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ماهنامه »وخارزم« در نظر دارد يکی از صفحات خود را در هر شماره به درج 
اختصاص  و شيرين خوانندگان گرامی  تلخ  تجارب  و  از خاطرات  گوشه ای 

دهد.
و  کارشناسان  از مديران،  اعم  ارجمند،  تمامی خوانندگان  از  راستا  اين  در 
کارکنان گروه سرمايه گذاری خوارزمی )شامل ستاد و شرکت های وابسته( و 
خانواده های ارجمند آنان دعوت می شود در صورت تمايل، اين گونه خاطرات 
– به ويژه ازتجارب حرفه ای و شغلی- خود را که می تواند برای ديگران جالب 
توجه و مفيد واقع شود، به صورت فشرده تنظيم و با رعايت نکات ذيل برای 

درج در ماهنامة »وخارزم« ارسال فرمايند:
نام و نام خانوادگي، سطح تحصيالت، نشاني دقيق پستي، پست الکترونيك 

و تلفن تماس نويسنده در آن قيد شود.
حجم مطالب از سه صفحه A4 )هر صفحه حدود 300 کلمه( تجاوز نکند و 

تايپ آن تحت برنامةword  انجام شود.
ماهنامه در ويرايش، تلخيص و تنظيم مطالب رسيده آزاد است.

مطالب ارسالي در صورت تاييد يا عدم تاييد مسترد نمي شود.
نشانی پستی ماهنامه »وخارزم«: تهران، خيابان مالصدرا، انتهای خيابان 
شيرازجنوبی، تقاطع برزيل غربی، شمارة 25، طبقة دوم، ماهنامة وخارزم 

)بخش خاطرات(
 vakharazm@khig.ir : نشانی الكترونيک

فرا رسیدن اعیاد سعید  قربان و غدير، اعیاد بندگی و امامت خجسته باد

دعوت ازخوانندگان گرامی  
برای ارسال خاطرات و تجارب زندگی
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نخست سخن 

تا چند هفتة ديگر کاروان برنامة راهبردی »ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها« 
سرمايه گذاری  و شرکت  می رسد  هفت گانة خود  منازل  از  منزل  نخستين  به 
به  عادی  عمومی  مجمع  در  را  خود  سالة  يك  عملکرد  که  می رود  خوارزمی 
داوری  بگذارد. اگرچه هر مجمعی برای مديران اجرايی، از آن جهت که بايد 
گزارش کارکرد بدهند و ارزيابی داوران را به نظاره بنشينند، اهميت ويژه ای 
دارد، اما برای مديران خوارزمی اين اهميت دوچندان است، از آن نظر که سال 
نخست اجرای برنامة راهبردی هفت ساله است؛ سالی که افشاندن دانه ها در 
خاک بود و برداشتن گام های دشوار و بلند آغاز راه، اگرچه باد موافق نمی وزيد 

و مسير چندان هموار نمی نمود. 
دشوار  بسيار  قضاوت  می شود،  نگريسته  راه طی شده  و  سر  پشت  به  وقتی    
دوره های  از  گذشته،  ماه   12 اقتصاددانان  از  بسياری  زعم  به  زيرا  می نمايد، 
نادر اقتصاد ايران از زمان پيدايش آمار و تجزيه و تحليل های اقتصادی است. 
در  کالن  اقتصاد  شاخص های  در  سريع  بهبود  واقع  از  بيش  و  شديد  انتظار 
عدم  و  دشواری ها  تمامی  رفع  نادرست  زدن  گره  جديد،  دولت  استقرار  اثر 
تعادل های اقتصادی به نتايج مذاکرات هسته ای و انتظار شتاب زدة رفع تمامی 
محدوديت ها و تحريم ها در چند ماه و حتی به زعم برخی در چند هفته از يك 
سو و سيطرة بی چون وچرای رکود تورمی و ارادة راسخ دولت بر برقراری انضباط 
مالی و پولی از سوی ديگر سرنوشت ويژه ای را برای اقتصاد کشور رقم زد که 
مهم ترين نمود آن در دماسنج اقتصاد که همان شاخص بورس و اوراق بهادار 
از کنش گران،  بسياری  ديدگاه  از  اگرچه  است.  قابل مشاهده  به راحتی  است، 
تحليل گران و صاحب نظران، اقتصاد ايران در سال های پيش رو دوران به مراتب 
بهتر و اميدوارکننده ای را طی خواهد کرد و از اين رو انتظار می رود شاخص 
بورس نيز به اين اميدواری واکنش مناسبی را نشان دهد، اما بايد توجه داشت 
که جراحی دردناک و در عين حال حياتی و ضروری اين اقتصاد، شامل حال 
از 15  اين روی است که کاهش شديد بيش  از  و  خود شاخص هم می شود 
هزار واحدی شاخص که به معنی افت به مراتب بيش از 20 درصدی ارزش بازار 

است، در عين دردناک بودن، ناگزير می نمايد.
درصد کوچك تر شد،  از 20  بيش  بهادار  اوراق  بازار  که  در چنين شرايطی   
گروه سرمايه گذاری خوارزمی، نه تنها سياست انفعال پيش نگرفت، بلکه با رصد 
کردن اوضاع و تحليل شرايط پيش رو به استفاده از فرصت های نهفته پرداخت 
که  سال گذشته  يك  در  کند.  تضمين  را  پايدار  ثروت آفرينی  شعار  تحقق  تا 
شرايط بازار اوراق بهادار اجازة حرکت های متهورانه برای جابه جايی هر سهامی 
را نمی داد، گام های مهمی در جهت اصالح سبد سرمايه گذاری برداشته شد 
برنامة هفت ساله  عملياتی  اهداف  در  به همان شرايطی که  ترکيب سهام  تا 
پيش بينی شده است، نزديك تر شود. در اين راستا، وزن سهام برخی شرکت ها 
در سبد سرمايه گذاری کاهش يافته و وجوه حاصل از آن صرف افزايش وزن 
برای  بيشتری  اقتصادی  توجيه  و  اهميت  از  که  شد  بورسی  سهام های  ديگر 
گروه برخوردار بودند. افزايش سرمايه برای تحقق اهداف تعيين و تصويب شده 
بی شائبة  همياری  البته  و  نشيب ها  و  فراز  تمام  با  که  بود  ديگری  مهم  گام 
به تمامی  آن که  از  پيش  آن  از  حاصل  وجوه  و  شد  عملی  گرامی  سهام داران 
سرعت  تا  يافت  تخصيص  منتظرقائم  بزرگ  نيروگاه  تملك  به  شود،  دريافت 
آهن  سهام  از  بخشی  تملك  نشود.  مواجه  کندی  با  سرمايه گذاری ها  ارتقای 
و فوالد گل گهر که يکی از مجتمع های عظيم فوالد در آينده نزديك خواهد 
اوليه و قرار گرفتن در زنجيرة ارزش  بود و به دليل دسترسی آسان به مواد 
گل گهر، مزيت رقابتی چشم گيری را در بازار اين فلز استراتژيك خواهد داشت، 
تشکيل  با  هم زمان  که  بود  معدن  بخش  در  گروه  فعاليت های  شروع  نقطة 
پذيرش  است  زمره  در همين  يافت.  تحقق  معادن صدرجهان  توسعة  شرکت 

شرکت توسعة فناوری اطالعات خوارزمی در فرابورس و عرضة سهام آن با نماد 
پرافتخار مفاخر که اکنون با بيش از يکصد ميليارد تومان ارزش بازار می رود که 
به عنوان يکی از هلدينگ فناوری تخصصی گروه خوارزمی، جايگاه ويژه ای را در 
بازار سرمايه و بازار فناوری اطالعات و ارتباطات کشور برای خود و سهام داران 
رقم زند. گسترش سرمايه گذاری در بخش ساختمان نمونة ديگری است که 
با وجود رکود سنگين حاکم بر اين بخش، شرکت توسعة ساختمان خوارزمی 
با تداوم پيشرفت در پروژه های منحصربه فرد خود، فروش بخش تکميل شدة 
آن و شروع پروژه های جديد، گام های خود در اين بخش از سرمايه گذاری را 
از جمله توسعة بخش نفت و  به ثمر نرسيده  برنامة  تحکيم بخشيد. چندين 
گاز و پتروشيمی، گسترش تجارت بين الملل و تملك معادن موردنظر را نيز 
می توان برشمرد که باوجود تالش ها، مطالعات و مذاکرات مختلف با متوليان 
امر، به دليل شرايط خاص اقتصاد يا مناسب نبودن زمان ورود به بخش جديد 

هدف گذاری شده، گمان می رود که در سال مالی بعد به ثمردهی بنشينند.
بيش  افزايش  با  می توان  را  پايدار  ثروت آفرينی  شعار  تحقق  ميزان    
شدن  برابر  سه  از  بيش  و  اصلی  شرکت  دارايی های  درصدی   50 از 
نظر  در  با  و  سنجيد  مالی  سال  پايان  ترازنامه  در  گروه  دارايی های 
اقتصاد  حجم  هم  رسمی،  آمار  بر  بنا  گذشته  سال  در  اين که  گرفتن 
کشور کوچك تر شد و هم ارزش بازار اوراق بهادار کاهش يافت، می توان 
گفت.  سپاس  بزرگ  موفقيت  اين  برای  را  منان  خداوند  و  باليد  خود  به 
در اين مسير، با توجه به انتظارات سهام داران شرکت، که بيش از نيمی 
امر مسئوليت مديران را  اين  از آن را سهام داران حقيقی تشکيل داده و 
که  مطلوبی  سود  به  دست يابی  برای  شرکت  تالش  می نمايد،  سنگين تر 
و  سود  صورت  و  رسيد  ثمر  به  باشد،  تقسيم  قابل  آن  از  مناسبی  بخش 
تهيه  سود  افزايش  درصد   50 حداقل  با  نيز  گروه  و  اصلی  شرکت  زيان 
که  زمانی  در  رضايت بخش  سود  به  دست يابی  که  داشت  توجه  بايد  شد. 
از  و  داشته  نقدينگی  به  مبرمی  نياز  و  بوده  توسعه  مسير  در  شرکت ها 
نيز  بازده کوتاه مدت  بودن سرمايه گذاری ها،  بلندمدت  به دليل  طرف ديگر 
نمی تواند باال باشد، امر بسيار دشواری است که جز با تالش بی وقفه و توکل 
موفقيت ها  همين  دليل  به  دقيقا  و  نيست.  امکان پذير  الهی  اقدس  ذات  به 
بود که بر خالف روند شاخص بورس، بازده سهام شرکت از زمان برگزاری 
بازده  نرخ  از  باالتر  به مراتب  گذشته،  سال  در  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
بدون ريسك و سود بانکی بوده است و يکی از نقد شونده ترين و فعال ترين 

نمادهای بازار سرمايه به شمار می رود.
و  است  پيوسته  تاريخ  به  اکنون  آمده،  به دست  ماه گذشته  در 12   هر چه 
شود.  برنامه ريزی  آينده  برای  گذشته،  در  ماندن  جای  به  که  است  آن  هنر 
سال پيش رو دومين سال اجرای برنامة راهبردی است و کارهای قابل انجام 
فعال  قائم،  منتظر  نيروگاه  تجاری سازی  پروژة  دارد.  قرار  فهرست  در  زيادی 
شدن هلدينگ معادن، تحقق برنامه های بين المللی و توسعه ای مفاخر، تحکيم 
موقعيت در صنعت بانك داری، پذيرش توسعة ساختمان خوارزمی در بورس، 
افزايش بهره وری بنگاه های گروه و بهبود کيفيت سود آن ها و از همه مهم تر، 
ارتقای نقش گروه در بازار سرمايه مهم ترين سرفصل های برنامة عملياتی گروه 
در سالی است که اکنون يك فصل از آن در حال گذر است. گذر از اين کوچة 
با پشتيبانی آگاهانة سهام داران و  با برداشتن گام هايی مصمم  هفت پيچ جز 
ذی نفعان راهبردی گروه، خيال باطل بستن و اميد بيهوده داشتن است. باشد 
اعضای  يکايك  و  با پشت گرمی سهام داران، کارکنان  و  آفريدگار  به فضل  که 
برای گروه سرمايه گذاری خوارزمی رقم زده شود و  پربار ديگری  گروه، سال 

سرانجامی جز رستگاری در پيش رو نباشد.  

 منزل اول کوچة هفت پیچ
دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

حوالی همین 

بیانیه ماموريت شركت 
تجربيات  به  اتکا  با  خوارزمی،  گستران  تجارت  شرکت 
غنی پيشين و با رويکرد کسب اطالعات جديد و به روز 
از بازار و تحليل آن ها، به امور بازرگانی، اعم از واردات 
و صادرات کاالهای مجاز )از قبيل کاغذ، شمش فوالد، 
غالت، روغن های خوراکی، قير و...( پرداخته و با توزيع 
در  مشتريان  به  کيفيت  با  خدمات  و  کاالها  فروش  و 
ذی نفعان  برای  کشور،  از  خارج  و  داخل  بازارهای 
کردن  فراهم  با  شرکت  اين  می کند.  ارزش آفرينی 
فضای کاری مطلوب و پويا برای کارکنان، برای رشد و 

سودآوری سازمانی تالش می کند.
چشم انداز شرکت 

سال  در  می خواهد  خوارزمی  گستران  تجارت  شرکت 
بازرگانی در کشور  برترين شرکت های  از  1400 يکی 
شناخته  کشور  برتر  شرکت   100 از  يکی  به عنوان  و 

شود.

ارزش های محوری شرکت 
يادگيری

تشريك مساعی
مشتری مداری

افزايش کارايی و اثربخشی

اهداف كالن شركت
شرکت تجارت گستران خوارزمی در برنامه ريزی های اولية 
خود  برای  را  کالنی  اهداف  شکل گيری،  ابتدای  از  و  خود 
تعيين کرده و با مدد الهی و کمك های بی دريغ سهام داران 
خود، گام های موثری نيز در رسيدن به اهداف تعيين شده 
بين  در  گرفتن  قرار  اهداف،  اين  جمله  از  است.  برداشته 
بزرگ ترين واردکنندگان و تامين کنندگان کاغذ کشور و نيز 
مطرح شدن به عنوان يکی از سودآورترين شرکتهای مجموعة 
افزايش  است،  ذکر  به  الزم  است.  خوارزمی  سرمايه گذاری 
سهم از بازار کاغذ، واردات انواع غالت و فلزات و هم چنين 

توسعة رقابت و افزايش سودآوری، نيازمند تقويت بنية مالی 
به سودآور کردن  امر، منوط  اين  و تحقق  و سرمايه است 
فعاليت ها و افزايش بازده ي مجموع امکانات مورد استفاده 
در بلندمدت خواهد بود، که در عين حال تا حدود زيادي در 
افزايش عايدي هر سهم نيز تجلي مي يابد. اين شرکت در نظر 
دارد با حرکت در راستای سياست های گروه سرمايه گذاری 

خوارزمی، با هدف توسعة همه جانبه گام بردارد.
بر اين اساس شرکت دو هدف کالن زير را در برنامه ريزی 

استراتژيك خود مدنظر قرار داده است:
در حوزة مالی؛ افزايش ثروت سهام داران

در حوزة ساختاری؛ تعهد به بهبود مستمر در انجام همة 
فرايندها و فعاليت ها.

به اين ترتيب، اولويت های استراتژيك شرکت به شرح زير 
خواهد بود:

اولويت 1: شناسايی و يافتن روش های تامين منابع مالی 
جهت نيل به اهداف تجاری.

تجارت گستران خوارزمی؛ ایده های نو برای بازارهای آشنا
آشنايی با شركت تجارت گستران خوارزمی

گردآوری وتدوین: پریسا محسنی زاده

برخی  وجود  به  توجه  با  خوارزمی  سرمايهگذاری  شركت 
ابزارهای  ترويج  و  طراحی  تجارت،  زمینة  در  جدی  نیازهای 
مورد نیاز برای بازار كاالهای بورسی، كمک به ايجاد پايداری 
در بازار كاالهای اساسی استراتژيک و به منظور كسب بازدهی 
گستران  تجارت  »شركت  تاسیس  به  اقدام  بازارها  اين  در 
فعال  از جمله شركت های  اين شركت  خوارزمی« كرده است. 
ثبت  به   1385 سال  اواخر  در  كه  است،  بازرگانی  حوزة  در 
رسیده و فعالیت رسمی خود را از خردادماه 1386 آغاز كرده 
است. تجارت گستران خوارزمی هم اكنون با سرمايهای معادل 
000,150 میلیون ريال در حال فعالیت است. حضور فعال در 
بازارهای پربازده و سودآور، دسترسی مستقیم به تولیدكنندگان 
و مصرف كنندگان، توانايی در شناخت نیازمندی ها و فرصت های 
تجاری و بازرگانی، از ويژگی های شاخص اين شركت محسوب 

می شوند.
برترين  خصوص  در  صورت گرفته  رتبه بندی  آخرين  در   
درآمد،  بر  فروش  میزان  نسبت  لحاظ  از  ايران  شركت های 
جايگاه  1391در  سال  در  خوارزمی  گستران  تجارت  شركت 
411ام در میان 500 شركت برتر كشور قرار داشته و در سال 
مسابقة  در  شركت  برترين  تنديس  دريافت  به  موفق   1392
ملی بهره وری )در گروه بازرگانی( شده است. موضوع فعالیت 
اين شركت، انجام هرگونه امور تجاری، بازرگانی، صادرات و 
واردات همة كاالهای مجاز و توزيع و فروش كاالها و خدمات 

مجاز در داخل و خارج از كشور است.
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اولويت 2: شناسايی و توسعة بازارهای جديد صادرات و 
واردات )قير، کود شيميايی، پتروشيمی، بورس کاال و...(

روغن  )غالت،  همگون  تنوع  و  بازار  توسعة   :3 اولويت 
خوراکی، کاغذ، فلزات و...(

اولويت 4: افزايش اثربخشی نيروی انسانی
اولويت 5: اصالح ساختار سازمانی و فرايندها

اولويت 6: بهبود رضايت مندی مشتريان

حوزه های فعالیت شركت
عمده فعاليت شرکت در سالهای گذشته معطوف به بازار 
و  واردات  به  شرکت  خصوص  اين  در  است.  بوده  کاغذ 
توزيع انواع اقالم کاغذ و مقوا پرداخته است که عبارت اند 

از: 
کاغذ روزنامه، تحرير، گالسه، فتوکپی، کاربن لس

مقوای پشت طوسی، پشت سفيد، کارتی 
زينك چاپ و... 

در کنار فعاليت در بازار کاغذ، شرکت در ساليان گذشته 

به واردات برخی اقالم غالت هم چون جو و ذرت دامی نيز 
پرداخته است. در زمينة فلزات نيز، واردات شمش فوالدی 

توسط شرکت صورت پذيرفته است.
با توجه به وضعيت اقتصادی کشور و رکود ديرپای حاکم 
با  دارد  نظر  در  شرکت  بازار،  عرصه های  از  بسياری  بر 
گسترش سبد کااليی خود، از ريسك های مترتب بکاهد. 
در اين رابطه شرکت در نظر دارد عالوه بر بازار کاغذ، در 

سه حوزة زير فعاليت های خود را گسترش دهد: 
واردات غالت و روغن های خوراکی )واردات کنجالة سويا، 
جو و ذرت دامی، روغن سويا و آفتاب گردان، ورود موقت 

گندم، تبديل به آرد و صادرات آن(

بورس  يا  داخلی  از شرکت های  قير  )خريد  قير  صادرات 
کاال، و صادرات آن به ساير کشورها هم چون کشورهای 

جنوب شرق آسيا و...(
مانند  فوالدی  محصوالت  انواع  )واردات  فلزات  واردات 
ميل گرد،  تيرآهن،  رنگی،  فلزات  واردات  فوالدی،  کالف 

انواع ورق و...(
همانطور که گفته شد، دو استراتژی عمدة شرکت به شرح 

زير شناسايی شده است:
الف( توسعة بازار و تنوع همگون 

ب( شناسايی و توسعة بازارهای جديد صادرات و واردات.
بسيار  توان  و  تجربه  شرکت  اول،  استراتژی  درخصوص 

کاالهای  انواع  توزيع  و  واردات  زمينة  در  را  مناسبی 
اساسی، به ويژه غالت داراست. از سوی ديگر شرکت اين 
بازار را به عنوان بازاری وسيع و حجيم شناسايی کرده که 
دارای مزيتهای بااليی در زمينة نقدينگی و فروش سريع 
بوده و به طور معمول از حاشية سود مناسبی نيز برخوردار 
است. در اين رابطه، نگاهی به آمار ميانگين واردات سه 
سال اخير ايراندر جدل پيش رو، می تواند نمايان گر حجم 

اين بازار باشد )ارقام به صورت تقريبی است(.
توسعة  و  کم  بارش  خشك سالی،  توسعة  به  توجه  با 
کم آبی در کشور، به نظر می رسد در سال های آتی شاهد 
افزايش حجم واردات اين اقالم در کشور باشيم. بنابراين 
شرکت  فعاليت  توسعة  برای  می تواند  مذکور  حوزه های 

مورد توجه قرار گيرد.
توسعة  به  می توان  همگون  تنوع  خصوص  در  هم چنين 
برای مثال، شرکت  اشاره کرد.  اقالم وارداتی گروه کاغذ 
حال  در  و  است  کرافت  کاغذ  واردات  بررسی  حال  در 

شناسايی بازار اين کاالست.
در حال حاضر شرکت به رصد بازار فلزات پرداخته و فعاليت 
در اين حوزه، به خصوص فلزات رنگی و کالف فوالدی را در 
بلندمدت مورد توجه قرارخواهد داد. البته گسترش فعاليت 
فلزات  بازار  شرايط  بهبود  به  منوط  زمينه  اين  در  شرکت 
بازار، توسعة  با توجه به رکود اين  خواهد بود. اما تا امروز 
فعاليت چندان مدنظر نيست. با اين حال، با تغيير شرايط و 
در صورت خارج شدن بازار عمران و ساختمان از رکود حاکم 
بر آن، ميتوان به سودآوری فعاليت شرکت در زمينة فوالد 
و انواع محصوالت فوالدی، تيرآهن، ميلگرد، کالف فوالدی، 

انواع ورق و... نيز اميدوار بود.
گستران  تجارت  شرکت  دوم،  استراتژی  به  توجه  با   
توجه  مورد  را  صادراتی  بازارهای  دارد  نظر  در  خوارزمی 
قرار دهد. واردات موقت گندم به کشور، برون سپاری به 
منظور تبديل آن به آرد و صادرات آرد خوراکی، يکی از 
ذکر  به  )الزم  بود.  خواهد  توجه شرکت  مورد  حوزه های 
کرده  تجربه  را  صادراتی  بازار  اين  پيشتر  شرکت،  است 
است.( هم چنين شرکت، صادرات قير به کشورهای حوزة 
دست  در  را  و...  چين  به خصوص  شرقی  جنوب  آسيای 
با شرکت های توليد کنندة  بررسی دارد. در اين خصوص 
داخلی مذاکراتی صورت گرفته و از سوی ديگر، خريد از 
نظر  در  شرکت  دارد.  قرار  مطالعه  مورد  نيز  کاال  بورس 
دارد با بهره گيری از مشاورت های تخصصی وارد اين حوزة 

کاری جديد شود.
کاالی  بورس  در  سرمايه گذاری  حجم  رشد  به  توجه  با 
ايران، شرکت تجارت گستران خوارزمی نسبت به شناسايی 
کارگزار مناسب و اخذ کد معامالتی، اقدام کرده و در نظر 
دارد از اين فرصت، به منظور توسعة شبکة فروش اقالم 
وارداتی خود استفاده کند. هم چنين در صورت مناسبتر 
بودن قيمت و شرايط خريد قير از بورس کاال، شرکت در 

نظر دارد از اين مجرا فعاليت خود را انجام دهد.
      

در دنيای توسعه يافتة امروز، عنصر رقابت از حالت سنتی خود 
خارج شده است. بنابراين موفقيت در عصر کنونی نيازمند 
بهره گيری از ابزارهايی است که مسير پيشرفت کسب وکار را 
روشن سازد. خوشبختانه، در مسير دست يابی به اهداف کالن 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی و سير به سوی مقاصد مورد 
نظر، شرکت تجارت گستران خوارزمی نيز سعی داشته با 
اتخاذ تدابير نوين، آينده ای روشن تر را برای خود تصوير کند. 
از جملة اين تدابير می توان به برنامه ريزی استراتژيك، اصالح 

ساختارها، استقرار مديريت ريسك و... اشاره کرد.
آمار میانگین واردات کشور در سال های 1390-92

کاغذ،  بازار  در  فعالیت  کنار  در 
به  گذشته  سالیان  در  شرکت 

غالت  اقالم  برخی  واردات 
دامی  ذرت  و  جو  هم چون 
زمینه  در  است.  پرداخته  نیز 
شمش  واردات  نیز،  فلزات 

شرکت  توسط  فوالدی 
است  پذیرفته  صورت 

ميانگين واردات 90-92 )ارقام به هزار تن(محصول كشاورزی- فله

1.000جو

4.000ذرت

2.000كنجالة سويا

550روغن خام سويا

212روغن خام آفتاب گردان

538روغن پالم 
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ارزيابي عملكرد، مديريت عملكرد، شاخص، كارت 
امتیازي متوازن، ساختار

نظام ارزيابي به صورت گسترده چه در سطح فردي و چه 
اسکاتلند  در  ميالدي   1800 سال  از  سازماني  سطح  در 
فرايند  شد.  مطرح  نساجي  صنعت  در  اون  رابرت  توسط 
آن  گذشته  به  نسبت  اخير  سال هاي  در  عملکرد  ارزيابي 
درواقع  است.  پيموده  را  پيشرفت  و  تکامل  راه  به مراتب 
هم گام و هم سو با توسعه و تکامل انديشه هاي مديريت در 
قالب مکاتب مديريت، فرايند، ماهيت و کارآمدي آن نيز 

توسعه پيدا کرده است.
مباحث ارزيابي عملکرد را مي توان از زواياي متفاوتي مورد 
بررسي قرار داد. دو ديدگاه اساسي سنتي و نو در اين باره 
و  عملکرد  يادآوري  و  قضاوت  سنتي،  ديدگاه  دارد.  وجود 
کنترل ارزيابي شونده را هدف قرار داده و سبك دستوري دارد. 
ديدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفيت هاي ارزيابي شونده، 
بهبود و بهسازي افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائة خدمات 
و  انگيزش  ايجاد  ذي نفعان،  عمومی   مشارکت  و  مشاوره اي 
مسئوليت پذيري براي بهبود کيفيت و بهينه سازي فعاليت ها و 
عمليات را هدف قرار داده و مبناي آن را شناسايي نقاط ضعف 

و قوت و تعالي سازماني تشکيل مي دهد. 
سطح ارزيابي عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد، با عنوان 
در  مختلف  معيارهاي  با  کارکنان  شايستگي  ارزش يابي 

سازمان ها انجام مي  شود.

  تعريف:
عملکرد  اندازه گيري  از  است  عبارت  عملکرد  ارزيابي   _
ايده آل  يا  با وضع مطلوب  از طريق مقايسة وضع موجود 
دارای  که خود  تعيين شده  پيش  از  براساس شاخص هاي 

ويژگي هاي معين باشد. 

ضرورت و اهمیت ارزيابي عملكرد:
اخذ  و  سازمان  روي  پيش  چالش هاي  شناسايي  بدون 
بازخورد و اطالع از ميزان اجرای سياست هاي تدوين شده 
دارند،  نياز  جدي  بهبود  به  که  مواردي  شناسايي  و 
بدون  امر  اين  شد.  نخواهد  ميسر  عملکرد  مستمر  بهبود 

اندازه گيري و ارزيابي امکان پذير نيست.
انواع ارزيابي عملکرد عبارت است از:

ـ ارزيابي قبل از عمل
ـ ارزيابي هم گام با عمل

ـ ارزيابي بعد از عمل

ارزيابي قبل از عمل:
ـ قبل از تهيه برنامه انجام مي شود.

از اجرای  از آماده بودن موارد الزم قبل  ـ براي اطمينان 
برنامه صورت مي گيرد.

