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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

بهار و بخت كارساز

بهار نیکوی در حال گذار، خبر از سالی نیکوتر برای سرزمین پهناورمان می دهد که باید قدر شناخت و برای رسیدن به صدر تالش کرد. صدر جهان 
که هلدینگ فلزات گران بهای گروه خوارزمی است، استخراج و فروش محصول از معدن رشیدآباد را در روزهای اعتدالی بهار آغاز کرد و این امر 
مبارک، هم زمان با درخشش جهانی مردم ساالری کشورمان در انتخابات پایان اردیبهشت ماه جاللی و برگزیدن رویکرد اعتدال و پیشرفت رخ داد 
و با راه یابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی روسیه،  جدول پیش بینی سالی که نکوست تکمیل شد. گرچه بر حسب سنت دیرین، که گل بی خار را 
میسر نمی داند، ترور ظالمانه و وحشی گرانة هم میهنان در خرداد ماه، تلخی ای فراموش نشدنی نیز بر جا گذاشت. اما آن چه از مجموع اطالعات،  ارقام 

و آمار برمی آید،  سال نودوشش خورشیدی را سالی اگرچه دشوار،  اما با روندی رو به تعالی و پیشرفت می توان تصور کرد.
    پایان خرداد،  پایان سال مالی گروه نیز هست و از این منظر اهمیتی ویژه برای مدیران، کارکنان و سهام داران ارجمند دارد که عادت دیرینی به 
خرداد پر از حادثه دارند و در عین حال انتظار فرج از نیمة خرداد نیز می کشند. فرج بعد از شدت؛ شدتی که ناشی از ناهمواری راه و دشواری مسیر 
سرمایه گذاری در سال های گذشته بود. مانند تمامی بنگاه های راهبردمحور و رو به رشد جهان که دغدغة پیشتازی نیز دارند، گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی در راستای برنامة راهبردی هفت ساله با هدف دست یابی به ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها، در عین حال که به بهینه سازی ترکیب سبد 
سرمایه گذاری خود و ارتقای بهره وری و سودآوری شرکت های موجود می پرداخت، گام در مسیر پرخطر تملک نیروگاه منتظر قائم و تجاری سازی 
آن از یک سو و تشکیل هلدینگ فلزات گران بها از سوی دیگر نهاد تا جهشی بزرگ را در تاریخ خود رقم زند. عالوه بر اقدام هایی راهبردی که 
در همین زمینه در نوشته ها و اخبار پیشین ارائه شده، سه رویداد مهم در بهار نودوشش در گروه ظهور کرد که مسیر را برای رسیدن به اهداف 
برنامه دل نشین تر می کند. نخست آن که در شرکت بزرگ توسعة برق و انرژی سپهر، تفاهمی مهم با فروشندة نیروگاه منتظر قائم برای تسویة 
اقساط معوق و بازنگری در پرداخت های آتی رقم خورد که اکنون در حال تکمیل مراحل اجرایی خود است و این مهم می تواند زمینة پرداختن به 
طرح های افزایش راندمان و ظرفیت را در این شرکت به نحوی محسوس ارتقا دهد. این دستاورد در حالی به دست آمد که با وجود پیش بینی ها، 
دولت محترم نه تنها قیمت برق خریداری شده را افزایش نداد، بلکه گاهی در اثر رقابتی شدن بازار برق، کاهش قیمت نیز اتفاق می افتاد و طرفه 
آن که وجوه مربوط به فروش برق به همین قیمت ها نیز با تاخیری طوالنی دریافت می شود. در این باب شرکت توسعة  برق و انرژی سپهر، مطالباتی 
چندصد میلیارد تومانی از وزارت نیرو دارد که وصولی قطره چکانی را در پیش گرفته است و البته تالش های مدیریتی و حقوقی شرکت در این 

راستاست که احقاق حقوق کامل به عمل آید و این بزرگ ترین چالش هلدینگ برق گروه به شمار می آید.
   رخداد دوم بهار گذشته نیز در حوزة صنعت برق جلوه کرد و آن رسیدن شرکت نیرو پارسه به پایداری در گردش مالی، فروش و سودآوری است. 
با توجه به چشم انداز درخشان و بازار رو به رشد نیروگاه های مقیاس کوچک در کشور، این شرکت طی برنامه ای ضربتی، پس از خروج از زیان دهی 
آزاردهنده ای که داشت،  توانست با به دست آوردن قراردادهایی جدید و توسعة همکاری ها با صاحبان فناوری بین المللی، سود عملیاتی مطلوبی را 
برای سال گذشته گزارش کند و افزایش مورد انتظاری را نیز برای سال جاری در برنامة  خود قرار دهد. آن چه عملیات این شرکت را توجیه پذیرتر 
می کند، از یک سو خرده فروشی برق و از سوی دیگر وصول نقد وجوه است که با توجه به پراکندگی جغرافیایی نیروگاه ها ریسک بسیار پایینی 
نیز دارد. با توجه به توافق نامه های امضاشده، این شرکت در سال جاری و سال های آتی نیز هم چنان به توسعة ایستگاه های نیروگاهی خود خواهد 

پرداخت که می تواند در آینده سهم بیشتری از ترکیب سبد سرمایه گذاری خوارزمی را به خود اختصاص دهد.
   هم چنان که در صدر این نوشته آمد، آغاز بهره برداری از معدن طالی رشیدآباد در هلدینگ صدر جهان، نخستین گام عملی برای حضور خوارزمی 
در بازار طال به شمار می آید. اکنون افق صنعت طال در گروه روشن است؛ تالش برای جذب مشارکت های بین المللی، به ویژه در معدن ارزشمند و 
پربار شادان و هم چنین به کارگیری فناوری های پیشرفتة  جهانی برای استخراج محصول از این معدن و سایر معادن چهارگانه. مجموع مذاکراتی 
که در خصوص معدن شادان صورت گرفته، با ذخیرة اثبات شدة بیش از پانزده تن و البته با برآوردهایی باالتر که نیازمند حفاری های بیشتر است، 
تحقق بهره برداری انبوه و در مقیاس اقتصادی از این معدن را در سال های آتی نوید می دهد. در حال حاضر این شرکت با گذر از زیان تاسیس و 
دست یابی به سود عملیاتی در سال سپری شده، با فروش افزایشی محصول معدن طالی رشیدآباد، تحقق سود مطلوبی را در سال جاری برنامه ریزی 

کرده است. فعالیت در بازارهای مالی طال نیز، هدف دیگری است که این شرکت برای آن برنامه ریزی خواهد کرد.
   ناگفته پیداست که وضعیت در سایر شرکت های گروه نیز کمابیش بر همین منوال است. اکنون که فصل برگزاری مجامع اکثر شرکت های گروه 
است، نتیجة قطعی عملکرد شرکت ها، یکی پس از دیگری انتشار می یابد که به جز صنایع ساختمان، بازرگانی و بخشی از فعالیت های خرید و فروش 
سهام در بورس،  که به دلیل رکود نسبی حاکم بر این بخش ها، از مطلوبیت کافی برخوردار نیست، بقیة موارد زمینة تهیة صورت های مالی گروه را به 
نحوی مناسب فراهم کرده و به فضل و خواستة پروردگار بزرگ، برگزاری موفق مجمع عمومی عادی ساالنه را در مهر ماه پیش رو نوید می دهد. 

بهار پربار و نتایج نیکوی آن، گروه ثروت آفرینی پایدار را نسبت به سیاست های اقتصادی جدید دولت دوازدهم امیدوارتر کرده و انگیزه ای دوچندان 
ارجمند و سایر ذی نفعان  از پشتیبانی تمامی سهام داران  بهره مندی  با  و  راهبردی هفت ساله  اهداف  به  تا در راستای دست یابی  ایجاد می کند 

گران قدر، بیش از پیش تالش کند، که خواجة شیراز فرمود:
شکر خدا که از مدد بخت کارساز             بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست    
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اين حوالی

تولید برق به میزان 8 میلیون و 284 هزار و 879 مگاوات، کاهش خروجي هاي 
اضطراري، در صدر قرار گرفتن بین نیروگاه هاي کشور در پیک بار تابستان سال 
گذشته، انجام صحیح و به هنگام پنج مورد تعمیرات اساسي، انجام اقدامات ویژه 
همچون تکمیل پروژة گازسوز شدن واحدهاي بخار و خروج نیروگاه از فهرست 
صنایع آالینده از سوي سازمان محیط زیست، شش رویداد کلیدي است که سال 

گذشته در نیروگاه شهید منتظرقائم تحقق یافته اند.
مهندس علیرضا دهنوي، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظرقائم، 
با قدرداني از کارکنان نیروگاه در همة بخش ها گفت: »در سال گذشته تعمیرات 
اساسي در واحدهاي 4 بخار، 4، 5، 6 گازي، 3 بخار سیکل ترکیبي و 7 مورد 
سیکل  بخار   1 گازي،   6  ،3  ،2 بخار،   3  ،2  ،1 واحدهاي  در  دوره اي  تعمیرات 
شدن  گازسوز  پروژة  تکمیل  همچون  ویژه  اقدامات  انجام  هم چنین  و  ترکیبي 

واحدهاي بخار صورت گرفت.
از  از فهرست صنایع آالینده  رخداد دل نشین دیگر سال 1395، خروج نیروگاه 
کنترل  براي  انجام شده  اساسي  اقدامات  واسطة  به  زیست  سوي سازمان محیط 
از  نشان  که  بود  انرژي بخش  اتفاقي  نیروگاه،  فعالیت هاي  از  ناشي  آالینده هاي 
عملکرد مجموعه به رسالت اجتماعي خویش در بخش حرکت در راستاي حفظ 

محیط زیست و تولید انرژي پاک با روشي پاک است.«
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظرقائم با اشاره به این رخدادها، 
گفت: »کارکنان مجموعه سعي دارند با برنامه ریزي صحیح، تالش و جدیت در 
ـ  کشور  برق  شبکة  انرژي  تولید  در  بتوانند سهم خود  برنامه ها  مناسب  اجراي 

خاصه تابستان ـ را به خوبي ادا کنند.«
مهندس دهنوي با تاکید بر ضرورت توجه تصمیم گیرندگان جامعه به گسترش 
فرهنگ مصرف صحیح )مدیریت مصرف( گفت: »در این صورت ضمن پیش گیري 
از اتالف منابع، از آلودگي محیط زیست نیز جلوگیري خواهد شد. تاکید و تمام 
تالش مجموعة نیروگاهي شهید منتظرقائم این است که بتواند همچون گذشته 

در میان برتر هاي صنعت برق بدرخشد.«

شش رويداد كلیدي در نیروگاه منتظرقائم 

مديريت و  مجلهء اقتصاد 

در سال كه گذشت:
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معدن

3+1 دستاورد معدنی گروه خوارزمی
 در سالی كه گذشت

استخراج طال از معادن صدر جهان كليد خورد

است، تن 15.6 شادان معدن در طال ذخایر کشف گواهی اگرچه
این در طال مقدار این برابر دو از بیش وجود از جدید حفاریهای اما
جهان صدر معادن توسعۀ شرکت رو، همین از دارد. حکایت معدن
برای را جدید مستندات و مدارک نزدیک آیندۀ در تا است درصدد
کند. ارائه تجارت و معدن صنعت، وزارت به جدید گواهی دریافت
شرکتتوسعۀمعادنصدرجهان)سهامیخاص(یکیازشرکتهای

وابستهبهشرکتسرمایهگذاریخوارزمی)سهامیعام(است.
بهگزارشروابطعمومیشرکتتوسعۀمعادنصدرجهان،حفاریهای
میزان به بیرجند اطرافشهرستان در واقع جنوبی شادان معدن اولیۀ
از تنیطالیخالص گواهیکشف15.6 بهصدور منجر متر هفتهزار

به حفاریها افزایش با اما شد. تجارت و معدن صنعت، وزارت سوی
15هزارمترمربعدرسال1395،شواهدومدارکتازهایبرایوجود
به بهزودی که آمد بهدست مقدارطالیخالص این برابر دو دستکم
ارائه وزارتصنعت،معدنوتجارتبرایصدورگواهیاکتشافجدید
این از خواهدشد.درعینحال،کارشناسانخبرهداخلیوخارجیکه
معدنبازدیدوخاکآنرابررسیوآزمایشکردهاند،ذخایراینمعدنرا

بیشازارقامذکرشدهتخمینزدهاند.
و معدنیطال مواد فرآوری واحدهای احداث و مراحلطراحی هماکنون
و درسال معدنی مادۀ تن دومیلیون ورودیساالنه با تولید برای مس

مقدماتبرگزاریمناقصهبرایساختکارخانهدردستاقداماست.
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هفت ستارۀ منظومۀ معدنی 
منظومة معدنی متعلق به شرکت توسعة معادن صدر جهان به معادن 
هندوآباد،  مس  طال-  معدن  نمی شود.  محدود  رشیدآباد  و  شادان 
محدوده های معدنی طالی ورگهان، قاضی ولی و قاپاق تپه، و پروژة 

فروآلیاژ، پنج ستارة دیگر این منظومه به شمار می روند.
معدن طال _ مس هندوآباد اردستان در استان اصفهان قرار دارد و براساس 
برآوردهای انجام شده دارای 2/5 تن ذخیرة طال و 11 هزار تن ذخیرة مس 
است. در سال 1395 تست فرآوری در این معدن انجام شده و ترمیم 
جادة دسترسی در دست اقدام است. در سال 1396 نیز تکمیل مطالعات 
اجرایی شدن طرح  برای  این که  اکتشافی پی گیری خواهد شد. ضمن 
احداث یک واحد پایلوت به منظور فرآوری مواد و تولید و کسب درآمد در 

کوتاه مدت در این محدودة معدنی نیز برنامه ریزی شده است.          
پروانة اکتشاف محدودة معدنی ورگهان نیز در سال 1394 صادر شده 
و در اختیار شرکت توسعة معادن صدر جهان قرار گرفته است و در 
مزایدة انجام شده برای انتقال مالکیت دو محدودة معدنی قاضی ولی 
و قاپاق تپه که در سال 1394 انجام پذیرفت، شرکت توسعة معادن 
صدر جهان برنده شد. در خرداد ماه 1396 پروانة اکتشاف دو محدودة 

معدنی قاضی ولی و قاپاق تپه دریافت شده است. 

سه دستاورد ديگر در سال 95
تحوالت مثبت در شرکت صدر جهان در سال 1395، به معدن شادان محدود نمی شود. اصالح ساختار 
زنجان و هم چنین  استان  مازاد سایر کارخانه های معدنی در  از ظرفیت  استفاده  این شرکت،  مالی 
فروش مادة معدنی به عنوان محصول میانی به ارزش 8.5 میلیارد تومان از دیگر دستاوردهای شرکت 
توسعة معادن صدر جهان به شمار می رود. دستاوردهایی که منجر به سوددهی و ثمردهی شرکت 
و...  آزمایش خاک  برای مطالعه، حفاری،  از دو سال سرمایه گذاری  توسعة معادن صدر جهان پس 

شده است.
بنا بر گزارش های رسیده، شرکت توسعة معادن صدر جهان در سال 1395، توانست زیان انباشتة خود 

را جبران کند و به سوددهی برسد. 
 95 سال  دستاوردهای  از  دیگر  یکی  کشور  در  فعال  معدنی  کارخانه های  مازاد  ظرفیت  از  استفاده 
شرکت توسعة معادن صدر جهان به شمار می رود. فعالیت های معدنی مستلزم صرف زمان طوالنی 
خبرگان  و  کارشناسان  از  و...  ژئوفیزیکی  مطالعات  اکتشاف،  همچون  گوناگونی  مراحل  در  و  است 
متعدد استفاده می شود. افزون بر این، تولید مواد معدنی نیازمند طراحی کارخانة مبدل مادة معدنی 
به کنستانتره مس، کنستانتره مس و طال، و به عبارتی شمش طال است. شرکت صدر جهان با هدف 
کارخانة  و طراحی  برای خرید دستگاه  و عدم صرف هزینه های سرسام آور  کاهش هزینه های خود 
مربوط در معدن رشیدآباد از ظرفیت کارخانه های معدنی این استان با هدف تبدیل مادة معدنی به 
کنستانتره استفاده کرد و توانست در سال گذشته مقدار 17 هزار تن سنگ معدنی طال – مس را 
به ارزش 8.5 میلیارد تومان به فروش برساند. معدن طال _ مس رشیدآباد در 50 کیلومتری شمال 
غرب شهر زنجان قرار دارد و براساس مطالعات انجام شده دارای 1/7تن ذخیرة طال و 22 هزار تن 

ذخیرة مس است.
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كمک به صنايع بر مبنای ميزان توليد 
مسعود دانشمند، فعال بخش خصوصی و دبیرکل خانة اقتصاد ایران، در گفت وگو 
هدفمندی  از  منابع حاصل  از  درصد  باید 30  این که  به  اشاره  با  ما  با خبرنگار 
یارانه ها به واحدهای تولیدی اختصاص می یافت، می گوید: به تعبیر وزیر صنعت، 
معدن و تجارت سه درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به تولید تخصیص 
هدفمندی  اجرای  محل  از  که  نیست  این گونه  اصوال  بنابراین  است.  کرده  پیدا 
یارانه ها سهمی به بخش تولید رسیده باشد و به نظر نمی رسد که در آینده هم 

اتفاقی در این زمینه رخ بدهد. 
اقشار  توانمندسازی  نقدی  یارانة  اعطای  از  هدف  این که  به  اشاره  با  دانشمند 
پرداخت  غیرنقدی  یارانة  که  دوره ای  در  اظهار می دارد:  است،  کم درآمد جامعه 
شد، هیچ برنامة مشخصی در جهت توانمندسازی اقشار کم درآمد جامعه پشت 
آن نبود. در ضمن پول نقد دادن برای دورة کوتاهی قابل قبول بود، اما ادامة آن 

نه تنها مفید نیست، بلکه مضر هم هست.
یارانة  به  نقدی  یارانة  به تدریج  باید  که  است  معتقد  بخش خصوصی  فعال  این 
غیرنقدی تبدیل شود و یارانة غیرنقدی هم در جهت توانمندسازی به کار گرفته 
شود. زیرا اگر این کار را نکنیم، جامعه عادت می کند به کار نکردن و در آخر ماه 

مزدش را از دولت گرفتن.
نباید  یارانه ها  تولید هم هدفمندی  بخش  و  مورد صنایع  در  دانشمند  گفتة  به 
باید کمک به  این گونه اجرا شود که سر هر ماه پولی به آن ها داده شود، بلکه 
صنایع بر مبنای میزان تولید آن ها، فعال بودن و گسترش و توسعة تولید آن ها 
باشد و نباید صرفا بر مبنای داشتن پروانة فعالیت به صنایع و واحدهای تولیدی 
و عمال  ندارند  ارزشمندی  تولید  واحدها هیچ  و  برخی صنایع  زیرا  کمک شود، 

فعالیت چندانی ندارند.  
او تاکید می کند به جای این که پول نقد به صنایع و بخش تولید داده شود و پول 
پرفشار وارد بازار شود و تورم زایی شود، دولت باید بخشی از هزینه های انرژی و 
تامین اجتماعی آن ها را با هر فرمولی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه 

می شود، تقبل کند.

توليد كردن راه پرداخت بدهی های معوق است  
معوق  بدهی  مشکالت  رفع  راه کارهای  مورد  در  ایران  اقتصاد  خانة  دبیرکل 
واحدهای تولیدی می گوید: دولت باید کمک کند که این واحدها تولید کنند و 
درآمد داشته باشند تا بتوانند بدهی شان را بپردازند. درواقع اگر این بدهی های 

يارانه ها چرا به بنگاه های 
تولیدی نمی رسد؟!

موانع هدفمندی يارانه ها ازقانون تااجرا:

گپ
الميرا اكرمی

درسال89درحالیاجرایقانونهدفمندییارانههاآغازشدکهقراربود
عالوهبریارانۀنقدیکهبهمردمدادهمیشود،30درصدازمنابعحاصل
ازاجرایاینقانونبهبخشهایتولیدیوصنایعاختصاصپیداکند.اما
اتفاقیکهدرنهایتوتاکنونافتاده،ایناستکهعمدتا" بهمردمیارانۀ
نقدیدادهمیشود.ایندرحالیاستکهدرجریانانتخاباتاخیرریاست
جمهوریمردمبارأییکهبهحسنروحانیدادند،نهبزرگیبهافزایشمیزان
یارانهگفتند.حاالدرشرایطیکهبهنظرمیرسدوعدۀافزایشیارانهمردمرا
اغوانمیکند،شایدبهترباشدکهیارانهیابهصورتمستقیمیاغیرمستقیمبه
بخشتولیدوصنعتتعلقگیرد،تاهمچرخهایصنعتبچرخدوهمزندگی

مردمرونقبگیردومشکالتیمانندبیکاریورکودحلشود.
به مستقیم یارانه باید معتقدند کارشناسان برخی که شرایطی در اما

به کمک باید که باورند این بر هم برخی شود، پرداخت تولید بخش
صنایعبرمبنایمیزانتولیدآنها،فعالبودنوگسترشوتوسعۀتولید

آنهاباشدتانتیجهبهتریرادربرداشتهباشد.
موضوعدیگرحلمشکلبدهیهایمعوقواحدهایتولیدیاستکهبه
نوعیآنهارازمینگیرکردهاستکهاقتصاددانانراهحلاینمشکلرا
نهدربخشودگیبدهیها،بلکهدرآنمیدانندکهدولتکمککندتااین
واحدهاتولیدکنندودرآمدداشتهباشندتابتوانندبدهیشانرابپردازند.
بخش فعال یک با ما گفتوگوی ماحصل میخوانید، ذیل در آنچه
یارانهها هدفمندی صحیح اجرای مورد در اقتصاددان یک و خصوصی
مانند تولیدی واحدهای متعدد مشکالت حل و تولید رونق بر تمرکز با

بدهیهایمعوقاست.
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معوق بخشیده شود، تضمینی وجود ندارد که دوباره این 
که  کمکی  بنابراین  نکنند.  ایجاد  معوق  بدهی  واحدها 
می شود، باید در جهت توسعة تولید صنایع باشد، تا از 

این محل اقساط خود را بپردازند.
به  اشاره  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  دانشمند 
بهبود  و  کسب وکار  فضای  کردن  رقابتی  برای  این که 
بهتر  عقلی  الگوهای  به  نگاه  خدمات،  و  تولید  کیفیت 
مبنای  بر  باید  ما  می گوید:  است،  دیگری  الگوی  هر  از 
تمام یافته های علمی که داریم، تکلیفمان را روشن کنیم 
که تولید و اقتصاد کشورمان دولتی، خصوصی یا تعاونی 
است و دولت کجای آن و بخش خصوصی و تعاونی در 
این  که  زمانی  تا  دیگر،  عبارت  به  دارد.  قرار  آن  کجای 
سمت  به  اقتصاد  نشود،  مشخص  روشن  به طور  مرزها 

رقابتی شدن پیش نمی رود.
آن طور که این فعال اقتصادی می گوید، باید با استناد به 

اصل 44 قانون اساسی این موضوع ارزیابی شود که دولت کجا نباید باشد و بنا به 
آن دولت خودش را کوچک کند و از تصدی گری به طور کامل دست بردارد.

