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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

با بهار هم چنان تا جاودان در راه

از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است
دیده هرجا باز می گردد دچار رحمت است

خواه ظلمت  کن تصور، خواه نور، آگاه باش
هرچه اندیشی نهان و آشکار رحمت است

زمین دوباره راه و رسم جوشیدن پیش گرفته و بهار رحمت بالیدن آغاز کرده است. هم از این روست که نهال جوان کوشیدن در گروه خستگی ناپذیر 
خوارزمی، اکنون چونان درختی تنومند، جوانه هایی شگفت برآورده و سر بر آسمان می ساید تا در آستانة خرم بهار، میوه های تازة ثروت آفرینی 
پایدار برای نسل ها را تقدیم دست های چشم انتظار کند. بی گمان، هر تلخی و شیرینی و هر پیروزی و شادکامی و حتی ناکامی،  نهان و آشکار 
رحمت آفریدگار بزرگ جهانیان است و از این روی باید سر به سجدة شکر سایید که یکی از ده شرکت پیش رو ایران در سرعت رشد و هفتاد و 
یکمین شرکت بزرگ کشور، در سال گذشته  توانست گام های مهمی در عرصة کسب وکار و ثروت آفرینی بردارد و در فضایی آکنده از پیچیدگی، 
عدم قطعیت، عدم تعادل های ساختاری اقتصاد و البته لبریز از فرصت و رحمت، بخشی از اهداف اساسی برنامة راهبردی هفت ساله را تحقق بخشد. 
حکایت موفقیت های دچار رحمت سال سپری شدة نودوپنج در گفته ها و نوشته های پیشین، به تفصیل آمده است، هر چند جلوة این موفقیت ها 
در بازار سرمایه، به دالیلی که بسیاری از خبرگان می دانند، نتوانست خود را در قیمت سهام  نمایان کند. با این همه، اقبال گروه چشم گیری از 
سرمایه گذاران برای خرید سهام، حتی در روزهای متوالی افت چشم گیر شاخص بورس، نشان دهندة توجه سرمایه گذاران حرفه ای به ظرفیت های 

نهفته در سهام است که روزی با پرده برداری از طرح های پربازده گروه، خود را نشان خواهد داد.
     سال پیش رو، سال مهمی برای ایران و اقتصاد پیچیدة آن است. اثرگذاری عوامل سیاسی و اقتصادی بین المللی، فضای سیاسی و اجتماعی 
داخلی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و پیامدهای اقتصادی آن، وضعیت عوامل ساختاری بازارهای مالی و هم چنین وضعیت مبهم برخی 
صنایع مهم، به ویژه صنعت مهم بانک داری بر فضای کالن و خرد کسب وکار، سرنوشت سال آینده را به گونه ای خاص رقم خواهد زد، که البته 
در این میان،  چگونگی واکنش سیاست گذاران اقتصادی، کنش گران موثر بازارها و مدیران و سرمایه گذاران، می تواند روند آن را تغییر دهد، یا به 
مسیری دیگر هدایت کند. از این رو، گروه سرمایه گذاری خوارزمی نیز بر اساس آن چه در برنامة راهبردی هفت ساله هدف گذاری کرده و رسیدن 
به اهداف ثمربخش آن را مهم ترین تعهد خود به شمار می آورد، برنامة عملیاتی ویژه ای را برای حرکت پیروزمندانه تر در این مسیر فراهم کرده 
است. برخی از طرح های راهبردی گروه در سال نودوشش به ثمردهی خواهند رسید و برخی دیگر باید سرعتی مناسب داشته باشند تا سودآوری 
آن ها در سال های بعد و در زودترین زمان ممکن میسر شود. از این روی، در همایش مهم و راهبردی هشتم مدیران گروه که در بهمن ماه گذشته 
در شیراز برگزار شد، ویژگی اصلی برنامة عملیاتی تمامی شرکت های گروه، جهشی بودن آن تلقی شد و مدیران و کارکنان بر آن شدند تا با پیش 
گرفتن سرعتی دو چندان،  قدم در راه دشوار و ناهموار رشد قابل مالحظه در سال نودوشش گذارند و با اتکا به رحمت الهی از چمن تا انجمن، جز 

به نور آگاهی نیندیشند و گرفتار ظلمت نگردند تا از پس تعهد سنگینی که بر دوش دارند، برآیند. 
     در این مسیر، تعهد تمامی دست اندرکاران گروه به برنامة محوری، شرط نخست و اقدام شجاعانه جهت اجرای آن، شرط مهم دیگر است. تحقق 
برنامه، جز با عمل میسر نخواهد شد. و این وظیفة سنگین تمامی اعضای گروه بزرگ خوارزمی است. پشتیبانی سهام داران گران قدر از گروه، عامل 
موثر دیگری است که بدون آن نمی توان گام ها را به استواری برداشت. اگرچه گاهی مولفه های اثرگذار در بازارهای موازی، مانند نرخ سود سپرده ها، 
یا حتی اوراق بدهی، در کوتاه مدت جذابیت بیشتری را به آن ها می دهد تا بازده سهام در بازار سرمایه، اما با نگاهی بلندمدت به طرح های سودآوری 
پایدار و پشتیبانی از آن ها می توان تحقق به موقع آن ها را که به درختانی تنومند و پرثمر برای سالیانی دراز تبدیل خواهند شد، تضمین کرد، و 
از این روی تالطم های آزاردهندة بازارهای مالی را مهار کرد. این، تعهدی است که تمامی کنش گران بازارها دارند، وگرنه در بازارهای بی ثبات و 
متالطم همه در بلندمدت زیان می کنند؛ زیانی که شیرینی مقطعی کوتاه مدت را به سرعت از بین می برد، و این البته طبیعت بازارهای مالی است.

       اکنون شکوفایی چهارمین بهار سبز برنامة هفت ساله را به تماشا نشسته ایم با ثروتی که در گروه انباشته شده و توان سودآوری را افزایش 
داده است. سال چهارم برنامه، سال چیدن میوه ها و البته غرس کردن نهال هایی تازه است تا از شکوه بارآوری باغ نکاهد. سال انجام اصالحات مهم 
در ترکیب سبد سرمایه گذاری نیز هست. سالی که با تمام نااطمینانی ها در عرصة بین الملل، دوره ای مهم برای وسعت بخشیدن به فعالیت های 
مالی و تجاری بین المللی گروه خوارزمی، همراه با مدیریت کارآمد ریسک در این عرصه است. از این منظر، شکوفایی شکوهمند بهار را باید غنیمت 
دانست و با سیراب شدن از باران رحمتی که باریدن می گیرد، باید در مسیر باشکوهی که خوارزمی در پیش گرفته است، مسئوالنه و فعاالنه، سر 
از پا نشناخت و خلق ارزش را مهم ترین وظیفة روزان و شبان خویش دانست. دارایی های ارزشمند خوارزمی امانت های گران بهایی هستند که در 
دست های مدیران، کارکنان و حتی سهام داران گروه قرار دارند// و از این روی باید به عهد امانت وفا کرد، اقدام و عمل پیشه کرد و از خداوند یاری 

طلبید که وعده هایش در نهایت درستی و راستی قرار دارند. سال تازة شکوفایی کسب وکار بر یکایک اعضای گروه خجسته باد.
این جا همه پیوسته تو را می خوانند           لب تشنه و دل خسته تو را می خوانند

ای ابر بهـار بر ســر باغ ببـار                   گل های زبان بسته تو را می خوانند                     
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گپ

 اگر موافق باشيد، گفت وگو را با بحث ارتقای رتبۀ خوارزمی شروع 
كنيم كه در دورۀ مديريت شما اتفاق افتاده. همه دوست دارند بدانند 
چه مسيری طی شده، موثرترين عامل برای اين موفقيت چه بوده و 

خوارزمی از كجا به اين جا رسيده است؟
خوارزمی  سالة   هفت  راهبردی  برنامة  همان  راستای  در  خوارزمی  رتبة  ارتقای 
اتفاق افتاد. در آن برنامه ما سال 1399 را هدف قرار دادیم و چشم انداز شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی در این تاریخ را تصویر کردیم تا با یک هیئت و هیبت 
خاص وارد سال 1400  شویم. برای رسیدن به آن اهداف، اقدامات استراتژیک و 
باانگیزه و کارآمد و ذی صالح تشکیل  راهبردی تعریف کردیم و یک تیم بسیار 
شد. همه زحمت کشیدند و من هم یکی از اعضای تیمی بودم که تالش کرد تا 

شرکت رشد کند و به اهدافش برسد.
تابلوهای  به  گاهی  اصفهان،  بروید  می خواهید  تهران  از  شما  مثال  که  زمانی   

و  آمده اید  چقدر  ببینید  که  می کنید  نگاه  هم  راه  بین  در  مسافت  نشان دهندة 
چقدر مانده است؛ در مسیر رشد خوارزمی هم طبیعی بود که اعدادی را به عنوان 
رتبة  مانند  اعدادی  کنیم؛  نگاه  آن  به  پیوسته  و  مشخص  راه  بین  در  شاخص 
شرکت در بورس، در بین شرکت های برتر ایران، میزان سود تحصیل شده، میزان 

دارایی های تحقق پیداکرده. 
یکی از اعداد مهم همین رتبة شرکت بود و ما هدف گذاری کردیم که ان شاءاهلل 
که  می کردیم  تالش  ما  برسیم.  برتر  شرکت   10 جمع  به  برنامه  چشم انداز  در 
مثال سال چهارم یکی از 100 شرکت برتر شویم، اما خوش بختانه با تالشی که 
مدیران شرکت های گروه برای افزایش درآمدشان و افزایش فروششان و افزایش 
فعالیتشان داشتند، این مسئله در سال 1394 محقق شد که نتایجش معموال در 

سال 1395 منتشر می شود.
 فکر می کنم یکی از مهم ترین دالیل این موفقیت، برنامه محوری بود. به این معنی 

گپ و گفت نوروزی »وخارزم« با دكتر حجت اله صيدی، مديرعامل گروه سرمايه گذاری خوارزمی

من رویایی دارم...
درسفرشیرازوهشتمینهمایشخوارزمیازاوقولمصاحبهبرایشمارۀ
نوروزراگرفتیم.قرارشدهمبااوازخوارزمیحرفبزنیم،همازاتفاقهای
اقتصادیاخیروپیشرووهمجالبترازهمه،ازشعروشاعریوادبیات؛

موضوعیکهبخشبزرگیازذهنوقلباورابهخودمشغولکرده.
ومهیار کند فراموش را بودن قرارشدیکساعتیهمحجتالهصیدی
کاوهشاعرباشد.ازفیلمهایموردعالقهاشبگوید،ازشاعرانمحبوبش

وکتابهاییکهخواندهودوستداشته.نتیجهاشگفتوگوییدوساعته
شدکهدریکیازشلوغترینروزهایآخرسالاتفاقافتاد؛روزهاییکه
زیرسایۀمدیریتاو،بهگواهآماروارقامبرایخوارزمیروزهایاوجبودو
امیدبهآینده.آنچهدرادامهمیخوانید،حرفهایصمیمانۀحجتالهصیدِی
مدیر،اقتصاددان،استاددانشگاهوشاعراستکهازدنیایشعروقصهپابه
دنیایپرپیچوخماقتصادگذاشتهوبهنظرمیرسدتاقلهراهزیادیندارد.

مريم عربی

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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پای بندی  دوم  و  می رویم  سمتی  چه  به  می دانستیم  که 
تیمی  روحیة  و  کارآمد  نیروهای  سوم  بود.  برنامه  آن  به 

قدرتمندی که در این نیروها وجود دارد.
 در حال حاضر همۀ بنگاه های اقتصادی از ركود 
اقتصادی گله مند هستند و اين مسئله مشكالت 
جزو  ركود  اين  كرده.  ايجاد  برايشان  را  حادی 
است  كنترلی  غيرقابل   و  بيرونی   عوامل  همان 
می گوييد  سخنرانی هايتان  در  هميشه  شما  كه 
با  چگونه  شما  شده؛  تحميل  مجموعه ها  به  كه 
اين ركود مقابله می كنيد و چه كاری كرديد كه 
درحالی كه همه پسرفت داشتند، شما خودتان 

را باالتر كشيديد؟
 شرایطی مثل رکود، تورم، گاهی افزایش نرخ ارز و بعضی 
تنگناهای مالی و... مسائل ذاتی محیط کسب وکار هستند 
و در همه جای دنیا هم وجود دارند. تنها مشکل این است 
عوامل  این  مورد  در  را  مولفه  دو  نمی توانند  بنگاه ها  که  
و  است  وقوعشان  زمان  یکی  کنند؛  برآورد  دقیق  به طور 
اتفاق  موقع  رکود چه  مثال  این که  یعنی  اندازه شان.  یکی 

می افتد و وسعتش چقدر است؟ این دو مورد را معموال نمی توانند حدس بزنند، 
چون رویداد آتی است. ولی خود مسئله غیرقابل پیش بینی نیست و می شود آن 
را به خوبی مدیریت کرد. کاری که در این مدت همکارانمان کردند، رصد کردن 
اضافة  به  آینده  پیش بینی  و  اقتصاد  خرد  عوامل  اضافة  به  اقتصاد  کالن  عوامل 
فعالیت بر مبنای برنامه نویسی  سناریو بود. یعنی این که اگر سناریوی الف شد، 
ما باید چه کار کنیم، سناریوی ب شد، باید چه کار کنیم و... بر این مبنا ما با 
استفاده از مدیریت ریسک هم سعی کردیم کنترل اوضاع را در دست بگیریم و 

از این تنگناها عبور کنیم. 
چه  که  کند  رصد  بتواند  سازمان  اگر  بود.  پیش بینی  قابل  شرایط  این  وقوع 
اتفاق هایی در حال وقوع است و بعد تکلیف خودش را روشن کند که چگونه از 
این بحران ها و گردنه ها عبور کند، قطعا عبور می کند. این طور هم نیست که کسی 
اذیت نشود، ما هم اذیت شدیم. باالخره حجم فعالیت ها کاهش پیدا می کند، بهای 
تمام شده ها افزایش پیدا می کند، هزینه ها افزایش پیدا می کند، ممکن است گاهی 
سرعت پیشرفت ُکند شود، اما مهم این است که شما بتوانید از این گردنه عبور 
کنید. خوارزمی با همان روحیة تیمی که عرض کردم و کارآمدی نیروهایی که بر 
اوضاع تسلط داشتند، توانست از بخشی از این بحران ها عبور کند، ولی هم چنان 

درگیر آن هستیم.
 اگر بخواهيم يک شاخصۀ اصلی برای مديريت شما در نظر بگيريم، 
همين بحث آينده نگری است كه شما هميشه روی آن تاكيد داريد. 
سازوكار اين آينده نگری چگونه است و  در قالب چه تيم هايی اتفاق 

می افتد و زيرمجموعه ها در اين خصوص چگونه عمل می كنند؟
ما دو اقدام مستمر داریم؛ یکی شورای برنامه ریزی و هماهنگی مان است که در 
با رویکرد نگاه به آینده مرور می شود. در  آن جا آخرین اخبار و رویدادها، همه  
البته کمیتة سرمایه گذاری را هم داریم که در آن نیز رویدادهای مهم  کنارش 
جهان و ایران را مرور می کنیم و تاثیرش در سطوح مختلف، تاثیر بر ایران، بر 
اقتصاد، بر بازار سرمایه و تاثیر بر خوارزمی را مورد بررسی قرار می دهیم. یکی هم 
آینده پژوهی در معاونت های طرح و برنامه و سرمایه گذاری و توسعه است. واقعیت 
برنامه ریزی  به دقت  و تالش می کنند  است که همکاران من جدی هستند  این 
هم  و سریع  کنیم  پیش بینی  بتوانیم  دقیق  ما خیلی  که  نیست  این گونه  کنند. 
اقدام کنیم، ولی همکاران مسئوالنه خودشان را آماده می کنند که اگر هر کدام 
از سناریوها محقق شد، متناسب با آن اقدام کنند. این مسئله سیستماتیک است 

و اتفاقی نیست.
اتفاق  مادر  هولدينگ  در  فقط  سازوكار  اين   

می افتد؟
این سازوکار در هولدینگ مادر است؛ البته شرکت های 
می کنند،  را  کار  این  جداگانه  صورت  به  هم  گروه 
همین  معموال  معاونت شرکت ها  طریق  از  هم  ما  که 
مسئله را با شرکت ها پیش می بریم، به اضافة این که 
در همایش های خوارزمی، همیشه یکی از سخنرانی ها 
و بحث ها، چشم انداز آینده است. اساتیدی مانند آقای 
دکتر برکچیان در این همایش ها به مدیران می گویند 
و  سال  یک  یا  آینده  ماه  شش  آینده،  سال  یک  که 
نیم آینده چه اتفاقی محتمل است برای اقتصاد ایران 
مسائل  فقط  و  می گویند  عملیاتی  هم  خیلی  بیفتد. 
کلی را مرور نمی کنند. این ها ابزاری می شود در دست 

مدیران که خودشان را برای آینده آماده کنند.
كه  سناريوهايی  جهت گيری  زمينۀ  در  اگر 
هولدينگ مادر و زيرمجموعه ها تنظيم می كنند، 
اختالف نظر عمده ای وجود داشته باشد، به چه 

شكل عمل می شود؟
استراتژیک که همیشه در دستور کار هولدینگ  یا  راهبردی  چهارچوب کنترل 
است؛  این  تالشمان  ما  یعنی  می کند،  را هم حل  مسئله  این  داشته،  قرار  مادر 
که  است  این  تالشمان  باشد.  سخت  عمل  در  آن  اجرای  است  ممکن  هرچند 

رویکردهایمان مثل هم باشد و خوش بختانه برنامه این را میسر می کند.
نظارت  داریم،  راهبردی  مطالبات  و  می زنیم  راهبردی  با هم حرف  بعد  این که   
راهبردی داریم، شرکت ها هم پاسخ گویی خوبی دارند، خیلی از این اختالفاتی را 
که می گویید، حل می کند. هر چند در سطح عملیات ممکن است تفاوت نظرهایی 
داشته باشیم، ما با شرکت ها جلسات مکرر داریم، که این جلسات منظممان برای 
برطرف کردن همین اختالف نظرهاست. ما چندان وارد جزئیات کارها نمی شویم، 
اما همین رویکرد که بررسی کنیم ببینیم کجای کار هستیم و در صورت تغییر 
شرایط بازار باید چه کار کنیم، همین خودش اختالف ها را از بین می برد؛ البته 

اختالف که نه، تفاوت نظر.
 با تمام این اوصاف چون شرکت ها رویکرد را می دانند و  متخصص رشتة کاری 
خود هستند، خودشان تنظیم می کنند که برای مقابله با مسائلی که پیش آمده، 

باید چه کار کنند.
دهيد.  توضيح  استراتژيک  كنترل  اين  سازوكار  با  رابطه  در  كمی   
اعضای  زيرمجموعه،  شركت های  مديرعامل های  با  شما  ارتباط 

هيئت مديره  و... به چه شكل است؟
همکاران ما مطالعاتی کرده اند و به این نتیجه رسیده ایم که صنایع دارای مزیت 
رقابتی در ایران کدام صنایع هستند. به عبارت دیگر، ما باید وارد چه حوزه هایی 
از فعالیت شویم که مزیت رقابتی داشته باشد و ضامن موفقیت ما باشد، خلق 

ثروت کنیم، خلق سود کنیم.
 در حوزه هایی که بر اساس این مطالعه باید به آن ها وارد شویم، یا شرکت هایی از 
قبل وجود داشته، یا آن را تشکیل داده ایم. این جا ما با مدیریت شرکت، راهبرد، 
رویکرد، اهداف عملیاتی و حوزة کسب وکار به توافق می رسیم. این هم یک تفاهم 
مشارکتی است. شرکت مادر یا همان هولدینگ، تخصص سرمایه گذاری، ارزیابی 
مدیریتی  گروه  دارد.  را  و...  اهداف  به  رسیدن  مسیر  تعیین  کسب وکار،  محیط 
دارد.  را  خود  فعالیت  حوزة  و  خاص  رشتة  تخصص  هم،  شرکت ها  در  مستقر 
راهبردها  و  اهداف  به  و  کنیم  کار  با هم  به طور مشترک  ما  است  بنابراین الزم 

برسیم. 

گپ

که  می کردیم  تالش  ما 
برنامه  چهارم  سال  در  مثال 

 100 از  یکی  چشم انداز 
اما  شویم،  برتر  شرکت 

که  تالشی  با  خوش بختانه 
گروه  شرکت های  مدیران 
و  درآمدشان  افزایش  برای 

افزایش  و  فروششان  افزایش 
این  داشتند،  فعالیت شان 

محقق   1394 سال  در  مسئله 
در  معموال  نتایجش  که  شد 
می شود منتشر   1395 سال 



5شماره 37 -  فروردین 96

تاکتیک ها دست شرکت هاست و ما در تاکتیک ها دخالتی 
نمی کنیم،  مگر این که شرکت به ما مراجعه کند و کمکی 
بخواهد. آن ها خودشان می دانند که چگونه بازار را تنظیم 
دربارة  اما  کنند.  مالی  تامین  و  استقراض  چگونه  و  کنند 
می رسیم.  تفاهم  به  هم  با  و...  عملیاتی  اهداف  رویکرد، 
نهایی  ما  را  اهداف  برنامة هفت  ساله،  راستای  در  طبیعتا 
می کنیم و این مسئله شامل دو رقم بیشتر نیست؛ میزان 
دارایی در تاریخ هدف و میزان سود. این ارقام را ما تعیین 
می کنیم، ولی برای رسیدن به آن، با هم کار می کنیم. آن ها 
پیشنهادهایشان را می دهند و ما هم اگر احیانا به نظرمان 
رسید که اصالحی باید انجام شود، یا ریسک باالیی وجود 
دارد، دربارة تاکتیک یا مجموعه فعالیت هایی که پیش بینی 
هم  بعد  می کنیم.  نظر  تبادل   و  مشورت  هم  با  کرده اند، 
مرتب نظارت راهبردی داریم که ببینیم شرکت در راستای 

برنامه پیش می رود یا نه.
كرده ايد  پيش بينی  شما  كه  سودی  زمانی  اگر 

محقق نشود، واكنش و راه كارتان چيست؟
اهداف  و  رقم  به  شرکت  آن  نرسیدن  علت  که  دید  باید 

تعیین شده در برنامه چیست. گاهی نتوانستن در نتیجة عوامل محیطی است. این 
بخش کمی پیچیده است، یعنی باید ارزیابی کرد که اگر شرکت به دارایی و سود 
مورد نظر نرسیده، چقدر از دالیل این نرسیدن مربوط به عوامل خارج از کنترل 
شرکت است، که طبیعتا در آن جا برنامة جبرانی ارائه می شود. بخشی هم ممکن 
است مربوط به اشتباهات استراتژیک باشد که سعی می کنیم تمهیداتی در نظر 
بگیریم که آن اشتباه ها و خطاها تکرار نشود و جبران شود. گاهی هم در موارد 
نادر ممکن است این عدم تحقق پیش بینی ها در نتیجة ناتوانی افراد باشد که باید 
آن افراد جایگزین شوند. نمی شود یک نسخة خاص را برای همه تجویز کرد. گاهی 
افراد فقط با یک دورة آموزشی، با یک مقدار بیشتر توجیه  شدن، با یک مقدار 
یک  حتما  باید  نه،  هم  گاهی  می رسند،  دلخواه  نتیجة  به  کردن  بیشتر صحبت  
جابه جایی در سطوح مدیریتی مثال انجام شود. این مسئله اقتضایی است و باید 

بررسی کرد و دید که دلیلش چیست. گاهی هم ترکیبی از این هاست.
سهام داران هميشه از شركت های سهامی عام انتظارات زيادی دارند. 

برای برآورده كردن انتظارات آن ها چه برنامه ای داريد؟
سهام داران خوارزمی هم مثل همة شرکت های بورسی دیگر دو نوع انتظار دارند. 
بخشی از این انتظارات، انتظار کالسیک، درست و به قاعده است. بخشی از انتظارات 
سهام داران هم فراتر از عرف است. طبیعتا سهام دار هر شرکتی از مدیریت شرکت 
انتظار دارد که بازده سرمایه گذاری آن سهام دار را باال ببرد. این بازده هم در قالب 
هر  که  است  این چیزی  سود.  قالب خلق  در  هم  می گیرد،  دارایی صورت  خلق 
تیم مدیریتی موظف است در این راستا قدم بردارد. ما هم برنامة هفت ساله در 
راستای »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« را برای همین تنظیم کردیم. در این 
برنامه هم تقسیم سود نقدی دیدیم، هم رسیدن به دارایی هایی باکیفیت بزرگ، 
چون بخشی از سود هم از آن جا به دست می آید. هم کوتاه مدت را دیدیم و هم 
بلندمدت را. این انتظار سهام دار به حق است و ما هم وظیفه مان است در همین 
راستا فعالیت کنیم. اما گاهی یک سهام دار انتظار این را دارد که مدیریت شرکت، 
قیمت سهام را هم مدیریت کند. به لحاظ اصولی کنترل قیمت سهام وظیفة مدیر 
شرکت نیست، بلکه خلق دارایی و خلق سود وظیفة مدیریت است، که باید اثرش 
را روی سهام بگذارد. من البته هیچ وقت دوست نداشتم به این انتظار سهام داران 
بی توجه باشیم. بااین حال کاری که ما باید انجام دهیم، این است که موفقیت های 
شرکت را به شکلی به نمایش دربیاوریم که روی قیمت سهام اثر بگذارد. در بازار 
بخشی از سهام داران خیلی کوتاه مدت فکر می کنند و صبر نمی کنند تا پروژه های 

شرکت نتیجه بدهد و فعالیت های ارزش آفرین شرکت 
به آن نقطه باروری اش برسد؛ درنتیجه مرتب سهامشان 
را عرضه می کنند و قیمت می آید پایین تر. یک مقدار 
هم شایعات موجود در بازار روی قیمت های سهام اکثر 
ایجاد  چالش هایی  این جا  و  می گذارد  تاثیر  شرکت ها 
می شود، ولی ما در تیم مدیریتی باید حواسمان جمع 
روی  باید  ما  یعنی  نکنیم،  اصول  کار خالف  که  باشد 
خلق دارایی و خلق سود تمرکز کنیم. شما اگر تاریخچة 
خوارزمی را در سال های اخیر ببینید، خوارزمی همیشه 
افزایش  و  بوده  باکیفیتی  دارایی های  دارایی هایش  هم 
این  است.  کرده  پیدا  افزایش  سودش  هم  کرده،  پیدا 
در  و  شده  تایید  شده،  حسابرسی  ساله  هر  افزایش 
مجمع ها تصویب شده. اما قیمت سهام گاهی افزایش 
و گاهی کاهش پیدا می کند و این مسئله هیچ کجا در 
حیطة وظایف مدیریت نیست. هر کجا مدیریت شرکت 
در  می کند،   دخالت  سهام  قیمت  در  مستقیم  به طور 
بلندمدت به ضرر شرکت تمام می شود. برای این کار 
شما مجبورید منابع شرکت را -که ثروت کل سهام داران 
است- خرج کنید تا رضایت گروه خاصی از سهام داران را به دست بیاورید. این 
انصاف نیست که ما بیاییم ثروت کل سهام داران را خرج ثروت بخشی از سهام داران 
کنیم که می خواهند از جمع سهام داران شرکت خارج شوند و دیگر نمی خواهند 
باید برای پر کردن خأل  سهام دار خوارزمی بمانند. سرمایة سهام داران موجود را 
دارایی مصرف کنیم، باید آن را در پروژة نفت و گاز مصرف کنیم، باید سهام جدید 
بخریم. درست نیست ثروت کل سهام داران را صرف گروهی از سهام داران کنیم 
را  سهامشان  و  باشد  تومان   150 خوارزمی  سهام  قیمت  مثال  دارند  دوست  که 
150 تومان بفروشند و از جمع سهام داران بیایند بیرون. این کار بسیار غیراصولی 
است و ما هرگز وارد این بحث نمی شویم. این رویکرد چالش برانگیز است، ولی ما 
توان و طاقتش را داریم. صداقت و درست کاری در کار البته هزینه دارد. گاهی 
فشارهایی از سوی گروه هایی به شرکت وارد می شود که قیمت سهام را ببرید باال. 
ما استداللمان این است که قیمت سهام را سهام داران باید باال ببرند و مدیریت 
باید خلق ارزش کند. من نمی گویم کار ما بی عیب ونقص است، ولی در  شرکت 
زمینة خلق ارزش باید نگاه کنید ببینید کارنامة شرکت چگونه است. بخشی از 
سهام داران بورس عجله دارند و گاهی به وقت درست عرضه و تقاضا عنایت ندارند. 
چالش اصلی ما مواجهه با همین بخش غیرعرفی انتظار سهام داران است که سعی 

می کنیم با اطالع رسانی و گفت وگو این بخش را حل کنیم.
وقتی شما به خالص ارزش دارایی های خوارزمی یا همان NAV نگاه می کنید، 
می بینید که NAV بیش از دو برابر قیمت فعلی است، یعنی این مسئله خودش 
نشان می دهد که گروه خوارزمی و همکارانی که ما داریم، کارنامة خوبی داشته اند، 
اما در قیمت سهام گاهی اتفاقاتی می افتد که جزو ذات بازار و محیط کسب وکار 
است. شما به چند ماه اخیر نگاه کنید؛ هیچ گاه عرضة سهام خوارزمی بدون تقاضا 
و خرید نبوده است، خب خود این نشان می دهد که سهام از نظر خریداران، که 

اتفاقا اغلب حقیقی هم هستند، ارزنده است.
مسكن،  انرژی،  از  اعم  هستيد،  فعال  آن ها  در  كه  بازارهايی  دربارۀ 
معدن و... برای سال آتی چه پيش بينی  و تحليلی داريد؟ شرايط را 

چطور می بينيد و به كدامشان بيشتر اميدوار هستيد؟
من به همة آن ها امیدوار هستم، برای این که مزیت های رقابتی کشورمان هستند. 

یعنی تمام صنایعی که خوارزمی در آن فعال است، مزیت رقابتی کشور است. 
ژئوپلوتیک  یا  سیاسی  جغرافیای  لحاظ  به  ما  اوال  این که  برای  امیدوارم.  خیلی 
ایجاد می کند. همسایه های مهمی  در یک منطقة خاص واقع هستیم که مزیت 

انتظار  سهام دار  یک  گاهی 
مدیریت  که  دارد  را  این 

را  سهام  قیمت  شرکت، 
لحاظ  به  کند.  مدیریت  هم 
سهام  قیمت  کنترل  اصولی 
نیست،  شرکت  مدیر  وظیفۀ 

خلق  و  دارایی  خلق  بلکه 
است،  مدیریت  وظیفۀ  سود 

سهام  روی  را  اثرش  باید  که 
رد بگذا
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داریم مثل عراق، پاکستان، ترکیه، افغانستان و کشورهای مشترک المنافع مثل 
آذربایجان، ترکمنستان و... این ها هم بازارهای خوبی دارند و هم مجبور هستند 
بعضی از کاالهایشان را از ایران ترانزیت کنند. بعضی از این کشورها به آب های 
آزاد دسترسی ندارند؛ مثل افغانستان و آذربایجان، و از بندرعباس ایران استفاده 

می کنند.
 مزیت رقابتی دوم کشور ما، منابع طبیعی مثل نفت، گاز، معدن، مواد معدنی و 

بعضی محصوالت کشاورزی است.
 مزیت رقابتی سوم ما که خیلی مهم است، جمعیت 80 میلیون نفری با درآمد 
نسبتا خوب است. البته برای این که درآمد سرانة کشور به سطح خیلی خوبی 
رضایت بخشی  سطح  در  چندان  اگرچه  شرایط  داریم.  نیاز  زمان  هنوز  برسد، 
نیست،  ولی در سطح قابل قبول هست. این خودش تقاضا ایجاد می کند. ضمن 
این که در این 80 میلیون، ترکیب جمعیت جوان است؛ البته به سوی پیر شدن 
می رود، ولی جوان است. چاق ترین قسمت این ترکیب جمعیتی بین 15 تا 35 

یا40 سال است. این  یک امتیاز رقابتی  است. 
وقتی نگاه می کنیم، می بینیم که در بخش برق که فعال هستیم، بازار مصرف 
80 میلیونی دارد. در بخش معادن، منابع معدنی مهمی داریم که هم پای نفت 
ارزش دارد و قابلیت صادرات داریم. در بخش نفت و گاز که مزیت کشورمان 
است، حضور داریم و دارو هم همین طور. در فناوری اطالعات، در ساختمان و 
غیره. تقاضای خیلی باالیی هم به لحاظ ترکیب جمعیتی داریم. منظور از ترکیب 
جمعیتی یک بازار 80 میلیونی و بعد یک بازار 250 میلیونی است که دوروبرمان 
قرار دارد. بنابراین بنده به وضعیت این صنایع در سال 1396 خوش بین هستم، 
اما چون سال ویژه ای است – هم به دلیل اثر ترامپ، هم انتخاباتی که خودمان 
داریم در سال آینده، هم وضعیت خاص اقتصادی کشور مثل وضعیت بانک ها، 
نرخ تورم، رکود اقتصادی و...-  سال آینده قطعا با برخی عدم تعادل ها و تنگنای 
مالی هم مواجه خواهیم بود. بنابراین هنر بنگاه ها باید این باشد که بین این ها 
توازنی برقرار کنند و پیش بروند. من عملکرد گروه خوارزمی را در سال آینده 
بهتر از سال 1395 پیش بینی می کنم، به همین میزان البته دشواری هایش هم 

بیشتر می شود.
اگر بخواهيد موفق ترين شركت های زيرمجموعۀ خوارزمی را كه در 
نام   1395 سال  پديدۀ  به عنوان  درخشيده اند،  خوب  اخير  ماه های 

ببريد، به كدام شركت ها اشاره می كنيد؟
اما کارهای شاخصی که  در سال 1395 اکثر شرکت های ما خوب کار کردند، 
در سال 1395 انجام شد، گواهی کشف طال یا گواهی اکتشافی بود که شرکت 
از  هم  پارسه  نیرو  گرفت.  تن طال   باالی 15  برای  معادن صدر جهان  توسعة 
تاریخی  کاری  داد،  انجام  که  بازاری  توسعة  و  داد  و سود  زیان دهی خارج شد 

بود. نیروگاه منتظرقائم توانست بحث محیط زیستش را 
حل کند و راندمان و ساختار سودآوری اش را بهتر کند و 
این هم کار بزرگی بود. هولدینگ نفت و گاز پتروشیمی 
خوارزمی  داده پردازی  شد.  عملیاتی  کار  وارد  و  تشکیل 
شد.  باکیفیت  عملیاتی  سود  دارای  خوش بختانه  هم 
این ها کارهای شاخصی بودند که در شرکت های ما انجام 
بقیة شرکت ها هم راضی هستیم و خوب کار  از  شدند. 
می کنند، مثل سینادارو که پروژه های خوبی را در دست 

اجرا دارد.
بزرگ  بورسی  شركت های  اخير،  سال های  در 
دنيا تا حد زيادی روی بحث برندسازی تمركز 
كرده اند و تالش می كنند دارايی های ناملموس 
افزايش  برای  آيا  دهند.  افزايش  را  خود 

دارايی های ناملموس هم برنامه ای داريد؟
از شرکت هایمان مثل سینادارو و نیرو پارسه  در بعضی 
این ایجاد شده، یعنی مثال محصوالت سینادارو را به خاطر 
برند بهتر آن می خرند و در بازار نفوذ بهتری دارد، یا نیرو 

در  است.  برند مطرحی  مقیاس کوچکی که می سازد،  نیروگاه های  برای  پارسه 
و می رویم.  برویم  این سمت  به  باید  قطعا  نیست.  این طور  اما  بعضی شرکت ها 
برندسازی یکی از مواردی است که ما از شرکت هایمان خواسته ایم؛ یعنی هم با 
کیفیت باال و هم قیمت فروش پایین و هم تحویل به موقع یا در سرعت انجام کار 
است که این برندسازی میسر می شود. فکر می کنم دو،  سه سال دیگر ما در بحث 

ساختمان، نفت و گاز و معدن صاحب برندهای مطرحی باشیم.
 االن مسئلۀ محيط زيست يكی از مهم ترين دغدغه های انسان در 
جهان است. شنيده ايم كه در نيروگاه برق شهيد منتظر قائم و در 
مجموعه معادن شركت صدر جهان اقدامات خاصی در حوزۀ محيط 

زيست صورت گرفته است.
ما در راستای مسئولیت اجتماعی خیلی جدی و فعال وارد شده ایم. درست است 
که ما با هدف ثروت آفرینی و سودآوری برنامه هفت  سالة خود را تدوین کردیم 
و مشخصا هم در چشم انداز برنامه به مقدار دارایی اشاره کردیم که همان ثروت 
است و هم چنین مقدار سود که آن هم می شود افزایش ثروت، اما در همان کلیت 
برنامه در سطر دوم نوشته ایم حرکت در راستای توسعة اقتصادی کشور؛ یعنی ما 

باید با مسئولیت اجتماعی کار کنیم و فقط به دنبال سود نیستیم. 
ما وظیفه داریم برای آبادانی کشور و از بین بردن فقر کار کنیم. در این راستا 
یکی از بزرگ ترین تحول های خوارزمی در حوزة محیط زیست، در نیروگاه منتظر 
قائم اتفاق افتاد که به طور کامل از سوخت گازوییلی و مازوت به سوخت پاک 
تبدیل شد و گواهی نامة محیط زیست را هم گرفت؛ در بحث نیروگاه های مقیاس 
در  کردند.  را  کار  همین  دوستان  هم  معدن  بحث  در  همین طور.  هم  کوچک 
که  است،  انجام شده  زیادی  تحوالت خیلی  که  دارو 
توضیحش در این مصاحبه نمی گنجد، در محیط کار 
مختلف  در شرکت های  پسماندها  بحث  در  کارکنان، 

و... هم کار کرده ایم.
از  خصوصی  بخش  كه  حمايت هايی  مورد  در   

دولت انتظار دارد، چه نظری داريد؟
نقش دولت در بهبود فضای کسب وکار بسیار پررنگ 
است. خوش بختانه دولت یازدهم رویکردش اصالحات 
ساختاری بوده و این اصالحات طبیعتا به نفع محیط 
زمان  ساختاری  اصالحات  انجام  است.  کسب وکار 
می برد و آرامش می خواهد و کمی دیر میوه می دهد، 
پایدار  رقابتی  مزیت  و  می کند  درست  را  ساختار   اما 
برداشته؛  قدم  راستا  این  در  به وجود می آورد. دولت 
بیشتر  این کارها  طبیعتا هر چقدر سرعت و کیفیت 
شود، هم به نفع خوارزمی است و هم به نفع کشور. 
من انتظار حمایت خاصی را از دولت ندارم، به نظرم 
در حال حاضر دولت در مسیر بهبود فضای کسب وکار 

هم  چشم انداز،  برنامه  در 
دیدیم،  نقدی  سود  تقسیم 

دارایی هایی  به  رسیدن  هم 
چون  بزرگ،  باکیفیت 

آن جا  از  هم  سود  از  بخشی 
هم  می آید.  دست  به 

هم  و  دیدیم  را  کوتاه مدت 
انتظارات  را.  بلندمدت 

ما  و  است  به حق  سهام دار 
در  است  وظیفه مان  هم 

کنیم فعالیت  راستا  همین 
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خوب کار می کند، ولی موانع و مشکالت زیاد است. آیا بهتر از این هم می شود کار 
کرد؟ بله، حتما بهتر از این هم می شود کار کرد. درمجموع فکر می کنم سیاست 
دولت فعلی سیاست حمایت از بخش خصوصی است و  ما هم تعامل خوبی با 

جاهایی که باید از خوارزمی حمایت کنند، داریم.
چه  مديريتتان  در  اصوال  و  چيست  مديريت  بحث  در  شما  الگوی 
تا  گرفته  انسانی  منابع  مديريت  از  می كنيد؟  پياده  را  سيستمی 

جنبه های ديگر مديريت.
مدل خاصی که اجزایش قابل تشریح دقیق علمی باشد، مدنظر من نیست. من 
یکی از اعضای گروه خوارزمی هستم، اما عملکردم یک جنبة شخصی هم می تواند 
داشته باشد که از ذهنیت، هدف، سلیقه  و مدل ذهنی من برمی آید. خوش بختانه 
و  بزرگ  دانشگاه های  در  هم  هستم.  خداوند  خوش شانس  بندگان  از  یکی  من 
خوب کشور درس خوانده ام و هم همیشه با آدم های بزرگ و در جاهای بزرگ 
کار کرده ام و این موضوع خیلی چیزها را به من آموزش داده است. )البته من از 
آن بخش پر لیوان می گویم و بخش خالی اش هم زیاد است؛ اگر بخواهم عیب و 
نقص خودم را بگویم، خیلی زیاد است، باید چندین ساعت وقت بگذاریم و صحبت 
کنیم.(  هم از کسانی که با آن ها کار کرده ام، آموزش دیدم و هم مدیران موفق 
دیگری هستند که من در خدمتشان نبودم، ولی با سرنوشتشان، سرگذشتشان 
و سالیقشان آشنا هستم، چه در ایران و چه در دنیا؛ هر کدام از این ها روی آدم 
تاثیر می گذارند. اما بگذارید بخشی از مدل ذهنی خودم را توضیح دهم. اولویت 
باشد.  حاکم  و صمیمیت  سازمان صداقت  در  اول  که  است  این  بنده  خوِد  اول 
یعنی وقتی صداقت حاکم باشد، خیلی از مسائل حل می شود. اگر من کمبودی 
دارم، نقصی دارم، در محیط آکنده از صداقت این مشکل رفع می شود، در غیر 

این صورت ممکن است دو برابر، سه برابر خود را نشان 
بدهد. صداقت یعنی این که من دروغ نگویم، درست کار 
باشم، با خود و با همکاران راحت باشم. گاهی شجاعت 
ممکن  من  یعنی  است؛  صداقت  از  بخشی  اظهارنظر 
است دروغ نگویم، ولی شجاعت اظهارنظر هم نداشته 
دربارة  می خواهد  تیم  وقتی  است  ممکن  گاهی  باشم. 
باشد  داشته  مهمی  نظر  کسی  بگیرد،  تصمیم  چیزی 
که مخالف نظر بقیه باشد، اما ابراز نکند. این هم یعنی 
عدم صداقت. بنابراین فکر می کنم صداقت حرف اول 
را می زند. نظم هم قطعا عامل مهم دوم است. هم در 
توصیه های دینی و فرهنگی ما تاکید شده و هم دنیا 
به این رسیده است که بدون نظم نمی شود کاری کرد. 
شما در احوال تمام انسان های بزرگ دنیا مطالعه کنید، 
این را می بینید. مثال مردم نجف می گویند وقتی امام 
مثال  که  می فهمیدیم  می شدند،  رد  می آمدند  خمینی 
در  بزرگ  انسان های  همة  است.   10:05 ساعت  االن 
سراسر دنیا نظم را راعایت می کنند. سازمان اگر نظم 

داشته باشد، می تواند موفق شود. در کنار آن ارتقا و توانمندسازی خویشتن هم 
خیلی مهم است، یعنی مدام باید در حال خودسازی باشیم تا بتوانیم سازمانمان 
را اداره کنیم. شجاعت و نترسیدن هم خیلی مهم است؛ ترس در عدم موفقیت 
عامل بزرگی است. البته این به معنی بی گدار به آب زدن هم نیست، حتما الزم 
است محاسباتمان را داشته باشیم و بررسی ها یمان را کرده باشیم. آگاهانه قدم 
در راه گذاشتن خیلی مهم است. این جا می خواهم روی بحث کارشناسی تاکید 
ذهن  در  فرمودید،  شما  که  مدلی  این  مهم  مولفه های  از  یکی  باز  یعنی  کنم، 
من کار کارشناسی است. ما نمی توانیم بدون کار کارشناسی و کار علمی موفق 
شویم. متاسفانه ما فقط در امور مادی این مسئله را جدی می گیریم و هر چه از 
مسائل مادی به سمت امور غیرمادی و کارهای ذهنی و نرم افزاری می رویم، این 
جدیت کم می شود. در حوزة کارهای نرم افزاری تر مثل بانک داری، سرمایه گذاری 
و... متاسفانه شاید آسان گیرتر باشیم و احساس کنیم چون کمی تجربه و سواد 
داریم و میزی هم داریم که پشتش می نشینیم، پس تشخیصمان درست است. در 
صورتی که همین جاهاست که آدم ضربه می خورد. به قول موالنا: »دشمن طاووس 

آمد پّر او/ ای بسا شه را بکشته فّر او« 
اگر بنشینیم روی کاغذ محاسبات کارشناسی انجام دهیم و اصول علمی را رعایت 
کنیم، کار با این اصول و محاسبات،  کار بهتری می شود؛ این چیزی است که من 
مدیریت صحیح  اصول  دیگر  از  انسانی  نیروهای  به  داشتن  باور  معتقدم.  آن  به 
است؛ یعنی این که اگر شخصی مدیر است، به این باور داشته باشد که به تنهایی 
هیچ کاری نمی تواند بکند. مثل یک مربی فوتبال که هر چقدر هم مربی بزرگی 
باید روی نیمکت  باشد، حاال باید 11 نفر را به زمین بفرستد و تعدادی را هم 
بنشاند. نمی تواند بگوید خودم می روم در زمین بازی می کنم و بازی را می برم. 
حتی با 10 نفر هم سخت است، باید 11 نفر را ببرد داخل زمین. از این جهت 

روحیة تیمی داشتن مدیر خیلی مهم است.
باید  توکل.  نام  به   دارد  اشاره کردم، بخشی هم  به آن ها  تمام ویژگی هایی که   
اعتقاد داشته باشیم که وقتی قدم برمی داریم، کائنات هم  به کمک ما می آید و 
دیگر از جلو رفتن نمی ترسیم. این شجاعت با کورکورانه عمل  کردن فرق می کند 
و نتیجه توکل  داشتن است. این گونه نیست که وقتی قدم در راهی می گذاریم، 
بگوییم هیچ اتفاق بدی نمی افتد. نه، ممکن است بیفتد، اما توکل و باور داشتن 
به کمک خداوند و دست به دست هم دادن کائنات، باعث می شود مشکل حل 

شود.
هم  شما  و  است  جدی  خيلی  بی نظمی  به  ميل  ما  فرهنگ  در   
جنس  از  هم  آن  نظر،  دقت  و  نظم  به  زيادی  تاكيد  سيستمتان  در 

آلمانی اش داريد. با اين مقاومت ها چطور برخورد می كنيد؟
مقاومت ها چندان شدید نیست، چون انسان ذات نظم پذیری دارد. یک نظم کلی 
در جهان و هستی است و هر کسی هم یک درجه از نظم 
با نظم  را دارد. هیچ کسی هم به لحاظ روحی و ذهنی 
بخشی    مقاومت هایی هست؛  در عمل  اما  نیست.  مخالف 
از آن محیطی است و بخشی هم تربیتی است. اما وقتی 
توجیه  می دهیم،  توضیح  می کنیم،  برقرار  را  سیستم  ما 
نظم  عملیات،  صحنه  در  می شود.  برقرار  نظم  می کنیم، 
توصیه  فقط  من  به  نمی توانید  شما  می خواهد.  سیستم 
به شما  یا من  کنم،  رعایت  را  نظم  و کلی کنید  کالمی 
چه  در  را  نظم  بگویم  باید  کنید.  رعایت  را  نظم  بگویم 
یک  مثال  کنید.  رعایت  چگونه  و  کنید  رعایت  چیزی 
ممکن  را  چیزهایی  یک  می دانید،  خودتان  را  چیزهایی 
است ندانید. اگر من از شما انتظار نظم دارم، باید دقیق 
و روشن خواسته هایم را بگویم. یکی از جلوه های سطحی 
و ظاهری نظم، به موقع شروع کردن، به موقع تمام  کردن، 
به موقع سر کار حاضر شدن، به موقع کاری را تحویل  دادن 
است. برای این کارها باید برنامه ریزی دقیق داشت. مثال 
اگر بخواهم سر یک ساعت خاص در جلسه ای حاضر شوم، 

به طور  شرکت  مدیریت  کجا  هر 
دخالت  سهام  قیمت  در  مستقیم 

ضرر  به  بلندمدت  در  می کند،  
این  برای  می شود.  تمام  شرکت 
شرکت  منابع  مجبورید  شما  کار 

سهام داران  کل  ثروت  -که  را 
گروه  رضایت  تا  کنید  خرج  است- 
دست  به  را  سهام داران  از  خاصی 
ما  که  نیست  انصاف  این  بیاورید. 

