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سر برآوردن خوشهها از خاک
دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
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گندمی را زیر خاک انداختند
پس ز خاکش خوشهها بر ساختند
بار دیگر کوفتندش ز آسیا
قیمتش افزود و نان شد جان فزا
باز نان را زیر دندان کوفتند
گشت عقل و جان و فهم هوشمند
چرخة حیات آدمی از روز نخست آفرینش جز کاشت و داشت و برداشت نبوده
است .راز هستی نیز جز این نیست که فرزند آدم تکریم شده است تا به امید
خرمنی پربار دانهای در خاک افکند و گندمی مبارک برداشت کند تا قوت جان
گردد و سرانجام از آن عقل و فهم زاید و فرهیختگی فزاید که مایة تکریم اوست.
شعار ثروتآفرینی پایدار برای نسلها در گروه خوارزمی نیز در این راستا شکل
گرفت تا با سرمایهگذاریهای مناسب ،دستیابی به هدف افزایش ثروت سهامداران
به نیکوترین نحو ممکن میسر گردد .از این روی گامهای آغازین مهمی در برنامة
راهبردی هفت ساله گروه تعریف شد تا مرحلة کاشت با گامهایی استوار آغاز شود
و شرکت در مسیر رشد خود قدرتمندتر از گذشته ،پیش رود.
در هفتههای گذشته و در حالی که شمارش معکوس برای برگزاری مجمع عمومی
عادی ساالنه آغاز شده است ،فضلالهی ،پشتیبانی سهامداران و همت کارکنان گروه
موجب شد تا نقاط عطف مهمی در مسیر پیشرفت حاصل آید که بیتردید دست
و زبان از عهده شکرش به در نمیآید .دو دستاورد مهمی که خوارزمی را به اهداف
نهایی نزدیکتر میکند ،نخست تکمیل افزایش سرمایه است و سپس ساماندهی
دارایی بزرگ گروه یعنی نیروگاه منتظرقائم.
از روزهای آغازین سال  93بخش مهمی از همت مدیران ،کارشناسان و کارکنان
گروه صرف آن شد تا با بهرهمندی از پشتیبانی و همکاری سهامداران و سرمایهگذاران
بالفعل و بالقوه شرکت ،مرحله اول طرح افزایش سرمایه با موفقیت طی گردد .در
طول حدود  100روز مفیدی که برای استفاده از حق تقدم تعیین شده بود ،بخش
بزرگی از سهامداران حقیقی و حقوقی با مشارکت بینظیر خود ،نمایندگان خود
در شرکت را انگیزه بیشتری دادند تا تحقق طرح را تضمین کند .در این زمینه،
مشارکت مسئوالنه هر دو سهامدار حقوقی عمده ،کارکنان شریف و بزرگوار بانک
صادرات ،سرمایهگذاران نهادی ،شخصیتهای حقوقی و صندوقها و در کنار همة
این موارد ،سرمایهگذاران حقیقی فعال در بورس که نقش بسیار مهمی در توسعة
بازار سرمایه دارند ،فراموشنشدنی است .اگرچه شرایط بازار در ماههای اخیر زمینة
معاملة سهام و حق تقدم آن به قیمتهای مناسبی را که متناسب با ارزش واقعی
شرکت و قدرت سودآوری آن باشد ،فراهم نیاورد و سهام شرکت گاه با عرضههای
سنگینی که برخی سهامداران برای به دست آوردن نقدینگی برای استفاده از حق
تقدم در پایان کار داشتند ،مواجه بود ،اما تحلیلهای خبرگان بازار و آگاهی فعاالن
بورس از ارزش داراییهای گروه ،بدون آنکه دخالتی از سوی شرکت صورت گیرد –
که تیم مدیریتی شرکت از اساس با چنین دخالتی از سوی دستاندرکاران اجرایی
موافق نیست  -مانع از آن شد که با وجود کاهشهای پیدرپی شاخص و رکود
حاکم بر بازار ،سهام با افت قیمتی نامناسبی روبهرو شود .هم از این روی بود که
مدیریت شرکت در مقابل اصرار زیادی که برای عرضة حق تقدمهای استفادهنشده
در قیمتهایی پایینتر در بورس وجود داشت ،ایستادگی کرد تا حقی از سهامدارانی
که از حق تقدم خود استفاده نکرده بودند ،ضایع نشود .هر چند ،چه از منظر عرف
و چه از منظر قانون ،وقتی سهامداران با وجود اطالعیههای مختلفی که از سوی
شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار یافته ،با اختیار خود تصمیم به عدم
استفاده از حق تقدم میگیرند و به هیئت مدیرة شرکت اختیار میدهند تا آن را
بر اساس تقاضایی که در بازار وجود دارد ،به فروش برساند و خالص وجوه بازیافتی
را پس از کسر هزینههای مختلفی که برای این امر صرف شده ،به آنان بازگرداند،

مدیریت مسئولیتی مبنی بر عدم عرضة حق تقدم و مقاومت در برابر تقاضا ندارد و
اصوال قیمت معامله را در بورس عرضه و تقاضا تعیین میکند و نه هیچ چیز دیگر،
اما مدیریت با صبر و تدبیر در پی عرضه حق تقدم بر اساس باالترین قیمتهای
تقاضا بود و اجازه نداد صفهایی که برای خرید حق تقدم در قیمتهای  20تومانی
و نظایر آن تشکیل شده بود ،موجب تضییع حقوق سهامداران شود .در این مسیر،
نقش بیبدیل شرکت تأمین سرمایة سپهر نیز قابل تقدیر است که با تمام قوا به
میدان آمد تا در آشفتهبازار بورس ،از سهام شرکت حمایت مناسبی به عمل آید.
استدالل کسانی که اصرار بر عرضة حق تقدم باقیمانده در قیمتهای پایینتر
داشتند ،از این منطق برخوردار بود که وقتی سهامداران خود تصمیم به عدم شرکت
گرفتهاند و تازه بعد از عدم استفاده در شصت و چند روز اولی که تعیین شده بود،
حاضر به خرید حق تقدم در قیمتهای پایینتر از آن دوره نیز نیستند ،دیگر
حجت بر مدیران تمام است و میتوانند با توجه به عدم تقاضا برای حق تقدم در
قیمتهای باالتر ،تقاضاهای موجود را پاسخ دهند .ولی مدیران خوارزمی به گونهای
دیگر میاندیشیدند و با احساس مسئولیت دوچندان و اعتقاد راسخ به این که ارزش
شرکت بهمراتب باالتر از ارقام پیشنهادی است ،ایستادگی ثمربخشی به خرج دادند
که مهمترین نتیجة آن ،معامالت روزهای آخر حق تقدم بود که نشان از ارزندگی
سهام و هوشیاری سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی داشت.
هدف مهم افزایش سرمایه ،توسعه و ارتقای سبد سرمایهگذاری در صنایع هدف بود
که تملک نیروگاه منتظر قائم در کنار تشکیل هلدینگ صنایع معدنی صدر جهان
گامهای نخست اجرایی آن بودند .تملک داراییهای نیروگاه منتظر قائم در روزهای
پایانی سال  ،92تنها با فراهم ساختن سازوکار شرکت سهامی عام و ساماندهی
عملیات نیروگاه در آن میتوانست ارزشهای نهفته در این دارایی عظیم را در قالب
یک کسبوکار سودآور نمایان کند .در این راستا نهایی کردن تملک شرکت برق
و انرژی سپهر و انتقال داراییهای نیروگاه به آن در هفتههای اخیر ،تکمیل تیم
مدیریتی و استقرار نظام مدیریت مالی و اقتصادی کارآمد در آن در شمار مهمترین
اقدامهای گروه برای شفافسازی ارزش نیروگاه در ترکیب سرمایهگذاریهای
خوارزمی به حساب میآیند .با توجه به شروع گامهایی جدید در شرکت نیروپارسه
برای توسعة صنعت نیروگاههای مقیاس کوچک در کشور و منطقه نیز ،میتوان به
قرارگرفتن شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در جایگاهی مناسب در عرصة صنعت
برق کشور در سالهای پیش رو امید فراوان داشت.
اکنون که این گامهای مهم بهخوبی برداشته شدهاند و با توجه به تکمیل آنها در
هفتههای آینده که نویدبخش ثبت افزایش سرمایه در هفتههای قبل از برگزاری مجمع
ساالنه و همچنین اعالم وضعیت برنامههای نیروگاهی در مجمع خواهد بود ،میتوان با
انگیزه و اعتقاد بیشتری به ارتقای سایر داراییهای موجود در سبد سرمایهگذاری نیز
پرداخت .بر این اساس ،افزایش میزان سرمایهگذاری در سهام بانکهای معظم صادرات
و پاسارگاد – که با آیندهنگری ویژهای صورت پذیرفته است – و فعالیتهای جدیدی که
در حوزه فناوری اطالعات در مفاخر شکل گرفتهاند و اخبار دقیق آن در اختیار تمامی
ذینفعان گرامی قرار خواهد گرفت نیز در زمره اقدامهایی است که سال مالی جاری
شرکت را پربارتر از گذشته در معرض نمایش خواهد گذاشت.
تردیدی نیست که برداشتن این گامهای پیروزمند جز با توکل به عنایات پروردگار
جهانیان و پشتگرمی سهامداران ارجمند و مدیریت ارشد بانکهای صادرات و
مسکن میسر نمیشد و البته این هنوز ابتدای راه است و راهی به درازای شش سال
دیگر برای رسیدن به آن مقصد عالی که در برنامة راهبردی ترسیم شده ،باقی است.
از این روی چه بسیار کارهای نکردهای که پیش روی مدیران گروه قرار دارد و تالش
بسیار بباید که باز به گفتة مولوی:
اندر این ره میتراش و میخراش
تا دم آخر دمی فارغ مباش

مجله اقتصاد و مديريت
ء

همین حوالی

شرکت آتي نگر سپهر ايرانيان به صورت شرکت سهامي خاص در تاريخ  1386/09/17در ادارة ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده
است و در تاريخ  1390/11/12طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به عنوان يک نهاد مالي ،در فهرست شرکتهاي ثبتشده نزد آن
سازمان درج گرديد .در حال حاضر ،شرکت سرمايهگذاري آتي نگر سپهر ايرانيان جزو واحدهاي تجاري فرعي شرکت سرمايهگذاري خوارزمي (سهامي
عام) و مرکز اصلي آن در تهران است.

آشنايي با شرکت سرمايهگذاري آتي نگر سپهر ايرانيان

موضوع اصلي شرکت طبق اساسنامة جديد
به شرح زير است:
الف) سرمايهگذاري در سهام ،سهم الشرکه ،واحدهاي
سرمايهگذاري صندوقها يا ساير اوراق بهادار داراي
حق رأي شرکتها ،موسسات يا صندوقهاي
سرمايهگذاري با هدف کسب انتفاع ،به طوري
که به تنهايي يا به همراه اشخاص وابستة خود،
کنترل شرکت ،موسسه يا صندوق سرمايهگذاري
سرمايهپذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل
مالحظه نيابد.
ب) سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار که به طور
معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير
يا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نميدهد.
سرمايه و سهامداران
سرماية شرکت در پايان سال مالي منتهي به 29

اسفندماه  1392مبلغ  200ميليارد ريال بوده است
سهامداران
شرکت سرمايهگذاري خوارزمي (سهامي عام)
شرکت کارت ايران (سهامي خاص)
شرکت پاياپاي ملي (سهامي خاص)
شرکت تجارت گستران خوارزمي (سهامي خاص)
شرکت توسعه ساختمان خوارزمي (سهامي خاص)
جمع

و ترکيب سهامداران آن به شرح جدول زير است:
همراستا با توسعة بازار سرماية کشور در سالهاي
اخير و با توجه به پيشبيني گسترش اين بازار در
سالهاي آتي به لحاظ حجم و نيز تنوع محصوالت

مالي ،افزايش سرماية شرکت سرمايهگذاري آتي نگر
تعداد سهام

درصد سهام

199,920,000

99/96

20,000

0/01

20,000

0/01

20,000

0/01

20,000

0/01

200,000,000

100

سپهر ايرانيان در چند مرحله به مبلغ  2000ميليارد
ريال به تصويب مجمع سهامداران رسيده است.
کارکنان شرکت مجموعا  15نفر شامل مدير
عامل ،هفت کارشناس و چهار نيروي مالي و
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اداري است .عالوه بر همکاران مستقر در
شرکت ،سه متخصص در بازار سرماية کشور
در قالب کميتة سرمايهگذاري و همچنين
دو متخصص بازار در سمت مشاور با شرکت
همکاري میکنند.
شايان ذکر است که در ادارة امور سهام خوارزمي
نيز که مديريت آن با شرکت سرمايهگذاري آتي
نگر سپهر ايرانيان است ،مجموعا پنج نفر به
فعاليت مشغول هستند.
وضعيت مالي و عملياتي شرکت
در سال 1392
شاخصهاي مالي شرکت گوياي اين واقعيت است
که با توجه به ويژگيهاي سال مالي  1392از
نظر ريسک ،شرکت در مديريت سرمايه و کسب
بازدهي از آن عملکرد مناسبي ارائه داده است؛ به
قسمي که اغلب شاخصهاي مالي از سطح قابل
قبولي برخوردار بودهاند .درآمدها و جمع حقوق

واحد کارشناسي کارگزاري ،شامل کارشناسي
سهام و سبدگرداني نيز در ارتباطي نزديک با تيم
کارشناسي شرکت سرمايهگذاري آتي نگر سپهر
ايرانيان فعاليت ميکند.
از مهمترين اقدامات و فعاليتهاي انجامشده در
کارگزاري آيندهنگر خوارزمي طي سال 1392
ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
کسب سود خالص  9748ميليون ريالي در
سال مالي منتهي به  1392/6/31و جبران زيان
انباشته  1876ميليون ريالي
کسب سود خالص  14038ميليون ريالي طي
شش ماهة منتهي به 92/12/29
افزايش سرمايه از  20ميليارد ريال به  30ميليارد
ريال
خريد دفتر جديد کارگزاري واقع در ساختمان
بزرگمهر
اخذ مجوز سبدگرداني و مديريت صندوق
تاسيس و راهاندازي شعبه اصفهان

ترکيب صنايع پرتفوي شرکت در ( 92/12/29درصد از کل)
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صاحبان سهام شرکت به ترتيب 148درصد و
30درصد افزايش نشان ميدهد و سود خالص
نيز رشد حدودا دو برابري داشته است .عملکرد
شرکت در مجموع منجر به ايجاد بازده 70درصد،
41درصد و 46درصد به ترتيب نسبت به سبد
داراييها ،داراييها و حقوق صاحبان سهام در
سال  1392شده است.
اهم فعاليتهاي شرکت در سال مالي 1392
 - 1فعالسازي و توسعه کارگزاري آيندهنگر
خوارزمي
گروه سرمايهگذاري خوارزمي بهعنوان يکي از
هلدينگهاي بزرگ بازار سرمايه ،براي استفاده
از منافع اقتصادي و پتانسيلهاي کارشناسي
شرکتهاي کارگزاري در سال  1391اقدام به
خريد سهام مالکيتي کارگزاري تحليلگران
بصير کرد که پس از تملک سهم مديريتي آن به
کارگزاري آيندهنگر خوارزمي تغيير نام يافت.

انتقال مديريت صندوق سرمايهگذاري خوارزمي
از کارگزاري بانک صادرات که البته مراحل نهايي
انتقال در سال  1393به انجام رسيد.
 -2مديريت صندوق سرمايهگذاري خوارزمي
در سال گذشته تيم کارشناسي و سرمايهگذاري
شرکت با راهبري هيئت مديره و کميتة
سرمايهگذاري ،موفق شد تا در کنار تيم
کارشناسي کارگزاري بانک صادرات با مديريتي
فعال تجربه مورد قبولي از خود در مديريت
صندوق سرمايهگذاري خوارزمي بر جاي
بگذارد .استفادة مطلوب از فرصتهاي بازار
در کنار مديريت ريسک باعث شد که صندوق
سرمايهگذاري خوارزمي طي ماههای مياني سال
 1392تا قبل از ريزشهاي زمستان بازار ،بر
اساس عملکرد سه و شش ماهه ،با پيشي گرفتن
از بسياري از صندوقهاي خوشنام بازار ،همواره
در ميان  10صندوق برتر جاي گيرد .بازدهي
صندوق طي سال  99 ،1392درصد بود که در

مقايسه با بازدهي  107درصدي شاخص بورس
عددي مطلوب است.
انتظار ميرود که با انتقال مديريت صندوق از
کارگزاري بانک صادرات به کارگزاري آيندهنگر
خوارزمي که ارتباط کارشناسي بسيار نزديکتري
با شرکت سرمايهگذاري آتي نگر سپهر ايرانيان
دارد و استفاده از تسهيالت اعتباري در سال
جاري ،بازدهي صندوق درسطح بسيار بهتري
قرار گيرد.
رئوس برنامههاي آتي
شرکت سرمايهگذاري آتينگر سپهر ايرانيان با
هدف اداره سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت شرکت
سرمايهگذاري خوارزمي و با اتخاذ يک برنامه
معين استراتژيک وظيفة هدايت سرمايه به سمت
سرمايهگذاري در سهام شرکتهاي با بازدهي باال
در افق کوتاهمدت و ميانمدت را به عهده گرفته
است .شرکت در نظر دارد ضمن توسعه و اصالح
پرتفوي فعلي و استفاده از روش مديريت فعال
پرتفوي نسبت به انجام فعاليتهاي سرمايهگذاري
و تحقيقاتي در موارد ذيل اقدام کند:
برنامهها و استراتژيهاي عملياتي:
مديريت دارايي به حجم 10درصد از کل
ارزش بازار داراييهاي تحت مديريت شرکت
سرمايهگذاري خوارزمي در افق سال 1399
کسب درآمد و سود از طريق تشکيل
صندوقهاي سرمايهگذاري غيرقابل معامله در
بورس ( )Mutual Fundو قابل معامله در
بورس ()Exchange Traded Fund
تشکيل و مديريت سبد اختصاصي براي مشتريان
از طريق شرکت کارگزاري آيندهنگر خوارزمي بهعنوان
يکي از شرکتهاي زيرمجموعة اين شرکت
قرار گرفتن در فهرست شرکتهاي بازار بورس
و عرضة عمومي سهام
گسترش خدمات و ارتقاي جايگاه کارگزاري
آيندهنگر خوارزمي
تقويت و ارتقاي جايگاه کارشناسي شرکت
تحکيم جايگاه کارشناسي شرکت در فضاي
مجازي
افزايش سرماية شرکت
استراتژيهاي سرمايهگذاري:
کسب بازدهي حداقل معادل با ميانگين
بازدهي شرکتهاي سرمايهگذاري برتر بازار
کاهش ريسک سرمايهگذاري در سبد سهام
از طريق تنوعبخشي سرمايهگذاري در صنايع و
حوزههاي مختلف
بهرهمندي از پتانسيلهاي سودآوري ساير
داراييها به غير از اوراق سهام و اوراق بدهي
از طريق سرمايهگذاري در ابزارهاي جديد مالي
همچون صندوقهاي طال ،زمين و ساختمان و
پروژه.

دیدگاه
راهکاري براي واکنش بهنگام به رويدادها و کاهش ريسک اجراي برنامه استراتژيک

ضرورت ايجاد مراکز ديدهباني تحوالت در سازمانها
دکترسيداصغرابنالرسول
رضامرادي

ههاي سازماني ،گرچه برنامة
در اجراي برنام
مبناي حرکت سازمان باشد ،اما
نشده بايد
تدوي 
برنامه نياز به پويايي هم دارد و
در عين حال اين
متناسب با رويدادها ،موقعيتها و
بايد در طول اجرا
ديد ،مسير خود را اصالح کند .يک
موانع و شرايط ج
وب تدوين شده باشد ،اما در حين
برنامه هر چقدر خ
رويدادهاي پيشبينينشدهاي رخ
اجرا ممکن است
شرايط جديدي ايجاد کند که با
دهد که الزامات و
وين برنامه پيشبيني شده است،
آنچه در زمان تد
صورت عدم توجه به اين رويدادها
متفاوت باشد .در
شي از آن ،اجراي برنامه با همان
و شرايط جديد نا
واند به جاي هدايت سازمان به
روال گذشته ميت
نناپذيريبهبارآورد.
سمتموفقيت،خساراتجبرا 
مرکزي براي آگاهي از رويدادها و
بنابراين ايجاد
اثير آنها بر برنام ههاي سازمان
تحليل و بررسي ت
اين روش پويايي برنامه حفظ
ضروري است .با
اجراي برنامه متناسب با تحوالت
يشود و در طول
م 
مده واکنش مناسب براي رويارويي
و شرايط پيشآ
طراحي شده و در برنامه اعمال
با اين تحوالت
بايد مرکب از تدوينگران برنامه و
يشود .اين تيم
م 
هاي مختلف باشند تا با درک صحيح
خبرگان حوز ه
تحوالت و رويدادها ريسک اجراي
و همهجانبه از
برنامه را به حداقل برسانند.

سازمانها يعني «عدم درک رويدادها و تغييرات
محيطي» در حين اجراي برنامه و ارائة راهکاري
براي غلبه بر اين مشکل و ايجاد پويايي در برنامه
ميپردازيم.
امروزه محيط بيش از پيش پويا شده و شرايط مدام
در حال تغيير است .اين پويايي و تغيير مداوم،
موجب عدم اطمينان به ثبات شرايط موجود
ميشود و نياز به تطبيق برنامه با شرايط جديد
دارد .درواقع با توجه به پويايي محيط ،استراتژيها
و برنامهها نيز بايد پويا باشند.
برنامهريزي ،اجراي برنامه و چالشهاي فراروي آن:
برنامهريزي راهبردي را ميتوان تالشي هدفمند و
آيندهنگر براي ارائه يک طرح منطقي از فعاليتها
دانست که سازمان را در راستاي حرکت از وضع

موجود به وضع مطلوب هدايت کند.
در اين ديدگاه هر برنامه شامل سه رکن مهم
است:
 -1شناخت وضع موجود
 -2تعيين وضع مطلوب و اهداف
 -3تعيين مسير حرکت از وضع موجود به وضع
مطلوب و شيوة دستيابي به اهداف.
براي موفقيت برنامه بايد هرکدام از اين سه رکن
بهدرستي شناسايي و تعريف و تدوين شوند.
شناسايي وضعيت موجود با سعي و تالش
امکانپذير است ،اما در مورد دو رکن ديگر وضعيت
تا حدي متفاوت است ،چراکه دستيابي به يک
شناخت کامل از وضعيت مطلوب و خصوصا شيوة
حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب بسيار
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تدوين استراتژي و تعيين چشمانداز و اهداف
سازمان و شيوههاي رسيدن به آن ضرورتي است
که توسط بسياري از مديران و سازمانها بهخوبي
درک شده است و بر همين اساس بسياري از
سازمانها با صرف هزينههاي گزاف و زمان و انرژي
فراوان نسبت به تدوين برنامههاي استراتژيک
اقدام ميکنند و انتظار دارند مطابق مسير ثابت
تعيينشده در برنامه موفق شوند و از رقبا پيشي
بگيرند .گاهي مشاهده ميشود که با وجود اينکه
برنامة خوبي تدوين شده و امور اجرايي نيز دقيقا
طبق برنامه پيش رفته ،اما در عمل موفقيتهاي
چنداني کسب نشده است .اين عدم موفقيتها
ميتواند داليل گوناگوني داشته باشد.
در اين مقاله ما به يکي از داليل عدم موفقيت
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حساس و تا حدي پيچيده است که مستلزم دانش
و آگاهي تيم تدوينگر برنامه و احاطه آنان بر
جنبههاي گوناگون موضوع است و احتمال دارد
که براي يک مسئله واحد گروههاي مختلف به
نتايج يکساني نرسند .چراکه ممکن است گروهي
نقش تحوالت سياسي و اجتماعي را در آينده
بهخوبي نديده باشند ،يا گروهي ديگر نتوانسته
باشند پيشرفتهاي فناوري در آينده را بهدرستي
تخمين بزنند و پيشبيني کنند .بنابراين ممکن
است که اهداف تعيينشده (وضعيت مطلوب) يا
شيوه حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب
بهدرستي و کامل و جامع تشخيص داده نشده
باشد ،يا در آينده بر اثر تحوالت و رويدادهاي
مختلف دستخوش تغيير گردد که چنانچه
سازماني اين تغييرات را بهدرستي درک نکند ،با
وجود تدوين برنامه و صرف هزينههاي گزاف براي
برنامهريزي ،حرکت در مسير برنامه به جاي هدايت
سازمان به سوي موفقيت ،ممکن است سازمان را
از اهدافش دورتر کند .بنابراين نياز است که برنامه
متناسب با شرايط جديد بازنگري شود که اين امر
منجر به کاهش ريسک اجراي برنامه ميشود.
تاثير رويدادها و تحوالت بر برنامه در حين اجرا:
در تدوين برنامهها يکي از شيوههاي تعيين وضعيت
مطلوب ،تخمين آينده است که تدوينگران برنامه
با تخمين و برآورد اينکه در آينده چه مسائلي رخ
ميدهد ،وضعيت مطلوب براي سازمان در آينده
را ترسيم ميکنند .همچنين بر اساس وضعيت
مطلوب و اهداف تعيينشده و امکانات موجود و
فناوريهاي در دسترس ،شيوة حرکت و مسير
رسيدن به وضعيت مطلوب را تعيين و ترسيم
ميکنند.
اين شيوة برنامهريزي تخميني با مخاطراتي مواجه
است ،چراکه:
 تخمينها ممکن است به واقعيت نزديک نباشند،يا حتي خيلي دور باشند.
 بعضي از رويدادهاي تاثيرگذاري که بعدا رخميدهد ،در مرحلة تدوين قابل تصور و پيشبيني
نباشند.
 دانش تدوينگران برنامه نسبت به تماميمسائل مرتبط آنقدر کافي نباشد که بتوانند تمام
جنبههاي برنامه را در آينده به خوبي ببينند.
 و...با اين حساب اين مخاطرات امکان موفقيت برنامه
را کاهش ميدهد و بنابراين مدير پس از تدوين
برنامه و در حين اجراي آن بايد:
* نسبت به رويدادها و تحوالت درون و برون
سازماني هشيار و گوشبهزنگ باشد.
* دائما تاثير اين رويدادها و تحوالت را بر برنامه
سازمان تشخيص دهد و تحليل کند.
* نتايج اين تحليل بتواند تاثيرات را بر برنامه
اعمال کند و متناسب با آن نسبت به اصالح و
بهبود وضعيت مطلوب و مسير حرکت به سوي
اهداف پيش برود.
عوامل مختلفي ممکن است بر برنامههاي راهبردي

