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سخن نخست

سرسبز تا همیشه

دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي

وحشت کم شدن سکة عیدی از شمردن زیاد ایجاب میکند که بیشتر از آنکه به بازشماری دستاوردهای یک سال تالش بیوقفه در گروه خوارزمی پرداخته
پیش رو مورد اشاره قرار گیرد تا در راستای برنامة راهبردی هفت ساله برای
شود ،در آستانة نو شدن جهان ،سرفصلهای مهم برنامههای اصلی گروه در ماههای ِ
ثروتآفرینی پایدار ،بتوان گامهای اساسی تحقق برنامه در سال نودوپنج خورشیدی را محکمتر و مصممتر برداشت .سنت نیکوی دیرینهای است که باید در آستانة
عید ،تصمیمهای برنامهریزیشده را نوتر ساخت و با توکل به تدبیرکنندة روز و شب ،برای تحول حال دعا کرد.
آنچه در نیمة دوم سال سپریشده نیروی زیادی از گروه را برای باز شدن نماد سهم به خود اختصاص داد ،در هفتههای پایانی سال با برداشتن گامهایی مهم
از سوی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار با رویکردی مسئوالنه و دقیق از هر دو سوی بحث ،در آستانة به فرجام رسیدن قرار گرفت و دور نیست که وخارزم
در بازار سرمایه ظرفیت واقعی خود را بازیافته و با ارزشهایی که امانتداران شاغل در گروه در یک سال گذشته خلق کردهاند ،پاداش مناسبی را از سوی بازار در
ازای صبر پسندیدهای که فعاالن بازار و سهامداران ارجمند داشتهاند ،نصیب آنان سازد .سال جدید ،سال تداوم پرشتابتر ثروتآفرینی برنامهریزی شده است .بخش
پیش رو به سرانجام میرسد که عالوه بر افزایش بهرهوری نیروگاه و تحقق بیشتر اهداف زیستمحیطی،
مهمی از طرح تجاریسازی نیروگاه منتظر قائم در ماههای ِ
همراه با منطقیتر شدن بهای تمامشدة برق تولیدی ،رقابتپذیری شرکت افزایش چشمگیری یافته و زمینههای تکمیل فرایند پذیرش شرکت توسعة برق و انرژی
پیش رو با پیشرفتی که در اجرای آن وجود
سپهر در فرابورس فراهم میشود .طرحهای ساختمانی توسعة ساختمان خوارزمی ،بهویژه طرح بزرگ هماکیدز در سال ِ
دارد ،وارد مرحلة تجاری و پیشفروش خود میشود که با تحقق این امر ،فعالیتهای تکمیل طرحهای دهکدة المپیک ،الهیه و دیگر طرحها نیز سرعت مناسبتری
به خود میگیرد .سال نودوپنج سال عرضة اولین شمش طالی شرکت توسعة معادن صدر جهان هدفگذاری شده است .صدر جهان بهعنوان هلدینگ تخصصی
فلزات گرانبهای ایران ،با شروع عملیات اکتشاف معدن طالی شادان و معادن پنجگانة دیگر ،در آستانة تولید با مقیاس اقتصادی قرار خواهد گرفت تا نتیجة نزدیک
به دو سال کاوش در اعماق زمین ،تبدیل ذخایر نهفته در دل خاک به ثروتی طالیی و پایدار باشد .به فرجام رسیدن برجام تحولی بزرگ در بازار پولی کشور را نوید
میدهد که در این راستا سرمایهگذاریهای گروه ـ اعم از خوارزمی و شرکت بزرگ توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی ـ در صنعت بزرگ و ارزشمند بانکداری را
پرارزشتر و سودآورتر خواهد کرد .بدیهی است که در این مسیر ،فرصتهایی بیشتر برای «مفاخر» ،بهعنوان هلدینگ فناوری اطالعات گروه و شرکت دادهپردازی
خوارزمی برای افزایش حجم عملیات و سودآوری فراهم میشود .با رفع محدودیتهای بینالمللی ،بزرگترین تولیدکنندة داروهای چشمی و گوشی در ایران ـ
البراتوارهای سینا دارو ـ در کنار طرحهای نوسازی و توسعهای که دارد ،ظرفیت صادراتی بیشتری پیدا کرده و از این طریق بازده مناسبی را عاید سرمایهگذاران
خود خواهد کرد .همچنین است شرکت نیرو پارسه که عالوه بر عقد قراردادهای جدید ساخت و فروش نیروگاههای مقیاس کوچک ،شرکای بالقوة فنی و تجاری
صاحبنام جهان را نیز به سوی خود جلب کرده و ساختاری بلندمدت را برای توسعة نیروگاههای یادشده ایجاد کرده است و پیشبینی میشود که در سال نودوپنج
از شرکتهای پربازده گروه باشد.
پیش رو برداشته خواهد شد که نتیجة برنامهریزی برای استفاده از فرصتهای طالیی دورة پسابرجام است .نخستین آن تکمیل
سال
سه گام مهم و نو در
ِ
فرایند تشکیل هلدینگ نفت و گاز گروه  -موسوم به زیما  -است که ساختار اولیة آن شکل گرفته و اکنون میرود تا با ثبت رسمی ،فعالیتهای برنامهریزیشدة
خود را آغاز کند .دومین گام مهم ،توسعة پرشتاب فعالیتهای بینالمللی است که مراحل اولیة آن در سال گذشته با تشکیل «شرکت خوارزمی اینوستمنت» در
کشور امارات طی شده و با کسب سودی مناسب در اولین سال فعالیت ،میرود که وارد فاز جدیتر توسعة عملیات شود .در این اثنا ،مذاکرات مهمی با شرکا و
همکاران بالقوة خارجی صورت گرفته ،که تداوم آنها موجبات گسترش حوزههای سودآوری در بازارهای جهانی را ایجاد خواهد کرد .و درنهایت گام سوم اساسی،
تبدیل شرکت سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان به هلدینگ مالی بینالمللی گروه است که در ابتدای فرایند خود قرار داشته و با بهرهگیری از امکانات کارگزاری
آیندهنگر خوارزمی ،بیمة سرمد و ترکیب مناسب سبد سرمایهگذاری ،میتواند یکی از بنگاههای پیشرو در بازارهای مالی باشد .بر اهل فن پوشیده نیست که
اجرای این برنامهها ،توان و همتی مضاعف ایجاب میکند که در صورت تحقق ،بخش مهمی از افزایش ثروت برنامهریزیشده را تامین میکند و البته بخش مهم
دیگر ،افزایش ارزشی است که در سبد سهام بورسی شرکت رخ داده و خود منبع مهمی برای سودآوری به حساب میآید .اصالح ساختار و بهینهسازی ترکیب
سبد سرمایهگذاری در سال گذشته ،زمینة دستیابی به ارزش افزودة بیشتر در ماههای آتی را فراهم کرده است که با توجه به پیشبینی افزایشی بودن شاخص
بورس در اثر گسترش تعامالت بینالمللی و تداوم طرحهای اصالحات اقتصادی دولت ،تحقق این افزایش ارزش بسیار محتمل به نظر میرسد .اجرای تمامی آنچه
بهعنوان برنامههای عملیاتی سال جدید مورد اشاره قرار گرفت ،عالوه بر اینکه زمینههای مساعدتری در فضای کسبوکار را طلب میکند ،نیاز وافری به پشتیبانی
سهامداران از نمایندگان خود در گروه و مدیران و کارکنان دارد تا بتوان مسیر رشد را هموار کرد و با عبور از موانع ،که در عین دشواری ،بسیار طبیعی هم به نظر
میرسند ،به اهداف برنامة هفت ساله دست یافت.
بهار سرآغاز سبز شدن و جوانه زدن است و اکنون درخت تنومند خوارزمی با سربرآوردن جوانهها و شکوفههای امید بر شاخههایش ،با عزمی جدی ،ارادهای راسخ
و عشقی پایانناپذیر به استقبال بهار میرود و شکوفههای دستانش را تقدیم تمامی ذینفعان خود میکند و باز با دوستان خود آواز تبریک سر میدهد که:
سرسبزترین بهار تقدیم تو باد
آوای خوش هزار تقدیم تو باد
آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد
گفتند که لحظهای است روییدن عشق
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ویژه نوروز

زندگی پروژهای است
چندیندهساله...

علی دهقان منشادی ،رئیس هیئت مدیره گروه
سرمایهگذاری خوارزمی
زندگی پروژهای است چندین
دهساله در پیش روی هر یک
از ما ،که با آغاز هر بهاری ،تازه
و با حلول هر سالی با طراوت
میشود و بانی پیدا میکند.
بیتردید این موهبت بیتکرار
نیاز به توجه و مدیریتی درست
و هوشمندانه دارد تا در پایان آن
بتوانیم خود را مدیر پروژهای
موفق بدانیم ،بهطوریکه دیگران مشتاق و خریدار روش و منش ما
باشند و از آن الگو بگیرند .اینجانب در آستانة شکفتن شکوفههای
بهار و فرارسیدن سال نو و تجدید حیات طبیعت ،آرزوی سالمتی،
سربلندی و توفیق روزافزون برای یکایک مدیران و کارکنان در
راه اعتالی اهداف عالیة گروه را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت
مینمایم.

فرصتراغنیمتبشماریم
محمدرضا عرفانی ،عضو هیئت مدیره
گروه سرمایهگذاری خوارزمی
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
سهامداران گرانقدر و همکاران گرانسنگ
در آستانة رستاخیز دوبارة طبیعت و تجلی رنگارنگ و
نقش از اعجاز خلقت ایستادهایم تا اوالد آدمی با یکی
از شگفتانگیزترین فصول کتاب آفرینش ،یعنی بهار
دلکش ،تجدید دیدار کند.
در آستانة تقاضای «حول حالنا»یی دیگر از پیشگاه حضرت
دوست تمنا داریم تا ما را در کنف عنایتش به سرمنزل در «احسن الحال» هدایت و
حمایت کند.
فرصت را غنیمت شمرده و طلوع قریبالوقوع خورشید نوروز را از مشرق طبیعت به
سبزینة وجود آن جانهای خداجوی تهنیت میگویم و از درگاه ایزد یکتا برایتان
عزت و تندرستی و بهروزی طلب میکنم.
عیدتان خجسته و ایامتان همواره به کام ،دست حق در همه لحظات نگهدارتان.

امید به تحقق سودآوری پایدار

به امید هزاران بهار دیگر...

پیام نوروزی مهندس محمد ربیعزاده،
عضو هیئتمدیرة گروه خوارزمی
گفت پیغمبر به اصحاب کبار
تن مپوشانید از باد بهار
آنچه با برگ درختان میکند
با تن و جان شما آن میکند...
بهار خرم با رنگوبوی طیب ،مسیح
نفس ،به آفریدههای مقلبالقلوب
مژدة شادی و محبت میدهد وعید
که بازگشتی به شکفتن و تقاضای
سبز شدن است ،حول حالناگویان
فرارسیده و مردمان را به ستایش
سوسن صدزبان و بهار درون دعوت میکند و در تودیع زمستان؛
باد ،گیسوی درختان چمن را شانه زده و به بهار خوشعذار خیر
مقدم میگوید .آری سالی دیگر از عمر همچو نسیم سحر گذشت
و همقدم با خانهتکانیهای پرزحمت دم عید ،ما را به خانهتکانی
درونی از هرچه از درد حکایت میکند ندا میدهد .این پیام بهانه
است برای تبریک سال نو و عید نوروز باستانی ما ایرانیان به همة
عزیزان بهویژه ذینفعان گرانقدر شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و
شرکتهای وابسته و تابعه و آرزوی اینکه ،خلق ثروت و سودآوری
مستمر ،هزاران بهار در دفتر پرافتخار این شرکت ثبت کند.

پیام نوروزی علیرضا بلگوری ،عضو هیئتمدیرة گروه
خوارزمی
یا مقلبالقلوب واالبصار
یا مدبر اللیل والنهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسنالحال
بهار طلیعهای برای جهان خاکی
است تا درختانش شکوفه کنند و
نسیم ،قاصد فروردین باشد .صبا هم
سرود «از نو» و «نو شدن» میسراید
برای آنان که تغییر با تدبیر شیوهشان
است.
سال نو نویدبخش تغییر و نو شدن ،یادآور تازه شدن و آغازی
دوباره است.
با استعانت از آفریدگار جهان و به انگیزة رستاخیز طبیعت،
فرارسیدن بهاران شکوهمند را که هنگامة تجلی مواهب الهی بر
بستر طبیعت است ،به حضورتان تبریک و تهنیت عرض کرده و
سالی سرشار از سالمتی و موفقیت از درگاه خداوند متعال مسئلت
دارم.
امید واثق دارم با الهام از این تازگی طربانگیز طبیعت و با
یاری شما همکاران پرتالشم ،رویکرد نوین و موثری در عرصة
فعالیتهای شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،تحقق هدف افزایش
کارایی و سودآفرینی پایدار برای شرکت و میهن عزیز اسالمیمان
داشته باشیم.
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عزم جدی برای برنامه محوری و توسعة سرمایهگذاریها
دکتر سیدرضا موسوی،معاون سرمایهگذاری و
توسعة گروه خوارزمی
سالی که گذشت ،کشور عزیزمان ایران
با رویدادهای امیدبخشی در حوزههای
اقتصادی و سیاسی مواجه شد که
رخدادهای مطلوبی را برای کشور نوید
میدهد ،به نحوی که با انجام توافق
هستهای در تیرماه  1394و به فرجام
رسیدن برنامة جامع اقدام مشترک
«برجام» در بهمنماه  ،1394شاهد
فراهم شدن زمینههای نگرشی برجام
گونه در عرصة اقتصادی برای مواجهه با تنگناهای
موجود هستیم .تنگناهای غیرقابل انکاری که در صورت
عدم چارهجویی بهموقع و تخصصی برای آنها ،آثاری
مخرب بر پیکرة اقتصادی کشور دارد و امید میرود
مدیریت اقتصادی کشور ،با تدابیر مبتنی بر دیدگاههای
کارشناسی و در چهارچوب وفاق ملی ،در عرصة اقتصاد
کشور را در مسیر تعادل رهنمون باشد.
درواقع با توجه به پتانسیلهای رشد موجود در صنایع
مختلف کشور و با تکیه بر عوامل درونزا و برونگرا،
فضای اقتصادی و سیاسی الزم برای رشد و توسعة
اقتصادی و افزایش تولید ملی کشور در چهارچوب
اقتصاد مقاومتی فراهم شده و اینک نیاز مبرم به جبران
عقبافتادگیها در راستای رشد صنعتی کشور ،کاهش
نرخ بیکاری ،کاهش تورم و بهبود رونق اقتصادی ،بیش
از پیش احساس میشود.
بااینحال و در شرایطی که موجی از شگفتی در بورس
کشور طی هفتههای پایانی سال  1394تحتتاثیر
خوشبینیها نسبت به آتیة اقتصاد رقم خورد ،اکثر
صنایع داخلی با مشکالت جاری و طرحهای ناتمام
مواجه هستند و ارزیابی گزارشهای مربوط به پیشبینی
تولید و فروش شرکتها حکایت از نمود آثار رکود بر
پیکرة بخش حقیقی اقتصاد دارد.
از این رهگذر ،اهمیت پرورش روحیة برنامهمحوری در
دنیای پرتالطم امروز و لزوم ایجاد وفاق برای اجرای
برنامههای اصالحی در حوزههای اقتصادی و به تبع آن
آمادگی برای ورود به بازارهای جهانی و فراهم ساختن
بسترهای اقتصادی و حقوقی الزم ،از جمله مهمترین
اقدامها در دورة کنونی است .به گونهای که بتوانیم
مبانی رشد حوزههای استراتژیک و دارای مزیت نسبی
در اقتصاد کشور را بر اساس اصول درست و پایدار بنا
نهیم.
در شرایط توصیفشده ،گروه سرمایهگذاری خوارزمی،
از فصل سوم سال  ،1392با پیشبینی آگاهانه از
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گشایشهای اقتصادی برای ایران در فضای اقتصادی
پسابرجام ،برنامة راهبردی هفتسالة خود را برای
دستیابی به سهم قابل قبولی از رشد و
توسعة اقتصادی کشور بنا نهاد .در این
راستا ،گروه سرمایهگذاری خوارزمی با وفاق
تمامی مدیران و کارکنان تالشگر گروه،
تمامی همت خود را برای سرمایهگذاری
هدفمند در چهارچوب برنامة راهبردی
هفتساله به کار بسته و عزم آن را دارد
که تا پایان برنامه ،با درک ضرورت تحول و
برنامهمحوری (که از مشخصههای بنیادین
سازمانهای هوشمند تلقی میشود) ،اهداف برنامه را
بهطور مستمر پیگیری کند.
بدین ترتیب ،بر اساس برنامهریزیهای انجامشده در
گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،صنایع استراتژیک و دارای
مزیت نسبی از جمله بانکداری ،معدن و صنایع معدنی،
انرژی (شامل برق و انرژیهای پاک و صنایع نفت ،گاز
و پتروشیمی) ،فناوری اطالعات ،ساختمان ،بازرگانی و
سایر فرصتهای سرمایهگذاری پربازده و پایدار از جمله
صنعت داروسازی مدنظر قرار گرفته است.
با فراهم آمدن زمینههای اصالح پرتفوی در هفتههای
اخیر ،اصالح و متوازنسازی پرتفوی شرکت در سهام
بورسی و غیربورسی در دستور کار قرار گرفته است .نکته
مهم آنکه ،بهطور طبیعی نمیتوان انتظار داشت که
تصمیمهای سرمایهگذاری شرکت تحتتاثیر نوسانهای
بازار نباشد ،بلکه نوسانها جزئی از چرخههای اقتصادی
تلقی میشود و بیشک تالطمهایی را در بازار ایجاد
میکند .از این منظر ،اتخاذ سیاستهای مناسب
سرمایهگذاری در دوران رکود و رونق میتواند زمینهساز
بهبود و اصالح پرتفوی برای دستیابی به اهداف برنامه
باشد.
به هر ترتیب ،ضمن آرزوی بهروزی برای خانوادة بزرگ
گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،امیدواریم در سال 1395
به یاری خداوند متعال شاهد ظهور تدریجی رونق
پایدار اقتصادی همراه با تقویت روحیة برنامهمحوری
در حوزههای زیرساختی اقتصادی و حقوقی باشیم تا
زمینههای رشد متوازن و پایدار اقتصادی در بخشهای
مولد اقتصادی کشور فراهم شود .گروه سرمایهگذاری
خوارزمی سال  1395را که سال سوم اجرای برنامة
راهبردی است ،فرصتی مغتنم میشمرد و با تمام قوا
میکوشد تا با درک و یادآوری مستمر تحول پیشگفته
و اتخاذ نگرش برنامهمحور ،توسعة سرمایهگذاری در
بخشهای داخلی و بینالمللی را در چهارچوب برنامة
راهبردی شرکت پیگیری کند.

شرایطپساتحریمراهگشای
برنامةراهبردیهفتساله

مرتضی داودی؛ معاون امور اداری
و پشتیبانی گروه سرمایهگذاری خوارزمی
مهمترین برنامههای پیش روی
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
را میتوان برنامهریزی جهت
افزایش سود شرکتهای گروه،
افزایش ظرفیت نیروگاه منتظر
قائم ،تجاریسازی نیروگاه
منتظر قائم ،پیگیری و اجرایی
کردن طرحهای در دست اقدام
ازجمله نفت و گاز و پتروشیمی،
جذب سرمایة خارجی جهت مشارکت در طرحها ،فروش
پروژههای توسعة ساختمان ،فروش بخشی از سهام منتظر قائم
و انتشار اوراق مشارکت دانست ،که این موضوع بسیار حائز
اهمیت است.
در این میان مهمترین دستاوردهای سال گذشتة شرکت
ی برای ورود به حوزة نفت
سرمایهگذاری خوارزمی ،برنامهریز 
و گاز ،تحقق بخشی از برنامة شرکت معدنی صدر جهان برای
خرید معادن موردنظر ،برنامهریزی برای جذب سرمایهگذار
خارجی ،فعال کردن بخش بینالملل شرکت و تحقق و
پیگیری برای تشکیل کمیتة ریسک و حسابرسی داخلی
شرکتها را شامل میشود.
بدیهی است استفاده از فرصتهای موجود در اقتصاد ایران
در سال آینده و تحقق برنامههای در دست اجرا ،میتواند
راهگشای تحقق چشمانداز و برنامة راهبردی هفتسالة گروه
باشد و شرکت سرمایهگذاری خوارزمی باید توجه ویژهای به
این موضوع مبذول بدارد.
شرایط مساعد کشور در دوران پساتحریم ،فرصتی طالیی
جهت دستیابی شرکت به اهداف برنامة هفتساله است؛ در
این راستا شرکت سرمایهگذاری خوارزمی میتواند با توسعة
سرمایه گذاریها و نیز جذب سرمایة خارجی جهت مشارکت
در بخشهای صنعتی ،معدن ،نفتوگاز و ایجاد گروه مالی
بینالمللی توسط شرکتهای زیرمجموعه ،از این فرصت جهت
گسترش فعالیتها و افزایش سودآوری استفاده کند.
از درگاه خداوند رحمان برای مدیران و همکاران پرتالش
گروه خوارزمی سالمت و موفقیت روزافزون در مسیرخدمت و
افزایش ثروت سهامداران شریف خوارزمی آرزو دارم.

ویژه نوروز

گامهای درست در مسیر برنامة راهبردی

دیدگاههای مرتضی سامی؛ مشاور اجرایی مدیرعامل گروه خوارزمی
مرتضی سامی؛ مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی در گفتوگو با «وخارزم»
میگوید:
مهمترین چالش سال آتی شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی؛ کمبود نقدینگی در شرکتهای
گروه و بهتبع آن در شرکت مادر خواهد بود.
نحوة مقابله با آن نیز انجام تغییراتی در ترکیب
داراییهای شرکت و وصول مطالبات شرکت
توسعة برقوانرژی سپهر است .شرایط پساتحریم
در رابطه با شرکت سرمایهگذاری خوارزمی بهصورت کلی فرصت محسوب میشود.
برقراری ارتباط مالی مناسب با کشورهای دیگر قطعا به نفع شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی خواهد بود و باید به آن توجه ویژهای شود .از طرف دیگر محصوالت
قابل عرضة شرکتهای گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،بهصورتی نیست که با آمدن
شرکتهای خارجی و ایجاد رقابت به خطر بیفتد و سهم بازار را از دست بدهد.
عمده فعالیتهای شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در حوزة برق و انرژی و ساختمان
است ،که مقولة واردات محصوالت مشابه و رقابت در این خصوص موضوعیت ندارد .اما
موضوع تامین نقدینگی مناسب دارای اهمیت است و شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
از طریق دسترسی به منابع خارجی نیز میتواند بخشی از آن را مدیریت کند.
او ادامه میدهد :درخصوص برنامة هفتسالة راهبردی ،شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
در مسیر و روی ریل هدفگذاری شده و بهدرستی قدم برمیدارد و اقدامات الزم را
انجام میدهد ،اما در برخی مواقع از برنامه عقب هستیم و شرایط پساتحریم میتواند
ب ه پیشرفت کار و جلو بردن برنامة هفتساله کمک بزرگی کند .شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی امکانات بالقوة مناسبی در اختیار دارد ،که در این راستا میتواند بهخوبی از آنها
استفاده کند.
سامی دربارة مهمترین برنامهها ،اقدامات و دستاوردهای شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
در سال  1394اظهار میکند:
تحلیل و عارضهیابی شرکتهای بزرگ گروه و آغاز اقدام جدی جهت حل مشکالت موجود،
از دستآوردهای مهم سال  1394است .تالش در باال بردن بازدهی شرکتهای گروه و
استفادة بهینه از داراییهای در اختیار ،یکی دیگر از اقداماتی است که شرکت در سال
 1394آغاز کرده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت .با عنایت به مناسبترشدن شرایط بازار
سهام در اسفندماه و انتظار ادامة آن در سال جدید ،با فعالیت جدی در بازار میتوان سود
مناسبی کسب کرد .از سوی دیگر فراهم شدن شرایط بهرهبرداری از ظرفیت کامل و امکانات
بالقوة موجود در شرکتهای بزرگ گروه؛ ازجمله شرکت توسعة برقوانرژی سپهر ،توسعة
ساختمان خوارزمی ،البراتوارهای سینادارو ،تولیدوتوسعة ایستگاهی نیروپارسه و ...نیز بسیار
دارای اهمیت است .در برنامهریزی و بودجة سال  1395شرکتهای گروه ،به امکان افزایش
سود واحدها در شرایط جدید توجه ویژهای شده است.
مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی خاطرنشان میکند:
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی از شرایط پساتحریم میتواند استفادههای مطلوبی ببرد.
بهعنوان نمونه ،توسعة روابط بینالمللی و فعالیت در حوزههای جدید مانند نفت،
گاز و پتروشیمی ،توسعة فعالیتهای تجاری کاالوخدمات ،فراهم شدن شرایط برای
دسترسی به منابع مالی خارجی ،امکان اجرای پروژههای جدید در شرکت و استفاده
از منابع مالی خارجی ،فراهم شدن شرایط دسترسی به تکنولوژی نوین (ITو)ICT
و امکان راهاندازی یک گروه مالی با رویکرد انجام فعالیت در بازارهای مالی بینالمللی
را باید مدنظر قرار دهد.
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فرصتهایتازه ،انتخابهایتازه رامیطلبد

دکترابن الرسول ،معاون طرح و برنامة
گروه خوارزمی
دکتر سیداصغر ابنالرسول،
معاون طرح و برنامة شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی و
استادیار دانشگاه صنعتی
مالک اشتر در گفتوگو
با «وخارزم» از تالشهای
هدفمند گروه خوارزمی
در مسیر برنامهریزی و
سودآوری صحبت میکند.
او با اشاره به اهمیت برنامه استراتژیک گروه
میگوید:
در سال  1392در شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
برنامهریزیهای مناسبی صورت پذیرفت و برنامة
استراتژیک هفتساله تدوین شد که طبق این
برنامه شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در سال
 1399باید در حدود  33هزار میلیارد تومان
دارایی داشته باشد و به  8500میلیارد تومان سود
نیز برسد .بر مبنای برنامة استراتژیک هفتساله،
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی سبدهای خود را
آماده کرده و سهم هر سبد هم روشن شده است.
بر این مبنا میتوانیم عملکرد مجموعة خوارزمی
را مورد تحلیل قرار دهیم و مشخص کنیم که
در طی هر سال شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
باید به چه اهدافی دست پیدا کند .در حال حاضر
دو سال از تدوین این برنامة استراتژیک گذشته و
تحلیلهای انجامشده نشان میدهد که در سال
اول شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به اهداف
یکساله خود دست پیدا کرده است .از طرفی در
سال اول شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،شرکت
برق سپهر و نیروگاه منتظر قائم را خریداری کرد
که این نیروگاه باالی دو هزار میلیارد تومان دارایی
دارد .از طرف دیگر با اینکه در سال  1393بازار
بورس در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد ،اما
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با وضعیت خوبی
این سال را پشت سر گذاشت.
ایجاد بستری مناسب برای سرمایهگذاری
ابنالرسول میافزاید :در سالهای آینده وضعیت
صنعتی و اقتصادی کشور شرایط مناسبی را
تجربه خواهد کرد .در حال حاضر بانک جهانی
رشد اقتصاد کشور ایران را برای سال  2016باالی
سه درصد پیشبینی کرده است و شرکتهای
بینالمللی و مراکز تحقیقاتی حتی رشد اقتصادی
کشور ما را باالی سه و نیم درصد در نظر گرفتهاند
و بهطور کلی طبق پیشبینیهای انجامشده رشد
صنعتی کل کشور در حدود پنج درصد خواهد
بود .از طرفی دولت بسیار مصمم است که ارز
را تکنرخی کند و سود سپردههای بانکی را
کاهش دهد .در این میان دولت در زمینة نرخ
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خوراک پتروشیمیها به دنبال ثبات قیمت
است .مجموعة این اقدامات دولت باعث میشود
زمینة سرمایهگذاری در داخل کشور بیش
از پیش مهیا شود و شرایطی را به وجود
آورد که سرمایهگذاران خارجی و داخلی به
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقدام
کنند.
باز مهندسی سبد خوارزمی
این استاد دانشگاه میافزاید :شرکت
خوارزمی با توجه به شرایط جدید باید
بهسرعت وضعیت آینده را مورد تحلیل
و ارزیابی قرار دهد .بهعنوان نمونه تحلیلی از
وضعیت صنعت پتروشیمی داشته باشد که این
صنعت به چه سمتی در حال حرکت است و
مطابق با این موضوع برنامهریزیهای مناسبی را
انجام دهد که بتواند مثمر ثمر واقع شود .از طرفی
مطابق با تحلیل وضعیت صنایع مختلف کشور،
برنامة استراتژیک هفتساله خود را بازمهندسی
کرده و مشخص کند با توجه به شرایط ،بهتر
است شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در چه
صنعتی وارد شود و از چه صنایعی خارج شود.
همچنین شرکت سرمایهگذاری خوارزمی باید
مشخص کند که در چه صنایعی نیز بماند و
فعالیتهای خود را ادامه دهد .در حال حاضر
بر اساس تحلیلهایی که انجام شده است،
صنایعی مانند  ،ITپتروشیمی و حملونقل برای
سال آینده از جمله صنعتهای مناسب برای
سرمایهگذاری محسوب میشوند.
تعامل با سرمایهگذاران خارجی
معاون طرح و برنامة شرکت سرمایهگذاری در
ادامه میگوید :سرمایهگذاران خارجی با توجه
به اینکه در کشورهای خود با سودآوری کمتری
نسبت به بازار ایران برخوردار هستند ،حاضر
هستند وارد بازار ایران شوند و در صنعتهایی
مانند پتروشیمی IT ،و ...سرمایهگذاریهایی را
انجام دهند .اما این سرمایهگذاران به شرطی به
بازار ایران ورود پیدا میکنند که از آیندة خود
در این بازار اطمینان حاصل کنند .مجموعههایی
مانند شرکت سرمایهگذاری خوارزمی هم به دنبال
رشد و سودآوری باال هستند .به همین دلیل
این شرکت میتواند با سرمایهگذاران خارجی
تعاملهایی را برقرار کند و نوع این تعامل عمدتاً
به این شکل باشد که سرمایهگذاران خارجی از
نیروی انسانی ایرانی در بازار ایران استفاده کنند و
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نیز از سرمایههای
این سرمایهگذاران در راستای پیشبرد اهداف خود
استفاده کند .از طرفی شرکت خوارزمی میتواند
در این تعامالت از تکنولوژیهای تولیدی این
شرکتها بهره ببرد و دانش فنی را از سرمایهگذاران
خارجی دریافت کند.
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی همچنین میتواند

از فعالیتهای نرم شرکتها و سرمایهگذاران
خارجی مانند سیستمهای مدیریتی ،کنترل
پروژه و نظایر آن استفادههای زیادی ببرد و به
موفقیت خوبی دست پیدا کند .در این رابطه
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی باید Bench
 markingیا الگوبرداری از بهترینها را انجام
دهد و از فعالیتهای شرکتهای معتبر خارجی
بهرهبرداری کند.
ت سرمایهگذاری خوارزمی درعینحال که با
شرک 
برخی از شرکتهای معتبر خارجی رقیب است ،اما
باید بتواند از تجارب و دانش فنی این شرکتها بیاموزد.
از طرف دیگر شرکت سرمایهگذاری خوارزمی باید
بتواند بهسرعت به بازارها پاسخگو باشد و بهدرستی به
نیازهای مشتریان و سهامداران پاسخ مناسبی بدهد.
در این راستا شرکت سرمایهگذاری خوارزمی باید
انعطافپذیری باالیی داشته باشد .سرمایهگذاری روی
سیستمهای  ITبه منظور تسهیل تصمیمگیریهای
مدیریتی و کارشناسی با بهرهگیری از اطالعات دقیق
و بهموقع نیز باید در دستور کار باشد .همچنین این
موضوع بسیار حائز اهمیت است که سیستمهای
اطالعاتی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی از امنیت
باالیی برخوردار باشند تا رقبای ما نتوانند از اطالعات
سازمانی ما استفاده کنند.
سازمانی چابک
او در ادامه میگوید :شرکت خوارزمی باید روی این
موضوع متمرکز شود و برنامههایی را انجام دهد که
شرکتهای زیرمجموعة خوارزمی از حداقل نیروی
انسانی برخوردار باشند؛ البته نیروهایی مجرب و
متخصص .این جهتگیری باعث میشود سازمان
با چابکی بیشتری پیش برود.
پایش برنامة استراتژیک و حاکمیت شرکتی
دکتر ابنالرسول درپایان دربارة مهمترین
برنامههای پیش روی گروه خوارزمی میگوید:
هدف برنامة استراتژیک که در سال  1392در
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی تدوین و در کل
شرکت پیادهسازی شد ،این است که همة اجزای
شرکت در قالب تعهدی جمعی و در راستای
اهداف روشن و معینی حرکت کنند .این در حالی
است که سال آینده باید این اقدامات و برنامهها
مورد پایش قرار گیرد .البته در سال  1394نیز
پایش صورت پذیرفته ،اما تکمیل نشده است و
این پایش باید در سال جدید به صورت کامل
انجام شود .در این میان شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی بنا دارد که نظام حاکمیت شرکتی
را نیز در گروه تقویت کند .یعنی تمام هیئت
مدیرهها در تمام شرکتها باید نسبت به عملکرد
مجموعة تحت مدیریتشان پاسخگو باشند .البته
هیئت مدیرهها به موازات وظایف مشخصشده،
از اختیارات الزم نیز برخوردار باشند .در این
صورت است که ظرفیت پاسخگویی آنها هم
ارتقا خواهد یافت.

ویژه نوروز

میکوشیمپاسخگوییشایستهبهاعتمادسهامدارانباشیم

دکترمحمدرضا ستایش ،معاون امور مالی و
اقتصادی گروه خوارزمی
از همه سوی جهان جلوة او میبینم
جلوة اوست جهان کز همه سو میبینم
چو به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل
آن نگارین همه رنگ و همه بو میبینم
«شهریار»
سالی دیگر بر خوارزمی و سهامداران عزیز
آن گذشت.
سالی پر از فرازونشیب و آکنده از
اتفاقات.
خوارزمی در راستای برنامة هفتسالة مصوب
سهامداران خود ،گامهای بااهمیت و ارزشمندی در
حوزههای مختلف برداشت .تمام این رویدادها به همت
و مساعدت سهامداران و عزیزانی که پایبندی خود بر
عهد و پیمانشان با شرکت را همواره به اثبات رسانیده
بودند سپری شد.
در سال گذشته با تمام پستی و بلندیهای بازار سرمایه،
اجرایی شدن افزایش سرمایة شرکت را شاهد بودیم.
رویدادی که اگر مساعدت و همراهی عزیزان سهامدار را
باور نداشتیم ،در این راه گام نمیگذاردیم.
ثبت این مهم قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانة
شرکت که بهزعم برخی از دستاندرکاران بازار سرمایه
امری محال و غیرممکن به نظر میرسید ،با مشارکت
سهامداران به سرانجام رسید و برگ زرین دیگری در
پروندة شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به ثبت رساند.
تهیه و ارائة صورتهای مالی شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی و اخذ گزارش مقبول ،رویداد دیگر سال 94
بود که نشان از شفافیت و رویکرد صادقانة شرکت با
سهامداران خود داشت .امری که سالیان اخیر به رویهای
اساسی و پیمان ارزشمندی با این عزیزان بدل گردیده
است.
برگزاری مجمعی در حد و شان سهامداران و ارائة
اطالعات کافی به آنان به منظور اتخاذ تصمیم ،ازجمله
رویکردهایی بود که تشکیل آن با حضور بیش از نود
درصد سهامداران در این مجمع نشان از اهتمام جدی
آنان برای همراهی با مدیریت شرکت داشت.
آنچه در سرلوحة برنامههای شرکت و حوزة معاونت
مالی و اقتصادی و امور سهام شرکت در سال پیش روی

تعریف شده ،پاسخگویی مناسب به این اعتماد و حفظ
این پشتوانة گرانقدر سهامداران است.
بدیهی است استفاده از رویههای جدید
و تسهیل چگونگی برقراری ارتباط با
این عزیزان ،دغدغة گذشته و حال
شرکت بوده و در این راستا با استفاده از
همراهی همیشگی بانک صادرات ایران ،از
توانمندی شعب گستردة بانک و کارکنان
خدوم آن در برقراری تعامل با سهامداران
بهره گرفته شده است.
تجربة موفق پرداخت سود سهام و نیز
ارائة اوراق حق تقدم افزایش سرمایه از طریق شعب
بانک در سراسر کشور ،شاهدی بر این مدعاست.
استفاده از امکانات ارتباطی جدید اعم از پیشبینی زمان
و ساعت مشخص به منظور برگزاری جلسات مستمر و
استفاده از تجربیات ارزشمند و نقطهنظرات سهامداران
محترم ،از موضوعات بااهمیتی است که در سال آتی
در دستور کار شرکت و بهطور اخص معاونت مالی و
اقتصادی قرار گرفته است ،که فرآیند اجرایی آن در
آیندة نزدیک توسط روابط عمومی شرکت اطالعرسانی
خواهد شد.
در شرایط جدید پیش روی کشور ،سرمایهگذاری
خوارزمی نیز با تجهیز خود در راستای استفاده از
منابع ارزانتر ،مدیریت وجوه و بهکارگیری آن در
نیازهای برنامة هفتساله اقدام کرده و تالش خود را
بر بهرهمندی از پتانسیلهای موجود در بازار سرمایه
در شرایط پساتحریم متمرکز کرده است .در این راستا
برنامههای عملیاتی تدوین و اجرای آن بهعنوان دغدغه
و وظیفة اصلی این معاونت تعریف شده است.
در خاتمه ضمن سپاس از همراهی تمام عزیزان از تمام
کاستیهای سال گذشته پوزش طلبیده و سالی سرشار
از موفقیت و بهروزی را برای خانوادة بزرگ خوارزمی
آرزومندیم.
فریدون فرخ فرشته نبود
ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی
تو داد و دهش کن فریدون تویی
«فردوسی»
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ویژه نوروز
گفتوگوباعباسعلی
ارجمندی،مدیرعامل
شرکتتوسعةمدیریت
سرمایةخوارزمی

حضور در بازار سرمایه ،آن هم در شرایط دشوار و با وجود فرازونشیبهای
بسیار ،نیازمند شناخت ،تحلیل درست و واقعبینانه و نیز برنامهریزی مناسب
است .در آستانة سال نو در این زمینهها گفتوگویی داشتیم با عباسعلی ارجمندی،
مدیرعامل شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی .ارجمندی در این گفتوگو از
دالیل تداوم موفقیتهای گروه خوارزمی و ظرفیتهای آن برای حضور فعال و هدفمند در اقتصاد پسابرجام از جمله در عرصة
همکاری با شرکتهای خارجی و نیز چالشهای پیش روی بازار سرمایه در ایران سخن گفت.
مدیرعامل شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی با اشاره به توافق ایران با و برنامهریزی هم کردهایم .هماکنون کارگروههای تخصصی تشکیلشده است
شش قدرت جهانی و بهتبع آن برداشته شدن تحریمها گفت :بعد از برداشته که مشغول انجام کارهای مطالعاتی هستند و مراوداتی را هم با شرکتهایی
شدن تحریمها و در زمان پساتحریم فرصتهای بسیار زیادی برای کشور در خارج از کشور داشتهاند و کمکم به سمت انعقاد قرارداد پیش میروند.
و بهتبع آن برای شرکت خوارزمی مهیا میشود .شرکت خوارزمی برنامة فضای اقتصادی کشور بهقدری بکر است که جا برای کسی تنگ نمیشود؛ چه
هفتسالهای را از دو سال پیش تدوین کرده است که طی آن در خردادماه برای آنهایی که بخواهند مستقیما سرمایهگذاری کنند و چه برای آنها که
سال  1399ارزش دارایی گروه خوارزمی ،معادل یک درصد  GDPکشور بخواهند کارهای مشترکی را تعریف کنند .در حال حاضر شرکت سرمایهگذاری
خواهد بود و  8500میلیارد تومان هم سود خالص برای این شرکت در خوارزمی در حال تعریف کارهای مشترک با شرکتهای سرمایهگذار خارجی
پایان این برنامه پیشبینی شده است .عالوه بر تالش
است و تصمیم دارد تا جای ممکن از ظرفیتهای
و برنامهریزی دقیق ،فضای پساتحریم هم کمک بسزایی
جدید ایجادشده استفاده کند.
در رسیدن به این هدف میکند .ما امیدواریم بتوانیم از
ارجمندی با اشاره به پایان سال خورشیدی ،جلب
با توجه به توسعه و تنوع
فرصتهایی که در این دورة زمانی برای شرکت خوارزمی
توجه تمام شرکتهای گروه خوارزمی به سمت
فعالیتهای شرکت و نیز
به وجود میآید ،حداکثر بهرهبرداری ممکن را داشته
بینالمللی شدن را ،یکی از مهمترین دستاوردهای
با توجه به اهداف پیش رو،
باشیم و حتی به فراتر از حد برنامهریزی خود نیز دست
سال گذشته دانست و افزود:
کشور
داخل
اقتصادی
فضای
پیدا کنیم.
با توجه به توسعه و تنوع فعالیتهای شرکت و نیز
برای فعالیتهای جدید
ارجمندی در ادامه با اشاره به اینکه شرایط پساتحریم
با توجه به اهداف پیش رو ،فضای اقتصادی داخل
خوارزمی کافی نیست .اگر
بیشتر از اینکه یک چالش باشد ،یک فرصت است ،افزود:
کشور برای فعالیتهای جدید خوارزمی کافی نیست.
که
در پساتحریم فضای کسبوکار قطعا رو به بهبود میرود فهرست  100شرکت برتر -
اگر فهرست  100شرکت برتر  -که کمتر از یک ماه
کمتر از یک ماه پیش منتشر
و امکانات کشور هم افزایش پیدا خواهد کرد .در نتیجۀ
پیش منتشر شد  -را مرور کنید ،متوجه میشوید
متوجه
کنید،
مرور
را
شد
برداشته شدن تحریمها ،مشارکت سرمایهگذاران خارجی
که شرکت خوارزمی توانسته است رتبه  107را به
در اقتصاد کشور نیز افزایش مییابد و این تحوالت باعث میشوید که شرکت خوارزمی
خود اختصاص دهد  .وقتی این رتبه را با رتبة چهار
توانسته است رتبه  107را به
ایجاد رشد در بازار سرمایه و کار خواهد شد  .طبیعتا
سال پیش که حدود  400بود ،مقایسه کنید ،رشد و
خود اختصاص دهد  .وقتی
گروه خوارزمی هم این فرصتها را از دست نخواهد داد
پیشرفت سریع و چشمگیر این شرکت را درخواهید
این رتبه را با رتبة چهار سال
و در راستای تحقق اهداف خود و چهبسا باالتر از آن
یافت .همچنین شرکت خوارزمی در سال 1394
پیش که حدود  400بود ،مقایسه
حداکثر تالش را صورت خواهد داد.
توانست لوح و تندیس هلدینگ برتر کشور را نیز به
برنامهریزیهایی خوبی در شرکت برای ورود به فضای
دست بیاورد که همة اینها نشان از رشد سریع این
کنید ،رشد و پیشرفت سریع
رقابتی جدیتر صورت گرفته است .خوارزمی قبل از
مجموعة سرمایهگذاری دارد .جهتگیری برنامة هفت
و چشمگیر این شرکت را
نهایی شدن توافق ایران و  1+5و به فرجام رسیدن برجام
سالة گروه هم این است که در پایان برنامه در شمار
درخواهید یافت
برای بررسی همهجانبة این مسائل کمیتههای کارشناسی
یکی از پنج شرکت سودآور کشور و سه شرکت برتر
تشکیل داده بود .حتی یکی از محورهای اصلی همایشی
در بورس تهران باشد.
که در آذرماه  1394با شرکت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرة تمامی
این اهداف با شرایط کنونی کشور ملموس و قابل دسترسی است ،بهویژه
شرکتهای گروه خوارزمی در شهر اصفهان برگزار شد ،چگونگی حضور در درسایة نگاهی که تمام شرکتهای گروه به سمت بینالمللی شدن دارند.
فضای بینالمللی بود .بنابراین ما برای ورود به این دوران جدید آماده هستیم بهطور نمونه شرکت داروسازی ما باید به سمت تعریف کارهای مشترک
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با داروسازهای معتبر خارجی برود و همچنین شرکتهای بازرگانی و
یکی از مهمترین داراییهای ما نیروگاه است .نیروگاه به قیمت بسیار
ساختمانی و دیگر شرکتهای تابعه هم باید به جنبههای بینالمللی کارشان مناسبی خریداری شد و در زمان خریداری ،ارزش آن به مراتب بیش از مبلغ
توجه کنند.
خریداریشده بود .با تملک این نیروگاه و اصالح ساختار آن توسط خوارزمی
بهطور مثال شرکت توسعة ساختمان خوارزمی و شرکت توسعة فناوری سود زیادی به دست آمد .نیروگاه دارایی بزرگی است و انتفاع ما از نیروگاه
اطالعات خوارزمی در حال حاضر با سرمایهگذاران خارجی در حال دو بخش دارد؛ بخش اول از محل فروش برق تولیدی و بخش دوم به واسطۀ
مذاکرهاند .شرکت توسعة معادن صدر جهان هم که عمرش به دو سال داراییهای دیگر نیروگاه.
نمیرسد ،مذاکرات بسیار خوبی با شرکتهای خارجی داشته است .اینها
نیروگاه یک پتانسیل بسیار خوب برای ماست که به واسطة آن ظرف
برخی از دستاوردهای ما در سال گذشته بوده است .ضمن اینکه در سال سالهای آینده به سودآوری خوارزمی اضافه خواهد شد.
گذشته ،افزایش سودآوری و افزایش داراییهای گروه با نگاه به ظرفیتهای ارجمندی در ادامه با اشاره به چالشهای بازار سرمایه گفت :ما در کشوری
موجود در داخل کشور نیز از دستاوردهای ارزشمند محسوب میشود.
فعالیت میکنیم که خصوصیسازی بهخوبی در آن جا نیفتاده است .با نگاهی
او دربارة عوامل توسعة فعالیتهای شرکت خوارزمی و موفقیتهای آن به بورس درمییابیم که بیش از  80درصد سهام آن متعلق به نهادهای
گفت:
عمومی است .در چنین شرایطی بازار ما خیلی کوچک میشود .به دلیل
مهمترین عامل را میتوان تعریف و تعیین صحیح هدف و تالش همهجانبه در حضور دولت در همة بخشها سطح تولید در تمام عرصهها کاهش یافته
جهت دستیابی به آن دانست .شاید بشود گفت تقریبا همة شرکتها همین و متاثر از آن تورم نیز افزایش پیدا کرده است .در حال حاضر بخش قابل
ادعا را دارند ،ولی واقعیت این است که برخی از شرکتها ابتدا تیرشان توجهی از درآمد دولت به جای اینکه صرف سرمایهگذاری در تولید شود،
را پرتاب میکنند و بعد از اصابت به نقطهای ،دور آن را خط میکشند و صرف سرمایهگذاری در واردات و بازرگانی شده است .از طرفی ،در مقاطعی
میگویند که هدف ما همین نقطه بود! اما گروه خوارزمی اینگونه عمل خلق پول صورت گرفته و دولتها برای بازپرداخت بدهیهای خود اسکناس
نکرده است .تدوین برنامة هفتساله و تعهد به عملیاتی کردن آن ،موید این چاپ کردهاند ،اما از طرف دیگر تولید ما کاهش پیدا کرده است .طبعا با این
امر است .این میزان پیشرفت خوارزمی بهخاطر قبول ریسکهای بزرگ و شرایط تورم اجتنابناپذیر است .دولت یازدهم هم با اجرای سیاست کنترل
سرمایهگذاریهایی است که در وهلة اول نشدنی به نظر میآمدند ،ولی با تورم ،برنامههای بهشدت انقباضی را در پیش گرفته و درنتیجه رکودی
موفقیت مدیریت شدند و به سرانجام رسیدند .همة اینها به دلیل توفیق سنگین بر اقتصاد کشور حاکم شده است .البته ناگفته نماند با تغییراتی که
گروه در شناسایی فرصتها و مطالعة دقیق ریسکها در جهت سودآوری در کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته است ،اگر منابع در مسیر مناسبی
بیشتر بوده است.
قرار بگیرد ،امید بهبود اوضاع وجود دارد .کاهش سود سپردهها موجب
ما شرکتهایی داشتهایم که در سال
خروج بخش مهمی از منابع از بانکها
گذشته زیانده بودهاند ،اما با تغییر
میشود و اگر این منابع به سمت تولید
مدیریت و انتخاب راهکارهای مناسب و
هدایت شود ،میزان تولیدات باال میرود و
البته مقارن شدن این تالشها با به ثمر
اقتصاد کشور از رکود فعلی خارج خواهد
نشستن برجام ،در سال آینده سودآوری
شد .درواقع بازار سرمایه در ایران آنقدر
این شرکتها را شاهد خواهیم بود.
بکر است که هرچقدر هم پول و سرمایه در
ارجمندی در مورد وضعیت شرکت
آن وارد شود ،جذب خواهد شد.
سرمایهگذاری خوارزمی در بورس
خوشبختانه مدیریت کنونی شرکت هم
گفت :در دو سال گذشته که وضعیت
پتانسیلهای آن را بهخوبی شناخته است
بورس مناسب نبود و حتی در مقاطعی
و هم برای استفاده از آنها برنامه دارد.
وخیم بود ،شرکت خوارزمی متاثر از آن،
خوارزمی تجربة بسیار خوبی در بازار
بخشی از سود پیشبینیشده را از دست
سرمایة کشور دارد .مدیران شرکت
داد .این در حالی است که خوارزمی در
از چهرههای باسابقه و مجرب بازار
طی سالهای گذشته همیشه رشد و
سرمایهاند .از طرف دیگر خوارزمی یک
سطح
ها
ش
بخ
همة
در
دولت
حضور
دلیل
به
سودآوری داشته و خوشبختانه امسال
حامی معنوی مانند بانک صادرات ایران
تولید در تمام عرصهها کاهش یافته و متاثر از آ ن
هم تراز مالی آن به همین شکل بوده
دارد .بانک میتواند حامی بسیار خوبی
است ،اما میزان سود حاصل به دالیل
برای تامین مالی پروژههایی باشد که
تورم نیز افزایش پیدا کرده است .در حال حاضر
یادشده کمتر بود .هر چند باید گفت سود
خوارزمی در برنامههای آیندة خود دیده
بخش قابل توجهی از درآمد دولت به جای
خوارزمی هیچوقت کمتر از درصد اعالمی
است .البته بانک صادرات در این گروه،
اینکه صرف سرمایهگذاری در تولید شود ،صرف
در بودجة شرکت به بورس نبوده است.
رأسا هیچ سهمی ندارد ،اما از آنجا
سرمایهگذاری در واردات و بازرگانی شده است.
بر اساس آمار موجود ،شرکت
که کارکنان شاغل و بازنشستة بانک از
از طرفی ،در مقاطعی خلق پول صورت گرفته
سرمایهگذاری خوارزمی در سالهای
سهامداران خوارزمی هستند ،میتواند
و دولتها برای بازپرداخت بدهیهای خود
نقش موثری در حمایت از گروه خوارزمی
گذشته ،رشد قابل قبولی داشته است و اسکناس چاپ کرد هاند ،اما از طرف دیگر تولید ما
امسال اگر شرایط بورس بهتر باشد ،که
داشته باشد .امتیاز مثبت دیگر تعامل با
کاهش پیدا کرده است
به نظر من بهتر هم خواهد بود ،ما فرصت
بانک صادرات این است که هرگاه بانک
این را داریم که سود بیشتری را از بورس
با طرفهای خارجی یا داخلی مراوداتی
به دست آوریم تا پیرو آن سودآوری شرکت افزایش پیدا کند .همچنین دارد ،خوارزمی هم میتواند وارد عرصه شود و سهم و نقشی درخور برعهده
همکاران ما در معاونت سرمایهگذاری و توسعه بهطور دائم بازار را رصد ،بگیرد .بهطور مثال چنین تعاملی میتواند در حوزههایی مانند فناوری
دارایی شرکت را بهروز و سودهای نهفته آن را شناسایی میکنند.
اطالعات و معادن برای هردو طرف مفید و سودآور باشد.
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ویژه نوروز

فرصتهایبیبدیلبرایسرمایهگذاری
پرهام سیدین ،مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان
(سهامی خاص)
سال  ۱۳۹۵درحالی از راه میرسد که اقتصاد ایران
در آستانة تحوالت بزرگی است .از یکسو شرایط
جدید ایران در جامعة بینالمللی،
در کنار سیاستهای کلی نظام
ازجمله اقتصاد مقاومتی ،دسترسی
صنایع ما را به روشهای جدید و
متنوع تامین منابع مالی ،فناوری
و بازارهای جدید ،گسترش قابل
توجهی خواهد داد ،از سوی دیگر
درحالیکه اقتصاد بسیاری از
مناطق دنیا در رکود به سر برده
یا در منطقة ما با مشکالت جدی امنیتی مواجهاند،
ایران در فضایی امن در میان منطقهای آشوبزده
و با زیرساختهایی آمادة سرمایهگذاری ،میتواند
مقصد توجه بسیاری از سرمایهگذاران دنیا باشد.
ازجمله این فرصتهای سرمایهگذاری؛ میتوان به
فرصتهای موجود در صنایع گردشگری ،سالمت،
معدن ،انرژی ،فناوری اطالعات و نفتوگاز و
پتروشیمی اشاره کرد .همچنین با توجه به نیاز
دولت به تکمیل پروژههای خود و نیاز حدود
800تریلیونتومانی به منابع مالی ،فرصتی طالیی
برای سرمایهگذاران بخش خصوصی و بینالمللی
خواهد بود ،که با مشارکت در این طرحها ضمن
کمک به رشد اقتصاد ملی از منافع آن نیز منتفع
شوند.
در چنین فضایی ،فرصتی طالیی برای بازار سرمایة
ما ایجاد شده است ،که با گسترش ابزارهای جدید
نقشی کلیدی در مدیریت و هدایت سرمایههای
خرد داخلی و سرمایههایی با منشا خارجی ایفا
کند .اکنون با ایجاد و گسترش بازار بدهی ،گامهای
نخست در راه تامین مالی دولت و بنگاههای بزرگ
با ایجاد بازار ثانویة اوراق با درآمد ثابت برداشته
شده است.
در کنار این ابزارها ،یکی از بهترین روشهای
تامین مالی اینگونه پروژهها ،صندوقهای پروژه
است .صندوق پروژه صندوقی است به منظور
تامین منابع مالی پروژههای خاص ،که از ابزارهای
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مختلف موجود در بازار سرمایه ازجمله اوراق مشابه
سهام و اوراق با درآمد ثابت ،استفاده میکند.
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نیز بهعنوان یکی از
بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری سهامی عام
پذیرفتهشده در بورس ،میتواند محور مدیریت و
مشارکت منابع جذبشده در اینگونه
صندوقها باشد ،زیرا از طرفی اعتبار
و شفافیت الزم برای جذب منابع
سرمایهگذاران داخلیوخارجی را دارد و
از سوی دیگر امکان و ظرفیت مدیریت
یوحقوقی مشارکتهای الزم جهت
مال 
انجام پروژههای بزرگوملی؛ (چه
پروژهای مشارکت عمومیوخصوصی و
چه پروژههای خصوصی) را دارد.
ایجاد این صندوقها (چه داخلی و چه خارجی)؛
میتواند ضمن تامین مالی الزم برای انجام پروژهها،
بهرهوری را نیز تا حد قابل توجهی باال ببرد ،چراکه
این سازوکار با شفافیت و با نظارت سازمان بورس
و از آن مهمتر سهامداران آگاه و حرفهای عمل
میکند.
از دیگر فعالیتهای مهم که در شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی در زمینة بازار سرمایه
پیگیری میشود ،حضور فعال و موثر در عرصة
سرمایهگذاری بینالمللی ،با رویکرد به فناوری مدرن
است ،که اکنون بهعنوان ماموریت کلیدی شرکت
سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان ،بهعنوان بازوی
تخصصی مالی گروه خوارزمی تعریف شده ،که ضمن
گسترش فعالیت در بازار سرمایه همواره تالش خود
را در جهت استفاده از آخرین دستاوردهای دانش
مالی به کار برده است .در این راستا شرکت آتینگر
سپهر ایرانیان ،امید دارد که بتواند با گسترش هرچه
بیشتر ارتباطات بینالمللی و استفاده از تجارب
جهانی ،خدمات مالی را با استانداردهای نوین دنیا
ارائه دهد .در حال حاضر شرکت فعالیتهای خود
را در شاخههای متعددی ازجمله تالش به خاطر
جذب منابع برای سرمایهگذاری در پروژهها و سهام
و همچنین مدیریت داراییها و مشاورة اقتصادی و
مالی آغاز کرده است و امید دارد با به بار نشستن
آنها ،گامی موثر و شایسته در راستای اعتالی نام
گروه خوارزمی بردارد.

