فرارسيدن ماه مبارك رمضان ،ماه مهماني خدا مبارك

فهر ست
مجله اقتصاد و مديريت
ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
برای خانواده بزرگ شركت سرمايهگذاری خوارزمی

8

خواب آشفتهء بهار2 .................................................................................................................
تخصيص  250ريال سود نقدي به هر سهم شرکت مفاخر3 .........................................
سينا دارو روي سکو ايستاده است4...................................................................................
تورم و ضرورت کنترل نقدینگی 7........................................................................................
ارزیابی نقش بورس در کنترل تورم ،رکود و هدایت نقدینگی8..................................
کاهش  6/7درصد نرخ تورم در چند ماه گذشته10............................................................

شماره چهارم -تير1393

بورس به شفافیت دولت نیاز دارد11.....................................................................................
ساماندهی بیکاری؛ چگونه؟12................................................................................................

زير نظر شورای سردبيری
دبير اقتصاد و مديريت :علي دهقان
دبير فرهنگ و خانواده :آزاده محمد حسين
دبير اجرايي تحريريه :سينا قليچخاني
همكاران اين شماره:
شرمين نادري ،فرناز فرضي ،چيا فوادي
الميرا حصاركی سحرقاسمنژاد ، ،مينا زندي
شهرزادهمتي نسترن فتحي ،مريم ميرزايي
حيدرمستخدمين حسيني
با سپاس از :دكتر عليرضا پاكزاد
و دکتر سیداصغر ابنالرسول

12

پايش برنامه هفت ساله گروه خوارزمي در مشهد17.........................................................
کنترل و ممیزی ریسک اثربخش و اهمیت آن در فرایندهای تجاری18 ........................
مدیران چگونه میتوانند رضایت و انگیزهء کارکنان را افزایش دهند20 .....................

مجله فرهنگ و خانواده

در آینه آسمان قدم بزنید21 .....................................................................................................
مالیات گریزی ،خالف اصول شهروندی 22...........................................................................

25

کتابي که از نويسندهاش مشهورتر است23..........................................................................
فرار از گرما تا بهشت عدن و فلكاالفالك24............................................................................
پيشنهاد ديدني در روزهاي داغ تير ماه25 .........................................................................
اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان26............................................................................
آداب روزهداري در تابستان28.................................................................................................

طراح جلد :سهيل نوری
صفحهآرايی :مجيد مرادی
ويراستار :شيدا محمدطاهر
حروف چينی :سعيد بختياری
نشاني :خيابان مالصدرا ،شيراز جنوبي،
برزيل غربي ،شماره 25
تلفن88623895 :
فاكس88623896 :

مدیریت استراتژیک 14................................................................................................................

ركوردداران مستطيل سبز30....................................................................................................
دربارة حیوانات پیشگوی جامجهانی31................................................................................
به رنگ خون و خاموشی33.......................................................................................................

30

h t t p : k h i g . i r

سخن نخست

خواب آشفتهء بهار

دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي

شماره چهار -تير ماه 1393

2

از جمله لطايف و ظرايف طبيعتي که زيستگاه جان و تن ماست و از اين روي ،نهتنها جسم
که روان ما را نيز جال ميبخشد و طال ميکند ،بازي باد و باران در ايام بهار و پاييز است .اين
بازي که گاه يار سومينش آفتاب عالمتاب نيز به دوگانة باد و باران اضافه ميشود ،آنچنان
دلرباست که نوع بشر را در اينکه در صبحگاه دلانگيز بهار است يا عصر پرآشوب پاييز ،به
اشتباه مياندازد .دلربايي اين بازي فريبنده ،زماني به هراس بدل ميشود که غوغاي حريفان
– باد و باران و خورشيد – و درهمآميختگيشان ،بازي را به توفان بکشاند .بهار سالي که در
آنيم ،در توفان به پايان ميرسد .روزهاي بهاري پايتخت کمتر سالي بوده است که در واپسين
ساعات خود – اگرچه گرم – توفاني باشد .آب و باد و مه و خورشيد بهندرت در گرماي آخرين
روزهاي شهر ،فلک را به آشوب کشيدهاند و جماعتي عظيم را غافلگير کردهاند.
حالوهواي کسبوکار و به دنبال آن بازار سرمايه نيز در اين روزها از توفاني که از يک سو
نسب به بهار ميبرد و از سوي ديگر رنگ پاييز به خود گرفته است ،متفاوت نيست .ژرفاي
ابهام در فضاي مهآلود سرمايهگذاري به گونهاي است که هيچ تحليلگري ،ولو بر مبناي رفتار
تکنيکال ،قدرت پيشبيني قاطع حد يقف کاهش روزافزون شاخص بورس را ندارد .شاخص
اکنون در بازهاي کمتر از يک سال بيش از  12هزار واحد کاهش يافته است – يعني جلوهاي
از خزان -و اين در حالي است که در فصل برگزاري مجامع ساالنة شرکتهاي مهم و قابل
توجه بورسي نهتنها خبرهاي ناگوار و نااميدکننده چنداني از مجامع به گوش نميرسد ،بلکه با
تقسيم سودهاي مقبول و تشريح برنامههاي آتي اميدبخش از سوي مديران ،فضايي آکنده از
جذابيت سهام آنها براي سرمايهگذاران خلق ميشود – و اين يعني بوي جانبخش بهار  -و
از اين رو پرسش اصلي سرمايهگذاران و سهامداران در اين روزها اين است که آيا دل به بهار
بسپارند و در هواي رونق و برونرفت از گردنهاي که اقتصاد بزرگ کشور در آن قرار دارد،
بر سرمايهگذاريها بيفزايند ،يا از بيم خزان و براي پرهيز از خطر بر مديريت ريسک تمرکز
کنند؟ اولي بازار را بزرگتر ميکند و دومي به خروج از آن ،يا در بهترين حالت انفعال و عدم
تحرک منجر ميشود .شايد پرسش اصلي به گونهاي ديگر و صريحتر طرح شود و آن اينکه:
توفان کي فرو مينشيند؟
کساني که سالهاي زيادي را در بازار اوراق بهادار سپري کرده و سرد و گرم چهارفصل آن
را چشيدهاند ،اغلب نه به مويزي گرمي ميکنند و نه به غورهاي سردي .با تدبير بر اوضاع
بازار و اقتصاد مينگرند ،تحليل ميکنند و با تامل و آرامش بهترين تصميمها را ميگيرند.
گاه تصميم آنان غيرعادي جلوه ميکند و حتي به نظر ميآيد که در جهت خالف جريان
رودخانه شنا ميکنند ،چراکه ميدانند تنها قانون ثابت جهان اين است که همه چيز در حال
تغيير است و بنابراین درستي عهد از جهان سستنهاد نميجويند و کم خود ميگيرند و راه
خود ميروند .ممکن است پرسيده شود که اين رفتار چقدر منطقي است؟ بدبينان به گونهاي
ديگر نقد ميکنند که آيا زماني که شاخص بورس در هر روز روندي کاهشي دارد و ارزش
سرمايهها در بازار کاهش مستمر دارد ،دل به بازار سپردن و ماندن و حتي گسترش سرمايه،
دادن به دست توفان دادن خرمن نيست؟ پاسخ به چنين دغدغههايي با مراجعه به تاريخ
پرفرازونشيب و سرگذشت پرماجراي موجود لطيفي به نام سرمايه آسان ميشود .مگر عوامل
اثرگذار بر رشد سرمايه – چه در ادبيات اقتصاد و متون نظري سرمايهگذاري و چه در تاريخ
نوشتهاي که حاصل تجربة ساليان سرمايهگذاران ،کارآفرينان و مديران بنگاههاي بزرگ جهان
است – چيستند که براي سرمايهگذاران ناشناخته ماندهاند .گمان بر اين است که هيچ عامل
ناشناختهاي وجود ندارد .آنچه وجود دارد ،فراموشي اين عوامل است و از اين روي کافي
است فهرستي از اين عوامل خرد و کالن و متغيرهاي اثرگذار تهيه شود ،تا با تحليل آنها
اميد و خوشبيني کثيري از کنشگران بازار ريشهيابي شود و منطق آن درک شود.
عزم جدي سياستگذاران دولت براي ساماندهي اقتصادي و بازگشت رونق به توليد و
از همه مهمتر بهبود فضاي کسبوکار ،رونق اقتصاد جهاني و پيشبيني رشد آن ،نبود
شواهدي مبني بر احتمال شکست گفتوگوهاي هستهاي کشور با قدرتهاي بزرگ ،اقبال
شرکتهاي بزرگ بينالمللي براي حضور در بازار بزرگ ايران ،ترکيب جوان جمعيتي و
دانشآموختگان آماده براي ورود به بازار کار ،همان نيمه پر ليواني است که هر روز پرتر
ميشود؛ هرچند طرفه حکايتي است جريان شاخص بورس که يا اين نيمة پر را نميبيند يا
به گونهاي ديگر تحليل ميکند .آنچه در اين ميان مهم است ،اين پرسش اساسي است که

گروه سرمايهگذاري خوارزمي براي تحقق شعار ثروتآفريني پايدار براي نسلها چه برنامهاي
دارد و چه ميکند؟
ناگفته پيداست که گذشته ،حال و آيندة خوارزمي با پاسخ سنجيده به اين سوال و رفتار
منطقي مبتني بر آن مورد تحليل قرار ميگيرد و ساخته ميشود .عملکرد سرمايهگذاري
خوارزمي درسال مالي منتهي به پايان خرداد سال  93عملکردي با دستاوردهاي فراوان
بوده است که مهمترين آنها در وهلة نخست فراتر رفتن از سود پيشبيني شده است و
در وهلة دوم بنا نهادن سرمايهگذاريهايي براي ساختن آيندة گروه .به فضل الهي ،عمده
شرکتهاي گروه – اعم از بورسي و غيربورسي – در مجامع خود خوش درخشيدند .از
سوي ديگر آنچه براي کسب سود از محل خريد و فروش سهام پيشبيني شده بود،
تحقق کامل يافت ،و در کنار آنها ،اقدامهاي شرکت براي گسترش سرمايهگذاريها ،اعم
از برنامهريزي براي افزايش بازدهي سرمايهگذاريهاي موجود از طريق نظام برنامهريزي
راهبردي و ارزيابي عملکرد مبتني بر نظام ارزيابي متوازن ،توسعة عمليات شرکتهاي
موجود و افزايش سرمايه آنها و نيز ايجاد هلدينگ صنايع معدني و برنامهريزي براي
هلدينگ انرژي و نفت و گاز و پتروشيمي و در کنار همه ،ساماندهي سرمايهگذاري در
نيروگاه برق و ايجاد انسجام در آن ،شواهدي است از ساختن آيندة گروه که با همياري
سهامداران ارجمند در افزايش سرمايه  -که مرحلة اصلي آن در خصوص استفاده از
حق تقدم به پايان رسيد – زمينة مناسبي را براي اوج گرفتن هر چه بيشتر گروه
آماده ساخته است .به باور مديران اجرايي گروه ،مهمترين و تنها وظيفة آنها ادامه
جدي و بيوقفه همين راه براي خلق ثروت پايدار و افزايش ارزش سهام شرکت است
که درستترين و منطقيترين روش براي حمايت از سهام و قيمت آن است .اگر مديران
به جاي آنکه به قدري دارايي و سود با کيفيت خلق کنند که اثر پايداري بر قيمت
سهام بگذارد و به گفته نظريهپردازان سرمايهگذاري ،قيمت سهام دارايي واقعي شرکت
را نمايندگي کند ،به روشهاي کاذبي مانند خريد سهام شرکت و جلوگيري از عرضة
مقطعي سهام – که فارغ از مستقيم يا غيرمستقيم بودن خريد ،ماهيت سهام خزانه دارد
و در قانون تجارت کشور ممنوع است و البته دليل ممنوعيت آن درست و مبتني بر
ماهيت است و نه شکل -متوسل شوند و منابع گروه را به جاي توسعة سرمايهگذاري به
خريد سهام خود اختصاص دهند ،شرکت را وارد عرصه پرخطري کردهاند که ممکن است
در بلندمدت راه به ترکستان ببرد و به عبارت ديگر منافع بلندمدت شرکت و سهامداران
اصلي آن را به پاي منافع مقطعي و کوتاهمدت تعداد انگشتشماري از سهامداران قرباني
خواهد کرد .باور قوي بر اين است که سهامداران ،مديران و ساير ذينفعان يک شرکت
تنها زماني باید از کاهش مداوم قيمت سهام آن شرکت نگران باشند که شاخص قيمتها
و قيمت سهام بسياري از شرکتهاي بنيادي بورس افزايش يافته و تنها قيمت سهام
آن شرکت خاص در حال کاهش باشد ،که در اين صورت بيترديد اين کاهش به معني
واکنش منفي بازار به آن سهام خاص و حرکت از آن سهم به سوي سهمي ديگر است.
از اين روي ،مديران گروه اگرچه با دقت تغييرات بازار و رويدادهاي آن ،از جمله موارد اثرگذار
بر قيمت سهام شرکتهاي سرمايهپذير را رصد ميکنند و براي مديريت آن برنامه دارند ،اما
دغدغه و همت اصلي خود را معطوف به تحقق همان شعار هميشگي کردهاند که ثروتآفريني
پايدار است و بس .با اطمينان از اينکه سهامداران هميشگي شرکت سرمايهگذاري خوارزمي
با آگاهي از آنچه در شرکت خلق ميشود و صبر و تاملي که بايسته هر سرمايهگذاري
است – و اصوال شتابزدگي با سرمايهگذاري حرفهاي ناسازگار است  -پشتيبانان و حاميان
اصلي گروه در دستيابي به اهداف چشمانداز هفت ساله هستند ،مجريان سرمايهگذاري
خوارزمي آشفتگي هواي توفاني سرمايهگذاري در اين روزها را فرصتهايي طاليي براي
ساختن آيندهاي روشن ميدانند و با توکل زانوي اشتر ميبندند و ميدانند که خسران در
ماندن و پوسيدن است .به گفتة شاعر پرآوازة معاصر:
حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کآرام درون دشت شب خفته است
دريايم و نيست باکم از توفان
دريا همه عمر خوابش آشفته است.

مجله اقتصاد و مديريت
ء

همين حوالي

در مجمع عمومي عادي ساالنهء شرکت توسعهء فناوري اطالعات خوارزمي تصويب شد

تخصيص  250ريال سود نقدي به هر سهم شرکت مفاخر
جلسة مجمع عمومي عادي ساالنة سال مالي
منتهي به  1392/12/29شرکت مفاخر در تاريخ
 1393/03/10در محل هتل سيمرغ با حضور 92
درصد سهامداران شرکت تشکيل شد.
در اين مجمع ،آقاي قربان دانيالي به نمايندگي
از شرکت سرمايهگذاري خوارزمي به سمت رئيس
مجمع ،آقايان حميدرضا فيالي و سيد ابوالقاسم
حسيني به عنوان ناظرين جلسه و آقاي محمدرضا
هدايتي به عنوان دبير مجمع انتخاب شدند.
پس از تعيين و تاييد اعضاي هيئت رئيسة مجمع،
گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد شرکت
توسط سيدعليرضا عظيميپور ،مديرعامل شركت
توسعه فناوري اطالعات خوارزمي ،قرائت شد.

اين روند صعودي بوده و متوسط ميزان رشد 26
درصد محاسبه شده است .ورود شركت به فرابورس
در سال گذشته و بهرهمندي از معافيت مالياتي
شركتهاي توليدكننده صنعت فناوري اطالعات نيز
باعث شد تا فاصلة سود قبل و پس از كسر ماليات
اندك باشد.
در سال  92درآمد ناشي از خدمات  252ميليارد
ريال بود .اين رقم نسبت به رقم  184ميليارد ريال
سال  ،91رشد  37درصدي را نشان ميدهد .بر
همين اساس متوسط رشد ارائه خدمات شركت از
سال  88تا كنون  17درصد است.
مدير عامل شركت توسعة فناوري اطالعات خوارزمي
با اشاره به اينكه در سال  92بخش فروش محصوالت
از خدمات پيشي گرفت ،گفت :در سال  ،92به ميزان
 274ميليارد ريال ناشي از فروش محصوالت محقق
شد كه اين رقم نسبت به سال  91رشد  82درصدي
را نشان ميدهد .عالوه بر اين مجموع درآمد
محصوالت و خدمات در سال  92نسبت به سال 91
رشد  57درصدي را نشان ميهد.
عظيميپور از پيشبيني  EPSمعادل  561ريال
براي سال  93خبر داد و تصريح کرد :رشد EPS
نسبت به سال گذشته ناشي از سرمايهگذاريهاي
شرکت در سالهاي  90به بعد است و در زمان
انتشار بودجه نيز پرسشهاي سازمان بورس در اين
خصوص را پاسخ داديم و پس از شفافسازي الزم

بودجه منتشر شد.
تعيين سود نقدي
گفتني است پيشنهاد هيئت مديره شرکت مفاخر به
مجمع تقسيم  120ريال سود بود که مورد موافقت
سهامداران حقيقي و حقوقي حاضر قرار نگرفت و
درنهايت پيشنهاد تقسيم سود  250ريالي به ازاي
هرسهم در اين مجمع تصويب شد.
در انتهاي جلسه ،روزنامه اطالعات و دنياي اقتصاد
به عنوان روزنامههاي کثيراالنتشار انتخاب شد.
همچنين سازمان حسابرسي شاهدان به عنوان
حسابرس اصلي و موسسة حسابرسي نوانديشان به
عنوان بازرس عليالبدل تعيين شد.
پيشينة مفاخر
الزم به يادآوري است ،شرکت توسعة فناوري
اطالعات خوارزمي در سال  1376تاسيس و در سال
 1392به سهامي عام تبديل شد و معاملة سهام
اين شرکت از ديماه سال گذشته در بورس تهران
کليد خورد.
بر اساس آخرين تركيب سهامداران ،شركت
سرمايهگذاري خوارزمي  76/18درصد ،بانك دي
 6/63درصد ،افراد حقيقي باالي  5/8درصد و ساير
سهامداران حقيقي و حقوقي  11/3درصد از سهام
اين شركت را به خود اختصاص دادهاند.
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برنامه افزايش سرمايهء مفاخر
مدير عامل شرکت با بيان اين مطلب که در سال
 90برنامه افزايش سرمايه از  3ميليارد تومان به
 23ميليارد تومان طي دو سال در دستور كار
قرار گرفت ،تصريح كرد :بر اساس اين برنامه،
چندين پروژه در دستور كار قرار گرفت كه حجم
سرمايهگذاري بالغ بر  30ميليارد تومان را به همراه
داشت .از اين  30ميليارد تومان  20ميليارد تومان
از طريق آوردة سهامداران و  10ميليارد تومان ديگر
از محل تسهيالت بانكي تامين ميشد.
او با بيان اينكه چشمانداز شركت توسعة
فناوري اطالعات خوارزمي پيشتازي در حوزه
فناوري اطالعات ايران است ،اظهار داشت:
در همين راستا در نظر داريم تا سال  ،99به
ميزان  10درصد از سهم بازار كشور را به خود
اختصاص دهيم .ماموريت شركت ارزشآفريني
براي مشتريان با خلق و ارائه راهكارهاي جامع
و مقيد به ارزشهاي بنيادين ،مسئوليتپذيري،
مشتريمداري و همافزايي است.
او با اشاره به نوسان نرخ سهام مفاخر از ديماه سال
گذشته تا زمان برگزاري مجمع افزود :آخرين قيمت
سهم مربوط به پنجم خردادماه سال جاري و برابر با
 650تومان بوده است.
شرکت مفاخر در سال مالي مورد گزارش مبلغ 269
ريال به عنوان سود هر سهم را محقق کرده است که
مبلغ دو ريال کمتر از آخرين پيشبيني منتشرشده
است.
عظيميپور با بيان اينكه سود خالص پس از كسر
ماليات سال  92نسبت به سال  ،91رشد 19
درصدي را نشان ميدهد ،گفت :از سال  88به بعد

همين حوالي
يکهتازي صنايع دارويي در بازار سرمايه

سينا دارو روي سکو ايستاده است
 48درصد «دسينا» متعلق به «وخارزم» است
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ازي سينا» يا «البراتوارهاي سينا
«داروس
تهاي داروسازي
دارو» يکي از شرک 
در ايران است که در رتبهبندي
مطرح
ارزش صنايع رتبة  196را
زنجيرة
 400و مقام دهم را بين 10
در ميان
توليدي دارويي فعال در بورس
شرکت
ادار داراست .در حال حاضر 31
اوراق به
تهاي صنعتي و خدماتي
گروه از شرک 
صة تجاري کشور فعالاند که در
در عر
ان ،گروه صنايع دارويي با 3000
اين مي
ريال (ارزش افزوده سال90
ميليارد
تاب مرجع رتبهبندي) در مقام
طبق ک
قرار دارد .سرماية فعلي شرکت
13
ازي سينا200 ،ميليارد ريال
داروس
سهامداران عمده «دسينا» گروه
است.
گذاري خوارزمي با  48درصد،
سرمايه
گذاري ملي ايران با 18/4درصد
سرمايه
يمه ايران باالتر از 9درصد هستند.
وب

اين شركت در تاريخ 27فروردين ماه  1346تحت شمـارة
 11405به نـام شـركت البراتـوارهـاي دوپـار (با مسئوليت
محدود) در ادارة ثبت شركتها و مالكيت صـنعتي تهران
به ثبت رسيده و در تاريـخ  1361/01/23نام شركت به
البراتـوارهـاي سينا دارو تغيير يافته است .هـمچنين به
موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان
سهام مـورخ  1366/03/08نـوع شخصيت حقوقي آن بـه
سهامي خاص تغيير و در تاريخ 15تيرماه  1374به شركت
سهامي عام تبديل و در تاريخ  1374/12/26در سازمان
بورس اوراق بهادار تهران با نماد دسينا پذيرفته شده است.
در حال حاضر  28شركت در گروه صنايع دارويي در بورس
فعال هستند .مجموع ارزش اسمي سهام گروه صنايع
دارويي در بورس بالغ بر  9772ميليارد ريال است كه از
اين مبلغ سهم شركت سينا دارو معادل  200ميليارد ريال
است كه  2درصد از سرماية گروه را به خود اختصاص داده
است .همچنين سهام شناور شركت سينا دارو  25درصد
است و رتبة شفافيت اين شرکت  40است .در زمان تهية
اين گزارش قيمت سهام شركت در بازار بورس اوراق بهادار
تهران براي هر سهم 17000ريال و نسبت ( P/Eقيمت
هرسهم به سود هرسهم) معادل  7/51بوده است .ارزش
بازار شركت سينا دارو  34000ميليارد ريال است .باالترين
قيمت سهم شركت طي سال گذشته  21000ريال و
پایينترين آن  8916ريال است.

فعاليتهاي اصلي داروسازي سينا عبارت است از:
الف) توليد دارويي
مهمترين فعاليت شرکت در زمينة توليد محصوالت دارويي
است و مديريت شرکت همواره برنامة توليد محصوالت
جديد را همگام با اجراي طرحهاي توسعة تدوين و عملياتي
ميکند.

توليدکنندة اين محصول در کشور خواهد بود.

ب) توليد غيردارويي
در حال حاضر و به منظور بستهبندي محصوالت ،بخش
عمدهاي از ظروف دارو (پالستيکي) در داخل شرکت توليد
ميشود و توليدات اين واحد به مصرف داخلي ميرسد.
ج) توزيع دارو
شرکت سينا دارو همة محصوالت توليدي خود را از طريق
شش شرکت توزيعکننده محيا دارو ،توزيع داروپخش پخش
البرز ،پخش رازي ،پويش فارمدگستر و پخش دماوند در
اختيار بازار مصرف کشوري قرار ميدهد.

انواع محصوالت توليدي

شرکت سينا دارو ظرفيت بسيار خوبي براي توليد انواع
قطره ،آمپول ،اسپريهاي تنفسي ،پمادهاي چشمي و
جلدي دارد .در سال  1393پروژه منو دوز به بهرهبرداري
خواهد رسيد و با اين اتفاق سينا دارو به عنوان يگانه

موقعيت رقابتي سينا دارو

در حال حاضر شرکت سينا دارو در رتبهبندي  10شرکت
اول دارويي کشور قرار دارد .سهم بازار متعلق به شرکت
سينا دارو در بين رقبا ،سهم قابل توجهي است .به طوري
که در حدود  50درصد از انواع قطرههاي توليدي ،و در
برخي از داروها بيش از  80درصد از سهم بازار در اختيار

اين شرکت است و برنامهريزي جهت افزايش سهم بازار در
دستور کار قرار دارد.

سهم فروش ريالي محصوالت از سبد در سال  92براي
محصوالت قطره و محلول  42درصد ،اسپري استنشاقي
 40درصد ،پماد  12درصد و آمپول  6درصد بوده است.

افزايش  125درصدي صادرات در سال 92

شرکت سينا دارو از مزيت توليد داروهاي انحصاري بهرهمند
است .در حال حاضر بخش قابل توجهي از محصوالت شرکت
به صورت انحصاري توليد و عرضه ميشوند که عبارتاند از:

در سال  92تمرکز بر فروش صادراتي و کسب مزيت اقتصادي
موجب افزايش  125درصدي مبلغ فروش صادراتي شرکت
شد .بيش از نيمي از مبلغ فروش صادراتي محصوالت شرکت
سينا دارو در سال  1392مربوط به کشور عراق است (55
درصد) ،پس از آن سهم افغانستان  29درصد و پاکستان 15
درصد و بيشترين سهم فروش متعلق به محصوالت قطره و
محلول با  49درصد و پس از آن پماد و اسپري  48درصد و
آمپول  3درصد بوده است .همچنين براي سال  93مبلغ 100
ميليارد ريال صادرات در نظر گرفته شده است.

افزايش 22درصدي توليد نسبت به سال گذشته

وضعيت توليد اين شرکت در سال گذشته مطلوب بوده
است .مجموع توليد همگن سال  92نسبت به سال گذشته
 22/2درصد افزايش داشته است.

اگرچه وضعيت رقابتي شرکت سينا دارو در بازار دارويي
کشور مناسب است ،ولي وجود رقبا و تالش آنها براي ورود
به عرصة بازار همچنان ادامه دارد.

نيروي انساني

پرسنل شرکت بالغ بر  381نفرند که از اين تعداد  14نفر
داراي مدرک دکتراي داروسازي 9 ،نفر کارشناسي ارشد،
 90نفر کارشناسي و  268نفرفوق ديپلم و ديپلم هستند.
همچنين  39نفر استخدام رسمي و  342نفر به طور
قراردادي مشغول فعاليت هستند .در حال حاضر شرکت
سينا دارو از ترکيب نيروي انساني مطلوبي برخوردار است
و هدفگذاري مديريت شرکت در زمينة منابع انساني در
سالهاي آتي بر افزايش شاخص بهرهوري نيروي انساني
متمرکز است .در سال گذشته  5252ساعت برنامة آموزش
براي پرسنل در داخل و خارج از شرکت برگزار شده است.