سازمان و تصميمگيريهاي مربوط موثر باشند ،از
جمله:
 پيشرفت فناوريها و افزايش اطالعات که منجربه افزايش گزينهها براي انتخاب و تسريع در
دستيابي به اهداف ميشوند.
 پيچيدهتر شدن ساختارها و افزايش رقابت کههزينة تصميم اشتباه را باال ميبرد.
 توسعة جهاني شدن تجارت ،مصرفگرايي ومداخالت دولتي و کاهش ثبات سياسي که منجر
به عدم اطمينان به آينده ميشود.
 تغيير در قوانين و مقررات دولتي -تغيير در منابع و امکانات

با وجود تدوين برنامه و
صرف هزينههاي گزاف
براي برنامهريزي ،حرکت در
مسير برنامه به جاي هدايت
سازمان به سوي موفقيت،
ممکن است سازمان را از
اهدافش دورتر کند .بنابراين
نياز است که برنامه متناسب
با شرايط جديد بازنگري
شو د

 نوسانات و تغييرات و...در اين صورت وقوع هر نوع رويداد پيشبينينشدهاي
در اين حوزهها بايد بهدقت مورد توجه قرار گيرد
و برنامهها متناسب با آن بهروزرساني ()update
شوند.
به عنوان مثال چندين مورد زير را در نظر بگيريد:
 ظهور فناوري بازاريابي اينترنتي و تاثير آن برمحدودة فعاليت و سقف توليد و شيوههاي ارتباط
با مشتريان (تاثير فناوريهاي نوظهور در محدودة
فعاليتها ،شيوه دستيابي به اهداف و نوع اهداف
تعيينشده)
 دولت قانون پيوستن به سازمان تجارت جهانيرا تصويب و ابالغ ميکند و در اين حالت سازمان
يکباره خود را در موقعيتي جديد ميبيند که تمام
جنبههاي کارش را تحت تاثير قرار ميدهد.
 سازماني با توجه به افزايش رفاه در جامعه ،برنامةجامع و مناسبي مبني بر توليد کاالهاي لوکس
و رفاهي تدوين کرده است .در اين حالت وقوع
يک رويداد طبيعي غيرمنتظره (همانند زلزله) در
آن منطقه چه تاثيري بر برنامههاي آن سازمان
خواهد گذاشت؟ آيا بايد همان برنامة قبلي کماکان
اجرا شود و اهداف قبلي پيگيري شود ،يا اينکه با
وقوع اين رويداد راهبردهاي قبلي کارکرد خود را
از دست داده و نياز به بازنگري اهداف و برنامهها
متناسب با وضعيت جديد است.
 نوسان ناگهاني و شديد قيمت جهاني نفت چهتاثيري بر برنامههاي استراتژيک سازمان دارد؟ آيا
تهديدها يا فرصتهاي جديدي ايجاد ميکند؟
 -اعمال تحريمهاي تجاري و فناوري توسط

تحليل تاثيرات رويدادها بر برنامه در
مرکز ديدهباني رويدادها
در مرکز ديدهباني اطالعات ابتدا بايد تعريف
مناسبي از رويدادهاي مرتبط انجام شود و نوع
اين رويدادها بهخوبي دستهبندي شوند ،سپس
با رخ دادن هر رويدادي ،مرتبط يا غيرمرتبط
بودن آن با برنامة سازمان مشخص شده و براي
تحليل اثرات ناشي از آن در ابتدا سوالهاي

برنامهريزي استراتژيک يک اتفاق نيست ،بلکه يک
روند است که بايد پويا بوده و به صورت مداوم در
واکنش به تغييرات محيط جاري باشد .با توجه
به اينکه هنگام تدوين استراتژي همه جوانب
و اتفاقات آينده بر ما مشخص نيست ،بنابراين
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سازمانهاي بينالمللي.
 انعقاد پيمانهاي گسترش مبادالت وهمکاريهاي تجاري و صنعتي با ساير کشورها
توسط دولت.
 قطع رابطه با يکي از کشورهايي که توليدات ومحصوالت شرکت به آنها صادر ميشد.
 تحوالت اجتماعي (باال رفتن سطح تحصيالت،جوان شدن جمعيت کشور و)...
 تحوالت سياسي (تغيير حزب حاکم و)...رويدادهاي فوق و موارد مشابه از جمله
مواردي هستند که اگر مديران و برنامهريزان
اثرات ناشي از وقوع اين رويدادها و تغييرات
را بهدرستي تحليل و ارزيابي کنند ،متوجه
خواهند شد که اين رويدادهاي پيشبينينشده
ممکن است وضعيت مطلوب يا شيوه رسيدن
به وضعيت مطلوب را تحت تاثير قرار دهد ،يا
حتي منجر به تغيير آنها شود .حال در نظر
بگيريم که مديري آنچنان تمام انرژي خود
را صرف اجراي برنامه کند که غرق و مجذوب
برنامه شود و با اصرار بر اجراي دقيق برنامه و
بدون توجه به تغييرات پيش رو شرايط جديد
را در برنامه لحاظ نکند .در اين صورت چه
نتايج نامناسبي براي سازمان پيش ميآيد؟
چهبسا ميبينيم که شرکتهاي نوپا و تازه
ازراهرسيده گوي سبقت را از شرکتهاي
قديميتر ميربايند و در رقابت موفقتر هستند.
يک دليل اين امر را ميتوان اين مسئله دانست
که شرکتهاي جديد در ابتداي ورود با ارزيابي
و تحليل آخرين موقعيتها و جديدترين
شرايط و تحوالت ،برنامة خود را تنظيم
ميکنند ،درحاليکه شرکتهاي قديميتر با
اتکا به برنامهريزيهاي گذشته خود و بدون
اعمال اثرات ناشي از اين تحوالت و رويدادها
در حال حرکت هستند.
پس ميتوان گفت با تدوين يک برنامة خوب
براي موفقيت يک سازمان ،برنامهريزي به
پايان نميرسد ،بلکه اين برنامه در صورتي
موفقيتآميز خواهد بود که يک تيم خبره در
طول اجراي برنامه ،با تحليل تمامي رويدادها و
تحوالت و تاثيرات ناشي از آن برنامه را متناسب
با اين تغييرات بهروزرساني کنند .بنابراين
ايجاد مرکز ديدهباني و تحليل رويدادها و
تحوالت بهعنوان يک راهحل براي اين مسئله و
کاهش ريسک برنامه و افزايش امکان موفقيت
آن پيشنهاد ميشود.

خاصي در مورد آن رويداد -بهعنوان مثال
همانند سوالهاي زير -طرح شود:
 -1آيا اين رويداد درونسازماني است يا
برو نسازماني؟
 -2اين رويداد بر موارد زير چه تاثيري
ميگذارد؟ (منابع مالي ،منابع انساني ،ساختار
سازمان ،تکنولوژي مورد استفاده؟)
 -3پيامدهاي آن چيست و نحوة رويارويي با
اين رويداد چگونه بايد باشد؟
 -4آيا مستقيما روي سازمان و برنامه تاثير
ميگذارد يا غيرمستقيم؟
 -5آيا تاثير آن فوري است و بايد بالفاصله
واکنش نشان داد ،يا در آينده تاثير ميگذارد؟
 -6آيا تاثير آن بر برنامه کوتاهمدت است يا
درازمدت و آيا برنامه نياز به تغيير جزئي دارد
يا کلي؟
 -7اين تغييرات در چه حوزههايی اعمال شوند
و چگونه؟
 -8بيشتر بر کداميک از بخشهاي برنامه تاثير
ميگذارد:
 تغيير در وضع موجود ،وضع مطلوب و اهدافتعيين شده؟
 تغيير در مسير حرکت و شيوة رسيدن ازوضع موجود به وضع مطلوب؟
 تغيير در ماتريس ( SWOTايجاد تهديد يافرصت جديد ،و ايجاد نقاط ضعف يا قوت)؟
يک رويداد جديد ميتواند منجر به ايجاد
فرصتها يا تهديدهاي جديد يا ايجاد نقطة
قوت يا ضعف جديد براي سازمان شود .وظيفة
مرکز ديدهباني و تحليل رويدادها تشخيص
بهموقع اين موارد و تحليل آنها و اعمال تغييرات
الزم و متناسب در برنامه است.
در مجموع وظايف ديدهبان و تحليلگر رويدادها
را ميتوان به شرح زير برشمرد:
 ديدهباني رويدادها و کسب اطالع از جديدترينرويدادها.
 شناسايي و غربالگري رويدادهاي غيرمرتبط وتشخيص رويدادهاي تاثيرگذار بر برنامه.
 تحليل رويدادها و تعيين تاثيرات ناشي از آنبر برنامه.
 تدوين تغييرات مورد نياز و اعالم به مديرانارشد.
 بهروزرساني برنامه و اعمال تغييرات الزم درصورت تایيد مدير.
 تزريق واکنش مناسب به نقاط قوت و ضعفو فرصتها و تهديدات جديد ناشي از رويدادها
به برنامه.

برنامهها در بعضي وجوه براساس تخمين آينده
صورت ميگيرد که ممکن است اين پيشبينيها
دقيق نباشد ،يا شرايطي که مبناي پيشبيني بوده،
بر مبناي رويدادهاي جديد تغيير کند .بنابراين نياز
است که در حين اجراي برنامه با ديدهباني رويدادها
و تحوالت و برآورد اثرات و نتايج ناشي از رويدادها،
برنامهها را براساس شرايط و موقعيتهاي جديد
بهروز ( )updateکرد .يعني برنامهها بايد تا حدي
هوشمندانه طراحي شوند ،بهطوري که توانايي درک
شرايط جديد و رويدادها و نيز توانايي تطبيق خود با
وضعيتهاي تازه را داشته باشند.
روزمرگي مديران و تاکيد و اتکاي بيش از حد به
برنامة تدوينشده ممکن است آنها را از شرايط جديد
و رويدادها و تغييرات غافل کند .بنابراين ايجاد مرکز
ديدهباني رويدادها و تحوالت در سازمان پيشنهاد
ميشود ،تا بتوان پويايي و موفقيت برنامه را افزايش و
ريسکها را کاهش داد.

سرمايهگذاري

فرصتها و چالشهاي سرمايهگذاري در بخش مسکن
مهندس عليرضا کنعاني

(مدير سرمايهگذاري شرکت سرمايهگذاري آتينگر سپهر ايرانيان)
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مسکن و داراييهاي ملکي از ديرباز
يکي از مهمترين اقالم دارايي
ايرانيان بودهاند .اين ويژگي حتي
در عصر حاضر و با وجود توسعة
صنعتي و اقتصادي در جوانب
مختلف ،کماکان پابرجاست.
محاسبات نشان ميدهد که سهم
امالک مسکوني بهتنهايي در کل
ثروت خانوارهاي ايراني (شامل
سهامشرکتها،سپردههايبانکي،
طال و ارز ،کاالهاي بادوام ،بيمههاي
عمر و زندگي و …) حداقل 75
درصد است .به نظر ميرسد وجود
شرايط تورمي و عدم انضباط در
نظام پولي کشور ،اثرگذارترين
عامل در ايجاد اين وضعيت باشد.
گزارش تحليلي حاضر به تحليل
فرصتها و چالشهاي پيش روي
سرمايهگذاري در بخش مسکن
ميپردازد.
سرمايهگذاري در مسکن معموال در پوشش تورم موفق نشان
داده است؛ به ويژه آنکه نرخ واقعي بهرة تسهيالت در کشور
نيز معموال منفي است و اخذ تسهيالت بانکي و سرمايهگذاري
در مسکن غالبا توجيهپذير بوده است .اين پديده در تناسب
روند رونق و رکود مسکن با روند رشد نقدينگي طي  25سال
گذشته بهخوبي قابل مشاهده است .واکنش قيمت مسکن به
رشد نقدينگي در دهة اخير شدت بيشتري يافته که دليل
آن را ميتوان به افزايش بيانضباطي در نظام پولي و تضعيف
فضاي کسبوکار نسبت داد.

نمايان است .بنا بر آمارهاي رسمي تالشهاي موفقيتآميز
دولت در کنترل پاية پولي و بهبود عملکرد نظام بانکي ،تورم
را از اوج  35درصد در سال  ،92هماکنون به حدود  25درصد
کاهش داده و روند نزول تورم نقطه به نقطه نويدبخش کنترل
تورم در محدوده  20درصد تا پايان سال جاري است .بهعالوه
با تاکيد دولت بر اولويت دادن به کنترل نقدينگي و تورم و
تکيه بر ابزارهاي غيرتورمي براي ايجاد رونق ،انتظار ميرود
که روند کنترل نقدينگي و تورم براي سالهاي آتي نيز تداوم
داشته باشد .بنابراين ،مهمترين عامل پيشران قيمت مسکن در

نمودار  :1روند رشد نقدينگي و رونق و رکود امالک در تهران

يکي از موفقيتهاي مشهود دولت يازدهم بعد از در دست
گرفتن سکان اقتصاد ،بازگرداندن انضباط به نظام پولي کشور
است که بهخوبي در کنترل تورم لجامگسيختة سالهاي اخير

حوزة اقتصاد کالن ،اثربخشي خود را حداقل براي ميانمدت از
دست خواهد داد و احتمال آنکه قيمت مسکن طي دو سال
آينده از اين محل تحريک شود ،ضعيف ارزيابي ميشود.

هرچند ويژگي جذب تورم در مسکن باعث شده تا رونق
و رکود آن تحت تاثير عوامل کالن قرار گيرد ،اما تغييرات
قيمتي آن در واقعيت ،مانند هر حوزة ديگري ،متاثر از عرضه
و تقاضاي بخش است .در ادامة اين بحث ،عوامل موثر بر
عرضه و تقاضاي حوزة مسکن در شهر تهران مورد ارزيابي
قرار ميگيرد.

تقاضا

در بعد تقاضا ،رشد تعداد خانوار ،تعيينکنندة روند تقاضاست
که خود تحتتاثير عواملي چون ازدواج و طالق ،مهاجرت،
تغيير سبک زندگي و تقاضاي ناشي از نوسازي قرار ميگيرد.
هر ازدواج يک واحد به تقاضاي مسکن اضافه ميکند و در
مقابل بنا به برآوردهاي انجامشده ،به ازاي هر چهار طالق
يک واحد به تقاضاي مسکن افزوده ميشود .ازدواج در کشور
و شهر تهران ،پس از عبور از دوران اوج در سالهاي  1386تا
 ،1389بهتدريج رو به کاهش گذاشته است .تعداد ازدواجها و
طالقهاي ثبتشده در سال  1392در شهر تهران ،به ترتيب
 27,000و  22,000فقره بوده که حدود دوسوم تعداد آنها
براي سالهاي پاياني دهة  1380است.
مهاجرت دومين عامل مهم اثرگذار بر تقاضاي مسکن جديد
است .خالص مهاجرت به استان تهران (شامل استان البرز در
آن زمان) در فاصلة  1376تا  1385حدود  615,000نفر بوده
است که اين تعداد در پنج ساله منتهي به  1390به 98,000

نفر (فقط براي استان تهران) کاهش يافته است که با توجه
به بعد خانوار تهراني ،و با فرض تساوي مهاجرت در هر يک
از پنج سال يادشده ،معادل حدود  6500خانوار است .کاهش
تعداد ازدواجها و حجم مهاجرت هر دو با عبور متولدان دهه
 60از سن ازدواج و مهاجرت (به دليل تحصيل و خدمت
سربازي) قابل توضيح است و با توجه به کاهش شديد نرخ
تولد و رشد جمعيت کشور بعد از دهة  ،1360انتظار تکرار
رکوردهاي حادثشده براي اين دو رويداد جمعيتي کمرنگ
ميشود.

متر مربع) بدون احتساب منطقة يک تهران ،حدود 330
ميليون تومان است که تسهيالت فعلي مسکن (پس از کسر
هزينه خريد اوراق حق تقدم تسهيالت) ،تنها  11درصد آن
را تامين ميکند .نکته اينجاست که درآمد خانوار متوسط
تهراني ،خود مانعي است بر افزايش معقول مبلغ تسهيالت.
درآمد پولي يک خانوار متوسط تهراني در حال حاضر ساالنه
حدود  230ميليون ريال است که حتي اگر  60درصد آن به
پرداخت اقساط تسهيالت تخصيص داده شود ،تنها ميتوان
يک وام  86ميليون توماني (حدود  74ميليون تومان با کسر

نمودار  – 2روند ازدواج و طالق در شهر تهران 1391-92

ضريب استهالک خانههاي شهر
تهران ،در تحليلهاي مختلف
بهطور ميانگين دو درصد لحاظ
ميشود که با احتساب حدود سه
ميليون واحد مسکوني شهر تهران،
تقاضاي ناشي از نوسازي حدود 60
هزار واحد در سال برآورد ميشود.
اين عدد براي تهران بسيار دست باال
به نظر ميرسد
هزينة خريد اوراق حق تقدم معادل) با نرخ  14درصد با
بازپرداخت  15ساله براي آن در نظر گرفت که حداکثر 23
درصد ارزش معامالتي يک واحد متوسط را تامين ميکند.
الزم به ذکر است که ميانگين قيمتي مورد استفاده در اين

نمودار  -3تعداد واحدهاي مسکوني پيشبينيشده در پروانههاي صادرشده در شهر تهران

مراجع:

 نتايج بررسي فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري ايران ،بانکمرکزي ايران ،سنوات مختلف

فقره بوده که کمتر از نصف رقم برآوردي براي تقاضاي ناشي
از نوسازي است.
با توجه به ارقام ارائهشده از عوامل تعيينکننده تقاضا ،جمع
تقاضاي واقعي ساالنه براي مسکن در شهر تهران در شرايط
حاضر ،حداکثر  138هزار واحد است.
تقاضا براي آنکه فعليت پيدا کند ،عالوه بر نياز به مسکن،
مستلزم توانايي مالي نيز خواهد بود .ارزش معامالتي يک
واحد مسکوني با متراژ متوسط در شهر تهران (حدود 85

محاسبات بدون احتساب ارزش معامالت امالک در منطقة
يك تهران و براي تمامي معامالت انجامشده ،اعم از امالک
نوساز و غيرنوساز به دست آمده است ،در حالي که سهم
معامالت امالک نوساز معموال از  20درصد کل معامالت
تجاوز نميکند .بنابراين توان مالي متقاضيان براي خريد
متوسط واحدهاي نوساز عرضهشده طي سه سال اخير بسيار
ضعيفتر از آنچه بيان شد ،خواهد بود.

 -اطالعات سرشماري نفوس و مسکن سالهاي  1385و  ،1390مر کز آمار ايران

 -اطالعات پروانههاي ساختماني صادرشده توسط شهرداريهاي کشور ،مرکز آمار ايران،

1387-1392

 -اطالعات قيمت و اجارة مسکن در شهر تهران ،مرکز آمار ايران ،دورههاي مختلف

-خالصةآمارروندقيمتواجارةمسکنوپروانههايساختماني،مرکزآمارايران1369-91

-استراتژيسرمايهگذاريدربازارمسکنايران،هاديکوزهچي،انتشاراتدنياياقتصاد1393،

 -نتايج بررسي بودجة خانوار در مناطق شهري ايران سال  ،1391بانک مرکزي ايران
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منظور از تغيير سبک زندگي بيشتر تجردگرايي است که
آمار دقيقي از آن در دست نيست .البته بر اساس سرشماري
 ،1390حدود  9درصد خانوارهاي تهراني (حدود 270,000
خانوار) تکنفره گزارش شدهاند که مشخص نيست چه تعداد
از اين جمعيت حاصل تجردگرايي است .با اين حال ،هرچند
افزايش اين جمعيت با تقاضاي جديد در بازار مسکن همراه
است ،اما مرگومير آنها نيز به تناسب از تقاضا ميکاهد.
بنابراين در اين تحليل از تقاضاي ناشي از اين پديده صرفنظر
ميشود.
ضريب استهالک خانههاي شهر تهران ،در تحليلهاي مختلف
بهطور ميانگين دو درصد لحاظ ميشود که با احتساب حدود
سه ميليون واحد مسکوني شهر تهران ،تقاضاي ناشي از
نوسازي حدود  60هزار واحد در سال برآورد ميشود .اين عدد
براي تهران بسيار دست باال به نظر ميرسد .بر اساس آمار
سرشماري نفوس و مسکن سال  1390و ساختوسازهاي
سه سال اخير ،تعداد واحدهاي مسکوني با قدمت بيش از
 30سال شهر تهران  500هزار واحد است که بخشي از آن،
که بهويژه متعلق به بافت فرسوده است ،طي سه سال گذشته
تخريب و بازسازي شدهاند .جدا از اين ،متوسط تعداد پروانه
صادرشده در سه سال گذشته در شهر تهران ،حدود  25هزار

عرضة مسکن

دوران رونق مسکن معموال با هجوم سازندگان براي دريافت
جواز ساخت همراه است .دورة رونق اخير نیز که در پي جهش
قيمت مسکن طي سالهاي  90و  91اتفاق افتاد ،از اين
قاعده مستثنا نبود .با اين تفاوت که دورة اخير مصادف بود
با طرحهاي حمايتي جدي براي توسعة مسکن در مناطق
کمتر توسعهيافته و بافتهاي فرسوده ،در کنار اعطاي
مجوزهاي سخاوتمندانه انبوهسازي در مناطق حاشية شهر
تهران با محوريت منطقة  .22همزماني اين شرايط باعث ثبت
رکوردهاي جديدي از ساختوساز در سطح تهران و درنتیجه
زمينهساز عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا شد.
متوسط تعداد واحدهاي مسکوني پيشبينيشده در
پروانههاي صادرشده طي سه سال  91 ،90و  ،92بيش از
دو برابر متوسط دهه  1380بود و تعداد واحدهاي مسکوني
پيشبينيشده در هر يک از سه سال يادشده بهتنهايي از
پررونقترين سالهای دهة  80بيشتر بود .اين در حالي است
که بنا بر آنچه گفته شد ،حجم تقاضاي واقعي براي مسکن
طي اين سالها پيوسته در حال افول بوده و در مقابل اوج
تقاضاي واقعي در دهة گذشته اتفاق افتاده است.
تعداد واحدهاي تکميلشده در شهر تهران طي سه سال
منتهي به پايان  1392حدود  550هزار واحد برآورد ميشود
که بيش از يکپنجم آمار کل خانههاي داراي سکنة تهران
تا قبل از آن بوده است .با توجه به آمار تقاضا طي سه سال
گذشته ،بازار مسکن شهر تهران در اين مدت با مازاد عرضه
مواجه بوده است و تخمين زده ميشود که بازار مسکن تهران،
در ابتداي سال  1393بدون احتساب خانههاي خالي قبلي،
حداقل با عرضة انباشتة  200هزار واحد مسکوني مواجه بوده
که اين پديده بيسابقه است .اين بدان معناست که حتي اگر
بعد از اين هيچ واحد مسکوني جديدي به بازار عرضه نشود،
حداقل  18ماه زمان نياز است تا اين انباشت عرضه ،با تقاضاي
بازار تسويه شود .بر اساس آمار منتشرشده ،هر چند مناطق
داراي تراکم بافت فرسوده طي سه سال گذشته با حجم
بااليي از تقاضا براي صدور مجوز ساخت مواجه بودهاند ،عمده
عرضهها در مناطق مرفه شهر تهران اتفاق افتاده که بيانگر
آن است که اوضاع براي اين مناطق آشفتهتر است.
وضعيت حاکم بر شرايط کالن اقتصادي و شرايط عرضه و
تقاضاي مسکن در تهران ،از رکودي نسبتا عميق بر بازار مسکن
تهران حکايت دارد .عزم دولت در کنترل نقدينگي و تورم از
يک سو و انباشت حجم بيسابقهاي از مازاد عرضة واحدهاي
مسکوني در تهران ،در شرايطي که تقاضاي واقعي رو به افول
است ،بازار مسکن را حداقل براي سالهاي  1393و 1394
با سکون مواجه ميکند .اين در حالي است که تضعيف توان
مالي خريداران با توجه به رشد شتابان قيمتها طي سالهاي
اخير ،فعليت يافتن تقاضاي واقعي را بيش از پيش با ترديد
مواجه ميکند .ضمن آنکه سطح فعلي تسهيالت مسکن تنها
بخش اندکي از هزينه خريد ملک را تامين ميکند و با توجه
به محدوديت توان پرداخت متقاضيان ،امکان افزايش سطح
تسهيالت در حد معقول و منطقي با مشکل مواجه است.