را  سهام داران  کل  ثروت  بیاییم 
سهام داران  از  بخشی  ثروت  خرج 

جمع  از  می خواهند  که  کنیم 
شوند  خارج  شرکت  سهام داران 
سهام دار  نمی خواهند  دیگر  و 

بمانند خوارزمی 
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باید سر ساعت مشخصی هم از منزل حرکت کنم، پس باید سر ساعت مشخصی 
بیدار شوم و حتی در ساعت مشخصی بخوابم و ممکن است کل برنامة زندگی ام 
باید روی  ایجاد کنید،  بخواهید نظم سیستماتیک در سازمان  اگر  عوض شود. 
اجزایش کار کنید. طبیعتا با این اجزا مخالفت می شود، مقاومت های ذهنی وجود 
دارد، اما وقتی شما سیستم را برقرار می کنید و افراد را توجیه می کنید، افراد 
هم استقبال می کنند و مقاومت نمی کنند و در این صورت مجبورند خودشان 
را وفق دهند. مثال بچه های دانش آموز را نگاه کنید. واقعا سر ساعت هفت و ربع 
در مدرسه حاضر می شوند. برای این که ما نظمی را برقرار کرده ایم که بر اساس 
آن اگر شما هفت و ربع دیرتر حاضر شوی، راهت نمی دهیم، غیبت می خوری، یا 
مثال باید بروی برگه بگیری از دفتر. اگر این سیستم مدرسه را سر کار هم اجرا 
کنیم، مثل امتحان،  همه خودشان را آماده می کنند. درواقع به شرایط عادت 

می کنند و مقاومت هایشان به کلی از بین می رود.
ادبيات  و  شعر  اهل  و  فرهنگی  شخصيت  يک  شما  كه  آن جايی  از 
هستيد، هيچ وقت به فكر نيفتاديد كه در خوارزمی در حوزۀ فرهنگ 

هم سرمايه گذاری كنيد؟
قصد ما در سرمایه گذاری در بخش فرهنگ جدی است، ولی سازوکارش تا به حال 
فراهم نشده است. باید سازوکار درستی را ارائه داد. کار در مقولة فرهنگ سخت 
دارد.  هم  را  خودش  اقتصادی  توجیه  و  است  لذت بخشی  بسیار  کار  ولی  است، 
قدم هایی هم برداشته ایم، مثال پارسال کتاب »مدیر باش رئیس« را چاپ کردیم 

کارهای  معتقدم  البته  بود.  راستا  همین  در  اقدامی  که 
بزرگ تری هم می توانیم بکنیم. االن موسسات انتشاراتی یا 
فیلم سازی در دنیا، بعضی هایشان پابه پای موسسات بزرگ 
خودروسازی، فوالد و... سهامشان خرید و فروش می شود. 
در ایران فعالیت در این حوزه سازوکار می خواهد که ما هم 
در تالش برای ایجاد آن هستیم. تا حاال چند مذاکره برای 
سرمایه گذاری های فرهنگی داشتیم، ولی هنوز به فرمول 

قطعی اش نرسیده ایم؛ اگر برسیم، حتما انجام می دهیم. 
به  شما  مديريت  در  شاعری  لطيف  روحيۀ 

كمكتان می آيد؟
البته من  نیست.  این  ما جز  کار  که  است  این  اعتقادم 
روحیة  از  منظور  دارم.  لطیفی  روحیة  نه  و  شاعرم  نه 
لطیف شاعرانه، احساساتی بودن نیست. من معتقدم اگر 
امثال  و  بنده  به هیچ وجه  که  شده،  بزرگی  شاعر  کسی 
به خاطر صرف  هیچ گاه  باشیم،  آن گونه  نمی توانیم  بنده 
ما  از  سال ها و قرن ها،  بعد  اگر  نبوده.  احساسات قوی 
داریم،  رودکی  و  فردوسی  داریم،  سعدی  داریم،   حافظ 
یا در ادبیات »کلیله و دمنه« داریم، »کیمیای سعادت« 
داریم، »تاریخ بیهقی« داریم، این دقیقا در نتیجة یک 

کار مدیریتی بزرگ حاصل شده است. من قبال فکر می کردم آشنایی با ادبیات 
می تواند یک روحیة متعادل در ما ایجاد کند که با سختی و خشکی کار اقتصادی 
بتوانیم کنار بیاییم، ولی االن مدت زیادی است که به این اعتقاد رسیده ام که 
مسئله فراتر است و اصال با همان الگو باید کار کرد؛ یعنی با ادبیاتی که ذهن 
ما  یعنی  نیست،  این  از  غیر  مدیریتی  کار  اصال  می سازد.  مدیریت  برای  را  ما 
نمی توانیم تصور کنیم که شعر حافظ یا شعر بیدل یا مثال رمان »جنگ و صلح«، 
پروست،  مارسل  از دست رفته«  زمان  یا »در جست وجوی  کارامازوف«  »برادران 
یا سرگرمی ماست یا ابزاری برای خالصی از بعضی از دردها و رنج ها، بلکه باید 
این ها را در این سطح ببینیم که این ها رازهایی از هستی را بیان می کنند که ما 
به آن تسلط نداشتیم. این طور نگاه کنیم که حافظ، بیدل یا تولستوی هر کدام 
به رازی رسیده اند و آن راز را با سروده ها و نوشته هایشان بیان می کنند. بعد ما 
آن راز را در کارمان می بینیم، بهتر کار می کنیم. مثال این بیت که خیلی هم 

ساده به نظر می آید:

»در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور«

 این برای این که مثال بنده بتوانم مصیبت زندگی ام را برای یک لحظه فراموش 
کنم، یا یک حالت تخدیری برای من داشته باشد نیست، بلکه این بیت می گوید 
اصال رسیدن به کعبه بدون خار مغیالن میسر نیست. باید در بیابان قدم بزنی، 
با شوق هم باید قدم بزنی. خار مغیالن هم هست، تو قدمت را بردار و به شوق 

کعبه هم برو، همین طوری قدم برندار، حیران قدم برندار. 
وقتی این طور به شعر و ادبیات نگاه می کنم، می گویم این تمام زندگی ماست. 
حاال می خواهم در خوارزمی کار کنم و به برنامة هفت ساله برسم، یا در دانشگاه 
می خواهم تدریس کنم یا در زندگی شخصی ام می خواهم به یک جایی برسم. 
این خار مغیالن است، آن کعبه هم هست، غم هم نباید بخورم، بیابان را هم باید 
تحمل کنم. حافظ جایی نشسته بوده و هستی را بهتر از ما می دیده و بیان هم 
کرده. ما این را فهمیدیم و بعد زندگی راحت شده، راز هستی را هم این گونه 
می فهمیم. ادبیات و فرهنگ، این پنجره ها را جلوی چشم ما باز می کند. چون 
ما نمی توانیم همه چیزها را تجربه کنیم و یاد بگیریم. ادبیات این ها را در اختیار 
ما قرار می دهد و این می شود بخشی از زندگی و کار ما. من تاثیر ادبیات را روی 

کارم به شکل مستقیم دیده ام. من سال ها با این بیت نظامی زیسته ام که:
 »هرچه در این پرده نشانت دهند

 گر نپسندی به از آنت دهند«
در  نکته  این  که  دیدم  یعنی  دادند.  که  دیدم  بعد   
نظام هستی یک فرمول است و یک آدم احساساتی و 
خیاالتی این را نگفته است، بلکه یک انسان فرهیخته 
و آگاه در واقعیت به آن رسیده است. با دانستن این ها 

آدم راحت تر زندگی می کند.
مهيار كاوه شاعر اصال از كجا آمد؟

و مسیرم  فیزیک تحصیل کردم  ریاضی  در رشتة  من 
کنار  در  داشتم  دوست  اما  اقتصاد.  بود؛  مشخص  هم 
آن به شعر و ادبیات هم بپردازم، و اصرار داشتم با نام 
هم  با  دو  این  می کردم  فکر  کنم.  کار  هم  جداگانه ای 
جمع شدنی نیستند. لذا دنبال تخلص بودم. طبیعتا مثل 
هر ترک زبان دیگری با اشعار شهریار مانوس بودم و از 
اسم شهریار هم خوشم می آمد. در این فضا یک دفعه 
به اسم مهیار برخوردم؛ ترانه های مهیار دمشقی، عنوان 
یک مجموعه شعر عربی از آدونیس است. آن موقع که 
من با مجلة جوانان کار می کردم، کارهایم را با عنوان 
مهیار زنجانی چاپ کردم. بعدها به اسم کاوه برخوردم 
و دیدم خوش آهنگ است و با مهیار هم جور درمی آید. 
بعد  و  جوانان  مجلة  در  مثال  شد،  شروع  همین طوری 
کیهان فرهنگی و... اما کم کم جا افتاد و فعالیت ادبی ام را با همان اسم ادامه دادم. 

هر چند جز دست خالی چیزی در این وادی ندارم.
و  از شعرا  گروهی  با  برخاست  و  نشست  ادبی،  در جلسات  شركت 
شعر  دفتر  مديرۀ  هيئت  در  عضويت  يا  كشور  مطرح  نويسندگان 

جوان چگونه با كار اقتصادی شما سازگار شد؟
شدم  تربیت  بودند،  بلد  حکمت  که  کسانی  و  ادبی  محیط  در  کودکی  از  من 
در  هم  ابتدا  همان  از  کردم.  پیدا  خوبی  دوستان  آمدم،  تهران  به  که  بعدها  و 
دانشگاه استادان خوبی داشتم. در حوزة اندیشه و هنر اسالمی با قیصر امین پور 
و سیدحسن حسینی آشنا شدم. هم چنین با دوستانی مثل ساعد باقری، سهیل 
محمودی، فریدون عموزاده خلیلی، حسام الدین سراج، مشفق کاشانی و مهرداد 
اوستا همراه شدم. من همیشه سعی کردم از این مکتب ها خوشه چینی کنم و 
در کار اقتصادی هم با این رویکرد کار کنم. شغل من همیشه در حوزة اقتصاد 
بوده، چون این کار را بلد بودم، ولی بودن در محضر آن دوستان یا مثال عضویت 

گپ

سال  در  که  شاخصی  کارهای 
کشف  گواهی  شد،  انجام   1395

بود  اکتشافی  گواهی  یا  طال 
معادن  توسعۀ  شرکت  که 

تن   15 باالی  برای  جهان  صدر 
از  هم  پارسه  نیرو  گرفت.  طال  

و  داد  و سود  زیان دهی خارج شد 
کاری  داد،  انجام  که  بازاری  توسعۀ 
منتظرقائم  نیروگاه  بود.  تاریخی 

زیستش  محیط  بحث  توانست 
ساختار  و  راندمان  و  کند  حل  را 
این  و  کند  بهتر  را  سودآوری اش 

بود بزرگی  کار  هم 
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در هیئت مدیرة دفتر شعر جوان یک عالقة قلبی است. استداللم این است که 
در دفتر شعر جوان بتوانیم کاری کنیم که وضعیت شعر و ادب کشور یک درصد 
بهتر شود و من هم در آن یک درصد نقش داشته باشم. قطعا اگر شرایط فرهنگ 
درست تر شود، کارهای اقتصادی و اجتماعی بهتری هم می شود انجام داد. باالخره 
کارهای بزرگ سالم را انسان های سالم انجام می دهند و انسان های سالم کسانی 
هستند که فکرهای سالم دارند و ما باید بتوانیم فکرهای سالم را تربیت کنیم. 
است،  بگویم شاخص  که  نمی کنم  کار خاصی  جوان  دفتر شعر  در  من  بنابراین 
 ولی در کنار دوستان، من هم سعی می کنم یک گوشة کار را بگیرم، بلکه تولید 
امیرکبیر است که گفت:  تولید فرهنگ مصداق حرف  نشود.  ما متوقف  فرهنگ 
»اگر محصول یک  ساله می خواهید گندم بکارید، محصول 10 ساله می خواهید 
ایجاد کنید.«  پرورش  و  آموزش  بکارید، محصول 100 ساله می خواهید  درخت 
از  بخشی   است،  جوان  شعر  دفتر  همین  پرورش  و  آموزش  نهاد  این  از  بخشی 
آن انجمن خوش نویسان است، بخشی  خانة موسیقی، بخشی  حوزه های علمیه و 
دارالقران ها، دانشگاه ها، مدرسه ها و فرهنگ سراها؛ همة این ها با هم جمع می شود 
باید کمک کنیم که میوة 100  این جا ما  بنابراین  و می شود آموزش و پرورش. 
ساله بچینیم و میوة 100 ساله یعنی انسان های سالمی در جامعه تربیت شوند تا 
بتوانند از منابع موجود استفادة بهتری کنند. ما در ایران نزدیک به هفت درصد 
از منابع دنیا را در اختیار داریم، درحالی که فقط یک درصد جمعیت و مساحت 
دنیا را داریم؛ و برای استفاده از این منابع انسان های بزرگ تری می خواهیم. حاال 
من چون کمی آشنایی با فضای شعر و ادب دارم،  به دوستانم در دفتر شعر جوان 

کمک می کنم. 
برخی از  نوجوانان و جوانان ما فکر می کنند شاعر، سینماگر 
یا نویسنده باید کسی باشد که موهای بلندی داشته باشد و 
سیگار بکشد. باید بیایند و ببینند که حافظ برای این حافظ 
شده است که به قرآن اتکا داشته و حکمت های زیادی را 
آموخته. یا مثال از »درباره الی...« اصغر فرهادی بفهمند که 
از ظن و گمان بد اجتناب کرد؛ مسئله ای که توصیة  باید 
قرآن ما هم هست. وقتی این را یک فیلم ساز در قالب یک 
این ها  پس  می شود.  حاصل  بهتری  نتایج  کند،  بیان  فیلم 

درهم تنیده است و ما نمی توانیم این ها را از هم جدا کنیم.
اين همه كار می رسيد؛ مديريت  به   شما چطور 

خوارزمی، تدريس در دانشگاه، شعر و شاعری؟
همان نظمی که گفتم، روی این مسئله اثر می گذارد. مثال 
در یک ساعت خاصی مقیدم که کتاب بخوانم یا بنویسم. 
بعضی هایش روزانه است، بعضی هایش آخر هفته. خودم را 
مقید کرده ام سالی حداقل 12 کتاب بخوانم. البته انتخاب 
این 12 کتاب خیلی سخت است. سالی حداقل 30، 40 
عنوان کتاب خوب منتشر می شود و آدم وسوسه می شود 
که بخواند، ولی الزم است از میان آن ها انتخاب کنیم. مثل 

همة کارهای دیگر باید برایش برنامه ریخت. شاهکارهای سینما یا فیلم هایی که 
می آید یا تئاترها را هر کسی در هر شغلی باید وقت بگذارد و ببیند.

بگوييد.  عالقه تان  مورد  كتاب های  و  هنری  و  فرهنگی  آثار  از  كمی 
آن ها كه در خاطرتان مانده است.

خیلی زیادند؛ »ژان کریستوف« خیلی روی من تاثیر گذاشت. »100 سال تنهایی« 
را خیلی خوشم آمد. »جنگ و صلح« را واقعا یک شاهکار می دانم. از رمان های 
ایرانی بخشی از »رازهای سرزمین من« رضا براهنی را خیلی دوست دارم. رمان 
»جای خالی سلوچ« دولت آبادی را بیشتر از »کلیدر« دوست دارم. »قیدار« رضا 
امیرخانی را به خاطر ارتباطی که با شخصیت اول رمان توانستم برقرار کنم، خیلی 

دوست دارم.
سينما چطور؟

فیلم خوب زیاد دیده ام.
 »فروشنده« را ديديد؟

»درباره  فرهادی  فیلم  بهترین  معتقدم  هنوز  ولی  آمد،  خوشم  هم  خیلی  بله، 

الی...« است. هم »فروشنده« خیلی خوب بود، هم »جدایی«، ولی هیچ کدامشان 
فیلم های  بین  در  نکرد.  مشغول  خودش  به  را  من  ذهن  الی...«  »درباره  مثل 
ایران  سینمای  شاهکارهای  جزو  را  بیضایی  بهرام  »سگ کشی«  سینمایی 
می دانم. »هامون« داریوش مهرجویی هنوز شیرینی لذت دیدنش زیر زبانمان 
بیشتر دوست دارم. 20  بقیة کارهایش  از  را  است. »رد پای گرگ« کیمیایی 
دقیقة اول »سرب« را هم خیلی دوست دارم و اگر فرصت بشود و دستم بیاید، 
»بوی  شاهکارهاست.  از  حاتمی  علی  »مادر«  می کنم.  نگاه  و  می نشینم  باز 
میرکریمی  »آژانس شیشه ای« حاتمی کیا همین طور... رضا  و  یوسف«  پیراهن 
فلسفی  فیلم  بیضایی  »مسافران«  بود.  خوب  نزدیک«ش  خیلی  دور،  »خیلی 
شده  حک  ذهنم  در  دیالوگ هایش  و  صحنه ها  بعضی  که  بود  خوبی  بسیار 

است.
فيلم های خارجی چطور؟

 از فیلم های خارجی »مریخی« را دوست داشتم. از فیلم »جابز« خیلی خوشم 
آمد. »همشهری کین« هنوز جزو بهترین فیلم هاست. »برلین زیر بال فرشتگان« 

خیلی فیلم خوبی است. از فیلم »گاندی« هم خیلی خوشم آمد.
و تئاتر؟

در تئاترها »چمدان« را دوست دارم که فرهاد آئیش زمانی که تازه آمده بود ایران، 
کار کرد. »مرگ دستفروش« و »کرگدن« هم جزو تئاترهای خوب هستند. 

موسيقی چی؟
در موسیقی اگر بخواهیم حرف بزنیم، آواز شجریان و کارهای محمدرضا لطفی 
و کمانچه کیهان کلهر واقعا نظیر ندارند. اگر بخواهم آلبوم نام ببرم، باید بگویم 
دارم؛  دوست  را خیلی  کویر« شجریان  »شب سکوت 
از  بعضی  است.  شاهکار  چیزش  همه  است،  شاهکار 
»سرزمین  است.  خوبی  کارهای  هم  »یانی«  کارهای 

رویاها«یش کاری عالی است.
از بين شاعران كدام ها را بيشتر دوست داريد؟

از بین معاصرها، اخوان ثالث را بیشتر از بقیه دوست 
دارم،  ولی در کنارش نیما، شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب 
سپهری را هم می خوانم. کارهای ابتهاج و قصاید استاد 

اوستا را هم دوست دارم.
نقاشی چطور؟

خیلی  را  قهوه خانه ای  نقاشی های  این  من  راستش 
که  دارند  ریزه کاری هایی  نقاشی ها  این  دارم؛  دوست 
اسماعیل زاده  حسن  کارهای  است.  دل نشین  بسیار 

بخشی از نوستالژیای نسل من است. 
از  گذشته  خوارزمی،  برای  شما  شخصی   رويای 

برنامۀ هفت  ساله چيست؟
باالخره رویا و وظیفه با هم آمیخته هستند، یعنی اگر 
ما توانستیم یک رویایی را در ذهنمان تصور کنیم، اگر 
باشد، خودش  ترسیم شده  به درستی  اگر  ندارد. ولی  ارزشی  باشد،  توهم در آن 
تبدیل به وظیفه می شود. بنابراین وظیفة انسانی ماست که خوارزمی را به جایی 
خوارزمی  می کنم  فکر  خودم  من  باشد.  داشته  گفتن  برای  حرفی  که  برسانیم 
ظرفیت این را دارد که یکی از شرکت های برتر دنیا باشد، همان طوری که مثال در 
دنیا هر کشوری را با دو، سه شرکت می شناسند، ایران هم یکی از شاخصه هایش 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی باشد، یا مردم جهان با شنیدن نام خوارزمی یاد 
ایران بیفتند. خوارزمی به معنای واقعی یک سازمان مردم نهاد است. ما بیشترین 
به سهام داران حقوقی مان  نسبت  ما  داریم. سهام داران حقیقی  را  تنوع سهام دار 
خیلی زیاد هستند و این یک پتانسیل رشد است. مجموعة ما نیروهای کارآمد 
خوبی دارد. این نیروها تجربیات و صالحیت هایی دارند که در کمتر شرکتی پیدا 
می شود. سهام داران حقوقی خوبی هم داریم. دلیلی ندارد که در هفت، هشت، یا 
10 سال آینده یکی از شرکت های شاخص ایرانی برای کل دنیا به حساب نیاییم. 
اگر گروه ما بتواند به این هدف دست پیدا بکند، رویای شخصی من هم محقق 

شده که رویای عمومی همة ماست. دعا کنید که بشود.

یک  واقعی  معنای  به  خوارزمی 
ما  است.  مردم نهاد  سازمان 

داریم.  را  سهام دار  تنوع  بیشترین 
به  نسبت  ما  حقیقی  سهام داران 
خیلی  حقوقی مان  سهام داران 
پتانسیل  یک  این  و  هستند  زیاد 

نیروهای  ما  مجموعۀ  است.  رشد 
نیروها  این  دارد.  خوبی  کارآمد 

دارند  صالحیت هایی  و  تجربیات 
می شود.  پیدا  شرکتی  کمتر  در  که 
هم  خوبی  حقوقی  سهام داران 

داریم
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خوارزمی و امید به آینده 
در نیمه راه برنامه هفت ساله

شیرازدرآخرینروزهایبهمنماه95میزبانهشتمینهمایشسراسری
مدیرانگروهسرمایهگذاریخوارزمیبود.درحالیکهسال95بهماهپایانی
خودنزدیکمیشد،مدیرانخوارزمیچشمبهراهآیندهایروشنبودند؛
برنامۀ درسایۀ رو، پیش ناگزیرراه نشیبهای و فراز باوجود که آیندهای
این میرسد. نظر به قابلپیشبینی و امیدبخش ساله، هفت راهبردی
همایشسروشکلیمتفاوتازهمایشهایقبلیداشت؛یکدورهمیجدی
برایگفتوگویصمیمانهودرعینحالصریحمدیراندرقالبپانلهای

تخصصیباموضوعارزیابیبرنامۀراهبردیهفتسالۀخوارزمیشکلگرفته
بود،تاسهمهرشرکتدرتحققاینبرنامهموردبررسیهمهجانبهقرار
بگیردودرزمینۀچالشهایموجودبرسرراهاجرایبرنامههمفکریشود.
آنچهدرادامهمیخوانید،چکیدۀمباحثیاستکهدراینهمایشدوروزه
مطرحشدتامدیرانباآمادگیهرچهتمامتربهاستقبالسالپیشروبروند؛
سالیکهباوجودبرخیمخاطراتوتهدیدهایمحیطی،پشتسرگذاشتن

آنجزبااتکابهنقشۀراهوبرنامۀراهبردی،میسرنخواهدشد.

در هشتمين همايش سراسری مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی چه گذشت؟

دكتر حجت اله صيدی، مديرعامل گروه سرمايه گذاری خوارزمی:
رمز موفقيت ما برنامه محوری و جديت در اجرای برنامه است

ماه،  بهمن  پایانی  روزهای  در  پیش،  سال  سه 
سرمایه گذاری  گروه  مدیران  همایش  اولین 
خوارزمی را با عنوان »راه خوارزمی« در شیراز 
برنامة  تدوین  زمان  آن  در  کردیم.  برگزار 
و  بود  شده  تمام  تازه  ساله  هفت   راهبردی 
می خواستیم از آن رونمایی کنیم. ترکیب جدید 
مدیریتی خوارزمی در سال 92 بر این باور بود 
و  عملیاتی  راهبردی  برنامة  یک  به  اتکا  با  که 
ما  دوران  آن  در  کند.  اساسی  کاری  منسجم، 
سود  و  داشتیم  دارایی  تومان  میلیارد   1100
گروه نیز 190 میلیارد تومان بود. طبق برنامة 
دارایی  به   1399 سال  در  شد  قرار  راهبردی 
یک  معادل  که  برسیم  تومانی  میلیارد  33هزار 
درصد تولید ناخالص داخلی است. سود شرکت 
هم برای سال 99 حدود 8500 میلیارد تومان 

تخمین زده شد.
شعار اصلی گروه خوارزمی "ثروت آفرینی پایدار 

برای نسل ها"انتخاب شده  بود و بر اساس این ماموریت، برنامة عملیاتی نهایی 
شد. در همایش سال 92 که گام اول ما بود، اهداف و چشم اندازها عنوان شد و 
قرار بر این شد که با جدیت و تالش، هر سه چهار ماه یک بار دور هم جمع شویم 
و برنامه را مرور کنیم تا بدانیم کجای کار هستیم. هم چنین قرار بر این شد که 

هر شرکت برنامة راهبردی خودش را هم تدوین کند.
ما در خوارزمی رویکرد برنامه ریزی غیرمتمرکز را در پیش گرفتیم؛ به این ترتیب 
که هر شرکت مدل کسب وکار، ساختار، بازارها، نیروها و زیررشته های فعالیت خود 

روش  سه  میان  از  هولدینگ  مدیریت  دارد.  را 
کنترلی عملیاتی، مالی و راهبردی یا استراتژیک، 
کنترل استراتژیک را انتخاب کرد. در حال حاضر 
در  و  کرده اند  عملی  را  برنامه ها  شرکت ها  اکثر 
در  خوارزمی  گروه  برنامه،  چهارم  سال  آستانة 
بهترین وضعیت از تاریخ خود قرار دارد. این به 
نقصی در حرکت  و  نیست که عیب  معنای آن 
به  مجموعه  حرکت  اما  ندارد،  وجود  مجموعه 

گواه اعداد و ارقام، رو به جلو بوده است.
در حال حاضر ما بیش از شش هزار میلیارد تومان 
دارایی داریم و این در حالی است که دارایی های 
گاز،  و  نفت  دارایی  و  طال  معادن  مثل  جدید 
در هدف گذاری های  است.  نشده  محاسبه  هنوز 
ما تصمیم بر آن بود که جزو 100 شرکت برتر 
بین  که  بود  این  ما  تصور  بگیریم.  قرار  کشور 
رکود  اما  بگیریم،  قرار   100 تا   90 رتبه های 
اقتصادی باعث افت رتبة برخی از شرکت ها شد 
با یک جهش بزرگ، به رتبة 71 رسیدیم. راز موفقیت ما برنامه محوری و  و ما 
جدیت در اجرای برنامه بود. ما تلخی و شیرینی های بسیاری را تجربه کردیم، اما 
نتیجه کار برایمان شیرین بوده است. دستاوردهای ما نتیجة همین باور محکم ما 

به برنامه محوری است. 
برگزاری همایش های مدیران خوارزمی هم در موفقیت های ما اثرگذار بوده است. 
در این همایش ها پیش بینی آینده و تعیین مسیر اتفاق افتاده است. حاال که در 
میانة راه برنامة هفت ساله قرار داریم، قرار بر آن شد که در همایشی با میزبانی 

حوالی اين 
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با ساختار  همایش  این  کنیم.  تمرکز  برنامه  بر همین  سرمایه گذاری خوارزمی، 
مشارکتی و تعاملی برنامه ریزی شد تا از سخنرانی های یک طرفه پرهیز شده و 

همایش با مشارکت فعال مدیران برگزار شود. 
قابل کنترل و غیرقابل  تاثیر دو دسته عوامل  فعالیت ما تحت  در حال حاضر 
به گروه  وابسته  از مدیران شرکت های  نظرسنجی ای که  دارد. در  قرار  کنترل 
شده،  انجام  ساله  هفت  استراتژیک  برنامة  اجرای  چگونگی  دربارة  خوارزمی 
را  برنامه  موفقیت  در  کنترل  غیرقابل  محیطی  عوامل  نقش  پاسخ گویان  غالب 
را  بر حرکت شرکت ها  قابل  کنترل  و  نقش عوامل درونی  و  حدود 30 درصد 
70 درصد ارزیابی کرده اند. ما نمی توانیم عوامل غیرقابل کنترلی مثل انتخابات 

ریاست  جمهوری آمریکا، تحوالت منطقه، نرخ ارز و... را تغییر دهیم. درنتیجه 
باید خودمان را در برابر فرصت ها و تهدیدها مدیریت کنیم. در این شرایط باید 
کنیم.  عمل  توکل  و  اعتقاد  و  ایمان  با  و  بگیریم  را جدی  کنترل  قابل  عوامل 
افق برای گروه سرمایه گذاری خوارزمی روشن است و حتما به چشم انداز هفت 
هم  برنامه ها  این  از  که حتی  است  این  من  اعتقاد  می کنیم.  پیدا  ساله دست 
نتایجی که حاصل شده، نشان داده که راه را درست آمده ایم.  فراتر می رویم. 
حاال باید مسیر را با سرعت و دقت بیشتری طی کنیم و این در گرو بی تعارف 
بحث کردن، عارضه یابی، تکیه بر نقاط قوت و روشن و روان فکر کردن و عمل 

کردن است. 

سيداصغر ابن الرسول، معاون طرح و برنامۀ گروه سرمايه گذاری خوارزمی:
اساس برنامه ريزی استراتژيک، نگاه به آينده است

کسانی  افراد  کورترین  گفته اند  دانشمندان 
هستند که چشم انداز ندارند. بدون برنامه ریزی 
محقق  چشم اندازها  و  اهداف  استراتژیک، 
نمی شوند. در آمریکا 90 درصد از شرکت هایی 
نداشته اند،  خوبی  استراتژیک  برنامه ریزی  که 
استراتژیک  پایش  چون  خورده اند،  شکست 
ضامن  استراتژیک  پایش  و  نداده اند  انجام 
تحقق اهداف اساسی و چشم اندازهاست. گروه 
خوارزمی هم بر این مبنا در سال 92 چشم انداز 

خود را مشخص و حرکت را آغاز کرد. 
خوارزمی  گروه  استراتژیک  برنامه ریزی  فرایند 
شامل این مراحل است: تهیة اهداف استراتژیک 
در  استراتژیک  اهداف  تصویب  هفت  ساله، 
هیئت مدیره، تنظیم اهداف استراتژیک هفت  

سالة پورتفوی هدف، ابالغ اهداف استراتژیک هفت  سالة هر شرکت با توجه به پورتفوی 
هدف و تهیة برنامة استراتژیک هر شرکت با توجه به تحلیل محیطی و بررسی نقاط قوت 

و ضعف.
در جریان فرایند برنامه ریزی استراتژیک در گروه سرمایه گذاری خوارزمی، سهم هر یک 
از صنایع در پرتفوی هدف گذاری شده مشخص شده و بر مبنای پایش فصلی، ماهانه و 
هفتگی، عملکرد شرکت های زیرمجموعه به شکلی دقیق مورد بررسی قرار می گیرد. سهم 
صنعت ساختمان در پورتفوی هدف 15 درصد، سهم انرژی 15 درصد، معدن 15 درصد، 
بانک داری 15 درصد و فناوری اطالعات 10 درصد برآورد شده است. برخی از شرکت های 

زیرمجموعه بیشتر از هدف گذاری سود داشتند و برخی کمتر. 
توجه  و  استراتژیک  تفکر  است،  مطرح  ما  برای  که  مسئله ای  مهم ترین  حاضر  حال  در 
که  آینده ای  است؛  آینده  به  نگاه  استراتژیک،  برنامه ریزی  اساس  که  است  نکته  این  به 
می خواهیم بسازیم، نه ادامه و حتی بهبود مستمر مسیر گذشته. این فرایند شامل مواردی 
چون درک و مطالعه تغییر روندها، شناسایی پارادایم ها و نشانه های تغییر آن، شناسایی 
بر اساس مطالعه  بیرونی  از آن ها، شناخت درست واقعیات  به موقع فرصت ها و استفاده 
و تفکیکشان از الگوهای ذهنی، طراحی سناریوها و آمادگی برای استفاده از فرصت ها، 

تبدیل تهدیدها به فرصت ها و تصمیم گیری بهینه است.
ارزیابی شرکت های زیرمجموعه باید به این صورت باشد که معاونت شرکت ها هر سه ماه، 
هیئت مدیرة شرکت ها هر ماه و مدیرعامل هر هفته فعالیت مجموعة خود را مورد ارزیابی 
قرار دهد. این ارزیابی می تواند شامل ارزیابی غیرمالی به صورت متوازن و ارزیابی مالی 
باشد. توجه به این مسئله، مدیران را از وضعیت دقیق شرکت و روند آیندة آن برای تحقق 

سود و پیش بینی زیان قبل از وقوع، آماده می کند.

دكتر سيدمهدی بركچيان، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف:
تكرار رشد بخش های غيرنفتی 

در سال 1396
 96 سال  در  ایران  اقتصاد 
ریاست  تاثیر  تحت  به شدت 
جمهوری ترامپ در آمریکاست؛ 
قرار  اقتصادش  که  کشوری 
افزایش  سیاست های  است 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها، 
کاهش مالیات، کاهش قوانین 
بر  تعرفه  افزایش  و  مقررات  و 
را  مکزیک  و  چین  از  واردات 
تجربه کند. این مسئله تاثیرات 
بر  غیرمستقیمی  و  مستقیم 
خواهد  دنیا  و  ایران  اقتصاد 
ارتباط  در  ابهام  وجود  داشت. 
با چهارچوب بازگشت خودکار 

اوپک  قواعد  تغییر  در  آمریکا  جمهور  رئیس   مداخله  و  تحریم ها 
که  است  مواردی  از  غیرهسته ای  تحریم های  افزایش  احتمال  و 
بر  منفی  اثر  و  دهد  افزایش  را  سرمایه گذاری  ریسک  تواند  می 

سرمایه گذاری بگذارد. 
امکان  و  دارد  توجهی  قابل  بودجة  کسری  حاضر  حال  در  دولت 
کند.  جبران  را  کسری  این  اوراق  انتشار  طریق  از  بخواهد  دارد 
تداوم شرایط نظام بانکی احتماال به افزایش هزینة مالی بنگاه های 
اقتصادی منجر خواهد شد و احتمال بحران های سلسله ای، افزایش 
سهم دارایی های موهومی نظام بانکی و تشدید بحران بانکی را در 

پی خواهد داشت. 
رشد اقتصادی سال 95 به دلیل بازگشت صادرات نفتی از میزان 
متوسط بسیار باالتر است. رشد اقتصادی غیرنفتی 96 قاعدتا در 
تداوم رشد 95 و با بهره بردن از شرایط مثبت پسابرجام خواهد 
بود و ظرفیت های خالی در برخی بخش ها، امکان رشد باالی سه 
درصد را هم ایجاد می کند. اگرچه برخی از ریسک ها ممکن است 
با توجه  باشد، در میان مدت  اثر کاهنده بر رشد سال 96 داشته 
توجه سطح  قابل  افت  و  سرمایه  موجودی  اندازة  بودن  بزرگ  به 
سرمایه گذاری، انتظار می رود با تداوم شرایط جاری، میانگین رشد 

در حدود دو تا سه درصد باشد. 

هشتمینهمایشسراسریمدیرانخوارزمیبهجزپانلهایتخصصیدوسخنرانیبهسبکهمایشهایپیشینداشت؛دکترسیداصغر
ابنالرسولودکترسیدمهدیبرکچیان.دکترابنالرسولگزارشعملکردشرکتهایزیرمجموعهرابرایمدیرانحاضردرهمایشتشریح
کردودکتربرکچیانبهرسمهرسالهپیشبینیهایاقتصادیخودراازماههایپیشروبرایحضارارائهداد.خالصهصحبتهایایندو

کارشناسرادرادامهمیخوانید.
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اولین پانل هشتمین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی در صبح اولین 
روز همایش با حضور دکتر بهزاد ابوالعالیی عضو هیئت علمی سازمان مدیریت 
سینادارو،  البراتوارهای  شرکت  مدیرعامل  واصفی  حسن  محمد  ایران،  صنعتی 
مهندس علیرضا اسالمی مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، مهندس 
محمد زرکش رئیس هیئت مدیرة شرکت توسعة معادن صدر جهان و مهندس 
سرمایة  مدیریت  توسعة  شرکت  مدیرة  هیئت  عضو،  حسب  موسوی  علیرضا 

خوارزمی برگزار شد.
دکتر ابوالعالیی به عنوان دبیر واداره کننده پانل با تاکید بر اهمیت چشم انداز 
برای  در سازمان ها گفت: جیم کالینز و تیمش در یک پژوهش بزرگ بی نظیر 
کشف راز و رمز موفقیت موفق ترین شرکت های دنیا به شش رمز اشاره کردند. 
اولین راز به موضوع رهبری در سازمان های موفق برمی گردد. کالینز در کتابش 
او و تیمش را به این نتیجه رسانده که  نوشته که پنج سال و نیم جست وجو، 
رهبری در شرکت های موفق با بقیة شرکت ها یک تفاوت اساسی دارد. در وجود 
رهبران شرکت های موفق یک پارادوکس یا تعارض یا یک تناقض معماگونه وجود 
دارد. دو خصوصیت که معموال در یک نفر جمع نمی شود، در این آدم ها جمع 
شده. اولی این که آن ها در زندگی شخصی شان بسیار متواضع و افتاده هستند و 
دنبال شهرت نیستند. آن ها موفقیت ها را به دیگران نسبت می دهند و مسئولیت 
و  دارد  وجود  هم  متناقصی  ویژگی  مقابلش  نقطة  در  می پذیرند.  را  اشتباهات 
می آید،  میان  به  کسب وکار  موفقیت  و  اهداف  تحقق  پای  وقتی  که  است  این 
همین افراد متواضع به شدت جنگنده و باصالبت می شوند و اراده ای پوالدین برای 

رسیدن به هدف پیدا می کنند. 
 مدیریت یعنی توانایی و هنر تبدیل کردن منابع به مطلوبیت، اما رهبری یعنی 
سازمان  منابع  ظرفیت های  از  ممکن  شکل  بهترین  به  رهبران  انرژی.  انفجار 
استفاده می کنند. چشم انداز خوب چشم اندازی است که با مقدار زیادی تالش و 
مقدار کمی شانس تحقق پیدا کند که نه سهل الوصول باشد و نه محال، با این 
حال چالش داشته باشد و نیازمند تالش و تقال و رهبری و انفجار انرژی باشد. 
حتی در ادبیات مدیریت گفته می شود که چشم انداز باید گستاخانه و بلندپروازانه 
باشد، چراکه هیچ سازمانی از چشم اندازی که برای خودش ترسیم کرده، بزرگ تر 
نمی شود. چشم انداز انرژی و منابع سازمان را متمرکز می کند. برنامة استراتژیک 
باال  را  مسیر  روی  تمرکز  باشد،  مشخص  مقصد  وقتی  است؛  سفر  برنامة  مثل 
می برد. با وجود چشم انداز، پیشرفت قابل  تعقیب می شود. وجود چشم انداز مثل 
افزایش می دهد؛ هرچه  را  ورزشکار  انرژی  و  انگیزه  که  است  پایان  تعیین خط 
جلوتر می رویم، انرژی بیشتر، دل گرمی بیشتر و اشتیاق بیشتری ایجاد می شود 
در مسیر جلوگیری  از گم شدن  برساند. چشم انداز هم چنین  به هدف  را  ما  تا 
می کند. مهم ترین خاصیت چشم انداز این است که به ما معیار تخصیص منابع 
می دهد و به ما می گوید که بهتر است وقت، پول و انرژی شرکت را صرف چه 

کارهایی کنیم. 
ابوالعالیی مسیرهای یادگیری مدیران را این چنین برمی شمرد: یادگیری مدیران از 
چهار مسیر اتفاق می افتد. یکی درگیر شدن در چالش است، اما فرهنگمان معموال 
ما را از چالش دور می کند و از ریسک و خطر گریزانیم. دومین مسئله، یادگیری 
از دیگران است. ما برای سعی و خطای دائمی آفریده نشده ایم و عاقالنه است که 
از تجربة دیگران استفاده کنیم. روش سوم یادگیری از اشتباهات و شکست هاست. 
شکست تنها زمانی مخرب است که تکرار شود. دلیل تکرار شدن شکست ها هم 
درس نگرفتن از شکست های قبلی است. روش چهارم یادگیری، بازخورد است و 
شنیدن نظرات دیگران دربارة عملکرد گذشتة مدیران است. هیچ شرکتی بدون 
گرفتن بازخورد از بیرون، نمی تواند خودش را کامل بشناسد. فلسفة این نشست 
هم این است که ما عملکرد سه سال گذشته را تحلیل کنیم، تبادل تجربه کنیم، از 
شکست ها و اشتباهاتمان یاد بگیریم، مبادلة دانش کنیم و بعد با امیدواری بیشتری 

کار را ادامه بدهیم.

زرکش، از دیگر حضار اولین پانل، دربارة موضوع بحث گفت: من حرکت برنامه را 
در این سه سال موفق می دانم. دلیل اول این است که دارایی های شرکت از 1100 

میلیارد تومان به بیش از 6200 میلیارد تومان رسیده است. در سال اول تنظیم 
برنامه، نه نیروگاه منتظر قائم هنوزجزو دارایی های خوارزمی بود و نه توسعة صدر 
جهان که یک شرکت معدنی است، شکل گرفته بود. حتی استارت زیما هم زده 
نشده بود. ضمن این که تحریم ها هنوز وجود داشت که جزو موانع بیرونی سازمان 
زمان خودش  در  و  بود  تنظیم شده  نگاه  این  با  خوارزمی  برنامة هفت سالة  بود. 
بلندپروانه به نظر می رسید. خوش بختانه بعد از تحقق برجام، شرایط بهتر از حد 
انتظار جلو رفت. شرکت توسعة صدر جهان توانست به عنوان یکی از هلدینگ های 
طالی کشور با هدف دستیابی به ذخایر 40 تنی طال، به مجموعة خوارزمی اضافه 
شود. از طرف دیگر تعامل با سرمایه گذاران خارجی هم شروع شد. این ها نقاطی 
است که ما را به تحقق برنامه امیدوارتر می کند. درنتیجه برنامه مثبت است و تحقق 

آن فقط ارادة ما را می خواهد. 
تقسیم بندی هایی  بازبینی شود،  باید  برنامه  در  می کنم  فکر  که  نقاطی  از  یکی   
است که به تفکیک صنایع مختلف دربارة تحقق سود انجام شده است. با توجه به 
اتفاق هایی که در سال های اخیر در حوزة بانک ها و دربارة سود و زیان و صورت های 
مالی شاهد بودیم، شاید الزم باشد خوارزمی در این تقسیم بندی ها بازنگری کند. 
نکتة بعدی تعامل هلدینگ مادر با شرکت هاست. این تعامل باید متمرکزتر شود 
و تحت هر معاونت و مجموعه و کارگروهی باید روند بوروکراسی و تصمیم گیری 
سرعت پیدا کند. ما هم چنان چهار سال برای تحقق برنامه پیش رو فرصت داریم 
و باید سرعت عمل خود را نسبت به سه سال گذشته بیشتر کنیم، چون عوامل 
بیرونی نسبتا«مساعدتر است و درنتیجه باید عوامل داخلی خود را هم رشد دهیم. 
نکتة بعدی مدل های انگیزشی است که در برنامه چندان پررنگ نیست؛ چه در 
هلدینگ و چه در شرکت های زیرمجموعه. در حال حاضر مهم ترین سرمایة هر 
سازمانی نیروی انسانی است. باید یک سری راه کارهای انگیزشی پیشنهاد و مصوب 

و ابالغ شود تا درون سازمان دل گرمی بیشتری  به وجود بیاید.

باید کمی  این درست است که هدف  اشاره کرد:  این میزگرد  دکتر واصفی در 
باشد.  باید وجود داشته  یافتنش  امید به دست  اما  به نظر برسد،  دست نیافتنی 
ما هدف را درست انتخاب کرده ایم و انتخابمان بر مبنای یک برآورد درست و 
کارشناسی شده بوده است، اما باید انسجام الزم برای رسیدن به هدف را بیش از 
قبل ایجاد کنیم. ما از تجربة کافی برخورداریم و برای ادامة مسیر به همت باال 
نیاز داریم. باید ببینیم نقش ستاد و صف چیست و آیا الزم است بازتعریفی در این 
رابطه به وجود بیاید یا نه. آیا انسجام میان صف و ستاد کافی است؟ من معتقدم 
ستاد از نظر کارشناسی قوی و خوب است، اما باید مسائل محیطی را بیش از 
دقیق  تحلیل های  و  تجزیه  آن ها  دربارة  و  دریابد  هستند،  صف  در  که  کسانی 
انجام دهد. ستاد باید نقش جلودار و تسهیل کننده را به خوبی ایفا کرده و تعیین 
مسیر کند. باید خودمان را یک بار دیگر تجهیز کنیم و در این میان به مشارکت 
شرکت های  از  یک  هر  درون  مسیر  اصالح  لزوم  و  انحراف ها  طرح  و  طلبیدن 
به  متمرکز،  مدیریت  جای  به  است  الزم  است.  تعیین کننده  بسیار  زیرمجموعه 

مدیریت مشارکتی فکری و عملی، بیش از گذشته بها بدهیم. 

پانل اول: راه خوارزمی؛ چشم انداز، پويايی و تداوم

حوالی اين 
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با عنوان »راه خوارزمی؛ سازمان دهی، تعامل  این همایش  دومین پنل تخصصی 
مدیریت  سازمان  علمی  هیئت  عضو  ابوالعالیی  بهزاد  حضور  با  و  هم افزایی«  و 
صنعتی ایران، محمدتقی چراغی نایب رئیس هیئت مدیرة شرکت تولید و توسعة 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  مشاور  ریاحی  فضل ا   له  پارسه،  نیرو  ایستگاهی 
ساختمان  توسعة  مدیرة شرکت  هیئت  رئیس  شیخ االسالمی  همایون  خوارزمی، 
خوارزمی و فرهاد طاهرلو مدیرعامل شرکت داده پردازی خوارزمی در عصر اولین 

روز همایش برگزار شد.
دکتر ابوالعالیی در این پانل گفت: بر اساس نظرسنجی های دقیق انجام شده طی 
سال های متمادی دربارة مهم ترین ویژگی ها و شایستگی های مدیران و رهبران، 
و  صادق  ویژگی  اولین  است.  شده  ذکر  موارد  اصلی ترین  به عنوان  ویژگی  چهار 
شفاف بودن است. دومین ویژگی شایسته بودن و دارا بودن دانش و تخصص الزم 
آینده نگر  مورد  است. سومین  آن ها گذاشته شده  بر عهدة  است که  برای کاری 
چهار  این  از  بعد  است.  بودن  اشتیاق آفرین  و  الهام بخش  مورد  آخرین  و  بودن 
ویژگی، آی کیو در درجة بعدی اهمیت قرار دارد. یعنی آن قدر که چهار ویژگی 

ذکرشده اهمیت دارد، نابغه بودن مهم نیست. 
عملیاتی  فرایندهای  دارد. یک دسته  وجود  فرایند  دو دسته  سازمان ها  در همة 
مدیریت  فعالیت های  دوم  دستة  می شود.  انجام  واحدهای صف  توسط  که  است 
و پشتیبانی است که توسط واحدهای ستاد به انجام می رسد. یکی از مهم ترین 
تصمیم هایی که در سازمان باید گرفته شود، این است که چه بخش از وظایف 
تقسیم  شیوة  بهترین  و  شود  انجام  ستاد  توسط  بخش  چه  و  صف  توسط  باید 

سرعت  و  تمرکز  عدم  و  تمرکز  داستان  که  این جاست  است.  ترتیب  چه  به  کار 
یکی هرم سلسله  داریم؛  دو هرم  در سازمان ها  ما  تصمیم گیری مطرح می شود. 
یکی  و  کارکنان،  و  سرپرستان  میانی،  مدیران  ارشد،  مدیران  از  متشکل  مراتب 
و تصمیم های  استراتژیک  و  کلیدی  مهم،  هم هرم تصمیم ها شامل تصمیم های 
کم اهمیت تر. منطق این است که سازمان دهی به نحوی انجام شود که مهم ترین 
تصمیم ها توسط مهم ترین سطوح سازمان گرفته شود و هرچه پایین تر می آییم، 
تصمیم های اجرایی تفویض شده و هر تصمیمی در بهترین نقطه خودش اتخاذ 
اهداف  به  برای دست یابی  بین صف و ستاد  تعامل منطقی  این جاست که  شود. 

راهبردی اهمیت پیدا می کند. 
دکتر ریاحی، دیگر سخنران پانل، ارزیابی خود را از وضعیت تعامل سازمانی بین 
صف و ستاد این طور تشریح کرد: خوارزمی مجموعه ای است که رویاهای بزرگ 
دارد و دوست دارد رویاهایش به واقعیت بپیوندد و با یکی دو شکست، از رویاهای 
کند شدن  باعث  که  را  درونی  و  بیرونی  عوامل  نمی کشد. خوارزمی  خود دست 
مسیر حرکت و حتی عدم رسیدن به اهداف می شود، خوب می بیند و جا نمی زند. 
در کشوری که چه بسا اعتقاد به برنامه ریزی کم رنگ است، برنامه ریزی کردن آن 
هم برای یک بازه هفت  ساله بسیار ارزشمند است. بسیاری از عوامل بیرونی خارج 
از حیطة کنترل ماست و نمی توانیم دربارة آن کاری کنیم. ولی عوامل درونی را 
باید طوری تنظیم کنیم که حرکت در مسیر برنامة مدون را امکان پذیر کند و جلو 
انحراف را بگیریم. در حال حاضر هم شرکت ها و هم ستاد باید در جهت تعامل 
نزدیک بین ستاد و صف ، گام بردارند. ستاد نباید فکر کند چون برنامه تدوین 
شده است، صف موظف است به هر ترتیب آن را عملی کند، چون گاهی ممکن 
است 70 درصد از عوامل غیرقابل کنترل باشند. الزمة برقراری ارتباط مناسب بین 
ستاد و صف، برگزاری جلسات مستمر، حداقل هر سه ماه یک بار، با حضور اعضای 
هیئت مدیره است تا انحراف ها را شناسایی کرده و در جهت رفع، تعدیل و اصالح 
آن ها اقدام کنند. به نظر می رسد مسیر پیش رو در سال آتی بسیار ناهموارتر از 
آن چه تا به حال سپری شده است، باشد. در این شرایط انگیزه های مادی و معنوی 
ایجاد کند، الزم است که جدی تر به منصه ظهور  باید برای شرکت ها  که ستاد 
برسد. نیروی انسانی و مدیران باید بیش از قبل مورد توجه قرار بگیرند و حتی اگر 
قرار است کسی از مجموعه جدا شود، باید در نهایت احترام از افکارش استفاده 

شود و بعد از رفتنش تجربیاتش مورد استفاده قرار بگیرد. 
دادن  قرار  نظر  مورد  و ضمن  بکوشد  اجرایی  مدیران  اقناع  در جهت  باید  ستاد 

اصالح برنامه، نسبت به برطرف کردن تردیدها هم اقدام کند. 