ارزيابي هم گام با عمل: موقع اجرای يك برنامه مدير ارشد 
بايد لحظه به لحظه همة اجزای سازمان و برنامه های آن ها 
را کنترل کند تا آن ها با هم و هماهنگ عمل کنند و احيانا 

اگر يك جزء عقب است، او را کمك کنند.
انجام  برنامه  تکميل  يا  اجرا  از  عمل: پس  از  بعد  ارزيابي 
مي گيرد تا از فرايند اجراشده درس های الزم برای آينده 

عملكرد یابي  ز ار الگوها ي 
ديدگاه

دکتر سید اصغر ابن الرسول

بتوانیم  بايد  كنیم،  مديريت  اين كه  براي 
به  نیل  براي  بنابراين  بگیريم،  اندازه  كه 
مطرح  عملكرد  ارزيابي  بحث  مقصود  اين 
ديدگاه هاي  با طرح  مقاله  اين  در  می شود. 
ارزيابي عملكرد، ضرورت و اهمیت آن براي 
بهبود مستمر سازمان ها و مديريت عملكرد 
مورد توجه قرار می گیرد، سپس فهرستي از 
و  ارائه  عملكرد  ارزيابي  مدل هاي  و  الگوها 
تالش می شود مباني ارزيابي عملكرد و 10 
اشتباه رايج ارزش يابي به عنوان يک نمونه از 

ارزيابي عملكرد مطرح شود. 
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گرفته شود. 
از عمل  برای يك طرح، کنترل قبل  امکان سنجي  - تهية 

است.
- کار يك راننده موقع رانندگی کنترل حين عمل است.

- ارزيابي هزينه _ فايده از يك طرح اجراشده، کنترل بعد 
از عمل است.

- ارزيابي کارآيي
ارزيابي کارآيي، درپاسخ به سوال ذيل تعريف می شود:

مورد  بهينه  به طور  خدمات  و  ستاده ها  ارائة  در  منابع  ـ 
استفاده قرار گرفته اند؟

- ارزيابي اثربخشي
ارزيابي اثربخشي بر اين داللت دارد که به چه ميزان اهداف 

از قبل تعيين شده محقق شده اند.

فرايند ارزيابي عملكرد:
انتخاب  که  الگويي  هر  عملکرد  ارزيابي  فرايند  در 
است: ضروري  ذيل  فعاليت هاي  توالي  رعايت   شود، 

1- تعيين زمينه يا جنبه های سنجش:
می کنيم  مشخص  اول  قطعه  يك  سنجش  مورد  در  مثال 
قطعه)  تشکيل دهندة  اجزای   -2 قطعه   ابعاد   -1 که: 

مثال90درصد آهن، 2درصد تيتانيوم و...( چگونه است.
از  قطعه  مورد  در  مثال  جنبه:  هر  در  معيار ها  تعيين   -2
انتخاب  و...  ارتفاع  عرض،  طول،  معيارهای  ابعاد  جنبه 

می شود.
3- تعيين شاخص برای هر معيار:  مثال اندازة 20 سانتی متر 

برای معيار طول قطعه يا 20 سانتی متر با بازه  0.01 
تعيين شده  شاخص  به  توجه  با  سنجش:  واحد  تعيين   -4
 0.01 تا  چون  مثال  شود.  تعيين  سنجش  واحد  بايد 
 0.1 اندازه گيری  واحد  شود،  اندازه گيری  بايد  سانتی متر 

ميلی متر خواهد بود.
5- تعيين ابزار اندازه گيری: برای مثال فوق، کوليس و برای 

رضايت مشتری، پرسش نامه انتخاب می شود.
6- اجرای سنجش:  اندازه گيری مربوط با رعايت موارد فوق 

انجام می شود.
مقدار  انحراف:  علل  و  انحراف  کردن  مشخص   -۷
انحرافی  اگر  و  شده  مقايسه   استاندارد  با  اندازه گيری شده 

مشاهده شد، بررسی و ريشه يابی می شود.
8- تعيين برنامة اصالح و اجرای آن: اگر ماشين يا انسان يا 

مواد مشکل دارد، اصالحات الزم انجام می شود.
معيارهای ارزيابي عملکرد بايد مخصوص، معين و مشخص 
باشد و قابليت اندازه گيري و دست يابي واقع گرايانه در دوره 

ارزيابي معين را داشته باشد.

تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها:
سلسله  تحليل  فرايند  روش  از  استفاده  با  می توان 
  Hierarchy Process )AHP Analytic(مراتبي

معيار ها را وزن داد.  

 الگوهاي متداول سیستم ارزيابي عملكرد:
اما  هستند،  متفاوتي  الگوهاي  عملکرد  ارزيابي  الگوهاي 

مهم ترين اين الگوها عبارت اند از:
1- تعيين اثربخشي و کارايي سازمان

تحليل  مدل  يا  سازمان  جمعي  کارايی  ارزيابي  الگوي   -3
پوششي داده ها

10- الگوي اعتبارسنجي
13- الگوي کارت امتياز متوازن

16- الگوي ترکيبي 

تعیین اثربخشي سازمان:
در تعيين اثربخشي  بايد در يك روش منظم ميزان تحقق 

اهداف با کم و کيف آن مشخص شود. 
تعيين کارايي سازمان،:

و  توليد  هزينه هاي  کاهش  مهندسي:  يا  فيزيکي  کارايي 
افزايش سطح بهره وري صنعت.

 کارايي تجاري و مالي: حاصل سرمايه گذاري روي زمين، 
ساختمان و ماشين آالت.

در  انساني  نيروي  بهره وري  انساني:   يا  اجتماعي  کارايي   
سازمان.

تحليل  مدل  يا  سازمان  جمعي  کارايی  ارزيابي  روش   
پوششي داده ها:

را  از مجموعه واحدهاي تصميم گيرنده، تعدادي    DEA  
به عنوان کارا معرفي و به کمك آن ها مرز کارايي را مشخص 
ديگر  واحدهاي  ارزيابي  مالک  را  مرز  اين  آن گاه  می کند. 

قرار می دهد. 

الگوي اعتبارسنجي:
واسطة  به  سازمان  آن،  طريق  از  که  است  فرايندي   
بيروني  نهادي  وسيلة  به  تشکيل دهنده اش،  صالحيت هاي 
معتبر شناخته شده و کيفيت عملکرد آن گواهي می شود، 

مثل گواهی ايزو 9000.  

:)BSC(  الگوي كارت امتیاز متوازن
مجموعه اي  تدوين  مفهومی  جهت  چهارچوب  BSCيك 
استراتژيك  اهداف  راستاي  در  عملکرد  شاخص هاي  از 
گام  اولين  در  و  شده  ارائه  کاپالن  توسط  الگو  اين  است. 
سپس  شود.  مشخص  سازمان  استراتژی  می بايست  آن 
اهداف استراتژيك تدوين و با عنايت به اهداف استراتژيك 
سازمان عوامل حياتي موفقيت مشخص و سپس معيارهاي 
استراتژيك تبيين و درنهايت برنامه اقدام  تدوين می شود. 
BSC يکي از موفق ترين الگوهاي مورد استفاده در زمينة 

ارزيابي عملکرد است. 

الگوي تركیبي با مدل تصمیم گیري متوالي:
خاص  شرايط  با  کامل  به طور  الگويي  هيچ  است  ممکن 

سازمان شما سازگاري نداشته باشد، اما تلفيقي از روش هاي 
گوناگون که منطبق با شرايط  محيطی، ديدگاه ها و تفکرات 
کارآمدترين  باشد،  داخلی سازمان  و شرايط  ارشد  مديران 

شيوه از کار درآيد. 

مباني هشت گانه ارزيابي عملكرد:
 در اين قسمت به تشريح اصول هشت گانة ارزيابي عملکرد 

می پردازيم. 
 برای اثربخشي اندازه گيری و معيارهاي به کاررفته در آن ها، 

ضروري است که هشت اصل زير را به کار گيريد:
1( از مجموعه شاخص هاي متوازن استفاده کنيد.

و  کاربران  براي  که  را  چيزهايي  آن  شويد  مطمئن   )2
ذي نفعان خدمات اهميت دارد، مورد سنجش قرار دهيد.

3( کارکنان را در تعريف شاخص ها سهيم کنيد.
مدنظر  را  عملکردي  شاخص هاي  و  ادراکي  معيارهاي   )4

قرار دهيد.
کار  به  را  فرايندي  و  نتيجه اي  معيارهاي  از  ترکيبي   )5

ببريد.
باشيد  داشته  نظر  در  را  عملکرد  ارزيابي  هزينه هاي   )6

)هزينة کنترل بايد از نتيجة کنترل کمتر باشد(.
۷( سيستم هاي انتقال بازخورد و معيارهايی را براي اصالح 

استراتژي تعريف کنيد.
8( سيستم هاي ارزيابي عملکرد بايد مبتني بر بهبود مستمر 

باشد نه بر مبنای فرهنگ سرزنش و تخطئه.
    

  انتظارات روزافزون براي پاسخ گو بودن بيشتر به ذي نفعان 
را  شرکت ها  و  موسسات  عملکرد  اندازه گيري  ضرورت 

دوچندان کرده است.
بايد اندازه گيري عملکرد از هماهنگي الزم برخوردار بوده و 

در طراحي معيارها يك نگاه سيستمی  حاکم باشد.
 استفاده از ابزارهايي از قبيل کارت امتيازدهي متوازن باعث 

بهبود پاسخ گويي سازمان به تحوالت  خواهد بود. 

منابع :

مجموعه  اجرايي،  دستگاه هاي  عملكرد  ارزيابي  دانشگاهي،  جهاد 

مقاالت اولين همايش ملي مديريت عملكرد 1381

ارزيابي  فرايند  در  شاخص سازي  نوين  رويكرد  غالمعلي،  طبرسا 

شوراي  مجلس  پژوهش هاي  مركز  دولتي،  دستگاهي  عملكرد 

اسالمی 1381

)ارزيابي عملكرد و بهبود مستمر سازمان(

تدبير 149، مقاله »ارزيابي عملكرد در پروژه هاي فناوري اطالعات«، 

دكتر ابن الرسول اصغر، نصراله خاني 

نجمی  منوچهر، حسين سيروس، مدل سرآمدي EFQM از ايده تا 

عمل، انتشارات روناس تهران

دكتراي  دانشجوي  حسين  صفري  رضا،  سيد  جوادين  سيد  دكتر 

كارشناس  دانشجوي  فرشيد  حسيني  تهران،  دانشگاه  مديريت 

ارشد، مقاله »بررسي استانداردهاي ارزيابي عملكرد نيروي انساني 

با استفاده از مدل كارت اعتباري متوازن«

 SISCO اينترنت  از  كاركنان،  عملكرد  ارزيابي  رامين،  خوشوقتي 

)راهكار مديريت(

اكبري عليرضا، مديريت عملكرد )مقاله( از اينترنت

اساس  بر  مديريت  كامران،  پروانه  مترجم  مايكل،  آكانر  بالنكارد، 

ارزش ها، نشر آبنگاه، 1382

مديريت عملكرد  و شيوه هاي  مقاله »روش ها  ارشدي خمسه علي، 

و ارزيابي آن«

الگویي  هیچ  است  ممكن   
خاص  شرایط  با  کامل  به طور 
نداشته  سازگاري  شما  سازمان 

روش هاي  از  تلفیقي  اما  باشد، 
شرایط   با  منطبق  که  گوناگون 
تفكرات  و  دیدگاه ها  محیطی، 
داخلی  شرایط  و  ارشد  مدیران 

شیوه  کارآمدترین  باشد،  سازمان 
درآید کار  از 
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 مديريت ريسک

رويه  های اندازه  گیری عوامل ريسک
بر  موجود  آتی  خطرات  و  بازدارنده  عوامل  به  معطوف  عمدتا  ريسك  موضوع  بررسی 
سر راه فعاليت بنگاه اقتصادی می  گردد، بنابراين الزم است اين عوامل تا حد ممکن 
تاثير آن ها بر عمليات تجاری  شناسايی و ميزان احتمال رخداد آن ها و شدت درجة 
گذشته  شرايط  که  آن جا  از  اما  گيرد.  قرار  ارزيابی  و  بررسی  مورد  اقتصادی  بنگاه 
می  تواند  گذشته  و  جاری  اطالعات  از  استفاده  و  يابد  تحقق  نيز  آينده  در  می تواند 
مديريت بنگاه  های تجاری را در ارزيابی و پيش  بينی آينده تا حدود زيادی ياری کند، 
بنابراين بررسی و اندازه گيری عوامل ريسك در شرايط جاری و گذشته نيز می تواند 

باشد. کمك  کننده 
اهميت  و  ريسك  مديريت  مانند  مباحثی  »وخارزم«با  ماهنامة  گذشته  شماره های  در 
و  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  مشخص  شرکت ها-به طور  در  آن  سازوکار  استقرار 
که  ريسك  کميتة  منشور  کامل  متن  سپس  و  شد  گفته  سخن  آن-  تابعة  شرکت های 
نظر  به  است،  شده  منعکس  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  زيرمجموعة  شرکت های  به 
خوانندگان گرامی رسيد. اينك در اين شماره و در ادامة آن مباحث، نکاتی مهم در زمينة 
دستورالعمل کنترل و مميزی عوامل ريسك و فرايند استقرار مديريت ريسك در شرکت ها 

مورد توجه و بررسی قرار می گيرد.

واحد مديريت ريسك در يك هلدينگ )نظير گروه سرمايه گذاری خوارزمی( در ارتباط با 
بررسی و ارزيابی و کنترل عوامل ريسك، دو وظيفة مهم و جداگانه را بايد انجام  دهد: 

وظيفة اول: بررسی و شناسايی عوامل ريسك گروه به  عنوان شرکت مادر و سرمايه  گذار 
در شرکت  های تابعه است که بايد به صورت جداگانه صورت  پذيرد. اين وظيفه عمدتا در 

بخش بررسی ريسك  های سبد سرمايه  گذاری )پورتفوليو(انجام مي گيرد.
جاری  عمليات  نتايج  کنترل  شاخص  های  و  عوامل  شناسايی  و  بررسی  دوم:  وظيفة 
کلی  برنامة  و  مشی  خط  با  آن ها  حرکت  روند  و  مسير  تطبيق  و  تابعه  شرکت های 
اندازه  گيری  اندازه  گيری معين و  انجام آن مستلزم تعيين شاخص  های  گروه است که 
اين  حرکت  مسير  داشتن  قرار  از  اطمينان  حصول  جهت  در  آن ها  منظم  و  دوره ای 

شرکت  ها در راستای مورد نظر گروه است. 

)Key Risk Indicators( مبانی تعیین شاخص  های كلیدی ريسک
دريافت موارد پيش بينی و شناسايی عوامل ريسك از شرکت  ها

ارائة پيشنهاد از طرف واحد مديريت ريسك )KRI هر شرکت(
تاييد پيشنهاد مديريت ريسك توسط کميتة ريسك

ارائة نتايج ارزيابی نسبت های فوق در اطالعات دريافتی از شرکت  ها
تعيين حدمطلوب برای هر يك از عوامل ريسك جاری )ميانگين شرکت  های مربوط در بورس(

تعيين وضعيت بحرانی عوامل ريسك در هر شرکت
استفاده از KRI جهت تمرکز بر عوامل ريسك مشخص و تعيين روية پی گيری وضعيت آن

KRI ها می  توانند به  عنوان وسايل اندازه  گيری معين جهت تعيين انحرافات عوامل مورد 
استفاده قرار گيرند. )مانند درجة اندازه  گيری تب يك بيمار(

کارشناس واحد مديريت ريسك با استفاده از KRI می  تواند شدت و ضعف وضعيت عوامل 
ريسك در شرکت  ها را اندازه  گيری و بررسی کند.

KRI ها به  عنوان معيارها و شاخص  های وضعيت سالمت شرکت  ها محسوب می  شوند.

نمودار جايگاه مديريت ريسک و ارتباط آن با ساير فرايندهای كنترل

ریسک مدیریت  استقرار  اجرایی  فرایند 
تهیه و تدوین:

مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
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با عنايت به فرايند مشروح فوق و توجه به اين موضوع که ريسك به زبان بسيار ساده 
يعنی »عدم اطمينان« از آينده و رخدادهايی که در آينده به  وقوع می  پيوندد، به روشنی 
پيداست که مديريت ريسك »روشی سيستماتيك و دربرگيرندة مجموعه  ای از فعاليت  ها 
است که سعی در شناسايی، تجزيه و تحليل، اندازه  گيری و سنجش و گزارش نتايج به 

مديران و سپس بازبينی ريسك  های مربوط به کسب وکار است.«
هم چنين الزم به تاکيد است که هدف اصلی مديريت ريسك به حداقل رساندن ريسك  ها 
و ايجاد تعادل بين ريسك و بازدهی سرمايه است و مديريت ريسك به عنوان يك واحد 

مستقل، بازوی نظارتی مديريت ارشد در هر نوع سازمانی محسوب مي گردد.
در فرايند استقرار مديريت ريسك بايد توجه داشت که مديريت ريسك عملی پيش گيرانه است که 
سعی می  کند حداکثر ريسك  ها را قبل از اجرای فرايند ها، سياست  ها و ارائة خدمات و محصوالت 

شناسايی کند، بنابراين استقرار آن از فرايند ارائه شده در نمودار ذيل تبعيت می  کند.

مديريت ريسک - كلید موفقیت  
از آن جا که مديريت ريسك، مديريت عدم اطمينان  هاست و هدف اساسی آن به حداقل 
رساندن خطرات و زيان  های احتمالی پيش رو در کسب وکار روزانه است، بنابراين حمايت 
و پشتيبانی هيئت مديره و مديران ارشد اجرايی، عوامل اصلی موفقيت يا عدم موفقيت 
اجرايی  بدنة  از  مستقل  مديريت،  اين  مي شود.  محسوب  سازمان  ها  در  ريسك  مديريت 
دارد.  برعهده  را  سازمانی  هر  در  ارشد،  مديريت  نظارتی  و  مشاورتی  بازرسی  و  است 
بنابراين با عنايت به رسالت  های مذکور، کليد موفقيت مديريت ريسك در گروه، طبق 
نظام نامه)منشور( تصويبی هيئت مديره به صورت عوامل مشروح در يك تفاهم نامه و در 

چهارچوب الگوی ارائه شده در نمودار شماره يك قابل ترسيم است: 

مديريت ريسک – هفت مرحلة اساسی
به منظور استقرار مناسب و اصولی مديريت ريسك در گروه، هفت مرحلة اساسی مشروح در نمودار 

شماره 2 پيش  بينی و مورد پی گيری جهت اجرای هر مرحله قرار دارد:

نمودارشماره2

درجه  بندی ريسک از ديدگاه احتمال وقوع و شدت تاثیر آن
عمدتا  آن  اهداف  و  ريسك  مديريت  شد،  گفته  مقوله  اين  در  نيز  قبال  که  همان گونه 

معطوف به رخدادهای آتی و کوشش در کاهش يا به حداقل رساندن زيان  های احتمالی 
پيش رو در کسب وکار يك سازمان يا بنگاه اقتصادی است، بنابراين درجه بندی ريسك از نظر 
احتمال وقوع )Likelihood( و شدت تاثير آن بر عملکرد بنگاه )Impact( دارای اهميت 
قابل مالحظه است. براساس ادبيات متداول و متعارف ريسك، نحوة درجه  بندی احتمال وقوع 

و شدت تأثير عوامل ريسك آتی براساس جدول شماره1 صورت  می  پذيرد:

جدول شماره1
احتمال وقوع يك عامل خطر يا ريسك را می  توان از منظر زمان وقوع آن به صورت ذيل 

نيز پيش  بينی کرد:
تحقق فوری – همين حاال

کمتر از 6 ماه
بين 6 ماه تا 12 ماه

بين 12 ماه تا 24 ماه
بين 24 ماه تا 36 ماه

بيش از 36 ماه
نحوة شناسايی و ارزيابی عوامل ريسک

طبق اصول و ضوابط تشريح شده در ادبيات و تئوری مديريت ريسك و هم چنين عطف 
به مندرجات نظام نامة مديريت ريسك شرکت، شناسايی عوامل ريسك و ميزان احتمال 
وقوع و درجة تاثير آن ها، در ابتدا توسط مديران اجرايی در شرکت  ها )در شرايط وجود 
تجاری،  بنگاه  يك  ارشد  مديران  يا  سرمايه  گذاری(  سبد  در  زيرمجموعه  شرکت های 
شناسايی و اعالم می  شود تا به اين ترتيب بتوان موقعيت يا وزن عوامل کليدی ريسك را 
ارزيابی کرد. برای تحقق اين هدف می  توان از دو فرم )مطابق الگوی فرم های شماره های 

1و2( که به اين منظور طراحی و تنظيم شده است، استفاده کرد.

فرم الگوی شماره1

ک
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فرم الگوی شماره2

درجه  بندی عوامل ريسک
با ترکيب احتمال وقوع و شدت تاثير عوامل ريسك، می  توان به جدول ماتريسی ترکيبی 

عوامل ريسك دست  يافت:

 
مورد استفادة جدول ماتريسی ارزيابی عوامل ريسك که بيان گر وضعيت ترکيبی درجة 
اين  به  تاثير )Impact( و ميزان احتمال وقوع )Likelihood( عوامل ريسك است، 
 )Risk owners( صورت است که پس از برآورد عوامل مذکور توسط صاحبان ريسك
يا مديران شرکت  ها و تاييد و تصويب نهايی آن توسط کميتة ريسك )به عنوان نمايندة 
مديريت ارشد شرکت(، درجة امتياز به دست آمده از حاصل ضرب دو عامل مذکور، در 
جدول قرار داده می شود و پس از درج نتيجة ارزيابی همة عوامل، اين جدول به عنوان 

نقشة ريسك شرکت   )Risk map( محسوب می شود.

گزارشگری نتايج ارزيابی عوامل ريسک
يکی از مراحل مهم و اثربخش مديريت ريسك، موضوع گزارشگری نتايج ارزيابی عوامل 
اساس،  اين  بر  است.  به موقع  و  الزم  تصميم  گيری های  انجام  جهت  مديران  به  ريسك 

گزارشگری عوامل ريسك به صورت مندرج در جدول شماره 2 صورت می گيرد.

 
جدول شماره 2

)Risk map( جدول نقشة ريسک
پس از درجه بندی عوامل ريسك و استقرار آن در جدول ماتريسی ارزش  گذاری يا تعيين 
ضريب عوامل ريسك )حاصل ضرب درجة وقوع در ميزان تاثير( جدول ذيل به  عنوان نقشة 

وضعيت ارزيابی عوامل ريسك قابل استخراج است:

ريسك   و  اجرايی  استراتژيك،  اهداف  با  آن  ارتباط  و  ريسك  کليدی  عوامل 
)Key Risk Indicators)KRIs

عوامل کليدی ريسك الزم است با اهداف استراتژيك و هم چنين اهداف اجرايی به صورت 
شفاف و قابل درک مرتبط شوند تا موجب تحصيل استنباط درست از محرک  های ريسك 

شود. در اين ارتباط نمودار ارائه شده در نمودارشماره3  بيان گر نحوة ارتباط مذکور است. 

نمودارشماره3- ارتباطات عوامل كليدی ريسک

نوع گزارش و سطح مديريتی مربوطسطح ريسك

- گزارش اطالعاتی به هيئت مديره و باالترين مقام اجرايی شرکتموارد بحرانی ريسك
- انجام اقدام فوری مورد نياز است

موارد ريسك باال
- اطالع رسانی به مديريت عامل

- تيم يا واحد مديريت استراتژيك، جلب توجه جهت مديريت به موقع ريسك ضروری است
- تهيه و ارائة گزارش به هيئت مديره در صورت لزوم

موارد ريسك متوسط
- مديريت کاهش و تداوم نظارت بر روند ريسك

- اطالعرسانی به سطوح مديريتی استراتژيك و اجرايی

- پذيرش و کنترل ريسكموارد ريسك پايين
- مديريت ريسك از طريق دستورالعملهای جاری در خالل اجرای برنامه
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بورس

میشد... تقویت تولید اگر

بازار سرماية ايران از زمستان سال گذشته گويی سرمازده 
شده و نمی توان هم انتظار خروج فوری از اين وضعيت را 
داشت.  البته اين به معنای آن نيست که بازار پتانسيل های 
خود را از دست داده است، ولی به نظر می رسد که تحت تاثير 
فضای حاکم بر اقتصاد و مهندسی ناکارامد اقتصاد در 
سال های گذشته، بازار سرمايه نوسان نامطلوبی را به رخ 
می کشد. داستان اين نزول دامنه دار هم از زمانی شروع شد 
که مجلس تصميم گرفت اول نرخ خوراک پتروشيمی ها را 
افزايش دهد و بعد بهرة مالکانة معادن را باال ببرد. تبعات 
اين تصميم ها هم دقيقا دامن گير صنايعی می شد که چشم 
اسفنديار بورس به حساب می آيند. يعنی معدنی ها، فلزات 
اساسی و پتروشيمی ها. واکنش بازار هم به اين وضعيت 
بديهی بود؛ نزول شاخص و گريز سهام داران. به اين ترتيب 
بازاری که گوی رقابت را از ديگر رقبا ربوده بود، در چشم 

بر هم زدنی بسياری از آن چه را رشته بود، پنبه شده ديد. 
اين شرايط هم نه با نو شدن سال تغيير کرد نه با آغاز فصل 
مجامع و نه حتی از راه رسيدن گزارش های سه ماهه. اين در 
حالی است که با پايان يافتن فصل تابستان احتماال رکود 
بهار و تابستانی به رخوت سنتی بهاره گره بخورد. در 
تحليل شرايط فعلی کارشناسان و اهالی بازار می گويند 
تا زمانی که عوامل بنيادين از جمله مذاکرات 1+5 به 
نتيجه نرسد، احتماال در بر همين پاشنه خواهد چرخيد 
و خبری از گشايش در امور نخواهد بود. چون در حال 
حاضر هيچ دليلی بر ادامه دار شدن رکود وجود ندارد، 
هيچ شرکتی اعالم ورشکستگی نکرده و حالت ويژه ای 
هم بر کشور حکم فرما نيست. هر چند که شرکت های 
تحريم ها  شدت  دليل  به  هم  بورس  در  نماد  صاحب 
نمی توانند به ظرفيت اسمی و رسمی خود دست يابند 

و اين امر در ادامه بر حاشية سود و طرح های توسعه ای 
آن ها اثر می گذارد و از ارزش سهامشان می کاهد. شايد 
تا حد زيادی اين فضا در بورس طبيعی باشد، اما اين 
پرسش برای کارشناسان وجود دارد که اگر قرار باشد 
اقتصادی  مالی  تامين  جريان  در  مهمی  نقش  بورس 
ايفا کند، در اين فضا و قبل از بهبود نتيجة مذاکرات 
و رونق شاخص های اقتصادی، می توان اميدوار به اين 

ايفای نقش بود؟
را جزم کرده  به نظر می رسد عزم خود  البته دولت 
و  برگرداند  سرمايه  بازار  به  را  ازدست رفته  رونق  تا 
دست کم نقش اين بازار را در تامين مالی شرکت ها 
افزايش دهند تا شايد از بار سنگينی که بانك ها به 
دوش می کشند هم کمتر شود. اما واقعيت اين است 
بهادار  اوراق  بورس  اخص  به طور  و  بازار سرمايه  که 

نگاهی گذرا به نوسان شاخص بورس

سحر قاسم نژاد
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میشد... تقویت تولید اگر

نقدينگی  شديد  کمبود  با  حاضر  حال  در  تهران 
و  حجم  ديگر  عبارت  به  است.  گريبان  به  دست 
ارزش معامالت روزانه و هفتگی نشان می دهد که 
به طور معمول نقدينگی قابل توجهی در معامالت 
اوصاف نمی توان  اين  با  به دست نمی شود.  دست 
بتواند  به سادگی  سرمايه  بازار  داشت  انتظار 
وظيفه ای را که دولت در بستة خروج از رکود بر 

دوشش گذاشته، محقق کند.
سرمايه  بازار  اگر  که  معناست  بدان  همه  اين 
تعريف  دولت  که  مطلوبی  جايگاه  به  می خواهد 
ازدست رفته  رونق  بايد  ابتدا  در  يابد،  کرده دست 
لطمه ديدة  اعتماد  ادامه  در  و  آورد  دست  به  را 
اما برای تحقق  بازار هم احيا شود.  سهام داران به 
اين هدف چه بايد کرد و اصوال چرا بورس تهران از 

مدار نزول خارج نمی شود؟ 

نقش مصوبات مجلس
از جمله مديرعامل شرکت  بازار سرمايه،  متوليان 
بورس اوراق بهادار تهران، در اين خصوص برخی 
معتقد  و  می داند  اصلی  علت  را  مجلس  مصوبات 
است نمودار فراز و فرود شاخص از زمستان سال 
را  بازار  به  شوک  اولين  می دهد  نشان  گذشته 
اعتماد  اين موضوع   و  وارد کرد  مصوبات مجلس 

