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نخست سخن 

کسبوکار سبز مستطیل رمز و ز ا ر

در روزهايی که جهان غرق در حال وهوای فوتبال و شگفتی های آن است، تامل 
و تعمق در رازهای فراوان اين پرطرفدارترين رشتة ورزشی – که اکنون رشته ای 
اقتصاد ضروری  برای هر کنش گری در   – از کسب وکار هم به حساب می آيد 
می تواند  حتی  اقتصاد،  پيچيدة  ماهيت  به  توجه  با  اين ضرورت،  ميزان  است. 
بازی  اين  زيرا  باشد،  فوتبال  کارشناسان  توسط  آن  تحليل  ضرورت  از  بيشتر 
پررمزوراز و زيبا، انگار نمونه ای بسيار کوچک، اما کامل از زندگی در دنيای واقع 
است. به گونه ای که مثال مجموعة کاملی از قوانين و مقررات حاکم بر فضای 
کسب وکار را می توان در چهارچوب مستطيل سبزی که فوتبال در آن جريان 

دارد، سراغ گرفت. 
شايد زيباترين ويژگی فوتبال که جذابيت آن را به ميزان قابل توجهی از ساير 
پيش بينی  امکان  اين روی عدم  از  و  تکرارناپذيری  است،  بيشتر کرده  بازی ها 
دقيق بازی باشد. در ميان هزاران هزار بازی که تاکنون رخ داده است، به ندرت 
می توان حتی دو بازی را يافت که سير آن ها و حرکات بازيکنان و مسير گردش 
توپ بيش از 50 درصد مشابه باشد. هر بازی منحصربه فرد است و اگرچه مربيان 
اغلب برای هر بازی مدلی را تعريف می کنند و حتی گاه تمام فرايند بازی را از 
قبل طراحی می کنند، اما هنگامی که بازی شروع می شود، واقعيت به گونه ای 
ديگر رخ می دهد و حتی خود بازيکنان در لحظه تصميم به تغيير روند بازی 
می گيرند تا نتيجه به گونه ای ديگر رقم بخورد. در اقتصاد نيز اين چنين است. 
شايد مهم ترين دليل پيدايش مکاتب گوناگون اقتصادی همين پيش بينی ناپذيری 
کنش های درون زا و بيرون زای اقتصادی باشد که بخش واقعی اقتصاد بر وفق 
نظر، مدل يا تحليل اقتصاددانان پيش نرفته و مسير ويژة خود را پيموده است. 
به تعبيری، مفهوم زيربنايی و علت وجودی اقتصاد را »محدوديت« ذکر کرده اند 
و نظريه پردازان اعتقاد دارند که چنان چه محدوديت منابع نبود، اقتصاد نيز به 
ظهور نمی رسيد. اگر زمان بی نهايت باشد، منابعی مانند نيروی کار، مواد اوليه، 
ماشين توليدی و ساير ارکان سرمايه به وفور يافت می شدند و استفاده يک نفر 
ايجاد نمی کرد و نيازی به تحليل  از آن برای ديگری محدوديت  يا يک بنگاه 
اقتصادی و برنامه ريزی نبود. مگر هنگامی که کسی از دريايی بی کران کاسه ای 
آب بر می دارد، برای ديگری کمبود آب به وجود می آيد؟ در فوتبال نيز چنين 
است. اگر هرتيمی می توانست هر تعداد بازيکن توانا دارد به زمين بياورد و بازی 
تا هر زمان که بازيکنان توان دويدن داشتند، ادامه يابد و محدوديت هايی مانند 
نبود،  غيره  و  آفسايد  مانند  از خطاهايی  اجتناب  لزوم  و  زمين  اطراف  خطوط 
قطعا فوتبال يکی از کسل کننده ترين مسابقه هايی بود که اکنون فقط می شد 
بتواند در چهارچوب  برنده است که  تاريخ سراغش را گرفت. تيمی  از حافظة 

محدود همين مستطيل سبز نتيجه بيافريند.
روی  اين  از  و  می کند  تعيين  را  برنده  فوتبال  در  که  است  نتيجه  همين 
تيمی  است  ممکن  ندارد.  اهميت  نتيجه  اندازة  به  هيچ چيز  بازی  اين  در 
باشد، مجهزترين  به خدمت گرفته  را  مربی جهان  و گران ترين  مشهورترين 
باشگاه را در اختيار داشته باشد و حتی در مسابقه ای بهترين بازيکن هم از 
آن تيم انتخاب شود، اما تيم بازندة بازی باشد و البته آن که صعود می کند، 
در  ذی نفعان  نيز  انتفاعی  بخش  در  کسب وکار  دنيای  در  است.  برنده  تيم 
پايان سال به ترازنامه توجه می کنند که دارايی واقعی بنگاه به صورت سود 
و زيان افزايش يافته باشد تا دريابند که نتيجة عمليات شرکت به چه ميزان 
بسته  بنگاه  در  که  قراردادهايی  تعداد  است.  شده  منجر  ثروت  افزايش  از 
بلکه  نيستند،  توجهی  درخور  آمار  می شود،  برگزار  که  جلساتی  يا  می شود 
سود کسب شده و ثروت ايجادشده مهم ترين هستند. کسب نتيجه بدون کار 
از ذهن است؛ چه در فوتبال و چه در کسب وکار. تيمی  تيمی آرزويی دور 
که 11 ستارة طراز اول جهانی داشته باشد، اما هرکدام از آن ها برای خود 

تيم های  برخی  سرنوشت  را،  تيم  نه  و  بدانند  محور  را  خود  و  کنند  تالش 
در  چند  هر  می کند.  پيدا  را  مقدماتی  مرحلة  همان  در  حذف شده  نام دار 
برندة جام جهانی  پيروزی  رمز  باشد.  قهرمان جهان شده  دوره های گذشته 
مدل  نيازمند  انسجام  بود.  تيمی  منسجم  کار  همان  تنها  و  تنها  دوره،  اين 
از  نتيجه گيری  و  است  برنامه ريزی  و  نظم  نيازمند  مدل  پياده سازی  است، 
است  دقيقه ای   90 تمامی  در  آن  کمال  و  تمام  اجرای  نيازمند  نيز  برنامه 
که زمان مسابقه است. اگر مدل به خوبی اجرا شود، ولی فقط 80 دقيقه يا 
سرنوشت  است  ممکن  آخر  دقيقة  پنج  يابد،  دوام  دقيقه  چند  و   80 حتی 
بازی دگرگون شود. در بازی نهايی و حتی نيمه نهايی اين دوره بسياری از 
غايب بودند و تيم هايی  مانند ايتاليا، اسپانيا و انگلستان –  نام های بزرگ – 
ليست  مانند  درست  بودند؛  گرفته  را  آن ها  جای  کلمبيا  و  کاستاريکا  مانند 
500 شرکت بزرگ فورچون که 40 درصد از شرکت هايش، اصال 20 يا 30 
نباشند،  برتر  500 شرکت  اين که در فهرست  نه  نداشتند.  سال پيش وجود 
بلکه هنوز ايجاد نشده بودند. و اين قانون گريزناپذير طبيعت است. بنگاه ها 
برنامه ريزی برای  ارزيابی نکنند و  و تيم ها اگر محيط را روزبه روز بررسی و 
بسنده  خود  پرافتخار  پيشينة  به  باشند،  نداشته  آن  تغييرات  با  هماهنگی 
کنند و موقعيت رقبا را ارزيابی نکرده و درک درستی از آن نداشته باشند، 
سرنوشتی جز حذف نخواهند داشت. دنيای رقابت در عين زيبايی و جذابيت 

و شيرينی، بسيار بی رحم هم هست. 
بنگاه ها نيز مانند تيم های فوتبال، در مسابقه ها و تورنمنت های مختلفی در حال 
رقابت هستند؛ از شهرآورد يا همان داربی گرفته تا کشوری، منطقه ای، قاره ای 
و جهانی. بر تارک تيم ها ايستادن برنامه ريزی، انگيزه، روحيه و روش کار تيمی، 
نظم آهنين در عين انعطاف پذيری و دويدن تا دقيقه پايانی الزم دارد و البته 

اين دستاورد بسيار سخت حاصل می شود.
پايدار  ثروت آفرينی  مسير  در  اکنون  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت   
کسب وکار  فضای  مولفه های  روبه روست.  نفس گيری  رقابت  با  نسل ها  برای 
نه چندان هموار که کمبود منابع مهم ترين ويژگی آن است، ايجاب می کنند 
اگرچه  برسد.  ظهور  منصة  به  ظريف  و  دقيق  تيمی  کار  پيش  از  بيش  که 
تالش شده است تا از فرصت هايی که در ماه های اخير در بازارهای اوليه و 
ثانويه ايجاد شده است، برای ساختن آيندة درخشان خوارزمی استفاده شود 
اما بی ترديد دست يابی  اميدوارکننده به نظر می رسد،  و افق پيش رو بسيار 
عالوه  است،  شده  ترسيم  گروه  سالة  هفت  برنامة  در  که  رفيعی  جايگاه  به 
بر تالش بی وقفة بازيکنان، مربيان، کادر فنی و ساير اعضای تيم، نياز دارد 
سهام داران  هستند.  تيم  اصلی  صاحبان  که  هواداران  بی شائبة  همراهی  به 
به  که  دادند  نشان  سرمايه  افزايش  فرايند  در  چشم گير  شرکت  با  ارجمند 
گردانندگان  برای  زمانی  اين دل گرمی  و  دارند  اطمينان  آيندة شرکت خود 
نشان دهندة  بورس  معامالت  آمار  به  مراجعه  که  شد  بيشتر  خوارزمی  گروه 
بود.  گروه  به  حقوقی  و  حقيقی  جديد  سرمايه گذاران  از  کثيری  پيوستن 
قيمت  گذشته،  ماه  در  بورس  شاخص  مطلوب  نه چندان  وضعيت  وجود  با 
سهام شرکت نه تنها کاهش قابل مالحظه ای که بيشتر از افت شاخص باشد 
نداشت، بلکه حجم اميدوارکنندة معامالت سهام خوارزمی انگيزة نمايندگان 
سهام داران را برای خلق ثروت در گروه دوچندان می کند و خلق ثروت جز 

در ساية تالش نيکو و اعمال نيکو ميسر نيست که سعدی شيراز فرمود:
قيامت که بازار مينو نهند

منازل به اعمال نيکو دهند
کسی نيک بيند به هر دو سرای
که نيکی رساند به خلق خدای

دکترحجتالهصیدي،مدیرعاملشرکتسرمایهگذاريخوارزمي
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

دكتر صیدی؛ چشم اندازدردسترس است
ميهمانان شب قبل در اتاق های خود مستقر شده اند و 
و امروز - چهارشنبه- پس از صرف صبحانه به آمفی تئاتر 
طبقه 4 می روند. روز اول همايش شروع می شود. سخنران 
افتتاحيه دکترحجت اله صيدی، مدير عامل شرکت سرمايه 
اهدای  با  را  خود  های  او صحبت  است.  خوارزمی  گذاری 
الرضا)ع(  به محضرحضرت علی بن موسی  احترام  و  سالم 

شروع می کند: 
»اين همايش در راستای برنامه راهبردی 7 ساله گروه 
برنامه ای که رسيدن به چشم  خوارزمی برگزار می شود. 
انداز 33 هزار ميلياردی را هدف قرار داده است. اين برنامه 
راهبردی  برنامه  مجموعه  زير  های  ريزی  برنامه  مستلزم 
برگزاری همايش های فصلی  ازآنها  شرکت است که يکی 
اقدام  مرور  برای  فرصتی  ها  همايش  اين  است.  مديران 
به  درمسيردست يابی  بازنگری  احيانا  و  شده   انجام  های 
هدفهاست. همين تبادل نظر در مورد شيوه های اجرايی، 
در کنار جلسات خاصی که در هولدينگ باحضور مديران 

را جلو  برنامه ها  زير مجموعه صورت می گيرد  شرکت های 
می برد. اين همايش در سطح مديران برای تقويت تعامالت 
درون گروه خوارزمی و به اشتراک گذاشتن ديدگاههاست. 
بپردازيم که در  مواردی  به  توانيم  اين همايش ها می  در 
مثال  طور  به  می کنيم.  توجه  آنها  به  کمتر  کارها  جريان 
درباره استراتژيها ،مسايل مربوط به نيروی انسانی ، الگوهای 
نوين مديريت ونيز تحوالتی که در عرصه اقتصاد کشور و 
دنيا دائماً شکل می گيرد. اين مزيت ها نياز به توجه عموم 
مديران دارد. عاله براينها در هر کدام از اين همايش ها با 
يکی از شرکتهای گروه و ظرفيتها و توانمندی های آن بيش 

از پيش آشنا می شويم .«
دومين  در  خود  صحبت های  ادامه  در  صيدی  دکتر   
از  زيادی  مدت  گفت:»  خوارزمی  گروه  مديران  همايش 
خوارزمی  گروه  برای  آينده  های  افق  وترسيم  طراحی 
دست آوردهای  به  اجمالی   امروزبانگاهی  اما  نمی گذرد 
مهمی  بخش های  به  گفت  می توان  شده  انجام  تالش های 
از اين افق دست پيدا کرده ايم. بی شک اين دست آورد با 

سعی و تالش شبانه روزی مجموعه مديران و کارشناسان 
و متخصصان وکارکنان گروه خوارزمی وشرکت های وابسته 
به آن اتفاق افتاده است. باور عميق ما اين بود  که تحقق 
افزايش  شد.  نخواهد  ممکن  سنتی  شيوه های  با  اهداف 
برای  اما  می رسيد  نظر  به  پروازانه  بلند  ابتدا  در  سرمايه 
رسيدن به هدف بايد از فرصت ها استفاده کرد وبه اصطالح 

سواراتوبوس در حال حرکت شد.«
افزايش سرمايهء گروه  فرآيند  يادآوری  با   دکتر صيدی 
خوارزمی به بررسی ميزان فعاليت شرکت های زير مجموعه 
رسيدوافزود:»مديرت امورشرکت ها و مجامع، تدوين دستور 
داده است و طبق  قرار  نظر  را مد  انگيزشی  پاداش  العمل 
کند.  می  بررسی  را  متوازن  اهداف  ها  شرکت  با  داد  قرار 
شرکت ها برنامه های 7 ساله خود را به موقع ارائه کرده 
اند. موفقيت های خوارزمی در شرايط سختی حاصل شد. 
نمی توان  و  نيست  فضای سرمايه گذاری کشورهنوزشفاف 
درعرصه  مقررات  داشت.  آن  از  دقيقی  وبرآورد  ارزيابی 
قيمت  در  است.  وپاگير  ودست  پراکنده  گذاری  سرمايه 

»ايران، جامعه كوتاه مدت« اثر همايون 
بستهء  در  كه  است  كتابی  كاتوزيان 
فصلی  همايش  دومین  میزبان  انتخابی 
مديران شركت سرمايه گذاری خوارزمی 
دركناربرنامه تفصیلی همايش قرار گرفته 
موفق  تجربه  به  نگاه  با  ها  آن  است. 
برگزاری همايش فصل گذشته مديران 
با  متناسب  و  شیراز  در  خوارزمی  گروه 
ويژگی های شهر مشهد برنامه های خود 
را تنظیم كرده اند. آن چه در ادامه می آيد 
گزارشی از اين همايش است؛ همايشی 
علمی- كاربردی كه در روزهای 27 تا 29 
مديرعامل  فعال  باحضور   93 خردادماه 
واعضای هیات مديره گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی،مديران ستادی، مشاوران اين 
گروه ،مديران عامل و اعضای هیات مديره 
شركتهای وابسته به گروه خوارزمی وبه 
میزبانی شركت توسعه ساختمان خوارزمی 

در مشهد برگزار شده است. 

گزارشازخبرنگاراعزامیماهنامه"وخارزم"

له فق7سا یدستیابیبها "خوارزمی" وگامیدیگربرا
خوارزمی گذاری سرمایه شرکت مدیران همایش دومین از اجمالی گزارش

)27الی29خرداد93-مشهد(

گزارش
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گذاری مواد اوليه ابهام بسياری وجود دارد. با همه اين ها 
خوارزمی مصمم به تداوم راه خويش است، اما با احتياط و 
تيزبينی بيشتر. اميدواريم تحوالت درمناسبات بين المللی 
کشور به نحوی پيش برود که اتفاقات مثبتی رادر اين فضا 

شاهد باشيم«.
 دکتر صيدی در پايان صحبت های خود ضمن تشکر 
از حضور فعال اکثريت قاطع مديران واعضای هيات مديره 
همايش  دراين  خوارزمی  گروه  زيرمجموعه  شرکتهای 
تاکيد  بعدی  درهمايشهای  اين حضور  وضرورت  براهميت 
نقش  مديره شرکت ها  هيات  اعضای  بايد   « افزود:  و  کرد 
همسويی  نيز  و  خود  شرکت  امور  درراهبری  موثروجدی 
اين  باشند.  داشته  خوارزمی  گروه  کالن  های  برنامه  با 
همايش ها بهترين فرصت برای تبادل نظروهمفکری است. 
امروزه مديريت سنتی کنار گذاشته شده است و می بايست 
به  برای دستيابی  به عنوان دريچه ای  اين همايش ها  به 
را  الزم  بهای  شرکتها  امور  اداره  عرصه  در  تازه  نگرشهای 

داد."
دکترصيدی سخنان خودرا بااشاره به فضايل ماه مبارک 

شعبان وبابيتی ازاشعارحافظ به پايان برد : 
ماه شعبان منه از دست قدح ، کاين خورشيد/از نظر تا 

شب عيد رمضان خواهد شد«.

چشم انداز بازار مسکن در سال 1393
مهندس  روز همايش  اولين  نوبت صبح  ديگر  سخنران 
سرمايه  شرکت  گذاری  سرمايه  مدير  کنعانی،  عليرضا 
پوشش  تحت  شرکتهای  از  سپهرايرانيان  نگر  آتی  گذاری 
دربازار  سهام  مديريت  حوزه  در  فعال  خوارزمی)  گروه 
را  خود  ای  دقيقه   50 گزارش  کنعانی  است.   سرمايه( 
از  يکی  که   – مسکن  بازار  درباره  جامع  تحليلی  ارائه  به 
حوزه های مهم سرمايه گذاری درصنعت ساختمان است- 

اختصاص داده است.
وی ابتدا اشاره می کند: »حوزه مسکن تحت تاثير دو 
عامل جدی قرار دارد. يکی اقتصاد کالن و ديگری عرضه و 
تقاضای واقعی بخش است. رشد نقدينگی ما در 25 سال 
گذشته  نوساناتی داشته است. در صورتی که قيمت مسکن 
نوسانات به مراتب بيشتری را شاهدبوده است. نکته جالب 
اينجاست که هر سالی که شاهد رشد نقدينگی بوده ايم، 
قيمت ملک نيز  با رشد همراه بوده است«. کنعانی درادامه 
خريد  به  ايرانی  خانوارهای   مندی  عالقه  »ميزان  گفت: 
ملک مسکونی همواره بسيار باال بوده است. دريک ارزيابی 
مقايسه ای، چنانچه ارزش امالک مسکونی کل کشور در 
قرار  ايرانی درمخرج آن  دارايی خانوار  صورت کسر و کل 

داده شود، نسبتی که به دست می ايد حداقل 75 درصد 
خانوارهای  مندی  عالقه  دهنده  نشان  مقايسه  اين  است. 
گذشته  سال   15 در  ديگر  است.ازسوی  مسکن  به  ايرانی 

نقش ساختمان در تشکيل سرمايه ثابت از حدود 38 درصد 
به 53 درصد افزايش پيدا کرده است. اين امر نشان می دهد 
که در بخش توليد هم عالقمندی به دارايی ملکی بيشتر از 

ماشين آالت است«.
کنعانی در بخش ديگری از گزارش تحليلی خود گفت: 
است  تاثيرگذار  مسکن  قيمت  روی  که  ديگری  »حوزه 
بخش تقاضا و عرضه است. آمارهای مبنای بررسی مربوط 
رونق  و  رکود  است، چراکه هرگونه  تهران  بازار مسکن  به 
کشورنيز  شهرهای  ديگر  به  معموال  تهران  دربازارمسکن 
همچين  و  مهاجرت  و  طالق  و  ازدواج  کند.  می  سرايت 
اثرگذار  پارامترهای  قديمی،  ساختمانهای  نوسازی  به  نياز 
ازدواج و طالق  آمار  باشند.  واقعی مسکن می  تقاضای  بر 
در تهران و مهاجرت به سمت تهران از سال 1387 روندی 
واحدهای  حجم  مقابل  در  است؛  گرفته  خود  به  نزولی 
مسکونی ساخته شده و عرضه شده به بازار طی سه سال 
گذشته جهش قابل توجهی داشته که با توجه به آمار فعلی 
نيز ساخت و سازهای مورد  و  و مهاجرت  زادواج و طالق 
با مازاد عرضه  نياز برای جبران فرسودگی، شهر تهران را 
ملک مسکونی مواجه نموده است. بعالوه اطالعات درآمدی 
خانوارها نيز نشان می دهد که قيمتهای فعلی مسکن در 
مسکن  بالقوه  متقاضيان  مالی  توان  از  باالتر  بسيار  تهران 
بوده و تسهيالت مسکن نيز در قالب فعلی به خانه دار شدن 

متقاضيان طبقه متوسط تهرانی کمکی نخواهد کرد«.
 کنعانی دربخش ديگری از تحليل جامع خود می گويد: 
»تهران در حال حاضر برای اولين بار با انباشت عرضه ای 
مواجه شده است که با تقاضای فعلی 18 ماه طول می کشد 
تا به طور کامل تخليه شود. اين در شرايطی است که روند 
عرضه ها حتی در شرايط رکودی نيز تداوم خواهد داشت. 
هزار   60 بوديم،  آن  شاهد   88 سال  در  که  رکود  اوج  در 
واحد مسکونی شروع به ساخت نموده و 128 هزار واحد 
را  بخش  وضعيت  روند  اين  است.  شده  تکميل  مسکونی 
بيش از پيش با چالش مواجه می کند.« وی در ادامه بحث 
آن  وابسته  چرخه  و  ساختمان  »بخش  کرد:  عنوان  خود 
سهم  گذشته  دهه  دارد.در  مهمی  نقش  اشتغال  بحث  در 
اشتغال و نيروی کار جذب شده به بخش ساختمان از 12 
درصد به 15 درصد رسيده است. در صورتی که در ديگر 
حوزه ها کاهش داشته ايم. اين امر باعث می شود که حوزه 
ايجاد اشتغال  از بخشهای اصلی  ساختمان به عنوان يکی 

مورد توجه دولت باشد«. 
کنعانی در پايان سخنرانی خود اضافه کرد : »به نظر می 
رسد در سالهای  93 و 94 دربخش مسکن با رکود مواجه 
باشيم و هيچ جهش قيمتی برای اين حوزه پيش بينی نمی 
شود. اما به نظر می رسد نقش پارامترهای اقتصاد کالن در 
رونق و رکود مسکن جدی تر از عرضه و تقاضا باشد ولذا 
باشد  داشته  مثبتی  جهتگيری  المللی  بين  مناسبات  اگر 

اعضایهیئت باید دکترصیدی:
موثروجدی نقش مدیرهشرکتها
درراهبریامورشرکتخودونیز
برنامههایکالن با همسویی
این باشند. داشته گروهخوارزمی
برای فرصت بهترین همایشها
امروزه است. نظروهمفکری تبادل
گذاشتهشده کنار مدیریتسنتی
استومیبایستبهاینهمایش

هابهعنواندریچهایبرای
درعرصه تازه بهنگرشهای دستیابی
ادارهامورشرکتهابهایالزمراداد.
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جامعه  به  بيشتری  نقدينگی  نفتی،  صادرات  تقئيت  با  و 
رونق  بازگشت  برای  محرکی  عامل  تواند  می  تزريق شود 
در  تقاضا  بخش  اصلی  مشکل  بعالوه  باشد.  حوزه  اين  به 
حال حاضر قدرت خريد خانوارها است و اگر شرايطی برای 
حضور موثر خانوارها مهيا شود می تواند به رونق دوباره اين 

بخش کمک کند«.

توسعه ساختمان خوارزمی؛
 گامی بلند در بازار ساختمان

 اين عنوانی گزارشی بود که مهندس حيدری، مديرعامل 
شرکت توسعه ساختمان خوارزمی و ميزبان اجرايی دومين 
همايش مديران گروه سرمايه گذاری  خوارزمی در مشهد، 
شرکت  اين  های  فعاليت  از  کوتاهی  فيلم  پخش  از  پس 

ارائه کرد.
به  اشاره  با  را  خود  های  صحبت  حيدری  مهندس 
ساختمان  توسعه  »شرکت  کرد:  آغاز  شرکت  پيشينه 
خود  رسمی  فعاليت   1386 سال  دوم  نيمه  از  خوارزمی 
امروز 1000  و  آغاز کرده  ريال  ميليون  با سرمايه يک  را 
ميليارد ريال سرمايه ثبتی دارد و آمادگی افزايش سرمايه 
وسعت  دارد.  را  ريال  ميليارد   2000 سقف  تا  خود  ثبتی 
پروژه های ما درمجموع 230 هزار متر مربع است و اين 
مقدار فعاليت، در اين بازه زمانی می تواند کارنامه خوبی 
باشد. شرکت توسعه ساختمان خوارزمی قصد دارد تا در 
 5 و جز  بوده  در صنعت ساختمان  برتر  برندی  بلندمدت 

شرکت برتر ايران درعرصه ساخت و ساز باشد.
وی افزود: 

تقسيم  توان  می  به سه دسته  را  های شرکت  •پروژه 
کرد:

1. پروژه های تكميل شده و تحويل شده:
 مجتمع تجاری–اداری بزرگمهر، ساختمان اداری مهنا، 
ارمغان،  اداری  ساختمان  زعفرانيه،  مسکونی  ساختمان 
ساختمان مسکونی سپهر روانپور، ساختمان اداری بهاران 

)دفتر مرکزی هلدينگ(
2. پروژه های در دست ساخت:

تجاری-  پروژه  خوارزمی،  سپهر  تجاری–اداری  پروژه 
مجتمع  آريا،  تجاری-اداری  پروژه  خوارزمی،  افق  اداری 
تجاری  مجتمع  الهيه،  برج  پروژه  هماکيدز،  منظوره  چند 

و هايپرمارکت کاوه
در  ها  پروژه  اين  از  کدام  هر  که  است  ذکر  به  •الزم 
مراحل مختلف هستند و حتی برخی در مراحل نهايی و 

تحويل موقت می باشند.
3. پروژه های آتی:

پروژه البرز، پروژه الله
حيدری  مهندس  که  های  پروژه  مهمترين  از  يکی   
چند  مجتمع  داشت،  اشاره  آن  به  خود  های  درصحبت 

منظوره کودکان هما –- Homa Kids Complex بود 
که درباره آن به نکات ذيل اشاره کرد:

»يک پروژه چند منظوره کامل برای کودکان با کاربری 

های ادارای، تجاری، ورزشی و فرهنگی و... در دست اقدام 
است؛ برنامه ريزی برای اين مجموعه به گونه ای است که 
قرار است در آن، هر آنچه که يک فرد از پيش از تولد تا 
16 سالگی نياز دارد، تعبيه شود. وی اشاره کرد، که البته 
کامل  ادعای  که  است  زياد  دست  اين  از  هايی  مجموعه 
 63 که  ما  پروژه  ابعاد  به  توجه  با  اما  کنند،  می  را  بودن 
هزار متر مربع است و بعد از اتمام به 74 هزار متر مربع 
هم می رسد می تواند خاص بودن و بی همتايی خود را 

ثابت کند«. 
مديرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی در پايان 
با اشاره به ديگر پروژه های شرکت گفت: »پروژه ديگر ما، 
که15درصد آن با کمک هلدينگ مرکزی به تملک شرکت 
-توسعه ساختمان خوارزمی- درآمده درمنطقه الهيه تهران 
است؛ اين ساختمان در يکی از بهترين نقاط تهران در حال 
ساخت است و از لحاظ ابعاد، ارتفاع و همچنين طراحی کم 
نظير است. شرکت ما به عنوان مدير طرح پروژه هم مطرح 
تهران دردست  با همکاری شرکت سپهر  کار  اين  و  شده 

انجام است.
با شهرداری تهران است،  پروژه مشارکتی ديگر ما که 
طراحی و اجرای مجتمع تجاری و هايپر مارکت کاوه در 
قرارداد - BOLT به گونه  منطقه 5 است. نوع قرارداد– 
ای است که ما آن را می سازيم اما به تملک مان در   نمی 
آيد و از طريق اجاره، سود آن برگردانده می شود. ما پروژه 
حجم  نظر  از  و  داريم  بررسی  دست  در  را  بسياری  های 
سرمايه گذاری می خواهيم تا سال 1397 به رقم 5 هزار 

ميليارد ريال برسيم«.
در انتها مهندس حيدری به حکم ميزبانی اين دوره از 
همايش ، از تمامی شرکت کنندگان درآن تشکر و قدردانی 

کرد.

