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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

تداوم پایدار

برگزاری هر مجمع ساالنه در عين حال كه تکميل فرايند پاسخ گويی است و مروری بر دستاوردهای يک سال فعاليت و افت وخيزها و قوت ها و كاستی ها، 
فرصت مباركی است برای نو كردن عهدی كه با سهام داران گران قدر، ذی نفعان و همکاران تالش گر بسته شده است برای رسيدن به اهداف بلند ثروت آفرينی 

پايدار برای نسل ها. 
    صبح زرين چهارشنبة پايانی مهرماه، فرصت نو كردن پيمان مبتنی بر برنامة راهبردی هفت ساله بود؛ فرصتی ويژه كه با واقع بينی سهام داران حقيقی و 
حقوقی و صحه گذاری بزرگوارانه بر نتايج عمليات، باری دوچندان را بر دوش مديران و كاركنان گروه سرمايه گذاری خوارزمی گذاشت تا با انگيزه ای بيش 
از پيش،  گام های استوار ثروت آفرينی و رشد را تداوم بخشند. سال چهارم برنامة راهبردی اگرچه در اثر تحوالت سياسی جهان و منطقه،  مسائل ساختاری 
اقتصاد ايران و وضعيت ويژة بازار سرمايه،  دوره ای به غايت دشوار در فرايند اجرای برنامة راهبردی بود،  اما پای بندی به پيش رفتن در مسير برنامه برای 
دست يابی به اهداف، نتايج مالی مورد قبولی را همراه با دستاوردهای راهبردی مهم تر به بار آورد كه از سوی سهام داران حاضر در مجمع مورد تاييد قرار 

گرفت؛ دستاوردهايی كه در شماره های پيشين ماهنامه در همين صفحه به تفصيل تشريح شده است.
     اكنون گروه ثروت آفرينی پايدار گام های آغازين سال پنجم را برمی دارد. گام هايی كه بر اساس برنامه ای عملياتی، ارتقای سطح عمليات، افزايش سودآوری 
و تحقق اهداف راهبردی را نشانه گرفته است. برنامة ارتقای سطح عمليات،  نظام های درونی ادارة مركزی گروه را دربر می گيرد كه  بهبود ساختار و تركيب 
سبد سرمايه گذاری در رأس آن قرار گرفته است. اگرچه بهينه سازی تركيب سرمايه گذاری، وظيفه ای مستمر در هر شركت سرمايه گذاری است، اما پيش بينی 
تحوالت ارزی، وضعيت خاص بانک ها و برنامه و بودجة دولت در سال پيش رو، بازنگری متفاوتی در برخی صنايع را ايجاب می كرد كه از هفته های پيش 
آغاز شده است. بهبود و ارتقای نظام های اطالعات مديريت، فناوری اطالعات و ارتباطات و فرايند تصميم گيری و اجرا، برنامة ديگر هستة مركزی در ماه های 
آينده است، هم چنان كه گسترش حضور در بازارهای بين المللی. تداوم بازنگری در تركيب هزينه ها و بدهی ها، به ويژه برای كاهش ميانگين موزون هزينة 
سرمايه، برنامة ديگری است كه ارتقای سودآوری را به دنبال خواهد داشت. فهرستی از گام های عملياتی در هر كدام از شركت های گروه كه در جلسة  مجمع 
عمومی ارائه شد، برنامة اختصاصی هر جزء از كل گروه است برای دست يابی به اهداف سال پنجم از مسير راهبردی. مهم ترين اقدام های برنامه ريزی شده در 
شركت توسعة برق و انرژی سپهر، عالوه بر تکميل برنامة تجاری سازی، توسعة بازار و ارتقای نظام فروش برق، افزايش راندمان و كاهش خروج اضطراری، 
نهايی سازی تسوية اقساط با بانک صادرات ايران و مطالبات از وزارت نيرو، فراهم آوردن زمينة اجرای طرح افزايش ظرفيت به ميزان پانصد مگاوات است 
كه پس از نهايی كردن قرارداد خريد تضمينی برق با وزارت نيرو و تامين مالی بين المللی، اجرايی خواهد شد. تکميل طرح های جاری در حوزة  نيروگاه های 
مقياس كوچک و اجرای نيروگاه های جديد با مشاركت تامين كنندگان آسيايی و اروپايی در شركت نيرو پارسه نيز برنامة عملياتی ديگر گروه در حوزة برق و 
انرژی است. سامان دهی طرح های بهره برداری و فرآوری در معادن طالی شادان و رشيدآباد، بر اساس آن چه در مذاكرات بين المللی پيش رفته است، دستور 
كار هلدينگ فلزات گران بهای گروه است تا بتواند در سال ششم برنامه، استخراج و فرآوری محصول را آغاز كند.   ورود به حوزه های جديد فناوری اطالعات و 
ارتباطات برای بهره گيری از مزيت های بازار خرده فروشی، اقدامی راهبردی در گروه است كه پس از انتقال سهام شركت های توسعة فناوری اطالعات )مفاخر( 
و داده پردازی خوارزمی كليد خواهد خورد. تجديد ساختار شركت های مالی گروه كه دربرگيرندة توسعة مديريت سرمايه،  آتی نگر سپهر ايرانيان و كارگزاری 
آينده نگر خوارزمی است، گام بلند ديگری برای حضور موثر در بازارهای سرماية داخلی و بين المللی و استفاده از ابزارهای نوين مالی به شمار می رود، هم چنان 
كه در حوزة بازرگانی نيز، چنين برنامه ای در پيش رو قرار دارد. تکميل طرح بازسازی و انتقال خطوط توليدی به سالن های جديد در شركت سينا دارو و 
اقدام برای مشاركت های بين المللی و برندسازی، هدف عملياتی در ماه های آتی است تا زمينة توسعة بازار، متنوع سازی محصول و افزايش صادرات را در 
اين شركت فراهم آورد. بازمهندسی عمليات و طرح ها در شركت توسعة ساختمان خوارزمی، نقشة راه گروه برای عبور كم هزينه از تنگنای ركود در بخش 
ساختمان كشور است تا پس از به بار نشستن تالش دولت برای ايجاد رونق در اين بخش مهم از اقتصاد كشور،  اين شركت نيز با سرعتی مناسب بتواند به 

اجرای طرح های جديد بپردازد. برنامة گروه در حوزة  پربازده نفت و گاز و
 پتروشيمی، ورود زيما به زنجيرة تامين كاال و خدمات طرح های اين صنعت بزرگ بوده و در كنار آن با پی گيری نتايج مناقصه ها و مذاكرات مبتنی بر 

مشاركت، ارتقای عمليات شركت برنامه ريزی شده است.
    كسب رتبه های حقيقی مختلف از سوی شركت سرمايه گذاری خوارزمی، موقعيت ويژه ای را در برابر گروه قرار داده است. در عين ورود به جرگة صد 
شركت برتر ايران و تالش برای حفظ و ارتقای جايگاه مزبور در سال های آينده، برخورداری از رتبة دوم در بين شركت های سرمايه گذاری و بيستم در بين 
كل شركت های بورسی از نظر درصد سهام شناور،  كه البته به دليل برخورداری از سرماية ثبت شدة بيشتر، از نظر ميزان سهام شناور در باالترين جايگاه قرار 
دارد، برای پيشرفت در مسير توسعه، فرصت ها و تهديدهايی را رقم زده است. برخورداری از جايگاه سهامی عام ترين شركت، هم زمان با فراهم آوردن امکان 
تامين مالی و افزايش سرمايه،  مديريت سهام و بازارگردانی آن را برای سهام داران عمده دشوار می سازد و به دليل كوتاه مدت تر شدن فعاليت ها و رويکردها در 
بازار سرمايه، اين روند را شتاب می بخشد. اما اكنون كه با تغيير تركيب اشخاص حقوقی حاضر در هيئت مديرة گروه خوارزمی، امکان پشتيبانی دو صندوق 
تامين آتية بزرگ و سرمايه گذاران نهادی بيشتر شده است و تمامی برآوردها، حکايت از افزايش ارزش خالص دارايی های گروه به بيش از دو برابر قيمت 
كنونی سهام دارد، می توان با انگيزه و باوری استوارتر به تداوم ثروت آفرينی پايدار در ماه های پيش رو انديشيد تا به فضل الهی و ياری سهام داران و تالش 

كاركنان، سال متفاوت تر و موفقيت آميزتری برای شركت و ذی نفعانش رقم زد.  
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عام(  )سهامي  خوارزمي  گذاري  سرمايه  شركت  ساليانه  عادي  عمومي  مجمع 
صبح 26 مهر ماه با حضور 91.8 درصد از سهامداران حقيقی و حقوقی،جمعی 
ازمديران وفعاالن بازارسرمايه ،اعضای هيات مديره ومديران ارشد گروه سرمايه 
گذاري خوارزمي و شركت هاي تابعه در پ ژوهشگاه نيرو بر گزار شد. با راي اين 
مجمع  مقرر شد به ازاي هر سهم خوارزمي مبلغ 100 ريال به عنوان سود نقدي 

تقسيم شود.
بر پايه اين خبر، در اين مجمع كه به رياست دكتر اسماعيلي دانا برگزار شد، 
ايران،  كارت  شركت  رستاک،  انديشان  آرمان  شركت  سپهر،  همياري  موسسه 
شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسکن، و شركت آتيه سپهر قرن با اكثريت 
آرا به عنوان اعضاي جديد هيات مديره شركت سرمايه گذاري خوارزمي )سهامي 

عام( برگزيده و معرفي شدند.
و  قانوني،  بازرس  و  حسابرس  عنوان  به  رهيافت  رايا  حسابرسي  شركت  ابقاي 
شركت حسابرسي كوشامنش به عنوان حسابرس علي البدل، مصوبه ديگر مجمع 
عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري خوارزمي بود. اين مجمع همچنين 
روزنامه هاي اطالعات و دنياي اقتصاد را به عنوان روزنامه رسمي خود معرفي 

كرد.
در اين مجمع كه بهروز خدارحمي و خسروي به عنوان ناظر، داوودي به عنوان 
همچنين  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نماينده  عنوان  به  منشي،قبديان 
عبدالحسين فرزان به عنوان نماينده حسابرس و بازرس قانوني در جايگاه هيات 
مديرعامل شركت سرمايه  اله صيدي،  دكتر حجت  داشتند،  قرار  مجمع  مديره 

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت سرمايه گذاري خوارزمي تصويب كرد:

تقسیم 100 ریال سود نقدي 
به ازاي هر سهم خوارزمي

اعضاي جديد هيات مديره شركت سرمايه گذاري خوارزمي )سهامي عام( برگزيده و معرفي شدند.

حوالی اين 

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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گذاري خوارزمي)سهامي عام( گزارش هيات مديره اين 
شركت به مجمع را ارايه كرد.

گزارش مديرعامل خوارزمی
گروه  مديره  هيات  گزارش  ابتداي  در  صيدي  دكتر 
سرمايه گذاري خوارزمي با اشاره به گذشت 4 سال پر 
فراز و نشيب از اجراي برنامه راهبردي 7 ساله اين گروه 
گفت: سال 95 و 96، سال وي ژه اي براي اقتصاد ايران 
بود. يکي از ريسک هايي كه پيش بيني مي شد و هنوز 

بود. طي اين مدت، در بازارهاي جهاني شاهد  هم وجود دارد، ريسک "ترامپ" 
اما قيمت نفت روندي كاهشي را تجربه كرد. تحوالت  افزايش قيمت ها بوديم 
منطقه نفت خيز خاورميانه نيز از سوي ديگر دچار نوسان كرد. در عين حال، به 
واسطه برجام فرصت هاي بطئي و تدريجي در اقتصاد ايجاد شد كه در برخي 

موارد به واسطه ريسک ترامپ با موانعي رو به رو شد.
وي با اشاره به محدوديت هاي فضاي كسب و كار كشور، تنگناي مالي و نقدينگي، 
وضعيت خاص و ويژه نظام بانکي گفت: اقتصاد كشور در سال جاري رشد قابل 
توجهي را تجربه كرده است.اما در عين حال، ما شاهد رشد سرمايه گذاري منفي 

در اقتصاد بوده ايم و به جاي تشکيل سرمايه، سرمايه كاهش يافته است.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي با اشاره به بازتاب تحوالت اقتصادي 
اثر ورود شركت  افزايش 8 درصدي شاخص كل در  بازار سهام اظهار كرد:  در 
هاي جديد به بازار سهام ارزيابي مي شود. چرا كه در سوي ديگر، حجم و ارزش 

معامالت بورس كاهش قابل مالحظه اي داشته كه از عجايب اقتصادي است. 

گذاري  سرمايه  شركت  شرايطي  چنين  در  افزود:  وي 
برنامه  درچارچوب  خيزها  و  افت  تمام  با  خوارزمي 
در  است.  داده  مسير  ادامه  خود  ساله  هفت  راهبردي 
سال 95 و 96، حركت به سمت اصالح پرتفوي صورت 
نيز  آينده  انجام مي شود و در  اين كار هميشه  گرفت. 
داشت.  خواهد  ادامه  سرمايه  بازار  تحوالت  با  متناسب 
پرتفوي  به  ارزآور  شركت هاي  سهام  چارچوب،  اين  در 
فناوری  »توسعه  داخلي،  فرآيندهاي  شد.اصالح  افزوده 
اطالعات و ارتباطات« صورت گرفت و قدم هاي مثبتي 

براي توسعه عمليات بازرگاني بين المللي برداشته شد.
دكتر صيدي از اجراي برنامه تجاري سازي در شركت برق و انرژي سپهر خبر داد 
و گفت: بخشي از مسايل و مشکالت محيط زيستي با افزايش راندمان نيروگاه 
اسناد  است  توانسته  شركت  اين  همچنين  است.  شده  حل  قائم  منتظر  شهيد 
بيش از 70 درصد از زمين هاي تحت تصرف نيروگاه منتظر قائم را قطعی وبه 

روز كند.
او با اشاره به مذاكره شركت برق و انرژي سپهر با بانک صادرات از تعيين تکليف 
اقساط بابت خريد نيروگاه منتظر قائم به اين بانک خبر داد و گفت: با توافق انجام 
شده و تهاتر بخشي از دارايي ها، مدت بازپرداخت اقساط 5 ساله به 12 سال و 
دوره هاي 6 ماهه بازپرداخت به يک سال تغيير يافت. از محل اين تهاتر سود 

مناسبي نيز شناسايي شده است.
هاي  شركت  مشاركت  جلب  از  خوارزمي  گذاري  سرمايه  شركت  مديرعامل 
خارجي در امر استخراج و فرآوري مواد در معدن طالي شادان خبر داد و ابراز 

حوالی اين 

در اين مجمع كه به رياست دكتر 
موسسه  شد،  برگزار  دانا  اسماعيلي 

انديشان  آرمان  شركت  سپهر،  همياري 
ايران، شركت  رستاك، شركت كارت 
و  آتيه مسكن،  تامين  گذاري  سرمايه 
آرا  اكثريت  با  آتيه سپهر قرن  شركت 

به عنوان اعضاي جديد هيات مديره 
گذاري خوارزمي  شركت سرمايه 

و معرفي شدند برگزيده  )سهامي عام( 
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اميدواري كرد در ماه هاي آينده توافق با شركت هاي 
معادن  توسعه  ازطريق شركت  پروژه  اين  مالي  تامين 

صدرجهان توافق شود.
او با اشاره به افزايش فروش و سود شركت البراتوارهاي 
سينا دارو از پيشرفت  طرح انتقال و نوسازي خطوط 
توليد اين شركت خبر داد و گفت: با توجه به اجرای 
محدوديت ها  وپاره ای  دركشور  سالمت  تحول  طرح 
اين طرح، دوره وصول مطالبات  مالی  منابع  درتامين 

سينادارو افزايش يافته است و جريان نقدينگي در صنعت دارو تحت تاثير قرار 
گرفته است.

و خدمات  توسعه محصول  قراردادهاي جديد  انعقاد  از  دكتر صيدي همچنين 
شركت توسعه فناوري اطالعات خوارزمي و شركت داده پردازي خوارزمي خبر 

داد.
او با اشاره به فعاليت شركت نيرو پارسه در حوزه نيروگاه هاي كوچک مقياس و 
موفقيت اين شركت در بهره برداري از نيروگاه 8 مگاواتي برق طرشت و اجراي 
طرح راه اندازي نيروگاه در محل فوالد مباركه اصفهان، در تنکابن و همچنين 
شركاي  كه  پارسه  نيرو  شركت  سودآوري  روند  كه  كرد  اعالم  چمستان  در 

خارجي معتبري همچون هيونداي دارد،  رو به افزايش بوده است.
او با اشاره به فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان، توسعه 
مديريت سرمايه خوارزمي و كارگزاري آينده نگر خوارزمي در بازار مالي گفت: اين 
شركت ها با استفاده از ابزارهاي نوين مالي، برنامه هاي بين المللي متعددي دارند 
كه اميدواريم در سال هاي 96 و 97 شاهد سودآوري بيشتر آنها باشيم. در همين 

چهارچوب، شركت» خوارزمي اينوستمنت« در امارات 
از  اعتباري خوبي  توانسته خط  به سودآوري رسيده و 
بانک هاي منطقه بگيرد و افزايش سرمايه داشته باشد.

»زيما«  صالحيت  احراز  به  اشاره  با  صيدي  دكتر 
براي  خوارزمي  گروه  گاز  و  نفت  پتروشيمي،  هلدينگ 
سوي  از  خارجي  و  داخلي  نفتي  هاي  شركت  با  كار 
از مناقصه هاي نفتي  وزارت نفت گفت: زيما در يکي 
شركت كرده و اميدواريم نتيجه اين مشاركت در آينده 
نزديک مشخص شود. اين شركت ورود به زنجيره تامين كاال و تدارک كاالهاي 

مورد نياز پروژه هاي نفتي را نيز در دستور كار خود دارد.
او افزود: عملکرد گروه خوارزمي منجر به اين شد كه در سال گذشته شركت 
سرمايه گذاري خوارزمي با رتبه 71، در فهرست 100 شركت برتر و در فهرست 
گروه  به  وابسته  هاي  شركت  از  برخي  گيرد.  قرار  كشور  پيشروي  شركت   10

خوارزمي نيز در فهرست 500 شركت برتر كشور قرار گرفته اند.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي از گسترش فعاليت هاي بين المللي، 
احداث كارخانجات فرآوري در هلدينگ فلزات گرانبها، افزايش راندمان نيروگاه 
از  نيروگاه  اين  توماني  ميليارد   1000 طلب  وصول  قائم،  منتظر  شهيد  برق 
وزارت نيرو، افزايش ظرفيت توليد برق نيروگاه يادشده مشروط به عقد قرارداد 
شركت،  مالي  ساختار  اصالح  نيرو،ادامه  وزارت  طرف  از  برق  تضميني  خريد 
سرمايه گذاري در استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان، و توسعه نظام روابط 
سهامداران و ذي نفعان شركت به عنوان برخی ازمهمترين برنامه هاي آتي گروه 

سرمايه گذاري خوارزمي نام برد.

با  خوارزمي  سرمايه گذاري  شركت 
برنامه  درچارچوب  افت وخيزها  تمام 
ادامه مسير  راهبردي هفت ساله خود 
داده است. در سال 95 و 96، حركت 

پرتفوي صورت  به سمت اصالح 
انجام مي شود  كار هميشه  اين  گرفت. 

با تحوالت  نيزمتناسب  آينده  در  و 
اين  ادامه خواهد داشت. در  بازارسرمايه 
ارزآور به  چارچوب، سهام شركت هاي 
فرآيندهاي  شد.اصالح  افزوده  پرتفوي 
و  »توسعه فناوری اطالعات  داخلي، 

ارتباطات« صورت گرفت  و قدم هاي 
بازرگاني  عمليات  توسعه  براي  مثبتي 

شد برداشته  بين المللي 
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تغييرات ماهانۀ تورم توليد 
»ساخت  گروه  در  توليد  تورم  كه  می دهد  نشان  مركزی  بانک  اخير  گزارش 
)صنعت(« 2.7 درصد، »حمل و نقل و انبارداری« 0.2 درصد، »هتل و رستوران« 
0.7 درصد، »اطالعات و ارتباطات« 0.2 درصد، »آموزش« 0.4 درصد، »بهداشت 
و مددكاری اجتماعی« 1.6 درصد، »ساير فعاليت های خدمات عمومی، اجتماعی 
و شخصی« يک درصد و گروه »خدمات« نيم درصد در شهريور ماه نسبت به ماه 
پيش رشد داشته، اما گروه »كشاورزی، جنگل داری و ماهی گيری« 0.4 درصد 

افت نشان می دهد.

تغييرات ساالنۀ تورم توليد
نگاهی به رشد ساالنة نرخ تورم توليد يک سال منتهی به پايان شهريور هم بيان گر 
آن است كه اين شاخص در گروه »كشاورزی، جنگل داری و ماهی گيری« 12.5 
درصد، »ساخت )صنعت(« 12.2 درصد، »حمل و نقل و انبارداری« 6.1 درصد، 
»هتل و رستوران« 12 درصد، »اطالعات و ارتباطات« هفت درصد، »آموزش« 
11.1 درصد، »بهداشت و مددكاری اجتماعی« 8.5 درصد، »ساير فعاليت های 
خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« 12.5 درصد و گروه »خدمات« 7.6 درصد 

اين شاخص افزايش يافته است.

خروج تدریجی تولید از رکود
شاخص بهای توليدكننده در شهريورماه 1.4 درصد رشد كرد

طبقاعالمبانکمرکزیشاخصبهایتولیدکنندهدرایراندرشهریور
ماهامسالبهعدد247.3رسیدکهنسبتبهماهپیشازآنیعنیمرداد
ماه1.4درصدافزایشداشتهاست.براساسجدیدترینگزارشبانک
مرکزیازشاخصبهایتولیدکننده،اینشاخصدر12ماهمنتهیبه
شهریورماه1396نسبتبه12ماهمنتهیبهشهریورماه1395به
میزان8.2درصدافزایشیافتهاست.امااینشاخصدرشهریورماه
امسالنسبتبهماهمشابهسالپیشمعادل10.7درصدافزایشنشان

میدهد.
به پیشنگرانه شاخص یک تولیدکننده بهای شاخص اقتصاد علم در
شمارمیرودکهروندتغییراتقیمتهاراازدیدگاهتولیدکنندهوخریدار
دربخشهایمختلفاقتصادیاعمازکشاورزی،صنعتوخدماتنشان

میدهد.اینشاخصمیتواندبهعنوانیکشاخصپیشنگربرایاطالع
زودهنگامازروندتورمبهکاربردهشود.

ازآنجاکهبهزبانعام،تورمتولیدقیمتمحصولصنعتیازدِرکارخانهو
قیمتمحصولکشاورزیازمزرعهتعبیرمیشود،نظربرخیکارشناسان
ایناستکهمنفینشدنشاخصبهایتولیدکننده،بهاینمعنیاست
تولیدکنندهمجبورنیستآن برایکاالیتولیدیوجودداردو بازار که
که معتقدند کارشناسان درعینحال اما بفروشد. پایینتر قیمت با را
شاخصبهایتولیدکنندهوتاثیرآنبراقتصاد،تفسیرمتفاوتیازتورم
مصرفکنندهدارد؛درحالیکهتورممصرفکنندهبهمعنیافزایشسطح
عمومیقیمتهاتعبیرمیشود،رشدتورمتولیدبهمعنیخروجواحدهای

تولیدیازشرایطرکودیاست.