سهام داران را عمال تحت تاثير قرار داده است.
هم  سرمايه  بازار  کارشناس  طالب زاده،  فرهاد 
درخصوص داليل اصلی ريزش  شاخص بورس در 
ما  خبرنگار  به  گذشته  ماه های  طی  سرمايه  بازار 
مدار  در  برای حرکت  بورس  فعلی  »داليل  گفت: 
متفاوت  سقوط  آغاز  برای  اوليه  داليل  با  نزول 
نزول  موج  که  اوليه  دليل  است  معتقد  او  است.« 
ناگهانی مجلس بود،  بازار آورد، تصميم های  به  را 
باعث  کشور  اقتصادی  شرايط  حاضر  حال  در  اما 
افزود:  او  می شود.  سرمايه  بازار  کسادی  تداوم 
اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  که  »مدت هاست 
به  مربوط  مباحث  از جمله  عديده ای  با مشکالت 
هستند.«  مواجه  صورت جلسات  ثبت  و  ماليات 
کرد:  تاکيد  اقتصادی  رکود  به  اشاره  با  طالب زاده 
چه  هر  بايد  سخت گيرانه  و  دست وپاگير  »قوانين 
زودتر حذف شوند، چون  در شرايط رکودی وجود 
چنين قوانين سخت گيرانه ای منجر به تداوم رکود 
می رسد  نظر  به   اين که  بيان  با  او   شد.«  خواهد 
فعلی   شرايط   در  سرمايه  بازار  ديگر  مشکل  
کمبود نقدينگي است، گفت: »بازار سهام به داليل 
اتخاذ  در سياست ها،  عدم  ثبات  ازجمله  متعددي 
تصميمات يك باره و وجود ابهامات در بازار سرمايه 

دچار کمبود نقدينگي شده است.«

چیزی فراتر از آثار روانی
علی شاکری، کارشناس ديگر بازار سرمايه هم در 
تحليل حال وروز فعلی بورس با اشاره به نوسان های 
شاخص در ماه های گذشته گفت: »شاخص بورس 
به  واحد  هزار   4۷ رقم  از  ماهه  هفت  بازه ای  در 
اين  در  رسيد.  واحد  هزار   90 به  نزديك  رقمی 
و  بود  رشد  حال  در  بورس  شاخص هاي  دوران 

بازارهاي  در  را  رکود  موضوع،  اين  حال  عين  در 
ديگر به همراه داشت. بعد از آن، يك دورة کوتاه 
ديد.«  ازدست رفته  بود،  کاشته  را  چه  هر  بورس 
بازار  به  را  رونق  که  شرايطی  درخصوص  شاکری 
برمی گرداند، گفت: »بازار سهام فقط با آثار رواني  
از جمله مذاکرات مرحله به مرحله با غرب  رشد 
واقعي  تاثير  و  اقدامات عملي  تنها  و  نخواهد کرد 
بر بانك ها و شرکت ها محرک اصلي خواهند بود. 
رسيدن گزارش هاي فعاليت سه ماهة شرکت ها به 
شرط آن که رشد فروش و توليد را شاهد باشيم، 
روند  در  که  به طوري  بود.  اثر گذار خواهد  بازار  بر 
شود.  ديده  محسوسي  تغييرات  شرکت ها  فعاليت 
کابينه  اقتصادي  اعضاي  کل  عملي  حمايت هاي 
دولت هر کدام در بخش خودشان پيش شرط بعدي 
بازگشت نشاط و شادابي در روند معامالت است. 
و  تصميم گيري ها  در  اقتصادي  وزراي  تمام  يعني 
نظر  به  قرار دهند.  را مدنظر  بازار سهام  اقدامات، 
مي رسد دولت در کنترل تورم و خروج اقتصاد از 
رکود اولويت اصلي را کاهش تورم و سپس خروج 
از رکود قرار داده که اين امر در تحوالت  اقتصاد 
اين که  بيان  با  شاکری  است.«  مشهود  بازار ها 

بايد صبور باشند، گفت: »اين يك  سرمايه گذاران 
اتفاقات و  به  اصل است که سرمايه گذاران نسبت 
بازار  وقتي  باشند؛  صبور  ايجادشده  رواني  فضاي 
هيچ کس  براي  مي گيرد،  قرار  شرايطي  چنين  در 
داليل  تحليل  در  ادامه  در  او  نيست.«  خوشايند 
تاثير  توليد  »کاهش  گفت:  بازار  شدن  بحرانی 
آمدن  پايين  موجب  و  دارد  بورس  روی  شديدی 
می شود.  بازار  اين  در  سرمايه گذاری  برای  تقاضا 
تحريم ها  کنار  در  اقتصاد  واقعی  بخش  مشکالت 
و کاهش ظرفيت توليد سبب شده تا بازار بورس 
شرايط کنونی را تجربه کند. برای گذر از وضعيت 
فعلی، تحريم ها بايد رفع شود و جريان درآمد ارزی 
کنار  در  و  يابد  افزايش  نفت  صادرات  از  حاصل 
آن ها نيز بنگاه های توليدی رونق يافته و با افزايش 

ظرفيت توليد به سودآوری قبلی خود برسند.
زمانی قيمت ها در بورس به شکل حبابی افزايش 
می يافت و طبيعی است اين روند در جايی متوقف 
شده و کاهش يابد. بنابراين شاخص سهام نيز تحت 

تجربه  هم چنين  می کند.  افت  شرايط  اين  تاثير 
جانشين های  مالی  دارايی های  معموال  داده  نشان 
خوبی برای هم هستند، به طوری که سرمايه گذاری 
مشارکت  اوراق  بانك،  سکه،  ارز،  سهام،  بازار  در 
نرخ  سود  هرگاه  و  هستند  هم  جانشين  معموال 
مشارکت و سود سپرده ها افزايش می يابد، يا نرخ 
ارز و قيمت سکه و طال باال می رود. سرمايه گذاران 
بخشی از سرماية خود را از بازار بورس به بازارهای 
موارد  اين  بر  عالوه  می کنند؛  رهسپار  جانشين 
بخشی  مسکن  قيمت  رفتن  باال  با  که  ديده شده 
می شود.  رهسپار  بازار  اين  سوی  به  سرمايه ها  از 
در اين شرايط طبيعی است که بازار بورس دچار 
بازار  اين  از  دولت  است  الزم  پس  شود.  مشکل 
تحريك  برای  را  اعتباری  منابع  و  کرده  حمايت 
مجدد سرمايه گذاران به اين بازار تزريق کند.« او 
دربارة نحوة حمايت دولت از بورس هم تاکيد کرد: 
»حمايت دولت می تواند به دو شکل صورت گيرد. 
اول  حمايت از بنگاه های توليدی و خط های توليد 
که دچار مشکل هستند که با پشتيبانی می توانند 
به جايگاه قبلی خود بازگردند. راهکار ديگر کمك 
بورس است.  نهادهای سرمايه گذاری در  به  دولت 
به طوری که به آن ها اعتبار دهد تا سهم بنگاه های 
ديگر را خريداری کرده و درنتيجه تقاضا را در اين 
بازار باال ببرند. خوشبختانه شاخص سهام در ايران 

هنوز به مرحلة بحرانی نرسيده است.«

تولید، دوای دردهای اقتصاد
به نظر می رسد پيش بينی بسياری از کارشناسان در 
نزديك شده  واقعيت  به  روزها  اين  قبل  چند سال 
است. زمانی که دولت نهم سکان هدايت کشور را 
در دست گرفت، هنوز چند ماهی از فعاليت اقتصادی 
کارشناسان  از  تعدادی  که  نمی گذشت  دولت  اين 
شدند  يادآور  دولت  به  نامه ای  نگارش  با  اقتصادی 
که نتيجة ايده های اقتصادی دولت نهم چيزی جز 
تضعيف شديد توليد نيست. البته در دورة فعاليت 
را  نامه ها  اين  کارشناسان  بارها  دهم  و  نهم  دولت 
نوشتند و اين هشدارها را امضا کردند. منتها نخستين 
شد،  مطرح  اقتصاددان   5۷ نامة  به عنوان  که  نامه 
به خوبی نشان می داد که توليد در ايران به خاطر 
سياست های پول محور نهاد دولت و ترويج مصرف 
بدون فعاليت مولد صنعت را زمين می زند. حاال به 
به ظهور رسيده اند،  نظر می رسد آن پيش بينی ها 
در  و دهم  نهم  اقتصادی دولت  فعاليت های  چون 
تورم  و  بی کاری  ايران،  اقتصاد  روزگار  نفتی ترين 
هر  از  بيش  که  نيز  امروز  است.  آورده  بار  به  باال 
زمان ديگری به دليل ضعف عملکرد سيستم بانکی 
صنعت  و  توليد  خالی  جای  است،  نياز  بورس  به 
به  بتوان  شايد  می کشد.  رخ  به  را  خود  به وضوح 
نگاه  در  عميق  تفاوت  به رغم  که  گفت  جرئت 
سخنان  در  چيز  يك  تنها  اقتصادی،  کارشناسان 
آن ها مشترک است و همگی به آن اعتقاد دارند. 
اگر توليد تقويت شده بود، امروز ساده تر و روان تر 
می شد بازار سرمايه را بهسازی کرد و برای رونق 

اقتصاد کشور از آن کمك گرفت.

خود  عزم  دولت  می رسد  نظر  به   
ازدست رفته  رونق  تا  کرده  جزم  را 

و  برگرداند  سرمایه  بازار  به  را 
در  را  بازار  این  نقش  دست کم 

افزایش  شرکت ها  مالی  تامین 
که  سنگینی  بار  از  شاید  تا  دهند 
هم  می کشند  دوش  به  بانک ها 

شود کمتر 
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آقای شايان آرانی تحليل شما از شرايط امروز بورس 
كشورمان  مذاكرات  تاثيرات  آيا  چيست؟  كشورمان 
بازار  با كشورهای غربی و سير رشد اقتصادی بر اين 

تاثيرگذار بوده است؟
درخصوص سوال ابتدايی تان بايد بگويم که اکنون  هاله ای از 
ابهام در مورد وضعيت کالن اقتصادی و تعامالت ما با دنيا 
يك  مذاکرات  و  تحريم ها  مورد  در  مثال  برای  دارد.  وجود 
دورنمای ميان مدت و بلندمدتی فضای کسب وکار و فعاليت های 
اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است، که اگر قدری واقع بين 
باشيم، بايد بگوييم اين دورنما خيلی شفاف نيست. با وجود 
اين، دولت عزم کرده تا از طريق کابينة اقتصادی خود تورم را 
مهار کند و آن را کاهش دهد که البته در اين حوزه موفق هم 
بوده است. در اقدامی ديگر به عنوان يك سياست کالن، دولت 
توانسته ارز را از التهاب قبلی دور کرده و نوسانات آن را کنترل 
کند. افزون بر اين دولت رشد اقتصادی را تحريك کرده که در 
اين راستا عاليم زيادی هم ديده می شود. اما به واقع اين زمان 
می برد تا در پيکرة اقتصاد متبلور شود. به عبارتی ديگر دولت با 
اين سه رويکرد و موفقيت فضا را برای اميدواری سرمايه گذاران 

آماده کرده است.
كدام  در  داشتيد،  اشاره  آن  به  كه  ابهام آلودی  فضای 

حوزه ها محسوس تر است؟
درحقيقت مذاکرات و تاخير در شفافيت نتايج آن قدری فضا 
ابهام آلود کرده است. اين در حالی است که پتاسيل های  را 
بورس ما باالست و اقدامات دولت بايد در اين مسير جواب 
با  اين رونق  بدهد و بورس شاهد رونق واقعی شود. به طبع 
رونقی که در دو سه سال قبل رخ داد، خيلی متفاوت است. اگر 
اين رونق در آينده با اين مفروضات محقق شود، رونق واقعی 
است و پتانسيل بااليی را پديد خواهد آورد. اما بحث بر سر اين 

است که سرمايه گذاران چه زمانی وارد اين فضا خواهند شد. 
البته بالتکليفی فعلی بورس از بالتکليفی مذاکرات و تحريم ها 

نشئت می گيرد.
شرايط  اين  در  خرد  سرمايه گذاران  به  توصيه تان 

چيست؟
درکل همه بازيگران بازار بايد هوشمندانه عمل کنند. البته 
بازار را به رغم نوسانی که دارد،  تاکيد می کنم من پتانسيل 
بسيار باال می بينم. اين عالمت ها و نتايج رشد اقتصادی است 
که در حال شکل گرفتن است. اخبار مذاکرات فرصت خوبی 
را برای سرمايه گذاری در بورس فراهم کرده است. پيش بينی 
زمان راه افتادن بازار هم بستگی به مسئوالن سياسی و عملکرد 
آنان دارد. توصيه ام به سرمايه گذاران اين است که االن تنها 
دارند  پيام  اقتصادی  زيرا شاخص های  بگيرند،  را  سيگنال ها 

و بايد بر مبنای آن ها حرکت کرد. بايد مطالعه کرد و آماده 
بود؛ درنتيجه اين که منابع نقدينگی را در دسترس نگه داشت. 
بازار  در  بايد  که  بازار  بايد بگويم حرفه ای های  در کنار اين 
هم  حالت  همين  در  باشند،  داشته  مداوم  حضور  سرمايه 
سود می کنند. زيرا آن ها با پول زياد فعاليت می کنند و از 
طريق تنوع در سبد سرمايه گذاری نسبت به شرکت هايی 
يا درآمدزايی و هزينه ارزی  که به تحريم وابسته نيستند 

ندارند، عمل می کنند.
و  تحريم ها  كاهش  يعنی  خوب،  اتفاقات  اين  پيامد   

وقوع رشد اقتصادی در آينده چيست؟
بعد از رشد اقتصادی تقاضا برای محصوالت باال می رود و 
زمان مناسبی است که اکثر سهام داران اکنون در انتظار آن 
بازار هستند.  هستند. اما عمده بازيگران اصلی به ناچار در 
را  خود  سرمايه های  زمان  آن  تا  می شود  پيشنهاد  البته 
و  بانکی  سپرده های  يا  مشارکت  اوراق  نظير  بازار هايی  در 
نماند که  ناگفته  البته  حساب جاری سرمايه گذاری کنند. 
برخی از افراد هم به نوعی از بورس نااميد شده اند و به سراغ 

ساخت وساز ملك و تجارت های اين چنينی رفته اند.
ايا اين رفتار سهام داران با اصول سرمايه گذاری مغاير 

نيست؟
خير، اين طور نيست، زيرا اصل سرمايه گذاری يعنی درگير 
کردن پول يك تجارتی که در طول يك دوره ميان مدت يا 
يا  يا مخاطرات به سود برسد،  با وجود هزينه ها  بلندمدت 
در حالتی ديگر منجر به زيان شود. در سرمايه گذاری بايد 
خود را به خطر انداخت و اصوال سرمايه گذاری کاری است 
همين  در  اما  است.  همراه  ريسك  با  و  ندارد  تضمين  که 
و  است  همراه  تضمين  با  بانك  در  حضور  فرصت  شرايط 
مفروضات  اين  با  است.  راحت تر  سرمايه گذاران  خيال 

وگو گفت 

بورسمامیتواندبهرونقواقعیبرسد
گفت وگو با شاهین شايان آرانی، كارشناس و فعال بازار سرمايه

شايد  توسعه يافته  كشورهای  در  و  دارد  را  خودش  خاص  جذابیت  سرمايه  بازار 
تامین  محور  در  هم  و  دارد  قرار  سرمايه گذاری  ايده های  نوک  در  هم  گفت  بتوان 
سال  چند  طی  اقتصادی  سیاست های  دلیل  به  ايران  در  اما  است.  ايستاده  مالی 
گذشته بورس نتوانسته است آن طور كه بايد و آن طور كه پتانسیل اقتصادی دارد، 
كه  نیست  آن  معنای  به  اين  البته  باشد.  داشته  توسعه حضور  انفعاالت  و  فعل  در 
بورس خاصیت خود را در اقتصاد ايران از دست داده است، اما می توان مدعی شد 
پتانسیل ها  از  مطلوب  اندازة  به  كه  است  بوده  گونه ای  به  اقتصادی  برنامه های  كه 
مسئله  اين  است.  نشده  استفاده  در حوزة سرمايه گذاری ها  بورس  و خاصیت های 
اين روزها بیشتر احساس می شود كه وجود بورس قوی تا حد زيادی می تواند بار 
سرمايه گذاری را از روی دوش اقتصاد بردارد. منظور از اين روزها، زمانی است كه 
بانک ها به بنگاه داری متهم شده اند و معلوم شده است كه سرماية آن ها بیشتر از 
آن كه بخواهد به درد تولید بخورد، به درد شركت های زيرمجموعة بانک ها خورده 
است. در گفت وگو با شاهین شايان آرانی، خاصیت بورس را ارزيابی كرده ايم و از 
او پرسیده ايم كه سهام داران خرد چگونه می توانند در اين بازار حضور مولد داشته 
باشند. اين صاحب نظر بازار سرمايه معتقد است: »پتاسیل های بورس ما باالست و 

اقدامات دولت بايد در اين مسیر جواب بدهد و بورس شاهد رونق واقعی شود.«

پیش بینی زمان راه افتادن بازار هم 
بستگی به مسئوالن سیاسی و عملكرد 

آنان دارد. توصیه ام به سرمایه گذاران این 
است که االن تنها سیگنال ها را بگیرند، 
زیرا شاخص های اقتصادی پیام دارند 
و باید بر مبنای آن ها حرکت کرد. باید 

مطالعه کرد و آماده بود

13
93

هر 
- م

م 
هفت

ره 
شما

13
93

هر 
 - م

تم
 هف

اره
شم



13

اکبر پیرولی، فعال بازار سرمایه

محمود افتخاری، کارشناس بورس

نظام مند  بازار  يك  در  خرد  سرمايه گذاران 
سرمايه گذاری  امکان  متنوع  و  قانون مند  و 
دارند. اولين کار آن ها اين است که پولشان را 
حداقل دو سال در بازار نگه دارند، نه اين که 
پيش از مجمع سهام را بخرند و پس از مجمع 
اين کارها بسيار پرخطرتر است و  بفروشند. 
به نوعی رفتار موج سواری ناميده می شود که 
کار پرخطر در بازار خطرناک بورس محسوب 
شرکت های  بايد  سرمايه گذاران  می شود. 
در  و  کنند  زيربنايی  تحليل های  را  بورسی 
کنند.  نزديك  سود  به  را  خود  راستا  همين 
رشد  اين  از  منفعت  برای  هم  مکان  بهترين 
اقتصادی که در باال گفته شد، همين بورس 

است.
چرا حتما احتياج است كه سرمايه گذاران 

خرد تا دو سال در بورس بمانند؟
که  است  بلندمدت  و  ميان مدت  رويکرد  اين 
موفقيت را حاصل می کند. در اين زمان آن ها 
بايد شرايط شرکت ها را تحليل و مطالعه کنند. 
افرادی است که مسائل و عوامل  بورس برای 
محرک سود را شناخته اند و به آن عالقه مند 
هستند. صبر و تحمل از ديگر مسائلی است که 
سهام داران بايد به آن توجه داشته باشند. آن ها 
نبايد از سود ها و ضررهای ناگهانی احساساتی 
را  عامل  سه  اين  اگر  زياد  احتمال  به  شوند. 
برای  کرد.  خواهند  خوبی  سود  کنند،  رعايت 
مثال، 10 سال پيش در سال 83 کسانی به بازار 
آمدند که  با سرمايه های 100 ميليون تومانی 
توانستند سود های بااليی را نصيب خود کنند. 
اين اطالعاتی است که شاخص به ما می دهد، 
زيرا سير شاخص از 10 سال پيش تا امروز رشد 

بسياری را نشان می دهد.
جايگاه كارگزاری های بورس و مشاوران 
سهام داران  تصميم گيری  در  مالی 
تازه وارد و سهام داران خرد چه جايگاهی 
است؟ آيا تاييد می كنيد كه اين افراد به 

جای سهام داران تصميم گيری كنند؟
من معتقدم سرمايه گذار خرد تصميم نهايی 
را بايد خود بگيرد، که اگر ضرر کرد، از اين 
ضرر درس بگيرد. البته آن ها بايد از ديگران 
مشورت بگيرند، اما درنهايت با عقل خودشان 
تصميم بگيرند و با ذهن خودشان شرايط را 
بسنجند. با مشاوران و کارگزاران بايد بسيار 
اين  آخر  در  اما  کرد،  مشورت  و  صحبت 
و  داد  قرار  فکری  سبد  در  بايد  را  اطالعات 

تصميم آخر را شخصا گرفت.
چه اطالعاتی برای تصميم گيری در مورد 

خريد سهام ضروری است؟
برای  مالی  اطالعات صورت های  که  بايد گفت 
اين اطالعات  عملکرد يك  ساله گذشته است. 
الزم است، اما کافی نيست. اعضای هيئت مديره 
شرکت ها خوش بين هستند. اطالعات ديگری نظير 
وضعيت بازار و صحبت با متخصصان آن حوزه و 
فعاالن آن صنعت بسيار مفيد است. سهام داران 
بايد وضعيت کالن اقتصاد را ببينند و تصميم 
بگيرند. درنهايت اگر اطمينان خاطر نداشتند، 
می کنم  تاکيد  ديگر.  صنعتی  سراغ  بروند 

تخم مرغ هايتان را در يك سبد نگذاريد.

مختلف  گروه های  انتظارات  و  اميدها  از  تابعی  سهام  بازار 
تنوع سليقه ها و عقايد  بر همين اساس  سرمايه گذاران است. 
درآورد.  رقص  به  را  قيمت ها  بازار،  نوسان های  می شود  سبب 
شاخص های  و  معامالت  حجم  و  قيمت  رفتاری  شاخص های 
اعتماد سرمايه گذاران از جمله شاخص هايی هستند که وضعيت 
می دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  سرمايه گذاران  روانی  و  روحی 
احساسات تابعی از ارزيابی فرصت های کسب بازده و ريسك های 
موجود در بازار است. فرصت هايی که همواره شکل می گيرند، با 
توجه به متغيرهای کالن بازار برای سهام دار بلندمدت می تواند 
مالی  نظام  اجزای  از  يکی  سرمايه  بازار  باشد.  مناسبي  فرصت 
و  است  توسعه  حال  در  مالی  نظام  زيرساخت های  و  است 
دوران  اين  دارد.  زمانی ساخت  دوره  به يك  نياز  فرايند  اين 
مالی،  ابزارهای  توسعه  با  و  است  شدن  طی  حال  در  گذار 
سازوکارهای کنترل ريسك، بازدهی بازار نيز افزايش خواهد 
يافت. در اين شرايط قدرت تحليل نقش اول را بازي مي کند.  
تحليل گری و وجود متخصصان حرفه ای در بازار سرمايه، عمق 
بازار را گسترش می دهد. افزايش تعداد صندوق های مشترک 
سرمايه گذاری، صندوق های دارای درآمد ثابت، ابزارهای مشتق 
همانند قراردادهای آتی و اختيار معامله نيازهای تحليل گری را 

افزايش داده است. سرمايه گذاران بايد توجه داشته باشند که بازار 
سرماية ايران نسبت به گذشته بزرگ تر شده و پيچيدگی های 
اکثر  توصية  مهم ترين  اساس  برهمين  است.  يافته  افرايش  آن 
کارشناسان بازار سرمايه به سرمايه گذاران غيرحرفه ای و تازه وارد 
بهترين  نشوند.  سهام  بازار  وارد  مستقيم  به طور  که  است  اين 
راهکار برای عالقه مندان به حضور در بازار سرمايه اين است که 
سرمايه های خود را در اختيار صندوق های مشترک سرمايه گذاری 
و شرکت های تخصصی سبد گردان قرار دهند. عالوه براين که 
سهام داران غيرحرفه اي نبايد به طور مستقيم وارد بازار سرمايه 
شوند، سهام داران حرفه اي و قديمي نيز بايد در تصميم هاي خود 
در روند معامالت تجديدنظر کنند. سهام داران حرفه ای بايد از 
اشتباهات رايج و متداول بازار درس بگيرند. داشتن آگاهی از 
وضعيت کالن بازار سهام، توجه به اطالعات مالی شرکت ها، 
بررسی  شرکت ها،  در  سودآوری  پايداری  درجة  به  توجه 
به  نسبت  عمده  سهام داران  ديدگاه های  و  سود  توزيع  روند 
سرمايه گذاری بايد مدنظر اين گروه قرار بگيرد. سرمايه گذاران 
فراموش نکنند که بازار سهام يك بازار بلندمدت است و برای 
اين که سرماية خود را از مخاطرات حفظ کنند، نبايد به بازار 

سرمايه به عنوان يك بازار جذاب کوتاه مدت نگاه کنند.

توصیه هايی به سهام داران خرد

برای آن که در فرايند توسعه بتوانيم از پتانسيل بازار سرمايه آن طور 
که مطلوب است، استفاده کنيم، بايد حتما برنامه ريزان و مديران 
اقتصادی نگاهی ويژه به بازسازی ساختار بازار سرمايه داشته باشند. 
به عبارتی اگر می خواهيم نظام مالی کشور را از جايگاهی که دارد 
ارتقا بدهيم، بايد قبل از هر چيز اين ايده و انديشه را اجرايی کنيم که 
اصالح کاستی های بورس و تقويت آن بايد در اولويت قرار بگيرد. اين 
مسئله اين روزها اهميت بيشتری هم پيدا کرده است، چون ظاهرا 
همه به اين نتيجه رسيده اند که بورس ها بايد بيشتر از بانك ها وظيفه 
تامين مالی و سرمايه را بر عهده داشته باشند. البته نبايد فراموش 
کنيم که بورس تهران در ليست بورس های در حال توسعه، جزو 
بورس های کوچك محسوب می شود. و برای همين اگر می خواهيم 
سازمان سرمايه بتواند نقش کليدی در توسعة اقتصاد مولد ايفا کند، 
کنيم.  اصالح  برنامه ريزی شده  راهبردی  با  را  آن  کاستی های  بايد 
چون حتما پيش نياز و زيربنای ارتقای نظام مالی کشور يك بورس 
نظام مند و توسعه يافته است و بدون وجود چنين بورسی نمی توان 
انتظار داشت که نظام مالی کشور اصالح شود. و اگر نظام مالی اصالح 

نشود، سياست های توسعه ای نيز راه به جايی نمی برد.
پنجم،  برنامه  مخصوصا  توسعه ای،  برنامه های  در  ديگر،  سوی  از 
همواره تامين منابع مالی از محل منابع خارجی مورد توجه قرار 
گرفته است. اين امر بدون حضور يك بورس اوراق بهادار توسعه يافته 
ميسر نخواهد بود. به همين دليل در برنامة توسعة نظام مالی کشور، 
بهسازی و تقويت بازار سرمايه بايد در اولويت قرار گيرد. بررسی ها 
نشان می د هد که در حال حاضر عالوه بر نبودن برخي الزامات کالن، 
تهران وجود  بورس  برخي حوزه هاي عملياتي  محدوديت هايي در 
دارد که آن را از يك بورس توسعه يافته و کارآمد متمايز می کند 
و در رديف بورس های در حال توسعه قرار می دهد. اين در حالی 
اتصال سامانه هاي  ادغام بورس هاي جهاني،  است که هرروز، خبر 
معامالتي بورس ها به يکديگر يا اعطاي مجوز به کارگزاران خارجي 

براي دسترسي به بازارهاي محلي به گوش می رسد. ولی در مقابل، 
بورس اوراق بهادار تهران، به   صورت جداگانه و مستقل از بازارهای 
بورس  اگرچه  عامل،  اين  می دهد.  ادامه  خود  فعاليت  به  جهانی، 
تهران را از بحران های مالي اخير، دور نگه داشته، اما در عمل، مانع 
استفاده از منابع مالي خارجي، دانش مالي و تکنولوژي برتر مورد 
استفاده در بازارهای خارجی شده است که عامل اصلی رشد برخی 
از بورس های در حال توسعه محسوب می شوند. بنابراين ضروری 
است، تدوين مقررات و رويه هاي اجرايي مناسب براي اعطاي مجوز 
فعاليت به نهادهاي مالي خارجي )شامل شرکت هاي تامين سرمايه، 
کارگزاران و صندوق هاي سرمايه گذاري( و الزام نهادهاي مالي داخلي 
نشان  بررسي ها  بگيرد.  قرار  کار  آنان در دستور  با  براي مشارکت 
توسعة  برنامه های  توسعه،  در حال  بورس هاي  بيشتر  که  مي دهد 
خود را بر منابع مالي و دانش خارجي متمرکز کرده اند. به گونه اي که 
هم اکنون، بخش عمده اي از ارزش بازار و معامالت اين بورس ها در 
اختيار سرمايه گذاران و نهادهاي مالی خارجي قرار دارد. زيرا نرخ 
پايين پس انداز ملي در اين کشور ها و هم چنين سطح دانش مالي 
موجود، امکان توسعة سريع بازار، بدون استفاده از منابع خارجي 
يکسان سازی  جهت  در  اگرچه  است.  کرده  غيرممکن  تقريبا  را 
و  نقل  و تسهيل  داخلی  و  برای سرمايه گذاران خارجی  مقررات 
انتقال وجوه قدم های مهمی برداشته شده است و طی دو مرحله 
مقررات مربوط به سرمايه گذاری خارجی در بورس اصالح شده 
 WFE استانداردهای  اساس  بر  که  داشت  توجه  بايد  اما  است، 
همانند  خارجی  سرمايه گذاران  با  بايد  بورس ها   ،IOSCO و 
از وضع هرگونه محدوديت  و  رفتار کنند  داخلی  سرمايه گذاران 
بر فعاليت آن ها خودداری کنند. در بستة خروج از رکود نيز اين 
رفتار تجويز شده است. اين بسته اين روزها نقل محافل اقتصادی 
است و همه با نگاهی مثبت بر اين باورند که اجرای آن می تواند 

اقتصاد ايران را از دايرة رکود خارج کند. 