يارانۀ صنايع و توليد پرداخت شود 
در همین حال محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به این که تمام صنایع مشکالت مشابه ندارند و به تبع آن نیاز 
به کمک های مشابه هم ندارند، می گوید: ولی آن چیزی که معلوم است، این است 
که دولت نمی تواند دست روی دست بگذارد و بی تفاوت باشد، یا انتظار داشته 
باشد که بخش تولید خود مشکالتش را حل کند، زیرا بسیاری از مشکالتی که 
بخش خصوصی با آن مواجه است، بر این بخش تحمیل شده و سیاست هایی که 
دولت ها طی سال های مختلف دنبال کرده اند، برای بخش خصوصی هزینه ایجاد 

کرده است. 
یوسفی معتقد است مهم ترین کاری که دولت باید در کنار اجرای صحیح قانون 
هدفمندی یارانه ها انجام دهد، در وهلة اول، فراهم کردن امنیت حقوق مالکیت، 
مهیا کردن زیرساخت های اقتصادی، اعطای کمک های پولی و مالی  ازجمله یارانه 

به بخش تولید به ویژه صنایع است. 
به گفتة او در سایر کشورها دولت ها هزینه به بخش خصوصی تحمیل نمی کنند 
و در کار آن مداخله نمی کنند و بخش خصوصی را تقویت می کنند و زمانی که 
بخش خصوصی رشد می کند، جامعه نفع می برد و و درنتیجه بخش خصوصی 

متولی اصلی پیشرفت اقتصاد می شود.

از تجارب مثبت دنيا استفاده كنيم 
این اقتصاددان با تاکید بر این که برای رقابتی کردن فضای کسب وکار و بهبود آن، 
باید روش هایی را که می تواند در کشور کارساز باشد، دنبال کنیم، می گوید: قطعا 
باید از تجارب مثبت دنیا بهره بگیریم. بنابراین مشکل ما این است که نمی توانیم 
الگوهایی را که دربرخی کشورهای موفق دنیادرعرصه اقتصاد به کار گرفته شده 

است، مورد استفاده قرار دهیم. 

یوسفی تاکید می کند که سیاست هایی که تاکنون برای 
بهبود فضای کسب وکار به کار بسته شده، غلط بوده و 
بنابراین باید با یک عزم ملی سیاست های مناسب تر و 

درست تری اتخاذ شود. 

بخشودگی بدهی های معوق معنی ندارد 
مشکل  مورد  در  این که  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
بخشودگی  اصال  تولیدی  واحدهای  معوق  بدهی های 
معنی نمی دهد، می گوید: در وهلة اول باید این موضوع 
بررسی شود که این وام ها تحت چه شرایطی و چگونه 
و به چه افرادی داده شده، یا این که این وام ها صرفا از 

طریق ارتباطات پرداخت شده است؟
یوسفی با تاکید بر این که باید تسهیالت بانکی به سمت 
وام هایی  متاسفانه  می گوید:  بروند،  مولد  بخش های 
به بخش های مولد داده شده، حدود یک سوم کل  که 
مولد  به بخش های  وام ها  از 70 درصد  بیش  باید حداقل  وام هاست، درحالی که 
اختصاص پیدا کند، ولی این چنین نیست و این موضوع نشان می دهد که در این 

زمینه سیاست های غلطی وجود دارد. 
او با انتقاد از افزایش نرخ سود بانکی به 30 درصد معتقد است که در نتیجة این 
اقدام، کارهای مولد بی ثمر، بی بازده و پرهزینه شده، درحالی که فعالیت هایی مانند 
تجارت پول، مسکن و  واردات کاال کم هزینه و پربازده است که همة این ها نتیجة 

سیاست های غلطی است که تاکنون دنبال شده است. 
یوسفی در ادامه می افزاید: بانک مرکزی سود تسهیالت را 16 درصد اعالم می کند، 
اما در عمل به حدی هزینه های مختلف تراشیده می شود که این سود به بیش از 
20 درصد می رسد. بنابراین باید جلوی این کار گرفته شود و به یک قانون پای بند 
باشیم که شفاف باشد و کسی که عالقه مند است کار تولیدی شروع کند، بتواند 

تسهیالت با سود مناسب و معقول دریافت کند.  
این اقتصاددان اعتقاد دارد به دنبال سیاست های غلطی که سیستم بانکی دنبال 
کرده، آن هایی که پول دارند، پول هایشان را در بانک می گذارند و سود می گیرند 

و آن هایی هم که جوان هستند، نمی توانند وام بگیرند و کاری را آغاز کنند. 

دولت، جای بخش خصوصی را نگيرد 
یوسفی با اشاره به این که بخش خصوصی به دلیل مشکالت متعدد نمی تواند رشد 
کند، می گوید: در این شرایط دولت آمده و جای بخش خصوصی را گرفته است، 
بنابراین باید تسهیالت به بخش خصوصی داده شود، نه این که دوباره تسهیالت 

بانکی در بخش دولتی هزینه شود و درنهایت بی ثمر و بی نتیجه باشد. 
این اقتصاددان معتقد است که باید برای رونق تولید، اعطای تسهیالت بانکی به 
بخش خصوصی بر اساس کار کارشناسی انجام بگیرد و الزم است که یک تیم 
بی طرف تشکیل شود و ظرف مدت مشخصی گزارش دقیق و درستی از عملکرد 
صنایع مختلف و بخش کشاورزی ارائه دهد و بر اساس آن دولت تصمیم بگیرد 
که منابع را به کدام بخش ها اختصاص بدهد، زیرا در غیر این صورت منابع به 

هدر می رود.

در مورد صنایع و بخش تولید هم 
این گونه  نباید  یارانه ها  هدفمندی 
اجرا شود که سر هر ماه پولی به 

آن ها داده شود، بلکه باید کمک به 
آن ها،  تولید  میزان  مبنای  بر  صنایع 

تولید  و توسعۀ  فعال بودن و گسترش 
بر مبنای  نباید صرفا  و  آن ها باشد 
و  به صنایع  فعالیت  پروانۀ  داشتن 

زیرا  تولیدی کمک شود،  واحدهای 
تولید  واحدها هیچ  و  برخی صنایع 

فعالیت  عمال  و  ندارند  ارزشمندی 
ندارند چندانی 
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بانکداری
سهراب اكبری

و بوده بحث مورد همیشه اخیر سال چند در بانکی سود نرخ کاهش
بانکهادراینمدتباایجادجذابیتبرایسپردهگذاراناقدامبهجذب
بانکی سود نرخ کاهش بحث دوباره که است مدتی کردند. سرمایه
دومین این کردهاند. بهجذبسرمایه اقدام نیز بانکها و مطرحشده
تجربۀکاهشنرخسودبانکیدرچندسالاخیراستوبانکهادرآن
زمانبهرقابتزیادیپرداختندواکنونسپردههایخردوکالنبهمدت

پنجسالدربانکهاجاخوشکردهاند.
براساساصولاقتصادیزمانیکهنرخسودبانکیکاهشمییابد،نرخ
تورمروندصعودیراطیمیکند.بهایندلیلکهسپردهگذارانبهدلیل
سودآورنبودناینبازارترجیحمیدهندسپردۀخودراازشبکۀبانکی
خارجکنند،کههمینموضوعباعثافزایشنقدینگیمیشودودرنهایت

تورمرارشدمیدهد.
که زمانی و دارد مستقیم رابطۀ بانکی سپردههای سود با تورم نرخ
نرختورمکاهشمییابد،بایدباتفاوتسهتاچهاردرصدنرخسپردۀ
بانکیمشخصشود.اکنونتورمدرکشورتکرقمیاستوبراساس

پیشبینیهایاعالمشدهنرختورمنزدیکبه10درصدبوده،درحالیکه
بانک بانکهاحدود18درصداست. در اکنون بانکی سودسپردههای
مرکزیاکنونبرکاهشنرخسودبانکیتاکیدداردوتصمیماتیرانیز
دراینبارهگرفته،امابرخیبانکهانسبتبهاینقانونعملیاتاجرایی
راابالغنکردهاند.دراینخصوصبانکمرکزیدوبارهتصمیمداردسود
سپردههایبانکیرامطابقبانرختورمکاهشدهد،اماهمینموضوع
باعثشدهبانکهاییکهدرحرفبهدنبالکاهشنرخسودهستند،در

عملبهفکرجذبمنابعباسودهایبیشترازنرخمصوبباشند.
بهگفتۀکارشناساننرخمصوبسودسپردهیکساله15درصداست،
امابسیاریازبانکهاایننرخرارعایتنکردهوبرایسپردههایبیش

از10میلیونتومانتا22درصدهمسودپرداختمیکنند.
اقتصادیدولتمهارتورموتکرقمی بزرگتریندستاوردهای از یکی
کردنآناست،امابراساساعالمگروهپژوهشیپژوهشکدۀپولیوبانکی
پیشبینیمیشودکهتورمدرخردادماهدورقمیخواهدشد.بااینروند،

ممکناستاصلموضوعکاهشنرخسودنیزباچالشمواجهشود.

خوب و بد كاهش نرخ سود بانکی
درحاشيه بحث های مربوط به احتمال كاهش نرخ سودبانكی
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نرخ بهرۀ بانكی را بازار تعيين كند
دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، در این باره به خبرنگار ما گفت: 
بانک یک بنگاه اقتصادی است که کاالی آن پول است و پول را باید از صاحبان 
سپرده دریافت کند و به افراد و بنگاه های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، 
بپردازد. در این روند به افرادی که سپرده شان را در بانک گذاشتند، سود پرداخت 
می کند که رغبت برای این کار بیشتر شود و از بخش هایی که تسهیالت پرداخت 
می کند نیز سود دریافت می کند که هم بتواند سود سپرده گذاران را بدهد و هم 

بتواند سودی برای خود کسب کند تا هزینه های خود را پوشش دهد. 
غیررسمی  بازار  به  را  پولشان  مردم  باعث می شود  تورمی جامعه  وقتی شرایط   
ببرند، بنگاه های اقتصادی طعم ورشکستگی را تجربه خواهند کرد. به این دلیل 

که هزینة تامین منابع مالی برای بنگاه های تولیدی گران درمی آید. 
 دبیرکل خانة اقتصاد ایران با اشاره به این که نرخ سود بانکی نباید دستوری پایین 
بیاید، تصریح کرد: این که ما بخواهیم دستوری در یک اتاق و ساختمانی بگوییم 

نرخ بهره را پایین می آوریم، عملیاتی نخواهد شد. اگر این 
از چرخه  بانک ها هستند،  بیفتد، پول هایی که در  اتفاق 
دیگر  که  برود  جایی  به  است  ممکن  و  می شوند  خارج 
تحت کنترل نباشند. این بازار غیررسمی می تواند همان 

بازار یا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باشند. 
او در ادامه تاکید کرد: زمانی می توانیم نرخ بهره را کاهش 
ایجاد  و عرضه  تقاضای تسهیالت  بین  تعادلی  دهیم که 
بانک ها  از  این تعادل به نفع متقاضیان تسهیالت  کنیم. 
اعتباری  بود و موسسات مالی و  و سپرده گذاران خواهد 
غیرمجاز نیز در این شرایط نمی توانند عرض اندام کنند. 
سپرده های  سود  نرخ  دستوری  کاهش  مضرات  به  وی 
بانکی اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ سود سپرده های 
بانکی به صورت دستوری پایین بیاید، ممکن است بانک ها 
به ظاهر آن را اجرا کنند، اما همین بانک ها موسساتی را 
کنار دست خودشان تاسیس می کنند و با جذب سپرده 
خود  سمت  به  را  نقدینگی  باال  سود  پرداخت  وعدة  و 

می کشانند. 
برسند  اجماع  این  به  باید  مالی کشور  و  پولی  مسئوالن 
که نظام مالی و نظام پولی کشور در مکانیسم بازار نرخ 

بهره را تعیین کند. در غیر این صورت ممکن است بیراهه هایی مانند بازارهای 
بی هدف و داللی ارز و طال به منظور سرمایه گذاری و هم چنین موسسات غیرمجاز 
باب شود که این کار باعث کاهش تولید، کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف 

طبقاتی در جامعه می شود. 
دبیرکل خانة اقتصاد ایران به موضوع رکود در اقتصاد اشاره کرد و گفت: اولین 
اقدامی که دولتمردان باید انجام دهند، خروج اقتصاد از رکود است که این کار 
با استفاده از ابزارهای پولی و مالی امکان پذیر خواهد بود. زمانی که اقتصاد در 
رکود باشد، بازار تولید با حداقل ظرفیت فعالیت دارد و برای حل این مشکل باید 
مشوق هایی برای تولید در نظر گرفته شود تا اقتصاد از شرایط رکودی خارج شود 

و به رونق برسد. 

كاهش نرخ سود بانكی بخش خصوصی را تقويت می كند
به  این باره  در  تهران،  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس  پورقاضی،  مهدی 
خبرنگار ما گفت: از نظر بخش خصوصی و مشتریان بانک ها و گیرندگان تسهیالت 

نرخ هایی که به صورت دستوری اعالم می شود و بانک ها ارائه می دهند، قابلیت کار 
کردن ندارد و هیچ جای دنیا و در ایران این گونه نیست که سود یک کسب وکاری 

نزدیک به 30 درصد باشد که بتوانند بهرة بانکی باالیی بدهند. 
تسهیالت  نرخ سود  تسهیالت می خواهند  گیرندگان  و  بانک ها   حتما مشتریان 
پایین بیاید، اما باال بودن هزینة پول برای بانک باعث شده تولید با ظرفیت زیادی 
فعالیت نداشته باشد. بانک برای جذب سپرده های بانکی وعدة پرداخت سود باال 
را می دهد و این سود را باید از تسهیالت گیرندگان دریافت کند که در ایران هیچ 

کسب وکاری چنین سودی را ندارد. 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بانک ها به دلیل سوابقی 
پاسخ گوی  بتوانند  این که  برای  باشد،  باالتر  بهره  نرخ  می خواستند  دارند،  که 
سهام داران خود باشند و سود آن ها را بپردازند. از بانک ها بدتر موسسات اعتباری 
غیرمجاز بودند که کنترل و نظارتی روی کار آن ها نبود و با بهرة باال سپرده های 
خرد و کالن مردم را می گرفتند و به کارهایی که به طور معمول خالف اطالق 
می شد، تزریق می کردند. به عنوان مثال به کسانی این 
پول ها را می دادند که ریسک باالیی داشت و ممکن بود 
سپردة سپرده گذاران با خطر مواجه شود که اکنون هم 

با این معضل روبه رو هستیم. 
برخی موسسات مالی اکنون اعالم کرده اند که نمی توانند 
سود  آن ها  اگر  بدهند.  پس  را  سپرده گذاران  سپردة 
نظارت  تحت  بانک های  به  و  بدهند  پایین تر  را  سپرده 
بانک مرکزی بسپارند، در این صورت سرمایه به سمت 
بانک های رسمی و نرخ بهرة پایین خواهد آمد و روند 

طبیعی خود را طی می کند. 
ادامه  در  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
سپرده های  سود  به عنوان  اکنون  که  سودهایی  گفت: 
بانکی یا سود تسهیالت از سوی بانک ها اعالم می شود، 
قابل قبول نیست و باید شرایطی فراهم شود که هزینة 
برای  اکنون  که  اتفاقی  یابد.  کاهش  کشور  در  پول 
زمینه ساز  افتاده،  غیرمجاز  اعتباری  و   مالی  موسسات 
این شده که نرخ بهرة بانکی روند نزولی را طی کند، و به 
نظر می رسد این یک کار معقول است. به این دلیل که 
اعتباری غیرمجاز درنهایت  سرنوشت موسسات مالی و 

برای سپرده گذاران ضرر را به دنبال خواهد داشت. 
 اگر نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم محاسبه شود، شرایط تولید و اشتغال با 
تحوالت زیادی روبه رو خواهد شد. به گونه ای که تسهیالتی که بنگاه های تولیدی 
مواجه  هزینة کمتری  با  دریافت می کنند،  در گردش خود  تامین سرمایة  برای 
خواهد بود و در این شرایط قیمت تمام شدة کاال، به دلیل پایین آمدن هزینه ها 

کاهش خواهد یافت که درنهایت موجب افزایش تقاضا می شود. 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی 
در وهلة اول کمی افزایش تورم را به دنبال دارد، اما باید نیمة پر لیوان را هم در 
نظر گرفت که اگر دولت سازوکار پولی و مالی خود را در زمان های درست به کار 
گیرد، این افزایش تورم چند درصدی موجب رونق در کشور خواهد شد که در این 

شرایط می تواند دوباره ابزارهای خود را برای کاهش به کار گیرد. 
خوب  بسیار  تولیدکنندگان  و  خصوصی  بخش  برای  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
است و باعث تقویت آن ها خواهد شد. هم چنین دلیلی می شود تا ظرفیت های 
و  تولید  به چرخة  دوباره  تورمی  رکود  از  ناشی  اخیر  در چند سال  بالاستفاده 

اقتصاد بازگردد.

باید  دولتمردان  که  اقدامی  اولین 
از  اقتصاد  خروج  دهند،  انجام 

از  استفاده  با  کار  این  که  رکود است 
امکان پذیر  مالی  و  پولی  ابزارهای 
در  اقتصاد  که  زمانی  بود.  خواهد 
حداقل  با  تولید  بازار  باشد،  رکود 

حل  برای  و  دارد  فعالیت  ظرفیت 
برای  مشوق هایی  باید  مشکل  این 
اقتصاد  تا  شود  گرفته  نظر  در  تولید 
به  و  از شرایط رکودی خارج شود 

برسد رونق 
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دولتدوازدهماواسطمردادماهامسالکارخودراآغازمیکندواینانتظار
ازدولتروحانیمیرودکهاقداماتجدیتریدرزمینۀاقتصادانجامدهد.
افتادن راه و اشتغالزایی موانع ورفع بیکاری  چون مسایلی به توجه
چرخهایتولید،موضوعاتیاستکهارتباطمستقیمیبازندگیمردمدارد.
امابرایآنکهاینمسائلمحققشود،بایدسرمایهبهبخشهایتولید
وصنعتتزریقشود.دراینمیانسرمایهگذاریخارجیحتیبیشتراز

سرمایهگذاریداخلیمیتواندبهرونقتولیدواشتغالزاییکمککند.
حالسوالایناستکهدولتبامدنظرقراردادنبخشخصوصیباید
چهاولویتهاییبرایجذبسرمایهگذاریخارجیداشتهباشدودراین
میانچهموانعومحدودیتهاییوجودداردوکدامیکازبخشهاوصنایع

نیازمندتزریقسرمایۀبیشتریهستند؟
فعاالناقتصادیوکارشناسانمعتقدندکهدروهلۀاولبایدفضاومحیط
کسبوکاربرایپذیرشسرمایههایخارجیمهیاشودونهفقطدولت،
در کنند. احساس را خارجی سرمایهگذاری ضرورت حاکمیت کل بلکه

باید دوازدهم دولت اولویت که باورند این بر صاحبنظران حال عین
خصوصی بخش به باید حال درعین و باشد محدودیتها و موانع رفع
بهطرفهایخارجی را تافرصتسرمایهگذاریهایمشترک کند کمک
مانند پربازده اقتصادی استعدادهای برخی، درحالیکه اما کنند. معرفی
توریسم،ترانزیتوریاکسپورت)صادراتمجدد(رامساعدبرایجذب
سرمایهگذاریخارجیمیدانند،برخیدیگرمعتقدندکهبخشهاینفت،
گاز،پتروشیمی،خودروسازیوکشاورزیمیتوانداولویتاولبرایجذب

وهدایتسرمایهگذاریخارجیباشد.

محيط كسب وكار بايد رقابتی و آزاد شود 
با  گفت وگو  در  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  و  اقتصادی  فعال  حریری،  مجیدرضا 
خبرنگار ما تاکید می کند که باید در کشورمان سرمایه گذاری، چه داخلی و چه 
فراهم  داخلی  برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران  و محیط  باشد  خارجی، جذاب 

باشد تا به دنبال آن سرمایه گذاری خارجی هم انجام شود.

سرمايه
الميرا اكرمی

اهميت بازنگری در سياست های جذب سرمايه های خارجی

سرمايه گذاری خارجی؛
 چشم ها را بايد شست!
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کسب وکار  محیط  آن  به  دنیا  در  که  است  چیزی  همان  این  حریری،  گفتة  به 
می گویند. این در حالی است که رتبه های کشور ما در رابطه با محیط کسب وکار 
رتبه های جالب توجهی نیست. در حوزه های آزادسازی و رقابت پذیری و حوزه های 
کسب وکارهای تجاری ایران رتبة 67 را در بین 190 کشور دنیا دارد. درنتیجه تا 
زمانی که محیط کسب وکار ما رقابتی و آزاد نشود، نمی توانیم توقع داشته باشیم 

استقبال پایدار از سوی سرمایه گذاران خارجی صورت پذیرد.
این فعال بخش خصوصی عنوان می کند که در کنار بهبود فضای کسب وکار باید 
روابط کشورمان با دنیا یک رابطة مشخص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... باشد 

تا بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم. 

اهميت درک ضرورت سرمايه گذاری خارجی 
حریری با اشاره به این که در کل اقتصاد کشورمان نقش بخش خصوصی کم رنگ 
خصوصی  بخش  داشت  توقع  نباید  شرایطی  چنین  در  قاعدتا  می گوید:  است، 
در زمینة سرمایه گذاری خارجی بتواند متفاوت از یک مزایده گر اقتصادی عمل 

کند.
او با تاکید بر این که باید تمام ارکان نظام ضرورت سرمایه گذاری خارجی را حس 
کنند، می گوید: اگر این احساس به وجود نیاید، رقابت پذیری و آزادسازی هم در 
اقتصاد اعمال نمی شود و بعید است تا زمانی که مجموعة نظام یک استراتژی برای 

اقتصاد تعریف نکند و ابزار و لوازم مهیا نشود، موفق شویم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وجود نظرات متفاوت در مورد پیوستن 
ایران به سازمان تجارت جهانی WTO می گوید: هنوز بخش های زیادی عمیقا 
این شرایط  بپیوندد. در  نباید به سازمان تجارت جهانی  معتقدند که کشورمان 
نمی توان توقع داشت یک سرمایه گذار خارجی در کشوری که در یک سازوکار 
متنوع  های  درزمینه  و  گسترده  طور  به  نیست،  عضو  وجهانی  بزرگ  تجاری 
قدم های  خارجی  سرمایه گذاری  حوزة  در  دلیل  همین  به  کند.  سرمایه گذاری 
بسیار کوچکی هم که طی 20 و چند سالة اخیر برداشته شده، عمدتا در حوزة 
نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد و از این قبیل بوده که خیلی درگیر فضای کسب وکار 

داخلی و همین طور درگیر بحث هایی مثل پیوستن به WTO نبوده اند. 
او در ادامه می افزاید: درحالی که تالش برای جذب سرمایه گذاری خارجی باهدف 
فراهم شدن زمینه برای ایجاد اشتغال جوانان صورت می گیرد، باید توجه کنیم 
این  زیرا  نیست،  گاز  و  نفت  پتروشیمی،  فوالد،  صنایع  در  عمدتا  اشتغال  که 
صنایع خیلی به نیروی کار متکی نیستند و بیشتر به سرمایه گذاری و تکنولوژی 

متکی اند.