نیاز همواره مردم به مسکن
   مهندس فرشچيان، عضو هيات مديره شرکت توسعه 
مسکن(  بانک  اسبق  خوارزمی)ومديرعامل  ساختمان 
گيرد  می  قرار  تريبون  پشت  که  است  ديگری  سخنران 
نکات  وبرخی  مسکن  بازار  اهميت  به  اجمالی  ودرتحليلی 
قابل تامل در اولويت بندی طرح ها و برنامه های فعاالن 
اين عرصه اشاره می کند )متن  کامل اين سخنان درشماره 

آينده به نظر خوانندگان ارجمند خواهدرسيد(

مفاهیم، اصول و اهداف حسابرسی داخلی
فريبرزثقفی،  همايش  اول  روز  صبح  سخنران  آخرين 
مشاور مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی درامور 

توسعه حیدری:شرکت مهندس
دوم نیمه از خوارزمی ساختمان

با را خود رسمی فعالیت 1386 سال
و کرده آغاز ریال میلیون یک سرمایه
ثبتی سرمایه ریال میلیارد 1000 امروز
ثبتی سرمایه افزایش آمادگی و دارد
را ریال میلیارد 2000 سقف تا خود

درمجموع ما های پروژه وسعت دارد.
مقدار این و است مربع متر هزار 230
تواند می زمانی بازه این در فعالیت،

باشد. خوبی کارنامه
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اين  با  را  خود  های  صحبت  او  است.  داخلی  حسابرسی 
عبارات آغاز می کند که »در زمينه حسابرسی داخلی بحث 
های فراوانی وجود دارد. هر وقت که از اهميت حسابرسی 
برای شفاف سازی وضعيت شرکتها صحبت می کنيم نام 
شرکتی به نام امرون به خاطر می آيد. واقعيت آن است که 
به  معتبرآمريکايی دردورانی طوالنی  و  بزرگ  اين شرکت 
حسابرسی داخلی وابسته شده بوداما هيات مديره شرکت 
مشکالتی دراين راه ايجاد کرد که انجام درست حسابرسی 
را تحت ا لشعاع قرار داد و باعث شد شرکتی که درشمار 
5 شرکت بزرگ دنيا به حساب می آمد متوقف و متالشی 
اين  فعاليتهای  تاريخچه  برسی  خواندن   مهم  با  او  شد«. 
شرکت افزود: »شرکت امرون در سال 1985 تشکيل شد 
و در عرض 16 سال به يک از بزرگ ترين شرکت ها بدل 
غير  اعضای  که  است  اين  شرکتها  معضالت  از  يکی  شد. 
موظف هيات مديره کار خود را جدی نمی گيرند. در اين 
شرکت هم يک نفر مدير بود و بقيه اعضا حضوروعملکرد 
ضعيفی داشتند. يکی از داليلی که باعث از بين رفتن يک 
شرکت می شود ضعف عملکرد اعضای غير موظف است. 
همين  هم  امرون  خوردن  شکست  اصلی  داليل  از  يکی 

مساله يعنی ضعف اعضای غير موظف آن بوده است«.
92در  ماه  اسفند  اواخر  »در  گفت:  ادامه  در  ثقفی   
حسابرسی  ماموريت  خوارزمی  گذاری  سرمايه  شرکت 
شکل  راستا  دراين  وفعاليتهايی  شد  تعريف  داخلی 
اطمينان  خدمات  خواهد  می  داخلی  حسابرسی  گرفت. 
ريسک  مديريت  به  کار  اين  با  بدهد.  شرکت  به  بخشی 
هم کمک می شود و در نتيجه شاهد افزايش بهره وری 
و کارآيی خواهيم بود. حسابرسی داخلی روندی طوالنی 
به  و  شده  خارج  سنتی  حالت  از  و  کرده  طی  دنيا  در 
تنها  حسابرسی  ديگر  است.  شده  تبديل  نوين  نگرشی 
در خدمت مدير مالی شرکت نيست و فقط برای اخراج 
کارمندان کاررابه او ارجاع نمی دهند. اما متاسفانه هنوز 

در ايران شاهد اين نقش هستيم. «
ثقفی صحبت های خود را با اين جمالت به پايان رساند 
که »حسابرسی داخلی به مواردی مانند طرز تفکر مديران 
بستگی دارد. حسابرسان داخلی بايد استقالل داشته باشند 
و اگر ما آن را به جايی غير از هيات مديره وصل کنيم از 
مشکالت  با  حسابرسان  شوند.  دورمی  ای  حرفه  استقالل 
بسياری رو به رو هستند و کار سختی دارند. آن ها نيازمند 
کمک هيات مديره ها هستند. البته حسابرسی داخلی بايد 
در راستای برنامه هاحرکت کند تا بتواند به هيات مديره 

درتحقق اهداف شرکت کمک کرده باشد«.

جمع  با  مديران  همايش  از  روز  اولين  صبح  نوبت     
سرمايه  شرکت  مديرعامل  صيدی،  دکتر  کوتاه  بندی 
دراين  صيدی  دکتر  رسد.  می  پايان  به  خوارزمی  گذاری 
درشرکتها  داخلی  حسابرسی  نقش  اهميت  بر  جمعبندی 
انگشت تاکيد می گذارد ودراين راستا به جنبه های ديگری 
ازداليل شکست شرکت امريکايی امرون اشاره و از دورانی 
ياد می کند که خودبه عنوان حسابرس فعاليت می کرده 
وبادشواری های اين حرفه ونقش و آثارغيرقابل انکارآن در 

سالمت ونظم درونی شرکتهاازنزديک آشناشده است.

دكتربركچیان وبررسی چالشهای اقتصاد ايران
سخنرانی های نوبت بعد از ظهر ازساعت 15 آغاز می 
شود. دکترسيدمهدی برکچيان، مشاور مديرعامل شرکت 
تا  گيرد  می  قرار  تريبون  پشت  خوارزمی  گذاری  سرمايه 
روايتی تحليلی – آماری وجامع ازچشم انداز اقتصاد ايران 

در سال 93 ارائه کند. 
سابقه  بی  ارزی  درآمدهای  به  ابتدا  دکتربرکچيان 
باارائه  کشور در دولت گذشته اشاره کرده و درعين حال 
اقتصادی درآن  توقف رشد  ای،فرآيند  نمودارهای مقايسه 
اطالعات  به  استناد  با  را  آن  مداوم  دوران وسپس کاهش 

رسمی مورد بررسی قرارمی دهد.
وی باتوجه به تالشهای دولت جديد برای برون رفت از 
تنگناهای اقتصادی به ميراث مانده از گذشته، غلبه براين 
ونيزامری  و همه جانبه   تدابيرجدی  نيازمند  را  مشکالت 

تدريجی ارزيابی می کند.

اهمیت استقرار مديريت ريسک در شركت ها
 ساعت حوالی 5 عصر است و پس ازتنفسی کوتاه برای 
حضارمحمدرضا عرفانی ،عضو هيات مديره شرکت سرمايه 
مديريت  زمينه  در  خود  های  ، صحبت  خوارزمی  گذاری 

ريسک را شروع می کند:
»کميته مديريت ريسک از جمله کميته هايی است که بايد 
برای استقرار آن در شرکت ها تالش کرد. اگر بخواهيم منافع 
تمام ذی نفعان شرکت تضمين شود و پايدار باشد قطعا بايد 
برای استقرار اين کميته و فعاليت آن براساس منشورمدون 
وابالغ شده پافشاری کرد. ممکن است آثار وضعی اين تالشها 
رادر برخی از شرکت ها همزمان با فعاليت آن ها احساس 
نکنيم، اما نبايد از تاثيرآن دربلندمدت غافل باشيم. کميته 
مديريت ريسک دقيقا ازآ» جمله کمتيه هاست که بايد نقش 

آن را در طول زمان بررسی کرد«. 
او در ادامه افزود: »در اداره امورشرکت ها، فرصت ها در 
توان  نمی  ريسک  بدون  يعنی  دارند.  قرار  مخاطرات  کنار 
کاری را انجام داد. هنر ما در کميته مديريت ريسک اين 
مراقب  رو  مسيرپيش  در  و  دهيم  توسعه  را  کار  که  است 
فراز و نشيب ها باشيم. يعنی مسيری را که می خواهيم 
در آينده طی کنيم با مطالعه باشد. ما بايد بتوانيم باپيش 
بينی های الزم ريسک های متعددی راکه در مسيرحرکت 
شرکت وجود دارد ، مديريت کنيم و نگذاريم عدم اطمينان 
به آينده خسارت به باربياورد. هيات مديره شرکت ها بايد 
برفعاليت کميته مديريت ريسک اصرار داشته باشند و از 
ورود  مختلف  های  گيری  تصميم  در  که  بخواهند  ها  آن 
بدهند.  گزارش  برسرراه  ريسکهای  ودرمورد  کنند  پيدا 
از 300  شرکتی که قرار است در آينده ای نزديک بيش 
هزار ميليارد ريال دارايی داشته باشد نمی تواند به تحوالت 

با اهميت درمسير خود بی توجه باشد«. 
»بحث  گفت:  خود  های  صحبت  پايان  در  عرفانی 
که  است  مواردی  از  هم  ريسک  گيری  اندازه  و  شناسايی 
از خرد جمعی  بايد در مديريت ريسک  بايد مطرح شود. 
کنند.  کمک  ريسکها  شناسايی  در  همه  و  کرد  استفاده 
بحث ارزيايی های علمی هم می تواند به مديريت ريسک 
کمک کند. البته کميته ريسک منشوری را تهيه وتدوين 
وازطريق مديريت به شرکتها ابالغ کرده است که راهنمای 

کارخواهدبود«.
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دكتر پاكزاد؛ مفاهیم، موازين و فرآيند استقرار 
مديريت ريسک

همايش  از  روز  اولين  عصر  نوبت  بعدی  سخنران 
سرمايه  شرکت  مشاورمديرعامل  پاکزاد،  دکترعليرضا 
گذاری خوارزمی و دبير کميته ريسک اين شرکت است. 
ساعت 17:30 است و دکتر پاکزاد صحبت های خود را با 
و  ريسک  مديريت  به  توجه  طنزآميزدرضرورت  ای  جمله 
خوارزمی  گذاری  سرمايه  گروه  عامل  مديريت  به  خطاب 
مديران  همه  کردن  سوار  دکتر،  »آقای  کند:  می  شروع 

شرکت در يک هواپيما ريسک بااليی دارد«!
 دکتر پاکزاد سپس مطالب خود را در چند بخش ارايه 
اولين بخش آن مربوط به مفاهيم ريسک و  می کند که 
بازده است، او می گويد: »ريسک ناشی از عدم اطمينان 
و نگرانی نسبت به آينده است. ريسک و بازده دو مفهوم 
آميخته به هم در ادبيات اقتصادی است. مهم ترين فرضی 
رساندن  حداقل  به  دارد  وجود  گذاری  سرمايه  برای  که 
مديريت  با  کنند  است. سرمايه گذاران سعی می  ريسک 
امکان  پذيرها  ريسک  کنند.  دوری  آن  از  اطمينان  عدم 
تعاملی  دارند.  به ريسک گريزها  بيشتری نسبت  موفقيت 
که بين ريسک و بازده ايجاد می شود بسيار مهم است و 
با پذيرش ريسک  بايد هر زمان آماده ريسک بيشتر بود. 
برای  بازده  داشت.  هم  بيشتری  بازده  توان  می  بيشتر 
سرمايه گذاری انگيزه است و همان پاداشی است که برای 
پذيرش ريسک دريافت می کنيم«. دکتر پاکزاد در ادامه 
می  بر  مالی  مسايل  به  غير سيستماتيک  »ريسک  افزود: 
راه  بهترين  بتوانيم  بايد  ريسک  مديريت  بحث  در  گردد. 
را برای کاهش آن انتخاب کنيم. يکی از اين راه ها حذف 
يک فعاليت است چرا که ريسک زيادی داشته است. وقتی 
می توانيم با اعمال روش ها ريسک را کاهش دهيم، بحث 
ريسک  مديريت  وظيفه  شود.  می  مطرح  ريسک  مديرين 

کار روی اين شاخه هاست«. 
دکتر پاکزاد در پايان صحبت های خود گفت: »هر شرکتی 
رقبای خاص خود را دارد و بايد در اين ميان برای حفظ خود 
تالش کند. روش هايی وجود دارد که می تواند به موقع از 
ريسک جلوگيری کند. ريسک حسابداری هم وجود دارد که 
البته در مقايسه با ديگر کشورها در ايران زياد مطرح نيست؛ 
اما اينکه ما بتوانيم اطالعات را به نحوی عرضه کنيم که همه 
بتوانند از آن استفاده کنند نقش مهم و تعيين کننده ای 

درکاهش ريسک برای سرمايه گذاران دارد«.
   صحبت های دکتر پاکزاد به پايان رسيده و حاال نوبت 
وقت آزاد است و ميهمانان برای زيارت به حرم می روند. ..

دكترابن الرسول؛ برنامه ريزی استژيک 
درشركت ها

دکترسيداصغرابن  همايش  عصرروزاول  سخنران  ديگر 
الرسول، مديرطرح وبرنامه شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
است. وی ابتداضمن ارائه تعاريفی از برنامه ريزی استراتژيک 
فرآيند  استراتژيک  ريزی  کند:برنامه  درسازمانهاتاکيدمی 
شکست  يا  موفقيت  به  منجر  که  است  تصميماتي  اتخاذ 
به  توجه  با  خدماتي  و  توليدي  سازمانهاي  فعاليتهاي 
تاثيرات شرايط محيطي و درون سازمان مي گردد و مي 
توان گفت جريان تصميم گيري و انجام اقداماتي است که 
موجب ايجاد يک برنامه موثر براي دستيابي به اهداف کلي 
سازمان مي گردد . برنامه ريزی استراتژيک  روشی آينده 

نگر ، انطباق پذير و خالق و پويا رادربرمی گيرد .
ريزی  برنامه  های  ويژگی  تشريح  به  سپس  سخنران 
استراتژيک ومعرفی مدل های علمی – کاربردی مختلفی ازآن 
می پردازد)برای اطالع بيشتر از ديدگاههای سخنران دراين 
زمينه می توانيد به مقاله جامع"برنامه ريزی استراتژيک" که 

درهمين شماره درج شده است مراجعه فرماييد(.

دكتر علوی؛ كاربرد مفاهیم رهبری خود و رهبری 
اصیل برای مديران ارشد

در  استقرار  با  ميهمانان  و  است  همايش  آخر  روز 

شوند.  می  سخنرانی  آخرين  استماع  آماده  تئاتر  آمفی 
دکترسيدبابک علوی، دانشيار دانشکده مديريت و اقتصاد 
همايش  دومين  سخنران  آخرين  شريف  صنعتی  دانشگاه 
فصلی گروه سرمايه گذاری خوارزمی است؛ قرار است که 
اصيل"  رهبری  و  رهبری خود  مفاهيم"  کاربرد  تبيين  به 
بپردازد:»رهبری خود برای کليه مديران سازمان ها اهميت 
کليدی دارد چرا که ايجاد انگيزه در ديگران بدون داشتن 
خود  رهبری  توسعه  نيست.  ممکن  خود  در  باال  انگيزه 
پيچيدگی  دليل  به  پيچيده  و  تخصصی  های  سازمان  در 
دارد.  راهبردی  اهميت  کنترلی  و  مديريتی  های  سيستم 
رهبری خود فرآيندی است که در آن افراد با استفاده از 
استراتژی های خاص رفتاری و ذهنی بر روی خود تاثير 
گذاشته و اتگيزه ها و رفتارهای خود را هدايت و کنترل 
می کنند«. او در ادامه گفت: »رهبری خود و مديريت خود 
به جای  برخی متون  متفاوت هستند که در  دو اصطالح 
هم مورد استفاده قرار می گيرند. در حالی که در برخی 
از تحقيقات اين دو از هم تفکيک شده اند به دليل آن که 
مديريت بر خود بيشتر بر کارايی متمرکز بوده و بر بهبود 
شرايط موجود فرد با توجه به اهداف و مسير از قبل تعيين 
شده تاکيد دارد و رهبری خود بيشتر بر مراجعه و بازنگری 
اصول اوليه تاکيد داشته و با تغيير مبانی ذهنی سعی در 

بهبود شرايط انگيزشی و عملکردی فرد دارد«.
گويد:»اين  اصيل می  رهبری  تعريف  در  علوی  دکتر 
رهبری اشاره به شناخت خود و ويژگی های منحصر به 
تمامی ظرفيت های ذهنی و  با  را  فردی دارد که رهبر 
عاطفی اش آماده ارزش آفرينی اساسی برای سازمان و 
محيط می کند«. او قسمتی از سخنرانی خود رادرقالب 
در  جابز  استيو  سخنرانی  تحليل  با  آموزشی  کارگاه 
دانشگاه آکسفورد پيش می برد. دکتر علوی اين کار را 
قرار  اختيار  زبان اصلی، در  به  نمايش سخنرانی جابز  با 
دادن ترجمه آن و پرسش و پاسخ با ميهمانان انجام می 
دهد وفضايی ازمشارکت فعال حضاردرتحليل موضوعات 
سخنرانی  ادامه  در  وی  دهد.  می  شکل  را  بحث  مورد 
خود ابعاد رهبری اصيل را بر می شمرد: »خودشناسی، 
متوازن«.  پردازش  و  ای  رابطه  شفافيت  مداری،  اخالق 
در پايان هم با طرح چند سوال بر تقويت رهبری خود 
پرسشهای  واين  کند  می  تاکيد  مديران  برای  اصيل  و 
چه  است  قرار  »من  گذارد:  می  آنان  دربرابر  را  محتوم 
حرفه  زندگی  داستان  کنم؟  توليد  ديگران  برای  ارزشی 
جان  با  موضوعاتی  چه  برای  حاضرم  چيست؟  من  ای 
منحصر  های  ارزش  و  ها  قابليت  چه  کنم؟  کار  دل  و 
برای  توانم  می  که  ارزشی  با  کارهای  دارم؟  فردی  به 

انجام دهم کدامند؟«. ديگران 
سخنرانی دکترعلوی هم به پايان می رسد و دکترحجت 
اله صيدی مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی که 
استماع  در  ومنظم  ،فعال  ثابت  پای  درهردوروزهمايش 
سخنرانی ها ومشارکت در بحث ها بوده است برای جمع 
تريبون  پشت  ازحضاروسخنرانان   وتشکر  کوتاه  بندی 
ها  اين گردهمايی  تداوم خالق  اهميت  گيردوبر  قرار می 
درراستای همدلی و هماهنگی هرچه بيشتربرای دستيابی 
به تمامی اهداف بلندمدت شرکت وتحقق افق 7ساله آن 

تاکيدمی کند. 
وسرانجام دربخش پايانی همايش ، فيلم کوتاه اختتاميه 
که  وهوشمندانه  صميمی  فيلمی  آيد.  می  در  نمايش  به 
توسعه  شرکت   ( همايش  دبيرخانه  همکاران  توسط 
تدوين  و  تهيه  آن  برگزاری  درطول  خوارزمی(  ساختمان 
شده و مروری کوتاه دارد برچگونگی شکل گيری همايش 

و برنامه های آن ./ .

دکترعلوی:رهبریخودومدیریتخود
دواصطالحمتفاوتهستندکهدربرخی
متونبهجایهممورداستفادهقرارمی
گیرند.درحالیکهدربرخیازتحقیقات
ایندوازهمتفکیکشدهاندبهدلیلآن
کهمدیریتبرخودبیشتربرکاراییمتمرکز
بودهوبربهبودشرایطموجودفردبا

توجهبهاهدافومسیرازقبلتعیینشده
تاکیدداردورهبریخودبیشتربرمراجعه
وبازنگریاصولاولیهتاکیدداشتهوبا

تغییرمبانیذهنیسعیدربهبودشرایط
انگیزشیوعملکردیفرددارد
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من امروز خيلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصيلی شما که در يکی از بهترين دانشگاه های دنيا 
درس می خوانيد، هستم. من هيچ وقت از دانشگاه فارغ التحصيل نشده ام. امروز می خواهم داستان زندگی ام 

را برايتان بگويم.
خيلی طوالنی نيست و سه تا داستان است.

اولين داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بی ربط زندگی است. من بعد از شش ماه از شروع 
دانشگاه در کالج ريد ترک تحصيل کردم، ولی تا حدود يک سال و نيم بعد از ترک تحصيل تو دانشگاه 
می آمدم و می رفتم و خب حاال می خواهم برای شما بگويم که من چرا ترک تحصيل کردم. زندگی و 
مبارزه من قبل از تولدم شروع شد. مادر بيولوژيکی من يک دانشجوی مجرد بود که تصميم گرفته بود مرا 
در فهرست پرورشگاه قرار بدهد که يک خانواده مرا به سرپرستی قبول کند. او شديدا اعتقاد داشت که 
يک خانواده با تحصيالت دانشگاهی بايد مرا به فرزندی قبول کند و همه چيز را برای اين کار آماده کرده 
بود. يک وکيل و زنش قبول کرده بودند که مرا بعد از تولدم از مادرم تحويل بگيرند و همه چيز آماده بود 
تا اين که بعد از تولد من اين خانواده گفتند که پسر نمی خواهند و دوست دارند که دختر داشته باشند. 
اين جوری شد که پدر و مادر فعلی من نصف شب يک تلفن دريافت کردند که آيا حاضرند مرا به فرزندی 
قبول کنند يا نه و آن ها گفتند که حتما. مادر بيولوژيکی من بعدا فهميد که مادر من هيچ وقت از دانشگاه 
فارغ التحصيل نشده و پدر من هيچ وقت دبيرستان را تمام نکرده است. مادر اصلی من حاضر نشد که 
مدارک مربوط به فرزندخواندگی مرا امضا کند تا اين که آن ها قول دادند که وقتی من بزرگ شدم، حتما 

مرا به دانشگاه بفرستند.
اين که  خاطر  به  و  شدم  کالج  وارد  من  بعدش  سال   17 که  شد  اين جوری 

انتخاب کردم که شهريه  را  بود، دانشگاهی  در آن موقع اطالعاتم کم 
آن تقريبا معادل دانشگاه استنفورد بود و پس انداز عمر پدر و 

مادرم را به سرعت برای شهريه دانشگاه خرج کردم، بعد از 
شش ماه متوجه شدم دانشگاه فايده چندانی برايم ندارد. 

هيچ ايده ای نداشتم که می خواهم با زندگی چه کار 
به من کمک  کنم و دانشگاه چه جوری می خواهد 
کند. به جای اين که پس انداز عمر پدر و مادرم را 
خرج کنم، ترک تحصيل کردم، ولی ايمان داشتم 
کمی  يک  اولش  می شود.  درست  چيز  همه  که 
می کنم،  نگاه  که  االن  ولی  داشتم،  وحشت 
می بينم که يکی از بهترين تصميم های زندگی 
بوده است. لحظه ای که من ترک تحصيل  من 
کردم، به جای اين که کالس هايی را بروم که به 
آن ها عالقه ای نداشتم، شروع به کارهايی کردم 
که واقعا دوستشان داشتم. زندگی در آن دوره 
خيلی برای من آسان نبود. من اتاقی نداشتم و 

کف اتاق يکی از دوستانم می خوابيدم. قوطی های 
خالی پپسی را به خاطر پنج سنت پس می دادم که 

با آن ها غذا بخرم.
بعضی وقت ها هفت مايل پياده روی می کردم که يک 

را دوست  غذا هايشان  بخورم.  کليسا  توی  غذای مجانی 
داشتم. من به خاطر حس کنجکاوی و ابهام درونی ام 

تو راهی افتادم که تبديل به يک تجربه گران بها 
شد. کالج ريد آن موقع يکی از بهترين 

در  را  خطاطی  تعليم های 
می داد.  کشور 

استنفورد دانشگاه در جابز استیو سخنرانی

مرگبهتریناختراعزندگیاست

8
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سخنرانی دكتر علوی با شیوه ای جذاب، 
نو و تعاملی )interactive( ارائه شد 
و مورد استقبال حاضران قرار گرفت. 
دكتر علوی با بیان مقدمة كوتاهی 
از حاضران دعوت كرد كه ابتدا فیلم 
سخنرانی استیو جابز در دانشگاه 
استنفورد  را تماشا كنند و سپس با 
توجه به محتوای فیلم به پرسش هايی 
كه همراه با ترجمة سخنرانی استیو 
جابز، از قبل در اختیار مهمانان قرار 
گرفته بود، پاسخ دهند. در ادامه، دكتر 
علوی مباحث موردنظر خود را از طريق 
تعامل با حاضران و پاسخ هايشان به 
پرسش ها طرح كرد. جالب اين كه 
دكتر صیدی، مدير عامل شركت 
سرمايه گذاری خوارزمی، وقتی در پايان 
برای جمع بندی نهايی همايش پشت 
تريبون قرار گرفت، جمع بندی خود را 
با پاسخ هايش به همان سوال ها در هم 
آمیخت. 
آن چه در زير می خوانید، متن سخنرانی 
استیو جابز در فیلم و سوال های مربوط 
به آن است.
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تمام پوستر های دانشگاه با خط بسيار زيبا خطاطی می شد و 
من چون از برنامه عادی ترک تحصيل کرده بودم، کالس های 
خطاطی را برداشتم. سبک آن ها خيلی جالب، زيبا، هنری و 
تاريخی بود و من خيلی از آن لذت می بردم. اميدی نداشتم 
که کالس های خطاطی نقشی در زندگی حرفه ای آينده من 
داشته باشد، ولی 10 سال بعد از آن کالس ها موقعی که ما 
داشتيم اولين کامپيوتر مکينتاش را طراحی می کرديم، تمام 
مهارت های خطاطی من دوباره به ذهن من برگشت و من 
آن ها را در طراحی گرافيکی مکينتاش استفاده کردم. مک 
اولين کامپيوتر با فونت های کامپيوتری هنری و قشنگ بود. 
اگر من آن کالس های خطاطی را آن موقع برنداشته بودم، 
مک هيچ وقت فونت های هنری االن را نداشت. هم چنين 
هيچ  احتماال  کرد،  کپی  را  مک  طراحی  ويندوز  چون 
کامپيوتری اين فونت را نداشت. خب می بينيد آدم وقتی 
آينده را نگاه می کند، شايد تاثير اتفاقات مشخص نباشد، 
ولی وقتی گذشته را نگاه می کند، متوجه ارتباط اين اتفاق ها 
می شود. اين يادتان نرود شما بايد به يک چيز ايمان داشته 
باشيد، به شجاعتتان، به سرنوشتتان، زندگی تان يا هر چيز 
ديگری. اين چيزی است که هيچ وقت مرا نااميد نکرده است 

و تغييرات زيادی در زندگی من ايجاد کرده است.

من در مورد دوست داشتن و شکست  داستان دوم 
دوستشان  که  را  چيزهايی  که  شدم  خرسند  من  است. 
داشتم، خيلی زود پيدا کردم. من و همکارم هواز شرکت 
اپل را درگاراژ خانه پدر و مادرم - وقتی که من فقط 20 
سال داشتم - شروع کرديم. ما خيلی سخت کار کرديم و 
در مدت 10 سال اپل تبديل شد به يک شرکت دو ميليارد 
دالری که حدود چهارهزار نفر کارمند داشت. ما جالب ترين 
مخلوق خودمان را به بازار عرضه کرده بوديم؛ مکينتاش. 
فقط  وقتی که من  مکينتاش  درآمدن  از  بعد  يک سال 
اخراج  شرکت  از  مرا  اپل  مديره  هيئت  بودم،  ساله   30
کرد. چه جوری يک نفر می تواند از شرکتی که خودش 
تاسيس می کند، اخراج شود، خيلی ساده. شرکت رشد 
توانايی  می کرديم  فکر  که  را  نفری  يک  ما  و  بود  کرده 
کرده  استخدام  باشد،  داشته  شرکت  اداره  برای  خوبی 
بوديم. همه چيز خيلی خوب پيش می رفت تا اين که بعد 
از يکی دو سال در مورد استراتژی آينده شرکت من با 
او اختالف پيدا کردم و هيئت مديره از او حمايت کرد و 

من رسما اخراج شدم.
از  را  زندگی ام  دستاورد  کل  که  می کردم  احساس 
دست داده ام. حدود چند ماهی نمی دانستم که چه کار 
بايد بکنم. من رسما شکست خورده بودم و ديگر جايم در 
سيليکان ولی نبود، ولی يک احساسی در وجودم شروع 
به رشد کرد. احساسی که من خيلی دوستش داشتم و 
اتفاقات اپل خيلی تغييرش نداده بودند. احساس شروع 
کردن از نو. شايد من آن موقع متوجه نشدم اخراج از اپل 
يکی از بهترين اتفاقات زندگی من بود. سنگينی موفقيت 
با سبکی يک شروع تازه جايگزين شده بود و من کامال 

آزاد بودم. آن دوره از زندگی من پر از خالقيت بود.
نکست  اسم  به  شرکت  يک  بعد  سال  پنج  طول  در 
و  پيکسار  اسم  به  ديگر  شرکت  يک  و  کردم  تاسيس 
ازدواج  او  با  بعدا  که  شدم  آشنا  خارق العاده  زن  يک  با 
را  دنيا  کامپيوتر  انيميشن  ابزار  اولين  پيکسار  کردم. 
االن  که  آورد  وجود  به  اسباب بازی«  »داستان  اسم  به 
موفق ترين استوديوی توليد انيميشن در دنياست. در يک 
سير خارق العاده اتفاقات، شرکت اپل نکست را خريد و 

تکنولوژی  و  برگردم  اپل  به  دوباره  من  شد  باعث  اين 
با  من  کرد.  ايجاد  اپل  در  انقالبی  نکست  در  ابداع شده 
زنم، لورن، زندگی بسيار خوبی را شروع کرديم. اگر من 
اتفاقات  اين  از  هيچ کدام  شايد  نمی شدم،  اخراج  اپل  از 
يک  به  که  بود  تلخی  داروی  مثل  اتفاق  اين  نمی افتاد. 
دارد.  احتياج  آن  به  واقعا  مريض  ولی  می دهند،  مريض 
بعضی وقت ها زندگی مثل سنگ توی سر شما می کوبد، 
ولی شما ايمانتان را از دست ندهيد. من مطمئن هستم 
در  هميشه  زندگی ام  در  من  شد  باعث  که  چيزی  تنها 
حرکت باشم، اين بود که من کاری را انجام می دادم که 

واقعا دوستش داشتم.