اقتصاد
الميرا اكرمی



9شماره 44 -  آبان 96

تورم توليد در ماه های آينده افزايش می يابد 
اما كارشناسان و تحليل گران عوامل مختلفی را در افزايش تورم توليد موثر می دانند. 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اقتصاددان،  شركا،  برادران  حميدرضا  رابطه  همين  در 
اين معنی  به  افزايش پيدا می كند،  توليدكننده  بهای  می گويد: زمانی كه شاخص 
است كه قيمت كاالهايی كه برای بخش توليدی استفاده می شود، رشد كرده است. 
البته يک معنی ديگر هم می تواند اين باشد كه تقاضا برای اين كاالها افزايش يافته 

و عرضه به اندازة كافی نبوده و درنتيجه قيمت ها باال رفته است.
به گفتة برادران شركا برخی از كاالهای سرمايه ای هم كه از مبادی خارجی وارد 
كشور می شود، اگر قيمت تمام شدة اين كاالها در كشور توليدكنندة آن كاالهای 
سرمايه ای باال برود، قيمت ها و به  تبع آن شاخص بهای توليدكننده افزايش پيدا 

می كند. 
او يک دليل نه چندان محتمل را هم اين می داند كه يک تبانی در مورد اين كاالها 

صورت گرفته باشد و قيمت ها به صورت غيرمنطقی افزايش يافته باشد. 
اين اقتصاددان در عين حال معتقد است كه صرفا نمی توان از افزايش تورم توليد 

اين موضوع را استنباط كرد كه بخش توليد از ركود خارج شده است. 
به معنای  توليد را می توان  ارشد تورم  اين است كه  اعتقاد برخی تحليل گران  اما 
وجود بازار برای كاالهای توليدی دانست و اين گونه تلقی كرد كه توليدكننده ديگر 
مورد  اين  در  شركا  برادران  بفروشد.  پايين  قيمت  با  را  كاالهايش  نيست  مجبور 

كه  باشد  آن  نشان دهندة  می تواند  موضوع  اين  می گويد: 
تقاضا افزايش يافته، اما عرضه به اندازة كافی نبوده و لذا 

اين نقطة تعادل به سمت باال حركت كرده است. 
او در عين حال در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش تورم 
توليد اتفاق خوبی است يا خير، عنوان می كند كه هر نوع 
تورم ماليمی خوب است و معموال تورم يک تا سه درصد 
اين  از  اگر بيشتر  اما  به عنوان تورم ماليم تلقی می شود، 
باشد، اتفاق خوبی نيست. برادران شركا هم چنين معتقد 
است كه رشد تورم توليد می تواند در ماه های آتی ادامه 

پيدا كند.

ميزان توليد افزايش يافته است 
اما  هادی حق شناس، ديگر اقتصاددانی كه با او در مورد 
اين موضوع به گفت وگو پرداخته ايم، به خبرنگار ما توضيح 

متبادر  ذهن  به  كه  نکته ای  اولين  توليدكننده  بهای  شاخص  افزايش  كه  می دهد 
می كند، اين است كه بايد آماده باشيم تا شاخص قيمت مصرف كننده هم افزايش 
پيدا كند، زيرا زمانی كه شاخص بهای توليدكننده زياد می شود، مفهومش اين است 
كه هزينة توليد يک واحد كاال رشد كرده و بنابراين بايد انتظار داشت كه شاخص 

بهای مصرف كننده كه نام آن تورم است، در ماه های آينده رشد بيابد. 
حق شناس در عين حال تاكيد می كند كه اين به آن معنا نيست كه شاهد تورم 

جهشی خواهيم بود و اين مسئله نبايد نگران كننده باشد. 
اما پرواضح است كه بررسی اين موضوع كه شاخص بهای توليدكننده به چه دليل 
افزايش يافته، نکتة مهمی است كه نبايد از آن غفلت كرد. به گفتة حق شناس زمانی 
اين شاخص رشد می كند كه بخشی از نهاده های توليد گران شده باشد؛ به عنوان 
مثال هنگامی كه دولت، قيمت برق و گاز و برخی ديگر از نهاده های توليد را افزايش 
نتيجه اش  می كند،  اضافه  را  كارگران  دستمزد  دستمزد،  عالی  شورای  يا  می دهد 

افزايش شاخص بهای توليدكننده می شود. 
به گفتة اين اقتصاددان، زمانی كه ميزان توليد سير صعودی به خود بگيرد، به اين 
استفادة  معنای  به  توليد هم  افزايش  و  داريم  مثبت  اقتصادی  معناست  كه رشد 
مواجه  نهاده ها  يا  منابع  محدوديت  با  شرايط  اين  در  اگر  و  نهاده هاست  از  بيشتر 

شويم، طبيعی است كه قيمت نهاده ها گران خواهد شد. 
حق شناس افزايش تورم توليد را ناشی از دو نکته می داند؛ يک نکته اين كه ميزان 
از هفت درصد  اقتصادی بيش  نکته هم رشد  اين  يافته كه عالمت  افزايش  توليد 
در بهار امسال است. نکتة دوم اين كه ممکن است بخش خصوصی يا دولت قيمت 
برخی از نهاده ها را به دليل تورم انباشته شده از سنوات گذشته اضافه كرده باشد. 

تاكيد می كند كه طبيعتا هر سال نسبت به سال گذشته قيمت  او در عين حال 
برخی از نهاده های دولتی يا دستمزد كارگران افزوده می شود، كه اين ها هم می تواند 

موجب رشد شاخص بهای توليدكننده باشد.

بايد منتظر افزايش تورم مصرف كننده باشيم 
تورم  افزايش  توليد،  تورم  افزايش  كه  است  اين  كارشناسان  از  برخی  اعتقاد  اما 
صورت  به  نه  كه  است  مسئله ای  اين  و  داشت  خواهد  دنبال  به  را  مصرف كننده 
صعودی، اما با شيب ماليم اتفاق خواهد افتاد. اين موضوعی است كه حق شناس 
شاخص  افزايش  از  می توان  كه  نتيجه ای  می گويد:  و  می كند  اشاره  آن  به  هم 
بهای توليدكننده گرفت، اين است كه در ماه های آبان و آذر شاهد افزايش تورم 
مصرف كننده خواهيم بود، زيرا قيمت تمام شدة توليد افزايش يافته و برای اين كه 
و  كاال  كه  نهايی  توليدات  به  را  قيمت  افزايش  اين  بايد  نکند،  ضرر  توليدكننده 

خدمات است، تسری بدهد. 
به گفتة اين اقتصاددان رشد تورم توليد دست كم در يک 
سال اخير، اين موضوع را تاييد می كند كه هم چنان كه در 
سه ماهة اول امسال رشد اقتصادی مثبت داشتيم، در سه 

ماهة تابستان هم رشد اقتصادی تداوم داشته است.

اقتصاد در حال توليد است 
اما تلقی ای كه برخی كارشناسان از افزايش شاخص بهای 
مصرف كننده می كنند، اين است كه اقتصاد از ركود خارج 
شده است. البته حق شناس اين گونه تحليل می كند كه در 
سه فصل پياپی رشد اقتصادی ايران مثبت شده و اين به 
معنای آن است كه ما از ركود عبور كرده ايم و اقتصاد ايران 
اما قطعا می تواند  در شرايط پساركود است و رونق دارد، 

بيش از ميزان فعلی رونق داشته باشد.
به گفتة او حاال كه شاخص قيمت توليدكننده در 12 ماهة 
منتهی به شهريور ماه امسال به  عدد 8.2 درصد رسيده، مفهومش اين است كه 
اقتصاد در حال توليد است و زمانی كه اقتصاد در حال توليد است، ديگر نمی توان 

گفت كه اين اقتصاد در ركود قرار دارد. 
آن طور كه حق شناس می گويد، به طور حتم افزايش شاخص بهای توليدكننده در 
ماه های آينده افزايش می يابد و به تبع آن رشد تورم مصرف كننده هم اتفاق می افتد. 
البته سياست دولت اين است كه اين دو شاخص دو رقمی نشود؛ اتفاقی كه در تمام 

اقتصادهای سالم دنيا هم رخ می دهد و اين دو شاخص تک رقمی است.
اما رشد ساالنة نرخ تورم توليد در يک سال منتهی به پايان شهريور نشان می دهد 
رخ  توليدكننده  بهای  بيشترين درصد شاخص  و صنعت،  بخش كشاورزی  در  كه 
در بخش كشاورزی  توليد  هزينه های  آن طور كه حق شناس می گويد،  است.  داده 
بيشتر است و طبيعی است كه رشد شاخص بهای توليدكننده در اين بخش اتفاق 
افتاده است. اما در مورد بخش صنعت، اين موضوع به هزينه های بخش مالی توليد 
برمی گردد، زيرا اين بخش بيش از ساير بخش ها از تسهيالت پولی و مالی استفاده 
می كند و اين تسهيالت پولی و مالی هم به دليل مطالبات معوقی كه بخش صنعت 
دارد، پرهزينه است. به گفتة اين اقتصاددان يک دليل ديگر هم اين است كه بخش 

صنعت از ركود خارج شده است. 

افزايش  از  نتيجه ای كه می توان 
گرفت،  توليدكننده  بهای  شاخص 
اين است كه در ماه های آبان و آذر 
مصرف كننده  تورم  افزايش  شاهد 

تمام شدۀ  قيمت  زيرا  بود،  خواهيم 
اين كه  برای  و  يافته  افزايش  توليد 
اين  بايد  نكند،  ضرر  توليدكننده 

توليدات نهايی كه  به  را  افزايش قيمت 
كاال و خدمات است، تسری بدهد
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بورس
غزال بابايی

بازار سرمايه اخيرا با نوساناتی همراه شده كه كارشناسان معتقدند اين تغييرات 
ناشی از روند كلی اقتصاد ايران است. به گفتة كارشناسان، بازار سرمايه نماگر 
اقتصاد هر كشوری است و از اين طريق كشورهای ديگر می توانند وارد اقتصاد 
اقدام كنند. در طول يک سال گذشته  يک كشور شوند و برای سرمايه گذاری 
سرمايه گذاری های زيادی در حوزة خودروسازی، نفت، گاز و غيره شده و اخيرا 
نيز چند بانک خارجی با بانک های ايرانی تفاهم نامه و توافق نامه هايی امضا كردند 

كه نشان می دهد اقتصاد ايران به دنبال وضعيت مطلوب تری است. 
اگر نگاهی به روند بازار سرمايه در يک ماه گذشته بيندازيم، متوجه خواهيم شد 
كه چند شركت توانستند در بازار سهم قابل توجهی را كسب كنند و برخی ديگر 
از اين بخش محروم بودند. به عنوان مثال بخش نساجی در حال رونق گرفتن 
است، اما هنوز نتوانسته آن طور كه بايد و شايد، نظر خريداران و سهام داران را به 
خود جلب كند. بااين حال برخی شركت ها مانند خودروسازی بودند كه با استفاده 
از افزايش ظرفيت توليد و هم چنين توليدات به روز سهم بازار قابل توجهی را به 
خود اختصاص دادند. به گفتة كارشناسان برخی شركت ها مانند پتروشيمی ها كه 
تا چندی پيش نظر خريداران را به خود جلب می كردند، به دليل كاهش ظرفيت 
صادراتی از اين بخش تا حدی محروم شدند و همة خريداران سعی می كنند در 

بخش هايی سرمايه گذاری كنند كه ريسک آن صفر باشد. 

بانک ها در حاشيۀ معامالت بورسی
بهمن آرمان، كارشناس ارشد بازار سرمايه و معاون سابق سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در اين باره به »وخارزم« گفت: به دليل برگزار نشدن مجامع بانک ها افراد 
تمايل كمتری نسبت به خريد سهام آن ها نشان می دهند. اكنون معامالت سهام 
بانکی بيشتر در قالب خريد سبد سهام  )متشکل از چند سهام( است و كسی به 

صورت مستقل برای خريد سهام بانکی اقدام نمی كند. 
زمينه  اين  در  دولت  و  ندارد  مطلوبی  وضعيت  اكنون  ايران  اقتصادی  شرايط 
راهی سخت در پيش دارد. تورم رو به افزايش است و بودجه های بخش عمرانی 
به خوبی تزريق نمی شود و همين امر موجب شده تا بخش های ديگر بورس كه 

مربوط به بخش عمرانی هستند، از وضعيت خوبی برخوردار نباشند. 
كنترل  دولت  اصلی  فعلی محور  در شرايط  داد:  ادامه  اقتصادی  كارشناس  اين 
تورم است و اما در زمينة رفع ركود اقدامات مطلوبی صورت نگرفته و بايد برای 
پيشبرد اهداف اقتصادی ايران شرايطی فراهم شود كه شركت های فعال بورسی 
از اين موضوع بهره ببرند. به عنوان مثال اگر در بخش عمرانی يا بخش فلزات 
دولت برنامه ريزی خود را تغيير دهد، وضعيت فوالد كشور بسيار خوب خواهد 
شد و از سوی ديگر بايد با واردات محصوالتی مانند فوالد كه اشتغال زيادی را 
دربر دارد، ممانعت به عمل آيد، اما اكنون شاهد ورود فوالد آن هم به صورت 
انحصاری هستيم. اما اهداف اقتصادی دولت دوازدهم نشان می دهد در اين راه 

گزارش وخارزم از وضعيت پيش روی بازار سرمايه 

نگاه بورس به تحوالت اقتصادایران
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گام برداشته است. 
بيان  با  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  استاد 
اين كه بهترين كار برای رشد بازار سرمايه 
به بخش عمرانی است، گفت: در  كمک 
كشورهای پيشرفته زمانی كه اقتصاد در 
ركود قرار می گيرد، از يک ترفندی به نام 
تقاضای كاذب بهره می برند تا بخش های 
عمرانی با توان بيشتری كار خود را ادامه 
دهند. در ادامه دولت از بخش خصوصی 
دارد،  فعاليت  عمرانی  زمينة  در  كه 
اين روش  با  درخواست كمک می كند و 
هم چرخ بخش خصوصی می چرخد و هم 
دليل  اين  به  رفع می شود.  ركود  مشکل 
را  خود  كار  بيشتری  توان  با  توليد  كه 

ادامه می دهد. 
با  ايران  اقتصاد  كلی  شرايط  البته   
كشورهای پيشرفته بسيار متفاوت است. 
اداره  خصوصی  بخش  توسط  پيشرفته  كشورهای  در  اقتصاد  كه  دليل  اين  به 
می شود، اما در ايران بيشتر اقتصاد در دست دولت است. اگر فضای اقتصاد يک 
كشور را به ميدان مسابقة فوتبال تشبيه كنيم، دولت هم بازيکن است، هم داور، 
هم قانون گذار و هم ناظر. در اين شرايط نمی توان به اهداف بزرگ اقتصادی دست 

يافت و هرچه زودتر بايد قانون خصوصی سازی واقعی اجرا شود. 

خودروسازان پيشتاز بورس
از سوی ديگر، دكتر امراهلل امينی، كارشناس اقتصادی، دربارة وضعيت فعلی بازار 
سرمايه به خبرنگار ما گفت: با قراردادی كه بين خودروسازهای ايران و كشورهای 
ديگر مانند فرانسه منعقد شده، اكنون وضعيت بهتری را نسبت به گذشته شاهد 
هستيم و با كمی دقت می توان دريافت كه برخی خودروها از خط توليد قرار است 
خارج شوند و خودروهای ديگری جايگزين آن ها شود و اين موضوع برای بخش 

خودروسازی ايران بسيار خوب است.
وضعيت  اكنون  افزود:   كشور  بورسی  خودروسازان  وضعيت  به  اشاره  با  او 
اين  انجام شده  بررسی های  طبق  و  است  مطلوب  بسيار  بورسی  خودروسازان 
شركت ها توانستند سهم بازار زيادی را به خود اختصاص دهند و ادامة اين رويه 
می تواند موجب باال رفتن ظرفيت توليد و هم چنين سودده تر شدن اين شركت ها 
دولتی خصوصی  جای  به  ايران  خودروسازان  اگر  كه  كرد  فراموش  نبايد  شود. 
بيشتری  با سرعت  و هم چنين سوددهی شركت ها  افزايش ظرفيت  اين  بودند، 
انجام می شد. اما از آن جايی كه اقتصاد ايران بر پاية درآمدهای دولتی بنا شده 

است، نمی توان توقع زيادی از شرايط دولتی اقتصاد ايران داشت.
امينی با اشاره به اين كه اكنون پتروشيمی ها با مشکل صادرات روبه رو هستند، 
گفت: تا مدتی پيش شركت های پتروشيمی بورسی به دليل صادرات خوبی كه 
برای كشور داشتند، توانسته بودند سهم بازار زيادی را به خود اختصاص دهند، 

اما كاهش صادرات محصوالت پتروشيمی و مشکلی كه با كشور چين و تركيه 
مبنی بر صادرات محصوالت پتروشيمی ايران به وجود آمد، باعث شد صادرات در 
اين بخش با كاهش همراه باشد. البته اكنون مقامات ايرانی پی گير اين موضوع 
هستند و به نظر می رسد اين وضعيت ادامه دار نباشد و صادرات دوباره به ظرفيت 

گذشتة خود بازمی گردد. 
بتوانند  ايرانی  خودروسازان  اگر  اين كه  بر  تاكيد  با  اقتصادی  كارشناس  اين 
قراردادهای بيشتری با كشورهای توليدكنندة روز اروپايی منعقد كنند، وضعيت 
بسيار بهتر خواهد شد، گفت: اكنون فرانسه و چين پيشتاز ورود به بازار ايران در 
بخش خودرو هستند، اما اگر دولت رويه ای را دنبال كند كه كشورهای ديگری 
هم برای خودرو در ايران سرمايه گذاری كنند، بازار ايران با رقابت بيشتری كار 
خود را ادامه می دهد. به عنوان مثال محصوالت روز آلمانی، مالزی، كره جنوبی و 
ژاپن می تواند بازار خودروی ايران را با تکانه های زيادی همراه كند، اما متاسفانه 
توليد در  تامين می شود، درحالی كه ظرفيت  واردات  با  ايران  نياز  بيشتر  اكنون 

كشور فراهم است. 
او با تاكيد بر اين كه بازار ايران برای كشورهای خارجی جذاب است، گفت: وقتی 
كشورهای خارجی تمايل به حضور در بازار ايران دارند، ما نيز بايد از اين شرايط 
نهايت استفاده را ببريم و ملزم كنيم كه عالوه بر سرمايه گذاری در كشور ايران 

بايد شركت ها را در بورس عرضه كنيد تا مردم نيز از آن ها سهم ببرند. 
پااليشگاه ها در انتظار وضعيت مطلوب

در همين حال، ابراهيم رزاقی، كارشناس اقتصادی و بازار سرمايه، دربارة آيندة 
بازار سرمايه به خبرنگار ما گفت: با توجه به مشکلی كه اخيرا برای پتروشيمی ها 
است، وضعيت  همراه شده  با مشکل  اين محصوالت  و صادرات  آمده  وجود  به 
برای خريد سهام  نيز  و خريداران  نمی دهد  بازار  به  را  پيام مطلوبی  اين بخش 

پتروشيمی ها و پااليشگاه ها با ترديد روبه رو می شوند. 
با بررسی ها و اقداماتی كه دولت در اين راستا انجام داده و مذاكراتی كه قطعا به 
نتيجه خواهد رسيد، اين مشکل مرتفع خواهد شد و ظرفيت صادراتی محصوالت 
پتروشيمی مانند گذشته خواهد شد. اما بايد توجه داشت كه اين وضعيت يک 
فرصت برای بخش پتروشيمی ايران نيز محسوب می شود. اكنون محصوالتی كه 
به خارج از كشور صادر می شود، محصوالتی هستند كه يک بار يا دو بار فرآورده 
شده اند، اما اگر اين عمل فرآوری چندين بار صوررت بگيرد، هم مشکل اشتغال 
كشور حل خواهد شد و هم ايران می تواند به يک قطب بزرگ پتروشيمی تبديل 

شود. 
رزاقی با بيان اين كه از ظرفيت های بزرگ پتروشيمی و پااليشگاهی در يک دهة 
با  ادامه داد: اگر صنعت پااليشگاهی در يک دهة گذشته  گذشته غافل شديم، 
جديت بيشتری پی گيری و دنبال می شد، اكنون وضعيت مطلوب تری را نسبت 
به گذشته شاهد بوديم. اما بايد توجه داشت كه مشکالتی مانند تحريم در طول 
سال های گذشته برای توسعة اين بخش بی تاثير نبود. البته ايران هم جديت الزم 

را برای گسترش اين بخش نداشت. 
اين كارشناس اقتصادی با تاكيد بر اين كه قانون خصوصی سازی در ايران درست 
شركت های  و  می شد  اجرا  درست  خصوصی سازی  قانون  اگر  گفت:  نشد،  اجرا 
بخش خصوصی  به  دولتی،  زيرمجموعة  بخش های  به  واگذاری  جای  به  دولتی 
واقعی واگذار می شدند، اقتصاد ايران از رشد اقتصادی بااليی برخوردار بود. اما 
قوة مجريه در زمان اجرای اين اصل روية مناسبی را دنبال نکرد و باعث بروز 

ناكارآمدی در اقتصاد ايران شد.
بازار سرمايه است.  اقتصاد را سر و سامان داد،  از بخش هايی كه می توان  يکی 
در  بخش  اين  از  اما  رسيد،  خواهد  شکوفايی  و  رشد  به  طريق  اين  از  اقتصاد 
طول سال های گذشته غافل بوديم. بخش نيروگاهی، پتروشيمی و پااليشگاهی، 
و  می شوند  عرضه  سرمايه  بازار  در  همه  غيره،  و  عمرانی  فعاليت  محصوالت 
اقتصاد  واقعی  نمای  درنتيجه  دارند،  حضور  آن  در  كشور  اول  تراز  شركت های 

ايران است. 

برگزار نشدن مجامع  دليل  به 
كمتری  تمايل  افراد  بانک ها 

آن ها نشان  به خريد سهام  نسبت 
سهام  معامالت  اكنون  می دهند. 
قالب خريد سبد  در  بيشتر  بانكی 

از چند سهام( است  سهام  )متشكل 
و كسی به صورت مستقل برای 

نمی كند اقدام  بانكی  سهام  خريد 
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صنعت
سهراب اكبری

بودن  دولتی  را  كشور  اقتصاد  معضالت  از  يکی  اقتصاددانان  همة  سال هاست 
موضوع،  همين  به  استناد  با  نيز  خارجی  سرمايه گذاران  و  می كنند  تلقی  آن 
وزارت  بااين حال،  می كنند.  قبول  را  دولتی  تضامين  تنها  سرمايه گذاری  برای 
نيرو به عنوان يکی از زيرمجموعه های دولت در طول سال های گذشته توانسته 
به بخش خصوصی، عملکرد  توليد  از سهم خود در  در زمينة واگذاری بخشی 
مناسبی از خود ارائه دهد. برخی كارشناسان حوزة برق معتقدند كه حدود 60 
با  انجام می شود كه در مقايسه  اين بخش غيردولتی  درصد برق كشور توسط 

ساير بخش های ديگر اقتصادی بسيار خوب است. 
بخش خصوصی اكنون نقش مهمی را در توليد برق ايفا می كند، اما باز هم نياز 
به سرمايه گذاری دارد. از سوی ديگر كارخانه هايی نيز وجود دارند كه در فرايند 
دست  به  گرمايی  انرژی  توجهی  قابل  ميزان  آن ها،  صنعتی  محصوالت  توليد 
برقی  انرژی  به  آن  از  بخشی  انرژی ها،  اين  از ضايع شدن  پرهيز  برای  می آيد. 
تبديل می شود كه معموال در فرايندهای داخلی كارخانه به مصرف می رسد و 
گاهی نيز در صورت قابل توجه و مازاد بودِن توان و انرژی توليدشده و وجود 
امکانات فنی برای تزريق اين انرژی به شبکه های برق كشور، قسمتی از انرژی 
توليدشده به شبکه های عمومی تحويل داده می شود. درحقيقت انرژی توليدی 
اين موسسات را بايد نوعی محصول فرعی آن ها به حساب آورد كه به منظور 

صرفه جويی در مصرف انرژی های اوليه، بازيافت می شود.
برای انجام همة اين كارها نياز به سرمايه گذاری است كه دولت به دليل مشکالت 
مالی توانايی اين كار را ندارد و بخش خصوصی می تواند وارد عرصة توليد شود. 
اين  به  كنونی  شرايط  در  كه  كرده  اشاره  نيرو  وزير  معاون  فالحتيان  هوشنگ 
دليل كه دولت قادر نيست مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تکليفی را به 
وزارت نيرو پرداخت كند، وزارت نيرو نيز قادر به پرداخت مطالبات نيروگاه های 
بخش خصوصی نيست. او در اين باره گفته: “شركت های بخش خصوصی كه در 

زمينه های توليد برق و تجهيزات صنعت برق )از جمله كابل، كنتور و ...( فعاليت 
تا چرخ  كنند  دريافت  كوتاه  زمانی  فواصل  در  را  مطالبات خود  بايد  می كنند، 
توليد آنها همچنان بچرخد؛ در غير اين صورت آنها نيز با بدهی های انباشته به 
تامين كنندگان مواد اوليه و همچنين پرسنل خود مواجه می شوند.” معاون وزير 
نيرو در امور برق و انرژی اظهار اميدواری كرده كه با كمک دولت و مجلس، اين 

موانع از پيش روی صنعت برق كشور برداشته شود.
در همين راستا با كارشناسان حوزة برق گفت وگو كرده ايم كه در ادامة گزارش، 

نظرات آن ها را می خوانيد.