ویژه نوروز

خوشبختخوارزمی
محسن وطنی؛ رئیس اداره روابط عمومی شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی
اگر از من بپرسند که خوشبخت کیست،
بیدرنگ خواهم گفت :خوشبخت زنی است
که خانوادهاش را و مردی است که خانواده و
شغلش را عاشقانه دوست داشته باشد.
نه! لطفا فمینیستی به این جملة من نگاه
نکنید .منظورم این نیست که خانمها در
محیط کار ،توان یا حقی کمتر از آقایان
دارند .بلکه منظورم این است که برای
یک زن ،بهویژه یک زن ایرانی -که نماد
عشق به خانواده است -داشتن خانوادۀ خوب میتواند تمام
اسباب خوشبختی را فراهم کند .اما داشتن شغل برای آقایان
اجتنابناپذیر است.
موفقیت ،موقعیت اجتماعی و میزان اعتبار مردها از زمانی که
برای شکار از غار بیرون میرفتند ،تا االن که برای کسب روزی
حالل ،به هزار مشقت بدتر از شکار تن میدهند ،بیرون از
محیط خانه تعریف شده است و مردها در بیشتر موارد ساعات
بیشتری از وقتشان را در محیط کار صرف میکنند تا محیط
خانه .درنتیجه مرد خوشبخت به مردی گفته میشود که عالوه
بر خانوادهاش شغلش را نیز عاشقانه دوست داشته باشد .تاکید
میکنم :عاشقانه!
در روزگاری که حتی بین نیروهای متخصص نیز رقابت
سرسختانهای برای کسب موقعیت شغلی وجود دارد ،طبیعی
است که خیلی از شاغلین نتوانند به شغل دلخواهشان دست
پیدا کنند .فراوانند آدمهایی که صبح تا شب با هزار دلخوری
و مشقت محیط کارشان را تحمل میکنند تا ساعات اندکی
را در کنار خانواده باشند .احتماال شما هم کارکنان زیادی را
میشناسید که برای بازنشستگی روزشماری میکنند و از این
کار هر روزه هیچ لذتی نمیبرند .آیا واقعا در جهان چیزی
کسلکنندهتر از انتظار بازنشستگی میشناسید؟ شاید انتظار
یک زندانی برای روز آزادی هم اینقدر تلخ نباشد .بازنشستگی
هیچگاه نمیتواند شبیه آزادی برای یک زندانی تبدیل به یک
رویای بزرگ بشود .و چقدر زیادند این زندانیان مشاغل!
خوارزمی از این منظر برای من شغل نیست .خوارزمی نمادی
است که من عاشقانه دوستش دارم .خوارزمی رویای بزرگی
است که احساس خوشبختی را به من هدیه کرده است.
حتی پیش از اینکه دیپلم بگیرم ،هیچ تصوری از شغل ،به غیر
از حوزۀ ارتباطات در ذهنم نداشتهام .در کنکور –که زمان ما
انتخاب یکصد رشته مجاز بود -من فقط یک انتخاب داشتم؛
ارتباطات.
بیاغراق از بد روزگار نزدیک به  40بار شغل عوض کردهام،
اما تمام این مشاغل در حوزة ارتباطات تعریف میشدند .در
رسانههای تصویری و نوشتاری ،در رادیو و تلویزیون و مطبوعات
و در روابط عمومی چندین و چند شرکت کار کردهام .متاسفانه
به دلیل ناپایداری مشاغل فرهنگی ،بر خالف آرزوی قلبیام که
کار طوالنیمدت در یک جای مشخص بود ،مرتب مجبور به
تغییر شغل میشدم .اما هیچگاه به هیچ کاری غیر از رسانه و
روابط عمومی و به هیچ نقشی خارج از تعریف ارتباطات ،فکر

نکردهام .من عاشق رسانه و روابط عمومیام .همین و بس!
اما یک آدم ذاتا ارتباطاتی بدون رویاهای بزرگ هیچوقت
احساس خوشبختی نمیکند .من برای احساس
خوشبختی به یک رویای سازمانی بلندپروازانه و در
عین حال دستیافتنی احتیاج داشتم تا به خانوادة
بزرگ خوارزمی پیوستم .در شرکت خوارزمی چیزی که
مرا دلبسته کرد« ،برنامة استراتژیک و سند چشمانداز
هفت ساله» نام داشت .داشتن برنامة استراتژیک و سند
چشمانداز ،گمشدة من در مشاغل قبلی بود .رویایی
بزرگ که به آن ایمان داشته باشم و صبح به صبح با
یادآوری اهداف آن به خودم انرژی بگیرم و احساس
کنم که من به همراه گروهی از دلسوزترین و متخصصترین
افراد کشورم ،در مسیری درست و دقیق و علمی ،برای اعتالی
نام کشورم و آیندة مردم سرزمینم تالش میکنم .خوارزمی
برنامة استراتژیک داشت.
حاال در جایی مشغول به کار هستم که میتوانم در جمع
اعضای خانوادهام ،خویشاوندانم و دوستان عزیزم به بردن نام
آن افتخار کنم .دوستی به من میگفت وقتی تو دربارة شغلت
حرف میزنی ،لحن صدایت شبیه نظامیها میشود ،محکم و
مطمئن حرف میزنی و سینه سپر میکنی .گفتم برای اینکه
میدانم در کجا هستم.
سوای این موضوع که من لیاقت همراهی این گروه پرافتخار
را داشته باشم یا اینکه از سر لطف بیحد خداوند یا دعای
خیر کسی با این قافله همراه شده باشم ،باید بگویم که نیروی
انسانی و فکری خوارزمی ،که اصلیترین گنجینه و دارایی
ماست ،همگی از باتجربهترین و متخصصترین افراد در حوزة
تخصصی خودشان انتخاب شدهاند و این موضوع پشتوانۀ باور
من به برنامة استراتژیک و دستیابی به سند چشمانداز هفت
ساله است .برنامهای که صبح به صبح صورتم را در آینهاش
نگاه میکنم تا ببینم کجای راهم و بعد یکی دو دقیقه ،با تصور
خودم در جشن باشکوه دستیابی خوارزمی به اهداف سند
چشمانداز ،کیف میکنم و برای لذت بردن از کار روزانه آماده
میشوم.
و البته عالوه بر داشتن برنامة منسجم و دقیق ،خوارزمی را به
سه دلیل دیگر نیز بسیار دوست میدارم:
 -1مفهوم کار گروهی در خوارزمی بسیار جا افتاده است .اینجا
فعالیت هیچکس محدود به وظایفی که برایش تعیین شده
نیست و هیچکس هیچ کاری را بهتنهایی انجام نمیدهد.
 -2اصول و مفاهیم بهرهوری در خوارزمی یک شعار نیست ،بلکه
شیوۀ زندگی ماست.
 -3مدیریت دانش در شرکت خوارزمی کامال جا افتاده است.
اینجا تمام تجربیات ،مستند و ثبت میشود و تجربههای
انباشتهشده با طبقهبندیهای خاص و در بیشتر موارد در قالب
چک لیستهای دقیق و کارآمد بهراحتی قابل دسترس است.
این سه دلیل که همکاران گرانقدرم پیش از ورود من به
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،پایههای آن را ریختهاند ،مزیت
چشمگیری را برای این شرکت ،در بین رقیبانش پدید آورده است.
من خوشبختم؛ خوشبخت برای اینکه در جهت «ثروتآفرینی
پایدار برای نسلها» تالش میکنم .شما هم خوشبختید.
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گفتوگوباسمیرابرزیمهر،
رئیسادارةحسابرسیداخلی
گروهسرمایهگذاریخوارزمی

در چند سال گذشته کاهش سرمایهگذاری در بازار ایران تغییرات محسوسی کمک شایانی میکند .همچنین رقابت بینالمللی تقویت میشود و شرکتها برای
را در اقتصاد ایران به وجود آورده و سازمانهای ایرانی را بر آن داشته که برخورداری از منابع خارجی و فرصتهای بازارهای بینالمللی به حفظ موقعیت
برنامهریزیهایی را در راستای جذب سرمایه اتخاذ کنند و از آفتهایی که پیش رقابتی خود ناچار میشوند.
روی آنها قرارگرفته ،رهایی پیدا کنند .در این میان توسعة فعالیتهای خوارزمی در رابطه با بازار سرمایه با توجه به اجرایی شدن اصول حاکمیت شرکتی در
در بازار سرمایه از جمله در عرصة بینالمللی ،یکی از برنامههای این شرکت شرکتهای بزرگ و شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار ،این اصول مشوق و
تشدیدکنندة فعالیتهای کمیتههای هیئتمدیره شامل کمیتة حسابرسی ،حرفة
است.
سمیرا برزیمهر ،رئیس اداره حسابرسی داخلی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در حسابرسی داخلی و خدمات اطمینانبخشی است و تاثیرات زیادی در ارتقای
سطح کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی در
گفتوگو با «وخارزم» در اینباره میگوید :اقتصاد ایران در
واحدهای اقتصادی کشور دارد.
سالهای اخیر بهواسطة شرایط بهوجودآمده با مشکالتی از
توسعة فعالیت در بازار سرمایه
قبیل کاهش سرمایهگذاریها ،کاهش توان تولید و خدمات و
رئیس اداره حسابرسی داخلی شرکت سرمایهگذاری
رکود و بیکاری روبهرو بوده است .در حال حاضر و همزمان
همزمان با حصول توافق هستهای و
خوارزمی میافزاید :شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
با حصول توافق هستهای و رفع تحریمها و تغییر فضای
رفع تحریمها و تغییر فضای سیاسی و
توسعة فعالیت در بازار سرمایه را یکی از برنامههای
سیاسی و اقتصادی کشور و دسترسی به بازارهای جهانی،
اقتصادی کشور و دسترسی به بازارهای
اصلی پیش روی خود قرار داده و در حال برنامهریزی
باید هوشمندانه عمل کنیم و از فرصتها بهخوبی بهره
جهانی ،باید هوشمندانه عمل کنیم و
و اقدامات الزم جهت گسترش فعالیتهای بینالمللی
جوییم و در همین راستا حوزههایی را که در آنها دارای
از فرصتها بهخوبی بهره جوییم و در
و حضور جدی در عرصة بینالملل از قبیل ایجاد گروه
مزیت نسبی و رقابتی هستیم ،شناسایی و سازوکارهای
همین راستا حوزههایی را که در آنها
مالی بینالمللی ،شناسایی بازارهای بینالمللی برای
متناسب برای ورود به عرصة بینالملل را پیادهسازی کنیم.
دارای مزیت نسبی و رقابتی هستیم،
توسعة صادرات محصوالت و خدمات شرکتهای
ایجاد زیرساخت مناسب
شناسایی و سازوکارهای متناسب
گروه ،مذاکرات با بانکهای اروپایی ،ایجاد و توسعة
او ادامه میدهد :ایجاد فضای مناسب ب ه منظور ورود
برای ورود به عرصه بینالملل را
کسبوکارهای جدید که قبال در ایران نبوده است،
سرمایهگذاران خارجی مستلزم ایجاد زیرساختهای
کنیم
سازی
ه
پیاد
ورود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و عضویت در
مطمئن ،قابلدرک و قابل اتکای اطالعاتی است .تهیه و
ارگانها و سازمانهای عمومی بینالمللی بهعنوان
تدوین گزارشها و صورتهای مالی طبق استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ازجمله موارد بااهمیتی است که میتواند در ایجاد نقطه ارتباط با نهادهای بینالمللی ازجمله در اتاقهای بازرگانی است .بدیهی
این شرایط نقش حیاتی ایفا کند .تحقق چنین شرایطی جهت کسب اطمینان است تمامی این تالشها در راستای اهداف عملیاتی و تحقق برنامة راهبردی
سرمایهگذاران بالقوة خارجی در رابطه با ورود به بازارهای ایران بهعنوان عامل هفتسالة گروه خوارزمی است.
در خاتمه ،فرارسیدن عید سعید نوروز را بهتمامی سهامداران ارجمند و خانوادة
انگیزشی بااهمیتی محسوب خواهد شد.
نظام گزارشدهی باکیفیت و شفاف و همچنین در سطح بینالمللی قابل مقایسه ،بزرگ شرکت سرمایهگذاری خوارزمی تبریک گفته و امید دارم که سال 1395
جریان منابع مالی را تسهیل و همزمان به کاهش فساد و سوءمدیریت منابع همراه با دستاوردهای بزرگی برای مجموعة خوارزمی باشد.
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گفتوگوبامحمدشهاب رضوانی ،رئیس ادارة
مدیریتریسکشرکتسرمایهگذاریخوارزمی

گامهایهفتگانةمدیریتریسکدرشرکتسرمایهگذاریخوارزمی
برداشت ه شدن تحریمها ،فرصتها در عین حال چالشها و ریسکهای مختلفی را برای
سازمانهای ایرانی به همراه دارد .در این بازار شلوغ که هرروزه سرمایهگذاران خارجی در
حال رصد کردن مداوم بازار ایران هستند و ورود آنها به بازار ایران ممکن است سازمانهای
ایرانی را با چالشهای جدی روبهرو کند ،سازمانی میتواند این چالشها و ریسکها را
بهدرستی مدیریت کند که استراتژی مشخصی را اتخاذ کرده باشد .شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی به گفتة شهاب رضوانی ،رئیس ادارة مدیریت ریسک این شرکت ،استراتژیهای
مشخصی را در راستای مدیریت و شناسایی این ریسکها تدوین و تعیین کرده و در این
راستا گامهای هفتگانهای را مدنظر قرار داده است .محمدشهاب رضوانی ،رئیس ادارة
مدیریت ریسک و دبیر و عضو کمیتة ریسک شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در گفتوگو
با «وخارزم» در اینباره میگوید :ریسکهایی که شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در سال
توپنجه نرم کند ،نوسان قیمت ارز ،تغییرات نرخ سود بانکی و
آینده میتواند با آنها دس 
نرخ تسهیالت ،شرایط حاکم بر اثرات روانی ناشی از فضای پساتحریم ،شرایط بازار سرمایه،
رکود در بازار مسکن ،افزایش قیمت حاملهای انرژی و تأثیرات آن بر نیروگاهها و بنگاههای
اقتصادی ،وارد شدن رقبای جدید به بازار ایران و ...را شامل میشود .بهصورت کلی وارد شدن
رقبای جدید به بازار ایران باعث ایجاد رقابت میشود .بهعنوان نمونه در فضای کسبوکار
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران با ورود رقبای جدید ،تامینکنندهها و خریداران با قدرت
چانهزنی بیشتر همراه خواهند بود و فشار تکنولوژی و تغییر ماهیت نیروی کار بهعنوان
اهرمی برای بهبود فعالیتهای کسبوکار روی شرکتها تاثیر خواهد گذاشت .از طرفی
با توجه به فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری ،نیروی انسانی بهعنوان ارزشمندترین دارایی
محسوب میشود و شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نیز طبعا در آینده در حوزة منابع
انسانی با ریسکهایی مواجه خواهد شد که در این خصوص کمیتة سرمایههای انسانی و
معاونت اداری و پشتیبانی برنامهریزیهای الزم برای مدیریت ریسک منابع انسانی با رویکرد
توانمندسازی و مدیریت استعداد را انجام دادهاند.

روی خوارزمی
فرصتهای پیش ِ

رضوانی در ادامه میگوید :شرکت سرمایهگذاری خوارزمی باید مطابق با برنامة هفتسالة
استراتژیک ،تدابیر و برنامهها را اتخاذ کند و سپس بر اساس این تدابیر و برنامهها،
ی کند .از طرفی یکی از
ریسکهای پیش روی سازمان را شناسایی و مستندساز 
فرصتهای جدید پیش روی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در شرایط پساتحریم
ورود سرمایهگذارها و بنگاههای اقتصادی جدید برای سرمایهگذاری ،فروش محصوالت
و درنهایت کسب سود در بازار ایران است .ورود این سرمایهها باعث میشود از یک سو

بخشی از منابعی که در بازارهای موازی مانند ارز وجود دارد ،جذب بازار سرمایه شود و
از سوی دیگر موجب خارج شدن بخشی از منابع از بانکهاگردد.

گامهایمختلفمدیریتریسک

او با اشاره به این موضوع که «از دیدگاه مدیریت ریسک ،شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی باید به ذینفعان استراتژیک خود اطمینانهایی را بدهد» ،ادامه میدهد:
پیشبینی ریسکهای عملیاتی ،مالی ،سرمایهگذاری ،استراتژیک و ...بسیار حائز
اهمیت است و شرکت سرمایهگذاری خوارزمی باید در اولین گام برنامهریزیهای
مناسبی را در این راستا انجام دهد .در گام دوم ریسکهای موجود را شناسایی
کند و سپس بهصورت کیفی و کمی ریسکها را تحلیل کند .سپس در گام چهارم
برنامهریزی عملیاتی برای بهکارگیری مدیریت ریسک انجام شود .در گام پنجم
اجرای عملیاتی مدیریت ریسک مدنظر قرارگیرد و در گام ششم پایش و کنترل
انجام شود و اگر مورد قبول باشد ،در گام آخر ثبت نتایج و گزارشگری صورت
پذیرد و اگر مورد قبول واقع نشد ،باید به گام اول و دوم بازگشت .سال آینده در
راستای برنامههای ادارة مدیریت ریسک و کمیتة ریسک شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی ،گامهای فوق در دو شرکت برق و انرژی سپهر و سینا دارو با بهکارگیری
مشاوران مجرب پیادهسازی خواهد شد.

درخشششرکتسرمایهگذاریخوارزمی

رضوانی در ادامه میگوید :شرکت سرمایهگذاری خوارزمی میتواند در بازارهای اولیه و
ثانویه وارد شود و دو شرکت توسعة معادن صدر جهان و توسعة ساختمان خوارزمی با
برنامهریزیهای الزم و هدفگذاری آیندهنگر میتوانند به موفقیت خوبی دست یابند.
از طرفی شرکت برق و انرژی سپهر با توجه به برنامههای پیش روی خود ،در راستای
نوسازی و بهینهسازی فرایندهای تولید نیرو میتواند قدمهای مثبتی بردارد .در این میان
با توجه به ورود بازیگران جدید به بازار سرمایه ،شرکت سرمایهگذاری خوارزمی میتواند
سهم سود خود در بازار را با آنها تقسیم کند و حتی در برخی از سرمایهگذاریها
شریک شود.
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی تاکنون به اهداف پیشبینیشدة ساالنه در برنامة
هفتسالة استراتژیک دست پیدا کرده و در این مسیر تجربیاتی را به دست آورده است
که بهعنوان یک سازمان یادگیرنده میتواند از آن تجربیات در آینده استفادههای بسیار
خوبی به عمل بیاورد.
شماره  - 25فروردین 95

13

ویژه نوروز

بازار اوراق بهادار غیرسهامی در ایران؛
دستاوردها،کاستیهاوراهکارها

وحید زندیه (کارشناس ارشد معاونت سرمایهگذاری و توسعة
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی)
این مقالة کوتاه؛ میکوشد تا به سوالی دربارة نقش و جایگاه
اوراق بهادار غیرسهامی در حل مشکالت اقتصاد ایران تا
حد امکان پاسخ دهد و سپس راهکارهایی برای گسترش
و ارتقای جایگاه این ابزار در حوزة تامین مالی در کشور،
پیشنهاددهد.
ابزارهای مالی در اقتصاد را میتوان به چهار دستة کلی؛
(ابزارهایی با ماهیت مالکیت ،با ماهیت بدهی ،مشتقه و
مختلط) تقسیمبندی کرد .بر این اساس ،بهجز دستة اول؛
ابزارهای بدهی ،مشتقه و مختلط را میتوان بهعنوان اوراق بهادار غیرسهامی تلقی
کرد.
در کشورهای اسالمی بهدالیل اعتقادی ،استفاده از ابزارهای بدهی که مهمترین آنها
اوراق قرضه است ،از نظر شریعت و دین مبین اسالم ،ربوی است و استفاده از آنها
کارایی و مقبولیتی ندارد .ابزارهای مشتقه و مختلط نیز بهدلیل پیچیدگیهای موجود
در مالکیت اوراق بهادار و ریسکهای مترتب بر آنها ،به اندازة توسعهیافتگی در بازارهای
مالی پیشرفته ،توسعهنیافته است .از سویی ،طی دو دهة اخیر شاهد شکلگیری ساختار
ابزارهای مالی اسالمی مطابق با شریعت اسالم در کشورهای اسالمی بودهایم تا با
استفاده از نوآوریهای موجود در اوراق بهادار اسالمی ساختاریافته که به «صکوک»
شهرت یافته ،بتوان خالء ناشی از کمبود ابزارهای بدهی متعارف را جبران کرد .در ایران
اسالمی نیز از دیرباز موضوع مالی اسالمی مدنظر بوده و پس از پیروزی انقالب اسالمی
بر این موضوع تاکید دوچندانی شده است.
بررسی آمارها نشان میدهد که ارزش صکوک منتشرشده طی سالهای -2014
ش از  718میلیارددالر بوده و کشور مالزی با 447
 2001میالدی در سطح جهانی بی 
میلیارددالر بیشترین سهم (معادل67درصد) و عربستان سعودی و امارات هریک با 55
میلیارددالر (با سهم بهترتیب 8/2درصدو 8/1درصد) و سپس کشورهای اندونزی ،قطر،
سودان ،بحرین ،ترکیه و پاکستان در جایگاههای بعدی قرار داشتهاند .شرکتهای ایرانی
نیز از سال  2011-2014بالغ بر  1/3میلیارددالر (معادل  19/7هزار میلیاردريال) انواع
صکوک (بهجز اوراق مشارکت) با نرخ سود ساالنه  20درصد و عمدتا صکوک اجاره در
بازار متشکل بدهی ایران از طریق فرابورس منتشر کردهاند .طی سال جاری میالدی
تاکنون نیز مبلغ  307میلیوندالر (معادل 9/2هزار میلیاردريال) صکوک در ایران
منتشر شده است ،تا در مجموع بالغ بر  1/6میلیارددالر (معادل  28/9هزار میلیاردريال)
ارزش صکوک منتشره در بازار متشکل بدهی ایران باشد ،که سهم صکوک اجاره معادل
92درصد و سهم صکوک مرابحه معادل 8درصد از کل صکوک منتشره بوده است.
توسعة صکوک در جهت کمک به بهرهمندی دولتهای اسالمی و بنگاههای اقتصادی
فعال در کشورهای مسلمان از مزایایی همچون کاهش هزینههای تامین وجوه ،ارتقای
توانایی متنوعسازی منابع تامین مالی ،باال بردن توانایی مدیریت ریسک شرکتی،
راهگشایی برای نهادهای مالی که باید الزامات کفایت سرمایه را رعایت کنند (از طریق
کاهش ضریب ریسک داراییهای ریسکی) ،فراهم آوردن فرصت تامین مالی خارج از
ترازنامه و درنهایت ایجاد درآمد کارمزدی از اهمیت بسیار ویژهای نه تنها در کشورهای
اسالمی بلکه در سایر کشورها برخوردار است.
براساس مطالعات تحلیلی انجامشده ،رشد شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای
اسالمی ،با سطح اطمینان معناداری از همبستگی مثبت با رشد ارزش صکوک منتشره
برخوردار است.
همچنین شاخصهای آزادی سرمایهگذاری و آزادی تامین مالی کشورهای اسالمی
درنتیجة استقبال روزافزون از صکوک بینالمللی از همبستگی مثبت معناداری با
ارزش صکوک منتشره برخوردارند .بنابراین ،بهنظر میرسد که رشد بازارهای صکوک
اثری بااهمیت در توسعة فعالیت اقتصادی کشورهای اسالمی و درنتیجه رشد و توسعة
1
اقتصادی آنها داشته باشد.
بدینترتیب،درحالیکهسایراوراقبهادارغیرسهامیتوسعةچندانیدرایراننیافتهاست،
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حرکت در مسیر رشد اقتصادی با توسعة کسبوکار در بخشهای زیرساختی ،حوزة
ن و صنایع معدنی ،فلزات اساسی ،صنایع نفت ،گازوپتروشیمی
امالک و مستغالت ،معاد 
و دیگر حوزههای دارای پتانسیل فوقالعادة سودآوری و دارای بازدهی مطلوب
بالقوه ،در چهارچوب بهرهگیری از سازوکارهای انتشار صکوک بهعنوان بخشی از
ساختارهای متشکل سرمایهگذاری از جمله الزامات تامین رفاه اجتماعی برای آحاد
جامعه و رشدوتوسعة اقتصادی کشور ،میتواند تلقی میشود.
همراه با گسترش نسبی و سابقة فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و بورس کاالی
ایران ،اوراق بهادار غیرسهامی ،از جمله اوراق فروش تبعی سهام ،معامالت انواع
کاالها و نیز قراردادهای آتی سکه ،در بستر عملیاتی بازارهای مزبور مورد معامله
قرار گرفتهاند و از توسعة نسبی در قوانین و مقررات عملیاتی و نظارتی ،همچنین از
رشد نسبی حجم و ارزش معامالت نسبت به سایر اوراق بهادار غیرسهامی برخوردار
بودهاند .تا پیش از شکلگیری بازار ساختاریافتة صکوک در اسفندماه  ،1389بازار بدهی
ایران براساس دالیلی که در باال ذکر شد ،نتوانسته بود بهصورت بازار متشکل شبیه آنچه
در بورسهای دیگر شاهد آن هستیم ،توسعه یابد .انتشار اوراق مشارکت برای تامین
مالی طرحهای زیرساختی دولت و شهرداریها نیز تا اواخر سال  1393غالبا در اختیار
بانکها بوده و با توجه به پایة بانک بودن اقتصاد ایران ،رغبت کمتری به معاملة اوراق
مشارکت در بورسهای متشکل اوراق بهادار نشان داده شده است .این واقعیت درحالی
است که در پنج سال اخیر ،بسترهای انتشار صکوک ،عالوه بر قراردادهای اسالمی که
در صنعت بانکداری کشور شاهد هستیم ،فراهم شده و جذابیت اوراق مذکور در کاهش
ریسک سرمایهگذاری با توجه به نرخهای سود نسبتا مناسب ،میتواند سبب جذب
سرمایهگذاران به سمت صکوک مذکور شود.
با توجه به ویژگیهای صکوک که از نظر شریعت اسالم و فقه شیعی مورد پذیرش
است ،ضوابط صکوک اجاره به پیشنهاد هیئتمدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار در
سال  1386به تصویب شورای عالی بورس رسید ،تا با تاسیس کمیتة فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار ،هماکنون شاهد تدوین دستورالعمل انتشار اوراق اجاره ،مرابحه،
سلف موازی ،مشارکت ،قرضالحسنه و نیز صکوک مضاربه و وکالت از سوی کمیتة
فقهی مذکور باشیم.
از سویی ،در حال حاضر بازار ابزار مشتقة ایران تنها بازار قراردادهای آتی سکه و برخی
محصوالت کشاورزی و اختیار فروش تبعی سهام را شامل میشود و معامالت آتی
بورسهای کاالی ایران و انرژی را نیز میتوان در زمره اوراق بهادار غیرسهامی تلقی
کرد .همچنین ،فعالیتهایی درخصوص شکلدهی به ساختار و قوانین و مقررات ایجاد
ابزارهایی همچون صندوقهای سرمایهگذاری پروژه و صندوقهای سرمایهگذاری زمین
و ساختمان ،طی دو سال اخیر شکل تازهای یافته است؛ هرچند محدودیتهایی هنوز
در این حوزه وجود دارد.
بدینترتیب ،طی سالهای اخیر ،عمدتا شاهد ساختاریافتگی بازار صکوک و اقبال
نسبی سرمایهگذاران و استقبال بنگاههای اقتصادی برای تامین از طریق فرایندهای
تسهیلشده و قابل اعتماد انتشار صکوک بودهایم .همچنین ،بررسی میزان ارزش
صکوک منتشره در کشورهای اسالمی و مقایسة آن با این ارقام در ایران ،حاکی از
فاصلة نسبتا قابل مالحظة ایران نسبت به کشورهای فعال اسالمی در این زمینه است،
کما اینکه بهجز صکوک اجاره بهندرت شاهد انتشار سایر صکوک هستیم ،لذا تسریع
در این پیشرفت ضرورتی انکارناپذیر است.
از سویی ،لزوم توسعة بسترهای عملیاتی سایر ابزارهای بدهی و مشتقه و نیز صندوقهای
سرمایهگذاری مانند صندوقهای زمین و ساختمان و صندوق پروژه و حتی ابزارهای
مختلط که بهنظر میرسد بهدلیل پیچیدگیهای محاسباتی و مبانی فقهی هنوز کاربرد
عملیاتی در بازار سرمایه ایران نیافته است ،بتواند نقش بسزایی در تامین مالی بنگاههای
اقتصادی داخلی و حتی خارجی داشته باشد ،که امید است با توجهات اخیر ارگانهای
نظارتی بتوان گامهایی موثر در پیگیری مسائل فقهی ابزارهای مختلف برداشت.

...........................................................................

 .1منبع :مقاله «جایگاه اوراقبهادارسازی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها (با تأکید بر نیاز
به گسترش بازار اوراقبهادارسازی در ایران)»،زندیه ،وحید؛ زندیه ،سعید .فصلنامه علمیپژوهشی
دانش سرمایهگذاری ،سال چهارم ،شماره شانزدهم ،زمستان .1394

ظرفیتهایخوارزمیبرایجذبسرمایههایخارجی
ژوبین منصوریان ،مشاور امور بینالملل گروه
خوارزمی
ژوبین منصوریان ،مشاور امور بینالملل
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،در
گفتوگو با «وخارزم» با اشاره به اینکه
همواره ضعفها و تهدیدها میتواند به
فرصت تبدیل شوند ،میگوید :بزرگترین
چالش پیش روی شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی جذب سرمایهگذاری خارجی
است .از طرفی جذب سرمایهگذار
خارجی در ایران در حال حاضر بهسختی صورت میپذیرد،
چون هنوز بستر الزم در کشور برای جذب سرمایهگذار
وجود ندارد .به همین دلیل باید در ابتدا بستر مناسبی
برای جذب سرمایهگذار ایجاد شود .هر سرمایهگذاری
برای وارد شدن به بازارهای جدید و ناشناخته با این سوال
مواجه است که در صورت ورود به این بازار جدید با چه
ریسکهایی مواجه خواهد شد؟ و سرمایهگذاری او تا چه
اندازه میتواند سودآور باشد؟ در این میان این نکته برای
سرمایهگذاران خارجی بسیار دارای اهمیت است که چگونه
میتوانند ریسکهای موجود در سرمایهگذاری را به حداقل
برسانند .پاسخ به این سؤالها برای سرمایهگذار از اهمیت
باالیی برخوردار است.
نیاز به ابزارهای مناسب برای جذب سرمایهگذاران
خارجی
او ادامه میدهد :از طرفی هنوز ابزار مناسب برای جذب
سرمایة خارجی در ایران وجود ندارد .البته در مناطق آزاد
ابزارها ،تسهیالت و امکاناتی برای ورود سرمایهگذاران
خارجی در نظر گرفته شده است که این موضوع میتواند
برای آنها جذاب باشد .در این میان باید برای ورود
سرمایهگذاران خارجی تضمینهایی را در نظر گرفت که
آنها با خیال راحتتر سرمایههای خود را وارد بازار ایران
کنند .چون کشور ما از استانداردهای الزم در حوزة مقابله
با پولشویی و ...برخوردار نیست و به عبارت دیگر در این
زمینه هنوز با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد .ما در
قدم اول به ابزارهای درست و دقیقی برای رفع ابهامات
سرمایهگذاران خارجی نیاز داریم.
بعد از واقعة یازدهم سپتامبر قوانین بینالملل بانکی تغییر
پیدا کرده و برای شرکتهای خارجی این موضوع بسیار
حائز اهمیت است که ببینند پولها از کجا تولید میشود
و مبدأ و منبع این پول کجاست .برای سرمایهگذاران و
بانکهای خارجی ،قوانین کشور سرمایهپذیر در زمینة
مقابله با پولشویی از اهمیت باالیی برخوردار است و کلیة
نهادها اعم از نهادهای دولتی و خصوصی ،باید نسبت به این
موضوع توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند بهدرستی بستر
مناسب را برای ورود سرمایهگذاران خارجی مهیا کنند.
ایجاد استانداردهای الزم برای تعامل
مشاور امور بینالملل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
میگوید :شرکتهای سرمایهگذاری ایرانی اگر بخواهند
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شرکتهای بورسی ایرانی را در بازار سهام اروپا معرفی
کنند یا بالعکس ،قبل از هر چیز دیگری نیازمند این هستند
که رابطهای بین این شرکت بورسی ایرانی ،یک
بانک ایرانی و یک بانک اروپایی وجود داشته
باشد .درنتیجه بانکهای اروپایی باید به این باور
برسند که بانکهای ایرانی از استانداردهای الزم
در خصوص جلوگیری از پولشویی و فساد و...
برخوردار هستند .از آنجایی که در چند سال
گذشته بانکهای اروپایی به علت تحریمها در
خصوص تعامل با شرکتهای ایرانی دچار مشکل
شدهاند و حتی جریمههای سنگینی بر آنها
تحمیل شده است ،در حال حاضر این بانکها با احتیاط
بیشتری بازار ایران را برای ورود و ایجاد تعامل مناسب رصد
میکنند .در چنین شرایطی وظیفة ما این است که در حوزة
تامین سالمت اقتصادی و شفافیت مالی ،بهخوبی بر قوانین
حاکم بر بانکداری بینالمللی تسلط پیدا کنیم و خود را
به استانداردهای بینالمللی برسانیم .در حال حاضر مزیت
نسبی خوارزمی در بازارهای مالی بینالمللی ،تعهد به اجرای
قوانین و شفافیت مالی است.
دریافت وامهای کمبهره از بانکهای اروپایی
منصوریان میگوید :شرکت سرمایهگذاری خوارزمی بهعنوان
یک هلدینگ با پتانسیلهای باال در صنایع مختلف ،در پی
این است که با سرمایهگذاران خارجی تعامل سازندهای
ایجاد کند و حتی در برخی از مواقع ،شریک تجاری آنها
باشد .از طرفی در ایران ،نیروی کار ارزان است ،اما هزینة
پول باالست .بهعنوان نمونه این هزینه در حدود  26تا 30
درصد برای شرکتها در نظر گرفته شده است که نسبت
به وامهایی که بانکهای معتبر اروپایی میدهند ،رقم
بسیار باالیی است .بهعنوان نمونه سود وامها در بانکهایی
مانند بانکهای کشور سوییس نزدیک صفر درصد است و
شرکتهایی که بابت دریافت وام به بانکهای سوییسی
سود بدهند ،با استقبال مناسبی از جانب این بانکها مواجه
میشوند .البته این موضوع وقتی محقق میشود که دادن
وام به شرکتها با سوختوسوز همراه نباشد و این بانکها
از بازگشت پول خود اطمینان داشته باشند .شرکت
خوارزمی با توجه به این موضوع تعامل مناسب با بانکهای
خارجی را در دستور کار خود قرار داده است .البته دربارة
این موضوع اتخاذ سیاستهایی که از افزایش نقدینگی و
لطمه خوردن به اقتصاد ایران جلوگیری کند ،بسیار حائز
اهمیت است .مشاور امور بینالملل شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی میافزاید :به آیندة شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی باید بسیار خوشبین بود ،چون این گروه در
هربخش ،از بهترین ،متخصصترین و باتجربهترین افراد
استفاده کرده است .مدیران و کارکنان این شرکت باذوق و
شوق خاصی فعالیتهای خود را پیش میبرند و برای اعتال
و پیشرفت شرکت سرمایهگذاری خوارزمی از انگیزة باالیی
برخوردارند .بزرگترین دارایی شرکت ،افراد متخصص و
دلسوزی هستند که در آن مشغول به کارند.
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عکس ها :پیمان یزدانی /نسترن سادات موسوی محسنی

جشن کتاب
مجید اعزازی

گزارش اختصاصی از تولد یک کتاب متفاوت درحوزة مدیریت

«مدیرباش،رئیس!»رونماییشد
آیین رونمایی از کتاب «مدیر باش ،رئیس!» نوشتة شاعر نامی و
پژوهشگر ادبیات ،ساعد باقری با حضور برخی از چهرههای فرهنگی
کشور ،اعضای خانة شاعران و همچنین مدیرعامل و جمعی از مدیران
گروه سرمایهگذاری خوارزمی و بنگاه انتشاراتی شهر کتاب نشر هرمس
در محل فروشگاه و نمایشگاه شهر کتاب فرشته تهران برگزار شد.

مهدی فیروزان؛ نقش فرهنگ در توسعه

کتاب «مدیر باش ،رئیس!» که با بهر هگیری از متون کالسیک
ادبیات ایران در حوزة علم مدیریت به رشتة تحریر درآمده ،با
حمایت مادی و معنوی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی
عام) و به همت نشر هرمس (وابسته به شهرکتاب) به زیور طبع
آراسته شده است.

تقسیمبندی بنگاههای پیچیده و غیرپیچیده طبقهبندی میشوند .بهعنوان مثال،
صنعت خودرو ،با تمام بزرگیاش ،صنعتی غیرپیچیده به شمار میرود ،چراکه در
این صنعت مجموعهای از اجسام به یک دستگاه تبدیل میشود .اما مدیریت تولید
یک کتاب یا یک روزنامه ،مدیریتی پیچیده است ،چراکه با انسان و رشتههای
مختلف سروکار دارد و از این نظر در زمره صنایع پیچیده به شمار میرود».
فیروزان همچنین از ابتنا و اتکال صرف به فرهنگ گذشته بهعنوان یک «خطر»
یاد کرد و گفت« :شرق از زمانی رو به افول نهاد که زمین را به کلی رها کرد
و تنها به راههای آسمان چشم دوخت .زمین لعنت شد و در امتداد آسمان قرار
نگرفت».
مهندس فیروزان کتاب «مدیر باش ،رئیس!» را گامی هوشمندانه در مسیر
پیوند زدن میان میراث سترگ گذشته و نیازهای امروز جامعة رو به توسعة
ایران ارزیابی کرد.

آیین رونمایی این کتاب با سخنان مهندس مهدی فیروزان ،مدیرعامل شهر کتاب
و عضو هیئت مدیرة نشر هرمس آغاز شد .فیروزان از این نکته سخن به میان آورد
که شهر کتاب بهعنوان یک واحد فرهنگی مستقل و برند شده وظیفة خود میداند
در امر «توسعه» مشارکت جدی و فعالی داشته باشد ،چراکه ایران امروز نیازمند
توسعة فردی و اجتماعی است.
مدیرعامل شهر کتاب اما این سوال کلیدی و دیرینه را نیز که توسعة اقتصادی
مقدم است یا توسعة فرهنگی ،در جمع فرهیختگان حاضر این مراسم مطرح کرد
و گفت« :دربارة تقدم این دو مقوله بر یکدیگر ،اختالف نظر وجود دارد و وجود
خواهد داشت .اما آنچه بر سر آن اتفاق نظر شکل گرفته ،این نکته است که
ماندگاری و نهادینه شدن توسعه در هر کشوری در گرو توسعة فرهنگی است».
فیروزان با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز و با استناد به
این سخن انیشتین که «اشکاالت امروز ،حاصل پیش
فرضهای ماست» ،بر ضرورت خانهتکانی پیشفرضهای
ذهنی ایرانیان در عرصههای گوناگون تاکید کرد.
مهندس فیروزان ،کتاب
عضو هیئت مدیرة نشر هرمس با اشاره به پیوند ضعیف
«مدیر باش ،رئیس!» را
دانشگاه و «صنعت و تکنولوژی» در کشور گفت« :ارتباطات
گامی هوشمندانه در
بینرشتهای برای تبدیل علم به تکنولوژی در کشور آغاز
مسیر پیوند زدن میان
شده است ،اما کافی نیست .گامی که شرکت سرمایهگذاری
میراث سترگ گذشته و
خوارزمی با حمایت از تالیف و انتشار کتاب «مدیر باش،
رئیس!» برداشته و آنگونه که دکتر صیدی ،مدیرعامل این
نیازهای امروز جامعة رو
شرکت ،عنوان کرده ،ادامه خواهد داد ،در مسیر تقویت
به توسعة ایران ارزیابی
پیوند علم وتکنولوژی است .در مدیریت مدرن امروز،
کرد
بنگاهها به کوچک و بزرگ تقسیم نمیشوند ،بلکه در
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دکترحجتالهصیدی،مدیرعاملشرکتسرمایهگذاریخوارزمی:

آری،فرهنگزیربناست...

به موضوع حمایت از انتشار کتابی در حوزة مدیریت با بهرهگیری از میراث غنی
فرهنگ و ادبیات فارسی گفت« :به دلیل سابقة آشنایی دیرین با شاعر و ادیب
ارجمند ،استاد ساعد باقری ،سال گذشته خدمت ایشان رسیدیم و این ایده و
ضرورت توجه به آن را در میان گذاشتیم و درخواست کردیم که به همت ایشان
این گنجینة مدیریتی نهفته در ادبیات ایران را به جامعه معرفی کنیم.
تسلط ایشان به متون ادبی عمیق و گسترده است و این شاعر و استاد ادبیات
درواقع از مصالح کهن ادبی برای خلق یک اثر ادبی جدید استفاده کرده است.
محتوای این کتاب ارزشمند چندالیه است و باید مطالب آن را دقیق و بارها خواند
تا آن را بهتر درک کرد.
به سهم خود و از جانب گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،انتشار این اثر را به جامعة
بزرگ فعاالن اقتصاد و مدیریت کشور تبریک میگویم و همانطور که آقای
فیروزان گفتند ،ما میکوشیم این راه را با جدیت ادامه دهیم و امیدوارم شاهد
انتشار آثار ارزشمند و متعدد در این جهت باشیم».

سهیل محمودی؛ ماندگاری اندیشة مکتوب

دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل
دکتر صیدی :بر خالف تمام
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی-
حامی اصلی انتشارکتاب «مدیر
زحماتی که در کشورمان
باش ،رئیس!» -سخنران بعدی
کشیده شده و میشود،
این آیین بود .او با اشاره به
همچنان میبینیم که «در
سخنان مدیرعامل شهر کتاب
حال توسعه» هستیم .زیرا
در باب نقش فرهنگ و اقتصاد
هنوز مسئلة فرهنگ در این
در توسعه گفت« :درست است
جامعه حل نشده است
که همچنان بر سر زیربنا بودن
اقتصاد یا فرهنگ در امر توسعه
مناقشه وجود دارد ،اما من ،از همان هنگام که با اندیشههای دکتر شریعتی آشنا
شدم ،به این نتیجه رسیدم که فرهنگ زیربنااست.
ایران یک درصد مساحت جهان و یک درصد جمعیت جهان را داراست .بنابراین
شاید انتظار میرود سهمش از منابع طبیعی جهان هم یک درصد باشد .اما کشور
ما هفت درصد از منابع خدادادی جهان را در اختیار دارد .یعنی هفت برابر سهم
مورد انتظار از منابع طبیعی برخوردار است .با این همه واقعیت این است که
میزان درآمد و تولید ناخالص داخلی کشورمان حتی کمتر از یک درصد از کل
تولید ناخالص در جهان است .با توجه به این مسائل میفهمیم که نقش فرهنگ
در توسعه چیست.
بر خالف تمام زحماتی که در کشورمان کشیده شده و میشود ،همچنان میبینیم
که «در حال توسعه» هستیم .زیرا هنوز مسئلة فرهنگ در این جامعه حل نشده
است .تولید ناخالص داخلی ما در یک سال  350میلیارد دالر است .این در حالی
است که درآمد شرکت سامسونگ در پایان سال  2015میالدی  178میلیارد
دالر (یعنی بیش از  50درصد تولید ناخالص داخلی ایران) بوده است .از نظر من
این مسائل مرتبط با مسائل و کاستیهای فرهنگی است».
او با طرح این سوال که چرا توسعه در غرب رخ داد نه در شرق؟ گفت« :چون غرب
مسئلة فرهنگ را جدی گرفت و کتاب از حالت دکوراتیو و اسباب فضلفروشی به
کاالیی تجاری و جاری در زندگی مردم تبدیل شد.
بهعنوان یک دانشجوی مدیریت و همچنین ادبیات ،کتابهای زیادی از غربیها
و شرقیها در زمینة مدیریت خواندهام .اما باور کنید اغلب این کتابها نکتههای
واقعا جدید و بدیع برای من نداشتند .این در حالی است که بهطور مثال گلستان
سعدی سرشار است از این نکتهها».
دکتر صیدی سپس با اشاره به انگیزههای مدیریت گروه سرمایهگذاری خوارزمی

سهیل محمودی ،شاعر نامی و مردمی و صدای آشنای رادیو نیز با نفس گرم خود
بر صمیمیت مراسم رونمایی از کتاب «مدیر باش ،رئیس!» افزود .محمودی که
یار دیرآشنای ساعد باقری و همچنین دکتر صیدی مدیرعامل شرکت خوارزمی،
حامی اصلی انتشار این کتاب است ،از تجربة مدیریتی دوست و همراه دیرآشنای
خود ساعد باقری در رادیو و تلویزیون سخن به میان آورد و گفت:
«حاصل آن افکار و اندیشههای مبتنی بر مدیریتی خالق و متاثر از ارزشهای
فرهنگی و انسانی در قالب کتاب «مدیر باش ،رئیس!» تجلی یافته است».
محمودی با بیان اینکه امر مدیریت در ذات خود یک کار فرهنگی است ،گفت:
«حجتاله صیدی با تخلص شعری «مهیار کاوه» از اهالی دیرین عرصة فرهنگ
و ادبیات است که وارد حوزههای
اقتصادی و مدیریتی نیز شده
است و این اتفاق مبارکی است.
چون اهالی فرهنگ در هر کاری
سهیل محمودی :دکتر
که وارد میشوند ،اغلب موفق و
حجتاله صیدی با تخلص
سربلند بیرون میآیند .اما برعکس
شعری «مهیار کاوه» از اهالی
این قضیه چه بسا فاجعه است.
دیرین عرصة فرهنگ و
بهعنوان مثال ،مدیرانی در رأس ادبیات است که وارد حوزههای
برخی امور فرهنگی قرار داشتهاند،
اقتصادی و مدیریتی نیز شده
که از اهالی فرهنگ نبودهاند و به است و این اتفاق مبارکی است
همین واسطه آسیبهای فراوانی
متوجه فرهنگ شده است».
او همچنین با مقایسه حمایت از تالیف و انتشار کتابی مانند «مدیر باش ،رئیس!»
با تبلیغات محیطی در سطح شهر گفت« :اثر تبلیغات محیطی زودگذر و میرا
است ،اما امر فرهنگ و اندیشة مکتوب ،انعکاسی عمیق و طوالنیمدت در جامعة
مخاطبان خود دارد و گاهی تاثیرگذاری فرهنگی یک کتاب شاید  20سال پس
از انتشارش درک شود».

