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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

فصل سپيد انتظار

زمستان با تمام صحبت سرما و دندانى كه دارد، از آن روى كه خبر از آمدن بهار سبز مى دهد، فصل سپيد انتظارى شيرين نيز هست. گرچه درختان را خواب 
زمستانى فرا مى گيرد، اما روياى شيرين سبز برخاستن، زخم تيغ هرس را التيام مى بخشد و اشتياقى دوچندان براى رويش جوانه ها مى آفريند. زمستان امسال 

نيز ارائة برنامة مالى دولت دوازدهم،  اميدى دل نشين را در فضاى تا حدودى سرد و پيچيدة اقتصاد كشور فراهم آورده است.
     اليحة بودجة نودوهفت، ضمن آن كه نشان از رويكرد توسعه گراى دولت تدبير و اميد و ارتقاى شفافيت عمليات مالى دستگاه هاى مختلف دارد،  براى 
سرمايه گذاران،  بنگاه ها و فعاالن بازار سرمايه پيام هاى اميدواركننده اى نيز به ارمغان مى آورد. كاستن از سهم درآمدهاى نفتى در بودجة عمومى و افزودن 
اين درآمدها به منابع صندوق توسعة ملى در صورت پاى بندى به اجراى دقيق آن، گام بلندى براى تقويت زيرساخت ها و توسعه يافتگى است كه در كنار 
معقول ساختن اعتبار طرح هاى عمرانى مى تواند به رونق مناسبى در بخش ساخت وساز و سرمايه گذارى منجر شود. مفاد تبصرة هجده اليحه نيز نشان از 
توجه عملياتى دولت به حمايت از توليد و اشتغال دارد كه عالمتى اميدواركننده براى بنگاه هايى است كه از ركود سال هاى اخير رنج فراوان بردند. به عالوه،  
ارقام مربوط به واگذارى دارايى هاى مالى و سرمايه اى،  رونق بازار بدهى و بازار سهام را نويد مى دهد كه در صورت اجراى كامل، مى تواند بازار سرمايه را از 
افقى به مراتب اميدواركننده تر برخوردار سازد. در اين رابطه، توجه به دو نكتة كليدى متفاوت از نكات پيش گفته ضرورت دارد، كه نخستين آن، مواردى از 
بودجه است كه بيشتر مورد نقد اقتصاددانان، صاحب نظران و فعاالن اقتصادى و سياسى طرفدار عدالت اجتماعى قرار گرفته و آن، تورم زا بودن اليحه به دليل 
افزايش قيمت حامل هاى انرژى است و نكتة بعدى چگونگى برخورد مجلس شوراى اسالمى با اين اليحه است كه ممكن است در نسخة نهايى، برخى ارقام و 

رديف هاى پيشنهادى از سوى دولت را دچار تغيير كند.   
     افزايش تدريجى نرخ ارز، بروز عاليمى جسته و گريخته از افزايش معامالت واحدهاى مسكونى و گزارش هاى ميان دوره اى برخى شركت هاى مهم بورسى، 
در كنار توفيق نسبى بانك مركزى در مهار نرخ سود سپرده، اميدوارى به رشد شاخص كل در بازار سرمايه را نيز افزايش و استحكام بخشيده است، و از اين 
منظر است كه گروه سرمايه گذارى خوارزمى نيز براى برخوردارى از اين فرصت ها، كه در كنار تهديدها و محدوديت هايى مانند عدم تعادل هاى ساختارى 
محيط كسب وكار و اقتصاد ايران، تنگناى مالى، وضعيت بانك  ها و هم چنين ريسك سيستماتيك مربوط به مسائل سياسى بين المللى و منطقه اى قرار دارند و 
مانند هميشه پابه پاى هم نيز پيش مى روند، برنامة عملياتى خود را براى ارتقاى تركيب سبد سرمايه گذارى بلندمدت و كوتاه مدت و بهبود عملكرد شركت هاى 