توان بخش خصوصی را جدی بگيريم
سعيد مهذب ترابی، مديرعامل سابق سازمان بهره وری انرژی ايران، دربارة نقش 
اطالعاتي  آمار  براساس  می گويد:  »وخارزم«  به  برق  توليد  در  بخش خصوصی 
كه ما داريم، اگر قرار باشد يک رشد حداقل پنج درصدي براي اقتصاد كشور 
پيش بيني كنيم، باتوجه به رشد مصرف و تعداد مشتركين، بايد هر سال حدود 

4000 مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور افزايش دهيم.
اين كارشناس برق افزود: وقتي راجع به 4000 مگاوات صحبت مي كنيم، تقريبا 
1.5 برابر اين رقم بايد احداث شود. به معنای بهتر بايد حدود 6000 مگاوات 
تامين  براي رشد مصرف فعلي و هم چنين  نيروگاهي كشور  به ظرفيت  ساالنه 
پنج درصدي حداكثر و حداقل رشد كشور افزوده شود. بر اين اساس به ازاي 
هر 1000 مگاوات حدود 550 ميليون تا 600 ميليون  يورو سرمايه گذاری نياز 

دارد.
معناي قضيه اين است كه ما ساالنه بايد حدود پنج يا شش ميليارد دالر فقط در 
بخش نيروگاهي كشور سرمايه گذاري كنيم تا بتواند پاسخ گوي نياز مصرف شود. 
درنتيجه  نيست.  نياز  پاسخ گويي  و  محدود  كامال  دولتي  بخش  اعتبارات  قطعا 

صنعت برق؛ 
چشم به راه

 تعرفه های واقعی 
و دریافت مطالبات

نقش دولت و بخش خصوصی در توليد برق
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يکی  قطعا  و  كنيم  اطمينان  بخش خصوصی  به  بايد 
خصوصي  بخش  می شود.  محسوب  كشور  نيازهای  از 
خارج از كشور و داخل كشور و سرمايه گذاري داخلي 
و خارجي فرقي نمي كند، بايد به يک نحوي اين قضيه 

مديريت شود.
و  برق  پايداری  برای  اين كه  به  اشاره  با  ترابی  مهذب 
سيستم هاي   بايد  خصوصی  بخش  توسط  آن  توليد 
خصوصي  بخش  زمانی  گفت:  شود،  ايجاد  انگيزشي 
تمايل به سرمايه گذاري دارد كه بتواند سود مورد نظر 
از سرمايه گذاری كسب كند. خوش بختانه در حال  را 

حاضر اين انگيزش الزم براي ورود بخش خصوصي براي توليد برق وجود دارد 
و تنها مباحثي كه در آن مطرح است، مربوط به نرخ گذاری است. درنهايت بايد 
مزيت  به اصطالح  تا  شود  ارائه  مشتركين  به  دولت  توسط  قبول  قابل  نرخ  يک 

سرمايه گذاري ايجاد كند.
الزم  تضامين  بايد  سرمايه گذاری  برای  اين كه  بر  تاكيد  با  برق  كارشناس  اين 
با اطمينان بيشتری اقدام به اين كار كند، گفت: اگر  داده شود تا سرمايه گذار 
وضعيت نابسامانی در يک اقتصاد وجود داشته باشد، قطعا سرمايه گذار كار خود 
را به تعويق می اندازد، اما اكنون در ايران وضعيت مطلوبی را شاهد هستيم. از 
بايد توجه داشت اگر پول برق هم به موقع پرداخت شود و به يک  سوی ديگر 
مطالبه تبديل نشود، قطعا فضا برای سرمايه گذاری بازتر و انگيزة اين كار بيشتر 

خواهد شد. 
او با بيان اين كه بخش خصوصی بايد امکان صادرات برق را داشته باشد، گفت: 
اين كار يک محرک انگيزشی محسوب می شود تا بتواند برق كشورهای همسايه 
را تامين كند و سود زيادی از اين كار عايدش شود. كشورهاي همساية ما نياز 
برق  بتوانيم  ما  مي كند  ايجاب  ما  كشور  جغرافيايي  مشخصات  و  دارند  برق  به 
بايد به آن توجه داشت، بحث  را به همسايگانمان صادر كنيم. مورد بعدی كه 
گاز و وجود منابع سوخت فسيلي است كه يک محرک جدي برای ورود بخش 
خصوصي به حساب می آيد. اگر بتوانيم روی صادرات برق مانور بيشتری دهيم، 

قطعا از بعد سياسی نيز كشور ما وضعيت بهتری پيدا خواهد كرد.   
مهذب ترابی در ادامه گفت: اگر چنين امکاني براي بخش خصوصي فراهم شود، 
طبيعتا هم برق داخل كشور تامين و كمبودهايي كه وجود دارد برطرف خواهد 
شد و هم مي تواند ارتباطات فراكشوري ما را ايجاد كند. ما در كشورمان يک سري 
زمستان ها  در  ما  مي كند.  ايجاد  صادرات  براي  مزيتي  كه  داريم  اختالف هايي 
آن ها  براي كشورهايي كه منطق حرارت  برق  مي توانيم يک صادركنندة خوب 
منطق استفاده از انرژي الکتريکي هست، باشيم. حتي در فصل گرما با توجه به 
اين اختالف افقي كه هست، ما مازاد توليدمان را مي توانيم به كشورهاي هم جوار 
فکر  الکتريکي  انرژي  بر صادرات  اقتصاد مبتنی  به يک  عبارتي  به  صادر كنيم. 
شود. اين مباحث در نگاه اوليه ثابت مي كند كه امکان ورود بخش خصوصي در 

بخش صادرات وجود دارد.
در  مي تواند  چقدر  قيمت ها  تعرفة  افزايش  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  او 
پرداخت  توان  اين كه  دليل  به  دولت  گفت:  باشد،  داشته  تاثير  سرمايه گذاري 
و  برق  تمام شدة  هزينه هاي  مي گيرد.  مردم  از  را  آن  طبيعتا  ندارد،  را  پول 
هزينه هاي فروش برق يک روزي در اين كشور بايد متعادل شود. از نگاه ملي 
اين تعادل وجود ندارد. قاعدتا وقتي اين تعادل وجود نداشته باشد، به سمت 
ناكارايي انرژي الکتريکي و كاهش بهره وري انرژي سوق پيدا مي كنيم، اما اگر 
همراه  فراوانی  رشد  با  سرمايه گذاری  ميزان  قطعا  شود،  واقعی  كمی  قيمت ها 

خواهد بود. 

تامين 50 درصدی برق كشور توسط بخش 
خصوصی

يوسف آرمودلی، مديرعامل سابق سازمان انرژی های نو، 
در گفت وگو با »وخارزم« به توان باالی بخش خصوصی 
برق  توليد  قدرت  تقريبا 50 درصد  و گفت:  كرد  اشاره 
كشور در اختيار بخش خصوصي است و به نظر می رسد 
اين سياست بسيار خوبي است كه برای توليد مردم وارد 
تا  گرفته  كوچک  ظرفيت  از  توليد،  اين  شوند.  عرصه 

ظرفيت هاي بزرگ، می تواند ادامه داشته باشد.
او با اشاره به مشکالتی كه در اين زمينه وجود دارد، ادامه داد: يک مشکل بزرگي 
كه  است  اين  بخش خصوصي هستند-  در  كه  كساني  مخصوصا  داريم-  ما  كه 
هزينة فروش برق آن ها برنمي گردد. به بيان بهتر، به جهت مشکالت نقدينگي 
كه در كل كشور و به تبع آن در وزارت نيرو وجود دارد، مطالبات بخش خصوصي 
ادامة سرمايه گذاري  به دو جهت  اين وضعيت  نمي شود.  داده  برگشت  آن ها  به 
را داخل كشور مخدوش مي كند؛ يکی اين كه سرمايه برنمي گردد و دوم اين كه 

مکانيسم قيمت گذاری دچار مشکل است.
اكنون هزينه های نگه داری نيروگاه بسيار زياد است و برای تعمير يک واحد گازی 
بخش  پول  به موقع  دولت  وقتی  است.  نياز  نقدينگی  تومان  ميليارد   15 حدود 
خصوصی را در اين زمينه پرداخت نمی كند، قطعا تعمير و نگه داری نيروگاه نيز 
با مشکل همراه می شود و ممکن است خاموشی را به دنبال داشته باشد. در اين 
از توليد و درآمد محاسبه و پرداخت نشده ماليات  راه مشکالتی وجود دارد كه 
دريافت می شود و در صورت نپرداختن آن نيز جريمه اعمال خواهد شد كه اين 

موضوع كار برای بخش خصوصی را كمی سخت تر می كند.
تمهيداتی  بايد  سرمايه گذاران  و  توليدكنندگان  برای  دولت  اين كه  بيان  با  او 
حامی  بايد  دولت  گفت:  كنند،  توليد  به راحتی  بتوانند  كه  بگيرد  نظر  در  را 
توليدكنندگان داخلی باشد و از سياست های تنبيهی برای افرادی استفاده كند 
برق  توليد  برای  پولی  دولت  اين كه  برای  اكنون  نمی كنند.  اجرا  را  قوانين  كه 
نپردازد، می گويد كه برق بايد در بورس بايد عرضه شود كه بازگشت سرمايه از 
اين طريق نيز بسيار زمان بر خواهد بود و ضمن اين كه درآمد در نظر گرفته شده 

محقق نخواهد شد. 
اين كارشناس برق با اشاره به اين كه بايد به سمتی پيش برويم كه نيروگاه های 
جديدی در كشور احداث شود، گفت: اگر می خواهيم خاموشی و توليد و مصرف 
سربه سر را شاهد نباشيم، بايد انگيزة سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی را باال 
ببريم و اين كار محقق نخواهد شد مگر با واقعی شدن تعرفه ها و پرداخت به موقع 
پول برق توليدشده.  معموال كسي كه در كشور ما سرمايه گذاري مي كند، اغلب 
قيمت ها كمی  بايد  درنتيجه  برگردد.  اين سرمايه  پنج سال  از  بعد  دارد  انتظار 
واقعی شود تا اين انگيزه باال برود. اگر فاينانسور داشته باشد يا شركتی از خارج 
آمده و فاينانس كرده، بايد در زمان معين پول خود را برداشت كند و اين موضوع 
را حتما در قراردادها لحاظ خواهند كرد. استفاده از فاينانس خارجی در ايران 
امکان پذير است، اما احتياج به گارانتي دارد، يعني آن ها تضمين دولت ايران را 
با بيان اين كه هر سال به  براي برگشت سرماية خودشان مي خواهند. آرمودلی 
حجم مصرف افزوده می شود، گفت: هم زمان با توليد برق خطوط انتقال نيز بايد 
به روزرسانی شود تا هدررفت برق به حداقل ممکن برسد.  اين كار هم نياز به 
سرمايه گذاری دارد و بخش خصوصی در اين زمينه هم می تواند نقش اساسی ايفا 
كند. البته برای ورود بخش خصوصی بايد مکانيسم ها و هم چنين قيمت گذاری ها 
مشخص شود و آن بازگشت سرمايه نيز در نظر گرفته شود. اميدواريم در دولت 

دوازدهم اين موضوعات با جديت بيشتری دنبال شود. 

به  تمايل  خصوصي  بخش  زمانی 
سود  بتواند  كه  دارد  سرمايه گذاري 

كسب  سرمايه گذاری  از  را  نظر  مورد 
حاضر  حال  در  خوش بختانه  كند. 
بخش  ورود  براي  الزم  انگيزش  اين 

دارد  وجود  برق  توليد  براي  خصوصي 
است،  مطرح  آن  در  كه  مباحثي  تنها  و 
درنهايت  است.  نرخ گذاری  به  مربوط 

دولت  توسط  قبول  قابل  نرخ  يک  بايد 
به اصطالح  تا  شود  ارائه  مشتركين  به 

كند ايجاد  سرمايه گذاري  مزيت 
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چهارمینمجمعایرانواروپادرزوریخدریازدهممهرماهجاریدردولدر
گراندهتلشهروینآغازبهکارکردودردوازدهممهرماهبهپایانرسید؛
مجمعیکهنمایندگانیازبخشخصوصیوحوزۀبانکیایرانواروپانیزدر

آنحضورداشتند.
ازحدود150 بهگزارش»وخارزم«دراینهمایشنزدیکبه450نفر
ازجمله25شرکتبزرگوشناختهشدهحضور ایرانیوخارجی شرکت
توافقهایجدیدخط و برجام از اروپا قاطع بهحمایت توجه با داشتند.
اعتباریایرانبابانکهایاروپایی،نتایجایننشستمیتواندنویدبخش

جهشیتازهدرروابطاقتصادیوتجاریایرانواروپاباشد.

همكاری تمام قد ميان سهام داران مجمع
در اين نشست دو روزه، ميزگرد های مختلفی شامل بانک داری و خدمات مالی، بررسی 
ظرفيت های كاری با توجه به بازار مصرف ايران، سرمايه گذاری در بخش بهداشت و 
دارو مهندسی، تهيه و ساخت بررسی تحوالت و فرصت های مشاركت در بخش انرژی، 
سرمايه گذاری در بخش مواد غذايی و آشاميدنی، سرمايه گذاری های مشترک صنعتی 

و موضوع ايجاد اقتصاد قرن بيست ويکمی برگزار شد.
اسفنديار باتمانقليج، موسس مجمع ايران و اروپا، قبال اعالم كرده بود كه مجمع ايران 
و اروپا چند سال پيش به منظور حمايت از ديپلماسی تجاری بين ايران و كشورهای 

غربی تاسيس شده و می تواند در اين زمينه تاثيرات مثبت بسيار زيادی داشته باشد. 
ايران  ازجمله  اقتصادی كه در هر كشوری  و  او مسائل پيچيدة سياسی  به گفتة 
وجود دارد، تنها در بحث تجارت قابل حل نبود. از اين رو يک همکاری تمام قد بين 
سهام داران اين مجمع صورت گرفت تا ايران نيز در بخش تجارت جهانی بتواند هم پای 

كشورهای روز دنيا كار خود را انجام دهد. 

پيام روشن اروپا به آمريكا 
آمريکا، در هفتة جاری  ترامپ در  بار در زمان دولت دونالد  اولين  برای  و  اكنون 

چهارمين كنفرانس مجمع ايران و اروپا در زوريخ سوييس برگزار شد. 
با وجود بدعهدی های مکرر آمريکا، كه نقض كنندة متن و روح برجام بوده و با هدف 
جلوگيری از بهره مندی ايران از مزايای برجام صورت گرفته است، اروپايی ها قاطعانه 
و يک صدا پشت سر برجام قرار گرفته و از بازگشت ايران به عرصة فعاليت های تجاری 

و بانکی و بازارهای مالی استقبال كرده اند. 
با نزديک شدن موعد اعالم تصميم دولت ترامپ به كنگرة آمريکا در خصوص تاييد 
پای بندی ايران به برجام و تمديد تعليق تحريم های آمريکا، برگزاری چهارمين مجمع 
ايران و اروپا در زوريخ سوييس با توجه به شركت كنندگان اروپايی ازجمله هلگا 
اشميد، دبير كل بخش روابط خارجی اتحادية اروپا )EEAS(، و نيز سفيران چند 
كشور اروپايی در ايران، از اين منظر پيام روشن ديگری به دولت ترامپ در خصوص 

تجارت
محمدحسين علی اكبری

گزارش وخارزم از نتيجه مجمع ساالنه ايران و اروپا در سوييس

چراغ سبز اروپایی ها به همکاری با ایران
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لزوم پای بندی همه طرف ها به برجام و اجرای كامل و همه جانبه توافق هسته ای 
است. 

قبل از برگزاری مجمع ساالنة ايران و اروپا نيز سفير اتحادية اروپا در آمريکا به همراه 
سفيران آلمان، فرانسه و انگليس در نشست انديشکدة »شورای آتالنتيک« در آمريکا 
تاكيد كرد كه برجام يک توافق تاريخی در زمينة منع اشاعة هسته ای است و به طور 

كامل در حال اجرا شدن است. 

در مجمع چه گذشت؟
اين مجمع دو روزه با بررسی موضوعاتی از قبيل ارتقای روابط اقتصادی و تجاری پيش 

رفت و نمايندگان ايرانی با همتايان خارجی خود به گفت وگو پرداختند. 
موسس مجمع ايران و اروپا طی سخنرانی خود گفت: هيئت های خارجی با حضور در 
اين همايش استراتژی تجارت در ايران را بهتر می شناسند و با شريکان ايرانی آشنا 
می شوند. از هيئت هايی كه آمده بودند، چندين شركت بزرگ ايران توانستند با شريکان 
اروپايی جلسات خصوصی مهمی داشته باشند، اما بهتر است فعال اسم شركت ها را ذكر 
نکنيم. اسفنديار باتمانقليج در خصوص دورنمای فعاليت ها و همکاری های اقتصادی 
ايران و اروپا گفت: در كل كار زياد مانده، اما خوش بختانه مشکالت موجود را می توانيم 
حل كنيم. او هم چنين گفت كه ممکن است در آينده عالوه بر همايش ساالنة مجمع 

ايران و اروپا، جلسات كوچک تری در برخی شهرهای اروپا ازجمله وين برگزار شود. 
باتمانقليج افزود كه طی دو سال گذشته، همه بخش های اقتصادی در ايران شاهد 
برقراری شراكت های جديدی بين شركت های داخلی و خارجی بوده اند. اين شركت ها 
هنوز منجر به شکل گيری يک داستان موفق برای اقتصاد ايران نشده، اما همة آن ها 
نمونه های مهمی هستند و نشان می دهند كه می توان در بخش های متنوعی با ايران 
كار كرد و پروژه های گسترده ای را در ايران اجرا كرد. او در ادامه گفت: »ايران هنوز 
آينده خود را نساخته است، اما يک طرح كلی بدين منظور آماده كرده و دارد برای 

اجرای اين برنامه زمينه را آماده می كند. اين خودش يک دستاورد بزرگ است.«

اتحاديۀ اروپا به برجام متعهد است
هلگا اشميد به نمايندگی از اتحادية اروپا دربارة تعهد اين اتحاديه به برجام سخنرانی 
كرد و سپس ميزگردی با حضور سفيران كشورهای انگليس، بلژيک، دانمارک، لهستان 
باربارا اسالوين، عضو ارشد  و هلند برگزار شد. هم چنين ميزگرد ديگری با حضور 
انديشکدة شورای آتالنتيک، و جارت بالنک، عضو ارشد انديشکدة ‘ارنگی، و باتمانقليج 
با موضوع سياست دولت آمريکا در قبال برجام برگزار شد. محمد سعيدی، مديرعامل 
كشتی رانی جمهوری اسالمی ايران، دربارة تقويت و توسعة ظرفيت های لجستيک 
ايران سخنرانی كرد. در ادامه ميزگردی با موضوع ايجاد شبکة هوشمند حمل ونقل و 
لجستيک برگزار شد و امير فرمنش، مدير موسسة نظرسنجی »ايران پل« دربارة نتايج 

نظرسنجی با موضوع اعتماد تجاری و فعاليت های اقتصادی توضيحاتی ارائه داد. 

بهترين زمان توسعۀ پايدار در دولت دوازدهم است
در اين مجمع مسعود خوانساری، رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی 
تهران، به سخنرانی پرداخت و به ظرفيت های سرمايه گذاری در ايران اشاره كرد و 
گفت: زيرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای همکاری ها و سرمايه گذاری های 

مشترک بهبود نسبی يافته و چهار سال آينده بهترين زمان برای توسعة پايدار روابط 
اقتصادی ايران و اروپاست.

 پس از نوسانات و ناآرامی های سال های گذشته در اقتصاد ايران كه تا حد زيادی ناشی 
از تحريم های ناعادالنه و يک جانبه و بخشی از آن هم ناشی از سوءمديريت داخلی بود، 
با روی كار آمدن دولت جديد در سال 2013، ثبات و آرامش در اقتصاد ايران احيا 
شد، سياست های مالی تحت كنترل قرار گرفت و تورم مهار شد. همة اين ها موجب 
خارج شدن اقتصاد از ركود تورمی شد و هم چنين دولت با اجرای اصالحاتی به جذب 
سرمايه گذاری خارجی كمک كرد. هم چنين توافق هسته ای بين ايران و غرب نيز راه 
را برای تبادل های اقتصادی، به خصوص با اروپا، هموار كرد و چندين هيئت تجاری و 

اقتصادی به ايران سفر كردند كه اتاق بازرگانی تهران ميزبان اكثر اين هيئت ها بود.
رئيس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: به نتيجه رسيدن چندين قرارداد بزرگ در 
زمينة نفت و خودروسازی و هم چنين شمار زيادی قراردادهای كوچک و متوسط، 
نويدبخش آغاز همکاری های اجرايی است. با بهبود نسبی زيرساخت های سخت افزاری 
اجرای  اروپا،  و  ايران  مشترک  سرمايه گذاری های  و  همکاری ها  برای  نرم افزاری  و 
اصالحات مهم اكنون »زمان عمل« فرا رسيده و دولت ايران نيز بر تصحيح ضعف 

عمدة اقتصادی يعنی نظام بانکی تمركز دارد.
خوانساری در اين ارتباط گفت: با توجه به خارج شدن ايران از فهرست سياه گروه اقدام 
مالی )FATF(، اين مسئله فرصت خوبی برای اصالح و بهبود نظام بانکی ايران فراهم 
كرده است. از نظر من، چهار سال آينده مناسب ترين زمان برای توسعة پايدار روابط 
اقتصادی بين اروپا و ايران خواهد بود. اين امر می تواند به تضمين بلندمدت منافع 

تهران و هم چنين منفعت پايدار برای طرف مقابل باشد.
او خاطرنشان كرد كه دولت ايران از نقش بخش خصوصی در اقتصاد قاطعانه حمايت 
می كند و بخش خصوصی نيز در سال های گذشته تالش زيادی برای ارتقای جايگاه 
خود انجام داده و اتاق بازرگانی تهران نيز در زمينة رفع برخی موانع مهم ازجمله در 

زمينة ماليات و بيمه، موفقيت هايی كسب كرده است.
خوانساری در بخش ديگری از سخنانش گفت: خوش بختانه، تمام گزارش های آماری 
مربوط به ماه های پس از برجام، رشد قابل توجه در همکاری های دو طرف را نشان 
می دهد. به گفتة مقام های اروپايی، ميزان صادرات ايران به اروپا پس از برجام سه برابر 
شده و اين افزايش برای اقتصاد ايران قابل توجه است، هر چند كه اين ارقام هنوز پايين 
است. در سال 2015، حجم صادرات از ايران به اروپا 1.235 ميليارد يورو بود، اما اين 

رقم در سال 2016 به 5.494 ميليارد يورو رسيد.