پانل دوم: راه خوارزمی؛ سازمان دهی، تعامل، هم افزايی

مهندس اسالمی دیدگاه خود را دربارة برنامة هفت  ساله خوارزمی این چنین تشریح 
می کند: نقطة قوت مجموعة خوارزمی برنامه مدار بودن است. اگر برنامه همه جانبه 
دیده نشود و بلندپروازانه تنظیم شود، یا به جای دینامیک بودن استاتیک باشد، 
در اجرا دچار مشکالتی می شود. برنامه ممکن است بر اساس مفروضاتی تنظیم 
شود که در زمان خودش درست است، اما در طول زمان ممکن است الزم باشد 
در این مفروضات تغییراتی اتفاق بیفتد؛ این همان اتفاقی است که دربارة شرکت 

توسعة برق و انرژی سپهر افتاد. چالشی بودن برنامه جزو الزامات تدوین برنامه 
و جزو الزامات زندگی است. مهم ترین چالش های موجود در مسیر دست یابی به 
راهبردها از نظر من سه چالش است؛ واقع بینی در تدوین برنامه، مشاهدة همة 
و  مناسب خودش  زمانی  در ظرف  استراتژیک  برنامة  تهیة  در  اجراکننده  عوامل 
نظارت مستمر بر اجرای برنامه. باید به برنامه ریزی به عنوان یک موضوع زنده و 
دینامیک نگاه شود که دارای سه مرحلة تعریف، ترویج و تعدیل است. باید تالش 
ثروت آفرینی  اصلی مجموعه که  به چشم انداز  نسبت  را  کارکنان  کنیم مجموعة 
پایدار برای نسل های آینده و تبدیل این آرمان ها به ماموریت است، آگاه کنیم. 

این مسئله قطعا بر پیشبرد اهداف تاثیر قابل توجهی دارد. 

موسوی حسب، از دیگر حاضران پانل، دربارة موضوع بحث گفت: در کنار برنامة 
استراتژیک، یک برنامة صرفا عملیاتی دقیق هم باید وجود داشته باشد که سازمان 
را در عمل آمادة رویارویی با چالش ها کند. به عنوان مثال، زمانی که ما به منابع 
برنامة  در  اگر  کنیم.  استفاده  بانکی  تسهیالت  از  است  ممکن  داریم،  نیاز  مالی 
الزم  مالی  پیش بینی های  و  باشیم  ندیده  را  ابتدا سررسید  از  دقیقمان  عملیاتی 
تهدید  به  باشد،  فرصت  ما  برای  می تواند  که  شرایط  این  باشیم،  نداده  انجام  را 
تبدیل می شود. در این برنامه ریزی عملیاتی دقیق باید بدانیم که وقتی به بن بستی 

می خوریم، چطور باید تغییر جهت دهیم. 
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سومین پانل تخصصی در هشتمین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
ایران،  ابوالعالیی عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی  که با حضور بهزاد 
پرهام سیدین مدیرعامل و عضو هیئت مدیرة شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر 
ایرانیان، مهدی فتاحی نایب رئیس هیئت مدیرة شرکت توسعة فناوری اطالعات 
خوارزمی، حسن علی قنبری مدیرعامل و عضو هیئت مدیرة شرکت توسعة معادن 
صدر جهان و علی کاظمی نایب رئیس هیئت مدیرة شرکت تجارت گستران برگزار 

شد، به موضوع »راه خوارزمی؛ منابع انسانی، رهبری، تعالی«  اختصاص داشت.
ابوالعالیی در این پانل گفت: کالینز در کتاب »از خوب به عالی« دومین راز موفقیت 
بعد چه  »اول چه کسی،  است:  تشریح کرده   با یک جمله  را  موفق  شرکت های 
کاری.« یعنی شرکت های موفق اول افراد شایسته را پیدا می کنند و بعد از آن 
به وارد کردن تکنولوژی و تدوین استراتژی و تعیین سود و سهم بازار می پردازند. 
اگر در سازمان بهترین تکنولوژی و استراتژی دنیا را داشته باشیم و همه چیز در 
سازمان  درجه یک باشد، اما نیروی انسانی شایسته نداشته باشیم، به هیچ نتیجه ای 
نخواهیم رسید. اما برعکس اگر تکنولوژی و استراتژی درجه یک نباشد و مدیران 
و کارکنان شایسته در سازمان حاضر باشند، این افراد قادرند بهترین نتیجه را عاید 

سازمان کنند. نیروی انسانی می تواند خالق تکنولوژی، روش، سیستم، نرم افزار و هر 
آن چه باشد که برای پیشرفت سازمان مورد نیاز است. 

او در ادامه سه دستة خاص از کارمندان را توصیف می کند: دستة اول کارمندان 
غرق در کار هستند که با همة وجود، همة انرژی جسمی و فکری خود را صرف 
سازمان می کنند و عاشق کار هستند. گروه دوم فقط بخشی از خالقیت و توان و 
دانش و مهارتشان را درگیر کار می کنند. گروه سوم کارکنانی هستند که درگیری 
خیلی کمی با سازمان دارند و گاهی نبودشان برای سازمان بهتر از حضورشان است. 
رفتار این کارمندان مسری است و می تواند به سایر کارمندان منتقل شود. طبق 
بررسی های انجام شده، میانگین حضور این سه دسته کارمند در سازمان ها به ترتیب 
20، 60، 20 است. این نشان می دهد که حدود 80 درصد از کارکنان و مدیران ما 
ظرفیت هایی دارند که به هر دلیل از آن ها استفاده نمی شود. به این ترتیب مدیریت 
منابع انسانی به معنای همة تدابیری است که مدیران ارشد سازمان به کار می برند 

تا از این ظرفیت هایی که از آن غفلت شده، به بهترین شکل استفاده کنند.
مسیر  موظف اند  بنگاه ها  رهبران  میزگرد، می گوید:  دیگر سخنران  دکترکاظمی، 
صحیح را پیش روی کارمندان قرار دهند و تیم را به حرکت درآورند. اجرای برنامه 
وابسته به عملکرد کارمندان است و کسی بیرون از سازمان قرار نیست به اجرای 
آن کمک کند. پس باید بر آن چه درون سازمان داریم، به نام ثروت انسانی تمرکز 
کنیم. این شامل رهبران سطح باال و مدیران سازمان هم می شود. در پژوهشی که 
روی 700 نفر از رهبران بنگاه های آمریکا که صاحب برنامة استراتژیک بوده اند 
از کارکنان ارشد درگیر اجرای برنامه  صورت گرفته، بررسی شده که چه تعداد 
هستند. نتیجه این بوده که فقط 15 درصد کامال درگیر هستند. درنتیجه درگیر 
کردن مدیران و رهبران در اجرای برنامه، یک معضل جهانی و از چالش های اصلی 
مدیران سازمان هاست. از سوی دیگر فضای کسب وکار در جهان، هم ناپایدار است، 
هم پیچیده. طبیعتا رهبران بنگاه ها باید برای مقابله با این شرایط آماده باشند 
و مهارت های مقابله با این شرایط را بیاموزند. این مسئله مستلزم آموزش منابع 
انسانی است. آموزش برای این است که قابلیت ایجاد تغییر را در سازمان هایمان 

به وجود آوریم. 
کاظمی صحبت های خود را با ارائة پیشنهادهایی در همین راستا پیش می گیرد: 

پانل سوم: راه خوارزمی؛ منابع انسانی، رهبری و تعالی

می گوید: شرکت های  ادامه  در  دوم،  میزگرد  در  دیگر حاضران  از  شیخ االسالمی، 
در  چندانی  مدیریتی  دخالت  و  می کنند  اقدام  سود  کسب  برای  سرمایه گذاری 
شرکت هایشان ندارند. اما هلدینگ ها به قصد سرمایه گذاری می آیند، اما با هدف 
از  هدف  دارند.  هم  مدیریتی  دخالت  زیرمجموعه شان  شرکت های  در  هم افزایی، 
هم افزایی کسب نتایجی فراتر از نتیجة تک تک عناصر، با اتکا به توان جمعی است. 
در هلدینگ ها هزینه ها بیشتر از سرمایه گذاری هاست. پشتیبانی هایی که می کنند، 
تضامینی که انجام می دهند، یا سودهایی که باید بگیرند و از گرفتن آن صرف نظر 
می کنند، همه ازجمله هزینه های هلدینگ است. اما چشم داشت آن ها این است که از 
طریق هم افزایی، ضریب سودآوری را افزایش دهند. گروه سرمایه گذاری خوارزمی یک 
هلدینگ است که قصد هم افزایی دارد و تمام شواهد و قراین حاکی از این امر است. 
هلدینگی که برنامه محور است، فراتر از شرکت هایی عمل می کند که بدون برنامه کار 

می کنند. بااین حال، هیچ برنامه ای بی نقص نیست و می تواند اصالح شود.
پیش بینی های  با  مغایر  حادثه ای  وقوع  و  سیاه«  »قوی  تئوری  به  اشاره  با  او 
مواجه می شوند که  اتفاق های خاصی  با  انجام شده می گوید: همه کسب وکارها 
قابل پیش بینی نبوده است. »قوی سیاه« بیگانه است و در برآوردهای ما نیست 
و هم چنین بسیار تاثیرگذار است. برنامه هرچه بلندمدت تر باشد، با قوهای سیاه 
بیشتری مواجه می شود. درنتیجه مسیر برنامه باید متناسب با قوهای سیاه پایش 
و اصالح شود. این که در برنامة هفت  ساله اشاره شده که شرکت خوارزمی باید 
جزو پنج هلدینگ برتر قرار گیرد، خوب است، اما تعیین رقم دارایی و سود تابعی 
از تورم است و تحقق آن ممکن است امکان پذیر نباشد. درنتیجه این برنامه هم 

باید متناسب با قوهای سیاه به موقع مورد بازبینی قرار گیرد.
چراغی در این میزگرد دربارة برنامة هفت  ساله خوارزمی می گوید: تمرکز بر رقم 
دارایی ها در هفت سال آتی چندان مناسب نیست. باید بر مواردی مثل نقش 

منابع انسانی یا کسب دانش فنی منحصربه فرد توجه بیشتری شود. گذشته از 
این، توجه به بخش خدمات در گروه خوارزمی می تواند بسیار راه گشا باشد، چون 
این بخش نیازمند سرمایه گذاری زیاد نیست و سودآوری سریع تری دارد. شاید 
عمل  خوب  استراتژیک  برنامه ریزی  زمینة  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  این که 
کرده و با مطالعات استراتژیک، چشم انداز و ماموریت خوبی را برای خود تعریف 
کرده باشد، کافی نباشد. یک هلدینگ زمانی نتیجة خوب می گیرد که تک تک 
اعضای هلدینگ خوب عمل کنند. برای موفقیت باید تالش کنیم شرکت ها را 
مثل شرکت شخصی خودمان اداره کنیم و بوروکراسی های موجود در شرکت 
مادر و شرکت های زیرمجموعه را تا حد امکان از بین ببریم. هم چنین شرکت 
هلدینگ باید تالش کند تخصص ها را جایگزین کند و به شرکت ها در ادارة امور 

کمک کند تا نتیجة بهتری عاید مجموعه شود.
ارتباط بهتر میان صف و  برقراری  این میزگرد تاکید می کند: برای  طاهرلو در 
ستاد، تصمیم گیری های ستاد باید شفاف سازی شود و برای صف به طور کامل 
این تصمیم گیری ها دخیل بوده است. خوب  مشخص باشد که چه عواملی در 
است که از روسای هیئت مدیرة شرکت ها در تصمیم گیری های حساس استفاده 
کامل  به طور  باید  مدیران  عملکرد  سنجش  ضوابط  و  معیارها  هم چنین  شود. 
مشخص شود. باید مشخص شود که ستاد چه خط کشی برای سنجش عملکرد 
مدیران دارد. می توان در پایان هر سال مالی یک کارنامه برای هر مدیر و هیئت 
مدیره صادر شود تا نقاط ضعف و قوت قابل تشخیص باشد. ازجمله موارد دیگری 
که باید از آن اجتناب شود، محدود کردن اختیارات هیئت مدیره است. آگاهی از 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل شرکت ها می تواند هم افزایی را باال ببرد و به افزایش 
سود و پیشبرد کارها کمک کند. برگزاری جلسات ماهانه و هفتگی میان مدیران 

عامل می تواند به طرح مسائل و مشکالت و حل آن ها کمک بسزایی کند.

حوالی اين 
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آخرین بخش از هشتمین همایش مدیران گروه خوارزمی با سخنرانی دکتر حجت اله 
در  دکتر صیدی  بود.  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، همراه  صیدی، 
سخنان پایانی خود با بیان این که نکات بسیار ارزشمندی از سوی همکاران حاضر 
در همایش طی دو روز مطرح شد، گفت: با شنیدن این نکات، دانش خوبی کسب 
کردیم و اکنون زمان این است که این نکات را در چهارچوب برنامة راهبردی هفت 
ساله به مرحلة اجرا دربیاوریم. وظیفه داریم با جمع بندی ایده های مطرح شده در این 
همایش، توشة مناسبی برای تداوم برنامة راهبردی فراهم کنیم. مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی با بیان این که گروه خوارزمی نه تنها در برنامه ریزی شکست 
نخورده، که برای شکست نخوردن هم برنامه ریزی کرده است، گفت: باید پس از 
پایان برنامة راهبردی هفت ساله با امید به پیروزی و ظفر از این دوره بیرون بیاییم. 
از این رو، باید از قالب های فکری معین خارج شویم تا چشم انداز ترسیم شده محقق 
شود.باور راسخ و امید وافر دارم که می توانیم برنامة راهبردی هفت ساله را تحقق 
بخشیم، و چنین خواهد شد. او هم چنین با بیان این که مواجهه با موانع، جزئی از 
راز هستی و داستان تالش و کسب وکار است، گفت: ما با مشکالت خواهیم جنگید. 
چون برنامه داریم و در برابر موانع از انعطاف پذیری الزم برخورداریم و می توانیم 
مشکالت را مهار کنیم، و اگر در این مسیر ناکامی هایی را هم شاهد باشیم، مشکلی 
نیست، چون در یک جدال بزرگ حضور داشته ایم.دکتر صیدی هم چنین از تدوین 
دومین برنامة راهبردی گروه خوارزمی برای دورة پس از سال 99 طی سال آینده 

خبر داد و گفت: از این برنامه در سال 97 رونمایی خواهد شد.

تقديرازرييس سابق هيات مديره خوارزمی
در پایان هشتمین همایش مدیران گروه خوارزمی با اهدای لوح تقدیر از علی 
دهقان منشادی، رئیس سابق هیئت مدیرة شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، و از 
مدیران ارشد نظام بانک داری کشور قدردانی شد. همایش طبق روال همیشگی، 

با عکس یادگاری حضار به پایان رسید. 

اختتاميۀ هشتمين همايش مديران گروه خوارزمی

برنامه کمک  اجرای  در  کارمندان  به درگیر کردن  عواملی که می تواند  از  یکی 
کند، کار تیمی است. در ایران ما چندان برای کار تیمی پرورش پیدا نکرده ایم. 
این در حالی است که اجرای برنامه مستلزم انجام کار تیمی است. یک مهارت 
دیگر که می تواند کمک کند، توسعة حس کنجکاوی است. این حس می تواند 
خالقیت و نوآوری را توسعه دهد. مورد بعدی سرمایه گذاری برای آموزش است. 
در سازمان های بزرگ دنیا 30 درصد از بودجة آموزشی سازمان ها صرف آموزش 
رهبران می شود که نتیجة آن توسعة مهارت های مدیران است. ما هم باید بپذیریم 

که نیاز به یادگیری داریم.   
دکترقنبری در این میزگرد می گوید: موفقیت در حوزة اقتصاد از دو خصیصة سهل 
برنامه های  نیاز به  از یک زاویه بسیار پیچیده است و  و ممتنع برخوردار است. 
عریض و طویل و کالن دارد. از یک زاویة دیگر می تواند بسیار سهل باشد، و این 
بستگی به انتخاب های ما دارد. موفقیت در این حوزه در گرو سه فرایند است؛ اول 
انتخاب اهداف بزرگ و متعالی، دوم شناسایی و انتخاب انسان های بزرگ و سوم 
سپردن کار به دست آن ها و حمایت از آن ها. بدیهی است در حوزة اقتصادی باید 
از نخبگان اقتصادی یاری بگیریم و ناچاریم روابطمان را متناسب با حوزة فرهنگ 

اقتصادی تعریف کنیم. 
از  ارزیابی من  است.  به هدف  ما  زمان رسیدن  تعیین کنندة  ما  زدن  قدم  نحوة 
مسیر باقی مانده در برنامة هفت  ساله این است که دیگر نباید قدم بزنیم، بلکه باید 
عاشقانه بدویم تا به اهداف بلندپروازانه ای که سه سال پیش تعیین شده، برسیم 
و برای این کار نیاز به ایجاد انگیزه داریم. یک بنگاه اقتصادی دونده باید چابک، 

چاالک، ساده و کارآمد باشد. 
فتاحی با اشاره به بحث فرهنگ سازمانی می گوید: فرهنگ سازمانی مجموعه ای از 
باورها، ارزش ها، اعتقادات و آداب و رسوم حاکم بر یک سازمان است که اکثریت 
قریب به اتفاق سازمان آن را پذیرفته اند و به آن باور دارند. یکی از مواردی که نظام 

ارتباط میان فرهنگ سازمانی و برنامه های  اداری ما توجه چندانی به آن ندارد، 
استراتژیک است. معموال در سازمان های ما برنامة استراتژیک را در راستای فرهنگ 
سازمانی حاکم تدوین می کنند؛ بدون این که در نظر بگیرند آیا این فرهنگ سازمانی 
جواب گوی برنامه استراتژیک هست یا خیر. این در حالی است که برای موفقیت یک 
برنامه استراتژیک، فرهنگ سازمانی باید کامال پشتیبان و در خدمت آن برنامه باشد. 
برگزاری همایش های خوارزمی توانسته باور و تعهدی را در مدیران گروه خوارزمی در 
رابطه با اهداف برنامه ایجاد کند، اما باید از شکل گرفتن این باور در تک تک اعضای 

سازمان های زیرمجموعه به ویژه کارکنان کلیدی هم اطمینان حاصل کرد.
یک  خوارزمی  گفت:  همایش،  پانل  آخرین  سخنران  چهارمین  سیدین،  پرهام 
شرکت دانش محور و در عین حال کامال عملیاتی است. منابع متعددی اعم از 
منابع مالی و انسانی در اختیار ماست و این پتانسیل وجود دارد که منافع مالی 
برای سهام داران مجموعه ایجاد شود. الزمة تحقق این هدف آن است که یا نیروی 
انسانی آموزش دیده و توانمند جذب کنیم، یا برای آموزش نیروها در داخل سازمان 
برنامه ریزی کنیم. اگر افراد توانمندی را در مجموعه تربیت کنیم و بتوانیم برای 
آن ها تعلق خاطر سازمانی ایجاد کنیم، آن ها حتی اگر از سازمان خارج شوند هم از 
مجموعة ما حمایت خواهند کرد. الزمة ایجاد تعلق خاطر سازمانی ایجاد محیطی 
امن و آرام است که کارکنان بتوانند در آن پیشرفت کنند. مرحلة اول در ایجاد 
محیط آرام شغلی این است که انتظارات شغلی مشخص باشد تا امکان ارزیابی 
فراهم شود. در کنار این مسئله باید جرئت تصمیم گیری را به افراد بدهیم، حتی 
اگر اشتباه کنند. مسئلة بعدی آموزش دادن کارمندان در همة رده های سازمانی 
است. عالوه بر این، نباید کار بیش از حد به کارمندان بسپاریم تا بهره وری آن ها 
پایین بیاید. رعایت این موارد در کنار هم  و راه اندازی سیستم ارزیابی و پاداش 
و احترام به کارمندان، انگیزة آن ها را باال می برد و در آن ها تعلق خاطر سازمانی 

ایجاد می کند.
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پیش بینی  پایانی سال 94  روزهای  در  تحلیل گران  و  کارشناسان  که  همان طور 
کرده بودند، قیمت ارز در سال 95 افزایش یافت. هر چند که این افزایش قیمت 
در مقاطعی آرام بود، اما  گاهی اوقات هم شتابی به خود گرفت و تا مرز چهار 
هزار تومان هم رسید. اما حاال که روزهای پایانی سال 95 را پشت سر می گذاریم، 
پیش بینی تحلیل گران این است که به احتمال فراوان تا انتخابات ریاست جمهوری 
برگزاری  از  پس  اما  کند،  سپری  را  آرامی  روزهای  ارز  بازار  ماه،  اردیبهشت  در 

انتخابات قیمت افزایش پیدا کند. 
اما تک نرخی کردن ارز از مطالبات جدی فعاالن بخش خصوصی در سالی که 
بااین حال  در سال 95 دولت  بود.  را پشت سر می گذاریم،  آن  روزهای  آخرین 
برخی  انتقاد  نداد. در همین حال  انجام  ارز  نرخی کردن  برای تک  اقدام عملی 
به صورت  این است که دولت  ارز  بازار  به عملکرد دولت در  بازارسرمایه  فعاالن 
دستوری قیمت ارز را پایین نگه داشته و اجازه نمی دهد قیمت ارز واقعی باشد. 
باید حدودپنج  دالر  واقعی  قیمت  که  است  این  ازکارشناسان  دسته  این  تحلیل 

هزار تومان باشد.

تا نيمۀ 95 بازار تعادلی بود 
اباذر نجمی، کارشناس بازار ارز، در گفت وگو با خبرنگار ما در تحلیل آن چه در 
سال 95 در بازار ارز اتفاق افتاد، می گوید: تا نیمه های سال 95 اتفاق خاصی در 

بازار ارز نیفتاد و با توجه به برنامة دولت برای کنترل نرخ ارز، تا نیمه های سال 
و  آزاد  بازار  تومان در  تا3700  بازه 3500  تعادلی در  ارز در یک شرایط  قیمت 
3100 تا 3300 تومان در نرخ مبادله ای بود. اما در نیمة دوم سال به دلیل فشاری 
که از جهات مختلف به بازار وارد شد، به طور موقت در یک دوره و به خصوص در 
روزهای تعطیلی که امکان واکنش از طرف بانک مرکزی و دولت وجود نداشت، 

یک موج سفته بازی به بازار وارد شد که یک مقداری هم جنبة سیاسی داشت.
 موضوع دیگر این است که طی سه سال گذشته تقریبا 30 درصد افزایش ارزش 
دالر نسبت به سایر ارزها را شاهد بودیم، ولی ما در مقابل ریال، قیمت دالر را 
تقریبا ثابت نگه داشتیم. درهرصورت این فشاری بود که بازار هم پذیرای آن بود 
و باعث شد در یک مقطع زمانی نرخ ارز افزایش پیدا کند و تا حدود 4150 تا 

4200 تومان رسید.
به گفتة این کارشناس بازار ارز پس از این که در مقطعی از سال 95 قیمت ارز تا 
بیش از چهار هزار تومان افزایش یافت، بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز دست به 

کار شد و با تزریق ارز به بازار قیمت آن را تا حدود3800 تومان کاهش داد.
نجمی با اشاره به این که ممکن است در شب عید قیمت دالر 100 تومان دیگر 
هم افزایش پیدا کند، می گوید: در مدت باقی مانده تا پایان سال افزایش اندکی در 
قیمت دالر خواهیم داشت و به احتمال زیاد قیمت دالر از 3800 تومان به 3900 

تومان افزایش می یابد.

بازار
الميرا اكرمی

ه بازار ارز 
نگاهی به گذشته و آيند
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افزايش قيمت ارز پس از انتخابات 
او در رابطه با قیمت و بازار ارز در سال 96 می گوید: بعد از عید نوروز هم تا قبل 
از انتخابات اتفاق عجیبی در بازار نخواهد افتاد و دولت سعی خواهد کرد نرخ ارز 
را کنترل شده نگه دارد. اما به نظر می آید در سال آینده و بعد از انتخابات ریاست 

جمهوری و با شروع تخصیص بودجه از خرداد ماه، شاهد جهش نرخ ارز باشیم.
نجمی تاکید می کند که به احتمال خیلی زیاد پس از آغاز سال جدید، قیمت 
دالر در محدودة چهار هزار تومان قرار می گیرد، اما بعد از انتخابات احتماال نرخ 

ارز افزایش پیدا می کند.
به گفتة این کارشناس، نتیجه انتخابات هرچه باشد، احتماال سیاست تک نرخی 

کردن ارز پیش گرفته خواهد شد.  
با بانک های  بانکی کشورمان  با توجه به این که روابط  ادامه می گوید:  نجمی در 

انتظار در حال باز شدن  خارجی با سرعت کمتر از حد 
و  شود  نرخی  تک  ارز  که  دارد  وجود  امکان  این  است، 
از  دور  خیلی  نرخ  افزایش  احتمال  شدن،  نرخی  تک  با 

انتظار نیست.
به گفتة او تصمیم برای تک نرخی کردن ارز می توانست 
و در سال 95  برجام گرفته شود  از  بعد  و  در سال 94 
شاهد تک  نرخی شدن ارز باشیم، اما یک سری مالحظات 
سیاسی موجب شد که این مسئله به آینده موکول شود. 
آثار  دوم  دور  در  اقدام  این  این که  بر  تاکید  با  نجمی 
می گوید:  داشت،  خواهد  همراه  به  شدیدتری  اقتصادی 
بسیاری از مواد اولیه و کاالها وارداتی است و زمانی که 
از تک  نرخی شدن ارز حرف می زنیم، به این معنی است 
که قیمت این ها هم باال می رود و بنابراین باید  مالحظات 
بیشتری روی این موضوع داشته باشیم. زمانی که از تک 
نرخی کردن صحبت می کنیم، به این معناست که نرخ 

دالر را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش دهیم و به عنوان مثال این کاهش ارزش 
پول ملی به نفع کشوری مانند ترکیه است که زیرساخت های تولیدگسترده را 
داراست، زیرا صادراتش را ارزان تر و راحت تر انجام می دهد. اما در کشور ما این 
اتفاق رخ نمی دهد، زیرا زیرساخت های الزم برای درحدمطلوب وجود ندارد و هر 
چند درآمد صادرکننده ها افزایش می یابد، ولی میزان صادرات را افزایش نمی دهد 

و این می تواند آثار تورمی داشته باشد که خیلی مطلوب اقتصاد ما نیست.

منابع ارزی به طور كامل تحت كنترل نبود
میثم رادپور، کارشناس بازار، در رابطه با وضعیت بازار ارز در سال 95 به خبرنگار 
ما می گوید: برخی می گویند وضعیت بازار ارز در سال 95 بهبود پیدا کرد که به 
نظر من این گونه نبود و اگر هم بهبود پیدا کرد، منابع ارزی به طور کامل تحت 
کنترل ما نبوده و نیست. درواقع به این دلیل وضعیت بازار ارز اندکی آشفته شده  

وگویا بانک مرکزی کنترل همه جانبه ای  روی منابع ارزی ندارد. 
تقویت  را  ارز  بازار  روی  فشار  بلندمدت  عوامل  یک سری  این که  به  اشاره  با  او 
می کند، که این عوامل تحریک کنندة تقاضاست، می گوید: مثال برای واردکننده ای 
که چهار سال پیش جنسی را وارد می کرده، در حال حاضر واردات همان جنس 
80 تا 90درصد به صرفه تر شده است. به عبارتی خواسته یا ناخواسته واردات همة 

اقالم برای واردکنندگان به صرفه تر و جذاب تر شده است. 

رادپور در عین حال با اشاره به این که در سال 95 یک سری عوامل بنیادین باعث 
تحریک تقاضا و افزایش قیمت ارز شد، تاکید می کند که هنوز هم این افزایش 

قیمت، جدی نیست و عوامل بنیادین کماکان روی بازار سایه انداخته است. 
او در ادامه اضافه می کند: در سال 95 بهبود منابع ارزی به دلیل افزایش صادرات 
نفتی اتفاق افتاد و با توجه به این که بانک مرکزی کنترل کاملی روی منابع خود 
نداشت، نتوانست به راحتی از این منابع برای کنترل بازارها استفاده کند و بازار 

ارز تحت الشعاع قرار گرفت. 
این کارشناس با تاکید بر این که بازار ارز به طور مشخص تحت فشار است، می گوید 

که تالش های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز باید خیلی آگاهانه باشد. 

كنترل بازار ارز سخت است 
رادپور با بیان این که برخی مداخالت باعث شده دولت خواه ناخواه بازیگر بزرگ 
بازار ارز  باشد، می گوید: به نظر می رسد که تا انتخابات 
ریاست جمهوری، دولت تصمیم جدی و مصرانه ای برای 
کنترل بازار ارز داشته باشد، ولی خیلی سخت است که 
ارز را به راحتی کنترل  بازار  بتواند  این مدت دولت  در 
کند و واقعیت های موجود در بازار ارز ما را به این نتیجه 
می رساند که بعید است در مدت باقی مانده تا انتخابات 

دولت هم چنان بتواند نرخ ارز را کنترل کند.
این کارشناس معتقد است که بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری در سال 96 سال آرام ارزی نخواهیم داشت و 
بعید است که بتوانیم سال بعد را بدون نوسانات ارزی 

پشت سر بگذاریم.
تاکید می کند که  این موضوع  بر  رادپور در عین حال 
نمی توان به صورت واضح در خصوص بازار ارز پیش بینی 
خاصی را انجام داد. او می گوید: بازار ارز دارای سازوکار 
پیچیده ای از بازیگران خرد است که همین االن هم آن 
عوامل در حال اثرگذاری هستند و ممکن است با یک اراده و دخالت، جلوی آن 

عوامل تا حدی گرفته شود.
او با بیان این که در سال آینده مسئلة تک نرخی کردن ارز شدنی نیست، می گوید: 
در حال حاضر ما دو جنس در بازار داریم و دو جنس را نمی توان تک نرخی کرد، 
به این معنا که دولت دارد یک جنس به مردم می دهد و صرافی ها یک جنس 

دیگر.
رادپور با اشاره به این که بازار آزاد ارز جزو بازارهای غیرمتشکل است و این گونه  
بازارها به راحتی تحت کنترل درنمی آیند، می گوید:  بازار ارز با چند عامل حیاتی 
قابل کنترل می شود؛ یکی این که باید ارز را به بازار برسانیم و دوم این که بایستی 
به این بازار اطمینان بدهیم که اوضاع مرتب است و دولت نباید با سخت گیری ها و 
ممانعت از فعالیت صرافی ها و اعمال موانع و محدودیت ها عواقب نه چندان مثبتی 

را برای این بازار رقم بزند. 
درمجموع هر چند در واپسین روزهای سال 95 بازار ارز آرام به نظر می آید، 
اما به نظر می رسد این آرامش موجود آرامشی نیست که دوام داشته باشد؛ 
بخورد،  هم  به  آرامش  این  این که  احتمال  زمان  گذشت  با  که  به خصوص 
به سرانجام  با همین وضعیت  را   95 فراوان سال  احتمال  به  بیشتر می شود. 
تداوم  ارز  بازار  در  آرامش  این  آینده  در سال  است  بعید  اما  رساند،  خواهیم 

کند. پیدا 

درصد   30 تقریبا  گذشته  سال  سه  طی 
ارزها  سایر  به  نسبت  دالر  ارزش  افزایش 

مقابل  در  ما  ولی  بودیم،  شاهد  را 
نگه  ثابت  تقریبا  را  دالر  قیمت  ریال، 
بود  فشاری  این  درهرصورت  داشتیم. 

باعث  و  بود  آن  پذیرای  هم  بازار  که 
ارز  نرخ  زمانی  مقطع  یک  در  شد 

تا   4150 حدود  تا  و  کند  پیدا  افزایش 
رسید تومان   4200
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مسکن
الميرا اكرمی

بيم و اميدهای بازار مسكن در سال نو 

پسازاینکهدرزمستانسال94وپسازمذاکراتطوالنی،
برجاممیانایرانوقدرتهایجهانیبهامضارسید،تلقیبسیاری
ازکارشناسانوصاحبنظرانحوزۀمسکناینبودکهپسازچهار
سالرکودوسکون،رونقبهبازارمسکنبرمیگردد.پسازامضای
برجاموتوافقیکهمیانایرانوگروه1+5حاصلشد،تحلیلگران
اینتوافقرایکسیگنالمثبتبهبازارمسکنارزیابیکردندکهاز

سال91دررکودوسکونبهسرمیبرد.
تحلیلکارشناساندرروزهایپایانیسال94وروزهایآغازین

سال95اینبودکهآثاراقتصادیبرجامازتابستانسالجاریدر
زندگیمردمنمایانمیشودونیمۀدومسال95رادورۀبازگشت

رونقبهمعامالتبازارمسکنارزیابیکردند.
باآغازسال95همکارشناسانبااستنادبهشواهدبازارمسکنو

تجربۀدورههایرکودورونقازیکطرفوچشماندازاقتصادکالن
کشوربهعنوانیکیازاصلیترینعواملموثربربازارمسکن،نقطۀ
شروعرونقدراینبازارراهمزمانباپایانماهرمضانوازمرداد

ماهپیشبینیکردند.
حتیمسئوالنوزارتراه،مسکنوشهرسازیهمدربهارسال

95پیشبینیهاییمشابهکارشناسانوتحلیلگرانداشتند.در
همینرابطهحامدمظاهریان،معاونمسکنوساختمانوزارتراه
وشهرسازی،بااشارهبهاینکهبهاحتمالزیادنقطۀشروعشیب
مثبتساختوسازازنیمۀاولسال95خواهدبودوکاهشنرخ

سودبانکیمیتواندمحرکمناسبیبرایافزایشسرمایهگذاریو
تسریعرونقدربازارمسکنوساختوسازباشد،پیشبینیکردکه

ازمردادماه95رونقبهبازارمسکنبازگردد.
مظاهریاندرآنمقطعزمانیپیشبینیکردکهتاپایانسال95
تغییرآنچنانیدرقیمتمسکنایجادنشودودرنهایتتغییرات
قیمتدرمحدودۀتورمبماند؛پیشبینیایکهتاحدودزیادی

درستازآبدرآمد.
اماآنچهاغلبمسئوالنوکارشناسانبخشمسکندرمورد

وضعیتبازارمسکندرسال95پیشبینیمیکردند،اینبودکه
بازارمسکنبهصورتمجزاازبدنۀاقتصادنمیتوانددرمسیر
متفاوتیحرکتکندووابستهبهاقتصادکالناستوناگزیردر

صورتیکهمجموعۀاقتصادواقتصادکالنرونقیابد،وضعیتبخش
مسکننیزبهبودپیداخواهدکرد.
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مسكن و برجام
بیت اهلل ستاریان، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به این که انتظار طبیعی این بود 
که تاثیرات برجام در اقتصاد کشور در سال 95 خود را نشان بدهد و درنتیجه 
مسکن هم از این موضوع متاثر بشود و جرقه ای در معامالت بخورد، به خبرنگار 
ما می گوید: از آن جا که اجرای برجام و آثار ناشی از آن بسیار کند پیش رفت 
و آثار آن طوالنی تر از آن چه پیش بینی می شد، در اقتصاد کشورمان نمایان شد، 

پیش بینی ها تحقق نیافت.
 تحلیل کارشناسان این بود که در نیمة دوم سال 95 مسکن رونق بیابد و شروع 
به حرکت کند، اما به نظر می رسد این مسئله احتماال با حدود هفت ماه تاخیر 
اتفاق بیفتد. زیرا در سال 95 میزان فروش نفت کشورمان نسبت به سال گذشته 
بهتر بود و به حدود چهار میلیون بشکه در روز رسید و منابع ناشی از آن باالخره 

سر از مسکن در خواهد آورد.
به گفتة ستاریان یک نگاه کلی به بخش مسکن، نشان می دهد که هم چنان رکود 
در بخش مسکن دیده می شود و البته این رکود بیش از آن چه ما فکر می کردیم 

بود . 
اقتصاد  با  درگیر  مسکن  بخش  این که  بیان  با  او 
بگوییم  نمی توانیم  بنابراین  می گوید:  است،  کالن 
رونق  اقتصاد  کل  از  مستقل  می تواند  مسکن  که 
برجام  از  پس  اقتصاد  کل  اگر  درنتیجه  کند.  پیدا 
رونق می یافت، قدرت خرید مردم هم باال می رفت و 

تقاضای موثر برای مسکن افزایش پیدا می کرد.
نیمة اول سال رونق بازمی گردد 

اواخر  در  که  موضوع  این  پیش بینی  با  ستاریان 
نیمة اول سال 96 رونق در بازار مسکن ایجاد شود، 
به طور  نمی توانیم  حاضر  حال  در  البته  می گوید: 
چه  تا  آینده  سال  در  که  کنیم  پیش بینی  دقیق 
اندازه معامالت مسکن افزایش پیدا می کند، و همه 
از  چیز به تحوالت اقتصادی و آثار اقتصادی ناشی 

برجام برمی گردد.
اگر  که  می کند  تاکید  مسکن  کارشناس  این 
برنامه ریزی درست و دقیقی در بخش فاینانس 
شود،  انجام  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و 

می تواند باعث رونق در بازار مسکن شود. 

وزارت مسكن سياست گذاری نكرد  
در  مسکن،  بازار  کارشناس  بهرویان،  منوچهر 
گفت وگو با خبرنگار ما دو علت را برای عدم بازگشت 
رونق به بازار مسکن در سال 95 برمی شمارد و 
می گوید: یک علت به عملکرد نحوه  وزارت مسکن 

برمی گردد که نیازمند رویکرد کارشناسانه است.
بازار به  با مدیریت صحیح می تواند حرکت هایی را در  به گفتة او وزارت مسکن 

وجود بیاورد.  
بهرویان علت دیگر را نبود نقدینگی می داند که ناشی از تحریم ها و مسائل سیاسی 
نشود،  حل  کامل  به طور  تحریم ها  مسائل  اگر  آینده  سال  در  می گوید:  و  است 
کماکان رکود بازار مسکن به قوت خود باقی خواهد ماند و حتی شاید وضعیت 

بدتر هم بشود. 
به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن، هر چند که یکی از علت های اصلی عدم رونق 

بازار در سال 95 مسئلة تحریم ها و رکود اقتصادی بود، اما دلیل دیگر هم به نوع 
سیاست گذاری وزارت راه، مسکن و شهرسازی مربوط می شود. 

قابل  و  باال  از کشورها درآمد  بسیاری  این موضوع می گوید:  توضیح  بهرویان در 
توجهی ندارند، اما سیاست هایی اتخاذ می کنند که می تواند رونق را به بازار مسکن 
این  به خرج می دهند. ولی متاسفانه  ابتکار  و  ایجاد می کنند  انگیزه  و  بازگرداند 

مسائل در کشور ما اتفاق نیفتاده و نمی افتد. 
همین مردمی که نقدینگی الزم را برای خرید خانه ندارند، به هرحال اجاره خانه 
دولت  برود.  فروش  به  باید  هم  ساخته شده  خانه های  این  و  می کنند  پرداخت 
می توانست در همین سال 95 با یک ترفند بجا و با سیاست گذاری مناسب در 
بلندمدت این خانه ها را در اختیار مردم قرار دهد و با انجام یک سری حرکات، هم 
مردم صاحب خانه شوند و هم تحرکاتی در بازار مسکن ایجاد شود. ولی متاسفانه  

حرکت موثری در این راستا انجام نمی شود. 

رونق در سال 96 شايد!
چندان  را   96 سال  تابستان  اواخر  در  مسکن  بازار  به  رونق  بازگشت  بهرویان 
من  نظر  به  می گوید:  و  نمی داند  تحقق  قابل 
بازار  گرفتن  رونق  مورد  در  که  پیش بینی هایی 
مطرح   96 سال  اول  نیمة  اواخر  در  مسکن 
که  زمانی  تا  و  است  حرف  حد  در  می شود، 
برنامة استراتژیک مشخصی  برنامه ریزی نشود و 
وجود نداشته باشد، نمی توان نسبت به رونق بازار 

مسکن در سال آینده امیدوار بود.
بهرویان با اشاره به این که در حال حاضر قیمت 
مسکن در پایین ترین حالت خود قرار دارد، تاکید 
نمی رسد  نظر  به  کنونی  شرایط  با  که  می کند 
قیمت خانه برای سال 96 از این کمتر شود، اما 
باشد،  تهیة مسکن کم  برای  تقاضا  تا زمانی که 

نمی توان به افزایش قیمت ها هم امیدوار بود.
او در مورد این موضوع که گفته می شود با نمایان 
مردم،  زندگی  و  اقتصاد  در  برجام  آثار  شدن 
اصال  می گوید:  بخرند،  خانه  می توانند  افراد 
مشخص نیست که وضعیت اقتصادی کشور در 
نیست  معلوم  هنوز  و  شود  آینده چگونه  سال 
که وضعیت برجام به کجا برسد. این ها مسائل 
سیاست  به  تاحدودی  که  است  پیچیده ای 

خارجی مابستگی دارد .
که  می کند  تاکید  مسکن  کارشناس  این   
به طور حتم درآمدهای ناشی از برجام اگر هم 
مانند  مسائلی  برای  بیشتر  شود،  کشور  وارد 
تجهیزات  خرید  و  پتروشیمی  زیرساخت های 
خودرو و تجهیزات هواپیما هزینه می شود و متاسفانه منابعی برای زیرساخت های 

مسکن اختصاص نمی یابد که به ایجاد تحرک در ساخت وسازها کمک کند. 
یا  با رونق  رابطه  امیدهایی که در  بیم و  به  با توجه  به نظر می رسد  درمجموع 
با  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  دارد،  96 وجود  بازار مسکن در سال  رونق  عدم 
نمایان شدن آثار برجام بر اقتصاد و زندگی مردم، بازار معامالت مسکن در سال 
آینده رونق و پویایی را تجربه می کند یا مانند سال 95 یک سال راکد و ساکن 

را پشت سر می گذارد. 

ندارند،  توجهی  قابل  و  باال  درآمد  کشورها  از  بسیاری 
رونق  می تواند  که  می کنند  اتخاذ  سیاست هایی  اما 
می کنند  ایجاد  انگیزه  و  بازگرداند  مسکن  بازار  به  را 

این  متاسفانه  ولی  می دهند.  خرج  به  ابتکار  و 
نمی افتد و  نیفتاده  اتفاق  ما  کشور  در  مسائل 
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بازار
غزال بابايی

طال تحت تاثيراقتصادجهانی 
محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیة کشوری طال و جواهر، در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به 
این که در سال 95 مثل سال های 93 و 94 درمجموع قیمت طال روند ثابتی را داشت، می گوید: 
البته در مقاطعی از سال مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اجرای مفاد برجام قیمت طال 

تاثیراتی را پذیرفت.
به گفتة کشتی آرای پیش بینی ها حاکی از آن است که با توجه به سیاست های اقتصادی دولت 
تاثیر قرار  اوایل سال 96 قیمت طالدربازارهای جهان تحت  تا پایان سال 95 و  جدید آمریکا 

بگیرد.
او با اشاره به این که به احتمال زیاد تا پایان سال 95 قیمت طال کاهش نخواهد یافت، می گوید: 

اگر تا پایان امسال قیمت طال هم افزایش پیدا کند، تحت تاثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود. 
طال تحت تاثیر قیمت ارز

کشتی آرای با اشاره به این که بیشترین روند افزایش قیمت طال و سکه در سال 95 تحت تاثیر 

خیز طال 
دور از انتظار 

نیست

نگاهی به گذشته و آينده بازار طال 

درسال95درمجموعبازارطالروندثابتیراطی
کرد،البتهرویدادهاییماننداجرایبرخیازمفاد
برجاموانتخاباتریاستجمهوریآمریکاکهمنجر
بهانتخابدونالدترامپشد،ازموضوعاتیبودکه
دربرخیازمقاطعزمانیتاثیراتیرابرقیمتطال
دربازارجهانیونیزداخلیگذاشت.هرچندکهدر
کشورماقیمتطالعالوهبرتاثیریکهازنوسانات
جهانیقیمتطالمیگیرد،ازنوساناتقیمتارزدر
داخلکشورمانهممتاثراست.
اینتاثیربهگونهایاستکهبهواسطۀافزایش
قیمتدالرتا4000توماندرمقاطعیاززمان
بهطورمتوسطقیمتهرگرمطال10تا15هزار
تومانوقیمتسکه50هزارتومانافزایشیافت
واگرقیمتدالردرکشورمانافزایشنمییافت،
قیمتطالدرمحدودۀ110هزارتومانوقیمت
سکهدرمحدودۀیکمیلیونو150هزارتومان
باقیمیماند.آنطورکهکارشناسانمیگویند،به
احتمالزیادتاپایانسال95قیمتطالکاهش
نخواهدیافتواگرتاپایانامسالقیمتطالهم
افزایشپیداکند،تحتتاثیرافزایشقیمتارز
خواهدبودونهعاملدیگری.
امابهاعتقادکارشناسانبرایسال96وتا
انتخاباتریاستجمهوریدراردیبهشتماهاز
آنجاکهقیمتدالربامداخلهبانکمرکزیپایین
نگهداشتهمیشود،هیچانتظاریمبنیبرافزایش
قیمتدالروجودنداردوبهتبعآنقیمتطالهم
افزایشنمییابد.البتهنوساناتدالردرشبعید
موضوعیطبیعیاست،امابعدازانتخاباتافزایش
نسبیقیمتدالرراخواهیمداشتکهتاحدیقابل
پیشبینیاستوبههمیننسبتهمبرایطالدر
ایرانافزایشقیمتارزیابیمیشود.
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قیمت ارز بود، می گوید: درحالی که اوایل سال قیمت دالر 3300 تومان بود، یک باره 
تا 4000 تومان افزایش یافت و این موضوع باعث شد قیمت طال و سکه افزایش 

یابد. 
در  طال  قیمت  نمی یافت،  افزایش  کشورمان  در  دالر  قیمت  اگر  می کند  تاکید  او 
محدودة 110 هزار تومان و قیمت سکه در محدودة یک میلیون و 150 هزار تومان 

باقی می ماند. 
به گفتة رئیس اتحادیة کشوری طال و جواهر افزایش قیمت جهانی طال و افزایش 
قیمت ارز در داخل موجب شد در سال 95 قیمت هر گرم طال بین 15 هزار تا 20 

هزار تومان و قیمت سکه تا 50 هزار تومان به طور متوسط افزایش یابد. 
روند  همیشه  استراتژیک  کاالی  یک  به عنوان  طال  این که  به  اشاره  با  کشتی آرای 
صعودی دارد و روند کاهشی ندارد، می گوید: باید توجه کنیم که منابع طال در دنیا 

محدود است و به دلیل ارزش ذاتی که دارد، هیچ وقت قیمت آن کاهش نمی یابد.
او با تاکید بر این که مسائل انتخاباتی و برخی مسائل داخلی معموال تاثیری بر قیمت 
طال و سکه ندارد، توضیح می دهد که ما تابع قیمت های جهانی هستیم و هر چقدر 

نوسان داشته باشد، قیمت داخلی هم نوسان خواهد داشت.
به گفتة کشتی آرای سیاست های آمریکا معلوم نیست و اصال قابل پیش بینی نیست 
و باید توجه کنیم که مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی تاثیر می گذارند و مسائل 
اقتصادی را باید هر روز رصد کرد، به دلیل این که هر اتفاقی ممکن است روی قیمت 

طال و ارز تاثیر بگذارد.

رئیس اتحادیة کشوری طال و جواهر با اشاره به این که نمی توان پیش بینی دقیقی در 
مورد بازار طال در سال 96 انجام داد، می گوید: آن چه که مسلم است، سال آینده هم 

بازار طال متاثر از برخی مسائل سیاسی و اقتصادی جهان خواهد بود. 

