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سخن نخست

آموزههای آزمون رشد
دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
در طبیعت کوهپیمایی است که پیش رفتن در مسیر ناهموار و سرباالی رشد برای رسیدن به قله ،گامبهگام دشوارتر شود و با آنکه عشق ،اول آسان
مینماید ولی افتادن مشکلها حکایتی تکراری است که جز رهروان ثابتقدم و خستگیناپذیر ،حقیقت آن را درنمییابند و بیآنکه عقبنشینی یا سکونی
در کار باشد ،زانوی اشتر با توکل بسته ،پیش میروند و تا ستیغ موفقیت میتازند .اگرچه هرچه باالتر ،دشوارتر میشود و از این روی سخت سنگین میشود
پیروزی،اما سخت شیرین میشود پیروزی .در همین راستاست این قول مشهور که میگویند کودک که بزرگ میشود ،مسائلش هم با او بزرگتر میشوند.
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.
گوشهای از آنچه درخور بزرگ شدن است ،در مجمع عمومی عادی سالیانة بیستونهم مهرماه گذشته خود را به نمایش گذاشت .باوجود آنکه گروه خوارزمی در
راستای برنامة راهبردی هفتساله با شعار ثروتآفرینی پایدار برای نسلها پس از کسب سودی بیش از چهارهزارمیلیارد ریال ،تقسیم سود مناسبی را پیشنهاد
کرده و آمادة برگزاری مجمع بود ،در آخرین ساعات روز بیستوهفتم مهر با نظر کارشناسان و مدیران محترم بورس مبنی بر احتیاط در تقسیم سود روبهرو
شد ،که ناشی از تفسیری متفاوت از روش عمل حسابداری شرکت توسعة برقوانرژی سپهر در شناسایی هزینهها 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 استداللهای 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 نمیتوان در صحت
عمل حسابداری و صورتهای مالی روا داشت .زیرا هم کمیتههای حسابرسی شرکتهای مادر و فرعی که از اعضای شاخص حرفة حسابداری و حسابرسی
هستند بر آن صحه گذارده بودند و هم حسابرس مستقل شرکت ،که از موسسههای صاحب نام معتمد بورس است درست و منصفانه بودن صورتهای مالی
را بدون آنکه موردی را مشروط کرده باشد مورد تایید قرار داده بود و مسرتآمیزتر آنکه در تمامی مواردی که صورتهای مالی میاندورهای و پایاندوره و
گزارشهای افزایش سرمایه منتشر شده است ،سازمان بورس و اوراق بهادار خردهای بر آن نگرفته و مجوزهای الزم در هر مورد را صادر کرده بود.
از اینروی مجمع عمومی عادی سالیانه بهگونهای موفقیتآمیز برگزار شد ،جز در زمانی که تقسیم سود ،موضوع تصمیمگیری بود .تمامی سهامداران
حضوریافته در مجمع اعم از نمایندگان محترم سهامداران عمده ،نمایندگان ارجمند سایر اشخاص حقوقی و همچنین سهامداران گرانقدر حقیقی ،با اتکا بر
صورتهای مالی ،گزارش حسابرسی و توضیح و استداللهایی که در مجمع ارائه شد ،بر تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود حداکثری پافشاری کردند ،که
البته مورد پذیرش نمایندة محترم سازمان بورس قرار نداشت و از آنجا که گروه خوارزمی احترام به دیدگاههای سازمان بورس را وظیفهای بدیهی میداند و
اعتقاد دارد که هرگونه تفاوت نظر را از آنروی که کارشناسی است -حتی اگر خردهای 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 تصمیمگیری درخصوص تقسیم سود را به مجمعی در
آیندة نزدیک احاله کند تا نه شرکت آسیبی ببیند ،نه سهامداران دچار خسران شوند و نه بازار سرمایه متاثر گردد؛ که میدان رشد شرکتهای بورسی است و
هرگونه شتابزدگی در واکنش به آنچه پیش آمده ،میتواند آثار زیانبار سنگینی داشته باشد ،بهویژه در شرایطی که بازار سهام خود دچار تالطمهای غریب
و رکودی آزاردهنده است.
اگرچه هر مجمعی محل اصلی آزمون به حساب میآید اما مجمع اخیر آموزهای ویژه نیز برای گروه داشت ،که برای مدیران و کارکنان گروه بسی ارجمند
است .آموزة مهم و خاص مجمع آن بود که سهامداران خوارزمی بر انتظار حداکثری خود از شرکت پای میفشرند و حتی در زمان رکود و در وضعیتی که
بسیاری از شرکتها نهتنها سود سال جاری را کاهش داده ،بلکه رقم سود تقسیمی را نیز کمتر از سالهای گذشته اعالم کردهاند ،سهامداران خوارزمی با
اعتمادی که به شرکت و توان سودآوری و ارزشآفرینی آن دارند ،همچنان بر افزایش سود تقسیمی اصرار میورزند و این البته مایة مباهات است اگرچه بسیار
دشوار باشد .عدم پذیرش پیشنهاد طرح شده در مجمع مبنی بر تقسیم سود کمتر -بهعنوان علیالحسابی از کل سود -و احالة تقسیم باقی سود به مرحلهای
بعد ،از اقنا ع سازمان بورس در آیندهای نزدیک از سوی سهامداران و اصرار آنان بر دو گزینه یا بیشترین رقم یا هیچ در کنار تاییدی که خالصانه بر عملکرد
شرکت داشتند ،به سیاستگذاران و مجریان خوارزمی یادآور شد که حرکت بر مدار برنامة راهبردی ،اگر از یکسو همراهی سهامداران گرامی و پشتیبانی
تمام و کمال آنان را به دنبال داشته ،که مهمترین گواه آن اظهارات محبتآمیز 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 اینکه همواره قدردان جایگاه
ارزشمند سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان یکی از ارکان بازار سرمایه بوده و خواهد بود ،حفظ جایگاه شرکتهای سرمایهگذاری را نیز که از ارکان مهم
بازار به شمار میآیند وظیفة ذاتی خود میداند و بر آن سر است که تفاوت نظر ایجادشده را بهگونهای حلوفصل کند ،که نهتنها حقوق سهامداران 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 صورتجلسة مجمع اخیر مبنی بر تصویب صورتهای مالی و تایید عملکرد شرکت نیز محقق شده ،گاه آن است که
گامهای بعدی موفقیت ،بلندتر برداشته شود.
گروه سرمایهگذاری خوارزمی سومین سال پیادهسازی برنامة راهبردی هفتسالهاش را با انگیزهای دوچندان شروع کرده است تا دستیابی به اهداف
بلندپروازانة برنامه را با همت بلند کارکنان و اعضای گرانقدر آن و با برخورداری از پشتگرمی سهامداران محقق سازد .در این مسیر نیک میداند که گامهای
بلند هرچه باالتر روند ،دشوارتر میشوند اما اعتقاد برگشتناپذیر دارد ،که بیبرگشت باید به استقبال خطر رفت و ارزشآفرینی کرد .خلق ارزش ،از آنجا که
«ارزش» است گرانبهاست و لذا هزینهای شگفت میطلبد .از هزین ه کردن خود و توان خود و جایگاه خود نباید هراسید ،که موفقیت از آن ثابتقدمان 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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مجله اقتصاد و مديريت
ء

این حوالی
گزارشی از مجمع عمومی عادی سالیانة گروه سرمایهگذاری
خوارزمی ،منتهی به سال مالی31خردادماه1394

تعییناعضایجدیدهیئتمدیرة
خوارزمیدرمجمعسالیانه

اعضای جدید هیئتمدیرة شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی (سهامی عام) در «مجمع عمومی
عادی سالیانة این شرکت برای سال منتهی به
 31خرداد  ،»1394با اکثریت آرای سهامداران
انتخاب شدند .این مجمع چهارشنبه  29مهر 94
به ریاست مرتضی سامی و با حضور بیش از 85
درصد سهامداران برگزار شد .در مجمع عمومی
عادی سالیانة خوازرمی ،پس از ارائة گزارش
هیئتمدیرة خوارزمی توسط حجتاله صیدی،
مدیرعامل این شرکت و ارائة گزارش حسابرس
و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی

اساسی تلفیقی گروه و شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی ،تقسیم سود نقدی به زمان برگزاری
مجمع عمومی عادی فوقالعاده در آیندة نزدیک
موکول شد.
انتخاب مؤسسة حسابرسی دایارهیافت
بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی
اصلی و مؤسسة حسابرسی کوشامنش بهعنوان
حسابرس مستقل و بازرس علیالبدل و انتخاب
روزنامة کثیراالنتشار اطالعات برای درج
آگهیهای شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نیز از
دیگر مصوبات مجمع عادی سالیانة این شرکت

فرآیند اجراي برنامة راهبردي 7ساله

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی اما در این مجمع گفت :هيئتمديرة شرکت
سرمايهگذاري خوارزمي پس از تجزيه و تحليل شرايط حاکم بر فضاي اقتصادي کشور
و ترسيم چشمانداز آتي ،اقدام به تدوين و تصويب کليات برنامة راهبردي توسعة
کسبوکار شرکت در آذرماه  1392کرد و چشمانداز تازهاي را پيش روي سهامداران و
ذينفعان شرکت ترسيم کرد .بر اين اساس ،چشمانداز شرکت سرمايهگذاري خوارزمي
در افق هفتساله و تا سال  1399تبديل شدن به يک شرکت سرمايهگذاري پيشتاز،
يکي از  50شرکت برتر کشور و يکي از  5شرکت برتر هلدينگ و سرمايهگذاري ترسيم
شده است.
دکترحجتاله صیدی اظهار کرد :شرکت سرمايهگذاري خوارزمي که بهرهمند از
سرمايههاي مالي و معنوي سهامداران خرد و نهادي در بازار سرماية کشور است ،شعار
اصلي خود را «ثروتآفريني پايدار براي نسلها» براي توسعة فعاليتها و افزايش ثروت
سهامداران از طريق خلق سود پايدار و باکيفيت ،کمک به توسعة اقتصادي کشور و
افزايش کارايي بازار سرمايه قرار داده است .بههمين منظور مطابق برنامة راهبردي
مزبور ،انتظار ميرود در سال  1399ارزش داراييهاي گروه خوارزمي حداقل يک درصد
رقم توليد ناخالص داخلي کشور به نرخ جاري شود و نرخ بازدهي داراييهاي شرکت

بود.
بر اساس این خبر ،موسسة همیاری غدیر،
شرکت سرمایهگذاری تامین آتیة مسکن
(سهامی خاص) ،شرکت امید آیندگان سپهر
(سهامی خاص) ،شرکت آرمان صادرات سپهر
(سهامی خاص) و شرکت کارت ایران (سهامی
خاص) با رعایت مفاد قانون تجارت و به استناد
به مادة  30اساسنامة شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی و براساس رایگیری به عمل آمده
از اشخاص حقوقی به مدت  2سال بهعنوان
اعضای هیئتمدیرة این شرکت انتخاب شدند.

داراي باالترين نرخ در بين شرکتهاي سرمايهگذاري ايراني باشد.
او گفت :سال مالي مورد گزارش؛ دومين سال اجراي برنامة راهبردي هفتسالة شرکت
بود .با وجود اوضاع حاکم بر اقتصاد کشور ناشي از ادامة اثرات تحريمهاي بينالمللي
و رکود حاکم بر صنايع بزرگ کشور ،شرکت سرمايهگذاري خوارزمي با تالش تمامي
همکاران در بخشهاي مختلف سازمان ،توانست گامهاي مؤثري در راستاي نيل به
اهداف عملياتي برنامة هفتساله بردارد ،بهنحوي که ارزش داراييهاي گروه در پايان
سال مالي مورد گزارش ( 31خرداد  )1394به رقم  60هزار ميليارد ريال رسيده
و توانسته است حدود  18درصد از ارزش داراييهاي هدفگذاريشده طبق برنامة
راهبردي شرکت را محقق سازد.
به گفتة دکترصیدی ،بر اساس برنامهريزيهاي انجامشده ،سرمايهگذاري در صنايع
جذاب پربازده ،مبتني بر ارزيابي ريسک هريک از صنايع هدفگذاريشده ،با در نظر
گرفتن ريسکهاي اقتصادي مترتب بر هريک از صنايع مزبور و با توجه به سيکلهاي
اقتصادي کشور ،از مهمترين راهبردهاي سرمايهگذاري گروه خوارزمي است .از این
رو ،بهمنظور تحقق شعار ثروتآفريني پايدار براي نسلها ،طي دو سال ابتدايي اجراي
برنامة راهبردي شرکت ،استفاده از فرصتهاي جذاب سرمايهگذاري در بخش انرژي با
تمرکز بر صنعت برق مد نظر قرار گرفت ،تا با وجود کوچک شدن اقتصاد کشور ناشي از
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آثار رکود تورمي آغاز دهة  ،1390از سرعت توسعة سرمايهگذاريهاي گروه
کاسته نشود .همچنين با هدف شکلگيري هلدينگ نفت ،گاز و پتروشيمي
گروه خوارزمي طي دو سال گذشته ،ضمن تشکيل تيم حرفهاي متخصص،
مطالعات تحليلي گستردهاي در بخشهاي مختلف صنايع باالدستي،
مياندستي و پاييندستي بخش نفت ،گاز و پتروشيمي انجام شد و نتايج آن
در اختيار هلدينگ مذکور قرار گرفته است .از سويي ديگر ،صنعت بانکداري
به جهت بهرهمندي از پتانسيل کسب منافع بلندمدت از شرايط اقتصادي
آتي کشور و فرصتهاي جذاب بازار سرمايه ،به جهت حفظ روند رشد
سودآوري شرکت از توسعة قابل قبولي طبق برنامه برخوردار بوده است.
وی افزود :سرمايهگذاريها در حوزة معادن و صنايع معدني براساس
استراتژيهاي تدوينشده در شرکت توسعة معادن صدر جهان (هلدينگ
معدني گروه خوارزمي) ،با تمرکز بر سرمايهگذاري در فلزات گرانبها و نيز
صنايع برنامة معدني مياندستي و فلزات افزودني بخش فوالد با توجه به
پتانسيل باالي رشد اين بخش در کشور ،نويدبخش توسعة سرمايهگذاريها در بخش
معادن و صنايع معدني بر اساس چشمانداز هفتسالة گروه خواهد بود.
به گفتة مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،بخش بازرگاني يکي از
ش روي اقتصادي کشور است .از
پرپتانسيلترين حوزهها برای سودآوري در شرايط پي 
این رو ،انتظار ميرود در دوران پساتحريم ،ضمن فراهم آمدن امکان توسعه؛ حوزههاي
سرمايهگذاري مذکور ،از رشد مطلوبي برخوردار باشد .شرکت سرمايهگذاري خوارزمي با
ش روي اقتصادي کشور از منظر فراهم آمدن انتقال
هدف بهرهمندي از پتانسيلهاي پي 
دانشهاي جديد در حوزههاي کاربردي فناوري اطالعات بهويژه در بخش سختافزاري
و نرمافزاري صنعت بانکداري کشور ،برنامهريزيهاي اساسي را از طريق شرکت توسعة
فناوري اطالعات خوارزمي انجام داده است .هرچند بخش امالک و مستغالت طي دو
سال گذشته بهدليل رکود حاکم در بخش ساختمان و مسکن کشور نتوانسته است
به رشد مورد انتظار دست يابد ،ليکن با توجه به انتظارات شکلگرفته از بهبود نسبي
ش رو ،برنامهريزيهاي الزم براي توسعة فعاليتها
رشد اقتصاد کشور در سالهاي پي 
و تمرکز بر پروژههاي متوسط مقياس ساختماني از طريق شرکت توسعة ساختمان
خوارزمي انجام شده است.

عملياتي شدن افزايش سرماية شرکت

دکترصیدی در بخش دیگری از سخنانش گفت :سال مالي مورد گزارش ب ه دليل
شرايط خاص اقتصادي کشور در دورة گذار از رکود تورمي و بيم و اميدهاي خروج از
تحريمهاي بينالمللي؛ گروه سرمايهگذاري خوارزمي را در موقعيت فرصتهاي طاليي
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پساتحريم و در عين حال احتياطهای الزم قرار ميداد .از اين نگاه ،با وجود داشتن
مجوز افزايش سرمايه تا مبلغ  15,000ميليارد ريال (طبق مصوبة مجمع عمومي
فوقالعادة مورخ  20اسفندماه  ،)1392پس از عملياتي شدن مرحلة اول افزايش
سرمايه تا مبلغ 10,000ميليارد ريال ،افزايش سرمايه تا سقف  12,500ميليارد ريال
در مرحلة دوم افزايش سرمايه در دستور کار شرکت قرار گرفت.
وی افزود :بدين ترتيب ،اجراي مرحلة دوم افزايش سرماية شرکت از مبلغ  10,000به
 12,500ميليارد ريال در اواخر سال مالي مورد گزارش شروع شد و با حسن اعتماد و
مشارکت فعال سهامداران محترم بهطور موفقيتآميزي در اول شهريورماه  1394به
ثبت رسيد.

گزيدة عملکرد شرکت سرمايهگذاري خوارزمي

به گفتة دکترصیدی ،شرکت سرمايهگذاري خوارزمي در سال مالي منتهي به 31
خردادماه  1394تالش کرده است تا با ديدگاه مبتني بر برنامة راهبردي هفتساله به
بررسي و مديريت فعال پرتفوي سرمايهگذاريهاي خود بپردازد؛ بهنحويکه با وجود
کاهش حدود  0/6درصدي ارزش بازار شرکت متاثر از شرايط حاکم بر کل بازار سرماية
کشور طي دورة يکسالة مذکور ،سود حاصل از سرمايهگذاريها و نيز سود حاصل از
فروش سهام شرکت ضمن پوشش بيش از  105درصدي بودجه هدفگذاري شده،
بهترتيب از رشد  67و  47درصدي نسبت به دورة مشابه سال قبل برخوردار باشد.
ضمن آنکه سود خالص شرکت با رشد  19درصدي نسبت به سال گذشته ،حدود
 102درصد سود بودجهشده را محقق ساخته است.
او افزود :عمده هزينههاي مالي شرکت (بالغ بر  749ميليارد ريال) در راستاي اجراي

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

برنامههاي آتي گروه خوارزمی

برنامة هفتساله و در جهت توسعة سرمايهگذاريهاي
شرکت در صنايع هدف بوده است .در هر حال برآيند
فعاليتهاي شرکت ،سودي بالغ بر  4,030ميليارد ريال را
عايد سهامداران محترم کرده است.

افزايش ثروت سهامداران خوارزمي

دکترصیدی افزود :سهامداران محترمي که طي دو
سالة منتهي به پايان خردادماه  1394با مشارکت کامل
در دو افزايش سرماية اخير شرکت ،همراهي خود را
با استراتژيهاي بلندمدت شرکت نشان دادهاند ،فراتر
از عملکرد بازار سهام در افق ميانمدت بهره بردهاند ،به
نحويکه بازدهي سهامداران مزبور طي دو سالة مذکور بالغ
بر  67/5درصد بوده است يا به عبارتي ،سهامداران مذکور
از بازدهي متوسط ساالنه حدود  29/4درصدي برخوردار
بودهاند .اين وضعيت در حالي شکل گرفته است که بازدهي
شاخص کل بازار سهام طي دو سالة فوقالذکر حدود 32/4

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی از
«انجام اقدامات الزم به منظور بهرهمندي مطلوب
ش روي اقتصاد
گروه خوارزمي از فرصتهاي پي 
ايران در دوران پساتحريم»« ،ارتقاي اهداف
سرمايهگذاري گروه خوارزمي براساس شرايط
جديد اقتصاد ايران در دوران پساتحريم»،
«اجراي استراتژيهاي تدوينشده جهت
سرمايهگذاري داخلي و بينالمللي شرکتهاي
گروه خوارزمي متناسب با شرايط منطقهاي و
جهاني اقتصاد ايران در دوران پساتحريم از طريق
فعال کردن کميتة بينالملل»« ،پيشبرد اهداف
عملياتي شرکت توسعة معادن صدر جهان با
هدف اجراي برنامهريزيهاي هلدينگ معدني
گروه»« ،توسعة فعاليتهاي هلدينگ نفت،
گاز و پتروشيمي گروه خوارزمي» و «بررسي
و برنامهريزي براي ورود به حوزههاي جذاب
سرمايهگذاري در صنايع کمتر توسعهيافته در
ايران بر مبناي مقايسه و الگوبرداري از کشورهاي
مشابه يا اقتصادهاي در حال توسعه و داراي
بازار نوظهور دنيا» بهعنوان برخی از برنامههای
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی یاد کرد.
«آمادهسازي شرکتهاي منتخب گروه براي
پذيرش و ورود سهام آنها به بورس اوراق بهادار تهران يا
فرابورس ايران»« ،ايجاد سيستمهاي مديريت کيفيت در
سازمان اعم از سيستم مديريت دانش ،اطالعات مديريت،
ارزيابي عملکرد کارکنان ،مميزي نظاممند فرايندها در
شرکتهاي گروه و غيره در جهت ارتقای بهرهوري در
سازمان»« ،طراحي و ايجاد سامانة ارزيابي عملکرد با
استفاده از بهکارگيري روشهاي ارزيابي متوان ( )BSCو
هوش تجاري ( )BIتوسعة فرايند مديريت آموزش و توسعة
کارکنان شرکت»« ،برنامهريزي براي تعامل نزديکتر با
سهامداران و تسهيل بيشتر مکانيزمهاي ارتباطي»«،ارتقای
ساختار سرماية شرکت در راستاي برنامة راهبردي گروه» و
«پيادهسازي برنامههاي افزايش بهرهوري در شرکتهاي گروه
و ارتقای سبد سرمايهگذاري در شرکت اصلي» نیز از جمله
سایر برنامههای آتی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به شمار
میرود.

