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نخست سخن 

دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

ثروت پایدار اعتماد

از صدای سخن عشق نديدم خوش تر
يادگاری که در اين گنبد دوار بماند

      اين صدای سخن عشق است که هم چنان در جان و تن و دل خانوادة بزرگ خوارزمی می پيچد و چونان نسيمی دل انگيز، روح می بخشد و تازه 
می کند هر آن چه را در اين مسير قرار گرفته است. پايان ماه پرحادثة خرداد، سررسيد سال دوم برنامة راهبردی هفت سالة گروه ثروت آفرينی پايدار برای 
نسل هاست. وقتی به دستاوردهای دو سال گذشته نگاه شود، جز موفقيتی که حاصل گام های استوار مديران و کارکنان گروه در ساية اتکال به فضل 
بی کران الهی با پشتيبانی های بی دريغ سهام داران ارجمند است، به چشم نمی آيد. و شگفت آن که اين توفيق های کم نظير در دوره ای اتفاق افتاده که ساية 

رکود نسبی هم چنان بر اقتصاد حکم فرماست.      
       پايان خرداد نودوچهار پايان سالی است که در آن سود عملياتی گروه خوارزمی افزايشی بيش از بيست وپنج درصد نسبت به سال قبل داشته است. اين 
واقعيت يعنی اين که قدرت سودآوری، تقسيم سود و پی گيری برنامه های توسعه ای خوارزمی به مراتب بيشتر شده و اکنون می توان گام های بعدی توسعه 
را بلندتر برداشت و افزايش ارزش شرکت و سهام آن را بيش از پيش محقق ساخت. يکی از منابع اصلی سود کسب شدة مزبور، عمليات شرکت توسعة 
برق و انرژی سپهر است که نيروگاه منتظر قائم را در تملک خود دارد. در سال گذشته،  بخشی از برنامه و طرح تجاری سازی نيروگاه منتظر قائم به مرحلة 
اجرا درآمد و با تجديد ساختاری که صورت گرفت، مديران و کارکنان اين مجموعة بزرگ و مهم نيروگاهی توانستند سود مورد انتظار در سال نخست 
تملک آن را تحقق بخشند تا عالوه بر ارتقای سطح سودآوری گروه،  آن را برای ورود به بورس اوراق بهادار هم آماده سازند. سود حاصل از فعاليت های 
شرکت های سينا دارو و توسعة ساختمان خوارزمی و توسعة مديريت خوارزمی، بخش مهم ديگری از سود سال مالی رو به پايان در خردادماه سال جاری 
را تشکيل داده و درآمد حاصل از خريد و فروش سهام و ديگر سرمايه گذاری های گروه در بازار ثانويه نيز بخش ديگری از سود است. اين دستاورد مهم 
برای گروه، قبل از هر چيز محصول کاری تيمی است که در سطح گروه جريان دارد و حلقة محکم واسطة اين کار گروهی نيز چيزی نيست جز ايمان، 

عشق و اعتماد؛ اعتمادی که تک تک اعضای تيم به يکديگر در برآورده ساختن آرمان های گروه دارند.
       سال مالی نودوسه - نودوچهار شرکت در حالی به پايان می رسد که بيش از نيمی از زمان مرحلة دوم افزايش سرمايه برای رسيدن به سرماية  يک 
هزار و دويست و پنجاه ميليارد تومانی سپری شده است. اگرچه عمدة سهام داران به روال معمول، در روزهای پايانی دورة پذ يره نويسی اقدام به استفاده از 
حق تقدم خود کرده و وجوه مربوط به آن را واريز می کنند، اما وجوه واريزی در يک ماه گذشته و معامالت حق تقدم سهام نشان دهندة اعتماد مناسبی 
است که فعاالن بازار سرمايه و سهام داران ارجمند گروه به شرکت دارند. نتيجة اين اعتماد، در کنار کسب سودی که در ساية اعتماد جمعی کارکنان گروه 
به دست آمده، در سال جاری خوارزمی را به جايی می رساند که با نزديک به شصت هزار ميليارد ريال دارايی و دوازده هزار و پانصد ميليارد ريال سرمايه 
در ميان شرکت های سرمايه گذاری و هولدينگ کشور، جايگاهی رفيع و مناسب داشته باشد. اگرچه راه دراز برنامة راهبردی هفت سالة گروه،  هم چنان 

پيچيده و ناهموار می نمايد، اما اين دستاوردها،  تحقق اهداف بلندپروازانة سال نودونه را عينيت خاصی می بخشد و انگيزه ها را دوچندان می کند.
        با توجه به نقش بورس کاال در اقتصاد کشور و ظرفيت های نهفته در آن، که با تمام تالش هايی که دست اندرکاران بورس کاال مبذول داشته اند، 
هنوز بسياری از اين توانايی ها به منصة ظهور درنيامده است، گروه خوارزمی ايفای نقش اثرگذار در اين بازار بزرگ و گردش مالی و پولی چندين هزار 
ميليارد تومانی آن را در دستورکار خود قرار داد. اگرچه مجموعة سهام گروه در بورس کاال کمتر از يک درصد است، اما با توجه به تالش بی وقفه ای که 
همکاران ارجمند به کار بستند و با نقش آفرينان بازار رايزنی کردند، شرکت سرمايه گذاری خوارزمی در مجمع عمومی ساالنة بورس کاال که در هجدهم 
خردادماه برگزار شد، توانست به عنوان يکی از اعضای اصلی هيئت مديرة اين شرکت بزرگ و اثرگذار کشور انتخاب شود تا در سياست گذاری های بازار 
متشکل کااليی کشور و استفاده از ظرفيت های بالقوه و بالفعل آن نقش موثری ايفا کند. اعتماد فعاالن بازار مالی کشور و سهام داران گران قدر بورس 
کاال به خوارزمی، که اوج تبلور آن، در انتخابات هيئت مديره بود، ثروت ارزشمندی است که راه ورود خوارزمی به باشگاه بزرگان اقتصاد کشور را هموار 
می کند. بر تمامی اعضای گروه است که از اين ظرفيت ايجادشده و اعتماد کسب شده نهايت استفاده در راستای توسعة شرکت برای ثروت آفرينی پايدار 

را رقم زنند.
     نکات مهم مطرح شده در همايش پنجم مديران گروه، که در کرمانشاه برگزار شد، نشان از آغاز فصلی ديگر در رابطة ارزش آفرينی بين بانک معظم 
صادرات ايران و خوارزمی دارد. فرصت های جديد تعريف شده از سوی مديريت محترم بانک، که در فضايی روشن، عملياتی و آکنده از هم دلی و اعتماد 
مطرح شد، مسيرهای نوين هم افزايی را پيش روی خوارزمی و بانک می گشايد تا اين هم افزايی که از بدو تأسيس خوارزمی بين بانک و گروه جريان داشته، 

و از رويدادهای مهم آن انتقال مالکيت نيروگاه منتظر قائم بود، پربارتر از گذشته ادامه يابد.
      هنگامی که اين ميزان از اعتماد، از کسب سود قابل مالحظه گرفته تا استقبال سرمايه گذاران از افزايش سرمايه و انتخاب خوارزمی به عنوان نماينده ای 
از سوی نهادهای مالی در بورس کاال و از سوی ديگر انتظار مديران بانک صادرات برای همکاری های جديد، رخ می نمايد، گويی عهدی تازه با مديران و 
کارکنان گروه بسته می شود تا در مسير دست يابی به اهداف برنامة راهبردی سر از پا نشناسند و با تالشی دوچندان، گام های استوار موفقيت را با انگيزه ای 

بيشتر به پيش بردارند.
       اکنون آغاز سال مالی جديد خوارزمی است و بايد با توکل زانوی اشتر را برای طی مرحلة بلندی ديگر در اقتصاد کشور و ثروت آفرينی پايدار بست 
و متعهد شد که هيچ برنامه ای را، اگرچه دشوار، اجرانشده فرونگذاشت و پيش رفت. آن چه در اين مسير مايه پشت گرمی و پيش روی است، همان عشقی 

است که از آن ماندگارتر در اين گنبد دوار نبوده و نيست.        
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گزارش جامع »وخارزم« از:

پنجمین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی، پنجم تا هفتم  خردادماه سال جاری در 
کرمانشاه، با حضور حدود 100 نفر مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرة کلیة شرکت های تابعة این 

گروه سرمایه گذاری برگزار شد. 
دکتر  ایران،  صادرات  بانک  مدیرعامل  هِ گانی؛  للَ اسماعیل  دکتر  آقایان  گزارش،  این  اساس  بر   
حجت اله صیدی؛ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر فتوحی؛ رییس دانشگاه صنعتی 
اقتصاد  استاد  برکچیان؛  مهدی  دکتر  انرژی،  بورس  مدیرعامل  حسینی؛  سیدعلی  دکتر  شریف، 
رسانه ها،  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز  رئیس  سلطانی فر؛  محمد  دکتر  شریف،  صنعتی  دانشگاه 
سعید جمشیدی فر؛ نایب رئیس شورای عالی جامعه؛ حسابداران رسمی ایران، دکتر کاظمی رییس 
شرکت  عامل  مدیر  اسالمی؛  علیرضا  مهندس  سپهر،  انرژی  و  برق  توسعة  شرکت  مدیرة  هیئت 
توسعة برق و انرژی سپهر، دکتر کیومرث حیدری؛ مشاور رئیس پژوهشگاه نیرو، دکتر محمدرضا 
ستایش؛ معاون امور مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و دکتر ثقفی؛ معاون امور 

مجامع و شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی در این همایش به ایراد سخن پرداختند.
میزبانی پنجمین همایش مدیران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را شرکت توسعة برق و انرژی 

سپهر بر عهده داشت.
بهمن ماه سال  بار  نخستین  برای  خوارزمی،  گروه سرمایه گذاری  مدیران  همایش  است،   گفتنی 
92 در شیراز برگزار شد. خرداد، مهر و بهمن ماه سال 93 نیز دومین، سومین و چهارمین همایش 

مدیران گروه خوارزمی به ترتیب در شهرهای مشهد، تبریز و کرمان برپا شد.
و  همکاری  سطح  ارتقای  خوارزمی،  گروه  مدیران  ادواری  همایش های  برگزاری  اهداف  جمله  از 
هم افزایی برای تحقق اهداف مرحله ای برنامة راهبردی 7ساله و کمک به افزایش سطح آگاهی و 

دانش تخصصی مدیران در زمینه های مرتبط با برنامه های این گروه سرمایه گذاری است.
گزارش جامع »وخارزم« از این همایش را در این شماره باهم مرور می کنیم.

پنجمین همایش 
مدیران گروه 

سرمایه گذاری 
خـوارزمـی 

حوالی اين 

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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حوالی اين 

گروه  مديران  همايش  پنجمين 
سرمايه گذاری خوارزمی، صبح چهارشنبه 
برنامة  پايش  هدف  با   1394 خرداد   6
بررسی  و  گروه  اين  سالة   7 راهبردی 
روی  پيش  چالش های  و  فرصت ها 
اقتصاد کشور، با حضور حدود 100 نفر 
مديرة  اعضای هيئت  و  عامل  مديران  از 
شرکت های وابسته به گروه خوارزمی، در 
شهر کرمانشاه افتتاح شد. دکتر حجت اله 
صيدی مديرعامل شرکت سرمايه گذاری 
همايش  اين  سخنران  اولين  خوارزمی، 

بود.
دکتر صيدی در سخنرانی افتتاحية اين 
توسعة  شرکت  همت  به  که  همايش، 
برق و انرژی سپهر برگزار شد، با تبريک 
ايام شعبانيه و تبريک به دکتر اسماعيل 
لـلِه گانی مديرعامل بانک صادرات ايران به 
دليل انتصاب وی به اين سمت و همچنين 
دليل  به  خوانساری  مسعود  به  تبريک 
انتخاب وی به سمت رئيس اتاق بازرگانی 
آنان در  از حضور  ابراز قدردانی  و  تهران 
اظهار  خوارزمی،  گروه  مديران  جمع 
و شرکت  ايران  بانک صادرات  بين  کرد: 

و  استراتژيک  پيوندی  خوارزمی  سرمايه گذاری 
بانک  وقت  مديران  اساسا  دارد.  وجود  قديمی 
صادرات ايران با آينده نگری، شرکت سرمايه گذاری 

خوارزمی را در سال 1376 تاسيس کردند.
وی با اشاره به دوره های رشد شرکت سرمايه گذاری 
تثبيت  و  پايه ريزی  اول،  خوارزمی گفت: مرحلة 
شرکت و تبديل شدن آن به يک واحد اقتصادی 
جدی  به طور  خوارزمی   80 دهة  اوايل  در  بود. 
شرکت  يک  عنوان  به  و  شد  سرمايه  بازار  وارد 
سرمايه گذاری حرفه ای کارش را شروع کرد. در 
سال 89 دورة جديد توسعه و ورود خوارزمی به 
در  گرفت.  شکل  اقتصادی  مختلف  عرصه های 
نيمة دوم سال 92، برنامة راهبردی 7 سالة گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی تدوين و به اجرا گذاشته 

شد.
از  اين که يک سال و نيم  به  اشاره  با  دکتر صيدی 

تدوين و تصويب برنامة راهبردی 7 سالة شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی می گذرد، گفت: ماموريت 
ترسيم شده در برنامة 7 ساله برای گروه خوارزمی 
»ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها« است. ماموريتی 
که دقيقا در گرو خلق سود با کيفيت، پايدار و قابل 

تقسيم و محرک توسعه است.
وی افزود: »کمک به توسعة کشور« جهت گيری 
ديگر شرکت سرمايه گذاری خوارزمی است. به اين 
معنی که ما نبايد کار ضد توسعه ای انجام دهيم 
و مخل روند اقتصادی کشور باشيم. يعنی ثروت و 
سود خلق می کنيم، به شرط اين که موجب توسعة 

کشور شود نه آن که مخل توسعه به حساب آيد.
گروه  راهبردی  برنامة  مفاد  به  اشاره  با  وی 
اساس  بر  کرد:  تصريح  خوارزمی،  سرمايه گذاری 
برنامة 7 سالة شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، قرار 
است تا سال 1399، ارزش ترازنامه ای دارايی های 

گروه خوارزمی 10 ميليارددالر و سود 
آن 2/7 ميليارددالر باشد.

برنامة  گسترة  و  ابعاد  به  اشاره  با  وی 
سرمايه گذاری  شرکت  راهبردی 
برنامة  اين  تحقق  گفت:   خوارزمی 
بلندمدت نيازمند سازوکارها و ابزارهای 
دوره ای  همايش های  است.   متناسب 
از  يکی  نيز  خوارزمی  گروه  مديران 
اين ابزارها برای کمک به  تحقق اين 
برنامة راهبردی است. از آن جا به عنوان 
مکان ها  در  اقتصادی  هلدينگ  يک 
کار  اقتصادی  مختلف  رشته های  و 
طرح ريزی  همايش ها  اين  می کنيم، 
فارغ  خوارزمی   مديران  تا  است  شده 
جمع  هم  دور  روزانه،  دغدغه های  از 
روی  پيش  اساسی  مسائل  و  شوند 
خود را مرور  کنند. در واقع همسويی 
راهبردی،  برنامة  تحقق  راستای  در 
شناسايی آسيب های احتمالی و تدبير 
برای حل آن ها و در نهايت هم انديشی 
بهينه تر،  به شيوه هايی  برای دستيابی 
از جمله مهم ترين اهداف همايش های 
مديران گروه خوارزمی به شمار می رود.

 دکتر صيدی با بيان اين که شرکت سرمايه گذاری 
عام  سهامی  شرکت های  از  يکی  خوارزمی 
اظهار کرد: مجامع شرکت شرکت  واقعی است، 
سرمايه گذاری خوازمی همه ساله با حضور فعال 
سهامداران  نمايندگان  و  حقيقی  سهامداران 
برگزار  و  اداره  دموکراتيک  صورت  به  حقوقی، 

می شود. 
وی بااشاره به تعامالت نزديک گروه خوارزمی و 

بانک صادرات ايران گفت:
کمک های  شرکت  اين  به  ايران  صادرات  بانک 
سرمايه گذاری  و شرکت  می کند  و  کرده  زيادی 
به  که  است  کرده  تالش  همواره  نيز  خوارزمی 
عنوان بازوی بانک صادرات ايران در سودآفرينی 
عمل کند. به ويژه آن که برخی از محدوديت هايی 
می کند،  اعمال  بانک ها  برای  مرکزی  بانک  که 

شامل حال اين شرکت نمی شده است.

سخنرانی افتتاحية دكتر حجت اله صيدی، مديرعامل گروه سرمايه گذاری خوارزمی در پنجمين همايش مديران خوارزمی:

توسعه مداری در خدمت
 ثروت آفرینی برای سهامداران
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وی افزود: در سال های 89 و 90، بانک مسکن 
هم به گروه خوارزمی پيوست و مسئوليت اين 
بانک  آتية  تامين  گروه سنگين تر شد. صندوق 
بوده  خوارزمی  ياور  و  يار  هميشه  هم  مسکن 
است. ما هميشه تالش کرده ايم از اين فرصتی 
به  است،  گذاشته شده  خوارزمی  اختيار  در  که 
سود سهام داران خود استفاده کنيم و در همين 
اعمال  پی  در   – اواخر سال 92  در  چهارچوب، 
برخی قوانين و همچنين تصميم گيری مديريت 
بانک صادرات برای واگذاری برخی از دارايی های 
غياب  در  را  قائم  منتظر  شهيد  نيروگاه  خود- 
بانک  اين  از  مزايده  در  جدی  شرکت کنندگان 
برنامة  اجرای  راستای  در  و  کرديم  خريداری 
برای  موثری  گام های  خوارزمی،  گروه  راهبردی 
تقويت و توسعة فعاليت های آن به جلو برداشتيم.

وی همچنين اظهار کرد: از سوی ديگر، افتخار 
بانک  عمدة  سهام داران  از  يکی  که  يافته ايم  
صادرات بشويم و همچنان به اين سياست ادامه 
خواهيم داد. زيرا پيش بينی ما اين است که با رفع 
در  بانک  پرظرفيت ترين  بين المللی،  تحريم های 
عرصة بين المللی بانک صادرات ايران است. به ويژه 
در  بانک صادرات سابقة حضور درخشان  آن که 

کشورهای پرنفوذ اقتصادی جهان را دارد. 
اهداف  از  تاکنون  کرد:  تصريح  صيدی  دکتر 
جلوتر  گروه  راهبردی  سالة   7 برنامة  مرحله ای 
هستيم، به گونه ای که در 31 خرداد 1394 که 
سال مالی گروه خوارزمی تمام می شود، 5 هزار 
و  دارايی هايمان  ترازنامه ای  ارزش  ميلياردتومان 
سود گروه نيز حداقل 30 درصد خواهد بود. اين 
همه در حالی است که شرايط کلی اقتصاد کشور 

چندان مطلوب نبوده است.
خوبی  تقسيم  قابل  سود  هم  امسال  افزود:  وی 
خواهيم داشت، که نسبت به سال گذشته افزايش 
با تالش و عقيده و  اين کار  هم خواهد داشت. 
عشق انجام شده است و از اين بابت بايد از تک 

تک همکارانمان صميمانه تشکر کنم.
دکتر صيدی همچنين با اشاره به آغاز مرحلة دوم 
افزايش سرماية شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
شرکت  سرماية  بود  قرار  گفت:  جاری  سال  در 
ميلياردتومان  به 1500  ميلياردتومان  از 1000 
افزايش يابد، اما با توجه به پاره ای مالحظات ناشی 

از شرايط اقتصادی موجود، اين افزايش سرمايه با 
نظر هيئت مديرة شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
به 50 درصد)250 ميليارد تومان( تقليل يافت و 
از همان روزهای اول پذيره نويسی، استقبال نسبتا 
خوبی از آن به ويژه از سوی سهام داران حقيقی 
ارزيابی  و  درک  گويای  که  است،  گرفته  انجام 

مثبت آن ها از جايگاه خوارزمی است.
به گفتة وی، تا قبل از برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساليانة شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، اين 
افزايش سرمايه به ثبت خواهد رسيد تا سهام داران 

با سرماية جديد وارد اين مجمع ساالنه شوند.
با  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل 
به  حداقل  توسعه ای  کارهای  برای  اين که  بيان 
يک ميليارددالر سرمايه نياز داريم، گفت: به اين 
منظور، قدم های مثبتی برای اجرايی شدن نظام 
ارزيابی متوازن در شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 

برداشته شده است.
وی همچنين اعالم کرد که برنامة تجاری سازی 
نيروگاه شهيدمنتظر قائم تاکنون به خوبی پيش 
رفته است و مديران شرکت توسعة برق وانرژی 
اين هدف  به  برای دستيابی  سپهر، شبانه روزی 
زحمت کشيده اند. اين شرکت بزرگ ترين شرکت 
گروه خوارزمی است اما اميدواريم در سال 1399 
يکی از شرکت های معمولی گروه باشد زيرا تاآن 
زمان  ساير شرکت های ما هم توسعه يافته و بزرگ 
شده اند. وی افزود: نيروگاه شهيد منتظر قائم توليد 
10 درصد برق کشور را هدف خود قرار داده است. 
را  خود  نيز  خوارزمی  ساختمان  توسعة  شرکت 

. هرچند  برای ورود به بورس آماده کرده است 
کار  اين  انجام  برای  را  ما  سرماية  بازار  وضعيت 
خيلی تشويق نمی کند و اين کار بايد در فرصتی 

مقتضی صورت گيرد.
از سخنان خود  دکتر صيدی در بخش ديگری 
گفت: امسال سهام خوبی در بورس کاال کسب 
کرديم. هم  می خواهيم در اين بازار نقش آفرينی 
کنيم و هم آماده هستيم تا يک کرسی هيئت 

مديرة بورس کاال را بگيريم. 
وی افزود: يکی از کارهايی که از چند ماه قبل 
کميتة  راه اندازی  کرديم،  دنبال  جدی  به طور 
دوران  برای  را  خود  تا  بود  بين الملل  راهبردی 
پساتحريم آماده کنيم. دراين عرصه هم گام هايی 
به جلو برداشته ايم و موفقيت های خوبی هم به 

دست آمده است. 
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی اظهار 
برای سال  که  گزارش ساالنه ای  اثرگذاری  کرد: 
مالی گذشته در خوارزمی تهيه کرديم، در عرصة 
بين الملل خوب بوده است به گونه ای که اخيرا 
فعاالن اقتصادی کره ای از چهار هلدينگ بزرگ 
شريک  و  کرده اند  مراجعه  همکاری  آغاز  برای 
استراتژيک يکی از اين هلدينگ ها به طور جدی 

با ما وارد مذاکره شده است. 
دکتر صيدی افزود: در مناطق ديگری نيز کارهای 
بزرگی را با کمک برخی دوستان آشنا به اقتصاد 
مديون  اين جا  هم  باز  کرده ايم.  آغاز  بين الملل 

همراهی بانک صادرات ايران هستيم. 
وی با بيان اين که همه ی شرکت های زيرمجموعة 
خوارزمی برنامه های پساتحريمی خود را تدوين 
توسعة  شرکت  همزمان  گفت:  کرد،  خواهند 
کار  وارد  امسال  است  قرار  جهان  صدر  معادن 
عملياتی شود و عنوان بزرگ ترين هلدينگ فلزات 

گران بهای کشور را به نام خود ثبت کند.
فناوری  توسعة  شرکت  ورود  از  همچنين  وی 
بين الملل  به عرصة  )مفاخر(  اطالعات خوارزمی 
خبر  اطالعات  تکنولوژی  و  بانکداری  نظام  در 
داد و گفت: اين شرکت هم توانسته با برخی از 
و  آغاز کند  را  کشورهای منطقه همکاری خود 
هم با برخی ديگر کشورها در حال مذاکره است. 
برخی شرکت های  با  مشارکت خوبی  در ضمن 

اروپايی در بحث آی تی دارند.