استعدادهای اقتصادی پربازده 
حریری در پاسخ به این سوال که چه بخش ها و صنایعی بیشتر مناسب جذب 
کالن  توسعة  راه کار  باید  ابتدا  در  که  می کند  تاکید  هستند،  خارجی  سرمایة 

اقتصادی مشخص شود و سپس بتوان به این پرسش پاسخ جامعی داد. 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی  بخش های مختلف صنعت  این که  بیان  با  او 
سرمایه گذاری  جذب  برای  هم  کشاورزی  بخش  حتی  می گوید:  دارند،  ظرفیت 
خارجی ظرفیت دارد و حتی به نظر من بسیار هم مستعد است، زیرا کشاورزی 
در کشور ما با روش های 50، 60 سال پیش انجام می شود. ورود تکنولوژی، باال 
بردن بهره وری در کاشت، داشت و برداشت، تجهیز ماشین آالت و استفادة بهینه 
از منابع آبی موضوعاتی است که در کشاورزی ما مهم است، اما صرفا«با اتکا به 
دانش و سرمایة داخلی موفق نمی شویم، چراکه اگر قرار بود موفق شویم، طی 

این چند دهه شده بودیم. 
به گفتة حریری در دنیا متوسط بهره وری در یک هکتار زمین کشاورزی فاصلة 
زیادی با کشور ما دارد. به عنوان مثال در کشورمان با حجم آب باالیی که مصرف 
می شود، 4 تا 4.5 تن گندم برداشت می شود، در صورتی که متوسط جهانی تولید 
بیش از 8 تن گندم است، البته با نصف آبی که ما مصرف می کنیم. بنابراین با این 

اوصاف بخش کشاورزی نیازمند تکنولوژی و سرمایة خارجی است.
او در ادامه تاکید می کند که اگر ما شناخت کافی از محیط کالن اقتصاد کشورمان 
نداشته باشیم، منجر به تصمیمات سلیقه ای و جزیره ای می شود که سالیان سال 

است اتخاذ می کنیم. 
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که در کشور ما استعدادهای اقتصادی 
بسیار پربازده تری نسبت به صنعت برای جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی 
)صادرات  اکسپورت  ری  و  ترانزیت  توریسم،  من  نظر  به  می گوید:  دارد،  وجود 
مجدد( بسیار قابل دسترس تر و مفیدتر است تا این که به طور مداوم در کشورمان 
کارخانة سیمان و فوالد احداث کنیم و یک کار غیرپیوسته بدون استراتژی انجام 

دهیم. 

فضای سرمايه گذاری امن و مطمئن باشد 
اما حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان، معتقد است که برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی باید فضای سرمایه گذاری امن و مطمئن باشد، از نظر سیاسی از ثبات 

باالیی برخوردار باشد و در عین حال بایستی سرمایه گذاری سودآور باشد.
برادران شرکا، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه دردوران اصالحات در گفت وگو 
با خبرنگار ما توضیح می دهد که اگر سرمایه گذاران خارجی به ایران بیایند، قطعا 

دربخش خصوصی فعال خواهندبود.
او با بیان این که در مقولة جذب سرمایه گذاران خارجی، دو موضوع مهم است، 
می گوید: یک بحث مزیت هایی است که سرمایه گذاری در ایران برای خارجی ها 
برای  خارجی  سرمایه گذاری های  که  است  مزیت هایی  دیگر  بحث  یک  و  دارد 
ایرانی ها دارد. این صاحبنظر اقتصادی با تاکید بر این که برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی باید فضای سرمایه گذاری امن، مطمئن و از ثبات سیاسی باالیی برخوردار 
باشد و در عین حال سرمایه گذاری سودآوری باشد، می گوید: دولت دوازدهم باید 
پروژه هایی که سودآوری دارند، پروژه هایی که بازار خوبی در داخل و خارج دارند 
و پروژه هایی را که از شرایط مطلوبی برخوردار هستند، در سایت های مختلفی 
که به این منظور در نظر گرفته شده، اطالع رسانی کند تا خارجی ها بدانند چه 

فرصت های سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. 
به گفتة برادران شرکا در همین ارائة فرصت های سرمایه گذاری، دولت و بخش 
خصوصی می توانند فعالیت هایی را که اولویت بیشتری برای کشور دارد، مشخص 

و معرفی کنند.
او با تاکید بر این که دولت باید شرایط نقل و انتقال پول و ارز را به شکل آزادانه 
ارز  نرخ  شدن  یکسان  موضوع  این  پیش نیازهای  از  یکی  می گوید:  کند،  فراهم 
است و درحقیقت بایستی وضعیت باثباتی در بازار ارز کشورمان ایجاد شود که 
سرمایه گذار خارجی بتواند حساب کند که با چه نرخی وارد می شود و با چه نرخ 
باید توجه کنیم که این ها همگی برای خارجی ها  احتمالی خارج خواهد شد و 

مهم است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که در عین حال باید امنیت سرمایه گذاری 
تهدیدی  مانند طفل گریزپایی است که هر گونه  زیرا سرمایه گذار  تامین شود، 

موجب می شود خیلی سریع جا بزند و عقب نشینی کند.
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نگاه ما به سرمايه گذار خارجی به روز شود
برادران شرکا با اشاره به این که باید نگاه جدیدی به سرمایه گذار خارجی داشته 
به  ما  نگاه  این است که  اهمیت دارد،  این جا موضوعی که  باشیم، می گوید: در 
سرمایه گذار خارجی باید یک نگاه جدید باشد. در گذشته به سرمایه گذار فقط 
به عنوان کسی که سرمایه گذاری می کرد، نگاه می شد. اما االن باید این نگاه را به 
سرمایه گذار خارجی داشته باشیم که ضمن این که منابع مالی برای ما می آورد، 
تکنولوژی و مدیریت و فرهنگ سازمانی هم می آورد، بازارهای جهانی را به روی 
ما باز می کند و درتقویت امنیت مانقش دارد و همین مزیت های فراوان موجب 
خارجی  سرمایه گذاری های  از  بیشتر  استفادة  سمت  به  کشورها  سایر  می شود 

بروند.

اولويت دولت رفع موانع و محدوديت ها باشد
او در ادامه با بیان این که اولویت دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید 
رفع موانع و محدودیت ها باشد، می گوید: دولت باید فضا را برای جذب سرمایه 
مناسب کند، زیرا سرمایه گذار خارجی همان طور که می تواند به کشور ما بیاید، 
انتخاب های  انتخاب دیگر در مقابلش وجود دارد و طبیعی است که بین  ده ها 
مختلفی که دارد، کشوری را انتخاب می کند که هم امن تر باشد و هم سودآوری 
سرمایه گذاری  برای  نظر  هر  از  امنیت  باید  هم  بنابراین  باشد.  داشته  بیشتری 
فراهم شود و هم این موضوع اثبات شود که فعالیت سرمایه گذاران در کشورمان 

سودآوری دارد.
برادران شرکا در ادامه می افزاید: یک باور غلط که در گذشته در کشور ما وجود 
داشته، این بوده که سرمایه گذاران خارجی فقط به فکر سود خودشان هستند. 
مسلم است که سرمایه گذار خارجی باید به فکر سود خودش باشد، زیرا اگر این 

کار را نکند، هم به ما ضرر می رساند و هم به خودش.
به گفتة این اقتصاددان باید این نگاه های غلط اصالح شود و ما باید به این نتیجه 
برسیم که سرمایه گذاران خارجی به رشد و توسعه و اشتغال و انتقال تکنولوژی 

کمک می کنند.

بخش خصوصی برای سرمايه گذاران خارجی جاذبه آفرين باشد 
برادران شرکا با بیان این که برای سرمایه گذاران خارجی وضعیت و وسعت بازار 
کاالهایی که می خواهند تولید کنند و متقاضیان این بازار مهم است، می گوید: 
و  هستند  بخش خصوصی  با  مشارکت  دنبال  به  عمدتا  خارجی  سرمایه گذاران 
این جا بخش  با بخش خصوصی همکاری کنند. در  این است که  ترجیح آن ها 
خصوصی بایستی توانمندی و آمادگی و تسلط خود به شرایطی را که در اقتصاد 
ایران وجود دارد، به سرمایه گذاران خارجی نشان دهد. بنابراین بخش خصوصی 
باید زمینه هایی را فراهم کند که برای سرمایه گذار خارجی جاذبه داشته باشد. 

و  صحیح  اطالعات  که  هستیم  مشاوره ای  شرکت های  نیازمند  ما  او  گفتة  به 
درستی را به سرمایه گذار خارجی در مورد انتخاب شریک داخلی بدهند. بنابراین 

اطالع رسانی در این رابطه هم بایستی تقویت شود.
از شرکت های  بسیاری  ما  ادامه می افزاید: متاسفانه در کشور  برادران شرکا در 
خصوصی حتی یک وب سایت انگلیسی زبان هم ندارند که سرمایه گذار خارجی 
از طریق آن با شرکت ها و فرصت های سرمایه گذاری های مشترک در ایران آشنا 

شود. 

فرصت های سرمايه گذاری به خارجی ها معرفی شود 
و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  بخش های  می کند،  عنوان  اقتصاددان  این  که  آن طور 
خودروسازی که قیمت های پایین تری برای خارجی ها دارد، می تواند اولویت اول 

برای جذب و هدایت سرمایه گذاری خارجی باشد. 
برادران شرکا در عین حال معتقد است که در بخش کشاورزی هم فرصت های 
خوبی برای استفاده از شرکای خارجی وجود دارد. هم چنین در زمینة صادرات 
محصوالت کشاورزی و به خصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی و گیاهان دارویی هم 

فرصت های خوبی برای جذب سرمایه گذاران خارجی مهیاست. 
او در ادامه می افزاید: البته علی االصول در مورد تمام کاالهایی که در داخل کشور 
برای آن ها تقاضا وجود دارد، زمینة خوبی برای جذب و هدایت سرمایه گذاری 
وجود دارد. ولی در عین حال باید تاکید کنم که آن دسته از سرمایه گذاری های 
ما  برای  انتخاب  بهترین  باشد، می تواند  تکنولوژی همراه  انتقال  با  که  مشترک 

باشد. 
به گفتة برادران شرکا باید بخش خصوصی تمام فرصت هایی را که از نظر بازار، 
خارجی  سرمایه گذاران  به  دارد،  وجود  پایین  تولید  هزینه های  و  تقاضا  میزان 
معرفی کند و این موضوع مستلزم آن است که دولت هم در این زمینه کمک 

کند. 
زمینة صادرات و جذب سرمایة  دنیا در  ادامه می گوید: کشورهای موفق  او در 
عهده  به  را  امور  اطالع رسانی  دولتی  نهادهای  که  هستند  کشورهایی  خارجی 
فعالیت های  مختلف،  کشورهای  در  که  است  این  نهادها  این  کار  گرفته اند. 

اقتصادی و پتانسیل ها را شناسایی و به سرمایه گذاران کشورشان اعالم کنند. 
ایران چنین نهادهایی را ایجاد کنیم  باید در  برادران شرکا معتقد است ما هم 
به  را  ایران  در  سرمایه گذاری  فرصت های  و  بروند  خارجی  کشورهای  به  که 
بنگاه های بزرگ و سرمایه گذارهای بزرگ خارجی اعالم کرده و از سوی دیگر به 
تولیدکنندگان داخلی در شناسایی این فرصت ها در خارج کمک کنند. به عبارت 
دیگر، نقش دوجانبه داشته باشند؛ از یک طرف اطالعات شرکت های داخلی را به 
خارجی ها معرفی کنند و از طرف دیگر اطالعات شرکت های خارجی را به طرف 

ایرانی بدهند. و قطعا نقش دولت در این نهادسازی باید نقش پررنگی باشد.

هنوز بخش های زیادی عمیقا معتقدند که 
کشورمان نباید به سازمان تجارت جهانی 

بپیوندد. در این شرایط نمی توان توقع 
داشت یک سرمایه گذار خارجی در کشوری 
که در یک سازوکار تجاری بزرگ وجهانی 

عضو نیست، به طور گسترده و درزمینه های 
متنوع سرمایه گذاری کند. به همین دلیل 
در حوزۀ سرمایه گذاری خارجی قدم های 

بسیار کوچکی هم که طی 20 و چند سالۀ 
اخیر برداشته شده، عمدتا در حوزۀ نفت، 
گاز، پتروشیمی، فوالد و از این قبیل بوده 

که خیلی درگیر فضای کسب وکار داخلی و 
همین طور درگیر بحث هایی مثل پیوستن 

به WTO نبوده اند
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»چیران«؛ این عنوانی بود که چندی پیش هفته نامه اکونومیست برای گزارش خود 
انتخاب کرده  بود. گزارشگر این هفته نامه با ترکیب خالقانة نام »ایران« و »چین«، 
عنوان چیران را برای مطلب خود انتخاب کرده  بود و در گزارش خود این طور ادعا کرده 
 بود که ایران می تواند چیِن آینده باشد. بر اساس این گزارش، مدل توسعة اقتصادی 
که در چین به کار رفته، قابلیت استفاده در ایران را دارد و درنتیجه ایران می تواند با 
به کارگیری آن مدل، به توسعة اقتصادی ای نظیر چین دست پیدا کند. به اعتقاد تاکر، 
سرمایه گذاری صنعتی باعث پیشرفت چین شد و اکنون اگر درها به روی ایران و از 
سوی ایران باز بماند، فرصت های بسیار زیادی برای پیشرفت و توسعه همانند چین 
وجود خواهد داشت. او در گزارش خود به برخی شباهت های جامعة چینی در گذشته 
با جامعه ایرانِی امروز اشاره کرده. یکی از آن ها جوان بودِن جامعة ایران است؛ در حال 
حاضر 60 درصد از افراد در این جامعه زیر 30 سال دارند. این افراد به منزلة قدرت در 
نیروی کار به شمار می آیند. در کنار آن مشارکت زنان در عرصة اجتماعی نیز افزایش 
پیدا کرده و می تواند به افزایش بهره وری در این کشور کمک کند. به این ترتیب، از نظر 
تاکر ایران شرایط کافی برای دنبال کردن مدل توسعة اقتصادی چین را دارد، اما این 

مدل چگونه است و چه چیزهایی را دربر می گیرد؟
مدلی که چشم بادامی ها برای توسعه به کار برده اند، با عنوان »اجماع پکن« یا »مدل 
چینی« شهرت دارد، که بعد از مرگ مائو زدونگ در سال 1976 برای توسعة اقتصادی 
در این کشور مطرح شد. البته نمونة این مدل در کشورهای غربی زیاد بوده. معروف تریِن 
آن ها نیز »اجماع واشنگتن« است که گفته می شود چینی ها »اجماع پکن« را به عنوان 
جایگزینی برای همان مدِل غربی مطرح کردند. درواقع آن چه آمریکایی ها به دنبالش 
بودند، مضمونی کامال نئولیبرال داشت، درحالی که چینی ها در مدل اقتصادی خود به 
دنبال چیزهای دیگری بودند. به همین خاطر مدل خودشان را معرفی کردند. در آن 
زمان، چین حکم اژدهایی را داشت که می خواست هر کاری را که خودش مایل است، 
انجام بدهد. مقامات این کشور در مصاحبه های رسمی، نسبت به مدل های توسعة غربی 

واکنش نشان می دادند و مدل توسعه ای خودشان را تبلیغ می کردند. 
تعبیری که در سال های اخیر از »مدل چینی« یا همان مدل توسعة چینی به دست 
آمده، نوعی آزادسازی اقتصادی بدون آزادسازی سیاسی بوده  است. یعنی درحالی که 

سیاست هم چنان تحت سلطه و کنترل دیگری قرار دارد، بازار به سمت لیبرالیسم 
مایل شده  است. اما بررسی های »وخارزم« نشان می دهد مدل چینی پیچیده تر از 
این است. این جمله که »بازار آزاد شده اما سیاست آزاد نشده«، برداشتی سطحی 
جاشوا  از  مطالعه ای  اساس  بر  چشم بادامی هاست.  توسعة  مدل  از  ساده انگارانه  و 
کرالنتزیک، کارشناس روابط خارجی، این مدل در بدو پیدایش خود مدل های توسعه 
در کشورهای دولت محورِ آسیایی مثل کره  جنوبی و تایوان را ساخت، درحالی که 
هدف اصلی آن طراحی مدلی برای کشور کمونیستی چین بود تا بتواند با قدم های 
متحد به توسعة اقتصادی دست پیدا کند و در عین  حال حزب کمونیست را از خطر 
نابودی دور نگه دارد. چین مانند دیگر کشورهای آسیایی که به رشد باالی اقتصادی 
دست پیدا کرده اند، تالش داشته فضایی مساعد برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد 
کند. اما با وجود این، در مدل چینی هم چنان سلطه در اختیار دولت پکن است. 
درواقع دولت بر اقتصاد چنبره زده و آن را کنترل می کند، اما گرایش آن کامال به 
سوی سوسیالیسم نیست. به گفتة تحلیل گران، بازگشت به سوسیالیسم را به سختی 

می توان در مدل چینی دریافت.

از چين تا ايران
ایران تا کنون تالش های بسیاری برای الگوبرداری از این مدل توسعه ای داشته  است. 
البته جمهوری اسالمی به دنبال بخش های ایدئولوژیِک این مدل نیست و صرفا سعی 
دارد راه های توسعه ای را در این مدل پیدا کند و در اقتصاد کشور پیاده کند. اقتصاد 
با وجود  اژدها مدت هاست زیر نظر منتقدان مختلف قرار دارد. همه می دانند که 
نقدهایی که به اقتصاد این کشور وارد است، رشدی که تا کنون در مرحلة اقتصادی 
داشته، کامال رشک برانگیز است. همین مسئله باعث شده کشوری مانند ایران به دنبال 
مدل توسعه اِی آن باشد و سعی کند راهی برای توسعة خود از دِل توسعة این کشور 
پیدا کند. گزارشگر اکونومیست ادعا می کند ایران می تواند از این مدل به نفع خودش 
استفاده کند و به کمک آن در آینده پیشرفت کند. اما نکتة جالب این است که خوِد 
چینی ها به دنبال تغییر مدل توسعه ای خود هستند و تصور می کنند برای پیشرفت 

کشور خود باید بعضی از بخش های این مدل را تغییر دهند. 

اقتصاد
نسيم بنايی

الگوگیری از اقتصاد چین؛ 
جاذبه ها و ترديدها
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سودده های سال گذشته
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه از دولت دوازدهم می خواهند تا توجه بیشتری 
به بورس داشته باشد و رونق و تزریق مالی و هم چنین سرمایه گذاری را از این 
طریق انجام دهند. اگر نگاهی به روند بازار سرمایه و صنایعی که در آن وجود 
در  که چند صنعت  متوجه خواهید شد  بیندازید،  در طول سال گذشته  دارد، 
12 ماه سال توانستند به سپرده گذاران خود سود اختصاص دهند. یکی از این 
صنایع پاالیش و پتروشیمی بود. صنعت پتروشیمی به دلیل تحریم های ظالمانه 
چند ساله از سوی غرب با افت شدیدی روبه رو شد و همین امر در روند صادرات 
تاثیر گذاشت، اما از زمانی که برجام اجرا شد و تحریم صادرات نفت و مشتقات 
آن برداشته شد، صادرات نفت سه برابر شد و صادرات محصوالت نفتی نیز روند 
صعودی را طی کرد. البته در بخش پتروشیمی در زمان تحریم هم صادرات اتفاق 
می افتاد و همة این اقدامات از طریق دفاتر و شرکت هایی که در کشورهای مقصد 

ثبت شده بود، انجام می شد. 
صنعت برق، سیمان و خودروسازی نیز ازجمله صنایع سودده در سال گذشته 
زیادی نصیب سپرده گذاران  نیز در مجامع ساالنة خود سود  این صنایع  بودند. 
خود کردند و همین امر موجب شد نقدینگی بخشی از این صنایع از طریق بازار 
سرمایه تامین شود. هنوز در بخش مسکن دارای رکود هستیم و اگر رکود مسکن 
برداشته شود، قطعا شاهد اتفاقات خوبی مانند رونق و افزایش سرمایه گذاری به 
حداقل 300 حوزة شغلی به طور مستقیم و هزار گروه شغلی به طور غیرمستقیم 
خواهیم بود. گفتنی است از ابتدای امسال تاکنون حجم معامالت بورس به طور 
بوده است و  ارزش آن 11.155 میلیارد ریال  میانگین 4.608 میلیون سهم و 
شاخص کل )ارزش-وزنی( 5.1 درصد، شاخص قیمت )ارزش-وزنی( 2.5 درصد، 
شاخص کل )هم وزن( 12.6 درصد و شاخص قیمت )هم وزن( 11.4 درصد رشد 

داشته است.

وقتی خصوصی ها صعود می كنند
گزارش وخارزم از وضعيت بازار سرمايه و حوزه  های سودده

بورس
محمدحسين علی اكبری

بازارسرمایهدرسالجدیددستخوشتحوالتونوساناتزیادیشدکه
مهمترینعاملآنانتخاباتدوازدهمیندورۀریاستجمهوریبود.امابا
سپریشدندورانانتخاباتومشخصشدنمنتخبمردم،بازارروندتعادلی
خودراطیکردونوساناتبهحداقلرسید؛شرایطیکهمیتوانداطمینانرابه
سرمایهگذارانبازگرداندوآنهارابهسرمایهگذاریدراینبازارترغیبکند.

