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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

 بيست جادويى

گروه ثروت آفرينى پايدار براى نسل ها به منزلگاه بيستم رسيد. بيست سال تمام از آن روز گرم تيرماه سال هفتادوشش خورشيدى مى گذرد كه 
بنيان استوار شركت سرمايه گذارى خوارزمى از محل اندوخته هاى كاركنان و بازنشستگان ارجمند بانك بزرگ صادرات نهاده شد و آن آغاز راهى 

پرفرازونشيب بود براى ثروت آفرينى پايدار، رشد مداوم و ايفاى نقشى ماندگار در اقتصاد رو به توسعة ايران بزرگ.
 بنيان گذاران و نخستين سهام داران، از آن جا كه با اعتقاد و ايمانى راسخ پاى به راه درنهاده و از روى توكل، هيچ نپرسيدند، فضل الهى يارى 
كرده و خود راه گفته كه چون بايد رفت. در اين بيست سال دارايى هاى شركت بيش از ششصد برابر شده و اكنون خوارزمى، يكى از صد شركت 
برتر ايرانى و پنجاه شركت فعال بورس اوراق بهادار است و مهم تر از همه، يكى از معدود شركت هاى سهامى عام حقيقى در كشور است كه هم 
سهام داران بى شمارى دارد و هم درصد سهام شناور آن از هم رديفانش، به مراتب بيشتر است و اين همه ميسر نمى گرديد مگر در سايه تالشى 
مداوم، خستگى ناپذير و برنامه محور. آن چه گروه خوارزمى دارد و آن چه ندارد، در نوشته ها و گزارش هاى پيشين با تمامى جزئيات شرح داده شده 
است و اكنون جاى آن دارد كه به شكرانه جشن بيست سالگى كه از بلوغ تمام و كمال نيز حكايت مى كند، مسير پيش رو در برابر ديدگان قرار 
گيرد، زيرا آن چه با موفقيتى شيرين به دست آمده، با برگزارى جشن بيست سالگى كه در ميانة ماه گذشته اتفاق افتاد، بخشى از تاريخ خوارزمى 

شده و اكنون هنگام تاريخ سازى و آينده نگرى است. 
 آيندة خوارزمى را دو برنامة راهبردى، راهبرى خواهند كرد. نخست، برنامة هفت سالة ثروت آفرينى است كه اكنون در چهارمين سال خود قرار 
دارد. برنامه اى كه با خوش بينى و اميد برآمده از برنامه هاى دولت يازدهم،  براى دست يابى به ثروتى در حدود يك درصد توليد ناخالص داخلى 
كشور در سال نودونه خورشيدى تدوين شد و با تمام افت وخيزهايش، در فضايى آكنده از تنگناى مالى و نقدينگى و تا حدودى ركود حاكم بر 
بازارهاى مالى، شركت را به رتبه ها و موفقيت هاى پيش گفته ارتقا داد. حركت در مسير دست يابى به تركيب بهينة سبد سرمايه گذارى، بهبود 
كارآيى شركت هاى گروه، ايجاد هلدينگ هاى جديد معدن و انرژى و توسعة فعاليت هاى بين المللى، اكنون گروه جوان خوارزمى را در مسير رشد 
پايدار قرار داده و تمامى تالش هاى كاركنان گروه و اعضاى خانوادة بزرگ خوارزمى بر آن است تا اهداف پيش بينى شده در برنامة راهبردى را در 
سه سال باقى مانده، محقق سازد. ترديدى نيست كه دست يابى به سود قابل تقسيم افزايشى در هر سال، همراه با بهبود كيفيت دارايى ها و احصاى 

ارزش واقعى آن ها، هم چنان در دستور كار سه سال باقى مانده خواهد بود.
البته ممكن است به ميان سالى و پس از آن به كهولت نيز برسند. برابر   مانند هر موجود زنده اى، شركت ها نيز دوران رشد و بلوغ دارند و 
پيش بينى ها و بر اساس عزم راسخى كه در مديران گروه وجود دارد، شركت در سال نودونه خورشيدى، به فضل و خواستة پروردگار جهانيان، در 
اوج موفقيت هاى خود و بهترين موقعيت تاريخ خويش خواهد بود. اين موفقيت، درحالى كه دل پذيرى ويژه اى براى گروه و سهام داران آن به بار 
مى آورد، اما مى تواند آغاز نزول نيز باشد،  اگر از سال ها قبل برنامة بعدى تدوين نگردد كه بزرگان گفته اند عاقل آن است كه انديشه كند فردا را. 
از اين روى بايد در اوج، موج ديگرى ايجاد كرد و راه رشد تازه اى را در پيش گرفت و اين همان برنامة راهبردى دوم است كه به آن اشاره شد. 
بيشتر پيش بينى ها و برآوردها و نتايج آينده پژوهى هاى مختلف نشان مى دهد كه وضعيت جهان در سال 2020 ميالدى كه تقريبا با سال 1400 
خورشيدى هم زمان است، به ميزان زيادى متفاوت از آن چه امروز تجربه مى شود، خواهد بود. شايد در آن سال نه باجة بانكى باشد، نه رايانة روميزى 
و نه كتاب خانه اى و شايد تمامى اين ابزارها و ظرفيت ها در يك گوشى همراه هوشمند بسيار كوچك تر از آن چه اكنون در دست داريم، فشرده شده 

و با كارآيى بيشتر، رفاهى مثال زدنى به بار آرد و از اين روى مدل هاى كسب وكار نيز با آن چه امروز وجود دارد، قابل مقايسه نباشد. 
 اين حقيقت، مدت ها بود كه ضرورت انديشيدن به فرداهاى دورتر را در گروه خوارزمى ايجاد كرده بود تا گروهى از انديشمندان و مديران مجرب، 
اقتصادى و توسعه گرا، فارغ از چالش هاى روزمرة امور شركت، برنامة خوارزمى براى سال هاى 1400 و بعد از آن را تدوين كنند. در اين راستا بود 
كه با هدف دست يابى به اتاق فكرى اثربخش و كارآمد، انديشكدة خوارزمى در هفته هاى گذشته تشكيل و آغاز به كار كرد. ايدة انديشكده، فرمولى 
آزمون شده و قرين موفقيت در شركت هاى پيش رو سراسر گيتى است تا بلكه آيند و روندهاى روزانه و اضطرارى كارها در محيط پيچيده و چندالية 
اقتصادى امروز، مديران را از آينده هاى مهم پيش رو غافل نگرداند و تصويرى روشن از خوارزمى 1400 را ترسيم كنند و به دنبال آن، از همين 
امروز مقدمه ها و پيش زمينه هاى الزم براى برداشتن گام هاى راهبردى در مسير جديد قرن آيندة ايران را فراهم آورند. اكنون انديشكدة خوارزمى 
با اعضاى اوليه كه همه از فرهيختگان و نخبگان كشورند، گام هاى اوليه را برمى دارد، اما باور مديران خوارزمى آن است كه تمام ذى نفعان گران قدر 
گروه،  اعم از سهام داران، مشتريان، طرف هاى قرارداد، كاركنان، خانواده هاى آنان، همه و همه، عضوى مسئول در انديشكده هستند و از آن جا كه 
انديشه نه حدودى دارد و نه مرز و ديوارى مى پذيرد، بر تمامى دلسوزان خوارزمى است كه از هيچ توصيه، پيشنهاد و رهنمودى دريغ نكرده و 
ارتقاى اين گروه ثروت آفرين را تضمين كنند. تاريخ توسعة كشورها نشان مى دهد تنها نهادهاى فراگيرى مانند خوارزمى، امكان توسعة كسب وكار 

و نقش آفرينى در فضاى اقتصاد بين الملل را براى كشورها فراهم آورده اند. 
 از شيرينى جشن بيست سالگى خوارزمى، مى توان فرصتى جادويى براى بيست سال بالندگى و شكوهمندى ديگرى آفريد. اين چنين تر باد.



3شماره 41 -  مرداد 96

مديريت و  مجلهء اقتصاد 

مراسم گراميداشت بيستمين سال تاسيس شركت سرمايه گذارى خوارزمى، با 
شعار «بيست سال ثروت آفرينى پايدار براى نسل ها» برگزار شد.

اين  در  خوارزمى  سرمايه گذارى  شركت  عامل  مدير  صيدى،  حجت اله  دكتر 
از اعضاى خانواده كاركنان شركت سرمايه گذارى  با حضورجمعى  مراسم كه 
سرمايه گذارى  گروه  در  جديد  دستاوردهاى  بيان  با  شد،  برگزار  خوارزمى 
و  مديران  از  اعم  تمامى همكاران  دريغ  بى  و زحمات  ها  از تالش  خوارزمى 
اين  تعالى  و  رشد  مسير  در  و حقوقى  سهامداران حقيقى  نيز  و  كارشناسان 

شركت  قدردانى كرد.
دكتر صيدى با تاكيد بر اهداف برنامه 7 ساله شركت سرمايه گذارى خوارزمى گفت: 
«بى گمان دستيابى به اهداف ترسيم شده در اين برنامه نيز مرهون تداوم تالش 

بى دريغ همكاران گرامى وهمراهى و اعتماد سهامداران ارجمند خواهد بود.

در اين مراسم ضمن تجليل از خانواده شهداى گرانقدر حاضر در جمع همكاران، 
از همسران و فرزندان كاركنان حاضر نيز با اهداى هدايايى تقديرشد.

شعر خوانى جواد زهتاب، شاعر طنز پرداز اصفهانى و اجراى موسيقى از ديگر 
بخش هاى اين برنامه بود.

شركت سرمايه گذار خوارزمى كه  در سال 1376 با 100 ميليارد ريال سرمايه 
شروع به كار كرد، اكنون با دارايى بيش از  60 هزار ميليارد ريال، در حوزه هاى 
فناورى  معدن،  انرژى،  مالى،  و خدمات  بانكدارى  از جمله  اقتصادى  مختلف 
اطالعات، دارو، ساختمان و مسكن،  بيمه و امور بازرگانى در مسير تحقق شعار 

راهبردى «ثروت آفرينى پايدار براى نسل ها»، فعال است.
گروه خوارزمى در سال گذشته  به عنوان يكى از 100 شركت برتر ايران و يكى 

از 10 شركت پيشرو كشور از نظر فروش شناخته شد.

حوالى اين 

مراسم گراميداشت بيستمين سال تاسيس گروه خوارزمى برگزار شد 
با شعار «بيست سال ثروت آفرينى پايدار براى نسل ها»
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شركت توليد و توسعة ايستگاهى نيروپارسه (سهامى خاص)، براي دومين سال 
پياپي از آغاز به كار خود به سودآوري دست يافت. در مجمع عمومى اين شركت 
اعالم شد كه نيروپارسه در سال مالي گذشته به سود يك ميليارد و 270 ميليون 
از بررسى بودجة سال آينده اين  توماني دست يافته است. در عين حال، پس 

شركت در اين مجمع، دست يابي به سود هفت ميليارد توماني هدف گذاري شد.
شركت  به  نيروپارسه  ايستگاهى  توسعة  و  توليد  شركت  مالكيت  صددرصد 
سرمايه گذارى خوارزمى (سهامى عام) تعلق دارد. اين شركت در مرداد سال1390 
به صورت سهامى خاص، به منظور طراحى، اجرا و ساخت و نصب تمامى قطعات، 
تجهيزات جانبى، مونتاژ، توليد و ساخت تاسيسات و تجهيزات نيروگاه هاى برق و 
حرارت (CHP ) و ساير تاسيسات برقى، سرمايه گذارى در احداث نيروگاه هاى 
توليد پراكنده و فروش برق تاسيس شده است. تبديل شدن به برترين شركت در 
تمامى زمينه هاى مرتبط با نيروگاه هاى مقياس كوچك در كشور ازجمله اهداف 
مدنظر شركت نيروپارسه براى سال هاى آتى است. انعقاد موافقت نامة چهارجانبة 
تامين 500 مگاوات برق از طريق احداث نيروگاه هاى مقياس كوچك در استان 
مگاواتي   25 نيروگاه  از  بهره برداري  و  راه اندازي  نصب،  فعاليت  آغاز  مازندران، 
تنكابن، مشاركت در ايجاد نيروگاه 25 مگاواتى چمستان و واگذارى يك دستگاه 
مولد 3/8 مگاواتى به شركت حديث مهر شيراز به صورت اجاره به شرط تمليك 
كه اجارة آن از محل فروش برق تامين مى گردد، ازجمله مهم ترين دستاوردهاى 

اين شركت به شمار مى رود.
از آن جا كه امسال نيروگاه تنكابن و چمستان وارد مدار مي شود، عمده سودآوري 
شركت توليد و توسعة ايستگاهى نيروپارسه از محل فروش برق اين نيروگاه ها 
خواهد بود، به گونه اي كه ظرفيت فروش برق شركت نيروپارسه به طور ماهانه 
به  نزديك  ماهانه  نيروپارسه  حاضر،  حال  در  مى يابد.  افزايش  برابر  هشت  به 

تنكابن و  نيروگاه  راه اندازي  با  10 ميليون كيلو وات ساعت برق مى فروشد كه 
چمستان، اين ظرفيت به 35 ميليون كيلووات ساعت افزايش خواهد يافت. در 

اين صورت سود حداقل هفت ميليارد توماني قابل پيش بينى است.
به 76  تومان  ميليارد  از 43  را  مالي، سرماية خود  در سال گذشتة  نيروپارسه 
نيروگاهي  پروژة  شدن  اجرايي  به  منجر  كه  است  داده  افزايش  تومان  ميليارد 
از  است.  مباركه شده  فوالد  نيروگاهي  پروژة  در  توجه  قابل  و  پيشرفت  تنكابن 
اين رو،  شركت در نظر دارد، در گام بعدي، سرماية خود را از 76 ميليارد تومان 
دكتر  دهد.  توسعه  را  خود  فعاليت هاي  و  دهد  افزايش  تومان  ميليارد   118 به 
تامين  براي  عام)،  (سهامي  خوارزمي  سرمايه گذاري  شركت  مديرعامل  صيدي، 
قول  نيروپارسه  عمومي شركت  مجمع  در  سرمايه  افزايش  اين  از  بخشي  مالي 
مساعد داده است. البته براي تامين مالي پروژه هاي آتي، شركت نيرو پارسه اخذ 

تسهيالت از بانك ها را در دستور كار قرار داده و در حال مذاكره با بانك هاست.

به دنبال شريك اروپايى
شركت توليد و توسعة ايستگاهى نيروپارسه اگرچه شريك تجاري شركت صنايع 
سنگين هيوندايى (HHI ) به شمار مى رود و به اين شراكت پاي بند است، اما با 
توجه به گشايش هاي صورت گرفته پس از برجام و فراهم آمدن امكان همكاري 
با برندهاي اروپايي، مخصوصا مولدهاى دورباال (به دليل اين كه مولدهاى توليدى 
شركت هيوندايى دورپايين با ظرفيت باال هستند)، از همكاري با يك برند اروپايي 

استقبال مى كند.
در حال حاضر، شركت هيوندايي، به عنوان توليدكنندة دستگاه هاي خود مولد، 
را ه اندازي  و  نصب  اما  مى كند،  ارائه  نيروپارسه  شركت  به  نيز  فني  خدمات 

اين حوالى

سوددهى نيروپارسه در دو سال پياپى
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انجام  نيروپارسه  توسط  خريداري شده  دستگاه هاي 
مى شود.

فعاليت هاى ميدانى نيروپارسه
نيروپارسه (سهامى  ايستگاهى  توسعة  و  توليد  شركت 
خاص) در سال 1392 در مناقصة اجراى نيروگاه 29 
مباركة  فوالد  زيرمجموعه هاي  (از  صبا  فوالد  مگاواتي 
آن در سال 93 صورت  ابالغ  اما  برنده شد،  اصفهان) 
گرفت. ساخت اين نيروگاه تا كنون 75 درصد پيشرفت 
فوالد صبا  مگاواتي  نيروگاه 29  است.  داشته  فيزيكي 

شامل هفت دستگاه مولد 2/4 مگاواتي ساخت هيوندايي كره جنوبي است كه در 
حال نصب و راه اندازي در سايت نيروگاه است. برآورد مى شود اين نيروگاه تا پايان 

پاييز سال جاري تكميل و به طور موقت تحويل كارفرما شود.
نيروگاه برق 25 مگاواتي تنكابن به عنوان يكى از مهم ترين پروژه هاى نيروپارسه 
نيز متشكل از سه دستگاه مولد برق 8,3 مگاواتي ساخت هيوندايي است. در حال 
حاضر عمليات ساختماني اين نيروگاه پايان يافته و مولدها در حال نصب است. با 
توجه به انجام برخي از كارهاي برقي و مكانيكي، پيش بيني مى شود نيروگاه برق 

25 مگاواتي تنكابن نيز تا پايان پاييز راه اندازى گردد.
نيروگاه برق طرشت (تهران) كه ويترين كارهاي شركت نيروپارسه به شمار مى رود، 
اولين نيروگاه موتور- ژنراتور گازسوز داراى ساخت هيوندايي در جهان است. از سال 

94 اين نيروگاه مورد بهره برداري بوده و تا كنون توقفي نداشته است.
اين شركت براى سال آينده در نظر دارد نيروگاه 25 مگاواتى سوم خود را در 
استان مازندران تامين و سرمايه گذارى كرده و دو دستگاه مولد 3/8 مگاواتى را 

توسط دو سرمايه گذارى مجزا به بهره بردارى برساند.
سنتر  «سرويس  به  شدن  تبديل  نيروپارسه  شركت  اصلى  هدف هاى  از  يكى 
هيوندايي» در ايران است. البته اين كار نيازمند در اختيار داشتن ابزارها و منابع 

مالي كافى است.
با توجه به جذابيت موضوع در شرايط اقتصادى فعلى كشور، اين شركت سعى 

خواهد داشت كه گزارش پيشرفت پروژه هاى موجود و 
رسمى  وب سايت  طريق  از  پى درپى  صورت  به  را  آتى 
«وخارزم»  ماهنامة  و  خوارزمى  سرمايه گذارى  شركت 

اطالع رسانى كند.

نيروگاه هاى توليد پراكندة هم زمان برق و 
حرارت

اولين بار در كشور آمريكا، توليد برق با استفاده از يك 
كنوني  سيستم هاي  در  شد.  توليد  برق  محلي  ژنراتور 
بار در آمريكا  تالش مى شود همانند آن چه براي اولين 
در چند  رواج يافته  در سيستم هاي  توليد شود.  استفاده  در محل  برق  داد،  رخ 
دهة گذشته، در مكان هايي با فاصله 200 كيلومتر از محل استفاده، برق توليد 
مى شد كه داراي مشكالت متعددي بود، اما با استفاده از نيروگاه هاي مولد برق 
پراكنده، هزينه هاي انتقال برق و تلفات شبكة برق كاهش مى يابد و از سوي ديگر 
بار ديگر مورد  نيروگاه ها  از  اين دسته  اين رو،  از  افزايش مى يابد.  قابليت شبكه 
توجه قرار گرفته اند و در كشورهاي اروپاي غربي همچون دانمارك و هلند نقش 

تعيين كننده اي در توليد برق بازي مى كنند.
نگه دارى  باالى  هزينه هايى  و  حرارتي  نيروگاه هاي  الكتريكى  بازده  بودن  كم 
سو  يك  از  آن ها  تجهيزات  بيشتر  بودن  مستهلك  به  توجه  با  سيستم ها  اين 
انرژى و تلفات موجود در شبكه در كشور پهناورى  انتقال  و هزينه هاى باالى 
مثل ايران از سوى ديگر در كنار نياز روزافزون به انرژى الكتريكى، سبب شده 
دولت  توسط  پراكنده  توليد  نيروگاه هاي  از  به  بهره برداري  ويژه اى  توجه  تا 
صورت پذيرد. به گونه اي كه تسهيالتي را براي ايجاد نيروگاه هاى مولد گازسوز 
اين  در  سرمايه گذاري  اين رو،   از  است.  داده  اختصاص  مگاوات   25 سقف  تا 
نيروگاه ها با توجه به نرخ خريد برق تضمينى پنج ساله توسط توانير، زودبازده 
از حرارت  هم زمان  استفادة  مهم تر  همه  از  و  باال  الكتريكى  بازده  آن ها،  بودن 
توليدى در پروسه به صورت گرما، بخار يا برودت داراي توجيه اقتصادي بوده 

و براي سرمايه گذاران جذاب است.

كه  (تهران)  نيروگاه برق طرشت 
نيروپارسه  شركت  كارهاي  ويترين 

نيروگاه  اولين  به شمار مى رود، 
ژنراتور گازسوز داراى ساخت  موتور- 
از سال  هيوندايي در جهان است. 

اين نيروگاه مورد بهره برداري بوده   94
تا كنون توقفي نداشته است و 
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وقتى توتال، خبر فولكس واگن را بى ارزش كرد
فولكس واگن قرار است براى نخستين بار بعد از 17سال، به ايران خودرو بفرشد؛ 
اين شركت تصميم گرفته به همراه ديگر شركت هاى خودروسازى به بازار پرسود 
اين  سى ان ان مانى،  خبرى-تحليلِى  پايگاه  گزارش  اساس  بر  كند.  ورود  ايران 
شركت آلمانى سال ها به دنبال ورود به ايران بود و اكنون به دنبال برداشته شدن 
تحريم ها، فرصت را غنيمت دانسته و قدم به اين بازار گذاشته  است. اما در همان 
روزهايى كه خبر ورود فولكس واگن رسانه اى شد، خبر ديگرى نيز رسانه اى شد 
از  نكند. خبر  توجه چندانى  فولكس واگن  ورود شركت  به  باعث شد كسى  كه 
اين قرار بود: «شركت فرانسوى نفت  و گاز توتال قراردادى چندميليون دالرى 
با كشور ايران در ميدان گازى پارس جنوبى به امضا رساند.» اين خبر آن قدر 
رويداد مهمى به شمار مى آمد كه خيلى زود تيتر نخست همة رسانه هاى جهان 
شد. سى ان ان مانى بالفاصله بعد از انتشار اين خبر نوشت: «ايران عبورى تاريخى 
گازى  ميدان  توتال،  است  قرار  داشت.  گاز  نفت  و  دنياى  تنگناهاى  از  يكى  از 
پارس جنوبى را كه غولى بزرگ در بخش گاز به شمار مى آيد، توسعه بدهد.» 

نيويورك تايمز نيز بالفاصله اين خبر را تحليل كرد. 
استنلى ريد، تحليل گر نيويورك تايمز، نوشت: «پاتريك پويانه، مديرعامل شركت 
قرارداد  كه  بود  نگران  او  را مى كشيد.  قرارداد  اين  انتظار  ماه ها  توتال،  فرانسوى 
سرمايه گذارى در ايران نهايى نشود، چراكه بعد از به قدرت رسيدن دونالد ترامپ 
در اياالت متحدة آمريكا تصور مى كرد توافق 2015 از ميان برود.» اما باالخره خيال 
آقاى پويانه راحت شد و موفق شد قراردادى گازى با ايران به امضا برساند. اين 
قرارداد اهميت بسيار زيادى دارد، چراكه انتظار مى رود به دنبال آن ديگر شركت ها 
نيز قدم به بازار نفت  و گاز ايران بگذارند. عالوه بر آن، در آينده اى نزديك، شركت 
توتال نيز قراردادهاى جديدى با ايران به امضا خواهد رساند. اما اين قرارداد با وجود 
همة پاداش هايى كه دارد، مى تواند خطراتى نيز داشته  باشد، چراكه معلوم نيست 

ترامپ درنهايت چه تصميمى در مورد توافق هسته اى با ايران بگيرد. 

در اين بازى چه چيزى عايد ايران مى شود؟
پرداختند.  مهم  قرارداد  اين  تحليل  و  بررسى  به  رسانه ها  ديگر  از  برخى 

اين  از  ايران  كه  پرداخته  پرسش  اين  به  مفصل  گزارشى  در  سى ان بى سى 
مى آورد؟  دست  به  سودى  چه  دالرى،  ميليون   800 و  چهارميليارد  قرارداد 
شد،  منعقد  توتال  شركت  و  ايران  بين  كه  قراردادى  گزارش،  اين  اساس  بر 
كه  ايران  است.  گذشته  دهة  يك  از  بيش  در  اروپايى  نفتى  قرارداد  نخستين 
اكنون  كرده  است،  نرم  دست وپنجه  مختلفى  تحريم هاى  با   2006 سال  از 
توتال،  نام  به  بزرگ  غولى  با  قراردادى  انعقاد  و  تحريم ها  شدن  برداشته  با 
بخش عظيمى از نگرانى هايش برطرف مى شود. بر اساس اين قرارداد، شركت 
توتال 50,1 درصد از منافع پروژة پارس جنوبى را به دست آورده  است؛ البته 
دارد.  سهم  منافع  در  30درصد  آن  كنار  در  نيز  سى ان پى سى  چينى  شركت 
پروژه  اين  بود.  خواهد  19,9درصد  قرارداد  اين  در  پتروپارس  شركت  سهم 
قرار است از سال 2021 با گاز توليدى وارد بازار ايران شود. بر اساس گزارش 
نيويورك تايمز، شركت توتال در مرحلة نخست قرار است يك ميليارد دالر براى 
توسعه بخشى از ميدان گازى پارس جنوبى سرمايه گذارى كند. آقاى پويانه در 
زمينة سرمايه گذارى كه در ايران كرده، كامال آگاه است. شركت توتال پيش از 
تحريم ها ميدان گازى پارس جنوبى را مورد مطالعه قرار داده و به همين خاطر 
اكنون نسبت به آن شناخت كامل دارد. پويانه هم چنين معتقد است به عنوان 
نخستين شركت نفت بين المللى كه با ايران بعد از تحريم ها قراردادى بزرگ به 

امضا رسانده، راه را براى قراردادهاى بهتر در آينده باز كرده  است. 
اما چه كسانى بعد از توتال براى سرمايه گذارى در ايران آماده خواهند بود؟ بر 
اساس گزارش سى ان بى سى، هند تا كنون يكى از مهم ترين شركاى تجارى ايران 
در بخش نفت  و گاز بوده  است. بلومبرگ نيز در گزارشى اعالم كرده هندى ها قرار 
است كنسرسيومى تشكيل بدهند و قراردادى به ارزش 11ميليارد براى توسعة 
ميدان گازى «فرزاِد بى» به امضا برسانند. ايران دومين عرضه كنندة نفت خام در 
هند است و هند نيز يكى از بزرگ ترين سرمايه گذاران خارجى در صنعت نفت  و 
گاز ايران به شمار مى آيد. دركل انتظار مى رود به دنبال اين قرارداد بزرگ، راه 
براى سرمايه گذارى هاى بيشتر در ايران باز شود. بايد ديد اين رويايى كه پويانه 
انتظار آن بود، درنهايت چقدر به هر يك از طرف هاى قرارداد سود  سال ها در 

خواهد رساند. 