بازار طال تحت تاثير اما و اگرهای برجام 
به  بازار طال در سال 95  نوسانات  با  رابطه  بازار طال، در  علی حیدری، کارشناس 
خبرنگار ما می گوید: در سال 95 طال یک رویکرد کامال عقالنی و منطقی داشت 
که  جهانی  اونس  لحظه ای  تغییرات  یکی  بود؛  اساسی  عامل  دو  تابع  بیشتر  و 
سرمایه گذاران بازار طال در ایران کامال آن را رصد می کردند و از آن مهم تر تغییرات 
و  برجام  مسئلة  ایران،  داخلی  ارتباطات  گسترش  تابع  بیشتر  که  بود  دالر  قیمت 
دنبال  را  قضایا  این  و  بودند  پی گیر  سرمایه گذاران  که  گرفت  شکل  دیگر  مسائل 
می کردند. به طور کلی این دو مسئله در بازار طال در سال 95 خیلی تاثیر گذاشت.

او با اشاره به این که به طور کلی سال 95 سال پرنوسانی برای بازار طال بود، توضیح 
می دهد که عمدة تاثیرات هم ناشی از اما و اگرهای اجرای برجام بود و هر چقدر 
انتظار می رفت،  هم که به سالگرد برجام نزدیک تر شدیم، قیمت دالر آن طور که 

روند صعودی به خود گرفت. 
قیمت طال در کشورمان  بر  آمریکا  انتخابات  تاثیر  دربارة  بازار طال  کارشناس  این 
می گوید: دربارة انتخابات آمریکا بیشتر ترس از حضور ترامپ درسطح جهان مطرح 
بود تا اجرای سیاست های مالی ترامپ. به خاطر این که این شخص کامال ناشناخته 
است و رویکرد مالی و سیاسی اش نامشخص است. به همین دلیل ترس از چگونگی 
عملکرد ترامپ و بازخورد سیاست هایش باعث گرایش سرمایه به سمت طال شد؛ 

کاری که در اکثر نقاط دنیا و حتی در اروپا و خیلی از مناطق دیگر هم انجام شد.
دنیا  در  کاال  امن ترین  طال  که  آن جا  از  می دهد  توضیح  حال  عین  در  حیدری 
محسوب می شود، هر زمان که به هر دلیلی در حیطة بین المللی ترسی ایجاد شود، 

سرمایه گذاران به سمت طال هجوم می آورند.
این کارشناس بازار طال با تاکید بر اهمیت نوسانات قیمت دالر بر قیمت طال در 
داخل می گوید: فعال قیمت دالر به توسط دولت ثابت نگه داشته شده که این به 
تااواخر  به لحاظ سیاسی و رویکرد دولت فعلی،  اما  اقتصادی خوب نیست،  لحاظ 
اردیبهشت ماه این رویکرد ادامه دارد و دالر در کمتر از 4000 تومان نگه داشته 

خواهد شد. 
نگه داشتن  پایین  باید رویکرد دولت در مورد  تاکید می کند که  او در عین حال 

قیمت دالر اصالح شود و دالر به قیمت واقعی خودش برگردد.

افزايش قيمت طال در برخی مقاطع 96
از  بعد  اما  است،  طبیعی  موضوعی  عید  شب  در  دالر  نوسانات  حیدری  گفتة  به 
انتخابات ریاست جمهوری افزایش دالر را خواهیم داشت که یک موضوع منطقی 

است و به همین نسبت هم طال در ایران افزایش قیمت خواهد داشت.  
او نوسان قیمت طال برای سال 96 را در برخی از مقاطع زمانی چشمگیر می داند و 
می گوید: مثال اواخر اسفند 95 و اواخر خرداد ماه 96 که نرخ بهرة بانکی در آمریکا 
تغییر می کند و به واسطة آن نرخ دالر در سطح بین المللی تغییر می کند، نوسانات 

طال چشم گیر خواهد بود.
حیدری با بیان این که در خرداد 96 و در آبان ماه 96 به خاطر احتمال کاهش نرخ 
بهرة بانکی در آمریکا کاهش های منطقی برای قیمت طال در بازارهای جهانی و به 
تبع آن بازار داخلی خواهیم داشت، عنوان می کند: اما به طور کلی با توجه به میزان 
برای سال 96 درمجموع روند  آینده،  افزایش تورم در سال  تورم فعلی و احتمال 

صعودی را برای طال خواهیم داشت.
او عواملی مانند انتخابات در کشورهای اروپایی را هم در نوسانات بازار جهانی طال 
و بازار داخلی موثر ارزیابی می کند و می گوید: درمجموع برای سال 96 با توجه به 
افزایش احتمالی تورم و بودجة سال 96 و افزایش میزان نقدینگی، قیمت طال در 

کشورمان یک روند صعودی خواهد داشت .
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اقتصاد
سهراب اكبری

عقب نشينی درسياست های ضدتورمی؟
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به این که 
در سال 95 دولت با تصور این که با پایین آوردن نرخ تورم در اقتصاد رونق ایجاد 
البته  می گوید:  داد،  انجام  تورم  نرخ  آوردن  پایین  راستای  در  را  اقداماتی  کند، 
اما مشکل  بود،  موثر  تورم  نرخ  آوردن  پایین  برای  اقتصادی دولت  سیاست های 

رکود حل نشد.
مقداری  تورم  کنترل  در حوزة  دولت  در سال جاری  توضیح می دهد که  ندری 

عقب نشینی کرد و سیاست های انقباضی را کنار گذاشت و برای کمک به خروج از 
رکود اقداماتی را در حوزة پولی انجام داد که انبساطی محسوب می شود.

به گفتة این کارشناس به دنبال اعمال این سیاست، از اواخر تابستان تورم ماهانه 
افزایش یافت و سپس تورم نقطه به نقطه و تورم میانگین هم باال رفت. به طوری که 
پیش بینی می شود تورم که در ابتدای سال حدود 8 درصد بود، در پایان سال به 
9 درصد برسد.  ندری با تاکید بر این که به هرحال تا پایان سال نرخ تورم تک 
رقمی باقی می ماند، می گوید: به نظر می رسد اگر در سال 96 هم دولت همین 

نگاهی به وضعيت تورم در سالی كه گذشت 

اززمانآغازبهکاردولتیازدهمدرسال92،مسئوالنتالشکردندتانرخ
تورمراکنترلکنندواتفاقااینتالشهاهمثمردادوتورمیکهدرپایان
دولتدهمبیشاز35درصدبود،درسال95بهحدود8درصدرسید.اما
دراینمیانودرشرایطیکهدولتموفقشدپساز26سالتورمراتک
رقمیکند،رکودبرجامعهواقتصادحاکمشد.زمانیکهتورمامسالرابا
تورمسال92مقایسهمیکنیم،متوجهمیشویمکهنسبتبهآنزمانتورم
ایرانبهکمترازیکسومرسیدهوتعبیردیگرایناستکهدرسال95

قدرتخریدمردمنسبتبهسال92درمجموعتقویتشدهاست.
تورم کنترل حوزۀ در گرفت تصمیم دولت 95 سال آغاز دنبال به اما
مقداریعقبنشینیکندوسیاستهایانقباضیراکنارگذاشتوبرای

کمکبهخروجازرکوداقداماتیرادرحوزۀپولیانجامداد.
پایان تا که میکنند برآورد تحلیلگران و کارشناسان حال، همین در
سالنرختورمبه9درصدهمبرسد،اماهمچنانتکرقمیباقیبماند.
هرچندبهنظرمیرسدکهتغییروافزایشیاکمشدنمیزانتورمارتباط
دولت سیاستهای اگر دارد. کشورمان رو پیش انتخابات با مستقیمی
یازدهمدرسال96ادامهپیداکند،احتماال" اینسیرکاهشنرختورم
این در که اقداماتی درسال96 اینکه دلیل به کرد، پیداخواهد ادامه
سهسالونیمگذشتهدراقتصادایرانازجملهدربخشصنعت،بخش
کشاورزی،بخشنفت،بخشپتروشیمیوبخشهایدیگرانجامشده،

تاحدودزیادیقابلتحققاست.
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افزایش می یابد و  باز هم  تورم  نرخ  ادامه دهد،   را  مسیر 
حتی ممکن است دو رقمی شود. البته این نرخ تورم در 
مقایسه با سال های گذشته است و اگر خودمان را با سایر 
کشورها مقایسه کنیم، هنوز یکی از کشورهایی هستیم که 

نرخ تورم باالیی دارد.
حوزة  در  را  خود  سیاست های   95 سال  ابتدای  از  دولت 
پولی تغییر داده تا تحریکی را در اقتصاد ایجاد کند و به 
انتخابات پیش رو کمک کند. اما این که در سال 96 دولت 
چه مسیری را در رابطه با نرخ تورم طی کند، بستگی به 
این را ندری می گوید و  انتخابات ریاست جمهوری دارد. 
در عین حال توضیح می دهد که اگر دولت فعلی مجددا بر 
سر کار بیاید، باید دید چطور از تجربه چهار سال گذشته 
استفاده می کند و چه تغییراتی را در تیم اقتصادی دولت 
می دهد و آیا آن ها ادامه دهنده وضع موجود خواهند بود 

یاآن را تغییر خواهند داد.
این مدرس دانشگاه با بیان این که پیش بینی نرخ تورم در 

سال آینده بستگی به تیم اقتصادی دولت آینده دارد، می گوید: البته باید توجه 
کنیم که چون پایة قیمت ها خیلی باالست، افزایش قیمت کاالها و خدمات در 
تورم،  کنترل  مثبت  نتایج  جز  به  این که  مضافا  می کند.  جلوه  بزرگ  مردم  نظر 
اقدامی فراگیردیگری در جهت ترمیم حقوق صاحبان درآمدهای متوسط به پایین 
صورت نگرفت. این در حالی است که پایة حقوق و دستمزد هم از گذشته پایین 

بوده و حتی اگر افزایش بیابد، باز هم جبران نمی شود.
ندری با بیان این که مردم از گران شدن کاالها ناراحت هستند و احساس می کنند 
هزینة سبد کاالی مصرفی افزایش یافته است، می گوید: باید توجه کنیم که در 
محاسبة تورم 370 قلم کاال وجود دارد که خانوارها تنها 50 قلم آن را مصرف 

می کنند و آن 50 کاالست که نرخ تورم را برای آن ها تشکیل می دهد.

كنترل تورم؛ دستاورد دولت يازدهم 
به  اشاره  با  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اقتصادی،  کارشناس  حق شناس،  هادی 
این که تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کاال و خدمات است، می گوید: 
در سبد کاالی مصرفی خانوارها بیش  از 170 نوع کاال و خدمات وجود دارد که 
این ها در یک دورة زمانی مورد بررسی  افزایش قیمت  برای تعیین میزان تورم 

قرار می گیرد. 
ایران  اقتصاد  مجددا  سال   26 از  بعد  جاری  سال  در  این که  بیان  با  حق شناس 
دارای تورم یک رقمی شده است، می گوید: ما در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی فقط در سال های 61 و 69 تورم یک رقمی داشتیم و در سال 95 هم بعد 

از 26 سال تورم یک رقمی را تجربه کردیم. 
این کارشناس اقتصادی در توضیح اهمیت این موضوع به یک نکته بسنده می کند 
و آن این که از حدود 200 کشوری که در جهان وجود دارد، تقریبا 95 درصد 
کشورها دارای تورم یک رقمی هستند. باید توجه کنیم که اگر کشوری دارای 
تورم دو رقمی است، بی گمان به عنوان یک عالمت بسیار بد برای اقتصاد آن کشور 

به حساب می آید. 
بنابراین به نظر می رسد که علم اقتصاد مشکل تورم را در دنیا و اغلب کشورهای 

از  برخی  به جز  البته  است؛  کرده  مدیریت  جهان 
انضباطی در آن ها وجود ندارد  کشورهایی که نظم و 
یا انضباط پولی، مالی و بانکی در آن جا ضعیف است، 

مانند ونزوئال، سومالی و کشورهایی از این دست.
بزرگ ترین  از  یکی  حال  همین  در  حق شناس 
دستاوردهای دولت یازدهم را همین کنترل نرخ تورم 
 35 از  بیش  تورم  نرخ  رساندن  می گوید:  و  می داند 
سال  در  درصد   10 زیر  تورم  به   92 سال  در  درصد 
95 کار بسیار مهمی است و هر چقدر که تورم تحت 
کنترل دربیاید، یا میزان آن کم بشود، مفهوم دیگرش 
ارتقا  و  شده  حفظ  مردم  خرید  قدرت  که  است  این 

یافته است. 
او در عین حال تاکید می کند که نرخ تورم 8 درصد 
و  نیست  مطلوب  ایران  اقتصاد  برای  هم  درصد   9 و 
زیر  باید  تورم  واقعی  معنای  به  زیرا  است،  بدی  تورم 

5 درصد باشد.
البته زمانی که تورم امسال را با تورم سال 92 مقایسه می کنیم، متوجه می شویم 
مفهوم  یا  است،  رسیده  از یک سوم  کمتر  به  ایران  تورم  زمان  آن  به  نسبت  که 
دیگرش این است که دوسوم یا بیش از 70 درصد نسبت به سال 92 تورم کم 
شده است. تعبیر دیگر آن این است که در سال 95 قدرت خرید مردم نسبت به 

سال 92 بیش از 70 درصد تقویت شده است.
که  نیست  معنی  بدان  این  البته  می گوید:  موضوع  این  توضیح  در  حق شناس 
وضعیت زندگی و سطح رفاه مردم بهبود چشم گیری پیدا کرده است، بلکه به این 
معنی است که وضعیت بغرنجی که در سال های 91 و 92 و سال های قبل از آن 
داشتیم، تا حدودی حل شده و وضعیت بغرنج تر نشده است. علت هم این است که 

در اقتصاد ایران خط فقر باالیی داریم و درآمدهای مردم ناکافی است. 
اما این کارشناس در مورد پیش بینی وضعیت تورم در سال 96 می گوید: به نظر 
می آید اگرسیاستهای دولت یازدهم در سال 96 ادامه پیدا کند، حتما این سیر 
کاهش نرخ تورم ادامه پیدا خواهد کرد، به دلیل این که در سال 96 اقداماتی که 
در این سه سال و نیم گذشته در اقتصاد ایران، ازجمله در بخش صنعت، بخش 
کشاورزی، بخش نفت، بخش پتروشیمی و بخش های دیگر انجام شده، تا حدود 

زیادی قابل تحقق است.
حق شناس در ادامه توضیح می دهد که در سال 96 این انتظار را داریم که مسکن 
کشاورزی  محصوالت  تولید  داریم،  که  پرآبی  سال  به  توجه  وبا  برسد،  رونق  به 
افزایشی باشد و با توجه به این که بخشی از فازهای پارس جنوبی در سال جاری 
به اتمام می رسد، تولید محصوالت پتروشیمی افزایش پیدا کند. بنابراین این گونه 
پیش بینی می شود که رشد اقتصادی قابل توجهی را در سال 96 داشته باشیم. 

رشد اقتصادی هم به معنای افزایش تولید کاالست. 
رعایت  آینده  بودجة سال  در  مالی  و  پولی  انضباط  این ها  تمام  کنار  در  اگر  اما 
شود، می توانیم نتیجه بگیریم در سال 96 نه تنها رونق اقتصادی خواهیم داشت، 
بلکه کاهش نرخ تورم هم اتفاق خواهد افتاد که نتیجه و برایند آن بهبود وضعیت 
به لحاظ تقویت قدرت خرید آن ها،  به لحاظ اشتغال و چه  معیشت مردم، چه 

خواهد بود.

اگرسیاستهای  می آید  نظر  به 
ادامه   96 یازدهم در سال  دولت 

کاهش  سیر  این  حتما  کند،  پیدا 
به  کرد،  خواهد  پیدا  ادامه  تورم  نرخ 
اقداماتی   96 سال  در  این که  دلیل 
نیم گذشته  و  این سه سال  در  که 

در  ازجمله  ایران،  اقتصاد  در 
کشاورزی،  بخش  صنعت،  بخش 
و  پتروشیمی  بخش  نفت،  بخش 
تا  شده،  انجام  دیگر  بخش های 
است تحقق  قابل  زیادی  حدود 
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دربارۀ شركت زيما توضيح بدهيد؛ هدف از تاسيس اين شركت چه 
بوده و روند فعاليت آن تا كنون به چه صورت بوده  است؟ 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در بخش های مختلفی در کشور فعالیت می کند. 
یکی از بخش هایی که به عنوان هدف خود در برنامة هفت ساله اش در نظر گرفته، 
بخش نفت، گاز و پتروشیمی است. در همین جهت شرکت نفت و گاز و پتروشیمی 
زیما در انتهای تیر ماه سال 1395 به ثبت رسید و آغاز به کار کرد. قرار است 

برنامه ها و اهداف شرکت خوارزمی را در این سه بخش که بسیار نیز اهمیت دارد، 
به عهده بگیرد و محقق سازد. این شرکت، اخیرا تاسیس شده و بیشترازیک سال 
از عمر آن نمی گذرد. از زمانی که تاسیس شده، یکی از برنامه های اساسی آن تهیه 
و تدوین برنامه راهبردی شرکت بوده  است که بر آن اساس بتوانیم برنامه های 
عملیاتی کوتاه مدت )پنج  و سه و یک  ساله( شرکت را آماده کنیم. در حال حاضر 
این برنامه در دست تدوین است و امیدواریم ازابتدای سال 96، برنامة استراتژیک 

زیما؛ فرصت ها وچالش های
حضوردرعرصه نفت،گاز وپتروشیمی

منصور راد در گفت وگو با »وخارزم« از شركت تازه تاسيس »زيما« می گويد

همهچیزنواست؛بویتازگیازکفپوشوحتیصندلیهایشرکتبهمشام
میرسد.اینجایکشرکتتازهتاسیساستکهحتینامآننیزتازگی
دارد:»زیما«وبهقولمدیرعاملشرکت،بروزِنزیبا؛یکیازاصلیترین
شرکتهایزیرمجموعۀشرکتسرمایهگذاریخوارزمیکهازانتهایتیر
ماه1395فعالیتخودرادرعرصهنفت،گازوپتروشیمیآغازکردهاست.
هرچندشرکتتازهتاسیساست،امامدیرانیکهدراینشرکتمشغول
بهکارشدهاند،تازهکارنیستند.آنهامدیرانیکارکشتههستندکهچنددهه
درعرصههایمختلفنفت،گازوپتروشیمیکشورفعالیتکردهاند.منصور
راد،مدیرعاملاینشرکت،بیشاز30سالاستکهدرعرصۀنفتوگاز
فعالیتکردهوحاالپسازفراغتازخدمتدولتیقدمبهبخشخصوصی

گذاشته.انتظاراتشمعقولومنطقیبهنظرمیرسد.اومانندهرفعالبخش
خصوصی،منتظراستبسترالزمبرایفعالیتوشکوفاییاینبخشفراهم
شودودرعینحالبهسهمخودشنیزتالشمیکندتواناییهایبالقوۀاین
بخشرابالفعلکند.اززیمامیگویدوفعالیتهاییکهدرهمینچندماه
آغازینکارخودداشتهاست.بهعنوانفعالعرصۀنفتازچالشهایاین
صنعتمیگویدوراهحلهاییرابهمسئوالنپیشنهادمیدهد.تجربهاش
درکناراشتیاقبرایایجادروابطبینالمللی،ترکیبیراایجادکردهکههر
کسیرابهآیندۀاینشرکتنوپاخوشبینمیکند.اوبهسود13هزارمیلیارد
ریالیاشارهمیکندکهطبقبرنامۀراهبردیشرکتسرمایهگذاریخوارزمی

درخردادماه99برایزیماپیشبینیشدهاست.

گپ
نسيم بنايی
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شرکت را داشته  باشیم. 
برای تاسیس شرکت، تدوین یک اساس نامة جامع 
اساس نامه، شرکت  انجام شد. طبق  که  داشتیم  را 
قابلیت خوبی دارد و می تواند در تمامی بخش های 
کند.  فعالیت  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  به  مرتبط 
ظرفیت اساس نامه بسیار باال و خوب است. همان طور 
که مالحظه می کنید، برای فعالیت شرکت نیاز به 
شده  دیده  تدارک  اکنون  که  بود  سازمان  و  محل 
اولیه  نیازهای  و  زیربنا  گفت  می توان  درحقیقت  و 
برای آغاز فعالیت شرکت فراهم شده  است. در کنار 
این، تا قبل از فراهم سازی برنامة استراتژیک، برای 
واردشود،  عملیاتی  مرحلة  به  بتواند  این که شرکت 
داشته  است.  مختلف  بخش های  در  فعالیت هایی 
پروژة  در  سرمایه گذاری  بخش ها،  این  از  یکی 
احداث مخازن 10 میلیون بشکه ای نفت خام بندر 
جاسک در قالب قرارداد BOT با شرکت ملی نفت 
ایران است. در این مرحله ما پیشنهاد فنی و مالی 
داده ایم، اما هنوز منتج به انعقاد قرارداد نشده  است. 

این  به  اگر  کنیم.  پیدا  ورود  پروژه ها  این  به  که  داریم  را  الزم  و شرایط  امکان 
پروژه ورود پیدا کنیم، حدود 200 تا 300 میلیون یورو سرمایه گذاری باید انجام 
بدهیم. در بخش بازرگانی هم فعالیت هایی به صورت موردی داشته ایم. یکی از 
برنامه هایی که در حال حاضر داریم، مدیریت تامین زنجیرة کاال یا SCM است. 
ما در این مرحله نیز یک شرکت مشاور گرفته ایم که بتوانیم طرحی برای مدیریت 
زنجیرة تامین کاال را آماده کنیم. این هم یکی از فعالیت هایی است که پیش از 
تدوین برنامة استراتژیک به آن ورود پیدا کرده ایم چراکه فکر می کنیم ظرفیت 

 های خوبی برای کسب وکاردارد. 
در  مشارکت  و  سرمایه گذاری  امکان  بررسی  نیز  دیگر  جهت گیری های  از  یکی 

واحدهای فعال پتروشیمی در داخل و خارج از کشور است. ما قصد داریم در این 
واحدها به صورت مالکیت یا مشارکت ورود پیدا کنیم. این ها برنامه هایی است 
که در کنار برنامة اصلی دنبال می کنیم و امیدواریم نتایج خوبی را برای سال های 

آینده برای مجموعه به ارمغان بیاورد. 
شما چگونه همكاری خود را به عنوان مديرعاملی اين شركت آغاز 

كرديد؟
برای  که  جهت گیری هایی  از  یکی  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیریت 
آشنا  این صنعت  با  که  بود  نیروهایی  از  استفاده  داشت،  این شرکت  راه اندازی 
باشند. هیئت مدیرة شرکت زیما و بنده هم به عنوان مدیرعامل به خاطر سوابقی 
که در صنعت نفت داشتیم، به همکاری دعوت شدیم. من از سال 1365 با سمت 
مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران فعالیت خودم را در صنعت نفت و گاز شروع 
کردم. درحقیقت اکنون  که به گروه خوارزمی پیوسته ام، 30 سال سابقة کار در 
با سمت های مدیریتی  نیز  نفت  وزارت  را پشت سر گذاشته ام. در  نفت  صنعت 
همکاری  به  دعوت  ما  از  سابقه  همین  به خاطر  بوده ام.  کار  به  مشغول  مختلف 
شد. با توجه به این که درصد قابل توجهی از سهام گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
متعلق به بازنشسته هاست و یک شرکت سرمایه گذاری عام است، و مدیریت بسیار 
حرفه ای، تالش گر و مورد اعتمادی نیز دارد، تیم مدیریتی زیما نیز همکاری با 
گروه خوارزمی را پذیرفت. تالش ما بر این است که راه اندازی مجموعه را هرچند 
کار سختی خواهد بود، به شکل اصولی انجام دهیم که با ایجاد کمترین تعهدات، 

دارای پتانسیل و امکان خوب برای رسیدن به هدف باشد.
شما مدتی است كه در صنعت نفت در بخش خصوصی مشغول به كار 
هستيد. از نظر شما فعاليت بخش خصوصی در حوزۀ نفت و گاز با چه 

چالش هايی روبه رو است؟
چالش هایی که اکنون در این بخش وجود دارد، بدون تردید 
هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی بسیار متعدد و 
سنگین است. شاید عمده ترین چالش این باشد که سازوکارهای 
اقتصادی کشور عرصة مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی 
ایجاد نکرده. این مشکل چه از نظر زیربناها و چه از نظر مقررات، 
وجود دارد. به عبارت دیگر، بنا به شرایطی که در سالیان گذشته 
داشته ایم، خیلی فضای کسب وکار برای ورود بخش خصوصی به 
عرصه های اقتصادی ایجاد نشده  است. اقتصاد ما عمدتا دولتی 
تصمیم  عالی کشور  مقامات  زمانی  که  در  و هست. حتی  بوده 
فعالیت های  کنند،  کم  دولت  فعالیت  از حجم  مقداری  گرفتند 
اقتصادی به جای این که بیشتر به سمت بخش خصوصی برود، 

به سمت خصولتی ها منحرف شده  است. 
این ناشی از چند مسئله است. نخست فرهنگ حاکم بر مدیران 
ما در سطح کالن کشور است که هنوز با بخش خصوصی قرابتی 
را احساس نمی کنند و بیشتر رقابت می کنند. شرکت هایی که 
در بخش شبه دولتی فعالیت می کنند، حاضر نیستند این فرصت 
کشور  ضوابط  و  مقررات  کنند.  فراهم  بخش خصوصی  برای  را 
نمی کند. مقررات گمرکی،  فعالیت ها حمایت  این  از  هم خیلی 
شکلی  به  صادرات  و  واردات  مقررات  و  پولی ارزی  مقررات 
و  مقررات  این  از  گذر  برای  خصوصی  بخش  که  شده  طراحی 
معنا  این  به  این ها  البته  دارد.  بسیاری  گرفتاری های  روش ها 

هیچ  که  راهی نیست. اما سختی راه بسیار زیاد است. مخصوصا با توجه نیست 
به شرایطی که تصمیم ها و سیاست های اقتصادی دارای ثبات نباشد، قوانین و 
برای فعالیت  تغییر می کنند. بخش خصوصی  به دالیلی خیلی زود  بنا  مقررات 
و به طور دقیق تر برای سرمایه گذاری به امنیت و زمینة مناسب و مطمئن نیاز 
دارد. مثال اگر بخش خصوصی بخواهد در یک واحد پتروشیمی که ارزشش صدها 
از فرمول قیمت خوراک  باید  میلیون یورو است، فعالیت و سرمایه گذاری کند، 
برای یک دورة 20 یا 30 سال که می خواهد سرمایه گذاری را انجام بدهد، مطلع 
و مطمئن باشد. اما در عمل شاهدیم که با وجود این که وزارت نفت در دو یا سه 
سال گذشته به دنبال تعیین فرمول برای قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی 

به طور  و  فعالیت  برای  خصوصی  بخش 
و  امنیت  به  سرمایه گذاری  برای  دقیق تر 

مثال  دارد.  نیاز  مطمئن  و  مناسب  زمینۀ 
واحد  یک  در  بخواهد  خصوصی  بخش  اگر 
یورو  میلیون  صدها  ارزشش  که  پتروشیمی 

باید  کند،  سرمایه گذاری  و  فعالیت  است، 
 20 برای یک دورۀ  از فرمول قیمت خوراک 
را  سرمایه گذاری  می خواهد  که  سال   30 یا 

باشد مطمئن  و  مطلع  بدهد،  انجام 
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گپ

بوده، باز هم سال بعد در کمیسیون بودجة مجلس شورای اسالمی پیشنهادهایی 
مطرح می شود که این تصمیم را به هم می ریزد. وزارت نفت هم در جهت مخالف 
با ارتباط و دخالت خود مصوبه کمیسیون برنامه را عوض می کند. متاسفانه این 
نا هماهنگی و ناهمگرایی بین وزارت نفت با وزارت صنعت و معدن و تجارت و 

از  تاثیرپذیری  درنهایت  و  قانون گذار  با  دولت  هم چنین 
شرایط بیرونی باعث می شود که بخش خصوصی نتواند در 
این عرصه فعالیت مطمئنی داشته باشد. به عبارت دیگر، 
در  ریسک  و  است  سودآوری  دنبال  به  بخش خصوصی 
این زمینه به حدی باالست که بخش خصوصی نمی تواند 
و نمی خواهد به آن ورود پیدا کند. اما بخش های دولتی 
و خصولتی چنین مشکلی را ندارند. تصمیماتی که مدیر 
یک بخش دولتی می گیرد، به گردن خودش نمی افتد و 
تبعات آن را خودش تجربه نمی کند. مدیری که در بخش 
آینده شاهد تصمیمات  به کار است، در  دولتی مشغول 
خود نیست. اگر هم باشد، هیچ تبعاتی برایش ندارد. به 
همین خاطر برای ورود بخش خصوصی به فعالیت های 
سرمایه گذاری شاهد خأل هستیم. در بخش نفت، گاز و 
پتروشیمی این سرمایه گذاری ها بسیار کالن است، اما در 

صنایع کوچک شرایط قدری متفاوت است.
پس به صورت كلی، بستر الزم برای فعاليت بخش 

خصوصی هنوزمطلوب نيست.
بله هنوز مهیا نیست. یکی از اهداف ابالغ سیاست های کلی اصل 44 این بود که 
بستر الزم برای فعالیت بخش خصوصی را مهیا کند. این مستلزم یک کار جدی 
از طرف مسئوالن، دولت و قانون گذاران است که متأسفانه در دولت قبل چنین 

اتفاقی نیفتاد و امید داریم در دولت تدبیر و امید بسترهای الزم فراهم شود. 
خوارزمی،  سرمايه گذاری  شركت  زيرمجموعۀ  يک  به عنوان  زيما 
چه جايگاه و چه دستاوردها و چشم اندازی برای موسسۀ خوارزمی 

دارد؟
شرکت  که  حرکتی  است.  تازه تاسیس  شرکت  این  شد،  گفته  که  همان طور 
سرمایه گذاری خوارزمی آغاز کرده، این است که زیربنا را آماده کند و درنهایت 
بتواند سهم خودش را در بخش نفت، گاز و پتروشیمی به دست بیاورد. همان طور 
که عنایت دارید، طبق کلیات برنامة  راهبردی هفت ساله خوارزمی در پایان خرداد 
1399، 15درصد از پورتفوی گروه را بخش نفت، گاز و پتروشیمی باید تشکیل 
بدهد. این یعنی ارزش دارایی های هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمِی زیما در آن 
زمان باید 50 هزار میلیارد ریال باشد، و سود 13هزار میلیارد ریالی به دست 
دارد  تابعه  شرکت های  از  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  که  انتظاری  بیاورد. 
این است که بازدهی سرمایه گذاری حداقل 35 درصد را به دست بیاورند. این 
بسیار  باید شرایط  آن  برای تحقق  است.  ایده آل  بسیار  نظر من  به  هدف گیری 
به یک  نیاز  این هدف  به  برای رسیدن  ما  فراهم شود.  برای مجموعه  مناسبی 
برنامة استراتژیک داریم. الزم بود که یک گروه حرفه ای مسئولیت تدوین این 
برنامه را به عهده بگیرند و ما در زیما این فعالیت را عهده دار شدیم. امیدواریم 
برنامه ای که آماده می شود، شیب و روند رسیدن به این اهداف را برای ما مشخص 
کند. بدون شک روابط و تعامالت بین المللی کشور و امکان استفاده از سیستم 
مالی و بانکی بین الملل و تامین منابع مالی مورد نیاز از شروط الزم برای رسیدن 

به اهداف است. 
هر  در  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  عرصة  در  فعالیت ها  می دانید،  که  همان طور 
توجهی  قابل  مالی  منابع  پایین دست،  یا  باالدست  از سرمایه گذاری،  اعم  بخش 
این است که برای فعالیت در بخش نفت و  از چالشهای  ما  را می طلبد. یکی 
گاز نیاز به نقدینگی و سرمایه داریم. متاسفانه این منابع مالی در داخل کشور 

باالست  بسیار  مالی  هزینة  هم  سرمایه  و  پول  بازار  یا  بانکی  شبکة  در  نیست. 
کسی  این که  بر  فرض  با  می کند.  روبه رو  اِشکال  با  را  پروژه ها  توجیه پذیرِی  و 
بخواهد وارد این پروژه ها بشود، بی شک با مشکل روبه رو می شود. ما نیاز داریم 
با پشتیبانی گروه خوارزمی یا استفاده از منابع مالِی خارجی چنین فعالیت هایی 
را شکل بدهیم. استفاده از منابع مالی بین المللی هم 
مستلزم این است که تعامل ما با بازارهای پولی و مالی 
از این چیزی که در  دنیا به شکل دیگری و متفاوت 
زمان تحریم بود، بشود. به عبارت دیگر، تحقق چنین 
سیستم  با  ما  تعامل  که  است  این  مستلزم  برنامه ای 
پولی و مالی بین المللی هم برقرار شود و با استفاده از 
منابع مالی آن ها و فرصت هایی که در بخش نفت، گاز 
و پتروشیمی وجود دارد، بتوانیم در بخش های مختلف 
زمینه های فعالیت را ایجاد و به اهداف خود دست پیدا 
البته همان طور که گفتم، با توجه به شرایطی  کنیم. 
که امروز داریم، این کاری دشوار است. به هرحال هنوز 

در توسعه روابط بین المللی موانعی وجود دارد. 
آغاز  حركتی  تحريم ها،  شدن  برداشته  با  آيا 
شده  است؟ اگر جريان ترامپ همه  چيز را به هم 
نريزد، آيا اميدی وجود دارد كه اين سرمايه های 

خارجی تامين شود؟
خوش بینی های زیادی به برجام بود و این که ما بتوانیم 
روابط کشور با دنیای صنعتی را به شکل عادی بازگردانیم. اما امروز که داریم 
در مورد آن صحبت می کنیم، این خوش بینی ها تا حد زیادی تعدیل شده  است. 
از آن جا که دولت جدید آمریکا هنوز سیاست های اجرایی خودش را به شکل 
رسمی اعالم نکرده، ابهام وجود دارد. به نظرم باید مقداری تامل کرد. در چند ماه 
آینده بیشتر مشخص می شود که آیا قرار است شعارهای انتخاباتی ترامپ تبدیل 
به ابالغیه و دستورالعمل شود و شرایط ما را با دنیا متاثر کند، یا این که خیر، ما 
می توانیم بر پایة برجام در دنیا حرکت کنیم. البته اعتقاد من این است که ما 
گرفتاری هایی را برای ارتباط با آمریکا خواهیم داشت، اما این گرفتاری ها به این 
معنا نیست که به ارتباط ما با اروپا هم آسیب زیادی وارد کند. البته همین چند 
وقت پیش شرکت توتال که به عنوان اولین شرکت بعد از برجام با وزارت نفت 
توافق نامه ای را در مورد فاز 11 پارس جنوبی امضا کرده  بود، اعالم کرد که برای 
انجام فعالیت خود نیاز دارد آمریکا شرایط تحریم را تمدید نکند. این یعنی حتی 
شرکت توتال که در 10 سال گذشته دائم به دنبال فعالیت در صنعت نفت ایران 
بود، هرگونه فعالیتی را منوط به این کرده که آمریکا ممانعتی را به عمل نیاورد. 
اگر این روند ادامه پیدا کند، گرفتاری هایی خواهیم داشت برای این که بتوانیم 

شرایط را به نفع خودمان تغییر دهیم.
تاثيری  فعاليت شما چه  روند  بر  دولت  تصميمات  اخير  ماه های  در 

گذاشته  است؟
تصمیمات دولت به طور خیلی مشخص در جهت رفع موانع نبوده  است. یعنی 
موانع در دولت قبل وجود داشت و دولت یازدهم می بایست شرایط را تسهیل 
این ها  همة  شاید  است.  نگرفته  انجام  موثری  اقدامات  و  تصمیمات  که  می کرد 
به برنامة ششم توسعة کشور موکول شده  باشد. باید صبر کنیم تا برنامة ششم 
توسعه از تصویب نهایی بگذرد. فعال با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شده  
بخش  فعالیت  شرایط  توسعه  ششم  برنامة  شدِن  اجرایی  با  ببینیم  باید  است. 
دولت  در  خیر.  یا  می شود  تسهیل  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  بخش  در  خصوصی 
تدبیر و امید، یکی از فعالیت هایی که از ابتدای دولت آغاز شد، بحث قراردادهای 
نفتِی IPC بود که متاسفانه هنوز تا این لحظه این قراردادها اجرایی نشده است. 
البته وزارت نفت اعالم کرده که تصمیم دارد قبل از پایان این دولت مناقصاتی 

یک  تدوین  شرکت،  تاسیس  برای 
که  داشتیم  را  جامع  اساس نامۀ 

شرکت  اساس نامه،  طبق  شد.  انجام 
می تواند  و  دارد  خوبی  قابلیت 

به  مرتبط  بخش های  تمامی  در 
فعالیت  پتروشیمی  و  گاز  نفت، 

و  باال  بسیار  اساس نامه  ظرفیت  کند. 
مالحظه  که  همان طور  است.  خوب 

به  نیاز  شرکت  فعالیت  برای  می کنید، 
تدارک  اکنون  که  بود  سازمان  و  محل 

می توان  درحقیقت  و  شده  دیده 
آغاز  برای  اولیه  نیازهای  و  زیربنا  گفت 

شده  است فراهم  شرکت  فعالیت 
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را برای این نوع قراردادها برگزار کند. اگر دولت و وزارت 
نفت بتواند در مدل قراردادهای جدید نفتی، قراردادهایی 
کند،  منعقد   )IOC( نفتی  بین المللی  شرکت های  با  را 
می تواند امیدواری را ایجاد کند که بخش های خصوصی 
این  در  بتوانند  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  بخش  در  فعال 
دست  پیمان های  اجرای  یا  کنند،  مشارکت  قراردادها 
دوم را به عهده بگیرند. امیدواری بود که این کار قبل از 
پایان این دولت انجام شود. حاال نیز منتظریم ببینیم آیا 

نتیجه ای حاصل می شود یا خیر. 
چه  حوزه  اين  در  فعاليت  بهبود  برای  شما 
مسئوالن  برای  توصيه هايی  يا  پيشنهادها 

داريد؟
است،  مطرح  اکنون  که  بحث هایی  اصلی ترین  از  یکی 
این است که وزارت نفت شرایط خود را برای واگذاری 
کشور  داخل  در  ایرانی  شرکت های  که  فعالیت هایی 
توانمند به انجام آن هستند، تا حد ممکن آسان  تر کند. 
همکاری و هماهنگی های الزم با بخش های پولی و مالی 
را نیز وزارت نفت باید به عهده بگیرد، تا این بخش ها در 
بخش  در  بیایند.  خصوصی  بخش  کمک  به  زمینه  این 
اکتشاف و توسعه، شرکت های قدرتمندی که از عهده کار 
این است  نفت دنبال  اخیرا شرکت  نداشتیم.  را  آیند  بر 
که بعضی از شرکت ها را به صورت E&P به شکل خاص 
برای این کار آماده کند. این بخش احتیاج به منابع مالی 
و نیروی انسانی متخصص دارد. بدون شک با هماهنگی 
وزارت نفت با این شرکت ها زمینة خوبی برای فعالیت ها 
دستورالعمل های  و  سیاست ها  ثبات  شد.  خواهد  ایجاد 

برای  اجازه  یا  تامین خوراک  از  اعم  بازرگانی  تولید و  وزارت نفت در بخش های 
صادرات می تواند بسیار کمک کننده باشد. سیاست گذاری و اعطای اختیارات برای 
شرکت های زیرمجموعة وزارت نفت که بتوانند با شرکت های خصوصی همراهی 
کنند نیز می تواند بسیار موثر باشد. ثبات قوانین و مقررات ارزی و گمرکی ایجاد 
بخش  فعالیت  به  می تواند  ملی هم  توسعة  از صندوق  استفاده  برای  زمینة الزم 
خصوصی در این زمینه کمک کند تا سهم بیشتری را در فعالیت های اقتصادی در 

زمینة نفت و گاز به عهده بگیرد. 
مالی  تامين  روند  و  زيما  شركت  سرمايه گذاری  زمينه های  درباره 

پروژه ها توضيح بدهيد. 
اساس نامة ما ظرفیت های بسیار باالیی را برای زیما دیده  است. به عبارت دیگر، 
مشاورة  مدیریت،  پیمان  مشاورة  فعالیت های  در  اساسنامه  می تواندمظابق  زیما 
فنی، فعالیت های اکتشافی، توسعه ای و تولیدی، بخش های پایین دستی در قالب 
مدل قراردادهای پیمانکاری عمومی و کلید در دست، فعالیت های فنی و غیرفنی 
در همة زمینه ها، فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش محصوالت و کاال، 
با قراردادهای مختلف ورود  فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری در طرح ها 
پیدا کند. تمامی این زمینه ها در اساس نامه در نظر گرفته شده  است. در برنامة 
راهبردی کالن به دنبال این هستیم که با نگاهی به شرایط بین المللی و وضعیت 
اقتصاد کشور، منطقه و دنیا این فعالیت ها را هدف گذاری و سازماندهی کنیم. ما 
در فعالیت هایی که دارای توجیه اقتصادی باشند، ورود پیدا می کنیم. امیدواریم که 
این برنامة استراتژیک چراغ راه ما باشد تا در بخش هایی ورود پیدا و سرمایه گذاری 
نیروی  مالی،  منابع  برای مجموعه داشته  باشد.  را  بیشترین سودآوری  کنیم که 
انسانی و توانمان را در مرحلة نخست روی آن دسته از فعالیت هایی می گذاریم که 

باالترین و بیشترین سودآوری را داشته  و پایدار باشند. 
برای استخدام منابع انسانی چه شاخص هايی را در نظر گرفته ايد؟

قطعاً متناسب با فعالیت هایمان نسبت به تامین نیروی کارآمد و متخصص اقدام 
آن  با  مرتبط  نیروهای  می شود،  آغاز  که  فعالیتی  هر  می کنیم  تالش  می کنیم. 

و  کلی  صورت  به  نداریم  قصد  داشته  باشیم.  را  فعالیت 
بازرگانی  عمومی جذب نیرو کنیم. مثال اگر وارد فعالیت 
شویم، نیروهای ما باید از نظر تخصصی، دانش و تجربه در 
کار بازرگانی به طور اعم و در بخش نفت  و گاز و پتروشیمی 
به طور اخص آشنایی کافی داشته  باشند. بدیهی است که 
می کنیم،  فعالیت  بخش  کدام  در  این که  به  توجه  بدون 
عهده دار  که  وظیفه ای  و  کار  به  نسبت  باید  ما  همکاران 
کنار  در  داشته  باشند.  را  الزم  تعهد  و  انگیزه  می شوند، 
به  داریم  قصد  داریم.  مدنظر  نیز  را  تحرک  و  پویایی  آن 
صورت پروژه محور حرکت کنیم و متناسب با هر پروژه ای 
با  که در آینده قبول می کنیم، سازمان دهی و متناسب 
به  جذب  کنیم.  را  مناسب  نیروی  سازمان دهی،  همان 
این  ترتیب، تالش خواهیم کرد آن پروژه مطابق برنامه 

اجرایی شود و به اهداف مقرر برسد. 
چندين بار به بحث روابط بين المللی و اهميت آن 
عرصۀ  به  ورود  برای  زيما  شركت  كرديد.  اشاره 

بين المللی چه برنامه هايی دارد؟
این  در  کافی  تجربیات  و  سوابق  زیما  مدیریتی  تیم   
خارجی  بازرگانی  بخش  در  کار  سال   35 دارد.  زمینه 
بین المللی  ارتباطات  و  بین المللی، شناخت  پروژه های  و 
خوبی را فراهم کرده که از آن برای تحقق اهداف شرکت 
نیاز کشور  فلزات مورد  استفاده خواهد شد. خرید  زیما 
خرید  صنعتی،  تولیدات  صادرات  و  بازاریابی  خارج،  از 
نیاز صنعت گاز،  لوازم مورد  و  اقالم، تجهیزات  تامین  و 
مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های بین المللی شرکت 
ملی نفت ایران در خارج از کشور ازجمله پروژة میدان 
رام دریای شمال، پروژة شاه دنیز آذربایجان، پاالیشگاه های چنای و پتروشیمی 
مدرس در کشور هند و مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران فرصت و 
امکانات خوبی را برای هیئت مدیرة زیما فراهم کرده است تا بتوانیم با استفاده 
از این ارتباطات در اجرای پروژه های صنعتی، بازرگانی و خدمات حرکت کنیم. 
تیمی که اکنون در حال مذاکره هستیم تا پروژة مدیریت زنجیرة تامین کاال را 
برای ما آماده کنند، از متخصصان صنعت نفت هستند و به صورت مشاوره با ما 
همکاری می کنند و این پروژه را آماده می کنند. درحقیقت یکی از پتانسیل های 
خوبی که اکنون برای شرکت زیما فراهم است، ارتباطات موجود بین المللی است. 
ما با اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و توانمند در کشورهایی مانند هند، آفریقای 
جنوبی، چین، انگلیس، سوییس و آلمان ارتباطات نزدیکی داریم و این ساده ترین 

بخش کار برای ماست و جزو ظرفیت های بالفعل زیما محسوب می شود. 
برنامة راهبردی  این است که در  این مباحث در مقطع فعلی  به  اما الزمة ورود 
کالن  زیما چه فعالیت هایی را به عنوان اولویت انتخاب و شروع کنیم. همین حاال 
تصویب هیئت  به  هنوز  )البته  کرده ایم  تفاهم  پتروشیمی  از شرکت های  یکی  با 
 مدیرة آن شرکت نرسیده  است( که با استفاده از این زنجیره و شبکة ارتباطی مان 
محصوالت شرکت مزبور را در بازارهای مصرف توزیع کنیم. ال پی جی، متانول و 
سایر محصوالت در دستور کار ما قرار خواهند گرفت. این یعنی یک ارزش افزوده 
خواهیم داشت که می تواند بین تولیدکننده و شرکت زیما تقسیم شود. این کار 
اکنون در کشور  ارتباطاتی که  بازار مصرف صورت خواهد گرفت.  به  ما  ورود  با 
هند داریم، می توانند به عنوان توزیع کننده به کار گرفته شوند و محصوالت دیگر 
به صورت FOB فروخته نمی شود. این ارزش افزودة زیادی را به همراه خواهد 
داشت و جای پیشرفت بسیاری دارد. با این کار می توانیم به شبکة توزیع کشورها 
هم وارد شویم. مثال در اروپا شرکت های متعددی برای تولید محصوالت خود از 
متانول استفاده می کنند، اما متانوِل ما راهی به آن جا ندارد. حاال صحبت کرده ایم 
که با یک شرکت خارجی سرمایه گذاری مشترک داشته  باشیم و با مشارکت آن 

شرکت اروپایی این متانول را به بازار اروپا صادر کنیم. 

که  خوبی  پتانسیل های  از  یکی 
فراهم  زیما  شرکت  برای  اکنون 

بین المللی  موجود  ارتباطات  است، 
حقیقی  اشخاص  با  ما  است. 
در  توانمند  و  فعال  حقوقی  و 

آفریقای  هند،  مانند  کشورهایی 
و  سوییس  انگلیس،  چین،  جنوبی، 
این  و  داریم  نزدیکی  ارتباطات  آلمان 

ماست  برای  کار  بخش  ساده ترین 
زیما  بالفعل  ظرفیت های  جزو  و 

می شود محسوب 
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و  هستيد؟  خوش بين  بيشتر  كشورها  و  شركت ها  باكدام  تعامل  به 
كدام يک در اولويت شما قرار دارند؟

سوال سختی است. بازار نفت، گاز و پتروشیمی بازاری بسیار گسترده و وسیع 
است. وقتی بحث پتروشیمی می کنیم، بحث متفاوت است. بازاری کامال متفاوت 
از گاز دارید و نفت مباحث مربوط به خودش را دارد. به نظر من این پتانسیلی که 
نهفته، ما دارای ذخایر نفت  و گاز قابل توجهی در ایران هستیم؛ در حال حاضر 
ذخایر گاز طبیعی ما 16درصد از ذخایر گاز جهان را تشکیل می دهد، یا ذخایر 
نفت ما 10 درصد از کل ذخایر نفت جهان است، در تولید صنعت پتروشیمی 
حدود 46 میلیون تن تولید داریم که 70 درصد از ظرفیت اسمی ما را تشکیل 

می دهد.
ارزش قیمت ترجیحی انرژی در ایران و موقعیت جغرافیایی به ما این امکان را 
می دهد که در پروژه های پتروشیمی از ارزش افزودة باالیی برخوردار باشیم. هر 
چقدر که بتوانیم در زنجیرة تولید وارد شویم، این ارزش افزوده فراتر می شود و 

بازارهای مصرف هم متفاوت می شوند. 
مثال زمانی ممکن است بخواهید گاز و نفت را صادر کنید، مشتری های این عرصه 
مشخص هستند، اما اگر به بحث محصوالت پتروشیمی و آن هم در سطح اوِل 
تولید مانند ال پی جی و متانول ورود پیدا کنید، می توانید به نقاط مختلف دنیا 
صادر کنید. تالش ما این است که بتوانیم در بخش هایی که ورود پیدا می کنیم، از 
حداکثر صرفة اقتصادی و سودآوری بهره بگیریم. این در ابتدا مستلزم برنامه ریزی 
از  یکی  برنامه هاست.  آن  اجرای  برای  امکانات  ایجاد  نیازمند  بعد  مرحلة  در  و 
مهم ترین نیازهای ما در اجرای برنامه ها، منابع مالی است. امیدوارم ما بتوانیم از 
کمک های سرمایه گذاِر خود یعنی شرکت سرمایه گذارِی خوارزمی بهره بگیریم. 
به عالوه امیدواریم شرایط بین المللی هم به گونه ای باشد که بتوانیم از آن امکانات 

برای اجرای این برنامه ها استفاده کنیم. 
نیستند،  برخوردار  و گاز  نفت   از ذخایر  ما  اکنون مثل  از کشورها که  بسیاری 
را  افزوده  ارزش  این  بتوانیم  باید  هم  ما  می کنند.  استفاده  فرصت ها  این  از 
مسئوالن،  در  جمعی  اهتمام  یک  باید  که  است  این  من  تصور  کنیم.  ایجاد 
قانون گذاران، دولت و تمامی سازمان های مربوط شکل بگیرد تا زمینه را برای 
نیازمند یک تصمیم جدی است که  این  فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند. 

