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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

آموزه های آزمون رشد

در طبیعت کوه پیمایی است که پیش رفتن در مسیر ناهموار و سرباالی رشد برای رسیدن به قله،  گام به گام دشوارتر شود و با آن که عشق، اول آسان 
می نماید ولی افتادن مشکل ها حکایتی تکراری است که جز رهروان ثابت قدم و خستگی ناپذیر،  حقیقت آن را درنمی یابند و بی آن که عقب نشینی یا سکونی 
در کار باشد، زانوی اشتر با توکل بسته، پیش می روند و تا ستیغ موفقیت می تازند. اگرچه هرچه باالتر، دشوارتر می شود و از این روی سخت سنگین می شود 

پیروزی،  اما سخت شیرین می شود پیروزی. در همین راستاست این قول مشهور که می گویند کودک که بزرگ می شود،  مسائلش هم با او بزرگ تر می شوند.
اگر باور بر این است که خوارزمی وارد باشگاه بزرگان شده است، طبیعی است که مسائل پیش رویش نیز درخور بزرگان باشد و اسباب بزرگی الزم آید. 
گوشه ای از آنچه درخور بزرگ شدن است، در مجمع عمومی عادی سالیانة بیست ونهم مهرماه گذشته خود را به نمایش گذاشت. باوجود آن که گروه خوارزمی در 
راستای برنامة راهبردی هفت ساله با شعار ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها پس از کسب سودی بیش از چهارهزارمیلیارد ریال، تقسیم سود مناسبی را پیشنهاد 
کرده و آمادة برگزاری مجمع بود، در آخرین ساعات روز بیست وهفتم مهر با نظر کارشناسان و مدیران محترم بورس مبنی بر احتیاط در تقسیم سود روبه رو 
شد، که ناشی از تفسیری متفاوت از روش عمل حسابداری شرکت توسعة برق وانرژی سپهر در شناسایی هزینه ها و سود حاصل از عملکرد نیروگاه منتظرقائم 
بود و بدیهی است که در چنان شرایطی که زمانی بسیار کوتاه تا برگزاری مجمع مانده بود، نتوان استدالل های مبتنی بر صح تروش عمل را بادقت مرور کرد 
و برخی از کارشناسان سازمان بورس را به اقناع رساند،  اگرچه تمامی ارکان گزارشگری مالی گروه خوارزمی را اعتقاد بر آن بود که تردیدی نمی توان در صحت 
عمل حسابداری و صورت های مالی روا داشت. زیرا هم کمیته های حسابرسی شرکت های مادر و فرعی که از اعضای شاخص حرفة حسابداری و حسابرسی 
هستند بر آن صحه گذارده بودند و هم حسابرس مستقل شرکت، که از موسسه های صاحب نام معتمد بورس است درست و منصفانه بودن صورت های مالی 
را بدون آن که موردی را مشروط کرده باشد مورد تایید قرار داده بود و مسرت آمیزتر آن که در تمامی مواردی که صورت های مالی میان دوره ای و پایان دوره و 

گزارش های افزایش سرمایه منتشر شده است، سازمان بورس و اوراق بهادار خرده ای بر آن نگرفته و مجوزهای الزم در هر مورد را صادر کرده بود. 
از این روی مجمع عمومی عادی سالیانه به گونه ای موفقیت آمیز برگزار شد، جز در زمانی که تقسیم سود، موضوع تصمیم گیری بود. تمامی سهام داران 
حضور یافته در مجمع اعم از نمایندگان محترم سهام داران عمده، نمایندگان ارجمند سایر اشخاص حقوقی و همچنین سهام داران گرانقدر حقیقی، با اتکا بر 
صورت های مالی،  گزارش حسابرسی و توضیح و استدالل هایی که در مجمع ارائه شد، بر تصویب صورت های مالی و تقسیم سود حداکثری پافشاری کردند، که 
البته مورد پذیرش نمایندة محترم سازمان بورس قرار نداشت و از آن جا که گروه خوارزمی احترام به دیدگاه های سازمان بورس را وظیفه ای بدیهی می داند و 
اعتقاد دارد که هرگونه تفاوت نظر را از آن  روی که کارشناسی است- حتی اگر خرده ای بر آن وارد باشد- باید در فضایی آرام مورد مداقه قرار داده و پافشاری 
بر صحت روش را در محیطی کارشناسی و مبتنی بر استدالل پی گرفت،  از مجمع خواسته شد تا تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود را به مجمعی در 
آیندة نزدیک احاله کند تا نه شرکت آسیبی ببیند، نه سهام داران دچار خسران شوند و نه بازار سرمایه متاثر گردد؛ که میدان رشد شرکت های بورسی است و 
هرگونه شتاب زدگی در واکنش به آنچه پیش آمده، می تواند آثار زیان بار سنگینی داشته باشد، به ویژه در شرایطی که بازار سهام خود دچار تالطم های غریب 

و رکودی آزاردهنده است. 
اگرچه هر مجمعی محل اصلی آزمون به حساب می آید اما مجمع اخیر آموزه ای ویژه نیز برای گروه داشت، که برای مدیران  و کارکنان گروه بسی ارجمند 
است. آموزة مهم و خاص مجمع آن بود که سهام داران خوارزمی بر انتظار حداکثری خود از شرکت پای می فشرند و حتی در زمان رکود و در وضعیتی که 
بسیاری از شرکت ها نه تنها سود سال جاری را کاهش داده، بلکه رقم سود تقسیمی را نیز کمتر از سال های گذشته اعالم کرده اند،  سهام داران خوارزمی با 
اعتمادی که به شرکت و توان سودآوری و ارزش آفرینی آن دارند، همچنان بر افزایش سود تقسیمی اصرار می ورزند و این البته مایة مباهات است اگرچه بسیار 
دشوار باشد. عدم پذیرش پیشنهاد طرح شده در مجمع مبنی بر تقسیم سود کمتر- به عنوان علی الحسابی از کل سود- و احالة تقسیم باقی سود به مرحله ای 
بعد، از اقناع  سازمان بورس در آینده ای نزدیک از سوی سهام داران و اصرار آنان بر دو گزینه یا بیشترین رقم یا هیچ در کنار تاییدی که خالصانه بر عملکرد 
شرکت داشتند، به سیاست گذاران و مجریان خوارزمی یادآور شد که حرکت بر مدار برنامة راهبردی، اگر از یک سو همراهی سهام داران گرامی و پشتیبانی 
تمام و کمال آنان را به دنبال داشته، که مهم ترین گواه آن اظهارات محبت آمیز و لبریز از لطفی است که بسیاری از آنان در مجمع بر زبان راندند، اما از سوی 
دیگر افزایش انتظارها را نیز به دنبال داشته است و از این روی است که در سخنان پایانی مجمع مدیریت خوارزمی با تاکید بر این که همواره قدردان جایگاه 
ارزشمند سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بوده و خواهد بود، حفظ جایگاه شرکت های سرمایه گذاری را نیز که از ارکان مهم 
بازار به شمار می آیند وظیفة ذاتی خود می داند و بر آن سر است که تفاوت نظر ایجادشده را به گونه ای حل وفصل کند، که نه تنها حقوق سهام داران خوارزمی 
و کارکنان آن حفظ شود، بلکه حقوق نهاد ناظر نیز ادا گردد و این رویداد مهم درنهایت خود به بالندگی بازار بینجامد. اکنون که با همکاری سازنده و تایید 
قابل تقدیر سازمان بورس،  ثبت رسمی صورت جلسة مجمع اخیر مبنی بر تصویب صورت های مالی و تایید عملکرد شرکت نیز محقق شده، گاه آن است که 

گام های بعدی موفقیت، بلندتر برداشته شود.  
گروه سرمایه گذاری خوارزمی سومین سال پیاده سازی برنامة راهبردی هفت ساله اش را با انگیزه ای دوچندان شروع کرده است تا دستیابی به اهداف 
بلندپروازانة برنامه را با همت بلند کارکنان و اعضای گرانقدر آن و با برخورداری از پشت گرمی سهام داران محقق سازد. در این مسیر نیک می داند که گام های 
بلند هرچه باالتر روند، دشوارتر می شوند اما اعتقاد برگشت ناپذیر دارد، که بی برگشت باید به استقبال خطر رفت و ارزش آفرینی کرد. خلق ارزش، از آن جا که 
»ارزش« است گران بهاست و لذا هزینه ای شگفت می طلبد. از هزینه  کردن خود و توان خود و جایگاه خود نباید هراسید، که موفقیت از آن ثابت قدمان است 

و این قولی مشهور است:
ما را سری است با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم.
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فرآيند اجراي برنامة راهبردي 7 ساله
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اما در این مجمع گفت: هیئت مدیرة شرکت 
سرمایه گذاري خوارزمي پس از تجزیه و تحلیل شرایط حاکم بر فضاي اقتصادي کشور 
برنامة راهبردي توسعة  به تدوین و تصویب کلیات  اقدام  و ترسیم چشم انداز آتي، 
کسب وکار شرکت در آذرماه 1392 کرد و چشم انداز تازه اي را پیش روي سهام داران و 
ذي نفعان شرکت ترسیم کرد. بر این اساس، چشم انداز شرکت سرمایه گذاري خوارزمي 
در افق هفت ساله و تا سال 1399 تبدیل شدن به یک شرکت سرمایه گذاري پیشتاز، 
یکي از 50 شرکت برتر کشور و یکي از 5 شرکت برتر هلدینگ و سرمایه گذاري ترسیم 

شده است.
از  بهره مند  که  خوارزمي  سرمایه گذاري  شرکت  کرد:  اظهار  صیدی  دکترحجت اله 
سرمایه هاي مالي و معنوي سهام داران خرد و نهادي در بازار سرمایة کشور است، شعار 
اصلي خود را »ثروت آفریني پایدار براي نسل ها« براي توسعة فعالیت ها و افزایش ثروت 
سهام داران از طریق خلق سود پایدار و باکیفیت، کمک به توسعة اقتصادي کشور و 
افزایش کارایي بازار سرمایه قرار داده است. به همین منظور مطابق برنامة راهبردي 
مزبور، انتظار مي رود در سال 1399 ارزش دارایي هاي گروه خوارزمي حداقل یک درصد 
رقم تولید ناخالص داخلي کشور به نرخ جاري شود و نرخ بازدهي دارایي هاي شرکت 

داراي باالترین نرخ در بین شرکت هاي سرمایه گذاري ایراني باشد.
او گفت: سال مالي مورد گزارش؛ دومین سال اجراي برنامة راهبردي هفت سالة شرکت 
بود. با وجود اوضاع حاکم بر اقتصاد کشور ناشي از ادامة اثرات تحریم هاي بین المللي 
و رکود حاکم بر صنایع بزرگ کشور، شرکت سرمایه گذاري خوارزمي با تالش تمامي 
همکاران در بخش هاي مختلف سازمان، توانست گام هاي مؤثري در راستاي نیل به 
اهداف عملیاتي برنامة هفت ساله بردارد، به نحوي که ارزش دارایي هاي گروه در پایان 
به رقم 60 هزار میلیارد ریال رسیده  سال مالي مورد گزارش )31 خرداد 1394( 
و توانسته است حدود 18 درصد از ارزش دارایي هاي هدف گذاري شده طبق برنامة 

راهبردي شرکت را محقق سازد.
به گفتة دکترصیدی، بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده، سرمایه گذاري در صنایع 
جذاب پربازده، مبتني بر ارزیابي ریسک هریک از صنایع هدف گذاري شده، با در نظر 
گرفتن ریسک هاي اقتصادي مترتب بر هریک از صنایع مزبور و با توجه به سیکل هاي 
اقتصادي کشور، از مهم ترین راهبردهاي سرمایه گذاري گروه خوارزمي است. از این 
رو، به منظور تحقق شعار ثروت آفریني پایدار براي نسل ها، طي دو سال ابتدایي اجراي 
برنامة راهبردي شرکت، استفاده از فرصت هاي جذاب سرمایه گذاري در بخش انرژي با 
تمرکز بر صنعت برق مد نظر قرار گرفت، تا با وجود کوچک شدن اقتصاد کشور ناشي از 

تعیین اعضای جدید هیئت مدیرة 
خوارزمی در مجمع سالیانه

گزارشی از مجمع عمومی عادی ساليانة گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی، منتهی به سال مالی 31خردادماه 1394

اعضایجدیدهیئتمدیرةشرکتسرمایهگذاری
عمومی »مجمع در عام( )سهامی خوارزمی
عادیسالیانةاینشرکتبرایسالمنتهیبه
31خرداد1394«،بااکثریتآرایسهامداران
انتخابشدند.اینمجمعچهارشنبه29مهر94
بهریاستمرتضیسامیوباحضوربیشاز85
درصدسهامدارانبرگزارشد.درمجمععمومی
گزارش ارائة از پس خوازرمی، سالیانة عادی
صیدی، حجتاله توسط خوارزمی هیئتمدیرة
مدیرعاملاینشرکتوارائةگزارشحسابرس
مالی صورتهای تصویب و قانونی بازرس و

سرمایهگذاری شرکت و گروه تلفیقی اساسی
برگزاری بهزمان خوارزمی،تقسیمسودنقدی
مجمععمومیعادیفوقالعادهدرآیندةنزدیک

موکولشد.
دایارهیافت حسابرسی مؤسسة انتخاب
قانونی بازرس و مستقل حسابرس بهعنوان
اصلیومؤسسةحسابرسیکوشامنشبهعنوان
حسابرسمستقلوبازرسعلیالبدلوانتخاب
درج برای اطالعات کثیراالنتشار روزنامة
آگهیهایشرکتسرمایهگذاریخوارزمینیزاز
دیگرمصوباتمجمععادیسالیانةاینشرکت

بود.
غدیر، همیاری موسسة خبر، این اساس بر
مسکن آتیة تامین سرمایهگذاری شرکت
سپهر آیندگان امید شرکت خاص(، )سهامی
آرمانصادراتسپهر )سهامیخاص(،شرکت
)سهامیخاص(وشرکتکارتایران)سهامی
خاص(بارعایتمفادقانونتجارتوبهاستناد
سرمایهگذاری شرکت اساسنامة 30 مادة به
آمده عمل به رایگیری براساس و خوارزمی
بهعنوان سال 2 مدت به حقوقی اشخاص از
اعضایهیئتمدیرةاینشرکتانتخابشدند.

مديريت و  مجلهء اقتصاد 

حوالی اين 
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آثار رکود تورمي آغاز دهة 1390، از سرعت توسعة سرمایه گذاري هاي گروه 
کاسته نشود. همچنین با هدف شکل گیري هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمي 
گروه خوارزمي طي دو سال گذشته، ضمن تشکیل تیم حرفه اي متخصص، 
باالدستي،  صنایع  مختلف  بخش هاي  در  گسترده اي  تحلیلي  مطالعات 
میان دستي و پایین دستي بخش نفت، گاز و پتروشیمي انجام شد و نتایج آن 
در اختیار هلدینگ مذکور قرار گرفته است. از سویي دیگر، صنعت بانکداري 
به جهت بهره مندي از پتانسیل کسب منافع بلندمدت از شرایط اقتصادي 
به جهت حفظ روند رشد  بازار سرمایه،  آتي کشور و فرصت هاي جذاب 

سودآوري شرکت از توسعة قابل قبولي طبق برنامه برخوردار بوده است. 
براساس  معدني  صنایع  و  معادن  حوزة  در  سرمایه گذاري ها  افزود:  وی 
استراتژي هاي تدوین شده در شرکت توسعة معادن صدر جهان )هلدینگ 
معدني گروه خوارزمي(، با تمرکز بر سرمایه گذاري در فلزات گرانبها و نیز 
صنایع برنامة معدني میان دستي و فلزات افزودني بخش فوالد با توجه به 

پتانسیل باالي رشد این بخش در کشور، نویدبخش توسعة سرمایه گذاري ها در بخش 
معادن و صنایع معدني بر اساس چشم انداز هفت سالة گروه خواهد بود.

از  یکي  بازرگاني  بخش  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  گفتة  به 
پرپتانسیل ترین حوزه ها برای سودآوري در شرایط پیش  روي اقتصادي کشور است. از 
این رو، انتظار مي رود در دوران پساتحریم، ضمن فراهم آمدن امکان توسعه؛ حوزه هاي 
سرمایه گذاري مذکور، از رشد مطلوبي برخوردار باشد. شرکت سرمایه گذاري خوارزمي با 
هدف بهره مندي از پتانسیل هاي پیش  روي اقتصادي کشور از منظر فراهم آمدن انتقال 
دانش هاي جدید در حوزه هاي کاربردي فناوري اطالعات به ویژه در بخش سخت افزاري 
و نرم افزاري صنعت بانکداري کشور، برنامه ریزي هاي اساسي را از طریق شرکت توسعة 
فناوري اطالعات خوارزمي انجام داده است. هرچند بخش امالک و مستغالت طي دو 
سال گذشته به  دلیل رکود حاکم در بخش ساختمان و مسکن کشور نتوانسته است 
به رشد مورد انتظار دست یابد، لیکن با توجه به انتظارات شکل گرفته از بهبود نسبي 
رشد اقتصاد کشور در سال هاي پیش  رو، برنامه ریزي هاي الزم براي توسعة فعالیت ها 
و تمرکز بر پروژه هاي متوسط مقیاس ساختماني از طریق شرکت توسعة ساختمان 

خوارزمي انجام شده است. 

عملياتي شدن افزايش سرماية شركت
دکترصیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سال مالي مورد گزارش به  دلیل 
شرایط خاص اقتصادي کشور در دورة گذار از رکود تورمي و بیم و امیدهاي خروج از 
تحریم هاي بین المللي؛ گروه سرمایه گذاري خوارزمي را در موقعیت فرصت هاي طالیي 

پساتحریم و در عین حال احتیاط های الزم قرار مي داد. از این نگاه، با وجود داشتن 
مجوز افزایش سرمایه تا مبلغ 15,000 میلیارد ریال )طبق مصوبة مجمع عمومي 
افزایش  اول  مرحلة  عملیاتي شدن  از  اسفندماه 1392(، پس  مورخ 20  فوق العادة 
سرمایه تا مبلغ 10,000میلیارد ریال، افزایش سرمایه تا سقف 12,500 میلیارد ریال 

در مرحلة دوم افزایش سرمایه در دستور کار شرکت قرار گرفت.
وی افزود: بدین ترتیب، اجراي مرحلة دوم افزایش سرمایة شرکت از مبلغ 10,000 به 
12,500 میلیارد ریال در اواخر سال مالي مورد گزارش شروع شد و با حسن اعتماد و 
مشارکت فعال سهام داران محترم به طور موفقیت آمیزي در اول شهریورماه 1394 به 

ثبت رسید. 

گزيدة عملكرد شركت سرمايه گذاري خوارزمي
به گفتة دکترصیدی، شرکت سرمایه گذاري خوارزمي در سال مالي منتهي به 31 
خردادماه 1394 تالش کرده است تا با دیدگاه مبتني بر برنامة راهبردي هفت ساله به 
بررسي و مدیریت فعال پرتفوي سرمایه گذاري هاي خود بپردازد؛ به نحوي که با وجود 
کاهش حدود 0/6 درصدي ارزش بازار شرکت متاثر از شرایط حاکم بر کل بازار سرمایة 
کشور طي دورة یک سالة مذکور، سود حاصل از سرمایه گذاري ها و نیز سود حاصل از 
فروش سهام شرکت ضمن پوشش بیش از 105 درصدي بودجه هدف گذاري شده، 
به ترتیب از رشد 67 و 47 درصدي نسبت به دورة مشابه سال قبل برخوردار باشد. 
ضمن آن که سود خالص شرکت با رشد 19 درصدي نسبت به سال گذشته، حدود 

102 درصد سود بودجه شده را محقق ساخته است. 
او افزود: عمده هزینه هاي مالي شرکت )بالغ بر 749 میلیارد ریال( در راستاي اجراي 
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همایش  ششمین 
گروه  مدیران 
ی  ر ا یه گذ ما سر
خوارزمی 24 تا 26 
جاری  سال  آذرماه 
در هتل کوثر شهر 

اصفهان برگزار می شود. در این همایش 
اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل کلیة 
شرکت های تابعه و مدیران ارشد شرکت 
خواهند  حضور  خوارزمی  سرمایه گذاری 

داشت.
سیاست گذاری  شورای  دبیر  گفتة  به 
خوارزمی،  گروه  مدیران  همایش های 
عرصه های  به  گروه  شرکت های  ورود 
هفت ساله  برنامة  پایش  و  بین المللی 
همایش  ششمین  اصلی  محورهای  از 

مدیران گروه خوارزمی خواهد بود.
سخنرانی  خبر،  این  تدوین  لحظة  تا 
هِ گانی؛ مدیرعامل  آقایان دکتراسماعیل للَ
دکترمهدی  ایران،  صادرات  بانک 
برکچیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی 
شریف؛ دکتر  ابوالحسن جلیلوند؛ استاد 
سعید  دکتر  شیکاگو؛  لویوالی  دانشگاه 
شورای  نایب رئیس  جمشیدی فرد، 
ایران  رسمی  حسابداران  جامعة  عالی 
پژوهشگر،  و  نویسنده  امیرخانی؛  رضا  و 
این  برای  پیش بینی شده  برنامه های  از 

همایش است.
همایش  پنجمین  میزبانی  است  گفتنی 
خوارزمی  سرمایه گذاری  مدیران شرکت 
سرمایة  مدیریت  توسعة  شرکت  را 

خوارزمی بر عهده گرفته است.
سرمایه گذاری  گروه  مدیران  همایش 
بهمن ماه  نخستین بار،  برای  خوارزمی 
به  آن  از  پس  و  شیراز  در   1392 سال 
ترتیب در شهرهای مشهد، تبریز، کرمان 

و کرمانشاه برگزار شد.
همایش های  برگزاری  اهداف  ازجمله 
ارتقای  خوارزمی،  گروه  مدیران  ادواری 
تحقق  برای  و هم افزایی  سطح همکاری 
اهداف مرحله ای برنامة راهبردی 7ساله 
و کمک به افزایش سطح آگاهی و دانش 
مرتبط  زمینه های  در  مدیران  تخصصی 
سرمایه گذاری  گروه  این  برنامه های  با 

است.
مشروح گزارش های مربوط به این همایش 
رسمی  وب سایت  در  گذشته  ادوار  مانند 
گروه خوارزمی و نیز ماهنامة وخارزم )نشریة 
داخلی خانوادة بزرگ شرکت سرمایه گذاری 

خوارزمی( منعکس خواهد شد.

24 تا26 آذرماه دراصفهان؛
ششمین همایش مدیران گروه 

سرمایه گذاری خوارزمی برگزار می شود

سرمایه گذاري هاي  توسعة  جهت  در  و  هفت ساله  برنامة 
برآیند  حال  هر  در  است.  بوده  هدف  صنایع  در  شرکت 
فعالیت هاي شرکت، سودي بالغ بر 4,030 میلیارد ریال را 

عاید سهام داران محترم کرده است.

افزايش ثروت سهام داران خوارزمي
دو  طي  که  محترمي  سهام داران  افزود:  دکترصیدی 
سالة منتهي به پایان خردادماه 1394 با مشارکت کامل 
را  خود  همراهي  شرکت،  اخیر  سرمایة  افزایش  دو  در 
فراتر  داده اند،  نشان  شرکت  بلندمدت  استراتژي هاي  با 
بازار سهام در افق میان مدت بهره برده اند، به  از عملکرد 
 نحوي که بازدهي سهام داران مزبور طي دو سالة مذکور بالغ 
بر 67/5 درصد بوده است یا به عبارتي، سهام داران مذکور 
از بازدهي متوسط ساالنه حدود 29/4 درصدي برخوردار 
بوده اند. این وضعیت در حالي شکل گرفته است که بازدهي 
شاخص کل بازار سهام طي دو سالة فوق الذکر حدود 32/4 

درصد بوده و به عبارتي بازار سهام از بازدهي 
ساالنة 15/1 درصدي برخوردار بوده است. 