داستان سوم من در مورد مرگ است. من 17 سالم 
زندگی  جوری  روز  هر  اگر  که  خواندم  جايی  يک  بود، 
کنيد که انگار آن روز آخرين روز زندگی تان باشد، شايد 
يک روز اين نظر به حقيقت تبديل شود. اين جمله روی 
من تاثير گذاشت و از آن موقع به مدت 33 سال هر روز 
وقتی که توی آينه نگاه می کنم، از خودم می پرسم اگر 
امروز آخرين روز زندگی من باشد، آيا باز هم کارهايی را 
که امروز بايد انجام بدهم، انجام می دهم يا نه. هر موقع 
جواب اين سوال نه باشد، من می فهمم در زندگی ام به 
يک سری تغييرات احتياج دارم. به خاطر داشتن اين که 
باالخره يک روزی خواهم مرد، برای من به يک ابزار مهم 
تبديل شده بود که کمک کرد خيلی از تصميم های زندگی ام 
را بگيرم، چون تمام توقعات بزرگ از زندگی، تمام غرور، تمام 
شرمندگی از شکست، در مقابل مرگ رنگی ندارند. حدود 
يک سال قبل دکترها تشخيص دادند که من سرطان دارم. 
ساعت 7:30 صبح بود که مرا معاينه کردند و يک تومور 
توی لوزالمعده من تشخيص دادند. من حتی نمی دانستم 
که لوزالمعده چی هست و کجای آدم قرار دارد، ولی دکترها 
گفتند اين نوع سرطان غيرقابل درمان است و من بيشتر از 
سه ماه زنده نمی مانم. دکتر به من توصيه کرد به خانه بروم و 
اوضاع را روبه راه کنم. منظورش اين بود که برای مردن آماده 
باشم و مثال چيزهايی که در مورد 10 سال بعد قرار بود به 
بچه هايم بگويم، در مدت سه ماه به آن ها يادآوری کنم. اين 
به اين معنی بود که برای خداحافظی حاضر باشم. من با 

آن تشخيص تمام روز دست وپنجه نرم کردم و سر شب 
روی من آزمايش اپتيک انجام دادند. آن ها يک آندوسکوپ 
را توی حلقم فرو کردند که از معده ام می گذشت و وارد 
لوزالمعده ام می شد. همسرم گفت که وقتی دکتر نمونه را 
گريه  به  کرد  بی اختيار شروع  ميکروسکوپ گذاشت،  زير 
کردن و گفت بيماری من يکی از کمياب ترين نمونه های 
سرطان لوزالمعده و قابل درمان است. مرگ يک واقعيت 
ندارد  دوست  هيچ کس  است.  زندگی  هوشمند  و  مفيد 
بميرد، حتی آن هايی که می خواهند بميرند و به بهشت 
وارد شوند. ولی با اين وجود مرگ واقعيت مشترک در 

زندگی همه ماست.
مامور  باشد، چون  زندگی  اختراع  بهترين  مرگ  شايد 
ايجاد تغيير و تحول است. مرگ کهنه ها را از ميان برمی دارد 
و راه را برای تازه ها باز می کند. يادتان باشد که زمان شما 
محدود است، پس زمانتان را با زندگی کردن در زندگی بقيه 
هدر ندهيد. هيچ وقت به دام غم و غصه نيفتيد و هيچ وقت 
نگذاريد هياهوی بقيه صدای درونی شما را خاموش کند و از 
همه مهم تر اين که شجاعت اين را داشته باشيد که از احساس 
قلبی تان و ايمانتان پيروی کنيد. موقعی که من بع سن 
شما بودم، يک مجله خيلی خواندنی به نام کاتالوگ کامل 
زمين منتشر می شد که يکی از پرطرفدارترين مجله های 
نسل ما بود. اين مجله مال دهه 60 بود که موقعی که 
هيچ خبری از کامپيوترهای ارزان قيمت نبود، تمام اين 
مجله با دستگاه تايپ و قيچی و دوربين پولورايد درست 
می شد. شايد يک چيزی شبيه گوگل االن، ولی 35 سال 
باشد. در وسط دهه  اين که گوگل وجود داشته  از  قبل 
70 آن ها آخرين شماره از کاتالوگ کامل زمين را منتشر 
کردند. آن موقع من به سن االن شما بودم و روی جلد 
از صبح زود يک منطقه  آخرين شماره شان يک عکس 
روستايی کوهستانی بود. از آن نوعی که شما ممکن است 
باشيد.  داشته  پياده روی کوهستانی خيلی دوست  برای 

زير آن عکس نوشته بود.
stay hungry stay foolish

آخرين  که  وقتی  بود  آن ها  خداحافظی  پيغام  اين 
شماره را منتشر می کردند.

stay hungry stay foolish
اين آرزويی است که من هميشه در مورد خودم داشتم 
و االن وقت فارغ التحصيلی شما آرزويی است که برای شما 

می کنم.

سوال های بررسی فیلم پخش شده
1- چه مکانيزم ذهنی و روانی را در استيو جابز ممکن 
و  چالش ها  با  برخورد  در  او  به  که  کرد  شناسايی  است 

شکست ها کمک کرده باشد؟
2- بيان داستان گونه موضوعات آيا می تواند نشان دهنده 
ويژگی خاصی در استيو جابز باشد؟ آيا اين گونه داستان وار 
به زندگی فکر کردن می تواند تاثير خاصی در نگرش يک 

مدير و فعاليت هايش داشته باشد؟
3- به نظر شما باورهای اساسی مطرح شده توسط استيو 
جابز در اين فيلم صرف نظر از درستی يا غلط بودن آن ها 
کدام اند و احيانا چه تاثيراتی بر انگيزه های او و عملکردش 

گذاشته است؟
اساس  بر  جابز  استيو  در  خاصی  ويژگی  آيا   -4
صحبت هايش ممکن است تشخيص داد که او را از ساير 

مديرانی که آن ها را می شناسيد، متمايز کرده باشد؟

داستان دوم من در مورد دوست 
داشتن و شکست است. من 
خرسند شدم كه چیزهايی را 

كه دوستشان داشتم، خیلی زود 
پیدا كردم. من و همکارم هواز 
شركت اپل را درگاراژ خانه پدر 
و مادرم - وقتی كه من فقط 20 

سال داشتم - شروع كرديم. 
ما خیلی سخت كار كرديم و در 
مدت 10 سال اپل تبديل شد به 

يک شركت دو میلیارد دالری 
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ریسک مدیریت استقرار آغاز نقطه

حوالي همين 

منشور كمیته ريسک

اوراق  و  بورس  در  پذيرفته شده  شرکت های  در 
ضرورت  يک  عنوان  به  ريسک،  مديريت  استقرار  بهادار، 
عنايت  با  و  است  گرفته  قرار  تاکيد  مورد  اجتناب ناپذير، 
به اين که در بازار سرمايه ايجاد کميتة مديريت ريسک از 
بابت استقرار حاکميت شرکتی به عنوان يک الزام محسوب 
از  اطمينان  با هدف حصول  اين منشور  بنابراين  می شود، 

فرايند شناسايی عوامل ريسک، تدوين می شود.
فعاليت  نوع  به  توجه  با  سرمايه گذاری  شرکت های 
خود، در معرض ريسک های متعددی اعم از ريسک های 
مديريت  دارند.  قرار  درون سازمانی  و  برون سازمانی 
منشأ  بودن  دارا  دليل  به  برون سازمانی  ريسک های 
تصميم های  ارز،  نرخ  تغييرات  ريسک  جمله  )از  بيرونی 
هم چنين  و  دولتی  نهادهای  و  دولت  اقتصادی  کالن 
دشوار  بسيار  بين المللی(  و  داخلی  مالی  بحران های 
منشأ  درون سازمانی  ريسک های  ديگر  طرفی  از  است. 

را  ريسک ها  اين گونه  نامطلوب  اثرات  و  دارند  درونی 
صحيح  مديريت  و  موقع  به  شناخت  طريق  از  می توان 

آن ها کنترل کرد. 
سرمايه گذاری  شرکت  ريسک  مديريت  کميتة 
مديريت  منشور  براساس  عام(،  )سهامی  خوارزمی 
به  شده(،  تدوين   92 اسفندماه  اواخر  در  )که  ريسک 
منظور کنترل مسئوليت های مرتبط با مقررات و ضوابط 
استقرار  هم چنين  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمانی 
تحکيم  و  ريسک  مديريت  نظام نامة  در  مندرج  ضوابط 
آن چه  است.  شده  تشکيل  شرکتی،  حاکميت  رويکرد 
مديريت  کميتة  فعاليت های  چهارچوب  می خوانيد، 
که  است  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت  در  ريسک 
مديران  برای  می تواند  آن  مفاد  از  کامل تر  هرچه  اطالع 
وکارشناسان گروه سرمايه گذاری خوارزمی و شرکت های 

باشد.  مفيد  وابسته 

مادة 1: اهداف
استقرار  در  شرکت  مديرة  هيئت  به  رساندن  ياری 
فرايندهای شناسايی، سنجش و کنترل انواع ريسک، اهداف 
اولية کميتة مديريت ريسک در سطح شرکت است. از آن جا 
است،  مديره  برعهدة هيئت  ريسک  مديريت  که مسئوليت 
شناسايی دقيق ريسک ها و اتخاذ رويه های مناسب جهت رفع 
عواقب احتمالی آن به کميتة مديريت ريسک محول می شود 
تا تطبيق با ضوابط و مقررات داخلی و قانونی نيز از اين طريق 
صورت بگيرد. کميتة مديريت ريسک بايد هيئت مديره را در 
تشخيص و مميزی انواع مختلف ريسک ياری دهد. اهداف 

کميتة مديريت ريسک شرکت عبارت اند از:
داخلی  کنترل های  چهارچوب  اثربخشی  بررسی   -
ساختار  بهبود  راستای  در  پيشنهاد  ارائة  و  شرکت 

کنترل های داخلی.
ارائة گزارش مستمر ماهانه در مورد  انجام نظارت و   -

از آن جا كه اعضای هیئت مديرة 
از  حفاظت  برای  شركت  هر 
آن  دارايی  و  سرمايه  موقعیت، 
به درک شرايط  ناگزير  شركت 
مسئولیت های  و  تجاری  محیط 
خود هستند، بنابراين به كسب 
آگاهی به موقع و دقیق از عوامل 
هم چنین  و  ريسک  موارد  و 
به كارگیری رويه ها و راهکارهای 
بردن  بین  از  زمینة  )در  اصولی 
آن( در ارتباط با فعالیت تجاری 
سوی  از  دارند.  اهتمام  شركت 
هر شركت  مديرة  هیئت  ديگر، 
)بنا به وظیفه و مسئولیت خود( 
بايد از ويژگی های رقابتی شركت 
و  كند  حفاظت  اصولی  طور  به 
هرگونه  از  شدن  دور  هدف  با 
خطر، زمینة الزم برای مديريت 
اول  گام  كند.  فراهم  را  ريسک 
در اين عرصه، تدوين و تنظیم 
»منشور مديريت ريسک« است. 
مسئولیت اجرای اين منشور نیز 
در  تخصصی  كمیته ای  برعهدة 

هر شركت خواهد بود.
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وضعيت انواع ريسک های تهديدکنندة فعاليت شرکت.
- دريافت گزارش های پيشرفت کار در مورد ريسک هايی 

که طی جلسات کميته، مشخص و شناسايی شده اند. 
بازرسی های  و  حسابرسی  از  حاصل  نتايج  بررسی   -
کنترل های  و  عملياتی  ريسک  ارزيابی های  و  داخلی 
شرکت های  و  اصلی  شرکت  واحدهای  داخلی 

زيرمجموعه.
- بررسی به روزرسانی های دوره ای حاصل از مالحظات 
مديريت درخصوص ريسک عملياتی و کنترل های داخلی 

مربوط نظير استمرار برنامة کاری، تطبيق و غيره.
داخلی  کنترل های  و  ريسک ها  شناسايی  بر  نظارت   -
مهم، از جمله تجزيه و تحليل تغييرات جديد )محصوالت 

و پروژه های جديد(.
از  شده  دريافت  گزارش های  منظم  بررسی   -
ارزيابی  با  مرتبط  موارد  در خصوص  مختلف  واحدهای 
استانداردها  مقررات،  قوانين،  نقض  موارد  تطبيق،  و 
مجازات های  وضع  به  منجر  که  دستورالعمل هايی  و 
دارای  زيان  شدن  وارد  و  نظارتی  تنبيهات  قانونی، 
شرکت،  شهرت  حسن  به  شدن  وارد  آسيب  و  اهميت 

می شود.  يا  شده 
آسيب های  رساندن  حداقل  به  جهت  مستمر  تالش   -
مطابقت  در  ناتوانی  نتيجة  در  که  شرکت  اعتبار  بر  وارده 
استانداردهای  و  قوانين، مقررات، ضوابط  با  دادن عمليات 

مرتبط با فعاليت جاری احتمال بروز دارند.
- ارائة گزارش های منظم فصلی در رابطه با وظايف کميته 

به هيئت مديره و مدير عامل شرکت جهت اتخاذ تصميم.
ريسک  مديريت  سياست گذاری های  ساالنه  بررسی   -

شرکت.

مادة 2: تركیب اعضای اصلی كمیته 
اعضای اصلی کميتة مديريت ريسک بر اساس مصوبة 
اين  اصلی  اعضای  می شوند.  تعيين  شرکت  مديرة  هيئت 
انتخاب  ذيل  شرح  به  که  هستند  نفر  سه  شامل  کميته 

می شوند: 
رئيس  عنوان  به  مديره  هيئت  غيرموظف  عضو  يک   -

کميتة مديريت ريسک
- يک نفر دارای سوابق و تجربيات و تخصص الزم در 

زمينه مديريت ريسک 

اجرايی  ارشد  مديريت  نمايندة  عنوان  به  نفر  يک   -
)مديرعامل(. اين عضو وظيفة دبير کميتة مديريت ريسک 

را برعهده خواهد داشت. 
 

مادة 3: حدود اختیارات
مسئوليت های  اجرای  برای  ريسک  مديريت  کميتة 
نياز  مورد  گزارش های  و  اطالعات  کلية  است  مجاز  خود 
را از مديريت عامل شرکت و شرکت های تابعه دريافت و 

درخواست کند. 
حدود اختيارات تعيين شده در اين منشور با تصويب هيئت 
مديره به کميتة مديريت ريسک، تفويض و اختيارات الزم 
جهت اجرای وظايف تعيين شده به اين کميته واگذار می شود. 

مادة 4: نقش، مسئولیت ها و وظايف كمیته 
کميته مديريت ريسک مسئوليت اجرای دقيق وظايف 
تعيين شده در اين منشور را بر عهده دارد، به گونه ای که بر 
اساس اجرای اين وظايف هيئت مديره از استقرار و اجرای 
فرايند مديريت ريسک در گروه خوارزمی اطمينان الزم را 

کسب کند. 

وظايف كمیتة مديريت ريسک: 
- مطالعه و بررسی موارد ريسک و تنظيم خط مشی و 
استراتژی شناسايی به موقع آن ها و ارائه پيشنهادات الزم 

به هيئت مديره جهت تصويب راهکارهای مربوطه. 
- بررسی و مطالعة ظرفيت پذيرش ريسک هيئت مديره 

در چهارچوب معيارهای تعيين شده در نظام نامة ريسک.
- حصول اطمينان از استقرار فرايندهای آگاهی بخشی 
موارد  از  مديره  هيئت  اطالع  جهت  موقع  به  و  مناسب 
ريسک و استمرار مميزی های موثر در راستای حذف آن. 

- ارزيابی اثربخشی و کارآمدی روش های کاهش ريسک 
در موارد ريسک های بااهميت در مجموعة شرکت.

رويه های  و  عوامل  اثربخشی  کنترل  و  نظارت   -
و حصول  توسط مديريت ريسک در شرکت  استقراريافته 
و  اجرايی  بنيان های  و  ساختارها  به کارگيری  از  اطمينان 

سيستم های مناسب در اين زمينه. 
- حصول اطمينان از وجود قابليت های الزم در خصوص 

قواعد و نظام مورد نياز مديريت ريسک. 
- گزارش موارد تغييرات با اهميت در نظام نامة مديريت 

ريسک شرکت جهت تصويب هيئت مديره. 

کنترل  عوامل  استقالل  زمينة  در  کنترل  و  نظارت   -
ريسک در ساختار سازمانی شرکت. 

- بررسی و مطالعة استراتژی، خط مشی ها، چهارچوب ها، 
مدل ها و دستورالعمل های مرتبط با تشخيص و اندازه گيری، 

گزارشگری و کاهش عوامل ريسک.
- مالحظه و بررسی ضوابط کنترلی تعيين شده توسط 
کميتة حسابرسی داخلی که دارای تاثير در عوامل مديريت 

ريسک و چهارچوب های آن است. 
آگاهی  فرهنگ  ارتقای  و  ايجاد  از  اطمينان  حصول   -

نسبت به ريسک به صورت فراگير در سطح شرکت. 
- دريافت گزارشات مربوط به ايجاد ريسک های جديد و 

تاييد موارد الزم جهت تصويب هيئت مديره. 
- بررسی موارد و بندهای گزارش حسابرسی مستقل و 
ارائة پيشنهادات الزم جهت شاخص ها و  و  قانونی  بازرس 
مبانی شناسايی عوامل ريسک در نظام نامة مديريت ريسک 

شرکت.
و  مميزی  تشخيص،  جهت  مقتضی  اقدامات  انجام   -

مديريت ريسک در بخش های گوناگون در شرکت.
- حصول اطمينان از استقرار فرايندها، دستورالعمل ها و 

خط مشی مديريت ريسک در شرکت.

مادة 5: برگزاری جلسات
جلسات کميتة مديريت ريسک حداقل به صورت ماهانه 
و با حضور اعضای اصلی برگزار می شود. در مواقع ضروری 
نيز  فوق العاده  جلسات  کميته،  رئيس  تشخيص  حسب  و 
تشکيل می شود که حضور کلية اعضای اصلی در جلسات 

مذکور ضروری است. 
در  می توانند  نيز  کميته  اعضای  از  يک  هر   :1 تبصره 
از  جلسه،  در  طرح  قابل  موضوع  تعيين  با  مقتضی  مواقع 

رئيس کميته، تقاضای تشکيل جلسه را داشته باشند. 
اعضای  آرای  اکثريت  با  متخذه  تصميمات   :2 تبصره 
افراد دعوت شده جهت  و  اعتبار است  اصلی کميته دارای 
شرکت در جلسه فاقد حق رأی هستند. درج نظر اعضای 
ذيل صورت جلسه  در  بايد  مورد  هر  با  مخالف  نظر  دارای 

مربوطه قيد و امضا شود. 
تبصره 3: صورت جلسه کميتة مديريت ريسک بايد برای 
اعضای هيئت مديره و مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
و اعضای کميته ارسال شود. دبير کميتة ريسک که مسئوليت 
مديريت ريسک در شرکت سرمايه گذاری خوارزمی را بر عهده 
دارد، بايد در تمام جلسات کميته حضور داشته و ضمن تدوين 

صورت جلسه، آن را برای افراد تعيين شده ارسال کند. 

مادة 6: ارزيابی نظام نامه و منشور كمیته 
کميتة مديريت ريسک بايد حداقل در پايان هر سال 
نسبت به ارزيابی نظام نامه مديريت ريسک و مفاد منشور 
کميتة مديريت ريسک، اقدام و آن را به روزرسانی کرده 
پيشنهاد  مديره  هيئت  تصويب  برای  را  تغيير  موارد  و 

کند. 
تبصره: در صورت بروز تغييرات عمده  در زمينة منشور 
نيازهای  يا  قانونی  الزامات  اثر  )بر  ريسک  مديريت  کميتة 
طی  در  ريسک  مديريت  کميتة  منشور  ارزيابی  شرکت(، 

سال مالی ضرورت دارد. 

مادة 7: ارزيابی عملکرد كمیته 
کميته بايد نتايج ارزيابی عملکرد خود را در پايان هر 
مجمع  به  مديره  هيئت  گزارش  در  درج  برای  مالی  سال 
عمومی عادی ساالنه، تهيه و به هيئت مديرة شرکت ارائه 
نتايج  بااهميت  موارد  از  فهرستی  ارزيابی شامل  اين  کند. 
اثربخشی  ميزان  و  شرکت  در  ريسک  مديريت  عملکرد 

اقدامات خواهد بود. 

مادة 8: ساير اختیارات كمیته
و  متخصص  مجرب،  مشاورين  از  می تواند  کميته   -
به  دعوت  جلسات  در  حضور  و  همکاری  جهت  حرفه ای 

عمل آورد. 
- کميته می تواند با درخواست از مديريت عامل شرکت 
برای اعضای کميته يا مديران اجرايی، نسبت به برگزاری 

دوره های آموزشی، اقدام کند. 
اجرايی  مديران  يا  اعضا  مشارکت  پيشنهاد  کميته   -
ارشد در دوره های آموزشی داخل و خارج از کشور را جهت 
تصويب  از  پس  تا  می کند  ارائه  مديره  هيئت  به  تصويب 

مبنای اقدام قرار گيرد. 
اين منشور در يک مقدمه، هشت ماده و چهار تبصره در 
جلسه شماره 166 مورخ 92/12/24 هيئت مديرة محترم 

شرکت به تصويب رسيد.

حداقل باید ریسک مدیریت کمیتة
رزیابی ا به نسبت سال هر پایان  در
مفاد و ریسک مدیریت نظامنامه

اقدام ریسک، مدیریت کمیتة منشور
رد موا و کرده بهروزرسانی  ا ر آن و

مدیره هیئت تصویب برای  ا ر تغییر
کند. پیشنهاد

در عمده تغییرات بروز صورت در
ریسک مدیریت کمیتة منشور زمینة
نیازهای یا قانونی لزامات ا ثر ا )بر
کمیتة منشور رزیابی ا شرکت(،

مالی سال طی در ریسک مدیریت
رد دا ضرورت
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حوالی همين 

كلید واژگان: استراتژی، برنامه ريزی 
استراتژيک، محیط، اهداف بلندمدت

مديران امروز بايد برداشت جامع و واقعی از مسئوليت 
باشند و حرکت و  خطير و روزافزون مديريت خود داشته 
جايگاه سازمان خود را طوری تعيين کنند که نه تنها تداوم 
ارتقا  را  اين موقعيت  بلکه  تامين کند،  را  موقعيت سازمان 
شود.  وقايع  کوران  در  آن ها  غافل گيری  از  مانع  و  بخشد 
تغيير  سازمان های کنونی که در شرايط محيطی در حال 
و تحول سريع هستند، الزم است با توجه به اين وضعيت 
جديد راه مناسبی خصوصا در بازار های رقابتی آينده اتخاذ 
کنند. استراتژی مقابله با تهديد های محيطی و بهره برداری 
و  تهديد  با  سازمانی  منابع  تطبيق  و  آن  فرصت های  از 
توليدی  از  اعم  سازمان  هر  و  بگيرند  نظر  در  را  فرصت ها 
استفاده  و  مزيت ها  و  فرصت ها  با شناخت  بايد  و خدماتی 
مشخص  را  صحيح  استراتژی  يا  حرکت  مسير  آن ها  از 
را در آن بستر  بازرگانی  يا  توليدی  اداری،  کند و عمليات 
برنامه ريزی استراتژيک فرايند گرفتن  اجرا و معمول دارد. 
تصميم هايی است که منجر به موفقيت يا شکست فعاليت 
سازمان های توليدی و خدماتی با توجه به تاثيرهای شرايط 

محيطی و درون سازمان می شود. می توان گفت برنامه ريزی 
استراتژيک جريان تصميم گيری و انجام اقداماتی است که 
موجب ايجاد يک برنامة موثر برای دست يابی به اهداف کلی 
آينده نگر،  روشی  استراتژيک  برنامه ريزی  می شود.  سازمان 

انطباق پذير و خالق و پويا است.

استراتژی
به  آن  از  فارسی  زبان  در  اکنون  که  »استراتژی«  واژه 
»راهبرد« تعبير می شود، مفهومی است که از عرصة نظامی 
اقتصاد،  جمله  از  عرصه ها  ساير  در  بعدا  و  گرفته  نشئت 
از کاربرد  تجارت و به ويژه عرصة سياست و مملکت داری 
واژة  »استراتژی«  واژه  ريشة  است.  شده  برخوردار  زيادی 
يونانی »استراتژيا« به معنای »فرماندهی و رهبری« است. 
به تعبيری ديگر واژة استراتژی از ريشة يونانی »استراتژما« 
به معنای فرمانده  ارتش، گرفته شده است. مفهوم استراتژی 
ابتدا به معنای فن، هدايت، تطبيق و هماهنگ سازی نيروها 
جهت نيل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شد. 
اکنون معنای سادة استراتژی عبارت است از يک طرح به 
منظور هماهنگی و سازمان دهی اقدامات برای دست يابی به 

هدف. در مفهوم سازمان تعريفی که از استراتژی می شود، 
و  همه جانبه  واحد،  برنامة  يک  »استراتژی  است:  اين گونه 
را  سازمان  اصلی  قوت  نقاط  يا  محاسن  که  است  تلفيقی 
نحوی  به  و  می سازد  مربوط  محيط  تغييرات  و  عوامل  با 
به  دست يابی  از  آن  اجرای صحيح  با  که  می شود  طراحی 
اهداف اصلی سازمان اطمينان حاصل شود.« نظريه پردازن 
علم مديريت، استراتژی را چگونگی تخصيص مطلوب منابع 
کمياب، جهت رسيدن به اهداف اقتصادی تعريف کرده اند. 
محيطی  در  فعاليت  زمينه های  تعيين کنندة  استراتژی، 
انسانی در يک  ابزاری است که به عنصر  پيچيده و پويا و 
وا  حرکت  به  را  افراد  و  می بخشد  حيات  سازمانی  نظام 
می دارد. آن سوف، به عنوان اولين دانشمندی که استراتژی 
که  است  معتقد  داد،  توضيح  معنادار  و  جامع  شکل  به  را 
فعاليت های فعلی سازمان سازگاری  اهداف و  بين  هر قدر 
بيشتری وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگ تر و 
اين  به  را  استراتژی   )1962( شاندلر  بود.  خواهد  منظم تر 
يک  از  است  عبارت  »استراتژی  می کند:  تعريف  صورت 
ضعف  و  قوت  نقاط  که  تلفيقی  و  همه جانبه  واحد،  طرح 
سازمان را با فرصت ها و تهديدهای محيطی مربوط می کند 

استراتژیک  برنامه ریزی 

برنامه ريزی استراتژيک، هنر و علم تدوين »تصمیم های وظیفه ای چندگانه« است كه سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست يابد. در 
دهه های اخیر، به علت پیچیدگی محیط تجاری و بزرگ شدن شركت ها و هم چنین رشد تعداد آن ها، در چهارچوب علم مديريت، اين علم از اهمیت ويژه ای 
برخوردار شده است. در اين رابطه تاكنون تحلیل های مختلفی صورت پذيرفته و مدل های گوناگونی ارائه شده است. در اين مقاله تعاريفی از برنامه ريزی 
استراتژيک ارائه و به بررسی اين مدل ها پرداخته می شود. باشد كه مورد توجه و استفادة خوانندگان ارجمند، به ويژه مديران و كارشناسان محترم گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی قرار گیرد.

دکترسیداصغرابنالرسول
)مدیرطرحوبرنامهشرکتسرمایهگذاریخوارزمی(
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می سازد.«  ميسر  را  سازمان  اصلی  اهداف  به  دست يابی  و 
اندروز )1971( می گويد: »استراتژی عبارت است از الگوی 
منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشی های اصلی و طرح هايی 

جهت دست يابی به اهداف.«
داده  ارائه  استراتژی  درباره  کوتاهی  تعريف  ميتزبرگ 
است. از نظر او استراتژی عبارت است از الگوی به جريان 
انداختن تصميم ها. در حال حاضر نيز در زبان فارسی واژة 
درواقع  می کنند.  معنی  راهبرد  لغوی  نظر  از  را  استراتژی 
است:  بخشی  چهار  ساختار  يک  در  عنصر  يک  استراتژی 
يافت.  دست  آن ها  به  بايد  که  است  اهدافی  بخش  اولين 
دومين بخش استراتژی های موردنظر برای دست يابی به آن 
اين منظور است.  برای  اهداف و چگونگی تخصيص منابع 
سومين بخش تاکتيک ها به مفهوم استفادة عملی از منابع 
اختصاص يافته است. چهارمين بخش خود منابع و راه ها و 
روش ها هستند. بر اين اساس استراتژی معموال شکاف بين 
راهی است که رسيدن  پر می کند.  را  تاکتيک ها  و  اهداف 
برای  را  سازمانی  و جهت گيری  کرده  تضمين  را  به هدف 
فرصت ها  از  بهره گيری  و  سازمانی  توانمندی  به کارگيری 

فراهم می کند.

