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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

معجزة صبر

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود، ولیک به خون جگر شود!

بسته ماندن نماد وخارزم برای چهارماه متوالی، سهام داران و ذی نفعان ارجمند سرمایه گذاری خوارزمی را از منظر واکنش به موضوع، به دو گروه تقسیم کرده است. درحالی که گروهی از 
سهام داران با آشنایی کامل با سازوکار بازار سرمایه و تامل و تدقیق در مسئلة مورد بحث بین شرکت و سازمان بورس، با اعتماد به شرکت و اعتقاد بر این که مسائلی از این دست باید با 
طمانینه و به دور از شتاب زدگی حل شود تا خسارت های بیشتری ایجاد نشود، صبوری پیش  گرفته و با آرامشی نسبی در انتظار حصول نتیجة پی گیری های مستمر و بحث های جدی 
شرکت با سازمان هستند، گروه دوم از سهام داران محترم، زبان به گالیه گشوده و صبوری را برنتافته اند. در این راستا، افت وخیزهای بازار در هفته های گذشته نیز بر دغدغة این سهام داران 
افزوده و این تصور که اگر نماد سهام بسته نبود چه سودها که می شد شناسایی کرد، بر شکوه ها اضافه کرده است. بدیهی است که در چنین شرایطی مدیریت و کارکنان گروه ، بدین دلیل 
که در خط مقدم عملیات شرکت بوده و دسترسی به آنان آسان تر از هر شخص یا سازمان دیگری است، بیشتر از سایرین مخاطب گالیه ها و شکوه ها قرار می گیرند، که در باب بسته بودن 
نماد نیز چنین اتفاقی رخ داده و این در حالی است که مدیریت و کارکنان نه تنها نقشی در بسته بودن نماد نداشته اند، بلکه از روزی که سازمان بورس تصمیم به بستن نماد گرفت، مدیریت 

و کارکنان شرکت تالشی شبانه روزی و پی گیری های مجدانة بی وقفه داشته اند تا مسئلة ایجادشده به درستی حل و فصل گردیده و نماد سهم حتی برای یک ساعت بسته نماند.
      در این خصوص باید خاطرنشان کرد، که عدم توجه کافی به محتوای مسئله و اصرار بر باز شدن نماد بدون حل درست موضوع و تفاهم مناسب با سازمان بورس، بی تردید خسارت هایی 
بر سهام داران کنونی شرکت، که معترضین محترم هم از این گروه هستند وارد خواهد آورد، که به مراتب بدتر از بسته ماندن نماد است. اگرچه بسته ماندن نماد مورد تایید شرکت نیست 
اما باید توجه داشت که باز کردن آن بدون موافقت سازمان با روش حسابداری و گزارشگری شرکت برق و انرژی سپهر، زیانی بیشتر ایجاد خواهد کرد. بسته بودن نماد از آن روی مورد تایید 
شرکت نیست، که هیچ مورد مبهم، غیرشفاف، نادرست یا پیش بینی ناپذیری وجود ندارد. شرکت تمامی موارد مربوط به نیروگاه منتظرقائم را در زمان مناسب و با شفافیت کامل افشا کرده 
و در این راستا با اعتقادی که به جایگاه قانونی و عرفی سازمان بورس داشته و احترام خاصی به آن قائل است، سعی کرده نظر سازمان را حتی در گفت وگوهای شفاهی اعمال کند. نکتة 
جالب آن است که همین صورت های مالیـ  و مشابه آن در دوره های میانی گذشتهـ  نه تنها مورد تایید حسابرس بلکه مورد تایید سایر ارکان مرتبط نیز بوده و آخرین نمونه اش هم تصویب 
صورت های مالی شرکت در مجمع عمومی عادی مهرماه سال جاری و ثبت آن بوده است. از زمان برگزاری مجمع تاکنون نیز، مدیریت شرکت براساس قولی که داده بود دالیل علمی، 
تجربی، سیستمی و مدیریتی متعددی را جهت دفاع از روش حسابداری مورد عمل ارائه داده است، که مانند هر نظر کارشناسی دیگر، همواره عده ای با آن موافق ، عده ای مخالف و عده ای 
بی طرف بوده اند. حقیقت آن است که در کمیته های حرفه ای و تخصصی که برای این موضوع تشکیل شده نیز تفاوت نظرهای حرفه ای فراوانی وجود داشته است. تمامی کسانی که با روش 
شرکت موافق بوده اندـ  درست همانند مخالفینـ  از نام آوران حرفة حسابداری و گزارشگری مالی هستند و مستقل و با تامل اظهارنظر می کنند. همین عدم موافقت یا مخالفت قطعی با روش 
حسابداری شرکت برق سپهر، موجب تطویل فرآیند بازگشایی نماد شده است. آیا سهام داران گله مند توقع دارند زمانی که صورت های مالی برق سپهر توسط امور مالی متخصص شرکت تهیه 
شده و پس از طرح و بررسی در کمیتة حسابرسی آن به تایید حسابرس مستقل نیز رسیده و این فرآیند عینا درخصوص صورت های مالی تلفیقی نیز در شرکت مادر طی شده و به تایید 
تمامی ارکان رسیده و سپس در مجمع عمومی عادی تصویب شده و به ثبت رسیده و حتی در دورة میانی قبل هم صراحتا برمبنای همین روش، هم موافقت سازمان بورس برای افزایش 
سرمایه اخذ شده و هم سهام داران بر آن اساس در افزایش سرمایه شرکت کرده اند و عالوه بر تمام این موارد، استدالل های حرفه ای شرکت مورد تایید برخی از اعضای کمیته های حرفه ای 
نیز واقع شده است، مدیریت شرکت بدون اعتقاد به مبانی استداللی و اصولی خود که فقط و فقط در راستای صیانت از شرکت و حفظ حقوق سهام داران است، صرفا برای دلخوشی مقطعی 
و شتاب زدة برخی از عزیزان سهام دار، از موضع محکم خود کوتاه آمده و سود شرکت را کاهش اساسی دهد؟ جدا از وجدان و شرع و حق الناس، آیا با اصالح سریع حساب ها، پاسخ همین 
سهام داران گله مند را می توان داد؟ آیا وقتی نه تنها گزارش کارشناسی سال 93 که دال بر تایید ارزش نیروگاه برابر حداقل سی هزارمیلیارد ریال است بلکه اطالعیة مزایدة بانک صادرات در 
مردادماه سال 92 قیمت پایة فروش نقدی نیروگاه را بیست و پنج هزار میلیارد ریال اعالم می کند و از طرف دیگر به دلیل ابهام در متن قرارداد اولیة خرید نیروگاه توسط خوارزمی، به دلیل 
اشاره به دو مبلغ شانزده هزارمیلیارد ریال و بیست و نه هزارمیلیارد ریال ، با هماهنگی سازمان بورس، اقدام به تنظیم و مبادلة الحاقیه ای که بر مبلغ قطعی بیست و نه هزارمیلیارد ریال به عنوان 
ثمن معامله با صراحت صحه می گذارد ، امور مالی باید ارزش نیروگاه را به شانزده هزار میلیارد ریال تقلیل دهد؟ مجموعة این موارد، شرکت را بر آن داشته که سعی در اقناع سازمان بورس 
و اوراق بهادار درخصوص صحت روش عمل حسابداری کند که براساس قضاوتی کامال حرفه ای صورت گرفته، که خوشبختانه با روی گشادة مبنی بر تمایل مثبت به حل وفصل موضوع 

توسط مدیران محترم سازمان نیز مواجه شده، اگرچه هنوز  نتیجة قطعی به دست نیامده است. 
         نباید از خاطر دور داشت که رشدوتوسعة شرکت ها، مخصوصا هنگامی که رکود سختی بر اقتصاد حاکم است امر بسیار دشواری است. هیئت مدیرة خوارزمی از آن روی که خود را 
در برابر حال وآیندة سهام داران شرکت مسئول می دید، از ابتدای پاییز سال 92 اقدام به تدوین برنامه ای عملیاتی کرد تا خلق ثروت بیشتر را به صورتی پایدار و مداوم  و طی هفت سال 
عملی سازد. این برنامه در مجمع افزایش سرمایة بهمن ماه همان سال مورد تاییدوتشویق کامل سهام داران قرار گرفت. آیا سهام داران صبور امروز انتظار دارند که شرکت بدون برنامه به راه 
خود ادامه داده و بدون افزایش ارزش، صرفا با دارایی و سودی اندک به گذران زندگی خود ادامه دهد تا مدت ماموریت مدیران به پایان برسد؟ آیا انتظار دارند برنامه به کناری نهاده شود 
و گروه بزرگ خوارزمی که به مدد همین برنامه و تالش های خستگی ناپذیر کارکنان و با پشتیبانی های قاطبة سهام داران؛ اکنون در آستانة ورود به جمع صد شرکت بزرگ کشور است و 
جزء بزرگ ترین شرکت بورس در گروه سرمایه گذاری ها است و در تابلوی اصلی بازار اول قرار گرفته، دچار روزمرگی و عدم توجه به برنامه گردد؟ شاید برآوردن این انتظارها برای مدیران 

خوارزمی آسان تر و در کوتاه مدت، موجب خوش نامی شود اما تکلیف مفهوم مهمی به نام مسئولیت و امانت داری چه می شود؟ 
      حقیقت آن است که حتی در چهارماه اخیر، شرکت نه تنها توقف یا پسرفت نداشته بلکه به پیشرفت مستمر و جدی خود ادامه داده است. مدیریت با اصرار بر اجرای موبه موی برنامه های 
تجاری سازی نیروگاه منتظرقائم، اکنون ارزش واقعی و پتانسیل های درآمدزایی و سودآوری آن را افزایش چشم گیری داده است، فعالیت های بین المللی نه تنها شروع شده  بلکه در مواردی 
در همان سال نخست به سودآوری رسیده است. معادن طال در حال توسعه هستند، ساختمان، بخش دارو، بانکداری و فن آوری اطالعات سود مناسبی ایجاد کرده اند و اکنون برنامه های 
میان مدت توسعه و ارتقاء سبد سرمایه گذاری در حال اجراست و تمامی این موارد هم به طور مستمر از طریق نشریة وخارزم و وب سایت شرکت به اطالع تمامی ذی نفعان رسیده است. آیا 
باید با این شرایط از راه طی شدة روبه رشد برگشت؟ اکنون گروه خوارزمی در راستای تحقق برنامة راهبردی هفت ساله برای ارزش آفرینی پایدار، در موقعیتی قرار دارد که حتی اگر به فرض 
محال، نظر قطعی سازمان بر تعدیل حساب ها بوده و استدالل های شرکت کارگر نیفتد و برای رعایت قانون اوراق بهادار صورت های مالی دیگری هم تهیه گردد ، با تمهیدات اندیشیده شده، 
خسارت پایداری بر پیکر شرکت و سهام داران وارد نخواهد آمد، هرچند ماموریت شرکت جلوگیری از هرگونه تعدیل است. این حقیقت؛ مدیریت خوارزمی را بر آن می دارد که همچنان با 
صبر و خون جگر سعی کند از سنگ ها لعل ارزشمندی بیافریند و حتی با شکوه ها و گالیه های نزدیکان خم به ابرو نیاورد و برای رسیدن به قلة رفیع چشم انداز برنامة هفت ساله سر از پا 

نشناسد، زیرا در صبر معجزه ای است که قرآن کریم وعده داده است تا در سایة آن انسان دچار خسران نشود.  
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دكتر اصغر ابن الرسول 
دكتر شهرام قبادی 

و  ایران  هلدینگ  بین المللی  کنفرانس  دومین 
شرکت های  و  هلدینگ ها  ملی  جشنوارة  اولین 
اقتصاد  در  بزرگ  »بنگاه های  شعار  با  پیشرو 
و  هلدینگ ها  و  شد  برگزار  پساتحریم« 

شرکت های پیشرو معرفی شدند.
کنفرانس  دومین  در  بازار،  ملت  گزارش  به 
جشنوارة  اولین  و  ایران  هلدینگ  بین المللی 
با  که  پیشرو  شرکت های  و  هلدینگ ها  ملی 
شعار »بنگاه های بزرگ در اقتصاد پساتحریم«، 
شد،  برگزار  صداوسیما  همایش های  سالن  در 
شرکت های سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری 
معرفی  پیشرو  هلدینگ های  به عنوان  خوارزمی 

شدند.
مالی  معاون  دکترستایش  کنفرانس؛  این  در 
تقدیر  لوح  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت 

خوارزمی را دریافت کرد.
مپنا  گروه  از  پیشرو،  هلدینگ های  بر  عالوه 
بیمة  شرکت های  از  و  پیشرو  گروه  به عنوان 
و  پارسیان  الکترونیک  تجارت  کارآفرین، 
شرکت های  به عنوان  زنجان گستران  کیمیای 
کارآمد اقتصادی نیز تقدیر شد و لوح سپاس و 
تندیس جشنواره به آن ها تعلق گرفت. همچنین 
دو مقاله به عنوان مقاالت برتر کنفرانس معرفی 

شد.
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  یزدانی؛  علی 
به  توجه  »با  گفت:  مراسم  این  در  تجارت 
افزایش  در  هلدینگی  ساختارهای  موثر  نقش 

مشکالت  و  بزرگ  سازمان های  در  بهره وری 
هلدینگ ها  توسعة  سازمان ها،  این  روی  پیش 
می تواند در توسعه و اصالحات اقتصادی کشور 

و خصوصی سازی بسیار موثر باشد.«
هدایت  و  سالم سازی  در  هلدینگ ها  افزود:  او 
در  آن  درآوردن  چرخه  به  و  منابع  درست 
موثری  بسیار  نقش  زیرمجموعه،  شرکت های 

ایفا می کنند.
رشد  در  هلدینگ ها  نقش  به  اشاره  با  یزدانی 
و  اشتغال  افزایش سطح  و  ملی  ناخالص  تولید 
و  هلدینگ ها  شکل گیری  برای  افزود:  صادرات 
تقویت این سیستم باید قوانین اصالح شود زیرا 

برخی قوانین مانع از این اتفاق است.
با حضور  که  مراسم  این  در  گزارش،  این  بنابر 
جنوبی  کرة  و  مالزی  دانشگاه های  از  اساتیدی 
این  در  هلدینگ ها  توسعة  روند  شد،  برگزار 
مدیریت  جدید  روش های  همچنین  کشور ها، 

ریسک در بنگاه های اقتصادی بررسی شد.
محمدمهدی  نیز  کنفرانس  پایانی  بیانیة  در 
رتبه بندی  و  ارزیابی  کمیتة  دبیر  مومن زاده؛ 
مالی  تامین  جامع  نقشة  تدوین  هلدینگ ها، 
ابزارهای  هلدینگ ها و گروه شرکت ها، طراحی 
تامین مالی هلدینگ ها و پیاده سازی IFRS و 
XBRL در هلدینگ ها را از جمله برنامه هایی 
برای  هلدینگ  کنفرانس  دبیرخانة  که  دانست 
تدوین  دست  در  را  برنامه هایی  آن ها  اجرای 

دارد.

خوارزمیبهعنوانهلدینگپیشرومعرفیشد

دكترمحمدرضا ستايش، معاون امورمالی و اقتصادی گروه سرمايه گذاری خوارزمی، به نمايندگی 
ازاين گروه  تنديس كنفرانس هلدينگ برتر را دريافت می كند

صعود 18 پله ای خوارزمی 
میان 500 شرکت برتر ایران
500 شرکت برتر ایران، در هجدهمین سال رتبه بندی 
سرمایه گذاری  شرکت  نام  شدند.  معرفی  شرکت ها 
خوارزمی به همراه سه شرکت وابسته به آن نیز میان 

نام 500 شرکت برتر ایران قرار دارند.
 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، با کسب رتبة 107 
 ،)125( قبل  سال  رتبة  به  نسبت  را  خود  جایگاه 
برق وانرژی  توسعة  شرکت  است.  داده  ارتقا  پله   18
سپهر نیز رتبة 189 را به خود اختصاص داده است. 
رتبة  است.  شده   235 رتبة  دارای  سینادارو  شرکت 
سال گذشتة سینادارو 313 بوده است. شرکت توسعة 
سال   442 رتبة  از  ارتقا،  رتبه   8 با  نیز  ساختمان 

گذشته، به رتبة 434 رسیده است.
مدیریت  سازمان  سوی  از  ارائه شده  آمار  به  توجه  با 
 94 سال  اول  شرکت   100 فروش  حجم  صنعتی، 
 614 از  بیش  گذشته،  سال  مالی  اطالعات  براساس 
هزار میلیاردتومان بوده، که در مقایسه با حجم فروش 
100 شرکت برتر سال پیش از آن، 3/ 18 درصد رشد 
داشته است. 15 شرکت باالی فهرست نیز حدود 50 
را شکل می دهند،  درصد جمع فروش 100 شرکت 
که نشان دهندة درجة تمرکز در وضعیت شرکت های 

بزرگ ایران است.

حوالی اين  مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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اقتصاد

چند سال پیش که تقریبا تمام تحلیل گران جهانی، اقتصاد ایران را شکست خورده 
و گرفتار در بحران های ریزودرشت معرفی می کردند، شاید کسی فکرش را هم 
نمی کرد که تنها بعد از یک کورس فشردة گفت وگو با 6 کشور قدرتمند جهان، 
ایران بتواند هم تحریم هایش را برطرف کند و هم با عنوان یک قطب سرنوشت ساز 
باز  برای دادوستدهای جهان، جای خود را در صدر اخبار بین المللی  اقتصادی 
کند. این اتفاق اما رخ داده است و حاال دیگر می توان با قاطعیت گفت که در 
اتکا به توانمندی های داخلی،  با  از فرصت های شکل گرفته و  صورت بهره گیری 
دوران کندی روند توسعه در ایران به پایان رسیده است. اگر تا دیروز تحلیل گران 
ناامیدی  با  بنگاه های تحقیقاتی معتبر در گوشه و کنار دنیا  بازارهای جهانی و 
از فرایند اقتصاد در ایران سخن می گفتند، اکنون همة آن ها از بازگشت دوبارة 
شوق  است  توانسته  درواقع  که  می زنند،  حرف  جهانی  اقتصاد  اردوی  به  ایران 
دوباره ای را به عرصه های سرمایه گذاری برگرداند. بهترین تصویر برای این ادعا 
تا شما به  نیز پربیننده ترین اخبار در هفته های اخیر هستند. فقط کافی است 
خبرگزاری های معتبر در کل دنیا سر بزنید، همة آن ها  در نیمة اول بهمن ماه 
عکس و تیتر نخست خود را به سفر حسن روحانی اختصاص داده بودند؛ سفری 
تیمی  با  ایران  رئیس جمهوری  رسید.  پاریس  به  و  شد  آغاز  رم  مقصد  به  که 
تحریم های  رفع  و  پساتحریم  دوران  بخش خصوصی،  مدیران  و  خود  وزرای  از 
تحمیلی را با سفر به اروپا آغاز کرد. این سفر درواقع آشتی اقتصاد ایران با بخش 
بزرگی از اقتصاد جهان بود. البته دور از واقعیت نیست، اگر بگوییم که این سفر 
فرصتی بود تا کارتل های مطرح اروپایی در رم و پاریس نیز بتوانند با تکیه بر آن، 
یک بار دیگر با اقتصاد در ایران آشتی کنند و خود را آماده سازند تا به زودی به 
بازارهای بکر ایران پرواز کنند. مدیران برندهای فرانسوی و ایتالیایی به گونه ای 
از حسن روحانی استقبال کردند، که به قول یکی از نشریات فرانسوی در نوع 
بازار  ظاهرا  بود.  فرانسه  اقتصادی  دیپلماسی  مراودات  در  تازه  بدعت  یک  خود 

از آن که گمان می رفت دارای جذابیت است و این اگر یک فرصت  ایران بیش 
برای کارتل های غربی باشد، باید فرصتی مضاعف برای توسعه در ایران محسوب 
ایرانی  توسعة  برای  بتواند  غرب  دانش صنعتی  آن  واسطة  به  که  فرصتی  شود؛ 
قابل دستیابی شود. سفر حسن روحانی به اروپا شاید از دید عرف دیپلماتیک 
اتفاق تازه ای نباشد ولی برای اقتصاد ایران معنایی ندارد جز این که زندگی در 
با امیدواری زیادی آغاز شده است. این امیدواری را شوق  بساط توسعه دوباره 
اروپایی ها برای رسیدن به ایران افزایش می دهد. وقتی حسن روحانی به پاریس 
رسید، برای نخستین بار در فرانسه، مدیران 30 برند مطرح فرانسوی به دیدار 
یک رئیس جمهور رفتند تا خیال خود را از شراکت اقتصادی با کشوری در راس 
خلیج همیشه فارس آسوده کنند. این دیدار حتما برگی تاریخی از پیروزی ایران 
محسوب می شود. در این دیدار حسن روحانی سرمایه گذاری در ایران را تضمین 
کرد و خاطرنشان ساخت:  »هیچ مانعی برای همکاری شرکت های فرانسوی و 
ایرانی وجود ندارد و تهران از ورود سرمایه و تکنولوژی و ایجاد بازارهای مشترک 
فرودگاه  گیت  به زودی  می رسد  نظر  به  می کند.«  استقبال  جهان  و  منطقه  در 
بین المللی تهران بیش از هر زمان دیگری شاهد ورود سرمایه گذاران ایتالیایی و 
فرانسوی خواهد بود. البته به طور قطع روند فوق را سرمایه گذاران آلمانی به عنوان 
و  تقویت خواهند کرد. سرمایه گذاران  اروپا  در  ایران  اقتصاد  بزرگ ترین شریک 
شرکت های سرمایه گذاری ایرانی باید خود را آمادة مواجهه با این حضور اقتصادی 
نشان  را  ایران  اقتصاد  آیندة  نقشة  درواقع  آن ها  عالقة  مورد  حوزه های  کنند. 
متراکم  اقتصادی  فعالیت های  آن  در  که  است  بخش هایی  گویای  که  می دهد، 
مراودة  برای  که  بخش هایی  و  است  شده  امضا  که  قراردادهایی  شد.  خواهند 
و  داخلی  درواقع می توانند مسیر سرمایه گذاری های  منتخب شده اند،  اقتصادی 
بهره برداری های تولیدی را مشخص کنند. به عبارتی سفر رئیس جمهوری ایران 
به رم و پاریس فارغ از منظر اقتصاد سیاسی، این مزیت را نیز به رخ می کشد که 

سفر رئيس جمهوری به فرانسه و ايتاليا چه سودی برای اقتصاد كشور داشت

فرصتی برای توسعة ایرانی 
در خارج از مرزها
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سرمایه گذاران داخلی می توانند نقاطی را که باید در آینده در آن حرکت کنند، 
مورد ارزیابی قرار دهند.

براساس گزارش رسانه ها، سفر روحانی به ایتالیا به امضای 17 قرارداد به ارزش 
حتی  فرانسه  به  رئیس جمهوری  سفر  اما  است.  شده  منجر  18,4 میلیارددالر 
پربارتر از ایتالیا بود، به طوری که در آن 20 قرارداد به ارزش 32.4 میلیارد دالر 
قرارداد  به  آن  از  بخش عمده ای  که  بسته شد،  به دالر1.08(  یورو  برابری  )نرخ 
خرید هواپیمای های ایرباس مربوط می شود. بر این اساس، دستاورد تور اروپایی 
خصوصی  بخش  فعاالن  را  آن  عمدة  بخش  که  همراه  هیئت  و  رئیس جمهوری 
تشکیل می دادند، 37 قرارداد به ارزش حدود 46 تا 51 میلیارددالر بود، که در 

تاریخ دیپلماسی اقتصادی ایران کم سابقه بوده است.