برنامه هاي آتي گروه خوارزمی
از  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
»انجام اقدامات الزم به منظور بهره مندي مطلوب 
گروه خوارزمي از فرصت هاي پیش  روي اقتصاد 
اهداف  »ارتقاي  پساتحریم«،  دوران  در  ایران 
براساس شرایط  گروه خوارزمي  سرمایه گذاري 
پساتحریم«،  دوران  در  ایران  اقتصاد  جدید 
جهت  تدوین شده  استراتژي هاي  »اجراي 
سرمایه گذاري داخلي و بین المللي شرکت هاي 
گروه خوارزمي متناسب با شرایط منطقه اي و 
جهاني اقتصاد ایران در دوران پساتحریم از طریق 
فعال کردن کمیتة بین الملل«، »پیش برد اهداف 
عملیاتي شرکت توسعة معادن صدر جهان با 
هدف اجراي برنامه ریزي هاي هلدینگ معدني 
نفت،  هلدینگ  فعالیت هاي  »توسعة  گروه«، 
پتروشیمي گروه خوارزمي« و »بررسي  و  گاز 
جذاب  حوزه هاي  به  ورود  براي  برنامه ریزي  و 
سرمایه گذاري در صنایع کمتر توسعه یافته در 
ایران بر مبناي مقایسه و الگوبرداري از کشورهاي 
داراي  و  توسعه  اقتصادهاي در حال  یا  مشابه 
بازار نوظهور دنیا« به عنوان برخی از برنامه های 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی یاد کرد.
براي  گروه  منتخب  شرکت هاي  »آماده سازي 
پذیرش و ورود سهام آن ها به بورس اوراق بهادار تهران یا 
فرابورس ایران«، »ایجاد سیستم هاي مدیریت کیفیت در 
سازمان اعم از سیستم مدیریت دانش، اطالعات مدیریت، 
در  فرایندها  نظام مند  ممیزي  کارکنان،  عملکرد  ارزیابي 
در  بهره وري  ارتقای  جهت  در  غیره  و  گروه  شرکت هاي 
با  عملکرد  ارزیابي  سامانة  ایجاد  و  »طراحي  سازمان«، 
استفاده از به کارگیري روش هاي ارزیابي متوان )BSC( و 
هوش تجاري )BI( توسعة فرایند مدیریت آموزش و توسعة 
با  نزدیک تر  تعامل  براي  »برنامه ریزي  شرکت«،  کارکنان 
سهام داران و تسهیل بیشتر مکانیزم هاي ارتباطي«،»ارتقای 
ساختار سرمایة شرکت در راستاي برنامة راهبردي گروه« و 
»پیاده سازي برنامه هاي افزایش بهره وري در شرکت هاي گروه 
و ارتقای سبد سرمایه گذاري در شرکت اصلي« نیز از جمله 
 سایر برنامه های آتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شمار

 می رود.
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اقتصاد

بستة عبور از ركود و حاشيه های كارشناسی  آن؛

نیاز اقتصاد به 
سازوکارهای موثر
برای خروج از رکود

بدونشکنمیتواناینواقعیترانادیدهگرفتکهحالواحوالاقتصاد
ایرانهنوزتانقطةمطلوبفاصلهزیادیدارد.البتهاینامرمسئلهایطبیعی
استونمیتوانانتظارداشتکهدرشرایطکنونی،توسعهدرایرانبتواند
بعداز8سالفقدانمدیریتناکارآمداقتصادیازیکسووفشارتحریمهای
تحمیلیازسویدیگر،حالمساعدیداشتهباشد.درواقعبیراهنیستاگر
بگوییمکهاقتصادایراندردوسالگذشتهطعمناخوشایندآثاربهجاماندهاز
ضعفهایمدیریتیگذشتهرامزهمزهمیکردهاستودرعینحالدرپیآن
بودهتابارتحریمهایتحمیلیراازسرتوسعةایرانیکمکند.برهمیناساس
حالناخوشاینداقتصادمیتواندیکپدیدةطبیعیمحسوبشود.فارغازاین

اماآنچهباعثمیشودتانگرانیازکدربودنهوایاقتصادکشورغلظتخود
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این »اگر« به طور حتم مهمان تازة کسب وکار ایرانی شده است و بعد از خوشحالی های 
ناشی از پیروزی در توافق هسته ای، فضا را دوباره به سمت دغدغه دربارة آیندة نه 
چنان دور شاخص ها هدایت کرده است. این روزها در هر محفل و محیط اقتصادی 
که حاضر شوید، از بالی رکود سخن می گویند؛ رکودی که به قول کارشناسان بیشتر 
از آن که در سمت عرضه شکل گرفته باشد، از سوی مصرف کنندگان هدایت می شود. 
اگر بخواهیم به شکل ساده تعریفی از این رکود ارائه دهیم، می توان گفت مردم دیگر 
آن طور که باید خرید نمی کنند و برای نخستین بار بحران کاالهای انباری در اقتصاد 
ایران به مرز هشدار نزدیک شده است. براساس برخی آمارهای رسانه ای، فقط در 
همین چند ماه گذشته، رکود باعث شده است تا حجم کاالهای انباری تولیدکنندگان 
از 9 هزارمیلیارد تومان عبور کند. این رقم درواقع نشانه ای کوچک برای نشان دادن 
عمق رکود تولید، توزیع و مصرف است. کار به واسطة رکود به جایی رسیده است که 
می شود چشم ها را بست و کمی از تحلیل های تند و تیز استفاه کرد و حتی مدعی شد 
همه چیز در هم پیچیده است، چون در بخش دیگری از این رکود پیمانکاران به عنوان 
گردانندگان اصلی چرخ کار و تالش در کشور به خاطر باال رفتن حجم بدهی های 
دولت مجبور شده اند که کم وبیش دست از کار بکشند. گزارش های موجود نشان 
می دهد، که بدهی دولت به پیمانکاران تا نزدیک یک صدهزارمیلیاردتومان نیز باال رفته 
است. چند وقت پیش رسانه های خبری نوشتند که آمار متفاوتی از میزان بدهی های 
دولت به پیمانکاران عنوان شده است؛ این آمار از 10 تا 94 هزارمیلیاردتومان را نشان 
می دهد. مثال رئیس جمهوری در گزارش 100 روزة خود بدهی دولت به پیمانکاران 
و بخش های مختلف و خصوصی را حدود 55 هزارمیلیاردتومان اعالم کرد. شهریور 
سال گذشته اما رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به یک رسانه بدهی های دولت به 
پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزارمیلیاردتومان بدهی عنوان کرد. از سوی دیگر 
وزارتخانه های نیرو، راه وشهرسازی و نفت جزو بدهکارترین وزارتخانه ها به پیمانکاران 
هستند، که آمار متفاوتی از میزان بدهی آن ها وجود دارد. وزیر مسکن و راهسازی 
بدهی وزارتخانة متبوعش به پیمانکاران را 5 هزارمیلیارد تومان عنوان کرده است. وزیر 
نیرو هم اسفندماه سال گذشته بدهی انباشته شدة بخش برق را حدود 24 هزارمیلیارد 
تومان عنوان کرده است. اما معاون او خردادماه امسال گفت که رقم بدهی های این 
وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی و شبکة بانکی کشور 28 هزارمیلیارد تومان 
است. اسفند سال گذشته هم مدیرعامل توانیر در گفت وگو با یک رسانه میزان بدهی 

دولت به پیمانکاران صنعت آب وبرق را 30 هزارمیلیارد تومان عنوان کرده بود.
این ارقام تنها بخشی از کالف پیچ در پیچ جریان پیمانکاری در کشور است. نیاز به 
گفتن نیست که وقتی پیمانکاران نتوانند سرمایة خود را برای کار جمع آوری کنند، 
اشتغال و سرمایه گذاری های مولد نیز بیشتر دچار سکون می شوند. این اطالعات از 
اقتصاد ایران در کنار داده های متعدد دیگر وجود یک رکود سنگین را تایید می کنند اما 
با این وجود می توان با قاطعیت مدعی شد که اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
که به زودی سرمایه گذاران و گروه های سرمایه گذاری در کنار موج ورود سرمایه های 
ایران، شکوفایی را به شاخص ها برمی گردانند. حتی کارشناسان مطرح  خارجی به 
خارجی نیز این مسئله را تایید می کنند. مثال به تازگی »برونوورسیلز« از کارشناسان و 
پژوهشگران برجستة صندوق بین الملل پول به پایگاه خبری این نهاد بین المللی گفته 
است: منتظر باشید که توسعة پایدار را در ایران ببینید. رفع تحریم ها فرصت خوبی به 
ایران می دهد که اصالحات اقتصادی را به اجرا بگذارد، مولفه های کالن اقتصادی خود 
را تثبیت و به سمت رشدی پایدار حرکت کند. شاید به خاطر همین امیدواری هاست 
که برنامه ریزان دولت نیز آستین ها را باال زده اند و برای آسوده شدن از مزاحمت رکود، 
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بستة اورژانسی غلبه بر رکود اقتصادی را طراحی کرده اند، بسته ای که در چند هفتة 
گذشته بحث و گفت وگوهای زیادی را در محافل کارشناسی به وجود آورده است و 
همچنان نیز وقت زیادی از صاحب نظران اقتصادی را صرف رایزنی در مورد رکود و 
بستة رفع رکود می کند. به طور خالصه می شود گفت که سیاست اصلی دولت در این 
بسته، هیجانی کردن مصرف برای خرید بیشتر و رونق تولید به واسطة رشد مصرف 
در کشور است.  به همین خاطر تسهیالتی برای خرید خودرو، کاال و مسکن در نظر 
گرفته شده است که به واسطة آن ها مصرف کنندگان ایرانی می توانند فعال کاالی 
مورد نیاز خود را با قیمت بسیار کمتری تهیه کنند اما باید تا چند سال اقساط آن را 
پرداخت کنند. مثال می شود یک دستگاه پراید را که قیمت باالی 20 میلیون دارد، با 
استفاده از سیاست های موجود در این بسته چهار میلیون تومان خرید اما بقیة وجه آن 
با سود قابل مالحظه ای باید در چند سال به شکل اقساط پرداخت شود. همین نحوة 
سیاست گذاری در بستة خروج از رکود نقطة عطف جدال کارشناسی در چند هفتة 
گذشته بوده است. فعاالن و آگاهان اقتصادی می پرسند آیا واقعا می شود با ترویج خرید 

قسطی، تقاضا را هیجانی و راهی برای نجات تولید پیدا کرد؟

فقط حرف نزنيم، راهبرد هم ارائه بدهيم
ارشیا خویی، دانش آموختة اقتصاد و از فعاالن اقتصادی می گوید: »تجربه ای که بعد 
از بحران معروف اقتصادی در آمریکا طی 86 سال پیش به دست آمده است، در کنار 
متون آکادمیک اقتصادی راه های مشخصی را برای خروج از بحران نشان می دهند که 
به نظر می رسد دولت نیز سعی کرده در مسیر آن ها برای خروج از رکود برنامه ریزی 
کند اما در مصادیق این برنامه می توان مدعی شد که دولت باید کاالهای دیگری را 
که کیفیت آن ها در حد بیشتری اعتماد مصرف کننده را می تواند به دست آورد، برای 
خروج اورژانسی از رکود در برنامه قرار دهد. به نظر من مصرف کنندگان حتی با ایجاد 
شرایط خاص که می تواند خرید خودرو را تسهیل کند، باز هم تمایلی که بتواند به 

خروج رکود کمک کند برای خرید خودرو از خود نشان ندهند.«
خویی اضافه می کند: »فارغ از این به نظر می رسد دولت می توانست برخی از گروه های 
از رکود کند و به طور  برنامة خروج  اقتصادی مثل گروه های سرمایه گذاری را وارد 
مشخص برنامه هایی برای آن ها تدوین می کرد که در جریان خروج از رکود صاحب 
مسئولیت باشند اما این اتفاق رخ نداده و باز هم بانک ها باید بار اصلی را به دوش 
بکشند. تجربه نشان داده است که بانک ها قابلیت بنگاهداری اقتصادی را ندارند، از 
سوی دیگر اگر هم داشته باشند حتما منابع الزم برای ارائة تسهیالت جهت خرید 
کاال و افزایش تقاضا را ندارند. دولت می خواهد فقط برای خرید کاال 10 میلیون تومان 
وام بدهد. فکرش را بکنید چند میلیون خانوار متقاضی این وام می شوند. آیا بانک ها 

می توانند این حجم تقاضا را تامین کنند؟«
او تصریح می کند: »البته من معتقدم همین که دولت آستین ها را باال زده تا با رکود 
مقابله کند جای امیدواری است. چون بعد از تحریم ها شرایط در اقتصاد کشور تغییر 
خواهد کرد و باید هرچه زودتر از شر رکود خالص شد. در این جا کارشناسان نیز باید 
مسئولیت دیگری برای خود تعریف کنند. تعداد زیادی از آن ها تا دیروز دولت را محکوم 
می کردند که فکری به حال رکود نمی کند اما حاال که بسته طراحی شده باز هم انتقاد 
می کنند، بدون آن که در انتقاد آن ها بشود حرف های راهبردی مناسبی پیدا کرد. لطفا 
کارشناسان یک تحرک عمومی برای خروج از رکود طراحی کنند که قابلیت اجرا هم 

داشته باشد و بعد هم راهبردی سخن بگویند.«

بورس، اتاق فرماندهی خروج از ركود شود
یلدا دهقان، کارشناس ارشد اقتصاد و از فعاالن حوزه های مالی نیز معتقد است: »به 
نظر من خروج از رکود به یک اتاق فکر یا اتاق فرماندهی نیاز دارد، که بورس می تواند 
بهترین جا برای تبدیل شدن به اتاق فکر خروج از رکود باشد. ساختار بورس و نحوة 
عملیات شرکت های سرمایه گذاری کامال خط  سیر مولد دارد و می تواند با اصالتی که 
در آن نهفته است در نهایت تولید را نجات دهد. اما دولت باز هم تسهیالت دهی بانکی 

را مرکز خروج از رکود قرار داده است!«
او ادامه می دهد: »تجربه بارها ثابت کرده است که در گسترش مدار وام دهی، فساد 
اقتصادی کمین می کند و از سوی دیگر مقروض کردن مداوم و مستمر مردم نیز 
با وجود  بود دولت  بهتر  برای همین  تولید کند.  اقتصادی  ناهنجاری های  می تواند 
ویرانه ای که در اقتصاد تحویل گرفته است، یک کار اورژانسی برای کشاندن مردم به 
بورس انجام می داد و بعد بورس را به اتاق فکر خروج از رکود تبدیل می کرد. شاید 
زمان در حال حاضر و به خاطر ضرورت خروج فوری از رکود برای این کار وجود 
نداشته باشد اما از همین حاال دولت می تواند به این مسئله بیندیشد که بهترین اتاق 
فکر برای عبور از بن بست های توسعه بورس است. اگر ما بورس را داشتیم، امروز نگران 
نبودیم که آیا بانک ها می توانند از عهدة پرداخت تسهیالت برای افزایش سطح تقاضا 

در اقتصاد بربیایند؟«

نمی شود به همه وام داد!
پرداخت  دربارة  دانشگاه  استاد  و  اقتصادی  مسائل  کارشناس  حق شناس  هادی 
وام 10  میلیون تومانی خرید کاالهای بادوام به برخی اقشار جامعه و تحلیل توان 
بانک ها در همراهی کردن با دولت، به »شهروند« می گوید: »پرداخت وام 10 میلیون 
تومانی به  میلیون ها خانوار ایرانی، به این معناست که شبکة بانکی باید چیزی حدود 
218 هزار میلیاردتومان اعتبار به خانواده های ایرانی پرداخت کند. این در شرایطی است 
که تعهد پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو و وام 60 میلیون تومانی مسکن را نادیده 
بگیریم، اما این که این موضوع شدنی است یا خیر، باید به آمار تسهیالت دهی بانک ها 

در سال های گذشته رجوع کنیم.«
او ادامه داد: »مراجعه به آمار تسهیالت دهی بانک ها در سال های گذشته، نشان می دهد 
که بانک ها حداکثر 230 تا 250 هزار میلیاردتومان تسهیالت پرداخت کرده اند. بنابراین 
این که بانک بتواند وام خرید کاال را به اقشار وسیع مردم بدهد، در نگاه اول شدنی است 
و به نظر می رسد بانک ها از چنین منابعی برخوردار باشند، اما ما در بودجة سنواتی 
تبصره هایی داریم با عنوان تبصره های تکلیفی، که براساس آن دولت نمی تواند برای 
منابع موجود در بانک ها که دارایی مردم است تصمیم بگیرد بلکه این بانک ها هستند 

که متناسب با توان و شرایط خود برای تسهیالت پرداختی تصمیم می گیرند».
حق شناس تاکید کرد:  بنابراین این که بگوییم به اقشار وسیعی از مردم وام می دهیم، 
عمال نشدنی است و تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد. از این گذشته، بانک ها منابع خود 
را در بخش های مختلف به جریان انداخته اند. به همین دلیل اگر تمام سپرده گذاران 
یک بانک در یک زمان مشخص به بانک مراجعه کنند و بخواهند پول خود را پس 
بگیرند، بانک قدرت این کار را ندارد. از این موضوع می توان این طور نتیجه گرفت 
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که دولت نمی تواند برای پرداخت تسهیالت تعهدشده برای 
بانک ها زمان مشخص و ضرب االجل د رنظر بگیرد.

این کارشناس توضیح داد: با این اوصاف بهتر است بگوییم 
دولت به بخشی از اقشار که عمدتا اقشار نیازمند و از طبقة 
کارگری و کارمندی هستند، در طول مدت مثال یک  سال وام 
10 میلیون تومانی می دهد، اما این که ضرب االجل برای بانک 

تعیین کنیم و بگوییم به همه وام بدهد، امری نشدنی است.
حق شناس در واکنش به شیوة پرداخت وام های خرید در 
بستة ضد رکود نیز اظهار داشت: دولت نحوة پرداخت این 
وام را به صورت فروش اقساطی تعریف کرده است. به این 
معنا که متقاضی کاالیی را خریداری می کند و بانک هزینة 

آن را می پردازد. این موضوع می تواند تبعات صدور فاکتور صوری را به دنبال داشته 
باشد، که متاسفانه راهکار خاصی برای جلوگیری از این پدیده پیش بینی نشده 
است. او در ادامه تاکید کرد:  برای این که متوجه شویم این شیوة پرداخت وام تا چه 
اندازه جذب بازار هدف می شود، می توان به تجربه های گذشته در زمینة تسهیالت 
فروش اقساطی مراجعه کرد یا نتیجة پرداخت وام هایی مانند وام خوداشتغالی یا 

طرح های زودبازده را ارزیابی کرد.
»فریال مستوفی« یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز نظر حق شناس را 
درمورد بانک ها تایید می کند و می گوید: چنین اقدامی در نظام بانکی کشور بی سابقه 
است. حتی در رابطه با پرداخت وام ازدواج که می توان ادعا کرد طیف گسترده ای از 
مردم را شامل می شود، دو نکته وجود دارد؛ اول این که حجم تسهیالت اندک ) 3 
تا 5  میلیون تومان( بوده و مسئلة دوم به بازه زمانی اجرای آن برمی گردد ولی زمان 

اجرای بستة ضد رکود 6ماه اعالم شده است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی با بیان این که بسته ای که به عنوان 
رونق اقتصادی و تحریک تقاضا از سوی دولت رونمایی شد، می تواند تا حدودی 
در اقتصاد کشور موثر باشد، ادامه داد: تصویب وام در روزهای اول اعالم، به خاطر 
رفتارهای هیجانی، افزایش فروش را به دنبال دارد، اما بعد از مدتی این تب وتاب 

در کشور کاهش می یابد.
به گفتة این فعال اقتصادی، امروز کشور ما در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی 
و در زمینة اشتغال با مشکل روبه رو شده و اگر قرار است بستة خروج از رکود را 
ارائه کنیم، باید نگاهمان را از فروشگاه های بزرگ و کارخانه ها به سمت بنگاه های 
صنعتی کوچک سوق دهیم و مردم را در این بسته شریک کنیم. او معتقد است که 
شاید این کار برخی از بنگاه های بزرگ را در حالت فعلی از رکود نجات دهد اما تاثیر 
فوری بر تولید کشور نخواهد داشت. رویکرد این بسته به سمت بنگاه های کوچک 

و متوسط نیست و به همین دلیل من به این بسته 
خیلی امیدوار نیستم.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با هشدار به 
اقشار  کردن  مقروض  مراقب  باید  که  مسئله  این 
متوسط  و  ضعیف  دهک های  باشیم،  کم درآمد 
جامعه را متقاضی تسهیالت در نظر گرفته شده در 
بستة خروج از رکود دولت دانست و گفت: کاهش 
خریدوفروش در نظام عرضه و تقاضا یک زنگ خطر 
کاهش  که  خطری  زنگ  است،  اقتصاد  در  جدی 
را هشدار  افزایش هزینه  و  مردم  نقدینگی  قدرت 
می دهد. عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران با تاکید 
بر این که اگر قرار است حمایتی از طرف تقاضا صورت گیرد، باید سود تسهیالتی 
مورد بازنگری قرار گیرد، تصریح کرد: در همه جای دنیا برای مقابله با شرایط رکود، 
تسهیالت با بهرة صفر  درصد اعطا می شود، که در شرایط فعلی ما نیز باید از این 

الگو تبعیت کنیم.

گره اما باز می شود...
قرار  زیادی  نبایدهای  و  باید  برنامه ریزان دولتی، در میان  واقعیت آن است که 
گرفته اند. تا همین چند وقت پیش دولت متهم بود که نمی تواند تصمیم فوری 
برای خروج از رکود بگیرد و حاال متهم است به این که نمی تواند تصمیم خوبی 
برای خروج از رکود اتخاذ کند! اگر کار به همین شکل جلو رود، بعید نیست که 
موج انتقادها خود به یک سد و مانع برای به نتیجه رسیدن برنامه های موجود 
تبدیل شود. بدون شک کارشناسان زیادی نقاط ضعف سیاست های اقتصادی را 
فهمیده اند اما نکته این جاست که آن ها هنوز نتوانسته اند به طور مشخص و عینی 
راهبردهایی نیز ارائه دهند. در نقطة مقابل اما به نظرمی رسد فعاالن اقتصادی، 
مخصوصا تولیدکنندگان و هلدینگ های سرمایه گذاری، در جایگاه بهتری برای ارائة 
راهکار به دولت قرار دارند. آن ها بر این باورند که رکود را )حتی در کوتاه مدت( 
عواملی چون پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران، ورود سرمایه گذاران خارجی 
و شاید از همه مهم تر بازسازی کارکردها و کارآمدی بورس نجات می دهد. این 
اظهارنظرها هم از این تجربه شکل گرفته است که افزایش موج خریدها یا بهتر 
است بگوییم اقتصاد قسطی دردی در بلندمدت از تولید دوا نمی کند. برای همین 
شاید حرکت مطلوب این باشد که دولتی ها هرچه زودتر بتوانند مسیر فعال شدن 
عوامل و سازوکارهای  مورد نظر را برای خروج واقعی از رکود هموار کنند. به این  

شکل، گره ای که اکنون سخت به نظرمی رسد راحت تر گشوده خواهد شد.

را )حتی در کوتاه مدت( عواملی چون  رکود 
پیمانکاران،  به  دولت  بدهی های  پرداخت 
از همه  ورود سرمایه گذاران خارجی و شاید 

کارآمدی بورس  و  بازسازی کارکردها  مهم تر 
این  از  این اظهارنظرها هم  نجات می دهد. 

افزایش موج  تجربه شکل گرفته است که 
قسطی  اقتصاد  بگوییم  است  بهتر  یا  خریدها 

از تولید دوا نمی کند دردی در بلندمدت 
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اقتصاد

رکوددرحالحاضربزرگترینگرهاقتصادیایرانمحسوبمیشود،کهبهتازگی
مدیراناقتصادیدولتیازدهمباارائةبستهایمسیرعبوراورژانسیازاینرکود
راطراحیکردند.ستادهماهنگیاموراقتصادیدولتمتنکاملاینطرحرامنتشر
کردهاست.بهنظرمیرسدمواردموجوددراینبستةراهبردی33بندیبتواند
نقشبسزاییدرتصمیمگیریهاوتصمیمسازیهایاقتصادیایفاکند.بههمین

دلیلمتنکاملبستةخروجازرکودرابهآگاهیخوانندگانگرامیمیرسانیم:

 1. مقدمه
اقتصاد کشور در  توافق هسته ای و رفع تحریم ها،  انجام  اکنون و در مقطع زمانی بین 
شرایط ویژه ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک سو و 
حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت های اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر، 
نگرانی هایی درخصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام 
اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است. بر پایة چنین ضرورتی، ستاد 
اقتصادی دولت مجموعة سیاسـت های اقتصـادی کوتاه مدتی را مورد تـوجه قرار داده که این 

گزارش به توضیح آن می پردازد.

2. تبيين شرايط كنونی اقتصاد
2.1.  سياست های اقتصادی دولت يازدهم

دولت یازدهم در شرایطی ادارة کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بی سابقه ترین رکود 
تورمی تاریخ خود مواجه بود. نرخ تورم به باالی 40 درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی 

در سال های 1391 و 1392 به ترتیب، به میزان 6/8- و 1/9- درصد کاهش یافته بود. در 
این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کالن و در گام دوم، کاهش فشارهای 

اقتصادی خارجی و خروج از رکود را به عنوان اولویت برنامه های اقتصادی خود برگزید.
برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن، دولت پارادایم سیاست گذاری پولی را تغییر و هدف 
کاهش تورم را در اولویت قرار داد. با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایة پولی در 
دوسال 92 و 1393، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی، دولت توانست 
موفقیت بی نظیری در کاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از باالی 40 درصد در 
میانة سال 1392 به 15/1 درصد در شهریور 1394 کاهش دهد. این در حالی است که نرخ 
تورم نقطه به نقطه با شتاب بیشتری کاهش یافته و به 11/7 درصد در شهریور 1394 رسیده 

که نویددهندة استمرار کاهش نرخ تورم متوسط در ماه های آینده است.
از  برخی  موفق شد  دولت  موضوع هسته ای،  در  موثر  مذاکرات  انجام  با  دیگر،  از سوی 
محدودیت های خارجی اقتصاد را کاهش دهد که درنتیجة آن و با افزایش منابع حاصله، 
وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینه های عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در 
سه فصل اول سال 1393 منجر شد. افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت 
خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطه ای و درنتیجه، افزایش تولید در برخی از 
صنایع شد. دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعة »سیاست های خروج 
غیرتورمی از رکود« را در نیمة اول سال 1393 تدوین کرد و به اجرا گذاشت. مجموعة این 
اقدامات، همراه با افزایش امید و خوش بینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری 
سال 92 ایجاد شده بود، توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک 
رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال 1393، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه 

سرمايه گذاران چگونه 
برنامه های خود را تدوين كنند
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کرد، به طوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 1393، به 3 درصد بالغ شد.
2.2. شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترميم

درحالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال 1393 از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود، 
قیمت نفت خام که در طول سال های 1384 تا 1392 به طور متوسط برابر 83 دالر بود، از 
تابستان سال 1393 به شدت روند نزولی به خود گرفت، به طوری که تا دی93 حدود 60 
درصد سقوط کرد و به حدود 40 دالر در هر بشکه کاهش یافت. از آن زمان تا کنون، قیمت 

هر بشکه نفت خام در محدودة  قیمتی 40 تا 60 دالر در نوسان بوده است.
درنتیجة کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال 
1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد کاهش یافت. پس از کاهش شدید درآمد 
حاصل از صادرات نفتی در زمستان سال 1393، درآمدهای نفتی دولت نیز 55 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت 50 

درصدی بودجة عمرانی در زمستان سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل شد.
کاهش قیمت نفت همچنین منجربه کاهش قیمت مشتقات نفت و گاز مانند فرآورده های 
نفتی و محصوالت پتروشیمی شده است. عالوه بر این، فلزات اساسی که جزء مهم ترین 
تولیدات صنعتی و اقالم صادراتی کشور محسوب می شوند نیز در بازارهای جهانی با افت 

تقاضا و کاهش قیمت روبه رو شده اند.
رونق و رکود اقتصادی در کشورهای نفتی، وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد. 
صندوق بین المللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده، برآورد کرده 
است که کشورهای صادرکنندة انرژی در سال های 2015 تا 2017، نسبت به بازه  
زمانی 2012 تا 2014 به طور متوسط با 2,25 درصد کاهش در متوسط نرخ رشد 
اقتصادی مواجه شوند.)1( اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات 

درآمدهای نفتی به شدت تاثیر می پذیرد.
اقتصاد ایران در حالی از زمستان 1393 با چالش جدی کاهش قیمت نفت مواجه 

شده که از دو جهت در مضیقه قرار داشته است:
بنابراین،  است.  بوده  مواجه  بانکی  و  تجاری  نفتی،  تحریم های شدید  با  الف. کشور 
ابزارهای دولت برای مدیریت افت شدید قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای نفتی 

بسیار محدود بوده است.
نفتی  درآمدهای  وفور  دورة  در  نفتی  کشورهای  سایر  ب. 
ذخایر ارزی انبوهی را انباشته  بودند تا با استفاده از آن بتوانند 
در دوره های افول قیمت نفت، ثبات اقتصادی خود را حفظ 
کنند. درنتیجه، بسیاری از کشورهای نفتی با استفاده از این 
ذخایر، موفق به مدیریت بحران کاهش قیمت نفت شده اند. 
این در حالی است که ایران در سال های مربوط به دورة وفور 
نفتی، تقریبا هیچ ذخیره ای برای روز مبادا نیندوخت. الزم 
به ذکر است که عمده ذخایر خارجی ایران متعلق به بانک 
مرکزی است، که معادل ریالی آن قبال توسط دولت دریافت 
احتیاطی دولت  بنابراین، جزء ذخیرة  و هزینه شده است. 

برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی محسوب نمی شود.
با وجود این چالش ها دولت از زمستان سال 1393 تاکنون 
برابر  در  کشور  اقتصادی  پایداری  و  ثبات  حفظ  به  موفق 
تکانة شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدت، 

روند کاهندة نرخ تورم نیز استمرار یافته است. این در حالی است که در همین مدت، 
برخی اقتصادهای نفتی در جهان از کاهش قیمت نفت به شدت ضربه خورده و دچار 

کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم ورشد منفی اقتصادی شده اند.
در مقام مقایسه، در سال 1391 که تحریم های ظالمانه باعث کاهش درآمد نفتی 
کشور از 119 میلیارد دالر در سال 1390 به کمتر از 70 میلیارد دالر شد، عمال 
ثبات اقتصادی کشور از دست رفت و نرخ ارز و تورم به شدت افزایش یافت. اما در 
زمستان سال 1393، با وجودی که قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت، ثبات 

کلیة بازارها به ویژه بازار ارز دچار خدشه نشد.
این یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت یازدهم و نظام جمهوری اسالمی محسوب 
می شود و نشان دهندة اقدامات عملی دولت در مقاوم سازی اقتصاد و تحقق سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری است. البته، هرچند کاهش 
قیمت نفت به ثبات اقتصادی کشور خدشه ای وارد نکرد، اما اثر منفی خود را بر روند 

احیای اقتصادی کشور و خروج از رکود گذاشت، که در ادامه به آن اشاره می شود.
2.3.  شوک منفی تقاضا

تحلیل داده های درآمد و هزینة خانوار نشان می دهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی 

از سال 1386 روند نزولی به خود گرفته است. رکود سال های 1391 و 1392 نیز که 
به افت بیش از 15 درصدی درآمد ملی منجر شد، این روند را تشدید کرد. این اتفاقات، 
تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد به طور قابل توجهی کاهش داده است. کاهش شدید 
قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال 1393 نیز باعث کاهش هزینه های دولت 
به عنوان بزرگ ترین نهاد متقاضی کاال و خدمت در اقتصاد شد. کاهش تقاضای دولت 
همراه با افت تقاضای بخش خصوصی سبب شد تا سرمایه گذاری، اعم از ساختمان و 
ماشین آالت با کاهش 18 درصدی در زمستان 1393 مواجه شود. رشد سرمایه گذاری 
در بخش ساختمان که به شدت تحت تاثیر پرداخت های عمرانی دولت است، در زمستان 

1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل به 27- درصد رسید.
با توجه به قرار گرفتن قیمت نفت در محدودة 40 تا 60 دالر، روند رشد منفی درآمد 
نفتی در سال جاری نیز ادامه یافت. در نتیجه، در 5 ماهة سال 1394 درآمدهای 

نفتی دولت 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد.
کشور  اقتصادی  شرایط  دربارة  انتظارات  هسته ای،  توافق  از  پس  دیگر،   سوی  از 
کند  باعث  تحریم ها،  رفع  اثر  در  قیمت ها  کاهش  تصور  و  پساتحریم  دورة  در 
اقتصادی شده  از فعاالن  اقتصادی و تردید در تصمیم گیری برخی  شدن فعالیت 
پساتحریم  دورة  در  تا  دارند  انتظار  اقتصادی  فعاالن  این که  به  توجه  با  است. 
فعالیت های  بسیاری  یابد،  کاهش  پول  نقل وانتقال  و  خارجی  مبادالت  هزینة 
این  مجموعة  کرده اند.  موکول  تحریم ها  رفع  از  بعد  به  را  خود  تجاری-اقتصادی 
باعث کندی  تا رفع تحریم  تا دورة گذار توافق هسته ای  عوامل باعث شده است 

شود. اقتصادی  فعالیت های 
2.4.  مشكل تنگنای مالی

یکی از مشکالت اقتصادی مهمی که از گذشته برای دولت یازدهم به ارث رسیده 
است، مسئلة تنگنای مالی است که بخش مهمی از آن به انباشت مطالبات معوق و 
دارایی های مسموم در نظام بانکی بازمی گردد. این مطالبات معوق را می توان به چهار 

دستة کلی تقسیم بندی کرد:
1.  بدهی های بخش دولتی: با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، بدهی های 
بخش دولتی به سیستم بانکی پس از تحریم روند فزاینده 

به خود گرفت.
ایفای  در  دولت  ناتوانی  دلیل  به  پیمانکاران:  معوقات   .2
به  پیمانکاران  قرارداد،  به پیمانکاران طرف  تعهدات خود 

بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شدند.
3. معوقات بنگاه های تولیدی: بخشی از بنگاه های تولیدی 
که با شرایط رکودی دست و پنجه نرم می کردند، قادر به 

پرداخت به موقع بدهی خود به نظام بانکی نبودند.
4. معوقات مرتبط با رکود مسکن: به دلیل رکود در بخش 
ساختمان، بازگشت وام ها و منابع بانکی سرمایه گذاری شده 

در بخش مسکن با مشکل مواجه شد.
تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم 
تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است. یعنی در 
حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابل  توجهی از 
باالی 40 درصد در سال 92 به 11/7 درصد در شهریور 
94 کاهش یافته، نرخ های سود در بازار پول کاهش متناسبی از خود نشان نداده اند. 
تنگنای مالی از یک سو، با باال نگهداشتن نرخ سود تسهیالت سرمایه در گردش و 
سرمایه گذاری، هزینة تامین مالی را برای بنگاه های اقتصادی افزایش داده و از سوی 
دیگر، با باال نگهداشتن نرخ سود وام های خرید اعتباری، لیزینگ و سایر وام های خرد 
مصرفی، که در شرایط حاضر می تواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک 
تقاضا از این مسیر شده است. بنابراین، عالوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی 
نیز، که مهم ترین ریشه های آن به سیاست های اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی 

سال های 91 به بعد بازمی گردد، سد راه رشد اقتصادی است.
راه رشد  بر سر  اساسی  مانع  دو  تحریم ها،  رفع  زمان  تا  و  در سال 1394  بنابراین 

اقتصادی وجود دارد:
1. کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاه های کشور شده است.

که حتی  را  بخش هایی  تولید  مالی  تامین  هزینة  بردن  باال  با  که  مالی  تنگنای   .2
مشکل تقاضا ندارند نیز با مشکل مواجه کرده است.

طبیعتا برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در سال 94، باید دولت برای رفع یا تخفیف 
این دو مشکل اقدام جدی انجام دهد.

درآمد  نفت،  قیمت  کاهش  درنتیجة 
فصل  در  کشور  نفتی  صادرات  از  حاصل 
مشابه  مدت  به  نسبت   1393 سال  چهارم 
پس  یافت.  کاهش  درصد   50 قبل  سال 

از صادرات  درآمد حاصل  از کاهش شدید 
درآمدهای   ،1393 سال  زمستان  در  نفتی 

مدت  به  نسبت  درصد   55 نیز  دولت  نفتی 
کاهش  یافت.  کاهش  قبل  سال  مشابه 
 50 افت  به  منجر  نفتی  درآمدهای  شدید 

سال  زمستان  در  عمرانی  بودجة  درصدی 
شد قبل  سال  مشابه  فصل  به  نسبت   1393
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3.   راهكارهای مواجهه با چالش های اقتصادی
 دورة توافق تا رفع تحريم 

با توجه به شرایط ویژه ای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریم ها با آن مواجه است، دولت 
تصمیم گرفت تا مجموعه سیاست هایی را برای ایجاد گشایش در اقتصاد تدوین و به سرعت 
اجرایی کند. در این بستة سیاستی، مجموعه ای از سیاست ها برای بهبود حرکت تولید و 
افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن، سیاست های مرتبط با رفع 
یا تخفیف مهم ترین مشکالت کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور، یعنی مشکالت تقاضا و 

تنگنای مالی است.
3.1.  تحريک تقاضا

درمــورد تحـریـک تقاضـا، سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت: 1. تحـریک تقاضا 
توسـط دولت، 2. سیاست های تسهیل پولی، 3. سیاست های تحریک تقاضای اعتباری.

3,1,1. تحریک تقاضا توسط دولت
3,1,1,1. موارد هزینه کرد دولت برای تحریک تقاضا

با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است، شیوه هایی برای تحریک 
تقاضا مدنظر قرار گرفتند، که واجد معیارهای زیر باشند: )الف( در 
راستای سیاست های بلندمدت اقتصادی دولت باشند. )ب( هر یک 
ریال هزینة دولت، چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند. 
)ج( جزء فعالیت های پربازده اقتصادی باشند. )د( جزء فعالیت هایی 

باشند که بیشترین و سریع ترین اثر را بر تولید دارند.
با لحاظ مجموعة این معیارها، سیاست های زیر به عنوان اولویت های 

اصلی هزینه کرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند:
1. تشویق صادرات به ویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند

2. حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی
3. اجرای طرح های صرفه جویی انرژی

4. تسریع در واگذاری طرح های عمرانی
5. حمایت از به راه افتادن بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که 

مشکل فروش ندارند
6. اجرای طرح های ویژه برای تحریک تولید

7. حمایت از اجرای اولویت های مربوط به طرح های سرمایه گذاری مهم در زنجیرة تولید
8. حمایت از اجرای طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط با پیشرفت باالی 80 درصد 

همراه با برنامة تامین مالی
9. تخصیص منابع ارزی الزم برای تضمین صادرات

3,1,1,2.  سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت
10. افزایش موقت تعرفه های کاالهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضة داخلی

3,1,2.  سیاست های تسهیل پولی
آمار تورم نشان می دهد که از دی ماه 1393، نرخ تورم ماهانة شاخص قیمت مصرف کننده 
دچار شکست شده و تا شهریورماه 94 به طور میانگین حدود 0,5 درصد بوده است )بدون 
احتساب تورم خرداد که در اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، رفتار متفاوتی داشته است(. 
با تداوم این روند انتظار می رود که نرخ تورم نقطه به نقطه به زودی تک رقمی شود. در این 
شرایط که با افت شدید تقاضا، تورم هم افت قابل مالحظه ای داشته است، فضای مناسبی 
برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت 
درست سیاست پولی، مداخالتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد، بدون این که به 
هدف مهم تورم تک رقمی خدشه ای وارد شود. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی از 

اختیارات الزم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد 
بود. الزم به تاکید مجدد است که حفظ اهداف تورمی 

لذا  دولت، خط قرمز سیاست های تسهیل پولی است؛ 
سیاست ها و مداخالت بانک مرکزی به گونه ای خواهد بود که 

ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد 
از طریق افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها و کاهش هزینة 

تامین مالی، هدف مهم دولت در تک رقمی کردن پایدار 
تورم به طور جدی پیگیری شود. انجام تسهیل پولی از 

طریق دو سیاست زیر پیگیری خواهد شد.
11. عرضة منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی 
با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش 

هزینة تامین مالی
بانک های  قانونی  12. کاهش تشویقی نسبت سپردة 

تجاری تا نرخ 10 درصد و در اختیار بانک مرکزی
3,1,3. سیاست های تحریک تقاضای اعتباری

با توجه به مشکلی که امروز بنگاه ها در فروش محصوالت خود با آن مواجه هستند، الزم است 
تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور 

سیاست های اعتباری زیر در نظر گرفته شد.
13. اعطای تسهیالت خرید کاالی مصرفی بادوام )ازجمله اتومبیل( با ابالغ بانک مرکزی 

مبنی بر تخصیص  20درصد از تسهیالت اعطایی برای خرید کاالهای ایرانی
14. افزایش مدت اقساط تسهیالت جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیالت خرید 

خودرو
15. تخفیف در نرخ تسهیالت بانکی خرید کاال درصورت تسویه پیش از موعد

16. سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعة صادرات به منظور حمایت از صادرات 
خدمات فنی و مهندسی به مبلغ 200 میلیون دالر برای اعطای تسهیالت

3.2. سياست های تامين مالی
3,1,4. سیاست های رفع تنگنای مالی

تنگنای مالی با باال نگهداشتن نامتناسب نرخ سود، هزینة 
تامین مالی در اقتصاد را به شدت افزایش داده و یکی از موانع 
جدی برای افزایش تولید است. این معضل، اگرچه ریشه دار 
برنامة  قالب  اقدامات ساختاری است، که در  نیازمند  و 
بلندمدت اصالح نظام بانکی و بازپرداخت بدهی های دولت 
پیگیری می شود، اما همزمان باید به سرعت و کوتاه مدت 
نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا سیاست های زیر برای رفع 
تسهیالت دهی  توان  افزایش  درنتیجه  و  مالی  تنگنای 

بانک ها و کاهش نرخ سود، پیگیری می شود:
17. افزایش سرمایة بانک ها از محل وصولی های حساب ذخیرة ارزی، فروش سهام بیمه ها 

و بانک ها و بودجه
18. پیگیری و اجرای مواد 17 و 18 قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش دارایی های 

غیرمولد توسط بانک ها
19. اجرای برنامة کوتاه مدت اصالح مشکالت نظام بانکی

20. تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به 
واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاه ها

21. راه انداختن بازار بدهی های دولت و انتشار اوراق مالی اسالمی و استفاده از آن ها برای 
بازپرداخت بدهی های دولت در فاز اول، 6 هزارمیلیاردتومان اوراق صکوک اجاره منتشر 

می شود
22. تامین و تخصیص اصل و سودآور اوراق بهادار دولت و دستگاه های دولتی در سررسید

23. تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی های ایجادشدة سال جاری دولت به 
بانک ها

24. مدیریت فعاالنة بدهی های دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی 
دولت

25. افزایش سرمایة لیزینگ ها
26. تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی )با تعیین سقف زمانی(

3,1,5.  سیاست های تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی
اقتصادی،  فعالیت های  و  بنگاه ها  مالی  تامیـن  در  تسهیل  منظور  به  دولت  همچنین، 

سیـاست های زیر را اجرا می کند:
27. ارائة بستة تامین مالی تولید )شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی 

بنگاه ها(
28. راه اندازی ابزار خرید برای تامین مالی بنگاه ها

29. ارائة برنامة تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار 
سرمایه

30. ارائة برنامة اجرایی تامین مالی بنگاه های بزرگ
31.  ارائة مدل تامین مالی بنگاه های صنعتی مبتنی بر 

بازار سرمایه
32. تقویت تامین مالی از طریق بورس های انرژی 
و کاال از طریق پیش فروش محصوالت و استفاده 

از اوراق سلف
بنگاه های  اعتباری  اولویت های  تعیین   .33

اقتصادی و رشتة فعالیت های تولیدی

موفق  تاکنون   1393 سال  زمستان  از  دولت 
در  کشور  اقتصادی  پایداری  و  ثبات  حفظ  به 
شده  نفت  قیمت  کاهش  شدید  تکانة  برابر 
نرخ  کاهندة  روند  این مدت،  و حتی طی 

است یافته  استمرار  نیز  تورم 
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به بازار سرمايه نتازيم!
 رضا فالحی از فعاالن بازار سرمایه دقیقا از این رویکر 
دفاع می کند. او می گوید: »خیلی بیرحمانه بازار سرمایه 
را نقد می کنیم. بعضی وقت ها به گونه ای از بورس سخن 
می گوییم که انگار یک مخروبه در گوشه ای از اقتصاد ایران 
به نام بورس وجود دارد. در صورتی که همین توانایی در 
هر اندازه ای هم که باشد آن قدر کارایی دارد که بشود از آن 

برای مقابله با پدیده هایی مانند رکود استفاده کرد.«
آینده  باید در  بورس  ادامه می دهد: »دائم می گویند  او 
کارآمد شود. مگر االن بورس کارآمدی ندارد. من معتقدم 
همین مقدار کارآمدی بورس در مقابله با کارآمدی بانک ها 
و بنگاهداری های مالی، وضع به مراتب بهتری دارد. موضوع 
این جاست که ما یا عادت نداریم از بورس استفاده کنیم 
یا نمی خواهیم یا بلد نیستیم چگونه از آن استفاده کنیم. 
با فردا فردا کردن هیچ گاه بازار سرمایه به جایی نمی رسد 
که بخواهد قطب اقتصاد مولد باشد. همین حاال در بورس 
بنگاه های سرمایه گذاری وجود دارند که اگر مسیر آن ها باز 
شود می توانند نقش موثری در اقتصاد ایران ایفا کنند ولی 
آن ها نیز گرفتار همین روایت ها از بورس و بازار سرمایه 

هستند.«
علیرضا دانش، یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه نیز حرف 
فالحی را تایید می کند و می گوید: »انرژی الزم صرف 
بهینه کردن اوضاع در بورس نمی شود. همه تقریبا فقط 
حرف می زنند اما آن انرژی الزم را برای کارآمد کردن 
بورس صرف نمی کنند. شاخص های بازار سرمایه نیز مثل 
سایر حوزه های اقتصادی گرفتار رکود شده اند اما اگر آن 
انرژی صرف می شد به نظر من حتی در کوتاه مدت می شد 

از بورس برای نجات اقتصاد کشور استفادة بهینه کرد.«
برنامه ریزی  به  هم  سرمایه  »بازار  می کند:  تصریح  وی 
واقعی نیاز دارد و هم باید مسیر ورود نقدینگی و سرمایة 
الزم را به این بازار باز کرد. اگر این اتفاق بیفتد، حداکثر 
در میان مدت شما رشد واقعی بورس را می بینید. چون 
در حال حاضر سرمایه گذاران واقعی و کارآمد در بورس 
مانده اند و سفته بازان از این بازار مهاجرت کرده اند. این 

واقعیت بهترین محرک برای پویایی بورس است.«

نياز بورس به آگاهی
فریبرز خان محمدی، یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه 
در این بحث شرکت می کند و می گوید: »بورس تابعی از 
اقتصاد است و اگر شاخص ها روندی مثبت را نشان دهند، 
می توان امیدوار شد که بورس نیز رشد خواهد کرد. بر 
همین اساس من بر این باورم که ما شاهد رونق بورس 
خواهیم بود، چون جغرافیای اقتصادی در ایران در حال 

تغییر است و این جغرافیا بورس را نیز با خود می برد.«
وی معتقد است: »با تردید نگاه کردن به آینده بورس 
پذیرفتنی نیست. درست است که االن اقتصاد کشور از 
رکود رنج می برد ولی جهت اقتصاد در دوران پساتحریم به 
سمتی است که گره ها باز می شوند و در این شرایط بورس 
به خاطر ماهیتی که دارد می تواند خود را به خوبی نشان 
دهد و توان اقتصادی بزرگی را جذب کند. این چشم انداز 
اصال دور نیست و به زودی از راه می رسد. منتهی دولت باید 
برنامه ای داشته باشد تا با اجرای آن سطح بیشتری از مردم 
با توانایی بورس آشنا شوند. چون در حال حاضر به نظر 
می رسد یکی از بزرگ ترین مشکالت بازار سرمایه فقدان 
آگاهی الزم در جامعه و حتی در بین بسیاری از فعاالن 

ارزيابی  فرايند رشد واقعی بورس از نگاه فعاالن بازار سرمايه

ظرفیت های بورس 
در مقابله با رکود

بورس

اینروزهاغالبکارشناسانوفعاالناقتصادیبهایننتیجهرسیدهاندکهبایدبورسجایگاه
اصلیخودرادراقتصادپیداکند،چونبدونداشتنبازارسرمایةپویانمیتوانبهآیندةاقتصاد
وشکلگرفتنفعالیتهایمولدامیدچندانیداشت.درشرایطدردسترسنبودنبورسواقعی
وکارآمداکنون،رکودیقةاقتصادراگرفتهاست.درحالحاضرمسئولیناقتصادیدولتباتمام
تواندرپیآنهستندکهباررکودراازرویشاخصهاکمکنند،هرچندغالبتحلیلهایموجود
نتیجهبخشبودناینتالشهارامشروطبهعواملیدیگرمیدانند.درعینحالاماتقریباهمة
اینتحلیلهابراینباورندکهاگربازارسرمایهکارکردیبهینهداشت،میشدباسرعتبیشتری
تکلیفرکودرامشخصکرد.نکتهاینجاستکهدرشرایطفعلیبهخاطرکشوقوسهای
بورس،بانکهاقراراستبرایمقابلهبارکودنقشاصلیرابرعهدهبگیرند.اینمسئلهباعث
شدهاستکهضعفبازارسرمایهبیشازپیشاحساسشود.امادرکنارهمةاینهاگروهزیادی
ازفعاالناقتصادیبراینباورندکهمیشودامیدواربود.آنهاحتیفراترازامیدجلورفتهاندو
میگویندحتیمیتواندرکوتاهمدت،بورسراآمادةمقابلهبارکودکرد.اماایناتفاقچگونهرخ
میدهدومیتوانواقعارویآنحساببازکرد؟چندوقتپیشوزیراقتصادباقاطعیتاعالم
کردکهرشدواقعیبورسدرپیشاست.اینادعارابرخیمیپذیرندوبرخینیزآنرامردود
میدانندولیدرنهایتاینامرغیرقابلانکاراستکهرشدواقعیبورسضرورتیاجتنابناپذیر
است.مابهمیانفعاالنبازارسرمایهرفتیمتاازآنهابپرسیمتاکیبایدمنتظررشدواقعیبورس
ماندتابتوانازبازارسرمایهبرایارتقایجایگاهتوسعهاستفادهکرد.آنهاجوابهایمتفاوتی
میدهندامادربطنجوابشانایننکتهوجودداردکهدرشرایطفعلیوباهمینبازارسرمایههم
اگرخوببرنامهریزیشودمیتوانبارکودازطریقمحرکهایبازارسرمایهمقابلهکرد.تاکیدبر

وجودشرکتهایسرمایهگذاریموفقدربورسازدالیلایندستهازارزیابیهاست.
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رخ  بلندمدت  در  واقعی  رشد 
خوش بینانه ترین  در  و  می دهد 

بعد می توان  به   95 از  سال  حالت 
بود.  بورس  در  واقعی  رشد  منتظر 

هم  رشد  به  بخشیدن  سرعت  برای 
مزیت  که  صنایعی  در  می توان 
کرد سرمایه گذاری  دارند  رقابتی 

اقتصادی نسبت به کارکردهای بورس است.«

نياز به سرمايه گذاری های اساسی
احمدپویانفر یکی از کارشناسان بازار سرمایه است که ضرورت دستیابی به آگاهی و 
تخصص را در مورد بازار سرمایه می پذیرد. او می گوید: »به رشد بورس در آیندة نزدیک 
خیلی امیدوار نیستم. درمورد تعقیب رفتار و اتفاق های بورس و بازار سهام باید به دو نکتة 
مهم توجه داشت. یکی موضوع انتظارات است و دیگری موضوع رفتارهای بازار است. این 

موضوع ها را می توان به شیوة بنیادی و به شکل اساسی دنبال کرد.«
او اضافه می کند: به این معنا که رفتارهای اساسی فعاالن و 
بازیگران بازار سهام چه تاثیری بر بورس دارد، دیگر این که 
وضع متغیرهای اساسی مانند تولید، مصرف و وضع صنایع 
موجود در بورس چگونه است. همة این موضو ع هایی که گفته 
 شد می تواند روند بازار سرمایه را مشخص کند و به فعاالن 
مسیری مشخص و روشن بنمایاند. به گفتة این کارشناس، 
حال که گفته شده رشد واقعی بورس در پیش است، باید به 

نکته های بسیاری توجه داشت.
پویان فر توضیح می دهد: باید در نظر داشته باشیم که در 
دهه های اخیر به دالیل مختلف سرمایه گذاری های اساسی 
کمتر انجام شده است. در دو دولت قبل نیز با توجه به افزایش 
صورت  منابعی  تزریق  کمابیش  نفتی  درآمدهای  نجومی 

می گرفت، اما سرمایه گذاری واقعی نبود.
پویان فر اضافه می کند: این تزریق ها رشد واقعی ایجاد نکرد و رشد بیشتر در صنایعی رخ 
داد که نیاز به فناوری و ابزارهای نوینی نداشتند؛ بخش هایی مانند معادن، سیمان و... 
بنابراین محرک اساسی نیز برای رشد بقیة صنایع وجود نداشت، پس رشد واقعی رخ نداد، 
به همین دلیل هم بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت یا حتی در میان مدت رشدی 

در بازار سهام دیده شود.
پویان فر ادامه می دهد که رشد واقعی در بلندمدت رخ می دهد و در خوش بینانه ترین 
حالت از  سال 95 به بعد می توان منتظر رشد واقعی در بورس بود. برای سرعت بخشیدن 
به رشد هم می توان در صنایعی که مزیت رقابتی دارند سرمایه گذاری کرد. صنایعی که 
برای ما ریسک کمتری دارند، صنایعی مانند نفت و گاز یا پتروشیمی حتی معدن هم 
برای ما مزیت دارد. در شرایط کنونی به هیچ وجه نباید سرمایه ها را به طرف صنایع 
پرریسک و بدون مزیت رقابتی ببریم. باید به صنایعی فکر کنیم که  درصد اشتغال باالیی 

دارند و به اصطالح کاربر باشند و نه سرمایه بر.

