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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

برنامة خیز بزرگ

باران بی امان بهاری در روزهای آغازین فروردین، نوید سالی بارور و شکوفا را همراه داشت؛ سالی که از یک سو سال تولید و اشتغال نام گرفته و از 
این روی می توان به تمرکز بیشتر سیاست گذاران و مجریان بر عامل های مهم محرک رونق و رشد اقتصادی امیدوار بود، و از سوی دیگر، به دلیل 
تحوالت مهمی که در فضای سیاسی و اقتصادی جهان رخ داده و نیز فضای پرتحرکی که به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سیاست 
داخلی کشور پیش بینی می شود، از هم اکنون می توان دشواری پیش رفتن در مسیر را نیز محتمل دانست. آن چه در این فضای سرشار از احتمال 
قطعی است، آن است که هرگونه درنگ برای رسیدن به اهداف اقتصادی در  بنگاه ها، با این امید که فضایی آرام بر اقتصاد حاکم شود، خطایی 
بزرگ به شمار می رود. آن چه قطعی است، لزوم اقدام و عمل است. اگر اقتصاد ایران در سال جدید همان مسیری را بپیماید که در سال گذشته 
داشت، می توان خوش بین بود که با کنترل تورم و سامان دهی بیشتر اقتصاد و ایجاد بهبودی نسبی در عدم تعادل های ساختاری و مزمن، بنگاه ها با 
استفاده از فرصت هایی که در فضای پسابرجام ظهور یافته اند، رشد بهتری را نسبت به سال سپری شده رقم زنند. چنان چه این امر مهم تحقق یابد، 
بازار سرمایه نیز می تواند از رشدی بهتر و رونقی بیشتر برخوردار باشد. هر چند مسئلة مهم وضعیت نگران کنندة بانک ها، به ویژه بانک های بزرگ 
بورسی، ممکن است تا پایان سال به شیوة مطلوبی که انتظار می رود، هم چنان حل نشده باقی بماند، زیرا تاکنون هیچ طرح عملیاتی منسجم، کامل 

و واقع بینانه ای در این خصوص ارائه نشده است. 
     با چنین برآوردی از سال نودوشش، گروه سرمایه گذاری خوارزمی نیز به عنوان یکی از بنگاه های بزرگ و بورسی کشور، که از ترکیب سرمایه گذاری 
متنوعی برخوردار است، مانند هر بنگاه دیگری، باید برنامه های عملیاتی خود را در راستای برنامة راهبردی هفت ساله در مسیر ثروت آفرینی پایدار 
برای نسل ها، به گونه ای تنظیم می کرد که عالوه بر رسیدن به اهداف مندرج در چشم انداز هفت ساله، از سال جدید عبور پیروزمندانه ای داشته و 
نتایجی قابل قبول را برای ذی نفعان خود به بار بیاورد. انتظارهای ذی نفعان باالتر از رسیدن به بازده عادی است و البته فرصت ها محدود و زمان ها 
نیز به غایت کوتاه. و بدین سبب در این راه ناهموار کار بسی دشوار است. چنین واقعیت محتومی، مدیران گروه را به این نتیجه رساند تا برنامه ای 
ویژه برای عبور موفقیت آمیز مورد نظر تدارک ببیند؛ برنامه ای عملیاتی و دقیق تا از سال نودوشش، سالی ماندگار برای تاریخ پرافتخار خوارزمی 
بیافریند. نتیجة این تالش ها برنامه ای با بیست ویک سرفصل بود که در روزهای پایانی اسفندماه گذشته،  نهایی شد و در دسترس مجریان قرار گرفت 

تا با انگیزه ای دوچندان، اراده ای استوار و توکل به عنایات پروردگار بزرگ جهانیان، گام های مهم سال را روشن تر و مشخص تر بردارند. 
     عالوه بر لزوم تکمیل برخی اقدام های مهم برای به پایان رساندن موفق عملکرد سال مالی جاری در پایان خردادماه پیش رو،  که خود یکی 
از فعالیت های بیست ویک گانة پیش گفته است، گام هایی متوازن و مهم نیز در تمامی شئون و بخش های گروه برداشته خواهد شد. در این برنامة 
متوازن که باید به جهشی بزرگ در گروه ثروت آفرینی پایدار منجر شود، رشد بیش از پیش عملکردی شرکت های گروه، بهینه سازی ترکیب سبد 
سرمایه گذاری، توانمندسازی ساختار مالی گروه، تقویت شیوه های مدیریت دارایی ها و نقدینگی،  ارتقای رتبة شفافیت شرکت در بازار سرمایه و 
گسترش فعالیت ها در بورس اوراق بهادار، تقویت روابط سهام داران و ذی نفعان، توسعة فعالیت های بین المللی در شرکت مادر و شرکت های فرعی 
با رویکرد مشخص و تعریف شده، توجه ویژه به صنعت فناوری اطالعات و استفاده از ظرفیت های آن، بهینه سازی ترکیب و کیفیت منابع انسانی و 
سرمایه های فکری در صف و ستاد،  بازبینی و ارتقای مدل های کسب وکار شرکت های فرعی و تعمیق حرکت در مسیر برنامة راهبردی و جبران 
موارد مغفول یا رشدنیافتة آن، ازجمله عناوین کلی اقدام های پراهمیتی است که در حال حاضر در دستور کار تمامی همکاران و مسئوالن واحدهای 
مختلف قرار دارد. در این میان، به سرانجام رساندن تفاهم مربوط به جداول بازنگری شدة پرداخت اقساط خرید نیروگاه منتظرقائم و هم چنین وصول 
مطالبات آن از وزارت نیرو در شرکت توسعة برق و انرژی سپهر و اجرای مراحل بعدی طرح تجاری سازی نیروگاه، تجدید ساختار و بازمهندسی 
عملیات شرکت توسعة ساختمان خوارزمی، گسترش فعالیت های بین المللی و توسعه ای البراتوارهای سینادارو، ورود مفاخر و داده پردازی خوارزمی 
به عرصه های جدید فناوری اطالعات، تکمیل فاز نخست بهره برداری اولیه از معادن طالی صدرجهان، تکمیل پروژه های نیروپارسه و آغاز عملیات 
نیروگاه های جدید در آن بر اساس قراردادها و تفاهم نامه های موجود، اجرای برنامه های جدید مربوط به فعالیت در بازارهای مالی در شرکت های 
توسعة مدیریت سرمایه، آتی نگر و کارگزاری آینده نگر، خروج شرکت تجارت گستران خوارزمی از بحران زیان دهی و هم چنین ورود هلدینگ نفت 
و گاز و پتروشیمی زیما به فاز دوم عملیات تجاری و سرمایه گذاری آن، که سال جاری نخستین سال فعالیت کامل آن به شمار خواهد رفت، خود 

جزئیات سرفصل مستقلی است که در برنامة خیز بزرگ مورد توجه خاص قرار گرفته است. 
     ناگفته پیداست که هرکدام از این برنامه ها، خود جزئیات اجرایی ویژه ای دارد که تحقق کامل آن عالوه بر اراده، همت و تالش منسجم، هدفمند 
و دقیق مدیران و کارکنان گروه، از یک سو مستلزم بهبود فضای کسب وکار کالن کشور، به ویژه بازارهای پول و سرمایه بوده و از سوی دیگر نیازمند 
پشتیبانی هرکدام از ذی نفعان گروه است. ارزیابی سیاست گذاران و مجریان گروه سرمایه گذاری خوارزمی در هفته های آغازین سال آن است که 

رشد دارایی باکیفیت و سود پایدار در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و با عنایات حق، تاریخ پرافتخار دیگری رقم خواهد خورد.
این همه گفتیم لیک اندر بسیچ

بی عنایات خدا هیچیم هیچ         
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

بانکداری
الميرا اكرمی

شفاف سازی؛ 
نسخهء شفابخش 

برای بانک ها و 
بخش خصوصی 

نگاهی به تحوالت نظام بانكی و اثرات آن بر كسب وكارهای داخلی 

ازسال95بانکمرکزیایجادتحوالتیرادرنظامبانکیدردستور
برای بانکها الزام آن شاخصترین نوعی به که داده قرار کار
شفافسازیصورتهایمالیاست.اینشفافسازیمنجربهآن
شدکهوضعیتوخیمبانکهاومشکالتیکهباآندستبهگریبان

هستند،بیشازپیشمشخصشود.
بهطور بانکها مالی صورتهای شفافسازی کارشناسان گفتۀ به
راهحل هر مقدمۀ اما ندارد، تاثیری خصوصی بخش در مستقیم
نجاتیکهبخواهدبرایبانکهاتهیهوتدوینوپیشنهادشود،همین
شفافسازیاست.درواقعصاحبنظرانگرفتاریبخشخصوصی
مقدمۀ معتقدندشفافسازی و میدانند بانکها گرفتاری معلول را
رسیدنبهبرنامۀنجاتبانکهاست.وطبعازمانیکهبانکهانجات
پیداکنندومشکلبانکهاحلشودوبانکهایمابانکهایسالمی
شوند،درآنزمانخدماتدهیوسرویسدهیآنهابهبخشتولید
کمتری هزینۀ و بهتر کیفیت با و میشود بهتر بخشخصوصی و

میتوانندبهاینبخشخدماتدهیکنند.
در بانکی نظام تحوالت که معتقدند کارشناسان حال، همین در
خصوصی بخش برای تا بیفتد اتفاق زمینه سه در باید 69 سال
بخشنامههای رعایت کارشناسان اعتقاد به باشد. تاثیرگذار هم
و خود معوق مطالبات وصول برای بانکها جدیت مرکزی، بانک
به )بهجایوامدهی برایوامدادنبهبخشتولید یافتن رغبت
بخشخدماتوتجارتوسوداگری(ازجملهتحوالتیاستکهباید
آن نتایج و آثار از تابخشخصوصی بدهد رخ بانکی درسیستم
بهرهمندشود.دراینگزارشتحوالتنظامبانکیدرسال69و
تاثیراتآنبربخشخصوصیرادرگفتوگوباکارشناسانمورد

بررسیقراردادهایم.
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لزوم پی گيری مطالبات معوق
آلبرت بغزیان، کارشناس بانکی، در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به این که باید 
بانک ها در سه زمینه متحول شوند، می گوید: اوال در سال 96 بانک ها باید به سراغ 
زیرا  به صورت جدی جمع آوری کنند،  را  این مطالبات  و  بروند  مطالبات معوق 
مطالبات کالن آن ها نسبت به مطالبات خرد، خیلی قابل وصول نبوده است. در 
آن زمان می توانیم بگوییم که نظام بانکی متحول شده و به سراغ وصول قسمتی از 

بدهی هایش رفته و به این ترتیب دست بانک ها برای وام دادن باز خواهد شد.
رعایت  باشد،  داشته  می تواند   96 سال  در  بانکی  نظام  که  را  دیگری  تحول  او 
بخش نامه های بانک مرکزی عنوان می کند و می گوید: به این معنا که بانک ها نرخ 
سود تسهیالت و نرخ سود سپرده را رعایت کنند، نه این که با ترفندهایی هم سود 

سپرده را باالتر ببرند و هم تسهیالت را گران تر بفروشند.
به گفتة بغزیان تحول دیگر این است که بانک ها برای وام دادن به بخش تولید 
رغبت پیدا کنند، نه این که تسهیالت را به بخش خدمات و تجارت و سوداگری 
و از این قبیل پرداخت کنند. به این ترتیب بانک ها می توانند در راستای اشتغال 
باید کل  البته  این زمینه محقق کنند.  و تولید حرکت کنند و خواسته ها را در 

سیستم بانکی این اقدامات را انجام دهند و این موضوع تنها 
مختص به یک یا دو بانک نباشد. 

صورت های  شفاف سازی  مورد  در  بانکی  کارشناس  این 
به  بانک ها  تمام  گذشته  سال  در  می گوید:  بانک ها  مالی 
در  هم  مرکزی  بانک  و  دادند  انجام  را  شفاف سازی  نوعی 
حال حاضر متوجه وضعیت واقعی آن ها شده است، که این 
موضوع به توان نظارتی بانک مرکزی و اجباری که بر هیئت 
مدیرة بانک ها برای تهیة صورت های مالی شفاف وارد کرد، 
و  مرکزی  بانک  عزم  به  موضوع  این  هم چنین  برمی گردد. 
جدیت آن برای پایش مصوبات در سال جاری هم مربوط 

می شود. 

سود بانكی ثابت می ماند
بغزیان در مورد وضعیت نرخ سود بانکی در سال جاری و تاثیر 
آن بر بخش خصوصی هم می گوید: با توجه به این که رابطه ای 

بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم برقرار شده است، اگر نرخ تورم در سال 96 هم چنان 
یک رقمی باقی بماند، لذا نیازی به تغییر نرخ سود بانکی وجود نخواهد داشت، زیرا 
نرخ سود بانکی دستوری است و معموال بانک ها به آن عمل نمی کنند. درهرحال 
اگر تورم مهار شود و در همین حد باقی بماند، نرخ سود بانکی تغییری نخواهد کرد، 
و اگر تورم رو به باال برود، در آن صورت بانک ها برای افزایش نرخ سود توجیه پیدا 
می کنند. بغزیان در عین حال پیش بینی می کند که در سال 96 نرخ سود بانکی در 

همین حد سال 95 باقی بماند.

حل بحران های مالی به روش دولتی كردن بانک های خصوصی
کامران ندری، کارشناس بانکی، در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: با بخش نامه 
بانک ها  مالی  صورت های  شفاف سازی  برای  مرکزی  بانک  که  سخت گیری ای  و 
مشکل  با  واقعا  بانک ها  که  شد  مشخص  و  مستند  واضح،  شفاف،  کامال  داشت، 

مواجه هستند، که البته این مسئله از قبل هم معلوم و مشخص بود. 
ندری با طرح این سوال که با این وضعیت وخیم چگونه می توان مشکالت را حل 
و با آن برخورد کرد، می گوید: تا به حال بانک مرکزی برنامه ای را در این زمینه 
ارائه نکرده است و هر کسی برنامه ای برای این موضوع دارد. بعضی معتقدند که 
باید سهام داران بانک هایی را که وضعیت آن ها بیش از حد خراب است، به طور 

بحران  با  تا  اعالم کرد  به طور کامل دولتی  را  بانک ها  این  و  ید کرد  کامل خلع 
مواجه نشوند. مانند اتفاقی که در اوایل انقالب افتاد و در شرایطی که برای بانک ها 
مشکالتی به وجود آمده بود، دولت انقالبی آن زمان تمام بانک ها را دولتی و ملی 

کرد و به این ترتیب مشکل را حل کرد. 
در عین حال برخی معتقدند که باید مورد به مورد مشکل را حل کرد؛ به این معنا 
که بایستی بعضی از بانک ها را دولتی کرد، برای  برخی دیگر از بانک ها باید طرح 
بهبود نوشت تا سر پا بمانند، بعضی از بانک ها را باید ورشکسته اعالم کرد تا هم 
سهام داران و هم سپرده گذاران در آن بانک ها متضرر شوند و برخی از بانک ها را 

هم باید ادغام کرد.
به گفتة ندری این موارد گمانه زنی هایی است که افراد مختلف دارند، ولی بانک 

مرکزی هنوز در این زمینه برنامه ای ارائه نکرده است.
این کارشناس بانکی با بیان این که در حال حاضر بانک ها بیش از بخش تولید به 
نقدینگی احتیاج دارند، می گوید: در حال حاضر بنگاه های تولیدی دچار کسری 
نقدینگی هستند، اما کسری بانک ها بیشتر از بخش تولید است. در چنین شرایطی 
بانک  نیاز دارند، هر چقدر هم که  از بخش تولید به نقدینگی  که بانک ها بیش 
تولید و  به  این پول  باز هم  مرکزی خلق پول کند، 
بخش خصوصی نمی رسد و صرف حل مشکل خود 
بانک ها می شود و مشکل نقدینگی بنگاه های تولیدی 

مانند سابق ادامه پیدا می کند.

شفاف سازی صورت های مالی؛ الزم ولی 
ناكافی

صورت های  شفاف سازی  وضعیت  مورد  در  ندری 
مالی بانک ها و تاثیر آن بر بخش خصوصی می گوید: 
شفاف سازی صورت های مالی بانک ها به طور مستقیم 
هر  مقدمة  اما  ندارد،  تاثیری  خصوصی  بخش  در 
راه حل نجاتی که بخواهد برای بانک ها تهیه و تدوین 
باید  و  است  شفاف سازی  همین  شود،  پیشنهاد  و 
تا  باشیم  داشته  بانک ها  وضعیت  از  روشنی  تصویر 

بتوانیم راه عالج را پیدا کنیم.
او با تاکید بر این که این شفاف سازی مقدمة رسیدن به برنامة نجات بانک هاست، 
می گوید: طبعا زمانی که بانک ها نجات پیدا کنند و مشکل بانک ها حل شود و 
و سرویس دهی  زمان خدمات دهی  آن  در  سالمی شوند،  بانک های  ما  بانک های 
آن ها به بخش تولید و بخش خصوصی بهتر می شود و با کیفیت بهتر و هزینة 

کمتری می توانند به این بخش خدمات دهی کنند.
توضیح  و  می داند  بانک ها  گرفتاری  معلول  را  خصوصی  بخش  گرفتاری  ندری 
می دهد که هر چند شفاف سازی بانک ها الزم است، ولی کافی نیست، و ما باید 
با بانک هایی که مشکل دارند،  در کشورمان یک برنامه داشته باشیم که بدانیم 
به چه شکل رفتار کنیم و چگونه مشکل را حل کنیم، که تا به حال برنامه ای در 
این زمینه ارائه و پیشنهاد نشده است، و اگر این راه عالج پیدا نشود، شفاف سازی 

صورت های مالی بانک ها هم کار خاصی را از پیش نمی برد.
به گفتة این کارشناس بانکی هر چند که فشار سیاسی برای کاهش نرخ بهرة بانکی 
وجود دارد، ولی وضعیت بانک ها اجازة کاهش نرخ بهره به صورت قابل مالحظه 
را نمی دهد. او در عین حال پیش بینی می کند که در سال 96 نرخ تورم نسبت به 
سال 95 بیشتر خواهد بود، بنابراین این موضوع را بسیار غیرمحتمل می داند که 
بانک ها بتوانند در کوتاه مدت نرخ بهره را کاهش دهند و بخش خصوصی بتواند 

از این موضوع منتفع شود.

وصول  برای  بانک ها  جدیت 
رغبت  و  خود  معوق  مطالبات 

بخش  به  دادن  وام  برای  یافتن  
بخش  به  وام دهی  جای  )به  تولید 

سوداگری(  و  تجارت  و  خدمات 
باید  که  است  تحوالتی  ازجمله 
تا  بدهد  رخ  بانکی  سیستم  در 

آن  نتایج  و  آثار  از  خصوصی  بخش 
شود بهره مند 
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بورس
غزال بابايی

گذار از سال بد بازار سرمايه
میرمعینی، کارشناس بازار بورس، در گفت وگو با خبرنگار ما در مورد وضعیت بازار 
بورس در سال 95 می گوید: در سال گذشته افزایش حجم گردش معامالت و کاهش 
شاخص کل معامالت و هم چنین بسیاری از شاخص هایی که نشان دهندة عملکرد 
بازار سرمایة ایران و بورس اوراق بهادار هستند، عمدتا حاکی از افت عملکرد و بازدهی 
بورس اوراق بهادار و بازار سهام نسبت به سال های قبل، عدم استقبال سرمایه گذاران 

و عدم رضایت فعاالن بازار سرمایه از عملکرد سال 95 بود.
او با تاکید بر این که عوامل بسیار زیادی باعث این عملکرد نامطلوب در سال 95 شد، 
می گوید: در سال گذشته، چه عوامل سیاسی داخلی و چه عوامل بین المللی، هیچ کدام 
پشتیبانی کنندة روند رشد بازار سرمایه نبودند و برخی از اتفاقات ازجمله تنش های 
منطقه ای و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر به انتخاب دونالد ترامپ شد، 
نه تنها باعث رشد بازار سرمایه نشد، بلکه موجب افت بیشتر این بازار شد. در همین 
حال اتفاقات خوب سیاسی هم که انتظار می رفت رخ بدهد، ازجمله کاهش و رفع 

تحریم های بین المللی، افزایش مراودات مالی بین المللی و کاهش تنش های سیاسی و 
بین المللی در سطح منطقه، هیچ کدام اتفاق نیفتاد. 

میرمعینی در مورد عوامل اقتصادی موثر بر بازار بورس در سال گذشته می گوید: در 
سال 95 یکی از عوامل موثر ناموفق بودن طرح کاهش سود نرخ بانکی بود که عمال 
مطابق با برنامه و ترتیبی که متولیان اقتصاد کشور انتظار داشتند، پیش نرفت. در 
ماه های آخر سال 95 حتی نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد و جریانات نقدی خرد 
کشور عمدتا به صورت سپرده در بانک ها بلوکه شدند و به مبادی سرمایه گذاری انتقال 

پیدا نکردند و هدایت نشدند.
به گفتة این کارشناس بورس اختصاص نیافتن بودجه های عمرانیدرحدمطلوب، کندی 
فرایند رفع تحریم های بین المللی کشور و کندی اجرای تفاهم نامه های اقتصادی که 
قبال منعقد شده بود، ازجمله عوامل اقتصادی کالنی بود که در کشور اتفاق افتاد و 

موجب دغدغهء فعاالن اقتصادی و بازار سرمایه شد.
عامل کالنی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، تصمیمات نامعقولی بود که در این بازار 

بازارسرمایهدرحالیسال95راپشتسرگذاشتوواردسالجدیدشدکه
بهاعتقادکارشناسانوتحلیلگران،درسالگذشتهعواملسیاسیداخلیو
عواملبینالمللی،پشتیبانیکنندۀروندرشدبازارسرمایهنبودندوتنشهای
منطقهایوانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،نهتنهاباعثرشدبازارسرمایه
نشد،بلکهموجبافتبیشتراینبازارشد.درهمینحال،کارشناسانبراین
باورندکهموفقنبودنکاهشنرخسودبانکی،اختصاصنیافتنبودجههای
عمرانی،تحریمهایبینالمللیواجرانشدنتفاهمنامههایاقتصادیازجمله

عواملاقتصادیبودکهدرسالگذشتهبربازاربورستاثیرمنفیگذاشت.
بازار برای خوبی راسال کارشناسان،سال96 از برخی درحالیکه اما
بورسپیشبینینمیکنند،برخیدیگرنگاهخوشبینانهتریبهاینبازار
درسالپیشرودارندومعتقدندکهبازاربورسدرسال96چشمانداز
از بادوتن اینگزارشودرگفتوگو نسبتاشفافیخواهدداشت.در
کارشناسانبازاربورس،وضعیتاینبازاردرسالگذشتهوپیشبینی

آنبرایسال96راموردبررسیقراردادهایم.

نگاهی به گذشته و آينده بازار بورس
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سرمایه اتخاذ شد؛ ازجمله توقف نمادهای بانکی و 
شرکت های پیمان کاری و بسیاری از سایر شرکت ها 
که باعث شد امنیت خاطر سرمایه گذار تامین نشود 

و نقدشوندگی بازار تحت تاثیر قرار بگیرد. 
بورس در سال  بازار  میرمعینی در مورد پیش بینی 
در  تحول خاصی  اگر  در سال جدید  96 می گوید: 
سیاست گذاری کالن کشور و مراودات بین المللی رخ 
ندهد، سال 96 بدتر از سال 95 پیش بینی می شود. 
البته تاکنون تحول خاصی را در بودجه و سیاست های 
پولی شاهد نیستیم و فعاالن اقتصادی هم رأسا اقدام 
تا مشخص شدن  اقتصاد کشور  و  نکرده اند  خاصی 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری بالتکلیف مانده است، 
تا ترکیب کابینه مشخص شود و بعد از آن پیش بینی 
و  سیاسی  آیندة  اتفاق افتاده،  تغییرات  با  که  کنند 

اقتصادی کشور به کجا خواهد رسید. 

جريان سازی در بورس با پياده سازی 
سياست های انبساطی

روی  که  دولتی  هر  این که  بر  تاکید  با  میرمعینی 
کار بیاید، نسخه های تسکین دهنده و بهبوددهندة 
سیستم اقتصادی فعلی را خواهد نوشت، می گوید: 
بین المللی و چه در  تعامالت  در سال 96 چه در 
شاهد  حتما  داخلی  مالی  و  پولی  سیاست گذاری 
حوزة  چند  در  تحول  این  و  بود،  خواهیم  تحول 

مختلف اتفاق خواهد افتاد. 
به گفتة این کارشناس این تحوالت عمدتا در سیستم 
پولی و نرخ سود بانکی و ارز و افزایش نقدینگی بیش 
از مقداری که در سال های گذشته بوده است، خواهد 
بود و با این ابزارها به سمت سیاست های انبساطی 
تورم  انتظار  باید  بنابراین  رفت.  خواهیم  اقتصادی 
بیش از سال های گذشته را داشته باشیم و این تورم 
شاید محرک مناسبی برای فعال کردن بخش های 
مختلف اقتصادی ازجمله مسکن و هدایت جریان 
و  باشد  سرمایه  بازار  سمت  به  بانک  از  نقدینگی 
موجب شکل گیری جریان مناسبی در بازار سرمایه 
شود. در این شرایط دولت برای سوق دادن نقدینگی 
بانک ها به سمت بازار سرمایه باید نرخ سود بانکی را 

کاهش دهد.
آن طور که میرمعینی می گوید، حالت دیگر این است 
که بازار سرمایه بخواهد نقش مستقل و موثری در 
اقتصاد بازی کند و با یک برنامة جامع با رویکرد 
چه  کند؛  فعال  نحوی  به  را  سرمایه  بازار  مستقل 
افزایش  و  سرمایه گذار  ورود  مشوق های  لحاظ  به 
تامین مالی آن ها و چه به لحاظ تسهیل در تامین 
مالی و افزایش پذیرش های شرکت ها، بتوانند بازار 
سرمایه را به صورت مستقل جذاب کنند و پول های 
سپرده شده در بانک ها را به سمت بازار سرمایه جذب 

کنند. 