تابلو خبر

ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به  10,000میلیارد ریال
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اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران در
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با انتشار آگهی از
ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
(سهامی عام) خبر داد.
بر پایه این خبر ،اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیر تجاری تهران در آگهی ثبتی خود با استناد به
صورتجلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری
خوارزمی در  15مردادماه  1393و مصوبه مجمع
عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ 20
بهمن ماه  1392و مجوز از سازمان بورس و اوراق
بهادار ،به طور رسمی اعالم کرد که افزایش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) از  4,685میلیارد ریال به
 10,000میلیارد ریال منقسم به  10میلیارد سهم  1,000ریالی در تاریخ
 27/05/1393نزد این اداره به ثبت رسید.
دکترحجت اله صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بااشاره به
ثبت قانونی افزایش سرمایه شرکت دراین مرحله اظهارداشت:
این شرکت در نظر دارد با اعمال مدیریت حرفه ای ،ايجاد زيرساخت هاي
الزم با تكيه بر توسعه شايستگي هاي منابع انساني و با بسترسازی برای رشد
سودآوري؛ ارزش واقعي ثروت سهامداران را طی یک برنامه راهبردی 7ساله
افزايش دهد ،به طوری که طی  7سال آتی ،متوسط بازده حقوق صاحبان
سهام باالتر از نرخ سود سپرده های بانکی باشد.
دکترصیدی افزود:

شرکت ها به منظور تأمین منابع موردنیاز برای اجرای
طرح توسعه و رشد سرمایه گذاری ها از منابع مختلف
همانند افزایش سرمایه ،تسهیالت ،مشارکت و  ...استفاده
می کنند .شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز در راستای
تحقق اهداف خود در نظر دارد سرمایه خود را طی هفت
سال آتی به طور متوسط (در هر سال)معادل  46درصد
افزایش دهد به طوری که در هر سال تقریباً به میزان
 3تا  4برابر سرمایه شرکت ،از منابع دیگر تأمین مالی
استفاده می گردد.
دکترصیدی ضمن تقدیر از اعتماد سهامداران حقیقی و
حقوقی این شرکت و تالشهای مدیران و کارکنان گروه
سرمایه گذاری خوارزمی اضافه کرد:
طبق برنامه ریزی های انجام شده ،شرکت عالوه بر سرمایه گذاری در بازار
ثانویه ،سرمایه گذاری در بازار اولیه را نیز مد نظر قرار داده است تا ضمن
بهره برداری از مزایای خرید سهام در بازار اولیه ،عرضه آن در بازار ثانویه
و مازاد ارزش ایجاد شده ،بتواند به اهداف خود در جهت شعاراصلی شرکت
مبنی بر" ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها" دست یابد.گفتنی است با توجه
به چشم انداز و مأموريت تعيين شده در برنامه راهبردی شركت سرمايه
گذاري خوارزمی،این شرکت در نظر دارد با گسترش فعاليت ها در زمينه
های مختلف وبا محوريت سرمايه گذاري در صنايع انرژی ،ساختمان ،معادن
و صنایع معدنی ،بانکداری ،فن آوری اطالعات و بازرگانی به یکی از شرکت
های برتر سرمایه گذاری تبدیل شود .

خريد سهام جديد خوارزمي در بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به انقضاي مهلت  60روزة استفاده از حق تقدم خريد سهام شرکت سرمايهگذاري خوارزمي براي تحقق افزايش سرماية اخير شرکت،
بيش از  716ميليون حق تقدم استفادهنشدة خوارزمي که طي روزهاي  14تيرماه تا  12مردادماه سال جاري عرضة عمومي شده بود ،در بازار
اول بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسيد.
بر پاية اين خبر ،در روز  12مردادماه سال جاري بيش از  543ميليون حق تقدم استفادهنشدة خوارزمي با ميانگين قيمتي  421ريال به فروش
رسيد .پيش از اين تاريخ نيز حدود  173ميليون حق تقدم استفادهنشدة خوارزمي به فروش رسيده بود.
شرکت سرمايهگذاري خوارزمي در اعالمية پذيرهنويسي خود اعالم کرده بود« :به استناد مصوبة مجمع عمومي فوقالعاده شرکت سرمايهگذاري
خوارزمي (سهامي عام) مورخ  20بهمن  1392و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد سرماية شرکت از مبلغ  4,685/307ميليارد ريال
به مبلغ  10,000ميليارد ريال افزايش يابد.
در مهلت تعيينشده براي استفاده از حق تقدم خريد سهام ،تعداد  2,401,672,858سهم از سهام جديد توسط سهامداران شرکت
پذيرهنويسي شده است .با عنايت به انقضاي مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزايش سرمايه ،تعداد 716,200,259
حق تقدم خريد سهام  1,000ريالي استفادهنشدة سهامداران براي پذيرهنويسي عمومي و با عنايت به مجوز  8تيرماه  1393ادارة ثبت
شرکتها عرضه ميگردد».

سر مایه
ارزيابي بستة خروج از رکود دولت يازدهم

رونق در بازار سرمايه؛ شکوفايي در شاخصهاي اقتصادي

بهروز هادي زنوز ،اقتصاددان

اين سند بهعنوان نخستين سندي که دولت براي اصالح امور
اقتصادي ارائه داده است ،درواقع مبين اين اميد است .اين
سند با رويکردي که به بازار سرمايه دارد و آن را بهعنوان
تامينکنندة اصلي سرماية بنگاههاي اقتصادي در درازمدت
مورد شناسايي قرار داده است ،ميخواهد در طول امسال و
سال آيندة گره را از تن اقتصاد ايران باز کند .يکي از مهمترين

سيستم بانکي در ايران از سا لهاي
بسيار دور معضالت خاص خود را دارد،
ولي اين معضالت در دولت قبلي
اضافه وزن پيدا کرد .بيش از  80هزار
ميليارد تومان بدهي معوق به خاطر
نوع عملکرد سياستهاي قبلي
اقتصاد روي دست سيستم پولي و
مالي کشور مانده است .براي همين
مسير اعتبارات نيز با انسداد و انقباض
مواجه شد
نکتههاي اين سند همين نگاه واقعبينانه به مشکالت اقتصادي
کشور است .دليل اين برداشت نيز وجود رويکردي است که
نسبت به بازار سرمايه در سند فوق وجود دارد .در حال حاضر
توان ارائة تسهيالت کشور از انقباض بزرگي رنج ميبرد و بايد
در آينده نيازهاي سرمايهاي بنگاهها و شرکتهاي اقتصادي از
طريق بازار سرمايه برطرف شود .اين چشماندازي روشن براي
آيندة اقتصاد کشور است؛ چشماندازي که به بازار سرمايه نقش
توسعهمنديميبخشد.
سياستهايي که در اين بسته تنظيم شده ،سه بخش است:
يک بخش که نيازمند اقدام يک دستگاه يا وزارتخانه است.

بخش دوم که تعامل دو يا چند دستگاه دولتي را ميطلبد
و درنهايت بخشي که نيازمند قانونگذاري است .به هرحال
تعدادي از اين سياستها مستلزم پشتوانة قانوني از طريق
تنظيم لوايح در دولت ،ارائه و بحث و گفتوگو بر سر آن در
مجلس و تصويب نهايي در آنجاست که اين کار البته ميتواند
قدري زمانبر باشد .بنابراين تکليف بانک مرکزي در اينجا
روشن شده است .همينطور تکليف دستگاههاي بخشي و
وزارتخانهها ،هم در زمينة بهبود کسبوکار و هم تکاليفي
که بر دوش آنها گذاشته شده است.
با اجراي اين سياستها و راهبردها کارکرد اقتصاد کشور
ميتواند به شکل سيستماتيکتري تغيير موضع دهد و
مثبت شود .البته تا حدي اين برنامه دير طراحي شده
است و از سوي ديگر قطر گرفتاريها در اقتصاد کشور
به خاطر سياستهاي غلط افزايش زيادي را تجربه کرده
است .براي همين نبايد انتظار داشت که اجراي اين برنامه
با سرعت غيرمنطقي و تندي همه چيز را در اقتصاد کشور
تغيير دهد .با اين همه اما به دست آوردن نتايج مثبت
در فرايندهايي نظير مذاکرات هستهاي بهطور قطع مسير
رسيدن اين سند به اهداف مورد نظر را هموار میکند.
چون اگر نتيجة مورد نظر از مذاکرات به دست بيايد ،از
يک سو انتظارات فعاالن اقتصادي بسامان ميشود و از
سوي ديگر اقتصاد بينالملل کشور نيز روزهاي بهتري را
تجربه ميکند .اين مسئله معنايي ندارد جز بهتر شدن
وضع توليد و همچنين بهبود اوضاع اقتصادي دولت .به
همين خاطر ميتوان انتظار داشت که چهرة اقتصاد ايران
بازتر شود و اين اميد وجود دارد که اين باز شدن چهرة
اقتصادي را به خاطر رويکردي که اين سند به بازار سرمايه
دارد ،به زودي در شاخصهاي بورس مالحظه کنيم .بايد
منتظر بود .دور از ذهن نيست که امسال را با اوضاع بهتري
به پايان برسانيم.
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تدوين بستة خروج از رکود از سوي دولت يکي از مهمترين
اتفاقات اقتصادي است که طي چند هفتة گذشته ذهن بسياري
از تحليلگران را به خود مشغول کرده است .کارشناسان
ميگويند اين بسته چشمانداز روشني را روي اقتصاد کشور
گشوده است .از آنجا که بخش بزرگي از اين سند در ارتباط
مستقيم با بازار سرمايه قرار دارد ،رويکرد دکتر بهروز هادي
زنوز در مورد اين اقدام دولت ميتواند در تحليل فضاي آيندة
اقتصاد کشور مفيد باشد .دکتر زنوز ميگويد:
اقتصاد ايران به دليل مواجهه با تحريمهاي تحميلي در چند
سال گذشته هزينههاي زيادي را متحمل شده است و ميتوان
به جرئت گفت که شوک موجود در اقتصاد کشور به خاطر وجود
اين تحريمها اتفاق افتاده است .چون دامنة تحريمها بسيار
بزرگ است و از تجارت نفت تا سيستم بانکي و از نقل و انتقال
پول در بازارهاي جهاني تا دادوستد کاال در حوزة بينالملل را
در بر ميگيرد .محدودة تاثيرپذيري تحريمها آنقدر بزرگ
است که میتواند يک شوک تاريخي به اقتصاد کشور وارد کند.
نتيجة اين شوک را نيز البته ميتوان در بخشهاي مختلف
مشاهده کرد .يکي از اصليترين واکنشهاي اقتصاد ايران به
اين تحريمها  2.5برابر شدن نرخ ارز است .اين مسئله انضباط
را در اقتصاد ايران گرفتار آشفتگي کرد .به دليل افزايش نرخ
ارز قيمت کاالهاي واسطهاي و سرمايهاي وارداتي افزايش يافت
و بخشهای مولد و توليدي کشور از اين ناحيه آسيب ديدند.
طبيعي است در اين شرايط صنعت در مسير نزول قرار بگيرد،
يا به عبارتي قيمت توليد افزايش زيادي را مزمزه کند .وقتي
کار به اينجا ميرسد ،همه چيز در هم گره ميخورد .به خاطر
اين تحريمها بودجة کشور نيز از هم گسيخته شد .در بودجة
سهم دولت از  20درصد به  14درصد کاهش يافت و به نحوي
ميزان سرمايهگذاري و همچنين تقاضاي دولتي نيز افت کرد.
در اقتصاد ايران هنوز دولت بزرگترين سرمايهگذار و متقاضي
محسوب ميشود .در اين شرايط بانکها نيز خموده شدند.
البته نبايد فراموش کرد که سيستم بانکي در ايران از سالهاي
بسيار دور معضالت خاص خود را دارد ،ولي اين معضالت در
دولت قبلي اضافه وزن پيدا کرد .بيش از  80هزار ميليارد تومان
بدهي معوق به خاطر نوع عملکرد سياستهاي قبلي اقتصاد
روي دست سيستم پولي و مالي کشور مانده است .براي همين
مسير اعتبارات نيز با انسداد و انقباض مواجه شد .ما درواقع
از يک سو با شرايطي مواجه شديم که بانکها نميتوانستند
به اندازه مورد نياز اقتصاد و توليد در ايران شي ِر اعتبارات را باز
کنند و از سوي ديگر به دليل مشکالتي که گريبان توليد را
گرفته بود ،صنايع بيش از هر وقت ديگري به اعتبارات بانکي
نيازمند بودند .اين تصوير نشان ميدهد که اقتصاد در ايران
شبيه کالف پيچيدهاي شده بود که بهسادگي نميتوان مسير
عبور و خروج از اين کالف را پيدا کرد .دولت يازدهم اما از
زماني که سکان هدايت را در دست گرفت ،با برنامههايي که
از آن سخن گفت ،نشان داد که قصد دارد تا مسير خروج از
بنبست اقتصادي کشور را پيدا کند .رويکرد اين دولت در
مذاکرات بينالمللي شايد در نوک اين تصوير قرار داشته باشد.
البته از نيمة دوم سال  92تا همين اکنون اتفاقاتي در اقتصاد
و توليد رخ داده است که اميد به آينده را زنده نگه ميدارد.

تکنولو ژی

حاکمیت فناوری اطالعات
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امیر رسولی ،کارشناس فناوری اطالعات
سابقا به فناوری اطالعات در سازمانها به عنوان یک فعالیت هزینهبر
بیفایده ،ولی الزم به جهت حفظ ظاهر نگریسته میشد .ولی امروزه
با سرویسها و خدمات گستردهای که در این حوزه ارائه میشود،
لزوم استفاده از آن بر کسی پوشیده نیست .در حوزة مدیریت
ریسک به منظور انجام محاسبات در خصوص انواع ریسکهای
سیستماتیک و غیرسیستماتیک ،بستری برای جمعآوری اطالعات
مورد نیاز است .امور طرح و برنامه به دنبال روشهایی برای
سنجش عملکرد در شرکت و شرکتهای گروه است که خوراک و
ورودی این سیستم بر بستری از فناوری اطالعات سوار است .در
بحث سرمایهگذاریها کسب اطالعات ،پردازش و تهیة گزارشها
و حفظ و نگهداری آن با بخشهای مختلف فناوری اطالعات در هم

حاکمیت سازمانی و فناوری اطالعات
لغت  Governanceبه معنای نظارت و حاکمیت است.
 Governanceیا  Governmentیا Governor
از یک لغت التین به نام  Gubernareگرفته شده است
که به عمل هدایت قایق گفته میشود .به عبارتی منظور از
 Governance Steeringمعنای راهبری و هدایت است و
منظور از  IT Governanceراهبری و هدایت سازمان تحت
فناوری اطالعات یا به بیان دیگر حاکمیت فناوری اطالعات
در سازمان است.
در ادامه تعاریفی از حاکمیت سازمانی و حاکمیت فناوری
اطالعات ارائه میشود.
Chartered Institute of Management
 )Accountants (CIMAچهارچوب جامعی برای

تنیده شده است .سیستمهای مالی ،اداری ،امور سهامداران و ...نیز
به همین شکل از فناوری اطالعات استفاده میکنند.
راهکارهای متعددی برای سازمانهایی که این نیاز را در خود احساس
کردهاند و به دنبال پاسخگویی به آن هستند ،معرفی میشود .برخی از جنبة
مدیریت ،برخی راهکارهای فنی و برخی هم ترکیبی از هر دو را در قالب
پروژههایی مانند هوش تجاری ،معماری سازمانی ،معماری سرویسگرا،
سیستمهای  ERP، MIS، DSS، EISو ...راهکار اصلی میدانند .ولی به
نظر میرسد که قبل از پرداختن به این راهکارها ،تفکری باالتر و مشرف
میبایست بر سازمان حاکم شود .تا تمامی این تالشها به صورت همافزا
برای رسیدن به اهداف تعیینشده مورد استفاده قرار گیرد .این نوع
تفکر در قالب حاکمیت فناوری اطالعات در سازمان مطرح میشود.

پیادهسازی حاکمیت فناوری اطالعات ارائه داده است که
در این مقاله به پیروی از این چهارچوب ،عبارت «حاکمیت
سازمانی» هر دو جنبة حاکمیت شرکتی و حاکمیت کسبوکار
سازمان را پوشش میدهد.
چهارچوب حاکمیت سازمان
 CIMAتعریف زیر را برای حاکمیت سازمانی به کار میبرد:
«حاکمیت سازمانی مجموعهای از مسئولیتها و روالهای
کاری است که توسط هیئت مدیره و مدیرعامل در جهت
تحقق اهداف استراتژیک ،ارائه شده است .اعمال فرایندهای
حاکمیتی در یک سازمان ،باعث مشخص شدن اهداف قابل
تحقق و افزایش سطح مدیریت ریسک در سازمان میشود».
طبق  ،CIMAحاکمیت سازمانی شامل دو بعد تطبیق

(رعایت) و عملکرد است که بعد تطبیق به دید بازنگرانه
نزدیکتر است ،در حالی که بعد عملکرد به دید آیندهنگر
نزدیکتر است.
انطباق الزامات کسبوکار سازمانها با قوانین و استانداردهای
مورد استفاده توسط سازمان ،از طریق حاکمیت تطبیق
صورت میگیرد ،در حالی که بررسی اینکه آیا از منابع
سازمان به صورت کارا یا اثربخش استفاده میشود یا خیر،
از طریق حاکمیت عملکرد صورت میگیرد.
حاکمیت شرکتی سیستمی است که به وسیلة آن شرکتهای
تجاری ،کنترل و مسیردهی میشوند .ساختار حاکمیت
شرکتی ،توزیع حقوق و مسئولیتها را میان همکاران مختلف
موجود در شرکت ،مثل هیئت مدیره ،مدیران ،سهامداران
و دیگر ذینفعان تعیین میکند و نقشها و مسئولیتهای

ضرورت حاکمیت فناوری اطالعات
ضرورت حاکمیت فناوری اطالعات را میتوان به شرح زیر بیان
کرد:
 حاکمیت موثر فناوری اطالعات ،بازده سرمایة بیشتری راتضمین میکند.
 نظر به افزایش سرمایهگذاری (داخلی و خارجی) در زمینةفناوری اطالعات ،حصول اطمینان از بهینه بودن سرمایهگذاری
صورتگرفته با پیادهسازی مناسب حاکمیت فناوری اطالعات
صورت میپذیرد.
 فناوری اطالعات به صورت گستردهای در سازمانها مورداستفاده قرار میگیرد ،بنابراین کسبوکار سازمانها کامال
وابسته به فناوری اطالعات است .از این رو یکی از دغدغههای
مهم ذینفعان اصلی سازمان بوده و باید از انجام صحیح مسائل

جمعبندی
مباحث مربوط به حاکمیت در علم مدیریت در سال  1980از
آنجا آغاز شد که به سبب بزرگ شدن بنگاههای اقتصادی و به
تبع آن نیاز به اداره تخصصی آنها ،تفکیک مدیریت از مالکیت
شکل گرفت .این جداسازی باعث بهوجود آمدن منافعی در
دو گروه مدیران و مالکان شد که در یک جهت نبود و در
پارهای موارد در مقابل هم نیز قرار میگرفت .از همین رو نیاز
به مکانیزمهایی وجود داشت تا این روابط به گونهای اساسی
تعریف شوند و امکان سنجش عملکرد مدیران برای صاحبان
سرمایه محقق شود .در اینجا بود که تئوریهای حاکمیت به
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اطالعات ضروری است.
 اثربخشی و کارایی منابع سازمان.اهداف حاکمیت فناوری اطالعات
 -1همسویی استراتژیک :تالشها باید در جهت انطباق عملیات
و فعالیتهای فناوری اطالعات با دیگر عملیات سازمان باشد.
 -2خلق ارزش  :فرایندها باید در جهتی باشند تا این
اطمینان را فراهم کنند که فناوری اطالعات و دیگر
واحدهای عملیاتی ،وظایف تعهدشده را به صورت کامل
و منطبق با نیازمندیهای سازمان طوری ارائه کنند که
هزینههای مربوط به این خدمات در کمترین سطح،
امکانپذیر باشد.
 -3مدیریت ریسک  :مدیریت در تمام سطوح ،باید درک روشنی
از حداکثر ظرفیت تحمل ریسک سازمان ،نیازمندیهای انطباق
و شدت ریسکهای قابل توجه داشته باشند .عملیات فناوری
اطالعات همگام با سایر عملیات سازمان ،مسئول مدیریت
ریسک خود هستند.
 -4مدیریت منابع :با تکیه بر فناوری اطالعات ،باید
سرمایهگذاری بهینه و مدیریت مناسبی در قبال منابع

منظور ارائة روشی برای اداره سازمانها شکل گرفت .همانطور
که گفته شد ،حاکمیت در ابتدا به مکانیزمهای کنترلی مالکان
بر مدیران اطالق میشد ،ولی به مرور با پیچیده شدن ساختار
سازمانها و ایجاد شرکتهای هلدینگ به صورت گستردهتری
تعریف شد.
از طرف دیگر وقوف به ارزش اطالعات ،به عنوان دارایی
اصلی برای اداره شرکتهای امروزی و نیاز به حفظ و استفاده
اثربخش آن باعث شد تا مباحث حاکمیت و فناوری اطالعات
درهم گره خورده و حاکمیت فناوری اطالعات را به عنوان
بخشی از حاکمیت شرکتی شکل دهد .این امر به شکلگیری
جایگاهی بهنام مدیر ارشد اطالعات ( )CIOدر ساختار
سازمانی شرکتها انجامید که متولی استقرار حاکمیت فناوری
اطالعات در سازمان و تضمینکننده همسویی سیاستهای
فناوری اطالعات با اسناد باالدستی مانند استراتژیهای
تبیینشده است.
منابع:
مجموعه مقاالت و مطالب ارائهشده در نخستین همایش
ملی حاکمیت شرکتی (11و 12اردیبهشت )92
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تصمیمگیری در بحثهای مالی و کسبوکار را به صورت
اجمالی ،بیان میکند .با انجام این کار ،حاکمیت شرکتی،
ابزار دستیابی به اهداف و پایش عملکرد ،ساختار را مشخص
میکند .حاکمیت کسبوکار ،به عنوان بعد عملکرد حاکمیت
سازمان ،روی نقش هیئت مدیره در تصمیمگیری استراتژیک،
ممیزی ریسک و درک پیشرانهای عملکرد کسبوکار تمرکز
دارد .توجه به حاکمیت شرکتی همچنین این پرسش را ،که
آیا فناوری اطالعات برای پشتیبانی فرایندهای کسبوکار به
صورت مناسبی کنترل شده است یا خیر ،تقویت میکند .این
موضوع باعث توجه بیشتر به حاکمیت فناوری اطالعات در
بسیاری از سازمانها شده است .از آنجا که فناوری اطالعات
جزء اصلی عملیات سازمانها به شمار میرود ،حاکمیت
فناوری اطالعات نیز عنصر الینفک حاکمیت سازمان خواهد
بود .درواقع میتوان گفت که حاکمیت فناوری اطالعات بخشی
از حاکمیت سازمان است که هم در بخش حاکمیت کسبوکار
و هم در بخش حاکمیت شرکتی میتوانند مورد بررسی قرار
گیرند.
حاکمیت فناوری اطالعات به صورتهای مختلفی تعریف
میشود.
 ISACAدر  5 COBITحاکمیت فناوری اطالعات را به
صورت زیر تعریف میکند:
«حاکمیت فناوری اطالعات به عنوان ساختاری از ارتباطات
و فرایندها در جهت هدایت و کنترل سازمان ،به منظور
دستیابی به اهداف سازمان ،به وسیلة افزایش ارزش در
حین متوازنسازی ریسک در مقابل عایدی فناوری اطالعات
و فرایندهایش تعریف میشود».
در استاندارد  ITILحاکمیت فناوری اطالعات به صورت زیر
تعریف میشود:
«حاکمیت فناوری اطالعات چهارچوبی جامع از ساختارها،
فرایندها و سازوکارهای ارتباطی است .ساختارها دربرگیرندة
مسئولیتهایی مانند مدیریت فناوری اطالعات و کمیتههای
مختلف فناوری اطالعات هستند .فرایند به تصمیمگیریهای
استراتژیک و پایش اطالق میشود .سازوکارهای ارتباطی،
شامل مشارکت کسبوکار و فناوری اطالعات ،گفتوگوهای
استراتژیک و تسهیم یادگیری است».
جمعبندی مطالب گفتهشده را میتوان در قالب تعریف زیر
بیان کرد:
حاکمیت فناوری اطالعات ،بهترین تجارب برنامهریزی،
سازماندهی ،اخذ ،پیادهسازی ،ارائه و پایش و ارزیابی عملکرد
فناوری اطالعات را جهت حصول اطمینان از پشتیبانی
اهداف کسبوکار توسط اطالعات سازمان و تکنولوژیهای
مربوط ،ارائه میکند .حاکمیت فناوری اطالعات ،سازمان را
برای حداکثر بهرهگیری از مزایای اطالعات ،استفاده بهینه از
فرصتها و کاهش سطح ریسکهای فناوری اطالعات توانمند
میسازد.