تاکنون از اهداف مرحله ای برنامة 7 سالة 
راهبردی گروه جلوتر هستیم، به گونه ای که در 
31 خرداد 1394 که سال مالی گروه خوارزمی 

تمام می شود، 5 هزار میلیاردتومان ارزش 
ترازنامه ای دارایی هایمان و سود گروه نیز 

حداقل 30 درصد خواهد بود. این همه در 
حالی است که شرایط کلی اقتصاد کشور 

چندان مطلوب نبوده است
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حوالی اين 

در  ايران  صادرات  بانک  مديرعامل  لـلِه گانی،  اسماعيل  دکتر 
افتتاحية پنجمين همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی، 
طی سخنانی از خوش نامی اين گروه سرمايه گذاری در بازار سرمايه 
سخن گفت و افزود: برخی مديران گروه خوارزمی، از مديران طراز 
مجموعة  در  حتما  و  هستند  اقتصادی  حوزه های  در  کشور  اول 

خوارزمی منشا اثر خواهند بود.
مديرعامل بانک صادرات اظهار کرد: برگزاری چنين همايش هايی 
موجب افزايش دانش اقتصاد و مديريت در سطح کشور می شود، 
که کار ارزشمندی است و به همين دليل از شرکت سرمايه گذاری 

خوارزمی و شرکت های وابسته به آن تشکر می کنم.
با  ديرينه ای  و  تنگاتنگ  ارتباط  ايران  صادرات  بانک  افزود:  وی 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی دارد. نگاه 32 هزار شاغل و 23 هزار 
بازنشستة بانک صادرات ايران که عمدتا سهامدار خوارزمی هستند، 
راستای  در  اين رو،  از  است.  خوارزمی  گروه  فعاليت های  نتايج  به 
و  ايران  صادرات  بانک  اقتصادی  همکاری های  و  روابط  گسترش 
گروه خوارزمی اعالم آمادگی می کنيم و اميدواريم بين اين دو نهاد 

فضای همکاری برد- برد شکل بگيرد.
دکتر للِ گانی با بيان اين که ظرفيت بانک صادرات ايران به عنوان 
بزرگ ترين بانک بورسی کشور بسيار زياد است، گفت: دانش بانکی 
در بانک صادرات ايران ريشه دار و بااصالت است. اين بانک هيچ گاه 
با ساير بانک ها ادغام نشده و ظرفيت بسيار خوبی در حوزة منابع 
انسانی دارد. اين دانش بانکی و سرماية انسانی در کنار گستردگی 
شعب بانک صادرات در داخل و خارج کشور، ظرفيت بسيار بااليی 

برای همکاری با اين بانک ايجاد کرده است.
بانک صادرات همچون يک سوپرمارکت مالی،  اين که  بيان  با  وی 
خدمات متعدد و متنوعی را به مشتريان خود ارائه می کند، افزود: 

بيمه ای، کارگزاری،  ما خدمات 
صرافی و حتی فناوری اطالعات 
به مشتريان خود ارائه می کنيم 
و  فعاليت ها  از  بسياری  و 
مشتريان مان  برای  را  خدمات 

شخصی سازی می کنيم.
وجود  به  اشاره  با  وی 
ظرفيت های فراوان شرکتی در 
صادرات  بانک  زيرمجموعه های 
ايران و همچنين توان مديريتی 
مجموعة  گفت:  خوارزمی 

به  کمک  برای  خوبی  بسيار  ظرفيت  خوارزمی،  مديران  ارزشمند 
اصالح مديريت اين شرکت ها و ارتقای بهره وری و سودآوری آن ها 
دارند و بانک صادرات ايران آمادة همکاری در چهارچوب های معين 

برای واگذاری اين گونه شرکت ها به گروه خوارزمی است.
دکتر للِ گانی با بيان اين که در سال های گذشته حدود 400 شرکت 

توسط بانک صادرات ايران تملک شده بود، اظهار کرد: بيشتر اين 
شرکت ها قادر به بازپرداخت تسهيالت به بانک نيستند. بخش قابل 
توجهی از اين مشکالت مديريتی است و ما به مديران توانمندی 
که بتوانند در اين شرکت ها فعاليت کنند نياز داريم . اين در حالی 
است که مجموعة مديران خوارزمی، ظرفيت مناسبی برای مديريت 

چنين شرکت هايی را فراهم کرده است.
رايج  دنيا  در  مدلی  افزود:  وی 
از  پس  آن  مبنای  بر  که  است 
توانمند  مديران  شرکت،  تملک 
تملک شده  شرکت های  در  را 
شرکت ها  می گيرند،  خدمت  به 
پس  و  کنند  می  بورس  وارد  را 
خارج  يادشده  شرکت  از  آن،  از 
مدلی  چنين  اجرای  می شوند. 
بانک  سرمايه گذاری  گروه  به 
است،  شده  واگذار  ايران  صادرات 
نيز  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه 

آمادگی بانک صادرات برای توسعة 
همکاری با گروه خوارزمی

هِ گانی در پنجمين همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی اعالم كرد: دكتر للَ
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نگاه  خوارزمی،  گروه  مديران  نگاه   شود.  وارد  عرصه  اين  به  می تواند 
مديران بخش خصوصی به اقتصاد است، اما بسياری از مديران دولتی در 

موسسه ها و بانک ها هنوز احساس خصوصی بودن نکرده اند.  
اقتصادی  شرايط  به  اشاره  با  همچنين  ايران  صادرات  بانک  مديرعامل 
کشور اظهار کرد: ما نه تنها می بايست برای دوران پساتحريم بلکه بايد 
برای زمانی که تحريم ها لغو نشوند نيز آمادگی داشته باشيم و برنامه های 

متناسب برای هر شرايطی را بررسی و تدوين کنيم.
وی در بخشی ديگر از سخنان خود گفت: اگر بانک صادرات ايران خدمات 
خود را به خوبی ارائه نکند، هيچ مشتری ای الزامی ندارد تا با اين بانک 
بانک صادرات  اگر  يعنی  است،  رابطه هم درست  اين  کند. عکس  کار 
هيچ  نکند،  دريافت  خود  با  قرارداد  طرف های  از  را  مناسبی  خدمات 
الزامی نمی بيند که به رابطة کاری خود ادامه دهد. از اين رو، الزم است 
شرکت های زيرمجموعة گروه سرمايه گذاری خوارزمی در ارتباطاتی که 
با بانک صادرات دارند، ارائة بهتر خدمات را تمرين کنند تا در عرصه های 

بزرگ تر و بين المللی دچار لغزش نشوند.
روی  به  ايران  صادرات  بانک  ظرفيت های  همة  اين که  بر  تاکيد  با  وی 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی باز است، اظهار کرد: بايد در تعامالت ميان 
بانک صادرات و گروه خوارزمی ارائة خدمات باکيفيت را تمرين کنيم. به 
عبارت ديگر، شرکت های وابسته به گروه خوارزمی زمانی می توانند در 
حوزة خود بهترين شرکت در سطح خاورميانه باشند، که ارائة بهترين 

خدمات به بانک صادرات ايران را تمرين کرده باشند.
شرکت  مديرعامل  صيدی،  حجت اله  دکتر  سخنان  به  اشاره  با  وی 
بازوی  خوارزمی  گروه  اين که  بر  مبنی  خوارزمی  سرمايه گذاری 
است  بسيار خوبی  ايدة  اين  است، گفت:  بانک صادرات  سرمايه گذاری 
و ما از وجود چنين نگاهی تقدير و تشکر می کنيم. گروه خوارزمی در 
شرايط سخت، بانک صادرات را حمايت کرده است. از اين رو، اميدواريم 
ارزشمند در  با همت مديران  و  باشيم  اين گروه  روزافزون  شاهد رشد 
گروه  اين  راهبردی  هدف گذاری های  خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت 

تحقق يابد.
خوارزمی  گروه  همکاری  زمينه های  از  مورد  چند  به  للِ گانی  دکتر 
ميليارد   1/5 نفت  وزارت  گفت:  و  کرد  اشاره  نيز  صادرات  بانک  با 
بدهی  اين  ازای  در  حاضرند  و  دارد  بدهی  صادرات  بانک  به  يورو 
سيمانی،  فوالدی،  شرکت های  و  بدهند  نفتی  فرآوردة  بانک  اين  به 
به  بانک صادرات،  ازای مطالبات  نيز می توانند در  کاشی و سراميک 
خوارزمی  گروه  بازرگانی  بخش  بدهند.  را  خود  محصوالت  بانک  اين 
بگيرد  تحويل  را  محصوالت  کند،  پيدا  ورود  مسائل  اين  به  می تواند 
و در بازار بفروشد و پس از يک بازة زمانی مشخص، مطالبات بانک 

بازگرداند. را 
وی از امکان اعطای پرداخت تسهيالت به شرکت های زيرمجموعة گروه 
خوارزمی و همچنين از گشايش ال سی های داخلی برای اين شرکت ها، 
به عنوان ديگر زمينه های همکاری بانک صادرات با گروه خوارزمی ياد 

کرد. 

قربان دانيالی:
4 ويژگی برجستة گروه خوارزمی

قربان دانيالی، رئيس هيئت مديرة بانک صادرات ايران نيز در همايش 
بر  را  خوارزمی  گروه  مثبت  ويژگی های  خوارزمی،  گروه  مديران  پنجم 

شمرد.
ويژگی  اولين  عنوان  به  خوارزمی  گروه  بودن  محور  برنامة  از  وی 
مثبت اين گروه نام برد و گفت: هدف گذاری و برنامة راهبردی گروه 

خوارزمی تا سال 99 را قدر بدانيم.
وی با ابراز خرسندی از اين که گروه خوارزمی به گفتة دکتر صيدی 
راهبردی  برنامة  اين  مرحله ای  اهداف  به  گذشته  يک سال ونيم  در 
اظهار کرد: دومين خصلت مجموعة خوارزمی،  است،  يافته  دست 
سهامی  خاص  معنی  به  سرمايه گذاری  شرکت  اين  که  است  اين 
عام است. البته اين موضوع سرماية ارزشمندی است که مسئوليت 
چراکه  می کند.  ايجاد  خوارزمی  مديران  برای  هم   را  خاصی 
حقوقی  اشخاص  از  بيشتر  خيلی  حقيقی  اشخاص  مطالبه گری 
است واين ويژگی در مجامع گروه نيز با حضور فعال اين دسته از 

سهام داران ديده می شود.

به گفتة دانيالی، سومين خصلت خوارزمی بهره مند بودن از پرتفوی 
بسيار مناسب است. پرتفوی سرمايه گذاری گروه خوارزمی، گسترة 
وسيعی از صنعت بانکداری و بيمه تا کارگزاری، بازرگانی بين المللی 
و آی تی را در بر می گيرد و مدل علمی سرمايه گذاری دقيقا در اين 
پرتفوی رعايت شده است. در واقع مديريت پرتفوی گروه خوارزمی 

از پشتوانة دانش و هوشمندی خاصی برخوردار است. 
رئيس هيئت مديرة بانک صادرات ايران همچنين همکاری و ارتباط 
گروه خوارزمی با بانک صادرات ايران را ويژگی و فرصتی ديگر در 
اين  موارد  برخی  در  است  البته ممکن  و گفت:  دانست  گروه  اين 
روابط  اگر  که  به گونه ای  باشد؛  هم  تهديد  يک  ارتباط  و  همکاری 
متقابل  برد- برد دچار مشکالتی شود، از دست دادن اين بازار و 
ايجاد جو منفی، نوعی تهديد به شمار می رود. از اين رو، مهم است 
که  تعامالت گروه خوارزمی و بانک صادرات با قدرت و قوت تداوم 

يابد واين امر يک فرصت ارزيابی شود. 
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توليد برق و همچنين مسائل مربوط به حوزة اقتصاد برق، در کانون بحث های 
پنجمين همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی قرار گرفت، به گونه ای 
که در روز نخست اين همايش، مهندس عليرضا اسالمی مديرعامل شرکت 
توسعة برق و انرژی سپهر از امکانات توليد برق در گروه خوارزمی واقدامات 
انجام شده در زمينة بهره وری دراين عرصه سخن گفت. دکتر علی کاظمی، 
رئيس هيئت مديرة شرکت توسعة برق وانرژی سپهر، چشم انداز آتی اين 
شرکت را ترسيم کرد. دکتر کيومرث حيدری، مشاور رئيس پژوهشگاه نيرو، 
وضعيت انرژی و فرصت های سرمايه گذاری در صنعت برق کشور را تحليل 
کرد. همچنين اعضای هيئت مديرة شرکت توسعة برق و انرژی سپهر با حضور 
در ميز گردی، به پرسش های مديران حاضر در اين همايش پاسخ گفتند. روز 
دوم همايش نيز دکتر سيدعلی حسينی، مديرعامل شرکت بورس انرژی، 
عملکرد و چشم انداز بورس انرژی در حوزة صنعت برق را برای مديران گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی تشريح کرد. 

مهندس اسالمی: آمادگی برای ورود به بازار سرمايه
برق وانرژی سپهر، در  توسعة  اسالمی مديرعامل شرکت  عليرضا  مهندس 
دربارة ظرفيت های  گروه سرمايه گذاری خوارزمی،  مديران  پنجم  همايش 
مجموعة نيروگاهی شهيد منتظر قائم، شرکت مديريت توليد برق منتظر قائم 
و شرکت توسعة برق وانرژی سپهر سخن گفت و اقدامات انجام شده در هريک 

از اين مجموعه ها را معرفی کرد.
مهندس اسالمی با بيان اين که مجموعة نيروگاهی شهيد منتظر قائم دارای 
و  بخار  نيروگاه  دو  اين مجموعه شامل  است، گفت:  نيروگاهی  واحد   13
سيکل ترکيبی با قدرت اسمی 1623/4 مگاوات 
و ميانگين قدرت عملی 1277 تا 1446 مگاوات 

)متوسط1300 مگاوات( است.
وی دربارة جايگاه نيروگاه شهيد منتظر قائم در 
توليد برق کشور و شبکة سراسری در سال 93 

نيز اظهار کرد: 
اين نيروگاه از نظر مکانی، در يکی از نقاط حساس 
در شبکة سراسری به ويژه شبکة برق استان های 
تهران و البرز قرار گرفته است و 2/22 درصد از 
سهم ظرفيت اسمی کشور و 21/29 درصد از سهم 
استان های تهران و البرز را در اختيار دارد. ظرفيت 
عملی اين نيروگاه در کشور و در استان های يادشده 

به ترتيب 2/78 درصد و 21/5 درصد است.
وی با بيان اين که نيروگاه شهيد منتظر قائم نهمين 

نيروگاه بزرگ کشور است، افزود: 
اين نيروگاه با توليد متوسط 8/4 ميليارد کيلو وات 
ساعت در سال 1393، حدود 3 درصد برق کشور 
و 25 درصد از استان های تهران و البرز را توليد 

کرده است.

مديرعامل شرکت توسعة برق و انرژی سپهر، در معرفی شرکت مديريت توليد 
برق منتظر قائم نيز گفت: اين شرکت با مسئوليت نگهداری، بهره برداری 
و تعميرات نيروگاه های بخار و سيکل ترکيبی شهيد منتظر قائم در 27  
اسفندماه 1370، در ادارة ثبت شرکت های شهرستان کرج ثبت شده است 
و سرماية آن معادل 150 ميليون ريال، منقسم به 150000 سهم 1000 

ريالی است.
وی در معرفی شرکت توسعة برق وانرژی سپهر نيز اظهار کرد: طبق اساسنامه 
همة فعاليت های مربوط به سرمايه گذاری در انواع نيروگاه های برق، احداث، 
نگهداری، بهره برداری، تعميرات نيروگاه ها، توليد برق و بازرگانی برق موضوع 

فعاليت های شرکت يادشده هستند.
به گفتة وی، پرداخت بخش عمده ای از بدهی های نيروگاه به کارکنان و 
پيمانکاران خرد، ثبت دارايی ها و بدهی ها در دفاتر شرکت، تدوين برنامة 
زمانبندی افزايش سرمايه تا تحقق، فراهم کردن مقدمات ورود شرکت توسعة 
برق وانرژی سپهر به بازار سرمايه، ورود هوشمندانه به بورس انرژی و حضور 
فعال در اين بازار بخشی از مهم ترين اقدامات انجام شده در شرکت يادشده 

است. 

دكتر كاظمی: راهبردهای پيش روی خوارزمی در صنعت برق

دکتر علی کاظمی، رئيس هيئت مديرة شرکت توسعة برق وانرژی سپهر نيز 
در پنجمين همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی چشم انداز آتی اين 

شرکت را ترسيم کرد. 
دکتر کاظمی صنعت برق را اساسی ترين عامل در توسعة زندگی بشر و 
اساسی ترين زيرساخت برای توسعة تکنولوژيک کشورها عنوان کرد و گفت: 
اين صنعت از نظر محدوديت های زيست محيطی و از نظر دستيابی به منابع 
و شيوه های جديد در توليد، به شدت مورد توجه مسئوالن دولتی و غيردولتی 

قرار دارد.
به گفتة وی، افزايش جمعيت، رشد اقتصادی، نوآوری )تمايل به توسعه و 

بررسی ظرفیت های صنعت برق

حوالیدر همايش پنجم مديران خوارزمی اين 
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به کارگيری انرژی بادی-زمين گرمايی- خورشيدی و...(، نياز به توليد بيشتر انرژی، 
نياز به منابع پايدار و استقالل در انرژی از جمله روندهايی هستند که بر تقاضای برق 

اثر می گذارند.
دکتر کاظمی ميزان توليد برق کل کشور در سال 1393 را معادل 276 ميليارد کيلو وات 
ساعت و ميانگين رشد توليد برق کشور از سال 1382 تا 1393 را معادل 5/6 درصد 
عنوان کرد و گفت: ميزان برق مورد نياز کشور در سال 1393 معادل 45 هزار و 594 
مگاوات بود. پيش بينی می شود اين ميزان در سال 1399 به 68 هزار و 988 مگاوات 
افزايش يابد. از اين رو، برآورد می شود صنعت برق کشور برای تامين برق مورد نياز 
داخل و پاسخگويی به تقاضای صادرات منطقه ای، ساالنه به 5/5 ميليارديورو يا 20 هزار 

ميلياردتومان  سرمايه گذاری نياز داشته باشد.
رئيس هيئت مديرة شرکت توسعة برق وانرژی سپهر با اشاره به برنامة راهبردی 7 
اساس چشم انداز شرکت  بر  اظهار کرد:  وابسته  سالة گروه خوارزمی و شرکت های 
توسعة برق و انرژی سپهر، قرار است در سال 1399 معادل 10 درصد از برق مورد نياز 
کشور در نيروگاه شهيد منتظر قائم توليد شود و شرکت توسعة برق و انرژی سپهر 30 
هزارميلياردريال سود عملياتی کسب کند. همچنين قرار است اين شرکت يکی از 4 
شرکت برتر ايران در توليد برق و يکی از 50 شرکت برتر کشور از نظر ارزش دارايی ها 

باشد.  
به گفتة وی، توسعة ظرفيت توليدی و دستيابی به 8000 مگاوات ظرفيت نصب شده، 
کسب باالترين نرخ بازده دارايی ها در بين شرکت های فعال در صنعت برق کشور، فروش 
مستقيم برق به مصرف کنندگان بزرگ، ورود به بازار خرده فروشی، صادرات مستقيم برق 
به کشورهای همسايه، افزايش بازدهی واحدهای توليدی در اختيار، توسعة فعاليت در 
بورس انرژی و تبديل شدن به يکی از چهار فعال اصلی در اين حوزه از جمله اهداف 

عملياتی شرکت توسعة برق و انرژی سپهر است.
دکتر کاظمی از رشد ساليانه 6 درصدی بار شبکة برق کشور، توسعة بورس انرژی و 
ايجاد فرصت بهره برداری از بازار سرمايه، تقاضای روزافزون کشورهای همسايه برای 
دريافت برق و پيش بينی حضور مصرف کنندگان بيش از 5 مگاوات در بورس انرژی، به 

عنوان فرصت های پيش روی شرکت توسعة برق وانرژی سپهر ياد کرد.

دكتر حيدری: فرصت های صنعت برق برای سرمايه گذاری
دکتر کيومرث حيدری، مشاور رئيس پژوهشگاه نيرو نيز در پنجمين همايش مديران 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی، وضعيت انرژی و فرصت های سرمايه گذاری در صنعت 

برق کشور را تحليل کرد.
دکتر حيدری در ابتدای سخنان خود تالش کرد تا با مرور روند تاريخی مبحث اقتصاد 
انرژی، تعريفی ملموس از آن برای حاضران ارائه دهد. او گفت: در سال های اخير توجه 
به قيمت های باالی نفت، کميابی انرژی، توسعة مبادالت حامل هايی مانند گاز طبيعی، 
توسعة فناوری، منابع نامتعارف نفت وگاز و ماليات بر مصرف کربن و تجارت آلودگی در 

کانون توجه اقتصاددانان انرژی قرار گرفته اند.
وی در بخشی از سخنان خود دربارة ترکيب مالکيت نيروگاه های برق کشور در پايان 
سال 1393 گفت: مالکيت 52 درصد از نيروگاه های متعلق به دولت، 27 درصد به 
توليدکنندگان مستقل، 4 درصد مصرف کنندگان خودتامين و 6 درصد هم متعلق به 

ساير توليدکنندگان است.
مشاور رئيس پژوهشگاه نيرو، دربارة توزيع مشترکين شبکة برق کشور نيز اظهار کرد: در 
حال حاضر شبکة برق کشور 30 ميليون مشترک دارد، که 81 درصد از آن ها مشترکان 
خانگی، بيش از 12 درصد تجاری و ساير، 4 درصد عمومی، يک درصد کشاورزی و يک 

درصد صنعتی هستند.
وی عراق را بزرگ ترين کشور واردکنندة برق از ايران اعالم کرد و گفت: ارمنستان، 
آذربايجان، افغانستان، امارات متحدة عربی، پاکستان، ترکيه، ترکمنستان، سوريه، عراق، 

عربستان، قطر و لبنان کشورهای هدف برای صادرات برق ايران محسوب می شوند.
دکتر حيدری با بيان اين که از سال 1384 تا 1391، 14 نيروگاه جديد در کشور احداث 
شده اند، چند معيار ساده برای شناخت ابعاد صنعت برق ارائه کرد: 30 ميليون مشترک 
در بازار برق کشور وجود دارد، که با فرض هزينة 10 هزار ريالی برای هر قبض، حدود 

3000 ميلياردريال هزينة صدور قبض در هر دوره خواهد بود.
به  هزارميلياردريال   150 تقريبی  معادل  ساالنه  کشور  برق  صنعت  وی،  گفتة  به 
سرمايه گذاری نياز دارد. مجموع صادرات و واردات برق معادل 15 ميليارد کيلووات 

ساعت به ارزش تقريبی 25 هزارميلياردريال برآورد می شود.
وی همچنين با بيان اين که بيش از 700 هزار کيلومتر خطوط شبکة توزيع برق کشور 

است، افزود: اين خطوط ظرفيت معناداری برای انتقال داده و خدمات اينترنتی دارند.
مشاور رئيس پژوهشگاه نيرو، با توجه به اين ابعاد و گسترة صنعت برق کشور به گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی، توصيه کرد تا از فرصت حضور 30 ميليون مشترک در اين 

بازار بهره برداری کند.
زمينه سازی برای ارائة خدمات تجارت برق و خرده فروشی توسط شرکت تجارت گستر 
خوارزمی، ايجاد زنجيره های توليد نيروگاهی و مولدهای پراکندة برق توسط شرکت 
توليد و توسعة ايستگاهی نيروپارسه، تامين مالی بنگاه های برقی و مديريت ريسک 
توسط شرکت مديريت سرماية خوارزمی، سرمايه گذاری برای توسعة کارگزاری بورس 
برق و انرژی توسط کارگزاری آينده نگر خوارزمی، بهينه سازی )صرفه جويی سوخت، 
توليد و عرضة دانش فنی( توسط شرکت توسعة برق و انرژی سپهر، بررسی نيازهای 
اطالعاتی شرکت های حوزة انرژی، هوشمند سازی وا نتقال داده توسط شرکت توسعة 

فناوری اطالعات نيز توصيه های ديگر دکتر حيدری بود. 

دكتر حسينی: هم افزايی برق و سرمايه در بورس انرژی
نيز در روز دوم پنجمين  انرژی  دکتر سيدعلی حسينی، مديرعامل شرکت بورس 
همايش مديران گروه خوارزمی عملکرد و چشم انداز بورس انرژی در حوزة صنعت برق 

را برای مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی تشريح کرد.
دکتر حسينی گفت: بورس انرژی روی دو پاية »جايگاه انرژی در اقتصاد ايران و جهان« 
و »اقتصاد رقابتی« قرار دارد. در قانون 1384 بازار سرمايه، تاکيد زيادی بر نهادسازی 
شده است. از همين رو، مبتنی بر اصل نهادسازی، در يک دهة اخير، سه بورس انرژی، 

کاال و فرابورس در کشور راه اندازی شده است.
وی با بيان اين که نيروگاه شهيد منتظر قائم در بازار انرژی رتبة سوم را دارد، از مديران 
عالی گروه خوارزمی و شرکت توسعة برق و انرژی سپهر برای کمک به توسعة اين پروژة 

ملی تشکر کرد.
مديرعامل شرکت بورس انرژی، در رابطه با جايگاه بورس انرژی در برنامه های وزارت نيرو 
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گفت: ايجاد بازار گواهی ظرفيت، حمايت و تشويق بخش غيردولتی )خصوصی 
و تعاونی( و بسترسازی برای افزايش سرمايه گذاری در صنعت برق، حمايت از 
سرمايه گذاری بخش غيردولتی در زمينة انرژی های تجديدپذير و بهينه سازی 

مصرف انرژی و تقويت بورس انرژی و توانمندسازی و توسعة بازار انرژی 
برق در کشور از جمله برنامه های متناظر با سياست »اصالحات اقتصادی و 

مديريتی بخش برق« هستند.
وی همچنين از وجود 22 نيروگاه خصوصی، 39 شرکت توزيع به عنوان 
خريدار، 15 شرکت خرده فروشی برق دارای مجوز، 42 کارگزاری دارای مجوز 
فعاليت، سامانة تمام الکترونيکی ويژة معامالت برق و سامانة تمام الکترونيکی 
ثبت و سپرده گذاری و تسويه و پاياپای معامالت برق به عنوان منابع بورس 

انرژی در بخش برق ياد کرد.
دکتر حسينی دربارة ظرفيت های بازار سرمايه برای کمک به صنعت برق 
کشور گفت: در اين بازار تامين مالی شرکت های فعال در صنعت برق و 
موازی  سلف  قراردادهای  انتشار  طريق  از  نيرو  وزارت  زير مجموعه های 
استاندارد برق، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانة اسالمی صورت 

می گيرد.
وی افزود: بسترسازی برای کشف قيمت تعادلی برق، کمک به آزادسازی 
قيمت برق، کمک به شکل گيری موثر تجارت برق کشور، ارائة پيام های 

صحيح برای سرمايه گذاری در صنعت برق و کمک به خصوصی سازی نيروگاه ها 
نيز از جمله ظرفيت های بازار سرمايه برای کمک به صنعت برق به شمار 

می رود.