نفت
صديقه سنايى

9درصد از ذخاير اثبات شدة نفتى دنيا و 18درصد از ذخاير اثبات شدة گاز 
آمار  بر اساس  آرميده  است.  ايران  دنيا در بسترى زير خاك  طبيعى در 
ذخاير  در  را  سهم  بزرگ ترين  ايران  (بى پى)  پتروليوم  بريتيش  رسمى 
نفت  و گاز دنيا دارد. در اين بين ميدان گازى پارس جنوبى مانند موهبتى 
الهى است كه خدا ميان ايران و قطر تقسيم كرده  است. اكنون هر كسى 
از گوشة خاك خودش به اين ميدان پر از گاز طبيعى راهى پيدا كرده و 
سعى دارد از اين سرمايه براى توسعة اقتصادى خود بهره بردارى كند. به 
همين خاطر است كه ايران اخيرا قراردادى تاريخى با شركت فرانسوى 

نفت  و گاز توتال منعقد كرد تا به كمك اين قرارداد چهارميليارد و 800 
ميليون دالرى، به سودى كالن دست پيدا كند كه بر اساس برآوردهاى 
بيژن نامدار زنگنه برابر با 54 ميليارد دالر خواهد بود. درواقع اين پروژه اى 
بُرد-بُرد براى همه محسوب مى شود. شركت توتال در گذشته نيز يكى 
از بزرگ ترين سرمايه گذاران در ايران بود؛ يعنى در زمانى كه تحريم ها 
شركت ها  اين  مديرعامل  نيز  اكنون  نشده  بود.  اعمال  ايران  عليه  هنوز 
مدت ها در انتظار امضاى اين قرارداد بود كه باالخره به روياى خود دست 

يافت. 

مرورى بر مهم ترين قرارداد گازى ايران با شركت توتال

پرسه غول فرانسوى در 
دشت پر از گاز پارسى
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ملى  روز  در  و  اقتصادى  فعاالن  با  اخيرا  كه  ضيافتى  در  روحانى  حسن 
رئيس  كرد.  مطرح  خصوصى سازى  مورد  در  را  نكاتى  داشت،  اصناف 
گفت:  و  كرد  خود  وزراى  از  زمينه  اين  در  را  گاليه مندى  اولين  جمهور 
ابتدا حذف تصدى گرى در وزارت خانه ها بوده و  از  تالش دولت يازدهم 
گويا  مدتى  از گذشت  بعد  اما  مى دهند،  قول  وزرا  همة  دولت  ابتداى  در 
تصدى گرى لذت بخش مى شود و براى عبور از آن بهانه و دليل مى آورند 

كه البته ممكن است اين داليل درست باشد.
روحانى با بيان اين كه ابالغ سياست هاى اصل 44 براى اين بود كه اقتصاد 
به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بكشد، گفت: اما كارى كه 
ما كرديم، اين بود كه بخشى از اقتصاد را كه دست يك دولت بى تفنگ 
بود، به يك دولت با تفنگ تحويل داديم كه اين اقتصاد و خصوصى سازى 

نيست.
به گفتة رئيس جمهور، اگر سياست هاى اصل 44 به درستى و دقيق اجرا 

مى شد، واقعا انقالب و تحول بزرگى در اقتصاد روى مى داد.
روحانى به اين موضوع كه در دولت يازدهم تالش بر اين بوده واگذارى ها 
آمار،  براساس  كه  گفت  و  كرد  اشاره  باشد،  واقعى  و خصوصى سازى ها 
واقعى  به بخش خصوصى  و  يازدهم همگى درست  واگذارى هاى دولت 
بوده، اما واگذارى هاى دولت قبل طبق اين آمار به بخش واقعى خصوصى 

حداكثر 13 درصد بوده كه اين بسيار كم است.

اما فعاالن اقتصادى و بخش خصوصى معتقدند كه واگذارى بنگاه ها به 
افراد فاقد توان مديريتى و افرادى كه قصدشان صرفا تملك دارايى هاى 
به وجود  واقعى  راه خصوصى سازى  بر سر  بزرگ  بود، سدى  سازمان ها 
آورد. در عين حال واهمة بدنة كارشناسى دولت از واگذارى ها، مانع عظيم 
هم چنين  دارد.  وجود  واقعى  مقابل خصوصى سازى  در  كه  است  ديگرى 
مديريت دولتى كه هم چنان بعد از واگذارى بر شركت ها و بنگاه ها حاكم 
بوده، موجب شده كه خصوصى سازى به بيراهه برود و حاال به گفتة فعاالن 
بخش خصوصى، تمام اين مسائل موجب شده به جز ذى نفعان، هيچ فرد 

ديگرى از روند خصوصى سازى راضى نباشد. 

دولت بنگاه دارى بلد نيست 
اتاق  ادارى  سالمت  و  خصوصى سازى  رقابت،  كميسيون  رئيس  راهدار،  يلدا 
بازرگانى ايران، در گفت وگو با خبرنگار ما با تاكيد بر اين كه ذات اصل 44 بسيار 
خوب و بالنده است، مى گويد: اين تفكر كه بايد اقتصاد در دست بخش خصوصى 
باشد، كامال تفكر درستى است و بايد اين اتفاق بيفتد، زيرا به اشتباه در ابتداى 
دهة 60 همة مايملك بخش خصوصى را از دستش درآورديم و خواستيم آن ها 
را دولتى كنيم، اما به اين موضوع توجه نشد كه دولت اصال بنگاه دارى بلد نيست 

و نمى تواند اين كار را انجام دهد. 
به گفتة راهدار در اجراى اصل 44 ايرادهاى بسيار زيادى وجود دارد و مسير طى 

اقتصاد
الميرا اكرمى

دولت از اقتصاد دست نكشيده است 

فرازونشيب خصوصى سازى درايران
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شده اشتباه بوده است؛ ازجمله اين كه بررسى دقيقى درباره اين كه چه كسانى 
صالحيت واگذارى دارند، انجام نشده است. يك بنگاه بزرگ كه دولت آن را با 
ريخت وپاش هاى فراوان مديريت مى كرده و هيچ گونه صرفه جويى و بهره ورى در 
آن وجود نداشته و با اغماض هايى كه در زمينه قوانين و مقررات در رابطه با اين 
گونه محدوديتى  واگذار مى شود كه همه  به بخش خصوصى اى  داشته،  بنگاه ها 
براى آن قائل مى شوند. به همين دليل زمانى كه يك بنگاه دولتى به يك بخش 
خصوصى كه ارزيابى نشده، واگذار مى شود، نتيجة خوبى حاصل نمى شود. به همين 

دليل است كه در سال هاى گذشته تجربة خوبى از خصوصى سازى نداشته ايم.

در كشور ما دو دسته وارد خصوصى سازى شدند 
و  شده اند  وارد خصوصى سازى  دسته  دو  اين كه  به  اشاره  با  اقتصادى  فعال  اين 
بنگاه هاى دولتى را تملك كرده اند، مى گويد: يك دسته افرادى هستند كه توان 
به  منجر  و  ندارند  را  دولتى  بزرگ  سازمان هاى  كردن  مديريت  براى  مديريتى 
بدبينى كل كشور نسبت به خصوصى سازى شدند. مديريت برخى از اين سازمان ها 
و بنگاه هاى واگذارشده به گونه اى است كه آن ها پس از مدتى بازار و نيروى انسانى 

خود را از دست دادند و حتى به ورشكستگى و تعطيلى آن ها انجاميد. 
بنابراين به دنبال اين قبيل اتفاقات، ترجيح ها به اين سمت رفت كه شركت ها و 
بنگاه ها به شبه دولتى ها واگذار شود، يعنى افرادى كه شكل و شمايل خصوصى 
دارند، اما درواقع دولتى هستند؛ به اين دليل كه بتوانند از حمايت ها، بودجه هاى 

ويژه، برخى تسهيالت و رابطه ها استفاده كنند. 
بازرگانى  اتاق  ادارى  رقابت، خصوصى سازى و سالمت  رئيس كميسيون  به گفتة 
ايران اين موضوع باعث شده كه امروز با يك چيز عجيب و غريبى در بخش تملك 
دارايى هاى دولتى توسط بخش خصوصى  مواجه شويم، به طورى كه نمى دانيم افرادى 

كه بعضى از اين واحدها را تملك كرده اند، واقعا بخش خصوصى هستند يا خير.
قانون  اصل 44  در  اين كه  بر  تاكيد  با  از سخنان خود  ديگرى  بخش  در  راهدار 
در جهت  است  موظف  واگذارى  از  دولت پس  كه  بيان شده  به صراحت  اساسى 
توانمندسازى بنگاه هاى واگذارشده همراهى كند و بودجه هايى را اختصاص دهد، 
مى گويد: اين به آن معناست كه وقتى يك سازمان واگذار مى شود، نبايد به حال 

خود رها شود، اما در ايران اين اتفاق رخ نداده است. 
با ريخت وپاش هاى  او در توضيح اين موضوع مى گويد: وقتى كه يك واحدى را 
بايد صرفه جويى كند،  دولتى رها مى كنيد و بعد به آن واحد گفته مى شود كه 
هزينه هايش را نگه دارد و در جهت بهره ورى حركت كند، قاعدتا برايش سخت 

آموزش  بايد  سازمان هستند،  آن  در  كه  افرادى  و  دارد  آموزش  به  نياز  و  است 
ببينند. 

به گفتة اين فعال اقتصادى در مورد افرادى هم كه پول داشته اند و تملك كرده اند 
و ممكن است تخصصى در مديريت نداشته باشند، سازمان خصوصى سازى بايد 
آن ها را همراهى كند، كه متاسفانه اين همراهى بسيار كم رنگ بوده و به همين 

دليل بسيارى از سازمان ها در خصوصى سازى موفق نبوده اند.
آن طور كه رئيس كميسيون رقابت، خصوصى سازى و سالمت ادارى اتاق بازرگانى 
اصال  كه  شدند  خصوصى سازى  بحث  وارد  هم  ديگرى  گروه  مى گويد،  ايران 
قصدشان نگه دارى آن بنگاه نبود و قصدشان صرفا تملك دارايى هاى آن سازمان 
بود. به عنوان مثال آن بنگاه يا سازمان زمين خوبى داشت و درنهايت اين تملك 

دارايى ها باعث شد كه آدم هاى اشتباهى وارد بحث خصوصى سازى شوند. 
كشورمان  در  از خصوصى سازى  تجربة خوبى  كلى  به طور  اين كه  بيان  با  راهدار 
حتى  و  حقوقى  افراد  از  بسيارى  كه  است  اين  واقعيت  مى گويد:  ندارد،  وجود 
اشخاص حقيقى كه وارد خصوصى سازى شده اند، ممكن است به مراكز دولتى يا 

شبه دولتى متصل باشند.

بدنة كارشناسى دولت از واگذارى واهمه دارد
راهدار معتقد است كه بدنة كارشناسى دولت از واگذارى امور به بخش خصوصى 
به بخش خصوصى  را  اگر كارشان  زيرا احساس مى كنند كه  دارد،  واهمه  كامال 
واگذار كنند، هويت خود را از دست مى دهند. بنابراين معموال تصميم گيرندگان 
سطح باالى وزارت خانه ها يا خود دولت هميشه نظرشان اين است كه واگذارى 
انجام شود، اما وقتى آن را براى كار كارشناسى به بخش كارشناسى مى سپارند، با 

موانع زيادى مواجه مى شود، يا جلوى واگذارى امور گرفته مى شود. 
به گفتة او در تمام سطوح وزارت خانه ها ما با يك مانع شيشه اى روبه رو هستيم كه 

نمى گذارد كار واگذارى انجام شود. 
به  را  خصوصى سازى  زمينة  در  ديگر  بد  اتفاق  يك  خصوصى  بخش  فعال  اين 
وجود آمدن شركت هاى تعاونى در دستگاه هاى اجرايى مى داند و مى گويد: اين 
شركت هاى تعاونى كه خود كاركنان عضو آن هستند كه مصداق خصوصى سازى 

نيست و منجر به توليد اشتغال نمى شود و حتى فسادزا است. 

بهترين راه خصوصى سازى واگذارى سهام به مردم است
كه  مى داند  اين  در  را  خصوصى سازى  راه  بهترين  خصوصى  بخش  فعال  اين 

اقتصاد
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شركت ها وارد بورس شوند و سهام آن ها به مردم واگذار 
شود و مديريت قوى براى آن ها قرار داده شود. به باور اين 
براى  را  مديرى  خودش  مى تواند  دولت  حتى  كارشناس، 
اين شركت ها انتخاب كند تا مطمئن شود اين شركت ها به 

بهترين نحو ممكن مديريت مى شوند.

مديران شركت هاى واگذارشده دولتى هستند 
بازرگانى  اتاق  عضو  حريرى،  مجيدرضا  رابطه  همين  در 
ايران و فعال اقتصادى، با بيان اين كه در دولت قبلى 10 
تا 15 درصد واگذارى به بخش خصوصى صورت گرفت، به 
نام  به  واگذارى ها  تا 90 درصد  ما مى گويد: 85  خبرنگار 
سهام عدالت هزينه شد و مابقى هم در اختيار صندوق هاى 
بازنشستگى، نهادهاى عمومى غيردولتى و نيروهاى نظامى 

قرار گرفت.
و  تعاونى  دولتى،  شامل  بخش  سه  اساسى  قانون  در  اين كه  به  اشاره  با  حريرى 
خصوصى تعريف شده است، تاكيد مى كند بخش هاى ديگرى كه در اقتصاد به عنوان 
نهادهاى عمومى غيردولتى از آن ها نام برده مى شود، يا تحت عنوان خصولتى ها 
هستند، يا تحت عنوان گروه هاى پرقدرت سياسى از آن ها نام مى برند، هيچ كدام 
بخش خصوصى نيستند، تعاونى هم نيستند و بر اساس قوانين دولتى هم نيستند و 

درواقع اتفاقى كه افتاده، در مغايرت آشكار با اصول قانون اساسى است.
به گفتة او تا قبل از خصوصى سازى اگر در يك شركت دولتى كه حاال تحت عنوان 
شركت هاى خصوصى كار مى كنند، مانند فوالدها، پتروشيمى ها، بانك ها و... خالف، 
سوءمديريت و ناكارآمدى به وقوع مى پيوست، نمايندگان مردم به عنوان ذى نفعان 
اصلى مى توانستند وزير مربوطه را به مجلس دعوت كنند و از او بازخواست كنند. 
اما اگر يك شركت خصوصى باشد، ذى نفعان در مجامع عمومى ساالنه مديران را 
بر اساس گزارش هاى آن ها بازخواست مى كنند و اگر سوءمديريت يا تخلفى وجود 
داشته باشد، مدير را بركنار مى كنند و اين موضوع هم در شركت سهامى عام و 

هم خاص صادق است.
اين فعال اقتصادى با بيان اين كه پس از خصوصى سازى، مديران صندوق هاى 
اين  مى گويد:  مى شوند،  تعيين  دولت  توسط  عدالت  سهام  و  بازنشستگى 
و سهام دار  نه مجمع عمومى  و  مقابل مجلس جواب گو هستند  نه در  مديران 
ولنگارتر  دولتى  مديريت  يك  يعنى  باشند.  پاسخ گو  آن ها  مقابل  در  كه  دارند 
از قبل بر اقتصاد ما حاكم شده است  كه يك بخشى  از آن به صندوق هاى 
كه  همان گونه  هم  بخش  يك  و  مى شود  مربوط  عدالت  سهام  و  بازنشستگى 
مى شود  مربوط  نظامى  و  سياسى  قدرت  از  منابعى  به  گفته،  جمهور  رئيس 
با آن ها در  امكان رقابت  از آن ها وجود ندارد و  كه اصوال جرئت پرسش گرى 
عمده اى  بخش  در  مديريتى  درنتيجه  نيست.  فراهم  افراد  همة  براى  تجارت 
از اقتصاد وجود دارد كه منابع اصلى اقتصاد در اختيارشان است و در مقابل 

نيستند.  پاسخ گو  هيچ كسى هم 
به گفتة اين عضو اتاق بازرگانى ايران اتفاقى كه بر اساس اين نوع از خصوصى سازى 
در كشور ما افتاد، به سه عيب كه از ابتدا در اقتصاد ما وجود داشت و بعدا تشديد 
شد، دامن زده است؛ عدم شفافيت، عدم آزادسازى اقتصاد و عدم رقابت پذيرى 

در اقتصاد.

فقط ذى نفعان از خصوصى سازى راضى هستند 
حريرى معتقد است كه در حال حاضر نسبت به سال هاى قبل از خصوصى سازى 
كه  است  اين  هم  آن  دليل  و  داريم  قرار  بدترى  در شرايط  موضوع  اين سه  در 
موضوعى كه در ابالغية اصل 44 مدنظر مقام معظم رهبرى بود و آن هم سپردن 
كار مردم به دست مردم و از بين رفتن مديريت ناكارآمد دولتى بود، اجرايى نشد 

و هم چنان همان مديريت ناكارآمد دولتى سابق وجود 
دارد كه پاسخ گوى هيچ جايى هم نيست. 

او با اشاره به اين كه به جز ذى نفعان، هيچ فرد ديگرى 
مقام  نيست، مى گويد:  راضى  نحوة خصوصى سازى  از 
گاليه  موضوع خصوصى سازى  از  بارها  رهبرى  معظم 
اين  كه  گفته اند  بارها  هم  دولت  رئيس  و  كرده اند 
فعاالن  و  مردم  نمى خورد،  درد  به  خصوصى سازى 
و  رفته  كاله  سرشان  كه  معتقدند  هم  اقتصادى 
بى نصيب مانده اند. وقتى همة ذى نفعان مختلف از يك 
آن  در  اشكالى  واقعا  يعنى  نيستند،  راضى  موضوعى 

وجود دارد.
مورد  در  جمهور  رئيس  سخنان  مورد  در  حريرى 
باتفنگ  دولت  به  بى تفنگ  دولت  از  اقتصاد  واگذارى 
با  به درستى  اگر  اقتصادى، حتى  مسائل  كه  معتقد هستم  مى گويد: شخصا  هم 
واژه هاى سياسى بيان شود، فضاى سياسى اثربخشى آن را از بين مى برد. البته 
رئيس جمهور شخصيت سياسى است و سليقة ايشان است كه مباحث اقتصادى 
را هم با گفتمان و نوع جمله بندى سياسى بگويد و البته بايد به ساليق همة افراد 

احترام گذاشت.
اين فعال اقتصادى با اشاره به اين كه در دولت يازدهم هم مانند دولت هاى نهم 
به دليل  افتاد، مى گويد:  اتفاق  اساس رد ديون  بر  واگذارى ها  از  و دهم، بخشى 
حجم وسيع واگذارى هاى غيرواقعى در دولت قبلى، چندان بنگاه هاى ارزشمندى 
در دولت يازدهم براى واگذارى وجود نداشت، ولى مى توان گفت كه هر چند در 
دولت يازدهم هم واگذارى به نهادهاى غيردولتى رخ داده است، اما روند و جريان 

به نحو محسوسى اصالح شده است.

بايد هدف از واگذارى مشخص شود 
حريرى در پاسخ به اين سوال كه براى بهبود وضعيت واگذارى ها در آينده بايد چه 
اقداماتى انجام شود، مى گويد: به نظر من در واگذارى هاى آينده بايد مشخص شود 
كه هدف از واگذارى آيا كسب درآمد براى دولت است يا تغيير شيفت مديريت 
فروختيم،  را  كارخانه اى  اين كه  از  بعد  معلوم كنيم،  را  اين  زمانى كه  در كشور. 
خريدار  كه  تعهداتى  و  اهليت  اساس  بر  و  بود  گران  يا  ارزان  بگوييم  نمى آييم 

مى دهد، مى توان بنگاهى را به او واگذار كرد.
از  اين نوع  اقتصاد شفاف نشود، در  تا زمانى كه  او در عين حال تاكيد مى كند 
واگذارى هم رانت هاى ديگرى مى تواند تعريف شود، يعنى متصور است كه باز هم 
فساد ديگرى اتفاق بيفتد و كارخانه اى با نصف يا يك چندم قيمت خريدارى شود 

و ملك آن ارزشمند باشد و تعطيل شود و كارگران كارخانه هم بى كار شوند.
به گفتة اين عضو اتاق بازرگانى ايران براى جلوگيرى از چنين فسادها و تخلفاتى 
راه كار وجود دارد، زيرا خصوصى سازى موضوعى نيست كه ما در دنيا ابداع كرده 

باشيم و روش هاى آن معلوم است. 

اقتصاد شفاف راه جلوگيرى از فساد در واگذارى هاست 
است  اين  واگذارى ها  در  فساد  از  اول جلوگيرى  كه شرط  است  معتقد  حريرى 
مردم،  و  بيفتد  اتفاق  شيشه اى  فضاى  در  چيز  همه  و  باشد  شفاف  اقتصاد  كه 
مطبوعات و رسانه ها بتوانند از جزئيات هر معامله اى مطلع شوند و به اين ترتيب 
تاكيد مى كند كه حتى مى توان  اقتصادى  فعال  اين  احتمال فساد كم مى شود. 
واگذارى هايى را كه قبال انجام شده، با استناد به تخلفاتى كه انجام شده، بازپس 
گرفت و البته اين به يك روحية ملى نياز دارد، وگرنه به قول وزير اقتصاد تا زمانى 
كه مديران ميانى دولتى و منابع قدرت، نخواهند كه واگذارى ها انجام شود و زور 

هم باالى سر آن ها نباشد، همين اتفاقى كه تا االن افتاده است، رخ خواهد داد.

امور  واگذارى  از  دولت  كارشناسى  بدنة 
دارد،  واهمه  كامال  خصوصى  بخش  به 
را  كارشان  اگر  كه  مى كنند  احساس  زيرا 

هويت  كنند،  واگذار  خصوصى  بخش  به 
بنابراين  مى دهند.  دست  از  را  خود 

باالى  سطح  تصميم گيرندگان  معموال 
هميشه  دولت  خود  يا  وزارت خانه ها 

انجام  واگذارى  كه  است  اين  نظرشان 
كارشناسى  كار  براى  را  آن  وقتى  اما  شود، 
موانع  با  مى سپارند،  كارشناسى  بخش  به 
واگذارى  جلوى  يا  مى شود،  مواجه  زيادى 

مى شود گرفته  امور 
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سرمايه
محمدحسين على اكبرى

بانك ها  ورشكستگى  و  منفى  تراز  مورد  در  زيادى  شايعات  روزها  اين 
مطرح مى شود و اين موضوع باعث شده تا برخى سپرده گذاران پول هاى 
خود را از شبكة بانكى خارج كنند. از زمانى كه موسسات غيرمجاز اقدام 
مركزى  بانك  مصوبة  از  باالتر  سودهاى  ترفند  با  نقدينگى  دريافت  به 
بانك  انتظار مى رفت كه اين بال روزى بر سر آن ها نازل شود و  كردند، 
سال  چهار  طول  در  باشد.  داشته  برخوردهايى  قاطعانه  به طور  مركزى 
گذشته نظارت بانك مركزى بر فعاليت بانك ها بيشتر شد. سپرده گذاران 
وزارت  مركزى،  بانك  مقابل  اعتراض  نشانة  به  روز  هر  مالى  موسسات 
اقتصاد و رسانه هاى رسمى دولت تجمعات غيرقانونى برگزار مى كردند، 
اما اين اقدامات باعث كوتاه آمدن بانك مركزى از اجراى قانون نشد و هر 
موسسه اى را كه مجوز قانونى براى فعاليت نداشت، منحل و در بانك ها 
ادغام كرد. اين موضوع آن قدر طول كشيد كه تجمعات سپرده گذاران به 
يك موضوع امنيتى تبديل شد. اما ولى اهللا سيف، رئيس كل بانك مركزى، 
موسسات  پروندة  مركزى  بانك  نظارت  و  قانون  طبق  كه  كرد  اعالم 
خواهند  انجام  را  خود  كار  عامل  بانك هاى  و  مى شود  بررسى  غيرمجاز 
از  بازار سرمايه و مسكن  تا  باعث شد  اين حرف و حديث ها  داد. تمام 
رونق نسبى برخوردار شوند. برخى كارشناسان اين رونق را حاصل خروج 
پول از شبكة بانكى مى دانند، اما برخى ديگر عنوان مى كنند سياست هاى 
دولت يازدهم در مورد رفع ركود و ايجاد رونق در توليد و اقتصاد اكنون اثر 
خود را نمايان كرده و به نظر مى رسد در دولت دوازدهم وضعيت بهترى 

را شاهد باشيم. 
از سوى ديگر، بايد به موضوع سودده بودن شركت هاى بورسى در طول 
و  ركود  معضل  رفع  براى  يازدهم  دولت  كرد.  اشاره  گذشته  سال  چهار 

رونق توليد توانست بخش زيادى از نقدينگى را به سمت توليد هدايت و 
شبكة بانكى را ملزم كرد تا به فعاليت هاى توليدى تسهيالت اعطا كند كه 
طبق گزارش بانك مركزى حدود 26 هزار واحد صنعتى و توليدى از اين 
تسهيالت برخوردار شدند. تعداد زيادى از اين شركت ها در بورس حضور 
داشتند و افزايش ظرفيت اين كارخانجات تاثير زيادى بر سوددهى بورس 
داشت و مى توان اظهار كرد كه اقدامات دولت در اين زمينه توانست چرخ 
به رونق كامل نرسيده و  اقتصاد  البته هنوز  به حركت دربياورد.  را  توليد 
محمد باقر نوبخت، سخن گوى دولت در اين زمينه در آخرين گفت وگوى 
مطبوعاتى خود اعالم كرد كه چرخ اقتصاد به حركت درآمده و اميدواريم 

كه با همين روش به كار خود ادامه دهد. 
حركت  به  اقتصاد  كه  كرده  اظهار  اين باره  در  نيز  جهانگيرى  اسحاق 
از  بهره گيرى  با  دارد  سعى  دولت  و  است  كند  آن  حركت  اما  درآمده، 
جوانان مشكالت را حل كند، و حتما به نتيجة مطلوب خواهيم رسيد. اما 
به خوبى  چيز  همه  كه  زمانى  در  درست  و  نبود  به آسانى  اقتصاد  تحرك 
پيش مى رفت، شايعاتى مطرح شد كه كل اقتصاد ايران را بر هم ريخت. 
اين رويه تا جايى ادامه داشت كه هر روز خبر ورشكستگى يك بانك در 
فضاى مجازى دست به دست مى شد و جالب اين جاست كه اين موضوع 
قانونى  نهاد  يا  بزرگ  ارگان  يك  كه  مى شد  داده  نسبت  بانك هايى  به 
عريض و طويل موسس آن بود. اين شايعات آن قدر قوى بود كه برخى 
مردم ترجيح دادند پول خود را از بانك هاى در معرض خطر بيرون بياورند 
و عطاى سود پولشان را به لقاى خطر آن ببخشند. شايعات ورشكستگى 
از  بانكى  شبكة  به زودى  مى شود  گفته  كه  رفت  پيش  جايى  تا  بانك ها 

كمبود نقدينگى رنج خواهد برد.  