پروژة توليد قطرة چشمي منودوز (اشک مصنوعي)

دليل کاهش توليد پماد ،موجودي باالي اين محصوالت در
ابتداي دوره بوده است.

عملکرد مالي شرکت سينا دارو

شاخصهاي عملکرد مالي شرکت سينا دارو در سال اخير
نسبت به سال ماقبل آن تغييرات مثبتي داشته است.

يکي از طرحهاي شرکت براي توسعه محصوالت خود در
زمينة داروهاي چشمي ،توليد محصوالت منودوز(تک دوز)
است .حجم سرمايهگذاري در اين پروژه بالغ بر  60ميليارد
ريال است .با توجه به اینکه بخش عمدهاي از داروهاي
چشمي به داليل مختلفي از جمله تماس با چشم يا دست
بيمار و پس از باز شدن د ِر آن و بالاستفاده ماندن ،مابقي
دارو دور ريخته ميشود .در بسياري از موارد نياز بيمار به
دارو در حد چند واحد از داروست .همين دليل منجر به
توليد داروهاي تک دوز شد که حجم آن نيم سيسي بوده
و مشکالت مربوط به داروهاي گذشته کامال مرتفع شده
است .از مزاياي داروهاي منو دوز سهولت در استفاده از
دارو ،عدم وجود نگراني از نگهداري باقيمانده دارو ،حجم
کم دارو به همراه بستهبندي مناسب و مزيت عدم استفاده
از مواد نگهدارنده در ساختار اين داروست( .مواد نگهدارنده
موجب کدر شدن و خرابي لنز ميشود ).با توجه به اینکه
در سالهاي اولية توليد و فروش اين محصول ،قيمت
فروش آن براي مصرفکنندة نهايي باال خواهد بود ،بنابراین
تالش ميشود در سالهاي آتي با توليد داخلي ظروف اين
دارو قيمت تمامشده و قيمت فروش اين محصول بسيار
پایينتر و کامال رقابتيتر باشد .در حال حاضر اين محصول
توليدکنندة داخلي ندارد و نمونة خارجي آن وارد کشور
ميشود ،بنابراين تقاضاي بازار از طريق واردات تامين
ميشود و مصرف فعلي اين دارو بالغ بر  35ميليون واحد
است .پيشبيني ميشود در تابستان سال جاري و در اولين
سال توليد ،شرکت سينا دارو بتواند  10ميليون واحد از
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تحقيق و توسعه ()R&D

در سال  92فعاليتهاي تحقيق و توسعة شرکت شامل
موارد زير بوده است.
اقدام و پيگيري  23پروژة طراحي محصوالت جديد
پيگيري و اقدام  8مورد اصالح فرمول محصوالت موجود
ادامة تهيه ،ساخت وعرضة  5داروي تحقيقاتي به سفارش
مراکز تحقيقاتي چشم
عرضه يک محصول جديد
آمادهسازي  4محصول جهت دريافت پروانة ورود به بازار
فروش
شرکت سينا دارو در سال  92در رتبهبندي  10شرکت اول
صنايع دارويي کشور قرار دارد.
در سال  92شرکت سينا دارو توانست رکورد فروش  1150ميليارد
ريال و  97ميليون واحد را ثبت کند .به طوري که فروش شرکت
نسبت به سال گذشته  72/4درصد افزايش داشته است.
سهم فروش داخلي  1137ميليارد ريال و سهم فروش
صادراتي  13ميليارد ريال بوده است .همچنين فروش
داخلي نسبت به سال گذشته  72درصد و فروش صادراتي
 125درصد افزايش داشته است.

سود خالص شرکت در سال  92نسبت به سال  91معادل
97درصد افزايش داشته است .درصورتي که ميانگين
افزايش سود خالص در سالهاي  88تا  91معادل 27
درصد بوده است .بنابراين افزايش سال  92در بين سنوات
قبل رکورددار بوده است.
افزايش وجوه حاصل از عمليات شرکت در سال 92
چشمگير بوده است ،به طوري که  38درصد نسبت به سال
گذشته بهبود يافته است.
نسبت جاري 56/6درصد و نسبت آني  73/5درصد نسبت
به سال گذشته بهبود يافتهاند.
دورة وصول مطالبات و گردش کاال به ترتيب  16روز و
 49روز نسبت به سال گذشته کاهش داشتهاند که موجب
کاهش دورة گردش عمليات به ميزان  65روز شدهاند.

اين محصول را توليد و به فروش برساند .همچنين
پيشبيني ميشود ظرف مدت  3سال توليد به 25
ميليون واحد برسد.

پروژة توسعه ،نوسازي و انتقال خطوط توليد
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مهمترين پروژه شرکت در سالهاي آتي پروژة بزرگ
انتقال و نوسازي ماشينآالت و تاسيسات است .طبق
برنامة تدوينشده تا سال  1395شرکت سينا دارو با
اجراي اين پروژه رشد قابل توجهي را در زمينة توليد
محصوالت تجربه خواهد کرد .بنابراين در سالهاي
بعد از اتمام پروژه انتقال ،پيشبيني افزايش کميت و
کيفيت توليد دارو مطابق  GMPقابل تحقق خواهد بود.
همچنين در زمينه توليد محصوالت جديد پيشبيني
توليد  DPIدر دستور کار قرار خواهد گرفت.
مبلغ کل سرمايهگذاري مورد نياز جهت اجراي پروژه
 700ميليارد ريال است که  100ميليون ريال به
صورت آورده نقدي و  200ميليارد ريال از طريق انتشار
اوراق مشارکت و مابقي از منابع داخلي تامين خواهد
شد .پيشبيني ميشود  10ميليون يورو صرف تامين
ماشينآالت خارجي شود .در حال حاضر عمليات انتشار
اوراق مشارکت انجام و منابع مورد نياز طرح تامين شده
است .مطالعات اولية پروژة با همکاري مشاوران کشور آلمان
انجام و برنامه زمانبندي اجراي پروژه به اتمام رسيده است.
بنابراين پيشبيني ميشود عمليات ساختماني از اوسط سال
جاري شروع و در اواخر سال  95کل پروژه به اتمام برسد.

بازاريابي و فروش

پيشبيني ميشود فروش شرکت در سال  93با  14درصد
افزايش نسبت به سال گذشته بالغ بر  1314ميليارد ريال
شود .پيشبيني شرکت براي صادرات محصوالت در سال
 1393بالغ بر  4ميليون دالر است .در حال حاضر اين شرکت
ارتباط مستمري را با  10شرکت خارجي دارد و سفارشات
داروهايي را که در اين کشورها امکان صادراتشان وجود دارد،
مورد بررسي و پيگيري قرار ميدهد .بيشترين سهم صادرات
دارو متعلق به کشور عراق است و برآورد ميشود حدود
 40 -50درصد صادرات سال  93را به خود اختصاص دهد.
همچنين پيشبيني ميشود در سال جاري  20 – 30درصد
از صادرات به کشورهاي افغانستان و پاکستان انجام شود.
براي صادرات محصوالت به کشورهاي تاجيکستان ،ازبکستان،
ترکمنستان و کشورهايي که همجوار با کشورمان هستند و
از لحاظ فرهنگي روش استفاده دارو در آنها شباهتهاي
زيادي به کشورمان دارند ،ميتوان سهمي حدود 20 -10
درصد از صادرات سال  93را اختصاص داد .در سال جاري
برنامهريزي براي ورود به بازار کشورهايي مانند سومالي انجام
شده و پيگيريها در اين مورد در دستور کار شرکت قرار
گرفته است.

چشمانداز شرکت البراتوارهاي سينا دارو

شرکت البراتوارهاي سينا دارو ،به عنوان يکي از
خوشنامترين توليدکنندگان محصوالت دارويي کشور،
تالش ميکند تا با ساخت و عرضة داروهاي باکيفيت و
ايمن ،نيازهاي دارويي جامعه را تامين کند و مسئوليتهاي
اجتماعي خود را با هدف ارتقاي سالمت و توليد سازگار با
محيط زيست به بهترين نحو ممکن به انجام رساند .سينا
دارو با بهرهگيري از تخصص و تعهد نيروي انساني خود به
عنوان ارزشمندترين سرمايه شرکت و همچنين استفاده
از مناسبترين فناوريهاي توليد ،تالش دارد عالوه بر
افزايش سهم بازار داخلي خود ،به ويژه در مورد داروهاي

چشمي و تنفسي ،با حضور در بازار کشورهاي منطقه ،سود
و جايگاه رقابتي خود را ارتقا بخشد.
شرکت البراتوارهاي سينا دارو به عنوان يکي از برترين
توليدکنندگان دارو در کشور ،ضمن حفظ جايگاه برتر
خود ،به ويژه در توليد داروهاي چشمي و تنفسي ،با
پيشگامي در توليد داروهاي جديد ،حضور در بازارهاي
منطقه و همکاري با شرکاي بينالمللي خود ،در افق هفت
ساله به عنوان يکي از شش شرکت برتر دارويي کشور
از حيث ميزان فروش و يکي از شرکتهاي شناختهشده
خاورميانه در اين صنعت مطرح خواهد بود.
استراتژيهاي تدوينشده براي شرکت البراتوارهاي سينا

 -4بهينهسازي سبد محصوالت از طريق:
 طراحي و راهاندازي مکانيسم پيشنهاد توليدمحصول جديد و تشکيل کميته سبد محصول (به
خصوص با سرمايهگذاري در توليد داروهاي جديد،
به ويژه قطرههاي چشمي ،اسپريهاي تنفسي و
آمپولها)
 تنوع بخشي توليد محصوالت منودوز با توجه بهمطالعات اقتصادي طرح
 توليد تحت ليسانس و مشارکت با شرکتهايشناختهشده خارجي
 توسعة فرايند بستهبندي محصوالت جديد وتحت ليسانس با حفظ برند و لوگوي شرکت
 افزايش ظرفيت واقعي توليد شرکت -5تحول ساختاري حوزه بازاريابي و فروش
از طريق:
 توسعة جغرافيايي بازار با تمرکز بر صادرات محصوالتدارويي به بازارهاي منطقه و مهياسازي الزامات آن
 افزايش اثربخشي ويزيتوري علمي Medical) )repپزشکان جهت نسخه کردن توليدات شرکت
 حضور پررنگ شرکت در مجامع و کنفرانسهايتخصصي دارو
 -6افزايش اثربخشي نيروي انساني از طريق:
 توسعة دانش مديريت در سطح مديران شرکت از طريقتدوين نظام آموزش مديران
 اصالح مکانيسم تربيت ،جذب و حفظ نيروها به ويژهنيروهاي کيفي ()Qualified

اولويتبندي استراتژيها

با توجه به ضرورت اين موضوع ،استراتژيهاي شرکت
البراتوارهاي سينا دارو در دو گروه اولويتبندي شده و به
شرح ذيل معرفي ميشوند:

استراتژيهاي اولويت اول

فروش شرکت در سال  93با 14
درصد افزايش نسبت به سال
گذشته بالغ بر  1314ميليارد ريال
بوده .و همچنين پيشبيني
شرکت براي صادرات محصوالت
در سال  1393بالغ بر  4ميليون
دالر است
دارو به شرح ذيلاند:
 -1ارتقاي سطح  GMPشرکت از طريق:
 تدوين و اجرايي کردن طرح جامع TPM اجراي مطالعات کارسنجي و زمانسنجي نوسازي ماشينآالت شرکت نوسازي ساختمانهاي شرکت انتقال خطوط توليد سايت فعلي شرکت -2بهينهسازي فرايندهاي تصميمسازي از طريق:
 توسعه کميتهها و گروههاي کاري تشکيل معاونت توسعه و نوسازي جهت توسعةتوانمنديهاي شرکت
 -3اجرايي کردن نظام کنترل فعاليتهاي
غيرسودآور) (Waste Managementاز طريق:
تداومبرونسپاريفعاليتهایيکهامکانواگذاريآنهاوجوددارد. -اجرايي کردن سيستم کاهش ضايعات خطوط توليد

 بهينهسازي فرايندهاي تصميمسازي بهينهسازي سبد محصوالت -تحول ساختاري حوزة بازاريابي و فروش

استراتژيهاي اولويت دوم

 ارتقاي سطح  GMPشرکت افزايش اثربخشي نيروي انساني اجرايي کردن نظام کنترل فعاليتهاي غيرسودآور()Waste Management

استراتژيهاي منفعتساز و قابليتساز

استراتژيهاي سازماني بر حسب کارکردشان به دو دستة
عمده تقسيم ميشوند:
استراتژيهاي منفعتساز :آن دسته از استراتژيهايي
هستند که با هدف استفاده از شرايط موجود براي ايجاد
منافع مستقيم و سود براي سازمان ميکوشند .اين دسته
از استراتژيها براي سازمانهايي که در محيطهاي با
فرصتهاي زياد براي کسب سود فعاليت ميکنند ،بيشتر
از استراتژيهاي قابليتساز به کار برده ميشوند.
استراتژيهاي قابليتساز :در کوتاهمدت مستقيما
منافعي براي سازمان ايجاد نميکنند ،اما توانمنديهاي
سازمان را تقويت ميکنند تا سازمان بتواند با استفاده از
اين قابليتها و رفع نقاط ضعف خود ،در آينده منافعي
را کسب کند .بنابراين بايد از اين استراتژيها انتظار
نتيجهگيري در بلندمدت داشت .براي شرکتهايي که از
نقاط ضعف عمده و توانمنديهاي اندکي برخوردارند ،الزم
است استراتژيهاي قابليتساز بيشتري تدوين شود.

همين حوالي

تورم و ضرورت کنترل نقدینگی
مسعود نیلی ،اقتصاددان

و نحوة تامین این کسری» و نیز «عدم تعادل در سیستم
بانکی و اتکای بانکها به بانک مرکزی» که در استقراض از
بانک مرکزی نمود مییابد ،است .البته موضوع کسری بودجة
دولت ،چندین دهه قدمت دارد و چالشی قدیمی است .پدیدة
کسری بودجه از نیمة دوم دهة  1340در اقتصاد ایران بروز
کرد که البته ابعاد آن در طول این سالها ،دارای نوسان بوده
است .اما تامین کسری بودجة دولت ،اغلب و به طور ثابت به
صورت تامین پولی بوده و منجر به افزایش پایة پولی شده
است .عامل دوم مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
این موضوع نسبتا جدیدی است .اما مقیاسهایی که از این
پدیده مشاهده میکنیم ،ارقام قابل توجهی است .درواقع ارقام
مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی به مرحلة افزایشهای
هشداردهندهای رسیده که از پنج یا شش سال گذشته تاکنون
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تورم یک متغیر اقتصاد کالن است ،اما تجربه افراد عادی در
فهم تورم ،به صورت رویارویی با تغییرات تکتک قیمتها در
خریدهای روزمره ظاهر میشود .بنابراین علتهای آن هم از
سوی آنها در سطح اقتصاد خرد ارزیابی میشود .این تعارض در
برداشت از مفهوم تورم موجب شده است تا مردم در تحلیل عوامل
ایجادکنندة آن دچار اشتباه شوند .اشکال بزرگ آن است که نوعا
سیاستگذاران ما هم خطای عامة مردم در فهم عوامل بروز تورم
را مرتکب میشوند و در بهترین حالت آن را یک پدیده در سطح
اقتصاد خرد تصور میکنند و این خطا باعث شده است که در
سیاستگذاری مقابله با تورم به بیراهه بروند .آنچه ما در عرصه
اقتصاد کالن به عنوان علل بروز تورم تبیین میکنیم ،از یک طرف
به جنبههای طرف تقاضا برمیگردد که در وهلة اول ناشی از رشد
حجم پول در اقتصاد است و اینکه افزایش حجم پول
باعث افزایش تقاضای کل میشود و سطح قیمتها
به تناسب افزایش پیدا میکند .در وهلة دوم باید در
نظر گرفت که افزایش در تقاضا آیا در کوتاهمدت
موجب واکنش طرف عرضة اقتصاد میشود یا خیر.
به میزانی که طرف عرضه واکنش نشان میدهد ،اثر
تورمی افزایش حجم پول تعدیل میشود .اما در حال
حاضر در اقتصاد ما به دلیل دولتی بودن حجم بزرگی
از اقتصاد و نیز به دلیل انحصاری بودن بخش قابل
توجهی از فعالیتهای تولیدی مهم ،بخش عرضه به
یک بخش لخت و کمتحرک تبدیل شده که حتی
در کوتاهمدت هم نمیتواند واکنشی به افزایش تقاضا
نشان دهد.
بنابراین ریشة تورم در نقدینگی و ریشة نقدینگی
در چگونگی ایفای نقش دولت است که آن هم
ریشه در اقتصاد سیاسی دارد .زیرا دولتهای ما
معموال تمایل دارند از طریق افزایش مخارج ،عزم
خود را به افزایش ارائه خدمات به جامعه نشان
دهند و از طرف دیگر ،با توجه به تکثر برگزاری
انتخابات در کشور اثر مستقیم و بدون واسطة
انتخابات نیز خود را در وعدههای انتخاباتی مبنی
بر افزایش هزینهها منعکس کرده است.
در سالهای متمادی تعریفی که از دولت در ساختار اقتصاد
سیاسی ما شکل گرفته ،دولت را به عنوان نهادی برای ارائه
خدمات فراوان به جامعه بدون دریافت هزینة ارائه این خدمات از
عموم مردم معرفی کرده است .یعنی تعریف دولت خوب ،دولتی
است که خدمات را رایگان یا با قیمت پایین فراهم کند .در این
شرایط ،به دلیل آنکه دولت خدمات را با قیمتهای مستقل از
هزینة افزایشیافته در طول زمان عرضه میکند ،کسری بودجه
حاصل میشود و این کسری نیز موجب رشد نقدینگی و درنهایت
تورم میشود.
در حال حاضر در باب اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران،
تورمی مزمن است ،اتفاق نظر وجود دارد .عوامل شکلگیری
این نوع تورم که برای دورههای طوالنی تداوم دارد ،فراتر

از مشکالت مقطعی است که ممکن است در سازوکارهای
کوتاهمدت ظاهر شود .وقتی زوایای این تورم را عمیقتر
مورد بررسی قرار میدهیم ،درمییابیم که رشد حجم پول
در اقتصاد ایران بهمراتب بیش از متوسط رشد حجم پول در
دنیاست .درواقع ،رشد حجم پول ،عامل اصلی استمرار تورم
دورقمی در اقتصاد ایران است .اگر این گزاره را بپذیریم ،که
البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید میکنند ،تنها راهکار
کنترل تورم نیز این است که به سوی کنترل رشد نقدینگی
حرکت کنیم .اما ممکن است این پرسش مطرح شود که عامل
رشد فزایندة نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟ در بررسی
عوامل رشد نقدینگی به «رشد پایه پولی» میرسیم .رشد
پایه پولی نیز دارای دو منشأ ،یعنی «کسری بودجه دولت

شکل گرفته است.
بنابراین اگر میخواهیم تورم را کنترل کنیم ،نخست باید به
کنترل نقدینگی بپردازیم .الزمة کنترل نقدینگی نیز کنترل
پایة پولی است .در این چرخه ،کنترل پایة پولی هم ،کنترل
کسری بودجه دولت و اعمال اصالحاتی در شیوه عملکرد
نرخهای سود و آنچه را به برقرار کردن تعادل در عملکرد
سیستم بانکی وابسته است ،ضروری میسازد .اقتصاددانان
برای تعریف تورم ،عبارت «افزایش مستمر سطح عمومی
قیمتها» را در نظر میگیرند و روی «استمرار» آن تاکید
دارند .به این دلیل که اگر افزایشی در سطح عمومی قیمتها
رخ دهد ،در شرایطی آن را افزایشی مقطعی میپنداریم که
استمرار نداشته باشد .مانند افزایش یکبارة نرخ ارز یا افزایش
قیمت انرژی و سایر رویدادهای مقطعی که ممکن
است در اقتصاد به وجود بیاید .اگر این موارد به
وجود بیاید و استمرار نیابد ،اثر آن مقطعی خواهد
بود .یعنی ممکن است برای یک سال اثر آن پایدار
باشد و پس از آن ادامه پیدا نکند .صاحبنظران
حوزة اقتصاد نیز هنگامی که میخواهند برای
مهار افزایش سطح عمومی قیمتها ،راهکاری ارائه
کنند ،ابتدا میان عوامل مقطعی رشد سطح عمومی
قیمتها و عواملی که موجب استمرار آن میشود،
تفکیک قائل میشوند و هنگام تعیین راهحلهای
مهار تورم این موضوع اهمیت پیدا میکند که
عوامل رشد تورم تا چه حد مقطعی یا تا چه حد
مستمر بوده است.
برای مثال الزم است تغییرات نرخ ارز و حاملهای
انرژی و اثرات و اجزای این تغییرات را در تغییر
سطح عمومی قیمتها مدنظر قرار دهیم .در چنین
شرایطی ،پیشبینی وضعیت تورم در سال آینده
به عوامل مختلفی نظیر کسری بودجه دولت و
نحوه تامین آن و وضعیت نرخ سود بانکها بستگی
دارد؛ اینکه ،عدم تعادل در سیستم بانکی تشدید
خواهد شد یا نه و چنانچه تشدید شود ،تامین آن
از طریق بانک مرکزی خواهد بود یا از طریق کارکرد سیستم
بانکی .من فکر میکنم ،آنچه بیش از سایر عوامل در نرخ
تورم سال آینده نقش خواهد داشت ،این است که ارقامی
که در بودجة سال آینده ،درآمدها و هزینهها را نشان
میدهد ،تا چه اندازه واقعی است؟ و البته اینکه بودجه
تا چه اندازه متعادل خواهد بود .در سال  1391بودجه ،با
عدم تعادل بزرگی مواجه بود و این عدم تعادل خود را در
محدودتر کردن هزینهها از یک سو و اتکای بیشتر به بانک
مرکزی در افزایش پایة پولی نشان داد .در سال آینده نیز
اتکای بیشتر به منابع بانکی به افزایش تورم دامن خواهد
زد و چنانچه دولت در مسیر تعدیل هزینهها گام بردارد،
در جهت کاهش کیفیت و کمیت کاالها و خدماتی که خود
ارائه میکند ،حرکت کرده است.

اقتصاد ايران

ارزیابی نقش بورس در کنترل تورم ،رکود و
هدایت نقدینگی
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بازار سرمایه؛
جعبه تقسیم
عقال نیت
اقتصادی

اوضاع اقتصای کشورطی کمتراز یک دهه گذشته به گونهای شکل گرفته است که بسیاری از کارشناسان نمیتوانند راهکاری عاجل ومطمئن برای خروج
از شرایط بغرنج رکود و تورم و بيكاری ارائه دهند و این اتفاق باعث شده است بخشهای تولیدی و حوزههای واقعی اقتصادی چشم انتظاربهبوداوضاع
و خروج از شرایط دشوارگذشته بمانند .بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند دردولت گذشته سیاست توزیع بدون حساب و کتاب وفارغ ازنگاه
بلندمدت ،منابع مالی را برای جلب رضایت مقطعی بدنة اجتماعی جامعه در دستور کار قرار داد  .با این نگاه که با پول هر کاری میتوان کرد و باز کردن
شیر منابع ،اوضاع اقتصادی به جایی رسید که افزایش نقدینگی غیرمولد به یک بحران تبدیل شد .واردات کاالهای مصرفی ،تولید و سرمایهگذاری را نیمه
تعطیل و بيكاری را افزایش داد و رکود روی دست اقتصاد ایران ماند .امروز درواقع مدیران اقتصادی دولت یازدهم میراثی را تحویل گرفتهاند که میتوان
گفت به نوبة خود در طول تاریخ اقتصادی کشوربیسابقه ویاکم سابقه است .ازدیدگاه کارشناسان در چنین شرایطی اگر نخواهیم راه پراشتباه جبران
افزایش قیمتها از طریق واردات انبوه محصوالت ساختهشده را طی كنیم ،كاهش تورم با كاهش رشد نقدینگی و محدود كردن قدرت وامدهی بانكها و
موسسات پولی میسر خواهد بود كه در این صورت باید انتظار محدود شدن سرمایهگذاری ،كاهش رشد اقتصادی و تشدید ركود را داشت .به همین خاطر
این پرسش جدی مطرح است كه در صورت اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی ،نقدینگی حجیم كشور به كدام سو خواهد رفت؟ بسیاری ازکارشناسان
اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاران بهترین راه برای برونرفت از بحران را باید در تجهیز بازار سرمایه و بهینهسازی ساختار بورس پیدا کنند تا از
این طریق واحدهای سرمایهگذار بتوانند نقدینگی را به سرمایههای مولد تبدیل کنند.