روزهای روشن زير سايۀ انضباط 
اقتصادی

در همین رابطه، علی حیدری، کارشناس بازار بورس، 
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به این که دولت 
روحانی سال 69 را برمبنای اصالح و نوسازی ساختار 
بانکی شروع کرده است، می گوید: اصالح و نوسازی 
ساختار بانکی کاری سخت و با ویژگی خاص است 

به  منجر  می تواند  مدیریت صحیح  در صورت  که 
جلب سرمایة خارجی و شروع رونق اقتصادی مشابه 
دولت اصالحات در ایران باشد. این در حالی است 
که در صورت سر و سامان بخشیدن به گروه بانکی، 
دست یابی به قلة 09 هزار واحد در بورس رویا نیست 

و به واقعیت تبدیل خواهد شد. 
او با تاکید بر این که برای داشتن اقتصاد اول منطقه 
در سال 1404 نیازمند اعتمادسازی و رشد اقتصادی 
حداقل هشت درصدی در سال هستیم، می گوید: 
میان سوالی که ذهن سرمایه گذار داخلی  این  در 
و خارجی را به خود مشغول ساخته، این است که 
بورس تهران به عنوان شاخص اقتصادی آیا می تواند 

مورد اطمینان باشد یا خیر. 
در  ترامپ  از  حضور  ترس  و  نگرانی   95 سال  در 
آمریکا، باعث ایجاد جو روانی و فروش قابل توجهی 

در بازار بورس شد. 
خاصی  نظم  با  روحانی  ائتالفی  دولت  چند  هر 
در  هماهنگی  با  را  خود  اقتصادی  رویدادهای 
ناگفته  اما  می برد،  پیش  خارجی  سیاست های 
پیداست که هیچ دولت نفتی نمی تواند خود را از 

دنیا جدا بداند. 
برای سال  بورس  بورس چشم انداز  این کارشناس 
96 را تا اندازه ای شفاف می داند و می گوید: بودجة 
دولت یک بودجة عمرانی است و هر چند این بودجة 
عمرانی بیشتر شرکت های زیرمجموعة خود دولت 
یا شبه دولتی را شامل می شود، اما درهرحال سبب 
انتظار داشت در نیمة اول  رونق می شود. می توان 
نوسان  به خاطر  دولت  هزینه های  بیشتر  سال 96 
قیمت 50 تا 60 دالری نفت تامین شود، اما با توجه 
انتظار  آمریکا،  در شرکت شل  تکنولوژی  رشد  به 
برای  نفت  ارزش  در  درصدی   10 قیمت  کاهش 
نیمة دوم سال دور از ذهن نیست، هر چند در بازار 
بین المللی شایعاتی برای استخراج نفت 20 دالری 

نیز در حال حاضر وجود دارد. 
حیدری با بیان این که در سال 96 با نگاه خوش بینانه 
میانگین رشد تورم می تواند 12 درصد باشد و همین 
است،  اقتصادی  رکود  چرخ دنده های  روغن  امر 
می گوید: ترامپ و هم قطارانش به خوبی آگاه اند که 
تاثیر زیادی بر صلح جهانی داشته است و  برجام 
از این رو هر نوع گردن کلفتی یا تحریم را به بعد از 

انتخابات ایران موکول خواهند کرد.
او هم زمانی انتخابات ریاست جمهوری با اعالم سود 
رونق  ایجاد  موجب  را  بورسی  شرکت های  مجمع 
خاصی در بورس می داند و می گوید: تا این لحظه 
رقیب جدی برای حسن روحانی به میدان نیامده و 
به همین دلیل بازار بورس با آرامش خاصی در حال 
حرکت است. این در حالی است که نامة روحانی به 
رهبری در عید نوروز، نشان از عزم جدی این دولت 
سیاست های  ادامة  و  اقتصادی  رونق  تحقق  برای 

انضباط اقتصادی در سال های پیش رو است .
سال  درمجموع  بورس،  کارشناس  این  گفتة  به 
به  است،  مناسب  ایران  اقتصاد  و  بورس  برای   69
شرطی که در انتخاب سهم، دقت نظر باالیی بشود 
و  بی محتوا  سایت های  و  کانال ها  به  سهام داران  و 
هیجانی گوش ندهند و از ابزارهای علمی استفاده 

کنند.

حضور فعال خوارزمي در دهمین 
نمايشگاه بورس، بانک و بیمه

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه صبح 
شنبه 26 فروردین 96 طی مراسمی رسمی با حضور دکتر 
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ دکتر محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه؛ دکتر ولی اهلل سیف، رییس 
کل بانک مرکزی؛ عبدالناصر همتی، رییس کل بیمه مرکزی؛ 
دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و 
همچنین مدیران عامل و اعضاي هیات مدیره شرکت هاي 
بورسي از جمله دکتر حجت اله صیدي، مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاري خوارزمي کار خود را آغاز کرد.
اي  غرفه  برپایي  با  نیز  خوارزمي  گذاري  سرمایه  گروه 
مدرن و مجهز به ابزارهاي ارتباطي نوین از جمله نمایشگر 
لمسي دیجیتال که تازه ترین تحوالت مربوط به این گروه 
سرمایه گذاري و شرکت هاي وابسته به آن را در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار مي دهد، در این نمایشگاه حضور فعالي 
دارد. غرفه شرکت سرمایه گذاري خوارزمي به شماره 434 

در سالن 38 نمایشگاه بین المللي واقع شده است.
نمایشگاه  از دهمین  روز  این خبر، در نخستین  پایه  بر 
گذاري  بیمه، کمیته سرمایه  و  بانک  بورس،  بین المللی 
شرکت سرمایه گذاري خوارزمي در محل غرفه با حضور 
شرکت  این  کارشناسان  و  مدیران  معاونان،  مدیرعامل، 
برگزار شد. این کمیته، شنبه ها با حضور افراد یادشده 
در محل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي برگزار مي شود، 
اما این هفته با توجه به برگزاري نمایشگاه بورس، بانک و 

بیمه در غرفه متعلق به این شرکت برگزار شد. 
این خبر همچنین حاکي است،  در روزهاي برگزاري دهمین 
بیمه، مسابقه اي در  و  بانک  بورس،  بین المللی  نمایشگاه 
گذاري  سرمایه  غرفه شرکت  محل  در  سهام  بازار  حوزه 
نمره  برگزار مي شود. کسب کنندگان حداقل  خوارزمي 
اعالم شده از سوي شرکت براي رقابت در مرحله فینال در 
نوبت عصر بار دیگر به سئواالت سخت تري پاسخ مي دهند. 
انتها به سه نفر برتر این مسابقه هدایاي ارزشمندي  در 
اهدا مي شود. بر این اساس، امروز نیز این مسابقه برگزار 
شد و به نفر اول تا سوم به ترتیب 20 هزار ، 5 هزار، و 
افزون  اهدا شد.  عنوان جایزه  به  3 هزار سهم خوارزمي 
بر این،  به هر یک از شرکت کنندگان در مسابقه یادشده 
نیز متناسب با امتیازي که کسب کردند، به عنوان جایزه، 

سهام خوارزمي اعطا شد. 
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له مقا

حجت اله صيدی؛ عضو هيئت علمی دانشگاه و 
مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی 

و   مقاومتی  اقتصاد  به  پرداختن  انکارناپذیر  اهمیت 
نقش عوامل اساسی آن در توسعة کشور و افزایش رفاه 
بر  تاکید  برای  نو  سال  نام گذاری  موجب  اجتماعی،  
که  است،  گردیده  اشتغال  و  تولید  بر  تمرکز  ضرورت 
امر خجسته ای در روزهای آغازین سال به شمار می رود. 
اهمیت تولید که یکی از اثرگذارترین محرک های اشتغال نیز به شمار می رود، 
تا بدان حد است که در ادبیات اقتصادی، برای ارزیابی میزان بزرگی یا کوچکی 
اقتصاد هر کشور و درآمد شهروندان و رفاه آنان، میزان تولید ناخالص داخلی، 
عامل معنی دار برجسته ای به شمار می آید و میزان تولید ناخالص داخلی، چیزی 
نیست جز مجموع ارزش کاالها و خدماتی که طی یک سال در کشوری تولید 
اصلی  مأموریت  و  اولویت  اشتغال،  و  تولید  به  پرداختن  اگر  این رو  از  می شود. 
را  منان  خدای  هم  باید  می گیرد،  قرار  نظام  دست اندرکاران  و  سیاست گذاران 
که  بست،  تدبیر  با  را  اشتر  زانوی  توکل،  از  پس  البته  هم  و  بود  سپاس گزار 

ماموریت پیچیده و دشواری است. 
     از زمانی که اقتصاد مقاومتی در زمرة راهبردهای اصلی کشور به شمار آمده 
و سیاست های کلی آن هم برای افزایش تاب آوری اقتصاد ابالغ شده، مانند هر 
با آن شده  رفتارهای گوناگونی  راهبردی دیگری، در سطوح مختلف،  سیاست 

برنامه ریزی  را  واکنشی  یا  و کنش  اندیشیده  تدبیری  از ظن خود  هر کسی  و 
کرده که مجموعة این رفتارها، گسترة وسیعی از برخوردهای شعاری، سطحی 
و مقطعی تا تدبیرهای ساختاری عمیق و علمی را دربر گرفته است. این البته 
ویژگی هر مفهوم سهل و ممتنعی است که در نگاه اول، ساده به نظر می رسد، اما 
در عمل مشکل هایی می افتد که بدون پیش بینی دقیق آن ها، موفقیت با تردیدی 
اساسی روبه رو می شود.  بدیهی است که رسیدن به آرمان های اقتصاد مقاومتی و 
تحقق عوامل آن که تمامی آن ها، ارکان یک اقتصاد پیشرفته و تاب آور را تشکیل 
می دهند، نیازمند اقدام هایی بنیادین است، که بدون پرداختن به آن ها، ممکن 
است سیاست گذار و مجری در دام سطحی نگری بیفتد و با انحراف توجه از اصل 
به حاشیه، سالی سپری شود و جز باد چیزی در دست نباشد. و از آن جا که یکی 
از این مفاهیم بنیادین، حوزة تولید و اشتغال است، این نوشته عزم آن دارد که 
نور بیشتری بر برخی ابعاد مهم این مفهوم سهل و ممتنع بیفکند تا سیاست گذار 

و مجری با دقتی بیشتر، تحقق شعار مهم سال را عملی سازند. 
     مفهوم »سهل و ممتنع« از ادبیات وارد حوزه های دیگر نظر و عمل شد و 
به غایت ساده و  اما  یا جمله ای است پرمعنی،  از آن، بیت  به طور مجمل،  مراد 
روان که البته گفتن آن ناممکن یا با دشواری همراه است، مانند اشعار سعدی، 
زیرا  است،  آسان  و  سهل  مفهومی  تولید  مفهوم  اشتغال.  مانند  و  تولید  مانند 
یافته های بشر و دستاوردهای بزرگ آن، هیچ گونه ابهامی را برای تحقق آن باقی 
نگذاشته است. از آن جا که تولید امری زمینی و محسوس است، مدل پرداختن 

تولید و اشتغال؛  
سهل و ممتنع در سال اقتصاد مقاومتی
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به آن مدلی روشن و ساده است و بیش از سه رکن اساسی را نیاز ندارد؛ سرمایه، 
کار و ابزار. و  این هر سه مفهوم نیز، هم در متون اقتصادی و هم در عمل در 
حد کمال تعریف و تبیین شده اند و از این روی جای مجادله و چالش کمتری را 
دارند. اما همین مفهوم سادة تولید، به قدری ممتنع است که تاریخ کسب وکار، 
ازجمله در سرزمین ما شواهد فراوان و گران سنگی از پیچیدگی های آن در میدان 
کافی  در 10 سال گذشته  زیان ده  یا  راکد  بنگاه های  به  نگاهی  تنها  دارد.  عمل 
از این روی، تدبیر،  دقت و  است که پی به پیچیدگی و دشواری آن برده شود. 
همتی مضاعف الزم است تا گامی استوار در این راه برداشته شود و در پایان سال، 
اساس تحلیل ها و  بر  به ویژه آن که سال 96،  آید.  نتایجی رضایت بخش حاصل 
پیش بینی های کارشناسی صاحب نظران، به دلیل ظهور عوامل خرد و کالن مهمی 
چون اثر ترامپ بر اقتصاد جهان و بازارهای بین المللی، انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو، قیمت  نفت و سایر کاالهای پایه و هم چنین عدم تعادل های ساختاری 
اقتصاد کشور، مسیر همواری را پیش روی سیاست گذاران و مجریان نخواهد نهاد. 
البته  و  مهم  نکتة  هفت  تا  می شود  تالش  نوشته،  این  در  که  است  بدین سبب 
آغاز سال مطرح  یادآوری جدی تر در  و  بیشتر  تاکید  برای  تنها  بدیع،  نه چندان 
اجرا،  و  انحراف در سیاست گذاری  و  احتمال خطا  از  بتواند قدری  بلکه  تا  شود، 
حتی اگر ناچیز باشد، بکاهد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. از این روی، این 
سطور نه راه حلی جامع ارائه می دهد و نه داعیة نقد و بررسی نظری کاملی دارد. 
تنها برای یادآوری نکاتی مهم قلمی می شود که بر اساس تجارب پیشین، با وجود 

سادگی شان سخت مورد غفلت واقع شده اند. تردیدی 
نیست که توجه به نکات اشاره شده و اقدام در خصوص 
آن ها، هم جنبة کوتاه مدت دارد و هم نیازمند اقداماتی 
اساسی در بلندمدت است و از این روی، در سال جاری 
می توان گام های مهمی برداشت، اما نتیجة کامل را در 

دوره هایی بلندتر به انتظار نشست.  

يک: اشتغال يک متغير مستقل و مجرد نيست.
اشتغال عاملی مستقل نیست،  که بتوان آن را به طور 
یا کاهش داد. اشتغال متغیر وابستة  افزایش  مستقیم 
کارآفرینی و تولید است. نمی توان تولید کاال و خدمات 
آن ها،  تغییرات  به  توجه  بدون  و  داشت  نگه  ثابت  را 
به  راه  تصوری  چنین  داشت.  را  اشتغال  افزایش  عزم 
اشتغال  برای  برنامه ریزی  روی،  این  از  نمی برد.  جایی 
بهره وری  و  تولید  افزایش  برای  برنامه ریزی  گرو  در 
و  کشور   در  جوان  جمعیتی  ساختار  دلیل  به  است. 
اهتمام ویژه ای که برای آموزش جوانان در دانشگاه های 
مختلف صرف شده، هر سال بر تعداد جوانان جویای 
کار افزوده می شود که بر حسب اتفاق، بخش مهمی از 
و دکتری  ارشد  آنان دانش آموختة مقاطع کارشناسی 
انتظارات  مهارت،  و  آموزش  کیفیت  از  فارغ  و  بوده 
باالتری را طرح می کنند. تنها با افزایش تولید کاال و 

خدمات است که می توان به این نیاز پاسخی در خور داد و لذا نهادهای متولی 
اشتغال نیز باید به تحقق افزایش و بهبود تولید یاری رسانند تا هدف ارزشمند 
کار  نیروی  مازاد  با  بنگاه ها  از  بسیاری  اکنون  شود.  محقق  نیز  اشتغال  افزایش 
چشم گیری مواجه اند و لذا نادرست ترین کار، چنان که افتد و دانی، می تواند اصرار 

برای استخدام های بیشتر باشد.  

دو: در توليد، سهم خدمات از كاال كمتر نيست.
بر اساس تصوری دیرین، زمانی که سخن از تولید به میان می آید، بیشتر تصویر 
ارائه می دهد، در ذهن نقش می بندد.  فیزیکی  تولیدی که محصولی  کارخانه ای 

یکی  پیشرفت،  حال  در  حتی  و  پیشرفته  اقتصادهای  تمامی  در  که  صورتی  در 
از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی تولید خدمت،  یا به تعبیر بهتر،  ارائة خدمات 
کمتر  نباشد،  بیشتر  فیزیکی  کاالی  تولید  از  آن  اگر سهم  که  گونه ای  به  است، 
نیست. خدمات مهمی مانند حمل ونقل و ترانزیت، گردشگری، درمان، امور مالی 
و بازرگانی فرامرزی و غیره،  همواره در کشورهایی نظیر ایران، منبع درآمد مهم 
به کارخانه ها و کارگاه ها  به همان میزان که  لذا  بوده اند.  برای کشور  پایداری  و 
اقدام  و  برنامه ریزی  خدمات  بخش  سهم  افزایش  برای  باید  می شود،  پرداخته 
اساسی کرد. توجه صرف به تولید صنعتی و لذا تمرکز صرف بر حوزة صنعت و 
معدن و در اولویت بعدی نهادن مواردی از قبیل نمونه های خدمات پیش گفته، 

اشتباهی اساسی خواهد بود.  

سه: دولت متولی اصلی توليد و اشتغال است، اما تنها متولی نيست.
بخش های  در  و سازمان ها  نهادها  تمامی  منسجم  نیازمند همکاری  تولید،  بهبود 
عمومی و خصوصی است. اگرچه، دولت متولی و متصدی اصلی بهبود تولید است، اما 
تولید بهینه در فضای کسب وکار مناسب رخ می دهد، که مسئولیت قوه های مقننه و 
قضاییه و هم چنین نهادهای خارج از دولت، در بهبود فضای کسب وکار هیچ گاه کمتر 
از دولت نخواهد بود. فضای کسب وکار مساعد، نیاز به تشویق سرمایه گذاری و جذب 
سرمایه ها و شفافیت بیش از پیش مفهوم مهم مالکیت دارد، هم چنان که از میان 
برداشتن موانع تولید و کسب وکار مانند مواردی از قبیل مبارزه با قاچاق و شفافیت 
مالیاتی نیز، امری نیست که قوة مجریه به تنهایی از عهدة 
آن برآید. بدین سبب، نهادها و سازمان ها و بخش های خارج 
از دولت، در کنار مطالبه و پاسخ خواهی از دولت در زمینة 
بایستی  مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  تحقق  و چگونگی  میزان 
به تبیین نقش خود در تحقق این اهداف و تشریح آن نیز 
بپردازند. هم سویی تمامی قوا،  بخش ها و نهادها برای رسیدن 

به تولید و اشتغال مطلوب، ضرورتی انکارناپذیر است.

چهار: بايد از تاسيس بنگاه های جديد پرهيز كرد.
می دهد،  رخ  حوزه  این  در  که  رایجی  خطاهای  ازجملة 
بنگاه ها و کارخانه های فعلی، فرونهاده  اغلب  آن است که 
می شوند و تاسیس بنگاه های جدید، راهی برای رسیدن به 
تولید و به ویژه اشتغال تلقی می گردد. واقعیت آن است که 
به گواهی آمار رسمی، در کشور، هیچ گونه کمبود بنگاهی 
برای پاسخ گویی  اندازة کافی  به  وجود ندارد. هم کارخانه 
هم  و  دارد  وجود  صادراتی  حتی  و  داخلی  نیازهای  به 
تجارت خانه و هم مراکز ارائة خدمات. لذا نباید به اشتباه 
آسان تر  دلیل  به  که  جدید  بنگاه های  بنیان گذاری  رایج 
بودن تاسیس، مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد، پرداخت. 
در این زمینه، کافی است دو امر مهم در مرکز توجه قرار 
و  موجود  بنگاه های  فعالیت های  بهبود  نخست،  گیرند؛ 
سپس، تکمیل طرح های نیمه تمام. اگر تدابیر مسئوالن به 
گونه ای رقم خورد که بنگاه های موجود، چه از نظر میزان تولید و ارائة خدمت و 
چه کیفیت آن ها ارتقا یابند، سهم بزرگی از شعار سال تحقق یافته است. اکنون 
اغلب کارخانه های سیمان، فوالد، کاشی، طرح های عمرانی، شرکت های نرم افزاری 
و سخت افزاری و نظایر آن ها در سطحی به مراتب پایین تر از ظرفیت خود فعالیت 
می کنند. به ظرفیت رساندن این بنگاه ها، اولویتی اساسی برای تحقق اهداف سال 

جاری به شمار  می رود. 

پنج: بهره وری و كيفيت دو عامل اصلی بهبود توليد و اشتغال است. 
سطح پایین بهره وری، به روایت آمارها و تحلیل های رسمی، همواره یکی از عوامل 

به  تولید،  سادة  مفهوم 
تاریخ  که  است  ممتنع  قدری 

سرزمین  در  ازجمله  کسب وکار، 
گران سنگی  و  فراوان  شواهد  ما 
میدان  در  آن  پیچیدگی های  از 

به  نگاهی  تنها  دارد.  عمل 
در  زیان ده  یا  راکد  بنگاه های 

که  است  کافی  گذشته  سال   10
آن  دشواری  و  پیچیدگی  به  پی 
تدبیر،   روی،  این  از  شود.  برده 
الزم  مضاعف  همتی  و  دقت 

راه  این  در  استوار  گامی  تا  است 
سال،  پایان  در  و  شود  برداشته 

حاصل  رضایت بخش  نتایجی 
ید آ

له مقا
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کاهندة توان اقتصاد کشور در دهه های گذشته به شمار آمده است. عدم دست یابی 
به کیفیت مطلوب کاالها و خدمات ارائه شده نیز، عامل دوم اثرگذار در این زمینه 
است، که البته این دو عامل رابطه ای درونی و استوار نیز با یکدیگر دارند. در این 
رابطه نکته ای ظریف وجود دارد که با برنامه ریزی موثری می توان تا حدود زیادی 
به موفقیت دست یافت و آن این که اغلب بنگاه ها از یک سو با مازاد نیروی کار 
مواجه اند و از سوی دیگر از سطح پایین کیفیت و بهره وری رنج می برند، و واقعیت 
آن است که نه می توان در سطحی وسیع به کاهش نیروی کار پرداخت و نه قانون 
بازده نزولی را به حال خود رها کرد. اگر فعالیت های بنگاه ها را بتوان به گونه ای 
برنامه ریزی کرد که هر فرد شاغل در مقابل ساعات کار کمتر، کار باکیفیت تر ارائه 
دهد - مانند فرمولی که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی عمل می شود- تولید 
و اشتغال، بهبودی نسبی در سال جاری خواهند داشت. این عدم تعادل را در سمت 
خود نیروی کار نیز می توان به روشنی مالحظه کرد. کارگران، کارکنان و خانوادة 
آنان، اغلب هم از ساعت کاری باال و عدم برخورداری از اوقات فراغت کافی شکایت 
از اضافه کار و شغل دوم و نظایر آن استقبال  دارند و هم در وضعیتی متضاد، 
می کنند تا معیشت بهتری برای خود و افراد تحت تکفل رقم زنند. نکتة ظریف 
داستان آن است که هم کارفرما ناراضی است، هم کارگر و هم مشتری. و  راه حل 
سادة این معما، همان است که در کشورهای پیشرفته عمل شده و در باال مورد 
اشاره قرار گرفت: از کارگر ساعت کار زیاد و صرفا تعداد تولید بیشتر نخواهیم و به 

جای آن کار باکیفیت تر و بهره وری باالتر طلب کنیم.

مالی،  بازارهای  سامان دهی  بدون  شش: 
دست يابی به اهداف توليد و اشتغال دور از ذهن 

خواهد بود.
را  مالی  بازارهای  کارکردهای  مهم ترین  از  یکی  اگر 
و پس اندازها  از سرمایه ها  اعم  منابع،  بهینة  تخصیص 
بدانیم،  آن چه در سال گذشته بر بازارهای پول و سرمایه 
رفت، با وجود تمام تالش های قابل تقدیری که دولت 
برای اصالحات ساختاری در اقتصاد انجام داد، از منظر 
هدایت سرمایه ها و پس اندازها،  وضعیتی نامطلوب داشت. 
حاکمیت غیررسمی ولی واقعی و به شدت موثر نرخ سود 
اعتبار  از آن چه شورای پول و  باالتر  باال، بسیار  بانکی 
تعیین کرد، مسئلة تخصیص سرمایه ها و پس اندازها را با 
ناکارآمدی شدیدی مواجه کرد. از آن جا که مناسب ترین 
ابزار و مسیر تخصیص بهینة سرمایه، بازار سرمایه است،  

سیاست های مالی کشور برای جذب سرمایه ها در سال گذشته، عمدتا متمرکز بر 
اوراق بدهی و جذب سپرده های بانکی بوده،  که آن هم بیشتر صرف بازپرداخت سود 
سپرده های پیشین و هزینه های بانک ها شد و درنتیجه تعداد بانک هایی که سال 95 
را با سود به پایان رسانده و برای سال جاری نیز پیش بینی سود داشتند، به تعداد 
انگشتان یک دست هم نمی رسد. این عمل، نه تنها سرمایه ای را برای تولید فراهم 
نیاورد، بلکه سرمایه گذاران ترجیح دادند پس اندازهای خود را صرف اوراقی کنند که 
سود تضمین شدة قابل قبولی دارد، ولی ارزش افزوده ای در اقتصاد نمی آفریند. اگرچه 
اوراق بدهی و خزانه و نظایر آن نیز ابزارهایی پیشرفته در هر اقتصادی به شمار 
می روند، اما باید هشیار بود که این ابزارها  از قضا صفرا نیفزایند و مانعی اساسی 
برای تولید و رشد بازار سرمایه به حساب نیایند. در سال جاری، سیاست گذاران 
اقتصاد و نظام بانکی، حتما باید سیاست ها و روش های عمل خود را تغییری اساسی 
دهند، وگرنه دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش تولید و اشتغال، به سختی 

امکان پذیر خواهد بود.   

هفت: اصالحات اساسی در مديريت سازمان ها ضروری است.