پرسش و پاسخ 
دربارة سرمايه گذاری در صنعت برق

همچنين اعضای هيئت مديرة شرکت توسعة برق و انرژی سپهر در جريان 
برگزاری همايش پنجم مديران گروه خوارزمی، در پنلی به پرسش های مديران 
حاضر در اين همايش پاسخ گفتند. دکتر علی کاظمی، رئيس هيئت مديرة 
شرکت توسعة برق وانرژی سپهر، مهندس اسالمی مديرعامل شرکت توسعة 
برق وانرژی سپهر، دکتر کيومرث حيدری مشاور رئيس پژوهشگاه نيرو، دکتر 
فيالی معاون امور مالی و اقتصادی و عضو هيئت مديرة شرکت يادشده و 
مهندس اردبيلی مديرعامل نيروگاه شهيد منتظر قائم، اعضای حاضر در اين 

پنل بودند.
بر اساس اين گزارش، دکتر کاظمی در ابتدای اين پنل توضيحات جامعی دربارة 
چالش های موجود بر سر راه تحقق اهداف کالن توسعه ای در بخش برق وانرژی 

ارائه و بر عزم راسخ برای عملياتی شدن اين اهداف تاکيد کرد.
وی همچنين تصريح کرد: ظرفيت های فراوانی برای سرمايه گذاری در صنعت 
برق وانرژی وجود دارد که نيازمند توجه کارشناسی و راهبردی است و اين امور 

در دستور کار قرار دارد.
دکتر حجت اله صيدی، مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی نيز در بخشی 
از بحث های اين پنل با اشاره به ظرفيت های فراوان برنامه های توسعة برق و 

انرژی اظهار کرد: نگاه به امر توسعه سرمايه گذاری ها در صنعت برق وانرژی 
صرفا محدود به سرمايه گذاری در توسعة نيروگاه شهيد منتظر قائم نيست، 
بلکه شرکت توسعة برق وانرژی سپهر در حال بررسی کارشناسی و نيز اقدامات 
مشخص برای حداکثر بهره برداری از ساير ظرفيت های موجود در کشور و 

اثرگذاری بر مديريت بازار برق و انرژی کشور  با نگاه به اقتصادی است.
نه فقط نمی تواند  برنامه های راهبردی تنظيم شده  اين منظر،  از  افزود:  وی 
بلندپروازانه توصيف شود، بلکه با نگاهی تازه به اين گونه جهت گيريها، می توان با 

اطمينان گفت که بر منطق کارشناسی و واقع بينانه استوار است.
توسعة  شرکت  برنامه ريزی های  از  اسالمی  مهندس  همچنين  پنل  اين  در 
از  خوارزمی  گروه  برای  ثروت آفرينی  دربارة  مطالعه  برای  سپهر  برق وانرژی 
طريق ارائة خدمات تعميرات، ارائة خدمات مشاورة مهندسی، طراحی و اجرای 

نيروگاه های کوچک و نيروگاه های متکی بر انرژی های تجديدپذير خبر داد.
دکتر فيالی نيز در اين پنل، دربارة چگونگی دريافت مطالبات اين شرکت از 
وزارت نيرو و دستگاه های دولتی و روند مثبت آن سخن گفت و نسبت به 

دريافت تدريجی کل مطالبات طی دو سال آينده اظهار اميدواری کرد. 

دكتر فريبرز ثقفی:
تدقيق صورت های مالی با حسابرسی مضاعف

سرمايه گذاری  گروه  شرکت های  و  مجامع  امور  معاون  ثقفی؛  فريبرز  دکتر 
طی  سرمايه گذاری  گروه  اين  مديران  همايش  پنجمين  در  خوارزمی، 
سخنانی زير عنوان »درآمدی بر شرکت داری کارآمد در گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی«، بر اهميت اهتمام اعضای غيرموظف هيئت مديرة شرکت ها در 
انجام مسئوليت های خود، از جمله از طريق نظام حسابرسی داخلی تاکيد کرد. 
او از اعضای غيرموظف هيئت مديرة شرکت های زيرمجموعة گروه خوارزمی 
خواست حضور  و مشارکت فعاالنه تری در امور شرکت ها داشته باشند تا مسائل 
و مشکالت قانونی مربوط به صورت های مالی هر شرکت، به موقع شناسايی و 

مرتفع شود. 
وی همچنين در مورد عوارض حقوقی و قانونی ناشی از کم توجهی به حسابرسی 
داخلی در شرکت ها هشدار داد و برپايی نظام حسابرسی داخلی را از ابزارهای 

مهم تضمين سالمت و قانونمندی امور شرکت ها دانست.
دکتر ثقفی تصريح کرد: کار سخت و سنگينی بر عهدة اعضای غيرموظف هيئت 
مديره ها قرار دارد. فقط امضای صورت های مالی ساالنه مسئوليت بسيار زيادی 
را متوجه اين دوستان می کند. هريک از اعضای غيرموظف با امضای صورت های 
مالی، کلية مسئوليت های امور مالی ای را که در شرکت طی يک سال انجام شده 
و همچنين انتقال مانده در ابتدای صورت های مالی و مسئوليت های سنواتی 
را هم به عهده می گيرند. بنابراين بايد به  هنگام امضای صورت های مالی بسيار 

دقت کنند. 
وی با اشاره به ارسال دستور العمل های خاصی برای مجامع کلية شرکت های 

حوالی اين 
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زيرمجموعة شرکت سرمايه گذاری خوارزمی گفت: پيشنهاد ما به تمام اعضای غيرموظف 
به هنگام امضای صورت های مالی، اين است که حتما مصوبة کميتة حسابرسی را 
داشته باشند. يعنی کميتة حسابرسی هريک از شرکت ها، نسبت به صورت مالی نهايی 
اظهارنظر کرده باشد و گزارش حسابرسی داخلی به کميتة حسابرسی رسيده باشد، تا 
برای اين کميته قطعيت داشته باشند. پس از طی اين مراحل است که اعضای هيئت 

مديره می توانند با خيال راحت تری صورت های مالی را امضا کنند.
گروه  در  افزود:  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  شرکت های  و  مجامع  امور  معاون 
سرمايه گذاری خوارزمی، تقريبا تمام شرکت ها دارای کميتة حسابرسی هستند، که 
معموال 3 تا 5 نفر عضو دارد. يکی از اعضای غيرهيئت مديره در کلية کميته ها نيز 
حضور دارد. در همين حال، منشور کميتة حسابرسی ما تدوين و به امضای هيئت 
مديرة شرکت ها رسيده است. اين منشور يک چهارچوب يکپارچه است، که وظايف 

کميته و ساير اعضا را مشخص می کند.
دستورالعمل  خوارزمی  گروه  به  وابسته  شرکت های  تمام  برای  کرد:  تصريح  وی 
حسابرسی فرستاديم و با همة حسابرسان نشست برگزار کرديم، که قبل از صدور 
اظهارنظر کميتة حسابرسی  مالی  نهايی روی پيش نويس صورت های  حسابرسی 

هريک از شرکت ها را داشته باشيم.
اعتبار اين موضوع از اين جهت است که اعضای غيرموظف هيئت مديره مطمئن شوند 
صورت های مالی توسط افراد حرفه ای مورد رسيدگی قرار گرفته است و می توانند با 

خيال راحت تری اين صورت ها را امضا کنند.

دكتر سعيد جمشيدی فرد:
مروری بر وظايف هيئت مديره در قانون تجارت

رسمی  حسابداران  جامعة  عالی  شورای  رئيس  نايب  جمشيدی فرد،  سعيد  دکتر 
آخرين  مديره«،  هيئت  اعضای  حقوقی  »مسئوليت های  موضوع  با  نيز  ايران 
 سخنران روز نخست پنجمين همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی بود.

دکتر جمشيدی فرد در سخنرانی مشروح خود جنبه های مختلف و کليدی قانون 
تجارت و اهميت توجه به آن از سوی اعضای هيئت مديره و شرکت ها را مورد تاکيد 

قرار داد.
وی با اشاره به مطرح شدن بحث »اهليت«، دربارة برخی واگذاری ها به بخش خصوصی 
گفت: اهليت يعنی همان شخصيت. صالحيت دارا بودن حق و پذيرفتن تعهد. اگر 
می گويند که مثال  فالن  باشگاه  به دليل بدهی بانکی يا عدم کفايت دارايی هايش 

برای تملک پرسپوليس واجد اهليت نيست، يعنی اين که شرايط پذيرش تعهدات را 
ندارد. به هر حال منظور از اهليت يا شخصيت ممکن است شخص حقيقی يا شخص 

حقوقی باشد. اشخاص حقيقی می توانند دارايی را تملک و بدهی را تقبل کنند. 
وی افزود: وقتی نيروگاه های برق منتقل شد، اين جا يک شخصيت حقوقی قانونی 
منتقل نشد بلکه يک شخصيت عملياتی منتقل شد، که بعدها به شرکت توسعة برق و 
انرژی سپهر آمد. از اين رو ممکن است برای شخصيت های حقوقی هم يک طبقه بندی 
قائل شويم مثل نيروگاه، قبل از اين که برود داخل يک شخصيت حقوقی. مادامی که 
اين انتقال اتفاق نيفتاده باشد، اين دارايی قابل تشخيص هست اما وقتی که بدهی را 
تعهد می کند، بايد تک تک شرکا تعهد کنند. اين مزيت يک شرکت است که می تواند 

ظرفيت توسعه داشته باشد. 
جمشيدی فرد با بيان اين که برای شخصيت  حقوقی دو نظريه وجود دارد، گفت: يکی 
از نظريه ها می گويد که شخصيت حقوقی يک رابطة قرار دادی است؛ همان طور که 
قرارداد خريدوفروش با هم می بنديم. شخصيت حقوقی هم قراردادی است که شرکا 

می بندند که حول يک فعاليت، کاری را با هم انجام دهند.
وی افزود: اما نظرية ديگر می گويد که شخصيت حقوقی خودش يک نهاد است، 
درست است که در شراکت اموال سهمی را برای شخص می گذارند اما ديگر نمی توان 
تجزيه اش کرد، مثال نمی توان گفت که 20 درصد کارخانه مال من است و 30 درصد 

مال کسی ديگر است.
وی همچنين اظهار کرد: شرکت و شخصيت حقوقی ممکن است مدنی باشد، که 
باشد که در  يا ممکن است تجارتی  را رعايت می کنند  قانون مدنی  چهارچوب  
چهارچوب قانون تجارت قرار می گيرند. محوريت شرکت های تجارتی، کسب سود 
است. از همين رو، شايد مهم ترين نکته اين است که مديران شرکت ها مسئوليت 
دارند تا سود يا منابع شرکت را به حداکثر برسانند. مديران شرکت ها اگر در چهارچوب 
تخصصی خود فعاليت داشته باشند، اما نتوانند سود کسب کنند، در چهارچوب 
اساسنامه عمل کرده اند، اما اگر خارج از حدود تخصصی خود کار کنند و سود نکنند، 

از نظر قانونی مسئول هستند. 
وی افزود:  فرض کنيد اگر نيروگاه منتظر قائم در بازار معامالت الستيک فعاليت کند 
و سود هم ببرد، مشکلی نيست اما اگر در اين معامالت ضرر کرد، از مصوبات مجمع 
عمومی فوق العاده تخطی کرده و اساسنامه را رعايت نکرده و مديرعامل آن مسئول 

جبران خسارت است. از اين رو، اصل تخصص در ادارة شرکت ها را بايد رعايت کرد.
وی با بيان اين که در قانون تجارت به اعضای غيرموظف هيئت مديره اشاره شده است، 
گفت: تکاليف اعضای موظف و غيرموظف يکسان است، حتی می توان گفت که وظايف 
اعضای غيرموظف بيشتر هم هست. چراکه آن ها بايد نگاه مستقل تری به موضوعات 
داشته باشند. اما متاسفانه اين گونه رايج شده است که گويی عضو غيرموظف بايد فقط 

در جلسات هيئت مديره حاضر شود. 

دكتر فتوحی؛ رئيس دانشگاه صنعتی شريف:
ضرورت تعامل صنعت و دانشگاه 

دکتر فتوحی رئيس دانشگاه صنعتی شريف و عضو هيئت مديرة شرکت مديريت 
شبکة برق ايران، به عنوان اولين سخنران در صبح دومين روز همايش دربارة رابطة 
بااهميت تعامالت صنعت و دانشگاه با تکيه بر »ساختار تعامل ميان دانشگاه صنعتی 

شريف و بنگاه های اقتصادی«، سخن گفت.
از  با هدف کسب نظر و ديدگاه فعاالن صنعتی در سال 2011،  وی اظهار کرد: 
نمونه ای 402 نفری شامل نمونه ای از فعاالن صنعتی ايالت کبک و نمونه ای از فعاالن 
صنعتی  تمام کشور کانادا - صنايعی که بيش از 10 کارمند و گردش مالی آن ها بالغ 
بر يک ميليون دالر بود- نظرسنجی به عمل آمد. بر اساس نتايج اين نظرسنجی، 
به طور متوسط 62 درصد از شرکت ها به نحوی با دانشگاه ارتباط دارند. 80 درصد از 
پاسخگويانی که طی سه سال اخير با دانشگاه ارتباط داشته اند، ابراز تمايل کرده اند که 
اين ارتباط را افزايش دهند. 90 درصد از شرکت هايی که 500 کارمند و 90 درصد 
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از شرکت هايی که بيش از 50 ميليون دالر فروش داشته اند، ابراز تمايل کرده اند 
که با دانشگاه ارتباط داشته باشند. بنابراين مشخص است که تجربة خوبی برای 

شرکت هايی که ارتباط داشته اند، وجود دارد.
وی افزود:اغلب همکارها سنتی بوده است به عبارت ديگر دانشجو به عنوان کارآموز 
يا استاد به عنوان مشاور در شرکت های مورد نظر اين نظرسنجی فعال بوده اند. 
در عين حال، تقريبا نيمی از فعاالن صنعت در ايالت کبک و کل کانادا معتقد 
بوده اند، که ارتباط با صنعت و دانشگاه خيلی نتوانسته است برای صنعت آن ها مفيد 
باشد. شرکت هايی که بی ارتباط با دانشگاه سعی کرده اند زياد به اين سمت نروند و 
شرکت هايی که ارتباط نهادينه و خوبی داشته اند، بر اين باور بوده اند که از اين ارتباط 

منفعت برده اند و تالش کرده اند تا آن را گسترش دهند.
به گفتة وی، مهم ترين فايدة ارتباط با دانشگاه 1- ايجاد نوآوری و 2- دسترسی به 
نيروهای نخبه و باهوشی است که می توانند پس از دوره ای همکاری، در صنعت به 

کار گرفته شوند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اهميت تخصيص بخشی از درآمد ناخالص 
داخلی کشور به تحقيق و توسعه، اظهار کرد: در برنامه های توسعه ای کشور ما پيش 
بينی شده که 4 درصد از توليد ناخالص داخلی برای انجام تحقيقات هزينه شود، اما 

در عمل تنها 0/4 درصد به اين کار اختصاص می يابد.
دکتر فتوحی با اشاره به نتايج تحقيقات صورت گرفته در کانادا در ارتباط با نحوة 
رابطة دانشگاه و صنعت گفت: به اعتقاد فعاالن صنعتی کانادا، صنعت و دانشگاه از 
ظرفيت های يکديگر اطالع ندارند. آن ها همچنين معتقدند که دانشگاه ها واقعيت های 
دنيای صنعت را درک نمی کنند. از سويی دانشگاه ها مدعی هستند که از صنعت 
جلوترند و از سويی فعاالن صنعت بر اين باورند که دانشگاه نمی تواند مشکالت ما 

را حل کند.
وی افزود: با اين حال نتايج همين تحقيقات در کانادا نشان می دهد، که بيش از 80 
درصد صنايعی که اقدام به همکاری های علمی و تحقيقاتی با دانشگاه ها کرده اند، از 

نتايج اين همکاری رضايت داشته و مايل به تداوم آن بوده اند.
رئيس دانشگاه صنعتی شريف، با اشاره به اجرای يک نظرسنجی از 31 استاد و 
پژوهشگر دانشگاهی در سال 2012  گفت: نتايج اين نظرسنجی نشان می دهد که 

82 درصد از پاسخگويان، ارتباط دانشگاه با صنعت را ارتباطی مفيد دانسته اند. 
به اعتقاد دکتر فتوحی، اگر عضو هيئت علمی دانشگاه  با صنعت ارتباط خوبی داشته 
بود و  بهتری هم خواهد  باشد، معلم 
دامنة اطالعات او فقط و فقط برگرفته 
از کتاب ها نيست و قطعا برای دانشگاه 

مفيد خواهد بود.
از پاسخگويان  افزود:  34 درصد  وی 
چند  اين که  به  پاسخ  در  دانشگاهی 
تحقيقات  برای  مالی  منابع  از  درصد 
شما از صنعت تامين می شود، گفته اند 
هر  به  معتقدند  درصد   66 اما  هيچ. 
حال درصدی از منابع مالی مورد نياز 
پژوهش ها، به نحوی از بخش خصوصی 

دريافت می شود.
کشور  در  کرد:  اظهار  فتوحی  دکتر 
در  اما  است.  زياد  اختالف  اين  ما 
دوره های  اروپايی،  دانشگاه های 
بدون  دکترا  و  ارشد  کارشناسی 
تعريف صنعت، تعريف نمی شوند. يک 
محسوب  کارمند  دکترا،  دانشجوی 
می شود و موظف است روی پروژه ای  

 مشخص و مرتبط با صنعت کار کند، که نشانة نهادينه شدن اين ارتباط است.
وی همچنين برخی ظرفيت ها و زمينه های همکاری دانشگاه صنعتی شريف با صنايع 
– از جمله با شرکت های تحت پوشش گروه خوارزمی - را برشمرد و از شکل گيری 

چنين تعامالتی استقبال کرد.

دكتر محمدرضا ستايش:
فعاليت های عملی برای خلق ارزش های خدماتی

دکتر محمدرضا ستايش، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی نيز 
»ضرورت برنامه ريزی مالی در شرکت های گروه سرمايه گذاری خوارزمی« را محور 

سخنان خود در روز دوم همايش مديران گروه خوارزمی قرار داد. 
وی با بيان اين که برای شرکت های هلدينگ سه مسئله را به عنوان پاشنة آشيل آن ها 
مطرح می کنند، اظهار کرد: در دستيابی هر هلدينگ به اهداف، يک سيستم کنترل 
مرکزی وجود خواهد داشت، که پيچيدگی های خاص خود را هم به همراه می آورد. 
مسئلة ديگر، بحث ماليات مضاعف است به اين معنا که شرکت های زيرمجموعة 
ماليات ها می شوند.  برخی  پرداخت  اصلی مشمول  اصلی و خود شرکت  شرکت 
موضوع ديگر، حاکميت شرکتی است به گونه ای که در مقولة هلدينگ با يک معمای 
بزرگ حاکميت شرکتی روبه رو هستيم. طبيعی است که در هلدينگ می خواهيم 
هلدينگ ها،  شدن  بزرگ تر  و  بزرگ  با  اما  بگذاريم.  اشتراک  به  را  توانمندی مان 

انعطاف پذيری آن ها تحت الشعاع قرار می گيرد. 
وی با اشاره به پيشگامان هلدينگ در ايران و با تعريف عمومی و قانونی هلدينگ؛ از 
مسائلی چون »حاکميت شرکتی«، »ماليات مضاعف« و »پيچيدگی در فرآيندهای 

کنترل مرکزی«، به عنوان پاشنة آشيل شرکت های هلدينگ ياد کرد. 
دکتر ستايش با اشاره به اين که هلدينگ خوارزمی برای افق 1399 مجموعه ای از 
اهداف را تعريف کرده است، گفت: ما هم افزايی و افزايش کارآيی مديريتی را پيگيری 
می کنيم. يک محور هم افزايی، باال بردن کارآيی در شرکت های تابعه و حل مسائل 
و مشکالت و جلوگيری از تبديل آن ها به بحران است. همچنين هماهنگ کردن 

فعاليت شرکت ها، يکی از اهداف ما است.
وی افزود: هدف کوتاه مدت خوارزمی، اين است که نسبت به شرکت هايی که به شکل 
مستقل فعاليت می کنند، بهتر فعاليت کند. هدف خوارزمی در بلندمدت نيز اين است 

که زنجيرة ارزش خود را نسبت به رقبای هلدينگی خود تقويت کند.
معاون امور مالی واقتصادی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، همچنين با بيان اين که 
در طبقه بندی اثرهای خلق ارزش؛ بحث اثر خدماتی، اثر ارتباطی و اثر انفرادی 
را خواهيم داشت، اظهار کرد: در مقولة اثر خدماتی، زيرمقوله های خدمات مالی، 
نيروی انسانی و خدمات مهندسی و فنی وجود دارد. در مقولة اثر خدماتی، می توانيم 
فعاليت های عملی شامل 5 گزينه ايجاد خزانة مشترک، تشکيل کار گروه تامين  
مالی، اجرای سيستم هماهنگ تعيين  بودجة عملياتی، تيم مشترک برای ارتقای 
سيستم اطالعات مالی و بررسی شرايط الزم در خصوص  لزوم برون سپاری فعاليت ها 

حوالی اين 
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را داشته باشيم.
وی افزود: خزانة مشترک موجب خواهد شد دسترسی به پول ارزان تر داشته 
باشيم و  اين دسترسی باعث کاهش هزينة مالی خواهد شد و افزايش درآمدهای 

غيرعملياتی و بهره وری شرکت را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اعالم آمادگی مديريت عامل بانک صادرات ايران برای همکاری 
نزديک تر اين بانک با گروه سرمايه گذاری خوارزمی گفت: مديريت عامل بانک 
صادرات آمادگی خود را برای حمايت از  شرکت سرمايه گذاری خوارزمی در 
استفاده از ابزارهای نوين مالی اعالم کرد. اين در حالی است که برای سال جاری 
پيش بينی انتشار 40 هزار ميلياردريال اوراق صکوک از سوی بانک صادرات 
صورت گرفته است.اينک بايد ديد ما چه مقدار از اين اوراق صکوک را می توانيم 
به خودمان تخصيص دهيم. قطعا شرکت سرمايه گذاری خوارزمی با توجه به 
امکانات موجود، از تک تک شرکت های تابعه ای که می خواهند از اين روش 

تامين مالی بهره مند شوند، حمايت خواهد کرد.
تابعة گروه  بودجه نويسی شرکت های  اين سوال که  با طرح  دکتر ستايش، 
اصل  بر  کند،  کمک  گروه  اهداف  تحقق  به  می تواند  حد  چه  تا  خوارزمی 

برنامه ريزی مالی و کنترل در شرکت های يادشده تأکيد کرد. 
وی همچنين بر ايجاد خزانة مشترک، تشکيل کار گروه تأمين مالی، اجرای 
سيستم هماهنگ تعيين بودجة عملياتی و  لزوم برون سپاری امور به عنوان 
رويکردی عملی و ضروری برای ايجاد هماهنگی در هلدينگ خوارزمی تأکيد 

کرد. 

دكتر بركچيان: 
بررسی چشم انداز اقتصاد ايران

برکچيان،  سيدمهدی  دکتر 
گروه  علمی  هيئت  عضو 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف 
مديران  همايش  پنجمين  در 
خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه 
ايران  کالن  اقتصاد  چشم انداز 
را با نگاه به روند های تاريخی و 
هم چنين بررسی وضعيت های 
محتمل باتوجه به عواملی چون 
نفت«  »قيمت  و  »تحريم ها« 

تحليل کرد.
آمارهای  بررسی  او،  گفته  به 
نشان   93 سال  اقتصاد  رشد 
می دهد بهبود نسبی صادرات 
درسال  و صنعت خودرو  نفت 
گذشته اقتصاد ايران را از رشد 

منفی خارج کردند. 
او با اشاره به هزينه های عمرانی 
به  در سال 93  گفت: »دولت 
و  نفت  صادرات  افزايش  دليل 
نيز صادرات غيرنفتی توانست 

هزينه های عمرانی اش را نسبت به 92 رشد قابل توجهی دهد.«
ايجاد  برای  اهميت رشد صادرات کشور گفت: »بايد  برکچيان درباره  دکتر 
تقاضای خارجی نسبت به محصوالت داخلی تالش کرد. همت دولت و فعاالن 
بايد صرف اين شود که موانع صادراتی را کاهش دهند و برطرف کنند و البته 

سياست های ارزی هم بايد از اين تالش ها حمايت کند.« 
او هم چنين ادامه تغييرات مثبت در اين بخش ها طی سال 94 را تا حدود قابل 

توجهی منوط به فرآيند مثبت مذاکرات و چگونگی رفع تحريم ها دانست.