سودآوری  است،شانس وسرمایه دارایسرمایهگذار که بازاری هر
ازایناصلمستثنانیست.دراینمیانبرخی نیز بازارسرمایه داردو
به آگاهیکافینسبت اما افرادهستندکهدارایسرمایۀکموزیادند،

سرمایهگذاریدربازارهاراندارندوبرایناساسسادهترینراهراکه
اگر که است حالی در این برمیگزینند. است، بانک در سپردهگذاری
مردمراهسپردهگذاریدربازارسرمایهرابدانند،ترجیحشانایناست
قلیل عدهای میان این در البته کنند. وارد تولید در را خود کهسرمایۀ
هستندکهمنافعشخصیشانبرمنافعجمعیوآیندگانخودارجحیت
دارد.دراینگزارشقصدداریمبازگوکنیمکهچهبخشهاییازبازار
سرمایهسوددههستندوسرمایهگذارانباورودسرمایههایشانبهاین

بخشمیتوانندسودبیشتریکسبکنند.
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محصوالت شيميايی را دريابيد
به  بازار  این  وضعیت  دربارة  سرمایه،  بازار  کارشناس  میرمعینی،  حمید  دکتر 
خبرنگار ما می گوید: محصوالت شیمیایی اکنون بیشترین بازده را در بورس دارند 

و این موضوع را می توان از درصد باالی معامالت این کاال متوجه شد. 
 محصوالت شیمیایی بیش از 24 درصد از حجم کل معامالت در طول یک هفته 
را به خود اختصاص می دهند که همین امر موجب می شود سپرده گذاری در این 

بخش با سرعت بیشتری دنبال شود. 
بیشتری  بورس طرفدار  بازار  این که شرکت های خصوصی در  بیان  با  میرمعینی 
توانسته  خصوصی  بخش  که  است  بازارهایی  ازجمله  سرمایه  بازار  گفت:  دارند، 
خودی نشان دهد و شرکت هایی که در حوزه های مختلف فعالیت دارند و به دولت 

خدمات می دهند، سود بیشتری عاید سپرده گذاران خود کنند. 
این کارشناس بازار سرمایه با ذکر مثالی در این مورد گفت: شرکت های خصوصی 
تولیدکنندة برق اکنون بازار خوبی برای خود پیدا کرده اند. قبال هر وقت صحبت 
بازار بخش خصوصی در  اکنون  نیرو می افتادند.  یاد وزارت  از برق می شد، همه 

حوزة نیرو بسیار داغ تر از بازار عرضة برق دولتی است. 
او با تاکید بر این که اگر قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا شود و قیمت ها 
در بازار بدون یارانه عرضه شود، سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت، افزود: زمانی 
که کاالیی با تعرفه یارانه ای به دست مردم می رسد، تولیدکننده مجبور است با 
استفاده از هر روشی قیمت خود را پایین نگه دارد و در برخی موارد موجب ضرر 
خواهد شد. اما زمانی که قیمت ها بدون یارانه و آزاد به دست مردم برسد، عالوه بر 
افزایش سرمایه گذاری، شاهد کاهش مصرف و هم چنین دپو خواهیم بود، که البته 

این موضوع در مورد برق صادق نیست، اما سایر کاالها چنین قابلیتی دارند. 
میرمعینی با بیان این که پتروشیمی ها نیز گروه سوددهی در بورس هستند، تاکید 
بازارهای جهانی ورود  به  ایران دوباره  اجرا شد و نفت  برجام  از زمانی که  کرد: 
پیدا کرد، محصوالت پتروشیمی نیز وارد فاز دیگری شدند و اکنون شاهد رشد 

صادرات در این محصول هستیم. شرکت های صادراتی 
پتروشیمی که در بورس فعالیت دارند، قطعا شرکت های 
به  می توانند  بهتر  و  می شوند  تلقی  کارآمد  و  زبده 

سرمایه گذاران خود سود برسانند. 
البته در این میان صنایعی مانند انتشار، چاپ و تکثیر 
بر  شدند.  شناخته  شرکت  بهترین  بازدهی  نظر  از  نیز 
اساس آمار اعالم شده سازمان بورس بازدهی این صنعت 
32.6 درصد است که باالترین بازدهی را نسبت به سایر 
صنایع در بورس داراست. این در حالی است که اقتصاد 
هنوز به طور کامل از رکود خارج نشده و برخی صنایع به 
دالیل مختلف تعطیل می شوند. در این شرایط صنعت 
استخراج زغال سنگ با افت 11 درصدی روبه رو شده و 
رابطة  این صنایع  بازدهی  نشان می دهد  ارقام  و  اعداد 

مستقیمی با سرمایه گذاری دارند. 

بانک ها، قربانيان اصلی ركود
دکتر شاهین شایان آراني، کارشناس بازار سرمایه به وخارزم گفت: خودروسازان 

به طور میانگین 18 درصد معامالت بازار بورس را در اختیار دارند و همین موضوع 
نشان دهندة سودده بودن این صنعت در بورس است. 

و  پتروشیمی  مخابرات،  داروسازی،  خودروسازی،  گروه  می دهد  نشان  بررسی  ها 
شرکت های نفتی بیشتری بازده و سود را در بورس دارند، اما تمایل مردم به گروه 

خودروسازی بیشتر است، به همین دلیل باید بیشتر به آن توجه شود. 
شایان آرانی با بیان این که اقتصاد در طول سال های گذشته در رکود قرار داشت، 
گفت: دولت در سال 94 تصمیم گرفت اقتصاد را از رکود خارج کند و با تحریک 
اقتصادی دولت  تیم  برگزیدة  پایان دهد که گروه خودروسازها  به مسائل  تقاضا 

برای برخی حمایتها بود. 
کارخانجات  چرخ  توانست  خودرو  هزار   110 به  تسهیالت  اعطای  با  دولت 
بورس  در  امروز خودروسازان  بودن  و سودده  بچرخاند  تا حدی  را  خودروسازی 
ظرفیت  شد  موجب  کار  این  با  که  است  زمان  آن  در  دولت  اقدامات  مدیون 
کارخانجات تولیدی را باال ببرد. در این شرایط خودروسازان باید به دنبال بازار های 
جدید و هم چنین تولید محصوالت به روز باشند تا مشتریان خود را حفظ کنند. 

در  که  مشکالتی  دلیل  به  بانک ها  افزود:  ادامه  در  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
ندارند  قرار  خرد  سهام داران  استقبال  مورد  اکنون  می شود،  مطرح  آن ها  مورد 
در  بانک ها  زد.  نخواهد  رقم  بخش  این  برای  را  آیندة خوبی  روند  این  ادامة  و 
اقتصادی  رکود  که  شدند  اقتصادی  فعالیت های  وارد  گذشته  سال های  طول 
باعث شد بانک از مسیر اصلی خود خارج شود. در صورتی که اگر بانک ها وارد 
ارزان قیمت  تسهیالت  با  می توانستند  اکنون  نمی شدند،  اقتصادی  فعالیت های 
پنجه  در  پنجه  رکود  با  خودشان  اما  کنند،  فراهم  را  رکود  از  خروج  موجبات 
هستند. البته اکنون شرایط بهتر شده، اما بانک مرکزی باید نسبت به فعالیت 
بانک ها نظارت بیشتری داشته باشد تا همة بازارها ازجمله بازار بورس سود این 

بخش را از دست ندهند. 
برای این که سهام داران متضرر نشوند، نباید در بورس تنها سهام یک شرکت را 
سهام داران  باشد  بهتر  می رسد  نظر  به  کنند.  خریداری 
تهیه کنند  است،  را که شامل چند شرکت  سبد سهام 
تا با کاهش یک سهام، شرکت دیگر سود کند. در این 
با افت مواجه شود، قطعا  صورت اگر سهام یک شرکت 
این تقاضا به سمت شرکت دیگری سوق داده خواهد شد 
و اگر سهام دار دارای سبد سهام باشد، در ازای از دست 
باارزش تر  را  خود  دیگر  سهام  سهام،  یک  ارزش  دادن 

کرده است. 
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: بازگو کردن 
عنوان برخی بخش های سودده به این معنا نیست که 
تنها این بخش ها در بازار سرمایه سود پرداخت می کنند 
و مابقی زیان ده هستند، بلکه به معنای تداوم سود است. 
این شرکت ها به دلیل دولتی بودن و تزریق منابع مالی 
را  مالی خود  نیازهای  از  بخشی  توانستند  دولت  توسط 
تامین کنند، اما نباید فراموش کرد که اگر اقتصاد توسط بخش خصوصی اداره 
شود، شرایط همة بازارها با تغییراتی مثبت همراه خواهد بود و بازار سرمایه نیز از 

این موضوع بی بهره نخواهد ماند. 

خصوصی  شرکت های 
خوبی  بازار  اکنون  برق  تولیدکنندۀ 

هر  قبال  کرده اند.  پیدا  خود  برای 
همه  می شد،  برق  از  صحبت  وقت 

اکنون  می افتادند.  نیرو  وزارت  یاد 
حوزۀ  در  خصوصی  بخش  بازار 

برق  عرضۀ  بازار  از  داغ تر  بسیار  نیرو 
است دولتی 
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اقتصاد
صديقه سنايی

کاخ به قدم که روزی اقتصادجهانمیانداخت؛ بهجان نامشرعشه
افتاد.دونالدترامپ راه به بازارهایجهانی زلزلهایدر سفیدگذاشت،
آنقدر و کردهبود تهدید آنقدر آمریکا متحدۀ ایاالت رئیسجمهورِی
نقشهداشتکههمۀاهالیبازارازآمدِناوبهکاخسفیدوحشتداشتند.
البتهبرخیازآمریکاییهاقطعاتصورمیکردنداویکتاجرموفقاست
وباآمدنخودمیتواندنهتنهااقتصادآمریکا،بلکهاقتصاددنیاراشکوفا
باآرایمردمیبهکاخ کند.یکیازدالیِلاصلیکهترامپرأیآوردو
سفیدراهپیداکرد،همینتفکربود.اماحاالهمهشاهدندکهاومانندطبل
توخالیاست.سروصداوجنجالزیادیبهپامیکند،امادرعمل،حرفی
برایگفتنندارد.براساسگزارشتلگراف،حاالکهخطِرتهدیدهای
در دوباره نیز جهان اقتصاد شده، برطرف جنجالی رئیسجمهوِر این
در جهان اقتصاد رشد برمیدارد. قدم خود همیشگی و عادی مسیر

آمریکاوسایرنقاطدنیادوبارهدرمسیرعادیاشقرارگرفتهاست.
وجود جهان اقتصاد برای پیش وقت چند تا که تهدیدی بزرگترین
مدتی گذشت با حاال اما بود. ترامپ جنجالبرانگیز حرفهای داشت،
ازجنجالها،بهنظرمیرسدهیچکدامموثرنبودهواقتصادجهانمسیر
رشدخودراپیداکردهاست.البتهخطرتنهادرآمریکانبود.چندیپیش
ازآمریکا،همهپرسیدربریتانیابرگزارشدوبریتانیاییهابهخروجاین
کشورازاتحادیۀاروپارأیدادند.ایناقدامدرنوعخودباعثدلهرههاو
نگرانیهاییبرایاقتصادجهانشد.امابراساستحلیِلموسسۀمودی،
انتخاباتیکهدرفرانسهبرگزارشد،مسیراینجریانرابهکلیتغییرداد.
امانوئلماکروِنجوان انتخاباتریاستجمهوریخود مردمفرانسهدر
پیشانیاش بر پوپولیست برچسب که لوپنی مارین به را کمتجربه و
فرانسه، در اتفاق این مودی، تحلیلگِر نظر از دادند. ترجیح خورده،
ازخوشبینیبرایاقتصادجهانرادردنیا آنقدرمثبتبودکهموجی

بههمراهداشت.

يک چهارم اقتصاد جهان اين جاست
حدود سه ماه پیش، همه از بابت دونالد ترامپ نگران بودند. اقتصاد جهان که تازه 
داشت جان می گرفت، ناگهان از پا درآمد، اما حاال دوباره غول های اقتصادی جهان 
غرش می کنند. آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان، نخستین واکنش ها را 

در سال 2017 نشان داد. درواقع اقتصاد این کشور عالیم حیاتی مهمی را از خود 
نشان داده  است. ایاالت متحدة آمریکا با 18تریلیون دالر، بیشترین سهم را در 
اقتصاد جهان دارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد سهم اقتصاد آمریکا 
از کِل اقتصاد دنیا، 24.3 درصد است. یعنی اگر اقتصاد این کشور نباشد، حدود 

یک چهارم اقتصاد جهان بر باد می رود. 
بر اساس گزارش بانک جهانی، چین رتبة دوم را بعد از آمریکا به خودش اختصاص 
از  با 14.8درصد  این کشور 11تریلیون دالر است که  اقتصاد  داده  است. سهم 
کل اقتصاد جهان برابری می کند. در گذشته ژاپن این مقام را داشت، اما حاال 
ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است که 4.4 تریلیون دالر یا 6 درصد از کل 
اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده  است. کشورهای اروپایی که معموال از 
بهترین استانداردهای زندگی در دنیا برخوردار هستند، رتبه های بعدی را در این 
رده بندی به خود اختصاص داده اند. آلمان چهارمین اقتصاد دنیا، بریتانیا پنجمین 
و فرانسه ششمین اقتصاد دنیاست. اما تنها معجزه در این بین، کشور هند است. 
اقتصاد هند، 2تریلیون دالر از اقتصاد دنیا را به خودش اختصاص داده و انتظار 
می رود در آینده ای نه چندان دور، جای چین را در زمینة رشد اقتصادی بگیرد. 
زمینة  در  درخشان  بسیار  آینده ای  می رود  انتظار  و  افتاده  راه  تازه  کشور  این 

اقتصاد داشته  باشد. 
اقتصاد  بزرگ ترین  حاضر  حال  در  آمریکا  هرچند  که  می دهد  نشان  تحلیل ها 
جهان است، اما به زودی جایگاه خود را از دست می دهد. اقتصاد چین نیز احتماال 
به زودی رو به افول می گذارد. البته با وجود همین افول، انتظار می رود که در 
سال 2050، نخستین اقتصاد بزرگ دنیا باشد. اما در مقابل کشوری مانند هند 
تازه مسیر رشد اقتصادی خود را آغاز کرده  است. به این ترتیب هند نیز در سال 

2050، دومین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. 
حاال که تهدیدها برای اقتصاد جهان به طور موقتی برطرف شده، می توان انتظار 
در  اقتصادی  رشد  البته  داشت.  اقتصادی جهان  رشد  برای  روشن تری  روزهای 
داشت.  نخواهد  خوبی  وضعیت  مناطق،  برخی  در  و  است  بهتر  خاصی  مناطق 
برای مثال برآوردهای تحلیل گر تلگراف نشان می دهد رشد اقتصادی در بریتانیا 
دارد،  اهمیت  بین  این  در  همه  از  بیش  آن چه  اما  بود.  نخواهد  خوب  چندان 
بازارهای نوظهور است. این بازارها با پیشرفت اقتصادی خود، زمینة رشد اقتصاد 
جهان  اقتصاد  که  کرده  برآورد  نیز  مودی  موسسة  می کنند.  فراهم  را  جهان 

درمجموع به سمت بهبود در آینده حرکت خواهد کرد. 

حال اقتصاد جهان خوب است
پيش بينی رشد اقتصاد جهان در نتيجه برطرف شدِن تهديدها
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70 سال پیش بود؛ زمانی  که دالر برای نخستین بار به عنوان ارز ذخیرة بین المللی 
اما حاال  بر سر دالر گذاشت،  را  پادشاهی  تاج  وودز  برتون  توافق  شناخته شد. 
عده ای به دنبال دزدیدن این تاج هستند. یکی از آن ها یوآِن چین است که با 
عنوان رنمینبی نیز شناخته می شود. چشم بادامی ها یک سال و چند ماه پیش 
را در کنار دالر، یورو، پوند و ین قرار دهند؛ یعنی آن ها  ارز خود  موفق شدند 
ارز خود را وارد سبد ارزِی صندوق بین المللی پول کردند. درواقع آن ها به مرور 
پول،  بین المللی  رئیس صندوق  دنبال کردند که کریستین الگارد،  را  سیاستی 
را وادار کرد با آن ها هم سو و هم نظر شود. حاال این تهدید از سوی یوآن وجود 
دارد که تاج سلطنت را از سر دالر برباید. بر اساس تحلیل های اکونومیست، یورو 
به عنوان ارز اروپایی فعال چنین امکانی را ندارد، چراکه اکثر کشورهای اروپایی 
در حال حاضر با تنش های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند. اما یوآن تهدیدی 
جدی برای دالر است. به هرحال اکنون هر تکانی که به دالر وارد می شود، اقتصاد 

جهان به لرزه درمی آید. این قصه از کجا شروع شد؟
بار در سال 1914 چاپ  به عنوان دالر شناخته می شود، نخستین  امروز  آن چه 
شد. بررسی های »وخارزم« نشان می دهد بانک ها در سال 1913 به این نتیجه 
رسیدند که اسکناس های آن ها نوعی بی ثباتی را در نظام ارزی ایجاد کرده  است. 
به همین خاطر بر اساس قانون 1913 فدرال رزرو آمریکا به عنوان بانک مرکزِی 
این کشور شکل گرفت. در آن زمان اقتصاد ایاالت متحدة آمریکا از بریتانیا پیش 
افتاده  بود و به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان شناخته می شد. البته بریتانیا در آن 
هنگام هم چنان کانون تجارت جهانی به شمار می آمد که حجم زیاد این تجارت 
کشورهای  اکثر  زمان،  همان  در  می گرفت.  صورت  بریتانیا  پوند  وسیلة  به  نیز 
توسعه یافته، ثبات نرخ ارز خود را از طریق اتصال آن به طال ایجاد می کردند. اما 
بعد از جنگ جهانی اول در سال 1914، بسیاری از کشورها استاندارد طال را رها 
کردند تا بتوانند هزینة تجهیزات نظامی را از طریق پول کاغذی فراهم کنند. این 

کار باعث کاهش ارزش ارز آن ها می شد.
بعد از مشکالتی که در نظام ارزِی جهان در سال های جنگ جهانی اول و دوم 
این زمینه فکری کنند.  تا در  با یکدیگر متحد شدند  به وجود آمد، 44 کشور 
نمایندگان این 44 کشور در سال 1944 در برتون وودز با یکدیگر مالقات کردند 

تا دربارة نظام مبادلة ارز گفت وگو کنند. در این دیدار همه به این نتیجه رسیدند 
که ارزهای جهان نمی توانند به طال وصل شوند، اما اتصال آن ها به دالر ایاالت 
آن ها  بود.  متصل  به طال  دالر خودش  چراکه  بود،  امری شدنی  آمریکا  متحدة 
قراردادی را ایجاد کردند که توافق برتون وودز نام گرفت و بر اساس آن بانک های 
مرکزی موظف شدند نرخ مبادلة ارز خود را بر اساس دالر تعیین کنند. آمریکا 
نیز قول داد هرگاه الزم شد، دالرش را از طال رها کند. کشورها در آن زمان هنوز 
به دالر تعیین کنند. آن ها  را نسبت  ارز خود  را داشتند که قدرت  توانایی  این 
می توانستند ارز بخرند یا بفروشند تا از این طریق عرضة پول را مدیریت کنند. به 

این ترتیب، توافق برتون وودز درحقیقت تاج پادشاهی را بر سر دالر نشاند. 

وقتی آمريكايی ها هم شاكی شدند
حاال دالر نقشی حیاتی در اقتصاد جهان و به ویژه اقتصاد ایاالت متحدة آمریکا 
بازی می کند. این کشور به واسطة دالر، موفق شده نرخ بهره را پایین نگه دارد. 
بر اساس گزارش مجلة فوربز، کشورهای دیگر اوراق بهادار آمریکایی را تنها برای 
سرمایه گذاری خریداری نمی کنند، بلکه از آن به عنوان دارایی برای حفظ ذخایر 
مبادله ای خود استفاده می کنند. حاال ذخایر جهانی از یک تریلیون دالر در دهة 
80 میالدی به 10تریلیون دالر در امروز رسیده  است. همة این ها تاثیرات مهمی 
داشته  است. بخش زیادی از دارایی فعلِی جهان را کاالهایی تشکیل می دهند که 
دالر بر آن ها سلطه دارد. به همین خاطر است که نوسانات دالر منجر به نگرانی 
همه می شود. اکثر معامالت دنیا نیز با همین ارز انجام می شود. البته این مسئله تا 
حدودی باعث خستگِی آمریکایی ها شده، اما وضعیت ارز در دنیا به گونه ای نیست 
که بتوان به این زودی بند ناف آن را از دالر جدا کرد. یکی از راه حل های بی خطر 
این است که دالر سهم خود را با دیگر ارزها شریک بود. یکی از نامزدها در این 
بین، یوآِن چین است. اما چشم بادامی ها دو دستی به بازار مالِی خود چسبیده اند 
و ارز خود را نیز به صورت مستمر کنترل می کنند. عالوه بر آن، وابستگی به چین 
اصاًل برای دولت های امروزی که از دولت های اقتدارگرا دوری می کنند، جذابیت 
ندارد. حال باید دید دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهورِی آمریکا چه سرنوشتی 

را برای دالر انتخاب می کند. 

اقتصاد
صديقه سنايی

روزی كه دالر ارز مرجع شد

قصه سلطنت دالر
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اقتصاد
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد 

موفق ترين ها چطور تغيير كردند
یکی از تغییراتی که کسب وکارهای حال حاضر با آن دست وپنجه نرم می کنند، 
کسب وکارهای  از  بسیاری  اگرچه  شرکت هاست.  کسب وکاری  مدل  در  تغییر 
ازدست رفته به این موضوع باور دارند که باید در فعالیت های سازمانی تغییراتی 
با محیط خارجی اصال راحت  ایجاد تغییر و سازگاری  اما عمل به  ایجاد کنند، 
نیست. بزرگ ترین برندهای دنیا مانند نوکیا، کداک و... ورشکست شدند؛ چون  با 
تغییر محیط خارجی، جامعه، سبک زندگی و... سازگار نبودند و به این تغییرات 
به شکل سنتی قصد مدیریت  مانند کداک چون   برندی  ندادند.  پاسخ مناسبی 
خود را داشت، از صحنة بازار محو شد. دنیا تغییر کرده بود و به سمت دیجیتال 
دیگر  شرکت  این  اما  بود.  کرده  تغییر  مخاطبان  نیاز  و  بود  رفته  پیش  شدن 

مثال های  از  یکی  که  است  حالی  در  این  نبود.  مخاطبانش  نیاز های  پاسخ گوی 
موفق از تغییر مدل کسب وکار در سطح جهانی، گوگل است. این شرکت در سال 
2003 بود که برنامة  AdWords خود را به بازار معرفی کرد که این برنامه به 
Google.com به  افراد و شرکت هایی که در  برای  اجازه می داد  کسب وکارها 
جست وجو می پردازند، تبلیغات انجام دهند. در گوگل ادوردز با معرفی کلمات 
برند که توسط گوگل  به  نتیجة مربوط  ازای کلیک روی  به گوگل، در  کلیدی 
در صفحة اول نمایش داده می شود، هزینه ای بر پایة سیستم بیدینگ به گوگل 
از غول های  به یکی  را  توانست گوگل  این مدل کسب وکاری  پرداخت می شود. 
تبلیغات تبدیل کند. به صورتی که طبق گزارش SEC، این شرکت 21 میلیارد 
دالر درآمدزایی داشت. در حال حاضر نیز بخش اعظمی از درآمد گوگل را مدل 

امروزهسرعتتغییراتبازارتااندازهایافزایشپیداکردهکهعدمتطابق
بااینتغییراتباعثشکستکسبوکارهامیشود.کسبوکارهاییکه
فرایندهای تغییر عدم با داشتند، باالیی بازار سهم گذشته دهههای
کسبوکاریخود،درحالحاضرنامشاندرزبالهدانیتاریخثبتشده
استوهنگامیکهنامآنهابهمیانمیآید،مخاطبجزحسرتنمیتواند

حسخاصینسبتبهاینبرندهایقدیمیداشتهباشد.
شرکتهای عنوان تحت کسبوکاری نظریۀ جهانی کالس سطح در

دایناسوریمطرحاستکهبهاینموضوعاشارهداردکهدایناسورهابه
ایندلیلکهباتغییراتزیستمحیطیخودراسازگارینکردند،منقرض
شدند.چونمحیطخارجیآنهاتغییریافتوآنهانسبتبهاینتغییر
مقاومتنشاندادندوتغییرنیافتند،دچارانقراضشدند.دراینمطلب
کسبوکارها فعالیتهای در اثرگذار تغییرات از یکی به داریم قصد
بپردازیموبهاینموضوعاشارهکنیمکهتغییردرمدلکسبوکارتاچه

اندازهمیتوانددرفعالیتهایسازمانیبهبودحاصلکند.

بايد و نبايدهای تغيير مدل كسب وكار در بازار ايران

پیشرفت در مسیر تحول
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کسب وکاری گوگل ادوردز به دست می آورد.