 24تا 26آذرماه دراصفهان؛

ششمینهمایشمدیرانگروه
سرمایهگذاریخوارزمیبرگزارمیشود
ششمین همایش
گروه
مدیران
سر ما یهگذ ا ر ی
خوارزمی  24تا 26
آذرماه سال جاری
در هتل کوثر شهر
اصفهان برگزار میشود .در این همایش
اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل کلیة
شرکتهای تابعه و مدیران ارشد شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی حضور خواهند
داشت.
به گفتة دبیر شورای سیاستگذاری
همایشهای مدیران گروه خوارزمی،
ورود شرکتهای گروه به عرصههای
بینالمللی و پایش برنامة هفتساله
از محورهای اصلی ششمین همایش
مدیران گروه خوارزمی خواهد بود.
تا لحظة تدوین این خبر ،سخنرانی
آقایان دکتراسماعیل لَلهِگانی؛ مدیرعامل
بانک صادرات ایران ،دکترمهدی
برکچیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی
شریف؛ دکتر ابوالحسن جلیلوند؛ استاد
دانشگاه لویوالی شیکاگو؛ دکتر سعید
جمشیدیفرد ،نایبرئیس شورای
عالی جامعة حسابداران رسمی ایران
و رضا امیرخانی؛ نویسنده و پژوهشگر،
از برنامههای پیشبینیشده برای این
همایش است.
گفتنی است میزبانی پنجمین همایش
مدیران شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
را شرکت توسعة مدیریت سرمایة
خوارزمی بر عهده گرفته است.
همایش مدیران گروه سرمایهگذاری
خوارزمی برای نخستینبار ،بهمنماه
سال  1392در شیراز و پس از آن به
ترتیب در شهرهای مشهد ،تبریز ،کرمان
و کرمانشاه برگزار شد.
ازجمله اهداف برگزاری همایشهای
ادواری مدیران گروه خوارزمی ،ارتقای
سطح همکاری و همافزایی برای تحقق
اهداف مرحلهای برنامة راهبردی 7ساله
و کمک به افزایش سطح آگاهی و دانش
تخصصی مدیران در زمینههای مرتبط
با برنامههای این گروه سرمایهگذاری
است.
مشروح گزارشهای مربوط به این همایش
مانند ادوار گذشته در وبسایت رسمی
گروه خوارزمی و نیز ماهنامة وخارزم (نشریة
داخلی خانوادة بزرگ شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی) منعکس خواهد شد.
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اقتصاد

بستةعبورازرکودوحاشیههایکارشناسی آن؛

نیازاقتصادبه
سازوکارهایموثر
برایخروجازرکود

بدون شک نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که حال و احوال اقتصاد
ایران هنوز تا نقطة مطلوب فاصله زیادی دارد .البته این امر مسئلهای طبیعی
است و نمیتوان انتظار داشت که در شرایط کنونی ،توسعه در ایران بتواند
بعد از  8سال فقدان مدیریت ناکارآمد اقتصادی از یکسو و فشار تحریمهای
تحمیلی از سوی دیگر ،حال مساعدی داشته باشد .درواقع بیراه نیست اگر
بگوییم که اقتصاد ایران در دو سال گذشته طعم ناخوشایند آثار بهجا مانده از
ضعفهای مدیریتی گذشته را مزهمزه میکرده است و درعین حال در پی آن
بوده تا بار تحریمهای تحمیلی را از سر توسعة ایرانی کم کند .بر همین اساس
حال ناخوشایند اقتصاد میتواند یک پدیدة طبیعی محسوب شود .فارغ از این
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اما آنچه باعث میشود تا نگرانی از کدر بودن هوای اقتصاد کشور غلظت خود
را از دست بدهد ،امیدی است که در چند ماه گذشته به حاشیة اصلی برای
متن اقتصاد کشور تبدیل شده است .هرچند که هنوز این امید نتوانسته است
شکوفایی اقتصاد ایران را کلید بزند اما پیشبینیها حکایت از این دارند که
حداکثر تا تابستان سال  95حبابها دور میشوند و شاخصها نفس تازه
میکنند ،البته «اگر» بشود در جدالی که با رکود شکل گرفته است ،پیروز شد.
این «اگر» بهطور حتم مهمان تازة کسبوکار ایرانی شده است و بعد از خوشحالیهای
ناشی از پیروزی در توافق هستهای ،فضا را دوباره به سمت دغدغه دربارة آیندة نه
چنان دور شاخصها هدایت کرده است .این روزها در هر محفل و محیط اقتصادی
که حاضر شوید ،از بالی رکود سخن میگویند؛ رکودی که به قول کارشناسان بیشتر
از آنکه در سمت عرضه شکل گرفته باشد ،از سوی مصرفکنندگان هدایت میشود.
اگر بخواهیم به شکل ساده تعریفی از این رکود ارائه دهیم ،میتوان گفت مردم دیگر
آنطور که باید خرید نمیکنند و برای نخستینبار بحران کاالهای انباری در اقتصاد
ایران به مرز هشدار نزدیک شده است .براساس برخی آمارهای رسانهای ،فقط در
همین چند ماه گذشته ،رکود باعث شده است تا حجم کاالهای انباری تولیدکنندگان
از  9هزارمیلیارد تومان عبور کند .این رقم درواقع نشانهای کوچک برای نشان دادن
عمق رکود تولید ،توزیع و مصرف است .کار به واسطة رکود به جایی رسیده است که
میشود چشمها را بست و کمی از تحلیلهای تند و تیز استفاه کرد و حتی مدعی شد
همه چیز در هم پیچیده است ،چون در بخش دیگری از این رکود پیمانکاران بهعنوان
گردانندگان اصلی چرخ کار و تالش در کشور به خاطر باال رفتن حجم بدهیهای
دولت مجبور شدهاند که کموبیش دست از کار بکشند .گزارشهای موجود نشان
میدهد ،که بدهی دولت به پیمانکاران تا نزدیک یکصدهزارمیلیاردتومان نیز باال رفته
است .چند وقت پیش رسانههای خبری نوشتند که آمار متفاوتی از میزان بدهیهای
دولت به پیمانکاران عنوان شده است؛ این آمار از  10تا  94هزارمیلیاردتومان را نشان
میدهد .مثال رئیسجمهوری در گزارش  100روزة خود بدهی دولت به پیمانکاران
و بخشهای مختلف و خصوصی را حدود  55هزارمیلیاردتومان اعالم کرد .شهریور
سال گذشته اما رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به یک رسانه بدهیهای دولت به
پیمانکاران بخش خصوصی را  94هزارمیلیاردتومان بدهی عنوان کرد .از سوی دیگر
وزارتخانههای نیرو ،راهوشهرسازی و نفت جزو بدهکارترین وزارتخانهها به پیمانکاران
هستند ،که آمار متفاوتی از میزان بدهی آنها وجود دارد .وزیر مسکن و راهسازی
بدهی وزارتخانة متبوعش به پیمانکاران را  5هزارمیلیارد تومان عنوان کرده است .وزیر
نیرو هم اسفندماه سال گذشته بدهی انباشتهشدة بخش برق را حدود  24هزارمیلیارد
تومان عنوان کرده است .اما معاون او خردادماه امسال گفت که رقم بدهیهای این
وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی و شبکة بانکی کشور  28هزارمیلیارد تومان
است .اسفند سال گذشته هم مدیرعامل توانیر در گفتوگو با یک رسانه میزان بدهی
دولت به پیمانکاران صنعت آبوبرق را  30هزارمیلیارد 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 جمعآوری کنند،
اشتغال و سرمایهگذاریهای مولد نیز بیشتر دچار سکون میشوند .این اطالعات از
اقتصاد ایران در کنار دادههای متعدد دیگر وجود یک رکود سنگین را تایید میکنند اما
با این وجود میتوان با قاطعیت مدعی شد که اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند
که بهزودی سرمایهگذاران و گروههای سرمایهگذاری در کنار موج ورود سرمایههای
خارجی به ایران ،شکوفایی را به شاخصها برمیگردانند .حتی کارشناسان مطرح
خارجی نیز این مسئله را تایید میکنند .مثال بهتازگی «برونوورسیلز» از کارشناسان و
پژوهشگران برجستة صندوق بینالملل پول به پایگاه خبری این نهاد بینالمللی گفته
است :منتظر باشید که توسعة پایدار را در ایران ببینید .رفع تحریمها فرصت خوبی به
ایران میدهد که اصالحات اقتصادی را به اجرا بگذارد ،مولفههای کالن اقتصادی خود
را تثبیت و به سمت رشدی پایدار حرکت کند .شاید به خاطر همین امیدواریهاست
که برنامهریزان دولت نیز آستینها را باال زدهاند و برای آسوده شدن از مزاحمت رکود،

بستة اورژانسی غلبه بر رکود اقتصادی را طراحی کردهاند ،بستهای که در چند هفتة
گذشته بحث و گفتوگوهای زیادی را در محافل کارشناسی به وجود آورده است و
همچنان نیز وقت زیادی از صاحبنظران اقتصادی را صرف رایزنی در مورد رکود و
بستة رفع رکود میکند .بهطور خالصه میشود 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 آنها مصرفکنندگان ایرانی میتوانند فعال کاالی
مورد نیاز خود را با قیمت بسیار کمتری تهیه کنند اما باید تا چند سال اقساط آن را
پرداخت کنند .مثال میشود یک دستگاه پراید را که قیمت باالی  20میلیون دارد ،با
استفاده از سیاستهای موجود در این بسته چهار میلیون تومان خرید اما بقیة وجه آن
با سود قابل مالحظهای باید در چند سال به شکل اقساط پرداخت شود .همین نحوة
سیاستگذاری در بستة خروج از رکود نقطة عطف جدال کارشناسی در چند هفتة
گذشته بوده است .فعاالن و آگاهان اقتصادی میپرسند آیا واقعا میشود با ترویج خرید
قسطی ،تقاضا را هیجانی و راهی برای نجات تولید پیدا کرد؟

فقط حرف نزنیم ،راهبرد هم ارائه بدهیم

ارشیا خویی ،دانشآموختة اقتصاد و از فعاالن اقتصادی میگوید« :تجربهای که بعد
از بحران معروف اقتصادی در آمریکا طی  86سال پیش به دست آمده است ،در کنار
متون آکادمیک اقتصادی راههای مشخصی را برای خروج از بحران نشان میدهند که
به نظر میرسد دولت نیز سعی کرده در مسیر آنها برای خروج از رکود برنامهریزی
کند اما در مصادیق این برنامه میتوان مدعی شد که دولت باید کاالهای دیگری را
که کیفیت آنها در حد بیشتری اعتماد مصرفکننده را میتواند به دست آورد ،برای
خروج اورژانسی از رکود در برنامه قرار دهد .به نظر من مصرفکنندگان حتی با ایجاد
شرایط خاص که میتواند خرید خودرو را تسهیل کند ،باز هم تمایلی که بتواند به
خروج رکود کمک کند برای خرید خودرو از خود نشان ندهند».
خویی اضافه میکند« :فارغ از این به نظر میرسد دولت میتوانست برخی از گروههای
اقتصادی مثل گروههای سرمایهگذاری را وارد برنامة خروج از رکود کند و بهطور
مشخص برنامههایی برای آنها تدوین میکرد که در جریان خروج از رکود صاحب
مسئولیت باشند اما این اتفاق رخ نداده و باز هم بانکها باید بار اصلی را به دوش
بکشند .تجربه نشان داده است که بانکها 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 میخواهد فقط برای خرید کاال  10میلیون تومان
وام بدهد .فکرش را بکنید چند میلیون خانوار متقاضی این وام میشوند .آیا بانکها
میتوانند این حجم تقاضا را تامین کنند؟»
او تصریح میکند« :البته من معتقدم همین که دولت آستینها را باال زده تا با رکود
مقابله کند جای امیدواری است .چون بعد از تحریمها شرایط در اقتصاد کشور تغییر
خواهد کرد و باید هرچه زودتر از شر رکود خالص شد .در اینجا کارشناسان نیز باید
مسئولیت دیگری برای خود تعریف کنند .تعداد زیادی از آنها تا دیروز دولت را محکوم
میکردند که فکری به حال رکود نمیکند اما حاال که بسته طراحی شده باز هم انتقاد
میکنند ،بدون آنکه در انتقاد آنها بشود حرفهای 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 رکود شود

یلدا دهقان ،کارشناس ارشد اقتصاد و از فعاالن حوزههای مالی نیز معتقد است« :به
نظر من خروج از رکود به یک اتاق فکر یا اتاق فرماندهی نیاز دارد ،که بورس میتواند
بهترین جا برای تبدیل شدن به اتاق فکر خروج از رکود باشد .ساختار بورس و نحوة
عملیات شرکتهای سرمایهگذاری کامال خط سیر مولد دارد و میتواند با اصالتی که
در آن نهفته است در نهایت تولید را نجات دهد .اما دولت باز هم تسهیالتدهی بانکی
را مرکز خروج از رکود قرار داده است!»
او ادامه میدهد« :تجربه بارها ثابت کرده است که در گسترش مدار وامدهی ،فساد
اقتصادی کمین میکند و از سوی دیگر مقروض کردن مداوم و مستمر مردم نیز
میتواند ناهنجاریهای اقتصادی تولید کند .برای همین بهتر بود دولت با وجود
ویرانهای که در اقتصاد تحویل گرفته است ،یک کار اورژانسی برای کشاندن مردم به
بورس انجام میداد و بعد بورس را به اتاق فکر خروج از رکود تبدیل میکرد .شاید
زمان در حال حاضر و به خاطر ضرورت خروج فوری از رکود برای این کار وجود
نداشته باشد اما از همین حاال دولت میتواند به این مسئله بیندیشد که بهترین اتاق
فکر برای عبور از بنبستهای توسعه بورس است .اگر ما بورس را داشتیم ،امروز نگران
نبودیم که آیا بانکها میتوانند از عهدة پرداخت تسهیالت برای افزایش سطح تقاضا
در اقتصاد بربیایند؟»

نمیشود به همه وام داد!

هادی حقشناس کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه دربارة پرداخت
وام  ١٠میلیون تومانی خرید کاالهای بادوام به برخی اقشار جامعه و تحلیل توان
بانکها در همراهی کردن با دولت ،به «شهروند» میگوید« :پرداخت وام ١٠میلیون
تومانی بهمیلیونها خانوار ایرانی ،به این معناست که شبکة بانکی باید چیزی حدود
٢١٨هزارمیلیاردتومان اعتبار به خانوادههای ایرانی پرداخت کند .این در شرایطی است
که تعهد پرداخت وام ٢٥میلیون تومانی خودرو و وام ٦٠میلیون تومانی مسکن را نادیده
بگیریم ،اما اینکه این موضوع شدنی است یا خیر ،باید به آمار تسهیالتدهی بانکها
در سالهای گذشته رجوع کنیم».
او ادامه داد« :مراجعه به آمار تسهیالتدهی بانکها در سالهای گذشته ،نشان میدهد
که بانکها حداکثر  ٢٣٠تا ٢٥٠هزارمیلیاردتومان تسهیالت پرداخت کردهاند .بنابراین
اینکه بانک بتواند وام خرید کاال را به اقشار وسیع مردم بدهد ،در نگاه اول شدنی است
و به نظر میرسد بانکها از چنین منابعی برخوردار باشند ،اما ما در بودجة سنواتی
تبصرههایی داریم با عنوان تبصرههای تکلیفی ،که براساس آن دولت نمیتواند برای
منابع موجود در بانکها که دارایی مردم است تصمیم بگیرد بلکه این بانکها هستند
که متناسب با توان و شرایط خود برای تسهیالت پرداختی تصمیم میگیرند«.
حقشناس تاکید کرد :بنابراین اینکه بگوییم به اقشار وسیعی از مردم وام میدهیم،
عمال نشدنی است و تبعاتی برای اقتصاد کشور دارد .از این گذشته ،بانکها منابع خود
را در بخشهای مختلف به جریان انداختهاند .به همین دلیل اگر تمام سپردهگذاران
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 میتوان اینطور نتیجه گرفت
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و متوسط نیست و به همین دلیل من به این بسته
که دولت نمیتواند برای پرداخت تسهیالت تعهدشده برای
خیلی امیدوار نیستم.
بانکها زمان مشخص و ضرباالجل د رنظر بگیرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود ،با هشدار به
این کارشناس توضیح داد :با این اوصاف بهتر است بگوییم
رکود را (حتی در کوتاهمدت) عواملی چون
این مسئله که باید مراقب مقروض کردن اقشار
دولت به بخشی از اقشار که عمدتا اقشار نیازمند و از طبقة
پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران،
کمدرآمد باشیم ،دهکهای ضعیف و متوسط
کارگری و کارمندی هستند ،در طول مدت مثال یکسال وام
ورود سرمایهگذاران خارجی و شاید از همه
جامعه را متقاضی تسهیالت در نظر گرفتهشده در
١٠میلیون تومانی میدهد ،اما اینکه ضرباالجل برای بانک
مهمتر بازسازی کارکردها و کارآمدی بورس
بستة خروج از رکود دولت دانست و گفت :کاهش
تعیین کنیم و بگوییم به همه وام بدهد ،امری نشدنی است.
نجات میدهد .این اظهارنظرها هم از این
خریدوفروش در نظام عرضه و تقاضا یک زنگ خطر
حقشناس در واکنش به شیوة پرداخت وامهای خرید در
تجربه شکل گرفته است که افزایش موج
جدی در اقتصاد است ،زنگ خطری که کاهش
بستة ضد رکود نیز اظهار داشت :دولت نحوة پرداخت این
خریدها یا بهتر است بگوییم اقتصاد قسطی
کند
ی
نم
دوا
تولید
از
بلندمدت
در
دردی
قدرت نقدینگی مردم و افزایش هزینه را هشدار
وام را به صورت فروش اقساطی تعریف کرده است .به این
میدهد .عضو اتاق بازرگانی ایران و تهران با تاکید
معنا که متقاضی کاالیی را خریداری میکند و بانک هزینة
آن را میپردازد .این موضوع میتواند تبعات صدور فاکتور صوری را به دنبال داشته بر اینکه اگر قرار است حمایتی از طرف تقاضا صورت گیرد ،باید سود تسهیالتی
باشد ،که متاسفانه راهکار خاصی برای جلوگیری از این پدیده پیشبینی نشده مورد بازنگری قرار گیرد ،تصریح کرد :در همه جای دنیا برای مقابله با شرایط رکود،
است .او در ادامه تاکید کرد :برای اینکه متوجه شویم این شیوة پرداخت وام تا چه تسهیالت با بهرة صفردرصد اعطا میشود ،که در شرایط فعلی ما نیز باید از این
اندازه جذب بازار هدف میشود ،میتوان به تجربههای گذشته در زمینة تسهیالت الگو تبعیت کنیم.
فروش اقساطی مراجعه کرد یا نتیجة پرداخت وامهایی مانند وام خوداشتغالی یا
طرحهای زودبازده را ارزیابی کرد.
گره اما باز میشود...
«فریال مستوفی» یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز نظر حقشناس را واقعیت آن است که برنامهریزان دولتی ،در میان باید و نبایدهای زیادی قرار
درمورد بانکها تایید میکند و میگوید :چنین اقدامی در نظام بانکی کشور بیسابقه گرفتهاند .تا همین چند وقت پیش دولت متهم بود که نمیتواند تصمیم فوری
است .حتی در رابطه با پرداخت وام ازدواج که میتوان ادعا کرد طیف گستردهای از برای خروج از رکود بگیرد و حاال متهم است به اینکه نمیتواند تصمیم خوبی
مردم را شامل میشود ،دو نکته وجود دارد؛ اول اینکه حجم تسهیالت اندک (  ۳برای خروج از رکود اتخاذ کند! اگر کار به همین شکل جلو رود ،بعید نیست که
تا  ٥میلیون تومان) بوده و مسئلة دوم به بازه زمانی اجرای آن برمیگردد ولی زمان موج انتقادها خود به یک سد و مانع برای به نتیجه رسیدن برنامههای موجود
اجرای بستة ضد رکود ٦ماه اعالم شده است.
تبدیل شود .بدون شک کارشناسان زیادی نقاط ضعف سیاستهای اقتصادی را
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی با بیان اینکه بستهای که بهعنوان فهمیدهاند اما نکته اینجاست که آنها هنوز نتوانستهاند بهطور مشخص و عینی
رونق اقتصادی و تحریک تقاضا از سوی دولت رونمایی شد ،میتواند تا حدودی راهبردهایی نیز ارائه دهند .در نقطة مقابل اما به نظرمیرسد فعاالن اقتصادی،
در اقتصاد کشور موثر باشد ،ادامه داد :تصویب وام در روزهای اول اعالم ،به خاطر مخصوصا تولیدکنندگان و هلدینگهای سرمایهگذاری ،در جایگاه بهتری برای ارائة
رفتارهای هیجانی ،افزایش فروش را به دنبال دارد ،اما بعد از مدتی این تبوتاب راهکار به دولت قرار دارند .آنها بر این باورند که رکود را (حتی در کوتاهمدت)
در کشور کاهش مییابد.
عواملی چون پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران ،ورود سرمایهگذاران خارجی
اقتصادی
متوسط
و
کوچک
های
ه
بنگا
در
ما
کشور
امروز
اقتصادی،
به گفتة این فعال
و شاید از همه مهمتر بازسازی کارکردها و کارآمدی بورس نجات میدهد .این
و در زمینة اشتغال با مشکل روبهرو شده و اگر قرار است بستة خروج از رکود را اظهارنظرها هم از این تجربه شکل گرفته است که افزایش موج خریدها یا بهتر
ارائه کنیم ،باید نگاهمان را از فروشگاههای بزرگ و کارخانهها به سمت بنگاههای است بگوییم اقتصاد قسطی دردی در بلندمدت از تولید دوا نمیکند .برای همین
صنعتی کوچک سوق دهیم و مردم را در این بسته شریک کنیم .او معتقد است که شاید حرکت مطلوب این باشد که دولتیها هرچه زودتر بتوانند مسیر فعال شدن
ن
شاید این کار برخی از بنگاههای بزرگ را در حالت فعلی از رکود نجات دهد اما تاثیر عوامل و سازوکارهای مورد نظر را برای خروج واقعی از رکود هموار کنند .به ای 
فوری بر تولید کشور نخواهد داشت .رویکرد این بسته به سمت بنگاههای کوچک شکل ،گرهای که اکنون سخت به نظرمیرسد راحتتر گشوده خواهد شد.
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اقتصاد

سرمایهگذاران چگونه
برنامههای خود را تدوین کنند

رکود در حال حاضر بزرگترین گره اقتصادی ایران محسوب میشود ،که بهتازگی
مدیران اقتصادی دولت یازدهم با ارائة بستهای مسیر عبور اورژانسی از این رکود
را طراحی کردند .ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت متن کامل این طرح را منتشر
کرده است .به نظر میرسد موارد موجود در این بستة راهبردی  33بندی بتواند
نقش بسزایی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای اقتصادی ایفا کند .به همین
دلیل متن کامل بستة خروج از رکود را به آگاهی خوانندگان گرامی میرسانیم:

 .1مقدمه

اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریمها ،اقتصاد کشور در
شرایط ویژهای قرار گرفته است .با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و
حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر،
نگرانیهایی درخصوص افت سطح فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام
اقدامات پیشگیرانهای را از سوی دولت را ضروری ساخته است .بر پایة چنین ضرورتی ،ستاد
اقتصادی دولت مجموعة سیاسـتهای اقتصـادی کوتاهمدتی را مورد تـوجه قرار داده که این
گزارش به توضیح آن میپردازد.