اگرچه در مباحث نظری عوامل مختلفی ازجمله، منابع، فناوری، مدیریت و بازار 
را مهم ترین عوامل موفقیت یک سازمان به شمار می آورند، اما امروزه کم نیستند 
صاحب نظرانی که تنها عامل موفقیت سازمان ها را مدیریت و فقط مدیریت می دانند 
و معتقدند که اگر مدیریت کارآمدی بر سازمان حاکم باشد، مسائلی مانند منابع 
و فناوری و بازار نیز حل خواهند شد. اکنون،  نظام مدیریت در کشور از دو ناحیه 
رنجی اساسی می برد. اول: ساختار مدیریت که هم تحت تاثیر ساختار مالکیت است 
و هم فرهنگ سازمانی نادرست. و دوم: ویژگی های کیفی و صالحیت خود مدیران، 
که آن هم بر اهل فن پوشیده نیست. عدم خصوصی سازی واقعی و هم چنین عدم 
استقرار نظام راهبری یا حاکمیت شرکتی، که اکنون در سراسر جهان، تنها مدل 
موفق ادارة سازمان ها، به ویژه در بخش انتفاعی به شمار می آید، موجب پیدایش 
نوعی نگاه غیرحرفه ای به پدیدة مهم مدیریت شده است. به گونه ای که در بسیاری 
اقتصاد دارند، یا مدیران  از بنگاه ها و حتی بنگاه های بزرگی که نقش مهمی در 
ساختارهای  هزارتوی  در  شایسته  مدیران  یا  نشده اند،  گمارده  کار  به  شایسته 
مالکیتی و فشارهای برون سازمانی، قادر به ایفای نقش حرفه ای خود نیستند و به 
دلیل عدم تناسب اختیارات با مسئولیت ها، به جز در مواردی خاص، نظام مدیریت 
بنگاه ها درکل دچار ناکارآمدی مزمنی شده است. کافی است به یکی از بزرگ ترین 
و معروف ترین هلدینگ های کشور اشاره شود، که به دالیل پیش گفته طی سه سال 
و نیم گذشته، چهار مدیرعامل و در مواردی هیئت مدیره، در آن تغییر یافته اند 
و این یعنی، هر مدیرعامل به طور میانگین، تنها چند ماه مسئولیت ادارة سازمان 
را داشته است، سازمانی که بیشترین درصد سیمان، دارو، 
محصوالت شیمیایی و نظایر آن را در کشور تولید می کند. 
افزایش  انتظار  آیا از چنین مدیرعامل مستعجلی می توان 
اقتصاد  اهداف  تحقق  برای  برنامه ریزی  اساسا  و  تولید 
مدیران  کیفی  ویژگی های  دوم،  مسئلة  داشت؟  مقاومتی 
به شدت  نگاه  پر آب چشم.  است، که خود داستانی است 
کوتاه مدت، روزمرگی، عدم آشنایی با ریزه کاری های صنعت 
مربوط، عدم برخورداری از دانش تخصصی و حتی قدرت 
تجزیه و تحلیل های اقتصادی و پرداختن بیشتر به حاشیه 
به جای متن، که البته تمامی این ویژگی ها می تواند به نوعی 
نتیجة همان نظام ناکارآمد مدیریتی نیز تلقی شود، برخی از 
بنگاه های مهم و اثرگذار را اکنون با مشکلی اساسی روبه رو 
کرده است. اگر بپذیریم که در غیاب مدیریت مناسب علمی 
ابزار  و حرفه ای، هیچ کدام از نهاده های تولید، یعنی کار،  
این رابطه فکری  باید در  به کار نخواهند آمد،  و سرمایه، 
اساسی شود و متولیان اقتصاد کشور، متهورانه، دست به اصالحاتی اساسی بزنند. در 
این رابطه، برخورداری کشور از نیروهای مدیریتی متخصص و باتجربه در مقیاسی 
وسیع، اعم از میان سال و جوان، راه امید وسیعی را پیش روی می نهد که البته با 
تمامی وسعت و روشنی اش، ناهموار نیز هست. از این روی کافی است در طول یک 
سال آینده، چند اقدام اساسی در زمینة اصالح نظام مدیریت را در برنامة عملیاتی 
قرار داد و به آن ها جامة عمل پوشاند، تا موفقیتی قابل قبول در بهبود تولید و 

اشتغال به دست آورد. 
اقتصاد  دوم  در سال  اشتغال  و  تولید  اهداف  به  پیداست که دست یابی  ناگفته 
این  در  که  است  نکاتی  از  عمیق تر  و  بیشتر  نکاتی  به  توجه  نیازمند  مقاومتی، 
نوشته مورد اشاره قرار گرفت، اما با توجه به آن که در نکات پیشنهادی، بنا بر آن 
گذاشته شد که مسائلی طرح شود که در کوتاه مدت نیز بتوان گام هایی اساسی 
یادشده  نکات  به  جدی  اراده ای  با  اگر  که  می رود  گمان  برداشت،  آن ها  برای 
پرداخته شود، بهروزی و پیروزی در دست یابی به اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی 

و ساختن اقتصادی تاب آور و پیشرفته چندان دور نخواهد بود.
منبع: شرق

حمل ونقل  مانند  مهمی  خدمات 
امور  درمان،  گردشگری،  ترانزیت،  و 
غیره،   و  فرامرزی  بازرگانی  و  مالی 
ایران،  نظیر  کشورهایی  در  همواره 

برای  پایداری  و  مهم  درآمد  منبع 
میزان  همان  به  لذا  بوده اند.  کشور 

پرداخته  کارگاه ها  و  کارخانه ها  به  که 
سهم  افزایش  برای  باید  می شود، 

اقدام  و  برنامه ریزی  خدمات  بخش 
کرد اساسی 
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آنسرمایهگذاری در کمترکسی که رفته درحوزهای فعالیت بهسراغ
میکند.دریکدورۀکوتاهکارناممکنراممکنکردهوسرمایۀشرکت
باشرکتش میخواهد میگوید است. رسانده برابر 9 حدود به را خود
به که مسئلهای سهامداران؛ دلگرمی عامل و باشد خوارزمی افتخار
گفتۀاوخیلیزودترازآنکهتصورمیشود،محققخواهدشد.ازشرکت
کاربلدشحسن مدیرعامل و میزنیم حرف جهان معادنصدر توسعۀ
علیقنبری؛مدیریکهبهنظرمیرسدبیشازسایرهمنسالنخودشبه
ارزشمنابعانسانیوکارتیمیواقفاست؛باوریکههمدرذهنشحک
شدهوهمدرقالبجملهایدوخطیرویاستندکوچِکقرارگرفتهبرمیز
کارش:»مازمانیبرندههستیمکههمهبرندهباشیم.«چکیدۀگفتوگوی
مارابامدیرعاملاینشرکتخوشآتیهزیرمجموعۀگروهسرمایهگذاری

خوارزمیباشعار»ازذخایرنهفتهتاثروتپایدار«درادامهبخوانید.
در  را  طال  حوزۀ  در  سرمايه گذاری  بحث  خوارزمی  كه  شد  چطور 

دستور كار قرار داد؟
خوارزمی  که  کردند  اعالم  خوارزمی،  شرکت  مدیرعامل  صیدی،  دکتر  روزی 
موضوع ورود به عرصة صنعتی و معدنی را وجهه همت خود قرار داده است. 
ما هم از این مسئله استقبال کردیم؛ چراکه دوست داشتیم در جهت آفرینش 
وظیفة  این  و  بماند  آینده  نسل های  برای  که  برداریم  قدم  بزرگ  بنیان  یک 
اصلی ماست. بعد از این که عزم و ارادة خوارزمی به ما ابالغ شد و در هیئت 
قبل  عمومی کشور،  روال  برخالف  گام  اولین  در  ما  رسید،  تصویب  به  مدیره 
از انجام هر اقدامی، زمان مناسبی را صرف مطالعه کردیم. طی مطالعة بسیار 
عمیق و مفیدی که انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که در کشور ما در حال 

حاضر چراغ صنعت مس روشن است و خیمه اش دایر است، صنعت روی هم 
این  با  ما  اگر  بنابراین  برپاست،  فوالد هم  افتاده، خیمة صنعت  جا  در کشور 
منابعی که در اختیار داریم، وارد این حوزه ها شویم، هیچ حرفی برای گفتن 
بخش  این  به  خوارزمی  که  منابعی  به  توجه  با  کردیم  فکر  داشت.  نخواهیم 
کار  آن  روی  و  است  بکر  که  وارد حوزه ای شویم  است  بهتر  داده،  اختصاص 
به  که  بود  ترتیب  این  به  بود.  بحث  این  موید  دقیقا  هم  ما  مطالعات  نشده. 
حوزة طال و فلزات گران بها وارد شدیم. با وجود پتانسیل خوبی که کشور در 
بخش طال و فلزات گران بها دارد، این حوزه مغفول واقع شده بود. در حوزة 
اقتصاد یک فرمول و فرایند وجود دارد که به آن پیدا کردن خأل جغرافیای 
اقتصادی کجا خالی  ببینیم در جغرافیای  باید  یعنی  اقتصادی گفته می شود. 
است و آن جا را به عنوان موقعیت استراتژیک خود انتخاب کنیم. در این کار 
قرار  استراتژیک  موقعیت  این  در  به سرعت  و  باشیم  داشته  عمل  باید سرعت 
جغرافیای  همین خأل  گران بها  فلزات  و  موقعیت طال  حاضر  حال  در  بگیریم. 

اقتصادی در کشور بود. 
صدر جهان در گام بعدی برای اقدام عملياتی در جهت ورود به اين 

حوزۀ پرپتانسيل و مغفول  چه كرد؟
ما بعد از این که برای حضور در این حوزه به قطعیت رسیدیم، برنامه ریزی های 
دقیق را شروع کردیم. به این ترتیب یک برنامه راهبردی مفصل هفت ساله طراحی 
این کار در جلسه ای  بود. ضمن  برنامة هفت سالة خوارزمی  شد که در راستای 
خدمت آقای مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رسیدیم و پیشنهاد 
دادیم که شرکت توسعة معادن صدر جهان به عنوان یکی از زیرمجموعه های گروه 
خوارزمی هلدینگ طال و فلزات گران بهای ایران را راه اندازی کند. به این ترتیب، 

گفت وگو با دكتر حسن علی قنبری، مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت توسعه معادن صدر جهان

اين جا چراغی روشن است
گپ
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در تاریخ 21 خرداد سال 93 مراتب موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با طرح 
پیشنهادی صدر جهان اعالم شد. بر این اساس ما برنامة استراتژیکمان را کامل تر 

کردیم و دست به کار شدیم. 
چشم انداز و رويكرد شما در اين برنامۀ استراتژيک چه بوده و تا به 

حال چه اقدام های عملياتی را در اين راستا انجام داده ايد؟
نیاز دارد و حدود دو تن طال تولید می شود.  کشور ما به 16 تن طال در سال 
چشم انداز ما این است که 15 تن از این 16 تن را ما تولید کنیم و به بزرگ ترین 
در  گرفتیم  تصمیم  ابتدا  همان  از  ما  شویم.  تبدیل  منطقه  طالی  تولیدکنندة 
حوزة طال و فلزات گران بها به صورت تخصصی و استراتژیک کار کنیم. بنابراین 
روی این حوزه متمرکز می شویم و به جز طال و فلزات گران بها وارد هیچ فعالیت 
در  فعالیت  ازجمله  مختلفی  پیشنهادهای  مدت  این  در  شد.  نخواهیم  دیگری 
حوزة سرب و روی و پتاس و آلومینیوم و آهن و غیره مطرح شد، اما نپذیرفتیم. 
با  باشیم  داشته  معدنی طال  منظومة  که یک  بود  این  برنامه مان  ابتدا  همان  از 
که  محدودی  منابع  وجود  با  سال،  دو  از  کمتر  زمانی  فاصله  در  معدن.  هفت 
جنوبی  خراسان  در  معدن  دو  کردیم.  خریداری  را  معدن  هفت  این  داشتیم، 
اردستان،  نام  به  اصفهان  در  یکی  شادان،  پالسر  و  شادان  پروفیل  نام های  به 
و  تپه  قاباق  و  نام های قاضی ولی  به  میانه  تا در  نام رشیدآباد، دو  به  در زنجان 
یکی در آذربایجان به نام ورگهان؛ این ها هفت معادن طالیی بود که خریداری 
شد. این یک اقدام کامال استراتژیک بود. ما معدن شادان را با پنج تن ظرفیت 
طال خریداری کردیم. یک برنامة مفصل و دقیق را در دستور کار قرار دادیم و 
15 هزار متر در این معدن حفاری کردیم. 15 هزار متر حفاری در یک سال، 
در  معدنی  هیچ  در  است.  نشده  تکرار  کشور  در  حال  به  تا  که  است  رکوردی 
ایران 15 هزار متر حفاری انجام نشده است. حتی معدن انگوران با آن عظمتش 
متر حفاری طی چند  با شش هزار  و  است  ندیده  به خود  را  چنین حفاری ای 
به 40 تن  اقدام بی سابقه ما  این  نتیجة  به جایگاه فعلی رسیده است. در  سال 
این 40  از  به 40 تن رساندیم.  از پنج تن  را  ذخیره رسیدیم و ظرفیت معدن 
تن برای 15.6 تن گواهی کشف گرفته شده است. درنتیجه ارزش دارایی ما از 
53 میلیارد تومان اولیه، بدون احتساب ظرفیت 40 تنی و بدون در نظر گرفتن 
باید  این ها اخباری است که  برابر رسیده است.  شش معدن دیگر، به حدود 9 
سهام داران خوارزمی از آن اطالع داشته باشند تا به سرمایه گذاری شان دل گرم 
شوند. اگر سهام دار بداند که مجموعه به چه گنجی دست پیدا کرده، دیگر ابراز 

نمی کند. نارضایتی 
تنی چقدر   15 توليد  به  و دست يابی  مجموعه  تنظيم چشم انداز  در 
خوش بينی وجود داشته؛ آيا اين هدف بزرگ با منابع و توانمندی های 

شما هماهنگ است؟
ما منابع کافی را برای رسیدن به اهدافمان در اختیار داریم. در حال حاضر فقط در 
یکی از معادنمان به ظرفیت 40 تنی رسیده ایم. استرالیایی ها بر اساس مطالعاتی 
که انجام داده اند، پیش بینی کرده اند که اگر 35هزار متر حفاری به 15هزار متر 
حفاری انجام شده اضافه کنیم، احتمال دارد به ظرفیت 100 تن هم برسیم. به جز 
این معدن، ما شش معدن دیگر هم داریم که هر کدام پتانسیل باالیی دارد. معدن 
حوزة پربرکتی است که سرمایه گذاری در آن معموال نتیجه می دهد. البته برای 
تحقق تولید نهایی و ایجاد کارخانجات تولید طال نیازمند سرمایه گذار داخلی و 

خارجی خواهیم بود.
بخش  باالی  پتانسيل های  وجود  با  اين كه  اصلی  دليل  شما  نظر  به 
بايد توجه نشده،  اين حوزه آن طور كه  به  طال و فلزات گران قيمت، 

چيست؟
ما در کشور به جای این که به تولید و توزیع ثروت بپردازیم، به تولید و توزیع فقر 
اهتمام می کنیم. کشور ما به این همه ثروت که مهم ترین آن همین جوانان ما 
هستند، کم اعتناست و از ظرفیت های خود بهرة کافی نبرده است. دومین ثروت 
ما همین منابع نفتی است که از این نظر کشور ما در رتبة پنجم دنیا قرار گرفته. 

سومین مورد ذخایر گازی ماست. در رتبة بعدی معادن قرار دارند. ما 56 میلیارد 
تن مادة معدنی زیر زمین داریم که فقط 18 درصد از آن بهره برداری می کنیم. 
گذشته از این، ما 17 میلیون هکتار اراضی آبی قابل کشت داریم و 100 میلیون 
هکتار اراضی دیم قابل کشت. آخرین مورد موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک ایران 
است. ما یک پنجرة 1700 کیلومتری رو به آب های آزاد دنیا داریم، ولی از آن 
استفاده نمی کنیم. دلیل این که از این منابع استفاده نمی کنیم، این است که ما به 
جای آن که کشورمان را اقتصادی مدیریت کنیم، آن را سیاسی اداره می کنیم. در 
زمانی که دنیا سیاست هایش هم اقتصادی است، ما اقتصادمان هم سیاسی است. 
كمی دربارۀ ساختار مديريتی صدر جهان و نوع چيدمان منابع انسانی 

در اين شركت صحبت كنيد.
ما در صدر جهان یک اصل داریم و آن این است که شرکت ما حول چهار فرمول 
می چرخد؛ چابک، چاالک، ساده و کارآمد. هر کس در این شرکت چند وظیفه را 
دنبال می کند. ما می دانیم که برای مدیریت یک مجموعة اقتصادی موفق در اولین 
گام باید یک هدف بزرگ انتخاب کنیم. در گام دوم باید افرادی را پیدا کنیم که 
بتوانند آن هدف را محقق کنند. سومین گام هم حمایت از این افراد است. هیچ 
کار دیگری را الزم نیست انجام بدهیم. زمانی که ما از طال پرده برداری کردیم، در 
کانال تلگرامی صدر جهان این جمله را نوشتیم: »ما به طال رسیدیم، درحالی که 
اعتقاد داریم طالی واقعی منابع انسانی ماست.« خوارزمی چه در هلدینگ مادر 
و چه در زیرمجموعه ها اهداف درستی انتخاب کرده و افرادی را برای رسیدن به 
این اهداف برگزیده که در کار خود بهترین هستند و عاشقانه تالش می کنند. این 
سرمایه های انسانی باید دست به دست هم بدهند تا کشور را به جایی که الیق 

آن است، برسانند. 
در سال های اخير، شركت های فعال در حوزۀ معادن معموال اقداماتی 
را در جهت حفاظت از محيط زيست و در راستای مسئوليت اجتماعی 

انجام می دهند. شما در اين زمينه چه اقداماتی داشته ايد؟
یکی از اولین کارهایی که ما در معادن خریداری شده انجام داده ایم، برنامه ریزی 
روی  معادن  توسعة  است.  معادن  اطراف  نواحی  زیست  محیط  از  حفاظت  برای 
حدود  شرکت  این  زمین  هکتار   500 از  بود.  من  با  مسئولیتش  قبال  هم  ایران 
100 هکتارش را جنگل کاری کردیم. تئوری من در مجموعه های صنعتی تحت 
مدیریتم این بوده که باید به جای دیوار، درخت بکاریم. مخصوصا در حوزة معادن، 
توجه به محیط زیست بسیار حایز اهمیت است. ما برای در پیش گرفتن رفتاری 
تشکیل  زیست  محیط  بخش  مجموعه مان  در  زیست،  محیط  قبال  در  دوستانه 
داده ایم. اولین واحدی که به صورت جدی برای فعالیت آن برنامه ریزی کردیم، 
همین بخش بود. اگر با طبیعت هم زیستی مسالمت آمیز نداشته باشیم، طبیعت 
با ما جدال می کند. این همان اتفاقی است که در خوزستان افتاده است. آن چه 
امروز در این منطقه شاهد آن هستیم، پژواک حرکت های ناموزونمان در سال های 
گذشته است. بنابراین ما همیشه برای اثبات همراهی و تعامل با طبیعت و حفاظت 
و صیانت از منابع طبیعی برنامه ریزی می کنیم تا طبیعت هم با ما همراهی کند. 
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گپ

با طبیعت برخورد اصولی و طبیعی و حساب شده شود،  در حوزة معدن اگر 
نتیجة آن در افزایش بهره وری کار به خوبی مشهود خواهد بود.

در حال حاضر مهم ترين چالش خود را به عنوان زيرمجموعۀ يک 
هلدينگ بورسی چه می دانيد؟

رابطه بین سه قطب سهام دار، شرکت و بازار پول و سرمایه باید رابطة بسیار 
پیوسته ای باشد، و گسستگی آن باعث بروز سلسله مشکالتی می شود. به نظر 
می رسد که برای پیوسته کردن اتصال این سه قطب، رسانه می تواند عامل 
بسیار معجزه گری باشد. دنیا با رسانه معجزه ها می کند؛ مثال فردی یک شبه 
دنیا  بزرگ  از قدرت های  یکی  ریاست جمهوری  به  بر قدرت رسانه  تکیه  با 
می رسد. هر هزینه ای که در رابطه با بحث اطالع رسانی و رسانه انجام شود، 
اهمیت  می کند.  پشتیبان شرکت  را  مخاطب  و  است  سرمایه گذاری  درواقع 
چراکه  است؛  پررنگ تر  بسیار  بورسی  شرکت های  در  عمومی  روابط  بحث 
سهام داران شب و روز تحت تاثیر نظراتی هستند که عمدتا در فضای مجازی 
ذهن  به  را  منفی  اطالعاتی  گاهی  اجتماعی  شبکه های  می شود.  منعکس 

سهام داران تزریق می کنند و این اطالعات منفی سهام داران را مایوس می کند 
و تاثیر این یأس در رفتار آن ها خودش را نشان می دهد. وظیفة روابط عمومی 
انعکاس دقیق اخبار داخلی، این شبهه ها را برطرف  است که با شفاف سازی و 
مثبت  اخبار  دهد.  پوشش  را  شایعات  باید  عظیم  خبری  موج  یک  یعنی  کند. 
ایجاد کند و  واکنش  بین سهام داران  اخبار منفی در  اندازة  به  هرگز نمی تواند 
همیشه و همه جای دنیا حساسیت نسبت به این اخبار باالتر است. این وظیفة 
روابط عمومی است که در این زمینه تعادل ایجاد کند. اگر نتوانیم در سهام دار 

اعتمادسازی کنیم، کار دشوار می شود.
نحوۀ  كنيد.  صحبت  مادر  هلدينگ  با  تعاملتان  نحوۀ  دربارۀ  كمی 
اعمال كنترل توسط شركت مادر را دربارۀ صدر جهان چطور ارزيابی 

می كنيد؟
یک روز دکتر صیدی در مجمع اعالم کردند صدر جهان شرکتی کوچک با اندیشه های 
بزرگ است. این خاطره رهنمود خوبی برای ما از مدیریت محترم خوارزمی است. 

کنترل استراتژیکی که هلدینگ مادر در ارتباط با شرکت ها اعمال می کند، بسیار 
منطقی و حساب شده است. جک ولش در کتاب »راه جنرال الکتریک« در رابطه 
در  وقتی  می گوید  او  می دهد.  ارائه  خوب  دستورالعمل  یک  اصولی  بنگاه داری  با 
هلدینگ شرکت های زیرمجموعه را ارزیابی کردید، جمع بندی خود را به این صورت 
از آن ها را بفروشید و  انجام دهید: تعدادی از شرکت ها را منحل کنید، تعدادی 
تعدادی را آباد کنید. خوارزمی باید در این زمینه اقدام جدی انجام دهد. به اعتقاد 
من، بخش قابل توجهی از منابع باید به حوزة معادن اختصاص داده شود. امیدوارم 
با تالش  ما  باشد.  افتخارات خوارزمی همین صدر جهان  از  یکی  دیگر  10 سال 
همکاران مجموعه و راهنمایی های دقیق گروه، راهی را در پیش گرفته ایم که نتیجة 
آن 10 سال بعد برای سهام داران مشخص خواهد شد؛ یعنی تحقق شعار محوری 

خوارزمی »ثروت آفرینی پایدار برای نسل های آینده«. 
برای  تعيين شده  اهداف  به  دست يابی  و  اميدواريد  آينده  به  چقدر 

خوارزمی را ميسر می دانيد؟
صدر  در  ما  نیست.  دشواری  کار  خوارزمی  هفت سالة  چشم انداز  به  رسیدن 
که  هدفی  به  می توانیم  به راحتی  جهان 
حتی  و  کنیم  پیدا  دست  شده،  تعیین 
به  حال  به  تا  ما  بگیریم.  سبقت  آن  از 
اول  کرده ایم.  عمل  وعده هایمان  همة 
و  طال  هلدینگ  بودیم  داده  قول  این که 
فلزات گران بها را ایجاد کنیم، که کردیم. 
که  بخریم،  طال  معدن  هفت  این که  دوم 
خریدیم. قول داده بودیم به طال می رسیم، 
رسیدیم. قول داده بودیم در 30 شهریور 
نمونة  از  غدیر  عید  روز  با  هم زمان   95
این  در  دقیقا  که  کنیم،  پرده برداری  طال 
تاریخ از طالی نمونه پرده برداری کردیم. 
شادان  معدن  کشف  گواهی  کردیم  وعده 
خود  موعد  در  را  کار  این  که  بگیریم،  را 
انجام دادیم. مجموعة ما در حال حاضر به 
سهام داران  در  می تواند  که  رسیده  جایی 
صدر  دستاوردهای  اگر  کند.  ایجاد  امید 
جهان به خوبی معرفی شود، سهام داران به 
آینده  به  و  می برند  پی  سهمشان  ارزش 

امیدوارتر می شوند. 
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مديريت
امير برادران

 كارشناس ارشد مديريت كسب وكار

شناخت رفتار مشتريان
سازمان های ایرانی به صورت B2B و B2C فعالیت می کنند و سازمان های B2B محصوالتشان 
را به سازمان های دیگر عرضه می کنند. در فرایند فروش سازمان های B2B، خرید بر اساس 
 ،B2C منطق انجام می شود و درگیری احساسی مشتریان با برند کمتر است، اما در سازمان های
محصوالت به مشتریان نهایی عرضه می شود و در فرایند خرید، emotion بسیار دارای اهمیت 
است. از طرفی سازمان ها در تصمیمات استراتژیک خود همواره قصد توسعة بازار و محصوالت 
خود را دارند، اما اتخاذ هریک از این استراتژی ها نیازمند شناخت درست رفتار مشتریان است. 
در گذشته سازمان های تجاری بر اساس مدل STP توسعة محصول می دادند، یعنی بازار را به 
بخش های مختلفی تقسیم بندی می کردند و از این میان، بخشی از بازار را بر اساس وضعیت رقبا 
و... انتخاب می کردند و هم زمان با فرایندهای قیمت گذاری، تبلیغات، روابط عمومی و... در بازار 
جایگاه سازی می کردند. اما با تغییرات شدید بازارها و رشد سریع تکنولوژی، این مدل از بازاریابی 
کارکرد خود را از دست داد و سازمان ها مجبور شدند روی رفتار مشتریان مطالعات اجمالی کنند، 

تا از این طریق بتوانند به خوبی بازار و محصول را توسعه دهند.