بازار محتاط است
پژمان کیا یک کارشناس دیگر در بازار سرمایه معتقد است که برای تحلیل یا چشم انداز 
آینده باید از وضع حال به خوبی آگاه بود. او درمورد پیگیری ها برای دیدن نشانه های رونق 
یا رکود بازار می گوید: نخستین نشانة رونق یا رکود بازار سهام حجم و ارزش معامالت 
است، البته این حجم و ارزش باید در یک بازه زمانی پیگیری شود، که نشان دهندة رشد یا 
رکود باشد، نه مقطعی. مهم ترین نکته ای که درمورد رشد بازار باید توجه داشت، این است 
که روند رشد یا رکود را می توان از روی رفتار خبرگان بازار یا حقوقی ها به ویژه شرکت های 
سرمایه گذاری یا صندوق ها سنجید .چون این بخش ها با در نظر گرفتن چشم انداز بازار، 
خرید یا فروش را انجام می دهند و همه چیز را هدفمند دنبال می کنند. دیگر آن که 

چشم انداز رونق یا رکود را باید در فضای کسب وکار و اثرهایش بر بازار جست وجو کرد.
کیا به یک نکتة بسیار مهم اشاره می کند و توضیح می دهد: حال این نکتة مهم مطرح 
است که چرا بازار به آسانی رشد نمی کند. درحالی که اتفاق های خوب بسیاری رخ داده و 
نشانه های مثبتی به بازار رسیده است. دلیل چنین وضعیتی درست به دو  سال پیش باز 
می گردد. این کارشناس تاکید می کند: زمانی بازار با امید وخوش بینی بسیاری وقایع را 
محاسبه کرد، به این معنا که وقایعی را که می توانست در یکی دو سال آینده مثبت باشد 
و تاثیر خوبی بر بازار بگذارد، خیلی هیجانی و زود در وقایع جاری محاسبه و تلفیق می 
کرد. حتی نشانة آن در سودهای پیش بینی شدة شرکت ها نیز لحاظ شد.  او در توضیح 
افت های مکرر بازار و دالیل آن می گوید: پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طوالنی 
که این هیجان افت کرد، فعاالن و کل بازار به این نتیجه رسیدند که باید محتاط       تر بود. 
نتیجة این احتیاط بیشتر نیز در این جا نمایان شد که اخبار مانند گذشته و به سرعت بر 

بازار تاثیر نگذاشت.
رشد  که  در حال حاضر همه می دانند  عنوان می کند:  بازار سرمایه  کارشناس  این 

130 درصدی در بورس که در  سال 92 رخ داد، به این آسانی تکرار نمی شود، به ویژه 
این که این رشد زمانی اتفاق افتاد که کل اقتصاد رشد منفی داشت و هیچ چیز سر جای 

خودش نبود.
کیا نیز بورس را تابعی از اقتصاد می داند و در این باره می گوید: باید گفت که بله. بورس 
رشد خوبی خواهد داشت. دلیل آن هم این است که کل روند و زیربناهای اقتصادی 
در حالت صحیح شدن و تغییر رویه است. نمونة آن هم کاهش نرخ سود بانکی است 
که دولت و شورای پول و اعتبار به آسانی تصمیمی برای کاهش یا افزایش نرخ سود 

نگرفتند.
کیا اضافه می کند: بورس بخشی از اقتصاد است، بنابراین 
اقتصاد  برای  5 درصدی  رشد  که  می شود  گفته  وقتی 
پیش بینی می شود، به طور قطع بورس هم رشدی متناسب 
با آن خواهد داشت، یعنی یک سود منطقی در حد سود 
بدون ریسک )سودبانکی( به عالوه 7 یا  8 درصد اضافه. در 
مجموع همة روندها در حال تغییر است. با همة نامالیمات 
رشد واقعی بورس در بلندمدت و بعد از  سال جدید رخ 

می دهد.

بورس ناگهان رستم اقتصاد 
نمی شود!

احسان ملکی، یکی دیگر از فعاالن بورس نظری متفاوت 
دارد. او می گوید: »من معتقدم دولت رفتار مثبتی دارد، 
چون به شکل آهسته حرکت می کند و در روندی آهسته می خواهد بازار سرمایه را 
بازسازی و نوسازی کند. اقتصاد ما در چند سال گذشته ضربه های مهلکی را از ناحیة 
تعجیل در برنامه ریزی و اجرا دریافت کرد اما حرکت آهستة دولت فعلی می تواند این امید 

را زنده نگه دارد که با آگاهی کار پیش می رود.«
ملکی ادامه می دهد: »من هیچ نسبتی با دولت ندارم و یک سرمایه گذار آزاد در بازار 
سرمایه محسوب می شوم اما معتقدم که بورس زمانی به رشد واقعی می رسد که به آرامی 
زمینة صعود در آن پایه گذاری شود. نمی توان انتظار داشت که برنامه ریزان اقتصادی 
دستور افزایش توانمندی بورس را در برنامه های خود قرار دهند و بعد مثل یک ماشین 

جنگی به آن یورش ببرند تا ساختارهایش را اصالح کنند.«
وی می گوید: »حتما بورس به رشد واقعی می رسد. من هم فکر می کنم از نیمة دوم سال 
95 که سرمایه ها در ایران مسیر خود را می یابند، باید در انتظار شکوفایی بورس بود. این 
هم به این معنا نیست که تا آن مقطع دولت حتما باید به شکل ضربتی بورس را رو بیاورد. 
همین حاال هم بورس حضورش در اقتصاد با هر وضعیتی که داشته باشد مفید است و 

نیاز نیست یک مرتبه از آن برای اقتصاد رستم و ناجی بسازیم.«
این فعال بازار سرمایه می گوید: »به نظر من ارتقای بورس هم بخشی از برنامة خروج از 
رکود است. این بحث که بورس چه کمکی می تواند به خروج از رکود بکند باید این گونه 
مطرح شود که بورس بدون تعجیل و حتی تعجیل سازی برای دولت ابتدا بایست خود در 
برنامة خروج از رکود قرار بگیرد و بعد وقتی این برنامه به نتیجه رسید، بازار در شرایطی 
قرار می گیرد که مردم آگاهی مناسبی از آن دارند. در این حالت می شود از بورس توقع 
داشت که نقش ناجی را برای اقتصاد ایفا کند. رسیدن به این نقش هم با دویدن یا دواندن 

دولت امکان پذیر نیست.« 

بزرگان بورس آستين ها را باال بزنند
این که نباید دولت را برای ارتقای جایگاه بورس دوانید واقعیتی است که نمی توان از 
کنار آن گذشت، چون تجربه های گذشته نیز ثابت کرده اند که مداخلة شتابزدة نهاد 
دولت برای بهینه کردن یک عنصر اقتصادی اگر با قصد خیر هم بوده باشد، به خاطر 
تعجیل های غیرعقالنی به نتیجه نرسیده است. در حال حاضر به نظر می رسد بزرگان 
بازار سرمایه و در راس آن ها گروه های بزرگ سرمایه گذاری و تولیدکنندگان باید در 
مسیر افزایش کارآمدی بورس، دولت را همراهی و حتی هدایت کنند. این امر شاید 
با برنامه ریزی های راهبردی و ارائة رسمی آن ها یا طراحی برنامه هایی برای آگاهی 
افکار عمومی از جایگاه و نقش بورس، اجرایی شود. برای همین به نظر می رسد این 
گروه های اقتصادی در بازار سرمایه باید آستین ها را باال بزنند و وارد معرکه شوند. زمان 
تنگ است و به زودی دوران پوست اندازی اقتصاد ایران آغاز می شود. در آن دوران 
به طور حتم بیش از هر زمان دیگری توسعة ایرانی برای رسیدن به هدف و آرزوی 

تاریخی خود به بورس نیاز دارد.
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تعاریف و الگوهای متعددی که در طول تاریخ به دست آمده اند تا مسیر رشد، 
توسعه و تعالی اقتصادی را نشان دهند، این روزها و در دنیایی که ما زندگی 
عجیب  آن قدر  گاهی  تغییرات  این  و  است  کرده  زیادی  تغییرات  می کنیم 
حتم  به طور  نداشت  وجود  آن ها  عینی  نمونه های  اگر  که  می رسند  نظر  به 
توسعة  برای  دیروز  تا  اگر  مثال  به عنوان  باور کرد.  را  آن ها  به سختی می شد 
پیچیده  راه های  مولد  اقتصاد  گسترش  از  ناشی  رفاه  به  رسیدن  و  صنعتی 
و  کارشناسان  امروز  داشت،  وجود  تولید  حوزة  در  سخت افزاری  الگوهای  و 
سرمایه های  باید  چیز  هر  از  قبل  که  باورند  این  بر  جهانی  توسعه اندیشان 
اجتماعی را تقویت کرد تا توسعه بتواند به سمت نقطة مطلوب حرکت کند. 
البته این به معنای آن نیست که سرمایه گذاری ها و فعالیت های سخت افزاری 
این عناصر  ندارند.  افزودة مولد دیگر نقش تعیین کننده ای  ارزش  برای رشد 
آن  در  دنیایی که  در  ولی  را مشخص می کنند  توسعه  میزان شتاب  همواره 
زندگی می کنیم، برحسب تجربه های موفق توسعه این نتیجه به ثبت رسیده 
زمانی  نیز  تولید  و  صنعت  حوزة  در  سخت افزاری  امکانات  و  سرمایه ها  که 

سرمایه های  که  باشند  داشته  موثر  کارایی  می توانند 
اجتماعی به طور منظم و کارآمد شکل گرفته باشند. به 
مولد  دارایی های  اجتماعی،  سرمایه های  بدون  عبارتی، 

نیز نمی توانند تضمین کنندة رفاه باشند. 
وجود  زیادی  تعاریف  اما  اجتماعی  سرمایه های  برای 
سرمایه های  که  گفت  می شود  خالصه  به طور  دارد. 
هستند  اخالقی  و  انسانی  رفتارهای  همان  اجتماعی 
در  میان فردی  و  عمومی  اعتماد  به  شکل دهی  با  که 
شکل  مولد  هسته های  که  می شوند  باعث  جامعه، 
جایگاه های  آسوده تر  خیالی  با  سرمایه ها  و  بگیرند 
واقعی را برای ارتقای موقعیت توسعه پیدا کنند. بانک 
نامرئی  »ثروت  به عنوان  را  اجتماعی  سرمایة  جهانی، 
یک کشور« در نظر می گیرد و آن را دربرگیرندة نهادها 
و روابط و هنجارهایی می داند که تعامالت اجتماعی را 
زیربنای  درواقع  اجتماعی  تعامل  این  می دهند.  شکل 

رفاه محسوب می شود. در متون علمی مختلف به طور مشترک دربارة رابطة 
سرمایه های اجتماعی آمده است که این سرمایه ها محور توسعة اقتصادی را 
شکل می دهند. اهمیت سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی در یک جامعه، 
تا حدی است که می توان آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه یافته 
به طور آشکاری مشاهده کرد .درواقع امروز این اجماع شکل گرفته است که 
روحیة  و  اعتمادپذیری  در  می تواند  کشور  هر  اقتصاد  در  اجتماعی  سرمایة 
جامعه،  اقتصادی  اهداف  به  رسیدن  برای  انسانی  نیروهای  میان  همکاری 
به  توجه  که  گفت  یک جمله  در  بشود  شاید  کند.  ایفا  را  نقش  پررنگ ترین 

انسانیت در اقتصاد غوغا می کند.
و  اخالقی  قوانین  و  قواعد  مجموعه  به  شکل دهی  ضمن  اجتماعی  سرمایة 
رفتاری هر جامعه، به رفتار افراد نیز شکل می دهد و کمک می کند تا سرمایة 
به  با یکدیگر،  تعامل  با هم و در  بتوانند  اقتصادی  انسانی و سرمایة مادی و 

رشد و پویایی دست یابند .
از  جامعه  افراد  همسانی های  و  همانندی ها  از  استفاده  با  اجتماعی  سرمایة 
اعتماد  روحیة  ایجاد  باعث  گوناگون،  جهات 
اقتصادی  منافع  خدمت  در  و  می شود  متقابل 
می کند  ایجاد  فضایی  و  بستر  و  می گیرد  قرار 
نیروهای  از  استفاده  که ضمن کاهش هزینه های 
این  یابد.  افزایش  نیز  آن ها  بین  تعامل  انسانی، 
رفتاری  و  اخالقی  ارزش های  و  قواعد  با  سرمایه 
خود در حوزة اقتصاد، افراد را مقید می کند تا در 
گروه های مختلف اجتماعی با هم به تعامل، مبادله 
و تصمیم گیری بپردازند. به طور خالصه می توان از 
نیکوکاری،  امانتداری،  اعتماد،  مانند:  ارزش هایی 
خّیر بودن، صداقت و توجه به آموزه های اخالقی 
در  اجتماعی  سرمایه های  به عنوان  کسب وکار  در 
حوزة اقتصاد یاد کرد، که اگر در رفتارها و قواعد 
و مبادالت اقتصادی و هنجارهای آن حاکم شود، 
کمک  اقتصاد  پیشرفت  و  شکوفایی  به  می تواند 

ارزيابی نقش سرمايه های 
اجتماعی در توسعه و رفاه

همانندی ها  از  استفاده  با  اجتماعی  سرمایة 
از جهات  افراد جامعه  و همسانی های 
اعتماد  روحیة  ایجاد  باعث  گوناگون، 
و در خدمت منافع  متقابل می شود 

و بستر و فضایی  اقتصادی قرار می گیرد 
هزینه های  کاهش  ضمن  که  می کند  ایجاد 

بین  تعامل  انسانی،  نیروهای  از  استفاده 
با قواعد و  این سرمایه  یابد.  افزایش  آن ها نیز 
ارزش های اخالقی و رفتاری خود در حوزة 

تا در گروه های  را مقید می کند  افراد  اقتصاد، 
مبادله  تعامل،  به  هم  با  اجتماعی  مختلف 

بپردازند تصمیم گیری  و 

سرمایة اجتماعی
سرمايهپشتوانة توسعة اقتصادی
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شایانی کند، زیرا به طورمثال وجود عاملی به نام اعتماد، موجب شکل گیری 
گروه هایی می شود که با اطمینان به یکدیگر، در حوزة اقتصاد جامعه فعالیت 
نیروهای  توسط  نوآوری  و  خالقیت  از  می توان  اعتماد  از  بعد  اما  می کنند. 
توسعة  و  رشد  کرد.  یاد  دیگر  اجتماعی  مهم  سرمایة  یک  به عنوان  انسانی، 
که  می دهد  نشان  اقتصادی  مطالعات  و  است  خالقیت  نیازمند  اقتصادی، 
بخش اعظمی از رشد و توسعة اقتصادی هر کشور، با استفاده از این ثروت 
بهره وری  در  نوآوری  و  خالقیت  و  ابداعات  رشد  است.  گرفته  شکل  نهفته 
حوزة  در  کشور  دیگر  سرمایه های  از  می شود  باعث  و  دارد  نقش  اقتصادی 

اقتصاد، به نحو مطلوب و موثرتری استفاده شود .
با وجود این تعاریف که در دسترس نیز قرار دارند، متاسفانه در کشورهای 
زیادی هنوز سرمایه های اجتماعی جایگاه خود را در مدار توسعه و پیشرفت 
پیدا نکرده است یا شاخص هایی برای کنترل و جهت گیری به این سرمایه ها 
برای  نیز  زیادی  تالش  ایران،  مانند  کشورها  این  از  خیلی  نشده اند.  پیدا 
به کارگیری  با  نتوانسته اند  هنوز  اما  دارد  رفاه  و  صنعتی  توسعة  به  رسیدن 
سرمایه های اجتماعی بهرة الزم را از این تالش ها بگیرند. البته بیراه نیست 
شکل  آن ها  گسترش  راهبردهای  و  سرمایه ها  این  تنها  نه  که  بگوییم  اگر 
به عنوان  می توانند  که  دارند  وجود  رفتارهایی  مقابل  نقطة  در  بلکه  نگرفته 
موانع اصلی برای توسعه محسوب شوند. از این رفتارها می شود با عنوان »ضد 
اجتماعی  سرمایه های  حذف  برای  مکانیزم هایی  یا  اجتماعی«  سرمایه های 
برای  برنامه ریزی  و  ساماندهی  مختلف  سطوح  در  دروغ  گسترش  کرد.  یاد 
میان  رانت  توزیع  و  پارتی بازی  بوروکراسی،  نظام  در  ریا  و  تملق  توسعه، 
افرادی که صاحب موقعیت برای پارتی بازی هستند، فقدان شایسته ساالری، 
در سطوح  اعتماد  فقدان  اجتماعی،  قوانین  و  قواعد  و  اخالق  نکردن  رعایت 
حساسیت های  شدن  محو  به  نسبت  جامعه  سطح  در  بی تفاوتی  اجتماعی، 
دقیقا  دست  این  از  مواردی  شیوع  و  خانوادگی  روابط  شدن  سرد  اخالقی، 
مصداق مواردی هستند که جای کارآمدی سرمایه های اجتماعی را گرفته و 

به توسعه اقتصادی آسیب می رسانند. 
کارشناسان بر این باورند که در جایی مثل ایران باید در کنار تالشی که در 
توسعة  برنامه ریزان و مسئولین  توسعة صنعتی صورت می گیرد،  جهت رشد 
کشور راهبردهایی برای بازسازی چهرة سرمایه های اجتماعی صورت دهند، 
ایران  در  توسعه  آینده  در  که  داشت  امید  زیاد  نمی توان  این صورت  غیر  در 
پژوهش  موسسه های  از  لگاتم،  موسسة  به تازگی  باشد.  داشته  مطلوبی  توان 
تایید کرده و حتی یادآور شده که میان  معتبر در جهان نیز این مسئله را 
بدون  آن قدر که  دارد،  رابطة مستقیمی وجود  رفاه  با  اجتماعی  سرمایه های 
شد.  برخوردار  مطلوبی  در حد  رفاه  از  نمی توان  اجتماعی  سرمایه های  رشد 

در تازه ترین گزارش موسسة لگاتم با ارزیابی اوضاع 142 کشور جهان آمده 
یکدیگر  به  مردم  که  شد  خواهد  فراهم  جامعه ای  در  شخصی  رفاه  است: 
این  اگر  کنند.  حمایت  خود  دوستان  و  خانواده  از  و  باشند  داشته  اعتماد 
تاثیر  نیز  کشور  یک  افراد  درآمد  سرانة  بر  یابند،  بهتری  وضعیت  مولفه ها 

خواهد گذاشت.
در این گزارش و از میان 142 کشور، ایران جایگاه  111 را به خود اختصاص 

داده است. 
هلند،  آمریکا،  استرالیا،  فنالند،  کانادا،  دانمارک،  نیوزیلند،  نروژ،  کشور؛  ده 
سوئیس و ایرلند جنوبی، باالترین میزان سرمایة اجتماعی را در این گزارش 

به خود اختصاص داده اند.
 پژوهشگران به رابطه ای معنادار میان مولفة   سرمایة اجتماعی و دو مفهوم 
یک  در  هرچه  اساس  براین  رسیده اند.  شخصی  رفاه  و  اقتصادی  موفقیت 
رفاه  نیز  و  اقتصادی  توفیق  شاهد  باشد،  مطلوب تر  اجتماعی  سرمایة  جامعه 
شاخص  سه  هر  که  کشورهایی  می دهد،  نشان  آمارها  بود.  خواهیم  بهتری 
باالی  اعتماد  نیز  و  خیریه  مؤسسات  گستردة  وجود  فامیلی،  محکم  روابط 
اجتماعی را به گونه  ای مطلوب در اختیار دارند، از لحاظ اقتصادی ثروتمندتر 

از کشورهایی هستند که تنها در یک یا دو شاخصه موفق بوده اند.
چهار  کشورها،  بین  در  اجتماعی  سرمایة  فرعی  شاخص های  بررسی  برای 

حوزة کلیدی مورد توجه بوده است:
 -4 خانوادگی  شبکه های   -3 اجتماعی،  مشارکت   -2 اجتماعی،  انسجام   -1

اجتماعی. شبکه های 
بررسی  مورد  7 شاخصه   کشورها  اجتماعی  سرمایة  دقیق تر  شناخت  جهت 

قرار گرفته است )جدول الف(.
در این گزارش آمده است: نیوزیلند باالترین درصد اعتماد مردم به یکدیگر 
را در جهان از آن خود کرده، اعتماد اجتماعی در این کشور 62 درصد است 
)میانگین جهانی 24 درصد( و نیز 96 درصد نیوزیلندی ها در مواقع نیاز به 

کمک خانواده های خود اطمینان دارند.
دارد.  آسیایی  کشورهای  میان  را  وضعیت  بهترین   ،22 رتبة  با  ژاپن  کشور 
مالزی   ،)35( قزاقستان   ،)32( جنوبی  کرة   ،)26( هنگ کنگ   ،)24( چین 
ازبکستان )52( در شمار دیگر ممالک  امارات )43(، سنگاپور )45(،   ،)36(

آسیایی با رتبة نسبتا مناسب محسوب می شوند.
از همسایگان کشورمان نیز بدین ترتیب است: کویت )62(،  وضعیت برخی 

ترکیه )114(، ارمنستان )124(، یمن )120(، افغانستان )137(.
روسیه در رتبة 67 جهان است. به عالوه سه قدرت اروپایی انگلستان، آلمان 

و فرانسه در رتبه های 12، 17 و 56 جهان اند.

جدول الف: اين جدول بيانگر وضعيت برخی شاخص های شکل دهندة سرماية اجتماعی در كشورهای مختلف جهان است.
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در  کارشناسی  مناقشات  گذشته  سال  چند  طی  همواره  کشور  اقتصادی  رشد 
محافل اقتصادی و غیر اقتصادی بوده است و این بحث و جدل ها همچنان ادامه 
دارد. ماجرا از این قرار است که طی چند سال گذشته با وجود آن که درآمدهای 
ایران ناشی از فروش نفت به طور بی سابقه ای افزایش یافت اما رشد اقتصادی کشور 
برعکس افزایش درآمدهای نفتی همواره در مسیر نزول قرار داشته است، به نحوی که 

درصد   6,5 منفی  به  اقتصادی  رشد   1391 سال  در 
سقوط می کند. جالب این جاست که با قیمت 107 دالر 
برای هر بشکه نفت در سال 91 اقتصاد ایران 50میلیارد 
سال  در  یعنی  آن  از  قبل  سال  می فروشد.  نفت  دالر 
دالر  قیمت 110  به  نفت  بشکه  هر  فروش  با  نیز   90
بیش از 113میلیارد دالر درآمد نفتی به اقتصاد ایران 
اقتصادی  این حرف ها رشد  با همة  اما  سرریز می شود 
بدترین روزهای خود را مزه مزه می کند. چند سال پیش 
از آن و در سال 1384 رشد اقتصادی کشور به 7 درصد 
نزدیک شده بود. بعد از سال 84 درآمدهای نفتی مدام 
افزایش یافته اند. گزارش های موجود نشان می دهد که 
از سال 84 تا سال 92 میزان فروش نفت حتی 700 
میلیارد دالر را نیز جا می گذارد، با این وجود در سال 
باز  اما  بهبود می یابد  اقتصادی کمی  92 هرچند رشد 
را نشان می دهد. در جدول زیر  هم منفی 1,9 درصد 
می توان رشد اقتصادی کشور در 23 سال گذشته را دید. 
کارشناسان اقتصادی با ارزیابی اوضاع اقتصاد ایران طی 
چند سال گذشته، یکی از اصلی ترین داللیل سقوط رشد 
را بی کفایتی در سیاست گذاری های اقتصادی می دانند، 
نفتی،  سال های  پرفروش ترین  در  درست  نحوی که  به 
اقتصاد ایران در تولید کامال زمین گیر می شود، واردات 
بازار را در مشت می گیرد، بازار سرمایه کارایی خود را از 
دست می دهد، بنگاه های سرمایه گذاری به حاشیه رانده 
بالهای  و  می یابد  رواج  نوکیسه گی  و  داللی  می شوند، 
دیگری نیز در کارنامة اقتصادی کشور به صف می شوند. 
در دو سال گذشته ورق در اقتصاد ایران برگشته است. 
با وجود آن که امید به الیه های توسعه بازگشته و فعاالن 
اقتصادی چشم انداز روشن تری از فعالیت و  کسب و کار 
در مقابل خود می بینند، اما همچنان رشد اقتصادی یکی 
از نگرانی های اصلی محسوب می شود. می توان به جرات 
گفت که در چند هفتة گذشته، جریان رشد اقتصادی 
گروه های  و  رسانه ها  همة  در  موجود  بحث  مهم ترین 
مختلف اقتصادی است. در دو سال گذشته برنامه های 
دولت برای عبور از موانع دیپلماسی و کاهش تورم تا حد 
زیادی موفق بوده است و رشد اقتصادی به دلیل افت 

توانایی اقتصاد مولد طی چند سال گذشته و همچنین وضعیت نامساعد قدرت خرید، 
شرایط نامساعدی را تجربه کرده است. به همین دلیل طی هفته های اخیر دولت تمام 
توانایی خود را صرف افزایش رشد اقتصادی در چند ماه آینده کرده است. ارائة بستة 
عبور از رکود اقتصادی با اتکا به تقویت قدرت خرید مردم نیز دقیقا نخستین قدم 
اصالحی دولت بعد از پیروزی بر تورم و عبور از ناهمواری های دیپلماسی در حوزة 
اقتصاد محسوب می شود. جدول زیر نشان می دهد که در چند 
سال گذشته همواره رشد اقتصادی یکی از چالش های توسعه 
بوده است اما اکنون با توجه به برنامة دولت برای خروج از رکود 
و همچنین رونق ایجادشده در میادین بین المللی، پیش بینی ها 
پایان  نیز  اقتصادی  رشد  بحران  به زودی  که  می دهند  نشان 
می یابد. در این باره صندوق بین الملل پول پیش بینی کرده است 
که در سال 95 رشد اقتصادی ایران به 6 درصد می رسد. رئیس 
کل بانک مرکزی نیز رشد 5 درصدی را برای اقتصادی ایران در 
سال 95 پیش بینی کرده است. به عبارتی دیگر اقتصاد ایران در 
سال آینده براساس پیش بینی های موجود، شرایط بهینه ای را 
تجربه خواهد کرد. این تغییر اما اگر با تدبیر تداوم یابد، همراه 
است با شکل گیری حلقة سرمایه های خارجی که می توانند در 
بخش  سرمایه گذاری  کارتل های  و  سرمایه  بازار  احیای  کنار 
کنند.  بازسازی  ایران  اقتصاد  برای  را  رونق  مفهوم  خصوصی، 
چند روز پیش مرکز آمار ایران با ارائة این خبر که رشد اقتصاد 
درواقع شروع فصل مطلوبیت  است،  دوباره مثبت شده  ایران 

شاخص ها را برای اقتصاد کشور اعالم کرد. )جدول 1(
مرکز آمار در گزارشی بسیار خالصه نرخ رشد اقتصادی شش ماهة 
نخست امسال را یک درصد اعالم کرد. براساس گزارش این مرکز 
نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شش ماهة نخست امسال 
5,7، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت منفی 1,1 و نرخ رشد گروه 

خدمات 0,9 درصد اعالم شده است.
تنها نقطة ناخوشایند این گزارش نرخ منفی رشد صنعت است 
دو  در  می دانند.  طبیعی  را  آن  گرفتن  شکل  کارشناسان  که 
سال گذشته اقتصاد ایران از یک سو تاوان مدیریت های ضعیف 
چند سال گذشته را داده و از سوی دیگر پیگیر کاهش تورم و 
رفع گره های دیپلماسی مجالی برای بهبود اوضاع صنعت باقی 
نگذاشته است که به طور حتم اجرایی کردن برنامة خروج از رکود 
و استقبال توام با تدبیر از سرمایه گذاران خارجی، معبر و مسیر 
رشد و جهش توسعة صنعتی و خروج از این بن بست محسوب 
می شود. کارشناسان بر این باورند که سال آینده رشد اقتصادی 
تا حد زیادی تحت تاثیر فعالیت بخش های صنعتی و بنگاه های 
سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. این امر نشان می دهد که 
تکاپو در بخش های مولد آغاز می شود و می توان به زودی شاهد 

افزایش رقم رشد صنعت بود.