رئيس جمهوری ايران تيتر نخست رسانه های جهانی
ارقامی که مربوط به قراردادهای اقتصادی ایران می شود، تنها بخش از ماجرای 
ایران در یک دهة  برای  از سوی دیگر رکوردی  اروپاست،  به  سفر حسن روحانی 
گذشته به ثبت رسید که در نوبة خود بی نظیر است. تقریبا تمام خبرگزاری ها و 
شبکه های خبری معتبر تا چند روز تیتر و عکس نخست خود را به سفر حسن 
با  ایران  از  تحلیل های خود  در  و  بودند  داده  اختصاص  پاریس  و  رم  به  روحانی 
فاکس نیوز  تلویزیونی  می گفتند. شبکة  اقتصاد جهانی سخن  آیندة  قطب  عنوان 
آمریکا، هم زمان با سفر حسن روحانی به اروپا، خبر داد که ایران قصد دارد یکی 
از ثروتمندترین کشورهای جهان شود و پتانسیل های آن بسیار فراتر از نفت است. 
نوشت:  و  ببندد  ایران  را روی  نتوانست چشم خود  نیز  لوموند  فرانسوی  روزنامة 
نتایج  درمورد  پژوهشی  در  هرمس  اعتباری  بیمة  شرکت  اقتصادی  کارشناسان 
عنوان  فرانسوی،  روی شرکت های  به  ایران  نفری  بازار 80 میلیون  گشوده شدن 
کردند که این شرکت ها می توانند از موقعیت به دست آمده بهرة فراوان برده و حجم 
صادرات خود را در بازة زمانی 2017-2015 میالدی به یک میلیارد و 300 میلیون 
یورو برسانند. درواقع این یک پیروزی بزرگ اقتصادی است که از ناحیة خروج از 

دایرة تحریم ایران به دست می آید.
قرارداد  امضای  اعالم خبر  از  بلومبرگ می نویسد: پس  از سوی دیگر خبرگزاری 
جدید پژو با ایران خودرو، سهام شرکت پژو سیتروئن در بورس فرانسه با 1,5 درصد 
افزایش روبه رو شد و به 14.35 یورو رسید. این افزایش سبب شد ارزش شرکت 

به 11.6 میلیارد یورو برسد.
خبرگزاری سی. ان .ان نیز با اشاره به سفر روحانی به فرانسه، خاطرنشان ساخت: 
اقتصاد ایران روزهای جالبی را پشت سر گذاشت! با لغو تحریم های ایران، حسن 
روحانی به رم و پاریس سفر کرد تا قراردادهایی به ارزش میلیاردها دالر امضا کند. 
این بار برخالف گذشته، ایران چشم انداز اقتصادی فراتر از نفت وگاز را مد نظر دارد 
خودروسازی،  نوین،  فناوری  کشاورزی،  بخش های  در  سرمایه گذاری  خواهان  و 
صنعت ومعدن، مخابرات، نوسازی ناوگان هوایی و ریلی و بخش جهانگردی است.

البته این تنها بخشی از رویکرد رسانه های جهانی به ایران است. بسیاری از این 
سرعت  غرب  با  ایران  اقتصادی  تعامل  که  خود  نوشتند  تحلیل های  در  رسانه ها 
توسعه را در این کشور تا چند برابر افزایش می دهد. در برخی از این تحلیل ها نیز 
به طور مشترک مطرح شده بود که سرمایه گذاران ایرانی نیز می توانند با تحلیل 
کشش های اقتصادی بنگاه های غربی، حوزه های سرمایه گذاری خود را تغییر دهند 
و از این طریق سودهای هنگفتی به دست آورند و آن ها را در فعالیت های مولد 
به کار گیرند. آن ها درواقع از تعاملی دو طرفه سخن گفته بودند، که یک مزیت 

اقتصادی حتی برای منطقه محسوب می شود.
به  روحانی  سفر  به  اشاره  با  گزارشی  در  نیز  فرانسه  خبرگزاری  دیگر  سوی  از 
شرکت  این  سهام  ارزش  شد  سبب  سایپم  شرکت  با  ایران  قرارداد  نوشت:  رم 
نوشت:  ادامه  در  رسانه  این  یابد.  افزایش  ایتالیا  داخلی  بورس  در  18,5 درصد 
همچنین خط هواپیمایی Alitalia اعالم کرد مشغول ارتقای خدمات سفر هوایی 
رم - تهران است و تصمیم دارد این پرواز را از ماهانه یک پرواز به روزانه تغییر 
ایران  قراردادهای  به  گزارشی  در  نیز   hellenicshippingnews رسانة  دهد. 
ایران،  معدن  بخش  ساخت:  خاطرنشان  و  کرده  اشاره  صنعت ومعدن  بخش  در 
به خرید  ادامه  این رسانه در  حوزة محبوب جدید سرمایه گذاران خارجی است. 
سهام شرکت ایمیدرو توسط یک شرکت ایتالیایی اشاره می کند و قرارداد ایران و 

شرکت ایتالیایی دانیلی به ارزش 5.7 میلیارد دالری را نقطة عطفی در این زمینه 
عنوان می کند.

ايران ١١٨ ايرباس خريد
نفرة   120 هیئت  و  روحانی  سفر 
مانند  هم  فرانسه  به  همراهش 
ایتالیا بسیار پربار بود. قرارداد خرید 
و  توتال  به  نفت  فروش  هواپیما، 
همکاری با پژو در جهان، بازتاب های 
سفر  نخستین  در  داشت.  متعددی 
رئیس جمهوری ایران به فرانسه پس 
از 17 سال، هیئت تجاری ایران 20 
متعدد  زمینه های  در  همکاری  سند 
تجاری ازجمله در زمینة حمل ونقل، 
صنایع  و  کشاورزی  صنعت،  انرژی، 
به  فرانسوی خود  همتایان  با  غذایی 
امضا رساند، که ارزش آن در مجموع 
33 میلیارددالر تخمین زده می شود. 
این  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی 
تازه نفس  هواپیماهای  خرید  سفر؛ 
بود.  ایران  قدیمی  ناوگان  نوسازی  و 
خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس؛ 
از سری 320، 45  فروند  شامل 45 
از  فروند   16  ،330 سری  از  فروند 
سری 350 و 12 فروند از سری 380 
بر  بالغ  قرارداد  این  ارزش  می شود. 

10,5 میلیارددالر است. 
 عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی در این باره به نشریة فرانسوی زبان لوپوینت 
گفت: با توجه به تفاهم انجام شده، حداقل 8 فروند از این تعداد تا پایان  سال  جاری 
به صورت  قرارداد  این  مالی  تامین  مدل  داده می شود.  تحویل  ایران  به  میالدی 
اجاره به شرط تملیک است، که بخش نخست آن از سوی ایرباس تامین خواهد 
شد. وزیر راه و شهرسازی در ادامه از امضای قراردادی دیگر با شرکت فرانسوی 
»ادپ« برای توسعة شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( خبر داد و افزود: هدف اصلی 
ما از امضای این قرارداد، افزایش تعداد مسافران این فرودگاه به 45 میلیون نفر در 
سال است. در کنار این فرودگاه یک منطقة آزاد با مساحت یک هزار و 500 هکتار 
واقع شده است، که ما آن را برای اهداف بازار بین المللی مالی ایران و همچنین 
منطقة ویژة اقتصادی دیگری طراحی کردیم، که بدون  شک نقش بسیار مهمی را 
به عنوان  هاب هوایی در ایران ایفا خواهد کرد. این قرارداد به صورت BOT بوده 
و از طرف ادپ به عنوان تامین کنندة مالی انجام خواهد شد. در همین راستا اصغر 
فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین الملل، با اشاره به جزئیات 
4 قرارداد حمل ونقلی در سفر فرانسه گفت: احتماال تا پایان اسفندماه امسال یک 
فروند ایرباس 330 نو وارد کشور شود. به گفتة این مقام مسئول، قرار است ایرباس 
با شرکت های دانش بنیان ایرانی که قابلیت ساخت برخی قطعات هواپیما را دارند 

و می توانند این قطعات را به خارج صادر کنند، همکاری کند.

توتال آمادة همكاری های بيشتر با ايران
یکی دیگر از دستاوردهای این سفر؛ امضای قرارداد فروش نفت به شرکت توتال 
غول  این  به  نفت  بشکه  200هزار  تا   150 روزانه  فروش  با  ترتیب  این  به  بود. 
نفتی، ایران و فرانسه روابط خود را محکم تر کردند. در همین راستا، رکن الدین 
جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از مدیران ارشد شرکت فرانسوی 
اوالند،  فرانسوا  و  ایران  اسالمی  رئیس جمهوری  روحانی،  در حضور حسن  توتال 
مدیرعامل  پویان،  پاتریک  کردند.  امضا  تفاهم  یادداشت  فرانسه  رئیس جمهوری 
توتال و بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران نیز در این مراسم حاضر بودند. این درحالی 
با  قرارداد  امضای  از  پاریس  در  فرانسه  مقیم  ایرانیان  نشست  در  زنگنه  که  بود 
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توتال خبر داده بود. از سوی دیگر پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال اعالم 
به  نسبت  و  است  داشته  ایران  در  فعالی  حضور  این  از  پیش  توتال  بود:  کرده 
تعهدهای خود وفادار بوده است، واضح است که ما اجرای پروژه های دیگر با ایران 

را پیش بینی می کنیم اما آن ها به گفت وگوهای بیشتری نیاز دارند.

توليد پژو ٢٠٨ از اواسط ٢٠١٧ در ايران
در این سفر عالوه بر ایرباس و توتال، پژو نیز با ایران قرارداد همکاری بست. بر این 
اساس، ایجاد شرکت مشترک ایرانی - فرانسوی با سهام داری 50درصدي هریک 
از طرفین، مهم ترین بخش این قرارداد است که به انتقال تکنولوژي به روز دنیا، 
تولید محصوالت جدید و همچنین استفاده از بازارهاي صادراتي خواهد انجامید. 
همچنین رویترز جزئیاتی از قرارداد 800  میلیون یورویی ایران خودرو با پژو فرانسه 
را اعالم کرد، که بر این اساس، تولید کنونی مدل های قدیمی پژو 405 و پژو 206 
ساماندهی شده و تولید 3 خودرو جدید پژو 208، 2008 و 301 از اواسط  سال 
2017 در این قرارداد پیش بینی شده است. شرکت تازه  تاسیس ایرانی - فرانسوی 
با سرمایه گذاری تا 400 میلیون یورو که به طور مساوی از سوی دو طرف تامین 
برای تولید مدل های جدید پژو یعنی پژو  را  می شود، کارخانه ای نزدیک تهران 
208، 2008 و 301 از اواسط  سال 2017 نوسازی خواهد کرد. در کنار قرارداد 

با غول های صنعتی گروه فیوز فرانسه که یکی از بزرگ ترین شرکت های صنعتی 
دنیا به حساب می آید، با امضای تفاهم نامه ای با ایمیدرو، آمادة سرمایه گذاری در 
ایجاد کارخانة تولید  آند برای صنعت آلومینیوم شد. این طرح آندسازی از ظرفیت 
بزرگ ترین قدمی است که  و  برخوردار خواهد شد  تولید 450هزار تن در  سال 
ایمیدرو، برای تامین نیاز برنامة توسعة صنعت آلومینیوم برداشته است. همچنین 
پس از برگزاری پنل تخصصی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی ایران و 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، سند همکاری کانون انجمن های صنایع 
تکنیک های  و  محصوالت  بین المللی  تبادالت  توسعة  فدراسیون  و  ایران  غذایی 
فرآوری مواد غذایی در دفتر وزیر کشاورزی فرانسه با حضور وزرای دو کشور به 

امضا رسید.

سرمايه گذاران داخلی و قراردادهای خارجی
مسیر  کردن  باز  و  اقتصادی  دیپلماسی  گسترش  برای  یازدهم  دولت  سفرهای 
یک  می تواند  نیز  داخلی  سرمایه گذاران  برای  حتم  به طور  خارجی  سرمایه های 
نقشة بهینه جهت پیدا کردن نقاط سرمایه گذاری در آینده باشد. به عبارت دیگر 
مقاصدی که سرمایه گذاران خارجی آن ها را در قراردادهای خود امضا کرده اند و 
می خواهند سرمایه های خود را به سمت آن ها کوچ بدهند، نقاط هدف برای تولید 
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داخلی  منظر سرمایه گذاران  این  از  می شود.  سود محسوب 
را که سرمایه گذاران  بیشتری زمینه هایی  با حساسیت  باید 
خارجی برای حضور در آن برنامه ریزی کرده اند، پیگیری و 
نحوة کار اقتصادی و سرمایه گذاری را در آن بررسی کنند. 
جدول زیر با وضوح بیشتری نشان می دهد که در نخستین 
تعامل دیپلماسی دولت بعد از رفع تحریم ها، چه حوزه هایی 
مورد توجه جدی بنگاه های فرانسوی و ایتالیایی قرار گرفته 
که  بخش خصوصی  سفرها  این  در  که  است  گفتنی  است. 
دولت را همراهی کرده، توانسته است نزدیک 17 میلیارددالر 
قرارداد اقتصادی امضا کند. این مسئله نشان می دهد که در 
آیندة نزدیک، درون بخش خصوصی نیز شاهد فعل وانفعاالت 

اقتصادی با شتاب بیشتری خواهیم بود. 
 

ايران و فرانسه در تعاملی تاريخی
در  کش و قوس ها  بیشترین  شاید  ایران،  تحریم  دوران  در 
از  بعد  که  آمد،  وجود  به  فرانسه  و  ایران  اقتصادی  رابطة 
نزدیک شدن به پایان دوران تحریم به وضوح برخی از فعاالن 
اقتصادی خواهان تنبیه کردن برخی شرکت های فرانسوی 
که  بودند، همان طور  تحریم  زمان  در  آن ها  رفتار  دلیل  به 
ایران  در نمودار زیر نیز مشخص است، صادرات و واردات 
را  مالحظه ای  قابل  کاهش   1390 سال  از  بعد  فرانسه  با 
تجربه می کند اما باوجود این اتفاق، سفر رئیس جمهوری به 
ایرانی ها و فرانسوی ها یکی از بهترین  فرانسه باعث شد تا 
بگذارند.  جای  به  تاریخ  برای  را  خود  یادگاری  عکس های 
شروع  یک  اقتصادی  تحلیل گران  باور  به  مسئله ای  چنین 
و  اقتصادی  فعاالن  دوباره،  آغاز  این  در  منتهی  است،  تازه 
برنامه ریزان توسعة ایرانی باید این مسئله را از یاد نبرند که 
هیچ هدفی برای توسعه در کشور باالتر از دستیابی به تولید 
نیست. از همین رو شروع دوبارة فعالیت با بنگاه های معتبر 
به همراه داشته  با خود  نیز  را  این پیش فرض  باید  جهانی 
درونی سازی  به  تعامل هایی  چنین  زمانی  چه  در  که  باشد 
است  پرسشی  این  می شود.  منجر  ایران  در  صنعت  روند 
برای آن مستلزم طراحی  پاسخ  یافتن  نظر می رسد  به  که 

برنامه های راهبردی است.
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بعد از چند سال تحریم های تحمیلی به اقتصاد ایران و زمین گیر شدن صنایع نفتی، 
تولید نفت در ایران خود را آماده می کند تا نفسی تازه را تجربه کند. در سال های 
گذشته که مدیریت اقتصادی در ایران ضعف های فراوانی داشت و تحریم ها نیز به شکل 
مضاعف گره های اقتصادی را افزایش می دادند، تولید نفت در ایران بنابر گزارش های 
موجود، حتی تا 600 هزار بشکه در روز کاهش یافت. تولید روزانة 600 هزار بشکه 
نفت درواقع گویای وضع ناخوشایند اقتصاد نفتی ایران طی سال های گذشته است. 
دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، ارتقای توان نفتی ایران برای تولید بیشتر و افزایش 
فروش را در دستور کار قرار داد. به طور طبیعی رقبای نفتی ایران که جای خود را در 
بازار جهانی نفت تثبیت کرده بودند، به این تصمیم دولت یازدهم واکنش مناسبی نشان 

ندادند اما مسئولین اقتصادی ایران تصمیم خود را گرفته بودند. 
در ماه های گذشته، بارها رسانه های جهانی از عزم جدی ایران برای بازگشت به بازار 
جهانی نفت خبر دادند و وزیر نفت ایران نیز هربار در یک کنفرانس بین المللی نفت 
با قاطعیت به رقبا هشدار می داد که جای ایرن را برای بازگشت به بازار نفت باز کنند. 
حاال به نظر می رسد بعد از لغو تحریم های تحمیلی، ایران در حال تجدید قوا و بازگشت 

به بازار جهانی نفت است. 
سرمایه گذاران جهانی نیز از این رفتار و تصمیم ایران استقبال کرده اند و گروه زیادی 
از آن ها آمادة حضور در میادین نفتی ایران هستند. جدول زیر لیست مشتریان نفتی 
ایران را در دوران پساتحریم نشان می دهد. افزایش روزانة متقاضیان نفت ایران، باعث 
شد تا دولت یازدهم در نخستین اقدام طرحی را به مجلس ارائه دهد، که براساس آن 
دست کم یک میلیون  و 300هزار بشکه قرارداد جدید فروش نفت امضا می شود. به 
همین خاطر، شرکت ملی نفت ایران در الیحة پیشنهادی بودجة سال 1395 به مجلس 
شورای اسالمی، با ارائة طرحی خواستار کسب مجوزهای الزم به منظور صادرات روزانه 
دومیلیون و 300هزار بشکه نفت شده است. این ارقام باید برای سرمایه گذاران داخلی نیز 
معنای خاصی داشته باشد. به طور حتم نفت ایران در ماه های آینده به یکی از قطب های 
سرمایه گذاری تبدیل می شود. کارشناسان اقتصادی می گویند که هرچند بنگاه های 
خارجی فعاالن اصلی سرمایه گذاری در نفت ایران محسوب می شوند اما افزایش تراکم 
فعالیت در صنعت نفت ایران باید برای سرمایه گذاران داخلی نیز حساسیت برانگیز باشد. 

چون آن ها می توانند در این شتاب، بنیة اقتصادی خود را تقویت کنند.

صنعت نفت ايران، در آستانة تولدی دوباره

جاذبه های میادین نفت وگاز
برای سرمایه گذاران داخلی

نفت
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در حال حاضر میان کارآفرینان و کارشناسان اقتصادی، حوزه های نفت وگاز 
به عنوان یکی از گزینه های اصلی و جدی برای سرمایه گذاری معرفی می شود. 
سرمایه گذاران داخلی باید بتوانند وجوه اقتصادی این حوزه ها را شناسایی 
و همچنین بر نیازمندی های کل پیکرة صنعت نفت اشراف پیدا کنند. این 
صنعت به تنهایی از مجموعه ای از صنایع ریزودرشت تشکیل شده است، 
که تقریبا تمام آن ها از سوی سرمایه گذاران خارجی هدف گذاری شده اند. 
البته این مزیت برای سرمایه گذاران داخلی وجود دارد، که به دلیل آشنایی 
با جغرافیای صنعت نفت کشور و اولویت های مورد نیاز هر منطقه، آسان تر 
بتوانند به اهداف سرمایه گذاری نزدیک شوند. از سوی دیگر، در موقعیت هایی 
که بنگاه های سرمایه گذاری کشور توان رقابت با سرمایه گذاران خارجی را 
ندارند، می توانند به گونه ای در این مناطق حاضر شوند که حداقل از دانش 
فنی سرمایه گذاران خارجی استفاده کنند. در شرایط فعلی، حوزه های مربوط 
به حمل ونقل و خدمات اسکله ای در بنادر نیز از سوی کارشناسان با عنوان 
نقطه های بهینه برای سرمایه گذاری معرفی می شوند اما ظاهرا صنعت نفت 
پتانسیل بیشتری برای جلب سرمایه ها از خود نشان می دهد. وزارت نفت 
جغرافیای نفت وگاز کشور را که آمادة جذب سرمایه هستند معرفی کرده 
وزارت  از سوی  منتشره  در جداول  این جغرافیا  ادامه محدودة  در  است. 
نفت آمده است. سرمایه گذاران داخلی می توانند با ارزیابی آن، خط سیر 

سرمایه های خود را در حوزه های مربوط به نفت وگاز مشخص کنند.

ليست مشتريان نفتی ايران در پساتحريم

نام کشور حجم فروش نفت ایران/ روزانه نام مهم ترین شرکت های طرف قرارداد
فرانسه 160هزار بشکه توتال 
ترکیه  300هزار بشکه توپراش و ...
روسیه لوک اویل و روس نفت )در مرحلة مذاکره(   محرمانه
اسپانیا  محرمانه کپسا و رپسول )در مرحلة مذاکره( 
ایتالیا 170هزار بشکه انی و ساراس
تایوان  60هزار بشکه سی. پی. سی و فورموسا پترو کمیکال
چین  533  هزار بشکه پتروچاینا، ساینوپک، سینوک، ژوهای و ...

سریالنکا  45تا 50 هزار بشکه پاالیشگاه سیالن
مالزی  50تا 60 هزار بشکه پتروناس 
ژاپن جی ایکس اویل اند انرژی، ایده میتسو، شواشل، کازمو و ...  160تا 300 هزار بشکه

کره جنوبی ای کی اینوویشن، هیوندای اویل بانک و ...  200تا 210 هزار بشکه
آفریقای جنوبی پاالیشگاه های شل، توتال، شورون و برتیش پترولیوم انگلیس  100هزار بشکه )فاز اول(

ميدان های نفتی
در مجموع 29 میدان نفتی برای 
به سرمایه گذاران داخلی  معرفی 
 21 شده اند،  برگزیده  خارجی  و 
میدان در بخش خشکی و هشت 
فراساحلی  بخش های  در  میدان 

قرار دارند.
فراساحلی،  بخش  میدان   21 از 
 9 و  توسعه یافته  میدان   12
در  هستند،  توسعه نیافته  میدان 
مجموع؛ هشت میدان فراساحلی 
برای معرفی انتخاب شده اند که 
پنج میدان آن توسعه یافته و سه 

میدان توسعه نیافته هستند.