فرايند استراتژيک تحليل اطالعات مشتری
هر سازمانی از طریق سیستم های مالی، CRM و... به بخشی از اطالعات مشتریان دسترسی 
دارد؛ اطالعاتی که در بسیاری از سازمان های ایرانی خاک می خورد و استفادة چندانی از آن 
نمی شود. در این اطالعات، دانشی نهفته است که کسب وکارها می توانند از آن استفاده کنند و از 
طریق تحلیل این داده ها، به تصمیم های سودآوری در آینده برسند. به عبارت دیگر، سازمان ها 
می توانند از طریق داده کاوی، رفتار مشتریان در بازارهای مختلف را پیش بینی و از این طریق 
مزیت رقابتی برای خود تعریف کنند. در این فرایند، سازمان ها پس از جمع آوری و تحلیل 
داده ها، پرسونای مختلفی تعریف می کنند و بر اساس این پرسوناها، تصمیم های استراتژیکی در 
راستای سودآوری سازمان می گیرند. به عنوان نمونه، سازمانی قصد گرفتن تصمیم هایی در حوزة 
توسعة بازار یا محصوالت دارد. برخی از سازمان های ایرانی بدون تحلیل داده و تحقیقات بازار، یا 
محصوالت جدیدی را به بازار عرضه می کنند، یا بازار خود را توسعه می دهند. این فرایند شاید 
در برخی از مواقع برای سازمان سودآور باشد، اما در بیشتر مواقع به شکست می انجامد، چون 

صاحبان این کسب وکارها بدون داشتن تحلیلی از بازار اقدام به توسعة بازار و محصول کرده اند.

تعريف كاربرنما
با عدم کارکرد مدل های قدیمی بازاریابی، رویکرد سازمان های نوین در راستای شناخت رفتار و 
ویژگی های مشتریان، تعریف پرسونا است. پرسونا به مشتریان یا کاربران احتمالی سازمان گفته 
می شود که از طریق مطالعات دقیق و داده کاوی تعریف می شوند و نمایان گر مشتریان فعلی و 
احتمالی سازمان است و بخشی از مشتریان را به تصویر می کشد. هر سازمان می تواند ده ها 
پرسونا داشته باشد و برای هر یک از پرسوناهای خود، ویژگی هایی را لحاظ کند. در این میان هر 
محصول نیز می تواند پرسونای مشخصی داشته باشد. داشتن پرسونا یکی از ابتدایی ترین ابزارهای 
طراحی تجربه  کاربری است و کلید شناسایی پروفایل، نیازها، خواسته ها و انتظارات کاربران واقعی 
سازمان هاست که به یک محصول و خدمات کاربرمحور ختم می شود. پرسونا شامل اطالعاتی در 
مورد مشتریان احتمالی سازمان است. این اطالعات شامل مشخصات دموگرافیک یا اجتماعی و 
مردم نگاری، نیازها، خواسته ها و اهداف، عادات و رفتارهای مشتری، تخصص ها، سابقه  فرهنگی 
و... می شود. به عنوان نمونه، یکی از پرسوناهای سازمان می تواند یک مشتری احتمالی به نام آبتین 
باشد که دارای تحصیالت کارشناسی ارشد است و در تهران زندگی می کند. آبتین سبک زندگی 
مدرنی دارد و خیلی سنتی نیست. او دانشجو است و به صورت پاره وقت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار با حقوق یک میلیون تومان کار می کند. آبتین در زندگی شخصی خود، دست و 
دلباز است و هنگام خرید خیلی راحت پول خرج می کند. این پرسونا به صورت نامنظم مبلغی 

از حقوق ماهانة خود را پس انداز می کند، اما خیلی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف عقیده 
ندارد. یکی از سرگرمی های آبتین کوه نوردی است و زمان های خالی خود را به تفریح و سرگرمی 
می پردازد. او دارای رژیم غذایی است و به طور مرتبط ورزش می کند. این پرسونای سازمان فردی 
است که به زندگی در خانواده اهمیت چندانی نمی دهد و بیشتر زمان خود را با دوستان خود 
می گذراند، اما بااین حال فامیل های درجه یک خانواده اش روی زندگی شخصی و تصمیم هایش 
اعمال نظر می کنند و تاثیرگذارند. این فرد معموال به صورت آن الین خریدهای خود را انجام 
می دهد و در فرایند خرید، به نظرات دوستان خود گوش می دهد. آبتین محصوالت مورد نیاز 
خود را برای نمایش نمی خرد و به اندازة طول عمر محصول، از آن ها استفاده می کند. او از 
رسانه های اینترنتی و چاپی استفاده می کند و از رادیو و تلویزیون استفاده نمی کند. این پرسونا 
معموال قبل از خرید اطالعاتی را در مورد محصوالت در فضای اینترنتی جست وجو می کند. آبتین 
در شبکه های اجتماعی حضور فعاالنه ای دارد و به غیر از الیک، مشارکت و نظر هم می دهد. 
اطالعاتی که در نمونه  پیش  مطرح شد، بخش بسیار کمی از اطالعات یک پرسونای سازمان 
است. این پرسونا می تواند برای محصوالت یک سازمان B2B یا B2C مورد استفاده قرار گیرد. 
در سازمان های B2B چون الیه های مختلف تصمیم  گیرندگان و تاثیرگذاران وجود دارد، باید 
چندین پرسونا تعریف کرد و بر اساس این پرسوناها وارد فرایند مذاکراتی جهت فروش محصول 
شد. در سازمان های B2C نیز که بازار انبوه تری دارند، می توان برای هر یک از محصوالت پرسونا 

تعریف کرد و بر اساس این پرسوناها به درستی رفتار مشتریان را شناسایی کرد.

بهينه سازی موتورهای جست وجو
همان طور که پیش تر مطرح شد، از طریق پرسونا می توان تصمیم های استراتژیکی برای سازمان 
گرفت. به عنوان نمونه، سازمان برای جذب پرسونای آبتین، می تواند سرمایه گذاری مناسبی روی 
SEO یا بهینه سازی موتورهای جست وجو انجام دهد، چون این دسته از مشتریان از رسانه های 
اینترنتی استفاده می کنند و در شبکه های اجتماعی حضور فعاالنه ای دارند. با توجه به این 
موضوع، می توان روی کلمات کلیدی که احتمال جست وجوی آن از طرف آبتین وجود دارد، کار 

کرد تا با جست وجوی مشتریان، لینک وب سایت سازمان در صفحه اول گوگل باشد.

آموزش كارمندان
یکی دیگر از کاربردهای استراتژیک پرسونا، آموزش کارمندان به منظور برقراری ارتباط اثربخش 
با مشتریان است؛ یعنی با توجه به این که مطالعاتی روی مشتریان انجام شده است و رفتار آن ها 
برای سازمان مشخص است، کارمندان می توانند نوع تعامل خود با مشتریان را بر اساس این 
رفتارها تعریف کنند و آموزش ببینند که با یک پرسونای خاص باید چگونه رفتار کنند. با توجه به 
این که پرسونا محدود است و رفتار پرسونا قبال به صورت فرضیاتی مکتوب شده، آموزش نیروها 
برای ایجاد بازخورد مناسب نسبت به رفتار مشتریان بسیار ساده و قابل اجراست. در این میان از 
طریق مشخص شدن پرسونا این موضوع نیز مشخص می شود که چه زمانی می شود یک مشتری 

را حذف کرد، یا چه زمانی باید تالش کرد مشتری خاصی را به هر قیمتی نگه داشت.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که بسیاری از سازمان ها پس از تعریف پرسونا، 
دچار تحولی چشم گیر نمی شوند؛ گویی شناخت رفتار مشتریان نتوانسته این سازمان ها را 
سودآور کند. مشکلی که در این سازمان ها وجود دارد، این است که پرسونای این سازمان ها 
بسیار کلی است و سازمان اطالعات جزئی در مورد مشتریان و رفتار آن ها ندارد، چون پرسونای 
مشتریان از طریق مشاهدة تیم بازاریابی و برخورد با چند مشتری تدوین شده است و داده کاوی 
روی اطالعات مشتریان انجام نشده است. این در حالی است که سازمان های B2C برای رسیدن 
به پرسونای دقیق تر  حتی می توانند الگوهای خرید مشتریان خود را مشخص کنند و بر اساس 
این موضوع توسعة محصول یا بازار را انجام دهند. با توجه به این موضوع، کشف اطالعات از طریق 

داده کاوی بسیار می تواند در تدوین پرسونای دقیق مثمر ثمر واقع شود.

رفتارشناسی مشتريان با 
مديريت کاربرنماها

نگاهی به چگونگی استفاده از پرسونا در سازمان های تجاری

هموارهفصلبهاربرایسازمانهایایرانینویدبخشنوشدنودمیدنجانیدوبارهدر
فعالیتهایآنهاست،اماتحققاینموضوع،نیازمنداتخاذاستراتژیهاینوینبازاریابی
برمبنایشناخترفتارمشتریاست.دراینموجنوشدنوتغییرات،برخیازسازمانها

قصدتوسعۀمحصولوبازاردارند.دربارۀچگونگیتوسعۀبازارومحصولدرمقاالت
ویادداشتهایمختلفبسیاربحثشدهاست،امادراینمطلبقصدداریمبهنقش

تعریفپرسونایاکاربرنمادرسودآوریوتصمیمهایاستراتژیکسازمانبپردازیم.
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تحقق اقتصاد مقاومتی به شرط برنامه ريزی و تقسيم كار
هاشمی با بیان این که اقتصاد مقاومتی، استراتژی تولید داخلی به جای واردات 
به  داخلی،  مصرف  برای  که  معناست  این  به  مقاومتی  اقتصاد  می گوید:  است، 
استراتژی  هم  بعد  مرحلة  در  و  کنیم  تولید  کشور  در  خودمان  واردات  جای 
توسعة صادرات است؛ یعنی عالوه بر تامین نیاز داخل، بتوانیم کاالهای تولید 
داخل را صادر کنیم. البته باید توجه کنیم که تولید برخی کاالها و محصوالت، 
اقتصادی نیست، یا امکان تولید آن فراهم نیست و باید از طریق واردات تامین 

شود. 
استراتژی کالن  اشتغال یک  تولید و  اقتصاد مقاومتی،  این کارشناس،  به گفتة 
است که نیازمند برنامه ریزی و تقسیم کار است و باید بخش دولتی زیرساخت ها 

را فراهم کند، ضوابط و مقررات را مهیا کند، قوانین دست وپاگیر را حذف کند، 
قوانین را ساده سازی کند و مشوق هایی را ارائه بدهد تا بخش خصوصی بر مبنای 
زیرساخت هایی که آماده شده است، بتواند در بخش تولید سرمایه گذاری کرده و 

نیازهای داخل کشور را تامین کند. 
هاشمی می گوید: این موضوع که بخش دولتی زیرساخت ها را فراهم کند، به این 
معناست که راه، برق، امنیت، بنادر، کشتی رانی، هواپیمایی و هتل توسط دولت 
مهیا شود و دانشگاه ها و آموزش فنی حرفه ای به گونه ای باشد که نیروهای ماهر 
قوانین  هم  نهادهای ذی ربط  دیگر  و  باید مجلس  دیگر،  از سوی  تربیت شوند. 
و مقررات دست وپاگیر را حذف و ساده سازی کنند تا صدور مجوزها ساده تر و 
سریع انجام شود و در عین حال امکانات زیربنایی مورد نیاز به بخش خصوصی 

داده شود. 

نامگذاری اشتغال و تولید مقاومتی، اقتصاد بهعنوان امسال حالی در
شدهاستکهکارشناسانمعتقدنداقتصادمقاومتییکاستراتژیکالن
اقتصادیبارویکردتولیداستوقطعاتولیدبایداشتغالرابهدنبالداشته
باشد.تلقیصاحبنظرانوتحلیلگرانایناستکهاقتصادمقاومتیبه
اینمعناستکهبرایمصرفداخلی،بهجایوارداتخودماندرکشور

تولیدکنیمودرمرحلۀبعدهماستراتژیتوسعۀصادراتداشتهباشیم.
امابرایپیادهسازیشعارامسالدربخشخصوصی،کارشناساناعتقاد
دارندکهبایداصل44قانوناساسیبهمعنایواقعیوبهشکلصحیح
وواقعیاجراییشود.درعینحالدولتبایدزیرساختهایالزمرامهیا
کند،قوانیندستوپاگیرومزاحماصالححذفشود،نرخارزواقعیشود
ونرخسودبانکیکاهشبیاید.درعینحالصاحبنظرانبراینموضوع

تاکیدمیکنندکهپلۀاولوبسیارمهمبرایپیادهسازیشعارامسالدر
بخشخصوصی،جذبسرمایهگذاریاستکهدرنهایتمیتواندمنجر
بهتولیدواشتغالشود.دراینگزارشابعادوزوایایپیادهسازیشعار
امسالیعنیاقتصادمقاومتی،تولیدواشتغالدربخشخصوصیرامورد

بررسیقراردادهایمکهماحصلآنرادرذیلمیخوانید.
بهاءالدینهاشمی،کارشناساقتصادی،درگفتوگوباخبرنگارمااقتصاد
درواقع میگوید: و میداند اقتصادی کالن استراتژی یک را مقاومتی
به قطعا که است تولید رویکرد با ملی استراتژی یک مقاومتی اقتصاد
دنبالتولید،اشتغالبهوجودمیآید.اشتغالمضافشدهبهتولید،درواقع
یکتاکیداستبراشتغالواشتغالهمیعنیاینکههمهرادردرآمد

سهیمکنیموبادرآمدهمهبتوانندامرارمعاشکنند.

سرمايه
سهراب اكبری

فرصت ها و چالش های  پياده سازی شعار سال جديد در بخش خصوصی

سرمايه گذاری
 گام اساسی درتحقق اقتصاد مقاومتی
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تولیدات،  و  کاالها  این  باید  که  آن جا  از  البته  می کند:  تاکید  حال  عین  در  او 
جایگزین واردات شود، قطعا بایستی از نظر کیفیت و مطلوبیت به گونه ای باشد 

که مصرف کننده از کاالی داخلی روی گردان نشود و به سمت مصرف 
داخل  تولید  کاالهای  دیگر،  طرف  از  نرود.  خارجی  کاالهای 

و  نیازها  بتواند  و  باشد  بین المللی  استانداردهای  با  مطابق 
تقاضاهای دیگر کشورها را جواب دهد.

سرمايه گذاری در گروی تضمين سوددهی
با تاکید بر این که قطعا بخش خصوصی دارای  هاشمی 
اقتصاد  تحقق  راستای  در  سرمایه گذاری  مزیت های 
مقاومتی، تولید و اشتغال است، می گوید:  تولیدکننده 
امکاناتی که در  دارد،  زیرساخت هایی که  مبنای  بر  هم 

اختیارش قرار می گیرد، سهولتی که در سرمایه گذاری وجود 
دارد، اقدام به تجزیه و تحلیل سود و هزینه می کند و زمانی که 
اقدام به سرمایه گذاری  برایش مقرون به صرفه است، قطعا  ببیند 

می کند.
به گفتة او اگر تولیدکنندگان در داخل سود بیشتری ببرند، کاالی 
خارجی وارد کشور نمی شود و اگر ماشین آالت داخلی جواب گو باشد، 

تولیدکنندگان اقدام به واردات ماشین آالت خارجی نمی کنند.
به  همیشه  خصوصی  بخش  این که  بیان  با  هاشمی 
سود  تا  می کند  فکر  سرمایه گذاری  بودن  اقتصادی 
در  بنابراین  می گوید:  کند،  حداکثر  را  خود  خالص 
تمام  و  مخابرات  حمل ونقل،  بیمه،  بانک ها،  این جا 
شرکت های خدمات مالی نقش اساسی پیدا می کنند، 
انجام  خصوصی  بخش  که  کاری  از  هم  آن ها  زیرا 
سمتی  به  همه  بنابراین  و  می برند  منفعت  می دهد، 

می روند که منافعشان حداکثر شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که برای تحقق 
دیگری  موارد  اشتغال   و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد 
از  یکی  مثال،  به عنوان  می گوید:  دارد،  وجود  هم 
شاخص های بسیار مهم، نرخ واقعی ارز است. اگر نرخ 
ارز غیرواقعی باشد، تولید مقرون به صرفه نخواهد بود و 
واردات به صرفه تر می شود، و چنان چه نرخ ارز واقعی 

باشد، آن زمان تولید داخل به خاطر مزیتی که دارد، مقرون به صرفه خواهد بود.
به گفتة  هاشمی برای تحقق این مسئله نرخ سود بانکی، نرخ بیمه ها، آسان بودن 

ضوابط و مقررات و وجود مشوق های سرمایه گذاری هم مهم و تاثیرگذار است. 
این کارشناس با تاکید بر این که قطعا برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال نیازمند سرمایه گذاری خارجی و مشارکت خارجی ها، هم از محل آوردن 
سرمایه و هم تخصص هستیم، می گوید: قطعا باید شرایطی را فراهم کنیم که اگر 
خارجی ها وارد کشور شدند، آرامش داشته باشند، تهدیدی متوجه آن ها نباشد و 

مجرایی برای حمایت از آن ها وجود داشته باشد.

به بخش خصوصی اعتماد كنيم
در بخش  اشتغال  و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  پیاده سازی شعار  نحوة  با  رابطه  در 
خصوصی ، هادی حق شناس، از کارشناسان اقتصادی، به خبرنگار ما می گوید: اگر 
اصل 44 قانون اساسی که به موجب آن قرار بود سهم دولت در اقتصاد کمتر شود 

تا سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند، اجرایی می شد، شاید امروز بسیاری از 
مشکالت وجود نداشت. 

حق شناس با اشاره به این که به رغم گذشت بیش از 10 سال از تصویب 
و اجرای اصل 44 هم چنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد 
اول  شرط  جاری  سال  در  می گوید:  است،  ناچیز  ایران 
است  این  اشتغال  و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  تحقق شعار 
بخش  به  مختلف  بخش های  در  را  خود  سهم  دولت  که 
خصوصی واگذار کند و در عین حال دولت باید بستری 
را فراهم کند که سرمایه گذاری شود. طبیعتا زمانی که 
سرمایه گذار  ایرانی های  با  اولویت  شود،  سرمایه گذاری 
است، اما طبیعی است که می توانیم از سرمایة خارجی 

هم استفاده کنیم.
او در 10 سال گذشته، به طور میانگین حدود 2.5  به گفتة 
میلیارد دالر جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم و این در حالی 
برابر ما سرمایة  تا 30  از کشورهای همسایه 20  است که برخی 
خارجی جذب کردند. درحالی که جذابیت صنایع مختلف در ایران 
اعم از نفت، گاز، معادن، گردشگری و حمل ونقل قابل مقایسه با کشورهای 
هم جوار نیست و بنابراین به نظر می رسد که اگر قرار است تولیدی در 
ایران انجام شود و اشتغالی به وجود بیاید، اقدام اول باید سرمایه گذاری 
بایستی  شود،  انجام  سرمایه گذاری  است  قرار  اگر  و  باشد، 
فضای کسب وکار کشور به نفع بخش خصوصی تغییر کند. 
اگر چنین اتفاقاتی بیفتد، طبیعی است که شعار سال تحقق 
و  تولید  است  قرار  اگر  دیگر،  عبارت  به  کرد.  خواهد  پیدا 
اشتغال پایدار تحقق پیدا کند، پلة اول سرمایه گذاری است.

اقتصاد  فعلی  شرایط  در  می افزاید:  ادامه  در  حق شناس 
ایران، سطح سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی باید 30 
به 40 درصد باشد تا ما شاهد تحقق رشد اقتصادی هشت 
درصد به باال در اقتصاد ایران باشیم، و ازجمله مزایای این 

رشد اقتصادی می تواند کاهش نرخ بیکاری باشد. 
هشت  اقتصادی  رشد  تحقق  اقتصادی  کارشناس  این 
و  می داند  سرمایه گذاری  تحقق  گروی  در  را  درصدی 
کمبود  ایران  اقتصاد  مشکل  دیگر،  عبارت  به  می گوید: 
و  امسال  باید  که  است  گذشته  سنوات  در  سرمایه گذاری 

در سنوات آینده جبران شود.
اتفاق  دو  باید   44 اصل  اجرای  جریان  در  این که  بر  تاکید  با  حق شناس 
بنگاه های  در  سرمایه گذاری  افزایش  و  خصوصی  به  دولتی  مدیریت  تغییر 
مالکیت  درنهایت  اما  می گوید:  می داد،  رخ  خصوصی  بخش  به  واگذارشده 
نه  لذا  شد،  واگذار  شبه دولتی  به  و  نشد  واگذار  خصوصی  بخش  به  بنگاه ها 
مدیران این شرکت ها تغییرات اساسی کردند و نه سرمایه گذاری جدید وارد 

شد.  این شرکت ها 
به گفتة این کارشناس اقتصادی نتیجه این کار آن شد که در بنگاه هایی که واگذار 
شدند، عمال تغییر تکنولوژی ایجاد نشد. بنگاه ها توسعه پیدا نکردند و بنگاه هایی 
که قبال صددرصد دولتی بودند، االن شبه دولتی هستند و دارای خروجی مانند 
قبل و بلکه بدتر از قبل هستند. به همین دلیل اقتصاد ایران تقریبا دور تسلسل 
باطلی را طی می کند و راه کار این است که به معنای واقعی به بخش خصوصی 

اعتماد شود و کار به بخش خصوصی واگذار شود.

تولید  به  سرمایه گذاری  سطح 
 40 به   30 باید  ملی  ناخالص 

تحقق  شاهد  ما  تا  باشد  درصد 
درصد  هشت  اقتصادی  رشد 

باشیم،  ایران  اقتصاد  در  باال  به 
رشد  این  مزایای  ازجمله  و 

نرخ  کاهش  می تواند  اقتصادی 
باشد بیکاری 
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سرمايه
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد 

مشت نمونۀ خروار است
دنیا  اول  تراز  اقتصادی  بنگاه های  از  بسیاری  میالدی   1990 دهة  در 
بود  قرار  سرمایه گذاری  این  کردند.  تبلیغات  در  زیادی  سرمایه گذاری 

افزایش فروش را برای این بنگاه های  از برند و درنهایت  افزایش آگاهی 
این  فروش  نه تنها  ناباوری  عین  در  اما  باشد،  داشته  همراه  به  اقتصادی 

در  اقتصادی  بنگاه های  این  بازار  سهم  بلکه  نکرد،  پیدا  افزایش  سازمان ها 
در  موتور  جنرال  نمونه،  به عنوان  کرد.  پیدا  کاهش  هم  مختلف  بازارهای 

سال های 1998، 1999 و 2000 به ترتیب 3، 4.1 و 3 میلیارد دالر در تبلیغات 
هزینه کرد، اما ارزش سهام این شرکت در سال 1998 از 30 درصد به 29.6 
در  رسید.  بازار  درصد   28.1 به  نیز  سال 2000  در  و  کرد  پیدا  کاهش  درصد 
نمونه ای دیگر، می توان به بحث برانگیز ترین آگهی تبلیغاتی سال 1996 شرکت 
نیسان اشاره کرد که مجلة USA Today، TIME و Rolling Stone آن 
که  آگهی  این  برای  نیسان  شرکت  و  خواندند  سال  تبلیغاتی  آگهی  بهترین  را 
در  این  کرد؛  پرداخت  را  زیادی  بسیار  هزینه های  بود،  »اسباب بازی«  اسم  به 
حالی بود که این آگهی تبلیغاتی برای شرکت نیسان افزایش فروش را به دنبال 
نداشت. در همان سال شرکت تویوتا هفت درصد، هوندا شش درصد و فروش 
کل صنعت خودرو سه درصد رشد داشت، اما نیسان با سه درصد کاهش فروش 
همراه بود. این دو مثالی که مطرح شد و نمونه های بسیار زیاد دیگری که در 
داخل و خارج کشور وجود دارد، به وضوح نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی 
تراز اول دنیا نیز در گذشته و حتی برخی از آن ها در حال حاضر نیز با چنین 

اقتصادی در  بنگاه های  این  اما در حال حاضر  مشکالتی همراه بوده و هستند، 
راستای کاهش ریسک سرمایه گذاری خود، به نرخ بازگشت سرمایه و اثربخشی 

فعالیت های خود سازمان توجه ویژه ای دارند.
دارای  بسیار  سرمایه  بازگشت  نرخ  محاسبة  نیز  جدید  ابزارهای  از  استفاده  در 
اهمیت است. به عنوان نمونه، در نظر داشته باشید سازمانی در راستای برقراری 
با  ارتباط  یا مدیریت   CRM راه اندازی  با مشتریان خود قصد  اثربخش  ارتباط 
سازمان  برای  را  فروش  افزایش  می تواند  ابزار  این  از  استفاده  دارد.  را  مشتری 

نگاهی به كاربرد نرخ بازگشت سرمايه در هلدينگ های تجاری

رويکرد عمل گرايانه 
برای سرمايه گذاری مطمئن

باشروعسال1396،سازمانهانیزدرفعالیتهایتجاریخودتغییراتی
نسبت همان به و بیشتر بازار بهسهم طریق این از تا میکنند لحاظ
سرمایهگذاری با تغییرات این کنند. پیدا دست باالتری سودآوری به
با یا میشود، انجام جدید بازارهای و سازمان مختلف بخشهای در
شرایط به توجه با اما میشود. امکانپذیر جدید ابزارهای از استفاده
را تجاری سازمانهای فعالیتهای شدیدی رکود که اقتصادی کالن
ایرانیهمواره تحتالشعاعقراردادهاست،مدیرانارشدسازمانهای
یا کوتاهمدت در که کنند سرمایهگذاری بخشهایی در دارند تمایل
میانمدتبازدهیمالیمناسبیبرایسازمانداشتهباشد،چونبهقول
جانمیناردکینز:»همۀمادربلندمدتمردهایم.«سازمانهاییکهبازدهی
سریع تغییرات توفان در است ممکن میبینند، بلندمدت در را خود
وحتی نکنند پیدا مناسبیدست بازدهی به و کسبوکارهاگمشوند

بخشاعظمیازسرمایۀخودراازدستبدهند.
بر مبنی جدید پیشنهادهای با مواجهه در حاضرسازمانها حال در
سرمایهگذاریدربخشهاوبازارهایجدیدناچاربهاستفادهازواحدی
سرمایۀ بازگشت نرخ طریق این از تا هستند اندازهگیری برای
کنند. پیدا احاطه اینموضوع به و کنند بهخوبیمحاسبه را خود
بهعنواننمونهبدانندباXمقدارسرمایهگذاری،درچهبازهزمانی
بهچهمیزانسودآوریدستپیداخواهندکرد.بههمیندلیلواحد
Return On Invesrmentمالیوبازاریابیسازمانبایدنرخ
یابازگشتسرمایهرامحاسبهکنند،کهاینموضوعشاملسود
حاصلازسرمایهگذاریدرقالبدرصدیازهزینۀاولیهمیشود.