دكتر محمد سلطانی فر:
تحول ابزارهای ارتباطی؛ فرصتی تازه برای مديران

دکتر محمد سلطانی فر، رئيس دفتر مطالعات و برنامه ريزی رسانه ها نيز در 
همايش مديران گروه خوارزمی از »نقش ارتباطات اجتماعی در ارزش آفرينی 

برای شرکت ها« سخن گفت. 
روابط  و  رسانه ها  برآمدن  و  پيدايش  تاريخی  روند  مرور  با  دکتر سلطانی فر 

بيستمی،  قرن  دموکراسی های  کانون  از  عمومی ها 
درخواست  رسانه ها  از  بايد  گذشته  در  کرد:  اظهار 
می کرديم تا پيام های ما را منتشر کنند اما امروز ديگر 
اين گونه نيست و اين جريان معکوس شده است. مثال 
وزير امور خارجة کشورمان بالواسطه پيام های خود 
را روی فيس بوک با يک ميليارد و 300 ميليون نفر 
کاربر می گذارد و رسانه ها برای دريافت پيام های او به 
اين شبکة اجتماعی و ساير امکانات موجود در فضای 

مجازی مراجعه می کنند.
جهان  رسانه ای  غول  پنج  گذشته  در  گفت:  وی 
)خبرگزاری های فرانس پرس، رويترز، بی بی سی، 
جريان سازهای  يونايتدپرس(  آسوشيتدپرس، 
اجتماعی  شبکه های  امروز  اما  بودند،  خبری 
جريان سازان  و...  توئيتر  و  فيس بوک  همچون 
خبری محسوب می شوند و هريک از اين غول های 
رسانه ای آدرس های خود را در شبکه های مجازی 

تبليغ می کنند.
وی افزود: امروز راه نفوذ در افکار عمومی و مديريت رسانه ها، توليد محتوا 

است و شبکه های اجتماعی بستر آن را فراهم می آورند.
اقتصادی  فرآيندهای  با  دنيای محتوای ديجيتالی  تنيدگی  به گفتة وی، 
»ثروت  بحث  در  تأمل  برای  ضرورتی  کنونی،  اجتماعی شدة  جهان 
ديجيتالی« ايجاد کرده است، به گونه ای که اکنون آن چيزهايی سرمايه 
دنيا  اختيار  در  مجازی  از طريق  و  ديجيتال شده  که  محسوب می شوند 

قرار می گيرد. 
وی با تأکيد بر ضرورت ورود روابط عمومی ها و مديران شرکت ها در فضای 
مجازی افزود: با ورود اينترنت و شکل گيری روابط عمومی های ديجيتال، 
نقش و حضور مخاطبان در فضای رسانه ها افزايش يافت و ارتباط يک سويه 
به ارتباط دو سويه تبديل شد. از اين رو، شرکت ها از بازخورد پيام های خود 

از سوی کاربران به راحتی مطلع می شوند.
عمومی های  روابط  شاهد  اينترنت،  آمدن  با  کرد:  تصريح  سلطانی فر   
الکترونيک و ديجيتال شديم. روابط عمومی های شبکه ای شکل گرفت تا 

افول مخاطب کليد بخورد و »کاربران« شکل بگيرند.
وی همچنين با اشاره به ظهور پديدة جديد ديپلماسی عمومی، که با استفاده از 
تمام رسانه های قديم و جديد، فضای تازه ای را برای شکل گيری افکار عمومی 
ايجاد کرده است، اظهار کرد: امروز روابط عمومی ها نبايد دنبال توليد پيام 
باشند، بلکه بايد توليد نرم افزارهايی را در دستور کار قرار دهند تا به واسطة 

آن ها مشارکت مردم در فضای مورد نظر خود را افزايش دهند. 
دکتر سلطانی فر در پايان بحث مفصل خود، هنر روابط عمومی های امروز 
را در ديجيتالی کردن تمامی اطالعات مربوط به سازمان و مؤسسة خود 

ارزيابی کرد. 
وی با اشاره به انبوه اطالعات در فضای مجازی و دغدغه های ناگزير دربارة 
به  تنها دانشی که می تواند  اين فضا  بودن آن گفت: در  واقعی  و  صحت 
کمک کاربران بيايد، سواد رسانه ای است که بايد ادبيات و اصول آن در 

ميان مردم و کاربران ترويج شود.
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دکتر صيدی مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، همچنين 
در بخش پايانی همايش پنجم  مديران گروه خوارزمی، با بيان اين که 
همايش پنجم به مراتب بهتر و با دستاوردهای بيشتری نسبت به 

همايش های گذشته برگزارشد، گفت: 
کشور،  روی  پيش  فرصت های  سخنرانان،  همة  همايش  اين  در 
منطقه، بازار سرمايه، گروه خوارزمی و ... را برشمردند. بايد به داشتن 
اين نوع نگاه که به جای نااميدی و بزرگ نمايی مشکالت فرصت ها را 

ببينيم، تبريک گفت و گفت که بايد قدر اين فرصت ها را بدانيم.
وی با اشاره به سخنان مديريت عامل بانک صادرات ايران در اين 
همايش مبنی بر اعالم آمادگی اين بانک برای گسترش روابط و 
بايد  کرد:  اظهار  خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  با  همکاری ها 
بتوانيم از امکانات، بازار و تسهيالت بانک صادرات ايران به شايستگی 
و با احساس مسئوليت استفاده کنيم و تعامل بلندمدتی را در اين 

زمينه شکل دهيم.
دکتر صيدی در بخش ديگری از سخنان خود افزود:

 مگر نه اين که شرط بندگی، قدر دانستن فرصت های خدادادی 
است، پس بايد فرصت ها و مزيت های موجود در کشور و محيط 
فعاليت مان را بشناسيم و بدانيم که از اگر از اين فرصت ها استفاده 

نکنيم، دچار کم فروشی يا اسراف شده ايم.
اين که  بيان  با  خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل 

فرصت های خدا دادی مسئوليت های ما را نيز سنگين تر می کند، 
خطاب به مديران حاضر در اين همايش گفت: واقعيت اين است 
که ما مسئوليم و بايد به اين سئوال پاسخ دهيم، که چقدر آمادگی 
استفاده از اين فرصت ها را داريم ؟ اگراز فرصت ها به خوبی استفاده 

کنيم،  دچار اسراف و کم فروشی نمی شويم.
از  بعد  بشر  دستاوردهای  بزرگ ترين  از  يکی  اين که  بيان  با  وی 
الزم  که  کرد  تاکيد  است،  شرکت ها  راهبری  نظام  سال 2000، 
است شرکت های زيرمجموعة گروه خوارزمی برای شناخت مبانی 
علمی اين نظام وقت صرف کنند و در عمل نيز از اين نظام استفاده 

کنند.
از  است،  توسعه  ابزار  سرمايه  بازار  اين که  بيان  با  همچنين  وی 
تمامی شرکت های زيرمجموعة  گروه خوارزمی خواست تا برای 
استفادة حداکثری از ظرفيت های بازار سرمايه و به ويژه بهره گيری 
ازفرصت ارتباط  نزديک و همکاری تنگاتنگ با بانک صادرات ايران 

برنامه ريزی کنند.
اشاره  با  همچنين  خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل 
به اهميت ارتباطات اجتماعی و اطالع رسانی در برخورد علمی و 
حرفه ای با مخاطبان، بر برنامه ريزی همه جانبه در اين عرصه ها به 
منظور اعتمادسازی با سهام داران و توسعة تعامالت شرکت ها تاکيد 

کرد.

حوالی اين 

دکتر صیدی و درس های همایش پنجم مدیران

یادمان همایش پنجم مدیران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- 6 و 7 خرداد 94 - کرمانشاه
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به اطالع می ر ساند،  به استناد مصوبة مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت سرمايه گذاری خوارزمی )سهامی 
عام( در تاريخ 1392/11/20 و مصوبة هيئت مديرة 
شمارة  مجوز  و   1394/02/20 تاريخ  در  شرکت 
121/312411 مورخ 1394/02/19 سازمان بورس 
و اوراق بهادار، مقرر گرديد سرماية شرکت از طريق 
صدور سهام جديد از مبلغ 000ر10 ميليارد ريال 
به مبلغ 500ر12 ميليارد ريال، منقسم به 500ر12 
افزايش  زير  شرح  به  ريالی  000ر1  سهم  ميليون 

يابد:
1( سرمايه فعلی شرکت:000ر000ر000ر000ر10 

ريال،
2( مبلغ افزايش سرمايه: 000ر000ر000ر500ر2 

ريال،
افزايش:  از  پس  سرمايه  مبلغ   )3

000ر000ر000ر500ر12 ريال
4( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ريال

000ر000ر500ر1  شده:  عرضه  سهام  تعداد   )5
سهم،

6( نوع سهم: عادی
افزايش سرماية شرکت  افزايش سرمايه:  7( محل 
آورده  و  سهامداران  حال شده  مطالبات  محل  از 
نقدی به مبلغ 000ر500ر1 ميليون ريال و از محل 
به مبلغ 000ر000ر1 ميليون  اندوخته سرمايه ای 

ريال انجام خواهدشد.
8( موضوع افزايش سرمايه: تأمين منابع مورد نياز 
در  انجام شده  سرمايه ای  مخارج  جبران  به منظور 
شرکت های سرمايه پذير و تأمين مالی مخارج مورد 

نياز جهت تحصيل سرمايه گذاری های جديد.
ازای هر 1000 سهم  در  به هر صاحب سهم،   )9
متعلقه در تاريخ 1394/02/20 تعداد 100  سهم 
تعداد 150  و  ای  اندوخته سرمايه  از محل  جايزه 
حق تقدم خريد سهم جديد تعلق می گيرد. بديهی 
است تعداد دقيق سهام و حق تقدم های متعلقه هر 
سهم در گواهينامة حق تقدم محاسبه و به سهامداران 

اعالم خواهد شد.
از  روز  هفت  مدت  ظرف  که  سهامدارانی   )10
تاريخ انتشار آگهی به علت تغيير آدرس و يا به هر 
دليل، گواهينامة حق تقدم خود را دريافت ننمايند، 
می توانند جهت دريافت گواهينامة مربوطه به آدرس 

مندرج در بند 12 اين آگهی مراجعه نمايند.
سهام  خريد  در  حق تقدم  از  استفاده  مهلت   )11

جديد، 60 روز از تاريخ انتشار اين آگهی می باشد.
12( سهامداران محترمی که تمايل به استفاده از 
اساس  بر  بايد  مورد  دارند، حسب  تقدم خود  حق 

موارد بيان شدة زير اقدام نمايند:
* سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خريد 

سهام جديد، فاقد مطالبات بوده و يا مطالبات آنان، 
می بايست  نمی  کند،  تأمين  را  جديد  سهام  بهای 
ظرف مهلت مقرر بهای سهام يا مابه التفاوت آن را 
به حساب شمارة 0207695572008 اين شرکت 
واريز  کد 3046  مرکزی  بانک صادرات شعبة  نزد 
گواهينامة  انضمام  به  را  مربوطه  بانکی  رسيد  و 
حق تقدم خريد سهام جديد، ظرف مهلت استفاده از 
حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، خيابان 
ساختمان   ،16 پالک  بزرگمهر،  خيابان  وليعصر، 
اول، واحد 110،  تجاری بزرگمهر، طبقه   – اداری 
کدپستی 1416934981 ارسال نموده و يا مدارک 
را مستقيماً به آدرس ذکر شده باال تحويل و رسيد 

دريافت نمايند.
حق تقدم  گواهينامة  موجب  به  که  سهامدارانی   *
خريد سهام جديد، دارای مطالبات به ميزان بهای 
سهام جديد می باشند، می بايست ظرف مهلت مقرر 
اعالم  بر  مبنی  حق تقدم،  گواهی  تکميل  ضمن 
موافقت با تبديل مطالبات به سرمايه، مراتب را با 
وليعصر،  خيابان  تهران،  نشانی  به  سفارشی  پست 
 – اداری  ساختمان   ،16 پالک  بزرگمهر،  خيابان 
تجاری بزرگمهر، طبقه اول، واحد 110، کدپستی 
را  مدارک  يا  و  نموده  ارسال   1416934981
رسيد  و  تحويل  باال  ذکر شده  آدرس  به  مستقيماً 

دريافت نمايند.
در  مشارکت  به  تمايل  عدم  صورت  در   )13
مهلت  در  می توانند  سهامداران  سرمايه،  افزايش 
تعيين شده برای پذيره نويسی نسبت به واگذاری 
حق تقدم خود از طريق شرکت بورس اوراق بهادار 
معاملة  قابليت  به  توجه  با  نمايند.  اقدام  تهران 
خريداران  شرکت،  سهام  خريد  حق تقدم  مکرر 
نهايی می بايست قبل از پايان مهلت پذيره نويسی 
نسبت به واريز بهای سهام جديد به حساب شمارة 
0207695572008 اين شرکت نزد بانک صادرات 
شعبة مرکزی کد 3046 اقدام کرده و رسيد بانکی 
خريد  حق تقدم  گواهينامة  انضمام  به  مربوطه، 
سهام جديد را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی 

به نشانی تهران، خيابان وليعصر، خيابان بزرگمهر، 
بزرگمهر،  تجاری   – اداری  ساختمان   ،16 پالک 
طبقه اول، واحد 110، کدپستی 1416934981 
آدرس  به  مستقيماً  را  مدارک  يا  و  نموده  ارسال 
نمايند.  دريافت  رسيد  و  تحويل  باال  ذکر شده 
بديهی است در صورت عدم ارسال مستندات ياد 
شده يا عدم واريز بهای اسمی، سهام جديد به آنها 

تعلق نخواهد گرفت.
از  مقرر  مهلت  در  که  سهامدارانی  حق تقدم   )14
حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنين پاره 
سهم های ايجاد شده، توسط شرکت از طريق شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از 
به  متعلقه  کارمزد  و  هزينه ها  از کسر  پس  فروش 

حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نكات مهم:

* مسئوليت صحت و قابليت اتکای اطالعات اعالمية 
پذيره نويسی بر عهدة ناشر است.

* ناشر، شرکت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان 
جبران خسارت  مسئول  ناشر،  مشاوران حقوقی  و 
قصور،  اثر  در  که  به سرمايه گذارانی هستند  وارده 
تقصير، تخلف و يا به دليل ارائة اطالعات ناقص و 
خالف واقع در عرضة اوليه که ناشی از فعل يا ترک 

فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.
اوراق  و  بورس  سازمان  نزد  بهادار  اوراق  ثبت   *
بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مصوبات  و  قانونی 
مزايا،  تأييد  منزلة  به  و  بوده  اطالعاتی  شفافيت  و 
درمورد  سفارشی  و  توصيه  ويا  سودآوری  تضمين 
شرکت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط 

سازمان نمی باشد.
* با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی 
تاريخ  تا  سرمايه  افزايش  اين  شرکت،  ساليانة 
مرجع  نزد  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری 

ثبت شرکت ها به ثبت خواهد  رسيد.
* ساير افرادی که تمايل به خريد حق تقدم عرضه 
دارند  را  تهران  بهادار  اوراق  بورس  شده در شرکت 
فعاليت  در خصوص  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 
شرکت، می توانند به سايت اينترنتی شرکت به آدرس 
www.kharazmi.ir  مراجعه و يا با شمارة تلفن 

021-66485908-9 تماس حاصل نمايند.
* گزارش توجيهی هيئت مديره در خصوص افزايش 
اين خصوص و  قانونی در  بازرس  سرمايه، گزارش 
همچنين بيانية ثبت سهام جديد در سايت اينترنتی 
شرکت به آدرس www. kharazmi.ir  و سيستم 
www.codal. جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس

ir   در دسترس می باشد.
هيأت مديره

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

)سهامی عام(
حوالیثبت شده به شمارة 131722 اين 
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دکتر نادر هوشمندیار*
بورس يکی از مهم ترين ابزارهای توسعه است، که متاسفانه به دليل سوء مديريت و 
اتخاذ راهبردهای نه چنان قابل اعتنای اقتصادی طی سال های گذشته، آن طور که بايد 
در فضای توسعة ايران حضور جدی، قوی و راهبردی ندارد. بدون شک بورس می تواند 
بهترين مکانيزم را برای توزيع بهينة منابع مالی در بخش های واقعی اقتصاد فراهم کند. 
به بيان ديگر، وجود يک بورس قوی نشان دهندة حضور مستمر و کارآمد فعاليت های 
صنعتی و توليدی است، که تضمين بقای خود را از بازار سرمايه کسب می کنند. درواقع 
اين ارتباط به ارگانيزم اصلی بازارهای سرمايه تبديل شده است. اتفاقی که در ايران به 
دليل نوع برنامه ريزی های کالن اقتصادی در سطحی به وقوع نپيوسته است که امروز 
بتوان از قدرت بورس در تامين مالی بنگاه های مولد اقتصادی استفاده کرد. بر اساس 
برآوردهای موجود توسط بانک جهانی ارزش رفتار بازار سرمايه به توليد ناخالص ملی در 
کشورهای توسعه يافته مثل آمريکا 117 درصد، چين 81 درصد، ژاپن 75 درصد بوده و 
اين نسبت برای ايران 19 درصد محاسبه شده است. اين ارقام نشان می دهد که حضور 
مالی بازار سرمايه در کشورهای توسعه يافته به مراتب جدی تر از اين حضور در اقتصاد 
ايران است. البته اين به معنای آن نيست که کار برای ما تمام شده است، بلکه بايد 
اين آمار و ارقام ما را به اين نتيجه برساند که زمان کمی برای جبران آفت های توسعه 
باقی مانده است و بايد هرچه زودتر بورس را به نقطه ای برسانيم که نقش خود را در 
رشد شاخص های توسعه ايفا کند، مخصوصا در شرايط فعلی اقتصاد کشور که مديران و 
برنامه ريزان اقتصادی سعی دارند به گونه ای راهبردسازی کنند که با کمترين هزينه از 
روی گره ها و موانع اقتصادی عبور کنند. فضای حاکم بر ديپلماسی کشور و تقويت اين 
احتمال که تحريم های تحميلی نيز شر خود را از سر اقتصاد کم می کنند، باعث شده 
است تا اميد به تغيير سيستم اقتصادی کشور افزايش يابد، برای همين اکنون بهترين 
فرصت به دست آمده است تا تامين مالی توسعة کشور و در صدر آن فعاليت های 
صنعتی از حيطة بانک های ورشکسته و بدهکار خارج شود و در اختيار بازار سرمايه 
قرار بگيرد. اما به طور حتم الزمة اين کار در قدم نخست اين است که مسئولين دولتی 
تا آن جا که می توانند راه را برای ميل به توسعة هرچه بيشتر شرکت های کارآمد بورس 
تهران هموار کنند. به نظر من در فضای امروز اقتصاد ايران، که غول نفتی جهان و ديگر 
سرمايه گذاران بزرگ جهانی آماده اند تا تحريم ها برداشته شود و خود را به بازار بکر ايران 
برسانند، جنب و جوشی نيز در ميان بزرگان اقتصادی ايران در داخل شکل گرفته است، 
که اگر پوشش حمايتی برای آن ها ايجاد شود، می توانند به اين تمايل عمومی برای عبور 
از مشکالت توسعة ايرانی در بهترين حالت ياری برسانند. زمزمه های افزايش سرمايه را 
که از سوی شرکت های صاحب نام بورسی نيز شنيده می شود می توان در همين راستا 
ارزيابی کرد. اگر اين افزايش سرمايه ها به فرض در سال 91 يا چند سالی قبل از آن 
اتفاق می افتاد، نمی شد با خيال راحت تاثير مثبت آن را باور کرد. اما امروز همه چيز 

تغيير کرده است يا اگر هم تغيير نکرده باشد، ميل مثبتی به تغيير و کارآمدتر شدن 
شاخص های اقتصادی وجود دارد. در اين حالت می توان مدعی شد که افزايش سرمايه 
از سوی غول های بورسی هدفی جز توسعة فعاليت های صنعتی ندارد. به عبارتی ديگر، 
افزايش سرمايه ها می آيند تا دايرة عملکرد شرکت های بورسی را در فعاليت های 
توسعه ای تقويت کنند. اين ادعايی است که امروز می شود آن را با خيالی آسوده تر 
پذيرفت. من به اين اتفاق کامال اميدوارم و بر اين باورم که اگر افزايش سرمايه در 
شرکت های بورسی و در زمان حاضر به کار بيفتد، می توان اميد داشت که بورس 
تهران نيز خود را در جدول بورس های جهانی )به لحاظ قدرت اجرايی برای توسعه( 
باال بکشد. به عبارتی در زمان فعلی ارزش بازار شرکت های بورسی بالغ بر 3.6 هزار 
ميليارد ريال است، که با اين رقم ارزش بازار به توليد ناخالص داخلی 33.4 درصد 
محاسبه می شود. اگر افزايش سرمايه ها به رونق بورس ختم شود، اين رونق می تواند 
سرمايه های خرد و کالن را از کف خيابان ها و کيسه های بانک ها به سادگی جمع 
کند و به بورس منتقل سازد، آن وقت دور از ذهن نيست که در فاصلة کوتاهی 
بورس بتواند نقش تامين کنندة مالی اقتصاد را به عهده بگيرد. بايد به اين روند 
جدی نگاه کرد و زمينة خروج آن را از تحليل صرف به سمت اجرايی شدن فراهم 
ساخت. به طور مثال جايی مثل گروه سرمايه گذاری خوارزمی با آن دامنة فعاليت 
متنوع از ظرفيت ها از صنعت برق تا صنعت ساختمان و از صنعت نفت و پتروشيمی 
تا صنايع معدنی، وقتی 2500ميليارد ريال افزايش سرمايه می دهد، هيچ معنايی 
ندارد جز اين که اين شرکت می خواهد با هدف گذاری عبور از تحريم ها، نام خود 
را در ليست کارتل های چند رشته ای ثبت کند. هرچند که شايد برای اين هدف، 
افزايش سرماية بزرگ تری بايد اتفاق می افتاد، اما همين سطح از افزايش سرمايه 
در هنگامة شروع تحول اقتصادی، می تواند اين نويد را برای بازار سرمايه به همراه 
داشته باشد، که به محض رفع تحريم ها، يک شرکت بورسی دامنة فعاليت خود را 
به سمت بازارهای بزرگ تری از اقتصاد جهانی گسترده می کند و اين بسط وسيع 
فعاليت می تواند با باز کردن مسير تامين سرمايه از طريق شرکت های بورسی، سهم 
افزايش سرماية شرکت ها در توليد ناخالص داخلی را افزايش دهد. فقط در حوزة 
صنعت برق، اطالعات موجود نشان می دهد که تا سال 2040 خالص توليد برق 
بيش از 19.0 هزار ميليارد کيلو وات ساعت افزايش می يابد. اين رقم نشان می دهد 
که هرگونه سرمايه گذاری در اين صنعت، با رويکردی کامال سود محور در آينده 
مواجه است و افزايش سرماية شرکتی نظير خوارزمی با عمق فعاليتی که در صنعت 
برق دارد، می تواند سهم زيادی از اين افزايش توليد را نصيب اقتصاد ايرانی کند. 
برای همين شک نبايد کرد که زمان تنگ است و مسئولين و برنامه ريزان دولتی 
بايد عزم خود را جزم کنند تا بورس با کمترين مشکالت به سمتی برود که جعبة 

تقسيم منابع مالی کشور شود. اين تنها راه معتبر برای توسعة ايران است.