ميدان های گازی
در  گازی  میدان   20 از  بیش 
فراساحلی  و  خشکی  بخش های 
برخی  و  توسعه یافته  برخی  که 

توسعه نیافته هستند برای معرفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی انتخاب شده اند، که اغلب این میدان های گازی در بخش 
خشکی واقع شده اند. از میدان های فراساحلی گازی، تنها هشت میدان توسعه نیافته برای معرفی به سرمایه گذاران برگزیده 

شده است.
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د قتصا ا

سنجش  اصلی  شاخص های  از  یکی  بیکاری  نرخ 
فضای کسب و کار و تحلیل موقعیت های مناسب برای 
سرمایه گذاری محسوب می شود. آخرین محاسباتی که 
از میانگین نرخ بیکاری گروه های مختلف به دست آمده 
است )جدول زیر(، نشان می دهد که این شاخص در 

جهان نوسان زیادی را تجربه می کند. 
البته باال بودن شاخص بیکاری در برخی از کشورهای 
اقتصادی  نابسامان  اوضاع  نشان دهندة  توسعه یافته، 
در  شاغلین  با  بیکاران  گروه  جابه جایی  چون  نیست، 
این کشورها با سرعت مطلوبی انجام می شود. به عبارت 
دیگر؛ در برخی از کشورها فاصلة بین بیکاری تا شاغل 
شدن زمان کمتری را به خود اختصاص می دهد اما در 
برخی از کشورها بیکاری تبدیل به یک زیست اجتماعی 
شده است، به گونه ای که یک فرد بیکار باید مدت ها 
بیکاری را تحمل کند تا بتواند به شغل مطلوب خود )به 

صورت نسبی( دست یابد. 
چند سال پیش یکی از تحلیل گران مطرح اقتصادی، 
جریان بیکاری و شاغل بودن را در کشورهای توسعه یافته 
یا کشورهای در حال توسعه که متکی بر سرمایه گذاری 
و فعالیت های مولد هستند، به اتاق ویزیت یک پزشک 
تشبیه کرد. در این اتاق با فاصلة زمانی مشخصی هر 
مریض به اتاق پزشک می رود، ویزیت می شود و سپس 
از مطب خارج می شود. جریان بیکاری نیز به باور این 

تحلیل گر توسعه شبیه این فرآیند است. 
بیکاران در اتاق انتظار منتطر هستنند و بعد با فاصلة 
ایجاد فرصت های شغلی  استانداردی که صرف  زمانی 
می شود، آن ها یک به یک صاحب شغل می شوند. این نظم 
در کشورهایی که سرمایه گذاری مولد و تولید در آن ها 
وجود ندارد، شکل نگرفته است. درمورد اقتصاد ایران نیز 
می توان مدعی شد که خارج از چنین نظمی، به دلیل 
بها ندادن به سرمایه گذاری های مولد، فرصت های شغلی 
به گونه ای ایجاد نمی شوند که بتوانند تمام بیکاران را در 
مدت زمان مشخصی به شاغل تبدیل کنند. در سال های 
در  نظم گریزی  دیگری  زمان  هر  از  بیش  نیز  گذشته 

اقتصادی ایران به نفع بیکاری وجود داشته است. 
سال 1389  از  که  می دهد  نشان  موجود  گزارش های 
تا امروز منابع مالی، معادل هشت برابر بودجة عمرانی 
نقدی صرف شده  یارانه های  برای  ساالنة کشور، فقط 
است. در نظر بگیرید، اگر رقمی معادل 8 برابر بودجه های 

عمرانی ساالنه، صرف تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال 
شده بود آیا باز هم میانگین بیکاری گروه های مختلف 

رقمی نزدیک به 17 درصد را نشان می داد. 
نرخ های  بدترین  از  یکی  ایران  زیر،  جدول  براساس 
بیکاری را دارد در حالی که در چند سال گذشته که این 
رقم شکل گرفته، بیشترین درآمدها نیز نصیب کشور 
شده است. این فرآیند نشان می دهد که ما به وضوح در 

جهت عکس تولید شغل حرکت کرده ایم. 
سال های  »طی  می نویسد:  اقتصاددان  مومنی،  فرشاد 
1384 تا 1392 حدود هزارمیلیارد دالر هزینه شده، اما 
تعداد فرصت های شغلی ایجادشده در این دوره نزدیک 
به صفر است. در فاصلة سال های 85 تا 90 که دوران اوج 
شکوفایی نفتی بود، خالص فرصت های شغلی در بخش 
صنعت کشور معادل منهای 450 هزار نفر بوده، که در 
تاریخ اقتصادی قرن بیستم ایران هرگز چنین سطحی از 

صنعت  گریزی در کشور وجود نداشته است. 
از  تاریخی فرصت های بسیار مهمی را  ایران به لحاظ 
دست داده  است. شاید یک مقایسة اجمالی میان نحوة 
برخورد چینی ها و ایرانی ها با فرصت هایی که در اختیار 
داشته اند، مسئله را بهتر نشان دهد. براساس تحقیقات 
سال های  بین  زمانی  فاصلة  یک  در  چینی ها  موجود، 
1996- 1979 یعنی در دورة زمانی کمتر از 20 سال 
226 میلیون فرصت شغلی ایجاد کردند، که از این میزان 
بیش از 70 درصد مشاغل هم در مناطق روستایی شکل 
گرفته بود، اوضاع برای ما مقداری متفاوت و پیچیده تر 
است. چراکه ما در دورة سال های 1392-1384 از محل 
صادرات نفت، گاز و غیرنفت حدود 1000 میلیارد دالر 

خرج کردیم. 
آن میزان فرصت شغلی که چینی ها ایجاد کرده بودند، با 
حدود 330 میلیارد دالر سرمایه گذاری اتفاق افتاده بود، 
ما بالغ بر سه برابر آن را در دوره ای کمتر از نصف زمان 
چینی ها هزینه کردیم ولی خالص فرصت های شغلی 
چیزی  شده،  ایجاد  هزینه  میزان  آن  با  ایران  در  که 
نزدیک به صفر بود و این در تاریخ معاصر دنیا یکی 
از پدیده هاست. این ارقام تخمین نیست و مبتنی بر 

سرشماری است.«
در  ما  تجربه های  چه  تجربه ها،  این  از  درس آموزی 
در  دیگر  کشورهای  تجربة  چه  و  گذشته  سال های 
همین سال ها، می تواند بهترین نقشة راه برای اقتصاد 
دیپلماسی  فاز  تغییر  با  روزها  این  که  باشد،  ایران 
می خواهد به گونه ای دیگر حرکت کند و به ارقام رشد 

قابل مالحظه دست یابد.
 به عبارتی هرچند که دولت یازدهم از حیث آن که 
میراث دار بزرگ ترین گره های اقتصادی بوده است، به 
نحوی از بسیاری از نامالیمات اقتصادی مبراست اما 
باید بیشتر از هر دولت دیگری از این تجربه ها برای عبور 
از موانع استفاده کند. بدون شک در دوران پساتحریم 
موقعیت هایی که نصیب اقتصاد ایران می شوند خاص 
هستند و نباید از دست بروند. برای همین بهتر است 
که برنامه ریزان اقتصادی با مالک قرار دادن فعالیت های 
و  بنگاه های سرمایه گذاری  مولد، هموار کردن مسیر 
بازار سرمایه و ایجاد فرصت های شغلی پایدار و صنعتی، 
به گونه ای عمل کنند که یک بار برای همیشه اقتصاد 

ایران از دور تسلسل رونق محدود و رکود خارج شود.

تفاوت بیکاری
 با زیست 

اجتماعی 
غیرمولد

نگاهی به چالش های ايجاد شغل در اقتصاد ايران
علی ماندگار

كشور نرخ بيكاری كشور نرخ بيكاری
ایران 16.8 سوئیس 3.4
آمریکا 5 عربستان 5.7
چین 4.1 ترکیه 5.8
ژاپن 3.1 استرالیا 5.8

بریتانیا 5.3 هنگ کنگ 3.3
کانادا 7.1 هند 4.9

حوزه یورو 10.7 اندونزی 6.2
اتریش 5.6 مالزی 3.2
بلژیک 8.7 پاکستان 6
فرانسه 10.8 سنگاپور 2
آلمان 6.3 کره جنوبی 3.1
یونان 24.6 تایوان 3.8
ایتالیا 11.5 تایلند 0.9
هلند 8.4 آرژانتین 5.9

اسپانیا 21.6 برزیل 7.9
چک 5.9 شیلی 6.3

دانمارک 4.5 کلمبیا 8.2
مجارستان 6.4 مکزیک 4.4

نروژ 4.6 ونزوئال 6.6
لهستان 9.7 مصر 12.7
روسیه 5.5 سوئد 6.7

آفریقای جنوبی 25.5 ... ...
نرخ بيکاری در 43 كشور جهان )درصد(



11شماره 24-  اسفند1394

بانکداری

سیستم بانکداری در ایران همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی بوده است. 
آن ها سال ها می گفتند که نظام بانکداری ایران عمدتا برمبنای سوداگری و تولید سود 
ناشی از داللی بنا شده است. هرچند که بانک ها چنین ادعایی را قبول نداشتند و ندارند 
و همواره منتقدین خود را متهم می کردند که آگاهی الزم را از فعالیت های شبکة بانکی 
ندارند، اما در یک سال گذشته وقتی مشخص شد بانک ها در سطح وسیعی بنگاه داری 
می کنند، دیگر هیچ شکی باقی نماند که آن ها به عنوان فعاالن بازار)و نه تامین کنندگان 
سرمایة مورد نیاز اقتصاد مولد(، ترجیح می دهند منابع شان را صرف فعالیت هایی بکنند 
که ضامن سود قطعی باشد نه لزوما در خدمت تقویت تولید. این اتفاق بیش از هر زمان 
دیگری نگاه فعاالن اقتصادی را به سمت بازار سرمایه چرخاند و بسیاری را به این اجماع 
رساند که بورس باید به جای بانک ها وظیفة تامین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد. رفع 
تحریم ها هم باعث شده تا امید به احیای بورس تقویت شود. در بهمن ماه گذشته، بزرگان 
نظام بانکی نیز به این مهم اشاره کردند و درواقع پذیرفتند که بورس باید مکمل اصلی 
اقتصاد مولد باشد. آن ها در نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع، با حضور 
کارشناسان بانک مرکزی و تصمیم سازان اصلی نظام بانکی در تحلیل سطح مشارکت 
و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بین المللی، ویژگی های شبکة بانکی مطلوب 
را برشمردند و از ضرورت دستیابی به نظام نوین توزیع منابع مالی سخن گفتند. یعنی 

نظامی که تنها بازار سرمایه می تواند به خوبی آن را پوشش دهد. 
دیواندری؛ رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی در این نشست با مطرح کردن موفقیت های 
شبکة بانکی در کشورهای بزرگ صنعتی، 8 ویژگی مهم بانک ها در این ممالک را 

برشمرد، که می تواند برای شبکة بانکی ایران از یک سو و فعاالن اقتصادی از سوی 
دیگر بسیار مفید باشد. به هر حال این نیز یک واقعیت است که مشتریان 

شبکة بانکی اگر می خواستند، می توانستند بهتر از هر مولفة دیگری 
شبکة بانکی را به تبعیت از استانداردهای جهانی ناگزیر کنند. چند 
وقت پیش یکی از کارشناسان اقتصادی در تحلیلی نوشت، برگ 
برندة شبکة بانکی برای گریز از خدمات رسانی مالی، ضعف دانش 
تخصصی بسیاری از فعاالن اقتصادی است. اگر این گونه باشد، به نظر 

می رسد سرمایه گذاران وطنی و فعاالن اقتصادی باید بدانند که بانک ها 
در کشورهای توسعه یافته چگونه عمل می کنند. در این حالت و با دستیابی 

به آگاهی، به سادگی هر نوع کم کاری را از شبکة بانکی نمی پذیرند. گرفتاری ها و 

ناکارآمدی های شبکة بانکی کشور را حتی مدیران ارشد این نظام مالی نیز پذیرفته اند.
رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی در نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع گفت: 
»نظام بانکی ما با مشکالت بزرگ و جدی  مواجه است و اگر برای این مشکالت چاره ای 
اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکالت سیستمی بزرگ تری مواجه می کند؛ همچون 
مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپرده ها و تسهیالت، نرخ باالی مطالبات معوق، 
عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها، قیمت باالی تمام شدة پول، تمرکز غیرضروری بر 

جمع آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی.«
رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی در ادامه افزود: نکتة بعدی، شعبه محوری و قرار دادن 
امکان و اختیارات بی حدوحصر به شعب است، که منشا بسیاری از مشکالت بزرگ و 
فساد در بانک ها شده و به تعبیر من هر شعبه یک بمب ساعتی است و هر لحظه بیم آن 

می رود که مسئلة تازه ای ایجاد شود.
او معایب شعبه محوری را به شرح زیر برشمرد: برخورداری از ریسک های سیستماتیک 
در مدیریت فرایندها،   مشکالت حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی، 
کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن 
سیستم های IT در بانک ها، ادارة غیرحرفه ای برخی بانک ها و نظارت ناپذیر بودن آن ها.

دیواندری همچنین بهبود مدل کسب وکار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل 
برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمه ای بر تفکر دوباره در بانک های کشور 
عنوان کرد. او افزود: در ادامة کار باید پروژه ها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل 
کسب وکار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم. رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی با استناد به نتایج 
تحقیقی که طی آن  پنجاه بانک خارجی در شرایط بحرانی توانسته بودند خود را حفظ 

کنند، هشت ویژگی ممتاز آن ها را چنین برشمرد:
1 -پیروی از الگوی بانکداری جامع

Multi Chanel - 2 بودن
3 –استفاده از مدل های صنعتی

4- داشتن سیاست های احتیاطی و مدیریت ریسک )حاکمیت شرکتی(
5 –انضباط مطلوب در بحث سرمایه

6 –داشتن توان توسعة مدل
IT 7- بهره گیری بهینه از تکنولوژی و

8 –استفادة مناسب از منابع انسانی

مروری بر نقش واقعی بانک ها در تامين نياز فعاالن اقتصادی

هشتویژگیشبکةبانکی
دراقتصادهایموفق
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مطالعه و كسب مداوم تجربه 
یک مدیر موفق از فضا نیامده است. او در مرحلة نخست یک شهروند است که 
که  مدیری  برای همین  دارد.  با شهروندان  تنگاتنگی  رابطة  کار خود  در محیط 
رفتارهای  در  ضعف  دچار  حتما  کند،  تنظیم  شهروندان  با  را  خود  رابطة  نتواند 
قرار  برنامه های خود  در صدر  باید  را  کار  دو  مدیران  می شود.  مدیریتی  مطلوب 
او شده اند و دیگر مطالعة مداوم.  با شهروندانی که همکار  دهند. نخست مراوده 
الزم به توضیح است که، مراوده با همکاران باید منطبق بر یک سیستم تعامل و 

این تعامل؛ جمع آوری تجربه های  ارگانیک و سازنده باشد. محور اصلی  ارتباطی 
مختلف برای افزایش سطح کارایی بنگاه است. از سوی دیگر مدیران نباید هرگز 
از مطالعه دور شوند. مدیری که مطالعه نکند، شبیه فردی است که می خواهد با 
چشم بسته یک قطعة صنعتی را به بهترین نحو ممکن تعمیر کند. مارکس استر، 
از شرکای آپفرانتون چرز و از مدیران مشهور می گوید، زندگی با کامپیوتر عامل 
ماهیت  نتوانند  که  مدیرانی  است.  شده  هوشمند  مدیریت های  سیستم  تضعیف 
بازار و خصوصیت ذهن مشتری را در ارتباط با شهروندان دریابند، بازنده محسوب 

يت ير مد
علی طزرجانی

ابرمدرن بنگاههای گرفتن شکل و مدرن اقتصاد بساط در و روزها این
اقتصادی،درهدایتبنگاهودرفرآیندصعودودستیابیبهقلههایرقابت،
بخواهیم اگر میزند. را نخست حرف هوشمندی تعبیری به یا عقالنیت
هوشمندی، و مدیران که نوشت میتوان فقط کنیم، راساده گزاره این
دانشمحوریوتوانرهبریآنهاازمهمترینمولفههادرموفقیتبنگاه
محسوبمیشوند.ایندقیقاعیناتفاقیاستکهدردنیایامروزتمام
بزرگاناقتصادیبهآنباوردارند.البتهدرتوسعةایرانینیزبعدازتغییرو
تحوالتنهچندانخوشایندیکهدرسطحکالنتوسعةکشوربهوجودآمد،

بهنظرمیرسدکهتمامدستاندرکاراناقتصادیبهاینباوررسیدهاندکه
مدیران،درهرسطحینقشویژهایدرپویاییبنگاهایفامیکنند.برای
همینازهرمنظرکهنگاهکنیم،اینتجربهبهدستآمدهاستکهنقش
مدیرانبرایرسیدنبهنقطةهدفغیرقابلتردیداست.البتههمانطور
کهگفتهشد،ایننقشرادررفتارهاینرمافزاریمانندهوشمندیوبسط
ازخصوصیاتی بهگوشهای زیر در کرد. بایدجستوجو ابزاری عقالنیت
کهیکمدیرعاملیایکمدیربنگاهبایدداشتهباشد،کهزمینةمدیریت

دانشمحوررافراهمکند،اشارهمیشود.

رمز موفقيت بنگاه در رفتار رهبران آن نهفته است
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می شوند.

دقيق باشيم اما نه بيمارگونه
عامل  می تواند  کار،  محیط  در  عمل  دقت  و  ریزبینی  که  شنیده ایم  بارها  حتما 
موفقیت برای تمام کارکنان و در راس آن ها یک خصوصیت خوب برای مدیریت 
باشد. البته این ریزبینی و دقت باید به گونه ای شکل بگیرد که اجزای بنگاه به 
واسطة آن بتوانند بهتر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در جهت اهداف بنگاه عمل 
اتفاق  تبدیل شود، یک  به مدیریت ذره بینی  این دقت مدیریتی  اما وقتی  کنند 
ناخوشایند در بنگاه رخ می دهد. به عبارتی یک مدیر نباید به گونه ای همه چیز 
را زیر ذره بین قرار دهد که شهروندان بنگاه در محیط کار خود احساس ناامنی 
کنند. به قول هنینگمو؛ یک کارآفرین مطرح در آسیای شرقی، مدیرانی که چنین 

رفتاری داشته باشند، زمینة بیماری رفتاری را در بنگاه خود فراهم می سازند.

كاركنان، شهروند هستند
تا این جای متن و البته در بسیاری از متون مدیریتی، کلمة شهروند بارها تکرار 
به  بتوانند  که  افرادی هستند  موفق  مدیران  امر چیست؟  این  دلیل  است.  شده 
پرسنل خود به چشم شهروندانی نگاه کنند که صاحب حقوق شهروندی هستند. 
البته از سمت دیگر برای مدیر نیز این حق را قائل شده  این حقوق شهروندی 
است، که در مقابل کم فروشی )کم کاری( شهروندان بنگاه بتواند از خود و اهداف 
تصویر  به  را  طرفه  دو  رابطه ای  شهروندمدار  بنگاه  عبارتی  به  کند.  دفاع  بنگاه 
می کشد، که هرکدام از طرفین باید حق طرف مقابل را اجابت کند. منتهی در این 
رابطه مدیران نقش ایجاد ضابطه، نظارت، برنامه ریزی و ارتقای سطح شهروندی 
را بر عهده دارند. یک مدیر کارآمد حتما می تواند این شرایط را به گونه ای برقرار 

سازد که مسیر دستیابی بنگاه به اهدافش هموارتر شود.

ضرورت ريسک پذيری
به طور حتم برای مدیری که نتواند هرازگاهی با خیالی آسوده تن به ریسک بدهد، 

معروف ترین  شاید  این  است.  اجتناب ناپذیر  امری  شکست 
فرق  دیوانگی  با  ریسک  جرات  البته  باشد.  مدیریت  اصل 
و  بزرگ  استارتاپ های  وکیل  دیموپولوس،  تولیس  دارد. 
از  دقیقا  است،  مدیریت  نظریه پردازان  از  که  مطرح جهانی 
واژة دیوانگی استفاده می کند. او می گوید جرات ریسک از 
یک حد استانداردی که بگذرد تبدیل به دیوانگی می شود و 
می تواند بنگاه را نابود کند. البته هنوز کسی تعریف مشخصی 
از این مرز ارائه نداده است اما شاید بتوان گفت، مرز شهامت 
محیط  واقعی  شناخت  و  دانش  را  دیوانگی  و  ریسک  برای 
قطع  به طور  موفق  مدیر  یک  می کند.  مشخص  کسب وکار 
کسی است که این خصوصیات را دارد و می تواند در مواقع 
به  دست  دانست  الزم  اگر  و حتی  کند  ریسک  آنقدر  الزم 

دیوانگی بزند تا بتواند ارزش افزودة بنگاه را افزایش دهد.

مغرور باشند
هم  مدیر  یک  چطور  که  آید  وجود  به  پرسش  این  شاید 
می تواند رابطة معقولی با شهروندان بنگاه برقرار کند و هم 

مغرور باشد. یا به عبارتی یک مدیر چگونه می تواند در عین حال که فضا را برای 
تقویت کند. در  نیز  را  باز گذاشته، غرور خود  به مدیریت  نزدیک شدن پرسنل 
پاسخ به این پرسش ها اتفاقا باید به این نکته اشاره کرد که مدیران عالوه بر غرور، 
باید خود را به سطحی برسانند که بتوانند یک سروگردن از سایر اعضای بنگاه 
باالتر و بلندتر بایستند. رسیدن به آن سطح، دقیقا کاری است که مدیران باید 
از کشورهای در حال توسعه  برنامه های خود قرار دهند. در بسیاری  اولویت  در 
یا کشورهایی که در رویای توسعه به سر می برند، از آن جا که در بسیاری مواقع 
برای همین  دورند،  این سطح  از  رانت هستند  یا محصول  رابطه  نتیجة  مدیران 

فاصلة خود را با شهروندان بنگاه افزایش می دهند و به شکل ریاستی، آن هم با اتکا 
به الگوهای سنتی، مدیریت خود را اعمال می کنند. حتی این گروه از مدیران نیز 
باید به این باور برسند که به محض رسیدن به میز مدیریت، وظیفه ای جز افزایش 
بتوانند در مواقع الزم مغرور  سطح توان خود )از هر جهت( ندارند، برای آن که 

باشند و یک سروگردن از رقبای خود باالتر بایستند.

مشاركت پذيری و مشورت محوری
دستورالعمل های مدیریتی نرم وسخت هستند. یک مدیر باوجود آن که باید مغرور 
باشد، باید بتواند انعطاف پذیر نیز باشد. به عبارتی یک مدیر باید آنقدر هوشمند 
نهادینه کند،  نیز  از غرور مشارکت و مشورت را  بتواند در هر سطحی  باشد که 
از کارهایی که مدیران  نشود. یکی  ایده های سرنوشت ساز محروم  و  نظرها  از  تا 
پرسنل  از  برخی  به  خود  مسئولیت  از  بخشی  واگذاری  دهند،  انجام  می توانند 
است. به طور حتم مدیری که می خواهد تمام کارها را خود انجام دهد یا نظارتی 
و  فرسودگی  سمت  به  را  بنگاه  باشد،  داشته  کارها  همة  بر  ریز  و  تند  فشرده، 
دارد، که  نگه  در ذهن خود  را  اصل  این  باید  مدیر  رخوت هدایت می کند. یک 
همه می توانند صاحب ایده های توانمند باشند. این ذهنیت باعث می شود تا مسیر 
مشارکت و مشورت بسته نشود و مدیران بتوانند افراد الیق را شناسایی و بخشی 
از مسئولیت خود را به آن ها واگذار کنند. جان باکاس؛ سرمایه گذار و کارآفرین 
مشهور می نویسد: »اگر مدیریت 0 تا 10 نفر را بر عهده دارید، کنترل همه چیز 
واسطة  )به  دارید  خود  مدیریت  تحت  را  نفر   100 اگر  اما  شماست.  دستان  در 
واگذار  دیگران  به  را  خود  مسئولیت های  از  بخشی  باید  مستقیم(،  گزارش های 
شما  راهنمایی های  دنبال  به  اول  معموال  شما  زیردستان  مرحله  این  در  کنید. 
هستند، سپس براساس آن اقدام می کنند. اما اگر )از طریق گزارش های مستقیم( 
1000 نفر را مدیریت می کنید، زیردستان شما ابتدا عمل می کنند و سپس به 
شما گزارش می دهند. برای هریک از این مراحل، مهارت های متفاوتی نیاز است.« 
درواقع مدیران محرک هایی هستند که دائم باید در جهت توانمندی خود و موازی 

با آن در جهت توانمندی بنگاه حرکت کنند.

تنش هميشه ناخوشايند نيست
یکی از بدترین چیزها برای مدیران، مخصوصا مدیرانی که 
اهل مشورت هستند، دوری از تنش و کشمکش است. 
آن ها فکر می کنند که هیچ تنشی نباید در بنگاه وجود 
داشته باشد، در صورتی که خالقیت زاییدة تنش است. 
افراد باید بتوانند نظرهای خود را بدهند و بر سر آن اگر 
نیست که  به گفتن  بگیرد. الزم  الزم شد تنش صورت 
منظور از این تنش جنگیدن یا درگیری های غیرانسانی 
بر سر حقانیت  بتوانند  افراد  این که  یعنی  تنش  نیست، 
ایده های خود بایستند و اگر شد آن را برای اجرا آماده 
کنند. بنگاه سرمایه گذاری برای پیش بردن سرمایه و تبدیل 
کردن آن ها به فعالیت های مولد و بهینه، نیاز به خالقیت 
دارد و خالقیت نیز از راه تعامل و همین تنش ها به وجود 
می آید، برای همین مدیرانی که تمایل دارند همواره بنگاه 
در سکوت و آرامشی محض به کار خود ادامه دهد، باید 

بدانند که تا حد زیادی خالقیت را حبس کرده اند.