بازار سرمايه و خروج از ركود
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بانکداری

 از تولید بازگردند به مسیر حمایتبانک ها می توانند 

كندوكاوی در فرايند بنگاه داری بانک ها

»درحالی که بايد سهم بانك ها در بنگاه داری 40 درصد باشد، 
اما اين رقم در حال حاضر معادل 51 درصد است.« اين جمله 
را همين چند روز پيش حميد تهرانفر، معاون نظارتی بانك 
مرکزی به خبرنگاران گفت و به مسئلة بنگاه داری بانك ها که 
طی چند هفتة گذشته به بحثی جدی دراقتصاد ايران تبديل 
شده است، رسميت بخشيد. ماجرای بنگاه داری بانك ها اما اين 
روزها از يك بحث اقتصادی و کارشناسی فراتر رفته است و 
ذهنيت عمومی جامعه را درگير خود ساخته است. به عبارتی 
حتی ناآشناترين شهروندان با تئوری های اقتصادی و نقش 
بانك ها در اقتصاد نيز از بنگاه داری بانك ها سخن می گويند. 
البته در اين ميان کارشناسان و فعاالن اقتصادی نيز وجود 
دارند که معتقدند دربارة بنگاه داری بانك ها نبايد بزرگ نمايی 
اقتصادی  بنگاه  نوعی  خود  ذات  در  بانك ها  چون  کرد، 
محسوب می شوند و اگر در يك اقتصاد باثبات قرار داشتيم، 
بانك ها در صورت کارايی منضبط و با قاعده خود اين حق را 
داشتند که بنگاه داری کنند و شرکت های سرمايه گذاری راه 
بيندازند. نکتة کليدی بحث بنگاه داری بانك ها نيز درست 
در دل اين ادعا شکل گرفته است و طيف گستردة منتقد 
و مخالف بنگاه داری بانك ها در ايران بر اين باورند که چون 
بانك ها نمی توانند به وظايف ذاتی خود عمل کنند، پا در 
ميدان بنگاه داری گذاشته اند. به نظر می رسد در يك نگاه 
کلی می توان به اين منتقدان تاحدودی حق داد. به تازگی 
قرار بود بانك ها برای حمايت از بورس پنج هزارميليارد تومان 
سهام خريداری کنند، که اين اتفاق رخ نداد و همين امر 
نقدهای منتقدان را تندتر کرد. تازه اين در حالی است که 
اين  با  مواجه  هميشه  ايران  در  بانك ها  تاريخی  شکل  به 
پرسش بوده اند که چرا نمی توانند آن گونه که می بايد، باری 

از روی دوش توليد و فعاليت های مولد 
در  ظاهرا  بانك ها  عبارتی  به  بردارند. 
که  دارند  آن قدر ظرفيت  ايران  اقتصاد 
آن که  جای  به  می توانند  کارشناسان 
مشوق رفتارهای بانکی باشند، يك باره 
به سيستم و ارگانيسم اجرايی بانك ها 
يورش ببرند. يعنی همين اتفاقی که در 

چند هفته گذشته رخ داد.
در اين مدت بانك ها به گونه ای خود 
را نشان دادند که حتی رهبر معظم 
انقالب نيز از دولت خواست تا بانك ها 
را به مدار کمك به توليد بازگرداند. 
نوبة خود،  به  نيز  رئيس جمهوری 
اما با لحنی کامال متفاوت، از رفتار 

بانك ها انتقاد کرد.
از  جمهور  رئيس  که  هنگامی 
برنامه های دولتش برای خروج از 
گاليه ای  می گفت،  سخن  رکود 
برای  بانك ها  مقاومت  از  هم 
اکنون  اين که  و  اموال  فروش 
بنگاه دار شده اند داشت و تاکيد 
امالک،  و  اموال  اين  فروش  با  بايد  که  کرد 
نقدينگی خود را تقويت کرده و قدرت تسهيالت دهی آن ها به 

بخش های توليدی افزايش يابد.
او با ابراز تاسف از بنگاه دار شدن بانك ها اين را هم يادآوری 
کرد که آن ها بر خالف اصول بانك داری به کاری غير از آن 
بنگاه خود صرف  برای  را  به دست آورده  آورده اند و پول  رو 
می کنند، درحالی که بايد از بنگاه داری خارج شده و به عنوان 
يك واسطه، پول های مردم را که جمع کرده اند، در قالب 

تسهيالت با نرخی عادالنه ارائه کنند نه با نرخ های باال.
اين گونه انتقادها در نقطة مقابل انتقادهای موجود برخی از 
نهاد دولت است که  از  اقتصاددانان  و  بانکی  فعاالن نظام  
می گويند وقتی دولت ها نيازشان را از طريق بانك ها برطرف 

می کنند، نبايد از نتايج چنين سياست هايی گله مند باشند.

سرمايه های هنگفت
 خارج از دسترس تولید

مدعی  دولت  رسمی  خبرگزاری  پيش  روز  چند 
از بانك ها با 120 شرکت  شد: گفته می شود برخی 

اقماری در بازارهايی مانند مسکن، ارز، طال 
که  راه سازی  و  عمرانی  طرح های  و 
که  هستند  بازارهايی  عمده ترين  از 
آن ها  در  می توان  را  بانك ها  ردپای 
ديد، ورود پيدا کرده اند؛ به طوری که 

در عمل حضور اين شرکت ها با پشتوانة 
قوی مالی جای چندانی برای شرکت ها و 

سرمايه گذاران ُخرد نگذاشته است و يکی از 
علل  ايجاد رکود و تورم اين بوده که سهم عمده 

حوزهة  در  بانك ها  کالن  سرمايه گذاری های  از 
بازارهای غيرمولد به کارافتاده است. 

کامران صداقت، کارشناس اقتصادی و بانکی نيز در گفت وگو 
با همين خبرگزاری يادآور شد که چيزی حدود 2.2 هزار 
ميليارد تومان سهم بانك ها در چند بازار سودده کشور است 
که اين رقم قابل توجهی برای 18 بانك محسوب می شود که 
همه البته بخش بزرگی از سرمايه و دارايی چند بانك است و 

بانك های کوچك سهم کمتری از اين رقم دارند. 
او ادامه داد: »البته تمام اين حجم از سرمايه گذاری بانك ها 
در بازارهای مختلف به صورت نقد نيست و بلکه عمدة  اين 
سرمايه گذاری ها، اعتباری هستند و در اين عدد ارزش ملك 

و مستغالت هم محاسبه شده است.«
بدانيم، می توان گفت که دولتی ها  واقعی  را  ارقام  اين  اگر 
سودآوری  برای  و  کرده اند  دور  توليد  از  را  بزرگی  سرماية 
خود در بازارهای پرسود به کار گرفته اند. بدون شك2.2 هزار 
ميليارد تومان آن قدر توانايی دارد که می تواند نقش بزرگی 
در برداشتن بار مشکالت از گردة توليد و فعاليت های مولد 
اقتصاد ايفا کند. اما اين که چرا بانك ها حاضر نيستند سرماية 
خود را در بازاری واقعی مانند بورس تقويت کنند و آن را 
درنهايت به سمت توليد راهی سازند، پرسشی است که به 
نظر می رسد پاسخ آن را بايد در ساختار معيوب اقتصاد ايران 
جست وجو کرد؛ ساختاری که در 8 يا 9 سال گذشته و در 
زمان دولت های نهم و دهم بيش از هر زمان ديگری در مسير 
معوق  بدهی  نظر  مورد  سال های  در  گرفت.  قرار  نادرست 

سيستم بانکی کشور از 5 هزار ميليارد تومان به بيش 
از 85 هزار ميليارد تومان رسيد. البته از 

ياد نبريم که چند وقت پيش 
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طيب نيا، وزير اقتصاد، در گفت وگويی با خبرنگاران اين بدهی 
معوق را 150 هزار ميليارد تومان عنوان کرد.

 در چنين شرايطی خيلی دور از ذهن نيست که بانك ها نيز 
حفظ  برای  و  شوند  بازار  وارد  اقتصادی  فعال  يك  به عنوان 
موجوديت خود به بنگاه داری مبادرت ورزند. در اين ميان اما 
مديران بانکی نظرات ديگری دارند. آن ها می گويند همواه در 

مواقع حساس به داد اقتصاد کشور رسيده اند. 

دفاع از بانک ها 
در همين رابطه، محمد خوش بين، قائم مقام بانك ملت، با بيان 
اين که قانون شورای پول و اعتبار برای واگذاری دارايی بانك ها، 
حدودی تعريف کرده است و البته بانك ها هم تابع قوانين بانك 
مرکزی هستند، به خبرگزاری رسمی دولت می گويد: »سوال 
بانك داران از بانك مرکزی اين است که چرا زمانی که بازار 
به شدت ضعيف شده بود و نياز به تزريق سرمايه داشت، با 
ورود بانك ها به بازارهای مختلف مخالفت نشد؟ دولت بايد 
توجه داشته باشد اين بانك ها بودند که در شرايط بد اقتصادی 

به داد بازار رسيدند.« 
بخواهيم  اگر  معتقدند  اقتصادی  فعاالن  از  بخشی  درواقع 
اين  به  کنيم،  نگاه  کشور  اقتصادی  سيستم  به  منصفانه 
نتيجه می رسيم که بايد در بعضی مواقع به بانك ها هم حق 
داد. به عبارتی همان طور که گفته شد، اتفاقاتی در سيستم 
مديريت اقتصادی کشور رخ داد که بانك ها را نيز مانند هر 
نهاد اقتصادی ديگری در 8 يا 9 سال گذشته با شوک مواجه 
کرد. شايد اين از بداقبالی دولت يازدهم است که بايد به جای 
دولت نهم و دهم جواب گوی گاليه های مديران سيستم بانکی 
باشد. مديران و برنامه ريزان سيستم بانکی بر اين باورند که در 
يك روند دولتی از آن ها بهره گيری شده است و اين می تواند تا 
حد زيادی درست باشد. اما دولت يازدهم به عنوان وارث رکود 
اقتصادی چاره ای ندارد تا بانك ها را به آرامی به مسير واقعی 

خود بازگرداند. 

دولت يازدهم، وارث دشواری ها
بر اساس گزارش جديد بانك مرکزی، بدهی دولت به بانك ها و 
موسسات اعتباری در پايان آذرماه سال 1391 به 50 هزار و 943 
ميليارد تومان رسيد که نسبت به سال های قبل رشد عجيبی نشان 
می دهد. بدهی دولت به بانك ها و موسسات اعتباری در آذرماه 
سال 92، نسبت به ابتدای اجرای هدفمندی يارانه ها بيش از 
صددرصد افزايش يافته است. در پايان آذرماه 1389 بدهی دولت 
به بانك ها و موسسات اعتباری 24 هزار و ۷33 ميليارد تومان 
بود.  افزايش حدود 25 هزار ميليارد تومانی بدهی دولت به بانك ها 
و موسسات اعتباری طی دو سال نخست اجرای هدفمندی 
يارانه ها، اين گمانه را که دولت وقت با استقراض از 
ساير منابع اقدام به پرداخت يارانة نقدی کرده است يا 
پرداخت بدهی های خود به سيستم بانکی را به تعويق 

انداخته، تقويت می کند.
موسسات  و  بانك ها  به  نهاددولت  بدهی  اگرچه 
به طور  يارانه ها  اجرای هدفمندی  دورة  در  اعتباری 
نگران کننده ای افزايش يافته، اما رشد بدهی دولت فقط 
مربوط به دورة اجرای هدفمندی يارانه ها نيست، بلکه از 
زمان روی کار آمدن دولت نهم شاهد رشد جدی بدهی دولت 

به سيستم بانکی بوده ايم.
در ابتدای دولت نهم در مرداد سال 1384، بدهی دولت به 
بانك ها و موسسات اعتباری فقط 3 هزار و 1۷4 ميليارد تومان 
بود که اين رقم طی هفت سال با افزايش 16 برابری به حدود 

51 هزار ميليارد تومان در پايان آذرماه سال 92 رسيده است.
همين روند مواجهة دولت قبل با سيستم بانکی باعث شده 
است که امروز بانك ها برای دفاع از خود در برابر انتقادهای 
مبنی بر بنگاه داری، تلويحا نهاددولت را به رفتار متناقض با 
بانك ها متهم می کنند. به نظر می رسد اين فرايند نيز ارث 
ديگری است که از دولت دهم به دولت يازدهم رسيده است. 

نقدها ادامه دارد
ابراهيم نکو، عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
در پاسخ به ادعای بانك ها مبنی بر اين که با حضور خود در بازار 
و تزريق سرمايه، آن هم در شرايط بد و نامناسب اقتصادی، به 
اقتصاد و تجارت ضعيف کشور جان بخشيدند، می گويد:» اين 
ادعای بانك ها درست نيست. بانك ها نبض بازار را در دست 
گرفته اند و هميشه هم سودآوری خوبی از ورود به بازارهايی 
که طبق قانون اجازة  فعاليت های گسترده در آن را ندارند، 
داشته اند. بانك ها می توانند با امکانات قوی وارد بازار شوند و 
شرايطی را به وجود آورند که باعث سرخوردگی سرمايه گذاران 
و خروج سرمايه ها شود و بعد از آن با به دست گرفتن نبض 
رضايت مندی هايی  عامل  که  می کنند  وانمود  طوری  بازار 
هستند که اکنون در بازار وجود دارد. اما اگر به پيشينة ورود 
بانك ها به بازار و فعاليت های تجاری نگاه کنيم، می بينيم که 
دقيقا رکود و تورم از زمانی آغاز شد که بانك ها وارد بازار شدند 
و سرمايه گذاری های کالنی را که تنها منافع خودشان را تامين 
می کرد، انجام دادند که البته به سوددهی خوبی هم رسيدند. 
با سرماية نقدی که دارند و مطابق  بانك ها  در زمان حاضر 
با ساختار خودشان بازار را تنظيم می کنند که اين می تواند 
خطرناک باشد. گاهی به طور انحصاری روی بازار خاصی کار 

می کنند و اجازة ورود به سرمايه گذاران خرد نمی دهند.«
انحصارگرايی بانك ها به تعطيلی بسياری از حوزه ها و صنايع 
مولد و درنتيجه به افزايش رکود و تورم در کشور ختم شد و 
رقابت پذيری سالم را تضعيف کرد. بخش مولد و سودده بازار 
بايد دست بخش خصوصی واقعی و متعهد باشد که تمام اقشار 
از سودآوری آن منتفع شوند، نه اين که تنها بر ثروت عده ای 

اضافه شود.«

نقد كارشناسان از سیستم بانكی
از  بخشی  می رسد  نظر  به  اما  حرف ها  اين  همة  از  فارغ 
بنگاه داری  مقابل  در  روزها  اين  نيز  اقتصاد  صاحب نظران 
بانك ها ايستاده اند. با اين اتفاق به نظر می رسد بانك ها نيز بايد 
بيش از هر زمان ديگری نسبت به تغيير مشی و بهينه سازی 

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، 
بدهی دولت به بانک ها و موسسات 
اعتباری در پایان آذرماه سال 1391 

به 50 هزار و 943 میلیارد تومان 
رسید که نسبت به سال های قبل رشد 

عجیبی نشان می دهد. بدهی دولت 
به بانک ها و موسسات اعتباری در 
آذرماه سال 92، نسبت به ابتدای 
اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از 
صددرصد افزایش یافته است. در 
پایان آذرماه 1389 بدهی دولت به 

بانک ها و موسسات اعتباری 24 هزار 
و 733 میلیارد تومان بود 
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سياست های خود اهتمام ورزند. 
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، می گويد:»بانك ها اگر بخواهند به بنگاه داری خود 
ادامه دهند، بايد در انتظار ورشکستگی باشند و اين احتمال را دور از ذهن ندانند، 
چون وقتی بازار در يك ديد کلی گرفتار رکود می شود، هيچ بعيد نيست که رکود فوق 
گريبان همه پديده های اقتصادی را بگيرد و آن وقت ورشکستگی در کمين بانك ها 

خواهد بود«.
او در گفت وو با وخارزم می گويد: »بر اساس سنت صحيح اقتصادی و هم چنين بر 
اساس قانون، بانك ها بايد سرماية سرگردان مردم را جذب کنند و در اختيار صنعت و 
توليد قرار دهند تا از اين طريق مولدگرايی در اقتصاد تقويت شود. به عبارتی بانك ها 
ايستگاه تجميع پول هستند و هزينه های جاری آن ها نيز از محل اختالف قيمت بين 
سود سپرده و وام تامين می شود. ولی در شرايط فعلی اقتصاد کشور گويی مولدگرايی 
و کمك به توليد کم رنگ شده است. بانك ها پول تجميع شده را به جای آن که خرج 
توليد کنند، نبايد به شرکت های سرمايه گذاری خود تزريق کنند. اقتصاد ايران اکنون 
بيش از هر زمان ديگری به توليد نياز دارد. ما بايد به اين درک برسيم که توليد اصل 
است و برای رسيدن به سطح مطلوبی از مولدگرايی، زمان اندکی در قياس با بسياری از 

کشورهای در حال توسعه در اختيار داريم.«
مهدی تقوی، عضو هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی، هم چنين در گفت وگويی 
ديگر می گويد بحران بزرگ بانکی دنيا در سال 1909 به دنبال بحران مالی در يك بانك 
کوچك اتريش ايجاد شد. به دليل ارتباط بانك ها در سطح بين الملل اين بانك نتوانست 
بدهی های خود را به بانك های آلمانی بپردازد و درنهايت زنجيروار اين بحران ادامه پيدا 
کرد. او با هشدار نسبت به اين که ممکن است با توسعة فعاليت بنگاه داری بانك ها، مشابه 
چنين بحرانی در ايران ايجاد شود، تاکيد می کند که بانك مرکزی بايد نظارت خود بر 

فعاليت بانك ها را افزايش دهد. 
او با يادآوری وظيفة بانك ها در زمينة  جمع آوری سپردة مردم و وام دادن به متقاضيان 
می گويد که فعاليت های بنگاه داری با سود و زيان همراه است و اگر پروژه ها زيان ده شود، 

بانك قادر به پرداخت پول مردم نخواهد بود.
غالمحسين شافعی، رئيس اتاق بازرگانی ايران، نيز چند وقت پيش در يك نشست 
به  درآمدزايی  و  شدن  ورشکسته  از  جلوگيری  بهانة  به  بانك ها  گفت:»اگر  خبری 
بنگاه داری ورود پيدا کنند، کامال اشتباه است و به عنوان نمايندگان بخش خصوصی 

اعتقاد نداريم که بانك ها مشکالت اقتصادی و مالی دارند.«
احمد ميرمطهری، کارشناس باسابقه اقتصادی و دبير کل اسبق بورس، نيز از منتقدان 
بنگاه داری بانك هاست. او به وخارزم می گويد:»يکی از داليلی که در سال های گذشته 
باعث شده تا بانك ها به سمت بنگاه داری آمده اند، اين است که در اين سال ها افزايش 
سرمايه در سيستم بانکی بر اساس کفايت سرمايه نبوده است. بانك ها با روند افزايش 
سرمايه می توانند جريان جذب مشتری را برای خود بازتر کنند، يا به عبارتی ميزان 
مشتری بيشتری برای خود جذب کنند. بر همين اساس می گويند که افزايش سرمايه 
درواقع يك پتانسيل و مزيت در اختيار بانك ها محسوب می شود. با اين اتفاق ميزان 
تعهدات بانك افزايش می يابد. اين فرايند حتما بايد با تکيه بر »کفايت سرمايه« رخ 
دهد. در غير اين صورت بانك ها به سادگی وارد بنگاه داری می شوند و اين منش اقتصادی 
می تواند به زيان اقتصاد و فعاليت های مولد باشد. افزايش سرمايه بايد از مکانيسم 
اقتصادی تبعيت کند. چون اين امکان اگر خارج از مکانيسم محاسباتی اقتصاد باشد، 
باعث می شود بانك ها به اندازة حجم فعاليت خود افزايش سرمايه نداشته باشند. اين 
لغزندگی يك آسيب اقتصادی است. برای بر طرف کردن بنگاه داری بانك ها که به آن 

مبتال شديم، بايد مکانيسم افزايش سرمايه را رعايت کنيم.«

به اين پرسش پاسخ دهید
بدون شك اين روزها بنگاه داری بانك ها يك مسئله برای اقتصاد ايران ارزيابی می شود. 
البته اگر دايرة اقتصاد در ايران مانند کشورهای توسعه يافته بود و آزادی اقتصادی نيز 
در ايران روايتی مانند کشورهای توسعه يافته داشت، اين بنگاه داری نيز به گونه ای ديگر 
تفسير می شد، اما از ياد نبريم که در فضای اقتصادی ايران بسياری از شاخص های 
اقتصادی با کشورهای توسعه يافته فاصله زيادی دارد. در اين جا طی 8 يا 9 سال گذشته 
بسياری از موقعيت ها و حتی داشته های اقتصادی از دست رفت و در اين موج منفی 
بانك ها نيز تاوان خود را پرداخت کرده اند. اما اگر بخواهيم امروز از گردونة اين موج 
خارج شويم، بنابر اذعان همة آگاهان اقتصادی-اجتماعی چاره ای نداريم جز اين که به 
توليد بيش از هر زمان ديگری بال و پر دهيم. در اين چشم انداز نهادهايی که صاحب 
سرمايه هستند، اگر تجميع سرمايه های کشور به جای رونق در توليد عمدتا در مسير 
افزايش سود بانك ها به کار گرفته شود، چه اتفاقی برای اقتصاد مولد در ايران رخ 

می دهد؟ به اين پرسش بايد پاسخی واقع بينانه داد.

بانک ها مقصرند یا ساختار اقتصادی؟
موسی غنی نژاد*

به اعتقاد من بحث تازه ای نمی توان برای بانك ها ارائه داد، يا به تعبير ديگر نمی توان نگاه تازه ای 
به نتيجة اعمال قدرت و تمرکز دولت بر بانك ها داشت. اين تمرکز چيز جديدی نيست و دولت 
در اقتصاد ايران همواره نوع برخورد و توقع مشخص و ديکته شده ای از بانك ها داشته است. برای 
همين اين روزها هم که موج انتقاد به بانك ها شدت گرفته است، از اين منظر حرف تازه ای وجود 
ندارد. منتها به نظر می رسد بايد سعی کرد تا يك نکته در اقتصاد ايران بهتر درک شود. به نظر 
می رسد دولتی ها توقع دارند که با بانك ها به گونه ای رفتار کنند که رضايت آن ها بيشتر و بهتر 
جلب شود. اين هم البته چيز تازه ای نيست. اما نکته ای که بايد بهتر درک شود اين است که 
اين فرايند رضايت ميان بانك ها و دولت بايد دو طرفه باشد. نمی شود يك طرف دولت بايستد 
و از بانك ها بخواهد رضايت او را جلب کنند. بانك ها به عنوان بنگاه های اقتصادی در چند سال 
گذشته به دليل شرايطی که بر اقتصاد کشور حاکم بوده است )مانند تحريم و شرايط رکود 
تورمی( برای آن که بتوانند حيات اقتصادی خود را حفظ کنند، مجبور بودند به سمت بنگاه داری 
حرکت کنند. اگر اين کار را نمی کردند، در شرايط حاکم بر اقتصاد دچار زيان و آسيب می شدند. 
روش اين بنگاه داری نيز اين گونه بوده است که سرماية خود را به شکل وام در اختيار شرکت های 
زيرمجموعة خود قرار می دادند تا در يك پروسة اقتصادی درآمدی کسب کنند و سودی به 
دست بياورند. اما حاال نهاددولت و بسياری از مدعيان اقتصاد با فراموش کردن شرايط حاکم 
بر اقتصاد بانك ها را مورد انتقاد شديد قرار می دهند. به نظر من قبل از هر گونه تحليلی بايد به 
اين پرسش پاسخ داد که اگر جلب رضايت دولت و نهادهای دولتی مهم است، در مقابل به اين 
هم انديشه کنيم که دولت در سال های گذشته چه فعاليتی داشته است تا باعث شود بانك ها 
به سمت بنگاه داری کشيده نشوند؟ اين يك پرسش اساسی است که به نظر می رسد در برابر 
آن نه تنها دولت سکوت کرده است، 
بلکه خود سيستم بانکی نيز برای آن 
پاسخ روشنی ندارد که نهاددولت چه 
کرده است که اين فرايند بنگاه داری 
شکل نگيرد. به نظر من مشکل اصلی 
در نحوة عملکرد نهاددولت در اقتصاد 
بانکی  بازار  ايران  اقتصاد  در  است. 
در  به سادگی  دولت  و  است  مسدود 
جريان بانکی کشور مداخله می کند. 
نرخ گذاری  وظيفة  دولتی  نهادهای 
برای بانك ها را برای خود ترسيم کرده اند، در صورتی که اين روش دولتی سازی و تزريق دولت 
در بدنة بانکی جواب نمی دهد و تجربه ای شکست خورده در تجربة جهانی اقتصاد محسوب 
می شود. به نرخ سپرده هايی که دولت برای بانك ها تعيين می کند، توجه کنيد. اين نرخ از نرخ 
بازار بسيار پايين تر است. به همين خاطر در رفتاری طبيعی به لحاظ تعاريف اقتصادی، بانك ها 
به سمت فعاليت هايی متمايل می شوند که ربطی به محدودة تعريف شدة کارامدی و فعاليت 
کاری مشخص بانك ها ندارد. نتيجة اين مناسبات دولتی به گونه ای بوده است که رانت در ارائة 
تسهيالت بانکی جا افتاده و به روندی عادی تبديل شده است. درواقع اين ذهنيت وجود دارد که 
هر فرد يا افرادی که وام می گيرند، حتما به منبع رانتی متصل بوده اند. بانك ها بدون پرده پوشی 
به زيرمجموعه های خود تسهيالت می دهند و هيچ واهمه ای هم ندارند. ريشة اين رفتار بانکی 
در همان مواجهة دولت با سيستم بانکی نهفته است. دولت اگر می خواهد اين رفتار تغيير کند 
و بانك ها به سيستم طبيعی بانك داری برگردند، يا به عبارتی بانك ها بنگاه داری نکنند، بايد 
به اين درک برسد که خواسته های خود از نظام بانکی را در فراگردی دو طرفه قرار بدهد. اگر 
در سال های گذشته دولت های قبلی با برنامه های خود باعث تقويت بنگاه داری توسط بانك ها 
شده اند، اکنون مديران و برنامه ريزان اقتصاد بايد شرايط حاکم بر اقتصاد را درک کنند و نتيجة 
مداخلة دولت در سيستم بانکی را نيز تخمين بزنند و بر اساس آن ها خواست خود را از بانك ها 
تدوين و طراحی کنند. بدون شك دخالت دولت در نرخ گذاری های بانکی و خواست يك طرفه 
از بانك ها نمی تواند موجب کاهش بنگاه داری بانك ها شود. بايد پيش از هر چيز ساختار انديشه 

دولتی را در اقتصاد ايران ترميم کنيم.
*استاد دانشگاه
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راه برون رفت از مشکالت بانکی
جعفر قادری*