رشد اقتصادی شش ماه 
نخست امسال يک درصد شد

جدول 1 - رشد محصول ناخالص داخلی ايران به 
قيمت بازار از 1371 تا پايان شش ماهة سال 94

سال رشد با نفت رشد بدون نفت

1371 4.79 5.69

1372 4.94 5.53

1373 2.5 4.28

1374 1.86 2.2

1375 7.68 8.64

1376 -0.16 0.65

1377 4.3 4.69

1378 2.03 3.13

1379 7.43 8.22

1380 5.48 6.46

1381 8.75 10.13

1382 7.92 7.17

1383 6.96 7.51

1384 6.19 6.51

1385 7.32 7.32

1386 7.84 7.96

1387 0.83 1.23

1388 3.16 3.87

1389 6.38 7.12

1390 3.2 3.4

1391
1392

-6.5
-1.9

-3.1
-1.1

رشد اقتصاد كشور برای سال 93 معادل سه درصد 
و برای شش ماه نخست سال 94 معادل يک درصد 

محاسبه شده است.

بورس
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اقتصاد در ایران متاسفانه روزها و زمان  زیادی را به بطالت گذارنده است و 
باشد.  بلکه می تواند عبرت آموز  امروز نه تنها تلخ نیست  این واقعیت  گفتن 
گاهی  برخی از تحلیل گران اقتصادی و سیاست گذاران با قاطعیت می گویند 
نمی کند.  دوا  اقتصاد  از  دردی  ناکام گذشته  تجربه های  از  گفتن  که سخن 
شاید این بحث واقعیت زیادی را درون خود نهفته باشد اما این نکته را نیز 
نباید از نظر دور داشت که گاهی ذکروتحلیل اشتباهات گذشته این ذهنیت 
احتیاطی و متکی به عقالنیت را ایجاد می کند که مبادا یک بار دیگر روزهای 
نه چنان خوشایند تکرار شود. امروز نیز بدون تعارف از همان دوره هایی است 
زیادی  کاستی های  ایران  در  اقتصاد  که  بیاوریم  یاد  به  گاهی  می طلبد  که 
داشته است و این واقعیت قبل از هر چیز سرمایه های اجتماعی و اعتماد را 
از مناسبات اقتصادی کشور دور کرده است. این گونه می توانیم بهتر قدر و 
ارزش اعتماد و سرمایه های اجتماعی را دریابیم. چنین ادعایی در مورد همة 
بخش های اقتصادی قابل طرح شدن و پیگیری است. از این منظر می شود 
تالش کرد تا آنچه را از دست دادیم با برنامه ریزی و واقع نگری دوباره به دست 
بیاوریم، این نیاز امروز اقتصاد کشور است. ملت و دولت هم از دو سال قبل 
پیمان بسته اند تا به گونة دیگری زیست اقتصادی را تجربه کنند و اتفاقاتی 
مانند توافق هسته ای نیز آمده اند تا ما را در به سرانجام رساندن این خواست 
یاری برسانند. در حال حاضر به نظر می رسد بورس بیش از هر جای دیگری 
نیازمند تغییر روش در ماهیت، گفتار و کردار خود است چون در نقشة جدید 
اقتصادی کشور که فعال در میان نظریه پردازان دست به دست می شود، همه 
پذیرفته اند که بورس اصلی ترین نقش را در تبدیل اقتصاد سوداگر به اقتصاد 
مولد ایفا خواهد کرد. همین ابتدای کار برای پرهیز از تکرار تعارف های رسمی 
باید گفت که در صدر نشاندن بورس و بازگرداندن نقش اصلی این بازار به 
این مسئله  پیکره اش، هیچ کس جز فعاالن آن نمی توانند مفید واقع شوند. 
را سهام داران حقیقی و حقوقی بورس نیز درک کرده اند و به آن باور دارند. 
نخستین دلیل برای این که چرا گفته می شود فعاالن بازار سهمی ویژه تر و 
موثرتر می توانند در بهروزی بازار سرمایه ایفا کنند، این واقعیت است که اگر 

دولت می توانست رونقی برای بورس فراهم سازد طی چندین سال گذشته 
این کار را کرده بود. اصال شاید یکی از اصلی ترین مشکالت ما این باشد که از 
دولت انتظار شفای درد سقوط شاخص ها را داریم. دولتی ها و برنامه های آن ها 
در بهترین حالت فقط می توانند راه فعاالن بازار سرمایه را برای برطرف کردن 
موانع و ایجاد رونق در ماهیت و وجود بورس هموار و صاف کنند یا به عبارتی 
گریبان  بیهوده  هزینه های  که  باشند  ماجرا  این  ناظر  و  مشاهده گر  دیگر، 
فعاالن بازار را نگیرد. جالب این جاست که اکنون هر از گاهی سهام داران نیز 
این مطالبه را دارند که ای کاش شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و بنگاه های 
مطرح تولیدی در بورس آستین ها را باال می زدند و زمینة بازگشت عقالنیت و 
گردش خون به بورس را فراهم می کردند. نخستین اقدامی که می توان به آن 
اندیشید و گمان برد فعاالن بازار سرمایه می توانند زمینة آن را مهیا کنند، 
داغ کردن تنور سرمایه های داخلی در بورس است. این روزها زیاد می شنویم 
که سرمایه گذاران خارجی به ایران می آیند و می خواهند در بورس نیز حضور 
یابند اما مگر می شود قبل از جذب سرمایه های داخلی راهی مطلوب برای 
حضورجدی سرمایه های خارجی باز کرد؟ فعاالن بازار سرمایه باید هم اندیشی 
کنند و مسیری برای جذب سرمایه های داخلی باز کنند. یکی از تدابیر آنان 
استفاده از سرمایة ایرانیان خارج از کشور است. بارها شده است که دولتی ها 
از ایرانیان خارج از کشور خواسته اند تا سرمایه های خود را به ایران بیاورند 
اما آن طور که باید این خواستة آن ها اجابت نشده است اما اگر این خواسته 
به طور دقیق و راهبردی از سوی فعاالن بازار سرمایه و گروه های خصوصی 
از  خارج  در  سرمایه  صاحب  ایرانی های  هم  باز  شود،  عنوان  سرمایه گذاری 
پرسش  این  به  پاسخ  می روند؟  ایران طفره  بازار سرمایة  به  آمدن  از  کشور 
تا  ایران  اقتصاد  اهالی خصوصی  میان  هنوز  که  اعتمادی جست  در  باید  را 
حدی وجود دارد و از بین نرفته است. سهام داران حقیقی و حقوقی به خاطر 
حد  تا  کرده اند  تجربه  گذشته  سال های  در  که  اقتصادی  نامطلوب  شرایط 
بسیار زیادی گرفتار دست اندازهای راه حضور در تصمیم سازی های اقتصادی 
شده اند. در این شرایط اگر فعاالن بازار سرمایه نتوانند نقش خود را در جذب 

بورس

انتظارات سهام داران؛
کارکرد فعاالن بورس 

علی ماندگار

ادامه در صفحه بعد
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آشناییباسیستم
بانکداریدرپاکستان

سيدمحمدتقی پورمقيم، كارشناس سرمايه گذاری شركت آتی نگر سپهر ايرانيان
سميه رحيم پور، كارمند بانک صادرات ايران

مقدمه
آشناییباسیستمبانکداریکشورهایمختلفبهویژهکشورهایهمسایه
اسالمی بانکداری به سنتی بانکداری از تدریجی حرکت که مسلمان و
چراغ میتواند آنها، قوت و ضعف نقاط مشاهدة و کردهاند تجربه را
راهیبرایآیندةبانکداریاسالمیدرایرانباشد.درایننوشتاربابیان
بانکداری سیستم از کلی تصویر پاکستان، در بانکداری از تاریخچهای
موجوددراینکشور،فعالیتبانکهایخارجی،بانکداریاسالمیوبانک

مرکزیآنارائهمیگردد.

آن ها به سمت این بازار ایفا کنند باز هم بازارهای حاشیه ای در شکار آن ها 
دست پیش می گیرند و این می تواند یک اتفاق ناگوار و تکراری باشد. شاید 
تا حد  بتواند  بازار سرمایه  فعاالن  از سوی  اجتماعی گسترده  تعامل  ایجاد 
تاالر  در  ماندن  و  آگاهی  کسب  برای  را  سهام داران  خواستة  زیادی  بسیار 
شفافیت،  به  نسبت  غلط  چه  و  درست  چه  سهام داران  کند.  فراهم  بورس 
اطالع رسانی و فضای حاکم بر بورس با عدم اعتماد برخورد می کنند. تا به 
حال بسیاری از نهادهای رسمی تالش کرده اند که شفافیت و اعتماد را به 
بورس برگردانند اما آیا موفق بوده اند؟ شاید شرایط کنونی بهترین فرصت 
برای این باشد که فعاالن بازار سرمایه متولی ایجاد این اعتماد و شفافیت 
باشند. فقط کافی است بر اساس مکانیزمی از پیش طراحی شده، فعاالن بازار 
سرمایه با اعالم یک بسیج عمومی اقدام های خود را برای گسترش اعتماد 
و شفافیت در بورس آغاز کنند. آن وقت حتما تاثیر این کار را در رضایت 
سهام داران حقیقی و حقوقی خواهند دید. این تجربه ای است که کشورهای 
توسعه  افته نیز از سر گذرانده اند. البته همان طور که گفته شد بیراه نیست 
اگر بگوییم اقتصاد ایران این روزها نیاز به این همیاری ها دارد اما بورس اگر 
قرار است مثل قلب، خون را در عروق اقتصاد کشور پمپاژ کند باید هرچه 
سریع تر فعاالن بازار سرمایه آستین ها را باال بزنند و خود وارد معرکه شوند. 
سهام داران نیز این توقع را از آن ها دارند تا در بسترسازی جدید برای احیای 
بورس، فعاالن بازار نقشی متفاوت از گذشته و کارساز و کارآمد ایفا کنند. 
نیاز به همیاری فعاالن بازار البته از سوی طیف ضعیف تر بازار بیشتر احساس 
می شود. آن ها خیلی از مواقع به دلیل فقدان دانش الزم خریدهایی داشته اند 
است.  فراهم کرده  را  استانبول  به چهارراه  فرارشان  بعد  و  زیان  زمینة  که 
فعاالن بازار سرمایه می توانند در آگاهی بخشی به سهام داران کارهای حائز 
اهمیتی داشته باشند. سهام داران بارها به وضوح از تقاضای خود برای جبران 
و غول های  بنگاه های سرمایه داری  از سوی  منظم  به صورت  نیازشان  این 
بازار نیز سخن گفته اند. اگر کار به این تعامل برسد، سرمایه های اجتماعی 
در بورس رشد می کنند و این می تواند بهترین نقطة عزیمت بازار سرمایه 
برای حمایت اقتصادی از گروه های مولد باشد. به قول حسین عبده تبریزی 
زیان دیدن سرمایه گذاران عادی که در مقابل حرفه ای های  و  فرار  از  باید 
نگه  سرپا  را  بازار  آن ها  آورد.  عمل  به  جلوگیری  کرده اند  بازی  تحلیل گر 
بازار، سرمایه گذارانی هستند  از سهام داران  بسیاری  مقابل  می دارند. طرف 
با  به تحلیل اطالعات کنند. هرچند شاید  اقدام  باید  که طبق دانش خود 
بازهم  اما  باشد،  شده  کمتر  آماتور  سرمایه گذاران  تعداد  بورس  اخیر  افت 
حجم قابل  توجه سرمایه گذاران آماتور را نمی توان نادیده گرفت. در این بازار 
باید سرمایه گذاران عادی را از خریدن تک سهم منع کنیم و سرمایه گذاری 
زیادی سرمایه گذار  تعداد  بازار  در  بدهیم.  رواج  آن ها  میان  را  غیرمستقیم 
قابل   به شکل  اخیرا  متاسفانه  و  بازار شدند  وارد  رونق  در سال های  عادی 
بزرگ دیگری  بدنة  بازار  این  تعداد آن ها کاسته شده است.  از  مالحظه ای 
از تحلیل گران حرفه ای دارد که به  صورت تمام وقت در بازار سهام مشغول 
فعالیت اند. این دو طیف از دید نظارتی در یک گروه قرار نمی گیرند. چون 

یک عده کم دانش و عدة دیگر با سواد مالی باال هستند.
حتی در صورت وجود اطالعات برابر، نتیجة یکسانی از این دو گروه نخواهیم 
نصیب  شود،  عادی  افراد  نصیب  باید  که  بازدهی  از  بخشی  بنابراین،  دید. 

افرادی می شود که احتماال اطالعات بیشتری را هم در اختیار دارند.
عادی  سرمایه گذاران  از  باید  سرمایه  بازار  فعاالن  و  سازمان  نظر،  این  از 
رها  را  خریدن  تک سهم  استراتژی  که  بگویند  آن ها  به  و  کنند  حمایت 
این  از  برخی  بخرند.  سهام  سبدگردان ها  یا  صندوق ها  کانال  از  و  کنند 
سبدهای  می توانند  و  دارند  اختیار  در  را  زیادی  پول های  سرمایه گذاران 
این  کنند.  ایجاد  سبدگردان  شرکت های  طریق  از  خود  برای  اختصاصی 
افراد سرمایه های اجتماعی بازار محسوب می شوند که فعاالن این بازار باید 
آن ها را زیر پوشش خود بگیرند. همین سرمایه ها روی هم جمع می شود و 
اگر بورس به نقش واقعی خود برسد، می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد 

و توسعة مولد به وجود آورد.

بانکداری
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تاريخچه
تاکنون   1947 سال  از  را  زیادی  تغییرات  پاکستان  در  بانکداری  سیستم 
تجربه کرده است. ابتدا به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، بانکداری 
انسانی  نیروی  فقر  همچنین  می برد.  رنج  منابع  کمبود  و  قطعیت  عدم  از 
کیفیت  با  بانکی  محصوالت  و  خدمات  ارائة  سبب  آموزش دیده  و  ماهر 
پایین می شد. بانک مرکزی پاکستان با این نام از جوالی 1948 به منظور 
پاکستان  مرکزی  بانک  قانون  شد.  ایجاد  پاکستان  در  مالی  بخش  کنترل 
بانک  این  در سال 1956 موجب اصالحاتی در زمینة کنترلی و عملکردی 
بانک ها و  ایجاد  به مشارکت بخش خصوصی در  بانک مرکزی  شد. تشویق 

سیستم  در  اخالالتی  بروز  موجب  مالی،  موسسات 
 1960 و   1950 دهة  دو  خالل  در  پاکستان  مالی 
گردید. در سال 1974 تمام بانک های پاکستان ملی 
دخالت  دلیل  به  ملی شده  بانک های  عملکرد  شدند. 
دولت در راستای اهدافی مانند اشتغالزایی منجر به 
بانک ها  این  ارائة خدمات توسط  عملکرد ضعیف در 
شد. عملکرد ضعیف این بانک ها منجر به اصالحاتی 
 1990 دهة  در  بانک ها  خصوصی سازی  زمینة  در 
حیاتی  نقشی  پاکستان  بانکی  سیستم  امروزه  شد. 
مالی  می کند. سیستم  ایفا  کشور  اقتصادی  رشد  در 
موسسات  تجاری،  بانک های  بر  مشتمل  پاکستان 
مالی  شرکت های  خرد،  بانکداری  توسعه ای،  مالی 
سرمایه گذاری،  بانک های  لیزینگ،  مانند  غیربانکی 
و  بورس  شرکت  مسکن،  مالی  تامین  شرکت های 
بانک ها،  نظارتی؛  بعد  از  است.  بیمه  شرکت های 
موسسات مالی توسعه ای و بانکداری خرد در حیطة 
موسسات  بقیة  و  دارند  قرار  مرکزی  بانک  نظارتی 
قرار  مرکزی  بیمة  و  بورس  سازمان  نظارت  تحت 

دارند.

تصوير كلی از نظام بانكداری موجود
در حال حاضر 41 بانک تجاری، 6 موسسة مالی توسعه ای و 2 بانک خرد 
 3 ملی،  بانک   3 تجاری،  بانک های  میان  از  دارند.  فعالیت  پاکستان  در 
بانک دولتی خصوصی شده، 15 بانک خصوصی، 14بانک خارجی و 4 بانک 
حجم  پاکستان،  مرکزی  بانک  اطالعات  آخرین  طبق  هستند.  تخصصی 
به  ژوئن 2014  پایان  در  بانک ها  مالی خالص  تامین  و  دارایی ها، سپرده ها 
در  روپیه  آزاد  )نرخ  است.  روپیه  میلیارد  و 8743  ترتیب 11112، 8792 
بازار تهران حدود 31 تومان است.( بانک های ملی، حبیب، متحد و ام سی 
بی از بزرگ ترین بانک های پاکستان از نظر ارزش دارایی ها هستند. وام های 
شرکتی 60 درصد، شرکت های کوچک و متوسط 10 درصد و کشاورزی 5 
درصد از پرتفوی وام های بانکی در پاکستان را تشکیل می دهند. در پرتفوی 
و   23 مسکن   ،25 خودرو  درصد،   40 شخصی  وام های  مصرفی،  وام های 
توصیه های  اجرای  راستای  در  دارند.  درصدی   12 سهم  اعتباری  وام های 
شد.  تعیین  روپیه  میلیارد   23 بانک ها  سرمایة  حداقل  بال،  کمیتة  نظارتی 
نسبت کفایت سرمایه برای بانک ها با توجه به رتبه بندی از 10 تا 15 درصد 

است. متغیر 

بانک های خارجی فعاليت 
شعب  شبکة  عملیاتی  وضعیت  جهانی،  تجارت  سازمان  مالحظات  تحت 
گرفته  قرار  حمایت  مورد   1997 سال  از  پاکستان  در  خارجی  بانک های 
دارند،  از سه شعبه  بانک های خارجی موجود که کمتر  این حال،  با  است. 
بانک های خارجی  ایجاد کنند.  پاکستان  تا حداکثر سه شعبه در  می توانند 

جدید که بخواهند در پاکستان فعالیت بانکی انجام دهند، می بایستی تحت 
قوانین داخلی پاکستان فعالیت کنند. شعب بانک های خارجی در پاکستان 
تحت  که  این شرط  با  تبدیل شوند؛  داخلی  تجاری  بانک های  به  می توانند 
قوانین داخلی پاکستان فعالیت کنند، حداقل سرمایة 1 میلیارد روپیه ای را 

تامین کرده و حداکثر تا 49 درصد در بانک جدید سهام دار باشند.

بانكداری اسالمی
و  مسلمان  کشورهای  از  بسیاری  در  اسالمی  قوانین  تحت  اسالمی  بانکداری 
مالی  مبادالت  در  ربا  منع  آن  اصلی  زیربنای  و  پیاده سازی شده  غیرمسلمان 
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  مانند  نیز  پاکستان  است. 
اسالمی  و  سنتی  بانکداری  بخش  دو  دارای  مسلمان، 
است. بانکداری اسالمی در پاکستان در مقایسه با سایر 
به منظور  است.  بوده  برخوردار  باالیی  از رشد  کشورها 
پاکستان،  در  اسالمی  بانکداری  رشد  تسریع  به  کمک 
ایجاد  عنوان  همین  تحت  مجزایی  ادارة  مرکزی  بانک 
کرده است. روند توسعة بانکداری اسالمی از سال 1979 
بانک  توسط  اسالمی  مالی  تامین  شیوة   12 معرفی  با 
مرکزی پاکستان شروع شد. با تغییر در قوانین مربوط 
به تسهیم سیستم سود و زیان، همة بانک های تجاری 
از جوالی 1985 بدون بهره شدند. بانک میزان در سال 
2002 به عنوان نخستین بانک تمام اسالمی در پاکستان 
سپرده های  و  دارایی ها  ارزش  کرد.  فعالیت  به  شروع 
مربوط به بانکداری اسالمی در پاکستان در ژوئن 2014 
به ترتیب 1089 و 932 میلیارد روپیه بوده است. سهم 
بانکداری اسالمی از کل صنعت بانکداری در پاکستان در 
سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته و به بیش از 10 
درصد رسیده است. در حالی که این رقم در سال 2003 

حدود 0,5 درصد بود.

بانک مركزی
قبل از استقالل پاکستان، بانک ذخیرة هند؛ بانک مرکزی کشورهای هند و 
پاکستان بود. در دسامبر 1948، کمیسیون دولتی انگلستان، بانک فوق را با 
ادامه بنیانگذار  نسبت 30 و 70 درصد بین پاکستان و هند تقسیم کرد. در 
پاکستان، عمال بانک مستقل مرکزی پاکستان را تاسیس کرد. در حال حاضر 
بانک مرکزی پاکستان طبق قانون سال 1956 بانک مرکزی، وظیفة قانون گذاری 
و نظارت بر سیستم اعتباری و پولی به منظور افزایش رشد اقتصادی، ثبات 
بانک  ادارة  از منابع کشور را بر عهده دارد.  سیستم پولی و بهره گیری کامل 
مرکزی پاکستان بر عهدة هیئت مدیره ای مشتمل بر مدیرعامل، دبیر و 8 عضو 
از ایاالت پاکستان است، که توسط دولت پیشنهاد می شوند. مدت مسئولیت این 
هیئت سه ساله و یک بار قابل تمدید است. کمیته هایی مانند کمیتة حسابرسی، 
سرمایه گذاری، منابع انسانی و مدیریت ریسک نیز در کنار هیئت مدیره به ایفای 

نقش مشغول هستند.
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تجاری،  بانک   41 حاضر  حال  در 
 2 و  توسعه ای  مالی  موسسة   6
فعالیت  پاکستان  در  خرد  بانک 

بانک های  میان  از  دارند. 
بانک   3 ملی،  بانک   3 تجاری، 

بانک   15 خصوصی شده،  دولتی 
 4 و  خارجی  14بانک  خصوصی، 
طبق  هستند.  تخصصی  بانک 
مرکزی  بانک  اطالعات  آخرین 

دارایی ها،  حجم  پاکستان، 
خالص  مالی  تامین  و  سپرده ها 

 2014 ژوئن  پایان  در  بانک ها 
 8743 و   8792  ،11112 ترتیب  به 

است روپیه  میلیارد 
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سميرا  برزی مهر؛ 
رئيس ادارة حسابرسی داخلی 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی

 Corporate  :حاكميت شركتی
 Governance

فرآیندها، روش ها، رسوم،  به مجموعه  حاکمیت شرکتی 
سیاست  ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح اطالق 
می  شود، که در روش ادارة یک شرکت یا سازمان تاثیر 
بگذارد. حاکمیت شرکتی را »نظام راهبری سازمانی« یا 

»حاکمیت واحد تجاری« نیز مطرح می  کنند. 
حاکمیت شرکتی را می توان به صورت ساختاری منسجم 
از روابط در نظر گرفت که میان سهام داران، مدیران، ذی-

نفعان و ناظران برای تضمین منافع کلیة مالکان و ذی نفعان 
و با اهداف دستیابی به نظام و فرهنگ صحیح پاسخ گویی، 
شفافیت در ارائة اطالعات و گزارشگری مناسب، رعایت 

عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان استقرار می  یابد.

  اهداف حاكميت شركتی:
شرکتی،  حاکمیت  اصلی  هدف 
نظارت  های  و  کنترل   ها  تعیین 
سهام داران،  فی مابین  صحیح 
و  اجرایی  مدیران  و  هیئت مدیره 
بازار  در  پاسخ گویی  و  شفاف سازی 
اداری  و  مالی  روابط  در  سرمایه 
در  چنان چه  لذا  شرکت  هاست، 
شرکت ها به موضوع اصول حاکمیت 
نگردد،  مناسب  توجه  شرکتی 

میان  بلندمدت  اعتماد  ایجاد  برای  منطقی  چهارچوب 
در  شد.  نخواهد  فراهم  ذی نفعان  و  شرکت  تصمیم  گیران 
صورت استقرار چنین ساختاری در سازمان، تقسیم وظایف 
و مسئولیت  ها بین سهام داران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی 
به صورت صحیح انجام پذیرفته و نسبت به استقرار نقش  های 
نظارتی مدیریت غیر اجرایی )شامل کمیتة حسابرسی، کمیتة 
حقوق و کمیتة مدیریت ریسک و ...(، ایجاد کنترل های 
داخلی مناسب از جمله استقرار کنترل  های مالی، حقوقی، 
مدیریت ریسک و نقش نظارتی اخالق سازمانی توجه خاص 
خواهد شد و در این حالت است که در ازای تقسیم وظایف 
نظارتی، مسئولیت و پاسخ گویی پررنگ  تر شده و تضاد منافع 
باعث شکل  گیری روابط سالم و پایدار خواهد بود و در این 
 مکانیزم منافع سهام داران و ذی نفعان حفظ خواهد شد و 
سوء استفاده  های مدیریتی و مالی به حداقل ممکن خواهد 

رسید. 