جدول روزانة يادگيری
شاید بتوان به طور خالصه گفت که بنگاه های توسعه محور را یادگیری روزانه نجات 
می دهد. مدیران باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که هر روزی که می گذرد، 
درواقع زمان مناسبی برای یادگیری ازدست رفته است. این ایده باید در کل بنگاه 
یادگیری  مدیران هستند.  نیز  آن  اجرای  و  اشاعه  تعمیم،  و مسئول  یابد  تعمیم 
افزایش یابد و زمان دستیابی به  روزانه باعث می شود تا سرعت زایش در بنگاه 
اهداف نیز کوتاه شود. پیشنهاد می شود مدیران و مشاوران آن ها جدول زمان بندی 

یادگیری روزانه را تهیه و آن را در راس برنامه های بنگاه قرار دهند.

که  افرادی هستند  مدیران موفق 
به چشم  پرسنل خود  به  بتوانند 

صاحب  که  کنند  نگاه  شهروندانی 
حقوق  این  هستند.  شهروندی  حقوق 

برای  از سمت دیگر  البته  شهروندی 
مدیر نیز این حق را قائل شده است، 

)کم کاری(  در مقابل کم فروشی  که 
از خود و اهداف  بتواند  شهروندان بنگاه 

بنگاه  به عبارتی  کند.  دفاع  بنگاه 
را به  رابطه ای دو طرفه  شهروندمدار 

از طرفین  تصویر می کشد، که هرکدام 
را اجابت کند باید حق طرف مقابل 
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اقتصاد

همه چیز در روزگار ما تغییر کرده و دامنة آن تقریبا تمام بخش های اقتصادی و 
اجتماعی را گرفته است. این تغییر در بسیاری مواقع ناشی از تحوالت تکنولوژی 
است که زندگی مردم را در مشت گرفته است. یکی از بزرگ ترین تغییراتی که این 
اینترنتی  بازار خریدوفروش در شبکه های  روزها مشاهده می شود، شکل گرفتن 
است. اگر تا دیروز اقتصاد برحسب علم و تجربه چند بازار مشخص داشت، اکنون 
می توان مدعی شد یک بازار اصلی دیگری به نام بازار دیجیتال شکل گرفته است که 
خریدوفروش های آنالین در آن ظاهرا آنقدر می تواند در آیندة نزدیک سودآور باشد، 
که نظر سرمایه گذاران بزرگ در دنیای توسعه یافته نیز به این بازارها جلب شده 
است. »جامعة پویا« تعریف جالبی از بازارهای اینترنتی ارائه داده است. نویسندة 
این نشریه می نویسد، که بازارهای فوق نه داالنی دارند، نه گذری و نه تاقی و نه 
درب ورودی و نه ساعتی برای کسب وکار. این روزها دنیای خرید برای بسیاری که 
روزگارشان را در فضای مجازی می گذرانند، دنیای متفاوتی است. لذت خرید کردن، 
به پسندیدن از پشت مانیتور و لذت لمس کردن به کلیک کردن خالصه شده و 

خرید از فضای مجازی را رقم زده است. 
این تصویر درواقع ماهیت اصلی بازار جدید در اقتصاد است، که روزبه روز جای خود 
را بیشتر باز می کند. کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی می گویند که بازارهای 
اینترنتی در آینده حتی سهمی ویژه در کنترل بیکاری و تولید اشتغال خواهند 
داشت. برای دیدن چنین چیزی البته زیاد نباید منتظر ماند. همین االن افراد زیادی 
از راه خریدوفروش در شبکه های مجازی توانسته اند شغلی برای خود دست وپا کنند. 
در این بازارها به قول جامعة پویا، دنیای غیرواقعی با دنیای واقعی پیوند خورده 
و بازاری را به وجود آورده که هر روز طرفدارانش بیشتر می شوند. افزایش تعداد 
طرفداران خرید آنالین، تعداد سایت هایی که امکان خریدهای اینترنتی یا به قولی، 

خرید در فضای مجازی را فراهم می کنند هم رو به افزایش است.
به نظر می رسد باید به این نگاه حق داد. فشردگی زمان در روزگار ما و شکل گرفتن 
زندگی های اورژانسی حتما برای بسیاری خرید اینترنتی را مقرون به صرفه می کند. 
با شکل گرفتن و گسترش این بازار، افراد می توانند در خانه بنشینند و از هرجا که 
می خواهند خرید کنند. حاال در نظر بگیرید که بنگاه های سرمایه گذاری به این بازار 
جدید به عنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی نگاه کنند و بخواهند فروشگاهی بزرگ یا 
هایپر یا مال تجاری بزرگی را در اینترنت راه اندازی کنند. به نظر شما راه اندازی یک 
مال تجاری اینترنتی چه پیامدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. البته 
حتما این مال تجاری باید متکی بر سیستم های گردشگری و تفریحات اینترنتی هم 

باشد. درنهایت حتما راهروهای این مال تجاری مملو از خریداران خواهد شد. 
به آن خرید آنالین می گویند، صرفه جویی در وقت  طرفداران خرید مجازی که 
و هزینه و همچنین امکان مقایسة کاالهای مشابه را که از سوی کارشناسان در 
سایت های خرید آنالین گذاشته شده است، دلیل مراجعه به این سایت ها و بررسی 

کاالهایی می دانند که قصد خرید آن را دارند.  
برخی حتی قیمت مناسب تر، استفاده از تخفیف، ضمانت نامه های معتبر و مشاهدة 

کاالهای مشابه در این سایت ها را از دیگر مزایای خرید آنالین اعالم می کنند. 
وجود این طرفداران پروپاقرص که دیگران را هم برای حضور در این بازار تشویق 
بازار غیرواقعی در فضای مجازی را به یکی از راه های رونق اقتصادی،  می کنند، 
حداقل در آینده ای نه چندان دور تبدیل کرده است. بازاری که از زرق وبرق های 
ویترین در آن خبری نیست و جای آن را راحتی خرید و وعده های بازاریابی گرفته 

است. 

خريدی شبيه خريد آنالين
و  الکترونیکی  لوازم  فروش  سایت های  با  آنالین  خرید  یا  مجازی  بازار  ایران  در 
دیجیتالی همچون گوشی های تلفن همراه و لوازم جانبی آن شناخته شد. بازارهایی 
ارائة  با  و  کردند  آغاز  را  خود  فعالیت  همراه  تلفن  واقعی  بازارهای  با  موازی  که 
گزارش  ارائة  و  مختلف  گوشی های  مزایای  و  معایب  از  کارشناسی  گزارش های 
مقایسه ای با گوشی های هم سطح از نظر قیمتی و فنی بین برندهای مختلف، با 

سرمايه گذاران وطنی به گوش باشند

بازارهایمجازیدر
مسیراعتمادسازی
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بازارهای واقعی به رقابت بلند شدند. هرچند که بسیاری از مراجعه کنندگان به این 
سایت ها از مزایای مقایسه ای و بررسی های کارشناسی که در این سایت ها وجود 
داشت، استفاده می کردند و درنهایت خرید خود را از بازارهای واقعی انجام می دادند 
اما این سایت ها کم کم توانستند جایگاه بهتری پیدا کنند و حتی فعاالن در سایر 

بازارها را ترغیب کنند، تا برای حضور در این دنیای غیرواقعی دست به کار شوند.
رفته رفته سایت های رسمی در بخش های مختلف فعالیت خود را آغاز کردند و نام هایی 
فانتزی که در بسیاری از مواقع ربطی هم به موضوع فعالیت این سایت ها نداشتند، 
شکل گرفتند. خودرویی ها، مسکنی ها و فعاالن بازار پوشاک، دیگر گروه هایی بودند 
که وارد این دنیای عجیب شدند و آگهی های فروش خودرو، مسکن، کیف و کفش 

و لباس را راهی این بازار کردند. 
فعالیت این بازارها در ایران با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته 
تفاوت های بسیاری دارد. سایت های رسمی خرید آنالین، تقریبا در بازارهای لوازم 
الکترونیک و دیجیتال و در برخی موارد فروش لباس، تشابهی با سایت های خرید 
آنالین در سایر کشورها دارند. اما وقتی پای خریدوفروش مسکن یا خودرو به میان 
می آید، این سایت ها تنها به آگهی های فروش که اطالعات ناقصی هم در اختیار 
خریدار می گذارند، بسنده کرده و تنها آگهی هایی هستند که ملک، خودرو یا لوازم 

دیگری را به فروش می رسانند. در سایت های معتبر جهانی 
آگهی های فروش مسکن، عکس هایی دارند از خانه ای که 
قرار است به فروش برسد و اطالعاتی از وضعیت جغرافیایی 
خانة مورد نظر؛ دسترسی آن به مراکز خرید، فروشگاه ها، 
مراکز آموزشی، حمل و نقل عمومی و... را در اختیار خریدار 
قرار می دهند. فردی که از طریق این سایت ها به دنبال 
که  را  خانه ای  اطالعات  تمامی  می تواند  می گردد،  خانه 
برای فروش گذاشته شده بررسی کند و سپس تصمیم 
بگیرد که می خواهد ملک مورد نظر را از نزدیک ببیند یا 
خیر. این را مقایسه کنید با آگهی های فروش مسکن در 
ایران. این آگهی ها نه عکسی از خانة مورد نظر دارند و نه 
اطالعاتی جدی در اختیار خریدار می گذارند که نشان دهد 
خانه چه مزیت هایی دارد. این آگهی ها تنها به متراژ، سن 
بنا، تعداد واحدها و مکان حدودی خانه بسنده کرده اند. در 

بسیاری از موارد، خریدار پس از مراجعة حضوری وقتی خانة آگهی شده را می بیند، 
به دلیل اطالعات ناقصی که در آگهی داده شده بود، خانة مورد نظر را نمی پسندد و 

وقت و انرژی خود را هدر داده است. 
با گذر زمان، فعالیت های اقتصادی در بازارهای مجازی گسترش پیدا کرد، بازاری شد 
که در آن خرده فروشی هم رونق گرفت و اقالم مصرفی بسیاری از طرفداران این بازار 
را هم تامین کرد. حتی فروشگاه های بزرگ که اغلب خرده فروشی می کنند هم برای 
این که جایگاهی در این بازار نوظهور داشته باشند و از پیشرفت آن عقب نمانند، پا 

به این بازار گذاشتند تا آینده را از دست ندهند.  

فروش زيرزمينی اما آنالين
فعالیت بازارهای مجازی برای جلب مشتریانی که در دنیای غیرواقعی سهم زیادی 
دارند، تنها به بازارهای مجازی که دارای مجوز فعالیت هستند یا بر فعالیت آن ها 
نظارت می شود، محدود نشده است. با گسترده شدن توجه به این بازارها و افزایش 
سهم آن ها از بازار خرده فروشی در بخش های مختلف، پای فعالیت های زیرزمینی 
هم به این بازار باز شد. شبکه های اجتماعی در این بخش نقش پررنگی ایفا کردند و 
باعث شدند، صفحات یا به قول ساکنان دنیای مجازی، پیج های مختلف خریدهای 
آنالین یا خریدهای اینترنتی در این شبکه ها ظهور کنند که عمده مشتریان آن ها 
مشتریان لوازم ورزشی، لباس، کیف وکفش، لباس های مجلسی، عطروادکلن و لوازم 
شبکه هایی  جمله  از  و...  الین  اینستاگرام،  فیس بوک،  هستند.  آرایشی وبهداشتی 

هستند که بازار خریدهای آنالین و گشت وگذار در بازار مجاری را رونق داده اند.
در این بازارها، خرید براساس اعتمادی شکل می گیرد که در عالم واقعیت و دنیای 
منطق خبری از آن نیست. گردانندگان پیج یا صفحه های فروش آنالین، عکس ها 
یا فیلم هایی از محصوالتی را که ارائه می کنند، در صفحه یا پیج خود قرار می دهند 

و قیمت محصول و برند آن را هم اعالم می کنند. خریداران هم به این عکس ها و 
فیلم ها اعتماد کرده و سفارش کاال هم به صورت پیامی از طریق تلگرام، وایبر یا 
واتس اپ انجام می شود. نیمی از قیمت محصول در زمان سفارش و نیم دیگر آن 
در زمان تحویل پرداخت می شود. به نظر می رسد شعار این گونه خرید، »نشناخته 
اعتماد کنید«، باشد. مشتریان این بازارها، »خرید نخست« را ریسک می دانند و پس 
از آن با اطمینان کامل وارد معامله می شوند. آن ها در نخستین خرید، به برندی که 
اعالم شده، ارزش محصول و حتی تبلیغی که صاحبان این صفحه ها برای فروش 
محصوالت خود انجام داده و اعالم کرده اند که محصوالتشان از کشورهای اروپایی 
بدون  و  اعتماد می کنند  وارد می شود،  فنالند  و  انگلستان  ایتالیا،  آلمان،  همچون 
این که فروشنده را بشناسند و با علم به این که اگر پولی پرداخت کنند و محصولی 
دریافت نکنند، چند ده هزارتومان از پولشان را از دست داده اند، باز هم وارد این 

بازار می شوند. 
که  برندهایی  برخی  نمایندگی  وجود  عدم  صفحه ها،  این  مشتریان  از  بسیاری 
محصوالتشان در این سایت ها عرضه می شود، در داخل کشور و همچنین قیمت نسبتا 
مناسب و خرید آسان را دالیل استقبال از این گروه ها و این نوع خرید می دانند. کار 
به جایی رسیده که پس از فعالیت صفحه های فروش لباس و کیف وکفش، حاال پای 
صفحات فروش طال هم به این شبکه ها باز شده. مدل های 
صفحه ها  این  در  و...  دستبند  گوشواره،  انگشتر،  مختلف 
به نمایش گذاشته می شود، که قیمت آن با یک کد زیر 
عکس قرار دارد. مراجعه کنندگان به این صفحه می توانند، 
سفارش  مراحل  و  انتخاب  را  خود  عالقة  مورد  زیورآالت 
را همچون سفارش لباس ها طی کنند و سفارش خود را 
دریافت کنند. دریافت این چنینی طال به دور از اطالعاتی 
است که باید دربارة آن وجود داشته باشد، نه عیار طالیی 
که فروخته شده پیش از تحویل کاال قابل اطمینان است 
و نه می توان دربارة وزن آن اطمینان حاصل کرد. فعالیت 
این گروه ها زیرزمینی است و فردی که از این گروه ها خرید 
به  دستش  شود،  خسارتی  دچار  که  صورتی  در  می کند، 
جایی بند نخواهد بود و باید بپذیرد که اطمینان نادرست و 

نشناخته ای داشته و کاری هم نمی تواند بکند. 
به هر روی، فضای مجازی به همان سرعتی که دنیای واقعی را پشت سر گذاشته و 
زندگی مجازی را به همراه آورده، در دنیای اقتصاد هم پیشرفت های خوبی داشته. 
حداقل توانسته بازاری را رقم بزند که از خرده فروشی تا عمده فروشی را در بر گرفته 
و سهم بسزایی از بازار در آینده ای نه چندان دور را به خود اختصاص داده است. 
بر همین اساس، همان طور که پیش از این نیز گفته شد، بسیاری از افراد فضای 
مجازی و دنیایی که در آن شکل گرفته را راهی برای رونق اقتصادی آینده می دانند. 
حتی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزة ICT، ارتباط میان توسعة 
ICT و توسعة اقتصادی کشورها یک رابطة دو سویه است. توسعة ICT از راه های 
مختلفی می تواند بر عملکرد کلی اقتصاد اثرگذار باشد. اول این که، پیشرفت در این 
بخش می تواند موجب افزایش تولید و بهبود بهره وری در خود بخش مربوطه شود، 
آن  کاربرد  آن که،  بهبود می بخشد. دوم  را  اقتصادی جامعه  که مستقیما عملکرد 
در بخش های دیگر و بهبود عملکرد بخش های استفاده کننده به طور غیرمستقیم 
افزایش درآمد سرانه  عملکرد اقتصادی جامعه را بهتر خواهد کرد. از سوی دیگر 
به عنوان شاخصی از رفاه جامعه، موجب افزایش تقاضای خدمات ICT و درنتیجه 
توسعه بخش می شود. این همان چیزی است که باعث شده اعتقاد بسیاری بر این 
باشد که فضای مجازی و دنیایی که رقم زده، راه رونق اقتصادی را به خود ختم 
کند و آیندة اقتصاد جهان را در دست بگیرد. باید این پیش فرض را جدی گرفت. 
ما آدم های این هزاره حتما به زودی بازاری جدید در اقتصاد خواهیم داشت، که به 
موازات بازار پول و بازار سرمایه  دارای کارکردهای اقتصادی است. بی جهت نیست 
باز کرده اند.  بازارهای دیجیتالی  که در کشورهای توسعه یافته اعتبار ویژه ای روی 
سرمایه گذاران ایرانی نیز باید از همین حاال به فکر این بازار جدید باشند. بازاری 
که آنقدر ارزش دارد تا سرمایه گذاران داخلی یک بار دیگر مجموعة تجاری بزرگی را 

اندیشه کنند که ویترین هایش را در اینتریت مستقر کرده است.  

با سایر  ایران  بازارها در  این  فعالیت 
به خصوص  جهان  کشورهای 

بسیاری  تفاوت های  پیشرفته  کشورهای 
آنالین،  دارد. سایت های رسمی خرید 

الکترونیک  لوازم  بازارهای  در  تقریبا 
و دیجیتال و در برخی موارد فروش 
خرید  سایت های  با  تشابهی  لباس، 

دارند آنالین در سایر کشورها 



بورس

رفع تحریم های تحمیلی از اقتصاد ایران بسیار سریع بازتاب مثبت خود را در بورس تهران 
نشان داد. شاخص ها در دو سال گذشته رکود سختی را تجربه کرده بودند اما بالفاصله بعد از 
لغو تحریم ها شاخص ها الک خود را شکستند و در دور صعودی قرار گرفتند. تا قبل از ظهر 
روز 12 بهمن ماه، شاخص ها 1360 واحد رشد کردند و به سقف 72 هزار رسیدند. این ارتفاع 
از آذرماه سال 93 بی سابقه بوده و می توان گفت که بورس حاال یک رکود عمیق را پشت 
سر گذاشته است. به طور حتم بازار سرمایه با این اتفاق وارد دور تازه ای از فعالیت می شود، 
که در آن سرمایه های بیشتری جذب این بازار خواهند شد. مدت زمان زیادی می شود که 
کارشناسان، مدیران و فعاالن اقتصادی به این درک رسیده اند که بورس باید محل اصلی 
جذب سرمایه ها و به طور طبیعی محل توزیع سرمایه ها میان فعالیت های مولد اقتصادی 
باشد اما گرفتاری های اقتصادی در چند سال گذشته و همچنین رکودی که گریبان بورس را 
گرفته بود، عمال کار را به جایی رساند که بازار سرمایه نقش قابل مالحظه ای در بهینه سازی 
فضای اقتصادی کشور نداشت. این وظیفه را در ظاهر بانک ها انجام می دادند اما بنگاه داری و 
کسب وکار آن ها در بازار عمال کار را به جایی رسانده بود که فعاالن مولد اقصادی سهمی از 
منابع آن ها در اختیار نداشتند. این دور باطل اقصادی درواقع عامل اصلی رویکرد به بورس 
و ارائة این تحلیل از سوی همة کارشناسان بود، که حاال دیگر بورس باید نقش اصلی را در 
اقتصاد کشور به عهده بگیرد. بعد از برجام و رفع تحریم ها، شاخص ها به گونه ای حرکت 
کردند که این امید  میان فعاالن اقتصادی کلید خورد و حاال دوباره این بحث راه افتاده است 
که برنامه ریزان اقتصادی باید هرچه سریع تر جای اصلی بورس و سرمایه گذاران بورسی را 

ايليا پيرولی

گپ وگفتی كوتاه با فعاالن بورس دربارة رشد شاخص ها 

بورس را بنگاه های 
سرمایه گذاری 

مدیریت کنند
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در محیط اقتصاد ایرانی باز کنند. به نظر می رسد باید به 
این گروه از کارشناسان حق داد. مدت های زیادی بود که 
شاخص ها همین که به 70 هزار نزدیک می شدند درجا 
می زدند ولی اکنون طی مدتی بسیار کوتاه، شاخص ها 
این  کنار  در  عبور کرده اند. چیزی که  از 70 هزار هم 
رشد شاخص ها خودنمایی می کند و به نظر می رسد برگ 
برندة اصلی در پوست اندازی بازار سرمایه را بر عهده دارد، 
بازگشت برخی از صاحبان سرمایه های ریزودرشت به بازار 
است. فعاالن بازار می گویند باید برای این اتفاق جشن 
گرفت، چون این بازگشت نوید زنده شدن دوبارة بازار 
بوده  به حدی  بازگشت سهام داران  را می دهد.  سرمایه 
که آن ها توانسته اند تمام عرضة حقوقی ها را در کیسة 
بازار به ما  از فعاالن  خود قرار بدهند. رضا مدنی یکی 

می گوید که سهام داران در ابتدای نخستین هفتة بهمن ماه 
با دست خالی به بازار آمدند اما در پایان این هفته با دست 
پر از بازار خارج شدند. به باور او بازار یک نفس عمیق 
کشیده است. حقوقی ها معموال در پایان سال به نقدینگی 
نیاز دارند، که آن را از طریق عرضة سهام تامین می کنند. 
امسال برخالف سال قبل حقوقی ها نیز از حضور خود 
در بازار و تالشی که برای جمع کردن نقدینگی داشتند 
راضی بودند. به عبارتی فصل تازه ای در بازار آغاز شده 
است، که گروه زیادی از سهام داران نگران حفظ این فضا 
در بازار هستند. ما با برخی از آن ها در تاالر بورس به 
گفت وگو نشستیم. حرف مشترک تمام آن ها نیاز بورس 
در شرایط فعلی به مدیریت عقالنی است، تا بتواند فضای 

موجود را پویا و پایدار کند.