هنرنمایی حسامالدین سراج

حسامالدین سراج ،هنرمند شاخص
موسیقی اصیل ایرانی نیز از مهمانان
مراسم رونمایی از کتاب «مدیر باش،
رئیس!» بود که دقایقی کوتاه پشت
تریبون قرار گرفت و پس از سخن
گفتن در باب شخصیت ادبی ساعد
باقری و شباهت دکلمه (متنخوانی)
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او با دکلمة شاعر فرهیخته قیصر امینپور ،حاضران این مراسم را به شنیدن
آوای گرم خود با ابیاتی زیبا از مثنوی مهمان کرد.

روایت میکرد .بازخوانی این مقاله مورد استقبال و تشویق گرم حضار قرار
گرفت.

کاظمی دینان؛ اهمیت اعتنا به فرهنگ

دکترحسن خجسته؛آموزش اخالق مدیریت

رضا کاظمی دینان ،رئیس انجمن روابط
عمومی ایران و مشاور رئیس کل بانک
مرکزی نیز بهعنوان یکی از مهمانان
در سخنانی کوتاه در مراسم رونمایی
از کتاب «مدیر باش ،رئیس!» ضمن
تبریک انتشار این اثر ،تاکید کرد توسعة
پایدار بدون اعتنای جدی به فرهنگ
امکانپذیر نیست .زمانی میتوانیم
کشور را موفق بدانیم که مردم آگاه و
دانا داشته باشیم .در این صورت توانا
هستیم و جامعة شاد و موفقی خواهیم
داشت».

ساعد باقری؛ فکر میکردم نشدنی است!

پس از برگزاری آیین رونمایی کتاب
«مدیر باش ،رئیس!» با حضور نویسنده،
مدیران عامل شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی و شهر کتاب و تنی چند از
اهالی فرهنگ و هنر و ادب ،نوبت به
ساعد باقری ،پژوهشگر ادبیات ،شاعر
نامی و نویسندة این کتاب رسید تا پشت
تریبون قرار گیرد.
او ابتدا با فروتنی از نقش موثر دکتر
حجتاله صیدی در خلق این اثر سخن
گفت:
«روزی که این پیشنهاد از سوی دکتر
صیدی به من ارائه شد ،فکر کردم نشدنی باشد .میگفتم که متونی همچون
«سیاستنامه» که در آنها بهطور مثال به جایگاه نویسندگان در سمت
راست ،نظامیان در سمت چپ و علما روبهروی
پادشاه اشاره شده است ،برای مخاطب امروز چقدر
میتواند جذاب باشد؟ همچنین طرح این مباحث
شاید برای آنچه مورد انتظار دکتر صیدی است،
نتواند مفید باشد .اما پس از اینکه دکتر صیدی
برای من یکی دو مثال ذکر کرد و در اطراف نگاه و
نوع انتظاراتش سخن گفت ،فکر کردم میشود در
حوزة وسیعتری این مباحث را عنوان کرد .از اینرو
دست به کار شدم.
ساعد باقری با بیان اینکه این کتاب مشتمل بر دو
فصل است ،افزود« :هر فصل دارای شش مقاله است
و در پایان هر مقاله «ملحقه»ای داریم که همان
گزیدههای متون کهن پارسی است».
آنگاه نویسندة کتاب «مدیر باش ،رئیس!» متن
کامل اولین مقاله از این کتاب را با بیانی گرم برای
حاضران در مراسم بازخواند .مقالهای که محتوای
آن به یکی از تجربههای مدیریتی نویسنده در رادیو
بازمیگشت و به شیوایی روح حاکم بر کل اثر را
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دکتر حسن خجسته ،معاون طرح و
برنامة سازمان صدا و سیما و مدیر
سابق صدای جمهوری اسالمی
ایران نیز در دقایق پایانی این
مراسم به جمع حاضران پیوست.
او که استاد علوم ارتباطات
دردانشگاه نیز هست ،تالش ساعد
باقری را ستودنی توصیف کرد و
گفت:
«متاسفانه هم در ایران و هم در
بخش اعظمی از دنیا ،مدیریت
مبتنی بر نگاه طبقاتی است .به
گونهای که وقتی فردی به جایگاه مدیریتی میرسد ،از امتیازات و مزایایی
برخوردار میشود و از همین رو ،برای خود منزلتی خاص در نظر میگیرد.
این مزایا ،خصلتهایی را به دنبال دارد و فرد مدیر را در نظام طبقاتی
مدیریتی قرار میدهد و بین او و دیگران فاصله ایجاد میکند.
اگر بتوانیم ساختار حاکم بر نظام مدیریت اجرایی را در دورهای  10ساله
عوض کنیم ،به قول استاد باقری ،او دیگر «رئیس» نیست ،بلکه «مدیر» است.
کتاب «مدیر باش ،رئیس!» میتواند نقش مفیدی در آموزش اخالق مدیریت،
مبتنی بر ادبیات کهن ،اما در چهارچوبی جدید ،داشته باشد».

حضور چهره هاى فرهنگى و هنرى درمراسم :

در آيين رونمايى از كتاب «مدير باش ،رئيس!» چهره هاى نام آشنايى
چون فاطمه راكعى ،سيد محسن و سيد حسين موسوى بلده ،اسرافيل
شيرچى ،رسول مرادى ،بيوك ملكى ،وحيد اميرى ،سيد عباس
سجادى ،سيد اكبر ميرجعفرى ،جواد زهتاب ،خليل جوادى و همچنين
خانواد ههاى مرحوم سيد حسن حسينى و مرحوم قيصر امينپور حضور
داشتند.

جشن کتاب
سهیل محمودی

یادداشتیدرحاشیةانتشارکتاب«مدیرباش،رئیس!»

جادوی تمثیل در روایت
عقالنیتوخالقیت

ساعدجان باقری را باید از نزدیک ببینی و بشناسیاش .البته اگر مانند من سیوچهار
سال با او همدم لحظهها و همراه روز هرروز باشی که عالی خواهد بود .اکنون که این
موقعیت و فرصت برایت فراهم نشده ،با چند جملة کوتاه و موجز میگویم که اولین
خصلتی که در او خواهی دید ،هوشمندی و فرزانگی است؛ یا به تعبیری دیگر دقت و
مروت .اندیشهای ژرف و عواطفی عمیق .این دو ویژگی را شاید بهطور توأمان در همة
انسانها و اطرافیانت نیابی و نبینی .دو گوهر گرانسنگ هوشمندی و فرزانگی به لطف
حق و نیز با مراقبت و سلوک خود او در وجود ساعد متبلور است.
ساعد باقری در آنچه امور متعارف و جاری زندگی است ،انسانی است دقیق و اهل
توجه .شخصیت بیرونی او گره خورده با عقالنیت و خردمندی .البته آن هم نه آن عقل
و هوشی که گاه ،با لحن منفی از آن یاد میکنیم ،یعنی عقلی زیادی مصلحتاندیش،
بلکه عقل و هوشی که برخاسته از فرهیختگی و اندیشیدن و تجربة زیستن در شرایط
متفاوت و با نحلهها و جماعتهای گوناگون است و بر دانشی ارجمند و مطالعاتی
درخور تکیه دارد.
از سویی دیگر ساعد باقری شاعر است و هنرمند .ذوق و عاطفه و احساس ،بخش مهمی
از وجود و شخصیت اوست .خالقیت هنری و عواطف شاعرانه در او چشمگیر و ستودنی
است .این دو وجه بیرونی و درونی از او انسانی ساخته صاحب کمال و ارجمند که دست
به هر کاری بزند ،رنگ زندگی و جلوة َمنِش او را میگیرد .باز هم میگویم باید مانند
بنده سالها با او و در کنار او به سر برده باشی تا دریابی چه میگویم و چه ارزشهایی
در او سراغ دارم .چراکه معموال همعصران ما ساعد را به شعرهایی محکم و استوار و
دانش ادبی و صدایی باشکوه و پرطنین و چهرهای باصفا و صمیمی میشناسند .البته
ِ
شناخت از را ِه دور هم در جای خود بااهمیت و ارجمند و مناسب است.
این
حاال تصور کن که این شخصیت با جامعیتی که پیشتر متذکر شدم ،بخواهد اثری را
پدید آورد که در حوزة مدیریتی و کاربردی و رئال است .آن هم در زمانی که بیش از
نیم قرن از زندگیاش گذشته و تجربه و دانش و ذوق و خالقیت و انصاف و درک و
شعورش در اوج کمال و پختگی است.
ساعد باقری با تجربة زندگی هنری و نیز تجربة گاه به گاه مدیریت در بخشهایی از
صدا و سیما و حوزههای فرهنگی و ادبی ،به پیشنهاد دوست مشترک و همدم و همدل
سالهای دور و نزدیک ما ،جناب دکتر حجتاله صیدی ،که به چندین هنر وجود
ارجمندش آراسته است ،دست به تالیفی زده که موضوعاتش مبتنی است بر عقالنیت
و خالقیت و احساس و عاطفه.
«مدیر باش ،رئیس» اثری است برخاسته از نوعی دلمشغولی که با احساس مسئولیت
و ارائة طریق همراه است .نویسنده تالش کرده متنی را پدید آورد که در فرهنگ ایران
و در زبان فارسی جای خالیاش بهخوبی حس میشود .ترجمههایی در این خصوص
دیدهایم؛ ترجمههایی که بیشترشان با فرهنگ ایرانی شرقی ما فاصلهشان فراوان است.
در این حوزه ،نوشتهها و آثار مکتوب ترجمهشده که با شرایط فرهنگی و بومی ما کامال

قابل تطبیق باشد ،حکم سیمرغ و کیمیا دارد.
ساعد باقری در «مدیر باش ،رئیس» با قلمی صمیمی و خودمانی و با سادگی و به دور
از افاضات مثال فاضالنه یا حتی نظریهپردازیهای برخاسته از جایگاه رفیع برج عاج(!)
سعی کرده از خاطرات و تجربهها و برداشتهایش با ما سخن بگوید؛ به فرهنگ غنی
این مرز و بوم تکیه کند و در آخر هر بخش از صحبتهایش نمونههایی از گنجینة
ادب و نثر و شعر فارسی را هم چاشنی کند که به درک بهتر و عمیقتر مباحث و
موضوعات مطروحه بینجامد.
بیان ساده و در عین حال جدی و عمیق ساعد باقری در این کتاب مصداق روشن همان
چیزی است که ما در مباحث ادبی و فنون بالغی بدان میگوییم «سهل و ممتنع».
آسان غیرممکن .این هنری است ستودنی و درخور توجه که پیچیدهترین
سادة دشوار.
ِ
موضوعات و مشکالت و مفاهیم را بهگونهای بگویی و بنویسی که بهراحتی قابل درک
و فهم شود .میگویند که معموال فیلسوفان سادهترین مفاهیم را به غامضترین زبان
بیان میکنند و شاعران و هنرمندان راستین ،پیچیدهترین مسائل عالم و مباحث
هستیشناسی را با سادهترین و راحتترین و قابل فهمترین کلمات و نحوة بیان عرضه
کردهاند .هنر ساعد باقری در این کتاب همین است؛ «سهل و ممتنع» .و این ویژگی
در بیان و زبان و گفتار و نوشتار بهآسانی به دست نمیآید ،مگر آنکه شخص صاحب
ذوق و برخوردار از استعداد ،سالها با متون ادب فارسی به استمرار و عاشقانه و
مشتاقانه زیسته باشد.
اما وقتی میگوییم ریش ه در فرهنگ ایران و ادب فارسی ،من بالفاصله به یاد یکی از
بهترین و اثرگذارترین شیوهها در متون نظم و نثر میافتم و آن «تمثیل» است .جادوی
سحرکنندة کالم شیخ اجل سعدی در نظم و نثر و موالنا در مثنوی و میرزا صائب
تبریزی در غزل ،بیش از هر چیز بر تمثیل بنا شده است .تمثیل در یادآوری و هشدار و
زنهار و تفهیم صمیمانه یک مفهوم و یک موضوع ،نقشی معجزهبخش دارد .در این اثر،
ساعد باقری عزیز ،بیش از هر چیز از تمثیل برای عبور از پیچ و خم کوچههای مفاهیم
و توضیحات آنها بهره برده؛ و فکر نمیکنم اگر کسی به جز یک شاعر به موضوعاتی
از این دست میپرداخت ،میتوانست این همه از عنصر تمثیل بهره ببرد .این فقط از
یک شاعر برمیآید ،آن هم کسی مانند ساعد باقری که با زیر و بم شعر و نثر فارسی
آشناست و در این حوزه استادی است ورزیده و توانا.
در کنار اینها ،بهرهگیری او از برخی حکایات و اشعار و استنادش به متون گذشتة ادب
فارسی ،خود نشانة استمرار زیستنش در طی دههها با اینگونه آثار است.
کالم آخر اینکه شما در «مدیر باش ،رئیس!» با جذابیتی در گفتار و نثر و زاویه
دید نویسنده روبهرویید که اینها برآمده از تجربه و صمیمیت و نیز صدق و صفای
راوی  -نویسنده است .این ویژگی را در قلم و مکتوبات و آثار کم کسانی میتوان به
شکل مجموعه دید .ساعد باقری نازنین یکی از آنهاست که قلیلاند و مغتنماند و
کمنظیرند.
شماره  - 25فروردین 95

19

بخشی کوتاه از کتاب «مدیر باش ،رئیس!»
بنا ندارم در اینجا بر اریکۀ وعظ بنشینم و دربارۀ آنچه شاید شما بیش از من
خواندهاید و شنیدهاید و تجربه کردهاید ،سخن بگویم .پس مدح راستگویی و
مذ ّمت دروغگویی و آثار مترتّب بر هر یک را به مطالب برگزیده از متون کهن
فارسی وامیگذاریم که در پیوند با این بخش کتاب ،خواهید خواند.
در اینباره فقط در گسترۀ موضوع اصلی بحث ـ محبوب و دوستداشتنی بودن
ـ شاید ذکر همین نکته کافی باشد که دروغ معموالً برای جلب نفع و یا دفع
دوربین آدمی چشماندازهای دور را بهدرستی نشان
ضرر گفته میشود و اگر
ِ
دهد ،سود حاصل از دروغ به رسوایی حاصل از کشف آن نمیارزد! معموالً
دروغها دیر یا زود ،و در مقیاس کم و زیاد ،فاش میشوند .اگر فقط یک نفر
روزی بفهمد که به او دروغ گفتهای ،دست کم پیش او دیگر محبوب نخواهی
بود و باید بپذیری که این منصفانه است.
سخن معروف منسوب به «ولتر» را به یاد بیاوریم که «دروغ به گلولۀ برفی
میماند ،هرچه آن را بغلتانی ،عظیمتر میشود».
مهم دیگر هم یادم آمد :بحث دروغ
ا ّما چرا ! ...یک نکتۀ ّ
مصلحتی .این اصطالح ،موافقان و مخالفان بسیار دارد
و به نظرم این همه بحث و گفتگو ندارد! آدم عاقل و
بالغی که مطلقاً «دروغ مصلحتی» را قبول ندارد ،اگر
فیالمثل از کوچههای تودرتوی تنگ و باریک در حال
عبور باشد و ناگهان ببیند که جوانی با جراحت شدید
در حال گریز است و به کوچۀ سمت چپ او میپیچد و
دقیقهای بعد ،جوانی دیگر را خشمگین و چاقو به دست
ببیند که از روبهرو میآید و میپرسد :از کدام طرف رفت،
قطعاً اگر مسئولیتپذیر باشد ،کوچۀ سمت راست را نشان
میدهد و خود نیز از مهلکه سریع بیرون میرود .ا ّما اگر
مسئولیتپذیر نباشد ،نهایتاً جواب او را به «سکوت» یا
«نمیدانم» برگزار خواهد کرد .همین آدمی که مطلقاً
اصطالح دروغ مصلحتآمیز را منکر است ،اگر در هنگام
مواجهه با این صحنه ،با دادن جواب راست ،جان هر دو
جوان ـ قاتل و مقتول بالق ّوه ـ را به خطر بیندازد ،قطعاً در
عقل او باید شک کرد.
ا ّما طرف دیگر بحث این است که در مواجهه با این
اصطالح یا اص ً
ال نمونههای عینی که بر آن تعبیر «دروغ
مصلحتآمیز» بار میشود ،باید پرسید :مصلحت چه
واقعیت آن است که مصادرۀ به مطلوب این
کسی؟!
ّ
اصطالح و دستاویز قراردادن آن برای جلب نفع شخصی
و یا گروهی و تیمی ،سبب شده است تا این همه با آن
ِ
وقت وقت ،و به هنگام پیش آمدن
مخالفت شود .در
موقعیت ،هرکسی میتواند بفهمد چه کاری درست است .اگر مصلحت ،صرفاً
ّ
ِ
مصلحت فرد یا باند و گروه و خانوادۀ او باشد و نه مصلحت عمومی و منفعت
توسل به این اصطالح قادر نخواهد بود که چراغ وجدانها را خاموش
عمومیّ ،
کند .پس این همه بحث و جدل دربارۀ اصطالح «دروغ مصلحتآمیز» کاری
اصل خدشهناپذیر ،چیرگی قطعی «راستی و درستی» است
است لغو و بیهودهِ .
طلع «حقیقت» میتابد.
که از َم ِ
مهمی زده است که
و ا ّما خواجه عبداهلل انصاری در یک بیت کوتاه ،حرف ّ
سادگی آن ،نباید باعث شود که پیشپا افتاده ،فرضش کنیم .اساساً عظیمترین
حقایق عالم ،که دانستن یا ندانستنش زندگی آدمی را زیرورو میکند ،غالباً
بسیار ساده و روان بیان میشود و گاه این سادگی باعث میشود که این حقایق
را به ناروا ،کمارج و تکراری بشمریم و این خطای بزرگ آدمیان است .و ا ّما
آن بیت:
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جز راست نباید گفت
هر راست نشاید گفت
در درستی گزارۀ نخست ،گمان نمیکنم که کسی تردید روا دارد ،ا ّما گزارۀ دوم
ّ
محل تأ ّمل و تدبّر است :هر راست نشاید گفت.
مهم
به بحث دروغ مصلحتی و جوانب آن برنمیگردم ،ا ّما یکی از جنبههای ّ
دیگر در مبحث «چه بگوییم و چگونه بگوییم» و «چه نگوییم و چگونه نگوییم»،
متضمن ِ همان بخش آخر بند دوم از تع ّهدنامۀ اعضای باشگاه «محبوبان
ّ
استثنایی» است:
وصیت صاحب قابوسنامه
« ...ا ّما آن راست که به دروغ مانند است نیز مگوی ».این ّ
است به فرزندش .نویسندۀ کتاب ،امیر عنصرالمعالی ،در باب «آداب سخن گفتن»
محتشمان بارگاه «امیر
حکایتی جالب نیز نقل کرده است؛ از روزگاری که در شمار
ِ
ابوالسوار» پادشاه گنجه بوده.
ّ
ابوالسوار» را پادشاهی
«امیر
قابوسنامه،
صاحب
ّ
بزرگ و زیرک و عادل و شجاع و فصیح و متکلّم
و پاکدین خوانده ،آنگاه ماجرای حکمتآمیز خود
را با او بازگفته .از این قرار که شاه گنجه بسیار به
عنصرالمعالی احترام گذاشته و به اصطالح امروزیها
او را تحویل گرفته و ساعتها با هم از هر دری سخن
میگفتهاند ،تا یک روز اوضاع و احوال والیت گرگان
را از او جویا میشود .عنصرالمعالی میگوید:
حال ناحیۀ گرگان از من پرسید ،من گفتم:
«چون امیر از ِ
در آنجا ،دهی در ناحیۀ کوهستانی واقع است .زنان آن
دِه ،چون از چشمه ،آب بردارند و سبو بر سرنهند و
بازگردند ،یکی از آنان ،پیشاپیش حرکت میکند و نیک
در راه بنگرد و جستجو کند .سبب این کار آن است که
در زمینهای آن ده ،کِرمی است سبزرنگ ،و آن پیشرو
هرکجا که آن کرم یابد ،از راه به یک سوی افکند تا
آن زنان پای بر آن کرم سبز ننهند ،چون اگر کسی از
ایشان پای بر کرم نهد و کرم در زیر پای او بمیرد ،فورا ً
آن آبها در سبوها گندیده شود و باید دوباره برگردند
و سبوها بشویند و از چشمه آب بردارند .چون من
روی ترش کرد و سر
ابوالسوار
این سخن گفتم ،امیر
ْ
ّ
بگردانید و چند روز با من سرگران بود.
تا یک روز پیروزان دیلم با من گفت :امیر از تو گله کرد
که فالنی مردی دنیادیده و سرد و گرم چشید ه است،
چرا باید با من چنان سخن گوید که با کودکان گویند!
من ـ عنصرالمعالی ـ فورا ً قاصدی از گنجه به گرگان فرستادم و شهادتنامهای
تهیه کردم و فرستادم تا همۀ بزرگان و معاریف
(به تعبیر امروزیها استشهادی) ّ
از جمله رئیس و قاضی و خطیب و جملۀ علما و اشرافِ گرگان امضا کردند که
«آری ،این دِه ،به چنین نام در این ناحیه است و ماجرای کرم سبز و آن آبهای
سبو ،همه ،حقیقت محض است».
پس از چهار ماه این شهادتنامه از گرگان به دست من رسید و در این چهار
ابوالسوار همچنان با من سرسنگین و بیاعتنا بود .چون آن شهادتنامه،
ماه ،امیر
ّ
تبسم کرد و گفت :من خود دانم که از چون
پیش وی نهادم ،بدید و بخواند و ّ
تویی دروغ نیاید ،ا ّما خود انصاف ده ،آن راست ،به چه سبب باید گفتن تا
سخن
چهارماه عمر صرف کنی و دویست تن گوا ِه شهادتنامه بیاوری ،تا آن
ِ
راست ،از تو قبول کنند؟»

فریدون عموزاده خلیلی
 40و چند سال است که یک
پارادوکس ساده اما عجیب در
ذهنم تالطم دارد؛ تالطمی که
گاهی شدت گرفته و گاهی
آرامش .پارادوکس میان اقتصاد و
فرهنگ .گرچه در آن روزهای 14
سالگی ،من نباید درکی از مفهوم
اقتصاد و فرهنگ داشته بوده
باشم ،اما حتما جدال پنهان میان
پول و دل را خوب میفهمیدم.
میفهمیدم چیزهایی هست که بچههای  14ساله
دوستش دارند و دلشان میخواهد ،آرزوهایی که گاهی
حتی چندان بزرگ هم نیست ،اما نمیتوانند به آن
برسند ،برای آنکه یک مانع اساسی سر راهشان هست،
مثل آرزوی دیدن فیلمهای بزن بزن یا سرگذشتدار
(آن موقع به فیلمهای ملودرام خانوادگی میگفتیم
سرگذشتدار!) مثل «گنج قارون» و «سلطان قلبها»
که عکسهایش را با حسرت روی سردر تنها سینمای
شهرمان  -ستاره  -میدیدیم و نمیتوانستیم بلیتش را
بخریم و برویم تماشایش کنیم .یا کتابهای «تنتن»
بورنگ
که تازه تازه با جلدهای گالینگور و خوشآ 
چاپ شده بود ،با تصویرهای شگفتانگیزش که مثل
یک فیلم عجیب افسونزدهمان میکرد و از پشت تنها
کتابفروشی شهرمان  -کتابفروشی مشیری  -بهت
چشمک میزد و نمیتوانستی داشته باشیشان ،یا
مجلههای رنگارنگ ورزشی با عکسهای فوتبالیستهای
محبوبم  -پروین ،کالنی ،حجازی  -یا مجالت مخصوص
بچهها ،دختران ،پسران و کیهان بچهها که روی تنها
دکة روزنامهفروشی شهرمان -هاشمی  -چیده شده بود
و تو نمیتوانستی...
چرا میتوانستم ،این یکی را دیگر میتوانستم .کیهان
بچهها آن موقعها پنج ریال بود و من میتوانستم پول
توجیبیام را که روزی یک ریال بود ،نگه دارم و در
زنگهای تفریح از خیر خریدن شیرمال که آن همه
عاشقش بودم و بهترین چیز برای گرسنگی بین زنگهای
مدرسه بود ،بگذرم ،تا وقتی روزهای یکشنبه هر هفته
از مدرسه برمیگردم ،بروم سراغ آقایهاشمی و کیهان
بچههای هفتگیام را که برایم کنار گذاشته بود بگیرم و
توی راه تا خانهمان که در سالهای  14سالگیام انگار
تا بینهایت دور بود ،بیشترش را بخوانم و وقتی به خانه
رسیدم ،دیگر چیز زیادی برای خواندنم نمانده باشد...
باید همین روزها بوده باشد ،دروغ چرا ،روزش را دقیقا
یادم نیست ،اما سالش را چرا ،فصل و سال و ماهش
را چرا؛  14ساله بودم .در روزهایی شبیه همین روزها.
بالتکلیف میان پارادوکس هوای اسفند و فروردین ،میان
پارادوکس سبزة عید و باروت چهارشنبهسوری ،میان
صدای دهل و سرنای میرنوروزی و دایره زنگی حاجی
فیروز .کیهان بچههایم را خریده بودم ،در راه طوالنی
مدرسه تا خانه بیشترش را خوانده بودم و حاال نشسته
بودم توی اتاق روی فرش و به عملیکردن تصمیمی
فکر میکردم که ناگهان همانجا مثل یک آتشفشان از
ذهنم فوران کرده بود:
چرا من خودم مجلهای منتشر نکنم؟ واقعا میگویم .به

یک پارادوکس ساده اما عجیب
ذهنم زد که بنشینم و خودم مجله خودم را منتشر کنم.
و نشستم و شروع کردم به نوشتن .سرمقالهاش
را یادم هست دربارة چهارشنبهسوری نوشتم
که« :چه رسم خوبی است» و با این پند
اخالقی پایانی که« :آخرش که میخواهید
بروید خانهتان ،از خاموششدن آتش مطمئن
شده باشید ».و نشستم خودم جدول پنج در
پنجی تنظیم کردم و خودم شعرش را یکشبه
سرودم« :این روزا که نوروزه /نقل و آجیل از
همه جا میریزه »...و شاید به همین دلیل بود
که دیگر هیچوقت دوروبر شعر نگشتم .نشستم
داستانش را خودم نوشتم .االن بعد از حدود  42سال
هنوز یادم هست آن داستان را .داستان پسر نوجوانی
به نام مرتضی  -حتی اسمش را یادم هست و نمیدانم
چرا مرتضی  -که پسر درسخوانی است ،اما پدر ندارد
و مادرش کمتر حواسش به اوست ،گرفتار دوستهای
ناباب میشود ،درنهایت او را سیگاری میکنند (یعنی
سیگاری بودن اوج خالفکاریای بود که در آن 14
سالگی معصومانه برای مرتضی به ذهنم میرسید!) و
یک روز که با رفقای نابابش کنار رودخانة شهرشان (این
هم البد یکی از حسرتهای پنهانماندة بچههای کویر
بود که در عمر  14سالهشان هنوز رودخانهای ندیده
بودند!) نشسته و سیگار میکشد ،مادرش او را میبیند
و الی آخر...
نوشتنیها که تمام شد ،نشستم فکر کردم با خریدن یک
دفترچة  40برگ بیخط (اصرار داشتم بیخط باشد تا
حس مجلهای داشته باشم نه دفتر مشقی) میتوانم پنج
تا مجلة  16صفحهای آماده کنم ،در قطع دفترچة 40
برگ که تقریبا همان قطع کیهان بچهها بود.
چیزی که الزم داشتم ،کاربُن بود .داییام کارمند
مخابرات راهآهن بود که آن موقعها بهش میگفتند
تلگرافخانه .و توی دست و بالش پر بود از کاربنهای
الجوردی .رفتم چند تا کاربن از او گرفتم و نشستم
به تمرینکردن تکثیر کاربنی .در تحیرات کودکی من
کاربن پدیدهای شگفتانگیز بود .پدیدهای که قادر بود
هر آنچه مینوشتی و میکشیدی ،با رنگی رویایی در
صفحهای دیگر کپیشان کند.
حاال کاربنهای شگفتانگیز را داشتم و فقط آن دفترچة
 40برگ بیخط را میخواستم تا کار نوشتن و تکثیر
مجلهام را آغاز کنم .قیمت دفترچة بیخط  40برگ
گمانم چهار ریال بود و من تازه پول توجیبیام را داده
بودم به مجلة کیهان بچهها.
فکر کردم اگر بتوانم با یک دفترچة  40برگ ،مجلهای
در تیراژ پنج نسخه منتشر کنم و بتوانم هر نسخهاش
را  2ریال به بچههای همسایه و فامیل بفروشم10 ،
ریال گیرم میآید که میشد آن موقع باهاش یک بلیت
سینما ستاره (ردیف جلو ،روی صندلیهای آهنی تاشو
ارج) خرید ،وگرنه که میتوانستم چهار ریالش را برای
ادای قرض پول دفترچه بدهم که باید از مادرم میگرفتم
و شش ریالش هم...
یادم نیست که آن موقع در رویای پیش از عید 14
سالگیام به این ماجرا با همین دقت فکر کردهام یا نه .اما
یادم هست که در تعطیالت پیش از عید ،سه روز تمام
نشستم سر مجله نوشتن .اول جلدش را آماده کردم با

عنوان و لوگو و تصویر روی جلد و قیمت :مجلة «دنیای
کودک» برای بچههای خوب ،قیمت :فقط  2ریال!
تصویر روی جلدش را همان پسری کشیدم که روبهروی
رودخانه است و دارد سیگار دود میکند .و مادرش هم
از کمی دورتر دارد نزدیک میشود .تصویر روی جلد و
تصویرهای داخلی مجله باید رنگی میشد ،اما بدتر این
بود که بعد از آنکه اولین صفحه را شروع به نوشتن
کردم ،دیدم نسخههای چهارم و پنجم زیر کاربن ،خیلی
کمرنگ شدهاند ،درنتیجه مجبور شدم دو بار کل مجله را
رونویسی کنم ،دو بار تصویرها را بکشم ،دو بار تصویرها را
رنگ کنم و این تقریبا تمام سه روز تعطیلی آخر اسفندم
را پر کرد.
همة امیدم این بود که در روزهای عید که بچههای
فامیل و آشنا ،هم بیکارند و هم عیدی گرفتهاند ،مجلة
دنیای کودک مرا بخرند...
اما روزهای عید یکییکی آمدند و رفتند ،خویش و قوم
و فامیل با بچههایشان آمدند و رفتند ،دایی ،عمو ،عمه
و خاله و همة بزرگترها کلی تشویقم کردند و آفرین
گفتند که من چه بچة بااستعدادی هستم و سرکوفتم
را به بچههایشان زدند که ببینید ،از فالنی یاد بگیرید و
بعد آنهایی که خواستند بیشتر تحویلم بگیرند ،گفتند:
یکی از این کتابچهها رو بده این بچه بخونه ،باالخره بهتر
از ولگشتنه.
و تنها در یک مورد که من توانستم به خجالتم غلبه کنم
و بگویم اونجا نوشته قیمت فقط دو ریال ،شوهر عمهام
گفت :عیبی نداره میخونه برمیگردونه بهت.
و به این ترتیب اولین تجربة من برای غلبه بر پارادوکس
اقتصاد و فرهنگ و پول و دل ،اینچنین به پایان رسید.
نمیتوانم با قاطعیت بگویم شکست؛ چراکه پارادوکس
عمیقتر برای من اینجاست که بعد از  42سال هنوز
تکلیف حسهایم با آن تجربه روشن نیست و نمیدانم در
حسهایم بهعنوان یک تجربة تلخ ذخیره شده است ،یا یک
تجربة شیرین .هنوز آن لذت عمیقی را که در لحظه لحظه
دو بار نوشتن آن  16صفحه ،آن هم با خودکاری که باید
محکم به کاغذ میفشردی تا نسخة کپی پررنگ شود ،از یاد
نبردهام و حتی آن کبودی و درد لذتبخش انگشتهایم که
طی سه روز  32صفحه را محکم نوشته بود...
و از سوی دیگر آن بغض فروخورده را وقتی به سیزدهمین
روز تعطیالت بهار رسیدیم ،از پنج نسخة دنیای کودک
من فقط یک نسخة دستنویس برای من مانده بود و
چهار ریال بدهی که از پول توجیبیهایم برای دفتر 40
برگ رفته بود...
***
حاال این روزها بعد از حدود  42سال از آن روز ،بعد
از شنیدن این همه خبر بزرگ اقتصادی در عرصة
فرهنگ جهان :فیلمی که تریلیاردها فروخته است،
انیمیشنی در آمریکا که مفهوم اقتصاد سینما را عوض
کرده است ،کتابی که در انگلیس فروشی صدها میلیون
تیراژی داشته ،مجلهای که در ژاپن همچنان تیراژ
میلیونی دارد ...و وقتی به حال و روز اقتصاد و فرهنگ
در کشور خودمان نگاه میکنم و میبینم گویی جز با
پشتوانه و در چهارچوبهای حمایتی دولت اتفاق بزرگ
فرهنگی شکل نمیگیرد ...احساس میکنم همچنان آن
پارادوکس قدیمی در درونم به تالطم است.
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عکس :پیمان یزدانی

بورس
سحر قاسم نژاد

پرونده بازار سهام در سالی که با احتیاط شروع شد و با خوشبینی به آخر رسید

رونق بورس ،وامدار «برجام» است

اگر قرار بود هر سال در اقتصاد ایران اتفاقی بهعنوان اتفاق سال انتخاب شود ،قطعا
این عنوان در سال  94به توافق هستهای ایران و  5+1میرسید .این توافق برای
بازار سرمایه هم آنچنان اهمیت داشت که تقویم این بازار را در سالی که گذشت،
میتوان به بعد و قبل از به نتیجه رسیدن برجام تقسیم کرد.
بازار سهام دست کم در دو سالی که گذشت ،با واکنشهای گاه و بیگاه خود
نشان داد که تصمیم ندارد آیندة خود را به وعدههای حمایتی گره بزند .به عبارت
دیگر اهالی بورس ظاهرا به این اتفاق نظر نانوشته رسیده بودند که هرگونه
خوشبینی قبل از به نتیجه رسیدن قطعی توافق هستهای و اجرای برجام ریسک
باالیی است که عواقب آن را نمیتوان به جان خرید.
درنتیجه پربدیهی بود که تمام تکاپوی دولت و متولیان بازار برای خروج از رکود
به در بسته بخورد ،چون اصوال فعاالن بورس هرگونه تصمیمگیری جدید و اثرگذار
برای آینده حضور خود در این بازار را منوط به لغو تحریمها کرده بودند .بنابراین
حتی اعالم توافق اولیه هستهای هم نتوانست گره از کار تاالر شیشهای در نیمة
اول سال  94باز کند.
دست آخر هم پروندة فعالیت بازار سهام تهران در نیمة اول سال با زیان 1.5
درصدی بسته شد و این بدان معنا بود که اکثر سهامداران از سرمایهگذاری خود
سودی درخور انتظار نبردند و حتی بسیاری زیان هم کردند.
این در حالی بود که حرکت شاخص بورس تهران در سه ماه اول سال دست
کم دو درصد سود بهطور متوسط عاید سهامدارانش کرده بود .اما در ادامه و در
روزهای گرم تابستان دماسنج بازار وارد مدار نزولی شد و با افت  3.5درصدی،
عایدی  6ماهة سهامداران بهطور متوسط  1.5درصد زیان بود.
این افت شاخص آن هم درحالیکه توافق اولیة هستهای بین ایران و  5+1به امضا
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رسیده بود ،از نظر تحلیلگران از یک سو به دلیل تداوم مذاکرات و ابهام در به
نتیجه رسیدن قطعی بود و از سوی دیگر از افت قیمت در بازارهای جهانی ناشی
میشد .واقعیت هم این بوده و هنوز هم هست که بورس بهعنوان ویترین اقتصادی
کشور باید نشاندهندة تحوالت واقعی این اقتصاد باشد و این تحوالت مادامی
که تحریمها لغو نمیشد و اثرات آن به بخش تولید کشور نمیرسید ،سیگنال
مثبتی به کل فعاالن اقتصادی مخابره نمیکرد .اتفاق دیگری که امیدهای بازار
سهام را به آیندهای روشن کمرنگتر کرد ،افت قیمتها در بازار جهانی بود .به این
ترتیب و با افت شدید قیمت نفت و در شرایطی که سایة تحریمها هنوز سنگین
بود ،برآورد سهامداران از آیندة اقتصادی کشور دست کم در کوتاهمدت چندان
امیدوارکننده نبود.
همین ناامیدی هم باعث شد تالشهای متولیان بازار سهام برای بازگشت امید
به بورس از جمله افزایش دامنة نوسان از  4به  5درصد ،تالش برای فعال کردن
صندوق توسعة بازار سهام ،وعدة حمایت از طریق نهادهای حقوقی و همچنین
ارسال مستقیم گزارشهای مالی توسط شرکتها روی سامانة کدال هیچ ثمری
برای بورس به همراه نداشته باشد .این در حالی بود که با آغاز فصل مجامع و
مخابرة اخبار نهچندان امیدوارکننده از سوی شرکتها ،وضعیت بغرنجتر از پیش
هم شد.

 6ماهی که سخت گذشت

گزارشهای فصلی شرکتها نشان میداد که اکثر صنایع بورسی با رکودی شدید
دستوپنجه نرم میکنند .نتیجة همة این تحوالت اینکه بعد از مردادماه سراسر
منفی ،بازگشایی  8نماد بزرگ در اواسط شهریورماه ریزش دامنهداری را در تاالر

حافظ رقم زد.
درمجموع اینکه در نیمة اول سالی که پشت سر گذاشتیم ،بیش از  68ميليارد و
 890ميليون سهم به ارزش بیش از هزار و  139ميليارد ریال در  5میلیون و 930
هزار دفعه معامله شدند .بر این اساس هم میتوان گفت حجم معامالت در نیمة
ابتدای سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود  20درصد
رشد داشته .اما ارزش معامالت افت  21درصدی را ثبت کرده است.
نکتة دیگر اینکه میزان مشارکت سهامداران حقیقی که در بازه زمانی مشابه
در سال  93حدود  49درصد بود (خرید و فروش) ،در سال جاری به  55درصد
افزایش یافت .بررسیها نشان میدهد که در چهار ماه ابتدای سال مشارکت
حقیقیها در معامالت بیشتر از معاملهگران حقوقی بوده است .به عبارت دیگر
حقیقیها در روزهای سخت بازار بیشتر از حقوقیها به بورس تهران وفادار بودند
و ریسک بیشتری را برای ادامة حضور در این بازار پذیرفتند.
در این  6ماه پرماجرا شاخص بیشتر گروههای بورسی با روند منفی شاخص
کل همراهی کردند .بهطوریکه از میان  36گروه فعال بورسی 13 ،صنعت با
رشد شاخص مواجه شدند .در این میان ،گروههای ساخت وسایل و دستگاههای
لونقل و منسوجات بیشترین رشد شاخص را در نیمة اول سال94
ارتباطی ،حم 
به ثبت رساندند .از سوی دیگر گروههای الستیک و پالستیک ،استخراج نفت و
گاز و محصوالت چوبی بیشترین زیان از ابتدای سال را در میان صنایع بورسی
تجربه کردند.
نزول بورس در نیمة اول سال  94البته در حالی صورت گرفت که بازار پول با
حفظ پیشتازی خود در پرداخت سود تضمینشده کماکان رقیب سرسخت بازار
سرمایه در جذب سرمایهها به شمار میرفت .این در حالی بود که از مدتها
پیش این بازار چشم امید خود را به وعدههای دولت برای کاهش نرخ سود بانکی
دوخته بود .اما واقعیت این بود که بانکیها به این سادگی حاضر به عقبنشینی
خود نبودند و حاضر نمیشدند که در میدان داغ رقابت ،قافیه را به رقبا ببازند
و قدرت خود را در جذب سرمایه از دست بدهند .درنهایت هم تعهد به بازنگری
مستمر در نرخ سود بانکی عمال راه به جایی نبرد .در سوی دیگر در بازارهای
موازی دالر رشد  2.2درصدی را به نام خود ثبت کرد ،اما سکه با  2.9درصد
افت قیمت مواجه شد.

و تالش کرد تمام ناکامیهای نیمة اول سال خود را بهسرعت جبران کند.
در نتیجة همین تالش هم شاخص که برای مدتها در ارتفاع بین  60تا  65هزار
بندبازی میکرد ،ناگهان از میانههای کانال  65هزار واحد به پرواز درآمد و یک
ماه نشده یعنی در دوم بهمنماه از مرز  78هزار واحد گذشت ،یعنی تقریبا 13
هزار واحد رشد در کمتر از یک ماه.
اخبار آنچنان خوشحالکننده بود که محمد فطانت ،رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار ،اعالم کرد بازار سرمایه پس از اجرایی شدن جزئیات توافق هستهای در
دیماه و برداشته شدن تحریمها در مسیر خوبی به حرکت خود ادامه دهد.
آمارها هم نشان میدهد که در دو ماه زمستان  ،۹۴یعنی از آغاز دیماه تا
آخر بهمنماه  94بیشتر از یک میلیون و  ۱۴۳هزار نفر در بازارهای سهام
سرمایهگذاری کردند .در اين دوره ميانگين بازده سرمايهگذاري در تاالر شیشهای
به 25درصد رسید.
به این ترتیب نزولی که از دیماه  92سایهاش را در بازار سهام گسترده بود،
دیماه  94از این بازار رفت؛ روندی که باعث شد که در بازه زمانی دو ساله
ميانگين تعداد خريداران سهام در دو سال گذشته از سطح 950هزار نفر در هرماه
به 180هزار نفر برسد.
اما از ديماه امسال ورق برگشت ،بهطوريكه در ديماه تعداد خريداران با
صددرصد رشد به 366هزار نفر رسيد و در بهمنماه رقم تعداد خريداران سهام با
112درصد رشد از مرز 777هزار نفر عبور كرد .آمارهاي بورس تهران همچنین
نشان ميدهد كه با رشد 17.5درصدي بازده سرمايهگذاري در بورس در بهمنماه
امسال ميانگين بازده سهامداران در طول 11ماه امسال به 25درصد رسيد .البته
نباید فراموش کنیم که بخش زيادي از بازده سرمايهگذاري كسبشده در بورس
مربوط به دو ماه اخير است.
بر اساس آمار رسمی ،از ابتداي سال تا پایان بهمنماه شاخص كل بورس تهران
15هزارو 356واحد رشد كرده كه از اين مقدار 11هزارو 326واحد آن مربوط به
معامالت انجامشده در بهمنماه است .در بهمنماه امسال همچنين حجم و ارزش
روزانة معامالت بهترتيب 126و 116درصد رشد كرد .سرمايهگذاران در بهمنماه
گذشته 50ميليارد سهم را به ارزش 10هزار ميليارد تومان خريداري كردند كه در
طول دو سال گذشته بيسابقه بود.

فرابورس شگفتیساز شد

اسفندی که منفی آغاز شد

با وجود رشد شتابان دو ماه اخیر ،آخرین ماه سال برای
البته در روزهای سردی که بورس در بهار و تابستان94
بورس با احتیاط آغاز شد .به عبارت دیگر به نظر میرسد
گذراند ،فرابورس بهمراتب حال و روز بهتری داشت .به
در آستانة انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسالمی
این ترتیب که با تالشهاي صورتگرفته براي طراحي
که فضای سیاسی کشور را برای چهار سال دیگر روشنتر
بازارهاي جديد و تعريف ابزارهاي مالي كارا توانست
نزول بورس در نیمة اول سال  94البته
خواهد کرد ،بازار سرمایه ترجیح داده است که کمی
حجم سرمايههاي ورودي به اين بازار را افزايش دهد.
در حالی صورت گرفت که بازار پول با
ترمز کند و برای ادامه خرید و فروشهای خود منتظر
بازار فرابورس ايران باالترين نرخ رشد خود را در خرداد
حفظ پیشتازی خود در پرداخت سود
بماند .به این ترتیب همین احتیاط باعث شد با کاهش
به دست آورد و طي آن به ارزش معامالتي  4هزار و 814
تضمینشده کماکان رقیب سرسخت
ارزش سهام شرکتها و افزایش تقاضا برای فروش سهام،
ميليارد تومان دست يافت .اين بازار در پايان شهريور
بازار سرمایه در جذب سرمایهها به
نگرانیهای سهامداران برای روند آتی بورس بیش از
نسبت به ابتداي سال با  43درصد رشد ارزش معامالتي
شمار میرفت .این در حالی بود که از
پیش افزایش یابد.
خود را به  3هزار و 274ميليارد تومان رساند.
خود
مدتها پیش این بازار چشم امید
البته در میان این نگرانیها اتفاقات مثبتی هم رخ داد که
را به وعدههای دولت برای کاهش نرخ
در روزها و ماههای پیش رو میتواند سهامداران را دوباره
نیمة دوم سال ورق برگشت
سود بانکی دوخته بود
بر سرذوق بیاورد .از جمله این امیدواریها هم میتوان
نیمة دوم ماراتن  94برای بورس تهران داستانی کامال
به کاهش نرخ سود بانکی به  18درصد و احتمال کاهش
متفاوت نوشت .بهخصوص بعد از به پایان رسیدن سه
ماه پاییزی تقریبا بالتکلیف که همه منتظر خبرهای جدید بودند و سهامداران هم آن تا  16درصد اشاره کرد.
ترجیح میدادند صدور دستورهای خرید و فروش جدیدشان را بعد از اعالم تاریخ خبر خوش دیگر هم افزایش اقبال برای خرید سهام شرکتهای خودروساز
قطعی اجرای برجام موکول کنند.
بود که به دلیل انتشار برخی از اخبار در خصوص واگذاری داراییها و همکاری
به این ترتیب از  27دیماه که طرفین مذاکرات هستهای رسما خبر از اجرای مشترک با شرکتهای خارجی منتشر شد.
برجام و لغو تحریمها دادند ،شاخص بورس ناگهان روی سکوی پرتاب قرار گرفت بههرحال پروندة بورس تهران در سال  94در حالی بسته میشود که چانهزنی در
ادامه در صفحه 25
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سرمایه گذاری
علی طزرجانی

نقش«تشکلهایسرمایهگذاری»
در توسعة ایران
سالها میشود که در ارزیابی چرایی عقبماندگی توسعه در
ایران یا آفتهایی که طی چند سال گذشته به جان اقتصاد
ایران افتاده است ،کارشناسان و تحلیلگران زیادی نقش
ویژهای برای نهاد دولت قائل هستند .اینکه اقتصاد دولتی
ریشه همة ناکامیهای ما در پیشرفت اقتصادی است ،درواقع
یک نظریة قدیمی و جاافتاده است ،اما آیا تنها باید دولت و
رفتارهای دولتی را مقصر بدانیم؟ واقعیت آن است که دولتی
بودن اقتصاد و توسعه در ایران گرفتاریهای زیادی را در طول
تاریخ به وجود آورده است .نمیتوان این واقعیت را نادیده
گرفت که اقتصاد ایرانی بهخاطر دولتی بودن ضربههای مهلکی
را متحمل شده است ،ولی در کنار این واقعیت حتما باید به
این نکته نیز اندیشه کنیم که درست به موازات این پدیده،
مخصوصا طی سالهای گذشته ،فعاالن خصوصی اقتصاد،
تولیدکنندگان ،بازرگانان و سرمایهگذاران نیز به گونهای کامال
متفاوت از همنوعان و همنسالن خود در کشورهای توسعهیافته
عمل کردهاند .اقتصاد ایران به دلیل کدخدامنشیهای دولت
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در دهههای گذشته و بیشتر از هر زمان دیگری طی سالهای
گذشته بر قطر زیرساختهای معیوب اقتصادی افزوده است،
اما باید این پرسش را مطرح کنیم که غیردولتیهای بزرگ
تا چه حد سعی کردهاند که از قطر این زیرساختهای معیوب
کم کنند .مشکل اینجاست که در اقتصاد ایران و در روند
توسعة ایرانی ،رفتار دولتی مترادف است با رفتار ،اندیشه و
اخالق نفتی که شکل و شمایل و مختصات این مولفهها امروز
برای همه آشکار است .به عبارتی وقتی گفته میشود اقتصاد
دولتی ،تصویر نوعی از کارآمدیهای تکراری و ناکارآمدیهای
همیشگی در مقابل چشم ظاهر میشوند که کمک میکنند تا
درکی از معنای وابستگی اقتصاد به دولت و رفتارها و اخالقهای
نفتی در ذهن شکل بگیرد .اما این رفتار یا این تعریف فقط
مختص ارگانها ،سازمانها و پرسنل اجرایی دولت نیست،
بلکه میشود گفت کلیتی از اقتصاد ،شامل گروهها و نهادهای
خصوصی نیز در جهت این تعریف یا برداشت ذهنی از اقتصاد
دولتی شکل گرفتهاند .به عبارتی معنای اقتصاد دولتی تنها

وابستگی اقتصاد به شکل عینی و وجود خارجی دولت نیست ،بلکه این واژه در ذات
و روح خود نوعی ناکارآمدی را نمایندگی میکند که حتی بسیاری از خصوصیها
نیز به آن مبتال هستند .منتها چون در ایران زیرساختهای اقتصادی و همچنین
شکل گرفتن بوروکراسی دستوپاگیر ،بهطور مستقیم ناشی از فعالیت دولتها طی
سالیان گذشته است ،بخش خصوصی نیز عادت کرده است تا تنبلی مفرط خود را
زیر سایه ناکارآمدی موجود در بدنة اقتصاد وابسته به نهاد دولت مخفی کند .در
کشورهای توسعهیافته ،بخش خصوصی بیشتر از آنکه بخواهد یک گروه مردمی و
فعال در حوزههای اقتصادی و اجتماعی باشد ،یک فرهنگ را نمایندگی میکند که
شناسة آن عدم نیاز به دولت در پیشبرد اهداف توسعهای خود و جامعه است .در
این کشورها بهسختی میتوان دستدرازی را دید که سوی دولت کش آمده است،
یا همه در انتظار نشستهاند تا دولت تکانی به خود بدهد که به واسطة آن شاید آنها
نیز تکانی بخورند .بخش خصوصی به معنای دیگر ،فرهنگ تالش و دوری از فساد
است .چیزی که شاید در اقتصاد ایرانی برای خیلی از گروههای غیردولتی اقتصاد
درکی ملموس از آن وجود ندارد .ظاهرا اینجا همه پذیرفتهاند که راه موفقیت شنا
کردن در مسیر آب است .عینیت این ماجرا نیز فقدان انسجام همیشگی در
میان بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی اقتصاد است .ما بعد از
این همه سال که از اقتصاد دولتی نالیدهایم و راه برونرفت
از معضالت اقتصادی را در دور شدن از دولت تحلیل
کردهایم ،هنوز با تشکلهای اقتصادی برای تولیدکنندگان
یا انجیاوهای سرمایهگذاران داخلی بیگانهایم .واقعا
چرا با این همه مشکالت ریز و درشتی که در توسعة
کشور و در صدر اقتصاد ایران وجود دارد ،تولیدکنندگان
و شرکتهای سرمایهگذاری هنوز تشکل منسجمی ندارند
که مانند یک رکن دموکراتیک در مقابل اقتصاد دولتی از
اقتصاد ملی و توسعة برتر برای نسل آینده دفاع کند .این
دفاع درواقع ترویج فرهنگ درست اندیشیدن و دور شدن از
بسط و ترویج اخالق نفتی است .باور کنیم زمان بسیار تنگ
است .توسعهیافتهها تقریبا با سرعت نور پازل توسعة خود را دائم
تکمیل و بهروز میکنند .گروهی از کشورهای در حال توسعه نیز بر
همین اساس سعی میکنند بدون عقالنیت قدم از قدم برندارند .آن وقت
ایران با آن همه پتانسیلهای طبیعی و غیرطبیعی هنوز درگیر اقتصاد دولتی
است ،غافل از اینکه برخی خصایل فرهنگی اقتصاد دولتی ،یقة بخش خصوصی را
نیز گرفته است .خیلی جالب است که معترضان اقتصاد دولتی یا نولیبرالهایی که
از اقتصاد دولتی به ستوه آمدهاند ،خود طی سالیان گذشته همواره از بزرگترین
شرکای دولت در گرفتن پروژههای اقتصادی بودهاند .این تضاد خود نشان میدهد
که ظاهرا باور و فرهنگ اقتصاد دولتی در خون همة گروههای اقتصادی دویده است.
گویی به نوعی همه کارمند دولت هستند .به تشکلهای اقتصادی نگاه کنید ،از اتاق
بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی است تا تشکلهای رسمی کارگری و کارفرمایی،
تقریبا آدمهای زیادی از آنها یا زمانی کارمند دولت بودهاند ،یا امروز بهطور رسمی
دولتها و برنامههای آنها را نمایندگی میکنند .پس باید باور کنیم که گرههای
موجود بسی بزرگتر از آن چیزی است که ما گمان میبریم .فرهنگ نفتی اقتصاد
دولتی امروز دیگر فقط به سیاستها و برنامههای دولت در اقتصاد مربوط نمیشود،
بلکه گروههای خصوصی نیز موجود هستند که با اخالق و رفتار نفتی به گونهای،
منش و روشی دولتی دارند .اگر اینگونه نبود ،اکنون تشکلهای غیردولتی اقتصادی
و تشکلهای منسجم بنگاههای سرمایهگذاری ،در سطحی شکل گرفته بودند که
بتوانند به گونهای مدنی و بهعنوان یک صدا یا یک کرسی از ناهنجاری هر چه بیشتر
شاخصهای توسعه جلوگیری کنند .این کرسی در دولت معنایش غوطهور شدن
در اقتصاد دولت نیست ،بلکه تشکلها و انجیاوهای مورد نظر از آنجا که مردم
را نمایندگی میکنند ،برای پیشبرد تصمیمسازیها باید بتوانند دولتهای نفتی را
نیز تحتتاثیر قرار دهند .ای کاش تولیدکنندگان و سرمایهگذاران به این پیشنهاد و
راهبرد جدی اندیشه میکردند .راهاندازی تشکلهای اقتصادی یا انجیاوهای تولید
و سرمایهگذاری ،نیاز به اقتصاد مولد را به بطن جامعه میبرد و این میتواند شروعی
مدنی برای یک تغییر بزرگ در فکر ،ایده ،اندیشه و باورهای نفتی باشد.