سعید لیالز*

کاری که امروز بانك ها انجام می دهند، فاصلة بسيار زيادی دارد با کاری که بانك ها 
بايد بر اساس وظيفة ذاتی خود انجام دهند. بانك های به عنوان يك نهاد قدرتمند 
در حوزة اقتصاد می توانند بار بزرگی از روی دوش اقتصاد مولد بردارند و حضور 
توليد و صنعت را در اقتصاد کشور تضمين کنند. آن ها می توانند بين مردم و توليد 
بايستند، اما اين حضور بين مردم و توليد بايد نقش برقراری ارتباط را ايفا کند 
و درنهايت به تقويت اقتصاد مولد منجر شود. به عبارتی بانك ها بهتر از هر نهاد 
ديگری می توانند سرمايه در اختيار مردم را بگيرند و آن را در اختيار توليد بگذارند. 
در اين حالت چرخ توليد نيز روان می شود و به  تبع آن بازار سرمايه قدرتمند 
پيدا می کنند.  را  واقعی خود  نقش  نيز  اقتصاد  در  و سرمايه گذاری ها  می شود 
البته در حال حاضر شاهد چنين چيزی نيستم و در نقطة مقابل حتی می بينيم 
که بانك ها نه تنها آن طور که بايد دردی از توليد دوا نمی کنند، بلکه به سمت 
بنگاه داری رفته اند و کارکرد واقعی خود را در اقتصاد ما از دست داده اند. البته اين 
اتفاق تا حد زيادی به خاطر سياست های اقتصادی نامطلوب در کشور رقم خورده 
است. به خاطر اين سياست ها در سال های گذشته مطالبات بانکی به شدت رشد 
کرده اند و از سوی ديگر هزينه پول نيز افزايش يافته است. برای همين بانك ها 
به سمت بنگاه داری سوق پيدا کرده اند. نتيجة نامطلوب اين اتفاق نيز در توليد و 
صنعت قابل رويت است. به عبارت ديگر دود بنگاه داری بانك ها به چشم توليد 
می رود. به خاطر اين بنگاه داری بسياری از واحدهای مولد با مشکل نقدينگی 
فعاليت  به  نتوانسته اند  به همين خاطر  و سرمايه در گردش مواجه شده اند و 
خود ادامه دهند. اگر خوب اقتصاد کشور را بررسی کنيم، به تعداد زيادی از اين 
بنگاه های توليدی برمی خوريم که يا به صورت نيمه تعطيل درآمده اند، يا در کل 
تعطيل شده اند. در مقابل اين تعطيلی بانك ها در فراگردی درون گروهی به رقابت 
با يکديگر برخاسته اند تا پول بيشتری برای بنگاه داری خود جمع کنند. بدون 
شك يکی از داليل رشد هزينة پول به خاطر همين رقابت شکل گرفته است. 
بايد به گونه ای رفتار می شد که قدرت رقابت در توليد و بازار سرمايه شکل بگيرد. 
رشد توليد، رشد سرمايه گذاری و رشد اشتغال را به همراه می آورد.ظاهرا بيرون از 
دايرة مشکالت توليد سودآوری در سيستم بانکی و پولی آن قدر جذاب بوده است 
که می بينيم موسسات و شعب بانکی به طور بی رويه ای رشد کرده اند. همة اين ها 
به خاطر رقابت در جذب پول شکل گرفته اند و اراده ای برای توليد نداشته اند. 
رشد بی ضابطة بازارهای مالی نشان می دهد که هيچ نظام کنترلی از سوی بانك 
مرکزی ظاهرا وجود نداشته است، يا اگر هم بوده، کارامدی الزم را نداشته است. 
به همين خاطر ما از مسير واقعی و صحيح بانك داری فاصله گرفته ايم. اکنون نيز 
اگر می خواهيم به مسير بازگرديم، بايد به يك نظام کنترلی و مطلوب دست يابيم. 
بدون تعارف، نظارت دقيق تنها راه بازگشت بانك ها از مسير انحرافی است. بانك 
مرکزی بايد برش الزم را داشته باشد و بانك ها از دستورهای بانك مرکزی تبعيت 
کنند. اگر غير از اين باشد، خيلی نمی توان اميد داشت که بانك ها دور بنگاه داری 
را خط بکشند و ساية حمايت خود را روی سر توليد پهن کنند. حتما بايد بانك 
مرکزی مکانيسم تازه ای برای کنترل بازار مالی کشور طراحی، تدوين و اجرا کند 
تا از اين طريق بانك ها بتوانند پل واسط ميان سرمايه های مردم و توليد شوند. ما 
به اقتصاد مولد و بازار سرماية کارامد نياز داريم که اين نياز با بنگاه داری بانك ها 
برطرف نمی شود. به خاطر بنگاه داری بانك ها توليد در ايران با گره ها و هزينه های 
زيادی مواجه شده است. بدون شك زمان اندک است و بايد هر چه سريع تر 
مديران بانك مرکزی سيستم نظارتی خود را تقويت کنند. هر چه زودتر به داد 
توليد برسيم، زودتر مسير برون رفت از بن بست های اقتصادی را پيدا کرده ايم. به 
همين خاطر بايد قدر سرمايه هايی را که در سيستم بانکی وجود دارند، بدانيم و به 
جای آن که آن ها را درون فراگرد بانك ها صرف بنگاه های بانکی بکنيم، بايد برای 

روان شدن گردش چرخ دنده های اقتصاد مولد به کار بگيريم.
*عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

بانک ها، نباید در سیطرة دولت باشند

در اقتصاد ايران به شکل تاريخی يك اتفاق 
هم چيزی  آن  و  است  افتاده  نامطلوب 
نيست جز حکمرانی دولت ها يا اعمال 
قدرت سياسی دولت ها بر اقتصاد که اين 
مسئله همة ارکان توسعه و اقتصاد را تحت 
تاثير قرار داده است. در آسيب شناسی 
اقتصاد ايران خيلی از نهادها و بنگاه های 
باشند،  داشته  ناکارامدی  اگر  اقتصاد 
درواقع تاوان اين اعمال قدرت دولت ها را 
پس می دهند. بانك ها نيز از اين ماجرا مستثنا نيستند. می توان به جرئت گفت که منش نهاددولت 
در مواجهه با اقتصاد ايران، کارايی در سيستم بانکی را طی ساليان طوالنی متالشی کرده است. 
بانك ها در هر کشور و در هر نظام اقتصادی نقش بسيار مهمی در مناسبات توسعه ايفا می کنند 
و درواقع نشئت گرفته از ساختار و نظام اقتصادی، اجتماعی و سياسی آن کشور هستند. اما در 
ايران هژمونی دولت در اقتصاد باعث شده است که بانك ها قبل از هر چيز توان رقابت خود را در 
محيط اقتصاد از دست بدهند، يا به عبارتی فاقد توان رقابت باشند. فقدان توان رقابتی نيز باعث 
می شود تا هر نهادی در اقتصاد گرفتار ناکارامدی شود. اگر نخواهيم در تحليل رفتار بانك ها گرفتار 
بحث های دم دستی و شعارگونه و جوزدة روزمره شويم، قبل از شناخت هر معضلی در بانك ها، 
بايد به طور خالصه به اين نکته انديشه کنيم که اين نهادهای اقتصاد نمی توانند با يکديگر رقابت 
کنند و اين بزرگ ترين گير آن هاست که ريشه در ساختار معيوب اقتصاد ايران دارد. گسترده شدن 
کمی شبکة بانکی نيز نمی تواند و نتوانسته است بانك ها را از اين پيچ کارامدی نجات دهد. به عنوان 
مثال در حال حاضر بانك های خصوصی در اقتصاد کشور شکل گرفته اند، اما هيچ کدام از آن ها 
خصوصی محسوب نمی شوند، چون هر کدام به نوعی وابسته هستند. بنابراين نمی  توانيم بر اساس 
تعاريف و استانداردهای اقتصادی آن ها را به صورت رسمی و واقعی خصوصی بدانيم. خصوصی 
بودن يا بانك خصوصی در تعاريف اقتصادی مشخصه های خاصی دارد که اکثر آگاهان اقتصادی 
می گويند اين مشخصه ها ربطی به بانك های خصوصی ايران ندارد. در اين جا بانك های خصوصی 
نيز مانند ساير بانك ها در سيطرة دخالت دولت قرار دارند. باز تاکيد می کنم که نوع مواجهه دولت 
در اقتصاد اتفاقی ناگوار است. کارشناسان اقتصادی همواره از تصدی گری در اقتصاد گله می کنند، 
اما به نظر می رسد اين تصدی گری بيان گر همة حضور دولت نيست. زمانی که مالکيت بانك ها 
خصوصی می شود، به احتمال زياد تصدی گری دولت در اقتصاد کاهش می يابد، اما آيا اين کاهش 
تصدی گری کاهش دخالت را نيز به وجود می آورد؟ به نظر می رسد اين جا می توان نوع دولتی 
بودن اقتصاد ايران را بهتر درک کرد. ما در هر شرايطی دخالت را داريم و اين باعث می شود 

بانك های خصوصی نتوانند آن طور که بايد و شايسته است، خصوصی باشند.
زمانی که قيمت تمام شدة پول بانك ها، ميزان فروش پول، مديران عامل بانك های خصوصی 
و اعضای هيئت مديره را دولت تعيين می کند و حتی اجازة تاسيس بانك های خصوصی و 
اين که چه کسانی می توانند سهام دار اين بانك ها باشند نيز در اختيار اين نهاد است، معلوم 
است اگر 200 بانك خصوصی هم داشته باشيم، مشکلی از مشکالت نظام بانك داری حل 
نمی  شود. به اعتقاد من، آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است. اگر خصوصی سازی صورت 
بگيرد اما آزادسازی در کار نباشد، معلوم است که اين کار فايده ای ندارد و بهره وری و کارايی 
افزايش نيافته و شاهد رقابت در اقتصاد نخواهيم بود. نکتة ديگری که در مورد سيستم بانکی 
وجود دارد، نقش بانك مرکزی است که از تاثير آن بر ناکارامدی بانك ها نبايد به راحتی 
گذشت. قوانين و مقرراتی که بانك مرکزی برای بانك ها تدوين می کند، بانك ها را به شکلی 
الی منگنه و گيره قرار می دهد که امکان هرگونه پويايی و تحرک مولد را از آن ها می گيرد.
يکی ديگر از مشکالتی که نظام بانك داری همواره از وجود آن رنج می برد، تصميم گيری های 
مربوط به اين نظام خارج از بانك هاست. بيشتر مسائلی که به بانك مربوط است، در خارج 
از بانك تصميم گيری می شود. به عنوان مثال تعيين نرخ بهره تابع روشنی است از دخالت 
دولت در امور بانك ها. تا زمانی که بانك ها در اين گردونه قرار دارند، نمی توانيم شاهد شبکة 
بانکی پويا باشيم که قدرت خود را در اختيار اقتصاد مولد قرار می دهد. ما در ساختار با 
گره های بزرگی مواجه هستيم که اين گره ها دست و پای شبکة بانکی را نيز قفل کرده 
است. اعمال قدرت سياسی نهاددولت در اقتصاد بن بست اصلی ساختار اقتصادی ماست. 

اين را نبايد فراموش کرد.
*كارشناس اقتصادی
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بنگاه ها ی  برا بانكی  ت  تسهیال
یا دسترسی آسان؟ زان  ار م مهم تراست؛ نرخ  کدا

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره چهارشنبه 29مردادماه 93 دربخش »باشگاه اقتصاددانان« پرسشی كلیدی را با صاحب نظران و فعاالن اقتصادی درمیان 
گذاشت. متن اين پرسش و پاسخ دكتر حجت اله صیدی، مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی و نايب رئیس هیئت مديره شركت ايران خودرو، را در 

زير می خوانید.

پاسخ دكتر حجت اله صیدی به يک پرسش كلیدی:

بانکداری

دكترصيدی: با توجه به پيچيدگی 
خاص  شرايط  و  کسب وکار  فضای 
اقتصاد ايران، پاسخ به پرسش فوق 
انتخاب  صورت  به  نمی تواند  قطعا 
يکی از دو گزينة مطرح شده باشد. 
سرمايه  اصلی  مشکل  اساسا  زيرا 
حاضر  حال  در  بنگاه ها  گردش  در 
بلکه  نيست،  بانکی  تسهيالت  تنها 
به نظر اينجانب دو عامل مهم تر در 
اين مسئله نقش دارند که عبارت اند 

از رکود و بهره وری که بايد نسخة 
برای آن  را  دقيق، کامل و جامعی 
تدوين کرد. اين نسخه بدون ترديد 
ميان مدتی  و  بلندمدت  ماهيت 
خواهد داشت که پرداختن به مفاد 
آن خود فرصتی موسع می طلبد و 
در اين مقال نمی گنجد. اما بی شك 
يکی از راهکارهايی که در آن قابل 
اعطای  موضوع  است،  پيش بينی 
تا  بنگاه هاست  به  بانکی  تسهيالت 

سوال كليدی باشگاه اقتصاددانان:
سرمايه  مشكل  با  به ويژه  نقدينگی،  تامين  مشكل  با  بنگاه ها  اين كه  به  نظر 
تامين منابع مالی  به  بانک های كشور قادر  از  در گردش مواجه اند و بسياری 
بنگاه ها نيستند، به نظر شما آيا هم چنان بايستی بانک ها با نرخ بهرة ارزان كه 
منجر به ايجاد صف و عدم دسترسی بسياری از متقاضيان به تسهيالت بانكی 
می شود، به متقاضيان وام داده و به سياست های خود ادامه دهند، يا بايد با 
افزايش نرخ سود، فقط بنگاه هايی تمايل به دريافت تسهيالت داشته باشند 
عبارتی  به  برخوردارند؟  بانكی  اقساط  پرداخت  برای  كافی  سودآوری  از  كه 
ديگر، در شرايط فعلی كدام يک، نرخ ارزان تسهيالت يا دسترسی آسان تر به 

تسهيالت بانكی، در اولويت بنگاه های اقتصادی قرار دارد؟
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و  گردد  رفع  آن ها  نقدينگی  مشکل  هم 
کارآمدی  با  آنان  گردش  در  سرمايه  هم 
گردش  در  مناسب تری  سرعت  و  بيشتر 
موضوع  به  می توان  اين صورت  در  باشد. 
راهکار  يك  به عنوان  بانکی  تسهيالت 
سياست ها  ارزيابی  و  کوتاه مدت  و  فوری 

و روش های اعطای آن پرداخت. 
اعطای تسهيالت با نرخ ارزان اگر به معنی 
اعمال نرخی پايين تر از نرخ تورم به عالوه 
حاشية مناسب آن باشد، به نحوی که با 
تناسب  ريسك  بدون  بازده  تئوريك  نرخ 
کامال  اينجانب  ديدگاه  از  باشد،  نداشته 
مانند  به شرايطی  استناد  و  است.  مردود 
غيره  و  اقتصادی  بحران  تورمی،  رکود 
که  زمانی  باشد.  آن  توجيه گر  نمی تواند 
که  اکنون  به ويژه   – است  محدود  منابع 
محدودتر است - اعطای تسهيالت با نرخ 
معنی  پيش گفته،  نظری  نرخ  از  پايين تر 
تشکيل  با  زيرا  دارد،  را  »رانت«  صريح 
از  يك سری  به  وام  طوالنی،  صف های 
نه،  ديگر  يك سری  به  و  می رسد  بنگاه ها 
و سياست دولت محترم تدبير و اميد هم 
طرف  از  شود.  داده  رانت  که  نيست  اين 
ديگر يکی از آثار برخورداری از تسهيالت 
تنزل  تشديد  تورم،  از  پايين تر  نرخ  با 
هم  بلندمدت  در  لذا  و  است  بهره وری 
مشکالتی را برای اقتصاد ايجاد می کند و 
ما با عدم تعادل بيشتری روبه رو خواهيم 
شد. اما اگر مراد از نرخ ارزان، نرخ رقابتی 
و  عرضه  سازوکار  اساس  بر  تعيين شده  و 
موجب  و  است  مفيد  حتما  باشد،  تقاضا 
می گردد،  اقتصاد  در  بيشتر  آزادسازی 
هرچند گمان نمی رود که مطالبه کنندگان 
چنين  پايين،  بانکی  سود  مدافعان  و 

تعبيری را منظور نظر داشته باشند. 
به نظر می رسد که راهکار مفيد و مناسب 
برای حل مسئلة سرمايه در گردش بنگاه ها 
و خروج آن ها از رکود، اتخاذ رويکرد تامين 
مالی آسان برای بخش پيشران اقتصاد باشد 
نزديك تر  سوال  دوم  گزينة  به  قدری  که 
است. در اين زمينه بايد قبل از هر چيز توجه 
داشت که در حال حاضر امکان تامين مالی 
تمام بنگاه های ريز و درشت کشور به دليل 
محدوديت منابع وجود ندارد. حداکثر رقمی 
تسهيالت  اعطای  بالقوه  توان  به عنوان  که 
برآورد می شود، در خوش بينانه ترين حالت 
چيزی در حدود 240 تا 250 هزار ميليارد 
تومان است و اگر مانده بالغ بر 5۷0 هزار 
نظر  در  نيز  را  تسهيالت  تومانی  ميليارد 
بگيريم، تحقق رقم پيش گفته هم می تواند 
اول  گام  رو  اين  از  شود.  روبه رو  ترديد  با 
پيشنهادی آن است که  بخش ها و بنگاه های 
اقتصادی اولويت دار بايد با دقت تمام و بدون 

هرگونه سوگيری و فشار تعيين شوند که 
اصطالحا از آن ها به عنوان بخش های پيشران 
ياد می شود. پس از اين اولويت بندی – که 
باز هم تاکيد می شود که بايد با دقت انجام 
شده و از تکرار اشتباهات، شتاب زدگی ها و 
سوگيری های گذشته اجتناب شود- می توان 
بخش های  تسهيالت  به  دسترسی  شرايط 
آسان سازی  اين  کرد.  آسان تر  را  پيشران 
صرفا در دو جنبة وثايق و مدت بازپرداخت 
زمينه هايی  در  اتفاقا  و  است  توصيه  قابل 
و  دقت  تقاضاها،  اقتصادی  بررسی  مانند 
سخت گيری ويژه ای را که ضرورت انضباط 
مالی و پولی است، ايجاب می کند. در زمينة 
وثايق، نظام بانکی می تواند با وسعت نظر، 
دارايی های مالی، فيزيکی و ابزارهای نوين 
اين زمينه  بگيرد که در  به خدمت  نيز  را 
نظام بيمه گری نيز می تواند به کمك بيايد. 
درخصوص شرايط بازپرداخت نيز با توجه به 
رکود حاکم و شرايط بنگاه ها، لحاظ کردن 
و  دارد  تام  ضرورت  معقولی  تنفس  دورة 
سپس طوالنی کردن دورة بازپرداخت کمك 

شايانی را به بنگاه ها خواهد کرد. 
بايد دقت کرد که هرگونه سوءمديريت يا 
اهمال در اعمال اين دو مشوق به عميق تر 
شدن زخم ها و مشکالت منجر می شود و نه 
در کوتاه مدت و نه در بلندمدت آثار مثبتی 
نخواهد داشت. آن چه کارآمدی اين سياست 
بانك  تقويت  کند،  تضمين  می تواند  را 
مرکزی است. واقعيت اين است که در اثر 
رفتارهای نادرست سال های گذشته، بانك 
مرکزی دچار ميزان قابل توجهی از ضعف 
اجرايی است. اگرچه در يك سال گذشته، 
تالش بی وقفه برای بازگرداندن انضباط پولی 
و تعيين و رعايت خط قرمزهای الزم اقدام 
درخور تقديری از سوی بانك مرکزی بوده، 
اما هنوز اين بانك به جايگاه واقعی خود در 
اواخر  در  مثال  که  آن گونه  کشور،  اقتصاد 
دوران مرحوم نوربخش بود، نرسيده است. 
اگر اين ضعف برطرف نشود، ممکن است 
ماندگار  نيز  اخير  سالة  يك  دستاوردهای 

نباشد.
بخواهيم  چنان چه  نتيجه گيری  به عنوان 
جمع بندی  را  مطرح شده  پرسش  پاسخ 
کنيم، عالوه بر اقدام های بلندمدت اساسی 
که ذکر شد، راهکار مناسب پيشنهادی در 
جهت  تسهيالت  اعطای  برای  کوتاه مدت 
بنگاه ها،  گردش  در  سرمايه  مشکل  حل 
آسان سازی شرايط اخذ وام برای آن دسته 
از بنگاه های بخش پيشران اقتصاد است که 
داليل توجيهی و علمی متقنی را برای نياز 
خود داشته باشند و در اين رابطه تخصيص 
رقمی حداقل در حدود 300 هزار ميليارد 

تومان در ماه های آينده ضرورت دارد. 

در نخستین روزهای مهرماه برگزار می شود 

سومین همايش مديران
 گروه خوارزمی در تبريز

 
سومين همايش مديران گروه خوارزمی در نخستين روزهای 

مهرماه سال جاری در شهر تبريز برگزار خواهد شد.
عامل  مديران  و  مديره  هيئت  اعضای  خبر،  اين  پايه  بر 
مديران  همراه  به  خوارزمی  گروه  زير مجموعة  شرکت های 
سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  مشاوران  و   ستادی 
خوارزمی)سهامی عام( –بالغ بر 80 نفر- در روزهای اول تا 
سوم مهرماه گردهم می آيند تا درراستای جهت گيری های 
برنامه هفت ساله گروه خوارزمی  در حوزه های تخصصی و 

علمی به تبادل آرا بپردازند.
صيدی  حجت اهلل  دکتر  همايش  اين  سخنرانان  ازجمله 
فضل اهلل  دکتر  خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل 
آتی نگر  سرمايه گذاری  مديره شرکت  هيئت  رئيس  رياحی 
سپهر ايرانيان، دکتر مهدی برکچيان مشاور مديرعامل گروه 
خوارزمی، دکتر عيسی شهسوار خجسته رئيس کل اسبق 
طرح  مدير  ابن الرسول  دکتر  کشور،  مالياتی  امور  سازمان 
مديرعامل شرکت  پرهام سيدين  گروه خوارزمی،  برنامه  و 
شادکام  حامد  دکتر  سپهرايرانيان،  آتی نگر  سرمايه گذاری 
عضو هيات علمی موسسه عالی بانك داری ايران ، منوچهر 
محمد شهاب  مهندس  و  سپهر  صرافی  مديرعامل  زمانی 

رضوانی رئيس دفتر طرح و برنامه گروه خوارزمی هستند.
 30 روزهای  در  خوارزمی  گروه  مديران  همايش  نخستين 
بهمن تا اول اسفند ماه 1392 در شهر شيراز برگزار شد. در 
آن همايش، برای نخستين بار بطور رسمی از برنامه هفت 
شرکت های  تا  شد  مقرر  و  رونمايی  خوارزمی  گروه  ساله 
وابسته به گروه خوارزمی در چهارچوب اين برنامه راهبردی 
متبوع   شرکت  برای  خود،  فعاليت  حوزة  با  متناسب  و 
رو، مديران گروه  اين  از  تدوين کنند.  برنامه های متناسب 
خوارزمی در همايش های دوره ای خود تالش دارند با تبادل 
آرا، هم افزايی و تبادل نظردقيق تر و بهتر به سوی تحقق 
گام  خوارزمی  ساله  هفت  برنامة  در  مندرج  اهداف  کامل 

بردارند.
با هدف پايش  نيز  دومين همايش مديران گروه خوارزمی 
برنامه هفت ساله اين گروه در روزهای 28 و 29 خرداد سال 
جاری در شهر مشهد برگزار شد. مشروح گزارش ما از اين 

همايش در شماره آينده منتشر خواهد شد.
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شدند؟ بنگاه دار  ما  بانک  های  چگونه 
بانكی سیستم  به  دولت  نهاد  بدهی های  راز  و  رمز  پر  صندوق 

بانکداری

ارقام به میلیاردتومان و درصد

بدهي بخش 
دولتي به 
بانك هاي 
خصوصي

بدهي بخش 
دولتي به 
بانك هاي 
تخصصي

بدهي بخش 
دولتي به 
بانك هاي 

تجاري

بدهي 
شرکت هاي 
دولتي به 

بانك ها

بدهي دولت به 
بانك ها

بدهي بخش 
دولتي به 

بانك ها

بدهي بخش 
دولتي به بانك 

مرکزي

بدهي بخش 
دولتي به 

سيستم بانکي

شاخص

144 646 956۷ 66۷8 36۷9 1035۷ 13236 23594 1383
2۷468 13338 18800 28۷0 56۷3۷ 59608 3142۷ 91035 1391
33202 19543 2181۷ 3314 ۷1249 ۷4564 33360 10۷924 1392
33058 1889۷ 12250 3364- 6۷5۷0 6420۷ 20124 84330 افزايش از 83 

تا 92
2295۷ 2925 128 50- 1836 620 152 35۷ درصد رشد

روند بدهی بخش دولتی در سال های 92 – 1383 

اقتصاد ايران در چند سال گذشته پر شده است از خبرهای 
را  ايران  اقتصاد  چشم انداز  می توانند  کدام  هر  که  نامطلوبی 
تيره و تار جلوه دهند. البته در يك سال گذشته برنامه ريزان 
اقتصادی سعی کرده اند تا حد زيادی  مسير اقتصاد ايران در 
نقطه  از  تورم  بازگشت  کنند.  ترميم  را  گذشته  سال   9 يا   8
رکود  گره  آرام  باز شدن  و  اقتصای  رشد  مثبت  حرکت  اوج، 
نتيجة عملکرد مديران اقتصادی در يك سال گذشته است، اما 
ايران  اقتصاد  اميد در  برای آن که بدانيم شکل گرفتن دوبارة 
از دل چه بن بست های اقتصادی بيرون آمده است، بد نيست 
سال های  طی  که  اقتصادی  شاخص های  به  گاهی  از  هر  که 
گذشته شکل گرفته اند، نگاه کنيم. اين بررسی باعث می شود 
بر  به سادگی  نيز  موجود  مشکالت  از  برخی  چرا  بدانيم  که 
حاضر  زمان  در  آن ها  تلنبار شدن  ريشة  و  نمی شوند  طرف 
در  بانك ها  به  دولت  بدهی  و  کل  در  دولت  بدهی  چيست. 
جزء يکی از مولفه هايی است که به خوبی دليل سخت بودن 
عبور از روی بسياری از مشکالت به ارث رسيدة اقتصادی را 
نشان می دهد. چند ماه پيش احمد ميدری، استاد دانشگاه 
از  و معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که 
 44 از  دولت  هزينه های جاری   1391 تا سال   1386 سال 
افزايش  تومان  ميليارد  هزار   101 به  تومان   ميليارد  هزار 
جاری  هزينه های  فوق  دورة  در  ترتيب  بدين  است.  يافته 
دولت ساالنه 18 درصد رشد کرده است. بدون آن که دولت 
افزايش  اقتصاد  کل  در  و  خود  درون  را  مولدگرايی  بتواند 
کرده  تقويت  را  دولت  درون  بدهی سازی  روند،  اين  دهد. 

است.
 براساس آمار منتشرشدة بانك مرکزی بدهی دولت به نظام 
بانکی از 23 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به 55 هزار 
نيز  به تازگی  است.  رسيده   1389 سال  در  تومان  ميليارد 
روزنامة تعادل با استفاده از اطالعات موجود نشان داده است 
شامل  بانکی  سيستم  به  دولتی  بخش  بدهی  کل  رقم  که 
از  تومان  ميليارد   23594 رقم  از  مرکزی  بانك  و  بانك ها 
و  تومان در سال 92 رسيده  ميليارد  به 108 هزار  سال 83 
برابر شده است.  در اين مدت 35۷ درصد رشد کرده و 4.6 
تومان  اين بدهی ها 84 هزار ميليارد  يعنی در دولت گذشته 
اجرای  ماه   18 طول  در  ديگر  سوی  از  است.  يافته  افزايش 
 )1391/3/31 تا   1389/9/28( يارانه ها  هدفمندسازی  قانون 
62 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است، درحالی که به قول 
احمد ميدری منابع حاصل از اجرای اين قانون تنها 30 هزار 
سازمان  مانند  طلبکاران  اظهارات  است.  بوده  تومان  ميليارد 
شهرداری ها،  کشور،  بازنشستگی  سازمان  اجتماعی،  تامين 
و  نفت  و  راه  و  برق  مانند  عمرانی  طرح های  پيمان کاران 
صادرکنندگان حکايت از آن دارد که بدهی دولت حداقل 30 
حدی  تا  ارقام  اين  است.  تومان  ميليارد  هزار   60 حداکثر  و 
ريشة مشکالت اقتصادی در حال حاضر و ريشة وابستگی های 
می دهد  نشان  را  مختلف  بدهی های  به  قبل  دولت  اقتصادی 
اقتصاد  در  غده  يك  به  حاضر  حال  در  می رسد  نظر  به  که 
ايران تبديل شده است. باز کردن پروندة اين بدهی ها بيشتر 
به اين خاطر است که نگاهی به بدهی های دولت به سيستم 
بانکی در چند سال گذشته بيندازيم، آن هم به خاطر اين که 

اين روزها بحث انتقاد از بنگاه داری بانك ها آن قدر گرم شده 
داده  قرار  تاثيرخود  تحت  را  ايران  اقتصاد  فضای  که  است 
نيست،  دفاع  قابل  بانك ها  بنگاه داری  بدون شك  البته  است. 
بانکی در سال های گذشته نشان  اما بدهی دولت به سيستم 
بانك ها  به  بدهی  ايجاد  در  قبل  دولت  رفتارهای  که  می دهد 
است. کرده  ايفا  بنگاه داری  پديدة  شيوع  در  را  اصلی   نقش 
شرکت های  و  دولت  شامل  دولتی  بخش  بدهی  بررسی  در 
کل  رقم  که  می دهد  نشان  آمارها  بانکی،  سيستم  به  دولتی 
بانك  و  بانك ها  شامل  بانکی  به سيستم  دولتی  بخش  بدهی 
 108 به   83 سال  از  تومان  ميليارد   23594 رقم  از  مرکزی 
مدت  اين  در  و  رسيده   92 سال  در  تومان  ميليارد  هزار 

يعنی  است.  شده  برابر   4.6 و  است  کرده  رشد  درصد   35۷
يافته است.  افزايش  تومان   در دولت سابق 84 هزار ميليارد 

از  اين دورة 8 ساله  بانك مرکزی در  به  بدهی بخش دولتی 
13 هزار به 33 هزار ميليارد تومان رسيده و 20 هزار ميليارد 
دولتی  بخش  بدهی  هم چنين  است.  يافته  افزايش  تومان 
ميليارد  هزار   ۷4 به  تومان  ميليارد  هزار   10 از  بانك ها  به 
است. يافته  افزايش  تومان  ميليارد  هزار  و 64  رسيده   تومان 

بدهی دولت به بانك ها نيز از 36۷9 ميليارد تومان به ۷1249 

هزار ميليارد تومان رسيده و درواقع 68 هزار ميليارد  تومان 
رشد کرده است.