شدن رقابتی با که است اهمیت دارای بسیار موضوع این
گذشته همچون نمیتوانند سازمانها دیگر داخلی، بازارهای

بازگشت نرخ محاسبۀ و سرمایهگذاری بخشهای بر نظارت بدون
این تحقق برای و کنند دلبخواهی سرمایهگذاری به اقدام سرمایه،
موضوع،نیازمندایجادتعادلدرسرمایههاوهزینههایخودهستند،تا
ازاینطریقریسکسرمایهگذاریخودرابهحداقلرسانند.درادامهبه
چگونگیمحاسبۀنرخROIوکاربردآندرهلدینگهایتجاریخواهیم

پرداخت.
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در  اولیه  ثابت  نیازمند سرمایه گذاری  ابزارها  این گونه  اما  باشد،  داشته  به همراه 
سازمانی  است.  برنامه  اجرای  طول  در  جاری  هزینه های  و  پیاده سازی  راستای 
ابزار را  که قصد راه اندازی CRM را دارد، باید به خوبی بتواند نرخ بازدهی این 
محاسبه کند و حتی پیش بینی منطقی از فروش سازمان را قبل از اجرای برنامه 

داشته باشد، تا از این طریق به خوبی بتواند از این ابزار استفادة بهینه کند.

كاربرد و معنای نرخ بازگشت سرمايه
همان طور که پیش تر مطرح شد، نرخ ROI به سازمان های تجاری نشان می دهد 
برای  اندازه  چه  تا  می کنند،  سرمایه گذاری  بخش  این  در  که  تومانی   X هر  که 
این معنی است  به  باشد،  آن ها سودآور خواهد بود. هرچه این شاخص بزرگ تر 
که سازمان با سرمایه گذاری در این بخش می تواند به سودآوری بیشتری دست 

پیدا کند.
نرخ  باید  نیز  دارد  بازار  به  جدید  محصول  ارائة  قصد  سازمان  که  هنگامی 
امکان محاسبة  بازارها  از  برخی  اما در  را محاسبه کند.  بازگشت سرمایه خود 
بازار وجود ندارد. در چنین  نرخ بازگشت سرمایه تا قبل از عرضة محصول به 
بازارهایی سازمان ها باید با استفاده از تحقیقات بازار میزان استقبال مخاطبان را 
از محصول جدید دریابند و به میزان سود تقریبی حاصل از عرضة محصول به 
بازار دست پیدا کنند، تا از این طریق بتوانند نرخ بازگشت سرمایه را به خوبی 

کانونی  گروه  از  استفاده  با  سازمان ها  از  برخی  نمونه،  به عنوان  کنند.  محاسبه 
به  را نسبت  این گروه های کانونی  از مشتریان سازمان است، نظر  که متشکل 
را  جدید  محصول  تقریبی  سود  طریق  این  از  و  می سنجند  سازمان  محصول 
محاسبه می کنند. پس از محاسبة سود حاصل از سرمایه گذاری، می توانند نرخ 
بازگشت سرمایة خود را محاسبه کنند. با توجه به اهمیت نرخ بازگشت سرمایه، 
که در مثال های قبل به آن ها اشاره شد، حال به فرمول محاسبة نرخ بازگشت 
این  به  فرمول  این  می شود.  اشاره  است،  کاربردی  و  ساده  بسیار  که  سرمایه، 
ترتیب است که باید هزینه ها را از درآمد کل کم و تقسیم بر هزینه های کل کرد. 
البته ممکن است از نظر برخی از مدیران سازمان ها هزینه و درآمد کل متفاوت 
باشد. به عنوان نمونه، به جای درآمد و هزینه در این معادله، فروش خالص و 
به عنوان  موضوع،  این  به  توجه  با  شود.  جایگزین  فروخته شده  کاالهای  هزینة 
نمونه، اگر 100 هزار تومان سود خالص حاصل از سرمایه گذاری با سرمایة 300 
هزار تومان باشد، نرخ بازگشت سرمایه 33 درصد خواهد بود. به عنوان نمونه ای 
دیگر، اگر یک شرکت سرمایه گذاری 500 سهم به ارزش 1000 تومان از سهام 
یکی از شرکت های بورسی صنعتی و معدنی را خریداری کند و پس از یک سال 
فروش  به  را  آن  و  برسد  تومان  به 3500  بورسی  این شرکت  هر سهم  ارزش 
رساند، طبق فرمولی که پیش تر مطرح شد، نرخ بازگشت سرمایة این شرکت 
به  این شرکت سرمایه گذاری  بود؛ یعنی  سرمایه گذاری 250 درصد خواهد 
و سرمایة  پیدا کرده  تومان سود دست  به 2500  تومان،  ازای هر 1000 

اولیه اش 2.5 برابر شده است.

مقايسۀ فرصت های سرمايه گذاری
فرصت های  قطعا  هستیم،   1396 سال  ابتدای  در  این که  به  توجه  با 
از  هریک  که  دارد  وجود  سازمان ها  روی  پیش  مختلفی  سرمایه گذاری 
این فرصت ها، جذابیت هایی را برای سازمان به همراه خواهد داشت. اما 
سازمان ها نمی توانند در تمامی این فرصت ها سرمایه گذاری کنند، چون 
از میان  باید  امروزه منابع سازمان ها محدود است و سازمان های نوین 
گزینه های پیش روی خود، فرصتی را که کمترین ریسک سرمایه گذاری 
داشته  همراه  به  می تواند  سازمان  برای  را  بازدهی  بیشترین  و  دارد  را 
باشد، انتخاب کنند. نرخ بازگشت سرمایه می تواند در انتخاب گزینه های 
سرمایه گذاری بسیار برای مدیران ارشد سازمان مفید واقع شود. به عنوان 
نمونه، اگر سازمان پنج فرصت سرمایه گذاری دارد، می تواند با محاسبة 
بهترین  انتخاب  و  فرصت ها  این  از  هریک  سرمایة  بازگشت  نرخ  دقیق 
گزینه از این پنج فرصت سرمایه گذاری، به سودآوری مناسبی دست پیدا 

کند.

تعديل پيچيدگی
در برخی از سازمان های ایرانی دیده می شود که مدیران بازاریابی در راستای 
محاسبة نرخ بازگشت سرمایه، عالقه مند به استفاده از ارزش چرخة عمر مشتری 
مستلزم   CLTV دقیق  محاسبة  که  است  حالی  در  این  هستند.   CLTV یا 
پیش بینی  آتی هر مشتری بر اساس سوابق قبلی، الگوهای جاری و در نظر گرفتن 
صنعت، اندازة شرکت و بسیاری دیگر از متغیرهاست، که مطمئنا بدون داشتن 
ابزارهای تحلیلی و اطالعاتی پیشرفته امکان پذیر نیست. با توجه به این موضوع، 
قطعات  به  را  مسائل  بازاریابی  مدیران  که  می شود  توصیه  شرایطی  چنین  در 
کوچک تری تقسیم کنند و نرخ بازگشت سرمایه را به صورت کوتاه و میان مدت 

در نظر بگیرند.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که سازمان های ایرانی با داشتن 
یک رویکرد عمل گرایانه به بازگشت سرمایه، می توانند از این موضوع به عنوان یک 
راهنمای استراتژیک برای برنامه ریزی آیندة سازمان استفاده کنند، تا از این طریق 

با افزایش سهم بازار و سودآوری بیشتر همراه شوند.
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نفت
صديقه سنايی

تحليل »وخارزم« از برندگان و بازندگان بازار نفت

»حوالی50دالر«؛جاییکههربشکهنفترویآنجاخوشکردهوبا
وجودتمامیتالشهابرایکاهشمیزانتولیدنفتورفعمازادعرضهباز
همتکاننخوردهاست.چندماهاززمانیکهاعضایسازمانکشورهای
آنها تاریخیگرفتند،میگذرد. )اوپک(تصمیمی نفتخام صادرکنندۀ
باکاهشعرضۀ باالخرهکوتاهآمدندوتولیدنفتخودراکمکردندتا
نفت،باعثافزایشقیمتنفتشوند.بسیاریازتحلیلگرانبزرگنفت
زمانیکهاوپکیهاتصمیمخودرااعالمکردند،بهبازارنفتخوشبین
شدند.اکثرآنهاازروزهایافزایشقیمتنفتخبرمیدادندواطمینان
داشتندکهنفتدستکمبهبشکهای70دالرخواهدرسید.اماگذشت
خوشبین حد از بیش تحلیلگران آن که کرد ثابت همه به ماه چند
بودهاند.طالیسیاههنوزدرمحدودۀ50دالردرنوساناست؛یکروز
54دالروروزدیگر49دالراست.امانکتۀجالبتوجهایناستکه
تولیدکنندگاننفتشیلدراینآشفتهبازاردستازتالشبرنداشتهاند.
نفت دوباره دارند سعی و بازگشتهاند نفت بازار به خوشبینانه آنها
جهانی بازار در دوباره شیل و شیخ جنگ کنند. بازار روانۀ و تولید را
نفتبرسرزبانهاافتاده،امااینبارچهکسیپیروزاینمیداناست.
تحلیلگرفایننشالتایمزبراینباوراستکهعدمتقارناطالعاتیباعث
شکستهردوطرفخواهدشد.براساسایننظریه،کسیپیروزمیدان
آنطورکه اما باشد. داشته اختیار در را کاملی اطالعات که بود خواهد
تولیدکنندگان مورد کافیدر بهقدر اوپکیها نه شواهدنشانمیدهد،
نفتپرهزینۀشیلمیدانندونهتولیدکنندگانشیلاطالعاتکافیدر

براساسنظریۀمعروفعدمتقارن اینترتیب، به اوپکدارند. مورد
برندهای دیگر نفت بازار و بود خواهند بازنده طرف دو هر اطالعاتی،

نخواهدداشت.
خام( نفت صادرکنندۀ کشورهای )سازمان اوپک مشکل بزرگترین
نفت تولیدکنندگان با سازمان این جنگ در هیچکس که است این
بررسیهای است. پیروزی مسیر در قاطعانه کدامطرف نمیداند شیل
»وخارزم«ازگزارشفایننشالتایمزنشانمیدهداینکارتلنفتیموفق
تولیدکنندگان کمک به و بگیرد دست در را بازار گذشته سال در شد
بزرگیکهدرآندورهمجمعشدهاند،میزانتولیدنفتراکاهشبدهد.
ایناقداماوپکیهابهسهسالمازادعرضۀنفتدرجهانخاتمهدادو
اینقدمبسیاربزرگیبود.اماحاالچهارماهازاقدامبزرگاوپکیهادر
در ازایهربشکه در نفتهنوزروی05دالر قیمت حالیمیگذردکه
نوساناست.ایندرحالیاستکهانتظارمیرفتقیمتنفتباکاهش
تولید،افزایشچشمگیریراتجربهکند.امابراساستحلیلدیویدشپرد
درفایننشالتایمز،مشکلاوپکوبازارنفتریشهدرنوعیعدمتقارن
علم در معروف نظریات از یکی اطالعاتی تقارن عدم دارد. اطالعاتی
اقتصاداستکهثابتمیکنددربازاروقتیدوطرفباهمدرجنگباشند
ونسبتبههماطالعاتکافینداشتهباشند،هردوبازندهخواهندبود.به
اینترتیب،ازآنجاکهاکنوندوطرفدربازارنفتیعنیتولیدکنندگان
ندارند، کافی اطالعات یکدیگر به نسبت شیل تولیدکنندگان و اوپک

بازندۀبازیخواهندبود.
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اطالعاتی كه اطالعات نيست!
تولید نفت آمریکا اغلب به صورت کامل اطالع رسانی می شود. آژانس بین المللی انرژی 
گزارش های ماهانه ای را منتشر می کند که در آن میزان تولید نفت و چاه های نفتی در 
آمریکا را نیز می آورد. اما اخیرا فاکتورهایی وارد بازی شده که این اطالعات را کم ارزش 
می کند. آمریکا این روزها کمتر از گذشته به واردات نفت متکی است. کشورهایی مانند 
چین و هند از اقتصادهای نوظهور نیز دیگر مانند گذشته مرکز تقاضای نفت نیستند. 
همة این ها می تواند مانع دریافت اطالعات دقیق در مورد آن چه در بازار نفت رخ 
می دهد، بشود. در مقابل، داده هایی که از اوپک به دست می آید نیز دقت کافی را ندارد. 
حتی اطالعات در مورد میزان تولید نفت اوپک نیز به صورت قطعی و موثق نیست و 
از منابع مختلفی تامین می شود. در این شرایط طبیعی است که هیچ یک از طرفین 
ماجرای نفتی، نسبت به یکدیگر اطالعات کافی نداشته  باشند و همین عدم اطالع کافی 

منجر به باخت هر دو طرف می شود. 

توليدكنندگان شيل از خواب بيدار می شوند
تولیدکنندگان نفت شیل قصد ندارند در این بازی کوتاه بیایند. بررسی های »وخارزم« 
از گزارش اکونومیست نشان می دهد آن ها دوباره به تکاپو افتاده اند تا نفت بیشتری 
تولید و روانة بازار کنند. قیمت نفت نسبت به سه سال پیش به کمتر از یک دوم یا نصف 
رسیده  است. اما تولیدکنندگان نفت شیل دوباره در مسیر تولید نفت قرار گرفته اند. 
آن ها به کمک آب و شن از میان صخره ها نفت و گاز را بیرون می کشند. تولید نفت 
شیل در فاصلة سال های 2014 تا 2016 به خواب زمستانی عمیقی فرو رفته  بود. اما 
حاال دوباره شرکت های اکتشاف و تولید نفت در مسیر سرمایه گذاری قرار گرفته اند تا 
نفت بیشتری را تولید کنند. دوباره تقاضا برای شن که اصلی ترین مادة مورد نیاز برای 
احیای صنعت نفت در آمریکاست، افزایش پیدا کرده و مردم دوباره تالش می کنند 

پول به دست بیاورند. 
این دومین ظهور نفت شیل خواهد بود. تحلیل گر اکونومیست معتقد است نفت شیل 
یک روح »هیچ گاه نمیر« دارد که نشان می دهد چرا با وجود قحطی بودجه باز هم 
به حیات خود ادامه می دهد. داده های بلومبرگ در گذشته نشان می دهد بسیاری از 
شرکت هایی که قبال در این صنعت فعالیت می کردند، اکنون ورشکسته شده اند. این 
شرکت ها روی هم رفته بیش از 11میلیارد دالر ضرر کرده اند. اما انتظار می رود امسال 

بیش از گذشته ضرر کنند. 

وفور غيرمنطقی
چشم انداز افزایش تولید نفت باعث شده بازار انرژی جهانی نیز به تکاپو بیفتد. اوپک، 
به ویژه عربستان سعودی، بیش از همیشه نگران است. خالد الفلیح، وزیر انرژی عربستان 
سعودی، مدت ها پیش نگرانی خود را در مورد بازار نفت نشان داده  است؛ او در روز 
هفتم مارس در کنفرانسی در مورد صنعت انرژی نسبت به »وفور غیرمنطقی« ابراز 

نگرانی کرده  است. 
اواخر سال 2014 بود که قیمت نفت در عرض 16هفته سقوط کرد و باعث نگرانی و 

اضطراب تگزاسی ها شد. درست در همان زمان بود که تعداد چاه های نفتی در ایاالت 
متحدة آمریکا بیش از 68 درصد کاهش یافت. تقریبا تمامی شرکت های فعال در 
صنعت نفت، میزان سرمایه گذاری های خود را در این عرصه کاهش دادند. بیش از 
100شرکت در آن زمان ورشکسته شدند و بیش از 70 میلیارد دالر بدهی به بار آمد. 
اما صنعت نفت شیل انعطاف بسیار زیادی از خود نشان داد. به هرحال تولید نفت در 
48 ایالت آمریکایی در عرض 21 ماه کاهش پیدا کرد. تولید نفت این منطقه حدود 

1درصد از تولید نفت جهان را تشکیل می داد. 
حاال دوباره شور و هیجانی در روح شیل دمیده شده  است. بخشی از این هیجان 
به خاطر بهبود نسبی قیمت نفت است. بهای طالی سیاه در مقطعی در سال گذشته 
به کمتر از 26 دالر در ازای هر بشکه رسیده  بود. اما اکنون به لطف کاهش تولید نفت، 
قیمت آن نیز افزایش پیدا کرده و همین به تنهایی دلیل خوبی برای تولید دوبارة نفت 
است. البته این افزایش قیمت تنها انگیزة تولید دوبارة نفت نیست. برخی افراد به تولید 
نفت در هوستون خوش بین هستند و می گویند ظرفیت های نفتی این منطقه به تازگی 
عیان شده و می تواند منشأ سود کالنی باشد. برخی از کارشناسان نفتی ادعا کرده اند 
که این منطقه می تواند در روز از عربستان سعودی هم نفت بیشتری تولید کند. همین 
مسئله باعث شده این تولیدکنندگان اعتمادبه نفس باالیی پیدا کنند و صنعت نفت 
در این منطقه جان تازه ای بگیرد. سرعت حفاری بسیار باال رفته، هرچند به صورت 
گزینشی انجام می شود. چاه های نفتی نیز به گونه ای طراحی می شوند که بتوانند نفت 

را از الیه های زیرین زمین بیرون بکشند. 
اما با وجود همة این خوش بینی ها، هنوز هم این حقیقت وجود دارد که صنعت نفت 
با ضررها و زیان های بسیاری همراه است. از آن زمان که نفت 100 دالر بود، تا وقتی 
که به 50 دالر در ازای هر بشکه رسید، همه متوجه شدند که طالی سیاه چطور 
می تواند در عرض سه ماه بیشترین ضررها را به تولیدکنندگان برساند. درواقع وضعیت 
سوددهی در این صنعت هنوز تغییر چندانی نکرده  است. بخش زیادی از پول های تازه 
که وارد این صنعت می شوند، خیلی زود از دست می روند. اما روسای نفتی در صنعت 
نفت شیل، هنوز هم به چاه های نفتی خود می بالند و با آن فخر می فروشند. بهبود کلی 
که در این عرصه بوده، چندان چشم گیر نیست، اما آن ها تالش می کنند این بهبود 
را بیشتر از آن چه هست، نشان دهند. شرکت هایی که در حوزة اکتشاف و تولید نفت 
کار می کنند، با نفت 50 دالری هم نمی توانند کار خود را پیش ببرند. دلیل اصلی هم 
هزینة تولید نفت است. به هرحال این شرکت ها باید سرمایه گذاری کنند تا تولید را 

ثابت نگه دارند. 
اما وضعیت نفت شیل در مقایسه با دیگر صنایع به چه صورت است؟ بررسی ها نشان 
می دهد صنعت معدن در سال 2016 با سرمایه گذاری های کالنی همراه بوده و سوددهی 
نسبتا خوبی نیز داشته  است. انتظار می رود که این سرمایه گذاری ها در سال آینده در 
ایاالت متحدة آمریکا افزایش پیدا کند. اما در مورد نفت هنوز مشکالت پابرجاست. 
هوستونی ها اگر می خواهند نفت بیشتری تولید کنند، باید بدانند که مشکالت در 
دنیای نفت هنوز حل نشده  است. صنعت نفت برای این که در مسیر بهبود قرار گیرد، 
هنوز به زمان زیادی نیاز دارد؛ هوستون نیز برای این که چنین بهبودی را ثابت کند، به 

زمان نیاز دارد. به این ترتیب، هنوز برای تشخیص اوضاع نفتی خیلی زود است. 

اين بازی برنده ای ندارد
حاال چه تولیدکنندگان نفت شیل به بازی بازگردند و چه اوپکی ها دوباره تصمیم به 
افزایش تولید نفت بگیرند، فرق چندانی به حال وروز طالی سیاه نخواهد کرد. ارزش 
این مادة گران بها مدت هاست که در حوالی 05 دالر در ازای هر بشکه است. حتی 
اوپکی ها نتوانستند با کاهش تولید نفت، ارزش آن را باال ببرند. در گذشته به محض 
این که اعضای سازمان کشورهای صادرکنندة نفت خام )اوپک( تصمیم به کاهش تولید 
نفت می گرفتند، همهمه ای در بازار به راه می افتاد و قیمت نفت افزایش پیدا می کرد. 
اما این بار تصمیم تاریخی اوپکی ها تنها برای چند روز تاثیر داشت و اثر آن خیلی 
زود از بین رفت. نفت دوباره به محدودة 05 دالر بازگشت. هرچند همین قیمت 05 
دالر نسبت به چند ماه پیش، افزایش را نشان می دهد، اما ارزش واقعی نفت را نشان 
نمی دهد. آن ها که به نفت باالی 001 دالر در ازای هر بشکه عادت کرده اند، با این 
قیمت ها راضی نمی شوند. تولیدکنندگان نفت پرهزینه نیز به قیمت های بسیار بیشتری 
نیاز دارند تا تولید نفتشان مقرون به صرفه باشد. در این شرایط بعید نیست که هم 
اوپکی ها و هم تولیدکنندگان نفت شیل، بازندة بازار نفت باشند و این نخستین باری 

خواهد بود که بازار پر از سودای نفت، برنده ای نخواهد داشت. 
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گپ
نرگس فرجی

سازمان های ايرانی دائما در پی يافتن كارمندان متخصص و حرفه ای 
در زمينۀ مرتبط با كسب وكار خود هستند، در صورتی كه می توانند 
به هدف مورد  به راحتی  بپردازند و  به آموزش كارمندان فعلی خود 
اين  به  ايرانی  سازمان های  چرا  نظرتان  به  يابند.  دست  خود  نظر 

موضوع مهم كم توجه هستند؟
همه می دانیم که وجود نیروی انسانی کارآمد در پیشبرد اهداف مدیران سازمان 
نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا می کند. مدیران سازمان ها نیز از حیث طرز تفکر 
و دیدگاه مدیریتی به دو دسته تقسیم می شوند. مدیرانی که به  نیروهای انسانی 
نگاهی ابزاری دارند و فقط از آن ها در جهت پیشرفت اهداف سازمان بهره برداری 
نظر  مانند روح سازمان در  را  انسانی  نیروی  می کنند و دستة دوم مدیرانی که 
گرفته و آن ها را به عنوان نیروی محرک و پویای محیط کار در نظر می گیرند. 
را در نظر گرفت،  باید دستة دوم مدیران  به سوال مطرح شده  برای پاسخ گویی 
اولویت دارد و بحث مطرح شده  برایشان  چون دستة اول فقط خروجی سازمان 

برای آن ها راه گشا نخواهد بود.
روبه رو  گوناگونی  مشکالت  با  خود  کاری  محیط  در  مدیران  اغلب  درحقیقت، 
هستند که یکی از مهم ترین آن ها عدم برنامه ریزی صحیح نیروی انسانی سازمان 
بخش های  بر  آنان  از حد  بیش  تمرکز  به سبب  بیشتر  مشکل،  این  است.  خود 
مختلف سازمان نظیر امور مالی، فروش، بازاریابی و واحد توزیع محصوالت است. 
دارند  انسانی در سازمان خود  منابع  واحد  به  اندکی  توجه  اغلب  ایرانی  مدیران 
و اهمیت چندانی به نیروی انسانی که ماحصل زحمات آن ها منجر به تولید و 
فروش محصوالتشان می شوند، نمی دهند. این درحالی است که در سازمان های 
موفق و پیش رو، به واحد منابع انسانی که یکی از مهم ترین وظایف آن برنامه ریزی 
نیروی انسانی است، مشابه با سایر واحدهای سازمان توجه یکسانی می شود. در 
وضعیت  روزانه  به صورت  و  سنجیده  کارکنان  وضعیت  منظم  به طور  واحد  این 
جسمی و روحی پرسنل، میزان آموزش عمومی و تخصصی مورد نیاز، سوابق و 
مسئولیت های آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و نتایج بررسی ها در قالب 

گزارش های هفتگی و ماهانه به مدیران ارشد به جهت مالحظه و تصمیم گیری 
به منظور ارتقای شغلی یا جابه جایی و تغییر سمت ارائه می شود. این امر پس از 

مدت زمان کوتاهی منجر به افزایش بهره وری سازمان خواهد شد.
برای تصدی  بارها  و  بارها  فعالیت خود  بدون شک، هر سازمان در طول دوران 
برگزاری  استخدام،  فراخوان  آگهی  چاپ  به  سازمان،  در  گوناگون  سمت های 
جلسات متعدد مصاحبة شغلی و جلسات مرتبط با گزینش نیروی مناسب نیاز 
پیدا کرده است و به خوبی با معضالت و هزینه هایی که به منظور استخدام نیروی 
کاری مناسب می بایست صرف شود، آگاه است. این در حالی است که می توان 
باالتر،  مناسب  تصدی  جهت  به  را  سازمان  در  موجود  انسانی  نیروهای  آموزش 
به عنوان یکی از کم هزینه ترین و موثرترین تکنیک های برنامه ریزی نیروی انسانی 
در سازمان های مدرن نام برد. به نظر شما ارتقای کارمندی که مدتی است در 
سازمان شما مشغول به کار است و با فرهنگ، قوانین و استانداردهای موجود در 
سازمان شما به خوبی آشناست، برای تصدی مناسب شغلی باالتر گزینة مناسبی 
است، یا فرد جدیدی که از خارج از سازمان به محیط کاری شما ورود می کند 
کارمندان  سایر  و  شما  سازمان  فرهنگ  با  می بایست  کوتاهی  زمان  مدت  در  و 
آشنایی یابد؟ به نظر شما کدام یک زمان و هزینة کمتری برای هماهنگ شدن با 
سازمان شما دارد و ریسک کمتری برای شما خواهد داشت؟ اجازه بدهید سوال 
دیگری بپرسم. به نظر شما چه نیروی انگیزشی می تواند بهتر از امید به آینده ای 
روشن برای کارمندانتان باشد؟ اگر پرسنل شما امید داشته باشند تا در صورتی 
که با انگیزه کار کنند و نیروی موثر و در خدمت سازمان باشند، طی چند سال 
آینده ارتقای شغلی متناسب با تخصص خود دریافت خواهند کرد، آیا بی انگیزه 
و بی رمق در سازمان حضور پیدا خواهند کرد؟ خاطرنشان می کنم که ورود یک 
نیروی متخصص به سازمان، منجر به خروج یا بی انگیزگی یکی از نیروهای بالقوه 
شرکت خواهد شد. البته منکر این نیستم که تمامی پرسنل موجود در سازمان 
نیروهای عالی و درجه یکی نیستند و جدایی یکی از آن ها از سازمان هیچ گونه 
مشکلی ایجاد نکند، و چه بسا گزینة مناسبی باشد. اما منظور بنده این است که 

جانشین پروری، عامل مهم 
در موفقیت سازمان ها 

گفت وگو با دكتر رضا اصغريان، مدرس و مشاور مديريت 

یاد سازمان هر حیاتی ارکان از یکی بهعنوان انسانی نیروی از امروزه
انسانی نیروی اهمیت به سایرین از بیش موفق سازمانهای میشود.
کارآزموده پرسنل نگهداری برای را خود تالش تمامی و هستند واقف
تعداد تنها متاسفانه وجود، این با اما میدهند. خرج به خود قدیمی و
معدودیازسازمانهایایرانیبهاینمهمتوجهدارند.ازاینروامروزه
نگهدارینیرویانسانیبهیکیازچالشهایبزرگسازمانهایایرانی

ازمدیرانسازمانها ایندسته برای اماخبرخوش تبدیلشدهاست.
ابزارهای بهکارگیری و جانشینپروری تکنیکهای از استفاده با آنکه
افزایشانگیزشپرسنل،بهراحتیمیتوانبااینچالشپیشرومقابله
مدیریت، مشاور و مدرس اصغریان، رضا دکتر با راستا همین در کرد.
و رشد روند بر آن تاثیر و جانشینپروری مفهوم بررسی خصوص در

پیشرفتسازمانهاگفتوگوییداشتهایمکهدرادامهمیخوانید.
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توجه بیشتر به کارمندان و برنامه ریزی مناسب برای آنان می تواند باعث رشد و 
پویایی سازمان و افزایش بهره وری و کارآیی کارمندان شود.