عالقۀ اتريش به همكاری با ايران
هلموت ادلبائور، مدير بخش بازارهای مالی جهانی در اوبربانک اتريش نيز با تاكيد بر 
عالقة شركت های كوچک و متوسط اتريش )SMEs( برای كار با ايران، قرارداد خط 

اعتباری اوبربانک با 14 بانک ايرانی را در اين زمينه دارای اهميت دانست.
بر اساس اين گزارش، شركت های مختلف فعال در بخش های مختلف اقتصادی از 
كشورهايی مانند اتريش، سوييس و كشورهای منطقة نورديک مترصد كار با ايران 
هستند. پيش از اين نيز شركت هايی همچون آلستوم فرانسه، شل )Shell(، زيمنس 
و نوو نورديسک )Novo Nordisk( توافق نامه هايی با ايران به امضا رسانده  و برخی 

شركت ها مانند توتال سرمايه گذاری های خود را نهايی و اجرا كرده اند. 

عام(  )سهامی  انرژی سپهر  و  برق  توسعة  عادی ساالنة شركت  مجمع عمومی 
با حضور صددرصد سهام داران اين شركت، به تقسيم سود 760 ميليارد ريالی 
رأی داد. شركت توسعة برق و انرژی سپهر يکی از شركت های وابسته به شركت 

سرمايه گذاری خوارزمی )سهامی عام( است.
پي گيري مطالبات برق سپهر از شركت مديريت شبکة برق ايران بابت فروش 
انرژي، يکی ديگر از مصوبات مجمع شركت توسعة برق و انرژی سپهر بود. در 
برای اجرايي كردن  را  اين مجمع هيئت مديره موظف شد تمام مساعي خود 

طرح توسعه در محل فعلي نيروگاه به كار گيرد و هم چنين ترتيبي اتخاذ كند تا 
نسبت به مديريت مصرف آب در وضعيت موجود يا تغيير سيستم مصرف برای 

كاهش مصرف آب اقدام كند.
كسب رتبة برتر در ميان شركت های مديريت توليد برق كشور به دليل پايين بودن 
نرخ خروج اضطراری، و اقدامات انجام شده برای رفع مشکالت زيست محيطی به 
منظور خارج شدن از ليست نيروگاه های آالينده، ازجمله مهم ترين دستاورد های 

شركت توسعة برق و انرژی سپهر است.

شركت برق سپهر سود 760 ميليارد ريالی تقسيم كرد
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بورس
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد 

بخش بندی فعاليت های روابط عمومی
به صورت كلی شركت های بورسی فعاليت های روابط عمومی خود را به دو بخش 
روابط عمومی داخلی و خارجی تقسيم می كنند. در بخش روابط عمومی داخلی نياز 
به تعامل جدی بين واحد منابع انسانی و روابط عمومی و حتی در برخی از سازمان ها 
ارتباطات داخلی  از اين طريق در داخل سازمان جريان  تا  واحدها CRM است 
مناسبی شکل بگيرد و موجب افزايش تعامل و رضايت بين كارمندان شود. طبق 
گزارش های مجله ی فوربس، ارتباطات داخلی موثر يک نيروی قدرتمند است كه 
به غنی سازی كاركنان كمک می كند و از اين رو منجر به افزايش 40 درصد رضايت 
مشتری، افزايش 30 درصدی سودآوری و افزايش 36 درصدی عملکرد كلی شركت 
می شود. از طرفی بخشی از وظيفة روابط عمومی در شركت های بورسی، فعاليت های 
روابط عمومی در خارج از سازمان است تا سازمان بتواند در ذهن مخاطبان بيرونی 

سازمان ايجاد اعتماد كند. در ادامه به برخی از فعاليت های روابط عمومی داخلی و 
خارجی اشاره خواهيم كرد.

داستان سرايی از طريق روزنامه نگاران
امروزه مخاطبان تمايل به شنيدن داستان برند از زبان روزنامه نگاران و نويسندگان 
دارند؛ به اين معنا كه در حال حاضر هر رسانه ای، مخاطبان خاص خودش را دارد كه 
برخی از اين مخاطبان بسيار نسبت به آن رسانه وفادار هستند و دريافت اطالعات 
از آن رسانه جزو برنامة روزانة آن هاست. در اين ميان اتفاقا بسياری از اين مخاطبان 
صرفا بخش خاصی از يک رسانه را مطالعه می كنند و محتوای روزنامه نگاران خاصی 
را دنبال می كنند. اين موضوع نشان می دهد كه اين دسته از مخاطبان نسبت به 
قلم برخی از روزنامه نگاران وفادار هستند و بيشتر ادعاهای اين روزنامه نگاران را باور 
می كنند و حتی نسبت به آن اعتماد دارند. نظرسنجی Nielsen نشان می دهد كه 

بايدها و نبايدهای فعاليت های روابط عمومی در شركت های بورسی

نهادینه کردن اعتماد 
در ذهن مخاطبان

امروزهایجاداعتماددرذهنمخاطبانبیرونیسازمان،ازاوجبواجبات
هم اعتماد ایجاد راهکارهای مهمترین از یکی است. سازمانی هر در
سرمایهگذاریبرفعالیتهایروابطعمومیاست؛بهاینمعناکهسازمان
ازطریقابزارروابطعمومی،نیازیرادرجامعهایجادکندوسپسبهآن
نیازپاسخدرستیدهد.اگرچهاینموضوعدرحرفبسیارسادهاست،
نیازمنداتخاذاستراتژیوبرنامههایمناسبدر اماعملکردنبهآن
حوزۀروابطعمومیاست؛چوندرحالحاضربیشترشرکتهایمطرح
کار واحد این معموال که دارند عمومی روابط نام به واحدی بازار، در

خاصیرادرسازمانپیشنمیبردوصرفابهپوششاخبارسازماندر
وبسایتهایسازمانبسندهمیکند.ایندرحالیاستکهواحدروابط
عمومیمیتواندواحدیجریانسازدرداخلسازمانبهشماررودوتاثیر
مستقیموغیرمستقیمیدرفعالیتهایبازاریابیوفروشبگذارد.اینکه
هلدینگهایتجاریکهدربازارسرمایهحضورفعاالنهایدارند،چگونه
میتواننددرفعالیتهایروابطعمومیحضوراثربخشیداشتهباشند،
بهانهایشدتادراینمطلببهچگونگیفعالیتهایروابطعمومیدر

شرکتهایبورسیبپردازیم.
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92 درصد از مخاطبان به توصيه های نويسنده ها در رسانه های مختلف اعتماد می كنند. 
اين موضوع فرصتی را پيش روی برندهای تجاری قرار داده است كه داستان برند و 
حتی محصوالت خود را از كانال اين روزنامه نگاران به گوش مخاطبان جامعه برسانند. 
در چنين شرايطی خوانندگان اعتماد بيشتری نسبت به برندها پيدا خواهند كرد. 
البته ذكر اين نکته بسيار دارای اهميت است كه قبل از تعامل با هر رسانه ای، نياز به 
تدوين استراتژی های فعاليت های روابط عمومی است؛ به اين معنا كه برند از طريق 
كمپين روابط عمومی تمايل به انتقال چه نوع پيامی به مخاطبان بيرونی سازمان دارد 
و به صورت كلی چه هدفی را دنبال می كند. انتخاب رسانه نيز در اين موضوع بسيار 
دارای اهميت است؛ به اين معنا كه بايد رسانه ای انتخاب شود كه مخاطبان برند به آن 
مراجعه می كنند، چون در بسياری از مواقع ديده شده كه برندها در رسانه هايی حضور 
پيدا می كنند كه مخاطبان آن رسانه هيچ گونه ارتباطی با برند ندارند. يکی از ترندهای 
روابط عمومی در سال 2017 برای شركت های بورسی حضور در رسانه های آن الين 
است؛ به اين معنا كه توصية بسياری از كارشناسان اين حوزه بر اين موضوع است كه 
سازمان های تجاری فعاليت های روابط عمومی خود را ترجيحا در رسانه های آن الين 
پيش ببرند، چون بر اساس تحقيقات انجام شده در اين حوزه، مخاطبان رسانه های 
آن الين بسيار بيشتر از كاغذی است و اين موضوع سبب شده برخی از رسانه های 
كاغذی نيز وارد فضای ديجيتال شوند تا بتوانند ارتباطات اثربخش خود را با مخاطبان 

حفظ كنند.

حضور رهبران سازمان در رسانه ها و شبكه های اجتماعی
امروزه مخاطبان تمايل دارند با برندها ارتباطات انسانی برقرار كنند؛ به اين معنا كه 
حتی با برندها حرف بزنند و تعامل جدی را با آن ها برقرار كنند. اين موضوع سبب شده 
حضور مديران و كارشناسان ارشد سازمان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بسيار 
ملموس شود. به اين صورت كه هريک از مديران در حوزة كاری خود به اظهار نظر 
در رسانه های مرتبط می پردازند و در شبکه های اجتماعی مختلف، مخصوصا لينکدين، 
محتوای مناسبی را توليد و منتشر می كنند. توليد و انتشار چنين محتواهايی در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی می تواند تصوير مطلوبی از برند سازمان مانند تخصصی 
بودن را در ذهن مخاطبان ايجاد كند. از طرفی بر اساس يک نظرسنجی كه توسط 
Brilliant Ink انجام شد، 80 درصد از كاركنان هنگام دريافت ارتباطات الهام بخش 
از رهبران ارشد بيشتر درگير می شوند. به عنوان نمونه نقل قول از مدير سازمان، اعتماد 

و انعطاف پذيری برند را از نظر كارمند و مصرف كننده برقرار می كند.

نشست های خبری با طراحی سناريوی غيرتبليغاتی
باور عمومی در بين روزنامه نگاران و خبرنگاران دربارة نشست های خبری برندهای 
تجاری وجود دارد كه همواره اين اقدام را تبليغاتی می دانند و تمايل به حضور در 
چنين رويدادهايی ندارند. اين در حالی است كه اگر سناريوی مناسبی برای اين گونه 
نشست های خبری طراحی كرد، قطعا می توان بسيار اثربخش ظاهر شد. واحدهای 
روابط عمومی در راستای موفقيت در اين امر، بايد تعدادی سخنران باتجربه و البته 
باسواد كه احاطة كاملی به بخش های خصوصی دارند، در دسترس داشته باشند. در 
صورتی كه اين افراد چهره های رسانه ای داشته و در گذشته نيز با رسانه های مختلف 

اين گونه نشست های خبری  باشند، حضور خبرنگاران در  تعامالت مناسبی داشته 
راحت تر انجام می شود. اما با اين حال در صورتی كه سخنرانان مناسبی در نشست 
خبری وجود داشته باشند و موضوع انتخاب شده نيز متناسب با موضوعات روز جامعه 
باشد، رسانه ها ترغيب به حضور در اين گونه نشست های خبری می شوند. ماهيت كلی 
نشست خبری بايد به صورتی باشد كه اطالعات ارزشمند يا تحليل دست نيافتنی 
دربارة آن موضوع به خبرنگاران عرضه شود و در البه الی اين محتوای ارزشمند نامی 
نيز از برند مورد نظر آورده شود. ارزشمند بودن اطالعات می تواند منجر به ويروسی 
شدن خبر و گزارش نشست خبری شود. اما اگر صرفا مديران برند تجاری از مزايا و 
فوايد محصوالت خودشان تعريف و تمجيد كنند، قطعا اين موضوع مورد استقبال 
رسانه ها قرار نمی گيرد و حتی در صورتی كه رسانه محتوای نشست خبری را منتشر 
كند، با استقبال مناسبی از جانب مخاطبان اين رسانه ها نيز مواجه نمی شود. از طرفی 
قبل از برگزاری نشست خبری نياز به انتخاب كليدواژه های مورد نظر و متناسب با 
فعاليت سازمان است. اين كليدواژه ها بايد به نوعی انتخاب شوند كه برای مخاطبان 
جذاب باشند. به عنوان نمونه برخی از برندها قبل از نشست خبری كليدواژه هايی را كه 
بيشتر در موتورهای جست وجوگر سرچ می شوند، جمع آوری می كنند. پس از انتخاب 
كليدواژه های مورد نظر، بايد آن ها را به سخنرانان تحويل داد تا در سخنرانی هايشان 

تاكيد و تکرار روی كليدواژه داشته باشند.

ايجاد و تقويت ارتباطات با مشتريان سازمانی
شركت های بورسی كه به صورت B2B كار می كنند، همواره نياز به برقراری ارتباطات 
اثربخش با افراد تاثيرگذار در سازمان های مشتريانشان دارند. ايجاد و تقويت اين ارتباط، 
يکی از وظايف اصلی واحد روابط عمومی است. برای تحقق اين موضوع، واحد روابط 
عمومی بايد به بهانه های مختلف و در رويدادهای متفاوت با اين گونه افراد ارتباط برقرار 
كنند، اما نکتة بسيار مهم، اين موضوع است كه بايد تکرار در اين فعاليت ها بسيار زياد 
انجام شود تا در ديدارهای دوم و سوم اعتمادی متقابل بين مشتری و سازمان ايجاد 
شود. پس از ايجاد ارتباط بايد به برگزاری جلسات مشترک با اين افراد اقدام شود تا 
روابط ايجادشده را مستحکم كرد. برخی از سازمان ها نيز در جشن های داخل سازمانی 
يا رويدادهای مختلف كه برگزار می كنند، از اين افراد دعوت به عمل می آورند تا از اين 
طريق بتوانند روابط ايجادشده را تکرار كنند. هنگامی كه اين سرنخ ايجاد شد، سپس 
بايد از طريق ساير فعاليت های روابط عمومی كه پيش تر مطرح شد، اقدام به تداعی 
برند سازمان در ذهن آن مخاطبان كرد. به عنوان نمونه اگر سازمان نشرية داخلی دارد 
يا رسانه ای در دست دارد، می توان محتوای مرتبط را برای اين افراد ارسال كرد تا اين 

موضوع بتواند به تقويت ارتباطات ايجادشده كمک كند.
در پايان ذكر اين نکته بسيار دارای اهميت است كه از نظر بسياری از صاحب نظران علم 
مديريت و بازاريابی مانند آل ريس، امروزه برندهای تجاری تنها با كمک Publicity يا 
اطالع رسانی و روابط عمومی می توانند در بازار تثبيت شوند. فعاليت های روابط عمومی 
اين فرصت را پيش روی برندهای تجاری قرار داده است تا پيام های تبليغاتی سازمان 
را به شکل غيرمستقيم و با كمک رسانه ها به گوش مخاطبان برسانند. با توجه به اين 
موضوع، برندهای تجاری می توانند به موفقيت های چشم گيری دست پيدا كنند كه در 

اين زمينه سرمايه گذاری های جدی را انجام می دهند. 

 13.6 جاری  سال  نخست  نيمة  در  منتظرقائم  شهيد  نيروگاه  در  برق  توليد 
درصد از پيش بينی ها پيشی گرفت. نيروگاه شهيد منتظرقائم يکی از دارايی های 
شركت سرمايه گذاری خوارزمی )سهامی عام( است. به گزارش روابط عمومي 
نيروگاه شهيد منتظرقائم، برق توليدشده در اين نيروگاه طي شش ماه نخست 
 13.6 رشد  با  كه  است  بوده  ساعت  مگاوات  هزار   771 و  ميليون   4 امسال 
به  ساعت،  مگاوات  هزار   200 و  ميليون   4 پيش بينی شدة  ميزان  از  درصدی، 
ميزان 571 هزار مگاوات ساعت فاصله گرفته است. مهندس سيد اقدم موسوی، 
مدير تعميرات سيکل تركيبي نيروگاه شهيد منتظرقائم، نگه داري و بهره برداري 
صحيح از واحدها به عالوة انجام تعميرات به هنگام و صحيح واحدها را از داليل 

رشد 13.6 درصدی توليد در قياس با ميزان پيش بينی شده دانست.

در نيروگاه شهيد منتظر قائم صورت گرفت
سبقت توليد برق از پيش بينی در نيمه اول 96
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بازار مسكن هم پای نرخ تورم حركت می كند 
سلطان  مهدی  مسکن،  بازار  اخير  ماهة  چند  تحوالت  و  تغيير  مورد  در  اما 
روندی  ما می گويد:  با خبرنگار  در گفت وگو  بازار مسکن،  كارشناس  محمدی، 
كه امسال در بازار مسکن شاهد آن هستيم، روند طبيعی و قابل انتظاری است؛ 
تحليل گران بازار مسکن اين موضوع را پيش بينی كرده بودند كه در سال 96 
اندک اندک اين بازار از ركود خارج می شود، كه همين اتفاق هم رخ داد. البته 
نامتعارف  افزايش  با  و  اين رونق، چندان چشم گير نيست  بايد توجه كنيم كه 
قيمت ها روبه رو نخواهيم بود، هر چند كه به نظر می رسد تا پايان امسال اين 

روند تداوم داشته باشد.  
قيمت ها  و  مسکن  معامالت  حجم  ماه  شهريور  در  محمدی  سلطان  گفتة  به 
حدود 10 درصد افزايش يافت و در شرايطی كه ميزان تورم هم در شهريور ماه 
بيش از 9 درصد اعالم شده، به اين ترتيب بايد گفت كه بازار مسکن هم پای 

تورم در حال حركت است. 
از ركود  بازار مسکن  نشانة دور شدن  را  و قيمت ها  افزايش حجم معامالت  او 
می داند و با بيان اين كه ميزان سرمايه گذاری و اشتغال در بخش مسکن افزايش 

يافته، معتقد است كه  امسال بازار مسکن با رشد مثبت روبه رو است. 
اين كارشناس بازار مسکن در پاسخ به اين سوال كه سياست های دولت تا چه 
اين  به نظر من  تاثير داشته، می گويد:  بازار مسکن  اندازه در تغيير و تحوالت 
روند اتفاق می افتاد، هر چند كه دولت تالش كرد اين روند را تسريع كند. البته 

در اين ميان دو پارامتر خيلی موثر بوده و در ماه های بعد هم موثر خواهد بود؛ 
يکی افزايش ميزان تسهيالت برای خانه اولی ها و بافت های فرسوده و ديگری 

كاهش نرخ سود وام ها. 
اولية  اثرات  كه  عاملی  مهم ترين  تاكيد می كند  در عين حال  سلطان محمدی 
خود را در بازار مسکن ظاهر كرده و در ماه های بعدی اثرات آن شديدتر خواهد 
شد، كاهش نرخ بهرة بانکی است. در همين رابطه اگر دولت سياست های خود 
را در كاهش نرخ بهره پيش ببرد، تاثير محسوسی در بازار مسکن و ساختمان 
خواهد گذاشت، زيرا در حال حاضر رونق بخشی مسکن تا اندازة زيادی به نرخ 

بهره بستگی پيدا كرده است. 
تا حدود  نرخ سود  برای كاهش  بانک مركزی  او معتقد است كه سياست های 
زيادی موثر بوده، هر چند كه هنوز راه زيادی در پيش است تا به نقطة مطلوب 

برسيم. 
تسهيالت  اوراق  قيمت  كاهش  است  معتقد  مسکن  بازار  كارشناس  اين  اما 
مسکن كه در ماه های اخير اتفاق افتاده، نمی تواند به عنوان بهبود بازار مسکن 
نرخ  انتظار می رود  پيدا می كند،  رونق  بازار مسکن  كه  زمانی  زيرا  تلقی شود، 
اوراق تسهيالت هم باال برود، بنابراين اين روندی را كه در جهت منفی رخ داده، 

نمی توانيم با روند عمومی بازار، همراه و هماهنگ فرض كنيم.
اتفاق به احتمال زياد ناشی از كاهش نرخ بهره  به گفتة سلطان محمدی اين 
است كه در شهريور ماه اتفاق افتاد و به دنبال دستوری كه بانک مركزی برای 
پيشنهادات  داشتند،  كه  فرصتی  در  بانک ها  داد،  بانک ها  به  بهره  نرخ  كاهش 

ميزان معامالت آپارتمان در ماه های 
اخير افزايش يافته است 

مسکن

الميرا اكرمی

بازارمسکندرهفتماهیکهازسال96میگذرد،تکانیخوردهاست.
هرچندکهاینبازارهنوزدرمرزرکودورونقاست،امانبضبازارمسکن
بهخصوصدرتابستانامسالتپیدنگرفتهوپیشبینیکارشناساناین
استکهاینرویهتاپایانامسالادامهخواهدیافت.ازآخرینماههای
پیشبینی را موضوع این مسکن، بازار کارشناسان و فعاالن 95 سال

کردهبودندکهاینبازاردرسال96جنبوجوشنسبیپیداکند.
آپارتمانهای معامالت تعداد میدهد نشان مرکزی بانک آمار آخرین
رسیده مسکونی واحد هزار 18 به 96 ماه مرداد در تهران مسکونی
مشابهسال ماه به نسبت و 23.7 ماه تیر یعنی قبل ماه به نسبت که
قبلیعنیمردادماهسال95بالغبر6.1درصدافزایشنشانمیدهد.

همچنیندرمردادماهامسال،متوسطقیمتخریدوفروشیکمترمربع
ملکی معامالت بنگاههای طریق از معاملهشده مسکونی واحد زیربنای
شهرتهران46.7میلیونریالبودکهنسبتبهماهمشابهسالقبل6.2

درصدافزایشنشانمیدهد.
ایندرحالیاستکهازروزهایپایانیشهریورماههمنرخاوراقتسهیالت
مسکنروبهکاهشگذاشتهوپیشبینیبرخیازکارشناسانایناستکه
اینروندکاهشقیمتاوراقتسهیالتمسکنتاآذرماهباشیبکندادامه
داشتهباشد،یاثابتبماند.برخیازکارشناسانبازارسرمایههممعتقدند
کهبهترینزمانبرایخریداوراقتسهیالتمسکنتاآذرماهاست،زیرا

احتمالافزایشمجددقیمتایناوراقدرآذرماهوجوددارد.
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جذابی را به مشتريان خود دادند تا آن ها سپرده گذاری 
از  بسياری  دهند.  انجام  باالتر  سود  نرخ  با  ساله  يک 
استفاده  فرصت  اين  از  كردند  سپرده گذاران هم سعی 
ميزان  شد  سبب  مجموع  در  موضوعات  اين  كه  كنند 
به  و  بيابد  كاهش  اندكی  ماه  شهريور  در  معامالت 
احتمال زياد، كاهش نرخ اوراق تسهيالت هم به همين 

پارامتر ربط دارد.

شكست بازار در بخش مسكن رخ داده است 
اما افشين پروين پور، ديگر كارشناس بازار مسکن، نظر 
با  در گفت وگو  پروين پور  دارد.  رابطه  اين  در  متفاوتی 
خبرنگار ما توضيح می دهد وضعيتی كه در بازار مسکن 

دچار آن شده ايم، شکست بازار است. 
به گفتة پروين پور مفهوم شکست بازار اين است كه در 
معامله ای  اما  دارد،  وجود  تقاضا  و  بازار مسکن، عرضه 
صورت نمی گيرد و دليل اين موضوع هم آن است كه 
و  منطقی  قيمت  از  قيمت ها  بازار  شکست  شرايط  در 
كه  افرادی  بنابراين  و  است  باالتر  استاندارد  و  طبيعی 
نيازمند مسکن هستند، توانايی اين كه تقاضای خود را 

برآورده كنند، ندارند. 
به  نياز  زيادی  افراد  حاضر  حال  در  می كند  تاكيد  او 
مسکن دارند، ولی متقاضی نيستند، زيرا توان اقتصادی 
در  مسکن  قيمت  كه  علت  اين  به  ندارند،  خريد  برای 

بازار از حد منطقی و طبيعی باالتر است.
آن طور كه اين كارشناس بازار مسکن می گويد، اتفاقی 
كه در بازار مسکن افتاده، اين است كه دولت مديريت 
و كنترل خود را از بازار مسکن برداشته و سوداگری در 
اين بازار حکم فرما شده و درنتيجه قيمت ها به صورت 
كاذب و حباب وار باال رفته و در حال حاضر قيمت هايی 
كه در بازار مسکن وجود دارد، قيمت های واقعی نيست 

و حبابی است.
كه  است  اين  سوداگری  از  منظور  پروين پور  گفتة  به 
كرده اند  مسکن  بازار  وارد  را  خود  سرمايه های  عده ای 
كه عمدة آن ها بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی 
هستند و اين بانک ها، مسکن و ملک خريده و احتکار 
ايجاد  انحصار  مسکن  بازار  در  ترتيب  اين  به  و  كرده 
كرده اند. آن طور كه او می گويد، حاال اين موضوع سبب 
شده كه ظرفيت بااليی از بازار معطل نگه داشته شود 
ملک هايی  و  مسکن  چون  شود،  بيشتر  تقاضا  فشار  و 
كه احتکار شده اند، موجودی بازار هستند، اما به بازار 

عرضه نمی شوند، يا به قيمت باال عرضه می شوند.
تسهيالت  اوراق  قيمت  كاهش  مورد  در  پروين پور 
اتفاق  اين  كه  است  معتقد  هم  اخير  مدت  در  مسکن 
اما  بخرند،  خانه  می خواهند  كه  است  افرادی  نفع  به 
تاثير اساسی در بازار مسکن ندارد، هر چند كه به نظر 
ماه  دو  يکی  تا  وام  اوراق  قيمت  كاهش  روند  می رسد 

آينده هم ادامه پيدا كند. 