 .2تبیین شرایط کنونی اقتصاد

 .2.1سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم
دولت یازدهم در شرایطی ادارة کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بیسابقهترین رکود
تورمی تاریخ خود مواجه بود .نرخ تورم به باالی  40درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی

در سالهای  1391و  1392به ترتیب ،به میزان  -6/8و  -1/9درصد 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 بهعنوان اولویت برنامههای اقتصادی خود برگزید.
برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کالن ،دولت پارادایم سیاستگذاری 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  92و  ،1393همراه با حفظ ثبات نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی ،دولت توانست
موفقیت بینظیری در کاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از باالی  40درصد در
میانة سال  1392به  15/1درصد در شهریور  1394کاهش دهد .این در حالی است که نرخ
تورم نقطه به نقطه با شتاب بیشتری کاهش یافته و به  11/7درصد در شهریور  1394رسیده
که نویددهندة استمرار کاهش نرخ تورم متوسط در ماههای آینده است.
از سوی دیگر ،با انجام مذاکرات موثر در موضوع هستهای ،دولت موفق شد برخی از
محدودیتهای خارجی اقتصاد را کاهش دهد که درنتیجة آن و با افزایش منابع حاصله،
وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینههای عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در
سه فصل اول سال  1393منجر شد .افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت
خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطهای و درنتیجه ،افزایش تولید در برخی از
صنایع شد .دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور ،مجموعة «سیاستهای خروج
غیرتورمی از رکود» را در نیمة اول سال  1393تدوین کرد و به اجرا گذاشت .مجموعة این
اقدامات ،همراه با افزایش امید و خوشبینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری
سال  92ایجاد شده بود ،توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی ،کشور را از یک
رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال  ،1393چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه
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از سال  1386روند نزولی به خود گرفته است .رکود سالهای  1391و  1392نیز که
کرد ،بهطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال  ،1393به  3درصد بالغ شد.
به افت بیش از  15درصدی درآمد ملی منجر شد ،این روند را تشدید کرد .این اتفاقات،
 .2.2شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم
درحالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال  1393از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود ،تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد بهطور قابل توجهی کاهش داده است .کاهش شدید
قیمت نفت خام که در طول سالهای  1384تا  1392بهطور متوسط برابر  83دالر بود ،از قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال  1393نیز باعث کاهش هزینههای دولت
تابستان سال  1393بهشدت روند نزولی به خود گرفت ،بهطوری که تا دی 93حدود  60بهعنوان بزرگترین نهاد متقاضی کاال و خدمت در اقتصاد شد .کاهش تقاضای دولت
درصد سقوط کرد و به حدود  40دالر در هر بشکه کاهش یافت .از آن زمان تا کنون ،قیمت همراه با افت تقاضای بخش خصوصی سبب شد تا سرمایهگذاری ،اعم از ساختمان و
ماشینآالت با کاهش  18درصدی در زمستان  1393مواجه شود .رشد سرمایهگذاری
هر بشکه نفت خام در محدودةقیمتی  40تا  60دالر در نوسان بوده است.
درنتیجة کاهش قیمت نفت ،درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال در بخش ساختمان که بهشدت تحت تاثیر پرداختهای عمرانی دولت است ،در زمستان
 1393نسبت به مدت مشابه سال قبل  50درصد کاهش یافت .پس از کاهش شدید درآمد  1393نسبت به فصل مشابه سال قبل به  -27درصد رسید.
حاصل از صادرات نفتی در زمستان سال  ،1393درآمدهای نفتی دولت نیز  55درصد نسبت با توجه به قرار گرفتن قیمت نفت در محدودة  40تا  60دالر ،روند رشد منفی درآمد
به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت .کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت  50نفتی در سال جاری نیز ادامه یافت .در نتیجه ،در  5ماهة سال  1394درآمدهای
نفتی دولت  26درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرد.
درصدی بودجة عمرانی در زمستان سال  1393نسبت به فصل مشابه سال قبل شد.
کاهش قیمت نفت همچنین منجربه کاهش قیمت مشتقات نفت و گاز مانند فرآوردههای از سوی دیگر ،پس از توافق هستهای ،انتظارات دربارة شرایط اقتصادی کشور
نفتی و محصوالت پتروشیمی شده است .عالوه بر این ،فلزات اساسی که جزء مهمترین در دورة پساتحریم و تصور کاهش قیمتها در اثر رفع تحریمها ،باعث کند
تولیدات صنعتی و اقالم صادراتی کشور محسوب میشوند نیز در بازارهای جهانی با افت شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیمگیری برخی از فعاالن اقتصادی شده
است .با توجه به اینکه فعاالن اقتصادی انتظار دارند تا در دورة پساتحریم
تقاضا و کاهش قیمت روبهرو شدهاند.
رونق و رکود اقتصادی در کشورهای نفتی ،وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد .هزینة مبادالت خارجی و نقلوانتقال پول کاهش یابد ،بسیاری فعالیتهای
صندوق بینالمللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده ،برآورد کرده تجاری-اقتصادی خود را به بعد از رفع تحریمها موکول کردهاند .مجموعة این
است که کشورهای صادرکنندة انرژی در سالهای  2015تا  ،2017نسبت به بازه عوامل باعث شده است تا دورة گذار توافق هستهای تا رفع تحریم باعث کندی
زمانی  2012تا  2014بهطور متوسط با  2.25درصد کاهش در متوسط نرخ رشد فعالیتهای اقتصادی شود.
اقتصادی مواجه شوند )1(.اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات  .2.4مشکل تنگنای مالی
یکی از مشکالت اقتصادی مهمی که از گذشته برای دولت یازدهم به ارث رسیده
درآمدهای نفتی بهشدت تاثیر میپذیرد.
اقتصاد ایران در حالی از زمستان  1393با چالش جدی کاهش قیمت نفت مواجه است ،مسئلة تنگنای مالی است که بخش مهمی از آن به انباشت مطالبات معوق و
داراییهای مسموم در نظام بانکی بازمیگردد .این مطالبات معوق را میتوان به چهار
شده که از دو جهت در مضیقه قرار داشته است:
الف .کشور با تحریمهای شدید نفتی ،تجاری و بانکی مواجه بوده است .بنابراین ،دستة کلی تقسیمبندی کرد:
ابزارهای دولت برای مدیریت افت شدید قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای نفتی  .1بدهیهای بخش دولتی :با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت ،بدهیهای
بخش دولتی به سیستم بانکی پس از تحریم روند فزاینده
بسیار محدود بوده است.
به خود گرفت.
ب .سایر کشورهای نفتی در دورة وفور درآمدهای نفتی
 .2معوقات پیمانکاران :به دلیل ناتوانی دولت در ایفای
ذخایر ارزی انبوهی را انباشتهبودند تا با استفاده از آن بتوانند
درآمد
نفت،
قیمت
کاهش
درنتیجة
تعهدات خود به پیمانکاران طرف قرارداد ،پیمانکاران به
در دورههای افول قیمت نفت ،ثبات اقتصادی خود را حفظ
حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل
بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شدند.
کنند .درنتیجه ،بسیاری از کشورهای نفتی با استفاده از این
چهارم سال  1393نسبت به مدت مشابه
 .3معوقات بنگاههای تولیدی :بخشی از بنگاههای تولیدی
ذخایر ،موفق به مدیریت بحران کاهش قیمت نفت شدهاند.
سال قبل  50درصد کاهش یافت .پس
که با شرایط رکودی دست و پنجه نرم میکردند ،قادر به
این در حالی است که ایران در سالهای مربوط به دورة وفور
از کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات
پرداخت بهموقع بدهی خود به نظام بانکی نبودند.
نفتی ،تقریبا هیچ ذخیرهای برای روز مبادا نیندوخت .الزم
نفتی در زمستان سال  ،1393درآمدهای
 .4معوقات مرتبط با رکود مسکن :به دلیل رکود در بخش
به ذکر است که عمده ذخایر خارجی ایران متعلق به بانک
نفتی دولت نیز  55درصد نسبت به مدت
ساختمان ،بازگشت وامها و منابع بانکی سرمایهگذاریشده
مرکزی است ،که معادل ریالی آن قبال توسط دولت دریافت
مشابه سال قبل کاهش یافت .کاهش
در بخش مسکن با مشکل مواجه شد.
و هزینه شده است .بنابراین ،جزء ذخیرة احتیاطی دولت
شدید درآمدهای نفتی منجر به افت 50
تنگنای مالی طی دو سال گذشته ،خود را به صورت عدم
برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی محسوب نمیشود.
درصدی بودجة عمرانی در زمستان سال
تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است .یعنی در
تاکنون
با وجود این چالشها دولت از زمستان سال 1393
 1393نسبت به فصل مشابه سال قبل شد
حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابل توجهی از
موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر
باالی  40درصد در سال  92به  11/7درصد در شهریور
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 94 ،کاهش یافته ،نرخهای سود در بازار پول کاهش متناسبی از خود نشان ندادهاند.
برخی اقتصادهای نفتی در جهان از کاهش قیمت نفت بهشدت ضربه خورده و دچار تنگنای مالی از یکسو ،با باال نگهداشتن نرخ سود تسهیالت سرمایه در گردش و
سرمایهگذاری ،هزینة تامین مالی را برای بنگاههای اقتصادی افزایش داده و از سوی
کاهش شدید ارزش پول ملی ،افزایش تورم ورشد منفی اقتصادی شدهاند.
در مقام مقایسه ،در سال  1391که تحریمهای ظالمانه باعث کاهش درآمد نفتی دیگر ،با باال نگهداشتن نرخ سود وامهای خرید اعتباری ،لیزینگ و سایر وامهای خرد
کشور از  119میلیارد دالر در سال  1390به کمتر از  70میلیارد دالر شد ،عمال مصرفی ،که در شرایط حاضر میتواند به تحریک تقاضا منجر شود ،مانع از تحریک
ثبات اقتصادی کشور از دست رفت و نرخ ارز و تورم بهشدت افزایش یافت .اما در تقاضا از این مسیر شده است .بنابراین ،عالوه بر کمبود تقاضا ،مشکل تنگنای مالی
زمستان سال  ،1393با وجودی که قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت ،ثبات نیز ،که مهمترین ریشههای آن به سیاستهای اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی
سالهای  91به بعد بازمیگردد ،سد راه رشد اقتصادی است.
کلیة بازارها بهویژه بازار ارز دچار خدشه نشد.
این یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت یازدهم و نظام جمهوری اسالمی محسوب بنابراین در سال  1394و تا زمان رفع تحریمها ،دو مانع اساسی بر سر راه رشد
میشود و نشاندهندة اقدامات عملی دولت در مقاومسازی اقتصاد و تحقق سیاستهای اقتصادی وجود دارد:
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغشده توسط مقام معظم رهبری است .البته ،هرچند کاهش  .1کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاههای کشور شده است.
قیمت نفت به ثبات اقتصادی کشور خدشهای وارد نکرد ،اما اثر منفی خود را بر روند  .2تنگنای مالی که با باال بردن هزینة تامین مالی تولید بخشهایی را که حتی
مشکل تقاضا ندارند نیز با مشکل مواجه کرده است.
احیای اقتصادی کشور و خروج از رکود گذاشت ،که در ادامه به آن اشاره میشود.
طبیعتا برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در سال  ،94باید دولت برای رفع یا تخفیف
 .2.3شوک منفی تقاضا
تحلیل دادههای درآمد و هزینة خانوار نشان میدهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی این دو مشکل اقدام جدی انجام دهد.
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تجاری تا نرخ  10درصد و در اختیار بانک مرکزی
 .3راهکارهای مواجهه با چالشهای اقتصادی
 .3.1.3سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری
م
دورة توافق تا رفع تحری 
با توجه به شرایط ویژهای که اقتصاد کشور تا قبل از رفع تحریمها با آن مواجه است ،دولت با توجه به مشکلی که امروز بنگاهها در فروش محصوالت خود با آن مواجه هستند ،الزم است
تصمیم گرفت تا مجموعه سیاستهایی را برای ایجاد گشایش در اقتصاد تدوین و بهسرعت تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور
اجرایی کند .در این بستة سیاستی ،مجموعهای از سیاستها برای بهبود حرکت تولید و سیاستهای اعتباری زیر در نظر گرفته شد.
افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفته شده که بخش مهمی از آن ،سیاستهای مرتبط با رفع  .13اعطای تسهیالت خرید کاالی مصرفی بادوام (ازجمله اتومبیل) با ابالغ بانک مرکزی
یا تخفیف مهمترین مشکالت کنونی بخش حقیقی اقتصاد کشور ،یعنی مشکالت تقاضا و مبنی بر تخصیص 20درصد از تسهیالت اعطایی برای خرید کاالهای ایرانی
 .14افزایش مدت اقساط تسهیالت جدید برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیالت خرید
تنگنای مالی است.
خودرو
 .3.1تحریک تقاضا
درمــورد تحـریـک تقاضـا ،سه دستـه سیـاست مورد توجـه قرار گـرفت .1 :تحـریک تقاضا  .15تخفیف در نرخ تسهیالت بانکی خرید کاال درصورت تسویه پیش از موعد
 .16سپردهگذاری ارزی بانک مرکزی در بانک توسعة صادرات به منظور حمایت از صادرات
توسـط دولت .2 ،سیاستهای تسهیل پولی .3 ،سیاستهای تحریک تقاضای اعتباری.
خدمات فنی و مهندسی به مبلغ  200میلیون دالر برای اعطای تسهیالت
 .3.1.1تحریک تقاضا توسط دولت
 .3.2سیاستهای تامین مالی
 .3.1.1.1موارد هزینهکرد دولت برای تحریک تقاضا
با توجه به محدودیت شدید منابعی که دولت با آن مواجه است ،شیوههایی برای تحریک  .3.1.4سیاستهای رفع تنگنای مالی
تنگنای مالی با باال نگهداشتن نامتناسب نرخ سود ،هزینة
تقاضا مدنظر قرار گرفتند ،که واجد معیارهای زیر باشند( :الف) در
تامین مالی در اقتصاد را بهشدت افزایش داده و یکی از موانع
راستای سیاستهای بلندمدت اقتصادی دولت باشند( .ب) هر یک
جدی برای افزایش تولید است .این معضل ،اگرچه ریشهدار
ریال هزینة دولت ،چند ریال منابع از بخش خصوصی را جذب کند.
دولت از زمستان سال  1393تاکنون موفق
و نیازمند اقدامات ساختاری است ،که در قالب برنامة
(ج) جزء فعالیتهای پربازده اقتصادی باشند( .د) جزء فعالیتهایی
به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در
بلندمدت اصالح نظام بانکی و بازپرداخت بدهیهای دولت
باشند که بیشترین و سریعترین اثر را بر تولید دارند.
برابر تکانة شدید کاهش قیمت نفت شده
پیگیری میشود ،اما همزمان باید بهسرعت و کوتاهمدت
با لحاظ مجموعة این معیارها ،سیاستهای زیر بهعنوان اولویتهای
و حتی طی این مدت ،روند کاهندة نرخ
نیز مورد توجه قرار گیرد .لذا سیاستهای زیر برای رفع
اصلی هزینهکرد دولت برای تحریک تقاضا انتخاب شدند:
تورم نیز استمرار یافته است
تنگنای مالی و درنتیجه افزایش توان تسهیالتدهی
 .1تشویق صادرات بهویژه برای صنایعی که مشکل فروش دارند
بانکها و کاهش نرخ سود ،پیگیری میشود:
 .2حمایت موثر از صادرات خدمات مهندسی
 .17افزایش سرمایة بانکها از محل وصولیهای حساب ذخیرة ارزی ،فروش سهام بیمهها
 .3اجرای طرحهای صرفهجویی انرژی
و بانکها و بودجه
 .4تسریع در واگذاری طرحهای عمرانی
 .5حمایت از به راه افتادن بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی و صنعت و معدن که  .18پیگیری و اجرای مواد  17و  18قانون رفع موانع تولید مبنی بر فروش داراییهای
غیرمولد توسط بانکها
مشکل فروش ندارند
 .19اجرای برنامة کوتاهمدت اصالح مشکالت نظام بانکی
 .6اجرای طرحهای ویژه برای تحریک تولید
 .20تشدید اقدامات ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و هدایت موثر نقدینگی به
 .7حمایت از اجرای اولویتهای مربوط به طرحهای سرمایهگذاری مهم در زنجیرة تولید
 .8حمایت از اجرای طرحهای سرمایهگذاری کوچک و متوسط با پیشرفت باالی  80درصد واحدهای تولیدی با همکاری سایر دستگاهها
 .21راه انداختن بازار بدهیهای دولت و انتشار اوراق مالی اسالمی و استفاده از آنها برای
همراه با برنامة تامین مالی
بازپرداخت بدهیهای دولت در فاز اول 6 ،هزارمیلیاردتومان اوراق صکوک اجاره منتشر
 .9تخصیص منابع ارزی الزم برای تضمین صادرات
میشود
 .3.1.1.2سایر اقدامات تحریک تقاضای دولت
 .22تامین و تخصیص اصل و سودآور اوراق بهادار دولت و دستگاههای دولتی در سررسید
 .10افزایش موقت تعرفههای کاالهای غیرقابل قاچاق مواجه با مازاد عرضة داخلی
 .23تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهیهای ایجادشدة سال جاری دولت به
 .3.1.2سیاستهای تسهیل پولی
آمار تورم نشان میدهد که از دیماه  ،1393نرخ تورم ماهانة شاخص قیمت مصرفکننده بانکها
دچار شکست شده و تا شهریورماه  94بهطور میانگین حدود  0.5درصد بوده است (بدون  .24مدیریت فعاالنة بدهیهای دولت در جهت کاهش بدهی و افزایش ابزارهای تامین مالی
احتساب تورم خرداد که در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی ،رفتار متفاوتی داشته است) .دولت
با تداوم این روند انتظار میرود که نرخ تورم نقطه به نقطه بهزودی تکرقمی شود .در این  .25افزایش سرمایة لیزینگها
شرایط که با افت شدید تقاضا ،تورم هم افت قابل مالحظهای داشته است ،فضای مناسبی  .26تسهیل و تسریع استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (با تعیین سقف زمانی)
برای مانور بر سیاست پولی فراهم شده است و بانک مرکزی این امکان را دارد که با هدایت  .3.1.5سیاستهای تامین مالی برای فعالیتهای اقتصادی
درست سیاست پولی ،مداخالتی را در جهت تسهیل پولی داشته باشد ،بدون اینکه به همچنین ،دولت به منظور تسهیل در تامیـن مالی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی،
هدف مهم تورم تکرقمی خدشهای وارد شود .برای دستیابی به این هدف ،بانک مرکزی از سیـاستهای زیر را اجرا میکند:
 .27ارائة بستة تامین مالی تولید (شامل انتشار اوراق مرابحه برای تامین نقدینگی
اختیارات الزم برای مدیریت بازار پول برخوردار خواهد
بنگاهها)
بود .الزم به تاکید مجدد است که حفظ اهداف تورمی
 .28راهاندازی ابزار خرید برای تامین مالی بنگاهها
دولت ،خط قرمز سیاستهای تسهیل پولی است؛ لذا
 .29ارائة برنامة تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز از بازار
سیاستها و مداخالت بانک مرکزی بهگونهای خواهد بود که
سرمایه
ضمن ایجاد تسهیل پولی به منظور کمک به بخش حقیقی اقتصاد
 .30ارائة برنامة اجرایی تامین مالی بنگاههای بزرگ
از طریق افزایش توان تسهیالتدهی بانکها و کاهش هزینة
 .31ارائة مدل تامین مالی بنگاههای صنعتی مبتنی بر
تامین مالی ،هدف مهم دولت در تکرقمی کردن پایدار
بازار سرمایه
تورم بهطور جدی پیگیری شود .انجام تسهیل پولی از
 .32تقویت تامین مالی از طریق بورسهای انرژی
طریق دو سیاست زیر پیگیری خواهد شد.
و کاال از طریق پیشفروش محصوالت و استفاده
 .11عرضة منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی
از اوراق سلف
با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاهمدت بانکها و کاهش
 .33تعیین اولویتهای اعتباری بنگاههای
هزینة تامین مالی
اقتصادی و رشتة فعالیتهای تولیدی
 .12کاهش تشویقی نسبت سپردة قانونی بانکهای
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ارزیابی فرایند رشد واقعی بورس از نگاه فعاالن بازار سرمایه

ظرفیتهایبورس
در مقابله با رکود

این روزها غالب کارشناسان و فعاالن اقتصادی به این نتیجه رسیدهاند که باید بورس جایگاه
اصلی خود را در اقتصاد پیدا کند ،چون بدون داشتن بازار سرمایة پویا نمیتوان به آیندة اقتصاد
و شکل گرفتن فعالیتهای مولد امید چندانی داشت .در شرایط در دسترس نبودن بورس واقعی
و کارآمد اکنون ،رکود یقة اقتصاد را گرفته است .در حال حاضر مسئولین اقتصادی دولت با تمام
توان در پی آن هستند که بار رکود را از روی شاخصها کم کنند ،هرچند غالب تحلیلهای موجود
نتیجهبخش بودن این تالشها را مشروط به عواملی دیگر میدانند .درعین حال اما تقریبا همة
این تحلیلها بر این باورند که اگر بازارسرمایه کارکردی بهینه داشت ،میشد با سرعت بیشتری
شوقوسهای
تکلیف رکود را مشخص کرد .نکته اینجاست که در شرایط فعلی به خاطر ک 
بورس ،بانکها قرار است برای مقابله با رکود نقش اصلی را برعهده بگیرند .این مسئله باعث
شده است که ضعف بازار سرمایه بیش از پیش احساس شود .اما در کنار همة اینها گروه زیادی
از فعاالن اقتصادی بر این باورند که میشود امیدوار بود .آنها حتی فراتر از امید جلو رفتهاند و
میگویند حتی میتوان در کوتاهمدت ،بورس را آمادة مقابله با رکود کرد .اما این اتفاق چگونه رخ
میدهد و میتوان واقعا روی آن حساب باز کرد؟ چند وقت پیش وزیر اقتصاد با قاطعیت اعالم
کرد که رشد واقعی بورس در پیش است .این ادعا را برخی میپذیرند و برخی نیز آن را مردود
میدانند ولی درنهایت این امر غیر قابل انکار است که رشد واقعی بورس ضرورتی اجتنابناپذیر
است .ما به میان فعاالن بازار سرمایه رفتیم تا از آنها بپرسیم تا کی باید منتظر رشد واقعی بورس
ماند تا بتوان از بازار سرمایه برای ارتقای جایگاه توسعه استفاده کرد .آنها جوابهای متفاوتی
میدهند اما در بطن جوابشان این نکته وجود دارد که در شرایط فعلی و با همین بازار سرمایه هم
اگر خوب برنامهریزی شود میتوان با رکود از طریق محرکهای بازار سرمایه مقابله کرد .تاکید بر
وجود شرکتهای سرمایهگذاری موفق در بورس از دالیل این دسته از ارزیابیهاست.

بورس

به بازار سرمایه نتازیم!

رضا فالحی از فعاالن بازار سرمایه دقیقا از این رویکر
دفاع میکند .او میگوید« :خیلی بیرحمانه بازار سرمایه
را نقد میکنیم .بعضی وقتها به گونهای از بورس سخن
میگوییم که انگار یک مخروبه در گوشهای از اقتصاد ایران
به نام بورس وجود دارد .در صورتی که همین توانایی در
هر اندازهای هم که باشد آنقدر کارایی دارد که بشود از آن
برای مقابله با پدیدههایی مانند رکود استفاده کرد».
او ادامه میدهد« :دائم میگویند بورس باید در آینده
کارآمد شود .مگر االن بورس کارآمدی ندارد .من معتقدم
همین مقدار کارآمدی بورس در مقابله با کارآمدی بانکها
و بنگاهداریهای مالی ،وضع به مراتب بهتری دارد .موضوع
اینجاست که ما یا عادت نداریم از بورس استفاده کنیم
یا نمیخواهیم یا بلد نیستیم چگونه از آن استفاده کنیم.
با فردا فردا کردن هیچگاه بازار سرمایه به جایی نمیرسد
که بخواهد قطب اقتصاد مولد باشد .همین حاال در بورس
بنگاههای سرمایهگذاری وجود دارند که اگر مسیر آنها باز
شود میتوانند نقش موثری در اقتصاد ایران ایفا کنند ولی
آنها نیز گرفتار همین روایتها از بورس و بازار سرمایه
هستند».
علیرضا دانش ،یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه نیز حرف
فالحی را تایید میکند و میگوید« :انرژی الزم صرف
بهینه کردن اوضاع در بورس نمیشود .همه تقریبا فقط
حرف میزنند اما آن انرژی الزم را برای کارآمد کردن
بورس صرف نمیکنند .شاخصهای بازار سرمایه نیز مثل
سایر حوزههای اقتصادی گرفتار رکود شدهاند اما اگر آن
انرژی صرف میشد به نظر من حتی در کوتاهمدت میشد
از بورس برای نجات اقتصاد کشور استفادة بهینه کرد».
وی تصریح میکند« :بازار سرمایه هم به برنامهریزی
واقعی نیاز دارد و هم باید مسیر ورود نقدینگی و سرمایة
الزم را به این بازار باز کرد .اگر این اتفاق بیفتد ،حداکثر
در میانمدت شما رشد واقعی بورس را میبینید .چون
در حال حاضر سرمایهگذاران واقعی و کارآمد در بورس
ماندهاند و سفتهبازان از این بازار مهاجرت کردهاند .این
واقعیت بهترین محرک برای پویایی بورس است».