 البته بدهی شرکت های دولتی به بانك ها از 66۷8 به 3314 
تومان کاهش داشته  ميليارد  تومان رسيده و 3300  ميليارد 
که تنها رقم کاهش بدهی دولت در بخش شرکت های دولتی 

بوده است. 
بدهی بخش دولتی به بانك های تجاری نيز از 956۷ ميليارد 
تومان  ميليارد  هزار   11 و  رسيده  تومان  ميليارد  به 2181۷ 

بيشتر شده است.
 بدهی بخش دولتی به بانك های تخصصی مانند بانك مسکن 
در طرح مسکن مهر و... نيز از رقم 646 به 19543 ميليارد 
افزايش بدهی دولت، رشد پايه پولی  تومان رسيده و موجب 

و تورم شده است. 
افزايش  نيز  بانك های خصوصی  به  بدهی بخش دولتی  حتی 
دولت خاتمی که  در  تومان  ميليارد  از 144  و  داشته  زيادی 
 33202 به   است،  بوده  محدود  خصوصی  بانك های  فعاليت 
ميليارد تومان رسيده و بيش از 33 هزار ميليارد تومان افزايش 

نشان می دهد.
اين ارقام نشان می دهد که به دليل سياست های انبساطی و 
اعتبارات بانك ها و فشار دولت به بانك ها برای پرداخت وام و 
تسهيالت و هم چنين بی انضباطی پولی در دولت گذشته، شاهد 
افزايش 84 هزار ميليارد تومانی بدهی بخش دولتی به بانك ها 
از  مجموعه ای  وارث  کنونی  دولت  و  بوده ايم  مرکزی  بانك  و 
بدهی های سرسام آور به بانك هاست که بانك ها را در شرايط 
مشکالت  و  منابع   شدن  قفل  منابع،  و  اعتبارات  محدوديت 
عديده ناشی از کمبود منابع و درنهايت فشار به اقتصاد و مردم 

برای دريافت تسهيالت بانکی مواجه کرده است. 
سيستم  نظر  مورد  سال های  در  که  می دهد  نشان  ارقام  اين 
کلی  نگاه  در  البته  است،  داشته  قرار  دولت  چنبرة  در  بانکی 
وزير اقتصاد دولت يازدهم، بدهی کل دولت در 8 سال دولت 
است  کرده  اعالم  تومان  ميليارد  هزار   250 را  دهم  و  نهم  
سال های  در   دولت  اقتصادی  برنامه ريزان  می دهد  نشان  که 
بانکی  به سيستم  محدود  را  دولتی  بدهی  دهم  و  نهم  دولت 
در  اين ها  همه  شده اند.  بدهکار  اقتصاد  کليت  به  و  نکرده 
دهم  و  نهم  دولت  فعاليت  سال های  در  که  است  حالی 
ايران بيشترين درآمدهای تاريخی نفت را نيز تجربه  اقتصاد 
کرده است. در چنين شرايطی که بدهی دولت فقط به سيستم 
بانکی 108 هزار ميليارد تومان شده است، آيا عجيب است که 
 بانك ها بنگاه داری می کنند و فقط به سود خود اهميت می دهند؟
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ايران به عنوان يکی از بزرگ ترين دارندگان ذخاير نفتی و گازی 
انجام شده  براساس طبقه بندی  است.  دنيا شناخته شده  در 
از  ايران  ژانوية 2014،  در   Oil & Gas Journal توسط 
نظر ذخاير نفتی با ذخيرة 15۷ ميليارد بشکه نفت خام بعد از 
ونزوئال، عربستان و کانادا در رتبة چهارم و از نظر ذخاير گازی 
با ذخيرة حدود 1.193 تريليون فوت مکعب )33.۷ تريليون 
از روسيه در مقام دوم دنيا قرار دارد.  بعد  متر مکعب( گاز 
در حال حاضر، بخش قابل مالحظه ای از مجموع انرژی های 
مصرفی جهان توسط منابع هيدروکربوری تامين می شود که 
گاز به عنوان پاک ترين سوخت حرارتی با قابليت تبديل شدن 
به انواع سوخت مايع و خوراک واحدهای پتروشيمی در توليد 
برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  باال  افزودة  ارزش  با  محصوالت 

است.
در بخش نفت، حدود 10 درصد از ذخاير دنيا و 13 درصد 
از ذخاير اوپك در ايران قرار دارد که از اين ميان، ۷0 درصد 
در خشکی در مناطق مرکزی و زاگرس و 30 درصد نيز در 
حوزة دريای خزر و خليج فارس واقع شده است. حداقل 15 
مخزن نفتی مشترک بين ايران و کشورهای عراق، عربستان، 
قطر، کويت، امارات و عمان وجود دارد که در اين بين، مخازن 
مشترک واقع در خشکی در هم جواری کشور عراق و ساير 
مخازن مشترک نيز در خليج فارس و دريای عمان واقع اند. 
حدود  خزر  دريای  در  ايران  نفت  ذخيرة  ميزان  هم چنين 
500 ميليون بشکه برآورد شده است که متاسفانه تاکنون به 
دليل وجود اختالفاتی با کشورهای همساية شمالی عمليات 
بهره برداری و توسعة آن انجام نشده است. وجود پااليشگاه های 
نفت بزرگی نظير آبادان، اصفهان، بندرعباس، تهران، اراک، 
تبريز، شيراز و کرمانشاه با مجموع ظرفيت پااليشی حدود 2 
ميليون بشکه نفت خام در روز معادل 2.1 درصد کل ظرفيت 
پااليش نفت جهان در سال 2013، ايران را در رتبة يازدهم 
در دنيا قرار داده است. اين در حالی است که در همين سال، 
آمريکا با ظرفيت 1۷.8 ميليون بشکه در روز، چين با ظرفيت 
با ظرفيت 6 ميليون  12.5 ميليون بشکه در روز و روسيه 
بشکه در روز پااليش نفت خام به ترتيب در رتبه های اول تا 
سوم از اين حيث قرار گرفته اند. الزم به ذکر است، از ميادين 
نفتی عالوه بر برداشت نفت، گازهای همراه و محلول در نفت 
نيز بعد از جمع آوری و جداسازی به عنوان محصوالت باارزش 

قابل استفاده هستند. 
در بخش گاز نيز ايران با ذخيرة حدود 1.193 ميليارد فوت 
مکعب گاز و1۷ ميليون بشکه ميعانات گازی بعد از روسيه در 
مقام دوم قرار دارد. بر اساس گزارش های موجود، ايران دارای 
1۷ درصد از ذخاير گازی دنيا و يك سوم ذخاير گازی اپك 
است. از ميان ميادين گازی، ميدان گازی پارس جنوبی يکی از 
بزرگ ترين منابع گازی مستقل جهان است که روی خط مرزی 
مشترک ايران و کشور قطر در خليج فارس و به فاصلة 100 
کيلومتری ساحل جنوبی ايران قرار گرفته است. درحال حاضر 
با بهره برداری کامل 10 فاز از 24 فاز اجرايی شده ميدان گازی 
پارس جنوبی، ظرفيت توليد روزانه به حدود 280 ميليون متر 
مکعب گاز طبيعی، 436 هزار بشکه ميعانات گازی و 1400 
تن گوگرد رسيده است. بقية فازهای اين ميدان گازی نيز در 

حال توسعه است که با تکميل آن ها ظرفيت روزانه توليد گاز 
طبيعی به حدود 800 ميليون متر مکعب، 1.2 ميليون بشکه 
ميعانات گازی و 5000 تن گوگرد خواهد رسيد. در ميادين 
گازی از گاز استخراج شده، عالوه بر توليد گاز طبيعی قابل 
انتقال به خطوط لوله شبکة سراسری گاز شهری و تزريق در 
ميادين نفتی جهت ازدياد برداشت، می توان فرآورده هايی نظير 
گاز مايع شده، گاز فشرده شده با هدف سهولت در انتقال گاز، 
انواع سوخت طی فرآيند جی تی ال و انواع سوخت از ميعانات 
گازی همراه گاز استخراجی در پااليشگاه های ميعانات گازی 

را توليد کرد. 
با توجه به مطالب ارائه شده، باوجود سهم قابل توجه ايران در 
چندين ميدان مستقل و مشترک از 35 ميدان هيدروکربوری 
خليج فارس با مزيت نزديکی مراکز توليد نفت و گاز ايران به 
آب های بين المللی، متاسفانه در چند سال اخير به دليل اعمال 
تحريم های بين المللی و به دنبال آن کاهش تجارت در زمينة 
نفت و گاز، عدم حضور سرمايه گذاران خارجی، عدم دسترسی 
به دانش فنی و تجهيزات مورد نياز، روند توليد نفت خام با سير 
نزولی )کاهش6درصد در سال 2013 نسبت به سال2012( 
و توليد گاز طبيعی با شيب بسيار ماليم صعودی و پايين تر از 
حد مورد انتظار )رشد 0.8درصد در سال 2013 نسبت به سال 
2012( بوده است. مبتني بودن اقتصاد ايران بر درآمدهای 
نفتی و تاثيرات آن بر شاخص هاي اقتصادي کشور، اهميت 
توجه به درآمدهای حاصل از اين صنعت را دو چندان کرده 
است. از سويی تاثير در ميزان توليد ناخالص داخلي کشور، 
و  ارزي کشور  منابع  تامين  و  بودجة دولت  سهم درآمد در 
از طرف ديگر افزايش سرمايه گذاري ملي بر اساس افزايش 
سرمايه گذاری  افزايش  لزوم  نشان دهندة  نفتي  درآمدهاي 
در اين صنعت جهت رسيدن به رشد اقتصادی مطلوب در 
کشور است تا عالوه بر تامين خوراک صنايع پايين دستی و 
به  اشتغال زايی در کشور شود.  افزايش  توليد، موجب  رونق 

دليل اهميت جايگاه صنعت نفت و گاز در اقتصاد ايران، در 
بستة اقتصادی دولت با عنوان »سياست های اقتصادی دولت 
برای خروج غيرتورمی از رکود« توجه به سرمايه گذاری در 
اين صنعت در يکی از بخش های اين بسته مطرح و در آن 
بر افزايش ظرفيت توليد و پااليش نفت و گاز و فرآورده های 
مناسب جهت  برنامه ريزی  و  اولويت سرمايه گذاری  با  آن ها 
بهره برداری از ميادين مشترک، به خصوص ميدان نفتی غرب 
کارون و ميدان گازی پارس جنوبی، تاکيد شده است. زيرا 
ميدان های  از  همسايه  کشورهای  يك جانبة  بهره برداری  با 
مشترک، کاهش افت فشار در بخش بهره برداری شده موجب 
کشور  برداشت  محل  به  بيشتری  ذخاير  درصد  تا  می شود 
همسايه هدايت شود و به اين ترتيب با تاخير در بهره برداری 
از ميادين مشترک، عالوه بر کاهش سهم ايران، نيازمند صرف 

هزينة باالتری جهت استخراج نيز خواهد بود. 
گاز کشور،  و  نفت  عظيم  ذخاير  وجود  به  توجه  با  بنابراين 
و  اروپا  و  آفريقا  آسيا،  قارة  سه  تالقي  محل  در  قرارگيری 
از  يکی  به  می تواند  ايران  بين المللی،  آب های  به  دسترسی 
قطب های قدرت انرژی در جهان تبديل شود، که اين امر با 
سرمايه گذاری مناسب در توليد و استخراج منابع نفتی و گازی 
مقدور است و گام نهادن در اين صنعت استراتژيك عالوه بر 
صنايع  توسعة  ارزی،  درآمدهای  ايجاد  هم چون  مزيت هايی 
ارزش محصوالت صنايع  زنجيرة  تکميل  و  مرتبط  تکميلی 
پتروشيمی در اشتغال و کارآفرينی و حل بسياری از مشکالت 

کشور نقش اساسی دارد.
منابع:

U.S. EnergyInformation Administration)www.eia.
 1- )gov

www.(2014 Statistical Review of World Energy  -2
)bp.com

3-سايت ويکی پديا، منابع نفتی و گازی ايران
4- سايت های اينترنتی مرتبط با نفت و گاز

سرمايه

ایران اهمیتسرمایهگذاریدرصنعتنفتوگاز
ملیكا حسن پور )کارشناس ارشد مهندسی شیمی(
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برگ ریزان   قصه های فصل 

تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

بر تخت نشستن ناصرالدين شاه و اعطای لقب اتابک 
اعظم به امیركبیر

28 مهر 122۷ خورشيدی ناصرالدين شاه 16 ساله به تخت 
می نشيند و رسما تاج گذاری می کند و بعد هم به کوری چشم 
مادری که 45 روز حکومت کرده و غريبه و آشنا را سرجا 
نشانده تا پسرش سر برسد، معلمی متبحر و مردی بزرگوار 
را که به گردنش حق پدری دارد، اتابك اعظم می کند. بقية 
داستان آشناست. مهدعليا که 45 روزی برای خودش روی 
تخت نشسته  تا پسر نوجوانش با کاروان واليتعهدی از تبريز 
برسد و برای خودش وزيری هم دست و پا کرده، نمی تواند 
محبت پسرش را به عاقله مردی که می خواهد مدرسه بسازد و 
روزنامه راه بيندازد و آبله کوبی کند و دست خانواده قاجار را از 
ثروت کوتاه کند، طاقت بياورد. شروع می کند به موش دوانی 
و چوب الی چرخ گذاشتن. هفته ای يك بار خواب می بيند 
که اميرکبير تاج از سر پسرش برداشته، هفته ای دوبار خودش 
را به مريضی می زند و خالصه کاری می کند که شاه توی خانه 

حبسش می کند و سعی می کند چشم روی اين همه کينه 
ببندد، گرچه نمی تواند. چون اين وسط ميرزا آقاخان نوری 
هم هست که به نوعی هم دست پروردة مهدعلياست و هم 
چرب زبان و مخلص فرنگی ها و به قول سفير انگليس همان 
کسی که در زمان محمد شاه، شوهر همين مهدعليا، به خاطر 
اختالس و دستبرد چوب خورده و تبعيد شده و با وساطت 

مهدعليا برگشته و تعلق خاطری دارد به مادر شاه. 
پس چرخة تقدير می گردد و می گردد  و قرعه به نام آقاخان 
نوری می افتد، و اميرکبيری که شاه جوان خالصانه دوستش 
دارد و حتی خواهرش را به همسری اش می دهد شايد که 
دل مادر را نرم کند، از چشم می افتد. 28 مهر آغاز 50 سال 
سلطنت است. سعد قران که به نحس قران منتهی می شود و 
شاهی که در 16 سالگی با چشم پرمحبت خلعت وزارت به 
وزيرش می دهد تا به جايی پيش می رود که حکم مرگ همين 
وزير را می دهد و خواهرش را بيوه می کند و خواهرزاده هايش را 
بی پدر. بعد هم 50 سال ديگر پادشاهی است و هزارويك آدم 
و لقب و داستان و دست آخر هم طوماری که به دست وزيری 
ديگر پيچيده می شود. هرچه باشد، دنيا دار مکافات است و اين 

را فرشتگان روز28 مهر خوب می دانند.
»جناب اميرنظام 

به خدا قسم امروز خيلی شرمنده بودم که شما را ببينم، 
من چه کنم؟ به خدا  ای کاش هرگز پادشاه نبودم و قدرت 

مشغول  که  حاال  قسم  خدا  به  بکنم.  کاری  نداشتم چنين 
نوشتن اين کاغذ هستم، گريه می کنم. به خدا قلب من شما 
را آرزو می کند. اگر باور نمی کنيد و بی انصاف نيستيد، من 
شما را دوست دارم. بيگلر بيگی آمد و از حرف های او فهميدم 
شما بيم داريد که اين اوضاع به کجا خواهد انجاميد؟ چه کسی 
می تواند يك لحظه حرفی عليه شما بزند؟ به خدا قسم اگر کسی 
در حضور من و چه پيش اشخاص ديگر يك کلمه بی احترامی 
دربارة شما بکند – پدرسوخته ام – اگر او را جلوی توپ نگذارم و 
به حق خدا هيچ نيتی جز اين  ندارم که من و شما يکی باشيم و 
با هم به کارها برسيم. به سر خودم اگر شما غمگين باشيد، به خدا 
نمی توانم تحمل غمگينی شما را بکنم و تا وقتی که شما هستيد 

و من زنده ام، دست برنخواهم داشت.« 

سوگند محمدعلی شاه به وفاداری به مشروطیت
ديگر  که  ميرزا   محمدعلی  شمسی   1286 سال  مهر   19
به  بود، در صحن علنی مجلس قسم  محمدعلی شاه شده 

وفاداری به مشروطيت خورد؛ آن هم چه قسمی، قولی که 
تمام مدت  بماند، هرچند در  آن  بر  نتوانست  ماه هم  چند 
و  مشروطه خواهی  قيافه  حسابی  ساله اش،   35 واليتعهدی 
مردم دوستی گرفته بود و تصويری برای خودش ساخته بود 
قشنگ تر از خود حقيقی اش، حاال چه نماينده های مجلس 
مشروطه بی سواد و متعصب به مشروطه بودند، آن طور که 
محمدعلی شاه گفت، چه محمدعلی شاه از تکميل علوم و 
کماالت منحرف بود، آن طور که ناظم االسالم کرمانی نويسندة 
تاريخ مشروطه گفته بود، فرقی نمی کند، زيرا درست يك سال 
بعد از روزی که نماينده های مجلس مشروطه به استقبال شاه 
از همان  به توپ بست و  را  تازه رفتند، همان شاه مجلس 

مجلس اولين تير به سمت سربازان شاه شليك شد.
تاريخ می گويد نماينده ها پيش از اين بايد می دانستند اين 
قول قول نيست، زيرا پادشاهی که حتی نماينده های مجلس 
را  به مراسم تاج گذاری اش دعوت نکرده بود، کسی را شريك 
سلطنتش نمی کرد. البته بعضی از اهالی  تاريخ حرف جالب 
ديگری در اين باره مي زنند؛ اين که مسئوليت دعوت نکردن 
روح  و  بود  مشيرالدوله  گردن  بر  مستقيم  نمايندگان 
محمدعلی شاه از اين ماجرا خبر نداشت. حاال کدام آدم 
عاقلی باور می کند که بزرگان مملکت دست به کاری بزنند 

که  جناب شاه  قجرش بی خبر باشد؟
خالصه بگوييم که داستان جشن تاج گذاری محمدعلی، 
دعوت  نکردن نماينده ها، پول هايی که قرض می گرفت و 
نمی داد و مخالفت پنهان و آشکارش با مشروطه و آن کلنل 
لياخوف روسی که با افسرهای قزاقش مجلس را به توپ 
بست، داستانی پر از آب چشم است و اگر خوب فکر کنيم، 
اين داستان از همان مهری شروع شد که شاه به مجلس 
رفت و قسم وفاداری خورد. به قول ناظم االسالم کرمانی  
همان شاهی که »از مجالست اخيار و ابرار منصرف و از 
تکميل علوم و کماالت منحرف. با اشخاص رذل جليس 
با ناکسان انيس. مردمان پست و شرير و اوباش و الواط 
را طرف وثوق و اعتماد خويش قرار داد. به کارهای زشت 

عادی شد...«

گشايش نخستین نشرية زنان به دست دكتر كحال
اولين مجلة زنانة ايران در چهارم مهر 1288 شمسی توسط 
خانم دکتر کحال که از اولين زنان پزشك ايرانی هم بوده، 
منتشر شد؛ مجله ای که به قول مديرش قرار نبود از پلتيك 

مهر كه می آيد، ياد باز شدن مدرسه می افتیم، كالس های دانشگاه، روزهای ابری خوب و برگ های پايیزی. اصال انگار جهان از نو زنده می شود، نه درختان 
خواب آلودش كه مردمش، داستان هايش  كه همه از رخوت تابستانی می گريزند و به چنگ خزان خوش رنگ می افتند.

داستان آشناست، همان مبحث گذر زمان، همان تكرار اتفاقات قديمی تاريخ، همان روزهای تكراری، از بس كه تاريخ ما همیشه زنده و قصه هايش ماندگارند. 
حال چه بهتر كه اين قصه ها قصة مردم حقیقی باشند و تاثیرگذار مثل قصة باز شدن دانشگاه فنی به دست دكتر حسابی در مهر 1313 يا حتی قصة پخش 
اولین برنامة تلويزيون ملی ايران، 56 سال پیش، رأس ساعت پنج عصر يک روز پايیزی خوب. پس از میان اين همه قصه، چند قصه را انتخاب كرديم برای 
گفتن، تا شايد خوب بشنويم و روزگار تازه مان رنگ ديگری بخورد، نه از سنگینی پندشان كه از حیرت ديدن چرخة جهانمان كه هی دور خودش می چرخد و 

هی می رسد به نقطة اول، به پايیز.

28 مهر 1227 خورشیدی ناصرالدین شاه به تخت می نشیند
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کلنل پسیان

و مملکت داری سخنی براند، فقط همان دانش بود و مسئله  
»حفظ  الصحه« خانه و اطفال و بعد هم روش های  مبارزه 
با انواع وبا، توضيح دربارة انواع وبا، بهداشت  دندان، بهداشت 
چشم و گوش و دهان، اسهال، جوع، سوختگی، برنشيت و... 
دانش به انتقاد از طب سنتی ايران می پرداخت و در مذمت 
استفاده از شکسته بندها برای درمان می نوشت: »اين را بدانيد 
اطبايی که به واسطة علم تمام اسباب  و آالت بدن انسان مثل 
را  ايشان شکسته بستی  است، همه   آينه در جلو چشمشان 
به خوبی  نمی دانند. قصاب و حمامی و بعضی شکست بست های 
اسمی بی علم چگونه می توانند عضوی را جا بيندازند، البته بدتر 

خواهند کرد.«
جالب ترين بخش اين جريده هم البته مديريت زنانه اش بود 
زير نظر خانم دکتر کحال که به قول خودش مجله را به ارباب 
ذوق تقديم می کرد.  »اين کمينه خانم دکتر صبية مرحوم 
ميرزا محمد حکيم باشی جديداالسالم اين جريده موسوم به 
دانش را علی الحساب هفته ای يك نمره تقديم ارباب ذوق و 

دانش می سازم...«
اين نشريه به صورت هفتگي از 10 رمضان 1328 هـ.ق تا 2۷ 
رجب 1329 هـ.ق در 30 شمارة  8 صفحه اي انتشار يافت  و 

دروازه ای شد برای ورود خانم ها به عرصة روزنامه نگاری. 

پايان قیام كلنل پسیان 
روز پانزدهم مهر 1300، در مراسم تدفين کلنل، در  شلوغی  
می ريختند،  اشك  که  مردمی  و  هواخواه  ژاندارم های  تجمع 
مقبره  در  بعدها  قزوينی شنيده شد، که   عارف  از  شعری  
پسيان  خان  محمد تقی  کلنل  مقبرة  سنگ  مشهد،  نادری 
می شود؛ جوانی که مرگش در 30 سالگی، نابودی خيلی از 
استعدادها و توانايی های مردی را به همراه داشت که ذاتا رهبر 
بود. او با کمی مدارا و گفت وگو می توانست  زنده بماند و در 
پيشرفت ايران سهمی بيشتر داشته باشد، نه اين که به عنوان 
ياغی  به  حکومت  قاجار  به خاک سپرده شود و در حکومت 
از فرهنگ دهخدا حذف شود و عزاداری اش  نامش  پهلوی  
ممنوع اعالم شود و گفتن اسمش جرم باشد برای آدم هايی 
مثل عارف قزوينی  که شوريده سر کلنل و آرزوهای انقالبی اش 
بود و بعدها ترانه »گريه کن« را در کنسرتی  پردرد  با رهبری  

ارکستر شکراهلل قهرمانی در تئاتر باقراوف تهران اجرا کرد.  
»گريه کن که گر سيل خون گريی ثمر ندارد/ ناله ای که نايد ز نای 
دل اثر ندارد/ هرکسی که نيست اهل دل ز دل خبر ندارد/ دل ز دست 
 غم مفر ندارد/ ديده غير اشك تر ندارد/ اين محرم و صفر ندارد«.
نامردی  اما پسيان را در10 مهر 1300 به  تاريخ می گويد 
کشتند؛ مردی که افکار آزادی خواهانه داشت، حتی خودش 
تبريزی بود و از اهالی مشروطه و مدرسة نظام رفته بود و 
در همدان با روس ها تا سر حد مرگ جنگيده بود و با هر 
جريانی که دست قاجار را از ايران کوتاه می کرد، همراه بود. 
برای همين هم بود که وقتی سيد ضياالدين طباطبايی به 
کمك انگليس ها و سرکردگی رضا خان ميرپنج کودتا کرد، 
بالفاصله با دولت مستعجل او همراه شد و قوام را که سيد 
ضيا را آقای مدير مسئول روزنامه خوانده بود، نه وزيرالوزرا، 
و  فرنگ رفته  پسيان   وقتی  خودمانيم  اما  کرد.  دستگير 
جنگ  قهرمان  و  ايران  خلبان  اولين  عنوان  با  دوره ديده 
بپاش  بريز  و  شد  خراسان  ژاندارمری  رئيس  اول،  جهانی 
از  آن جا  و  اين جا  و  کرد  ترش  ديد،  را  والی خراسان  قوام 
با  و سخت گيری  فالن السلطنه ها  دست  کردن  کوتاه  لزوم 
کارپردازان شکم پر دستگاه جناب والی حرف زد و قوام را 

رنجاند.
اين وسط سيد ضيا نخست  وزير قدرتمندی نبود و والی های 
مقتدری مثل مصدق السلطنه يا همان مصدق سال های بعد به 
رسميت نمی شناختندش و والی هايی مثل قوام دشمنش بودند. 

برای همين هم بود که کل ماجرای اين دولت سه ماهی طول 
کشيد و باالخره اول احمد شاه، سيد ضيا را عزل کرد و راهی فرنگ 
کرد و وزير دربار را به زندان عشرت آباد فرستاد به خدمت قوام که 
بيا و نخست وزير ما بشو. جناب قوام هم قبول کرد و حکم خودش 
را بعد از چهار ساعت مذاکره در هشتم خرداد 1300، با خط 
خوشش نوشت و تقديم احمد شاهی کرد که ديگر نمی دانست 
با اين وضع وارونة ايران چه کار کند که جان سالم به در ببرد. 
حاال ديگر قوام مانده بود و کينة شتری که از مرد جوان داشت. 
برای همين هم بود که کارهايی که پسيان در خراسان کرده بود، 
از گرفتن ماليات از شازدة قجری ها و رسيدگی به بدبختی های 
مردم و مدرسه ساختن و سيلو ساختن و بانك ساختن و کنسرت 
و تياتر در آوردن به نفع حکومت خراسان و مردم، بگير تا تشکيل 
کميتة عدالت و قضاوت منظم قانون مند، همه و همه وقتی اسم 
تجزيه طلبی و خودسری رويش آمد، کم رنگ شد. کردهای 
و  پرده  پشت  جريانات  از  که  وطن پرست  عشاير  و  قوچان 
داستان های واقعی بی خبر بودند و حرف  حکومتی های خائن 
را باور می کردند، عليه او و به نفع دولت قوام و رضا خان سردار 
سپه اش قيام کردند. اين وسط 1000 تفنگدار قوام در سبزوار 
خلع سالح شدند و صمصام بختياری حاکم انتصابی دولت و 
سياست بازی هايش برای کنترل اوضاع به درد نخورد و باز هم 
کلنل و ژاندارم های وفادارش خاری بودند توی چشم قاجار که 
يك باره با چند شورش آزادی خواهی روبه رو شده بودند؛ بابا 
اردبيلی در زنجان ، ميرزا کوچك خان و خالو قربان و احسان اهلل 

خان در رشت و انزلی و الهيجان و لنگرود.