تاريخچة حاكميت شركتی:
واژگان  در  مفاهیم  رایج  ترین  از  یکی  حاکمیت شرکتی 

تجارت جهانی است و از دهة 1990 در کشورهای صنعتی 
پیشرفتة جهان مانند انگلستان، آمریکا، استرالیا و برخی از 
کشورهای اروپایی همزمان با تشکیل شرکت های بزرگ و 
تفکیک مالکیت از مدیریت و در پاسخ به مشکالت مربوط 

به اثربخشی هیئت  مدیره شکل گرفته است.
  Cadbury«  نام به   به گزارش معروف  امر  این  سابقة 
report« برمی گردد که در سال 1992 منتشر شد و در 
این گزارش به برقراری سیستم کنترل  های داخلی و تعیین 
کمیتة حسابرسی و حسابرسی داخلی تاکید بسیار شده 

است.
به دنبال وقایعی مانند افشای کمک های  نامشروع و پنهان 
17 شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری  خواه در سال 
1973 که به ماجرای واترگیت شهرت یافت و هم چنین 
رسوایی  های مالی تعدادی از شرکت های بزرگ و مشهور 
 World( کام  ورلد  و   )Enron( انرون  جمله  از  دنیا 
Com( در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد 
عمومی نسبت به اطالعات و گزارش های مالی 
به  دنبال  را  شرکت  ها  سوی  از  شده  منتشر 
داشت، نیاز به اطالعات بیشتر و با کیفیت  تر 
افزایش یافته و منجر به تقاضای بیشتری در 
خصوص شفافیت اطالع  رسانی و گزارش  دهی 
شرکت ها شده  و موجب گردیده است که 
موضوع کنترل  های داخلی شرکت  ها و افشای 
اطالعات در این زمینه از دیدگاه جدیدی در 
کانون توجه مجامع حرفه  ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد 
و ابتدا در ایاالت متحدة آمریکا »قانون ساربنز اکسلی« 
برای بهبود گزارشگری مالی و جلب اعتماد و اطمینان 
در  مالی  صورت های  اعتماد  قابلیت  به  سرمایه گذاران 
سال 2002 به تصویب برسد و سپس در سایر کشورها 
با  ارتباط  در  روش های سخت گیرانه  تری  مشابه،  قوانین  با 
اجرا  مورد  به  و شرکت  ها  سازمان  ها  عملکرد  بر   نظارت 

گذاشته شود.
اقدامات صندوق بین  المللی پول )IMF( و سازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی )OECD( در سال 2001 و فدراسیون 
بین  المللی حسابداران )IFAC( در سال 2004 در ارتباط 
دوچندان  را  موضوع  این  اهمیت  شرکتی،  حاکمیت  با 

می کند.
در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار جهت تقویت و 
موثری  گام  های  شرکتی  حاکمیت  اصول  پیاده  سازی 
برداشته و »آیین نامة اصول حاکمیت شرکتی« را در سال 
1386 تدوین و منتشر کرده و روش های نظارت و کنترل 
بر شرکت  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد 

توجه قرار داده است.

عوامل تعيين كنندة سيستم حاكميت شركتی:
بررسی ها نشان می دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی 
منحصر به فرد خود را دارد. شاید بتوان چنین استنباط کرد 
که به اندازة کشورهای دنیا سیستم حاکمیت شرکتی وجود 
دارد. سیستم حاکمیت موجود در یک کشور با تعدادی 
عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت 
اقتصادی، سیستم نظارتی و قانونی، سیاست های دولتی و 
فرهنگ سازی معین می شود. هم چنین عوامل خارجی از 
قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت 
اقتصاد جهانی، عرضة سهام در بازار سایر کشورها بر سیستم 
 حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیرگذار است. اصوال 
می  بایستی روابط بین سهام داران، هیئت مدیره، مدیرعامل 
و حسابرسان براساس قوانین موجود هر کشور و سپس 
در چهارچوب وظایف حاکمیت شرکتی توسط مجامع و 

هیئت مدیره ترسیم شود.

مكانيز های استقرار حاكميت شركتی:  
مکانیز های برون  سازمانی )محیطی(:

1-1-  نظارت قانونی : تدوین، تصویب و استقرار قوانین 
نظارتی مناسب.

2-1-  نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.
3-1-  الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش 

برجستة نظارتی آن ها.
مکانیز های درون  سازمانی )محاطی(:

1-2-  هیئت  مدیره: انتخاب و استقرار هیئت  مدیرة توانمند، 
خوش نام و بی طرف.

2-2-  مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت  ها بین مدیریت 
اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب.

3-2-  مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته  های هیئت  مدیره از 
مدیران مستقل و غیراجرایی )شامل کمیته  های حسابرسی، 

مدیریت ریسک و ... (.
4-2-  کنترل  های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل-
های داخلی مناسب )مالی، حقوقی، حسابرسی، مدیریت 

ریسک و ... (
رفتار  آیین  گسترش  و  تدوین  سازمانی:  اخالق   -2-5

حرفه ای و اخالق سازمانی.

تاثيرات حاكميت شركتی:
طریق  از  سرمایه  گذاران  و  شرکت  ها  بین  اعتماد  ایجاد 

پاسخ گویی و حسابدهی.
خلق ارزش و استفادة موثر از منابع.

گزارش  دهی به  موقع و شفاف.

آشنایی با نظام حاکمیت شرکتی
و شیوه های کنترل داخلی يت ير مد
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رعایت انصاف و عدالت در رابطه با تمامی ذی نفعان.
رعایت منافع سهام داران شرکت.

افزایش بازده شرکت  ها.
گزارش کنترل  های داخلی:

کنترل  های داخلی فرآیندی است که توسط هیئت مدیره، 
اطمینان  برای کسب  کارکنان شرکت  و سایر  مدیریت 
معقول از دستیابی به هدف  های شرکت در زمینة اثربخشی 
و کارایی عملیات، قابلیت اطمینان گزارشگری  های مالی، 
رعایت قوانین و مقررات و حفاظت از منابع و دارایی  های 

شرکت، طراحی، پیاده  سازی و اجرا می  شود.
سرمایه گذاران،  حقوق  از  حمایت  راستای  در  ایران  در 
پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعة بازار 
شفاف و منصفانة اوراق بهادار، »دستورالعمل کنترل های 
داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران« در تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1391 
به تصویب هیئت  مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید 
و الزم  االجرا شد و به موجب آن، هیئت  مدیرة شرکت  های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 
مکلف شدند نسبت به استقرار و به  کارگیری کنترل های 
داخلی مناسب و اثربخش و با جهت گیری برای دستیابی 
به اهداف شرکت، اطمینان حاصل نموده و نتایج را بصورت 
کنترل های  »گزارش  عنوان  تحت  گزارشی  در  ساالنه 
امضای  به  باید  گزارش  این  کنند.  افشا  و  درج  داخلی« 
رئیس  و  مالی  مقام  باالترین  هیئت  مدیره،  مدیرعامل، 
حسابرس  هم چنین  برسد.  شرکت  حسابرسی  کمیتة 
به  خود  گزارش  در  است  موظف  نیز  شرکت  مستقل 
و  استقرار  خصوص  در  سهام،  صاحبان  عمومی  مجمع 
به کارگیری سیستم کنترل های داخلی مناسب و اثربخش 
توسط شرکت اظهارنظر کند، عالوه بر این، در صورتی که 
نقاط  ضعف با اهمیتی در سیستم کنترل های داخلی حاکم 
در  ولی  باشد  داشته  وجود  مالی شرکت  گزارشگری   بر 
 »گزارش کنترل های داخلی« به هیئت  مدیره افشا نشده 
باشد یا افشای آن ناقص باشد، این موضوع باید در گزارش 
حسابرس تصریح و نسبت به اثرات آن بر دستیابی شرکت 

به اهداف تعیین شده، موضع گیری شود.

چهارچوب كنترل های داخلی:
سیستم کنترل های داخلی باید دربرگیرندة سیاست ها، رویه ها، 

وظایف، فعالیت ها و سایر جنبه هایی باشد که در مجموع:
به حصول اطمینان معقول از این که از منابع و دارایی های 
آن در برابر اتالف، تقلب و سوء استفاده محافظت می گردد 

کمک کند.
به حصول اطمینان معقول از این که عملیات شرکت، کارا و 

اثربخش انجام می شود، کمک کند.
به حصول اطمینان معقول از کیفیت گزارشگری مالی 
کمک کند. این امر مستلزم به کارگیری فرآیندها و نگهداری 
مستندات مناسب جهت انتقال اطالعات قابل اتکا، مربوط 

و به موقع است.
و مقررات  قوانین  از رعایت  اطمینان معقول  به حصول 
مربوط و هم چنین رعایت سیاست های داخلی و مرتبط با 

کسب و کار توسط مدیران و کارکنان شرکت کمک کند.
سیستم کنترل های داخلی هر شرکت با توجه به اندازه و نوع 
فعالیت آن متفاوت  است، اما این سیستم در هر شرکت 
باید به گونه ای طراحی، مستقر، اجرا و مستندسازی شود که 

دربرگیرندة تمام اجزای زیر باشد:
محیط کنترلی
ارزیابی ریسک

فعالیت های کنترلی
اطالعات و ارتباطات  

نظارت

كميتة حسابرسی:
مدیریت ارشد شرکت باید کمیتة حسابرسی را زیر نظر 
هیئت مدیره، مطابق با ضوابط سازمان تشکیل دهد. اعضای 
کمیتة حسابرسی باید متشکل از سه تا پنج نفر و اکثریت 
آن ها مستقل و دارای تخصص مالی باشند. ریاست کمیته 
با عضو مستقل یا عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره است. 
عالوه بر این، شرکت باید واحد حسابرسی داخلی را زیر نظر 
کمیتة حسابرسی تشکیل دهد. واحد حسابرسی داخلی 
باید به طور مستمر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی 
را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج را به کمیتة 
حسابرسی و هیئت مدیره گزارش کند و روش های بهبود 
سیستم کنترل های داخلی را پی گیری کند. مدیر حسابرسی 
داخلی با پیشنهاد کمیتة حسابرسی و تصویب هیئت مدیره 
منصوب می شود و باید دارای صالحیت های علمی و حرفه ای 

الزم باشد.
هیئت مدیرة شرکت مکلف است عالوه بر کنترل های داخلی 
عملیاتی و رعایتی، کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری 
مالی را به منظور دستیابی به اطمینان معقول در خصوص 
به موقع بودن و قابلیت اتکای گزارشگری مالی طراحی و 

به  کار گیرد.
 کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شامل سیاست-
ها، رویه ها و اقداماتی است که حداقل در خصوص موارد زیر 

اطمینان معقول ایجاد می کند:
نگهداری مستندات مناسب در خصوص معامالت و رویه-

های حاکم بر گزارشگری مالی.

ثبت و گزارشگری کلیة معامالت و رویدادهای مالی طبق 
استاندارد های حسابداری و ضوابط الزم االجرا.

وابسته طبق  افشای مناسب و کامل اطالعات اشخاص 
استاندارد های حسابداری و ضوابط الزم االجرا.

جمله  از  شده  پیش بینی  مالی  اطالعات  بودن  منطقی 
اطالعات پیش بینی درآمد هر سهم، اطالعات آتی مندرج در 
گزارش توجیهی افزایش سرمایه و گزارش فعالیت هیئت-

مدیره به مجمع.
مقایسة عملکرد واقعی با بودجه، حداقل در مقاطع 3 ماهه 

و افشای کامل دالیل مغایرت با اهمیت آن ها.
اجرایی  دستورالعمل  طبق  مهم  اطالعات  فوری  افشای 

افشای اطالعات.
پیشگیری و کشف بموقع تقلب ها و سایر تحریف های با 

اهمیت در گزارشگری مالی.
تهیة صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی، مطابق با 

استانداردهای حسابداری و ضوابط الزم االجرا. 

در راستای نیل به اهدافی چون اثربخشی فرآیندهای نظام 
راهبری و کنترل های داخلی، سالمت گزارشگری، اثربخشی 
حسابرسی داخلی، استقالل و اثربخشی حسابرس مستقل 
و نیز رعایت قوانین، مقررات و الزامات، کمیتة حسابرسی 
سال  در  عام(  )سهامی  خوازمی  سرمایه گذاری  شرکت 
1392 تشکیل شده و ضمن تدوین و تصویب  »منشور 
کمیتة حسابرسی« و »منشور فعالیت واحد حسابرسی 
داخلی« و انتصاب رئیس حسابرسی داخلی، جلسات کمیتة 
حسابرسی به صورت منظم در شرکت تشکیل و اقدامات 
الزم در خصوص استقرار و بهبود سیستم کنترل های داخلی 

به صورت مجّدانه در حال انجام است. 

فهرست منابع:
محسن غالمرضایی – منصور مافی – راهنمای ارزیابی کنترل های داخلی 

حاکم بر گزارشگری مالی – )1392(
مسعود محمدپور – شاهرخ شهرابی – بازاندیشی حسابرسی داخلی – 

)1393(
امیر پوریا نسب – کیهان مهام )سازمان حسابرسی( – کنترل داخلی – 
چهارچوب یکپارچه/گزارش تحقیق کمیتة سازمان های مسئول کمیسیون 

) Internal Control integrated Framework( تردوی
یحیی حساس یگانه – پایندگی و حاکمیت شرکتی – مجلة حسابدار 

شمارة 217
آیین نامة نظام راهبری شرکتی، شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران

رضا نظری – محمد صیادی – چهارچوب هایی برای ایجاد و ارزیابی کنترل-
های داخلی – مجلة حسابرس شمارة 71

محمد جواد صفار – فرهود صابری سرابی – کوزو در گذر سال ها – مجلة 
حسابرسی شمارة 78

سازمان بورس و اوراق بهادار – دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران – قابل دریافت 

)1391( -  www.seo.ir از پایگاه
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مديريت

سيد اصغر ابن الرسول؛ استاديار دانشگاه، دكتری تخصصی مهندسی صنايع   
امير رسولی؛ كارشناس ارشد، مديريت تکنولوژی
 رضا درخشانی؛ كارشناس ارشد، مهندسی صنايع

چكيده: 
مدیریت دانش نیاز به در نظر گرفتن سه عنصر مرتبط با هم تحت عنوان افراد، فرآیندها و 
فن آوری دارد. بیشتر فعالیت های موجود که صرفا روی افراد یا فن آوری متمرکز شده است، 
اغلب به حذف یا در نظر نگرفتن دو عنصر دیگر می انجامد. با این حال، بدون فکر کردن در 
مورد فرآیند، روش، افراد، سازمان و حتی فن آوری انجام فعالیت ها، هرگونه پیاده سازی طرح 
مدیریت دانش در بهترین حالت خطرناک است و در بدترین حالت محکوم به شکست است. 
در این مقاله ضمن تعریف مفاهیم مدیریت دانش، نسبت به ارائة مدل سازمان بهره وری آسیایی 

می پردازیم و در انتها مکانیزم ها و ابزارهایی را جهت جاری سازی این مدل معرفی می کنیم. 

مقدمه
امروزه دانش به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل موفقیت کشورهای توسعه یافته تلقی می شود و 
تمامی دانشمندان مدیریت بر این باور هستند که دانش یکی از منابع اصلی و جزو دارایی های 
اصلی سازمان محسوب می شود. با مطرح شدن علوم دانشی از سال 1999 تا کنون، همواره 
یادگیری دانش مورد توجه کشورهای مختلف اعم از درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. 
در کشور ما نیز در این خصوص مطالب زیادی نوشته شده و سازمان های زیادی اقدام به 
استقرار مدیریت دانش کرده اند، اما تا چه حد دانش آن ها منجر به رشد سازمان ها شده است 

جای تامل دارد.
چگونگی شکل گیری دانش و فرآیند تبدیل افکار به مستندات، جمع آوری، ثبت و 
ضبط و به اشتراک گذاری آن برای نسل های فعلی و آتی که از جمله سرمایه های 
سازمانی هستند، می تواند در توانمندسازی سازمان و منابع انسانی در جهت افزایش 
بهره وری، سودآوری و کسب مزیت های برتر و رقابتی به عنوان یک رویکرد پایدار مدیریتی به 

کار گرفته شود. 
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته های علمی به معنای در دسترس قرار 
دادن نظام مند اطالعات و اندوخته های علمی است، به گونه ای که هنگام نیاز در اختیار 
افرادی که نیازمند آن ها هستند قرار گیرند تا آن ها بتوانند کار روزمرة خود را با بازدهی 
بیشتر و موثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای 

شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش و تطبیق بینش ها و تجارب در سازمان است.
در حال حاضر متدولوژی ها، ساختارها و مکانیزم های مختلفی به منظور مدیریت دانش 
در سازمان ها ارائه شده است. یکی از این مکانیزم ها ساختار مدیریت دانش سازمان 
بهره وری آسیایی1 است، که در ماه سپتامبر سال 2007 میالدی توسط این سازمان 

ارائه شد.
این مدل براساس تجارب مدیریت دانش در چندین کشور آسیایی )چین، هند، ژاپن، 
مالزی، فیلیپین و ...( و تجارب خوب در کشورهای آمریکا، استرالیا و اروپا است. چهارچوب این 

مدل ساده و قابل فهم بوده و تمامی راهکارهای دانش را در بر گرفته است.
پس از تعریف مفاهیم مربوط به دانش و انواع آن و همچنین ارائة تعاریف علمی مرتبط با 
مدیریت دانش و تعریف نسل های تاریخی مدیریت دانش، این مقاله به طور مبسوط ساختار 
مدیریت دانش APO را تشریح می کند و سپس به منظور پیاده سازی ساختار فوق، پیشنهاداتی 

را در خصوص استفاده از ابزارهای مختلف در هر مرحله از مدل، ارائه می کند.

تعاريف
2-1- دانش

از اطالعات و مفاهیم به هم  پیوسته دربارة یک موضوع  دانش عبارت است از مجموعه ای 
خاص که به دارندة آن توانایی ذهنی زیادی برای انجام اقداماتی در رابطه با آن موضوع اعطا 

معرفی مدل سازمان بهره وری آسيايی )APO(؛

راهکارنوین
مدیریتدانش
درسازمانها
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می کند. 
اصوال دانش به دو دسته؛ دانش آشکار یا تصریحی و دانش پنهانی یا ضمنی تقسیم 
می شود. دانش آشکار را می توان در قالب عبارات و اعداد بیان کرده و به راحتی آن را 
انتقال داد. دانش پنهانی در مقابل در افکار کارکنان یافت می  شود از جمله مهارت های 

آنان، تجارب، اندیشه ها و ... )جلوداری، 1393(
2-2- مدیریت دانش

فرآیند دانش تا زمانی که به فرآیندها یا امور سازمانی ملحق نشده است و به صورت 
ایده آل در تمامی سطوح سازمانی جاری نشده باشد، معنی نخواهد داشت. اگر سازمانی 
به صورت  فرایندهای کلیدی  اجرایی کند که در  به شکلی  را  فرآیند دانش  بتواند 
الحاق شده باشد،  بهره وری، سودآوری و احتماال رشد سازمان را به  سیستماتیک 

صورت ناباورانه بهبود خواهد داد. مدیریت دانش یک رویکرد چند بعدی است که در 
برگیرندة نظام های چندگانة ساختاریافته برای اجرای آن است.

نمونه هایی از تعاریف انجام شده در خصوص مفهوم مدیریت دانش عبارتند از:
مدیریت دانش ارتقاء یک رویکرد جامع براي شناسایي، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و 
ارزشیابي یک سرمایة اطالعاتي سازمان است. این سرمایة اطالعاتي ممکن است، 

)1999 ,Gartner Group(  .داده ها، اسناد، خط مشي و رویه ها باشد
مدیریت دانش فرآیندي است که طي آن سازمان به تولید ثروت از دانش یا سرمایة 

)1995,Nonaka&Takuchi( .فکري خود مي پردازد
مدیریت دانش یعني استفادة خالق، مؤثر و کارآمد از کلیة دانش ها و اطالعات 
  ,McDonald(. در دسترس سازمان به نفع مشتري و درنتیجه به سود سازمان

)2002
مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردي و جمعي از طریق فرآیند تولید 
دانش، تسهیم دانش و به کارگیري آن به کمک فناوري به منظور دستیابي به اهداف 

سازمان. )بقایی نیا، 1386(
مدیریت دانش به کارگیري سرمایة فکري براي تفوق سازمان در رقابت با سازمان هاي 
همتا، همچنین پاسخ هاي نوآورانه ای براي چالش هاي جدید و اهرمي براي عمل و 

یک میانجي است. )عالقه بند،1382(
مدیریت دانش به عنوان جمع آوري، توزیع و استفادة کارا از منابع دانش تعریف شده 

است. )داون پورت, 1998(
مدیریت دانش به عنوان مجموعه اي از رویه ها، زیرساخت ها و ابزارهاي فني و مدیریتي 
است که در جهت خلق، تسهیم و به کارگیري اطالعات و دانش در درون و بیرون 

سازمان ها طراحي شده اند. )بون فور, 2003(
مرکز بهره وري و کیفیت آمریکا، مدیریت دانش را فرآیند گستردة کسب، سازماندهي، 

انتقال و استفاده از اطالعات در سازمان مي داند.
سازمان بهره وری آسیایی، مدیریت دانش را بدین صورت تعریف می کند:

مدیریت دانش عبارت است از یک رویکرد یکپارچه از خلق، به اشتراک گذاری و اجرای 
دانش برای تقویت بهره وري، سودآوری و رشد سازمانی. )جلوداری،1393(

مدل مدیریت دانش سازمان بهره وری آسیایی
3-1- سیر تاریخی مدیریت دانش

تعریف ارائه شدة مدیریت دانش توسط سازمان بهره وری آسیایی، یکی از چند تعریفی 
است که توسط کارشناسان این امر پیش تر ارائه شده بود و آن بیان تغییرات حاصلة 
ناشی از مدیریت دانش است که در نسل های پنج گانة تاریخی مدیریت دانش بدان 

اشاره شده بود:
3-1-1- نسل اول: سیستم های مبتنی بر تکنولوژی اطالعات و وب سایت ها

این نسل در دهة اول سال 1990 مطرح شد و تمرکز عمده بر تکنولوژی های یکپارچه 
برای پشتیبانی انتقال عمدة دانش تصریحی یا آشکار بوده است.

3-1-2- نسل دوم: گروه های کاری مشترک
این نسل براساس گروه ها و تیم های مشترک کاری یا تحقیقاتی است. این نسل از 
اواسط سال 1990 شروع شد و برخالف نسل اول که کامال تکنولوژی محور بود، مبتنی 

بر کارکنان و تیم ها شکل گرفت.
3-1-3- نسل سوم:فرآیند های توانمند ساز مدیریت دانش

این نسل اواخر دهة 90 شکل گرفت و اساس آن برقراری ارتباط میان مدیریت دانش 
با فرایندهای یادگیری سازمانی بود.

3-1-4- نسل چهارم: مدیریت دانش داخل سازمانی
آخرین توسعه در زمینة مدیریت دانش، توسعة عملکردهای مدیریت دانش در سازمان های 
چند وظیفه ای بوده که توانسته است زنجیره های موثر، ارتباطات، محرک های دانش 

پویا و اقتصاد جوامع مبتنی بر دانش را ایجاد کند. )جلوداری، 1393(
)APO( 3-2- مدل سازمان بهره وری آسیایی

فهم درست و شفاف از تعریف مدیریت دانش می تواند شروع خوبی برای اجرای آن 
باشد ولیکن این امر برای استقرار مدیریت دانش کافی نیست. برای این منظور سازمان 
بهره وری آسیایی )APO(، راهنمای جامعی را برای استقرار مدیریت دانش تهیه کرده 
است. این راهنما فارغ از اندازه یا نوع سازمان، در فرآیند استقرار مدیریت دانش مورد 

استفاده قرار می گیرد. در شکل 1 شمای این مدل آورده شده است.

شکل1- ساختار مديريت دانش سازمان بهره وری آسيايی

همان طور که در شکل نشان داده شده است، نقطة شروع مدیریت دانش درک 
چشم انداز و ماموریت سازمان است، که جهت گیری استراتژیک سازمان را نشان 

می دهد. در این مدل سه سطح به شرح ذیل تعریف شده است:
3-2-1- تعریف سطوح و  اصطالحات به کار رفته در مدل

3-2-1-1- سطح اول: تسهیل گرها 2 یا موتورهای محرکة مدیریت دانش
که عبارتند از:

رهبری
مدیریت  ایجاد  اصلی  عامل  است،  نهفته  سازمان  ارشد  مدیریت  در  که  رهبری 
و  دانش  مدیریت  استراتژی های  همسویی  از  رهبری  است.  سازمان  در  دانش 

پروژه ها با چشم انداز و ماموریت سازمان اطمینان می دهد.
فرآیندها

در  می توانند  باشند،  شده  طراحی  موثر  و  نظام مند  صورت  به  که  فرآیندهایی 
بهبود بهره وری، سودآوری، کیفیت و رشد سازمان نقش موثری را ایفا کنند. 

کارکنان
سازمان  در  را   دانش  ایشان  هستند.  دانش  کاربران  کارکنان  سازمان  یک  در 
خلق می کنند و نقش کلیدی را در به اشتراک گذاری و کاربرد دانش در سطح 

سازمان ایفا می کنند.
تکنولوژی )فن آوری اطالعات3(

به  کمک  برای  تکنیک ها  و  ابزارها  تامین  طریق  از  را  دانش  فرآیند  تکنولوژی 
خلق، ثبت، ضبط و نگهداری، انتشار و کاربرد دانش تسهیل کرده و بدان سرعت 

عمل می بخشد.
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3-2-1-2- سطح دوم: فرآیندهای مدیریت دانش4
که عبارتند از:

شناسایی دانش
کلیدی  و  دانشی  شایستگی های  و  برتر  مزیت های  شناسایی  به  منجر  قدم  این 

سازمان می شود.
خلق و ایجاد دانش

هدف از اجرای این بخش تامین شکاف های دانشی5 
از طریق تبدیل و تولید دانش جدید است. 