ادامه از صفحه 23
مورد بودجة سال آینده بعد از پایان انتخابات مجلس دوباره آغاز
شده و خروجی نهایی این تالش ،افق پیش روی اقتصاد را روشن
خواهد کرد و قطعا فعاالن اقتصادی از جمله مشتریان بورس
تهران تصمیمهای آینده خود را برای سرمایهگذاری بر اساس
همین قانون اتخاذ خواهند کرد.

طالعبینی سال 95

در این میان کارشناسان و حرفهایهای بورس معتقدند با توجه
به اینکه وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی طی
سال آینده خبر داده ،که این امر با رشد سودآوری شرکتها،
جذب سرمایهگذاران خارجی و اعمال آثار مثبت ناشی از اجرای
تفاهمنامهها و قراردادها بر وضعیت سودآوری شرکتها ناشی
میشود ،بازار سرمایه کماکان بهترین مکان برای جذب نقدینگی
و اعطای بازدهی مثبت به سرمایهگذاران در سال آینده خواهد
بود.
در این خصوص کیوان شیخی ،رئیس مرکز آمار و اطالعات شرکت
بورس اوراق بهادار ،معتقد است که افت شدید قیمت سهام باعث
شده تا جذابیت خرید سهام در بازار سرمایه افزایش یابد .چون
همة اهالی بازار معتقد بودند آیندة شرکتهای بورسی بسیار
خیرهکننده است و شکی در اعالم سودهای مناسب در بودجة
سالهای  95و  96این شرکتها وجود ندارد .از طرفی دولت
برنامهریزی کرده است نقدینگی را از بازارهایی که باعث ایجاد
تورم میشود ،به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت کند.
او با بیان اینکه دولت در اقدام اول با کاهش نرخ سود بین بانکی
و سپس وعدة کاهش نرخ سود سپردههای بانکی این اعتماد را
برای رونق بازار سرمایه ایجاد کرد ،افزود :اگر تورم کاهش یابد
اما از طرفی نرخ سود بانکی کاهش نیابد ،برای اقتصاد ایران
مخرب خواهد بود ،چراکه تولیدکننده را راغب به سپردهگذاری در
بانکها با نرخ سود ترجیحی خواهد کرد که درنهایت باعث انجماد
نقدینگی در بانکها و موسسات اعتباری میشود و این خطر
بزرگی است .بنابراین دولت قول داد که این موضوع را تصحیح
کند تا سرمایهها با نقدینگیهایی که میخواهد بهطور متورمشده
در بانکها برود ،به سمت تولید حرکت کند و اشتغال و امید به
رونق افزایش یابد .مجموعة این عوامل باعث میشود تا با ایجاد
ثبات در بازار سرمایه ،فروش و سودآوری شرکتها رو به باال باشد
که در بلندمدت میتواند آثار مثبتی بر بازار سرمایه بگذارد.
این در حالی است که به گفتة حسن قالیباف اصل ،امیدواری به
آیندة بورس خارجیهای بیشتری را هم به این بازار کشانده ،به
نحوی که از  10روز قبل از برجام تا  10روز بعد از برجام آمارهاي
معامالت خارجيها تفاوت کرده و از  50ميليارد ريال خريد به
 500ميليارد ريال خريد رسیده و تنها در اين  20روز افزايش 10
برابري در تردد سرمايهگذاران خارجي به چشم میخورد.
به گفتة او شركتهاي زيادي هم در حال پذيرش در بورس
تهران هستند و با ورود اين شركتها حجم بازار رشد ميكند.
نکته دیگر اینکه با توجه به بودجة سال  95و تخصيص حدود
400هزارميليارد ريال براي بازپرداخت بدهيهای دولت شاهد
توسعة ابزار بدهي خواهيم بود و پذيرش اين ابزار سبب گسترش
بورس خواهد شد.
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اقتصاد
تحلیل فضای پیش روی اقتصاد ایران
در گفتوگو با دکتر نادر هوشمندیار

سال  94به پایان رسید و هنوز حرف و حدیثها ،یا به معنای دقیقتر جدلها در مورد اقتصاد ایران
تا حد بسیار زیادی پا برجا ماندهاند .به نحوی که گروهی بر این باورند در دو سال گذشته اقتصاد
ایران کارآمدی خوبی را تجربه کرده است و گروهی دیگر نیز میگویند که در این مدت کارآمدی
مطلوبی در اقتصاد کشور شکل نگرفته است .البته دولت یازدهم با اقدام بزرگی به نام رفع معضل
تحریمهای تحمیلی و باز کردن گرههای دیپلماسی یک برگ برندة تاریخی در اختیار دارد .اما با
این وجود ،بگو مگوها در مورد اقتصاد کشور همچنان وجود دارند .در این میان اما بخش خصوصی
و فعاالن اقتصادی و همچنین هستههای سرمایهگذاری چشمانتظار برطرف شدن حاشیههای بعضاً
سیاسی و غیراقتصادی از متن اقتصاد کشور هستند تا بتوانند با خیالی آسوده و در محیطی بهینه
به فعالیت بپردازند .ما این فضا را در گفتوگو با دکتر نادر هوشمندیار ،استاد دانشگاه ،تحلیلگر
نظریههای توسعه و نویسندة مطبوعات و رسانههای رسمی کشور ،ارزیابی و کنکاش کردیم .نادر
هوشمندیار دکترای اقتصاد سیاسی و همچنین دکترای مدیریت و بهرهوری دارد و فارغالتحصیل
انگلستان است .او دل پری از سیاسیکاری در فضای حاکم بر توسعة کشور دارد و حتی قبل و بعد از
مصاحبه نیز از شکل گرفتن منفعتطلبیهای گسترده در حواشی اقتصاد با عنوان مکانیسمهای اصلی
فساد یاد میکرد .هوشمندیار معتقد است که حتی به صرف خروج از ناکارآمدیهای مدیریتی در چند
سال گذشته میشود گفت اتفاق مثبت و بزرگی برای اقتصاد رخ داده است .او به آینده امیدوار است
و میگوید« :باید در انتظار روزهای خوبی برای شاخصها باشیم».
برای شروع بحث از حالوهوای این روزهای اقتصاد ایران سخن
بگویید .به نظر شما میتوان اکنون مدعی شد که اقتصاد ایران
شرایط مطلوبی را تجربه میکند؟
این پرسش شما خیلی کلی مطرح شد .برای بررسی مشخصات کنونی اقتصاد
ایران خیلی از عناصر و مولفهها را باید مورد ارزیابی قرار داد .بهطور خالصه
فقط میتوان گفت که حالوهوای این روزهای اقتصاد ایران حتما از دیروزهای
نهچندان دورش بهتر است و البته صحیحتر آن است که بگویم نسبت به گذشته
خیلی بهتر است .اما اینکه آیا شرایط مطلوبی را تجربه میکنیم ،با قاطعیت
میشود گفت که خیر ،اینگونه نیست و فاصلة زیادی با این شرایط داریم.
آقای دکتر ،االن که با شما گفتوگو میکنیم ،سال  94آخرین
روزهای خود را سپری میکند .بیش از دو و نیم سال از تغییر
مدیریت اجرایی کشور میگذرد و همچنان یک حالت دوگانه در
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تحلیل اقتصاد کشور وجود دارد .این مسئله طبیعی است؟
بله ،این مسئله طبیعی است .با قاطعیت میگویم که این مسئله طبیعی است.
برخی انتظار دارند که اقتصاد ایران اکنون شرایط عالی و پرنشاطی را تجربه کند،
اما وقتی از آنها پرسیده میشود که چگونه باید یک اقتصاد در مدت زمان بسیار
کوتاهی به ایدهآلهای استاندارد نزدیک شود ،با هزار اما و اگرهای سیاسی یا
حرف و سخنهای غیراقتصادی پاسخ میدهند .من دوباره همان جواب قبلی را
تکرار میکنم؛ اقتصاد ما نسبت به گذشتة نهچندان دور حالوهوای خیلی بهتری
دارد ،اما حتما از شرایط مطلوب هم دور است .این عجیب نیست .عجیب آن است
که هر کس به نوعی پیگیر شرایط ایدهآل در مورد اقتصاد است .یکی بهخاطر
تعلق سیاسی که دارد میگوید چرا شرایط در اقتصاد ایران مطلوب نیست ،یکی
هم مثل شما به تعجب میپرسد که چرا مطلوب نیستیم ،مگر دو و نیم سال
نمیگذرد؟!

نگاه ما کامال غیرسیاسی است .این پرسش را هم به سازندگی شدهایم؛ همین اتفاقی که شکل گرفته است .حاال دولتی از راه رسیده
این خاطر مطرح کردم تا بیشتر بدانم که چرا هنوز است و سال  92این وضعیت قرمز را تحویل گرفته است .آیا میشود از مسئوالن
بهطور شفاف نمیشود مختصات دقیقی در مورد این دولت به اشکالی که این روزها میبینیم ،انتظار داشت که همه چیز را در این
فرصت کوتاه مطلوب کرده باشند؟
اقتصاد کشور ارائه داد؟
آقای دکتر ،بههرحال باید بر این شرایط غلبه کرد .نمیشود چون
وقتی کسی با تعجب از نبودن شرایط مطلوب سخن
آن سابقه پشت دولت و برنامههای اقتصادی وجود دارد ،هر نوع
میگوید ،چه فرقی میکند که چه خاستگاه و جایگاهی
اقدامی را پذیرفت .این مسئله را همه باید گوشزد کنند تا در سال
دارد .مهم وجود ذهنیتهایی پیرامون ارتقای شاخصهای
آینده تصمیمسازیها هر چه بهتر و بیشتر عقالنی باشند .آیا غیر
توسعة کشور است که به نظر میرسد مجهز به معیارهای
از این است؟
مشخصی برای ارزیابی موقعیت اقتصاد ایران ،گذشتة آن
و جغرافیای آیندة آن نیست .اگر خوب به محیط کنش و درست است .نمیتوان هر اقدامی را پذیرفت و نباید هم اینگونه باشد .اما این
واکنشهای اقتصادی کشور در  10سال گذشته نگاه کنیم ،فرق میکند با اینکه به شکلی غیرآگاهانه یقة برنامهسازان اقتصادی را بگیریم
بهوضوح روشن است که چرا منحنی اقتصاد ما در فضای که چرا در دو و نیم سال گذشته همه چیز مطلوب نشده است .بدترین اتفاقی
توسعة کشور معلق میان زمین و زمان است .اگر شرایط که باعث شد تا آن هشت سال توسعة ایران به خط قرمز برسد ،سیاسیکاری در
اقتصاد ایران امروز مطلوب بود ،باید تعجب میکردیم .ما فضای اقتصاد بود .همان سیاسیکاری امروز به شکل دیگری اجرا میشود .برخی
بین سالهای  84تا  92بدترین روزهای اقتصادی ایران افرادی که در آن هشت سال سکوت کرده بودند و هیچ موضعگیری قابل تاملی
را در چند دهة گذشته تجربه کردیم .درست است که آن در برابر ناکارآمدی شدید مدیریتی و بر باد رفتن منابع نداشتند ،اکنون با صدایی
روزها به پایان رسیده و بازگشت به آن دوران دردی از بسیار بلند اعتراض میکنند که وضع اقتصاد خوب نیست و عقالنی با گرههای آن
توسعة کشور دوا نمیکند ،اما به نظر من حتما باید سالهای برخورد نمیشود .شاید در مواردی هم اینگونه باشد ،یعنی بتوان مدعی شد که
 84تا  92به لحاظ اتفاقاتی که در توسعة ایران رخ داد ،عقالنی برخورد نمیشود ،اما حتما روند در شرایط فعلی هر چه که هست ،جهت
آسیبشناسی شود .نتیجة این بازیابی در سطوح مختلفی و هدفی اصالحگونه برای توسعه دارد و این نقطة تفاوت آن با گذشته است .من
از اقتصاد و مدیریت میتواند برای نسل امروز و آیندة ایران بهعنوان یک معلم و سنجشگر توسعه هیچ پیمان اخوتی با دولت ندارم ،منتها بر
درسهای بزرگی به همراه آورد .اقتصاد ایران هنوز هم این باورم که اگر واقعبین باشیم ،نمیتوانیم این نکته را نادیده بگیریم که دولت
تاوان آن هشت سال را میدهد .چون ما درست در شرایطی فعلی به لحاظ آنکه دولت را در بدترین شرایط تحویل گرفته ،متفاوتترین
گرفتار بدسلیقگیهای مدیریتی شدیم که توسعهیافتهها و دولت در چند دهة گذشته است .تعارف که نداریم .اقتصاد عرصة علم است نه
بسیاری از کشورهایی که جویای توسعه هستند ،با سرعت لفاظیهای بیهوده .پس باید واقعیتها را بدون تعارف گفت تا به راهبردی پویا
زیادی در هر لحظه خواهان پیشرفت و رشد بودند .تصمیمسازیهای مسئلهساز برسد .واقعیت آن است که این دولت یک ویرانهای از توسعه را تحویل گرفت.
در آن هشت سال حتی اگر  100سال پیش نیز رخ میداد ،پیامدهای منفی ویرانه را تحویل هر کس بدهی ،کارش بسیار سخت و طاقتفرسا خواهد بود و باید
زیادی برای توسعة کشور به همراه میآورد .حاال شما در نظر بگیرید که ما درست با سعة صدر و حوصله کمک کرد تا آجر آجر بنای جدید دوباره باال رود و به یک
در دنیایی که به مدرنترین ابزارها برای توسعه مجهز شده است ،هشت سال تکیهگاه تبدیل شود .اما متاسفانه اینگونه نیست .به جای آنکه بهخاطر توسعه
گرفتار سردرگمی در تصمیمسازی توسعه بودیم .در این سالها بیش از  700و برای توسعه همه دست به دست هم بدهند تا ویرانههای گذشته دوباره آباد
میلیارد دالر نفت فروخته شده است .در نزدیک به  40سال گذشته کمی بیشتر شوند ،سنگاندازیهای ریز و درشت برای دستیابی به اهداف گروهی را شاهدیم
که هر روز نیز بیشتر میشوند .ما اگر خواهان پیشرفت
از یکهزار میلیارد دالر نفت به فروش رفته است که بیش از
و رسیدن به سطح استاندارد توان رقابت هستیم ،باید
 700میلیارد دالر آن مربوط به آن هشت سال میشود .با
به این دانش و درک برسیم که فقدان توسعه میتواند
این رقم میشد یک بار برای همیشه اقتصاد کشور را مولد
بدترین اتفاقی که باعث شد تا آن
برای همه زیانبار باشد .یعنی جناح اقتدار و غیراقتدار
کرد ،به توسعة صنعتی نزدیک شد ،بانکها را ساماندهی
هشت سال توسعة ایران به خط قرمز
ندارد .سیاسیکاری در عرصة اقتصاد شاید منفعت آنی
کرد ،بازار سرمایه را رونق داد و هزار گره کوچک و بزرگ
برسد ،سیاسیکاری در فضای اقتصاد
داشته باشد ،اما باعث گسترش مکانیسم فساد میشود.
را باز کرد .اما ببینید چه اتفاقی افتاد .نقدینگی غیرمولد
به
امروز
کاری
ی
سیاس
همان
بود.
این برای همه خطرناک است .چپ و راست ندارد .همه
از  70هزار میلیارد تومان در سال  84به بیش از 600
شکل دیگری اجرا میشود .برخی
مسافر کشتی توسعه هستیم.
هزار میلیارد تومان در سال  91رسید و آن وقت نزدیک
افرادی که در آن هشت سال سکوت
به ابتدای گفتوگو برگردیم .صحبت ما با سنجش
 69درصد صنایع تعطیلشده ،فقدان نقدینگی را دلیل
گیری
ع
موض
هیچ
و
بودند
کرده
موقعیت کنونی اقتصاد کشور آغاز شد .فارغ از این
تعطیل شدن خود معرفی کردند .طنزی از این محکمتر
قابل تاملی در برابر ناکارآمدی شدید
بحثها به نظر شما تحلیل دقیق موقعیت کنونی
در تاریخ توسعة ایران سراغ دارید؟ نقدینگی نزدیک به 10
مدیریتی و بر باد رفتن منابع نداشتند،
اقتصاد ایران چگونه است؟ یا به عبارتی ما با چه
برابر رشد کند ،آن وقت  70درصد صنایع دلیل تعطیل
شرایطی سال  95را آغاز میکنیم؟
اکنون با صدایی بسیار بلند اعتراض
شدنشان نبودن نقدینگی باشد! در این آشفتهبازار و اوج
بگذارید خیلی شفاف به شما پاسخ بدهم که برای
درآمدهای نفتی وقتی هم کار دولت در سال  92به پایان
میکنند که وضع اقتصاد خوب
اقتصاد ایران با توجه به آنچه بود یا آنچه شده بود،
میرسد ،بعد از مدتی معلوم میشود که بدهی معوق نیست و عقالنی با گرههای آن برخورد
موقعیت مناسبی به وجود آمد .دوباره اشاره میکنم که
بانکی از  5هزار میلیارد تومان به  100هزار میلیارد تومان
نمیشود
اگر دستاندازهای سیاسی و برخی منفعتطلبیهای
نزدیک شده است و دولت  350هزار میلیارد تومان بدهی
گروهی نبود ،حتما االن شرایط بهتر از این بود ،یا
نیز فقط در قبال پیمانکاران باال آورده است .این حجم
بدهی به پیمانکاران ،یعنی افرادی که بدنة اجرایی سازندگی را بر عهده دارند ،میتوانست آیندهای به مراتب بهتر در سال  95داشته باشد .با همة اینها من
مشخصترین عالمت برای نشان دادن آن چیزی است که بر اقتصاد ایران رفته چون جزو افرادی هستم که خوشبینم ،معتقدم مسیری را که آمدیم ،شاید
است .وقتی نتوانیم پول پیمانکاران را بدهیم ،درواقع پذیرای رکود فعالیت و مطابق با داشتهها و تواناییهایمان نبود ،یا میشود با انتقاد از نحوة حرکت
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دولت یازدهم سخن گفت .اما درمجموع اتفاق مثبتی برای اقتصاد ایران رخ  95رویکردی جدی که از سوی سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران شکل
داده است .همین که آن شرایط نامطلوب هشت ساله در مدیریت توسعه به گرفته است ،میتواند نتیجه بدهد .تا امروز گروههای اقتصادی بزرگی از فرانسه،
پایان رسید ،خودش یک قدم بزرگ است .درواقع بخشی از این مثبتاندیشی آلمان ،ایتالیا و برخی کشورهای مطرح دیگر به ایران آمدهاند و تمایل داشتهاند
دخلی به کارآیی یا ناکارآمدی دولت فعلی ندارد ،بلکه پایان دولت قبلی تا در فضای ایران به سرمایهگذاری مبادرت ورزند .در سال  95که برخی از
خودش یک مولفه برای بهتر شدن اوضاع به لحاظ روانشناسی توسعه این قراردادها اجرایی شود ،در کنار آمادگی مطلوبی که از سوی گروههای
محسوب میشود .اقتصاد ایران بهشدت نیاز به امید و انگیزه داشت که اگر سرمایهگذار داخلی شکل گرفته است ،میتوان امید داشت که آرامآرام رونق
فرض را بر این بگذاریم که در دو و نیم سال گذشته گرههای زیادی به وجود خودش را در توسعة ایرانی نشان بدهد .این مسئله پشتوانة بزرگی برای اقتصاد
آمده است ،همین یک نکته تزریق امید و انگیزه به اقتصاد کشور میتواند کشور و پیشرفت در سال  95محسوب میشود .به نظر من در سال آینده باید
بهتنهایی برگ برندهای قابل مالحظه باشد .شما هم حتما فراموش نکردهاید در انتظار روزهای خوبی برای شاخصها باشیم و تنها چیزی که میتواند به
که چگونه تغییر شرایط اقتصاد و گسترش شدید فرهنگ نوکیسهگی و ظهور این روند آسیب وارد کند ،سهمخواهیهای ضد توسعه است که باید امیدوار
سرمایهداران جدید باعث شده بود تا همة اقشار اقتصادی از تولیدکنندگان تا باشیم به حداقل برسند.
بنگاههای سرمایهگذاری و از دالالن بازارهای مختلف تا فعاالن بازار سرمایه
چه پیشنهادی برای هموارتر شدن مسیر بهبود اقتصادی دارید.
نوعی کرختی و بیامیدی را مزمزه کنند .در همین یک دهة گذشته معروف
یا به عبارتی ،به نظر شما دولت با چه اقداماتی میتواند این روند
شده بود که همه میخواهند یکشبه پولدار شوند .آیا شما تا به حال دیده
را تسهیل کند؟
بودید که اینگونه از همة اقشار و مشاغل آدمهای متعددی پیدا شوند که البته تنها دولت نیست که باید برای تسهیل این روند تالش کند .مردم و
در پیادهرو خیابانهای معروف دالر و سکه خرید و فروش کنند؟ داللی به معنای دقیقتر جامعه نیز باید برای نزدیک شدن به نقطة مطلوب تالش
داشت تبدیل به یک فرهنگ میشد .رقم  22میلیارد دالری که بابت ارزهای کنند .اگر این درک که ما به توسعه نیاز داریم و برای رقابت در دنیای متکی
بایگانیشده در پستوهای منازل ارائه شد ،حیرتانگیز بود .بدترین اتفاق بر توسعة صنعتی نیاز به عقالنیت داریم ،عمومیت یابد ،خیلی از گرهها زودتر
این بود که تولیدکنندگان در این چند سال آرزو میکردند که ای کاش از آنکه فکرش را بکنیم ،باز میشوند .یکی از بزرگترین موانع ما برای توسعه
واردکننده بودند .بورس که در هر کشور توسعهیافته
انزوای سرمایههای اجتماعی است .سرمایههای اجتماعی
یا رو به توسعهای مطلوبترین و قابل اعتمادترین
را همة مردم میسازند و شکل میدهند .سرمایههای
بازار برای سرمایهگذاری شناخته میشود ،در ایران
اجتماعی در تعاریف نوین حرف نخست را در توسعه
از دور نظاره میکرد که مردم پولهایشان را به حلق
میزنند .از این منظر دولت یک وظیفة میانمدت
سال  95یک برگ برندة بزرگ دارد و
بازارهای حاشیهای میریزند ،اما به بورس نمیآورند.
دارد و یک وظیفة کوتاهمدت .در میانمدت باید زمینة
آن هم بهبود فضای دیپلماسی کشور
بانکها هم برای آنکه از این اوضاع جا نمانند ،به
عمومی شدن درک نیاز به توسعه فراهم شود .در جهان
و به تبع آن بهبود فضای دیپلماسی
چنان
بنگاهدارهای حرفهای تبدیل شده بودند و هم
امروز که کشورهای مطرح و برخی در حال توسعهها
اقتصادی است .هرچقدر نقد به رفتار
این
هستند.
نیز گرفتار عوارض همان سبک و سیاق
با سرعت روی منحنی توسعه صعود میکنند ،باید به
دولت یازدهم داشته باشیم ،انصافا
فضا برای بسیاری از ناظران خاتمة امید به توسعه
لحاظ کمی ،اهداف بلندمدت را در میانمدت جستوجو
پیروزی آنها در حوزة دیپلماسی و
بود ،اما یکمرتبه ورق برگشت و یک بار دیگر امید
کرد .در کوتاهمدت نیز برنامهریزان اقتصادی باید به
گفتوگوهای هستهای میتواند قلة
و انگیزه به اقتصاد ایران آمد .اگر بخواهیم جزئیتر
لحاظ ابزاری زمینة توسعه و پیشرفت را مهیا سازند.
افتخار محسوب شود
در مورد شرایط حاکم بر اقتصاد ایران سخن بگوییم،
بهعنوان مثال بازگرداندن رونق پویا به بورس باید یکی
به نظر من این شکل گرفتن امید میتواند نخستین
از اهداف کوتاهمدت دولت برای میزبانی از رشدی باشد
و مهمترین مولفهای باشد که باید از آن سخن گفت .کم چیزی نیست تزریق که به واسطة بهبود دیپلماسی شکل خواهد گرفت .بیشک یکی از بزرگترین
امید به اقتصادی که سرگروههای آن میخواهند بازنشسته شوند .برای سال مشکالت اقتصاد ایران که بارها نیز آن را تجربه کردهایم ،فقدان بورس کارآمد و
 95هم که من احساس میکنم این امید بیشتر از هر وقت دیگری در دو واگذاری نقش آن به بانکهاست .در صورتی که بورس باید جعبه تقسیم منابع
سال گذشته خودش را نشان میدهد .بازار سرمایه تصویر و ویترین اقتصاد مالی کشور به فعالیتهای مولد باشد .اگر این اتفاق رخ ندهد ،در محیط بانکی
است .وقتی در آنجا سرمایهگذاران کوچک و بزرگ نیرو گرفتهاند و شادمان با آن گرایشی که به بنگاهداری غیرکارآمد وجود دارد ،باز هم تولید باید عقب
شدهاند و میخواهند با جدیت وارد روند اصالح منحنیهای توسعه شوند ،بماند و متحمل زیانهای کوچک و بزرگ شود .اگر تا امروز نتوانستهایم نقش
باید باور کرد که انگیزهای مطلوب شکل گرفته است که میتواند در سال  95واقعی و ماندگار بورس را به آن بازگردانیم و مسیر بنگاههای سرمایهگذاری را
نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
هموار کنیم ،حاال دیگر چارهای نداریم جز اینکه تولید و فعالیتهای مولد را
آقای دکتر ،این امید اگر بخواهد آنطور که شما میگویید ،از دستوپای ناکارآمدی بانکها بیرون بکشیم و آنها را برای تغذیه به دست
کارساز باشد ،باید به پشتوانهای محکم تکیه کند .اگر بر این بورس بسپاریم .چون سرمایهگذاران خارجی نیز وقتی وارد کشور شوند ،بر
باورید که امیدواری موجود میتواند سال  95را به نقطه عطفی حسب تجربة ذاتی خود حتما نمیتوانند بورسی ضعیف و محدود را بپذیرند.
تبدیل کند ،پشتوانة این حرکت را چگونه تحلیل میکنید؟
بهعنوان راهکار من معتقدم که برنامهریزان اقتصادی دولت ،باید ترمیم بورس را
سال  95یک برگ برندة بزرگ دارد و آن هم بهبود فضای دیپلماسی کشور و به نحوی که بتواند نقش توزیعکنندة منابع مالی میان بخشهای مولد اقتصاد
به تبع آن بهبود فضای دیپلماسی اقتصادی است .هرچقدر نقد به رفتار دولت را ایفا کند ،در اولویت فعالیتهای اجرایی کوتاهمدت خود قرار دهند .البته
یازدهم داشته باشیم ،انصافا پیروزی آنها در حوزة دیپلماسی و گفتوگوهای برای مشخص شدن زوایای چنین راهبردهایی دولت باید هر چه زودتر اتاق
هستهای میتواند قلة افتخار محسوب شود .البته من بر این باورم که قبل از فکری متشکل از بدنة اقتصاد ،یعنی تولیدکنندگان ،بنگاههای سرمایهگذاری
تحریمهای تحمیلی یا بیشتر از تحریمهای تحمیلی ناکارآمدیهای مدیریتی و کارشناسان تشکیل بدهد و از مشورت آنها در مسیر بهبود کسبوکار در
آفت جان اقتصاد ما بودند .بههرحال هر چه بود ،دولت یازدهم توانست در اقتصاد ایران و شناخت ظرفیتها و راهکارهای اجرایی مناسب برای تحقق این
حوزة دیپلماسی تحریمهای هستهای را از جلوی پای پیشرفت بردارد .در سال هدف استفاده کند.
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اقتصاد ایران

 -1سال  94بدون شک یکی از پرکارترین سالها برای رسانههای معتبر جهانی در سخن
گفتن از ایران بود .شاید تا به حال سابقه نداشته است که در طول یک سال تا به این حد
رسانهها در مورد ایران گزارش تهیه کنند ،یا خبرهای جدید روی تلکس خود بفرستند .نقطه
عطف این همه خبر و اظهار نظر هم در این امر نهفته است که تقریبا تمام این مطالب با
رویکردی مثبت و ارائة خبرهای خوب همراه بوده است .پیش از این رسانههای جهانی عادت
کرده بودند که نام ایران را با خبرها و اظهار نظرهای نهچندان مطلوب همراه کنند .هر چند
که بسیاری از این رویکردها طی سالهای قبل نتیجة سنگاندازیها و موضعگیریهای
غیرواقعی برخی کشورها و نحوة تعامل ناکارآمد برخی دستگاههای اجرایی با جهان بود .اما
این وضعیت با گسترش تحریمها توانسته بود اقتصاد ایران را در حاشیه قرار دهد .در مقابل
این رویکرد ،در سال  94تا حد زیادی بهکلی ورق برگشت ،به نحوی که بسیاری از کشورها
با تکیه بر ذهنیتی جدید تمایل خود را برای ایستادن در کنار توسعة ایران اعالم کردند.
همین مسئله در داخل کشور نیز خواست عمومی را در میان فعاالن اقتصادی برای تصحیح
سیاستگذاریهای اقتصادی و کوتاه کردن مسیر دستیابی به توسعه افزایش داد .این روزها
همة اهالی اقتصاد کشور با جدیت نحوة برنامهریزیهای اقتصادی دولت را پیگیری میکنند
و با امید در انتظار روزهایی هستند که وزن اقتصاد کشور به نقطة مطلوب برسد .دولت نیز در
یک سال گذشته سعی کرده است با ارائة برنامههایی عبور از بنبستهای اقتصادی را ممکن
کند .البته به دلیل تراکم گرفتاریهای موجود و فشرده شدن آنها طی چند سال گذشته
به نظر میرسد هنوز اتفاق خاصی در تعدیل فضای کسبوکار رخ نداده است .این چیزی
است که فعاالن اقتصادی به آن اشاره میکنند .در آخرین روزهای سال با طراحی پرسشی
کوتاه و در میان گذاشتن آن با  50فعال اقتصادی ،این نتیجه به دست آمد که بیش از 35
تن از آنها با قاطعیت رکود را بزرگترین مشکل اقتصاد کشور معرفی کردند .سایر فعاالن
این دایره نیز با اشاره به پدیدههایی نظیر بوروکراسی اداری و کاستیها در نهادهایی نظیر
گمرک به این مسئله اشاره کردند که در اقتصاد ایران بزرگترین معضل ،فقدان امکان برای
فعالیت چابک و سالم در حیطة اقتصاد است ،اما درنهایت آنها نیز در تحلیلهای خود به
رکود میرسیدند که مانع عمده بر سر راه رشد اقتصادی کشور به شمار میرود .این در حالی
است که دولت سال  94را با برنامهها و بستههای ویژة خود برای خروج از رکود آغاز کرد ،ولی
اکنون در انتهای سال به باور فعاالن اقتصادی ،اصلیترین ناهمواری در پیشبرد اهداف اقتصاد
همین رکود است .در مقابل برنامهریزان اقتصادی دولت بر این باورند که سال  95نتیجة
پیروزیهای دیپلماسی ایران خودش را نشان میدهد و رکود ،سایة خود را از روی سر اقتصاد
کشور کوتاه میکند .این نکته تنها روزنة امید فعاالن اقتصادی در سال  95محسوب میشود،
با این ضمیمه که دولت باید امکان مراوده بخش خصوصی را با سرمایهگذاران خارجی فراهم
کند تا کل مردم از تغییر فضای اقتصاد کشور و بهبود سرمایهگذاریها بهره ببرند .در این
میان کشورهای توسعهیافته با رویکرد متفاوتی به ارزیابی اقتصاد ایران میپردازند .در چند

ماه گذشته تقریبا همة بنگاههای تحقیقاتی جهان ارقام امیدوارکنندهای در مورد آیندة
اقتصاد ایران ارائه دادند .صندوق بینالملل پول رشد اقتصادی ایران را در سال  2016و
فعل و انفعاالت اقتصادی کشور در سال  95را تا پنج درصد پیشبینی کرده است .دادههای
بنگاههای جهانی به سرمایهگذاران کالن اقتصاد جهانی برای حرکت و ایجاد هستههای
سرمایهگذاری جهت میدهند .این دادهها رویکرد بسیاری از سرمایهگذاران را به اقتصاد ایران
شکل داده است .جدول زیر برداشت چهار بنگاه معتبر از تغییر شاخصهای اقتصاد ایران
طی سال  2016را نشان میدهد .رشد اقتصادی در همة این برداشتها از اقتصاد ایران در
سال  95روندی صعودی از دو درصد تا شش درصد را تصریح میکند و سایر شاخصهای
تعیینکننده نیز روندی کاهنده دارند .این در حالی است که در سال  94رشد اقتصادی بر
عکس سال  93متوقف شد و به یک درصد رسید .سرمایهگذاران داخلی میتوانند با اتکا به
این دادهها به تحلیل مشخصی از آیندة اقتصادی کشور برسند.
 -2چند هفته پیش یکی از فعاالن اقتصادی ایتالیا که همراه با هیئت تجاری ایتالیا به ایران
آمده بود ،به خبرنگاران گفت که بازار بکر ایران میتواند از چند جهت قابل اهمیت باشد.
نخست اینکه سودهای هنگفتی در سایة فعالیت در اقتصاد ایران نهفته است و از سوی
دیگر میتوان از ایران بهزودی بهعنوان کمربند دسترسی به سایر بازارهای منطقه استفاده
کرد؛ چیزی که به نظر میرسد هنوز آنطور که باید ،در معادالت اقتصادی ایران به آن
توجه نشده است .این روزها فعاالن اقتصادی کشورهای دیگر با حساسیت فعل و انفعاالت
اقتصادی را در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند .اینکه سرمایهگذاران خارجی در
امیدواری نسبت به اقتصاد ایران ،گروه زیادی از سرمایهگذاران داخلی را جا گذاشتهاند و از
آنها سبقت گرفتهاند ،به احتمال زیاد مربوط به شرایط اجتماعی-سیاسی داخل کشور نیز
میشود .در چند سال گذشته به نوعی سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی کشور در نسبت به
دریافت حس خطر ناشی از فرازونشیبهای موجود شرطی شدهاند .در نخستین قدم ،فعاالن
اقتصادی خود باید برای باز کردن گرهای که آنها را گرفتار کرده است ،تالش کنند .تشکیل
کمپینهای مدنی بین گروههای تاثیرگذار اقتصادی نظیر بنگاههای سرمایهگذاری میتواند
راهبردهای موثری برای غلبه بر ناهمواریهای اقتصادی به وجود آورد .در دنیای امروز قرار
گرفتن در کنار سرمایهگذاران حرفهای کشورهای توسعهیافته نیز نیاز به قابلیتهایی دارد که
گروههای اقتصادی در تعامل با یکدیگر آنها را بر طرف میسازند .کمپین فعاالن اقتصادی
درحوزههای متفاوت امری جاافتاده در برخی از کشورهای توسعهیافته است .تشکلهای
تولیدکنندگان و نهادهای غیردولتی سرمایهگذاران در برطرف کردن موانع اقتصادی بسیار
جلوتر از دولت حرکت میکنند .درشرایط فعلی که بنگاههای توسعهیافته با دقت نظری
که دارند ،وضع حاکم بر اقتصاد ایران را سفید ارزیابی کردهاند و برای رسیدن به بازار ایران
عجله دارند ،سرمایهگذاران داخلی میتوانند با ساماندهی تشکلهای مختلف ،حضور موثر و
انسجامیافته در آیندة اقتصاد ایران را تجربه کنند.
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نوآوری در
گروهسرمایهگذاریخوارزمی

مقاله

جدول  -1بخشی از گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال 2015

دکتر اصغر ابنالرسول( ، )1دکتر شهرام قبادی()2
(معاونت طرح و برنامة شرکت سرمایهگذاری خوارزمی)

چکیده

ثروتآفرینی پایدار برای نسلها مستلزم خالقيت( )3و نوآوري( )4در فرایندهای
گروه خوارزمی است .یکي از مهمترین اقداماتی كه شركتهاي مادر تخصصي
برتر به منظور گسترش خالقيت و نوآوري انجام میدهند ،تحریک نوآوري
در شركتهاي زیرمجموعه و توسعة فعالیتهای نوآورانه و درنهایت تشویق
شرکتهای پیشرو در مقولة نوآوری است .اين مقاله به نوآوري بهعنوان يك
ديدگاه استراتژيك مینگرد كه براي سازمان مزيت رقابتي به ارمغان میآورد .در
این مقاله به خطوط راهنما جهت شناسایی ،تنظیم و تدوین استراتژی نوآوری در
گروه سرمایهگذاری خوارزمی پرداخته میشود ،با این هدف که تمهیداتی الزم
برای شرکت سرمایهگذاری خوارزمی جهت تحقق نوآوری ،نهادینهسازی فرهنگ
خالقیت و نوآوری ،توسعة رویهها و رویکردهای ارتقای نوآوری و نیز ابزارهای
پایش سطح حصول نوآوری در شركتهاي گروه فراهم گردد.
کلیدواژه :نوآوری ،شركت مادر ،مدل کانو ،سرمایههای فکری ،ایده

 .1مقدمه

ما اکنون در عصری قرار داریم که مهمترین ویژگی آن عدم اطمینان ،پیچیدگی،
جهانیسازی و تغییرات فزایندة تکنولوژیک است .سیر تحوالت دنیا ،ما و
سازمانهای ما را به نقطهای کشانده است که بیتردید بدون نوآوری نهتنها
نمیتوانیم به هدفهای خود برسیم ،بلکه ماهیت حیات و بقایمان را نیز زیر
سوال خواهد برد .موفقیت سازمانی تحت این شرایط ،تغییر در فعالیتهای
سازمانی و بهویژه رهبری و ادارة سازمان را ضروری میسازد .ابتکار ،خالقیت
و توانایی حل مسئله و نوآوری از مهارتهای کلیدی این دوره بهشمار میروند.
سازمان موفق سازمانی است که همیشه چند قدم فراتر از انتظار مشتریان خود
گام بردارد و حتی نیازهای آیندة آنان را پیشبینی و تعریف کند و به مرحلة
اجرا درآورد .بنابراین اگر سازمانی بخواهد بقا داشته باشد ،بهطور قطع الزم است
با تکنولوژی و فناوری روز هماهنگ بوده و حتی برای بقا در بازار رقابتی الزم
است عالوه بر بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصوالت خود به ایجاد کیفیت
جدید نیز اندیشیده و برای کسب رضایت مشتریان کنونی و جلب مشتریان جدید
حتی ابعاد جدیدی به کیفیت خود بیفزاید .که اگر چنین نکند ،نهتنها مشتریان
رضایت نخواهند داشت ،بلکه ناراضی هم خواهند ماند .با مقایسة وضعیت نوآوری
با سایر کشورها مشاهده میکنیم که در زمینة نوآوری در سطح ملی عقبتر
از سایرین هستیم .با استفاده از گزارش شاخص نوآوری جهاني که هر ساله به
صورت مشترک از سوی سازمان بینالمللی مالکیت معنوی( ،)5دانشکدة جهانی
کسبوکار( )6و دانشکدة مدیریت ساموئل جانسون دانشگاه کورنل( )7منتشر
ميشود (جدول  ،)1مشاهده شد که جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با سایر
کشورها در بررسي وضعيت کلي از نظر نوآوری ،در سال  2013دارای رتبة
113ام از بین  142کشور و درسال  2015دارای رتبة 106ام از بین  141کشور
در زمینة نوآوری است .گروه سرمایهگذاری خوارزمی با ارائة برنامة هفت سالة
استراتژیک خود درصدد است استراتژی نوآوری در تولید محصوالت نوین و ارائة
خدمات جدید را عملیاتی کند تا دورنمای ترسیمشدة آن در سال  1399محقق
شود.
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 .2نوآوری

نوآوری ،فرایند ترجمة یک ایده یا اختراع یک کاال یا خدمت است که باعث ایجاد
ارزش خواهد شد .برای اینکه ایدهای نوآوری نامیده شود ،باید در هزینه مقرون
به صرفه قابل تکرار باشد و بتواند نیاز خاصی را برآورده کند .نوآوری شامل کاربرد
عمدی اطالعات ،تخیل و ابتکار در استخراج ارزش بیشتر یا متفاوت از منابع
است و شامل تمام فرایندهایی میشود که توسط آن ایدههای جدید تولید شده
و تبدیل به محصوالت مفید میگردند .ابتکار یک فرایند و یک شیوة نوی نگرش
مفاهیم موجود
است .فرایند ذهنی کشف ایدهها و مفاهیم ،یا آمیزش ایدهها و
ِ
است .ابتکار یعنی حل مسئله به روش جدید .آنچه مردم خالقیت مینامند ،به
دست آوردن چیزی منحصربهفرد یا حداقل کمیاب است .هر خالقیتی منجر به
نوآوری نمیشود .ایجاد نوآوری مستلزم استفاده از خالقیت در دنیای واقعی است.
پس بهطور خالصه نوآوری یعنی:
تبديل ابتکار و اختراع به محصول ،کاال يا فرايند بازارپسند.
بهرهبرداري موفقيتآميز از ايدههاي نو.
ارائة ايدة جديد و مفيد و انتقال سريع آن به بازار و بهكارگيري آن در
سازمان ،براي توليد ارزانتر و بهتر محصوالت ،خدمات يا كسب حمايت
مؤثرتر مشتريان و سهامداران.
بهکارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت.
.1-2حرکت از تقلید به نوآوری
نوآوری میتواند ابتدا با تقلید سپس بهینه کاوی شروع شود و درنهایت به خلق
یک ایدة بیبدیل منجر شود .جزئیات حرکت از تقلید محض به سمت نوآوری
ریشهای براساس مراحل ذیل است.
تقلید محض :ابتدا تقلید محض انجام میشود .بهعنوان مثال شرکت داروسازی
اقدام به نسخهبرداری از فرایندها و فناوریهای مشابه خارجی کرده و هیچ تغییری
در فرایند ساخت ایجاد نمیکند.
تقلید تکراری :گام بعدی تقلید تکراری است .یعنی محصوالت و فناوریهای

تولیدشده ،دقیقا مشابه نمونههای قبلی تولید شده ،اما اندکی بهبود در ساخت
آنان اعمال میشود.
تقلید خالقانه :در گام سوم تقلید خالقانه صورت میپذیرد ،یعنی حرکت
از تقلید به نوآوری ،بدینگونه که بهبود در برخی از مشخصههای عملکردی
فناوری و ایجاد اندکی نوآوری در محصول ایجاد میشود .بهعنوان مثال شرکت
داروسازی با ایجاد نوآوری در تقلید تالش میکند تا ضمن ثابت نگه داشتن
ساختارهای مولکولی ،در فرایند ساخت دارو و روشهای آمادهسازی آن تغییر
ایجاد کند.
نوآوری تقلیدی :گام بعدی انطباق خالقانه یا نوآوری تقلیدی خواهد بود ،یعنی
استفاده از توانمندیهای نوآورانة قوی برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و
کسب شناخت از دانش ف ّنی مورد مطالعه .بهعنوان مثال شرکت داروسازی با ایجاد
اصالح و تغییر در ساختارهای مولکولی داروها و سطح عملکردی آنان ،محصول
جدید تولید میکند.
نوآوری مستقل :در این گام ،به نوآوری مستقل دست یافته و میتوان با استفاده
از فناوریهای پیشرفته ،محصوالت/خدمات با خواص جدید را شناسایی کنند.
نوآوری طراحانه :ضمن حفظ پایههای دانشی فناوریها ،به ایجاد تغییراتی
در نحوة قرار گرفتن و چیدمان اجزای محصوالت/خدمات کنار یکدیگر پرداخته
میشود تا پدید آوردن کاربردی جدید از محصوالت/خدمات محقق گردد.
نوآوری در اجزا :ضمن ایجاد تغییر در نحوة قرارگیری اجزای محصوالت/خدمات
قبل در کنار هم ،از ریزههای سایر فناوریها نیز در شکلدهی محصول جدید/
خدمت جدید استفاده میشود.
نوآوری ریشهای :پلة آخر نردبان نوآوری است که پیشرفت عمیق در نوآوری در
طراحی با استفاده از توانمندیهای انجام تحقیق و توسعه در سطح کیفیت جهانی،
قدرت تامین مالی مناسب و ریسکپذیری باال است.
پس از معرفی یک نوآوری ریشهای و جدید ،رقابت در سطح بنگاههای دارندة
فناوری آغاز میشود .کارآفرینان ف ّنی اولین کسانی هستند که با احداث
سازمانهای کوچک و چابک ،تالش میکنند از فرصت ایجادشده استفاده ببرند.
بنابراین هر کدام تالش میکنند نیازهای بازار را شناسایی کنند و به طراحی
محصوالت جدید دست بزنند .رقابت در سطح قیمت و کاهش هزینه اتفاق میافتد
و هر کدام دنبال روشهای نوآورانهای هستند تا قیمت تمامشده را کاهش دهند.
برخی از شرکتهای بزرگ در این میان ،از راهبرد خرید شرکتهای کوچکتر
استفاده میکنند و تالش میکنند از مزیت نسبت به مقیاس بهره ببرند .هر چه
صنعت و بازار به سمت دوران بلوغ خود حرکت میکنند ،رقابت بر سر قیمتها
افزایش مییابد .در این مرحله ،شرکتها تالش میکنند تا با اتخاذ راهبردهای
«یکپارچهسازی ،خودکارسازی خط تولید ،تولید نظاممند و افزایش سطح استاندارد
محصوالت تولیدی» دست به رقابت بزنند .حرکت از نوآوری بنیادی به نوآوری
تدریجی مشهود و هدف شرکتها افزایش کارایی آنان است .با ادغام نوآوری جدید
و داشتههای قبلی خود ،نوآوری تدریجی نیز در فناوریهای گذشته ایجاد شده و
خلق ارزش میکند.
زمانی که رقابت در برخی صنایع و از طریق برخی فناوریها ،مزیتآفرین نیست،
کشورهای پیشرفته برای استفاده از مزیت قیمت تمامشدة پایین در کشورهای رو
به پیشرفت ،فناوریهای خود را به آنها انتقال میدهند.