باال و پايين سرمايه گذارى و سپرده گذارى در ماهى كه گذشت

بازار سرمايه يا 
سود بانكى؛
 كدام جذاب ترند
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 پول از شبكة بانكى خارج نمى شود
 دكتر احمد حاتمى يزد در گفت وگو با «وخارزم» ضمن حمايت از نحوة فعاليت 
دارد  احتمال  اما  نمى شود،  خارج  بانكى  نظام  از  پولى  كرد:  اعالم  بانكى  شبكة 

واسطة پول تغيير كند.
 اگر حتى پول وارد بازار سرمايه شود، صاحبان آن شركت ها مبالغ و گردش مالى 
خود را از طريق سيستم بانكى مديريت مى كنند. از اين رو نمى توان توقع داشت 
كه بازار سرمايه قرار است جاى بانك را بگيرد و اين موضوع نقش واسطه اى براى 

بانك ايفا خواهد كرد. 
در  هم  قبال  ورشكستگى  شايعات  گفت:  زمينه  اين  در  اقتصادى  كارشناس  اين 
كه  مى كنند  اعالم  را  بانك هايى  برخى  كه  اين جاست  جالب  و  مطرح شد  ايران 
بانك هاى  البته  به دولت هستند.  وابسته  و  بسيار قديمى  ورشكست شده اند كه 
خصوصى بزرگ هم در ليست شايعات قرار دارند، اما كسى نمى گويد يك بانك 
بزرگ خصوصى با اين كه خود ملزم به پرداخت سپرده هاى يك موسسة غيرمجاز 

است، چگونه خود ورشكسته مى شود.
عدم  عامل  بزرگ ترين  غيرمجاز  مالى  موسسات  اين كه  بر  تاكيد  با  يزد  حاتمى  
رشد در اقتصاد هستند، گفت: وقتى موسسات مالى غيرمجاز در طول سال هاى 
گذشته توانستند بخشى از نقدينگى جامعه را جذب كنند، خطر بزرگى را متوجه 
اقتصاد كشور كردند. از اين رو بانك ها هم براى اين كه با اين موسسات رقابت كنند 
و پول از شبكة بانكى خارج نشود، پرداخت سودهاى باال را در برنامة خود قرار 
دادند. از زمانى كه دولت يازدهم روى كار آمد، تصميم گرفت در حوزة پولى و 

موسسات  با  برخورد  و  بگيرد  ويژه اى  تصميمات  بانكى 
مالى غيرمجاز را در برنامة خود گذاشت و باعث اعتراض 
برخى سپرده گذاران شد و بى اعتمادى را در مدتى كوتاه 
در شبكة بانكى حاكم كرد. اما اين جريان خيلى طول 

نكشيد.
كه  ندارند  بانك  از  غير  جايى  مردم  اين كه  بيان  با  او 
اقتصادى  بخش  كدام  افزود:  دهند،  قرار  را  پولشان 
مى تواند مانند بانك ها به مردم خدمات ارائه دهد. قطعا 
هيچ نهادى مانند بانك توانايى فعاليت را ندارد. از اين رو 
اگر هم پولى از بانكى خارج شود، صرفا از بانك الف به 

بانك ب منتقل خواهد شد. 
 دورة نگه دارى پول در خانه و زير متكا گذشته و همة 
اين  صحت  مى كنند؛  استفاده  بانكى  شبكة  از  افراد 
موضوع را مى توان از 70 ميليون كارت بانكى كه صادر 

شده، متوجه شد. 
حاتمى يزد به وضعيت بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اكنون بورس شركت هايى را 
در اختيار دارد كه سود زيادى به سهام داران خود اعطا مى كند. اما نبايد فراموش 
كرد كه هيچ زمانى نمى تواند جاى شبكة بانكى را در اقتصاد بگيرد و همان طور كه 

پيش تر گفته شد، مى تواند نقش واسطه اى در جابه جايى پول داشته باشد. 
 اكنون هر كسى كه داراى كسب وكار يا حقوق بگير است، از شبكة بانكى استفاده 
مى كند و سپرده گذاران زيادى در اين شبكه پول خود را منتقل مى كنند. حال 
تصور كنيد كه اين پول از سوى سپرده گذار از شبكة بانكى خارج و به بازار سرمايه 

كار  به  مشغول  ديگر  بازارهاى  يا  سرمايه  بازار  در  كه  شود. شركت هايى  منتقل 
هستند، از شبكة بانكى بهره مى برند و درحقيقت تفاوت زيادى براى نظام بانكى 
بانك  از شعبه و  اين دليل است كه نمى خواهند پول  به  بانك ها  ندارد. مقاومت 

آن ها خارج شود. 

بازار سرمايه، مقصد بخشى از نقدينگى 
بازار  بازرگانى تهران، دربارة وضعيت  اتاق  عباس آرگون، عضو هيئت نمايندگان 
بازار  بانكى به سمت بورس به «وخارزم» گفت:  از شبكة  سرمايه و هدايت پول 
بايد  نتوانسته آن طور كه  بانكى  باال بودن نرخ سود سپرده هاى  سرمايه به دليل 
نرخ  اگر  البته  شده.  برخوردار  نسبى  رونق  از  بااين حال  اما  كند،  رشد  شايد،  و 
سپرده هاى بانكى متناسب با تورم بود، اكنون همة سرمايه گذارى ها منتج به بازار 

سرمايه بود.
اين كارشناس اقتصادى در ادامه گفت: نرخ سود بانكى بايد كاهش داشته باشد 
تا نقدينگى راحت تر دست مردم قرار بگيرد و اين فرصت داده شود كه بازارهاى 

ديگر نيز از سرمايه گذارى هاى خرد بهره مند شوند. 
اكنون بحث ورشكستگى بانك ها باعث شده مردم زودتر از مهلت سررسيد اقدام 
به خارج كردن پول هاى خود از شبكة بانكى كنند و بازار سرمايه مقصد درصدى 
از اين پول هاست. به نظر مى رسد بخشى از اين پول به سمت مسكن و بخشى به 
بازار طال و ارز منتقل شود كه اين موضوع باعث خواهد شد تورم در اين بخش 

نسبت به ساير بخش ها بيشتر باشد. 
با  متناسب  بانكى  سود  نرخ  اگر  اين كه  بيان  با  آرگون 
كرد،  خواهد  پيدا  بهترى  وضعيت  اقتصاد  باشد،  تورم 
تاكيد كرد: سرمايه گذارى در بازار سرمايه اكنون رقابتى 
است و مى تواند مردم را به يك سپرده گذار تاثيرگذار در 
در  باال  نرخ سود سپردة  اعطاى  اما  كند.  تبديل  اقتصاد 
مشاركت  اقتصاد  در  نه  را  مردم  طول سال هاى گذشته 
داده و نه آن ها را در سرمايه گذارى متبحر كرده است. در 
كشورهاى پيشرفته مردم نقش اساسى در اقتصاد دارند و 
سرمايه گذارى خود را به صورت مستقيم در توليد تزريق 
 44 اصل  اين باره  در  هم  رهبرى  معظم  مقام  مى كنند. 

قانون اساسى را ابالغ كردند تا اقتصاد مردمى شود. 
مى تواند  بورس  در  سرمايه گذارى  اين كه  به  اشاره  با  او 
بخشى از مشكل توليد و اشتغال را حل كند، گفت: اگر 
شايعات ورشكستگى بانك ها با همين قدرت ادامه داشته 
باشد، قطعا نظام بانكى آسيب زيادى خواهد ديد. اما به 
نظر مى رسد با اين موضوع برخورد الزم خواهد شد. در همين حال بانك مركزى 
بايد توجه داشته باشد كه نرخ باالى سود بانكى در سال هاى آينده ممكن است 
عاملى در ركود اقتصاد باشد و اگر مديريت الزم لحاظ نشود، عواقبى مانند تورم 

در كمين اقتصاد خواهد بود. 
سپرده هاى  سود  نرخ  وقتى  گفت:  تهران  بازرگانى  اتاق  نمايندگان  هيئت  عضو 
بانكى پايين بيايد و تسهيالت با نرخ كمترى به دست توليدكننده برسد، هزينة 

توليد كاهش يافته و ظرفيت توليد بيشترى ايجاد مى شود. 

كاهش  بايد  بانكى  سود  نرخ 
نقدينگى  تا  باشد  داشته 

اين  و  دربيايد  گردش  به  راحت تر 
بازارهاى  كه  شود  داده  فرصت 
سرمايه گذارى هاى  از  نيز  ديگر 

شوند بهره مند  خرد 

مرحلة سوم بازديد خانوادة كاركنان نيروگاه به مرحلة اجرا گذاشته شد. به گزارش 
با هدف آشنايي خانوادة  بازديدها  اين  روابط عمومي نيروگاه شهيد منتظرقائم، 

همكاران با محل فعاليت همكاران، ايجاد درك 
هر چه بيشتر از نوع و اهميت و حساسيت 
فعاليت هاي نيروگاهـ  خاصه توليد برق به عنوان 
صنعت پايه ـ به اجرا گذاشته مي شود. مدير 
روابط عمومي نيروگاه منتظرقائم در ادامه بيان 
داشت: طي اين بازديدها، ابتدا پيرامون اهميت 
انرژي برق و نحوة توليد آن و هم چنين انواع 
نيروگاه هاي توليدكنندة برق در جهان و ايران، 
گزارشي به استماع بازديدكنندگان مي رسد. در 
ادامة اين گزارش مباحث «مديريت مصرف» با 

بياني ساده مطرح و از خانوادة همكاران به عنوان خانوادة بزرگ صنعت برق كشور، 
همراهي با صنعت برق در ترويج «مديريت مصرف» در ميان آحاد جامعه كه به 
هر نحوي با آنان در ارتباط هستند، درخواست 
مي گردد. اضافه مى شود در طول اين بازديدها، 
و  نيروگاهي  مجموعة  يك  در  فعاليت ها  انواع 
رشته هاي تحصيلي مرتبط با مباحث نيروگاه 
و نحوة همراهي با صنعت برق براي خانواده ها 
خانوادة  است،  ذكر  به  الزم  مي شود.  تشريح 
همكاران با حضور در سايت نيروگاه از نزديك 
از روند فعاليت ها بازديد مي كنند كه همكاران 
آنان  مرتبط  سواالت  پاسخ گوي  بهره برداري 

خواهند بود.

 نيروگاه شهيد منتظرقائم ، ميزبان خانواده كاركنان 
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چند سالى است كه مسكن در ركودى عميق به سر مى برد و مسئوالن دولتى 
براى رفع اين معضل دست به اقداماتى زدند كه نشانه هاى آن نمايان شده است. 
مسكن موتور محرك اقتصاد در هر كشورى محسوب مى شود و برخى كشورهايى 
كه به مسكن نيازى ندارند، تقاضاى كاذب ايجاد مى كنند و از تجهيزات اين حوزه 
در بخش هاى ديگر مانند راه سازى بهره مى برند تا اقتصادشان از اين طريق رونق 

داشته باشد.
و  است  ساختمان  حوزة  به  مربوط  شغل   1300 اقتصادى  كارشناسان  گفتة  به 
ركود چندساله باعث شده تا مازاد عرضه و كاهش ظرفيت توليدى كارخانجات را 
شاهد باشيم. دولت يازدهم براى حل مشكل ركود مسكن در ابتداى فعاليت خود 
اقدام به افزايش تسهيالت كرد و بعد از آن از پروژه هايى مانند صندوق مسكن 
يكم رونمايى كرد كه بعد از مدتى سود آن نيز تك رقمى شد. از سوى ديگر رقم 
تسهيالت براى زوجين را افزايش داد و به هر يك نفر مبلغ 60 ميليون تومان 
داده خواهد شد.  براى خريد يك خانه  تومان مى شود،  ميليون  كه جمعا 120 
با اقدامات دولت در اين حوزه شاهد خروج آرام ركود هستيم، اما در مقابل از 

افزايش قيمتى كه در سال جارى اتفاق افتاده، نمى توان چشم پوشى كرد.
قيمت مسكن در تهران بين 200 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع افزايش 
قيمت را تجربه كرده و اين رشد در ديگر كالن شهرهاى كشور بين 100 تا 200 
هزار تومان است. برخى كارشناسان توقف توليد در اين بخش در طول سال هاى 
معتقدند  برخى  مقابل،  در  اما  مى كنند،  عنوان  گرانى  عوامل  از  يكى  را  گذشته 
دولت در طول سال هاى گذشته سياست كاهش تورم را در پيش گرفت و موفق 
از سوى ديگر، برخى مى گويند قيمت مسكن نسبت  شد آن را تك رقمى كند. 

به گذشته واقعى تر شده و دالالن كه باعث اصلى گرانى بودند، از اين بازار خارج 
شدند و اكنون همة معامالت به صورت واقعى انجام مى شود نه صورى. از ديگر 
موضوعاتى كه بايد مدنظر داشت، رونقى است كه به گفتة برخى كارشناسان به 
اين بخش بازگشته و كمى قيمت را افزايش داده است. بااين حال برخى فعاالن 
و  باالست  فعلى كشور  به شرايط  توجه  با  توليد  هزينة  اظهار مى كنند كه  بازار 
دولت مى تواند از معافيت هاى مالى در اين حوزه استفاده كند تا سرمايه گذارى 

كاهش نيابد. 
در طول سال هاى گذشته با وجود ركود در بخش مسكن، شاهد افزايش تعداد 
را  ركود  از  موجبات خروج  هنوز  رونق  اين  اما  بوديم،  در كالن شهرها  معامالت 

به طور قطعى فراهم نكرده است.
آمارها نشان مى دهد در حوزه ساختمان هر 20 ميليون تومان يك شغل را ايجاد 
بى كارى  براى حل  راه  بهترين  اين  اشتغال  فعلى  شرايط  به  توجه  با  و  مى كند 

است. 
يكى ديگر از معضالت بازار مسكن قيمت هاى سليقه اى است كه عنوان مى شود. 
به گفتة كارشناسان، دولت اگر در بحث قيمت گذارى نظارت خود را منسجم تر 

كند، بازار دالالن به كل از مسكن حذف خواهد شد. 

توليد مسكن گران است
دكتر مجتبى بيگدلى، رئيس انجمن انبوه سازان ساختمان، در اين باره به «وخارزم» 
توليد  هزينه هاى  بودن  باال  دليل  به  هزينه هاى ساخت مسكن  اكنون  مى گويد: 

گران تمام مى شود و به تبع آن قيمت مسكن روند صعودى پيدا مى كند.

مسكن
سهراب اكبرى

نيم نگاهى به وضعيت بازار مسكن در سال جارى

كليد حل ركود مسكن 
در دست بخش خصوصى است
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چند سالى است كه مسكن در ركودى عميق به سر مى برد و مسئوالن دولتى 
براى رفع اين معضل دست به اقداماتى زدند كه نشانه هاى آن نمايان شده است. 
مسكن موتور محرك اقتصاد در هر كشورى محسوب مى شود و برخى كشورهايى 
كه به مسكن نيازى ندارند، تقاضاى كاذب ايجاد مى كنند و از تجهيزات اين حوزه 
در بخش هاى ديگر مانند راه سازى بهره مى برند تا اقتصادشان از اين طريق رونق 

داشته باشد.
و  است  ساختمان  حوزة  به  مربوط  شغل   1300 اقتصادى  كارشناسان  گفتة  به 
ركود چندساله باعث شده تا مازاد عرضه و كاهش ظرفيت توليدى كارخانجات را 
شاهد باشيم. دولت يازدهم براى حل مشكل ركود مسكن در ابتداى فعاليت خود 
اقدام به افزايش تسهيالت كرد و بعد از آن از پروژه هايى مانند صندوق مسكن 
يكم رونمايى كرد كه بعد از مدتى سود آن نيز تك رقمى شد. از سوى ديگر رقم 
تسهيالت براى زوجين را افزايش داد و به هر يك نفر مبلغ 60 ميليون تومان 
داده خواهد شد.  براى خريد يك خانه  تومان مى شود،  ميليون  كه جمعا 120 
با اقدامات دولت در اين حوزه شاهد خروج آرام ركود هستيم، اما در مقابل از 

افزايش قيمتى كه در سال جارى اتفاق افتاده، نمى توان چشم پوشى كرد.
قيمت مسكن در تهران بين 200 تا 300 هزار تومان در هر متر مربع افزايش 
قيمت را تجربه كرده و اين رشد در ديگر كالن شهرهاى كشور بين 100 تا 200 
هزار تومان است. برخى كارشناسان توقف توليد در اين بخش در طول سال هاى 
معتقدند  برخى  مقابل،  در  اما  مى كنند،  عنوان  گرانى  عوامل  از  يكى  را  گذشته 
دولت در طول سال هاى گذشته سياست كاهش تورم را در پيش گرفت و موفق 
از سوى ديگر، برخى مى گويند قيمت مسكن نسبت  شد آن را تك رقمى كند. 

به گذشته واقعى تر شده و دالالن كه باعث اصلى گرانى بودند، از اين بازار خارج 
شدند و اكنون همة معامالت به صورت واقعى انجام مى شود نه صورى. از ديگر 
موضوعاتى كه بايد مدنظر داشت، رونقى است كه به گفتة برخى كارشناسان به 
اين بخش بازگشته و كمى قيمت را افزايش داده است. بااين حال برخى فعاالن 
و  باالست  فعلى كشور  به شرايط  توجه  با  توليد  هزينة  اظهار مى كنند كه  بازار 
دولت مى تواند از معافيت هاى مالى در اين حوزه استفاده كند تا سرمايه گذارى 

كاهش نيابد. 
در طول سال هاى گذشته با وجود ركود در بخش مسكن، شاهد افزايش تعداد 
را  ركود  از  موجبات خروج  هنوز  رونق  اين  اما  بوديم،  در كالن شهرها  معامالت 

به طور قطعى فراهم نكرده است.
آمارها نشان مى دهد در حوزه ساختمان هر 20 ميليون تومان يك شغل را ايجاد 
بى كارى  براى حل  راه  بهترين  اين  اشتغال  فعلى  شرايط  به  توجه  با  و  مى كند 

است. 
يكى ديگر از معضالت بازار مسكن قيمت هاى سليقه اى است كه عنوان مى شود. 
به گفتة كارشناسان، دولت اگر در بحث قيمت گذارى نظارت خود را منسجم تر 

كند، بازار دالالن به كل از مسكن حذف خواهد شد. 

توليد مسكن گران است
دكتر مجتبى بيگدلى، رئيس انجمن انبوه سازان ساختمان، در اين باره به «وخارزم» 
توليد  هزينه هاى  بودن  باال  دليل  به  هزينه هاى ساخت مسكن  اكنون  مى گويد: 

گران تمام مى شود و به تبع آن قيمت مسكن روند صعودى پيدا مى كند.

مسكن
سهراب اكبرى

نيم نگاهى به وضعيت بازار مسكن در سال جارى

كليد حل ركود مسكن 
در دست بخش خصوصى است
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مسكن  كرد:  تصريح  آن  گرانى  داليل  و  مسكن  قيمت  افزايش  به  اشاره  با  او 
چند سال در ركود قرار داشت و كسى در اين حوزه سرمايه گذارى نكرد و خانة 
جديدى نسبت به گذشته ساخته نشد. ضمن اين كه تقاضاى موجود در بازار روند 

افزايشى داشت و همين موضوع دليلى بود تا از تعادل بازار فاصله بگيريم.
 ساالنه يك ميليون ازدواج در كشور ثبت مى شود كه اين نياز به غير از بافت 
فرسوده و حاشيه نشينى است، اما تعداد واحدهاى ساخته شده در كشور با اين 

آمار فاصله دارد. 
از سرمايه گذاران  بايد  اين كه دولت  بيان  با  انبوه سازان ساختمان  انجمن  رئيس 
بيشتر حمايت كند، گفت: اكنون ريسك سرمايه گذارى در حوزة مسكن باالست 
و اگر دولت تمهيداتى را در اين زمينه در نظر بگيرد و پول ارزان از طريق شبكة 
بانكى در اختيار آن ها قرار دهد، هم قيمت مسكن كنترل مى شود و هم شرايط 

جذابى را براى سرمايه گذاران جديد فراهم كرده است.
بيگدلى اضافه كرد: زمانى كه نرخ سود بانكى در رقابت با توليد است، نمى توان 
انتظار داشت هزينه هاى توليد پايين بيايد، اما بااين حال شاهد هستيم كه برخى 
بخش  در  توليد مى كنند.  وجود سود كم هم چنان  با  در بخش خصوصى  افراد 
ساختمان نرخ سود تسهيالت و نرخ سود بانكى رابطة مستقيمى با توليد دارد، 
و اگر براى سرمايه گذار سود نداشته باشد، ترجيح مى دهد به جاى توليد مسكن 

پول خود را در شبكة بانكى بگذارد و سود دريافت كند. 
اين كارشناس مسكن ادامه داد: اگر نرخ سود تسهيالت براى سازندگان مسكن 
كاهش يابد و در كنار آن رقم تسهيالت و مدت بازپرداخت وام بيشتر شود، قدرت 

خريد مردم بيشتر خواهد شد و تقاضا خودبه خود تحريك مى شود.
او با بيان اين كه دولت از ظرفيت بخش خصوصى براى پروژه هاى عمرانى مسكن 
پروژه هاى  استفاده كند، تصريح كرد: بخش خصوصى مى تواند مجرى  مى تواند 
دولتى باشد و حتى در بحث پروژه هاى جديد مانند مسكن اجتماعى همكارى 

كند. 
در بخش  دولت  فعاليت  اين كه  به  اشاره  با  انبوه سازان ساختمان  انجمن  رئيس 
خروج از ركود خوب بوده، تصريح كرد: براى حل كامل ركود از بخش مهمى به 
نام مسكن، دولت بايد اهتمام بيشترى داشته باشد. يكى از راه هاى حل معضل 
ركود مى تواند ساخت مسكن در مناطق متوسط و ضعيف شهرها با حمايت دولت 
مانند  نيمه تمام دولتى  پروژه هاى  اتمام  باشد. هم چنين  توسط بخش خصوصى 
مسكن مهر مى تواند توسط بخش خصوصى انجام شود و دولت تنها در اين بخش 

بايد حمايت هاى مالى خود را انجام دهد تا به نتيجه برسد. 
 يكى از مزاياى همكارى دولت و بخش خصوصى در پروژه ها نظارت است، اما 

به طور معمول در اجراهاى دولتى اين موضوع را كمتر شاهد هستيم.
يكى از راه هاى تشويق به سرمايه گذارى در دورة ركود معافيت ها در بخش هاى 
مختلف است. اين معافيت ها باعث مى شود تا هزينه تمام شده نسبت به شرايط 

عادى كاهش يابد و قيمت را در حد تعادل و ثابت نگه دارد.
اين فعال بازار مسكن مى گويد: دولت يازدهم اقداماتى را براى حل مشكل مسكن 
انجام داده، اما ظاهرا نه براى سرمايه گذار جذاب بود و نه براى متقاضى. اگر روية 
دولت در اين زمينه تغيير كند و به مواردى كه پيش تر به آن اشاره شد، توجه 

داشته باشد، عالوه بر حل مشكل مسكن، اشتغال نيز رونق مى يابد.