نیاز بورس به آگاهی

فریبرز خانمحمدی ،یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه
در این بحث شرکت میکند و میگوید« :بورس تابعی از
اقتصاد است و اگر شاخصها روندی مثبت را نشان دهند،
میتوان 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 میبرد».
وی معتقد است« :با تردید نگاه کردن به آینده بورس
پذیرفتنی نیست .درست است که االن اقتصاد کشور از
رکود رنج میبرد ولی جهت اقتصاد در دوران پساتحریم به
سمتی است که گرهها باز میشوند و در این شرایط بورس
به خاطر ماهیتی که دارد میتواند خود را بهخوبی نشان
دهد و توان اقتصادی بزرگی را جذب کند .این چشمانداز
اصال دور نیست و بهزودی از راه میرسد .منتهی دولت باید
برنامهای داشته باشد تا با اجرای آن سطح بیشتری از مردم
با توانایی بورس آشنا شوند .چون در حال حاضر به نظر
میرسد یکی از بزرگترین مشکالت بازار سرمایه فقدان
آگاهی الزم در جامعه و حتی در بین بسیاری از فعاالن
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١٣٠درصدی در بورس که درسال  ٩٢رخ داد ،به این آسانی تکرار نمیشود ،بهویژه
اقتصادی نسبت به کارکردهای بورس است».
اینکه این رشد زمانی اتفاق افتاد که کل اقتصاد رشد منفی داشت و هیچ چیز سر جای
خودش نبود.
نیاز به سرمایهگذاریهای اساسی
احمدپویانفر یکی از کارشناسان بازار سرمایه است که ضرورت دستیابی به آگاهی و کیا نیز بورس را تابعی از اقتصاد میداند و در اینباره میگوید :باید گفت که بله .بورس
تخصص را در مورد بازار سرمایه میپذیرد .او میگوید« :به رشد بورس در آیندة نزدیک رشد خوبی خواهد داشت .دلیل آن هم این است که کل روند و زیربناهای اقتصادی
خیلی امیدوار نیستم .درمورد تعقیب رفتار و اتفاقهای بورس و بازار سهام باید به دو نکتة در حالت صحیح شدن و تغییر رویه است .نمونة آن هم کاهش نرخ سود بانکی است
مهم توجه داشت .یکی موضوع انتظارات است و دیگری موضوع رفتارهای بازار است .این که دولت و شورای پول و اعتبار به آسانی تصمیمی برای کاهش یا افزایش نرخ سود
نگرفتند.
موضوعها را میتوان به شیوة بنیادی و به شکل اساسی دنبال کرد».
کیا اضافه میکند :بورس بخشی از اقتصاد است ،بنابراین
او اضافه میکند :به این معنا که رفتارهای اساسی فعاالن و
وقتی گفته میشود که رشد ٥درصدی برای اقتصاد
بازیگران بازار سهام چه تاثیری بر بورس دارد ،دیگر اینکه
پیشبینی میشود ،بهطور قطع بورس هم رشدی متناسب
وضع متغیرهای اساسی مانند تولید ،مصرف و وضع صنایع
رشد واقعی در بلندمدت رخ
با آن خواهد داشت ،یعنی یک سود منطقی در حد سود
موجود در بورس چگونه است .همة این موض وعهایی که گفته
بدون ریسک (سودبانکی) به عالوه  ٧یا ٨درصد اضافه .در
شد میتواند روند بازار سرمایه را مشخص کند و به فعاالن
میدهد و در خو شبینانهترین
مجموع همة روندها در حال تغییر است .با همة نامالیمات
مسیری مشخص و روشن بنمایاند .به گفتة این کارشناس،
حالت از سال  ٩٥به بعد میتوان
رشد واقعی بورس در بلندمدت و بعد ازسال جدید رخ
حال که گفته شده رشد واقعی بورس در پیش است ،باید به
منتظر رشد واقعی در بورس بود.
میدهد.
نکتههای بسیاری توجه داشت.
برای سرعت بخشیدن به رشد هم
پویانفر توضیح میدهد :باید در نظر داشته باشیم که در
میتوان در صنایعی که مزیت
بورس ناگهان رستم اقتصاد
دهههای اخیر به دالیل مختلف سرمایهگذاریهای اساسی
کمتر انجام شده است .در دو دولت قبل نیز با توجه به افزایش
نمیشود!
رقابتی دارند سرمایهگذاری کرد
احسان ملکی ،یکی دیگر از فعاالن بورس نظری متفاوت
نجومی درآمدهای نفتی کمابیش تزریق منابعی صورت
دارد .او میگوید« :من معتقدم دولت رفتار مثبتی دارد،
میگرفت ،اما سرمایهگذاری واقعی نبود.
پویانفر اضافه میکند :این تزریقها رشد واقعی ایجاد نکرد و رشد بیشتر در صنایعی رخ چون به شکل آهسته حرکت میکند و در روندی آهسته میخواهد بازار سرمایه را
داد که نیاز به فناوری و ابزارهای نوینی نداشتند؛ بخشهایی مانند معادن ،سیمان و ...بازسازی و نوسازی کند .اقتصاد ما در چند سال گذشته ضربههای مهلکی را از ناحیة
بنابراین محرک اساسی نیز برای رشد بقیة صنایع وجود نداشت ،پس رشد واقعی رخ نداد ،تعجیل در برنامهریزی و اجرا دریافت کرد اما حرکت آهستة دولت فعلی میتواند این امید
به همین دلیل هم بعید به نظر میرسد که در کوتاهمدت یا حتی در میانمدت رشدی را زنده نگه دارد که با آگاهی کار پیش میرود».
ملکی ادامه میدهد« :من هیچ نسبتی با دولت ندارم و یک سرمایهگذار آزاد در بازار
در بازار سهام دیده شود.
پویانفر ادامه میدهد که رشد واقعی در بلندمدت رخ میدهد و در خوشبینانهترین سرمایه محسوب میشوم اما معتقدم که بورس زمانی به رشد واقعی میرسد که به آرامی
حالت ازسال  ٩٥به بعد میتوان منتظر رشد واقعی در بورس بود .برای سرعت بخشیدن زمینة صعود در آن پایهگذاری شود .نمیتوان انتظار داشت که برنامهریزان اقتصادی
به رشد هم میتوان در صنایعی که مزیت رقابتی دارند سرمایهگذاری کرد .صنایعی که دستور افزایش توانمندی بورس را در برنامههای خود قرار دهند و بعد مثل یک ماشین
برای ما ریسک کمتری دارند ،صنایعی مانند نفت و گاز یا پتروشیمی حتی معدن هم جنگی به آن یورش ببرند تا ساختارهایش را اصالح کنند».
برای ما مزیت دارد .در شرایط کنونی به هیچوجه نباید سرمایهها را به طرف صنایع وی میگوید« :حتما بورس به رشد واقعی میرسد .من هم فکر میکنم از نیمة دوم سال
پرریسک و بدون مزیت رقابتی ببریم .باید به صنایعی فکر کنیم کهدرصد اشتغال باالیی  95که سرمایهها در ایران مسیر خود را مییابند ،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.
دارند و به اصطالح کاربر باشند و نه سرمایهبر.
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».
بازار محتاط است
پژمان کیا یک کارشناس دیگر در بازار سرمایه معتقد است که برای تحلیل یا چشمانداز این فعال بازار سرمایه میگوید« :به نظر من ارتقای بورس هم بخشی از برنامة خروج از
آینده باید از وضع حال بهخوبی آگاه بود .او درمورد پیگیریها برای دیدن نشانههای رونق رکود است .این بحث که بورس چه کمکی میتواند به خروج از رکود بکند باید اینگونه
یا رکود بازار میگوید :نخستین نشانة رونق یا رکود بازار سهام حجم و ارزش معامالت مطرح شود که بورس بدون تعجیل و حتی تعجیلسازی برای دولت ابتدا بایست خود در
است ،البته این حجم و ارزش باید در یک بازه زمانی پیگیری شود ،که نشاندهندة رشد یا برنامة خروج از رکود قرار بگیرد و بعد وقتی این برنامه به نتیجه رسید ،بازار در شرایطی
رکود باشد ،نه مقطعی .مهمترین نکتهای که درمورد رشد بازار باید توجه داشت ،این است قرار میگیرد که مردم آگاهی مناسبی از آن دارند .در این حالت میشود از بورس توقع
که روند رشد یا رکود را میتوان از روی رفتار خبرگان بازار یا حقوقیها بهویژه شرکتهای داشت که نقش ناجی را برای اقتصاد ایفا کند .رسیدن به این نقش هم با دویدن یا دواندن
سرمایهگذاری یا صندوقها سنجید .چون این بخشها با در نظر گرفتن چشمانداز بازار ،دولت امکانپذیر نیست».
خرید یا فروش را انجام میدهند و همه چیز را هدفمند دنبال میکنند .دیگر آنکه
بزرگان بورس آستینها را باال بزنند
چشمانداز رونق یا رکود را باید در فضای کسبوکار و اثرهایش بر بازار جستوجو کرد.
کیا به یک نکتة بسیار مهم اشاره میکند و توضیح میدهد :حال این نکتة مهم مطرح اینکه نباید دولت را برای ارتقای جایگاه بورس دوانید واقعیتی است که نمیتوان از
است که چرا بازار به آسانی رشد نمیکند .درحالیکه اتفاقهای خوب بسیاری رخ داده و کنار آن گذشت ،چون تجربههای گذشته نیز ثابت کردهاند که مداخلة شتابزدة نهاد
نشانههای مثبتی به بازار رسیده است .دلیل چنین وضعیتی درست به دو سال پیش باز دولت برای بهینه کردن یک عنصر اقتصادی اگر با قصد خیر هم بوده باشد ،به خاطر
میگردد .این کارشناس تاکید میکند :زمانی بازار با امید وخوشبینی بسیاری وقایع را تعجیلهای غیرعقالنی به نتیجه نرسیده است .در حال حاضر به نظر میرسد بزرگان
محاسبه کرد ،به این معنا که وقایعی را که میتوانست در یکی دو سال آینده مثبت باشد بازار سرمایه و در راس آنها گروههای بزرگ سرمایهگذاری و تولیدکنندگان باید در
و تاثیر خوبی بر بازار بگذارد ،خیلی هیجانی و زود در وقایع جاری محاسبه و تلفیق می مسیر افزایش کارآمدی بورس ،دولت را همراهی و حتی هدایت کنند .این امر شاید
کرد .حتی نشانة آن در سودهای پیشبینیشدة شرکتها نیز لحاظ شد .او در توضیح با برنامهریزیهای راهبردی و ارائة رسمی آنها یا طراحی برنامههایی برای آگاهی
افتهای مکرر بازار و دالیل آن میگوید :پس از گذشت مدت زمانی نهچندان طوالنی افکار عمومی از جایگاه و نقش بورس ،اجرایی شود .برای همین به نظر میرسد این
که این هیجان افت کرد ،فعاالن و کل بازار به این نتیجه رسیدند که باید محتاطتر بود .گروههای اقتصادی در بازار سرمایه باید آستینها را باال بزنند و وارد معرکه شوند .زمان
نتیجة این احتیاط بیشتر نیز در اینجا نمایان شد که اخبار مانند گذشته و بهسرعت بر تنگ است و بهزودی دوران پوستاندازی اقتصاد ایران آغاز میشود .در آن دوران
بهطور حتم بیش از هر زمان دیگری توسعة ایرانی برای رسیدن به هدف و آرزوی
بازار تاثیر نگذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان میکند :در حال حاضر همه میدانند که رشد تاریخی خود به بورس نیاز دارد.
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سرمایة اجتماعی
پشتوانةتوسعةاقتصادی

سر مایه

ارزیابینقشسرمایههای
اجتماعی در توسعه و رفاه

تعاریف و الگوهای متعددی که در طول تاریخ به دست آمدهاند تا مسیر رشد ،رفاه محسوب میشود .در متون علمی مختلف بهطور مشترک دربارة رابطة
توسعه و تعالی اقتصادی را نشان دهند ،این روزها و در دنیایی که ما زندگی سرمایههای اجتماعی آمده است که این سرمایهها محور توسعة اقتصادی را
میکنیم تغییرات زیادی کرده است و این تغییرات گاهی آنقدر عجیب شکل میدهند .اهمیت سرمایة اجتماعی در توسعة اقتصادی در یک جامعه،
به نظر میرسند که اگر نمونههای عینی آنها وجود نداشت بهطور حتم تا حدی است که میتوان آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعهیافته
بهسختی میشد آنها را باور کرد .بهعنوان مثال اگر تا دیروز برای توسعة بهطور آشکاری مشاهده کرد .درواقع امروز این اجماع شکل گرفته است که
صنعتی و رسیدن به رفاه ناشی از گسترش اقتصاد مولد راههای پیچیده سرمایة اجتماعی در اقتصاد هر کشور میتواند در اعتمادپذیری و روحیة
و الگوهای سختافزاری در حوزة تولید وجود داشت ،امروز کارشناسان و همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی جامعه،
توسعهاندیشان جهانی بر این باورند که قبل از هر چیز باید سرمایههای پررنگترین نقش را ایفا کند .شاید بشود در یک جمله گفت که توجه به
اجتماعی را تقویت کرد تا توسعه بتواند به سمت نقطة مطلوب حرکت کند .انسانیت در اقتصاد غوغا میکند.
البته این به معنای آن نیست که سرمایهگذاریها و فعالیتهای سختافزاری سرمایة اجتماعی ضمن شکلدهی به مجموعه قواعد و قوانین اخالقی و
برای رشد ارزش افزودة مولد دیگر نقش تعیینکنندهای ندارند .این عناصر رفتاری هر جامعه ،به رفتار افراد نیز شکل میدهد و کمک میکند تا سرمایة
همواره میزان شتاب توسعه را مشخص میکنند ولی در دنیایی که در آن انسانی و سرمایة مادی و اقتصادی بتوانند با هم و در تعامل با یکدیگر ،به
زندگی میکنیم ،برحسب تجربههای موفق توسعه این نتیجه به ثبت رسیده رشد و پویایی دست یابند .
که سرمایهها و امکانات سختافزاری در حوزة صنعت و تولید نیز زمانی سرمایة اجتماعی با استفاده از همانندیها و همسانیهای افراد جامعه از
میتوانند کارایی موثر داشته باشند که سرمایههای
جهات گوناگون ،باعث ایجاد روحیة اعتماد
اجتماعی بهطور منظم و کارآمد شکل گرفته باشند .به
متقابل میشود و در خدمت منافع اقتصادی
عبارتی ،بدون سرمایههای اجتماعی ،داراییهای مولد
قرار میگیرد و بستر و فضایی ایجاد میکند
نیز نمیتوانند تضمینکنندة رفاه باشند.
که ضمن کاهش هزینههای استفاده از نیروهای
سرمایة اجتماعی با استفاده از همانندیها
جهات
از
جامعه
افراد
های
ی
همسان
و
برای سرمایههای اجتماعی اما تعاریف زیادی وجود
انسانی ،تعامل بین آنها نیز افزایش یابد .این
گوناگون ،باعث ایجاد روحیة اعتماد
دارد .بهطور خالصه میشود گفت که سرمایههای
سرمایه با قواعد و ارزشهای اخالقی و رفتاری
متقابل میشود و در خدمت منافع
اجتماعی همان رفتارهای انسانی و اخالقی هستند
خود در حوزة اقتصاد ،افراد را مقید میکند تا در
اقتصادی قرار میگیرد و بستر و فضایی
که با شکلدهی به اعتماد عمومی و میانفردی در
گروههای مختلف اجتماعی با هم به تعامل ،مبادله
ایجاد میکند که ضمن کاهش هزینههای
جامعه ،باعث میشوند که هستههای مولد شکل
و تصمیمگیری بپردازند .بهطور خالصه میتوان از
استفاده از نیروهای انسانی ،تعامل بین
بگیرند و سرمایهها با خیالی آسودهتر جایگاههای
ارزشهایی مانند :اعتماد ،امانتداری ،نیکوکاری،
آنها نیز افزایش یابد .این سرمایه با قواعد و
واقعی را برای ارتقای موقعیت توسعه پیدا کنند .بانک
خیر بودن ،صداقت و توجه به آموزههای اخالقی
ّ
ارزشهای اخالقی و رفتاری خود در حوزة
جهانی ،سرمایة اجتماعی را بهعنوان «ثروت نامرئی
در کسبوکار بهعنوان سرمایههای اجتماعی در
اقتصاد ،افراد را مقید میکند تا در گروههای
مبادله
تعامل،
به
هم
با
اجتماعی
مختلف
یک کشور» در نظر میگیرد و آن را دربرگیرندة نهادها
حوزة اقتصاد یاد کرد ،که اگر در رفتارها و قواعد
و تصمیمگیری بپردازند
و روابط و هنجارهایی میداند که تعامالت اجتماعی را
و مبادالت اقتصادی و هنجارهای آن حاکم شود،
شکل میدهند .این تعامل اجتماعی درواقع زیربنای
میتواند به شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کمک
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جدول الف :این جدول بیانگر وضعیت برخی شاخصهای شکلدهندة سرمایة اجتماعی در کشورهای مختلف جهان است.

شایانی کند ،زیرا بهطورمثال وجود عاملی به نام اعتماد ،موجب شکلگیری
گروههایی میشود که با اطمینان به یکدیگر ،در حوزة اقتصاد جامعه فعالیت
میکنند .اما بعد از اعتماد میتوان از خالقیت و نوآوری توسط نیروهای
انسانی ،بهعنوان یک سرمایة مهم اجتماعی دیگر یاد کرد .رشد و توسعة
اقتصادی ،نیازمند خالقیت است و مطالعات اقتصادی نشان میدهد که
بخش اعظمی از رشد و توسعة اقتصادی هر کشور ،با استفاده از این ثروت
نهفته شکل گرفته است .رشد ابداعات و خالقیت و نوآوری در بهرهوری
اقتصادی نقش دارد و باعث میشود از سرمایههای دیگر کشور در حوزة
اقتصاد ،به نحو مطلوب و موثرتری استفاده شود .
با وجود این تعاریف که در دسترس نیز قرار دارند ،متاسفانه در کشورهای
زیادی هنوز سرمایههای اجتماعی جایگاه خود را در مدار توسعه و پیشرفت
پیدا نکرده است یا شاخصهایی برای کنترل و جهتگیری به این سرمایهها
پیدا نشدهاند .خیلی از این کشورها مانند ایران ،تالش زیادی نیز برای
رسیدن به توسعة صنعتی و رفاه دارد اما هنوز نتوانستهاند با بهکارگیری
سرمایههای اجتماعی بهرة الزم را از این تالشها بگیرند .البته بیراه نیست
اگر بگوییم که نه تنها این سرمایهها و راهبردهای گسترش آنها شکل
نگرفته بلکه در نقطة مقابل رفتارهایی وجود دارند که میتوانند بهعنوان
موانع اصلی برای توسعه محسوب شوند .از این رفتارها میشود با عنوان «ضد
سرمایههای اجتماعی» یا مکانیزمهایی برای حذف سرمایههای اجتماعی
یاد کرد .گسترش دروغ در سطوح مختلف ساماندهی و برنامهریزی برای
توسعه ،تملق و ریا در نظام بوروکراسی ،پارتیبازی و توزیع رانت میان
افرادی که صاحب موقعیت برای پارتیبازی هستند ،فقدان شایستهساالری،
رعایت نکردن اخالق و قواعد و قوانین اجتماعی ،فقدان اعتماد در سطوح
اجتماعی ،بیتفاوتی در سطح جامعه نسبت به محو شدن حساسیتهای
اخالقی ،سرد شدن روابط خانوادگی و شیوع مواردی از این دست دقیقا
مصداق مواردی هستند که جای کارآمدی سرمایههای اجتماعی را گرفته و
به توسعه اقتصادی آسیب میرسانند.
کارشناسان بر این باورند که در جایی مثل ایران باید در کنار تالشی که در
جهت رشد توسعة صنعتی صورت میگیرد ،برنامهریزان و مسئولین توسعة
کشور راهبردهایی برای بازسازی چهرة سرمایههای اجتماعی صورت دهند،
در غیر اینصورت نمیتوان زیاد امید داشت که در آینده توسعه در ایران
توان مطلوبی داشته باشد .بهتازگی موسسة لگاتم ،از موسسههای پژوهش
معتبر در جهان نیز این مسئله را تایید کرده و حتی یادآور شده که میان
سرمایههای اجتماعی با رفاه رابطة مستقیمی وجود دارد ،آنقدر که بدون
رشد سرمایههای اجتماعی نمیتوان از رفاه در حد مطلوبی برخوردار شد.