 -3شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)

تعابير مختلفي از « »Holding Companyیا «»Parent Companyنظير
شركت مادر ،شركت دارنده ،شركت كنترلكننده ،شركت مالک ،شركت صاحب،
شركت اصلی و ...وجود دارد .به صورت جامع ،هلدينگ ،سازماني است داراي
هستة مركزي شركت مادر و زيرمجموعة شركتهاي وابسته كه با هم در يك
شبكه براي تامين يك هدف بلندمدت در مسير ارزشآفريني و همافزايي در
تعاملاند .هلدینگ مالک سهام یک یا چند شرکت است و در سیاستهای
کلی آنها مداخله میکند .هلدینگ شركتي است كه با هدف كنترل دیگر
شركتها از طریق به دست آوردن مالکيت عمدة آنها شکل میگيرد و توانایي
اعمال نفوذ در شركتهاي تابعة خود را دارد و از این نفوذ در جهت كنترل

شركتهای تابعه استفاده میكند .هلدینگها عمدتا تمام فعالیت خود را از
طریق واحدهای تجاری دیگر انجام میدهند .از اینرو این شرکتها در تالشاند
تا از طریق تملک شرکتهای دیگر که عموما در صنایع مشابه فعالیت میکنند،
یک گروه تخصصی را تشکیل دهند تا بدین طریق بتوانند از مزایای مالی
همافزایی برخوردار شوند.
استفاده از ساختار شركتهاي مادر تخصصي در بسياري از كشورهاي پيشرفته
و كشورهاي در حال توسعه ،متداول است .از نظر ماهیتی تشکیل یک شرکت
مادر یا هلدینگ یا نهادی که درصدد سودآفرینی از خرید و فروش سهام است،
همگی مترادف با امر«سرمایهگذاری» است ،اما یک شرکت سرمایهگذاری()8
نهادی است که سودآفرینی را در خرید و فروش سهام پی میگیرد .حال آنکه
هلدینگ نهادی است که میزان سهامش در شرکتها به او مسئولیت ادارة
بنگاه و سودآفرینی از طریق بنگاهداری را منتقل میکند (یا وکالتا این اداره
بر عهدة او قرار میگیرد) .سرمایهگذاری در شرکتهای دیگر ،یعنی دارا شدن
سهام آن شرکت درحد اکثریت مطلق ،اکثریت نسبی ،اقلیت با نفوذ ،اقلیت
نسبی یا خرده سهامدار که هر یک از حدود مذکور دارای اختیارات متفاوتی
به ترتیب درحد موارد ذیل است:
دارا بودن حق اختیار مجمع فوقالعاده
دارا بودن حق تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره
دارا بودن حق حذف اختیار مطلق سهامدار عمده در مجمع فوقالعاده
دارا بودن حق تعیین حداقل یک عضو هیئت مدیره
حضور در جمع سهامداران و حق رأی در مجمع عمومی
هلدینگ نهادی است که ادارة بنگاهها را بر عهده دارد .شرکت سرمایهگذاری،
بنگاهی است که به خرید و فروش مالکیت سایر شرکتها میپردازد و شرکتهای
معمولی نیز تولید کاال یا ارائة خدمات را برعهده دارند .حال چنانچه خرید
مالکیت شرکتهای دیگر توسط یک شرکت سرمایهگذاری به گونهای انجام پذیرد
که دارای عضو هیئت مدیره در شرکتهای دیگر باشد ،طبیعتا این امر ،شرکت
سرمایهگذاری را به یک هلدینگ تبدیل میکند.

.4نوآوری در هلدینگ

مهمترین فرایندها در شركتهاي مادر تخصصي عبارتاند از مدیریت پرتفوليو،
توسعة نام و نشان تجاري (برندینگ) ،مدیریت مالی ،حلوفصل اختالفات،
استانداردسازي ،ارزیابي عملکرد توابع و مدیران آن ،برنامهریزي ظرفيت
شركتهاي زیرمجموعه ،ارائة خدمات مشترک ،اخذ پروژههاي مشترک ،مدیریت
و تعدیل بحران ،توسعة صادرات شركتهاي تابعه ،خالقيت و نوآوري مداوم در
سطح شركت مادر و...
بنابراین یکي از فرایندهاي اصلي شركتهاي مادر ،توسعه ،نوآوري و خالقيت در
سطح شركتهاي زیرمجموعه است كه این امر میتواند موفقيت آنها را تضمين
کند .شركتهاي مادر در بدنة تخصصي خود داراي پتانسيل باال و تخصصهاي
گوناگون هستند .نوآوري و خالقيت در سطح شركتهاي مادر میتواند آنها را
در به وجود آوردن مزیت رقابتی پایدار( )9كمک کند .بنابراین توسعة نوآوري
در شركتهاي زیرمجموعة شركتهاي مادر تخصصي اهميت زیادي یافته
است ،بهطوريكه شركتهاي مادر تخصصي تمایل دارند مدیران شركتهاي
زیرمجموعه:
برای مقولة نوآوري در كسبوكار خود اهميت بسزایی قائل باشند.
به محیط پیرامون خود با عینک نوآوری و خالقیت بنگرند.
استراتژی خلق محصوالت جدید نوآورانه و استراتژی نفوذ در بازارهای
پویا و پيچيده را در اولویت قرار دهند.
خالقیت و نوآوري را در تمام سطوح سازمانی اشاعه و توسعه دهند.
زمان عرضة محصول/خدمت جدید به بازار را تقلیل دهند.
.1-4مؤلفههای نوآوری در هلدینگ
براساس ادبیات موضوع ،مهمترین مولفههای نوآوری در سازمان عبارتاند از:
از اصلیترین نیازهای شركتهاي مادر تخصصی در عصر حاضر میتوان به خالقیت
و نوآوری اشاره کرد .مهمترین کلیدهای نوآوری ابتدا در نیازها و خواستههای
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عامل موثر بر نوآوری
رهبری

تشریح عامل
تعهد و تمایل مدیریت ارشد به حمایت از هر نوع نوآوری (محصول ،فرایند ،)...،درگیری مدیریت عالی در نوآوری

ساختار افقی یا شبکهای
عدم تمرکز در تصمیمگیریها
تفویض اختیار
مدیریت خالقیت و ایده
مدیریت اثربخش اطالعات

بهکارگیری ساختار سازمانی یا تیمهای پروژهای متداخل در انجام فعالیتهای سازمانی
مشارکت تعداد بیشتری از افراد مرتبط در ردههای سازمانی مختلف در فرایند تصمیمگیریهای سازمانی
دادن اختیار به کارمندان ،استخدام بهترین محققان ،متخصصان و مخترعان و اختیار و قدرت دادن به آنها
ایجاد سیستم فعال جمعآوری ایده و غربال ایدهها و موضوعات مرتبط با پروژههای بالقوه
انتقال اطالعات به سطوح قابل مدیریت از طریق مدیریت اثربخش اطالعات

انعطافپذیری

توانایی اتخاذ تصمیمات جدید جایگزین برای برنامهها و طرحهای شکستخورده

فعالیت براساس اطالعات

تولید و فعالیت براساس اطالعات مربوط و مناسب برای شناسایی راههای جدید

ارتباطات غیررسمی
حداقل بروکراسی
ارتباطات سریع و همهجانبه بین
واحدهای سازمانی
شناخت بازار و رقبا
امنیت شغلی باال
پذیرش اندیشهها و سالیق
پذیرش ابهام
حمایت از فرایند نوآوری
زمان خالق

برقراری ارتباطات دوجانبه خارج از مناسبات سازمانی
حداقل آیيننامهها ،مقررات ،خط مشيها و كنترلهای مشابه
ارتباطات فرایندی در جهات باال ،پایین و افقی ،ارتباطات میان کارکردی ،میان سلسله مراتبی ،میان فرهنگی و میان تکنولوژیکی
شناسايى رقباى اصلى ،تعيين اهداف رقبا ،شناسايى خطمشىهاى رقبا ،ارزيابى نقاط قوت و ضعف رقبا ،برآورد الگوهاى واکنشى رقبا،
انتخاب رقبا براى حمله  /گريز
کاهش ترس از اخراج بهخاطر اشتباه در اجرای ایدههای جدید
تشويق تنوع انديشهها و نه صرفا هماهنگی
عدم تاكيد بيش از اندازه روي دقت و عينيت
داشتن یک فرایند واضح برای نوآوری در سازمان و تعهد به نوآوری و پشتیبانی از آن
اختصاص دادن زمانی برای فکرکردن

ايجاد واحد مرتبط با خالقيت و
نوآورى در سازمان
سازمان یادگیرنده
ارتقای همهجانبه و مستمر کارکنان
تاکید بر نظام باز
حمایت از افراد ایدهپرور،
نوآور و خالق

وقتشان را صرف يافتن ايدههاى جديد براى ارائة خدمات يا ساختن محصول مىكنند و گاهى تحقيق محض انجام مىدهند
ایجاد سازوکار یادگیری دائمی و مستمر کارکنان از شرایط متفاوت محیطی
تاکید بر یادگیری و توسعة کارکنان
کنترل محیط و پاسخ سریع به تغییرات محیطی
وجود سیستم پاداش پرورشدهندة رفتار
خالق ،اختصاص قسمتی از سود ناشی از نوآوری انجامشده به فرد مبتکر

وجود افراد کلیدی و پیشتازان تغییر کسانی که از قبل آماده شدهاند تا برای کمک به نوآوری ،از طریق سیستم سازمانی ،انرژی و شور و شوق بدهند
درگیری کل سازمان با نوآوری
ایجاد جو خالق
تیمسازی
استراتژی و چشمانداز
نتیجهگرایی
آمادهسازی افراد برای تغییر
کاهش عدم اطمینان
تحمل شکست
حمایت از تعصب کاری
مدیریت تکنولوژی
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تشویق خالقیت در همة امور سازمانی؛ توسعة سیستماتیک نوآوری در ساختارهای سازمانی ،سیاستهای ارتباطی و رویهها ،سیستمهای
پاداش و تشویق و سیاست آموزش ،سیستمهای حسابداری
ایجاد حد باالیی از کارگروهی ،در تیمهای پروژه و در گروههای بین سازمانی

تعیین هدفها بهطور مشخص

پیشبینی

مشارکت مستمر همة افراد از سطوح باال تا پایین در نوآوری

مشخص کردن هدفها و دادن آزادی عمل به اعضای سازمان برای تحقق آنها
وجود چشمانداز و اهداف قابل درک و روشن برای نوآوری و استراتژیهای دستیابی به آنها
تاکید بر نتایج تا وسایل؛ برای رسیدن به یک هدف ،راهحلهای مختلفی وجود دارد
ایجاد اعتقاد در افراد به این امر که تغییر به نفع آنها و سازمان است ،همکاری افراد با مدیران در تصمیمگیری ایجاد جرئت در افراد برای تغییر
کاهش عدم اطمینان ذاتی نسبت به ابهامات و پیچیدگیهای نوآوری
پافشاري و توانايي فايق آمدن بر نااميدي ،شكست و ناكامي؛ تشویق کارکنان به کسب تجربه بدون ترس از احتمال شکست؛ اشتباهات ،فرصتهای یادگیریاند
حمایت از کسانی که تعصب کاری دارند و همیشه لزوما با چهارچوب سازمان جور در نمیآیند
مرتبط کردن استراتژیهای تکنولوژی به استراتژیهای کسبوکار
پیشبینی اثربخش به منظور تشخیص توسعة تکنولوژی ،محصوالت و بازارها در آینده
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ذینفعان( )10و بهطور اخص در نیازهای مشتریان و سهامداران آن مستتر است
و سپس در سرمایههای فکری و منابع انسانی آن هلدینگ نهفته است.
.1-4الزامات مشتریان و سهامداران
براساس مدل کانو در شکل  ،1نیازها ،خواستهها و الزامات ذینفعان برحسب
اینکه وجود یا عدم وجود ویژگی خاصی در یک کاال /خدمت باعث چه حالتی
در ذینفعان میگردد (خشنودی/عدم رضایت) ،به سه دستة اساسی ،عملکردی
و جذاب انگیزشی تقسیم میگردند .سرنخ نوآوری را در نیازها و الزامات دستة
سوم باید جست .نیازهای جذاب انگیزشی الزاماتی هستند که ذینفعان آنان را
بیان نمیکند و در صورتی که برآورده شود ،رضایت ذینفعان بهشدت افزایش
پیدا میکند و در صورتی که برآورده نشود ،رضایت ذینفعان تغییر محسوسی
نخواهد داشت .این نوع از الزامات در زمان کاربرد محصول/خدمت بهعنوان الزام
دیده نمی|شود و در هر حد از تامین ،تماما در بعد مثبت محور رضایت ذینفعان
قرار دارند .الزم به ذکر است که در طـی زمان این نیازها به دستههای پایینتر
نزول میکنند .در حدی که نیازهای جذاب انگیزشی خود به نیازی عملکردی و
درنهایت به نیاز اساسی نزول مییابد که علت این مسئله با توجه به پیشرفت
فناوری و طبیعی جلوه کردن یکسری از قابلیتها در خدمات /محصوالت ،بدیهی
و واضح است.

و نوسان است ،حرفی برای گفتن و ایدهای برای ارائه داشته باشد.

.5راهکارهای ایجاد نوآوری در یک هلدینگ

امروزه سازمانها در یك محیط رقابتی پویا به فعالیت میپردازند و از این جهت
برای آنكه بتوانند همواره فعال و بهروز بمانند ،باید راهكارهایی را برای بهبود
مداوم خود داشته باشند .به همین دلیل ایدة سازمان نوآور شكل گرفت .به بیان
ساده هلدینگ نوآور ،به هلدینگهایی اطالق میشود كه نوآوری را در اساس
اصول خود قرار دهند .مهمترین ویژگیهای هلدینگ نوآور را میتوان مواردی
نظیر داشتن چشمانداز ،بهبود مداوم ،جستوجوگری ،نتیجهگرایی ،اخالقمداری،
باانگیزه بودن و پویایی و برقراری ارتباطات متعدد برشمرد .مهمترین راهکارهای
ایجاد نوآوری در یک هلدینگ عبارتاند از:
تعیین ساختارهای سازمان
تعیین وضعیت موجود
تعیین وضعیت مطلوب
تعریف آیندة سازمان
تعریف چشمانداز سازمان
تعیین رسالت سازمان
تعریف اهداف سازمان
تعریف مجدد ساختارها با توجه به چشماندازهای سازمانی
جذب ایده برای عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب با
توجه به تعاریف نوین
طراحی پروژة بهبود
طراحی پروسة نوآوری برای سازمان
ایجاد نظام انگیزشی در سازمان
پیادهسازی پروژة نوآوری
حفظ ،نگهداری و بهبود پروژه در سازمان ( فرایند پویا و مستمر نوآوری)

.6الزامات تحقق نوآوری در گروه خوارزمی

نوآوريها در خأل ظهور پيدا نميكنند ،آنها براي خلق شدن و پيادهسازي نيازمند
بستر سازماني مناسب هستند .برخي از عواملي كه اين بستر سازماني را پشتيباني
ميكنند ،عبارتاند از:

شکل  -1مدل کانو

.2-4سرمایههای فکری سازمان
مهمترین منبع دیگر که یک سازمان در اختیار دارد ،سرمایههای فکریآن است.
هیچ سازمانی بدون داشتن استعدادها ،ذهنیتها و تصورات کنجکاوانة افراد آن
نمیتواند محصول نوین مهمی را تولید کند و تنها سازمانهایی در بلندمدت
موفق و پیشرو خواهند بود که بتوانند منابع انسانی خود را بهطور صحیح پرورش
دهند .هیچ سازمانی بدون داشتن استعدادها ،ذهنیتها و تصورات کنجکاوانة
افراد آن نمیتواند دانش نوین مهمی را تولید کند و تنها جوامعی در بلندمدت
قرین موفقیت خواهند بود که بتوانند منابع انسانی خود را بهطور صحیح پرورش
دهند .مهمترین منبع در این نوع سازمانها سرمایههای فکری خالق هستند.
افراد خالق ،ایدههای نو دارند و از مهارتهای الزم برای خالقیت و نوآوری
برخوردار بوده ،قادرند ایدههای نوآورانه و خالقانة خویش را به محصوالت سودمند
تبدیل کنند .این افراد غالبا دارای ذهنی تحلیلگر ،کنجکاو و مستقل هستند و
استقالل عمل ،کار-محور بودن ،انعطافپذیری ،اعتماد به نفس باال و درونگرایی
از بارزترین ویژگیهای ذکرشده برای آنان است .در ضمن فرهنگ سازمانی در
این دسته از سازمانها مهمترین زیرساخت خالقیت و نوآوری محسوب میشود.
سرمایههای فکری خالق و نوآور ،کسانی هستند که برای پیشرفت و ترقی ،ترجیح
میدهند بیشتر به دنبال داشتن شغلی با شاخصههای آرمانی مختلفی باشند و در
هزارة سوم که توأم با تغییرات شدید محیطی است ،در صنعتی که در حال فعالیت

داشتن چشمانداز و اهداف مشتركچشمانداز هنر دیدن نادیدنیهاست .چشمانداز عبارت است از آیندهای واقعگرایانه،
محققالوقوع و جذاب برای گروه .چشمانداز بیان صریح از سرنوشتی است که گروه
باید به آن سمت حرکت کند ،آیندهای است که برای گروه ،موفقیتآمیزتر و
مطلوبتر از وضع فعلی آن است .چشمانداز سرنوشتی درخشان و راهی مشخص
است که هیچ سازمان دیگری ،حتی سازمانی که دقیقا در همان کار فعالیت دارد،
نمیتواند دارای همان چشمانداز باشد .داشتن چشمانداز مشترک ،سبب خلق
ایدههای همجهت در راستای توسعة گروه خواهد شد.
تعهد مديريت (ارادة نوآوري)از آنجا كه بيشتر فرايند نوآوري مربوط به عدم اطمينان است ،پروژهها بهطور
سريع بازدهي تجاري نخواهند داشت .از اينرو پشتيباني مديريت ارشد امري
حياتي براي نوآوري است .قبول ريسك توسط مديريت ارشد الزمة نوآوري در
سازمان است .بااينحال ،بايد ريسكهاي عدم اطمينان از طريق جمعآوري
اطالعات و تحقيق كاسته شود.
 برخورداری از مدیران خالقمدیریت میتواند توانایی خـالقـیـت و نـوآوری را در افـراد ایـجـاد ،ترویج و
تشویق کند ،یا رفتار و عملکرد او میتـواند مانع این امر حیاتی شود .هنر مدیر
خالق عبارت است از استفاده از خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهنهای خالق.
مـدیـریـت خـالق نـمـیتـوانـد در بـنـد شـیـوههای سـنـتـی و مـعـمـول
بـاشـد ،بـلکـه سـبکی را برای مدیریت برمیگزیند که برای سازمان خالق و
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نوآوری شامل کاربرد عمدی
اطالعات ،تخیل و ابتکار در
استخراج ارزش بیشتر یا متفاوت
از منابع است و شامل تمام
فرایندهایی میشود که توسط
آن ایدههای جدید تولید شده
و تبدیل به محصوالت مفید
میگردند .ابتکار یک فرایند و
یک شیوة نوی نگرش است

نـوآور مناسب باشد و منجر به محیطی گردد که روح ابتکار و نوآوری در آن حاکم
باشد .در سـازمانهای خالق روابط بین مدیران و کارکنان مبتنی بر صمیمیت،
روشنی و تشریک مساعی است و این امر منجر به احساس امنیت و آرامش خاطر
در افراد میشود.
ساختار سازماني مناسبسازمانهايي با ساختار سلسله مراتبي از باال به پايين و يك طرفه نميتوانند
نوآوري را در ابعاد گوناگون به وجود آورند .هر چه كارها كمتر برنامهريزي شده
باشد و عدم اطمينان در آنها موج بزند ،ساختار سازماني منعطفتري الزم است
تا آن كارها انجام گيرد .هر چه محيط متالطمتر باشد و قابل پيشبيني نباشد،
ساختار سازماني منعطفتري جهت واكنش سريع الزم است.
 بازمهندسي فرايندهاي سازمانيويژگي نوآوري «تخريب خالق» است ،يعني حذف فرايندهاي قديمي و جايگزيني
آن با فرايندهاي جديد .ايجاد تغيير و نوآوري با چسبيدن به فرايندها و روالهاي
گذشته تناسب ندارد.
توجه به سرمایههای فکری كليدي (نوآوران)نوآوري با اطالعات و دانش و گردش آنها عجين است .افراد نوآور افرادي هستند
كه اطالعات و دانش را از منابع مختلف جمعآوري میکنند و با ايجاد ارتباطات
خوب با افراد ديگر شرایط نوآوري را فراهم ميآورند .نوآوران به نوعي مديران
دانش هستند .چنين مديريتي نميتواند توسط نرمافرازهاي هوشمند انجام
گيرد.
مديريت دانش الزمة نوآورينوآوري مستلزم يكپارچهسازي انبوهي از دانشها و تجربههاست .بنابراین مديريت
دانش يك زيرساخت و ابزار اساسي نوآوري در سازمان است.
-تاكيد روي آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان
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سوابق سازمانهاي با تجربه نشان ميدهد كه رابطه ميان سرمايهگذاري در
آموزش و افزايش قابليتهاي نوآوري بسيار زياد است .توانمندي بهكارگيري
تجهيزات جديد يا توليد محصوالت و خدمات بديع ،همچنین ايجاد كيفيت
حد بسيار زيادي وابسته به دانش و مهارت افراد درگير در توليد
و كارآمدي تا ّ
چنان نوآوريهايي است .نوآوري يك برنامة تغيير است و افراد به دليل نداشتن
مهارتهاي الزم در مقابل آن مقاومت ميكنند .بنابراین ،آموزش و ايجاد مهارت
در افراد ميتواند اين مقاومت را كاهش دهد .افزايش مهارت كاركنان و اعتماد
آنها به بهكارگيري اين مهارت ميتواند منجر به خالقيت و نوآوري شود .و اين
امر جز با آموزش هدفمند حاصل نخواهد شد .نوآوري خصيصة سازمان يادگيرنده
است .در چنين سازماني خصلت يادگيري و تعلم نهادينه شده است.
تیمسازی و كار تيمي موثراز آنجا كه نوآوري در سازمان اساسا تركيب ديدگاههاي گوناگون در حل مسائل
است ،كار تيمي بهتر از كار فردي زمينهساز آن است .تيمها مكانيسمي براي
ايجاد ارتباط و پل زدن ميان بخشهاي گوناگون يك سازمان است .اما اين تيمها
تصادفي شكل نميگيرند .ايجاد يك تيم مستلزم به وحدت رساندن باورها و
ارزشهاي افراد گوناگون است.
ايجاد فضا و محيط خالق و نوآورنوآوري خلق ايده و استفادة گسترده از آن است .قسمت اول نوآوري مستلزم يك
حركت جهشي ايدهپردازانه فردي است ،اما مابقي نيازمند مشاركت فعال افراد
گوناگون در يك روند زماني طوالني است .عوامل محيطي كه تضعيف نوآوري را
موجب ميشوند ،عبارتاند از:
ارتباطات ضعيف دروني و بيروني
ابزارها و منابع محدود
تقويت فرهنگ حقارت (القای اين مسئله كه نوآوري حتما بايد از بيرون بيايد)
عدم حمايت مالي از فعاليتهاي نوآورانه
احساس مالكيت نكردن و از آن خود ندانستن سازمان توسط مديران
فقدان يك فرايند گسترده و فراگير جهت نوآوري

عدم ارتباط بين پروژهها و طرحها با راهبرد سازمان
توسعه ندادن ابزارها و سنجشهاي اندازهگيري پيشرفت
عدم وجود مربيان و مديران توانا در تيمهاي نوآوري
فقدان يك سيستم ايدهپرداز مديريتي
طراحي سامانههاي موثر پاداش يكي از عوامل مهم رشد فرهنگ نوآوري است.
بايد به افراد يا تيمهايي پاداش داد كه ايدهاي خالقانه از خود نشان میدهند و
طرح نويي درمياندازند.
توجه به بيرون از سازمان و تمرکز خارجینگاه به مشتري و بازار از عوامل تحريككنندة نوآوري است .شرکا ،تامينكنندگان،
مشاركتكنندگان و حتي رقبا نيز ميتوانند منشأ نوآوري باشند.
 ارتباطات گستردهنوآوري نيازمند خلق ،تركيب ،تسهيم و بهكارگيري دانش است و اين امر مستلزم
وجود ارتباطات گسترده است .شبكههاي دانشي يكي از ابزارهاي مناسب نوآوري
است.
 حركت به سمت يك سازمان يادگيرندهايجاد ظرفيت تغيير و نوآوري ،همت يك سازمان يادگيرنده است ،زيرا در شرایط
متالطم كنوني ،يادگيري يعني ايجاد ظرفيت تغيير.
 تقويت فرهنگ خالقيت و نوآورينوآوري توسط افراد رخ ميدهد .اگر فرهنگ انگيزش ،حس تعلق سازماني و
اعتماد سازماني وجود نداشته باشد ،نوآوري رشد نخواهد كرد.
 تقويت زيرساخت فناوري اطالعاتنوآوري مستلزم چرخش اطالعات ،دانش و شكلگيري شبكة متخصصان است.
 ITميتواند زيرساخت بسيار مناسبي جهت مطرح شدن طرحهاي نوآورانه و
تحقق عملي آنها باشد.
 توجه به افراد کلیدی و جانشینپروریتحقيقات نشان ميدهد كه امكان خالقيت و نوآوري در نيروهاي جوان بيشتر از
ساير افراد است .شادابي ،نامجویي ،قدرت ريسك باال ،ميل به رشد و ويژگيهاي
ديگر جواني از عواملي هستند كه شايستگي اين قشر را براي خالقيت و نوآوري
بيشتر میکنند.

 .7نتیجهگیری و پیشنهادها

بهطور خالصه مولفههای اصلی نوآوری در گروه سرمایهگذاری خوارزمی
عبارت است از :آموزش و توسعة مستمر کارکنان ،تحلیل و تمركز بر محیط
خارجي سازمان ،جو خالق رهبري ،سازمان یادگیرنده ،درگیری همهجانبه با
نوآوری ،برخورداری افراد کلیدی ،ساختار سازمانی مناسب ،ارتباطات گستردة
برونسازمانی و تیمسازی.
خالقیت و نوآوری در سازمانها ،دارای سه رکن اساسی هستند که در صورت
وجود ویژگیهای خالق در هر یک ،امکان تحقق همهجانبة خالقیت و نوآوری به
وجود میآید .این ارکان سهگـانـه شـامـل مـدیر خالق ،سازمان خالق و کارکنان
خالق است که میتوان تاثیر نقش مدیران خالق را در رأس این مثلث قرار داد.
توانمندسازی مدیران یا انتخاب مدیران حامی و متعهد و پذیرای ایدههای جدید،
عاملی تاثیرگذار در عملیاتی شدن موفق ایدهها در قالب نوآوری سازمانی خواهد
بود .بدون ایجاد دانش مرتبط با نیازهای صنعت و بازار در کارکنان گروه خوارزمی
نمیتوان از آنها انتظار داشت به راهحلهای جدید بیندیشند .دانش و تخصص
مناسب و مرتبط و بهروزشده ،درک درستی از فرایندها ،محصوالت و خدمات و
بهطور کلی آنچه را درحال انجامش هستیم ،در اختیار کارکنان قرار میدهد .توجه
به تغییرات محیط ،نیازهای مشتریان و سهامداران و بازار ،توجه به نوآوریهای

انجامشده و در حال وقوع در صنعت ،فعالیتهای نوینی که رقبا برای جذب و تامین
نیازهای مشتریان و سهامدارانشان انجام میدهند ،عامل مهمی در ایجاد نوآوری
در سطح گروه خوارزمی قلمداد میشود .نقش افراد کلیدی بهعنوان عامل انسانی
پشتیبان نوآوری در محیط کار انکارناپذیر است؛ افرادی که در سیستم سازمانی
حضور دارند و صرفنظر از تخصصی که دارند ،به نوآوران سازمانی کمک میکنند
که ایدههای خود را عملی کنند و به ایدههای جدید بیندیشند .گسترش یک رویکرد
برونگرایی به سوی مشتریان و بازار و توجه به فرصتها و تهدیدهای محیطی برای
تمرکز افزونتر بر محیط خارجي سازمان توصیه میشود .نیاز مشتریان ،سهامداران
و بازار است که لزوم تغییر و بهبود در نحوة تولید محصول/ارائة خدمات یا تولید
محصول جدید/ارائة خدمات جدید را هدایت میکند .ایجاد جو خالق و فرهنگ
سازمانی مناسب منجر به توسعة سیستماتیک خالقیت در گروه ،سازمان ،رویهها،
فرایندها و محصوالت و خدمات خواهد شد .تمرکز بر کارگروهی ،ایجاد تیمهای
تخصصی پروژهای و گروههای بین سازمانی حل مسئله ،بهعنوان عاملی جهت
ارائه و کاربردیسازی ایدههای جدید در سازمان خواهد بود .و درنهایت استفاده
از ساختار ارتباطی سریع و یکپارچه ،تسهیلکنندة جاریسازی فرایند نوآوری در
گروه سرمایهگذاری خوارزمی خواهد بود.

مراجع

 .1صحت ،سعید و محمدپور ،مرضیه ،شناسایی و رتبهبندی مؤلفههای نوآوری در
صنعت بیمه ،نشریة تازههای جهان بیمه ،شماره 163
 .2شهرآرای ،مهرناز و مدنی پور ،رضا ،سازمان خالق و نوآور ،نشریة دانش
مدیریت ،شماره 33
 .3میرمحمدی ،محمد و ایزدخواه ،محمدمهدی ،اندازهگیری نوآوری در
شرکتهای هلدینگ ،نشریة مطالعات مدیریت راهبردی ،شماره 13
 .4پژوهشنامه شماره  :20نوآوری و کارآفرینی ،پژوهشكده تحقيقات استراتژيك
مجمع تشخيص مصلحت نظام
 .5مزده ،محمد مهدوی و ضرغامی ،حمیدرضا ،خالقیت و نوآوری رمز دستیابی
به استراتژیهای رقابتی اثربخش در هزاره سوم ،پنجمین کنفرانس بینالمللی
مدیریت استراتژیک
 .6علی احمدی ،علیرضا ،اللهیاری ،احمد ،استراتژی رقابت و نوآوری در کسب و
کار ،تهران ،انتشارات تولید دانش
 .7يداللهي فارسي ،جهانگير و کالتهايي ،زهرا ،جایگاه تجاریسازی در مدیریت
نوآوری ،فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد ،سال نهم ،شماره 33
8-The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation
Policies for Development, Cornell University, INSEAD, and
the World Intellectual Property Organization (WIPO), www.
globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home

پینوشتها:

1- ebnerasoul@kharazmi.ir
2- ghobadi@kharazmi.ir
3- Creativity
4- Innovation
)5- WIPO (World intellectual property Organization
)6- INSEAD (The Business School for the World
7- Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management
at Cornell University
8- Investment Company
9- Sustainable Competitive advantage
10- Stakeholders
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مقاله

دکترعبدالمجید دهقان؛ عضو هیئتعلمی دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد یادگار امامخمینی(ره)،
کارشناس ارشد معاونت شرکتها و مجامع گروه
سرمایهگذاری خوارزمی

چکیده

این مقاله به بررسی و تبیین مفهومی منحنیهای بیوریتمیک (زیستآهنگ) و
تاثیر آنها بر حاالت مختلف فیزیکی ،احساسی و ذهنی انسانها پرداخته و سعی
دارد بهصورتی ساده و روان ،مفهوم بیوریتم و اثرات آن در زندگی روزمره را با
مصادیق کاربردی و علمی ارائه دهد .در این راستا خالصهای از نتایج پژوهشهای
صورتگرفته توسط نگارنده در این حوزه و چگونگی محاسبه و ترسیم منحنیهای
زیستآهنگ به روشی ساده و قابل دسترس برای مخاطبان ارائه میشود.
1

واژگان کلیدی:
منحنیهای بیوریتمیک ،مدلهای ذهنی ،رفتار سینوسی

مقدمه

عجیب است که بعضی روزها از توانایی و انرژی زیادی برخورداریم و قادر به انجام
هر کاری هستیم و بعضی روزها آنقدر خسته و کسل هستیم که از انجام کارهای
ساده نیز رنجور میشویم ،گاهی اوقات سرزنده و شاداب هستیم و برعکس بعضی
روزها بیدلیل خموده و بیحوصله هستیم .قدرت ذهن ما نیز چنین است؛ بعضی
روزها خوب یاد میگیریم و حافظة ما از قدرت باالیی برخوردار است اما برخی
مواقع حافظة ما جهت انجام امور روزمره یاری نمیدهد .و درنهایت روزهایی در
زندگی ما وجود دارد که احساسات و عواطف ما بهراحتی تحریک شده و تحت
تاثیر محرکهای گوناگون قرار میگیرند و برخی روزها اینگونه نیست .بهراستی
چرا چنین حالتی در ما رخ میدهد؟
برای تبیین این موضوع ،میبایست مصادیق کاربردی این مفهوم مورد سوال
قرار گیرد .مثال؛ چرا قدرت تحلیل و تصمیمگیری یک سرمایهگذار جهت انجام
معامالت سهام طی روزهای مختلف ،متفاوت است؟ یا چرا یک بانکدار جهت انجام
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امور بانکداری و از منظر حاالت جسمی ،ذهنی و عاطفی روزهای متفاوتی را در
محل کار خود تجربه میکند؟ یا چرا ورزشکاران یا تیمهای ورزشی در برهههای
زمانی مختلف دچار نوسانات جسمی ،ذهنی و عاطفی شده و نتایجی دور از انتظار
شما و خودشان کسب میکنند؟
پاسخ به تمامی سواالت باال به خاطر وجود بیوریتم (زیستآهنگ) در سیستم
بدن ما است .درواقع انرژی فیزیکی ،حاالت روحی و وضعیت احساسات ما و نیز
توان فکری و قدرت یادگیری و حتی حس ششم ما ،همه و همه به شکل دورهای
کم و زیاد میشوند .به عبارت دیگر؛ در وجود انسان سطوح انرژیهای مختلفی
وجود دارد که از بدو تولد شروع به افزایش و کاهش کرده و در طول زندگی،
حاالت مختلف انسان را رقم میزنند.
اگر بخواهیم شرحی مفهومی از بیوریتم ارائه کنیم ،باید بیوریتم را مجموعهای
از سیکلهای فیزیکی ،احساسی و ذهنی که حاالت مختلف انسان را از زمان
تولد تا پایان حیات بهصورتی سینوسی رقم میزنند ،تعریف کنیم .واژة بیوریتم
در واژهنامة آکسفورد بهصورت زیر تعریف شده است« :هر الگوی مکرری از
فعالیتهای فیزیکی ،احساسی و ادراکی که بر رفتار انسان اثر میگذارد».

تاریخچة کشف بیوریتم

در سال  1890میالدی ،پزشکی آلمانی به نام ویلیام فلیس 2وجود سیکلهای
بیوریتم در بدن انسان را کشف کرد .او که آمار و تحقیقات زیادی روی وضعیت
بیمارانش انجام میداد ،پی به وجود سیکلهای  23روزة فیزیکی و  28روزة
احساسی در وجود بیماران خود برد ،همزمان با او و بدون اطالع از نتایج او،
روانشناس دیگری به نام پروفسور هرمان اسووبودا 3در اتریش در تحقیقات خود
متوجه شد که حالت جسمی و احساسی بیماران او نیز بهصورت چرخهای تغییر
میکند .او با ثبت دورههای بیماری و سکتة قلبی و توهمات بیماران خود ،متوجه
شد که چرخة (سیکل) تکرار اوج و نزول انرژی فیزیکی و جسمی افراد هر 23
روز یکبار و چرخة شارژ و دشارژ انرژی احساسی افراد ،هر  28روز یکبار تکرار
میشود .این نتایج یکسان و مستقل از هم ،بهطور شگفتانگیز باعث تایید نظریة
بیوریتم و عالقهمندی دیگر دانشمندان همچون فروید و نیز انجام آزمایشات
دیگری در این زمینه شد .در سال  1920دکتر آلفرد تلتشر ،با بررسی توان

فركانس از اين موج سه ناحيه دارد .ناحية اول؛ ناحية مثبت يا پرانرژي است كه
در باالي نقطة صفر قرار دارد ،ناحية دوم؛ ناحية منفي و كمارزش است كه در
پايين نقطة صفر قرار دارد و ناحية سوم نقطة بحراني است كه دقيقا مرز نقطة صفر
است و مرحلة گذر از ناحية مثبت به ناحية منفي يا بالعكس است .اين نقاط بسيار
حساس هستند و در اين روزها هيچ چيز قابل حدس نيست و طبيعت ،خلقوخو
و رفتارهاي فيزيكي احساسي و ذهني انسان بهطور چشمگیری تغيير ميکند؛
معموال لحظات بحراني زندگي افراد روزهايي هستند كه هريك از منحنيها از
حالت مثبت به حالت منفي تغییر میکنند .از آنجا كه هريك از چرخهها داراي
فركانسهاي متفاوتي هستند ،نمودار بيوريتم انسان در هر روز ميتواند شرايط
متفاوت و تفسير خاص خود را داشته باشد و حال اگر تمامي منحنيهاي بيوريتم
فردي در منفيترين حالت ممكن قرار داشته باشد ،به معني آن است كه انرژي
حياتي بدن او در بدترين و آسيبپذيرترين شرايط قرار دارد و انسان نبايد طبق
عادت ،به واكنشهاي جسمي ،روحي و ذهني خود اعتماد كند.
روز آغازین همانطور که در شکل شمارة  1مالحظه میکنید؛ ابتدا نمودار در
باالی خط مبنا در منطقة مثبت یا فعال حرکت کرده سپس به اوج خود رسیده و
بعد شروع به حرکت به سمت پایین و وارد شدن به منطقة غیرفعال یا منفی (زیر
خط مبنا) میکند .درواقع زمانیکه یک سیکل در منطقة مثبت قرار دارد ،فرد
دارای حداکثر انرژی بوده و هرچه جلوتر میرود انرژی خود را از دست میدهد
و زمانی هم که سیکل مورد نظر وارد منطقة منفی میشود ،سطح انرژی پایین و
آرام آرام انرژی ازدسترفته جبران میشود.

یادگیری و قدرت فکر شاگردان خود ،سیکل  33روزة ادراکی را کشف کرد و بعدها
سیکل  38روزه که بر حس ششم و الهامات درونی تاثیر داشت نیز کشف شد.

مبانینظریوپیشینه

علم بیوریتم سالهاست که در عرصۀ علوم مختلف رخنه کرده و در حال تثبیت
جایگاه در رشتههای مختلفی ازجمله مدیریت است .با توجه به كشفيات علم
بيوريتم ،افراد طي زمانهاي مختلف ،رفتارهاي متفاوتي در زمينههاي مختلف از
خود بروز ميدهند .بيوريتم يا زيستآهنگ؛ ادعا ميکند زندگي هر فرد تحت تاثير
این سیکلها بوده و رفتار افراد طی روزهای مختلف از این سیکلها متاثر میشود.
سیکلهای بیوریتم زیادی در بدن ما وجود دارد که در این مقاله به بررسی سه
سیکل اصلی فیزیکی ،احساسی ،ذهنی و سیکل فرعی حس ششم پرداخته شده
است .تمام سیکلهای بیوریتم به شکل نمودار سینوسی از بدو تولد آغاز شده و
حول خط مبنا یا محور زمان با دورههای متفاوت در حال زیاد و کم شدن ادامه
مییابند .همانطور که در شکل شمارة  1مشاهده میشود ،هر سیکل دارای دو
ناحیة مثبت (بخش سبز) و منفی (بخش قرمز) بوده که این حالت ریتمیک
سینوسی تا پایان حیات هر انسان و در طول خط زمان ادامه مییابد .هر زمان
یکی از سیکلهای بیوریتمیک شما در منطقة مثبت (باالی خط مبنا یا منطقة
سبز) قرار بگیرد ،از منظر آن سیکل ،شما در شرایط ایدهآلی قرار داشته و انرژی و
قدرت شما در آن سیکل در شرایط حداکثر است و برعکس .الزم به ذکر است که
تعداد روزهای قرارگرفتن در منطقة مثبت و منفی هر سیکل (یک دوره) ثابت بوده
و بهصورت مداوم تکرار میشود؛ بهعبارت دیگر حاالت انسانها از مناظر مختلف
جسمی ،ذهنی و احساسی در حال تغییرات سینوسی است.

شکل شمارة -1سیکلهای بیوریتمیک ترسیمشده به همراه نواحی مثبت و منفی و نقاط بحرانی

مفاهیمکلی بیوریتم

هريك از چرخههاي سه گانة بيوريتم براساس موج سينوسي حركت ميكنند .هر

انواعسیکلهایبیوریتمیک
4
سیکلجسمييا فيزيکي

این چرخه که بیشتر در مردان غالب است 23 ،روز به طول میانجامد ( 11/5روز
منطقة مثبت و  11/5روز منطقة منفی)؛ ناحية مثبت زمان مناسب براي انجام
فعاليتهاي سنگين بدني ،مقاوم در برابر سختيها و بيماريها ،هماهنگی چشم
ودست ،اشتياق به ورزش ،آمادگي براي سفر ،جراحي ،امور دندانپزشکي و،...
ناحية منفي با ویژگیهایی همچون کسل و بیحوصله بودن ،خستگي ،احساس
کوفتگی بدن ،استعداد بيشتر براي خطاهای فیزیکی و  ،...که در این دوران نياز
به استراحت کافی وجود دارد.

شکل شمارة -2سیکل فیزیکی بیوریتمیک به همراه دوره و روز بحرانی

مثالکاربردی

شاید توجه شما نیز به این موضوع جلب شده باشد ،که در برخی مواقع جسم فیزیکی
ما انتظارمان را در انجام امور روزمره برآورده نمیکند؛ مثال روزهایی که حوصلة از خواب
برخاستن را نداشته و احساس خستگی فیزیکی داریم؛ در همین زمان است که اگر
به ورزش روزانه بپردازیم دچار عدم پوشش برنامة ورزشی خود شده و به بدنمان فشار
زیادی وارد میآید .در این حالت از خود میپرسیم که چرا امروز از قدرت و توان پایینی
برخوردارم؟ درصورتیکه دلیل اصلی این موضوع ،قرارگرفتن در منطقة مینیمم (نزولی)
سیکل جسمی یا روز بحرانی است .مثال دیگر میتواند عملکرد متفاوت ورزشکاران یا
تیمهای ورزشی در دورههای زمانی مختلف باشد؛ بهعنوان نمونه همیشه این سوال
مطرح است که چرا بعضی مواقع یک تیم فوتبال بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشته
و عملکردی بیش از انتظار طرفداران ،مربیان و حتی خود بازیکنان را به همراه دارد؟
یکی از دالیل اصلی این موضوع ،قرارگرفتن سیکل فیزیکی و ذهنی اکثریت بازیکنان
در آن روز در منطقة ماکزیمم یا اوج است .در این روز بیشتر بازیکنان از حداکثر توانایی
فیزیکی و ذهنی برخوردار بوده و باالترین کارایی را به ثبت میرسانند و همچنین این
موضوع بهصورت عکس نیز قابل تفسیر است.
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سیکلاحساسي

5

این سیکل بیشتر در خانمها غالب بوده و چرخة آن  28روز به طول میانجامد؛
( 14روز منطقة مثبت و  14روز منطقة منفی)؛ این سیکل تنظیمکنندة هیجانات،
احساسات ،خلق ،فانتزیها ،مزاج ،عواطف ،خالقیت و واکنشهاست .ناحية مثبت
شامل مواردی همچون تمايل به شركت در جمع دوستان و فعاليتهاي گروهي،
حسن نيت عمومي ،شادي ،توازن و همسازي ،آمادگي جهت انجام آزمونها و
مسابقات ،احساس خالق بودن ،ظاهر عمومي مناسب و خوب و در ناحية منفي
فرد تمایل به گوشهگیری و عدم مشارکت داشته و بسیار تحریکپذیر است.

برای امتحان تالش میکند ولی در روز آزمون ،با کیفیت ضعیفی آزمون میدهد؛
توجیه این فرد این است که خیلی مطالعه داشته ولی برخی از موضوعات را در روز
امتحان فراموش کرده است ،بله این موضوع هم با توجه به قرارگرفتن این فرد در
منطقة کاهشی سیکل ذهنی قابل تفسیر است.

سیکلشهودی(8حسششم)

این چرخه  38روز به طول میانجامد (  19روز منطقة مثبت و  19روز منطقة
منفی)؛ این سیکل از سیکلهای فرعی محسوب شده و موثر بر حس ششم و الهام
و دریافت مستقیم است .یکی از اصلیترین ویژگیهای این دوره؛ درک ناخودآگاه
و تواناییهای روحانی -معنوی است.

شکل شمارة -3سیکل احساسی بیوریتمیک به همراه دوره و روز بحرانی

مثالکاربردی

تصور کنید شنبه یکی از آثار موسیقی اصیل ایرانی را در دستگاه سهگاه 6گوش میدهید
(فرض کنید این اثر را بارها شنیدهاید) ،این آواز فضای نسبتا اندوهناکی را در شما ایجاد
میکند؛ پنجشنبه (چند روز بعد) دوباره همان قطعة آوازی را در همان اتاق و در همان
دستگاه پخش و با ثابت بودن کلیة شرایط (بهجز زمان) گوش داده و اینبار شاید از شدت
اندوه ،اشک از چشمان شما جاری شود .بهراستی چرا این اتفاق رخ میدهد؟ دلیل اصلی،
قرار گرفتن شما در آن روز خاص در منطقة اوج منحنی احساسی است؛ در این حالت
و به دلیل تغییر حاالت بیوریتمیک شما در طول زمان ،احساسات شما بسیار حساس و
تحریکپذیر بوده و با کوچکترین محرکی از خود واکنش نشان میدهد.

سیکلذهني(عقالنی)

7

این چرخه  33روز به طول میانجامد (  16/5روز منطقة مثبت و  16/5روز
منطقة منفی)؛ این سیکل تنظیمکنندة هوش ،منطق ،واکنشهای ذهنی ،آگاهی،
تصمیمگیری ،قضاوت ،قدرت استدالل و حافظه است .در ناحية مثبت بيشترين
فعاليت نيروي فكري و ذهني وجود داشته و مطالب جديد بهسرعت و با آمادگي
آموخته ميشوند؛ بهعبارت دیگر تفکر تحلیلی منطقی و قدرت تصمیمگیری،
حافظة کارا و افكار واضح و روشن از خصوصيات اين دوره است .ناحية منفي
كاهش توانايي تمركز ،آشفتگي ذهني ،زمان بسيار نامناسب براي تصميمگيري،
نياز به زمان بيشتر براي امور فكري دقيق و  ...را شامل ميشود.

روزبحرانی

9

همانگونه که در شکل شمارة  6نمایش داده شده است ،لحظهای که نمودار از منطقة
مثبت به منطقة منفی وارد و از خط مبنا میگذرد لحظة بحران یا روز بحرانی نامیده
میشود .درواقع سطح انرژی یک لحظه صفر میشود؛ مثل باتری که یک لحظه خالی
میشود تا دوباره شارژ شود .بحران بیوریتمیک شبیه به این است که جسم گرمی در
یک لحظه زمانی وارد محیط سرد میشود؛ این گرم و سرد شدن مانند شوک ،در آن
ریتم ایجاد ناپایداری میکند .روز بحرانی هر سیکل ناپایداری و تزلزل در آن ریتم
ایجاد کرده و آشفتگی و احتمال بروز خطا و اشتباه برای فرد را بهدنبال خواهد داشت.
درنتیجه به افراد توصیه میشود در این روز بیشتر مراقب خود بوده و کارهای حساس
را به روزهای دیگر موکول کنند .روزهای بحرانی سیکل فیزیکی ،احساسی ،ادراکی
و حس ششم به ترتیب در روزهای  11/5و  14و  16/5و  19روز از ابتدای نمودار
محسوب شده و به تلخیص برخی از مهمترین ویژگیهای روزهای بحرانی ،به تفکیک
هر سیکل در جدول شمارة  1آمده است.
شکلشمارة-6نواحیمختلفبیوریتم

نام سیکل

ویژهگی روزهای بحرانی

شکل شمارة -4سیکل ذهنی بیوریتمیک به همراه دوره و روز بحرانی

جسمی

مثالکاربردی

احتمال تصادف ،سرماخوردگی ،خستگی و ناراحتیهای بدن ،کسل و
بیحوصله بودن

احساسی

ستیزهجویی ،سردرگمی ،ضعف روحی ،گوشهگیری مفرط،
تحریکپذیری احساسی

ذهنی

اشتباهات قضاوتی ،مشکالت یادگیری و حافظه ،ضعف فکری ،كاهش
توانايي تمركز

ی ذهنی و تاثیر آن در زندگی روزمرة افراد نیز میتوان به موارد زیادی
درمورد منحن 
اشاره کرد .مثال برخی مواقع حافظة ما از توانایی بسیار باالیی برخوردار بوده و از هر
منظر قدرت باالیی دارد ،این توانایی در بعضی روزها به حدی میرسد که خودمان،
خودمان را تحسین میکنیم؛ بهطور مثال شماره تلفن ،اسامی افراد ،آدرس و همه چیز
بهسرعت در ذهنمان بازیابی میشود و قدرت تحلیلی ذهن بهشدت افزایش مییابد
و در مقابل برخی روزها بسیار در این زمینهها ضعیف و ناکارا عمل میکنیم .یکی از
دالیل اصلی این رخداد ،قرارگیری افراد در مناطق مثبت و منفی سیکل ذهنی طی
روزهای مختلف است .درنهایت شاید شما هم با این موضوع روبهرو شدهاید که فردی
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جدول شمارة -1برخی از مهمترین ویژگیهای روزهای بحرانی به تفکیک هر سیکل

مثالی کاربردی برای درک مفهوم بیوریتم

همة ما با کارکرد باتریهای قابل شارژ یا اصطالحا خشک آشنا هستیم ،خاصیت این نوع

شکلشمارة-7ترسیممنحنیهایبیوریتمیکازطریقنرمافزار

باتری این است که ابتدا کامال به شما انرژی داده و پس از استفاده از قدرت آن کاسته
شده تا کامال خالی از انرژی شود؛ وضعیت بیوریتمیک بدن شما نیز مکانیزمی شبیه به
این دارد؛ ابتدا کامال شارژ بوده و در منطقة اوج قرار دارد و آرام آرام از قدرت آن کاسته
شده تا به منطقة صفر برسد ،مثال اگر یک المپ روشنایی به این باتری متصل شود
ابتدا المپ نور فراوانی داشته و با گذشت زمان از میزان انرژی و نور المپ کاسته شده
تا به حد صفر برسد و المپ خاموش شود؛ در این لحظه شما هیچگونه روشنایی ندارید
تا باتری زیر شارژ قرار گیرد این لحظة صفر و بیانرژی را روز بحرانی در بیوریتم شما
گویند ،پس از قرار گرفتن باتری در حالت شارژ ،وجود روشنایی برای شما امکانپذیر
شده و این مانند ناحیة منفی بیوریتم است تا زمانیکه باتری کامال شارژ شود ،در هر
دو حالت شارژ و دِشارژ میتوان روشنایی داشت ،اما زمان قبل از شارژ یا روز بحران
هیچ انرژی وجود ندارد پس ما باید بسیار مراقب روزهای بحرانی باشیم.

هدف و کاربرد بيوريتم

هدف از ترسيم چرخههاي بيوريتم (زيستآهنگ) تعيين و محاسبة چرخههاي ريتمي
افراد ،تعيين تاثير ريتم ها بر حاالت فردي ،محاسبة روزهاي بهينه و بحراني ،اجراي
بهينة فعاليتها ،عدم اجراي برخي فعاليتها در اوقات بحراني و پيشبيني زمانهاي
ضعف وقدرت است .براساس پژوهشهاي انجامشده و نتايج حاصل ،مشخص شده
است که با در نظر گرفتن نقاط باال و پايين اين چرخهها و تطبيق فعاليتها با آنها،
ميتوان کيفيت زندگي و فعاليتها را ارتقا داد .بهعنوان مثال اوج انرژی فیزیکی
(ناحیة مثبت سیکل جسمی) برای کارهای سنگین ،مسابقات ورزشی ،اعمال جراحی و
دندانپزشکی بسیار مناسب است و نیز برای مدیران نیز اتخاذ تصمیمهای مهم در دورة
مثبت تفکر و ادراک (سیکل ذهنی) نتیجة بهتری دارد؛ همچنین میبایست آزمونها و
موارد مهم فکری در بازهاي که فعاليت ذهني در سطح بااليي قرار دارد ،برنامهریزی شود.
در این راستا دانستن روزهای بحرانی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه فرد
باید بیشتر مراقب خود بوده و از انجام کارهای حساس و پرخطر دوری کند .در بسیاری
از کشورهای توسعهیافته ،به خلبانها و رانندگان قطارهای پرسرعت در روزهای بحرانی
اجازة کار داده نمیشود و حتی در کارهای پرخطر صنعتی به کارگران در روزهای بحرانی
مرخصی میدهند و این باعث شده که آمار حوادث و تلفات آنها تا حدود زیادی کاهش
یابد .در حال حاضر در سازمانهای چابک ،برخی مديران نمودارهاي سه گانة بیوریتمیک
را بهطور مستمر براي كاركنان خود ترسيم کرده تا متناسب با شرايط جسمي ،حسي و
ذهني آنها فعاليتهاي روزانه را به آنها تخصیص دهند .کارمندان نيز ميتوانند طبق
اين نظريه ،در روزهايي که نمودار ذهني آنها در نقاط مثبت است ،اقدام به تصميمگيري
و تجزيه و تحليل و برنامهريزي کنند.