چندانی  اهميت  از  ايرانی  سازمان های  در  جانشين پروری  مبحث 
برخوردار نيست و هرگاه يكی از كارمندان، سازمان را به هر دليلی 
ترک كند، عمال يافتن جايگزين مناسب كار ساده ای نخواهد بود. به 
موضوع  اين  به  كمتر  ما  مديران  باعث می شود  عاملی  نظر شما چه 

توجه كنند؟
اتفاقا به نکتة درستی اشاره کردید. همان طور که در ابتدا گفته شد، جانشین پروری 
موضوع بسیار مهمی است که می بایست توجه بیشتری به آن صورت گیرد. به 
نظر بنده در گام اول مدیران ما می بایست با ضرورت این مقوله آشنا شوند و آن 
را به خوبی درک کنند. مادامی که مدیران ما به اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی 
و مباحث مربوط به آن نظیر جانشین پروری واقف نشوند، این پدیده در سازمان 
به نحو صحیحی پیاده سازی نخواهد شد و نتیجه آن خواهد شد که پس از مدت 

زمان کوتاهی که از پیاده سازی آن می گذرد، کارآیی خود 
را به مرور از دست خواهد داد. به بیانی دیگر، اگر مدیران 
به اهمیت موضوع پی ببرند، مطمئنا در جهت رشد این 
مفهوم در محیط تحت سرپرستی خود پیش گام خواهند 
شد. در گام دوم می بایست مدیران میانی، کارشناسان و 
همة کارمندان با این مفهوم آشنا شوند. مدیران می بایست 
خود  کاری  دوران  طول  در  پرسنل  یک  که  را  امتیازاتی 
می تواند کسب کند و درنهایت این امکان را خواهد یافت 
بازگو  برای آن ها  یابد،  ارتقای شغلی  باالتری  تا به سمت 

کند.
مفاهیم  که  باشید  داشته  نظر  در  نیز  را  نکته  این  البته 
بسط  و  می شود  اجرایی  به خوبی  سازمان  در  زمانی  فوق 
پیدا می کند که در آن فعالیت ها، وظایف و مسئولیت های 
مرتبط با تک تک مشاغل و سمت های موجود در سازمان 

از پیش تعیین شده باشد. به عنوان مثال فعالیت ها، وظایف و مسئولیت های تمامی 
پرسنل مستقر در واحد فروش اعم از مدیر فروش، کارشناسان، مسئوالن فروش و 
بازاریاب های حضوری و تلفنی می بایست از پیش توسط واحد منابع انسانی سازمان 
تهیه و تدوین شده باشد؛ اتفاقی که به ندرت در سازمان های ایرانی می افتد. اگر 
شرح وظایف هر شغلی در سازمان درست و بجا تعریف شده باشد، سازمان ها دیگر 
وابسته به افراد نخواهند بود و اگر فردی به هر دلیلی قصد خروج از سازمان را 
داشته باشد، شرح شغل سمت مورد نظر به محض ورود فرد جدید به سازمان به 
او داده می شود و با وجود آن که استفاده از این شیوه، تا حد قابل توجهی از میزان 
ابتدایی فعالیت در سازمان خواهد کاست،  سردرگمی نیروی جدید در روزهای 
اهداف  مسیر  در  بیشتری  با سرعت  تا  می کند  سازمان کمک  پرسنل جدید  به 
را  فعالیت خود  باعث می شود کارمند جدید الورود  سازمان قرار گیرد. هم چنین 
صرفا بر اساس آزمون و خطا یا با هم فکری سایر پرسنل و مدیران باالسری خود 
آغاز کند، که قطعا ریسک باالیی خواهد داشت. برای مثال در شرکتی نظیر تویوتا 
به کارمندان جدید پس از گزینش، اطالعات کاملی در خصوص پیشینة شرکت 
داده  کارشناسان  و  ارشد  مدیران  و  سمت ها  مختلف،  بخش های  معرفی  تویوتا، 
می شود. هم چنین توضیح کاملی را در خصوص مختصات شغلی که قرار است به 
ایشان داده شود، همراه با ریز فعالیت ها، مسئولیت ها، اختیارات و افرادی که در 
حین فعالیت روزانه با آن ها در بخش های مختلف سازمان می بایست در ارتباط 
از سوی شرکت های عظیم و معتبری  ارائه می کنند. چنین عملکردهایی  باشد، 
نظیر تویوتا به ما ضرورت استفاده از تکنیک های نوین برنامه ریزی نیروی انسانی 

به ویژه آینده نگری در خصوص جانشین پروری را خاطرنشان می کند.
ارزيابی  چگونه  را  ميانی  مديران  سطح  جانشين پروری  اهميت 

می كنيد؟
اهمیت  از  سازمان  میانی  و  ارشد  مدیران  میان  در  مفهوم  این  اجرای  و  درک 
دوچندانی برخوردار است. جایگاه چنین افرادی برای سازمان مهم است و آن ها 
برحسب سمتشان عهده دار مسئولیت چندین کارمند نیز هستند. یافتن جایگزین 
برای این افراد نیز به خاطر سابقه و تجربیاتشان به نسبت سایر کارکنان سازمان 
سخت تر است. بنابراین هزینة جابه جایی این افراد در سازمان به مراتب باالتر از 
سایر پرسنل است و همین موضوع کار جانشینی را قدری سخت می کند. البته 
از زاویه ای دیگر، جانشین پروری برای این سمت ها نیز به نسبت سایر بخش های 
سازمان ساده تر است. چون سازمان ها به راحتی می توانند با آموزش افراد پایین 
و جابه جایی شغلی، آن ها را برای عهده داری مدیریت های میانی آماده کنند. این 
شیوه عملکرد برای افراد مختلف ایجاد انگیزه و شور و شوق نیز می کند و همین 
شد.  خواهد  نیز  کارکنان  بیشتر  تالش  باعث  موضوع 
بود  خواهند  تالش  در  دائم  پرسنل  همة  رویه  این  با 
تا استاندارد های الزم برای تصدی سمت های باالتر را 
کنند.  کسب  مناسب تری  کیفیت  با  و  سریع تر  هرچه 
تکنیک هایی  از  سازمان ها  مدیران  می کنم  پیشنهاد 
نظیر انتخاب پرسنل برتر هر ماه از حیث میزان کارایی 
و اخالق کاری، به جهت باال نگه داشتن میزان انگیزه و 
کارآیی پرسنل و امیدوار نگه داشتن آن ها به آینده ای 

روشن در سازمان استفاده کنند.
ميزان توجه سازمان های ايرانی به مبحث آموزش 
ارزيابی  چگونه  را  جانشين پروری  مقولۀ  در 
اين  در  پيشنهادهايی  چه  درنهايت  و  می كنيد؟ 

خصوص به مديران سازمان های ايرانی داريد؟
است  زمانی  مدت  آموزش  مبحث  این که  به  توجه  با 
از سازمان ها  معدودی  تعداد  متاسفانه  اما  است،  کرده  ورود  ما  به سازمان های 
بهره می برند. دالیل گوناگونی در  این موهبت  از  به نحو صحیح و کارشناسانه 
این خصوص وجود دارد، نظیر نداشتن استراتژی صحیح در واحد آموزش، بهره 
نبردن از نیروی متخصص به عنوان مدیر آموزش که درنهایت منجر به انتخاب 
آموزش های  درنهایت  و  شد  خواهد  آموزشی  موضوعات  غیرموثر  و  ناآگاهانه 
و  بی ارزش  خروجی های  ارائة  به  منجر  مرور  به  که  غیرکاربردی  و  تئوریک 
این است  غیرقابل استفاده برای سازمان خواهد شد. پیشنهاد بنده به مدیران 
که در صورتی که واحد آموزش ندارند، از همین فردا اقدام به ایجاد آن کرده 
و از فردی متخصص و کارآزموده به جهت تنظیم سرفصل های آموزشی صحیح 
و کاربردی، متناسب با سمت های موجود در سازمان استفاده کنند. پرسنل در 
طول دوران فعالیت خود در سازمان تجارب گوناگونی کسب می کنند. هر ماه 
از یکی از کارمندان باتجربة خود بخواهید به سایر پرسنلی که سمت مشابه با 
او را دارند، تجارب خود را منتقل کنند. فرهنگ یادگیری را در سازمان خود 
شکوفا کنید. با تجربه ها را تشویق کنید تا در صورتی که دانش و تجربیات خود 
را منتقل کنند، به آن ها پاداش خواهید داد. به آن ها حس امنیت شغلی بدهید 
آن ها  به  باشند.  نداشته  به سایرین  اطالعات خود  انتقال  از  ترسی  تا هیچ گونه 
تجربه طبقه بندی  و  دانش  میزان  به  افراد صرفا  متذکر شوید در سازمان شما 
نیز  کاری  اخالق  نظیر  فاکتورهایی  بفهمانید  آن ها  به  نمی شوند.  رتبه بندی  و 
همواره مدنظر شماست. به آن ها یادآور شوید سازمان شما به پرسنل قدیمی و 

باتجربة خود همواره وفادار خواهد بود.

سازمان  در  را  یادگیری  فرهنگ 
را  تجربه ها  با  کنید.  شکوفا  خود 

دانش  که  صورتی  در  تا  کنید  تشویق 
کنند،  منتقل  را  خود  تجربیات  و 
به  داد.  خواهید  پاداش  آن ها  به 

تا  بدهید  شغلی  امنیت  حس  آن ها 
اطالعات  انتقال  ز  ا ترسی  هیچ گونه 

باشند نداشته  سایرین  به  خود 
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مديريت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی 

تغيير عملكرد به واسطۀ يک عامل شناختی 
نتایج اولیه تحقیق نشان داد که هر چه تیم از نظر سنی، نژاد و قومیت و سن 
متنوع تر باشد، احتمال بهره وری و خالقیت در آن ها بیشتر است. اما اجرای چند 
تغییر  را  اولیه  نتایج  گذشته  سال   12 طی  بار   100 از  بیش  تکنیک  این  بارة 
داد. این تغییرات نشان داد که هیچ ارتباطی میان این تنوع شناختی و عملکرد 
وجود ندارد. با یک گروه متوسط 16 نفره متشکل از مدیران اجرایی، دانشجویان 
MBA، مدیران عمومی، اندیشمندان، معلم ها و نوجوانان این یافته ها مجددا ثابت 
شد. بعضی گروه ها پراکندگی زیادی در سن و قومیت و سن داشتند و بقیه دارای 
پراکندگی متوسط بودند. از آن جایی که تمرکز زیادی روی اهمیت تنوع در حل 
مسئله وجود داشت، گروه اجراکنندة آزمون از این نتایج به هیجان آمد. اگر تنوع، 
تغییری در عملکرد به وجود نمی آورد، پس چه عاملی مسئول تغییر در عملکرد 
موفقیت  به  را  گروه ها  دریابند چه چیزی  که  برآمدند  آن  پی  در  ادامه  در  بود؟ 
می رساند و چه چیزی آن ها را نابود می کند؟ این کار سبب شد که تفاوت هایی را 
بررسی کنند که فراتر از جنسیت، قومیت و سن بود. درواقع نگاهی عمیق تر به 

تنوع شناختی انداخته شد. 

تعريف  تنوع شناختی
تنوع شناختی به تفاوت هایی در دیدگاه یا سبک پردازش اطالعات اطالق می شود. 
در  نمی شود.  پیش بینی  یا سن  قومیت  نظیر جنسیت،  عواملی  با  تنوع  نوع  این 
این جا جنبه های خاص این نوع تنوع مورد بررسی قرار می گیرد؛ این که اشخاص 
پیچیده،  شرایط  در  چگونه  و  می کنند  خاص  موضوع  یک  مورد  در  فکری  چه 

نامطمئن و جدید با موضوع درگیر میشوند. 
مشاور  و  روان پزشک  رابرتسون،  پیتر  توسط  که  است  ابزاری   AEM مکعب 
کسب وکار، برای ارزیابی تفاوت های موجود در روش های تغییر رویکرد افراد مورد 

بررسی قرار گرفت. دو بعد اصلی این مکعب عبارت اند از:
پردازش دانش: میزانی که در آن فرد ترجیح می دهد به تحکیم و استقرار دانش 
موجود بپردازد، یا هنگام مواجهه با موقعیت های جدید، دانش جدید ایجاد کند. 

استفاده  از مهارت و تجربة خود  دیدگاه: میزانی که در آن فرد ترجیح می دهد 
کند، یا ایده ها و تجارب دیگران را  هنگام مواجهه با موقعیتهای جدید با یکدیگر 

هماهنگ کند. 
این تمرین استراتژیک و مشاهدة تفاوت های مشهود آن در  بارة  با اجرای 100 
عملکرد تیم ها، تصمیم گرفته شد که از مکعب AEM برای سنجش سطح تنوع 
شناختی در گروه های در معرض اجرا استفاده شود. تحلیل انجام شده در شش تیم 
که اخیرا این تمرین در آن ها به انجام رسیده است، نشان داده که ارتباط قابل 
مالحظه ای میان تنوع شناختی زیاد و عملکرد بهتر وجود دارد. سروکار داشتن 
کشف  و  است  می دانیم  آن چه  اعمال  میان  تعادل  برقراری  نیازمند  چالش ها  با 
بودن  نیازمند دارا  این مسئله هم چنین  باشد.  آن چه نمی دانیم و می تواند مفید 
مهارتهای خاص و توانایی برگشت به عقب و دیدن تصویری کلی و بزرگ تر است. 
درجة باالیی از تنوع شناختی میتواند موجب تسریع در ایجاد یادگیری و عملکرد 
یافته های  مبنای  بر  شود.  جدید  و  نامطمئن  پیچیده،  وضعیتهای  با  مواجهه  در 
شهودی، این تحقیق در نمونه های بیشتر ادامه پیدا کرد. گروه به این نتیجه رسید 
که این اولویت های شناختی در سنین جوانی در وجود ما شکل می گیرد و مستقل 

تاثیرات 
تنوع شناختی 
بر عملکرد 
کارکنان

که میکنیم کار مختلف درسطوح زیادی اجرایی تیمهای با روزه همه
تنوعزیادیدرجنسیت،قومیت،سنوسایرویژگیهایآنهامشهود
است.تالشوتحقیقاتزیادیبرایدریافتاثراینتنوعبربهرهوری
طریق از تحقیقی راستا همین در است. رسیده انجام به کار نیروی
اجراییکتمریناستراتژیکباگروههایمتمرکزاجراییرویمدیریت

موقعیتهایجدید،غیرقطعیوپیچیدهبهانجامرسیدهکهنتایججالبی
رارقمزدهاست.دراینتمرینگروههاییبرایفرمولبندیواجرای
نتایجمشخصدرزمانمشخصمورد به یکاستراتژیبرایرسیدن
آزمایشقرارگرفتند.جزئیاتنتایجبهدستآمدهرادرادامۀاینگزارش

بخوانید.
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از تحصیالت، فرهنگ و دیگر موقعیت های اجتماعی است. دو نکتة مهم دربارة 
تنوع شناختی وجود دارد که می تواند مورد چشم پوشی قرار بگیرد. 

كميابی تنوع شناختی 
ویژگی اولی که دربارة تنوع شناختی می توان به آن اشاره کرد، این است که این 
تفاوت های  یا جنسیت کمتر مشاهده میشود.  قومیت  تنوع  به  تنوع نسبت  نوع 
فرهنگی یا نسلی هیچ نشانه ای از این که فرد چگونه اطالعات را پردازش کرده، با 
آن درگیر شده یا نسبت به تغییرات واکنش نشان می دهد، به ما ارائه نمی کند. 
ما نمیتوانیم به سادگی تنوع شناختی را در افراد شناسایی کنیم. این مسئله قابل 
پیش گویی یا به سادگی قابل هماهنگی و ایجاد نیست. حقیقت این است که برای 
تشخیص دقیق این موضوع الزم است روی جنبه های ظاهری فرد و بهره وری او 

در محل کار به شکل دقیق کار کنیم. 

تنوع شناختی باالتر؛ تيم موفق تر
نتایج  شد،  انجام  بیوتکنولوژی  استارت آپی  شرکت  یک  روی  که  تحقیقی  طی 
جالبی به دست آمد. هنگامی که اعضای تیم تحقیق و توسعه سعی در اجرای 
از خود نشان دادند. تیم ترکیبی  وظایف استراتژیک خود کردند، عملکرد بدی 
از جنسیت ها، سن و قومیت ها بود و در مورد چگونگی درگیر شدن در اولویت ها 
و تفکر دربارة تغییر همگن عمل می کرد. دانشمندان فارغ التحصیل دکترا جذب 
این واحد سازمانی شده بودند و در کار خود تخصص داشتند، اما تنوع شناختی 
کمی در آن ها وجود داشت و هیچ تطبیق پذیری در اجرای وظایف وجود نداشت 

و کارها به پایان نمی رسید. 
شد.  کار  تمرین  همین  با  فناوری  مشاوران  از  گروهی  روی  دیگر،  موقعیتی  در 
مشاهده شد که همیشه وقفه ای در کارها وجود داشت و هنگامی که فردی سعی 
بعدی،  در حرکت  می ماند.  متوقف  فعالیت ها  کند،  باز  مسئله ای  از  گره  می کرد 
تیم پژوهش گر خواهران و برادرانی از یک جنس و نسل و یک مدرسه را انتخاب 
کردند. با بررسی یک گروه با تنوع کم مشاهده شد که دارا بودن درجة باالیی 
از تنوع شناختی و حل مسئله به یکدیگر مرتبط است. اخیرا دو تیم از مردان 

میان سال اروپایی هم با این چالش روبه رو شدند. یک گروه در تکمیل آن 
شکست خورده و دیگری موفق شد. چه فرقی میان آن ها بود؟ تیم موفق 

میزان باالتری تنوع شناختی داشت. 

تعدد موانع فرهنگی بر سر راه تنوع شناختی 
این  می گیرد،  قرار  مورد چشم پوشی  شناختی  تنوع  در  که  عاملی  دومین 
است که تیم پژوهش گر موانع فرهنگی ایجاد کرد تا درجة تنوع شناختی را 
محدود کند، حتی هنگامی که نیازی به آن نبود. جملة معروفی در این باره 
به  ما معموال  ما در تصویر خود محصور هستیم.  دارد که می گوید:  وجود 
به  تمایل  این  می کنند.  فکر  ما  مشابه  که  می شویم  متمایل  افرادی  طرف 
موارد  و  نمی شود  محدود  جنسیت  یا  نژاد  نظیر  شناختی  جمعیت  عوامل 
متعددی را دربر می گیرد. درنتیجه سازمان ها اغلب با تیم هایی که از نظر 
اتفاق می افتد،  این  که  بسته می شوند. هنگامی  ذهنی مشابه هم هستند، 
همانند مورد تیم تحقیق و توسعة شرکت بیوفناوری، مقصر مشکالت موجود 

را تنوع شناختی کم یا به قول روان پزشکان تعصب کاربردی می دانیم. 

اثرات نبودن تنوع شناختی 
تعصب کاربردی مسئله ای است که برای تیم هایی اتفاق می افتد که با موقعیت های 
تیم  کم،  شناختی  تنوع  با  چراکه  می شوند،  مواجه  جدید  نامطمئن  و  پیچیده 
به روش های مختلف  درگیر شدن  و  بررسی مسائل مختلف  برای  توانایی کمی 
)تجربه در مقابل تحلیل( یا ایجاد گزینه های جدید دارد. همین طور هنگامی که 
سازمانی برنامه های تغییر را آغاز می کند، اغلب به دنبال طرفدارانی برای حمایت 
از تغییرات است. این افراد معموال دارای رویکرد مشابهی برای مواجهه با تغییر 
هستند. این نبودن تنوع شناختی دارای دو اثر است: اول این که فرصت تقویت 
پیشنهادات از طرف افرادی که متفاوت فکر می کنند، کاهش می یابد. دوم این که 

جمعیت کارمندان در کاهش اثر تغییر اولیه ناتوان خواهد بود. 
برای غلبه بر این چالش ها، مطمئن شوید که در فرایند استخدام شما، تفاوت های 
افراد برای کسب تنوع شناختی شناسایی شود. هنگامی که با یک موقعیت جدید 
و نامطمئن و پیچیده مواجه شدید و اعضای تیم روی چیزی که خواهان انجام آن 
هستید توافق داشتند، فردی را پیدا کنید که با آن ها مخالف است و نظرات آن ها 
را نقد می کند. هنگامی که با یک موقعیت جدید و نامطمئن و پیچیده مواجه 
داشتند،  توافق  هستید  آن  انجام  خواهان  که  چیزی  روی  تیم  اعضای  و  شدید 

فردی را پیدا کنید که با آن ها مخالف است و نظرات آن ها را نقد می کند.

به كارمندان اجازه ابراز وجود بدهيم
اگر کمی دقیق بنگرید، تنوع شناختی در همه جا وجود دارد، اما اشخاص در مورد 
ابراز آن کمی محافظه کار هستند. هنگامی که یک فرهنگ همگن و قوی داشته 
باشیم، سبب از بین بردن تنوع شناختی طبیعی در گروه ها از طریق اعمال فشار 
بر آن ها می شویم. حتی گاهی آگاه نیستیم که در حال انجام این کار هستیم. ما 
نیاز داریم که افراد حاالت فکری متفاوت خود را بروز دهند و راه را برای بیان 
آن ها هموار کنیم. به همین منظور مدیران باید جوی در سازمان به وجود آورند 
که کارمندان ضمن ابراز نظرات مخالف خود احساس امنیت هم بکنند. شاید بهتر 
باشد بگوییم که مدیر باید کاری کند که دیگران »خودشان« باشند و روی این 

موضوع انرژی و تمرکز بگذارد. 
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اقتصاد جهان
نسيم بنايی

دور خیلی بهار شد، زمستان »اگر میگوید: انگلیسیزبان، شاعر ِشلی،
است؟«دریکدهۀگذشتهدرمورداقتصادجهانتنهایکپاسخبرای
اینپرسششاعرانهشلیوجودداشت:»بله،خیلیدوراست.«اماحاال
بهنظرمیرسداوضاعقدریفرقکردهوبااندکبارقههایامیدمیتوان
بهاینپرسششاعرانهاینطورپاسخداد:»بهارنزدیکاست!«بسیاری
ازتحلیلگراناقتصادیپیشبینیکردهاندکهامسالبراینخستینباراز
سال2010تاکنون،اوضاعاقتصادجهاندرمسیربهبودقرارمیگیرد.
آنهامعتقدندکههمکشورهایتوسعهیافتهوثروتمندوهمکشورهایدر
حالتوسعههمگیدررشداقتصادیباهمهماهنگمیشوندودرمسیر

رشدقدمبرمیدارند.
هرچندحالاقتصادجهانبهنظرخوبمیرسد،اماتحلیلگراکونومیست
دالیلیبراینگرانیذکرمیکند.نخستیندلیلنگرانی،کوهبدهیچین
استکهدولتآنادعاکردهبرایبرطرفکردنآناقدامکردهاست.دلیل
دیگربهیوروبازمیگرددکهمدتهاستبابحراندستوپنجهنرممیکند
وتقریباهمۀکشورهایعضواتحادیۀاروپاراباخوددرگیرکردهاست.
دونالدترامپ،رئیسجمهوریجدیدایاالتمتحدۀآمریکا،وگرایشهای
عجیبوغریبشازجملهدالیلدیگربراینگرانیدرمورداقتصادجهان
است.امانکتۀجالبتوجهایناستکهدرمیانهمۀایننگرانیهاهنوز
درخت آیندۀ به را دلها که دارد وجود باطراوتی و سبز شاخههای هم
اقتصادجهانامیدوارمیکند.بررسیهانشانمیدهددرششماهگذشته
کشورهای در فعالیتها این یافتهاست. افزایش اقتصادی فعالیتهای

آسیاییکهصادراتمحورهستند،باوضوحقابلمشاهدهبودهاست.آنها
بیشازگذشتهدرتکاپووفعالیتبودهاند.اماحتیدراروپانیزنشانههای
فعالیتاقتصادیبهصورتواضحوروشندیدهمیشود.آمریکاهمدر
مسیررشدبودهاست.تنهاکشورهایخاصیازاقتصادهاینوظهورمانند
روسیهوبرزیلهمچناندرمسیرنزولیقراردارندونتوانستهاندخودشان
رابهبازارهایجهانیبرسانند،هرچندهمانهاهممیتوانندآیندۀخوبو

روبهبهبودیداشتهباشند.