برنامه ريزی 
تخصيص  و  توزيع  و  تهيه  از  است  عبارت  برنامه ريزی 
در  مطلوب،  هدف های  به  رسيدن  برای  محدود  امکانات 
حداقل زمان و با حداقل هزينة ممکن. برنامه ريزی فرايند 
دست يابی به اهداف سازمان است. در يک کالم برنامه ريزی 
يعنی تعيين فعاليت های اثربخش در جهت تحقق هدف به 

بهترين شکل ممکن.

انواع برنامه ريزی
فيزيکی،  برنامه ريزی  به  ماهيت  جنبه  از  برنامه ريزی 
برنامه ريزی سازمانی، برنامه ريزی فرايند، برنامه ريزی مالی، 
دسته بندی  عمومی  برنامه ريزی  و  وظيفه ای  برنامه ريزی 
برنامه ريزی  برنامه ريزی،  از  منظور  اين جا  در  که  می شوند 
از نوع عمومی است. برنامه ريزی عمومی معموال تمام ديگر 
انواع برنامه ريزی را در خود دارد. برنامه ريزی را از جنبة افق 
زمانی می توان در قالب برنامه ريزی کوتاه مدت )برنامه ريزی 
عملياتی و تاکتيکی(، برنامه ريزی ميان مدت و برنامه ريزی 

بلندمدت دسته بندی کرد.

انواع برنامه براساس سطوح سازمانی
  استراتژيك

عبارت است از تعيين اهداف بلندمدت و حياتی سازمان 
و روش نيل به آن، با توجه به عوامل محيطی و با درنظر 

گرفتن آيندة سازمان
- تاكتيكی 

برای  کوتاه مدت  تصميم های  گرفتن  از  است  عبارت 
تحوالت  به  توجه  با  موجود  منابع  از  بهره وری  حداکثر 
برنامه ريزی  نوع  اين  در  استراتژی.  چهارچوب  در  محيط، 

وسايل الزم برای تحقق اهداف استراتژيک مشخص می شود 
و اين کار سبب هماهنگی واحدهای سازمانی می شود. در 
صورت  نتايج  بهترين  به  حصول  برای  تالش  حالت  اين 

می گيرد. )اثربخشی(
- عملياتی 

عبارت است از تعيين عمليات )فعاليت های( الزم جهت 
نيل به اهداف استراتژيک، از طريق وسايل )تاکتيک های( 
دادن  انجام  بهتر  جهت  تالش  حالت  اين  در  تعيين شده. 

کارها است. )کارآيی(

تعريف برنامه ريزی استراتژيک 
تطبيق  برای  متناسب  برنامة  تهية  از  است  عبارت 
ارزيابی  و  محيطی  ويژة  شرايط  با  درونی  قابليت های 
قابليت های درونی يا تعيين قدم های الزم جهت پيش بينی 
اساسی  اهداف  تحقق  برای  با محيط  تعادل سازمان  نقطة 
تعريف  به  که  اقداماتی  تمامی  ديگر:  به عبارتی  سازمان. 
اهداف اساسی و تعيين استراتژی مناسب برای دست يابی 

به آن اهداف منجر می شود. 
فرايندی  اساسا  استراتژيک  برنامه ريزی  فرايند 
فرصت ها  و  سازمان  داخلی  منابع  بين  هماهنگ کننده 
برنامه ريزی  فرايند  است.  آن  خارجی  تهديدهای  و 
هماهنگی  شامل  است  مديريتی  فرايند  يک  استراتژيک، 
تهديدهای  و  فرصت ها  با  سازمان  داخلی  قابليت های 

استراتژيک  برنامه ريزی  که  داشت  توجه  بايد  موجود. 
اصلی  تصميم گيرندگان  به  که  است  باارزش  زمانی 
کنند.  عمل  و  فکر  استراتژيک  صورت  به  که  کند  کمک 
نيست،  هدف  خود  خودی  به  استراتژيک  برنامه ريزی 
در  مديران  به  کمک  برای  که  است  ابزاری  تنها  بلکه 

می شود.  استفاده  اساسی  تصميم گيری های 

ويژگی های برنامه ريزی استراتژيک
- اهداف اساسی و چشم انداز سازمان را نشانه می گيرد.

- منابع کليدی سازمان را به کار می گيرد.
در  را  سازمان  خارجی  و  داخلی  اساسی  چالش های   -

نظر می گيرد.
- جهت گيری اصلی سازمان را مشخص می کند.

- بر مبنای چشم انداز تعريف شده است.
- تمام برنامه ها و تصميم گيری ها را هدايت می کند.

سازمان،  عملکرد  معيار های  تعيين  برای  مبنايی   -
مجموعه ها و افراد است.

برنامه ريزی استراتژيک با استفاده
 از قالب مدل برايسون 

و  قبلی  مدل های  خصوصيات  بررسی  نتيجة  مدل  اين 
رفع نقاط ضعف آن ها برای کاربرد در سازمان های عمومی 
پيوسته  فرايند  يک  شامل  مدل  اين  است.  غيرانتفاعی  و 
)مطابق با تعريف برنامه ريزی( و تکرارپذير است که پيش از 
گرفتن هر تصميمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصميم 
ادامه می يابد. در اين جا اين فرايند در قالب 10 مرحله شرح 
داده می شود. از خصوصيات اين فرايند اين است که نتايج 
حاصل از هر مرحله می تواند در بازنگری يا تکميل مراحل 

پيش از آن مورد استفاده قرار گيرند.
مراحل فرايند برنامه ريزی استراتژيک در مدل برايسون 

به شرح زير است:
برنامه ريزی  ضرورت  مرحله  اين  در  اوليه:  توافق   -1
و  بررسی شده  برنامه ريزی  برای سازمان مورد  استراتژيک 
آشنايی با اين نوع برنامه ريزی حاصل می شود. سازمان ها، 
درگير  برنامه ريزی  در  بايد  که  افرادی  يا  گروه ها  واحدها، 
در  که  مراحلی  می شوند.  توجيه  و  مشخص  شوند، 
روش  می شوند.  داده  شرح  شوند،  انجام  بايد  برنامه ريزی 
انجام برنامه ريزی، زمان بندی انجام، آيين نامه های مورد نياز 
برای جلسات و نحوة گزارش دهی مشخص می شوند. منابع 

و امکانات الزم تعيين می شوند.
تعيين  وظايف:  و  چشم انداز  ماموريت،  تعيين   -2
سازمان  غيررسمی  و  رسمی  وظايف  چشم انداز  ماموريت، 
مهم ترين موضوعاتی است که سازمان با آن ها روبه روست. 
در اين مرحله هدف اين است که سازمان و افراد آن ماموريت 
چشم انداز و وظايفی را که از طرف مراجع ذيصالح )دولت، 
مجلس، مجمع شرکت و هيئت مديرة شرکت. . .( به آن ها 
محول شده است، شناسايی کنند. شايد اين هدف به ظاهر 
سازمان ها  بيشتر  در  واقعيت  اين  ولی  باشد،  روشن  خيلی 
اختيارات  ماموريت، چشم انداز  افراد  بيشتر  دارد که  وجود 
و وظايف سازمانی را که در آن مشغول به کارند، نمی دانند 
و اساس نامة آن را حتی برای يک بار مطالعه نکرده اند. از 

جدول 1- انواع برنامه ريزی از جنبه های مختلف 

به لحاظ تناوب به لحاظ عمق به لحاظ زمان  به لحاظ وسعت

یك بار مصرف
(Single Use)

كلی یا جهت  دار
 (Directional)

بلندمدت
(Long Term)

استراتژیك
(Strategic)

جاری
(Standing)

تفصیلی یا خاص
(Specific)

كوتاه مدت
(Short Term)

عملیاتی
(Operational)

جدول 2- مقايسه برنامه های استراتژيک، تاكتیکی و عملیاتی

عملیاتی
)Operational(

تاكتیکی
)Tactical(

استراتژيکی
)Strategic( خصوصیات

تعیین فعالیت ها منافع فعلی تعیین اهداف مرحله ای منافع فعلی و آتی تعیین اهداف عالی و منافع آتی هدف

نظارت فنی هماهنگی واحدها هدایت تمام سازمان نقش

حداكثر 1 سال حداكثر 2 سال زمان سال2  تا 3 

ندارد متوسط خیلی زیاد توجه به محیط

مدیریت اجرایی مدیریت میانی مدیریت عالی سطح سازمانی
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طرف ديگر وظايف محول شده به سازمان عموما کلی است 
و تمام فضايی را که سازمان می تواند در آن فعاليت کند، 

تعريف نمی کند. 
سازمانی  يا  گروه  فرد،  ذينفع  ذينفعان:  تحليل   -3
است که می تواند بر نگرش، منابع يا خروجی های سازمان 
تاثير گذارد، يا از خروجی های سازمان تاثير پذيرد. تحليل 
بيانية  تنظيم  برای  ارزشمندی  پيش درآمد  ذينفعان 
ضروری  بسيار  ذينفعان  تحليل  است.  سازمان  ماموريت 
است، چراکه رمز موفقيت ارضای ذينفعان کليدی سازمان 
است. اگر سازمان نداند که ذينفعانش چه کسانی هستند، 
چه معيارهايی برای قضاوت دربارة سازمان به کار می برند و 
وضعيت عملکردی سازمان در قبال اين معيارها چيست، به 
احتمال زياد نخواهد توانست فعاليت هايی را که بايد برای 

ارضای ذينفعان کليدی خود انجام دهد، شناسايی کند. 
4- تنظيم بيانية ماموريت سازمان: ماموريت سازمان 
فلسفة  سازمان،  نهايی  اهداف  که  است  عباراتی  و  جمالت 
وجودی، ارزش های حاکم بر سازمان و نحوة پاسخ گويی به 
نياز ذينفعان را مشخص می کند. عالوه بر اين موارد، اختالفات 
درون سازمانی را مرتفع و بستر بحث ها و فعاليت های سازنده 
تمام  سازمان،  ماموريت  بر  توافق  می کند.  هموار  را  موثر  و 
فعاليت های آن را هم سو می کند و انگيزش و توجه ذينفعان 

سازمان خصوصا کارکنان آن را افزايش می دهد.
اساس  سازمان:  محيط  و  داخل  شناخت   -5
براساس  سازمان  مناسب  عملکرد  استراتژيک  برنامه ريزی 
شناخت شرايط داخلی و محيطی است. يک بازيکن موفق 
از  يک  هر  وظايف  و  توانايی ها  از  اين که  بر  عالوه  فوتبال 
تيم  شرايط  می کند  سعی  دارد،  آگاهی  خود  تيم  اعضای 
افراد آن را دريابد  از  مقابل و نقاط قوت و ضعف هر يک 
پيروز شدن در  يعنی  ماموريت در ذهن،  اين  با داشتن  و 
برای  دهد.  انجام  را  حرکت  بهترين  لحظه  هر  در  بازی، 
اين که يک سازمان نيز در رسيدن به ماموريت خود موفق 

شود، بايد شرايط حاکم بر خود را به خوبی شناسايی کند. 
شرايط  قالب  در  سازمان  خارجی  محيط  مرحله،  اين  در 
بررسی  مورد  تکنولوژيک  و  اجتماعی  اقتصادی،  سياسی، 
تعيين  برای سازمان  تهديدها  و  فرصت ها  و  قرار می گيرد 
می شوند. هم زمان با شناخت محيط سازمان، در اين مرحله 

محيط داخلی نيز در قالب ورودی ها، خروجی ها، فرايندها، 
مقدورات و عملکرد سازمان در مقايسه با رقبا مورد مطالعه 

قرار می گيرند و نقاط قوت و نقاط ضعف تبيين می شود.

در  سازمان:  استراتژيك  موقعيت  تعيين   -6
ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  فهرست  به  توجه  با  مرحله  اين 
نقاط  قوت،  نقاط  مولفه های  وزن  تهديدها،  و  فرصت ها 
مولفه،  هر  مقدار  و  آن ها  از  تهديدها  و  فرصت ها  ضعف، 
نقاط  مولفه های  وزن  در  مقدار  حاصل ضرب  جمع  مقدار 
مولفه های  وزن  در  مقدار  حاصل ضرب  جمع  مقدار  قوت، 
وزن  در  مقدار  حاصل ضرب  جمع  مقدار  ضعف،  نقاط 

در  مقدار  مقدار جمع حاصل ضرب  و  فرصت ها  مولفه های 
وزن مولفه های تهديدها مشخص می شود. حال در روی دو 
محور عمود برهم که محور افقی از سمت چپ ضعف شروع 
شده و به نقطة صفر می رسد )و از اين جا نقطة قوت شروع 
ادامه می يابد( و محور  راست  به سوی سمت  بی نهايت  تا 

پايين شروع و به بيشترين  از  از بيشترين تهديد  عمودی 
ادامه می يابد، مقادير جمع ها وارد می شود  باال  فرصت در 
که اگر اين چهار نقطه به هم وصل شود، يک چهارضلعی 
اين چهارضلعی موقعيت شرکت  رسم می شود. مرکز ثقل 

را مشخص می کند.
موقعيت شرکت يکی از موقعيت های قوت فرصت، ضعف 

تهديد، فرصت ضعف و تهديد قوت خواهد بود. 
روی  پيش  استراتژيك  گزينه های  تعيين   -7
جهت گيری های  و  راه  استراتژيک  گزينه های  سازمان: 
ارزش ها،  ماموريت،  اختيارات،  بر  که  هستند  اساسی 
محصول يا خدمات ارائه شده، مراجعان يا استفاده کنندگان، 
تاثير  مديريت  يا  سازمان  مالی،  منابع  تامين  هزينه ها، 
می گذارد. هدف اين مرحله تعيين گزينه های ممکن است 

که با موقعيت استراتژيک سازمان سازگاری دارد.
بررسی  با  مرحله  اين  در  استراتژی:  تعيين   -8
بهترين  شرکت  استراتژيک  موقعيت  با  مرتبط  گزينه های 
)گزينة  استراتژی  يعنی  شد.  خواهد  انتخاب  گزينه 
انتخاب شده(، جهت گيری اساسی و محور حرکت سازمان 

مشخص می شود. 
که  موقعی  استراتژيك:  برنامه های  تعيين   -9
ناشی  استراتژيک  برنامه های  بايد  استراتژی مشخص شد، 
از آن تنظيم شود و تمامی برنامه ها، فعاليت ها، تخصيص 
بودجه و حتی عمليات روزمره در يک سلسله مراتب منظم 
تنظيم شود، به گونه ای که يک سازمان استراتژی محور به 
تصوير بکشد. در اين صورت، افراد سازمان خواهند دانست 
که چه انتظاری از آن ها می رود، پويايی و هم سويی انگيزه 
و نيروی افراد در رسيدن به اهداف سازمان به وجودآمده و 

نياز به نظارت مستقيم کاهش می يابد.
با  مرحله  اين  در  يك ساله:  عملياتی  برنامه   -10
استفاده از اطالعات تدوين شده در مراحل قبل و بر اساس 
برنامة  يک  تصميم گيران،  توسط  تعيين شده  اولويت های 
عملياتی تهيه شده و بر اساس آن مديريت و کنترل طرح ها 

و اقدامات انجام می شود.
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شد، مشخص تژی استرا که موقعی
ز ا ناشی تژیک استرا برنامههای باید
برنامهها، تمامی و شود تنظیم آن
حتی و بودجه تخصیص فعالیتها،
سلسلهمراتب یک در روزمره عملیات
که گونهای به شود، تنظیم منظم

تصویر به تژیمحور استرا سازمان یک
سازمان د فرا ا صورت، این در بکشد.
ز ا نتظاری ا چه که دانست خواهند
همسویی و پویایی میرود، آنها
به رسیدن در د فرا ا نیروی و نگیزه ا

به نیاز و بهوجودآمده سازمان اهداف
مییابد کاهش مستقیم نظارت
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مديريت

چهار گزارش
 به مناسبت
 روز ملی صنعت

مانلیفخریانبورس در انتظار تحرک صنعت

روز صنعت از آن روزهايی است که می تواند حداقل به 
اين خوش کند که  به  را  اهالی صنعت  روز دل  اندازة يک 
روزی دارند و روزگاری که می توانند به اندازة يک روز برای 
صنعت شادمانی کنند. 10 تيرماه هر سال درواقع روزی است 
که در روزشمار کشور برای صنعت عالمت گذاری شده است 
نيز هر سال در چنين روزی  اداری  بر اساس يک سنت  و 
مديران  و  بزرگ جمع می شوند  در يک سالن  صنعت گران 
مشکالت  به زودی  که  می دهند  وعده  آن ها  به  نيز  دولتی 
نيز به رسم سال های قبل  انتها می رسد. امسال  به  صنعت 
صنعت گران جش صنعت را برگزار کردند و رئيس جمهوری 
نيز در ميان آن ها حاضر شد. منتها اتفاقی که امسال رخ داد، 
بدون شک می تواند 10 تيرماه 1393 را به تاريخی ترين روز 
برای صنعت کشور تبديل کند. در اين روز حسن روحانی 
وقتی با نگرانی اهالی توليد مواجه شد، قسم خورد که ديگر 
سال های 84 تا 92 تکرار نمی شود و اين گونه اميدی تازه به 
عروق صنعتی کشور تزريق کرد. بدون شک صنعت و توليد 
در ايران سخت ترين گره های اقتصادی را در طول تاريخ تجربه 
کرده اند و همواره نيز کارشناسان، دست اندرکاران و فعاالن 
اقتصادی در اين آرزو بوده اند که ايران توسعة صنعتی را تجربه 
کند. برای واقعيت يافتن اين آرزوی قديمی شايد هيچ دوره ای 
به اندازة سال های 84 تا 92 ظرفيت مالی وجود نداشته است. 
آگاهان اقتصادی می گويند که بزرگ ترين مشکل صنعت در 
ايران، مخصوصا طی سال های گذشته، فقدان نقدينگی بوده 
است، اما جالب اين جاست که در هشت سال گذشته ايران 
بيشترين درآمدهای نفتی را تجربه کرده است؛ درآمدهايی 
که از آن با عنوان طاليی ترين درآمدهای نفتی تاريخ معاصر 

ياد می شود. درواقع اين منابع نفتی می توانستند يک بار برای 
هميشه گره نقدينگی را از تن صنعت ايران باز کنند و مسير 
سرمايه گذاری های صنعتی را هموار سازند، اما نه تنها اين اتفاق 
نيفتاد، بلکه درست به موازات رشد درآمدهای نفتی ظرفيت 
فعال صنعت ايران نيز تا پايان سال 91 به 35 درصد سقوط 
کرد. بر اساس گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار ايران 
در سال 84 ميزان نقدينگی تاريخی کشور کمتر از 80 هزار 
اين ميزان  پايان سال 91  ميليارد تومان بوده است که در 
نقدينگی به باالی 500 هزار ميليارد تومان می رسد. اما طنز 
وقت  هر  از  بيشتر  سال ها  همين  در  که  اين جاست  ماجرا 
ديگری صنايع به خاطر نداشتن نقدينگی زمين گير می شوند. 
به عبارتی اقتصاد ايران بعد از هشت سال غوطه ور شدن در 
نفت به افول صنعت تن می دهد. بر اساس گزارش معاونت 
برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری در سال 91 
رشد نقدينگی به بيش از 30 درصد می رسد )نمودار زير(، 
ولی بعدها وزير صنعت اعالم کرد که در همين سال نرخ رشد 
صنعت نيز برای نخستين بار منفی 9 درصد را رد می کند. 
در دنيای امروز هيچ شکی باقی نمانده است که صنعت و 
اوضاع حاکم بر توليد نشان دهندة سالمت اقتصاد هر کشوری 
است. به طور حتم پويايی توليد، بازار سرمايه را نيز به بازاری 
مولد تبديل می کند و در چنين فضايی بازارهای حاشيه ای 

نمی توانند روی دست بازار سرمايه بزنند.
 

در همين رابطه هوشمنديار، کارشناس اقتصادی، می گويد: 
غلط،  سياست گذاری های  دليل  به  گذشته  سال  چند  »در 
دليل  همين  به  و  ديدند  آسيب  اقتصاد  واقعی  بخش های 

بخش های غيرواقعی فعال شدند.
هجومی را که به بازار سکه، ارز و مسکن مشاهده کرديم، 
بهترين دليل برای اثبات رونق در بخش های داخلی اقتصاد بود 
و وقتی چنين اتفاقی می افتد، بازار سرمايه و بورس نيز محل 
خوبی برای سرمايه داران جزء و کل نيست، چون آن ها حتی 

برای يک دقيقة آيندة خود نيز نگران هستند.
و  توليد  که  شد  آغاز  زمانی  از  ما  گرفتاری های  تمام 
صنعت در اقتصاد ايران درست در باشکوه ترين روزهای نفتی 
حاشيه نشين شدند. در چنين فضايی اگر در مقاطعی مثل سال 
91 بورس با رشد مواجه است، نمی توان به اين رشد اطمينان 
کرد، چون تحت تاثير فرايندهايی مثل افزايش قيمت دالر، 
عادت به فضای حاکم بر سياست و خستگی فعاالن اقتصادی 
از تنش های حاکم بر بازار است. بورس زمانی قابل اطمينان 
است که بخش های واقعی اقتصاد رونق داشته باشند و نرخ 
رشد روی شانه های توليد باال برود. در اين زمان نتيجه چنين 

اتفاقی به رونق واقعی بورس منجر می شود.«
اين موضوع را بسياری از کارشناسان اقتصادی ديگر نيز 
تاييد می کنند. به نظر می رسد اين روزها همه در انتظار آينده 
هستند. سخنان رئيس جمهوری در روز صنعت فضای تازه ای 
را برای اهالی توليد گشود. در حال حاضر آمار و ارقام موجود 
در توليد کشور نشان می دهد که حال صنعت خوب نيست، اما 
فعاالن صنعتی می گويند که همه چيز می تواند در آينده مثبت 
باشد. اگر اين گونه شود، به طور حتم سيمای بازار سرمايه نيز 
تغيير می کند. چون همة شاخص ها رابطه ای مستقيم با رشد 
توليد دارند. اين را دنيای اقتصادی امروز تجربه کرده است. آيا 

اين گونه نيست؟ 
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کشور  در  معدنی  و  صنعتی  نيمه تمام  طرح های  وجود 
يکی از مشکالت مزمن مبتالبه صنعت و اقتصاد کشور است. 
در هر دولتی و در هر دوره ای معاونان وزارت صنعت روی 
از  نگران کننده ای  آمارهای  و  می گذارند  دست  موضوع  اين 
طرح های نيمه تمام اعالم می کنند. بالفاصله هم اين جمله 
را چاشنی حرف هايشان می کنند که با به اتمام رسيدن اين 
طرح ها دههاوياصدهاهزار شغل ايجاد می شود. اما در هر دوره 
انگار همين اعالم ها و گمانه زنی ها در دستور کار قرار دارد و 
مشکل طرح های نيمه تمام همچنان پابرجا باقی می ماند. اين 
بار هم بر اساس همان رسم، معاون برنامه ريزی وزير صنعت، 
موضوع  اين  روی  خبری  نشست  يک  در  تجارت  و  معدن 
انگشت گذاشت و آماری تاسفبار ارائه کرد. بر اساس گفته های 
حسين ابويی مهريزی در حال حاضر 29 هزار طرح نيمه تمام 
صنعتی و معدنی وجود دارد. وی سپس ابراز اميدواری کردکه 
اگراين طرحها به بهره برداری برسند، يک ميليون و 170 هزار 

شغل در کشور ايجاد می شود.
در پاسخ اين پرسش که چرا اين ميزان طرح نيمه تمام 

و  کنونی  دولت  دست  روی  کشور  در 
سرمايه گذاران مانده است، اکثر ناظران به 
نبود منابع مالی يا حداقل کمبود آن ربط 
اشراه می کنند و از لزوم راه اندازی خطوط 
ويژه اعتباری سخن به ميان می آورند، اما 
احوال  و  اوضاع  از  همه  هم  طرف  آن  از 
نه چندان مناسب منابع بانکی خبر دارند و 
می دانند که مهم ترين راه تامين مالی اين 
طرح ها منابع بانکی است ومنابع بانک ها هم 
در اين سال ها به شدت تحليل رفته است. 

آرزوی 320 هزار میلیارد تومانی 
 معاون وزير صنعت در حالی بر وجود 
29 هزار طرح صنعتی و معدنی نيمه تمام 
مورد  از سرماية  برآوردش  که  تاکيد کرده 
نياز برای راه افتادن چرخ اين طرح ها را بالغ 
بر 320 هزار ميليارد تومان اعالم کرد. اين 
در حالی است که کل رقم بودجة سال 93 

دولت 783 هزار ميليارد تومان است. درواقع رقم مورد اشاره 
معاون وزير صنعت بيشتر از کل بودجة عمرانی سال جاری 
است و با در نظر گرفتن اين واقعيت ها می توانيم از اين رقم به 
عنوان آرزويی دست  نايافتنی ياد کنيم. البته شايد هم منظور 
است  خواسته  فقط  و  نبوده  رقم ها  اين  اختصاص  »ابويی« 
نمايی ازاوضاع کنونی اين طرحهارا ارائه دهد. چراکه خود او در 
ادامه اضافه کرده است که »البته وزارت صنعت به 150 طرح 
نيمه تمام با سرمايه گذاری 180 هزار ميليارد تومانی و اشتغال 

80 هزار نفری اولويت داده است.«

آمار های قابل تامل
معاونت  شد،  اشاره  هم  خبر  متن  در  که  همان طور 
وزيرصنعت از وجود 29 هزار طرح صحبت کرده است که به 
گفتة او برای تکميل آن ها و ايجاد يک ميليون و 170 هزار 
شغل به 320 هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است. اما در 
اولويت  بندی با آمار عجيبی روبه رو می شويم. بر اساس گفتة 

او 150 طرح در اولويت قرار گرفته که برای اين رقم ناچيز 
نسبت به 29 هزار طرح نيمه تمام، به رقم 180 هزار ميليارد 
تومان سرمايه نياز است و درنهايت هم قرار است فقط برای 
80 هزار نفر شغل ايجاد شود. يعنی بر اساس گفته های ابويی 
با بيش از نصف مبلغ مورد اشاره فقط می توان 150 طرح را 
تکميل کرد و فقط هم 80 هزار شغل ايجاد می شود. اين آمار 
انصافا شگفتی آور است، مگر اين که خبرگزاری ها در انتقال آن 

اشتباهی مرتکب شده باشند! 
البته اين تنها اظهار نظر شگفتی ساز معاون برنامه ريزی 
وزير صنعت، معدن و تجارت نيست. او دو روز قبل از اين 
هم، در ميان فعاالن صنعتی استان آذربايجان غربی گفته بود: 
سرمايه گذاری برای اتمام طرح های نيمه تمام از اهم برنامه های 
امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت است. طرح های صنعتی، 
توليدی با پيشرفت فيزيکی 80 درصد در اولويت اين طرح ها 

قرار دارند.
بر اساس گفته های او در اين جمع، 80 هزار واحد صنعتی 
در کشور دارای پروانة بهره برداری هستند که برآورد می شود 

با کمتر از 50 درصد ظرفيت اسمی به توليد مشغول باشند و 
واحدهای صنعتی موجود کشور برای اين که با ظرفيت مطلوب 
در توليد و عرضة کاال فعاليت کنند، به 150 هزار ميليارد 
مورد  اعتبارات  آمار  اين حساب  با  دارند.  نياز  اعتبار  تومان 
درخواست و نياز وزارت صنعت برای سامان دادن به توليد 
کشور به حدود 470 هزار ميليارد تومان می رسد. تازه بدون 

اين که طرح جديدی راه اندازی شود.