فرعى و وابستة گروه به روز مى كند تا بتواند حداكثر بهره را از فضاى پيِش رو ببرد و گام هاى مشتاق خود را براى ثروت آفرينى پايدار بردارد. 
     سه ماه باقى مانده تا پايان سال خورشيدى كه پايان سال مالى بسيارى از شركت هاى گروه است، فصلى چالشى براى دست يابى به بيشترين نتايج مثبت 
عملكرد است. در اين ميان، شركت نيرو پارسه با بهره بردارى از نيروگاه تنكابن در بهمن ماه،  رشد فروش و سودآورى را رقم خواهد زد كه البته بخش مهمى 
از نتايج آن در سال آينده رخ مى نمايد و شركت را براى ورود به بورس آماده مى سازد. تالش البراتوارهاى سينادارو براى تكميل پروژة سالن ها و خطوط جديد 
توليد برنامة مهم ديگرى در ماه هاى آتى است. برنامة شركت توسعة معادن صدر جهان براى نهايى كردن مشاركت هاى بين المللى براى استخراج و فرآورى 
طال و مس از معادن شادان و رشيدآباد در اين دوره به انجام مى رسد و شركت هاى مالى و تجارى گروه اعم از آتى نگر سپهر ايرانيان، كارگزارى آينده نگر 
خوارزمى، تجارت گستران خوارزمى و هم چنين شركت توسعة مديريت سرماية خوارزمى تالش خواهند كرد در بازارهاى سرمايه و كاال، نقشى به مراتب 
فعال تر را براى بهره بردارى از فرصت هاى سودآور ايفا كنند. با توجه به گزارش عملكرد ميان دوره اى شركت هاى توسعة فن آورى اطالعات خوارزمى (مفاخر) و 
داده پردازى خوارزمى، هدف افزايش سود اين شركت ها در سال جارى در حال تحقق است و زمينه را براى ورود گروه به حوزه هاى جديد فناورى اطالعات و 
ارتباطات فراهم مى كند. در اين ميان عدم تحقق برنامه هاى بخش نفت و گاز كشور در شروع طرح هاى جديد و عدم نهايى سازى تصميم هاى مربوط به اجراى 
طرح هاى معينى كه مناقصه هاى آن ها نيز برگزار شده، تاكنون مانع از دست يابى شركت نفت و گاز و پتروشيمى زيما به اهداف تعيين شده بوده و ركود بخش 
ساخت وساز و ساختمان نيز شركت توسعة ساختمان خوارزمى را از تحقق اهداف سودآورى خود باز داشته، كه اميد مى رود در ماه هاى آينده، با ايجاد تحركى 
مناسب در اين بخش هاى مهم از اقتصاد كشور، فرصت براى هلدينگ هاى نفت و گاز و ساختمان گروه در مسير ارزش آفرينى نيز فراهم گردد. در كنار تمامى 
اين موارد، شركت توسعة برق و انرژى سپهر كه شش ماه تا پايان سال مالى خود فرصت دارد، به موازات تالش براى افزايش فروش برق در اثر بهبود راندمان 
و ايفاى نقشى فعال تر در بازار برق، به مديريت دو چالش بزرگ خود كه نخست وصول طلب بيش از يك هزار ميليارد تومانى از وزارت نيرو و سپس نهايى 
كردن توافق به عمل آمده با بانك صادرات ايران در خصوص اقساط سررسيد شده و باقى مانده است، خواهد پرداخت تا پايان سال مالى خود را به گونه اى 

رضايت بخش رقم زند و پى گيرى هاى خود براى اجراى طرح افزايش ظرفيت پانصد مگاواتى را به سرانجام برساند.
     رئوس برنامه هاى ستاد مركزى گروه در دست يابى به اهداف برنامة راهبردى هفت ساله نيز هم چنان در برابر ديدگان مديران و كاركنان گروه در ماه هاى 
آتى خواهد بود كه از آن جمله است توسعة فعاليت هاى بين المللى، ارتقاى تركيب سبد سرمايه گذارى، افزايش كارآمدى نظام روابط سهام داران و هم چنين 
ارتقاى سرمايه هاى انسانى. به تحقق رساندن برنامه هاى پيش گفته براى استفاده از فرصت هايى كه بودجة سال آينده فراهم مى كند و مهار تهديدهاى پيِش 
رو نيازمند تالشى دوچندان و خستگى ناپذيرى از سوى تمامى كاركنان گروه و پشتيبانى سهام داران ارجمند است تا با خلق دارايى هاى جديد و افزايش ارزش 
خالص دارايى ها و سود سال، اكنون كه اقبال سرمايه گذاران جديد به سهام نيز افزايش و خريد و فروش آن رونق يافته، ظرفيت هاى نهفته در گروه خوارزمى 