ثبت و ضبط و نگهداری دانش
ضبط  و  ثبت  و  جمع آوری  شامل  دانش  نگهداری 
دانش شناسایی شده و خلق شده است. این دانش به 
به سرعت  و  به راحتی  نحوی سازماندهی می شود که 

قابل دسترسی برای کاربران باشد.
به اشتراک گذاری دانش

تداوم  افزایش  دانش،  اشتراک گذاری  از  هدف 
کسب وکار    اهداف  به  دسترسی  منظور  به  یادگیری 

است.
اجرا یا به کارگیری دانش

از دانش سازمان است. به  به مفهوم استفادة مجدد 
عبارت دیگر این اقدام در سازمان، دانش را به عمل 

ترجمه می کند.
3-2-1-3- سطح سوم: نتایج6

بهبود  بهره وری،  تحریک  به  منجر  که  نتایج  این 
سودآوری  افزایش  و  خدمات  و  محصوالت  کیفیت 

و رشد سازمان ها می شود، عبارتند از:
ظرفیت های فردی

توانایی های تیم و گروه
توانایی سازمانی

اجتماعی ظرفیت 
بهره وری

سودآوری
کیفیت

رشد )جلوداری، 1393(
مدیرت  استقرار  تکنیک های  و  ابزارها   -2-2-3

دانش
مختلف  کتب  در  دانش  مدیریت  به کارگیری  برای 
شده  گفته  متعددی سخن  تکنیک های  و  ابزارها  از 
توسط  ارائه شده  ابزارهای  و  تکنیک ها  اما  است. 
که  است  ارزشمندی  ابزارهای  ازجمله   ،APO

به راحتی می توان در سازمان ها از آن استفاده کرد.
در این بخش از مقاله، لیستی از ابزارهای پیشنهادی سازمان بهره وری آسیایی که 
در هریک از مراحل پنج گانة سطح دوم مدل )فرآیندهای مدیریت دانش( می توان 
از آن ها استفاده کرد، به تفکیک هر فرآیند در جدول شماره 1 آورده شده است. 
هدف کلیدی سازمان بهره وری آسیایی توسعة راهنمای آموزشی از طریق درک 
عمیق ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش، به منظور کمک به سازمان های ملی 
بهره وری و افزایش توانایی های مشاوران مدیریت دانش است. ابزارهای ارائه شده 
بهره وری آسیایی  و کارشناسان مدیریت دانش در سال  در فوق توسط سازمان 

2009 در سنگاپور مورد بررسی قرار گرفته و به تایید رسیده است.

جمع بندی و نتيجه گيری
مدل  دانش،  مدیریت  و  دانش  مفاهیم  و  ادبیات  بر  مروری  از  پس  مقاله  این  در 

سازمان بهره وری آسیایی )APO( جهت اجرای نظام مدیریت دانش در سازمان ها 
هر  تفکیک  به  مدل،  جاری سازی  منظور  به  سپس  شد.  تشریح  مبسوط  به طور 
از  مدل،  این  از  استفاده  است  امید  شد.  پیشنهاد  مکانیزم هایی  و  روش ها  حوزه، 
نظام مدیریت دانش به عنوان یک رویکرد پایدار مدیریتی در جهت افزایش بهره-

وری و سود آوری و کسب مزیت های برتر و رقابتی استفاده کند.

1- Asian Productivity 
Organization Knowledge 
Management Framework
2- Accelerator
3- Information Technology
4- Knowledge Process
5- Knowledge Gap
6- Outcomes

مراجع و منابع
جلوداری ممقانی، بهرام، »مدیریت دانش، 
استقرار«،  تکنیک های  و  ابزارها  فرآیندها، 
و  آموزش  مرکز  انتشارات   ،)1393(

ایران صنعتی  تحقیقات 
مدیریت  »تلفیق   )83( ایازال  بابایی، 
دانایی و یادگیری سازمانی« تدبیر ،146.

جدول 1- ارتباط ميان فرآيندها و ابزارهای مديريت دانش )جلوداری، 1393(

فرآيندهای مديريت دانش ابزارها و روش های توصيه شده

شناسایی دانش

APO ابزار ارزیابی مدیریت دانش

کافه دانش

کار گروه ها و انجمن های دانشی

ساخت زنجیره های دانش

خوشه های دانش

شناسایی کارکنان دانشی

فضای کاری مشارکتی-مجازی

طرح ریزی نقشة دانش

مدل بلوغ و رشد مدیریت دانش

برنامه های استاد شاگردی و مربی گری

خلق و ایجاد دانش

توفان فکری

گرفتن ایده ها و یادگیری

بازنگری آموزه ها

بازنگری بعد از اقدام

فضای فیزیکی با کارهای اشتراکی

 کافه دانش

کار گروه ها و انجمن های دانشی

پایگاه های دانشی

وب الگ ها

انتقال صدا و تصویر از طریق اینترنت

جست وجوی پیشرفته

خوشه های دانش

شناسایی کارکنان دانشی

فضای کاری مشارکتی-مجازی

برنامه های مشاوره/مربی گری

پورتال دانش
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 .)82( رحمانی  ش.  و  ر.  دوست،  باران 
کیفیت  مدیریت  تطبیقی  رابطة  »بررسی 

جامع و سازمان یادگیرنده.« تدبیر 134.
کیفیت  فرآیند   .)82( ج.  باقری نژاد، 
فراگیر در رویارویی با عصر دانایی. دومین 
دانشگاه  صنایع.  مهندسی  ملی  کنفرانس 

یزد.
دانش،  مدیریت   .)82( ح.  پاک سرشت، 

دانشکار. انتشارات 
کارشناسی  سمینار   .)84( ن.  خواسته، 
مدیریت  حوزة  دو  ارتباط  عنوان  با  ارشد 
مهندسی  کیفیت.  مدیریت  و  دانایی 

تربیت مدرس. تهران،  صنایع. 
مدیریت   .)81( پروساک  و  داونپورت  

دانشکار. انتشارات  دانش، 
حرکت  دانش،  مدیریت   .)82( ف.  عدلی، 
فراشناختی  انتشارات  دانش،  فراسوی  به 

اندیشه.
 .)83( فصیح  ا.  ص.  ت.  و  ک.  کاست، 
استراتژی  یک  دیدگاه  از  دانش  »مدیریت 

تجاری.« علوم اطالع رسانی 18)34(.
»مدیریت   .)1382( ج.-س.  م.  کالنتر، 

دانش در سازمان.« تدبیر 142.
)85(.پروژه  طرزی  و.  م.  مومنی، 
تدوین  عنوان  با  ارشد  کارشناسی 
مدیریت  پیاده سازی  الزامات 
محصول  توسعة  فرآیند  در  دانش 
مدیریت  دورة  خودرو.  صنعت  در 
مدیریت  سازمان  اطالعات،  فناوری 

. صنعتی
جامع  پایگاه   .)85( م.  هاشم زاده، 
مدیریت  ایران-حوزة  صنایع  مهندسی 

دانش، 
کارشناسی  پایان نامة   .)82( یحیی پور 
ارشد با عنوان شناسایی و تدوین عوامل 
برنامه ریزی  نظام  عمر  چرخة  بر  موثر 
دانایی.  مدیریت  رویکرد  با  بنگاه  منابع 
مدیریت  سازمان  اجرایی،  مدیریت 

صنعتی.
یو، چ. م. )1384(. »نقش و تاثیررهبران 
مدیریت  نهادینه سازی  در  سازمانی 
مجلة  کنونی.«  سازمان های  در  دانش 
مدارک  و  اطالعات  مرکز  الکترونیکی 

ایران. علمی 
مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی 
ترجمه:  کالست،  کارل  نوشته:  تجاری، 
صدیقه احمدی فصیح )کارشناس ارشد 
ایران( اسالمی  کتابخانه ملی جمهوری 

Adamson, I. (۲۰۰۵). «Knowledge 
Management: The Next 
Generation of TQM? » TQM 
16(48-)
ICenter, O. C. (۲۰۰۲). 
Knowledge Management, 
Maximizing Human Potential, 
OSD comptroller Icenter. ۲۰۰۷.
Laudon (۲۰۰۴). Management 
Information Systems, Prentice 
Hall.
Turban, Leidner, et al. (۲۰۰۶). 
Information Technology for 
Management, Transforming 
Organizations in the Digital 
Economy, John Wiley & Sons.
Bounfour, A. (2003). The 
Management of Intangibles, the 
Organisation’s Most Valuable 
Assets, Roudlege, London.
Davenport, T. H. & Prusak, L. (1998). Working Knowledge: 
How Organizations Manage What the Know. Boston, 
Massachusetts, Harvard Business School Press

ادامه جدول 1- ارتباط ميان فرآيندها و ابزارهای مديريت دانش )جلوداری، 1393(

ثبت و ضبط و نگهداری دانش

بازنگری آموزه ها

بازنگری بعد از اقدام

کافه دانش

کار گروه ها و انجمن های دانشی

رده بندی

کتابخانه اسناد با رویکرد مدیریت اسناد

پایگاه های دانش

وب الگ ها

خوشه های دانش

پورتال های دانشی

اشتراک گذاری ویدئویی

انتقال صدا و تصویر از طریق اینترنت

به اشتراک گذاری دانش

کمک کارشناسی قبل از شروع پروژه

بازنگری آموزه ها

بازنگری بعد از اقدام

داستان سرایی
کار گروه ها و انجمن های دانشی

رده بندی

کتابخانة اسناد

پایگاه های دانشی

وب الگ ها

خدمات شبکه های اجتماعی

خوشه های دانش

شناسایی کارکنان دانشی

ابزارهای جست وجوی پیشرفته

به کارگیری دانش

کمک کارشناسی قبل از شروع پروژه

فضای فیزیکی با کارهای اشتراکی

کافه دانش

رده بندی

پایگاه های دانشی

وب الگ ها

خوشه های دانش

پورتال های دانشی

شناسایی کارکنان دانشی

ابزارهای جست وجوی پیشرفته

 برنامة شایستگی دانش کارگران
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الکل چوب،  و  الکل  متیل  نام های  با   )CH3OH(متانول
ساده ترین الکل است و به طور گسترده در صنایع رنگ، رزین، 
حالل، تخت سه ال و ضد یخ استفاده می گردد. این ماده به 
صورت مایع سبک، فرار، بدون رنگ و قابل اشتعال با شعله ای 
بی رنگ است. تصمیم در مورد ترکیب سوخت، ترکیب بنزین 
و   )Dimethyl Ether( اتر  متیل  دی  و   )Gasoline(
MTO/( بخش نوظهور متانول به الفین و متانول به پروپیلن

MTP(  منجر به رشد بی سابقة تقاضای متانول گردیده است. 
در بلندمدت بیشتر این تقاضا به وسیلة تولید متانول به طور 
یکپارچه پاسخ داده می شود. مقیاس این واحدهای جدید در 
اثری  الفین،  کنار زمان بندی راه اندازی واحدهای متانول و 
قابل توجه بر بازار تجاری متانول دارد، به طوری که در نهایت 
تولیدکنندگان متانول، بازار تجاری متانول را به صورت یک 
بازار جایگزین برای بازار الفین می نگرند. در ایران نیز به دلیل 
این که بخشی از سهم صادرات غیرنفتی کشور را محصوالت 
پتروشیمی تشکیل می دهد، تحوالت این ماده می تواند بر 
ارزش صادرات غیرنفتی ایران مؤثر باشد. ظرفیت تولیدی 
متانول ایران بالغ بر 5 میلیون تن است، که پتروشیمی زاگرس 
واقع در عسلویه با 3,3 میلیون تن بیشترین ظرفیت در کشور 

را داراست.
اغلب خوراک شرکت های تولیدکنندة متانول به دو دسته 
گازمحور و ذغال سنگ محور تقسیم می گردد. در سال 2006، 

84درصد از خوراک مجتمع های تولید متانول گاز 
طبیعی و تنها 12درصد بر مبنای ذغال سنگ بوده 
است. در سال 2012 این نسبت ها به ترتیب به 
62 و 37 درصد تبدیل شده اند. همین طور که به 
جلو می رویم، سهم گاز طبیعی و ذغال سنگ برابر 
مبنای  بر  واحدهای  از  حدود 98درصد  می شود. 
ذغال سنگ در چین قرار دارند. چین 54درصد از 
ظرفیت و 43درصد از تولید جهانی متانول را به خود 
اختصاص داده است. با نرخ رشدی که برای تقاضای 
متانول در چین پیش بینی می شود )12درصد(، اگر 
متانول به این کشور وارد نشود، کارخانه های داخلی 
کار کنند؛  با 100درصد ظرفیت  باید  این کشور 
ظرفیتی که هم اکنون به دلیل در دسترس نبودن 

کافی خوراک حدود 60درصد است.

کمبود خوراک گاز در بین تولیدکنندگان متانول در منطقة 
خاورمیانه مسئله ای است که توسعة این صنعت در منطقة 
خاورمیانه را با چالش مواجه کرده است. ایران البته از این 
امر مستثنی است و توانایی تامین خوراک از منطقة پارس 
جنوبی را دارا است اما به دلیل تحریم های بین المللی امکان 
انتقال فناوری را ندارد. از بین تولیدکنندگان منطقة خاورمیانه، 
عربستان سعودی گسترده ترین صنایع پایین دستی متانول را 
دارا است. ظرفیت نصب شده در این منطقه تا سال 2022 
به 27 میلیون تن خواهد رسید. همچنین میزان صادرات و 
تقاضای متانول در این منطقه در سال 2022 به ترتیب به 

21,5 و 3,9 میلیون تن خواهد رسید. 
قیمت متانول پس از دورة باثباتی که در قیمت های باالی 
350 دالر داشت، پس از کاهش بیش از 50 درصدی قیمت 
نفت، تا قیمت 230 دالر نیز رسید و پس از چند ماه افزایش 
و رسیدن به قیمت های باالی 300، دوباره  تا قیمت 255 
فعاالن  از  بسیاری  برای  که  سؤالی  است.  رسیده  نیز  دالر 
حوزة پتروشیمی و بازار سرمایه پیش می آید، این است که 
با توجه به سهم باالی 40 درصدی ذغال سنگ در خوراک 
تولیدکنندگان متانول جهانی که اغلب در چین فعال هستند، 
نقطة سربه سری و حد ضرر این پتروشیمی ها تا چه قیمتی 
است. به عبارت دیگر با کاهش قیمت متانول تا چه قیمتی، 
حاشیة سود تولیدکنندگان متانول بر پایة سوخت ذغال سنگ 

باقی می ماند. برای پاسخ به این پرسش از اطالعات یک شرکت 
پتروشیمی در شمال شرق چین که از سوخت ذغال سنگ و 
با استفاده از تکنولوژی لورگی آلمان بهره می برد، استفاده 
شرکت های  از  بسیاری  که  است  ذکر  شایان  است.  شده 
پتروشیمی در کشور نیز از این تکنولوژی استفاده می کنند. 
سرمایة اولیة به کار رفته شده در شرکت 1236 میلیون دالر 
و ظرفیت اسمی تولید آن 1,8 میلیون تن در سال است، که 
با ظرفیت عملی 90 درصد فعالیت می کند. فرایند تولید در 
این شرکت به این ترتیب است که ذغال گرمایی در ابتدا 
به گاز ترکیبی و سپس به متانول تبدیل می گردد. از لحاظ 
نسبت خوراک و محصول، به ازای هر 1,6 تن ذغال مصرفی، 
1 تن متانول تولید می گردد. هر کیلوگرم ذغال گرمایی توان 
تولید 5000 کیلوکالری انرژی را دارد. با توجه به قیمت 350 
دالری متانول، شرکت از حاشیة سود خالص 40درصدی و 
بازده سرمایه گذاری 20 درصدی برخوردار بوده است. این 
در حالی است که در قیمت های کنونی متانول)290 دالر( 
هنوز حاشیة سود شرکت بالغ بر 30 درصد است. با تحلیل 
نقطة سربه سری این شرکت به این نتیجه رسیدیم که قیمت 
206 دالری متانول، قیمتی است که پایین تر از آن شرکت 
زیان ده می گردد. بنابراین شرکت های پتروشیمی ذغال محور، 
تا قیمت مزبور می توانند با سوددهی به فعالیت خود ادامه 
البته ممکن است بررسی موارد بیشتر، قیمت های  دهند. 
سربه سری  نقطة  این  از  متفاوتی 
مورد  در  همچنان که  دهد.  ارائه  را 
قیمت سربه سری تولید نفت شیل 
دارد.  وجود  نظرهایی  اختالف   هم 
می تواند  متانول  قیمت  همچنین 
مانند قیمت هر کاالی دیگر متاثر از 
عوامل مختلفی باشد، که برآیند آن بر 
قیمت اثرگذار باشد. اما آن چه از این 
بررسی حاصل می گردد این است که 
ذغال محور  پتروشیمی  شرکت های 
چینی،  شرکت های  علی الخصوص 
حد باالیی از تحمل را در برابر کاهش 
قیمت متانول می توانند از خود نشان 

دهند.

متانول با خوراک ذغال سنگ
نقطةسربهسریبرایتولیدکنندگان

 سيدمحمدتقی پورمقيم
 سيدمحمدهادی رضوی

)كارشناسان شركت سرمايه گذاری آتی نگر سپهر ايرانيان(
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كارشناس نظارت كارگاه
کارشناس نظارت کارگاه، مسئول ایجاد هماهنگی الزم بین 
تیم نظارت بوده و وظیفة کنترل و بررسی گزارشات پیشرفت 
کار، صورت وضعیت های پیمانکار)ان( اجرایی طرف قرارداد با 
شناسایی گلوگاه های عملیات اجرایی پروژه و بررسی و شناسایی 
نحوة  و  پروژه  اجرایی  فعالیت های  از  هریک  منطقی  ارتباط 
وابستگی آن ها با یکدیگر را دارد. کارشناس نظارت کارگاه زیر 
نظر مستقیم مدیر ساختمان و نصب پروژه انجام وظیفه کرده و 

به ایشان نیز گزارش می کند.
شرحوظایفومسئولیتهایکارشناسنظارتکارگاه

بررسی دقیق کلیة مدارک مرتبط با نظارت ساختمان و نصب 
بازنگری )در  ارائة نقطه نظرات )در صورت وجود( و  پروژه و 

صورت نیاز(
دریافت گزارشات از کارشناسان نظارت کارگاه و حصول اطمینان 

از انجام فعالیت های اجرایی توسط پیمانکار )ان( مطابق با:
برنامة زمانبندی ساختمان و نصب پروژه 

رویه های تاییدشدة پروژه 
دستورالعمل های پروژه 
مدارک AFC 1 پروژه 

مدارک تاییدشدة سازندگان پروژه
همکاری نزدیک با دفتر فنی پیمانکار)ان( در ارتباط با عملیات 
اجرایی و پاسخگویی به اشکاالت و تداخالت فنی که در حین 
به  فنی  پیشنهادات  و  راهکارها  ارائة  و  به وجود می آیند  اجرا 

پیمانکار)ان(. 
بررسی و تهیة گزارش از صالحیت علمی و فنی پیمانکار)ان( 
جزء، از طریق دریافت مدارک معتبر جهت ارائه به مدیر ساختمان 

و نصب پروژه. 
نطارت مستمر بر فعالیت های کلیة کارشناسان نظارت کارگاه و 

ایجاد هماهنگی بین آن ها.
کنترل و بررسی گزارش های ارائه شده توسط کارشناسان نظارت 
در خصوص وضعیت نفرات، ابزارآالت و تجهیزات پیمانکاران و 
در صورت مورد تایید بودن صدور مجوز شروع فعالیت اجرایی2 یا 

صدور مجوز شروع مرحلة بعدی کار. 
همکاری با تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت تهیة برنامه های 

هفتگی، ماهیانه و کوتاه مدت و بلندمدت.
بررسی برنامه های زمانبندی ارائه شده از طرف پیمانکار و رفع 
نواقص و ارائة راهکارهای عملی جهت اجرای سریع و صحیح 
زمان های  به  توجه  با  ناخواسته  توقفات  از  جلوگیری  و  کار 

پیش بینی شده.

ارائة رهنمودهای الزم در مورد اجرای پیوسته و مستمر پروژه و 
جلوگیری از توقف کارها. 

 نظارت و کنترل بر توزیع ماشین آالت نیروی انسانی و ابزار و 
مصالح پای کار پیمانکار)ان( با توجه به حجم فعالیت های پروژه.
و  انسانی  نیروی  خصوص  در  روزانه  گزارشات  کلیة  تائید 

ماشین آالت در حال کار و آماده به کار. 
نظارت بر رعایت اصول ایمنی، حراست کارگاه مطابق با الزامات 

تعیین شدة پروژه. 
بررسی و کنترل متره و برآوردهای انجام شده و فهرست مقادیر3 

های محاسبه شده توسط نفرات نظارت.
)ان(  پیمانکار  اصالح صورت وضعیت های  و  کنترل  بررسی، 
اجرایی طرف قرارداد با شرکت و ارائه به مدیر ساختمان نصب 

پروژه جهت تایید.
دریافت گزارشات اصالح شدة روزانه، هفتگی و ماهیانة پیمانکاران 

از کارشناسان نظارت و ارائه به کنترل پروژه. 
با  بایگانی مناسب نسخ اصل کلیة سوابق مرتبط  بر  نظارت 
نظارت ها، تاییدیه ها)Permit( و... و کلیة گزارشات نظارت در  

طول اجرای فاز ساختمان و نصب.
هماهنگی جهت تحویل فعالیت های اجرایی انجام شده به کارفرما 

از طریق مدیر ساختمان و نصب پروژه.

كارشناس كنترل كاالی كارگاه
از آخرین وضعیت  کارشناس کنترل کاال به طور کلی اطالع 
کاالهای پروژه، کنترل کاالهای ورودی از لحاظ کمی و کیفی، 
شرکت در جلسات فنی مدیر پروژه و پیمانکار)ان( پروژه را بر 
عهده دارد. کارشناس کنترل کاال زیر نظر مستقیم مدیر ساختمان 

و نصب پروژه انجام وظیفه و به ایشان نیز گزارش می کند.

کاالی کنترل کارشناس مسئولیتهای و وظایف شرح
کارگاه

اجرای فعالیت های کنترل کاال مطابق با رویه ها، دستورالعملها و 
مدارک پروژة ذی ربط.

هماهنگی و پیگیری در خصوص دریافت اطالعات به روز در 
مورد وضعیت کاالهای موجود و درخواستی پروژه4 بر اساس 

زمان رسیدن کاالی درخواستی پروژه به کارگاه،... 
پیگیری و هماهنگی با پیمانکار جهت فراهم آوری امکانات مورد 
نیاز برای تخلیة کاال از کامیون به محض رسیدن کاال به کارگاه 

و اتخاذ تدابیر الزم جهت انبار آن در صورت نیاز.
هماهنگی با تیم ساختمان و نصب و دیگر تیم ها جهت تعیین 

اولویت هاي کاال و تجهیزات و پیش بیني و انجام پیش نیازها.
کنترل اقالم دریافتی از نظر کمی و کیفی هنگام رسیدن کاال 
و مطابقت با Packing List و نظارت بر تهیة گزارش –در 

صورت نیاز- و تایید گزارش مربوطه.
و کیفی الزم هنگام رسیدن کاال و  کنترل های کمی  انجام 
کاالی  فنی  مشخصات  بین  مغایرت  گزارش  تهیة  پیگیری 
دریافتی، معیوب بودن یا تناقض در تعداد آن ها در صورت وجود، 
دستور تهیة گزارش OSD&F 5 به پیمانکار و کنترل و تایید 

گزارش مربوطه. 
در  دریافتی  کاالی  بازرسی  انجام  بر  نظارت  و  هماهنگی 
در  کارفرما  تایید  اخذ  و   6  MRI گزارش  کنترل  و  کارگاه 

.MRI مورد
تحویل کاالی دریافتی به پیمانکار)ان( پس از انجام عملیات 

.7 MHO کنترل و بازرسی های الزم و تهیة گزارش
تحویل قطعات یدکی کاالهای پروژه به کارفرما و تهیة گزارش 

.8 SPHO
 OSD&F,MRI, MHO, SPHO ارائة گزارش های
دفتر  به  ارسال  جهت  پروژه  نصب  و  ساختمان  مدیر  به 

مرکزی. 
نظارت بر پیمانکار در خصوص نگهداری، انبارش کاالی پروژه و 
تعیین تکلیف کاالی معیوب مطابق با دستورالعمل ها و رویه های 

ارائه شده از طرف کارفرما.
کنترل و پایش باالنس کاالی پروژه در هریک از دیسیپلین ها.

خصوص  در  پروژه،  کارگاهی  مهندسی  تیم  با  هماهنگی 
نیازمندی های کاال و MTO و تغییرات MTO کاال.  

و  )دریافتی  پروژه  کاالی  وضعیت  دوره ای  گزارش  ارائة 
تحویل شده به  کارگاه، کاالهای معیوب، کسری ها، کاالهای 
مازاد، وضعیت انبارش کاالی پروژه،...( به مدیر ساختمان و 

نصب پروژه.
بازدید روزانه از شرایط فیزیکي کاالها و تجهیزات در محل انبار.

تهیة گزارش آماري از میزان کل کاالي مصرف شده در زمان 
تکمیل پروژه.

له مقا

وظایف و مسئولیت های کارکنان کارگاه
در پروژه های ساختمان و نصب

)قسمت چهارم( 

*دكتر اصغر ابن الرسول)معاون طرح و برنامة گروه سرمايه گذاری خوارزمی(
*دكتر شهرام قبادی)كارشناس ارشد برنامه ريزی، سنجش عملکرد و پروژه در معاونت طرح و 

برنامة گروه سرمايه گذاری خوارزمی(

1- Approved For Construction
2- Work Permit
3- Bill of Quantity (BOQ)
4- Material Take-Off (MTO)
5- Overage, Shortage, Damage & Off-spec.
6- Material receiving Inspection
7- Material Hand Over
8- Spare Part hand Over
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محمدعلی مومنی

رباتهارابیخیال
سرمایهدارهارابچسبید!

را متحول می كنداين مرورگر وب گردی 

مواظب باشيد ربات ها شما را نخورند!
دعا کنید ربات ها دست از سر ما بردارند تا همین چند میلیون جمعیت بی کار بروند سر کار، تا بعد 

نوبت اشتغال زایی برای ربات ها برسد.
در ژاپن هتلی افتتاح شده که همه کارکنان آن ربات ها هستند. از همان پذیرش سروکار مهمان با ربات است 

تا کسی که چمدان را حمل می کند، یا کسی که خیلی روان به پرسش های مهمان ها پاسخ می دهد.
یکی از ربات ها در اتاق شما، گوش به فرمان است که اندازه صدا و نور را کم یا زیاد کند. می توانید پیام بدهید 

که ربات ها برای تان حوله و غذا بیاورند. همین طور با سوار شدن بر یک ربات در هتل جابه جا شوید.
خالصه این هتل جان می دهد برای آدم های تنبلی که دست به سیاه و سفید نمی زنند و حتی 

زورشان می آید برق را خاموش و روشن کنند.
اما این تنبلی اگر بیشتر شود و ربات ها همه جا را بگیرند، نان شما هم آجر می شود.