مربوط به آن ،اطمینان حاصل کرد که تحقق این امر مهم،
شدیدا وابسته به پیادهسازی حاکمیت فناوری اطالعات خواهد
بود.
 ذینفعان اصلی باید از ارزشهایی که فناوری اطالعات برایآنها ایجاد میکند ،آگاهی یابند تا سرمایهگذاریها در این
حوزه با سهولت و اطمینان بیشتری صورت گیرد .همچنین
همسویی استراتژی کسبوکار با فناوری اطالعات از این طریق
مشخص شود.
 استقرار حاکمیت فناوری اطالعات احتمال موفقیتسرمایهگذاریهای انجامشده در زمینة فناوری اطالعات را به
صورت قابل توجهی افزایش میدهد.
 معموال مدیریت ارشد سازمان زمان کافی برای بررسی تمامیدرخواستهای سرمایهگذاری در زمینة فناوری اطالعات
را ندارد .بنابراین با تنفیذ اختیار تصمیمگیری درخصوص
اینگونه موارد با اجرای حاکمیت فناوری اطالعات و تهیة
دستورالعملهای مورد نیاز ،این مهم در کمترین زمان ممکن و
با دقت بیشتری صورت میپذیرد.
 به منظور ایجاد توازن بین سود ناشی از سرمایهگذاری فناوریاطالعات و ریسک فناوری اطالعات ،استقرار حاکمیت فناوری

حیاتی فناوری اطالعات شامل برنامههای کاربردی ،اطالعات،
زیرساخت و افراد داشته باشد .حاکمیت اثربخش به بهینهسازی
این موارد کمک میکند.
 -5سنجش عملکرد :فرایندها باید در جهت پیگیری و
پایش پیادهسازی استراتژی ،اجرای پروژهها ،استفاده منابع و
عملکرد فناوری اطالعات باشند .مکانیزمهای حاکمیت فناوری
اطالعات ،باید استراتژیهای پیادهسازی را به فعالیتها و
سنجههای رسیدن به این اهداف ترجمه کند.

بورس
برای نظرخواهی از فعاالن بازار سرمایه:

سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد
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اهداف راهبردی ،اقدامات راهبردی،
دستگاههای مسئول ،خروجیهای
قابل انتظار ،زمان اجرای برنامهها
و درنهایت دستگاههای اجرایی
و واحدهای همکار برای به اجرا
گذاردن برنامههای آتی بازار
سرمایه در قالب «سند راهبردی
سازمان بورس اوراق بهادار» اواسط
مردادماه گذشته توسط پایگاه
اطالعرسانی وزارت اقتصاد و امور
دارایی (شادا) منتشر شد .این سند
که برای دریافت نظر کارشناسان
و فعاالن بازار سرمایه منتشر شده
است ،حاوی رئوس برنامههای
تدوینشده بلندمدت و میانمدت
این سازمان درجهت پویایی بیشتر
آن است.

این برنامهها در راستای سیاستهای هفتگانه وزارت
امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده که عبارتاند از :تامین
مالی پایدار دولت و کاهش اتکای بودجة دولت به درآمد
نفتی ،افزایش توان ثروتآفرینی کشور ،تقویت انضباط،
سالمت و شفافیت مالی ،اداری ،ارتقای همافزایی درون
سازمانی و همکاری فراسازمانی ،مشارکت فعال و موثر در
سیاستگذاری و قانونگذاری ،توسعه هدفمند سرمایههای
انسانی و سازمانی و ایجاد و یکپارچهسازی سامانههای
اطالعات مدیریتی و عملیاتی.
در این برنامهها همچنین در قالب این هفت محور بیش
از  243هدف راهبردی استخراج شده است که برای هر
هدف ،اقدامات راهبردی معینی تعریف شده است .مسئول
اجرایی هر هدف مشخص شده ،زمان آغاز و پایان طرح با
تاریخهای دقیقی تعیینشده و خروجیهای ملموس و قابل
انتظار آن نیز تعریف شدهاند .درعین حال واحدهای همکار
با هر هدف در مجموعة وزارت اقتصاد و خارج از آن نیز
مشخص شدهاند.
در توضیح عمومی درخصوص برنامههای راهبردی پیشنهادی
سازمان بورس اوراق بهادار آمده است:
دستیابی به اهداف کمی برای بسیاری از برنامههای سیاستی
پیشبینیشده در بازار سرمایه متاثر از عوامل درونزا و برونزا
است .آنچه برای سازمان بورس قابل اجرا و قابل تکلیف شدن

است ،در حیطه اختیارات آن (عوامل درونزای بازار سرمایه)
قابل تعریف است.
در توضیح عمومی این برنامهها همچنین آمده است :احصای
سایر عوامل (برونزا) موثر بر نتیجه ،توسط سازمان بورس
اوراق بهادار انجام خواهد شد .سپس تعیین تکلیف برای
همکاری سایر نهادهای ذیربط در دستیابی به اهداف
ذکرشده مستقیما توسط مقامات عالی یا با تعریف مقررات
جدی امکانپذیر خواهد بود .بنابراین الزم است بسیاری از
بخشهای دیگر دولتی و غیردولتی نیز اقدامات موثر خود را
به انجام رسانده باشند تا به همراه تکالیف انجامشده سازمان
به هدف مورد نظر دست یازیده شود .در نتیجه اینگونه
اهداف ،هدف کمی مختص به سازمان بورس و اوراق بهادار
نیست .برای مثال در صورت عدم تصویب انتشار ساالنة 30
هزار میلیارد ریال الیحة بودجه و عدم تمایل خزانهداری
کشور مبنی بر انتشار  30هزار میلیارد ریال اوراق خزانة
اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار مقصر نخواهند بود.
سازمان بورس در دستیابی به این اهداف نقش یاریرسان
و کمککننده را ایفا خواهد کرد .این امر در قالب بسترسازی
زیرساختها (اعم از مقررات و فناوری اطالعات و )...و
زمینهسازی حضور (انتشار) با شکلگیری نهاد قابل تصور
است.
یکی از اهداف راهبردی در این سند مشارکت در انتشار

سهام به ارزش بازار و حذف ضامن اصل و سود اوراق
بهادار به منظور افزایش ظرفیت انتشار اوراق اشاره
کرد.
مشارکت در تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری در
داراییهای ارزی هدف راهبردی تعیین شده است.
این هدف با جلب موافقت بانکمرکزی برای تشکیل
صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای ارزی و تنظیم

متناسب مقررات معامالت ارز صورت خواهد گرفت.
تحقق هدف راهبردی توسعة صندوقهای سرمایهگذاری
در زمین و ساختمان در تعامل با وزارت راه و
شهرسازی ،شهرداریها و سازمانهای تابعه و همچنین
شرکتهای ساختمانی برای جلب مشارکت آنها در
تاسیس صندوقهای زمین و ساختمان باید صورت
گیرد .همچنین هدف راهبردی توسعة صندوقهای
سرمایهگذاری در ساخت پروژة تولیدی باید با تنظیم

نهاد بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار از دیگر
اهداف راهبردی هستند .هدف راهبردی صدور
گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نرمافزارهای
معامالت برخط با اقدام راهبردی تعامل با مرکز
ریشة گواهی امضای الکترونیکی به منظور دریافت
مجوز افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی
بازار سرمایه صورت میگیرد.
نقل از دنیای اقتصاد 13 -مرداد 93

هدف راهبردی افزایش سهام
شناور آزاد شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس تهران متناسب با
مقررات مربوط ،رشد ارزش
معامالت نقد در بورس کاالی ایران
به میزان ساالنه پنج درصد بیش
از تورم و پذیرفتن قطعی سازمان
بورس بهعنوان عضو دائم نهاد
بینالمللی کمیسیو نهای اوراق
بهادار از دیگر اهداف راهبردی
هستند
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اوراق خزانة اسالمی مندرج در بودجة کل کشور توسط
دولت است که در این راستا اقداماتی درخصوص تعامل
با دولت ،بانک مرکزی و مجلس در تعیین خصوصیات
اوراق بهادار دولتی الزم است.
همچنین مشارکت در انتشار اوراق مشارکت و سایر
اوراق بهادار غیرمشارکتی توسط دولت با اقدام به
پذیرش اوراق بهادار دولتی در بازارهای سازمانیافته
تحت نظارت الزم است؛ مشارکت در انتشار اوراق سلف
نفتی توسط دولت نیز از دیگر اهداف راهبردی این سند
در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از سند مزبور ،ارتقای ارزش معامالت
امالک و مستغالت بازار دستگاههای دولتی از طریق
اقدام به کمک به بورس کاالی ایران برای آمادهسازی
سختافزارها و نرمافزارهای معامالتی برای امالک
و همچنین بررسی امیدنامهها ،گزارشها و اسناد
اطالعات ارائهشده به منظور صدور مجوز عرضة امالک
و مستغالت در بورس صورت خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این سند تامین منابع مالی کوتاهمدت
شرکتها از طریق ابزارها و نمادهای مالی طراحیشده
توسط سازمان بورس بهعنوان هدف راهبردی در نظر
گرفته شده که در این راستا ،طراحی ابزارهای تامین مالی
کوتاهمدت نظیر اوراق مرابحه ،مضاربه و جعاله ،طراحی
صندوقهای تامین مالی کوتاهمدت ،طراحی صندوقهای
خرید دین ،تعریف مشوقهای ممکن برای انتشار ابزارهای
تامین مالی کوتاهمدت و تشکیل نهادهای مالی تامین مالی
کوتاهمدت و تعریف مقررات در رویههای الزم برای پذیرش
اوراق بهادار کوتاهمدت و واحدهای صندوقهای تامین
مالی کوتاهمدت از اقدامات الزم در تحقق این هدف ذكر
شده است.
افزون بر این افزایش ارزش سرمایهگذاری غیرمستقیم
خارجی در بازارهای اوراق بهادار متشکل از دیگر اهداف
این سند است که در این راستا الزم به اقدام درخصوص
تکمیل پروندة استفاده از زبان گزارشگری تجاری
توسعهپذیر ) (XBRLاست.
دیگر هدف راهبردی این سند مشارکت در انتشار اوراق
غیرمشارکتی شرکتی است؛ طراحی انواع اوراق بهادار
غیرمشارکتی و پیشنهاد آن به شورای عالی بورس
برای تصمیم ،مذاکره با بانک مرکزی و دولت بهمنظور
هماهنگی در تعیین نرخ سود اوراق بهادار غیرمشارکتی
متناسب با ریسک ،حذف ضامن جبران خسارت در
انتشار اوراق بهادار غیرمشارکتی بهمنظور افزایش
ظرفیت انتشار اوراق ،پیشنهاد اصالحات الزم در قانون
بازار اوراق بهادار در زمینة مقررات افشای اطالعات
ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان بورس ،تسهیل
و کاهش تشریفات غیرضروری درخصوص عرضه عمومی
اوراق بهادار ،تاسیس موسسات رتبهبندی و الزام ناشران
به رتبهبندی اوراق غیرمشارکتی ،طراحی اوراق بهادار
غیرمشارکتی قابل تبدیل به سهام و طراحی اوراق
بهادار غیرمشارکتی با نرخ سود ،شناور از اقدامات الزم
درخصوص این هدف عنوان شده است.
افزون بر این تامین مالی از طریق افزایش سرمایة شرکتهای
ثبتشده و توسعه مشارکت در انتشار اوراق مشارکت
شرکتهای ثبتشده از دیگر اهداف این سند است.
افزایش تامین مالی در بازار اولیه نیز یکی از مهمترین
اهداف این سند است که از اقدامات راهبردی الزم
در این راستا میتوان به تشویق شرکتهای مادر به
سرمایهگذاری در شرکتهای جدیدالتاسیس ،پیشنهاد
اصالحات الزم در قانون تجارت برای تسهیل انتشار

مقررات صندوقهای پروژه صورت گیرد .از سوی
دیگر تحقق افزایش ارزی اوراق بهادار تحت مدیریت
صندوقها و سبدگردانها بهعنوان دیگر هدف راهبردی
مورد تاکید قرار گرفته است.
در سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار بر لزوم
افزایش تعداد سرمایهگذاران در اوراق بهادار نسبت به
کل جمعیت تاکید شده است .هدف راهبردی که باید
از طریق افزایش تعداد کدهای سهامداری از طریق
برنامههای آموزشی ،استقرار تابلوهای صندوقهای
قابل معامله و تسهیل در معاملة آن ،افزایش تعداد
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در جهت جذب
سرمایة افراد ریسکگریز صورت گیرد .همچنین
گسترش فیزیکی بازار سرمایه به اقصینقاط ایران،
پیوستن به بازارهای منطقهای و جهانی و امکان انجام
معامالت سهام عدالت در بازار سرمایه از دیگر اقدامات
راهبردی این هدف در نظر گرفته شده است.
افزایش ثابت ارزش بازار اوراق بهادار متشکل از تولید
ناخالص داخلی نیز از طریق افزایش تعداد شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس و فرابورس صورت خواهد گرفت.
هدف راهبردی افزایش سهام شناور آزاد شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس تهران متناسب با مقررات
مربوط ،رشد ارزش معامالت نقد در بورس کاالی
ایران به میزان ساالنه پنج درصد بیش از تورم و
پذیرفتن قطعی سازمان بورس بهعنوان عضو دائم

سرمايه
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بستة حمايتي دولت براي
خروج غيرتورمي از رکود در
چند روز گذشته نقل محافل
اقتصادي بوده است و هر کدام
از کارشناسان اقتصادي به
نحوي اين بسته را مورد تحليل
و ارزيابي قرار ميدهند .به نظر
ميرسد که بورس نيز نميتواند
نسبت به اين بسته بيتفاوت
باشد .متن زير درواقع بررسي
اين اقدام دولت از منظر بازار
سرماية کشور است.
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نقش بازار سرمايه در خروج غيرتورمي از رکود

برنامة مذکور طوري طراحي شده که
خوشبيني زيادي را به فعاالن و سرمايهگذاران در
بازارهاي مختلف ندهد .در اين راستا در گزارش
آمده است که تنگناي مالي ،کاهش تقاضاي داخلي
و کاهش سرمايهگذاري در کنار تحريمهاي ظالمانه
بهعنوان موانعي جدي بر سر راه فرايند خروج از
رکود مدنظر هستند که دو عامل از اين چهار عامل
در سال  1393بهعنوان عواملي دور از دسترس قابل
شناسايي هستند؛ چراکه با نگاهي واقعبينانه ،به
نظر ميرسد بخش عمدة محدوديتهاي موجود در
مبادالت مالي و تجاري که در نتيجة تحريم بهوجود
آمده است ،در سال  1393همچنان پابرجا باشد.
اثر افزايش سرمايهگذاري بر رشد نيز حداقل با
يک سال تاخير ظاهر ميشود و از آنجاييکه رشد
سرمايهگذاري در سال گذشته منفي بوده است،
نميتوان بر ايفاي نقش اين عامل براي خروج از

رکود در سال  1393تاکيد کرد.
بر اين اساس سرمايهگذاران حداقل براي سال
مالي  1393نبايد انتظار جهش اقتصادي و رونق
فراوان در اقتصاد داشته باشند .اين در شرايطي
است که وزير صنعت ،نرخ رشد صنعت در دولت
قبل را منفي  ۱۲درصد اعالم کرد و خبر داد
که نرخ رشد اقتصادي ايران از منفي  ۵.۸درصد
به منفي  ۲.۲درصد کاهش يافته است .آقاي
نعمتزاده روز چهارشنبه هشتم مرداد گفت :در
دولت قبل نرخ رشد اقتصادي منفي  ۵.۸درصد
بود ،اين رقم در دولت تدبير و اميد ابتدا به منهاي
شش درصد و اکنون به منهاي  ۲.۲درصد رسيده
است .بانک مرکزي در تيرماه امسال اعالم کرد
که رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهة سوم
سال گذشته بدون محاسبه نفت منفي  ۴.۲درصد
و با احتساب نفت منفي  ۳.۳درصد بوده است .از

اين روي شايد تحليل دولت در باب گشايش آرام
فضاي رشد اقتصادي به دليل رشدهاي منفي قبل
بوده است که در ابتدا ميبايد به صفر برسند و
بعد مثبت شوند که همين امر؛ فرايندي زمانبر
است.

دولت در اين برنامه قصد دارد که فضاي کل
اقتصاد را با بهبود همراه کند و با کاهش هزينههاي
مبادالتي شرکتها و صنايع و کاهش بهاي تمامشده
توليدکنندهها ،پيشبينيپذيري را در اقتصاد افزايش
دهد و توليدکنندگان را به تحريک و افزايش توليد
وادارد .در اليحه آمده است که رسالت اصلي
سياستهاي اقتصاد کالن تامين فضاي با ثبات از
نظر تورم ،بازار ارز و وجود بودجة متوازن است که
منجر به پيشبينيپذيري بيشتر آينده خواهد شد
که اين مهم منجر به کاهش هزينههاي معامالتي و

فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد ميشود.
بنابراين مجموعه سياستهاي ثبات اقتصاد کالن و
سياستهاي بهبود محيط فضاي کسبوکار سبب
خواهد شد .در اين صورت انتظار داريم دولت از
هرگونه سياستهاي تغيير قيمتي شوکي و يکباره
پرهيز کند و سعي در برنامههايي براي کاهش نقش
دولت در اقتصاد و کاهش هزينههاي توليد داشته
باشد.

ارز به توليدکنندگان ،هزينههاي مبادالتي آنها
را کاهش دهد .براي نمونه در سياستهاي ارزي،
کاهش هزينههاي جانبي نقلو انتقال ارز و بازبيني
در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادالت ارزي
از اولويتهاي دولت به شمار ميرود .اين سياست
خبر مطلوبي ،هم براي صادرکنندگان مانند گروه
پتروشيمي و هم براي واردکنندگان در اقتصاد مانند
گروه خودرو و دارو به شمار ميآيد.

عمده سياست دولت در بخش کنترل تورم،
تاکيد بر سياستهاي پولي است و دولت در نظر
دارد که با انضباط پولي و کنترل نقدينگي ،تورم را
کنترل کند .در اين مسير کاهش تورم از بازار کاال
عبور نميکند و در بخش قيمتگذاري دولت نظر به
کنترل قيمتها ندارد .در اين برنامه اشاره شده است
که سياست آزادسازي کامل نرخ محصوالت تا پايان
سال  1393براي تمامي کاالها به استثناي کاالهاي
اساسي و انحصاري مدنظر دولت است .از اين رو
واگذاري فرايند تعيين قيمت به بازار از سياستهاي
دولت در اين اليحه خواهد بود.

کاهش هزينههاي مالياتي براي بخشهاي
توليدي از جمله سياستهاي دولت در برنامة تازه
به شمار ميآيد .براي نمونه يکسانسازي نرخ ماليات
بر حقوق کارکنان بخش خصوصي با کارکنان دولتي
و کاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي
و حذف ماليات تکليفي فعاليتهاي پيمانکاري و
کاهش نرخ موثر ماليات اشخاص حقوقي و اصالح
ساختار استهالکات مالياتي و اعطاي معافيت مالياتي

در بازار پول انتظار کاهش تورم و به تبع آن
کاهش نرخ بهرة بانکها از جمله سياستهاي مدنظر
دولت است .در گزارش آمده است که رويکرد اصلي
ت پولي ،انضباط پولي و کنترل
دولت در حوزه سياس 
افزايش پايه پولي با هدف افزايش ثبات اقتصاد کالن،
تداوم روند کاهندة تورم و پيشبينيپذيري تحوالت
آتي اقتصاد کالن کشور است .در اين مدار اصالح
و انعطاف در نرخهاي سود بانکي متناسب با تورم
انتظاري و فراهم کردن زمينة رقابت بين بانکها
و يکسانسازي و کاهش تدريجي نسبت سپردة
قانوني بانکها متناسب با تحوالت نرخ تورم از جمله
سياستهاي دولت در بازار پول است که معنايي جز
کاهش نرخ بهرة همزمان با افت نرخ تورم ندارد.

به تجديد ارزيابي داراييها از جمله برنامههاي دولت
در بخش مالياتها به شمار ميرود .اثرات اين
مالياتها که برخي ميبايد با تغيير قانون اجرايي
شوند ،کاهش هزينههاي شرکتها در بخش توليد
فوالد ،نفت ،معادن است که در شرايط کنوني به زعم
خصوصی بودن ،بعضا با محاسبات مالياتي دولتي،
هزينه پرداخت ميکنند.
همچنين با وضع ماليات بر سود سرمايهاي
( )Capital Gains Taxدر امالک و مستغالت
دولت قصد کنترل سوداگري در بازار مسکن را دارد.
در اين بازار دولت تاکيد بر ساخت غيرسوداگرانه و
مصرفي را مد نظر دارد.
پرداخت بدهيهاي دولت خبر خوبي براي
بانکهاي دولتي و پيمانکاران به شمار ميآيد .در
اين مسير دولت قصد دارد بدهياش را به صورت نقد
يا سهام به طلبکاران پرداخت کند .پرداخت از طريق

کاهش نگرانيهاي توليدکنندگان با
اطمينانبخشي تامين خوراک و حذف جدي
بوروکراسي دستوپاگير و تسهيل در اخذ مجوزها از
نقاط قوت در مسير کاهش هزينههاي توليدکنندگان
در اليحة دولت به شمار ميآيد که در سياستهاي
جديد مورد عنايت قرار گرفته است .براي نمونه
مکلفکردن همه دستگاههاي اجرايي به احصای و
اصالح تمامي مصوبات ،آييننامهها و بخشنامهها و
دستورالعملهاي داخلي و رويههاي اجرايي مزاحم و
مخل کسبوکار ظرف مدت چهار ماه و ثباتبخشي
به محيط کالن سرمايهگذاري در فعاليتهايي که
دولت تامينکننده انحصاري مواد اوليه است ،از طريق
عقد قراردادهاي  10ساله تامين مواد اوليه ميتواند
خبر خوبي براي شرکتهاي پتروشيمي ،پااليشگاهي
و معدني در بازار سهام باشد که هر ساله در فصل
بودجه با نگراني به مجلس و دولت مينگرند.
ايجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات
غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانکي و کاهش
پيشدريافت  LCبراي واردات کاالها و خدمات در
روز گشايش حداکثر به ميزان  30درصد از جمله
مواردي است که نشان از تالش دولت براي کاهش
هزينههاي توليد در اقتصاد دارد و در ميانمدت
منجر به کاهش هزينههاي توليد ميشود.
در اليحة جديد ،نگاه تاز هاي به را هاندازي
معامالت اوراق مشارکت دولتي در اين بازار
شده و بازار سرمايه به محلي براي تامين مالي
مبدل شده است .در اين راستا توصيه شده که
بازار سرمايه که در حال حاضر نقشي محدود در
تامين مالي بر عهده دارد ،با طراحي ابزارها و
نهادهاي جديد ،بار بيشتري را در تامين منابع
براي سرمايهگذاري ،بهويژه در بنگا ههاي بزرگ،
به دوش بکشد .در اين مسير اجازه خريد و
فروش اوراق بهادار دولتي به قيمت بازار ،حذف
تضمين بازخريد اوراق بهادار دولتي توسط
بانکها و تامين نقدشونگي آ نها از طريق بازار
ثانويه اوراق بهادار ميتواند بازار تاز هاي را براي
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در بازار ارز ،دولت تاکيد بر رشد ماليم
ارز و عدم ثبات آن دارد که اين مهم خبر خوبي
براي صادرکنندگان محسوب ميشود .در برنامة
دولت آمده است که سياستهاي ارزي دولت در
سال  1393بر مبناي کاهش نوسانات نرخ ارز،
حفظ رقابتپذيري بنگاههاي داخلي در مقابل
بنگاههاي خارجي ،زمينهسازي براي اجراي برنامه
يکسانسازي نرخ ارز تا پايان سال  94و تسهيل
دسترسي به خدمات ارزي استوار است .تداوم روند
کاهشي نرخ تورم ،بهطور طبيعي به ثبات نرخ ارز
حقيقي کمک خواهد کرد .بنابراين کاهش نوسانات
نرخ ارز ،ايجاد شرايط مساعد براي يکسانسازي نرخ
ارز ،حفظ قدرت رقابت بنگاههاي داخلي و افزايش
گسترة خدمات ارزي ،رويکردهاي اصلي دولت را
براي تدوين سياستهاي ارزي ،در جهت تسريع
فرايند خروج از رکود تشکيل ميدهند .انتظار داريم
که دولت هر ساله نرخ ارز را بسته به نرخ تورم با
تغييراتي همراه کند و با در اختيار گذاشتن آسان

در بازار ارز ،دولت تاکيد بر
رشد ماليم ارز و عدم ثبات آن
دارد که اين مهم خبر خوبي
براي صادرکنندگان محسوب
ميشود .در برنامه دولت
آمده است که سياستهاي
ارزي دولت در سال 1393
بر مبناي کاهش نوسانات
نرخ ارز ،حفظ رقابتپذيري
بنگا ههاي داخلي در مقابل
بنگا ههاي خارجي ،استوار
ا ست

اوراق خزانه يا تسويه بدهي با بدهي طلبکاران به
بخشهاي مختلف دولتي ميتواند خبر خوبي حداقل
براي ميانمدت پيمانکاران بزرگ مانند مپنا که
مطالبات فراوان از دولت دارند ،در بورس تهران به
شمار آيد .اما سياستهاي اعالمي تهاتر بدهيهاي
دولت از محل بدهيهاي مالياتي و انتقال بدهيهاي
سازمانها و شرکتهاي دولتي که به موجب
تکاليف قانوني يا دولتي ايجاد شده است ،به حساب
بدهيهاي دولت و تسويه بدهي اشخاص حقوقي
غيردولتي به دولت با مطالبات آنها از شرکتهاي
دولتي و توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت
از اشخاصي که مطالبات متقابل از دولت دارند ،خبر
مناسبي براي شرکتهاي طلبکار از دولت حداقل در
ميانمدت به شمار ميآيد.