دولت كاهش نرخ سود بانكی را دنبال كند 
رفته،  فرو  ركود  در  مسکن  بازار  كه   91 سال  از  اما 
كارشناسان و صاحب نظران پيشنهادهای مختلفی را برای 
برخی  داده اند.  پيشنهاد  بازار  اين  به  رونق  بازگرداندن 
داشته  مسکن  بازار  در  دخالتی  نبايد  دولت  كه  معتقدند 
باشد و برخی هم می گويند كه دولت بايد سياست هايی را 

به كار بگيرد كه به تدريج رونق را به اين بازار برگرداند. 
است  معتقد  سلطان  محمدی  مهدی  رابطه  همين  در 
بايد سياست گذاران پولی و دولت  مهم ترين مسئله ای كه 
در برنامة خود قرار دهند، كاهش نرخ بهرة بانکی است و 
بازار  رونق  در  بهره  نرخ  كاهش  اندازة  به  پارامتری  هيچ 
موثر  بهبود وضعيت مصرف كنندگان مسکن  در  و  مسکن 

نخواهد بود.
اين كارشناس در عين حال تاكيد می كند كه ضرورتی به 
مداخله های ضربتی وجود ندارد، زيرا اين قبيل مداخله ها 
مسکن  بازار  وضعيت  عمومی  بهبود  به  و  است  بی تاثير 

كمکی نمی كند. 
است  ديگری  موضوع  هم  تورم  نرخ  كاهش  او  گفتة  به 
به  را  مسکن  بازار  رونق  و  باشد  كمک كننده  می تواند  كه 
دنبال داشته باشد، زيرا اگر نرخ تورم كنترل شود، مانع از 

افزايش غيرعادی قيمت مسکن خواهد شد. 

دولت از فعاليت های سوداگرانه ماليات بگيرد 
بازار  رونق  برای  ديگری  پيشنهاد  پروين پور  افشين  اما 
فعاليت های  از  بايد  دولت  است  معتقد  او  دارد.  مسکن 
سوداگرانه در بخش مسکن ماليات بگيرد و از افرادی كه 
در بازار مسکن سوداگری می كنند و خانه خالی دارند، يا 
و  خانه های خالی  بر  ماليات  دارند،  و سوم  دوم  خانه های 
ماليات بر عايدی سرمايه بگيرد، تا به اين ترتيب قيمت ها 

بشکند و به ميزان طبيعی و منطقی برگردد. 
بسياری  بيفتد،  اتفاق  اين  كه  زمانی  پروين پور،  گفتة  به 
متقاضی  به  تبديل  دارند،  مسکن  به  نياز  كه  افرادی  از 
می شوند، و زمانی كه اين افراد خانه بخرند، بازار به چرخة 
وجود  كه  تقاضايی  دليل  به  و  بازمی گردد  خود  طبيعی 

دارد، سازندگان هم ترغيب به ساخت مسکن می شوند. 
اين كارشناس بازار مسکن معتقد است كه در حال حاضر 
دولت برعکس اين عمل می كند و شکست بازار را ناديده 
می گيرد و كاری انجام نمی دهد كه قيمت ها منطقی شود 

و فقط وام خريد مسکن پرداخت می كند. 
نرخ  كاهش  كه  است  معتقد  حال  عين  در  پروين پور 
ماه های  در  مسکن  قيمت  جهش  بر  تاثيری  بانکی  سود 
عده ای  رو  پيش  ماه های  در  است  ممکن  و  ندارد  آينده 
ملک  پولشان  با  يافته،  كاهش  سود  نرخ  اين كه  دليل  به 
بازار  در  اساسی  تغييرات  درنهايت  اما  بخرند.  مسکن  و 
ايجاد نخواهد شد و تاثير كمی بر ميزان معامالت مسکن 

خواهد داشت.

روندی كه امسال در بازار مسكن 
و  روند طبيعی  آن هستيم،  شاهد 

تحليل گران  است؛  انتظاری  قابل 
را  اين موضوع  بازار مسكن 

 96 پيش بينی كرده بودند كه در سال 
اندك اندك اين بازار از ركود خارج 
اتفاق هم رخ  می شود، كه همين 
اين  بايد توجه كنيم كه  البته  داد. 

با  و  رونق، چندان چشم گير نيست 
روبه رو  قيمت ها  نامتعارف  افزايش 

بود نخواهيم 
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طال
نسيم بنايی

سلطان قلب ها، طال
بوزد  جهانی  بازارهای  در  نسيمی  است  كافی  است.  سرمايه گذاران  سوگلِی 
عزيزدردانة  به  ثانيه  از  كسری  در  طال  كند،  پايين  و  باال  كمی  را  قيمت ها  و 
و  می گذارند  فروش  به  ندارند،  و  دارند  هرچه  می شود.  تبديل  سرمايه گذاران 
كم خطر  كااليی  به عنوان  كه  سال هاست  زرد  فلز  می خرند.  طال  آن  ازای  در 
برای سرمايه گذاری، مورد استفاده كسانی قرار می گيرد كه به دنبال ذخيره و 
سرمايه گذاری پول خود هستند. سال ها از نخستين باری كه بشر پی به ظرفيت 
باالی طال بُرد، می گذرد. حاال طال، نورچشمِی سرمايه گذاران است. هر بار قيمت 
فلز زرد باال می رود، می توان پی برد كه خبری ناگوار، بازار را آشفته كرده و باعث 
شده سرمايه گذاران عقب نشينی كنند. هر بار اوضاع بازار نابسامان می شود، بايد 
منتظر عزيزتر و گران بهاتر شدن طال بود. اما اخيرا اين پرسش مطرح شده كه 

آيا طال هنوز هم كاالی مناسبی برای سرمايه گذاری محسوب می شود؟ در چند 
جهانی،  اقتصادهای  تاثيرگذارترين  از  يکی  به عنوان  چين  اقتصاد  گذشته،  ماه 
روی  چين،  در  اقتصادی  لرزه های  است.  شده   بسياری  تزلزل های  دستخوش 
بازارهای مالی اثراتی را بر جای گذاشته كه مهم ترين آن ها فشاری است كه به 
قيمت طال وارد كرده و باعث سقوط آن شده  است. در اين شرايط آيا طال هنوز 

هم كاالی مناسبی برای سرمايه گذاری به شمار می آيد؟

سرمايه گذاری پرنوسان
سال 1934 بود كه برای نخستين بار قانون ذخاير طال به ثبت رسيد. در آن 
زمان قيمت هر اونس طال 35دالر بود. بررسی ها نشان می دهد قيمت طال از آن 
زمان تا كنون بيش از 300درصد افزايش پيدا كرده  است. واقعيت اين است كه 

مروری بر وضعيت طال در دنيا

سوگلِی زرد درخشان
بعضیازخانوادههااینطوریهستند،حتیاگرشبهاسرشانراروی
بالشیپرازپولبگذارند،بازهمازدردبیپولیمینالند.حاالیکنفرازدل
چنینخانوادهایبهریاستجمهورِیایاالتمتحدۀآمریکارسیدهاست؛
دونالدترامپ!میلیاردریکههمهازحجمعظیمثروتشآگاههستند،در
کشوریکهاَبَراقتصادجهانبهشمارمیآید،ازدردبیپولِیآمریکامینالد؛
نهتنهابیپولی،اوازکمبودذخایرطالهمناالناست.ترامپبارهاوبارها
گفته:»ماطالنداریم.«اماقدیمیهاهمضربالمثلیدارندکهمیگوید:
»قسمحضرتعباسراباورکنیم،یادمخروس؟«حاالحرفترامپقابل

همان مانند ترامپ اگر طال؟ جهانی گزارشهایشورای یا است، باور
وگزارششورایجهانیطالدرست باشد نگفته را خانوادهها،حقیقت
باشد،آمریکابیشترینذخایرطالیجهانرادارد.براساسگزارشمجلۀ
فوربس،8133تنطالدرآمریکاذخیرهشدهاست.اینمیزانبرابربا
74.9درصدازذخایرخارجِیاینکشوراست.اکثرطالیآمریکادرفورت
ناکِسکنتاکینگهداریمیشود.اماوضعیتطالدرسایرنقاطدنیاچگونه
است؟اصالآیاطالهنوزهمنورچشمِیسرمایهگذاراناست؟حالوروز

کاالییکهارزشخودرادربرابرتورمحفظمیکند،چگونهاست؟
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سرمايه گذاری روی طال، سرمايه گذاری روی نوسان است. كافی است نگاهی به 
نمودارهای چندماهه يا حتی چند روزة تغييرات قيمتی طال بيندازيد، نوسانات 
قيمت آن از نوسانات نرخ دالر در ضعيف ترين اقتصادها هم بيشتر است. البته طال 
نبوده، مثال در سال های گذشته  يا صعود مطلق  هميشه در حال سقوط مطلق 
هم در روند صعودی قرار گرفته و هم نزولی. در دوران بحرانی، قيمت طال سر به 
فلک می گذارد. مثال در زمان بحران بزرگ اقتصادی، در سال 2011 قيمت طال 
به ركورد دو هزار دالر در ازای هر اونس رسيد. اما در اواخر سال 2014 كه اوضاع 
اقتصاد جهانی قدری به سامان شده  بود، قيمت هر اونس طال به 1200دالر سقوط 
كرد. اين روزها نيز قيمت طالی جهانی در محدودة 1250دالر در نوسان است. اين 
قيمت نسبت به متوسط آن در سال 2016 حدود 18درصد بيشتر است. حاال آيا 
می توان با در نظر گرفتن همة اين موارد، طال را كااليی امن برای سرمايه گذاری در 
نظر گرفت؟ سرمايه گذار برای اين كه در درازمدت به موفقيت دست پيدا كند، بايد 
تا جای ممکن، تنوع بخشی را در دستور كار خودش قرار بدهد. يعنی نبايد همة 
تخم مرغ هايش را در يک سبد بچيند، بلکه بايد در سهام مختلف سرمايه گذاری 
كند. اما بررسی ها نشان می دهد سرمايه گذاری در طال، هميشه كمترين زيان را 
اقتصادی  بزرگ  تلخ سال 2008 و بحران  به همراه داشته  است. هرچند تجربة 
كه به دنبال آن رخ داد، به خوبی نشان می دهد سرمايه گذاری تنها روی يک كاال، 
هيچ گاه كار عاقالنه ای نيست. به هرحال، تجربه ها ثابت كرده، عموما وقتی ارزش 
باال می رود، به همين خاطر نيز  سهام مختلف پايين می آيد، ارزش طال معموال 
معقول و منطقی به نظر می آيد كه سرمايه گذار هميشه بخشی از سرمايه اش را 

روی طال قرار بدهد. 

جواهربازی
پيشرفته  ترازوهای  با  روزها  اين  می كردند.  وزن  »مثقالی«  را  طال  قديمی ها 
از گذشته طالتر شده  است.  به گرم وزن می كنند، گويی طال  را  ديجيتال، طال 
از همان قديم هر كسی به فکر پس انداز بود، اولين گزينه اش خريد طال بود. اين 
راه های  البته  است.  جواهرات  خريد  سرمايه گذاری،  راه  بهترين  هنوز  هم  روزها 
از طريق  فلز زرِد درخشان وجود دارد. برخی  برای سرمايه گذاری روی  بسياری 
خريد سهاِم آن اقدام می كنند. برخی نيز روی يک كارخانه يا شركت معدن كه 

می كنند.  سرمايه گذاری  است،  فعال  نيز  طال  حوزة  در 
اما بهترين راه برای سرمايه گذاری در طال، خريد سکه 
جهانی  شورای  از  به دست آمده  آمار  است.  جواهرات  و 
طال نيز نشان می دهد محبوب ترين شيوة سرمايه گذاری 
روی طال، خريد جواهرات است. نيمی از تقاضای جهانی 
برای اين كاال را جواهرات تشکيل می دهند. اما حاال كه 
به  اين كاال هنوز داغ است و همه  سرمايه گذاری روی 
دنبال آن هستند، آيا به قدر كافی طال در جهان وجود 

دارد؟

قافله طالساالر
مركزی  بانک های  تمامی  تقريبا  ابتدای سال 2010  تا 

به  به بعد، آن ها  تاريخ  از آن  اما درست  در دنيا، فروشندگاِن محِض طال بودند، 
خريداران خالص طال تبديل شدند. البته همة بانک های بزرگ به دنبال خريد طال 
نيستند، اما اين روزها تقريبا اكثر بانک های بزرگ جهان سعی در انباشت اين فلز 
گران بها دارند. بررسی ها نشان می دهد بانک های مركزی در ابتدای سال 2016 
تقريبا 17.8درصد از كِل حجم طالی موجود در جهان را دارا بودند. اين رقم تا 
كه  كشورهايی  بر  مروری  بين  اين  در  داشته  است.  توجهی  قابل  افزايش  كنون 
بيشترين ذخاير طال را در اختيار دارند، می تواند قابل تامل باشد. بر اساس گزارش 
شورای جهانی طال، اياالت متحدة آمريکا بيشترين حجم طالی جهان را در اختيار 
در  بارها  كشور  اين  رئيس جمهوری  ترامپ  دونالد  كه  است  حالی  در  اين  دارد. 
مصاحبه های خود اين جمله را تکرار كرده  است: »ما طال نداريم.« به هرحال آمريکا 

نخستين كشور دارندة طال در دنيا به شمار می آيد. پس از آن نيز آلمان قرار دارد 
كه قرار است طبق برنامه تا سال 2020 دقيقا سه هزار و 381 تن طال جمع آوری 
كرده  باشد. ايتاليا سومين كشور دارندة طال در دنيا به شمار می آيد كه به پشتوانة 
اروپا حمايت كند. رئيس كل  بانک مركزی  از  بار  همين طال موفق شده چندين 
پيشين بانک مركزی ايتاليا يک بار در سال 2013 در گفت وگويی دربارة اهميت 
نقش طال گفته  بود: »طال، ذخيرة امنيِت كشور است.« فرانسه چهارمين كشور 
ثروتمند به لحاظ طالست. البته در سال های اخير، بانک مركزی فرانسه به دنبال 
كاهش ذخاير طالی خودش است. پس از آن پای كشورهای آسيايی نيز به ميان 
بانک مركزی  فعاليت های  می آيد. چين پنجمين كشور دارندة طال در دنياست. 
چين برای جمع آوری طال از سال 2009 آغاز شد. روسيه، سوييس، ژاپن، هلند 
و هند نيز جزو دارندگان اصلِی طال در دنيا به شمار می آيند. هرچند اين كشورها 
بخش زيادی از طالی موجود در جهان را در بانک های خود ذخيره كرده اند، اما 
ديگر كشورها هم تالش می كنند با افزايش ذخاير طالی خود، از قافله طالبازها 

عقب نمانند. 

چرا طال می خواهند؟
حدود 20درصد از طالی موجود در جهان در اختيار بانک های مركزی قرار دارد و 
اكثريت آن نيز در خزانة آمريکاست. اما بانک های مركزی، طال را برای چه كاری 
می خواهند؟ چرا بانک های مركزی در يک دهة گذشته تا اين اندازه به طال روی 
آورده اند؟ اين جريان تا حدودی به ماهيت بانک مركزی مربوط می شود. به صورت 
كلی، بانک های مركزی در هر كشوری بايد ميزان عرضة پول را مديريت كنند. 
درواقع مسئوليت ثبات نظام مالی و اقتصادی در هر كشور به عهدة بانک مركزی 
در آن كشور است. به همين خاطر است كه تقريبا هر كشوری در دنيا، يک بانک 
بانک های  مهم ترين  اروپا جزو  مركزی  بانک  و  آمريکا  رزرو  فدرال  دارد.  مركزی 
مركزی دنيا به شمار می آيند كه به نوعی اقتصاد جهان را نيز مديريت می كنند. 
اقدامات  اداره كنند،  اين كه نظام مالی را در كشور خود  برای  بانک های مركزی 
تنوع بخشی  اقدامات،  اين  از  قرار می دهند. يکی  را در دستور كار خود  مختلفی 
ذخاير است. درست همين جاست كه پای طال به ميان می آيد. آن ها با خريد طال، 
اقتصاد خود را در برابر آشوب و بحران در امان می دارند. اين استراتژی بانک های 
است.  افراد معمولی  استراتژی  مركزی درحقيقت همان 
اين  دارد كه  بحرانی، ذخيره ای  روزهای  برای  هر كسی 
را  طال  هم  مركزی  بانک های  طالست.  اغلب  ذخيره 
نجات  برای  راه كاری  و  اقتصاد  برای  به عنوان پشتوانه ای 
و  نرخ دالر  البته مديريت  بحرانی می بينند.  در روزهای 
تورم نيز از موارد ديگری است كه با خريد طال تا حدودی 
هر  مركزی  بانک های  كلی،  به صورت  می شود.  تضمين 
گاه در برابر امری احساس ناامنی و عدم اطمينان كنند، 

به خريد طال در حجم باال روی می آورند. 

آيندۀ طاليی
آلومينيوم  يا  مس  قيمت  روزانه  صورت  به  كسی  كمتر 
را به صورت روزانه بررسی می كند. اگر هم كسی اين كار را انجام دهد، احتماال 
به خاطر كارش به بررسی آن می پردازد. اما طال تنها فلزی است كه مردم هميشه 
به خاطر ويژگی های شيميايی خاصی كه  فلز  اين  بررسی می كنند.  را  قيمت آن 
دارد، از قديم وارد بازار شد و همين طور به عنوان مهم ترين كاالی سرمايه گذاری 
باقی ماند. حتی فلزی مانند نقره نيز با وجود ارزشی كه دارد، هيچ گاه به پای طال 
نرسيده  است. يک جست وجوی ساده در گوگل برای يافتن قيمت طال، صدها هزار 
سايت را در پيش روی مخاطب قرار می دهد كه همة آن ها به بررسی نوسانات طال 
در چند ماه و حتی چند سال اخير پرداخته اند. آن ها لحظه به لحظه، قيمت طال را 
رصد می كنند. همة اين ها باعث شده طال عزيزتر از گذشته شود. همة اين ها تنها 

نشان دهندة يک مسئله است: »روزهای طاليی هيچ گاه به پايان نمی رسد.« 

وقتی  عموما  كرده،  ثابت  تجربه ها 
می آيد،  پايين  مختلف  سهام  ارزش 

ارزش طال معموال باال می رود، به همين 
به نظر  و منطقی  نيز معقول  خاطر 

از  بخشی  هميشه  سرمايه گذار  كه  می آيد 
سرمايه اش را روی طال قرار بدهد
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بهبود تجربۀ مشتری
در   B2B بازاريابی  روند  تاثيرگذارترين  فوربز،  مجلة  بررسی های  آخرين  طبق 
سال 2017، تمركز بيشتر بر بهبود تجربة مشتری است؛ به اين معنا كه امروزه 
برندهای معتبر در حوزة B2B با اتخاذ برنامه های وفاداری در تالش هستند تا 
به جای تمركز بر روی روش های مشتری محور بر اساس ارزش عمر مشتريان، 
روی خود مشتری تمركز كنند و تجربه ای منحصر به فرد را برای مشتريانشان رقم 
 زنند. برندهای معتبر از طريق نقاط تماس خود با مشتريان بايد بيشترين ارزش 
برای  وفاداری  بتوانند مشتريان  اين طريق  از  تا  به مشتريانشان عرضه كنند  را 

خود ايجاد كنند.

برندينگ اجرايی
فضای  اجتماعی  شبکه های  و  اينترنت  گسترش  با  گذشته  دهه های  طول  در 
ايجاد  باعث  موضوع  اين  است.  ايجاد شده   B2B برندهای  روی  پيش  جديدی 
تغيير در استراتژی های برندينگ اين سازمان ها شده و در حال حاضر روش های 
اتخاذشدة قديمی در حوزة برندينگ ديگر كاركرد خود را از دست داده است و 

سازمان های B2B بايد در تالش باشند تا با استفاده از بستر رسانه های اجتماعی 
قدم در مسير برند شدن بگذارند. مشتريان امروزی تغيير كرده اند و به پيام هايی 
كه از سازمان ها در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند، توجه ويژه ای دارند؛ به 
همين دليل سازمان های B2B بايد در تالش باشند تا پيام های مناسبی را برای 
بتوانند  اين طريق  از  تا  نقاط تماس های خود منتشر كنند  جذب مشتريان در 
تصوير يک برند اجرايی را در ذهن مخاطبان بيرونی ايجاد كنند. برايان كرامر 
انجام  مذاكراتی  نمايندگان  با   B2B اكثر خريداران  زمينه می گويد كه  اين  در 
نمی دهند، مگر تا زمانی كه 57 درصد تصميم گيری خريد خود را گرفته باشند. 
هنگامی كه سازمانی برند اجرايی شود، مخاطبان احساس می كنند با افرادی كه 
پشت اين سازمان هستند، از مدت ها قبل ارتباط برقرار كرده اند و اين موضوع در 

تصميم گيری خريد می تواند بسيار مثمر ثمر واقع شود.
Grant Wickes كارشناس اجرايی در زمينة برند دربارة اين موضوع می گويد 
كه مديران برندهای اجرايی بايد بر روی برندينگ شخصی خود سرمايه گذاری 
جدی انجام داده و آن را ايجاد كنند و توسعه دهند. اين واقعيت وجود دارد كه 
مشتريان امروزی B2B تمايل دارند به اين موضوع واقف شوند كه چرا و به چه 

دليلی بايد به رهبران برندهای B2B اعتماد كنند.

مديريت
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد

مورد محصوالتشان و دارند سازمانی مشتریان که B2B سازمانهای
استفادۀمصرفکنندگاننهاییقرارنمیگیرد،هموارهبهدنبالافزایشنرخ
ROIیابازگشتسرمایههستند.درحالحاضربازارهاباسرعتبسیار
بر بتوانند تا باشند بایددرتالش برندها و تغییرهستند باالییدرحال
اینموجتغییراتسوارشوند.امابرایتحققاینموضوع،نیازبهاتخاذ

بهترینوجدیدتریناستراتژیهاوبرنامههایبازاریابیبرایسازمانهای
B2Bاست.برندهایمعتبربینالمللیهرسالهرویکردهایجدیدینسبت
بهاستراتژیهایبازاریابیاتخاذمیکنند.همینموضوعبهانهایشدتا
بهبرخیازجدیدترینگرایشهایبازاریابیسازمانهایB2Bاشارهای

داشتهباشیمواینروندهاینوینراموردبررسیقراردهیم.

*
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اولين اقدام در راستای ساخت يک برند اجرايی، ايجاد يک 
شخصيت آن الين است؛ به اين معنا كه مديران سازمان 
بايد در شبکه های اجتماعی مانند لينکدين و رسانه های 
تخصصی و مرتبط با حوزة فعاليت سازمان حضور مداومی 
داشته باشند و محتواهای مرتبط را از طريق اين رسانه ها 
به مخاطبان بيرونی سازمان انتقال دهند. به عنوان نمونه 
می توانند شروع اين فعاليت ها را با تهية ليستی از مباحث 
كليدی موجود در صنعت شامل روند صنعت، راه حل برای 
جذب مشتريان، فرصت ها و تهديدات و... شروع كنند و 
موضوعات  اين  دربارة  را  خود  منحصربه فرد  ديدگاه های 

بيان كنند.