راهبردی برای عبور از موانع
افزایش سرمایة شرکت های بورسی

له مقا

16

94
ير 

-  ت
ده 

انز
ه ش

مار
ش



حوالی اين 
سیدعبدالرحیم رستم کالیی

)مدیرعامل شرکت کارگزاری آینده نگرخوارزمی(

17

در علم اقتصاد، توليد ملی به ارزش پولی همة کاالها و 
خدماتی که در دورة معينی و معموال طی يک سال در 
کشوری توليد شده، گفته می شود. فعاليت توليدی سلسله 
اقداماتی است که برای تبديل منابع به کاالهای مورد نياز 
منابع طبيعی،  از  عبارتند  توليد  منابع  صورت می گيرد. 
انسانی، سرمايه. از طرفی سرمايه از طريق ابزارهای تامين 
يکی  است؛  نوع  دو  بر  خود  که  می آيد،  دست  به  مالی 
ابزارهای تامين مالی کوتاه مدت و ديگری ابزارهای تامين 
مالی بلندمدت. ابزارهای تامين مالی کوتاه مدت در بازار 
پول و ابزارهای تامين مالی بلندمدت در بازار سرمايه که به 
صورت عمومی به عنوان اتاق های بورس شناخته می شوند، 

مورد دادوستد قرار می گيرند.
انتشار  با  بورس  بازار  که  است  مشخص  توضيح  اين  با 
ابزارهای تامين مالی بلندمدت، يکی از بازارهای تامين منابع 
برای توليدکنندگان است. هرچه بورس در ايفای نقش خود 
به منظور تامين سرماية شرکت های توليدی و صاحبان 
صنايع منعطف ترعمل کند، موجب رونق بيشتر در توليد 

ملی خواهد شد.
عالوه بر وظيفة تامين سرمايه برای شرکت های موجود، يکی 
ديگر از وظايف بازار سرمايه که کمتر به آن توجه می شود، 
است.  جديد  شرکت های  برای  سرمايه  تشکيل  وظيفة 
تشکيل سرمايه و ايجاد کسب وکار جديد نياز به طرح های 
کسب وکار خالقانه ای دارد، که بازار دارايی های  فکری به 
عنوان بازار برای عرضة اين طرح ها می تواند کمک شايانی 

به رونق توليد ملی کند.
متاسفانه آمار دقيقی از ميزان تامين مالی صورت گرفته در 
بورس و فرابورس وجود ندارد. بر اساس آمار غيررسمی، از 
بازار اول و دوم فرابورس  پايان سال 93، در  تا  سال 88 
تاکنون بالغ بر 86.092 ميليارد ريال تامين مالی صورت 
پذيرفته است. از سوی ديگر آماری از تامين مالی بيش از 
130 شرکت فعال در بازار پاية عادی و توافقی فرابورس 
و بيش از 300 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران 
هم موجود نيست. همچنين آمار جامعی از توليدات اين 
شرکت ها در دسترس نيست تا بتوان شاخصی بر مبنای 
تامين مالی برای توليدات شرکت های فعال در بازار سرمايه 
به دست آورد. از منظر ديگر اگر بخواهيم ببينيم شرکت های 
فعال در بازار سرمايه چه سهمی در توليد داخلی دارند، بايد 
گفت در حال حاضر بيش از 500 شرکت در بازارهای بورس 
و فرابورس فعالند، که ارزش بازار اين شرکت ها در پايان سال 
1393 بالغ بر 3 ميليارد و625 هزارو467  ريال بوده است. 
بر اساس گزارش بانک مرکزی ايران که در فروردين ماه 94 
منتشر شد، توليد ناخالص داخلی کشور تا پايان سه ماهة 
سوم سال 1393 بر اساس ارزش بازار، بالغ بر 8ميليارد و 
406 هزار و 438 ريال بوده است. اگر فرض کنيم روند 
توليدات ملی در سه ماهة چهارم سال 93 مشابه دوره های 
تا  ناخالص داخلی  توليد  باشد، پيش بينی می شود  قبلی 
پايان سال 93 بالغ بر 11.208.584 ميليارد ريال باشد. 
بر اين اساس شاخص ارزش بازار به تولی دناخالص داخلی 
)MarketCap/GDP( برابر 32/34 درصد خواهد بود. اما 
اين شاخص به طور کامل نمی تواند نشان دهندة ميزان تاثير 
شرکت های پذيرفته شده در بازار سرمايه بر توليد داخلی 

باشد، چراکه ارزش بازار هر شرکت به معنی حاصلضرب 
قيمت بازاری سهم هر شرکت در تعداد سهام آن شرکت 
است و ارزش بازار سرمايه عبارت است از مجموع ارزش 
بازار شرکت های پذيرفته شده در بورس و فرابورس. برای 
تعيين يک شاخص مناسب تر در اين خصوص، بايد ميزان 
فروش محصوالت هريک از اين شرکت ها )درآمد شرکت ها( 
در پايان سال 93 را از صورت های مالی آن ها استخراج و 
جمع کل آن را بر توليد ناخالص داخلی تقسيم کرد تا سهم 
اين شرکت ها ازGDP  کشور را مشاهده کرد، که متاسفانه 
چون آمار دقيقی از ميزان فروش شرکت های پذيرفته شده 
در بازار بورس و فرابورس وجود ندارد، محاسبة اين شاخص 

امکان پذير نيست.

كاهش نرخ سود بانكی و افزايش 
جذابيت در تاالرهای بورس

ولی آيا با اجرای مصوبة کاهش نرخ سود بانکی، شاهد خواهيم 
بود که سرمايه به سوی بازار بورس سرازير شود؟ در پاسخ 
به اين پرسش بايد گفت کاهش نرخ سود بانکی می تواند 
موجب حرکت تدريجی نقدينگی از بانک ها به سمت بورس، 
کاهش نرخ تسهيالت بانکی به بنگاه های توليدی و کاهش 
قيمت تمام شدة توليد و سودآوری آن ها شود، که اين امر بر 
بازار سرمايه تاثير مثبتی خواهد گذاشت. اما کاهش نرخ سود 
بانکی از 22 به 20 درصد، تاثير ناچيزی بر پايين آمدن نرخ 
تسهيالت ارائه شده به بنگاه های توليدی دارد؛ چراکه به جز 
باال بودن سود تسهيالت ارائه شده به آن ها، مشکالتی چون 
بدهی معوق صنعتگران در شرايط کنونی بنگاه های توليدی 
را از رسيدن به نقطة مطلوب باز می دارد. همچنين کاهش 
نرخ سود بانکی به تنهايی نمی تواند موجب رونق بازار سهام 
شود، چراکه موارد ديگری از جمله تحوالت جهانی، بحث 
توافق هسته ای، بی اعتمادی به آيندة بازار سرمايه و بازارهای 

موازی مطمئن تر، بورس را تحت تاثير قرار می دهند.
در بلندمدت کاهش نرخ سود بانکی می تواند موجب تمايل 
مردم برای سرمايه گذاری در بورس باشد، اما همان طور که 
بيان شد کاهش نرخ سود بانکی به تنهايی نمی تواند عامل 
جذب سرمايه گذار به سمت بورس باشد و بايد ساير شرايط 
نيز محقق شود. در حال حاضر بيش از 8 ميليون نفر يعنی 

حدود 11درصد  از جمعيت کل کشور دارای کد سهام داری 
هستند، که در مقايسه با کشورهای توسعه يافته درصد قابل 
توجهی نيست. به منظور رونق بخشيدن به سرمايه گذاری در 
بورس عوامل متعددی را بايد مورد بررسی قرار داد. يکی از 
اين عوامل افزايش تعداد محصلين در رشته های مرتبط با بازار 
سرمايه مثل مديريت مالی، اقتصاد، حسابداری است. هرچه 
تعداد اين افراد در جامعه بيشتر شود، اوال به رشد صنعت 
کمک نموده و ثانيا موجب افزايش سطح آگاهی جامعه از 
سازوکار اين بازار خواهد شد. از مهم ترين عواملی که بايد 
توجه ويژه ای به آن کرد، فرهنگسازی برای سرمايه گذاری 
غيرمستقيم برای عموم جامعه است. از آن جايی که بازار 
سرمايه، بازاری به شدت تخصصی بوده و فعاليت در اين 
بازار نياز به دانش خاص خود را دارد، فرهنگ سازی برای 
صندوق های  ايجاد  مانند  غيرمستقيم،  سرمايه گذاری 
  )ETF( سرمايه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله
و سبدگردانی اختصاصی می تواند عالوه بر حفظ سرماية 
مردم، موجب رشد وارتقای آن نيز بشود. عامل مهم ديگری 
که بايد مورد توجه قرار گيرد بحث اعتمادسازی، کاهش 
شايعات بازار و ايجاد سالمت و شفافيت اداری در تمام ارکان 
بازار سرمايه است. همچنين تعريف شاخص های مناسب 
که نمايان گر وضعيت واقعی بازار سرمايه باشد، می تواند به 

جذب سرمايه گذار کمک کند.
بازار بورس می تواند شيوه های مختلف تامين مالی را برای 
شرکت های توليدی فراهم کند و مسلما رونق بازار بورس به 
تامين مالی بيشتر شرکت ها کمک خواهد کرد. اما سوای 
تامين مالی از طريق بازار سرمايه، شرکت ها از شيوه های 
تامين مالی مختلف مثل اخذ وام های بانکی يا استفاده از 
تسهيالت دولتی در قالب يارانه نيز استفاده می کنند. با 
توجه به متفاوت بودن هزينه های استفاده از اين شيوه های 
تامين مالی به نظر می رسد بسته به شرايط مختلف هريک 
باشند. در هر صورت  را داشته  جذابيت های خاص خود 
رونق بورس بر بهبود شرايط بخش توليد موثر است اما 
بعيد است در شرايط کنونی بتواند به تنهايی قطع نقدينگی 
يارانه ها برای بخش توليدی را هم جبران کند، چراکه به نظر 
می رسد رونق همه جانبة توليد در کشور به عوامل متعدد 

ديگری نيز وابسته است.
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علی ماندگار

افزایش سرمایه

 نمادی از امید به آینده

نگاه به سناريوی افزايش سرمايه در شركت های كارآمد 

سرمايه

توسعة  روند  در  که  مدت هاست  سرمايه  بازار 
آن  از  را  گسترده ای  مفهوم  مختلف  کشورهای 
دنيای  در  ديگر،  عبارتی  به  يا  است  کرده  خود 
امروز زمان زيادی می گذرد از وقتی که بورس به 
تغيير محتوای پس اندازهای  برای  ابزار  مهم ترين 
تبديل  کارآمد  سرمايه های  به  درشت  و  ريز 
اوضاع  می توانند  که  سرمايه هايی  است؛  شده 
صرف  مصرف گرايی  حالت  از  را  اقتصاد  يک 
دهند.  تغيير  مولدگرايی  و  توليد  وضعيت  به 
از  پرده  بلکه  نيست  کوچکی  اتفاق  مسئله  اين 
در  را  توسعه  شک  بدون  که  برمی دارد  مولفه ای 
خود  اوج  نقطة  به  امروز  دنيای  از  زيادی  نقاط 
بازار  از  رو وقتی صحبت  از همين  است.  رسانده 
کارشناسان  می آيد،  ميان  به  بورس  يا  سرمايه 
عنوان  با  ميدان  اين  از  جهانی  عرصة  در  توسعه 
می کنند،  ياد  دنيا  اقتصادی  اتاق  شيشه ای ترين 
وضوح  با  اقتصادی  عامالن  بورس  در  تنها  چون 
سرمايه ها  چگونه  که  ببينند  می توانند  شفاف  و 
از کوچک و بزرگ تجميع و به بهترين شکل در 
چيزی  همان  اين  می شوند.  توزيع  صنايع  ميان 
است که بدون تعارف در اقتصاد ايران هنوز شکل 
با وجود حضور  نگرفته است و می توان گفت که 
پتانسيل های  و  سرمايه گذاری  بزرگ  سامانه های 

 30 حداقل  ايران  در  سرمايه  بازار  هنوز  متعدد، 
درصد از بازار پول کوچک تر است. البته فراموش 
ايران  پول  بازار  گذشته  سال های  در  که  نکنيد 
در  زيادی  فعاليت های  تا  بنگاهداری  طريق  از 
ضربه های  پول،  واسطه گری  و  داللی  حوزه های 
اما هنوز حجم  ايران زده است  اقتصاد  زيادی به 
بزرگ تری از ايجاد تعادل در توزيع منابع نسبت 

در  سرمايه  بازار  به 
اختيار دارد. برای همين 
نسبت  طبيعی  به طور  و 
به  سرمايه  بازار  ارزش 
داخلي  ناخالص  توليد 
بهترين  در  و  ايران  در 
 20 از  کمتر  شرايط 
همين  اما  است.  درصد 
کشورهای  در  نسبت 
نشان  توسعه يافته 
و  بورس  که  می دهد 
بورسی  شرکت های 
در  را  اصلی  نقش 
توسعه  سناريوی  تدوام 

موجود  گزارش های  اساس  بر  دارند،  عهده  بر 
داخلی  ناخالص  توليد  به  معامالت  ارزش  نسبت 

بورس  103.3 درصد، در  نيويورک  بورس  در 
در  درصد،   42.4 آلمان  در  درصد،   59.5 توکيو 
148.4 درصد و  100.4 درصد، در سئول  لندن 
همين  است.  درصد   95.1 کواالالمپور  بورس  در 
رقم برای بورس تهران هيچ گاه نتوانسته است به 

ارقام دو رقمی حتی نزديک شود.
بزرگ  بنگاه های  هستند  همچنان  اما  اين همه  با 
سرماية  بازار  در  اقتصادی 
در  می خواهند  که  ايران 
اقتصادی  شرايط  تغيير 
سرمايه،  افزايش  با  کشور 
خود  توسعه بخشی  روند 
مولد  فعاليت های  در  را 
ولی  کنند  گسترده تر 
فعاليت  تسهيل  به طور حتم 
جدی تر  تدوام  به  نياز  آنان 
برنامه ريزان  حمايت 
شدن  باز  برای  اقتصادی 
خانوار  پس انداز  مسير 
بزرگ  سرمايه های  تا 
افزايش  به سمت  سرگردان 
روی  از  باری  می خواهند  که  دارد  سرمايه هايی 
به  منابع  تزريق  جريان  و  بردارند  توسعه  دوش 

پول  ر  بازا گذشته  سال های  در 
تا  بنگاهداری  طریق  ز  ا یران  ا

حوزه های  در  زیادی  فعالیت های 
پول،  واسطه گری  و  داللی 

اقتصاد  به  زیادی  ضربه های 
حجم  هنوز  ما  ا است  زده  یران  ا

توزیع  در  تعادل  ایجاد  ز  ا بزرگ تری 
در  سرمایه  ر  بازا به  نسبت  منابع 

رد دا اختیار 
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فعاليت های واقعی اقتصادی را تسهيل 
کشورهای  در  سرمايه  افزايش  کنند. 
محسوب  جهشی  واقع  در  توسعه يافته 
صاحبان  آن  واسطة  به  که  می شود 
تمام  سرمايه گذاری  سامانة  يک  سهام 
مرتفع  را  خود  اقتصادی  نيازهای 
معنايی  البته  نياز  رفع  اين  می سازند. 
افزايش  واسطة  به  اين که  جز  ندارد 
طرح های  نياز  مورد  منابع  سرمايه، 
نتيجه  در  و  می شود  فراهم  توسعه ای 
قرار  رونق  مسير  در  نيز  سهام  بازار 
می گيرد. به عبارتی ديگر، برای خروج 

از بن بستی که می تواند بورس را در مشت خود 
بگيرد، افزايش سرمايه آن هم با اولويت افزايش 
برای  را  الزم  کارآمدی  که  بنگاه هايی  سرماية 
می تواند  دارند،  سرمايه  بازار  به  بخشی  رونق 
چون  شود،  محسوب  اصلی  راهکارهای  از  يکی 
بورس  رونق  شرکت ها  اين  در  سرمايه  افزايش 
ضريب  افزايش  سپس  و  نخست  مرحلة  در  را 
اعتماد به بازار سرمايه را در مرحلة بعدی ايجاد 
می کند. در اين شرايط در واقع بورس آرام آرام 
قرار  پول  بازار  عهدة  بر  که  وظيفه ای  می تواند 
اين  از  واقع  در  بگيرد.  عهده  بر  است  گرفته 

از  پس اندازها  انتقال  و  تجهيز  مکانيزم  طريق 
خانوار و ساير نهادهای اقتصادی )با هر اندازه ای 
بورس  عهدة  بر  بنگاه ها  به  باشند(  داشته  که 
کارشناسان  عهدة  به  که  روندی  می گيرد.  قرار 
کشور  يک  در  تا  است  شده  باعث  اقتصادی 
توليد  به  معامالت  ارزش  نسبت  توسعه يافته، 

ناخالص داخلی از صد درصد هم فراتر برود.
از  پيش  مدتی  تا  می رسد  نظر  به  اما  ايران  در 
در  است.  بوده  رويا  به  شبيه  چيزی  چنين  اين 
)سال  حالت  بهترين  در  و  گذشته  سال هاي 
1384( افزايش سرماية شرکت هاي بورسي تنها 
ناخالص  ثابت  سرماية  تشکيل  کل  درصد   5.48
متوسط  است.  داده  تشکيل  را  ايران  اقتصاد  در 
به  بورسي  شرکت هاي  سرماية  افزايش  سهم 
سال ها  اين  در  ناخالص  ثابت  سرماية  تشکيل 
ناچيزی  رقم  که  است،  بوده  درصد   2.11
محسوب می شود. يکی از داليل اصلی اين اتفاق 
شرکت های  سرماية  سهم  بودن  کم  به  البته 
برمی گردد.  داخلی  ناخالص  توليد  در  بورسی 
بورسی  شرکت های  پويايی  سطح  فوق  نسبت 
می دهد.  نشان  را  اقتصادی  يک  حجم  کل  در 
سال هاي  بين  جهاني  بانک  آمارهاي  اساس  بر 
2000 تا 2010 ميالدي، متوسط جهاني نسبت 
ناخالص  توليد  به  بورسي  شرکت هاي  سرماية 
البته  است.  بوده  90.65درصد  کشورها  داخلي 
در  را  سرمايه  بازار  اوضاع  بيشتر  رقم  اين 
نشان  ميانگين  به صورت  توسعه يافته  کشورهای 
می دهد و حاکی از آن است که در اين کشورها 

می شود.  محسوب  اقتصاد  باالنشين  سهام  بازار 
شمال  و  خاورميانه  منطقة  در  رقم  همين 
است.  درصد   62.15 متوسط  به طور  آفريقا 
در  منطقه  اين  در  مي دهد  نشان  موضوع  اين 
با متوسط جهاني و همچنين کشورهاي  مقايسه 
دارد.  کمتري  نقش  بورس  بازار  توسعه يافته، 
شرکت هاي  سرماية  سهم  متوسط  ايران  در 
سال های  طی  داخلي  ناخالص  توليد  در  بورسي 
محاسبه  16.9درصد  ميانگين  به طور  و  گذشته 
با  مقايسه  در  را  نامطلوبی  که سطح  است،  شده 
ساير کشورها نشان می دهد. بدون شک در حال 
حاضر ورق در اقتصاد ايران برگشته است و همة 
شاخص های اقتصادی نيز با رويکرد تازه ای ميل 
اين که  مخصوصا  می دهند،  نشان  بهبودی  به 
هسته ای  مذاکرات  در  کشور  ديپلماسی  شرايط 
ايران  اقتصادی  در  را  اميدواری  اين  زمينة  نيز 
نظر  به  همين،  برای  است.  بخشيده  شدت 
و  اقتصادی  اطالعات  ترميم  برای  می رسد 
افزايش سهم سرمايه های بورسی در کل جريان 
سياست  اتخاذ  با  سياست گذاران  کشور،  اقتصاد 
امکان  يک سو  از  بايد  بورسی،  شرکت های  رشد 
فراهم  را  بورسی  شرکت های  سرماية  افزايش 
از  بهينه  استفادة  مسير  ديگر  سوی  از  و  کنند 
افزايش سرمايه را فراهم سازند، تا از اين طريق 
رويکرد سرمايه های کوچک و بزرگ  برای حضور 
فعلی  درشرايط  کند.  تغيير  سرمايه  بازار  در 
بنگاه های  از  برخی  برای  سرمايه  افزايش  البته 
که  است،  گرفته  شکل  کارآمد  سرمايه گذاری 
اين خود گويای اين واقعيت است که بورس در 
مسير صعود قرار گرفته است. به عبارتی افزايش 
»وخارزم«  نظير  نمادهايی  سوی  از  که  سرمايه 
تحليل  نمادی  عنوان  به  می تواند  می شود،  ديده 
و  محتوا  تغيير  دوران  در  می خواهد  که  شود 
بيشتری  سرعت  با  کشور  اقتصاد  پوست اندازی 
قطع  به طور  شود.  نزديک  توسعه  بهينة  نقطة  به 
توزيع منابع مالی از طريق بورس يا توزيع منابع 
نمايندگان  ميان  در  بازار سرمايه  از طريق  مالی 
شکل  سرمايه ها  افزايش  همين  با  مولد،  اقتصاد 
می گيرد. برای همين بايد از اين اتفاق به عنوان 
فعلی  شرايط  در  چون  گفت  سخن  نشانه  يک 
بنگاه های  تجهيز  در  پول  بازار  ناکارآمدی  که 
اثبات  به  نياز  مورد  سرمايه های  به  صنعتی 
رسيده شتابی تازه در اقتصاد برای عبور از موانع 
وظيفة  می تواند  بورس  تنها  است،  خورده  کليد 
بر  را  دوباره  شروع  اين  در  مالی  تعادل بخشی 
شرکت هايی  در  سرمايه  افزايش  بگيرد.  عهده 
اين  برای  را  بستر  خود  سهم  به  خوارزمی  نظير 
دراين  می کند.  تقويت  جهت گيری  اين  تداوم 
صورت فردا برای بازار سرمايه حتما روز ديگری 

بود. خواهد 

سوی  ز  ا که  سرمایه ای  فزایش  ا
»وخارزم«  نظیر  نمادهایی 
به  ند  می توا می شود،  دیده 

که  شود  تحلیل  نمادی  عنوان 
محتوا  تغییر  دوران  در  می خواهد 

با  کشور  اقتصاد  ندازی  پوست ا و 
بهینة  نقطة  به  بیشتری  سرعت 

شود نزدیک  توسعه 
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بورس

رونق  حوزة  در  منظر  چه  از  بورس 
توليد ملی موثر است؟

برای  نقدينگی  تأمين  بورس  ويژة  مهم ترين کار 
سخت  شرايط  در  و  است  توليدی  واحدهای 
احداث  هزينة  از  بخشی  می تواند  مالی  و  پولی 
يک واحد توليدی را در بر گيرد. از سويی برای 
در  سرمايه گذاری  مثاًل  ارزش  زنجيرة  تکميل 
همچنين  و  باالدستی  يا  پايين دستی  صنايع 
اوليه  مواد  يا  ماشين آالت  و  تجهيزات  خريد 
نقش آفرين  می تواند  سرمايه،  افزايش  کمک  به 
در  مسئوليت پذيری  به  توجه  با  البته  باشد. 
جوابگويی  لزوم  همچون  بهادار  اوراق  بورس 
ارگان ها  ساير  يا  بورس  سازمان  سهام داران،  به 

باشد.  مؤثر  بسيار  می تواند 
که  شرکت هايی  بهادار  اوراق  بورس  در  البته 

می شوند  کشف  به سرعت  دارند  بهتری  شرايط 
که  بود  خواهند  ارزشمندتر  زمانی  بنابراين 
تأمين سرماية بهتر و ساده تری داشته و بتوانند  
مکانيزم های  يا  بهتر  مالياتی  معافيت های  از 

استفاده کنند.  بهتری  تبليغات  و  فروش 
غير  بورس  طريق  از  صنايع  پوشش 
بازار  می توان  اما  است  انكار  قابل 
به  و  ديد  جزئی تر  كمی  را  سرمايه 
از  برخی  فقط  كه  گفت  مثال  عنوان 
در  می توانند  بورسی  شركت های 

رونق رسانی به بورس موفق باشند؟
پيشين  پرسش  تکميل  بايد  را  سؤال  اين 
دانست. من می خواهم در پاسخ به پرسش شما 
يکی  هم اکنون  بزنم.  حرف  مهم تری  مولفة  از 
داخلی،  توليد  حوزة  در  مشکالت  مهم ترين  از 

شده  ثابت  تجربه  به  است.  مديريت  بحث 
باشد،  برخوردار  برتری  مديريت  از  که  شرکتی 
خود  به  بهادار  اوراق  بورس  در  بهتری  جايگاه 
می تواند  شرکت  اين  يعنی  می دهد.  اختصاص 
بهتر به رونق بورس کمک کند؛ به عبارتی بايد 
مديريت  در  حدودی  تا  را  شدن  جزئی تر  اين 
در  بورسی  شرکت  يک  سويی  از  کرد.  تحليل 
هر حال بايد نسبت به سهام داران خود پاسخگو 
اين  سودآوری  در  رخدادی  هرگونه  و  باشد 
و  مديره  هيئت  به  مستقيم  صورت  به  شرکت 
مديران بازمی گردد، که يکی از خروجی های آن 
عزل مديران و تصميم سازان شرکت است. ادعا 
بورس  نبض  که  فعلی  شرايط  در  که  نمی کنم 
به  موسوم  نيمه دولتی  شرکت های  دست  در 
تجربه  حال  در  اتفاقی  چنين  خصوصی هاست 

سال های زیادی است که همة کارشناسان اقتصادی، 
بر این باورند که برای ارتقای جایگاه توسعه در ایران 
باید فعالیت های تولیدی و صنعتی شکوفا شوند یا به 
عبارتی به جایی برسیم که تولید در ایران بتواند زمینة 
رقابت در بازار جهانی و حضور در این عرصه را فراهم 
در  نقدینگی  کمبود  بحث  نیز  سال ها  این  طی  کند. 
جریان تولید یا کمبود منابع مورد نیاز برای گسترده 
انتقاد  مورد  همواره  فعالیت های صنعتی کشور  کردن 
به  نیز  است.  بوده  کشور  اقتصادی  دست اندرکاران 
عنوان توزیع کنندة منابع مالی به بخش های اقتصادی، 
طی سال های گذشته در چارچوب برخی سیاست های 
ابالغی از سوی سیاست گذاران اقتصادی به گونه ای 
برای  نیز  زیادی  مشکالت  امروز  که  کردند  عمل 
بر اساس همین عملکردها،  آورده اند.  به وجود  تولید 
بورس  باید  که  شده  پذیرفته  واقعیت  این  به تازگی 
تنها نهادی باشد که وظیفة اصلی تزریق منابع مالی 
اما  دارد  عهده  بر  را  اقتصادی  واقعی  بخش های  به 