بخش  در  کارگروهی  به  نیاز  باشد.  فرصت ها  از  استفاده  برای  هدف گیری  با 
با اختیارات و امکانات، موانع موجود بر سر  دولت و بخش خصوصی است که 
بررسی کند  را  این ها  برطرف کردِن  امکان  و  را شناسایی  راه بخش خصوصی 
و درنهایت پیشنهاد مناسبی بدهد تا به یک قانون یا آیین نامة اجرایی تبدیل 
شود. این سازوکار در حال حاضر ناکارآمد و ابتر است، به این خاطر که اقتصاد 
ما دولتی است و سازمان های مربوط به صورت بخشی به قضیه نگاه می کنند. 
این بخشی نگری که حتی درون نهاددولت هم دیده می شود، باعث شده که با 
وجود تمایلی که در برنامه ها نشان داده می شود، در عمل دستاورد مناسب را 
نداشته  باشد. امید داریم که با مشخص شدن این ضرورت برای مسئوالن، به 

این قضیه بیشتر پرداخته  شود. 
در پايان در مورد خودتان و فعاليت هايتان بگوييد.

من در سال 1360 به عنوان عضو هیئت  مدیره و قائم  مقام مدیرعامل مرکز تهیه 
و توزیع فلزات وارد وزارت بازرگانی شدم. سال 1363 در سمت مدیر بازاریابی 
و صادرات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت داشتم. سال 1365 
به عنوان مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز مشغول به کار شدم. پس از آن به مدت 
چهار سال در سمت مدیر تدارکات شرکت کاال لندن مسئولیت و وظیفة تامین 
داشتم.  عهده  به  را  نفت  صنعت  نیاز  مورد  لوازم  و  تجهیزات  و  اقالم  تدارک  و 
در مقاطعی مسئولیت مدیرعاملی و ریاست هیئت مدیرة چند شرکت فعال در 
بخش های حمل ونقل بین المللی، بازرگانی وابسته به سازمان ها و نهادهای دولتی 
شرکت  اجتماعی،  تامین  بازرگانی  شرکت  ایران،  اجنسی  گلف  شرکت  ازجمله 
انبارهای عمومی ایران و هم چنین عضویت هیئت مدیرة دو شرکت پاالیشگاهی 
و پتروشیمی در خارج از کشور را عهده دار بوده ام. به مدت شش سال به عنوان 
عضو هیئت مدیره و معاونت مالی و اداری و مدیر برنامه ریزی و نظارت پروژه های 
بودم.  فعالیت  مشغول  سوییس  لوزان  در   NICO ترید  اینتر  نفتیران  شرکت 
مدیریت  سمت  در  نیز  را  زیما  شرکت  مدیریت  تصدی  از  قبل  آخر  سال  دو 
سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران مشغول کار بودم. امیدوارم با بهره گیری از 
آموخته ها و تجربیات مذکور بتوانیم شرکت زیما را در تحقق اهداف و برنامه های 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی در بخش نفت و گاز و انرژی سازمان دهی و راهبری 

کنیم.

گپ
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مدير عامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی عنوان كرد

 اهمیت رعایت  استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 
دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( گفت: 
رسیدن به تصمیم مهم پیاده سازی IFRS  )استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی( 
در ایران امر مبارکی است که باید سپاسگزار باشیم و البته در عین حال به اجرای دقیق 

آن هم توجه کنیم.
وی تاکید کرد: کاربرد IFRS در ایران توجه کافی به مباحث نظری را می طلبد.

دکتر صیدی که در اولین کنفرانس جامع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 
در ایران سخن می گفت، اظهار کرد: اگر بخواهیم به طور نظری به بحث استانداردهای 
گزارشگری مالی بین المللی ورود کنیم، شاید راه ورود به این بحث، آن تفاوت اساسی 
ای باشد که IFRS با استاندارد های قبل از خود و استانداردهای رایج هر کشور از جمله 
استانداردهای ملی کشورمان دارد. این تفاوت اساسی، اصول محور بودنIFRS  نسبت به 

سایر استانداردها است که بیشتر قانون محور و قاعده محور و مقررات محور هستند.
 IFRS صیدی ادامه داد: به همین دلیل هم حجم استانداردهای منتشر شده، حجم
 FASB هایی که داریم، به طور قابل مالحظه ای کمتر از استانداردهای منتشر شده
یا سازمان حسابرسی کشور ما یا سایر کشورها است. زیرا از آنجا که اصول، تقریبا سطح 
بنیادی دارند، حجم کمی دارند، ولی بسیار محکم و بسیار مهم هستند و توجه زیادی 

را می طلبند.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی این اصول را به فونداسیون هایی تشبیه کرد 
که در ساختمان ها وجود دارد، ولی معموال خیلی دیده نمی شوند و شاید خیلی هم 

حجمی را اشغال نمی کنند، اما در ساختمان نقشی اساسی دارند.
صیدی با اشاره به اینکه با توجه به پراکندگی کشورها، تفاوت فرهنگ ها و تفاوت 
ساختارهای اقتصادی هر کشور، باید در IFRS به اصول توجه بشود، گفت: در قانون و 
مقررات تکلیف به نسبت روشن تر است؛ یا چراغ قرمز است یا چراغ سبز؛ و ما می دانیم 
که چراغ قرمز را نمی شود رد کرد و از چراغ سبز می توان رد شد و چراغ زرد هم احتیاط 
الزم و پیام محافظه کارانه ای دارد، ولی نهایتا تکلیف مشخص است. پشتوانه مقررات هم 
مشخص است ولی وقتی پای اصول وسط می آید، پای تفسیر و داوری و فهم بیشتر به 
میدان می آید، هر چند به کار بردن ضوابط و قواعد هم به داوری و قضاوت نیازمند است 

اما در بکارگیری اصول ما با قوه داوری، کار بیشتری را داریم.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه مهم ترین کار را در بحث قوه داوری فیلسوف 
بزرگ آلمانی امانوئل کانت انجام داده است، عنوان کرد: تاریخچه کار امانوئل کانت که به 

سه گانه معروف است به این ترتیب است که زمان زیادی را روی خرد محض کار کرد.
صیدی افزود: همان طور که هر فیلسوفی رشد می کند و ذهنش بازتر می شود و معرفت 
های پیشینش بر معرفت های کنونی اش اثر می گذارد، کانت به این نتیجه رسید که 
ذهن اگر چه پرواز می کند ولی وقتی در روی زمین قرار می گیریم با پرسش بزرگی 

مواجه هستیم به نام چه می توانم بکنم؟
وی تاکید کرد: هر جا که عقل پرواز می کند عرصه عمل نیست، عرصه اقدام نیست، 
خیلی هایش فقط در ذهن می گنجد و به قول کانت در عین نمی گنجد. بنابراین کانت 

نقد خرد عملی یا عقل عملی را نگارش کرد که کتابی در باب فلسفه اخالق است.
صیدی با بیان اینکه قوه داوری، قوه ای است که ما از اول در حسابداری با آن سر و 
کار داریم، گفت: یک اصطالح حرفه ای داریم به نام قضاوت حرفه ای، یعنی حتی در 
استانداردها که خیلی از تکالیف را روشن کرده است، بحث قضاوت حرفه ای که توسط 

حسابدار و بعد توسط حسابرس انجام می شود، جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی دارد.
وی با بیان اینکه وجوه قوه داوری از نظر کانت، یک بحث یا وجه زیبایی شناختی است، 
گفت: تشخیص زیبا از زشت یا بد از خوب به تنهایی شاید میسر نشود، مگر با کمک 

گرفتن از قوه غایت شناختی، توجه به غایت امور و توجه به هدف نهایی امور.
صیدی افزود: حسابداری هم جزء آن دسته از علوم است که نه بر اساس موضوع بلکه 
بر اساس غایت تعریف می شود و غایت حسابداری تا دهه 80 در سودمندی در تصمیم 

گیری تشخیص داده می شد و از دهه 80 یک غایت یا هدف مهم دیگر هم تعریف شد 
که ابزاری برای ایفای مسئولیت پاسخگویی است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی افزود: در هر دو وجه ما با یک هدف عملیاتی 
 . - True and Fair View  - نهایی مواجهیم به نام ارائه تصویر درست و منصفانه
برای آن که True and Fair باشد، حسابدار و حسابرس وارد حوزه قضاوت می شوند.
صیدی خاطرنشان کرد: ما در حسابداری وقتی که شرایط گزارشگری را با شرایط ایده آل 
حسابداری مقایسه می کنیم، می بینیم که با شرایط ایده آل فاصله دارد و این فاصله 
همیشه وجود خواهد داشت. در حسابداری هم شرایط ایده آل فقط برای فکر کردن و 
تصور کردن است و در عمل شاید هیچ گاه بشر به آن نقطه نرسد، ولی تالش های بشر 
خوشبختانه باعث فربه تر شدن دانشش در حوزه حسابداری و نزدیک تر شدن به آن 

ایده ها شده است.
وی با اشاره به اینکه در این حوزه یکی از بحث های اصلی محتمل و قطعی بودن است، 
اظهار کرد: خیلی از ما با این مباحث کار داریم که بدانیم یک امری در حسابداری محتمل 

است یا قطعی؟ محقق شده یا محقق نشده؟ و اگر محقق شده، ارزشش چقدراست؟
صیدی عنوان کرد: وقتی وارد بحث ارزش می شویم، بحث ارزش منصفانه و ارزش فعلی 
را مطرح می کنیم. البته ارزش منصفانه برآوردی است، خیلی قابل اندازه گیری به صورت 

پایه ای و علمی نیست، بلکه می شود آن را برآورد کرد و تخمین زد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از کارهای اساسی مان در حسابداری طبقه بندی است و ناچار 
از قضاوت در مورد کوتاه مدت و بلند مدت هستیم، گفت: زمان به طور صرف تعیین 
کننده کوتاه مدت و بلند مدت نیست و در اینجا بحث هدف و نیت خیلی تعیین کننده تر 
است. صیدی افزود: ما خیلی از سرمایه گذاری ها را کوتاه مدت طبقه بندی می کنیم 
و پس از گذشت چند سالی می بینیم که در سبد سهام مان همچنان پابرجا است.  یا 
بعضی از سرمایه گذاری ها را بلند مدت طبقه بندی می کنیم یا به نیت بلند مدت 
تحصیل می کنیم و بعد از 6 ماه تصمیم می گیریم که بفروشیم یا تجدید طبقه بندی 
کنیم. زمانی که با بحث نفوذ قابل مالحظه مواجه می شویم، باید داوری کنیم، زیرا نمی 
توانیم تعریف کنیم و دقیقا معیار دهیم بلکه می توانیم معیارهایی را برای کمک به 

تشخیص نفوذ قابل مالحظه ارائه بدهیم.
صیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی دیگر از مواردی که بر گزارشگری 
خیلی تاثیر می گذارد و در IFRS هم خیلی راجع به آن بحث شده است، اندازه شرکت 
است. برای اندازه شرکت چند معیار داریم مثل رقم دارایی ها، تعداد کارکنان، رقم فروش، 

ولی باز می دانیم که اینها تعیین کننده صرف نیستند.
او در عین حال اظهار کرد: در IFRS یک بحث دیگر به نام زبان داریم به گونه ای که 
مساله جهانی ما در بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی همین زبان 

است و نمی توانیم ترجمه دقیقی از آن داشته باشیم.
صیدی با بیان اینکه برای بکارگیری IFRS از آنجا که بر مبنای اصول است، به قوه 
داوری به مراتب کارآمدتر و نیرومند تری در مقایسه با قواعد و مقررات  نیازمند هستیم، 
گفت: برای اینکه این داوری کارآمد و اثربخش باشد، باید سطح دانایی و آگاهی را 
افزایش دهیم و آگاهی و دانایی در پرتوی روشن اندیشی و توجه به جنبه های نظری 

امکان پذیر است.
مدیر عامل سرمایه گذاری خوارزمی با اشاره به اینکه اهمیت بیشتری که اصول نسبت 
به قواعد دارند، داوری کارآمد را ایجاب می کند، گفت: ما باید در حسابداری و حسابرسی 
به داوری کارآمد مجهز بشویم و داوری کارآمد و موثر در گروی روشن اندیشی و ابزار 

روشن اندیشی نظریه است.
صیدی اظهار کرد: بنابراین اگر حسابداران و حسابرسان ایرانی پا در این وادی گذاشته اند 
و اراده دارند که کار بهتری را ارائه دهند، نیاز به تسلط مناسب به نظریه های حسابداری 

داریم.

حوالی اين 
الميرا اكرمی
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دكتر صيدی در كنفرانس مهندسی 
مالی ايران تحليل كرد: 

با  ایران  مالی  مهندسی  المللی  بین  کنفرانس  پنجمین 
عام(  خوارزمی)سهامی  گذاری  سرمایه  شرکت  همکاری 
پنجشنبه  5 اسفند 1395 در دانشکده مدیریت دانشگاه 

تهران برگزار شد.
دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
موضوع  با  که  المللی  بین  کنفرانس  این  در  خوارزمی 
استادان  از  نفر  با حضور سه  و  مالی«  ریسک  »مدیریت 
اولین  عنوان  به  برگزارشد،  مالی  مدیریت  اروپایی حوزه 
»الزامات مدیریت  درباره  و  تریبون رفت  سخنران پشت 
سال  در  رو  پیش  های  اطمینان  عدم  در  مالی  ریسک 

1396« سخن گفت.
دکتر صیدی گفت: سال 1396 برای اقتصاد ایران سال 
ویژه ای است و از همین رو، باید بتوانیم در عرصه عمل 

آموخته های خود را بکار گیریم.
وی با استفاده از تمثیل جاده چالوس به عنوان جاده ای 

ریسک های 
مالی در 
سال 96

حوالی اين 
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اظهار  خطرناک  حال  عین  در  و  نواز  چشم  و  زیبا 
دسته  دو  با  جاده  این  در  رانندگی  هنگام  به  کرد: 
خطرات »پیش بینی شده« مانند پیچ های خطرناک 
و »غیرپیش بینی شده« مانند ریزش کوه مواجه می 
نتیجه  در  و  تر  لغزنده  جاده  این  زمستان  در  شویم. 
است  ممکن  حال،  عین  در  شود.  می  تر  خطرناک 
به  بشود  هم  بدتر  طوفان  و  کوالک  و  برف  با  شرایط 
چه  دیگر  دقیقه  چند  دانیم  نمی  حتی  که  گونه ای 

اتفاقی رخ می دهد و ما باید چکار کنیم.
وی فعالیت اقتصادی در این شرایط را به رانندگی در 

مه سنگین و غلیظ تشبیه کرد.
افزود:  خوارزمی  گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل 
حال  عین  در  است،  زیاد  ها  ابهام  شرایط  این  در 
راه  پیمودن  بلکه  کنیم،  متوقف  را  خودرو  نمی توانیم 
خواهد.  می  را  خود  خاص  تجهیزات  شرایط  این  در 
سال 1396 چنین مشخصاتی دارد و بسیار غبار آلود 

است.
»وضعیت  ایران«،  اقتصاد  ساختاری  »عوامل  از  وی 
سال  خاص  »رویدادهای  و  آینده«  در  جهان  اقتصاد 

1396« به عنوان سه مولفه اصلی و اثرگذار بر شرایط اقتصاد ایران نام برد و 
آینده عناصر خاصی  اما در سال  مولفه ها همیشه هستند  این  اگر چه  گفت: 

را به ما تحمیل می کنند.
وری  بهره  ایران  بزرگ  اقتصاد  قوت  نقاط  وجود  با  صیدی،  دکتر  گفته  به 
پائین، نرخ تورم، نا ترازی و کسری بودجه کشور که ممکن است سال آینده 
اقتصاد،  کافی  شفافیت  عدم  و  نفت  به  اقتصاد  وابستگی  باشد،  توجه  قابل 

محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران را تشکیل می دهند.
شدن  جمهور  رئیس  اثر  کرد:  اظهار  نیز  جهان  اقتصاد  شرایط  درباره  وی 
او  های  سیاست  است.  توجه  قابل  جهان  اقتصاد  بر  آمریکا  در  ترامپ  دونالد 
در تجدیدنظر در مالیات ها، تقویت زیر ساخت های آمریکا و در زمینه انرژی 
و  شد  خواهند  جهان  اقتصاد  در  تالطم  باعث  مدت  کوتاه  در  و  هستند  مهم 
شاید به طور موقت باعث افزایش تقاضا برای کاالهای پایه بشود. کاهش رشد 
اقتصاد چین، جنگ اقتصادی آمریکا با چین، برگزیت، افراط گرایی در اروپا و 
انرژی این منطقه از جمله ریسک های  در نهایت وضعیت بغرنج خاورمیانه و 

کلیدی اقتصاد جهان به شمارمی روند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از کسری بودجه  60 تا 70 هزار 
میلیارد تومانی در سال آینده، وضعیت سیستم بانکی، تالطم بازار های ارز و 
طال، افرایش نقدینگی فزاینده، اوراق بدهی و افزایش بدهی های دولت، رشد 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  دلیل  به  خارجی  سرمایه گذاری  اندک 
و  انتخاباتی  های  رقابت  اثرات  همچنین  و  آمیز  احتیاط  اقتصادی  اصالحات 

 1396 سال  خاص  شرایط  عنوان  به  نیز  آن  برگزاری 
نام برد.

وی در تشریح وضعیت ویژه صنعت بانکداری در ایران 
نیز گفت: از آنجا که این صنعت در حکم شبکه مویرگی 
اقتصاد است و خون باید فعاالنه در این شبکه گردش 
را  اقتصاد  کند، در صورتی که دچار مشکل شود، کل 
نظام  االن وضعیت  تعبیری  به  داد.  تاثیر خواهد  تحت 
که  دارد  قرار  پالسکو  8 صبح حادثه  در ساعت  بانکی 
آن  فروریختن  از  جلوگیری  و  است  مهار  قابل  البته 

نیازمند بکارگیری تدابیر جدی است.
)تسهیالت  ها  بانک  های  دارایی  پائین  کیفیت  از  وی 
بانک ها  با کیفیت  بدهی های  ها که  مقابل سپرده  در 
یاد کرد  بانکی  نظام  از معضالت  به عنوان یکی  است( 
و گفت: دارایی های بانک ها متورم است اما از کیفیت 
ها  بانک  بین  رقابت  افزایش  با  نیست.  برخوردار  الزم 
سود  نرخ  ها،  سپرده  سود  نرخ  کردن  جذاب  برای 
افزایش  به  منجر  که  یابد  می  افزایش  نیز  تسهیالت 
در  این  شود.  می  تولید  نهاده های  و  بنگاه ها  هزینه 
حالی است که اغلب بانک ها برای سال آینده به جای 
سود، »زیان« پیش بینی کرده اند. از این رو، پرداختن به مدیریت ریسک مالی 

در اقتصاد ایران در آستانه ورود به سال 1396 امری حیاتی است.
دکتر صیدی همچنین با اشاره به تدوین و اجرایی شدن برنامه 7 ساله گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی در سال 1392 و در پی آن فعال شدن کمیته ریسک 
مالی،  ریسک  سه  کمیته  این  در  گفت:  خوارزمی  گذاری  سرمایه  شرکت  در 
نوآوری و سرمایه های فکری را به عنوان ریسک های مهم تر برای خوارزمی 

تعریف کردیم.
است،  فکری  سرمایه  گذاری،  سرمایه  های  بنگاه  دارای  که  این  بیان  با  وی 
اظهار کرد: از این رو، طی سه سال گذشته تالش کردیم ترکیب سبد سهام را 
بهینه و فعالیت های ارزی و بین المللی را پیگیری و به حوزه استارت آپ ها 
را گسترش  الملل  بین  حوزه  در  های خود  فعالیت  باید  ها  بنگاه  کنیم.  ورود 
با تجهیز کردن  تا از برخی ریسک های داخلی مصون بمانند. بنگاه ها  دهند 

خود به این ابزارها می توانند در این فضا غبار آلود پیش روند.
این گزارش همچنین حاکی است که وحید زندیه، دانشجوی دکتری مدیریت 
مالی دانشگاه علوم و تحقیقات و یکی از کارشناسان ارشد سرمایه گذاری در 
مالی  مهندسی  کنفرانس  پنجمین  دانشجوی  پنل  در  نیز  خوارزمی  شرکت 

ایران بحثی با عنوان »مدل سازی مدیریت ریسک« را ارایه کرد.
از شرکت  مالی  المللی مهندسی  بین  پنجمین کنفرانس  در  این خبر،  پایه  بر 
سرمایه گذاری خوارزمی به دلیل مشارکت فعال در برگزاری این کنفرانس با 

اهدای لوح تقدیر به طور ویژه قدردانی شد.

اقتصاد  قوت  نقاط  وجود  با 
پائین،  وری  بهره  ایران  بزرگ 
کسری  و  ترازی  نا  تورم،  نرخ 

است  ممکن  که  کشور  بودجه 
باشد،  توجه  قابل  آینده  سال 
و  نفت  به  اقتصاد  وابستگی 

اقتصاد،  کافی  شفافیت  عدم 
ساختاری  محدودیت های 

تشکیل  را  ایران  اقتصاد 
هند می د



شماره 37 -  فروردین 96 32

گپ

سازمانی  فرهنگ  مبحث  دربارۀ  مختصر  به طور  امكان  صورت  در 
توضيح بفرماييد.

خود  به  ابتدا  دهید  اجازه  سازمانی،  فرهنگ  موضوع  به  مستقیم  اشارة  از  قبل 
موضوع فرهنگ اشارة مختصری داشته باشیم و سپس آن را در سطح سازمان 
باورها  رفتارها،  عقاید،  نگرش ها،  از  مجموعه ای  به  فرهنگ  اساسا  کنیم.  تحلیل 
به  که جهت دهی  می شود  گفته  گروه  یک  درون  در  پذیرفته شده  هنجارهای  و 
تفکرات، کنش ها و واکنش های افراد متعلق به جامعه را در قبال مسائل و اتفاقات 
و  فکری  چهارچوب  ایجاد  بر  عالوه  فرهنگ،  این  وجود  دارد.  دنبال  به  مختلف 
رفتاری برای افراد متعلق به آن گروه، زمینه ای برای تصمیم گیری و تصمیم سازی 
در برابر اتفاقات و تغییرات محیط پیرامونی و نیز تسهیل درک افراد وابسته به آن 

فرهنگ را برای سایر اعضای متعامل فراهم می سازد. 
با در نظر گرفتن این توضیحات، فرهنگ سازمانی )فارغ 
از جنبه های مثبت و منفی خاص هر فرهنگ سازمانی( 
رفتارهای  و  روحیات  و  تفکرات  بر  حاکم  روح  به عنوان 
به  سازمان،  نظیر  مشخص  گروه  یک  به  وابسته  اعضای 
آن  اعضای  رویکردهای  و  رفتارها  اتخاذ  در  ضمنی  نحو 
سازمان در ارتباط با مسائل داخلی و نیز مسائل بیرونی 
آن  اعضای  نگرش های  و  رفتارها  به  و  است  تاثیر گذار 
سازمان جهت می دهد. این جهت دهی می تواند در ارتباط 
با تغییرات درون سازمانی مثال نحوة مواجهه با یک مدیر 

ارشد تازه وارد، نحوة واکنش و برخورد کارکنان نسبت به تصمیم ادغام، انحالل 
نظیر  سازمانی  منطقی  تصمیمات  با  رویارویی  نحوة  سازمان،  مالکیت  تغییر  یا 
کار روی محصول جدید، تغییر در مدل کاری کارکنان نظیر انتقال، جابه جایی، 
ارتقاء، خاتمة همکاری و... یا در ارتباط با تغییرات و تعامالت برون سازمانی نظیر 
نوع مواجهه با مشتریان و کارفرمایان، میزان تعهد به مسائل اخالقی و اجتماعی، 
و  با شرکت های همکار  تعامل  نحوة  در جامعه،  بهبود  و  تغییر  به  تمایل  میزان 

شرکای تجاری و ... اعمال شود. 
بهره وری  افزايش  روی  تاثيری  چه  مهم  مبحث  اين  كه  بفرماييد 

سازمان ها دارد؟
یا  مثبت  ویژگی های  دارای  به خودی خود،  این که  از  مستقل  سازمانی،  فرهنگ 
از شرایطی که سازمان فاقد چنین روح و بستر حاکمی  باشد، به هرحال  منفی 
باشد، منافع بیشتری را متوجه سازمان خواهد کرد. برای مقایسه، سازمانی را در 
نظر بگیرید که افرادی با طرز تفکرهای گوناگون در بخش ها و ِسمت های مختلف، 
روحیات، طرز تفکرها و نوع نگاه های متفاوتی را نسبت به مسائل مختلف مبتال 
به سازمان داشته باشند و به تبع آن، واکنش ها و رفتارهای متفاوتی را نسبت 
به یک مسئلة خاص در پیش گیرند. این حالت به مثابه مجموعه ای از پیکان ها 
مطمئن،  سرنوشت  درنهایت،  که  است  مختلف  جهت های  در 
قابل اتکا و قابل تعمیم برای تکرارهای بعدی را برای سازمان 
به همراه نخواهد داشت. این در حالی است که وجود یک نگاه 
به  بیشتر  که  اجباری،  معنای  به  نه  البته  )حاکم  حاکم  واحد 
اعضای  اکثر  یا  همه  منظر  از  قبول  و  پذیرش  تسری،  معنای 
با  مواجهه  برای  را  مدونی  و  منسجم  چهارچوب  سازمان(  آن 
می دهد  دست  به  سازمان  پیرامونی  محیط  اتفاقات  و  شرایط 
که الاقل دارای حمایت و اتفاق نظر همگانی است و از قابلیت 
مورد  فکری  اصالح چهارچوب  یا  تثبیت  برای  بیشتری  اتکای 
اشاره برخوردار است. وجود چنین مرجع فکری و باور عمومی 
متحدالشکلی، به سبب تسریع و تسهیل در تصمیم سازی، انتقال 
و درک سریع تر نوع نگاه ها و نگرش ها و خواسته های سازمانی، واکنش ادراک شدة 
کارکنان در برابر خواسته ها و سیاست ها و استراتژی های سازمانی و نیز واکنش و 
رفتار حساب شده و سنجیده تر مدیریتی در برابر خواسته ها و رخدادهای مرتبط 
با کارکنان می تواند اثرات مثبتی را در بهره وری سازمان )به عنوان یک کل( به 

همراه داشته باشد.

نرگس فرجی 

گفت وگوی وخارزم با دكتر حميدرضا قاضی مقدم، مدرس و 
مشاور بازاريابی و تبليغات

انسجام ویکپارچگی؛ 
نمادفرهنگ سازمانی 

سازمانی کالن اهداف به دررسیدن سازمان کارکنان یکپارچۀ عملکرد
کمکبسزاییمیکند.ارکاناینیکپارچگیبایدتوسطمدیرانتعریفو
درسندهویتسازمانیلحاظشود.یکیازعواملمهمحرکتیکپارچۀ

این آنهاست.شکلگیری در سازمانی فرهنگ شکلگیری سازمانها
فرهنگبایدهاونبایدهاییداردکهدرگفتوگوبادکترحمیدرضاقاضی

مقدم،مدرسومشاوربازاریابیوتبلیغاتبهآنهاپرداختهایم.
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سازمان های ايرانی چقدر به اين موضوع اهميت می دهند و چقدر در 
شكل گيری آن تالش می كنند؟

موضوع فرهنگ سازمانی از آن دسته موضوعاتی است که با وجود اهمیت باال، به 
سبب ناملموس بودن و حصول نتیجه در بلندمدت، آن چنان که باید و شاید، در 
سازمان ها و نهادها )به ویژه آن دسته از سازمان ها و نهادهایی که به سبب ماهیت 
یا تغییرات آنی، مدیریت ارشد آن دستخوش تغییر و تحول سریع می شوند و از 
این رو به دنبال حصول نتایج سریع و در کوتاه مدت  هستند( جدی گرفته نمی شود. 
همین موضوع باعث می شود تا اساسا در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها برای 
شکل  اراده ای  و  تالش  باید،  آن چنان که  سازمانی  فرهنگ  تثبیت  و  شکل دهی 
نگیرد. از سوی دیگر، همان طور که اشاره کردم، عزل و نصب های مکرر و متعدد 
در کوتاه مدت، به عنوان آفتی برای شکل دهی به فرهنگ سازمانی عمل می کند، 
چراکه به محض تالش و عزم برای شکل دهی این فرهنگ و روح حاکم )فارغ از 
نوع نگرش و ماهیت درست یا نادرست فرهنگ مورد نظر(، با تغییر و تردد افراد 
دستخوش  کلی  به طور  می تواند  قبلی  فرهنگی  و  فکری  بنیان  جدید،  تاثیرگذار 
تغییر و تحول شود و همین موضوع، پدیدة چندفرهنگی بودن )و درواقع، فقدان 

فرهنگ منسجم و مورد قبول و رفتار اکثریت( را شکل می دهد.
فرهنگ سازمانی چه تاثيری روی عملكرد بهتر كاركنان يک سازمان 

خواهد داشت؟
فرهنگ  کردم،  عرض  نیز  این  از  پیش  که  همانطور 
سازمانی به عنوان یک چهارچوب واحد این امکان را برای 
ابهام  با  و  سریع تر  زمان  در  تا  می آورد  فراهم  کارکنان 
وقایع  و  اتفاقات  برابر  در  را  خود  واکنش  نوع  کمتری، 
درونی و بیرونی سازمان تعیین کنند. این ابهام کمتر به 
سبب تطابق بیشتر با نوع نگاه و تفکر حاکم بر سازمان، 
سبب خواهد شد تا نتیجة واکنش و رفتار کارکنان، تطابق 
انتظارات مدیریت ارشد سازمان داشته باشد  با  بیشتری 
ایشان  توقعات  با  کمتری  انحراف  از  سبب  همین  به  و 
برخوردار باشد. البته این موضوع در ارتباط با نوع واکنش 
خواسته های  و  انتظارات  قبال  در  ارشد  مدیران  رفتار  و 
کارکنان نیز صادق است و تسری یک فرهنگ همه جانبه 
)که در این مورد به خصوص، بخش مربوط به نوع تعامالت 
سازمانی پررنگ تری دارد( جلوگیری از بروز اصطکاک ها و 

تنش های احتمالی را به همراه خواهد داشت. 
همان  ایجاد  است،  ارزش  و  اهمیت  دارای  سازمانی  فرهنگ  در  آن چه  درواقع 
چهارچوب فکری منسجم و یکپارچه ای است که به نحوی بر همة تعامالت بین 
فردی، بین واحدی و بین سازمانی آن مجموعه سایه انداخته است. هرچند اشاره 
شد که وجود یک فرهنگ سازمانی )مستقل از ابعاد منفی یا مثبت احتمالی آن( 
در مقایسه با عدم وجود یک فرهنگ سازمانی مشترک )و شاید به تعبیری، هویت 
سازمانی مشترک( از مزایای بیشتری می تواند برخوردار باشد، بااین حال بنای یک 
فرهنگ سازمانی مثبت )متناسب با شرایط محیطی خرد و کالن سازمان( به عنوان 

روان کنندة ارتباطات از تاثیر بسزایی برخوردار خواهد بود. 
اين  به  كه  بگوييد  ايرانی  سازمان های  كاری  آيندۀ  عواقب  دربارۀ 

موضوع مهم توجه نمی كنند. 
اصوال حدی از فرهنگ سازمانی، حتی به طور ناخواسته در اغلب سازمان ها حاکم 
است، ولی مشکل از جایی شروع می شود که فرهنگ سازمانی مورد اشاره یکپارچه 
یا  نگیرد،  قرار  آن سازمان  اعضای  اکثریت  اقدام  و  تفاهم  و  قبول  مورد  و  نبوده 
حتی به حدی از بلوغ نرسیده باشد که بتوان از آن به عنوان سنگ بنا و راهنمای 
تعامالت بین فردی، بین واحدی و بین سازمانی استفاده کرد. در چنین شرایطی، 

به سبب وجود تعدد نگرش ها، رفتارها و واکنش های اعضای آن سازمان در قبال 
یک مسئلة واحد، مستقل از این که در بسیاری از موارد، چرخ سازمان به درستی 
نخواهید چرخید، چه بسا حتی این تضارب آرا و تفاوت در دیدگاه ها و نگرش ها 
از  بعضا جدی شود؛ تنش هایی که پیش  بروز اصطکاک ها و تنش های  به  منجر 
وقوع یا حتی شدت گرفتن آن ها، می توان با دست یابی به چهارچوب تفکری واحد 

و منسجم از بروز آن ها جلوگیری کرد.
توافق روی فرهنگ سازمانی واحد، به سبب  برای روشن شدن اهمیت وجود و 
امر در سازمان های طرف همکاری و  این  از  از مشکالت ناشی  با برخی  مواجهه 

به عنوان جمع بندی عرایضم، اجازه دهید مثالی ارائه کنم.
شرکت الف شرکت نسبتا بزرگی بود که به سبب ماهیت فعالیت دانش بنیان و 
حوزة کاری مرتبط با تکنولوژی و توسعة راه حل های سازمانی، دست به استخدام 
و  مقاطع  از  تحصیل کرده  و  دانش آموخته  خالق،  کارکنان  از  ترکیبی  جذب  و 
رشته های مختلف دانشگاهی )به ویژه فناوری اطالعات، برق و الکترونیک، مکانیک 
و مدیریت( زده بود. به واسطة ماهیت فعالیت این شرکت و نیز ماهیت رفتاری و 
کاری کارکنان ذکرشده، بخشی از جو فرهنگی این شرکت به طور خاص معطوف به 
تمرکز ویژه بر روحیة نوآوری و خالقیت، بها دادن به امور مربوط به تحقیق و توسعه 
و در کنار آن توسعة دانش و اطالعات تخصصی فردی، ایجاد روحیة یکدستی و 
همگنی بین کارکنان سطوح و واحدهای مختلف و موارد دیگری از این دست شده 
بود و نتیجة این امر، تسری و انتقال نسبتا سریع این 
فرهنگ به کارکنان تازه وارد )در جریان فرایند اجتماعی 
شدن( و از سوی دیگر، دست یابی به چهارچوب فکری 
یکپارچه و نسبتا منسجم در ارتباط با امور مختلف حوزة 
توسعة کسب وکار، توسعة محصول، ارتباط با مشتریان 
دالیلی  به  بنا  و  مدتی  از  بعد  بود.  شده  کارفرمایان  و 
)خارج از محتوای این موضوع(، شرکت دیگری به نام 
ب با ماهیت عملیاتی و فعالیت های میدانی با ترکیب 
غالب کارکنانی زحمت کش، پی گیر و فعال و به تعبیری 
میدانی به  صورت حقوقی در این شرکت ادغام شد و 
مدیریت شرکت ب به مدیریت شرکت جدید برگزیده 
شد. طی این ادغام، در عمل دو اتفاق مهم یعنی تغییر 
نوع نگاه مدیریت ارشد و نیز تغییر ترکیب کارکنان به 
وقوع پیوست. در چنین شرایطی، عمال دو فرهنگ کاری 
فکری  مبانی  و  روحیات  با  مختلف،  کامال  سازمانی  و 
مختلف با هم ادغام شدند و این امر به بروز ابهام های متعدد ذهنی، سوءتفاهم های 
گوناگون و نیز تنش های متعدد خفیف و شدید در بین کارکنان دو مجموعه منجر 
شد. درواقع در چنین شرایطی، عدم توجه به مسائل فرهنگی و درگیری ذهنی 
مدیران ارشد دو شرکت قبلی پیرامون مسائل حقوقی و مالی موضوع ادغام، عمال 
اذهان را از توجه بیشتر به مسائل این چنینی منحرف کرد. کل این موضوع سبب 
شد تا فرایند ادغام دو شرکت، که در بهترین حالت می توانست به تعبیری منجر 
البته  و  بکشد  به مدت یک سال طول  به حل شدن دو مجموعه در هم شود، 
طی این مدت هم هزینه های روحی، روانی و رفتاری متعدد و نیز از دست رفتن 
سرمایه های انسانی گرانبهایی متوجه شرکت جدید شود. البته هنوز هم ابهامات 
رفتاری و واکنشی متعددی در این سازمان به چشم می خورد و تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی ها بر اساس مرجع و چهارچوب فکری یکپارچه و مورد توافی صورت 
برای  بیشتر  زمان  مناسب، صرف  برنامه ریزی  است که  این در حالی  نمی گیرد. 
شکل دهی فرهنگ سازمان جدید، توجه بیشتر به اهمیت موضوع فرهنگ سازمانی 
و از همه مهم تر، عزم کارکنان همة سطوح دو مجموعه برای دست یابی به چنین 

مرجعی ضروری و چه بسا حیاتی است. 

حتی  سازمانی،  فرهنگ  از  حدی  اصوال 
حاکم  سازمان ها  اغلب  در  ناخواسته  به طور 
می شود  شروع  جایی  از  مشکل  ولی  است، 

یکپارچه  اشاره  مورد  سازمانی  فرهنگ  که 
اکثریت  اقدام  و  تفاهم  و  قبول  مورد  و  نبوده 

حتی  یا  نگیرد،  قرار  سازمان  آن  اعضای 
از  بتوان  که  باشد  نرسیده  بلوغ  از  حدی  به 
تعامالت  راهنمای  و  بنا  سنگ  به عنوان  آن 
سازمانی  بین  و  واحدی  بین  فردی،  بین 

کرد استفاده 
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مديريت منابع انسانی 
مقولة  به  که  است  نیاز  ابتدا  استراتژیک  برنامه ریزی  مقوله  به  پرداختن  از  قبل 
مدیریت منابع انسانی اشاره ای داشته باشیم. بیشتر نظریه پردازان علم مدیریت 
بر این باورند که مدیریت منابع انسانی فرایندی است که در آن سازمان از این 
موضوع اطمینان حاصل می کند که چه تعداد منابع انسانی با چه نوع تخصص 
و مهارت هایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد تا از این طریق بتواند 
فعالیت های سازمان را به بهترین نحو انجام دهد. اما در ایران برخی از سازمان ها 
انسانی دارند و همان طور که پیش تر  از مدیریت منابع  در عمل تعریف دیگری 
برای  برنامه ریزی ای  و  هستند  کار  نیروی  استخدام  دنبال  به  صرفا  شد،  مطرح 

طراحی فرایند درست مدیریت منابع انسانی ندارند.

ترک مديران
که  کند  ایجاد  سازمان  در  را  فضایی  ابتدا  در  باید  انسانی  منابع  درست  برنامة 
ایجاد  سازمان  فرایند  در  خللی  سازمان،  میانی  یا  ارشد  مدیران  ترک  درصورت 
نشود. به این معنا که تا اندازه ای در داخل سازمان نهادسازی شده باشد که با 
ترک یک کارمند یا مدیر، سازمان با مشکالت جدی مواجه نشود و به اصطالح 

خودمانی، لنگ نماند.

هم راستا شدن با برنامه های استراتژيک سازمان
برنامة منابع انسانی باید از برنامة استراتژیک سازمان نشئت گرفته باشد و هم راستا 
با برنامة استراتژیک باشد. به عنوان نمونه در برخی از هلدینگ های تجاری ایرانی 
برنامة استراتژیکی تعریف شده است و برنامة استراتژیک منابع انسانی نیز باید 

مديريت
امير برادران 

بايد ها و نبايد های برنامه ريزی منابع انسانی در سازمان ها

حوزه منابع انسانی 
بایدخانه امید سازمان باشد

درچندسالگذشتهلزومتوجهسازمانهاینوینبهمنابعانسانیبیش
و برنامهریزی امروزی معتبر وسازمانهای است احساسشده پیش از
سرمایهگذاریهایجدیرادراینحوزهانجامدادهاند،چوناینواقعیت
وجودداردکهبهترینسفیرانبرندسازمان،خودکارمندانهستندوایجاد
حسخوبدرکارمندانمیتوانددربرندینگسازمانهامثمرثمرواقعشود.

اگرچهبسیاریازواحدهایمنابعانسانیدرسازمانهایایرانیغیرفعال
هستندوصرفابهمقولۀاستخدامنیرویکارمیپردازند،اماامروزهشرایط
انسانیضعیفیدارند،قطعا تغییرکردهوسازمانهاییکهسیستممنابع
نسبتبهرقبایخودبازندهاند.دراینمطلبقصدداریمبهبایدهاونبایدهای

برنامهریزیاستراتژیکمنابعانسانیدرسازمانهاینوینبپردازیم.
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توجه  با  باشد.  استراتژیک  برنامة   این  تسهیل کنندة  گونه ای طراحی شود که  به 
تحلیل شغل،  مانند  مقوله هایی  انسانی  منابع  مدیریت  برنامه ریزی  در  این که  به 
کارمندیابی، انتخاب و آموزش دارای اهمیت است، باید این موضوعات بر اساس 

برنامة استراتژیک سازمان در برنامه ریزی منابع انسانی تعریف و تدوین شود.

توجه به تغييرات بيرونی
داشت،  توجه  آن  به  انسانی  منابع  مدیریت  برنامة  در  باید  که  اقداماتی  از  یکی 
توجه به تغییرات شغلی در جامعه است؛ به این معنا که نیازمندی ها به شغل های 
مختلف با گذشت زمان دستخوش تغییراتی قرار می گیرد و سیستم منابع انسانی 
باید دائما خود را با این تغییرات وفق دهد. به عنوان نمونه شاید در گذشته نیاز به 
اپراتور در سازمان احساس می شد، اما با گذر زمان و ورود تکنولوژی به سازمان، 
یا به عنوان نمونة دیگر شاید 10 سال  نباشد.  اپراتور در سازمان  به  نیازی  دیگر 
با  اما در حال حاضر  نداشتند،  تولید محتوا  کارشناسان  به  نیاز  پیش سازمان ها 
همه گیر شدن شبکه های اجتماعی نیاز به کارشناسان تولید محتوا بیش از گذشته 
نیاز،  و مهارت های مورد   به صورت کلی پیش بینی تخصص ها  احساس می شود. 
میزان تحصیالت،  تعداد،  بر حسب  انسانی مورد  نیاز  نیروی  مقایسه  و  پیش بینی 
تخصص، مهارت، توانایی، تیپ شخصیتی و تجربة کاری مرتبط ازجمله اقداماتی 

است که واحد منابع انسانی سازمان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.

تخصيص منابع
با توجه به این که برخی از کسب وکارها خدماتی هستند، در برنامة مدیریت منابع 
انسانی باید با تعیین نیازهای کارکنان در واکنش به برنامة استراتژیک سازمان، 
تخصیص منابع بودجه را مشخص کرد. این موضوع حتی می تواند آیندة اقتصادی 
سازمان را تحت الشعاع قرار دهد. در این میان حتی باید مازاد یا کمبود نیروی کار 
نیز در برنامة منابع انسانی مشخص شود، چون در صورت مازاد نیرو قطعا سازمان 

با هزینه های اضافی همراه خواهد شد.

مراحل برنامه ريزی منابع انسانی
ابتدا  انسانی چابک،  برنامة منابع  برای شروع تدوین یک 
هنگامی  یعنی  دارد،  وجود  استراتژیک  تحلیل  به  نیاز 
و  فرصت ها  تهدیدها،  ضعف،  قوت،  نقاط  اهداف،  که 
برنامه های  می شوند،  مشخص  سازمان  رقابتی  مزیت های 
از  گیرد. پس  قرار  مدنظر  باید  نیز  انسانی سازمان  منابع 
سازمان،  استراتژی  تدوین  مرحلة  در  استراتژیک،  تحلیل 
انسانی نیز مورد توجه قرار گیرند،  باید برنامه های منابع 
و  اهداف  رسالت،  ارزش ها،  که  هنگامی  که  معنا  این  به 
اولویت ها و تخصیص منابع به خوبی روشن و شفاف شد، 
این  در  شود.  تعریف  نیز  انسانی  منابع  عملی  برنامه های 
برنامة  از  انتظارات عملکردی  باید  مرحله به صورت کلی 

باید  است،  استراتژی  اجرای  که  بعدی  مرحلة  در  شود.  مشخص  انسانی  منابع 
سازمان سازوکاری را تعبیه کند که برنامه های منابع انسانی به خوبی اجرا شود.

بازبينی برنامۀ منابع انسانی
در حال حاضر بیشتر سازمان ها برنامة منابع انسانی دارند، اما با توجه به رقابتی 
شدن بازار، نیاز به به روزرسانی این برنامه ها بیش از پیش احساس می شود. با توجه 
به این موضوع باید همواره سازمان ها برنامة منابع انسانی خود را مورد بازبینی قرار 
دهند، به این معنا که به عنوان نمونه به چه میزان سازمان کارمندمحور است و به 
چه میزان وابسته به نیروی تخصصی است. پس از مشخص شدن این موضوعات، 
حال سازمان می تواند کارمندان خود را مورد بررسی قرار دهد. این بررسی نیز 
می تواند از طریق گزارش کار خود کارمندان و حتی مدیران باالدستی آن ها باشد. 

این موضوع دید نسبتا خوبی را در مورد وضعیت هر یک از کارمندان به مدیران 
منابع انسانی می دهد. از طرفی با گزارش گیری از کارمندان می توان بازدهی آن ها 
را نیز مورد ارزیابی قرار داد و حتی با دیگر کارمندان مقایسه کرد. به عنوان نمونه 
از طریق گزارش کار کارمندان می توان به این موضوع پی برد که هر یک از آن ها 
برای یک پروژه تا چه اندازه زمان مفید گذاشته  و درنهایت پروژه چه خروجی هایی 
برای سازمان به دنبال داشته است، یا این کارمندان تا چه اندازه ای بهره وری دارند. 
از  سازمان ها  گزارش گیری،  تسهیل  و  بهبود  برای  می شود  توصیه  میان  این  در 
نرم افزارهای CRM استفاده کنند تا از این طریق به راحتی بتوانند روی پروژ ه های 

خود مدیریت داشته باشند.

خانۀ اميد سازمان
که  معنا  این  به  است،  کارمندان  امید  خانة  سازمان  هر  در  انسانی  منابع  واحد 
ارتباط  کارمندان  با  که  باشند  داشته  افرادی حضور  سازمانی  واحد  این  در  باید 
تنگاتنگ و مناسبی داشته و به راحتی مشکالت کارمندان را حل وفصل کنند. این 
موضوع از این حیث دارای اهمیت است که در صورت تغییر در برنامه های منابع 
انسانی، کارمندان راحت تر با تغییرات کنار بیایند و نسبت به تغییرات گارد نگیرند. 
به عنوان نمونه در صورت تغییر ساعت ورود و خروج کارمندان، قطعا مخالفانی در 
سازمان وجود دارند که نسبت به این تغییرات گارد داشته باشند، اما این مشکل 
را واحد منابع انسانی سازمان با راه اندازی نظرسنجی به خوبی می تواند حل کند، 
به این صورت که قبل از ایجاد تغییر از کارمندان نظرسنجی کند و در صورت 
باعث می شود که  این موضوع  به تغییر در سازمان کند.  اقدام  اکثریت،  موافقت 
چون خرد جمعی در ایجاد این تصمیم دخیل بوده  است، کارمندان کمتر گارد 
و  جذاب  برنامه های  راه اندازی  با  انسانی  منابع  واحدهای  میان  این  در  بگیرند. 
ترغیب کننده می توانند ایجاد تغییر در داخل سازمان را تسهیل ببخشند. به عنوان 
نمونه، اگر تصمیم بر تغییر ساعت ورود و شروع به کار کارمندان از 8 صبح به 
8:30 به دلیل تاخیر برخی از کارمندان است، می توان 
نظر  در  برای صرف صبحانه  را  ساعت  نیم  تغییر  این 
گرفت و در صورتی که کارمندان قبل از ساعت 8:30 
وارد سازمان شوند، می توانند صبحانه میل کنند. با این 
از گذشته  زودتر  ترغیب می شوند که  کارمندان  اقدام 
کنند.  آغاز  را  خود  فعالیت های  و  شوند  سازمان  وارد 
با  کارمندان  ارتباط  می تواند  صبحانه  صرف  طرفی  از 
در  را  مطلوب تری  فضای  و  ببخشد  بهبود  را  یکدیگر 
داخل سازمان ایجاد کند. البته ذکر این نکته نیز بسیار 
انسانی  منابع  واحد  این که  با  که  است  اهمیت  دارای 
باید خانة امید کارمندان باشد، اما نباید مدیران منابع 
کارمندان  با  سازمانی  واحد  این  کارمندان  و  انسانی 
کنند.  برقرار  صمیمی  و  نزدیک  حد  از  بیش  ارتباط 
اگرچه در بسیاری از مقاالت و کتب مدیریتی بر ایجاد 
رابطه دوستانه و سازنده بین مدیران و کارکنان تاکید 
شده است، اما باید دانست که این رابطة دوستانه اگر از حد معمول فراتر رود و 
زا شود، چون دراین شرایط هیچ  بگیرد، می تواند آسیب  به خود  افراطی  حالت 
مدیری نمی تواند به راحتی و بدون تعارف به دوستان صمیمی اش دستور بدهد. 
بنابراین رعایت فاصله معقول بین مدیران با کارکنان امری ضروری در پیشبرد 

اهداف سازمان به حساب می آید.
باید  انسانی  منابع  برنامه ریزی  که  است  بااهمیت  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
آن  از  استخراج شده  برنامه های  اطالعات  و  انجام  سال  طول  در  نوبت  چند  در 
نیز همواره باید به روز شود. این موضوع مشکلی است که در برخی از سازمان ها 
انسانی  منابع  را در حوزة  برنامه ای  این سازمان ها  یافت می شود، چون  به وضوح 
اجرا می کنند که چند سال گذشته تدوین شده و با تغییرات بازار، نیروی کار و... 