بيش از پيش رخ نموده و ارزش سهام را به ميزان واقعى خود رساند تا بازدهى بيش از سال گذشته را نصيب سهام داران سازد.          
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

پس از تجربة موفقيت آميز استقرار راه كار حسابدارى و صورت هاى مالى تلفيقى 
ازجمله شركت  هلدينگ،  و  سرمايه گذارى  چند شركت  در  سيستم  همكاران 
سرمايه گذارى خوارزمى (سهامى عام) روز سه شنبه 12 آذر، اين راه كار با برگزارى 
و  سرمايه گذارى  شركت هاى  و  هلدينگ ها  مديران  به  تخصصى،  سمينار  يك 
متخصصان حوزة حسابدارى و حسابرسى معرفى شد. در اين سمينار كه با حضور 
نزديك به 021 نفر از مديران ارشد و متخصصان برگزار شد، همكاران سيستم 
ضمن معرفى راه كار صورت هاى مالى تلفيقى، تجربة موفق استقرار اين راه كار در 

شركت سرمايه گذارى خوارزمى را نيز با حضار به اشتراك گذاشت. 
دكتر محمدرضا ستايش، معاونت مالى و اقتصادى گروه سرمايه گذارى خوارزمى، 
به بيان تجربة موفق اين شركت در استفاده از راه كار ارائه شده توسط شركت 
همكاران سيستم پرداخت.  او با اشاره به چالش هاى تهية صورت هاى مالى تلفيقى 
پيش از سيستماتيك كردن آن گفت: «سرفصل هاى مالى متنوع، تعدد فايل هاى 
اكسل پشتيبان تلفيق، حجم باالى اطالعات و دشوارى رديابى آن ها، امكان از 
فيمابين،  مغايرت  گيرى هاى  دشوارى  و  مبادالت  تعدد  اطالعات،  رفتن  دست 
پيچيدگى هاى محاسبات و عدم كشف اشتباهات تا مراحل نهايى، اصلى ترين 

چالش هاى ما در محاسبة صورت هاى مالى تلفيقى بودند.»
ستايش با بيان تجربة استقرار راه كار صورت هاى مالى تلفيقى همكاران سيستم 
صورت  به  تلفيق  اسناد  و  محاسبات  صدور  راه كار،  اين  از  استفاده  «با  افزود: 
سيستمى انجام شده كه در نتيجة آن، سرعت محاسبات افزايش پيدا كرده و 
فرايندهاى پيچيدة مرتبط، تسهيل شده است. ما ديگر با تعدد فايل هاى اكسل 
و پراكندگى اطالعات مواجه نيستيم و اطمينان داريم كه تمامى اطالعات مورد 
نيازمان در يك جا موجود و در دسترس است. ما اكنون مى توانيم نظارت دقيق بر 
فرايند تلفيق داشته باشيم و اطالعات را رديابى و راستى آزمايى كنيم و درنهايت، 

دغدغه اى براى ارائة صورت هاى مالى تلفيقى به حسابرس نداريم.»
 به گفتة  دكتر ستايش، صورت هاي مالي تلفيقي دورة منتهي به 13 خرداد سال 
6931، با استفاده از اين راه كار تهيه و در سايت كدال به انتشار رسيده است و 
درحال حاضر اين شركت در حال تهية صورت هاي مالي تلفيقي شش ماهه با 

استفاده از همين راه كار است.  