رسيدن به تعريف مشترک
مدل  از  جامعی  و  مشترک  تعریف  به  باید  کسب وکارها  تغییری،  هر  از  قبل 
بر  از صاحب نظران حوزة کسب وکار  برخی  کنند.  پیدا  کسب وکاری خود دست 
این  و  شرکت هاست  فعالیت  نحوة  از  توصیفی  کسب وکار،  مدل  که  باورند  این 
مدل توصیفی را از اصول منطقی یک سیستم تجاری برای ایجاد ارزش می دانند. 
معموال Business Model ها با چند هدف تغییر می کنند؛ به عنوان نمونه در 
برخی از سازمان ها نیاز است که یک Business Model  برای اولین بار با فکر 
و ایده ای نوآورانه طراحی شود، یا یک Business Model قدیمی مجددا احیا 
البته برخی از سازمان ها نیز یک Business Model ثابت را به صورت  شود. 
کامل برای شغلی دیگر یا کشوری دیگر مورد استفاده قرار می دهند. با توجه به 
ایجاد تغییر در  تعاریف و اهدافی که ذکر شد، کسب وکارهای مختلف که قصد 

مدل کسب وکاری خود دارند، باید مراحل زیر را طی کنند.

شناسايی و مستند كردن مدل كسب وكار فعلی سازمان
پس از رسیدن سازمان به تعریف مشترک و تعیین هدف از تغییر مدل کسب وکار، 
سازمان ها باید بر اساس این تعاریف، مدل کسب وکار خود را استخراج کنند، به 
را  آن  و سپس  را شناسایی کرده    Business Model ابتدا  در  که  معنا  این 
فعالیت های   B2B صورت  به  سازمان ها  از  برخی  نمونه  به عنوان  کنند.  مستند 
رقابتی  مزیت  تعریف  قصد  بازار،  تغییرات  اساس  بر  اما  می برند،  پیش  را  خود 
را برای خود با ارائة محصوالت B2C دارند. این موضوع باعث می شود سازمان 
مدل کسب وکاری خود را تغییر دهد، یا محصوالتی را با مدل کسب وکاری جدید 
با توجه به مواردی که مطرح شد، اولین گام برای رسیدن  بازار عرضه کند.  به 
به مدل کسب وکاری جدید، شناسایی و مستند کردن مدل کسب وکاری فعلی 

سازمان است.

انتخاب بهترين راه حل برای تغيير مدل كسب وكار
قطعا هر سازمانی Business Model  مختلفی برای تغییر مورد نظر دارد، اما 
برای رسیدن به Business Model  مناسب، سازمان باید در ابتدا گزینه های 
اتخاذ کند که  را  تا مدل کسب وکاری  باشد  و در تالش  تعیین کند  را  محتمل 

مبتنی بر استفاده از فناوری باشد. به عنوان نمونه در حال 
حاضر کسب وکارها به سمت استفاده از تکنولوژی اینترنت 
در حرکت هستند. برخی از مدل های کسب وکاری مبتنی 
بر وب، به صورت واسطه در بازار عمل می کنند؛ به این معنا 
که مبادله و معامله را بین خریداران و فروشندگان تسهیل 
مدل های  از  یکی   Advertising Model می بخشند. 
با استفاده  کسب وکاری جدید است که برخی از سازمان 
آن الین  تبلیغات  فعالیت های  به  می توانند  مدل  این  از 
 Infomediary دهند.  درست  پاسخی  کسب وکارها 
که  است  مدل های کسب وکار جدیدی  دیگر  از   Model
روی  داده کاوی کار می کند و از طریق داده کاوی در تالش 
است تا شناخت بهتری از مشتریان را به دست آورد. این 
بسیار   B2C اطالعات می تواند در کسب وکارهای  تحلیل 
مثمر ثمر واقع شود. به عنوان نمونه در حال حاضر طبق 
گزارش های مرکز آمار، سهم پروتئین در سبد خانوارهای 
با  می توانند  خرده فروشی ها  و  است  درصد   22 ایرانی، 

از  برسند که کدام گروه  نتیجه  این  به  فاکتورهای خرید مشتریان خود  تحلیل 
از  استفاده  با  و  نمی کنند  آن ها خریداری  از  را  پروتئین مصرفی خود  مشتریان 
فعالیت های ترویجی، بن های امتیازی، تخفیف و... این گروه از مشتریان را ترغیب 

بین  در  داده کاوی  کاربردهای  از  یکی  مثال  این  این محصوالت کنند.  به خرید 
کسب وکارهاست.

شناسايی و تشخيص تاثير به كارگيری مدل كسب وكار انتخابی
به کارگیری  تاثیرات  تشخیص  و  شناسایی  باید  بعدی  مرحلة  در  کسب وکارها 
راه کارهای منتخب بر اجزای مدل کسب وکار فعلی را در اولویت کاری خود قرار 
دهند؛ به این معنا که از طریق تحقیقات بازار، تاثیرات انتخاب مدل کسب وکاری 
جدید را مشخص کنند. چون مدل های کسب وکاری جدید همواره با ریسک های 
جدی مواجه است و در بیشتر مواقع برای سازمان ها با هزینه هایی همراه است 
که عدم شناسایی و تشخیص درست می تواند کسب وکارها را با ضررهای هنگفتی 

همراه سازد.

به كارگيری راه حل و تغيير مدل كسب وكار
هنگامی که سازمان Business Model مورد نظر خود را انتخاب کرد، باید 
اگرچه  دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  آن  زوایای  تمام  کسب وکار  مدل  بوم  طبق 
است،  خارج  مطلب  این  حوصلة  از  کسب وکار  مدل  بوم  از  استفاده  چگونگی 
را  بازار  مشتریان  باید  سازمان  کسب وکار،  مدل  بوم  در  خالصه  صورت  به  اما 
پیشنهادی  ارزش  سپس  و  کند  انتخاب  را  بازار  از  بخشی  و  کند  بخش بندی 
ارزش های  به  نسبت  باید  پیشنهادی  ارزش  این  کند.  مطرح  آن ها  به  را  خود 
پیشنهادی رقبا متمایز باشد. در مرحلة بعدی سازمان باید کانال های توزیع مدل 
ارتباطات  برقراری  قرار دهد و چگونگی  بررسی  را مورد  کسب وکار جدید خود 
اثربخش سازمان با مشتریان خود را مشخص کند. سپس باید جریان نقدینگی 
و کسب درآمد حاصل از مدل کسب وکار جدید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد 
اساسی  فعالیت های  باید  بعدی  دارایی های سازمان مشخص شود. در مرحلة  و 
سازمان برای اجرایی ساختن ارزش پیشنهادی مشخص شود و به منظور بهبود 
و توسعة عملکرد کسب وکار، شرکای کلیدی سازمان تعیین شوند. در پایان نیز 
باید هزینه های عملیاتی مدل های کسب وکار و ساختار هزینه ها به صورت کامل 

تدوین شود.

ارزيابی و بهبود نتايج حاصل از تغيير مدل كسب وكار
زمانی  دورة  یک  در  آن  از  ارزیابی  باید  کسب وکار،  جدید  مدل  اجرای  از  پس 
مدل  تغییر  از  حاصل  نتایج  و  شود  انجام  مشخص 
کسب وکار کامال مشخص شود. به عنوان نمونه ممکن 
است سازمان به اهداف مورد نظر از طریق اجرای مدل 
صورت  این  در  نکند.  پیدا  دست  جدید  کسب وکار 
را  تغییراتی  خود  کسب وکاری  مدل  در  باید  سازمان 
ایجاد کند. ذکر این نکته نیز بسیار دارای اهمیت است 
که مدل های کسب وکار باید دائما در حال به روزرسانی 
باشند و حتی با اتخاذ مدل کسب وکار جدید، باز هم 

نیاز به به روزرسانی در سازمان ها احساس می شود.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که 
از طریق یک مدل کسب وکار  استراتژی کسب وکارها 
استراتژی های  که  سازمان هایی  و  می شود  اجرا 
جدیدی اتخاذ می کنند، ناگزیر به استفاده از مدل های 
یا   Benchmark هستند.  جدید  کسب وکاری 
الگوبرداری از بهترین ها، بهترین روش برای شناسایی 
مدل های کسب وکاری جدید است. سازمان های ایرانی 
از  الگوبرداری  به  ناگزیر  مناسب   Business Model به  یافتن  دست  برای 
لیدرهای بازارهای جهانی هستند تا از این طریق بتوانند از قافلة تغییرات جهانی 

دور نمانند.

نوکیا،  مانند  دنیا  برندهای  بزرگ ترین 
تغییر  با  کداک و... ورشکست شدند؛ چون  

زندگی  سبک  جامعه،  خارجی،  محیط 
تغییرات پاسخ  این  به  و... سازگار نبودند و 
مانند کداک چون   برندی  ندادند.  مناسبی 

را  به شکل سنتی قصد مدیریت خود 
تغییر  بازار محو شد. دنیا  از صحنۀ  داشت، 
کرده بود و به سمت دیجیتال شدن پیش 
بود.  تغییر کرده  نیاز مخاطبان  و  بود  رفته 
نیاز های  پاسخ گوی  این شرکت دیگر  اما 

نبود مخاطبانش 
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مديريت
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد 

بااینکهطبقآخرینآمارمرکزآماردرداخلکشور2.7میلیونبیکار
نیروی جذب مشکالت با ایرانی سازمانهای همچنان اما دارد، وجود
دیده ایرانی سازمانهای از بسیاری در هستند. مواجه کار مناسب
میشودکهاینسازمانهایانمیتوانندکارمندانمدنظرخودرااستخدام
کنند،یاکارمندانیرااستخداممیکنندکههیچگونهسنخیتیباوظایف
شغلیشانندارند.اینگونهمعضالتدربسیاریازسازمانهایبخش
خصوصیدیدهمیشود.باتوجهبهاینکهدرابتدایسال1396هستیم
و میکنند جدید کارمندان استخدام به اقدام سازمانها از بسیاری و
جابهجاییشغلیدربینکارمندانبسیارمرسومشدهاست،اینموضوع
بهانهایشدتادرادامهبهبرخیازرویکردهایجدیددرفراینداستخدام

کارمندانسازمانبپردازیم.

بهترين را استخدام كن؛ كمتر مديريت كن
مدیران  که  است  باور  این  بر  بیستم،  قرن  سرمایه گذار  موفق ترین  بافت،  وارن 
سازمان های پیشرو باید بهترین ها را استخدام کنند تا خودشان کمتر مدیریت 
خاص  پیچیدگی های  و  فرایندها  بهترین ها،  استخدام  عمل،  در  اما  کنند. 
مختلف  سازمان های  از  افراد سخت تر  این گونه  نمونه  به عنوان  دارد.  را  خودش 
و دستمزد  به حضور در سازمان، حقوق  تمایل  یا در صورت  جابه جا می شوند، 
باالیی را خواستار هستند. از طرفی برخی از این افراد با برخی از فرهنگ های 
سازمانی نمی توانند کار کنند و خودشان را تطبیق دهند. تمامی این معضالت و 
پیچیدگی ها که تنها بخش کوچکی از این موضوع هستند، باعث شده سازمان ها 
در تالش باشند کارمندانی را به  کار گیرند که از طریق ارائة آموزش های مناسب، 
برای کسب وکار سودآوری  تاثیرگذار در سازمان تبدیل شوند و  به متخصصانی 

به ارمغان بیاورند.

تحقيقات چه می گويد؟
طبق تحقیقاتی که در حوزة منابع انسانی انجام شده است، 70 درصد یادگیری 
از طریق تجربه، 20 درصد از طریق مربی گری، مونوتورینگ و شبکه و 10 درصد 
از طریق آموزش های کالسیک به دست می آید. این تحقیقات نشان می دهد که 
بهترین نوع آموزش و یادگیری کارمندان از طریق تجربه کردن است. با توجه به 
این موضوع، در حال حاضر برخی از سازمان های نوین ایرانی برای دست یافتن 
به کارمندانی شایسته و بااستعداد، اقدام به برگزاری کارگاه ها و تورهای رایگان 
آموزشی در داخل شرکتی می کنند؛ به این معنا که در مورد یکی از عنوان های 
شغلی، کارگاهی را برگزار می کنند و با دعوت از اساتید برجستة آن حوزه، دورة 
آموزشی را برای متقاضیان به صورت رایگان برگزار می کنند. این گونه کارگاه های 
یک روزه می تواند با همکاری دانشگاه های برجستة کشور نیز انجام شود و از این 
طریق می توان دانشجویان بااستعداد را به این دورة کاربردی آموزشی دعوت کرد 

و به این وسیله به راحتی جذب استعدادها را انجام داد. 
در این میان طبق تحقیقات دیگری که در سال 2015 در میان 3300 شرکت 
در 101 کشور دنیا انجام شد، شرکت ها در پی مواجه شدن با افزایش شکاف های 
یادگیری و  قابل مالحظه ای در حال شناسایی روش های جدید  به طور  مهارتی 
نیز  ایرانی  سازمان های  که  می دهد  نشان  تحقیقات  این  نتیجة  هستند.  توسعه 
باید همواره به دنبال روش های جدید یادگیری و افزایش مهارت کارمندان خود 
فرایند  بهبود  بر  راه اندازی کارگاه های مهارت محور عالوه  نمونه  به عنوان  باشند. 
استخدام، می تواند برای کارمندان سازمان نیز مفید و در افزایش مهارت آن ها 

بسیار تاثیرگذار باشد.

انتخاب بهترين ها و زير نظر داشتن آن ها
هنگامی که مصاحبة شغلی انجام می شود، شناخت متقاضیان کار به صورت کامل 
انجام نمی شود، چون در بازه زمانی بسیار کوتاه نمی توان به شناخت درستی از 

چگونه بهترين ها را انتخاب  كنیم؟
رويكردهای جديد سازمان های پيشرو در استخدام كاركنان
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کارمندان دست پیدا کرد. اما هنگامی که واحد منابع انسانی سازمان در یک دورة 
کارگاه آموزشی یک روزه با افراد ارتباط برقرار کند، به صورت کامل تری می تواند 
از آن ها شناخت پیدا کند. از طرفی چون یکی از شاخص های مهم در استخدام 
متقاضیان، آموزش پذیری آن هاست، راحت تر می توان در طول این دوره میزان 

آموزش پذیری متقاضیان کار را به دقت مورد سنجش قرار داد.

مسئوليت اجتماعی سازمان
رایگان، می تواند در  به صورت  برگزاری کارگاه های کاربردی در داخل سازمان 
حوزة مسئولیت اجتماعی نیز تعریف شود، چون از این طریق سازمان به رسالت 
خود که ساختن جامعه ای بهتر است نیز عمل می کند و با آموزش های کاربردی 
متقاضیان کار، آن ها را برای حضور در شرکت های بخش خصوصی آماده می کند. 

به عبارت دیگر، با یک تیر چند نشان می زند.

استخدام به شرط پيش قدم شدن
شاخص ها و رویکردهای دیگری نیز برای استخدام کارمندان مناسب در سازمان ها 
وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. یکی از این شاخص ها این موضوع 
است که کارمندان باید برای انجام کارهای جدید پیش قدم باشند. سازمان هایی 
می توانند از فرایندها و روش های جدیدی استفاده کنند که کارمندانی خالق و 
پیشرو داشته باشند. این خالقیت و پیش رو بودن قابل دیکته به صورت کامل 
برای  داوطلبانه  صورت  به  خودشان  کارمندان  که  است  این  نیازمند  و  نیست 
کارهای جدید پیش قدم شوند. از طرفی مدیران این سازمان ها نیز باید ریسک 

انجام آن را قبول کنند و به کارمندان خود اعتماد کنند.

مستندسازی
مستندسازی یکی دیگر از شاخص هایی است که باید در استخدام کارمندان به 

آن توجه ویژه ای داشت، به این معنا که کارمندان باید 
فعالیت های  که  باشند  داشته  را  موضوع  این  پتانسیل 
خود را در سازمان مستندسازی کنند تا کارمندان دیگر 
نیز بتوانند از آن استفاده کنند. تحقق این موضوع بسیار 

می تواند در جانشین پروری موثر و تاثیرگذار باشد.

تعادل در محيط كاری و شخصی
داشته  کارمندان  باید  که  حرفه ای  رفتارهای  از  یکی 
باشند، برقراری تعادل بین زندگی شخصی و کاری خود 
زندگی  بین  مناسبی  مرزبندی  که  معنا  این  به  است، 
تجربه  چون  بگیرند.  نظر  در  خود  کاری  و  شخصی 
تعادل می تواند  این  برقراری  نشان داده است که عدم 
در  درنتیجه  کند.  وارد  سازمان  به  را  ضربه های جدی 
زمان استخدام کارمندان باید این مهارت را هم در آن ها 

مورد توجه قرار داد.

پيدا كردن راه حل در شرايط بحرانی
در هر سازمانی ممکن است بحران به وجود آید؛ مسئله این است که کارمندان 
آن سازمان بتوانند این گونه بحران ها را به خوبی حل وفصل کنند. این موضوع یکی 
از شاخص هایی است که باید در به کارگیری متقاضیان کار به آن توجه کرد و 
در تالش بود تا کارمندانی را در سازمان استخدام کرد که مثبت اندیش باشند و 

راه حل مناسبی را در شرایط بحرانی اتخاذ کنند.

قابل اعتماد بودن
قابل اعتماد بودن برای مدیران سازمان مسئله ای بسیار مهم است، به این معنا که 
مدیران باید به این باور برسند که کارمندانی که زیرمجموعة آن ها کار می کنند، 
مورد اعتماد هستند و در صورتی که اقدام به کاری می کنند، تمامی جوانب و 
ریسک کار را مدنظر قرار می دهند. این شاخص نیز باید در فرایندهای استخدام 

مدنظر سازمان های نوین قرار گیرد.

پذيرفتن اشتباهات
افراد ذاتا تمایلی به پذیرفتن اشتباهات خود ندارند. به عنوان نمونه هنگامی که 
را  آن  بودند،  اشتباه  این  باعث  که  افرادی  می شود،  ایجاد  مشکلی  سازمانی  در 
انکار می کنند و به گردن یکدیگر می اندازند. این موضوع معضالت جدی را برای 
سازمان ها به همراه دارد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که سازمان ها در فرایند 
استخدام کارمندان به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند و در تالش باشند 

افرادی را در سازمان برگزینند که شهامت پذیرفتن اشتباهات خود را دارند.

مهارت كار تيمی
در حال حاضر افراد هر اندازه که به صورت فردی بتوانند فعالیت های سازمان 
را اثربخش انجام دهند، اما باز هم به اندازة کار تیمی نمی توانند در فعالیت های 
در  که  می شود  توصیه  موضوع،  این  به  توجه  با  کنند.  بهبودی حاصل  سازمان 
تیمی  کار  روحیة  که  شوند  گرفته  کار  به  سازمان  در  افرادی  استخدام،  فرایند 

دارند.

انتخاب مدل های شخصيتی مرتبط
در برخی از سازمان ها دیده می شود که به عنوان نمونه افرادی که در واحد روابط 
این گونه  کار هستند، درون گرا هستند.  به  بازاریابی سازمان مشغول  یا  عمومی 
افراد که چنین شخصیت درون گرایی دارند، نمی توانند 
ارتباط مناسبی  بیرونی و حتی داخلی سازمان  افراد  با 
پست های  نوع  این  برای  درواقع  چون  کنند،  برقرار 
طریق  این  از  تا  است  الزم  برون گرا  افرادی  سازمانی 
این موضوع  به  با توجه  اثربخش تر ظاهر شوند.  بتوانند 
بسیار  افراد  ویژگی های شخصیتی  استخدام،  فرایند  در 
پست های  از  یک  هر  برای  باید  و  است  اهمیت  دارای 
سازمانی شخصیت های مناسب سازمانی استخدام شود.

جمع بندی
قرار  تغییراتی  دستخوش  بازارها  که  امروز  دنیای  در 
گرفته اند و رقابت شدیدی در بین برندها شکل گرفته، 
واحدهای منابع انسانی سازمان ها نیز باید در فرایند های 
سنتی خود تغییراتی را لحاظ کنند. این واقعیت وجود 
روزنامه های  در  استخدام  آگهی  یک  با  نمی توان  گذشته  مانند  دیگر  که  دارد 
کثیراالنتشار به کارمندی شایسته دست پیدا کرد. روش های جذب متقاضیان کار 
تغییر کرده و کسب وکارهایی که تا به حال از روش های جدید استفاده نکرده اند 
و با رویکردهای نوین متقاضیان کار را پایش نمی کنند، محکوم به شکست در 
فعالیت های سازمانی هستند. در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که 
شاخص هایی که پیش تر برای فرایند استخدام متقاضیان کار مطرح شد، می تواند 
گرفته  افراد  این  از  کاری  در مصاحبه های  تست های مختلف  از طریق طراحی 
شود تا واحد منابع انسانی بتواند کارمندانی شایسته و بااستعداد را که مرتبط با 

پست های سازمان هستند، انتخاب کند.

سرمایه گذار  موفق ترین  بافت،  وارن 
که  است  باور  این  بر  بیستم،  قرن 
باید  پیشرو  سازمان های  مدیران 

تا  کنند  استخدام  را  بهترین ها 
اما  کنند.  مدیریت  کمتر  خودشان 

بهترین ها،  استخدام  عمل،  در 
خاص  پیچیدگی های  و  فرایندها 

خودش را دارد
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مديريت

هدی رضايی
 كارشناس ارشد مديريت اجرايی

تقويت نقاط ضعف 
که  داریم  را  حس  این  خودمان  با  مشاجره  یک  داشتن  از  پس  اوقات  اکثر 
اما آن چه  نخواهم کرد.  با فردی بحث  تمام شد و من دیگر هرگز  خوش بختانه 
واقعا باید پس از یک بحث به آن توجه کرد تا از بروز دوبارة بحث خودداری کرد، 
چیست؟ بهتر است این سوال ها را از خود بپرسید: چگونه و چه کاری باید انجام 
دهیم تا زودتر تبعات بحث را به پایان برسانیم؟ و چه کاری باید انجام داد تا در 

نقاطی که در آن ها ضعف داریم و بحث به وجود می آید، تقویت شویم؟
پیش گیری  مشاجره  و  بحث  از  می توان  چگونه  این که  مورد  در  زیادی  مقاالت 
موضوع  این  به  که  دارد  وجود  کمی  مقاالت  تعداد  اما  است،  شده  نوشته  کرد، 
پرداخته است که پس از بحث بر چه چیزی باید تمرکز کرد. توانایی پی گیری و 
ایجاد رابطه پس از یک بحث سخت را باید به عنوان مهارت آموخت. در ادامه سه 
مرحلة کلیدی آموزش داده می شود که می تواند رابطة کاری را در پی یک مکالمة 

چالش برانگیز مجددا احیا و مسائل را برطرف کرد. 