هیچ گونه تغییراتی در آن لحاظ نشده است.

شغل های  به  نیازمندی ها 
زمان  با گذشت  مختلف 

می گیرد  قرار  تغییراتی  دستخوش 
دائما  باید  انسانی  منابع  سیستم  و 
را با این تغییرات وفق دهد.  خود 

گذشته  در  شاید  نمونه  به عنوان 
اپراتور در سازمان احساس  به  نیاز 

می شد، اما با گذر زمان و ورود 
نیازی  دیگر  سازمان،  به  تکنولوژی 

نباشد اپراتور در سازمان  به 
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بازاريابی

اختالف در قيمت گذاری
در برخی از سازمان ها تیم بازاریابی به این باور می رسد که برای نفوذ در بازار، 
قیمت محصوالت خود را مطابق با استراتژی قیمت گذاری نفوذی به بازار عرضه 
کند تا از این طریق بتواند برای محصوالت جدید خود سهمی از بازار را کسب 
کند. اما واحد مالی سازمان بر این باور است که وضعیت اقتصادی سازمان مناسب 
نیست و سازمان ها باید حاشیة سود مناسبی را برای محصوالت خود لحاظ کنند. 

این گونه اختالف نظرها معموال در بسیاری از سازمان ها مشاهده می شود.
اختالف در پرداخت

واحد مالی سازمان به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز تمایل دارد حساب های 
خود را با خریداران عمده تسویه کند و دیگر محصوالت را با چک های میان مدت 
به خریداران عرضه نمی کند. این تصمیم ممکن است نارضایتی خریداران عمده 

را به همراه داشته باشد و برخالف نظر تیم بازاریابی سازمان باشد.
اختالف در بودجة تبلیغاتی

بودجة مناسبی  برند سازمان،  از  آگاهی  افزایش  برای  تمایل دارد  بازاریابی  تیم 
هر  این که  به  توجه  با  کند.  خرج  تبلیغات  و  عمومی  روابط  فعالیت های  در  را 
سازمانی در ابتدای سال، هزینه هایی را که قصد دارد در این زمینه خرج کند، در 
بودجه بندی تبلیغاتی خود لحاظ می کند، واحد های مالی و بازاریابی بر سر این 
موضوع به اختالف نظر می رسند و بسیاری ازواحدهای مالی چون اعتقادی به 

بازگشت سرمایه از طریق تبلیغات ندارند، بودجة تبلیغاتی را افزایش نمی دهند.
ارتباط با مدیر ارشد

بسیار  نمونه های 
زیادی از این اختالفات 

در داخل سازمان وجود 
دارد، اما در سازمان هایی 

معموال  سنتی،  ساختار  با 
به  موفق  سازمانی  واحد های 

پیروزی در این تقابل ها هستند 
مدیران  با  را  مناسبی  رابطة  که 

ارشد داشته باشند. به این معنا که اگر 
در سازمانی رابطة مدیر مالی با مدیر ارشد 

سازمان خوب باشد، سیاست های مالی سازمان 
که  سازمانی  در  آن طرف  از  و  بود  خواهد  پررنگ تر 

رابطه و نزدیکی مدیر بازاریابی با مدیر ارشد مناسب باشد، 
است  حالی  در  این  بود.  خواهد  اجرایی تر  بازاریابی  مدیر  سیاست های 

که در سازمان های نوین این موضوع به شکل دیگری است؛ به این معنا که در 
بازگشت سرمایه بسیار دارای  یا   ROI نرخ  برای واحد مالی  نوین  سازمان های 
اهمیت است و واحد مالی بر اساس نرخ ROI بودجه ای در اختیار واحد بازاریابی 
قرار می دهد. با توجه به این موضوع مدیران بازاریابی وارتباطات باید توان محاسبة 
نرخ بازگشت سرمایه را داشته باشند تا از این طریق به مدیران مالی اثبات کنند 
سرمایه گذاری در بخش های پیشنهادی تیم بازاریابی تا چه اندازه می تواند برای 

آبتين ايزدی
MBA كارشناس ارشد 

نگاهی به روابط درون سازمانی حوزه های بازاريابی و مالی

تعاملی دشوار
 اما شدنی وپربار!

هموارهاینمعضلدرداخلبسیاریازسازمانهایحتیمعتبروبینالمللینیزوجود
داردکهمدیرانبازاریابیومالینمیتوانندبایکدیگررویسرفصلمشترکیبهتفاهم
برسند.اینتضادواختالفنظرناشیازتفاوتمیانمنافعاینواحدهایسازمانیدر
تصمیمگیریهاست؛بهاینمعناکهواحدمالیممکناستازمنظراقتصادیومالیو
واحدبازاریابیازمنظرتوسعهوکسبسهمبازاربهفعالیتهایسازماننگاهکنند.این
موضوعباعثشدهایندوواحددرتصمیمگیریهایسازمانبهاختالفنظربرسند.
البتهایناختالفنظردرهرسازمانیمتفاوتاستوبسیاربهشرایطوبسترهایآن
وسپس اشاره معضلسازمانی این از نمونههایی به ادامه در دارد. بستگی سازمان

راهحلرفعاینمعضلرابیانخواهیمکرد.
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سازمان سودآور باشد. این موضوع می تواند در تعامل بین تیم بازاریابی و مالی 
بسیار مثمر ثمر واقع شود.

همكاران حقيقی
از  نتایج یک نظرسنجی در سال 2012 نشان داد که 63 درصد   
پروژه ها برای تصمیم های بازاریابی از تجزیه و تحلیل  استفاده 
نمی کنند و فقدان یک رویکرد تحلیلی منجر به بروز 
موانع بین بازاریابی و امور مالی شده است، که 
منجر  بودجه ای سخت  مباحث  به  اغلب 
می  شود. این در حالی است که مدیران 
بازاریابی باید به همکاران حقیقی 
شوند.   تبدیل  مالی  مدیران 
بین  همکاری  قوی ترین 
مدیران بازاریابی و مدیران 
وجود  به  زمانی  مالی 
می آید که هر دو طرف 
حساب و کتاب هایشان 
مورد  موشکافانه  را 
دهند،  قرار  بررسی 
معیارهایی  روی 
هستند  مهم  که 
خلق  کنند،  تمرکز 
ارزش های کوتاه مدت 
و بلندمدت را متعادل 
سازند، به پس اندازها به 
اندازة مخارج توجه کنند 
فرصت های  دنبال  به  و 

همکاری بگردند. 

 تمركز بر اهداف 
تجاری

بازاریابی  در سازمان های نوین مدیر 
به  مشترک  به طور  باید  مالی  مدیر  و 
منافع  آن ها  عملکرد  که  کنند  عمل  گونه ای 
به آن معنی  این  باشد؛  را در پی داشته  سهام دار 
روی شاخص هایی  دارند  نیاز  بازاریابی  مدیران  که  است 
که بیشتر از همه با اهداف تجاری سازمان هماهنگ است، تمرکز 
این ها  کنند؛ اهدافی که مدیران مالی می توانند در شناسایی شان کمک کنند. 
تعداد »الیک« در  یا  بازار  برند در  برند، سهم صدای  به طور کلی شامل معرفی 
فیس بوک نخواهند بود، مگر این که با سود و منفعت گره بخورند. مدیران بازاریابی 
باید تاثیر بازاریابی را با تمرکز روی شاخص های عملکرد کلیدی که برای ارزش 
سهام مانند برگشت سرمایه، خالص ارزش فعلی و حاشیه های عملیاتی، مهم ترین 

هستند، نشان دهند و دنبال کنند.
سرمایه گذاری استراتژیک

همواره یکی از چالش های پیش روی مدیران بازاریابی، مدیریت  توازن بین مخارج 
کوتاه مدت برای افزایش فروش و ایجاد برند در بلندمدت  بوده است، به این معنا 
شاید  و  می دهند  مالی  بازخورد  بلندمدت  در  سازمان  در  پروژه ها  از  برخی  که 
نمونه سرمایه گذاری  به عنوان  نباشد.  قابل درک  مالی  برای مدیران  این موضوع 
زمان  سال  سه  حداقل  ایران  بازار  در  که  پروژه هاست  نوع  این  از  برندینگ  بر 
این  با توجه به  از نظر واحد مالی هزینه بردار باشد.  می برد و این موضوع شاید 
روی  باید  فرایندهایی  مالی چنین  توجیه  راستای  در  بازاریابی  مدیران  موضوع، 
تحقیقات بازار سرمایه گذاری های جدی انجام دهند و بر اساس این تحقیقات به 
اندازه در آیندة  تا چه  برندینگ  اثبات کنند که سرمایه گذاری در  مدیران مالی 
تجاری سازمان دارای اهمیت است. به صورت کلی عملکرد بلندمدت برند تحت 
تاثیر عوامل مختلفی است؛ عواملی که اندازه گیری تاثیر سرمایه گذاری  و کشف 
مستقل  صورت  به  کوتاه مدت  تاثیرات  محاسبة  می کنند.  سخت تر  را  اطالعات 
فعالیت های  از  آن دسته  کند که  مدیران کمک  به  بلندمدت می تواند  منافع  از 
بازاریابی را که درحقیقت دارایی برند را ارزشمند می سازند، جدا کنند. با در دست 
بودن این محاسبات، بازاریابان می توانند با این موضوع که منابع مالي را جهت 
افزایش عایدی های کوتاه مدت یا ساخت دارایی بلندمدت سرمایه گذاری کنند، به 

سوی مدیران ارشد مالي بروند.

راه حل؟
یکی از راه حل هایی که می تواند تعامل بین تیم بازاریابی و مالی سازمان را به صورت 
اثربخش ایجاد کند، این موضوع است که این دو گروه در یک تیم قرار بگیرند، به 
این معنا که مدیران بازاریابی در تصمیم گیری های کالن خود از تیم مالی سازمان 
دعوت به عمل آورند تا در فرایند تصمیم گیری های کالن بازاریابی مشارکت داشته 
باشند. چون در برخی از سازمان ها دیده می شود که جلسات و رابطة تیم مالی و 
با مدیران ارشد سازمان خالصه می شود و هیچ  بازاریابی تنها به جلسات ماهانه 
گونه تعاملی بین این دو تیم در فعالیت های روزانة سازمان دیده نمی شود. از طرفی 
مشارکت تیم مالی در فرایندهای تصمیم گیری کالن تیم بازاریابی می تواند از این 
منظر مفید واقع شود که نگاهی دیگر نیز که غالبا اقتصادی است، در فرایندهای 
تصمیم گیری سازمان وارد شود. این موضوع تصمیم گیری های سازمان ها را با ریسک 
کمتری نیز مواجه خواهد کرد. شروع این رابطه و تعامل در سازمان های کوچک تر 
می تواند با گذراندن وقت در یک اتاق شروع شود، به این معنا که وقت گذاشتن برای 
صحبت با مدیر مالی دربارة اهداف شرکت و هر تغییراتي، به مدیران بازاریابی این 
امکان را می دهد که با کسب وکار بیشتر هماهنگ باشند و با سرعت بیشتری جهت 

ایجاد اصالحات الزم حرکت کنند. 
باید  بازاریابي  ارشد  مدیران  که  است  بااهمیت  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
بتوانند با ارائة جزئیات مالي، تاثیر بازاریابی روی اهداف تجاری را نشان دهند و 
بودجه شان را حفظ کنند. مشخص کردن این موضوع که بودجة بعدی بازاریابی  
سازمان بهتر است کجا برود و سازمان انتظار چه برگشتی را از آن می تواند داشته 
باشد، این امکان را به واحد بازاریابی سازمان می دهد که برای پروژه های جدید 
بازاریابی  برای  تحلیل  و  تجزیه  روند  یک  کند.  دریافت  را  مناسبی  بودجة  خود 
بازاریابی  مدیر  بین  بودجه بندی  سخت  بحث های  پایان  معنای  به  است  ممکن 
و مدیر مالی نباشد، اما ضرورت تحلیل اطالعات بازاریابی  برای آن ها یک زمینة 
جدید مشترک فراهم می کند که در آن نظرات را مقایسه کنند و نقش بازاریابی 

را در پیشبرد ارزش واقعی تجارت بهتر درک کنند. 
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دارايی ملموس و ناملموس
در راستای اهمیت دارایی های ناملموس، ابتدا نیاز است که این موضوع شفاف شود که 
منظور از دارایی های ملموس و ناملموس در سازمان ها چه مواردی است. با توجه به این 
موضوع، دارایی های شرکت ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ یک دسته دارایی های 
ملموس مانند ساختمان، کارخانه، کاال و... و دسته دوم دارایی های ناملموس مانند 

برند، قدرت نوآوری و... مسئلة مهمی که در مورد این دو دارایی وجود دارد و در 
سازمان ها باید به آن توجه ویژه ای شود، افزایش سهم دارایی های ناملموس از ارزش 
شرکت هاست. به  عنوان  نمونه در حوالی سال 1970 میالدی بیش از 80 درصد ارزش 
شرکت هایی که در بورس های بزرگ دنیا حضور داشتند، ارزش دارایی های ملموسشان 
بوده است. اما امروزه دارایی های ناملموس تشکیل دهندة بیش از 80 درصد ارزش 

برندينگ
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد 

گزارشی درباره ضرورت برندسازی در بورسی ها 

وقتی برندسازی مهم تراز 
دارایی فیزیکی می شود!

درگذشتهارزشسازمانهابهداراییهایفیزیکیمانندارزشکارخانه،
آنها ترازنامۀ درنهایت و گردش در سرمایه موجودیها، تجهیزات،
بود.هرسازمانیکهداراییفیزیکیبیشتریداشت،بههمیننسبتبا
سودآوریبیشترینیزهمراهمیشدوارزشسهامآندربازارسرمایه
سازمانها این که هنگامی سرمایه بازار در گذشته در بود. بیشتر
فیزیکی داراییهای براساس ارزشگذاریمیشدند،سهامسازمانها
آنهاخریدوفروشمیشدوتقریباهیچسرمایهگذاریبهداراییهای
ناملموساینسازمانهاتوجهنمیکرد.امادردهۀگذشتهشرایطفرق
خرید دلیل تنها دیگر دنیا، معتبر شرکتهای سهام خریداران و کرده
سهامراداراییهایفیزیکیسازمانهانمیدانند.بهاینمعناکهدرحال
حاضربرخیازسازمانهاینوینکهتوانستهاندبرندشوند،داراییهای
ناملموسیرابرایخودایجادکردهاندکههمینعاملباعثشدهسهام
باال بسیار نیز آنها برند ارزش و شود فروش و خرید بهخوبی آنها

قیمتگذاریشود.
ارزشگذاریباالیبرندبرقیمتسهامشرکتهاییکهتوانستهاندبرند

این سهام خرید به را بیشتری سرمایهگذاران و گذاشته تاثیر شوند،
شرکتهامتمایلکردهاست.بهعنواننمونهطبقگزارشفوربزکهیکی
ازمجالتمعتبراقتصادیآمریکاست،اپلبا154.1میلیارددالردرسال
2016باارزشترینبرنددنیاشناختهشد،یاگوگلباارزش82.5میلیارد
دالرکهساالنهحدود68.5میلیارددالردرآمددارد،دومینبرندباارزشدنیا
شناختهشدهاست.ایننمونههانشانمیدهدکهسازمانهاییکهنسبت
بهبرندهایقدیمیصنایعخودرویی،موادغذاییو...ازسرمایۀفیزیکی
کمتریبرخوردارهستند،یاتعدادکمتریکارمنددارند،چگونهتوانستهاند
معتبر برندهای باارزشترین به ناملموس داراییهای افزایش ازطریق
باتوجهبهاینموضوع،دراینمطلبقصدداریمبه دنیاتبدیلشوند.
اینموضوعبپردازیمکهداراییهایناملموستاچهاندازهمیتواندبرای
یکشرکتبورسیمثمرثمرواقعشودوچگونهاینسازمانهامیتوانند
قدمیموثردرمسیربرندشدنبردارندتاازاینطریقدرآیندهبتوانند
باقیمتباالییدربازارسرمایهبمانند،مورداستقبالسرمایهگذارانقرار

بگیرندوبهفعالیتهایخودادامهدهند.
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شرکت هایی است که در بورس های بزرگ دنیا حضور دارند. اگرچه در بورس اوراق 
بازار  اندازه ای جدی گرفته نمی شود و فعاالن  تا  ناملموس  ایران دارایی های  بهادار 
سرمایه توجه چندانی به آن ندارند، اما تجربة بورس های معتبر دنیا نشان داده است 
که سازمان هایی می توانند در آینده در بورس اوراق بهادار تهران از ارزش بیشتری 

برخوردار باشند که برند شده و دارایی های ناملموس داشته باشند.

خداحافظی با مديريت كهنه!
در حال حاضر در بازار ایران هنگامی که از مدیریت دارایی ها حرف زده می شود، 
سازمانشان  ملموس  دارایی های  مدیریت  سمت  به  فقط  مدیران  ذهن  معموال 
که  می کند  یادآوری  و  می دهد  نشان  ناملموس  دارایی های  اهمیت  اما  می رود. 
باشند،  از دارایی ها داشته  این گروه  برای مدیریت  برنامة ویژه ای  باید  شرکت ها 
بازار را داشته  چون در این صورت است که در آینده می توانند توان رقابت در 

باشند و سهام آن ها از ارزش باالیی برخوردار باشد.
مشتریان  ذهن  در  سازمان ها  واقعی  رقابت  امروزه  که  دارد  وجود  واقعیت  این 
مناسبی کسب  مشتریان سهم ذهنی  در ذهن  نتوانند  که  سازمان هایی  و  است 
کنند، محکوم به فراموشی و نابود شدن هستند. اما با مراجعه به برخی از مدیران 
شرکت های بورسی در چند سال گذشته، این موضوع کامال مشخص می شود که 
این مدیران عالقه و اعتقادی به افزایش دارایی های ناملموس ندارند؛ به این معنا 
که برای آن ها در حال حاضر صرفا دارایی های ملموس سازمان اهمیت و اولویت 
دارد و همواره در تالش هستند تا دارایی های ملموس سازمان را افزایش دهند. 
این در حالی است که طبق مطالعات و تحقیقاتی که از سال 1385 تا 1390 
در شرکت های  است،  انجام شده  بورسی  مالی شرکت های  اطالعات  روی1467 
ارزش  با  نامشهود  دارایی های  ارزش  و  شده  ایجاد  نامشهود  دارایی های  بورسی 
ارزش  تغییرات  از  زیادی  بخش  هم چنان  البته  دارد.  مثبتی  رابطة  بازار شرکت 
میان طبق  این  در  تعیین می شود.  دارایی های مشهود  اساس  بر  بازار شرکت ها 
این تحقیقات، دارایی های نامشهود ایجادشده از روند رو به رشدی نیز برخوردار 
است؛ به طوری که نسبت دارایی های نامشهود به ارزش بازار شرکت ها از 22 درصد 
در سال 1385 به 49 درصد در سال 1390 رسیده است. این روند رو به رشد 
مانند  پیشرفته ای  سرمایة  بازارهای  وضعیت  با  نامشهود،  دارایی های  ایجاد  در 
آمریکا، اروپا و استرالیا با تاخیر حدودا 20 ساله و با وضعیت جاری بازار سرمایة 
مالزی سازگار است. این تحقیقات بازار نشان می دهد که بازار سرمایة ایران نیز 

دستخوش تغییراتی قرار گرفته است و سرمایه گذاران این بازار نیز 
رفته رفته تمایل دارند سهام شرکت های بورسی را خریداری 

اگرچه در  باشد.  باال  ناملموس آن  کنند که دارایی های 
حال حاضر دارایی های ناملموس تاثیر زیادی ندارند، 

می توانند  بورسی   شرکت های  آینده  در  قطعا  اما 
را  خود  ناملموس  دارایی های  که  باشند  موفق 
به خوبی افزایش دهند و سهم ذهنی مناسبی 

در ذهن مخاطبان داشته باشند.

اعتماد سهام داران به برندها بيشتر 
از سازمان ها

هنگامی  برند  که  دارد  وجود  واقعیت  این 
شکل می گیرد که مخاطبان بتوانند به سازمان 

و  مشتریان  جانب  از  می تواند  سازمان  به  مخاطبان  اعتماد  کنند.  پیدا  اعتماد 
سهام داران آن باشد، اما در این مطلب اعتماد سهام داران به سازمان برای ما دارای 
اهمیت است؛ به این معنا که سرمایه گذارانی که قصد دارند سرمایة آن ها با ریسک 
کمتر و سودآوری بیشتری همراه شود، تمایل دارند سهام شرکت های بورسی  را 
خریداری کنند که برند شده باشند. چون سهام شرکت های بورسی که برند شده 
باشند، قابلیت نقدشوندگی بیشتری دارند و محصوالت و خدمات این شرکت ها 
به خوبی می توانند در بازارها به فروش برسند و به همین میزان نیز آن ها از سود 

فروش محصوالت و خدمات منتفع شوند. 

 B2B برند های
شاید بر این باور باشید که برند شدن صرفا مختص به سازمان هایی است که به 
صورت B2C کار می کنند. یعنی سازمان هایی می توانند برند شوند که محصوالت 
سازمان ها  جنس  از  مشتریانی  با  و  می فروشند  نهایی  مصرف کنندة  به  را  خود 
 B2B سروکار ندارند. اما در دنیای امروز با رقابتی شدن فضای بازار، سازمان های
و  روش ها  اگرچه  می دهند.  انجام  برندینگ  روی  جدی  سرمایه گذاری های  نیز 
متد های برندینگ شرکت های B2B کامال متفاوت با برند های B2C است و از 
حوصلة این مطلب خارج است، اما این سازمان ها نیز می توانند با سرمایه گذاری 
روی فعالیت های ارتباطاتی برند، گامی اثربخش در برند شدن بردارند. ذکر این 
بلندمدت  به دنبال روابط  اهمیت است که مشتریان شرکتی  نکته بسیار دارای 
اثر  و  را پس داده اند  امتحان خود  پیمان کارانی هستند که  یا  تامین کنندگان  با 
خوبی در کسب وکار آن ها داشته اند. بنابراین وفاداری به نام تجاری در بازار بین 
این موضوع که  این میان  نهایی است. در  بازار محصول  از  باالتر   شرکتی بسیار 
برندینگ فقط مخصوص کاالهای مصرفی است، درست نیست. شرکت های فعال 
در کسب وکارهای بین شرکتی نیز به شکل موفقی در این زمینه عمل کرده اند. 
به عنوان نمونه شرکت IBM  به شکل موفقی قدرت برندینگ بین شرکتی را به 
 کار می گیرد تا با تمرکز بر ارزشی که برای مشتریان B2B خود فراهم می کند، 
با ساده سازی بر تجربة خرید این گونه از مشتریان تاثیر بگذارد. از طرفی این نوع 
برندینگ به هیجان آوردن افراد برای گرفتن تصمیم های خرید هیجانی نیست، 
یا  خدمت  از  ناشی  سود  و  ارزش  بین  ارتباط  برقراری  برندینگ  نوع  این  بلکه 

محصول ارائه شده با شرکت مشتری است. 
در پایان اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  برند،  ارتباطاتی  فعالیت های  روی 
داشت  را  این  انتظار  نباید  و  است  بلندمدت 
که سازمان ها یک ساله برند شوند و سهم 
مخاطبان  ذهن  در  را  مناسبی  ذهنی 
به  توجه  با  آورند.  دست  به  جامعه 
مدیران  کردن  قانع  موضوع،  این 
بر  سرمایه گذاری  برای  مالی 
برند،  ارتباطاتی  فعالیت های 
بازاریابی  مدیران  اصلی  وظیفة 
این طریق  از  تا  و ارشد است، 
بتوانند گامی موثر در تضمین 
بازار سرمایه  در  آیندة سازمان 

بردارند.
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به فضای كار خود اهميت دهيد
تحقیقی که توسط دانشگاه ایبادان به انجام رسیده، 
تاثیر  نشان می دهد که ویژگی های محل کار دارای 
اخالقیات،  سالمت،  کارمند،  رفاه  بر  توجهی  قابل 
است  معنی  بدان  این  اوست.  بهره وری  و  کارآیی 
خالقیت  شما  کاری  محیط  شوید  مطمئن  باید  که 
و عملکردتان را افزایش می دهد. بنابراین این موضوع 
کاری  روز  آغاز  در  اولویت ها  از  یکی  به عنوان  باید 
شما  است  ممکن  مطمئنا  ببندد.  نقش  ذهنتان  در 
به عنوان یک مدیر یا کارآفرین با مشغلة زیاد، زمان 
اداره یا حتی تمیز  زیادی برای فکر کردن به دکور 
این  خوشبختانه  باشید.  نداشته  کارتان  میز  بودن 
کار شما  میز  که مطمئن شوید  نیست  معنی  بدین 
بدون هیچ وسیله و کامال مرتب باشد. تنها چیزهایی 
زمان گیر و غیرضروری وجود دارند که با رفع آن ها 
در  آن چه  به  را  کارتان  محیط  می شوید  مطمئن 

ذهنتان است، نزدیک کرده اید. 

الگوبرداری از چينيان باستان
چینی باستان می تواند به شما در بهره وری بیشتر 
فنگ   می کنند  فکر  مردم  از  بعضی  کند.  کمک 
رویکردی در دکوراسیون  به  تنها محدود  شویی 
خانه است و این که هیچ چیز نباید در جای غلط 
این رویکرد فلسفی 2000 ساله قرن های  باشد. 
آمده  مختلف  مردم  کمک  به  که  است  بسیاری 

است. فنگ  شویی بر اساس ایده ای است که هر کس 
و هر چیز می بایست در  هارمونی کامل با موارد دیگر 
جدید  مبلمان  نیستید  مجبور  شما  شود.  هماهنگ 
بخرید، یا از شر مبلمان قدیمی اداره تان خالص شوید 
مورد  در  شویی  فنگ  بلکه  بنشینید،  زمین  روی  و 
این  اوقات  گاهی  است.  سالمتی  برای  تعادل  حفظ 
مسئله تنها محدود به حرکت چند شیء در محیط 
است. برای مثال میزتان را در موقعیتی بگذارید که 
ببینید و همین طور رو  را  بیرون  از پنجره  در آن جا 
به در باشید تا هر فردی را که وارد می شود، ببینید. 
به این تعادل می گویند، یعنی هنگامی که درون اتاق 

که  هم  زمان  هر  و  کنید  راحتی  احساس  هستید، 
فردی وارد اتاق شد، متوجه شوید. چیزهای کوچکی 
نظیر این می تواند انرژی شما در محل کار را تغییر 
مطمئن  کند.  کمک  شما  ماندن  باانگیزه  به  و  دهد 
شوید که محل کارتان برای اعضای تیمتان که دارایی 
باشد. آماده سازی  امن و راحتی  شما هستند، مکان 
یک مکان درست برای هر تیم سبب تمرکز، خالقیت 

و ایده های بزرگ می شود. 

تميز، اما شلوغ
ما اغلب فراموش می کنیم تفاوت کمی میان شلوغ، 
به هم ریخته و کثیف وجود دارد. این سه مورد یکی 

سبک زندگی
مترجم: آبتين ايزدی

چگونه محیط کارمان را 
دلپذیرکنیم؟
یا جدید مبلمان یک که هنگامی داریم. ذهنمان آرامش برای منظم فضایی به نیاز ما همۀ
دکوراسیونیبرایاتاقمیخریم،یادرحالانتخابمحلاقامتمانبرایتعطیالتهستیم،سعی
داریمچیزهاومکانهاییراانتخابکنیمکهدرذهنخوددرآنهااحساسآسایشوراحتی
میکنیم.اگرچهاغلبفراموشمیکنیمهمینمواردرادرمحلکارماننیزرعایتکنیم.مطمئن
باشیدکسیدریکفضایسردوتاریکوشلوغ،نمیتواندتمرکزالزمراداشتهباشدوانگیزۀ

کافیبرایکاررادرخودایجادکند.
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درست  بهداشتی  نظر  از  نه  و  زیباست  نه  نیستند. 
مکان  یک  در  را  کارتان  از  زیادی  ساعات  که  است 
کثیف بگذرانید. گرد و غبار، میکروب و هوای آلوده 
این موضوع  برای شما مناسب نیستند.  از هیچ نظر 
است.  صادق  نیز  به هم ریخته  محیط های  مورد  در 
است  به هم ریخته  آن قدر  شما  کار  محیط  شاید 
می کنید  فکر  و  کنید  پیدا  را  چیزی  نمی توانید  که 
چیزهای غیرضروری زیادی اطراف شما وجود دارند 
دیگر  از طرف  که گویی سبب خفگی شما شده اند. 
این شلوغی تا اندازه ای می تواند وجود داشته باشد و 
بودن میز  نامرتب  به معنی  این شلوغی  مفید است. 
کارتان و احساس عدم آرامش نیست. بلکه نوعی از 

که  را  چه  هر  آن  در  که  است  شلوغی 
می کنید.  پیدا  به راحتی  می خواهید، 
انیشتین می گوید:  آلبرت  همان طور که 
اگر یک میز به هم ریخته نشانة یک ذهن 
خالی  میز  یک  پس  باشد،  به هم ریخته 
داشته  به خاطر  بنابراین  چیست؟  نشانة 
هستید،  آن  در  که  مکانی  که  باشید 
همیشه  باید  اما  باشد،  شلوغ  می تواند 
نامنظم  اندکی  می تواند  باشد.  تمیز 
اگر  باشد.  به هم ریخته  نباید  اما  باشد، 
شما عالقه ای به تمیزکاری برای رسیدن 
به انگیزه ندارید، به یاد داشته باشید که 
که  فضایی  از  که  هستند  زیادی  افراد 
آن ها  می کنند.  بهینه  استفادة  دارند، 
تمیز  را  خود  آسمان خراش های  حتی 
از  پس  روز  هر  بنابراین  می دارند!  نگه 
کنید.  مرتب  را  کارتان  میز  کار،  پایان 
کمدهای  از  درباز  قفسه های  جای  به 
دردار استفاده کنید. روی میزتان در حد 
امکان خلوت باشد. به هم ریختگی شما را 
دچار حس خمودگی و تنبلی و گیجی 
کاهش  کار  در  را  شما  دقت  و  می کند 

می دهد.

تنظيم نور
را دوست داریم و در  ما روشنایی  همة 
مکان های گرم و روشن به ریلکس سازی 
کار  محل  در  اما  می پردازیم.  خود 
غافل  کاری  فضای  در  نور  اهمیت  از 
موضوع،  این  می کنیم  فکر  و  می شویم 
بدانید  باید  اما  نیست.  مهمی  موضوع 
که نور می تواند یکی از عوامل مهم برای 
نور  فقدان  باشد.  الهام بخشی  و  تمرکز 
به سردرد، کشش  کافی می تواند منجر 
یک  طبق  شود.  استرس  و  چشمی 
بیشتری  زمان  که  کارمندانی  تحقیق، 
می گذرانند،  روز  طبیعی  نور  زیر  را 
سالم ترند و تمرکز بهتری دارند. بنابراین 
اگر یک پنجره در اتاق دارید، هر از گاهی در آن را 
باز کنید تا نور و انرژی خورشید داخل بیاید. شیشة 
انرژی منفی منتقل  تا  پنجره را نیز تمیز نگه دارید 
به  آمریکا  شمال  ادارات  از  یکی  کارمندان  نشود. 
صورت تیمی شیشه های ساختمانشان را در اندازه ها 
و اشکال مختلف تمیز می کنند. کامال مشخص است 
که اداره ای با دیدی روشن و شفاف، کارمندانی شاد 

و بهره ورتر خواهد داشت. 
استفاده از نور طبیعی خورشید بسیار سودمند است. 
اگر استفاده از نور طبیعی در اتاق کارتان میسر نیست، 
باید از نور مصنوعی شبیه نور طبیعی و به اندازة کافی 

اتاق کار در درجة  استفاده کنید. قرار دادن میز در 
به  رو  درست  میز  دادن  قرار  دارد.  قرار  اهمیت  اول 
پنجره، فنگ شویی بد است، زیرا نور چشم را خسته 
می کند. همین طور قرار دادن میز درحالی که پشتش 
به پنجره است نیز فکر خوبی نیست، زیرا ناخود آگاه 
باعث احساس ناامنی و کاهش اعتمادبه نفس می شود. 
بسته  است  بهتر  دارد،  وجود  پنجره  شما  پشت  اگر 

باشد و با پرده آن را بپوشانید. 

استفاده از گياهان 
یکی از توصیه های مهم فنگ شویی که باید به خاطر 
کار  محل  هوای  کیفیت  به  که  است  این  بسپارید، 
را  آن  می توان  چگونه  ببینید  و  دهید  اهمیت  خود 
آلودگی  که  است  داده  نشان  تحقیقات  کرد.  بهتر 
هوای فضای بسته خیلی بدتر از آلودگی هوای بیرون 
است. آیا برای این کار در فنگ شویی راه حلی وجود 
این  شویی  فنگ  راه حل  بهترین  البته!  بله،  دارد؟ 
است که محل کار خود را با گیاهان آپارتمانی تزیین 
این که محل  برای  از ساده ترین روش ها  کنید. یکی 
کارتان تبدیل به مکانی زیبا و گرم شود، خرید چند 
گلدان طبیعی در اداره تان است. تحقیقات نشان داده 
و  گل  از  پر  محیط های  در  که  کارمندانی  که  است 
دارند،  کار  روی  بیشتری  تمرکز  می کنند،  کار  گیاه 
بهره ورتر هستند و عملکرد بهتری دارند. استفاده از 
گیاهان سبب بهبود حافظه و روحیات شما می شود. 
و  بگذارید  میز  روی  زیبا  گل  گلدان  یک  می توانید 
هر از گاهی به آن نگاه کنید تا انرژی مثبت بگیرید. 
و  گل  به  رسیدگی  افراد،  از  بسیاری  برای  به عالوه 
گیاهان تفریح به حساب میآید و سبب آرامش آن ها 
می شود. اگر کارمندان شما به نگه داری گل و گیاه 
گلدان های  با  را  کار  محیط  می دهند،  نشان  عالقه 
منظرة  گیاهان  روزة  هر  آبیاری  کنید.  پر  بیشتری 
منتقل  نیز  شما  به  آن ها  انرژی  و  است  قشنگی 
ورودی  در  بین  است،  مقدور  برایتان  اگر  می شود. 
با برگ های پهن قرار  و میز کارتان گلدان گیاهانی 
آب وهوایی  سخت  شرایط  و  توفان  در  بامبو  دهید. 
از  نشانه ای  بنابراین  می کند.  حفظ  را  خود  سالمت 
استقامت و سالمتی است. هم چنین جای زیادی هم 
انرژی  بامبو  با  کارتان  به محل  نمی گیرد. می توانید 
که  است  کوچک  آن قدر  کارتان  فضای  اگر  بدهید. 
می شود  توصیه  کنید،  استفاده  گلدان  از  نمی توانید 
با قرار دادن تصویر یک منظره روی دیوار پشت سر 
نوعی حس آرامش برای خود به وجود بیاورید. این 
پشت  در  که  است  توجهی  و  حمایت  نماد  تصویر 
خود دارید و حس اعتمادبه نفس را در شما تقویت 
می کند. بنابراین استفاده از تصویر مناظر یا در درجة 
کار  محل  در  را  طبیعی  گل  گلدان  از  استفاده  اول 
بهره وری  در  آن ها  انرژی  به  و  نکنید  فراموش  خود 

بیشترتان اعتماد داشته باشید.
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مديريت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی

سازندگی از مسیر تعارض!
توصيه هايی برای ايده آل های كار تيمی

اگراعضایتیمشمادرموردهمهچیزاتفاقنظردارند،کارکردنآنهادرکنار
یکدیگرکاریبیهدفاست.همکاریبیقیدوشرطاعضابایکدیگر،نوعی
ازکارکردندرچهارچوبانتظاراتاست.اماشایدندانیدکهکارکردنآنها
بهصورتفرایندیپیوسته،اغلبقربانیحفظهماهنگیوکاراییمیشود.

هدفهمۀمدیرانازهمکاری،تضمینرسیدنبهنوآوریبیشتروکاهش
ریسکاستکهممکناستخیلیازاوقاتبهسببهنجارهایفرهنگیکه
درتیمهایکاریوجوددارد،محققنشود.نوعمتداولهمکاریایناستکه

اندکیتعارضدرهریکازگروههایکاریوجودداشتهباشد.

همكاری و تعارض 
را  تعارض  و  باشد که همکاری  داشته  این ذهنیت در شما وجود  ابتدا  از  شاید 
کامال  تیمی  کار  از  عموم  تصور  و  زبان  فرهنگ ها،  بعضی  در  بدانید.  متضاد هم 
شاعرانه است: پاروزنانی در یک حرکت هماهنگ و یکسان، یا پرندگانی که در 
یک جهت یکسان و با هماهنگی در حال کوچ اند. تصور آن ها این است که شما 
به عنوان اعضای تیم سوار بر یک قایق یکسان هستید و برای این که نقش خود را 
به درستی ایفا کنید، باید هماهنگ و هم مسیر با دیگران گام بردارید. اما حقیقت 
این است که این دیدگاه ایده آل گرا در مورد کار تیمی و همکاری سبب ناتوانی 
بسیاری از گروه ها می شود. هیچ مفهومی در همکاری بدون تنش و عدم توافق یا 
تعارض وجود ندارد. بلکه چیزی که ما در همکاری با دیگران نیاز داریم، این است 
که این تنش ها و تعارضات را به سمتی بهبود بخشیم که سود عایدمان کند و 

موجب کسب ارزش و منجر به افزایش اعتماد میان مشارکت کنندگان شود. 

شمارش معكوس برای تغيير ذهنيت 
اکنون زمان تغییر ذهنیت شما در مورد تعارض است. بهتر است به این تفکر 

که تعارض مخرب است، پایان دهید و از این ایده استقبال کنید که تعارض 
سازنده ایجاد ارزش می کند. اگر فراتر از کلیشه های سنتی موجود فکر 

به صورتی که  است؛ چیدمان فضای کاری  کنید، یک چیز آشکار 
همه روی یک مسئله توافق داشته باشند، امری غیرضروری است. 
تفکر  شما  به  می تواند  یکدیگر  ایده های  طریق  از  ارزش  ایجاد 
مخالفت  هرگونه  از  جلوگیری  خواهان  شما  اگر  بدهد.  فزاینده 
رها  خود  حال  به  را  اشتباه  فرضیات  این  است  بهتر  هستید، 
همة  که  جایی  در  می گوید:  لیپمن  والتر  که  همان طور  کنید. 
فراتر  مجموعه  از  هیچ کس  تفکر  می کنند،  فکر  یکسان  افراد 
نخواهد رفت و ارزشی ایجاد نمی شود. برای افزایش منفعت خود 

از همکاری با دیگران، نیاز به واگرا شدن قبل از هم گرایی دارید. یا به عبارت 
اوصاف  این  تمام  با  شوید.  دور  هم  از  یکدیگر،  به  شدن  نزدیک  از  قبل  دیگر 
متاسفانه تنفر ما از تعارض آن قدر در ذهنمان تثبیت شده است که حتی حل 
کردن ساده ترین مشکالت و تعارضات، زمان و انرژی زیادی از ما می گیرد. سه 
احسن  نحو  به  سازنده  تعارض  از  تا  می کند  افراد کمک  به  تکنیک خاص  نوع 
استقبال کنند. زمانی را برای توسعة این کار در تیم اختصاص دهید تا قبل از 
تمرین  یکدیگر  را در کنار  با آن  مبارزه  راه حل  تفکری،  آمدن چنین  به وجود 

کرده باشید. 

بحث دربارۀ نقش های مختلف اعضای تيم
اوال این که در مورد نقش های مختلف در تیم و برجسته سازی آن چه در هر نقش 
سبب رسیدن به تعارض می شود، بحث کنید. به این موضوع بپردازید که چگونه 
برنامه های متعارض می شوند. به عنوان مثال اگر  نقش ها موجب به وجود آمدن 
شما در یک جلسة مشترک با مدیران تولید و فروش هستید، ممکن است مدیر 
فروش  دفاع کند. مدیر  کارآیی  و  استانداردسازی،  کنترل  بیشتر شدن  از  تولید 
متقابال از انعطاف بیشتر، سفارشی سازی و چابک بودن حمایت کند. اگر آن ها کار 
خود را به صورت درست انجام دهند و در این بازی با یکدیگر مقابله کنند، بخش 
فروش و تولید منجر به تعارض شده و راه برای ایجاد راه حلی بهینه باز خواهد شد. 

ممکن است یکی از اعضا برای واکنش سریع تر به 
اعضای  دیگر  و  بجنگد  مشتریان  خاص  نیاز 

مسبب  که  بجنگند  انسجامی  برای  تیم 
هزینه  اثربخشی  و  کیفیت  کنترل 

است. 
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دفاع، نه تسليم 
مادامی که شما اعضای تیم را بر اساس نقش های تیمی و 
تحت انگیزه های مختلف مدیریت می کنید، در ذهن اعضای 
تیمتان این آتش را شعله ور می کنید که »پس منظور مدیرم 
این است که من باید با تیم دیگر مقابله کنم. هنگامی که 
اعضای تیم دیگر با من مخالفت می کنند، این حرکت یک 
حرکت تند شخصی در جهت آزار من نیست، بلکه نوعی 
رقابت در تیم است.« اگر تیم دارای ترکیب مناسب باشد، 
هر کدام از اعضا برای چیزی خاص خواهند جنگید. آن ها 
وظیفه خود را )به عنوان فردی خوب در تیم بودن( با دفاع 
در موقعیت های مختلف انجام خواهند داد نه تسلیم شدن. 

با اختصاص دادن زمان برای عادی سازی تنش هایی که هر فرد مشارکت کننده با 
آن سروکار خواهد داشت، به اعضا آزادی عمل برای مخالفت، اعمال فشار، کشش 

و مبارزه سخت برای رسیدن به بهترین پاسخ را خواهید داد. 

افرادی با ديدگاهی در اقليت 
برای برجسته سازی تفاوت ها در مواردی  یا سبک  ارزیابی شخصیت  ابزار  از یک 
تفاوت های  بر  عالوه  کنید.  دارد،  استفاده  وجود  آن ها  روی  بیشتری  توجه  که 
شخصیت  مبنای  بر  متفاوت  دیدگاهی  دارای  تیم  اعضای  نقش ها،  در  ریشه دار 
خود درباره یک مسئله هستند. هنگامی که به دنبال کاوش در یافته های تیم خود 
هستید، دنبال تنش هایی باشید که ممکن است ریشه در تنوع شخصیتی افراد 
داشته باشد. اگر متوجه یک یا دو سبک خاص در میان بقیة سبک های 
معطوف  آن  به  را  خود  خاص  توجه  می شوید،  موجود  شخصیتی 
کنید. به اعضای تیم که دیدگاهی در اقلیت دارند، باید مسئولیت 
افزایش  و  گروه  تفکر  کردن  منحرف  وظیفة  تا  داد 
ارزش را داشته باشند. باید بتوان این فرهنگ 
را در کارکنان سازمان ایجاد کرد که بتوانند 
به  نسبت  را  درونی خود  نظرات  و  عقاید 
بیان  تردید  و  بدون شک  موجود،  وضع 
افکار  بروز  باعث  کنند. چنین فرهنگی 
نوآوری  درنتیجه  و  خالقیت  و  جدید 
می شود. برای پیشبرد انعکاس فرهنگ 
می توانیم  کارکنان  بین  در  ارائه شده 
افزایش  همچون  ابزارهایی  از 
پاداش ها  حقوق، 

و... استفاده کنیم. می بایست مدیران ارشد سازمان ها 
و... به خاطر داشته باشند که تغییر فرهنگ زمانی رخ 
خواهد داد و سازمان ها زمانی به اهداف پیش بینی شده 
خواهند رسید که مدیران تغییر را از خود شروع کنند. 
هم چنین می توان از نیروهای بیرونی سازمان استفاده 
هدف گذاری  و  ایجاد  در  می توانند  که  افرادی  کرد؛ 
فرق داشته  نیروهای داخلی  با  و  تعارض کمک کنند 
این روش جهت پر کردن  از  باشند. بیشتر سازمان ها 

پست های خالی خود استفاده می کنند. 

شفاف سازی رفتارهای متعارض 
قواعد  به کارگماری  بهره ورانه  تعارض  تشویق  و  عادی سازی  برای  دیگر  رویکرد 
که  را  رفتارهایی  بخواهید  تیمتان  اعضای  از  است.  عقیده  اختالف  حول  پایه ای 
می شود،  آن  کاهش  سبب  که  را  آن هایی  یا  می شود،  منجر  سازنده  تعارض  به 
توصیف کنند. دیدگاهی واضح از شرایط موجود ایجاد کنید و رفتارهای تیم خود 
را بپذیرید. عالوه بر شفاف سازی رفتارهای متعارض، ممکن است خواهان توصیف 
فرایندها یا نقش هایی باشید که به شما کمک می کند تعارض را به صورت موثر 

و کارا اعمال کنید. 
در موارد زیر تعارض مي تواند سازنده باشد:

الف( هنگامي که بتواند کیفیت تصمیم ها را بهبود بخشد. 
ب( زماني که موجب ابتکار عمل و نوآوري و خالقیت شود. 

ج( هنگامي که مایه کنجکاوي و تشدید عالقة اعضاي گروه به یکدیگر شود. 
د( هنگامي که بتواند جو و محیط سیستم داوري و پدیدة تحول را تقویت کند. 

پيشروی با ابزار تعارض
 در صورتی که در سازمانی هیچ تعارضی به وجود نیاید، سازمان راه آ ینده را با 
توسل به روش های گذشته و قدیمی خود می پیماید و طبیعی است که در چنین 
شرایطی نمی توان انتظار پیشرفت چندانی داشت. وجود تعارض سطح آگاهی  ما را 
نسبت به خود و دیگران افزایش می دهد. هنگام بروز تعارض است که می آموزیم 
چه چیزهایی برای ما و دیگران اهمیت دارد، چه چیزی می تواند ما را عصبانی 
کند و برای چه چیزی حتی حاضریم شغل و زندگی آرام خود را از دست بدهیم. 
کنیم، چه  اعطا  مقابل  به طرف  امتیاز  به عنوان  که حاضریم  نخستین چیزهایی 
فردی  مهارت های  تعارض،  و حل  رفع  برای  تالش  در  دیگر،  عبارت  به  هستند. 

انسان ها توسعه پیدا می کند.
همین  در  انسان ها  از  بسیاری  باشد.  برانگیزنده  و  می تواند جذاب  تعارض  وجود 
بحث ها و جنجال ها است که احساس زنده بودن می کنند. دنیایی که در آن همه 
هم عقیده باشند، دنیای چندان جذابی نخواهد بود. به همین دلیل است که در 
بسیاری از تحقیقات، سطح بهینه ای برای تعارض تعریف شده است؛ به گونه ای که 

تعارض کمتر یا بیشتر از آن سطح، کارآیی را کاهش خواهد داد.
حتی پس از استفاده از سه تکنیک ذکرشده برای تغییر ذهنیت تیمتان دربارة 
تعارض، می بایست پا را فراتر بگذارید. دادن فرصت چالش، مخالفت کردن و 
بحث و مناظره به اعضای تیم کافی نیست. اگر شما خواهان ایجاد تعارض 
سازنده در تیمتان و استفاده از آن برای ایجاد ایده های بهتر هستید، نیاز 
به حرکت ورای یک قانون و قاعده دارید. این تکنیک ها می توانند شروعی 

خوب برای این حرکت باشند. 