كاربردهاى صورت هاى مالى تلفيقى
در بخش اول اين سمينار، دكتر ابراهيم نوروزبيگى، مدير اجرايى مركز آموزش 
حسابداران خبره، روند رو به افزايش تشكيل هلدينگ ها و شركت هاى سرمايه گذارى 
را توضيح داد. او در ادامه، كاربردها و چالش هاى استفاده از صورت هاى مالى 
تلفيقى براى ذى نفعان اين شركت ها شامل سهام داران، اعتباردهندگان، دولت، 

مديران و تصميم گيران كسب وكار و حسابرسان و بازرسان قانونى را تشريح كرد.
بررسى صورت هاى مالى توسط حسابرسان گفت: «اگر  اهميت  بر  تاكيد  با  او 
شركت ها بتوانند به حسابرسان اين اطمينان را بدهند كه صورت هاى مالى تلفيقى، 

با فرايندهاى درست و به صورت سيستماتيك تهيه شده و قابل رديابى و ارزيابى 
است، حسابرسان مى توانند با سرعت و سهولت بيشترى وضعيت مالى شركت هاى 

گروه را ارزيابى كرده و نسبت به صحت اطالعات اظهار نظر كنند.»

تسريع و تسهيل تهية صورت هاى مالى تلفيقى 
در بخش ديگرى از اين سمينار، عليرضا مراحمى، مديرعامل شركت هوشمندى 
تجارى همكاران سيستم، راه كارهاى همكاران سيستم براى شركت هاى هلدينگ 
و سرمايه گذارى شامل راه كار بودجه، راه كار يكپارچه سازى سيستمى اطالعات 
شركت هاى زيرمجموعه و راه كار حسابدارى و صورت هاى مالى تلفيقى همكاران 
سيستم را به حضار معرفى و امكانات آن ها براى پاسخ گويى به نيازهاى ذى نفعان 

را تشريح كرد. 

معرفى تجربة همكاران سيستم
 الهه غريبى، مدير خط كسب وكار تلفيق همكاران سيستم، نيز راه كار صورت هاى 
مالى تلفيقى اين شركت را به حضار معرفى كرد. او هدف همكاران سيستم از تهية 
اين راه كار را كمك به افزايش سرعت و بهره ورى فرايند تلفيق، تسهيل محاسبات 
و تعديالت تلفيقى، باال بردن دقت محاسبات و قابليت اتكا و سهولت پاسخ گويى 

به ذى نفعان عنوان كرد. 
غريبى با اشاره به پياده سازى موفق راه كار تلفيق در چندين شركت هلدينگ افزود: 
«راه كار تلفيق همكاران سيستم با ايجاد بستر يكسان و زبان مشترك، صورت هاى 
با ساختارهاى  مالى تلفيقى را براى شركت هاى هلدينگ، در صنايع مختلف، 
شركتى- مالى متفاوت و در شرايط يكسان نبودن سرفصل هاى مالى  محاسبه 
همكاران  تلفيقى  مالى  صورت هاى  و  حسابدارى  راه كار  از  استفاده  با  مى كند. 
سيستم، عالوه بر افزايش دقت و كاهش خطاهاى محاسباتى، فرايند تلفيق با 
سرعت بيشترى انجام مى شود. هم چنين، اطالعات ذخيره شده در سيستم، همواره 

قابل دسترسى است و در هر زمان، امكان انجام محاسبات تلفيق فراهم است.»
  پس از ارائة ويژگي هاي سيستمي توسط مليحه نوروزى، تحليل گر ارشد راه كار، 
غريبي اعالم كرد كه پياده سازى راه كار صورت هاى مالى تلفيقى براى هلدينگ ها 
نرم افزارهاى  سيستم هاى  از  مستقل  كه  شكلى  به  است،  انعطاف پذير  بسيار 
شركت هاى هلدينگ بوده و قابل ارائه به هلدينگ هاى داراى كسب وكارهاى متنوع 
است. ضمن اين كه با استفاده از نرم افزارهاي همكاران سيستم، سرعت و امكانات 

مكانيزه شدن فرايند تلفيق نيز بسيار قابل توجه خواهد بود.
اين سمينار با برگزارى پنل پرسش و پاسخ و مشاركت فعاالنة حضار به پايان 
رسيد. چالش هاى تهية صورت هاى مالى تلفيقى، زمان و هزينة راه اندازى راه كار 
صورت هاى مالى تلفيقى، استانداردهاى تهية صورت هاى مالى تلفيق و ميزان 
وابستگى هلدينگ به شركت ارائه دهندة راه كار نرم افزارى از مهم ترين موضوعاتى 

بود كه در بخش پرسش و پاسخ، مورد سوال قرار گرفت. 