ریسک ورود به بورس کاهش یابد
حسن مقیمی ،کارشناس بازار سرمایه در این باره
مینویسد« :برای جذب نقدینگی و کنترل رکود و
تورم ،دولت باید ریسك سیستماتیك ناشی از ورود
به بورس را بیش از پیش كاهش دهد و از تغییرات
ناگهانی و غیركارشناسی قیمتها و تصمیمهای
دولتی خودداری كند .برای این كار دولت میتواند

با ایجاد كمیسیون اقتصادی ضدریسك در دولت
و مجلس به امنیت سرمایهگذاری در بورس كمك
كند .هر كجا برای سرمایهگذار وحشتآور باشد،
از آن حوزة فرار میكند و به حوزه امنتر هرچند
كمبازده ،نقل مكان میكند .دولت میتواند با تدوین
قوانین و مقررات برای تسهیل نسیهفروشی سهام
به گسترش بورس همت گمارد .در صورت تامین

امنیت نقدینگی و سرمایه و بسترسازی و هدایت
آن از طریق بازارهای سرمایه ،میتوان امیدوار بود
بازار سرمایه بتواند نقش مهمی در كنترل نقدینگی
مخرب و نیز كاهش تورم ایفا كند .این ماهیت
نقدینگی است كه برخالف تصورعامیانه ،سرگردان
نیست ،بلكه با تشخیص سریع وضعیت آینده نزدیك
به دنبال كسب منفعت است .به نظر من این یك

بورس ،مطمئنترین بازار
«بازار سرمایه از بیشترین پتانسیل در بین سایر
بازارها برخوردار است ،زیرا ركود در بازارهای دیگر
زیاد بوده و چشمانداز آنها كاهشی است تا افزایشی،
یعنی افزایش آنها كمتر از نرخ تورم است».
مرادینیا ،فعال بازار سرمایه ،با بیان این مطلب
میگوید« :سال  93سال باثباتتری برای بازار
سرمایه خواهد بود ،چون بورس هنوز مناسبترین
گزینه برای سرمایهگذاری است و نگرانی خاصی در
این بازار مشاهده نمیشود ».او با اشاره به اینکه
چنین ثباتی بهترین امکان را برای مقابله با تورم
و رکود ایجاد میکند ،گفت« :در حال حاضر بازار
سرمایه منتظر است تا ابهامات موجود در حوزة
اقتصادی و سیاست برطرف شود و تكلیف مذاكرات
هستهای ،نرخ ارز ،نرخ سود بانكی ،صنعت سیمان،
قیمتگذاری صنعت خودرو و محصوالت لبنی روشن

به نظر میرسد کلید باز
کردن بسیاری از گر ههای
اقتصاد در چهارراه حافظ
است .این دقیقا چیزی
است که کارشناسان ،فعاالن
و صاحبنظران اقتصادی به
آن اشاره میکنند .بر همین
اساس دولت برای برو نرفت
از بحرانی که ارث برده است،
چار های ندارد جز اینکه مسیر
تردد ایمن در بازار بورس را
هموار کند.
سود بانكی ،یكسانسازی نرخ ارز و مذاكرات هستهای
روشن شود ،بازدهی سال  93از میانگین نرخ تورم
بیشتر خواهد شد .باید برنامهریزان اقتصادی ،بورس
را جدی بگیرند و نقش بزرگ آن را در باز کردن
گرههایی نظیر رکود و تورم باور کنند .چون تنها بازار
سرمایه است که میتواند از بیهودگی و کاذب بودن
سرمایهها جلوگیری کند .برای همین مسئوالن باید
مسیر ورود به بورس را هموار کنند».
نقش بورس در خروج از رکود تورمی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بورس را
دارای بهترین پتانسیل برای خروج از بحران میداند
و معتقد است بازار سرمایه ابزار مناسبی برای خروج
از رکود تورمی است ،چون این بازار از یک سو به
تجهیز منابع میپردازد و از سوی دیگر میتواند
توسعة فعالیتهای اقتصادی را در درون بنگاهها
رونق بخشد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی ،نماینده مردم کرمان

بورس و پیشبینی توسعه
به نظر میرسد کلید باز کردن بسیاری از گرههای
اقتصاد در چهارراه حافظ است .این دقیقا چیزی است
که کارشناسان ،فعاالن و صاحبنظران اقتصادی به آن
اشاره میکنند .بر همین اساس دولت برای برونرفت
از بحرانی که ارث برده است ،چارهای ندارد جز اینکه
مسیر تردد ایمن دربازار بورس را هموار کند .به عبارتی
مسئوالن دولتی باید بخش واقعی اقتصاد را تحریک
کنند .معموال در عالم واقع حرکات بورس و خصوصا
شاخصهای بورسی مقدم بر حرکات اقتصاد واقعی
است و بورس معموال حالت پیشبینیکنندگی دارد
و وضعیت اقتصاد واقعی را قبل از تحقق ،پیشبینی
میکند .در مطالعات علمی نیز ثابت شده بورسهای
کشورهای مختلف با فاصله زمانی چندماهه نسبت
به چرخههای اقتصادی کشورها در حرکت هستند.
این مسئله ثابت میکند که بورس و بازار سرمایه
پیشنیاز و پایه اصلی هرگونه اصالح اقتصادی است
و میتوان با تقویت آن ،آینده اقتصادی کشور را با
آگاهی و اطالعات دقیق هدایت کرد تا شاخصهای
توسعه از چالههای اقتصادی دور شود .به عبارتی بازار
سرمایه نقش جعبه تقسیم عقالنیت را برای اقتصاد
ایفا میکند.
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تهدید و سودجویی نیست ،بلكه یك فرصت است.
این فرصت اكنون پیش روی دولت یازدهم است
تا با ایجاد و حمایت از نهادهای سرمایهگذاری و
بهبود بستر جریان نقدینگی سیال ،بتواند از ورود
تورمزای نقدینگی به حوزههای غیرمولد مانند بازار
سكه ،ارز و داللی امالك جلوگیری كند تا درنهایت
بتواند این جریان سهمگین را به حوزههای مولد در
بخشهای صنعتی ،ساختمانی ،كشاورزی ،خدماتی
و مالی هدایت كند .اگرچه تاكنون بازار سرمایه و
بورس اوراق بهادار بهعنوان بخشی از اقتصاد تا حدی
متحول شده و رشد پیدا كرده ،اما ظرفیتهای موجود
در كشور بهمراتب بیش از وضعیت موجود و نیازمند
شناسایی و شكلدهی است .برای مثال ،فقط حدود
نیم درصد از ارزش روز بورس به بخش سرمایهگذاری
مسكن و انبوهسازی تعلق دارد .این رقم نشان میدهد
بورس رسمی كشور هنوز نتوانسته است نقش خود
را برای جذب نقدینگی در بخش ساختمان و
مسكن و هدایت آن در مسیر صحیح ایفا كند .اگر
زیرساختهای حضور شركتهای سرمایهگذاری و
ساختمانی در بورس تسهیل شود ،میتوان انتظار
داشت در میانمدت درصد قابل توجهی از نقدینگی
فعال در این بخش ساماندهی و جذب بورس شود.
امروزه تنها در چند منطقة شمال شهر تهران روزانه
بالغ بر  ۱۰هزار واحد مسكونی فقط از طریق آگهی
یک روزنامه پرتیراژ تهران به فروش یا اجاره گذاشته
میشود؛ یعنی معامالت ساختمانی بالغ بر شش هزار
میلیارد تومان در هر بار آگهی است .جذب این حجم
از سرمایه توسط بازار رسمی بورس اوراق بهادار در
كشور ما فراموش شده و به همین دلیل به طور
هدایتنشده و سیال به حال خود رها شده است.
اگر این حجم سرمایه در مسیر هدایتپذیر بورس
قرار گیرد ،میتواند عامل رشد اقتصادی شود و اگر به
حال خود كماكان رها شود ،چارهای جز پذیرش تورم
در بخش مسكن و ساختمان و سرایت آن به سایر
بخشها نخواهد بود .بدون شک این فرصت برای
اقتصاد ایران به وجود آمده است که مدیران دولتی
بتوانند با تقویت بازار سرمایه از پتانسیل نقدینگی
استفاده کنند و از طریق بورس رونق اقتصاد مولد
درکشور را امکانپذیر سازند».

شود؛ لذا تا روشن شدن این موضوع بازار در حالت
انتظار قرار دارد .افزایش نرخ ارز در سال  91تاثیر
خود را روی بازار سرمایه در سال  92گذاشت ،به
طوری كه سودهای زیادی حاصل شد ،اما پیشبینی
میشود كه تغییرات شدیدی در سال  93رخ ندهد،
به همین دلیل سال  93سال باثباتتری برای بازار
سرمایه خواهد بود .بازار سرمایه از بیشترین پتانسیل
در بین سایر بازارها برخوردار است ،زیرا ركود در
بازارهای دیگر زیاد بوده و چشمانداز آنها كاهشی
است تا افزایشی ،یعنی افزایش آنها كمتر از نرخ تورم
است .به همین خاطر بازار سرمایه هنوز مناسبترین
گزینه برای سرمایهگذاری است و با برطرف شدن
ابهامات پتانسیل آن افزایش مییابد ،بنابراین نگرانی
خاصی در بازار مشاهده نمیشود .هر كدام از ابهامات
كه برطرف شود ،اطمینان بیشتر سرمایهگذاران به
سمت بازار سرمایه جلب خواهد شد .در صورتی كه
ریسكهای موجود كاهش یافته و ابهاماتی مانند نرخ

و راور در مجلس شورای اسالمی ،میگوید« :در
شرایط کنونی ما از یک سو با حجم عظیم نقدینگی
مواجه هستیم که آثار آن به طور تورم فزاینده در
اقتصاد نمایان میشود و از سوی دیگر با کسری منابع
مالی برای واحدهای تولیدی ،که این موضوع به معنی
یک حفره در اقتصاد است .این منابع اگرچه خارج از
شبکه بانکی نگهداری نمیشوند ،اما به صورتی نیست
که بتواند از یک طرف نظام تامین مالی برای بنگاهها
را فراهم و از سوی دیگر هم از رشد تورم جلوگیری
کند .معموال با رخ دادن این واقعه در دنیا از بازار
سرمایه به عنوان ابزاری کارآمد استفاده میشود،
چراکه این بازار از یک سو به تجهیز منابع میپردازد
و از سوی دیگر میتواند توسعة فعالیتهای اقتصادی
را در درون بنگاهها رونق بخشد ،یعنی تفاوت تامین
مالی در بانک با بازار سرمایه در این است که در
بازار سرمایه از طریق یک ابزار شکل میگیرد که
ماهیت انتقال منافع فراهم است ،اما در رویکرد
بانکی دسترسی به نتایج نهایی فعالیت وجود ندارد.
همچنین مدل ریسک در بازار سرمایه کمک میکند
که تنوعبخشی در حضور سرمایهگذاران برای آوردن
منابع صورت گیرد .از سوی دیگر اگر منابع به سمت
تولید واقعی حرکت کند ،قطعا تولید رونق میگیرد،
اما اکنون شاهد جریان بین بانکی هستیم ،به نحوی
که منابع بانکی تنها بین بانکها به منظور اجتناب از
برخورد بانک مرکزی ردوبدل و قرض داده میشود.
متاسفانه هماکنون ساختار نظام بانکی به عملیات بین
بانکی تبدیل شده ،چون با این سودها طرح اقتصادی
توجیه نداشته و برای اجتناب از این رویکرد ،باید
منابع از طریق بازار سرمایه به سمت تولید واقعی
هدایت شود تا شاهد خروج از رکود تورمی باشیم .از
این رو پیشنهاد میشود که دولت و مجلس به حوزة
بازار سرمایه توجه جدی کنند و با این ابزار در اختیار،
گامهای بلند برای رونق اقتصاد برداشته شود».

ديد گاه
سحر قاسم نژاد

سایه سیاه تورم از سر اقتصاد ایران کوتاه تر می شود

کاهش  6/7درصد نرخ تورم در چند ماه گذشته
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تورم در چند دهة گذشته همواره یکی از مولفههای
منفی و ناخوشایند برای اقتصاد ایران بوده است و
همچنان نیزسرکشی هرازگاهی آن یکی از شاخص
های نامطلوب برای اقتصاد ایران محسوب میشود که
به باور کارشناسان اگربه درستی مهارنشود توان احیای
اقتصاد ایران رامی گیرد .بدون تعارف شاید تورم تنها
پدیدهای باشد که از تولیدکننده تا مصرفکننده ،یا به
عبارتی همة نیروهای اقتصادی را گرفتار گرههای متعدد
میکند.ازسوی دیگربه گفته بسیاری از کارشناسان
در چند سال گذشته بابروز بیانضباطیهای مالی و
همچنین توزیع نامناسب منابع مالی کشور،نقدینگی
وبه دنبال آن تورم به صورت افسارگسیخته ای
سیرصعودی پیموده وباعث شده است که درکنار کاهش
قدرت خرید طبقات متوسط به پایین جامعه  ،نوعی
ثروتاندوزی غیرمولدنیزشکل بگیرد که هیچ سودی به
حال تولید و سرمایهگذاریهای مولد اقتصادی ندارد.
به عبارتی در چند سال گذشته ظاهرا تورم گروهی
را فقیرتر و گروه تازه از راه رسیدهای را با فعالیت
سوداگری به جمع ثروتمندان اضافه کرده است.
زمانی که دولت نهم سکان مدیریت اجرایی کشور را
در سال  84در اختیار گرفت ،میزان نقدینگی کمتر از
 90هزار میلیارد تومان و میزان تورم نیز  10.4درصد
بود ،اما در شهریورماه  1392وقتی دولت به شکل
کامل به رییس جمهور منتخب مردم تحویل می شد،
میزان نقدینگی از  600هزار میلیارد تومان عبور کرده
و تورم نیز به  36درصد رسیده بود .این نکته را نیز باید
اضافه کرد که در همین زمان برای نخستین بار رشد
صنعتی منفی شده بود و رقم  -5.9را نشان میداد.
به عبارتی این چند برابر شدن نقدینگی در دوران
دولتهای نهم و دهم نهتنها سودی به حال صنعت
نداشته ،بلکه روند به گونهای سیاستگذاری شده بود
که رشد صنعت قسمت منفی نمودار اقتصادی کشور
را نشان میداد .اگر به جدول تورم از سال 1316
نگاه کنیم ،بهخوبی مشخص است که میزان تورم
 36درصدی در تابستان  92یکی از بزرگترین ارقام
تورم را نشان میدهد .البته از سال 1316در برخی از
سالها میزان تورم تا  40درصد هم رسیده است ،اما
این نکته را نباید فراموش کرد که هیچ دولتی در تاریخ
معاصر ایران به اندازه دولتهای نهم و دهم نفت در
اختیار نداشته است .به معنای دیگر در هشت سال
گذشته چه بسابه مدد درآمدهای نفتی امکان گشودن
بسیاری از گرهها از دست وپای صنعت و تولید فراهم
می بود  ،اما بررسی روندصعودی تورم به عنوان یکی
از مولفههای اقتصادی نشان میدهد که نهتنها این
اتفاق رخ نداده ،بلکه ماشین اقتصاد به سمتی رفته که

بخشهای واقعی اقتصاد هزینه تورم افسارگسیخته را
نیز پرداختهاند .در تاریخ معاصر در سالهای  1329تا
 1332که ایران به دلیل تحریمهای نفتی با مشکالت
اقتصادی دست به گریبان بود ،نرخ تورم حتی به 10
درصد نرسید  ،یا در سالهای  1378و  1379که بهای
هر بشکه نفت به زیر  10دالر میرسد ،نرخ تورم کاهش
هشت درصدی را نشان میدهد (جدول ضمیمه) .
درچنین شرایطی یکی از برنامههای اصلی دولت
تدبیر و امید از همان روزهای نخست کاهش تورم
بود که به نظر میرسد تا امروز مسئوالن دولتی
توانستهاند تا حد قابل توجهی به این وعدة خود
عمل کنند .چند روز پیش اعالم شد که تورم در
پایان اردیبهشت امسال به  28.4درصد رسیده
است .درواقع از شهریور سال گذشته تا پایان
اردیبهشتماه امسال میزان تورم به اندازه 7.6
درصد کاهش یافته است .قرار گرفتن تورم در مسیر

برگشت ،بدون شک میتواند یک امید تازه برای
اقتصاد ایران و تحرک بازارهای مختلف و در رأس آن
بازار سرمایه باشد .کارشناسان اقتصادی همواره بر این
نکته پافشاری میکنند که نرخ تورم شبیه موتور جت
عمل میکند .جتهای جنگنده وقتی روشن میشوند،
دیگر بهسختی میتوان به خاموش شدن آنها فکر کرد،
چون دور موتور جت دائم شتاب میگیرد .تورم نیز از
همین منظر تحلیل میشود که وقتی موتور آن روشن
میشود ،دیگر نمیتوان بهسادگی آن را خاموش کرد،
بلکه باید دور موتور به تدریج به نقطهای بهینه برگردد.
به نظر میرسد در حال حاضر این اتفاق درحال رخ
دادن است ،کاهش حدود 8درصدی نرخ تورم یعنی
یک شروع تازه برای اقتصاد کشور .منتها شک نباید
کرد که این شروع را تنها با رفع موانع کسبوکار در
حوزههای صنعتی و سرمایهگذاری میتوان به هدف
مورد نظر نزدیک کرد.

جدول نرخ تورم

بورس

بورس به شفافیت دولت نیاز دارد
حیدر مستخدمین حسینی

درست تشخیص ندادهاند .در شرایط فعلی نمیتوان
بهسادگی از نوع نظام اقتصادی سخن گفت ،چون
زوایای نظام اقتصادی که در حال برنامهریزی
است ،مشخص نیست .برای اینکه بگوییم چه
نوع نظام اقتصادی در جریان است ،مشکل وجود
داد .این مسئله به ساختار بازار سرمایه ،که هنوز
سرمایهگذاریهای جدید برای آن تعریف نشده
است ،لطمه وارد میکند .اگر میخواهیم از پتانسیل
بورس برای پر کردن چالههای اقتصادی مثل تورم
و رکود و اصالح نقدینگی استفاده کنیم ،باید هرچه
سریعتر به این آشفتگی در نظام اقتصادی پایان
دهیم .برخی از دخالتها در قیمتگذاریهای
شرایط بهبود بازار سرمایه را مشکل میکند .فعالیت
شورای رقابت به عنوان یکی از معاونتهای وزارت
اقتصاد نمونهای واضح از این نوع سیاستهاست.
تعیین نرخ سایر محصوالت تولیدی از جمله
سیمانیها و پتروشیمیها نیز از همین زاویه مانعی
برای بهبود شرایط بازار سهام محسوب میشود.
با این شرایط نباید انتظار داشته باشیم که بورس
تصویری ایدهآل نشان دهد ،بلکه باید انتظار داشته
باشیم که بازار سرمایه واکنش مناسب نشان دهد.

این قیمتگذاریها یک مثال بود تا یادآور شوم ،به
خاطر برخی دخالتها ،قدرت نقدشوندگی (از جمله
مهمترین شاخصهای سهام) با انحراف مواجه شده
است.
باید به سمتی برویم که فضای کسبوکار به نفع
تولید و صنعت تغییر کند و چنین چیزی مستلزم
شفافیت در سیاستها و برنامههای اقتصادی است.
دولت باید دو مشخصة شفافیت و عدم تعمیق رکود
را در دستور کار خود قرار دهد .با این دو مشخصه
میتوان امید داشت که فضای نهچندان مطلوب
بورس تغییر کند .این رویکرد را میتوان اینگونه
نیز تحلیل کرد که دولت مثل زمانی که تعیین نرخ
گاز خوارک پتروشیمیها را به مجلس سپرد ،نباید
بدسلیقگی کند ،یا به عبارتی باید بدسلیقگی را کنار
بگذارد .بسیاری از صنایع مانند همین پتروشیمیها
اگر حمایت شوند ،درآمد بیشتری نصیب کشور
میکنند .بهینهسازی فضای کسبوکار برای
استفاده بیشتر از پتانسیلهای بورس و درآمدزایی
صنایع بدون شک به شفافیت نیاز دارد .در کنار این،
حتما باید برای نظام اقتصادی که مورد استفاده قرار
میدهیم ،تعریف مشخصی داشته باشیم.
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اوضاع بورس به گونهای درآمده است که در تحلیل
و بررسی آن نمیتوان نقش دولت را نادیده گرفت.
بدون شک شرایط فعلی بورس تا حدی به خاطر نوع
رفتار و برنامههای مسئوالن دولتی به وجود آمده
است .باید پذیرفت که در حال حاضر سهامداران
و در رأس آنها سهامداران خرد گرفتار دلسردی
شدهاند و این سردی را میتوان بهخوبی در بازار
سرمایه احساس کرد .اما نکته اینجاست که این
دلسردی عناصری غیرمنطقی و کامال بیربط با
ساختار بورس به وجود آورده است .باید این پرسش
را مطرح کرد که چرا باید عوامل غیرمنطقی تا این
حد در به هم زدن فضای بورس نقش ایفا کنند؟ و
برای یافتن پاسخ این پرسش نیز باید نوع کارکرد
دولت را در حوزة بورس زیر ذرهبین گذاشت .در
چنین شرایطی نمیتوان مسیر حرکت شاخصها را
نیز پیشبینی کرد ،چون به طور طبیعی در فضای
سرد پیشبینیها صحت کافی ندارند .در همین چند
ماه گذشته اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داده است
که به نوبة خود بینظیر و استثنا بود .شاخص بورس
به گونهای رفتار میکرد که شاید تا به حال چنین
تجربهای وجود نداشته است .در همین مدت هنگامی
که شوک مثبت در اقتصاد وجود داشت ،شاخص
رفتار منفی داشت و به کل برعکس رفتار میکرد.
هنوز هم این روند تصحیح نشده است و همچنان
شاخص بازار سرمایه یک شاخص واقعی نیست و
ارزش معامالت نیز روند منطقی را طی نمیکند،
به طوری که اگر بخواهیم شرکتهای فعلی بازار
سرمایه را با توجه به قدمت و شرایط شکلگیری
آنها دوباره ایجاد کنیم ،به ارزش بهمراتب باالتری
از ارزش فعلی بازار دست خواهیم یافت و حتی
محاسبات میتواند شاخص بازار را در آن صورت
تا  90هزار واحد باال ببرد .درواقع ارزش فعلی
بازار سرمایه بهمراتب باالتر از سطوح فعلی است.
برای تحلیل وضع فعلی بورس نمیتوان سرگیجه
یا عدم وجود شفافیت در برنامههای اقتصادی را
نادیده گرفت .فعاالن اقتصادی و سهامداران خرد
توقع دارند که هر چه زودتر برنامههای عملیاتی
دولت کلید بخورد و فضای دلسردکننده بورس
پایان بگیرد .چندین سال اقتصاد کشور به خاطر
وجود غبار و ابهام در محیط صنعت و اقتصاد آسیب
دیده است .به نظر میرسد هنوز تکلیف این ابهام
مشخص نشده است ،به گونهای که بیش از 400
شرکت بورسی هنوز راهکارهای فعالیت خود را

ديد گاه
مريم ميرزايي
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بیکاری از آن مولفههایی است که طی چند
سال گذشته گریبان اقتصاد ایرانی را گرفته
است و درواقع به نشانهای برای اقتصاد ایران
تبدیل شده است که بسیاری از کارشناسان با
اشاره به آن میگویند اقتصاد ایران حال و روز
خوشی ندارد که اگر داشت،بخش قابل توجهی
نیروی انسانی جوان در این اقتصاد سایهنشین
یا آفتابنشین نمیشدند .بدون شک باید به
کارشناسانی که اینگونه اقتصاد ایران را
تحلیل میکنند ،حق داد ،چون در همه جای دنیا
نیروی انسانی نعمتی است که با تکیه بر آن
توسعه در مسیر صعود قرار میگیرد ،نه آن که
این نعمت به نقمت تبدیل شده و فقط نگرانی
برنامهریزان اقتصادی را در مسیر صعود قرار
دهد .در حال حاضر نیز بیکاری یک زنگ خطر
برای مدیران اقتصادی محسوب میشود که
ریشههای این اتفاق نیز عمدتاً در هشت سال
گذشته شکل گرفته است.

نگاهی به ریشه های بیکاری و تاثیر منفی آن بر توسعهء کشور

ساماندهی بيكار ی؛ چگونه؟

دولتی که از سال  84کابینه را در اختیار گرفت ،مدعی بود
که برای همیشه پروندةبيكاری را در اقتصاد ایران میبندد.
شعار ایجاد  2.5میلیون شغل یکی از معروفترین شعارهای آن
دولت بود که کارشناسان اغلب با نقدهای تند و تیز با آن مواجه
میشدند( .آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد از سال
 1385تا سال  1390ساالنه تنها  14هزار شغل ایجاد شده
است ).درآن دوران سرمایهگذاریهای صنعتی بدترین روزهای
خود را مزهمزه میکرد و همزمان با افت تولید و روند کاهش
سرمایهگذاریهای مولد ،دولت از فعالیت خود برای کاهش
بيكاری سخن میگفت .بانک مرکزی در گزارشی مینویسد:
«نرخ رشد ارزش افزودة بخش صنعت و معدن در سالهای
 1389 ،1388و  1390به ترتیب  10 ،5.1و  3.7درصد بود.
این نرخ در سال 91به منفی  9.5درصد رسید» .به عبارتی
باوجود بیشترین و طالییترین درآمدهای نفتی طی هشت
سال گذشته برای نخستین بار نرخ رشد صنعت منفی شد.
جالب اینجاست که بانک مرکزی در گزارش خود
مینویسد که در سال  84و هنگامی که دولت نهم
آغازبه کارکرد ،نرخ رشد ارزش افزودة بخش صنعت
و معدن معادل  13.6درصد بوده است .با چنین
اوضاعی که طی سالهای گذشته برای بازار سرمایه
کشور رخ داده است ،آیا میتوان ادعاهای برخی
مدیران کلیدی وقت را در مورد رفع یاحتی کاهش
بيكاری پذیرفت؟ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران
با وجود اینکه دولتهای مورداشاره سیاستهای
اشتغالزایی زیادی رامطرح و تنها در مورد طرحهای

زودبازده  28هزار میلیارد تومان نیز هزینه کردند ،اما با این
وجود نرخ بيكاری هیچگاه در زمان مدیریت آنها کمتر از
 10درصد نبوده است( .جدول یک) .درواقع آفتی که در
سالهای گذشته به دلیل سیاستهای ناکارآمد اقتصادی در
حوزةسرمایهگذاریهای مولد رخ داده است ،باعث شده تا امروز
بيكاری به عنوان میراثی دردسرساز و برجای مانده ازگذشته
روی دوش اقتصاد ایران بنشیند.

هزینه ایجاد شغل

هزینه ایجاد شغل ،یکی از شاخصهایی است که برای
سیاستگذاریهای اقتصادی هر کشور مهم است و مسئوالن
همیشه با آن ،درباره اینکه چقدر برای ایجاد اشتغال هزینه
کنند ،تصمیم میگیرند .در سال  ،1392به گفته معاون علمی
و فناوری رئیس جمهور متوسط هزینه تولید هر شغل در کشور
 160میلیون تومان و بنا به گفته وزیر کار ،هزینه تولید هر

شغل  20تا  70میلیون تومان بود ،در حالی که در سال ،1383
یعنی  9سال پیش از آن ،متوسط هزینة تولید هر شغل حدود
 44میلیون تومان اعالم شده بود.
تخمین هزینة ایجاد شغل در کشور ،در دولت نهم و دهم
بسیار کمتر اعالم میشد و حتی در مقاطعی از این سالها،
هزینه تولید هر شغل حدود پنج میلیون تومان عنوان
میشد و وامهایی برای تولید مشاغل خانگی در حد سه تا
پنج میلیون تومان هم به مردم اختصاص مییافت .صندوق
مهر امام رضا(ع) نیز برای تولید همین مشاغل کمهزینه
فعالیتهایی را انجام داد ،اما چندان به نتیجه قطعی نرسید.
در پایان کاردولت گذشتة هزینه ایجاد هر شغل در بخش
خانگی ،خرد و خوداشتغالی  ۶میلیون و  ۹۸۲هزارتومان
اعالم شد .البته طبیعی است که هزینه ایجاد مشاغل خرد
در کارگاههای کوچک با هزینه ایجاد شغل در صنایع بزرگی
مانند پتروشیمی یکسان نباشد ،اما وقتی که دولت دربارة
هزینههای شغل «پایدار» صحبت میکند ،میانگین
هزینههای همه مشاغل کمهزینه و پرهزینه را با هم
در نظر میگیرد .از سوی دیگر در چنین تحلیلی
نباید تعریف مسئوالن دولت قبلی از بيكاری ونیز
اشتغال را فراموش کرد .در دولتهای نهم و دهم
اشتغال اینگونه تفسیرشده بود که حتی اگر یک
فرد در هفته فقط یک ساعت در مشاغل کاذب نیز
فعالیت کرده باشد ،بیکار محسوب نمیشود .با این
دیدگاه به طور رسمی مشاغل پایدار و مولد دیگر
*
مالک ارزیابی اقتصاد محسوب نمیشوند.