می گويند حتی دولت قوام به پسيان پيشنهاد مذاکره هم 
داد. گفتند حتی کلنل حقوق دو سالش را بردارد و با يار 
غارش ماژور اسمعيل خان راهی فرنگ شود و امور ايالت را 
به توليت آستان امام هشتم)ع( واگذار کند، به همة افسران 
را  کلنل  ايلياتی ها  و  شود  داده  تامين  دولتی ها  و  ژاندارم 
شايد  هرچند  نپذيرفت،  پسيان  اما  کنند.  همراهی  مرز  تا 

می دانست به اين مذاکره هم اميدی نيست.
اين وسط اما سردار معزز خان بجنوردی، والی بجنورد، همان 
رئيس  قوام خورد، چون شجاع الملك  به درد  بود که  کسی 
ايل هزاره، شوکت الملك والی قائنات   و سيد حيدر،  روسای 
طوايف سريری و ساالر خان بلوچ  را دور هم جمع کرد و 
درست در زمانی که با پادرميانی شوکت الملك همه چيز داشت 
به خوبی پيش می رفت و پسيان حاضر به مذاکره شده بود، با 

فرمان مستقيم قوام طومار پسيان و قيامش در هم پيچيد.
چون کردهای قوچانی پاسگاه قوچان را گرفتند و کلنل به 
قصد سرکوب از گنابادی که برای مذاکره رفته بود، به قوچان 
با سيل  نام جعفرآباد  به  در جايی  نزديکی شهر  در  و  رفت 
جمعيت ايل های مخالف روبه رو شد، با تفنگ و شصت تيرش تا 
آخرين نفس جنگيد و مرگ هم قطارهايش را ديد و دست آخر 
مهماتش تمام شد و کشته شد. سران قبيلة قوچانی که در 
اصل به عشق ايران و به نام ايران با برادری ايرانی جنگيده 
بودند، سرش را جدا کردند و به نماينده های سردار سپه تحويل 
دادند. در روز نهم مهر 1300، درست مثل پايان داستان ميرزا 

کوچك جنگلی، برادری  کور شد و به جان برادر افتاد.

اعالم قطع روابط ايران و انگلیس توسط دكتر مصدق 
در صحن علنی مجلس

24 مهر  1331  همان روزی است که دکتر مصدق در مجلس 
پايان روابط دو کشور ايران و بريتانيای کبير را اعالم کرد و 
چند روز بعد هم به همت وزير خارجه اش بساط معاهدات 
نفتی و حتی اهالی سفارت انگليس را از ايران برچيد. تاريخ 
می گويد  که خود مصدق بارها در مصاحبه ها و نوشته هايش 
گفته  بود که ملی  شدن صنعت نفت خدمت بزرگی بود که 
پيشنهاد آن را حسين فاطمی داده. قدم های اولش هم  البد 
در بستن سفارت انگليس و بيرون راندن انگليسی ها بود از 
پايتخت که البته بعد ها به عنوان گناه به گردن فاطمی گذاشتند 
و پرونده اش را بستند. اما فاطمی در درجة اول يك روزنامه نگار 
بود و خيلی خيلی بی باک و خيلی خيلی يك دنده و از هيچ چيز 
نمی ترسيد؛ نه از زندان و نه اعدام. و همين شد که در هشتم 
مهر 1332 مستقيما دستور خاموش کردنش را دادند. سندی 
سرويس  اينتليجنت  در   ،»  fo  /3۷1/104584« شمارة  به 
انگلستان هست، آن هم به تاريخ 30 سپتامبر 1953  که اين 
قصة تلخ را افشا می کند؛ سندی که سال ها بعد به خواست خود 

کشور انگليس عمومی شد.
اوضاع  کرده ام،  استنباط  روزنامه ها  مطالب  از  که  آن جايی  »تا 
آن قدرها هم بد پيش نمی رود... مصدق مشکل ايجاد خواهد کرد، 
با توجه به اين که در حمام خون کشته نشد، به نظر من بهترين 
راه حل برای او تبعيد است. اما در مورد فاطمی اگر دستگير شود، 

بهترين راه حل اعدام است.«
ادبيات  می گويند  بعضی ها  که  سند  همين  می گويد  تاريخ 
شخص چرچيل را دارد، پروندة پسر بااستعداد خانواده فاطمی 
برادرش دکتر سيف اهلل  پورفاطمی يك دنده و  به قول  را که 

بی باک بود، پيچيد.
هرچند در مهر آن سال تلخ، درست در زمانی که حکم اعدامش 
به طور غيابی توسط اعضای سرويس مخفی انگليسی صادر 
می شد، در خانة طرفدارانش در محلة امام زاده قاسم شميران 
پنهان بود. اما چند ماهی نگذشت که با پايان تلخ داستانش 

روبه رو شد و نامی سرخ بر تارک تاريخ ما بر جای گذاشت.
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در جست وجوی شهری آرمانی 
سهراب سپهری در سال 130۷ در کاشان به دنيا 
آمد و در خانواده ای بزرگ شد که زمينة پرورش 
و رشد عالقه و استعدادش را در شعر و هنر فراهم 
امتحان های ششم ادبی شرکت کرد و  او در  کرد. 
ديپلم دوره دبيرستان را گرفت و پس از آن راهی 
دانشکده هنرهای زيبا شد. همة ما او را با شعرهای 
نو و نيمايی اش می شناسيم، اما او اولين مجموعه 
آرامگاه عشق«  يا  نام » در کنار چمن  به  شعرش 
را در قالب کالسيك نوشت که با اين بيت شروع 
بهار است و شب ماهتاب/ ريخته  می شود: »فصل 
بر دشت و چمن سيم ناب«. او اشعار ديگری هم 
در اين قالب نوشت، اما با شروع فصل جديد شعر 
)شعر نيمايی( تمامی آن نوشته ها را سوزاند. سهراب 
پيش از مرگش سال شمار زندگی اش را می نويسد و 
نکته جالب اين است که در آن به اولين مجموعه 
شعرش اشاره نکرده و اسمی از آن نبرده! پس از 
بعد  اما  نيمايی می پردازد،  به سرودن شعر  او  آن، 
می دهد؛  ادامه  را  روش خودش  و  مدتی سبك  از 

سبکی که به نظر می رسد تحت تاثير سفرهای او 
به کشورهای ديگر بوده. او از سال 1340 تا 1345 
به کشورهای فرانسه، ايتاليا، ژاپن، هند، پاکستان، 
افغانستان، اسپانيا، هلند و اتريش سفر کرد که از 
بين تمامی اين ها، سفر به ژاپن و آشنايی با فرهنگ 
برخوردار  بيشتری  اهميت  از  سرزمين  اين  هنر  و 
ياد  آن جا  در  را  حکاکی  هنر  که  جايی  تا  بوده، 
به ويژه در مجموعه  آثارش و  می گيرد. سهراب در 
شعر »صدای پای آب« که بسيار هم مورد استقبال 
را  خودش  انديشه های  و  افکار  گرفت،  قرار  مردم 
به سادگی بيان می کند که در جست وجوی شهری 
آرمانی است؛ به دور از هر زشتی و نگاه های منفی 
و با انسان دوستی و عشق به تمام موجودات هستی. 
شخصيت  به  شاعری  هر  شعرهای  گفت  می توان 
سهراب  دربارة  موضوع  اين  برمی گردد؛  خالقش 
او می توان روحيه و  آثار  از  کامال صدق می کند و 
حال و احوال شاعر را فهميد. برای مثال ارتباط او 
با طبيعت در شعر او لبريز است: »من نديدم بيدی 
سايه اش را بفروشد به زمين/ من نديدم دو صنوبر 

را با هم دشمن/ رايگان می بخشد نارون شاخه خود 
را به کالغ«. بسياری عقيده دارند که مجموعه شعر 
اوج  نقطة  »نشانی«  شعر  ويژه  به  و  سبز«  »حجم 

کارهای سپهری است.  

حملة منتقدان به سهراب!
نوع  و  شعر  مخالفان  و  منتقدان  از  صحبت  وقتی 
نگاه سهراب می شود، تمام نگاه ها به احمد شاملو 
برمی گردد! شاملو حرفی زد که بارها و بارها توسط 
افراد ديگری تکرار شد و هنوز هم تکرار می شود. 
او دربارة سهراب گفت: »سر آدم های بی گناهی را 
لب جوب می برند و من دو قدم پايين تر بايستم و 
توصيه کنم که: »آب را گل نکنيد!« تصورم اين بود 
که يکی مان از مرحله پرت بوديم«! شايد بيشترين 
دور  بود؛  موضوع  همين  می شد،  او  به  که  نقدی 
حادثه هايی  و  اتفاق ها  از  شعرش  و  سهراب  بودن 
تا  سهراب  می گذشت.  دنيا  در  و  کشور  در  که 
جمع های  و  گردهمايی ها  در  حضور  از  حدودی 
او  خود  از  بيشتر  شعرش  و  می کرد  دوری  هنری 

به بهانه سالروز تولد سهراب سپهری 

آدم چه دیر 
می فهمد... 

ادبیات

زمان كه می گذرد، بعضی چیزها عوض می شوند؛ يک عادت 
و رفتار بسیار معمول و ساده، تبديل می شود به يک حركت 
غیرقابل  و  عجیب  كاری  يا  غیراخالقی،  حتی  و  ناخوشايند 
می تواند  زمان  گذر  زيبا.  حركتی  به  می شود  تبديل  باور  
نگاه و ديدگاه انسان ها را تغییر دهد. در دهة 40، با وجود 
تمام اتفاق های تاريخی اش در ايران و جهان، كسی آمد و 
حرف از شقايق و دوستی زد. حرف های او برای بسیاری از 
شاعران و نويسندگانی كه در آن دوران زندگی می كردند، 
انگار چیز عجیبی بود؛ فكر می كردند كسی خالف حرف های 
آن ها را می گويد، يا از حادثه های پیش آمده در دنیا بی خبر 
است! او كار خودش را كرد و كم پیش آمد كه با مخالفانش 
بر سر اين موضوع بحث كند. حاال بیش از سه دهه از آن 
زمان می گذرد و شعرهايش را نوجوان ها می خوانند و بعضی 
وقتی  است،  سختی  كار  كردنش  معرفی  می كنند.  بر  از  را 
معرفی می كند.  ديگران  به  از هر كسی  بهتر  را  او خودش 
سالروز تولدش 15 مهر است، و اين بهانه ای شد تا باز هم 

از عشق و زندگی و سهراب سپهری حرف بزنیم. 
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از جريانات روز دور بود! موافقان سهراب در 
پاسخ به اين نقد می گويند که هر کسی از 
زاويه ديد خودش به هر اتفاق نگاه می کند؛ 
بدون شك کسی که نگران ِگل شدن آب 
موافق  نمی تواند  است،  کبوتر  تشنگی  و 
جنگ و خون ريزی باشد! خود سهراب که 
جمعی  در  می داد،  جواب  نقدها  به  کمتر 
دوستانه گفت: »دوست عزيز، ريشة قضيه 
شعرها  از  که  مردمی  برای  همين جاست. 
يك  خوردن  آب  نگران  که  نمی آموزند 
هر  يا  ويتنام  در  آدم کشی  باشند،  کبوتر 
تاريکی  در  است.  بديهی  امری  ديگر  جای 
بزنم...  روشنی حرف  از  که  مانده ام  آن قدر 
را  خودش  آگاهی  اين  که  نخواهيد  ولی 
در  گرسنه  هزارها  من  دهد...  نشان  عريان 
خاک هند ديده ام و هيچ وقت از گرسنگی 
حرف نزده ام، نه هيچ وقت.« به هر حال اين 
است که هنر می آفريند؛  نگاه های مختلف 
مجسمه سازان  نقاشان،  شاعران،  تمام  اگر 
کنند،  نگاه  موضوع  يك  به  همديگر  مانند 
نبينيم.  آن ها  بين  در  خالقانه ای  اثر  شايد 
آرامش بخش  سهراب  شعرهای  طرفی،  از 
تصويری  او  زيبای  و  لطيف  نگاه  و  هستند 
زيبا به ما می دهد و ما را به دنيای ديگری 
در  قبل  سال ها  سپانلو  محمدعلی  می برد. 
اين  ميان  در  »انسان  گفت:  مصاحبه ای 
گاهی  آدم کشی ها  و  جنگ ها  جهل ها، 

دوست دارد که صدايی نوازش گرانه و خردمندانه 
نبود،  او  اگر  است.  سهراب  اين صدای  بشنود.  را 
ما می بايست دوباره برای بعضی از لحظات خلوت 
نکتة  بازمی گشتيم.«  آن  نظاير  و  مولوی  به  خود 
سرسخت ترينشان  حتی  و  منتقدها  درباره  جالب 
اين است که بعد از آن دوران )دهة 40 و اواسط 
دهة 50(، نظرشان دربارة آثار سهراب تا حدودی 
در   13۷3 سال  در  براهنی  رضا  می کند!  تغيير 
قبال  او  که  نظری  و  سهراب  شعرهای  با  رابطه 
درباره اش داشت، گفت: »من در گذشته با عارف 
بودن در عصر ما مخالفت کرده ام. در آن وقت ها 
من شديدا يك شاعر اجتماعی بودم و اعتقادم بر 
اين بود که در چنين دورانی شاعر بايد هميشه در 
سنگر زندگی کند و در چنين مکانی نمی شد شعر 
سهراب را تاييد کرد. طبيعی است که من امروز 

آن گونه نمی انديشم.« 

سهرابی ديگر! 
سهراب در کنار شعر، نقاشی هم می کرد و اتفاقا 
سهراب  نقاشی های  که  داشتند  عقيده  بعضی ها 
نگاه  و  لطيف  طبع  هستند!  بهتر  شعرهايش  از 
نقاشی های  در  شاعرانه اش  ديد  و  طبيعت  به  او 
در  او  آثار  هم  هنوز  است.  مشخص  به خوبی  او 
فروخته  بااليی  قيمت های  با  معتبر  حراجی های 
نوشته هايی  شعرهايش،  جز  به  سهراب  می شود. 
هم  کمی  که حجم  متن ها  اين  دارد؛  نثر  به  هم 
دارند، در مجموعه ای با عنوان »اتاق آبی« منتشر 

بسيار  او  دربارة  ناگفته  حرف های  شدند. 
خالصه ای  پايان  در  کم.  ما  فرصت  و  است 
برای  نيويورک  از  سهراب  که  را  نامه  ای  از 
با  نوشته،  معاصر،  شاعر  احمدی،  احمدرضا 

هم می خوانيم: 

دارد.  حدی  هم  تنبلی  عزيز،  »احمدرضای 
تو هستم  فکر  باور کن  ولی  می دانم.  را  اين 
اين  در  به شدت  من  نامه هايت.  سپاسگزار  و 
شهر تنها ماندم. آن هم در اين شهر بی پرنده 
نشنيده ام  پرنده  صدای  هنوز  نادرخت.  و 
نيست(.  هم  نيست صدايش  پرنده ای  )چون 
درخت  هر  توی  خودمان  اميرآباد  همان  در 
نارون يك خروار جيك جيك بود. نيويورک 
و جيك جيك، توقعی ندارم. من فقط هستم 
و گاهی در اين شهر گوالش می خورم. مثل 
جانشين  برايت  و  داشتی  دوست  تو  اين که 

قورمه سبزی بود...

من نقاشی می کنم. شعر می خوانم و گاه در 
خانه غذا می پزم و ظرف می شويم و انگشت 
باز  نقاشی  از  روز  چند  و  می برم  را  خودم 
می مانم. غذايی که می پزم، خوش مزه می شود 
به شرطی که چاشنی آن نمك باشد و يك 
قاشق اغماض. غذاهای مادرم چه خوب بود. 
رنگ  که  می گرفتم  هم  ايراد  او  به  من  تازه 
سبز خورش اسفناج چرا متمايل به کبودی 

است.
آدم چه دير می فهمد...

من چه دير فهميدم که انسان يعنی عجالتا ...
ايران، مادرهای خوب دارد و غذاهای خوش مزه و 

روشن فکران بد و دشت های دل پذير...
و همين ...«

دنگ..
دنگ..،دنگ..

ساعت گیج زمان در شب عمر
می زند پی در پی زنگ.

زهر این فكر که این دم گذر است
می شود نقش به دیوار رگ هستی من...

لحظه ها می گذرد
آنچه بگذشت ، نمی آید باز

قصه ای هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز...

زندگی
زندگی رسم خوشایندی است

زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرسشی دارد اندازه ی عشق

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از 
یاد من و تو برود

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر 
دارد

زندگی سوت قطاری است که در خواب پلی 
می پیچد

زندگی مجذور آیینه است
زندگی گل به توان ابدیت

زندگی ضرب زمین در ضربان دل ماست
زندگی هندسه ی ساده و یكسان نفسهاست
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کاردستی

ایده های ارزان و شیک

كنسرو های روشن
را  اين قوطی ها  و کنسرو.  با قوطی های کمپوت  باز هم  بازيافتی،  ايدة  باز هم يك 
از آن ها وسايل جديدی توليد کنيد. چيزی مانند  نريزيد؛ می توانيد به سادگی  دور 
با يك  امروزی يك تراس کوچك دارند؛ تراس هايی که  همين فانوس ها. خانه های 
ميز و صندلی ساده می تواند مکان مناسبی برای گپ زدن و معاشرت کردن باشد. 
اما چه چيزی می تواند تراس خانة شما را خاص کند. اين جاست که ايدة فانوس های 
کنسروی به داد شما می رسد. برای ساخت اين فانوس ها به وسايل زيادی احتياج 
نداريد؛ چند ميخ و چکش و چند قوطی کنسرو و رنگ. قوطی های کنسرو را خوب 
تميز کنيد، با ميخ سوراخ های منظم در آن ايجاد کنيد و زمانی که از تعداد سوراخ ها 
مطمئن شديد، آن را رنگ کنيد. طرح های ابتکاری تان را پياده کنيد و بعد از تمام 
شدن، شمع ها را درون آن روشن کنيد و از نور و فضای خاصی که برای خودتان 

ايجاد کرده ايد، لذت ببريد.
نکتة ويژه: قوطی ها را بعد از اين که خوب شسته و برچسب روی آن ها را جدا کرديد، 
با آب پُر کنيد و داخل جايخی بگذاريد تا يخ بزند. با اين کار وقتی داريد با ميخ و 
چکش روی آن سوراخ ايجاد می کنيد، ديگر قوطی شما نافرم نخواهد شد و تغيير 

شکل نمی دهد!

میخ های نجات بخش
با  که  نمی دانيد  شلوغی  شدت  از  شما  که  شده  وقت ها  خيلی 
مشکل  اين  حل  برای  کنيد.  کار  چه  آشپزخانه  خرده ريز های 
با  به سادگی  و  گرفته ايم  نظر  در  شما  برای  خوب  راهکار  يك 
می شود.  جمع وجور  شما  وسايل  تمام  راهکار  اين  از  استفاده 
تعدادی  داريد،  احتياج  کار  اين  برای  شما  که  چيزی  تنها 
تمام  که  است  پيچ  چند  و  چکش  ميخ،  ترشی،  و  مربا  شيشة 
اين وسايل به سادگی در هر خانه ای پيدا می شود. می توانيد با 
کابينت های  و  انباری  به  حسابی  سروسامان  يك  راهکار  اين 
آشپزخانه تان بدهيد. با کمك ميخ و چکش روی در های ترشی 
همين  به  کنيد.  محکم  را  پيچ ها  و  کنيد  ايجاد  سوراخ  مربا  و 
از  اين که  هم  و  کرده ايد  ايجاد  را  بيشتری  فضای  هم  سادگی 

شر خرده ريز های اضافی راحت شده ايد.

المیرا حصارکی

همیشه ايده های جذاب، نبايد ايده های گران قیمتی باشند تا زيبا به نظر برسند. خیلی وقت ها می توان از چیزهای به دردنخور، وسايلی را درست 
بار ايده های بازيافتی و دكوری ساده و ارزان را با شما در میان  كرد كه حتی فكرش را هم نمی كنیم. منوال اين صفحه همین طور است. هر 
می گذاريم تا شما هم بتوانید از آن بهره ببريد. كار خیلی سختی نیست و نبوغ چندانی هم الزم ندارد. تنها كاری كه بايد انجام داد، به خرج دادن 

كمی سلیقه است. 
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سبدهای پارچه ای
ايدة ديگری که می تواند شما را در جمع وجور کردن وسايل 
از  است.  پارچه ای  کيسه های  از  استفاده  کند،  اضافی کمك 
اگر  و  پيدا می شود  خانه  در  اين حلقه های چوبی گل دوزی 
کمك  به  ندارد.  زيادی  هزينة  آن  کردن  تهيه  نداريد،  هم 
اين حلقه ها و چند تکه پارچه به سادگی می توانيد سبدهای 
وسيله های  ترتيب  اين  به  کنيد.  درست  کارآمد  پارچه ای 
کاربردی خانه در يك جا جمع می شود و دسترسی به آن ها 
ساده تر است. برای اين کار چند تکه پارچه، حلقة گل دوزی، 
باشيد  داشته  خاطر  به  داريد.  احتياج  سوزن  و  نخ  و  قيچی 
که اندازة مورد نياز پارچه به حلقه ای بستگی دارد که از آن 
استفاده می کنيد. پارچه را دور حلقه نگه داريد و بعد از آن 

قيچی کنيد و کيسه پارچه ای دست ساز درست کنيد. 

رايحه درمانی
رايحه درمانی يا آروماتراپی يکی از شيوه های طب سنتی است که در آن با استفاده از عطر 
و بويی که از قسمت های مختلف گياهان به دست می آورند، به درمان جسمی و روحی 
اشخاص می پردازند و درنتيجه باعث ايجاد آرامش و تامين انرژی در افراد می شود. در روش 
رايحه درمانی به دو شيوه از گياهان معطر بهره می گيرند؛ اول، مستقيم، يعنی استنشاق 
عطر گياهان خشك شده و دوم، روغن های معطر، که از عصارة همان گياهان تهيه شده 
است. با توجه به  اين توضيحات بايد حدس زده باشيد که اين ايده مربوط به رايحه درمانی 
است. البته با استفاده از روش اول يعنی استفادة مستقيم از گياهان معطر. فقط بايد يك 
بالشتك متناسب به اندازة صورت خودتان بدوزيد و داخل آن را با گياهانی معطر پُر کنيد. 
ما برای شما سه گياه جادويی توصيه می کنيم که در ادامه خواص آن ها را خواهيد خواند: 

اسطوخودوس: تسکين دهنده، آرامش بخش و مسکن سردرد. 
بابونه: آرامش بخش، تقويت کنندة اعصاب و مناسب برای خوابی راحت و آرام.

بهبود  و  بی خوابی  درمان  در  موثر  اضطراب،  و  استرس  مسکن  نشاط آور،  بادرنجبويه: 
سردرد.

روان در مراکز  و  آرامش جسم  آوردن  به دست  برای  اين روش هزينه های سرسام آور  با 
لوکس از بودجة شما به راحتی خط می خورد، در عين اين که با اين روش خانگی آن را به 

دست می آوريد.

چاپ روی شلوار
شلوار نو يا قديمی هيچ فرقی ندارد. حتی شما روی تی شرت و پيراهن هم 
پارچه که در  تهية رنگ های مخصوص  با  اجرا کنيد.  را  ايده  اين  می توانيد 
فروشگاه های لوازم التحرير و لوازم هنری موجود است و کمی تمرين قبل از 
اجرای اصلی، طرح های اختصاصی خودتان را روی لباس ها و پارچه ها چاپ 
کنيد. بارها شده که شلواری را سال ها می پوشيد، اما ظاهر خوبش هم چنان 
حفظ شده است. با اين ايده می توانيد به سادگی ظاهر متفاوتی برای شلوار 
خود طراحی کنيد، بدون اين که مجبور به صرف هزينة زيادی شويد. نکته ای 
که بايد حتما در نظر بگيريد، اين است که نحوة استفاده از هر رنگ را که 
پشت بسته بندی آن چاپ شده است، به دقت بخوانيد و دنبال کنيد. سعی 

کنيد از راه های ابتکاری دوری کنيد!
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گزارش

اگر اهل سرک کشيدن به کافه  های حوالی خيابان 
انقالب و چهارراه وليعصر باشی، حتما فال فروش های 
کوچك خيابان را به اسم می   شناسی. جواد و فرهاد 
و رضا و چند تا بچة قد و نيم  قد ديگر، که اين روز ها، 
همين اوايل مهر، آستين مانتو يا کتت را می  کشند 
و تو را می  برند پشت مغازه لوازم  التحريرفروشی کنار 
همه  مثل  که  مدرسه شان،  برای  تا  سپيده  سينما 
چيز ديگرشان نصفه و نيمه است، جامدادی و دفتر 
فانتزی سيمی و خودکار خوش رنگ بخری. فرهاد و 
جواد و چند تا بچة قد و نيم  قد که هر روز با    همان 
لباس  های تکراری اما يك لبخند تازه، صورتشان را 
بين  از  را  تو  تا  می  چسبانند  کافه  پشت شيشه  به 
مشتري های خسته و دل گير و گاهی هم شاد پيدا 
کنند و تو يك 200 تومانی تانخورده کف دستشان 
نمی  کند  فرقی  حاال  بخوانی.  را  فالت  و  بگذاری 
مشتری کدام کافة اين حوالی باشی. چه »گودو«، 
چه  و  »گرامافون«  چه  »تمدن«،  چه  »هنر«،  چه 
»سياه و سفيد«. اما می  دانی کافه بدون اين بچه  ها 
بی شيله وپيله  و  نگاه تخس  بدون  دارد.  چيزی کم 
کرج،  شوش،  ميدان  از  که  خسته  شان  گاهی  و 

دولت آباد و هزار جای ديگر به هوای يك لقمه نان 
کافه  ها  در  پشت  تا  جديد  جامدادی  يك  گاهی  و 
آبی  قرمز،  پاکت  يك  خريدن  و  می  شوند  کشيده 
يا سبز از همين تفال  های از سر سيری دلشان را 

خوشحال می کند. 
نه خيلی  های ديگر  و  فرهاد  نه  و  نه جواد  احتماال 
چيز  همه  چقدر  روز ها  اين  که  نمی  دانند  آن ها  از 
مدرسه  ماه  مهر  چون  است،  ويژه  کودکان  برای 
همين  در  ما  است.  راه  به  تحصيلی  سال  و جشن 
پر  تهران  نه چندان خلوت که خيابان  های  روزهای 
است از بچه  های دانش آموز که با شوق و ذوق ميان 
فال فروش  بچه  های  با  همراه  می  دوند،  خيابان  ها 
فال  و  چرخيديم  ماشين ها  ميان  انقالب،  خيابان 
از  هر  که  بچه  هايی  کرديم.  تماشا  را  فروختنشان 
چند بار کله  شان را کج می کردند و با قيافة بي خيال 
و صورت کثيف و خندة نخودی می  گفتند: »يه فال 
ديگه هم بخر خسيس!« و تو ته دلت آب می  شد 
انگار  که  خيابان  اين  فال فروش  بچه  های  برای 
قشنگ  ترين خيابان دنياست. همين خيابان انقالب 
کافه  های  از  است  پر  را می  گويم که  پلوغ  و  شلوغ 

و  خلوت  هميشه  کتاب فروشی  های  شلوغ،  هميشه 
همه  آرزوی  که  بزرگ  و  تنها  و  تك  دانشگاه  يك 

بچه  های اين روزهاست... 
نگاه شان می  کنم.  و  پله  های سينما نشسته  ام  روی 
پول  های مچاله را روی هم ريخته  اند و می  شمارند. 
نمی شناسم،  اسم  به  را  همراه شان  کوچولوی  پسر 
هر چند دقيقه نوک دماغش را با سر آستينش پاک 
پيروزمندانه  ای  لبخند  پول  ها  ديدن  از  و  می  کند 
از  رو  کارتونی  »چه  می  گويم:  گوشش  در  می  زند. 
بيشتر دوست داری؟« همان طور که حواسش  همه 
»کارتون  می گويد:  است،  پله  روی  پول های  به 
از  يکی  به  می چسبد  هم  بعد  بزن.«  بزن  جنگی، 
هوا  در  را  فالش  و دستة  بی حال وحوصله  عابرهای 
به جثه نحيفش  تنه ای  تکان می  دهد. پسر بی هوا 
نيست،  ناراحت  اصال  که  او  می  شود.  رد  و  می  زند 
دمپايی  هايش را در پايش جابه جا می  کند و می دود 
وسط پياده رو و می  گويد: »يه فال ازم نمی  خرين؟ 
حاال  که  می  دانم  خونه ها...«  برم  می  خوام  ديگه 
نيست، هنوز مشتری  های  رفتن  حاال ها وقت خانه 

ثابت »کافه گودو« پيدايشان نشده. 