در يك سمينار تخصصى معرفى شد

تجربه موفق خوارزمى در استقرار صورت هاى مالى تلفيقى

خوارزمى اخبار 
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اخبار خوارزمى

توافق نامة فاينانس صددرصدى پروژة ساخت كارخانة فرآورى طال و مس شادان ميان شركت 
«كارند صدر جهان» و كنسرسيومى شامل دو شركت چينى سيتيك (Citic ) و ژينهاى 
اين  ارزش  اوليه،  برآوردهاى  اساس  بر  شد.  امضا  تيم  ميم  ايرانى  شركت  و   ( Xinhai)

توافق نامه 48 ميليون يورو است.
شركت كارند صدر جهان يكى از شركت هاى هلدينگ توسعة معادن صدر جهان است. اين 
مى رود.  شمار  به  عام)  (سهامى  خوارزمى  سرمايه گذارى  شركت  زيرمجموعة  نيز  هلدينگ 
شركت سرمايه گذارى سيتيك نيز يك شركت دولتى چينى است كه طى 25 سال گذشته 
فعاليت مى كند.  نظر سيتيك  زير  نيز  ژينهاى  است. شركت مهندسى  بوده  فعال  ايران  در 

شركت ايرانى ميم تيم نيز در حوزة ساخت وساز فعاليت دارد. 
مراسم امضاى اين توافق نامه عصر پنج شنبه در محل شركت سرمايه گذارى خوارزمى و با 

 سومين نشست از نشست هاى هم انديشى مديران خوارزمى، صبح روز دوشنبه 
13 آذر ماه 96 با حضور مديرعامل و معاونان شركت سرمايه گذارى خوارزمى و 

مديران عامل شركت هاى وابسته به اين گروه، برگزار شد.
دربارة  حاضران  جهان،  و  ايران  اقتصاد  تحوالت  مرور  از  پس  نشست،  اين  در 
مسائل و مشكالت شركت هاى گروه و مسئلة هم افزايى بين شركت ها گفت وگو و 
دربارة محتوا و برنامه هاى دهمين همايش سراسرى مديران گروه سرمايه گذارى 
خوارزمى تبادل نظركردند. اين جلسات پيرو پيشنهادى كه در نهمين همايش 

سراسرى مديران گروه سرمايه گذارى خوارزمى در شهر اروميه مطرح شد و به 
تصويب رسيد، اولين دوشنبة هر ماه در ساختمان مركزى شركت برگزار مى شود. 
اما به دليل تعطيلى دوشنبة هفتة گذشته، سومين نشست، دوشنبه 13 آذر ماه 
برگزار شد. هدف از برگزارى اين جلسات ماهانه تبادل اخبار، هم افزايى و هم فكرى 
فضاى  در  گروه  جارى  مشكالت  براى  راه حل  ارائة  و  بررسى  جهت  در  مديران 
كسب وكار و هم چنين استفادة شركت ها از ظرفيت و توانمندى ديگرشركت هاى 

گروه در تمامى زمينه ها، عنوان شده است.