گام اول: تاييد و پذيرش اين كه مشاجره به وجود آمده است
ما اغلب بعد از شکل گیری بحث وارد فاز جلوگیری هدفمندانه می شویم و درصدد 
فراموش کردن این موضوع برمی آییم که یک مشاجره با همکارمان رخ داده است. 
این کار اشتباه است، چراکه شما را فاقد قدرت نشان می دهد و سبب می شود 
موقعیت  آن  مورد  در  و  کرده  پیش داوری  شده،  انجام  او  با  مشاجره  که  فردی 
بماند.  باقی  و حل نشده  ناگفته  مسائل  از  بسیاری  و  کند  قضاوت  در ذهن خود 
و  بپذیرید  مذاکره  یک  شدن  کشیده  بیراهه  به  در  را  خود  خطاهای  مسئولیت 
این قدر شجاع باشید که حداقل از جانب خودتان به ادامة مشاجره پایان دهید. 
اگر احساس می کنید رفتار خودتان بحث را به جاهای باریک کشانده است، پس 
اما یادتان باشد اگر مقصر  بدون معطلی از ادامة رفتار غلطتان خودداری کنید. 

مشاجره خودتان هستید، طوری به بحث پایان ندهید که طرف مقابل احساس 
گناه کند؛ یعنی این طور نباشد که برای خوب جلوه دادن خودتان کوتاه بیایید و 
طرف مقابلتان را ضایع کنید. بهترین پیشنهاد در این حالت این است: الف( این 
موضوع را به صورت فعاالنه پی گیری کنید. ب( تایید کنید که مشاجرة سختی رخ 
داده است. ج( روی زوایای مثبت  آن تمرکز کنید. ارزش زیادی در پذیرش این 
موضوع وجود دارد که شما توانایی کنار آمدن و شناسایی و حل مسئله را دارید، 
حتی اگر برای بار اول است که این اتفاق می افتد. حتما زمانی را با همکارتان به 

این موضوع اختصاص دهید. 
برای درک بهتر این موضوع به مثالی توجه کنید. فرض کنید مدیر فروش ماهری 
که در شرکت قبلی خود ستاره بوده است، وارد شرکت جدیدش شده و در اولین 
این  در  او  می گوید.  جدید  شغل  در  استراتژی هایش  از  ارشد  مدیر  با  خود  قرار 
میتینگ متوجه می شود که مکالمه به خوبی پیش نمی رود و همة ایده های او رد 
می شوند. او درصدد این موضوع برمی آید که چگونه باید خود را با شرکت جدید 
هماهنگ کند و با آن ها ارتباط برقرار کند و بتواند استراتژی هایش را در فروش 
پیش ببرد. بنابراین تصمیم می گیرد مراتب احترام به تصمیم مدیرش را با نوشتن 
یک ای میل تشکرآمیز به مدیر ارشد نشان دهد. این مدیر فروش در ای میل خود 
به مدیر تایید کرد که بحث آن روز خوب پیش نرفته و این سبب شده مکالمه ای 
چالش برانگیز اما با نتایج مثبت داشته باشند. حقیقت این است که آن ها توانستند 

مسئله را شناسایی کرده و در مورد آن بحث کنند و به نتیجه برسند. 

گام دوم: پيدا كردن راهی برای پيش بردن مكالمه
راهی پیدا کنید که در آن مکالمه را به خوبی به جلو ببرید و به طرف مقابل حس 
امنیت دهید. در نشان دادن این که شما انعطاف پذیر و راه حل گرا هستید، فعال 
باشید و نشان دهید که می خواهید تا رسیدن جلسه به هدف آن را ادامه دهید. 

همهچیزفراهماستتاشماراآمادۀمشاجرهکند؛المپمهتابیچشمک
و بلندترشده لحظه هر بغلی میز وصدای میکند درد سرتان میزند،
آزارتانمیدهد.درچنینشرایطیازخودبیخودشدهوتجربۀیکبحث
ناخوشایندرابایکیازهمکاران،مدیریامشتریخواهیدداشتکهبر

گزارشکارروزانهتانتاثیرخواهدگذاشت.همۀمامیدانیمکهبحثو
مشاجرهداشتندرمحلکاربهیکیازدالیلزیراتفاقمیافتد:داشتن
دودیدگاهمتفاوت،وقتیچیزمهمیدرمعرضخطرباشد،یاتعصبو

احساسعمیقشمابهمسئلهایخاص.

پس از يک جدال لفظی 
در محل كار چه كنیم؟ 
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در  انجام شده  گام های  مورد  در  توافق  شکل دهی  به  قادر  به تنهایی  اگر  حتی 
مباحثات مختلف هستید، یک ای میل پی گیری برای خالصه سازی و تمرکز روی 
نتایج مورد نظر به فرد مقابل بفرستید. یکی از بهترین راه کارها در ایجاد احساس 
امنیت این است که وانمود کنید راه حل مصالحه را یافته اید. باید طوری رفتار 
کنید که طرف مقابلتان بفهمد نسبت به منافع او بی توجه نیستید و مانع پیشبرد 
اهداف او نخواهید شد. چرا باید این کار را انجام دهید؟ ارتباطات شفاف و صریح 
سبب می شوند بحث و جلسات شما در آینده به خوبی پیش رود. این شفافیت 
می تواند از طریق یک گفت وگوی دو طرفه و حضوری پیش رود، یا از طریق ثبت 
آن روی ای میل یا نامه. آن چه مهم است، شفافیت شما در بیان نظراتتان است. 
هم چنین چیز دیگری که مهم است، این است که دادن اطالعات جدید همیشه 
موجب صریح بودن و شفافیت می شود. شما می توانید با اطالعاتی که می دهید، 
جلوی قضاوت ذهن دیگری را بگیرید و از ایجاد تعارض بپرهیزید. این کار سبب 
می شود مکالمه را یک گام به جلو برانید و از ناحیة تعارض دور کنید و درکی 

قدرتمند از موضوع مورد بحث برای خود بسازید. 

گام سوم: تمركز بر ايجاد رابطۀ بلندمدت
برقرار  ارتباط  دیگر  طرف  با  فرد  یک  تعاملی  هر  در  که  باشید  داشته  یاد  به 
لفظی شده،  به مشاجرة  با فردی داشتید، منجر  تعاملی که  تنها  اگر  می کند. 
او  از  یا شما  نکند،  برقرار  ارتباط  با شما  دیگر  فرد  آن  که  شاید موجب شود 
ارتباط  ایجاد  روی  را  خود  توجه  حالت  این  در  است  بهتر  اما  کنید.  دوری 
مجدد متمرکز کنید و این کار را در محیطی که چالش در آن به وجود آمده 
است، انجام ندهید. این مرحله سبب می شود نتیجه و خواستة شما در مورد 
به هدف طوالنی مدت  آینده  بتوانید در  و  قرار گیرد  بررسی  یک مسئله مورد 
خود در حفظ رابطه برسید. چنان چه طرف های صحبت به اتفاق به این نتیجه 
برسند که مشاجره کار به جایی نمی برد، انگیزة بیشتری برای مصالحه خواهند 

فقط همه  ادامة مشاجره  با  بفهمانید که  مقابلتان  به طرف  یافت. سعی کنید 
چیز خراب تر می شود و در پایان به هیچ گونه توافقی هم نمی رسید. شاید به 
این ترتیب هم شما و هم طرف مقابلتان ترغیب شوید برای رسیدن به توافق 
قطع  را  مشاجره  یا  قهر  بنابراین  کنید.  چشم پوشی  خواسته هایتان  بعضی  از 
کنید و چند قدم آن طرف تر را ببینید. به این فکر کنید که اگر همین طور به 
پُرتنش  مذاکرة  یک  به طور حتم  آمد.  پیش خواهد  دهید، چه  ادامه  مشاجره 
و  کنید  نگاه  آینده  به  است  بهتر  بنابراین  داشت.  نخواهد  خوشی  پایان  هیچ 
به ایجاد رابطة بلندمدت فکر کنید. پیشنهاد می شود از روش مکالمة »اتحاد 
طراحی شده« استفاده شود؛ روشی که در آن دو فرد همکار آن چه را در گذشته 
اتفاق افتاده است، کنار می گذارند و روی نکات مثبت آیندة رابطة کاری خود 
این  تمرکز می کنند و روابط آینده را مجددا شکل می دهند. ممکن است در 
در  فرد  این  با  ارتباط  از  موفقیتی  چه  شود:  مطرح  پرسش هایی  چنین  روش 
آینده نصیب من می شود؟ چه دستاوردی برای هر دوی ما خواهد داشت؟ چه 
محدودیت هایی برای ما ایجاد می کند؟ دانستن چه نکته ای برای هر دوی ما 
ضروری است؟ این کار به دو طرف رابطه کمک می کند که شانس صادق بودن 

در مورد چگونگی برخورد با طرف مقابل را داشته باشند. 
و  پیاده روی  یا  کار  از  پس  شام  صرف  مانند  تیمی  غیرکاری  جلسات  ایجاد 
گذراندن وقت با همکاران می تواند به ما یادآور شود که ما در زندگی خود دنبال 
ارتباطیم. هم چنین می توانیم به خاطر آوریم که همة ما روی یک هدف مشترک 
کار می کنیم، که آن پیشبرد اهداف سازمان و نائل شدن به موفقیت است. باید 
در مکالمات خود روی واژة »ما« بیشتر تمرکز کنیم و بگوییم همة ما یک تیم 
هستیم، یا همه می خواهیم به موفقیت برسیم. ایجاد رابطة مثبت پس از مشاجره 
آسان نیست، اما اقدامی است که نیاز به تمرین دارد. این مسئله هم چنین به 
شما اعتبار الزم به عنوان یک مدیر توانمند در زمینة حل مسئله و رفع تعارض و 

مشارکت با دیگران را خواهد داد. 

سبب  صریح  و  شفاف  ارتباطات 
شما  جلسات  و  بحث  می شوند 
این  رود.  پیش  به خوبی  آینده  در 
یک  طریق  از  می تواند  شفافیت 
حضوری  و  طرفه  دو  گفت وگوی 

آن  ثبت  طریق  از  یا  رود،  پیش 
آن چه  نامه.  یا  ای میل  روی 

در  شما  شفافیت  است،  مهم 
است نظراتتان  بیان 
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مديريت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی

اخیرایکمطالعهدراروپانشاندادهاستکهکارمندانیکهساعتکاری
ششساعتهداشتند،نسبتبهکارمندانیکههشتساعتدرروزکار
میکنند،شادتر،سالمتروپرانرژیترهستند.آنها4.7درصدکمتراز
دیگرانمریضمیشوندومیزانغیبتآنهاازمحلکارنیزکمتربوده
است.اینموضوعدرحرفآساناست،امابایددیددرعملکسیمیتواند
کاریراکهبایددرهشتساعتانجامدهد،ششساعتهتمامکند؟اگر
تواناییانجامکاردرزمانکمتریراداشتید،آیاترجیحنمیدادیدکهبه
جایهشتساعت،ششساعتکارکنید؟دراینگزارشروشهایی
پیشنهادمیشودتاکارتانرازودترانجامدهیدواوقاتفراغتبیشتری

داشتهباشید.

تمركز بر يک كار در يک زمان خاص
تحقیقات نشان داده است که انجام چند کار و وظیفة هم زمان با هم )یا چند 
وظیفه بودن( به بهره وری شما در کار لطمه می زند، چراکه سبب می شود توجه 
برای  کافی  زمان  این حالت شما  در  و  تقسیم شود  مختلف  کارهای  روی  شما 
انجام همة این کارها را ندارید و ممکن است بعضی از آن ها را نصفه رها کنید 
تا به دیگری بپردازید. به همین منظور بهتر است که تنها یک وظیفه را انتخاب 
کنید و در زمان معین تنها به انجام همان کار بپردازید. قبل از این که به انجام 
کار دیگر بپردازید، کار قبلی را تمام کنید. در این حین حواس خود را با انجام 
کارهایی مانند چک کردن تلگرام و فیس بوک پرت نکنید. باید زمزمه های عصبی 
را که همیشه در پس ذهنتان جریان دارند، پاک کنید. تمام چیزهایی را که از 
ذهنتان می  گذرد، یادداشت کنید، باقی کارهایی که باید در لحظه انجام دهید، 
جواب دادن به ای میل ها  و امور دیگر را روی کاغذ بیاورید تا استرس ناشی از تمام 
نشدن کار در زمان معین را کاهش دهید. تصورات منفی را از خود دور کنید تا 
درنهایت به این حس برسید که انرژی تان رو به افزایش است. هم چنین در جهت 
تسریع بیشتر امور، بهتر است وظایفتان را به پروژه های کوچکی قسمت کنید تا 
فرصت کنید با بیشترین سرعت به  پیش بروید و بعد قدمی به عقب بگذارید و 

آن ها را بازنگری کنید. 

زمان را فراموش نكنيد
حتی زمانی که یک مجلة غذا را ورق می زنید، باید زمان های صرف شده در طول 
این  از  می توانید  که چگونه  کنید  فکر  این  به  بگیرید.  ذره بین  زیر  را  خود  روز 

زمان ها، ساعاتی بهره ورتر و بامفهوم تر در طول روز بسازید. شاید این کار اندکی 
خسته کننده باشد، اما نتایج شگفت آوری خواهد داشت. اگر دریابید که هر فرد 
تقریبا بیشتر از یک ساعت از طول روز خود را صرف شبکه های اجتماعی می کند. 
وب سایت هایی نظیر Toggl یا Rescuetime می توانند به شما در این زمینه و 

ثبت ساعات و انجام وظایف خود در این ساعات کمک کنند. 
سعی کنید منظم باشید. چنان چه تمایل داشته باشید کمی منظم تر باشید، نیاز 
نیست تالش خاصی ارائه دهید، بلکه کافی است بخواهید و درگیر مسئله شوید. 
اگر صرفا به ایدة منظم بودن عالقه مند باشید، احتماال عملی نخواهد بود. زیرا 
واقعا باید بخواهید که منظم تر باشید. آیا تاکنون مجبور شده اید به دلیل انجام 
حال  به  تا  آیا  برسانید؟  مالقاتتان  قرار  به  را  خود  عجله  با  عقب مانده،  کارها ی 
بدهید.  را سامان  از کاغذها  انبوهی  تکه کاغذ،  یافتن یک  برای  مجبور شده اید 
کاسته  شما  استرس  و  کار  فشار  از  چقدر  باشید  منظم  اگر  دریافتید  که  مادام 
خواهد شد، آماده هستید تا در  این باره کاری موثر انجام دهید. برای زمان خود 

برنامه تعیین کنید و سعی کنید هر کار را با نظم و در زمان خود انجام دهید. 

از تكنيک Pomodoro استفاده كنيد
 Pomodoro  اگر در تمرکز کردن مشکل دارید، می توانید از تکنیکی به نام
از  قبل  تا  و  کنید  تعیین  دقیقه ای   25 زمان  یک  کار  این  برای  کنید.  استفاده 
اتمام این زمان کار کنید. سپس یک تنفس پنج دقیقه ای بگیرید و سپس دوباره 

چندگام عملی برای 
كاربیشتردرزمان كمتر

روش  هايی برای اين كه كار بيشتری در زمان كمتر انجام دهيد
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کار  انجام  به  این که چهار زمان 25 دقیقه ای  از  بپردازید. پس  کارتان  انجام  به 
نظر  در  خود  برای  دقیقه   25 تا   15 از  طوالنی تری  استراحت  زمان  پرداختید، 
بگیرید. افرادی که این روش را به صورت مداوم مورد استفاده قرار داده اند، اعتقاد 
دارند که این روش به افرادی که با حواس پرتی دست وپنجه نرم می کنند، کمک 
است.  پیش  در  آن ها  برای  تنفسی  یا  تفریح  زنگ  که  می دانند  چراکه  می کند، 
پومودورو  اپلیکیشن  بگیرند،  پیش  در  را  این روش  دارند  افرادی که دوست  به 

پیشنهاد می شود که انجام این تکنیک را ساده تر می کند. 

به خود استراحت دهيد
بدانید  امتحان کنید، الزم است  را  پومودورو  ندارید که روش  اگر دوست  حتی 
که طبق نتایج مطالعه ای در مجلة کاگنیشن، استراحت کردن بعد از انجام یک 
وظیفه، توانایی تان را برای ادامة کار افزایش خواهد داد و قوایتان را بهبود خواهد 
پیاده  اندکی  است،  پایان  به  رو  انرژی تان  احساس کردید که  زمان  بخشید. هر 
راه بروید. قهوه یا چای بنوشید. بدنتان را کش دهید و به سر کارتان برگردید. 
انبوهی از کارها روبه رو  با  هم چنین بهتر است تفکری مثبت داشته باشید. اگر 
هستید، در  صورتی که ذهنیت مثبتی داشته باشید، خیلی سریع تر آن ها را به 
انجام خواهید رساند. بنابراین به دستاورد هایی که در این اواخر به دست آورده اید 
و کارهایی که به طور موثر انجام داده اید فکر کنید، نه فهرست طوالنی کارهایی 
که هنوز انجامشان نداده اید. به خاطر داشته باشید که درنهایت و در هر صورت، 

کارها انجام می شوند و در غیر این صورت، دنیا بدون آن ها ادامه خواهد یافت.

دوركاری را فراموش نكنيد
به  و  خانه  از  که  کارمندانی  که  شد  حاصل  نتیجه  این  دیگر،  مطالعه ای  در 
صورت دورکاری کار کرده اند، بهره وری بیشتری نسبت به آن هایی داشتند که 
درون شرکت کار کرده بودند و دلیل این امر به احتمال زیاد، عدم رفت وآمد و 
حواس پرتی کمتر بود. اگر دریافتید که به طور مداوم در شرکت به علت همکاران 
می شود،  پرت  حواستان  کار  محل  شلوغ  جو  و  پرسروصدا  فرهنگ  یا  پرحرف 
منزل  از  دورکاری  صورت  به  را  هفته  در  روز  یک  که  بخواهید  خود  رئیس  از 
کارهایتان را انجام دهید، یا هنگامی که پروژة بزرگی دارید و نیاز به تمرکز بیشتر 

دارید، از او بخواهید که بخشی از کارها را به صورت دورکاری انجام دهید. 

ساعت بيولوژيک بدن خود را تنظيم كنيد
تجربه نشان داده است که میزان انرژی بدن شما با دمای بدنتان و همین طور 
میزان تولید هورمون سروتونین، رابطة مستقیم دارد. میزان تولید این هورمون 
روی خلق وخو و حال عمومی شما تاثیر بسیار زیادی دارد. قدرت حافظه، توانایی 
تحلیل و فکر کردن نیز در ساعات مختلف روز بسیار متفاوت است. برای این که 
در طول روز بدن و ذهن شما در بهترین وضعیت ممکن قرار داشته باشد، در 
یک ساعت معین از خواب بیدار شوید و در یک ساعت مشخص بخوابید. بیشتر 
اندازة کافی  به  اما  دارند،  احتیاج  روز  تا هشت ساعت خواب در  به هفت  مردم 
استراحت نمی کنند. معموال اکثر آدم ها بین ساعت 10 صبح تا یک بعد از ظهر 
کامال سرحال و پرانرژی هستند، بعد کمی خواب آلود و کم انرژی می شوند و قبل 
از غروب خورشید دوباره انرژی خود را به دست می آورند. به این ترتیب می توانید 
برنامة کاری خود را طوری تنظیم کنید که کارهای سخت تر و پیچیده تر را در 
کار خود سرعت  به  ترتیب  بدین  و  انجام دهید  پرانرژی تر هستید،  که  ساعاتی 

دهید. 

موسيقی گوش دهيد 
طبق تحقیقی در موسسة بین المللی Mindlab، افراد هنگامی که به موسیقی 
موسیقی های  می  دهند.  انجام  را  کارشان  دقیق تر  و  سریع تر  می  کنند،  گوش 
الکترونیک بهترین گزینه در این مواقع هستند، اما اگر امکان پلی کردن آن را در 
محل کارتان ندارید، موسیقی هایی مانند موسیقی های بی کالم پخش کنید که 

متناسب با جو شرکت تان باشد. 

برای چک كردن ای ميلتان برنامه ريزی داشته باشيد
قطع کردن یک وظیفه برای چک کردن ای میل هر 10 دقیقه دارای نتایج مخربی 
بر بهره وری است. تحقیقات نشان می دهد که افرادی که این کار را انجام می دهند، 
20 دقیقه بیشتر طول می کشد تا به کار اصلی خود برگردند. اگر برایتان مقدور 
است، چک کردن و پاسخ به ای میل ها را به زمان های از پیش تعیین شده ای در 
طول روز واگذار کنید. برای مثال هنگامی که در مسیر رفتن به اداره یا شرکتتان 
را  کار  این  شرکت  از  خروج  از  قبل  کار  انتهای  از  پس  یا  ناهار  زمان  هستید، 
انجام دهید. اگر شغل شما به گونه ای است که نیاز به چک کردن مداوم ای میل 
دارید، سعی کنید این کار را آگاهانه در ساعات خاصی از روز انجام دهید، تا هر 
دقیقه آن را رفرش نکنید. برای این منظور بهتر است نوتیفیکیشن ای میل خود 
را خاموش کنید تا با رسیدن پیام، حواس شما پرت نشود و به جایش آالرمی 
بگذارید که مثال هر 15 دقیقه آن را چک کنید. این کار به آرامش فکری شما در 

محیط کار کمک می کند و بهره وری تان را باال می برد.
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ورزشی

که بود سریع قدری به اخیر سالهای در ایران والیبال پیشرفت
فدراسیونجهانیلقبموشکرابرایآنانتخابکرد.تیمملیوالیبال
ایراندرکمترازیکدههازتیمسومآسیابهیکیاز10تیمبرتردنیا
تبدیلشدودرلیگجهانیکهروزیآرزویحضوردرآنراداشت،به

مراحلباالرسید.
اینپیشرفتاماباهمانسرعتیکهوالیبالایرانرابهاوجبرد،متوقف
مهمترین بهعنوان المپیک در ایران ملی تیم فاجعهبار عملکرد شد.
رقابتاینرشتهدردنیا،اولینزنگخطرواولیننشانهازپایاندوران
اوجگیریبود.تیمهایمطرحدنیابعدازدوسالدستوپنجهنرمکردن
باوالیبالایرانبهخوبینقشههاونقشهایتیمملیایرانراشناختندو
استراتژیهایمقابلهباآنراچیدند.عملکردنهچندانموفقدررقابتهای
قهرمانیجهانوجامجهانیبهوالیبالایرانثابتکردادعایرفتنروی

سکویالمپیکهنوزبرایاینرشتهادعاییگزافاست.

در انتظار معجزه
لیگ جهانی سال جاری میالدی هم امتداد تورنمنت های قبلی برای والیبال ایران 
بود. آغاز نه چندان مقتدر تیم ملی ایران، صعود به مرحلة بعد را عمال به معجزه 
نیازمند کرد. کوالکوویچ، سرمربی جدید تیم ملی که میراث نه چندان پربار کواچ 
را تحویل گرفته، در اولین قدم نشانه هایی از پیشرفت دوباره در تیم ملی والیبال 

ایران ایجاد نکرده است. 
جواد محتشمیان، گزارشگر تلویزیون و کارشناس این رشته، می گوید: کوالکوویچ 
هم کپی کواچ است. او هم اعتقادی به آمار و استفاده از آنالیز ندارد و به همین 
فقط  که  دیدیم  دوم(  )هفتة  لهستان  مقابل  است.  ضعیف  تعویض ها  در  دلیل 
اصال  وگرنه  کرد،  تعویض  به  مجبور  را  او  بازیکن ها  مریض شدن  و  مصدومیت 
اعتقادی به این مسئله ندارد. همین ضعف نشان می دهد که او هم مثل کواچ 

مسیر اشتباهی را در پیش گرفته است.
پیش از عقد قرارداد فدراسیون والیبال ایران با این سرمربی، نام های بسیار بزرگی 
مانند رزنده، سرمربی سابق برزیل و پرافتخارترین مربی تاریخ، هم مطرح شد، 

اما هیچ کدام از این چهره های مطرح با وجود تالش های فدراسیون، حاضر نشدند 
ایران وجود  ایران را با وجود تمام فرصت هایی که در والیبال  هدایت تیم ملی 
دارد، بپذیرند. برای رسیدن به پاسخ این پرسش که چرا این چهره های مطرح 
حاضر نشدند هدایت تیمی را بپذیرند که جزو بهترین های دنیاست، باید نگاهی 

به پشت پردة والیبال ایران داشت. 