طبق آخرین برآوردها ،در ایران نیاز است که شش میلیون
شغل پایدار تولید شود تا نرخبيكاری به حد استاندارد خود
برسد و بیکاران صاحب شغل شوند .اگر آنطور که اعالم
شده ،برای هر شغل  160میلیون تومان نیاز باشد ،باید
 960هزار میلیارد تومان در این زمینه سرمایهگذاری شود،
در حالی که کل تولید ناخالص داخلی ایران حدود 450
هزار میلیارد تومان است و میتوان بهراحتی دید که 960
هزار میلیارد تومان رقمی بسیار بیشتر از توان دولت است.
طبق برنامة پنجم توسعه ،باید تا سال آخر اجرای برنامه
نرخ بيكاری کشور به هفت درصد برسد که برای این کار
نیاز به تولید ساالنه یک میلیون و  100هزار شغل است.
این میزان ،مستلزم رسیدن کشور به نرخ رشد اقتصادی
هشت درصدی است .در حال حاضر ،نرخ بيكاری حدود
 18درصد است.
این ارقام بهخوبی نشان میدهند که توسعه در ایران
سالهای  84تا  92یا به عبارتی در سالهایی که
طالییترین درآمدهای نفتی نصیب ایران شد ،چه
فرصت بزرگی را از دست داده است .در چنین شرایطی
به باور اندیشمندان اقتصاد شاید تنها یک راه برای عبور از
شرایط دشواربه جای مانده ازاین گذشته باقی مانده باشد
و آن هم چیزی نیست جز هموار کردن هر چه بیشتر
مسیر فعالیتهای تولید ،سرمایهگذاریهای خصوصی و
بازگرداندن رونق به بازار سرمایه ،ناشی از فعل و انفعاالت
در رفتار بخشهای واقعی اقتصاد .اگر اینگونه شود و اگر
صنعتگران و سرمایهگذاران خصوصی بتوانند سفیران
افزایش سرعت بازگشت واقع بینی متکی برخردورزی
درعرصه اقتصاد به کشور شوند ،آن وقت میتوان امید
داشت که با شتاب بیشتری نابسامانی ها سامان یابند.
* بیکار در اقتصاد به فردی گفته میشود که در سن

کار ( ۱۵تا  ۶۵سال) و جویای کار باشد ،اما شغل یا منبع

درآمدی پیدا نکند .بر این مبنا کودکان و افراد مسن از
آن جهت که قادر به انجام کار نیستند ،جزو جمعیت فعال
به حساب نمیآیند .جمعيت فعال ،بنا به تعريف کنفرانس
بينالمللى آمارشناسان ،مرکب از افرادى است متشکل

از زنان و مردان که نيروى آمادهاى را براى توليد کاالها و

خدمات تشکيل مىدهند .به عبارتی دیگر جمعيت فعال
سودمند هستند و به توليد ثروت و خدمات اقتصادى

مىپردازند.

اشتغال و دولت

ایجاد اشتغال رابطه تنگاتنگی با تولید ناخالص داخلی دارد .اگر ادعا شده است که ساالنه یک میلیون شغل به وجود
آمده ،ما فرض میگیریم که  800هزار شغل ساالنه ایجاد شده است .جمعیت فعال کشور در حدود  20میلیون نفر
است .ایجاد  800هزار شغل به مفهوم رشد چهار درصدی در اشتغال است .اگر در اقتصاد ما اشتغال چهار درصد رشد
پیدا کند ،یعنی تولید ناخالص داخلی به تناسب آن باید در حدود شش تا هفت درصد رشد داشته باشد .این درحالی
است که در حال حاضر آمارها نشان میدهد که رشد ناخالص داخلی در حدود دو درصد است .چگونه میشود که
اشتغال رشد کند ،اما تولید ناخالص ملی رشد نکند .اشتغال یک مقوله کالن در اقتصاد است که با متغیرهای کالن
دیگر اقتصادی قابل سنجش و اندازهگیری است .از طرف دیگر اگر دولتی میگوید چهار درصد رشد اشتغال داشته
است ،باید رشد اقتصادی شش درصد نیز داشته باشد .بنده آمارهای غیررسمی را که گفته میشود رشد اقتصادی
منفی شده ،مالک قرار نمیدهم .تا نیمه دوم سال گذشته این ادعا هنوز وجود داشت که رشد اقتصادی در حدود
دو درصد بوده است ،پس با ایجاد  800هزار شغل چرا رشد اقتصادی به شش درصد نرسیده است؟ بنابراین اگر
دولتی مدعی است که در زمینة اشتغال موفق عمل کرده است ،باید نتیجة آن در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی
منعکس شود .متاسفانه شواهد اقتصاد ایران نشان میدهد که این اتفاق رخ نداده است و دولت قبل تنها در آمار و
ارقام ادعا میکند که موفق عمل کرده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه میزان رشد اشتغال از سال  85تا سال  91کمتر از میزان رشد جمعیت فعال کشور بوده است،
باعث شده نرخ بيكاری از حدود  12به  14درصد افزایش پیدا کند .این افزایش نرخ بيكاری در آمار مرکز آمار ایران گزارش
شده است .درحال حاضر نرخ بيكاری در تمامی گروههای جامعه به ویژه نرخ بيكاری تحصیلکردهها با رشد چند برابری
مواجه شده است .نکتة مهم دیگر نیز این است که در حال حاضر معضل جدیدی در زمینه بيكاری در برخی گروههای شاهد
هستیم که پیش از این در کشورهای پیشرفته سابقه داشته است .باتوجه به اینکه در کشورهای پیشرفته به علت پایین بودن
رشد جمعیت ورودیها به بازار کار چندان زیاد نیستند ،عمدتا رشد بيكاری در صورتی رخ میدهد که بنگاهی ورشکست
شود یا سازمانی تعدیل نیرو کند یا کارمندان خود را اخراج کند .در نتیجه بيكاری در بین گروه سنی  30سال به باال بیشتر
رخ میدهد .در ایران عمده نرخ بيكاری در سالهای  70تا  75مربوط به جمعیت  20تا  30سال بود که این افراد عمدتا به
علت نداشتن تجربه کاری ممکن بود شغل خود را از دست بدهند .اما در حال حاضر برای اولین بار در بین سالهای  85تا
 90افراد باالی  30سال که شغل خود را از دست دادهاند ،به نسبت سال  85در سال  90به دو برابر رسیدهاند .یعنی براساس
آمارهای مستند در سال  85از جمعیت  30سالهها و باالتر 650 ،هزار نفر بیکار وجود داشت و اکنون در سال  90به یک
میلیون و  320هزار نفر میرسد .یعنی در حدود  700هزار نفر بر اثر تخریب شغل ،ورشکستگی یا تعطیلی بنگاهها ،اخراج و
تعدیل کارکنان در شرکتها و سازمانها از بازار کار خارج شدهاند .درواقع تمام شواهد و قرائن نشان میدهد بيكاری در دولت
نهم و دهم تشدید شده است و نرخ بيكاری با وجود وعدههای دولت در ریشهکنی معضل بيكاری با رشد همراه شده است.
البته نباید تنها از نهاددولت توقع ایجاد اشتغال را داشت .دولت باید بسترهای الزم برای شکلگیری شغل را فراهم
کند .این جامعه است که خود شغل ایجاد میکند .متاسفانه در دولتهای نهم و دهم طوری عمل شد که این توقع را
در جامعه ایجاد کرد که متولی ایجاد اشتغال در جامعة دولت است .در حالی که این تفکر درست نیست .دولت باید
بسترها و حمایتهای الزم را ایجاد کند و درنتیجه با بهبود فضای کسبوکار ،وضعیت اقتصادی کشور ،ایجاد تعامل در
سطح بینالمللی و ورود سرمایه به کشور ،افزایش انگیزههای بخش خصوصی ،ایجاد ثبات پولی و مالی ،کنترل تورم،
شفافسازی اطالعات و آمارها و ...زمینة رشد اشتغال ایجاد کند .دولت نباید به ارگانی برای ایجاد اشتغال تبدیل شود.
این امر اشتباه است و با کوچکسازی دولت و کاهش تصدیگری آن در تضاد است .بلکه دولت باید با ایجاد زمینه
رشد اشتغال و حمایتها از بخش خصوصی اعتماد عمومی را جلب کند و درنهایت با مشارکت اجتماعی به سمت رفع
بحران بيكاری و توسعه اشتغال و از میان رفتن بيكاری گام بردارد.

حسین راغفر ،كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه

سرمایهگذاری را تقویت کنید

آمارها اوضاع نامطلوبی را برای اقتصاد ایران نشان میدهند که حاکی از هشت سال بیعملی
یا بدعملی در اقتصاد کشور است .آخرین اطالعات مرکز آمار ایران مطرح میکند که در سال
 92نرخ بيكاری بین نیروی کار در ایران  26درصد بوده است .درواقع در سال  92به دلیل
رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته که ناشی از اجرای بد اقتصاد در سالهای قبل از آن
بود ،این نرخ شکل گرفته و روی دست اقتصاد ایران مانده است .به عبارتی طبیعی است که
اقتصاد ایران چنین نرخی را در مجموعه اطالعات خود تحمل کند .نرخ  26درصدی بيكاری
جوانان دو برابر نرخ  12.2درصدی بيكاری کل است که این مسئله بر اساس تعاریف اقتصادی
گویای این واقعیت تلخ است که ما از حیث بيكاری در منطقة بحران ایستادهایم .البته این به
معنای آن نیست که همه چیز تمام شده است و هیچ امیدی نباید داشت ،بلکه شک نباید کرد
که با تدابیر ویژه میتوان ورق را برگرداند .در چنین شرایطی بهترین کار تقویت تولید است.
زمانی که رکود رشد شدیدی دارد ،بعد از آن تورم نیز خود را بهوضوح با وزن بیشتری نشان
میدهد .برای مقابله با این وضعیت باید صنعت ،بنگاههای تولید و واحدهای سرمایهگذاری

را که طی هشت سال گذشته ورشکست شدهاند ،تقویت کرد .ایجاد بستههای حمایتی برای
تقویت سرمایهگذاران که به سمت رشد مولدگرایی بروند ،بهترین اقدام برای دور شدن از
بحران است.
بدون شک البته دولت تدبیر و امید با مشکالت مالی زیادی دستوپنجه نرم میکند .اما
در هرصورت پادرمیانی کردن دولت برای حل مشکالت اشتغالزایی جوانان کافی است تا
قدمی نو باشد در راستای شکفتن این منابع عظیم انسانی .سرمایهگذاران و شرکتهای
سرمایهگذاری اگر ببینند که واقعا موانع ازسرراه آنها برداشته میشود و برنامهریزان اقتصادی
نیز قصد دارند با قدرت واحدهایی را که طی سالهای گذشته آسیب دیدهاند ،ترمیم کنند،
حتما به سمتی میروند که اقتصاد ایران بیشتر خاصیت مولدبودن و مولدگرایی را لمس کند.
اکنون اقتصاد ایران به سمتی رفته است که نباید زمان را از دست داد و باید هر چه زودتر
زمینة رشد و بلوغ تولید را مهیا کرد .در غیر این صورت پدیدههایی مثل بيكاری ،رکود و تورم
هوای توسعه را در ایران تیره وتار میکنند.
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افرادى را در برمىگيرد که از لحاظ اقتصادى داراى فعاليت

غالمعلی فرجادی ،كارشناس اقتصادي
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مدیریت استراتژیک

دکتر سیداصغر ابنالرسول

مدیر طرح و برنامة شرکت سرمایهگذاری خوارزمی

مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ،اجرا و ارزیابی استراتژی و برنامههای استراتژیک است كه سازمان را قادر میسازد لحظه به
لحظه شرایط داخل سازمان و شرایط محیطی را پایش کرده و به چشمانداز خود نزدیک شده و میزان پیشرفت و احیانا موانع پیشرفت
را مشخص و برنامهها را بهنگام کند و همچنین متناسب با تغییرات در محیط تجارت درصورت لزوم استراتژی را اصالح کند .در جهان
امروز که کشورها به شرکتهایشان شناخته میشوند و رقابت بین شرکتها برای بقا و رشد و خارج کردن رقیب از صحنة رقابت کمتر
از کارزاری تمامعیار نیست ،اهمیت مدیریت استراتژیک بیشتر از هر زمان رخ نشان داده است.
این مقاله سعی کرده است مدیریت استراتژیک را تشریح کرده و مدلهای مختلف آن را مورد کندوکاو قرار دهد تا خواننده متناسب با
شرایط شرکت خود مدلی مناسب را انتخاب کند و به کار گیرد.

کلید واژگان :استراتژی ،مدیریت استراتژیک،
محیط ،اهداف بلند مدت
چشمانداز سازمانها و اهداف بلندمدت آنها بهویژه
در شرایط رقابت شدید امروز ،بدون برنامهریزی
محقق نمیشوند .باید سازمانها منابع کلیدی
محدود خود را برای تحقق اهداف بلندمدت (که
معموال بلندپروازانه هستند) در چالشهای اساسی

که سازمان را احاطه کردهاند ،چنان بهینه بهکار
بگیرند که هیچ رقیبی نتواند و جایگاهی را به خود
اختصاص دهند که آرزوی رقیبانشان است و این
فقط و فقط با مدیریت استراتژیک میسر میشود.
مدیریت استراتژیک با برنامهریزی استراتژیک ،اجرا
و پایش استراتژیک این کار را انجام میدهد ،چون
برنامهریزی ضامن تحقق اهداف و پایش ضامن

اجرای برنامه است.
مدیریت استراتژیک
مجموعة تصمیمها و اقدامات مدیریتی است که
عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین میکند.
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی
(هم محیط داخلی و هم محیط خارجی) ،تدوین

استراتژی (برنامهریزی بلندمدت یا استراتژیک)،
اجرای استراتژی ،ارزیابی و پایش .بنابراین
مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر
فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایة توجه
به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تاکید دارد.
در ابتدا به جای واژه مدیریت استراتژیک از
عبارت سیاست بازرگانی استفده میکردند که
در برگیرنده فعالیتهای همچون برنامهریزی
بلندمدت و استراتژی بود .اما واقعیت این
است که سیاست بازرگانی جهتگیری کالن
مدیریتی دارد و عمدتا به محیط داخلی سازمان
و یکپارچهسازی بسیاری از فعالیتهای اصلی
سازمان به طرزی مناسب توجه دارد .مدیریت
استراتژیک به عنوان یک حوزة مطالعاتی
دربرگیرندة موضوعات اساسی است و تاکید
بیشتر بر محیط خارجی دارد ،بنابراین ترجیح
دادند عبارت مدیریت استراتژیک را جایگزین
سیاست بازرگانی کنند.

ویژگیهای تصمیمهای استراتژیک
 نادر بودن :تصمیمهای استراتژیک در چهارچوباستراتژی برای تحقق اهداف استراتژیک اتخاذ
میشود ،ولی ممکن است اتفاقی باشند و مشخصا
سابقهای برای پیگیری و دنبال کردن نداشته
باشند ،چون با بهوجود آمدن شرایطی که قبال
تصور هم نمیشد ،این تصمیم اتخاذ شده است و
به این دلیل نادر هم هستند.
 نتیجة محور بودن :تصمیمهای استراتژیکبرای تحقق اهداف استراتژیک اتخاذ میشود
نتیجتا نتیجهمحور هستند.
 هدایتگر بودن :تصمیمهای استراتژیک باید درتصمیمهای کماهمیتتر و انتخاب اقدامات بعدی
در سازمان مبنا بوده و مورد توجه و استفاده قرار
گیرد.
فرایند مدیریت استراتژیک
در بیشتر منابع فرایند مدیریت استراتژیک در
سه مرحله ،تدوین استراتژی ،اجرای استراتژی
و ارزیابی یا پایش استراتژی ،خالصه شده است.
ولی جهت بسط دادن این موضوع و پرداختن
جزئی به آن مراحل فرایند مدیریت استراتژیك
به صورت هفت گام متوالی و مستمر زیر
تقسیمبندی شده است:
 -1تعیین ارکان جهتساز سازمانی
 ماموریت چشمانداز ارزشها -2تجزیه و تحلیل محیط و داخل سازمان
 -3تعیین موقعیت استراتژیک
 -4تعیین و تدوین اهداف استراتژیک و
استراتژی
 -5بسترسازی و اجرای برنامههای استراتژیک
 -6پایش(كنترل) برنامههای استراتژیک
یك مدیر استراتژیک باید در هر زمان و همزمان
هم به برنامهریزی استراتژیک و هم به اجرای
استراتژی و هم به پایش(كنترل) استراتژیک
بپردازد .بنابراین فرایند مدیریت استراتژیك
به صورت زیر تعریف میشود« :مدیریت
استراتژیك عبارت است از هنر و علم تدوین،
اجرا و ارزیابی تصمیمات کالن سازمان -با تاكید
بر یكپارچهسازی عوامل مدیریت ،بازاریابی،
امور مالی ،تولید یا خدمات ،تحقیق و توسعه و
سیستمهای اطالعاتی و غیره -جهت رسیدن به
اهداف استراتژیک سازمانی».
پایهگذاری جهتگیریهای سازمانی
(تعیین ارکان جهتساز)
مدیران ابتدا اقدام به تعیین جهتگیریهای
سازمانی میکند .چهار عنصر اساسی در همین
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اصطالحات کلیدی در مدیریت استراتژیک
 استراتژیستها :افرادی که مسئول موفقیت یاشکست سازمان هستند .این افراد عنوانهای شغلی
مختلفی دارند :مانند مدیرعامل ،رئیس ،مالک ،رئیس
دانشگاه ،رئیس دانشکده .استراتژیستها از نظر
نگرش ،ارزش ،اصول اخالقی ،خطرپذیری ،توجه به
مسئولیتهای اجتماعی ،توجه به سودآوری ،توجه
به هدفهای بلندمدت یا کوتاهمدت و شیوه مدیریت
با هم متفاوتاند.
 بیانیه ماموریت :سندی است که یک سازمانرا از سایر سازمانهای مشابه متمایز میکند.
در بیانیه ماموریت پرسشهایی که پیش روی
استراتژیستها وجود دارد ،مطرح میشود ،یعنی
«ما به چه کاری مشغول هستیم« ،».مشتریان
ما کیستند»« ،ارزشهای اساسی ما چیست»،
«بازار رقابت ما کجاست» و با «روش اساسی
مشتری خود را راضی میکنیم (جهتگیری
اساسی ما چیست)» این بیانیه بیانگر ارزشها
و اولویتهای یک سازمان است.
 فرصتها و تهدیدات خارجی :مقصود رویدادهاو روندهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری،
قانونی ،دولتی و رقابتی است که میتوانند به
میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان
برسانند .فرصتها و تهدیدها به میزان زیادی
خارج از کنترل یک سازمان است ،از این رو از
واژة «خارجی» جهت طبقهبندی آنها استفاده
میکنند .اصل اساسی مدیریت استراتژیک این
است که سازمانها باید برای بهره جستن از
فرصتهای خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از
تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها در صدد
تدوین استراتژی برآیند .به این دلیل شناسایی،
نظارت و ارزیابی فرصتها و تهدیدات خارجی
میتواند موفقیت سازمان را تضمین کند .گاهی
فرایند انجام دادن تحقیق و گردآوری و همگون
ساختن اطالعات خارجی را بررسی عوامل

خارجی مینامند.
 نقاط قوت و ضعف داخلی :این موارد درزمرة عوامل قابل کنترل سازمان قرار میگیرند
که سازمان آنها را به شیوهای بسیار عالی یا
بسیار ضعیف یا بین آنها انجام میدهد .یکی
از فعالیتهای مدیریت استراتژیک این است
که نقاط قوت و ضعف واحدهای سازمانی را
شناسایی و آنها را ارزیابی کند .سازمانها
میکوشند استراتژیهایی را به اجرا درآورند که
نقاط قوت داخلی تقویت شود و ضعفهای داخلی
برطرف گردد یا بهبود یابد .نقاط قوت و ضعف هر
سازمانی در مقایسه با وضع سازمانهای رقیب
تغییر میکند .یکی از اطالعات مهم این است
که سازمان از نقاط قوت و ضعف نسبی خود
آگاه شود .از راههای بسیار زیادی میتوان عوامل
داخلی سازمان را محاسبه کرد؛ مانند محاسبه
نسبتها ،تعیین میزان عملکرد و مقایسه این
عوامل با میانگین دورههای گذشته .همچنین
میتوان برای بررسی عوامل داخلی مانند روحیة
کارکنان ،کارآیی تولید ،اثربخشی تبلیغات و
میزان وفاداری مشتریان از تحقیقات پیمایشی
استفاده کرد.
 هدفهای بلندمدت :یعنی نتیجههای خاصیکه سازمان میکوشد در راستای ماموریت خود
به دست آورد .مقصود از دورة بلندمدت ،دورهای
است که بیش از دو سال باشد .این اهداف برای
موفقیت سازمان الزم و ضروری هستند ،چون که
تعیینکنندة مسیر آن است .هدفهای بلندمدت
میتوانند چالشگر ،قابل سنجش ،باثبات ،معقول
و روشن باشند.
 استراتژی :بهترین راهی است که سازمانمیتواند از آن راه به هدفهای اساسی و بلندمدت
خود دست یابد.
 سیاستها :مقصود از سیاستها ،رهنمودها،مقررات و رویههایی است که سازمان برای دستیابی
به هدفهای اعالم شده رعایت میکند.
 الگوی مدیریت استراتژیک :از نظر منطقینقطة آغاز بحث درباره مدیریت استراتژیک این
است که کار را با تعیین ماموریت ،هدفهای
بلندمدت ،بررسی شرایط داخلی و محیطی
کنونی و تعیین استراتژی سازمان ،آغاز کنیم.
زیرا وضع یا شرایط کنونی یک سازمان میتواند
بیانگر استراتژیهای مشخص و معین باشد
و حتی امکان دارد یک مسیر مشخص (راه یا
گزینه مورد نظر استراتژیستها) را نشان دهد.
هر سازمان خواه ناخواه دارای یک ماموریت،
هدفهای بلندمدت و استراتژیهاست ،حتی
به شیوهای آشکار طرحریزی ،نوشته یا گزارش
نشوند .فرایند مدیریت استراتژیک پویا و مستمر
است .تغییر در هر یک از ارکان الگو موجب تغییر
در برخی دیگر یا همه اجزای تشکیلدهنده
الگوی مزبور خواهد شد .برای مثال یک تغییر یا
جابهجایی در سیستم اقتصادی میتواند موجب
پیدایش فرصتهای بزرگی شود و نیاز به این

دارد که در استراتژیها و هدفهای بلندمدت
تجدید نظر شود.

راستا «ماموریت سازمانی»« ،چشمانداز سازمانی»،
«ارزشهای سازمانی» و «خطمشیهای سازمانی»
هستند .این چهار مفهوم به منزله اتصالدهنده
عناصر سازمانی است و بیانگر ماهیت ،چگونگی
و نحوة جهتگیریهای سازمانی هستند .ماموریت،
معادل فلسف ة وجودی ،ارزشها ،به منزلة اصول
اعتقادی دیرپا و اساسی و چشمانداز ،حكم تصویر زندة
سازمان در آیندهای تعریفشده و خطمشیها بایدها
و نبایدهایی است که باید در طول چشمانداز رعایت
شود و از ارزشها ناشی شده است.
تجزیه و تحلیل محیط و داخل سازمان
 تجزیه و تحلیل محیط عبارت است از مطالع ةمحیط سازمان در راستای شناسایی عوامل محیطی
كه بر عملكرد سازمان تاثیر بسزایی دارند .مدیران
هر از چندگاه به منظور درك بهتر رویدادهای

و مقادیر چهار مورد مذکور مبادرت به تعیین موقعیت
استراتژیک شرکت میکنیم و مشخص میشود که در
کدام یک از موقعیتهای قوت-فرصت ،قوت-تهدید،
ضعف-فرصت و ضعف-تهدید هستیم تا براساس آن
در مرحلة بعد استراتژی مناسب انتخاب شود.
تعیین و تدوین اهداف استراتژیک و استراتژی:
مدیران براساس موقعیت استراتژیک و همچنین
براساس چشمانداز اهداف استراتژیک را مشخص کرده
و آماده تعیین استراتژی سازمان هستند .ممکن است
چشمانداز  15یا  20ساله باشد ،ولی اهداف استراتژیک
معموال برای پنج سال انتخاب میشوند .پس از تعیین
اهداف استراتژیک و برای تحقق آن استراتژی تعیین
میشود .تعیین استراتژی عبارت است از فرایند تعیین
مسیر کالن عملكرد مناسب جهت دستیابی به
اهداف استراتژیک در راستای چشمانداز سازمان .به
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درونسازمانی و برونسازمانی از یك سو و افزایش
تناسب استراتژیهای اتخاذشده با محیط سازمانی از
سوی دیگر ،اقدام به تجزیه و تحلیل محیطی میکنند.
یك مدیر برای تجزیه و تحلیل كارآمد و موثر محیط
سازمانی باید از ساختار ،شرایط و روند تغییرات آتی
محیط سازمان آگاهی داشته باشد .محیط سازمانی
معموال در سه سطح تجارت ،صنعت مربوطه و مسائل
محیطی نزدیک شرکت دستهبندی میشود.
 تجزیه و تحلیل داخل سازمان عبارت است از بررسیشرایط داخلی سازمان در مقایسه با رقبا در ابعاد مالی،
نیروی انسانی ،سامانههای مدیریتی ،ماشینآالت و
سختافزارها،محصوالت،کیفیتمحصوالت،مزیتهای
رقابتی ،مکان شرکت و مواد اولیه و غیره.
تعیین موقعیت استراتژیک
بعد از بررسی عوامل محیطی و تعیین دقیق فرصتها
و تهدیدها و بررسی عوامل داخلی و تعیین نقاط قوت
و نقاط ضعف شرکت براساس وزندهیهای انجامشده

ی میبایست تحلیلهای محیطی
عبارت دیگر استراتژ 
را منعكس كرده و منتج به رسیدن به چشمانداز شده
یا زمینة تحقق آن را فراهم کند.
بسترسازی و اجرای استراتژیها
بسترسازی و اجرای استراتژیها پنجمین مرحله از
فرایند مدیریت استراتژیك است كه استراتژیهای
تدوینشده را به مرحل ة اجرا میگذارد .اما بسترهای
كارآمدی كه مدیران بنا نهادهاند ،بدون یك اجرای
منظم و برنامهریزیشده عمال بیفایده است .جهت
اجرای موفقیتآمیز استراتژیها به چهار مهارت
بنیادین نیاز است:
 مهارت تعامل :كه عبارت است از توانایی اداره كردنافراد طی اجرای استراتژی .مدیرانی كه ترسها و
ناامیدیهای سایرین در رابطه با اجرای یك استراتژی
جدید را درك میكنند ،آمادگی این را دارند كه
بهترین اجراكننده باشند .این مدیران تاكیدشان بر
اعضای سازمان و گفتوگو برای یافتن بهترین روش

برای به اجرا درآوردن استراتژی است.
 مهارت تخصیص:كه عبارت است از تواناییتهیه و تدارك منابع سازمانی ضروری برای
اجرای یك استراتژی .مجریان موفق استراتژیها
دارای استعداد زیادی در برنامهریزی امور،
بودجهبندی مالی و زمانی و تخصیص سایر منابع
بحرانی هستند.
 مهارت نظارت :كه عبارت است از توانایی استفاده ازاطالعات برای مشخص كردن این امر كه آیا مانعی بر سر
اجرای استراتژی به وجود آمده است یا خیر.
مجریان استراتژیها در صورتی موفق میشوند كه
سیستمهای بازخور اطالعاتی بهوجود آورند و پیوسته
از وضعیت اجرای استراتژیها گزارش بگیرند.
 مهارت سازماندهی :كه عبارت است از توانایی ایجادیك شبكه از افراد در سرتاسر سازمان كه میتوانند به
در اجرای استراتژی ،كمك كنند .مجریان موفق این
شبكه را طوری طراحی میكنند تا افرادای را كه در
بر میگیرند ،بتوانند از عهد ه انواع خاصی از مشكالت
قابل پیشبینی برآیند.
به طور كلی ،اجرای موفقیتآمیز یك استراتژی
نیازمند افراد كارآمد ،تخصیص منابع موردنیاز ،نظارت
بر روند اجرا و حل به موقع مشكالت برخاسته طی
اجرا هستند و شاید بتوان گفت كه تجربه ثابت كرده
است كه دانستن اینكه چه افرادی میتوانند مشكالت
را حل كنند و قادرند به محض بروز مشكالت به رفع
آنها بپردازند ،از مهمترین ضروریات است.
پایش (كنترل) استراتژیک
كنترل استراتژیک به عنوان آخرین گام
مدیریت استراتژیك ،شامل نظارت و ارزیابی
فرایند مدیریت استراتژیك به عنوان یك كل
بوده ،نقش تضمین عملكرد مناسب این فرایند
را داراست .كنترل تمامی ابعاد تجزیه و تحلیل
محیطی ،پایهگذاری جهتگیریهای سازمانی،
تعیین و تدوین استراتژیها ،اجرای استراتژیها،
حتی نحوه كنترل استراتژیها را در بر دارد.
شایان ذكر است كه جهت اجرای استراتژیها
میبایست آنها را به تاكتیك و برنامههای عملی
مربوط تقسیم کرد .پرواضح است كه استراتژیها
محقق نمیشوند ،مگر اینكه برنامههای عملی
مربوط اجرا و كنترل شوند.
در شکل زیر میتوان فرایند مدیریت استراتژیک
مشاهده کرد:

نمونهای از انواع استراتژیها
مقایسهای كه هرسازمانی بین مهارتها ،منابع داخلی،
فرصتها و ریسكها میکند و راه مناسب و كارآمدی
برای پاسخگویی به شرایط انتخاب میکند ،منجر به
انتخاب استراتژی میشود.