اوراق مشارکت در بورس باز کند.
حضور سرمايهگذاران خارجي در بازار نيز از
ديگر برنامههاي اين اليحه است .بر اين بنيان تسهيل
و تکميل مقررات سرمايهگذاري خارجي در اوراق
بهادار به صورت سبد دارايي ،اصالح و تکميل مقررات
افتتاح حساب بانکي و دريافت ساير خدمات بانکي
توسط سرمايهگذار خارجي و ايجاد صندوقهاي
سرمايهگذاري ارزي براي جمعآوري و بهکارگيري
منابع ارزي خارج از نظام بانکي ميتواند بازار سرمايه
را با منابع خارجي آشتي دهد.
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قراردادهاي آپشن نيز از ديگر توصيههاي
اليحة جديد براي آرامشبخشي بورس تهران است.
در اين مسير گمانههاي آزادسازي در بازار سهام و
حذف محدوديتهاي معامالتي کنوني ميتواند از
نتايج سياستهاي تازه در اليحة دولت باشد .در
اين اليحه تقويت و تعميق بازار ثانوية اوراق بهادار
از طريق تقويت معامالت اختيار معامله روي سهام،
فروش استقراضي و خريد اعتباري ،تقويت و تعميق
بازارگرداني اوراق بهادار و تقويت صندوق توسعۀ بازار
سرمايه و ايجاد صندوق تثبيت ريالي خواسته شده
است.
تشخيص و تعيين صنايع پيشرو در اقتصاد
که منجر به رشد سريع اقتصادي در کشور شود،
در اليحة مذکور تحت عنوان صنايع پيشران و
کمک به آنان از جمله تاکيدات اليحه تازه است.
در اين مسير ،بخش انرژي شامل نفت ،گاز،
پتروشيمي و فرآورد ههاي نفتي بهعنوان يکي
از مهمترين بخشهاي پيشران اقتصاد ايران مد
نظر قرار گرفته است .از اينروي سياستهايي
براي تحريک اين صنعت مدنظر قرار گرفته است
که ميتواند براي بخشهاي پيمانکاري ،برقي و
حملونقل ريلي در بورس تهران پربازده باشد .براي
نمونه گازرساني به  2.5ميليون خانوار روستايي و
شهرهاي کوچک با برآورد هزينة حدود  10هزار
ميليارد تومان ،گازرساني به استان سيستان با
برآورد هزينة حدود دو ميليارد دالر ،افزايش
عملکرد حمل بار و مسافر در سيستم راهآهن با
برآورد هزينة حدود  10ميليارد دالر ،عقد قرارداد
تا سقف يکصد و بيست هزار ميليارد ريال به روش
بيع متقابل با سرمايهگذاران بخشهاي خصوصي
و دولتي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت
داخل اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاهها
با اولويت بخش بخار در نيروگاههاي چرخة
ترکيبي ،توسعة استفاده از انرژيهاي تجديدپذير،
کاهش تلفات ،بهينهسازي و صرفهجويي در مصرف
سوخت مايع ،جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا
فرآوردههاي نفتي و افزايش سهم صادرات برق ،از
جمله اين طرحهاست.
پيشبيني سرمايهگذاريهاي گسترده در بخش

نفت و گاز که پيشتر در اليحه بودجه سال 93
ارائه شده ،در اليحه تازه ميتواند تاکيد مجدد به
افق افزايش توليد گاز نفت و ميعانات گازي باشد که
خبر خوبي براي شرکتهاي پتروشيمي دچار کمبود
خوراک مانند هولدينگ و پتروشيمي جم محسوب
شود .در اين اليحه آمده است که سياستها براي
افزايش توليد و پااليش گاز طبيعي از ميدان مشترک
پارس جنوبي به ميزان 100ميليون متر مکعب در

حضور سرمايهگذاران
خارجي در بازار نيز از
ديگر برنامههاي اين
اليحه است .بر اين بنيان
تسهيل و تکميل مقررات
سرمايهگذاري خارجي در
اوراق بهادار به صورت سبد
دارايي ،اصالح و تکميل
مقررات افتتاح حساب
بانکي و دريافت ساير
خدمات بانکي توسط
سرمايهگذار خارجي و ايجاد
صندو قهاي سرمايهگذاري
ارزي براي جمعآوري و
بهکارگيري منابع ارزي خارج
از نظام بانکي ميتواند بازار
سرمايه را با منابع خارجي
آشتي دهد
سال  93و  100ميليون متر مکعب در سال ،94
افزايش توليد نفت خام از ميدانهاي مشترک غرب
کارون در جهت تحقق حداقل  700هزار بشکه در
روز ،افزايش توليد ميعانات گازي با اولويت برداشت از
ميدان پارس جنوبي در جهت رسيدن به حداقل يک

ميليون بشکه در روز در برنامهها قرار دارد.
توسعه خطوط انتقال گاز خبر مطلوبي براي
شرکتهاي لولهساز به شمار ميآيد .در اين اليحه
سياستها متمرکز بر شروع به احداث خطوط جديد
 IGATبراي انتقال گاز توليدي و افزايش صادرات
گاز طبيعي از طريق خط لوله به ميزان  500ميليون
دالر در سال ميتواند سبب بهبود کسب و کار
لولهسازي اهواز و سديد شود.
سياستهاي توسعهاي براي گردشگري نيز
از عوارض سياستهاي جديد دولت در اليحه به
شمار ميرود .براي مثال اقدام و پيگيري وزارت
امور خارجه براي راهاندازي باجههاي صدور ويزاي
مسافري و تجاري در مبادي ورودي و لغو رواديد
براي بازرگانان کشورهاي هدف ميتواند منجر به
بهبود ورود خارجيها به کشور شود.
جهت تخصيص کارآمد منابع بانکي به بنگاههاي
توليدي معيارهايي در نظر گرفته شده که ميتواند
براي بسياري از شرکتهاي بورسي مطلوب باشد،
زيرا که داراي ويژگيهاي مورد نظر است .براي نمونه
برخي از اين معيارها شامل صنايع با ارزش افزوده
بيشتر ،صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي
صادرکنندگان مواد اوليه و خام ،واحدهاي بستانکار
دولت ،دارا بودن صورتهاي مالي حسابرسيشده يا
جريان نقدي قابل قبول است.
توسعة فعاليت ليزينگ با اولويت کاالهاي
بادوام و سرمايهاي از ديگر بندهاي اليحة جديد است
که براي شرکتهاي ليزينگي بورس تهران خبر خوبي
به شمار میآيد.
در مجموع اليحه مذکور ،خبر خوبي براي اقتصاد
ايران و بازار سهام به شمار ميآيد که انتظار ميرود
اثرات مطلوبش را در ميانمدت و احتماال طي سه
سال برجاي گذارد.

بورس
فدراسيون جهاني بورسها براي نيمة نخست
سال جاري ميالدي گزارش داد

بورسها

خوب نفس
ميکشند

مجموع ارز ش بور سهاي
بينالمللي رشد شش درصدي را
در نيمه نخست سال  2014نشان
ميدهد.
هر چند در گوشه و کنار جهان
آتش جنگ شعلهور شده است،
اما بازار سرماية جهاني رشد خود
را مديون حرکت مثبت شاخص
بورس در کشورهاي حوزة آمريکا و
اقيانوسيه است
 2008به حساب ميآيد .اين شاخص از پايان دسامبر 2011
بهطور مرتب در حال افزايش بوده است .اوت  2008آغاز
يک اتفاق اقتصادي در جهان بود که از آن روز تا به حال
قيمتهاي نفت نيز رشدهاي سرسامآوري را تجربه کردهاند
و از سوي ديگر بسياري از کشورهاي جهاني نيز گرفتار
رکودهاي پيچيدهاي بودهاند .ارزش  69تريليون دالري يک
پالس مثبت ديگر براي اقتصاد جهاني محسوب ميشود
که سرمايهگذاران و شرکتهاي سرمايهگذاري نبايد نسبت
به آن بيتفاوت باشند .اين گزارش اوضاع بورس تهران را
نيز مثبت ارزيابي کرده است .به عبارتي ميتوان گفت که
فعاالن اقتصادي با تحليل محتواي گزارش فدراسيون جهاني
بورسها ميتوانند به جغرافياي جديدي براي سرمايهگذاري
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چند روز پيش فدراسيون جهاني بورس آخرين گزارش خود را
از اوضاع بورسهاي جهان در شش ماهة نخست سال جاري
ميالدي اعالم کرد؛ سالي که بر خالف نظر بسياري از کارشناسان
جهاني از همان روزهاي نخست تا امروز تبوتاب زيادي را در
بسياري از نقاط جهان تجربه کرده است و در حال حاضر نيز
اين تجربيات نه چنان خوشايند ادامه دارد .ماجراي روسيه و
اوکراين در گوشهاي از اروپا و ماجراي حمله داعش به عراق در
خاورميانه و همچنين سناريوي توحش صهيونيستها در حمله
به غزه باعث شده است که در خيلي از نقاط جهان شاخصهاي
اقتصادي اوضاع مطلوبي را نشان ندهند .با اين همه ،اما آنطور که
فدراسيون جهاني بورسها مينويسد ،مجموع ارز ش بورسهاي
بينالمللي رشد شش درصدي را در نيمة نخست سال 2014
نشان ميدهد که به اعتقاد کارشناسان رشد قابل مالحظهاي
است .يک کارشناس بازار سرمايه در اين باره به ما ميگويد که
هر چند در گوشه و کنار جهان آتش جنگ شعلهور شده است،
اما بازار سرماية جهاني رشد خود را مديون حرکت مثبت شاخص
بورس در کشورهاي حوزة آمريکا و اقيانوسيه است .با اعتقاد اين
کارشناس بازار سرمايه ،بورس در اين مناطق حرف نخست را
در اقتصاد ميزند و به شکل بسيار مولدي به حيات خود ادامه
ميدهد .به همین دلیل شاهد هستيم که به محض بهتر شدن
شاخصهاي اقتصادي در اين مناطق ،شاخص بورس آنها
نيز حرکت صعودي داشته است .اين نکته را به نحوي گزارش
دبيرخانة  WFEتاييد ميکند وعلت اصلي اين رشد را صعود
هشت درصدي اين شاخص در بورسهاي منطقة آمريکا و سپس
رشد پنج درصدي در منطقة آسيا – اقيانوسيه اعالم کرده است.
بر اساس اين گزارش بورسهاس آسيا ،اروپا و خاورميانه کمترين
نقش را در صعود جهاني شاخص بورس داشتهاند؛ البته با اين
وجود باز هم شاخص بورس در مناطق مورد نظر بر اساس گزارش
فدراسيون جهاني بورسها مثبت رقم خورده است .در نيمة
نخست سال جاري ،شاخص بورس در منطقة اروپا – خاورميانه
– آفريقا با سه درصد رشد همراه بوده است.
گفتني است ،رشد منطقة اخير نسبت به دورة مشابه سال
گذشته  22درصد بوده ،درحاليکه رشد متوسط جهاني
نسبت به شش ماهة دوم  2013تنها  15درصد است.
به نظر ميرسد باوجود باال گرفتن جو خشونت در اين مناطق
هنوز گردنههاي اقتصادي بهخوبي فعاليت ميکنند .بر اساس

همين اطالعات فدراسيون جهاني بورس سرمايهگذاران
ميتوانند نتيجه بگيرند که همچنان سرمايهگذاري در بخشي
از نقاط آسيا ،خاورميانه و اروپا ميتواند مفيد باشد .حتما
شاخصهاي اقتصادي براي جذب سرمايه در اين مناطق
کارکرد مطلوبي داشتهاند که بورسهاي آنها سه درصد رشد
در شش ماه نخست سال جاري ميالدي و  22درصد رشد
نسبت به دورة مشابه سال قبل را نشان ميدهند .در اين
گزارش همچنين آمده است ،مجموع ارزش بازار بورسهاي
عضو فدراسيون جهاني بورسها در پايان ماه ژوئن سال جاري
به  69تريليون دالر بالغ شد که بيشترين ميزان از ژانوية

در خارج و داخل کشوري دست يابند .چون بر اساس اين
گزارش باوجود آشوبهاي فراوان در جهان ،اما بورسها خوب
نفس ميکشند و به کار خود ادامه ميدهند.
گردش معامالت بورسهاي عضو نيز پس از افتي اندک (منهاي
دو درصد) در نيمة دوم سال  2013در اين دوره بهبود يافت و در
نيمة اول سال جاري  10درصد رشد داشته است؛ اگرچه ارزش
مجموع معامالت بازار سهام اعضاي فدراسيون در نيمة نخست
 2014به  30تريليون دالر رسيده است ،هنوز رکورد معامالت
سال  2008دور از دسترس به نظر ميرسد.
اعضاي  WFEدر نيمه اول سال مورد اشاره  47تريليون دالر
سهام معامله کرده بودند که اين ميزان از آن تاريخ تاکنون
بيسابقه بوده است .با وجود کاهش تعداد عرضههاي اوليه
در نيمة نخست سال جاري ،در مقايسه با شش ماه گذشته
به ميزان  11درصد ( 625عرضه) ،اين ميزان نسبت به تعداد
عرضههاي شش ماهة اول  2013در حدود  42درصد افزايش
داشته است؛ جريان ورودي سرماية ناشي از اين عرضهها و
افزايش سرماية شرکتهاي قبال پذيرششده هم در شش
ماهة اخير  17درصد ارتقا يافت و در مجموع به  414ميليارد
دالر بالغ شد .اين حجم از جذب سرمايه ميان بورسهاي
 WFEاز سال  2011تا کنون بيسابقه بوده است.
بازارهاي مشتق اعضاي  WFEدر نيمة نخست سال 2014
نسبت به نيمفصل پيش از آن تحوالت چشمگيري را شاهد
نبود .حجم معاملة مشتقات سهمي به ميزان دو و نيم درصد
افت کرد و از طرفي مشتقات مبتني بر نرخ بهره هشتونيم
درصد افزايش يافت که ممکن است عامل اصلي آن پيشبيني
رشد نرخهاي بهره در اياالت متحده و بريتانيا باشد .در ميان
مشتقات غيرمالي ،حجم قراردادهاي مبتني بر واحد پول در
نيمفصل اول  2014بيش از  13درصد رشد داشت ،اما در
بخش قراردادهاي مشتق کااليي شاهد افتي نزديک به  6درصد
بوديم .بازار اوراق قرضه و صندوقهاي قابل معامله در بورس
همپاي اکثر ابزار معامالتي در شش ماهة نخست سال جاري رشد
داشتند .معامالت اوراق قرضه در مقايسه با نيمفصل دوم 2013
به ميزان 12درصد ارتقا يافت و صندوقها  7درصد بيش از دوره
شش ماهه قبل مبادله شدند .الزم به ذکر است 87 ،درصد از کل
معامالت صندوقهاي بورسي مربوط به اياالت متحده است؛ در
اروپا عمده صندوقها خارج از بورس معامله ميشوند.

نقشه راه

سانداز به فرزندان
آموزش ارزش پول و پ 
ترجمه و تنظيم :مليکا حسنپور
اندوختن سرمايه يا همان پسانداز کردن عادتي است که فرد ميتواند در هر سني ياد بگيرد .ولي آموختن آن در کودکي باعث ميشود تا در نوجواني و
جواني ،مشکالت کمتري بين فرزندان و والدين در زمينة هزينههاي روزمره آنها به وجود بيايد .اين کار سبب ميشود در سنين بزرگسالي نيز افراد زودتر
و راحتتر به استقالل مالي برسند و در مقابل مشکالت اقتصادي رفتار بهتري داشته باشند.
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بسياري از والدين بر اين باورند که نبايد در خصوص پول
و مسائل مالي با فرزندانشان صحبت کنند .در صورتي که
امروزه و در مباحث جديد کارشناسي اين بحث مطرح
ميشود که اهميت آگاهي در اين زمينه به اندازة ديگر
واقعيتهاي زندگي است و از والدين ميخواهند تا در
شرايط مختلف و بر اساس نوع عالقهمندي فرزندانشان
اين مفاهيم را به آنها آموزش دهند.
والدین میتوانند از روشهايي مثل گفتوگو ،بازي و
بهويژه با رفتار خويش به فرزندان خود آموزش دهند.
تحقيقاتي که انجام شده ،نشان ميدهد که زمان مناسب
براي آموزش اين مفاهيم وقتي است که کودک بتواند
مفهوم شمارش ،اسکناس و پول را بفهمد .براي همين
اين روزها در کشورهاي توسعهيافته مباحث اقتصادي را با
بياني ساده و جذاب به کودکان آموزش ميدهند.
رابرت کيوفسکي ،نويسنده کتاب «پدران پولدار ،پدران
فقير» در بخشي از نوشتة خود ميگويد:
«آموزش مسائل اقتصادي به کودکان را بايد از سن کم
شروع کرد و تجربه نشان داده که اگر به کودکان اصول
سادة اقتصاد آموخته شود ،آنها در بزرگسالي بهتر
ميتوانند مسائل مالي خود را مديريت کنند و کمتر پول
خود را هدر ميدهند».
اما اينکه چطور بايد پسانداز کردن را به بچهها آموزش
داد ،خود شامل چند نکتة مهم ميشود.
 -1مثال ميتوان بنا به اقتضاي سن کودک ،داستانهايي
از مبادلة کاال در گذشته برايش تعريف کرد و چگونگي
شکلگيري پول به شکل امروزي را براي او روشن ساخت.
يا ميتوان دربارة مزيت حمل آن در جيب به جاي حمل
کاالي قابل معاوضه توضيح داد.
 -2ما ميتوانيم با هديه دادن يک قلک به کودک به او
ياد بدهيم که ميتواند با جمع کردن مبالغ کم پس از
مدتي پول بيشتري داشته باشد .براي اين کار الزم است
از قلکهاي شيشهاي استفاده کنيم تا کودک بتواند شاهد

افزايش پسانداز خود باشد .اين کار سبب ميشود تا با
عالقهمندي بيشتري پسانداز کند تا هرچه زودتر قلکش
پر شود .بعد از پر شدن قلک ،نقش پدر و مادر مهمتر
ميشود .آنها ميتوانند با اجازة او پولهايش را به سمت
سرمايهگذاريهاي کوچک هدايت کنند ،يا خودش براي
خرج کردن آن تصميم بگيرد.
 -3راهحل ديگر براي آموزش پسانداز به فرزندان ميتواند
پرداخت مبلغي محدود به شکل هفتگي يا ماهانه باشد تا
کودک تنظيم دخل وخرج را ياد بگيرد .همة انسانها بعد
از تجربة تلخ ورشكستگي و بيپولي ميتوانند راه درست
پسانداز را بهتر بياموزند .از سوي ديگر اگر کودک تمام
پولهاي دريافتي خود را پسانداز کند ،در آن صورت
هيچگاه فرصت تجربة وضعيت بد و بحران اقتصادي را
نخواهد داشت .بايد به کودک ياد داد که براي خريد آنچه
که دوست دارد ،بايد در يک مدت مشخص و هر ماه مبلغي
ثابت از پولش را کنار بگذارد .کودک هم با خرج قسمتي از
پول خود و پسانداز مبلغي ديگر ،تجربة مفيدي در تنظيم
دخل و خرج کسب ميکند.
 -4مفاهيم بانکي مثل حساب بانکي ،سود پرداختشده
به پسانداز بانکي و گرفتن وام از بانک و بازپرداخت آن
در آينده از جمله مفاهيمي است که بايد با درنظر گرفتن
عالقهمنديهاي کودک و شرايط سني به او توضيح داده
شود .براي اين کار ميتوان براي او يک حساب بانکي
باز کرد .با افتتاح يک حساب شخصي و کارت بانکي،
اعتمادبهنفس و حس استقالل در او تقويت ميشود.
 -5ميتوان به کودک ياد داد که پولهاي خرد و بسيار
کم را براي مصارف خيريه و اعانه دادن پسانداز کند.
با اين روش او ميآموزد که پول فقط براي خريد کردن
نيست ،بلکه با آن ميتوان به ديگران کمک کرد .عمل
کمک به ديگران به او ياد ميدهد که افراد فقير هم در
دنيا هستند و او بايد براي آنچه که دارد ،شکرگزار باشد.
عالوه بر اين ،بخشش بر افکار و رفتارهاي نابهنجار مالي

انسان مثل ولخرجي يا خساست اثر ميگذارد و آن را
تعديل ميکند.
 -6نحوة خرج کردن از ديگر مسائل مهمي است که بايد به
کودک آموزش داده شود .درک درست تفاوت بين نيازها و
خواستههاي واقعي كودك مشکل است .آموزشهاي درست
در اين زمينه ،به او براي تصميمگيري نسبت به خرج كردن
صحيح پولش در آينده کمک خواهد كرد .ميتوان با تهيه
فهرستي از اقالم مورد نياز هنگام خريد توسط والدين ،به
کودک اهميت اولويتبندي را ياد داد .با اين روش والدين
با کمک به فرزندان در نوشتن نيازها ،آرزوها و دستهبندي
آنها ،نحوة فکر کردن به مسائل مالي و راههاي پسانداز براي
رسيدن به خواستههاي آنها را تسهيل ميکنند.
با اينکه آموزش مسائل مالي به کودکان ،بسيار مهم و حياتي
است ،اما بايد توجه داشت که اين امر نبايد تبديل به نگراني
روزمره کودک شود و هر روز به پول و نحوة خرج کردن آن
فکر کند .اين کار باعث ميشود تاثير منفي بزرگنمايي ارزش
پول روي ذهن و تصورات کودک ،در آينده از او فردي بيش از
اندازه حسابگر بسازد .بهترين کار اين است که در حضور او
دربارة درآمدها و هزينههاي جاري زندگي و برنامههاي مالي
آينده گفتوگو شود .با اين روش کودک با نيازهاي اقتصادي
خانواده آشنا ميشود و بدون ترس از روبهرو شدن با مسائل
مالي ،تصوير و درک درستي از پول ،خرج کردن و پسانداز
کردن به دست ميآورد.
منبعwww.mint.com:وبرخيسايتهايآموزشيکودکان

بازار سرمایه

نگاهي به سناريوي ماليات بر سود سهامداران

در قالب اين طرح يا در مرحلة ديگري از اين طرح
حمايتي از توليد ،دولت در پي آن است تا به سود نقدي
هر سهم ماليات تعلق بگيرد .اما هنوز مکانيزم دريافت اين
نوع ماليات مشخص نشده است .هنوز کسي نميداند آيا
شرکتها بايد سود نقدي پس از کسر ماليات فردي را به
سهامداران بدهند؟ يا اينکه هر سهامدار بايد خودمحور
باشد و مالياتش را به دولت پرداخت کند .يا به عبارت ديگر
دولت مسئول دريافت ماليات است؟

هدف دولت از طرح ماليات بر سود
سها مداران براي بازار سرمايه قطعا
توسعة بازار بوده است .چراکه
با تامين مالي ارزا نقيمتتر،
هزينههاي شرکتها کاهش پيدا
خواهد کرد و سپس با توسعة
شرکتها ،صنعت و بازار از رونق
دوباره برخوردار خواهند شد

هر چه که هست ،اين نکته محرز است که طرح معافيت
مالياتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته يک طرح
تشويقي براي توسعة شرکتهاست که در هر شرايطي
ميتواند نتايج مثبتي را به همراه داشته باشد .اما بحث
دريافت ماليات از سود نقدي ميتواند يک طرح تنبيهي
محسوب شود که در شرايط رکود براي همه صنايع ممکن
است نتايج خوبي نداشته باشد .به عبارتي بايد اين دو وجه
را به صورت مجزا نيز در فضاي اقتصاد ايران تحليل و
ارزيابي کرد .چون وقتي رکود در اقتصاد حاکم است ،شرايط
توليد نيز تغيير ميکند .در دوران رکود بسياري از واحدهاي
صنعتي احساس نياز نميکنند که چرخ توليد را بچرخانند
و حتي بسياري از آنها زير ظرفيت اسمي توليد ميکنند.