بازاريابی محتوايی بصری
اهميت  بر  زيادی  تاكيد  هم چنان   B2C برندهای   ،HubSpot گفته های  طبق 
محتوای بصری دارند كه اگر محتوا در قالب ويديو ارائه شود، مردم آن را تا انتها 
دنبال خواهند كرد. بااين حال برندهای B2B در حال قانع شدن دربارة استفاده از 
محتوای بصری هستند و 80 درصد شركت های B2B از مديريت محتوای خود 
 B2B كامال ناراضی هستند. رايج ترين محتوای بصری كه در سال 2017 برندهای
توليد و منتشر می كنند، ويديو، اينفوگرافی، تصاوير در بالگ و پست های رسانه های 
اجتماعی است. از طرفی بر اساس تحقيقات بازاری كه انجام شده است، هر فرد 
با توجه به اين كه  به طور متوسط در طول يک ماه 32 ويديو مشاهده می كند و 
افزايش  هنگامی كه اين فرد ويديو مشاهده می كند، درک و توجه او 74 درصد 
ويديويی شده اند. در  توليد محتوای  به  ترغيب  نيز   B2B برندهای  پيدا می كند، 
اين ميان بر اساس تحقيقات ديگری از سوی شركت فايربرند، 85 درصد بازاريابان 
تاثير بسزايی  از طريق ويديو روی بازگشت سرمايه  ارائة محتوا  باورند كه  اين  بر 
می گذارد و تحقيقات دو شركت مترمارک و دريفت نشان می دهد كه 80 درصد 
شركت های B2B به صورت آن الين با مشتريان خود در ارتباط هستند و ارائة محتوا 
در وب سايت ها يا شبکه های اجتماعی بايد به صورت مداوم مورد توجه قرار گيرد. در 
پايان ذكر اين نکته بسيار دارای اهميت است كه اين محتواها بايد به روز شود؛ چون 

محتوای تکراری يا كپی شده، باعث سلب اعتماد مشتريان می شود.

بازاريابی اينفلوئنسرها
زيادی  نفوذ  دارای  كه  می شود  گفته  افرادی  به  اينفلوئنسرها  يا   Influencers
در شبکه های اجتماعی هستند و دنبال كنندگان بسيار زيادی دارند. در برخی از 
مواقع، مخاطبان اين افراد در شبکه های اجتماعی از تيراژ روزنامه های كشور نيز 
بازاريابی موضوع  فعاليت های  در  اينفلوئنسرها  از  استفاده  اگرچه  بيشتر هستند. 
جديدی نيست، اما استفاده از آن ها در سال 2017 با رشد قابل توجهی همراه 
باور  اين  بر  اجتماعی  شبکه های  متخصص   ،Warren Whitlock است.  شده 
است كه بازاريابی نفوذ به اين معناست كه برندها بايد افرادی را كه در بازارها 
تاثيرگذار هستند، پيدا كنند. اين افراد می توانند به برندها كمک كنند و شهرت و 
اعتمادبه نفس به برند سازمان های B2B بدهند. معموال در ايران بيشتر برندهای 
B2C از اينفلوئنسرها در شبکة اجتماعی اينستاگرام استفاده می كنند، اما برای 
اجتماعی  شبکه های  در  فعال  اينفلوئنسرهای  از  كه  است  بهتر   B2B برندهای 

توييتر و لينکدين استفاده شود.

Native تبليغات
يکی از روندهای مهم در استراتژی های بازاريابی B2B در سال 2017، استفاده 

از Native Advertising است. اين نوع از تبليغات 
به سرعت  كه  است  موبايلی  تبليغات  در  جديد  روشی 
است.  گرفته  قرار  نيز   B2B برندهای  توجه  مورد 
پلتفرم هايی  شاخص های  اساس  بر   Native تبليغاتی 
دل  در  و  می كنند  كار  سايت ها  و  اپليکيشن ها  مانند 
چنين  ظاهر  می گيرند.  قرار  آن ها  اصلی  محتوای 
تبليغاتی طبيعی است و محتوای آن مانند يک داستان 
 Intel، Dell، Delux، مانند   B2B برندهای  است. 
Teradata و IBM از اين نوع تبليغات استفادة بسيار 

زيادی انجام می دهند.

بازاريابی چابک
از  تا  هستند  چابک  سازمانی  فرهنگ  اتخاذ  نيازمند   B2B سازمان های  امروزه 
بازاريابی خود را مدرن كنند. درحقيقت پذيرش  اين طريق بتوانند فعاليت های 
بازاريابی چابک به معنی رها كردن موانع سنتی در سازمان و اتخاذ يک رويکرد 
همکاری بيشتر در بين همکاران در داخل سازمان با مشتريان است. پياده سازی 
B2B ممکن است بسيار چالش برانگيز  فرهنگ سازمانی چابک در سازمان های 

باشد، اما قطعا می تواند در افزايش فروش سازمان مثمر ثمر واقع شود.

بازاريابی تجربی
به جای  كه  است  در سال 2017  ديگر  مهم  روندهای  از  يکی  تجربی  بازاريابی 
ارسال پيام بازاريابی به مشتريان از طريق رسانه های مختلف، در تالش است تا 
آن ها خلق  برای  از محصول،  استفادة مشتريان  را هنگام  تجربه منحصربه فردی 
كند. به بيان ديگر، بازاريابی تجربی به مشتريان كمک می كند تا آن ها بتوانند با 
محصوالت كار كنند و تمامی اين اقدامات قبل از خريد مشتريان انجام می شود. 
در  اما  است،  رايج  بسيار   B2C برندهای  در  تجربی  بازاريابی  از  استفاده  اگرچه 
حال حاضر برندهای B2B نيز از اين ابزار بازاريابی استفاده می كنند. اين اقدام 
ثمر  مثمر  به مشتريان  راستای شناخت محصوالت  در  B2B می تواند  برندهای 

واقع شود.

داده كاوی
طبقه بندی  و  جمع آوری  جهت  سيستمی  از  سازمان ها  بيشتر  حاضر  حال  در 
داده استفاده می كنند. اگرچه بيشتر سازمان های ايرانی از اين اطالعات استفادة 
خاصی نمی كنند و طی سال های گذشته اين اطالعات فقط خاک خورده است، 
اما از طريق تحليل و پايش داده می توان به شناخت بهتری از مشتريان دست 
كه  برند هايی  است،  شده  انجام  زمينه  اين  در  كه  تحقيقاتی  طبق  كرد.  پيدا 
تحليل درستی از دادة خود داشته باشند، تا پنج برابر در تصميم گيری هايشان 
سريع تر عمل می كنند. برندهای B2B به اطالعات بسيار زيادی دسترسی دارند 
و می توانند از طريق تحليل درست اين اطالعات افق های روشنی را برای خود 
تصور كنند. در پايان ذكر اين نکته بسيار دارای اهميت است كه داشتن وب سايتی 
مناسب و كاربرپسند يکی از ابتدايی ترين اقداماتی است كه هر كسب وكاری بايد 
به آن توجه ويژه ای داشته باشد. با توجه به اين كه در حال حاضر بيشتر مخاطبان 
از طريق گوشی های هوشمند به وب سايت ها مراجعه می كنند، بايد وب سايت ها 
متناسب با گوشی های تلفن همراه هوشمند طراحی شود تا از اين طريق كاربران 

بتوانند به راحتی به وب سايت مراجعه كنند.
* B2B يا Business to business كسب و كارهايی كه محصوالت يا خدمات 

خود را به كسب و كارهای ديگر ارايه می دهند، نه به مصرف كننده نهايی.

اجرايی  برند  سازمانی  كه  هنگامی 
می كنند  احساس  مخاطبان  شود، 

سازمان  اين  پشت  كه  افرادی  با 
ارتباط  قبل  مدت ها  از  هستند، 
در  اين موضوع  و  كرده اند  برقرار 

بسيار  می تواند  خريد  تصميم گيری 
شود واقع  ثمر  مثمر 
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مديريت

صديقه سنايی

نامی همه برای تقریبا دیزنی والت
تماشای اهل که کسانی حتی آشناست؛
فیلموکارتوننباشندنیزحتماتاکنوننام
والت اهالی نام شنیدهاند. را دیزنی والت

میکنند، بازار روانۀ که خاطرهانگیزی فیلمهای بهخاطر تنها دیزنی
نیفتاده؛ زبانها سر بر میآورند، دست به که کالنی سودهای یا
فعالیتهاست از سلسلهای شده، شرکت این شهرت باعث آنچه
کهبهلحاظحرفهایوظیفهایبرایانجامآنهانداشتهاست.کمک
هدف با فیلمهایی ساخت و 2010 سال در هاییتی زلزلهزدگان به
است فعالیتهایی ازجمله کرۀزمین و محیطزیست از محافظت
کرده دستوپا شهرت فیلمهایش، از بیش والتدیزنی برای که
غربیها درکسبوکار که دارد توجه مسئلهای به اینشرکت است.
شرکتی«. اجتماعِی »مسئولیت شدهاست؛ بدل اساسی فرهنگی به
شهرت به فراوان سود کسب با تنها شرکتی هیچ دیگر روزها این
نمیرسد،بلکهمیزانمسئولیتپذیریاشنسبتبهاجتماعومحیطی
میآورد. ارمغان به نشان و نام برایش میکند، فعالیت آن در که
و اجتماعی مسئولیت به دادن بها با میتوانند مختلف شرکتهای
مالی سود به سپس و شهرت به زمینه، این در پروژههایی انجام
نهتنهاجامعهومحیطزیستمنتفع اینجریان، پیداکنند.در دست
نیزنفعمیبرد.راهکارهاییوجودداردکه بلکهخوِدشرکت میشود،
پیاده درشرکتها را اجتماعی مسئولیت برنامههای بهترین میتوان

کرد.مجلهفوربسبهتفصیلبهاینموضوعپرداختهاست.

شركت ها مسئوليت پذير می شوند
زمينة  در  بشر  است  معتقد  اقتصاد،  نوبل  جايزة  برندة  اوستروس،  الينور 
اموال عمومی، به صورت غريزی تالش خود را به گونه ای به كار می بندد 
كه كمترين آسيب را ببيند و بيشترين سود را به دست بياورد. اين ادعا 
سرمايه گذارِی  كرد.  مشاهده  نوعی  به  بازار  مختلف  بخش های  در  می توان  را 
تاثيرگذار يکی از اين بخش های اميدواركننده است. سرمايه گذاران ديگر مانند 
روی  می كنند  تالش  آن ها  نيستند،  فراوان  سود  كسب  دنبال  به  تنها  گذشته 
نيز  محيط  زيستی  يا  اجتماعی  منفعت  كه  كنند  سرمايه گذاری  پروژه هايی 
اين مسئله دقت  به  نيستند كه  افراد سرمايه گذار  تنها  اين  اما  دارد.  به همراه 
مطرح شده،  است  سالی  كه چند  اجتماعِی شركتی«  »مسئوليت  بحث  دارند، 
نشان می دهد مسئوالن شركت ها نيز ديگر صرفا به دنبال كسب سود نيستند. 
اشاره  ابزارهای خالقانة يک شركت  به  اجتماعِی شركتی درحقيقت  مسئوليت 
دارد كه برای حفظ محيط  زيست و رفاه اجتماعی مردم به كار می بندد. بر اساس 
گزارش مجلة فوربس، اين روزها شركت ها بيش از هر زمانی به پديدة مسئوليت 
آن ها  رقابت  باعِث  نوعی  به  حتی  مسئله  اين  دارند.  توجه  شركتی  اجتماعی 
شده  است. پژوهش ها نيز نشان می دهد 67درصد از مصرف كنندگان، مشترِی 
اجتماعِی  مسئوليت  زمينة  در  مختلف  برنامه های  كه  می شوند  شركت هايی 
شركتی در دستور كار خود دارند. شركت هايی كه قصد دارند رهبرِی بازار را در 
اختيار داشته  باشند، بايد به شکلی هوشمندانه، مسئوليت اجتماعی شركتی را 
در نظر داشته  باشند. مطالعات نيز نشان می دهد شركت هايی كه رهبری بازار را 
به عهده دارند، عموما رويکرد واحدی در زمينة مسئوليت اجتماعی دارند. به اين 
ترتيب، هر شركتی می تواند با در نظر گرفتن رويکردی مشخص، به موفقيت در 

زمينة مسئوليت اجتماعی دست پيدا كند. 

عصر مسئولیت پذیری 
شرکت ها بهترين پروژه های مسئوليت اجتماعی، 

چگونه هستند؟
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كسب وكارهای هدفمند
بهترين پروژه ها در زمينة مسئوليت اجتماعی شركتی، آن دسته ای هستند كه با هدف 
و محتوای كسب وكار مرتبط اند. درواقع هر كسب وكار بايد با در نظر گرفتن پايه و 
اساس خودش، برنامه هايی را در راستای مسئوليت پذيری اجتماعی در نظر بگيرد. برای 
مثال، وقتی شركت والت ديزنی، ساخت فيلم های مرتبط با حفاظت از محيط  زيست 
را در دستور كار خودش قرار می دهد، بهترين و مرتبط ترين پروژة مسئوليت پذيری را 
انتخاب كرده  است. شركت بی پی به عنوان غول توليدكنندة نفت، هرچند به خاطر توليد 
نفت به محيط  زيست آسيب وارد می كند، اما ساخت مستندهای مرتبط با حفاظت 
از محيط  زيست ارتباط چندانی با ماهيت كسب وكارش ندارد. درنتيجه ساخت اين 
مستندها نمی تواند پروژة خوبی برای مسئوليت اجتماعی شركتی برای اين شركت 
باشد. به اين ترتيب، هر شركتی بايد متناسب با ماهيت كسب وكار خودش، به صورت 

هدفمند، پروژه های مسئوليت اجتماعی را تعريف كند. 

پروژه های شفاف
مسئوليت اجتماعی شركتی در همة نقاط دنيا وجود دارد. هرچند اين خبر خوبی 
است و نشان می دهد كسب وكارها به ارزش آفرينِی حقيقی پی برده اند، اما مشکلی كه 
ايجاد كرده، اين است كه ديگر نمی توان مانند گذشته تالش های يک شركت نسبت به 
شركتی ديگر در اين زمينه را تشخيص داد. برای مثال يکی از شركت های كانادايی در 
زمينة سالمت، برنامه هايی برای بهبود وضعيت سالمت و محيط  زيست پيشنهاد داد. 
درواقع اين شركت، تئورِی واضح و مشخصی را برای برنامه های مسئوليت اجتماعی 
شركتی خود در نظر گرفته؛ اين شفافيت در زمينة پروژه های مسئوليت اجتماعی از 
اهميت بسيار زيادی برخوردار است. آن دسته از شركت هايی كه به موضوع شفافيت 

توجهی ندارند، بدون ترديد با مشکالتی روبه رو خواهند شد. 

واحدهای تحقيقاتی
شركت ها برای اين كه در زمينة مسئوليت اجتماعی، پروژه هايی طراحی كنند، به 
چيزهايی بيش از تشخيص اولويت های اجتماعی برای سرمايه گذاری نياز دارند. 
درواقع، هر شركتی برای اين كه رهبری بازار را به عهده بگيرد، از يک  سو بايد 
بايد به بانک اطالعات  منابع انسانی و مالی اش را كنترل كند و از سوی ديگر 
كامل و جامعی دسترسی داشته  باشد تا بتواند به سرعت، نيازهای جامعة مدرن 
را شناسايی كند. شركت آی بی ام يکی از موفق ترين شركت ها در اين زمينه است 
كه مراكز تحقيقاتی معتبری در اين زمينه راه اندازی كرده  است. اين شركت سعی 

دارد از طريق همين واحدهای تحقيقاتی، پروژه هايی 
پروژه ها  اين  كند.  تعريف  درازمدت  درمان های  برای 
تا  می گيرند  بهره  مصنوعی  هوش  قدرت  از  همگی 

نتايج، دقت و سرعت بيشتری داشته  باشند. 

مسئوليت پذيرِی متمركز
زمانی نه چندان دور، كولين پاول گفته بود افراد وقتی 
صورت  به  نمی توانند  داشته  باشند،  هدف  چندين 
متمركز روی آن ها كار كنند و درنهايت ميزان كارايی 
به  پاول  كه  نکته ای  می آيد.  پايين  آن ها  بهره وری  و 
آن اشاره كرده، در مورد شركت ها نيز صدق می كند. 
درحقيقت هيچ شركتی نمی تواند در زمينة مسئوليت 
اجتماعی به موفقيت دست پيدا كند، مگر اين كه به 
مثال  برای  كند.  كار  پروژه  روی يک  متمركز  صورت 
شركت پراكتر و گمبل تنها روی كمک به كودكان در 
سرتاسر جهان تمركز كرده  است. اين شركت، تمامی 
برنامه ها و كمک هايش را معطوف به كودكان كرده و با 
همين جريان نيز در زمينة مسئوليت اجتماعی شركتی 

در دنيا شناخته می شود. شركت پراكتر و گمبل از سال 2007 تا 2016 موفق شده 
با پروژه های خالقانة متفاوتی، زندگِی بيش از 210ميليون كودک را در سرتاسر 
دنيا دگرگون كند. پروژه هايی مثل »مراقبت از آينده« ازجمله پروژه های موفقی 

بوده كه هدف آن كمک به دختران آسيب پذير در مدارس بوده  است. راه اندازی 
»مدرسه های اميد« در برخی از نقاط پرت و دورافتادة چين نيز از ديگر پروژه های 
معطوف به كمک به كودكان از طرف اين شركت بوده  است. جف روی، مديرعامل 
اين شركت، در گفت وگو با فوربس می گويد: »برای ما، پروژه هايی مثل مراقبت از 
آينده درحقيقت ابزاری برای سرمايه گذاری در آينده به شمار می آيند. اين پروژه ها 
منتفع  نيز  بزرگ ساالن  آن ها،  كنار  در  اما  هستند،  كودكان  به  معطوف  هرچند 
می شوند.« به اين ترتيب، تمركز روی بخش خاصی از فعاليت های اجتماعی باعث 
می شود شركت ها برنامه های موفق تری در زمينة مسئوليت اجتماعی داشته  باشند 

و درنهايت نيز نام خود را با اين پروژه ها بر سر زبان بيندازند. 

اعتبارسازی از خالل مسئوليت پذيری
برای  زيادی  اعتبار  بايد  كند،  پيدا  دست  رهبری  به  اين كه  برای  شركت  هر 
خودش مهيا كند. اين اعتبار تنها از طريق ارتباط با كارشناسان حوزة اجتماعی و 
هم چنين موسسه های غيرانتفاعی به دست می آيد. برای مثال شركت استارباكس 
برگزار می كند كه در آن همة مديرها  ام آی تی  »همايش كاپ« را در دانشگاه 
و كارشناسان حضور دارند. در اين همايش ها، كارشناسان، ايده های خود را به 
صورت تخصصی در اختيار مديران قرار می دهند و مديرها نيز آن ها را استفاده 
می كنند. تمامِی اين جريان به نفع شركت استارباكس خواهد بود، چراكه برای 

خودش از اين مسير اعتبارسازی می كند. 

وقتی مصرف كننده ها هم مسئوليت پذير می شوند
شايد هنوز هم شركت هايی باشند كه پروژه های مسئوليت اجتماعی شركتی را 
در دستور كار خود قرار نداده اند، اما به خاطر درآمدزايی، در اوج قرار دارند و بازار 
نيز  روزها ديگر مشتری ها  اين  نيست.  پايدار  اما عمر آن ها  را رهبری می كنند، 
به اجتماع اهميت  از شركت هايی هستند كه احساس می كنند  به دنبال خريد 
می دهند. درواقع شركت ها ناچارند يا برنامه هايی در راستای مسئوليت اجتماعی 
تعريف كنند، يا به كلی از گردونة رقابت خارج شوند. شركت فولکس واگن چندی 
پيش رسوايی هايی در زمينة عدم مسئوليت پذيرِی اجتماعی به بار آورد. اين شركت 
با وجود اين كه به لحاظ توليد خودرو، جزو بهترين شركت ها بود و باكيفيت ترين 
خودروها را توليد می كرد، اما بالفاصله بعد از انتشار خبر در زمينة انتشار كربن، 
دچار مشکل شد. حقيقت اين بود كه فولکس  واگن در خودروهای خود آن طور 
كه وعده داده  بود، از ابزاری برای فيلتر هوا استفاده نکرده  بود و به اين ترتيب 
با خودروهای فولکس  واگن، كربن بيشتری وارد جو زمين می شود. اين جريان 
شايد در گذشته برای مصرف كنندگان قديمی، بی اهميت 
يا كم اهميت بود، اما در دنيای مدرن، مصرف كنندگان با 
معضل هوای آلوده مواجه هستند و به خوبی می دانند كه 
بايد از هوا و محيط  زيست محافظت كنند. به همين دليل 
است كه آن ها ديگر كمتر به سراغ فولکس  واگن می روند 
و به اين ترتيب، شركت فولکس  واگن با ضررهای مالی 

سنگين مواجه می شود. 

وقت عمل رسيده
مسئوليت  كه  می دانند  به خوبی  شركت ها  مسئوالن 
اجتماعِی شركتی، چيزی نيست كه تنها روی كاغذ بيايد. 
در  بايد  باشند،  اثرگذار  اين كه  برای  پروژه هايی  چنين 
مرحلة عمل نمود پيدا كنند. شايد اهدافی كه مديران هر 
يک شركت ها در نظر می گيرند، متفاوت باشد، اما آن چه 
يا  اجتماعی  نفعی  برسانند،  انجام  به  قرار است  درنهايت 
زيست محيطی است كه بايد نتيجة عينی آن ديده شود. 
چنين تعهداتی تا وقتی كه روی كاغذ باشد، هيچ تغييری 
نه در وضعيت شركت و نه در وضعيت جامعه ايجاد نمی كند، اما به محض اين كه به 
مرحلة عمل رسيد، می توان به اثرگذارِی آن نيز اميد داشت. سازمان ها و شركت های 

موفق قرار نيست فقط حرف بزنند، آن ها بايد عمل كنند. 

فوربس،  مجلۀ  گزارش  اساس  بر 
از  بيش  شركت ها  روزها  اين 

مسئوليت  پديدۀ  به  زمانی  هر 
دارند.  توجه  شركتی  اجتماعی 

نوعی  به  حتی  مسئله  اين 
شده  است.  آن ها  رقابت  باعِث 
می دهد  نشان  نيز  پژوهش ها 
مصرف كنندگان،  از  67درصد 

می شوند  شركت هايی  مشترِی 
زمينۀ  در  مختلف  برنامه های  كه 
در  شركتی  اجتماعِی  مسئوليت 

داده اند خود  كار  دستور 
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موفقیت
هدی رضايی 

جنوبی آفریقای در ایالن نام به پسری تابستانی گرم روز یک در
زمین، روی نهتنها درحملونقل، انقالبیعظیم بعدها که متولدشد
بلکهدرفضانیزبهوجودآورد.اویکیازتاثیرگذارترینچهرههای
X.com شرکت مالک  که کسی است. فناوری دنیای حاضر حال
در موتورز تسال و 2002 درسال ایکس اسپیس ،1999 درسال
سال2003استوهرسالبانوآوریوخالقیتخوددرحالچند
زمانی ودرست میالدی 2012 ثروتشاست.درسال برابرکردن
کهاسپیسایکسراکتامیدبخشخوددرسفرهایتجاریفضایی
خبرها تیتر در ماسک نام کرد، بینالمللی فضایی ایستگاه راهی را
قرارگرفت.آنچهماسکرابادیگرافرادفعالدرزمینههایمشابه
و رسانهها عجیب عالقۀ و کاریزماتیک شخصیت میکند، متمایز
کوچکترین که جایی تا اوست؛ به تکنولوژی دنیای دوستداران
دومین او میشود. خبرها تیتر به تبدیل او توییت یا نظر اظهار
کارآفریندردرۀسیلیکوناستکهسهکمپانیراباسهمبازاربالغ
بااین بریکمیلیارددالرمدیریتکردهاست.درمقالۀزیربیشتر

آشناخواهیمشد. شخصیت

كودكی و نوجوانی
ايالن ماسک يکی از بزرگ ترين و باهوش ترين مخترعان دنيای مدرن است 
سفرهای  و  تجديدپذير  انرژی های  همانند  توجه  قابل  پيشرفت هايی  كه 
كه  باشد  سخت  برايتان  باورش  شايد  است.  كرده  پايه گذاری  را  فضايی 
ماسک در پروژة اخير خود اموری را به انجام رسانده است كه مشابه آن را 

تنها در فيلم های علمی و فضايی ديده بوديد. 