استراتژیهای توسعه
 افقی :تملک یا کنترل روی شرکتهای رقیب. رو به جلو :تملک یا کنترل روی توزیعکنندگان وخردهفروشان.
 -رو به عقب :تملک یا کنترل روی تامینکنندگان.

دومين همايش مديران گروه خوارزمي  28و  29خرداد برگزار ميشود

ت ساله گروه خوارزمي در مشهد
پايش برنامه هف 

استراتژیهایمتمرکز
 رسوخ در بازار :افزایش سهم بازار محصوالت یا خدمات ازطریق تالشهای بیشتر بازاریابی.
 توسعه بازار :عرضه محصول یا خدمات فعلی در مناطقجغرافیایی جدید.
 توسعه محصول :افزایش فروش از طریق بهینهسازی محصولیا خدمات فعلی یا ارائه محصول یا خدمات جدید.
استراتژیهای تنوع
 تنوع همگن :ارائة محصول جدید ولی مرتبط با محصوالتقبلی.
 تنوع غیرهمگن :ارائة محصول جدید ،ولی غیرمرتبط بامحصوالت قبلی.
 افقی :ارائة محصول جدید و غیرمرتبط به مشتریان فعلیشرکت.
استراتژیهای تدافعی
 مشارکت :تشکیل یک سازمان جدید با حمایت و همکاریدو یا چند شرکت.
 کاهش :تجدید ساختار فعالیتها و هزینهها به منظورجلوگیری از کاهش فروش و سود.
 واگذاری :فروش یک بخش یا جزئی از شرکت. انحالل :فروش تمامی دارایی شرکت به منظور کسب ارزشملموس آنها.
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سازمان مدیریت صنعتی1383 ،
 -7آرمسترانگ ،مایكل ،مدیریت استراتژیك منابع انسانی ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،مترجمان :سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی1381 ،
 -8فنیری ،دیانا سی ،مدیریت اقتضایی ،انتشارات میر ،مترجم ناصر
میرسپاسی1384 ،
 -9شکری ،مصطفی ،کنکاشی در شناخت مدیریت استراتژیک ،نشریه
مدیریت (انجمن مدیریت ایران) شماره  ،54 ،53آبان 1380
Lusk, Sandra, Paley , Staci , Spanyi , Andrew,” The -10
Evolution of Business Process Management
2005 as a Professional Discipline”, BP Trends , June
Horwath, Rich, “The Evolution of Business Strategy”, -11
2006 ,Strategic Thinking Institute
پانوشتها:
Mission Statement
External Opportunities and Threats
Internal Strengths and Weaknesses
Long-Term Objectives
Policies
Organizational Mission
Organizational Vision
Organizational Values
Interacting skill
Allocating skill
Monitoring skill
Organizing skill

دومين همايش مديران گروه خوارزمي  28و  29خردادماه جاري با هدف پايش برنامة هفت
ساله اين گروه در شهر مشهد برگزار ميشود.
برپايه اين خبر ،مجموعه اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شرکتهاي زيرمجموعه گروه
خوارزمي به همراه مديران ستادي و مشاوران مديرعامل شرکت سرمايهگذاري خوارزمي
(سهامي عام) در شهر مشهد گردهم ميآيند تا دربارة برنامة هفت ساله گروه خوارزمي به
تبادل آرا بپردازند.
نخستين همايش مديران گروه خوارزمي در روزهاي  30بهمن تا اول اسفند ماه  1392در شهر شيراز
برگزار شد .در آن همايش ،براي نخستين بار به طور رسمي از برنامه هفت سالة گروه خوارزمي رونمايي
و مقرر شد تا شرکتهاي وابسته به گروه خوارزمي در چهارچوب اين برنامة راهبردي و متناسب با
حوزة فعاليت خود ،براي شرکت متبوع خود برنامة تدوين کنند .از اين رو ،مديران گروه خوارزمي در
همايشهاي دورهاي خود تالش دارند با تبادل آرا ،همافزايي و برنامهريزي دقيقتر و بهتر به سوي
تحقق کامل اهداف مندرج در برنامه هفت ساله خوارزمي گام بردارند( .گزارش کامل همايش مديران
گروه خوارزمي در شيراز در شمارههاي گذشتة نشرية وخارزم منتشر شده است).
به گفته دکتر حجتاهلل صيدي ،مديرعامل شرکت سرمايهگذاري خوارزمي ،اين شرکت
با توجه به بررسي تحوالت اقتصاد جهاني ،منطقهاي و داخلي ،مزيتهاي نسبي کشور
و منطقه و همچنين بررسي فرصتهاي سرمايهگذاري در صنايع مختلف و به استناد
تحليلها و گزارشهاي کارشناسي ،اقدام به تدوين برنامه راهبردي هفت ساله خود (31
خرداد  1392الي  31خرداد  )1399کرده است .اين برنامه راهبردي امکان ميدهد تا
شرکت ضمن شناسايي فرصتها و تهديدهايي که متوجه هر يک از صنايع موجود در
پرتفوي سرمايهگذاريهاي شرکت است و نيز تجزيه و تحليل وضعيت صنايع برتر در بازار
سرمايه در چشمانداز هفت ساله پيشروي کشور ،گامهاي موثري در جهت دستيابي به
هدف ارزشآفريني بيشتر براي سهامداران بردارد.
دکتر صيدي پيش از اين در گفتوگوي مبسوطي با وبسايت رسمي شرکت سرمايهگذاري
خوارزمي گفته بود :گروه سرمايهگذاري خوارزمي با توجه به برنامة راهبردي خود ،قرار
گرفتن در ميان پنج شرکت برتر سرمايهگذاري و هلدينگهاي کشور را از نظر ارزش
جمع داراييها در ترازنامه ،سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده است ،به طوري که جمع
داراييهاي شرکت در سال ( 1399يعني در پايان برنامه هفت ساله) معادل يک درصد از
رقم توليد ناخالص داخلي کشور به نرخ جاري باشد.
به گفتة او ،با توجه به چشمانداز و ماموريت تعيينشده در برنامه راهبردي ،شركت
سرمايهگذاري خوارزمي در نظر دارد با گسترش فعاليتها در زمينههاي مختلف با محوريت
سرمايهگذاري در صنايع انرژي ،ساختمان ،معادن و صنايع معدني ،بانکداري ،فناوري
اطالعات و بازرگاني به يکي از شرکتهاي برتر سرمايهگذاري تبديل شود و با کسب سود
خالص حداقل  85هزار ميليارد ريال در سال مالي منتهي به  31خرداد  1399داراي
باالترين نرخ بازده داراييها در بين شرکتهاي سرمايهگذاري کشور باشد ( .متن کامل اين
مصاحبه در وبسايت شرکت سرمايهگذاري خوارزمي قابل دسترسي است).
گزارش مشروح اين همايش در شمارههاي آينده " وخارزم" منتشر خواهد شد.

همين حوالي

کنترل و ممیزی ریسک اثربخش
و اهمیت آن در فرایندهای تجاری
دكتر عليرضا پاكزاد

مشاور مديرعامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
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در دنیای تجاری امروز همة عوامل در حال تغییر هستند
و تغییرات نیز غیرقابل پیشبینی محسوب میشوند و
نمیتوان از آنها گریخت .به نظر میرسد که روزبهروز نیز
پیچیدگی این تغییرات افزایش مییابد .بنابراین طبیعی
است که در چنین شرایطی به ریسک (خطر) موجود در
زمینة اجرای فرایندهای تجاری توجه میشود.
در طول تاریخ ،همواره فعاالن تجاری ریسک را به عنوان
پدیدهای مورد ارزیابی قرار دادهاند که زیانآور است و باید
تحقق و اندازة آن به حداقل برسد ،یا تا حد ممکن اثرات
مخرب آن کاهش یابد .در سالهای اخیر ،افزایش نظاممند
انتظارات در اجرای امور تجاری ،این فعالیتها را به سمت
مصرف قابل مالحظة منابع برای شناسایی ریسک هدایت کرده
است .همچنین سهامداران نیز به نوبة خود انجام بررسیهای
دقیق را در زمینة ایجاد شرایط و نحوة مواجهة فرایندهای
تجاری با ریسک و استقرار به موقع روشهای کنترل آن آغاز
کردهاند .تقاضای افزایشیافته برای به وجود آوردن شفافیت
در زمینة ریسک ،معموال تامین نمیشود ،یا تامین آن در یک
چهارچوب زمانی معین تحقق نیافته است .در مجموعه محیط
اقتصادی امروز ،شناسایی ،مدیریت و برجستهسازی موضوع
ریسک در درون یک سازمان به صورت فرایندهایی درآمده
که در زمینة دستیابی به موفقیت و ماندگاری امور تجاری
دارای اهمیت است.
ممیزی ریسک مکانیزمی را فراهم میکند که براساس آن
مشخص میشود کدام ریسکها موجب ایجاد فرصت و
کدامیک از آنها موانع بالقوه را فراهم میکند .اجرای اصول
ممیزی ریسک ،به سازمان تجاری (اعم از اینکه دارای منشأ
داخلی یا خارجی باشند ،یا ناشی از سوابق گذشته یا مرتبط
با آینده باشند) شفافیت در مالحظة متغیرهایی را که قابلیت
آشکار شدن در مسیر فعالیت تجاری دارند ،ارائه میکند.
ممیزی ریسک مناسب ،موجب تجهیز یک سازمان تجاری
به ابزار شناسایی ظرفیت پذیرش و نوسان ریسک میشود
تا کار پایههای الزم برای شناسایی ریسک و نحوة برخورد و
پاسخگویی با آن فراهم شود .استقرار فرایند ممیزی قدرتمند
ریسک و کاربرد سازگار آن در درون یک سازمان تجاری،
موجب تقویت مدیریت در شناسایی بهتر ،ارزیابی مناسب
و برجستهسازی ریسک میشود .این اتفاق در ارتباط با
فعالیتهای تجاری و استقرار رویههای کنترلی مناسب برای
ایجاد اطمینان درخصوص اثربخشی و کارآمدی و مقبولیت
منظم عملیات شکل میگیرد .برای ایجاد بازدهی مطلوب
ممیزی ریسک ،اصول کلیدی عینی باید مورد توجه قرار
گیرد .نقطه شروع و پایان فرایند ممیزی ریسک باید متناسب
و مرتبط با اهداف تجاری باشد که به عنوان محرکهای ارزشی
سازمان تجاری شناخته میشوند .این اهداف تامینکنندة

مبانی اندازهگیری و میزان اثرگذاری و احتمال وقوع درجههای
مختلف ریسک هستند.
نظارت و کنترل فرایند ممیزی باید به گونهای استقرار
یابد که برای پرورش یک رویکرد کلنگر و جامع و ایجاد
منظر کنترلی برای سبد سرمایهگذاری (پورتفولیو) و
تسهیلکنندة استقرار مبانی پاسخگویی سطوح مختلف
ریسک باشد .این پاسخگویی باید براساس ارزیابی ریسک
در مجموعة سازمان و به ویژه درخصوص ظرفیتهای
پذیرش آن انجام شود .سرانجام انتخاب شاخصهای
مناسب و استقرار آن در سازمان موجب ایجاد توانمندی در

شناسایی ریسکهای ممکن و فرصتهای قبل از اثرگذاری
آن میشود .با استقرار چنین کارپایههای ذهنی ،فرایند
ممیزی ریسک میتواند به صورت دورهای بازنگری و در
راستای دستیابی به بهترین نتایج بازسازی شود.
سازمانهایی که با قوت و قدرت نتایج حاصل از فرایند
ممیزی ریسک خود را ارزیابی میکنند ،این توانایی را دارند
تا برای استقرار و ایجاد مدیریت ریسک اثربخش ()ERM
و همچنین تنظیم برنامههای مناسب و بهتر در شناسایی
موقعیتهای سرمایهگذاری و فرصتهای پیش رو ،اقدام
کنند و در درازمدت ،با ایجاد این توانمندی به تجهیز

بنگاه تجاری خود کمک کنند .این کمک شامل مبانی
اندازهگیری و ماندگاری موفقیتها و ایجاد تغییر (برای
آینده) در محیط تجاری میشود.

تعریف ممیزی و کنترل ریسک

عوامل کلیدی در فرایند ممیزی ریسک

در ارتباط با دستیابی به نتایج و بازده مطلوب در ممیزی
ریسک که منجر به حداقل تحمل آسیب در مجموعة
شرکت شود ،عوامل کلیدی مشروح ذیل باید مورد توجه
قرار گیرد:

برای ایجاد بازدهی مطلوب
ممیزی ریسک ،اصول کلیدی
عینی باید مورد توجه قرار
گیرد .نقطه شروع و پایان
فرایند ممیزی ریسک باید
متناسب و مرتبط با اهداف
تجاری باشد که به عنوان
محر کهای ارزشی سازمان
تجاری شناخته میشوند .این
اهداف تامینکنندة مبانی
انداز هگیری و میزان اثرگذاری
و احتمال وقوع درجههای
مختلف ریسک هستند
 -3میزان درجهبندی عوامل ریسک در ارتباط با تحقق
اهداف سازمانی
 تعیین میزان تاثیر ( )Impactو احتمال وقوع( )Likelihoodعوامل ریسک
 درجهبندی میزان تاثیر (شدید ،ضعیف ،متوسط) و احتمالوقوع (محتمل ،ضعیف ،احتمال زیاد)
 تنظیم برنامة زمانبندی برای اندازهگیری میزان تاثیر واحتمال وقوع عوامل ریسک
 -4تعیین عوامل جامع ریسک (سبد عوامل ریسک)
برای استفادة مدیریت در تصمیمگیریهای موثر
 ایجاد زمینه گزارشگری جامع و مناسب در ارتباط بامجموعه عوامل ریسک
 تعیین ارتباط عوامل ریسک با یکدیگر و تعیین میزان اثراتآنها بر یکدیگر
 -5تنظیم شاخصهای اندازهگیری برای ایجاد زمینة
موثر در شناخت بالقوه ریسک
 تنظیم سیستم گزارشگری مناسب از عوامل ریسک (چه درارتباط با موارد گذشته و چه در ارتباط با موارد آتی)
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کنترل و ممیزی ریسک یک فرایند سیستماتیک برای
شناسایی و ارزیابی رویدادهایی (ریسکهای ممکن و
فرصتها) است که دارای تاثیر بر دستیابی اهداف (چه
به صورت مثبت و چه به صورت منفی) هستند .چنین
رویدادهایی میتوانند در فضای درون سازمانی (مانند
نیروی انسانی ،فرایندهای عملیاتی و ساختارهای فعالیت)
شکل بگیرند .زمانی که رویدادهای مذکور در تقابل با
اهداف سازمانی قرار میگیرند یا قابلیت پیشبینی برای
تحقق آن وجود دارد ،به عنوان ریسک مطرح میشوند.
بنابراین ریسک به عنوان «احتمال وقوع یک رویداد دارای
تاثیر منفی بر دستیابی اهداف» تعریف میشود.
از آنجایی که طی سالهای متمادی ،سازمانهای اداری
و تجاری گوناگون نسبت به کنترل و ممیزی ریسک اقدام
کردهاند ،هنوز باور اصلی آنها اینگونه است که استخراج
ارزشهای مورد نظرشان از طریق مواجهه و برخورد با عوامل
ریسک ،امکانپذیر است .درک توام ماهیت اهداف سازمانی و
انواع ریسکهای قابل وقوع ممکن به عنوان عوامل کلیدی
تعیین شرایط ممیزی و کنترل ریسک محسوب میشود.
اهداف ممکن است به صورت گسترده یا محدود تعیین
شوند .اما عوامل ریسک به صورت معقول ممکن است شامل
مواردی از قبیل ریسک بازار ،ریسک اعتبار ،فروش محصوالت،
نقدینگی و سایر موارد مرتبط با فعالیتهای تجاری شرکت
باشد.
ممیزی اثربخش ریسک ،بنیانهای استقرار مدیریت ریسک
موثر بنگاه اقتصادی را فراهم میکند و عوامل کلیدی و
کارپایههای الزم را برای چهارچوب یکپارچة مدیریت ریسک
ایجاد میکند(طبق نظریه  COSOدرخصوص  ERMدر
سال  .)2004انجام این ممیزی از نظر شناسایی ارتباط
فیمابین ممیزی و کنترل ریسک و سایر اجزای مدیریت
ریسک (مانند کنترل فعالیتها و نظارت بر انجام آنها) بسیار
مهم است .از سوی دیگر این ممیزی زمینه درک اصول و
مراتبی را که موجب کمک به اطمینانبخشی و ارتباط آن با
اثربخشی در ممیزی ریسک است ،فراهم میکند.
عالقة وافر سهامداران و رشد قابل مالحظة تقاضا جهت
مشاهدة نتایج ممیزی ریسک منجر به ایجاد پرسشهای
زیربنایی در موارد مختلف شده است .این پرسشها اینگونه
مطرح میشوند :ممیزی ریسک شامل چه مواردی است؟
چه افرادی درگیر در انجام این فرایند میشوند؟ چه کسانی
موظف به نگهداری و بازسازی فرایندهای آن هستند ،و نتایج
بهدستآمده چگونه باید به اقدامها و اطالعرسانی الزم جهت
اخذ تصمیمهای مناسب تبدیل شود؟ دستورالعمل حاضر
رهنمودهای عملی را درخصوص انجام ممیزی و کنترل
ریسک ارائه میکند که باید در مجموعه شرکت خوارزمی
از طریق آزمون شاخصهای مناسب ،تشریح جزئیات ،فواید و
فرصتهای قابل دستیابی برای سازماندهی سیستماتیک و
کارگزاری ممیزی ریسک در فرایندهای تجاری موجود حاصل
شود.

 -1نظارت بر استقرار فرایند ممیزی ریسک به
صورت شفاف و روشن
 توجه به امر حسابخواهی در فرایند ممیزی ریسک اطمینانبخشی از اجرای به موقع تعهدات و حفظ منابع استقرار صحیح ممیزی ریسک در سطوح مختلف سازمانی ارزیابی به موقع عوامل ریسک و استمرار فرایند آن حصول اطمینان درخصوص اتخاذ به موقع اقدام نسبت بهکاهش ریسک
 -2تطبیق نقاط شروع و پایان ممیزی ریسک با اهداف
معین تجاری
 تعیین عوامل ریسک در ارتباط با اهداف سازمانی تعیین اهداف معین قابل اندازهگیری در سطوح مختلفسازمانی
 ارزیابی ریسکهای مرتبط با تسهیل در اجرای اهدافسازمانی
 بررسی مدیریت صحیح منابع مورد نیاز در جهت تحققاهداف
 تعیین میزان ظرفیت پذیرش ریسک (یا میزان قابل تحملریسک)

 تعیین شاخصهای کلیدی اندازهگیری نتایج اجرایی(Key)KPI - Indicators Performance
 تعیین و استقرار شاخصهای عالمتدهنده و حساس نسبتبه عوامل ریسک
 تنظیم و استقرار روشهای آماری و اندازهگیری مناسبجهت تعیین اندازة عوامل ریسک
مراحل مهم و ضروری جهت اجرای ممیزی ریسک:
اجرای اصول فرایند ممیزی و کنترل ریسک نیازمند تعیین
دقیق و کاربرد دائمی رویکردهایی است که منطبق با شرایط
سازمانی و فعالیت تجاری آن باشد .با توجه به این مفهوم که
دربرگیرندة برنامة فعالیتهای اجرایی از یک سو و اندازة واحد
سازمانی مربوط از سوی دیگر است ،اجرای فرایند ممیزی
ریسک مستلزم رعایت مراحل مشروح ذیل است:
 -1شناسایی اهداف تجاری مرتبط با هر واحد سازمانی
 درک اهداف تجاری هر واحد مورد رسیدگی تعیین مبانی شناسایی ریسکهای بالقوه مؤثر بر دستیابی بهاهداف
 حصول اطمینان از تطبیق و ارتباط برنامههای اجرایی در جهتدستیابی به اهداف
 تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،محدودیتها و فرصتها درارتباط با اهداف سازمانی()SWOT
 -2شناسایی رویدادهای موثر بر دستیابی به اهداف
سازمانی
 شناسایی مجموعه عوامل دارای تاثیر بر دستیابی به اهداف شناسایی عوامل تاثیرگذار در گذشته و احتمال وقوع آنها درآینده
 شناسایی عوامل تاثیرگذار درون سازمانی و برون سازمانی -3تعیین میزان نوسانات ریسک
 تعیین سطوح قابل قبول تغییرات در ارتباط با تحقق اهدافمعین
 تعیین وزن برای سطوح مختلف در اندازهگیری عوامل مرتبطبا اهداف
 تعیین میزان ظرفیت و اندازه قابل پذیریش ریسک برای هریک از عوامل
 -4اندازهگیری احتمال وقوع و شدت تاثیر هر یک از
عوامل ریسک
 تعیین عوامل بازدارندةیا موانع تحقق دستیابی به اهداف تعیین میزان احتمال وقوع و شدت درجة تاثیر هر یک ازعوامل
 تعیین شرایط قابل قبول ( یا مناطق قابل قبول) بر اساساحتمال وقوع و شدت تاثیر
 -5ارزیابی نهایی مجموعه عوامل ریسک (عوامل
ریسک) و تعیین رویههای پاسخ به ریسک
 تعیین رویه برخورد با عوامل ریسک براساس وضعیت هر یکاز عوامل
تعیینمیزانقابلپذیرش(غیرقابلاجتناب)هریکازعوامل تعیین میزان انحراف قابل پذیرش در خصوص هر یک از عواملریسک
 -6ارزیابی باقیماندة احتمال وقوع و درجة تاثیر
عوامل ریسک
بررسیتاثیرعواملواقداماتکاهندةریسکبرمواردریسک گزارشگری درجة موفقیت رویههای پاسخ به ریسک در هرمورد
 تعیین درجة احتمال باقیمانده عوامل ریسک مشخص کردن دالیل منطقی و اطمینانبخش در زمینةکاهش درجة تاثیر عوامل ریسک
 تنظیم گزارش جامع و یکپارچة عوامل ریسک باقیماندهو روابط عوامل ریسک با یکدیگر

مدير يت
مدیران چگونه میتوانند رضایت و انگیزهء کارکنان را افزایش دهند
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شاید ما بارها این جمله را از دوستان و نزدیکان و حتی از
خودمان شنیدهایم که از کار کردن خسته شدهایم ،یا از حضور
در محل کار خود بهشدت احساس نارضایتی داریم .این مسئله
در برخی از کشورها به شکل گستردهتری در میان نیروهای کار
به چشم میآید ،اما در برخی از کشورها نیز بهسختی میتوان در
محیطهای کار ،فردی را دید که از شدت ناراحتی برای حضور
در محل کار خود هر روز به شکل ناراحتکنندهای بر سر کار
حاضر شود .پیتر دراکر جملة معروفی دارد در مورد آدمهای خسته
که فضای کار را تحت تاثیر قرار میدهند .او میگوید :وقتی وارد
یک سامانه میشوم ،با دیدن آدمهای ژولیده و بههمریخته اول به
کارایی آن کارمند شک میکنم و بعد بالفاصله به کارایی سامانهای
که او برایش کار میکند ،مشکوک میشوم .درواقع او معتقد است
که آشفتگی کارمندان نشان میدهد که آنها از محیط کار خود
دلزده شدهاند و این معنایی ندارد جز اینکه میتوان کارامدی
آن سامانه را تا حد زیادی جدی نگرفت ،چون تصویر آن کارمند،
تصویر ناخوشایند سازمانی ناموفق است که کارمندان را به حال
خود رها کرده است.
واقعیت این است که مدیریت اتفاقی بهمراتب سخت و
پیچیده است .این روزها یعنی در دنیای ما نیروی کار نقش
تعیینکنندهای در شکلگیری محصول نهایی دارد .یعنی اگر
یک واحد اقتصادی در چهارچوب مفاهیم توسعه شکل گرفته
باشد ،کارمندان و کارگران آن واحد میتوانند مدعی باشند
که هر کدام نقش بزرگی در ارزش افزوده بنگاه اقتصادی خود
دارند .نباید فراموش کرد که امروز اداره یک سازمان موفق،
دشوار و رقابتی شده است .برای همین مدیران و مدیریت
چیزی نیست که بشود ساده از کنار آن گذشت ،یا پدیدهای
باشد که تنها برای عکس یادگاری مفید است .مدیران باید این
آگاهی را داشته باشند که بتوانند نیروی انسانی خود را در
جهت کمال بخشیدن به ارزش افزوده بنگاه تحت رهبری خود
مدیریت کنند .این کار چگونه شکل میگیرد؟

هدفگذاری برای ایجاد انگیزه

بدون شک رضایت شغلی یکی از مولفههایی محسوب میشود
که میتواند هم برای یک فرد شاغل و هم برای ایجاد توسعه
در زمینهای که او کار میکند ،مفید و موثر باشد .مدیران نیز
میتوانند نقش بسیار پررنگی در ایجاد انگیزه و درنهایت باال
بردن رضایت شغلی ایفا کنند.
دکتر فریبرز حمیدی ،روانشناس ،در این باره میگوید« :یکی
از راههای موثر ایجاد انگیزه برای کارکنان ،تنظیم و تعیین
اهداف مشخص و قابل دسترس برای آنان است .این اهداف
باید دارای قدرت انگیزشی باشند و با روشهای مشارکتی به
کارکنان فرصت داده شود که درگیر مسائل شوند و نقش
فعالتری در تصمیمگیریها داشته باشند .درحقیقت قسمتی
از انگیزهها و بهرهوری در شغل به هماهنگی میان ویژگیهای
شغلی با تواناییها ،نیازها ،عالیق و ارزشهای افراد بستگی
دارد ،به طوری که این هماهنگی موجب رضایت شغلی
فرد میشود ».به عبارتی مدیران به جای آنکه در اتاقهای
مدیریتی در را به روی خود ببندند ،میتوانند در میان پرسنل
خود حرکت کنند و با راهبردهای خاص نقش آنها را در*ی
در کارگاه صنعتی خود آنقدر انگیزه کار را در میان کارگران

هوشمند باشید

افزایش دادند که بعد از مدتی کارگران تویوتا به مهندسان
تویوتا معروف شدند ،چون بهترین ایدهها را برای تغییر کاربری
خودروهای این شرکت ارائه دادند .صندوق نظرخواهی تویوتا
بسیار کوچک بود ،اما تحول بزرگی ایجاد کرد.