در تازهترین گزارش موسسة لگاتم با ارزیابی اوضاع  142کشور جهان آمده
است :رفاه شخصی در جامعهای فراهم خواهد شد که مردم به یکدیگر
اعتماد داشته باشند و از خانواده و دوستان خود حمایت کنند .اگر این
مولفهها وضعیت بهتری یابند ،بر سرانة درآمد افراد یک کشور نیز تاثیر
خواهد گذاشت.
در این گزارش و از میان  142کشور ،ایران جایگاه  ۱۱۱را به خود اختصاص
داده است.
ده کشور؛ نروژ ،نیوزیلند ،دانمارک ،کانادا ،فنالند ،استرالیا ،آمریکا ،هلند،
سوئیس و ایرلند جنوبی ،باالترین میزان سرمایة اجتماعی را در این گزارش
به خود اختصاص دادهاند.
پژوهشگران به رابطهای معنادار میان مولفة  سرمایة اجتماعی و دو مفهوم
موفقیت اقتصادی و رفاه شخصی رسیدهاند .براین اساس هرچه در یک
جامعه سرمایة اجتماعی مطلوبتر باشد ،شاهد توفیق اقتصادی و نیز رفاه
بهتری خواهیم بود .آمارها نشان میدهد ،کشورهایی که هر سه شاخص
روابط محکم فامیلی ،وجود گستردة مؤسسات خیریه و نیز اعتماد باالی
اجتماعی را به گونهای مطلوب در اختیار دارند ،از لحاظ اقتصادی ثروتمندتر
از کشورهایی هستند که تنها در یک یا دو شاخصه موفق بودهاند.
برای بررسی شاخصهای فرعی سرمایة اجتماعی در بین کشورها ،چهار
حوزة کلیدی مورد توجه بوده است:
 -۱انسجام اجتماعی -۲ ،مشارکت اجتماعی -۳ ،شبکههای خانوادگی -۴
شبکههای اجتماعی.
جهت شناخت دقیقتر سرمایة اجتماعی کشورها  ۷شاخصه مورد بررسی
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  ۶۲درصد است
(میانگین جهانی  ۲۴درصد) و نیز  ۹۶درصد نیوزیلندیها در مواقع نیاز به
کمک خانوادههای خود اطمینان دارند.
کشور ژاپن با رتبة  ،۲۲بهترین وضعیت را میان کشورهای آسیایی دارد.
چین ( ،)۲۴هنگکنگ ( ،)۲۶کرة جنوبی ( ،)۳۲قزاقستان ( ،)۳۵مالزی
( ،)۳۶امارات ( ،)۴۳سنگاپور ( ،)۴۵ازبکستان ( )۵۲در شمار دیگر ممالک
آسیایی با رتبة نسبتا مناسب محسوب میشوند.
وضعیت برخی از همسایگان کشورمان نیز بدین ترتیب است :کویت (،)۶۲
ترکیه ( ،)۱۱۴ارمنستان ( ،)۱۲۴یمن ( ،)۱۲۰افغانستان (.)۱۳۷
روسیه در رتبة  ۶۷جهان است .بهعالوه سه قدرت اروپایی انگلستان ،آلمان
و فرانسه در رتبههای  ۱۷ ،۱۲و  ۵۶جهاناند.
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بورس
رشد اقتصادی شش ماه
نخست امسال یک درصد شد

رشد اقتصادی کشور همواره طی چند سال گذشته مناقشات کارشناسی در توانایی اقتصاد مولد طی چند سال گذشته و همچنین وضعیت نامساعد قدرت خرید،
محافل اقتصادی و غیر اقتصادی بوده است و این بحث و جدلها همچنان ادامه شرایط نامساعدی را تجربه کرده است .به همین دلیل طی هفتههای اخیر دولت تمام
دارد .ماجرا از این قرار است که طی چند سال گذشته با وجود آنکه درآمدهای توانایی خود را صرف افزایش رشد اقتصادی در چند ماه آینده کرده است .ارائة بستة
ایران ناشی از فروش نفت بهطور بیسابقهای افزایش یافت اما رشد اقتصادی کشور عبور از رکود اقتصادی با اتکا به تقویت قدرت خرید مردم نیز دقیقا نخستین قدم
برعکس افزایش درآمدهای نفتی همواره در مسیر نزول قرار داشته است ،به نحویکه اصالحی دولت بعد از پیروزی بر تورم و عبور از ناهمواریهای دیپلماسی در حوزة
اقتصاد محسوب میشود .جدول زیر نشان میدهد که در چند
در سال  1391رشد اقتصادی به منفی  6.5درصد
سقوط میکند .جالب اینجاست که با قیمت  107دالر جدول  - 1رشد محصول ناخالص داخلی ایران به سال گذشته همواره رشد اقتصادی یکی از چالشهای توسعه
بوده است اما اکنون با توجه به برنامة دولت برای خروج از رکود
برای هر بشکه نفت در سال  91اقتصاد ایران 50میلیارد قیمت بازار از  1371تا پایان ششماهة سال 94
و همچنین رونق ایجادشده در میادین بینالمللی ،پیشبینیها
دالر نفت میفروشد .سال قبل از آن یعنی در سال
رشد با نفت سال
رشد بدون نفت
نشان میدهند که بهزودی بحران رشد اقتصادی نیز پایان
 90نیز با فروش هر بشکه نفت به قیمت  110دالر
1371
4.79
5.69
مییابد .در اینباره صندوق بینالملل پول پیشبینی کرده است
بیش از 113میلیارد دالر درآمد نفتی به اقتصاد ایران
که در سال  95رشد اقتصادی ایران به  6درصد میرسد .رئیس
سرریز میشود اما با همة این حرفها رشد اقتصادی
1372
4.94
5.53
کل بانک مرکزی نیز رشد  5درصدی را برای اقتصادی ایران در
بدترین روزهای خود را مزهمزه میکند .چند سال پیش
1373
2.5
4.28
سال  95پیشبینی کرده است .به عبارتی دیگر اقتصاد ایران در
از آن و در سال  1384رشد اقتصادی کشور به  7درصد
1374
1.86
2.2
سال آینده براساس پیشبینیهای موجود ،شرایط بهینهای را
نزدیک شده بود .بعد از سال  84درآمدهای نفتی مدام
1375
7.68
8.64
تجربه خواهد کرد .این تغییر اما اگر با تدبیر تداوم یابد ،همراه
افزایش یافتهاند .گزارشهای موجود نشان میدهد که
است با شکلگیری حلقة سرمایههای خارجی که میتوانند در
از سال  84تا سال  92میزان فروش نفت حتی 700
1376
-0.16
0.65
کنار احیای بازار سرمایه و کارتلهای سرمایهگذاری بخش
میلیارد دالر را نیز جا میگذارد ،با این وجود در سال
1377
4.3
4.69
خصوصی ،مفهوم رونق را برای اقتصاد ایران بازسازی کنند.
 92هرچند رشد اقتصادی کمی بهبود مییابد اما باز
1378
2.03
3.13
چند روز پیش مرکز آمار ایران با ارائة این خبر که رشد اقتصاد
هم منفی  1.9درصد را نشان میدهد .در جدول زیر
ایران دوباره مثبت شده است ،درواقع شروع فصل مطلوبیت
میتوان رشد اقتصادی کشور در  23سال گذشته را دید.
1379
7.43
8.22
شاخصها را برای اقتصاد کشور اعالم کرد( .جدول )1
کارشناسان اقتصادی با ارزیابی اوضاع اقتصاد ایران طی
1380
5.48
6.46
مرکز آمار در گزارشی بسیار خالصه نرخ رشد اقتصادی ششماهة
چند سال گذشته ،یکی از اصلیترین داللیل سقوط رشد
1381
8.75
10.13
نخست امسال را یک درصد اعالم کرد .براساس گزارش این مرکز
را بیکفایتی در سیاستگذاریهای اقتصادی میدانند،
نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شش ماهة نخست امسال
به نحویکه درست در پرفروشترین سالهای نفتی،
1382
7.92
7.17
 ،5.7نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت منفی  1.1و نرخ رشد گروه
اقتصاد ایران در تولید کامال زمینگیر میشود ،واردات
1383
6.96
7.51
خدمات  0.9درصد اعالم شده است.
بازار را در مشت میگیرد ،بازار سرمایه کارایی خود را از
1384
6.19
6.51
تنها نقطة ناخوشایند این گزارش نرخ منفی رشد صنعت است
دست میدهد ،بنگاههای سرمایهگذاری به حاشیه رانده
1385
7.32
7.32
که کارشناسان شکل گرفتن آن را طبیعی میدانند .در دو
میشوند ،داللی و نوکیسهگی رواج مییابد و بالهای
سال گذشته اقتصاد ایران از یکسو تاوان مدیریتهای ضعیف
دیگری نیز در کارنامة اقتصادی کشور به صف میشوند.
1386
7.84
7.96
چند سال گذشته را داده و از سوی دیگر پیگیر کاهش تورم و
در دو سال گذشته ورق در اقتصاد ایران برگشته است.
1387
0.83
1.23
رفع گرههای دیپلماسی مجالی برای بهبود اوضاع صنعت باقی
با وجود آنکه امید به الیههای توسعه بازگشته و فعاالن
1388
3.16
3.87
نگذاشته است که بهطور حتم اجرایی کردن برنامة خروج از رکود
اقتصادی چشمانداز روشنتری از فعالیت و کسب و کار
و استقبال توام با تدبیر از سرمایهگذاران خارجی ،معبر و مسیر
در مقابل خود میبینند ،اما همچنان رشد اقتصادی یکی
1389
6.38
7.12
رشد و جهش توسعة صنعتی و خروج از این بنبست محسوب
از نگرانیهای اصلی محسوب میشود .میتوان به جرات
1390
3.2
3.4
میشود .کارشناسان بر این باورند که سال آینده رشد اقتصادی
گفت که در چند هفتة گذشته ،جریان رشد اقتصادی
1391
-6.5
-3.1
تا حد زیادی تحت تاثیر فعالیت بخشهای صنعتی و بنگاههای
مهمترین بحث موجود در همة رسانهها و گروههای
1392
-1.9
-1.1
سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت .این امر نشان میدهد که
مختلف اقتصادی است .در دو سال گذشته برنامههای
دولت برای عبور از موانع دیپلماسی و کاهش تورم تا حد رشد اقتصاد کشور برای سال  93معادل سه درصد تکاپو در بخشهای مولد آغاز میشود و میتوان بهزودی شاهد
و برای شش ماه نخست سال  94معادل یک درصد
افزایش رقم رشد صنعت بود.
زیادی موفق بوده است و رشد اقتصادی به دلیل افت
محاسبه شده است.
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بورس
علی ماندگار

انتظاراتسهامداران؛
کارکردفعاالنبورس

ن زیادی را به بطالت گذارنده است و
اقتصاد در ایران متاسفانه روزها و زما 
گفتن این واقعیت امروز نه تنها تلخ نیست بلکه میتواند عبرتآموز باشد.
گاهی برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاستگذاران با قاطعیت میگویند
که سخن گفتن از تجربههای ناکام گذشته دردی از اقتصاد دوا نمیکند.
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 میکند که مبادا یکبار دیگر روزهای
نه چنان خوشایند تکرار شود .امروز نیز بدون تعارف از همان دورههایی است
که میطلبد گاهی به یاد بیاوریم که اقتصاد در ایران کاستیهای زیادی
داشته است و این واقعیت قبل از هر چیز سرمایههای اجتماعی و اعتماد را
از مناسبات اقتصادی کشور دور کرده است .اینگونه میتوانیم بهتر قدر و
ارزش اعتماد و سرمایههای اجتماعی را دریابیم .چنین ادعایی در مورد همة
بخشهای اقتصادی قابل طرح شدن و پیگیری است .از این منظر میشود
تالش کرد تا آنچه را از دست دادیم با برنامهریزی و واقعنگری دوباره به دست
بیاوریم ،این نیاز امروز اقتصاد کشور است .ملت و دولت هم از دو سال قبل
پیمان بستهاند تا به گونة دیگری زیست اقتصادی را تجربه کنند و اتفاقاتی
مانند توافق هستهای نیز آمدهاند تا ما را در به سرانجام رساندن این خواست
یاری برسانند .در حال حاضر به نظر میرسد 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 نظریهپردازان دستبهدست میشود ،همه
پذیرفتهاند که بورس اصلیترین نقش را در تبدیل اقتصاد سوداگر به اقتصاد
مولد ایفا خواهد کرد .همین ابتدای کار برای پرهیز از تکرار تعارفهای رسمی
باید گفت که در صدر نشاندن بورس و بازگرداندن نقش اصلی این بازار به
پیکرهاش ،هیچکس جز فعاالن آن نمیتوانند مفید واقع شوند .این مسئله
را سهامداران حقیقی و حقوقی بورس نیز درک کردهاند و به آن باور دارند.
نخستین دلیل برای اینکه چرا گفته میشود فعاالن بازار سهمی ویژهتر و
موثرتر میتوانند در بهروزی بازار سرمایه ایفا کنند ،این واقعیت است که اگر

دولت میتوانست رونقی برای بورس فراهم سازد طی چندین سال گذشته
این کار را کرده بود .اصال شاید یکی از اصلیترین مشکالت ما این باشد که از
دولت انتظار شفای درد سقوط شاخصها را داریم .دولتیها و برنامههای آنها
در بهترین حالت فقط میتوانند راه فعاالن بازار سرمایه را برای برطرف کردن
موانع و ایجاد رونق در ماهیت و وجود بورس هموار و صاف کنند یا به عبارتی
دیگر ،مشاهدهگر و ناظر این ماجرا باشند که هزینههای بیهوده گریبان
فعاالن بازار را نگیرد .جالب اینجاست که اکنون هر از گاهی سهامداران نیز
این مطالبه را دارند که ای کاش شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری و بنگاههای
مطرح تولیدی در بورس آستینها را باال میزدند و زمینة بازگشت عقالنیت و
گردش خون به بورس را فراهم میکردند .نخستین اقدامی که میتوان به آن
اندیشید و گمان برد فعاالن بازار سرمایه میتوانند زمینة آن را مهیا کنند،
داغ کردن تنور سرمایههای داخلی در بورس است .این روزها زیاد میشنویم
که سرمایهگذاران خارجی به ایران میآیند و میخواهند در بورس نیز حضور
یابند اما مگر میشود قبل از جذب سرمایههای داخلی راهی مطلوب برای
حضورجدی سرمایههای خارجی باز کرد؟ فعاالن بازار سرمایه باید هماندیشی
کنند و مسیری برای جذب سرمایههای داخلی باز کنند .یکی از تدابیر آنان
استفاده از سرمایة ایرانیان خارج از کشور است .بارها شده است که دولتیها
از ایرانیان خارج از کشور خواستهاند تا سرمایههای خود را به ایران بیاورند
اما آنطور که باید این خواستة آنها اجابت نشده است اما اگر این خواسته
بهطور دقیق و راهبردی از سوی فعاالن بازار سرمایه و گروههای خصوصی
سرمایهگذاری عنوان شود ،باز هم ایرانیهای صاحب سرمایه در خارج از
کشور از آمدن به بازار سرمایة ایران طفره میروند؟ پاسخ به این پرسش
را باید در اعتمادی جست که هنوز میان اهالی خصوصی اقتصاد ایران تا
حدی وجود دارد و از بین نرفته است .سهامداران حقیقی و حقوقی به خاطر
شرایط نامطلوب اقتصادی که در سالهای گذشته تجربه کردهاند تا حد
بسیار زیادی گرفتار دستاندازهای راه حضور در تصمیمسازیهای اقتصادی
شدهاند .در این شرایط اگر فعاالن بازار سرمایه نتوانند نقش خود را در جذب
ادامه در صفحه بعد
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آنها به سمت این بازار ایفا کنند باز هم بازارهای حاشیهای در شکار آنها
دست پیش میگیرند و این میتواند یک اتفاق ناگوار و تکراری باشد .شاید
ایجاد تعامل اجتماعی گسترده از سوی فعاالن بازار سرمایه بتواند تا حد
بسیار زیادی خواستة سهامداران را برای کسب آگاهی و ماندن در تاالر
بورس فراهم کند .سهامداران چه درست و چه غلط نسبت به شفافیت،
اطالعرسانی و فضای حاکم بر بورس با عدم اعتماد برخورد میکنند .تا به
حال بسیاری از نهادهای رسمی تالش کردهاند که شفافیت و اعتماد را به
بورس برگردانند اما آیا موفق بودهاند؟ 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 طراحیشده ،فعاالن بازار
سرمایه با اعالم یک بسیج عمومی اقدامهای خود را برای گسترش اعتماد
و شفافیت در بورس آغاز کنند .آنوقت حتما تاثیر این کار را در رضایت
سهامداران حقیقی و حقوقی خواهند دید .این تجربهای است که کشورهای
توسعهافته نیز از سر گذراندهاند .البته همانطور که گفته شد بیراه نیست
اگر بگوییم اقتصاد ایران این روزها نیاز به این همیاریها دارد اما بورس اگر
قرار است مثل قلب ،خون را در عروق اقتصاد کشور پمپاژ کند باید هرچه
سریعتر فعاالن بازار سرمایه آستینها را باال بزنند و خود وارد معرکه شوند.
سهامداران نیز این توقع را از آنها 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 ضعیفتر بازار بیشتر احساس
میشود .آنها خیلی از مواقع به دلیل فقدان دانش الزم خریدهایی داشتهاند
که زمینة زیان و بعد فرارشان به چهارراه استانبول را فراهم کرده است.
فعاالن بازار سرمایه میتوانند در آگاهی بخشی به سهامداران کارهای حائز
اهمیتی داشته باشند .سهامداران بارها بهوضوح از تقاضای خود برای جبران
این نیازشان به صورت منظم از سوی بنگاههای سرمایهداری و غولهای
بازار نیز سخن گفتهاند .اگر کار به این تعامل برسد ،سرمایههای اجتماعی
در بورس رشد میکنند و این میتواند بهترین نقطة عزیمت بازار سرمایه
برای حمایت اقتصادی از گروههای مولد باشد .به قول حسین عبده تبریزی
باید از فرار و زیان دیدن سرمایهگذاران عادی که در مقابل حرفهایهای
تحلیلگر بازی کردهاند جلوگیری به عمل آورد .آنها بازار را سرپا نگه
میدارند .طرف مقابل بسیاری از سهامداران بازار ،سرمایهگذارانی هستند
که طبق دانش خود باید اقدام به تحلیل اطالعات کنند .هرچند شاید با
افت اخیر بورس تعداد سرمایهگذاران آماتور کمتر شده باشد ،اما بازهم
حجم قابل توجه سرمایهگذاران آماتور را نمیتوان نادیده گرفت .در این بازار
باید سرمایهگذاران عادی را از خریدن تکسهم منع کنیم و سرمایهگذاری
غیرمستقیم را میان آنها رواج بدهیم .در بازار تعداد زیادی سرمایهگذار
عادی در سالهای رونق وارد بازار شدند و متاسفانه اخیرا به شکل قابل
مالحظهای از تعداد آنها کاسته شده است .این بازار بدنة بزرگ دیگری
از تحلیلگران حرفهای دارد که به صورت تماموقت در بازار سهام مشغول
فعالیتاند .این دو طیف از دید نظارتی در یک گروه قرار نمیگیرند .چون
یک عده کمدانش و عدة دیگر با سواد مالی باال هستند.
حتی در صورت وجود اطالعات برابر ،نتیجة یکسانی از این دو گروه نخواهیم
دید .بنابراین ،بخشی از بازدهی که باید نصیب افراد عادی شود ،نصیب
افرادی میشود که احتماال اطالعات بیشتری را هم در اختیار دارند.
از این نظر ،سازمان و فعاالن بازار سرمایه باید از سرمایهگذاران عادی
حمایت کنند و به آنها بگویند که استراتژی تکسهم خریدن را رها
کنند و از کانال صندوقها یا سبدگردانها سهام بخرند .برخی از این
سرمایهگذاران پولهای زیادی را در اختیار دارند و میتوانند سبدهای
اختصاصی برای خود از طریق شرکتهای سبدگردان ایجاد کنند .این
افراد سرمایههای اجتماعی بازار محسوب میشوند که فعاالن این بازار باید
آنها را زیر پوشش خود بگیرند .همین سرمایهها روی هم جمع میشود و
اگر بورس به نقش واقعی خود برسد ،میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد
و توسعة مولد به وجود آورد.
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بانکدا ری

آشناییباسیستم
بانکداریدرپاکستان
سیدمحمدتقی پورمقیم ،کارشناس سرمایهگذاری شرکت آتینگر سپهر ایرانیان
سمیه رحیمپور ،کارمند بانک صادرات ایران

مقدمه

آشنایی با سیستم بانکداری کشورهای مختلف بهویژه کشورهای همسایه
و مسلمان که حرکت تدریجی از بانکداری سنتی به بانکداری اسالمی
را تجربه کردهاند و مشاهدة نقاط ضعف و قوت آنها ،میتواند چراغ
راهی برای آیندة بانکداری اسالمی در ایران باشد .در این نوشتار با بیان
تاریخچهای از بانکداری در پاکستان ،تصویر کلی از سیستم بانکداری
موجود در این کشور ،فعالیت بانکهای خارجی ،بانکداری اسالمی و بانک
مرکزی آن ارائه میگردد.

تاریخچه

جدید که بخواهند در پاکستان فعالیت بانکی انجام دهند ،میبایستی تحت
قوانین داخلی پاکستان فعالیت کنند .شعب بانکهای خارجی در پاکستان
میتوانند به بانکهای تجاری داخلی تبدیل شوند؛ با این شرط که تحت
قوانین داخلی پاکستان فعالیت کنند ،حداقل سرمایة  1میلیارد روپیهای را
تامین کرده و حداکثر تا  49درصد در بانک جدید سهامدار باشند.

تصویر کلی از نظام بانکداری موجود

بانک مرکزی

سیستم بانکداری در پاکستان تغییرات زیادی را از سال  1947تاکنون
تجربه کرده است .ابتدا به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ،بانکداری
از عدم قطعیت و کمبود منابع رنج میبرد .همچنین فقر نیروی انسانی
ماهر و آموزشدیده سبب ارائة خدمات و محصوالت بانکی با کیفیت
پایین میشد .بانک مرکزی پاکستان با این نام از جوالی  1948به منظور
کنترل بخش مالی در پاکستان ایجاد شد .قانون بانک مرکزی پاکستان بانکداری اسالمی
در سال  1956موجب اصالحاتی در زمینة کنترلی و عملکردی این بانک بانکداری اسالمی تحت قوانین اسالمی در بسیاری از کشورهای مسلمان و
شد .تشویق بانک مرکزی به مشارکت بخش خصوصی در ایجاد بانکها و غیرمسلمان پیادهسازی شده و زیربنای اصلی آن منع ربا در مبادالت مالی
است .پاکستان نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر
موسسات مالی ،موجب بروز اخالالتی در سیستم
مسلمان ،دارای دو بخش بانکداری سنتی و اسالمی
مالی پاکستان در خالل دو دهة  1950و 1960
است .بانکداری اسالمی در پاکستان در مقایسه با سایر
گردید .در سال  1974تمام بانکهای پاکستان ملی
شدند .عملکرد بانکهای ملیشده به دلیل دخالت در حال حاضر  41بانک تجاری،
کشورها از رشد باالیی برخوردار بوده است .به منظور
کمک به تسریع رشد بانکداری اسالمی در پاکستان،
 6موسسة مالی توسعهای و 2
دولت در راستای اهدافی مانند اشتغالزایی منجر به
بانک مرکزی ادارة مجزایی تحت همین عنوان ایجاد
بانک خرد در پاکستان فعالیت
عملکرد ضعیف در ارائة خدمات توسط این بانکها
کرده است .روند توسعة بانکداری اسالمی از سال 1979
شد .عملکرد ضعیف این بانکها منجر به اصالحاتی
دارند .از میان بانکهای
با معرفی  12شیوة تامین مالی اسالمی توسط بانک
در زمینة خصوصیسازی بانکها در دهة  1990تجاری 3 ،بانک ملی 3 ،بانک
مرکزی پاکستان شروع شد .با تغییر در قوانین مربوط
شد .امروزه سیستم بانکی پاکستان نقشی حیاتی دولتی خصوصیشده 15 ،بانک
به تسهیم سیستم سود و زیان ،همة بانکهای تجاری
در رشد اقتصادی کشور ایفا میکند .سیستم مالی
خصوصی14 ،بانک خارجی و 4
از جوالی  1985بدون بهره شدند .بانک میزان در سال
پاکستان مشتمل بر بانکهای تجاری ،موسسات
بانک تخصصی هستند .طبق
 2002بهعنوان نخستین بانک تمام اسالمی در پاکستان
مالی توسعهای ،بانکداری خرد ،شرکتهای مالی
آخرین اطالعات بانک مرکزی
شروع به فعالیت کرد .ارزش داراییها و سپردههای
غیربانکی مانند لیزینگ ،بانکهای سرمایهگذاری،
پاکستان ،حجم داراییها،
مربوط به بانکداری اسالمی در پاکستان در ژوئن 2014
شرکتهای تامین مالی مسکن ،شرکت بورس و
به ترتیب  1089و  932میلیارد روپیه بوده است .سهم
شرکتهای بیمه است .از بعد نظارتی؛ بانکها ،سپرد هها و تامین مالی خالص
بانکداری اسالمی از کل صنعت بانکداری در پاکستان در
بانکها در پایان ژوئن 2014
موسسات مالی توسعهای و بانکداری خرد در حیطة
سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته و به بیش از 10
نظارتی بانک مرکزی قرار دارند و بقیة موسسات
به ترتیب  8792 ،11112و 8743
درصد رسیده است .در حالیکه این رقم در سال 2003
تحت نظارت سازمان بورس و بیمة مرکزی قرار
میلیارد روپیه است
حدود  0.5درصد بود.
دارند.
در حال حاضر  41بانک تجاری 6 ،موسسة مالی توسعهای و  2بانک خرد
در پاکستان فعالیت دارند .از میان بانکهای تجاری 3 ،بانک ملی3 ،
بانک دولتی خصوصیشده 15 ،بانک خصوصی14 ،بانک خارجی و  4بانک
تخصصی هستند .طبق آخرین اطالعات بانک مرکزی پاکستان ،حجم
داراییها ،سپردهها و تامین مالی خالص بانکها در پایان ژوئن  2014به
ترتیب  8792 ،11112و  8743میلیارد روپیه است( .نرخ آزاد روپیه در
بازار تهران حدود  31تومان است ).بانکهای ملی ،حبیب ،متحد و ام سی
بی از بزرگترین بانکهای پاکستان از نظر ارزش داراییها هستند .وامهای
شرکتی  60درصد ،شرکتهای کوچک و متوسط  10درصد و کشاورزی 5
درصد از پرتفوی وامهای بانکی در پاکستان را تشکیل میدهند .در پرتفوی
وامهای مصرفی ،وامهای شخصی  40درصد ،خودرو  ،25مسکن  23و
وامهای اعتباری سهم  12درصدی دارند .در راستای اجرای توصیههای
نظارتی کمیتة بال ،حداقل سرمایة بانکها  23میلیارد روپیه تعیین شد.
نسبت کفایت سرمایه برای بانکها با توجه به رتبهبندی از  10تا  15درصد
متغیر است.