ناکارآمد  الگوی  می توانند  اقتصادی  برنامه ریزان  آیا 
این  و  گذارده  کنار  را  ایران  اقتصاد  در  شکل  گرفته 
پرسش  این  کنند؟  محول  سرمایه  بازار  به  را  نقش 
به  می شود.  شنیده  ایران  اقتصاد  در  زیاد  روزها  این 
نظر می رسد امید تازه ای به اقتصاد کشور تزریق شده 
و با رفع احتمالی تحریم ها، این امید با قدرت بیشتری 
در  نیز  بورسی  بنگاه های  از  بسیاری  می گیرد.  شکل 
نظر می رسد  به  و  داده اند  افزایش سرمایه  این فضا 
همه چیز برای رونق بورس و در اختیار گرفتن نقش 
تامین مالی اقتصادی کشور از سوی بازار سرمایه، در 

حال مهیا شدن است. 
کنونی  وضعیت  به  کلی  نگاهی  با  و  زمینه ها  این  در 
بخش تولید، با محمدحسین بابالو، کارشناس بورس 
به گفت وگو پرداختیم و برخی فرصت ها و تهدیدهای 
موجود بر سر راه بورس در مسیر رونق تولید داخلی 
را مورد بحث و واکاوی قرار دادیم. متن این گفت و گو 

در ادامه آمده است:

امید به حضور سرمایه های 
جدید برای رونق کل بازار

بررسی فضای بازار سرمايه در گفت وگو با محمدحسين بابالو، كارشناس بورس
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21 فرآيند  تکامل  و  رشد  روند  در  ولی  است  شدن 
سهام داری در ايران، اين وضعيت در حال بهبود 

و البته ترقی است. 
و  کوچک  شرکت های  اغلب  آن که  ديگر  نکتة 
را  بهادار  اوراق  بورس  به  ورود  توان  متوسط 
است  بازار  اين  ضعف  نقاط  از  يکی  که  ندارند، 
برای  فضايی  به  تبديل  مکان  اين  البته  و 
از  دسته  آن  يا  بزرگ  شرکت های  خودنمايی 
بنگاه های اقتصادی است که به صورت مستقيم 
وابسته  شبه دولتی ها  يا  دولت  به  غيرمستقيم  يا 
چندان  وضعيت  نمی تواند  وضعيت  اين  و  باشد 
در  آورد.  همراه  به  اقتصاد  کل  برای  را  مطلوبی 
بنگاه ها،  مالی  تأمين  فرآيند  تسهيل  نهايت 
توليد  وضعيت  شفافيت  مديران،  کردن  پاسخگو 
که  است  مواردی  عملکرد  راندمان  و  فروش  و 
مؤثر  داخل  توليد  بهبود  برای  کل  در  می تواند 

باشد. 
به  تقريبا همة كارشناسان  اين روزها 
بايد  بورس  كه  رسيده اند  نتيجه  اين 
نقش تامين كنندة مالی را برای اقتصاد 

برای  و  باشد  داشته  عهده  بر  مولد 
سرمايه ها  كه  معتقدند  منظور  اين 
شوند.  سرازير  سرمايه  بازار  به  بايد 
می تواند  بانكی  نرخ سود  كاهش  آيا 
زمينة رسيدن سرمايه ها به بورس را 

كند؟ مساعد 
در به  حتی  و  کشورها  ساير  نسبت 

می رسد  نظر  به  داخلی،  تورم  نرخ  با  مقايسه 
بنابراين  باالست  بانکی  سود  نرخ  هم  هنوز  که 
نمی توان به صراحت بورس اوراق بهادار را رقيبی 
زود  هنوز هم  بنابراين  دانست.  بانکی  برای سود 
است که شاهد گسيل سرمايه از بانک به سمت 
بورس باشيم. از سويی با توجه به رکود حاکم بر 
اقتصاد ايران، شاهد آن هستيم که نرخ سودهای 
مطلوب  هم  چندان  سهم ها  برخی  به  پرداختی 
قيمت سهم ها  در  نوسان صعودی  عدم  و  نيست 
بنابراين  است  نکرده  ايجاد  را  جذابيت  اين  نيز 
برای  مطمئن تری  بستر  بانکی  سود  هم  هنوز 
سيستماتيک  ريسک  البته  است.  سرمايه گذاری 
هنوز  بهادار  اوراق  بورس  در  غيرسيستماتيک  يا 
به شمار  ديگر  نقطة ضعف  يک  که  باالست،  هم 

می آيد. 
اين طرح  كامل  اجرای  با  حال  هر  در 
بانكی،  سپرده های  جذابيت  كاهش  و 
در  سرمايه گذاری  برای  مردم  آيا 

بورس رغبت نشان خواهند داد؟
و هم  دارد  نرخ سود  به  بستگی  اين مسئله هم 
... سال هاست که  بهادار  اوراق  به شرايط بورس 
اين  و  گرفته  شکل  بانک  پاية  بر  ايران  صنعت 
انتظار  و  يابد  ادامه  هم  باز  می تواند  وضعيت 
معجزه در کارکرد ديرين نظام بانکی حداقل در 
البته  می رسد.  نظر  به  محال  تقريبا  کوتاه مدت 
شود،  ايجاد  بورس  بازار  در  جذابيت  يک  اگر 
شاهد اين رخداد خواهيم بود که مثال دستيابی 

به توافق هسته ای می تواند اين جذابيت را ايجاد 
کند. 

شود  انديشيده  بايد  سازوكاری  چه 
مردم  در  رغبت  اين  رونق  شاهد  كه 

شويم؟
بازگردد،  بازار  به  ازدست رفته  اعتماد  بايد  ابتدا   
سرمايه های  زيرا  است  پرهزينه  و  زمانبر  که 
بازار  اين  در  عظيمی 
جايی  تا  شده  مستهلک 
از  کل  شاخص  که 
نزديک به 90 هزار واحد 
 63 به  نزديک  چيزی  به 
داشته،  افت  واحد  هزار 
که با توجه به ويژگی های 
)بنيادين(  فاندامنتال 
اين شاخص، نشان دهندة 
حتی  سهم ها  ارزش  افت 
به نصف است،  نزديک  تا 
بخش  ارزش  يعنی 
نصف  سهم ها  از  بزرگی 
بسياری  زيان   که  شده 
خرد  سهام داران  به  را 
ذهنيت  اين  کرد.  وارد 
اميدواريم  ولی  نشده  خارج  بازار  از  هنوز  منفی 
به   )Fresh Money( جديدی  سرمايه های 
تقويت  را  بازار  کل  بتواند  که  شود،  وارد  بازار 

کند. 
بازار  گرفتن  رونق  آيا  ميان  اين  در 
نقدينگی  فقدان  می تواند  بورس 
را  توليدی  بخش  برای  يارانه ها 

پوشش دهد؟
خو  يارانه ها  با  ايران  صنعت  سال  سال های 
صورت  به  وضعيت  اين  هم  هنوز  و  بود  گرفته 
شايد  مقايسه  اين  بنابراين  نشده،  برطرف  کامل 
در  بورس  به  ورود  زيرا  باشد...  مع الفارق  قياس 
پاسخگو  را  است، مديران  عين حالی که جذاب 

خواهد کرد ان اشاالل... 
است  واقعيتی  يارانه  فراموش کردن  در هر حال 
را  آن  بايد  حال  هر  در  توليدی  واحدهای  که 
است  آن  مثابة  به  بورس  به  ورود  ولی  بپذيرند 
شرايط  در  قدرتمندی  دولتی  حمايتی  ابزار  که 
کند.  حمايت  آن ها  از  می تواند  اقتصادی  سخت 
يکی  نيز  صنعتی  قدرتمند  البی های  وجود  البته 
ديگر از واقعيت هاست اما وجود يک ابزار بهتر از 
نبود آن است، آن هم در شرايط سخت فعلی. اگر 
يک شرکت بخواهد به جای استفاده از امکانات يا 
پاية توليد متکی بر دانش  بر  رانت های دولتی و 
و مديريت روز و پويا اقدام کند، قطعا جايی بهتر 
به شرط  يافت،  نخواهد  را  بهادار  اوراق  بورس  از 

آن که چارچوب درستی داشته باشد.

تسهیل فرآیند تأمین مالی 
بنگاه ها، پاسخگو کردن 

مدیران، شفافیت وضعیت 
تولید و فروش و راندمان 
عملکرد مواردی است که 

می تواند در کل برای بهبود 
تولید داخل مؤثر باشد
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دکتر محمدقلی یوسفی/ عضو هیئت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبایی

شکل  به  را  آن  بايد  و  است  ايران  امروز  نياز  توسعه 
که  کاری  همان  يعنی  کرد.  پيگيری  هوشمندانه ای 
بسياری از کشورها سال ها انجام داده اند يا اکنون در حال 
انجام دادن هستند و با جديت سعی می کنند تا با رفتار 
هوشمندانه حجم بيشتری از توسعة نوين را در اختيار 
از آن رو می گويم که ديگر بدون شک  را  اين  بگيرند. 
زمان هم برای تجربه کردن رفتارهای غير هوشمندانه 
کم است و اگر اين گونه شود شکست در محيط پررقابت 
جهانی برای توسعه حتمی است. اکنون فرصت برای 
به  ايران  توسعه در  برای  رفتار هوشمندانه  اتخاذ يک 
هسته ای  مذاکرات  حاضر  حال  در  است.  آمده  وجود 
گشايش  واسطة  به  تحريم ها  رفع  برای  که  امکانی  و 
در ارتباط ديپلماتيک شکل گرفته است، می تواند در 
کاهش  برای  راهبردی  طراحی  يا  توسعه  هزينه يابی 
هزينة توسعه مفيد باشد. دليل اين اتفاق نيز به خوبی 
مشخص است. تحريم های ظالمانة غرب پروسه ای بود 
که توانست به مرور هزينة توسعه را در ايران به شدت 
باال ببرد، چون بخشی از پتانسيل های ناشی از توسعة 
مطلوب روابط بين المللی از ايران گرفته شد. وقتی اين 
ماجرا شکل می گيرد پيامد آن را به وضوح می توان در 
وضعيت اقتصاد کشور مشاهده کرد. ما در همين چند 
سال گذشته فقط توانسته ايم 14 درصد سرمايه گذاری 
درصد   86 ديگر  عبارت  به  يا  کنيم  ثبت  کشور  در 
سرمايه گذاری مورد نياز اقتصاد ايران به وقوع نپيوسته 
است. چرا بايد اين گونه باشد. داليل اين ماجرا مثل يک 
دايره به هم وصل هستند. برای سرمايه  و گسترش آن 
از يک سو بايد امنيت وجود داشته باشد و از سوی ديگر 
عوامل اقتصادی بايد بتوانند به سياست های دولت اعتماد 
کنند. اعتماد به سياست های دولت نيز زمانی بهتر شکل 
می گيرد که نهاد دولت بتواند جوابگوی مقتضيات مورد 

نياز توسعه باشد. يکی از اصلی ترين مولفه های حرکت 
رو به جلو در مدار توسعه، استفاده از تکنولوژی است 
که تنها از تعامل با دنيا و تسهيل در روابط بين الملل 
به دست می آيد، وقتی اين امکان به شدت محدود شود،  
برنامه ريزان اقتصادی نيز نمی توانند حلقة توسعه را با 
تکنولوژی کامل کنند و به همين خاطر ضريب اعتماد 
به برنامه ها نيز کاهش می يابد. در اين رابطه می شود 
به خوبی نقش تعامل با دنيا را مشاهده کرد. تحريم های 
تحميلی غرب مثل يک آفت، محيط سرمايه گذاری را هم 

برای سرمايه گذاران خارجی و هم برای سرمايه گذاران 
داخلی ناامن کردند و اين يکی از بزرگ ترين پيامدهای 
تحريم ها محسوب می شود. در محيطی که اطمينانی 
برای سرمايه گذاری وجود نداشته باشد، به طور طبيعی 
سرمايه گذاری شکل نمی گيرد و به همين خاطر و به 
دليل کمبود کاالهای واسطه ای و سرمايه ای در حال 
همان  يا  مازاد  کار  نيروی  درصد   30 حدود  حاضر 
نيروی بی کار پنهان و ميليون ها بی کار در کشور وجود 
دارد. از سوی ديگر بلندگوهای تبليغاتی در دورانی که 
تحريم ها به ايران تحميل می شد، دائم اين رويکرد را 
ايران  در بوق می کردند که سياست گذاران توسعه در 
با ديپلماسی و روابط نرم جهانی سر نزاع دارند، همين 
دروغ پراکنی به ناامن شدن محيط سرمايه گذاری و فرار 
تکنولوژی از اقتصاد ايران دامن می زد. اما مذاکراتی که 

برداشت  اين  زيادی  حد  تا  می گيرد  صورت  به تازگی 
مشکل  با  را  ايران  راهبردی  سياست های  از  نادرست 
مواجه ساخته است. در نقطة مقابل تبليغ عليه ايران، 
اين تصوير به جهان ارائه شد که ايرانی ها به دنبال توسعه 
و رفاه هستند. اين اتفاق در واقع نقطة آغاز بازگشت 
اعتماد به حضور سرمايه ها در ايران است. البته حاال که 
از تحريم ها و ازهم گسيختگی برخی از مولفه های توسعه 
به خاطر تحريم ها سخن گفته می شود، اين نکتة مهم را 
نيز بايد مطرح کرد که همة مشکالت موجود به واسطة 
تحريم ها به وجود نيامده اند. در خيلی از کشورهای دنيا 
تحريم وجود ندارد اما تحرک مثبتی در حوزة توسعه نيز 
ديده نمی شود. من همه جا می گويم که اقتصاد ايران 
شکل خاصی دارد. ما هم تحريم بوديم و هم کاالهای 
مصرفی وارداتی به وضوح در اقتصاد ايران ديده می شود. 
همين امر نشان می دهد که نبايد اين گمان را داشت که 
با رفع تحريم ها همة گره ها باز می شود، چون برخی از 
گره ها نظير فسادهای اقتصادی و فقدان احترام الزم به 
مالکيت، ربطی به تحريم ندارد. اگر اين مشکالت حل 
نمی تواند  حوزه هايی  چنين  در  تحريم ها  رفع  نشود، 
هيچ کمکی برای توسعه باشد. در واقع نبايد فراموش 
ايران  اقتصاد  آغازی در  نقطة  کنيم که رفع تحريم ها 
خواهد بود، که اگر اين آغاز با برنامه های هوشمند و 
راهبردهای عقالنی برای ميان مدت و بلندمدت از سوی 
دولت همراه باشد، اطمينان خاطری برای شکل گيری 
سرمايه های داخلی و حتی خارجی در جهت پوشش 
اهداف توسعه ای به وجود می آيد. اين برنامه ها در واقع 
بايد بتوانند در بلند مدت موجب شکل گيری اعتماد به 
اقتصاد و گرم شدن تنور سرمايه گذاری ها باشند. برای 
همين نقش دولت بسيار پررنگ است. بايد برنامه ريزان 
دولتی از گذشته درس بگيرند تا به سمت ثبات بروند 
و سياست ها را نه برای حفظ وضع موجود بلکه برای 

تغييرات جدی در بلندمدت طراحی کنند.

ايران اقتصاد 

حرکت  مولفه های  اصلی ترین  از  یکی 
از  رو به جلو در مدار توسعه، استفاده 
با  تعامل  از  تنها  تکنولوژی است که 

به  بین الملل  روابط  در  و تسهیل  دنیا 
می آید دست 
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1- روز سه شنبه 23 جمادی االولی 1326
» مسموع گرديد هرکس را در کوچه و بازار و خيابان 
با اسلحه ببينند با تير می زنند، به اين جهت و جهاتی 
ديگر که يکی از آن ها نوشتن تاريخ است، راضی نشدم 
که خود را به کشتن بدهم . و االن که عصر است جز 
صدای توپ صدای ديگری شنيده نمی شود ،چند نفر را 
هم فرستاديم تحصيل خبر نمايند، هرچه خبر رسيد 
درج می کنم ولی خدا گواه  است از غصة ملت و سادات 
و علما ديگر حالتی باقی نمانده است. امروز روز امتحان 
است، هرکس شهيد شد در راه وطن خوشا به حال او يا 

اليتنی کنت منهم فافوز فوزا عظيما .
ناظم االسالم کرمانی تاريخ بيداری ايرانيان

2- دوم تير 1287 را به خاطر بسپاريد، همان روزی که 
قزاق ها بعد از روزها کلنجار دولت استبدادی با مجلس، 
به دستور لياخوف فرماندة بريگارد قزاق که در اصل به 
ميل دولت روسيه قصد سرکوبی کامل مردم و مجتهدين 
را دارد، مجلس را محاصره می کنند و از مردم هشت 
نفر از آزادی خواهان را می خواهند و البته نماينده هايشان 
مديرسادات،  شيرازی  سيدمحمد  اسرافيل،  صور  را؛ 
بهاءالواعظين، ملک المتکلمين، سيدجمال واعظ، ميرزا 
داوودخان سلطان العلما مدير مجلة روح القدس و قاضی 
ارادتی .... خب جواب مردم هم معلوم است، مگرنه چرا 

بايد به توپ بسته می شدند؟
3- روز سه شنبه 23 جمادی االولی 1326

صبح 
و  واگون  ادارة  حتی  عمومی،  تعطيل  بسته،  »بازارها 
ساير ادارات دولتی و غير دولتی تعطيل. صبح برادرم 
برود  که  کرد  حرکت  مجلس  وکيل  شمس الحکما 
مجلس، گفتم شب گذشته درباری ها خيال شبيخون 
به مدرسة سپساالر را داشتند قدری تامل کن تا خبر 
ايام  اين  مجلس  وکالی  ما  تکليف  داد   برسد، جواب 
رفتن  کردم  استخاره  وانگهی  است،  مجلس  در  بودن 

خوب است و روانه شد به فاصلة نيم ساعت. جناب 
مجد االسالم مدير روزنامة »ندای وطن« وارد 
بر بندة نگارنده شد، بسيار متفرق الحواس با 
رويش  از  رنگ  بريان،  دل  و  گريان  چشم 
آمده. پس  بدنش جوش  در  و خون  رفته 

از مالقات گريه اورا دست داد که ای 
مستفسر  مطلب  از  ملت،  وای 

شدم،  جواب داد  شب گذشته 
قزاق و توپ و سرباز اطراف 
مجلس و مدرسه را گرفته 
بر  کسی  می گذارند  نه  و 
مجلسيان وارد شود و نه 
خارج  مدرسه  از  کسی 
هم  را  نفری  چند  شود، 

گرفته اند. در اين بين صدای 

غرش توپ بلند شد و از صبح تاکنون ... متواليا صدای 
توپ و تفنگ عالم را فرا گرفته است ....«

همان منبع
4- تاريخ می گويد نه چندان بعدتر از ماجرای به توپ 
بستن مجلس،  اصل ماجرا و اهداف لياخوف لو می رود، 
آن هم توسط يک روس نيمه بلغاری به نام پانوف، که 
نمايندة روزنامة »رچ« بود و طرفدار مشروطه خواهان و 
يواشکی نامه های محرمانة کلنل لياخوف را دزديد و به 
دست يک انگليسی مقيم روسيه رساند و خالصه متن 
رسيد دست ادوارد براون مستشرق و آبروريزی انگليس ها 

برای روس ها شروع شد، آن هم 
وقتی مردم دنيا فهميدند جناب 
کلنل روسی از قبل قصد دار زدن 
مجلسيان و به توپ و تير بستن 
مردم را داشته، که نظر مساعد 
برآورده  را  روس  فخيمة  دولت 

کند .
 23 سه شنبه  روز   -5

جمادی االولی 1326
ظهر

مشغول  ساعت  يک  از  »پس 
اخوی  بوديم،  مذاکره 
با  نمود  مراجعت  شمس الحکما 
و گفت  پريده  رنگ  و  بد  حالی 
تا نزديک مجلس رفتم ولی مانع 
جمعی  گفت  و  رفتن  از  شدند 
من  مثل  که  ديدم  را  وکال  از 
مراجعت می کنند و نمی گذارند 
آقا  مسموع  قرار  از  و  بروند 
آقای  و  ]بهبهانی[  سيدعبدالل  
سيدمحمد ]طباطبايی[ را کسی 
مانع نشده است؛ اين دو بزرگوار 

تشريف بردند به مجلس...
رفته  ديگر  راهی  از  هم  ايشان 

آذربايجان  انجمن  بودند محاذی 
که رسيدند سوارهای قزاق اطراف درشکه را ]گرفته[ و 
مانع از عبور آقا شدند، اجزای انجمن  آذربايجان به ياری 
جناب آقا آمده بودند، جنگ بين آن ها و قزاق در گرفت 
و چند تير به طرف ملت که يک دفعه نارنجک 
انداخته می شود چند نفر قزاق و چند اسب 
کشته شده است . قزاق رو به فرار می گذارد. 
اگر اين مطلب صدق باشد، کار ملت گذشته، 

مفسدين کار خود را کردند .
همان منبع، همان روز

از  نفری   300 روز  آن  می گويند   -6
اهالی تهران کشته شدند، 500 نفر هم 
خرد و خاکشير و نابود؛ البد چون پزشک 

و طبيب مدرسه ديده کم بود که به داد مردم برسد، بعد 
هم البته  قشون قزاق که مقابله به مثل مردم را ديدند، 
ديوانه و تب زده به خانه های اطراف مجلس ريختند و 
باالخره در باغ امين الدولة معروف  سيدمحمد طباطبايی 
و آيت الل بهبهانی را گرفتند و حتی  عمة محمدعلی شاه 
که شوهرش مشروطه چی بود، بی چاقچور توی کوچه 

انداختند .

7- روز سه شنبه 23 جمادی االولی 1326
عصر

]بهبهانی[  سيدعبدالل  آقا  »جناب 
نشانيده  درشکه  در  مسموع،  قرار  از 
آقا  با  که  اين طور  به  نظامی  حال  با 
کرده  فرار  ]طباطبايی[  سيدميرزامحمد 
از  بودند  ايشان  با  نيز  عده ای  و  بودند 
باغراه قهوه خانه می برند باغ امين الدوله ... 
باری پس از ورود وکال به باغ امين الدوله، 
پراکنده  و  متفرق  درختان  زير  همگی 
بد  را چنين  امر  امين الدوله چون  شدند. 
پنهان شد  زن ها  اندرون  توی  رفت  ديد، 
و فورا تلفون کرد به باغ شاه که حضرات 
جواب  اعليحضرت  باغ،  به  آمدند  کال  و 
دادند آن جا باشند تا کالسکه برسد آن ها 
بياورند. هنوز کالسکة شاهی نرسيده،  را 
قزاق و سرباز ريختند در باغ امين الدوله 
و بنای شليک گذاردند، در اين اثنا حاج 
ميرزااسمعيل آقا، وکيل آذربايجان هدف 
گلوله شده افتاد و بعد از سه ربع ساعت 
...آقا سيدعبدالل و آقا سيدمحمد و  مرد 
علما  از  که  شيخ الرئيس  و  آقايان  اجزاء 
زياد  کتک  حالت  به  بود،  شاهزادگان  و 
گرفتار و دستگير آمدند ...تا کالسکه آمده 

آقايان را بردند به باغ شاه .
ناظم االسالم کرمانی – تاريخ بيداری 
ايرانيان

فهرست منابع
1- روزنامة خاطرات عين السلطنه، نوشتة قهرمان ميرزا سالور، نشر 

اساطير، 1380
ساسانی،  ملک  خان  نوشتة  استانبول،  سفارت  يادبودهای   -2

چاپخانة فردوسی
3- تاريخ انقالب مشروطيت ايران، نوشتة دکتر مهدی ملک زاده، 

تهران، نشر علمی، 1363
نشر  کرمانی،  ناظم االسالم  نوشتة  ايرانيان،  بيداری  تاريخ   -4

اميرکبير، 1384
5- سايت موسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران

6- سايت موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی
سيف الل  دکتر  کوشش  به  ظهيرالدوله  خاطرات  سفرنامة   -7

وحيدنيا، نشر آبی، تهران، 1385

در روز دوم 
آفتاب تموز تهرون ...

قرار  لیاخوف  با  محمدعلی شاه  که  روزی  از  گذشته  سال  چند  و  صد 
داد به توپ بستن مجلس را بست، گمانم اول تابستان بود، شهر در 
گرماگرم نبرد مجلس و دولت محمدعلی شاهی بود و کسی گلولة توپ 
می انداخت سمت هموطنانش .شاید تاریخ همه چیز را  فراموش کند 

اما برادرکشی را یادش نمی رود ، آن هم برادرکشی تابستانی .

لیاخف

مجلس ویران

تعمیر مجلس

خانواده و  مجله فرهنگ 
تاريخ  تقويم 
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خدا مهمانی 

يک ماراتن 17 ساعته در تابستان. رمضان 94 که با 
تيرماه متقارن شده، يکی از خاص ترين اتفاقات امسال 
است. با اين که ماه مبارک رمضان ماه روزه داری است، 
به همان ميزان هم مسئله غذا خوردن و آشپزی در 
آن مهم است. چون هم تعداد وعده و حتی اسامی اش 
زمان  افطاری  و  عوض می شود، هم خوردن سحری 
هم  دور  را  خانواده  افراد  تمام  هم  و  دارد  مشخصی 
سروشکلی  آن ها  خوردن  سبک  به  و  می کند  جمع 
واحد می دهد. توصيه های اين ماه، بيشتر توصيه های 
تجربيات  شما  از  هرکدام  مطمئنا  و  است  تجربی 
کمک  بقيه  به  می توانيد  که  داريد  منحصربه فردی 

کنيد.
سحر  و  افطار  در  تغذيه ای  ساده  راهکارهای  رعايت 
می تواند روزه داران را به منظور دريافت منافع بدنی و 
تسهيل بهره مندی از مزايای روحانی اين ماه مبارک 
ياری کند، زيرا يک فرد بيمار به درستی نمی تواند از 

برکات ماه رمضان فيض ببرد.