تحريك تقاضا و سرمايه گذارى
دكتر بيت اهللا ستاريان، كارشناس مسكن، دربارة حل معضل ركود به «وخارزم» 
گفت: مسكن ايران به عنوان يك بخش اقتصادى مهم تعريف شده و شاهد بوديم 
كه با ركود آن، كل اقتصاد از تعادل خارج شد. براى حل ركود مسكن بايد دو 
موضوع پى گيرى شود كه يكى تحريك تقاضا و ديگرى تحريك سرمايه گذارى 

است.
 براى تحريك تقاضا بايد تسهيالت ارزان قيمت با مدت زمان بازپرداخت طوالنى 
در نظر گرفته شود. اكنون مدت بازپرداخت تسهيالت 12 سال است كه طبق 
اصول اقتصادى مى توان آن را به حداقل 20 سال افزايش داد. در اين صورت همة 

افرادى كه مستاجر هستند، تالش خود را براى خانه دار شدن بيشتر مى كنند.
ادامه  و  اشاره كرد  توليد مسكن  براى  اهميت بخش سرمايه گذارى  به  ستاريان 
داد: اگر سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى در بازار مسكن اتفاق نيفتد، ممكن 
قدرت  كاهش  هم چنين  و  قيمت  افزايش  ايجاد  به  منجر  تقاضا  تحريك  است 
خريد خانوارها شود. درنتيجه بايد سرمايه گذارى و توليد مسكن در كنار سياست 

تحريك تقاضا اجرا شود تا بازار به تعادل برسد.
او به ارزيابى وضعيت فعلى بازار مسكن پرداخت و گفت: اكنون نسبت به گذشته 
وضعيت بهترى را در بازار مسكن شاهد هستيم، اما هنوز با تعادل فاصله داريم 

كه به نظر مى رسد در دولت دوازدهم بايد حل وفصل شود. 
او يكى از معضالت امروز بازار مسكن را مسكن مهر و اجراى نادرست اين پروژه 
دانست و افزود: اگر دولت هاى نهم و دهم براى ساخت مسكن ارزان قيمت بافت 
فرسوده را انتخاب مى كردند، هم هزينة كمترى به اقتصاد تحميل مى شد و هم 
اكنون مردم در خانه هاى خود سكونت داشتند. برخى مسكن مهرهاى ساخته شده 
به دليل تعيين مكان نادرست امكان انتقال زيرساخت مانند برق و آب را ندارد و 

همين موضوع باعث مى شود تا مشكالت معيشتى به وجود بيايد.
بافت هاى  به جاى ساخت مسكن مهر همة  اگر  تاكيد كرد:  دانشگاه  استاد  اين 
فرسودة كشور شناسايى مى شدند، هزينة كمترى از طرف دولت پرداخت مى شد 
و بخش خصوصى به طور كامل مى توانست اجراى آن را برعهده بگيرد. زمانى كه 
يك مشكل بزرگ در طول چند سال در اقتصاد يك كشور به وجود مى آيد، نبايد 
توقع حل كوتاه مدت را داشت. به اين دليل كه اقدامات مسكنى دوباره درد را به 

اقتصاد تحميل خواهد كرد.
ستاريان با اشاره به اقدامات دولت يازدهم در حوزة مسكن تصريح كرد: اگر قيمت 
مسكن را از ابتدا تا آخر دولت يازدهم بررسى كنيد، متوجه ثبات قيمت خواهيد 
شد كه همين موضوع دليلى است تا متقاضيان واقعى وارد بازار شوند و افرادى 
كه قصد ايجاد بازاريابى كاذب دارند و نقش دالل را ايفا مى كنند، نتوانند به اين 

بازار ورود كنند. 
او با اشاره به اولويت وزارت راه و شهرسازى در دولت دوازدهم تاكيد كرد: حل 
معضل ركود و هم چنين تشويق به سرمايه گذارى از مهم ترين اولويت هاى وزارت 

راه و شهرسازى در دولت دوازدهم است.

(سهامى  خوارزمى  سرمايه گذارى  گروه  شركت هاى  مديران  همايش  نهمين 
عام) با هدف پايش برنامه راهبردى 7 ساله گروه سرمايه گذارى خوارزمى در 

روزهاى 24 تا 26 امرداد ماه سال جارى در شهر اروميه برگزار مى شود.
 اين همايش كه به ميزبانى شركت توسعه معادن صدر جهان برگزار مى شود، 
شركت  ستادى  مديران  و  معاونان  مديره،  هيات  اعضاى  مديرعامل،  حضور  با 

سرمايه گذارى خوارزمى به همراه مديران عامل و اعضاى هيات مديره  شركت هاى 
وابسته به گروه سرمايه گذارى خوارزمى در هتل آناى اروميه تشكيل خواهد شد.

الزم به يادآورى است تاكنون شهرهاى شيراز (دو بار)، مشهد، تبريز(دو بار)، 
كرمانشاه، كرمان و اصفهان طى ساليان مختلف ميزبان همايش مديران گروه 

سرمايه گذارى خوارزمى بوده اند.

نهمين همايش مديران گروه سرمايه گذارى خوارزمى در اروميه برگزار مى شود
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مقاله
دكتر حجت اله صيدى

عضو هيئت علمى دانشگاه و مديرعامل 
شركت سرمايه گذارى خوارزمى

از ميان اصالحات اقتصادى كشور در دهه هاى اخير، خصوصى سازى از مواردى 
برنامه ها،  از  كه  يافت  مى توان  را  يا صاحب نظرى  مسئول  مقام  كمتر  كه  است 
كرده  تاييد  را  آن  سرعت  و  روند  يا  كرده،  رضايت  اظهار  آن  نتايج  و  عملكرد 
آن  از  اقتصادى  فعاالن  و  صاحب نظران  مسئوالن،  سياست گذاران،  اغلب  باشد. 
در  ايران  اقتصاد  معطل ماندة  اما  حياتى  امور  مهم ترين  از  يكى  زيرا  گله مندند، 
دهه هاى اخير است كه دولت ها به دليل پيچيدگى و دشوارى آن، على رغم تمايل 
قلبى و وعده ها، يا گامى جدى در اين خصوص برنداشته، يا كوشش هايى پراكنده 
داشته اند كه حتى گاه حتى در مسيرى مناسب نبوده و آنان را از مقصد دورتر 
كرده و ازقضا سركنگبين صفرا فزوده و روغن بادام خشكى نموده است. اكنون، 
در آستانة آغاز دورة دوازدهم دولت نيز شعارهايى جدى، به ويژه از سوى شخص 
رئيس جمهور منتخب محترم، مبنى بر عزم جدى دولت براى خصوصى سازى 
طرح مى شود كه ضرورت پرداختن به ظرايف آن،  به گونه اى كه اين بار تالش هايى 

پربار و منجر به دستاوردهايى قابل توجه را داشته باشد، رخ مى نمايد.
   خصوصى سازى به سه دليل استوار، ضرورت حياتى اقتصاد و محيط كسب وكار 
امروز ايران است. دليل نخست آن كه نقش بى بديل اين امر براى رشد اقتصادى 
و توسعه، بارها در جهان، هم در نظريه هاى اقتصادى و هم در عمل ثابت شده 
است. عالوه بر آن چه در پژوهش ها و ادبيات اقتصادى جهان آمده، تجارب 50 
آلمان در قرن  انگلستان، فرانسه و  اقتصادهاى پيشرفته اى مانند  از  سال اخير، 
پيشين گرفته تا كشورهاى رو به رشدى مانند تركيه، كره جنوبى، مجارستان و 
برخى ديگر از كشورهاى استقالل يافتة اروپاى شرقى نيز نشان مى دهد كه يكى 
از الزامات دست يابى به رشد اقتصادى پايدار، خصوصى سازى است. دليل دوم، 
به رسميت شناختن بخش خصوصى به گونه اى روشن در متن اصل 44 قانون 
اصل  كلى  سياست هاى  انكارناپذيرش،  اهميت  دليل  به  كه  است  ايران  اساسى 
مزبور در دهة 80 خورشيدى از سوى مقام معظم رهبرى ابالغ و سپس تبديل به 
قانونى صريح در مجلس شوراى اسالمى گشت و از اين روى الزام اجرايى دارد. 

و دليل واپسين نيز حركت به سوى اقتصاد مردم نهاد است كه بر اساس ابالغ 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفت و در 

دولت دوازدهم نيز بايد به طور شايسته اى به آن پرداخته شود. 
مستعجل  «دولت  عنوان  با  نوشته اى  در  پيش  چندى  سطور  اين  نويسندة     
در  بتواند  دوازدهم  دولت  اگر  كه  كرد  تاكيد  نكته  براين  محدوديت»  نظرية  و 
موفق  به غايت  دولتى  برساند،  سامان  به  را  مهم  امر  چهار  رو  پيش  سال  چهار 
به شمار خواهد آمد كه يكى از آن چهار مورد، اصالح ساختار مالكيت بنگاه ها 
دولت  روى  پيش  مسائل  دشوارترين  از  يكى  البته  كه  است،  و خصوصى سازى 
كه  كنيم  تصور  است  كافى  دشوارى،  اين  شدن  ملموس تر  براى  بود.  خواهد 
دولت  بزرگ  موفقيت  كه  است  برجام  مانند  جهات  بسيارى  از  خصوصى سازى 
فضاى كسب وكار،  بر  آثارى مستقيم  برجام  مانند  نتيجه،  منظر  از  بود.  يازدهم 
منظر  از  و  دارد  اقتصادى  پايدار  رشد  به سوى  كشور  و حركت  مردم  معيشت 
نياز  كه  است  جامع  و  پيچيده  چندبعدى،  حركتى  برجام  همانند  نيز،  فرايند 
به هماهنگى تمامى اركان كشور و پشتيبانى و مشاركت آنان دارد تا بتواند به 
نتيجه اى رضايت بخش منجر شود، اگرچه بار اصلى اين حركت هم چنان بايد بر 

دوش دولت باشد و البته خواهد بود.
   پيش نياز حركت در راستاى خصوصى سازى، ارائة تعريفى عملياتى براى آن 
و تفاهم جمعى بر سر اين تعريف و تبيين است كه بدون آن احتمال انحراف 
از مسير و بروز نتايجى نامطلوب دور از انتظار نخواهد بود، زيرا اين مفهوم نيز 
مانند بسيارى از مفاهيم تخصصى ديگر، محل تفسير و تعبير فراوان دارد. اگر 
به مدل هاى خصوصى سازى در گوشه و كنار جهان نيز توجه شود، مى توان اين 
پراكندگى و تفاوت تعريف ها را به خوبى مشاهده كرد. درحالى كه در يك كشور 
در  واگذار شده،  اهالى يك صنف  و  گروه هاى سهام دار  و  خانواده ها  به  بنگاه ها 
كشورى ديگر، از طريق تبديل شركت ها به سهامى عام و واگذارى آن به عموم 
است. درستى  موفقيت طى شده  با  انبوه، مسير خصوصى سازى  سرمايه گذاران 

سركنگبين 
خصوصى سازى
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از اين مدل ها بستگى به ميزان فراهم بودن  هركدام 
زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى آن 
دارد. اگرچه تبيين هركدام از زمينه ها و ساختارهاى 
به  اما  نوشتارى ديگر است،  نيازمند  پيش گفته، خود 
به ساختارهاى  توجه  با  ادعا كرد كه  اجمال مى توان 
براى  مدل  مناسب ترين  ايران،  اجتماعى  و  اقتصادى 
تاريخ  در  اگر  است.  خصوصى سازى، «عمومى سازى» 
كسب وكار در دنيا درنگ شود، به نظر مى آيد كه يكى 
از بزرگ ترين اختراع هاى بشر، در كنار برق و تلفن و 
هواپيما، شركت سهامى عام بوده است. جايى كه جمع 
هم  متوسط،  و  كوچك  سرمايه هاى  از  انبوهى  شدن 
امكان مانور و رشد بيشترى را به شركت مى دهد و هم 

به دليل عدم وابستگى به يك فرد، خانواده يا گروه، ريسك عدم تداوم فعاليت را به 
دليل درگذشت يا خروج يك يا چند مالك به شدت كاهش مى دهد و هم به دليل 

مشاركت فراگير افراد در تصميم گيرى، ادارة بهينة بنگاه را تضمين مى كند. 
   براى اصالح بهينة ساختار مالكيت بنگاه ها در كشور، عمومى سازى از طريق 
ترويج تاسيس شركت هاى سهامى عام واقعى مناسب ترين گزينه به نظر مى آيد 
و اين حتى در بين شركت هاى سهامى عام كنونى كشور نيز قابل مشاهده است. 
شواهد بسيارى را در بين شركت هاى ايرانى مى توان يافت كه به دليل وابستگى 
اكثريت سهام يك شركت به يك موسسه، بنگاه يا هلدينگ، تمامى برنامه هاى 
شركت در اثر جابه جايى مدير هلدينگ يا تغيير سياست هاى او، دچار تغيير كامل 
شده و هر چند ماه يك بار، روزى از نو و سياستى از نو مطرح گرديده و شركت ها 
معدود  درخصوص  اما  است.  ساخته  مواجه  مناسب  پيشرفت  عدم  چالش  با  را 
دارند،  مشاركت  تصميم گيرى  در  سهام داران  از  بيشترى  تعداد  كه  شركت هايى 
عقل جمعى در سياست گذارى و ادارة شركت آن را به  مراتب باالترى از موفقيت 
رهنمون ساخته است. پژوهش ها نشان مى دهد كه يكى از داليل مهم اين كه بيش 

از سه چهارم موفق ترين شركت هاى جهان، شركت هاى تاسيس يافته و فعال در 
كشورهاى توسعه يافته و پيشرفته هستند، ساختار مالكيت آنان است. به تعبير 
يكى از صاحب نظران مديريت و كسب وكار - پيتر دراكر - فعاليت سرمايه دارى 
در قالب مالكيت سوسياليستى است كه موجب رونق اين شركت ها شده است و 
البته بديهى است كه اين مدل با طرحى مانند سهام عدالت تفاوت اساسى دارد. 
زيرا در طرح سهام عدالت، اعطاى گواهى سهام به كثيرى از شهروندان به عنوان 
اعانه مدنظر قرار گرفت، اما در مدل مالكيت عمومى اساسا بحث سرمايه گذارى 
نهادى و سرمايه گذاران انبوه مطرح است و اين همان ساختار مالكيتى است كه در 
كشورهاى يادشده بيشترين درصد را دارد و آن مالكيت صندوق هاى سرمايه گذارى، 
به عنوان  افراد  و  نهادى  به عنوان سرمايه گذاران  آتيه  تامين  و  بيمه  بازنشستگى، 
سرمايه گذاران حقيقى است و نه افراد عادى غيرسرمايه گذار. اين موضوع در كشور 
ناكارآمدى هايى كه در واگذارى هاى بنگاه ها صورت  ما، براى جبران اشتباه ها و 
گرفته، مى تواند نسخه اى شفابخش تلقى شود. براى اصالح ساختار مالكيت، سلب 
اختيارى يا قهرى تملك از يك مالك حقيقى يا حقوقى و سپردن آن به مالكى 
ديگر به صورت يك جا، از پراشتباه ترين سياست ها به شمار مى آيد كه به جاى 
خواهد  تحميل  كشور  به  را  هنگفتى  هزينه هاى  موفقيت، 
بازار سرمايه مى تواند تبديل  از ظرفيت هاى  كرد. استفاده 
بنگاه هاى بزرگ و متوسط به نهادهاى مردمى و فراگير را از 
طريق شركت سهامى عام واقعى - تاكيد مى شود: سهامى 
براى  موفقيت  قرين  و حركتى  - تضمين كند  واقعى  عام 
بدين منظور  آيد.  به شمار  اقتصاد  خصوصى سازى و رشد 
تام دارد كه همانند  بازار سرمايه ضرورتى  به  توجه كافى 
بايد  كه  آن گونه  نيز  يازدهم  دولت  در  پيشين،  دولت هاى 
و شايد، در مركز توجه قرار نگرفت. اگر سياست گذاران و 
مجريان عالى كشور عنايت به ظرفيت ها و توانمندى هاى 
بازار سرمايه داشته باشند، درخواهند يافت كه هموارترين 
دشوارى اش،  تمام  با  خصوصى سازى  مسير  كوتاه ترين  و 
بازار سرمايه است كه بايد براى توسعة آن كوشيد. خطاى 
شتاب زدگى  دهد،  رخ  مى تواند  مسير  اين  در  كه  ديگرى 
است. انتظار به ثمر رسيدن طرح خصوصى سازى در يكى 
دو سال، انتظارى به دور از منطق و واقع گرايى است. اگر 
بنگاه ها با شتاب از مالكان فعلى به يكى دو مالك ديگر منتقل شوند، با يك تغيير 
دولت يا سياست، دوباره همان بنگاه به مالك قبلى يا ديگرى انتقال خواهد يافت، 
بدون اين كه ارزشى در اين ميان خلق شده باشد. از اين منظر، باز بازار سرمايه 

است كه انتقال تدريجى و نهادى مالكيت را ميسر مى كند.
مانند  كه  است  بزرگى  جراحى  خود  عمومى سازى،  اين كه  ديگر  مهم  نكته     
برجام نياز به تفاهمى فراگير در تمامى سطوح كشور دارد، از عالى ترين سطوح 
تصميم گيرى در كشور و قواى سه گانه گرفته تا ساير نهادهاى رسمى و غيررسمى، 
كه نه تنها حمايت آنان، بلكه مشاركت فعالشان ضرورت تام دارد تا اهداف برنامة 
به  در مسير دست يابى  و حركت  اجراى خصوصى سازى  از طريق  توسعة كشور 
است،  مقاومتى  اقتصاد  مدل  تاكيد  مورد  ويژگى هاى  از  كه  مردم نهاد  اقتصادى 
در  كامل،  هماهنگى  و  آهنين  اراده اى  دقيق،  برنامه اى  از  برخوردارى  با  بتواند 
ناكام در  باز شاهد حركتى  به تحقق برسد. وگرنه  تا پنج سال،  بازه اى بين سه 

مسير خصوصى سازى خواهيم بود.
* برگرفته از روزنامه «شرق»؛ مورخه 14 تيرماه 96- صفحه 5

ساختار  بهينة  اصالح  براى 
كشور،  در  بنگاه ها  مالكيت 

ترويج  طريق  از  عمومى سازى 
سهامى  شركت هاى  تاسيس 

به  گزينه  مناسب ترين  واقعى  عام 
بين  در  حتى  اين  و  مى آيد  نظر 

كنونى  عام  سهامى  شركت هاى 
است مشاهده  قابل  نيز  كشور 
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بانكدارى

نسيم بنايى

مرورى بر بزرگ ترين بحران هاى بانكى و راه كارهايى براى حل بحران

سونامى مالى در بانك ها
صف كشيده بودند پشت در بانك ها؛ عده اى ديگر هم حساب هاى خود را 
خالى مى كردند. خيلى وقت نيست كه شايعه هايى در زمينة ورشكستگى 
نگران،  مردِم  افتاده.  زبان ها  سر  بر  ديگر  بانك  چند  و  پارسيان  بانك 
واكنشى جز اين نمى توانند نشان بدهند. آن ها به محض اين كه احساس 
كنند زمزمة بحران بانكى در كشور مى آيد، در نخستين اقدام حساب هاى 
بانكى خود را خالى مى كنند. جدا از اين شايعه هايى كه در زمينة بحران هاى 
بانكى به هر دليل سياسى يا غيرسياسى در كشور بر سر زبان مى اندازند، 
هميشه بايد در زمينة بانك ها گوش به زنگ بود. زمانى  كه در سال 2008 
ناگهان جهان با بحران بزرگ اقتصادى روبه رو شد، بخش اصلِى ماجرا 
به بانك هاى سرمايه گذارى مربوط مى شد كه غرق شده  بودند. وام هايى 
بازپرداخت  توان  و سرمايه گذاران  كردند  پرداخت  به سرمايه گذاران  را 
وام ها را نداشتند. اين ماجرا درنهايت به يك بحران اقتصادى بزرگ در 
اقتصاد بسيارى  آن هنوز قد خميدة  از  تبديل شد؛ بحرانى كه پس  دنيا 
از كشورها راست نشده  است. واقعيت اين است كه بانك ها هميشه در 
معرض خطرات مختلف قرار دارند. خطر اعتبارى (وام ها و ديگر دارايى ها 
از  بيش  (برداشت ها  نقدينگى  خطر  باشند)،  داشته   نامطلوب  عملكردى 
بودجة موجود باشد) و خطر نرخ بهره (افزايش نرخ بهره، ارزش اوراق 

را كاهش بدهد و بانك ها را وادار كند بيشتر براى سپرده ها پرداخت كنند 
و وام هاى كمترى دريافت كنند)؛ اين ها ازجمله مهم ترين خطراتى است 
براى  بزرگ  بحرانى  به  ناگهان  مى تواند  و  مى كند  تهديد  را  بانك ها  كه 
نيستند.  جديدى  اقتصادى  پديدة  بانكى،  بحران هاى  شود.  تبديل  آن ها 
بانك ها  به هرحال  نيستند.  هم  مالى  بحران  اصلِى  عامل  تنها  آن ها  البته 
مى توانند با عملكرد ناقص خود اقتصاد يك كشور را به زمين بزنند. اين 
اما  داد،  رخ  آمريكا  متحدة  اياالت  در   1933 سال  در  كه  است  اتفاقى 
اين  آمريكا،  رئيس جمهورى وقت  روزولت  فرانكلين  اقدامات خالقانة  با 
را  آمريكايى  و سرماية  انجاميد  بانكى  نظام  اصالح  به  درنهايت  بحران 
حفظ كرد. مشابه اين اتفاقات در كشورهاى بسيارى رخ داده و هر كدام 
راه كارى براى حل آن در پيش گرفته اند. اما راه كارى كه آمريكايى ها در 
منحصربه فرد  راه كارى  گرفتند،  پيش  در  خود  بانكِى  بزرگ  بحران  قبال 
بانك ها  ثبات  عدم  مورد  در  نگرانى ها  هنوز  كه  شرايطى  در  آن ها  بود. 
برطرف نشده  بود، سپرده گذارى مى كردند تا جايى  كه رسانه ها مى گفتند 
سپرده گذارى به يك اقدام ميهن پرستانه تبديل شده  است. اين رويداد 
نشان داد كه بحران هاى بزرگ بانكى به ابتكارات و خالقيت هاى مردِم 

معمولى نياز دارد تا برطرف شود. 
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تعطيالت بانكى
چند روز بعد از آغاز رياست جمهورى فرانكلين روزولت بود كه اياالت متحدة آمريكا 
در يك بحران بزرگ بانكى گرفتار شد. در روز سوم مارس 1933، كالرنس مارتين، 
حكمران واشنگتن، تمامى بانك هاى ايالتى در واشنگتن را تعطيل كرد. او «تعطيالت 
اين  ايالتى،  حكمران هاى  ديگر  كمك  به  كرد  تالش  و سپس  كرد  اعالم  بانكى» 
بانكى  نظام  كه  بود  اين  واقعيت  كند.  اجرا  فدرالى  به صورت  را  بانكى  تعطيالت 
نمى توانست هم قدم با برداشت هايى كه به خاطر نگرانى مردم صورت مى گرفت، پيش 
برود. مردم نگران هر روز حساب هاى بانكى خود را خالى مى كردند و به اين ترتيب 
البته  بانك ها نمى توانستند پول الزم براى سپرده گذاران متقاضى را فراهم كنند. 

مارتين موفق نشد همة بانك هاى ايالتى را وادار به تعطيلى كند. 
تعطيالِت سه روزة آقاى مارتين، بيش از اندازه طول كشيد؛ قرار بود تعطيالت از 
ششم مارس تا نهم مارس باشد، اما عمال تا 13مارس طول كشيد. اين يك دورة 
بحران و ركود اقتصادى محسوب مى شد؛ كسى نمى توانست به شكل كارايى از 
پولى كه به دست مى آورد، استفاده كند. خريد كاالها نيز با مشكالت بزرگى همراه 
شد. تاكتيك هايى كه افراِد ساكن سياتل در اين دوران براى نجات خود در پيش 
گرفتند، نشان مى دهد مردم اياالت متحدة آمريكا به عنوان يك ملت متحد چطور 
فشارهاى تعطيلى بانكى را تحمل كردند و با استفاده از چك و هم چنين كارت 
اعتبارى به جاى ارِز نقد، بحران مالى را پشت سر گذاشتند. آن ها نشان دادند كه 
بحران هاى مالى به خالقيت مردم عادى نياز دارد. در آمريكا اقداماتى كه دولت 
روزولت و كنگرة آمريكا در آن زمان براى مديريت بحران بانكى سال 1933 انجام 

دادند و موفق شدند سرماية آمريكايى را حفظ كنند، 
مورد توجه همگان قرار گرفت. اقدامات آن ها حتى در 
نيز مورد توجه قرار گرفت و اساسى  نقاط دنيا  ساير 
را براى برخورد دولت ها در برابر بحران هاى بانكى در 

سال هاى بعد فراهم كرد. 
بانك هاى آمريكايى در سال 1933 وضعيتى نامطمئن 
داشتند. ترس ها و نگرانى ها به شكل گسترده اى مانع 
همه  درواقع  مى شد.  اقتصادى  فعاليت هاى  انجام 
پول و سرمايه هايشان يك شبه  تمام  بودند كه  نگران 
بانك هاى  پاية  بر  آمريكا  در  بانكى  نظام  برود.  باد  بر 
محلى كوچك بود و اين بانك ها بيشتر در برابر بحران 
دست وپاى  ايالتى  قوانين  درواقع  بودند.  آسيب پذير 
اين بانك هاى محلى را مى بست و مانع توسعة آن ها 
مى شد. درنتيجه آن ها در برابر عدم توانايى مشتريان 
در بازپرداخت وام ها در سال 1929 كامال آسيب پذير 

شدند. درواقع بانك ها به شدت به پول نياز داشتند تا بتوانند پاسخ گوى مشتريانى 
باشند كه مى خواستند پولشان را برداشت كنند، اما آن ها نتوانستند و درنهايت 

كار به تعطيلى بانك ها كشيده  شد. 