فعالیت بانکهای خارجی

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

قبل از استقالل پاکستان ،بانک ذخیرة هند؛ بانک مرکزی کشورهای هند و
پاکستان بود .در دسامبر  ،1948کمیسیون دولتی انگلستان ،بانک فوق را با
نسبت  30و  70درصد بین پاکستان و هند تقسیم کرد .در ادامه بنیانگذار
پاکستان ،عمال بانک مستقل مرکزی پاکستان را تاسیس کرد .در حال حاضر
بانک مرکزی پاکستان طبق قانون سال  1956بانک مرکزی ،وظیفة قانونگذاری
و نظارت بر سیستم اعتباری و پولی به منظور افزایش رشد اقتصادی ،ثبات
سیستم پولی و بهرهگیری کامل از منابع کشور را بر عهده دارد .ادارة بانک
مرکزی پاکستان بر عهدة هیئتمدیرهای مشتمل بر مدیرعامل ،دبیر و  8عضو
از ایاالت پاکستان است ،که توسط دولت پیشنهاد میشوند .مدت مسئولیت این
هیئت سه ساله و یکبار قابل تمدید است .کمیتههایی مانند کمیتة حسابرسی،
سرمایهگذاری ،منابع انسانی و مدیریت ریسک نیز در کنار هیئتمدیره به ایفای
نقش مشغول هستند.
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آشناییبانظامحاکمیتشرکتی
وشیوههایکنترلداخلی

مدیر یت
سمیرا برزیمهر؛
رئیس ادارة حسابرسی داخلی
گروه سرمایهگذاری خوارزمی

حاکمیت شرکتیCorporate :
Governance

حاکمیت شرکتی به مجموعه فرآیندها ،روشها ،رسوم،
سیاستها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح اطالق
میشود ،که در روش ادارة یک شرکت یا سازمان تاثیر
بگذارد .حاکمیت شرکتی را «نظام راهبری سازمانی» یا
«حاکمیت واحد تجاری» نیز مطرح میکنند.
حاکمیت شرکتی را میتوان بهصورت ساختاری منسجم
از روابط در نظر گرفت که میان سهامداران ،مدیران ،ذی
نفعان و ناظران برای تضمین منافع کلیة مالکان و ذینفعان
و با اهداف دستیابی به نظام و فرهنگ صحیح پاسخگویی،
شفافیت در ارائة اطالعات و گزارشگری مناسب ،رعایت
عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان استقرار مییابد.

اهداف حاکمیت شرکتی:

هدف اصلی حاکمیت شرکتی،
تعیین کنترلها و نظارتهای
صحیح فیمابین سهامداران،
هیئتمدیره و مدیران اجرایی و
شفافسازی و پاسخگویی در بازار
سرمایه در روابط مالی و اداری
شرکتهاست ،لذا چنانچه در
شرکتها به موضوع اصول حاکمیت
شرکتی توجه مناسب نگردد،
چهارچوب منطقی برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان
تصمیمگیران شرکت و ذینفعان فراهم نخواهد شد .در
صورت استقرار چنین ساختاری در سازمان ،تقسیم وظایف
و مسئولیتها بین سهامداران ،هیئتمدیره و مدیران اجرایی
بهصورت صحیح انجام پذیرفته و نسبت به استقرار نقشهای
نظارتیمدیریتغیراجرایی(شاملکمیتةحسابرسی،کمیتة
حقوق و کمیتة مدیریت ریسک و  ،)...ایجاد کنترلهای
داخلی مناسب از جمله استقرار کنترلهای 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 پاسخگویی پررنگتر شده و تضاد منافع
باعث شکلگیری روابط سالم و پایدار خواهد بود و در این
مکانیزم منافع سهامداران و ذینفعان حفظ خواهد شد و
سوءاستفادههای مدیریتی و مالی به حداقل ممکن خواهد
رسید.

تاریخچةحاکمیتشرکتی:

حاکمیت شرکتی یکی از رایجترین مفاهیم در واژگان
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تجارت جهانی است و از دهة  1990در کشورهای صنعتی
پیشرفتة جهان مانند انگلستان ،آمریکا ،استرالیا و برخی از
کشورهای اروپایی همزمان با تشکیل شرکتهای بزرگ و
تفکیک مالکیت از مدیریت و در پاسخ به مشکالت مربوط
به اثربخشی هیئتمدیره شکل گرفته است.
سابقة این امر به گزارش معروف ب ه نام »Cadbury
 «reportبرمیگردد که در سال  1992منتشر شد و در
این گزارش به برقراری سیستم کنترلهای داخلی و تعیین
کمیتة حسابرسی و حسابرسی داخلی تاکید بسیار شده
است.
ی نامشروع و پنهان
به دنبال وقایعی مانند افشای کمکها 
 17شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوریخواه در سال
 1973که به ماجرای واترگیت شهرت یافت و همچنین
رسواییهای مالی تعدادی از شرکتهای بزرگ و مشهور
دنیا از جمله انرون ( )Enronو ورلد کام (World
 )Comدر آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد
عمومی نسبت به اطالعات و گزارشهای مالی
منتشر شده از سوی شرکتها را بهدنبال
داشت ،نیاز به اطالعات بیشتر و با کیفیتتر
افزایش یافته و منجر به تقاضای بیشتری در
خصوص شفافیت اطالعرسانی و گزارشدهی
شرکتها شده و موجب گردیده است که
موضوع کنترلهای داخلی شرکتها و افشای
اطالعات در این زمینه از دیدگاه جدیدی در
کانون توجه مجامع حرفهای و نهادهای نظارتی قرار گیرد
و ابتدا در ایاالت متحدة آمریکا «قانون ساربنز اکسلی»
برای بهبود گزارشگری مالی و جلب اعتماد و اطمینان
سرمایهگذاران به قابلیت اعتماد صورتهای مالی در
سال  2002به تصویب برسد و سپس در سایر کشورها
با قوانین مشابه ،روشهای سختگیرانهتری در ارتباط با
نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتها به مورد اجرا
گذاشته شود.
اقدامات صندوق بینالمللی پول ( )IMFو سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی ( )OECDدر سال  2001و فدراسیون
بینالمللی حسابداران ( )IFACدر سال  2004در ارتباط
با حاکمیت شرکتی ،اهمیت این موضوع را دوچندان
میکند.
در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار جهت تقویت و
پیادهسازی اصول حاکمیت شرکتی گامهای موثری
برداشته و «آییننامة اصول حاکمیت شرکتی» را در سال
 1386تدوین و منتشر کرده و روشهای نظارت و کنترل
بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد
توجه قرار داده است.

عواملتعیینکنندةسیستمحاکمیتشرکتی:

بررسیهانشانمیدهدکههرکشورسیستمحاکمیتشرکتی
منحصربهفرد 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 شرکتها ،وضعیت
اقتصادی ،سیستم نظارتی و قانونی ،سیاستهای دولتی و
فرهنگسازی معین میشود .همچنین عوامل خارجی از
قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ،وضعیت
اقتصاد جهانی ،عرضة سهام در بازار سایر کشورها بر سیستم
حاکمیتشرکتیموجوددریککشورتاثیرگذاراست.اصوال
میبایستی روابط بین سهامداران ،هیئتمدیره ،مدیرعامل
و حسابرسان براساس قوانین موجود هر کشور و سپس
در چهارچوب وظایف حاکمیت شرکتی توسط مجامع و
هیئتمدیره ترسیم شود.

مکانیزهایاستقرارحاکمیتشرکتی:

مکانیزهایبرونسازمانی(محیطی):
 -1-1نظارت قانونی  :تدوین ،تصویب و استقرار قوانین
نظارتیمناسب.
 -1-2نظام حقوقی :برقراری نظام حقوقی مناسب.
 -1-3الزامی کردن حسابرسی مستقل :با توجه به نقش
برجستة نظارتی آنها.
مکانیزهایدرونسازمانی(محاطی):
 -2-1هیئتمدیره :انتخاب و استقرار هیئتمدیرة توانمند،
خوشنام و بیطرف.
 -2-2مدیریت اجرایی :تقسیم مسئولیتها بین مدیریت
اجرایی و استقرار نرمافزارهای مناسب.
 -2-3مدیریت غیراجرایی :ایجاد کمیتههای هیئتمدیره از
مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیتههای حسابرسی،
مدیریت ریسک و .) ...
 -2-4کنترلهای داخلی :طراحی ،تدوین و استقرار کنترل
های داخلی مناسب (مالی ،حقوقی ،حسابرسی ،مدیریت
ریسک و ) ...
 -2-5اخالق سازمانی :تدوین و گسترش آیین رفتار
حرفهای و اخالق سازمانی.

تاثیراتحاکمیتشرکتی:

ایجاد اعتماد بین شرکتها و سرمایهگذاران از طریق
پاسخگویی و حسابدهی.
خلق ارزش و استفادة موثر از منابع.
گزارشدهی بهموقع و شفاف.

رعایت انصاف و عدالت در رابطه با تمامی ذینفعان.
رعایت منافع سهامداران شرکت.
افزایش بازده شرکتها.
گزارش کنترلهای داخلی:
کنترلهای داخلی فرآیندی است که توسط هیئتمدیره،
مدیریت و سایر کارکنان شرکت برای کسب اطمینان
معقول از دستیابی به هدفهای شرکت در زمینة اثربخشی
و کارایی عملیات ،قابلیت اطمینان گزارشگریهای مالی،
رعایت قوانین و مقررات و حفاظت از منابع و داراییهای
شرکت ،طراحی ،پیادهسازی و اجرا میشود.
در ایران در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران،
پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعة بازار
شفاف و منصفانة اوراق بهادار« ،دستورالعمل کنترلهای
داخلی ناشران پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
و فرابورس ایران» در تاریخ  16اردیبهشتماه سال 1391
به تصویب هیئتمدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسید
و الزماالجرا شد و به موجب آن ،هیئتمدیرة شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
مکلف شدند نسبت به استقرار و بهکارگیری کنترلهای
داخلی مناسب و اثربخش و با جهتگیری برای دستیابی
به اهداف شرکت ،اطمینان حاصل نموده و نتایج را بصورت
ساالنه در گزارشی تحت عنوان «گزارش کنترلهای
داخلی» درج و افشا کنند .این گزارش باید به امضای
مدیرعامل ،هیئتمدیره ،باالترین مقام مالی و رئیس
کمیتة حسابرسی شرکت برسد .همچنین حسابرس
مستقل شرکت نیز موظف است در گزارش خود به
مجمع عمومی صاحبان سهام ،در خصوص استقرار و
بهکارگیری سیستم کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش
توسط شرکت اظهارنظر کند ،عالوه بر این ،در صورتی که
ط ضعف با اهمیتی در سیستم کنترلهای داخلی حاکم
نقا 
بر گزارشگری مالی شرکت وجود داشته باشد ولی در
«گزارش کنترلهای داخلی» به هیئتمدیره 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 تعیینشده ،موضعگیری شود.

چهارچوبکنترلهایداخلی:

سیستمکنترلهایداخلیبایددربرگیرندةسیاستها،رویهها،
وظایف ،فعالیتها و سایر جنبههایی باشد که در مجموع:
به حصول اطمینان معقول از اینکه از منابع و داراییهای
آن در برابر اتالف ،تقلب و سوءاستفاده محافظت میگردد
کمک کند.
به حصول اطمینان معقول از اینکه عملیات شرکت ،کارا و

اثربخش انجام میشود ،کمک کند.
به حصول اطمینان معقول از کیفیت گزارشگری مالی
کمک کند .این امر مستلزم بهکارگیری فرآیندها و نگهداری
مستندات مناسب جهت انتقال اطالعات قابل اتکا ،مربوط
و بهموقع است.
به حصول اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات
مربوط و همچنین رعایت سیاستهای داخلی و مرتبط با
کسب و کار توسط مدیران و کارکنان شرکت کمک کند.
سیستم کنترلهای داخلی هر شرکت با توجه به اندازه و نوع
فعالیت آن متفاوت است ،اما این سیستم در هر شرکت
باید بهگونهای طراحی ،مستقر ،اجرا و مستندسازی شود که
دربرگیرندة تمام اجزای زیر باشد:
محیطکنترلی
ارزیابی ریسک
فعالیتهایکنترلی
اطالعات و ارتباطات
نظارت

کمیتةحسابرسی:

مدیریت ارشد شرکت باید کمیتة حسابرسی را زیر نظر
هیئتمدیره ،مطابق با ضوابط سازمان تشکیل دهد .اعضای
کمیتة حسابرسی باید متشکل از سه تا پنج نفر و اکثریت
آنها مستقل و دارای تخصص مالی باشند .ریاست کمیته
با عضو مستقل یا عضو مالی غیرموظف هیئتمدیره است.
عالوه بر این ،شرکت باید واحد حسابرسی داخلی را زیر نظر
کمیتة حسابرسی تشکیل دهد .واحد حسابرسی داخلی
باید بهطور مستمر اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی
را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج را به کمیتة
حسابرسی و هیئتمدیره گزارش کند و روشهای بهبود
سیستم کنترلهای داخلی را پیگیری کند .مدیر حسابرسی
داخلی با پیشنهاد کمیتة حسابرسی و تصویب هیئتمدیره
منصوب میشود و باید دارای صالحیتهای علمی و حرفهای
الزم باشد.
هیئتمدیرة شرکت مکلف است عالوه بر کنترلهای داخلی
عملیاتی و رعایتی ،کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری
مالی را بهمنظور دستیابی به اطمینان معقول در خصوص
بهموقع بودن و قابلیت اتکای گزارشگری مالی طراحی و
بهکار گیرد.
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شامل سیاست
ها ،رویهها و اقداماتی است که حداقل در خصوص موارد زیر
اطمینان معقول ایجاد میکند:
نگهداری مستندات مناسب در خصوص معامالت و رویه
های حاکم بر گزارشگری مالی.

ثبت و گزارشگری کلیة معامالت و رویدادهای مالی طبق
استانداردهای حسابداری و ضوابط الزماالجرا.
افشای مناسب و کامل اطالعات اشخاص وابسته طبق
استانداردهای حسابداری و ضوابط الزماالجرا.
منطقی بودن اطالعات مالی پیشبینی شده از جمله
اطالعات پیشبینی 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  3ماهه
و افشای کامل دالیل مغایرت با اهمیت آنها.
افشای فوری اطالعات مهم طبق دستورالعمل اجرایی
افشای اطالعات.
پیشگیری و کشف بموقع تقلبها و سایر تحریفهای با
اهمیت در گزارشگری مالی.
تهیة صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی ،مطابق با
استانداردهای حسابداری و ضوابط الزماالجرا.
در راستای نیل به اهدافی چون اثربخشی فرآیندهای نظام
راهبری و کنترلهای داخلی ،سالمت گزارشگری ،اثربخشی
حسابرسی داخلی ،استقالل و اثربخشی حسابرس مستقل
و نیز رعایت قوانین ،مقررات و الزامات ،کمیتة حسابرسی
شرکت سرمایهگذاری خوازمی (سهامی عام) در سال
 1392تشکیل شده و ضمن تدوین و تصویب «منشور
کمیتة حسابرسی» و «منشور فعالیت واحد حسابرسی
داخلی» و انتصاب رئیس حسابرسی داخلی ،جلسات کمیتة
حسابرسی بهصورت منظم در شرکت تشکیل و اقدامات
الزم در خصوص استقرار و بهبود سیستم کنترلهای داخلی
مجدانه در حال انجام است.
بهصورت ّ

فهرستمنابع:

محسن غالمرضایی – منصور مافی – راهنمای ارزیابی کنترلهای 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 سازمانهای مسئول کمیسیون
تردوی () Internal Control integrated Framework
یحیی حساس یگانه – پایندگی و حاکمیت شرکتی – مجلة حسابدار
شمارة 217
آییننامة نظام راهبری شرکتی ،شرکت سهامی عام بورس اوراق بهادار تهران
رضا نظری – محمد صیادی – چهارچوبهایی برای ایجاد و ارزیابی کنترل
های داخلی – مجلة حسابرس شمارة 71
محمدجواد صفار – فرهود صابری سرابی – کوزو در گذر سالها – مجلة
حسابرسی شمارة 78
سازمان بورس و اوراق بهادار – دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران – قابل دریافت
از پایگاه )1391( - www.seo.ir
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معرفی مدل سازمان بهرهوری آسیایی ()APO؛

راهکار نوین
مدیریت دانش
در سازمانها

مدیر یت

سید اصغر ابنالرسول؛ استادیار دانشگاه ،دکتری تخصصی مهندسی صنایع
امیر رسولی؛ کارشناس ارشد ،مدیریت تکنولوژی
رضا درخشانی؛ کارشناس ارشد ،مهندسی صنایع

چکیده:

مدیریت دانش نیاز به در نظر گرفتن سه عنصر مرتبط با هم تحت عنوان افراد ،فرآیندها و
فنآوری دارد .بیشتر فعالیتهای موجود که صرفا روی افراد یا فنآوری متمرکز شده است،
اغلب به حذف یا در نظر نگرفتن دو عنصر دیگر میانجامد .با این حال ،بدون فکر کردن در
مورد فرآیند ،روش ،افراد ،سازمان و حتی فنآوری انجام فعالیتها ،هرگونه پیادهسازی 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 بهرهوری آسیایی
میپردازیم و در انتها مکانیزمها و ابزارهایی را جهت جاریسازی این مدل معرفی میکنیم.

مقدمه

امروزه دانش بهعنوان یکی از کلیدیترین عوامل موفقیت کشورهای توسعهیافته تلقی میشود و
تمامی دانشمندان مدیریت بر این باور هستند که دانش یکی از منابع اصلی و جزو داراییهای
اصلی سازمان محسوب میشود .با مطرح شدن علوم دانشی از سال  1999تا کنون ،همواره
یادگیری دانش مورد توجه کشورهای مختلف اعم از درحال توسعه و توسعهیافته بوده است.
در کشور ما نیز در این خصوص مطالب زیادی نوشته شده و سازمانهای زیادی اقدام به
استقرار مدیریت دانش کردهاند ،اما تا چه حد دانش آنها منجر به رشد سازمانها شده است
جای تامل دارد.
چگونگی شکلگیری دانش و فرآیند تبدیل افکار به مستندات ،جمعآوری ،ثبت و
ضبط و به اشتراکگذاری آن برای نسلهای فعلی و آتی که از جمله سرمایههای
سازمانی هستند ،میتواند در توانمندسازی سازمان و منابع انسانی در جهت افزایش
بهرهوری ،سودآوری و کسب مزیتهای برتر و رقابتی بهعنوان یک رویکرد پایدار مدیریتی به
کار گرفته شود.
مدیریت دانش ،مدیریت دانایی یا مدیریت اندوختههای علمی به معنای در دسترس قرار
دادن نظاممند اطالعات و اندوختههای علمی است ،به گونهای که هنگام نیاز در اختیار
افرادی که نیازمند آنها هستند قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمرة خود را با بازدهی
بیشتر و موثرتر انجام دهند .مدیریت دانش شامل یکسری استراتژی و راهکار برای
شناسایی ،ایجاد ،نمایندگی ،پخش و تطبیق بینشها و تجارب در سازمان است.
در حال حاضر متدولوژیها ،ساختارها و مکانیزمهای مختلفی به منظور مدیریت دانش
در سازمانها ارائه شده است .یکی از این مکانیزمها ساختار مدیریت دانش سازمان
بهرهوری آسیایی 1است ،که در ماه سپتامبر سال  2007میالدی 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 نسلهای تاریخی مدیریت دانش ،این مقاله بهطور مبسوط ساختار
مدیریت دانش  APOرا تشریح میکند و سپس به منظور پیادهسازی ساختار فوق ،پیشنهاداتی
را در خصوص استفاده از ابزارهای مختلف در هر مرحله از مدل ،ارائه میکند.

تعاریف

 -1-2دانش
دانش عبارت است از مجموعهای از اطالعات و مفاهیم بههم پیوسته دربارة یک موضوع
خاص که به دارندة آن توانایی ذهنی زیادی برای انجام اقداماتی در رابطه با آن موضوع اعطا
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میکند.
اصوال دانش به دو دسته؛ دانش آشکار یا تصریحی و دانش پنهانی یا ضمنی تقسیم
میشود .دانش آشکار را میتوان در قالب عبارات و اعداد بیان کرده و بهراحتی آن را
انتقال داد .دانش پنهانی در مقابل در افکار کارکنان یافت میشود از جمله مهارتهای
آنان ،تجارب ،اندیشهها و ( ...جلوداری)1393 ،
 -2-2مدیریت دانش
فرآیند دانش تا زمانیکه به فرآیندها یا امور سازمانی ملحق نشده است و به صورت
ایدهآل در تمامی سطوح سازمانی جاری نشده باشد ،معنی نخواهد داشت .اگر سازمانی
بتواند فرآیند دانش را به شکلی اجرایی کند که در فرایندهای کلیدی به صورت
سیستماتیک الحاق شده باشد ،بهرهوری ،سودآوری و احتماال رشد سازمان را به
صورت ناباورانه بهبود خواهد داد .مدیریت دانش یک رویکرد چند بعدی است که در
برگیرندة نظامهای چندگانة ساختاریافته برای اجرای آن است.
نمونههایی از تعاریف انجامشده در خصوص مفهوم مدیریت دانش عبارتند از:
مديريت دانش ارتقاء يك رويكرد جامع براي شناسايي ،تسخير ،بازيافتن ،تسهيم و
ارزشیابي يك سرمایة اطالعاتي سازمان است .اين سرماية اطالعاتي ممكن است،
دادهها ،اسناد ،خط مشي و رويهها باشد)1999 ,Gartner Group( .
مديريت دانش فرآيندي است که طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش يا سرماية
فکري خود ميپردازد)1995,Nonaka&Takuchi( .
مديريت دانش يعني استفادة خالق ،مؤثر و كارآمد از كلية دانشها و اطالعات
در دسترس سازمان به نفع مشتري و درنتيجه به سود سازمان ,McDonald(.
)2002
مديريت دانش استفاده از تجربه و دانش فردي و جمعي از طريق فرآيند توليد
دانش ،تسهیم دانش و بهكارگيري آن به كمك فناوري به منظور دستيابي به اهداف
سازمان( .بقايی نيا)1386 ،
مدیریت دانش بهكارگيري سرماية فكري براي تفوق سازمان در رقابت با سازمانهاي
همتا ،همچنین پاسخهاي نوآورانهای براي چالشهاي جديد و اهرمي براي عمل و
يك ميانجي است( .عالقه بند)1382،
مديريت دانش بهعنوان جمعآوري ،توزيع و استفادة كارا از منابع دانش تعريف شده
است( .داون پورت)1998 ,
مديريت دانش بهعنوان مجموعهاي از رويهها ،زيرساختها و ابزارهاي فني و مديريتي
است كه در جهت خلق ،تسهيم و بهكارگيري اطالعات و دانش در درون و بيرون
سازمانها طراحي شدهاند( .بون فور)2003 ,
مركز بهرهوري و كيفيت آمريكا ،مديريت دانش را فرآيند گستردة كسب ،سازماندهي،
انتقال و استفاده از اطالعات در سازمان ميداند.
سازمان بهرهوری آسیایی ،مدیریت دانش را بدین صورت تعریف میکند:
مدیریت دانش عبارت است از یک رویکرد یکپارچه از خلق ،به اشتراکگذاری و اجرای
دانش برای تقویت بهرهوري ،سودآوری و رشد سازمانی( .جلوداری)1393،
مدل مدیریت دانش سازمان بهرهوری آسیایی
 -1-3سیر تاریخی مدیریت دانش
تعریف ارائهشدة مدیریت دانش توسط سازمان بهرهوری آسیایی ،یکی از چند تعریفی
است که توسط کارشناسان این امر پیشتر ارائه شده بود و آن بیان تغییرات حاصلة
ناشی از مدیریت دانش است که در نسلهای پنجگانة تاریخی مدیریت دانش بدان
اشاره شده بود:
 -1-1-3نسل اول :سیستمهای مبتنی بر تکنولوژی اطالعات و وبسایتها
این نسل در دهة اول سال  1990مطرح شد و تمرکز عمده بر تکنولوژیهای یکپارچه
برای پشتیبانی انتقال عمدة دانش تصریحی یا آشکار بوده است.
 -2-1-3نسل دوم :گروههای کاری مشترک
این نسل براساس گروهها و تیمهای مشترک کاری یا تحقیقاتی است .این نسل از
اواسط سال  1990شروع شد و برخالف نسل اول که کامال تکنولوژیمحور بود ،مبتنی
بر کارکنان و تیمها شکل گرفت.
 -3-1-3نسل سوم:فرآیند های توانمند ساز مدیریت دانش
این نسل اواخر دهة  90شکل گرفت و اساس آن برقراری ارتباط میان مدیریت دانش
با فرایندهای یادگیری سازمانی بود.