تخصیص 330 میلیارد ريالی!
 آمار مورد اشارة معاون برنامه ريزی وزارت صنعت و ارزيابی  
رقم های تخصيص  و  واقعيت ها  با  نياز،  مورد  اعتبارات  از  او 
دفتر  مديرکل  پيش  چندی  چراکه  ندارد،  هم خوانی   يافته 
امور طرح ها و تامين مالی معاونت برنامه ريزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تخصيص اعتبار »330 ميليارد ريالی« از 
منابع طرح اعطای کمک های فنی و اعتباری به صنايع جهت 
تکميل طرح های نيمه تمام صنعتی و معدنی خبر داده بود. اين 

رقم حتی بدون در نظر گرفتن »ريال« و »تومان« هم با هم 
فاصله زيادی دارند، چه برسد به اين که ريال را به تومان مورد 

درخواست آقای ابويی تبديل کنيم.
تسهيالت  قالب  در  اعتبارات  اين  بود  گفته  رفيعی  رويا 
ريالی به طرح های با پيشرفت فيزيکی باالی 60 درصد اعطا 
خواهد شد. اعتبارات طرح از محل طرح های تملک دارايی های 
سرمايه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و در حال 
حاضر تاييديه قرارداد از سوی بانک مرکزی گرفته و اعتبارات 
الزم تخصيص داده شده است. به گفتة رفيعی، با توجه به رقم 
کلی منابع تخصيصی، اعتبارات اين محل عمدتا جهت خريد 
ماشين آالت و اتمام طرح های متوسط و کوچک صنعتی، با 
هدف تکميل و تقويت زنجيره های توليد پرداخت می شود. 
صنعت ،  وزارت  مالی  تامين  و  طرح ها  امور  دفتر  مديرکل 
معدن و تجارت همچنين با بيان اين که قرارداد عامليت با 
بانک صنعت و معدن نهايی شده است، گفته بود تسهيالت 
مورد درخواست طرح ها پس از معرفی به بانک و تاييد بانک 
يادشده در مدت زمان کوتاه پرداخت خواهد شد. او هم چنين 
يادآور شد: معرفی متقاضيان به بانک صنعت 
تا  و  آغاز  اسفندماه سال گذشته  از  و معدن 
اواخر خردادماه ادامه خواهد داشت. به نظرمی 
اعتبارات  مقايسه  با  و  حساب  اين  رسدبا 
اين  به  نياز،  اعتبارات مورد  اختصاص يافته و 
زودی ها نبايد منتظر اتفاق خاصی در عرصة 
مزمن  مشکالت  و  بود  کشور  صنعتی  توليد 

توليد همچنان پابرجا خواهد ماند. 
که حسين  است  دليل  همين  به  شايد   
رشد  از  اعالم شده  آمارهای  مهريزی  ابويی 
صنعتی را کمی تعديل کرده است. او دربارة 
نرخ رشد صنعت و معدن کشور در سال 92 
برآوردها  است  امسال گفته  اول  ماهة  و سه 
حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی سال 
قبل به حدود صفر رسيده است. برای سال 
جاری نيز نرخ رشد بخش صنعت، معدن و 

تجارت پنج درصد پيش بينی شده است.
معدنی  معاون  اظهارات  به  واکنش  در  او 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دربارة رشد 9 درصدی بخش 
صنعت و معدن در سه ماهة اول امسال گفت: »بهتر است اين 
موضوع را از ايشان  بپرسيد؛ طبق آمارهای بانک مرکزی در 
9 ماهة سال قبل رشد بخش صنعت منفی 7.5 و نرخ رشد 
بخش معدن نيز منفی سه درصد بوده است و برآورد من اين 
نيست که در سه ماهة اول امسال به رشد 9 درصدی بخش 

صنعت و معدن رسيده ايم.«

تغییر استراتژی 
پروانه های  درصدی   13.3 کاهش  از  هم چنين  ابويی 
بهره برداری صنعتی صادرشده در سال قبل خبر داد و درباره  
وضعيت آخرين استراتژی توسعة صنعتی نيز گفت: »برنامه ای 
نبود و مشکالت  استراتژی  که در دولت قبل تصويب شد، 
راهبردی  سند  حاضر  حال  در  داشت.  وجود  آن  در  زيادی 
صنعت، معدن و تجارت توسط وزارت خانه در دولت يازدهم 

ويرايش شده و در آستانة نهايی شدن است.«

منصوراولیصنعت؛گام نخست، تکمیل طرح های نیمه تمام

مديريت
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يکی از مهم ترين برنامه های کالن جمهوری اسالمی ايران که در قانون برنامه و نيز 
سند راهبردی صنعتی کشور مورد توجه ويژه ای واقع شده است، دستيابی به رشد و 
توسعة اقتصادی و نيل به پيشرفت های فناورانه و صنعتی است. به گونه ای که در سند 
چشم انداز 20 سالة کشور محورهايی همچون »جايگاه اول اقتصادی، علمی، صنعتی و 
فناوری در منطقه، ارتقای فناوری های جديد، جذب سرمايه گذاری های خارجی و توسعة 
صادرات غيرنفتی و توسعة صنايع« از جمله مواردی است که به اهميت جايگاه صنعت 
و معدن در اقتصاد کشور اشاره دارند. آن چه مهم است، اين که در دست يابی به ارتقا 
و  در جهت دهی  تعيين کننده ای  و  موثر  نقش  دولت  معدن،  و  بخش صنعت  توسعة  و 
سرعت بخشی توسعة اقتصادی و صنعتی کشور ايفامی کند. در اين گزارش بر آنيم تا در 
راستای سنجش عملکردنهاد دولت طی ساليان گذشته در اين بخش به بررسی وضعيت 

برخی شاخص های مهم مرتبط با آن بپردازيم.
بررسی شاخص های بخش صنعت و معدن در سال 91 بيان گر سخت تر شدن شرايط 
با داده های مربوط به تعداد  سرمايه گذاری و توليد در اين بخش است، چراکه مطابق 
در  انجام شده  سرمايه گذاری  ميزان  و  صادرشده  صنعتی  جديد  بهره برداری  پروانه های 

و حجم  بهره برداری  پروانه های  تعداد  مشاهده می شود  قبل،  به سال  نسبت  اين سال 
ترتيب 36/1 و 43/5 درصد کاهش  به  به سال قبل  سرمايه گذاری های مربوط نسبت 
عنوان  به  صنعتی  تاسيس  جوازهای  عملکرد  به  مربوط  اطالعات  هم چنين  داشته اند. 
شاخص چشم انداز سرمايه گذاری جديد در بخش صنعت و معدن حاکی از کاهش 5/6 و 

29 درصدی در تعداد و ميزان سرمايه گذاری نسبت به سال قبل است.
در سال 91 در نتيجة 4048 فقره پروانة بهره برداری و 14896 فقره جواز تاسيس 
صادرشده، به ترتيب به تعداد 70/1 و 14/9 هزار نفر فرصت شغلی ايجاد شده است که 

نسبت به عملکرد سال 90،بالغ بر 36/90 و 5/6 درصد کاهش داشته اند.
هم چنين در سال 91، در بخش معدن تعداد 788 فقره گواهی کشف با پيش بينی 
ذخيره ای به ميزان 1476 ميليون تن مواد معدنی صادر شده که در مقايسه با سال قبل 

به ترتيب 10/7 و 62/1 درصد کاهش داشته اند.
نگاهی به ميزان تسهيالت پرداختی توسط شبکة بانکی و موسسات اعتباری غيربانکی 
به بخش صنعت و معدن نشان می دهد که اگرچه 31/7 درصد از کل تسهيالت پرداختی 
کشور به اين بخش اختصاص داشته و بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی 
در بخش صنعت و معدن، ميزان تسهيالتی بيش از 8/2 درصد سال قبل، معادل 27/7 
بخش  در  نه تنها سرمايه گذاری ها  اين حال  با  است،  کرده  پرداخت  ريال  ميليارد  هزار 
صنعت و معدن در سال 91 کاهش يافته، بلکه ميزان ارزش افزودة ايجادشده در فرايند 

از 154121 ميليارد ريال به 135008 ميليارد  نيز  توليد واحدهای صنعتی و معدنی 
ريال رسيده و حدود 12/4 درصد کاهش يافته است. 

اقتصادی در بخش  نتيجه گرفت که شرايط  ارزيابی های فوق می توان  به  با توجه 
صنعت و معدن در سال 91 نسبت به سال های قبل مشکل تر شده که يکی از مهم ترين 
عوامل موثر دراين رابطه افزايش بيش از 95 درصدی نرخ ارز بازار آزاد در اين سال بوده 
است. عالوه بر نرخ ارز، فاکتورهايی همچون هدفمندسازی يارانه ها و تداوم واوجگيری 
تحريم ها نيز بر تشديد مشکالت بخش صنعت و معدن اثرگذار بوده اند، اما شدت اثر اين 

عوامل کمتر از افزايش شديد نرخ ارز بوده است. 
به  نگاهی  با  و  شد  آغاز   1389 سال  اواخر  از  يارانه ها  هدفمندسازی  طرح  اجرای 
داده های موجود در جداول 1 و 2 مشخص است که اثر اين طرح بر تعداد جواز تاسيس 
و پروانة بهره برداری صادرشده و سرمايه گذاری های انجام شده در اين خصوص در سال 
افزودة بخش صنعت و معدن  ارزش  بوده است. هم چنين سهم  از سال 91  90 کمتر 
از کل توليدات کشور در سال 90 برابر با سال قبل بوده است. بنابراين می توان نتيجه 
گرفت که هدفمندسازی يارانه ها تاثير کمتری بر نامناسب بودن شرايط اقتصادی بخش 
صنعت و معدن داشته است. درواقع انتظار می رود با توجه به ثبات تقريبی بازار ارز آزاد 
در ماه های اخير و کاهش نوسانات شديد نرخ ارز در اين بازار، بخش صنعت و معدن 
کشور از ثبات بيشتری نسبت به سال 91 برخوردار باشد و ميزان سرمايه گذاری ها و 

درنتيجه اشتغال، توليد و ارزش افزوده در اين بخش افزايش يابد.
جدول1- تعداد جواز تاسيس و پروانة بهره برداری صادرشده به همراه 

سرمايه گذاری انجام شده

 منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

جدول 2- ارزش افزودة بخش های مختلف اقتصاديمنبع: نماگرهای 
اقتصادی بانك مركزی

*عضو هيئت علمی موسسة مطالعات و پژوهش های بازرگانی

الهاماسماعیلیپور*روزگار سخت صنعت و معدن
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رفع  و  اشتغال  ايجاد  برای  سکو  بهترين  کشوری  هر  در  صنعتی  سرمايه گذاری های  و  صنعت 
ناماليمات اقتصادی محسوب می شوند، اما به نظر می رسد در ايران هيچ گاه صنعت نتوانسته است 
اين رسالت تاريخی خود را انجام دهد. گروهی از کارشناسان بر اين باورند که دليل اصلی اين ماجرا 
ضعف انديشة صنعتی در هميشة تاريخ اقتصادی کشور بوده است. هرچند به نظر می رسد اين ادعا 
دست اندرکاران  همة  گذشته  دهة  چند  در  حداقل  مثال  طور  باشد.به  داشته  مصداق  ادوار  درهمه 
اقتصادی کشور، اعم از خصوصی و دولتی باصدای بلنددرخواست داشته اند که بايد صنعت مالک 
تحول اقتصادی باشد تا از اين طريق بازار سرمايه نيز شکلی مدرن و مولد بگيرد. با وجود اين هنوز 
صنعت در ايران دوران حاشيه نشينی را تجربه می کند. عبور از روز صنعت بهانة خوبی است که يک 
ايران مورد واکاوی قرار بگيرد. در همين 8 - 9 سال گذشته  بار ديگر ماجرای صنعت در اقتصاد 
مديران دولتی بر اين باور بودند که به بهترين نحو صنعت را مورد حمايت قرار داده اند، ولی در مقابل 
فعاالن صنعتی می گويند که درست در همين سال ها بدترين روزهای خود را تجربه کرده اند. آن ها 
بر اين باورند که دولتی ها حتی سهم آن ها را از هدفمندی يارانه ها پرداخت نکرده اند. به نظر می رسد 
شاخص های کالن اقتصادی به خوبی نشان می دهد که صنعت در سال های گذشته چه فرايندی را 
تجربه کرده است. تجربة اقتصادی دنيای امروز نشان می دهد که درصد بيکاری يکی از مولفه های 
اصلی برای نشان دادن موقعيت صنعت است. بر اساس نمودار زير بيکاری درست در سال هايی که 

مسئوالن دولتی مدعی پرداختن به صنعت بوده اند، در شرايط نامطلوبی قرار داشته است.

اين نمودار آمار معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری را نشان می دهد. بر اساس 
اين برآورد در سال های 89 تا 92 با وجود اوج درآمدهای نفتی و ادعای مسئوالن برای رسيدگی 
به صنعت، نرخ بيکاری جوانان کمتر از 21 درصد نبوده است. در اين سال ها يارانه ها به عموم مردم 
نيز پرداخت می شد و قرار بود صنايع برای رونق سهمی در اين يارانه ها داشته باشند. اما چه اتفاقی 

افتاد؟
برداشت اول: 

هر چند صنعت گران و توليدکنندگان با برنامه های گوناگون دولتی آشنا بودند، ولی در 28 آذر 
سال 1389، طرحی متفاوت در کشور اجرا شد که به طور کلی بنيان های بخش توليد را تحت تاثير 
خود قرار داد. در آن مقطع رييس دولت وقت، با حضور در رسانة ملی فرمان اجرای فاز اول هدفمندی 

يارانه ها را صادر کرد وهمزمان قيمت حامل های انرژی به طور ميانگين 300 درصد افزايش يافت.
تاثير  انرژی بر  توليدی  واحدهای  بر  و  بی سابقه داشت  قيمت ها جهشی  افزايش  اين که  با وجود 
مستقيمی می گذاشت، اما خيال صاحبان صنايع تا حدودی راحت بود. آن ها به قول های دولتمردان 
چشم دوخته بودند؛ قول هايی که نويد پرداخت يارانة توليد و مابه التفاوت قيمت ها را به آن ها می داد. 
ولی با گذشت چند ماه از هدفمندی يارانه ها، دولت تمام درآمدی را که از افزايش قيمت ها به دست 
آورده بود، صرف پرداخت يارانه نقدی به مردم کرد و با افزوده شدن تعداد يارانه بگيران، دولت بدهکار 
هم شد و برای رفع آن به سراغ بودجة عمرانی خود رفت؛ حرکتی که دومين ضربه را به پيمان کاران 
و صنعت گران وارد کرد، چراکه طرح های عمرانی نيز يکی پس از ديگری به خواب فرورفتند و به 

فهرست بلندباالی طرح های نيمه تمام اضافه شدند.
جبران  برای  آن ها  اما  می شد،  بيشتر  توليدکنندگان  به  هزينه ها  فشار  می گذشت،  که  ماه  هر 
هزينه های افزايش يافتة خود نه اجازة افزايش قيمت داشتند و نه دستشان به يارانه هايی می رسيد 
که دولت تبليغ زيادی برای آن کرده بود. با ورود به دومين سال اجرای هدفمندی يارانه ها بسياری 
ازتوليدکنندگان خرد و ضعيف زير بار تحميل هزينة های تازه وغيرقابل جبران کمر خم کردند و 
مابقی هم لنگ لنگان ادامه می دادند. فهرستی هم که دولت از 3400 واحدتوليدی تشکيل داده بود 

تا ميان آن ها يارانة نقدی توزيع کند، هيچ گاه عملی نشد و بر همين اساس دولت پس از گذشت يک 
سال تسليم خواست توليدکننده ها برای افزايش قيمت ها شد. تا آن زمان نهاددولت درراستای ادعای 
مثبت بودن صددرصدی طرح خود زير بار اين افزايش قيمت نمی رفت، ولی اوضاع نابه سامان صنعت 

کشور که تفاوت بسياری با سال قبل ازآن داشت، راهی جزپذيرش واقعيت های تازه نداشت.
به هر حال فاز اول هدفمندی يارانه ها باانحراف ازمصوبه قانونی مجلس اجرايی شد و به جز يک 
فراموشی  به  توليد،  از  از جمله حمايت  قانون،  بندهای  مابقی  به مردم(  نقدی  يارانة  )پرداخت  بند 

سپرده شد.
برداشت دوم: 

برگزاری  می گذشت،  يارانه ها  هدفمندی  نخست  فاز  اجرای  از  که  سالی  سه  از  پس  سرانجام 
با تغيير  تا  انتخابات يازدهمين دورة رياست جمهوری اين اميد را در دل توليدکننده ها زنده کرد 
سياست ها و رويکردهای دولت وضعيت نابسامان آن ها هم تغيير کند. دولت جديد که زمام امور را 
به دست گرفت، به تدريج آماری از عملکرد و آثار فاز اول هدفمندی منتشر کرد که با گزارش های 
واحدهای  از  بسياری  تعداد  گزارش های جديد  اساس  بر  داشت.  معناداری  تفاوت  دهم  دولتمردان 

توليدی ورشکسته شده و مابقی نيز با مشکالت عديده ای دست وپنجه نرم می کنند.
دولت دست به کار شد و برای آغاز کار برنامه ضربتی رونق توليد را در قالب 35 مصوبه تدوين 
و اجرا کرد. اين مصوبه که مهم ترين مشکالت بخش توليد را نشانه گرفته بود، پس از اجرا توانست 

بخشی از آن ها را حل کند، ولی همچنان در رفع بخش ديگری از آن ها موفق نبود.
تصويب و اجرای اين برنامه اهالی بخش توليد را اميدوار کرد، ولی برنامة ديگری در انتظار بخش 

صنعت و توليد بود که آن ها خاطرة خوشی از آن نداشتند: افزايش دوباره قيمت حامل های انرژی.
دولت قصد داشت تا با افزايش دوبارة قيمت حامل های انرژی سهم بخش توليد را در حدود 10 

هزار ميليارد تومان )البته با محاسبة سهم بخش حمل ونقل( پرداخت کند.
با وجود که برنامه اعالمی دولت بسيار دقيق و کامل به نظر می رسيد، ولی با گذشت حدود سه 
ماه از اجرايی شدن فاز دوم هدفمندی يارانه ها، يک بار ديگر حمايت از بخش توليد باچالش مواجه 
شد. دولت انتظار داشت که مردم به خواست او برای انصراف داوطلبانه از دريافت يارانة نقدی لبيک 
گويند، ولی با انتشار نتايج ثبت نام ها مشخص شد که بيش از 90 درصد مردم هم چنان بر دريافت 
يارانة 45 هزار و 500 تومانی خود پای می فشرند. اين اتفاق باعث شد تا برنامة دولت برای اجرای 
فاز دوم نيازمندبازبينی باشد، چراکه با وجود 75 ميليون يارانه بگيری که هر ماه منتظر واريز پول 
نقد به حساب هايشان هستند، ديگر سهمی برای توليد و بهداشت و درمان باقی نمی ماند و همان 

سرنوشت فاز اول تکرار می شد.
بر همين اساس معاون وزير صنعت اعالم کرد که دولت به جای پرداخت يارانة نقدی به بخش 
فاز دوم و اظهار نظر مسئوالن  به توزيع بسته های حمايتی می کند. عملکرد سه ماهة  توليد،اقدام 
ناکام  دولتی  حمايت های  مستقيم  دريافت  برای  توليدکننده ها  ديگر  بار  يک  که  داد  نشان  دولتی 
فهرست  از  غيرنيازمندان  شجاعانة  وآن حذف  ماند  می  باقی  راه  يک  تنها  شرايط  دراين  مانده اند. 
يارانه بگيران  حذف  در  دولت  که  صورتی  در  صاحبنظران  از  بسياری  عقيده  .به  است  يارانه بگيران 
اين که ضربه  تعلل کند، ضمن  برنامه های حمايتی خود  اجرای  برای  مالی  منابع  تامين  و  ثروتمند 

دوباره ای به پيکر صنعت کشور وارد می شود، بايد انتظار جهش قيمت ها را هم داشته باشد.
ايران، می گويد: »نگاه ما به توليد  اتاق بازرگانی  ايران و   محمدرضا بهرامن، عضو خانة صنعت 
اين زمينه  از موارد مهم که در  باشد، يکی  بايد در جهت توسعة آن  ازآن  انتظارات  به جای طرح 
انتظار داريم، اجرای صحيح قانون بهبود فضای کسب وکار در جهت شفافيت  از دولت و مسئوالن 
قانون فضای  بهبود  اقتصاد و  به شفافيت در  توانمند سازی بخش خصوصی است. در اصل توجه  و 
کسب وکار به بخش خصوصی کشور کمک می کند تا خود را برای تصميم گيری و چابک سازی آماده 
کند و توان خود را باال ببرد. عالوه بر آن توجه ويژه به مبانی استراتژی توسعة صنعتی کشور موضع 
ديگری است که بخش صنعتی و توليدی کشور انتظار دارد تا دولت نگاه ويژه به آن داشته باشد 
و با همکاری کارشناسان و نهادهای متخصص يک قانون مناسب و دقيق در اين خصوص تصويب 
شود. مورد ديگری که بخش توليدی از دولت انتظار دارد، نگاه ويژه به اجرای سياست های اصل 44 
است. بر اين اساس انتظار داريم دولت با اجرای صحيح اين اصل نفع بخش خصوصی واقعی را در 
نظر بگيرد و با واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی واقعی اين امکان را ايجاد کند که دارای 

يک اقتصاد رقابت پذير باشيم. 

علیرمضانییارانه ها و سر بدون کاله صنعت!

توسعه صنعتی ، رونق بورس
فارغ از همه اين بحث ها به نظر می رسد كه صنعت در ايران بيش از هر بخش ديگری تاوان توزيع پول در ميان مردم و حركت سرمايه های كشوردربخشهای غيرمولد 
را پس داده است. بر همين اساس به نظر می رسد در شرايط فعلی هم هيچ چاره ای باقی نمانده است كه يك بار برای هميشه سرمايه های ملی به بخش های مولد 
هدايت شود. دراين صورت، بازار سرمايه به وضوح واكنش مثبت به اين روندنشان می دهد و به ميدانی تبديل می شود كه می تواند محل جذب سرمايه های اقتصادی 
همه شهروندان باشد. گردش منابع مالی در مكانيزم بورس واقعی ترين راه برای ارتقای شركت های مولد و حركت جهشی توسعة ملی برمبنای توسعه صنعتی است. 
اين چيزی است كه دنيای توسعه يافته نيز آن را تجربه كرده است. در چند سال گذشته به دليل تعطيل شدن صنعت كشور و حاشيه سازی در كنار بازار سرمايه، 
شهروندان زيادی در حول و حوش بازار سكه، ارز و مسكن آسيب ديدند. برای لحظه ای در نظر بگيريد، اگر اين سرمايه ها در اقتصادی سالم نفس می كشيدو به 

بورس می آمد، چه امكانی برای بنگاه های مولد و شركت های سرمايه گذاری برای به حركت درآوردن چرخ توسعة صنعتی كشور، فراهم می شد؟
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ديدگاه

امروزجدیبگیریم از را توسعه
گزارشی از اشتیاق کشورهای توسعه یافته برای حضور در اقتصاد ایران

شافعی در مورد اوضاع اين روزهای ايران به وال استريت 
و  داريم  داخل  در  را  جديدی  »شرايط  می گويد:  ژورنال 
نگاه خارجی نيز تغيير کرده است. االن مزيت  خوبی در 

اقتصادمان داريم.«
داچ  »رويال  و  »توتال«  نظير  انرژی  بازار  غول های 
شل«، هم چنين خودروسازانی مانند »پژو و سيتروئن« و 
و »رنسانس  بانک«  مثل »دويچه  بزرگی  مالی  بنگاه های 
به  که  هستند  شرکت هايی  جمله  از  روسيه  کپيتال« 
نوشتة وال استريت ژورنال، در جلسات معرفی فرصت های 

سرمايه گذاری در ايران، شرکت کرده اند.
به خاطر اين تصوير تازه از اقتصاد ايران خودروسازان 
جهانی شايد با تب بيشتری بازار ايران را رصد می کنند. در 
حالی که ايران و شش قدرت جهانی دور نهايی مذاکرات 
انتهای فرصت  از  تا قبل  توافق جامع  به  برای دست يابی 
شش ماهه را آغاز کرده اند، شرکت های خودروساز فرانسوی 
تالش های جديدی را برای از سرگيری فعاليت هايشان در 
ايران شروع کرده اند. فرانس 24 به تازگی در گزارشی اعالم 
کرد: »تالش ها مدتی است در جريان است تا به کارآفرينان 
تجارت  سرگيری  از  برای  را  زمينه  شود  فرانسوی کمک 
با ايران فراهم کنند.« بر اساس اين گزارش، شرکت های 
مهم خودروسازی يعنی پژو و رنو مشتاق به دست آوردن 
دوباره بازار خود در ايران هستند؛ جايی که آن ها تا قبل از 

تحريم های آمريکا و اتحادية اروپا در آن »ساالنه تا 500 
هزار دستگاه خودرو می فروختند.«

تلويزيون فرانسه هم چنين در اين گزارش افزود توافق 
نهايی بين ايران و قدرت های جهانی منجر به برداشته شدن 
تحريم ها عليه ايران خواهد شد و متعاقبا »درها را برای ورود 

شرکت های غربی به بازار پرسود ايران باز خواهد کرد.«
اين گزارش می افزايد شرکت های فرانسوی در اين زمينه 
در حال رقابت با شرکت های بزرگ آمريکايی نظير بويينگ، 

کرايسلر و جنرال موتورز هستند.
ماه گذشته، جرومه استول، مدير اجرايی شرکت رنو، 
از سرگيری همکاری  به  اين شرکت مايل  اعالم کرد که 
خود با شرکت های ايران خودرو و پارس خودرو در زمينه 

مونتاژ خودرو است.
از سوی ديگر با وجود حضور پرفرازونشيب بنز در ايران، 
به نظر می رسد که مسئوالن اين شرکت نيز عالقه مند به 
بازگشت مجدد به بازار ايران هستند. شنيده شده که دو 
طرف ايرانی و آلمانی مذاکراتی نيز در اين زمينه داشته اند.

از  تعدادی  قطعات  همکاری  مجدد  آغاز  برای  ظاهرا 
کشنده های آکسور بنز که در گذشته نيز در ايران خودرو 
ديزل توليد می شد، خريداری و در راه ورود به ايران است. 
عالوه بر آن مقدمات خريد مستقيم و واردات 100 دستگاه 

از خودروهای سواری اين شرکت نيز صورت گرفته است.

ایلیاپیرولی

پوست  حال  در  ايران  اقتصاد  در  چیزها  خیلی 
توسعه يافته ها  انگاری  را  اين  است.  انداختن 
جلوتر از بسیاری از فعاالن اقتصادی و سیاسی 
فقط  موضوع  اين  باور  برای  دريافته اند.  ايران 
ژورنال«  »وال استريت  رويکرد  به  است  كافی 
با  گزارشی  در  روزنامه  اين  كنید.  توجه 
مذاكرات  ضرب االجل  بودن  نزديک  به  اشاره 
هسته ای، از برنامه ريزی شركت های بین المللی 
لغو  صورت  در  ايران  در  سرمايه گذاری  برای 
نوشته است: »يک سال  و  داده  تحريم ها خبر 
پیش، شايد اتاق بازرگانی ايران در ماه میزبان 
به  هم  آن  نبود،  هم  تجاری  هیئت  يک  حتی 
واسطة هراس )شركت ها( از نقض تحريم های 
اتاق  )رئیس  روزها، شافعی  اين  اما  اقتصادی. 
هیئت های  پذيرای  روز  هر  تقريبا  بازرگانی( 
تجاری از كشورهای مختلف خاورمیانه، آسیا و 
آمريکای التین است و به پايتخت های اروپايی 

هم سفر می كند.«
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در اين شرايط تحليل گران می گويند نشستن آلمانی ها پای 
ميز مذاکره در حوزة صنعت خودرو نشان دهندة اشتياق آن ها 

به بازار ايران است.
»آن ها  می نويسد:  خود  گزارش  در  ژورنال  وال استريت 
جذب بازاری شده اند که با داشتن حدود 80 ميليون جمعيت 
که اغلب آن ها زير 30 سال، تحصيل کرده و مطلع نسبت به 
فناوری های روز هستند، می تواند بزرگ ترين بازار خاورميانه 
باشد. همين طور پتانسيل های بخش انرژی ايران ديگر عامل 
بزرگ  منابع  اين کشور چهارمين  اين شرکت هاست.  جذب 
تاييدشدة نفتی و دومين ذخاير تاييدشدة گازی را در اختيار 

دارد.«
به  هسته ای  مذاکرات  که  حالی  در  گزارش،  اين  بر  بنا 
روزهای پايانی ضرب االجل شش ماهة خود نزديک می شود، 
»شرکت های بين المللی در حال جمع آوری اطالعات، مالقات 
با شرکای ايرانی احتمالی و يافتن جايگاه« برای زمانی هستند 
نظر  به  يابد.  پايان  ايران،  عليه  اعمال شده  تحريم های  که 
می رسد جهان خود را آماده کرده است تا يک بار ديگر زير 
سايه پتانسيل های طبيعی و غيرطبيعی ايران قرار بگيرد. اما 
چرا اين اتفاق رخ داده است؟ به نظر می رسد از دو منظر داخلی 

و منطقه ای می توان دليل رويکرد تازه به ايران را ارزيابی کرد.

ارزيابی فعل و انفعاالت داخلی اقتصاد ايران
خارجی ها به بازار ايران چشم دوخته اند، چون در اين اقتصاد 
همه چيز برای لغو تحريم ها آماده است. اميدی که در البه الی 
اقتصاد ايران دميدن گرفته است، مثل فرش قرمزی می ماند 
که برای توسعه پهن کرده اند. حسن روحانی، رييس جمهور 
به تازگی با اطمينان خاصی گفت که هيچ بندزنی نمی تواند 
چينی ترک خوردة تحريم را بند بزند. اين البته تنها يک سوی 
)در  ايران  ويران شدة  اقتصاد  شاخص های  ترميم  ماجراست. 
برای  ايرانی  سرمايه گذاران  تشويق  در  گذشته(  سال  هشت 
حضور در ايران نقش اصلی را ايفا می کند. اين مسئله نشان 
داده است که در اقتصاد ايران همه چيز در حال تغيير است. 
نرخ تورم نقطه ای )نرخ تورم نشانه ای برای بيماری يک اقتصاد 
محسوب می شود( در شهريورماه سال 1392 و در مقايسه با 
ماه مشابه سال قبل، 43 درصد بوده است. با روی کار آمدن 
دولت يازدهم نرخ تورم نقطه ای ساالنه به مرور کاهش يافت، 
تورم  نرخ  اسفندماه سال 1392  و  آذرماه  به گونه ای که در 
نقطه ای ساالنه به ترتيب به 29.5و 19.6 درصد رسيد. نرخ 
تورم نقطه ای ساالنه در ارديبهشت سال 1393 تا 16.6 درصد 

کاهش يافته است. 

اصالح تورم بدون تعارف اصالح اميد به زنده شدن اقتصاد در 
ميان مردم است. البته حتما بخش های اصلی اقتصاد توانسته اند 
با نيرويی تازه به فعاليت خود ادامه دهند که تورم نيز به عقب 
باز گشته است. ديدن اين تصوير برای سرمايه گذاران جهانی 
يک تشويق محسوب می شود تا راه خود را به اقتصاد صاحب 

پتانسيل ايران باز کنند.