برای رضایت کارمندان خود تالش کنید

واقعیت این است که مدیریت یک رفتار نرمافزار برای
ساماندهی انگیزه و رضایت کارکنان است تا سطح
رقابتپذیری و همچنین بهرهوری به نقطة مطلوبی برسد.
«میزان کارآمدی یک سازمان به مهارت و رضایت نیروی
انسانی آن سازمان بستگی دارد».
این جمله را دکتر محمدباقر بیات میگوید ،این جامعهشناس
معتقد است« :مهارت نیروی انسانی یک سازمان محصول آموزش
قبل از خدمت و استمرار آن درطول خدمت است ،که اهمیت آن
در عصر دانایی و رقابت تنگاتنگ سازمانها کامال مشخص است.
اما رضایت نیروی انسانی در گرو شاخصههای مهمی نظیر میزان
درآمد ،برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی ،صمیمیت محیط
کار و غیره است و بدیهی است که اگر ماهرترین نیروی انسانی
از حداقل رضایتمندی برخوردار نباشد ،دل به انجام دقیق کارها
نمیدهد .هرچقدر نیروی انسانی از خدمات سازمان خود راضی
باشد ،به همان میزان تعلق خاطر به سازمان دارد و محل کار خود
را از مهارت و توانمندیهایش بهرهمند میکند .به نظر میرسد
پذیرش نکتة فوق در دانش مدیریتی امروز به امری بدیهی تبدیل
شده است».
او در پژوهشی برای سازمان آموزش و پرورش استان
خراسان مینویسد« :چرا برخی کارمندان نسبت به کار
خود بیتفاوت هستند؟ این قبیل کارمندان یا از مهارت
الزم برخوردار نیستند ،یا از محیط کار خود رضایت کافی
ندارند .اما مهمترین عامل ،رضایت از محیط کار است ،زیرا

سازمان میتواند مهارت الزم را به کارمندان خود آموزش
دهد ».به گفته این جامعهشناس ،اگر در محیط کار
شایستهساالری حاکم باشد ،افراد در رتبه اداری متناسب
با توانمندیهای خود قرار بگیرند ،میزان درآمد هر فرد
با مخارجش تناسب داشته باشد ،جو صمیمیت و ارتباط
مناسب با مدیر برقرار باشد و سلسله مراتب اداری نیز به
درستی رعایت شود ،میزان رضایتمندی کارمندان تا حد
زیادی افزایش پیدا میکند.

مدیر ناموفق چه کسی است؟

«برخی مدیران ارشد یک مجموعة اداری ،تعریف دقیق و
مشخصی از خوبی و بدی کارمندان ندارند و بیشتر براساس
شنیدههای افراد قضاوت میکنند ،به طوری که نقل قولها،
حسادتها و تخریب شخصیتی افراد بهراحتی روحیات مدیر را
تحت تاثیر قرار میدهد».
بیات با بیان این مطلب تاکید میکند« :در حال حاضر این
رفتار غلط به صورت یک بیماری مسری در بیشتر سازمانها
دیده میشود و کارکرد مثبت پیدا کرده است ،تا جایی که
افراد به جای مهارتآموزی در کار ،به تخریب (زیرآبزنی)
همکاران میپردازند و از این راه نیز منتفع میشوند! مدیر
موفق کسی است که در وهلة اول کارآمدی و توانمندی خود را
به کارمندان ثابت کرده باشد و آنها نیز بهخوبی او را در جایگاه
مدیریت پذیرفته باشند .درحقیقت مدیران موفق هم به افراد
توجه دارند و هم به کیفیت کار .آنها با کنار گذاشتن مدیریت
دستوری و تخریبی ،بر ضوابط و توانمندیها تاکید میکنند.
این مدیران ،کارمندان را بخش مهمی از سازمان خود میدانند
و به دنبال یافتن راههایی برای افزایش روحیةکار ،انگیزه و
عالقه در آنها هستند و آنان را ترغیب میکنند تا کار خود را
به نحو مطلوب انجام دهند».
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نمایشگاهی که شما را به راه رفتن در میان ستارگان
و داستانهای افسانهایشان میکشاند .با ورود
به آینة آسمان روایتهای داستانی شرمین نادری
را در کنار تخیلهای طنز مهری سراج میبینید تا
وارد به دنیای روایت تاریخی عبدالرحمان صوفی
از صورتهای فلکی شوید؛ صورتهای فلکی که از
نسخههای خطی درآمدهاند و شما را احاطه کردهاند
تا روی زمین خیالتان شما را به آسمان بکشانند.

در آینه آسمان
قدم بزنید
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«در آینة آسمان»؛ نمایش صورتهای فلکی در موزة
ملی ملک
 21صورت فلکی مربوط به نیمکرة شمالی از نسخه
کمنظیر خطی «صور الکواکب» تالیف عبدالرحمان صوفی
و نسخة خطی فصولالطبری در قالب نمایشگاه «در آینة
آسمان» در موسسة کتابخانه و موزة ملی ملک به نمایش
درمیآید.
کتاب «صور الکواکب» یادگار برجسته عبدالرحمان
صوفی ،ریاضیدان و ستارهشناس بزرگ ایران در
سدههای سوم و چهارم هجری ،است که نسخهای
منحصربهفرد از آن به همراه ترجمهای از خواجه
نصیرالدین توسی در گنجینة نسخههای خطی کتابخانه
و موزه نگهداری میشود .این کتاب ارزشمند که به
دلیل دربرداشتن نقاشیهای رنگی همه صورتهای
فلکی ،نسخهای کمنظیر و منحصربهفرد در جهان به
شمار میآید ،تاکنون به زبانهای گوناگون ترجمه
شده است .دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی -اسالمی

با حضور در آیین یادشده میتوانند از این صورتهای
فلکی که به شیوهای جذاب در نمایشگاه عرضه شدهاند،
بازدید کنند.
این نمایشگاه جذاب با چیدمانی دگرگونه و پیچیده از سه
بخش محتوایی و طراحی تشکیل شده است .در بخش
نخست با روایتنامه صورتهای فلکی نوشته شرمین
نادری روبهرو میشویم .در پایان این بخش ،نگاهی طنز به
صورتهای فلکی نوشته مهری سراج ،بیننده را با فضایی
متفاوت رویارو میکند .در بخش سوم صورتهای فلکی
به روایت دو نسخة خطی صور الکواکب به شمارة ثبت
 6037و فصول الطبری به شماره ثبت  3333به نمایش
درآمدهاند.
نمایشگاه «در آینه آسمان» از نیمه خرداد گشایش یافته
و دوستداران علوم و دانشهای ایرانی میتوانند تا پایان
مرداد  1393خورشیدی به تماشای شگفتیهای آسمان
از دریچة صورتهای فلکی موسسة کتابخانه و موزة ملی
ملک بنشینند.

روزمره گي
فرناز فرضی

بهمناسبتروزجهانيماليات

مالیات گریزی ،خال ف اصول شهروندی
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در لغتنامة دهخدا مقابل واژة ماليات نوشته شده است:
باج و خراج .ج ِ ماليه .وجوهي که ماموران دولت برحسب
قانون از صاحبان امالک ،اراضي ،مستغالت و غيره گيرند.
هر کدام از ما در زندگيمان ،بسته به وضعيت اقتصادي
و سبک زندگي حداقل با يکي از اين عبارات مرتبط با
ماليات مواجه شدهايم :ماليات بر درآمد حقوق ،ماليات بر
درآمد مشاغل ،ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات
بر درآمد اتفاقي ،ماليات بر درآمد امالک ،ماليات بر ارث و...
درواقع اينها وجوهي است که دولت براي تامين هزينههاي
خود از اشخاص ميگیرد .طوري که ميتوان برنامههاي
مالياتي را بهعنوان يکي از ابزارهاي توسعه شمرد و در
بسياري از کشورها ،شهروند معادل مالياتدهنده است .اما
در ايران ،داستان با کشورهاي ديگر کمي فرق ميکند.
شايد اگر قرار باشد فرهنگ لغاتي براي لغات ناخوشايند
در ايران وجود داشته باشد ،احتمال اينکه لغت ماليات در
آن آورده شود ،زياد است! ناخوشايند به اين معنا که کمتر
کسي پيدا ميشود که با رضايت ماليات خود را پرداخت
کند و افراد در صنوف مختلف از راههاي متفاوتي وارد
ميشوند تا ماليات نپردازند يا کمتر از مقدار مشخصشده
براي خودشان پرداخت کنند .اما چرا در کشورهاي ديگر
مردم پرداخت ماليات را پذيرفتهاند ،اما در ايران چنين
ماجراهايي براي نپرداختن آن وجود دارد؟
تقريبا همه جاي دنيا براي هر فرد پذيرفته شده است
که اگر در زندگي روزمرهاش خدمتي دريافت ميکند،
بايد هزينهاش را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بپردازد
و اکثر مالياتدهندگان تقريبا پذيرفتهاند که چرا ماليات
ميدهند .آنها در ازاي خدماتي که دريافت ميکنند ،با

رغبت ماليات خود را پرداخت ميکنند و به همين دليل
با کمکاري و اسراف در بودجة کشور بهشدت برخورد
ميکنند.
دليل اين تفاوت رفتار ،يا شاید بتوان گفت تفکر يا شايد
هم فرهنگ ،را همه ما ميدانيم و در همين چند خط هم
اگر دقيق شويم ،دلیل آن نهفته است؛ اينکه آنجا مردم
در ازاي خدماتي که دريافت ميکنند ،ماليات ميپردازند.
همين جمله کافي است تا ما به خدماتي که دريافت
ميکنيم ،دقت کنيم و بعد ببينيم آيا در مقابل مالياتي

تقريبا همه جاي دنيا براي هر فرد پذيرفته
شده است که اگر در زندگي روزمر ه اش
خدمتي دريافت مي کند ،بايد هزينه اش را
به طور مستقيم يا غيرمستقيم بپردازد و اکثر
ماليا ت دهندگان تقريبا پذيرفته اند که چرا
ماليات مي دهند
که داده ميشود ،خدماتي شايسته و درخور هم دريافت
ميشود؟ سهم ما از امکانات جامعهمان چقدر است؟ يا
بهتر بگوييم چقدر از امکانات ضروري مردم جامعه ما،
وجود خارجي دارند؟ آيا همه هزينههايي که با بودجه
ماليات انجام ميشود ،براي مردم روشن و واضح است؟ آيا
دولت از مشارکت در سودي که مردم و بنگاههاي اقتصادي
فراهم ميکنند ،بهترين بهره را ميبرد و بهترين سياست
اقتصادي را در نظر ميگيرد؟

شفاف نبودن جواب اين سوالها و در برخي موارد منفي
بودنشان ،باعث ميشود که دچار يک چرخه ناسالم شويم.
وقتي ماليات پرداخت ميشود و اين منبع مالي در جاي
مناسب خود خرج نميشود ،آن جاي خالي در جامعه ايجاد
ميشود .هرچه اين خأل بزرگتر ميشود ،مشکالت هم بيشتر
ميشود و پر کردن آن و جبران کردنش سختتر ميشود .از
طرف ديگر ،وقتی مردم نسبت به دولت بياعتماد ميشوند،
از پرداختکردن ماليات تا آنجا که بتوانند سر باز ميزنند،
يا اگر هم پرداخت کنند ،نسبت به هزينههايي که ميشود،
ميزان مسئوليت و دلسوزيشان کم ميشود .چقدر از ما براي
محيط زندگيمان خارج از فضاي خانهمان دل ميسوزانيم؟
چقدر براي ما مهم است که براي پروژههاي شهري چقدر
هزينه ميشود؟ يا اينکه اگر مشکل يا صدمهاي را در هر
کجاي بدنة جامعه ببينيم ،به اين فکر ميکنيم که ما هم در
جبران آن غيرمستقيم يا مستقيم سهيم هستيم؟ خيلي کم
هستند اين افراد و افرادي که دچار اين بيتفاوتي نشدهاند.
اما برعکس تقريبا سخت ميشود افرادي را پيدا کرد که به
فکر خانة خودشان و مسائل مالي آن نباشند .همه ميخواهند
بهترين فضا و امکانات را داشته باشند .اين تفاوت ديدگاه به
همان چرخة ناقص و بيمار برميگردد؛ همان چرخهاي که اگر
درست ميچرخيد ،ما هم مثل مردم ساير کشورهاي پيشرفته
نسبت به کمکاري و اسراف در بودجه کشور بهشدت برخورد
ميکرديم و دچار اين بيتفاوتي و رخوت نميشديم.
با همة اين سوالهای بيپاسخ همچنان هر سال  16تيرماه
روز ملي ماليات است و ايران اين روز را گرامي ميدارد و
در شهر هم ميتوان بنرهاي اطالعيه اظهارنامههاي مالياتي
را ديد.

ا دبيات
مينا زندي

نگاهي ديگر به زندگي و کارهاي سنت اگزوپري ،نويسندهء کتاب بهيادماندني «شازده کوچولو»

کتابيکه از نويسند هاش مشهورتر ا ست

خود را با نگاشتن و سرودن ميآزمود و اغلب نيز مورد
تشويق و تقدير دبيران و استادانش قرار ميگرفت .اما در کل
دانشآموز متوسطي بود و همه ميدانستند آنتوان جوان خيلي
خيلي سهلانگار است .ماجرا زماني براي او سختتر شد که
در سال  ۱۹۱۷تنها برادرش ،فرانسوا ،به بيماري روماتيسم
قلبي درگذشت و بار مسئوليت خانواده يکباره به گردن او
افتاد .همين مشکالت مالي سبب شد تا بعد از دريافت ديپلم،
خانوادة اگزوپري او را تشويق کردند تا وارد نيروي دريايي شود
که محل خدمت بسياري از اشرافزادگان فرانسوي بود .اما
اگزوپري ،که عالقهاي به نيروي دريايي نداشت ،نتوانست به
دانشگاه نيروي دريايي راه يابد و دو بار در امتحان ورودي
اين مدرسه مردود شد .بعد از شکست در ورود به مدرسه
نيروي دريايي ،او براي انجام خدمت نظام وظيفه به نيروي
هوايي فرانسه پيوست .او با زيرپا گذاشتن مقررات ،به فراگيري
خلباني پرداخت و گواهينامه پرواز خود را دريافت کرد.
اگزوپري همچنين در امتحانات افسري نيروي هوايي پذيرفته
شد و براي خدمت به مراکش فرستاده شد .در سال  ۱۹۲۳بعد
از اتمام خدمت سربازي قصد داشت به زندگي معمولي خود
بازگردد و حتي مدتي نيز به کارهاي گوناگون پرداخت ،ولي
باالخره با راهنمايي و اصرار يکي از فرماندهان نيروي هوايي
که سخت به او عالقهمند بود ،به خدمت دائمي ارتش درآمد.
بعد با پروازهاي بسيارش به سرزمينهاي گوناگون و به ميان
ملتهاي مختلف ،با زيباييهاي طبيعت و چشماندازهاي
متنوع جهان و با جامعههاي گوناگون آشنا شد و طبع حساس
و نکتهسنجش بيش از پيش الهام گرفت و از هر خرمني
خوشهاي يافت .سالها در راههاي هوايي فرانسه  -آفريقا و
فرانسه  -آمريکاي جنوبي پرواز کرد .در  ۱۹۲۳پس از پايان
خدمت نظام به پاريس بازگشت و به مشاغل گوناگون پرداخت
و در همين زمان بود که نويسندگي را آغاز کرد.
همه کساني که «شازده کوچولو» را خواندهاند ،ميدانند

که فقط يک خلبان ميتواند اين کتاب را نوشته باشد .در
سال  ،۱۹۳۵هواپيماي سنت اگزوپري ،که براي شکستن
رکورد پرواز بين پاريس و سايگون تالش ميکرد ،در
صحراي بزرگ آفريقا دچار نقص فني شد و بهناچار در
همانجا فرود آمد .همين سانحه دستماية الهام «شازده
کوچولو» شد که در آن شخصيت قهرمان داستان ،خلباني
بينام ،پس از فرود در بيابان با پسر کوچکي آشنا ميشود.
پسرک به خلبان ميگويد که از اخترکي دوردست ميآيد و
آنقدر آنجا زندگي کرده که روزي تصميم ميگيرد براي
اکتشاف اخترکهاي ديگر خانه را ترک کند .او همچنين
براي خلبان از گل سرخ محبوبش ميگويد که دل در گرو
عشق او دارد ،از ديگر اخترکها تعريف ميکند و از روباهي
که او را اينجا ،روي زمين ،مالقات کرده است .خلبان و
شازده کوچولو چاهي را مييابند که آنها را از تشنگي
نجات ميدهد ،اما درنهايت شازده کوچولو خلبان را در
جريان تصميم خود قرار ميدهد و ميگويد تصميم گرفته
به اخترک خانهاش بازگردد.
معماي مرگ اگزوپري هم هرگز گشوده نشده است .ماجرا از
اين قرار است که بعد از پيروزيهاي اوليه متفقين در جنگ
دوم جهاني ،يعني در ۳۱ژویيه  ،۱۹۴۴اگزوپري براي پروازي
اکتشافي برفراز فرانسه اشغالشده از جزيرة کرس در درياي
مديترانه با يک فروند هواپيما غيرمسلح به پرواز درآمد ،و
پس از آن ،ديگر هيچگاه ديده نشد .دليل سقوط هواپيمايش
هيچگاه مشخص نشد ،اما در اواخر قرن بيستم و پس از پيدا
شدن الشه هواپيمايش ،اينطور به نظر ميرسد که برخالف
ادعاهاي پيشين ،او هدف آلمانها واقع نشده است ،زيرا روي
هواپيما اثري از تير ديده نميشود و احتمال زياد ميرود که
سقوط هواپيما به دليل نقص فني بوده است .هر چه بود،
اگزوپري در  44سالگي درگذشت تا دنيا از داشتن شازده
کوچولويي ديگر محروم شود.
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دو سال پيش که ترجمة تازهاي از «شازده کوچولو» با ترجمه
دکتر عباس پژمان منتشر شد ،که اتفاقا برگردان خوبي هم
بود ،شهرام اقبالزاده در مراسم رونمايي کتاب حرف جالبي
زد .او به شوخي و طعنه گفت که اميدوار است روزي برسد که
هر ايراني ،يک بار «شازده کوچولو» را به فارسي ترجمه کند.
اقبالزاده اين حرف را از آنجايي بيان کرد که ما ترجمههاي
بسياري از اين کتاب داريم و احتماال افراد ديگري هم در
آينده به اين فکر ميافتند که اين اثر سنت دو اگزوپري را به
فارسي ترجمه کنند .از اين ميان ،تعدادي از مترجمها بسيار
بنام و مشهورند و تعداد زيادي هم مترجم گمنام داريم که
اين کتاب را ترجمه کردهاند .اما نکته جالب اينجاست که
بسياري از کساني که سراغ «شازده کوچولو» ميروند ،نه اسم
اگزوپري را ميدانند و نه مترجمان مطرحي همچون محمد
قاضي ،ابوالحسن نجفي ،احمد شاملو ،عباس پژمان و مصطفي
رحماندوست را .نام اين کتاب چنان در ايران و جهان محبوب
است که تقريبا کمتر کسي را ميشود پيدا کرد که آن را
نخوانده باشد .به همين دليل است که مخاطبان ايراني ،اين
کتاب را با هر ترجمهاي ميخرند .اما آنتوان دو سنت اگزوپري
کيست و چطور شد کتابي به اين حد از جذابيت بنويسد.
«هوانورد» (« ،)۱۹۲۶پيک جنوب» (« ،)۱۹۲۹پرواز شبانه»
(« ،)۱۹۳۱زمين انسانها» (« ،)۱۹۳۹خلبان جنگ» (،)۱۹۴۲
«نامه به يک گروگان» ( )۱۹۴۳و«شازده کوچولو» ()۱۹۴۳
عنوان کتابهايي است که اگزوپري در زمان زندگياش منتشر
کرد ،اما هيچکدام از کتابهاي او به شهرت «شازده کوچولو»
نرسيد و انصافا هم هيچکدام به خوبي اين کتاب نبودند .اما
بسياري از مخاطبان کتابهاي ديگر نويسنده را خريدند،
چون ميخواستند بدانند نويسنده «شازده کوچولو» ديگر چه
کتابي نوشته است .همين نکته باعث شد تا در سالهاي بعد از
مرگ نويسنده ،تقريبا همه دستنويسهايش را منتشر کردند
و کتابهاي «قلعه» (« ،)۱۹۴۸نامههاي جواني» (،)۱۹۵۳
«دفترچهها» (« ،)۱۹۵۳نامهها به مادر» (« ،)۱۹۵۵نوشتههاي
جنگ» ( )۱۹۸۲و «مانون رقاص» ( )۲۰۰۷وارد بازار کتاب
شد .به اين ترتيب ،آخرين کتاب نويسنده  63سال بعد از
مرگش منتشر شد .پس اگر کتاب جديدي هم از نويسنده
منتشر شد ،تعجب نکنيد.
او در  ۲۹ژوئن سال  ۱۹۰۰در شهر ليون به دنيا آمد .پدر و
مادر او اهل ليون نبودند و در آن شهر نيز سکونت نداشتند،
بنابراين تولد آنتوان در ليون کامال اتفاقي بود .دوران کودکي
او با يک برادر و دو خواهر در سنموريس و مول ،که امالک
مادربزرگش در آنجا بود ،سپري شد و دوره دبستان را در
مان به پايان رسانيد .در مدرسه او شاهد آزمايشهاي برادران
رايت ،مخترعان هواپيما ،بود که در صدد فروش اختراعشان
به دولت فرانسه بودند .او در آغاز دوره دبيرستان نزد يکي از
استادان موسيقي به آموختن ويولن پرداخت .در  ۱۹۱۴براي
ادامه تحصيل به سوييس رفت .آنتوان در دوران تحصيل در
دبستان و دانشکده گاهي ذوق و قريحه شاعري و نويسندگي

پيشنهاد سفر

فرار از گرما تا بهشت عدن و فلكاالفالك

الميرا حصاركي

اگر هزار سالمان هم بشود ،باز هم با آمدن اول تیر ماه بوی تعطیالت تابستانی و خالص شدن از امتحانات خرداد به مشاممان میرسد .با همان
حالوهوا نوستالژیبازی میکنیم و خوشحالیم از اینکه تابستان شده است .حتی حاال هم که سنمان از مدرسه رفتن و امتحان دادن گذشته است،
باز هم با آمدن اول تیر به یاد برنامههای سفر میافتیم و با همان روزها خاطرهبازی میکنیم؛ همان روزهایی که مادر و پدرها فارغ از خرج سفر و
بنزین و ...با گرفتن کارنامهها باربند ماشین را وصل میکردند و به جاده میزدند .حاال شاید سفر رفتن به همان آسانی نباشد ،اما میتوان شرایط
را آسان کرد و یک سفر تابستانی کمخرج (به غیر از شمال و جوجه و کباب) ترتیب داد؛ جایی که هم طبیعت بکر داشته باشد ،هم کمخرج باشد
و هم بتوان چند روزی را دور از گرد و غبار و توفان تهران گذراند!