ضرورت وجود مديريت كارآمد
رضا مدنی یکی از فعاالن بازار می گوید: »مدت ها می شد 
که فعاالن بازار در انتظار روزی بودند که سهام داران به 
بازار برگردند. مدیریت های غلط اقتصادی در چند سال 
گذشته باعث شد تا بسیاری از مردم سرمایه های خود را 
به بازارهای حاشیه ای و به مفهومی ساده تر به بازارهای 
موجود در پیاده روها و کنار خیابان بردند اما حاال بعد از 
آن که بورس هم شرایط رکودی شدیدی را تجربه کرده 
بود، این سرمایه گذاران به دلیل تغییر فضای اقتصادی 
به بازار برگشته اند. ما باید قدر این اتفاق را بدانیم، برای 
به شکل  دیگری  زمان  هر  از  بیش  باید  بورس  همین 
کارآمد مدیریت شود. این فضای موجود در بورس، تازه 
ابتدای راه پیشرفت است و با تحوالتی که در آتیة اقتصاد 
پیش بینی می شود، بورس نیز باید بتواند بیشتر از این 
خود را نشان دهد. منتهی باز هم تکرار می کنم که حتما 
تضمین  را  بورس  هوشمندانه حرکت  مدیریت  با  باید 
کنیم چون در آیندة نزدیک که فعالیت های اقتصادی در 
کشور شتاب می گیرند، بورس ها باید بیشتر از بانک ها در 
توزیع بهینة منابع دخیل باشند، از همین رو ضرورت دارد 
تا برنامه ریزان اقتصادی مدیریت بورس را تقویت کنند.«

بنگاه های سرمايه گذاری برنامه ريزی كنند
علی فالحی یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه معتقد است: 
»خوش بینی به بازار سرمایه برگشته است و شرایط فعلی 
بهترین زمان برای احیای بورس در اقتصاد کشور است. 
به نظر من باید قدر این زمان را بدانیم و برنامه ریزی برای 
بازار سرمایه را در اختیار گروه هایی قرار بدهیم که از 
زوایای بورس آگاه هستند و در سود و زیانش هم سهیم 
وابسته  بنگاه های  و  شبه دولتی ها  و  دولتی ها  شده اند. 
به  نمی توانند در شکل دهی  نهادهای غیرخصوصی  به 
به  خون رسانی  وظیفة  که  آزاد  نهادی  به عنوان  بورس 
عروق توسعه را بر عهده دارد، نقش موثری ایفا کنند. 
برای آن که دوباره سرمایه ها به بانک ها در قلب سپرده 
بازنگردند، شرکت های سرمایه گذاری باید در مدیریت و 
برنامه ریزی برای تقویت بورس، نقش پررنگی ایفا کنند. 
بدون دخالت گروه های سرمایه گذاری متکی به بخش 
بتواند  امید داشت که بورس  خصوصی، نمی توان زیاد 

شرایطی بهینه  را در بلندمدت حفظ کند.«
نوعی  به  نیز  سرمایه  بازار  فعاالن  دیگر  از  رضایی  امیر 

این نظر را تایید می کند. او می گوید: »مدت های زیادی 
می شود که تمام کارشناسان و مدیران و فعاالن بزرگ 
بورس از این مسئله که بانک ها باید وظیفة توزیع منابع 
را بر عهده داشته باشند، می نالند. البته آن ها حق دارند. 
بانک ها به دلیل دخالت های دولتی و رانتی نتوانسته اند 
یاری  اقتصاد مولد  و  تولید  به  باید و شاید  آن گونه که 
برسانند اما در بورس شرایط براساس رقابت و دادوستدهای 
واقعی اقتصاد رقم می خورد و سرمایه ها نیز بهترین محل را 
برای خود انتخاب می کنند. اما باوجود دانستن این موضوع 
هنوز اتفاقی نیفتاده است. به نظر من در شرایط پس از 
برجام مجبوریم به بورس بها بدهیم چون بدون وجود 
بورس شانس دستیابی به موفقیت اندک است. یعنی اگر 
اقبالی هم از سوی مدیران به بورس صورت گرفته است، 
به خاطر این اجبار است ولی شک نباید کرد که مدیران 
غیربورسی نمی توانند فضای بورس را به گونه ای مدیریت 
کنند که باری بزرگ و قابل تامل از روی دوش اقتصاد 
ایران در روزهای پس از تحریم بردارد. برای همین باید 
حتما بورسی های بزرگ، در برنامه ریزی برای کارکرد بهتر 

بورس، نقش تعیین کننده ای ایفا کنند.«

مديريت نقدينگی، راه موفقيت بورس
یک  در  نیز  بورس  فعاالن  از  دیگر  یکی  نادری  رضا 
شبکة اینترنتی می نویسد: »فعاالن بازار معتقدند ادامة 
گرو  در  سرمایه  بازار  مستمر  صعود  و  منطقی  روند 
مدیریت نقدینگی هایی است که صرفا به طور هیجانی و 
بی مطالعه و با تبلیغات وارد بازار شده اند،  اگر این دسته 
از نقدینگی ها از همین ابتدا مدیریت شود، با معضالتی 
که در سال 92 به آن دچار شدیم مواجه نخواهیم شد. 
این مدیریت می تواند از راه هدایت این پول ها به سمت 
با مدیریت  انجام شود، که  صندوق های سرمایه گذاری 
حرفه ای درست و سرمایه گذاری در شرکت های بنیادی 
با چشم اندازی روشن، ریسک بازار را برای آن ها کاهش 
داده و زمینه را برای سودآوری سهام داران فراهم خواهد 

آورد و به رونق و همچنین ثبات بازار خواهد افزود.«

از موقعيت ها به بهترين شكل استفاده كنيم
وقتی با فعاالن بازار سرمایه حرف می زنید، به این نتیجه 
این که  جز  ندارند  تقاضایی  هیچ  آن ها  که  می رسید 
مسئولین و برنامه ریزان اقتصادی از امکانات موجود به 
بهترین شکل موجود استفاده کنند. این درخواست آن ها 
بدون شک براساس تجربة همیشگی اقتصاد ایران به وجود 
آمده است. تجربه ای که نشان می دهد در بسیاری از مواقع 
اقتصاد ما بهترین توانایی را در خاکستر کردن موقعیت ها 
داشته است! اکنون نیز بورس بعد از مدت ها به جایی 
رسیده است که به نظر می رسد این نگرانی خود را به خوبی 
نشان می دهد. ما مدت هاست که می دانیم به بورس نیاز 
داریم و به این نتیجه رسیده ایم، برای این که منابع کشور 
هدر نروند و صرف فعالیت های مولد شوند بازار سرمایه باید 
رونق بگیرد اما باوجود قدمت این آگاهی، هنوز نتوانسته ایم 
آن طور که باید رویای فوق را به واقعیت برسانیم. برای 
همین فعاالن بورس می گویند که بنگاه های سرمایه گذاری 
باید نقش اصلی را در طراحی مسیر و نقشة راه بورس ایفا 

کنند. اما آیا این اتفاق رخ می دهد؟

مدت ها می شد که فعاالن بازار در 
انتظار روزی بودند که سهام داران به 
غلط  مدیریت های  برگردند.  بازار 

باعث  اقتصادی در چند سال گذشته 
از مردم سرمایه های  تا بسیاری  شد 
خود را به بازارهای حاشیه ای و به 

موجود  بازارهای  به  ساده تر  مفهومی 
اما  پیاده روها و کنار خیابان بردند  در 
از آن که بورس هم شرایط  حاال بعد 

رکودی شدیدی را تجربه کرده بود، این 
فضای  تغییر  دلیل  به  سرمایه گذاران 

برگشته اند بازار  به  اقتصادی 
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مدرن  مناسبات  و  تکنولوزی ها  امروز،  دنیای  در 
باعث شده است تا دادوستدهای اقتصادی با سرعت 
گردش  خاطر  همین  به  و  شود  انجام  بیشتری 
بیشتری  شتاب  جهان  در  نیز  سود  تولید  و  سرمایه 
بوروکراسی های  و  تکنولوژی ها  این  است.  کرده  پیدا 
نوین جهانی همة کشورها را به سمت خود کشانده 
کشوری  گفت  جرات  به  می توان  نحوی که  به  است. 
در جهان وجود ندارد که بخواهد بدون بهره بردن از 
اقتصاد شود.  تعامل جهانی  وارد  روز،  تکنولوژی های 
درواقع جدا ماندن از قافلة دادوستدهای نوین معنایی 
رقابت  عرصة  در  ماندن  جا  و  اقتصادی  جز شکست 
جهانی ندارد. فعاالن اقتصادی نیز هرکدام بر اساس 
این مناسبات  با  ماهیت و دایرة عملکردی که دارند 
جدید آشنا هستند. اما آن گروه از فعاالن اقتصادی 
که  می دانند  می کنند،  فعالیت  در حیطة جهانی  که 
جهانی،  مدرن  فعل وانفعاالت  به  بودن  وصل  بدون 
فقدان  این  باشند.  داشته  نمی توانند تحرک مطلوبی 
انباشته  و  آسیب  باعث  نیز  درنهایت  مطلوب  تحرک 
این مناسبات مدرن در  از  شدن زیان می شود. یکی 
در  تحمیلی  تحریم های  است.  امروز سوئیفت  دنیای 
و  ایران  اقتصاد  تا  بود  باعث شده  چند سال گذشته 
جا  سوئیفت  ارتباطی  از خط  بانک ها  آن ها  راس  در 
فعالیت های  نصیب  تعللی  دلیل  همین  به  بمانند، 
برون مرزی اقتصاد ایران شد، که پیامد آن دور ماندن 
از موقعیت رقبا و درنهایت زیان بود. به تازگی و بعد از 
رفع تحریم ها، جریان سوئیفت یک بار دیگر به اقتصاد 

و شبکة مالی ایران وصل شده است. 
برای  خوبی  خبر  حتما  اتفاق  این 

از  قبل  است.  داخلی  سرمایه گذاران 
به طور  است  بهتر  خبر،  اصل  به  پرداختن 

داشته  سوئیفت  معنای  به  نگاهی  مختصر 
باشیم.

سوئيفت چيست؟
آن طور که شبکه های متعدد اقتصادی به شکلی مشترک 
تعریف کرده اند، سوئیفت )swift( انجمن ارتباط مالی 
بین بانکی بین المللی است، که از حروف اول عبارت 
 The Society For Worldwide Interbank"
مشتق    "Financial Telecommunication
به  و  است  بلژیک  کشور  در  آن  مرکز  و  است  شده 
می کند.  فعالیت  تعاونی  شکل  به  و  موسسه  صورت 
اواخر  در  به ویژه  دوم،  جهانی  جنگ  خاتمة  از  بعد 
به  شروع  به سرعت  جهانی  تجارت   ،1950 دهة 
عملیات  حجم  آن  موازات  به  و  کرد  رشدوشکوفایی 
رعایت  لیکن  یافت،  گسترش  بانکی  بین  بین المللی 
بین  محاورات  در  بین المللی  استانداردهای  نکردن 
و  بین المللی  پرداخت های  در  آشفتگی  باعث  بانکی، 
افزایش هزینه های بانکی شده بود. از این رو در اوایل 
دهة 1960 حدود 60 بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی 
به این فکر افتادند که چگونه می توان پیام های بین 
که  کرد  استاندارد  و  طرح ریزی  نحوی  به  را  بانکی 
همراه  به  را  بین المللی  بانکی  سیستم  اتوماسیون 

داشته 
باشد.

دسامبر  در 
هفت   ،1967 سال 

آمریکا،  کشورهای  از  معتبر  بانک 
اتریش، انگلستان، دانمارک، سوئیس، فرانسه و هلند 
مطالعه ای را شروع و در سال 1971، 73 بانک از این 
کشورها هزینة مطالعه را تقبل کردند. این مطالعه به 
همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول 
کشید و نتایج آن در سال 1972 ارائه شد. درنهایت 
در ماه می 1973 سوئیفت با عضویت 239 بانک از 
15 کشور در شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل 

پایتخت کشور بلژیک تاسیس شد.

سوئيفت كد چيست؟
عالمت  نوع  یک   )Swift Code( سوئیفت کد 

انحصاری برای شناسایی بانک ها است.
این کد برای انتقال وجه بین بانک ها، خصوصا انتقال 

ما جهانی تر 
می شویم

بازگشت 9 بانک ايرانی به شبكة سوئيفت

بانکداری
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وجه بین المللی و ارسال حوالة ارزی استفاده می شود، 
به  سوئیفت  بستر  از  استفاده  با  بانک ها  همچنین 

یکدیگر پیغام می دهند.
کد سوئیفت از 8 الی 11 کاراکتر تشکیل شده است، 
زمانی که کد سوئیفت 8 رقمی داده می شود، منظور 

بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده 
است.

چهار کاراکتر اول کد سوئیفت: معرف کد بانک است، 
که تنها می تواند حروف باشد.

دو کاراکتر دوم: معرف کشور بانک است، به طور مثال 
برای ایران IR است.

بانک  مکانی  موقعیت  کد  سوم:  کاراکتر  دو 
است.

سه کاراکتر آخر: کد شعبه بانک است که 
بدون این کد نیز شمارة سوئیفت کامل 

است و این مورد انتخابی است

مزايای سوئيفت
به  سوئیفت  چشمگیر  رشد 
خاطر مزایای بی شمار آن است، 
که از جمله این مزایا می توان 
اشاره  آن  سرعت  و  امنیت  به 

کرد.
نحوی  به  سیستم  استاندارد: 
با  که  است  شده  طرح ریزی 
شبکة  طریق  از  پیام  ارسال 
سوئیفت امکان برقراری ارتباط 
بین رایانه های دو بانک و انجام 
کلیة مراحل حسابداری از قبیل 
بدهکار  و  بستانکاری  عملیات 
تهیة  زیربط،  حساب های  کردن 
صورت حساب و صورت مغایرت بدون 
دخالت نیروی انسانی امکان پذیر بوده و 
روز کاری بعد، کلیة اقدام باز حساب های 
ارزی مشخص و امکان رفع مغایرت ها به طور 

سریع فراهم خواهد بود.
قابلیت اطمینان: طراحی سیستم سوئیفت به نحوی 
و  است  اندک  بسیار  آن  در  اشتباه  درصد  که  بوده 
به طور  پیام  مشخصة  که  صورتی  در 
صحیح و مطابق با استانداردها تنظیم 
آن خودداری  قبول  از  نشود، سیستم 
که  می کند  ادعا  سوئیفت  می کند. 
اطمینان  قابل  درصد   99/99 حدود 
مفقود  ادعا  این  وجودی  علت  است. 
اول  از  سوئیفتی  پیام  یک  نشدن 
تاسیس در این شبکه است. بنابراین با 
به  قابلیت اطمینان  پیام ها  حجم زیاد 

سیستم نزدیک به صد درصد است.
امنیت: پیام های مبادله شده به صورت 
خودکار مخابره می شوند و متن پیام ها 
تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم 
است و دسترسی به پیام ها توسط افراد 

غیرمجاز میسر نیست.
سرعت: سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار 
باال است. ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد 
و به محض ارسال آن از طریق شبکة سوئیفت توسط 

آخرین امضای مجاز، بالفاصله پیام تحویل سوئیفت 
می شود.

سال  در  سوئیفت،  شبکة  در  ایران  عضویت  طرح 
ارائه  ایران  مرکزی  بانک  کارشناسان  توسط   1364
شد اما با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به 
فرجام نرسید تا این که در سال 1369، بانک مرکزی، 
پس  و  داد  قرار  خود  کار  دستور  در  را  موضوع  این 
ایران در این خصوص،  بانکی  از آماده سازی سیستم 
تقاضای خود مبنی برعضویت خود را در اواخر 1370 
ارائه داد. در آذر 1371، درخواست ایران پذیرفته شد 
همراه  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  و 
به  سپه  و  ملت  تجارت،  ملی،  صادرات،  بانک های 

عضویت این شبکه درآمدند.
با اوج گرفتن بهانه سازی غرب دربارة برنامة هسته ای 
ایران، شبکة سوئیفت ایران از شنبه 27 اسفند 1390 

در راستای تحریم های اروپایی قطع شد.

9 بانک ايرانی دوباره با سوئيفت 
همراه می شوند

بعد از تمام شدن ماجرای تحریم ها، بحث های زیادی 
تحریم  پایان  از  نوعی  به  هرکدام  که  داشت  وجود 
را  اخبار  این  تحلیل گران  می دادند.  خبر  سوئیفت 
ارزیابی  ایران  اقتصاد  برای  اتفاقات  بهترین  از  یکی 
می کردند. در بیرون از مرزهای کشور نیز رسانه های 
متعددی از چنین اقدامی با عنوان برگ برندة اقتصاد 
می گفتند.  سخن  تحریم  از  بعد  روزهای  در  ایران 
هرچه بود به نظر می رسید با سوئیفت سرعت انتقال 
می یافت  افزایش  آنقدر  ایران  اقتصاد  مالی  داده های 
که از این طریق فعاالن اقتصادی ایران می توانستند 
با تحرک پذیری مطلوب تری در مقابل رقبای خود به 
بانک  رئیس کل  ولی اهلل سیف،  به تازگی  صف شوند. 
مرکزی خبر داد که 9 بانک ایرانی به صف سوئیفت 

پیوسته اند.
او گفت: 9 بانک ما سوئیفت نداشت که به این ترتیب 
بانک های  اما  می شود  حاصل  آن ها  سوئیفت  اتصال 
غیرتحریمی ما سوئیفت داشتند و از روز اجرای برجام 

از آن استفاده می کردند.
ولی اهلل سیف افزود: از فردای روز برجام، گشایش های 
ال سی انجام می شود و با توجه به وضع سوئیفت هیچ 

بانک ایرانی در گشایش ال سی مشکلی ندارد.
توسعة  کارگران،  رفاه  تجارت،  مرکزی،  بانک های 
و  ملت  صنعت ومعدن،  پست بانک،  سپه،  صادرات، 
ملی در فهرست رفع تحریم سوئیفت قرار گرفته اند. 
این 9 بانک و در راس آن ها بانک مرکزی، هدایت 
اصلی شبکة بانکی کشور را بر عهده دارند. بر همین 
مالی  نقل وانتقال  به زودی  که  می رود  انتظار  اساس 
شبکة  با  ایران  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
شود.  انجام  بیشتری  سرعت  با  اقتصاد  جهانی 
اتفاقی که اگر رخ دهد، به قول یکی از تحلیل گران 
آن چیزی که هستند  از  بیشتر  ایرانی ها  فرانسوی، 

می شوند. جهانی 

در دسامبر سال ۱۹۶۷، هفت بانک معتبر از کشورهای 
آمریکا، اتریش، انگلستان، دانمارک، سوئیس، فرانسه و 

هلند مطالعه ای را شروع و در سال ۱۹۷۱، ۷۳ بانک از این 
کشورها هزینة مطالعه را تقبل کردند. این مطالعه به 

همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول 
کشید و نتایج آن در سال ۱۹۷۲ ارائه شد. درنهایت در ماه 
می ۱۹۷۳ سوئیفت با عضویت ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در 
شهر La Hulpe در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور 

بلژیک تاسیس شد
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له مقا

چكيده
به شدت  سازمان ها  آنچه  کنوني،  عصر  پیش بیني  غیرقابل  و  بی ثبات  فضاي  در 
نوآوری و خالقیت  بدون  امر  این  و  رقابتي است  نیازمندند؛ کسب مزیت  آن  به 
میسر نمي شود. یکي از مهم ترین اقداماتی که شرکت هاي برتر به منظور گسترش 
و  زیرمجموعه  واحدهای  در  نوآوري  تحریک  انجام می دهند،  نوآوري  و  خالقیت 
مقولة  در  خویش  انسانی  نیروی  تشویق  درنهایت  و  نوآورانه  فعالیت های  توسعة 
و  مي پردازد  نوآوري  مباني  و  مفاهیم  تعریف  به  ابتدا  مقاله  این  است.  نوآوری 
و درنهایت مدل هاي مختلف  پرداخته  نوآوري  انواع  و  ابعاد  و  به ضرورت  سپس 
برای  الزم  تمهیداتی  که  هدف  این  با  می کند؛  تشریح  را  سازمان  در  نوآوري 
فرهنگ  نهادینه سازی  نوآوری،  تحقق  جهت  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 

خالقیت و نوآوری، توسعة روش ها و رویکردهای ارتقای نوآوری فراهم شود. 
کلیدواژه: نوآوری، سرمایه های انسانی، کارآفرینی

١- مقدمه
پیچیدگی،  اطمینان،  عدم  بودن،  پیش بیني  غیرقابل  تغییرپذیري،  بی ثباتي، 
جهانی سازی و تغییرات فزایندة فناوری از ویژگی های عصر کنوني است. تغییرات 
در محیط بیروني؛ در ابعاد گوناگون با گام هاي سریع رخ مي دهد. اشکال جدید 
رقابت، جهاني سازي بازارها و زنجیره هاي تامین، جهش هاي فناوری، ظهور صنایع 
جدید، گرایش های جمعیتي، تغییرات در نیروي کار و بازي هاي قدرتي جغرافیاي 
در محیط خارجي،  فراگیر  تغییرات  این  تغییرات هستند.  این  از جملة  سیاسي 
تغییر دائمي و سریع در سازمان را تقاضا مي کند. مدیریت باید به این تغییرات 
پاسخ دهد و با این دو گزینة اجباری مواجه می شود: تغییر کند یا نابود شود. طی 
زمان، سازمان های غیرخالق از صحنه محو می شوند و اگرچه ممکن است در یک 
مقطع از عمر خود موفق باشند ولی سرانجام مجبور به تعطیلی یا تغییر سیستم 
خواهند شد. بر این اساس؛ بسیار ضروری است که در دنیایی با شرایط متغیر و 
پویا و در شرایطی که تولید کاال و ارائة خدمات، دیگر هنر نیست و بلکه درست 
ارائه کردن و فروختن هنر است، سازمان ها باید یا از خالقیت و نوآوری بهره گیرند 

یا از قبل خود را از صحنة رقابت حذف شده بدانند.
جاری  فعالیت های  در  نوآورانه  تغییر  شرایط؛  این  تحت  سازمان  یک  موفقیت 
سازمانی و به ویژه رهبری و حاکمیت شرکتی به سبک ادارة سازمان های هزارة 
و  تدوین  سازمان ها؛  بیشتر  دغدغة  مهم ترین  امروزه  می سازد.  ضروری  را  سوم 
پیاده سازی استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آن ها را در شرایط متحول و 
پیچیدة محیطی، تضمین کند. در چنین فضایي، آنچه سازمان ها به شدت به آن 

نیازمندند تا بتوانند در بازارهاي پویا و پیچیدة امروزي جایگاهي داشته باشند و 
براي خود کسب مزیت رقابتي کنند؛ توان تولید محصوالت جدید و ارائة خدمات 
امر  این  و  امروزي است؛  بازارهاي متغیر  رقابت در  قابل  و  و منحصربه فرد  نوین 
میسر نمی شود، مگر با نوآوري و خالقیت مدیران و نیز ارتقای خالقیت و نوآوری 
بدیهی است  بالندگي سازمان(.  و  یکدیگر در جهت رشد  )با کمک  در کارکنان 
که تولید ثروت به واسطة نوآوري ممکن مي شود و این مسئله رابطة مستقیمی با 
چگونگي نهادینه کردن خالقیت ونوآوري و هماهنگ کردن آن با اهدف سازماني 

جهت تدوین و اجراي استراتژي هاي رقابتي موثر در سازمان را دارد. 
 