حاشيه های باندبازی
در آخرین سال  حضور خولیو والسکو در تیم ملی والیبال ایران، اولین بار واژة 
»باند« وارد ادبیات تیم ملی ایران شد. وجود این »باند« در تیم ملی سرمربی 
آرژانتینی را اذیت می کرد و او برای شکستن این »باند« مجبور بود چند بازیکن را 
کنار بگذارد. حاشیه هایی که در آن سال برای والسکو ایجاد شد و هم چنین عدم 
تمایل فدراسیون ایران برای پرداخت مبلغ درخواستی او دلیل قطع همکاری با 
این سرمربی بود نه درخواست فدراسیون والیبال کشورش. بعد از خروج والسکو 
از ایران، تقریبا تمام نام های مطرح والیبال دنیا برای جانشینی او مطرح شد. این 
روند حتی تا امروز هم ادامه دارد، اما هیچ کدام از این نفرات بعد از دیدن شرایط 

خارج از زمین والیبال ایران حاضر نیستند هدایت تیم ملی والیبال را بپذیرند.
اسلوبودان کواچ در المپیک معنوی نژاد جوان و ستارة این روزهای والیبال را خط 
زد تا سه بازیکن عضو »باند« تیم ملی را به برزیل ببرد. گفته می شود او به همة 
کسانی که برای مشورت تماس می گیرند، توصیه می کند هدایت تیم ملی والیبال 
را نپذیرند، چون در غیر این صورت مجبورند با شرایط عجیب والیبال ایران در 

خارج زمین کنار بیایند.
همین  از  بخشی  هم  والیبال  فدراسیون  بسیاری،  باور  به  این که  عجیب  نکتة 
»باند« است و همین مسئله باعث شده تیمی که در سال های اخیر با برنامه ریزی 
مناسب و سرمایه گذاری بسیار خوب به یکی از قدرت های دنیا تبدیل شده بود، 
به یکی از تیم های درجه دوم لیگ جهانی تبدیل شود. با تمام این اوصاف، آینده 
به باور بسیاری هنوز برای تیم ملی والیبال ایران روشن است؛ تیمی که با اتکا 
را  دنیا  دیگر  بار  و یک  برگردد  اوج  نقطة  به  به ستاره هایش هم چنان می تواند 

شگفت زده کند. 

خانواده و  مجله فرهنگ 

نگاهی به وضعيت واليبال ايران در ليگ جهانی 

موشک سقوط می كند؟
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شاید باورکردنی نباشد، اما فوتبال ایران در سال های اخیر با وجود تمام کاستی های 
حتی بچگانه، رو به برنامه ریزی و سرمایه گذاری آورده است. فوتبالی که روزی آری 
هان اسطوره ای را به دلیل نداشتن زمین تمرین از دست داد، حاال با فشارها و 

تهدیدهای کارلوس کی روش به نظمی تقریبی رسیده است. 
تیم ملی ایران امسال برای دومین دورة متوالی و پنجمین دوره در تاریخ راهی 
جام جهانی شد. مسیر صعود ایران به جام جهانی، درست یک روز بعد از شکست 
عجیب مقابل عراق در جام ملت ها آغاز شد. بعد از آن شکست و نتایج نه چندان 
عذر  فوتبال  فدراسیون  بودند  منتظر  خیلی ها  جهانی  جام  در  ملی  تیم  مناسب 
استانداردهای  با  اصال  که  اقدامی  در  فدراسیون  اما  بخواهد،  را  پرتغالی  سرمربی 
داد  نشان  و  کرد  تمدید  را  کی روش  قرارداد  نداشت،  هم خوانی  ایران  ورزش 

می خواهد با برنامه پیش برود.
ضعف ها و کاستی های فوتبال ایران آن قدر زیاد است که به نظر نمی رسد حتی 
باالترین حجم سرمایه گذاری هم تاثیر مثبت بزرگی روی آن بگذارد، اما معجزه ای 
که در سال های اخیر در فوتبال ایران اتفاق افتاده، تمام این ضعف ها و کاستی ها 
انتقادهای  هرچند  او  رفتار  نحوة  و  کارلوس کی روش  داده. شخصیت  پوشش  را 
زیادی در پی داشته، اما باعث شده نظم، این حلقه مفقود ورزش ایران، در فوتبال 

ملی ایجاد شود.
نشریة اکیپ فرانسه یک روز بعد از پیروزی ایران مقابل ازبکستان و صعود تیم 
ملی به جام جهانی در گزارشی گران قیمت ترین سرمربی های ملی دنیا را معرفی 
کرد. کارلوس کی روش در این فهرست جزو نفرات برتر است و تنها چهار سرمربی 
یورویی  میلیون  از حقوق 1.9  بیشتر  آرژانتین( حقوقی  و  برزیل  ترکیه،  )آلمان، 
کی روش  قرارداد  در  دیگر  مالی  مناسب  گزینه های  همراه  به  پول  این  دارند.  او 
به  برای صعود  فیفا  میلیون دالری  پاداش 10  از  او  )ازجمله سهم 30 درصدی 
جام جهانی( او را راضی کرده با وجود نبود امکانات و برنامه ریزی در سطح عالی 

در ایران کار کند.
حضور یک سرمربی با کیفیت کارلوس کی روش و خوش شانسی هایی مثل بازگشت 
آرامش به چند تیم مهم باشگاهی ایران و صد البته ظهور چندین چهرة جوان که 
نمی توان آن ها را محصول واقعی برنامه ریزی فوتبال ایران دانست، باعث شده تیم 

ملی ایران در سال های اخیر به بهترین تیم آسیا تبدیل شود. 

به سالمتی اروپا
می کردند،  بازی  اروپا  مطرح  تیم های  در  ایران  بازیکن های  که  روزی  از  سال ها 
گذشته. هنوز هم با وجود پیشرفت های نسبی نسبت به یک دهة گذشته، فوتبال 
برای  درست  تصمیم های  اما  ندارد،  دنیا  مطرح  تیم های  در  نماینده ای  ایران 
ستاره های جواِن این فوتباِل عادت کرده به تصمیم های نادرست را می توان یکی 

از دالیل اصلی موفقیت های اخیر تیم ملی دانست. 
اما  نبود،  شناخته شده  چندان  چهره ای  رفت،  ایران  از  که  زمانی  آزمون  سردار 
از  او  و  را نشان داد  او  اروپا )هرچند درجه دوم( استعدادهای  فوتبال  حضور در 
تیم های پایة استعداد خراب کن فوتبال ایران فرار کرد. علیرضا جهانبخش در ایران 
او هم  اما  داشت،  پیشنهاد  پرسپولیس  و  استقالل  از  و  بود  کمی شناخته شده تر 
تصمیم درست را گرفت و راهی بهشت استعدادیابی دنیا شد. سعید عزت الهی هم 
شرایط مشابهی داشت. به این لیست میالد محمدی را هم باید اضافه کرد. نگاهی 
به خوبی  جهانی  جام  مقدماتی  مرحلة  در  نفرات  این  عملکرد  و  فهرست  این  به 
نشان می دهد حضور در اروپا، حتی کشورهای درجه دوم و تیم های درجه چندم 
به خوبی استعدادهای فوتبال ایران را از گزند مربی های بی دانش پایه در کشور و 

سیستم استعدادکش باشگاه های ایرانی دور کرده است.

به سالمتی برانكو
عالوه بر اروپا، نقش برانکو ایوانکوویچ هم در موفقیت های تیم ملی فوتبال ایران 
غیرقابل انکار است. سرمربی پرسپولیس از دو سال پیش بخشی از پروژة پیشرفت 
تیم ملی بوده و هرچند دعواهای بچگانة او با سرمربی تیم ملی یکی از دغدغه های 
اصلی فوتبال ایران در سال گذشته بود، اما تاثیر شگرف این سرمربی کروات روی 
چند مهرة اصلی تیم ملی قابل چشم پوشی نیست. مهدی طارمی مهم ترین هدیة 
برانکو به تیم ملی است. مهاجمی که روزی به بی دقت بودن مشهور بود، در دور 
برگشت مرحلة مقدماتی دو گل سه امتیازی برای تیم کی روش زد و در بازی آخر 
هم با یک گل، یک پاس گل و گرفتن یک پنالتی نقش پررنگی در پیروزی مقابل 
ازبکستان داشت. به طارمی باید وحید امیری و جالل حسینی را هم اضافه کرد 

که در تیم برانکو یک بار دیگر شکوفا شدند.

معجزه پول و برنامه ريزی
پشت پرده صعود تيم ملی فوتبال ايران به جام جهانی 

ورزشی
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قیت خال

چند تبلیغ خالقانه كه بايد ديد 
طراحیتبلیغاتاغلبکارسختیاست،امااستراتژیهایمختلفیبرای
ایجادیکآگهیتبلیغاتیحرفهایوجوددارد.درعصررسانههایاجتماعی
تصویرمحورواینفوگرافیها،بسیاریازکسبوکارهاتبلیغاتشانراحول
بهخود را بینندهای هر تاچشم میکردند متمرکز منفردعظیم تصاویر

جذبکنند.بعضیدیگرنیزرویکردیمتعادلنسبتبهتبلیغاتسنتیدر
پیشمیگیرند.آنهابهجایاینکهبهمشتریبگویندچرانیازبهاین
محصولدارند،ایننیازرابابهتصویرکشیدنبرایشمتصورمیشوند.

درزیرچندآگهیخالقانهدنیامعرفیمیگردد.

موزن گوش و بينی پاناسونيک
این آگهی به معنای واقعی کلمه، تفکر خارج از چهارچوب را به نمایش می گذارد. 
این آگهی از محدودیت های زندگی شهری یعنی سیم های تلفن استفاده کرده 
تبلیغ  این  است.  داده  جا  خود  آگهی  در  یکپارچه  کامال  صورت  به  را  آن ها  و 
پاناسونیک می خواهد ما را واقعا به فکر خالص شدن از شر موی دماغ بیندازد. 
به  نیاز  تا  شده  ساخته  آن  قطب های  و  برق  سیم های  اطراف  در  بیلبورد  این 
استفاده از یک موزن را در ذهن هر فردی روشن کند. این تبلیغ خالقانه توسط 

کمپانی ساعتچی برای پاناسونیک در اندونزی ساخته شده است. 

كرم شب نيوآ
این آگهی با بک گراند سرمه ای خود که رنگ اصلی هویت بصری نیوآ در کنار 
سفید است، تصویری بسیار واضح و روشن را به نمایش گذاشته که قادر است 
توجه شما را به خود برانگیزاند و بدون استفاده از هیچ المان اضافة دیگر، محصول 
و پیام خود را به صراحت نشان دهد. شرکت نیوآ، تولیدکنندة محصوالت آرایشی 
و بهداشتی، در این تبلیغ بسیار ساده ولی خالق، بدون استفاده حتی از یک کلمه 
کامال توانسته کرم مخصوص شب خود را معرفی کند. در تصویر تنها یک ظرف 
کرم نیوآ می بینید که زمینة پشتش مانند آسمان شب آبی تیره است و در ظرف 

به صورتی نیمه باز قرار گرفته و کرم تداعی کننده هالل ماه است. 

مايع نرم كنندۀ لباس سافتلن
حس  ایجاد  با  لباس  لطیف کنندة  مایع  تبلیغ 
خوشایند در صورت ورزشکار به طور غیرمستقیم 
لطافت  می دهد.  نیز  بیننده  به  را  حس  این 
نظر  از  آن قدر  دیگر  ورزشکار  قرمز  دوبندة 
که  بوده  خوشایند  آبی  دوبندة  با  کشتی گیر 
از  فارغ  نیست!  حریفش  کردن  ول  به  حاضر 
را  تبلیغات ورزشی هواداران خاص خود  این که 
دارد، سافتلن اِلمان سخت کوشی در ورزش را با 
نرمی لباس هایی که با مایع نرم کنندة این برند 
و  لطافت  تا حس  ترکیب کرده  شسته شده اند، 

آرامش این محصول را نشان دهد. 



31شماره 40 -  تیر 96

خدمات نصب و راه اندازی ايكيا
از  حسی  و  است  جسورانه  و  بزرگ  آگهی  این 
دست  شما  به  آن  تماشای  هنگام  شدن  تکمیل 
را  حجت  تصویر  پایین  در  لینک  وجود  می دهد. 
بر شما تمام کرده و تمام سوال هایی را که ممکن 
بی جواب  بیاید،  شما  ذهن  در  آن  از  پس  است 
نشان  تبلیغ درواقع درصدد  این  باقی نمی گذارد. 
دادن این موضوع است که اگر از خدمات نصب و 
راه اندازی ایکیا استفاده نکنید، چه اتفاقی ممکن 
است رخ دهد. این آگهی چاپی که توسط آژانس 
DDB خلق شده، برای نمایندگی ایکیا در آلمان 

طراحی شده است. 

Colgate نخ دندان
Clogate است که  نخ دندان شرکت  تبلیغ  این تصویر 
مغز،  البه الي  سبزي  تکه  دادن  قرار  با  به زیبایي  آن  در 
یادآور عصبي شدن و به اصطالح »تو مخ رفتن« در زمان 
گیر کردن غذا البه الي دندان است. حتما براي شما هم 
یا سبزیجات بخشي  از خوردن غذا  بعد  افتاده که  اتفاق 
به  برخورد  با  و  باشد  دندانتان گیر کرده  غذا البه الي  از 
تکه ها  این  از  به خالص شدن  را  شما  فکر  تمام  زبانتان 
معطوف کرده باشد. اصال در این لحظه می توان به چیز 

دیگری فکر کرد؟! 

شب بيداری با نسكافه
شغلشان  علت  به  مجبورند  که  هستند  زیادی  افراد 
روی  شعار  بمانند.  بیدار  دیگر شب ها  مشغله های  یا 
دارد  اشاره  به همین مفهوم  نیز دقیقا  نستله  پوستر 
که هیچ چیز مانند نستله نمی تواند شما را بیدار نگه 
دارد. حروف zzzz که به معنای خوابیدن است، در 
انتها با رسیدن به نسکافه حس خواب از سر پراندن را 
به مخاطب القا می کند. این تبلیغ به صورت چاپی و 
توسط آژانسی در شیلی طراحی شده و نشان می دهد 
که کافئین چگونه می تواند شما را سرحال نگه دارد. 

حفظ حيات وحش
سازمان حفاظت از محیط زیست با کمپینی از مردم خواست که با کمک های مالی 
خود به حفظ حیات وحش و محیط زیست کمک کنند. در این کمپین تبلیغاتی با 
نمایش دادن سکه هایی که روی هم سوار شده و تصویر حیوانی را ساختند، نشان 
داد که می توان با اندکی کمک مالی، دنیای محیط زیست را نجات داد. در پایین 
تاثیر قرار گرفته،  برای هدایت مستقیم مخاطبی که تحت  اهدا  نیز لینک  تصویر 
گذاشته شده است تا بدون کوچک ترین سردرگمی بتواند به سایت مراجعه کرده و 

کمک مالی خود را اهدا کند. 

Sal Sol نمک دريايی
 آگهی خالقانة این نمک دریایی با به تصویر کشیدن اعماق دریا در یک نمکدان 
بودن  و طبیعی  بودن  دریایی  و کوشیده حس  است  توجه  نوع خود جالب  در 
این نمک را به درستی منتقل کند. این کمپین توسط آژانس تبلیغاتی روبیو در 
مکزیک طراحی شده و از عکاسی و طراحی به طور هم زمان برای بیان پیام خود 

بهره برده است. 
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سینما
فريد دانش فر 

سوتی هالیوودی
9  اشتباه سينمايی از كارگردانان بزرگ دنيا   

وقتیصحبتازصنعتسینمامیشود،نگاههابهسمتهالیوودبهعنوان
مطرحترینوبزرگترینمرکزساختفیلمتوسطمعروفترینکارگردانان
وبازیگرانبرمیگردد.البتهاینترینهاباعثنمیشودکهاثرساختهشده
کاملوبینقصباشد.ساختنفیلمخوبودرجهیکنیازبهیکنگاهتیزبین
داردتامتوجهتمامیمسائلریزودرشتدرلحظۀفیلمبرداریباشد.هرچند
گاهیمسائلونکاتیپیشمیآیدکهحتیاززیرنگاهکارگردانانمطرح

همجامیماند.اینجاقراراستکمیتیزبینترازآنکارگردانهاباشیمو
چیزهاییراکهآنهاندیدندوازدستشاندررفته،زیرذرهبینبگذاریمو
بزرگشکنیمتاهمهببینند.البتهاینمواردکوچکدلیلنمیشودبهتوانایی
صاحباناینآثارشککنیم؛بههرحالچیزهاییاستکهگاهیپیشمیآید.
مرورایناشتباههایسینماییایننکتهرایادآورمیشودکهحتیبزرگترین

کارگردانهادرهالیوودهمممکناستسوتیدهند.

جانگوی رهاشده 
حاال که قرار است سوتی بگیریم، بد نیست اول برویم سراغ 
یکی از بزرگ ترین کارگردان های هالیوود؛ کوئنتین تارانتینو. 
از  بسیاری  طرفداران  و  دارد  را  خود  خاص  سبک  که  کسی 
سراسر جهان با دیدن هر اثری از او، تشنة دیدن کار جدیدش 
می شوند. فیلم »جانگوی رهاشده« جزو کارهای شاخص او به 
حساب می آید، بااین حال یک اشتباه فاحش در این اثر وجود 
به چشم  دودی  گرد  عینک  یک  فیلم  اصلی  دارد. شخصیت 
عینک  اختراع  از  قبل  سال ها  فیلم  زمان  درحالی که  می زند، 
به  تاکید خاصی  تارانتینو  نظر می رسد  به  البته  است.  دودی 
برای  این عینک داشته و قصد داشته یک کالت در فیلمش 

شخصیت خلق کند، که تا حدودی موفق بوده. 

آخرين سامورايی 
بدون شک یکی از خوش ساخت ترین 
از  یکی  البته  و  سینمایی  فیلم های 
»آخرین  کروز،  تام  خوب  بازی های 
بازی  برای  کروز  است.  سامورایی« 
تمرین  ماه  چندین  نقش،  این  در 
جواب  البته  و  می کرد،  شمشیرزنی 
این تالش را هم گرفت. البته زره هایی 
که در این اثر تاریخی استفاده شده، 
مربوط به همین 250سال قبل است. 

تروی 
اثری برگرفته از شاهکار هومر، شاعر یونانی 
شد.  کارگردانی  پترسن  ولفگانگ  توسط  که 
پیت  برد  درخشان  بازی  با  حماسی  فیلمی 
چندین  ارزش  فیلم  این  آشیل.  نقش  در 
را دارد، و یک سوتی کوچک هم  بار دیدن 
هیچ چیزی از ارزش های فیلم کم نمی کند. 
آفتاب گیر  از یک چتر صورتی  فیلم  این  در 
چنین  زمان  آن  در  البته  که  شده  استفاده 

چیزی وجود نداشته. 
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دزدان دريايی كاراييب 
سال های  به  مربوط  فیلم،  این  مجموعة  از  قسمت  اولین 
1714 تا 1727 می شود، ولی کت های قرمز طراحی شده 
که در این اثر دیده می شود، در آن سال ها هنوز دوخته 
نشده بودند. در اصل این کت ها بعد از سال 1947 میالدی 
مروارید  کاراییب؛  نفرین  دریایی  »دزدان  شدند.  طراحی 
روبه رو  سینمایی  مخاطبان  فوق العاده  استقبال  با  سیاه« 
تهیه کنندگان  و  کرد  پیدا  دست  باالیی  فروش  به  و  شد 
را  فیلم  این  دیگر  قسمت های  تا  کرد  ترغیب  به شدت  را 
که  داشت  هم  دیگر  اشتباه  یک  فیلم  این  البته  بسازند. 
بیشتر دیده شد؛ در صحنه ای روی کشتی مردی با یک 

کاله کابویی و عینک آفتابی دیده می شود. 

پمپئی 
یک  ساترلند(  کیفر  بازی  )با  سناتور  اکشن،  اثر  این  در 
البته این موضوع  لباس به رنگ بنفش به تن دارد. خب 
زمان  آن  در  ولی  نیست،  عجیبی  اتفاق  چندان  ما  برای 
پوشیدن چنین رنگی مجازاتی برابر با اعدام داشته! فیلم با 
بازی کیت هرینگتون همراه است و نقش و گریمش ما را 

یاد یک سریال معروف با بازی او می اندازد. 

مهاجمان صندوق گم شده 
حتی اسکار گرفتن هم دلیل نمی شود که یک 
آن  از  نتوان  و  باشد  بی نقصی  کامال  اثر  فیلم 
است  ممکن  هم  اسپیلبرگ  کرد.  پیدا  سوتی 
که  فیلم  صحنه های  از  یکی  در  کند.  اشتباه 
نمای  در  می دهد،  نشان  را   1930 سال  حدود 
پس زمینه شخصیت اول، مردی با یک تی شرت 
کمی  باید  البته  می شود.  دیده  جین  شلوار  و 
تیزبین باشید تا متوجهش شوید. این فیلم برنده 

چهار اسکار شد. 

حقه باز آمريكايی 
است،  به سال های 1970  مربوط  فیلم  داستان 
که  می بینیم  فیلم  صحنه های  از  یکی  در  اما 
دست  به  رولکس  ساعت  یک  ترسن  استودارد 
اصال   2005 سال  از  قبل  رولکس  ساعت  دارد. 
تولید نشده بود. این اثر با این که در 10 رشته 
نشد  موفق  بود،  شده  اسکار  دریافت  نامزد 
جایزه ای را به خود اختصاص بدهد. البته درکل 
نظر منتقدان را جلب کرد و جوایزی نظیر گلدن 

گلوب و بفتا نصیبش شد. 

شجاع دل 
یکی  و  تاریخی  اتفاق  یک  اساس  بر  که  فیلمی 
با  شد.  ساخته  اسکاتلند  ملی  شخصیت های  از 
کارگردانی و بازی بی نظیر مل گیبسون، که نشان داد 
کارگردانی را بهتر از بازیگری بلد است. البته طراحی 
میالدی   70 دهة  به  مربوط  اصلی  لباس شخصیت 
است، و امکان ندارد ویلیام واالس اسکاتلندی چنین 
لباسی پوشیده باشد، اما این نکتة کوچک در حدی 
نبود که مانع موفقیت فیلم شود. پنج جایزة اسکار، 
ازجمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی به این اثر 

تعلق گرفت. 