او حتی پس  و  بود  گره خورده  كامپيوتر  به  با عالقه اش  نابغه  اين  كودكی 
از متاركة پدر و مادرش از اين عالقه دست نکشيد و توانست در سن 12 
سالگی اولين بازی كامپيوتری خود با زبان بيسيک را روانة بازار كند. قطعا 
كارزار  اين  وارد  نرم افزار  يک  طراحی  با  سالگی   12 سن  در  كه  كودكی 
جالب  نکتة  داشت.  خواهد  خود  روی  پيش  را  درخشانی  آيندة  می شود، 
كه  می دهد  نشان  اين  و  است  بازی  اين  موشکی   – فضايی  موضوع  توجه 
ذهن او از كودكی در فضا سير می كرده، تا اين كه اخيرا توانسته به بخشی 

از روياهايش جامة عمل بپوشاند.
گام اول؛ تحصيالت 

شد  كانادا   )Queens( كويينز  دانشگاه  وارد  ميالدی   1990 سال  در  او   
را  درسش  اين كه  تا  پرداخت،  علم  تحصيل  به  دانشگاه  اين  در  سال  دو  و 
دانشگاه  فيزيک  و  رشته های كسب وكار  در  تا  كرد  رها  كويينز  دانشگاه  در 
موفق  سال  سه  طول  در  پنسيلوانيا  دانشگاه  در  و  كند  تحصيل  پنسيلوانيا 
به دريافت مدرک كارشناسی در دو رشتة فيزيک و اقتصاد شد و در سال 
فيزيک  او در رشتة دكترای  فارغ التحصيل شد. تحصيل  دانشگاه  از   1995
با  همراه  تا  شد  خارج  دانشگاه  از  بالفاصله  او  چراكه  نپاييد.  ديری  انرژی 
سايت  كه  را   Zip2 نام  به  خود  شركت  اولين  ماسک،  كيمبال  برادرش، 

راهنمای شهری آن الين بود، تاسيس كند. 

پيشرفت در كسب وكار
 ،1999 سال  در   Compaq كمپانی  به  اول  شركت  موفق  فروش  از  پس 
به  ديگری  استارت آپ  هم زمان  و  برداشت  قدم  بعدی  ريسک  برای  ماسک 
مالی  ارائة خدمات  و  پرداخت  زمينة  در  كه  كرد،  تاسيس  را   X.com نام 
آن الين فعاليت می كرد و درنهايت منجر به تاسيس شركت Paypal  شد 

ايالن ماسک چگونه به يكی از موفق ترين چهره های دنيا تبديل شد؟ 

خانواده و  مجله فرهنگ 
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كشف  به  نسبت  او  هيجان  خريد.  را  آن  سهام   eBay و 
به  را  شركتش  سومين  و  داشت  ادامه  ناشناخته  دنياهای 
در   Space X همان  يا  فضايی  اكتشافات  تکنولوژی  نام 
سال 2002 با سرمايه ای 100 ميليون دالری با اين هدف 
فضاپيما  تجاری  فضايی  برای سفرهای  كه  كرد  راه اندازی 
را  پروژه  اين  ناسا  همکاری  با  بعدها  شركت  اين  بسازد. 
دهد  انتقال  فضانورد  ايستگاه  اين  به  كه  گرفت  پيش  در 
ماموريت های  برای  جايگزينی  به  تبديل  را  آن  بتواند  و 
اين  تاسيس  از  او  اما هدف  بين المللی كند.  شاتل فضايی 
انسان ها  از  متشکل  جامعه ای  تاسيس  بود؟  چه  كمپانی 
در مريخ. در 22 می  سال 2012، نخستين راكت فالکون 
با  سرنشينش  از  خالی  كپسول  با  همراه  اكس  اسپيس   9
ماسک  كه  شد  اين گونه  و  گرديد  پرتاب  فضا  به  موفقيت 

تاريخ ساز  فضايی اش  شركت  و 
فعاليت های  اين  كنار  در  شدند. 
انرژی های  به  او  عالقة  فضايی، 
ترويج  برای  تجديدپذير سبب شد 
سهام  پايدار  انرژی های  پيشبرد  و 
شركت SolarCity را بخرد. اين 
از  انرژی  توليد  زمينة  در  شركت 
می كند.  فعاليت  تجديدپذير  منابع 
موتورز  تسال  كمپانی خودروسازی 
است؛  فناوری  نابغة  اين  دارايی های  از  ديگر  يکی  نيز 
مقرون به صرفه  خودروهای  زمينة  در  كه  شركتی 
خودروی  اولين  كمپانی  اين   S مدل  و  دارد  فعاليت 
الکتريکی اين شركت بود كه عنوان خودروی برگزيدة 

سال 2013 را نيز از آن خود كرد. پروژة بحث برانگيز اخير ماسک،  هايپرلوپ 
است كه شکل جديدی از وسايل نقليه است و زمان سفر به سراسر كرة زمين 
را بهبود می بخشد و از انرژی های تجديدپذير تغذيه خواهد كرد. به اين وسيله 
 1100 بر  بالغ  سرعتی  با  محفظه هايی  طريق  از  بود  خواهند  قادر  مسافران 
نزديک  حمل ونقل  دستگاه  اين  ساخت  البته  كنند.  حركت  ساعت  بر  كيلومتر 

به يک دهه زمان خواهد برد. 

بودن  جرئت متفاوت 
می شود،  ديده  ماسک  ايالن  زندگی  در  كه  كسب وكاری  درس های  از  يکی 
جرئت پيش بردن ايده ای است كه شايد در نگاه اول احمقانه باشد و ديگران 
جرئت انجام آن را ندارند. اين سطح از متفاوت بودن در كنار پشتکار توانسته 
  paypal سطحی از موفقيت را برای او رقم بزند. هنگامی كه او شركت تسال يا
را داشت، می توانست روی همان ايده كار كند و به حوزه های ديگر ورود پيدا 
نکند، اما ذهن كاوش گر او را به مسيری رهنمون كرد كه بتواند كسب وكاری 
جديد در حوزة اكتشافات فضايی خلق كند كه اكنون يکی از شركت های برتر 
دنياست. ماسک در يکی از سخنرانی هايش به كارآفرينان پيشنهاد می كند كه 
يک ايده را به بخش های مختلف بشکنند و سپس هر قسمت آن را به روشی 
به  منجر  می تواند  اين  برسند.  خود  ايده آل  راه حل  به  تا  دهند  رشد  متفاوت 
متمايز  رقبايتان  از  را  شما  و  شود  شما  برای  منحصربه فرد  كسب وكاری  خلق 

كند. 

انتقادات  از  نهراسيدن 
است.  بازخورد  ارائة  و  انتقادات  پذيرش  كسب وكاری،  هر  جدايی ناپذير  بخش 
نشان  كارش  در  انتقادات  پذيرش  به  را  خود  تمايل  ماسک  مانند  كارآفرينی 
می دانيد  كه  كنيد  اتخاذ  را  راهی  بايد  شما  كه  می كند  پيشنهاد  او  می دهد. 
اشتباه است و هدف شما كمتر اشتباه كردن در اين راه باشد. به جای اين كه 
مسير قبلی را طی كنيد و از ديگران تقليد كنيد، راه خود را برويد و در عوض 
به انتقادات گوش كنيد. خود را آمادة نقد ديگران كنيد و با جان و دل برای 
ارزشمند  فرصتی  آن ها  كنيد.  استقبال  انتقادات  اين  از  بهبود كسب وكار خود 
برای بهبود خدمات شما فراهم خواهند كرد. كارآفرينان جوان بايد اين بخش 

از نحوة مديريت ايالن ماسک را در استراتژی خود بگنجانند. 

داشتن  استراتژی 
در  ماسک  موفقيت های  و  توانمندی ها  از  يکی 
بخش  است.  قدرتمند  استراتژی  داشتن  مديريتش 
و  جديد  مسير  در  گرفتن  قرار  موفقيت  اين  عمدة 
نوآورانه است كه نيازمند يک استراتژی منسجم است 
بر  را  فروش  و  بازاريابی  طراحی،  وظيفة  هم زمان  كه 
يک  استراتژی ای  چنين  طراحی  باشد.  داشته  عهده 
كار تک بعدی نيست و بايد از پلن های اصلی و تجزيه 
برای تک تک  بايد  و  آيد  به دست  تحليل های بی شمار 
مراحل آن برنامه ريزی داشت. درواقع شما بايد تمركز 
توسعه  را  آن  بگذاريد،  جديد  ايده های  روی  را  خود 
انتخاب  را  ميان  آن  از  ممکن  گزينة  بهترين  و  دهيد 
كنيد.  ايجاد  داده محور  استراتژی  يک  برايش  و  كرده 
راه  اين  در  موفقيت  برای  شما  مستقيم  تفکر  نه تنها 
كه  داريد  تيمی  گردآوری  به  نياز  بلکه  است،  حياتی 
استراتژيک  توانايی  به  بنابراين  كنند،  عملی  را  استراتژی  و  تفکر  اين  بتوانند 

كردن الزامات توجه ويژه كنيد. 

حل مشكالت به جای كسب درآمد
يکی از نکات برجستة زندگی ماسک، تالش او برای رفع مشکالت و مسائل 
زندگی بشری است و در اين راه به مسائل مالی و مادی فکر نمی كند. او در 
spaceX خود را راه اندازی كرد كه نيازی به اين كار نداشت  حالی  پروژة 
بهره ورترين  داشت.  خود  كسب وكارهای  ديگر  از  سرشاری  مالی  درآمد  و 
می كنند  تمركز  خدماتی  و  محصوالت  روی  كسب وكارها  پربازده ترين  و 
كسب وكارها  اين  مديران  كنند.  باز  مردم  از  مشکلی  از  گره  بتوانند  كه 
مسائل  كردن  برطرف  فکر  به  كردن،  جمع  پول  و  درآمد  كسب  جای  به 
ادامة  در  و  الکتريکی  خودروهای  توليد  در  تسال  موفقيت  هستند.  بشری 
زد كه  مثال  پروژه ها  اين  از  نمونه ای  را می توان  توليد خودرو های خودران 
و  نياز  به  توجه  با  شده اند.  طراحی  فسيلی  سوخت های  كمبود  به  توجه  با 
كرد.  پيدا  را  بی شماری  كسب وكاری  فرصت های  می توان  بازار،  تقاضای 
می پرسيده  از خود  بارها  كه  است  كرده  بيان  خود  مصاحبه های  در  ماسک 
را تحت  او  بيشتر  آينده  كه كدام مسئله در زندگی بشر وجود دارد كه در 
است.  برآمده  مسئله  آن  حل  برای  تالش  در  سپس  و  می دهد.  قرار  تاثير 
او  بهره وری  و  درست، خودبه خود سودآوری  گام  برداشتن  و  مسئله  با حل 

است.  تامين شده  نيز 

يكی از درس های كسب وكاری كه در 
ايالن ماسک ديده می شود،  زندگی 

ايده ای است كه شايد  جرئت پيش بردن 
در نگاه اول احمقانه باشد و ديگران 
را ندارند. اين سطح  جرئت انجام آن 

توانسته  پشتكار  كنار  در  بودن  از متفاوت 
او رقم بزند را برای  از موفقيت  سطحی 
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سینما
فريد دانش فر 

نگاهی به فيلم های سينمايی روی پرده

اکران داغ 
وسط پاییز

هرچندتابستانزمانخوبیبرایسینمادارهاستوباتعطیلیمدارسودانشگاهها
مشتاقانسینمابیشترمیشوند،اماباورکنیدوسطپاییزدریکروزسردکهباران
هممیزند،هیچچیزیبیشترازسینمارفتننمیچسبد.تویهمانتاریکی،فارغاز
که است وقت آن داستانشخصیتها؛ در میروی فرو و مینشینی بیرون سرمای
جادومیشوی.امسالودرفصلپاییزفیلمهایخوبیرویپردهرفتهاندکهدراینجا
خانه از که است وقتش حاال میکنیم. معرفیشان و میاندازیم آنها به نیمنگاهی

بیرونبزنیدودوساعتبرایهنرهفتموقتبگذارید.

ماالريا 
آن هايی كه طرفدار سينمای پرويز شهبازی هستند، برای ديدن فيلم جديدی 
از او دست كم بايد سه سال صبر كنند! وقتی نگاهی به تاريخ ساخت فيلم هايش 
سه  از  فيلمش  دو  فاصلة  كه  نيفتاده  اتفاق  اين  تابه حال  می بينيم  می اندازيم، 
سال كمتر باشد. حاال »ماالريا«، تازه ترين ساخته اش، روی پرده است؛ پس اگر 
تا فيلم شهبازی را در سالن سينما  نمی خواهيد سه سال ديگر منتظر بمانيد 
اين  را بچينيد. در خالصه فيلم آمده كه  برنامه اش  برای همين هفته  ببينيد، 
فيلم داستان دختر و پسری است كه در تهران گردی های خود با مردی برخورد 
می كنند كه مشکلی دارد. آن ها سعی می كنند راه حلی برای اين مشکل پيدا 
اثر  اين  در  نامداری  آزاده  فيلم، حضور  حاشيه ای  و  جالب  نکته های  از  كنند. 
هم  مجازی  فضای  در  پيش  وقت  چند  همين  كه  سيما  و  صدا  مجری  است؛ 
حاشيه هايی برايش درست شد. اما از حاشيه كه بگذريم، شهبازی نشان داده 
افت وخيز  چندان  آثارش  كيفيت  سطح  و  می كند  كار  بسياری  وسواس  با  كه 
ندارند. »ماالريا« در جشنواره های خارجی هم مورد توجه قرار گرفته و توانسته 
بازيگرانی  شود.  ورشو  فيلم  بين المللی  جشنواره  از  فيلم  بهترين  جايزة  برنده 
اين  در  فراهانی  آذرخش  و  نامداری  آزاده  قناعت،  ساغر  سهيلی،  ساعد  نظير 

اثر حضور دارند. 

َملی و راه های نرفته اش 
فاصله  فيلم سازی اش  اوج  دوران  از  ميالنی  تهمينه  كنيم  قبول  اگر  حتی 
همان سبک  هم  هنوز  و  است  ميالنی  تهمينه  هم  هنوز  او  بااين حال  گرفته، 
در  اثری  دارند  انتظار  فيلم بازها  پيداست.  آثارش  در  فيلم سازی اش  سياق  و 
حد و اندازه های »بچه های طالق« و »نيمه پنهان« از او ببينند. اما اين فيلم 
برای آن هايی كه طرفدار سبک ميالنی هستند، می تواند جالب و ديدنی باشد. 
كه  است  دربارة دختری  نرفته اش«  راه های  و  »َملی  نام  به  او  آخرين ساختة 
تصميم  خانواده اش  خواستة  برخالف  و  می شود  سيامک  نام  به  جوانی  عاشق 
می شود.  آشکار  دو  اين  اختالفات  زود  خيلی  اما  كند،  ازدواج  او  با  می گيرد 
دغدغه و طرز فکر ميالنی در اين اثر هم وجود دارد. يک بار ديگر داستانی كه 
حول يک دختر می چرخد و او را در موقعيتی سخت و پيچيده قرار می دهد. 
در اين اثر بازيگرانی چون ميالد كی مرام، ماهور الوند، السا فيروزآذر، جمشيد 
هاشم پور، افسر اسدی، جمشيد جهانزاده، فرزانه نشاط خواه، ستاره اسکندری و 
فلور نظری به ايفای نقش می پردازند. فيلم همان طور كه مشخص است، ارتباط 
خوبی با مخاطب های دختر خود برقرار می كند و برای همين ممکن است وقتی 
از سالن بيرون بياييد، يک نفر چندان راضی نباشد، ولی همسرش فيلم را خوب 

و دغدغه مند بداند. 
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ايتاليا ايتاليا 
در جشنوارة سی وپنجم فيلم فجر تعداد فيلم اولی ها باال بود و از طرفی هم كارهای 
خوبی در اين ميان ديده شد كه نظر منتقدان را جلب كرد. حاال در اكران پاييز اين 
با يکديگر رقابت می كنند. كاوه  به دست آوردن گيشه  برای  كارگردان های جوان 
صباغ زاده كه فرزند مهدی صباغ زاده، كارگردان شناخته شده، است، فيلمنامة كار 
فانتزی ساخته شده.  و  ژانر كمدی موزيکال  فيلمی كه در  نوشته؛  را هم خودش 
هرچند اگر دنبال فيلم كمدی هستيد، نبايد انتظار زيادی از اين اثر داشته باشيد، 
موسيقی طرف هستيد.  با  بيشتر  اثر  اين  در  و  است  متفاوت  كارش  چون جنس 
خود كارگردان هم در مصاحبه ای گفته بود: »»ايتاليا ايتاليا« يک فيلم صرفا كمدی 
نيست، بلکه تركيبی از ژانرهايی چون درام، كمدی، فانتزی و موزيکال است. البته 
ژانر موزيکال در اين فيلم به گونه ای نبود كه بازيگران ديالوگ های خود را به صورت 
آواز بيان كنند، بلکه ترانه هايی را كه در فيلم پخش می شود، می خوانند. ما در اين 
فيلم بيش از هر چيز موسيقی می شنويم و همان طور كه اشاره كردم، هدف اصلی من 
از ساخت »ايتاليا ايتاليا« اين بود كه مخاطب با ديدن آن حالش خوب شود، چراكه 
خودم حال خوبی نداشتم.« ماجرای فيلم هم از داستان كوتاهی از جومپا الهيری، 
نويسندة معروف و سرشناس، گرفته شده و نويسنده هم سعی داشته آن را به فضای 
كشور خودمان و فرهنگ ايران نزديک كند. حامد كميلی، سارا بهرامی، فريد سجادی 

حسينی، رضا سخايی و همايون ارشادی از بازيگران اين فيلم هستند. 

زرد
يک بار ديگر فيلم سازی جوان با اولين ساختة سينمايی اش. مصطفی تقی زاده 
فيلم  ساخت  با  و  دارد  سال   31 بوده،  سينما  رشتة  در  هم  تحصيالتش  كه 
اين  او خواهيم شنيد.  از  بيشتر  بيشتر و  آتی  »زرد« نشان داده در سال های 
اثر در جشنواره های خارجی با استقبال خوبی همراه شده و جوايزی را نصيب 
عوامل فيلم كرده كه ازجمله می توان به جايزة بزرگ هيئت داوران و جايزة 
فيلمنامة  بهترين  و  فيلم  بهترين  و  شانگهای  جشنوارة  زن  بازيگر  بهترين 
ماه  شهريور  در  هم چنين  كرد.  اشاره  روسيه  هنر  فيلم  بين المللی  جشنوارة 
از  يکی  به عنوان  تقی زاده  مصطفی  از  آسيا  فيلم  فرهنگی  سمينار  كه  بود 
حضور  با  و  حساب  اين  با  كرد.  قدردانی  آسيا  فيلم  درخشان  استعدادهای 
شهرام  صديقيان،  مهرداد  بيات،  ساره  رادان،  بهرام  مانند  مطرحی  بازيگران 
بود  و خوبی خواهيد  باكيفيت  فيلم  كيان افشار، شاهد  بهاره  و  حقيقت دوست 
و از سالن سينما راضی بيرون می آييد. تقی زاده می گويد: »من به خانواده و 
روابط انسانی خيلی اهميت می دهم. فيلم »زرد« هم چيزی جز اين نيست و 
اين فيلم يک سری آدم كه در شرايط مختلف  به همين مقوله می پردازد. در 
می شود.  متفاوت  پيرامونشان خيلی  دنيای  به  می گيرند، عکس العملشان  قرار 
بيشتر يک عمليات انسانی است كه آدم ها در شرايط مختلف ابعاد مختلف از 

نشان می دهند.«  خودشان 

خانه دختر 
شهرام شاه حسينی،  كارگردان اين فيلم، بيشتر با كارهای كمدی و گيشه پسندش 
اثر ببينيم، متوجه  نام پرويز شهبازی را در فيلمنامة  اما وقتی  شناخته می شود، 
می شويم اين بار قضيه فرق می كند. البته كسانی هم كه پای سريال های تلويزيونی 
می نشينند، او را می شناسند و تا حدودی از كارهايش شناخت دارند. »خانه دختر« 
در سی وسومين جشنوارة فيلم فجر به نمايش درآمد، ولی به دليل برخی مشکالت 
امکان اكران پيدا نکرد. حاال پس از سه سال از توقيف بودن خارج شده و به نمايش 
نام مرتضی قصد دارد خانة كوچکشان  به  آمده:  مردی  فيلم  درآمده. در خالصة 
را زير قيمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگين مردمانش فرار كند. حامد 
بابک كريمی، بهناز جعفری،  باران كوثری، پگاه آهنگرانی، رعنا آزادی ور،  بهداد، 
اميرعلی نبويان، نسيم ادبی، پرديس احمديه، نادر فالح و رويا تيموريان از بازيگران 
معضالت  و  هستيم  خوبی  شخصيت پردازی  شاهد  اثر  اين  در  هستند.  فيلم  اين 
اجتماعی، آن هم از پشت عينک شهبازی، به روشنی هم از طريق داستان و هم با 

ديالوگ ها مطرح می شوند. 

بيست ويک روز بعد 
مدت زيادی است كه سينماگران از دنيای نوجوانان فاصله گرفته اند؛ چيزی كه به نظر 
عجيب است، چراكه وقتی به سينمای جهان نگاه می كنيم، متوجه می شويم فيلم های 
مربوط به نوجوانان معموال در صدر جدول فروش هستند. نمونه اش همين انيميشن های 
جذاب. در كشور خودمان هم همين طور بوده. حاال بعد از مدت ها يک فيلم خوب كه 
شخصيت اصلی اش نوجوان است، به نمايش درآمده. »بيست ويک روز بعد« را محمدرضا 
خردمندان كارگردانی كرده و اين فيلم اولين تجربة سينمايی او به حساب می آيد. او پيش 
از اين كارهای مستند و كوتاه ساخته و در كارش هم موفق ظاهر شده. او با ساخت اين 
فيلم هم نشان داده كارش را بلد است. داستان فيلم دربارة نوجوانی عاشق فيلم سازی است 
كه برای آن كه مادرش فلج نشود، مجبور است يک آمپول يک ميليون تومانی را تهيه كند. 
فيلم نقدهای مثبتی را دريافت كرده و نکتة مهمی كه بسياری به آن اشاره كرده اند، ساخت 
فيلمی با محوريت يک نوجوان قهرمان است؛ چيزی كه جای خالی اش در سينمای ما 
احساس می شود.  ساره بيات، حميدرضا آذرنگ، اميرحسين صديق، مهدی قربانی و جالل 

فاطمی از بازيگران اين فيلم هستند. 
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وارن بافت
به 80  نزديک  كه  است  ليست  اين  بعدی  نفر  ساله  بافت 87  وارن 
و  اجرايی  مديرعامل  به عنوان  و هم اكنون  دارد،  درآمد  ميليارد دالر 
رئيس هيئت مديرة شركت بركشاير  هاتاوی فعاليت می كند. ثروت او 
از زمان به رياست جمهوری رسيدن ترامپ در نوامبر 2016 هم چنان 
رو به افزايش است. او در مسير رسيدن به موفقيت جمله های مشهوری 
دارد كه تعدادی از آن ها به شرح زير است: »بهتر است با آدم هايی 
بپلکيد كه از شما بهترند. همکارانی را برگزينيد كه اخالقشان بهتر از 

باشد.  چيزی نخواهد گذشت كه خودتان هم به همان مسير شما 
كشانده می شويد.« »سرمايه گذاری موفقيت آميز 
و  نظم  از  برخورداری  زمان،  گذشت  نيازمند 
است.  حوصله  و  صبر  داشتن  و  ديسيپلين 
به  تالش  و  استعداد  چقدر  اين كه  از  فارغ 
می خواهند:  وقت  كارها  بعضی  بدهيد،  خرج 
نمی توان با 9 زن باردار، بچه ای را يک 
بهتر  »خيلی  آورد.«   دنيا  به  ماهه 
به  را  خفنی  شركت  كه  است 
قيمت خوب بخريد تا اين كه 
شركت خوبی را به قيمت 

خفن بخريد.« 

تجارت

آبتين ايزدی

میلیونرهای سال 2017 را بشناسید
در ترینها اسامی میالدی، سال پایان به شدن نزدیک با ساله هر
حوزههایمختلفدررسانههایمختلفمنتشرمیشود.مجلۀفوربسدر
یکاقدام،لیستیازثروتمندترینافرادسالجاریمنتشرکردهکهنگاه
منتشر مجله این که آماری طبق بر نیست. لطف از خالی آن به کردن

کردهاست،تعدادافرادمیلیاردرکلدنیا13درصدنسبتبهسالگذشته
کل خالص است. رسیده 2043 به نفر 1810 از یعنی یافته، افزایش
داراییآنهانیز18درصدافزایشداشتهوبه7.67تریلیوندالررسیده

کهدرنوعخودیکرکوردمحسوبمیشود.