حال اقتصاد جهان خوب است 
سیگنال ها در مورد تقویت اقتصاد جهان در اکثر نقاط دنیا شدید بوده و به ویژه در 
بخش تولید قابل مشاهده بوده  است. پژوهش های بسیاری در زمینة مدیران خرید 
در آمریکا، حوزة یورو و آسیا صورت گرفته که نشان می دهد آن ها سرشان حسابی 
برای  این مدیران فروش کاری  تا چند وقت پیش  شلوغ شده  است. درحالی که 
انجام دادن نداشتند، حاال فرصت سرخاراندن هم ندارند. هاب تجارت جهانی در 
تایوان و کره  جنوبی دوباره رونق گرفته  است. شورای توسعة ملی تایوان شاخصی 
را منتشر می کند که قدرت اقتصادی را نشان می دهد: آبی به معنای ُکند بودن، 
سبز به معنای ثبات و قرمز به معنای فعالیت باالست. اقتصاد این کشور به صورت 
کلی در هفت ماه گذشته روی منطقة سبز بوده و اکنون به سمت قلمروی قرمز 

در حرکت است؛ این یعنی حال اقتصاد تایوان خیلی خوب است. 
دارد.  گفتن  برای  حرف هایی  جهان،  اقتصاد  وضعیت  در  آب وهوایی  تغییر  این 

وضعيت اقتصاد جهان زير ذره بين »وخارزم« 

بوی بهبود ِز اوضاع جهان می آيد...
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صادرات از تایوان در ماه فوریه نسبت به سال 2016 بیش از 28درصد افزایش 
چه  دنیا  گوشة  یک  در  صرفا  که  می دهد  نشان  به تنهایی  رقم  این  یافته  است. 
هیجانی بر بازار حاکم است. این مثال کوچک درواقع افزایش صادرات در سایر 
کشورهای این منطقه را نشان می دهد. صادرات کره  جنوبی در ماه فوریه نسبت 
به سال گذشته 20درصد افزایش یافته  است. صادرات چین نیز بر اساس یوآن، 
در دو ماه نخست سال 2017 نسبت به سال 2016 بیش از 11درصد افزایش 

داشته  است. 
و  آشفته  چقدر  پیش  12ماه  تنها  اوضاع  که  می دهند  نشان  ساده  ارقام  همین 
نگران کننده بود. تحلیل گران در آن مدت، حال اقتصاد جهان را تنها در یک کلمه 
بیان می کردند: »بد.« وضعیت عرضه و تقاضا به شکلی بوده که اقتصاد جهان فلج 
شده  بود. تراژدی غمباری بر بازار جهان حاکم بود که در تمامی سال 2016 نیز 
ادامه پیدا کرد. اما اکنون در سال جدید میالدی همه  چیز تا حدود زیادی تغییر 
کرده  است. بسیاری از شرکت های بزرگ دوباره به گردونة تولید بازگشته اند و با 
فروش خود دیگران را شگفت زده می کنند. ال جی با تلفن های هوشمند جدیدش 
از  نیز  ال جی  اصلی  و  بزرگ  رقیب  به عنوان  سامسونگ  کرده  است.  آغاز  را  کار 
آیفون هایش  مدل  آخرین  اپل  درحالی که  کرده،  رونمایی  گلکسی های جدیدش 

را در بازار می فروشد. 

جان دوباره در كالبد اقتصاد جهانی
است.  جهان  اقتصاد  به  حیات  بازگشت  از  کوچکی  نشانه های  این ها  البته 
بررسی های اکونومیست نشان می دهد هزینه ها در مورد ماشین آالت و تجهیزات 
آن در حال افزایش است. بررسی های جی پی مورگان نیز نشان می دهد که نرخ 
هزینه ها برای تجهیزات بیش از 5.25 درصد افزایش پیدا کرده  است. خبر های 
خوب محدود به حوزة تولید نیستند. کارفرماهای آمریکایی در مدتی کوتاه در ماه 
فوریه موفق شده اند 235هزار کارگر به چرخة کاری خود اضافه کنند که نسبت 
اروپا  اقتصادی  به شمار می آید. شاخص هیجان  باال  بسیار  اخیر  به متوسط های 
که یکی از معتبرترین و مهم ترین شاخص های اقتصادی در بازار جهانی به شمار 
اوضاع صنایع و  این شاخص،  بر اساس  را نشان می دهد.  آمار خوبی  نیز  می آید 
تولیدکنندگان از سال 2011 تا کنون تا این اندازه خوب نبوده  است. درواقع این 
روزها جزو روزهای اوج هیجان اقتصادی در اروپا به شمار می آید. ژاپن نیز که 
اقتصاد جهان بود و حاال مدت هاست درجا می زند، دوباره در  زمانی بزرگ ترین 
مسیر پیشرفت اقتصادی قرار گرفته  است. انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور 
باالخره از 1درصد به حدود 1.4درصد برسد. چنین خوش بینی هایی باعث شده 
این پرسش مطرح شود که چرا حال اقتصاد جهان رو به  بهبود است و تا چه زمان 

این روزهای خوب ادامه پیدا خواهد کرد؟
ریشة تجدید حیات اقتصاد جهان در نخستین ماه های سال 2016 است. در آن 
زمان ظرفیت های بالقوه به کلی تغییر کرد. در پایان سال 2015 هم زمان با آشوبی 
که در اقتصاد چین پیش آمد، بسیاری از بورس های جهانی دچار تزلزل شدند. 
در آن زمان همه  چیز به اقتصاد چشم بادامی ها واکنش نشان می داد. بسیاری از 
قیمت ها در مسیر سقوط قرار گرفته  بودند. نگرانی ها و ترس هایی نیز در مورد 
چین وجود داشت. بسیاری تصور می کردند این کشور دوباره ارزش ارز خود را 
پایین بیاورد. هرچه ارزش یوآن پایین تر می آمد، چین بیشتر ناگزیر به صادرات 
می شد. اما این اقداماتی که چین از روی ناچاری انجام می داد، همة اقتصادهای 
جهانی را تحت الشعاع خودش قرار می داد. در بسیاری از مواقع رقبای چین نیز 
افزایش هزینه ها شوند.  تا مانع  بیاورند  پایین  را  ارز خود  ارزش  ناچار می شدند 
انتظارات برای ضعف اقتصاد چین باعث شد قیمت مواد خام به پایین ترین میزان 
خود از سال 2009 تا آن زمان برسد. قیمت نفت هم جای بحث ندارد. طالی 
سیاه که تا اواسط سال 2014 باالی 100دالر در ازای هر بشکه معامله می شد، 
ناگهان به خاک سیاه نشست و به کمتر از 30دالر در ازای هر بشکه رسید. برزیل 
و روسیه که امیدهای بزرگی برای اقتصاد جهان به شمار می رفتند، وارد دورة 

بدی از رکود شدند و هنوز با شکست اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند. دلیل 
اصلی رکود اقتصادی این کشورها نیز کاهش قیمت جهانی نفت بود. این کاهش 
قیمت حتی روی صنعت نفت شیل آمریکا و درنتیجه اقتصاد این کشور نیز تاثیر 

منفی گذاشت. 

10 سال بعد از شديدترين بحران اقتصادی
امروز حدود 10 سال از شدیدترین بحران اقتصادی جهان می گذرد و حاال تاب 
اقتصادی دوباره در مسیر صعود قرار گرفته  است. بهبود باالخره در آمریکا، اروپا و 
بازارهای نوظهور به چشم می خورد. اما حال وهوایی سیاسی هنوز تلخ و نامیمون 
مطبوع  دیگر  شدن  جهانی  پوپولیست هاست.  شورِش  قربانی  جهان  هنوز  است. 
پیدا  راه  سفید  کاخ  به  آمریکایی  اقتصادِی  ناسیونالیسِت  یک  نیست.  همگان 
کرده و پشت میز ریاست  جمهوری نشسته  است. چندی پیش همة چشم ها به 
انتخابات هلند و شخصیتی عجیب به نام خیرت ویلدرس دوخته شده  بود. او یک 
به  به نفع خودش  را  بازی  اروپا تالش می کند  اسالم هراس هلندی است که در 
پایان برساند. این ناهنجاری ها بسیار خطرناک است. اگر سیاستمداران پوپولیست 
اثرات  می توانند  سیاست های خود  با  شوند،  پیروز  بازی  این  در  اقتصاد  به خاطر 

مخربی در جهان داشته  باشند. اما حاال به راستی چه می شود؟ 
یک دهة گذشته با طلوع های اشتباهی همراه بوده  است. خوش بینی از همان ابتدا 
از بین رفته  است؛ بخشی از آن به خاطر بحران یورو بوده و بخشی هم به خاطر 
عقب نشینی بازارهای نوظهور بوده  است. سقوط قیمت نفت و افول چین نیز از 
فاصله هم چنان مسیر  این  در  آمریکا  اقتصاد  بوده  است.  تاثیرگذار  دیگر مسائل 
رشد را طی کرده ، اما همیشه نوعی آشوب درونی نیز داشته  است. یک سال پیش 
فدرال رزرو ایاالت متحدة آمریکا چهار بار نرخ بهره را افزایش داد. اما این افزایش 
نرخ بهره ها در سال 2016 چیزی را تغییر نداد. سستی های اقتصاد جهان روی 

این مسئله نیز تاثیر گذاشته  است. 

سياست بزرگ ترين تهديد است
حاال همه  چیز تقریبا تغییر کرده، یا در مسیر تغییر قرار گرفته  است. فدرال رزرو 
امسال در عرض یک هفته دو بار نرخ بهره را افزایش داد. بخشی از آن به لطف 
قدرت اقتصاد آمریکا بوده، اما بخش دیگر نیز به خاطر رشد اقتصاد در سایر نقاط 
دنیا بوده  است. ترس ها در مورد اقتصاد چین و هم چنین کاهش ارزش یوآِن چین 
از سه سال دوباره در مسیر پیشرفت  بعد  ژاپن  تا حدود زیادی کم شده  است. 
قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی اروپا وضعیت بهتری را اعالم کرده  است. نرخ 
کنون  تا   2009 سال  از  خود  میزان  پایین ترین  به  نیز  یورو  حوزة  در  بی کاری 

رسیده  است. 
رهبران فعالیت های جهانی با روحی تازه فعالیت های خود را آغاز کرده اند. کره 
جنوبی در ماه فوریه موفق شده فعالیت های تجاری خود را 20درصد افزایش دهد. 
تولیدکنندگان تایوانی برای دوازدهمین ماه متوالی در مسیر رشد قرار گرفته اند. 
از  یکی  برزیل  اقتصاد  متحول شده  است.  اوضاع کمی  نیز  اقتصادها  بدترین  در 
بدترین اقتصادها بوده  است؛ این کشور نیز سعی دارد با مهار تورم و نرخ بهره، 
وضعیت خود را بهبود ببخشد. انتظار می رود که برزیل و روسیه امسال در رشد 
کنند.  کمک  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  به  و  باشند  سهیم  جهان  اقتصادی 
موسسه های بین المللی پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی در اکثر نقاط دنیا به 

باالترین میزان خود از سال 2011 تا کنون می رسد. 
اقتصاد جهان هنوز به وضعیت طبیعی دست پیدا نکرده  است. بزرگ ترین خطری 
برنامه های سیاستمداران  تهدید می کند،  را  اقتصادهای جهانی  بین،  این  در  که 
است. ترامپ می تواند در این ماجرا بزرگ ترین تهدید باشد. اما واقعیت این است 
اقتصاد  تا کنون شرایط  ابتدای سال 7102  از  که بوی بهبود به مشام می رسد. 
جهان تغییر کرده و به همین خاطر بسیاری از تحلیل گران به آیندة اقتصاد جهان 

امیدوارند. 
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خانواده و  مجله فرهنگ  آرت
فريد دانش فر 

اسكاتلند، گالسكو 
را که در مقدمه  نکته ای  به خوبی  این عکس  در 
گفته شد، می توانید ببینید. یک دیوار بدون هیچ 
بوم  یک  بیشتر  هنرمند  نظر  در  که  تصویری، 

نقاشی آمده، و طرحش را روی آن پیاده کرده. 

جان دادن به ديوار 
زيبا كردن محيط شهری با نقاشی 

رشدوپیشرفتشهرهایمختلفدرسراسرجهانوساختهشدن
ساختمانهایبلنددرهرگوشهوکناریباعثشدتاحدودیازآن
فضایدلنشینوزیبایابتداییکاستهشود.دیوارهاوفضاهای
خالیبسیاریرویآنهابهوجودآمدکهآنمحیطراسردوبیروح
میکرد.شایدیکیازدالیلبهوجودآمدنهنرخیابانیهمهمین
بود.هرچندمسائلدیگریهمدرآندخیلبود.اینفضاهافرصت
خوبیبهشمارمیرفتبرایذهنهایخالقوهنرمند،تابازیبایی
کارخودوخلقاثریپرازرنگونشاط،جانوشکلتازهایبه
محیطشهریبدهند.برایآنکهتفاوترابهواقعاحساسکنید،
کافیاستنگاهیبیندازیدبهتصویرهاییکهقبلوبعدازنقاشیها
رویدیوارگرفتهشدهاست.ایننقشهادرکشورهاوشهرهای
مختلفیکشیدهشدهاند.باهمنگاهیمیاندازیمبهتعدادیاز
نمونههایزیباییازایننقاشیها.

لهستان، بيلستوک 
بخش کناری دیوار یک ساختمان که هر گوشه اش طرح و نوشته ای و کاغذی 
تبلیغاتی درج شده. هنرمند در این نقش از درختی که کنار ساختمان روییده 
به خوبی استفاده کرده و طرح بزرگی از دختربچه ای روی دیوار نقش کرده که 

در حال آبیاری درخت است. 

اسپانيا، بارسلونا 
سراغ  به  دیوار،  روی  طرحی  کشیدن  جای  به  این بار 
فضایی رفته که شاید چندان مورد توجه کسی نبوده و 
با آن ظاهر سنگی و میله های کناری اش چندان جالب 
نیست. طراح دو میله را تبدیل به چوب های ساز می کند 
و روی سنگ هم نقش طبل می کشد. به نظر می رسد 

طرفدار گروه بیتلز هم بوده! 

يونان، آتن 
نگاه  دیدیم.  قبلی  نمونه های  در  آن چه  از  متفاوت  نقشی  با  پیاده رو  از یک  قسمتی 
با اسپری به شکلی ناشیانه روی دیوار کشیده  کنید چطور آن خط و خطوطی که 
شده، جایش را به این تصویر جذاب داده است. راستی که جغد هم زیبایی خودش 

را دارد. 

فرانسه 
باز هم بهره بردن از محیط اطراف دیوار ساختمان؛ 
پس زمینه  در  که  آبی  آسمانی  از  مشخص  به طور 
ساختمان  جلوی  سبزه های  و  درخت ها  دارد.  قرار 
هم کمک کرده تا تصویر خلق شده توسط نقاش با 

لطافت بیشتری همراه شود. 
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طی سال ها، کوکا کوال و پپسی، دو کمپانی پیشرو و رقیب در صنعت نوشابه های 
گاز دار بوده اند. این دو شرکت برای به دست گرفتن سهم بازار، دائما با یکدیگر 
در حال مبارزه هستند. در حال حاضر، هر یک از این دو رقیب تالش می کند تا 
با تحت الشعاع قرار دادن دیگری، بیشترین سهم بازار نوشیدنی های بدون الکل را 
که ارزش ساالنة آن بیش از 30 میلیارد دالر تخمین زده شده است، از آن خود 
کند. به این منظور، هر دو شرکت روی ایده ها و محصوالت جدید سرمایه گذاری 
کرده اند. اثر گذاری و خالقیت در استراتژی های بازاریابی، از جمله برنامه های این 

دو کمپانی جهت کسب سود و وفا داری بیشتر مصرف کنندگان است. 

تبليغات 
کوکا کوال و پپسی، کمپین های تبلیغاتی گسترده ای برگزار می کنند، که برخی 
از آن ها شامل پشتیبانی مالی رویداد های ورزشی و استفاده از رسانه های جمعی 
است. در رابطه با کوکا کوال، دو کمپین محبوب و معروف تبلیغاتی برای باال بردن 
میزان فروش مورد استفاده قرار گرفت. این دو کمپین ، شامل کمپین »تعطیالت 
در راه است« و حمایت مالی از رویداد های ورزشی بود، که هر دوی این کمپین ها، 
راه  در  »تعطیالت  کمپین  مثال،  برای  شد.  استفاده  طوالنی  زمان  مدت   برای 
است«، کامیون های حمل باری بودند که نام برند کوکا کوال روی آن ها حک شده 
بود. این کامیون ها که به وسیلة المپ نورانی شده بودند، در جاده ها حرکت کرده 
و همه جا را روشن می کردند. کوکا کوال قصد داشت با این روش تبلیغاتی، این 
پیام را القا کند که نوشیدن نوشابه های این کمپانی، حتی در فصل سرد زمستان 
بااین حال این کمپین تبلیغاتی به دلیل  نیز روشنی بخش منازل ما خواهد بود. 
این که تنها روی بخش های جنوبی ایاالت متحده، به خصوص آتالنتا تمرکز داشت، 

مورد انتقاد قرار گرفت. 

نو آوری در تبليغات
روی  کوال،  کوکا  دیگر  تبلیغاتی  کمپین های  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
رشته های ورزشی متمرکز بود. این رشته های ورزشی فوتبال، بسکتبال، هاکی و 
بیسبال را شامل می شد. احتماال محبوب ترین ورزش که فوتبال باشد، کوکا کوال 
انداخت. از سال 1978، کوکا کوال رسما  بازار نوشیدنی های گاز دار پیش  را در 
به عنوان حامی مالی فیفا و سایر رقابت های فوتبالی، معرفی شد. عالوه بر این، 
این  به  قلمداد می شد.  نیز  انگلستان  فوتبال  تنها حامی مالی لیگ  این کمپانی 

ترتیب، کوکا کوال با هدف قرار دادن مسابقات ورزشی، اطمینان حاصل کرد که با 
توجه به محبوبیت گستردة فوتبال در میان مردم، فارغ از رده سنی آن ها، حجم 

عظیمی از طرفداران این ورزش را به خود جذب خواهد کرد. 
کوکا کوال تنها کمپانی ای نیست که با بهره گیری از مسابقات ورزشی به موفقیت 
دست پیدا کرده. سایر رقبای این عرصه از جمله پپسی نیز از این شیوة تبلیغاتی 
برای کسب سهم بازار بهره برده اند. برای مثال، پپسی اعالم کرد که قصد دارد با 
کمک کمپانی مایکروسافت، کمپین تبلیغات دیجیتالی برای مسابقات تابستانی 
فوتبال 2011 تولید کند. این کمپین که در 14 کشور مختلف دنیا سازمان دهی 
شده بود، متعصبان بین المللی فوتبال را هدف قرار داده. این کمپین هشت تَن 
از ستارگان فوتبال از جمله دروگبا، مسی، کاکا و آرشاوین را انتخاب کرد. با این 
ایده، پپسی قادر بود سطح وسیعی از جمعیت جهان، به خصوص جوانان را که از 
طرفداران متعصب فوتبال بودند، تحت تاثیر قرار دهد. عالوه بر این، پپسی اخیرا 
استراتژی  این  با  که  است  کرده  آغاز  تلویزیونی  شبکه های  با  را  خود  مشارکت 

می تواند رابطة خود را با مخاطبان تلویزیون بیشتر کند. 

محصوالت جديد
برای  ایده ها و محصوالت جدید  به کار گیری  طی سال ها، هر دو کمپانی در گیر 
کسب سهم بیشتری از بازار بودند و هستند. پپسی و کوکا کوال اهداف مشترکی 

دارند، اما استراتژی های بازاریابی و تبلیغاتی آن ها با هم متفاوت است. 
پپسی همیشه در معرفی محصوالت تازه، از کوکا کوال جلو تر بوده؛ با این وجود، 
کوکا به برخی از اسرار پپسی پی برد و ایده های خالقانه مشابهی را برای تولید 
محصوالت جدیدش در پیش گرفت. در رابطه با استخدام کارشناسان بازاریابی 
تا  گرفت  در  نظر  مدیران خود  برای  آموزشی  دوره های  کوال  کوکا  ماهر،  بسیار 
در  کند.  حاصل  اطمینان  رقبا  با  مقایسه  در  محصوالتش  کیفیت  رفتن  باال  از 
مقابل، پپسی خطر کرد و با ایجاد فرهنگ توسعة ایده های تازه برای آگهی های 
بازار های  کردن  پیدا  نشان  داد.  واکنش  کوال  کوکا  اقدامات  به  خود،  تبلیغاتی 
جدید در کشور های مختلف، استراتژی هر دو کمپانی به شمار می رفت، اما در 
این زمینه، کوکا کوال موفقیت بیشتری به دست آورد. بحران روزافزون چاقی و 
با  مخالفان نوشابه های گاز دار به این معنی است که کوکا کوال به ناچار خود را 
این تغییرات هم راستا کند. در نتیجه کوکا کوال روی گزینه های سالمت تری مثل 

آب های ویتامین دار سرمایه گذاری کرد.  

رقبای همیشگی، کوکا در برابر پپسی

ت تبلیغا
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سی عکا
فريد دانش فر 

یکعکاستبلیغاتیکهتجربۀخوبیهمدرزمینۀکارخودشداشتهومهارتهای
الزمرادراینرابطهبهدستآورده،تصمیمبهانجامدادنکاریجالبوالبتهحرفهای
گرفت.واتسالکاتاریاهنرمندیاستکهعکاسیدرفضایبازرابهخانهاشآورده
است.اوکهعالقۀخاصیبهخالقیتونوآوریدرکاردارد،بهاینفکرافتادکهبه
فضایی در عکس گرفتن برای زیاد بسیار و هنگفت هزینههای کردن صرف جای
مناسبوایدهآلبرایعکاسی،محیطمدنظرشرادرابعادیبسیاربسیارکوچکدر
اتاقخودشبسازد.اوباطراحیدقیقفضایفانتزیکهدرذهنداشت،وقراردادن
سوژۀخوددرآن،موفقشدعکسهایفوقالعادهایبگیرد.بازسازیظریفهمراهبا
جزئیاتصحنههابهشکلیزیباانجامشد،بهطوریکهاگربدوناطالعازاینایده،

نگاهیبهعکسهایشبیندازید،بسیارسختاستمتوجهاصلموضوعشوید.

خالقيت در هنر عكاسی 

عکس های مینیاتوری 
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او که شرکت تبلیغاتی دارد و برای تعداد زیادی از برندها کار انجام داده، با موادی 
بسیار ساده که در دسترس همه است، توانسته فضای خارجی را مینیاتوری بازسازی 
کند. به طور مثال او برای ساختن کوه، از گچ استفاده می کند، یا برای ساختن جاده، 
برگه های پلی استر و هم چنین گچ و رنگ سیاه را به کار می برد. برای ساختن بخش های 
دیگر هم به سراغ وسایل و مواد دم دستی خانگی می رود. او حتی از بکینگ پودر، که 

در آشپزی و پختن کیک به کار می رود، استفاده می کند. این هنرمند در جایی گفته 
که سعی می کند از چیزهایی بهره ببرد که در دسترس همه قرار دارد و بعد از رسیدن 
به ایده، انجام دادن کارهایش به طور معمول بین سه تا دو هفته زمان می برد. برای 
درک بهتر کاری که او انجام داده، بهتر است ابتدا عکس های نهایی اش را ببینید و بعد 

نگاهی بیندازید به نمای باز پروژه و مرحلة ساخت آن. 
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ورزش
فريد دانش فر 

رايان تفضلی 
ایرانی-انگلیسی  بازیکن  این 

جدی ترین  گفت  می شود  که 
که  است  دورگه ای  بازیکن 
نامش  بعدها  دارد  امکان 
مدافع  بشنویم،  بیشتر  را 
تیم  در  که  است  بلندقامتی 
یونایتد  پیتربورو  اولی  دسته 
فوتبال  دوم  دسته  لیگ  در 
او  می کند.  بازی  انگلیس 
در طول این فصل از لیگ 
یک انگلیس 25 بار از ابتدا 
به میدان رفته و سه بار 

گل زنی  به  موفق  هم 
طی  تفضلی  شده. 
در  اخیر  فصل  دو 
گل  هشت  مجموع 

دربارة  او  رسانده.  ثمر  به 
ملی  تیم  به  دعوت  امکان 
نشریة  یک  با  هم  ایران 
کرده  صحبت  انگلیسی 
تیم  به  »اگر  گفته:  و 

افتخار  باعث  برسم،  ملی 
بازی  بود.  خواهد  خانواده ام 

کردن زیر نظر کارلوس کی روش 
مربی  او  زیرا  است.  من  رویای 
گروهی از بازیکنان بزرگ دنیا بوده 
به  دعوت  شدن  برای  البته  است. 
تیم ملی می دانم که نیاز است در 

سطحی باالتر بازی کنم.« 

درازی و دور پیشینۀ ایران ملی تیم در دورگه بازیکنان ماجرایحضور
نداردوبرایمرورآنهاکافیاستنگاهیبیندازیمبههمینچندسال
قبلودورۀسرمربیگریبرانکوایوانکوویچ.صحبتازبازیکنانیبهمیان
میآمدکهخانوادهایایرانیدارندوخودشانازصمیمقلبمشتاقحضور
درتیمملیهستند.ایناشتیاقپیشتربادرجیکآگهیدرروزنامهای
ورزشیمشخصشدهبود.بازیکنیبهنامفریدونزندیبامعرفیخودو
ابرازتمایلبرایدعوتبهتیم،زمینهراهموارکردودرسال2004بود
کهبانظربرانکو،بهتیمکشورمانپیوست.درکناردوویژگیذکرشده،

دوعاملدیگرباعثشدتاعامۀمردم،فریدونرادوستداشتهباشند؛
هنوز او. جالب و بامزه زدن حرف دومی و جذاب و شیک ظاهر اولی
که مانده فوتبالدوستان خاطر در ابتدایحضورش در او معروف جملۀ
ملی، تیم به کیروش آمدن از بعد اومدم!« »خوش گفت: خبرنگار به
تمامی بین از البته که شد دنبال جدیتری شکل به دورگهها به نگاه
دعوتشدگان،تنهادژاگهوقوچاننژاددرتیمماندگارشدند.اینموضوع
تمامشدهبهنظرمیرسیدتااینکهدراواخرسالقبلوفروردینامسال

خبرهاوشایعههاییدربارۀچندبازیکندورگۀجدیدبهگوشرسید.