از ربات ها نترسيد
این هم فوبیای خیلی هاست که »روزی ربات ها جهان را تسخیر می کنند«.

نباید  ربات ها  »از  می گوید:  معروف  فیزیک دان  یک  اما  دیده ایم.  سینما  در  که  فیلم هایی  مثل 
ترسید.«

این فیزیک دان معروف کسی نیست جز استیون هاوکینگ که گفته »پیشرفت ربات ها به خودی خود 
نگران کننده نیست و چیزی که باید نگرانش باشیم، نظام سرمایه داری و استفاده آن از پیشرفت های 

تکنولوژیک است.«
روزافزون  به کارگیری  »آیا  این که  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  هاوکینگ  نوشته:  میدان  وب سایت 
به شمار  تهدید  انسان ها، یک  بی کار کردن  با  با ماشین،  انسانی  کار  نیروی  ربات ها و جایگزینی 

نمی رود؟« گفت:
»اگر ماشین ها همه چیزهایی را که نیاز داریم، تولید کنند، شکل توزیع تعیین کننده خواهد بود. 
اگر ثروت تولیدشده با ماشین تقسیم شود، همه می توانند از یک زندگی مجلل و آسوده لذت ببرند. 
اما اگر صاحبان ماشین ها موفق شوند ضد تقسیم ثروت البی کنند، بیشتر مردم به فقر و بدبختی 
می افتند. به نظر می رسد که روند جاری با شق دوم هم جهت است و تکنولوژی به نابرابری فزاینده 

دامن زده است.«

پیوند)Link(ی  به  بارها  حتما  موبایلی،  وب گردی های  در 
برخورده اید که باید آن را باز می کردید تا متن کامل را بخوانید، 

ببینید یا بشنوید.
اما جرئت لمس کردن لینک را نداشته اید. چون احتماال شما را 
از روند گفت وگو پرت می کند و برگشت شما کمی سخت است. 
انگار از محیط گرم به سرد یا برعکس بروید. دو هوایی می شوید. 
خیلی ها بی توجه از کنار این لینک ها می گذرند و ترجیح می دهند 
در همان فضای فیس بوک، تلگرام، واتس آپ، وایبر یا هر ابزار دیگر 

بمانند و برای دسترسی به متن لینک از آن فضا خارج نشوند.
شاید دلیل اصلی این باشد که وقتی از ابزار ارتباطی به مرورگری 
مثل فایرفاکس یا گوگل کروم وارد می شوند، فضای کاربری آن ها 

ناگهان عوض می شود و رشته کار از دست شان خارج می شود.
موبایل  فضای  با  مناسب  کارکردی  نتوانسته اند  مرورگر  دو  این 
داشته باشند. این دو همانند که روی رایانه ها بودند و کارکردشان 
این  شده.  کوچک  اندازه شان  فقط  نیست.  موبایل ها  با  متناسب 
مرورگرها همه صفحه کوچک موبایل را پر می کنند. همین است 

که رشته کار را از دست کاربر خارج می کند.
یا  حبابی  مرورگرهای  با  می شود؟  درست  مرورگری  چه  با  کار 

مالتی تسک
به  با فضای موبایل مدتی است  این مرورگرهای جدید متناسب 
میدان آمده اند و کار وب گردی و کلیک روی لینک را چنان آسان 
کرده اند که شما از این پس الزم نیست نگران تغییر فضا باشید و 

دوست دارید هی لینک باز کنید!
این مرورگرهای حبابی یک پنجره موقت روی صفحه تلفن همراه باز 
می کند. وقتی روی لینک ضربه می زنید، فقط »نشانک« مرورگر را 

می بینید که در کناره صفحه باز شدن لینک را خبر می دهد. می توانید روی »نشانک« ضربه بزنید و 
پنجره را باز کنید. اما نکته ای که خیال شما را راحت می کند، این است که فضای کار قبلی در پشت 
همین مرورگر دیده می شود و شما در هر لحظه که بخواهید، به آسانی می توانید دوباره به آن فضا 

برگردید. وقتی آن را می بندید، به شکل یک دایره در کناره صفحه بسته می شود.
حسن دیگر این مرورگرها این است که متن وبالگ یا وب سایت را متناسب با اندازه گجت و 
یا   Responsive از وبالگ ها و وب سایت ها هنوز طراحی  ابزار شما نمایش می دهد. بسیاری 
»واکنش گرا« ندارند. این وبالگ ها و وب سایت ها برای نسخه ویندوز روی رایانه و لپ تاپ طراحی 
شده اند و طبیعی است که روی موبایل چه وضعیتی دارند. شما باید متن را بزرگ نمایی کنید که 

آن هم ممکن است از کادر خارج شود و خالصه دردسرهای خاص خودش را دارد.
اما با این مرورگرها حتی اگر سایت یا وبالگی طراحی واکنش گرا نداشته باشد، متن را متناسب 

با ابزار شما نمایش می دهد.
چند مرورگر پالپ فیکشنی تا حاال عرضه شده Flynx ،Javelin ،Link Bubble  و... که به 

نظرم Flynx از بقیه بهتر است.
با همه حسن ها ضعفش این است که بیش از چهار لینک هم زمان روی آن باز نمی شود که البته 

به نظرم نیازی هم نیست.
اگر تا امروز نبود امکانات یا ضعف امکانات را بهانه می کردید که جدی تر مطالعه نکنید و لینک ها 
را باز نکنید، حاال دیگر بهانه ندارید. یکی از این مرورگرهای حبابی را روی تلفن همراه هوشمند 

خودتان نصب کنید و لذت ببرید.

آی تی
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زمين كدام مسنجر لغزنده نيست؟!
ایران  اینترنت  یاهومسنجر را یادتان می آید؟ گوگل تاک را چطور؟ اگر از قدمای 
باشید، حتما از یکی یا هر دوی این ابزارهای ارتباطی استفاده کرده اید. ابزارهایی 
بودند.  ارتباطی  ابزارهای  مهم ترین  و  داشتند  بیایی  و  برو  خودشان  برای  که 
ابزارهای جدید مثل تلگرام، واتس آپ، وایبر، الین و... نسل جدید همان ها هستند. 

یاهومسنجر و گوگل تاک یک جا از تحوالت جا ماندند.
حاال هر روز یک ابزار جدید برای ارتباط سروکله اش پیدا می شود. تلگرام در ایران و 

جهان فعال گوی سبقت را ربوده. اما تعداد زیادی ابزارهای ارتباطی دیگر هم وجود 
دارند که سازندگان آن هر کدام برای ابزارشان تبلیغ می کنند که این امتیاز را دارد 
و این امکانات را به شما ارائه می دهد. بیشتر روی موضوع امنیت مانور می دهند و 
ویژگی های امنیتی ابزارشان را برمی شمرند. امنیت در شبکه ای پر از هکر و سارق 

اطالعات، موضوعی مهم است.
فهرستی از این ابزارها به شما می دهم، شاید برای روز مبادا بد نباشد.

ويكر
wickr.com 

معروف ترین   از  یکی 
»نیکو  که  ابزارهاست 

پا هکر  او خودش یک  سل« ساخته. 
هر  می گوید  خاطر  همین  به  و  است 
سراغ  نفوذ  برای  سمبه  سوراخ  چه 

داشته، همه را بسته.

تلگرام
telegram.org

امنیت  هم  خودمان  تلگرام 
طراحانش  دارد.  خوبی 
می گویند از رمزگذاری »مبدا 
می کنند  استفاده  مقصد«  تا 

باقی  تلگرام  سرور  روی  هم  شما  اطالعات  و 
نمی ماند.

تكست سكيور
whispersystems.org

شیوه  از  تلگرام  مثل  هم  ابزار  این 
استفاده  مقصد«  تا  »مبدا  رمزگذاری 
ابزار  اسم  از تکست در  می کند. منظور 
فقط متن نیست و می توانید متن، فیلم، 
ضمن  کنید.  ارسال  را  عکس  و  صدا 

این که تماس های این ابزار هم ایمن سازی شده اند.

سايبر داست
cyberdust.com

ابزارهای  با  جهان 
ارتباطی شتاب گرفته. 
با سایبر داست سرعت 
خواندن  در  عمل تان 
پیام را هم باید بیشتر 

کنید. چون بعد از باز کردن پیام فقط 
30 ثانیه زمان دارید که پیام را بخوانید. 
و  می شود  دود  پیام   30 ثانیه  از  بعد 
مفید  امنیت  برای  هوا. هم  به  می رود 
است و هم این که زحمت شما را برای 

پاک کردن مداوم پیام ها کم می کند.

بليپ
bleep.pm

هر  یا  پیام  تلگرام  توی  اگر 
دیتایی بگذارید و بعد پشیمان 
بشوید، پشیمانی سودی ندارد. 
مگر این که شیوه »گفت و گوی 
باشید.  کرده  انتخاب  را  امن« 

گفت وگوی  حالت  در  معمول  به طور  »بلیپ« 
امن است. یعنی اگر از فرستادن چیزی پشیمان 
شدید، می توانید آن را پاک کنید تا از دستگاه 
این شیوه می گویند  به  پاک شود.  گیرنده هم 
»دستگاه تا دستگاه« درواقع آب رفته به جوی 

برمی گردد، اگر نخورده باشندش!

گليف 
gli.ph

این ابزار گزینه مناسبی برای خرید و فروش های مجازی 
است. اما به گمانم برای ما که هنوز نمی توانیم دو تا برنامه 
از گوگل و جاهای دیگر دانلود کنیم، شبیه شوخی است. 
گلیف این جا هنوز مد نشده. اما برای تبادل های پولی ابزار 

ایمنی است.

سيچر
shape.ag

سایبر  و  تلگرام  اگر 
ادغام  هم  در  را  داست 
حاصل جمع  کنید، 
می شوند چه؟ می شود 

سیچر. مثل تلگرام »مبدا تا مقصد« است 
و مثل سیچر می توانید تنظیم کنید بعد از 
یک زمان مشخص پیام تان ناپدید شود و 

برود در افق های مجازی گم و گور شود.

ريداكت
redactapp.com

برای امنیت، دو طرف باید یک پین 
کد را وارد کنند تا بتوانند با هم 
اینکه اگر  گفت وگو کنند. ضمن 
پشیمان شدید و خواستید یکی 
از پیام هایتان را از داخل صندوق 

او پاک کنید، پشیمانی سود دارد و خیلی راحت پاک 
می کنید. فقط اینکه باید 6 دالر پیاده شوید.

پی كيو چت
pq-chat.com

این ابزار از تکنولوژی به اصطالح »عدم 
مشابه«  رمزگذاری های  از  به کارگیری 
چت  شروع  برای  و  می کند  استفاده 
طرف  دو  سوی  از  رمز  تایید  به  نیاز 
صابون  اندرویدی ها  اینکه  فقط  است. 

 iOS اما  نمالند.  همراه شان  تلفن  به  »پی کیوچت« 
دارها بروند صابون بمالند. ولی صابون تاثیری بر امنیت 

پی کیوچت ندارد.

شور اسپرت
surespot.me

این ابزار هم از تکنولوژی »رمزگذاری متقارن« استفاده می کند. اسم ها کمی با هم فرق دارند، اما کارشان یکی  است. این همان رمز دو 
طرفه است که اگر تایید شود، چت آغاز می شود. از طرفی در »شور اسپرت« می توانید کاری کنید که گیرنده نتواند عکس فرستاده شده 

شما را »هم رسانی« )share( کند. پیام های فرستاده شده را هم می توانید حذف کنید.
یک ویژگی هم دارد که برای بعضی ها شاید جذاب باشد. شما با »شور اسپرت« می توانید هویت چندگانه داشته باشید و احتماال جماعتی 

را سر کار بگذارید!
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حبه مصا

ازاعضای نجفپور مهرداد فرزند نجفپور؛ مانادخت
خانوادةکارکنانشرکتسرمایهگذاریخوارزمی)درحوزة
معاونتمالیواقتصادی(،بههمراهپدرورزشکارشبا
انجام برای قهرمانی حکمهای و رنگارنگ مدالهای
امامیشود اینکهدهسالشاست با مصاحبهمیآید.
فهمیدکهتفکرحرفهایداردوباعشقوعالقةقلبیبه
سمترشتةکاراتهکشیدهشدهاست.دوحکمکشوری
موفق انفرادی کاتای در کشوری مسابقات در دارد.
بهکسبمقامدومودرکمیتهصاحبمقامسومردة
خردساالنشدهکهاینهاگوشههاییازافتخاراتشرا
شکلمیدهد.بااینورزشکارنوجوانبهگپوگفتی

کوتاهنشستیم.
از چند سالگی شروع به ورزش به صورت حرفه ای 

كردی؟
بعد از پنج سالگی.

انجام  هم  ديگری  ورزش  كاراته،  رشتة  از  به غير 
می دهی؟

درازونشست  دویدن،  شامل  که  می دهم  انجام  هم  بدنسازی 
چپ و راست و شنا می شود. در این زمینه هم موفق به کسب مقام 

شده ام.
خودت به سمت اين رشته رفتی يا پدرومادر توصيه 

كردند؟
خودم این رشته را دوست داشتم.

چطور كاراته را انتخاب كردی؟
چون دوست داشتم رزمی کار بشوم.

چرا رشته های رزمی ديگر را انتخاب نكردی؟
احساس می کنم کاراته را بیشتر درک می کنم.

كاراته چه جاذبه ای دارد كه اين حرف را می زنی؟
برای این که در این رشته برخالف اکثر رشته های رزمی دیگر، آدم 

یاد می گیرد از خودش دفاع کند.
تا چند سالگی می خواهی اين رشته را ادامه بدهی؟

تا قهرمانی المپیک و جهان، البته اگر بشود.
آرزوی  ورزشی ات چيست؟

آرزویم این است که بتوانم رشته های ورزشی دیگری را هم که 
در کنار کاراته انجام می دهم به خوبی پیش ببرم و در آن ها هم 

موفق شوم.
پس رشته های ديگر را هم دوست داری؟

بله. مثل شنا...
تا به حال در مسابقات مصدوم شده ای؟

نه. ضربات ما کنترل شده است، مخصوصا در سبک شوتوکان.
ورزش را بيشتر دوست داری يا درس را!؟

هر دو را به یک اندازه دوست دارم و برایش وقت می گذارم.
چند روز در هفته ورزش می كنی؟

دو روز؛ که در کنارش کالس انگلیسی هم می روم.
معلوم است خيلی فعال هستی! خسته نمی شوی؟ 
نشده تا به حال به پدر بگويی ديگر كالس انگليسی 

يا كاراته نمی روم؟
نه. چون همة این فعالیت ها را به یک اندازه دوست دارم و از انجام 

دادنش لذت می برم.
 پيش آمده كه از پدر بخواهی تو را به سينما يا پارک 

ببرد و بگويد خسته است و نمی تواند؟
نه پیش نیامده است.

پس كامال از پدر رضايت داری؟
بله. 

در مدرسه نمرات ات چطور است؟
شاگرد اول هستم.

اهل كارتون ديدن هم هستی؟
 بله. کارتون مورد عالقه ام زورو و پاندای کونگ فوکار هست.

}در این جا پدرمانادخت -آقای نجف پور- که کنارمان نشسته 
و آمادة پاسخگویی به پرسش های ماست توضیح می دهد: شاید 
دلیل اصلی ای که مانادخت به رشتة کاراته عالقه مند شد همین 
کارتون »پاندای کونگ فوکار« بود. این کارتون را که نگاه می کرد 
عینا حرکاتش را در خانه انجام می داد. این کارتون سازنده است؛ 
تنبل ترین  و  سنگین وزن ترین  می دهد  نشان  این که  دلیل  به 

موجودات هم می توانند با تالش، بهترین بشوند.{
اما چرا زورو!؟

انجام  این که کارهای خوبی  مانادخت پاسخ می دهد: به خاطر 
می دهد و از مظلوم ها دفاع می کند دوستش دارم. 

كتاب داستان هم می خوانی؟ 
کتاب هایی را که در مورد علم و اخالق هست بیشتر می خوانم.

يک سوال كليشه ای! بزرگ شدی دوست داری چه 
شغلی داشته باشی؟

 می خواهم فضانورد بشوم.
كليشه ای  جواب  ما  كليشه ای  به سوال  كه  ممنون 

ندادی! حاال چرا فضانوردی؟
برای این که جهان دیگری را به ما نشان می دهد و راه زندگی آدم 

را عوض می کند و اگر تالش کنم به آن می رسم.
اگر قهرمان المپيک شدی، با مدالت چه كار می كنی؟

آن را به پدرومادرم هدیه می دهم.

گپی با پدر»مانادخت«
آقای نجف پور؛ شما با چه انگيزه ای مشوق مانادخت 

شديد كه به سمت ورزش كشيده و عالقه مند شود؟
من در ابتدای ورود به دورة راهنمایی عضو تیم بسکتبال مدرسه 
بودم و توانستم تا مراحل خوبی پیش بروم، منتها به دالیل متعدد 
که برمی گردد به شرایط خاص زمان جنگ و کمبود امکانات در 
شهر ما بروجرد، موفق نشدم تا به شکل دلخواه این رشته را ادامه 
بدهم . درواقع در آن زمان برای ما موضوع اصلی زنده ماندن بود 
و بعد از آن درس خواندن! به خاطر همین نتوانستم بسکتبال را 
به صورت حرفه ای ادامه بدهم. اما این آرزو همیشه در پس ذهن 
من بود. با این که در دبیرستان هم ورزش را ادامه دادم ولی به آن 
چیزی که می خواستم نرسیدم. این شد که وقتی فرزندم خواست 
به سمت ورزش برود بسیار تشویق اش کردم که اگر می خواهی 
بروی به سمت ورزش، همیشه به نقطة آخر و اوجش توجه کن. 

این نباشد که تنها برای وقت گذرانی به این سمت کشیده شوی.
دنبال  قهرمانی  خاطر  به  را  ورزش  فرزندتان  يعنی 

كند؟
مانادخت ورزش را به خاطر عشق و شوروشوقی که به او می دهد 
دوست دارد. این یک واقعیت است که زمانی که از باشگاه می آید 
پر از انرژی است و روحیه اش تغییر می کند. از زمانی که وارد رشتة 
کاراته شده است، تا به حال پیش نیامده که بگوید: من امروز به 
باشگاه نمی روم ... در حال حاضرهم توانسته به کمربند بنفش برسد، 
که انشاال بعد از آن یک مرحلة دیگر دارد تا به کمربند مشکی 

دست پیدا کند.
در اين ردة سنی می تواند به مسابقات خارج از كشور 

هم برود؟
بله می تواند ولی متاسفانه به دلیل این که فدراسیون هیچ گونه 
هزینه ای راتامین نمی کند، باید با هزینة شخصی این کار را انجام 
بدهیم. »مانادخت« در حال حاضر دارد تالش می کند که بتواند 
با کسب  و  باشد  داشته  گفتن  برای  در سطح کشوری حرفی 
مقام های پی در پی بتواند بورسیه ای به دست بیاورد که با تیم ملی 

به مسابقات خارج از کشور برود.
وقت  چقدر  مانادخت  نيازهای  به  رسيدگی  درمورد 

می گذاريد؟
زحمات کارهای مانادخت بیشتر با مادرش است. من در طول روز 
قطعا سرکار هستم ولی مادرشان پی گیر کارهای کالس انگلیسی 
و باشگاه هستند و حتی می نشینند تا کار مانادخت تمام بشود 
و برگردد. ولی بارها پیش آمده من به دلیل مشغله و خستگی، 
خواسته های فرزندم را برآورده نکرده ام. با این حال ایشان لطف 
می کند و تمام این محدودیت ها را نادیده می گیرد. البته دنبال 
کارهایش بوده ام؛ با این حال به جرات می توانم بگویم 95 درصد 
زحمات اصلی را مادرشان برعهده دارند. معموال در این شرایط 

بیشترین زحمات را مادران می کشند.

محسن قنادزاده

کاراته کاری که 
دوست دارد 
عکس: پيمان يزدانیفضانورد شود!
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فريد دانش فر 

جایی برای غوغای فوتبالی ها 
نگاهی به چهار ورزشگاه بزرگ فوتبال 

ورزشگاه رانگنادو می دی 
گنجايش: 150 هزار نفر 

 ورزشگاه سالت ليک  
گنجايش: 120 هزار نفر 

ورزشگاه آزتكا   
گنجايش: 105 هزار نفر 

ورزشگاه نيوكمپ    
گنجايش: 99 هزار نفر 

می شود گفت در بین تمامی ملت های جهان، اهالی آمریکای جنوبی فوتبالی ترین مردم هستند. 

تیم های ملی و البته باشگاهی بزرگ هم در اروپا هستند. با این حساب مطمئنا خیلی تعجب 

می کنید وقتی بشنوید بزرگ ترین ورزشگاه در آسیا قرار دارد و آن هم در کره شمالی. کشوری 

که 26 میلیون نفر جمعیت دارد و مساحتش هم تقریبا نصف بریتانیاست. کشوری که از نظر 

فوتبالی حتی در آسیا هم چندان حرفی برای گفتن ندارد. این تضاد در مقایسه با بعضی قوانین 

و اتفاقات این کشور اصال عجیب نیستند. فقط برای این که در جریان باشید از چه کشوری 

صحبت می کنیم، بد نیست بدانید حدود یک سال پیش دولت کره شمالی استفاده از نام رهبر 

این کشور )کیم جونگ اون( را ممنوع اعالم کرد. ورزشگاه رانگنادو می دی در تاریخ یکم می 

 )rungrado may day( 1989 در  پیونگ یانگ، کره شمالی افتتاح شد. رانگرادو می دی

به معنی »گشایش یافته در روزی در ماه می« است. تیم ملی فوتبال کره شمالی در مقدماتی 

جام جهانی 2010 یک امتیاز از تیم ملی ایران گرفت؛ یک امتیازی که آن ها را راهی جام 

جهانی کرد تا مهم ترین اتفاق و افتخار فوتبالی سال های اخیر آن ها رقم بخورد. 

کامال منطقی است که یکی از بزرگ ترین ورزشگاه های جهان در کشوری با 

جمعیتی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر باشد. البته تفریح بزرگ و 

اصلی هندی ها رفتن به سینماست، اما فوتبال آن قدری جذابیت دارد که هر ملت با 

هر فرهنگی را جذب خودش کند. فوتبال هند در عرصه ملی به موفقیت و افتخاری 

نرسیده، اما این موضوع دلیل نشده که طرفداران فوتبال در این کشور با ورزشگاه ها 

قهر کنند، یا نتایج تیم ملی و باشگاه مورد عالقه شان را دنبال نکنند. ورزشگاه سالت 

لیک یا جوانان هند، در سال 1984 در شهر کلکته ساخته شد. سه باشگاه بزرگ 

هند از این ورزشگاه به عنوان ورزشگاه خانگی خود استفاده می کنند. تیم ملی ایران 

همین چند وقت پیش در بازی های مقدماتی جام جهانی مقابل هند قرار گرفت و 

با نتیجه سه بر صفر این تیم را شکست داد. 

یکی از تاریخی ترین و البته خاطره انگیزترین ورزشگاه های جهان؛ جایی 

که برزیلی ها در یک بازی زیبا و به یادماندنی ایتالیا را کنار زدند و جام 

ژول ریمه را در کشور مکزیک باالی سر بردند؛ جامی که برای دوره بعد، 

شکلش تغییر کرد و به حالت امروزی درآمد. فینال ها همیشه مهم ترین 

مسابقه هستند، اما در جام جهانی 1986 یک اعجوبه و نابغه فوتبال این 

معادله را به هم زد و با دو گل فراموش نشدنی خود در این ورزشگاه، آن 

را جاودانه کرد. مکزیکی ها این ورزشگاه را که ساختنش شش سال به 

طول انجامید، در سال 1966 افتتاح کردند. آزتکا تنها ورزشگاهی است 

که میزبان دو فینال جام جهانی بوده. 

دنیا  تمام  را  یکی  این  اما  بودند،  غریبه  خیلی ها  برای  قبلی  نام های  زیاد  احتمال  به 

می شناسند! این ورزشگاه با نام »استادی دل اف سی بارسلونا« که در سال 1957 در 

بارسلونای اسپانیا ساخته شد، در سال 2000 با تصمیم اعضای باشگاه نامش به »کمپ 

نو« یا همان »میدان جدید« تغییر کرد. اگر بخواهیم درباره اتفاقات به یادماندنی در نو 

کمپ بنویسیم، خودش یک کتاب می شود. حضور یک ستاره بی نظیر و تکرارنشدنی به 

نام لیونل مسی در تیم بارسلونا، باعث شده لحظه های زیبا و رکوردهای دست نیافتنی 

در این ورزشگاه رقم بخورد. از دیگر نکات جالب توجه درباره نو کمپ، وجود موزه این 

باشگاه در آن است که به پربازدیدکننده ترین موزه کاتالونیا تبدیل شده. گنجایش این 

ورزشگاه در زمان افتتاحش حدود 93 هزار نفر بود، اما این ظرفیت در سال 1982 به 

به دلیل حذف بخش هایی که  افزایش پیدا کرد و در سال 1990 هم  نفر  105 هزار 

تماشاگران ایستاده بازی را نگاه می کردند، به ظرفیت 99 هزار نفری رسید. 

بدونشکفوتبالجذابترینوپربینندهترینورزشدرجهاناست.رویدادهاییمانندجامجهانی،لیگقهرماناناروپاوجامملتهاهربارسیلمشتاقان

اگرانوطرفدارانتیمهارابهورزشگاههامیکشاند.بااینحساببایدمحلمناسبوباظرفیتباالییازآنهامیزبانی
رابهسمتخودجذبمیکندوتماش

شگاههابدهندوسعیکنندتاجاییکهامکان
کند.اینموضوعوهمچنینوجهاقتصادیفوتبالسببشدهتاکشورهاوباشگاههااهمیتبسیارزیادیبهورز

رهازیباییوجلوهدیگریبهبازیمیدهندواینحضورهمیشهتاثیرگذاراستوگاهیمیزانتاثیرگذاریتا
دارد،ظرفیتاستادیومهاراباالببرند.تماشاگ

یرودکهنتیجهبازیراهمتغییرمیدهد.دراینگزارشنگاهیانداختیمبهچهارورزشگاهبزرگفوتبالدرنقاطمختلفدنیا.
جاییپیشم

تیکه  40
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