٢- تعريف نوآوری
نوآوری ریشه در واژة التین Innovare دارد، که معنای لغوی آن »ایجاد یک 
چیز جدید« است. اما باید دقت کرد که نوآوری با اختراع متفاوت است. نوآوری به 
معنای فرآیند تبدیل فرصت به ایده های جدید، و رساندن ایده های جدید به کاربرد 
عملي گسترده است. وزارت بازرگانی وصنعت انگلستان نوآوری را  بهره برداری از 
ایده های جدید می داند. اختراع تنها اولین گام در فرآیند طوالني تبدیل ایده های 
امر  این  اما  افراد مخترعان خوبي هستند  به کاربرد گسترده است. برخي  خوب 

لزوما به موفقیت تجاری نمي انجامد.
مورس که به عنوان پدر تلگراف شناخته مي شود، تنها کدی را اختراع کرد که صرفا 
شامل نام خودش بود و باقي ماجرا حاصل تالش دیگران بود. اما او مهارت های 
بازاریابي و سیاسي خود را به کار گرفت و در مدت پنج سال، پنج هزار مایل خط 
تلگراف در آمریکا ایجاد شد. مخترع جاروبرقي فردی به نام موری اسپلنگر بود؛ اما 
اسپلنگر نمي توانست این اختراع را به بازار برساند. کسی که آن را به بازار رساند؛ 
یک تولیدکنندة محصوالت چرمي بود که چیزی از جاروبرقي نمي دانست. نام او 
هوور بود. اینکت3 از موفق ترین شرکت های سازندة قایق های پرسرعت در جهان 
است و هم اکنون نیمي از بازار جهاني این حوزه را تصاحب کرده است. این شرکت 
(واقع در  افتادة هوبارت  قایق راني کوچک در شهر دور  از یک شرکت  را  کارش 
تاسماني(، در سال 1975 شروع کرد. صاحب شرکت توانست پس از فرو ریختن 
او سپس  انتقال روی رودخانه استفاده کند.  تقاضای فزایندة  از  این منطقه،  پل 
برای ایجاد تمایز از رقبا ،طی مسیر به مسافران نوشیدني مي فروخت. او سپس 
شرکت اینکت را پایه گذاری کرد و نوآوری و تمایز را سرلوحة کار خود قرار داد. 
اینکت توانست یک شرکت کوچک قایقراني از یک محل دورافتاده را،  به بازار 

جهانی قایق های تندرو تبدیل کند.
که  تفکری  نوع  هر  از  است  عبارت  خالقیت  که  است؛  فوکس معتقد  هربرت 
مسئله ای را به طور مفید و واضح حل کند. اریک فروم  نیز معتقد است؛ خالقیت 

نوآوریدرشرکتها؛
تعاریف،مفاهیمومدلها

دكتر اصغر ابن الرسول1، 
دكتر شهرام قبادی2

)معاونت طرح و برنامة 
شركت سرمايه گذاری 

خوارزمی(
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توانایی دیدن )آگاه شدن( و پاسخ دادن است. کایزر تعریف عمومی تری نسبت به 
خالقیت ارائه کرده است؛ خالقیت عبارت است از به کارگیری توانایی های ذهنی، 
برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. نوآوری؛ ایده ها را  با زندگی همراه کرده و 
به عنوان یک پدیدة حاضر در تمام شئونات زندگی جلوه نمایی می کند. نوآوری 
تازه است. پیتر دراکر معتقد  نو و  ایده های  افکار و  به معنای کاربردی ساختن 
منابعی  مي آفریند،  تازه  ثروتي  آن،  با  کارآفرین  که  است  ابزاري  نوآوري  است؛ 
برای تولید ایجاد مي کند یا به منابع موجود، موهبت »ثروت آفریني« مي بخشد. 
نوآوري فرآیند گردآوري هر نوع ایدة جدید و مفید براي »حل مسئله« است و 
شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجراي ایده هاي جدید در فرآیند، محصوالت و 
خدمات است )کنتر(. نوآوري، توسعه و اجراي »ایده هاي جدید«؛ توسط افرادي 
انجام پذیر است، که در یک زمینه با هم در ارتباط متقابل هستند )ون دوون(. 
است)کویین(.  »عمل«  به  ایده  یک  تبدیل  و  تحویل  اولین  معنای  به  نوآوري 
نوآوري ارائة ایدة جدید و مفید به »بازار« و به  کاربردن نوآوری در سازمان؛ براي 
تولید ارزان تر و بهتر محصوالت و کسب موثرتر مشتریان یا استفادة موفقیت آمیز 

تجاري از یک اختراع است)پیتر جوستی(. 
از آنچه گفته شد، مشخص است که نوآوری به معنای عملی کردن ایده های نو و 
تبدیل آن به خدمت یا محصول قابل عرضه و فروش است اما خالقیت فقط تولید 
ایده و مفهومی جدید است. فرآیند استفاده از ابتکار یا اختراع جدید در کسب 
ارزش افزوده را نوآوري می گویند. نوآوری یعنی به وجودآوردن هرگونه محصوالت 
یا خدمات جدید یا هر نوع تغییر قابل مالحظه در محصوالت و خدمات کنوني. 

3- ضرورت نوآوری
روندهای کلیدی در فضای پرتالطم عصر حاضر، ایجاب می کند که سازمان ها به 
ارائة جایگزین جدید برای  از نوآوری،  سمت نوآوری گرایش پیدا کنند. منظور 
و  بودن  »جدید  نوآوری  اصلي  ویژگي  است.  موجود  ابزار  و  محصول  یا  فناوری 
تغییر« است. مهم ترین روندهای کلیدی در عصر حاضر که ضرورت ایجاد نوآوری 

در سازمان ها را اجتناب ناپذیر می کند، عبارتند از:
مجازی شدن بازار: گسترش روزافزون بازارهای مجازی و مبتنی بر اینترنت

فناوری  وسیع  بسترهای  اجتماعی:  شبکه های  و  فناورانه  زیرساخت های  توسعة 
اطالعات و پهنای باند باال و ابزارهای مدل سازی و شبیه سازی

و  تولیدکننده  بین  مرز  رفتن  بین  از  و  نوآوری همگانی  فعال:  کاربران  پیدایش 
مصرف کننده

سرتاسر  در  آن  متنوع  بخش های  و  بازارها  روزافزون  گسترش  بازار:  چندپارگی 
جهان

دانش  خلق  برای  دالر  تریلیون  یک  ساالنه  هزینة  دانش:  تولید  گرفتن  سرعت 
جدید

جهان،  نقاط  اقصی  در  دانش  تولیدکنندگان  افزوده شدن  دانش:  جهانی  توزیع 
به خصوص قدرت های جدید مانند ایران و برزیل

کاهش زمان عرضة محصوالت جدید در بازار

4- انواع نوآوري
نوآوري  فرآیند،  نوآوري  محصول،  نوآوري  دارد:  وجود  نوآوري  اصلي  نوع  چهار 

بازاریابي و نوآوري مدیریت.
نوآوري محصول؛ به محصوالت یا خدمات جدید یا ارتقاي محصوالت یا خدمات 
می انجامد. نوآوري فرآیند؛ به فرآیندهاي بهبودیافته در سازمان، براي مثال در 
منابع  مدیریت  تولید،  برنامه،  و  طرح  سرمایه گذاری،  مانند  عملیاتی  بخش هاي 
انساني، امور مالي و ... منتهی می شود. این نوآوري بر بهبود اثربخشي و کارایي 
تاکید می کند. نوآوري بازاریابی؛ به کارکردهاي بازاریابي، تبلیغ، قیمت گذاري و 
توزیع و همچنین دیگر کارکردهاي محصول و خدمات همچون فعالیت هایی مانند 
بسته بندي یا تبلیغات مربوط مي شود. نوآوري مدیریت؛ روش مدیریت سازمان را 
بهبود مي بخشد. بررسي سازمان هاي موفق؛ حاکي از آن است که این سازمان ها 
در مقایسه با سازمان هایی که موفقیت کمتری دارند، محصوالت و ایده هاي جدید 
بهره  به شکل کارآمدتر و موثرتری  از منابع خود  را طراحي مي کنند،  بیشتري 
عرضه  فروش  براي  و  تبلیغ  را  خود  محصوالت  به صورت خالق تري  مي گیرند، 
به  نوآوري  زماني یک  بنابراین  برخوردارند.  اثربخش تري  مدیریت  از  و  مي کنند 
تحقق مي پیوندد، که محصول یا خدمت جدید وارد بازار شود )نوآوري محصولي(، 

در  نوآوري ها  بنابراین  فرآیندي(.  )نوآوري  شود  به کارگرفته  تولید  فرآیند  در  یا 
برگیرندة مجموعه اي از فعالیت هاي علمي، تکنولوژیکي، سازماني، مالي و تجاري 

هستند که به یکي از شکل های زیر ظاهر مي شوند:
معرفي و تجاري کردن محصول یا خدمت جدید

 بهبود اساسي در کارکرد و کاربرد محصوالت و خدمات موجود
ایجاد فرایند جدید )تولیدی یا خدماتی( 

بهبود اساسي در فرایندهاي موجود
ایجاد بازار جدید، گسترش و نفوذ در بازارهای جدید
ایجاد تغییرات اساسي در ساختارهاي سنتی سازماني

4- تفاوت نوآوری با ساير مفاهيم
معموال واژة نوآوری با مفاهیمی همانند خالقیت، تغییر، ابتکار، اختراع، کارآفرینی 
که  معتقدند  محققان  بیشتر  اما  می شود،  استفاده  مترادف  به  شکل  اشتباه  به 
اصطالح نوآوری باید جدا از مفاهیم ذکرشده مدنظر قرار گیرند، زیرا دارای معنی 
و تعریف جداگانه و منحصربه فردی است. در ادامه به مفهوم نوآوری با هریک از 

این اصطالحات پرداخته می شود تا مرزبندی مشخصی بین هریک بیان شود.

4-١- نوآوري و خالقيت
خالقیت و نوآوري آن چنان با هم عجین شده اند که شاید ارائة تعریفي مستقل 
از هرکدام دشوار باشد. ولي براي روشن شدن ذهن مي توان آن ها را به گونه اي 
متوجه  بیشتر  خالقیت  موجود،  تعریف های  براساس  کرد.  تعریف  هم  از  مجزا 
تولید ایده هاي نو و جدید است ولي نوآوري به مرحله اي منتهي مي شود که ایده 
یا محصول ناشي از آن به بازار راه مي یابد، در بازار مي ماند و تاثیري اجتماعي 
جنس  از  نوآوري  و  است  قابلیت  جنس  از  خالقیت  مي کند.  ایجاد  اقتصادي  ـ 
محصول. هر انسان خالقی لزوما نوآور نیست ولیکن یک شخص نوآور یا خالق 

است یا از خالقیت دیگران بهره می برد.
خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید است، در حالی که نوآوری عملی 
اندیشه و فکر جدید است.  نوآوری به معنی به کارگیری تفکرهای  ساختن آن 
جدید ناشی از خالقیت است، که در یک سازمان می تواند به صورت یک کاالی 
جدید یا خدمت جدید یا راه حل جدید برای انجام کارها باشد. خالقیت اشاره به 
قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار 
تازه و نو است. تمایز این دو به این صورت است که؛ اندیشه ای که خلق می شود، 
عالوه بر بدیل بودن برای نوآوری باید در عمل نیز قابل اجرا باشد و افراد باید 

بتوانند ایجاد را به نوآوری تبدیل کنند. بنابراین:
مي تواند  نوآوري  است.  خالقیت  از  ناشي  نوین  ایده هاي  به کارگیري  نوآوري، 
خالقیت  حالي که  در  باشد،  کاري  انجام  براي  جدید  راهي  یا  خدمت  محصول، 

توانایي و قدرت ایجاد فکر یا ایدة جدید و نو است.
خالقیت یعني تولید اندیشه هاي جدید با استفاده از اندیشه هاي قبلي، در حالي که 
در نوآوري از اندیشه هاي تولیدشده استفاده مي شود. در ریشة هر نوآوري، یک 

فکر خالق پنهان است.
خالقیت به معناي ترکیب ایده ها در یک روش منحصربه فرد یا ایجاد پیوستگي 
بین ایده هاست، در حالي که نوآوري گرفتن ایدة خالق و تبدیل آن به محصول، 

خدمات و روش هاي جدید عملیات است.

4-٢- نوآوري و تغيير
هر نوآوري تغییر است ولي هر تغییري، نوآوري نیست. تغییر مفهومي عام است 
که بر ایجاد چیزهاي جدید و متفاوت با گذشته داللت دارد. به این ترتیب و با 
توجه به تعریف های قبلي، مي توان گفت که نوآوري نوعي تغییر داراي تشخص 
است، که با تغییر به معني عام تفاوت دارد. تعاریف زیر به همین موضوع اشاره 

دارند:
تغییر؛ یعني ایجاد هر آنچه با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوري ایجاد ایده هایي 
است که براي سازمان جدید باشد. بنابراین تمام نوآوري ها منعکس کنندة تغییر 

هستند اما تمام تغییرات، نوآوري نیستند.
نوآوري؛ استعداد و توانایي تغییر یا انطباق را به وجود مي آورد.

نوآوري؛ ایجاد و توسعة کاال، خدمات یا فرآیند جدید است که خود از ایده هاي نو 
منتج مي شود. این نوآوري؛ براي صنعت، بازار و محیط جدید است و به تغییر و 
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انطباق بهتر با شرایط محیطي منجر مي شود.
تغییر سازماني با جرقه زدن یک فکر یا رفتار جدید، توسط سازمان روي مي دهد 
اما نوآوري سازماني؛ شکل گرفتن یک ایده یا رفتار است که براي وضعیت جاري 
ایده  این  اولین سازماني که  بازار و محیط کلي سازمان، جدید است.  سازمان، 
تقلید  که  سازماني  و  مي شود  گرفته  نظر  در  نوآور  به عنوان  مي کند،  معرفي  را 

مي کند، یک تغییر ایجاد کرده است.

4-3- نوآوري و اختراع
هم  با  دو  این  حالي که  در  مي شود،  گرفته  اشتباه  نوآوري  با  گاهي  نیز  اختراع 
قاعدة  از  آن  وقوع  که  است،  بشر  تخیل  قوة  و  نبوغ  نتیجة  اختراع  متفاوتند. 
خاصي پیروي نمي کند. به اختراع مي توان به چشم یک رویداد مقطعي نگریست؛ 
نوآوري اختراع است.  ابزارهاي  از  نوآوري یک فرآیند است و یکي  در حالي که 
اختراع؛ پدیدة بدون سابقه و غیرقابل انتظار است. اختراع را به صورت زیر تعریف 

کرده اند:
اختراع مي تواند  بدیع.  فناوري  یا یک  مفهوم  از خلق یک  است  عبارت  اختراع 
یک محصول، یک فرآیند، یا سامانه اي باشد که قبال ناشناخته بوده است. کلمة 
اختراع به تازه بودن در سطح جهان اشاره دارد. اختراع نتیجة نبوغ و قوة تخیل 
بشر است، که وقوع آن از قاعدة خاصي پیروي نمي کند. اختراع گاهي به صورت 
اتفاقي و گاهي در پي سعي و خطا براي برطرف کردن یک نیاز صورت مي گیرد. 

در دنیاي جدید، بیشتر اختراعات در پي اکتشافات علمي رخ مي دهند.
اختراع عبارت است از ایده، مفهوم، تکنیک، وسیله یا فرآیند جدیدي که تجاري 

نشده باشد.
اختراع یعني کشف ناگهاني چیزي که تا آن زمان ناشناخته بوده و براي به وجود 
آوردن نوآوري، اختراع یک شرط ضروري است. البته به دلیل هزینه و ریسک 

موجود در نوآوري، هر اختراعي به نوآوري منجر نمي شود.
یکسان  دو  این  ولي  است  برقرار  اختراع  و  نوآوري  بین  نزدیکي  رابطة  هرچند 
نیستند. به اختراع مي توان به چشم یک رویداد مقطعي نگریست، در حالي که 
نوآوري یک فرایند است. وقوع اختراع، به فراواني نوآوري نیست و معموال بعد 
از هر اختراع، چندین نوآوري صورت مي گیرد. نوآوري بر رابطة بین یک ایده و 

تجاري شدن یا کاربردي شدن آن ناظر است.
از این تعاریف مي توان دریافت اختراع بر موضوع پدید آوردن ایده، وسیله، فن 
یا فرایند جدید تکیه دارد ولي به بحث تجاري سازي آن ارتباطي پیدا نمي کند. 
درواقع ما شاهد بسیاري از اختراعات هستیم که هیچ گاه به بازار راه نیافته اند و 
در بهترین حالت در موزه ها به نمایش درآمده اند. بسیاري از آن ها نیز به تدریج 

به دست فراموشي سپرده شده اند.

4-4- نوآوري و دانش
نوآوری و دانش دو اصطالحند که بسیار به یکدیگر مرتبط هستند. نوآوری کلید 
خلق دانش سازمانی است. فرض ما یک دایره است که چرخشی اجباری بین 
دانش، نوآوری و مزیت رقابتی ارائه می دهد. دانش برای نوآوری مورد نیاز است، 
نوآوری برای مزیت رقابتی مورد نیاز است و دوباره نوآوری منجر به ایجاد دانش 
جدید می شود و این بدان معناست که مزیت رقابتی حاصل می شود. خلق دانش 
جدید با تولید ایده های جدید آغاز شده و در ادامه حمایت از این ایده ها توسط 

شبکه های تیمی منجر به ادغام و یکپارچه سازی دانش می شود.

4-5- نوآوري و كارآفرينی
نوآوری ذاتا با کارآفرینی مرتبط است. کشف فرصت ها و بهره برداری هوشمندانه 
از آن ها از راه خلق محصوالت و روش های جدید، جوهرة نوآوری است. کارآفرینان 
در عین مخاطره جویی، دارای قدرت محاسبه گری هستند. نوآوري؛ فرایند دریافت 
فکر خالق و تبدیل آن به محصول، خدمات یا شیوهاي نو براي انجام کارهاست 
. نوآوري ناشي از خالقیت است و به عمل آوردن فکر بدیع را نوآوري گویند. 
فرانسوي  واژة  از  ،که  است   Entrepreneurship واژة   ترجمة  کارآفرینی 
تعریف  است.  شده  گرفته  کاري  شدن  عهده دار  معناي  به   Entreprendre
عام کارآفرینی عبارت است از راه اندازی کسب وکار جدید یا ایجاد یک سازمان 

جدید، که نوعا همراه با خطرپذیری و عدم 
قطعیت است. در تعریف خاص کارآفرینی، 
شناسایی  و  ارزش آفرینی  چون  مباحثی  بر 
خاص  تعریف  بنابراین  و  می شود  تاکید 
کارآفرینی عبارت است از: فرآیند شناسایی، 
فرصت های  از  بهره برداری  و  پی گیری 
شناخته شده به منظور حداکثرسازی ارزش 
ناشی از آن هاست. کارآفریني فرایندي است 
مختلفي  مجموعه هاي  و  محیط ها  در  که 

اتفاق می افتد و به شکل تغییر در نظام اقتصادي از راه نوآوري هاي افرادي که به 
فرصت هاي اقتصادي واکنش نشان مي دهند، رخ مي دهد و موجب ایجاد ارزش 
به شکوفایی  را  نوآوری  براي فرد در جامعه مي شود. کارآفرینی؛ پلی است که 
تشکیل  راه  از  ارزش  ایجـاد  فرآینـد  از  عبارتسـت  کارآفرینی  می کند.  تبدیل 
کارآفرین  فرصت ها.  از  بهره گیری  منظور  به  منابع،  از  منحصربه فردی  مجموعة 
متعهد می شود مخاطرات یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. 
کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می کند و هدف اصلی اش 
سودآوری و رشد است. متغیرهاي نوآوري و کارآفریني تحت تاثیر عواملي مانند 
مدیریت مشارکتي و فرهنگ حمایتي هستند و بنابراین مدیران سازمان موثرترین 

عامل در گسترش وپرورش نوآوري و کارآفریني در سازمان هستند.
تحقیقات نشان می دهد که همبستگی شدیدی بین عملکرد بنگاه ها در بازار، با 
توسعة محصوالت و خدمات جدید وجود دارد. برای موفقیت سازمان، نوآوری 
می بایست به طور پیوسته جریان داشته باشد، زیرا بعد از مدتی، نوآوری ها تقلید 
می شوند. نتایج نوآوری برای مدتی در انحصار کارآفرین است و او می تواند درآمد 
زیاد و سود انحصاری )رانت سود، مونوپولی سود( کسب کند اما بی شک به تدریج، 
سایرین دستاوردها را دیده و تقلید می کنند و سود ویژه و باالتر از نرمال به تدریج 
به وجود  با  این چرخه  با شکل1(.  )مطابق  تعادل می رسد  به حالت  و  کم شده 
نوآوری جدید سعی  با  و کارآفرینان  تکرار می شود  نوآوری جدید مدام  آمودن 

می کنند قواعد بازی را از نو بنویسند.

شکل 1- منحنی چرخه سود نوآوری
اغلب، نوآوری در چهارچوب قواعد یک بازار و بازیگران آن رخ مي دهد. برخي 
بازیگران در چهارچوب قواعد بازی بهتر مدیریت مي کنند اما در هر حال قواعد 
و  برهم مي زند  را  بازی  نوآوری چهارچوب  اما گاهي  پذیرفته شده است.  بازی 
عنوان  با  نوآوری  از چنین  بپذیرند.  را  قواعد جدید  را مجبور مي کند  بازیگران 

این گونه نوآوری؛ روش تبرید و یخچال  بارز  براندازی خالق یاد مي شود. مثال 
درهم   1880 سال های  در  را  طبیعي  یخ سازی  بزرگ  بازار  که  است،  خانگي 

شکست.

5- مدل های نوآوری
واقعیت  از  تصویرسازی  که  دارد  وجود  مختلفی  مدل های  نوآوری،  ادبیات  در 
مدل های  اصلی؛  دستة  سه  به  می توان  را  مدل ها  این  مجموعة  است.  موجود 
خطی نوآوری، مدل های پیوندی و تعاملی نوآوری و مدل های یکپارچة سیستمی 
تقسیم کرد. مدل های خطی نوآوری؛ نوآوری را نتیجة فرایند خطی دانسته که از 
مراحل مختلف پژوهش پایه، کاربردی، تحقیق و توسعه، تجاری سازی، بازاریابی 
یک طرفه  مسیری  در  و  سلسله مراتبی  و  متوالی  به صورتی  انتشار،  انتها،  در  و 
تشکیل شده است. مدل پیوندی و تعاملی نوآوری؛ نوآوری را نتیجة یک فرایند 
خطی ندانسته و با تاکید بر فرایند مرحله ای نوآوری، حلقه هایی بازخوردی میان 
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فعالیت های تحقیق و توسعه و بازاریابی برقرار می کنند. در این مدل؛ ترکیبی از 
به وجود  یکپارچة سیستمی؛  فناوری مطرح می شود. مدل  و  بازار  کشش ورانش 

همکاری و رابطة دو طرفه میان اجزای مختلف اشاره دارد. 
توسعة  در  می توان  را  قبلی  گروه های  با  مدل ها  این  اصلی  تمایز  وجه  بنابراین، 
موازی نوآوری کامال یکپارچه، داشتن یک نگاه کل گرا به فرایند نوآوری و شامل 
شدن اجزای مختلف و روابط متفاوت میان آن ها دانست. اصلی ترین معیاری که 
برای انتخاب این مدل ها باید در نظر گرفته شود، میزان تطابق پیش فرض های در 
نظر گرفته شده در مدل، با ویژگی های ذاتی مسئله است. مدل های مختلف نوآوری 

مشتق شده از مدل کالن جدول 1 در ادامه تشریح شده است.

5-١- مدل فرآيندي نوآوري فريستروم4
مرحلة  فازی،  مرحلة  تبیین می کند:  مرحله  در سه  را  نوآوری  فرایند  این مدل، 

توسعة محصول جدید5 و مرحلة تجاری سازی6
ایده،  آماد ه سازي جهت خلق  گا م هاي  ترتیب  به  براساس شکل 2،  فازي  مرحلة 
اولیه جهت  فکر  و  مفهوم  آوردن  به دست  درنهایت  و  ایده  انتخاب  اید ه پردازي، 
تولید است.  در مرحلة دوم که توسعة محصول جدید نامیده شده است، نخست 
مفهوم اولیة )ایده(، به مفهوم تولیدي تبدیل شده و پس از تولید اولیه، توسعة 
نمونة اولیة تولیدي صورت می پذیرد و درنهایت، در مرحلة آخر یعنی تجاري سازي، 

محصول جدید تولیدشده روانة بازار فروش می شود.

شکل 2- مراحل فرآيند نوآوري فريستروم

5-٢-مدل نوآوري پاسكال٧
تقسیم  فازی  فازي و عملیاتی  استراتژي  به دو بخش  فازي  این مدل؛ مرحلة  در 
مي شود: استراتژي فازي شامل مراحل؛ نقشة راه، تصمیمات سودآور، تخصیص منابع 
و برنامة تجاري است و عملیات فازي از مرحلة شناسایي فرصت ها تا ارزیابي مفهوم 
)فکر- ایده( جهت تولید و توسعة آن را در برمي گیرد. عملیات فازي بعد از مرحلة 
استراتژي فازي و در راستاي عملي کردن استراتژي اجرا می شود و پس از ارزیابي 
مفهوم )فکر- ایده( مورد نظر، در تولید یا خدمات مورد نیاز در سازمان به کار گرفته، 
سپس از توسعه وارد فرآیند تجاري سازي  میشود. این فرآیند شامل گام هاي تولید 

محصول، بازاریابي و روانه کردن محصول به بازار جهت فروش است.