وقتى فساد، جرقة بحران را روشن مى كند
به دنبال اين اتفاقات در سال 1929، مردم اعتماد خود را به نظام مديريت مالى 
در آمريكا از دست دادند. در سال 1930 بانك اياالت متحده در نيويورك سيتى 
به بيش  را قفل كرد كه متعلق  تعطيل شد و 286ميليون دالر سرماية مردمى 
بانك  اصلى  مقامات  از  نفر  دو  از  مشكل  بود.  معمولى  مردم  از  نفر  از 400هزار 
شروع شد؛ برنارد ماركوس و سول سينگر سهام بانك خودشان را با بودجة بانكى 
بپردازند.  بيشترى  وام هاى  بتوانند  و  ببرند  باال  را  قيمت ها  تا  كردند  خريدارى 
آن ها هم چنين مى خواستند از دارايى هاى بانك براى قراردادهاى معاملة مسكن 
بحران  و  شد  فريز  مسكن،  بخش  در  آن ها  دارايى هاى  كنند.  استفاده  خودشان 
رفته رفته خودش را نشان داد. ماركوس و سينگر اعالم كردند كه راه كارى براى 
حل بحران دارند، اما در عمل راه حلى نداشتند و تنها به فعاليت هاى غيرقانونى 
خود ادامه مى دادند. درنهايت نيز هر دو روانة زندان شدند. اما اين مسئله جرقة 

ترس و نگرانى بيشترى را زد. سوزان ايستبروك در كتاب خودش با عنوان «بحران 
بانكى 1933» مى نويسد: «تعطيلى بانك هاى اياالت متحده نشان مى دهد تركيبى 
از مديريت ضعيف و دولت ترسو مى تواند بحرانى بزرگ در اقتصادها ايجاد كند.» 
از سال 1930 كه اين اتفاق افتاد، تا سه سال بعد، بانك ها به طور مستمر با چنين 
مشكالتى روبه رو مى شدند. درواقع به دنبال يكى، صدها بانك ديگر در بحران غرق 
مى شدند. به اين ترتيب تا سوم مارس 1933 دقيقا 5 هزار و 504 بانك در آمريكا 
كه سپرده اى معادل 3،432،000،000 دالر داشتند، درهاى خود را به روى ملت 

بستند. برخى از آن ها موقتى و برخى هم براى هميشه تعطيل شدند. 

رئيس جمهورى كه اقتصاد آمريكا را نجات داد
روزولت در طول تعطيلى بانك ها هر نوع فعاليت بانكى را ممنوع اعالم كرد. دولت 
او بالفاصله برنامه ريزى براى حل بحران بانكى را بعد از آغاز تعطيالت بانكى، شروع 
كرد. ارز كاغذى نخستين راه كار موقت براى كمبود پول نقد بود. اين ارزهاى كاغذى 
خيلى زود چاپ و دست به دست شدند. روزنامة سياتل به سرعت اين خبر را منتشر 
و اعالم كرد كه بانك ها تضمين كرده اند اين ارزهاى كاغذى را مى پذيرند. روزولت 
جسارتى به خرج داد كه رئيس جمهورى پيش از او به خرج نداده  بود و با حركت 
مبتكرانة خود اصالحاتى را در نظام بانكى آمريكا ايجاد كرد كه درنهايت سرماية 
آمريكا را حفظ كرد. باالخره بانك ها در روز چهاردهم مارس باز شدند و بالفاصله 
در همان روز نخست، 20ميليون دالر سرمايه به صورت سپرده روانة بانك ها شد. 
هرچند هنوز هم نگرانى هايى دربارة برداشت هاى ناگهانى بود، اما به نظر مى رسيد 
نظام بانكى به شكلى اصالح  شده كه اين مشكالت برطرف 
از حساب هاى  زيادى  برداشت  نيز  مردم  درنتيجه  شده اند. 
روزنامة  مارس  شانزدهم  روز  در  باالخره  نداشتند.  خود 
سياتل اعالم كرد بانك ها بدون محدوديت به مشتريان خود 
به ثبات دست  خدمت رسانى مى كنند و تقريبا همة آن ها 
يافته اند و درنتيجه جاى ترس و نگرانى نيست. حاال ديگر 
تبديل  ميهن پرستانه  امر  يك  به  بانك ها  در  سپرده گذارى 
شده  بود. درواقع مردم نشان مى دادند كه به دولت روزولت 
در  هم چنان  خود  بقاى  به خاطر  درنتيجه  و  دارند  اعتماد 
اين بانك ها سپرده گذارى مى كردند. روزنامة سياتل با افراد 
بسيارى مصاحبه كرده  بود كه هنوز به ثبات بانك ها مشكوك 
اما تنها به خاطر همين احساسات و هيجانات، پول  بودند، 
خود را برداشت نمى كردند و حتى اگر پولى داشتند، دوباره 
بانك رفته و  به  از مشتريان  سپرده گذارى مى كردند. يكى 
تقاضا كرده  بود پولش را برداشت كند، بانك دار با لبخند پول 
او را تحويل داده  بود. اين مشترى بعدا در مصاحبه با سياتل گفته  بود تنها قصد 

داشته بانك را امتحان كند و به پول نيازى نداشته  است. 

اين جا ميهن پرستى، ملت را از بحران مى رهاند
نظير  بحرانى  شرايط  در  افراد  وقتى  مى دهد  نشان  داشت،  سياتل  كه  تجربه اى 
شرايط  مى توانند  باشند،  داشته   مطلوب  و  خوب  رفتارى  بانكى،  بحران  همين 
دقيقا همين  آمريكا  تبديل كنند. مردم  براى خود  به يك فرصت  را  تهديدآميز 
كار را كردند؛ آن ها نه تنها سرماية خود را از دست ندادند، بلكه سرماية ملى شان 
را نيز حفظ كردند. در آمريكا، در عرض يك ماه بعد از گشايش دوبارة بانك ها، 
برداشت ها به حداقل رسيد و سپرده ها از برداشت ها پيشى گرفت. براى مثال در 
آن زمان، فدرال رزرو 18ميليون دالر به هر يك از اعضاى بانك مى داد، درحالى كه 
27ميليون دالر دريافت مى كرد. رفته رفته ترس و نگرانى ها به كلى از ميان رفت و 
پول و سرمايه در كشور به گردش درآمد. بسيارى از بحران هاى بانكى كه در دنيا 
رخ مى دهند، مشابه همين بحران بانكى در آمريكا هستند و با همين راه حل ساده 
اقدامات وطن پرستانه اى  قابل حل اند. كافى است مردم به دولت اعتماد كنند و 

مانند آمريكايى ها داشته  باشند. 

نشان  داشت،  سياتل  كه  تجربه اى 
بحران  شرايط  در  افراد  وقتى  مى دهد 

مطلوب  و  خوب  رفتارى  بانكى، 
شرايط  مى توانند  باشند،  داشته  

براى  فرصت  يك  به  را  تهديدآميز 
دقيقا  آمريكا  مردم  كنند.  تبديل  خود 

نه تنها  آن ها  كردند؛  را  كار  همين 
بلكه  ندادند،  دست  از  را  خود  سرماية 
كردند حفظ  نيز  را  ملى شان  سرماية 
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گپ
نرگس فرجى 

هنوز  ايران  كسب وكارهاى  از  بسيارى  براى  بازار  تحقيقات  مبحث 
روش  با  هم چنان  كسب وكارهايى  چنين  و  ندارد  كاربردى  جنبة 
سنتى فعاليت مى كنند. به نظرتان چرا اين رويكرد در بازار داخلى 

وجود دارد؟
كسب وكارها از دو جنبه بايد روند حركتى خود را مورد عارضه يابى قرار دهند. 
يك: بازار يا فروش؛ در اين حالت آن ها بايد روند فروش خود را در يك مدت 
زمانى مشخص كنند. كسب وكارها با تحقيقات بازار به راحتى سه فاز تشخيص، 
تجويز، درمان را براى طى كردن مسير راحت تر طى خواهند كرد. كسب وكارها 
شايد  باشند.  آن  درمان  پى  در  بعد  و  تشخيص  را  مشكلشان  بايد  ابتدا  در 
دو:  باشد.  و...  قيمت گذارى  نحوة  توزيع،  تبليغات،  بسته بندى،  مشكل آن ها در 
حال  دارند.  بازار  تحقيقات  به  نياز  جديد  فعاليت  راه اندازى  براى  كسب وكارها 
دربارة اين كه چرا كسب وكارها توجه ويژه اى به تحقيقات بازار ندارد، بايد بگويم: 
بازاريابى ايران در گذر از مرحلة سنتى به مدرن است. همين روند باعث شده 
كه بسيارى از صاحبان كسب وكارها هم چنان به تجربيات خود اعتماد كرده و 
و مدرن مى شود،  تغيير كرده  بازاريابى  وقتى  نكنند.  بازار  تحقيقات  به  توجهى 
ديگر روش هاى سنتى جواب گو نيستند. روند سنتى باعث ايجاد نگاه تك بعدى 
بازار  تحقيقات  كه  گزارشى  طبق  توصيفات،  اين  تمام  با  اما  مى شود.  بازار  به 
به 75ميليون  نزديك  ايرانى  كرده، كسب وكارهاى  اعالم  در سال گذشته  اروپا 
موضوع  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  بنابراين  كرده اند.  بازار  تحقيقات  دالر صرف 
آن ها  و  كرده  پيدا  پررنگ تر  نقشى  ايرانى  كسب وكارهاى  براى  بازار  تحقيقات 
ديگر اين موضوع را مهم و الزم تلقى كنند. كسب وكارهاى ايرانى به اين نتيجه 
رسيده اند كه با اجرا نكردن تحقيقات بازار فرصت هاى زيادى را از دست خواهند 

داد و قدرت ريسكشان باالتر مى رود، و در صورت انجام تحقيقات بازار به راحتى 
تمامى  حاضر  حال  در  بنابراين  كنند.  برابر  چندين  را  سرمايه شان  مى توانند 
شركت هاى بزرگ ايرانى يا واحد تحقيقات بازار را درونى اجرا مى كنند، يا آن را 

به شركت هاى تخصصى بيرون سازمان مى سپارند. 
درون سازمانى  را  بازار  تحقيقات  بايد  كسب وكارها  آيا  نظرتان  به 

اجرايى كنند يا برون سازمانى؟
 اگر كسب وكارها بتوانند تحقيقات بازار را درون و برون سازمانشان موازى هم 
اجرايى كنند، اتفاق خوبى رخ خواهد داد. چون اجراى درون سازمانى تحقيقات 
بازار باعث شكل گيرى نگاه قالبى مى شود. سازمان ها وقتى محصولى را به بازار 
مى دهند، خواه ناخواه به آن نگاه مثبتى دارند و جنبة منفى آن را به ندرت رصد 
مى كنند. اما نگاه برون سازمانى فارغ از رصد بازار سوگيرى منصفانه ترى مى تواند 
داشته باشد و با قرار گرفتن در فضاى خنثى راحت تر مى توان دربارة وضعيت 
دنيا  بزرگ  كسب وكارهاى  از  بسيارى  البته  كرد.  تصميم گيرى  محصول  آيندة 
بازار را برون سازمانى اجرايى مى كنند. در نظر داشته  در حال حاضر تحقيقات 
درون سازمانى  به صورت  را  بازار  تحقيقات  واحد  باشيد، چنين كسب وكارهايى 
هم دارند، اما اين واحدها بيشتر نقش نظارتى دارند، يعنى چندين متخصص در 
كسب وكار حضور دارند كه وظيفة آن ها هماهنگى تحقيقات بازار صورت گرفته 
بايد درون سازمانشان دپارتمان  نيز حتما  ايرانى  بنابراين كسب وكارهاى  است. 
نتايج  برون سازمانى  شركت هاى  همكارى  با  و  باشند  داشته  را  بازار  تحقيقات 
باكيفيت ترى را به دست بياورند. برون سپارى تحقيقات بازار از لحاظ هزينه اى 

نيز براى كسب وكارها به صرفه تر است. 
در تحقيقات بازار دو روش تحقيقات كيفى و تحقيقات كمى مطرح 

تحقيقات بازار نياز نيست، 
الزام است

رصد بازار و حركت دقيق در آن، دغدغة مهمى براى تمامى كسب وكارها 
محسوب مى شود؛ دغدغه اى كه تحقيقات بازار در رفع آن تاثير زيادى 
دارد. تحقيقات بازار به نقشة راهى مى ماند كه كسب وكارها بر اساس آن 
مبحث  اين  اما  كنند.  را مشخص  به راحتى مى توانند مسير حركتى خود 
مهم هنوز آن طور كه بايد و شايد، در بازار ايران جدى گرفته نمى شود 

و كسب وكارهايى هستند كه در اين زمينه هم چنان به روش كامال سنتى 
پيامدهاى  و  بازار  تحقيقات  ابعاد مختلف  تا  آن شديم  بر  مى كنند.  عمل 
مثبت به كارگيرى آن را با دكتر امين اسداللهى، مدرس و مشاور بازاريابى 
و تحقيقات بازار مورد بررسى قرار دهيم. اسداللهى در اين باره به سواالت 

مختلفى پاسخ داده كه در ادامه مى خوانيد. 

گفت وگو با دكتر امين اسد اللهى، مدرس و مشاور بازاريابى
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كمك  ايرانى  كسب وكارهاى  به  روش  كدام  نظرتان  به  مى شود، 
بيشترى خواهد كرد؟ 

هيچ كسب وكارى نبايد يك سرى اعداد و ارقام را بدون چرايى و چگونگى در نظر 
بگيرد و بايد تحقيقات كمى و كيفى را در كنار هم سنجيد. چون صرفا با ارائة 
يك سرى اعداد و ارقام كار تحقيقات بازار به پايان نمى رسد. اعداد و ارقام حتما 
بايد به همراه ماركت پلن به كسب وكار ارائه شود. به طور كلى نبايد اعداد و ارقام 
به كارفرما ارائه كرد، چون هم مرحلة اجرا پيچيده و هم سنجش ميزان اعتبار 
سخت مى شود. بهترين حالت اين است كه شركت تحقيقات بازار بعد از انجام 
كار، داده ها را به زبان ارائة راه كار دربياورد. بايد داده ها به صورت متنى و در قالب 
براى مثال چندى پيش رستورانى تصميم  ارائه شود.  تحليل ها به كسب وكارها 
داشت ساالدهاى جديدى را به منوى خود اضافه كند. به اين كسب وكار پيشنهاد 
انجام تحقيقات بازار داده شد، طبق تحقيقات مشخص شد مردم هم چنان متمايل 
به مصرف ساالدهاى قديمى هستند. به چنين شيوة بازاريابى، بازاريابى عقب گرد 
بازار دقيق  به  بازار زمان النچ محصول و عرضة آن  از تحقيقات  بعد  مى گويند. 
مشخص شد. براى سيستم توزيع نيز مراحل مشخصى را طى كرديم تا مخاطبان 
به راحتى با محصوالت جديد ارتباط برقرار كنند. سيستم توزيع به گونه اى بود 
كه كل بازار به راحتى رصد مى شد. درنتيجه تحقيقات بازار فقط براى ابتداى كار 
ايجاد  نيست و در تمام مراحل كسب وكار كاربرد دارد. حال پاسخ به چگونگى 
چالش ها مربوط به تحقيقات كيفى مى شود. مصاحبه هايى كه از طريق تحقيقات 
كيفى با مخاطبان مى شود، به عملكرد بهتر كسب وكار كمك زيادى خواهد كرد. 
از طريق تحقيقات كيفى مشخص شد كه مردم تمايل دارند برخى از ساالدها 
انجام  ندارند.  منزل  در  سفارش  به  تمايل  و  كنند  مصرف  رستوران  در  فقط  را 
تحقيقات كيفى به نسبت كمى كمتر اما در حال رشد است. علت اين موضوع 
نيز به خاطر اجراى پيچيدة تحقيقات كيفى است. تحقيقات كيفى نيز مانند كمى 
انواع مختلف دارد. اجراى آن نيز نياز به متخصص دارد و هر فردى قابليت اجراى 
آن را ندارد. براى مثال يكى از تكنيك هاى تحقيقات كيفى، روش نردبانى است. 

چرا  كه  شود  سوال  آن ها  از  بايد  مردم،  خريد  از  بعد  بالفاصله  تكنيك  اين  در 
محصول مورد نظر را خريدارى كرده اند. بايد احساسى كه مخاطبان حين خريد 
داشته اند، مورد ارزيابى قرار بگيرد. همان احساس به بيلبورد و تبليغات برند بايد 
منتقل شود. البته تمامى روش ها ميزان خطا نيز دارند. براى مثال مخاطبان تا 24 
ساعت از خريد نسبت به محصول حس مثبت دارند و امكان دارد همين موضوع 
در نتيجة تحقيقات تاثير بگذارد. تحقيقات كيفى در حال حاضر نقش پررنگى 
از پركردن پرسش نامه خسته شده اند. در  ايفا مى كند، چون مخاطبان ديگر  را 
قرار  مورد سنجش  كوتاه ترى  زمان  در  كمترى  مخاطب  تعداد  كيفى  تحقيقات 
مى گيرد. نتايج اطالعات نيز سريع تر مورد ارزيابى قرار مى گيرند. نتايج تحقيقات 

كيفى سريع تر قابليت اجرايى دارند. 
كسب وكارها  توسط  بازار  تحقيقات  به كارگيرى  عدم  معايب  دربارة 

توضيح بفرماييد.
كه  است  اين  نكته  مهم ترين  كرد.  اشاره  مى توان  فراوانى  نكات  به  اين باره  در 
چنين كسب وكارهايى نمى توانند مشتريان خود را بشناسند. تمامى كسب وكارها 
ناراضى  مشتريان  از  برخى  مثال  براى  مى خورند.  ضربه  زاويه  همين  از  معموال 
مشتريان  كسب وكارى  اگر  نمى كنند.  اعالم  را  خود  نارضايتى  دليل  و  هستند 
اين،  بر  كرد. عالوه  آن ها خواهد  رضايت  در جلب  بشناسد، سعى  بهتر  را  خود 
از  برخى  ندارند.  خود  رقباى  و  بازار  به  نسبت  شناختى  كسب وكارهايى  چنين 
كسب وكارها احساسشان بر اين است كه رقيب همان برندى است كه محصول 
آن ها  از  برخى  گاهى  كه  دارد  وجود  رقيب  انواع  اما  مى فروشد.  را  آن ها  مشابه 
خاموش هستند. هم چنين شناسايى فرصت هاى بازار نيز از طريق تحقيقات بازار 
باشند،  بازار  تحقيقات  فكر  به  كار  ابتداى  از  بايد  صورت مى گيرد. كسب وكارها 
وگرنه از رقباى خود عقب مى مانند. كسب وكارها با تحقيقات بازار تصميمات را با 
ريسك كمترى مى گيرند. تحقيقات بازار ديگر نياز نيست و تبديل به الزام شده 
است. اگر كسب وكارها به اين موضوع مهم توجه كنند، به راحتى مى توانند جايگاه 

خود را در دنيا پيدا كنند. 

هيچ كسب وكارى نبايد يك سرى اعداد 
و ارقام را بدون چرايى و چگونگى 
در نظر بگيرد و بايد تحقيقات كمى و 
كيفى را در كنار هم سنجيد. چون صرفا 
با ارائة يك سرى اعداد و ارقام كار 
تحقيقات بازار به پايان نمى رسد. اعداد 
و ارقام حتما بايد به همراه ماركت پلن 
به كسب وكار ارائه شود. به طور كلى 
نبايد اعداد و ارقام به كارفرما ارائه 
كرد، چون هم مرحلة اجرا پيچيده و هم 
سنجش ميزان اعتبار سخت مى شود. 
بهترين حالت اين است كه شركت 
تحقيقات بازار بعد از انجام كار، داده ها 
را به زبان ارائة راه كار دربياورد
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مديريت
هدى رضايى

 كارشناس ارشد مديريت اجرايى 

متخصصان چه مى گويند؟
داشتن كارمندان بااستعداد و باتجربه در تيم، يكى از روياهاى هر رئيسى است. 
اما طبق نظر ليندا هيل، استاد دانشگاه مديريت  هاروارد و نويسنده كتاب «چگونه 
هر  مهم  چالش هاى  از  يكى  به  مى تواند  مسئله  اين  شويم»  فوق العاده  رئيسى 
مديرى تبديل شود. شما نياز داريد كه به ميزان كافى حس تعهد اين افراد و 
عالقه آن ها به درگير شدن با مسئوليت هاى مهم را در سازمان ارضا كنيد، اما نه 
به ميزانى كه خسته شوند. هم چنين نياز داريد كه بازخورد مثبت به آن ها ارائه 
دهيد، اما نه به روشى كه تعارض در رشد و پيشرفت ديگران ايجاد كند. پويايى 
گروهى ديگر نگرانى اى است كه هنگام داشتن ستاره هاى سازمانى با آن مواجه 
خواهيد بود. خشم حقيقى زمانى از جانب ديگر كارمندان به وجود خواهد آمد كه 
آن ها فكر كنند اين ستاره هاى سازمانى چشم و چراغ رئيس يا اصطالحا سوگلى 
سازمانى هستند. با اعمال موارد زير در مديريت خود مى توانيد به درستى از پس 

اين چالش در سازمانتان برآييد. 

به پيشرفت همه فكر كنيد
يكى از سخت ترين امور در مديريت افراد توانمند و با اعتمادبه نفس، اطمينان از 
چالشى بودن وظايفى است كه آن ها بر عهده دارند. راه حل اين مسئله، پيشرفت 

سنتى افراد بااستعداد سازمان است. ابتدا از آن ها بپرسيد دوست داريد به كجا 
برسيد؟ سپس  موقعيت  آن  به  تا  بكنم  براى شما  بايد  كارى  و من چه  برسيد 
و  برسد  مهارت هاى جديد  به  كنيد  به شخص كمك  كه  بيابيد  را  فرصت هايى 
مهارت هاى قديم خود را تقويت كند. در اين موقعيت شما مى توانيد كارى كنيد 
كه اين كارمندان برجسته شما در معرض ديد بقيه افراد سازمان باشند. ديدگاه 
آن ها را وسعت بخشيد و در عين حال نيز از ديگر كارمندان غافل نشويد. چراكه 
در اين حالت نه تنها ظرفيت تيم را از نظر مهارتى غنى نكرده ايد، بلكه در طول 
زمان به دليل غفلت از ديگر كارمندان، مهارت آن ها را كم رنگ كرده ايد. هر فردى 

در تيم شما اليق توجه و پيشرفت است. 

دادن استقالل 
روش ديگر براى ايجاد حس تعهد و اشتياق بيشتر ستاره ها، دادن استقالل انجام 
كارها به آنان است. اعتماد خود را با محول كردن مسئوليت ها و تفويض اختيار در 
پروژه هاى خاص يا وظايف به آن ها نشان دهيد. آن ها را كنترل دقيق نكنيد. بلكه 
اين اطمينان را در اين افراد ايجاد كنيد كه از عهده انجام آن مسئوليت به تنهايى 
آن  براى  كارمندان شما  يا  نيست،  كافى  ترفيع رسمى  اگر يك  آمد.  برخواهند 
و  تشويق  براى  مى توانيد  كه  كنيد  فكر  به روش هاى خالقانه اى  نيستند،  آماده 

مديريت بهترين كارمندان يا همان ستاره هاى سازمان معموال حس خوبى براى هر مديرى ايجاد مى كند. 
آن ها انتظارات مدير را برآورده كرده و در زمان تعيين شده به نتايج دل خواه مى رسند. درست است كه اين 
افراد راه درست انجام كارها را بدون اعمال دستور و فشار از باال بلدند، اما آن ها نيز مانند ديگر كارمندان 
نيازمند مديريت هستند و نبايد به حال خود رها شوند. اين ستاره ها نيز همانند ديگر كارمندان سازمان نياز 
به توجه و رسيدگى دارند. اما چگونه مى توان چنين كارمندان كاربلدى را مديريت كرد و چگونه مى توان آن ها 

را نسبت به كارشان با انگيزه و مشتاق نگه داشت؟ و با چه ريسك هايى در اين راه مواجه خواهيد بود؟ 

چگونه كارمندان مستعد خود را اداره كنيم؟



21شماره 41 -  مرداد 96 21شماره 41 -  مرداد 96

ارضاى حس رهبرى خود در پيش بگيريد. هم چنين مى توانيد به بااستعدادترها 
مسئوليت هاى آموزشى بدهيد و از آن ها بخواهيد كه با ديگر افراد تيم كار كنند 
به  و مهارت هاى خود  از تجربيات  و  باشند  را داشته  يادگيرنده  و  و نقش مربى 

ديگران بياموزند. 

بازخوردهاى مثبت بيش از حد ندهيد
به طور معمول گفته مى شود كه افراد باهوش و بااستعداد نسبت به كارمندان متوسط 
سازمان بسيار بيشتر نياز به توجه و مورد حمايت و تشويق واقع شدن دارند. اما 

بهتر است به عنوان مدير در انجام اين كار افراط نكنيد 
و اصطالحا آن ها را لوس نكنيد. يادتان باشد بسيارى از 
امورى كه آن ها انجام مى دهند، وظيفه شان است و ديگر 
انجام وظيفه خود هرچند  قبال  نيز در  كارمندان شما 
كوچك، نيازمند ستايش و قدردانى هستند. بنابراين در 
رعايت  را  اعتدال  حد  بااستعدادترها  به  دادن  بازخورد 
كنيد. بهتر است از كل مجموعه نيز به خاطر همكارى 
با اين افراد تشكر كنيد. هنگام تشويق و تشكر از آن ها 
اغراق نكنيد و كارى كنيد كه ياد بگيرند بدون كنترل 
از  كه  نكنيد  فراموش  هم  باز  باشند.  خود  ناظر  شما، 
همكارى ديگر كارمندان با ستاره و رسيدن به موفقيت 
دسته جمعى تشكر كنيد. بسيارى از كارمندان فروتن و 
انتظار قدردانى هر روزه را ندارند و مطمئن  بااستعداد 

باشيد كه اين تنها راه انگيزه بخشى به آنان نيست. 