بی  پناه شهرزاد همتیدستان 
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جواد  می  شوم.  رد  ماشين  ها  بين  از  جواد  دنبال 
می  فروشد.  فال  و  می کند  توقف  ماشين  ها  جلوی 
»آقا يه دونه برای اين خانمت بخر که انقد ناراحته، 
يکی هم برای خودت که انقد تو فکری. ببين حافظ 

چی می گه بهت...« 
کاسبی بد نيست. اين را می  شود از نگاه راضيشان 
فهميد. ازشان پرسيده ام که پول ها را چه می  کنند. 
سوالم  اين  از  درمانی  و  درست  جواب  خيلی 
نگرفته ام. می  دانم هر بستة صدتايی فال، شش هزار 
تومان قيمت دارد. يکی از بچه  ها می  گويد که روزی 
نهايتا  پول  اين  از  و  است  کاسب  تومان  هزار   40
2000 تومان برای خودش می  ماند و مابقی سهم 
خانواده ای است که او نان آورشان است. با صدای 
بچگانه و لحنی مردانه و جدی در گوشم می  گويد: 
»باالخره زندگی خرج داره. مامان و آقام دستشون 

تنگه ديگه...« 
دست  همه  با  بچه  ها  کافه.  در  جلوی  رسيده  ايم 
می  دهند و در کافه را باز می کنند و ميان هياهوی 
فال  دوستانشان گم می  شوند. سر هر می زی يك 
رفيق اند  همه  با  می  کشند،  سرک  و  می  گذارند 
فرهاد  از  خبری  که  می  شود  روزی  چند  انگار. 
می  گويند  گرفته  ام،  را  سراغش  باری  چند  نيست. 
حتما امروز پيدايش می  شود. جواد از کافه بيرون 
می  زند و    همان پسر کوچك هم به دنبالش. تمام 
راه را می  دوند و مدام دمپايی پسر کوچك از پايش 
می افتد. هر بار با خنده دمپايی  اش را به پا می  کند 
اول؛  »رفتم کالس  می گويد:  آب و تاب  با  بار  هر  و 
فك کن...« بعد با    همان ذوق می  دود داخل مغازة 
شيرينی فروشی آن طرف خيابان و ميان هياهو گم 
می شود. از پشت شيشه  ها تماشايش می کنم، نان 
خامه  ای در دست از کنار آدم  های عجول می گذرد و 
به وی ترين شيرينی فروشی چشم می  دوزد. با خنده 
به چند نفری فال می  فروشد. يك نان  خامه  ای ديگر 
هم توی مشتش قايم می  کند و دوان دوان آن را به 

دستم می  دهد... 
ساعت نزديکی  های هشت شب است. جواد و رفقا 
بايد تا قبل از آن که مترو تعطيل شود، فال  هايشان 
را تمام کرده باشند. می  پرسم: »و اگر تمام نکرده 
باشی؟« جواد همان طور که حواسش به مشتری  های 
جديدش است، می  گويد: »نه ديگه، اگر نداره. قرار 
گذاشتم با بابام و صاحاب کارم. بايد تمومش کنم.« 
شب  تا  جواد  فال  های  اگر  می  شود  چه   نمی  دانم 
تمام نشود. دستة فال  هايش را نگاه می  کنم. سعی 
می  کنم با چشمانم تخمين بزنم. هنوز 30-40 تا از 

فال  هايش باقی مانده. خبری نشد از فرهاد؟ 
اين  گرفتی؟«  فال  هم  برای خودت  حال  به  »تا   
را من از اول کار صد بار از جواد پرسيده  ام. جواب 
تو خودت  اين  بار می  پرسم: »بچه جان  نمی  دهد. 
اعتقاد  فالش  به  داری؟  دوست  رو  حافظ  اصال 
داری يا نه؟« چپ چپ نگاهم می  کند و می  گويد: 
من  نداشت؟  می  شه  مگه  دارم!  که  معلومه  »خب 
مشکل  که  بار  دو  يکی  فقط  خودم  فال  های  از 
گذاشتم.  هم  رو  پولش  و  برداشتم  داشتم،  گنده 
و  می  خونه  و  می  خره  فال  وقتی  يکی  هميشه  اما 

نيت  و  می  دارم  برش  من  می ز،  روی  می  ذاره  بعد 
مياد  در  راست  نيتم  هم  هميشه  بعدش  می  کنم. 

به جون آقام!« 
از غزليات حافظ را حفظ کرده.  جواد حاال خيلی 
می  شوی؟      چه  کاره  شدی،  که  بزرگ  می  پرسم 
همان  وقتی که مشغول شمردن پول  های آخر شب 
است، می گويد: »اگر تونستم درس بخونم، مهندس 
دارم  دوس  نمی کنه،  فرق  چی،  مهندس  می شم. 
پول دار شم. اگرم درس نخونم، عمرا دست فروشی 
صاحب  همين  مثل  شم.  کاسب  می  خوام  کنم، 

کافه  ها که االن باهاشون رفيقم.« 
تا متروی فردوسی همراه شان می  روم و برادر کوچك 
می  بوسم  است،  بيداری  و  خواب  ميان  که  را  جواد 
مجله  خواننده  های  شما  نيت  به  را  فال  آخرين  و 

برمی دارم. نيت کنيد و برای اين بچه  ها دعا کنيد. 
راستی! فرهاد امشب هم نيامد... 

دوش با من گفت پنهان کاردانی تيزهوش
و از شما پنهان نشايد کرد سر می فروش

گفت آسان گير بر خود کار ها کز روی طبع

سخت می  گردد جهان بر مردمان سخت کوش
وان گهم درداد جامی کز فروغش بر فلك

زهره در رقص آمد و بربط زنان می  گفت نوش
با دل خونين لب خندان بياور همچو جام

نی گرت زخمی رسد آيی چو چنگ اندر خروش
تا نگردی آشنا زين پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پيغام سروش

گوش کن پند ای پسر و از بهر دنيا غم مخور
گفتمت چون در حديثی گر توانی داشت هوش

در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد
زان که آن جا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نيست
يا سخن دانسته گو ای مرد عاقل يا خموش
 ساقيا می ده که رندی های حافظ فهم کرد

آصف صاحب قران جرم بخش عيب پوش

ساعت نزدیكی های هشت 
شب است. جواد و رفقا باید 
تا قبل از آن که مترو تعطیل 

شود، فال  هایشان را تمام 
کرده باشند. می  پرسم: »و 
اگر تمام نكرده باشی؟« 

جواد همان طور که حواسش 
به مشتری  های جدیدش 
است، می  گوید: نه دیگه، 

اگر نداره. قرار گذاشتم با 
بابام و صاحاب کارم. باید 

تمومش کنم   
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درسهایی
ازآموزگار
بشریت

نی نشا

شد  »ص«  نبوی  مسجد  وارد  خسته  مسافر  يک 
و نزدش  اكرم)ص( رفت  نزد رسول  به  و مستقيما 
و  آمده  كجا  از  كه  شد  پرسيده  او  از  نشست. 
مقصدش چيست؟ در جواب گفت كه از راه دوری 
آمده و سوال هايی دارد. و اين است پرسش های آن 

اعرابی و پاسخ های پيامبرگرامی اسالم)ص(:  
اعرابی: نمی خواهم در نامة اعمالم چيزی از عذاب نوشته 

شود.
پيامبر اکرم »ص«: به پدر و مادرت نيکی کن.

امين  به عنوان يك شخص  نزد مردم  اعرابی: می خواهم 
شناخته شوم.

پيامبر اکرم »ص«: همواره از خداوند بترس.
بی همتا  خداوند  درگاه  محبان  از  می خواهم  اعرابی: 

باشم.
پيامبر اکرم »ص«: تالوت قرآن پاک را هر صبح و شام 

فراموش مکن . . .
اعرابی: می خواهم قلبم همواره روشن و منور باشد.

پيامبر اکرم »ص«: هرگز مرگ را فراموش مکن . . .

اعرابی: می خواهم همواره در ساية رحمت خداوند باشم.
کن  رفتار  نيکويی  به  خدا  خلق  با  »ص«:  اکرم  پيامبر 

. . .
اعرابی: می خواهم از گزند دشمنانم در امان باشم.

پيامبر اکرم »ص«: هميشه به خداوند توکل کن . . .
اعرابی: نمی خواهم ديگران تحقيرم کنند.

باش. ديگران  با  رفتارت  مراقب  اکرم »ص«:  پيامبر 
اعرابی: می خواهم زندگی طوالنی داشته باشم.

پيامبر اکرم »ص«: هرگز صلة رحم را قطع مکن.
اعرابی: می خواهم رزقم فراخ گردد.

پيامبر اکرم »ص«: هميشه با وضو باش.
اعرابی: می خواهم عذاب قبر از من دور گردد.

پيامبر اکرم »ص«: همواره لباس خود را پاک نگه دار.
اعرابی: می خواهم از عذاب دوزخ در امان باشم.

پيامبر اکرم »ص«: چشم و زبانت را نگه دار.
اعرابی: چه کنم تا گناهانم بخشيده شود؟

پيامبر اکرم »ص«: هميشه از خداوند بر گناهانت مغفرت 
بخواه و در برابرش متواضع و خاشع باش.

اعرابی: می خواهم همواره مورد احترام مردم قرار گيرم.
پيامبر اکرم »ص«: هيچ گاه دست نياز به سوی مردم دراز مکن.

اعرابی: می خواهم شرافتمندانه زندگی کنم.
پيامبر اکرم »ص«: هيچ گاه شخصی را توهين و تمسخر 

مکن و ديگران را به ديدة حقارت منگر.
اعرابی: نمی خواهم قبر مرا در خود بفشارد.

»ملك«  مبارکة  سورة  تالوت  بر  »ص«:  اکرم  پيامبر 
مداومت کن.

اعرابی: می خواهم ثروتم افزون گردد.
پيامبر اکرم »ص«: بر تالوت سورة مبارکة »واقعه« در 

شب مداومت کن.
رحمت  ساية  در  رستاخيز  روز  در  می خواهم  اعرابی: 

خداوند بوده و ايمن باشم.
شبانگاه  در  را  يکتا  خداوند  ذکر  »ص«:  اکرم  پيامبر 

فراموش مکن.
اعرابی: می خواهم در نماز کامال با خشوع و خضوع باشم.

پيامبر اکرم »ص«: هميشه در وضو گرفتن توجه و دقت 
داشته باش.

وصلة  که  پسری  برد؛  قربانگاه  به  را  پسرش  )ع(  ابراهيم 
جانش بود، پارة تنش بود. 

اسماعيل را بر تخته سنگی گذاشت و پيراهنش را پاره کرد 
تا گردن فرزندش را برای خدايی زخم بزند که با تمام وجود 

به کالمش ايمان داشت.
ابراهيم )ع( فرزندش را بر سنگ قربانگاه گذاشت، چاقو به 
گردن باريکش کشيد و زارزار گريست، اما ته دلش، آن جا 
که جوانه های عشق و اميد هست، نوری بود، همان اطمينانی 

که به لطف و بخشش پروردگارش داشت.
و  تازه شدند  و  و چرخيدند  پيچيدند  اميد  جوانه های  پس 
شکوفه زدند و خدايی که آن باال، همين جا و همين دوروبر 
ناظر بود بر آزمون ابراهيم، خرسند شد از استواری جان و 
سربلندی روح پيامبرش و گذاشت که بازهم موجودی را به 
عشقی ديوانه وار دوست بدارد، اگرکه مانع عشق و ايمانش 

به پروردگارش نيست.
و  شدند  صحرا  زيبای  گل های  از  پر  اميد  جوانه های  پس 
زمين سخت قربانگاه شکاف خورد و از ته دل سخت دشت ها 
نور روشن عشق تابيدن گرفت و زمين و آسمان سرودخوان 
شدند و فرشته های بهشتی اين قدر بال زدند  که همة دنيا 

لبريز از نور شد.
جشنی است اصال، آن روزی که بی ترس از سوختن قدم بر 
سنگ فرشی از آتش می گذاريم و هر آن چه دوست داشتيم 
سرچرخاندنی  حتی  بی  و  می گذاريم  سر  پشت  داريم  و 
می رويم، راه می رويم و از سوزان ترين روزهای عمرمان رد 

می شويم.
و می رسيم  با اميدی آب گون  و روشن و گرم در دل بی هيچ 
و  چيزی  به  پيوستگی  و  وابستگی  بی هيچ  و  تن سوختنی 
کسی جز خودش، خدايمان که انگار هميشه جايی همين 
دوروبر منتظر است تا هر آن چه عاشقانه دوست داشتيم از 
ما بگيرد و دوباره هديه مان دهد، وقتی که فراموش کرديم 

تنها به عشق اوست که می شود از هر آتشی گذشت.

موالی فصل دريا هاجوانه های امید پیچیدند
سروده زنده ياد سید حسن حسینی 

تیغ يادش ريشه ی اندوه و غم را می زند
آفتاب هستی اش چشم عدم را می زند

اينک از اعجاز او آيینه ی من صیقلی است
طالع از آفاق جانم آفتاب يا علی است

يا علی می تابد و عالم منور می شود
باغ دريا غرق گل های معطر می شود

چشم هستی آب ها را جز علی موال نديد
جز علی موال برای نسل درياها نديد

موج نام نامی اش پهلو به مطلق می زند
تا ابد در سینه ها كوس اناالحق می زند
قلب من با قلب دريا همسرايی می كند
ياد از آن دريای ژرف ماورايی می كند
اينک اين قلب منو ذكر رسای يا علی
غرش بی وقفه ی امواج، در دريا علی

موج ها را ذكر حق اين سو و آن سو می كشد
پیر دريا كف به لب آورده، ياهو می كشد
مثل مرغان رها در اوج می چرخد دلم
شادمان در خانقاه موج می چرخد دلم

موج چون درويش از خود رفته ای كف می زند
صوفی گرداب ها می چرخد و دف می زند

...

فصلی از منظومه ی مرداب ها و آب ها
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تیکه چل 

چه بد رفتی و چه خوب برگشتی!
5 بازگشت تاریخی بازیکنان به لیگ جزیره درباره 

چیا فوادی

لیگ برتر جزيره مهم ترين و پربیننده ترين و جذاب ترين لیگ فوتبال جهان معرفی شده است. در هر حال اخبار اين لیگ همیشه مورد توجه بوده 
و به همین دلیل رفت وآمد بازيكنان و نقل و انتقاالت برای كسانی كه اين لیگ را پی گیری می كنند، خیلی مهم است. در هر حال در روزهايی كه 
هواداران چلسی هر لحظه با يكی از بخش های مهم خاطراتشان خداحافظی می كردند، بازگشت دروگبا به اين تیم  برايشان شیرين بود. در اين 

گزارش 5 بازگشت ستاره های لیگ جزيره را به تیم های سابقشان مرور می كنیم.

 ديويد بتی )لیدز يونايتد(
کمی به عقب برمی گرديم. ديويد بتی در زمان پيوستن دوباره به ليدز يونايتد در 
1998، وارد چهارمين دهه از عمرش شده بود و پس از از دست دادن پنالتی آخر 
انگلستان مقابل آرژانتين در جام جهانی، تنها به دليل نقش پررنگ تر بکام، مورد 
غضب انگليسی ها واقع نشده بود. ديويد اولری او را به عنوان اولين خريد جذب کرد 
و تجربة حضورش در اين باشگاه و قهرمانی در ليگ برتر با دو تيم متفاوت را انگيزة 
خوبی برای جوانان ليدز عنوان کرده بود. با وجود مصدوميت در ابتدای حضور 
مجدد االند رود، بتی در پايان فصل 1999، عضو ثابتی از ليدز بود. مشکالت قلبی 
به دليل استفاده از دارو پس از مصدوميت، او را از رسيدن 
به يورو 2000 و بازی در دور گروهی ليگ قهرمانان 
به  بازگشت  در  درخشش  اما  کرد.  دور   2001
ميادين از مهم ترين عوامل نيل تاريخی يونايتد به 
نيمة نهايی اين مسابقات بود. او در سال 2004 
هم زمان با سقوط ليدز يونايتد به دسته پايين از 

فوتبال خداحافظی کرد. 

 مارک هیوز )منچستر يونايتد(
مارک هيوز با افراد ديگر حاضر در ليست کمی متفاوت است. 
از اين جهت که در زمان بازگشت به منچستر يونايتد، هنوز 
ليگ برتر به وجود نيامده بود. هيوز پس از دو ماجراجويی 
خارجی نااميدکننده در بارسلونا و بايرن مونيخ، در آغاز فصل 
89/1988 جذب منچستر يونايتد شد. عملکرد او در اولين فصل، 
خارق العاده بود و با وجود نهم شدن يونايتد در دسته برتر، او به عنوان 
بازيکن سال انگليس انتخاب شد. عنوانی که طی ۷ فصل حضور دوباره در يونايتد 
يك بار ديگر در 1992 هم تکرار شد. هيوز عضو باتجربة فاتح دو ليگ برتر متوالی در 1993 
و 1994 بود و با گل تاريخی مقابل اولدهام )در شرايط کامال نامتعادل که از ديد بسياری 
بهترين گل تاريخ يونايتد است(، به فتح جام حذفی در همين سال هم کمك کرد. او در فينال 
جام برندگان اروپا 1991، مقابل تيم سابقش بارسلونا هم گلی به قيمت قهرمانی يونايتد زد. او 
درنهايت پس از جذب اندی کول در 1995 و فروخته نشدن کانتونا به اينتر، منچستر يونايتد 
را ترک کرد. هيوز با اين کار آخرين عضو يونايتد شد که پيش از دوران فرگوسن هم پيراهن 

اين تيم را به تن کرده بود.

 جونینیو پائولیستا 
)میدلزبورو(

اولين حضور برزيلی کوتاه قامت 
در ميدلزبورو، دو فصل بی نظير 

او  که  موضوعی  اما  بود،  کامل  و 
قرار  ترغيب کرد،  تيم  اين  ترک  به  را 

گرفتن در ترکيب برزيل برای جام جهانی 1998 بود. که 
البته اتفاق نيفتاد و جونينيو برای اولين بار در سال 1999 
بازی های  برای يك فصل،  بازگشت و  به ميدلزبورو  قرضی 
اين  و  در سال 2002  بار  او دومين  کرد.  تکرار  را  خوبش 
ريور  به  مادريد،  اتلتيکو  به  پوند  ميليون   6 پرداخت  با  بار 
سايد بازگشت. تی )لقب جونينيو به معنی ميخ کوتاه زير 
توپ گلف( در فصل اول خيلی زود مصدوم شد و فرصت 
چندانی برای درخشش پيدا نکرد، اما در فصل 04/2003 
کمك شايانی به قهرمانی ميدلزبورو در جام اتحاديه کرد. هر 
چند او به وعدة خودش مبنی بر پايان دادن دوران بازيگری 
در اين باشگاه وفا نکرد و در همين زمان به سلتيك رفت و 
در بهترين روزهای بازگشتش هم بازيکن سال 199۷ نشد، 
اما هواداران اين باشگاه در يك نظرسنجی در سال 200۷، 
جونينيو پائوليستا را به عنوان بهترين بازيکن تاريخشان انتخاب 
باشگاه  يك  در  و  باشی  برزيلی  اين که  حال  هر  در  کردند. 

انگليسی محبوب شوی، چيز کمی نيست.

 يورگن كلینزمن )تاتنهام(
سرمربی کنونی تيم ملی آمريکا و سرمربی سابق تيم ملی آلمان، در اولين 
دور حضور در تاتنهام، آن قدر خوب بود که از ديد فوتبال نويسان انگليسی 
اسپرز،  در  او  انتخاب شد. دومين حضور  برتر  ليگ  بازيکن سال  به عنوان 

از آغاز جام جهانی 1998 بود. کاپيتان آلمان بعد از يك نيم  کمی پيش 
فصل بد در سامپدوريا، به صورت قرضی به اسپرز در حال سقوط بازگشت. دو 

بازی اول برای کلينزمن مقابل آرسنال و يونايتد چندان خوب نبود، اما در سومين 
بازی، تك گل 3 امتيازی تيمش را مقابل وستهام زد. او در ادامه با زدن 8 گل ديگر، تاتنهام را از سقوط 
اواخر نيمة  تا  تاتنهام  نجات داد. اوج درخشش کلينزمن در زمين ويمبلدون شکل گرفت. جايی که 
اول 2-1 عقب بود، اما به لطف 3 گل با پای راست، يك گل با پای چپ و يك پاس گل با پشت پا از 
کلينزمن، توانست مسابقه را 6-2 ببرد. کلينزمن دو هفته پس از اين مسابقه، مقابل ساوتهمپتون در 
هفتة آخر ليگ برتر به ميدان رفت و پس از زدن گل مساوی تيمش برای هميشه با فوتبال باشگاهی 

در سطوح باال خداحافظی کرد. 

له سوكس )چلسی(
له سوکس، پيستون چپ مطمئن چلسی در سال های پيش از آغاز ليگ برتر 
بود و پس از چندين فصل موفق با بلکبرن )شامل يك قهرمانی و يك نايب 
ميليون   6 مبلغ  بازگشت.  باشگاه  اين  به  در سال 199۷  برتر(  ليگ  قهرمانی 
پوندی پرداختی چلسی به بلکبرن، له سوکس را تا قبل از پيوستن کمپبل به 
آرسنال، تبديل به گران قيمت ترين مدافع انگليسی تاريخ کرد. له سوکس به مدت 
6 فصل در چلسی بود که تنها دو فصل ابتدايی را به صورت ثابت بازی کرد. با بازی های 
خوب او، چلسی جام حذفی، جام اتحاديه، جام برندگان اروپا و سوپر کاپ باشگاه های اروپا را 
بين سال های 1998 تا 2000 برد. هر چند بعضا له سوکس به دليل مصدوميت، فينال ها را از دست می داد. 
درخشش او در سال های ابتدايی تا جايی جلو رفت که تبديل به دفاع چپ فيکس تيم ملی انگليس در جام 

جهانی 1998 شد. له سوکس درنهايت در سال 2003 برای هميشه از چلسی رفت. 
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افقی :
1- واحد شمارش درخت – والیبال با پا

2- پایتخت استان – همرزم گاندی
3- محل نگه داری کاال – خوراکی با گوشت و بادنجان یا کدوی سرخ شده – شخص

4- کشمش سیاه درشت – نوعی شیرینی یا خمیر شیرینی و میوه تازه – پلیس سایبری
5- دیوار قلعه – نمومه دست ساز چیزی در ابعاد کوچک – مقدار انحراف از شمال مغناطیسی 

جدول کلمات متقاطع
طراح:علیرضا صفري

بر حسب درجه
6- مزه ای میان تلخ و شیرین – علم دست کاری کنترل شده، جاگیری دقیق 

و تولید مواد در مقیاس – از نام های دخترانه
7- از لوازم ورزشی معروف – اندازه فرنگی

8- دانشجوی هنرستان عالی – بخشی از زمین پیرامون ملک – قلعه
9- آلوده به سم – واحد پول روسیه – ورزش مفرح آبی 

10- گاه از آن کوه می سازند – تهی – رسم و رسوم
11- آب منجد – ساختار – برای اموات خیر می کنند

12 – آفریننده – چهارمین حرف الفبای یونانی
13 – نوشتن واژه های یک زبان با حروف دیگر – خیاط

 عمودی :
1- جای اقامت – واحد پول میانمار

2- تازه رسیده – نسخه بردار
3- گیاهی که دانه آن خوراکی و بیضی شكل است – بخش نرم گوش – آخ 

وارونه شده
4 – جاده ای برای رفتن به شمال – نجات دهنده – بازدید نظامی

5 – بدی – لباس شنا – دایی
6- نور اندک – ماشین نظامی – درخچه ای که از اسانس برگ های آن برای 

معطر کردن چای استفاده می شود
 – گیرد  می  قرار  آن  روی  بر  ماسوره  که  بافندگی  ماشین  در  میله ای   -7

وسیله دست و رو خشک کردن
8- برنامه ساز و آواز که در حضور بینندگان اجرا می شود – ساخته شده 

از سرب – ماه سرد زمستانی
9- افترا – پرونده – نیمه دیوانه

10- نظرات – تغییر چهره برای هنرپیشه برای اجرای نقش – بخشش
11- کجاست – منجمد کردن – شهری در استان فارس

12 – دوست خاموش – جهان
13 – خبرگزاری ایتالیا – کشوری که به سرزمین نقره مشهور است
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براي ماه مهر پيشنهاديي 

درست است كه با يک كلیک ساده می توان در دنیای مجازی سفر كرد، بلیت خريد و سرگرمی های خوبی مهیا كرد. اما فراموش نكنید كه هنوز هم 
كه هنوز، حس كاغذ و روزنامه از بین نرفته و خیلی ها حس بهتری به جوهر و كاغذ دارند. نشانی اين شماره را دنبال كنید كه يک پیشنهاد ويژه است؛ 

»شهر موش ها 2« از 29 مردادماه به طور گسترده اكران  شد. می توانید برويد و حسابی خاطره بازی كنید. 

خيلی ها با شنيدن خبر ساخت »شهر موش ها 2« 
ترسيدند! ترس از اين که مبادا اين اسم تبديل شود 
به يك برند تجاری برای فروش بيشتر! ترسيدند 
از اين که خاطرات خوب کودکی شان از بين برود 
عروسك های  جای  جديد  تصاوير  يك سری  و 
دوست داشتنی و خاطرات شيرين را اشغال کند. 
ضربدرزده  شيشه های  بين  از  که  فيلمی  تنها 
می گذشت و خاطرة شيرينی را از دوران جنگ و 
خستگی برای آن ها رقم زده بود. عده ای از همان 
سعی  شدند.  تکميلی  خبرهای  بی خيال  ابتدا 
ترجيح  و  بگيرند  نشنيده  را  خبر  اين  کردند 

دادند تا همان تصاوير رنگی در پس ذهن آن ها باقی بماند. اما عده ای ديگر خودشان 
را دلداری می دادند. اسم مرضيه برومند، در دنيای فيلم و سريال کودک نام کم وزنی 
نيست! آن ها تمام خبرها را دنبال کردند. مراحل ساخت شهر واقعی موش ها را در 
بوستان واليت دنبال می کردند و به دنبال ردی از خاطراتشان می گشتند. به محض 
مانند  درست  و  شده اند  بزرگ  آن ها  با  کوچك  بچه موش های  فهميدند  اين که 
منتظر  و  شدند  خوشحال  داده اند،  تشکيل  خودشان  برای  زندگی  و  خانه  آن ها 
باال  با  و  شد  منتشر  اکران  خبر  که  وقتی  شود.  عمومی  اکران  فيلم  تا  نشستند 
مردادماه،  بيست وهفتم  شد.  بيشتر  قلب ها  تپش  تبليغاتی،  بيلبورد های  رفتن 
به  بودند که  نفراتی  اولين  از  بود. آن ها  برای خبرنگاران دهة شصتی  روز خوبی 
مهمانی »نون و پنير و گردو« و نمايش فيلم دعوت شده بودند و قرار بود که از 
ديدن فيلم لذت ببرند. مجتمع سينمايی کوروش با نمايش اين فيلم برای اهالی 
اهالی  ايجاد کرد. در بين  افتتاح شد و ساعاتی به يادماندنی را برای آن ها  رسانه 

شصتی های  دهه  همان  از  تعدادی  رسانه 
به  کنجکاوی  داشتند.  حضور  هم  بدبين 
آمده  و  بود  نداده  کردن  صبر  مجال  آن ها 
آمده  در  آب  از  چطور  نتيجه  ببينند  بودند 
ديوارهای  تمام  اول،  سکانس  همان  است. 
شك و ترديد را شکست. فيلم با يك برنامة 
بچه  که  برنامه ای  می شود؛  شروع  موسيقی 
هنرنمايی  تا  بودند  آمده  قديمی  موش های 
بودند؛  همه  کنند.  تماشا  را  بچه هايشان 
عينکی،  سرمايی،  دم باريك،  نارنجی،  کپل، 
معلم  آقای  معلم.  آقای  حتی  و  گوش دراز 
پير و فرتوت شده بود و در همان جلسه آمده بود تا کار را به دست معلم جديد 
دبستان بسپارد. آشپزباشی از دنيا رفته بود و تمام بچه ها برای خودشان زندگی 
تشکيل داده بودند. »شهر موش ها« به روز شده بود، موش ها بزرگ شده بودند و 
مخاطبان قديم با آن ها احساس غريبگی نداشتند. آن ها با اين  موش ها بزرگ شده اند 
با آن ها يکی است. اين که می ديدند کپل هنوز هم از آقای معلم  و دغدغه هايشان 
اجازه می گيرد، برايشان دل نشين بود. از اين که می ديدند سرمايی پزشك شده، اشك 
با ديدن آقای معلم به همان روزها پرتاب شدند و  در چشمانشان حلقه می بست. 
دوباره حس کردند همان بچه های قديمی شده اند. آوازها همان بود و فضای فيلم 
به شدت رنگی. فيلمی که نه يك بار، بلکه بايد چندين بار آن را تماشا کرد و حس 

خوبی بعد از ديدن آن داشت. 
پ.ن: سه گربه )يا همان اسمشو نبر( به داستان اضافه شده اند و درست مانند همان ورژن 

قديمی ترسناک به نظر می رسند! 

سينما