مشکالت روده، بعد از خوردن افطار آلو 
و انجير خيس شده و ميوه هايی هم چون 

گالبی، هلو و هندوانه ميل کنيد.
از  بعد  پياده روی  و  سبک  ورزش    12
افطار به هضم غذا و جلوگيری از يبوست 

کمک زيادی می کند.
13  وعده سحری را به هيچ عنوان حذف 
در  روال  اين  به  دادن  ادامه  زيرا  نکنيد، 
و  بدنی  افت  سبب  رمضان  ماه  طول 

تحليل عضالنی خواهد شد.
14   نان و پنير کم نمک با سبزی يا گردو 
خوردنی ها  بهترين  از  شير  ليوان  يک  با 
برای سحر محسوب می شود، زيرا عالوه 

بر حجم سبک دارای قوت بسيار است.
کمتر  روز  طول  در  اين که  برای   15
تشنه شويد، بهتر است عالوه بر خوردن 
از  سحر،  تا  افطار  فاصله  در  فراوان  آب 
غالت  و  نان  هم چون  کربوهيدرات هايی 
افطار  وعده  در  سبوس دار  ماکارونی  و 
سبب  مواد  اين  کنيد.  استفاده  سحر  و 
نرمال  حد  در  بدن  گليکوژن  می شود 
تشنگی  دچار  کمتر  فرد  و  شده  حفظ 

شود.

نشويد،  کردن  ترش  و  معده  سوزش 
از غذاهای سبک و کم چرب  بهتر است 
استفاده کنيد. در ضمن مايعات را پس 
از  بعد  بالفاصله  و  بخوريد  غذا  اتمام  از 

خوردن سحری به رخت خواب نرويد.
9   بهتر است افطار خود را با يک استکان 
آب ولرم يا يک فنجان شير و عسل باز 
شيرينی جات  و  غذا  خوردن  از  و  کنيد 
دچار  تا  بپرهيزيد  افطار  هنگام  فراوان 

سنگينی و مشکالت معده نشويد.
مانند  غذايی  وعده های  کنيد  10  سعی 
افطار  از  بعد  را دو ساعت  پلو و خورش 

ميل کنيد تا هضم آن آسان باشد.
و  يبوست  بروز  از  جلوگيری  برای    11

1  برای اين که کمتر هنگام روزه داری تشنه شويد، بهتر 
است در برنامه غذايی سحری از خوردن غذاهايی مثل 
انواع کوکو، بادمجان، سوسيس و کالباس، سس مايونز 
و سير و پياز و هم چنين غذاهای چرب و پرنمک که 

سبب تشنگی زياد در طول روز می شود، پرهيز کنيد.
خورش های  و  آب پزشده  غذاهای  از  کنيد  سعی    2

آب دار و کم نمک استفاده کنيد.
هنگام  باميه  و  زولبيا  مانند  شيرين  مواد  خوردن    3
سحر سبب افت سريع قند خون و احساس گرسنگی 

در طول روز می شود.
بهتر است هنگام مسواک  از خوردن سحری،  بعد    4
حجم  از  دهان،  خشکی  و  تشنگی  کاهش  برای  زدن 

کمتری خمير دندان استفاده کنيد.
و  آب دار  ميوه های  رمضان  ماه  در  کنيد  سعی    5
سبزيجات بيشتری مصرف کنيد تا در طول روز دچار 

تشنگی نشويد.
6  بهتر است هنگام افطار از مخلوط آب ليموی تازه با 
آب يا چای کم رنگ يا شربت خاکشير به جای قهوه و 

چای پررنگ استفاده کنيد.
7  خوردن 8 تا 12 ليوان آب از افطار تا هنگام سحر 
تشنگی  دچار  کمتر  روز  طول  در  شما  می شود  سبب 

شويد.
و سحری دچار  افطار  از خوردن  بعد  اين که  برای    8

چگونه به مهمانی 
خدا برویم
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تفريح زنگ 

اين نکته آغاز  با اشاره به  ابتدا الزم می دانم که صحبت های خود را 
کنم، که در ايران والدين بيشتر به فکر آموزش فرزندان شان هستند تا 
پرورش آن ها. هر کودکی يک سری نيازها دارد و يک سری خواسته ها. 
 ... اولية زندگی، خوردوخوراک و پوشاک و  امکانات  خواسته ها مانند 
کمتر  والدين  اصوال  که  هستند،  متفاوت  کامال  کودکان  نيازهای  اما 
توجه دارند مانند نياز به توجه، نياز به محبت، نياز به وقت گذاشتن. 
فرزندان  با  زدن  گپ  صرف  روز  طول  در  والدين  که  را  زمانی  شايد 
خود می کنند به 10 دقيقه هم نرسد و احتماال بيشتر مشغول بحث 
بين پدرومادرها هم  الگو  البته همين  با فرزندان هستند، که  و دعوا 

ديده می شود. 
روابط  به  که  دارند،  وجود  هم  ديگری  نيازهای  يک سری  طرفی  از 
مهارت  ايجاد  مانند  می کند  کمک  کودکان  در  بهتر  اجتماعی 
همساالن  با  ارتباط  در  مهارت  قاطعيت،  وجود،  ابراز  اعتمادبه نفس، 
اين  از  والدين  امروزه  متاسفانه  که   ... و  خشم  کنترل  بزرگ ترها،  و 
اهميت  موارد  اين  به  کمتر  يا  شده اند  غافل  خود  کودکان  نيازهای 
مثال  برای  می دهند.  قرار  مدنظر  را  آموزشی  بعد  بيشتر  و  می دهند 

اگر کودکی در درس رياضی مشکل پيدا کند و نمرة کمی بگيرد، 
اگر  اما  می گردند  برای جبران  راهکاری  دنبال  به  خيلی سريع 
همان کودک اعتمادبه نفس کافی نداشته باشد، با گفتن اين که 
خجالتی است، از اين مسئله به راحتی می گذرند يا بسيار ديده 
به  و  می کنند  تجربه  را  زيادی  خشم  که  کودکانی  به  شده 
بداخالق  می گويند  دارند  زيادی  شيطنت  عاميه  اصطالح 

است. 
کنار  در  تا  است  مناسبی  بسيار  فرصت  تابستان  حاال  و 
. . کالس های مهارتی هم   . کالس های ورزشی و هنری و 

برنامه ريزی  فرزندان مان  مهارت های  بهبود  هدف  با 
کردن  تمرکز  در  که  کودکی  مثال  برای  کنيم. 

انگيزة  که  کودکی  يا  ندارد،  کافی  مهارت 
که  فرزندی  يا  ندارد  مطالعه  برای  کافی 

نمی خواند،  درس  والدينش  حضور  بدون 
طی نه ماه تحصيلی هم خودش و هم 
والدينش را دچار مشکل می کند . اين 

و  توجه  بدون  مشکالت  و  مسائل 
کمک والدين حل نخواهد شد. در 

مدارک  به  رسيدن  امروز  دنيای 
تحصيلی آسان تر شده اما بدون 

تابستان فرصتی مناسب برای
 ارتباط بهتر والدین و فرزندان شان

دکتر مجید محمودی مظفر 
روان شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه

کسب مهارت های فردی الزم، در واقع داشتن بهترين مدارک تحصيلی هم بی فايده خواهد 
بود. برای مثال افرادی که در کودکی در ابراز کردن خواسته های خود ناتوان بوده اند، در 
بزرگسالی هم در روابط بين فردی، محل کار يا روابط زناشويی نيز دچار مشکل خواهند 

شد. 
چند توصيه برای اين تابستان: 

در همين راستا و با هدف بهبود مهارت های فرزندان مان و توجه به نيازهای اساسی آن ها، 
چند توصية مهم را به والدين پيشنهاد می کنم: 

و  شخصيت  با  تا  ببريد  معتبر  مراکز  به  مهارت های شان  سنجش  برای  را  خود  فرزندان 
مهارت های آن ها بيشتر و بهتر آشنا شويد، تا بتوانيد تربيت موثرتری را برای فرزندان خود 

در پيش بگيريد.
شناسايی استعدادها و توانمندی های فرزندان در جهت فراهم کردن بستر مفيدتر و موثرتری 
برای آيندة آنها، به خصوص آيندة تحصيلی و شغلی. برای مثال شايد والدين دوست داشته 
برگزيند  را  آينده در رشتة مهندسی تحصيل کند و شغل مهندسی  فرزندشان در  باشند 
اما با اجرای آزمون های علمی و سنجش استعدادهای فرزندشان، متوجه شوند که کودک 
آن ها استعداد بالقوه ای در رشتة موسيقی دارد، که اين مسئله خود آينده ای کامال متفاوت 
خواهد  عمل  موفق تر  آينده  در  کودک  که  کرد  پيش بينی  می توان  و  زد  خواهد  رقم  را 
توجه داشت  بايد  برخوردار خواهد شد.  بيشتری  روان  از سالمت  و  کرد 
که خواسته های ما ممکن است با استعداد و توانايی فرزندان مان 

متفاوت باشد.
شناسايی  برای  متخصص،  زيرنظر  فرزندان  مشکالت  بررسی 
کودکانی با مشکالت خاص مانند اختالالت يادگيری، اختالالت 
با  و  ندارد  فرزندان  هوش  به  هم  ارتباطی  که   .  .  . و  رياضی 
مشکالت  اين گونه  بروز  از  می توان  به موقع،  درمان  و  پيش گيری 

جلوگيری کرد و تابستان بهترين زمان برای انجام اين کارها است.
باز به اين نکته اشاره می کنم که پرورش کودکان مهم تر از  در نهايت 
آموزش آن هاست و در اولويت قرار دارد. چراکه با پرورش درست، انسانی 
قوی به بار خواهد آمد که حاال با آموزش مناسبی هم که داشته 
می تواند زندگی سالم و موفقی را در پيش بگيرد. پس می توان 
استفاده  دارد  وجود  تابستان  در  که  مناسبی  زمان  از 
مشکالت  از  گفته شده،  توصيه های  انجام  با  و  کرد 
تحصيل  دوران  طی  تا  کنيم  کم  فرزندان مان 
باشند  داشته  بيشتری  آرامش  فرزندان  هم 
و هم والدين با آرامش و آسودگی خيال 
به  باشند  فرزندان شان  کنار  بيشتری 
آن ها کمک کنند و درضمن کمتر 
در  فرزندان،  مشکالت  شدن 
والدين  روابط  بهبود 
مثبتی  تاثير  نيز 
هد  ا خو

داشت.
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چیا فوادی

msn دو- مثلث رویایی

انریکه  به  اعتماد  پاداش  فتح سه گانه، 
تیکه  40

هنوز از يادمان نرفته است که در ماه ژانويه 
طبق يک نظرسنجی 68 درصد از هواداران 
بارسلونا به دليل نتايج نه چندان مناسب 
لوييز  اخراج  خواهان  زمان،  آن  در  تيم 
از پنج  انريکه شده بودند اما حاال کمتر 
ماه، انريکه بارسلونا را به سوی موفقيتی 
بزرگ هدايت کرد و نام اين تيم را با کسب 
سه گانه ای ديگر، در تاريخ جاودان ساخته 
است. خوشحالی بی حدوحصر لوئيز انريکه 
سرمربی بارسلونا نيز بعد از پيروزی مقابل 
المپيک  در  وی  که  هنگامی  يوونتوس، 
اشتاديون شهر برلين به عنوان معمار اصلی 
چنين موفقيتی از سوی بازيکنان به آسمان 
پرتاب می شد بسيار چشمگير و قابل توجه 
بود.  شايد در آن لحظات لوييز ياد همان 
نظرسنجی معروفی افتاد که اکثر هواداران 

بارسا خواهان اخراجش بودند. 
لوئيز انريکه که بعد از کسب پنجمين عنوان 
قهرمانی بارسلونا در تاريخ ليگ قهرمانان 
اروپا بسيار هيجان زده به نظر می رسيد، 
از بازيکنان و همکاران خود بسيار تشکر 
کرد و به تمجيد از کيفيت باالی بازيکنان 
و تيم خود پرداخت و اعالم کرد که برای 
او مربی گری در تيمی بزرگ مانند بارسلونا 
»بازی  است:  بی پايان  افتخاری  باعث 
مقابل يوونتوس هفتادمين بازی فصل و 
شصتمين پيروزی ما محسوب می شود، 

ما سالی بسيار سخت اما تاريخی را 
پشت سر گذاشتيم.« حال بعد 

از فتح فينال برلين، نام لوئيز 
انريکه برای هميشه به عنوان 
سرمربی فتح دومين سه گانة 
تاريخ باشگاه بارسلونا به ثبت 

خواهد رسيد.
بارسلونايی  با  انريکه  تيم 
سال  چند  اين  در  ما  که 
شناخته بوديم متفاوت بود؛ 

از تغييرات  در فاز تهاجمی بارسا  می توان 
به عدم اصرار در پاس کاری های طوالنی 
استفادة موثرتر و  و تک ضرب گذشته و 
از ضدحمالت و توپ های مردة  سريع تر 
بازی اشاره کرد. جايی که بر خالف فصول 
گذشته که پس از بازپس گيری توپ در 
خط دفاعی، آبی اناری ها با ارسال پاس های 
فراوان به حريف خود فرصت می دادند تا با 
حوصله سازمان خط دفاعی خود را مقابل 
دروازة خود بازيابی کند، اين بار با استفاده 
از سرعت باال و تکنيک سه مهاجم خود 
خود  حملة  ضد  توپ،  دريافت  به محض 
را آغاز کرده و به دروازة حريفان نزديک 

می شوند. 
لوييز انريکه با بارسلونا کاری کرد کارستان؛ 
شايد حاال کمتر هوادار کاتاالنی باشد که 
به  گوارديوال  پپ  بازگشت  آرزوی  دوباره 
باشد؛ هواداران  را در سر داشته  نوکمپ 
کردن  حفظ  دغدغه شان  تمام  بارسلونا 
سال های  برای  خودشان  موفق  سرمربی 

سال است. 

مادريد،  اتلتيکوی  سرمربی  سيمئونه  ديه گو 
فاز  که  است  گفته  بارسا  آتش  مثلث  دربارة 
تهاجمی بارسا يکی از نقاط قوت اصلی اين تيم 
است. وقتی بارسا ضدحمله می زند نيمار، مسی 
يا سوارز می توانند نتيجة بازی را تغيير دهند. 
از ماه دسامبر تاکنون آن ها فوق العاده بهتر از 
قبل هم شده اند. مهم ترين موهبت برای لوييز 
انريکه و باشگاه بارسلونا اين است که اين سه 
بازيکن مهارت های فردی شان را در قالب تيمی 
ارائه دهند. حاال مسی به گوش راست بازگشته 
و لوييس سوارز در جايی بازی می کند که در 
تمام دوران بازی اش به ميدان می رفت. نيمار 
هم شرايط مشابه آن ها دارد. اين روند باعث 
شده تيم بارسا تکامل يافته تر بازی کند. يک 
اصل در فوتبال برای مربيان وجود دارد و آن 
اين است که بهترين بازيکنان دنيا بايد برای 
تيم بازی کنند و نه خودشان. در اين شرايط 
همه نفعش را می برند. اين دقيقا چيزی است 
که در بارسلونا  از مربی تا بازيکن اتفاق افتاده و 
آن ها می دانند دقيقا بايد چه کاری انجام دهند 

تا به تيم کمک شود نه اين که 
افتخارات  دامنة  بر 

فردی شان بيفزايند.
وی همچنين دربارة ليونل مسی گفت: مسی 
از گل های  در فينال کوپادل ری يکی ديگر 
به  سال  او  رساند.  ثمر  به  را  شگفت انگيزش 
سال بيشتر جهان را شگفت زده می کند. شايد 
فصل گذشته کمی از انتظارات فاصله داشت 
اما در سال جديد به انتظارات پاسخ داد. در 
فينال کوپادل ری، مسی بار ديگر نشان داد 
چه بازيکن بزرگی است. اگر اين بازيکن از گام 
نخست مهار نشود شرايط دشوارتر می شود و 
تيم مدافع در خطر فروپاشی قرار می گيرد و 
اين بدان معناست که شما برابر بهترين بازيکن 

جهان قرار گرفته ايد.
ثمر  به  با  بارسلونا  التين  و  جادويی  مثلث 
رساندن 122 گل )مسی 58 گل، نيمار 39 
گل و سوارز 25گل ( نقشی بسيار غير قابل 
انکار در کسب چنين موفقيتی داشته و حاال 
ليونل مسی با کسب چهارمين عنوان قهرمانی 
خود در ليگ قهرمانان اروپا، شانس خود را برای 
برگزيده شدن به عنوان برترين بازيکن سال 
جهان برای پنجمين مرتبه، به شدت افزايش 
داده است. البته  مسی در فينال برلين برترين 
او در  تاثيرگذاری  اما  نبود،  بازيکن کاتاالن ها 
بازی به خصوص در صحنه های به ثمر رسيدن 
گل های اول و دوم بارسلونا با پاس های زهردار و 

ضربات دقيق خود به طور کامل مشهود بود.
توجه داشته باشيم که زدن 122 گل در طول 
يک فصل کاری است که نه تنها هيچ 
به  نتوانسته  تهاجمی ای  مثلث 
آن دست يابد، بلکه در همين 
فصل جاری تيم های معدودی 
هستند که تعداد گل هايشان 
 . است  کرده  تجاوز  از 122 
و  مادريد  رئال  تيم های  تنها 
بايرن مونيخ توانسته اند بيش 
از 122 گل در رقابت های اين 

فصل به ثمر برسانند.

بعد از تعطیالت کریسمس 201۵ و با باخت 1-0 بارسلونا مقابل رئال 
سوسیه داد در آنوئتا در زمستان گذشته، حتی خوش بین ترین هواداران 
بارسلونا هم رویای موفقیت و رستگاری برای این فصل بارسلونا را 
نمی دیدند. در زمستان بارسایی ها چه داخل و چه بیرون زمین افتضاح 
بودند. لیونل مسی که یک نیمه را نیمکت نشین بود، آن قدر احساس 
خشم و ناراحتی می کرد که حتی حاضر نبود به چشمان لوئیز انریکه 
نگاه کند.  کل تیم گیج بودند و ناامیدی کل باشگاه را فرا گرفته  بود. 
اما بارسایی ها خیلی زود این بحران را آرام کردند و از آن فرصت 
ساختند. با دخالت ستارگان کهنه کاری مانند ژاوی هرناندس، جو 

متشنج رختکن بارسلونا از بین رفت و بارسایی ها عصبانیت شان را 
به انرژی مثبتی تبدیل کردند که باعث شد در سال 201۵ آن ها به  

قدرتمندترین باشگاه های اروپا تبدیل شوند. 
بارسایی ها این فصل را با ثبت سه گانة رویایی به پایان رساندند. 
آن ها ابتدا توانستند در هفته های آخر اللیگا قهرمانی شان در لیگ را 
مسجل کنند، سپس در کوپا دل ری هم با شکست بیلبائو در فینال 
به مقام قهرمانی رسیدند و در لیگ قهرمانان اروپا نیز در یک فینال 
زیبا و مهیج، حریف قوی شان یوونتوس را از پیش رو برداشتند تا 

تنها باشگاه تاریخ باشند که در سه گانه دبل کرده است. 

یک- لوییز انریکه 
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در خنکای ختم خاطره
المیرا حصارکی

چیدمان

باز هم با آشغال های دوست داشتنی قرار است وسایل به درد بخور و حسابی درست کنیم. تیرماه فصل شروع تابستان است و تا دلتان 
بخواهد می توانید با آشغال ها و دورریزها وسایل تابستانی با مزه ای درست کنید، که حتی فکرش را هم نمی کنید. هوا که رو به گرمی 
می رود، دائم به دنبال المان هایی برای خنک کردن هستیم. خنک کردن خودمان و اطرافمان و ... این بار یک خوراکی خوشمزه و البته 

هیجان انگیز هم برای شما آماده کرده ایم که درست کردنش در این گرمای طاقت فرسا می تواند حال تان را خوب کند.

اگر در خانه ای زندگی می کنيد که حياط دارد، ايدة ما حسابی به کار شما می آيد. احتماال برای آب دادن به چمن های 
حياط با دردسرهای زيادی روبه رو شده ايد و پيدا کردن يک آبپاش با يک قيمت مناسب کار ساده ای به نظر نمی رسد. 
ما به شما می گوييم که چگونه با ساده ترين روش ممکن چمن های حياط را آبپاشی کنيد و البته هزينة زيادی هم 
متقبل نشويد. تنها هزينه ای که داريد يک شيشة نوشابة خانواده است. بعد از اين که نوشابه را نوش جان کرديد، 
سوراخ های زيادی در آن ايجاد کنيد و خيلی ساده، در آن را به شلنگ آب وصل کنيد. يادتان نرود که سر شلنگ را 
حسابی چسب کاری کنيد تا به هم وصل شوند. شير آب را باز کنيد و به همين سادگی شما صاحب يک آبپاش شده ايد. 

آبپاشی که نه هزينة زيادی دارد و نه زمان زيادی برای درست کردن آن صرف کرده ايد.

استقبال با هندوانه
خسته  خانه تان  دری  پا  از  احتماال 
يک  داريد  دوست  احتماال  شده ايد. 
باشيد،  داشته  خانه  در  تازه  وسيلة 
اجازه  شما  به  اقتصادی  بد  شرايط  اما 
نمی دهد. خب جای هيچ نگرانی نيست. 
خيلی راحت می توانيد ظاهر خانه تان را 
به سبک و سليقة خودتان عوض کنيد و 
حال و هوای تابستان را به خانه بياوريد. 
برای اين کار کافی است که پا دری خانه 
اين که  از  بعد  و  کنيد  تميز  حسابی  را 
خشک شد، آن را با سليقة خودتان رنگ 
کنيد. کمی رنگ، ابر و قلم مو کافی است 
نقاشی کنيد. تمام ميوه های  پا دری  تا شکل های مورد نظرتان را روی 

تابستانی می تواند سوژة خوبی برای نقاشی روی پا دری شما باشد. 

دمپايی های خودساخته
پيش  شما  برای  است  ممکن 
دمپايی های  که  باشد  آمده 
گذر  اثر  بر  شما  روفرشی 
زمان کارايی خود را از دست 
داده باشد. بندهای رويی پاره 
شده باشند و عمال ديگر قابل 
آن  کفی  اگر  نباشد.  استفاده 
هنوز سالم است، شما می توانيد برای مدت ديگری از آن استفاده کنيد. 
برای اين کار می توانيد از بند کفش هايی که ديگر الزم نداريد استفاده 
کنيد. اگر بند کفش نداريد، می توانيد از تکه پارچه ها استفاده کنيد و 
کفش  بند  کنيد.  استفاده  استفاده تان،  قابل  غير  دمپايی های  از  دوباره 
نباشد، آن ها  اين که خيلی ساده هم  برای  از سوراخ کف رد کنيد و  را 
ببافيد و به همين راحتی و بدون هيچ هزينه ای يک دمپايی جديد  را 

داشته باشيد.

اين گرمی به شما کمک کند،  به  تابستان  تنها چيزی که می تواند در  راه رسيده است و  از  تابستان 
نوشيدنی های خنک است. درست کردن نوشيدنی های سنتی که دمای بدن را پايين می آورد همه بلد 
هستند و اساسا هيچ سختی ای ندارد. اين اتفاق در مورد نوشيدنی های ميوه ای هم صدق می کند. از 
هر ميوه ای می توانيد برای پايين آوردن دمای بدن تان استفاده کنيد. برای متفاوت بودن می توانيد از 
شيشه های مربا و ترشی استفاده کنيد، تکه هايی از ميوه را  داخل شيشه بيندازيد و آب ميوة همان ميوه 
را به همراه مقدار زيادی يخ بريزيد و بعد از مدت زمان کمی از خوردن يک نوشيدنی خنک و متفاوت 

در اين گرمای تابستان لذت ببريد.