براي همين افزايش سرمايه که منجر به افزايش توليد شود،
براي آنها توجيه اقتصادي ندارد .اين برداشت شايد کاملتر
باشد اگر بگوييم اين طرح براي تمام صنايع و همة شرکتها
کارايي يکسان و مناسبي نخواهد داشت .در سال  2008نيز
که صنعت آمريکا با رکود مواجه شده بود ،رئيس جمهور
وقت براي خروج از رکود تنها بر چند صنعت خاص و
از اين صنايع نيز بر چند شرکت خاص تمرکز کرد ،و
با شناسايي نقاط ضعف آنها به ارائة برنامههايي براي
خروج از رکود اقدام کرد .در ايران اوضاع تا حد زيادي
متفاوت است .ما وقتي براي خروج از رکود برنامه تدوين
ميکنيم ،اهداف زيادي را در قالب آن برنامه ميخواهيم
پوشش دهيم .در برنامة رکود ما ،از سياست توسعة
همهجانبه براي همة مناطق محروم تا فقرزدايي وجود
دارد که ميخواهيم آنها را در حاشيه يکسانسازي
ماليات بخش دولتي و غيردولتي انجام دهيم .بدون شک
در طرح چنين برنامههاي کالني اهداف کوتاهمدت و
بلندمدت بايد کامال مشخص و تفکيک شده باشند و اين
اختالط وجود نداشته باشد.
هدف دولت از طرح اين برنامه براي بازار سرمايه قطعا
توسعة بازار بوده است .چراکه با تامين مالي ارزانقيمتتر،
هزينههاي شرکتها کاهش پيدا خواهد کرد و سپس با
توسعة شرکتها ،صنعت و بازار از رونق دوباره برخوردار
خواهند شد.
اما اين نکته را نبايد فراموش کرد که فقط در زمان خروج از
رکود همة شرکتها ميتوانند از اين برنامه تاثير بگيرند .ما
بايد براي فراگير شدن تاثير اين برنامه به سمتي برويم که
تحريمهاي تحميلي مرتفع شده باشد و صادرات نيز در نقطة
مطلوب حرکت کند .در اين فضا همة شرکتها ميتوانند
ظرفيت توليد خود را افزايش دهند .اما در شرايط موجود
فقط برخي از صنايع ميتوانند از اين راهحل بهره ببرند.
سازمان بورس نيز از سوي ديگر براي آنکه تاثيرگذاري اين
طرح قابل اندازهگيري باشد ،بايد ابزارهاي خود را تجهيز
کند و آنها را پياده سازد .وقتي سياستهاي بازاري مانند
بازار سرمايه تغيير ميکند ،حتما بايد سياستها را توسعه
دهيم .سازمان بورس ميتواند در تسهيل اين ماجرا نقش
بسيار مهمي را ايفا کند.
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بحث ماليات بر سود هر سهم را که در بستة حمايتي دولت از
توليد مطرح شده است ،بايد جدي گرفت و با نگاهي کارشناسي
آن را ارزيابي کرد .چون به نظر ميرسد با شرايطي که توليد
در کشور به آن گرفتار شده ،دولت با طرح اين سياست در
بازار سرمايه خواستهاي جز هموار کردن مسير توسعه نداشته
است .اين مسئله مشخص است و ميتوان آن را بهسادگي
مشاهده کرد .بهطور طبيعي وقتي هزينة بنگاه کاهش مييابد
و تامين مالي نيز ارزانتر اتفاق ميافتد ،رونق دوباره به سمت
بازار و فعاليتهاي صنعتي بازميگردد .بستة فوق حتما در بازار
سرمايه تاثير دارد و بايد تاثير آن را از همين زاويه مورد ارزيابي
قرار دارد .البته بدون شک بازار سرمايه نيز ميتواند در عمق
داشتن اين تاثير نقش ويژهاي ايفا کند .به گمان من اين تاثير
دو وجهي خواهد بود .بر اساس اين بستة حمايتي ،در ابتدا بحث
معافيت مالياتي افزايش سرمايههايي را در بر ميگيرد که از
محل سود تقسيمنشده يا همان سود انباشته حاصل ميشوند.
به عبارتي شرکتها بخش زيادي از سرمايهها را به جاي آنکه
تقسيم کنند ،نگه ميدارند ،يا انباشته ميکنند تا از اين طريق
سرماية خود را افزايش دهند .البته اين رفتار در جهت رشد
شرکتها و همچنين تدوين طرحهاي توجيهي صورت ميگيرد
که خود براي طرحهاي توسعهاي شکل گرفتهاند .از اين طريق
شرکتها ميتوانند با بهکارگيري منابع مالي داخلي معاف از
ماليات به تامين مالي طرحهاي خود اقدام کنند .اين روند
در تمامي کشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد .در بسياري از
کشورها چون ماليات زيادي براي سود وضع ميشود ،به جاي
آنکه تقسيم سود را انجام دهند ،آن را انباشته ميکنند و در
مرحلة بعد از روند تجزيه سهم يا  splitبهره ميگيرند.
در فرايند تجزية يک سهم ،چنانچه يک سهم را برای مثال
به دو سهم تجزيه کنيم ،تعداد سهام منتشرشده دوبرابر
ميشود ،عايدى و سود هر سهم نصف ميشود و قيمت
بازاري سهام کاهش مييابد .همة سهامداران سهام بيشترى
خواهند داشت ،اما هر سهم قيمت کمترى خواهد داشت.
درواقع ثروت سهامداران ،دقيقا با قبل از تجزية سهام برابر
است .اما در صورتى که پس از تجزية سهام ،قيمت سهام به
قيمتي بيش از زمان قبل از تجزيه برسد ،ثروت سهامداران
افزايش مييابد .تجزية سهام ميتواند به هر شکل و اندازهاى
باشد .برای مثال ،سهام ميتواند به صورت  1به  ،٢به  ،٣به
 ١/٥و هر حالت ديگر تجزيه شود.
در کشورهاي پيشرفته هر شخص صاحب يک ماليات
فردي است .به عبارت ديگر در کشورهاي توسعهيافته
هر فرد يک ترازنامه فردي در اختيار دارد .به همين دلیل
افراد در يک مکانيزم مشخص به ازاي سود نقدي دريافتي
ماليات پرداخت ميکنند .اما وقتي نرخ اين ماليات را با
سرمايهگذاري در بازارهايي نظير مسکن يا خودرو مقايسه
ميکنید مشخص ميشود که نرخ اين ماليات کمتر است.
چرا اين اتفاق ميافتد و اين مکانيزم وجود دارد؟ چون
سياستگذاران ميخواهند از اين طريق سرمايهگذاران را
تشويق کنند تا وارد اين بازار شوند و سرمايهگذاري رونق
بگيرد .بدون شک براي همه نيز مطلوب خواهد بود که سود
ناشي از سرمايهگذاري را دريافت کنند و براي آن ماليات
کمتري هم بدهند .با اين اتفاق سرمايهگذاريهاي مولد نيز
افزايش مييابد که محرک توسعه محسوب ميشوند.
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یا سالگرد غمدار و شهریوری حمله متفقین به ایران

وقتی ایران زیر چکمه نظامیان بیگانه رفت
ورود متفقین به ایران
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 1318/6/12 - 1روزنامة اطالعات ایران
«در این موقع که متاسفانه نایرة جنگ در اروپا مشتعل گردیده
است ،دولت شاهنشاهی ایران به موجب این بیانیه تصمیم خود
را به اطالع عموم میرساند که در این کارزار بیطرف مانده و
بیطرفی خود را محفوظ میدارد»
محمود جم نخست وزیر وقت
 - 2بیطرفی شوخی بیرحمانهای است که درست  70سال پیش
در چنین روزهایی شهریوری ،سرزمین ایران در عین بیطرفی
شاهد باز شدن مرزهایش و کشته شدن مردمش بود؛ سربازانی
که دسته دسته میمردند یا فرار میکردند و هواپیماهایی که به
سر مردم ایران بمب میانداخت و اعالمیه و گاهی هم در عین
حیرت مردم سالم و احوالپرسی .عاقبت هم ایران اشغال شد ،آن
هم به دست نیروهای متفقین و جالب این بود که تا خود انگلیس
و روسیه نمایندههایشان را به در خانة نخست وزیر حسنعلی

منصور نفرستاده بودند و در ساعت چهار صبح روز سوم شهریور
 1320بیدارش نکرده بودند ،کسی آمدنشان را جدی نمیگرفت
و به قول سر ریدر بوالرد سفیر انگلیس؛ انگار حتی خود شاه هم
از ماجرا بیخبر بود.
 - 3روزنامة اطالعات یکشنبه1320/6/ 3 ،
گزارش آقای نخست وزیر راجع به یادداشتهای دولت انگلیس
و شوروی به دولت شاهنشاهی و تجاوز نیروهای مسلح آن دو
دولت به مرزهای ایران...
آقای رئیس :آقای نخست وزیر فرمایشی دارند.
آقای نخست وزیر :مطالبی که حاال باطالع آقایان میرسد ،فقط
برای گزارش جریانات اخیر وقایعی است که روی داده است .به
طوری که از ابتدا وقوع جنگ کنونی بنا به فرمایش ملوکانه مقرر
گردید دولت شاهنشاهی بیطرفی ایران را اعالم نموده با تمام
وسایل و قوای خود دقیقا این سیاست را پیروی و به موقع اجرا

ورود متفقین به ایران

در شهریور  1320درست قبل
از آمدن متفقین به تهران ،همه
میگفتند که در جنگ جهانی دوم
که آتشش اروپا را میسوزاند ،ایران
بیطرف است .البته خودمانیم ،حملة
ارتش نیروی زمینی آلمان در یکم
تیرماه  1320به روسیه دیگر ایران
را به شکل حلقة ارتباطی روسیه و
انگلیس درآورده بود و کارشناسان
آلمانی که رضا خان به تهران دعوت
کرده بود ،دیگر زیاد هم بیطرف به
نظر نمیآمدند .خصوصا وقتی هیتلر
به دنیا اعالن جنگ میکرد و دنیا را
به دو قسمت دوست و دشمن تقسیم
کرده بود.
این میان اما رضاخان سردار سپه که
تاج شاهی به سر و چکمههای قزاقی
به پا داشت و میگفتند به حمایت
انگلیسیها روی تخت نشسته ،با
تمام وجود دلش میخواست ایران
را از دست این شیران پیر در امان
دارد ،حتی اگر بیندازندش در دهان
عقاب سیاه دیگری که بالهایش
روی این جهان بزرگ باز شده بود و
نوک خونین و تیزی هم داشت.
و شاید هم برای همین بود که شاه به
آلمان چراغ سبزی نشان داد و حاضر
نشد کارشناسانشان را بیرون کند.
پس همین هم شد که سربازان ملکة
بریتانیا دیگر طاقت نیاوردند و تهدید
کردند که این بیچشموروییاش را
نمیبخشند و تقریبا دو ماه بعد از
تهدید کردنشان نیروهایشان را جلو
فرستادند و بیخبر به مرزهای ایران
تجاوز کردند .روسها به شمال و
انگلیسها به جنوب و غرب و کسی
هم نتوانست جلویشان را بگیرد.

گذاشته و با یک رویه صریح و روشنی در حفظ کشور از خطر
سرایت جنگ و در صیانت حقوق مشروع تمام دول که با ایران
ارتباط دارند ،بهویژه دول همسایه کوشیده چنان که تا حال
هیچ خطری در ایران از هیچیک از آنها متوجه نگردیده.
عموم نمایندگان :صحیح است
[آقای نخست وزیر] :متاسفانه با تمام این مجاهدات که دولت
ایران به منظور حفظ امنیت و آسایش کشور و رفع نگرانی
دو دولت همسایه خود نمود ...نتیجه این شد که نمایندگان
شوروی و انگلیس ساعت چهار امروز صبح به منزل نخست
وزیر رفته هر کدام یادداشتی مبنی بر تکرار مطالب گذشته که
جواب آنها با اقدامات اطمینانبخش داده شده بود ،تسلیم
نموده و در این یادداشتها توسل خود را به نیروی نظامی
اخطار کردهاند ...دولت الزم میداند بعموم افراد کشور توصیه
و تاکید نماید که در این موقع باید کمال خونسردی و متانت
را رعایت نموده و با رعایت آرامش رفتار نمایند:
نمایندگان :صحیح است
 - 4نمایندههای شوروی و انگلیس که ساعت چهار صبح در
خانه علی منصور رفته بودند ،بعدها در خاطراتشان نوشتند
که شاه ایران بهکل از ماجرا بیخبر بود و مثل مردم که در
شوک بمباران زمینی و هوایی مانده بودند ،حیرتزده شده

 - 5روزنامه اطالعات ،دوشنبه  ،1320/6/4اعالمیة شمارة
یک ستاد ارتش
 - 1ساعت چهار روز سوم شهریورماه ارتش شوروی در شمال
و ارتش انگلیس در باختر و جنوب باختری مرزهای کشور را
مورد تعرض قرار داد
 - 2شهرهای تبریز ،اردبیل ،رضاییه ،خوی ،اهر ،میاندوآب،
ماکو ،مهاباد ،بناب ،رشت ،حسن کیاده ،میانه ،اهواز ،بندر
پهلوی مورد بمباران هوایی واقع و تلفات وارده نسبت به مردم
غیرنظامی زیاده نسبت به نظامیان ،با وجودی که سربازخانهها
را بمباران میکنند ،معذلک نسبتا کم بوده.
 - 3نیروی موتوریزه و مکانیزه شوروی در محور جلفا ،مرند،
ویل دشت ،ماکو ،قره ضیاالدین ،و نیروی موتوریزه ارتش

 - 8روز چهارشنبه 1320 /6/19؛ روزنامة اطالعات ،سرمقاله،
تاثر مردم
«مردم پایتخت از صبح روز پیش منتظر اقدامهای دولت راجع
به حل قضایای اخیر بودند .اما هیچکس انتظار نداشت قضیه به
این صورت درآید و شرایطی به این دشواری تحمیل شده باشد.
همانطور که دیروز نمایندگان مجلس متاثر گردیدند امشب
نیز مردم پس از آگاه شدن از این جریان ،بینهایت افسرده و
متالم شدند .دولت ایران از آغاز جنگ کنونی کوشش فراوانی
در حفظ بیطرفی خود کرد (بیطرفی در جنگ جهانی دوم
یعنی پاسیوبودن و در نتیجه طعمه حریفان قدرتمند شدن)
ولی همانطور که آقای نخست وزیر گفت «تقدیر چنین بود»
که ما هم از آتش این جنگ برکنار نمانیم ...البته خوانندگان
ما هر قدر متاثر و اندوهناک باشند ،حق دارند .ولی دولت جز
رویهای که پیشه خود ساخته بود ،چاره دیگری نداشت و در
این موقع بحرانی و دشوار جز این راهی به نظر نمیرسید...
راست است که ما با آلمان و ایتالیا جز یکسری روابط عادی و

رضا شاه و خانواده درتبعید
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بود ،حتی دریفوس ،سفیر آمریکا در ایران ،از سفیر انگلیس
نقل میکند که «در شرفیابی صبح امروز او دریافته است که
شاه ایران ابدا در جریان مسائل ،حاد روز قرار نگرفته است و
دولت ایران یادداشتها و اعتراضهای مکرر ما را در نزد شاه
بیاهمیت جلوه داده و حادثه صبح امروز را نمیتوانست باور
کند ».چیزی که گمانم حتی در ابتداییترین کشورهای جهان
هم بیسابقه و عجیب بوده است .به هرحال آنجور که مردم و
خاطرههایشان تعریف میکنند ،تا آمدند به خودشان بجنبند،
جنگ شروع شده بود و هزاران نفر مرده بودند و رادیو داشت
عزای عمومی اعالم میکرد و جنگ تازه آمده را...

انگلیس در محور خانقین،
قصر شیرین و نفتخانه گیالن و
آبادان و بندر شاهپور قصر شیخ
بتعرض پرداختهاند.
 - 4نیروی دریایی شوروی در
کرانههای دریای خزر و نیروی
دریایی انگلیس در بندر شاهپور
و خرمشهر تعرض نمودهاند.
 - 5واحدهای ارتش که
غافلگیر شدهاند ،در حدود
امکان با استقبال آنها شتافتند
و در نقاط مختلفه به آنها
تماس حاصل نموده و به دفاع
سران ارتش در حال مذاکره با متفقین درباره جنگ
پرداختند و دو ارابه زرهپوش
مهاجم در منطقة باختر مورد
اقتصادی روابط دیگری نداشتهایم ،ولی میل داشتیم به این
شد.
متوقف
مهاجمان
پیشروی
اصابت و از کار افتاده و
روابط حسنه ما خللی وارد نیاید( .از نظر اقتصادی آلمان به
بسیار
اهالی
روحیة
باختری
و
شمالی
مناطق
 - 6در تمامی
ایران بدهکار بود و میبایستی جنس به ایران میفرستاد که به
جبهه
به
حرکت
و
ارتش
صف
در
دخول
تقاضای
خوب و عموما
خاطر جنگ جهانی این اجناس ارسال نمیشد .بنابراین علیه
نمایند.
ی
م
میهن
آزادی
برای دفاع از
آلمان با متفقین به توافق رسیدن یعنی از طلب خود از آلمان
به
بود
رسیده
جنگ
و
1320
در
نبود
زیبا
شهریور
 - 7دیگر
دست برداشتن ).و اصل بیطرفی هم که مرام و آرزوی عمومی
کشته
ایران
دریایی
نیروی
فرماندة
و
اهواز
و
خرمشهر
انزلی و
ملت ایران میباشد ،همین اقتضا را داشت که ما با تمام دول
گشت.
ی
م
تازه
وزیر
نخست
دنبال
در
ه
درب
شاه
رضا
و
بود
شده
و ملل جهان دارای روابط دوستانه و حسنه باشیم .متاسفانه
شمالی
های
ن
زمی
و
گرفتند
ی
م
ها
س
انگلی
را
جنوب
های
ی
کشت
دولت امروز ناگزیر شده است که سفارتخانههای آلمان و
دائمی،
بمباران
زیر
غربی
شهرهای
و
بود
ها
س
رو
دست
در
ایتالیا و مجارستان را در ایران برچیند ،ولی سفارتخانههای ما
بود،
رفته
کجا
رضاخانی
بزرگ
ارتش
آن
دانست
ی
نم
کسی
در پایتختهای این کشورها مانند پیش دایر و روابط سیاسی
هرچند خلبانان ارتش تا پای جان جنگیده بودند ،چیزی برای ما هم با آنها برقرار است ...در عالم همسایگی انتظار ما از
دفاع نمانده بود و کشور ویران بود.
دولتهای شوروی و انگلستان بیش از اینها بود»...
شمال
و
جنوب
مردم
و
کردند
مردم تهران به ییالق فرار می
 - 9میگویند درست بعد از آمدن متفقین به حومة تهران
و
شدند
ی
م
انگلیس
و
روس
پذیرای نیروهایی پاگونپوش
دیگر همه چیز تمام شد ،بمباران و کشتار و همه چیز ،بین
شده
دیگرتسلیم
نداشت،
آذوقه
ارتشی که حتی برای پنج روز
مردم نان تقسیم شد و چه میدانم افسران انگلیسی در
چاره
کرد
اعتراف
شاه
که
بود
پنجم
بود .میگویند باالخره در روز
شهر رژه رفتند و رضا شاه با خانوادهاش گریخت و بعد هم
افسران
از
نفر
دو
که
ن
ای
از
بعد
هم
استعفای خودش است ،آن
تبعید شد و نمایندههای متفقین در جلسة غیررسمیشان
نخجوان
احمد
سرلشگر
جنگ،
وزیر
بلندپایة ارتش یعنی کفیل
به این نتیجه رسیدند که پسر فرنگرفته و درسخوانده
هم
بعد
و
بود
زده
کتک
و
بود
داده
فحش
و سرتیپ علی ریاضی
شاه را به جایش بنشانند و خودشان را بیش از این درگیر
شکسته
دل
با
هم
آخر
ت
دس
و
بیاورید
مرا
تیر
داد زده بود که هفت
وضع وخیم امنیت ایران نکنند ،بعد هم ایران به آلمان و
دیگر
خودمانیم
بود.
شده
ایران
نجات
برای
ها
ی
دست به دامن خیل
متحدینش اعالن جنگ داد و ما شهرمان را با انگلیسیهای
شهریور
در
نماند
سپه
سردار
رضاخان
جبروت
چیزی از جالل و
قرمزپوش تقسیم کردیم .که این خود داستان دیگری
راحت
خیالش
که
شد
رفتن
به
راضی
وقتی
هم
 20و دستآخر
است.
بود ولیعهدش محمدرضا را جای خودش نشانده است .همین هم
بود که نخست وزیرش در رادیو اعالم کرد نترسید اینها «میآیند
و میروند؛ حوایجی دارند و به ما کاری ندارند».

کارد ستی

کادوهای خودمانی

المیرا حصارکی

سروسامان دادن به وسایل میز کار یا خرت و پرتهای اتاقمان همیشه یکی از دغدغههای ماست .معموال این کار را با خریدن قفسهها و
کمدهای گرانقیمت انجام میدهیم؛ اما ممکن است گاهی اوقات مایل نباشیم برای اتاقمان هزینه زیادی صرف کنیم .در این ایده جمعوجور
خواهید دید که چگونه با چند وسیله ارزانقیمت میتوانیم قفسههایی هنرمندانه خلق کنیم .برای این کار به تعدادی جعبه کفش ،تعدادی
گیره فلزی و اگر دوست داشته باشید ،کاغذ کادو احتیاج داریم ،اگر از ظاهر جعبهها راضی نیستید ،میتوانید از کاغذ کادو استفاده کنید .بعد
از آن جعبههای کفش با گیرههای فلزی به هم متصل کنید .برای تنوع میتوانید جعبهها را در حالتهای عمودی و افقی در کنار هم قرار دهید.
مجموعة جعبهها را روی میز کارتان قرار دهید یا به دیوار تکیه دهید و لوازم خود را در آنها بچینید .اما به خاطر داشته باشید که وزن وسایل
را متناسب با مقاومت جعبهها در نظر بگیرید تا جعبهها خم نشوند.
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شاید این ایده برای اول سال
خیلی خوب باشد ،اما تا آخر سال
بیشتر از شش ماه مانده و هنوز
هم میتوانید تقویم دیواری مورد
نظر خودتان را درست کنید .یک
تقویم دستساز که به شما این
امکان را میدهد تا تاریخها را گم
نکنید و اگر قراری دارید ،به شما
یادآوری کند .ایدة خیلی سادهای
برای شما داریم ...کافی است ۳۰
گیره چوبی لباس را روی یک تخته بچسبانید و باالی هر کدام تاریخ را بنویسید!
حاال میتوانید چیزهایی را که الزم دارید در روز خاصی به کسی بدهید ،روی
گیرهها وصل کنید.
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یکی دیگر از دغدغههای خانمها در آشپزخانه ،اختصاص
جایی برای خرده وسایل آشپزی در آشپزخانه است .با یک
ایدة ساده میتوان بهراحتی همة این وسایل را در یک جعبه
جای داد و برای پیدا کردن آن به دردسر نیفتاد .تنها چیزی
که شما احتیاج دارید ،یک قوطی فلزی ،مداد و خطکش،
چسب و قیچی ،رنگی که دوست دارید ،کاغذ کادو و مقواست.
اول میتوانید قوطی را رنگ کنید و بعد از اینکه خشک شد،
با توجه به ابعاد قوطی با مقوا قطعات جداکننده درست کنید.
اگر حوصلهاش را دارید ،میتوانید روی جعبه را نقاشی و طرح
بکشید .اینطور بهراحتی هر چه تمامتر چای کیسهای و هر
چیز دیگری را میتوانید در این جعبه جای بدهید.

میدانید که بهترین کادو ،کادویی
است که مناسبت ندارد .احتماال
هم تعداد زیادی خردهپارچه پیدا
کردهاید که نمیدانید با آنها چه
کار کنید! بهترین راه استفاده از این
خردهپارچهها تهیة کیسههای کادویی
است .نخ و سوزن و قیچی را بیارید
که امروز قرار است این خُ ردهپارچهها
تبدیل به کیسههای پارچهای شوند و
بهتر از آن شما میتوانید کادوهایتان
را در بستههای متفاوت ،داخل این
کیسههای پارچهای هدیه بدهید.
پس کمی سلیقه به عالوه خالقیت،
بیشک نتیجة خیلی خوبی در پی
خواهد داشت...

پيشنهاديي براي رو ز هاي آخر تابستان
تابستان رو به انتهاست و هوا رو به خنکی .دیگر بچهها در حالوهوای اول مهر قرار میگیرند و کمتر کسی میتواند از زمان باقیماندة
تابستان بهترین استفاده را بکند .اما نمیتوان زمان را به بطالت گذراند و دست روی دست گذاشت و هیچ کاری نکرد .سینماها پر از
فیلمهای خوب و جدید است ،نمایشهای تازهای روی صحنه هستند و فیلمهای تازهای به شبکة خانگی آمده است .تنها کاری که باید
انجام دهید ،این است که یک برنامهریزی درست انجام دهید و از زمانی که دارید ،نهایت لذت را ببرید.