رابين هود؛ پادشاه دزدها 
اسم رابین هود ما را یاد آن انیمیشن زیبا و جذاب 
می اندازد که قبل ها هر سال عید از تلویزیون پخش 
می شد. در این فیلم از یک دوربین استفاده می شود، 
زمان  از  بعد  قرن  سه  حدود  دوربین  درحالی که 
رابین هود اختراع شد. احتماال کوین رینولدز خواسته 

فیلمش در زمان سفر کند! 
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افقي:
ــه  ــت نام ــوي ارديبهش ــق مثن ١ـ  خال
ــزكار٢ـ   پايانهـ  رهبر خونريز قوم  پرهي
هون٣ـ  تصديق انگليسيـ  طوالني ترين 
ــكاي التينـ   ــته كوه جهان در آمري رش
شبـ  سگـ  متضاد ماده٤ـ   صفتي براي 
مدينهـ  دليرـ  به يكبار، ناگاه٥ـ   جمع دليل 
ــوند نظيرـ  از ملزومات سفره هفت  ـ پس
ــمت مجموع نمرات ــينـ  حاصل قس  س

ــی قرآن کريمـ   ــوره آغاز جزءس ٦ـ   س
ــيقيدان معاصر يونانيـ  نت  جوانـ  موس
سوم٧ـ   تصديق روسيـ  متكبر و مغرور 
ـ نوعي گلـ  مرتجع الستيكي٨ـ   رسومـ  
 شهري در تركيه و مدفن مولويـ  كجاوه
ــلـ   ــياره زح ــابـ  س ــبزي كب ٩ـ   س
ــي نمايشـ  نام  ــار١٠ـ   نوع ــكوه و وق ش
ــم(ع)ـ  گرامي ــرت ابراهي ــرادر حض  ب
ــده و قانونـ  نام زن  ــيـ  قاع ١١ـ   مرغاب
ــيـ  خانم تعجب  ــكاووس كيان ــاه كي ش
ــكان دارـ   ــد١٢ـ   تير پي ــرده مي گوي ك
ــهور افشاريهـ  آنكه  ــندهـ  شاه مش بخش
ــا  ــد، دان ــد١٣ـ   خردمن راه را مي شناس
ــتـ  فوج ــكهـ  اثر رطوب ــقف درش  ـ س
ــي موش  ــرانـ  نوع ــتورـ  جب ١٤ـ   دس
ــياه  ــاهـ  گل س ــي١٥ـ    راه كوت صحراي
ــتان  ــهري در اس ــره ته حوضـ  ش و تي
ــتان در  ــهرهاي تركس ــارسـ  از ش ف
ــيله اي  ــاهنامهـ  جوي خون١٦ـ   وس ش
ــتاني در غرب ــاي خوريـ  اس ــراي چ  ب
١٧ـ   جعبه حمل مردهـ  پايتخت كشور 

هندوراس
عمودي:

ــن ميرزاكوچك خان  ــت و مدف ــهر رش ١ـ   از توابع ش
ــودن قافيهـ  هواپيما ــتن و ناقص ب ــو٢ـ   عيب داش ـ  دي
ــنام ــقـ  دش ــاـ  قاي ــتـ  يكت ــتينـ  محب  ٣ـ   پوس
ــوئد ــور س ــهري در كش ــدهـ  ش ــهـ  فرخن  ٤ـ   جرق

ــالم(ص)ـ  كافي  ــر اس ــي پيامب ــادر گرام ــام م ٥ـ   ن
ــكارـ  پررو،  ــي٦ـ    ش ــكـ  خالص ــر كوچ ــي تي ـ نوع
ــد٧ـ   تكنيكـ  مركز  ــول قديم آلمانـ  جدي ــوجـ  پ لج
ــارـ  برهنه٨ـ   خرمن ماهـ   ــدـ  طريقه، رفت ــور تايلن كش
ــنده كتاب٩ـ   پيامبر آب  ــاختمانهاي قديميـ  نويس س
ــخنگو ــتيـ  پرنده اي س ــات خوردهـ  گياهي خورش  حي
 ١٠ـ    فطريـ  درياچه اي در سيستانـ  استاني در جنوب
ــرد ــلـ  ماه س ــردانـ  جه ــيـ  م ــق آلمان  ١١ـ   تصدي

ــان و خودروـ  پشيمان  ــترك انس ١٢ـ   تنهاـ  وجه مش
ــمـ  حرف  ــه كرم ابريش ــت١٣ـ   محفظ ــج و محن ـ رن
ــه ــرم در ورزش كارات ــكل و ف ــكيـ  ش ــودـ  خش  بيخ

حرف (ل) چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجشـنبه ها از سـاعت ١٨/٣٠ الی ٢٠/٣٠ به شـماره تلفن 

همراه ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦ پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ٢ ماهه، الزم 

جوايز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

١٤ـ   جاي نگهداري عكس و تمبرـ  مونث نديمـ  باران 
همراه با تندر١٥ـ    نشان مفعول بي واسطهـ  مقابل اخص 
ــاز چوپان١٦ـ   قريب  ــالوهـ  نوعي مار زنده زاـ  س ـ بع
ــود و ربح دهد در تداول ١٧ـ   ماه  ــي كه پول به س ـ كس

چهارم ميالديـ  رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره٣٧٣٦
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ــم(ع)ـ  گرامي ــرت ابراهي ــرادر حض  ب
ــده و قانونـ  نام زن  ــيـ  قاع ١١ـ   مرغاب
ــيـ  خانم تعجب  ــكاووس كيان ــاه كي ش
ــكان دارـ   ــد١٢ـ   تير پي ــرده مي گوي ك
ــهور افشاريهـ  آنكه  ــندهـ  شاه مش بخش
ــا  ــد، دان ــد١٣ـ   خردمن راه را مي شناس
ــتـ  فوج ــكهـ  اثر رطوب ــقف درش  ـ س
ــي موش  ــرانـ  نوع ــتورـ  جب ١٤ـ   دس
ــياه  ــاهـ  گل س ــي١٥ـ    راه كوت صحراي
ــتان  ــهري در اس ــره ته حوضـ  ش و تي
ــتان در  ــهرهاي تركس ــارسـ  از ش ف
ــيله اي  ــاهنامهـ  جوي خون١٦ـ   وس ش
ــتاني در غرب ــاي خوريـ  اس ــراي چ  ب
١٧ـ   جعبه حمل مردهـ  پايتخت كشور 

هندوراس
عمودي:

ــن ميرزاكوچك خان  ــت و مدف ــهر رش ١ـ   از توابع ش
ــودن قافيهـ  هواپيما ــتن و ناقص ب ــو٢ـ   عيب داش ـ  دي
ــنام ــقـ  دش ــاـ  قاي ــتـ  يكت ــتينـ  محب  ٣ـ   پوس
ــوئد ــور س ــهري در كش ــدهـ  ش ــهـ  فرخن  ٤ـ   جرق
ــالم(ص)ـ  كافي  ــر اس ــي پيامب ــادر گرام ــام م ٥ـ   ن
ــكارـ  پررو،  ــي٦ـ    ش ــكـ  خالص ــر كوچ ــي تي ـ نوع
ــد٧ـ   تكنيكـ  مركز  ــول قديم آلمانـ  جدي ــوجـ  پ لج
ــارـ  برهنه٨ـ   خرمن ماهـ   ــدـ  طريقه، رفت ــور تايلن كش
ــنده كتاب٩ـ   پيامبر آب  ــاختمانهاي قديميـ  نويس س
ــخنگو ــتيـ  پرنده اي س ــات خوردهـ  گياهي خورش  حي
 ١٠ـ    فطريـ  درياچه اي در سيستانـ  استاني در جنوب
ــرد ــلـ  ماه س ــردانـ  جه ــيـ  م ــق آلمان  ١١ـ   تصدي

ــان و خودروـ  پشيمان  ــترك انس ١٢ـ   تنهاـ  وجه مش
ــمـ  حرف  ــه كرم ابريش ــت١٣ـ   محفظ ــج و محن ـ رن
ــه ــرم در ورزش كارات ــكل و ف ــكيـ  ش ــودـ  خش  بيخ

حرف (ل) چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجشـنبه ها از سـاعت ١٨/٣٠ الی ٢٠/٣٠ به شـماره تلفن 

همراه ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦ پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ٢ ماهه، الزم 

جوايز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

١٤ـ   جاي نگهداري عكس و تمبرـ  مونث نديمـ  باران 
همراه با تندر١٥ـ    نشان مفعول بي واسطهـ  مقابل اخص 
ــاز چوپان١٦ـ   قريب  ــالوهـ  نوعي مار زنده زاـ  س ـ بع
ــود و ربح دهد در تداول ١٧ـ   ماه  ــي كه پول به س ـ كس

چهارم ميالديـ  رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره٣٧٣٦
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3747 اطالعات هفتگى        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

٤٥

اسامی برندگان جدول٣٧٣٦
  ١ـ النا صالحی

٢- زهرا جمال نيا 
٣-مکرم سلطان نژاد

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــه  ــت نام ــوي ارديبهش ــق مثن ١ـ  خال
ــزكار٢ـ   پايانهـ  رهبر خونريز قوم  پرهي
هون٣ـ  تصديق انگليسيـ  طوالني ترين 
ــكاي التينـ   ــته كوه جهان در آمري رش
شبـ  سگـ  متضاد ماده٤ـ   صفتي براي 
مدينهـ  دليرـ  به يكبار، ناگاه٥ـ   جمع دليل 
ــوند نظيرـ  از ملزومات سفره هفت  ـ پس
ــمت مجموع نمرات ــينـ  حاصل قس  س
ــی قرآن کريمـ   ــوره آغاز جزءس ٦ـ   س
ــيقيدان معاصر يونانيـ  نت  جوانـ  موس
سوم٧ـ   تصديق روسيـ  متكبر و مغرور 
ـ نوعي گلـ  مرتجع الستيكي٨ـ   رسومـ  
 شهري در تركيه و مدفن مولويـ  كجاوه
ــلـ   ــياره زح ــابـ  س ــبزي كب ٩ـ   س
ــي نمايشـ  نام  ــار١٠ـ   نوع ــكوه و وق ش
ــم(ع)ـ  گرامي ــرت ابراهي ــرادر حض  ب
ــده و قانونـ  نام زن  ــيـ  قاع ١١ـ   مرغاب
ــيـ  خانم تعجب  ــكاووس كيان ــاه كي ش
ــكان دارـ   ــد١٢ـ   تير پي ــرده مي گوي ك
ــهور افشاريهـ  آنكه  ــندهـ  شاه مش بخش
ــا  ــد، دان ــد١٣ـ   خردمن راه را مي شناس
ــتـ  فوج ــكهـ  اثر رطوب ــقف درش  ـ س
ــي موش  ــرانـ  نوع ــتورـ  جب ١٤ـ   دس
ــياه  ــاهـ  گل س ــي١٥ـ    راه كوت صحراي
ــتان  ــهري در اس ــره ته حوضـ  ش و تي
ــتان در  ــهرهاي تركس ــارسـ  از ش ف
ــيله اي  ــاهنامهـ  جوي خون١٦ـ   وس ش
ــتاني در غرب ــاي خوريـ  اس ــراي چ  ب
١٧ـ   جعبه حمل مردهـ  پايتخت كشور 

هندوراس
عمودي:

ــن ميرزاكوچك خان  ــت و مدف ــهر رش ١ـ   از توابع ش
ــودن قافيهـ  هواپيما ــتن و ناقص ب ــو٢ـ   عيب داش ـ  دي
ــنام ــقـ  دش ــاـ  قاي ــتـ  يكت ــتينـ  محب  ٣ـ   پوس
ــوئد ــور س ــهري در كش ــدهـ  ش ــهـ  فرخن  ٤ـ   جرق

ــالم(ص)ـ  كافي  ــر اس ــي پيامب ــادر گرام ــام م ٥ـ   ن
ــكارـ  پررو،  ــي٦ـ    ش ــكـ  خالص ــر كوچ ــي تي ـ نوع
ــد٧ـ   تكنيكـ  مركز  ــول قديم آلمانـ  جدي ــوجـ  پ لج
ــارـ  برهنه٨ـ   خرمن ماهـ   ــدـ  طريقه، رفت ــور تايلن كش
ــنده كتاب٩ـ   پيامبر آب  ــاختمانهاي قديميـ  نويس س
ــخنگو ــتيـ  پرنده اي س ــات خوردهـ  گياهي خورش  حي
 ١٠ـ    فطريـ  درياچه اي در سيستانـ  استاني در جنوب
ــرد ــلـ  ماه س ــردانـ  جه ــيـ  م ــق آلمان  ١١ـ   تصدي

ــان و خودروـ  پشيمان  ــترك انس ١٢ـ   تنهاـ  وجه مش
ــمـ  حرف  ــه كرم ابريش ــت١٣ـ   محفظ ــج و محن ـ رن
ــه ــرم در ورزش كارات ــكل و ف ــكيـ  ش ــودـ  خش  بيخ

حرف (ل) چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجشـنبه ها از سـاعت ١٨/٣٠ الی ٢٠/٣٠ به شـماره تلفن 

همراه ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦ پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ٢ ماهه، الزم 

جوايز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

١٤ـ   جاي نگهداري عكس و تمبرـ  مونث نديمـ  باران 
همراه با تندر١٥ـ    نشان مفعول بي واسطهـ  مقابل اخص 
ــاز چوپان١٦ـ   قريب  ــالوهـ  نوعي مار زنده زاـ  س ـ بع
ــود و ربح دهد در تداول ١٧ـ   ماه  ــي كه پول به س ـ كس

چهارم ميالديـ  رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
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اسامی برندگان جدول٣٧٣٦
  ١ـ النا صالحی

٢- زهرا جمال نيا 
٣-مکرم سلطان نژاد

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــه  ــت نام ــوي ارديبهش ــق مثن ١ـ  خال
ــزكار٢ـ   پايانهـ  رهبر خونريز قوم  پرهي
هون٣ـ  تصديق انگليسيـ  طوالني ترين 
ــكاي التينـ   ــته كوه جهان در آمري رش
شبـ  سگـ  متضاد ماده٤ـ   صفتي براي 
مدينهـ  دليرـ  به يكبار، ناگاه٥ـ   جمع دليل 
ــوند نظيرـ  از ملزومات سفره هفت  ـ پس
ــمت مجموع نمرات ــينـ  حاصل قس  س

ــی قرآن کريمـ   ــوره آغاز جزءس ٦ـ   س
ــيقيدان معاصر يونانيـ  نت  جوانـ  موس
سوم٧ـ   تصديق روسيـ  متكبر و مغرور 
ـ نوعي گلـ  مرتجع الستيكي٨ـ   رسومـ  
 شهري در تركيه و مدفن مولويـ  كجاوه
ــلـ   ــياره زح ــابـ  س ــبزي كب ٩ـ   س
ــي نمايشـ  نام  ــار١٠ـ   نوع ــكوه و وق ش
ــم(ع)ـ  گرامي ــرت ابراهي ــرادر حض  ب

ــده و قانونـ  نام زن  ــيـ  قاع ١١ـ   مرغاب
ــيـ  خانم تعجب  ــكاووس كيان ــاه كي ش
ــكان دارـ   ــد١٢ـ   تير پي ــرده مي گوي ك
ــهور افشاريهـ  آنكه  ــندهـ  شاه مش بخش
ــا  ــد، دان ــد١٣ـ   خردمن راه را مي شناس
ــتـ  فوج ــكهـ  اثر رطوب ــقف درش  ـ س
ــي موش  ــرانـ  نوع ــتورـ  جب ١٤ـ   دس
ــياه  ــاهـ  گل س ــي١٥ـ    راه كوت صحراي
ــتان  ــهري در اس ــره ته حوضـ  ش و تي
ــتان در  ــهرهاي تركس ــارسـ  از ش ف
ــيله اي  ــاهنامهـ  جوي خون١٦ـ   وس ش
ــتاني در غرب ــاي خوريـ  اس ــراي چ  ب

١٧ـ   جعبه حمل مردهـ  پايتخت كشور 
هندوراس
عمودي:

ــن ميرزاكوچك خان  ــت و مدف ــهر رش ١ـ   از توابع ش
ــودن قافيهـ  هواپيما ــتن و ناقص ب ــو٢ـ   عيب داش ـ  دي
ــنام ــقـ  دش ــاـ  قاي ــتـ  يكت ــتينـ  محب  ٣ـ   پوس
ــوئد ــور س ــهري در كش ــدهـ  ش ــهـ  فرخن  ٤ـ   جرق

ــالم(ص)ـ  كافي  ــر اس ــي پيامب ــادر گرام ــام م ٥ـ   ن
ــكارـ  پررو،  ــي٦ـ    ش ــكـ  خالص ــر كوچ ــي تي ـ نوع
ــد٧ـ   تكنيكـ  مركز  ــول قديم آلمانـ  جدي ــوجـ  پ لج
ــارـ  برهنه٨ـ   خرمن ماهـ   ــدـ  طريقه، رفت ــور تايلن كش
ــنده كتاب٩ـ   پيامبر آب  ــاختمانهاي قديميـ  نويس س
ــخنگو ــتيـ  پرنده اي س ــات خوردهـ  گياهي خورش  حي
 ١٠ـ    فطريـ  درياچه اي در سيستانـ  استاني در جنوب
ــرد ــلـ  ماه س ــردانـ  جه ــيـ  م ــق آلمان  ١١ـ   تصدي

ــان و خودروـ  پشيمان  ــترك انس ١٢ـ   تنهاـ  وجه مش
ــمـ  حرف  ــه كرم ابريش ــت١٣ـ   محفظ ــج و محن ـ رن
ــه ــرم در ورزش كارات ــكل و ف ــكيـ  ش ــودـ  خش  بيخ

حرف (ل) چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجشـنبه ها از سـاعت ١٨/٣٠ الی ٢٠/٣٠ به شـماره تلفن 

همراه ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦ پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ٢ ماهه، الزم 

جوايز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

١٤ـ   جاي نگهداري عكس و تمبرـ  مونث نديمـ  باران 
همراه با تندر١٥ـ    نشان مفعول بي واسطهـ  مقابل اخص 
ــاز چوپان١٦ـ   قريب  ــالوهـ  نوعي مار زنده زاـ  س ـ بع
ــود و ربح دهد در تداول ١٧ـ   ماه  ــي كه پول به س ـ كس

چهارم ميالديـ  رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول٣٧٣٦
  ١ـ النا صالحی

٢- زهرا جمال نيا 
٣-مکرم سلطان نژاد

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
ــه  ــت نام ــوي ارديبهش ــق مثن ١ـ  خال
ــزكار٢ـ   پايانهـ  رهبر خونريز قوم  پرهي
هون٣ـ  تصديق انگليسيـ  طوالني ترين 
ــكاي التينـ   ــته كوه جهان در آمري رش
شبـ  سگـ  متضاد ماده٤ـ   صفتي براي 
مدينهـ  دليرـ  به يكبار، ناگاه٥ـ   جمع دليل 
ــوند نظيرـ  از ملزومات سفره هفت  ـ پس
ــمت مجموع نمرات ــينـ  حاصل قس  س

ــی قرآن کريمـ   ــوره آغاز جزءس ٦ـ   س
ــيقيدان معاصر يونانيـ  نت  جوانـ  موس
سوم٧ـ   تصديق روسيـ  متكبر و مغرور 
ـ نوعي گلـ  مرتجع الستيكي٨ـ   رسومـ  
 شهري در تركيه و مدفن مولويـ  كجاوه
ــلـ   ــياره زح ــابـ  س ــبزي كب ٩ـ   س
ــي نمايشـ  نام  ــار١٠ـ   نوع ــكوه و وق ش
ــم(ع)ـ  گرامي ــرت ابراهي ــرادر حض  ب

ــده و قانونـ  نام زن  ــيـ  قاع ١١ـ   مرغاب
ــيـ  خانم تعجب  ــكاووس كيان ــاه كي ش
ــكان دارـ   ــد١٢ـ   تير پي ــرده مي گوي ك
ــهور افشاريهـ  آنكه  ــندهـ  شاه مش بخش
ــا  ــد، دان ــد١٣ـ   خردمن راه را مي شناس
ــتـ  فوج ــكهـ  اثر رطوب ــقف درش  ـ س
ــي موش  ــرانـ  نوع ــتورـ  جب ١٤ـ   دس
ــياه  ــاهـ  گل س ــي١٥ـ    راه كوت صحراي
ــتان  ــهري در اس ــره ته حوضـ  ش و تي
ــتان در  ــهرهاي تركس ــارسـ  از ش ف
ــيله اي  ــاهنامهـ  جوي خون١٦ـ   وس ش
ــتاني در غرب ــاي خوريـ  اس ــراي چ  ب

١٧ـ   جعبه حمل مردهـ  پايتخت كشور 
هندوراس
عمودي:

ــن ميرزاكوچك خان  ــت و مدف ــهر رش ١ـ   از توابع ش
ــودن قافيهـ  هواپيما ــتن و ناقص ب ــو٢ـ   عيب داش ـ  دي
ــنام ــقـ  دش ــاـ  قاي ــتـ  يكت ــتينـ  محب  ٣ـ   پوس
ــوئد ــور س ــهري در كش ــدهـ  ش ــهـ  فرخن  ٤ـ   جرق

ــالم(ص)ـ  كافي  ــر اس ــي پيامب ــادر گرام ــام م ٥ـ   ن
ــكارـ  پررو،  ــي٦ـ    ش ــكـ  خالص ــر كوچ ــي تي ـ نوع
ــد٧ـ   تكنيكـ  مركز  ــول قديم آلمانـ  جدي ــوجـ  پ لج
ــارـ  برهنه٨ـ   خرمن ماهـ   ــدـ  طريقه، رفت ــور تايلن كش
ــنده كتاب٩ـ   پيامبر آب  ــاختمانهاي قديميـ  نويس س
ــخنگو ــتيـ  پرنده اي س ــات خوردهـ  گياهي خورش  حي
 ١٠ـ    فطريـ  درياچه اي در سيستانـ  استاني در جنوب
ــرد ــلـ  ماه س ــردانـ  جه ــيـ  م ــق آلمان  ١١ـ   تصدي

ــان و خودروـ  پشيمان  ــترك انس ١٢ـ   تنهاـ  وجه مش
ــمـ  حرف  ــه كرم ابريش ــت١٣ـ   محفظ ــج و محن ـ رن
ــه ــرم در ورزش كارات ــكل و ف ــكيـ  ش ــودـ  خش  بيخ

حرف (ل) چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجشـنبه ها از سـاعت ١٨/٣٠ الی ٢٠/٣٠ به شـماره تلفن 

همراه ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦ پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ٢ ماهه، الزم 

جوايز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

١٤ـ   جاي نگهداري عكس و تمبرـ  مونث نديمـ  باران 
همراه با تندر١٥ـ    نشان مفعول بي واسطهـ  مقابل اخص 
ــاز چوپان١٦ـ   قريب  ــالوهـ  نوعي مار زنده زاـ  س ـ بع
ــود و ربح دهد در تداول ١٧ـ   ماه  ــي كه پول به س ـ كس

چهارم ميالديـ  رماني مشهور از مارك تواين

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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يارانه ها چرا به بنگاه هاى توليدى نمى رسد؟!
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