حضور مديران عامل شركت هاى يادشده صورت گرفت.
اين توافق نامه به صورت EPCF يا به عبارتى شامل مهندسى 
ساختمان،  احداث  كامل،  ساخت  جزئيات،  مهندسى  پايه، 
نصب ماشين آالت، راه اندازى خط توليد، تست، توليد و تامين 

مالى است كه طبق توافق نامه 20 ماه طول خواهد كشيد.
هم چنين  پروژه،  اين  فاينانسر صددرصدى  سيتيك،  شركت 
براى خريد محصوالت كنستانترة طال و مس اعالم آمادگى 
كرده است. مديران ارشد هلدينگ معدنى گروه سرمايه گذارى 
خوارزمى نيز از اين پيشنهاد به دليل كاهش ريسك نرخ ارز 
استقبال كرده اند. برآوردهاى اوليه حاكى از اين است كه پس 
از نصب ماشين آالت و راه اندازى كارخانة فرآورى طال و مس، 
در فاز اول حدود يك تن شمش طال و 18 هزار تن كنستانتره 
طال و مس استحصال شده و حدود 150 فرصت شغلى نيز 
در  واقع  معدن شادان جنوبى  اولية  ايجاد شود. حفارى هاى 
اطراف شهرستان بيرجند به ميزان 7 هزار متر منجر به صدور 
گواهى كشف 15,6 تنى طالى خالص از سوى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت شد. اما با افزايش حفارى ها به 15 هزار متر 
وجود  براى  تازه اى  مدارك  و  شواهد   ،1395 سال  در  مربع 
دست كم دو برابر اين مقدار طالى خالص به دست آمد كه 
به زودى به وزارت صنعت، معدن و تجارت براى صدور گواهى 

اكتشاف جديد ارائه خواهد شد.

امضاى توافق نامه فاينانس ساخت كارخانه فرآورى طال و مس در معدن شادان

يك گام ديگر براى استحصال طال برداشته شد

سومين نشست ماهانه هم انديشى مديران گروه خوارزمى برگزار شد
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گپ

به دنبال تغييرات در هيئت مديرة كانون بازنشستگان بانك صادرات ، 
هيئت مديرة جديد بيشتر چه برنامه ها و اهدافى را مدنظر دارد؟ 

كانون  تشكيالتى  ساختار  در  كه  است  اين  جديد  مديرة  هيئت  در  ما  هدف 
بازنشستگان بانك صادرات تغييراتى را ايجاد كنيم و به سمت و سويى برويم كه 
به تدريج كانون را از حالت انفعال خارج كرده و به سمتى ببريم كه درآمدزايى 
براى افراد بازنشسته ايجاد كنيم. در اساس نامة كانون هم يكى از بندها، ارتقاى 
وضعيت معيشتى كاركنان بازنشسته است. اين موضوع مستلزم آن است كه از 
مراجعى  يا  صادرات  بانك  بانك ها،  كاركنان  بازنشستگى  صندوق  مانند  محلى 
را  اقداماتى  بانك  بازنشستگان  و  كارمندان  درآمدزايى  جهت  در  اين،  از  غير 
يك  يا  سهامى  شركت  يك  موضوع  اين  تحقق  براى  مى توان  البته  داد.  انجام 
شركت تعاونى ايجاد كرد و از پتانسيل علمى، تخصصى، حرفه اى و حتى تجربى 
بازنشستگان بانك صادرات استفاده كرد و خدماتى را ارائه داد كه منافع آن به 

خود بازنشستگان برگردد. 
متصور  خوارزمى  براى سهام شركت سرمايه گذارى  را  آينده اى  چه 

هستيد؟  
براى هيئت مديرة جديد كانون بازنشستگان بانك صادرات، سوددهى اين شركت 
بسيار حائزاهميت است. درواقع هيئت مديرة جديد كانون  براى سهام داران آن 

خوارزمى،  سرمايه گذارى  شركت  است  عالقه مند 
به عنوان شركتى كه از بدنة بانك صادرات شكل گرفته 
بانك  بازنشستگان  آن  حقيقى  سهام داران   عمدة  و 
عملكرد  و  مديريت  يك  با  بتواند  هستند،  صادرات 
خوب، سوددهى باال داشته باشد و با توجه به وضعيت 
اقتصادى كشور، اين سود ساالنه براى بازنشستگان رفاه 
و آسايش ايجاد كند؛ به گونه اى كه آن ها به اين موضوع 
فكر نكنند كه اگر پول خود را در جاى ديگرى گذاشته 
بودند، يا سهام ديگرى خريده بودند، يا سهام را در بانك 
گذاشته بودند و سود آن را مى گرفتند، منافع بيشترى 
براى آن ها داشت. بنابراين ما به دنبال سود بيشتر براى 

بازنشستگان هستيم. 