مديريت حجم كارى 
يكى از بخش هاى مهم كار شما به عنوان مدير در قبال 

ميان  عادالنه  صورت  به  كار  شويد  مطمئن  كه  است  اين  سازمان  كارمندان 
در  شما  كه  مى شود  تبديل  چالش  به  زمانى  كار  اين  است.  شده  تقسيم  افراد 
پا  و  مى داند  سازمان  از  بخشى  رئيس  را  خود  كه  باشيد  فردى  مديريت  حال 
بايد همه وظايف ستاره ها را به آن ها يادآور شويد.  روى پايش مى اندازد. شما 
برعكس اين موضوع نيز صادق است. شايد فكر كنيد كه اين فرد از پس همه 
امور برمى آيد و براى انجام هر نوع كارى آماده است. بدين ترتيب كار بيش از 
اندازه به او محول مى كنيد. اما خودخواه نباشيد. بايد به اين نكته توجه كنيد 
از  جلوگيرى  براى  مى شود.  دل زدگى  و  خستگى  موجب  باال  كارى  حجم  كه 
وقوع اين مسئله تحليلى دقيق از ميزان وظايف ستاره هاى سازمانى خود براى 
وظايف،  بودن  اضافه  صورت  در  تا  باشيد  داشته  پروژه ها  و  وظايف  شناسايى 
يادآور  آن ها  به  را  كارى  اولويت هاى  برداريد.  آن ها  دوش  از  را  آن  از  بخشى 
شويد. اما اگر مى خواهند روى پروژه اى خاص پس از اتمام وظايف اصلى خود 
كار كنند، استقبال كنيد و مزاياى انجام آن را يادآور شويد و تشكر كنيد. شايد 
بسيارى از اين ستاره ها تمايلى ندارند به انجام وظايف هر چند زياد نه بگويند، 
اما اين مسئله در درازمدت روى انرژى و ميزان تمركز آن ها تاثير مى گذارد و 

اين چالش بزرگى براى سازمان شما در آينده است. جلوى كمك كردن ديگران 
سازمان  افراد  همه  براى  كارى  حجم  كه  شويد  مطمئن  و  نگيريد  را  آن ها  به 

منطقى تعيين شود. 

پويايى گروهى ايجاد كنيد
ايجاد كنند.  ناخواسته تنش  يا  تيم مى توانند در گروه خواسته  سوپراستارهاى 
ممكن است آن ها انتظار داشته باشند كه حجم كارى شان همانند ديگران باشد 
كارمندان  از طريقى ديگر مثال حسودى  يا تنش  زياد معترض شوند  كار  به  و 
شما  كند.  پيدا  بروز  توانايى هايشان  و  آن ها  به  ديگر 
بايد  اما  كنيد،  كنترل  را  ديگران  احساسات  نمى توانيد 
و  پويايى  به  گروه  نياز  و  كنيد  صحبت  اعضا  ديگر  با 
رفتارهاى شخصى را برايشان توضيح دهيد. هدف شما 
شما  ستاره هاى  با  ديگران  شويد  مطمئن  كه  است  اين 
برخورد مناسب داشته باشند، بنابراين نياز به مكالمات 
ايجاد كرده اند.  داريد كه چالش  اعضايى  با  به تك  تك 
زير شروع كنيد: چه چيزى  مانند  با سوالى  را  كار  اين 
شما  به  مى توانم  چگونه  من  و  مى دهد  انگيزه  شما  به 

كمك كنم؟

تشويق ستاره ها به ايجاد ارتباط 
منحصربه فرد  و  توانمند  افراد  بايد  شما  ديگر  طرف  از 
گروه خود را نيز تشويق به ايجاد ارتباط با بقيه اعضاى 
تيم كنيد. بسيارى از افراد باهوش كه در كار خود خبره 
مشكل  اطرافيان  با  صادقانه  ارتباط  ايجاد  در  هستند، 
دارند  دوست  و  دارند  ذهن جست وجوگرى  آن ها  دارند. 
پاسخ تمام پرسش هايشان را خود بيابند. بنابراين روى خوشى به سوال كردن از 
ديگران و ايجاد ارتباط نشان نمى دهند. چراكه درحقيقت نيازى به انجام اين كار 
نمى بينند. اكنون وظيفه شماست كه آن ها را تشويق به ورود به گروه و كمك 
به ديگران براى توسعه ظرفيت ديگر اعضا و يادگيرى و مشاركت آن ها كنيد. به 
نياز  با ديگران در سطوح مختلف  به همكارى  يادآور شويد كه  ستاره هاى خود 
دارند و مى توانند در كمك به ديگران براى يكپارچه شدن با گروه مشاركت كنند. 
با استفاده از در نظر گرفتن نقش هاى خاص براى اين افراد، به آن ها نشان دهيد 
كه كار كردن و همكارى با ديگر اعضاى تيم تا چه اندازه مى تواند ضامن موفقيت 
بيشتر كل مجموعه باشد. هم چنين در انتها بايد يادآور شد كه موقعيت پيشرفت 
در تيم را براى ستاره هاى خود ايجاد كنيد تا آن ها پس از مدتى سرخورده نشوند. 
بايد پروژه هاى پيچيده تر و چالشى براى اين افراد تعريف كنيد تا حس پيشرفت 
در كارشان داشته باشند و بدانند در نقش خود موفق اند و براى سازمان مهم اند. 
دارند،  سازمان  در  كه  درباره جايگاهى  آن ها  به  و  كنيد  تشكر  آن ها  از  بنابراين 
اطمينان خاطر بدهيد، اما در كنارش يادآور شويد كه اين موفقيت ها در سايه كار 

گروهى و استعانت از ديگر هم تيمى ها به دست آمده است.  

كه  شويد  يادآور  خود  ستاره هاى  به 
سطوح  در  ديگران  با  همكارى  به 
در  نند  مى توا و  رند  دا نياز  مختلف 

يكپارچه  براى  ديگران  به  كمك 
با  كنند.  مشاركت  گروه  با  شدن 

نقش هاى  گرفتن  نظر  در  ز  ا استفاده 
آن ها  به  افراد،  اين  براى  خاص 

همكارى  و  كردن  كار  كه  دهيد  نشان 
اندازه  چه  تا  تيم  اعضاى  ديگر  با 

كل  بيشتر  موفقيت  ضامن  مى تواند 
باشد مجموعه 
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مديريت
امير كاكايى

MBA كارشناس ارشد

هنگامى كه در ميان مديران كسب وكارهاى ايرانى سخن از فرهنگ هاى 
سازمانى كارآمد به ميان مى آيد، نام برندهايى مانند گوگل، اپل و فيس بوك 
در  متفاوتى  داستان هاى  آن ها  از  روزه  هر  كه  برندهايى  مى درخشد؛ 
رسانه ها منتشر مى شود؛ داستان هايى كه براى هر مخاطب كسب وكارى 
مى تواند جذاب باشد. اين داستان ها همواره به اين موضوع اشاره دارد 
كه در ساختمان اين برندها اتاق هايى در نظر گرفته شده كه كارمندان 
مى توانند در آن به استراحت كردن و ريلكسيشن بپردازند، يا در هر يك 
از اين كسب وكارها كافه هايى را مخصوص كارمندان در نظر گرفته اند كه 
بازى و سرگرمى مشغول شوند.  به  بين كار خود  كارمندان مى تواند در 
نمونة اين روايت ها از جذابيت هاى اين چنينى برندهاى انگشت شمار دنيا 
در فضاى مجازى و ديگر رسانه ها زياد است، اما درحقيقت آن چه باعث 
شده اين برندها به فرهنگ سازمانى كارآمدى برسند، صندلى ماساژور 
ايجاد  زمينة  در  درست  برنامه ريزى  بلكه  نيست،  پينگ پونگ  ميزهاى  و 

فرهنگ سازمانى كارآمد است. 
صاحبان  از  بسيارى  ذهن  در  موضوع  اين  مورد  در  كه  سوالى  شايد 
برندهايى  كه  باشد  موضوع  اين  مى شود،  ايجاد  ايرانى  كسب وكارهاى 
انجام  مى دهند كه همواره فرهنگ  اقداماتى را  اپل و... چه  مانند گوگل، 
را  اين موضوع  مفقود  حلقة  و  است  و خاص  عام  زبانزد  آن ها  سازمانى 
بايد در كجاى كسب وكارهاى ايرانى يافت. با توجه به اين موضوع، در 
اين مطلب قصد داريم به اين موضوع بپردازيم كه كسب وكارهاى ايرانى 
چگونه مى توانند به فرهنگ سازمانى كارآمد دست پيدا كنند و در راستاى 

تحقق اين موضوع چه برنامه ريزى هايى را بايد انجام دهند.

آيا فضاى زيبا مى تواند فرهنگ سازمانى ايجاد كند؟
شايد با قدم زدن در راهروهاى تودرتوى ساختمان هاى برخى از كسب وكارهاى 
و  اتاق ها  باشيد؛  برده  پى  برندها  اين  شيك  و  زيبا  داخلى  ديزاين  به  ايرانى 
راهروهايى كه براى بار اول لحظه اى از آن نمى توانيد چشم برداريد، يا هنگامى 
لحظات  مى كنيد،  مراجعه  كسب وكارها  اين  از  برخى  مديران  اتاق هاى  به  كه 
اول محو زيبايى ديزاين اين اتاق ها مى شويد، اما با گذشت اندك زمانى متوجه 
اين موضوع مى شويد كه كارمندان اين سازمان نيز با سازمانى كه شما در آن 
كار مى كنيد، هيچ فرقى نمى كنند و فرهنگ سازمانى اين كسب وكارها در حد 
ديزاين زيباى فضاى داخلى ساختمان خالصه شده است. آن جاست كه شايد اين 

موضوع برايتان مطرح شود كه كوهى از اسباب بازى و اتاق هاى شيك، نمى تواند 
فرهنگ سازمانى كارآمدى را براى سازمان ها به همراه داشته باشد. درحقيقت 
اين فضاهاى شيك تنها عوارض و حواشى ايجاد يك فرهنگ سازمانى كارآمد 
در سازمان هاى نوين است و ارزش هاى سازمانى برجسته و كارآمد بايد با روح و 

جوهرة برند سازمان پيوند بخورد.

ماهيت فرهنگ سازمانى
فرهنگ سازمانى در هر برندى ماهيت ناملموسى دارد كه از ارزش ها، انتظارات، 
سبك هاى كارى و... آن كسب وكار نشئت مى گيرد. به عنوان نمونه ممكن است در 
سازمانى صداقت جزو ارزش هاى آن سازمان باشد؛ در چنين سازمانى بايد تمام 
امور به صورت صادقانه انجام شود و افرادى كه صداقت كمترى در فعاليت هاى 
سازمانى خود دارند، قطعا نمى توانند در چنين سازمانى به صورت اثربخش ظاهر 
شوند. به عنوان مثال اگر فردى كه در واحد بازاريابى و فروش سازمان مشغول 
كارى  و صداقت  بگويد  دروغ  خود  كارى  فعاليت هاى  در  همواره  است،  كار  به 
نداشته باشد، قطعا در سازمانى كه يكى از ارزش هاى بنيادى آن صداقت است، 
جايگاهى ندارد. حتى اگر اين كارمند در چنين سازمانى به كار گرفته شود، بعد 
از گذشت مدت زمان كوتاهى يا بايد فرهنگ سازمانى آن كسب وكارها را بپذيرد 
و صداقت كارى خود را افزايش دهد، يا اين كه از آن سازمان خارج شود. به عنوان 
نمونه اى ديگر برخى از سازمان ها چنين فرهنگ سازمانى را در پيش گرفته اند 
كه كارمندان آن ها تا ديروقت كار مى كنند و همواره در تالش اند تا فعاليت هاى 
خود را به صورت جدى انجام دهند. قطعا در چنين سازمانى افرادى كه رأس 
پايان زمان ادارى، سازمان را ترك مى كنند، جايگاهى ندارند، چون نمى توانند در 

چنين سازمان هايى هم پاى باقى كارمندان انجام وظيفه كنند.

نگاهى به رويكردهاى جديد ايجاد فرهنگ 
سازمانى در هلدينگ هاى ايرانى

كاهش هزينه ها 
با ايجاد فرهنگ 
سازمانى كارآمد
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عوامل موثر در فرهنگ سازمانى
اما  انجام مى شود،  از كارمندان  از سازمان ها پاداش دهى و قدردانى  در بسيارى 
روى  بتواند  اقدامات  اين  مجموعة  كه  هستند  موضوع  اين  خواهان  برندها  اگر 
فرهنگ سازمانى تاثيرگذار باشد، بايد پاداش دهى و قدردانى در راستاى تقويت 
رفتارهاى سازنده اى باشد كه ساختار و فرايند هاى سازمانى را تشكيل مى دهد. 
در اين ميان ذكر اين نكته بسيار داراى اهميت است كه تا هنگامى كه معيارهاى 
ارزيابى و سنجش عملكرد در سازمان تعريف نشود و نظام پاداش دهى  درست 
رويايى  كارآمد  سازمانى  فرهنگ  توقع شكل گيرى  نباشد،  آن حاكم  بر  درستى 
بيش نيست. اين در حالى است كه در بسيارى از سازمان هاى ايرانى كارمندان 
هرچقدر هم در سازمان اثربخش ظاهر شوند، در پايان ماه با ديگر كارمندان هيچ 
تفاوتى ندارند؛ به اين معنا كه حقوق و دستمزد يكسانى را دريافت مى كنند. قطعا 
چنين موضوعاتى دلخورى را در بين كارمندان خالق و اثربخش ايجاد مى كند 
و باعث مى شود كه فرهنگ سازمانى مورد نظر صاحبان كسب وكار در اليه هاى 

سازمان جارى نشود.

آرامش، كليد موفقيت
ايجاد فرهنگ سازمانى  برندهاى معتبر جهانى در راستاى  اقداماتى كه  از  يكى 
براى  سازمان  در  آرامش بخش  و  مناسب  فضاى  ايجاد  مى دهند،  انجام  كارآمد 
كارمندان است. درحقيقت چنين سازمان هايى آرامش را به كارمندانشان هديه 
در ساعات  عادى شان  كار  كارمندان طى  كه  وقت  هر  نمونه  به عنوان  مى دهند. 
ادارى به مشكل برمى خورند، مى توانند به پياده روى بروند، يا حتى در برخى از 
سازمان ها كه بسترها مهياست، به ورزش و سرگرمى مشغول شوند. البته ايجاد 
كه  همان طور  چون  است،  قوى  سازمانى  فرهنگ  وجود  نيازمند  فضايى  چنين 
پيش  تر مطرح شد، ارائة چنين فضاهاى مناسبى در سازمان به كارمندان مى تواند 

شود.  محسوب  كارآمد  سازمانى  فرهنگ  يك  ايجاد  حواشى  و  عوارض  به عنوان 
البته ذكر اين نكته بسيار داراى اهميت است كه ايجاد آرامش در سازمان نبايد 

به معناى شل كارى و بى خيالى باشد.

برپايى نظام پيشنهادات
نظام  بايد  كارآمد  سازمانى  فرهنگ  به  يافتن  دست  راستاى  در  كسب وكارها 
بسيار ساده طراحى كنند  اين معنا كه ساختارى  به  باشند؛  پيشنهادات داشته 
طريق  از  را  خود  ايده هاى  و  پيشنهادات  بتوانند  كارمندان  آن  طريق  از  كه 
ادارى به گوش مديران مجموعه برسانند. برخى  اتوماسيون  يا  فرم هاى كاغذى 
بازار دچار ركود  اين نظام، در شرايطى كه  از كسب وكارها به جاى پياده سازى 
است و فروش كلى سازمان كاهش قابل  مالحظه اى داشته است، فشار خود را 
بر كارمندان افزايش مى دهند؛ بدون آن كه گوش شنوا براى شنيدن دغدغه هاى 

آن ها داشته باشند.
در راستاى رسيدن به نظام پيشنهادات اثربخش، كسب وكارها مى توانند ساختار 
اين نظام را به گونه اى طراحى كنند كه كارمندان در ابتدا پيشنهادات و ايده هاى 
پيشنهادى  موارد  اين  كه  صورتى  در  و  دهند  انتقال  ميانى  مديران  به  را  خود 
مورد تاييد بود، جوايزى را دريافت كنند و در صورتى كه اين موارد در جلسات 
هيئت مديره مطرح شود، كارمند جوايز بيشترى را دريافت كند. به عنوان نمونه 
به كارمندان مى توان جوايز كوچكى مانند كارت هاى هديه، بن تخفيف و... عرضه 

كرد.
و  پيچيده تر  نظام  مى توان  حتى  باشد،  مهيا  سازمان  بسترهاى  اگر  طرفى  از 
كارمندان  معنا كه  اين  به  تعريف كرد؛  كارمندان  پيشنهادات  براى  را  كاربردى 
ايده هاى كسب وكارى خود را مطرح كنند و در صورتى كه مورد تاييد مديران 
ارشد سازمان قرار گرفت، وظيفة اجراى اين ايده را بر عهده بگيرند و امكانات و 
نيروى كار مرتبط در اختيار اين افراد قرار گيرد. درنهايت نيز در صورتى كه اين 

ايدة كسب وكارى به بازدهى مالى برسد، در ميزان سود آن شريك شوند.

استفاده از كارمندان جهت كاهش هزينه هاى سازمان
بر اساس تحقيقاتى كه انجام شده است، معموال به صورت ميانگين 15 درصد از 
درآمد سازمان ها بدون وقفه هدر مى رود. اين هزينه ها در جاهايى صرف مى شود 
اتفاقا مديران ارشد سازمان آن را جدى نمى گيرند. با توجه به اين موضوع  كه 
در سازمان ها مى توان فهرستى از جزئى ترين هزينه هاى سازمان تهيه شود و اين 
موضوع در قالب گزارش در اختيار كارمندان سازمان قرار گيرد. سپس مى توانيد 
از كارمندان بخواهيد كه ايده ها و راه كارهايشان را براى كاهش اين هزينه ها ارائه 
كلى  به صورت  يا حتى  برسند،  به حداقل  هزينه ها  اين  اين طريق  از  تا  دهند 
حذف شوند. از اين طريق، كارمندان سازمان به بهترين مشاوران سازمان جهت 
كارمندان  ترغيب  براى  تبديل مى شوند.  اضافى كسب وكارها  كاهش هزينه هاى 
نمونه 10 درصد  به عنوان  كه  توصيه مى شود  كار جمعى،  اين  در  مشاركت  در 
از صرفه جويى خالص انجام شده از هر ايدة كاهش هزينه را طى مدت يك سال 
به عنوان پاداش به فرد ارائه دهندة ايدة اجرايى آن پاداش دهند؛ در چنين شرايطى 

سازمان هم 90 درصد ديگر آن را سود كرده است.
در پايان ذكر اين نكته بسيار داراى اهميت است كه فرهنگ سازمانى يكى از 
به شمار مى رود  ايرانى  پايدارى، رشد و سودآورى در سازمان  مهم ترين عوامل 
و همان طور كه هلدينگ هاى تجارى ساالنه بودجة زيادى را صرف فعاليت هاى 
سازمانى  فرهنگ  ايجاد  براى  را  جدى  سرمايه گذارى  بايد  مى كنند،  بازاريابى 
به خوبى  را  سازمانى  هزينه هاى  بتوانند  طريق  اين  از  تا  باشند  داشته  مناسب 

كاهش دهند و به موفقيت روزافزونى دست پيدا كنند.
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دستكارى ايده هاى بد 
مطمئنا كارآفرينان به ايده  هاى بد و مايوس كننده نه مى گويند و استراتژى هايى 
را كه از نظر آن ها مثمرثمر نخواهد بود، به سرعت و بدون ندامت كنار مى گذارند. 
اما گاهى پيش مي آيد كه همين ايده ها از ايده  هاى مايوس كننده در موقعيت هاى 
نامطمئن و بازخوردهاى منفى و... به ايده هايى با پتانسيل قوى تبديل مى شوند 

كه قابليت تفكر منطقى روى آن ها وجود دارد. درحقيقت گاهى دستكارى عمدى 
ايده هاى بد به منظور پيدا كردن راهى براى نتايج مثبت چيزى است كه مديران 
و كارآفرينان امروزى به دنبالش هستند. روفوس گريسكوم، كارآفرين و موسس 
شركت Heleo، كه يك پلتفرم در حوزة نشر اطالعات آن الين است، ايده هاى بد 
را به عنوان ابزارى براى كشف فرصت هاى بزرگ مى داند. او در اين باره مى گويد: 

مديريت كسب وكار در عصر استقبال از ريسك 

دارد؟»  وجود  ايده هاى جديد مطرح شده  روى  بيشتر  مطالعه  امكان  «آيا 
و  بحث  مورد  جديد  ايده اى  كه  هنگامى  اغلب  كه  است  سوالى  اين 
بررسى قرار مى گيرد، در بيشتر شركت هاى بزرگ پرسيده مى شود. اين 
شركت ها اغلب با اين پرسش مواجه مى شوند، چراكه مسير پيش روى 
آن ها به سمت ايده  هاى جديد يا آن قدر خوب است كه به توسعة منابع 
درآمدزايى منجر شود، يا آن قدر بد است كه به منظور جلوگيرى از هدر 
رفتن منابع به سرعت كنار گذاشته شود. اما هنگامى كه وارد عصر استقبال 

شركت ها از ريسك ايده  هاى جديد و نقش فزايندة بازى هاى كارآفرينى 
مى شويم، درمى  يابيم كه در حال حاضر يك ميل غريزى فراگير ميان همة 
كسب وكارها در زمينة بررسى و حتى امتحان ايده  هاى بد وجود دارد كه 
مى دهد.  سوق  انكارناپذير  و  قطعى  ايده هاى  سمت  به  را  كسب وكارها 
كارآفرينان  كه  است  موضوع  اين  دانستن  است،  جذاب  اكنون  آن چه 
چگونه به ايده  ها، ابتكارات و استراتژى ها دست مى يابند و از ايده هاى بد 

به ايده  هاى خوب مى  رسند؟ 

خانواده و  مجله فرهنگ 
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بسيارى از ايده هاى بد با پشتيبانى يك كارآفرين دلسوز مى تواند در مقياس هاى 
كوچك به كار آيد. سپس در جوار اين ايده هاى بد، ممكن است چند ايدة قوى 
خوب پيدا كنيد. اگر واقعا حواستان به آن ها باشد، فرصت توجه ديگران به آن 
موضوع را مى گيريد و مى توانيد آن ايده را در مقياس بزرگ نيز عملى كنيد. اما 
اگر بعد از اين كه برايتان محرز شد كه آن ايده واقعا ايدة بدى است، مى توانيد به 
دنبال ديگر ايده هاى نزديك به آن بگرديد كه قابليت تبديل شدن به ايدة قوى 
را دارند. اين مدير مى گويد كه اولين استارت آپ او به نام nerve.com يك مورد 
از ميان هزاران مورد موجود در اين زمينه است. سايتى كه يك مجلة آن الين 
بود و بر ايده هاى جدى تمركز كرده بود، اما نتوانست مخاطبان وفادار براى خود 
فراهم كند. سپس او و تيمش تصميم گرفتند اين سايت را به فضايى براى آشنايى 
با يكديگر همانند شبكه هاى مجازى تبديل كنند؛ سايتى كه پتانسيل  كاربران 
و  برند  يك  داراى  اكنون  ما  مى گويد:  او  داشت.  مخاطب  جذب  براى  بيشترى 
مخاطبان خاص خود هستيم و توانستيم يك كسب وكار آن الين آشنايى در فضاى 
مجازى بسازيم كه به مراتب قوى تر از مدل كسب وكارى بود كه مبناى آن بر پاية 
اجراى محتوا متمركز بود. درحالى كه ايده هاى بد به منزلة سنگ هايى جلوى راه 
شما هستند تا به ايده هاى خوب برسيد، گاهى نيز آن ها درحقيقت خود ايده هاى 

خوب هستند، تنها كافى است كه ديگران از آن ها مطلع نشوند. 

ايده هاى جذاب و خطرناك 
او  اولين شركت  ايدة  است كه مى گويد:  كارآفرين ديگرى  گرت هولسينگر هم 
ايده اى است كه هر كسى در ابتدا آن را مسخره مى كرده و احمقانه مى پنداشته 
است؛ GoCARD يك كسب وكار تبليغاتى كه كارت پستال هاى هنرى را به 

صورت رايگان در رستوران و كافه ها توزيع مى كند. 
كه  است  جمله اى  اين  است.»  احمقانه  كار  «اين 
اين  گرت  بود.  او  از كسب وكار  مردم  بيشتر  واكنش 
فيدبك ها را دريافت كرد و شركتى با همكارى آنت 
اسچافر تاسيس كرد كه تبديل به پديده اى ملى شد؛ 
به عنوان  آن  از   adweek سايت  كه  كسب وكارى 
نوآورترين شركت رسانه اى 10 سال اخير نام مى برد. 
گرت و آنت شركت قبلى را در سال 2000 فروختند. 
است،  احمقانه اى  ايدة  اين  كه  كلمات  اين  شنيدن 
براى گرت به منزلة يك نشانه بود كه تو روى چيزى 
كار مي كنى كه كسى توانايى درك آن را فعال ندارد و 
اين دقيقا همان جايى است كه او مى تواند مانور دهد. 

انگيزة زيادى پشت بازخوردها و بى اعتنايى ديگران در مورد عجيب و غريب بودن 
ايدة او و واكنش هايى بود كه مى گفتند: «نه، اين ايده بد است.» كدام يك از ما 
مى توانيم اين نه گفتن را به اين تعبير كنيم كه منظور آن ها جذاب و در عين 
حال خطرناك است. جذاب و خطرناك همان چيزى است كه از نظر آن ها به بد 
تفسير شده است. پس همة ايده ها يك قسمت جذاب در كنار قسمت خطرناك 
خود دارند كه اگر به درستى اجرا شود، مى تواند قسمت جذاب را براى مخاطبان 
آن  تا  كنيم  كار  بيشتر  ايده  روى بخش جذاب  است  كافى  كند.  پررنگ  بيشتر 
ذهنيت خطرناك و احمقانه را در ذهن مخاطب كم رنگ كنيم و بتوانيم اعتماد او 

نسبت به ايده و كسب وكارمان را به دست آوريم. 