آبپاش سر خود

نوشيدنی های خنک
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در جامعة ما، زندگی ها روز به روز لوکس تر شده و ما هم روزبه روز ناراضی تر. 
از این یکی دو سال اخیر که بگذریم، وضعیت عمومی رفاه و امکانات نسبت 
پررنگ و لعابی  فروشگاه های  نسبت  همین  به  است.  بهتر شده  بسیار  قبل  به 
همه جا سر درآورده اند و ما را ترغیب به خریدن و داشتن بیشتر و بهتر می کنند. 
مقاومت در برابر این وسوسه ها کار بسیار سختی است و بسیاری هم در این 

دام افتاده اند.
برخی از افراد همیشه با آغاز کردن دچار مشکل هستند، روان شناسان معتقدند 
افرادی که در آغاز کردن دچار مشکل هستند، از نوعی وسواس رنج می برند، 
این مسئله به خصوص هنگامی تشدید می شود که فرد دارای تیپ شخصیتی 
کمال گرا باشد، این افراد مقدمات زیادی در ذهن خود پرورش می دهند اما قادر 
نیستند از طریق توجه عملی به یکی از این مقدمات وارد مرحلة عمل شوند، 

چگونه شروع به پس انداز پول خود کنیم؟
مینو قاسمی

خريد سبد 

چگونه برای پرداخت قرض هايمان برنامه بريزيم؟ چگونه جلوی اسراف و هدر رفتن پول خود را 
بگيريم؟ آن ها تصميم گرفته اند پس انداز کنند، ولی هر روز سواالت جديدی طرح می کنند و عمل 
نهايی را به تاخير می اندازند، اما فارغ از آن که شما به نوعی از اختالل وسواس مبتال باشيد يا نباشيد، 
شروع کردن هميشه دشوار است، نه تنها برای افراد وسواسی بلکه برای تمامی انسان ها، حتما شما نيز 
بارها و بارها چنين سواالتی را از خود پرسيده ايد. پس انداز کردن فعلی بسيار مهم است و نگرانی های 
شما تا حدی طبيعی است. همة ما در حد حرف اهميت پس انداز و سرمايه گذاری را می دانيم، اما در 
عمل تالش کمی برای محقق کردن ذهنيات خود انجام می دهيم. اگر به ضرورت برنامه ريزی برای 
رسيدن به اهدافتان پی برده ايد و اگر پرسش هايی در خصوص نحوة شروع کار ذهن شما را مشغول 
کرده اند و آزارتان می دهند، بهتر است هرچه زودتر آغاز کنيد. خواندن نکات عملياتی می تواند برای 

شما بسيار مفيد باشد:
حتما قانون معروف موفقيت مالی را شنيده ايد که اول به خودت بپرداز. يعنی پس از دريافت حقوق، 
اول حساب های پس انداز اضطراری، پس انداز سرمايه گذاری و اقساط بيمة عمر را بپرداز و سپس 
به سراغ فروشگاه ها و خريد برو. متاسفانه اکثر ما يا اين کار را در اولويت آخر قرار می دهيم يا اصال 

انجام نمی دهيم.

سياست انقباضی
به نظر بسياری از کارشناسان امور مالی، ثروت به ميزان درآمد شما 
بستگی ندارد بلکه به ميزان پس انداز و سرمايه گذاری شما بستگی 
اطرافيان خود  با کمی گشت و گذار در  را  اين موضوع  دارد. شايد 
بتوانيد کشف کنيد، که فردی با حقوق يک ميليون تومان، جيب 
پرپول تر يا حسابی پرو پيمان تر از فردی با حقوق ماهيانة پنج ميليون 
تومان دارد. شايد اگر اين فرد موازنة دارايی –  بدهی خود را ايجاد 

کند، بفهمد که در قرض و قولة فراوانی فرو رفته است.
پس  ابتدا اگر کسی بدهکار است و نمی تواند در کوتاه مدت درآمد 
خود را افزايش دهد، بايد سياست انقباض مالی را در پيش بگيرد. 
با  هم  اولويت  و  شود  بدهی ها خالص  شر  از  وقت  اسرع  در  بايد 

بدهی هايی است که سود بيشتری دارند.

پس انداز 10 درصد از پول
کاری  چه  هزارتومان،  ماهيانة 600  حقوق  با  کسی  شما  نظر  به 

می تواند بکند؟
 او بايد و بايد 10 درصد از پول خود را پس انداز کند؛ يعنی ماهيانه 
60 هزار يا ساليانه 720 هزارتومان. اگر به سمت محاسبات سود 
مرکب برگرديم، پس انداز ساليانه 720 هزارتومان در حسابی با سود 
20 درصد، پس از بيست سال، مبلغی حدود 135 ميليون تومان 
می شود. لطفا در مورد تورم و ارزش پول انتقاد نکنيد و اين که ارزش 
اين پول پس از بيست سال به پشيزی نمی ارزد. البته با بزرگ شدن 
پس انداز، می توان به فرصت های سرمايه گذاری پيش رو هم فکر کرد 

و اميدوار بود که نتايج بهتری هم عايد ما بشود.
پس انداز يک امر واجب برای رسيدن ما به استقالل مالی است و اگر 
کسی پس از پنج سال کار کردن به حقوق مثال ششصد هزارتومانی 
رسيده، نبايد توقع پولدار شدن سريع را داشته باشد. چه اين حرف 
کليشه ای باشد چه نه، اين مسير را بايد گام به گام پيمود؛ حداقل ابتدای 
راه که تازه راه افتاده ايم و به سختی می توانيم تعادل خود را حفظ کنيم.

برای پس انداز کردن موارد زير را فراموش نکنيد:

ز کنیم؟
س اندا

چگونه پول پ
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 هزينه های ضروری را تعيين كنيد
اولين قدم در ايجاد بودجه؛ تعيين هزينه های ضروری يا ثابت از 

قبيل اجاره، قسط ماشين و قبض آب و برق است.
مواد  هزينه های  می توانيد  شما 
غذايی و گاز را نيز در اين دسته 
قرار دهيد. اين هزينه ها را با هم 
ماهانة  درآمد  از  و  کنيد  جمع 
خود کم کنيد، مقدار باقی مانده 
هزينه های  برای  که  است  پولی 
خريد،  تفريح،  مانند  اختياری 
مسافرت، رستوران و غيره قابل 

خرج کردن است.

 1
همواره پيگيری كنيد

و  مالی  بررسی خرج های  برای  برنامه های کامپيوتری بسياری 
بودجه بندی ها در دسترس است.

برنامه ها  اين  از  استفاده  با  می توانيد  شما 
به صورت مداوم هزينه های خود را بررسی 
هوشمندانه تری  مالی  تصميم های  و  کرده 

بگيريد.
اين را به خاطر داشته باشيد، که بودجه بندی 
امری انعطاف پذير است و می توان اولويت ها 
از  برخی  هزينة  در  می توان  داد.  تغيير  را 
آن ها  يا خريد  کرد  خواسته ها صرفه جويی 

را به ماه بعد موکول کرد.

 2

يک صندوق اضطراری داشته  باشيد
تعيين زمان خراب  شدن خودرو يا هزينه های منزل يا بيماری ها 
قابل پيش بينی نيست. اين ضروری است که بودجه ای را برای 

کنار  زندگی  غيرمنتظرة  حوادث 
اضطراری  صندوق  يک  و  گذاشت 
به تدريج  بتوانيد  شما  اگر  کرد.  تهيه 
و به مدت سه تا شش ماه هزينه های 
خود را ذخيره کنيد، می توانيد از قرض 
اين  شما  اگر  بمانيد.  امان  در  گرفتن 
امروز  همين  از  نداريد،  را  صندوق 

شروع کنيد.

 3

مواظب تغذية خود باشيد
واجبات  از  يکی  خوردن  غذا 
است.  انسان ها  همة  زندگی 
داشتن  برای  زيادی  راه های 
دربارة  هوشمندانه تری  تفکر 
غذا  دارد.  وجود  غذا  هزينة 
اکثر  در  بيرون،  در  خوردن 
در  پخت وپز  از  بيشتر  موارد 
بنابراين  دارد،  هزينه  خانه 
از غذا پختن متنفر  اگر  حتی 
را  سريع  غذاهای  هستيد، 
و  کنيد  انتخاب  پختن  برای 
بيرون  غذاهای  خوردن   از 

اجتناب کنيد.

 4

هزينة مسكن خود را 
ارزيابی كنيد

اگر تنها زندگی می کنيد، سعی کنيد با 
پيدا کردن يک همخانة 
را  هزينه  اين  خوب 

کاهش دهيد.
تعويض  جای  به 
مبلمان و وسايل منزل 
آن ها  کنيد  سعی  نيز 
يا  داشته  نگاه  تميز  را 

بازسازی کنيد. شما می توانيد بسياری 
از مشکالت منزل را بدون کمک گرفتن 
از يک تعميرکار به راحتی انجام دهيد و 

در اين هزينه ها صرفه جويی کنيد.

 5

معقول باشيد
اين را به خاطر داشته باشيد که شما هرگز نمی توانيد صددرصد 

بودجه بندی خود را رعايت کنيد.
بودجه بندی نيز مانند رژيم يا برنامة ورزشی به تمامی انجام پذير 
نيست و بايد واقع بين باشيد. سعی کنيد با شروع تنظيم اهداف 
به  دستيابی  برای  را  خود  ارادة  آن،  کردن  عملی  و  کوچک 

خواسته های بزرگ تقويت کنيد.
بودجه بندی نوعی ماراتن است و دو سرعت نيست.

6
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ارتباطی  سيستم  يک  ساده  تعاريف  طبق  تئاتر 
است که در آن فرستندگان گروه اجرايی پيامی 
گيرندگان  و  می دهند  قرار  انتقال  معرض  در  را 
دريافت  و  ادراک  را  پيام  اين  )تماشاگران( 
نشان  واکنش  آن  مقابل  در  احتماال  و  می کنند 
می دهند. بنابراين اگر هر تئاتر را به عنوان هنری 
مهمی  بخش  دهيم،  قرار  اهميت  مورد  ارتباطی 
از ارزش و اعتبار آن وابسته به حضور مخاطبان 

است.
بحث پيرامون مخاطبان تئاتر البته بيشتر زمانی 
وارد حوزه های پژوهش و تحقيق شد که موضوع 
با  )هم زمان  جدی  بحران های  و  تئاتر  اقتصاد 
ظهور و رونق سينما و تلويزيون( به ميان آورده 
شد و اهالی تئاتر را به تحقيق و واکنشی جدی 
احتمال  و  مخاطب  محوری  نقش  زمينه  در 

کاهش گرايش مخاطبان به تئاتر واداشت.
طول  در  ايران  در  اسالمی  انقالب  از  پس 
کامال  شکل  به  تئاتر   ،80 و   70  ،60 دهه  سه 
تئاتر  سالن های  سال ها  و  می شد  اداره  دولتی 
انحصار  در  آن  در  موجود  سياست گذاری های  و 
فعاليت  به  عالقه مند  که  هنرمندان  و  بود  دولت 
در اين زمينه بودند، بايد از قدم نخست به يک 
اداره دولتی مراجعه می کردند تا مرحله پايانی که 
همان دريافت دستمزد از سوی اداره کل هنرهای 
نمايشی بود. اما در اواسط دهه 90 با تاکيد دولت 
نمايش  سالن های  کمبود  و  خصوصی سازی  بر 
مجموعه  سالن های  به  محدود  تنها  که  موجود 
تئاتر شهر، تاالر هنر، تاالر مولوی و تاالر وحدت 

اقتصاد منفعل تئاتر
تر تئا

سمیرامیس محمدی

چیز  همه  مثل  باید  هم  تئاتر  اقتصاد  در  تجویز  و  تدبیر  ارائه  برای 
پیش فرض هایی را اندیشه کرد. باید در قدم نخست دانست که مطلوب 
ما چیست تا بتوان با شناخت به همان مطلوب حرکت کرد. در کنار نگاه به 
جامعه آرمانی باید به وضعیت موجود نیز که اکنون در آن قرار داریم علم 
داشت، تا به پشتوانه این دو مهم بتوان تدبیر الزم را اتخاذ و در جهت 

رفع ناهمواری های موجود گام برداشت.
ایران غیرقابل کتمان است و  اقتصاد جامعه  بدون شک نقش دولت در 
تئاتر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تصمیمات دولت روی آن تاثیر گذار 
هستند. اما با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی، 
و  تئاتر  در  خصوصی سازی  تاثیرات  درباره  می خواهیم  گزارش  این  در 

پیامدهای آن با توجه به وضع موجود صحبت کنیم.

و... می شد )البته تاالر وحدت سالنی برای اجرای 
موسيقی است(، درنهايت شاهد حضور سالن های 
که  ايرانشهر  تماشاخانه  چون  بوديم،  جديدی 
می شد  اداره  و  ساخته  دولتی  شکل  به  هم  آن 
و تفاوتش با سالن های ديگر اين بود که به جای 
وزارت فرهنگ و ارشاد از سوی شهرداری هدايت 
فروش  از  درصدی  بار  نخستين  برای  و  می شد 
آثار به تماشاخانه تعلق داشت. البته قرار بود که 
برای  کمک هزينه ای  نمايشی  هنرهای  کل  اداره 
پرداخت  تماشاخانه  اين  در  اجراشده  نمايش های 
آثار  از  برخی  به  تنها  کمک هزينه  اين  اما  کند، 
که  اکنون  تا  داشت  ادامه  روند  اين  گرفت!  تعلق 
در اوايل سال 94 هستيم. امروز تعداد سالن های 
پيدا  افزايش  گذشته  دهه  سه  به  توجه  با  تئاتر 
و  سوله ها  کاربری  تغيير  با  افزايش  اين  و  کرده 
انجام  تئاتر  سالن های  اجاره  و  موجود  گاراژهای 
سالن های  تعداد  افزايش  اين  اما  است.  گرفته 
سوال برانگيز  مسئله ای  اخير  سال های  در  تئاتر 
چون  تازه تاسيس  سالن های  اين  اکثر  زيرا  است. 
تماشاخانه  مشايخی،  تماشاخانه  آو،  تماشاخانه 
باران و غيره امکانات الزم و بايد برای يک سالن 
اجرای  برای  مناسب  بيشتر  و  ندارند  را  تئاتر 
گروه های  و  هستند  دانشجويی  نمايش های 
هزينه های  سالن ها  اين  در  نمی توانند  نمايشی 
اين  مشاهده  با  کنند.  تامين  را  خود  اجرايی 
در  امر  مسئوالن  که  گرفت  نتيجه  می توان  روند 
به  پاسخ گويی  با عدم  نمايشی  اداره کل هنرهای 
افراد  به  مجوز  ارائه  با  تئاتر  در  موجود  نيازهای 

تمرکز  و  کم  را  مسئوليت خود  بار  داشتند  سعی 
هنرمندان را از سالن های دولتی کم کنند.

تئاتر در طول چهار  با بررسی وضع موجود  البته 
تئاتر  که  گرفت  نتيجه  می توان  گذشته  دهه 
خصوصی به معنای اخص کلمه هيچ گاه در ايران 
و  تعريف  در  اصوال  زيرا  است،  نيامده  وجود  به 
مشکل  کشور  اين  در  خصوصی  تئاتر  اجرای 
وجود دارد. پيش از پرداختن به داليل نبود تئاتر 
خصوصی در ايران و مشکالت موجود در اين هنر 

چند پرسش را مطرح می کنيم.
اگر  نيست  مطلوب  آيا  اين که  پرسش  نخستين 
و  کند  خارج  کامال  تئاتر  عرصه  از  را  خود  دولت 
بخش خصوصی  به  را  تئاتر  عرضه  و  توليد  تهيه، 
واگذار  و  تئاتر  خصوصی سازی  آيا  کند؟  واگذار 
افزايش  تقاضا موجب  و  به عرضه  آن  امور  کردن 
صورت  اين  در  آيا  نمی شود؟  تماشاگران  توجه 
فقط  يا  ندارند  مخاطبی  که  نمايش هايی  توليد 
مديران مخاطب آن هستند، متوقف نخواهد شد؟ 
بيشتری  کارآمدی  با  امکانات  از  بهره گيری  آيا 
همراه  به  پرسش ها  اين  گرفت؟  نخواهد  صورت 
وجود  تئاتر  اهالی  ذهن  در  ديگر  پرسش های 

دارد.
يک  نه  تئاتر  است،  مشخص  که  همان طور  اما 
کاالی  يک  نه  و  است  خالص  خصوصی  کاالی 
عمومی خالص است. از اين رو توليد و عرضه اين 
)هم  مختلط  سازوکارهای  طريق  از  می تواند  کاال 

بازار، هم برنامه( انجام شود.
بايد توجه داشت که تئاتر از جمله کاالها و خدماتی 
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گسترده ای  جانبی  آثار  آن،  مصرف  که  است 
باشد  منفی  و  مخرب  می تواند  آثار  اين  دارد. 
گسترده  آثار  اين  وجود  سازنده.  و  مثبت  يا 
جانبی، امکان و فرصتی برای مداخله و حضور 
دولت را فراهم می آورد. دولت با تعريف حقوق 
صاحبان  و  مخاطبان  تئاتر،  )هنرمندان  افراد 
عوامل توليد يک نمايش( و تضمين اين حقوق 
آثار  اين  کردن  درونی  برای  را  گام  نخستين 
در  حضور  ورزش،  آموزش،  برمی دارد.  جانبی 
جمله  از  هنر،  و  فرهنگ  و  اجتماعی  نهادهای 
کاالهای درخور توجه اند. افزايش تماشای تئاتر 
شاخصی است که سطح توسعه فرهنگی جامعه 
را نشان می دهد. اگر توليد و مصرف تئاتر را به 
سازوکار بازار و عرضه و تقاضای رقابتی واگذار 
کنيم، تئاتر به يک کاالی لوکس و ويژه اقشار 
خاصی از جامعه تبديل خواهد شد. هزينه های 
از  ناگواری  پيامدهای  نمايش،  توليد  باالی 
دخالت  داشت.  خواهد  آن  مصرف  کاهش  نظر 
دولت با حذف افزايش حجم دادوستد کاالهای 
دخالت  ديگر  توجيهات  ازجمله  توجه  درخور 

دولت در اقتصاد تئاتر است.
بازار تئاتر شبيه به بازار رقابت انحصاری است، 
تهيه  با  می تواند  دولت  بازارها،  نوع  اين  در 
از  مقدماتی، شرايط الزم را برای حمايت موثر 
افزود  بايد  البته  و  آورد  فراهم  مصرف کنندگان 
تئاتر  بازار  در  دولت  دخالت  ضرورت  تاييد  که 
به معنای تاييد شکل و محتوای کنونی دخالت 
دولت در تئاتر در ايران نيست، بلکه تنها بحث 

از کليت اين دخالت است.
دولت،  اقتصادی  نقش های  از  يکی  دنيا  تمام  در 
به  دولت  نقش،  اين  در  است.  تنظيم کنندگی  نقش 
توليد  و  مصرف  بر  می کوشد  جامعه  از  نمايندگی 
اسالمی  جمهوری  نظام  کند.  اِعمال  کنترل  کاالها 
يک  به عنوان  خود  عام  وظايف  بر  افزون  ايران، 
حکومت، خود را پای بند به دين اسالم می داند و از 
اين رو برای خود اين حق و مسئوليت را قائل است 
که محتوای نمايش ها را از نظر باورها، اخالقيات و 
احکام فقهی کنترل کند. جدا از درستی و نادرستی 
کنترِل  نوع  اين  کار  اين  نظارت  اعمال  شيوه های 
تئاتر  اقتصاد  زمينه  در  نيز  پيامدهايی  محتوايی، 
از  دولت  ممانعت  با  مثال  به طور  داشت.  خواهد 
تئاتر  قاعدتا  نمايش،  خاص  انواع  از  برخی  توليد 
بخشی از مشتريان بالقوه و بالفعل خود را از دست 

می دهد. در چنين شرايطی 
کامل  انطباق  از  دولت  که 
با  تئاتر  کنندگان  توليد 
مصرف کنندگان  سليقه های 
آيا  می کند،  جلوگيری 
انتظار  تئاتر  از  می توان 
به  متکی  کامال  که  داشت 
هم  به  بازار حضور  در  خود 
رساند؟ بنابراين برای داشتن 
در  پايدار  و  کارا  بازارهای 
که  بازاری  تئاتر،  زمينه 
جامعه  تحوالت  با  بتواند 
از  مستقل  و  شده  سازگار 
)به  آن  ياری های  و  دولت 
به حيات خود  فعلی(  شکل 
ادامه دهد، ضروری است که 
برای  الزم  شرايط  بازار  اين 
منابع  از  حداکثر  استفاده 
و  آورد  فراهم  را  امکانات  و 
خواسته های  حال  عين  در 
تقاضاکنندگان )تماشاگران( 

را برآورده سازد.
مسائل  تمام  وجود  با 
خصوص  در  مطرح شده 

سال  چند  در  تئاتر،  دولتی  اقتصاد  و  دولت  نقش 

و  تئاتر  اصلی  سالن های  که  هستيم  شاهد  اخير 
موسيقی که در هدايت دولت است، گاهی به برخی 
تاالر  مثال  برای  می شود.  داده  اجاره  گروه ها  از 
وحدت برای اجرای برنامه هر شب مبلغی در حدود 
هفت ميليون تومان اجاره بها دريافت می کند؛ البته 
دولتی  همايش های  اجرای  برای  مبلغ  اين  ميزان 
نيز  ايرانشهر  تماشاخانه  سالن های  می شود.  کمتر 
با کسر 20 درصد از فروش آثار به عنوان اجاره بها 
منعقد  قرارداد  نمايشی  گروه های  با  سالن(  )سهم 
نيز  شهر  تازه تاسيس  سالن های  ساير  در  می کنند. 
با  نمايشی  گروه های  و  است  شکل  همين  بر  روال 
توجه به تعداد اجراهای خود بايد هزينه ای را بابت 
اجاره سالن به مسئوالن سالن پرداخت کنند و اين 
هزينه ارتباطی با ميزان فروش اين آثار ندارند. اين 
در حالی است که با توجه به تعداد محدود اجرای 
 30 حداقل  که  نمايش ها 
سالن  يک  در  اجرا   40 يا 
بهترين  در  است،  نمايشی 
با  نمايشی  گروه های  حالت 
می توانند  اجرا  يک  داشتن 
تنها هزينه های گروه اجرايی 
کمتر  در  و  کنند  تامين  را 
اثر  يک  اجرای  از  مواردی 
سود  آن  سرمايه گذاران 

می برند. 
مشکالت  همه  به  توجه  با 
نبود  از  تئاتر،  در  موجود 
دريافت  تا  پی گير  مخاطب 
مجوز از سوی دولت و اعمال 
سليقه ای(  )گاهی  مميزی 
روی آثار، گروه های نمايشی 
با  بايد  اثر  يک  اجرای  برای 
مشکالت مختلف دست وپنجه 
اثر  يک  بتوانند  تا  کنند  نرم 
ببرند!  صحنه  روی  به  را 
خصوصی  تئاتر  مفهوم  گويا 
در  تئاتر  خصوصی سازی  و 
ندادن  به  محدود  تنها  ايران 
از  دستمزد  و  اجرا  سالن 

سوی دولت به گروه های نمايشی شده است.

توجه  با  تئاتر  سالن های  تعداد  امروز 
پیدا  افزایش  گذشته  دهه  سه  به 

کاربری  تغییر  با  افزایش  این  و  کرده 
اجاره  و  موجود  گاراژهای  و  سوله ها 
است.  گرفته  انجام  تئاتر  سالن های 

سالن های  تعداد  افزایش  این  اما 
مسئله ای  اخیر  سال های  در  تئاتر 
این  اکثر  زیرا  است.  سوال برانگیز 

چون  تازه تاسیس  سالن های 
مشایخی،  تماشاخانه  آو،  تماشاخانه 

امکانات  غیره  و  باران  تماشاخانه 
را  تئاتر  سالن  یک  برای  باید  و  الزم 

اجرای  برای  مناسب  بیشتر  و  ندارند 
و  هستند  دانشجویی  نمایش های 

این  در  نمی توانند  نمایشی  گروه های 
را  خود  اجرایی  هزینه های  سالن ها 

کنند تامین 
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يک فنجان چای

جدول 
متقاطع

sargarmi.kharazm@gmail.com
خوانندگان گرامی مجله در این صفحه شما را دعوت می کنیم. تا ضمن سرگرم شدن با یافتن پاسخ مربوطه در قرعه 
کشی جایزه ای نفیس شرکت کنید. با جواب دادن به جدول این صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهید. در 
ضمن پاسخ  های خود را تا تاریخ 20  هر ماه به آدرس ای میل صفحه ارسال کنید. همراهان گرامی جواب ها را هم در 

شماره آینده وخارزم مشاهده  خواهید کرد.

پاسخ جدول وبرنده شماره قبل

معما 
سخت

خانم مینا ابراهیمی از شرکت توسعه فناوری اطالعات 
خوارزمی به قید قرعه برنده خوش شانس شماره قبل نشریه 

هستند که برای دریافت جایزه با ایشان تماس می گیریم.

باال  تصوير  در  پنهان  پر  پنج  ستاره  می توانيد  آيا 
را بيابيد؟

پاسخ معمای اتاق المپ
يکی از کليد ها را روشن کنيد و يکی دو دقيقه بعد آن را خاموش 
نماييد. حاال کليد ديگری را روشن کنيد و به اتاق چراغ ها برويد. 
چراغی که روشن است مربوط است به کليد دوم. دو چراغ ديگر را 
لمس کنيد، آنکه گرم است مربوط است به کليد اول و البته آنکه 

سرد است مربوط است به کليد سوم است.
پاسخ معمای جابجایی سکه ها

دو سکه واقع در طرفين رديف پائين را برداريد و در طرفين رديف 
دوم از باال قرار بدهيد و سکه بااليی را هم به پائين منتقل کنيد.

عمودیافقی

پاسخ های
شماره گذشته

شده  باز  مکعب  يک  فوق  شکل  در 
تا  بزنيم  تا  آن را  می خواهيم  داريم. 
به  کنيم.  ايجاد  را  مکعب  اين  مجددا 
نظر شما کداميک از مکعب ها می تواند 

جواب اين تست باشد؟
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