سینما
این روزها حال سینمای ایران خوب است.
فیلمهای تازهای به گیشه سینماها اضافه
شدهاند .فیلمهای خوبی که هر کدام
ویژگیهای خاص خودش را دارد و هر فردی
با هر سلیقهای میتواند از تماشا کردن آنها
لذت ببرد .اما فیلمی که قصد توصیه کردنش
را به شما داریم ،اولین فیلم حامد محمدی
است« .فرشتهها با هم میآیند» داستان
سادهای دارد و با همین سادگی چند ساعتی
حال شما را خوب میکند .قصهاش دور از
ذهن نیست و میتواند برای همة ما اتفاق
بیفتد ،با خوشبینانهترین حالت ممکن نشان میدهد هر دردسری میتواند به
خوشی ختم شود .حامد محمدی در این فیلم هم مانند «حوض نقاشی» و «طال
و مس» عاشقانهای از یک زوج جوان را روایت میکند؛ زوج جوانی که با بازی
نازنین بیاتی و جواد عزتی از میان التهاب شهر در پناه خانواده آرام گرفتهاند.
حامد محمدی فیلمی برای خانواده میسازد .خط روایت هم مثل فضای فیلم آرام
است بیهیچ فرازونشیب ،بیالتهاب ،بیقضاوت از زندگی روزمرة این روزهای ما.
زندگی اگر قرار باشد در سینما روایت شود ،پر از شادی است .همه چیز بهراحتی
جلو میرود و هیچ اتفاق غیرمنتظرهای نمیتواند زندگی شیرین قهرمانان داستان
را برهم بزند .این یکی از ویژگیهای خوب سینماست .این روزها فیلم «فرشتهها

تئاتر

شبکه خانگی
فیلم طبقه حساس پس از فروش
فوقالعاده در سینماها خیلی زود به
شبکة نمایش خانگی آمد تا بتواند
اندک مخاطبانی را که نتوانستهاند این
فیلم را ببیند ،جذب کند آخرین فیلم
کمال تبریزی که با بازی خوب رضا
عطاران هنوز در برخی از شهرستانها
روی پرده است ،بر اساس فیلمنامهای از
پیمان قاسمخانی را ساخته شده است.
این سه نفر که مثلث طالیی طنز ایران
را تشکیل دادهاند ،تقریبا هر کاری را با هم انجام دادهاند ،موفق بوده و تا به حال هیچ شکستی
در کارنامهشان نداشتهاند .داستان فیلم با مرگ زن آقای کمالی در حین انجام کارهای منزل آغاز
میشود و در قبرستان با دفن او ادامه مییابد .کمالی از مرگ همسر ناراحت به نظر نمیرسد .با این
وجود ظاهری غمگین به خود گرفته و همین سبب میشود به توصیة فرزندان برای خارج شدن از
فضای پس از مرگ همسر به همراه دوستان خوشگذران خود به سفر چین برود .او پس از بازگشت
از سفر متوجه میشود که فروشندة قبر دوطبقهای که همسرش را در آن دفن کرده ،کالهبردار بوده
و قبر را به فرد دیگری فروخته است! این مسئله زمانی روشن میشود که مرد نسبتا جوانی پس از
همسر کمالی در طبقة باالیی دفن میشود و این جرقهای است تا کمالی متعصب را از عصبانیت آتش
زند و باعث بر هم زدن مراسم تازه درگذشتة دفنشده روی قبر همسرش شود .این فیلم را میتوانید
از تمام فروشگاههای محصوالت فرهنگی و سوپرمارکتها به قیمت سه هزار تومان بخرید.
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یکی از بهترین نمایشهایی که میتوانید در شهریورماه
بروید و از دیدن آن لذت ببرید ،تازهترین نمایش بهاره رهنما
است« .دورهمی زنان شکسپیر عاشق» یکی از پرخرجترین
تئاترهای سالهای اخیر است .نمایشی که برای آن دکور،
لباس و جواهرات خاص خودش طراحی شده است و در
حالوهوای نمایشهای قبلی بهاره رهنما است .یک داستان
زنانه که این بار پنج زن آن را روایت میکنند .پیمان
قاسمخانی دراین کار بهعنوان مشاور نمایشنامه حضور دارد
و به غیر از بهاره رهنما ،مهناز افشار ،سحر دولتشاهی،
بهنوش بختیاری ،نسیم ادبی و کمند امیرسلیمانی در این
نمایش بازی میکنند .این نمایشی است که میتواند اوقات
خوشی را برای شما فراهم کند.

با هم میآیند» همین ویژگی را دارد .فیلم
سادهای که با داستان یک خطیاش ،برای
ساعتی برای شما خیالبافی میکند و به
شما نشان میدهد در بدترین شرایط هم
میتوان خوشبخت بود .جواد عزتی ،نازنین
بیاتی ،رضا ناجی و الهام کردا بازیگرانی
هستند که برشی از یک زندگی نیمهواقعی
را برای شما به تصویر میکشند .این بار
برای بار سوم است که جواد عزتی نقش
یک روحانی را بازی میکند و در مورد آن
میگوید« :من از این موضوع نمیترسم که
سه بار نقش روحانی را بازی كردهام ،دیگر در این نقش ظاهر نشوم و نگران
باشم .خیر ،برای من شخصیت و شناسنامة كاراكتر مهم است و بر این باورم كه
هرسه روحانی كه تاكنون بازی كردهام ،تنها وجه شباهتشان روحانی بودنشان
بوده است و از لحاظ شخصیتی هركدام با دیگری متفاوت است ».در هر صورت
درست همانطور که خود کارگردان میگوید ،فیلمی که ساخته ،در مدح عشق
است« .فیلم من در مدح عشق است .این فیلم در تكریم جادوی عشق است.
میتوانستم فیلم را خیلی گریهدار و غمگین كنم ،اما واقعا دوست نداشتم یك
اثر گریهدار پرسوزوگذاز بسازم و دوست داشتم مخاطب بعد از فیلم حالش خوب
باشد».

نو ستالژ ی

چند بریده روزنامه از شهریورهای قدیم ایران
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یکی داستان است پرآب چشم

شرمین نادری

شهریور که میآید ،با خودش هم خنکی دم پاییز میآورد و هم قصههای عجیب و تازه ،مگر نه اینکه ما در شهریور هم کشته شدن رئیسعلی
دلواری را داشتیم در تنگستان و هم ترور اتابک وزیر پرداستان را و هم تیرخوردن رضا خان به دست مشروطهچیان و هم تشکیل کمیتة مجازات
قجری را ،مگر نه اینکه در شهریور هم آمدن جنگ جهانی به ایران را شاهد بودیم و هم تبعید رضا خان را و هم زلزلة خراسان  ،1347زلزلة
طبس  ،1357شروع جنگ ایران و عراق ،طاعون و وبای قجری و...
خودتان بگویید همة اینها کافی نیست برای اینکه کتاب شهریور بنویسیم؟ این وسط اما میشود به جای نوشتن کتاب به سراغ چند بریدة
روزنامه و شبنامه شهریوری رفت و داستان پرآب چشم روزهای دور ایران را دوباره شنید...
 -1نمرة هشتم روزنامه ندای وطن ،شعبان المعظم 1326
تقریبا یک ماه و اندی بعد از به توپ بستن مجلس توسط فک
و فامیل محمدعلی شاه ،شهریور 1287شمسی ،که به صورت
شبنامه بین مردم پخش شد
«نالة ملت
حادثة فجیع یا ضایعة عظیم
جای دارد از اینکه اشک حسرت به دامن ریخته بگوییم:
دریغ و درد که خورشید آسمان کمال
به خاک تیره زا حباب بر نهفت جمال
یا اینکه گریبان چاک زده فریاد بر آرم:
هزار نقش بر آرد زمانه و نبود
یکی چنانکه در آینه تصور ماست
در این گیرودار ایام که ابرهای مظلم استبداد فضای تبریز را
قیرگون ساخته ،یک دست بر دل از غم و دستی بر آسمان
داشتیم .دست تقدیری تیری از کمان جفا بر سینه ما گشاد و
داغی بر سینة مشروطهخواهان نهاده و آتشی در قانون حریت
افروخت که دود از نهاد احراران برآورد .یگانه جوانمرد ادیب
فاضل ادیب کامل یادآور مشروطیت ،سرو آزاده حریت ،سالله
نجیب احمد ،سرچشمة ملک تمدن آقا سیدحسن شریفزاده،
که چشم و چراغ ترقیخواهان آذربایجان بود ،روز سهشنبه

 28ماه رجب ،در حالتی که در انجمن ایالتی با جناب حاجی
میرزا مهدی کوزه کنانی در جنب قونسولخانه بود( ،عباسعلی
نامی) قصد آن جوان ناکام نمود و به ناگاه از کمین بر آمده
و بدن نازنینش را هدف گلوله ساخته و به فاصلة دو ساعت
در قونسولخانة فرانسه جان به جان آفرین تسلیم نموده و در
حالتی که روح از جسم پاکش مفارقت مینمود ،گویا چشم
حسرت بر ابنای وطن دوخته میگفت :خداحافظ ای وطن
عزیز ایران ،خداحافظ ُح ّریت ،الوداع الوداع قانون اساسی،
خداحافظ ای اصول سعادت ایران ،ای اساس مشروطه که
حسرت اجرای تو را زیر خاک بردم ....دولتیان و لشکریان را
تَ ّن ُبه است ای فدویان دولت ،و جماعت قشون ...سوار و پیاده
و توپچی و صاحب منصبان و وظیفهخوران که سالهاست از
قبل تجار و کسبه و رعایای ملت ایران تعیش نمودهاید گوشت
و استخوان پرورده و خود را لشکر اسالمی و حامی دین نام
نهادهاید ،در صورتی که همة امیدواری ملت به سوی جهاد
شما بوده در حین شدایا و بالیا ،رفع ظلم از ایشان نموده از
دشمن خارجی و داخلی محفوظ بماند ،بدبختانه میبینیم که
در آخر مسئله «چو دیدیم عاقبت گرگم تو بودی» شد .بدون
مقدمه شما را قسم میدهیم به دین و آیین خودتان که آیا
راضی میشوید که بعضی قونسولها و نمایندگان خارجه و

ملت ارامنه بر مظلومیت ما رحم نمایند؟ آنچه قدرت دارند
در امنیت جان و مال و حفظ ناموس و استرداد حقوق ما
همراهی نمایند ،ولی شما که اسم خود را مسلمان گذاشتهاید و
الالهاالاهلل میگویید به امر یک نفر شخص خونخوار [محمدعلی
شاه قاجار] پنجة خود را با خون ملت آلوده کرده ،حقوق ملت را
پایمال نمایید؟ ...مگر از غضب خدا و آه مظلومان باک ندارید؟
به جان خودتان رحم کنید ،مگر نمیدانید که توجه باطنی
اسالم و صاحب شریعت به سوی ملت و مظلومین است؟ ...ما
میدانیم که چه ظلمها در حق ما و شما کردهاند .مگر احکام
مقدس علمای نجف را ندیدهاید که مشروطه و مجلس شورا را
واجب و ضدمشروطه را کافر حربی نمودهاند؟ ایشان هم دلشان
برای من و شما میسوزد .شما چرا باید از خواب غفلت بیدار و
از می [بیخبری] هوشیار نشوید و سعادت خودتان را نخواهید،
خود تیشه به ریشة خود بزنید؟ ما آنچه صالح شماست گفته
و سه مرتبه حجت را تمام کردیم ،بعد شما میدانید و ُمن َتقِم
حقیقی»....
 -2روزنامه اطالعات خبر مهم ،1320/6/6 ،درست بعد از
بمباران هوایی و ورود روسها و انگلیس به تهران و البته
استعفای دست جمعی هیئت وزیران و درست قبل از استعفای

رضا خان و تسلیم تهران
خبر یک:
«آگهی حکوت نظامی در تهران
به عموم اهالی پایتخت بدین وسیله آگهی داده میشود از این
تاریخ مقررات حکومت نظامی در پایتخت برقرار و به عموم
افراد پایتخت توصیه میشود با نهایت شهامت ،خونسردی
را از دست نداده و در حفظ انتظامات با مامورین فرمانداری
نظامی و شهربانی کمک الزم بنمایند .وسایل آسایش عمومی
از هر حیث فراهم شده ضمنا برای استحضار عموم تذکر
داده میشود خواربار شهر تامین و از این حیث بهیچوجه
جای نگرانی نیست .عبور و مرور از ساعت نه شب در شهر
بکلی ممنوع است پارهای از موارد قانون حکومت نظامی برای
اسحضار عامه گوشزد میشود.

 -3فرمان اعالن جنگ در روزنامههای کثیراالنتشار
 ،1322/6/17بعد از افتادن ایران به دست متفقین ،آمدن آن
یکی شاه و وارد شدن ایران به جنگ جهانی دوم به عنوان
یک منطقة نظامی مناسب برای روسیه و انگلیس در جنگ
با هیتلر
خبر یک:

«فرمان اعالن جنگ امروز در ساعت نه و سی و چهار دقیقه
بصحه همایونی رسیده:
با تاییدات خداوند متعال
ما پهلوی شاه ایران
بنا به پیشنهاد دولت بر طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی
از تاریخ هفدهم شهریور  1322اعالن جنگ را بین کشور
خودمان و آلمان مقدر و اعالم میداریم».
 -4سال  1332هم که البته از آن سالهای حادثهخیز بود و
روزنامهها اگر توانستند ،دربارهاش نوشتند
« 1332/6/3روزنامه اطالعات
خبر یک:
در حادثه  28مرداد  41نفر مقتول شدهاند
امروز ساعت  10صبح رئیس ادارة پزشک قانونی اعالمیهای
که دربارة مقتولین و مجروحین واقعة  28مرداد صادر کرده

 -5زلزلة سال  57طبس هم تاریخ شهریور خورده و
سرمقالهاش هم پایانی است بر بریدههای روزنامه ما.
مجروحین و بازماندهها را دریابید
در طبس وحشت و مرگ حکمفرماست و بیش از 11
هزار نفر در این شهر و روستاهای اطراف مانند روستاهای
کاشمر ،احمدیه ،تور غمیان و ....زیر آوار ماندهاند و کشته
شدهاند .اولین گروه امداد ،صبح روز یکشنبه  26شهریور به

فرماندهی سرهنگ دوم پیاده غالمرضا ازما از مرکز آموزش
بیرجند به طبس رسید.
همه شهر ویران شده است .به جرئت میتوان گفت که
طبس از روی زمین گم شده است .پس از انتشار خبر
زلزله در منطقه طبس گروههای متعددی از مردم شهرهای
اطراف با کمکهای اولیه به یاری مصیبتدیدگان طبس
شتافتند ...برق و آب شهر قطع شده و زندگی سخت
بازماندگان حادثه مشکلتر شده است .تعداد زخمیها
و کشته شدگان بهدرستی مشخص نیست ،اما آنچه از
قراین برمیآید بیشترین جمعیت شهر و روستاهای اطراف
نابود شدهاند...صبح امروز اجسادی که از زیر آوار بیرون
آورده شدند ،توسط  15کامیون به گورستان حمل شد.
در حال حاضر تعداد بیشماری مجروح در پارک طبس
روی زمین قرار دارند و هنوز گروهها و وسایل کمک به
اندازه کافی به این شهر نرسیده است و باید مجروحان و
بازماندگان طبس را هرچه زودتر دریافت.
در حال حاضر با نبود برق و امکانات الزم
فعالیت شبانه برای جستوجو و کمک با
کندی پیش میرود و مشکالت فراوانی
در بر دارد».
فهرست منابع:
 -1روزنامه اطالعات ،هشتاد سال ،جلد اول
 1357-1304چاپ و نشر اطالعات
-2تاریخبیداریایرانیان،ناظماالسالمکرمانی،
نشر آگاه به اهتمام علی اکبر سیرجانی
 10 -3هزار روز تاریخ ایران ،عبدالعظیم
رضایی
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مادة اول:
از وقتی اعالن حکوت نظامی میشود اموری که راجع به
امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیئت وزیران توسط
وزارت جنگ اجرا خواهد شد.
مادة دوم:
باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و
شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش
عمومی است رسیدگی نمایند.
مادة سوم:
تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
مادة چهارم:
اشخاصی که عمال بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش
عمومی اقدام رضایت آنها مدلل [اثبات] شده باشد ،محکوم
به قتل خواهند بود.
مادة پنجم:
اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت
و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف
آنها را خواهد داشت و پس از توقیف استنطاق آنها شروع
میشود .هرگاه در استنطاق سوءظن به کلی رفع نشود
شخص مظنون در توقیف باقی خواهد ماند و بعد از اختتام
حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.
مادة ششم:
...
مادة هفتم:
مامورینی که تامین شهر به عهدة آنان واگذار است ،در صورت
سوءظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند
داشت در صورت مخالفت و مقاومت میتوانند جبرا داخل
شوند و مخالف و مقاوم را قهرا دستگیر نمایند و موافق حکم
محکمه نظامی قویا سیاست خواهد شد.
مادة هشتم:
روزنامهها و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به
طبع رسانند نمرات روزنامه و ادارة روزنامه
توقیف در صورتی که تحریک به ضدیت
دولت شده باشد ،متصدی آن یا مدیران
آنها موافق حکم محکمة نظامی مجازات
خواهند شد.
مادة نهم:
مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و
کسانی که تصدی امور دولتی بودهاند مقرر
میشود ،قابل تخفیف نیست.
مادة دهم:
اجتماعات و انجمنها در مدت حکومت
نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشند
و اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار

اولیه پلیس باید متفرق شوند .در صورت مقاومت جلب به
محاکمه نظامی و محکوم به مجازات میشود.
مادة یازدهم:
حمل اسلحه از هر قبیل به جز برای مامورین دولتی که مامور
نظم و امنیت عمومی هستند اکیدا ممنوع است...
فرماندار نظامی تهران
سپهبد امیر احمدی»

بود ،در اختیار خبرنگاران گذاشت .به موجب این اعالمیه در
حادثة مزبور  41نفر معلوم گردیده و  17نفر مجهولالهویه
هستند .تعداد مجروحین در کلیه بیمارستانها در تاریخ
 1332/6/2بالغ بر  75نفر بوده است و تعداد دیگری هم
جراحات جزئی داشتهاند پانسمان شده و مرخص گردیدهاند.
از تمامی مقتوالن نیز عکسبرداری شده است».

سرزمین من

جشن نخل و خرما در جنوب ایران
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هرسال تابستان که فصل برداشت و نعمت است ،شهرهای زراعی شکل دیگری به خودشان میگیرد؛ شکل زندگی و نعمتی که باید منتظر آمدنش
بود .نعمت تابستان برداشت هدیههای الهی است و مردم و زارعین به پاس این نعمات جشنهایی برپا میکنندکه در شماره گذشته به اختصار به
مرور دو جشن پرداختیم .در ادامه در این شماره به جشن نخل و خرما می پردازیم.
نخل در میان مردم قشم به عنوان درخت زندگی مورد احترام
فراوان و دارای اهمیت ویژهای است .تا جایی که مرد باغدار
قشمی میپندارد اگر نخل پیر و فرسوده و بیبار نخلستان خود
را قطع کند ،گناه بزرگی مرتکب شده است .محصول نخل
(خرما) به عنوان یک منبع غذایی سرشار از انرژی استفاده شده
و شیرة آن هم در زمستان مورد مصرف قرار میگیرد .درخت
خرما استفادههای متعدد دارد و در ساختمانسازی ،صنایع
دستی و خوراک دام از آن استفاده میشود.
حدود 12هزار اصله نخل در  890هکتار از اراضی قشم وجود
دارد .کشت نخل در این جزیره از سابقهای طوالنی برخوردار
است .بالغ بر  20نوع مختلف خرما از نخلهای جزیرة قشم
برداشت میشود که از میان آنها به ترتیب مصلی ،شیخ
کمالی ،هلیلی ،مرداسنگ و آلوستری بیشترین سطح زیر
کشت را به خود اختصاص دادهاند.
جشن سنتی نخل و خرماپزان هر سال به مدت یک هفته به
همت سازمان منطقة آزاد قشم در مرکز جزیره برگزار میشود
و این حرکتی است برای شناساندن هرچه بیشتر ارزشهای
حیاتی این درخت و آموزش اصول مربوط به کاشت و پرورش
آن به باغداران و نخلداران قشم.
در جشن نخل ،مردم جزیره به صورت محلی با جایگاه ویژة
نخیالت و نقش آن در اقتصاد نخلداران ،با محصول اصلی
نخل (خرما) و انواع آن و فرآوردهها و صنایع وابسته و تبدیلی
خرما نظیر شیره ،سرکه ،الکل ،صنایع بستهبندی و دارویی آشنا
میشوند .کارشناسان مربوط روشهای علمی ایجاد نخلستان
و عملآوری آن را به عموم عالقهمندان آموزش میدهند و
نخلداران را به استفاده از نمونههای اصالح نژاد شدة نخل
ترغیب میکنند .در جشن نخل ،عموم بازدیدکنندگان به
گسترش فضای سبز و گذاردن خرما و فرآوردههای دیگر آن

در سبد غذایی تشویق میشوند.
در جشن نخل انواع نهالهای کشتیافته و اصالحشدة درخت
نخل (شامل مجول ،پیارم ،دیری ،زاهدی ،توری ،خاصویی،
خنیزی) عرضه میشود و انواع محصول خرما (خنیزی،
خاصویی ،پیارم ،شیره ،سرکه و )...در بستهبندیهای مختلف
به فروش میرسد .همچنین صنایع تبدیلی خرما (تبدیل خرما
به سرکه و الکل ،دستگاههای عرقگیر) نمایش داده میشود و
شیرینیهای تهیهشده از خرما (مثل کیک خرما ،رولت خرما،
بیسکوییت خرما ،قطاب خرما ،مربای خرما ،خرمای اشکافته،
خرمای مالیده و )...در غرفههای جهاد کشاورزی در معرض دید
عموم بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
صنایع دستی شامل انواع و اقسام وسایل و محصوالت
ساختهشده از شاخ و برگ و لیف درخت خرما (سبد ،سب،
جارو ،طناب ،جالیوانی ،گلدان ،دمپایی و پروند که وسیلهای
است که باال رفتن از درخت نخل و برداشت خرما را با آن
انجام میدهند) است و در غرفة انتشارات مرکزی سازمان جهاد
کشاورزی کتابهای تخصصی مرتبط با نخل و خرما به نمایش
گذاشته میشود.
برخی روستاهای جزیره صنایع دستی زنان و دختران را در
غرفههای اختصاصی خود به نمایش میگذارند.در خالل
شبهای جشن ،فیلمهایی از جاذبههای دیدنی قشم ،انواع
فرآوردههای خرما و ترویج کشاورزی در قالب مستند و
سینمایی و فیلمهای مرتبط با نخیالت به نمایش درمیآید و
عدة کثیری از مردم با دقت و اشتیاق فراوان به تماشای آنها
میپردازند .حرکت کاروان شتر با کجاوه ،اجرای موسیقیهای
سنتی قشمی به نامهای رزیف ،اضواء ،مولودیخوانی و
بازیهای سنتی در طی شبهای برگزاری جشنها همواره با
استقبال عمومی روبهرو میشود.

مدعوین و مهمانان مختلف بهویژه هنرمندان و خبرنگارانی
از رسانههای استان و کشور ،با دقت و حساسیت خاصی
برنامههای هر جشن را ثبت و گزارش میکنند و آن را از طریق
رسانهها ،به اطالع عموم میرسانند .نشریات داخلی در خالل
روزهای برگزاری جشن در تیراژ سه تا پنج هزار نسخه در
دسترس همگان قرار میگیرد.
جشن خرما مراسمی است که توسط مدیران منطقه و همزمان
ل  1372پایهگذاری
با شروع احداث شهرک ارگ جدید در سا 
شده و پیش از آن چنین مراسمی هرگز برگزار نمیشد .از
آنجا که همه ساله مراسم مختلفی همچون جشن خرمن،
گالبگیری و ...در کشور برگزار میشود ،این انگیزه در ذهن
مدیران مجموعه تقویت شد که در فصل برداشت خرما جشنی
به خاطر آن برپا شود .به این ترتیب این جشن از همان ابتدای
شروع عملیات احداث شهرک ارگ جدید و با حداقل امکانات
برگزار شد و هرساله با توسعة شهرک و افزایش امکانات ،با
شکوه و گستردگی بیشتری برگزار میشود .جشن خرما
شامل برنامههای متنوع تفریحی و ورزشی ،جنگهای شادی
شبانه با حضور برجستهترین هنرمندان کشور ،آتشبازی،
کنسرتهای موسیقی در تاالر پرستو ،مسابقات ورزشی از
جمله دوچرخهسواری و قایقسواری زوجهای جوان در دریاچه،
تئاتر خیابانی ویژة کودکان و مسابقات بادبادک ،جشنواره
فیلمهای سینمایی و برنامههای متنوع دیگر است.
همچنین امکانات گستردة مجموعه همچون باشگاه سوارکاری،
استخرهای سرپوشیده و روباز ،سالنهای سرپوشیده و بیلیارد،
شهربازی کودکان ،کارتینگ و موتورسواری ،پیستهای
اسکیت و دوچرخهسواری ،رستورانهای مختلف ،هتل چهار
ستاره و .....نیز در اختیار مهمانان و مسافرانی قرار میگیرد که
به این منظور به منطقه سفر میکنند.

ادبيات
ني 
منگاهي به ادبيات جنگ در ايران و جهان

کلمههايي از جنس گلوله و باروت

فرید دانشفر

ژانري به نام جنگ

وجود موضوعي مانند جنگ و مبارزه در آثار شاعران و
نويسندگان کهن ايران و جهان ،از شاهنامة فردوسي تا
«ايلياد» نوشتة هومر ،نشاندهندة اهميت آن ،هم براي
خالق اثر و هم براي مخاطب است .اما شايد بتوان گفت
در آن زمان و با توجه به شرايطي که وجود داشت ،کساني
که مبارز و جنگجو بودند ،در اين واقعه شرکت ميکردند
و طبعا ضررهاي جاني بيشتری به همين افراد رسانده
ميشد و گاهيوقتها مشکالتي را هم براي خانوادة اين
افراد پديد ميآورد .اما با گذشت زمان و پيشرفت علم
و تکنولوژي و ساخته شدن سالحهاي پيشرفته ،جنگ
چهره ترسناکتر و وحشيانهتري به خود گرفت و ابعاد آن
هم وسيعتر شد .اين مسئله باعث شد نويسندگان بيشتر
از قبل به اين موضوع بپردازند .لئو تولستوي و اميل زوال
از جمله کساني بودند که در آثارشان به موضوع جنگ
پرداختند .اما هيچکدام از اين دو نفر آنقدر عمر نکردند تا
شاهد بزرگترين جنگ تاريخ باشند.