نتایجبرخیازپژوهشهایصورتگرفتهدرزمینةبیوریتم

در حوزة منحنیهای بیوریتمیک و تاثیرگذاری آنها بر رفتار و حاالت انسانها ،نگارنده
به بررسي تاثیر سیکلهای بیوریتمیک بر کیفیت تصمیمگیری مدیران ارشد سازمانهای
دولتی پرداخته است؛ يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه سیکلهای بیوریتمیک
(احساسی ،ذهنی و جسمی) بر تصمیمات مدیران تاثیرگذار است ،همچنین نتایج
این پژوهش نشان میدهد که هریک از منحنیهای بیوریتمیک ،به میزان متفاوتی بر
تصمیمگیری مدیران اثرگذار بوده است؛ با توجه به آزمونهای صورتگرفته و میانگینهای
آماری بهدست آمده ،سیکل احساسی ،بیشترین تاثیر و سیکل جسمی کمترین تاثیر را
به خود اختصاص دادهاند .در پژوهش دیگری با عنوان بررسي تاثیر سیکلهای بیوریتمیک
(زیستآهنگ) ،بر قدرت تصمیمگیری مدیران صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه
ایران نیز تاثیر سیکلهای زیستآهنگ بر قدرت تصمیمسازی مدیران این صندوقها تایید
و نتایجی جانبی نسبتا همسانی با پژوهشهای پیشین صورتگرفته بهدست آمد.

چگونگیمحاسبهوترسیممنحنیهایبیوریتم:

برای ترسیم منحنیهای بیوریتم ،کافی است بهسادگی از طریق رایانه و نرمافزارهای
رایگان موجود در سایتهای گوناگون و همچنین ارائة دادههایی شامل تاریخ تولد (تاریخ
تولد دقیق و واقعی) و تاریخ گزارش (تاریخ روزیکه از نرمافزار استفاده میکنید) ،به
ترسیم منحنیهای بیوریتمیک خود که عموما بهصورت هفتگی ،ماهانه و ساالنه است،
بپردازید .همانطور که در شکل شمارة  7مشاهده میشود ،منحنیهای زیستآهنگ
بهصورت فرضی و برای حدود یکماه آیندة یک شخص فرضی ترسیم شده است؛ با

کمی دقت قابل استنباط است که در تاریخ  06/16سیکل احساسی و ذهنی (قرمز و
آبی) در پایینترین وضعیت خود قرار داشته و فرد مورد نظر در این تاریخ از کمترین
میزان احساسات و قدرت ذهنی برخوردار است ،از منظر سیکل جسمی (سبز) نیز این
فرد در منطقة مثبت بوده و قدرت جسمی او در منطقة مناسبی قرار دارد .حال اگر به
تاریخ  06/23توجه کنید ،سیکلهای احساسی و ذهنی در حال افزایش بوده و سیکل
جسمی در پایینترین وضعیت خود قرار دارد؛ این بدان معنی است که فرد مورد نظر
باید در این تاریخ از انجام اموری که به توانایی جسمی نیاز دارد خودداری کند .الزم به
توضیح است که روز بحرانی این فرد نیز در تاریخ  06/23و برای سیکلهای احساسی و
ذهنی شکل میگیرد؛ چراکه در این تاریخ دو سیکل مطروحه از منطقة منفی (زیر خط
صفر«خاکستری») به سمت منطقة مثبت تغییر جهت دادهاند.

نتیجهگیری

ارزشمندترین پیامد محاسبه و تحلیل منحنیهای زیستآهنگ (بیوریتم) ،تشخیص
و پیشبینی وضعیت حاالت مختلف افراد در آینده است ،بهعبارت دیگر اگر افراد از
طریق نرمافزارهای موجود به ترسیم منحنیهای بیوریتمیک خود اقدام کنند ،قابلیت
پیشبینی وضعیت جسمی ،ذهنی و احساسی خود را در آتی داشته و میتوانند برنامة
کاری و روزمرة خود را به نسبت وضعیتهای بیوریتمیک ،هماهنگ و مدیریت کنند.

پانویس:

1- Biorhythm Cycles
2- William Files
3- Herman Swoboda
4- Physical Cycle
5- Emotional Cycle
 -6سهگاه یکی از دستگاههای موسیقی اصیل ایران است .این دستگاه تقریبا در تمام ممالک اسالمی
متداول بوده و بیشتر برای بیان احساس غم و اندوه که به امیدواری میگراید مناسب است .گوشههای
مهم این دستگاه عبارتاند از :درآمد ،مویه ،زابل ،مخالف و حصار
7- Intellectual Cycle
8- Intuitive Cycle
)9- Critical Point(Day
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گرد شگری
مانلی فخریان

ثروتیکهدرسفرهایتفریحی
بهجیبهمسایههامیرود!

بهطور حتم سفر یکی از مولفههایی است که میتواند تاثیر بسزایی روی روند
زندگی هر فردی ایفا کند .در متون مدیریتی و کارآفرینی آمده است ،مدیران،
کارمندان و بدنة اجرایی هر سامانهای در سال اگر یک یا دو مرتبه سفر کند،
بدون شک ارزش افزودة کار و فعالیت او افزایش مییابد .برای همین نمیشود
مزایای سفر را که از هر جهت قابل اندازهگیری است ،رد کرد ،اما در مورد ایران
آنقدر گرفتاریهای اقتصادی در سطوح کالن و خرد در هم گره خوردهاند که
کارشناسان هر از گاهی نهتنها شهروندان را به سفر تشویق نمیکنند ،بلکه در نقطة
مقابل همواره با نگرانی از سفرهای ساالنة طیفها و بخشهای مختلف مردم به
کشورهای توریستی اطراف ایران ،سخن میگویند .البته بهرغم آنکه همه به نوعی
از مزیتهای سفر آگاه هستند ،ولی درنهایت باز هم به دلیل همان گرفتاریهایی
که مسیر توسعة ایرانی را پرسنگالخ کرده است ،خیلی از شنوندهها نهتنها رویکرد
کارشناسان ایرانی نسبت به سفرهای شهروندان ایرانی را رد نمیکنند ،بلکه با
آن همراهی هم میکنند .دلیل این مسئله
نیز تا حد زیادی روشن است.
ایرانیها هر سال فقط در
سفر به پنج کشور بیش از
 10هزار میلیارد تومان
میکنند.
هزینه
همه دلخوریها از
سفرهای تفریحی
ساالنه که در
ایام نوروز به
اوج میرسد،
بهخاطر همین
رقم  10هزار
میلیارد تومانی
است .شاید
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اگر ایران کشور توسعهیافتهای بود که درآمد سرانه شهروندان آن به بیش از
 35هزار دالر میرسید و نرخ سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد نسبت به تولید
ناخالص داخلی رقم قابل مالحظهای را نشان میداد ،دغدغة گروهی از کارشناسان
هرگز شکل نمیگرفت .اما موضوع اینجاست که سفر ایرانیها به خارج درصدی
ناچیز از تولید ملی را تکان میدهد .درست در شرایطی که توسعه در ایران بیش از
هر زمان دیگری نیاز به عقالنیت در تولید سود و کنترل منابع مالی دارد ،بهراحتی
هر سال نزدیک  11هزار میلیارد تومان صرف سفرهای تفریحی میشود .درواقع
ما تالش میکنیم ،اما به جای انباشت ثروت در کشور ،مناطق دیگری از منطقه را
صاحب ثروت میکنیم .هر سال چهار میلیون ایرانی به عربستان ،ترکیه ،مالزی،
امارات و تایلند سفر میکنند و این کشورها بهخاطر سفر ایرانیها به ترتیب پنج
هزار میلیارد تومان ،چهار هزار میلیارد تومان 360،میلیارد تومان 500 ،میلیارد
تومان و  400میلیارد تومان درآمد کسب میکنند .بخش اصلی این درآمد البته
در ایام نوروز نصیب برخی از این کشورها میشود .برای لحظهای در نظر بگیرید
که اگر بخشی از این پول میتوانست در صنعت گردشگری ایران بچرخد ،یا
صرف تولید ثروت در بخشهای مولد میشد ،چه اتفاقی رخ میداد .تا اینجای
کار که هنوز این تحلیلها هیچ جایگاهی در بطن و بدنة جامعه ندارد و امسال
در آستانة نوروز  95یک بار دیگر به نظر میرسد موج سفر به کشورهایی نظیر
ترکیه بهشدت شکل گرفته است .تا حدی که تورهای مسافرتی برای رساندن
سرمایههایی که در داخل ایران تولید شدهاند ،به جایی نظیر ترکیه ،مدلها
و الگوهای جدیدی طراحی کردهاند .چند وقت پیش اقتصاد آنالین در
گزارشی نوشت ،در کنار ترفندهای عجیب که برای تسهیل سفر به کار
گرفته شده ،اینبار سفر قسطی و سفر با وثیقة طال رونق پیدا کرده
است .مسافران میتوانند با  ۵۰درصد پرداخت و  ۵۰درصد
اقساط به سفر بروند و پس از بازگشت ،اقساط سفر خود را
سه تا شش ماه پرداخت کنند .به عبارتی آنقدر
تب سفر باال گرفته است که مانند
کاالهای ضروری در

جریان زندگی سفر هم به شکل قسطی به فروش میرسد.
واحد شمال میگوید :حتما نمیتوان برای مردم تعیین تکلیف کرد که کجایکی از کارشناسان فروش در یک شرکت خدمات تور و مسافرتی میگوید :جهت سفر بروید ،یا با داراییهای خود هنگام سفر چگونه برخورد کنید .اما میشود
رفاه حال مسافران برای تورهای آذربایجان ،ارمنستان ،تایلند ،دبی ،کیش و با فرهنگسازی این نگاه را در آنها ایجاد کرد که در شرایط فعلی و برای رشد
مشهد طال را بهعنوان وثیقه و ضمانت پرداخت هزینههای تور بعد از سفر قبول توسعة ملی نباید بخشی از ثروت کشور را طی  13روز از سال به جیب رقبای
منطقهای کشور بریزیم .یکی از پیشزمینهها برای ایجاد درک ملی و تحلیل
میکنیم.
او در مورد کارمزد این وثیقه نیز گفت :در حال حاضر برخی از تورگردانها بیش سفر به کشورهای خارجی ساخت بستری است که به واسطة آن هم شهروندان
از سه تا چهار درصد کارمزد اقساط دریافت میکنند که البته این کارمزد برای تور داخلی و هم مسافران خارجی بتوانند با آرامش از موقعیتهای توریستی کشور
ما حدود دو درصد است .اگر هزینة یک سفر خارجی 10میلیون تومان باشد ،باید استفاده کنند .ولی هنوز این بستر شکل نگرفته است .توریسم و گردشگری یکی
وثیقة  15میلیون تومانی داشته باشند .وثیقهها به این صورت است که متقاضی از پردرآمدترین فعالیتهای صنعتی -اقتصادی در دنیای امروز محسوب میشود.
باید از یک طالفروش فاکتوری برابر با سه میلیون تومان (برای سفر به کشورهای پیشنهاد میکنیم سرمایهگذاران داخلی کارتلهایی برای تسهیل سفر در داخل
ایجاد کنند و منفعت مورد نظر خود را به دست آورند.
مجاور) یا فاکتور بیش از  15میلیون تومانی (برای سفرهای اروپایی) بیاورد.
ناهید موسویتبار ،یکی دیگر از دانشجویان کارشناسی ارشد گردشگری نیز
قیمت تقریبی
درجةهتل
مدت اقامت
مقصد
ردیف
میگوید:
 ۵ستاره
 ۶شب و  ۷روز
استانبول
۱
 ۳میلیون و  ۵۰هزار تومان ثروتی که از کشور برای گردشگری در ترکیه و کشورهایی نظیر ترکیه از ایران
 ۶شب و  ۷روز  ۵ستاره  ۳میلیون و  ۶۷۵هزار تومان خارج میشود ،توسط جمعیتی بسیار کوچک انتقال مییابد .فراموش نکنیم که
آنتالیا
۲
سفر در شرایط امروز یک کاالی لوکس است و همة شهروندان توان استفاده از آن
 ۳میلیون و  ۵۰هزار تومان
 ۴ستاره
 ۵شب و  ۶روز
دبی
۳
را ندارند .فرض کنید به جای چهار میلیون نفر  20میلیون نفر میتوانستند هر
ارمنستان
۴
 ۵شب و  ۶روز  ۳ستاره یک میلیون و  ۹۹۰هزار تومان سال نوروز یا تابستان به ترکیه و امارات و تایلند و ...سفر کنند .آن وقت خروج این
 ۷روز و  ۸شب  ۴ستاره  ۳میلیون و  ۶۶۰هزار تومان ثروت در یکی از حساسترین زمانهای تاریخ توسعة کشور حتما میتوانست یک
مالزی
۵
فاجعة اقتصادی باشد .من هم معتقدم که نمیشود به مردم گفت سفر نروید ،اما
 ۴ستاره  ۳میلیون و  ۶۵۰هزار تومان
 ۷شب و  ۸روز
پاتایا
۶
میشود آنها را در جریان اتفاقهای ناخوشایندی که برای منابع کشور میافتد،
چین
۷
 ۷شب و  ۸روز  ۴ستاره  ۴میلیون و  ۸۰۰هزار تومان قرار داد .امیدوارم دولت در سال  95درصد اعتماد مردم به بخشهای دولتی و
 ۴ستاره
 ۵شب و  ۶روز
مالدیو
۸
 ۶میلیون و  ۷۰هزار تومان حاکمیتی را باال ببرد .چون اصالح هر مولفة کالنی در توسعه بدون اعتماد میان
 ۸شب و  ۹روز  ۴ستاره  ۷میلیون و  ۴۵۰هزار تومان بخشها و نهادهای مختلف در ارتباطی دو سویه با مردم ،هم هزینة زمان را باال
ویتنام
۹
میبرد و هم باعث میشود که هر ذره از اصالح نرخ غیراستانداردی داشته باشد.
 ۵ستاره  ۲میلیون و  ۶۳۵هزار تومان
 ۱۰کوشی آداسی  ۶شب و  ۷روز
سالها میشود که صاحبنظران از ضرورت بهینه کردن صنعت توریسم در
بالی
۱۱
 ۷شب و  ۸روز  ۴ستاره  ۷میلیون و  ۹۹۰هزار تومان ایران و ارتقای موقعیتهای گردشگری در کشور سخن میگویند .حتی بارها
 ۱۴شب و  ۱۵روز  ۴ستاره  ۱۶میلیون و  ۹۵۰هزار تومان محاسبه شده است که در صورت بهرهبرداری از موقعیتهای گردشگری کشور،
برزیل
۱۲
از این حوزة اقتصادی میتوان هر سال درآمدی مطابق با درآمد نفت به دست
 ۱۳آفریقایجنوبی  ۹شب و  ۱۰روز  ۴ستاره  ۱۳میلیون و  ۹۹۵هزار تومان
آورد .اما معلوم نیست که چرا کماکان اتفاق خاصی رخ نمیدهد و هر سال در
فرانسه
۱۴
 ۷شب و  ۸روز  ۴ستاره  ۸میلیون و  ۹۹۰هزار تومان ایام نوروز به یاد میآوریم که چه ثروت بزرگی از کشور در حال خارج شدن
 ۱۳شب و ۱۴روز  ۴ستاره  ۴۲۹۰دالر ۷+میلیون و  ۹۰۰است و این دور ادامه مییابد تا سال بعد که باز هم رقمهای چندهزار میلیاردی
استرالیا
۱۵
جای ضعیف صنعت گردشگری ایران را به رخ میکشند .شاید اگر به اندازة
هزار تومان
 ۷شب و  ۸روز  ۴ستاره  ۲۳۹۰دالر ۳+میلیون و  ۱۹۰چهار میلیون گردشگر ایرانی که هر سال از کشور خارج میشوند ،چهار میلیون
انگلستان
۱۶
گردشگر خارجی به ایران میآمدند ،ارقام هزار میلیارد تومانی که از کشور
هزار تومان
خارج میشوند ،موجب آزردگی خاطر نمیشد .ولی گیر کار اینجاست که کفة
ترازو در صنعت گردشگری به سمت خروج گردشگران داخلی از کشور سنگینی
نگاهی به میانگین بهای تورهای گردشگری خارجی در نوروز
میکند .اینکه بنگاههای سرمایهگذاری میتوانند با حضور در این بخش
در جدول این گزارش نرخ سفر به کشورهایی که متقاضی زیادی برای سفر مشکالت را برطرف کنند ،حتما پذیرفتنی است ،ولی این چالش برای بنگاههای
دارند ،ارائه شده است .این نرخها به اضافة کارمزد آن بهای سفر را برای شهروندان سرمایهگذاری وجود دارد که چه تضمینی برای جلوگیری از برخوردهای
مشخص میکند .البته برخی گزارشها نشان میدهد که در سفرهای قسطی به غیراقتصادی با حوزة گردشگری وجود دارد .تجربة سالهای گذشته نشان داده
دلیل ضمانتهایی که وجود دارد ،برخی از مدیران تور بعد از اتمام سفر درخواست که در مواقع زیادی از صنعت گردشگری در موضعگیریهای سیاسی بهعنوان
مبلغی بیشتر دارند .با این همه در آستانة نوروز تورهای مسافرتی از چند روز قبل ابزار استفاده شده است .این مسئله هم سرمایهگذاری در این بخش را تهدید
پر میشوند و خیلی از شهروندان برای دریافت کارت سفر باید چند روز در نوبت میکند و هم همیشه عاملی بوده است که بخش مهمی از گردشگران خارجی
بمانند .فراموش نکنیم که ایران خود یکی از بزرگترین مزیتها و موقعیتهای از انتخاب ایران بهعنوان هدفی برای گردشگری خودداری کنند .سال  95اگر
توریستی را درون خود جای داده است؛ موقعیتهایی که بسیاری از شهروندان قرار است به لحاظ جهش در اصالحات اقتصادی یک سال تاریخی برای توسعه
کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی آمریکایی برای دیدن آن اشتیاق زیادی از در ایران و دیپلماسی اقتصادی باشد ،دولت باید دستور پرداختن به معضالت
خود نشان میدهند .بارها گفته شده و نوشته شده است و امروز نیز بهطور قطع موجود در احیای گردشگری داخلی را در لیست برنامههای اولویتدار خود قرار
خیلی از شهروندان میدانند که اگر صنعت گردشگری در ایران به حاشیه رانده دهد .مبلغ  11هزار میلیارد تومان که در گزارشهای مختلف بهعنوان رقم
نمیشد ،امروز بودند مسافران داخلی که سفر تفریحی در داخل مرزهای ایران را خروجی ساالنه از کشور برای سفرهای تفریحی مطرح شده ،آنقدر بزرگ است
ترجیح میدادند ،نه اینکه با تهیة ارز به هر قیمتی و در هر فرصتی برای سفر به که بتواند حسرت بخشهای مولد را که بهخاطر نداشتن نقدینگی ورشکست
میشوند ،افزایش دهد .با  11هزار میلیارد تومان چه کارهایی میشود در اقتصاد
ترکیه شال وکاله کنند.
فالح رضایی ،یکی از دانشجویان ارشد رشتة گردشگری در دانشگاه آزاد تهران ایران انجام داد؟ به مردم کمک کنیم تا پاسخ این پرسش را بدانند.
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اقتصاد ایران
ارشیا ریاضی خویی/
تولیدکننده و فعال
بازار سنگ

پیشنیازهای
اصالحاتاقتصادی
در سال 95
یک سال دیگر گذشت و این روزها تمام فعاالن اقتصادی در حال برنامهریزی و تخمین شرایط خود در سال  95هستند .البته اکنون شرایط بهکلی
دگرگون شده است .در چند سال گذشته تقریبا در آستانة سال جدید همه با ناامیدی به روزهای آینده نگاه میکردند و به تحلیل آن میپرداختند.
اما امسال روزنهای روشن وجود دارد که باعث شده است تا برای سال  95نیرویی تازه در فعاالن اقتصادی برای حضور در گردونة اقتصاد کشور به
وجود آید .تالشی که تیم دیپلمات کشور برای آشتی اقتصادی با جهان داشتند ،بهترین محرک برای ایجاد این نیرو محسوب میشود .برای آنکه
بشود از این نیرو استفاده مطلوب کرد ،چند نکته ضرورت دارد که برای سال  95باید به آنها پرداخت.
یک) رکود بهعنوان یک مولفة اقتصادی مدت زمان زیادی است که فعاالن شاید این کاهش تورم را لمس نمیکنند .برای همین گاهی تحلیلهای غیرواقعی
اقتصادی از سرمایهگذاران بزرگ تا فعاالن کوچک اقتصاد را آزار داده است .این در میان مردم نسبت به رفتارهای اقتصادی موجود و مدیریت کالن اقتصادی
موضوعی است که دولت یازدهم نیز به آن اعتراف میکند و یکی از برنامههای شکل میگیرد .این تحلیلها میتوانند یک بار دیگر این نگرانی را به وجود آورند
اصلی خود را در سال  94با تهیة اسناد مختلف ،مبارزه با رکود اقتصادی معرفی که نگاه و اندیشههای زیانبار اقتصادی بتوانند سهمی ویژه را در سالیان آتی در
کرد .کارشناسان زیادی نیز در اینباره بحثهای مختلفی را مطرح کردند .عزم عرصة سیاست از آن خود کنند .برای دور شدن از خطر نهفته در کمین مدیریت
دولت برای مبارزه با رکود و تهیة اسناد جامع در اینباره ،بر گرمی بازار بحثهای توسعة کشور از یک سو و حمایتهای مردمی از برنامههای اصالح اقتصادی از
مربوط به رکود اقتصادی افزود ،اما در شرایط فعلی که قرار است یک سال مالی سوی دیگر ،دولت در سال  95باید سیاستهایی را تدوین و اجرا کند که به
و اقتصادی دیگر آغاز شود ،آیا میتوان مدعی شد که رکود اقتصادی مخصوصا واسطة آن مردم بتوانند کاهش تورم و تاثیر سایر اتفاقات مثبت اقتصادی را
درک کنند.
برای فعالیتهای مولد به حداقل رسیده است؟ بدون
سه) به دلیل کاهش شدید سرمایهگذاریهای غیرمولد طی
شک دولت باید با این پرسش سال  95را آغاز کند.
سالهای گذشته ،بیکاری اکنون به یک معضل تبدیل شده
مسئوالن اقتصادی بر این باورند که با وارد شدن
است .معضلی که فارغالتحصیالن دانشگاهی و غیردانشگاهی
سرمایهگذاران اقتصادی و افزایش ضریب سرمایه در
اگر واقعا اصالح اقتصاد عزمی جدی
را با مشکالت عدیدهای همراه کرده است .بر همین اساس
اقتصاد کشور حتما از رکود خارج میشویم ،اما این
در میان مدیران کالن اقتصادی باشد،
باید سیاست مقابله با بیکاری در رأس برنامههای اقتصادی
نگرانی وجود دارد که اگر سرمایهگذاران خارجی نیز
حتما این روند نیاز به همراهی
قرار بگیرد .حتما زمانی طول میکشد تا در دورة پساتحریم
در دایره بستهای به شراکت با شبهدولتیها و بنگاههای
طیفهای مختلفی از مردم دارد.
سرمایهگذاریهای صورتگرفته به نتیجه برسد و دردی هم
غیرخصوصی بپردازند ،باز میشود امید داشت که
در سال گذشته برای کاهش تورم
از بیکاری دوا کند .دولت باید با الگو قرار دادن کشورهایی
حضور آنها منجر به رهایی از رکود شود؟ تا اینجای
زحمتهای زیادی کشیده شد .حتما
نظیر هند در سال  95به سمتی حرکت کند که نیروهای
کار که هیچ شکی برای صاحبنظران وجود ندارد که
کار کوچکی نبوده است که نرخ تورم
جوان و تحصیلکرده بتوانند کارآفرینی شخصی را تجربه
اگر دورة تازه فعالیتهای اقتصادی همراه باشد با حلقة
کاهش
درصد
13
نزدیک
تا
درصد
40
از
کنند .کشور هند چند سال پیش با باز گذاشتن مسیر
جدیدی به نام شبهدولتیها و نهادهای غیرخصوصی
یابد ،اما به دلیل شرایط نامطلوب
جوانان در صنعت نرمافزار باعث شد تا در مدتی کوتاه به قول
در کنار سرمایهگذاران خارجی ،درواقع دور تازهای از
حاکم بر اقتصاد و همچنین گرههای
یک روزنامهنگار خارجی همه زیرپلههای کشور هندوستان
حیات اقتصاد غیرشفاف آغاز میشود که هیچ راهی به
سمت خروج از رکود نمییابد .برای همین دولت در ساختاری ،مردم آنگونه که باید و شاید
به مغازهای برای عرضه محصوالت نرمافزاری تبدیل شود.
این کاهش تورم را لمس نمیکنند
آمارهای موجود نشان میدهد که اکنون هند به واسطة
بدو شروع سال جدید باید تکلیف خود را با رکود از
فعالیت این زیرپلهها و کاری که جوانان بدون دریافت هر
زاویة درک چالشهای جدید مشخص کند.
دو) اگر واقعا اصالح اقتصاد عزمی جدی در میان مدیران کالن اقتصادی باشد ،کمکی از دولت انجام میدهند ،سالی نزدیک به  150میلیارد تومان صادرات
حتما این روند نیاز به همراهی طیفهای مختلفی از مردم دارد .در سال گذشته نرمافزار داشته باشد .با این طیف گستردة جوانان بیکاری که اغلب مسافرکشی را
برای کاهش تورم زحمتهای زیادی کشیده شد .حتما کار کوچکی نبوده است پیشة خود کردهاند ،آیا نمیتوان دایرة وسیعی از تولید ارزش افزودههای شخصی
که نرخ تورم از  40درصد تا نزدیک  13درصد کاهش یابد ،اما به دلیل شرایط را فراهم کرد؟ منظور از این پرسش اشاره به طرحهای خوداشتغالی و بنگاههای
نامطلوب حاکم بر اقتصاد و همچنین گرههای ساختاری ،مردم آنگونه که باید و زودبازده نیست که آسیبهای زیادی به اقتصاد کشور زدند .بلکه منظور این است
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که دولت به جای توزیع پول بین بیکاران ،روند آموزش
کارآفرینی و ارزشآفرینی را به جوانان آغاز کند.
چهار) این درست است که سرمایهگذاران خارجی تشنة
حضور در بازار بکر ایران هستند ،اما با همة اینها دولت
باید به سرمایهگذاران داخلی بهای بیشتری برای حضور
در این تعامل بدهد .به معنای دیگر باید از عقالنیت و
تجربة اقتصادی بنگاههای سرمایهگذاری به بهترین
نحو استفاده کرد .راهکار رسیدن به این هدف برقراری
ضابطهای است که بر اساس آن بنگاههای سرمایهگذاری
بتوانند پای ثابتی در قراردادهای خارجی باشند .به این
ترتیب ،نگرانی ناشی از شرکای سرمایهگذاران خارجی نیز
برطرف میشود .در همه جای دنیا کمیتههای مختلفی
برای سنجش تاثیر یک سرمایهگذاری خارجی روی توسعه
وجود دارد .در ایران میتوان این کمیتهها را با دعوت از
هستههای سرمایهگذاری داخلی به وجود آورد .این نکته را
نیز نباید از یاد برد که انتقال دانش بنگاههای صنعتی که
به ایران میآیند ،دارای ارزش بسیار فراوانی است .ما باید
به گونهای از دانش آنها بهره ببریم که بتوانیم در چند
سال آینده بدون حضور آنها زمینة صنعتی شدن اقتصاد
کشور را فراهم کنیم.
پنج) تولید ،صنعت و توسعة صنعتی در مفاهیم توسعة
نوین ،اصل و زیربنا برای هر صعودی معرفی شدهاند.
البته در توسعة ایرانی آرزوی صنعتی شدن درواقع
تبدیل به یک تمایل تاریخی شده است .اما اگر حاال
قرار است با شراکت توسعهیافتهها به سمتی برویم که
ما نیز صاحب قدرت رقابت شویم ،باید بدون شعارزدگی
و تعارفهای بدون خاصیت تولید را باور کنیم .صنایع
ما نیاز به نقدینگی دارند و بانکها نیز نشان دادهاند
بهعنوان بنگاهداران فعال در بازار توان تامین نیاز آنها
به نقدینگی را ندارند .پس اگر واقعا باور کنیم که باید
به تولید بپردازیم ،قبل از هر چیز باید منابع مورد نیاز
آنها تامین شود .در آشفتهبازار مالی ایران ،مانند همه
جای دنیا ،بورس میتواند بهترین مولفه برای تامین
مالی تولید باشد .به همین خاطر دولت چارهای ندارد
جز اینکه در سال  95بورس را در پیشانی اقتصاد
کشور قرار دهد .حضور شرکتهای صنعتی از کشورهای
توسعهیافته نیز ضرورت پرداختن به این نیاز را دو چندان
میکنند .بهطور خالصه یکی از محورهای اصلی برجام
 2باید بهبود جدی فضای بورس باشد .برای این کار
فعاالن بورس و در رأس آنها کارتلهای سرمایهگذاری
داخلی میتوانند عناصر یاریرسان مفیدی باشند .البته
بعد از رفع تحریمهای تحمیلی در سال  94شاخصها در
موقعیتی مناسب قرار گرفتند ،اما این اتفاق زیرساخت
مناسبی در بورس ندارد .با شروع سال  95دولت باید
برنامة مشخصی برای تبدیل بورس به نهاد تامینکنندة
منابع مالی تولید داشته باشد و زمینة اجرای آن را
بهفوریت فراهم کند .برای رونق بورس و داشتن بازار
سرمایهای که بتواند توسعه را روی شانة خود بلند کند،
وقت زیادی تلف شده است .دوره پسابرجام بهترین
زمان برای رسیدن به این هدف است.

معرفی کتاب
حمیدرضا عظیمی

خواندنیهاینوروزی
درزمینةاقتصادومدیریت
کتاب را «خوراک روح» میدانند .اینکه این گزاره چقدر مورد قبول است،
موضوعی نیست که قرار باشد در این مجال به آن بپردازیم ،زیرا به یقین،
مجادله و چالش فراوانی را دربارة درستی و نادرستی این گزاره در پیش
خواهیم داشت .دستکم میتوان این گزاره را قابل احترام دانست و به این
دلیل که اعتقاد گروهی از کتابخوانهاست ،آن را پذیرفت .پذیرفتن این
گزاره به این دلیل توصیه میشود که گاهی مواضعی علیه چنین دیدگاههایی
گرفته میشود .حتی برخی جوانترها راه را به سویی پیش گرفتهاند که با
کتابخوانی بهروشنی زاویه میگیرند و در برخی موارد مخالفت میکنند.
آنها میگویند روشهای بهتری برای کسب آگاهی هست و کتاب خواندن
به این دلیل که وقت زیادی میطلبد ،در این زمانه ،چیزی نیست که بتوان
به آن اتکا کرد .این گروه بر این اعتقاد هستند که تنها راه مطالعه و کسب
اطالع ،کتاب خواندن نیست .میتوان فیلم دید و اطالعات دامنهداری کسب
کرد .میتوان تئاتر تماشا کرد ،یا به موسیقی گوش داد .آنها میگویند ما
برای کسب اطالع سراغ اینترنت میرویم و در زمان کوتاهتر ،به اطالعات
بیشتری دست پیدا میکنیم .نظری که از سوی گروهی دیگر و در اصل
کتابخوانهای حرفهای رد میشود .این گروه نیز دالیل زیادی برای رد
نظرات جوانترها دارند .آنها معتقدند اطالعاتی که از سایتهای اینترنتی
و به مدد شبکههای اجتماعی به دست میآید ،اطالعات کمدامنه و کمعمق
است .حتی برخی از موسپیدکردههای این گروه ،دالیلی میآورند که نشان
میدهد آنهایی که برای کسب اطالع و بهویژه «آگاهی» تنها سراغ منابعی
غیر از کتاب میروند« ،سطحی» بار میآیند...
اما قرار نیست در این مجال به اختالفات این دو نگاه وارد شویم .بااینحال
باید این واقعیت را بپذیریم که در کنار تمام آمارهایی که در گذشته دربارة
کتابخوانی ،میزان و سرانة مطالعه در ایران منتشر شده ،شیوع استفاده
از شبکههای اجتماعی مانند تلگرام و ...میزان مطالعه را بیش از گذشته
کاهش داده است.
ب خواندن
به هر روی همانطور که برخی از گروههای گریزان از کتا 
بهدرستی اشاره میکنند ،مطالعة آثار مکتوب ،زمانبر است .به همین دلیل
آنها که اهل کتابخواندن و مطالعة آثار مکتوب هستند ،در زمانهایی
که فرصت کافی به دست میآید ،دنبال مطالعة هدفمند هستند .از همین
رو در فرصت تعطیالت سال نو ،وقت مناسبی برای این نوع مطالعه به
وجود میآید .معرفی برخی آثار در زمینة مدیریت ،اقتصاد ،کارآفرینی
و سرمایهگذاری به عالقهمندان کمک میکند تا برخی آثار خواندنی را
بشناسند و اگر مایل بودند ،به سراغشان بروند.
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سرمایهمالی

«پژوهشی در باب تازهترین مرحلة تحول سرمایهداری»
این کتاب نوشتة رودولف هیلفردینگ و با ترجمة
احمد تدین به بازار ارائه شده است .کتاب «سرمایه
مالی» کتابی است که کارل کائوتسکی ،مشهور به
«پاپ مارکسیسم» آن را «تکملة جلدهای دوم و
سوم سرمایه» خوانده و اوتو باوئر از مفسران بزرگ
آثار مارکس ،با صراحت بیشتری آن را «جلد چهارم
سرمایة مارکس» نام نهاده است .والدیمیر لنین از
طریق کتاب «امپریالیسم و اقتصاد جهانی» نوشتة
نیکالی بوخارین ،با «سرمایه مالی» آشنا شد و او
هم ،به احتمال زیاد ،متاثر از عنوان و محتوای
این کتاب ،عنوان نامدارترین و موثرترین کتابش
را گذاشت «امپریالیسم :باالترین مرحلة سرمایهداری».
«سرمایه مالی» از آغاز قرن بیستم تاکنون مهمترین و تاثیرگذارترین متن اقتصاد
سیاسی مارکسیستی بوده است .این کتاب سرآغاز بزرگترین بازاندیشی در
نقد اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی است که حوزة تاثیرش از جنبش جهانی چپ
فراتر رفته و حتی کینزینهای جدید ،تحوالت دو دهة اخیر در اقتصاد جهانی و
بحرانهای مالی  1997به بعد را در پرتو این متن تفسیر کردهاند.
کتاب «سرمایه مالی» بر یک نظریة بنیانی استوار است :سرمایهداری در جریال
تحولش ،از تولید کاال فراتر میرود و به امکانهایی تازه برای ارزشافزایی و
سودآفرینی دست مییابد .این تحول ،سرمایة صنعتی و سرمایة تجاری را منقاد
سرمایة پولی میکند و محصول نهایی این تحوالت ،صورتبندی تازهای در
سرمایهداری یا همانا «سرمایه مالی» است .هیلفردینگ برای توضیح دادن این
تحول ،همة پرسشها را در قالب سه مبحث کلی مطرح میکند و میکوشد کار
ناتمام مارکس و انگلس را در زمینة نظریة اقتصادی توضیح دهد و فرجامی دیگر
برای نظام سرمایهداری ترسیم کند که جوهرش همان است که مارکس گفته ،اما
سیمای بیرونیاش چیز دیگری است .و دست بر قضا همان بخشی که هیلفردینگ
بر نظریات مارکس و انگلس افزود ،محرک تحوالتی مهم در حوزة نظر و عمل
پیروان مارکس از اوایل قرن بیستم تاکنون شده است.

مدیریت در اروپا

«سازمان» بر خالف شکل سادة آن که مدیریت
را در کشور ما ،راحت به نظر میآورد ،مانند
هزارتویی است که اگر کوچکترین اشتباه در
آن صورت گیرد ،ضررهای غیرقابل جبرانی به
بار میآورد .البته باید بر این نکته تاکید کرد که
مقصود از سازمان و اهمیت «ضرر جبرانناپذیر» در
آن معطوف به سازمانهای خصوصی است ،زیرا از
اساس چنین مباحثی در سازمانهای دولتی کشور
ما ،فاقد «شان» است .سوالی که مدیران سازمانهای
کارآمد از خود میپرسند ،این است :شیوههای انجام
نگهداشت و قابلیت اطمینان را در سازمان چگونه
تغییر دهیم؟ در پاسخ به این سوال در آغاز باید به این موضوع توجه داشت که تغییر
روشها و عادتهای افراد ،مستلزم درک و مواجهه و احتماال تغییر فرهنگ سازمانی
است .این تغییرات موضوع کتاب «بهبود نگهداشت و قابلیت اطمینان از طریق تغییر
فرهنگی» است که به نظر میرسد در کشور ما چندان مورد توجه واقع نشده است.
موضوع کتاب مورد اشاره« ،تغییرات» در سازمان با رویکرد فرهنگی است .سازمانی
که در این مجال از آن صحبت میشود ،سازمان به معنای عام است و همة بنگاههای
اقتصادی و حتی کسبوکارهای خرد را هم در نظر دارد .واقعیت این است که حتی
بوکار در
برخورداری از بهترین مهندسی ،دانش و فناوری نیز نمیتواند موفقیت کس 
«نگهداشت» و «قابلیت اطمینان» را تضمین کند .درست است که بدون این «ابزارهای
سخت» بهآسانی به موفقیت نمیرسیم ،اما این ابزارهای سخت ،بهتنهایی موفقیتی را
به ارمغان نمیآورند .برای نهادینهسازی تغییرات باید بتوانید فرهنگ سازمانتان را درک
و آن را مدیریت کنید .مجاب کردن افراد به پذیریش رویههای جدید و تطبیق با این
بوکار ،همیشه اقدامی دشوار است .درک
شیوههای «جدید و بهتر» برای انجام کس 
و حل این موانع عالوه بر «ابزارهای سخت» به «ابزارهای نرم» هم نیاز دارد و یکی
از این ابزارهای نرم کلیدی ،تغییر فرهنگ سازمان است که در کتاب مورد اشاره به
آن پرداخته شده است .این کتاب نوشتة استیون توماس و ترجمة سارا بانکی ،علی
زواشکیانی و محسن ربیعی است.

«تجزیه و تحلیل مقایسهای و استنباط ضمنی»
كتاب «مدیریت در اروپا» با همکاري انجمن اروپايي مديريت
کارکنان ( )EAPMبه رشتة تحرير درآمده و چالشهاي
خاص و متفاوت مديريت منابع انساني در اتحادية اروپا را
مورد واکاوي قرار داده است .در این کتاب تجزيه و تحليلي
ارائه ميشود که براي هر يک از کشورهاي اروپايي ،توسط
نويسندگاني از همان کشور ،تدوين شده و محيطي را که
بوکار»ها با آن مواجه هستند ،ارزيابي ميکند .مديران
«کس 
شرکتها و بازرگانان ،مخاطبان بالقوة این کتاب هستند .هر
چند عالقهمندان عام مباحث مدیریتی نیز میتوانند از این
کتاب بهره ببرند .باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پس
از لغو تحریمها ارتباط شرکتهای ایران با اروپاییها رو به
گسترش است .البته ارتباط ایرانیها با همتایان اروپاییشان در دورههای قبل نیز در زمینة روابط
اقتصادي و تجاری ،وجود داشته است و همین ارتباط الزامآور بودن شناخت دربارة مدیریت در
اروپا را به وجود آورده است .ضمن اینکه میتوان با استفاده از محتویات آن و تجربیات دیگران،
نوعی از مدیریت را در سازمانهای خودمان رواج دهیم .به هر روی اين کتاب براي صاحبان
صنايع ،تجار و سرمايهگذاران ايراني كه قصد دارند ارتباط تجاري خود را با کشورهاي اروپايي
توسعه دهند ،یا مدیرانی که میخواهند با استفاده از تجربیات مديريت منابع انساني ،تغییری
در سازمان خود بدهند ،راهگشاست .کریستین شولتز وهانس بوم نویسندگان و سیدمسعود
همایونفر و احمد فنائیپور مترجمان آن هستند.
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بهبود نگهداشت و قابلیت اطمینان
از طریق تغییر فرهنگی

مفاهیم اولیه بورس (به زبان ساده)

کتاب «مفاهیم اولیه بورس (به زبان ساده)» از
جمله کتبی است که مفهوم پیچیدة بورس را
به زبانی همه کس فهم توضیح داده و به نظر
میرسد با خواندن آن میتوان به بخشی از
پیچیدگیهای بازار سرمایه ،آشنایی پیدا کرد.
بورس در ایران چنانکه باید ،رونق نیافته و
بخش بزرگی از جمعیت ایران با این موضع
بیگانهاند .حتی افرادی که در این زمینه
فعالیت میکنند ،با پیچیدگیهای این حوزه
آشنایی ندارند .این گروه به صورت سنتی
وارد بازار سرمایه شده و بدون تحقیق و
آشنایی کامل ،بر اساس برخی از برداشتها اقدام به خرید میکنند .کتاب
«مفاهیم اولیه بورس» به تمام عالقهمندان حوزة اقتصاد پیشنهاد میشود.
در این کتاب که توسط رضا صبری و کامیار فراهانیفرد نوشته شده،
مفاهیمی مانند بازار بورس ،شرکت سهامی عام و خاص ،انواع شرکتها و
همة شاخصهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و راههای گزینش سبد
سهام ،معرفی شده است .بازار اولیه و ثانویه ،قیمت اسمی ،پرتفوی و بدره،
سال مالی ،شاخصها ،سود ،حاشیة سود ،تحلیل تکنیکی ،مدیریت ریسک،
بازارهای خرید ،نرخ بازده و همة مفاهیم و موضوعاتی که مورد نیاز حضور
یا اطالع از بازار سرمایه است ،مورد توجه قرار گرفته است.

مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری

ایران طی این سالها همواره بر این نظر بوده که صنعت
گردشگری در کشور را توسعه دهد .جدای برخی از شرایط
که فقدان آنها نتوانسته آنطور که باید ،گردشگری را در
کشور ما توسعه دهد ،تمرکز بر برخی از ویژگیهای وطنی،
این احتمال را به وجود میآورد که گردشگری از «نوع ایرانی»
آن به کمک آید و بخشی از توریستها را که عالقهمندی
به بازدید از اماکن تاریخی دارند ،جذب کند .اما مهمتر از
این ،صنعت گردشگری برای توسعة همهجانبه و علمی خود،
نیازمند توجه به «منابع انسانی» و «آموزش و کارآمد کردن
نیروی انسانی» است.
کتاب «مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و
مهماننوازی» که دکتر ابوالفضل تاجزاده نمین آن را گردآوری و تالیف کرده ،میتواند در این
مسیر سودمند باشد .او عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است و تجربیاتی در این
زمینه دارد.
این کتاب تاکید بر «آموزش مهماننوازی» را بهعنوان یک اصل مدنظر دارد و آن را فرایندی
برنامهریزیشده برای اصالح طرز برخورد ،دانش و مهارت رفتاری ،از طریق تجربة یادگیری
برای رسیدن به کارکردی موثر در یک یا چند فعالیت میداند.
در این کتاب ،مدیریت منابع انسانی در گردشگری و مهماننوازی در مباحث برنامهریزی منابع
انسانی ،بازار کار ،فرصتهای برابر و مدیریت تنوع و گوناگونی ،نقش منابع انسانی در برنامهریزی
راهبردی و تغییر سازمانی ،طراحی شغل ،کارمندیابی ،جذب و استخدام ،مدیریت عملکرد و
ارزشیابی عملکرد ،آموزش و توسعه ،پاداش ،حقوق و مزایا ،روابط کارکنان و مشارکتها و...
مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیریت منابع انسانی برای توسعة پایدار

در جهان امروز ،هر گونه کسبوکاری مستلزم توسعة
فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی و پاسخگویی به
جامعه با رویکرد فعالیتهای مسئوالنه به همراه
تولید ثروت است .درواقع این موضوع از رفتارهای
تجاری همة ذینفعان اعم از سهامداران ،مشتریان
و شخصیت منابع انسانی در سازمانها و بنگاههای
تولیدی و خدماتی ،ناشی میشود.
در این کتاب ،ارتباط بین منابع انسانی ،مفاهیم
«مسئولیتپذیری شرکتی» و «مسئولیتپذیری
اجتماعی» مورد توجه واقع شده و به این سوال
که «چگونه از طریق کسبوکارهای مسئوالنه
در تولید و ایجاد ثروت فعالیت کنیم؟» پاسخی در حد مقدورات داده شده
است« .آیا شرکت ما با سایر سازمانهای اجتماعی در رفع چالشهای اجتماعی
همکاری دارد؟»« ،آیا بازاریابی ما با رفع چالشهای اجتماعی پیوند خورده تا نامی
ماندگارتر داشته باشیم؟»« ،آیا شرکت ما از طریق توسعة فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی قادر به دمیدن روح تازهای در کارکنان برای افزایش انگیزة بیشتر آنها
در خدمت به جامعه شده است؟»« ،آیا شرکت ما در شناسایی چالشهای اجتماعی
و مشارکت در رفع آنها ،محصوالت و خدمات جدیدی ارائه کرده است؟» از جمله
موضوعاتی است که در این کتاب به آن اشاره شده است.
کتاب توسط استفان دیلچرت ،دنیز اس .وانس و سوزان ای جکسون نوشته شده و
توسط شهرین ستوده ترجمه شده است .اما روی جلد آن از «بنیاد توانمندسازی
منابع انسانی ایران» بهعنوان تدوین و ترجمه و از محمد حسن امامی و مجید
سرایداریان بهعنوان ناظرین علمی یاد شده است.

نقشهای نوین رهبران منابع انسانی

در معرفی کتاب «نقشهای نوین رهبران
منابع انسانی» آمده است :مدیران منابع
انسانی (که سابق بر این رئیس پرسنل
نامیده میشد) ،به صورت سنتی ،تا
حد زیادی نقشی اداری را در اغلب
سازمانها به عهده دارند .هرچند این
موضوع ظرف سالهای گذشته مورد
مناقشه بوده است.
در دو دهة گذشته شاهد کشفهای
نوینی در جایگاه و نقش منابع انسانی
در سازمانها بودهایم و همین امر
جایگاه مدیران منابع انسانی را تغییر داده است .وظایف منابع انسانی
و بهخصوص آنهایی که در رأس امور هستند ،تغییر کرده و انتظارات
متفاوتی از آنان ایجاد شده است .جک ولش در کتاب  Winningدر
خصوص نقش مدیران منابع انسانی ( ،)CHROمیگوید :بدون تردید،
مدیر منابع انسانی میبایست دومین فرد مهم در هر سازمان باشد .از
نقطه نظر مدیر اجرایی ،گردانندة امور منابع انسانی میبایست دستکم،
برابر با مدیر امور مالی محسوب شود .این واقعیتها نشان میدهد که ما
نیازمند دگراندیشی در نقش مدیران منابع انسانی در سازمانها هستیم و
در این راه با چالشهایی مواجه هستیم .پاتریک ام رایت کتاب را نوشته
و بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران به ترجمة آن همت گماشته
است.

مدیریتسرمایهگذاری

کتاب «مدیریت سرمایهگذاری» نوشتة
چارلز پی .جونز از دیگر آثاری است
که خواندن آن برای عالقهمندان حوزة
اقتصاد پیشنهاد میشود .این کتاب توسط
دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش ترجمه
شده و تاکنون هشت بار تجدید چاپ و
یک بار ویرایش اساسی شده است .کتاب
از جمله متون آموزشی نیز هست ،اما
برای عالقهمندان اقتصاد بهویژه کسانی که
میخواهند از مقولة سرمایهگذاری اطالع
داشته باشند ،بسیار مفید مینماید.
چهار فصل اول این کتاب به بررسی مفاهیم اولیة سرمایهگذاری ،انواع اوراق
بهادار ،بازارهای اوراق بهادار و نحوة معاملة اوراق بهادار میپردازد .فصل پنجم به
معرفی ریسک و بازده و نحوة اندازهگیری آنها پرداخته و در فصل ششم تئوری
پرتفلیو بیان شده است .فصل ششم به بررسی مدلهای قیمتگذاری داراییهای
سرمایهای پرداخته و ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری در فصل هشتم مورد بحث
و بررسی قرار گرفته است .فصول  9تا  12در خصوص سهام عادی ،ارزشیابی
و استراتژیهای مربوط به آن است .کارایی بازار یکی دیگر از مباحثی است که
موضوع فصل  12را شکل میدهد .فصل  13تا  15مباحث مربوط به سه سطح
تحلیل بنیادی است و در فصل  16نیز تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار گرفته
است .فصول  17و  18به ارزیابی اوراق قرضه و استراتژیهای مربوط به آن
میپردازد .فصل  19مربوط به اوراق اختیار معامله و درنهایت در فصل بیستم
درخصوص پیمانهای آتی بحث شده است.
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چرا کشورها شکست میخورند

«سرچشمههای شکوفایی و فقر و غنای کشورها»
کتاب «چرا کشورها شکست میخورند» با تالیف دارون عجم
اوغلو و جیمز رابینسون و ترجمة پویا جبل عاملی و محمدرضا
فرهادیپور طبق معیارهای متعارف دانشگاهی ،اثری اقتصادی
نیست و باز طبق همین معیارها اثری سیاسی ،جامعهشناختی،
حقوقی و تاریخی هم نیست و در عین حال کتابی است بس
دقیق و جامع دربارة همة این رشتههای علمی .همین ویژگی اخیر
است که تحسین عالمان اقتصاد و سیاست و فرهنگ و جامعه و
تاریخ را برانگیخته است .ستایندگان کتاب به تصریح یا تلویح،
آن را از نمونههای درخشان مطالعات بین رشتهای تشخیص داده
و گفتهاند که مولفان ،دانشنامهای کمنظیر در علوم اجتماعی
آفریدهاند که به پرسشهای بنیادی درباب علل فقر و غنای کشورها
پاسخهایی قانعکننده داده است.
«چرا کشورها شکست میخورند» دربارة وضع «اقتصادی» انواع جوامع از جماعات
و آبادیهای اولیه تا کشورهای امروزی است .اما ارجاعات پرشمار مولفان به
تجربههای جهانی ،به کتاب خصلتی تاریخی هم داده است ،و حتی میتوان
گفت این کتاب دربارة تاریخ تحوالت اقتصادی جوامع و با تاکید بر مبحث توسعه

قدرت و بازار؛ دولت و اقتصاد

این کتاب تالیف مورای روتبارد
و ترجمة متین پدرام و وحیده
رحمانی است .روتبارد در سرتاسر
این اثر توضیح میدهد که برخالف
حامیان نهاد دولت ،این نهاد
تصور
ِ
نیروی بیخطری نیست .دولت
نهادی قهری است که در روابط
داوطلبانة موجود در بازار مداخله
میکند .محور همة مباحث کتاب
این است که نهاد دولت به هزار
توجیه متوسل میشود که حضور
خود را در عرصة زندگی و کسبوکار مردم ،موجه نشان دهد .حال
آنکه بیشتر گرفتاریهای جوامع محصول همین مداخلههاست.
تحلیل روتبارد دربارة دولت چنان نقادانه و رادیکال است که حتی
دولت را برای اموری مانند امنیت و دفاع نیز ضروری نمیداند و
معتقد است همة امور را میتوان به بخش خصوصی واگذار کرد.
تفکری که روتبارد از آن دفاع میکند ،با عنوان آنارکوکاپیتالیسم
شناخته میشود.