نفت هم پر كشید
درواقع در نزديک به 11 ماه گذشته که دولت يازدهم کار 
خود را آغاز کرده است، عالوه بر وضعيت کلی اقتصاد، صنعت 
نفت ايران )به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور( نيز روزگار 
تازه ای را آغاز کرده است. تا پيش از اين کارشناسان اقتصاد 
جهانی، صنعت نفت ايران را به دليل افت شديدی که داشت، 
نمای واقعی و بيرونی اقتصاد ايران معرفی می کردند که موجب 
به دليل سياست های  اقتصاد کشور می شد.  به  بی اطمينانی 
دولت دهم ميزان توليد نفت ايران از روزی 2.5 ميليون بشکه 
به روزی 800 هزار بشکه کاهش يافته بود، اما حاال به خاطر 
به  بازگشت  و  آمده  وجود  به  نفت  صنعت  در  که  تغييراتی 
مدار سابق توليد، شرايط بين المللی و منطقه ای نيز تغييرات 
ملموسی يافته است، به طوری که ريسک تداوم تحريم نفتی 

ايران برای غرب به شدت باال رفته است.
قرار گرفتن دوبارة صنعت نفت ايران روی ريل توسعه و افزايش 
چشم گير توليد و صادرات نفت خام باعث شده است تا جايگاهی را 
که ايران در طول سال های گذشته از دست داده بود، دوباره پس 
بگيرد. برهمين اساس بيژن زنگنه، وزير نفت، هنگامی که برای 
دومين بار در دولت يازدهم برای شرکت در اجالس اوپک به وين 
سفر کرد، به صراحت اين پيام را به اعضای اين سازمان نفتی داد 
که برای نفت ايران جا باز کنيد. تا پيش از اين افت توليد و درنتيجه 
صادرات نفت جايگاه ايران را هم در سازمان اوپک و هم در بازار 
جهانی انرژی تنزل داده بود و ساير اعضای اوپک مانند عربستان و 
کويت با افزايش توليد، جای خالی نفت ايران را پر کرده بودند. اما 
اکنون با افزايش توليد نفت ايران که به گفتة منصور معظمی، معاون 
برنامه ريزی و نظارت بر منابع هيدروکربوری وزير نفت، از ابتدای 
دولت يازدهم 70 درصد بيشتر شده است، جايگاه ازدست رفتة 
ايران در اوپک و بازار جهانی دوباره احيا می شود. به گفتة وزير نفت 
ظرفيت توليد نفت ايران تا سال1397 به پنج ميليون و 700 هزار 
بشکه در روز می رسد که عالوه بر جبران کاستی های گذشته 
بخشی از برنامه های توسعه ای ايران را نيز پوشش می دهد. براين 
اساس ايرانی که همانند گذشته با توليدی در خور توجه جايگاه 
ويژه ای در بازار نفت جهان داشته باشد، ديگر به راحتی قابل حذف 
شدن از معادالت منطقه ای و بين المللی نيست. اين مسئله را ميزان 
شکل گيری شبکه های سرمايه گذاری که از نيمة دوم سال 92 
شکل گرفت نيز تاييد می کند. با روی کار آمدن دولت يازدهم 
ميزان تشکيل سرمايه در اقتصاد ايران تغيير مسير داده است 
و کارشناسان اميد دارند با پی گيری اين روند، سرمايه گذاری 
در سال جاری و آتی افزايش يابد و شاهد رشد اقتصادی مثبت 
يک تا دو درصد باشيم. مطابق آمارهای منتشرشده نرخ رشد 
اقتصادی منفی 5.8 درصد سال 1391 در شش ماهه اول سال 
1392 به نصف کاهش يافته است. هم چنين نرخ رشد منفی 
سرمايه گذاری 21.9 درصدی سال 1391 به محض آغاز به کار 

دولت يازدهم تا يک سوم بهبود يافته است. )نمودارهای زير(
 

به خاطر اين تغيير و تحول مرکز آمار، نتايج ذيل را در حوزة 
بازار کار )در مقايسة سال های 1392 با سال 1391( ارائه داده 
است. نرخ مشارکت از 37.4 به 37.6 در سال 1392 افزايش 
يافته که نشان دهنده اقبال بيشتر مردم برای حضور در بازار کار 
است. عداد شاغالن از 20628 هزار نفر به 21346 هزار نفر در 
سال 1392 افزايش يافته و تعداد بی کاران نيز از 2848 هزار 
نفر به 2488 هزار نفر کاهش و به اين ترتيب خالص اشتغال 

جديد در سال 1392 به 718 هزار نفر رسيده است.
با توجه به وضعيت جمعيت فعال و اشتغال ايجادشده نرخ 
بی کاری از 12.1 به 10.4 درصد در سال 1392 کاهش يافته 
و نرخ بی کاری جوانان 15 تا 29 سال نيز از 24.5 درصد به 

21.1 درصد در سال 1392 کاهش يافته است.
با اين روند اقتصادی در داخل مرزهای کشور و کنترل 
نيروی انسانی برای فعاليت در مسير توسعه به نظر می رسد 
خارجی  سرمايه گذاران  که  نيست  ذهن  از  دور  هم  خيلی 
برای ورود به اقتصاد ايران دست به کار شده اند. بايد باور 
کنيم که اقتصاد ثانيه شمار تحول خود را آغاز کرده است 
بازار سرمايه خود  و به زودی نمايه های اين تحول نيز در 

را نشان می دهد.

ارزيابی فعل و انفعاالت منطقه ای اقتصاد ايران
اجرای  و  ايران  نفت  صادرات  و  توليد  ارتقای  درکنار 
شکست  هم چنين  و  نفت  صنعت  در  بلندمدت  برنامه های 
تورم و رشد اشتغال و سرمايه گذاری، شرايط منطقه ای نيز 
داعش  تروريستی  گروه  حملة  است.  آمده  ايران  کمک  به 
دومين شهر  عنوان  به  موصل  تصرف  و  عراق  به شهرهای 
بزرگ اين کشور، امنيت عرضة نفت اين عضو اوپک را به 
خطر انداخت. در ادامه با گسترش درگيری ها و پيش روی 
اين گروه به سمت جنوب عراق که عمده ميادين نفتی اين 
را  انرژی  مصرف کنندگان  جامعة  دارد،  قرار  آن  در  کشور 
نگران کرد. بر همين اساس با تشديد درگيری ها در نزديکی 
بزرگ ترين پااليشگاه نفت عراق و روند کند صادرات نفت 
از مناطق جنوبی اين کشور، توليد نفت اوپک در ماه ژوئن 

نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشت.
اين اتفاق عالوه بر اين که باعث شد قيمت جهانی نفت با 
نوسانات شديدی روبه رو شود، اين سوال را مطرح کرد که در 
آينده امنيت عرضة نفت در اين کشور نفت خيز چگونه خواهد 
شد. بر همين اساس بسياری از خبرگزاری ها و روزنامه های 
غربی با طرح اين سوال تداوم تحريم نفتی ايران را تصميمی 
فاجعه آميز خواندند. به اعتقاد کارشناسان بين المللی در شرايط 
فعلی که عرضة نفت در يکی از کشورهای نفت خيز منطقه با 
بحران مواجه شده است، تحريم نفت ايران امنيت عرضة انرژی 
را با چالش جدی روبه رو می کند. اين در حالی است که ساير 
کشورهای نفتی منطقه از جمله عربستان نيز به دليل توليد 
نفت با حداکثر ظرفيت ديگر توان توليد بيشتری ندارند و به 
اين ترتيب نمی توان روی کمک آن ها حساب کرد. در حال 
حاضر عراق روزانه سه ميليون و 300 هزار بشکه نفت خام 
توليد و از اين ميان دو ميليون و 500 هزار بشکه را از پايانه های 
صادراتی جنوب اين کشور صادر می کند که در صورت توقف 
آن بيش از سه درصد از عرضة جهانی نفت با مشکل مواجه 
خواهد شد. به پيش بينی بانک فرانسوی »سوسيت جنرال«، 
بحران های اخير عراق می تواند سبب افزايش بهای نفت برنت 
تا رقم 150 دالر برای هر بشکه شود. اين بانک در گزارش 
ماه مه سال جاری خود، پيش بينی کرد که در صورت ادامة 
درگيری ها در عراق، به ويژه درگيری های پيش آمده در جنوب 
اين کشور، امکان رسيدن بهای نفت برنت به 150 دالر برای 

هر بشکه وجود دارد. 
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ارزيابی فعل و انفعاالت بین المللی
 برای اقتصاد ايران

در کنار بحران عراق در ساير مناطق دنيا همه چيز دست به 
دست هم داده است تا مصرف کنندگان انرژی بيش از پيش نگران 
شوند. برهمين اساس است که تحليل گران انرژی اعتقاد دارند که 
جهان تحمل يک چالش نفتی ديگر را ندارد. مقام های صنعت نفت 
و تحليل گران بر اين باورند که در صورت بروز مشکل ديگری در 
تامين نفت مانند اختالل در توليد نفت جنوب عراق، ظرفيت مازاد 
توليد نفت دنيا نمی تواند افت توليد را جبران کند، از اين رو دولت ها 

مجبور به استفاده از ذخاير راهبردی خود می شوند.
کل  به  نزديک  رفتن  دست  از  دنبال  به  عراق  درگيری های 
ايران  اين در حالی بود که تحريم های  توليد نفت ليبی رخ داد، 
و ناآرامی های سوريه و شمال عراق سبب کم شدن عرضة نفت در 

بازارهای جهانی شده بود.
بر اساس گزارش آژانس بين المللی انرژی در ماه ژوئن، ظرفيت 
مازاد توليد جهانی نفت حدود سه ميليون و 300 هزار بشکه در 
روز است و چنان چه قرار باشد يک بحران ديگر اتفاق بيفتد، کمبود 
حاصل از اين اختالل به وسيلة ذخاير راهبردی و نه ظرفيت مازاد 
بار در زمان  نفت جهان آخرين  راهبردی  جبران می شود. ذخاير 

مناقشة ليبی در سال 2011 ميالدی استفاده شد.
که  کرده اند  اعالم  سعودی  مقامات  از  برخی  زمينه  درهمين 
عربستان در صورت درخواست مشتريانش، توانايی توليد روزانه 12 
ميليون و 500 هزار بشکه نفت را دارد، ولی اين در حالی است 
که برخی پايداری توليد 12 ميليون و 500 هزار بشکه نفت در 
روز را زير سوال برده اند، چراکه عربستان تا کنون اين مقدار نفت 
توليد نکرده است و باالترين توليد نفت اين کشور به سال 2013 

برمی گردد که به 10 ميليون و 100 هزار بشکه رسيد.
در حالی که آژانس بين المللی انرژی بر افزايش نياز به نفت اوپک 
در ماه های باقی ماندة سال جاری ميالدی تاکيد کرده است، توليد 
اين سازمان در ماه ژوئن به دليل بحران عراق با کاهش روبه رو شده 
است. در حالی که توليد اوپک در ماه مه 30 ميليون بشکه در روز 
بوده است، اين رقم در ماه ژوئن به 29.93 ميليون بشکه در روز 

کاهش يافته است.
هم چنين توليد برخی ديگر از توليدکنندگان نفت در ساير قاره ها 
نيز با کاهش همراه بوده است. در اين زمينه از  زمان آغاز جنگ 
اين کشور  نفت  توليد  ماه دسامبر گذشته،  از  در سودان جنوبی 
حدود يک سوم کاهش يافته است. اين در حالی است که بسياری 
از چاه های نفتی سودان آسيب ديده و بعضی ديگر به دليل نبود 

قطعات يدکی مربوط به اين چاه ها با کاهش توليد روبه رو شده اند.
بحران پيش آمده ميان روسيه و غرب نيز باعث شده است تحريم 
بررسی  مورد  غربی  مقامات کشورهای  از سوی  اين کشور  نفتی 
قرارگيرد که همين موضوع ضربة ديگری به امنيت عرضة انرژی 
وارد کرده است و در صورتی که تحريم اتفاق بيفتد، صدمات آن 
به مراتب بيشتر خواهد شد. بنابراين بايد گفت شرايط بازار جهانی 
نفت و بحران های بالقوه و بالفعلی که در آن وجود دارد، به طور 
قطع نگاه غرب را به تحريم نفتی ايران تغيير خواهد داد، چراکه 
در صورت خروج يا کاهش نفت ايران از بازار، جبران آن به راحتی 
امکان پذير نيست و هزينه های هنگفتی برای مصرف کنندگان به 

همراه خواهد داشت. 
اين تصاوير نشان می دهد که باز شدن شير منابع نفتی به سمت 
اقتصاد ايران نيز با شدت بيشتری ادامه خواهد يافت. البته در چند 
فعاليت های  آن که صرف  دليل  به  نفتی  درآمدهای  سال گذشته 
غيرمولد می شد، به سرطانی برای اقتصاد ايران تبديل شدند، اما 
حاال همه چيز تغيير کرده است. در شرايط فعلی عزم دولت بر 
اساس اطالعات موجود پرداختن به فعاليت های مولد است. اين نکته 
را می توان از اشتياق توسعه يافته ها برای حضور در ايران متوجه شد. 
فردا روز ديگری برای اقتصاد ايران است. اين دقيقا شعاری است که 

در آن سوی مرزها برای اقتصاد ايران شکل گرفته است.

فقط تولید نجات می دهد
کار اقتصاد ما تا همين چند وقت پيش به جايی 
رسيده بود که فقط می شد در مورد آن سخنان 
تلخ و ناخوشايند شنيد و بدون شک دليل همة 
اين تلخی ها و نامطلوبی ها فقدان توليد و فقدان 
فضايی مناسب برای صنعت بود. در حال حاضر 
نيز اگر توليد جدی گرفته نشود، باز هم بايد در 
انتظار همان فضای تلخ باشيم. واقعيت اين است 
که مولفه های منفی اقتصادی در دنيای امروز همه 
حل شدنی هستند، منتها برای حل آن ها بايد با 
اين  کرد.  آشتی  علمی  راهبردهای  و  رويکردها 
روزها همه از بی کاری و تورم می نالند و معتقدند 
کشور  اقتصادی  مشکالت  بزرگ ترين  هم چنان 
هستند. حتی مسئوالن دولتی که می گويند اقتصاد 

ما به نقطة اميد بازگشته است، وجود بی کاری را انکار نمی کنند. هيچ کس درواقع نمی گويد که کارگران در گيره زندگی 
نمی کنند. به عبارتی همه می دانند که کارگران و حتی کارفرمايان صنعتی شرايط سختی را مزمزه می کنند که از گذشته 
به ارث رسيده است. ولی آيا برای رفع اين معضالت به رويکردهای علمی به طور جدی رجوع خواهيم کرد؟ همة دنيا 
برای بهتر کردن اوضاع معيشتی مردم و کارگران و برطرف کردن مانع بی کاری به سمت توليد می روند و اين درد را با 
توليد درمان می کنند. ولی در اقتصاد ما به سمت کوپنی سازی و تزريق منابع بدون کارامدی در ميان طيف های مختلف 
مردم حرکت شده است. بدون شک راه حل مشکالت معيشتی کارگران و معضالت سرمايه گذاری صاحبان صنعت، نه 
طرح های کوپنی گذشته، بلکه افزايش توليدات داخلی است. بايد به توليد بازگرديم که در حال حاضر می تواند بيشترين 

کمک را به اقتصاد کشور برساند. بدون توليد رفع آسيب های اجتماعی و اقتصادی بيشتر حالت طنز پيدا می کند.
البته معموال دولت ها در شرايط نامناسب اقتصادی سعی می کنند با تقويت حمايت های اجتماعی مانند افزايش 
دامنة حمايتی بيمه ها از آسيب ديدن اقشار ضعيف جامعه جلوگيری کنند. اما در شرايط فعلی اقتصاد و به دليل 
سياست گذاری های گذشته انگاری حمايت های اجتماعی هم غيرممکن شده است. چنين طرح هايی در همين چند سال 
گذشته که بيش از 110 ميليارد دالر درآمد ارزی داشتيم، جواب می داد، اما هم اکنون با توجه به تحريم ها و فشار های 
اقتصادی و به تبع آن، پايين آمدن درآمدهای نفتی و از همه مهم تر ضعف بنية توليد امکان اجرای آن وجود ندارد. ما 
به جای باز کردن اين گره ها و به جای اين که توليد را سروسامان بدهيم، نوعی از اقتصاد توزيع رانت را در چند سال 
گذشته در بوق کرديم و منابع کشور را به جای سرازير کردن در جيب توليد، به جيب مردم فرستاديم. باز هم تاکيد 
می کنم، اين منابع در حجمی راهی جيب مردم شد که به دليل افزايش شديد قيمت ها و کاهش قدرت خريد، دردی 

از معيشت آن ها دوا نکرد.
ما در هفت سال بيش از 600 ميليارد دالر درآمد نفتی داشتيم. اگر با استفاده از اين درآمد، سرمايه گذاری های 
ملی انجام می شد، در حال حاضر نه تنها در بحران نبوديم، بلکه غرب حتی به فکر تحريم های ناعادالنه عليه کشورمان 
نمی افتاد. اگر اين پول نفتی راهی توليد می شد، امروز بدون شک نه تنها صنعت در گيره نبود، بلکه برخی گروه های 
مردم نيز روزگار سخت معيشت را پشت سر نمی گذاشتند. بايد بدون پرده سخن گفت تا راهی برای عبور از حلقه های 
بستة اقتصادی پيدا شود. تورم به دليل عدم استفادة مناسب از درآمدهای نفتی و هم چنين عدم رويکردهای توليدی در 
برنامه های اقتصادی بالی جان اقتصاد ما شده است. تورم باعث می شود که فقرا باز هم به سمت فقر بيشتر حرکت کنند 
و ثروتمندان، يا همان صاحبان دارايی ها، در توزيع مجدد درآمد، ثروت بيشتر به دست آورند. در اين اتفاق حتما کار به 
جايی می رسد که گروهی از مردم حتی در به دست آوردن نياز اساسی خود با ناهمواری های زيادی روبه رو می شوند. 
بی کاری را نيز البته بايد در راستای همين تورم ارزيابی و مورد کنکاش قرار داد. وقتی هم که بی کاری روی دست اقتصاد 
می ماند، بايد گفت که اين پديده در کنار تورم بزرگ ترين معضالت اقتصادی را تحميل می کنند. بدون تعارف زير بنای 
اين تورم و بی کاری، گسيختگی توليد قرار دارد. واردات بسياری از اقالم در سال های گذشته که توليد آن ها در کشور 
به سهولت امکان پذير است، ضربة بزرگی به اقتصاد وارد کرد و آشفتگی در بخش مولد جامعه را کليد زده است. وقتی 
هم که اقتصاد مولد در جامعه به بايگانی می رودی بايد در انتظار هر پديدة ناخوشايندی بود. به عبارتی شکل گيری تورم 
و بی کاری و بسياری ديگر از ناهمواری های اقتصادی ريشه در همين تعطيلی توليد و گسترش واردات مصرفی دارد 
که در بهترين سال های درآمد نفتی نيز شکل گرفته اند. سال ها تن به واردات بی رويه داديم. از دسته بيل تا لوکس ترين 
کاالها توانست از خارج به اقتصاد ايران وارد شود. آن وقت می گوييم چرا بايد کارگران و اهالی صنعت از رنج و درد سخن 
بگويند. بدون شک در شرايطی که اين همه واردات بی رويه به يک اقتصاد حمله می کند و توليدات داخلی آن اقتصاد را 
به لحاظ رقابت با کاالهای خارجی در شرايط نامطلوبی قرار می دهد، کارگران و فعاالن صنعتی زمين می خورند. تجربة 
8 يا 9 سال گذشته نيز ثابت کرده است که راه عالج اين اتفاق، افزايش نقدينگی در بخش های غيرمولد اقتصاد نيست. 
ما اگر می خواهيم دردی از اقتصادمان دوا شود، بايد تن به توليد بدهيم، در غير اين صورت تا چند سال آينده تقريبا 
همة شهروندان برای فرار از بی کاری در فهرست دوشغله قرار گرفته اند و بخشی از درآمد خود را از طريق دست فروشی 
يا مسافرکشی يا فعاليت هايی از اين نوع به دست می آورند. دير نيست آن روز اگر هم چنان توليد را دور بزنيم و در جايی 

ديگر غير از توليد برنامه های اقتصادی را برپا سازيم. بايد از کنار اين اميد که شکل گرفته است، ساده عبور نکنيم.
* استاد دانشگاه

مهدیتقوی*
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نفرینشده تابستان

در زمستان 1331، شركت نفت ايران انگلیس و تمام توابعش و حتی كارمند انگلیسی شركت های ديگر از ايران رانده شده اند، آن هم به حمايت 
دكتر مصدق و دستور دكتر فاطمی وزير جوان و نترس امور خارجه اش. خانوادة شاه همه در ترس از اتهام اند، از جمله اشرف، خواهر شاه، كه 
ديگر متهم است به موش دواندن و ارتباط با بريتانیای كبیر و البته حیف و میل ثروت ايران. بعضی ها می گويند وقتی آمريکايی ها هم می بینند هوا 
پس است و يک جو انقالبی دارد راه می افتد و منافع همه در خطر است، از طريق همین خواهر شاه با خودش تماس می گیرند و می گويند: ما شاه 
داريم برای شما كودتا می كنیم!اما اين كه واقعا تمام ماجرای كودتای تابستانة 1332به دست آدم های ديگر از سرزمین های ديگر اتفاق افتاده، 

يک فرضیه است و بس.

شرمیننادری

وقتینحسی28مرداد1332آمد
یا

شعبانجعفریملقببهشعبانبیمخبههمراهاراذلواوباششاهوشعبانجعفری

1- »در تابستان 1332، يک نفر ايرانی به من تلفن 
ايران  کنونی  دربارة وضع  انگليس  و  آمريکا  که  کرد 
از شما  بايد  ما  ولی  رسيده.  فرا  عمل  زمان  نگرانند. 
تقاضای کمک کنيم و چون تقاضای کمک می کنيم، 
هر  تا  می دهيم  قرار  اختيارتان  در  سفيد  چک  يک 

مبلغی که مايليد، روی آن بنويسيد.«
از خاطرات اشرف پهلوی

2- تاريخ می گويد شاه جوان است و بی تجربه؛ هم 
به شدت مشکل مالی  زير فشار خانواده اش است که 
پيدا کرده اند، هم از قدرت گرفتن مصدق می ترسد، 
بار  چند  دارد.  هراس  هم  مردم  با  جنگيدن  از  اما 
اين که  تا  برود  و  بگذارد  را  چيز  همه  می کند  قصد 
خبری تازه به دستش می رسد و کسانی در گوشش 
خبرهای خوش می خوانند. همان روزهاست که پنج 
از جيب سازمان سيا می رود  ميليون دالر آمريکايی 

توی جيب برادران رشيديان و اردشير ريپورتر برای 
همکاری با کودتاچيان. می گويند سرلشکر زاهدی هم 
اين ها  همة  می گيرد.  تحويل  را  پول  شده  قايم  که 
درست بعد از جريانات انحالل مجلس است. مصدق 
که ديگر به مجلسيان اعتماد ندارد، کار را به رفراندوم 
می کشاند. مردم به مصدق رای می دهند. اما دشمنان 
دولت دارند زيادتر می شوند، هرچه باشد، در مجلس 

آدم های ديگر با آرای ديگر هم بوده اند.

مراجعه  وسيلة  به  که  ايران  ملت  ارادة  به  »بنا   -3
دورة  انحالل  بدينوسيله  شده  اظهار  عمومی  آرا  به 
هفدهم مجلس شورای ملی اعالم می گردد. انتخابات 
دورة هجدهم مجلس شورای ملی پس از اصالح قانون 
انجام  انتخابات و قانون تقسيمات کشوری به زودی 

خواهد گرفت و بر طبق قانون اعالن خواهد شد.«
دکتر محمد مصدق 5/25/ 1332 

دولت  خارجة  امور  وزير  فاطمی،  حسين  دکتر   -4
مصدق در جريان جلسه ای می گويد: نظام سلطنتی 
به  پشتش  می گويد،  که  را  اين  شود...  برچيده  بايد 
احزاب مردمی و مردم گرم است که نمی داند کم کم 

دارند، چند دسته می شوند.

5- شب 24 مرداد طرفداران دولت شاهنشاهی يک 
رمز دارند: حاال دقيقا نيمه شب است!

6- روز 25 مرداد هم هندرسن، سفير آمريکا، اولين 
در  را می زند. شخصا می رود پشت  کودتا  جرقه های 
خانة مصدق و می گويد که ما ديگر تو را به رسميت 
عاقبت  از  فارغ  و  عصبانيت  با  مصدق  نمی شناسيم. 
اين که  از  غافل  می اندازد.  بيرون  خانه  از  را  او  کار 
نخست  سابق  دوستان  به  هم  هندرسن  پشت  حاال 
وزير گرم است. بعد شاه می رود خودش را در ويالی 

ايام ياد  خانواده و  مجله فرهنگ 
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شاهازکالردشتمیرودبهبغداد
وبعدهمرم

مردمتهرانوشهرستانهادر25مردادماهسال32بهدفاعازمصدقبرخاستند،اما...

کالردشت گم وگور می کند و اين ميان کاغذ سفيدی 
سرلشکر  نخست وزيری  دستور  که  می کند  امضا  را 
زاهدی را دارد.محافظان خانه مصدق آورندة پيام را 
که سرلشکر نصيری است و از سعدآباد با تانک آمده، 

دستگير می کنند و مردم می ريزند توی خيابان ها.

7- 1332/5/25روزنامه اطالعات
»يک ساعت و نيم بعد از نيمة شب گذشته چند نفر 
سرباز  عده ای  کمک  با  شاهنشاهی  گارد  افسران  از 
مسلح به سرپرستی سرهنگ نصيری به منزل نخست 
وزير رفته و به عنوان اين که می خواهند نامه ای بدهد، 
قصد اشغال خانه را داشته اند. قبال نيز اين افراد در 
کرده اند.  بازداشت  را  راه  و  خارجه  وزيران  شميران 
حساس  مراکز  گرفتن  دست  در  با  داشتند  قصد 
پايتخت يک کودتای نظامی عليه دولت انجام دهند، 
گرديد  فاش  نتيجه  از حصول  قبل  توطئه  اين  ولی 
آزاد  دستگيرشدگان  آن که  بر  عالوه  درنتيجه  و 
ديگر  عده ای  هم چنين  و  توطئه  عاملين  گرديدند، 
تعقيب  تحت  می رفت،  سوءظن  آن ها  به  نسبت  که 

مامورين شهربانی و فرماندهی نظامی در آمدند...«

هم  بعد  و  بغداد  به  می رود  کالردشت  از  شاه   -8
مصدق  برای  شاه  خواهر  شوهر  خاتمی  تيمسار  رم. 
پيام تبريک می فرستد. گرچه روحانيت که از توطئة 
نامه ای  است،  باخبر  مرداد   28 کودتای  نزديک 
ادامه  و  نشده  تمام  بازی  که  هشدار،  به  می نويسد 
دارد اين ماجرا، اما مصدق که تحت فشار روحی و 
جسمی درها را به روی خودش بسته است، منزوی 
و  می افتد  تفرقه  که  هست  هم  همين  است.  شده 

همه چيز خراب می شود.

9- مردم تهران و شهرستان ها با تظاهرات حکومت 
مصدق را ساقط کردند.

روزنامه اطالعات 1332/5/31
با  ايران و عملياتش،  آژاکس  13- فشاری که گروه 
آشوب و هرج ومرج و فشار افکار شروع کرده بود، روز 
28 مرداد ديگر به مقصود خود می رسد. پنج ميليون 
اقتصادی گرسنه  اثر فشار  دالر برای مردمی که در 
مانده اند، مثل خوراک است و آدم هايی مثل شعبان 
جيب های  با  پهلوان اند،  مثال  که  )بی مخ(،  جعفری 
از  مثل خوراک دهنده هستند.  آمريکايی  دالر  از  پر 
جنوب شهر تظاهرات آغاز می شود؛ تظاهرات کسانی 
که می خواهند شاه برگردد و مصدق ور بيفتد و مردم 

آزادی خواه هم خاموش شوند. 

از  بود که عده ای  اين  10- »علت شروع تظاهرات 
چپ  عناصر  بودند  شنيده  که  شهر  جنوب  اهالی 
قصد دارند کاشی لوحة خيابان ها را کنده به جای 
آن اسامی ديگری بنويسند، برای جلوگيری از اين 
به  توجه  با  خبر  اين  انتشار  کردند.  اجتماع  کار 
تيز تر  را  مردم  احساسات  آتش  مختلف  شايعات 
دسته جمعی  حرکت  آن  انعکاس  اولين  که  کرد 
چهارشنبه  صبح  در  شهر  مختلف  نقاط  از  مردم 

بر حزب  مرگ  شاه،  باد  زنده  شعار های  با  که  بود 
توده، ايران محال است جمهوری شود، در خيابان 
افتادند و به طرف ميدان سپه و نقاط مرکزی  راه 

شهر حرکت کردند.«
روزنامه اطالعات

جاويد  شعار  و  خراب کاری  آشوب،  هرج ومرج،   -11
نمی کند  باور  مصدق  دولت  برمی دارد.  را  شهر  شاه 
که اين فشار به ثمر بنشيند، پس طرفدارانش را به 
آرامش می خواند و آشوب گران را سرکوب نمی کند. 
هم  به  شهر  می شود،  خراب  کار  که  همين جاست 
يکه بزن ها  و  جعفری ها  شعبان  کمک  وبا  می ريزد 
مقاومت پشت در منزل نخست وزير شکسته می شود، 
زاهدی از سوراخ درمی آيد و روی تانک می نشيند و 
خودش را نخست وزير صدا می کند، سرهنگ نصيری 
هم شورشيان را برای هرچه بيشتر قلع و قمع کردن 
است  بلبشويی  می کند،  رهبری  مصدق  طرفداران 
جوالنگاه  هم  راديو  ساختمان  اين که  تا  تهران  در 
کودتاچيان می شود. پس رئيس شهربانی جديد يک 
تلگراف خيانت کارانه می زند: اعالمية حمايت از شاه 

صادر کنيد.