و  جذاب  می تواند  تعارض  وجود 
انسان ها  از  بسیاری  باشد.  برانگیزنده 

جنجال ها  و  بحث ها  همین  در 
بودن  زنده  احساس  که  است 

همه  آن  در  که  دنیایی  می کنند. 
چندان  دنیای  باشند،  هم عقیده 

دلیل  همین  به  بود.  نخواهد  جذابی 
تحقیقات،  از  بسیاری  در  که  است 

تعریف  تعارض  برای  بهینه ای  سطح 
تعارض  که  گونه ای  به  است؛  شده 

را  کارآیی  سطح،  آن  از  بیشتر  یا  کمتر 
داد خواهد  کاهش 
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مثال  هايی از ضعف های مديريتی
سازمان،  مقام  باالترین  به عنوان  کارمندان،  بر  آن  اثر  و  نقش  تشخیص  توانایی 
یکی از الزاماتی است که هر مدیری باید داشته باشد. نبودن بعضی از توانایی  های 
کلیدی در سازمان می  تواند به عنوان یک ضعف در سازمان تلقی شود. موارد زیر 
اختراعات،  از  حفاظت  و  پشتیبانی  عدم  باشد:  شرکت ها  ضعف  های  از  می تواند 
پرهزینه  ساختار  مشتریان،  بین  در  بودن  ناشناخته  ضعیف،  برند  و  تجاری  نام 
در شرکت، عدم دسترسی به منابع، عدم دسترسی به شبکه های توزیع، نیروی 
و  ضعف ها  شدن  تبدیل  امکان  این جا  در  اهمیت  دارای  نکتة  ناکارآمد.  انسانی 
قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید باال می تواند 
یک مزیت و قوت برای شرکت محسوب شود، اما همین ظرفیت باال در شرایط 
رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی شرکت شود و به آن 
لطمه وارد کند. عدم شفافیت در مورد این موضوع می تواند منجر به ایجاد اختالل 
در دیگر حوزه های کاری و بروز بحران در روند کار شود. اما چگونه می توان این 

درک در مورد ضعف یا قوت یک موضوع را قوی کرد؟ 
و  اولویت ها  مورد  در  کنید،  قبول  را  مدیریتی  مقام  و  پست  این که  از  قبل 
مهارت هایی که برای پذیرش آن نقش باید بیاموزید، سوال بپرسید. هنگامی که 
به منصب مدیریت رسیدید، همیشه زمانی را به بخش تحقیق و توسعه و اهداف 
اختصاص دهید. مهارت های  و فرهنگ شرکت  فلسفه ها، رویکردها  استراتژیک، 
الزم برای رسیدن به موارد باال را مورد بررسی قرار دهید. با تیم مدیریت ارشد 
صحبت کنید و دانش اضافی در مورد نقشتان و انتظارات به دست آورید تا از 
مرتکب شدن اشتباهات مدیریتی جلوگیری کنید و در راه موفقیت گام بردارید. 
موفقیت، نتیجة عمل کردن مداوم در جهت رسیدن به مهم ترین اهدافمان است. 
وقتی انرژی و توانمان را همواره بر آن چه بیشترین اهمیت را دارد، متمرکز کرده 

و نتیجة کار را به خدا واگذار کنیم، به آرامش خاطر و موفقیت خواهیم رسید. 
کسب ستایش منتقدان صادق، تحمل سختی ها، مبارزه با مشکالت، درک زیبایی، 
دیدن خوبی های دیگران مانند ذی نفعان و کارمندان، پیدا کردن بهترین ها در 
زندگی و درک این که وجود شما باعث می شود حتی یک نفر هم که شده راحت تر 
زندگی کند، همة این ها موفقیت است. در ادامه برنامه هایی برای تبدیل ضعف ها 

به نقاط قوت ارائه شده است.

شناسايی موقعيت های حساس
در  ساده  شناختی  یا  رفتاری  شکاف های  دلیل  به  معموال  مزمن  ضعف های 
اداره  در  خود  صندلی  روی  که  هنگامی  نمی شوند.  ایجاد  ما  توانمندی های 
صرف  را  آن  درست،  صورت  به  خود  زمان  گذراندن  جای  به  و  نشسته اید 
امور  اولویت بندی  پیامک بازی و تماس های غیرضروری می کنید، درحقیقت در 
از همین نوع هستند و  از عادات بد ما  خود به درستی عمل نکرده اید. بسیاری 
حتی بعضی از آن ها به چشم نمی آیند. راه از میان برداشتن این مسئله شناسایی 
می گیرد.  نشئت  آن  از  ناخواسته  واکنش های  این  که  است  لحظه هایی  ماهیت 
یا  روانی  وضعیت  حاالت،  اجتماعی،  موقعیت  مکان،  زمان،  به  همیشه  بنابراین 
درک ریسک هایی که شما را به انجام آن عادات ترغیب می کنند، توجه کنید. 
این موارد لحظات حساس زندگی شما هستند. خبر خوب در مورد این لحظات 
این که کسب مهارت دربارة آن ها پتانسیل ایجاد مشکل را کم می کند. تغییرات 
هنگامی به امر دلهره آور تبدیل می شوند که فکر کنید نیاز به مراقبت همیشگی 
میان  از  برای  روزه  هر  اما  کوتاه  تالش  و  آن ها  با  آمدن  کنار  درحقیقت  دارند. 
بردن ضعف ها بسیار موثرتر از تالش یک باره است. وقتی به مجموعة نقاط ضعف 
خود نگاه می کنیم، متوجه می شویم که بسیاری از آن ها به  شکل مطلق نقطه 

مديريت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی

یکیازمهارتهاییکههرفردمدیربایددرکناردیگروظایفشداشته
از پتانسیل ایجاد و قوتها به ضعفها کردن تبدیل توانایی باشد،

ریسکهاست.فارغازاینکهمدیرتاچهاندازهباتجربهودانشآموخته
باشد،دارایضعفهایینیزهست.ضعفهایمدیریتیمیتوانندگستره
متغیریرادربرگیرندوشاملدانشفنیوتوانایینظارتبرمهارتهای
این میتوان چگونه اما باشند. شخصیتی ویژگیهای حتی و ارتباطی

ضعفهارابهنقاطقوتمدیریتخودتبدیلکرد؟

گام هايی برای تبديل نقاط ضعف به قوت
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ضعف نیستند، بلکه ویژگی هایی هستند که کارکرد منفی پیدا کرده اند. بسیاری 
از خصوصیات ما همین طور است. بسیاری از آن ها ویژگی های شخصیتی هستند 
که از گذشته در ما شکل گرفته اند، اما نه مطلقا منفی هستند و نه مطلقا مثبت. 
بیشتر نقاط مثبت و منفی ما دو روی یک سکه هستند که هربار بسته به شرایط 
ما می شوند  نقطه ضعف های  وقت ها همان  پدیدار می شود. خیلی  آن  روی  یک 
نقاط قوت. ما می خواهیم که نقطه ضعف ها را در خود از بین ببریم، در صورتی  که 
همه اش دو روی یک سکه است. مسئله این است که بگردیم و در خودمان روی 

قوت را بیشتر پیدا کنیم. 

طراحی تمرين های تعمدی
اریکسون، نشان داد که شیب منحنی یادگیری ما  روان شناس سوئدی، آندرس 
هنگامی بیشتر می شود که ما درگیر چیزی می شویم که از آن به عنوان تمرین 
تعمدی نام می برند. درواقع یک مهارت را تحت شرایط کامال واقعی مورد تمرین 
قرار می دهیم. اگر این قسمت با واکنش های آنی همراه باشد، یادگیری سرعت 
می یابد. آلبرت باندورا، روان شناس، از این حالت به عنوان تسلط هدایت شده نام 
برای  بر موانع احساسی عمیق  نتیجه رسیده است که می توان  این  به  می برد و 
رسیدن به موفقیت غلبه کرد، به شرطی که درگیر این نوع از مهارت و تکرار آن 

تحت شرایط ترکیبی حقیقی و چالشی شویم. 

شناسايی موقعيت های چالش برانگيز
هنگامی که لحظات مهم را شناسایی کردید، کاری که باید انجام دهید، این است 
هدف  را  آن ها  تمرین ها  این  در  می توانید  که  چالش برانگیزی  موقعیت های  که 
یان،  نظر  از  قرار دهید.  از آن مهارت کسب کنید، مورد شناسایی  و  قرار دهید 
چهارچوب بندی این موقعیت ها به عنوان تمرین، می تواند ریسک آن ها را کاهش 
دهد و سبب افزایش انگیزه برای اجرای آن شود. در پی هر تالش، او در خود یک 
اثرگذاری و استرسش را مطرح می کرد. در طول  پرسش فکری در مورد میزان 
زمان او دریافت که اولین تالش موفقیت آمیز بود و دومی کمی افت داشت. این 

کار به او انگیزة ادامه دادن این کار و کسب شایستگی در مرحلة بعد را می داد. او 
مراقب بود که در اولین تالش خود دچار غرور نشود و تالش خود را آخرین مرحله 
نداند. او کار خود را با به چالش کشیدن مدیران دیگر شرکت ها که در بازپرداخت 
را در مورد  نگرانی هایش  آن  از  بودند، شروع کرد. پس  هزینه هایشان دیر کرده 
تمایالت و خواسته هایی که در مورد آن ها استرس داشت، مورد بررسی قرار داد. 

مهارت های مجزاست. می توان روی  تمرکز روی  تعمدی،  تمرین  عناصر  از  یکی 
مهارتی چون مکالمه تمرکز کرد و سپس مهارت برقراری ارتباط را در دستور کار 
قرار داد. می توان در مهارت مکالمه یا ارتباط، باب صحبت را به صورت عمدی با 
فردی باز کرد و از نقاط ضعف خود آگاه شد و سعی در برطرف کردن آن کرد. 
شاید در گام اول نیاز باشد که حرف هایتان را روی کاغذ بنویسید و آن ها را با 
خود تکرار کنید تا به اعتمادبه نفس برسید، اما درنهایت در این کار به سهولت و 

اثربخشی می رسید. 

توسعۀ ظرفيت های هيجانی
شامل  دارید،  قوت  به  ضعف  نقاط  تبدیل  برای  که  برنامه ای  شوید  مطمئن 
هر  کنار  در  که  ناخواسته ای  احساسات  مدیریت  برای  مهارت هایی  توسعة 
راه  آن  از  کردن  فرار  یا  حس  این  از  ترسیدن  باشد.  نیز  دارد  وجود  ضعفی 
آن قدر  و  شوید  روبه رو  ناخوشایند  احساس  این  با  باید  بلکه  نیست،  مقابله 
عمل  به  جلوگیری  حس ها  این  مجدد  بروز  از  که  کنید  تقویت  را  رفتارتان 
به  بد می توانند  تاکتیک ها، حس های  این  انجام  دنبال  به  بدانید که  باید  آید. 
به  وابسته  که  است  فرمولی  این  و  شوند  تبدیل  لذت بخش  و  حس های خوب 
تمرین و کسب مهارت در شناسایی موقعیت های حساس است. شما می توانید 
عادات و رفتارهای محدودکننده کارتان را تغییر دهید، به شرطی که به دنبال 
شناسایی فرصت ها و کشف آن ها برای تمرین تعمدی و ایجاد مهارت در مورد 
با  و  بزنید  پا  ترس پشت  به  باشید.  پیشرفتتان  راه  در  احساسی  موانع  بررسی 
اعتمادی دوچندان به راه خود اعتماد داشته باشید و از شکست ها و ضعف ها 

بسازید.  فرصت 

قبلازاینکهپستومقاممدیریتیراقبولکنید،
درمورداولویتهاومهارتهاییکهبرایپذیرش

آننقشبایدبیاموزید،سوالبپرسید.هنگامیکهبه
منصبمدیریترسیدید،همیشهزمانیرابهبخش

تحقیقوتوسعهواهدافاستراتژیک،فلسفهها،
رویکردهاوفرهنگشرکتاختصاصدهید

بیشترنقاطمثبتومنفیمادوروییکسکه
هستندکههرباربستهبهشرایطیکرویآنپدیدار
میشود.خیلیوقتهاهماننقطهضعفهایما
میشوندنقاطقوت.مامیخواهیمکهنقطهضعفها
رادرخودازبینببریم،درصورتیکههمهاشدو
روییکسکهاست.مسئلهایناستکهبگردیمو
درخودمانرویقوترابیشترپیداکنیم
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کارمندانباانگیزهنهتنهاسختترکارمیکنند،بلکهعملکردبهترینیز
دارند.کارفرماهاییکهعالقهدارندبهتریننتایجراازعملکردکارکنانشان
بهدستآورند،بایدآنهاراتشویقکنند.امابیشترکارفرماهاسرشان
شلوغاستواینمسئولیتبیشتربرعهدۀبخشمدیریتمنابعانسانی
یکشرکتاستکهچنینانگیزههاییراپیداکردهواجراکنند.براساس
مطالعاتصورتگرفته،بیشازنیمیازمدیرانمنابعانسانینگراناین
هستندکهبهترینکارمندانشاندرپایانهرسالآنهاراترککنندو
اینترسبیموردینیست،زیراافرادحرفهایوجوانبهطورمداومدر
پیفرصتهاییهستندکهامکانرشدحرفهایدرمشاغلشانرافراهم
میکند.اینبهاینمعناستکهسازمانهاییکههنوزبهدنبالاجرای
استراتژیهاوراههاییهستندکهبهکارمندانشانانگیزهدهند،بایدبدانند
کهنگهداشتناستعدادهایبرترفقطیکیازمزایایبیشماریاستکه
درجستوجوی است والزم میدهد قرار اختیارشان در برنامهها این

راههاییباشندکهبهآنهاپاداشوانگیزهدهد.
بهعنوانمدیرمنابعانسانییکسازمان،احتماالاینوظیفۀشماخواهد
بودکهراههاییبرایانگیزهبخشیدنبهکارکنانپیداکنیدومسائلزیادی
وجودداردکهبایددربارهشانفکرکنید،امامهمایناستکهمتمرکزو
واقعبینباقیبمانید.همگامبودنبابودجۀشرکتبسیارضروریاست،
زیرااینتنهاراهیاستکهمیتوانیدازآنطریقاستراتژیهایتانرادر

بلندمدتادامهدهید.

پياده كردن يک استراتژی انگيزشی
حتی اگر رئیستان این وظیفه را به شما محول کرده باشد 
تا راه کارهایی را برای نگه داشتن کارمندان پیدا کنید، این 
را بدانید که آن ها دالیل قانع کننده ای برای استراتژی هایی که ارائه می دهید، 
را  استراتژی تان  به دقت  باید  که  هستید  شما  این  بنابراین  خواست.  خواهند 
به کارمندان  انگیزه دادن  این دلیل که در زمینة  به  نه فقط  طرح ریزی کنید، 
موفق عمل کنید، بلکه برای این که بتوانید چراغ سبز را نیز از رئیستان دریافت 

کنید.

قدم اول: راه های انگيزه دادن به كارمندان را پيدا كنيد
اولین قانون کسب وکار این است که راه کارهایی را پیدا کنید که در محل کارتان 
قابلیت اجرا شدن داشته باشند. می توانید در بخش دوم این مقاله فهرستی از 
آن ها  سراغ  به  مستقیم  این که  از  قبل  اما  کنید،  پیدا  را  مختلف  پیشنهادهای 

بروید، به این نکات توجه کنید. 
اول از همه، استراتژی یا استراتژی هایی که انتخاب می کنید، باید قابلیت اجرا 
شدن در محل کارتان را داشته باشند. باید نگرش عمومی کارمندان را در این 
زمینه لحاظ کنید و به همان اندازه خواستة مدیریت را در همکاری و مشارکت 

نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر کارمندان شرکت پیش از این هرگز 
را  آن ها  که  استراتژی ای  کردن  پیاده  فقط  نبودند،  کردن  رقابت  اهل 

مجبور به رقابت با یکدیگر کند، کاری از پیش نخواهد برد. هم چنین 
اگر رئیس یا روسا نیز عالقه ای به گذراندن زمان با کارمندانشان 

کردن  پیاده  برای  دلیلی  دیگر  احتماال  باشند،  نداشته 
منظم  جلسات  برگزاری  نیازمند  که  استراتژی هایی 

هستند، وجود نخواهد داشت. از این رو، برای پیاده 

کردن استراتژی هایی که در ذهن دارید، باید تمام جوانب را در نظر بگیرید.

قدم دوم: هماهنگی با امور مالی
بعد از این که به استراتژی های الزم دست یافتید، باید مطمئن شوید که سازمانتان 
بودجة اجرایشان را دارد. برخی از استراتژی ها باید طوری طرح ریزی شوند که 
با نیازها و بودجة شرکت هم خوانی داشته باشند. در عین حال به خاطر داشته 
هزینه بر  ابتدا کمی  در  می تواند  برنامه ای  اجرای چنین  این که  وجود  با  باشید، 
را  هزینه های شرکت  می تواند  درواقع  که  است  این  حقیقت  اما  برسد،  نظر  به 
کاهش دهد. اگر راه کارهایی که برای انگیزه دادن به کارمندان به کار می گیرید، 
شامل پاداش مالی می شود، باید اطمینان حاصل کنید که شرکت می تواند چنین 
با مدیران مالی دربارة تمام جزئیات  باید  از همین رو  تامین کند و  هزینه ای را 
به گفت وگو بنشینید. هم چنین اگر قرار است پاداشی را برای عملکردی در نظر 
بگیرید، یکی از کارهایی که می توانید انجام دهید، تعریف هدفی است که باید 
به آن دست یابند. اگر شرکت توانایی پرداخت پاداش های بزرگ به کارمندان 
برتر را ندارد، باید یک سیستم پاداش تعریف کنید به این ترتیب که می توانید 
را  انعطاف پذیرتری  کاری  برنامه های  یا  پاره وقت  کار  تشویقی،  مرخصی های 

برایشان در نظر بگیرید. 

قدم سوم: رئيس تان را درگير برنامه كنيد
با وجود این که مهم است رئیس تان را زیاد درگیر ماجرا نکنید، 
اما باید سعی کنید او را متقاعد کنید تا نقشی فعال در این برنامه 

داشته باشد. ایده ای که در پس پیدا کردن راه هایی برای انگیزه 
فرهنگ  یک  ایجاد  دارد،  قرار  کارمندان  به  بخشیدن 

قدرتمند در شرکت است، به این معنا که محل کاری 
هم  که  کاری  محل  بسازید؛  منحصربه فردی 

محبوب کارکنان است و هم از آن ها حمایت 
آوردن  وجود  به  برای  اما  می کند. 

را  مدیریت  باید  محیطی  چنین 
برنامه  این  وارد  به خوبی  نیز 

مشارکتشان  از  و  کنید 
قبول  شوید.  بهره مند 

از  استراتژی ها  این 
جانب رئیس تان 

و حمایت از 
 ، ن ها آ

مديريت
مونا اشرف زاده انگیزه سازی هزینه نیست

سرمایه گذاری است

راهكارهايی برای افزايش انگيزه كاركنان در محيط كار
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باعث می شود کارمندان از این که بخشی از برنامه تان باشند، هیجان زده شوند و این 
مسئله می تواند به یکی از دالیل اصلی انگیزة باالتر آن ها در محیط کار شود. براساس 
مطالعه ای که در کانادا صورت گرفته، تقریبا 60 درصد حرفه ای هایی که از آن ها سوال 
شده کارفرماها چه کاری برای افزایش مشارکت کارکنان می توانند انجام دهند، پاسخ 

داده اند: »کارمندان را به رسمیت بشناسند.«

قدم چهارم: از تيم تان بخواهيد بازخوردشان را بيان كنند
یکی دیگر از نکات مهم در پیاده کردن استراتژی این است که اطالعات کافی در 
اختیار کارمندانتان قرار دهید و آن ها را در فرایند تصمیم گیری مشارکت دهید. 
یک پرسش نامه با سوال های مخصوص طراحی کنید تا به شما کمک کند بفهمید 
اکثریت کارمندانتان چه چیزی را مهم تر می دانند، مایل اند چگونه پاداش دریافت 

کنند و چه عواملی باعث می شود بهره وری شان در کار باالتر برود.
با این بررسی کوتاه از طریق پرسش نامه به نسخة مناسب تری از برنامة اصلی تان 

می رسید، هم چنین می توانید موفقیتتان را تضمین کنید.

پياده سازی ايده های انگيزشی
البته که نباید تنها بر یک استراتژی برای انگیزه بخشیدن به کارکنان استفاده 

کنید، بلکه برای تشویق دیگران به یک رویکرد متعادل نیاز خواهید 
کارمندانتان  از  باید مطمئن شوید که هرکدام  داشت. 

حمایت  تحت  و  بودن  ارزشمند  احساس 
حس  درحالی که  می کند،  گرفتن  قرار 

در  کدامشان  هر  در  نیز  مشارکت 
در  داشت.  خواهد  وجود  مدت  تمام 
پیشنهادها  از  فهرستی  بخش  این 

یعنی  هدفتان  به  دست یابی  برای  را 
انگیزه دادن به کارمندان ارائه می دهیم.

اهداف هفتگی
بیشتر تیم های کاری اهداف ساالنه در نظر می گیرند، اما این سوال مطرح می شود 
را حفظ  انگیزه شان  تا یک سال  است  کارمندان  برای  موثری  روش  این  آیا  که 
انجام  می توانید  که  کاری  شوند؟  بهره مند  پاداش  از  سال  هر  پایان  در  و  کنند 
دهید، این است که  اهداف کوتاه تری را به صورت هفتگی یا ماهانه قرار دهید. 
این اهداف می توانند بخش های کوچکی از هدف بزرگ تری باشند که قصد 
دارید به آن در پایان سال دست یابید. از این رو می توانید پیشنهادهای 
متفاوتی برای تیم کاری تان داشته باشید تا به اهداف هفتگی شان 
دست یابند. می توانید از مدیران بخواهید تا روند کاری را به طور 
موثری به قسمت های کوچک تری تقسیم کنند و برای هر 
یک از این قسمت ها که به نتیجه می رسد، پاداشی مجزا 
در نظر بگیرید. به عنوان مثال اگر تیمتان به اهداف 
صبحانه ای  برایشان  یافت،  دست  کوچک تر 
مفصل در محل کار تدارک ببینید. اگر هدف 
به آن ها  بود، مرخصی تشویقی  بزرگ تر 
بدهید، یا حتی از مدیران بخواهید 
که آن ها را به یک رستوران 
دعوت  شام  برای 

کنند.

انگيزه دادن به صورت انفرادی 
بیشتر استراتژی هایی که در جهت انگیزه بخشیدن به کارکنان مورد استفاده قرار 
می گیرند، درواقع مشوق یک تیم هستند، اما باید راه کاری پیدا کنید تا کارمندان 
حرفه ای تان را به صورت انفرادی تشویق کنید. به این ترتیب است که می توانید 
منتظر نتایج فوق العاده باشید. تعریف کردن اهداف به صورت انفرادی برای هریک 

از کارمندان می تواند آن ها را به کارشان بیش از پیش عالقه مند کند. 
این به آن معنا نیست که به کار تیمی صدمه بزنید، بلکه برعکس باید از آن به عنوان 
بخشی از استراتژی روحیه  بخشیدن به مجموعة تیم استفاده کنید. برای دست یابی 
به چنین هدفی باید تک تک اعضا را بشناسید، باید اهداف شرکت را با آن ها در میان 
بگذارید و به آن ها این احساس را القا کنید که بخشی از این اهداف هستند. به عنوان 
مثال به آن ها توضیح دهید که چگونه می توانند بخش جدایی ناپذیری از اهداف شرکت 
باشند. توجه داشته باشید که سرمایه گذاری روی هریک از کارمندان حرفه ای  هم به 
شرکت برای نگه داشتن این افراد کمک می کند، هم شما دربارة آرزوها و امیدهای 
هریک از آن ها اطالعات کافی کسب کرده اید و در عین حال راه کارهایی را برای کمک 

به آن ها در جهت به سرانجام رساندن اهداف شرکت پیدا کرده اید.

اولويت دادن به تعادل بين زندگی و كار كاركنان
با وجود این که پاداش هایی مثل تهیة بلیت استخر، استفاده از 
خدمات تفریحی، خریدن غذا از یک رستوران خوب و... 
می تواند در اولویت  قرار بگیرد، اما باید بدانید که 
این راه کارها فقط تا حدی می توانند بهره وری 
کارمندان را باالتر ببرند. بنابراین اگر بزرگ ترین 
به  باید  آن هاست،  بهره وری  افزایش  نگرانی تان 
راه کارهای خالقانه تری بیندیشید تا بین زندگی 
و کارشان تعادل برقرار کنید. این تکنیک می تواند شامل 

یک برنامة کاری انعطاف پذیر یا گزینه هایی برای کار نیمه وقت باشد. 

برگزاری جلسات منظم 
معموال مدیران زمانی با کارکنان جلسه می گذارند که بخواهند دربارة کاری که 
به سرانجام نرسیده، صحبت کنند. اما این مسئله می تواند به انگیزه و بهره وری 
کارکنان صدمه بزند. بنابراین این نکتة مهم نباید نادیده گرفته شود که برگزاری 
جلسات منظم با کارکنان برای بررسی اهداف ، صحبت دربارة روند پیشرفت و بحث 
دربارة مشکالتشان می تواند بسیار موثر باشد. عالوه بر این، کارمندان حمایت از 
سوی مدیران را احساس می کنند و ارتباط بین مدیر و کارمند بهبود پیدا می کند. 

برگزاری جلسات منظم برای دریافت بازخورد کارکنان را از دست ندهید.

مشاركت كاركنان در تصميم گيری
یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که برخی مدیران و شرکت ها مرتکب می شوند، این است 
که از کارکنانشان نمی خواهند در فرایند تصمیم گیری مشارکت کنند. اگر کارکنانتان 
را در تصمیم گیری ها مشارکت دهید، شگفت زده خواهید شد، زیرا آن ها بازخوردهای 
سازنده ای در زمینة کار به شما ارائه خواهند داد. عالوه بر این، حس مشارکت بیشتر را 

به آن ها القا می کنید و درنتیجه با کار سخت ترشان مواجه خواهید شد.
ساختن  برای  کارمندان  به  دادن  انگیزه  برای  راه کارهایی  کردن  پیدا  پایان،  در 
این که  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  کسب وکار  یک  در  مثبت  فرهنگی 
ایده های مختلفی داشته باشید کافی نیست، بلکه باید یک برنامة متفکرانه طراحی 

کنید تا امکان اجرای ایده ها و استراتژی هایتان را به طور موفق فراهم کند. 
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1. ترس در بازار
نسبت  است  خطری  زنگ  برجسته،  موسسات  و  سرمایه گذاران  تعداد  افزایش 
وضعیت،  این  هستند،  ثبات  عدم  و  ترلزل  به  رو  سهام،  شاخص های  این که  به 
به خصوص در دوره انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده، قابل احساس بود. 

دالیو« و »ست  از جمله »ری  بر جستة صندوق سرمایه گذاری،  از مدیران  برخی 
کالرمن«، طی چند ماه گذشته، به این موضوع اشاره کرده  بودند. 

به عقیدة بافت، با وجود این که بازار به طور قطع، رو به تنزل و رکود است، اما زمان 
دقیق وقوع آن امکان پذیر نیست. در عین حال، او سرمایه گذاران را تشویق می کند 
تا از این شرایط، به عنوان فرصت استفاده کنند. او قبال به این نکته اشاره کرده 
بود که در بازار سرمایه، باید از افراد حریص ترسید. او در ادامه به این نکات اشاره 
می کند: »در سال پیش  رو، با سراشیبی بازار مواجه خواهیم شد، حتی ترس در 
بازار، همة سهام ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هیچ کس قادر نیست پیش بینی 
کند که این مشکل چه زمانی به وجود خواهد آمد، نه من، نه اقتصاد دانان و نه 

رسانه ها، توانایی این کار را نداریم. 
در طول این دوره بحرانی و هراس انگیز، هرگز نباید دو نکته را فراموش کنید: 
اوال، به عنوان یک سرمایه گذار، ترس را دوست خود بدانید، چون این حالت باعث 
ترس می تواند دشمن  ثانیا،  انجام دهید.  ارزان تری  معامالت  و  می شود خرید ها 
غیر ضروری  و  هنگفت  هزینه های  هر گونه  از  که  سرمایه گذارانی  باشد.  نیز  شما 
اجتناب کرده و برای مدتی در کسب و کار های کم ریسک تر و ایمن تر سرمایه  گذاری 

می کنند، مطمئنا موفق ترند و با مشکالت کمتری رو به رو خواهند شد.«

2. باز خريد سهام
یکی از موضوعات  داغی که طی سال های اخیر، بین شرکت های مختلف دنیا، 
اقتصادی کند و  بوده. رشد  باز خرید سهام  به خود جلب کرده،  را  زیادی  توجه 
کاهش اعتماد به نفس بازار، شرکت ها را بر آن داشته تا مازاد در آمد خود را به 

جای سرمایه گذاری های تجاری، صرف باز خرید سهام کنند. 

توصیه های ساالنه وارن بافت برای سرمایه گذاران
عالوهبرنامههایساالنۀ»وارنبافت«برایسهامدارانبرکشایرهاتاوی،موارد

ارزشمنددیگرینیزوجودداردکهسرمایهگذارانبایدهرسالمطالعهکنند.
»بافت«برایسال2016نامهاینوشت،کههفتۀپیشمنتشرشد.او
درایننامه،بهموضوعاتهمیشگیوموردبحثخوداشارهکرده؛از
عملکردبرکشایرهاتاویوواحدهایعملیاتیآنگرفته،تاچشماندازآیندۀ

ایاالتمتحده،وبهاینترتیب،هیئترئیسۀشرکتهاوسرمایهگذاران
رامخاطبقراردادهاست.

تعدادکلیصفحاتایننامهکمتراز30صفحهاستودرادامه،بهپنج
موردازمهمتریننکاتیکه»بافت«درنامۀخودبرایسهامدارانذکر

کرده،اشارهخواهیمکرد.

سرمايه
ترجمه: الهام مشعوف
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در حالت تئوری، هیچ ایرادی در این کار وجود ندارد، به طوری که  خرید سهام، 
روشی است که شرکت ها به کمک آن می توانند سرمایة سهام داران را به آن ها 
باز پس دهند. عالوه بر این، چنان چه این کار با قیمت مناسب انجام گیرد، سهام 
سهام داران را ارزشمند تر نیز خواهد کرد. اما در عمل، آن طور که بافت در نامة 
این توجه نمی کنند و  به  اغلب  اشاره کرده، شرکت ها  اشاره  به آن  امسال خود 

بدون در  نظر گرفتن قیمت، سهام را باز خرید می کنند.
باز خرید زمانی معنا می دهد که سهام زیر قیمت حقیقی خریده شود. زمانی که 
در  سود  افزایش  با  به سرعت  باقی مانده،  سهام  شود،  رعایت  دستور العمل  این 
قیمت حقیقی، روبه رو خواهد شد. بنابراین این سوال که آیا باز خرید سهام برای 
سهام داران سودمند یا ضرررسان خواهد بود، کامال به قیمت خرید بستگی دارد. 
بنابراین اعالم باز خرید از جانب شرکت ها، هیچ گاه با قیمت های باال صورت نخواهد 
گرفت، زیرا در این صورت هر گونه اقدام به باز خرید، منطقی خواهد شد. به این 

ترتیب قیمت، نقش مهمی در تصمیم گیری مدیران دارد. 

3. مزيت رقابت
شرکتی که در مقایسه با سایر همتایانش در آن صنعت، مزیت رقابتی بیشتری 
دارد، قادر است سهم بازار خود را به طور مداوم وسعت دهد و هم زمان باز گشت 
سرمایة بیشتری را تجربه کند. و هیچ مزیت رقابتی قدرتمند تر از بهره وری نیست. 
شرکتی که با صرف هزینه هایی پایین تر از رقبا اداره می شود، دنیای تجارت را در 

دستان خود خواهد داشت. 
این ویژگی، ارزش و قیمت سایر شرکت ها را پایین می آورد، و بسیاری از مشتریان 
آن ها را به خود جلب کرده و درنهایت سود  و منفعت بیشتری را نصیب آن شرکت 

می کند. 
نام  با  برکشایر هاتاوی  بیمه خودروی  نامه، واحد  این  بافت در  طبق توضیحات 

Geico، ویژگی مزیت رقابتی را به خوبی نشان داده:
بیمة خودرو، از جمله مواردی است که هزینة  زیادی را برای بسیاری از خانواده ها 
در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، این بیمه، بار بسیاری از هزینه ها را از دوش 
خانواده ها کم می کند، و تنها یک سیستم اداری کم هزینه، قادر به انجام این کار 

خواهد بود.
شرکت Geico، از جمله سازمان هایی است که توانسته با هزینة کم، گوی سبقت 
را از سایر شرکت ها برباید. در نتیجه، این کمپانی توانست سال به سال سهم بازار 
بیشتری را از آن خود کند و در پایان سال 2016، تقریبا 12درصد از سهام این 
صنعت را در اختیار گرفت. این میزان، 2.5درصد بیشتر از سال 1995 بود؛ سالی 
که برکشایر، ادارة Geico را بر عهده گرفت. در این بین، تعداد نیروی استخدامی 

آن نیز از 8575 نفر، به 36085 نفر افزایش پیدا کرد.
سرعت رشد Geico در نیمة دوم سال 2016، به شکل قابل توجهی باال رفت. 

افزایش پیدا کرد و در  انتظاری  ضرر مالی صنعت بیمة خودرو، به طور غیر قابل 
این بین برخی از رقبا، عالقة خود را به جذب مشتریان بیشتر از دست دادند. در 
مقابل، Geico در چنین شرایطی، تالش خود را بیشتر کرد. آن ها بر این باور 
بودند که شرایط این گونه باقی نخواهد ماند و آیندة روشنی پیش روی آن ها قرار 

دارد. 

4. مشكالت محاسباتی
یا  بد  تمام موارد غیر معمول  از مدیران می خواهم که در گزارش های خود،  من 
خوبی را که روی ارقام به دست آمده تاثیر گذار بوده، شرح دهند. درنهایت، ارقام 
را  شرکت  آیندة  در آمد  تا  می دهد  ما  به  را  امکان  این  گذشته،  از  به دست آمده 

محاسبه کنیم. 
ما دائما می بینیم که تحلیل گران اقتصادی، از مدیرانی که دائما به دنبال گزارش 
تجارت خیلی غیرقابل  و تمجید می کنند، در حالی که  تعریف  باال هستند،  ارقام 
پیش بینی تر از این است که از مدیران توقع داشته باشیم به طور مداوم از رشد 
سهام شرکت های خود گزارش بدهند. هنگامی که یک مدیر دائما به وال استریت 
آن جا  که  باالیی  ارقام  و  اعداد  دیدن  با  که  نیست  عجیب  باشد،  دوخته  چشم 

می بیند، دچار وسوسه شود و بخواهد به آن ها دست پیدا کند.

5. مدت زمان نگه داری سهام
زمانی که به لیست شرکت های سهامی بزرگ برکشایر هاتاوی، در نامة اخیر بافت 

نگاه می کنیم، غیبت یک شرکت بزرگ به چشم می خورد؛ وال-مارت.
در جلسة ساالنة 2003 برکشایر، از بافت سوال شد که بزرگ ترین اشتباه شما 
در سال های اخیر چه بوده. پاسخ او این بود: »وال-مارت.« او در ادامه توضیح 
داد: »من تصمیم گرفتم تا 100 میلیون سهم از وال-مارت را به قیمت 23 دالر 
خریداری کنم. ما بخش کوچکی از آن را خریداری کردیم، و تصور می کردیم که 
هزینة آن نیز کم کم به ما باز گردد. اما بر خالف تصور ما، این خرید تا امروز برای 

ما، حدود 10 میلیارد دالر هزینه در  پی داشته است.«
دو سال بعد، در سال 2005، بافت سعی کرد با ایجاد فروشگاه های خرده فروشی 
که محصوالت خود را زیر قیمت بازار می فروشند، از این وضعیت نجات پیدا کند. 

تا سال 2016، سهام برکشایر در وال-مارت، نزدیک به شش میلیارد دالر بود.
داشته.  نگه  را  بافت هم چنان سهام خود  چرا  که  بودند  متعجب  سرمایه گذاران 
زمانی که از او پرسیدند تا کی قرار است مقدار مشخصی از سهام را نگه دارد و 
نفروشد، او پاسخ داد: »برای همیشه.« او می گوید: »ما تعدادی سهم داریم و تا 
وقتی توجه ها به طور صددرصد متوجه آن ها نشده باشد، عالقه ای به فروش آن ها 
نخواهیم داشت. ما از فروش پشتوانه های خود استقبال خواهیم کرد، اگر چه در 

حال حاضر فروش این سهام، بعید به نظر می رسد.« 

شرکتیکهدرمقایسهباسایرهمتایانشدرآنصنعت،مزیترقابتی
بیشتریدارد،قادراستسهمبازارخودرابهطورمداوموسعتدهدو
همزمانبازگشتسرمایۀبیشتریراتجربهکند.وهیچمزیترقابتی
قدرتمندترازبهرهورینیست.شرکتیکهباصرفهزینههاییپایینتراز
رقباادارهمیشود،دنیایتجارترادردستانخودخواهدداشت
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آمد نوبهار 
همین که یک قدم از بهمن ماه آن طرف تر می رویم، کم کم بوی عید به مشاممان 
می رسد. از همان ابتدای ماه، به فکر مراسم استقبال از عید می افتیم؛ البته بیشتر 
خانم ها. بعضی ها که کارهایشان را دقیقه 90 انجام می دهند، بوی عید را حس 
نمی کنند، یا اگر هم حس کنند، فایده ای ندارد و دیر شده و تمام کارها برای 
هفته آخر و بلکه روز آخر می ماند. ولی حیف است این جشن زیبا را یکهو و 
بی مقدمه برویم سراغش. بهتر است زودتر به فکر انجام دادن مراسم خاص آن 
باشیم تا در روزهای پایانی استرس نگیریم. در اولین مرحله، هر خانواده ای از 
تمامی کارهایی که می خواهد انجام دهد، یک لیست تهیه می کند. در مرحله دوم 
به لیست -که احتماال بلندباال هم است- نگاه می کند. در این مرحله آدم ها به دو 
دسته تقسیم می شوند: آن ها که منفی نگر هستند، یک آه بسیار بلند می کشند، 
و آن ها که مثبت اندیش هستند، لبخند می زنند و ته دلشان هم قند آب می شود. 

اول  گروه  اشتباه هستند! چون  در  دو دسته  هر  که  کنم  باید عرض  همین جا 
نیمه پر لیوان را نمی بینند و چشم های مبارکشان روی نیمه خالی لیوان قفل 
شده. گروه دوم هم خیال می کنند خیلی خوش خوشان شان است و همه کارها 

به راحتی درست می شود. 

تكاندن خانه 
می دانم شنیدن این جمله برای مردها سخت است، ولی کاری نمی شود کرد. 
از همان روزهای اول در هر منزلی، بحث خانه تکانی شروع می شود؛ بحثی که 
اهمیتش حتی از صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی هم بیشتر است. سخنران 
اصلی این بحث در بیشتر مواقع خانم ها هستند و تصمیم گیری های مربوط به 
این بخش توسط ایشان انجام می شود. اگر »خانه تکانی« را یک فیلم سینمایی 
در نظر بگیریم، خانم ها فیلمنامه نویس و کارگردان هستند و آقایان هم باید مثل 

بهارنازدارد،مخصوصاماهاولش.ایناستکهبرایآمدنشبایدفرشقرمز
پهنکنیم،خودمانراتروتمیزکنیمولباسنوبپوشیموآمادهاستقبالشویم.
زمستانکولهباربرفیاشرابرمیداردومیرودتاشکوفههارویشاخههاسبز
شوندوزمیننفسبکشد.عیدنوروزرابایدغنیمتبدانیم.دراینشلوغی

روزگاروگمشدندرموبایلوفضایمجازی،وقتخوبیاستبرایاینکه
گوشیهایهوشمندراکناربگذاریموبرویمآشنایاننزدیکوصمیمیرا
ببینیموبغلشانکنیموبگوییمکهزندگیهمینلبخندهایشیرینکنارهم

است.بهارهمیننزدیکیهاست.پسبهتراستبرویمبهاستقبالش.

خانواده و  مجله فرهنگ 
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یک بازیگر حرفه ای تمام نکاتی را که همسرانشان روی کاغذ نوشته اند، رعایت 
کنند. البته این نکات چندان هم پیچیده نیست و همه آقایان از آن اطالع دارند. 
بعضی ها که پول دارند، یک کارگر می آورند و تمام وقت خود را به نظارت روی 
کیفیت شست وشوی دیوارهای خانه توسط کارگر مورد نظر می گذرانند تا مبادا 
نقطه ای به اندازه شست پای چپ مورچه از قلم بیفتد. در این بین بعضی ها که 
عقیده دارند کارگرها خانه را گربه شور می کنند، ترجیح می دهند خودشان این کار 
مهم را انجام دهند. کیفیت خانه تکانی هم به میزان وسواس خانم خانه بستگی 
دارد. بعضی از خانواده ها برای این که گرد و غبار دیوارها گرفته شود، دسته جمعی 
کنار هم می ایستند و دیوار را فوت می کنند، و بعضی دیگر هم هستند که سطل 
بخت برگشته  دیوار  جان  به  سنباده  با  و  می ریزند  دیوار  روی  وایتکس  سطل 
می افتند تا حسابی تمیزش کنند. بعد از دیوارها، نوبت شستن فرش، پرده، لوازم 
خانه و خیلی چیزهای دیگر می شود که هر کدام برای خودشان ماجرایی دارند. 

چیدمان وسایل خانه هم جزو خانه تکانی است. اصال خانه ای 
که چیدمانش عوض نشده، انگار خانه تکانی نشده. در این 

مرحله باید 34 بار مبل و میز تلویزیون و فرش و سایر 
وسایل خانه را جابه جا کنیم تا به مدل مورد نظر که 

احتماال همان مدل اولی است، برسیم. 

پاساژگردی 
خرید لباس نو شگون دارد و هر خانواده ای 

حتی اگر همه  چیز هم داشته باشد، یک 
بدون  جفت جوراب می خرد. اصال عید 

خریدن لباس نو، عید نمی شود. همه 
هم  دست  به  دست  خانواده  اهل 

آن  به  مغازه  این  از  و  می دهند 
مغازه می روند تا لباس عیدشان 

کردن  خرید  بخرند.  را 
سال  پایان  روزهای  در 

لذت بخش است، اما شیوه 
ممکن  کردن  خرید 
است لذت بخش بودن 
کل  به طور  را  خرید 
بعضی ها  کند.  نابود 

برای  بنده،  پدر  مثل 
خریدن یک عدد پیراهن ساده، از تمامی لباس فروشی های منطقه بازدید می کنند 
و تازه وقتی که جنس مورد نظرشان را پیدا کردند، حدود  دو ساعت و نیم بر سر 
قیمت با فروشنده چانه می زنند. اصال این »چانه زدن« برای بسیاری از افراد، از 
خرید کردن مهم تر است. خریدن آجیل هم که یک بحث مفصل دیگر است. به 
قصد خریدن پسته و بادام هندی به مغازه می رویم و بعد از سه ساعت، با چند کیلو 
نخودچی و کشمش و تخمه آفتابگردان بیرون می آییم. البته زیاد مهم نیست؛ مهم 

این است که آجیل خریدیم. در قید و بند رنگارنگ بودن نباشید. 

هفت سين 
شاید بشود خانه تکانی نکرد یا به خرید نرفت، ولی سفره هفت سین را حتما باید 
در همه  دیگر  است. حاال  این سفره، سبزه  مهم ترین سین  چید. می شود گفت 
دست  با  این که  اما  دارد،  وجود  مختلف  شکل های  با  سبزه  نوع  همه  خیابان ها 
خودت سبزه را بکاری، مزه دیگری دارد. البته این بخش نیاز به تمرین و مهارت 
دارد. بعضی ها به جای عدس و گندم، نخودچی می کارند و بعد از یک هفته متوجه 
می شوند که اشتباه شده. گاهی وقت ها هم سبزه را می کاریم، ولی تا روز عید فقط 
نیم سانتی متر باال می آید و مجبور می شویم برویم یکی از همان سبزه های آماده را 
بگیریم. سین های دیگر )سنجد و سیر و سرکه و سماق و سیب و سمنو( زیاد هم 
سخت نیستند، ولی بهتر است زودتر همه این ها را تهیه کنیم، چون ممکن است 
دیر برسیم و به جای سیب سرخ شفاف و تمیز، سیب 
گندیده گیرمان بیاید، یا ته دیگ سمنو به ما برسد. 
ماهی سرخ سفره عید هم برای خودش داستانی 
پنج  می خریم،  عید  از  قبل  هفته  یک  دارد؛ 
دقیقه مانده به لحظه تحویل سال، روی آب 
تنگ شیشه ای یک وری می افتد. می گوییم 
تا ماهی  بعد دو  این طوری شد،  بود  تنها 
هم  روبه روی  ساعت   24 و  می خریم، 
می ایستند و زل می زنند به هم. شما 
که  ببرید  کار  به  را  سعی تان  تمام 
زنده  فروردین  سیزدهم  تا  این ها 
بمانند، بعد ببریدشان جایی رها 

کنید بروند پی زندگی شان. 

حرف آخر 
کنید  فکر  است  ممکن 
استقبال از بهار و انجام 
عید  مراسم  دادن 
سخت  قدری  نوروز 
است، ولی به شیرینی 
بودن  دل چسب  و 
ما  نوروز می ارزد.  عید 

و  می دویم  سال  استرس تمام  و  می کنیم  کار 
داریم که قسط و وام ها سر جا پرداخت شود و خرج خانه جور شود. عید نوروز یک 
وقت استراحت است، مثل زنگ تفریح مدرسه، تا خستگی کل سال را از تن به در 
کنیم. زندگی همین لحظه های کوتاه با هم بودن است، همین چند روز تعطیلی 
زنگ تفریح سال. پس از آن استفاده کنید و طوری بگذرانید که بعد از تعطیلی ها 

ناراحت نباشید که فرصت را از دست داده اید.  
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فناوری
فريد دانش فر 

حاالکهبازارگوشیهایاندرویدداغترازهوایاینروزهاستوهر
برنامه چند گرفتیم تصمیم میشود، ارائه تازهتری برنامههای روز

برایسرگرمیوتفریحمعرفیکنیمتاکنارهمۀبرنامههاییکهبرای
تعطیالتدارید،چنددقیقهایراهمباایناپلیکیشنهابگذرانید.

از کتاب دیجیتال تا جایگزین دابسمش 
معرفی چند برنامه اندرويد برای تعطيالت 

فيديبو 
یکی از مشکالتی که کتاب خوان ها دارند، 
و  خود  با  کتاب  چندین  کردن  حمل 
این طرف و آن طرف بردنشان است. حاال 
نرم افزاری در کشور خودمان ساخته شده 
که کار را نه فقط برای کتاب خوان ها، که 
فیدیبو،  نرم افزار  کرده.  آسان  همه  برای 
را  امکان  این  به شما  برنامه ای است که 
جیب  در  را  کتاب  هزارها  که  می دهد 
خود داشته باشید! کتاب هایی که در این 
برنامه ارائه شده، از برترین ناشران کشور 

است. تعدادی از این آثار رایگان و بعضی دیگر با پرداخت 
هزینه ای بسیار کم قابل تهیه و استفاده است. از امکانات 
مطالعه  حالت  متن،  کردن  رنگ  به  می توان  برنامه  این 
زدن  و عالمت  دیگران  با  نظرات  اشتراک گذاری  در شب، 
آخرین صفحه خوانده شده اشاره کرد. شاید برای بسیاری 
داشته  وصف ناپذیری  لذت  کاغذی  کتاب  زدن  ورق  هنوز 
باشد، اما نمی توان از امکان خواندن صدها کتاب در موبایل 
به همین راحتی گذشت. دانلود این نرم افزار هم از طریق 
برنامة کافه بازار و هم از طریق مراجعه به وب سایت فیدیبو 
برای  آزاد  با شعار »مطالعة  نرم افزار  این  است.  امکان پذیر 

همه، همه وقت، همه جا« کارش را آغاز کرد. 