است .از این حیث ،با وجود اینکه مشرب اقتصادی مولفان
(نهادگرایی) در سراسر کتاب با قوت تمام جاری است ،کتاب
بیش از آنکه ذیل یکی از نحلههای اقتصادی قرار گیرد ،از
جنس تاریخ است.
بنیان این کتاب بر هشت اصطالح کلیدی استوار است و انواع
و اقسام مثالها و استداللهای کتاب در خدمت تشریح همین
هشت اصطالح است .در این کتاب به «نهادهای فراگیر» و
«نهادهای بهرهکش» اشاره شده است .منظور از نهادهای فراگیر،
اعم از نهادهای سیاسی و اقتصادی ،نهادهایی است که امکان
فعالیت آزاد را برای همة شهروندان فراهم میکنند .نهادهای
بهرهکش در نقطة مقابل قرار دارند و راه ورود عموم را به قدرت
سیاسی و فعالیت اقتصادی میبندند و این مزایا را در اختیار نخبگان خاص قرار
میدهند .جانمایة تحلیل کتاب این است که هر جامعهای که نهادهای فراگیر
در آن حاکم شدهاند ،آن جامعه راه رشد اقتصادی و سعادت را پیموده است.
برعکس جوامعی که نهادهای بهرهکش بر آن مسلط شدهاند ،به راه خودکامگی
و تهیدستی افتادهاند.

بیماری هلندی در اقتصاد ایران

این کتاب به موضوعی پرداخته که بهوفور دربارة آن بحث
شده است ،اما به نظر میرسد دربارة بیماری هلندی
برداشتهای نادقیقی هم وجود دارد .رضا منوچهری راد و
ناصر شمس قارنه این موضوع را دستمایة خود در کتاب
قرار دادهاند.
در معرفی کتاب آمده است :بيماري هلندي ،بيماري
شناختهشدهاي در عرصة اقتصاد است .بيماري هلندي
يک مفهوم اقتصادي است که تالش ميکند تا رابطه
بين بهرهبرداري بيرويه از منابع طبيعي و رکود در بخش
صنعت را توضيح دهد .اين مفهوم بيان ميکند که افزايش
درآمد ناشي از منابع طبيعي ميتواند اقتصاد ملي را از حالت
صنعتي بيرون بياورد .اين اتفاق به علت افزايش نرخ ارز واقعي موثر صورت ميگيرد،
که بخش صنعت را در رقابت ضعيف ميکند .درحاليکه اين بيماري اغلب مربوط به
اکتشاف منابع طبيعي ميشود ،ميتواند به «هر فعاليت توسعهاي که نتيجهاش ورود بيروية
ارز خارجي ميشود» مربوط شود .مانند نوسان شديد در قيمت منابع طبيعي ،کمکهاي
اقتصادي خارجي و سرمايهگذاري مستقيم خارجي .هدف از تأليف اين کتاب شناخت و
پاسخ به سوالهایي خواهد بود که ممکن است براي عالقهمندان حوزة اقتصاد و بهويژه
اقتصاد کشورهاي صادرکنندة نفت اهميت بسزایي داشته باشد.

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران

(بررسی جنبههای نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایرانی در سالهای ) 1370-90
مهاجرت چشمگیر نخبگان علمی ایران سعید خاورینژاد را
واداشته تا بر این موضوع تمرکز کند و آن را بهعنوان مسئلهای
نگرانکننده بررسی کند و روند توسعة دانش و فناوری در
ایران را از آثار مخرب آن بداند .مهاجرت به معنای حرکت
از مبدأ دفعکننده به مقصد جذبکننده است و بنابراین
پدیدة مهاجرت نخبگان هم در عوامل و زمینههای داخلی
یک کشور ریشه دارد و هم در عوامل و زمینههای بیرونی
خارج از کشور.
دامنة پدیدة فرار مغزها در ایران گویای این واقعیت است
که امروزه جریان خروج نیروی انسانی متخصص و برخوردار
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از سرمایة انسانی باال و بسیار کارآمدی همچون اساتید
ن و غیره ،بهصورت
دانشگاهها ،پزشکان ،پژوهشگران ،مهندسا 
یک معضل سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در کشور درآمده و
بیمها و نگرانیهای زیادی را در کشور برانگیخته است.
این کتاب با عنایت به واقعیت مطرحشده در باال ،عوامل
اثرگذار در حوزة اقتصاد سیاسی را بر مهاجرت نخبگان در
کشور بهویژه در دهة  1380بررسی کرده است .تمرکز حوزة
بحث کتاب بر عوامل اقتصاد سیاسی و تأکید اثر بر بهرهگیری
از یک رویکرد نظری مناسب در تحلیل موضوع ،از ویژگیهای
برجستة این کتاب است.

مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی

نویسندة این کتاب رابرت ام گرنت و
مترجم آن دکتر آرش خلیلی نصر است.
در معرفی آن آمده است :استادان و
دانشجویان مدیریت در سراسر دنیا
این کتاب را ارزشمند دانستهاند .این
موضوع اطمینان میدهد که مفاهیم
محوری و چهارچوبهای پایه در
تحلیل استراتژی در گسترة وسیعی
از شرایط کسبوکار کاربرد دارد.
البته کاربرد ابزارهای استراتژی
مستلزم در نظر گرفتن شرایط ویژة
بوکار در هر کشور است .اقتصاد ایران به دلیل بهرهمندی از
کس 
بوکار و
منابع طبیعی غنی ،اصول شرعی حاکم بر مدیریت کس 
بوکارهای ایرانی را محدود کرده است ،از سایر
تحریمهایی که کس 
کشورها متمایز میشود .حاال با رفع تحریمها و حضور ایران در
بوکارهای
جامعة بینالملل ،اهمیت مدیریت استراتژیک برای کس 
ایرانی به منظور درنظر گرفتن چالشها و فرصتهای بازارهای
جهانی افزایش خواهد یافت.
ویرایش هشتم این کتاب با چند ویژگی جدید متمایز شده است.
رویکرد وسیعتر به خلق ارزش و در نظر گرفتن مجموعة گستردهتری از
ذینفعان ب ه جای توجه صرف به صاحبان سهام ،تاکید روزافزون بر نقش
تکنولوژی ،توجه بیشتر بر روش ایجاد قابلیتهای سازمانی در شرکتها،
نگاه یکپارچهتری به اجرای استراتژی و فصل جدیدی دربارة خرید،
ادغام و اتحادهای استراتژیک از جمله این ویژگیها هستند.

جنگهای ارزی

چین چگونه سرمایهداری شد

این کتاب نوشتة رونالد کوز ،نینگ وانگ است و پیمان اسدی
آن را ترجمه کرده است .چین بهعنوان کشوری کمونیستی که
حاال با اقتصادی نسبتا آزاد مدیریت میشود ،از جمله کشورهایی
است که باید تحقیق و بررسی بیشتری دربارة آن صورت گیرد.
شگفتآورترین جنبة اصالحات اقتصادی چین شاید این باشد که
حزب کمونیست چین در سه دهه اصالحات نهتنها به حیات خود
ادامه داد ،بلکه به موفقیت و شکوفایی دست یافت .این مسئله
بهروشنی نشاندهندة انعطاف سازمانی و وفقپذیری حزب بعد
از ناکام ماندن تجربة سوسیالیسم بود ،نه شکستناپذیری و
برتری مبنایی متصور سوسیالیسم .اما شگفتآور این است
که اصالحاتی که قصد حفظ سوسیالیسم را داشت ،به صورت
غیربرنامهریزیشده چین را تبدیل به اقتصاد بازار کرد .اسب تروای این داستان حیرتانگیز،
اصل چینی «استخراج حقیقت از واقعیت» بود که دنگ شیائوپنگ به اشتباه آن را عصاره و
جوهرة مارکسیسم خواند .وقتی چین به آزمایشگاه عظیم اقتصادی تبدیل شد ،نیروهای رقابتی
توانستند جادوی خود را انجام دهند.
آنچه در این کتاب بهعنوان ریشه و منشأ اصلی اصالحات اقتصادی چین مورد تاکید قرار
میگیرد ،بازیگران و نیروهای حاشیهای و درواقع به حاشیه راندهشده بوده که جلوتر از اقدامات
اصالحی دولتی اقتصاد بازار و انگیزه و کارآفرینی خصوصی را بازمیگرداند و سرمایهداری با
مشخصههای چینی را رقم میزند .این کتاب از آنجا که تحوالت اقتصادی و سیاسی چین را از
دهة  1940و از زمان به قدرت رسیدن حزب کمونیست ،رصد کرده و با دیدی تاریخی اتفاقات
و رویدادهای این دوره را در چهارچوبی تئوریک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است،
حاوی نکات و تجارب ارزندهای بوده و نگرشی روشن به خواننده میدهد .از این جهت مطالعة
این کتاب به پژوهشگران ،دانشجویان و عالقهمندان به علوم اجتماعی خصوصاً اقتصاد توصیه
میشود .همچنین برای مدیران و سیاستگذاران اقتصادی نکات قابل توجهی دربردارد.

«روایتی حیرتانگیز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طال».
جیمز ریکاردز در کتاب خود ،جنگهای ارزی را که اکنون در دنیا رواج یافته،
بررسی کرده است.
جیمز ریکاردز از این جهت نویسندهای مهم است که  35سال در بازار بورس
نیویورک (خیابان وال استریت) کار کرده است .همچنین اشراف او به مسائل
مالی ایاالت متحده سبب شد که در سپتامبر  2009نمایندگان مجلس ایاالت
متحده از او بخواهند تا در مورد خطرات الگوی مالی و بحرانهای آن و نیز
بحران مالی سال  2008نظرات خود را ارائه دهد.
اصطالح «جنگ ارزی» حاصل زمانی پس از بحران مالی  2008میالدی در
آمریکاست .ریکاردز معتقد است :رشد جهانی شدن ،قراردادهای مشتقات مالی
(که ارزش آنها بستگی به ارزش دارایی دیگری چون سهام ،شاخص بورس،
طال ،نفت و ...دارد) و اهرم مالی (مفهومی از نوسان بدهیها دارد) در  40سال
گذشته وقوع بحران مالی و سرایت آن به همه کشورها را غیرقابل اجتناب کرده است .بهطوریکه بحران جدید از بازار
ارز آغاز و بهسرعت به بازار سهام و اوراق قرضه و بازار کاال سرایت خواهد کرد.
این کتاب سه مشخصة مهم دارد :یک ،بررسی تاریخ است و اینکه نشان میدهد چقدر اتفاقات امروز دنیا در
گذشته تکرار شدهاند و چقدر از مصایب امروز دنیا در تصمیمات غلط و نیاموختن از درسهای گذشته ریشه دارد.
دو ،این کتاب نقش قدرتها و بازیگران مهم بهخصوص آمریکا و دالر این کشور و نیز قدرت نوظهوری به نام چین
را در معامالت و معادالت اقتصادی و سیاسی امروز بیان میکند .سه ،نقد تئوریها و تفکراتی که ما را تا به اینجا
رساندهاند.
کتاب حاضر ،از جنگ ارزی حال حاضر دنیا با توجه به اتفاقات مشابه تاریخی ،سیاستهای اقتصادی و مسائل امنیت
ملی ،روایتی بیتکلف و ساده ارائه میکند .این کتاب از شبکة تودرتوی الگوهای فکری شکستخورده ،آرزوهای
غیرعملی اقتصادی و مالی و تکبری که بر سیاستگذاری حوزة عمومی فعلی دنیا حاکم است ،رمزگشایی میکند
و بهعنوان راهحل ،مجموعهای از اقدامات موثر و آگاهانهتر را پیشنهاد میکند .درنهایت ،خواننده خواهد فهمید چرا
ِ
عاقبت این جنگ ،نتیجة جنگهای دیگر را
جنگ ارزی جدید مهمترین جنگها در دنیای امروزی است .درحقیقت،
رقم خواهد زد .این کتاب را حسین راهداری ترجمه کرده است.

همه چیز درباره راهاندازی
کسبوکارموفق

«همه چیز درباره
راهاندازی کسبوکار
موفق ،از صفر تا
صد» نام کتابی است
که نویسندة آن رضا
فریدوننژاد است .او
در این کتاب نوشته
است :شروع و راهاندازی
یک کسبوکار میتواند
یکی از جالبترین
عملکردهای یک فرد
باشد .هر ساله تعداد بسیاری کسبوکاری را
آغاز میکنند ،ولی متاسفانه تعداد بسیاری
از این افراد هم با ورشکستگی مواجه
میشوند!
برای موفقیت در بازار کار باید از یکسری
قواعد و اصول مهم پیروی کرد تا بتوان
ریسک کار را پایین آورد .در این کتاب شما
با اطالعات مفید و باارزشی که برای شروع
و راهاندازی و ادارة موفق یک کسبوکار نیاز
دارید ،آشنا خواهید شد.
«اصول راهاندازی یک کسبوکار موفق»
کتاب دیگری در این زمینه ،نوشتة میثم
مهدیپور است.

شماره  - 25فروردین 95

47

مانده تا آمدن
قاصدکسبزبهار

مانده تا برف سپید آب شود و دل نیلوفر مست در سرازیری یک کوه کبود.
مانده تا سینة دشت پر شود از شرم شقایق که دهد بوسه به باد.
مانده بر سرکند این خاک سیاه چارقد سبز چمن ،مانده بربط بنوازد بربط*.
مانده تا سر شود هذیان شبی تار و بلند ،مانده تا رقص اقاقی با باد.

مانده تا آمدن چلچلهها ،مانده تا حال زمین ب ِه شود از آمدنت ،مانده تا چون طاووس
سپید ،بال هزار رنگت را بگشایی به دلبری .مانده تا بیایی و دل ببری .زمین به
انتظار نشسته تا سبد سبد بنفشه بریزی در دل تنگش ،به انتظار نشسته تا مشت
مشت سوسن و یاس و رازقی بپاشی بر سرش ،زمین تشنة یک جرعه نجواست ،یک
زمزمة مستانه از تو .زمین گوش به زنگ صدای خندهات نشسته ،خندهای که بیپروا
میریزی در آواز چلچلههای عاشق ،زمین بوسة گرم ترا میخواهد که زنده شود ،که
جان بگیرد .دلش رفته برای عطر تنت که بپاشی بر گیسوی بیدها و مجنونترشان
کنی ،دلش رفته برای یک نگاه دزدکی ،وقتی خیره میشوی به رود که از هیجان در
آغوش کشیدنت به تالطم میافتد ،دلش میخواهد چشمهای تو را تماشا کند وقتی
پیچکها از شوق به گردنت میآویزند ،وقتی نسترنها به هوایت گردن میکشند.
زمین دست درختها را هم خوانده ،خوب میداند که خواب نیستند ،میداند که
خودشان را به خواب زدهاند تا تو دستی بر سرشان بکشی ،میداند درختها هم
دلشان رفته برای لمس پنجههایت ،برای اینکه دوباره شکوفه بزایند .زمین بیقراری
چلچلهها و قمریها را میفهمد و حال شاپرکهای چشم به راه ،در پیلة انتظار
را .زمین دلتنگی غوکهای توی بیشه را از آوازشان میخواند .زمین دم به دم به
قاصدکهای سرگردان مژدگانی میدهد تا خبر آمدنت را بیاورند .در طالعت خوانده
که یک قدم مانده به صبح سر میرسی ،میداند که سحر به یمن قدمت پیاله پیاله ژاله
سر میکشد .زمین به سعد بودن قدمت عقیده دارد ،بس که هر جا قدم میگذاری،
سبز میشود و زنده و بیدار .زمین اسپند را پیش پایت به آتش میریزد ،عود را
میسوزاند و دلش پر میکشد که از راه برسی ،برسی و با تلنگر ناخنهای حنابستهات
شیشة هفت رنگ دلش را بشکنی ،بشکنی تا از غصههای هفتاد رنگ پر نشود .رگ
خواب زمین دست توست ،شهرزادی ،خوب بلدی کنار گوشش قصة هزار و یک
یلدای سرد و تاریک را بگویی و خوابش کنی ،بلدی دلش را ببری ،بلدی سحرش
کنی تا همیشه به پایت بماند ،زمین به پای تو زنده میشود ،عاشق میشود ،دلش
میشکند ،پیرت میشود ،گیسش سفید میشود ،برایت جان میدهد و تو دوباره از
راه میرسی و به دمی ،به نفسی گرم زندهاش میکنی .باور داری که زمین دوستت
دارد ،باور داری که که افسونگری ،که به وردی از دل خشکیدة بیدمشک پیر جوانه
میزنی ،باور داری که از این شاخههای رنگپریده یاسمن میروید و از دل این خاک
سیاه یک بغل اللة سرخ.
کسی جز تو راز این ساحری را نمیداند ،حتی زمین که این همه عاشقت بوده ،حتی
رود که هزار بار در آغوشت کشیده ،حتی دشت که بر قدمهایت بوسه زده ...کسی
نمیداند چه میگویی در گوش برف که دلش نرم میشود به رفتن ،اما حتما رازی
هست ،رازی در سینة کائنات! رازی که با آن حال زمین و زمان به میشود ،کسی
هست در سراپردة کائنات که دلها و دیدهها به امرش تغییر میکند ،کسی که راز این
سحر را به تو آموخته ،آموخته تا با آمدنت چشم و دل زمین و زمان را روشن کنی.
هم اویی که تدبیرگر شب و روز است و گردانندة زمین و آسمان .سال را از پی
سال میگرداند و حال را از پی حالی دیگر .زمین پیشتر از آمدنت دست گشوده به
سویش تا تو بیایی و احوالش را دگرگون کنی ،تا سردی و دلتنگیاش به مهرت گرم
و روشن شود و درخت هم نیز ،درخت هم در نبودنت سر بر آسمان برده که بیایی و
بیدارش کنی و رود که خواسته منقلبش کنی و پرستو که آشیانهاش را میان دستان
تو میجوید.
و من نیز ،من نیز چون زمین و درخت و رود و پرستو چشمانتظار توام ،آن دم که
چون درختی خفته و خشکم به نسیم نگاهت سبز و بیدارم کن ،لبریزم کن عشقی
که بر شکوفهها میبخشی و بازم گردان به آشیانی امن چون چلچلههای مسافر که
راهبرشان هستی .بیا که با آمدنت حال من نیز ب ِه شود چون حال زمین و زمان.
*بربط هم به معنای مرغابی است و هم نوعی ساز قدیمی است.
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زیر نور ماه

مجله فرهنگ و خانواده

دقیقاکجابرم؟
تعطیالت عید نوروز زمان مناسبی است که با برنامهریزی دقیق و درست ،سفر کرد .سفری که شاید جزو آرزوها و
محاالت ما باشد ،اما با یک نگاه درست به اینکه چگونه سفر کنیم و چه مقصدی را انتخاب کنیم ،میتواند محقق
شود .قرار است یک بستة جمعوجور و مفید دربارة سفر به کشورهای مختلف را که جاذبههای شگفتانگیز دارند،
به شما عرضه کنیم تا راه دشوار سفر برایتان بسیار آسان شود و بدانید سفر به چه کشوری میتواند نهایت لذت را
در این تعطیالت نصیب شما کند.

راهنمای سفر
فرید دانشفر

هند

فاصله تهران تا دهلی حدود سه یا چهار ساعت به صورت هوایی است.
برای سفر به هند بهتر است با خو دالر ببرید ،زیرا پیدا کردن روپیه در صرافیها
دشوار است و دالر را میتوان بهراحتی در هند تبدیل به روپیه کرد.
همانطور که اطالع دارید ،غذاهای هند تند است .شما میتوانید از مسئول
رستوران بخواهید که از ادویة تند در غذای شما استفاده نکند .اما چندان هم
امیدوار نباشید که نتیجة آن باب تبع ما ایرانیها باشد!
متاسفانه مراکز اصلی شهر و غیره از وضعیت بهداشتی بسیار
ضعیفی برخوردار هستند .خودتان هم احتماال با سفر به هند
متوجه خواهید شد .جمعیت باال و همینطور ضعف فرهنگی
در بهداشت عامل این امر شده است.
شاید این سوال برایتان پیش بیاید سفر به گوا بهتر است یا
به دهلی  -آگرا-جیپور .باید گفت که هر کدام جای خودش را
دارد .گوا یک شهر ساحلی و تفریحی است .گردشگران اروپایی
به این شهر عالقة زیادی دارند .اما مسیر دهلی-آگرا-جی پور
که معروف به مثلث طالیی است ،یک نوع سفر به عمق فرهنگ کهن و فرهنگ
هندی است.

با توجه به جمعیت زیاد هند ،احتمال دیدن مراسم عروسی در خیابانهای شهر
بسیار زیاد است و همچنین مراسم تدفین را هم بهراحتی میتوانید در شهرهای
مذهبی مثل وارناسی (بنارس) از نزدیک ببینید .سوزاندن اجساد از صحنههای
فراموشنشدنی این سفر محسوب میشود.
تاج محل روزهای جمعه تعطیل است.
آسانترین وسیلة حملونقل داخل شهری ریکشاو است که دو نوع مختلف دارد؛
موتور ریکشاو و سایکل ریکشاو .از هرجا به هرجای
دیگر بخواهید بروید ،میتوانید با موتور ریکشاو بروید
و در بعضی از مسیرها حتی از مترو هم مقرون به
صرفهتر است .نکتة مهم این است که باید حتما کرایه
را با رانندة ریکشاو فیکس کنید .اگر پیشنهاد دادند
که تاکسیمتر را روشن میکنند ،باز هم قبول نکنید،
چون معموال دستکاری شده است!
مترو در دهلی نو بسیار خوب و مقرون به صرفه
است .فقط باید حواستان حسابی جمع باشد ،چون بسیار شلوغ است و احتمال
سرقت پول و وسایل شخصی هم دارد!

ترکیه

برای سفر به این کشور از طریق زمینی و هوایی
میتوان اقدام کرد.
اگر قصد دارید با خودروی شخصی تا مرز بروید
و بعد از آن را با خودروی عمومی سفر کنید ،باید
هزینة مربوط به پارکینگ را پرداخت کنید.
در صورتی که میخواهید با خودروی عمومی
به سفر خود ادامه دهید ،باید بدانید که بعد از
خروج از مرز تاکسیهای وان ترکیه در انتظار شما
هستند .این تاکسیها برای این مسافت  ۲۰لیره
برای هر نفر دریافت میکنند .الزم به ذکر است
که موقع برگشت از وان نیز هزینه همین مقدار است.
برای رفتوآمد در داخل شهر تاکسی را فراموش کنید .هزینة تاکسی در ترکیه
بسیار باالست .در عوض میتوانید از مینیبوسهایی که در خیابانهای مرکز شهر
ایستگاه دارند ،استفاده کنید.
اگر هدفتان از سفر فقط خرید کردن است ،شهر استانبول گزینة خوبی برای

این کار به شمار میآید.
 10جاذبة برتر استانبول عبارتاند از:
مسجد و موزة ایاصوفیه ،قصر غرقشده ،مسجد
سلیمانیه ،مسجد آبی ،قایقهای بسفر ،قصر توپکاپی،
کاخ دولما باغچه ،مسجد فاتح ،مسجد رستم پاشا،
مسجد سلیمانیه ،مسجد سلطان احمد (مسجد
آبی) ،خیابان استقالل ،افسوس ،سنت ساییز و بازار
بزرگ.
در طول اقامت در ترکیه باید از خوردن آب
لولهکشی خودداری کنید.
اگر اهل خیابانگردی باشید ،محلههای تاریخی استانبول مثل اورتاکوی و
محلههای بشیکتاش بهترین جا برای کشف گوشهکنار شهر و فرهنگ و زندگی
بومیهاست.
در خیابان استقالل که معروفترین خیابان ترکیه است ،میتوانید قدم بزنید،
خرید کنید و موسیقی بشنوید.
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آفریقایجنوبی
آفریقای جنوبی به دلیل مهاجرت از
لحاظ نژادی بسیار متنوع است .بزرگترین
جمعیتهای دورگه و اروپایی و هندی در
آفریقا در این کشور مستقر هستند.
اگر میخواهید به آفريقاي جنوبي برويد،
فراموش نكنيد كه در فصلي برويد كه در ايران
هوا سرد است .زيرا در آفريقاي جنوبي به دليل
بودن در نيمكرة جنوبي آبوهوا و فصول آن
دقيقا عكس ايران است.
یکی از سایتهای معروف به نام فوربس در
میان  10ساحل برتر دنیا ،سواحل شهر كیپ
تاون در كشور آفریقای جنوبی را بهعنوان
دومین سواحل برتر جهان برگزیده است.
از ما میشنوید ،موقع چمدان بستن یک
ساک خالی هم توی چمدانتان بگذارید ،چون
خریدهایتان از کیپ تاون توی چمدانتان جا
نمیشوند .درواقع ،کیپ تاون از آن شهرهایی
است که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را توی
بازارهایش پیدا میکنید و اگر اهل خرید
باشید  ،قطعا خرید در کیپ تاون برایتان

خیلی هیجانانگیز خواهد بود.
از تهران به ژوهانسبورگ ،یا دیگر
شهرهای آفریقای جنوبی كه دارای فرودگاه
بینالمللی هستند ،پرواز مستقیم وجود
ندارد .اما بهترین مسیر تهران-دبی-
ژوهانسبورگ است.
تا جایی که میتوانید ،به صورت دستهجمعی
به گردش بپردازید .از جابهجایی مقدار زیاد پول
نقد و در معرض دید قرار دادن آن بهشدت
بپرهیزید.
اگر در آفریقای جنوبی قصد اجارة خودرو
دارید ،به روشهای سادهای میتوانید خودروی
مورد نظر خود را اجاره كنید .برای این منظور
میتوانید از روشهای زیر استفاده كنید:
شركتهای اجارة خودرو در ترمینالهای
فرودگاهها
بهصورت آنالین و جستوجوی اینترنتی
مراجعه به «مراكز اطالعات گردشگری
(» )tourism and information desk
واقع در كیپتاون و ژوهانسبورگ

گرجستان
اگر بخواهید ،میتوانید به صورت زمینی از سه طریق به گرجستان سفر کنید؛
جمهوری آذربایجان ،ترکیه و ارمنستان.
پتانسیل گردشگری کشور گرجستان را میتوان عمدتا در دو بخش جستوجو
کرد؛ آثار تاریخی و مناطق سرسبز و سواحل غربی.
برای خرید خیابانهای پکینی و روستاولی مناسب هستند .سعی کنید به
نمایندگیهای برندهای معروف سری بزنید و اگر فروشگاهی دارای تخفیف بود،
حتما از اجناس آن دیدن کنید.
پارک بینالمللی گرجستان از غنیترین پوشش گیاهی جهان برخوردار است،
به صورتی که از ارتفاع صفر یعنی سطح دریا تا ارتفاع  1600متری گیاهان
مختلف از اقصی نقاط دنیا در این پارک زیبا جمعآوری شده و پرورش داده
میشود که این نشاندهندة آبوهوای معتدل و بارندگیهای زیاد است.
تفلیس شهری است که شبها هم زنده است و در اروپا تنها چند شهر چنین
خصوصیتی را دارند.
چاناخی ،معروفترین غذای گرجستان ،تشکیل شده است از گوجههای درسته
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پخته ،تکههای بادمجان ،تکههای گوشت بره ،فلفل سبز درشت همراه با سیر و
سبزیجات.

گجت

پنج اپلیکیشن کاربردی برای مدیریت کار گروهی
ابزارهای مدیریت تبدیل به سالطین دنیای گجتها شدهاند .این
روزها دیگر کمتر فردی را پیدا میکنید که روی گوشی یا تبلت
خود ابزاری برای مدیریت پروژههای گروهی یا برنامههای فردی
نداشته باشد ،یا در پی انتخاب و نصب یکی از آنها نباشد.
ما در این مقاله پنج ابزار رایگان و آنالین مدیریت کار

گروهی را برای شما فهرست کردهایم .البته مطمئنا با بسیاری
از ابزارهای اینچنین در فضای مجازی آشنا هستید ،اما
یادآوری ویژگیهای آنها به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید
بر اساس  نوع کار یا نیازهای خود یک ابزار کارآمد و مناسب
را انتخاب کنید.

۲۴Bitrix
این ابزار متعلق به نسل جدیدی از ابزارهای مدیریت پروژه
و کار گروهی است؛ بستری برای یک شبکه اجتماعی
داخلی که ترکیبی عجیب از برنامههای مختلف مانند
فیسبوک ،گوگل داکز ،اسکایپ ،واتسآپ ،شیرپوینت
و بیس کمپ است.
 ۲۴Bitrixدرواقع یک شبک ه اجتماعی داخلی
بیزنسمحور است که به اعضای یک پروژه اجازه میدهد
تا آشفتگیها ،راهکارها و برنامههای خود را برای یک پروژه
مشخص با دیگر همکاران خود در میان بگذارند .افراد عضو در

این شبکه داخلی امکان اشتراک اسناد ،وظایف ،کارهای گروهی ،تقویم
کاری و موارد بسیار دیگری را در اختیار دارند.
این ابزار همچنین امکان خوبی برای جستوجوی آسان برای
یافتن اعضای پروژه ،وظایف آنها و اسناد دارد و بهراحتی
میتواند جایگزین خوبی برای ابزارهای  CRMو ابزارهای
پیچیده مدیریت پروژه باشد ۲۴Bitrix .بر خالف سایر
برنامههای مدیریت کار گروهی آنالین میتواند روی سرور
اختصاصی مورد استفاده قرار بگیرد و این استفاده از آن را بر
اساس شرایط شما برایتان راحتتر خواهد کرد.

Asana

 Asanaیک مجموعهی مدیریت پروژه آنالین است
که ایدههایی شبیه  ۲۴Bitrixدارد ،با این تفاوت
که این برنامه فقط و فقط برای مدیریت پروژه
طراحی شده است .طراحان  Asanaروابط
خوبی را میان کاربران آن تعریف کردهاند
و نسخ ه رایگان آن میتواند برای مدیریت
و هماهنگی پروژه برای یک تیم  ۱۵نفره
کافی باشد.
درواقع  Asanaاز ابتدا برای بهبود بهرهوری
کارکنان فیسبوک طراحی شده است و تاکید
آن روی مدیریت پروژه به صورت آنالین و بدون
استفاده از ایمیل است .فضای این ابزار بر اساس
پروژهها ،زیرمجموعههای آنها و نیز اعضای پروژه تعریف شده است و کاربران
این امکان را دارند که یادداشتها ،نظرات ،فایلهای اضافه و برچسبهایی را به
این فضاها اضافه کنند.

FreshDesk

از ارائههای خوب شرکت  ZenDeskاست که نسخ ه رایگان آن اجاز ه استفاده از سوی سه
کاربر را به شما میدهد که تعجبی نیز ندارد ،چون  ZenDeskمعموال ابزار رایگان تولید
نمیکند .ویژگی خوب این ابزار این است که شما میتوانید برای مدیریت کار گروهی و
پروژه خود راههای مختلفی را انتخاب کنید و به یک روش محدود نخواهید بود.
با استفاده از این ابزار شما امکان استفاده از فرومهای مختلف و نیز فضاهای دیگر را
برای تبادل اطالعات آزاد خواهید داشت و از این نظر ابزار تقریبا منحصربهفردی را
انتخاب کردهاید.

MindMeister

کمتر پیش میآید که اعضای یک گروه با استفاده از نقشه ذهنی
پروژه خود را پیش ببرند ،اما اگر شما از گروههای رقیب خود در
این زمینه پیش هستید ،میتوانید از  MindMeisterبرای کار
کمک بگیرید.
 MindMeisterابزاری است که به شما اجازه میدهد تا نقشه
ذهنی خود را درباره بخشی از پروژه یا تمام آن با دیگر همکاران خود
به اشتراک بگذارید .یک نرمافزار پیشرو در ترسیم طرح اولیه پروژه
با کمک نقشه ذهنی که اپلیکیشنهای خوبی برای اندروید ios،و
ویندوزفون دارد و از این نظر دست همه را در استفاده از آن باز
گذاشته است.

GroupMe

ابزار اطالعرسانی گروهی شرکت مایکروسافت که روی
پلتفرمهای مختلف کار میکند و مورد توجه تعداد زیادی از
افراد است GroupMe .بر خالف سایر ابزارهایی که به شما
معرفی کردیم ،مبتنی بر کسبوکار یا بیزنسمحور نیست ،اما
قابل نصب روی ویندوزفون و بلک بری است که هر دو در دنیای
تجارت بسیار محبوب هستند و متاسفانه هیچکدام از آنها ابزاری
حرفهای مانند  ۲۴Bitrixرا ساپورت نمیکنند.
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جعبه جادویی
فرنوش ارس خانی

ایام نوروز چه سریالهایی از تلویزیون پخش خواهند شد

جعبه جادویی در تکاپوی
آشتی دوباره با مخاطب

بعد از رکود صدا و سیما در ماههای اخیر و عدم توجه به مسئله کمیت و کیفیت در تولید مجموعهها،
حاال چند وقتی است که تلویزیون به فکر ساخت سریالهایی برای ایام نوروز افتاده ،تا شاید بتواند
دل مخاطبانی را که مدتهاست با جعبه جادویی قهر کردهاند و دیگر مجموعه شاخصی را در آن
نمیبینند ،به دست آورد .هر چند سریالهای ایام نوروز بیشتر جنبه سرگرمی دارند و خیلی نمیتوان
شاهد مجموعه شاخصی در میان آنها بود ،اما به نظر میرسد که سریالهای امسال ،به لحاظ مضمون
و ساختار تفاوت عمدهای با دیگر مجموعههای سالهای قبل داشته باشند .با اینحال باید منتظر ماند
و دید آیا این مجموعهها میتوانند در غیاب مجموعه  موفق «کاله قرمزی» در امسال ،رضایت مخاطبان
را به دست آورند ،یا اینکه دوباره شاهد مجموعههای تکراری و بیمحتوا خواهیم بود.

در حاشیه حضور بازیگر میلیاردی

سریال «دورهمی» ،اولین مجموعه نوروزی شبکه نسیم است که قرار است در ایام نوروز پخش شود .در
این مجموعه که هنوز اسمی از کارگردان آن در جایی درج نشده ،مهران مدیری به همراه امیرمهدی ژوله،
بهعنوان بازیگران اصلی بازی دارند .پس از امیرمهدی ژوله که اولین تجربه بازی در یک سریال را از سر
میگذراند ،حضور مهران مدیری در این سریال اتفاق جالب توجهی است .درحالیکه شنیده میشد مهران
مدیری برای بازی در این مجموعه ،همانند سریال «قلب یخی» ،رقم میلیاردی برای بازی گرفته ،اما
تهیهکننده سریال ،موضوع دریافت دستمزد میلیاردی مهران مدیری برای حضور در این سریال را کذب
محض و دستمزد مدیری را کامال مطابق با برآوردهای سازمان صدا و سیما دانست و به نوعی پرداخت رقم
میلیاردی به مدیری را الپوشانی کرد! هر چند مدیری در سریال «قلب یخی» هم بهعنوان بازیگر حضور
داشت ،اما این سریال در شبکه نمایش خانگی توزیع میشد و با این حساب آخرین حضور او بهعنوان
بازیگر در تلویزیون ،در سریالی که خودش کارگردانی آن را بر عهده ندارد ،به سال  1380و «دردسرهای
والدین» به کارگردانی مسعود نوابی برمیگردد .سیامک انصاری ،شقایق دهقان ،الیکا عبدالرزاقی ،مهران
رنجبر و محمد نادری دیگر بازیگران این مجموعه  156قسمتی هستند .این مجموعه که پخش آن از
چند روز مانده به عید آغاز میشود ،قرار است با ساختاری متفاوت روی آنتن برود و در هر قسمت از
آن  ٣٠٠نفر از مخاطبان که طی یک فراخوان برای حضور در برنامه ثبتنام کردهاند ،به تماشای بازی
بازیگران مینشینند.

ماجراهای یک جوان پردردسر

سعید آقاخانی ،که بعد از بازی در فیلمهای «خداحافظی طوالنی» و«من دیهگو مارادونا هستم» و دریافت
سیمرغ از جشنواره سیوسوم ،مدتی از فضای سریالسازی در تلویزیون فاصله گرفته بود و عدهای گمان
میکردند که او هم مثل رضا عطاران ،دیگر به سمت تلویزیون روی نخواهد آورد ،از پاییز امسال به فکر
ساخت مجموعهای نوروزی به همراه گروهی کامال حرفهای افتاد .این سریال که «بیمار استاندارد» نام دارد،
به نویسندگی بهرام توکلی (کارگردان «پرسه در مه» و «اینجا بدون من») در  15قسمت  45دقیقهای و
به تهیهکنندگی مسعود ردایی برای پخش از شبکه سه تهیه شده است« .بیمار استاندارد» قصه بهنام (با
بازی بابک حمیدیان) را به تصویر میکشد که خود را در موقعیتی عجیب و باورنکردنی قرار میدهد و وارد
ماجراهایی میشود که تا به حال تجربهشان نکرده است .در این مجموعه عالوه بر حمیدیان ،جواد عزتی ،شیال
خداداد ،پوریا پورسرخ ،خاطره حاتمی ،حسین محباهری ،هومن حاجی عبداللهی و امید روحانی بهعنوان
بازیگران اصلی حضور دارند .این مجموعه در  ۱۴قسمت  ۴۵دقیقهای توسط مرکز گسترش فیلمنامهنویسی صدا
و سیما تهیه و تولید شده است.
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درتکاپوی موفقیت سری اول یک سریال

بعد از استقبالهایی که از مجموعه «دودکش» در رمضان سال  92شد،
محمدحسین لطیفی برای موفقیت دوباره این مجموعه ،تصمیم گرفت
که ادامه آن را برای نوروز  95بسازد .با اینحال آدمها و حالوهوای قصه
«دودکش  »۲همگی برای بینندهها آشنا هستند و فیروز و قالیشویی
پرماجرایش را اغلب مخاطبان این سریال میشناسند .تنها تغییر این
سریال ،حضور کوروش نریمانی بهعنوان نویسنده و سیدمحمود رضوی
بهعنوان تهیهکننده است که پیش از این برزو نیکنژاد و زینب تقوایی
مسئولیت هر یک از این بخشها را به عهده داشتند .در این مجموعه که
سری اول آن به دلیل تکیهکالمهای شخصیتهای آن با استقبال بسیاری
مواجه شد ،هومن برقنورد ،بهنام تشکر ،سیما تیرانداز ،امیرحسین رستمی،
نگار عابدی ،محمدرضا شیرخانلو ،یاس نوروزی ،مجید یاسر و بازیگر
خردسال زینب فالحتپیشه به ایفای نقش میپردازند .مجموعه تلویزیونی
«تنهایی لیال» کار قبلی محمدحسین لطیفی بود که تابستان امسال از
شبکه سوم پخش شد.

قرعه به نام کدام سریال میافتد؟

اما شبکه دو سیما امسال برای نوروز دو سریال را تدارک دیده که هنوز
مشخص نیست کدام مجموعه شانس بیشتری را برای پخش در ایام نوروز
داشته باشد .یکی از این مجموعهها که از پاییز
امسال تولیدش آغاز شد ،سریال «زعفرانی» به
کارگردانی حامد محمدی و به نویسندگی سعید
جاللی ،حامد محمدی و آزاده محسنی است.
«زعفرانی» از آغاز تولید ،با حاشیههای فراوانی
مواجه بود .ابتدا قرار بود فاطمه معتمدآریا
بهعنوان بازیگر اصلی روبهروی مهدی هاشمی در
این سریال بازی کند ،اما درنهایت و به دالیلی،
حضور او در این سریال شکل نگرفت و ستاره
اسکندری جایگزین این بازیگر شد .به گفته
سازندگان این مجموعه« ،زعفرانی» به لحاظ
تنوع میان قصههای سریالها ،کار متفاوتی است
و مهدی هاشمی در این کار شخصیت جدیدی
از خودش خلق کرده است .او در این کار نقش
متفاوتی دارد که مردی اهل خانواده و شوخ است.
ماجراهای این سریال در یک قهوهخانه میگذرد که
اداره آن را مهدی هاشمی برعهده دارد .مهران احمدی،
نرگس محمدی ،حدیث میرامینی و هادی کاظمی از
دیگر بازیگران این مجموعه هستند.
***
اما مجموعه تلویزیونی «قرعه» ،از دیگر گزینههای پخش در ایام نوروز از شبکه
دو سیماست .داستان این مجموعه که به کارگردانی برزو نیکنژاد و تهیهکنندگی
محمود اتحادی تولید میشود ،درباره چند خانواده ایرانی است که با نزدیک شدن
به ایام نوروز با مشکالتی مواجه میشوند .فیلمنامه این سریال را محمد تنابنده
نوشته و بازیگرانی چون حمیدرضا آذرنگ ،فریبا متخصص ،هدایت هاشمی،
نسرین نصرتی ،سحر ولدبیگی و پرستو گلستانی به ایفای نقش میپردازند .ابتدا
قرار بود مجموعه  ۱۵قسمتی «قرعه» به تهیهکنندگی الهام غفوری و کارگردانی
سیروس مقدم به جمع سریالهای نوروزی  ۹۵بپیوندد ،ولی از آنجا که این
زوج درگیر پیشتولید مجموعه «سنگ پا» هستند ،برزو نیکنژاد کارگردانی این
مجموعه نوروزی را به عهده گرفت .او سال گذشته مجموعه «روزهای بد به در» را
برای پخش در ایام نوروز از شبکه سه روی آنتن داشت.
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خانواده
ملیکا خداوردی

سیزده بهدر؛ روز طبیعت

از هزاران گره مانده به راه
تو بیا تا گرهای باز کنیم!

روز سیزده بهدر را میتوان یکی از بهترین روزهای نوروز قلمداد کرد .بسیاری
از مردم بعد از پشت سر گذاشتن  12روز مهمانداری ،تفریح ،گردش ،مسافرت
و برگزاری جشنهای سال نو ،سیزدهمین روز از سال جدید را به دل طبیعت
میروند و ساعاتی را در کنار هم خوش میگذرانند .این روز یك نمایش ملی است.
بسیاری از مردم اعتقاد دارند برای اینکه نحسی این روز را دور کنند ،میبایستی
از خانهشان خارج شوند و سیزده بهدر كنند تا نحسی روز در طبیعت به در شود.
در این روز سبزههای سبزشده را كه در چند روز اول سال نو مهمان سفرة هفت
سین بوده ،به آب روان میسپارند .خوراكیهای باقیمانده نوروز مصرف میشود
و دورهمیها و بساط بازیهای دستهجمعی بهپاست .کمتر کسی را میتوان
مشاهده کرد که در روز سیزدهم فروردین در منزلش بماند و به دل طبیعت
نرود .نظر به اینکه این روز مشتاقان و طرفداران زیادی دارد ،از همان اوایل روز
خیابانها شلوغ و پررفتوآمد هستند و پاركها و فضاهای سبز محلهها و مناظر
طبیعی اطراف شهر پذیرای هزاران نفر از زن و مردم و جوان و پیر و كودك است.
بسیاری از خانوادهها با دلی خوش و با صفا و صمیمیت در كنار هم مینشینند
و ساعاتی را به گفتوگو ،بازی ،میل کردن غذا ،آجیلهای باقیمانده از روزهای
اول سال نو و ...میپردازند و گل میگویند و گل میشنوند .بسیاری از افرادی که
در طول سال و در هیاهوی شهر به دنبال مسائل زندگی هستند و با هم روابطی
سرد و خشك دارند ،در این روز تغییری در رفتارشان رخ میدهد و همه مهربان
و شادمان هستند؛ گویی بهترین روز سال همین روز است .هرچند هستند افرادی
که این روز را نحس میدانند ،ولی در این روز همه چیز و همه كس رنگ شادی
به خود میگیرد و همه از کنار همبودن لذت میبرند .با این تفاسیر ،آیا روز سیزده
بهدر نحس است؟ افرادی اینگونه میگویند :روز سیزدهم هر ماه در جدول 30
روز ایران باستان ،مربوط است به فرشتة تیر یا تیشتر كه ستارة باران است و
ارتباط با آب و باران دارد و بسیار روز خجسته و مباركی است .در مورد فرشتة
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تیر و جشن تیرگان كه در سیزدهم «تیرروز» در تیرماه ،برگزار میشود ،به نوبة
خود گفتهها و نوشتههای زیادی وجود دارد .بنابراین این روز در باورها و اعتقادات
مردم ایران باستان به هیچ عنوان نحس نبوده است .اگر دقت کنید در جدول
مربوط به سعد و نحس روزها نیز روز سیزدهم مبارك آمده است .مردم باستان
در مورد این روز معتقد بودند كه جمشید شاه (بنیانگذار نوروز) روز سیزده نوروز
را در صحرای سبز و خرم ،خیمه و خرگاه برپا میكرد و بار عام میداد .چندین
سال متوالی این كار را انجام داد كه درنتیجه این مراسم در ایرانزمین به صورت
سنت و مراسم درآمد.

سیزده بهدر نحس است یا مبارك؟

خیلی از افراد نهتنها ب ه نحسی عدد  13اعتقادی ندارند ،بلكه درکل عدد خاصی
را در سرنوشت خود موثر نمیدانند ،ولی این مسئله که در گذشتهها این عدد را
ی نمیكردهاند ،شاید علتش این بوده که در طالع نمای نجومی،
خوشیمن تلق 
قدما معتقد بودند كه آسمان  12برج دارد و هر تولدی كه صورت میگیرد ،دارای
ستارهای در یكی از  12برج است و بنا بر اینكه كدام ستاره در كدام برج قرار
ی فرد متولدشده شكل میگیرد و خارج از  12برج كه عدد 13
گرفته ،طالع و خو 
است ،نابجا و نحس محسوب میشده است .بههرحال حاال دیگر نحسی عدد 13
مورد باور و قبول همه نیست و میتوان گفت بیشتر جنبة خرافی دارد.

رسمهای روز سیزده بهدر

به گفتة دیگر اینطور بیان میشود كه ایرانیان بعد از  12روز جشن گرفتن،
دور هم بودن ،دید و بازدید ،مسافرت ،شادیكردن و ...كه به یاد  12ماه از سال
است ،سیزدهمین روز از سال نو را كه فرخنده است ،به فضایی سبز یا به صحرا
میرفتند و آن روز را به شادی میگذراندند و درحقیقت به این ترتیب رسمی

بودن دورة نوروز را به اتمام میرساندهاند .در بررسی دیگری
اینگونه بیان میشود كه اعتقاد به عمر 12هزار ساله جهان
نزد زرتشتیان ،تحت تاثیر نجوم بینالنهرین است كه اعتقاد
داشتند هر کدام از  12اختر كه خود به یكی از برجهای
دوازدهگانه حاكم است ،هزار سال بر جهان حكومت خواهد
كرد .در این صورت جهان عمری  12هزار ساله خواهد داشت
و موقعی که  12هزار سال به اتمام میرسد ،زمین و آسمان
در هم خواهد شد.
بنابراین اصل اعتقاد به  12هزار سال و  12ماه سال تاثیر
معتقدات بابلی است .بعد از  12هزار سال ،آشفتگی اول باز
خواهد گشت ،پس جشنهای  12روز در اولین ماه سال
(فروردین) آغاز سال با سال  12ماهه و دورة  12هزار سالة
عمر جهان مرتبط است .انسان هر چیزی را که در این 12
روز اتفاق میافتاد ،بهعنوان سرنوشت سال خود میپنداشت.
قبل از نوروز انواع و اقسام دانهها را می کاشتند و هر دانهای
كه در مدت این  12روز به صورتی بیشتر و بهتر رشد
مییافت ،آن دانه را برای كاشت آن سال بهكار میبردند
و تصور میکردند اگر اولین روزهای سال نو به ناراحتی و
اندوه سپری شود ،تمام سال نیز به همین منوال با اندوه
خواهد گذشت.

مدلهای برپایی مراسم سیزده بهدر

همانطور که میدانید ،شیوههای برگزاری روز سیزده بهدر و
نیز مراسم و آداب این روز تا حدود زیادی گسترده و متفاوت
است ،به صورتی که در این مطلب نمیتوان تمام آن را جا داد
و به همة آنها اشاره کرد .بخشی دیگر از آیینهای سیزده
بهدر را باورهایی تشکیل میدهند که به نوعی با تقدیر و
سرنوشت در پیوند است .برای مثال فالگیری (بهویژه فال
کوزه) ،گره زدن سبزه و گشودن آن ،بختگشایی (که در
سمرقند و بخارا رایج است) و نمونههای پرشمار دیگر ،از
م روز سیزده بهدر به شمار میروند.
مراس 
از آیینهای دیگر سیزده بهدر که مثل مراسم چهارشنبه
سوری و نوروز ،پرشمار ،زیبا و دوستداشتنی هستند،
جمع شدن در کنار هم و پرداختن به بازیهای گروهی،
ترانهها و رقصهای دستهجمعی ،گردآوری گیاهان صحرایی،
خوراکپزیهای عمومی ،بادبادکپرانی ،سوارکاری،
نمایشهای شاد ،هماوردجویی جوانان ،آبپاشی و آببازی
است که ریشهای عمیق در باورها و فرهنگ اساطیری دارند.
همینطور شادی کردن و خندیدن به معنی فروریختن
اندیشههای پلید و تیره ،روبوسی نماد آشتی ،به آب سپردن
سبزة سفرة نوروزی به نشانة هدیه دادن به ایزد آب «آناهیتا»،
گره زدن علف برای شاهد قرار دادن مادر طبیعت در پیوند
میان زن و مرد و مسابقههای اسبدوانی که یادآور کشمکش
ایزد باران و دیو خشکسالی است.