بيل گيتس معروف نفر اول اين ليست، چهار سال 
است كه در صدر ليست قرار دارد و ثروتمندترين 
مرد جهان است. او 88 ميليارد دالر درآمد دارد 

كه نسبت به سال گذشته 75درصد افزايش 
يافته است. گيتس هم چنان مدير و عضو 
اين  و  است  مايکروسافت  مديرة  هيئت 

شركت نرم افزاری را در سال 1975 با 
همکاری پل الن ايجاد كرده 

مالک  بزوس،  جف  است. 
را  نيز سال خوبی  آمازون، 
پشت سر گذاشت و 27.6 
ميليارد دالر به ثروت خود 

اضافه كرد و آن را به 82 ميليارد دالر رساند. جف 
آمازون  شركت  سهام  از  درصد   17 مالک  بزوس 

است. شركت آمازون كه در ابتدا فقط يک بازار 
آن الين بود، به مرور فعاليت های خود 

توليد  گوناگون  عرصه های  به  را 
مثل  جديد  فناوری  خدمات  و 
بايگانی های مجازی، پخش ويديوی 
سخت افزارهای  آن الين، 

هوش  و  كامپيوتری 
گسترش  مصنوعی 
بزوس  است.  داده 
در  را  سايت  اين 

در  ابتدا  در  و  كرد  ايجاد  سياتل  در  سال 1994 
ديگر  يکی  كتاب می پرداخت.  فروش  به  تنها  آن 
از دغدغه های او سفرهای فضايی است و يک 
 Blue Origin نام  به  هوافضايی  شركت 
دارد كه در كار توليد و توسعة راكت های 
در  بتواند  كه  است  مجدد  استفادة  قابل 
آينده مسافر به فضا انتقال دهد. هم چنين 
او در سال 2013 واشنگتن پست 
را نيز به قيمت 250 ميليون 
درآمدهای  و  خريد  دالر 
ناشی از آن را نيز به ثروت 

خود اضافه كرد. 

بيل گيتس و جف بزوس 

اورتگا، خالق زارا 
اومانيکو اورتگا، مالک معروف برند زنجيره ای زارا، نفر بعدی است كه 
نسبت به سال گذشته 4.3 ميليارد دالر افزايش درآمد داشته و توانسته 
دارايی خود را طبق اعالم مجلة معتبر فوربس به 78.3 ميليارد دالر 
برساند. او ثروتمندترين مرد اروپا و پيش گام صنعت مد و خالق برند 
زاراست. او در پورتفوليو ساختمان سازی در شهرهای بزرگ دنيا مانند 
مادريد، بارسلونا، لندن، شيکاگو، ميامی و نيويورک نيز فعاليت دارد. 
اورتگا كه در سال 1975 با همکاری همسر اول خود شركت توليدی 
پوشاک زارا را تاسيس كرد، بعدها با گسترش فعاليت و خريد چندين 
برند ديگر همچون ماسيمو دوتی و پُل اند بيِير،  شركتی مادر به نام

از  بيش  امروز  Inditex SA را راه اندازی كرد كه 
مالک  دارد.  جهان  سرتاسر  در  نمايندگی   6600
به  موسوم  اسپانيا  برج  بزرگ ترين  هم چنين  زارا 
»Torre Picasso« را به  قيمت 536 ميليون 
دالر خريداری كرده است. او پوشش جالبی 
لباس می پوشد.  بسيار ساده  و  دارد  هم 
عموما يک ژاكت سبک، پيراهنی سفيد 
دارد.  تن  بر  خاكستری  شلواری  و 
جالب تر اين كه هيچ كدام از آن ها از 

توليدات زارا نيستند. 
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مارک زوكربرگ 
اما پنجمين نفری كه در اين ليست حضور 
مارک  فيس بوک،  مشهور  مالک  دارد، 
خود  درآمد  توانسته  كه  است  زوكربرگ 
 2017 سال  در  دالر  ميليارد   70 به  را 
اجتماعی  وب سايت  اين  پروژة  او  برساند. 
را تنها زمانی كه يک دانشجوی ساده بود، 
رساند.  توجهی  قابل  رشد  به  را  آن  و  زد 
خود  درآمد  از  عمده ای  بخش  فيس بوک 
به خصوص  و  تبليغات  انتشار  مديون  را 
از  ناشی  درآمد  است.  همراه  تبليغات 
تبليغات همراه روی فيس بوک هم اكنون 
62 درصد از كل درآمد اين شركت را به 
خود اختصاص داده است و درآمد خالص 
آن نيز در يک سال گذشته دو برابر شده 
كه  است  ميليونرهايی  از  يکی  او  است. 
ميليونر شده است.  زير 30 سال  در سن 
خود  موفقيت های  مورد  در  زوكربرگ 
اين باره  در  و  مهم می داند  را  داشتن  باور 
عالی  ايدة  يک  شايد  »مردم  است:  گفته 
دنيا  واقعا  كه  باشند  داشته  ذهنشان  در 
نداشته  باور  آن  به  اگر  اما  دهد،  تکان  را 
باشند، هيچ گاه اين ايده به واقعيت نزديک 

نخواهد شد.« 

هدی رضايی، كارشناس ارشد مديريت اجرايی
ریچاردتیلر،اقتصاددان72سالهایاستکهسالیانمتمادی
درزمینۀاقتصادرفتاریبهمکاشفهوتحقیقپرداختهاست.
اوموفقشدجایزۀنوبلاقتصادسال2017راازآنخودکند.
کمیتۀسلطنتیجایزۀنوبلکهدراستکهلممستقربودهوهر
سالبهبهتریندانشمندانهررشتهاینجایزهرااعطامیکند،
امسالنوبلاقتصادرابهپاسخدماتوتالشهایچشمگیرو
پژوهشهایبینقصاینپژوهشگردرزمینۀاقتصادرفتاری
بهاواهداکرد.اینآکادمیتیلررایکیازافرادتاثیرگذاردر
حاشیهای حوزههای از یکی بهعنوان رفتاری اقتصاد تبدیل
علماقتصادبهیکیازمباحثبحثبرانگیزآنمیداند.جایزۀ
نوبلاقتصادازسال1968میالدیاهدامیشودوتاکنون78
برندهداشتهاست.سالگذشتهجایزۀنوبلاقتصادبهاولیور
دانشگاه از هولمستروم بنگت و دانشگاههاروارد از هارت،
امآیتیبرایپژوهشدرموردتئوریقراردادتعلقگرفت.
اماتیلریکهامسالبرندۀاینجایزهشده،کیستوحوزۀاو

یعنیاقتصادرفتاری،چههدفیرادنبالمیکند؟

پدر علم اقتصاد رفتاری 
ريچارد تيلر كه از او به عنوان پدر علم اقتصاد رفتاری نام برده می شود، در حال حاضر استاد دانشگاه شيکاگو و رئيس 
موسسة اقتصاد آمريکاست. او سمت های ديگری نيز در پروژه های اقتصاد رفتاری در مركز تحقيقات ملی آمريکا دارد. 
او تا پيش از دانشگاه شيکاگو، در دانشگاه كرنل و روچستر تدريس می كرد. تيلر در نيوجرسی بزرگ شد، اما مدرک 
دكترای خود را در همين دانشگاه روچستر دريافت كرده است. طولی نکشيد كه اين پروفسور در تحقيق هايش ادعا كرد 
كه مردم در تصميم هايشان اشتباهات قابل پيش بينی دارند. او به بررسی بيشتر حول اين موضوع پرداخت. كم كم در 
اواسط دهة 80 ميالدی، علم رفتاری به شاخه های اقتصاد و كسب وكار اضافه شد. اقتصاد رفتاری درواقع شامل مطالعات 
روان شناسی در تجزيه و تحليل تصميم گيری است كه در پس نتايج امور اقتصادی وجود دارد. اين علم بر اين باور است 
كه انسان ها آن طور كه در علم اقتصاد كالسيک پيش بينی شده اند، تصميم نمی گيرند و تصميم های آن ها تحت تاثير 
مسائل بسيار زيادی است كه گاهی منجر به اشتباه هم می شود. برخالف اقتصاد سنتی كه عقيده دارد پايه و اساس در 
انتخاب های مردم عقل و منطق است و معتقد است مسائلی ازجمله عواطف، گرايشات ذهنی، موانع و اشتباهات فکری، 

خود تجربه كننده و خود به يادآورندة هر شخص در تصميم گيری موثرند. 

نظريه Nudge و كنترل تصميم 
 او كتاب های زيادی در اين مدت نوشت كه از معروف ترين آن ها می توان به »Nudge« اشاره كرد كه در آن نحوة 
تصميم گيری غيرمنطقی و انتخاب های غيرعقالنی مردم بررسی شده و يکی از كتاب های پرفروش در سراسر دنيا بوده 
است. هم چنين او در كتاب »تاثير كمک هزينه« به شرح اين موضوع پرداخت كه مردم چگونه شخصی را كه از نظر مالی 
متمول تر از ديگری با شرايط يکسان باشد، دارای ارزش باالتری می دانند. او با شواهدی كه در مغز انسان ها رخ می دهد، 
اين تصميم گيری را به رشتة تحرير درآورد.  اين پديده، ديدگاه اقتصاد عقالنی را به چالش كشيد. تيلر در پژوهش هايش 
نشان داد كه برخالف پيش فرض  هايی كه وجود دارد و در آن اساس رفتارهای اقتصادی مردم را تصميم های عقالنی بر 
اساس منفعت فردی تشکيل می دهد، مردم تحت تاثير كمبود آگاهی و اطالعات، ناتوانی در كنترل رفتارهای شخصی 
و هم چنين مالحظات اجتماعی تصميم می گيرند. او برگزيت )خروج بريتانيا از اتحادية اروپا( را مثالی از اين دست ذكر 
می كند كه برای اساس تصميم گيری غيرعقالنی اتخاذ شده است. نظرية سقلمة او كه از نام كتابش Nudge برگرفته 
شده است، در پی اين است كه راه كارهايی ابتکاری برای تغيير رفتار مردم پيدا كند. كميتة نوبل اعتقاد دارد اين نظريه 
ممکن است به مردم كمک كند تا كنترل بيشتری بر تصميم های خود داشته باشند. اين نظريه هم چنين برای شركت ها 

و مديران بازاريابی كه به دنبال افزايش سود خود با تشويق تغييرات رفتاری مشتريان هستند، كاربردی است. 

كاربردهای نظريۀ تيلر در زندگی و اقتصاد 
مثال های زيادی از كاربرد نظرية Nudge تيلر در زندگی و اقتصاد وجود دارد كه از آن می توان به موارد زير اشاره كرد. 
صاحبان كسب وكارها و سوپرماركت ها می توانند از اين نظريه برای ايجاد محيط انتخابی شخصی به منظور تاثيرگذاری 
بر رفتار مشتری استفاده كنند. درواقع سوپرماركت محلی است كه در آن صاحب فروشگاه می تواند عمدا نظرات مخاطب 
را به محصولی خاص جلب كند تا تشويق شود برای آن پول خرج كند. مثال ديگر نحوة نوشتن نامه های يادآوری كنندة 
ماليات به صاحبان كسب وكارهاست. از نظر اين تئوری می توان اين نامه ها را بر اساس اصول اقتصاد رفتاری نوشت تا 
اين كه به گونه ای نوشته شود كه مدام به فرد يادآوری كند بايد چند صد يورو به دولت در يک سال بدهد. اين نوشتار 

منجر به ايجاد حالت تدافعی در او می شود و با كمک اين تئوری می توان مسبب تغيير رفتار مردم شد.  

ریچارد تیلر، برنده جایزه نوبل اقتصاد کیست؟
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ت تبلیغا
بهار سليمانی 

جشنواره طرح و ایده
نگاهی به جديدترين تبليغات خالق دنيا

و مشتری پیوند سبب درازمدت در امروزی، مدرن دنیای در تبلیغات
به که تبلیغاتی نقش میان این در یاخدمتیخاصمیشود. محصول
صورتخالقانهمنتشرمیشود،پررنگتراست.یکتبلیغخالقتبلیغی
ابتکاریاست.مرکزتوجه ایدههای استکههنری،حرفهایودارای
با ماندگار هنرنمایی خدمات، و محصوالت خالق تبلیغات نگرش و

از چهرهایخالق میکوشند آن طریق از و است درازمدت اثرگذاری
خودومحصوالتوخدماتشانبهنمایشبگذارند.درایننوعتبلیغات
عالوهبراینکهبینمشتریومحصولحستعاملایجادمیشود،تاثیر
به میاندازیم نگاهی ادامه در است. مشهود مخاطب در نیز خالقیت

جدیدترینتبلیغاتخالقروزدنیاکهاخیرامنتشرشدهاند.

يکی از برندهای برتر خودروسازی دنيا به نام لکسوس كه برای معرفی خودروی 
را  خالقانه  چاپی  آگهی  اين  هيبريد،   LC لکسوس  نام  به  جديدش  رسمی 
اين  شد.  ونيز  فيلم  جشنوارة  هفتادوچهارمين  رسمی  اسپانسر  كرد،  منتشر 
و  كنار جشنوارة كن  در  دنيا  فيلم  معتبرترين جشنواره های  از  يکی  جشنواره 
كشور  ونيز  زيبای  شهر  در  سپتامبر   9 تا  اوت   30 از  امسال  كه  است،  برلين 
ايتاليا، شهر كانال ها و قايق ها، برگزار شد. لکسوس در طول اين جشنواره 40 
از جديدترين خودروهای هيبريد خود را جهت جابه جايی مهمانان و  دستگاه 
هنرمندان معروف در اختيار تيم برگزاری قرار داد و داور اصلی جشنواره، نت 

جديد  خودروی  با  قرمز  فرش  مراسم  در  آمريکايی،  مشهور  هنرپيشة  بنينگ، 
چنين  تبليغاتی  پوستر  اين  روی  توضيحات  در  شد.  وارد   LS500h لکسوس 
هيجان انگيز  شهر  يک  در  باورنکردنی  رويداد  يک  برای  كه  است  شده  نوشته 
را  رويداد  اين  كند:  هيجان انگيزتر  را  آن  می تواند  تنها يک چيز  باشيد.  آماده 
ديداری  می توانيد  فيلم  جشنوارة  هفتادوچهارمين  در  كن.  سپری  لکسوس  با 
رسمی با خودروی لکسوس ال سی جديد داشته باشيد. در اين تبليغ خودروی 
لکسوس در كنار نمادهای تاريخی ونيز، روبه روی نمايش گری قرار گرفته است 

كه پوستر رسمی جشنواره فيلم ونيز قرار دارد. 

لكسوس در جشنوارۀ فيلم ونيز 
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شركت Remarketing كه خود را شركت نجات دهندة برندها و كمک به رشد 
آن ها می داند، در تبليغی هوشمندانه از مديران خواسته تا خود را جای برندشان 
در بازار بگذارند و حس آن برند در تقابل با رقبا را دريابند. ايدة پشت اين تبليغ 
يک سوال ساده از مديران بازاريابی است: آيا می دانيد برندتان در تقابل با رقبا و 
بازار چه حسی دارد؟ و شايد زمان آن رسيده است كه به او قوی بودن و نجات 

دادن خود را ياد دهيد. اين شركت با اين تبليغ از مديران شركت ها خواسته كه 
در كنفرانس های Remarketing كه به بحث بازاريابی مجدد می پردازد، شركت 
 BBDO كنند و برند خود را نجات دهند. اين تبليغات محيطی توسط شركت
طراحی شده و شعار آن اين است: به برندتان بياموزيد كه در رقابت با ديگر برند ها، 
روی پای خودش بايستد و بجنگد. اين تبليغ اوايل مهر ماه رونمايی شده است. 

برند شما در بازار چه حسی دارد؟

تماس شما، قدرتمندترين سالح عليه جرايم
شهر  معضل جدی  به  از سالح های شخصی  استفاده  و  جرم  و  خشونت  افزايش 
ريودوژانيرو تبديل شده است. از آغاز سال جاری تا كنون، بيش از 50 افسر پليس 
در خشونت ها و ناآرامی های اين شهر جانشان را از دست داده اند. مکان های مخروبه 
و حلبی آباد های اطراف ريودوژانيرو به يکی از كانون های اصلی اين ناآرامی ها تبديل 
شده است. اين مکان ها، كانون فعاليت شبکه های تبه كاری و قاچاقچيان است. اما 
در شماری از اين درگيری ها افراد بی گناه و شهروندان معمولی نيز كشته شده اند. 
بنياد های بسياری برای كاهش اين جرايم برنامه های تبليغاتی انجام می دهند. شركت 
تبليغاتی Agencia3 مستقر در برزيل دست به كار شده و در جهت فرهنگ سازی 
اطالع رسانی هر چه سريع تر اين درگيری ها به پليس، از طرح تبليغی خالقی استفاده 
كرده كه در آن المان اسلحه با سيم تلفن نشان داده شده است و در كنار درج 
شماره تلفن اين جمله را به مخاطب يادآور می شود كه تماس شما مهم ترين سالح 
جهت مبارزه با خشونت است. اين پوسترهای چاپی برای تشويق مردم به كاهش 
خشونت های خيابانی و جرايم محلی است. تماس مردم می تواند بزرگ ترين تهديد و 

بازدارندة جرايم سازمان يافته ای باشد كه می تواند هر لحظه به وقوع بپيوندد. 

اسنيكرز و شوخی با بزرگان ادبيات
برند شکالت اسنيکرز كه توسط شركت مارس توليد می شود، در جديدترين تبليغ خود، 
ادبيات جهان را دست ماية شوخی قرار داده و از طرحی رنگارنگ و جذاب كه در مركز 
آن كتابی نوشتة  هانس كريستين اندرسون قرار دارد، استفاده كرده است. با اين تفاوت 
كه در اين كتاب جوجه اردک زشت تبديل به جوجه اردک خوش مزه )راهی آسان برای 
آماده سازی خوراک اردک( شده است! شعار اين پوستر يادآوری اين نکته است كه هنگامی 
كه گرسنه می شويد، خود واقعی تان نيستيد. در توضيحات اين كمپين آمده است: هنگامی 
كه گرسنه هستيد، تنها به غذا و سير كردن خود فکر می كنيد. فرض كنيد گرسنه 
هستيد و در عين حال يکی از نويسندگان بزرگ مانند  هانس كريستين اندرسون يا ويليام 
شکسپير و در حال نگارش يک داستان هستيد. تصور كنيد اگر اندرسون گرسنه و در 
حال نگارش كتاب »جوجه اردک زشت« بود، نامش را با جوجه اردک خوش مزه عوض 
می كرد. يا شکسپير به جای كتاب شگفت انگيز »هملت«، كتابی در مورد املت می نوشت! 
پس شما هنگام گرسنگی آن فردی نيستيد كه در حالت عادی هستيد! تبليغات اسنيکرز 
در بسياری از موارد هنجارشکن هستند و اين شركت در نشانه گرفتن موضوعات جديد و 

بديع در طرح های خود ابايی ندارد. 
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3763 ٤٥اطالعات هفتگى        شماره

اسامی برندگان جدول ٣٧٥٢
  ١ـ خليل عابدی فرـ  فسا

۲ـ محدثه تقی زادهـ  تهران
۳ـ عزيز عساکرهـ  آبادان BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
ــاني كه ياران پيغمبر(ص) را  ۱.  لقب كس

ديده بودندـ  تا آنجا كه ممكن است
۲. شمشير تيزـ  شهري زيبا در ايتالياـ  ماما

ــدهـ   ــته ش ۳. انجيرـ  هرچيز خيلي برش
درياچه اي در خرم آبادـ  عدد هندسي

ــير اوستا  ۴. مايع حياتـ  خوك نرـ  تفس
ـ شهر سهراب سپهري

ــتن گلـ   ــرف گذاش ــگاهـ  ظ ۵. آرام
نوردهنده

ــدت زندان  ــاعر در م ــعري كه ش ۶. ش
ــد  ــودن در وصف حال خود گفته باش ب
ــم باردارـ   ــيـ  هوس خان ــدد ورزش ـ ع

متضاد شر
ــلكـ  سراـ  نمايشنامه اي  ۷. روش، مس
مشهور از فدريكو گارسيا لوركاـ  پسوند 

نظير
ــتيك وسيله نقليهـ  اسب قاصدـ   ۸. الس

از اعضاي كابينه
۹. پهلوانـ  سرباز درياييـ  منفذـ  شكلي 

هندسي
ــپزخانهـ  لقب داريوش  ۱۰. هواكش آش

بزرگـ  جديدـ  داد و فرياد
ــدادي از  ــگلـ  لقب تع ــلطان جن ۱۱. س

فراعنه مشهور مصرـ  سفره
ــرفـ  مژدهـ   ــويـ  ب ــوي فرانس ۱۲.بان

اندازه كافي
۱۳.رودي در اروپاـ  سپيده دمـ  ـ  مامور تعيين وصول 

ماليات ارضيـ  بازنده شطرنجي
۱۴. ترك شده، رها شدهـ  ديكتهـ  ماليمت

۱۵. تا پايان زندگيـ  لباس بلند وسنتي ژاپني ها

عمودي:
۱. در پناه، در حمايتـ  گلي زيبا و معطر

۲. صدمهـ  پنج آذريـ  شهر نيروگاهي گيالن
ــبوـ   ــبز ولطيف و خوش ــت با برگهاي س ۳.درختي اس

شادمانيـ  بيناييـ  باال آمدن آب دريا
۴.عموـ  يقهـ  امتداد

۵. ريزه آتشـ  حافظهـ  ماه اول قمري
۶.كودك تازه به دنيا آمدهـ  سيصد كيلوـ  جايز

۷. بديعـ  مادر به لريـ  زين و برگ اسبـ  بز كوهي
۸. شرمـ  كيسه اي كنفيـ  پيشواي ديني

۹.جنبيدنـ  سگ مريضـ  مننژيت
۱۰. اهل هندوستانـ  همدمـ  سوغات گجرات

۱۱. سفيدـ  خالوـ  درياـ  درخت خرما

حرف (م ) 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.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره٣٧٥٢ ۱۲.رنگ ناخنـ  از درختانـ  غذا
۱۳. از توابع استان قزوينـ  راز نهفتهـ  زردك

ــاعر نابيناي يوناني  ــي از هومر ش ۱۴. مالحـ  اثري حماس
ـ اثر رطوبت

۱۵.از ادات استفهامـ  مرد بزرگوارـ  روحـ  خراسان قديم
۱۶.عروس شهرهاي جهانـ  چله كمانـ  پناهگاه

۱۷. مهر پادشاهانـ  جسمي كه داراي تشعشعات اتمي 
آلفا، بتا و گاما باشد
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مربوط به مطلب صفحه 22 همين شماره

عصر مسئوليت پذيرى شركت ها
بهترين پروژه هاى مسئوليت اجتماعى، چگونه هستند؟
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