 

مصدق را روز 28 مرداد دستگير نمی کنند، می گويند 
وقتی شعبان و دارودسته به خانه اش رسيده اند، خودش 
از ديوار همسايه اش به خانة امنی می گريزد و فردای آن 
روز بعد از شنيدن خبر دستگيری اطرافيانش با پای 
خودش به شهربانی می رود. پشتش ديگر خالی است و 
حمايت کنندگانش يا سرکوب شده اند يا ديگر حمايتش 
برمی گردد، روی تخت  تهران  به  نمی کنند. پس شاه 
می نشيند و کرميت روزولت سفير وقت آمريکادرتهران 

را احضار می کند.

12- »شاه گفت: من تاج و تختم را از برکت خداوند، 
ايران به  ارتشم و شما دارم. من جواب دادم:  ملتم، 
مرا  که  انگليسی ها  و  آمريکايی ها  من،  به  هيچ وجه 
فرستادند هيچ نوع بدهکاری ندارد. تشکر مختصر را 
قبول داريم، ولی هيچ نوع تعهد يا بدهی وجود ندارد. 
آن چه ما انجام داديم، در جهت منافع کلی ما بود.«

از خاطرات جناب کرميت روزولت\

 
فهرست منابع:

1ـ بازيگران سياسی عصر رضاشاهی و محمدرضا شاهی، 
ناصر نجفی، نشر انيشتين، 1373 تهران

2- سايت موسسة مطالعات و پژوهش های سياسی
3- سايت موسسة مطالعات تاريخ معاصر

4- سايت شرکت نفت ايران
5ـ سايت آفتاب

6- روزنامه اطالعات هشتاد سال
7- ظهور و سقوط پهلوی، موسسة مطالعات و پژوهش های 

سياسی، حسين فردوست
عبدالرضا  پهلوی،  دوران  در  ايران  خارجی  سياست   -8

هوشنگ مهدوی، نشر البرز
از مهدی جنگروی دربارة جنگ جهانی دوم  9- مقاله ای 

و برکناری رضاشاه
اسناد  مرکز  ايران، سايت  گاه شمار سياست خارجی   -10

انقالب اسالمی
11- مقاله ای از دکتر هوشنگ طالع، دربارة نفت شمال

12ـ خواب آشفته نفت، محمدعلی موحد
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طبیعت پیوندبا برای فرصتی کندلوس،

ناصرالدين شاه  زير عکس  است  نوشته ای  ييالق حضرت همايونی«  »مراسم آش 
کندلوس  است.  خوبی  مقصد  رفته،  قاجار  شاه  اين  جا  هر  دوستی،  گفتة  به  قاجار. 
توجه  ديار  اين  به  مسافران  ديرباز  از  می دهد  نشان  عکس  و  است  مقصدی  چنين 
حالی  در  روان  و  روح  کردن  شاداب  برای  سبز  طبيعت  دل  به  سفری  داشته اند. 
خاطر  به  فقط  کندلوس  اما  است.  خوشايند  بسيار  نيست،  دور  چندان  مقصد  که 
جمله  از  کندلوس  فرهنگی  مجموعة  بلکه  نيست،  مشهور  زيبا  طبيعت  و  سرسبزی 
موزه، مهمانسرا و رستوران چهره روستا را تغيير داده و آن را به يکی از قطب های 
تاريخی در  و  تفريحی  اين مجموعة  است.  تبديل کرده  مازندران  استان  گردشگری 
سال ها  از  پس  مردم،  سنت  و  هنر  و  فرهنگ  ارزش  دادن  نشان  برای   1367 سال 
از ميان  پياده روی  15 دقيقه  تالش توسط علی اصغر جهانگيری ساخته شد. حدود 
کوچه های باريک و سنگ فرش روستا برای رسيدن به موزه کافی است. در اين موزه 
انواع سفالينه، ظروف چينی، اسناد، کتب خطی، زيورآالت، عينک و تفنگ های قديمی از 

دوران صفويه تا معاصر يافت می شود. 
آثار اين موزه همگی مجموعة شخصی 
گفتة  به  است.  جهانگيری  علی اصغر 
جهانگيری، او از آغاز کودکی به جمع 
و  داشته  عالقه  قديمی  اشيای  کردن 
اشيای  خريد  سرگرمی هايش  از  يکی 
در  قديمی ترها  و  پيرها  از  قديمی 
بوده  اطراف  روستاهای  و  روستا  اين 
با  را  سيگار  و  چای  و  قند  او  است. 
قباله ها، اسناد، سکه و سفال معاوضه 
کرده و آن ها را از ديد خانواده پنهان 
ايرانی،  قديمی  پاسپورت  می داشت. 
به  شاه  ناصرالدين  سفر  عکس های 
»فارستان«  منظوم  کتاب  و  کندلوس 

بافته ها،  نيز  هنرهای سنتی  بخش  در  است.  موزه  در  موجود  آثار  ديگر  از  اثر سعدی 
به ويژه  قهوه خانه ای  و  سنتی  نقاشی های  و  مجسمه ها  روستايی،  زيورآالت  و  پوشاک 
از آثار قوللر آغاسی را می توان ديد. قدم زدن در کوچه های کندلوس سبب آشنايی با 
افسانه های کندلوس هم می شود. کوچه »مينا و پلنگ« يکی از اين نام هاست. در داستان 
می خواند.  آواز  شب  هر  و  داشت  خوبی  صدای  کندلوسی  دختر  مينا  پلنگ،  و  مينا 
پلنگی که شيفتة آواز مينا بود، به نزديک پنجره می آمد تا به آواز مينا گوش دهد. 
منطقه  فرهنگ  از  نکاتی  بيان گر  می تواند  که  می زند  رقم  را  ماجراهايی  امر  همين 
باشد. اگرچه آيين های سنتی رو به انقراض است، ولی در مناسبت هايی می توان در 
کندلوس مراسم و آيين های سنتی را نيز به تماشا نشست. جشن تيرگان و مراسم 
زيبای »سا مج« )خوش قدم( که در آغاز سال اجرا می شود، از اين دست هستند. اما 
از محور کرج ـ  چگونه می توان به کندلوس رفت؟ راه اصلی دسترسی به کندلوس 
چالوس است. در فاصلة هفت کيلومتری از مرزن آباد به سمت چالوس، دوراهی کجور واقع 
شده، راه فرعی سمت راست، جاده »دشت 
دارای  جاده  می شود.  محسوب  نظير« 
چهرة  و  است  زيادی  پيچ  وخم های 
تا  کيلومتر   42 طی  در  اطراف  طبيعت 
کندلوس تازه می شود. در کندلوس برای 
خورد و خوراک و خواب مشکلی نيست. 
با خوردن غذا در رستوران کندلوس که 
کندلوس  فرهنگی  مجموعة  به  متعلق 
بهره  خوب  غذای  و  فضا  از  هم  است، 
کمک  فرهنگی  امور  به  هم  و  می بريد 
می توانيد  نيز  اقامت  برای  می کنيد. 
چندين  با  کندلوس  مهمان سرای  از 
و  کنيد  استفاده  مجهز  اتاق  و  سوييت 

زمانی را در آغوش طبيعت بگذرانيد.
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پیشنهادیي براي     روز هاي داغ مردادماه

مردادماه است و وسط تابستان. تابستان همیشه ما را به ياد سفر و تفريحات فرهنگی می اندازد. حاال هم كه اكران حال وهوای خوبی دارد و 
فیلم های روی پرده دست شما را برای ديدن فیلم های جديد باز گذاشته است. از سوی ديگر سالن های تئاتر هم نمايش های خوبی را اجرا 
كرده اند. اگر هم كه دوست داريد در خانه بمانید و زير باد كولر بنشینید، شبکة خانگی يک دنیا انتخاب برای شما گذاشته است. با هم به 
استقبال چلة تابستان می رويم و از گرمای مرداد به سالن های سینما و تئاتر و مبل خانه پناه می بريم. اگر هم نه، می توانید به سفر برويد. يک 

سفر جمع وجور، اقتصادی اما خوب. اين بار برای شما يک پیشنهاد وسوسه انگیز داريم. 

بهترين پيشنهاد برای اين روزهای شما، 
»رد کارپت« است. آخرين فيلم رضا عطاران. 
فيلمی که هم می تواند اوقات خوشی را برای 
کمدی  يک  اين که  هم  و  کند  فراهم  شما 
آبرومند است. سال هاست که ديگر نام رضا 
عطاران را در بين کارگردان های تلويزيونی 
می ساخت،  سريال  او  که  زمانی  نمی بينيم. 
و  بود  پرطرفدار ترين  به  تبديل  شک  بدون 
همراه  او  شوخی های  با  به خوبی  مخاطب 
اما  بار  اين  می خنديد.  دل  ته  از  و  می شد 
»رد  است.  رفته  خاص  سوژه ای  سراغ  به 
سينماگر  يک  از  ساده ای  داستان  کارپت« 
معمولی ايرانی را روايت می کند که با همان 
سادگی به دنبال سينماگران مطرح دنياست 

تا خودش را به آن ها ثابت کند. فيلم پر است از لحظات مستندی که در جشنوارة کِن 
گذشته فيلم برداری شده است و همان لحظه های مستند است که تماشاگر را غرق 
لذت می کند. اين بار رضا عطاران نشان داده است که يک سينماگر عامه پسند نيست. 
می تواند مخاطب خاص را هم به سينما بکشاند و آن ها را راضی نگه دارد. خيلی از 
اتفاق های  تمام  که  است  آن هايی  و  سينمايی  منتقدان  به  مختص  فيلم  شوخی های 
سينمايی را دنبال می کنند. چيزی که می خواهيم بگوييم، اين است که اين بار رضا 

به نفع منتقدان سنگين کرده  را  عطاران کفه 
فيلم  با شوخی های  بيشتر  و شايد آن ها  است 
قهقهه سر بدهند! کافی است تا رضا عطاران به 
عنوان بازيگر، نويسنده و کارگردان در فهرست 
عوامل يک فيلم حضور داشته باشد، بدون شک 
فيلم های  پرفروش ترين  از  را يکی  می توان آن 
کارگردان  عطاران  رضا  کرد.  اعالم  گيشه 
به خوبی سليقة مخاطب را می شناسد. می داند 
به  مخاطبان  کشاندن  برای  حيله ای  چه  از 
از آن می داند  استفاده کند و مهم تر  سينماها 
بيرون  به  سالن  از  راضی  را  آن ها  بايد  چطور 
هدايت کند. اين روزها تازه ترين فيلم او روی 
پردة سينماها رفته است. »رد کارپت« فيلمی 
ايرانی است که راهش  در مورد يک سينماگر 
اين است که فيلمنامه ای را که نوشته است، به دست  باز می شود و درصدد  به کن 
استيون اسپيلبرگ برساند! به همين سادگی فيلمی از حضورش در کن ساخته است. 
»رد کارپت« که نام آن در بيلبورد های سطح شهر به »فرش قرمز« تغيير يافته است، 
و  مفرح  تا ساعت  انتظار شماست  در  و  است  بسته  نقش  نقره ای  پردة  بر  روزها  اين 
خوشحالی را برايتان فراهم کند. اگر اين فيلم را هنوز نديده ايد، توصيه می کنيم اين 

روزها سری به سينماها بزنيد.

سینما

خوب  پيشنهاد  چند  تئاتر  سالن های 
می تواند  که  پيشنهادهايی  دارد؛  شما  برای 
يک  با  باشد.  شما  همراه  مردادماه  آخر  تا 
برنامه ريزی درست می توانيد هر هفته يک 
»هيوال  برويد  اول  هفتة  ببينيد.  نمايش 
غرق  که  ببينيد  را  يعقوبی  محمد  خوانی« 
به  مرداد،  اوايل  که  نمايشی  شويد.  لذت 
اين  نزديک می شود.  نمايش  پايان  روزهای 
 21 و  نوبت 18.30  دو  در  روز  هر  نمايش 
در تاالر چهارسو اجرا می شود و واقعا حيف 
است اين نمايش را از دست بدهيد. چيزی 
در مورد نمايش نمی توانيم بگوييم، چراکه همة داستان به همان نقطة اولية داستان باز می گردد. هفتة دوم به 
سراغ »دل سگ« برويد. کار ديگری که محمد يعقوبی آن را اجرا کرده است و حبيب رضايی و نويد محمدزاده از 
بازيگران اصلی آن به شمار می آيند. اين نمايش هر روز ساعت 20 در تماشاخانة ايرانشهر اجرا می شود؛ اجرايی 
که دوباره به صحنه بازگشته است. محمد يعقوبی يک بار قبل از اين، اين نمايش را روی صحنه برد و حاال با 
يک تغييرات جزئی دوباره آن را به نمايش در آورده است. هفتة سوم را برويد و خودتان را مهمان يکی از بهترين 
نمايش های سال کنيد. »ترانه های محلی« به کارگردانی محمد رحمانيان. اگر »ترانه های قديمی« را ديديد و 
دوست داشتيد، اين هم يکی ديگر از نمايش های به يادماندنی خواهد بود. در همان سبک و سياق نمايش قبلی، 
با اين تفاوت که نمايش »ترانه های محلی« از ترانه های سنتی وام گرفته است. برويد و کيفش را ببريد. هفتة 
آخر مرداد هم می توانيد به ديدن نمايش »شکسپير و زنان عاشق« برويد؛ نمايشی که بهاره رهنما کارگردانی اش 
را برعهده دارد و نسيم ادبی، مهناز افشار، بهنوش بختياری و سحر دولت شاهی از بازيگران اصلی آن هستند و 

پيمان قاسم خانی به عنوان مشاور نمايشنامه نويس در اين کار حضور دارد. ديگر چه می خواهيد از اين بهتر؟

تئاتر
شبکه خانگی

تازه ترين فيلمی که در شبکة خانگی منتشر شده است، »فرزند 
چهارم« است. فيلمی با بازی حامد بهداد، مهدی هاشمی و مهتاب 
کرامتی. اگر دوست داريد با جاذبه های آفريقا آشنا شويد، ديدن اين 
فيلم را به شما توصيه می کنيم. فيلمی که با اهداف انسان دوستانه 
نوشته شده است و داستان سرراستی دارد. خالصه اين که فيلم بدی 
نيست. می توانيد با خيال راحت زير سرمای خنک کولر بنشينيد، 
بستنی تان را بخوريد و از ديدن يک فيلم خوب در ظهر گرم تابستان 

لذت ببريد. يک انتخاب ديگر هم داريد. 
»ملکه« هم به تازگی در شبکة خانگی منتشر شده و فيلمی در 
از  آذرنگ  حال وهوای دفاع مقدس است. ميالد کی مرام و حميد 
بازيگران اصلی آن به شمار می روند و اگر به اين دست از فيلم ها 

عالقه داريد، می توانيد انتخاب خوبی برای ظهر تابستانی تان باشد.
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فراغت

داشتنی دوست ریختنیهای دور
دوروبرتان را كه بگرديد، پر است از دورريختنی هايی كه می توان با آن ها چیزهای تازه ای ساخت. نه از آن وسايلی كه هرچند وقت يک بار دوباره 
دور انداخته خواهند شد. از آن دسته وسايلی كه به دردتان می خورد و مورد استفاده تان قرار می گیرد. در اين صفحه برای شما پیشنهاد های 
اين  با  از خیرش گذشته ايد.  باال  دلیل هزينه  به  اما  باشید،  داشته  را  آن  را می آوريم. وسايلی كه شايد خیلی وقت ها دوست داشتید  اقتصادی 

پیشنهاد های ساده هر روز می توانید خانه تان را زيبا كنید و به اطرافیانتان فخر بفروشید كه آن ها دست ساز خودتان هستند.

میزهای چوبی
يک  داريد  دوست  شده؟  خسته کننده  تلويزيونتان  ميز  ظاهر 
به  سری  ندارد؛  کاری  خب  باشيد؟  داشته  جديد  تلويزيون  ميز 
نگفته  و  نرفته  اما  بخريد!  تلويزيون جديد  ميز  و يک  بزنيد  بازار 
می دانيم که اين روزها در بازار مبل چه می گذرد و می دانيم که 
درآمد هر کسی اين روزها اجازه تغيير دکوراسيون زود به زود را 
نمی دهد! در اين ميان دو راه وجود دارد؛ يک اين که با ظاهر ميز 
کار  به  دست  خودتان  اين که  دو  بياييد.  کنار  فعلی تان  تلويزيون 
شويد و از سليقه تان برای ظاهر جديد خانه تان کمک بگيريد. ما 
يک پيشنهاد ويژه برای شما داريم. می توانيد از جعبة ميوه کمک 
بگيريد. بله درست خوانديد، همين جعبه های ميوه که هر روز از 
ميوه فروشی می خريد و آن ها را با خيال راحت بيرون می گذاريد. 
اين جعبة ميوه ها می توانند ميز تلويزيون جديد شما باشند. کافی 
است کمی سليقه به خرج دهيد، ميخ های اضافی اش را بگيريد، 
با سمباده ناهمواری هايش را صاف کنيد و اگر دوست داشتيد، با 
راحتی  به همين  کنيد.  براقش  و  بزنيد  آن »کيلر«  روی  اسپری 
تلويزيون جديد شده ايد و هزينه  است که شما صاحب يک ميز 

زيادی هم از جيب نداده ايد. 

قاب موبايل دست ساز
ديده  موبايل  قاب های  اقسام  و  انواع  بازار  در  روزها  اين 
می شود، اما خيلی وقت ها يا با هزينه مورد نظر شما هم خوانی 

ندارد، يا اين که با سليقه شما يکی نيست.
تمام تر  هرچه  به راحتی  نيست.  حلی  غيرقابل  مشکل  اين   
از  و  را بسازيد  با يک سوم هزينه، قاب مورد عالقه تان  می توانيد 
آن لذت ببريد. برای شروع به يک سری وسايل نياز داريم؛ قاب 
شيشه ای، چند شيشه الک ناخن در رنگ های مختلف و يک تکه 
پارچة رنگی. برای اين که قاب مورد عالقه تان را بسازيد، دو شيوه 
پارچه  پشت  را  نظرتان  مورد  قاب  طرح  اين که  اول  دارد.  وجود 

بکشيد و با قيچی دورش را ببريد و روی قاب بچسبانيد. 
روش دوم طراحی با الک ناخن است. می توانيد هر دو روش 
که  داريد  متفاوت  قاب  دو  ترتيب  اين  به  و  کنيد  امتحان  را 

خودتان آن را درست کرده ايد.
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كیک تولد
حاال که ماه رمضان است، اما همين اواخر تولد يکی از دوستان يا 
شده ايد  متوجه  زده ايد؟  سر  کيک فروشی  به  است؟  نبوده  فرزندانتان 
که قيمت کيک های سفارشی چقدر باال رفته است؟ خب کاری ندارد، 
خودتان دست به کار شويد و همين کيک تولد دست ساز را به بهترين 
دوست يا فرزند عزيزتان هديه دهيد. ايده های زيادی برای درست کردن 
کيک تولد وجود دارد، اما آن ايده ای تبديل به بهترين می شود که با 
کمترين امکانات موجود قابل اجرا باشد. می توانيد به راحتی هر چه تمام تر 
يک کيک تولد چند طبقه درست کنيد که هيچ احتياجی به قالب های 
کيک عجيب و غريب ندارد و تنها داشتن يک قوطی کنسرو تميز برای 
اين کار کفايت می کند. برای راحتی در کار می توانيد از پودر کيک های 
آماده استفاده کنيد. داخل قوطی کنسرو را قبل از ريختن ماية کيک با 
روغن چرب کنيد و آرد بپاشيد. قوطی را فقط تا قسمت کمی بيشتر 
از نصف، با ماية خمير کيک پُر کنيد. اين کيک در دمای 325 درجه 
فارنهايت و حدودا به مدت 25 دقيقه آماده خواهد بود. قبل از جدا کردن 

کيک از قالب صبر کنيد تا کامال خنک شود.
ريسه كشی

درست است که حاال ماه رمضان است، اما هميشه که 
جشن  رمضان  ماه  از  بعد  هميشه  نمی ماند،  رمضان  ماه 
تولدها و عروسی ها شروع می شود و بهتر است که ايده های 
از  يکی  باشيم!  داشته  در ذهن  تزيين خانه  برای  جالبی 
ايده های ارزان قيمت و ساده ريسه کشی است. اما هميشه 
اين که  آن چراغ های کوچک دردسرساز می شوند، ضمن 
برای  بار  اين  خيلی کليشه ای و تکراری است. بد نيست 
ريسه کشی هايتان يک کار جديد و اقتصادی انجام دهيد. 
مصرف،  بار  يک  ليوان  چند  داريد،  الزم  که  چيزی  تنها 
ليوان  هر  ته  است.  پارچه  و  المپ  ريسة  قيچی،  چسب، 
رد  آن ها  بين  از  را  کوچک  المپ های  و  کنيد  سوراخ  را 
کنيد. پارچه های کوچک را روی ليوان های يک بار مصرف 
بچسبانيد و به همين راحتی يک سری ريسة جديد برای 
تزيين جشن تولد يا حتی عروسی خودمانی تان خواهيد 

داشت.

ديواركوب های شخصی
پيش  بارها  می آيد.  حساب  به  بازار  وسايل  گران ترين  از  يکی  تزيينی  لوازم  روزها  اين 

از  و  می رويد  داخل  اين که  محض  به  اما  می بينيد،  ويترين  پشت  را  وسيله ای  که  می آيد 

قيمت باخبر می شويد، بی خيال می شويد، و به اين ترتيب ديوار های خانه تان خيلی وقت 

است که خالی مانده. قاب های عکس و تابلوهای نقاشی ايده های تزيينی خوبی برای خانه ها 

زيبايی  قاب عکس های  داريد، می توانند  آن ها خاطره  با  که  به شمار می روند. عکس هايی 

شوند و از سوی ديگر نقاشی های فرزندانتان هم ايدة خوبی برای تزيين ديوارهای خانه تان 

درست  را  شخصی تان  ديوارکوب های  می توانيد  راحت  کاردستی  يک  با  می آيد.  شمار  به 

کنيد و از چيزی که ساخته ايد، نهايت لذت را ببريد. تصاوير دل خواه، چسب چوب شفاف، 

بلوک های چوبی، رنگ آکروليک، قيچی و قلم مو تنها چيزهايی است که شما الزم داريد. 

سطح بلوک های چوبی را حسابی سمباده بکشيد و بعد از آن رنگ آميزی شان کنيد. بعد از 

آن يک اليه چسب روی عکس يا تصوير مورد نظرتان بزنيد و به همين سادگی قاب های 

کنيد که  انتخاب  را  ديوار خانه تان جا خوش می کنند. می توانيد عکس هايی  روی  زيبايی 

به قاب های  بيشتری  زيبايی  اين کار  را قيچی کنيد.  زمينة سفيد دارند و شما دور آن ها 
ديوارکوبتان می دهد.
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ایران درجنوب تابستانی جشنهای

نوروز صیاد
نوروز صياد از مراسم و آيين های زيبای جزيرة قشم است که 
تا فراموشی کامل فاصلة چندانی ندارد. سال صيادان هم چهار 
فصل دارد. جوا که از اوايل دهة سوم فروردين آغاز می شود و 
100 روز طول می کشد و تقريبا با بهار طبيعت هم سان است. 
گرما که 65 روز به درازا می کشد و اولين روز آن نوروز صياد 
است. شهريما فصل بعدی است که 100 روز به طول می انجامد 
و پس از آن زمستان فرامی رسد که اين نيز 100 روز است. اول 
مرداد هر سال را نوروز صياد می نامند و اين روز، اولين روز از فصل 
گرمای واقعی است و معنی آن اين است که يک سال صيادی 
چرخيده و فصل صيد ماهی حور و کوسه به پايان رسيده است. 
)تا قبل از نوروز، اين ماهی ها با روش انتظاری و محاصره ای صيد 
می شوند.( در اين روز، هيچ کدام از روستانشينان قشمی ماهی يا 
هر نوع آبزی دريايی ديگری صيد نمی کنند يا نمی خورند. در 
نوروز صيادی اهالی معتقدند: همه ماهی ها امروز در دريا آزادند و 
بايد نسل خود را پربار کنند. برای همين امروز نبايد صيد شوند. 
از فردای نوروز، صيد گرگور شروع می شود و ادامة آن، طبق گفتة 
صيادان محلی تا دهی گرما، بيستی گرما، سی ای گرما، چهلی 
گرما، پنجاهی گرما، شصتی گرما و نيم در شصتی است که ديگر 

گرما تمام می شود.
در آغاز فصل بعدی، يعنی شهريما، صيادان با قالب به 

صيد ماهی های بومی و حور می پردازند. ماهی های غيربومی 
مهاجر، مثل حور در دو فصل پاييز و بهار به صيدگاه های 

ساحل نشينان جنوب می آيند.
مردم بر اين باورند که در نوروز صياد تمام چشمه های 
جشن  را  روز  اين  پس  می ريزند.  دريا  به  معدنی  آب های 
می گيرند و به دريا می زنند تا بيماری خود را به دوای آب های 
را  از تن بشويند. دختران، مادران سال خوردة خود  معدنی 
در آب دريا می نشانند و با پياله آب را به نيت شفابخشی بر 
سر و لباس آن ها می ريزند. برای زدودن کهنگی، هر کس 
لباس کهنه را به آب دريا می سپارد. در نوروز صياد همگان 
لباس های رنگی و نو می پوشند و برای آن که درختان و احشام 
هرمز  جزيرة  سرخ  خاک  با  را  آن ها  کنند،  نوروزی  هم  را 
رنگ آميزی می کنند. اين رسم نشان از آن دارد که مردم با 

درخت و دام پيوندی ديرينه دارند.
در باور مردم درهای چوبی خانه ها هم روح دارند، پس 
آن ها را با خاک و گل سرخ به سر انگشتان رنگ می زنند تا 

خانه و در را به شکلی نمادين نوروزی کنند.
در نوروز صياد، آن ها که حشم دارند، پيش يکی از چند 
دعاخوان نوروزی می روند تا برای آن ها »لوبن« بخوانند، بلکه 
در سايه اين دعای نوروزی برای يک سال ديگر احشام آن ها از 
گزند جانوران درنده و بيماری در امان باشند. در باور مردمان، 

اين دعا فقط از هنگام تحويل سال تا شش ساعت بعد می تواند 
خوانده شود. اگر پس از اين ساعت باشد، دعا تاثيری ندارد. آن 
کس که لوبن می خواند، ريسمان سبزی به دست می گيرد و 
برای هرکدام از احشام دعايی می خواند و گرهی به نخ می زند. 
در آخر، ريسمان که به تعداد دام گره داردة به صاحب دام ها 
سپرده می شود تا آن را در سوراخ ديواری پنهان کند و روی 
آن را بپوشاند تا کسی نتواند آن را بيابد يا گرهی از آن نخ باز 
کند. جالب اين که در هر روستا فقط دو يا سه نفر می توانند 
اين دعا را بخوانند. وقتی که هر کدام از آن ها تصميم بگيرد 
دعا را به فرد جديدی بياموزد، ديگر دعاهای خود او باطل 
می شود و از آن پس هرگز برای کسی لوبن نمی خواند. لوبن 

سينه به سينه نقل و حفظ می شود.

جشن میگو
در قشم نزديک به 1500 نفر صياد با لنج های صيادی 
به کار صيد ميگو  به روش »ترال«  قايق های جمع آوری  و 

اشتغال دارند.
صيد ميگو در قشم به طور عمده توسط صيادان منطقه چاهو، 
درگهان، سيريک و توال صورت می گيرد. جشن ميگو، هر سال در 
پايان فصل صيد انجام می شود که با مراسم بومی سنتی خود در 

عمل نوعی ابراز شکرگزاری از اين نعمت خدادادی است.

اد
صی

وز
ور

نن
ش
ج
از
یي

نما

من سرزمين 

هرسال تابستان كه فصل برداشت و نعمت است، شهرهای زراعی شکل ديگری به خودشان می گیرد؛ شکل زندگی و نعمتی كه بايد منتظر آمدنش 
آن ها  مرور  به  اختصار  به  كه  می كنند  برپا  نعمات جشن هايی  اين  پاس  به  زارعین  و  مردم  و  است  الهی  هديه های  برداشت  تابستان  نعمت  بود. 