اجماع وجود ندارد 
مارك اندرسون، سرمايه گذار شركت آندرسون هوروويتز اعتقاد دارد كه بزرگ ترين 
فرصت كه در آن جا ثروت زيادى انتظار شما را مى كشد، در جايى وجود دارد كه 
هيچ اجماعى در مورد خوب يا بد بودن ايده وجود ندارد. او در اين باره مى گويد: 
«خيلى سخت است كه از چيزى كه در آن اجماع وجود دارد، پول به دست آورد. 
چراكه اگر همة سرمايه گذاران به اين معتقد باشند كه مسير ثروتمند شدن در 
به اصطالح  و  تنها در همان حوزه سرمايه گذارى مى كنند  است،  حوزه اى خاص 
اين روش ريسك  البته  از بين مي رود.  دست در آن زياد مي شود و سود شركت 
كمى دارد، اما سود آن نيز به مراتب كمتر است. طبق تعريف سرماية ريسك، اگر 

مى خواهيد روى حوزه اى ريسك كنيد و با موفقيت آن را به انجام برسانيد، بهتر 
است به طور مداوم در چيزهايى سرمايه گذارى كنيد كه در زمان سرمايه گذارى 
روى آن اجماع وجود ندارد و ديگران از وجود آن باخبر نيستند. البته اجازه دهيد 
واژة عدم اجماع را اين طور تعبير كنم كه از نظر عموم اين واژه تعبير به احمقانه 
ايده هايى كه متعارف نيستند و سرمايه گذارى در آن ها ديوانگى  مي شود. يعنى 

است.» 
به طور منظم روى همين  بود كه  از شركت هايى  Great VCs نيز يكى ديگر 
را جدى گرفت. شركت هاى  احمقانه  ايده هاى  اين  و  چيزها سرمايه گذارى كرد 
بزرگ در مقايسه با شركت هاى نوپا مكانيسمى براى اجراى اين ايده هاى عجيب 
راهى چشم پوشى  هيچ  از  بزرگ  ايده هاى  به  رسيدن  براى  اما  ندارند.  غريب  و 
 paypal ،كرد DIY نمى كنند. براى مثال اپل شروع به فروش كيت كامپيوترى
شروع به ايجاد راهى براى پول درآوردن از palmpilots كرد و يوتيوب سايتى 
زمان  در  موارد  اين  از  كدام  هر  كرد.  ايجاد  ويديويى  مالقات هاى  قرار  براى 
اجرايشان، ايده هاى بدى به نظر مى رسيدند. با اين وجود هنوز هم اين شركت ها 

نقش بزرگى در همين زمينه ها دارند. 
اكنون چگونه مى توانيم كارى كنيم كه اين ايده هاى به ظاهر بد براى شما موثر 
كارى  كند؟  باز  بهتر  فرصت هاى  به  رسيدن  سوى  به  را  درى  حداقل  يا  شود، 
همانند آن چه گرت هولسينگر و روفوس گريسكوم با تعقيب ايده هاى بد انجام 
دادند. در زير گام هايى براى كمك به شما در يافتن مسير درست اين موضوع 

وجود دارد: 

گوش كنيد و به اين كار ادامه دهيد
براى  جديد  راه حل هاى  طراحى  و  جديد  ريسك  ايجاد 
گوش  با  خوب  راه حل هاى  به  رسيدن  درنهايت  و  مسئله 
هنگامى  نبايد  دادن  گوش  اين  اما  مى شود.  شروع  دادن 
كه تصميم به انجام كارى گرفتيد، متوقف شود. به گوش 
توجه  دهيد.  ادامه  ذى نفعان  همه  تجربيات  منظم  كردن 
زيادى به اطالعات جديد  و مطالعات موردى داشته باشيد، 
چراكه آن ها اغلب به منزلة نشانه و سرنخ براى حركت رو 

به جلوى شما و رسيدن به ايده هاى بهتر است. 

يادگيرى ايجاد كنيد
استراتژى و ايده ها در حالت كلى انتزاعى هستند و انتخاب 
بعضى از آن ها به دليل درك ما از درست و نادرست محدود 
مى شود. از طرف ديگر ايجاد چيزهاى حقيقى روشى براى آشكارسازى حقيقت 
در مورد آن موارد است. از بررسى و بحث هاى انتزاعى گذشته به ايده ها و مفاهيم 

حقيقى امروزى برسيد تا بدون پيش داورى بتوانيد آن ها را ارزيابى كنيد. 

مقاومت در برابر غرايز 
به جاى مقاومت در برابر ايده ها و ابتكاراتى كه به نظرتان چالشى و مسئله ساز 
مجددا  را  راه حل  و  مسئله  و  آوريد  فشار  بيشتر  تيمتان  و  خود  به  مي آيند، 
چهارچوب بندى يا آن را از جنبه هاى ديگرى بررسى كنيد. اين كار براى بسيارى 

از ايده هايى كه بد به نظر مى رسند، بسيار چالشى است و جواب مى دهد. 

صبور باشيد 
در ميان غبارى از ايده ها، ايده هاى خود را دنبال كنيد، حتى اگر آن ايده احمقانه 
اين  غير  در  پيشه كنيد.  موفقيت صبورى  و  راه  بهترين  به  براى رسيدن  باشد. 
صورت راهتان را گم مى كنيد و از آن دور مي افتيد و هيچ گاه به مقصد نمى رسيد. 
در انتها به ياد داشته باشيد كه اين ايده ها را نمى توانيد با قطب نما پيدا كنيد، بلكه 
از طريق گام هاى غيرتكرارى و تشخيص آن ها در موقعيت هاى ناشناخته است كه 

مى توانيد به آن ها دست يابيد.
 HBR :منبع

به جاى مقاومت در برابر ايده ها و ابتكاراتى 
كه به نظرتان چالشى و مسئله ساز مي آيند، 

به خود و تيمتان بيشتر فشار آوريد و مسئله و 
راه حل را مجددا چهارچوب بندى يا آن را از 

جنبه هاى ديگرى بررسى كنيد. اين كار براى 
بسيارى از ايده هايى كه بد به نظر مى رسند، 

بسيار چالشى است و جواب مى دهد
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خالقيت
مينا رضايى 

تبليغات خالق 
و نوآور چاپى 

تبليغات  انواع  از  يكى  چاپى  رسانه هاى  تبليغات 
و  مانند مجله  توسط رسانه هايى  بيشتر  كه  است 
روزنامه استفاده مى شود تا مورد توجه مشتريان، 
البته  گيرد.  قرار  كسب وكار  و  مصرف كنندگان 
رسانه هاى  آمدن  با  معتقدند  بسيارى  اين كه  با 
اما  است،  شده  تمام  رسانه  اين  عمر  ديجيتال، 
كسب وكارها  ميان  در  تبليغات  نوع  اين  هم  هنوز 
داراى محبوبيت است؛ البته به شرط آن كه به قدر 
كافى خالقانه طراحى شده باشد. در گزارش زير 

به چند تبليغ خالق چاپى اشاره مى كنيم. 

از آنالوگ به ديجيتال
پرش هاى تصوير در تلويزيون با كانال هاى آنالوگ دست ماية تبليغ كانال تلويزيونى Recordtv برزيل شده است 
و اين كمپين بر تغيير تكنولوژى تلويزيون هاى برزيل از آنالوگ به ديجيتال تمركز كرده است كه در نوع ديجيتال 
با قطعى و پرش تصاوير ديگر مواجه نخواهيم بود. تكه هاى اين تصوير بيان گر لحظه هايى است كه نديده ايم و 
از دست داده ايم. اين  آگهى درصدد تاثيرگذارى روى مخاطب در خصوص ازكارافتاده بودن كانال هاى آنالوگ و 
تاكيد بر نو بودن تكنولوژى مورد استفاده در اين كانال تلويزيونى است. شعار اين  آگهى چاپى اين است: لحظه هاى 
تغييريافته نيازمند توضيح است. اين شعار بر مبهم بودن تصاويرى كه از دست داده ايم، تاكيد دارد.  آگهى چاپى 
تلويزيون recordtv كه در دستة تبليغات حوزة لوازم الكترونيك جاى مى گيرد، توسط شركت تبليغاتى مانچينى 

طراحى شده است. 

پنگوئنى با دهان آتشين!
بهترين راه انتقال اين مفهوم كه يخچال 
فريزرهاى جنرال الكتريك در كنار آب سرد 
مى توانند آب داغ نيز برايتان فراهم كنند، 
از دهان آتش  پنگوئنى كه  بله!  چيست؟ 
بيرون مى آيد! توضيح اضافى ديگرى الزم 
نيست. اين  آگهى چاپى زيبا و تاثيرگذار 
كانادا طراحى  اژانس BBDO در  توسط 
شده و تالش كرده كه مفهوم خنكى و داغى 
را در كنار يكديگر به مخاطب منتقل كند. 

آگهى خالقانة لگو
اين آگهى يكى از آن تبليغاتى است كه بدون گفتن كلمه و تنها با نشان دادن تصوير 
منظورش را به مخاطب مى رساند. يك دستورالعمل كالسيك براى موفقيت كمپين هاى 
كه  است  دل پذير  تصوير  مجموعه  يك  و  پهلو  دو  عبارات  از  استفاده  چاپى،  تبليغاتى 
مفهوم جايگزينى به زندگى مى بخشند. اين كمپين هم كه توسط آژانس فرانسوى گرى 
در پاريس ساخته شده است، با شعار «خالقيت همه چيز را مى بخشد» يك مجموعه از 

داستان ها را با شيطنت هاى كودكان به تصوير كشيده است. 
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ديرتان شده؟ نگران نباشيد 
 آگهى فولكس واگن براى تبليغ خودروى polo GTI خود 
محض  به  فرد  كه  مى بينيم  تصوير  اين  در  است.  جالب  نيز 
بيدار شدن از خواب خود را در كالس درس مى بيند و اين 
امكان پذير نيست، جز با خودروى فولكس كه سرعت آن به 
و  كرده ايد  دير  كه  مواقعى  در  به خصوص  يارى شما مى آيد، 
ما  همه  بدهيد، هست.  از دست  را  اين كه كالستان  احتمال 
با مصايب دير رسيدن به محل كار يا دانشگاه و در ترافيك 
و  فرايند  اين  ساده سازى  با  تصوير  اين  هستيم.  آشنا  ماندن 
رسيدن به موقع به مقصد درصدد بيان اين نكته با اجرايى زيبا 
و ظريف است. خالقيت شركت DDB در مكزيك پشت اين 

كمپين فولكس واگن وجود دارد. 

كسب وكارتان را مستقر كنيد!
يك  آگهى خوب با نماد آشناى لوكيشن، ايدة 
 Koenig& Partners اكوادورى  آژانس 
سراسرى  روزنامه هاى  براى  را  آن  كه  است 
طراحى كرده و تبليغ دوره هاى آموزشى جديد 
El Universo و فراگيرى الفباى كارآفرينى 
است. شعار اين  آگهى «موقعيتتان را روى نقشه 
مشخص كنيد» با استفاده از نماد لوكيشن شايد 
ايدة جديدى نباشد، اما در اين  آگهى فريبنده 
است و در كنار شعار مى تواند فرد را دعوت به 

حضور در دوره هاى آموزشى كند. 

كافه اصل براى بيدار شدن فورى
شكل  به  اين  آگهى  تصوير  در  قهوه  دانه هاى 
با شعار آن كه «بيدار  و  خروس طراحى شده اند 
اين  آگهى  دارند.  هم خوانى  است،  فورى»  شدن 
 Joe آفريقايى  شركت  تبليغاتى  آژانس  توسط 
Public براى شركت ee Origin�Co ساخته 
شده است. اين  آگهى سه تصوير مكمل ديگر هم 
و  ساعت  آالرم  بچه،  جيغ  آن ها  تصوير  كه  دارد 
آخرى همين ظرف قهوه است و هدف همة آن ها 
به  فورى  شدن  بيدار  يعنى  شعار  مفهوم  انتقال 

نحوى مناسب است. 

 آگهى هاى چاپى كمى وجود دارند كه خود محصوالت چاپى را هدف قرار دهند 
و از فضاى خود محصول براى تبليغات خود استفاده كنند. تبليغات تلويزيون هاى 
به  براى  كه  است  تبليغات خالقانه  آن  از  يكى  ال جى  OLED شركت  باريك 
تلويزيون خود، ضخامت يك مجلة حوزة  باريكى 4 ميلى مترى  تصوير كشيدن 

تكنولوژى را هدف قرار داد و در جاى منحصربه فردى تبليغ خود را در معرض 
ديد گذاشت. اين  آگهى كه توسط شركت تبليغاتى ساعتچى استكهلم طراحى 
شده است، نام باريك ترين  آگهى جهان را براى باريك ترين تلويزيون دنيا با خود 

به يدك مى كشد. 

باريك به اندازة پهناى كتاب

روز جهانى اب و روكا
الين  آگهى  تگ  روكا،  بهداشتى  محصوالت  توليدكنندة  شركت 
هدر  كه  آبى  قطره  «هر  است:  داده  قرار  چنين  را  خود  مناسبتى 
مى رود، جرم در حق طبيعت است.» اين شركت درصدد آگاه سازى 
افكار عمومى بر اهميت روز جهانى آب است و تصوير قطره هاى آب 
را  اين  آگهى  به دست بند شده.  به گونه اى است كه شبيه  درعكس 

شركت  هاواس توليد كرده است. 

غلط گيرى براى پاك كردن همة مشكالت
شركت بيك براى تبليغ غلط گير جديد خود دست روى مشكالت اجتماعى و 
تالش براى رفع آن ها گذاشته است. ايدة اولية اين طرح استفاده از غلط گير 
براى درست كردن موارد اشتباه است. اين تصوير نشان مى دهد كه غلط گير 
بيك، مسائل اجتماعى و مشكالتى كه مردم كنيا با آن روبه رو هستند، مانند 
جرم، فقر، زيرساخت هاى ضعيف و فقدان اموزش و... را پاك مى كند. اين 
مجموعه  آگهى هاى چاپى توسط شركت كنيايى فالمترى توليد شده است. 
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زندگى
مونا اشرف زاده

مغز ما توانايى فوق العاده اى دارد و مى تواند كارهاى شگفت انگيزى انجام 
دهد. با اين وجود وقتى بعد از سن سه سالگى سعى مى كنيم يك زبان 
جديد را ياد بگيريم، به نظر كار سختى مى رسد و زمان زيادى الزم دارد. 
اگر پيش از اين سعى كرده ايد زبان جديدى را ياد بگيريد، چند ساعت 
در طول روز برايش زمان گذاشته ايد؟ حاال از خودتان بپرسيد چند ساعت 
واقعى براى يادگيرى زبان جديدتان وقت صرف كرده ايد؟ احتماال زمان 
خواهيد  كارى  چنين  انجام  با  نداده ايد.  اختصاص  يادگيرى  به  را  زيادى 
كار  واقعا  را  روز   15 است  ممكن  مجموع  در  سال  پنج  از  بعد  كه  ديد 
كرده باشيد تا يك زبان جديد را فرا بگيريد. برخالف آن چه ممكن است 
از  استفاده  بلكه  نيست،  كار سختى  زبان  يادگيرى  باشد،  تصور خيلى ها 
تكنيك هاى درست مسئله اى است كه كمتر به آن توجه شده است. وقتى 
چيزى را واقعا دوست داشته باشيد، وقت كافى به آن اختصاص مى دهيد، 
روش به دست آوردنش را پيدا و درنهايت براى به چنگ آوردنش تالش 

مى كنيد.
چه خواهيد گفت اگر بتوانيد روشى را ياد بگيريد كه يك زبان جديد را 
به آسانى آب خوردن به شما بياموزد؟ اگر روشى را كه در اين مقاله مورد 
بحث قرار گرفته، دنبال كنيد و واقعا وقتتان را به يادگيرى يك زبان جديد 
اختصاص دهيد، خواهيد ديد كه يادگيرى زبان جديد واقعا مثل آب خوردن 
خواهد شد. بنابراين چگونه مى توانيم اين كار را انجام دهيم؟ چگونه يك 

زبان جديد را به راحتى آب خوردن ياد بگيريم؟

توجه متمركز، تمرين دقيق
ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه تمرين دقيق به چه معناست، زيرا افرادى 

بوده اند كه با تمرين دقيق به موفقيت هاى بزرگى دست يافته اند. تمرين منظم 
شامل تكرارهاى بى معنى است. تمرين دقيق نيازمند توجه متمركز است. تمرين 
دقيق مى تواند در يادگيرى هر مهارت جديدى مورد استفاده قرار بگيرد، يا حتى 
شما را در آن مهارت به يك متخصص تبديل كند. مگنوس كارلسن يك استاد 
بزرگ شطرنج است كه از تمرين دقيق براى تبديل شدن به يكى از بزرگ ترين 
شطرنج بازهاى تاريخ استفاده كرد. استراتژى او براى يادگيرى شطرنج، بازى در 
كامپيوتر بود كه اين امكان را برايش فراهم مى كرد تا چندين بازى را به صورت 
هم زمان انجام دهد، درنتيجه سرعت بازى باالتر مى رفت و او مى توانست حركات 

مختلف را تشخيص و مهره ها را روى صفحه آرايش دهد. 
به اين نكته ها توجه كنيد. اين نكته هاى مفيد براى زمان هاى تمرين هستند. 

- راهى براى بازگشت باقى نگذاريد: اگر مى خواهيد يك جزيره را فتح كنيد، 
قايقتان را بسوزانيد و با تعهد كامل براى پيروزى واقعى قدم برداريد. بهترين راه 
اگر  زندگى كنيد.  از كشور  اين است كه خارج  زبان جديد  يادگيرى يك  براى 
مى خواهيد چينى ياد بگيريد، به چين برويد، اگر مى خواهيد روسى ياد بگيريد، 
به روسيه سفر كنيد و اگر هدفتان يادگيرى زبان انگليسى است، به كشورى سفر 
اين زبان به عنوان زبان اصلى  شان مورد استفاده قرار مى گيرد. ممكن  كنيد كه 
است چنين كارى واقع بينانه به نظر نرسد، يا حتى شرايط انجام چنين كارى را 
نداشته باشيد، پس به اين تاكتيك ها توجه كنيد. قبل از انجام هر كارى زمان 
مطالعة زبان را برنامه ريزى كنيد، به راديو و فايل هاى صوتى مختلف آن هم به 
زبانى كه در حال يادگيرى اش هستيد، گوش دهيد، از هر فرصتى براى نوشتن 
به زبان مورد نظرتان استفاده كرده و حتى سعى كنيد افكارتان به زبان جديدى 
باشد كه قرار است ياد بگيريد. مثال اگر به چيزى فكر مى كنيد، سعى كنيد به 

زبان انگليسى باشد. 

چگونه يك زبان را 
10 برابر سريع تر ياد بگيريم
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انجمن هاى  وارد  كنيد:  پيدا  زبان  شريك  خودتان  براى   -
آن ها  در  كه  كنيد  استفاده  اپليكيشن هايى  از  شويد،  آن الين 
مى توانيد با افراد مختلف در سرتاسر جهان گفت وگو كرده و سعى 
كنيد كسانى را پيدا كنيد كه زبان مورد نظر شما زبان اصلى شان 
است. بايد تا جايى كه مى توانيد، خودتان را در زبان جديدى كه 
ياد مى گيريد، غرق كنيد تا به نتيجه مطلوب برسيد. كسى را پيدا 
كنيد كه بتواند به پيشرفتتان كمك كند و نقش موثرى در زمينه 
يادگيرى زبان جديدتان باشد. حتى مى توانيد كسانى را پيدا كنيد 
كه به زبان شما عالقه دارند و در عوض كمكى كه آن ها به شما 

مى كنند، شما نيز در يادگيرى اين افراد موثر باشيد. 
- روان بودن را انتخاب كنيد، نه درست بودن: روان صحبت 
كردن مى تواند استعدادى تعريف شود كه به وسيلة آن مى توانيد 
يك  در  گرفته ايد،  ياد  كه  زبانى  از  يعنى  برسانيد،  را  منظورتان 
موقعيت واقعى به راحتى استفاده كنيد. درحالى كه درست بودن يعنى دقيق و 
بدون اشتباه صحبت كنيد. به اين جمله توجه كنيد؛ شما مى توانيد روان صحبت 
كنيد، بدون اين كه صددرصد درست حرف زده باشيد. اساسا، همة ما اشتباهاتى 
دقيقا  و  است  يادگيرى  جذاب  بخش  اين  اما  داريم،  كردن  صحبت  هنگام  را 
همان جايى است كه يادگيرى اتفاق مى افتد. بنابراين نگرانى دربارة بدون اشتباه 

صحبت كردن را كنار بگذاريد و يادگيرى را شروع كنيد. 
- اشتباهات خوب هستند: وقتى يك زبان جديد را ياد مى گيريد، اشتباهات 
بسيار زيادى خواهيد داشت و اين امرى كامال طبيعى است. اما چه كسى به آن 
اشتباهى  وقتى  است:  اين  مطرح شود،  است  قرار  كه  نكته اى  مى دهد.  اهميت 
انجام مى دهيد، شروع به تشويق كردن خودتان كنيد، زيرا اشتباه كردن عالمت 
تا  داده ايد  به خودتان  را  اين شانس  و  يادگيرى هستيد  اين است كه در حال 
تشويق  مستحق  درنتيجه  بگيريد،  ياد  و  كرده  اشتباه  كنيد،  امتحان  را  چيزى 
هستيد. بنابراين مى بينيد كه اشتباه در يادگيرى زبان اصال چيزى نيست كه از 
آن خجالت بكشيد يا خودتان را ملزم كنيد تا زمانى كه كامل و درست همه چيز 
زبان جديدتان  يادگيرى  هنگام  اشتباهى  اگر  نكنيد.  نگرفته ايد، صحبت  ياد  را 

داشتيد، خودتان را تشويق كنيد، اين يك عالمت است. 
- افزايش قدرت حافظه: آيا به دنبال روش تازه اى براى 
يادگيرى يك زبان جديد هستيد؟ اگر اين گونه است، به 
اين تكنيك توجه كنيد: مى توانيم با استفاده از تكنيك 
مشابهى كه براى تقويت حافظه طراحى شده، يك زبان 
كه  راه كارهايى  مطالعه  با  مى توانيد  بگيريم.  ياد  جديد 
براى  موثرى  راه هاى  مى كنند،  كمك  حافظه  تقويت  به 
يادگيرى يك زبان جديد ياد بگيريد. به خصوص در زمينة 
يادگيرى لغات جديد اين روش ها مى توانند بسيار مثرثمر 
جديد  لغت  يك  يادگيرى  براى  مى توانيد  مثال  باشند. 
در  را  آن  از  تصويرى  يا  دهيد  قرار  ذهنتان  در  را  كدى 

حافظه تان به چيزى كه نزديك تر است، ايجاد كنيد. 

تكرار در فواصل زمانى معين براى يادگيرى 
هرچه سريع تر زبان

به  را  نرم افزارى  و  كنيد  متوقف  را  شتاب زده  يادگيرى 
به  تا  فاصله دار طراحى شده  تكرار  براى  كه  بگيريد  كار 

بيشترى  زمان  تكنيك  اين  با  بگيريد.  ياد  را  جديد  زبان  يك  كند  كمك  شما 
براى بازنگرى آن چه پيش از اين ياد گرفته ايم، خواهيم داشت. بنابراين سرعت 
از تكنيك موردنظر نباشيد،  يادگيرى زبان جديد باالتر مى رود. نگران استفاده 
چراكه تكنولوژى مى تواند در اين زمينه به ما كمك كند. برخى از اين نرم افزارها 

كه مى توانيد براى يادگيرى زبان از آن ها استفاده كنيد، اين ها هستند:

هستيد  برنامه اى  دنبال  به  اگر   :(FluentU) يو  فلوئنت 
به  را  آن ها  و  بگذارد  نمايش  به  را  واقعى  دنياى  ويديوهاى  كه 
استفاده  يو  فلوئت  از  بايد  تبديل كند،  زبان  يادگيرى  تجربه هاى 
كنيد. در اين وب سايت سعى شده تا ويديوهايى از نقاط مختلف 
جهان كه سرگرم كننده نيز هستند، براى زبان آموزان جمع آورى 
FluentU. شود. براى دسترسى رايگان به اين برنامه مى توانيد به

com مراجعه كنيد.

دولينگو (Duolingo): دنياى تكنولوژى دنياى گسترده اى است، 
بنابراين اگر به دنبال برنامه اى هستيد كه اجزاى تشكيل دهنده اش 
دولينگو  باشد،  همراه  امتياز  و  پاداش  و  جايزه  با  درسى  هر  در 
برنامه پاداش هايى به دست  اين  از آن ها باشد. در  مى تواند يكى 
مى آوريد كه به يادگيرى تان سرعت خواهند بخشيد. دولينگو نيز 
سعى دارد زبان را به نوعى سرگرم كننده آموزش دهد. قلب هايى 
كه به شما در اين برنامه داده مى شود، درس هايتان را زنده نگه 
مى دارد! درواقع وقتى به يكى از سوال ها جواب اشتباه مى دهيد، 
اين قلب ها را از دست مى دهيد و وقتى آن ها را از دست داديد، 
بايد دوباره از اول شروع كرده و سعى كنيد. مى توانيد اين برنامه 
را نيز از Duolingo.com به صورت رايگان مورد استفاده قرار 

دهيد و اطالعات بيشترى دربارة آن پيدا كنيد. 