شکل 3- مدل نوآوری پاسکال

5-3- مدل نوآوری پنج حلقه ای

همان طور که در شکل شمارة 4 دیده می شود، از نظر لیندهولم و هول م گرین، 
فرآیند نوآوري شامل پنج حلقه است: 

حلقة اول: خلق ایده8
مي توانند  که  ایده هایي 
محصول  تولید  در 
جدید، کاهش هزینه ها، 
توزیع  جدید  روش هاي 
کار  به   … و  محصول 

روند.
و  ارزیابي  دوم:  حلقة 

انتخاب و گزینش ایده9
اولین  مرحله  این 
خلق  از  بعد  آزمایش 
ایده هاي  که  است،  ایده 
ایده هاي  انتخاب و  بهتر 
خارج  دور  از  نامناسب 

مي شوند.
سوم:  حلقة 

نمونه سازی10
در این مرحله ؛ایده ها و مفاهیم در موقعیت هاي واقعي براي بررسي نقاط قوت و 

ضعف شان مورد آزمایش قرار مي گیرند.
حلقة چهارم: تنظیم نهایي با استراتژي سازمان11

در این گام؛ برنامة تجاري نوآوري از لحاظ تطبیق و هماهنگي با استراتژي سازمان 
مورد آزمون قرار مي گیرد.

جدول 1- مقايسة مدل های كالن نوآوری

مدلهای نوآوری  مدل خطی نوآوری مدل تعاملی نوآوری مدل سيستمی نوآوری

دوره مطرح شدن 1970-1960 1980-1970 2000-1980

منبع نوآوری تحقیق و توسعه؛ بازار  تعامل میان تحقیق و
توسعه و بازار

 کلیة اجزای دخیل در نوآوری
 با در نظر گرفتن روابط میان

آن ها

فرایند نوآوری خطی و یکطرفه
 مرحله ای با

 درنظرگرفتن حلقه های
بازخوردی

 یکپارچه با در نظرگیری کلیة
اجزا و روابط سیستمی

پايه های نوآوری اقدامات مرتبط جهت تحقق نوآوری در سازمان

تیم
 تاکید بر کارکنان موثر با حرفه ها و مهارت هاي مختلف/ساختن تیمي
 که بر پایة شایستگي و صالحیت باشد/ کارگروهي و خوب اعضاي تیم

در سازمان

توانمندسازي1
 راهنمایي و ارشاد مدیریت جهت مستقل عمل کردن کارکنان/

 تشویق و حمایت از مشارکت در انجام فعالیت ها/ بازخورد سودمند از
ایده پردازي و خلق ایدة کارکنان باوجود موفقیت یک ایده

فرهنگ
شکست ها را مقدمة پیروزي دانستن و اشتباه ها را روشي براي 

یادگیري حساب کردن/ با ارزش حساب کردن فرآیند پرسش و 
پاسخ/ ترویج این ایده که سواالت بي مورد وجود ندارد.

استراتژي
 تاکید مدیریت به درجة باالیي از نوآوري نوآوري یک مولفة مرکزي
 از استراتژي محسوب شود/ هم ردیف بودن فرآیند نوآوري با دانش

تکنیکي موجود در سازمان/ هم ردیف بودن فرآیند نوآوري با دانش بازار

مشارکت

 همکاري با دانشگاه ها، مرکز آموزشي، مراکز تحقیقاتي و. . ./
 مشارکت ساختارمند با سازما ن ها، مشتریان، تامین کنندکان، شرکا،

 سهام داران/ تاکید بر ساخت شبکه هاي بیروني/ پیاده سازی سیستمي
جهت شناسایي پتانسیل هاي نوآوري از منابع خارجي

نظارت  تثبیت رویه هایي جهت ارزیابي پروژه هاي نوآوري/ الگوبرداري مستمر
از رقبا، خارجیان و دیگران / ردیابي عملکرد مالي پروژه هاي نوآوري

ساختار

 اختصاص تسهیالت و اتاق فکر جهت حمایت از فرآیند نوآوري/
 وجود دستورالعمل و رویة روشني براي فرآیند نوآوري/ توسعه و

 گسترش صالحیت ها و شایستگي سازماني/ رویه اي براي شناسایي
ل 2شایستگي ها و ویژگي هاي جدید مورد نیاز براي نوآوري

دو
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قه 
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ج 
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ی 
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حلقة پنجم: اقدام و اجرا )روانه کردن محصول به بازار(
آخرین مرحلة عملیاتي و کاربردي کردن ایده و فروش محصول دربازار است.

5-4- مدل پايه هاي نوآوري
 2 جدول  شرح  به  و  بخش  هفت  شامل  مدل،  این  در  نوآوري  اساس  و  پایه ها 

است.

شکل 5- مدل پايه هاي نوآوري

5-5- مدل نوآوري كوپر
از نظر کوپر؛ مراحل توسعة محصول شامل شش مرحلة ذیل است.

ایده پردازي؛
ارزیابي و بازنگري؛

تولید ایده؛
توسعه؛

آزمون و اعتبارسنجي؛
تجاري سازي.

براساس شکل 6، پنج فاز مدل فوق از گزینش ایده، انتخاب دوباره تا حرکت از 
توسعة محصول به سمت تجاري سازي را در برمي گیرد.

5-6- مدل چرخة نوآوری
ایده،  تولیدوپرورش  از:  عبارتند   7 شکل  براساس  بهره وری،  چرخة  مدل  ارکان 

توسعة محصول و بهره برداری از نوآوری.
خلق و پرورش ایده

گام اول در نوآوري؛ پدیدار شدن یک نظر )ایده( است، که مي تواند به صورت 
فردي یا گروهي باشد. نظریة خام و کلي عمال نمي تواند منشا اثر باشد، مگر این که 
فضا و امکاناتي فراهم شود تا این نظرها بادقت بررسی و تحقیق شوند و پرورش 
یابند. در این روند ممکن است بسیاري از نظرات باطل شوند یا محدودیت هاي 
آن ها آشکار شود و از گردونة کار خارج شوند. البته در مقابل نظرات بررسی شدة 

دیگر رشد پیدا کرده و آمادة ایجاد تغییر و تحول می شوند. 

شکل 7-چرخة نوآوری
توسعة محصول/ خدمت/ كاال

و  توسعه  مراحل خاص  داراي  باشد،  حوزة خاصي  به  مربوط  که  نوآوري ای  هر 
تکمیل است که متناسب با آن ها رده هاي مختلفي درگیر کار مي شوند، که باید 
به دقت طراحي و پیاده سازي شود تا به طور هم زمان اثربخشي و بهرة کار تضمین 

شکل 6- مدل نوآوري كوپر
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شود.
تجاری سازی يا بهره برداری از نوآوری

در صورتي که هر نوآوري عمال منجر به بهره برداري و ورود به بازار نشود، عمال 
نوآوري که اساسا  آثار مثبت  ناقص است. زمانی  نوآوري محقق نشده و چرخه 
شکوفایي است محقق مي شود؛ که مورد بهره برداري قرار گیرد. شکل 8 پروسة 

تجاری سازی را تشریح می کند.

6- جمع بندي و نتيجه گيري
با توجه به اهمیت خالقیت و نوآوري در هر سازمان که برخي از صاحب نظران 
آن را به منزلة مرگ و زندگي براي سازمان ها تلقي کرده اند و با عنایت به مرور 
و مطالعة مختصري که در این خصوص انجام گرفته است، به نظر مي رسد براي 
ایجاد فرهنگ خالقیت و نوآوري در هر سازمان، بایستي به نکات زیر توجه کامل 
مبذول شود. مدیران باید در درجة اول به خالقیت باور داشته و آن را بپذیرند. 
امر در  این  مدیران شرایط الزم براي بروز آن را در کل سازمان مهیا سازند و 

صورت پرداختن به موارد ذیل، شدني خواهد بود. 
کند.  تشویق  را  نوآوري  که  فرهنگ  از  نوعي  یعني  مناسب؛  سازماني  فرهنگ 
آورد.   وجود  به  را  نوآوري  زمینه هاي  که  منعطف  ساختار  یا  متناسب  ساختار 
نوع  از  نوآوري ای  حفظ  و  ایجاد  براي  مطلوب  استراتژي  مطلوب:   استراتژي 
تفکر  تشویق  پادا ش دهي،  ارزیابي،  کند،  سیستم  پیاده  و  برنامه ریزی  حمایتي 
خالق و نوآوري تشکیل دهد. کارکنان با ید به نحوي آموزش ببینند که نوآوري 
در آن ها ایجاد شود . وظیفة مدیر ایجاد شرایطي است که تمام افراد بتوانند به 
سمت خالقیت بروند و نوآوري را تبدیل به فرهنگ کنند. مدیران باید افراد خالق 
را شناسایي کنند و به این امر باور داشته باشند که خالقیت قابل پرورش است. 
آن ها می بایست زمینه هاي آموزش حل مشکل به شیوة خالق را ایجاد کنند و 
از بستر فناوری اطالعات و دیگر فناوری های مدرن براي ایجاد نوآوري سازماني 
بهرة الزم را ببرند و باور داشته باشند خالقیت و نوآوري مایة حیات سازمان است 
و اگر سیستمي مایة حیات خود را از دست بدهد یا این مایة حیات از قدرت و 
از رده خارج  نباشد، سیستم خودبه خود بالاستفاده شده و  توان الزم برخوردار 

مي شود.
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توريست محلی باشيد
هر چند وقت یک بار مانند یک توریست در شهر خود گردش می کنید؟ تقریبا هیچ وقت، 
درست است؟ شهر محل تولدتان را چقدر می شناسید؟ احتماال تا به حال بارها از کنار 
مکان های دیدنی از تاریخی ها گرفته تا پارک ها گذشته اید اما هیچ گاه نگاه گردشگرانه 
به آن ها نداشته اید. بعضی از جاذبه هایی که شما تا به حال یک بار هم به سراغ آن 

نرفته اید، در طول سال هزاران بازدیدکننده دارد.
از همین فردا سفر خود را آغاز کنید، البته نه طوری که مثل همیشه به آن نگاه می کنید 
و درنهایت هم آن را عمل نمی کنید. یک هتل در شهر محل تولد خود رزرو کنید یا 
در یک تور یک روزة شهرگردی ثبت نام کنید، این کارها شما را مجبور می کند که 
سفر محلی خود را جدی بگیرید.  به این فکر نکنید که مساحت شهرتان چقدر است یا 
چقدر سابقة تاریخی دارد، مطمئن باشید که مکان های کشف نشدة زیادی وجود دارد.

منطقه ای سفر كنيد
سفر همیشه مقصدهای دور و عجیب و غریب نیست. تعداد کمی از مردم برای سفر به 
مناطقی که در تلویزیون یا مستندهای طبیعت و حیات وحش می بینید، آمادگی دارند؛ 
مناطقی که دور از دسترس اند و رسیدن به آن ها زمان زیادی می خواهد. اما به احتمال 
زیاد، در مناطق اطراف محل زندگی شما نیز مناظر بی همتا یا جاذبه های توریستی 

زیادی وجود دارد که تاکنون آن ها را ندیده اید.
برای این کار یک محدودیت زمانی مشخص کنید، برای مثال مشخص کنید که با چهار 
ساعت رانندگی به چه شهرها یا مکان هایی خواهید رسید. با این الگو انتخاب های زیادی 
پیش روی شما قرار می گیرد؛ انتخاب هایی که الزم نیست برای انجام آن ها میلیون ها 

تومان پول خرج کنید یا عرض اقیانوس را بپیمایید!

كمپينگ را فراموش نكنيد
زندگی در کمپ بسیار هیجان انگیز است. اگر تاکنون این شرایط را تجربه نکرده اید، 
یک بار آن را امتحان کنید. نظر بسیاری از گردشگران طبیعت این است که کمپینگ 
بهترین راه برای طبیعت گردی است. اما در سفر به شهرها اوضاع کمی متفاوت است.

اگر می خواهید در شهر کمپ ایجاد کنید، تنها راه آن برپا کردن چادرها در مکان هایی 

است که شهرداری ها آن را مجاز اعالم کرده اند؛ مکان هایی که باید برای اتراق کردن در 
آن ها مبلغ کمی نیز بپردازید.

يک تور لحظة آخری رزرو كنيد
آژانس های مسافرتی همیشه نمی توانند ظرفیت تورهای خود را برای سفرهای مختلف 
پر کنند، به همین دلیل در بسیاری از موارد برای برابر کردن هزینه ها و درآمدها، گاهی 
بلیت های خود را حتی با 70 درصد تخفیف به فروش می رسانند.در شرایطی می توانید 
از این امکان استفاده کنید که بتوانید امور شغلی خود را برای یک مرخصی چندروزه، 
تنها در چند ساعت هماهنگ کنید. البته راه حل دوم شما این است که مقصد را 
انتخاب نکنید، بلکه زمان سفر را انتخاب کنید و چند روز مانده به زمان مورد نظر، به 

دنبال یک بلیت تخفیف خورده باشید.

زاوية نگاهتان را تغيير دهيد
شاید الزم است کمی دید خود را نسبت به سفر و مقصد آن تغییر دهید. شهرهایی را 
که دوست دارید به آن ها سفر کنید فهرست کنید. فکر می کنید سفر به شهری مانند 
پاریس ارزان تر است یا بوداپست؟ چرا به جای فصل بهار یا تابستان، زمستان را برای 
رفتن به شمال انتخاب نمی کنید؟ این کارها با چنین نگاهی ممکن است کمی عجیب 
به نظر برسد اما تا اندازة زیادی هزینه های شما را کاهش می دهد. سفر به مناطق 

مشهورتر، آن هم در فصل های پر رفت وآمد معموال کمی گران تر از حد معمول است.

در خانه های محلی ساكن شويد
تعداد زیادی از مردم محلی خانه های خود را برای سکونت در اختیار گردشگران قرار 
می دهند. شما با انتخاب این خانه ها به عنوان محل اسکان، می توانید هم با غذاها، شیوة 
زندگی و به طور کلی فرهنگ مردم منطقه آشنا شوید و هم هزینه هایتان را به مقدار 
قابل توجهی کاهش دهید. نکتة مثبت دیگر این شیوه این است که تا اندازة زیادی به 
اقتصاد محلی کمک خواهید کرد. بسیاری از مردم جهان نیز برای آن که لذت بیشتری 
از سفر ببرند، با مردم محلی بیشتر آشنا شوند یا تعداد سفرهایشان در طول سال را 

افزایش دهند، از همین شیوه استفاده می کنند.

پشتی کوله 

بسیاریازماخوابیکسفردوردنیارامیبینیم!
رها را درس و کار طوالنی مدتی بتوانیم اینکه
کنیموبهدنبالتفریحدرمکانهاییرویاییباشیم
تصویری گزارشهای و مستندها در همیشه که
آن به که چیزی است؛ این واقعیت اما دیدهایم. 
نیست. امکانپذیر مواقع بیشتر در میکنیم فکر
کارهای طوالنی،حجم مدتی برای کار کردن رها
این هزینههای احتماال و عقبافتاده شخصی
سفرهایلوکسچیزینیستکهبهراحتیازپس
آنبربیاییم. خبباایناوصافبهتراستاینطرز
فکرراکمیتغییردهیموبهاینبیندیشیمکهتعداد

به ضرورتا دنیا، کل در روز طول در سفرها زیاد
شیوهایکهمابهآنفکرمیکنیمانجامنمیشود.
دنیاوجود درکل برایمسافرت زیادی شیوههای
ازآنهابرایداشتن داردکهمردمتمامکشورها

تعطیالتلذتبخشومداوماستفادهمیکنند.
اگرقراراستمانیزاینشیوههارابهکاربگیریم،
و زمان یعنی؛ مانعهمیشگیسفر دو ازسد باید
پولبگذریم.بههمیندلیلدراینمقالهایدههایی
میان در شما با سفر هزینههای کاهش برای را
سفر دربارة فانتزی تصورات کمی که میگذاریم،

راازمادورمیکند.

مجيد بختياری

خانواده و  مجله فرهنگ 
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)Hail, Caesar(  درود بر سزار
اتان و جوئل کوئن شاید به یکی از فاخرترین فیلم های 2016 
بدل شود، فیلمی که همة المان های مورد عالقة این دو برادر را 
در خود دارد. گروگانگیری، دوران طالیی هالیوود، جورج کلونی 
در نقش یک احمق! جاش برولین در نقش یک تهیه کنندة 
استودیویی ظاهر شده که باید دردسرهایی را که جورج کلونی در 
نقش سوپراستار سینما ایجاد می کند، رفع ورجوع کند. بازیگران 
مطرح دیگری مانند اسکارلت یوهانسون، چنینگ تاتوم، رالف 

فینس و تیلدا سوینتون در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.

)the witch(  جادوگر
جادوگر فیلمی مستقل و ترسناک است که مخاطبان جشنواره ای 
از ذکاوت و سبک فیلم و هراسناکی اعصاب خردکن فیلم، تعریف 
می کنند. برندة بهترین فیلم اول در جشنوارة فیلم لندن، به 
کارگردانی رابرت اگرس، روایتگر داستان خانواده ای پیوریتن است 
که دهة 1630 از شهری در نیوانگلند تبعید شده اند و مجبور به 
ساخت خانه ای در نزدیکی جنگلی دورافتاده می شوند. ظاهرا این 
خانواده در دام جادوی سیاه می افتند و البته تعصبات مذهبی 

پدرومادر نیز در این میانه، به غنای داستان افزوده است.

 )Julieta( جوليتا
تازه ترین فیلم پدرو آلمادووار؛ بازگشت او به سینمای زنان است و 
احتماال با درامی کمدی مملو از احساس روبه رو خواهیم بود. اما 
سوارز و آدریانا اوگارته ایفاگر نقش اصلی این فیلم در دو مقطع 

سنی مختلف هستند.

 )High Rise( بلندمرتبه
فیلم کمدی سیاه و سورئال بن ویتلی با این صحنه آغاز می شود 
که تام هیدلستون در بالکن واحدش در برج ایستاده و در حال 
کباب کردن یک سگ است و از این جا به بعد اتفاقات عجیب  و 
 عجیب تر می شوند. این فیلم از رمانی به همین نام نوشتة جی جی 
باالرد اقتباس شده. داستان فیلم در یک آسمان خراش می گذرد، 
که فقرا در طبقات پایین آن، ثروتمندان رو به اضمحالل در 
طبقات باالی آن و معمار پادشاه وار آن در پنت هاوسش زندگی 
می کنند. این فیلم با بازی سینا میلر، لوک اوانس و الیزابت ماس، 
به نسبت دیگر فیلم های ویتلی پرخرج تر و پرستاره تر است. او اما 

همچنان روحیة آنارشیستی خود را حفظ کرده است.

 Everybody wants( همه قدری می خواهند
)Some

پسرانگی؛ شاهکار ریچار لینکالتر بود که طی 12 سال فیلمبرداری 
شده بود و داستان پسری تگزاسی را را در سال های دبیرستان 
روایت می کرد. فیلم جدید او به نوعی ادامة فیلم قبلی است. 

لینکالتر درمورد فیلمش می گوید:
فیلم دقیقا از جایی شروع می شود که پسرانگی تمام شد. در این 

فیلم هایی که در سال 2016 باید دید
عالقهمندانجدیسینما،پیشاپیشبهدنبالفیلمهایمهمیهستندکهدرآیندهاکرانخواهندشد.درزیرباهیجانانگیزترینفیلمهاییآشنا

میشویدکهدرسال2016میالدیاکرانمیشوند.
فیلم پسری کالج را شروع می کند و با هم اتاقی اش و یک 

دختر آشنا می شود. فیلم در دهة 1980 می گذرد.

)Snowden(  اسنودن
یکی دو دهه ای هست که اولیور استون فیلم به دردبخوری 
نساخته، اما گویا با اسنودن به همان سبک درام رک وراست 
و بحث برانگیزش برگشته است. فیلمی سیاسی، جنجالی و 
غیرداستانی هرچند که صفت آخر احتماال محل مناقشه 
خواهد بود. جوزف گوردون لوویت، در این فیلم نقش ادوارد 
اسنودن، کارشناس رایانة سیا که در سال 2013 اطالعات 
طبقه بندی شدة آژانس امنیت ملی آمریکا را به رسانه ها درز 
داد، ایفا می کند. شایلین وودلی نقش دوست اسنودن را که 

به همراه او به روسیه فرار کرد بازی می کند.

)The BFG(  بی اف جی
سی سال پس از آن که ملیسا ماتیسون فیلمنامة ای تی 
موجود فرازمینی را نوشت، اعالم شد که او و اسپیلبرگ دوباره 
با هم همکاری خواهند کرد و این بار یکی از بهترین رمان های 
روالد داهل دستمایة اقتباس این دو قرار گرفته بود. متاسفانه، 
ماتیسون در نوامبر امسال بر اثر ابتال به سرطان فوت کرد 
و نتوانست نتیجة نهایی کار را ببیند. اما مطمئنا دستپخت 
ماتیسون و اسپیلبرگ کار قوی ای خواهد بود. کتاب جادة 
داهل، به دوستی قهرمان کودک فیلم با یک غول می پردازد.

 The Girl on the( دختری سوار قطار
)Train

با محوریت یک دختر، موضوعی  جدیدترین فیلمی که 
رازآلود و هیجانی را روایت می کند؛ »دختری سوار قطار 
است« که براساس رمان پرفروشی به همین نام ساخته شده 
است، در این فیلم به کارگردانی تیت تایلر، امیلی بالنت 
در نقش یک الکلی افسرده ایفای نقش می کند که ذهنش 
درگیر شوهر سابقش است. یک روز صبح که از خواب بیدار 
می شود، متوجه می شود که لباس هایش خون آلود شده و 
نگران می شود که شاید بی آن که یادش باشد در یک قتل 
دست داشته است. بالنت به خوبی توانسته از پس نقش خود 

برآید.

 )Doctor Strange( دكتر استرينج
است؛  ابرقهرمانی  فیلم های گیشه ای  از  پر  سال  2016 
از جمله بتمن در مقابل سوپرمن طلوع عدالت، کاپیتان 
آمریکا جنگ داخلی و مردان ایکس آخرالزمان. اما جالب 
توجه ترین این فیلم ها؛ دکتر استرینج است که برای اولین بار 
این شخصیت کتاب های مصور مارول کامیکز را به پردة 
نقره ای می آورد. حتی کسانی که از فیلم های ابرقهرمانی 
خسته شده اند نیز احتماال وسوسه می شوند که این فیلم 

را ببینند.

سینما
سعيد مرادی
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يت ير مد
هانا ميرمرادی

31 صفت مشترک 
مدیران بزرگ جهان

پیشرفت های  و  دنیا  تغییرات  به  چندان  گروه،  یک  مدیریت  درست  راه وروش 
و  تکنولوژی  اقتصاد،  صنعت،  بزرگ  مدیران  نیست.  وابسته  آن  تکنولوژیک 
عرصه های دیگر، در دوره های گذشته تقریبا از شیوه های مشابهی برای مدیریت 

استفاده می کرده اند.
همین  از  یکی  نیز  بیستم  قرن  اوایل  در  خودساخته   صنعتگر  »اندروکارنگی«، 

مدیران بزرگ است، که آموزه هایش دربارة شیوة مدیریت جهانگیر شده است.
ماجرای نشر تفکرات او در این باره به سال 1908 و مالقاتش با ژورنالیستی به  نام 
او تصمیم گرفت استراتژی های مدیریتی  به زمانی که  بازمی گردد؛  ناپلئون هیل 

خود را با مردم دنیا به اشتراک بگذارد.
مکالمات این دو نفر از آن پس پایه و اساس بیشتر نوشته های هیل بود؛ از جمله 
از  یکی  به  که  شوید«،  ثروتمند  و  »بیندیشید  نام  به   1973 سال  در  او  کتاب 

پرفروش ترین کتاب ها در آن دوران تبدیل شد.
هیل مکالمات اولیة خود با کارنگی را جمع آوری و ویرایش کرد و در سال 1948 

با عنوان »به روش خود ثروتمند شوید«، به چاپ رساند.
از نظر کارنگی؛ مدیران موفق دنیا در تمام جنبه های زندگی خود صفات مشترکی 

از خود به نمایش می گذارند. خالصه ای از این صفات را در ادامه آورده ایم:

هدف و برنامة مشخص برای رسيدن به آن دارند. 
مدیران بزرگ همیشه در حال تالش برای رسیدن به هدفی فراگیر هستند.