جنگ در ادبيات جهان

ادبيات جنگ يا
ضدجنگ؟

تيتري که خوانديد ،يکي از
سوالهايي است که نهتنها در کشور ما،
بلکه در ساير کشورهاي دنيا مطرح است
و ميتوان گفت که هرکسي از زاوية ديد
خود به آن نگاه ميکند .شايد براي پاسخ
به اين پرسش بهتر باشد به طور مشخص
از ماهيت آن جنگ صحبت کنيم .بهطور
مثال در مورد کشور آلمان پس از جنگ
جهاني ،ادبيات ضدجنگ شکل ميگيرد.
از آنجايي که دربارة هشت سال دفاع مقدس ،همگان بر
اين نظر هستند که کشور ديگري به خاک ما تجاوز کرده و
دفاع ما بر حق بوده ،جواب روشن است .در کشور ما شايد
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بهطور مشخص وقوع جنگ وحشتناک جهاني اول ،باعث شد
تا شاخه و ژانر جديدي به ادبيات اضافه شود .پس از اين واقعه،
نويسندگان سراسر دنيا دست به قلم شدند و از جنگ نوشتند.
در اين ميان آثار بسيار ماندگاري خلق شد؛ کتابهايي که
حتي امروز و پس از گذشت  90سال ،از ارزش آنها کم نشده
و هنوز هم عالقهمندان کتاب را به سمت خود ميکشانند.
آثاري مانند «وداع با اسلحه»
نوشته ارنست همينگوي« ،در
جبهه غرب خبري نيست» اثر
اريش ماريا رمارک ،که دو فيلم
سينمايي با اقتباس از اين رمانها
ساخته شدند .بعد از جنگ جهاني
دوم ،تعداد آثاري که در اين زمينه
نوشته شدند ،افزايش پيدا کرد.
رمان «زنگها براي که به صدا
درميآيند» نوشته همينگوي از
مهمترين آثار پس از جنگ جهاني
دوم است .نويسندگان کشورهايي
مانند انگليس ،فرانسه و روسيه که
در جنگ پيروز شده بودند ،آثاري با مضمون ادبيات دفاع يا
ادبيات جنگ ميهني نوشتند .آلمانها که هم متجاوز شناخته
ميشدند و هم در جنگ شکست خورده بودند ،نميتوانستند
از دفاع يا جنگ براي خاکشان بنويسند .از طرفي بسياري
از آلمانها با اين جنگ مخالف بودند و تعداد بسيار زيادي
هم پس از جنگ پشيمان شدند .به همين دليل به ادبيات
«ضدجنگ» پرداختند و در آثار خود از چهرة زشت و وحشيانة
جنگ و همچنين پيامدهاي ناشي از آن نوشتند .برتولت
برشت از مهمترين نويسندگان آلماني بود که در آثار خود که
بيشتر هم نمايشنامه بودند ،به موضوع جنگ پرداخت .او در
نمايشنامه «سيمون ماشار» داستان دختر فقيري را ميگويد

که در زمان اشغال فرانسه به دست نازيها ،صداي فرشتهاي
را ميشنود و خود را ژاندارک تصور ميکند و براي رهايي
فرانسه مبارزه ميکند .ماريا رمارک که پس از کتاب «در جبهه
غرب خبري نيست» به شهرت رسيده بود ،از طرف يک روزنامة
آلماني به مبارزه عليه کشورش متهم شد و به همين دليل به کشور
سویيس و در زمان جنگ جهاني دوم به آمريکا
مهاجرت کرد و کتاب «طاق نصرت» را نوشت
که محور اصلي آن فجايعي است که مردم
فرانسه در زمان جنگ متحمل شدند .يکي از
نويسندگان مشهور آلمان پس از جنگ جهاني
که در بسياري از آثارش به موضوع جنگ و
پيامدهاي ناگوار آن پرداخته،
هاينريش بُل است .اولين رمان
او «قطار به موقع رسيد» بود که
در اعتراض به جنگ نوشته شد.
آثاري که از آنها نام برديم ،مربوط
به قبل از سال  1950هستند .به
جز جنگهاي جهاني ،جنگهاي
ديگري هم در نقاط مختلف دنيا اتفاق افتاد که در
ادبيات هر کشوري به نوعي به آن پرداخته شده.

تا قبل از سال  1358نويسندگان در کتابهايشان
به موضوع جنگ نپرداخته بودند ،اما حملة عراق به
ايران و شروع هشت سال دفاع مقدس ،نقطة آغاز
پديد آمدن آثار نويسندههاي ايراني در رابطه با جنگ
شد .يکي از اولين کتابهاي جدي و مهم که در
اينباره نوشته شد ،رمان «زمين سوخته» به قلم
احمد محمود است .از نکتههاي جالب توجه دربارة
اين رمان که در فروردين ماه  1362منتشر شد،
تيراژ  10هزارتايي آن و جالبتر از آن فروش تمام
نسخههاي کتاب در عرض چند روز بود .احمد دهقان
هم از نويسندگاني بوده که در آثارش به موضوع
هشت سال دفاع مقدس پرداخته و براي رمان «سفر
به گراي 270درجه» جايزة  20سال ادبيات پايداري
را دريافت کرد .در این سالها نیز کتاب «دا» نوشته
سید زهرا حسینی توانسته با روایتی جذاب از
خاطرات جنگ مخاطبهای بیشماری بدست بیاورد .بعد از
تمام شدن جنگ ،دو ديدگاه در رابطه با ادبيات جنگ مطرح
شد .عدهاي معتقد بودند که بايد به موضوع دفاع مقدس
کشورمان در مقابل ارتش متجاوز عراق پرداخت .در مقابل
تعدادي ديگر جنگ را واقعهاي زشت
ميدانستند و نظرشان بر اين بود که
بايد از اتفاقات و پيامدهاي آن نوشت.
هرچند به نظر ميرسد پرداختن به
هشت سال دفاع مقدس به نوعي هم
ادبيات جنگ به حساب ميآيد و هم
ادبيات ضدجنگ .بدون شک در آثاري
با اين موضوع ،تصاوير بسيار زيبا و
دلانگيز ،انسانهاي خوشحال و بدون
درد و رنج و غم نميبينيم و از طرفي
هم شاهد رشادتها ،فداکاريها و
ازخودگذشتگيهايي هستيم که بايد
هميشه آنها را به ياد سپرد .بدون
شک گفتن از رنجهايي که مردم ما در طي آن سالها
متحمل شدند ،بسيار دارای اهميت است ،اما موضوعي
سوال مطرحشده
که شايد بيش از
ِ
اهميت دارد ،شيوة نگارش آثار در
اين زمينه است .گاهي با آثار سفارشي
روبهرو ميشويم ،که در بيشتر موارد
نتيجة آن کتابهاي درجه دو و سه
است که در آن با نگاه سطحي به
اين موضوع مهم و نقطة برجستة
تاريخ کشور پرداخته شده .بدون شک
نويسندهاي که دغدغهاش اين مسئله
است ،بدون مطالعه و تحقيق و بررسي
دقيق دست به قلم نميبرد ،چون
ميداند که خواننده و به ويژه مخاطب
امروز که آثار مطرح جهان را در دست دارد ،بسيار باهوش،
تيزبين و دقيق است و اگر داستان گيرا نباشد يا از واقعيت
فاصله داشته باشد ،بهسادگي آن را کنار ميگذارد.

زنگ اول
بوي مهر که ميپيچد توي مشام ،حتي اگر سالها از اين فضا
دور باشي ،دلت ميخواهد به اولين مغازة نزديک دم دستت سر
بزني و دفتر سيمي فيلي و خودکار بيک و مداد سوسمارنشان
بخري .مهر ماه مدرسه و دانشگاه و خريد لوازمالتحرير است.
دانشجوها اگر خيلي روشنفکر باشند ،فقط و فقط به يک مداد
نوکي و يک بغل کاغذ پاره و خودکار سرشکسته اکتفا ميکنند .اما
ترم اوليهاي ذوقزده ،به اندازة همان کالس اوليهاي بيخبر از
همه جا عمل ميکنند ،فقط با اين تفاوت که روي کيفشان عکس
مرد عنکبوتي و جومونگ نيست .آنها روي کيفشان پيکسلهايي
با عکس جناب «چه» و کبوتر آزادي وصل ميکنند و به جاي
دفترهاي فانتزي پرزرقوبرق ،دفترهاي بلند پاپکو ميخرند...

بوي ماه مهر
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اما همين لوازمالتحرير خريدن هم حساب و کتاب خودش را دارد.
بايد اصولش را بلد باشي تا نه کاله سرمان برود و نه رفتاري را پيش
بگيريم که به کودکان دبستاني ضربه وارد شود .مراکز عمدة خريد
لوازمالتحرير هم که کامال مشخص است و اگر کلکسيونباز باشي
و کلکسيون پاککن و مدادت هم تکميل باشد ،نشاني همهشان را
داري .ميخواهيم يک نقشة راه بکشيم براي شما که يا محصليد
يا فرزند محصل داريد ،تا نه سردرگم شويد و نه خدايي ناکرده اين
وسط کمفروشي صورت بگيرد...
آنچه مورد نياز است...
در اينجا به تفکيک به آنچه مورد نياز براي خريد شماست،
ميپردازيم.
 -تو که دستت به نوشتن آشناست

اصليترين نوشتافزارها براي دانشآموزان ،مداد
و خودکار هستند .البته بچههاي دبستاني معموال براي استفاده
از خودکار محدوديت دارند و بيشتر از مداد استفاده ميکنند.
مدادهاي معمولي را از ترکيب گرافيت و خاک رس و کمي دوده
ميسازند که بسته به ميزان حرارتي که مدادهاي مختلف موقع
ساخت ميبينند ،ميزان سفتي و نرميشان متفاوت است .بهتر
است براي بچهها مداد خيلي نرم نگيريد ،چون زود نوکش گرد
ميشود و مدام بايد تراشيده شود .به همين علت مدادهاي با نوک

نرمخيليبهصرفهنيستند.
از طرفي نوشتن با مدادهايي که نوک خيلي سفت دارند ،براي
بچهها دشوار است ،ضمن اينکه اين جور مدادها بعد از تراشيده
شدن خيلي تيز ميشوند و ممکن است در حال شيطنت و بازي
در چشم دانشآموز فرو روند .مدادهاي اتود هم براي دانشآموزان
باالتر از سن دبستان مناسباند ،چون تعويض نوک اين مداد براي
بچههاي کوچک کار آساني نيست .مزيت اين مداد به مداد معمولي
اين است که نيازي به تراشيدن ندارد و تا مدتها قابل استفاده
است .اما اين عيب را هم دارد که در صورت فشار زياد يا گذاشتن
داخل جامدادي نوکشان ميشکند.
در مورد خريد خودکار هم جنس و کيفيت آن را در نظر بگيريد.
بدنة خودکارها را معموال از پالستيک ،چرم ،سراميک ،آلومينيوم،
چوب و استيل ميسازند .بهتر است خودکاري تهيه کنيد که سبک
باشد و در داشته باشد تا داخل کيف يا جامدادي را خطخطي
نکند و در صورت پس دادن جوهر ،وسايل دانشآموز
را کثيف نکند.
بيشتر بچهها از خودکارهاي معطر خوششان ميآيد،
اما توجه داشته باشيد که مواد معطر استفادهشده در
بعضي خودکارها ممکن است براي بچهها آلرژيزا باشد.
موقع خريد خودکار حواستان باشد که نوک نرم و رواني
داشته باشد و جوهر آن بهراحتي خارج شود تا موقع
نوشتن به دست فشار وارد نشود.

ميافتي تو حوض نقاشي
مداد شمعي و ماژيک هم به دليل تنوع رنگيشان ،از
لوازمالتحرير مورد عالقه بچهها براي نقاشي هستند ،اما
در عين حال ممکن است آلرژيزا و سمي هم باشند.
مداد شمعي را از ترکيب پارافين و رنگ ميسازند و به
همين دليل خيلي مراقب باشيد بچه بعد از استفاده از مداد شمعي
دستش را به دهان يا چشمش نزند .خريد مداد شمعي روکشدار
بهترين راه براي ايمن کردن فرزندتان در برابر مسموميت و آلرژي
است.
دربارة ماژيک هم مانند مداد شمعي بهتر است مارکهاي مرغوب
و قابل اطمينان را تهيه کنيد .ماژيکهاي غيررسمي که در بازار
موجودهستند،باعبارت«»Not poisoningمشخصميشوند

و اگرچه کمي گرانتر از ديگر ماژيکها هستند ،براي بچههاي
کوچک که عادت به دهان بردن همه چيز را دارند ،مناسبتر است.
انواع رنگهاي فسفري و روشن ماژيک هم ميتوانند چشم بچهها
را خسته و ناراحت کنند.
رواننويس و خودنويس هم از نوشتافزارهايي هستند که به علت
شيوة استفاده بهتر است در دسترس دانشآموزان کوچکتر قرار
نگيرند .آبرنگ و گواش هم از مواد رنگي ساخته شدهاند که براي
بچههاخطرناکاند،ضمناينکهمحيطراحسابيکثيفميکنند.
پس اگر فرزند شما به استفاده از اين وسايل اصرار دارد ،بهتر است
با نظارت خودتان و در موارد محدودي اجازة استفاده از اين مواد
را به او بدهيد.
ماژيکهايپفي
ماژيکهايي که اين روزها تحت عنوان ماژيک پفي تبليغ ميشوند
و بچهها را حسابي وسوسه ميکنند ،چندان مناسب نقاشي بچهها
نيستن .د

افرادي که تجربة استفاده از اين ماژيکها را دارند ،ميگويند اوال
رنگ اين ماژيکها يا بهسادگي بيرون نميآيد يا از نوک ماژيک به
بيرون شره ميکند.
ثانيا به آن راحتي که در تبليغات ميبينيم ،پف نميکند و بايد
نزديک نيم ساعت روي نقاشي سشوار بگيري تا کمي پف کند که
موجب مصرف مقدار زيادي برق ميشود .در ضمن حرارت سشوار
موجب تبخير سريع حاللها ميشود و اين موضوع ممکن است
براي سالمت کودکان مضر باشد.
ابزاري مانند گونيا و پرگار و خطکش به خاطر نوک تيز بودن
براي دانشآموزان خطرناکاند .بهتر است انواع پالستيکي اين
وسايل را به جاي انواع فلزي شان براي فرزندتان بخريد .از خريدن
خطکشهاي بلند و پرگارهاي فلزي بدون درپوش پرهيز کنيد.

چسباکليلي
اين ديگر از عجايب روزگار است .همان چسب مايع
خودمان که در کودکي آبکي صدايش ميکرديم ،حاال
مخلوطي از اکليل است براي اينکه هر چيزي که نياز
به چسباندن دارد ،پرزرقوبرق بشود .از اين چسبها براي
درست کردن کاردستي استفاده ميشود و قيمتش تنها
هزار تومان است.
صابونهايکاغذي
آن روزها صابونهاي کاغذي اشيای بدبو و بدرنگي بودند که براي
نظافت به کيف کودکان سپرده ميشدند .حاال اين صابونهاي
کاغذي شبيه گلهاي کوچکي شدهاند و در شيشههاي ظريف
و استوانهاي و کيفهاي کوچک فروخته ميشوند .قيمت آنها
هم  1000تومان است .البته از ژلهاي ضدعفونيکنندة دست و
صورت هم نبايد غافل شد.
خودکارهايپوستي
اين خودکارهاي براق که روي پوست هم
عمل ميکنند ،گاهي به عنوان مداد آرايشي
هم استفاده ميشوند .از اين خودکارها 12
رنگ در بازار موجود است و مخصوص
کارهاي تزیيني در مدارس است.
جاي گيره و سوزن تهگرد
اين روزها روزگار بيماريهاي عجيب و
غريب است .حاال هپاتيت بيداد ميکند و
راههاي ابتال به آن بسيار ساده و غيرقابل
تصور .يکي از راههاي ابتال به اين بيماري
مهلک ،تماس انگشت با سوزنهاي آلوده
و سوراخ شدن انگشت به وسيله آن است.
سازندگان لوازم اداري و لوازمالتحرير هم
تمام تالششان بر اين بوده که از ابتال
به اين بيماري به وسيلة لوازم اداري
جلوگيري کنند .شايد براي همين باشد که جاسوزنيهاي
قديم ديگر جايي در بازار ندارند و حاال نوبت جاسوزنيهاي
ريلي است که از تماس نوک انگشت با نوک سوزن جلوگيري
ميکند .اين جاسوزنيها دو هزار تومان قيمت دارند.
مداد رنگي و مداد شمعي
االن نسل نسل امپيتري و جمعوجور کردن وسايل است .شايد
براي همين باشد که يک شرکت معروف خارجي تهيهکنندة
لوازمالتحرير به اسم کلوسينگ ،اقدام به توليد مداد رنگي و گواش
در کنار يکديگر کرده .در اين توليد جديد ،در يک بستة مستطيل

مدادهايمخملي
اين مدادها همان کار مدادهاي خودمان را ميکنند ،فقط فرقشان
در لباس تنشان است که از جنس مخمل است و تراشکردنشان
مکافاتي دارد حد بنز!

مدادشمعيهايانگشتي
اين مداد شمعیها که مناسب کودکان است ،مانند انگشتدانه
تهيه شده و در انگشت کودکان فرو ميرود تا آنها بهراحتي از
آن استفاده کنند .قيمت هر کدام از بستههاي شش تايي آن پنج
هزار تومان است.
جعبةرنگينکمان
اين جعبه که مخصوص نقاشي کودکان است ،غلتک کوچکي دارد
و نوع ديگري از گواش محسوب ميشود .فقط کافي است غلتک
رنگ را روي جاي گواشها بکشيد تا آنها مثل يک رنگينکمان
روي صفحة مخصوص رنگ بزنند.
زونکنهاياداري
قبال استفاده از زونکنها مکافات
خودش را داشت .باز کردن در
داخلي آن بسيار مشکل بود و گاهي
باعث زخم شدن دست نيز ميشد.
زونکنهاي جديد در آسان بازشويي
دارند و با يک حرکت بهراحتي باز و
بسته ميشوند .قيمت هر کدام از اين
زونکنها هزار تومان است.
ماژيکهاي طراحي روي لباس
اين ماژيکها مخصوص دانشجويان
هنر است و براي نقاشي روي لباسهاي
روشن استفاده ميشود .جايتان خالي!
ما روي يک لباس سفيد امتحان کرديم ،کلي کيف داشت که اصال
قابل وصف نيست .قيمتش هم دانهاي  1200تومان ناقابل است.
***
اينها نتيجة گشتوگذار ما در لوازمالتحريرفروشيهاي
خيابان انقالب بود .البته بايد اضافه کرد به اين فهرست
لوازم و توليدات پاپکو را که طرحي نوين در صنعت ساخت
کالسور و کيف به وجود آورد .پاپکو که طرفدار سادهزيستي
است ،توليدکنندة انواع کيفها و کالسورهاي طلقي است
و جماعتي را از دست کالسورهاي چرمي و کيفهاي
سامسونت آسوده کرد.
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هوا را از من بگير ،پاککن را نه
مدادتراش و مدادپاککن هم از ديگر وسايل پرکاربرد
محصالن هستند .بهتر است براي بچهها مدادتراش
مخزندار تهيه کنيد تا مدام مجبور به جمع کردن تراشهها
از روي زمين نباشيد .مدادتراش روميزي هم از اين لحاظ
که قابل حمل نيست و بچه را در تراشيدن مداوم مدادهايش
محدود ميکند ،گزينة خوبي است .در خريد مدادتراش
روميزي دقت کنيد که دستة آن متناسب با اندازة دست
دانشآموز باشد و جنس آن طوري باشد که در دست ليز
نخورد .جنس بيشتر مدادپاککنها الستيک است و ممکن
است براي چشم يا پوست ايجاد آلرژي کند .پاککن به
دليل کوچک بودن سايز آن معموال زود گم ميشود .در
گذشته والدين براي حل اين مشکل پاککن را با نخ به
گردن بچهها آويزان ميکردند ،ولي امروز پاککنهايي به
بازار آمدهاند که خودشان بنددار هستند.
دفترچه هم از ديگر لوازمالتحرير اصلي مورد استفادة دانشآموزان
است که در انواع متعدد خطدار و بيخط ۴۰ ،برگ ۶۰ ،برگ۸۰ ،
برگ ۱۰۰ ،برگ و  ۲۰۰برگ در بازار موجود است .بهتر است
براي بچههاي کوچک دفترچههايي با تعداد برگ کم بخريد ،چون
دفترچههاي قطور دير تمام ميشوند و مدتها در دست دانشآموز
ورق ميخورند و ممکن است ورقهايشان لوله يا کثيف شوند.
دفترچههاي سيمي با جلدهاي محکم بهترين انتخاب براي همة
ياند.
مقاطعتحصيل 
بهتر است موقع خريد دفتر ،دفترهايي با رنگ و طرح جلد
متفاوت بگيريد تا بعد براي پرهيز از اشتباه فرزندتان در تشخيص
دفترهايش ،براي هر درس دفتري با يک رنگ يا طرح متفاوت
اختصاصدهيد

باحالهاي امروز بازار
اصوال کيف اول مهر به کتاب و دفتر نو و لوازمالتحرير جديد است.
اصال مگر ميشود سال کار و تحصيل نو شود و خبري از دفتر
جديد و مدادهاي جديدترش نباشد؟ اصال مگر ميشود که يک
هفته مانده به اول مهر ،سرکي به مغازههاي لوازمالتحرير نکشيد؟
ما هم يکي دو هفته اين طرف و آنطرف به مغازههاي
لوازمالتحريري که از آنها کلي خاطره داشتيم سر زديم و سراغ
لوازمالتحريرهاي جديد و باحال بازار را گرفتيم .گرچه لوازمالتحرير
هميشه همان است که بود و آدمها مداد و قلم ميخواهند
براي نوشتن و پاککن براي پاک کردن .فقط شکل اين
مداد و خودکار و کاغذ است که هر سال تغيير ميکند.
براي اثبات اين حرف به خودتان فقط کافي است سري به
مغازههايمحبوبتانبزنيد.

کوچک ،مداد رنگي و گواش کنار هم تعبيه شده که دانشآموز
هنگام حمل آن دچار مشکل نشود .حملونقل اين جعبة نقاشي
بسيار آسان و طراحي آن باعث رغبت کودکان به نقاشي ميشود.

داالن سبز
در صدر اسالم مردي به بازار بردهفروشها رفت تا بردهاي بخرد و بتواند کارهاي خود را با کمک او

بندة خدا
چگونه بايد باشد؟

انجام دهد.
تهيه و تنظيم:
توانمندي آنها
وقتي به بازار رسيد ،بردهها را يکييکي از پيش چشم گذراند .قيافه ،رنگورو ،جثه و
الرسول
سيداصغر ابن
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را بررسي کرد و باالخره يکي دو نفر را برگزيد تا بعد از گفتوگويي رودررو ،بردة مطلوبش را انتخاب
کند و بخرد .ازجمله از يکی از آنها پرسيد:
			
 اسمت چيست؟ هر چه شما بنامي.			
 خوراکت چيست؟ هر چه به من بخوراني.		
 جاي خوابت چگونه بايد باشد؟ هر کجا مرا بخواباني.		
 چه کارهايي انجام ميدهي؟ هر چه امر کني.و...
مرد با شنيدن پاسخها لحظهاي با خود انديشيد چرا اينگونه مطيع و منقاد پاسخ ميدهد؟
و باالخره علت را پرسيد و چنين پاسخ شنيد:
مگر از برده در مقابل موال و ارباب خود غير از اين انتظار ميرود؟!
مرد ناگهان در فکر فرو رفت و از خود پرسيد :فالني آيا تو هم بهعنوان يک بنده در مقابل خدا و موالي
خود ،اينگونه تسليم و راضي به رضاي او هستي؟ آيا هر چه خدايت امر کرده است ،انجام ميدهي؟
آيا به هر چه داده است ،قانعي و به مال ديگران چشم نداري؟ آيا به فرامين الهي که عمل صالح و
خدمت به مردم را از تو ميخواهد ،همينگونه گردن مينهي؟!...
از آن پس بود که مرد از گناهان خويش توبه کرد و راه صالحان در پيش گرفت.
(غررالحکم حديث  - 1387ترجمه آقا جمالالدين خوانساري)
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 خیس  -حرارت  -5دام  -آزمند  -شهری در استان گیالن -6طراحی اولیه و مقدماتی  -کشور فالسفه  -نور اندک  -7محصول
آب و صابون  -دوستی  -8اثر چربی  -دستنیافتنی  -ظرف پخت
آبگوشت  -9فرآوردهای که در صنایع پالستیک و کود شیمیایی به
کار میرود  -آب نیمگرم  -دیوار قلعه  -10پاسبان قدیمی – دریایی
در ترکیه  -برودت  -11حرفی که از دل پردرد برآید  -اندک  -قاتل
درخت  -مکمل شلوار  -12پرخاصیت بدبو  -مسن  -13نام پدر
حضرت نوح(ع) – ماده قندی موجود در ساقههای خارشتر که در
طب خانگی بهعنوان ملین کاربرد دارد