علف گره زدن

افسانة آفرینش در ایران باستان و موضوع نخستین بشر
و نخستین شاه و دانستن روایاتی دربارة کیومرث دارای
اهمیت زیادی است .در «اوستا» چندین بار از کیومرث
سخن به میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین
بشر نامیده است.
گفتههای حمزه اصفهانی در کتاب «سِ نی ملوک االرض و

االنبیاء» صفحههای  23تا  29و گفتههای مسعودی در کتاب «مروج الذهب» جلد دوم صفحههای
 110و  111و بیرونی در کتاب «آثار الباقیه» بر پایة همان آگاهی است که در منبع پهلوی وجود
دارد که:
« َمشیه» و « َمشیانه» که دختر و پسر دو قلوی کیومرث بودند ،روز سیزدهم فروردین برای نخستین
بار در جهان با هم ازدواج کردند .در آن زمان چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود! آن دو به وسیله
گره زدن دو شاخه «م ُورد» ،پایة ازدواج خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز بهخوبی
آگاهی داشتند ،آن مراسم را بهویژه دختران و پسران دم بخت روز سیزده بهدر انجام میدادند .امروزه
نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی ،نیت میکنند و علف گره میزنند .این رسم (علف
گره زدن در روز سیزده بهدر) از زمان کیانیان
تقریبا فراموش شد و در زمان هخامنشیان
دوباره آغاز شد و تا امروز باقی مانده است.
در کتاب « ُمجمل التواریخ» چنین آمده
است ...« :اول مردی که به زمین ظاهر
شد ،پارسیان آن را «گل شاه» نامیدند ،زیرا
که پادشاهی او اال بر گل نبود ،پس پسر و
دختری از او ماند که مشیه و مشیانه نام
گرفتند و روز سیزده نوروز با هم ازدواج
کردند و در مدت  50سال 18 ،فرزند به
وجود آوردند و چون ُمردند ،جهان 94
سال بیپادشاه بماند».
همانگونه که شباهتی بین چهارشنبه سوری
و نوروز امروزی متداول در تهران و شهرهای
بزرگ ،با شیوههای اصیل و کهن آن وجود
ندارد ،سیزده بهدر امروزی نیز تنها نامی از
یک جشن کهن را بر خود داشته و هیچ
شباهتی به آیین کهن و یادگار نیاکان ما
ندارد .نحوة اجرای جشن سیزده بهدر ،مانند
بسیاری از دیگر آیینهای ایرانی ،عمیقا از
شیوة اصیل و باستانی خود دور شده است
و به شکل فعلی آن ،دارای سابقة تاریخی
در ایران نیست.
***
اگر کمی به گذشته برگردیم ،پدرها و
مادرهایمان سبزههایی را که از شب
سال نو درست کرده بودند ،بعد از اینکه
در اولین روزهای عید بهخوبی از آنها
مراقبت میکردند ،در روز سیزده بهدر به
صحرا میبردند و برای احترام به زمین
و گیاه ،این سبزهها را در آغوش زمین
میکاشتهاند .ولی متاسفانه بعضی از
افراد امروز سبزهها را در دل طبیعت
رها میکنند و باعث شلوغی و کثیفی محیط پیرامون خودشان
میشوند .یا این سبزهها را در جوی آب میاندازند و جلوی آبراهها را میگیرند و به نوعی فضا
و محیط شهری را آلوده میکنند .عدهای شنیدهاند که باید سبزه را به آب سپرد؛ بله درست
است ،ولی باید به آب روانی سپرد که غالبا در بیرون از شهرها یا در روستاها وجود دارند ،نه
آبی که در جویها جاری است .با انداختن سبزهها درون این آبها ،نهتنها خود آن شخص
لذتی نمیبرد ،بلکه هر لحظه بر گرفتگی آبها افزوده میشود .با توجه به اینکه جمعیت
شهرها و حتی شهرستانها هر روز بیشتر و بیشتر میشود ،سعی کنیم تا جایی که میتوانیم،
از طبیعت و روزهای خاصی مثل سیزده بهدر بهخوبی و شایسته استفاده کنیم و هیچوقت این
طبیعتی را که برای استفاده همگان (چه نسل فعلی و چه نسل آینده) است ،با ریختن حتی
کوچکترین آشغال یا تهماندة غذا کثیف نکنیم و به عبارت سادهتر ،زیبایی و جان طبیعت
را نگیریم.
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نوستالژیهاینوروزدهةهشتاد

دهة جنگ و صلح

نو ستالژی
احسان رضایی

معموال اتفاقاتی که در نوروز هر سال میافتد ،در ذهن اکثریت افراد نقش میبندد .زیرا با شروع سال جدید
بهخصوص در روزهای نخست ،سعی میکنیم تا کارهای متفاوتی انجام دهیم و معموال در این روزها تصمیمهای
جدیدی نیز برای زندگی میگیریم .در این گزارش اتفاقات مهم دهة  80را به تفکیک هر سال بررسی میکنیم.

نوروز  :1380مرگ کودکی

اولین عید این دهه ،بعد از مرگ احمد
شاملو ،فریدون مشیری ،هوشنگ گلشیری
و چهرههای بسیاری از هنرمندان و
نویسندگان دیگر سر رسید و در همان روز
ابتدایی نوروز ،خبر مرگ ویلیام هانا ،خالق
کارتون محبوب «تام و جری» هم به همۀ
آن درگذشتها اضافه شد تا معلوم شود که
این دهه ،بهکلی متفاوت است از دهههای
پیش.
اولین بار ،تام و جری
 60سال پیش از این
تاریخ ظاهر شده
بودند.
بههرحال هرچه
بود ،مرگ ویلیام
هانا ،نمادی بود از
پایان عصر معصومیت
و کودکی.

نوروز :1381جهان پرفتنه شده

حدسی که با مرگ ویلیامهانا ،در نوروز سال  80زده بودیم ،شش ماه بعد رنگ واقعیت
گرفت .روز  20شهریور  11( 80سپتامبر  )2001کسانی که بیخبر تلویزیونشان را روشن
کردند ،با صحنههای عجیبی روبهرو شدند که تا آن زمان مخصوص ساعتهای پخش
فیلم سینمایی بود .ساختمانهای بلند در آتش میسوخت ،کسانی از ترس خودشان را
از آن ارتفاع به زمین پرت میکردند و بعد ،کل ساختمان فروریخت .عجیبتر از همه
اینکه این تصاویر فیلم و حقة سینمایی نبود و واقعی بود .حمله به برجهای دوقلوی
مرکز تجارت جهانی در نیویورک که هنوز هم بهدرستی معلوم نشده کار چه گروه و
سازمانی بوده ،بالفاصله جهان را در وضعیت جنگی قرار داد.

نوروز:1382تکذیبهایسعیدالصحاف

مقصد بعدی جنگ ،همسایة غربی ما بود .دو روز مانده به عید  ،82جنگی که از ماهها قبل تهدیدهایش آغاز شده بود ،رسما شروع شد.
بهانة جنگ این بود که رژیم صدام تسلیحات کشتار جمعی غیرمتعارف در اختیار دارد و این ،البد برای صلح جهانی مخاطرهآمیز بود.
«رژیم عراق طرح تولید گاز اعصاب و سیاهزخم و سالحهای اتمی را به مدت یک دهه دنبال کرده است ».شش سال بعد معلوم شد که
گزارشهای بازرسان آژانس انرژی اتمی که به استناد آنها جنگ شروع شده بوده ،از اساس دروغین بودهاند.
بههرحال هرچه بود ،روز  21جنگ ( 7آوريل یا  19فروردین) نيروهای آمريکايی وارد کاخهای صدام در بغداد شدند .جنایتکارترین
دیکتاتور منطقه فرار کرد .سعید الصحاف هم همینطور .در سه هفته بمباران مداوم شهرهای باستانی عراق ،میراث فرهنگی و آثار
باستانی اولین تمدنهای بشری آسیب شدید دید .آمریکا و انگلیس تا هفت سال بعد مالک عراق و نفت عراق شدند .شش ماه بعد،
صدام با ریش انبوه در مخفیگاهی در شمال عراق پیدا و اعدام شد .سعید الصحاف اما امروز در کویت به کار تجارت مشغول است.

نوروز :1383گلپونههای وحشی دشت امیدم

با وجود تجربه دو نوروز با جنگ ،این یکی نوروز از همه غمگینتر بود .هنوز شش ماه از زلزلة ویرانگر بم نگذشته بود که عمو نوروز
بیخبر از همه جا سر رسید و داغ خانوادههای  35هزار قربانی زلزله را تازه کرد.
بامداد روز جمعه  5دی  ،82ایران با این خبر از خواب بیدار شده بود« :زمینلرزه شهرستان بم را تكان داد ».اول همه دعا میکردند
که ماجرا جدی نباشد و خسارتها کم .اما در همان چند ساعت اول مشخص شد كه آنچه بر بم گذشته ،هرگز از ذهنها و خاطرهها
محو نخواهد شد .شهر زیبایی كه با ارگ باصالبتش قرنها در كویر خشك و بیآبوعلف همچون ستارهای تابناک میدرخشید ،یکباره
زیرورو شده و با اهل و بنایش به ویرانه تبدیل شده بود .امدادگرها و کمکها از سرتاسر دنیا راهی بم شد .بسیاری از ورزشکاران،
هنرمندان و چهرهها رفتند تا تسلی خاطر بازماندگان شوند ،اما هیچکدامشان نتوانستند جهانپهلوان تختی را تکرار کنند.
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نوروز :1384بازگشت
سیاستمدار

سال آخر ریاستجمهوری حجتاالسالم
خاتمی بود و فصل انتخابات .همه منتظر
بودند تا اینبار هم مثل هشت سال قبل،
با شگفتیهای تازة دنیای سیاست روبهرو
شوند و بحث اصلی همة عیددیدنیها
گمانهزنی دربارة انتخابات ،آرایش
نیروهای سیاسی ،کاندیداهای احتمالی
و نتیجة انتخابات بود .سوال اصلی این
بود« :هاشمی رفسنجانی میآید یا نه؟»
همه میدانستند که آمدن سیاستمدار
کهنهکار به میدان ،یعنی جدی شدن
بازی .اتفاقی که اتفاقا هم افتاد و برای
اولین بار ،رقابت ریاستجمهوری را به
دور دوم کشید .نتیجه هم مثل هشت
سال قبل ،شگفتی و تازگی داشت.
شهردار تهران شد رئیسجمهور ایران
و حتی بر سیاستمدار پیر هم پیشی
گرفت .این ،سیاسیترین نوروز این دهه
بود .نوروزی که همه از هم میپرسیدند:
«چه خواهد شد؟»
از دیگر خبرهای این عید ،مرگ پاپ
ژان پل دوم بود ،که جوانترها اسمش را
مخفف میکردند و میگفتند «پدر ژپتو».
با مرگ این پاپ معتقد به گفتوگوی
ادیان ،پاپ جدیدی بر سر کار آمد که
عقایدی دیگر داشت و هوای جنگ به
سرش بود .ظاهرا دهة  ،80هنوز از جنگ
خسته نشده بود.

نوروز  :1386طنز ترش و شیرین

نوروز  :1385هرکولها و
آمپولها

با آمدن عزتاهلل ضرغامی به
تلویزیون ،برنامههای سرگرمیساز
این رسانه هم بیشتر و بیشتر شد
و روال سالهای قبل ،در مورد
بمباران فیلم و سریال در ایام
نوروز هم شدت بیشتری گرفت.
در عید این سال ،سریال «وفا» با
بازیهانیه توسلی و پوریا پورسرخ،
این دو چهرة جوان را ستاره کرد،
اما جالبتر و پربینندهتر از آن
سریال ،مسابقة «مردان آهنین»
(یا قویترین مردان ایران) بود
که هرچند ششمین دورهاش را
میگذراند ،اما با آسیب دیدن یکی
از شرکتکنندگان جنجالی شد.
بهعالوه که در این سال ،برادران
فاطمی هم ظاهر شدند که تا چهار
سال بعدی ،عنوان قویترین مردان
ایران را در خانوادة خودشان نگه
داشتند.

نوروز  :1388شکست در آزادی

چهار سال قبل ،خیلی راحت با برانکو ایوانکوویچ به
جام جهانی صعود کرده بودیم و اینبار هم تدارکات
و شانس و همه چیز ،مساعد بود برای صعود .حتی
یک قهرمان به اسم علی دایی را کرده بودند سرمربی
تیم ملی و آن هم درست زمانی که مذاکره با افشین
قطبی که در سال  1387پرسپولیس را با «قلب
شیر» قهرمان ایران کرده بود ،تمام شده بود و خبر
سرمربیگری او هم اعالم .همه چیز در ظاهر خوب و
خوش بود که بازی سنتی ایران-عربستان رسید .روز
ششم فروردین ،یعنی در اوج تعطیالت100 ،هزار نفر
به ورزشگاه آزادی آمدند تا لذت صعود را با شکست
رقیب همیشگی جشن بگیرند .حتی رئیس جمهور
هم به استادیوم آمده بود .اما بازی برده ،یکباره با
باخت جایگزین شد.

«نوروز  »75هم اسم سال بود و هم
اسم یک جنگ تلویزیونی که گروهی از
استعدادهای طنز را به ما معرفی کرد.
مهران مدیری ،مهران غفوریان ،جواد
رضویان ،آرش صیادی ،سعید آقاخانی،
رضا شفیعیجم ،رضا عطاران و ...همگی
از آن سال شروع کردند .منتها تا
شکوفایی کامل و بروز استعدادهای هر
کدام ،زمان بیشتری الزم بود .برای رضا
عطاران این زمان  10سال طول کشید تا
با سریال «ترش و شیرین» به نقطة اوج
کارنامة هنریاش برسد.
رضا عطاران در سریال «ترش و
شیرین»اش چند کار را انجام داده بود:
اوال از طنز خاص مهران مدیری که کل
نیمة اول دهة  80را مال خودش کرده
بود ،فاصله گرفته بود .طنز او ،سبک
خاص خودش را داشت .دوم اینکه،
طنز او طنز اجتماعی شده بود و به جای
خلق فضاهای دور و بیگانه با امروز مثل
«برره» ،توی همین خیابانهای آشنا
میگذشت .و سومین کار عطاران ،کشف
و بهکارگیری استعداد درخشانی بود
به اسم احمد پورمخبر که در بین آن
همه سریال و بازیگر ،پدیدة سریالهای
نوروزی سال  86شد.

نوروز :1387همه علیه مهران

سنت سریالهای نوروزی ،سریالهای
طنز و کارهای خاص مهران مدیری،
هیچکدام مانع از آن نشدند که
سریال «مرد هزارچهره» سروصدا
به راه نیندازد .مهران مدیری در
سریال نوروزی این سالش (که سال
بعد هم همان را تکرار کرد) ،کارمند
دستوپاچلفتی صاف و سادهای را
تصویر کرده بود که بر اثر تصادف،
پایش به ماجراهای مختلفی باز
میشود و مجبور به بازی کردن در
نقشهایی که هیچکدامشان خود
او نیستند .اول جراح مغز و اعصاب
میشود ،بعد به حلقة شاعران راه
پیدا میکند ،مدتی پلیس است
و دست آخر به میان خالفکاران
میرود.

نوروز :1389آغاز هدفمندی

آخرین نوروز دهة  ،80با یک خبر اقتصادی مهم همراه بود؛
«هدفمندی یارانهها» .این ،چیزی بود که مجلس در تصویب
قانون بودجة سال  89پیشبینیاش را انجام داده بود و همه
از همان روزهای اول سال ،میخواستند دربارة آن و چند و
چونش بدانند .موضوع بیشتر دید و بازدیدهای عید  89سوال
همین برنامه بود.
به جز ماجرای هدفمندی و سوالهای مربوط به آن ،عید 89
یک ماجرای خاص دیگر هم داشت؛ افول وحشتناک تلویزیون و برنامههای آن .اگر در همة این سالها
سریالها ،فیلمها ،برنامهها و اخبار تلویزیونی در ایام نوروز میتوانست بینندگان را در پای جعبة جادو
میخکوب کند ،سپردن سریالسازی نوروزی به مسعود دهنمکی که به لطف عبور از خط قرمزها در دو
فیلم «اخراجیها»  1و  2توانسته بود فروشی در گیشة سینما به دست بیاورد ،یک شکست فاحش بود.
سریال «دارا و ندار» دهنمکی حتی از طرف دوستانش هم مورد انتقاد شدید واقع شد .با ظهور کانال
ماهوارهای «فارسی وان» در اواخر بهار  ،89زنگ خطری که این انتقادها برای تلویزیون به صدا درآورده
بود ،جدیتر هم شد تا صدا و سیما به خود بیاید و سریالهایی مثل «مختارنامه» را روانة آنتن کند.
دهة  ،80دههای که با مرگ یکی از نمادهای تلویزیون دهههای قبل شروع شده بود ،با پخش مستقیم
جنگها ادامه پیدا کرده بود و با تثبیت تلویزیون بهعنوان تنها منبع سرگرمی در ایام نوروز داشت به کار
خودش پایان میداد ،باز هم با یک پدیدة تلویزیونی دیگر همراه شد .دهة  ،80مطلقا دهة تلویزیون بود.
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ورزشی

گفتوگو با علیاصغر حسنزاده ،ارزشمندترین بازیکن
مسابقاتفوتسالقهرمانیآسیا

چهاردهمین دورة رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا در حالی با قهرمانی تیم
ملی فوتسال ایران به پایان رسید ،که شاگردان محمد ناظمالشریعه بعد از
دو دوره توانستند جام قهرمانی را پس بگیرند و سهمیة جام جهانی 2016
کلمبیا را هم بهعنوان بهترین تیم آسیا کسب کنند .در کنار عنوان قهرمانی
این رقابتها برای تیم ملی فوتسال کشورمان ،عنوان بهترین و ارزشمندترین
بازیکن هم به علیاصغر حسنزاده ،بازیکن ریزنقش و تکنیکی ایران رسید.
بعد از بازگشت تیم ملی فوتسال ایران از ازبکستان با حسنزاده گفتوگو
کردیم تا از حال و هوای قهرمانی و کسب این عنوان با او سخن بگوییم.
تبریک میگویم ،بعد از دو دوره ناکامی توانستید جام قهرمانی را پس
بگیرید.
تمام ذهن خود را معطوف کرده بودیم تا این اتفاق رخ دهد .اگر تیم ملی فوتسال
ایران نتوانست که در سالهای  2012و  2014هم عنوان قهرمانی آسیا را از
آن خود کند ،بیشتر به اتفاقات بازمیگردد تا عدم توانایی ما .فوتسال ایران
آقایی خود را در آسیا ثابت کرده است و بچهها همقسم شده بودند تا قهرمانی
را بازپس گیرند.
قطعا همین عاملانگیزة شما را دوچندان کرده بود...
ما اول به دنبال این بودیم که تیم ملی فوتسال ایران را به جایگاه اصلیاش
ن هم در سال منتهی به رقابتهای جام جهانی که انگیزة همة
برگردانیم ،آ 
تیمها باالتر است .ما سطحمان واقعا از آسیا باالتر است و به جهانی فکر
میکنیم.
به نظر میزبانی ازبکها برای ایران خوشیمن است.
دقیقا همینطور است .آخرین قهرمانی ایران در مسابقات فوتسال قهرمانی
آسیا در همین ازبکستان به دست آمد که در سال  2010توانستیم
این تیم را در فینال شکست دهیم.
شما چندمین حضورت در این مسابقات را تجربه
میکردی؟
من از سال  2006در همة مسابقات حاضر بودهام و فکر
میکنم این ششمین حضورم در مسابقات قهرمانی آسیا بود.
عنوان بهترین بازیکن این رقابتها هم به تو اختصاص پیدا کرد.
لذت قهرمانی برای تو با این عنوان بیشتر شد؟
خب قطعا از کسب این عنوان خوشحالم ،اما نباید فراموش کنیم که این
عناوین انفرادی وقتی ارزش پیدا میکند که بتوانیم عناوین تیمی یعنی
قهرمانی در آسیا را هم کسب کنیم که خوشبختانه در این دوره به دست
آمد .مهم در وهلة اول برای من قهرمانی تیم ایران بود ،اگر هم قرعه به
نام من افتاد و عنوان ارزشمندترین بازیکن قهرمانی آسیا را کسب کردم،
با تالش تمام بازیکنان تیم ملی ایران حاصل شد و همه برای این مقام
زحمت کشیدند.
نتایج ایران تا قبل از دیدار نهایی آنقدر خوب بود که توقع یک
برد پرگل در دیدار نهایی به وجود آمده بود .اما انگار داستان فینال
متفاوت بود و برد با حداقل اختالف را کسب کردید.
من پیشبینی میکردم نتوانیم مانند سایر مسابقاتمان با اختالف از سد
ازبکستان عبور کنیم .شما بدانید داستان مسابقة نهایی با همة مسابقات
تفاوت دارد ،ضمن اینکه حریف تیم ازبکستان بود که از حمایت هزاران
تماشاگر بهره میبرد و فقط به قهرمانی فکر میکرد .ما اول بازی روی یک
اتفاق گل خوردیم و همین موضوع باعث شد کمی محتاطتر کارمان را
دنبال کنیم .ضمن اینکه مهم قهرمانی بود و فرقی نمیکرد  10بر صفر
پیروز شویم یا دو بر یک.
سال  94با قهرمانیها و عناوین مختلفی برای تو رو به پایان است.

غیرازایرانهیچتیمی
شایستةقهرمانینبود
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برای گرفتن سهمیه کار سختی در پیش داریم

فکر میکردی این همه موفقیت را به دست بیاوری؟
نه ،واقعا فکرش را نمیکردم .من وقتی در اوایل سال از لیگ روسیه به
ایران بازگشتم و به تیم تاسیسات پیوستم ،میدانستم این تیم در ایران
میزبان جام باشگاههای آسیاست .در رقابتهای باشگاههای آسیا هم دو
دوره ناکامی را تجربه کردیم و
همین عامل فشار روی تیم را باال
برده بود .خوشبختانه توانستیم در
یکی از خصوصیات بارز
اصفهان عنوان قهرمانی در آسیا
تیم ملی فوتسال ایران
را کسب کنیم و جام را در ایران
نگه داریم .بعد از آن هم قهرمانی
این است که اکثر بازیکنان
لیگ برتر را به دست آوردیم و
بهرغم جوانی ،تجربة
من هم آقای گل مسابقات شدم
حضور در رقابتهای
و در پایان هم به همراه تیم ملی
مختلف بینالمللی را
جام قهرمانی در آسیا را باالی
دارند .خیلی از بازیکنان
سر بردیم .سال  94بهترین و
فعلی تیم ملی در جا م
پرافتخارترین سال دوران ورزشی
جهانی  2012حضور
من است.
داشتند ،ضمن اینکه
مسابقات
عجیب
اتفاق
سابقة حضور در مسابقات
قهرمانی آسیا هم قطعا ناکامی
قهرمانی آسیا را دارند
ژاپنیها بود...
اکثر تیمها در فوتسال آسیا طی
سالیان اخیر پیشرفت قابل مالحظهای کردهاند و واقعا دیگر هیچ تیمی را
نمیتوان از پیش برنده دانست .ژاپنیها با پشتوانه دو دوره قهرمانی اخیر
در آسیا خودشان را از پیش برنده میدانستند و همین تفکر کار دستشان
داد .این موضوع زنگ خطر را برای ما هم به صدا درآورد که در باد این
قهرمانی نخوابیم .همة رقبای ما در آسیا برنامهریزی بلندمدتی کردهاند و

ما هم فقط نباید دلخوش به غیرت بچهها باشیم و باید امکانات را افزایش
دهیم و تدارکات خوبی در راه جامجهانی کلمیبا که هفت ماه دیگر آغاز
خواهد شد ،داشته باشیم .امکانات برای ما باید در سطح توقعاتی باشد که
از تیم ملی فوتسال ایران وجود دارد.
فکر میکنی این تیم پتانسیل موفقیت در جام جهانی 2016
کلمبیا را دارد؟
یکی از خصوصیات بارز تیم ملی فوتسال ایران این است که اکثر بازیکنان
بهرغم جوانی ،تجربة حضور در رقابتهای مختلف بینالمللی را دارند.
خیلی از بازیکنان فعلی تیم ملی در جام جهانی  2012حضور داشتند،
ضمن اینکه سابقة حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را دارند .ما از
لحاظ فنی نهتنها پتانسیل موفقیت در جام جهانی را داریم که
حتی میتوانیم روی سکوهای جهانی هم حاضر باشیم ،منتها به
شرطی که دیدارهای تدارکاتی خوبی را با تیمهای تراز اول
جهان تا قبل از جامجهانی پشتسر بگذاریم تا با آمادگی
بیشتری راهی کلمبیا شویم.

امیدنوروزی:دیگرنمیخواهماعتراضکنم

تیم ملی کشتی فرنگی برای تکمیل سهمیههایش در بازیهای المپیک نیاز به
حضور در رقابتهای گزینشی قزاقستان دارد .مسابقاتی که  24اسفند تیم ملی
راهی این رقابتها خواهد شد و سه کشتیگیر تیم ملی کشتی فرنگی باید در
این رقابتها کسب سهمیه کنند .یکی از این کشتیگیران امید نوروزی است که
باید سهمیة وزن  66کیلوگرم را به دست بیاورد .البته او کار بسیار دشواری را
هم در پیش دارد .از بین همة مدعیان کشتی فرنگی در آسیا فقط کشتیگیر کره
جنوبی سهمیه را در جهانی آمریکا کسب کرده است .این یعنی تیمهای آسیایی
در وزن  66کیلوگرم با اقتدار راهی گزینشی قزاقستان خواهند شد .با این وجود
امید نوروزی از آمادگی باالی خودش برای حضور در این مسابقات میگوید و از
اینکه کار را در قزاقستان یکسره خواهد کرد.
خستگی بعد از تمرین نشان از تمرینات فشرده برای حضور در گزینشی
المپیک دارد!
بههرحال دیگر زمان به اتمام رسیده است .فرصت کمی تا گزینشی داریم و باید در همین
مسابقات کار سهمیه را یکسره کنیم.
به نظر کار سختی دارید.
وزن  66کیلوگرم که من باید به نمایندگی از ایران به آن رقابتها اعزام شوم ،مسابقات
سختی را در پیش دارد .فقط هان ریو سو از کره جنوبی توانسته در جهانی السوگاس
سهمیه بگیرد و این یعنی که مدعیان سایر کشورهای آسیایی برای گرفتن سهمیه به
این رقابتها خواهند آمد.
حریفی هم از قزاقستان خواهی داشت که باید در کشور خودش برای
گرفتن سهمیه مبارزه کند.
من فقط نگران داوریها هستم .در قهرمانی آسیا هم داوران خیلی به تیم ما ضربه زدند.
اگر داورها مشکلی را به وجود نیاورند ،از پس همة حریفان برمیآیم.
با این حساب خیلی هم آماده هستی.
مدت زیادی است که در تمرینات با جدیت حضور دارم .تالش زیادی کردم و االن
خدا را شکر به فرم مطلوبی رسیدم .البته چند روزی است که به دلیل آسیبدیدگی در
تمرینات از ناحیة دنده دچار مشکل شدم ،اما خدا را شکر در آمادگی کامل به مسابقات
خواهم رسید.
آسیبدیدگیات جدی نیست؟
نه خوشبختانه .البته چند شب از درد نتوانستم بخوابم .حتی در تمرین روز گذشته هم
خوب نتوانستم مرور فن داشته باشم.
این آرامشی که در تیم به وجود آمده به نظر روی تو هم تاثیر گذاشته ،از
آن مصاحبههای قبلی خبری نیست.
بههرحال محمد بنا حواسش به همه چیز است .وقتی او هست ،آرامش کامال
زیادی داریم ،اما دیگر نمیخواهم
برقرار است .البته االن هم مشکالت
کردم ،خودم آدم بده شدم.
اعتراض کنم .وقتی هم که اعتراض
کشتی بود؛ ورزشی که باید
درحالیکه همة حرف من توجه کردن به
در المپیک به مدال طال
برسد .االن میخواهم
همة حواسم را روی
کشتی بگذارم تا برسم به
المپیک.
یعنی همة حواست
به طالی دوم المپیک
است و بعد هم که
احتماال خداحافظی از
دنیای قهرمانی؟
هر چه خدا بخواهد .تمام تالشم را
میکنم ،اما اینکه چه اتفاقی رخ بدهد را
نمیدانم .کار بهآسانی انجام نمیشود .برای
گرفتن طال در المپیک باید همه زحمت بکشند.
من کشتیگیر به همراه مربیانم در اردوها و
تمرینات زحمت میکشیم .مسئوالن هم باید
امکانات و شرایط را در حد امکان فراهم کنند.
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ورزشی
نگاهیبه«مسترسبیل»هایفوتبالایران

فوتبال در گرو یک تار مو
امسال و از اول لیگ برتر ظاهرا داشتن سبیل در فوتبال ایران حسابی مد شده است .شاید باور نکنید ،اما
درحالیکه سال گذشته ریش مد شده بود،امسال سبیل مد شده است .حنیف عمرانزاده ،امید عالیشاه ،میالد
میداوودی ،یونس شاکری ،عزتیکرامت ،محمد قاضی ،مهرداد بایرامی و محمد ابراهیمی بازیکنانی بودند که
سبیل گذاشتهاند و البته ما دراین مطلب سعی کردهایم به سبیلوهای فوتبال ایران بپردازیم .در فوتبال ایران
زمانی تارهای موی سبیلها ارزش داشت ،اما این روزها دیگر مثل آن روزها نیست.

علی پروینبا سبیل خوشتیپتر بود

تصاویر قدیمی از علی پروین نشان میدهد که او
روزگاری با سبیل خوشتیپتر بوده است .بهتر است
مقایسه کنید همین عکسی را که از استاد داریم ،با
عکسهای کنونیاش .آن پروین با سبیل تودلبروتر
نبود؟

روزی روزگاری پرویز مظلومی

پرویز مظلومی ،سرمربی کنونی استقالل هم از کسانی بود
که او را یک سبیلپرست میدانستند و به هیچ عنوان حاضر
نمیشد سبیلش را بزند .او سالهای سال سبیلهایش را
نزد تا اینکه پنج سال پیش دختر مظلومی از آمریکا به
او پیغام داد که سبیل داشتن دیگر به مظلومی نمیآید و
بهتر است سبیلهایش را بزند .این بود که پرویزخان ،قید
داشتن سبیل را زد.
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جایخالیعموسبیلو

درحالیکه تونی اولیویرا به عمو سبیلوی
فوتبال ایران معروف شده بود ،اما در میانه
فصل به دلیل مشکالتی که وجود داشت ،تبریز
را ترک کرد .لقب تونی در پرتغال «سبیلوی
پرتغالی» است.

علی فتحاهللزاده با سبیل و بی سبیل

بهعنوان یک مدیرعامل زمانی با ریش و زمانی بی
ریش بود .اما سبیل را حفظ میکرد .همیشه با محاسن
در انظار حاضر میشد و اما درنهایت دو فصل پیش
که مدیرعامل استقالل بود ،قید سبیلهایش را زد و
از سوی وزارت ورزش برکنار شد تا بهرام افشارزاده
جایش را بگیرد .البته روزنامه علی فتحاهللزاده یعنی
استقالل جوان با رفتن او از استقالل و البته بر باد
رفتن سبیلهایش فعال تعطیل شده است.

روزیروزگاریسرهنگعلیفر

سرهنگ علیرضا علیفر که این روزها بهخاطر
گزارشهای دابسمش خورش حسابی روی فرم
آمده و همه به او توجه میکنند ،هم از کسانی
بود که بیخیال داشتن سبیل نمیشد .اما در
دو سه سال پیش راضی به زدن سبیل شد و
اتفاقا در انظار عمومی هم حاضر شد .در هر حال
علیفر در محافل خصوصی میگوید دلش برای
روزگاری که سبیل داشت ،تنگ شده است.

روزگارسبیلویی

ش فوالد با ظاهری جدید مشاهده
همین هفته گذشته بود که در دیدار با گستر 
شد .بچه غول آبیها در این دیدار سبیل گذاشته بود تا برای مهاجمان تیم مقابل،
ترسناکتر از همیشه باشد .البته این اولین باری نبود که حنیف را با این چهره
میدیدیم .عمرانزاده هم مانند میداوودی هر از گاهی با این ظاهر در مسابقات
دیده میشود .میالد هم چه در زمانی که در استقالل حضور داشت و چه حاال که
لباس سایپا را به تن میکند ،سبیلهایش را به معرض نمایش میکشد .محمد
ابراهیمی هم دیگر بازیکنی است که هرچند هفته ،سیاهی دور لبش را به همه
نشان میدهد .البته آنها سعی میکنند به شیوه قدیمی سبیل بگذارند و تا

تهامیباسبیلهایبهیادماندنی

استاد ابراهیم تهامی هم مربی سبیلوی استقالل اهواز است و
از آن بازیکنانی است که حسابی بهخاطر سبیلهایش در دوره
بازیگری معروف بود .او هنوز هم که هنوز است ،سبیلهایش را
نزده است و به قول خودش تا زمانی که زنده است ،سبیلهایش
را نمیزند.

نزدیکیهای چانهشان سبیل باشد .همه بازیکنانی که گفتیم البته سعی کردهاند
یک شکل سبیل بگذارند .حنیف عمرانزاده ،امید عالیشاه ،میالد میداوودی ،یونس
شاکری ،عزتیکرامت ،محمد قاضی ،مهرداد بایرامی و محمد ابراهیمی سبیل
گذاشتند که تصاویرشان را میبینید .همه سعی کردهاند یک شکل سبیل بگذارند
تا فوتبال ایران پس از عصر پشت موها و سهتیغها و موبلندها و ریشوها،دوباره به
روزگار سبیلویی برگردد .اما اینها تنها سبیلوهای فوتبال ایران نبودهاند .در همین
چند سال گذشته سوشا مکانی ،محمد نوری ،رضا محمدی ،کریم انصاریفرد و
میالد میداوددی زمانی که سبیل داشتند ،حسابی سوژه بود.

سلطانسبیلهایسرمربیان

منصور ابراهیمزاده ،سرمربی اصفهانی فوتبال ایران اما از وفاداران
به سبیل است .او هرگز حاضر به زدن سبیلهایش نشد و البته
همیشه به داشتن این سبیلها افتخار میکند .منصور ابراهیمزاده
مدتهاست که تیم نمیگرفته و ظاهرا منتظر است که به او پیشنهاد
بدهند .البته او پس از اینکه از ذوب آهن به راه آهن پیوست ،افت
کرد و درنهایت فعال از او خبری نیست.
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ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﻯ
sargarmi.kharazm@gmail.com
قرعه ﺷﺪﻥ
ﺳﺮﮔﺮﻡ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺩﻋﻮﺕ
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ضمنﺻﻔﺤﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ
ﺳﺎﻝیﻧﻮ ﺩﺭ
ﺭﺳﻴﺪﻥ
صفحه ﻓﺮﺍ
این ﺗﺒﺮﻳﻚ
ﻣﺠﻠﻪدرﺿﻤﻦ
کشی
ﺿﻤﻦ در
پاسخ ﺗﺎمربوطه
یافتن
شدن با
سرگرم
کنیم تا
دعوت م
شما را
ﮔﺮﺍﻣﻰمجله
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥگرامی
خوانندگان
های
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰپاس
دهید.ﺍﺯدر ضمن
گردونه
خودﺑﺎرا  در
صفحه
ﺍﻯ این
جدول
ﻛﺸﻰ به
جواب دادن
کنید .با
شرکت
ﻳﺎﻓﺘﻦ نفیس
جایزهای
ﻫﺎﻯخ ﺍﻳﻦ
قرارﺳﻪ ﺗﺎ
شانس ﺑﻪ
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ
ﺣﺪﺍﻗﻞ
اسمﻛﻨﻴﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﻴﺲ
ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ
ﺑﺎ
مشاهده
وخارزم
شمارهﺑﻪآینده
 20را هم در
جواب ها
همراهان
ﺿﻤﻦکنید.
صفحهﺩﺭارسال
ﺷﺎﻧﺲیمیل
ﮔﺮﺩﻭﻧﻪآدرس ا
ﺩﺭ ماه به
  20هر
تاریخ
خود را
ﻣﻴﻞ ﺻﻔﺤﻪ
ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻯ
ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 95
گرامیﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ
ﻗﺮﺍﺩ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺻﻔﺤﻪتاﺍﺳﻢ
ﺍﺭﺳﺎﻝ کرد.
خواهید
ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭﺧﺎﺭﺯﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺧﺎﺭﺯﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻻﻥ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﻓﻘﻰ:
 .1ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ  -ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 1973ﺑﺎ ﮔﻴﻮﺗﻴﻦ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ.
 .2ﺷﻜﺴﺘﻨﻲ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺩﺍﺭ  -ﻳﺎﻗﻮﺕ -
ﺭﻣﺎﻥ ﺗﺴﻮﺍﻳﻚ.
 .3ﭘﺮﻳﺎ  -ﺩﻳﻮﺍﺭ ﮔﻠﻲ  -ﺩﺭﺧﺖ
ﺗﺴﺒﻴﺢ.
 .4ﺩﺭﻳﺎ  -ﻛﺎﺷﻒ ﺳﻴﺎﻩ ﺯﺧﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ  -ﻣﺮﺩﻡ  -ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ.
 .5ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﺮﺍﺑﻲ  -ﺻﺤﺮﺍﻱ ﺑﻲ ﺁﺏ
ﻭ ﻋﻠﻒ.
 .6ﺩﺳﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -ﻓﺮﺍﺭﻱ  -ﻧﻮﻋﻲ
ﭘﻨﺒﻪ.
 .7ﺳﺎﺯ ﻫﻨﺪﻱ  -ﻫﺪﻳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﻭﺳﺘﻲ  -ﻋﺪﺩ
ﻣﺎﻩ.
 .8ﺳﺮﺥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻄﺒﺦ  -ﺍﻟﻔﺖ  -ﻣﺮﺽ
ﻣﺴﺮﻱ  -ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺠﻮﻳﻴﺪ.
 .9ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺮﻱ -
ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ  -ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﻫﺎ  -ﭘﺸﺖﭘﺎ.
 .10ﻣﺎﺩﺭ ﺁﻫﻨﮓ  -ﻣﺒﺘﺪﻱ  -ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺑﺎ
ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻲ ﺟﺎﻥ ﻭﻳﻦ.
 .11ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ  -ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍﺟﺮ ﻛﻮﺭﻣﻦ -
ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻄﺢ.
 .12ﻛﺎﺷﻒ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺮﻕ  -ﻛﺘﺎﺏ
ﻋﻠﻲ ﺩﺷﺘﻲ.
 .13ﺟﻬﺎﺯ ﻋﺮﻭﺱ  -ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺑﺎﺑﺎﺯﻱ
ﭘﻞ ﻧﻴﻮﻣﻦ  -ﭼﻔﺖ ﻭ ﺑﺴﺖ  -ﺩﺭﺧﺖ
ﺍﻧﮕﻮﺭ.
 .14ﻋﻘﻴﺪﻩ  -ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ -
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ.
 .15ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺣﺮﺍﻡ  -ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﺭﻧﮕﻲ ﻓﺎﺭﺳﻲ  -ﺷﺠﺎﻉ.
 .16ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻱ ﺭﻣﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ
ﺩﺍﻟﻮﻭﻱ  -ﻓﺮﻳﺪ

ﺟﺪﻭﻝ
ﺳﺨﺖ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ﻋﻤﻮﺩﻯ:
 .1ﻗﺼﻴﺪﻩ ﺳﺮﺍﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻥ ﺑﺎ
ﻧﻮﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻴﺖ ﺷﻌﺮ ﻧﺎﺏ  -ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮﺭ
ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ.
 .2ﻧﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ  -ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ  -ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ.
 .3ﻧﻪ ﺁﺫﺭﻱ  -ﻣﻴﻮﻩ ﺳﻪ ﺭﻧﮓ  -ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ.
 .4ﺍﻳﻦﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ -
ﻗﻤﺮ  -ﻓﺮﻕ ﺳﺮ  -ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺷﺘﻲ.
 .5ﺩﻩ ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎﻡ  -ﭘﻮﻝ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ.
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 .6ﭘﻮﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ  -ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺭﺯﺵ  -ﺷﻜﻢ ﺑﻨﺪ ﻃﺒﻲ.
 .7ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍ  -ﻭﻛﻴﻞ  -ﻣﺪﺩ
ﻛﺮﺩﻥ.
 .8ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ  -ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ  -ﺯﻏﺎﻝ
ﺳﻨﮓ  -ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺍﻳﺮﺝ
ﻗﺎﺩﺭﻱ.
 .9ﺁﺣﺎﺩ  -ﺩﺳﺖ ﻋﺮﺏ  -ﺭﻳﺶ
ﺩﺭﺍﺯ ﻭ ﺍﻧﺒﻮﻩ  -ﻛﺸﺘﻲ ﺟﻨﮕﻲ.
 .10ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻧﻴﺶ  -ﻭﺍﺣﺪ
ﭘﻮﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺎﺭﺍﮔﻮﺋﻪ  -ﻣﺨﺘﺮﻉ
ﺗﻠﻔﻦ.
 .11ﻣﺎﻧﻨﺪ  -ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻋﺼﺐ
 ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ. .12ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻨﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
 ﻧﺎﻡ ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻨﺮ ﻛﺎﺷﻒ ﺁﺑﻠﻪ. .13ﺑﺎﺯ  -ﻭﺍﻟﺪ  -ﻣﻴﻮﻩ ﺗﻠﻔﻨﻲ -
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
 .14ﺗﺮﺷﺤﺎﺕ ﻣﻌﺪﻩ  -ﺑﺠﺰ ﻭ
ﻣﮕﺮ  -ﺭﻋﺐ.

 .15ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎﻧﺪﻭﻟﻲ  -ﻫﻨﺮ ﻫﻔﺘﻢ  -ﺭﺣﻢ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ.
 .16ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ  -ﻧﻘﺎﺵ ﻧﺎﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺯﺍﭘﺎﺗﺎ ﺭﺍ ﻛﺸﻴﺪ.
ﻣﻌﻤﺎﻯ
ﻋﻠﻤﻰ

ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺏ ﻛﻰ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻳﺦ ﻣﻰﺑﻨﺪﻩ؟
ﺩﻭﺗﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻭ ﻣﺠﻴﺪ .ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻯ 250
ﻣﻴﻠﻰ ﻟﻴﺘﺮﻯ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﻫﻨﺪ ،ﺁﺏ ﺑﻄﺮﻯ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﻳﺦ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﻁ ﺩﺍﺭﺩ:
 .1ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻄﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
 .2ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
 .3ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﺮﻯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﻤﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺏ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺷﻮﺩ؟

ﭼﻴﺴﺘﺎﻥ
1

 – 1ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻭﺯﻧﺶ
ﻳﻜﻰ ﺍﺳﺖ؟
 -3ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻛﻼﻩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﻚ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻛﻔﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟
 -4ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﻭ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﻫﺮﺩﻭ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
 -5ﭼﻴﺴﺖ ﺁﻥ ﮔﺮﺩ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻰ ﺩﺭ
ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﺩ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻫﺮﻛﻪ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺭﺍ
ﺭﺧﺶ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺮ
 -7ﺑﺎﻻﻯ ﺁﻥ ﺟﺎﻯ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺖ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﻯ ﺗﺎﺏ
ﺍﺳﺖ؟
 – 8ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻭ ﻳﻚ ﭘﺎ ﺩﺍﺭﺩ؟
 – 9ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺴﺮ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺍﻳﻨﺤﺎﻝ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﻛﺴﻰ ﻣﺰﺍﺣﻢ
ﺍﻭ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ .ﭼﻄﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ؟
 -10ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ ﻗﺒﺎﻯ ﺯﺭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻇﺮﻳﻒ ﭼﻮﻥ
ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺯﺭﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻡ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ ﻃﻌﻤﻰ
ﭼﻮﻥ ﺷﻜﺮ ﺩﺍﺭﺩ؟
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ﺍﻓﻘﻰ:
 .1ﻗﻠﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ
 .2ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺱ  -ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍ
 .3ﭘﺎﻧﺪﻭﻝ  -ﺧﻮﺭﺩﻧﻰ
 .4ﻧﻔﺲ ﺧﺴﺘﻪ  -ﺭﻣﻖ  -ﻛﻤﻚ
 .5ﺷﻬﺮ ﻏﺮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﻳﺎﺯﺩﻩ
 .6ﭘﻮﻝ ﺭﻭﺳﻴﻪ  -ﺍﺯ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ
 .7ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻯ  -ﻣﺎﺩﻩ ﺳﻤﻰ ﺧﻮﻥ
 .8ﻭﻯ  -ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ
 .9ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮ  -ﺣﺎﺷﻴﻪ  -ﺭﻧﮓ ﻣﻮ ﻓﻮﺭﻯ
 .10ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩ  -ﺳﻨﻪ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻮﺭﺍﺥﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺖ

ﻣﻌﻤﺎ

ﺟﺪﻭﻝ
ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ

ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ ﻳﻪ ﺟﺪﻭﻝ ژﺍﭘﻨﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻬﺶ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﻢ  9ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ .ﺍﺯ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ .ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ  9ﺳﻄﺮ ﻭ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ  9ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﻭﻱ
ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﻭﻥ
ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎﻱ  3ﺩﺭ  3ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻮ
ﺩﻝ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﻛﻪ
ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﻠﻮﻙ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺷﺎﻣﻞ 4
ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ :
 -1ﻫﻤﻪ ﺳﻄﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  9ﺑﺎﺷﻪ.
 -2ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺳﻄﺮﻱ ﻋﺪﺩ
ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﻧﺒﺎﺷﻪ.
 -3ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻋﺪﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ
ﻧﺒﺎﺷﻪ.
-4ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻋﺪﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ
ﻧﺒﺎﺷﻪ...

ﻋﻤﻮﺩﻯ:
 .1ﺷﻴﺎﺩﻯ
 .2ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ  -ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ
ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
 .3ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ  -ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻠﻘﻴﺲ -
ﻭﺣﺸﻰ
 .4ﺍﺯ ﮔﻞ ﻫﺎ
 .5ﭘﺎﻳﻪ  -ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺮﺑﻰ  -ﻣﺨﺘﺮﻉ ﺍﺭﻩ ﭼﻮﺏ
ﺑﺮﻯ
 .6ﺧﻮﺍﺏ  -ﺁﻓﺖ  -ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ
 .7ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ
 .8ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﻧﻰ  -ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ
 .9ﺧﺎﺭﭘﺸﺖ  -ﺭﺏ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻫﻨﺪﻯ
 .10ﻛﺎﺷﻒ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ﺳﺎﺭﻩ ﺍﻭﺭﺍﻧﻮﺱ

ﻗﺎﺏ ﻃﻨﺰ

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﺡ!!!
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ورزشی
تیم ملی فقط با کیروش به جام جهانی میرود

جاللحسینی:
کت و شلوارپوشها
از تیم ملی انتقاد میکنند

پدر شدن برای او یک احساس دوباره بود .ستاره کهنهکاری که پیشتر این
تجربة شیرین را با نورا لمس کرده بود ،حاال باز هم با نیال به این تجربة شیرین
سالم میکند .آنقدر شیرین که سبب شده تا آقای شماره  4در پذیرش پیشنهاد
تازه از خاور دور مردد شود .پیشنهادی دندانگیر که او را همتراز الوتزی،
رامیرس ،ژروینیو و ...قرار خواهد داد ،اما فعال دور ،دور نیالست و این فرشتة
ازراهرسیده بر تمامی ستارههای ریز و درشتی که در چین انتظار او را میکشند،
ارجحیت دارد .سیدجالل حسینی هنوز در ایران است و بر سر دوراهی تهران -
ی منطق و احساس .از یک سو وسوسة تقابل با ستارههای
پکن گیر افتاده؛ دوراه 
بزرگ او را راحت نمیگذارد و از سوی دیگر نیال پای او را در تهران بند کرده.
آنچه سبب شده تا مدافع تیم ملی در توصیف این پیشنهاد و احتمال حضورش
در چین عبارت  50-50را به کار ببرد.

باالخره به لیگ چین میروی یا نه؟ ماجرای انتقال تو به
کجا رسید؟
فعال که چند روز به پایان نقل و انتقاالت چین مانده و باشگاه مورد
نظر منتظر جواب من است.
چرا دست دست میکنی؟
دخترم  10روز است به دنیا آمده و االن فکر و ذکرم پیش اوست .قبال
درگیر مصدومیت بودم و حاال هم نیال به دنیا آمده و تمام وقت مرا
به خود اختصاص داده .اینها اما دلیلی نشده که از فوتبال دور باشم.
خیلی خوب تمرین میکنم و چند روز هم وقت دارم تا دربارة حضور
در چین تصمیم بگیرم.
اگر به چین نروی ،تنها دلیلش نیال است؟
صددرصد .همة مذاکرات برای این انتقال انجام شده و فقط یک
دلیل میتواند آن را منتفی کند .آن هم تولد نیال است که مرا برای
تصمیمگیری مردد کرده.
چند درصد احتمال دارد که به لیگ پرستارة چین منتقل
شوی؟
 50-50است .باید ببینم طی چند روز آینده چه اتفاقی رخ میدهد.
تیم چینی آنقدر خوب هست که وسوسه شوی دوری از
نیال را تحمل کنی و به شرق آسیا بروی؟
تیمی که مرا میخواهد ،جزو تیمهای قدرتمند لیگ چین است .اسمش را
نگویم بهتر است ،اما پیشنهادشان خوب بوده و به جذب من عالقة بسیاری
دارند .فقط مانده جواب مثبت من تا قرارداد نهایی شود.
حتما میدانی که بازیکنان بزرگ فوتبال جهان ،یکی
یکی به لیگ چین میروند؟
شنیدم الوتزی ،ژروینیو و رامیرس به چین رفتهاند تا آنجا بازی
کنند .به همین خاطر بازیها دشوار و طاقتفرسا میشود .از طرفی با
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حضور این ستارهها ،رسانهها بیشتر از گذشته اخبار لیگ چین را پوشش میدهند و همین
میتواند موضوعی مهم برای بازیکنانی باشد که در این کشور بازی میکنند.
با حضور این ستارهها ،ترسی از تقابل با آنها نداری؟ با توجه به اینکه اکثر
آنها مهاجم هستند.
سخت است و باید تمرکزم باال باشد ،اما بههیچوجه نمیترسم .آمادگی کامل دارم که
مبارزه کنم .اگر رفتم ،سعی میکنم موثر باشم و اگر هم نه که کنار دخترم میمانم ،چون
او واجبتر و مهمتر است.
کمی از تیم ملی صحبت کنیم .دربارة استعفای کیروش .تو بهعنوان یکی از
بزرگترهای تیم این استعفا را به سود فوتبال ملی میدانی یا نه؟
حرفهای کیروش حرف دل بازیکنان تیم ملی است .متاسفانه نه کسی حرفش را گوش
میدهد و نه امکاناتی برایش فراهم میکند .ما لباس نداریم ،زمین تمرین نداریم ،اما آنهایی
که چیزی از فوتبال نمیدانند ،انتقاد میکنند .کیروش برای موفقیت ایران تالشش را
میکند ،اما کسی توجه ندارد .یک سوال از شما دارم.
بپرس...
کیروش تیم ملی را جوان کرده .آیا بازیکنان جوان به اردو و بازی تدارکاتی نیاز ندارند
تا آبدیده شوند؟ آنها باید در زمین مناسب تمرین کنند و از حداقل امکانات بهره ببرند
تا حرفهایتر شوند .این اتفاق در ماهها یا بهتر بگویم سالهای گذشته رخ نداده .همین
کیروش را خسته کرده .او فشار باالیی را تحمل میکند .به جای اینکه کسی حرفش را
گوش بدهد ،برخیها کت و شلوار میپوشند و مدام نظر میدهند و انتقاد میکنند.
این کت و شلوارپوشها چه کسانی هستند؟
آنهایی که در زمین نیستند ،میانهای با فوتبال ندارند و نمیدانند مهمترین ابزار یک مربی
برای موفقیت زمین تمرین است .کیروش بارها این نکات را یادآوری کرده ،اما انگار گوش
شنوایی وجود ندارد.
خودت چقدر امید داری که این امکانات مهیا شود؟
نمیدانم چه بگویم .وقتی هیچ تالشی صورت نمیگیرد ،فکر نمیکنم امیدواری وجود
داشته باشد .یک کالم ،شرایط اصال خوب نیست .اما این را هم باید بگویم که تیم ملی فقط
با کیروش به جام جهانی میرود.