می پردازيم.
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لگردرگذشتحسینپناهی بهبهانةسا

اگر... بهبهشتنمیروم

نیم نگاهی به زندگی او 
روستای  در   1335 سال  در  او 
در  سوق  شهر  توابع  از  دژکوه 
بويراحمد  و  کهگيلويه  شهرستان 
به  پدرش  خواست  به  آمد.  دنيا  به 
و  رفت  گلپايگانی  آيت اهلل  مدرسة 
پايان  به  اين که تحصيالتش  از  بعد 
رسيد، به شهرش برگشت. در سال 
به  و  می رود  شوشتر  به   1354
مدت يک سال مشغول به تدريس 
روستای  به  بعد  سال  دو  می شود. 
دژکوه برمی گردد و ازدواج می کند. 
می رود  جبهه  به   1359 سال  در 
فعاليت  فرهنگی  بخش های  در  و 
می کند، ولی همان طور که در کتاب 
آمده،  آهنگران  صادق  خاطرات 

پناهی می گويد: »من اصال روحية اين مسائل را ندارم.« 
و  بازيگری  دورة  و  می آيد  تهران  به  دليل  همين  به  و 
نمايشنامه نويسی را می گذراند. پس از اين سال است که 
او نوشتن نمايشنامه و کارگردانی تئاتر را شروع می کند. 
پناهی تا چند سال به اين کار ادامه می دهد تا اين که 
در سال 1367 اولين شعرهايش را می نويسد و در سال 
1373 مجموعة شعر »من و نازی« از او منتشر می شود. 
می کند،  بازی  سينمايی  فيلم های   در  سال  چند  تا  او 
اما شايد اولين تصويری که بسياری از مردم از حسين 
پناهی دارند، به سريال »دزدان مادربزرگ« برگردد. او 
دربارة بازيگری و نقشش )سهراب( در اين سريال گفته 
بود: »من هميشه در نقش هايی موفق بوده ام که بيشتر 
من  نظر  به  سهراب.  تنهايی  مثال  بودند.  خودم  شبيه 
مادربزرگ«  »دزدان  داستان  تراژديک  قهرمان  سهراب 
است  درست  تنهاست.«  مادربزرگ  از  بيش  که  است 
نقش  ايفای  سينمايی  فيلم های  و  سريال ها  در  او  که 
نمايشنامه  در  چه  بود؛  نوشتن  اولش  هنر  اما  می کرد، 
و چه در شعر. سريال »امام علی)ع(« را همه ديده اند و 
تلويزيون عقيده دارند  و  از کارشناسان سينما  بسياری 
که يکی از کارهای بسيار موفق تاريخی بوده. اما شايد 
سريال  اين  ديالوگ های  که  ندانند  بسياری  هم  هنوز 
در  را  او  هنر  که  اين جاست  نوشته.  پناهی  حسين  را 
نوشتن می توانيم به خوبی درک کنيم؛ ديالوگ هايی که 

بسيار زيبا، جذاب و در عين حال برای بيننده باورپذير 
هستند. 

شاعری كه بازيگری هم می كرد 
اگر به فعاليت های هنری پناهی نگاه کنيم، شايد به نظر 
برسد بازيگری بيشتر از کارهای ديگر برای او اهميت داشته، 
ولی واقعيت اين نيست. هرچند که او دو بار هم نامزد دريافت 
جايزة سيمرغ بلورين نقش مکمل مرد شد و يک بار هم ديپلم 
افتخار نقش اول مرد را گرفت. پناهی در يکی از مصاحبه هايش 
می گويد: »من برای اتالف وقت بازی می کنم! برای فرار از درک 
حقايق هولناکی که نمی دانم چيست.« شايد اين صحبت در 
ظاهر معمولی باشد، اما می توان گفت او در همين چند جمله 
که طنز تلخی هم در آن است، خودش را تعريف می کند. اين 
موضوع تا حدی مهم است که او در بسياری از شعرهايش 
به همين ندانستن اشاره می کند و مجموعة شعری هم با 
عنوان »نمی دانم ها« می نويسد. »وقتی ما آمديم/ اتفاق، اتفاق 
افتاده بود!/ حال/ هر کس/ به سليقة خود چيزی می گويد/ و 
در تاريکی گم می شود« اين شعر که با عنوان »فيالنه« در 
مجموعة »نمی دانم ها« منتشر شده، می تواند نمونة خوبی باشد 
برای اين که بتوانيد با جهان و دنيای حسين پناهی و فکر و نگاه 
او بيشتر و بهتر آشنا شويد. شايد برای بعضی ها باورکردنش 
سخت باشد که آن ديالوگ ها و اين شعرها اثر همان کسی 
است که در سريال »دزدان مادربزرگ« نقش سهراب را بازی 
کرده. شعرهای او با استقبال مردم روبه رو شد، به طوری که 

مجموعة شعر »من و نازی« تا به حال 
بار تجديد چاپ شده.  بيش از 16 
حاال امروز مردم شعرها و جمله های 
به  اجتماعی  شبکه های  در  را  او 
اشتراک می گذارند و حتی تکه هايی 
برای  پيامک  با  را  شعرهايش  از 
که  مادر  روز  حاال  می فرستند.  هم 
و  می نويسند  را  او  شعر  می رسد، 
»به  می کنند:  تکرار  و  می خوانند 
آن جا  مادرم  اگر  نمی روم/  بهشت 
نباشد.« حاال قرار است در سالگرد 
ياد  به  و  پناهی  درگذشت حسين 
او، ترانة »اين بود زندگی« با صدای 
محسن چاوشی منتشر شود. اين ها 
نشانة ارتباط بسيار خوب مخاطب ها 

با شعرهای پناهی هستند. 

خاطره ای جالب از حسین پناهی 
ساده،  شخصيت  دوستانش،  گفتة  به  پناهی  حسين 
صادق، صميمی و در عين حال جالبی داشت. خاطره های 
از کسانی که رابطة بسيار  او نقل شده. يکی  از  بسياری 
در  نجفيان که  بود.  نجفيان  داشت، رسول  او  با  نزديکی 
تلويزيون هم با پناهی همکاری داشته، دربارة يکی از آن 
روزهايی که به ساختمان صدا و سيما می رفتند، می گويد. 
او می گويد يک بار که از ميدان ونک می خواستند به خيابان 
جام جم بروند، سوار تاکسی می شوند. حسين پناهی چون 
پول ُخرد نداشت، در حالی که کرايه آن ها فقط پنج تومان 
می دهد.  راننده  به  تومانی   200 اسکناس  يک  می شد، 
)آن زمان اسکناس 200 تومانی تازه آمده بود.( راننده با 
عجله می گويد که صبر کنيد بقيه اش را بگيريد، اما پناهی 
جواب می دهد: »بقيه اش مال خودت!« راننده هم که آن ها 
داده اند.  او  به  تقلبی  پول  می کند  خيال  نمی شناسد،  را 
نجفيان و پناهی که می خواهند پياده شوند، راننده حسابی 
عصبانی می شود و يقة آن ها را می گيرد! البته مسافرانی 
که در تاکسی بودند، نمی گذارند کار به جای باريک بکشد 
و به راننده می گويند که پول واقعی و اصل است. راننده 
که حسابی گيج شده، می گويد: »مگر شما ديوانه ايد؟!« 
پناهی به نجفيان می گويد: »می بينی؟! وقتی آدم می خواد 

فردين بازی هم دربياره، کسی باور نمی کنه!«

ادبيات

فریددانشفر

شايد بسیاری از مردم او را بیشتر به عنوان يک بازيگر می شناسند، اما او در درجة اول يک شاعر بود؛ خودش هم در جواب خبرنگاری كه از او پرسید از 
همان آغاز به بازيگری عالقه داشتید، جواب داد: »عالقة شماره يک من شعر بود. بعد به سینما گرايش پیدا كردم كه همساية ديوار به ديوار شعر است.« 
شیوة صحبت كردن و حالت های چهرة او خاص بود و اين ويژگی حتی در نقش های مختلف او به خوبی ديده می شد. اين خصوصیاتی بود كه او را در ظاهر 
از بقیه متفاوت می كرد. و زمانی كه شعرهايش منتشر شدند، بسیاری متوجه شدند كه او طرز فکر و نگاه متفاوتی هم دارد. به بهانة سالگرد درگذشت اين 

شاعر دوست داشتنی، از او برای شما می گويیم تا با حسین پناهی شاعر بیشتر از قبل آشنا شويد. 
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تيکه  40

خوب،بد،زشت!
ترين های جام جهانی 2014 برزيل

بهترين بازيكن: متس هوملس، مدافع آلمان
از  خيلی  که  آلمان،  ملی  تيم  گذار  تاثير  بازيکن 
حمالت تيم های مقابل تيم قهرمان را خنثی کرد. از 
ديد ما، او اجازه نداد آلمان گل بخورد و در چندين 
و چند صحنه و به خصوص در فينال، نفس مسی را 
گرفت و اجازه نداد تا او زياد خطرناک باشد، هر چند 
مسی برای گل زدن تالش خودش را کرد اما متس 
ندادند  اجازه  بواتنگ سياه پوست،  به همراه  هوملس 

آلمانی ها گل بخورند.
بهترين گل: تيم کاهيل، کاپيتان استراليا در ديدار 

برابر هلند از مرحله گروهی
گل زيبايی که تيم کاهيل به هلند زد، هنوز هم 
در يادهاست. برخی آين گل را با گل خامس رودريگز 
مقايسه می کنند اما اين گل زيباتر بود چون کاهيل 
در شرايط نامتعادل به توپ ضربه زد و توپ زيرطاقی 
وارد دروازه شد. اين گل برای فوتبال آسيا افتخار هم 
محسوب می شود چون استراليا به هر جهت نماينده 

فوتبال آسيا در جام جهانی 2014 برزيل بود.
بهترين بازيكن جوان: خامس رودريگز، مهاجم 

کلمبيا
با شش گل بهترين گلزن جام شد و به زور 21 سالش 
می شد، اما آنقدر خوب بود که حاال همه باشگاههای 
هستند.  او  کردن  استخدام  دنبال  به  جهان  بزرگ 
خامس رودريگز جای خودش را بين همه طرفداران 
فوتبال جهان باز کرد و البته مسی و مولر هم با آن 
همه تجربه و بزرگی نتوانستند رکوردش را بشکنند. 
البته خامس خيلی مامانی هم بود، چون مادرش مرتب 
از کلمبيا پيغام می فرستاد که بچه اش جوان است 

ونبايد اينقدر رسانه ها روی او برای فيناليست شدن و 
آقای گل شدن فشار بياورند.رودريگز هر چند فيناليست 
نشد و تيمش به جمع 4 تيم برتر جام صعود نکرد، اما 

بهترين گلزن شد.
بهترين بازيكن مسن: ماريو يپس، مدافع کلمبيا

کلمبيا تيم جمع و جوری بود. ترکيبی از جوانان و 
بازيکنان مسن که پکرمن آرژانتينی برای ساختن تيم 
ملی کلمبيا زحمت زيادی کشيده بود. شايد اگر پکرمن 
که  بود  آرژانتين  اين  بود،  کلمبيا  ملی  تيم  سرمربی 
قهرمان جهان می شد. در هر حال ماريو يپس، مدافع 
کهنه کار تيم ملی کلمبيا از ارکان موفقيت اين تيم در 

کارهای دفاعی بود.
بهترين هواداران: هواداران آرژانتين

آنها برای تيمشان سنگ تمام گذاشتند. به برزيل 
آمده بودند، کشوری که در فوتبال دشمن درجه يک 
رفتن  پول  که  ثروتمند  نه چندان  مردمانی  بود.  آنها 
به هتل را نداشتند و شبها زير پلها و کنار ساحل می 
بليت های  برای خريدن  را  ندارشان  و  دار  خوابيدند. 
بازارسياه حراج کرده بودند و در طول بازيهای آرژانتين 
هم نود دقيقه آنها را تشويق می کردند. مطمئنا آنها 

بهترين هواداران جام جهانی 2014 هستند.
خنده دارترين صحنه: وقتی می خواست دست 

بدهد و دست نداد
يکی از مسئوالن فيفا پيش از شروع بازی اسپانيا- 
شيلی در مرحله گروهی جام بيستم در تونل ورزشگاه 
با ايکر کاسياس دست داد و وقتی به سمت دروازه بان 
شيلی چرخيد تا با او دست بدهد جو فلچر، کمک داور 
کانادايی که در مسير او قرار داشت فکر کرد که اين 

مسئول فيفا قصد دست دادن با او را دارد ولی دست 
او در هوا معلق شد و برای اينکه ضايع نشود دستی به 
سرش کشيد که همين موضوع باعث خنده داوران و 
کاسياس شد. فيلم اين ماجرا در شبکه های اجتماعی و 
سايتها منتشر شد و برنامه های تلويزيونی زيادی رويش 
مانور دادند.البته جام صحنه های خنده دار ديگری هم 

داشت، اما اين صحنه خنده دار تر بود.
مرحله  پرتغال 2- آمريکا 2 در  بازی:  بهترين 

گروهی
های  صحنه  گل،  داشت،  چيز  همه  بازی  اين 
ناب، دقايق حساس و خالصه اينکه هر چه فکرش را 
بکنيد، دو تيم نمی خواستند شانس صعود را از دست 
بدهند. يکی از داليلی که اين بازی بهترين شد اين 
بود که دربازيهای نه چندان حساس مرحله گروهی، 
آماری به جا گذاشت که مثل بازيهای مراحل حذفی 
بود. کارشناسان زيادی اين بازی را بهترين بازی جام 
دانستند. بازی که در حذف پرتغال هم نقش عمده ای 

داشت.
بدترين بازی جام:  بازی ايران- نيجريه در مرحله 

گروهی جام جهانی 2014 برزيل
 نه گل داشت و نه صحنه خاصی. دو تيم بيشتر دفاع 
می کردند و می خواستند که امتياز بگيرند. شايد اگر کمی 
تهاجمی تر بازی می کردند بازی حداقل با يک مساوی 
با گل به پايان می رسيد، نه يک تساوی صفر-صفر روی 
مخ! اين بازی در 16 ژوئن2014 )26 خرداد( در ورزشگاه 
بايکسادا برگزار شد و البته تيم ملی ايران اميد زيادی به 

بردن و گرفتن امتياز داشت.
بهترين پيراهن: تيم ملی فرانسه

جام جهانی با همه تلخی ها و شیرينی 
ها و بدی ها و خوبی ها و زشتی ها و 
والبته  رسید  پايان  به  هايش  زيبايی 
جام  اين  در  كه  اتفاقاتی  همه  تصاوير 
افتاد همیشه در يادها می ماند. همانطور 
در  هم  گذشته  جهانی  های  جام  كه 
يادها و خاطره ها همچنان مانده اند و 
اتفاقاتی كه در جامهای جهانی گذشته 
لذت  و  شود  می  مرور  همچنان  افتاده 
بخش است. در اين گزارش نگاهی به 
ترين های جام از ديد خودمان می كنیم. 
و  ها  تر  و زشتها، خوب  وبدها  ها  خوب 
ها،  ترين  خوب  و  ترها  زشت  و  بدترها 
بدترين ها و زشت ترين ها! البته انتخاب 
ما شايد انتخاب شما نباشد، اما برای ما 
كه خوره فوتبال هستیم، ترين های جام 

اينهايی هستند كه می خوانید:
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پيراهن تيم ملی فرانسه زيبا طراحی 
شده بود. اين نظر طراحان لباس بود. البته 
پيراهن تيم ملی ايران با يوزپلنگ هم از 
پيراهن خوش آب و رنگ جام بود، اما با 
احترام به پيراهن ايران، پيراهن فرانسه را 
ملی  تيم  ازپيراهن  البته  کرديم.  انتخاب 

آلمان هم نمی شود گذشت.
بدترين پيراهن: تيم ملی بلژيک

و  خشک  بود،قرمز  ای  ساده  پيراهن 
خالی. چيز خاصی نداشتند و شما وقتی 
زيادی  فرق  ديديد،  می  را  آنها  پيراهن 
با پيراهن ديگر تيم های قرمز پوش جام 

نداشتند.
پاالسيو،  رودريگو  مو:  مدل  بدترين 

هافبک آرژانتين
مدل مويش روی مخ بود. می گفتند 
خرافاتی است وبه همين خاطر موهايش را 
بر اساس يک طلسم به اين شکل درآورده و 
ديديد که در فينال نه تنها طلسم به کمکش 

نيامد، بلکه يک تک به تک را خراب کرد.
بهترين بازيكن نه چندان معروف: 

گيلرمو اوچائو، دروازه بان مکزيک
شگفتی ساز جام: تيم ملی کاستاريکا

می  حتی  و  آمدند  جلو  خوب  آنها 
توانستند تاريخ ساز هم بشوند.شايد اگر به 
تور هلند نخورده بودند، در جمع چهارتيم 
قرار می گرفتند. آنها هلند را دق دادند و کار 
را به ضربات پنالتی کشاندند. هر چند ديرک 

های دروازه هم با آنها زياد مهربان نبودند.
بهترين مربی: لوئيز فان خال، سرمربی 

هلند
با احترام به يوآخيم لو، فان خال تيم 
خوبی داشت. از نظر فنی تيم ملی هلند، 
از تيم های ديگر بهتر کار کرد و فوتبال 
روان تری را بازی کرد، البته فاصله لوو و 
فان خال، زياد نيست اما کارشناسان به او 

رای داده اند.
دل بوسکه،  ويسنته  مربی:  بدترين 

سرمربی اسپانيا
درباره چه می شود گفت؟ تيم قهرمان 
دوره قبل را که خودش هم قهرمان کرده 
تيمی  سرمربی  وقتی  کرد.  حذف  بود، 
هستی که به تيکی تاکا معروف است و 
تيمت با فضاحت حذف می شود، معلوم 
است که بدترين مربی جام هم می شوی

احساسی ترين بازيكن: نيمار، مهاجم 
برزيل

اشکهايش درجيبش بود. با سرود ملی 
برزيل، با گل زدن و گل خوردن برزيل 
گريه می کرد. بازی به وقت اضافه می 
رفت گريه می کرد و خالصه اينکه آنقدر 
احساساتی و شکننده بود که در بازی با 
کلمبيا کمرش را شکستند تا نيمه نهايی 
بدهد. جام جهانی  از دست  را  فينال  و 
احساساتی  که  نيست  بازيکنانی  جای 
احساساتی جام  به  باشند چون معموال 

نمی دهند! 

آماربازی جام جهانی

اعدادواردمیشوند

تعداد عکس های گرفته شده
در جام جهانی 2014 برزيل عکاسان 45 ميليون عکس گرفتند که اين آمار در تاريخ بی سابقه است و نشان می 
دهد که علم عکاسی چقدر پيشرفت کرده است. البته اگر آمار عکس های موبايلی هم منتشرمی شد شايد تا 100 

ميليون فريم هم می رفت! از ايران 12 عکاس در جام جهانی بودند و آنها هم کلی عکس گرفتند.

جام جهانی سنگین وزن
بيش از 300 تن لوازم به همراه 32 تيم حاضر در جام جهانی بود که نشان می دهد جام جهانی سنگين وزنی 
برگزار شده است.اما بيش از 500 ساعت پرواز داخلی در برزيل برای 32 تيم حاضر در اين جام انجام شده که نشان 
می دهد برزيلی ها در خطوط هوايی، روزهای پرترافيکی را پشت سرگذاشته اند.آمار جالب ديگری که ارائه شده اين 
است که بيش از 2 هزار حوله نيز برای بازيکنان و داوران مورد استفاده قرار گرفته است و در آخر بيش از 16 هزار 
روزنامه نگار و خبرنگار در جام جهانی 2014 حضور داشتند که ايران تنها 32 خبرنگار و عکاس را به برزيل فرستاد 

که کمترين تعداد حضور خبرنگاران درجام جهانی بود.

آمار فنی
اما بهتر است نگاهی به آمارهای فنی داشته باشيم.بهترين گلزن جيمز رودريگز از کلمبيا با 17 شوت به دروازه 
و 6 گل زده بود که مسی و مولر و کريم بنزما هم به گردپايش نرسيدند. بيشترين دوندگی توماس مولر از آلمان با 
83957 متر بود که آماری فوق العاده است و نزديک بود که او آقای گل هم بشود. اما در تيم ملی ايران آندرانيک 
تيموريان با 32 کيلومتر و هشتصد متر دوندگی در 270 دقيقه بازی بهترين بازيکن تيم ملی ايران از لحاظ دويدن 
بوده و جواد نکونام با 32 کيلومتر و ششصد متر دويدن و رضا قوچان نژاد با 23 کيلومتر دوندگی در رده های بعدی 
بودند. بيشترين پاس کامل را فيليپ الم کاپيتان تيم ملی آلمن داد که با 562 پاس رکورد و 86/3 پاسهايش به مقصد 
رسيد. آلمان فقط در فينال 915 پاس داد که رکورد پاس دادن يک تيم را در طول تاريخ جام جهانی شکست. در 
تيم ملی ايران پژمان منتظری با 120 پاس از جمله 89 پاس سالم و درصد موفقيت 74 بهترين بازيکن تيم ايران بود 
و آندو تيموريان و جواد نکونام در رده های بعد قرار می گيرند. بر اساس آمار بهترين دروازه بان مانوئل نوير آلمانی 
بود که با 25 دفع )4 گل خورده - 86 درصد موفقيت( بهترين دروازه بان جام هم شد و ديديد که دستکش طاليی 
هم گرفت. اما پرتالش ترين بازيکن بر اساس آمار کريم بنزما از فرانسه  بود که با 32 شوت به دروازه در 453 دقيقه 
آماری منحصر به فرد به جا گذاشت. اما خشن ترين بازيکن جام آنتونيو والنسيا از کلمبيا بود که يک کارت زرد و 
يک کارت قرمز  گرفت و 11 خطا انجام داد. پس از او روبين فان پرسی از هلند با کارت زرد و 18 خطا بازيکن خشن 
بعدی است که البته زياد به قيافه اش خشونت نمی خورد.همه می دانند که پرگل ترين بازی، بازی برزيل و آلمان 
بود که 8 گل داشت. اما تيم های ملی بلژيک و آمريکا پرحمله ترين بازی را با 52حمله رقم زدند که می شود گفت 
آمار آنها هم منحصر به فرد است. اما خشن ترين بازی  بازی کاستاريکا-يونان بود که در وقت 120 دقيقه يک-يک 
مساوی شد و درضربات پنالتی اين کاستاريکا بود که برنده شد اما در نهايت با 6 کارت زرد و يک کارت قرمز اين 
بازی خشن ترين بازی جام جهانی 2014 شد. يک آمار جالب هم از بازی فينال بين آلمان و آرژانتين درج شد که 

1501 پاس سالم در آن رد و بدل شد که نشان می دهد بازيکنان چقدر در فينال، خوب بازی کرده اند.

همیشه آمار و ارقام جام های جهانی برای كسانی كه جام را پیگیری می كنند جذاب بوده و البته مايه كری خوانی 
طرفداران تیم ها هم می شوند. وقتی اعداد وارد می شوند، آن وقت می شود قضاوت درست تری درباره عملکرد 
تیم های مختلف و حتی اتفاقهای مرتبط داشت. در هر حال پس از جام جهانی، آمارهای مختلفی ارائه می شود 
كه اطالع داشتن ازآنها می تواند جام جهانی را به يادماندنی تر كند. همه هم سعی می كنند آمارهای متفاوتی 

ارائه كنند. در اين مطلب هم چند آمار مفید ارائه می شود. آماری كه شايد كمتر ديده باشید:
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افقی:
1- از فعاليت های شرکت توسعه فناوری اطالعات 2- تهمت – آماده سازی و پردازش 3- خوب 
و پسنديده - آدمک سر جاليز برای ترساندن پرندگان - خودخواه بسيار می گويد 4- کشوری 
در شرق آفريقا - امر به نرفتن می کند - برزن 5- مخفف پادشاه – سر – اثر رطوبت - رودی 

جدول کلمات متقاطع
طراح:علیرضاصفري

در غرب ايران 6- کسی که به سن سربازی رسيده – تغيير دادن معنی يا 
مضمون سخن يا نوشته ديگری 7- از شاعران بزرگ ايرانی – زندانی 8- رهبر 
آزادی بخش هند - شيوه، روش 9- ميدانی معروف در تهران - تنها - مقام و 
منزلت - تصديق روسی 10- الکترون يا ذره بنيادی باردار - گلی خوش بو و 
زينتی - از خنک کننده های تابستانی 11- تکرار يک حرف - از نام های مردانه 
عربی - هم نشين هوی 12- خودپسند – جمع مطلب 13- شرکت در کاری 

برای کمک به آن - شيرينی مخصوص ماه مبارک رمضان
عمودی:

1- ايجاد شيار در داخل لوله - کسی که در راديو يا تلويزيون برای شنوندگان 
يا بينندگان برنامه اجرا می کند 2- گنجی که زير خاک پنهان است – کتابی از 
ابوعلی سينا 3- دارای اتکا – در فروشگاه ها برای نمايش لباس استفاده می شود 
- تلخ 4- واحد سطح - از وزارت خانه ها - پدر ترک 5- حرف فاصله – از خدماتی 
که شرکت فناوری اطالعات ارائه می دهد 6- گوشه گير - جايی که در آن کباب 
می فروشند 7- پرده کوچکی در پشت ديافراگم دوربين که ميزان تابش نور به 
سطح فيلم را تنظيم می کند – دانه ای که برای تکثير می کارند 8- فعاليت برای 
مهارت در کار – نوشته يا نقش کنده شده روی چيزی 9- نااميدی - نوگرايی، 
تفکر و استدالل منطقی – زينت رو 10- لقبی اشرافی برای بزرگان قبيله ها – هر 
يک از کيسه های ريز پر از هوا در شش های مهره داران - باران نرم با قطعات ريز 
11- غذای بيمار – اپراتور - بخشنده 12- جزيره ای در جنوب غربی اقيانوس 
هند – واسطه گری 13- سازمانی که غذا و خدمات بهداشتی به کودکان محروم 

جهان ارائه می دهد - درياچه ای در مرز زامبيا

درمردادیچنینگرموپرداستان
تاريخ تقويم 

زادروزعلیحاتمی
23 مرداد 1323 روز تولد مردی است که خيلی از آدم های تاريخی را با آثارش شناخته ايم 
پيدا  رنگی تری  و  تازه  نقش  او  تصاوير  و  فيلم ها  و  قصه ها  در  سالگرد ها  اين  از  و خيلی 

کار  با  که  مردی  دوم  پسر  تهران،  شاهپور  خيابان  از  پسرکی  حاتمی  علی  کرده اند. 

چاپخانه ای زندگی اش را می گذراند، يک آدم معمولی نبود، همين هم بود که همة عمر 
را  پدرش  بی سروصدای  زندگی  نتوانست  بود که  و قصه  رنگ  و  تصوير  از  چنان سرشار 
ادامه دهد و به شوق نوشتن و تصوير از تياترهای الله زار و بعد هم هنرستان هنرپيشگی 

تهران سر در آورد و دست آخر هنری را به عرصة نمايش آورد که گمان نکنم در هيچ 

مدرسه ای، هنرستان و دانشگاهی تدريس شود.اين مرد که خيلی از ما تصويرمان، تصوير 

قشنگ و ملموس توی ذهنمان از تاريخ و گذشتة ايران را مديونش هستيم، در تابستانی 

گرم دنيا آمد و با خودش هزار قصه آورد و باالخره بعد از خلق ده ها سريال تلويزيونی و 
فيلم سينمايی در سال 1375 بدرود حيات گفت.

احمدشاملو تابستانی سالروزمرگ
دوم مرداد 1379 

»مرگ را ديده ام من.
در ديدار غمناک، 

من مرگ را به دست
سوده ام.

من مرگ را زيسته ام
با آوازی غمناک

غمناک
و به عمری سخت دراز و سخت فرساينده

آه، بگذاريدم! بگذاريدم!
اگر مرگ

همه آن لحظه آشناست که ساعت سرخ
از تپش باز می ماند«

27 مرداد سالگرد مرگ کمال الملک 
که  است  ايرانی  هنرمند  و  نقاش 
را  مدرن  و  اروپايی  هنر  هرچند 
به ايران آورد و سال ها در مدرسة 
صنايع مستظرفه هنرمندان بنامی 
آخرش  روزهای  اما  کرد،  تربيت 
و  شاد  ديگر   1311 درتابستان 
پرخالقيت نبود، آن طور که تاريخ 

به يادش می آورد.
مردی  غفاری  محمد  می گويند 
و  دارالفنون  شاگردی  از  که 
کشيدن نقاشی بزرگان کارش را 
شروع کرده بود و حتی سه سال 
در اروپا هنر نقاشی آموخته بود، 
بعد از آمدن رضاخان زير فشار زيادی قرار گرفت و درس آموزی را رها 
کرد و به تبعيدی خودخواسته رفت، تاريخ با حسرت می گويد که وقتی 
بودجة مدرسة صنايع مستظرفه که کمال الملک مديرش بود قطع شد، 
اين مرد با دلی شکسته به ملکش در حسين آباد نيشابور مهاجرت کرد 
با غصه و حسرت از همة سال های گذشته  و سال های آخر عمرش را 
گذراند و بعد هم وقتی در حادثه ای يکی از چشم هايش نابينا شد، نقاشی 
را که آن قدر عزيز می داشت، کم کم کنار گذاشت و باالخره در ساعت 
دو بعدازظهر روز يک شنبه 27 مردادماه 1311چشم از جهان فرو بست. 
او را در نيشابور و مجاور مزار عطار نيشابوری به خاک سپردند،  پيکر 
غافل از صدايش که انگار در قلب تاريخ حک شده بود وقتی می گفت: 
»من گوشه ای از بيابان را اختيار کرده و به دو فنجان شير قناعت کرده ام 

که بقيه عمر را بکوشم تا گذشته را فراموش کنم.«

کمالالملک مرگ
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