انگيزه ای دارند كه مدام آن ها را به جلو می راند .
کارنگی می گوید:»هیچ چیز بزرگی بدون انگیزه به دست نمی آید.«

اطراف شان پر از افراد با استعدادی است كه ديد مشتركی دارند.
 کارنگی می گوید: »موفقیت های بزرگ همواره نتیجة هماهنگی ذهن هایی است 

که به سمت یک هدف قطعی حرکت می کنند.«
به خودشان متكی هستند.

یک مدیر بیشتر اوقات براساس ابتکار، تالش و قضاوت خود عمل می کند.
به شدت منضبط و منظم هستند.

 اگر نتوانید خود را کنترل کنید، قادر به کنترل دیگران نیز نخواهید بود. به قول 
کارنگی در این قانون استثنایی وجود ندارد!

سرسخت هستند.
 آن ها برنامه های خود را با دیدن نخستین نشانه های »مخالفت«، رها نمی کنند.

خالقيت دارند.
 طبق گفتة کارنگی به هیل، مدیران توانمند باید به دنبال راه های جدید و بهتر 

برای انجام کارها باشند. آن ها باید برای یافتن ایده ها و 
موقعیت های جدید همیشه آمادگی داشته باشند.

قاطع هستند.
یک  ولی  است  خطرناک  بسیار  قبلی  فکر  بدون  تصمیم گیری 

تصمیم ناقص بهتر از نداشتن آن است.
تمام حقايق ممكن را قبل از قضاوت جمع آوری می كنند.

 کارنگی می گوید: »مدیران توانمند، بدون یک دلیل محکم تصمیم 
نمی گیرند. آن ها کسب وکار خود را براساس دریافت واقعیت ها 

پیش از قضاوت می سازند، اما با سرعت و قاطعانه 
حرکت می کنند.«

مشتاق اند.
حد  از  بیش   اشتیاق 

را  فرد  می تواند  فقط 
بدبین  خطر  از 

نجات  بودن 
اما  دهد، 

یک مدیر 
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تاثیرگذار می داند که چطور محرک گروهش باشد و از این 
انرژی در راه هدف استفاده کند.

متعادل هستند.
توجه بیش ازاندازه به کارکنان یا رفتار تحقیرآمیز 
با آن ها در طوالنی مدت، نتایج عملکردی مثبتی 

نخواهد داشت.
ذهن باز دارند. 

کارنگی توضیح می دهد: »هیچ فردی با ذهن 
بسته نمی تواند حس اطمینان را به همکاران 
داشتن  بدون  بزرگ  مدیران  و  کند  القا  خود 

اطمینان موفقیتشان غیرممکن است.«
فراتر از چيزی هستند كه از آن ها انتظار 

می رود.
 کارنگی می گوید: »من هیچ مدیر توانمندی 
از  بیش  نمی شناسم که  و صنعت  تجارت  در 
زیردستان خود برای ارائة خدمت تالش نکرده 

باشد.«
مبادی آداب هستند.

و  باشند  برازنده  چگونه  که  می دانند  بزرگ   مدیران 
مدیر جذابی برای تیم خود به نظر برسند.

بيش از آنچه می گويند، گوش می كنند.
برای  به عنوان دستاویزی  از سخنان خود   مدیران بزرگ 
نشان  دادن خودشان استفاده نمی کنند؛ آن ها تا حد 
ممکن سعی می کنند از کسی که با او سخن 

می گویند، یاد بگیرند.

به جزئيات توجه می كنند. 
مدیران موفق از مسئولیت ها و خروجی زیردستان خود آگاه هستند اما به دنبال 

مدیریت ذره بینی نیستند.
مصمم هستند.

 بهترین مدیران از شکست درس می گیرند؛ مطمئنا آن ها پس از شکست برای 
رسیدن به پیروزی مجهزتر هستند.

انتقادپذيرند.
 کسی که با انتقاد دیگران خشمگین می شود، هرگز مدیری موفق نخواهد شد.

می دانند چه زمانی خود را مهار كنند.
از  اطرافیان  نزد  را  خود  احترام  می کنند،  زیاده روی  اوقات  بیشتر  که   مدیرانی 

دست می دهند.
وفادار هستند .

کارنگی می گوید وفاداری باید از وفاداری به دیدگاه خود آغاز شود و با وفاداری به 
گروه و مشتریان نیز بسط داده شود.
زمان صريح حرف زدن را می دانند.

منجر  مصالحه  به  زدن  حرف   از  خودداری  که  می داند  دیپلماتیک  مدیر   یک 
می شود یا حمله و دشمنی! اما فریب دادن دیگران و پنهان کردن حقیقت برای 

حفظ اعتبار، قطعا او را غیرقابل  اعتماد خواهد کرد.
انگيزة ديگران را درک می كنند.

 مدیران بزرگ این توانایی را دارند که دیدگاه زیردستان یا حتی رقبای خود را 
تصور کنند.

فوق العاده دوست داشتنی هستند.
 اگر مدیری توانایی همدردی و خشنود کردن کارمندان را داشته باشد، کارمندان 

نیز وفاداری خود را به مدیر نشان می دهند.
متمركز هستند.

 بهترین مدیران تمام توجه و انرژی خود را روی یک پروژه و در یک زمان خاص 
متمرکز می کنند.

از اشتباهات درس می گيرند.
 آموختن از اشتباهات ـ مانند آموختن از اشتباهات دیگران ـ بسیار مهم است.

مسئوليت اشتباهات زيردستان خود را می پذيرند.
کارنگی می گوید: »هیچ چیز سریع تر از واگذار کردن مسئولیت به دیگران؛ ظرفیت 

مدیریت یک فرد را از بین نمی برد.«
دستاوردهای ديگران را تصديق می كنند. 

یک مدیر بزرگ درک می کند که عملکرد عالی باید مورد تقدیر قرار گیرد. کارنگی 
می گوید افراد با تایید کالمی تالش های شان، بیشتر انگیزه پیدا می کنند تا جایزة 

نقدی.
با ديگران طوری رفتار می كنند كه دوست دارند با خودشان رفتار شود.

خوش بين هستند.
 بعضی افراد بدبینی را مانند یک نشان افتخار با خود حمل می کنند اما کسانی 
بیشتر  نیک نامی  و  موفقیت  با  را  خودشان  می کنند،  انتخاب  را  خوش بینی  که 

هماهنگ کرده اند.
مسئوليت اقدامات كل تيم خود را می پذيرند.

 کارنگی این نکته را در پایان صحبت های خود به هیل می گوید اما تاکید می کند 
باالی  در  نکته  مهم ترین  به عنوان  را  آن  بازگردد،  عقب  به  می توانست  اگر  که 

فهرست خود قرار می داد.
قادرند بدون احساساتی شدن عمل كنند.

 بهترین مدیران می توانند در زمان تصمیم گیری، خودشان را از هیجانات شان جدا 
کنند و همه چیز را عینی ببینند.
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با شما در حال صحبت است، مشغول  اعضای خانواده  از  درست زمانی که یکی 
نصب یک اپلیکیشن هستید. سعی می کنید تمام حواس تان را به سخنان او بدهید 
اما او به هر حرکتی که مربوط به گوشی هوشمند شماست حساس است و به شما 
تذکر می دهد. درنهایت این گفت وگو نتیجة خاصی ندارد و با یک دلخوری پایان 

می یابد.
شما این اتفاق را تقریبا هر روز تجربه می کنید؛ درحالی که کار خاصی ندارید، مدام 
قفل گجت خود را بازوبسته می کنید و به سراغ اپلیکیشن ها می روید و درعین حال 
تنها  این  اما  است،  مقابل  طرف  به صحبت های  حواس تان  تمام  که  دارید  اصرار 

خواستة او نیست.
پیش از این مطلبی درمورد اعتیاد به گجت ها در وبالگ بامیلو خوانده اید؛ مطلبی که 
برخی از نشانه های رفتاری وابستگی به گجت ها را با شما در میان گذاشت. عالئمی 
که نشان می داد بسیاری از ما یا به گجت های خود وابسته ایم یا به زودی دچار یک 
وابستگی دردسرساز می شویم. حاال کمی فکر کنید که این وابستگی چه بر سر 

روابط شما با نزدیکان تان می آورد.
. مطالعاتی در  ندارد  اختصاص  به شما  تنها  و  نیست  این موضوع جدیدی  البته 
آمریکا نشان می دهد که 58 درصد از استفاده کنندگان گوشی هوشمند، نمی توانند 
بدون گوشی خود، بیشتر از یک ساعت دوام بیاورند. این یعنی  تقریبا از هر پنج 
نفر، سه نفر به طور ملموس درجه هایی از وابستگی را به گوشی خود نشان داده اند. 
این موضوع برای بسیاری از ما قابل درک است، تا جایی که در بسیاری از قرارهای 

دونفره نیز گوشی همراه به عنوان عضو سوم جمع، در کنار ما هست.
بدون شک این حجم استفاده از گجت ها، روابط اصلی اجتماعی مانند گفت وگوهای 
چهره به چهره را تحت تاثیر قرار می دهد. حتما شما نیز احساس سردرگمی، ناراحتی، 
خشم و درنهایت بی اعتمادی را زمانی که مخاطب شما مشغول کار با گجت خود 

بوده، تجربه کرده اید.
این نکته را فراموش نکنید که استفاده از این گجت ها تا اندازه ای حساسیت برانگیز 

شده است که حتی اگر در یک مکالمه از آن استفاده نکنید و تنها آن را در کنار 
خود داشته باشید، باز هم کیفیت ارتباط شما کاهش می یابد و طرف مقابل اعتماد 
کمتری به شما خواهد داشت. این موضوع را محققان دانشگاه اسکس در مطالعات 

خود یافته اند.
در چنین شرایطی خانوادة شما اعم از پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر که نیازمند 
به عنوان  شما  به  اعتماد  احساس  هستند،  خود  نگرانی های  درمورد  شما  همدلی 
عضوی از خانواده را از دست می دهند و اگر بخواهیم جسورانه چند قدم پیش تر 
برویم، این گجت ها توانایی آن را دارند که شما را از کسانی که دوست شان دارید، جدا 

کنند. حاال بهتر است کمی این روابط در معرض خطر را در ذهن تجسم کنید:
همسرتان دیگر کمتر با شما صحبت می کند و احتماال رابطة شما سردتر از گذشته 
است؛ چون او به گفتة خودش از تکرار جملة »گوشی ات را کنار بگذار« خسته شده 

است.
مادرتان کمتر مسائل مهم و روزمره را با شما در میان می گذارد، چون احساس 

می کند عکس العملی که باید از شما هنگام سخن گفتن ببیند، نمی بیند.
شما دیگر یکی از افراد مورد اعتماد و قابل مشورت  برای پدر نیستید؛ او ترجیح 

می دهد شما با تبلت خود مشغول باشید.
صحبت های خواهرانه و برادرانه را فراموش کنید. آن ها دیگر به راه هایی که برای 
حل مشکالت شان ارائه می کنید اعتماد ندارند، چون مطمئن نیستند حرف آن ها را 

کامل شنیده باشید.
احتماال تلخ ترین مورد زمانی اتفاق می افتد که فرزند شما از این که احساس کرده 
خاطرة امروز مهد کودک او را درست نشنیده اید، در گوشه  ای از خانه ناراحت ایستاده 

باشد.
هیچ کدام از این ها خواستة شما نیست. احتماال تصور آن هم کمی شما را آزرده خاطر 
از زاویة دیگری نگاه کنیم، گجت های امروزی  بیایید به این موضوع  کرده است. 
عضوی از خانوادة شما هستند! به این معنی که بسیاری از فعالیت های شما در طول 

گجت ها چه بر سر روابط شما می آورند؟

گجت
مرجان قنادزاده
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جدایی  و  است  وابسته  آن ها  به  زندگی 
پس  است.  غیرممکن  تقریبا  آن ها  از 
عاقالنه ترین انتخاب می تواند ایجاد رابطة 
دوستی میان خانوادة گجتی و انسانی شما 
باشد؛ تصمیمی که آرامش را به کارهای 

روزانه و روابط تان بازمی گرداند.
اگر با ما همراه باشید، پیشنهادهایی داریم 
که شاید خودتان بارها به آن فکر کرده اید 
یا آن را از دیگران در قالب تذکرها و ُغرها 
شنیده اید، اما اگر آن ها را به صورت منظم 
و کاربردی به ذهن بسپارید، مناقشة دو 
خواهید  حل  زیادی  اندازة  تا  را  خانواده 
می کنند  کمک  پیشنهادها  این  کرد. 
رابطه های  میان  از  را  خود  گجت های  تا 
انسانی تان بردارید و جایی شایسته برای 

آن ها پیدا کنید.
گجت هایتان را شب هنگام در اتاق خواب 
شارژ نکنید؛ اتاق خواب جای آرامش است 
و حضور یک گجتی که اتفاقا همسر شما 
نیز به آن حساس است، می تواند اعتماد و 

آرامش را از رابطة شما دور کند.
نروید؛ جای  رختخواب  به  با گجت خود 
زیر  یا  تخت  کنار  میز  روی  شما  گجت 

بالش نیست.
سعی کنید 30 دقیقه تا یک ساعت قبل 
تبلت  و  گوشی  لپ تاپ،  با  کار  خواب  از 
زودتر  ساعت  نیم  اگر  بگذارید،  کنار  را 
کنار  را  اجتماعی  چک کردن شبکه های 

بگذارید، اکانت شما نابود نمی شود!
اگر در ساعت های حضور در خانه، با گجت 
خود کار ضروری ندارید، برای چک کردن 
اپلیکیشن های خود برنامة زمانی داشته باشید؛ مثال هر 45 دقیقه، پنج 

دقیقه از آن استفاده کنید.
مکان  دورترین  در  را  خود  دستگاه  خانواده،  اعضای  با  مکالمه  هنگام 
بگذارید؛ جایی که در راستای نگاه شما نباشد. حتی اگر لحظه ای به آن 

نگاه کنید، فضای گفت وگوی خود را از دست داده اید.
اگر فردی از اعضای خانواده درخواست گفت وگو با شما را داشت یا سوالی 
پرسید، از او بخواهید صبر کند تا گجت خود را کنار بگذارید؛ این اعتماد 

طرف مقابل را به شما افزایش می دهد.
با اعضای خانواده قرار بازی های گروهی و گردش بگذارید، تا از حساسیت 

آن ها نسبت به استفادة بیش از حد از گجت ها بکاهید.
گاهی اپلیکیشن های سرگرمی گجت خود را با اعضای خانواده در میان 
جمعی  حرکت  یک  شروع  برای  خوبی  ظرفیت  اپلیکیشن ها  بگذارید؛ 

خانوادگی دارند.
موقع غذا خوردن گوشی خود را همراه نداشته باشید یا آن را نزدیک میز 

غذا نیاورید، به آرامش خانوادة خود در زمان صرف غذا احترام بگذارید.
 تمام این موارد و بسیاری نکات دیگر به شما کمک می کند تا از رابطة خود 
و خانواده و نیز استفاده از گجت ها نهایت لذت را ببرید. البته این خطر نیز 
وجود دارد که گاه استفاده از گجت ها آنقدر بیش ازاندازه باشد که آگاهی 

استفاده کننده را در زمینة روابط اجتماعی بکاهد یا از بین ببرد.
انتشار آن  از  خب حاال که این متن را خواندید، تصور می کنید هدف 
چه بوده است؟ این که به شما بگوید استفادة بیش از حد از گجت ها به 
شما آسیب می رساند؟ روابط خانوادگی و اجتماعی در دنیای امروز در 
تودرتوی توسعه و رواج اپلیکیشن ها و گجت ها تقریبا نابود شده است؟ 

باید استفاده از آن ها را محدود یا کنترل کرد؟

در كشورهای مختلف دنيا 
مردم چگونه به  هم هديه می دهند؟

همهازهدیهگرفتنخوشحالمیشوند!درفرهنگهایمختلفهدیهدادننشانة
محبتواحترامبهشخصمقابلاست.درفرهنگایرانینیزافرادیکهبرایهم
احترامقائلاندوعالقهمندهستندبهیکدیگرهدیهمیدهند.درکشورهایمختلف
هدیهدادنآدابخاصخودرادارد.درزیربهبرخیازنکاتفرهنگیهنگامهدیه

دادنوهدیهگرفتناشارهشدهاست.

هديه به سبک چينی!
در کشور چین رسم بر این است که افراد هنگام کادو گرفتن، سه بار از گرفتن کادو امتناع 
می کنند و سپس کادوی خود را تحویل می گیرند و همچنین فردی که کادو می دهد نیز باید 
کادو را با دو دست تقدیم کند و سه بار بر تحویل کادو اصرار کند. معموال کادوها مقابل کسی 

که کادو را تحویل داده باز نمی شود.
هديه به سبک مصری!

مناسب ترین هدیه برای اولین دیدار در منزل میزبان در مصر، میوه و شیرینی است. ولی هدیه به 
هرمناسبتی باید با دست راست تقدیم شود. هدیه ها را با کاغذ زیبا و رنگی بسته بندی می کنند 
و با احترام تقدیم می کنند. معموال هدیه را مقابل شخصی که هدیه را تقدیم کرده باز نمی شود. 
مگر این که هدیه؛ دسر، شیرینی یا میوه باشد، که معموال بعد از صرف شام برای همة مهمانان 

سرو می شود.
هديه به سبک هندی!

در هند در مناسبت های مختلف به یکدیگر کادو می دهند. در اواخر شهریور طی یک مراسم به 
نام “Rakhi” معموال برادرها به خواهران خود هدیه می دهند. در آبان ماه هم مراسم دیگری به 
نام “Diwali” برپا می شود که به جشن نور و چراغ معروف است و افراد با نسبت های مختلف 
به یکدیگر هدیه می دهند. معموال افراد از این که هدیه ای را که بخشیده اند جلوی خودشان باز 

کنند خوشحال می شوند.
هديه به سبک ژاپنی!

در کشور ژاپن شیوة تقدیم کردن هدیه از خود هدیه مهم تر است. افراد در مناسبت های مختلف 
مانند مراسم عروسی، تولد، جشن فارغ التحصیلی یا هدیة اولین مهمانی، به یکدیگر هدیه 
می دهند. بعد از گرفتن کادو، ژاپنی ها معموال یک هدیه برای تشکر ارسال می کنند، که در 

فرهنگ ژاپن “O-kaeshi” نام دارد. ارزش این هدیه معموال کمتر از هدیة قبلی است.
هديه به سبک تركيه

در ترکیه هدیة مرسوم هنگام رفتن به مهمانی، انواع شیرینی به ویژه باقلواست. در 
مراسم عروسی افراد فامیل به عروس و داماد طال هدیه می دهند. هدیه را معموال 
در اولین لحظة دیدار به یکدیگر تقدیم می کنند و همان لحظه نیز آن را باز 

می کنند.
هديه به سبک يونان

در فرهنگ یونانی هدیه نباید زیاد گران قیمت باشد. چون شخصی که هدیه 
گرفته باید هدیه ای با ارزش مادی یکسان را بازگرداند. ولی 
بسته بندی و شیوة تقدیم کردن هدیه برای مردم یونان مهم 

است.
هديه به سبک سنگاپور

در سنگاپور هدایا باید با کاغذ کادو بسته بندی شوند و با 
دو دست تقدیم شوند ولی در این کشور بازکردن هدیه 
نیست.  مرسوم  چندان  داده  هدیه  که  مقابل شخصی 

معموال افراد در سنگاپور به رسم تعارف و احترام از دریافت هدیه 
امتناع می کنند و سپس شخصی که هدیه را آورده اصرار 

می کند تا طرف مقابل هدیه را بپذیرد.
هديه به سبک آرژانتين

در فرهنگ آرژانتین هدیة مرسوم هنگام دعوت شدن به 
منزل کسی گل، شکالت، شیرینی و… است. ولی مردم 

معموال از دادن هدیه هایی که تیز و فلزی هستند مانند قیچی 
یا چاقو خودداری می کنند، زیرا معتقدند که این هدایا بر روابط 

صمیمانة افراد تاثیر منفی می گذارد.
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خوانندگان گرامى مجله در اين صفحه شما را دعوت مى كنيم. تا ضمن سرگرم شدن با يافتن پاسخ مربوطه در قرعه 
كشى جايزه اى نفيس شركت كنيد. با جواب دادن به جدول اين صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهيد. در 
ضمن پاسخ  هاى خود را تا تاريخ 20  هر ماه به آدرس اى ميل صفحه ارسال كنيد. همراهان گرامى جواب ها را هم در 

شماره آينده وخارزم مشاهده  خواهيد كرد.

پاسخ جدول و برنده اين ماه نشريه

معماى
چهره شناسى

با سپاس و همراهى از خوانندگان گرامى:
زندوكيلى  منصور  قيدى،  محمد  اردشير زاده،  كيانوش   
حاجى  فاطمه  مردانى،  محمد  رستمى،  على  كرمان،  از 
زارع،  الميرا  نظرى،  حميد  اسماعيلى،  آرش  حسينى، 
على  پورآذر،  مرجان  غالمى،  نفيسه  مرادى،  مهشيد 
جابرى،  ميترا  شتكار،  حسين  محجوب،  مرضيه  لطفى، 

مريم مهربان، صادق غالمى و محمد عليزاده
برنده اين ماه آقاى شهريار بلند قامت  به قيد قرعه هستند 
كه  براى دريافت جايزه با ايشان تماس  گرفته خواهد شد. 
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خوانندگان و همراهان هميشگى مجله هستيم. شما مى 
توانيد نام چهره مورد نظر را حدس و براى ما ارسال نماييد.
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 - مشهور   - باير  و  خشك  زمين   .4

هميشه با شماست - جوجه تيغى
 - سرود   - تله   - كردن  رانندگى   .5

استحكام
6. شهرى ترك نشين - شهر و استانى در 

غرب كشور - ميوه خورشتى - نزديكى
7. خوردن - الگو - بندرى در جنوب 

كشور - دختر گل نشين
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عمودى:
1. از صنايع دستى خراسان جنوبى

2. رجل - شكستگى
 - آيد  مى  مال  با   - مفعول  عالمت   .3

شهرى در كرمان
4. با ادب - برادر شيعه

5. كشور آتن - آن لحظه
6. بارها - زن نيكوكار فرعون

7. خورشيد - بدهى ها
8. كاله الف - زارى - بدى

9. قابله - شيپور
10. حقير و پست - جهاد كننده

11. ارشاد - درختى جنگلى
12. وسط - مستقيم

13. پهلو - رهرو - حرف فاصله
14. لقبى براى خانم - اهلى

15. ركن - تاريخ نوسى
16. سوغات كرمان - فشردگى

17. سنگى سبز رنگ قيمتى - با دقت
18. طاقچه قديم - مخلوط - شهرى در 

آلمان
19. نشر دادن - مقابل جزيى

از صنايع دستى خراسان  20. يكى ديگر 
جنوبى

راهنمايى: يكى ازبازيگران سينماى ايران 
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شخصى كالهى خريد. در ابتدا 5 درصد قيمت كاله 
سرگرمى  هوش  كاله  سرا  كرد.طوفان  پرداخت  را 

رياضى
فرداى آنروز 95درصد هزينه باقيمانده را نيز پرداخت 
كرد. اما فروشنده گفت اين شخص بايد  114 تومان 

ديگر بابت كاله بپردازد.
اگر فروشنده كاله را گرانتر از روز اول نفروخته باشد، 

قيمت اين كاله چقدر بوده است؟
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