Madlipz
برنامة  که  پیش  وقت  چند  همین 
دابسمش آمد، کلی سروصدا به پا کرد و 
تقریبا همة ما به نوعی کار کردن با آن 
را تجربه کردیم. برنامه ای که به سرعت و 
به شدت همه گیر شد و پا به برنامه های 
هم  ورزشی  برنامه های  و  تلویزیونی 
گذاشت. در دابسمش شما صدا را داشتید 
را  صدا  خودتان،  از  تصویربرداری  با  و 
همین  به  و  می گذاشتید  تصویر  روی 
می ساختید.  بامزه  کلیپ  یک  راحتی 

حاال برنامة Madlipz کاری عکس دابسمش انجام می دهد؛ 
فیلم،  از  دارد. شما تصویری  به هنر دوبله شباهت  چیزی که 
به  و  برمی دارید  را  انیمیشن  یا یک  تلویزیونی،  برنامة  سریال، 
این که چقدر  جای شخصیت های آن کلیپ صحبت می کنید. 
برمی گردد.  به میزان خالقیتتان  از آب دربیاید،  کارتان خوب 
این امکان در برنامه وجود دارد که تنها جای یک نفر صحبت 
کنید و صدای شخصیت های دیگر باز باشد و شنیده شود. شما 
می توانید کلیپ ساخته شده را برای خودتان ذخیره کنید، یا با 
دوستانتان به اشتراک بگذارید. این برنامه آن قدر جذاب است 
  Madlipz بکنید.  از آن دل  نمی توانید  به همین راحتی  که 

برای سیستم عامل اندروید و آی اواس عرضه شده است. 
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بازی های زیادی برای سیستم عامل اندروید ساخته شده و می شود، اما تنها 
چند بازی انگشت شمار می توانند دل مخاطب را ببرند. بازی ها با گرافیک های 
بازی  یک  میان  این  در  حاال  می شوند.  ارائه  فانتزی  و شخصیت های  باال 
اسرارآمیز هوش و هواس گیمرهای حرفه ای را برده؛  Ballands. این بازی 
تا به حال بیش از هفت میلیون بار دانلود و به یکی از بازی های محبوب 
کاربرها تبدیل شده است. بازی به دلیل گرافیک و ساختار متفاوتش نسبت 

به سایر بازی ها، توجه بسیاری را به خود جلب کرده و توانسته با استفاده 
از تکنیک خاصی، مرموز بودن یک جنگل را به خوبی به کاربر منتقل کند. 
این بازی بعد از موفقیتش، نسخة دومش هم ساخته و عرضه شد. این بازی 
توانسته عنوان جایزة Nordic Indie Sensation در شمال اروپا )سال 
2013(، بهترین بازی اروپا در سال 2012 و هم چنین جایزة SCEE  اروپا 

در سال 2012 را به خود اختصاص دهد. 

Colorfy
مخصوص  که  دفترهایی  با  ما  همة 
رنگ آمیزی هستند، آشناییم. زمانی که بچه 
تا  بودیم  جدیدتر  دفترهای  دنبال  بودیم، 
هنر رنگ آمیزی مان را به رخ پدر و مادرمان 
گذشت  از  پس  می دانم  بعید  بکشیم! 
چندین و چند سال سراغ این دفترها رفته 
خواهرزاده  و  برادرزاده  به خاطر  مگر  باشید؛ 
نام  به  برنامه ای  به تازگی  خودتان!  بچة  یا 
به  شبیه  چیزی  که  شده  ارائه   Colorfy
دارد.  را  کارایی  همان  و  دفترهاست  همان 
بزرگ ساالن  برای  که  تفاوت  این  با  البته 
عرضه شده. شاید در ظاهر به نظر برسد این 

دیگری  چیز  امروز  روان شناسی  علم  اما  بچه هاست،  ویژة  اپلیکیشن 
می گوید. تحقیقات علمی نشان داده هنر و انجام فعالیت های هنری 
و  روحی  آرامش  به  رسیدن  اجتماعی،  تعامالت  و  رفتار  بهبود  باعث 
روانی و هم چنین تقویت خودآگاهی می شود. این برنامه ضمن داشتن 
الگوهای مختلف برای رنگ کردن، کار رنگ آمیزی را با لمس انگشت ها 
روی صفحه آسان تر از همیشه کرده است. در پایان شما می توانید هنر 
خود را در صفحات مجازی مختلف به اشتراک بگذارید. در روزهای 
پراسترس و اضطراب، این برنامه می تواند آرامش را برای شما به همراه 

داشته باشد. 

 jetAudio Plus
تلفن های  از  استفاده  روزها  این 
پخش  دستگاه های  جای  هوشمند 
دلیل  به  اما  گرفته،  را  موسیقی 
کاری  چنین  ویژة  تلفن ها  این که 
ساخته نشده اند، برخی از کاربردهای 
ندارند.  مخاطب ها  برای  را  حرفه ای 
گوش  برای  بسیاری  نرم افزارهای 
عرضه  و  ساخته  موسیقی  به  کردن 
یکی   Jet Audio اما  است،  شده 

برای طرفداران موسیقی است که  نرم افزارهای کامال آشنا  از 
برای شنیدن موسیقی و تماشای  برنامه های مختلفی  سال ها 
پخش  به  باید  نرم افزار  این  ویژگی های  از  کرده.  ارائه  فیلم 
 ogg. . flac. . .wav. . mp3 . فایل های موزیک با پسوندهای
m4a. . mpc. . tta. . wv. . ape. . mod. . spx . و...، بیش 
از 32 نوع اکوالیزر، افکت های Wide. Reverb. X-Bass و 
تغییر سرعت پخش آهنگ اشاره کرد. تنظیمات فراوانی برای 
دوآتشة  طرفداران  مخصوص  که  دارد  وجود  اپلیکیشن  این 
نرم افزار  این  از  به روزشده ای  نسخة  به تازگی  است.  موسیقی 
نسخة  به  نسبت  تازه تری  ویژگی های  دارای  که  شده  عرضه 
قبلی است. برای شنیدن آهنگ مورد عالقه تان با کیفیت باال 

می توانید حساب ویژه ای روی Jet Audio باز کنید. 

Badland
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به نظرت قهرمانی پرسپوليس قطعی شده است؟
این که بگوییم االن قهرمان شدیم، این طور نیست و تا قهرمانی راه بسیاری داریم. 
کادر فنی و بازیکنان می دانند که هفت بازی دیگر مانده و در فوتبال هیچ چیز 
قابل پیش بینی نیست. شاید ما هفت بازی را ببازیم و یک تیم دیگر قهرمان شود، 
اما ما تمام تمرکزمان را برای مسجل شدن قهرمانی می گذاریم و تا آخرین روز 

مسابقات می جنگیم.
فكر می كنی امسال هم مثل سال گذشته آقای گل شوی؟

سال گذشته توانستم با لطف خدا آقای گل شوم، اما به خاطر این که تیم پرسپولیس 
با تفاضل گل و دو گل اختالف قهرمان نشد، اصال به من نچسبید. ان شاءاهلل امسال 
هم بتوانم آقای گل شوم و هم تیم قهرمان شود. فکر کنم هیچ کس هنوز دو بار 
پشت سر هم آقای گل نشده و من امیدوارم که بتوانم این کار را انجام دهم و این 

رکورد را به نام خود ثبت کنم.
صحبت  زديد،  بارسايی ها  شيوه  به  رضاييان  با  كه  پنالتی  دربارۀ 

می كنی؟
هم  بودیم. خیلی  کرده  برنامه ریزی  )بازی سپاهان(  پنالتی  این  روی  قبل  از  ما 
تمرین کرده بودیم. وقتی همه به رختکن می رفتند، من و رامین بدون گلر یا با 
یک گلر جوان تمرین می کردیم، اما از بازیکنان هیچ کس تمرین را ندیده بود و 
خدا را شکر موفق شدیم به آن شکل گل بزنیم. در پنالتی دوم هم مسئله اصال 
به  پنالتی زدنش کمی طول کشید، من هم  نبود، چون خسته هم بودم و  قهر 

صورت نشسته برایش دعا کردم.
 برخی فكر می كنند كه تو خيلی به فكر خودت هستی و می خواهی 

فقط خودت گل بزنی...
برایم تنها موفقیت و سربلندی پرسپولیس اهمیت دارد، اما به خاطر این که فوروارد 
تیم هستم، طبیعتا من باید بیشتر گل بزنم. دوست دارم نفر اول باشم، اما آقای 
پیوس هم برای پرسپولیس خیلی گل زده و زحمت کشیده و از بازیکنان قدیمی 
این تیم است. همین طور به کارم ادامه می دهم و تالشم را می کنم، اما خیلی هم 

برایم زدن رکورد گل زنان پرسپولیس مهم نیست.
موقعيت هم زياد خراب می كنی...

نمی دانم این چه مدی است که انگار قرار است که ما دقیقة یک بازی 3 بر صفر 
جلو باشیم. فوتبال 90 دقیقه است، همان طور که رئال مادرید به الس پالماس 
در دقیقة 86 و90 دو تا گل می زند و بازی مساوی می شود. جذابیت فوتبال به 
همین است و این که ما همه را به مرز سکته رساندیم مسئله ای است که اصال 
قبول ندارم. تماشاگر باید تا دقیقة 90 بازی را ببیند و بعد اظهارنظر کند. این که 
می گویند موقعیت را خراب کردی، قبول ندارم. همة بازیکنان بزرگ جهان هم در 
هر بازی دو یا سه موقعیت را خراب می کنند. اگر هر توپی سمت دروازه بیاید، به 

گل بدل شود، هندبال است و دیگر فوتبال نیست.
شكست در دربی روی تو و ساير هم تيمی هايت اثر نگذاشته است؟

همة ما می دانیم که شهرآورد بازی بزرگ و مهمی است، اما تا به حال بعد از باخت 
در شهرآورد به آن فکر نکرده ام. ما با اختالف صدر جدول هستیم و اصال این بازی 
مهم نیست. شهرآورد هم یک بازی است که 3 امتیاز دارد، مثل باقی بازی ها، و 
همین که ما قهرمان شویم، مطمئن باشید که هواداران از ما راضی خواهند بود و 

این فصل را با لذت پایان خواهند داد.
نظرت دربارۀ سروش رفيعی و حضورش در پرسپوليس چيست؟

در این که سروش رفیعی یک بازیکن بزرگ و خوب است، شکی نیست و من هم 
فوتبالش را خیلی دوست دارم و با هم خیلی دوست هستیم. تیم ما نیم فصل 
اول هم همین طور بازی می کرد. با اضافه شدن سروش باز به همان شکل بازی 
می کنیم و فقط یک جابه جایی در تیم شده است. فکر کنم سروش توانسته کمک 
خوبی به تیم بکند، ولی نیم فصل اول با محسن مسلمان هم تیم همین روند را 
داشت و هر دو برای تیم مفید و خوب هستند و هر تیمی آرزوی داشتن بازیکنانی 

مثل سروش و محسن را دارد.
فكر می كنی در پايان فصل آقای گل شوی؟

با صحبت هایی که با بچه ها داشتم و در ذهن خودم هم به این فکر می کنم، از 
همان نیم فصل دوم این طور بوده که به دنبال گل زنی بودم و می خواستم یک 
گل یک گل به ساسان برسم و مطمئنا به آقای گلی فکر می کنم. االن هم شرایط 
خوب است و اگر آقای گل شدم، چه بهتر و اگر هم نشدم، مهم موفقیت تیم و 

اولویت همة ما قهرمانی پرسپولیس است و امیدوارم به آن برسیم.

آمار پنالتی باثبت4گلزدهو2 اخیر مهدیطارمیکهطیهفتههای
خوبیازخودبهجاگذاشته،چشمهاراخیرهکردهاست.اوامسالامیدوار

استبتواندهمآقایگلشودوهماینکهباپرسپولیسبهقهرمانیلیگ
برتربرسد.

صحبت های جالب مهدی طارمی، مهاجم پرسپوليس

ورزشی
ساالر عليخواه
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از نظر بدنی كه آماده به نظر می رسی...
آماده ام، اما تیم از نظر روحی در شرایط خوبی نیست.

به خاطر مشكالت مالی؟
به هرحال ما هم روی این مبالغی که قرار است از باشگاه دریافت کنیم، حساب 
این  امیدوارم  ولی  نیستم،  مطلع  کار  چون  و  چند  از  خیلی  من  البته  کرده ایم. 

مشکل هرچه زودتر حل وفصل شود.
پس بحث اعتصاب و اين مسائل در كار است؟

اعتصاب که نه! خوش بختانه کاپیتان تیم و بزرگ ترها پی گیر این مسائل هستند 
و از همه مهم تر خود علی آقاست که با جدیت دنبال کار ماست و می داند اوضاع 
قرار  اگر  و  نگرفتیم  پولی  نفت هیچ  از  دو سال گذشته  ما طی  است.  ما خراب 
باشد در استقالل هم به همان وضعیت دچار شویم، شرایط برایمان خیلی سخت 

می شود.
چرا با سياه جامگان ته جدولی مساوی كرديد؟

فکر می کنم به خاطر خستگی تیم بود. حدود 10، 15 روز در سفر بودیم. از تهران 
به اصفهان و از اصفهان به تهران و دبی و مسقط... با این همه بچه ها خیلی مقابل 

سیاه جامگان خوب بازی کردند، ولی آن ها 11 نفری دفاع می کردند.
چرا تعويض شدی؟

فکر کنم یعقوب آمد که تیم هجومی تر کار کند.
در ليگ قهرمانان آسيا و مقابل االهلی روی گل اول توپ را اشتباه 

دفع كردی...
اما از بس زمین خیس بود و چمن هم کوتاه، وقتی  من توپ را قشنگ دیدم، 
توپ زمین خورد، سرعت گرفت و به هوا بلند شد و به جای آن که روی استوکم 

برخورد کند، با کف آن برخورد داشت، وگرنه توپ از باالی دروازه بیرون می رفت. 
ما وقتی با نفت مقابل همین االهلی بازی کردیم، آن ها درست به همین شکل به 
ما گل زده بودند. من در آن بازی عالی کار کردم و پاس گل خسرو به ابراهیمی 
را هم برایش ساختم. ولی متاسفانه آن توپ در آن شرایط بدجوری به پایم خورد. 

ان شاءاهلل بازی برگشت جبران می کنم.
از صدای آژيرهای ورزشگاه االهلی حرفی نمی زنی؟

هر زمان صاحب توپ می شدند، صدای آژیر بلند می شد و چراغ های گردان روشن 
می شدند. وضعیت عجیبی بود، ولی می توانستیم شکستشان بدهیم. دو، سه پاس 

عالی به فرشید و برزای دادم که اگر می زدند، بازی را برده بودیم.
ظاهرا بازی با التعاون راحت تر بود؟

اصال این طور نیست! این تصور غلط از کجا درآمد؟ التعاون خیلی به ما فشار آورد. 
تیم فوق العاده مرموز و با حساب و کتابی بود. ما خوب بازی کردیم. فکر کنم هر 

کدام از بچه ها در آن بازی باالی 10 کیلومتر دویدند.
درست است كه می گويند تو هم مشمول سربازی هستی؟

من؟ این اطالعات غلط را چطور منتشر می کنند؟ من سربازی ام را در تیم مقاومت 
پیش  دو، سه سال  را هم  کارتم  دارم.  پایان خدمت  کارت  و  تمام کردم  تهران 

گرفتم.
راستی استقالل هم كه شانس قهرمانی را از دست داد!

قهرمانی استقالل بماند برای فصل بعد. تغییرات زیادی که استقالل داشت، باعث 
شد نیم  فصل اول را از دست بدهیم. اگر سه تا بازی در نیم  فصل اول را می بردیم، 
را  بعد جام  بردیم، سال  را  امسال شهرآورد  بودیم.  قهرمانی  ما هم شانس  االن 

می گیریم.

ورزشی
رسول عسگری

گفت وگو با ميالد زكی پور كه اميد 
به قهرمانی را از دست داده

میالدزکیپوریکیازبازیکنانخوباستقاللتااینجایفصلبودهاست.
البتهاوهممثلسایراعضایتیمازشرایطمالیباشگاهناراضیبهنظر
میرسد،امارسیدگیبهاینموضوعرابهبزرگترهایتیمسپردهاست.

بامیالدزکیپورمدافعاستقاللدربارۀلیگقهرمانانآسیاهمحرفزدیم.
اوگفتسربازیهمرفتهونمیداندچرانامشرابینمشموالنسربازی

اعالمکردهاند.

وضع مالی مان 
خوب نیست
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عجايب سرزمین 

دنیایماپراستازاتفاقهاوحوادثمختلفیکههرلحظهدرنقطهایازاینکرۀخاکیرخمیدهند.رویدادهایعجیبیمیتواند
پیشبیایدکهبهنظرعجیباست،وازطرفیوقتیبهجمعیتهفتیاهشتمیلیاردینگاهمیکنیم،شایدآنقدرهاهمعجیب
نباشد.بهطورمثالشایدشماکلمهاییاجملهایبهزبانبیاوریدودرهمانلحظهشخصدیگریهمهمانجملهراتکرارکند.
اتفاقهایعجیبتریبرویمکهباورکردنشبرایتانراحتنیست،ولیواقعیت عجیبولیواقعی.اینجامیخواهیمسراغ

دارند.پسخودتانرابرایشنیدنرویدادهایغیرممکنیکهپیشآمدهاند،آمادهکنید.

غیرممکن های تصادفی! 
10 اتفاق عجيب و باورنكردنی 

دوقلوهای كامال همسان 
را  برویم و ماجرایی  اول می خواهیم تخت گاز  اتفاق  برای 
تعریف کنیم که از عجیب هم عجیب تر است. دو نوزاد دوقلو 
در ایالت اوهایو در آمریکا به دنیا می آیند، اما پس از تولد از 
هم جدا می شوند و هر کدام زندگی خود را دنبال می کنند، 
بی این که از همدیگر خبر داشته باشند. نام هر دو به شکلی 
تصادفی »جیمز« گذاشته می شود. پس از چند سال، هر دو 
تصمیم می گیرند افسر پلیس شوند. عجیب است، نه؟ این 
تازه ابتدای قضیه است. هر دو نفر با دختری به نام »لیندا« 
آن ها  از  یکی  فرزند،  اولین  تولد  از  بعد  می کنند.  ازدواج 
اسم james alan و دیگری نام james allan را برای 
فرزندش انتخاب می کند. می گویید امکان ندارد، ولی باید 
اضافه کنم که هر دوی آن ها بعدها طالق می گیرند و دوباره 
هر کدام با زنی به نام »بتی« ازدواج می کنند! ماجرای این 

دو نفر در مجلة معروف People در آمریکا منتشر شد. 

خبر از آينده 
ادگار آلن پو، نویسندة معروف آمریکایی که به نوشتن داستان های 
پیم«  آرتور گوردن  نام »روایت  به  ترسناک معروف است، کتابی 
می نویسد و در آن داستان چهار نفر را می گوید که از یک حادثة 
دریایی جان سالم به در می برند و پس از نجات، برای آن که زنده 
بمانند، تصمیم می گیرند یکی از خدمة کشتی را بخورند. داستان 
در  می کند.  جلوه  ترسناک  کمی  واقعیت  در  البته  است،  جذابی 
سال 1844 یک کشتی دچار حادثه می شود و فقط چهار نفر از 
مسافران زنده می مانند. آن ها برای ادامه زندگی تصمیم می گیرند... 

فکر کنم بقیة داستان را می توانید حدس بزنید. 

ستاره ای به نام مارک تواين 
نمی خواهیم بگوییم نویسنده ها عجیب و غریب هستند، یا این که 
پیش گویی بلدند، اما خب این اتفاقی است که رخ داده؛.مارک تواین، 
یکی از بزرگان ادبیات جهان که آثارش را به شکل فیلم یا کارتون 
دیده ایم، در سال 1835 و روزی به دنیا آمد که ستارة دنباله دار 
»هالی« پدیدار شد. این ستاره هر 76 سال یک بار از کنار زمین رد 
می شود. اما نکتة مهم این است که او پیش بینی می کند بار دیگری 
که این ستاره ظاهر می شود، زمان مرگش فرا می رسد. آلبرت بیگلو 
در کتاب زندگی نامة تواین از زبان او نقل کرده: »من در سال 1835 
با دنباله دار هالی به دنیا آمدم. سال دیگر دوباره می آید و انتظار دارم 
من هم با او بروم.« تواین یک روز پس از این که دنباله دار هالی به 

نقطه سمت الراس برسد ، درگذشت. 

زن غرق نشدنی!
وقتی صحبت از خوش بینی و بدبینی می شود، یاد آن مثال معروف 
آن  جای  بعد  به  این  از  شاید  می افتید.  لیوان  خالی  و  پر  نیمة 
مثال، زندگی ویولت جسوپ را تعریف کنید. این خانم پرستار در 
کشتی المپیک حضور داشت که با یک ناو جنگی انگلیسی برخورد 
کرد. او از این حادثه جان سالم به در برد. کشتی تایتانیک را که 
می شناسید. او زمانی هم که تایتانیک با کوه یخ برخورد کرد، در 
کشتی بود، اما از آن جا هم زنده بیرون آمد. باورنکردنی است، نه؟ 
 Britannic ولی جالب تر می شود وقتی بفهمید او سوار کشتی
بود وقتی با مین های دریایی برخورد کرد. بستگی به نوع نگاه شما 
دارد؛ ممکن است بگویید او بدشانس بود، یا خیلی خوش شانس. 
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شباهت عجيب 
فراری،  کارخانة  موسس  معروف.  اشخاص  سراغ  برویم  نیست  بد 
دنیا  از  اوت 1988  در چهاردهم  فراری که  انزو  نام  به  بود  شخصی 
مشهور  ستارة  اوزیل،  مسوت  اتفاق،  این  از  پس  ماه  یک  تنها  رفت. 
حال  در  که  می دانید  باشید،  فوتبال  اهل  اگر  آمد.  دنیا  به  فوتبال، 
حاضر در تیم آرسنال بازی می کند. شاید روی کاغذ و بین کلمه ها 
اما بد نیست نگاهی به چهرة  این دو دیده نشود،  چیز عجیبی بین 

آن ها کنار هم بیندازید. 

پيش بينی كارتونی 
وقتی نامزدهای انتخاباتی دو حزب آمریکا مشخص شدند، با نزدیک 
تخمین ها  حتی  و  کارشناسان  از  بسیاری  رأی گیری،  روز  به  شدن 
آب  از  اشتباه  تمامشان  اما  می گفتند،  کلینتون  هیالری  پیروزی  از 
درآمدند. درحالی که یک سریال کارتونی، 16 سال پیش پیروزی ترامپ 
را پیش بینی کرده بود! در سریال معروف و پرمخاطب »سیمپسون ها« 
آمریکا  جمهوری  ریاست  به  شخصیت ها  از  یکی   ،2000 سال   در 
دونالد  قبلی،  جمهور  رئیس  که  می کند  اشاره  آن جا  در  و  می رسد 
ترامپ بوده. مت گرونینگ، خالق این مجموعة تلویزیونی به روزنامة 
گاردین گفته است: »آن زمان در سال 2000 ما پیش بینی کردیم که 
ترامپ رئیس  جمهور آمریکا می شود، چون او مسخره ترین کسی بود 
که فکر می کردیم بتواند رئیس  جمهور شود. االن هم این گونه است.« 
البته تصویری که در این جا می بینید، مربوط به سال 2015 و بازسازی 

یک تصویر واقعی است. 

نجات هوايی 
بین المللی  و  رقابت های جهانی  برای حضور در  ورزشکارها 
این  از  یکی  می دهند.  انجام  هواپیما  با  زیادی  سفرهای 
ورزشکارها مارتین دی یانگ، دوچرخه سوار هلندی، بود که 
قصد داشت در پرواز 370 هواپیمایی مالزی که ناپدید شد، 
از  پرواز،  از  قبل  ساعت  یک  تنها  اما  باشد.  داشته  حضور 
این تصمیم خود منصرف شد. عجیب است، ولی عجیب تر 
این که او از پرواز 17 هواپیمای مالزی هم که در سال 2014 
با پرواز دیگری  اوکراین سقوط کرد، نجات پیدا کرد و  در 

خودش را به مقصد رساند. 

رئيس جمهورهای هم سرنوشت 
یک بار دیگر برویم سراغ رئیس جمهور آمریکا. البته این بار به اتفاق هایی که برای دو رئیس جمهور 
افتاده نگاه می کنیم. جان اف کندی و آبراهام لینکلن سرنوشتی شبیه هم داشتند. هر دو نفر ترور 
شدند و هر دو در روز جمعه و با شلیک به پشت سر به قتل رسیدند. ترور هر دو پس از یک جشن 
رخ داد )جشن شکرگزاری و جشن عید پاک(. هر دو رئیس جمهور چهار فرزند داشتند و عجیب تر 
این که شخصی به نام جانسون جانشین بعدی آن ها بود. اما یک چیز جالب دربارة این دو موضوع 

منشی هایشان است؛ منشی کندی نامش لینکلن بود و منشی لینکلن نامش جان بود! 

پالک غيب گو! 
جنگ جهانی اول با قتل دوک بزرگ فرانس 
فردیناند در سارایوو و در سال 1914 شروع 
شد. زمانی که او ترور شد، سوار بر ماشینی 
بود که پالکی با شماره A III 118  داشت. 
به نظر چیز عجیبی نیست. بد نیست بدانید 
نوامبر  یازدهم  تاریخ  در  اول  جهانی  جنگ 
به  را  تاریخش  اگر  رسید.  پایان  به   1918
می شود:  بنویسید،  تقویمی  و  عددی  شکل 

 .18/11/11

پدر و پسر 
در زمان ساخت سد هاور، نزدیک به 112 نفر 
جانشان را از دست دادند. در این بین نکتة عجیبی 
است در رابطه با اولین و آخرین نفری که در این 
راه از بین رفتند. جورج تیرنی، نقشه برداری که 
به دنبال پیدا کردن محل مناسب برای ساختن 
این سد بود، در سال 1922 و در رودخانه غرق 
شد. اما آخرین نفری که جانش را از دست داد 
و در سال 1935 درگذشت، پاتریک تیرنی نام 

داشت. پاتریک پسر جورج بود. 
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مهدی شريفی

1. افراد گيرنده
زمانی که دوستان شما شغل یا عشق زندگی شان را از دست می دهند، شما در مقابل 
به حرف هایشان گوش می دهید، آن ها را در آغوش می گیرید و شاید به آن ها یک جعبه 
شکالت هدیه بدهید و در ازای محبتتان، چشم داشتی نخواهید داشت. اما در حالت 
عادی، زمانی  که کسی به ما محبت می کند، ما نیز هنگامی  که همان شخص به محبت 
و توجه ما نیاز دارد، به کمک او خواهیم رفت. در مقابل، گیرنده  ها تمام توجه و عشق 
شما را گرفته و در جواب، چیزی به شما نخواهند داد، که همین موضوع باعث می شود 
طرف مقابل از لحاظ عاطفی ضربه خورده و کل رابطه دوستانه شما را تحت تاثیر قرار 

بدهد. بنابراین بهتر است چنین رابطه ای را جایگزین یک رابطه دو طرفه کنید.

2. افراد هميشه شاكی
دوستان منفی  گرا و شاکی ممکن است برای برنامه های تلویزیونی مناسب باشند، اما 
تاثیرات منفی و مخربی بر سالمتی  برای زندگی واقعی خیر. استرس و اضطراب، 
می گذارد و در بلندمدت برای زندگی شما مضر خواهد بود. افرادی وجود دارند که 
از آزردن اطرافیانشان لذت می برند. برای مثال شایعه پراکنی می کنند، یا دائما خود را 
قربانی رفتار نادرست دیگران جلوه می دهند. این دسته از دوستان ممکن است افراد 
سر گرم کننده و خوش مشربی به نظر برسند، اما در واقع، دوستی با آن ها ناراحتی و 
اضطراب شما را افزایش خواهد داد. بنابراین دوستی پیدا کنید که شما را آرام کند، نه 
این که بر مشکالت و اضطراب شما بیفزاید. زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهد صرف 

رفت وآمد با افرادی شود که رابطه و زندگی شما را مسموم می کنند. 

3. تاثير پذيری منفی
روابط  به  نسبت  را  بیشتری  تنگاتنگ، خطر های  و  بسیار صمیمی  روابط دوستانه 
دوستانه معمولی، در پی خواهند داشت. به اعتقاد محققان، این نوع از روابط دوستانه 

می تواند ضربات ناخواسته ای به طرفین وارد کند. طی یک بررسی که میان12 هزار 
فرد صورت گرفت، بیشتر افرادی که دچار مشکل چاقی شده بودند، دوستانی 

داشتند که از اضافه وزن رنج می بردند. بنابراین کارشناسان به 
این نتیجه رسیدند که دوستی با افراد چاق می تواند 

تاثیر گذار  شما  وزن  افزایش  در 
اجتناب  برای  باشد. 

وزن،  اضافه  از 

برنامه های ورزشی و رژیم های غذایی سالمی را برای خود در  نظر بگیرید. یکی از 
بهترین تاثیراتی که دوستان خوب روی شما می گذارند، این است که شما را تشویق 

کنند که عادات سالمی را در پیش بگیرید.

4. دوستان هميشه نيازمند
اگر با افرادی معاشرت می کنید که در کنار آن ها خوشحالید، عالقه مندی های یکسانی 
دارید و گفت وگو با آن ها برای شما سازنده است، افراد مناسبی برای دوستی هستند. 
اما اگر با دوستانی وقت می گذرانید که احساس می کنید به حضور شما نیاز دارند، 
مراقب باشید. عده ای از کمک به دیگران لذت می برند و با این کار، حس بهتری پیدا 
می کنند. اما اگر این حالت از حد تعادل عبور کند، خطرناک خواهد شد. زمانی  که به 
این نتیجه می رسید که بار مسئولیت دیگران روی دوش شماست و آن ها تنها برای 
کم کردن غم ها و ناراحتی هایشان سراغ شما را می گیرند، خود را کنار بکشید و به یاد 

داشته باشید که برای خودتان نیز باید وقت بگذارید.

5. عدم تفاهم در رابطه
روابط دوستانه ای که همیشه با بحث و مجادله همراه است، باعث افزایش افسردگی 
و کاهش عزت نفس می شوند. همین مسئله سالمت روان شما را دچار مشکل خواهد 
کرد. مشکل زمانی عمیق تر می شود که این رابطه نا سالم بین دو دوست صمیمی، زن 
و شوهر، همکاران یا همسایه ها اتفاق بیفتد. بر خالف موارد اجباری مثل همسایه ها، 
شما می توانید تصمیم بگیرید که چه کسی در گروه دوستانتان باشد. افرادی که در 
گروه دوستی ما قرار می گیرند، باید باعث شادی ما شوند و ارتباط با آن ها، معنایی به 

زندگی ما بدهد. 

6. افرادی كه از پشت خنجر می زنند
طبیعتا رابطه ای که با خیانت و عدم اعتماد همراه شود، پایان خواهد یافت، 
مثال هنگامی  که دوست شما رازتان را برمال می کند. دوستانی وجود دارند 
که سعی می کنند با تحقیر یا سرزنش کردن شما در مقابل دیگران، 
رابطه شما با آن ها را بر هم بزنند. این 
نوع دوستی نیز جزو رابطه های 
مسموم به حساب می آیند که 

باید از آن ها اجتناب کرد. 

شش گروه از دوستانی که باید 
رابطه تان را با آن ها به هم بزنید

طی نیوجرسی، دانشگاه روانشناسی دپارتمان رئیس لواندوفسکی، گری
تحقیقاتشبهایننتیجهرسیدهکهمانندیکرابطهعاشقانهمستحکم،دوستان
صمیمینیزخصوصیاتمثبتیکدیگرراجذبخودمیکنند.دوستیهاییکه
بیشترینرضایتوتعهدرانسبتبهآنهاداریم،ازجملهروابطیهستندکهبه

رشدمابهعنوانیکانسانکمکمیکنند.بهگفتهاو،روابطاجتماعیباثبات،
باعثتقویتسیستمدفاعیبدن،کاهشاسترسوحتیافزایشطولعمر
میشود.اماتمامدوستاناینقابلیتراندارند.هفتنوعرابطهدوستانهوجود

داردکهممکناستبهجایمنفعت،بهشماآسیبواردکند.

زندگی سبک 
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ايمان
ایمان  زیستن  شاد  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
زندگی  وارد  را  آرامشی  خدا  به  ایمان  است. 
دارد،  پی  در  آن چه  بدون  شک  که  می کند 

به  نسبت  را  باورمان  وقتی  است.  بودن  شادتر 
خدا قوی تر کنیم، آرامشی در وجودمان پیدا 

می شود که مسائل و مشکالت زندگی را 
کم رنگ تر می کند و نیرویی که ایمان 
به او در وجودمان قرار می دهد، راه 
این  می کند.  هموارتر  برایمان  را 
ویژگی های  از  بسیاری  منشأ  عامل 

شدن  بهتر  جهت  در  که  است  دیگر 
زندگی انسان به کار گرفته می شود. 

اشتياق
خصوصیات  با  افرادی  مشتاق  آدم های 

نظر  از  و  اجتماعی  دوستانه،  سرگرم کننده، 
احساسی برون گرا هستند و با وجود این ویژگی ها 

دور از ذهن نیست که چنین افرادی تمایل دارند 
که  می دهد  نشان  تحقیقات  کنند.  زندگی  شادتر 

زندگی،  از  رضایت  به  منجر  مستقل  به طور  اشتیاق 
شخصیتی،  رشد  کمتر،  منفی  افکار  مثبت،  احساسات 

مشارکت،  زندگی،  در  بودن  هدف دار  خود،  از  رضایت 
ارتباطات، رفتار و دستاوردهای مثبت می شود. 

مشاركت بيشتر
برقرار  آسانی  ارتباط  و  بیایید  کنار  به سادگی  خودتان  با 
از  و  دارند  کمتری  مشارکت  قدرت  که  افرادی  کنید. 
به آسانی  باز می زنند،  فعالیت های مختلف سر  حضور در 
این  معموال  می شوند.  ناامید  و  دستپاچه  خجالت زده، 
افسردگی  به  ابتال  مستعد  و  خجالتی  به شدت  و افراد 
کسانی  افراد،  این  برعکس  هستند.  که اضطراب 
بودن  کمتر  و  دارند  مشارکت  فعالیت ها  ر در  د
بر میان گروه را پس می زنند، استقالل بیشتری دارند، 

پیدا  شخصیتی  رشد  و  هستند  مسلط تر  محیطشان 
را  زندگی شان  مشتاقانه  که  افرادی  مانند  درست  می کنند، 

ادامه می دهند.

سخت كوشی
افراد سخت کوش به دنبال هدف و دستاورد مشخصی هستند، شاید بتوان آن ها 
را دستاوردگرا نامید. این افراد با ویژگی هایی همچون منظم بودن، تاثیرگذاری، 
هدفمندی و شایستگی در فهرست افراد شاد قرار می گیرند. این دسته از 
بلندمدت  اهداف  به  دست یابی  برای  بسیاری  اشتیاق  و  استقامت  افراد 
برنامه ریزی  مثل  ویژگی هایی  ما  اطراف  در  که  کسانی  بنابراین  دارند. 
برای پیش روی، سخت کوشی و متمرکز ماندن روی اهداف در وجودشان 
انجام  به  احسن  نحو  به  را  وظایفشان  معموال  و  دیده می شود  به خوبی 

می رسانند، همان کسانی هستند که شادتر زندگی می کنند.

دلسوزی
فاکتور بعدی که می تواند راز شاد بودن را با خود به همراه داشته 
شفقت،  که  هستید  افرادی  جزو  اگر  است.  دلسوزی  باشد، 
غم خواری و دلسوزی جزو ویژگی های برجسته شما به شمار 
می رود، یعنی شما مهربانی پیشه کرده اید، به دیگران اهمیت 
می دهید، آن چه در زندگی شان می گذرد، برایتان مهم است 
و آن ها را به خوبی درک می کنید. هرچقدر دلسوزتر باشید، 
به همان میزان در زندگی تان شادتر خواهید بود، چراکه 
میزان  همان  به  دیگران،  شادی  و  زندگی  به  اهمیت 

شادی را وارد زندگی خودتان خواهد کرد. 

كنجكاوی هوشمندانه
اگر شما از فکر کردن به مسائل پیچیده لذت 
می برید، به کسب تجربه در زندگی تان اهمیت 
می دهید، درباره مسائل علمی می اندیشید، کتاب های متنوع می خوانید 
از ایده های جدید استقبال می کنید، از آن دسته افرادی هستید که کنجکاوی  و 
عاملی  در عین حال کنجکاوی هوشمندانه  است.  نهفته  در وجودتان  هوشمندانه 
است برای مستقل بودن، مدیریت بر محیط زندگی، رشد شخصیتی، رضایت از خود، 

دست یابی به اهداف و موفقیت را در پی دارد. 
درنهایت، این فاکتورها را می توان از مهم ترین عوامل در شاد بودن و بهتر زندگی 
کردن دانست. البته این عوامل تنها فاکتورهای خوشحالی و شاد بودن نیستند، 
اما در فهرست مهم ترینشان قرار می گیرند. در پایان باز هم این نکته را یادآور 
اگر  یا  نمی بینید،  در خودتان  را  ویژگی ها  این  از  برخی  اگر  که حتی  می شویم 
احساس می کنید باید تقویت شوند، تغییر کلمه ای است که بی شک به ذهنتان 
خطور خواهد کرد. سعی در پرورش و تقویت این ویژگی ها که عواملی برای بهتر 
و شادتر زندگی کردن است، می تواند دیدگاهتان را نسبت به زندگی بهتر کند و 

آرامش بیشتری برایتان به ارمغان بیاورد.  

مونا اشرف زاده

و محققان توسط کردن زندگی شادتر برای بسیاری تحقیقات همواره
پژوهشگرانصورتگرفتهاست.مردمدرهرفرهنگیکهباشند،میخواهند
شادترباشندوباآرامشبیشتریزندگیکنند.اگرمیخواهیدشادباشید،
بهچندینویژگیشخصیتینیازخواهیدداشت،اماخبرخوباینجاست
ازایننداشتهایدیادرآنهااحساس کهحتیاگراینویژگیهاراپیش
ضعفمیکنید،میتوانیدخصوصیاتتانراتغییردهید.درواقعبرایداشتن

حالیخوببهاینویژگیهانیازدارید،ویژگیهاییکهبهعنوانفاکتورهایی
ارزشمندبهشمارمیرود.بهکارگرفتناینویژگیهاباوجودپیچیدگیهای
بشرحتماپیامدهایمثبتیرادرزندگیبههمراهخواهدداشت.اینویژگیها
رابهکارگیریدتاباجنبههایمختلفومثبتآندرزندگیتانمواجهشوید.
شکنداشتهباشیدکهاگربهدرستیآنهارادرخودپرورشدهید،تاثیراتش

رابهخوبیدرزندگیتانمشاهدهخواهیدکرد.

ویژگی هایی که برای 
شاد بودن به آن ها نیاز دارید زندگی سبک 
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عاقبت گرگ زاده گرگ شود
گروهی دزد غارت گر بر سر کوهی در کمینگاهی به 
سر می بردند و سر راه قافله ها را می گرفتند و به قتل 
بودند.  شده  ناامنی  موجب  و  می پرداختند  غارت  و 
مردم از آن ها ترس داشتند و نیروهای ارتش شاه نیز 
نمی توانستند بر آن ها دست یابند، زیرا در پناهگاهی 
استوار در قله کوهی بلند کمین کرده بودند و کسی 
را جرئت رفتن به آن جا نبود. فرماندهان اندیشمند 
درباره  و  نشستند  هم  گرد  به  مشورت  برای  کشور 
دست یابی بر آن دزدان گردنه به مشورت پرداختند و 
گفتند که هر چه زودتر باید از گروه دزدان جلوگیری 
کرد، وگرنه آن ها پایدارتر شده و دیگر نمی توان در 

مقابلشان پایداری کرد.
درختی که اکنون گرفته است پای

به نیروی مردی برآید ز جای
وگر هم چنان روزگاری هلی

به گردونش از بیخ بر نگسلی
سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
سرانجام چنین تصمیم گرفتند که یک نفر از نگهبانان 
با جاسوسی به جست وجوی دزدان بپردازد و اخبار 
آن ها را گزارش کند و هرگاه آنان از کمینگاه خود 
بیرون آمدند، همان گروه از دالورمردان جنگنده را 
به سراغ آن ها بفرستند. همین طرح اجرا شد و گروه 
دزدان شبانه از کمینگاه خود خارج شدند. جاسوس 
بیرون رفتن آن ها را گزارش داد. دالورمردان ورزیده 
دزدان  کمینگاه  نزدیکی های  تا  را  خود  بی درنگ 
رساندند و در آن جا خود را مخفی کردند و به انتظار 

دزدان نشستند.

طولی نکشید که دزدان بازگشتد و آن چه را که غارت 
کرده  بودند، بر زمین نهادند و لباس و اسلحه خود را 
کناری گذاشتند و نشستند. به قدری خسته و کوفته 
بودند که خواب چشمانشان را فراگرفت. همین که 
مقداری از شب گذشت و هوا تاریک شد، دالورمردان 
از کمینگاه برجهیدند و خود را به آن دزدان از همه 
جا بی خبر رساندند. دست یکایک را بر شانه هایشان 
بستند و صبح همه را به نزد شاه بردند. شاه اشاره 
کرد همه را اعدام کنید. در بین دزدان جوانی تازه به 
دوران رسیده وجود داشت. یکی از وزیران شاه تخت 
پادشاه را بوسید و به وساطت جوان پرداخت، اما شاه 

سخن وزیر را نپذیرفت و گفت:
بهتر این است که نسل این دزدان ریشه کن شود.

اما وزیر باز اصرار کرد و خواست پادشاه به این جوان 
را  جوان  این  پذیرفت.  هم  پادشاه  و  بدهد  فرصتی 
در ناز و نعمت پروراند و استادان بزرگی به او درس 
زندگی آموختند و مورد پسند دیگران قرار گرفت و 
پادشاه  برای  خصوصیاتش  و  جوان  از  روز  هر  وزیر 

می گفت و پادشاه می گفت:
عاقبت گرگ زاده گرگ شود

گرچه با آدمی بزرگ شود
اوباش  از  عده ای  و  گذشت  ماجرا  این  از  سال  دو 
تصمیم گرفتند وزیر را بکشند. پسر جوان که دلش 
می خواست خودش به جای وزیر بنشیند، او را کشت 
و به ثروت و مال فراوانی هم رسید. شاه که این ماجرا 

را شنید، گفت:
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی

ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس
باران که در لطافت طبعش خالف نیست

در باغ الله روید و در شورزار خس

زمين شوره سنبل بر نيارد
درو تخم و عمل ضایع مگردان

نکویی با بدان کردن چنان است
که بد کردن به جای نیک مردان

حکایت چهارم از باب اول )سیرت پادشاهان( 
گلستان سعدی

فيل در تاريكی
از  بودند.  ندیده  فیل  اصال  مردمش  که  بود  شهری 
مردم  و  بردند  تاریکی  خانه  به  و  آوردند  فیلی  هند 
را به تماشای آن دعوت کردند. مردم در آن تاریکی 
نمی توانستند فیل را با چشم ببینند. ناچار بودند با 
دست آن را لمس کنند. کسی که دستش به خرطوم 
بزرگ است.  لوله  مانند یک  فیل رسید، گفت: فیل 
دیگری که گوش فیل را با دست گرفت، گفت: فیل 
مثل بادبزن است. یکی بر پای فیل دست کشید و 
پشت  دیگر  کسی  و  است.  ستون  مثل  فیل  گفت: 
فیل را با دست لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند 

تخت خواب است.
گمان  کدام  هر  می شنیدند،  را  فیل  نام  وقتی  آن ها 
می کردند که فیل همان است که تصور کرده اند. فهم 
نیز  و سخنانشان  بود  فیل مختلف  از  آن ها  تصور  و 
متفاوت بود. اگر در آن خانه شمعی می بود، اختالف 
مانند  حسی  ادراک  می رفت.  بین  از  آنان  سخنان 
ادراک کف دست، ناقص و نارساست. نمی توان همه 

چیز را با حس و عقل شناخت.
از دفتر مثنوی

حکایت هایی از سعدی و مولوی 

يت حکا
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بعضی ها می گویند: »از چین آمده!«
 بعضی های دیگر هم می گویند: »نه خیر! چند هزار سال است که خودمان داریمش، 
دلیلش هم مجسمه هایشان از دوره ی هخامنشی و عکس شان روی ظرف و ظروف 

دوره ساسانی!«
 اما هر کدامش که درست باشد، باز هم یک غم پنهان توی صورت ماهی قرمزهای 
کوچولوی توی تنگ هست که دل آدم را ریش می کند. بعضی هایشان هم که کال 
مریض هستند و یکهو آدم می بیند روی آب افتاده اند و هیچی جان ندارند. برای همین 
هم خیلی ها سعی می کنند ماهی قرمز را توی سفره هفت سین شان نگذارند. من هم 
با آن خیلی ها موافقم. چه معنی دارد که ما سال نوی بهاری قشنگ مان را که همه ی 
طبیعت در حال جان گرفتن و زنده شدن است با ناراحتی و غصه و خدای نکرده مرگ 
یک موجود به این کوچکی شروع کنیم؟ اصال اگر خیلی دوست داریم یک ماهی 
جلوی چشم مان باشد چرا خودمان آستین باال نزنیم و یک ماهی بازیافتی نسازیم 
که هم به نجات جان یک ماهی گلی کوچولوی طفلک کمک کرده باشیم هم زباله 

کمتری دور ریخته باشیم؟ چه جوری؟
اینجوری که اول می رویم توی خرده ریزهایی که مامان بعد از خانه تکانی کنار 
خرده  توی  می رویم  بعد  می کنم.  پیدا  خش دار  و  خط  دی  سی  یک  گذاشته 
کاغذهای خودمان چند تکه کاغذ رنگی که الزم هم نیست حتما قرمز باشد پیدا 

می کنیم و چسب و قیچی و مداد و ماژیک هم که روی میز هر بچه خالقی پیدا 
می شود. بعدش چی؟

بعدش ماژیک را بر می داریم و روی سی دی خش دار را پر می کنیم از نیم دایره های 
تو هم، تو هم ریز، شکل پولک ماهی!

 بعد هم اگر کاغذ رنگیمان یک مقوای کلفت است که هیچ، اما اگر یک کاغذ نازک 
باله را با خالقیت خودمان رویش می کشیم و می بُریم. بعد هم  است شکل دم و 
مقوا را می گذاریم روی کاغذ رنگی مان و آن را هم همان شکلی می بریم و به هم 

می چسبانیم.
 بعدترش هم یک تکه از کاغذ رنگی نازک مان را بر می داریم و مثل بادبزن کاغذی هایی 
که همه یمان ساختنش را بلدیم چند تا تای پشت سر هم می زنیم و بعد هم دو تا دایره 

قد سوراخ وسط سی دی می بریم.
 آن کاغذ بادبزنی باله ی پهلوی ماهی کوچولوی تپلی مان است که از وسط سوراخ 
سی دی ردش می کنیم و به طرف دم ماهی تایش می کنیم و بعد هم دو تا دایره را 

می چسبانیم رویش که کسی نفهمد شکم ماهی مان سوراخ بوده است. 
بعدش چی؟ هیچی می گذاریمش یک جا که خوب ببینیمش و یک وقت دل مان 
هوای ماهی گلی توی تنگ نکند. حتی می توانیم از سقف یا باالی در اتاق مان آویزانش 

کنیم. راستی یادم رفت بگویم چشم و دهن هم برایش می گذاریم. 

خرسی و دوستانش اين عكس را موقع جشن سال نو گرفته اند، اما عكس هايشان ده تا فرق با هم دارد می توانی اختالف ها را پيدا كنی؟

ماهی 
گلی های 

رنگین 
کمانی

کودک و نوجوان
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مونا و مانی بسته ی بزرگ عیدیشان را باز کردند و با هم گفتند: »وااای! سه چرخه!«
 داینا دایناسور دوست قدیمی شان، زودی از روی مبل پرید توی سبد سه چرخه. بعد 
هم از پشت پنجره باغچه را نشان شان داد و گفت: »کدومتون میتونه تند تند رانندگی 

کنه و من رو به جنگل ببره؟«
مانی نشست روی سه چرخه و گفت: »من میتونم. سفت بشین که االن تند تند می برمت 

به جنگل.«
مونا دسته های سه چرخه را گرفت و گفت: »نه خیر هم! اگه تند تند بری جریمه ات 

می کنم.«
مانی گفت: »برای چی؟«

مونا گفت: »چون من پلیسم. پلیس ها هم تند تند برو ها را جریمه می کنند.«
داینا دایناسور توی گوش مانی گفت: »الکی می گه. مونا که پلیس نیست.«

مانی تند تند پا زد و رفت. مونا دنبالش دوید و گفت: »جریمه شدی...اندازه ی دو تا 
آب نبات جریمه شدی.«

داینا دایناسور گفت: »من سه تا آب نبات دارم تندتر برو.«
مانی  تندتر پا زد. دانی دایناسور گفت: »تندترتر تندترتر!«

مانی تندترتر تندترتر پا زد. دانی دایناسور گفت: »تند تند تندترتر!«
مانی تند تند تندترتر پا زد. سه چرخه تند تند تندترتر رفت. یکهو گربه سیاهه از 

روی دیوار پرید پایین. مونا گفت: »ایست...ایست....«

آب نبات هايم را بده
نويسنده مريم شجاعی پور

تصويرگر: مريم طهماسبی

کودک و نوجوان
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چرخه  سه  اما  بایستد  می خواست  مانی 
نایستاد. گربه سیاهه میو کرد. مانی پایش 
و  شد  کج  چرخه  سه  زمین.  گذاشت  را 

داینا دایناسور پرت شد  وسط حوض. 
مونا گفت: »دیدی؟ دیدی تصادف کردی؟ 

حاال باید سه تا آب نبات بدی.«
 مانی گفت: »داینا دایناسور! آب نبات هات 

رو بده.«
 داینا دایناسور دستش را برد توی جیبش 
و گفت: »دیدی! دیدی به جای این که من 
پرتم  تند  تند  جنگل،  ببری  تند  تند  رو 
کردی وسط دریا؟ آب نباتام هم آب شد؟ 

حاال باید چهار تا آب نبات بهم بدی!«

به گل بگو آفرين

زهره حيدری شاهی
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يک فنجان چای