 -4-1-3نسل چهارم :مدیریت دانش داخل سازمانی
آخرین توسعه در زمینة مدیریت دانش ،توسعة عملکردهای مدیریت دانش در سازمانهای
چند وظیفهای بوده که توانسته است زنجیرههای موثر ،ارتباطات ،محرکهای دانش
پویا و اقتصاد جوامع مبتنی بر دانش را ایجاد کند( .جلوداری)1393 ،
 -2-3مدل سازمان بهرهوری آسیایی ()APO
فهم درست و شفاف از تعریف مدیریت دانش میتواند شروع خوبی برای اجرای آن
باشد ولیکن این امر برای استقرار مدیریت دانش کافی نیست .برای این منظور سازمان
بهرهوری آسیایی ( ،)APOراهنمای 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 میگیرد .در شکل  1شمای این مدل آورده شده است.

شکل -1ساختار مدیریت دانش سازمان بهرهوری آسیایی

همانطور که در شکل نشان داده شده است ،نقطة شروع مدیریت دانش درک
چشمانداز و ماموریت سازمان است ،که جهتگیری استراتژیک سازمان را نشان
میدهد .در این مدل سه سطح به شرح ذیل تعریف شده است:
 -1-2-3تعریف سطوح و اصطالحات به کار رفته در مدل
 -1-1-2-3سطح اول :تسهیل گرها  2یا موتورهای محرکة مدیریت دانش
که عبارتند از:
رهبری
رهبری که در مدیریت ارشد سازمان نهفته است ،عامل اصلی ایجاد مدیریت
دانش در سازمان است .رهبری از همسویی استراتژیهای مدیریت دانش و
پروژهها با چشمانداز و ماموریت سازمان اطمینان میدهد.
فرآیندها
فرآیندهایی که به صورت نظاممند و موثر طراحی شده باشند ،میتوانند در
بهبود بهرهوری ،سودآوری ،کیفیت و رشد سازمان نقش موثری را ایفا کنند.
کارکنان
در یک سازمان کارکنان کاربران دانش هستند .ایشان دانش را در سازمان
خلق میکنند و نقش کلیدی را در به اشتراکگذاری و کاربرد دانش در سطح
سازمان ایفا میکنند.
3
تکنولوژی (فنآوری اطالعات )
تکنولوژی فرآیند دانش را از طریق تامین ابزارها و تکنیکها برای کمک به
خلق ،ثبت ،ضبط و نگهداری ،انتشار و کاربرد دانش تسهیل کرده و بدان سرعت
عمل میبخشد.
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سازمان بهرهوری آسیایی ( )APOجهت اجرای نظام مدیریت دانش در سازمانها
بهطور مبسوط تشریح شد .سپس به منظور جاریسازی مدل ،به تفکیک هر
حوزه ،روشها و مکانیزمهایی پیشنهاد شد .امید است استفاده از این مدل ،از
نظام مدیریت دانش بهعنوان یک رویکرد پایدار مدیریتی در جهت افزایش بهره
وری و سودآوری و کسب مزیتهای برتر و رقابتی استفاده کند.

 -2-1-2-3سطح دوم :فرآیندهای مدیریت دانش
که عبارتند از:
شناسایی دانش
این قدم منجر به شناسایی مزیتهای برتر و شایستگیهای دانشی و کلیدی
سازمان میشود.
خلق و ایجاد دانش
جدول  -1ارتباط میان فرآیندها و ابزارهای مدیریت دانش (جلوداری)1393 ،
5
هدف از اجرای این بخش تامین شکافهای دانشی
فرآیندهای مدیریت دانش
ابزارها و روشهای توصیهشده
از طریق تبدیل و تولید دانش جدید است.
 APOابزار ارزیابی مدیریت دانش
ثبت و ضبط و نگهداری دانش
کافه دانش
نگهداری دانش شامل جمعآوری و ثبت و ضبط
دانش شناساییشده و خلقشده است .این دانش به
کار گروهها و انجمنهای دانشی
نحوی سازماندهی میشود که بهراحتی و بهسرعت
ساخت زنجیرههای دانش
قابل دسترسی برای کاربران باشد.
خوشههای دانش
به اشتراکگذاری دانش
شناسایی دانش
شناسایی کارکنان دانشی
هدف از اشتراکگذاری دانش ،افزایش تداوم
یادگیری به منظور دسترسی به اهداف کسبوکار
فضای کاری مشارکتی-مجازی
است.
طرحریزی نقشة دانش
اجرا یا بهکارگیری دانش
مدل بلوغ و رشد مدیریت دانش
به مفهوم استفادة مجدد از دانش سازمان است .به
برنامههای استاد شاگردی و مربیگری
عبارت دیگر این اقدام در سازمان ،دانش را به عمل
توفان فکری
ترجمه میکند.
6
 -3-1-2-3سطح سوم :نتایج
گرفتن ایدهها و یادگیری
این نتایج که منجر به تحریک بهرهوری ،بهبود
بازنگری آموزهها
کیفیت محصوالت و خدمات و افزایش سودآوری
بازنگری بعد از اقدام
و رشد سازمانها میشود ،عبارتند از:
فضای فیزیکی با کارهای اشتراکی
ظرفیتهای فردی
کافه دانش
تواناییهای تیم و گروه
توانایی سازمانی
کار گروهها و انجمنهای دانشی
ظرفیت اجتماعی
پایگاههای دانشی
بهرهوری
خلق و ایجاد دانش
وب الگها
سودآوری
انتقال صدا و تصویر از طریق اینترنت
کیفیت
جستوجوی پیشرفته
رشد (جلوداری)1393 ،
 -2-2-3ابزارها و تکنیکهای استقرار مدیرت
خوشههای دانش
دانش
شناسایی کارکنان دانشی
برای بهکارگیری مدیریت دانش در کتب مختلف
فضای کاری مشارکتی-مجازی
از ابزارها و تکنیکهای متعددی سخن گفته شده
برنامههای مشاوره/مربیگری
است .اما تکنیکها و ابزارهای ارائهشده توسط
پورتال دانش
 ،APOازجمله ابزارهای ارزشمندی است که
بهراحتی میتوان در سازمانها از آن استفاده کرد.
در این بخش از مقاله ،لیستی از ابزارهای پیشنهادی سازمان بهرهوری آسیایی که
در هریک از مراحل پنجگانة سطح دوم مدل (فرآیندهای مدیریت دانش) میتوان
از آنها استفاده کرد ،به تفکیک هر فرآیند در جدول شماره  1آورده شده است.
هدف کلیدی سازمان بهرهوری آسیایی توسعة راهنمای آموزشی از طریق درک
عمیق ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش ،به منظور کمک به سازمانهای ملی
بهرهوری و افزایش تواناییهای مشاوران مدیریت دانش است .ابزارهای ارائهشده
در فوق توسط سازمان بهرهوری آسیایی و کارشناسان مدیریت دانش در سال
 2009در سنگاپور مورد بررسی قرار گرفته و به تایید رسیده است.
4

جمعبندی و نتیجهگیری

در این مقاله پس از مروری بر ادبیات و مفاهیم دانش و مدیریت دانش ،مدل
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نقطةسربهسریبرایتولیدکنندگان

متانول با خوراک ذغالسنگ

سیدمحمدتقی پورمقیم
سیدمحمدهادی رضوی
(کارشناسان شرکت سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان)
متانول( )CH3OHبا نامهای متیل الکل و الکل چوب،
سادهترین الکل است و بهطور گسترده در صنایع رنگ ،رزین،
حالل ،تخت سهال و ضد یخ استفاده میگردد .این ماده به
صورت مایع سبک ،فرار ،بدون رنگ و قابل اشتعال با شعلهای
بیرنگ است .تصمیم در مورد ترکیب سوخت ،ترکیب بنزین
( )Gasolineو دی متیل اتر ( )Dimethyl Etherو
بخش نوظهور متانول به الفین و متانول به پروپیلن (MTO/
 )MTPمنجر به رشد بیسابقة تقاضای متانول گردیده است.
در بلندمدت بیشتر این تقاضا به وسیلة تولید متانول بهطور
یکپارچه پاسخ داده میشود .مقیاس این واحدهای جدید در
کنار زمانبندی راهاندازی واحدهای متانول و الفین ،اثری
قابل توجه بر بازار تجاری متانول دارد ،بهطوریکه در نهایت
تولیدکنندگان متانول ،بازار تجاری متانول را به صورت یک
بازار جایگزین برای بازار الفین مینگرند .در ایران نیز به دلیل
اینکه بخشی از سهم صادرات غیرنفتی کشور را محصوالت
پتروشیمی تشکیل میدهد ،تحوالت این ماده میتواند بر
ارزش صادرات غیرنفتی ایران مؤثر باشد .ظرفیت تولیدی
متانول ایران بالغ بر  5میلیون تن است ،که پتروشیمی زاگرس
واقع در عسلویه با  3.3میلیون تن بیشترین ظرفیت در کشور
را داراست.
اغلب خوراک شرکتهای تولیدکنندة متانول به دو دسته
گازمحور و ذغالسنگمحور تقسیم میگردد .در سال ،2006
84درصد از خوراک مجتمعهای تولید متانول گاز
طبیعی و تنها 12درصد بر مبنای ذغالسنگ بوده
است .در سال  2012این نسبتها به ترتیب به
 62و  37درصد تبدیل شدهاند .همینطور که به
جلو میرویم ،سهم گاز طبیعی و ذغالسنگ برابر
میشود .حدود 98درصد از واحدهای بر مبنای
ذغالسنگ 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 پیشبینی میشود (12درصد) ،اگر
متانول به این کشور وارد نشود ،کارخانههای داخلی
این کشور باید با 100درصد ظرفیت کار کنند؛
ظرفیتی که هماکنون به دلیل در دسترس نبودن
کافی خوراک حدود 60درصد است.
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کمبود خوراک گاز در بین تولیدکنندگان متانول در منطقة
خاورمیانه مسئلهای 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 تحریمهای بینالمللی امکان
انتقال فناوری را ندارد .از بین تولیدکنندگان منطقة خاورمیانه،
عربستان سعودی گستردهترین صنایع پاییندستی متانول را
دارا است .ظرفیت نصبشده در این منطقه تا سال 2022
به  27میلیون تن خواهد رسید .همچنین میزان صادرات و
تقاضای متانول در این منطقه در سال  2022به ترتیب به
 21.5و  3.9میلیون تن خواهد رسید.
قیمت متانول پس از دورة باثباتی که در قیمتهای باالی
 350دالر داشت ،پس از کاهش بیش از  50درصدی قیمت
نفت ،تا قیمت  230دالر نیز رسید و پس از چند ماه افزایش
و رسیدن به قیمتهای باالی  ،300دوباره تا قیمت 255
دالر نیز رسیده است .سؤالی که برای بسیاری از فعاالن
حوزة پتروشیمی و بازار سرمایه پیش میآید ،این است که
با توجه به سهم باالی  40درصدی ذغالسنگ در خوراک
تولیدکنندگان متانول جهانی که اغلب در چین فعال هستند،
نقطة سربهسری و حد ضرر این پتروشیمیها تا چه قیمتی
است .به عبارت دیگر با کاهش قیمت متانول تا چه قیمتی،
حاشیة سود تولیدکنندگان متانول بر پایة سوخت ذغالسنگ

باقی میماند .برای پاسخ به این پرسش از اطالعات یک شرکت
پتروشیمی در شمال شرق چین که از سوخت ذغالسنگ و
با استفاده از تکنولوژی لورگی آلمان بهره میبرد ،استفاده
شده است .شایان ذکر است که بسیاری از شرکتهای
پتروشیمی در کشور نیز از این تکنولوژی استفاده میکنند.
سرمایة اولیة به کار رفته شده در شرکت  1236میلیون دالر
و ظرفیت اسمی تولید آن  1.8میلیون تن در سال است ،که
با ظرفیت عملی  90درصد فعالیت میکند .فرایند تولید در
این شرکت به این ترتیب است که ذغال گرمایی در ابتدا
به گاز ترکیبی و سپس به متانول تبدیل میگردد .از لحاظ
نسبت خوراک و محصول ،به ازای هر  1.6تن ذغال مصرفی،
 1تن متانول تولید می گردد .هر کیلوگرم ذغال گرمایی توان
تولید  5000کیلوکالری انرژی را دارد .با توجه به قیمت 350
دالری متانول ،شرکت از حاشیة سود خالص 40درصدی و
بازده سرمایهگذاری  20درصدی برخوردار بوده است .این
در حالی است که در قیمتهای کنونی متانول( 290دالر)
هنوز حاشیة سود شرکت بالغ بر  30درصد است .با تحلیل
نقطة سربهسری این شرکت به این نتیجه رسیدیم که قیمت
 206دالری متانول ،قیمتی است که پایینتر از آن شرکت
زیانده میگردد .بنابراین شرکتهای پتروشیمی ذغالمحور،
تا قیمت مزبور میتوانند با سوددهی به فعالیت خود ادامه
دهند .البته ممکن است بررسی موارد بیشتر ،قیمتهای
متفاوتی از این نقطة سربهسری
را ارائه دهد .همچنانکه در مورد
قیمت سربهسری تولید نفت شیل
ف نظرهایی وجود دارد.
هم اختال 
همچنین قیمت متانول میتواند
مانند قیمت هر کاالی دیگر متاثر از
عوامل مختلفی باشد ،که برآیند آن بر
قیمت اثرگذار باشد .اما آنچه از این
بررسی حاصل میگردد این است که
شرکتهای پتروشیمی ذغالمحور
علیالخصوص شرکتهای چینی،
حد باالیی از تحمل را در برابر کاهش
قیمت متانول میتوانند از خود نشان
دهند.

وظایفومسئولیتهایکارکنانکارگاه
در پروژههای ساختمان و نصب
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*دکتر اصغر ابنالرسول(معاون طرح و برنامة گروه سرمایهگذاری خوارزمی)
*دکتر شهرام قبادی(کارشناس ارشد برنامهریزی ،سنجش عملکرد و پروژه در معاونت طرح و
برنامة گروه سرمایهگذاری خوارزمی)

(قسمت چهارم)

کارشناسنظارتکارگاه

کارشناس نظارت کارگاه ،مسئول ایجاد هماهنگی الزم بین
تیم نظارت بوده و وظیفة کنترل و بررسی گزارشات پیشرفت
کار ،صورت وضعیتهای پیمانکار(ان) اجرایی طرف قرارداد با
شناسایی گلوگاههای عملیات اجرایی پروژه و بررسی و شناسایی
ارتباط منطقی هریک از فعالیتهای اجرایی پروژه و نحوة
وابستگی آنها با یکدیگر را دارد .کارشناس نظارت کارگاه زیر
نظر مستقیم مدیر ساختمان و نصب پروژه انجام وظیفه کرده و
به ایشان نیز گزارش میکند.

شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس نظارت کارگاه

بررسی دقیق کلیة مدارک مرتبط با نظارت ساختمان و نصب
پروژه و ارائة نقطه نظرات (در صورت وجود) و بازنگری (در
صورت نیاز)
دریافت گزارشات از کارشناسان نظارت کارگاه و حصول اطمینان
از انجام فعالیتهای اجرایی توسط پیمانکار (ان) مطابق با:
برنامة زمانبندی ساختمان و نصب پروژه
رویههای تاییدشدة پروژه
دستورالعملهایپروژه
مدارک  1 AFCپروژه
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
اجرا به وجود میآیند و ارائة راهکارها و پیشنهادات فنی به
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 فعالیتهای کلیة کارشناسان نظارت کارگاه و
ایجاد هماهنگی بین آنها.
کنترل و بررسی گزارشهای ارائهشده توسط کارشناسان نظارت
در خصوص وضعیت نفرات ،ابزارآالت و تجهیزات پیمانکاران و
در صورت مورد تایید بودن صدور مجوز شروع فعالیت اجرایی 2یا
صدور مجوز شروع مرحلة بعدی کار.
همکاری با تیم برنامهریزی و کنترل پروژه جهت تهیة برنامههای
هفتگی ،ماهیانه و کوتاهمدت و بلندمدت.
بررسی برنامههای زمانبندی ارائهشده از طرف پیمانکار و رفع
نواقص و ارائة راهکارهای عملی جهت اجرای سریع و صحیح
کار و جلوگیری از توقفات ناخواسته با توجه به زمانهای
پیشبینیشده.

ارائة رهنمودهای الزم در مورد اجرای پیوسته و مستمر پروژه و
جلوگیری از توقف کارها.
نظارت و کنترل بر توزیع ماشینآالت نیروی انسانی و ابزار و
مصالح پای کار پیمانکار(ان) با توجه به حجم فعالیتهای پروژه.
تائید کلیة گزارشات روزانه در خصوص نیروی انسانی و
ماشینآالت در حال کار و آماده به کار.
نظارت بر رعایت اصول ایمنی ،حراست کارگاه مطابق با الزامات
تعیینشدةپروژه.
3
بررسی و کنترل متره و برآوردهای انجامشده و فهرست مقادیر
های محاسبهشده توسط نفرات نظارت.
بررسی ،کنترل و اصالح صورت وضعیتهای پیمانکار (ان)
اجرایی طرف قرارداد با شرکت و ارائه به مدیر ساختمان نصب
پروژه جهت تایید.
دریافت گزارشات اصالحشدة روزانه ،هفتگی و ماهیانة پیمانکاران
از کارشناسان نظارت و ارائه به کنترل پروژه.
نظارت بر بایگانی مناسب نسخ اصل کلیة سوابق مرتبط با
نظارتها ،تاییدیهها( )Permitو ...و کلیة گزارشات نظارت در
طول اجرای فاز ساختمان و نصب.
هماهنگی جهت تحویل فعالیتهای اجرایی انجامشده به کارفرما
از طریق مدیر ساختمان و نصب پروژه.

کارشناسکنترلکاالیکارگاه

کارشناس کنترل کاال بهطور کلی اطالع از آخرین وضعیت
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 میکند.
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس کنترل کاالی
کارگاه

اجرای فعالیتهای کنترل کاال مطابق با رویهها ،دستورالعملها و
مدارک پروژة ذیربط.
هماهنگی و پیگیری در خصوص دریافت اطالعات بهروز در
مورد وضعیت کاالهای موجود و درخواستی پروژه 4بر اساس
زمان رسیدن کاالی درخواستی پروژه به کارگاه...،
پیگیری و هماهنگی با پیمانکار جهت فراهمآوری امکانات مورد
نیاز برای تخلیة کاال از کامیون بهمحض رسیدن کاال به کارگاه
و اتخاذ تدابير الزم جهت انبار آن در صورت نياز.
هماهنگی با تيم ساختمان و نصب و ديگر تيمها جهت تعيين

اولويتهاي كاال و تجهيزات و پيشبيني و انجام پيشنيازها.
کنترل اقالم دریافتی از نظر کمی و کیفی هنگام رسیدن کاال
و مطابقت با  Packing Listو نظارت بر تهیة گزارش –در
صورت نیاز -و تایید گزارش مربوطه.
انجام کنترلهای کمی و کیفی الزم هنگام رسیدن کاال و
پیگیری تهیة گزارش مغایرت بین مشخصات فنی کاالی
دریافتی ،معیوب بودن یا تناقض در تعداد آنها در صورت وجود،
دستور تهیة گزارش  5 OSD&Fبه پیمانکار و کنترل و تایید
گزارش مربوطه.
هماهنگی و نظارت بر انجام بازرسی کاالی دریافتی در
کارگاه و کنترل گزارش  6 MRIو اخذ تایید کارفرما در
مورد .MRI
تحویل کاالی دریافتی به پیمانکار(ان) پس از انجام عملیات
کنترل و بازرسیهای الزم و تهیة گزارش .7 MHO
تحویل قطعات یدکی کاالهای پروژه به کارفرما و تهیة گزارش
.8 SPHO
ارائة گزارشهای OSD&F,MRI, MHO, SPHO
به مدیر ساختمان و نصب پروژه جهت ارسال به دفتر
مرکزی.
نظارت بر پیمانکار در خصوص نگهداری ،انبارش کاالی پروژه و
تعیین تکلیف کاالی معیوب مطابق با دستورالعملها و رویههای
ارائهشده از طرف کارفرما.
کنترل و پایش باالنس کاالی پروژه در هریک از دیسیپلینها.
هماهنگی با تیم مهندسی کارگاهی پروژه ،در خصوص
نیازمندیهای کاال و  MTOو تغييرات  MTOکاال.
ارائة گزارش دورهای وضعیت کاالی پروژه (دریافتی و
تحویلشده به کارگاه ،کاالهای معیوب ،کسریها ،کاالهای
مازاد ،وضعیت انبارش کاالی پروژه )...،به مدیر ساختمان و
نصب پروژه.
بازديد روزانه از شرايط فيزيكي كاالها و تجهيزات در محل انبار.
تهية گزارش آماري از ميزان كل كاالي مصرفشده در زمان
تكميل پروژه.
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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رباتها را بیخیال
سرمایهدارهارابچسبید!
بگردی
رورگر و
ین م
میکند
ا متحول
را

در وبگردیهای موبایلی ،حتما بارها به پیوند()Linkی
برخوردهاید که باید آن را باز میکردید تا متن کامل را بخوانید،
ببینید یا بشنوید.
اما جرئت لمس کردن لینک را نداشتهاید .چون احتماال شما را
از روند گفتوگو پرت میکند و برگشت شما کمی سخت است.
انگار از محیط گرم به سرد یا برعکس بروید .دو هوایی میشوید.
خیلیها بیتوجه از کنار این لینکها میگذرند و ترجیح میدهند
در همان فضای فیسبوک ،تلگرام ،واتسآپ ،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 گوگلکروم وارد میشوند ،فضای کاربری آنها
ناگهان عوض میشود و رشته کار از دستشان خارج میشود.
این دو مرورگر نتوانستهاند کارکردی مناسب با فضای موبایل
داشته باشند .این دو همانند که روی رایانهها بودند و کارکردشان
متناسب با موبایلها نیست .فقط اندازهشان کوچک شده .این
مرورگرها همه صفحه کوچک موبایل را پر میکنند .همین است
که رشته کار را از دست کاربر خارج میکند.
کار با چه مرورگری درست میشود؟ با مرورگرهای حبابی یا
مالتیتسک
این مرورگرهای جدید متناسب با فضای موبایل مدتی است به
میدان آمدهاند و کار وبگردی و کلیک روی لینک را چنان آسان
کردهاند 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
میکند .وقتی روی لینک ضربه میزنید ،فقط «نشانک» مرورگر را
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آیتی
محمدعلی مومنی

میبینید که در کناره صفحه باز شدن لینک را خبر میدهد .میتوانید روی «نشانک» ضربه بزنید و
پنجره را باز کنید .اما نکتهای که خیال شما را راحت میکند ،این است که فضای کار قبلی در پشت
همین مرورگر دیده میشود و شما در هر لحظه که بخواهید ،بهآسانی میتوانید دوباره به آن فضا
برگردید .وقتی آن را میبندید ،به شکل یک دایره در کناره صفحه بسته میشود.
حسن دیگر این مرورگرها این است که متن وبالگ یا وبسایت را متناسب با اندازه گجت و
ابزار شما نمایش میدهد .بسیاری از وبالگها و وبسایتها هنوز طراحی  Responsiveیا
«واکنشگرا» ندارند .این وبالگها و وبسایتها برای نسخه ویندوز روی رایانه و لپتاپ طراحی
شدهاند و طبیعی است که روی موبایل چه وضعیتی دارند .شما باید متن را بزرگنمایی 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 واکنشگرا نداشته باشد ،متن را متناسب
با ابزار شما نمایش میدهد.
چند مرورگر پالپ فیکشنی تا حاال عرضه شده  Flynx ،Javelin ،Link Bubbleو ...که به
نظرم  Flynxاز بقیه بهتر است.
با همه حسنها ضعفش این است که بیش از چهار لینک همزمان روی آن باز نمیشود که البته
به نظرم نیازی هم نیست.
اگر تا امروز نبود امکانات یا ضعف امکانات را بهانه میکردید که جدیتر مطالعه نکنید و لینکها
را باز نکنید ،حاال دیگر بهانه ندارید .یکی از این مرورگرهای حبابی را روی تلفن همراه هوشمند
خودتان نصب کنید و لذت ببرید.