لرستان
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یکی از مقصدهایی که
میتوانید برای فرار از گرمای
تابستان انتخاب کنید ،سفر
به لرستان است .دریاچة
گهر ،قلعة فلکاالفالک،
آبشارهای نوژیان ،شوی و
تله زنگ ،درة چکان ،بازار
میرزا سیدرضا و سراب کیو
از جاذبههای دیدنی این شهر
به حساب میآید .تعریف لرستان روی کارتهای تبریک ،همیشه یا دریاچه گهر بوده
یا قلعة فلکاالفالک و بهندرت از نوژیان به عنوان بلندترین و شوی و تلهزنگ به
عنوان پهنترین آبشارهای کشور هم عکسهایی وجود دارد .اما هیچ تصویری از درة
چکان وجود ندارد و بسیاری از توریستها از این مکان خبر ندارند و معموال آن را از
قلم میاندازند .در حالی که این درة زیبا ،تمدن طالیی عصر مفرغ را در خود جای
داده و روزگاری از باشکوهترین نقاط زیست بشر بوده است .امروز برخی از این آثار در
بخشی از قلعة فلکاالفالک که موزه شده ،قابل مشاهدهاند .در خرمآباد لرستان باید
بازار قدیم آن موسوم به بازار میرزا سیدرضا و سراب کیو را هم ببینید .به این دیدنیها
آمیختن با زندگی عشایری در این استان را هم اضافه کنید.

چهارمحالوبختیاری

دلیل این همه پیشنهاد در این منطقه
آبوهوای دلانگیز و خنک در منطقه
غربی کشور است؛ جایی که بهراحتی
هر چه تمام میتوانید از گرمای تهران
فرار کنید و به این شهر پناه ببرید.
گردشگری روستایی در روستاهای
چون آتشگاه ،اورگان ،دزک و دهچشمه
از جاهایی هستند که باید حتما از آن
دیدن کنید .هرچند که همه میگویند
دشتهای استان چهارمحال و بختیاری
در فصل بهار زیباتر هستند که آن هم به خاطر باز شدن اللههای واژگون و
اشکریز است ،اما باید بدانید که تابستان فصلی است که این منطقه بهشدت
خنک است و میتواند اوقات خوشی را در طبیعت بکر آن برای شما فراهم
کند.

کردستان
یکی دیگر از جاهایی
که میتواند مقصد
اقتصادی و شهر بینهایت
زیبایی برای سفر باشد،
همین کردستان است.
گردشگری روستایی در
روستاهایی چون پالنگان،
اورامان تخت ،آویهنگ،
ژیورا قصالن ،نوره ،نگل
و… ،طبیعتگردی در دشتهای دهگالن ،قروه ،بیجار و ...از نقاط دیدنی کردستان به
حساب میآید و حیف است حداقل یک بار به آنجا نروید .توریستهای خارجی زیادی
هستند که طبیعت کردستان را در تمام دنیا بدون رقیب میدانند و لقب بهشت عدن
را به این شهر دادهاند .دیوید رول ،باستانشناس انگلیسی ،سال گذشته کردستان را
بهشت عدن،همانجایی که حضرت آدم و حوا پس از ترک بهشت در آن هبوط کردند،
دانست .مبنای ادعایش هم اشارات جغرافیایی بخش «جنیس» کتاب انجیل بود .اما
کردستان ایران اگر بهشت عدن هم نباشد ،به مقصد سفر شدن میارزد .جلوههای
خاص زندگی بومی هنوز در همه شهرهای کردستان وجود دارد و دیدنی است .اما اگر
میخواهید روح واقعی کردستان را درک کنید ،باید دو ،سه روزی را به طور کامل در
حسوحال زندگی یک کرد اصیل و بومی در روستاهای این استان بگذرانید.

سرعین

اگر دوست دارید مقصد دورتری را برای
سفر انتخاب کنید ،بهترین جا در این زمان
از سال اردبیل و سرعین است .هوا بهشدت
خنک است و بهراحتی میتوانید ازطبیعت
بکر این منطقه استفاده کنید .ضمن اینکه
وجود چشمههای آب گرم و درمانی انگیزة
جدیدی را برای سفر به این منطقه به شما
خواهد داد .از یک انگیزة دیگر برای سفر
به این منطقه غافل نشوید! عسل صددرصد
طبیعی ،ماست و لبنیات محلی و خوراکهای لذیذی که میتواند بهراحتی چندین کیلو به وزن
شما اضافه کند ،وسوسههای رفتن به این منطقه را برای شما شدیدتر میکند.

پيشنهاد ديدني در روزهاي داغ تير ماه
این روزها همه از فوتبال و جام جهانی حرف میزنند .از فروشنده سوپرمارکت گرفته تا راننده آژانس؛ همه در مورد تیمهای محبوبشان
صحبت میکنند و برای همدیگر کری میخوانند .اما همه که فوتبالی نیستند و همه مجبور نیستند اولین روزهای تیرماه را به دیدن مسابقههایی
اختصاص بدهند که از دیدن آن هیچ لذتی نمیبرند .ما برای این دسته از افراد پیشنهادهای جذابی داریم؛ پیشنهادهایی که میتواند رخوت
را از آنها دور کند و ساعت خوشی را برای آنها فراهم کند .هم سینما اکران جدید دارد ،هم نمایشهای وسوسهانگیزی روی صحنه اجرا
میشوند و هم فیلمهای جدیدی وارد شبکة خانگی شده است .تنها کاری که باید بکنید ،این است که بنشینید و با یک دو دوتا چهارتای ساده
برای روزهای داغ تیرماهیتان برنامههای مفرح فرهنگی بچینید.

سینما
این روزها فیلم تازهای به اکران سینمای ایران اضافه
شده است .فیلمی که قرار بود اردیبهشتماه روی
پرده سینماها بیاید .سومین فیلم بلند روحاهلل حجازی
بعد از «در کنار ابرها»« ،زندگی خصوصی آقا و خانم
و میم» این روزها روی پردة سینماهاست« .زندگی
مشترک آقای محمودی و بانو» با بازی حمید فرخنژاد،
هنگامه قاضیانی ،ترانه علیدوستی ،پیمان قاسمخانی
و ترالن پروانه به نمایش در آمده و داستان یکخطی
آن این است که حضور مهمانان آقای محمودی و
بانو ،زندگی مشترک آنها را تحتتاثیر قرار میدهد.
«زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» فیلم سختی
نیست و به قول معروف ادا ندارد .خیلی ساده رابطه
و مشکالت آدمها را به تصویر کشیده است و از کنار
آنها گذشته است .اگر از آن دسته آدمهای فوتبالی
هستید که حتی یک بازی را هم از دست نمیدهید،
بد نیست دیدن فیلم «زندگی مشترک آقای محمودی
و بانو» را هم در لیست برنامههایتان قرار دهید .قول
میدهیم راضی از سالن سینما بیرون بیایید! یک فیلم خوب دیگر از روحاهلل
حجازی؛ فیلمی در ادامة «زندگی خصوصی آقا و خانم میم » ،در مورد همان

تئاتر

شبکه خانگی
بعد از کشوقوسهای فراوان و البته تهدیدهایی
که سامان مقدم در مورد پخش و توزیع «قلب
يخ» کرده بود ،باالخره این سریال دنبالهدار
منتشر شد .آنهایی که این سریال را دنبال
کردهاند ،احتماال با خط اصلی داستان و البته
بازیگرانش آشنا هستند .هدیه تهرانی ،مهران
مدیری ،رضا عطاران ،رضا کیانیان ،حسین یاری
و طناز طباطبایی از بازیگران اصلی این سریال
به شمار میآیند .اگر تا به حال این سریال را
تماشا نکردهاید ،توصیهمان به شما این است
که اگر اهل سریال دیدن هستید ،آن را از ابتدا
تماشا کنید .اگر هم دیدهاید ،باید بگوییم که چند قسمت هیجانانگیز در پکیج شماره 12
در انتظار شماست .در خالصه داستان این مجموعه آمده است :پایان یک شب پرماجرا،
آتیال (رئیس یک باند) از باالی یکی از ساختمانهای تهران به پایین پرتاب شده و به
قتل میرسد .شاهرخ (باستانشناس معروف) به جرم قتل آتیال دستگیر شده و با حامد
همسلولی میشود که به خاطر قتل همسر باردارش به اعدام محکوم شده است .سایه،
دختر شاهرخ ،به مهران میپیوندد تا نام پدرش را از این اتهام پاک کند .در این بین روشن
میشود که حمل غیرقانونی و فروش یک محموله از عتیقههای ارزشمند موضوع اصلی
داستان است.
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این روزها نمایش خوب روی صحنه آنقدر زیاد است که برای
دیدن آن باید یک برنامة درست و حسابی گذاشت .این روزها
نمایش «هیوال خوانی» به کارگردانی محمد یعقوبی در سالن اصلی
مجموعه تئاتر شهر اجرا میشود .محمد یعقوبی که پیش از این
اجرا ،نمایش «خشکسالی و دروغ» را برای سومین بار روی صحنه
برد ،حاال «با هیوال خوانی» روی صحنه میآید .این نمایش با بازی
احمد ساعتچیان ،علی سرابی و آیدا کیخایی در سالن اصلی تئاتر
شهر اجرا میشود؛ نمایشی که نغمه ثمینی نمایشنامهنویس آن
است و به گفتة بسیاری نمایشی است که دیدنش را به هیچ عنوان
نباید از دست داد.

آدمها ،در مورد همان طبقه متوسط .اما این
بار ،نسبت به دو فیلم قبلی ،شاهد پختگی
بیشتری از او هستیم؛ فیلمی که برای گفتن
حرفهای ساده از عناصر ساده استفاده کرده
است و ادا و اصول و ژست هنری ندارد .ماجرای
فیلم طالق روحی و عاطفی بین زوجهای فیلم
است و شخصیتها برای رسیدن به تکامل،
مسیر مشخصی را طی میکنند .اگر از آن
دسته افرادی هستید که استفاده از جزئیات
شما را هیجانزده میکند ،این فیلمی است
که باید ببینید و اگر فیلم قبلی را هم تماشا
کرده باشید ،به پخته شدن روند فیلمسازی
حجازی میرسید .فیلم پر است از لحظههای
فکرشده و جزئیات دقیقی که درنهایت به یک
کل منسجم میرسند .شخصیتها بهدرستی
در مسیر فیلم حرکت کردهاند ،ضمن اینکه
بازیها بهشدت خوب است .اگر بازی ترانه
علیدوستی را دوست دارید ،باید بگوییم که او در این فیلم یکی از بهترین
بازیهایش را ارائه داده است.

فرا غت
اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان

تعطيالت تابستان بچههايمان را چگونه

بگذرانيم
پر كنيم
برنامه ريزيكنيم
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شهرزاد همتي
پركردن اوقات فراغت دانشآموزان در
فصل تابستان گاه به معضلی جدی برای
والدین تبدیل میشود .اگر از اوقات
فراغت تابستان بهخوبی استفاده شود،
میتواند به دورانی اثرگذار و حتی نقطه
عطفی در زندگی دانشآموزان تبدیل
شود ،ولی همیشه چنین اتفاقی رخ
نمیدهد .در شهرها مشكل پر كردن
اوقات فراغت بیشتر به چشم میآید .تا
نیمهشب پای تلویزیون نشستن ،ساعتها
ور رفتن بیهدف با رایانه ،صبحها تا
دیروقت خوابیدن و بخش عمدة روز را
با كسالت سپری كردن شیوهای رایج در
نحوة گذران اوقات فراغت دانشآموزان در
شهرهاست .بعضی از نوجوانان ،بهخصوص
نوجوانان پسر هم گروههایی تشكیل
میدهند و وقتی راهی مناسب برای گذران
اوقات فراغت پیدا نمیكنند ،برای والدین
مایه نگرانی میشوند .چون ممكن است
اوقات فراغتشان را با دست زدن به اعمال
نابهنجار و حتی بزهكاری پركنند.

بسیاری از دانشآموزان ،اوقات فراغت به ویژه تعطیالت
تابستان را دورة استراحت مطلق میدانند .آنها این
دوران را زمانی برای فرار از فشار مدرسه تلقی میكنند
و فكر میكنند باید صرفا به استراحت بپردازند .این
در حالی است كه به تجربه ثابت شده در صورتی كه
آموزشهایی به شكل سرگرمكننده برای دانشآموزان
تدارك دیده شود ،اوقات فراغت میتواند نقطه عطفی
در زندگی دانشآموزان باشد و حتی آیندة آنها را تحت
تاثیر قرار دهد.
سیمین عفیفی ،روانشناس میگوید« :اوقات فراغت،
درواقع دورة تربیت غیررسمی برای دانشآموزان
است كه این تربیت غیررسمی حتی بیش از تربیت
رسمی میتواند در تغییر رفتار فرد موثر باشد .چراكه
فعالیتهای غیررسمی این دوره غالبا مورد عالقة
بچههاست و آنها آن را آزادانه انتخاب میكنند ».به این
ترتیب اگر برنامههای آموزشی جالبی برای دانشآموزان
تدارك دیده شود ،اوقات فراغت آنها از حالت كسالتبار
خارج میشود و به جای اینكه بچهها از سر بیكاری به
رفتارهای نابهنجار روی آورند ،مهارتهایی میآموزند و
هم خود را سرگرم میكنند و هم امكان اشتغال پیدا
میكنند .در غیر این صورت ،اوقات فراغت نتیجة
مثبتی به همراه نمیآورد .بنابراین والدین الزم است در
برنامهریزیهایی كه انجام میدهند ،عالقة فرزندانشان را
نیز در نظر داشته باشند .بچهها به خاطر فشاری كه در
دوران مدرسه به آنها میآید ،دایم منتظر آمدن فصل
تابستانند و فكر میكنند نباید در تابستان كاری انجام

دهند .در این شرایط والدین برای بچههایشان برنامههایی
تدارك میبینند كه عمدة آنها شركت در كالسهای
آموزشی است .بسیاری از دانشآموزان به این دلیل به
این كالسها میروند كه والدین به آنها فشار میآورند.
به این ترتیب در بسیاری از مواقع برنامههای والدین
برای اوقات فراغت بچهها برای آنها حالت تكلیف پیدا
میكند و نتیجة چندانی به بار نمیآورد .گاهی والدین
برای ثبت نام بچهها در كالسهای مختلف با هم
مسابقه میگذارند و اتفاقا شركت بچهها در كالسهای
هنری و ورزشی و ...برای آنها هزینة زیادی هم به
همراه میآورد .اما این آموزشها غالبا تداوم نمییابد و
درنتیجه بچهها از آنها چندان سودی نمیبرند .ضمن
اینكه در بسیاری از مواقع چنانكه گفته شد ،به حالت
تكلیف در آنها شركت میكنند .البته فرستادن بچهها
به كالسهای آموزشی بد نیست .اما نباید با زور و اصرار
آنها را به كالسهای آموزشی فرستاد .بلكه میتوان
براساس عالقة بچهها برای آنها برنامهریزی كرد.
درواقع بچهها نباید احساس كنند كه بهاجبار باید در
كالسها شركت كنند .حتما هم لزومی ندارد بچهها را
به كالسهای رایج نظیر نقاشی بفرستیم .بلكه میتوانیم
آنها را به كالسهایی بفرستیم كه مهارتهایی مثل
مكانیكی ،نجاری ،خیاطی ،آرایشگری یا گلسازی و...
را در آنها بیاموزند.
تشكیالت و امكانات محلی باید به كمك پر كردن
اوقات فراغت دانشآموزان بیاید .در برخی از كشورها
برنامههای زیادی برای تعطیالت طوالنی دانشآموزان

تدارك دیده میشود .این برنامهها اغلب از سوی تشكیالت
محلی به اجرا درمیآید .سینا امیری ،كارشناس مدیریت،
میگوید« :در اروپا پدر و مادرها از قبل برای هر تعطیالتی
به ویژه برای تعطیالت طوالنی تابستان برنامهریزی میكنند تا
بچهها به حال خود رها نشوند .حتی والدین مدتی را مرخصی
میگیرند تا با بچههایشان باشند .البته امكانات جنبی هم
برای این دوران زیاد است .این امكانات را مراكز محلی كه
همان انجمنهای محلی و دفاتر نوجوانان و جوانان هستند
(مانند فرهنگسراها) ایجاد میكنند .آنها بچههای محل را كه
در سنین میان هفت و هشت سال تا  15-16سال هستند،
جمع میكنند و آنها را به مدت سه هفته به اردوگاه میبرند.
دراین مدت ،بچهها فعالیتهای مختلف تفریحی ،سیاحتی و
گردشی دارند .گیاهان كوهها را میبینند و درباره آنها بحث
میكنند و فعالیتهای محلی را نظاره میكنند .مراكز محلی
در آستانة تابستان برنامههایشان را پیشنهاد میدهند و بچهها
هركدام را بخواهند انتخاب میكنند .در اردوها ،ورزش فعالیت
اصلی است و بچهها فعالیتهای جنبی مانند نامهنگاری را هم
میآموزند .این مراكز دانشآموزان را بیمه میكنند و مواظبت
از آنها را به طور كامل به عهده میگیرند .از آنجایی كه
برای چنین فعالیتهایی نیرو الزم است ،این مراكز به
داوطلبانی كه به سن  ۱6-۱5سالگی وارد میشوند ،نگهداری
بچهها را آموزش میدهند .بچهها از سن  ۱8-۱7سالگی و
دوران دانشجویی به صورت پاره وقت در این اردوها فعالیت
میكنند .ویژگی این اردوها این است كه هم افراد فقیر و هم
ثروتمند ،میتوانند در آنها شركت كنند .ضمن اینكه دولت
برای بچهها هزینهای را درنظر میگیرد .خانوادهها هم از این
برنامهها استقبال میكنند ،چون عالوه بر اینكه نحوة گذران
اوقات فراغت بچهها برایشان مهم است ،میدانند كه اگر بچهها
را به حال خود رها كنند ،ممكن است به راه خطا بروند و وقتی
دراین برنامهها شركت میكنند ،دستكم اندكی تحت نظارت
هستند ».در كشور ما هم برخی از ارگانها امكاناتی دارند
كه میتوانند آنها را در طول تابستان در اختیار بچهها قرار
دهند .برای مثال میتوان ترتیبی داد كه در مناطق فقیرنشین
بچهها با كارتهای دانشآموزی از امكانات ورزشی و سرگرمی
و آموزشی دولتی به طور مجانی یا با هزینة اندك استفاده
كنند .یا میتوان بخشی از هزینة شركت بچههای فقیر در
كالسها یا مكانهای تفریحی و ورزشی را تامین كرد و بر
نحوة خرج آن هم نظارت كرد.

فیلمها و مجموعههای تلویزیونی
موردعالقه بچههاست ،به خصوص
فیلمهای اكشن جذابیت و كشش
زیادی برای نوجوانان دارد .درحالی
كه كارشناسان میگویند هرچند كه
فیلمهای اكشن میتواند موجب تخلیه
روانی همه افراد شود ،ولی وقتی زمینه مهیا
باشد ،به افزایش خشونت و الگوبرداری از
رفتارهای خشن میانجامد

این روزها پدرها و مادرها بنا به دالیل مختلف سعی دارند
بهاجبار فرزندشان را به کالسهای تابستانی بفرستند ،اما این
بزرگترین اشتباه خانوادههاست ،چراکه دانشآموز باید در اثر
احساس نیاز خودش به این کالسها برود .البته شرکت در
کالسهای تابستانی اگر همراه با فشار روانی خانواده باشد،
تاثیرنامطلوبی هم به جا میگذارد.
خانواده میتواند با جمالتی مانند «بهتر نیست برای اوقات
فراغتت برنامهریزی کنی؟» و به حالت پیشنهاد فرزندش را
به این کار ترغیب کند .درواقع خانواده باید نقش راهنمایی
و هدایت را ایفا کند ،نه تصمیمگیری .از طرف دیگر باید در
نظر بگیریم که بچهها در طول سال تحصیلی فشارهای روانی
زیادی را بابت انجام تکالیف مدرسه ،امتحانات و رعایت نظم و
مقررات مدرسه متحمل میشوند و فشار مضاعف بر آنها واقعا

هزینة این کالسها چقدر است؟
بیشترین کالسهایی که دانشآموزان در تابستان آن را تجربه
میکنند ،کالسهای ورزشی و زبانهای خارجی است .برای
بررسی قیمتهای آن به چند آموزشگاه مشهور سر زدیم و
قیمتهای آن را جویا شدیم:
یکی از موسسههای زبان معروف که شعب زیادی هم در تهران
و شهرستانها دارد ،هزینههای پایه آموزش خود را مبلغ 120
هزار تومان اعالم کرده است .این کالسها سه روز در هفته
برگزار میشوند و ترمهای آنها یک ماهه است ،البته این مبلغ
جدا از مبلغ کتابهای آموزشگاه است .درواقع برای رفتن یک
ترم سر کالس زبان هزینهای حدود  200هزار تومان در انتظار
شماست.
مبلغ دیگر موسسههای زبان نیز در همین حدود است .اما
کالسهای ورزشی نسبت به منطقه و شهرتشان کامال فرق
میکند .شاید گرانترین کالسهای ورزشی مربوط به باشگاه
انقالب باشد .اما به طور کلی در کل مناطق تهران ثبت نام در
کالسهای آموزشی شنا و کاراته و فوتبال و ...از  50هزار تومان
تا  800هزار تومان متغیر است.
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وقتی تماشای تلویزیون تنها سرگرمی
بچهها در اوقات فراغت میشود
فیلمها و مجموعههای تلویزیونی موردعالقة بچههاست،
به خصوص فیلمهای اكشن جذابیت و كشش زیادی برای
نوجوانان دارد .درحالی كه كارشناسان میگویند هرچند كه
فیلمهای اكشن میتواند موجب تخلیة روانی همه افراد شود،
ولی وقتی زمینه مهیا باشد ،به افزایش خشونت و الگوبرداری از
رفتارهای خشن میانجامد .عدهای از بچهها هم انرژی زیادی
دارند و میخواهند این انرژی را تخلیه كنند و بهترین روش
تخلیه انرژی را در زد و خوردی كه از فیلمهای خشن یاد
گرفتهاند ،میبینند .در حالی كه اگر از بسیاری از خانوادهها
بپرسید بچههایشان اوقات فراغتشان را چگونه میگذرانند،
میگویند كه تا آخر شب فیلم میبینند یا بیشتر وقتشان را
پای رایانه سپری میكنند .برخی از والدین حتی برای از سر
باز كردن بچهها این كار را تشدید میكنند .آنها اگر فیلمی
مشهور شده باشد ،آن را تهیه میكنند و بچههایشان را تنها
میگذارند تا این فیلمها را تماشا كنند ،بدون اینكه بدانند
در این فیلمها چه چیزهایی هست و چقدر روی بچهها اثر
میگذارد .یا حتی بدون اطالع كافی اجازه میدهند كه بچهها
بازیهای رایانهای نامناسبی تهیه كنند و بهراحتی خشونت

را تمرین كنند .نتیجه این كه زمینة پرخاشگری در آنها
تقویت میشود .به هر حال اوقات فراغت زمانی است كه
فرد در آن به فعالیت خاصی مشغول نیست .بسیاری از ما
برای این اوقات برنامهریزی نمیكنیم و این در مورد اوقات
فراغت دورة تابستان بچههایمان هم صادق است .در حالی كه
با برنامهریزی برای این دوره میتوان به بچهها كمك كرد تا
خودشان و استعدادها و عالیقشان را كشف كنند ،مهارتهایی
بیاموزند و حتی شیوههایی برای برقراری مناسبات اجتماعی
بهتر با والدین ،دوستان و ...را تمرین كنند .بر عكس اگر برنامه
مناسبی برای اوقات فراغت بچهها تدارك دیده نشود ،از یك
طرف كسالت و از سوی دیگر خشونت و رفتارهای نابهنجار
بهسرعت میان برخی از آنها جا باز میكند .بنابراین بسیاری
از والدین الزم است كه این ایده را كه اوقات فراغت چیزی زاید
است ،كنار بگذارند .طبیعی است كه اگر برای اوقات فراغت
بچهها هدفگذاری نكنیم ،واقعا هم اوقات فراغت زاید به نظر
میرسد و والدین از خدا میخواهند كه تابستان هرچه زودتر
به پایان برسد.

روا نیست ،چراکه تحقیقات بسیاری نشان میدهد بچههایی
که هر روز صبح زود از خواب بیدار میشوند و آرزوی یک
ساعت خواب صبح در روزهای تابستان را دارند ،بیشتر از
سایر بچهها افسرده میشوند و موفقیت کمتری هم به دست
میآورند .اگر از جنبة منفی کالسهای تابستانی تحمیلی
بگذریم ،شرکت بچهها در این کالسها مزایای غیرقابل انکاری
دارد .بعضی بچهها ترجیح میدهند که تمام تعطیالت را در
خانه و پای تلویزیون و کامپیوتر بگذرانند که این موجب
بیتحرکی ،انزوای اجتماعی ،کسالت و درونگرایی میشود .اما
همین که بچه بداند هفتهای دو روز برای مثال ،باید  9صبح به
کالس شنا برود ،الزام به تحرک و فعالیت را احساس میکند.
شرکت در کالسهای تابستانی میتواند موجب تقویت اعتماد
به نفس و بهبود روابط اجتماعی کودکان شود .از طرف دیگر
انتخاب کالسها اگر درست انجام شود ،میتواند موجب رشد
استعدادها و جهتدهی مثبت به تواناییهای دانشآموزان شود.
کالسهای تابستانی بسیار متنوعاند؛ مانند کالسهای ورزشی،
هنری وآموزشی .اینکه دانشآموز دوست دارد در چه رشتهای
فعالیت کند ،مهمترین نکته است ،اما روانشناسان معموال
کالسهای آموزشی و کالسیک مانند زبان را برای تابستان
توصیه نمیکنند ،به ویژه برای بچههایی که فشارهای درسی
و انضباطی را تجربه کرده باشند و برای بچههای دبستانی این
قبیل کالسها توصیه نمیشود .این دانشآموزان در تابستان
نیازمند بازسازی روانی هستند ،نه کالسهای سنگینآموزشی
که مسئولیتهای دیگری را به آنها تحمیل میکند .ما
برای این بچهها کالسهای مفرح و شاد مانند شنا را توصیه
میکنیم .البته نوع کالس باید با توجه به شرایط روانی ،سنی و
تفاوتهای فردی و عالیق دانشآموزان انتخاب شود .از طرفی
بسیاری از تستهای روانشناسی حتی در سنین پایین نیز
موجب بروز استعدادهای کودک میشود و والدین میتوانند
بفهمند که فرزندشان چه توانایی و استعدادی دارد .در عین
حال ،برخی والدین تمام ساعتهای روز فرزندشان را با انواع
کالسهای تابستانی پر میکنند ،اما این کالسها موجب
کاهش بازدهی آنها میشوند و حس خشم و انتقامجویی را
در بچه ایجاد میکنند .بهترین حالت این است که بچههای
مقطع دبستان را در یک کالس ورزشی یا هنری ثبتنام کنیم
و دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان را در حداقل دو
کالس .به دانشآموزانی که نزدیک کنکور هستند و در طی
ی کنکور را تجربه میکنند ،توصیه میشود
تابستان کالسها 
برای آرامسازی روانی ،در یک کالس تفریحی و ورزشی شرکت
کنند.
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آداب روزهداري در تابستان
چند سالي ميشود که ماه رمضان در فصل تابستان است؛ روزهاي بلند که نيازمند همت عالي و ايمان باالست .شرايط نسبت به ماههاي
ديگر سال سختتر است و به همين دلیل بايد نکاتي را براي روزهداري رعايت کرد تا سختي و البته گرماي تابستان آسان شود .امسال
هشتم تير ماه ،ماه رمضان آغاز ميشود؛ ماهي که ميتوان گفت گرمترين ماه سال است .اما براي جلوگيري از تشنگي ،خستگي و
گرسنگي ميتوان کارهايي را انجام داد که سختيها به چشم نيايد و با افتخار و راحتي اين ماه مبارک را پشت سر گذاشت؛ کارهايي
که راحتي شما را به دنبال دارد و سالمتتان را به هيچ عنوان به خطر نمياندازد .راهکارهاي سادهاي که در افطار و سحر ميتواند به شما
کمک کند که در اين ماه مبارک به فعاليتهاي روزمرهتان بپردازيد و کمتر دچار گرسنگي و تشنگي شويد.
سحري را حذف نکنيد
سحري يکي از مهمترين وعدههاي غذايي
است و بسياري گمان دارند که با حذف کردن
سحري ميتوانند تا پايان روز دوام بیاورند .اما
بايد بگوييم که اين مهمترين وعده است و به
هيچ عنوان نبايد حذف شود .اما چه غذاهايي را
بايد در وعده سحري جاي داد؟
وعده سحري بهتر است مثل وعده ناهار باشد
و غذاي اصلي در اين وعده صرف شود؛ انواع
چلوخورشها (البته کمچرب و سرخنشده)،
پلوهاي مخلوط با حبوبات و سبزيجات

(عدسپلو ،لوبياپلو و سبزيپلو) ،به همراه
مرغ ،ماهي يا گوشت و سبزي خوردن و ساالد
و ماست براي اين وعده مناسب است .مصرف
ساالد و يک واحد ميوه تابستاني به کنترل
تشنگي تا اواسط روز کمک ميکند.
از نوشيدن چاي در لحظههای آخر سحري
اجتناب کنيد ،زيرا باعث افزايش دفع ادرار و
از دست رفتن نمکهاي معدني مورد نياز بدن
در طول روز ميشود .توصيه ميشود از مصرف
قند و شکر مخصوصا در وعده سحر پرهيز
کنيد ،چراکه باعث احساس گرسنگي زودهنگام

ميشود .بايد بگوييم که روزهداري بدون صرف
سحري براي تمام گروههاي سني ،بهويژه
نوجوانان و جوانان ميتواند با عوارض زيادي
همراه باشد.
گرچه در طي ماه رمضان و بهويژه روزهاي اول
ممکن است هيچکدام از عوارض ،شکايتي را در
فرد ايجاد نکنند ،اما قطعا عوارض بلندمدتي
خواهند داشت .بنابراين اهميت ويژهاي به وعده
سحري بدهيد .حتي اگر سالها بدون سحري
روزه ميگرفتيد ،از امسال اين عادت بد را ترک
کنيد.