تازه واردها 
آشنايی با بازيكنان دورگه جديد 

علی مانوئل منوچهری مقدم كاشام لوبوس 
بازیکنی که بیشتر از تکنیک و مهارت فنی و حتی ظاهرش، به خاطر اسم 
طوالنی اش مورد توجه مردم قرار گرفت. او که به تازگی به یک باشگاه 
اسپانیایی در دسته سوم پیوسته، سه ملیتی است و پدری ایرانی دارد. 
او که در دوره ای در تیم جوانان لوانته اسپانیا بازی کرده، بیشتر عمر 
فوتبالی اش را در کشور شیلی گذرانده. البته چه از نظر سطح بازی و چه 
به لحاظ سن )30 ساله( امکان حضور در تیم ملی را ندارد. منوچهری به 
دلیل اسم طوالنی اش تا چند روز سوژة شبکه های اجتماعی شده بود و 

در آخر کاربران برای او نام جدیدی هم انتخاب کردند؛ مانولین. 

سام شعبان 
تیم های  در  که  دورگه  بازیکنان  به جذب  ملی  تیم  سرمربی  عالقه 
اروپایی بازی می کنند، باعث شد تا افراد زیادی به او معرفی شوند که 
البته بیشترشان هم دوام نیاوردند و رفتند. شاید جدیدترین بازیکن 
مهاجم  باشد.  شعبان  سام  همین  شده،  معرفی  او  به  که  دورگه ای 
21ساله ای که در انگلیس به دنیا آمده و در حال حاضر در تیم دسته 
اولی داینوای لیتوانی بازی می کند. البته کی روش در فاصلة یک ماه 
تا پایان بازی های مقدماتی جام جهانی دست به ریسک نمی زند و 
ترکیب تیمش را حفظ می کند. اما باید دید با ماندنش در تیم ملی 

آیا چنین بازیکنانی را باز هم زیر نظر می گیرد یا نه. 

الكساندر سميع زاده 
برعکس اسم غلط اندازش، او متولد ایران است و اتفاقا تا 15سالگی 
هم در ایران بوده. حدود سه سال پیش به باشگاه پایه های کورزون 
باشگاه  استعدادیاب های  توسط  که  بود  آن جا  در  و  رفت  اشتون 
مدتی  هرچند  پیوست.  باشگاه  این  به  و  شد  دیده  منچسترسیتی 
خوبی  عملکرد  این که  وجود  با  رفت.  بولتون  به  قرضی  به طور  بعد 
او  تیم چورلی شد.  راهی  قرضی  به طور  هم  باز  داد،  نشان  از خود 
19ساله است و بازیکن بسیار جوانی به حساب می آید و به همین 
دلیل احتمال دارد در صورت ادامة روند رو به رشدش، به تیم ملی 
صفحة شخصی  در  پیش  مدتی  حتی  کی روش  شود.  دعوت  ایران 
خود دربارة او نوشت و نشان داد که هنوز هم نیم نگاهی به بازیکنان 

دورگة شاغل در اروپا دارد. 
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- پنـدار، گمـان وخيال 30 - مـرد خميده 32 - 
طايفه ايرانى، قوم غيور 34 - كفش اسـب 37 - 
بلندمرتبـه، برتـر 39 - شـوهر خواهـر 42 - از 
زبان هـاى كهـن 45 - كبـود رنـگ 46 - محرم 
اسـرار 48 - بـال 49 - تازه بنا شـده 50 - واحد 
پول تايلند 51 - حالت بين نشسـته و برخاسته 
53 - رنـگ سـياه 55 - شـهر مذهبـى، مـن 
تبريزى، بركت برنج 58 - شهرى در آذربايجان 
شـرقى 60 - رديـاب 63 - شـريك 65 - صفت 
سـيب زمينـى، بـى غيـرت، بى تعصـب 68 - 
خرسـندى، لقب امام هشتم 70 - برهنه، همسر 
اسـكارلت 73 - پادگان تهـران، اصفهان قديم 

75 - همراه لرز، نشانه بيمارى 76 - رمق آخر

افقي :
  1 - قدرت و توانايى - از گازهاى آلى - همراه خم 2 - 
نيروها - بار بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سخن چين 
3 - پايتخت چين - زن پرهيز كار - كاشـف واكسن 
آبلـه 4 - قـوم مغول - اهلى، مطيـع - حرف فاصله، 
خميدگى كاغذ 5 - سـفره چرميـن - نغمه، صداى 
آهنگين، وسايل زندگى - مدل وارونه 6 - از قومهاى 
ايرانى - مخفف بدتر - قوت اليموت، بركت سـفره، 
محصول خبازى 7 - سوسن زرد - سگ انگليسى - 
بانگ و آواز - نشاط، شادمانى 8 - قفل لباس - مخفف 
تباه - كمتر، كمترين اندازه - پسوند شباهت 9 - در 
مقابل - لون، فام - رنگ دريا، رنگ آرامش، از رنگهاى 
اصلـى 10 - زنگ كاروان، زنگ گردن چهار پا - جاده، 
طريق، خوشى - نپخته 11 - ميوه، خشكى - سرزمين 
بلقيس - از انواع ريواس 12 - شـهر بادگيرها، استان 
كويـرى - صداهـا - ظـرف روغـن 13 - نام كوچك 
آرمسترونگ در NBA - عميق - رگ گردن 14 - ست 

وارونه - سعى، كوشش - رودى در يونان

عمودي :
 1 - مـردن ازغصـه - قرارگاه جـوان - خانه هاى 
شـعرى، چند بيت 2 - غذاى مريض - سزاى عمل 
- گل سرخ، درخت انگور 3 - شيوه جنگى - پيش 
- وحشى، حيوان وحشى 4 - نالوطى - رود مرزى، 
سد آذربايجان شرقى - برآمدگى ته كفش، دندانه 
سوهان 5 - آب بند - نقطه بيگانه - توضيح ندارد 
-6 دست دراز كردن - آتش پرست، پيرو زرتشت 
- مقابل فرعى، بنيادى و اساسى، حقيقى و واقعى 7 
- وسيله رفت وروب - كار ماندگار، فعاليت ابتكارى 
8 - مركز يونان، شهر المپيكى - جاى ماشين 9 - 
آسمان غرنبه، رعد - باالپوش بلند - توضيح ندارد 
10 - مهلـت دادن، فرصـت دادن - عنوان مردانه، 
سيد - نت چهارم 11 - رمق آخر - شهرها - تبسم 
12 - جـم وارونـه - خزنده متنفر از پونه - مراسـم 
بزرگداشـت 13 - يادداشـت، الفباى موسـيقى - 
مردم قرآنى، سـوره آخر - هدايت كردن 14 - آهو 

- اطرافيان - زدنى در بازى، كشمكش و نزاع

افقي
  1 - مـاده اى اسـت كـه از درخت بلوط بدسـت 
مى آيد - برادر حضرت موسـى - بسـيار سـخن 
چين 2 - زيبا و نيك - از دوران زمين شناسـى - 
گوسـفند 3 - دفاع فوتبال - برزن - عدد بلبل - 
محل ورود، مرواريد درشت 4 - يك بار، آفريدگار 
- سـخنور و شـاعر نابينـاى يونـان 5 - كفـش 
پاشـنه دار، پنجره رو به حياط - پيامبر - پارساى 
دير نشـين 6 - جامه - منحرف - دام خرد 7 - بار 
بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سالم تلفنى، ميوه 
تابستانى، شعله آتش - فرو بردن غذا - خر تازى 
8 - پول ژاپن، پول آسيايى، پول قدرتمند آسيا - 
نوعى پارچه - شـهر بادگيرها، اسـتان كويرى - 
ضمير اشـاره، اشاره به دور، از خواهران برونته 9 - 
خـواب، نـام مرغـى، نيـاز و حاجـت - رودى در 
يوگسالوى - شهر آذربايجان غربى - چه كسى 10 
- بزرگان - خندان لب - نوعى شنا 11 - باز دارنده 
- پست - جوهر مازو 12 - دوزخ - مطالعه اجمالى 
13 - سـطح، چهـره، مايه پيشـرفت بعضى ها - 
نزديك شده - دعاى صبح جمعه - حرف مشايعت 
14 - قرقى - كشـورى داراى تكنولوژى پيشرفته 
- سـريش 15 - وسيله برقى اتومبيل - آزمايش، 

امتحان - سنبله نورسيده ذرت

عمودي
 1 - كنـده كارى روى چـوب - كشـاورز - 
آرامـگاه 2 - غربـال، سـرند، مو بيـز - باال بر 
برقى - جنبيدن 3 - باد سـرد - سـوره قرآن 
- بافنـده - ترديـد، دو دلـى، از مبطالت نماز 
-4 نوار ضبط صوت - اسـب سـياه 5 - هيئت 
منصفـه - الفت، خو گرفتن، همنشـين جن - 
سيمرغ 6 - آدم خبرچين - گلرنگ - چاشنى 
صبحانه 7 - وسـيله درودگرى - رشد كردن، 
گواليـدن - ميـخ - زراعـت، قـد و قامت 8 - 
نشـانه مفعولى - نخوت - ريسـمان، مفصل - 
شـهر مذهبى، شهر سـوهان 9 - چوب دستى 
- امـر بـه يافتن - حقارت و پسـتى - امر نهى 
از دويدن 10 - سـالح جنگجوى قديم - گازى 
در خورشـيد - جديـد و امـروزى 11 - روكش 
لباس - نـام بتى - خاك گور، خاك، مقبره 12 
- خاكسـتر - آهنگـر انقالبى 13 - پيشـواى 
زرتشـتى - گروگـذارى - گوشـه ورزشـى - 
همـراه خل 14 - قطـب مثبت، عدد مجهول - 
حملـه هوايـى - چـه بسـيار 15 - گوهـرى 
سـبزرنگ - جـوى مصنوعـى، ترعه - سـيم 

ضخيم، پايتخت افغانسـتان

جدول كلمات متقاطع

جدول كلمات   متقاطع

طنز :   سياسيون چهارشنبه سورى چه مى كنند؟ 

100 درصد اون!جدول شرح در متن
كيـم جونـگ اون، رهبـر 
كره شمالى در انتخابات مجمع 
عالـى خلـق اين كشـور كه 
عالى ترين نهـاد قانونگذارى 

محسوب مى شود با كسب 100 درصد آرا پيروز شد.
قبل از انتخابات، مناظره تلويزيونى بين كيم جونگ اون 

و مجرى برنامه:
مجرى: آقاى نامزد بفرماييد.

نامزد انتخابات يك ساعت و 17 دقيقه مى فرمايند.
مجرى: متشكريم آقاى نامزد.

نامزد انتخابات: باقى حرفام مونده!
مجرى: بله شما وقت دارين. بازم بفرماييد.

ــه اخذ رأى با عكس هاى بزرگى از  روز انتخابات:محوط
ــده و همه برگزاركنندگان به شكل نامحسوسى  «اون» پرش
روى بازوى خود برچسب «اون» چسبانده اند. ليست نامزدها 
به شكل درشت (بيلبورد سابق) در محل اخذ رأى نصب شده 

است. برگه هاى اخذ رأى داراى چهار گزينه است:
- ما به اون رأى مى دهيم       - اون رأى نهايى ماست
- كسى بهتر از اون پيدا نكرديم   - يا اون يا هيچكس

ديالوگ
ناظران به رأى دهندگان بى سواد:

شما هم به اون رأى مى دهيد؟
يكساعت پس از آغاز رأى گيرى، راديو كره شمالى

ــمالى! بازهم دموكراسى روى گرده  مجرى: مردم كره ش
ــد. ملت كره  ــان را انتخاب كردي ــد و رهبر م ــما چرخي ش
ــما نمونه نداريد. كور بشه چشم كره جنوبى و  ــمالى، ش ش

بدخواهان شما. مبارك باد اين انتخاب خجسته.
وزارت كشور كره شمالى دو ساعت بعد:

ــاعت به پايان راى  گيرى باقى مانده،  با اينكه هنوز 7 س
شما مردم انتخابات را هت تريك كرديد(!) و نامزد محترم 
ــدند. ميزان  ــگ اون، با اكثريت آراء انتخاب ش ــم جون كي
ــت. درصد آراى آقاى  ــخص نيس آراى مأخوذه: هنوز مش

اون 100 درصد.
اولين پيام اون

ــراى ايجاد فضاى  ــاير نامزدها ب ــكرم. از س مردم، متش
رقابت ممنونم. از اينكه بار اين مسئوليت رو بر شانه هاى 
ــات آزاد «بهترين» را  ــن روند انتخاب ــن نهاديد و در اي م
ــان داديد اينكه مردم  ــما نش انتخاب كرديد هم ممنونم. ش
ــت و مردم  جاهاى ديگر دنيا مى گويند در كره آزادى نيس

آزاد نيستند، چرند است.
تلويزيون كره، ساعت 9 شب

ــمارش آرا در تمام  ــان رأى گيرى، نتايج ش ــس از پاي پ
حوزه ها به اين شرح اعالم و نهايى شد:

كيم جونگ اون: همه آرا، 100 درصد.
ــوز براى  ــه صندوق ها هن ــه خاطر اينك ــت ب گفتنى اس
ــه زودى اعالم  ــق را ب ــده اند، عدد دقي ــاز نش ــمارش ب ش

مى كنيم. مردم لطفًا براى انجام شادى به خيابان ها بريزند.
صفحه اول روزنامه فرداى انتخابات:

ــت  ــا محبوبي ــى ب ــان مل ــد، اون قهرم ــردم تركاندن م
جهانى:100 درصد اون!

مطلبى كه در پيش رو داريد پاسـخى اسـت به اين 
سـوال كه «شخصيت هاى سياسى در روز چهارشنبه 

آخر سال چه كارى انجام مى دهند؟»
ــى گويد  ــت كه م ــژاد: روايتى اس ــدى ن ــود احم محم
اصولگرايان در سال 84 كه با احمدى نژاد ائتالف كردند 
ــى براى او  ــوم جديد خواننده لس آنجلس ــت تاثير آلب تح
ــد: بيا باز با من -ائتالف كن- تا گل بريزم زير  مى خواندن
ــى صحنه رو با دلبريات ... آقاى  پات / تا به آتيش بكش
احمدى نژاد هم به دعوت آن عزيزان لبيك گفت و هشت 
ــت صحنه را با دلبرى هايش به آتيش  ــال همينطور داش س
مى كشيد. مسلما چهارشنبه سورى را هم با همين آتش ها 
و با پريدن از روى اونجايى كه مى سوزه جشن مى گرفت. 
ولى خب االن فرصت خدمتگزارى از ايشان گرفته شده و 
مجبور است اين چهارشنبه آخر سال همراه با مشاور پاك 
ــه و بمب و  ــايى ترق ــه مش ــفنديار هميش آريايى خود اس

نارنجك جمع كند براى انتخابات آينده مجلس.
ــايى،  ــينيان، رس ــريعتمدارى، حس ــحرك (ش گروه ش
ــيدن چهارشنبه  ــاله در زمان فرارس كوچك زاده): هر س
آخر سال از محل اجتماع گروه شحرك صداى انفجارهاى 
مهيبى به گوش مى رسد و آسمان هم در آن ناحيه به طور 
شگفت انگيزى نورافشانى مى شود. اين صحنه ها چيزى 

نيست جز واكنش (شيميايى) كوچك زاده نسبت 
ــتان اينگونه است كه  ــائل مختلف. داس به مس
ــحرك هر سال اين موقع سال دور هم  گروه ش
جمع مى شوند و از آنجايى كه خريد كپسول 
ــار 15 ثانيه اى  ــواره آتش و آبش ــه و ف و ترق
ــت و خالف اصول ساده زيستى  ــراف اس اس
ــوب مى شود با آوردن نقل قول هايى از  محس

اصالح طلبان و اعتدالگرايان عمدا كوچك زاده 
ــبت به اظهارات  ــك مى كنند تا نس را تحري
آنها واكنش نشان دهد. ايشان هم بزرگوارى 
ــيميايى از  ــى كنند و ضمن چند واكنش ش م

ــوى  ــده و با پرتاب خود به س چند جهت منفجر ش
ــان مى كنند. دستشان درد  ــمان آن را نورافش آس

نكند.
ــاختمان آتش  ــان با هلى كوپتر از روى س قاليباف: ايش
ــرخى من  گرفته خيابان جمهورى مى پرد و مى گويد: س

از تو، عدم استقرار مستحكم تو از من!
ــمى: ايشان كار خاصى نمى كند. فقط ترس ما اين  هاش
ــت كه روزنامه آرمان عكس هاشمى را فتوشاپ كند  اس
ميان شعله هاى آتش و بگويد: نتيجه يك پژوهش علمى 

/ آتش هاشمى را نمى سوزاند!
ــناس و با لباس  ــاى دولت يازدهم: به صورت ناش اعض

ــق و يك كاسه در دست مى گيرند و  مبدل يك قاش
در يكى يكى خانه ها را مى زنند.

صاحبخانه: كيه؟
ــش را نازك كرده):  ــى (در حالى كه صداي ــو دولت عض

منم پريچهر دختر همسايه.
صاحبخانه: خب بده ظرفت رو پر آجيل و شيرينى كنم.

عضو دولتى: بيا ... پول هم بريز. خزانه خاليه.
صاحبخانه با تعجب نگاه مى كند و آجيل مى ريزد.

عضو دولتى: اين فرم هم ميشه بى زحمت پر كنيييين؟
صاحبخانه: اين كه فرم انصراف از دريافت يارانه است!

ــى گويد: پر كن  ــوه اى مى آيد و م ــو دولتى عش عض
ديگه. پر نكنى دلم مى شكنه ها!

صاحبخانه: باشه پر مى كنم. ولى چهره شما چقدر منو 
ياد آقاى اسحاق جهانگيرى مى اندازه.

عضو دولتى (با استرس): اسحاق جهانگيرى كيه ديگه؟ 
من پريچهرم. اين چهره قبل از عملمه!

صاحبخانه: ئه ئه! از زير چادر كت و شلوار آبى پوشيدى 
ــو دولتى با عجله فرم را مى گيرد و فرار مى كند.  چرا؟عض
ــرعت  صاحبخانه به دنبال او مى دود ولى عضو دولتى با س

ــوار مرسدس بنز مى شود و به  س
مقصدبعدى مى رود!

گـروه فرهنـگ و هنـر:  برنده 2 سـيمرغ بلورين 
جشـنواره بين المللى فيلم فجر در سـال هاى 86 و 
90 گفت: آرزويم از سال 79 تا امروز و حتى در آينده 
اين اسـت كه مردم به سينماهاى كشور بازگردند و 

حامى  فيلم هاى خود باشند.
هنگامه قاضيانى با اشاره به اينكه برخى انتظار ايجاد 
ــريع در سينما دارند، گفت: اين انتظار صحيح  تحول س
نيست و ما نمى توانيم به يكباره چنين خواسته اى داشته 
باشيم. ادامه دار بودن چنين خواسته هايى نه تنها در كار 
مشكل به وجود مى آورد بلكه دست اندركاران كار نيز 
از اين وضعيت رها مى شوند.بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان، گفت: اگر مى خواهيم سينما را اصالح كنيم 

ــم در غير اين  ــات خود را پايين بياوري ــد ابتدا توقع باي
صورت هيچ كارى پيش نخواهد رفت.وى تصريح كرد: 
خوشحالم كه با روى كار آمدن دولت جديد چهره هايى 
ــته اند.  ــن داوودى به كار خود بازگش ــون ابوالحس چ
ــت اما هيچ  ــال ها بيرون نشس داوودى در طول اين س
ــت سينماى ايران دچار بحران  اعتراضى نكرد و نخواس
شود.وى اظهار داشت: بايد هميشه از چهره هايى چون 
ابوالحسن داودى و ابوالفضل جليلى تقدير شود زيرا اين 

ها در بدترين شرايط هم حاضر نشدند با حاشيه سازى 
ــاره به آرزوى خود  ــينما لطمه بزنند.قاضيان با اش به س
براى سينماى ايران، گفت: آرزويم از سال 79، امروز و 
ــت كه مردم به سينما بازگردند چون سينما  فردا اين اس
بدون مردم معنا پيدا نمى كند.برنده دو سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر در خصوص كسانى كه قصد داشتند ميان 
ــكاف ايجاد كنند، اظهار داشت: واقعا  ــينما و مردم ش س
نمى دانم بايد پاسخ اين افراد را چگونه دهم چون اصال 
معناى برخورد آنها را نمى فهمم و نمى دانم هدف شان 

از اين رفتار ها چه بوده است.

قاضيانى: آرزويم بازگشت مردم به سينماست

گروه فناوري: اگرچه آپديت اخير ارائه شده براى 
IOS كاربران آى فون سـرعت اجراى نرم افزارها را 
در اين تجهيزات باال برده است اما به اذعان بسيارى 
از كاربران مصرف شارژ را باال برده و زمان پشتيبانى 

باطرى آن را نيز كاهش داده است.
ــران در توييتر و فروم هاى  ــاس نظرات كارب  بر اس
گفتگوى اپل، از زمان نصب آپديت 7,1 ارائه شده بر 
ــيته در اين  ــى هاى آنها، مصرف الكتريس روى گوش
ــتيبانى  ــى ها افزايش يافته و در نتيجه زمان پش گوش

شارژ آنها توسط باطرى كاهش يافته است.

ــه يكى از  ــارژ و باطرى ب ــئله ش ــه طور كلى مس ب
ــكالت كاربران آى فون تبديل شده است. به دليل  مش
عدم قابليت تعويض باطرى و استفاده از باطرى يدك 
ــتفاده باالى اين گوشى از شارژ باطرى  و همچنين اس
ــاى كاربردى،  ــرم افزار ه ــگام اجراى ن ــود در هن خ
ــكل روبرو  ــواره با مش ــى ها هم ــران اين گوش كارب
ــركت فن آورى آرك تكنيكا،  ــتند.با اين حال ش هس
ــرات كاربران در  ــت به دليل اينكه نظ اعالم كرده اس
توييتر قابل استناد نيستند و اينكه آمار درستى نسبت 
به گوشى هاى آنهاو اينكه قبال از چه آپديتى استفاده 

ــركت تعدادى  ــن  ش ــت اي ــت نيس ــرده اند در دس ك
ــت و  ــراى اثبات اين ادعا انجام داده اس ــش را ب آزماي
ــر از آپديت 6 به 7 با افزايش  ــى رغم اينكه با تغيي عل
ــارژ در اين گوشى ها مواجه مى شويم ولى  مصرف ش
ــى ها هيچ  ــارژ گوش ــت 7 به 7/1 مصرف ش از آپدي

تغييرى نمى كند.

IOS 7 نارضايتى برخى كاربران آى فون از آپديت
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آقای انتظار
کم ظرفیت  است،  پشتش  که  مفهومی  برای  شاید  واژه  این  چشم انتظار؛ 
از  نیمی  برای  که  آن ها  می گویم.  چه  بدانند  شاید  ما  مادران  باشد. 
گره  نقطه ای  به  را  بی خبری چشمانشان  از  و  می شوند  نگران  وجودشان 
می زنند تا شاید چهره و صدای قدم های جگرگوشه شان را بشنوند. مادران 
ما قرن هاست که با چشم انتظاری رفیق شده اند. تهمینه را ببینید. مادرانی 
را ببینید که پسران تازه جوانه زده شان را راهی جبهه و خط مقدم کردند 
تا به متجاوزها بفهمانند نمی شود با خاک این سرزمین شوخی کرد و در 

آخر سهمشان چشم هایی شد که خیره اند و منتظر.
بودن  چشم انتظار  می دانند  که  هستند  سرزمین  این  مادران  فقط  باری، 
چقدر سهمگین و بی رحمانه است. فقط کافی است شک کنی... شک کنی 
به آخر این انتظار. به زمان این انتظار. آن وقت است که خودت را بیرون 

می کشی از صف منتظران.
حاال قصة تمام ما که در دل گرما و ایمان داریم که باید منتظر بود، این 
است که چشم انتظار بودن را بیاموزیم از مادرانمان. رسم و رسومی دارد. 
خانه ای  را کشیدی.  انتظارش  که  برای کسی  کنی  آماده  را  باید خودت 
اگر هست، آب و جارو کنی. بهترین لباست را بپوشی و بهترین حرف ها 

را بزنی.
پس به حرمت کسی که سال هاست منتظرش هستیم، بیایید آداب انتظار 
را رعایت کنیم. بیایید صبور باشیم. و الزمة این صبر ایمان داشتن است 
ایمان داشتن خوب بودن است. خوب باشیم. ظلم نکنیم. دروغ  و الزمة 

نگوییم. حرام نخوریم. تملق نکنیم.
شاید که الیق منتظر بودن باشیم، آقای انتظار...

باز به نيمه شعبان رسيديم...