همان طور كه گفتيم، اگر مى خواهيد سرعتتان را در يادگيرى يك زبان جديد 
چندين برابر كنيد، بايد در آن زبان غرق شويد و ساعاتى از زندگى تان را به طور 
داريد  قصد  واقعا  اگر  دهيد.  اختصاص  آن  به  ويژه 
چندين  از  بعد  و  كنيد  پيشرفت  جديدتان  زبان  در 
سال مطالعه يك زبان جديد، هنوز در جايى نباشيد 
كارى  برايتان  مفهومتان  بيان  و  كردن  صحبت  كه 
تا  بگيريد  كار  به  را  روش ها  اين  طاقت فرساست، 
باشد.  خوردن  آب  راحتى  به  برايتان  زبان  يادگيرى 
امروزه با استفاده از اين روش ها افراد در نقاط مختلف 
جهان مى توانند به چندين زبان صحبت كنند، بدون 
اين كه برايشان كارى محال به نظر برسد. آن ها قبل 
بياموزند.  چگونه  كه  آموخته اند  زبان  يادگيرى  از 
روش  بياموزيم،  چطور  كه  بگيريم  ياد  ابتدا  در  پس 
درست كدام است و درنهايت اقدام به يادگيرى كنيم 
به كار بگيريم  و روش هاى آموخته را به طور مستمر 
تا هر چه سريع تر به نتيجة مطلوب برسيم. يادگيرى 
از  يك زبان جديد كارى لذت بخش است اگر بدانيم 

چه روش ها و تكنيك هايى بايد استفاده كنيم. 

خودتان  مى توانيد،  كه  جايى  تا  بايد 
مى گيريد،  ياد  كه  جديدى  زبان  در  را 

مطلوب  نتيجه  به  تا  كنيد  غرق 
به  بتواند  كه  كنيد  پيدا  را  كسى  برسيد. 
موثرى  نقش  و  كند  كمك  پيشرفتتان 

جديدتان  زبان  يادگيرى  زمينه  در 
كسانى  مى توانيد  حتى  باشد.  داشته 

دارند  عالقه  شما  زبان  به  كه  كنيد  پيدا  را 
به شما  آن ها  كه  در عوض كمكى  و 
اين  يادگيرى  در  نيز  شما  مى كنند، 

باشيد موثر  افراد 



شماره 41 -  مرداد 96 30

فوتباليست هايى كه احتماال زندگى حرفه  اى شان را در 
باشگاه هاى فعلى شان به اتمام خواهند رساند

وفادارى در حد الليگا!
امروزه با اين كه واژة وفادارى با رقم هاى نجومى در فوتبال كنونى كم رنگ تر شده و به قول 
كارشناسان فوتبال و خبرنگاران روزشى «چمن هاى آن طرف زمين خوش رنگ تر است»، اما 
هنوز هم هستند بازيكنانى كه وفادار به باشگاهشان مانده اند. نمونة اين موضوع فرانچسكو 
توتى است كه در تاريخ بازى خود تنها پيراهن رم را پوشيده و به نماد و اسطورة باشگاه 
تبديل شده است. اخيرا خبر رسيد كه اين فصل آخرين فصل حضور اين بازيكن 40 ساله 
و منحصربه فرد در آ اس رم است. به همين بهانه گزارشى نوشتيم در خصوص بازيكنانى 
كه شايد از اول عمر حرفه اى خود در يك باشگاه نبودند، اما موفقيت هاى پى درپى آن ها در 
باشگاه هاى كنوني شان، اين احتمال را ايجاد مى كند كه تا آخر دورة حرفه اى بازى شان در تيم 

كنونى خود بمانند. در زير اين فهرست را مرور خواهيم كرد. 

ورزشى

حديث رضايى

مانوئل نوير
از نظر بسيارى از فوتبال دوستان، نوير بهترين دروازه بان جهان است. اين دروازه بان آلمانى دوران 
بازى خود را از نوجوانى در باشگاه شالكه 04 آغاز كرد و طى مدت پنج سال حضورش در آن جا، 
كاپيتان اين باشگاه شد و آن را به نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا نيز رساند. در سال 2011 به مبلغ 
22 ميليون يورو توسط بايرن مونيخ خريدارى شد كه اين خريد او را به دومين خريد گران يك 
دروازه بان در تاريخ تبديل كرد. پس از آن او با بايرن مونيخ عناوين مختلفى چون قهرمانى بوندس 
ليگا، سوپركاپ، ليگ قهرمانان اروپا و جام جهانى با تيم ملى آلمان را كسب كرد. در طول مدت 
حضورش در بوندس ليگا آن قدر سطح پيشرفت خود را ارتقا داد، تا به جايى رسيد كه نقش مدافع 
آخر را نيز ايفا مى كرد و در بسيارى از موقعيت ها در رداى دروازه بانى ظاهر مى شد كه دفاع آخر 
بازى مى كرد! او سال گذشته قرارداد خود با بايرن را تا سال 2021 تمديد كرد، يعنى تا پايان سن 
35 سالگى خود در اين باشگاه مى ماند. مى توان با قطعيت كامل بيان كرد كه بايرن اجازه نمى دهد 

او تيمى جز اين باشگاه آلمانى را انتخاب كند. او ميراث ماندگارى مانند اليور كان بزرگ است. 

سرخيو راموس
شگفت آور نيست كه بدانيم كاپيتان رئال مادريد، سرخيو راموس چگونه اين راه را پيموده تا به 
مرد شماره يك رئال در كنار رونالدو تبديل شود. بعد از درخشش او در سويا چند تيم بزرگ 
اروپايى براى خريد او پيش قدم شدند كه درنهايت در تابستان 2005 باشگاه فوتبال رئال مادريد 
موفق شد او را با قيمت 27 ميليون يورو به خدمت بگيرد كه در آن زمان اين مبلغ يك ركورد 
براى يك مدافع به حساب مى آمد. او يكى از ارزشمندترين خريد هاى قوهاى سپيد مادريد است 
و اكنون ارزش او از سال 2005 چندين برابر شده است. او در فينال ليگ باشگاه هاى اروپاى 
زيادى حضور داشته و با دفاع خود مانع از گل زنى بسيارى از حريفان قدر شده است. با توجه 
به سن او به نظر مى رسد همكارى او با رئال مادريد طوالنى است و فعال براى ساليان متمادى 
در اين تيم حضور خواهد داشت. سرخيو راموس در سال 2015 قرارداد خود را با باشگاه رئال 

مادريد تا سال 2020 تمديد كرد.
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هرى كين 
هرى كين از سال 2008 وارد تاتنهام شده 
رتبه هاى  در  انگليسى  تيم  اين  با  اكنون  و 
است  است. درست  رده بندى  باالى جدول 
كه طى اين مدت او به صورت قرضى 
در باشگاه هاى ديگرى نيز توپ زده، 
بوده  تاتنهام  كنار  دلش  هميشه  اما 
قرارداد  نيز   2016 سال  دسامبر  اول  و 
خود با تاتنهام را تا سال 2022 تمديد كرده 
است. اول ژانوية 2017 مصادف با صدمين 
حضور او در ليگ برتر بود و گل هاى زيادى 
ثمر  به  تيم  اين  براى   جارى  فصل  در  را 
آرسنال  مقابل  گل زنى  از  پس  او  رساند. 
زيادى  سال هاى  مى خواهم  كه  بود  گفته 
يكى  او  سرود  سپس  و  بمانم،  اين جا  در 
شواهد  بود.  خوانده  را  است  ما  خود  از 
نشان مى دهد كه تاتنهام اسپور طى سه سال 
گذشته پيشرفت هاى زيادى داشته است و با 
تحت  كه  بااستعداد  جوان  عده اى  گردآوردن 
مديريت عالى مائوريسيو پوچتينوى آرژانتينى 
به خوبى با يكديگر هماهنگ شده اند، هنوز با 
هرى كين كار دارد و اين بازيكن ارزشمند را 

براى خود حفظ خواهد كرد. 

كريستيانو رونالدو 
شكى وجود ندارد كه رونالدو به نماد باشگاه رئال 

تاريخ ساز تبديل شده است. رئال  بازيكنى  و 
مادريد در تابستان سال 2009 با قراردادى 
توافق  به  كريس  با  يورويى،  ميليون   94

رسيد و ركورد گران قيمت ترين فوتباليست 
او  موفقيت  بزرگ ترين  شكست.  را  جهان 

و  ليگا  ال  فتح  خود،  جديد  مادريدى  باشگاه  در 
هم چنين جام باشگاه هاى اروپا بوده است. او پس 

از ليونل مسى دومين گل زن برتر تاريخ الليگا است. 
مادريد  رئال  تاريخ  در  گل زنى  ركورددار  هم چنين 
است. با شرايط و آمادگى بدنى كه او در رئال دارد، 
بعيد به نظر مى رسد بخواهد به تيم ديگرى فكر كند. 

او از شرايط راضى است و احتمال مى رود سال ها در 
اين تيم مادريدى باقى بماند. همه چيز براى رفع نيازها 

و جاه طلبى او در رئال مهياست: بهترين باشگاه جهان، 
بنابراين چه  و...  مربى خوب  يك،  درجه  هم تيمى هاى 
دليلى دارد كه بخواهد آن جا را ترك كند؟ او در سال 
2016 قراردادى با رئال مبنى بر تمديد همكارى با اين 
باشگاه امضا كرد كه خيال هوادارانش را از ماندن در اين 

تيم تا سال 2021 راحت كرد. او بارها در كنفرانس هاى خبرى 
بيان كرده است كه احتمال اين كه فوتبالش را با لباس سفيد رئال 

به پايان برساند، زياد است. چرا بايد غير از اين انتظار داشت؟

سرخيو بوسكتس
به منچستر  بارسلونا  از  از رفتن گوآرديوال  بعد 
با اين  سيتى، به دليل ارتباط خوب بوسكتس 
و حضور  او  از  بر دعوت  مبنى  شايعاتى  مربى، 
اسپانيا  رسانه هاى  اما  مطرح شد.  در سيتى 
است  وفادار  باشگاه خود  به  او  كه  نوشتند 
و بارسلونا را ترك نخواهد كرد. او يكى از 
و  است  مسى  از  پس  بازيكنان  موثرترين 
اندازة جرارد پيكه نيز بارسلونا را دوست 
دارد. او در ژوئن 2008 در 20 سالگى 
به باشگاه بارسلونا پيوست و با نمايشى 
خوب در مدت يك سال به تيم ملى 
اسپانيا دعوت شد. بوسكتس به عنوان 
پست  هافبك  در  بازى ساز  نقش 
دفاعى براى بارسلونا بازى مى كند 
بازى  در چرخش  بسيارى  تاثير  و 
دارد. اخيرا او قراردادش با بارسلونا 
را تمديد كرده و ماندن او تا سال 2021 
اين  حتى  و  است  حتمى  باشگاه  در 
انتخاب را پيش رو دارد كه اين عدد را 
به 2023 برساند. آندره اينيستا، كاپيتان 
بارسلونا طى مصاحبه اى در سال 2016 
«بوسكتس  بود:  گفته  او چنين  مورد  در 
يكى از اركان اصلى تيم ماست و هر چه 
زمان بيشترى مى گذرد، بيشتر در تيم جا 

افتاده و هماهنگ مى شود.»

دنيل ده روسى
عظمت  همانند  رم  اس  آ  تيم  در  روسى  ده  هيبت 
جهانى  جام  قهرمان  است.  رم  شهر  در  كلوزئوم 
2006، در تمام سال هايى كه در مستطيل سبز توپ 
بر  بالغ  و  كرده  تن  بر  را  رم  مقدس  لباس  مى زده، 
400 حضور در ميادين با اين پيراهن دارد. ده روسى 

بازى خود را از تيم جوانان رم شروع كرد و در 
سال 2000 با باشگاه رم قرارداد رسمى بست. او 
بين طرفداران تيم رم به كاپيتان آينده شهرت 
دارد. او به موفقيت هاى زيادى ازجمله قهرمانى 
در جام جهانى  قهرمانى  و  ايتاليا  سوپر كاپ 
2006 به همراه تيم ملى ايتاليا رسيده است. 
بهترين  هافبك هاى  از  يكى  او  شك  بدون 
هم چنان  بخواهد  اگر  و  دنياست  تدافعى 
ادامه  ايتاليا  فوتبال  در  را  اوجش  روزهاى 

دهد، ماندن در رم شهر زادگاهش را انتخاب 
خواهد كرد. اگرچه قرارداد او امسال به پايان مى رسد، 
ديگر  سال  دو  تا  جالوروسى ها  با  را  قراردادش  اما 
تمديد كرده است. هم چنين او سال گذشته پيشنهاد 
چشم گير يوونتوس را رد كرده است تا فوتبالش را در 
پايتخت ايتاليا ادامه بدهد. دروسى بعد از فرانچسكو 
توتى، كاپيتان رم به شمار مى آيد و در بين هواداران 
اين تيم ايتاليايى از محبوبيت زيادى برخوردار است. 
او فعال با رم و رم با او كار خواهد داشت و شايد تبديل 
به اسطوره اى ماندنى و وفادار همانند توتى شود كه 

هيچ تيمى جز رم را خانة خود ندانست. 
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هرى كين 
هرى كين از سال 2008 وارد تاتنهام شده 
رتبه هاى  در  انگليسى  تيم  اين  با  اكنون  و 
است  است. درست  رده بندى  باالى جدول 
كه طى اين مدت او به صورت قرضى 
در باشگاه هاى ديگرى نيز توپ زده، 
بوده  تاتنهام  كنار  دلش  هميشه  اما 
قرارداد  نيز   2016 سال  دسامبر  اول  و 
خود با تاتنهام را تا سال 2022 تمديد كرده 
است. اول ژانوية 2017 مصادف با صدمين 
حضور او در ليگ برتر بود و گل هاى زيادى 
ثمر  به  تيم  اين  براى   جارى  فصل  در  را 
آرسنال  مقابل  گل زنى  از  پس  او  رساند. 
زيادى  سال هاى  مى خواهم  كه  بود  گفته 
يكى  او  سرود  سپس  و  بمانم،  اين جا  در 
شواهد  بود.  خوانده  را  است  ما  خود  از 
نشان مى دهد كه تاتنهام اسپور طى سه سال 
گذشته پيشرفت هاى زيادى داشته است و با 
تحت  كه  بااستعداد  جوان  عده اى  گردآوردن 
مديريت عالى مائوريسيو پوچتينوى آرژانتينى 
به خوبى با يكديگر هماهنگ شده اند، هنوز با 
هرى كين كار دارد و اين بازيكن ارزشمند را 

براى خود حفظ خواهد كرد. 

كريستيانو رونالدو 
شكى وجود ندارد كه رونالدو به نماد باشگاه رئال 

تاريخ ساز تبديل شده است. رئال  بازيكنى  و 
مادريد در تابستان سال 2009 با قراردادى 
توافق  به  كريس  با  يورويى،  ميليون   94

رسيد و ركورد گران قيمت ترين فوتباليست 
او  موفقيت  بزرگ ترين  شكست.  را  جهان 

و  ليگا  ال  فتح  خود،  جديد  مادريدى  باشگاه  در 
هم چنين جام باشگاه هاى اروپا بوده است. او پس 

از ليونل مسى دومين گل زن برتر تاريخ الليگا است. 
مادريد  رئال  تاريخ  در  گل زنى  ركورددار  هم چنين 
است. با شرايط و آمادگى بدنى كه او در رئال دارد، 
بعيد به نظر مى رسد بخواهد به تيم ديگرى فكر كند. 

او از شرايط راضى است و احتمال مى رود سال ها در 
اين تيم مادريدى باقى بماند. همه چيز براى رفع نيازها 

و جاه طلبى او در رئال مهياست: بهترين باشگاه جهان، 
بنابراين چه  و...  مربى خوب  يك،  درجه  هم تيمى هاى 
دليلى دارد كه بخواهد آن جا را ترك كند؟ او در سال 
2016 قراردادى با رئال مبنى بر تمديد همكارى با اين 
باشگاه امضا كرد كه خيال هوادارانش را از ماندن در اين 

تيم تا سال 2021 راحت كرد. او بارها در كنفرانس هاى خبرى 
بيان كرده است كه احتمال اين كه فوتبالش را با لباس سفيد رئال 

به پايان برساند، زياد است. چرا بايد غير از اين انتظار داشت؟

سرخيو بوسكتس
به منچستر  بارسلونا  از  از رفتن گوآرديوال  بعد 
با اين  سيتى، به دليل ارتباط خوب بوسكتس 
و حضور  او  از  بر دعوت  مبنى  شايعاتى  مربى، 
اسپانيا  رسانه هاى  اما  مطرح شد.  در سيتى 
است  وفادار  باشگاه خود  به  او  كه  نوشتند 
و بارسلونا را ترك نخواهد كرد. او يكى از 
و  است  مسى  از  پس  بازيكنان  موثرترين 
اندازة جرارد پيكه نيز بارسلونا را دوست 
دارد. او در ژوئن 2008 در 20 سالگى 
به باشگاه بارسلونا پيوست و با نمايشى 
خوب در مدت يك سال به تيم ملى 
اسپانيا دعوت شد. بوسكتس به عنوان 
پست  هافبك  در  بازى ساز  نقش 
دفاعى براى بارسلونا بازى مى كند 
بازى  در چرخش  بسيارى  تاثير  و 
دارد. اخيرا او قراردادش با بارسلونا 
را تمديد كرده و ماندن او تا سال 2021 
اين  حتى  و  است  حتمى  باشگاه  در 
انتخاب را پيش رو دارد كه اين عدد را 
به 2023 برساند. آندره اينيستا، كاپيتان 
بارسلونا طى مصاحبه اى در سال 2016 
«بوسكتس  بود:  گفته  او چنين  مورد  در 
يكى از اركان اصلى تيم ماست و هر چه 
زمان بيشترى مى گذرد، بيشتر در تيم جا 

افتاده و هماهنگ مى شود.»

دنيل ده روسى
عظمت  همانند  رم  اس  آ  تيم  در  روسى  ده  هيبت 
جهانى  جام  قهرمان  است.  رم  شهر  در  كلوزئوم 
2006، در تمام سال هايى كه در مستطيل سبز توپ 
بر  بالغ  و  كرده  تن  بر  را  رم  مقدس  لباس  مى زده، 
400 حضور در ميادين با اين پيراهن دارد. ده روسى 

بازى خود را از تيم جوانان رم شروع كرد و در 
سال 2000 با باشگاه رم قرارداد رسمى بست. او 
بين طرفداران تيم رم به كاپيتان آينده شهرت 
دارد. او به موفقيت هاى زيادى ازجمله قهرمانى 
در جام جهانى  قهرمانى  و  ايتاليا  سوپر كاپ 
2006 به همراه تيم ملى ايتاليا رسيده است. 
بهترين  هافبك هاى  از  يكى  او  شك  بدون 
هم چنان  بخواهد  اگر  و  دنياست  تدافعى 
ادامه  ايتاليا  فوتبال  در  را  اوجش  روزهاى 

دهد، ماندن در رم شهر زادگاهش را انتخاب 
خواهد كرد. اگرچه قرارداد او امسال به پايان مى رسد، 
ديگر  سال  دو  تا  جالوروسى ها  با  را  قراردادش  اما 
تمديد كرده است. هم چنين او سال گذشته پيشنهاد 
چشم گير يوونتوس را رد كرده است تا فوتبالش را در 
پايتخت ايتاليا ادامه بدهد. دروسى بعد از فرانچسكو 
توتى، كاپيتان رم به شمار مى آيد و در بين هواداران 
اين تيم ايتاليايى از محبوبيت زيادى برخوردار است. 
او فعال با رم و رم با او كار خواهد داشت و شايد تبديل 
به اسطوره اى ماندنى و وفادار همانند توتى شود كه 

هيچ تيمى جز رم را خانة خود ندانست. 



شماره 41 -  مرداد 96 32

يك فنجان چاى

ور 
ست

ی پا
وي

 ل
 

ت     
اش

ی د
رتر

 و ب
ود

ن ب
مد

د مت
 باي

هم
ق 

خال
 و ا

ب
 اد

نر،
ر ه

د

3751 اطالعات هفتگى        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

٤٥

اسامی برندگان جدول٣٧٤٠
  ١ـ عوديشو سرمستیـ  اروميه

٢ـ فرزانه نوروزیـ  ايالم
٣ـ ايليا سعدالدينـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــانـ  نوعي سكه  ١ـ  جزايري در بدن انس
ــيه ــج در دوران تزاري روس ــالي راي  ط
٢ـ  مجموعه ظرف و امثال آنـ  كشوري در 
اروپاي شرقي٣ـ  درخت زبان گنجشك 
ــامه نواز ــاعـ  تفتيشـ  ش  ـ حريص،طم
ــدد منفيـ  چهره  ــاي قديمـ  ع ٤ـ  ايتالي
ــراي آگاه كردن ــه اي ب ــصـ  كلم  ـ خال
٥ـ  فرايندـ  بهابازارـ  سجاده٦ـ  ضمير اول 
شخص جمعـ  رنگ پاييزـ  يكي از خواهران 
برونتهـ  آدرس٧ـ  گونهـ  قشنگـ  برادر 
شماليـ  رشته المپ چراغاني٨ـ  مساوي 
ــنامهـ   ـ خانم متعجب مي گويدـ  نمايش
ــهري در  ــع آبادانيـ  پايان روز٩ـ  ش ماي
ــروتـ  زمينه  ــب، اصلـ  ث ــاـ  نس ايتالي
ــيد مسـ   چيزي١٠ـ  يكي از دو نوع اكس
مذكرـ  شهري باستاني در خوزستانـ  به 
سيگار مي زنند١١ـ  سهو، خطاـ  بنيانگذار 
كشور ايرانـ  از شاهان ساساني١٢ـ  پول 
فلزيـ  سست، بي حسـ  تنهاـ  ميوه خوب 
ـ ميوه گلوپسند١٣ـ  خط كش مهندسيـ  
شهري در غرب كشورـ  پاياپايـ  تصديق 
ــه اي از درخت گزـ   ــي١٤ـ  گون انگليس
فرمانروايي١٥ـ  از شهرهاي كشور ايتاليا 

ـ مزدساز زدن

عمودي:
١ـ  بندري مشهور در انگلستانـ  ماده اي 
ــتيك٢ـ  سوره  ــلولوئيد و الس از جنس س

بيست و چهارم از قرآن كريمـ  نوعي نان روغني٣ـ  پوز 
 ـ مظهر نرميـ  بخش كبابي گوشتـ  توده بزرگ خاك
٤ـ  بندري مشهور در دوران ساسانيانـ  آلت موسيقي 
ــر گويند ــه وزي ــه ب ــده ايـ  در تركي ــبزيهاي غ  ـ از س
ــيـ  خردل صحرايي٦ـ  هيزم  ٥ـ  منفذـ  ضمير انگليس
ــانـ  با هم يك جا كار مي كنند٧ـ  خربزه نارسـ   ـ لس
ــز، برندهـ  عامل وراثتـ  مركز مازندران٨ـ  چوب و  تي
ــاز شاكي٩ـ  زهرـ  جانبـ  درخت  ــتانـ  س تختهـ  بوس
ــتينـ  پسوند شباهت و نظير١٠ـ  ضمير  مجنونـ  پوس
ــيـ  نهادي قانوني ــويـ  نوعي بيماري حاد تنفس  فرانس
ــيد  ١١ـ  اينكـ  بوي رطوبتـ  جانوري موذيـ  خورش

١٢ـ  مدارج درهم ريختهـ  جابجايي زمينـ  جزيره اي 
ــتي در اندونزي١٣ـ  نگاهبانـ  حرف همراهي  توريس
ــار، گستردگي  ــت١٤ـ  فلز چهرهـ  انتش ـ بهترين دوس
ــت١٥ـ  تكرار حرف آخرـ   ــوبـ  چرك، عفون ـ از حب

حرف (ر) 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.

ــهـ  كشوري دو پارهـ  حرارت باالي  گرد هم آيي، جلس
ــت آرندـ   بدن١٦ـ  در تداول عوام پيش از كلمه زش
شيمي كربن١٧ـ  بنيانگذار شيمي نوينـ  روحاني اهل 

سنت كردستان 

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره٣٧٤٠
تست هوش

با سرعت 5  1. مردى 27 كيلومتر را در 9 ساعت مى دود و 
كيلومتر در ساعت باز مى گردد. سرعت متوسط او در كل مسير 

رفت و برگشت چقدر است؟

2. مجموع اعداد يكان و دهگان يك عدد برابر 8 است و اگر 
اين  اين دو عدد عوض مى شود.  اضافه شود جاى  به آن   18

عدد را بيابيد.

3. اگر دو عدد يك عدد دو رقمى را در هم ضرب كنيم حاصل 
مى شود 8 حال اگر به آن عدد 18 را اضافه كنيم جاى دو عدد 

با هم عوض مى شود پيدا كنيد آن عدد را.

4. اگر يك ميمون در هر دقيقه 3 متر باال برود و 2 متر پايين بيايد. 
چقدر زمان الزم است تا ميمون به ارتفاع 20 مترى برسد.

پاسخ ها
را  كيلومترى   27 مسير  او  اگر  ساعت.  در  كيلومتر   4  :1 جواب 
كه سرعتش  است  معنى  اين  به  باشد،  دويده  9 ساعت  مدت  در 
3 كيلومتر در ساعت بوده است. و در مسير برگشت سرعتش 5 

كيلومتر در ساعت بوده بنابراين سرعتش مى شود:
4 = 2/(5+3)

جواب 2: 35

جواب 3: 24
 

جواب 4: 18 دقيقه
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مربوط به گزارش صفحه 24 همين شماره

كاهش هزينه ها با ايجاد 
فرهنگ سازمانى كارآمد

نگاهى به رويكردهاى جديد ايجاد فرهنگ سازمانى در هلدينگ هاى ايرانى
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