مواظب باشید رباتها شما را نخورند!

دعا کنید رباتها دست از سر ما بردارند تا همین چند میلیون جمعیت بیکار بروند سر کار ،تا بعد
نوبت اشتغالزایی برای رباتها برسد.
در ژاپن هتلی افتتاح شده که همه کارکنان آن رباتها هستند .از همان پذیرش سروکار مهمان با ربات است
تا کسی که چمدان را حمل میکند ،یا کسی که خیلی روان به پرسشهای مهمانها پاسخ میدهد.
یکی از رباتها در اتاق شما ،گوش به فرمان است که اندازه صدا و نور را کم یا زیاد کند .میتوانید پیام بدهید
که رباتها برایتان حوله و غذا بیاورند .همینطور با سوار شدن بر یک ربات در هتل جابهجا شوید.
خالصه این هتل جان میدهد برای آدمهای تنبلی که دست به سیاه و سفید نمیزنند و حتی
زورشان میآید برق را خاموش و روشن کنند.
اما این تنبلی اگر بیشتر شود و رباتها همه جا را بگیرند ،نان شما هم آجر میشود.
از رباتها نترسید
این هم فوبیای خیلیهاست که «روزی رباتها جهان را تسخیر میکنند».
مثل فیلمهایی که در سینما دیدهایم .اما یک فیزیکدان معروف میگوید« :از رباتها نباید
ترسید».
این فیزیکدان معروف کسی نیست جز استیون هاوکینگ که گفته «پیشرفت رباتها بهخودیخود
نگرانکننده نیست و چیزی که باید نگرانش باشیم ،نظام سرمایهداری و استفاده آن از پیشرفتهای
تکنولوژیک است».
وبسایت میدان نوشته :هاوکینگ در پاسخ به سوالی درباره اینکه «آیا بهکارگیری روزافزون
رباتها و جایگزینی نیروی کار انسانی با ماشین ،با بیکار کردن انسانها ،یک تهدید به شمار
نمیرود؟» گفت:
«اگر ماشینها همه چیزهایی را که نیاز داریم ،تولید کنند ،شکل توزیع تعیینکننده خواهد بود.
اگر ثروت تولیدشده با ماشین تقسیم شود ،همه میتوانند از یک زندگی مجلل و آسوده لذت ببرند.
اما اگر صاحبان ماشینها موفق شوند ضد تقسیم ثروت البی کنند ،بیشتر مردم به فقر و بدبختی
میافتند .به نظر میرسد که روند جاری با شق دوم همجهت است و تکنولوژی به نابرابری فزاینده
دامن زده است».

زمین کدام مسنجر لغزنده نیست؟!

یاهومسنجر را یادتان میآید؟ گوگلتاک را چطور؟ اگر از قدمای اینترنت ایران
باشید ،حتما از یکی یا هر دوی این ابزارهای ارتباطی استفاده کردهاید .ابزارهایی
که برای خودشان برو و بیایی داشتند و مهمترین ابزارهای ارتباطی بودند.
ابزارهای جدید مثل تلگرام ،واتسآپ ،وایبر ،الین و ...نسل جدید همانها هستند.
یاهومسنجر و گوگلتاک یک جا از تحوالت جا ماندند.
حاال هر روز یک ابزار جدید برای ارتباط سروکلهاش پیدا میشود .تلگرام در ایران و

ویکر

wickr.com
یکی از معروفترین
ابزارهاست که «نیکو
سل» ساخته .او خودش یک پا هکر
است و به همین خاطر میگوید هر
چه سوراخ سمبه برای نفوذ سراغ
داشته ،همه را بسته.

سایبرداست

cyberdust.com
جهان با ابزارهای
ارتباطی شتاب گرفته.
با سایبر داست سرعت
عملتان در خواندن
پیام را هم باید بیشتر
کنید .چون بعد از باز کردن پیام فقط
 30ثانیه زمان دارید که پیام را بخوانید.
بعد از ثانیه  30پیام دود میشود و
میرود به هوا .هم برای امنیت مفید
است و هم اینکه زحمت شما را برای
پاک کردن مداوم پیامها کم میکند.

سیچر

shape.ag
اگر تلگرام و سایبر
داست را در هم ادغام
کنید ،حاصلجمع
میشوند چه؟ میشود
سیچر .مثل تلگرام «مبدا تا مقصد» است
و مثل سیچر میتوانید تنظیم کنید بعد از
یک زمان مشخص پیامتان ناپدید شود و
برود در افقهای مجازی گم و گور شود.

جهان فعال گوی سبقت را ربوده .اما تعداد زیادی ابزارهای ارتباطی دیگر هم وجود
دارند که سازندگان آن هر کدام برای ابزارشان تبلیغ میکنند که این امتیاز را دارد
و این امکانات را به شما ارائه میدهد .بیشتر روی موضوع امنیت مانور میدهند و
ویژگیهای امنیتی ابزارشان را برمیشمرند .امنیت در شبکهای پر از هکر و سارق
اطالعات ،موضوعی مهم است.
فهرستی از این ابزارها به شما میدهم ،شاید برای روز مبادا بد نباشد.

تلگرام

telegram.org
تلگرام خودمان هم امنیت
خوبی دارد .طراحانش
میگویند از رمزگذاری «مبدا
تا مقصد» استفاده میکنند
و اطالعات شما هم روی سرور تلگرام باقی
نمیماند.

بلیپ

bleep.pm
اگر توی تلگرام پیام یا هر
دیتایی بگذارید و بعد پشیمان
بشوید ،پشیمانی سودی ندارد.
توگوی
مگر اینکه شیوه «گف 
امن» را انتخاب کرده باشید.
«بلیپ» بهطور معمول در حالت گفتوگوی
امن است .یعنی اگر از فرستادن چیزی پشیمان
شدید ،میتوانید آن را پاک کنید تا از دستگاه
گیرنده هم پاک شود .به این شیوه میگویند
«دستگاه تا دستگاه» درواقع آب رفته به جوی
برمیگردد ،اگر نخورده باشندش!

ریداکت

redactapp.com
برای امنیت ،دو طرف باید یک پین
کد را وارد کنند تا بتوانند با هم
گفتوگو کنند .ضمن اینکه اگر
پشیمان شدید و خواستید یکی
از پیامهایتان را از داخل صندوق
او پاک کنید ،پشیمانی سود دارد و خیلی راحت پاک
میکنید .فقط اینکه باید  6دالر پیاده شوید.

تکستسکیور

whispersystems.org
این ابزار هم مثل تلگرام از شیوه
رمزگذاری «مبدا تا مقصد» استفاده
میکند .منظور از تکست در اسم ابزار
فقط متن نیست و میتوانید متن ،فیلم،
صدا و عکس را ارسال کنید .ضمن
اینکه تماسهای این ابزار هم ایمنسازی شدهاند.

گلیف

gli.ph
این ابزار گزینه مناسبی برای خرید و فروشهای مجازی
است .اما بهگمانم برای ما که هنوز نمیتوانیم دو تا برنامه
از گوگل و جاهای دیگر دانلود کنیم ،شبیه شوخی است.
گلیف اینجا هنوز مد نشده .اما برای تبادلهای پولی ابزار
ایمنی است.

پیکیوچت

pq-chat.com
این ابزار از تکنولوژی به اصطالح «عدم
بهکارگیری از رمزگذاریهای مشابه»
استفاده میکند و برای شروع چت
نیاز به تایید رمز از سوی دو طرف
است .فقط اینکه اندرویدیها صابون
«پیکیوچت» به تلفن همراهشان نمالند .اما iOS
دارها بروند صابون بمالند .ولی صابون تاثیری بر امنیت
پیکیوچت ندارد.

شوراسپرت

surespot.me
ی است .این همان رمز دو
این ابزار هم از تکنولوژی «رمزگذاری متقارن» استفاده میکند .اسمها کمی با هم فرق دارند ،اما کارشان یک 
طرفه است که اگر تایید شود ،چت آغاز میشود .از طرفی در «شور اسپرت» میتوانید کاری کنید که گیرنده نتواند عکس فرستادهشده
شما را «همرسانی» ( )shareکند .پیامهای فرستادهشده را هم میتوانید حذف کنید.
یک ویژگی هم دارد که برای بعضیها شاید جذاب باشد .شما با «شور اسپرت» میتوانید هویت چندگانه داشته باشید و احتماال جماعتی
را سر کار بگذارید!
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مصا حبه
محسن قنادزاده

کاراتهکاریکه
دوست دارد
فضانورد شود!
مانادخت نجفپور؛ فرزند مهرداد نجفپور ازاعضای
خانوادة کارکنان شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (در حوزة
معاونت مالی و اقتصادی) ،به همراه پدر ورزشکارش  با
مدالهای رنگارنگ و حکمهای قهرمانی برای انجام
مصاحبه میآید .با اینکه ده سالش است اما میشود
فهمید که تفکر حرفهای دارد و با عشق وعالقة قلبی به
سمت رشتة کاراته کشیده شده است .دو حکم کشوری
دارد .در مسابقات کشوری در کاتای انفرادی موفق
به کسب مقام دوم و در کمیته صاحب مقام سوم ردة
خردساالن شده  که اینها گوشههایی از افتخاراتش را
شکل میدهد .با این ورزشکار نوجوان به گپ و گفتی
کوتاهنشستیم.
از چند سالگی شروع به ورزش به صورت حرفهای
کردی؟
بعد از پنجسالگی.
بهغیر از رشتة کاراته ،ورزش دیگری هم انجام
میدهی؟
بدنسازی هم انجام میدهم که شامل دویدن ،درازونشست
پوراست و شنا میشود .در این زمینه هم موفق به کسب مقام
چ 
شدهام.
خودت به سمت این رشته رفتی یا پدرومادر توصیه
کردند؟
خودم این رشته را دوست داشتم.
چطور کاراته را انتخاب کردی؟
چون دوست داشتم رزمیکار بشوم.
چرا رشتههای رزمی دیگر را انتخاب نکردی؟
احساس میکنم کاراته را بیشتر درک میکنم.
کاراته چه جاذبهای دارد که این حرف را میزنی؟
برای اینکه در این رشته برخالف اکثر رشتههای رزمی دیگر ،آدم
یاد میگیرد از خودش دفاع کند.
تا چند سالگی میخواهی این رشته را ادامه بدهی؟
تا قهرمانی المپیک و جهان ،البته اگر بشود.
آرزوی ورزشیات چیست؟
آرزویم این است که بتوانم رشتههای ورزشی دیگری را هم که
در کنار کاراته انجام میدهم بهخوبی پیش ببرم و در آنها هم
موفق شوم.
پس رشتههای دیگر را هم دوست داری؟
بله .مثل شنا...
تا به حال در مسابقات مصدوم شدهای؟
نه .ضربات ما کنترلشده است ،مخصوصا در سبک شوتوکان.
ورزش را بیشتر دوست داری یا درس را!؟
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هر دو را به یک اندازه دوست دارم و برایش وقت میگذارم.
چند روز در هفته ورزش میکنی؟
دو روز؛ که در کنارش کالس انگلیسی هم میروم.
معلوم است خیلی فعال هستی! خسته نمیشوی؟
نشده تا به حال به پدر بگویی دیگر کالس انگلیسی
یا کاراته نمیروم؟
نه .چون همة این فعالیتها را به یک اندازه دوست دارم و از انجام
دادنش لذت میبرم.
پیش آمده که از پدر بخواهی تو را به سینما یا پارک
ببرد و بگوید خسته است و نمیتواند؟
نه پیش نیامده است.
پس کامال از پدر رضایت داری؟
بله.
در مدرسه نمراتات چطور است؟
شاگرد اول هستم.
اهل کارتون دیدن هم هستی؟
بله .کارتون مورد عالقهام زورو و پاندای کونگفوکار هست.
{در اینجا پدرمانادخت -آقای نجف پور -که کنارمان نشسته
و آمادة پاسخگویی به پرسشهای ماست توضیح میدهد :شاید
دلیل اصلیای که مانادخت به رشتة کاراته عالقهمند شد همین
کارتون «پاندای کونگفوکار» بود .این کارتون را که نگاه میکرد
عینا حرکاتش را در خانه انجام میداد .این کارتون سازنده است؛
به دلیل اینکه نشان میدهد سنگینوزنترین و تنبلترین
موجودات هم میتوانند با تالش ،بهترین بشوند}.
اما چرا زورو!؟
مانادخت پاسخ میدهد :به خاطر اینکه کارهای خوبی انجام
میدهد و از مظلومها دفاع میکند دوستش دارم.
کتاب داستان هم میخوانی؟
کتابهایی را که در مورد علم و اخالق هست بیشتر میخوانم.
یک سوال کلیشهای! بزرگ شدی دوست داری چه
شغلی داشته باشی؟
میخواهم فضانورد بشوم.
ممنون که به سوال کلیشهای ما جواب کلیشهای
ندادی! حاال چرا فضانوردی؟
برای اینکه جهان دیگری را به ما نشان میدهد و راه زندگی آدم
را عوض میکند و اگر تالش کنم به آن میرسم.
اگر قهرمان المپیک شدی ،با مدالت چه کار میکنی؟
آن را به پدرومادرم هدیه میدهم.

گپیباپدر«مانادخت»

آقای نجفپور؛ شما با چه انگیزهای مشوق مانادخت

شدید که به سمت ورزش کشیده و عالقهمند 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 برمیگردد 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 حرفهای ادامه بدهم .اما این آرزو همیشه در پس ذهن
من بود .با اینکه در دبیرستان هم ورزش را ادامه دادم ولی به آن
چیزی که میخواستم نرسیدم .این شد که وقتی فرزندم خواست
به سمت ورزش برود بسیار تشویقاش کردم که اگر میخواهی
بروی به سمت ورزش ،همیشه به نقطة آخر و اوجش توجه کن.
این نباشد که تنها برای وقتگذرانی به این سمت کشیده شوی.
یعنی فرزندتان ورزش را به خاطر قهرمانی دنبال
کند؟
مانادخت ورزش را به خاطر عشق و شوروشوقی که به او میدهد
دوست دارد .این یک واقعیت است که زمانی که از باشگاه میآید
پر از انرژی است و روحیهاش تغییر میکند .از زمانی که وارد رشتة
کاراته شده است ،تا به حال پیش نیامده که بگوید :من امروز به
باشگاه نمیروم  ...در حال حاضرهم توانسته به کمربند بنفش برسد،
که انشااهلل بعد از آن یک مرحلة دیگر دارد تا به کمربند مشکی
دست پیدا کند.
در این ردة سنی میتواند به مسابقات خارج از کشور
هم برود؟
بله میتواند ولی متاسفانه به دلیل اینکه فدراسیون هیچگونه
هزینهای راتامین نمیکند ،باید با هزینة شخصی این کار را انجام
بدهیم« .مانادخت» در حال حاضر دارد تالش میکند که بتواند
در سطح کشوری حرفی برای گفتن داشته باشد و با کسب
مقامهای پیدرپی بتواند بورسیهای به دست بیاورد که با تیم ملی
به مسابقات خارج از کشور برود.
درمورد رسیدگی به نیازهای مانادخت چقدر وقت
میگذارید؟
زحمات کارهای مانادخت بیشتر با مادرش است .من در طول روز
قطعا سرکار هستم ولی مادرشان پیگیر کارهای کالس انگلیسی
و باشگاه هستند و حتی مینشینند تا کار مانادخت تمام بشود
و برگردد .ولی بارها پیش آمده من به دلیل مشغله و خستگی،
خواستههای فرزندم را برآورده نکردهام .با این حال ایشان لطف
میکند و تمام این محدودیتها را نادیده میگیرد .البته دنبال
کارهایش بودهام؛ با این حال به جرات میتوانم بگویم  95درصد
زحمات اصلی را مادرشان برعهده دارند .معموال در این شرایط
بیشترین زحمات را مادران میکشند.
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ورزشگگناه رانگنادو می دی

گنجایش 120 :هزار نفر
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م
یشود گفت در بین تمامی مل 
تهای جهان ،اهالی آمری
کای جنوبی فوتبالیترین مردم هستند.

م
تی های ملی و البته
باشگاهی بزرگ هم در اروپا هستند.
با
این
ح
ساب
مط
مئنا
خ
یلی
تع
جب
میکنید وقتی بشن
وید بزرگترین ورزشگاه در آسیا قرار
دارد و آن هم در کره شمالی .کشوری
که  26میلیون نفر
جمعیت دارد و مساحتش هم تقریبا ن
صف بریتانیاست .کشوری که از نظر
فوتبالی حتی در آ
سیا هم چندان حرفی برای گفتن ندارد.
این تضاد در مقایسه با بعضی قوانین
و اتفاقات این ک
شور اصال عجیب نیستند .فقط برای ای
ن
که
در
ج
ریان
با
شید
از
چه
کش
وری
صحبت میکنیم،
بد نیست بدانید حدود یک سال پیش
دولت کره شمالی استفاده از نام رهبر
این کشور (کیم
جو
نگ اون) را ممنوع اعالم کرد .ورز
شگاه رانگنادو می دی در تاریخ یکم می
 ۱۹89در پیونگ یان
گ ،کره شمالی افتتاح شد .رانگرادو
می دی ()rungrado may day
به معنی «گشایشی
افته 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 آنها را راهی جام
جهانی کرد تا
مهمترین اتفاق و افتخار فوتبالی سا 
لهای اخیر آنها رقم بخورد.

ورزشگاه آزتکا

کامال
منطقی است که یکی از بزرگترین
ورزشگاههای جهان در کشوری با
جمع
یتی
ب
یش از یک میلیارد و دویست میل
یون نفر باشد .البته تفریح بزرگ و
ا
صلی
هندیها رفتن به سینماست ،اما فوتبال
آنقدری جذابیت دارد که هر ملت با
هر فرهن
گی را جذب خودش کند .فوتبال هند
در عرصه ملی به موفقیت و افتخاری
نرس
یده،
اما
این
مو
ضوع دلیل نشده که طرفد
اران فوتبال در این کشور با ورزشگاهها
قهر
کن
ند،
یا
نتایج تیم ملی و باشگاه مورد عالق
هشان را دنبال نکنند .ورزشگاه سالت
یک
ل یا
جوانان هند ،در سال  1984در شهر
کلکته ساخته شد .سه باشگاه بزرگ
هند از
این ورزشگاه بهعنوان ورزشگاه خانگی
خود استفاده میکنند .تیم ملی ایران
همین
چند
و
قت
پ
یش در باز 
یهای مقدماتی
جام جهانی مقابل هند قرار گرفت و
با نتی
جه
سه
بر صفر این تیم را شکست داد.

ورزشگاه نیوکمپ
گنجایش 99 :هزار نفر

گنجایش 105 :هزار نفر

ی
کی از تاریخیترین و البته خاطرهان
گیزترین ورزشگاههای جهان؛ جایی
که
برزیلیها در یک بازی زیبا و بهیا
دماندنی ایتالیا را کنار زدند و جام
ژول ریمه را در کشور مکزیک باالی
سر بردند؛ جامی که برای دوره بعد،
شک
لش تغییر کرد و به حالت امروزی
درآمد .فینالها همیشه مهمترین
ابقه
مس هستند ،اما در جام جهانی 6
 198یک اعجوبه و نابغه فوتبال این
معادله را به هم زد و با دو گل فرامو
شنشدنی خود در این ورزشگاه ،آن
را
جاودانه کرد .مکزیکیها این ورزش
گاه را که ساختنش شش سال به
طول
ان
جام
ید،
در سال  1966افتتاح
کردند .آزتکا تنها ورزشگاهی است
که
میزبان دو فینال جام جهانی بوده.

به احتمال زیاد نا
مهای قبلی برای خیلیها غریبه
بو
دند،
اما
این
ی
کی
را
ت
مام
دنیا
م
یشناسند! این و
رزشگاه با نام «استادی دل اف سی
بارسلونا» که در سال  1957در
بار
سلو
نای
اس
پانیا
ساخته شد ،در سال  2000با تص
میم اعضای باشگاه نامش به «کمپ
نو»
یا
ه
مان
«میدان
جدید» تغییر کرد .اگر بخواهیم
درباره اتفاقات بهیادماندنی در نو
کمپ بنویسیم ،خو
دش
یک
ک
تاب م 
یشود .حضور
یک
س
تاره
ب
ی
ن
ظیر
و
تکرا
رنش
دنی
به
نام لیونل م
سی در تیم بارسلونا ،باعث شده ل
حظ ههای زیبا و رکوردهای دس 
تنیافتنی
در این و
رزش
گاه
رقم
بخورد .از دیگر نکات جالب ت
وجه درباره نو کمپ ،وجود موزه این
باشگاه
در
آن
ا
ست که به پربازدیدکنندهترین موزه
کاتالونیا تبدیل شده .گنجایش این
ورزشگاه در زمان ا
فتتاحش حدود  93هزار نفر بود،
اما
این
ظرف
یت
در
سال
2
198
به
 105هزار نفر افزا
یش پیدا کرد و در سال 1990
هم به دلیل حذف بخشهایی که
تماشاگران ایس
تاده
با
زی را نگاه میکردند،
به ظرفیت  99هزار نفری رسید.
شماره  - 21آذر 94

31

32

شماره  - 21آذر 94