راهکارهايي براي تشنهنشدن
روزهداران براي اينکه کمتر هنگام روزهداري
تشنه شوند ،بهتر است در برنامه غذايي سحري
از خوردن غذاهايي مانند ،کوکو ،بادمجان،
سوسيس و کالباس ،سس مايونز و همچنين
غذاهاي چرب و پرنمک که سبب تشنگي زياد
در طول روز ميشود ،پرهيز کنند و از غذاهاي
آبپزشده و خورشهاي آبدار و کمنمک
استفاده کنند .مصرف کربوهيدراتهايي همچون
نان و غالت و ماکاروني سبوسدار در وعده
افطار و سحر سبب ميشود گليکوژن بدن در
حد نرمال حفظ شده و فرد کمتر دچار تشنگي
شود .برخي به اشتباه فکر ميکنند که در وعده
سحري بايد مقدار زيادي آب نوشيد ،در حالي
که توصيه ميشود به جاي مصرف مقدار زياد
آب ،از مواد غذايياي استفاده شود که سبب دفع
آب از بدن نشود .مصرف چاي به دليل دارا بودن
مقدار باالي کافئين ،دفع ادرار را افزايش ميدهد
و به همين دليل فرد دچار کمآبي و تشنگي
ميشود .بهترين مواد غذايي که سبب نگهداري
آب در بدن و جلوگيري از تشنگي در ساعات روز
ماه مبارک رمضان ميشود ،سبزيها و ميوههاي
آبدار نظير زردآلو ،آناناس ،انگور ،هندوانه و
هلو است .اسفناج ،تربچه ،گوجه فرنگي ،کاهو،
هويج ،کلم و انواع ساالد نيز بسيار مفيد هستند.
روزه داران بهتر است هنگام افطار از مخلوط
آبليموي تازه با آب يا چاي کمرنگ يا شربت
خاکشير به جاي قهوه و چاي پررنگ استفاده
کنند .چاي نعناع هم از نوشيدنيهايي است که
در اين ماه بسيار مفيد است ،ضمن اينکه بايد از
خوردن قهوه هنگام سحر پرهيز شود.

افطار
بعضي از افراد روزهدار وقتي سر سفره افطار مينشينند،
تمام مواد غذايي را که سر سفره وجود دارد ،ميخورند.
اين براي معده بسيار مضر است و دستگاه گوارش را
دچار اختالل ميکند .يک نوشيدني ولرم و نيمهداغ
مثل شير ،بهترين نوشيدني براي افطار است و اگر
کساني به عللي شير دوست ندارند ،چاي نيمگرم با
عسل مناسب است و براي دستگاه گوارش بهترين
نوشيدني است .برخي از افراد نيز ميل ندارند و فقط
نوشيدنيهاي بسيار خنک مثل آبميوهها را ميخورند.
خوردن چندين ليوان پشت سر هم آبميوه خنک نيز
بسيار مضر است .در وعده افطار دستگاه گوارش بعد از
چند ساعت طوالني که در حال استراحت بوده ،دوباره
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سبزي يا گردو ،خرما و کشمش و شير ،از بهترين
خوراكيها براي سحر به حساب ميآيد ،چراکه
عالوه بر حجم کم ،داراي قوت بسيار است.
خشکي لبها در رمضان را از بين ببريد
تابش مستقيم نور خورشيد به لب از يک سو و از سوي
ديگر تعريق و دفع مايعات بدن عوامل موثر بر خشکي
لب است ،که گاهي منجر به شکاف لب و خونريزي
آن ميشود .کرمهاي ضدآفتاب و مرطوبکنندههاي
مخصوص لب و پرهيز از تماس مستقيم با نور
خورشيد ،از جمله توصيههاي موثر در درمان اين
مشکل است .همچنين مخاط خشک بيني ميتواند
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با افت فشار مبارزه کنيد
هدف اصلي اين است که در طول ساعات ابتدايي
روز که افراد بيشترين توان را در انجام کارهاي
فيزيکي يا ذهني خود دارند ،غذاي اصلي مغز
يعني قند گلوکز تأمين شود .اگر روزهداران
بخواهند بهترين بازده را در ماه رمضان داشته
باشند و در طول روز دچار افت و باال رفتن فشار
خون نشوند ،بهتر است به جاي مصرف غذاهاي
گوشتي در سحر ،از مواد نشاستهداري همچون
سيبزميني ،نان ،بهويژه نانهاي سبوسدار
و سنگک ،برنج و ماکاروني استفاده کنند.
نان سنگک به دليل دارا بودن سبوس کمتر،
روزهداران را دچار افت فشار ميکند .ضمن
اينکه بايد توجه داشته باشيد که استفاده از
قندهاي ساده نظير غذاهايي مانند شلهزرد،
حلوا ،قند و شکر ،شيريني ،مربا ،عسل ،زولبيا و
باميه بهسرعت باعث افت فشار ميشود و فرد در
همان ساعات ابتدايي دچار افت فشار میشود و
اين مسئله سردردهاي پيدرپي و عدم تمرکز در
طول روز را به دنبال دارد .نان و پنير کمنمک با

بايد بگوييم که روزهداري بدون صرف
سحري براي تمام گروههاي سني،
بهويژه نوجوانان و جوانان ميتواند با
عوارض زيادي همراه باشد .گرچه در
طي ماه رمضان و بهويژه روزهاي اول
ممکن است هيچکدام از عوارض،
شکايتي را در فرد ايجاد نکنند ،اما قطعا
عوارض بلندمدتي خواهند داشت.
بنابراين اهميت ويژهاي به وعده
سحري بدهيد .حتي اگر سالها بدون
سحري روزه ميگرفتيد ،از امسال اين
عادت بد را ترک کنيد.

عالیمي چون خون دماغ را به همراه داشته باشد که
وازلين يا نرمکنندههاي ويتامينه ميتوانند کامال اين
مشکل را مهار کنند .بعد از خوردن سحري ،بهتر است
هنگام مسواک زدن براي کاهش تشنگي و خشکي
دهان ،از حجم کمتري از خمير دندان استفاده شود.

بايد فعال شود .درنتيجه افطاري بايد به گونهاي باشد
که به دستگاه گوارش فشاري نيايد .خرما جزو مواد
غذايي است که به دليل داشتن قند ساده سبب
کنترل اشتها ميشود .خرما سرشار از ويتامين و
منابع معدني براي بدن است ،ولي در عين حال
نبايد در خوردن آن افراط شود ،چراکه هر يک گرم
قند ساده در خرما معادل چهار کيلو کالري انرژي
است .چاي ،نان و پنير ،گردو ،سبزي و خرما بهترين
افطاري محسوب ميشود و حتي آش و سوپ را نيز
بايد به همراه غذاي اصلي با فاصله يک تا دو ساعت
پس از افطار ميل کرد.

تكل از پشت

ركوردداران مستطيلسبز
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بیشترین حضور در جام جهانی :برزیل (حضور در تمام ادوار)
بیشترین تعداد حضور در جام جهانی :برزیل در هر  19دورة جام
جهانی حضور داشته است .آلمان و ایتالیا هر کدام با حضور در 17
دوره در ردة دوم قرار دارند.
بیشترین قهرمانی :برزیل با پنج قهرمانی
برزیل با کسب پنج عنوان قهرمانی در سالهای ،1962 ،1958
 1994 ،1970و  2002پرافتخارترین است .پس از آن ایتالیا با چهار
عنوان قهرمانی در ردة دوم و آلمان با سه قهرمانی در ردة سوم
قرار دارند.
بیشترین حضور در دیدار نهایی :برزیل و آلمان  7حضور
بیشترین حضور در جمع چهار تیم برتر :آلمان  11حضور
بیشترین تعداد بازی :برزیل و آلمان  92دیدار
کمترین تعداد بازی :اندونزی (هند شرقی هلند) یک دیدار
بیشترین تساوی :ایتالیا و آلمان  19تساوی
بیشترین دیدار تکرارشده :برزیل  -سوئد 7 ،بار (،1950 ،1938
 1990 ،1978 ،1958و دوبار در جام جهانی )1994
دیدار نهایی تکراری :برزیل  -ایتالیا ( 1994و  ،)1970آلمان
آرژانتین ( 1986و )1990
بیشترین برد در یک دوره از جام جهانی :برزیل  7برد 2002
بیشترین گل زده در یک دوره :مجارستان  27گل 1954
کمترین گل خورده در یک دوره :سوییس بدون گل خورده
2006
بیشترین گل خورده در یک دوره :کرهجنوبی  16گل 1954
طوالنیترین رکورد گل نخوردن در یک دوره :ایتالیا  517دقیقه
1990
تیمهایی که دو دورة پیاپی قهرمان شدهاند :ایتالیا  1934و
 - 1938برزیل  1958و 1962
بیشترین عدم راهیابی به دور دوم :اسکاتلند  8دوره
ناکامترین تیم در صعود به جام جهانی :لوکزامبورگ  18دوره
( 1934تا )2010
طوالنیترین نوار پیروزی :برزیل  11پیروزی  2002و 2006
طوالنیترین نوار شکستناپذیری :برزیل  13دیدار  2002و 2006
طوالنیترین باخت متوالی :مکزیک  9شکست  1930تا 1958
طوالنیترین نوار عدم پیروزی :بلغارستان  17دیدار  1962تا
1994
طوالنیترین نوار گلزنی در هر دیدار :برزیل ( 1930تا )1958
و آلمان ( 1934تا  18 ،)1958دیدار
بیشترین حضور در جام جهانی :لوتهار ماتئوس (آلمان) و آنتونیو
کارباخال (مکزیک)  5جام جهانی

بیشترین قهرمانی :پله (ادسون آرانتس دوناسیمنتو) برزیل 3
دوره
بیشترین حضور به عنوان کاپیتان :دیهگو آرماندو مارادونا
(آرژانتین)  16دیدار
جوانترین بازیکن :نورمن وایتساید (ایرلند شمالی) جام جهانی
 - 1982سن  17سال و  41روز
مسنترین بازیکن :رژه میال (کامرون) جام جهانی  - 1994سن
 42سال و  39روز
بیشترین گل زده در دیدارهای جام جهانی :رونالدو (برزیل)
 15گل
ناکامترین فینالیست :آلمان که در فینال جامهای ،1982 ،1966
 1986و  2002نایب قهرمان شد.
بیشترین گل زده :برزیل با  201گل زده در  92مسابقه
بیشترین گل خورده :آلمان با  112گل خورده در  92مسابقه

بیشترین برد :برزیل  64با برد
بیشترین باخت :مکزیک با  22باخت
کمترین گل زده یک تیم :زئیر (جمهوری دموکراتیک کنگو فعلی)
هند شرقی هلند (اندونزی فعلی) ،کانادا ،ترینیداد و توباگو ،چین و
یونان بدون گل زده
بهترین خط حمله :مجارستان با  87گل زده در  32بازی( .متوسط
 2.7در هر بازی)
بدترین خط دفاع :زئیر و هاییتی با  14گل خورده در  3بازی
(متوسط  4.7در هر بازی)
باالترین تفاضل گل :برزیل +117
پایینترین تفاضل :مکزیک - 34
گلزن در دور نهایی :ژوست فانتین فرانسوی که در جام ،1958
 13گل به ثمر رساند .این عنوان به رونالدوی برزیلی نیز میتواند
داده شود که با  15گل زده ،در سه جام بیشترین گل را به ثمر
رسانده است .پیش از او گرد مولر آلمانی با  14گل زده در دو جام
رکورددار بود.

بهترین گلزن در دور انتخابی :علی دایی از ایران با 35
گل زده
بهترین گلزن در یک بازی :اولگ سالنکو از روسیه که در بازی
مقابل کامرون در مرحلة مقدماتی جام  5 1994گل از  6گل تیمش
را به ثمر رساند .اوزه بیو از پرتغال (جام  )1966و امیلیو بوتراگوئنو
از اسپانیا (جام  )1986هر کدام با چهار گل زده در یک مسابقه در
ردة دوم قرار دارند.

پرگلترین جام 1998 :فرانسه  171 -گل در  64مسابقه
کمگلترین جام 1930 :اوروگوئه و 1934ایتالیا  70 -گل در 18
و  17مسابقه
متوسط بیشترین تعداد گل 5.38 :گل در هر بازی در جام
سوئیس 1954
متوسط کمترین تعداد گل 2.21 :در هر بازی در جام ایتالیا
1990
پرگلترین بازی 12 :گل .دیدار دو تیم اتریش و سوییس در جام
 1954سوییس که با نتیجة  7بر  5به سود اتریش خاتمه یافت.
بیشترین اختالف گل 9 :گل .دیدار یوگسالوی و زئیر (جمهوری
دموکراتیک کنگو)  9بر صفر به سود یوگسالوی در جام  1974و
دیدار مجارستان و السالوادور در جام  1982که با نتیجة  10بر یک

به سود مجارستان تمام شد.
پرگلترین مسابقه فینال :دیدار دو تیم برزیل و سوئد در جام
 1958که با نتیجة  5بر  2به سود برزیل پایان یافت.
کمگلترین مسابقه فینال :دیدار تیمهای برزیل و ایتالیا در جام
 1994که در پایان وقت قانونی و وقت اضافی بدون گل پایان یافت.
نتیجة این بازی در ضربات پنالتی سه بر دو به سود برزیل بود.
سریعترین گل :گل هاکان شوکور ،مهاجم ترکیه به کره جنوبی
در جریان دیدار ردهبندی جام  .2002این گل در ثانیة یازدهم بازی
به ثمر رسید.
بیشترین تعداد تیمها در بازیهای انتخابی 198 :تیم عضو فیفا
برای ورود به جام جهانی  2010آفریقای جنوبی در مرحلة انتخابی
حضور داشتند.
خشنترین دوره 28 :کارت قرمز و  345کارت زرد در جام 2006
خشنترین بازی :دیدار هلند و پرتغال در جام  2006با  4اخراجی
و  16اخطاری
کمترین کارت قرمز 1970 :مکزیک که هیچ بازیکنی اخراج نشد.
بیشترین تعداد بازیکن :لوتار ماتئوس (آلمان) با حضور در پنج
دوره و  25مسابقه
پرافتخارترین مربی :ویتوریو پوتسو ،مربی تیم ملی ایتالیا
که دوبار در سالهای  1934و  1938ایتالیا را به قهرمانی
رساند.
پرافتخارین بازیکن  -مربی :ماریو زاگالو در سال  1958و
 1964به عنوان بازیکن و در سال  1970به عنوان مربی برزیل
برندة جام جهانی شد .فرانتس بکن باوئر هم در سال  1974به
عنوان کاپیتان و در سال  1990به عنوان مربی همراه تیم آلمان
قهرمان جام جهانی شد.

دربارة حیوانات پیشگوی جامجهانی

جانور آداموس

چيا فوادي

همه میدانند که نوستر آداموس یکی از مهمترین چهرههای پیشبینی و پیشگویی در جهان است .اصوال پیشبینی و پیشگویی امری لذتبخش است
که انسانها عالقة ویژهای به آن دارند و اتفاقا زمانی که پیشبینی آنها درست از کار درمیآید ،حسابی به خود میبالند و حس خوبی به آنها دست
میدهد که انگار از همه چیز باخبر هستند .در فوتبال هم ماجرا همین است و در زمانهایی مثل برگزاری جام جهانی بحث پیشبینی فوتبال حسابی داغ
میشود ،اما این پیشبینی توسط انسانها ویژگی خاصی ندارد ،اما وقتی پای جانوران وسط میآید ،ماجرا جذابتر هم میشود .اما حضور حیوانات و
پیشگویی آنها دربارة پیروز جامجهانی  2010با پیشگویی هشتپای آلمانی به نام «پل» آغاز شد و پس از آنها حیوانات دیگری هم در این عرصه وارد
شدند و این کار را تقلید کردند؛ اما هیچکدام محبوبیت و شهرت این هشتپا را به دست نیاوردند .پل پیشگو دو سال پیش مرد و اتفاقا خبر مردن او در
حد مردن یک انسان مشهور غوغا به پا کرد .در واقع پس از آنکه درجام جهانی  2010اختاپوسی بازیهای فوتبال را پیشگویی کرد و توجه همگان را
به خود جلب کرد ،امسال هم حیوانات مختلف دست به پیشگویی این رقابت مهم ورزشی میزنند .امسال کشورهای مختلف با آموزش حیوانات دیگری
مثل سمور ،فیل ،خوک ،گاو و هشتپا سعی در تکرار تجربة جام جهانی گذشته دارند .در این میان برزیلیها برای جامجهانی  2014از یک الکپشت به
نام « »BIG HEADدر سالوادور استفاده میکنند .این حیوان دریایی ،در اولین اقدام خود پیشگویی کرد که برزیل در دیدار افتتاحیه جامجهانی مقابل
کرواسی پیروز خواهد شد که درست هم از کار درآمد .این حیوان دریایی به طرف ماهیای که در طرف پرچم برزیل آویزان شده بود ،حرکت کرد و آن را
خورد و حاال برای همة بازیها این کار را انجام میدهد .البته پیش از این هم چینیها از توله خرس پاندا به عنوان پیشگو استفاده کرده بودند و امسال
هم از این خرس به عنوان یک پیشگو استفاده کردهاند و چندین بازی تاکنون توسط توله خرس پیشبینی شده است.

سمور آلمانی

اما آلمانیها پس از تجربه موفق در
زمینة تربیت اختاپوس جام جهانی
در سال  ،2010این بار یک سمور به
صحنه آوردهاند .یک تیم پژوهشی در
آلمان این سمور را از یک سال و نیم
پیش تحت تربیت خود قرار داده و
مربیان سمور پیشگو معتقدند که
تالششان بیثمر نبوده و او اکنون
نیز حرکات عجیب و باورنکردنی از خود بروز میدهد و البته مسابقات را خیلی خوب پیشبینی میکند.

اما خوکها و موشها هم وارد
فرایند پیشگویی شدهاند .خوکی
که میبینید ،با پرتاب گلولة برفی
میتواند برنده و بازندة هر بازی
را پیشبینی کند .او اکنون در
اوکراین به سر میبرد و البته در
روزهای داغ تابستان به جای برف ،برای او یخ میآوردند تا پیشبینی کند .همچنین این موش خرمایی تبحر
خاصی در امر پیشگویی دارد و زمانی باعث شگفتی همگان شده است .او هم در اوکراین نگهداری میشود و
چندین بازی جام جهانی را پیشبینی کرده است که درست از کار درآمده است.

گاو آلمانی هم پیشبینی میکند

یک کشاورز آلمانی هم که در دوسلدورف آلمان زندگی میکند،
معتقد است که گاو او میتواند امور مهمی را پیشبینی کند .او
اظهار میکند که گاوش یک حیوان خارقالعاده بوده و روزی
فرا خواهد رسید که گاو او موجب تعجب همگان میشود .عالوه
بر این گاو ،یک اسب غیبگو هماکنون به نیابت از هشتپا قرار
است در مسابقات جام جهانی  2014شرکت کند و با پیشگوییهای خود ،اذهان عمومی را معطوف خود کند .مطمئنا
در روزهای آینده از این حیوانات بیشتر خواهید شنید.

نلی نام این فیل تربیتشده است که او هم در آلمان بوده و برای
یکی از مسابقات حساس میان آلمان و پرتغال در یورو 2012
با ضربه زدن توپ و برخورد آن به پرتغال درواقع ابراز کرد که
پرتغال از آلمان گل میخورد و درنهایت آلمان پیروز میدان است
و جالب اینکه نتیجه دقیقا درست از آب درآمد .البته این فیل
برای رقابتهای جام جهانی امسال هم آماده شده است و در حال
پیشبینی همة مسابقات است .این فیل که «نلی» نام دارد ،البته
از سال  ۲۰۱۰مشغول پیشگویی است و بیشتر نتایج تیم آلمان
را حدس میزند .در طول مسابقات جام جهانی  ۲۰۱۰آفریقای
جنوبی و یورو  ۲۰۱۲این فیل  ۱۱نتیجه از  ۱۳مسابقه آلمان را
بهدرستی پیشبینی کرد .همچنین این فیل تمامی نتایج مربوط
به جام جهانی زنان را هم که با قهرمانی ژاپن خاتمه یافت ،صحیح
پیشگویی کرده بود .تازهترین پیشبینی «نلی» در مورد جام جهانی
برزیل این است که آلمان در هر سه دیدار مقابل غنا ،پرتغال و آمریکا
پیروز شده و به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود خواهد کرد.
شیوة پیشبینی «نلی» اینگونه است که توپ را به طرف دروازههایی
که نام دو تیم روی آن نوشته شده شوت میکند و درنهایت تیم
برنده مشخص میشود Citta .هم فیل پیشگوی دیگری است که
در کراکوف لهستان نگهداری میشود و در سال  2004پیشبینیاش
درست از آب درآمد و در نبرد یونان و لهستان ،نتیجه به نفع یونان
تمام شد و البته این فیل هم در لهستان وارد کار شده و برای جام
جهانی امسال پیشبینی انجام میدهد.
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خوکها و موشها هم وارد شدهاند

فیل پیشگو به نام نلی

به رنگ خون و خاموشی
احدی از شما جز به پروردگارش
امید نبندد ،و جز از گناهش وحشت
اعالم «نمیدانم» به وقت
نكند ،و از
ِ
پرسش شدن از چیزی كه نمیداند

حیا نكند ،و از آموختن علمی كه
دارا نیست شرم ننماید.
امام علی(ع)
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سکوت است .از آخرین ساعتهای حضور تو بر روی زمین چند روزی میگذرد.
تو رفتهای .هر چه در تمام این سالها گفتی و شنیدی ،حاال به خاموشی مطلق
تبدیل شده است .گاهی چیزهایی گفته میشود .چیزهایی که شبیه حرف
است ،اما جنسش از خاموشی است .باقی هر چه هست ،سکوت است .چند سال
خواهد گذشت که آدمها به خاطر بیاورند؟ چند وقت دیگر حرفهایت دوباره
بین دیوارهای مسجد کوفه طنینانداز خواهد شد؟ چند نسل باید بگذرد تا یاد
و نام و حرف تو دوباره به این زمین بازگردد؟ نمیدانم .حاال تنها چند ساعتی
گذشته و آدمها در خاموشیاند .بعضی در بهت فرو رفتهاند و بعضی بیخبرند که
چه شده و چه خواهد شد؟
چه میشود که روزی خون تو که خود را« قرآن ناطق» میخواندی ،با خواندن
آیهای از قرآن مباح میشود؟ چه میشود که آدمهای زمین در آینه یگانه زندگی،
دو نقش میبینند؟ چه میشود که یکی رستگاری را در نور میبیند و دیگری
در تاریکی؟ تو برای همه اینها پاسخ داشتی .انسانی در زمان خودت بودی که

اگر میپرسیدند ،حتما پاسخی داشتی .اما انگار کسی نپرسید .تنها چیزی که
توانستند جواب بود .تنها جوابی که میدانستند ،جوابی به رنگ خون و خاموشی
بود.
هنوز چند ساعتی نگذشته است و نمیدانم دوباره و با کدام واسطه جوابهایت
را خواهم شنید .دلم روشن است که خداوند به این مخلوق عاصی خود ،انسان،
امید خواهد داشت .روزی نور تو به زمین باز خواهد گشت .تاریکی که روی گوش
زمین سایه افکنده ،از میان خواهد رفت .آدمها روزگاری را زندگی خواهند کرد
که اگر حرفی بگویی ،آن را بشنوند و از چرایش بپرسند .آن روز که سعادتمندی
انسان روی زمین معنا میشود .روزی که اندیشه سخن میگوید و آن وقت تو از
چیزهایی خواهی گفت که سالها رنگ خاموشی به خود گرفته بودند .روزی که
امید به چشم پرسشگران باز خواهد گشت .روزی که تو جواب را خواهی گفت.
اما حاال تنها چند ساعتی گذشته و من در خاموشی مطلق و بهت نبودن تو تنها
سکوت میکنم.