تحليل شما از وضعيت فعلى و آيندة بازار سرمايه چيست؟
در مورد بازار سرمايه مطمئنا بايد يك خوش بينى در سهام داران وجود داشته باشد 
و اگر اين خوش بينى وجود نداشته باشد، اصوال سرمايه گذارى بى معنا خواهد شد. 
به نظر من اگر سهام داران با كنكاش و تجزيه و تحليل منطقى و قوى در مورد سهام 
اقدام كنند، در همين وضعيت موجود شايد بتوانيم تصور سود ماهانة قابل قبولى 

را براى آن ها داشته باشيم. 
مطمئن  درآمد  و كسب  بورس  در  مورد سرمايه گذارى  در  شما  نظر 
در دوران بازنشستگى چيست و بازنشستگان بايد در اين رابطه چه 

اقداماتى را انجام دهند؟ 
اگر بتوانيم مكانيسمى را از طريق سازمان بورس يا از طريق دانشگاه ها يا از طريق 
سازمان هايى كه بازنشسته ها در آن كار مى كرده اند، ايجاد كنيم و به ويژه در پنج سال 
آخر فعاليت افرادى كه قرار است بازنشسته شوند، يك پتانسيل آموزشى براى آن ها 
ايجاد شود كه هم با فرايند بازنشسته شدن آشنا شوند و هم آموزش هايى ببينند كه 
بتوانند در دوران بازنشستگى از بورس وساير مكانيسم ها در جهت سرمايه گذارى و 
كسب سود استفاده كنند، اتفاق بسيار خوبى خواهد بود. منتها اين موضوع مستلزم 
آن است كه همه دست به دست هم بدهيم و اقدامات الزم را انجام دهيم. درواقع 
اگر كسى بتواند در دوران بازنشستگى به بازار سرمايه ورود كند و ارزش  سهام را 
رصد كند و سرماية خود را در چرخش بگذارد، مى تواند 
سود منابسى كسب كند. در حال حاضر هم افراد زيادى 
راسا"وازطريق فضاى  يا  ازطريق كارگزارى ها  هستند كه 
مجازى به فعاليت در بورس مشغول هستند. اين در حالى 
است كه هم اكنون در اغلب خانه ها يك دستگاه كامپيوتر 
يا لپ تاپ وجود دارد و اگر افراد از يك پشتوانة تجزيه و 
تحليل خوب برخوردار باشند و بازار سرمايه را بشناسند، 
مى توانند سرماية خود را بچرخانند و فقط بر يك سهام 
متمركز نشوند. البته نكتة مهم اين است كه فعاليت در 
بورس و بازار سرمايه مستلزم آموزش اصولى است، زيرا 
ممكن است آموزش اشتباه يا ندانم كارى موجب از دست 

رفتن سرماية يك فرد شود. 

گفت وگو با افشين صنعتى مقدم،
عضو هيئت مديره كانون بازنشستگان بانك صادرات :

بازنشستگان و انتظارات 
از بازارسرمايه

تغيير هيئت مديرة كانون بازنشستگان بانك صادرات ، برنامه هاى هيئت 
مديرة جديد و انتظارات كاركنان شاغل  وبازنشسته بانك كه ازسهامداران 
ازجمله   ، شوند  مى  محسوب  خوارزمى  گذارى  سرمايه  گروه  حقيقى 
موضوعاتى است كه آن را در گفت وگو با افشين صنعتى مقدم، عضو جديد 

هيات مديره اين كانون مطرح كرده ايم.
 افشين صنعتى مقدم كه از سال 1363 تا سال 1388 سمت هاى مختلفى 
به  تاكيد كرد كه كمك  ايران داشته، دراين گفت وگو  بانك صادرات  در 
ازمهمترين اهداف هيئت مديرة  دستيابى اعضاى كانون به سود مناسب 
جديد كانون بازنشستگان بانك صادرات ايران است. ماحصل گفت وگوى 
ما با افشين صنعتى مقدم، عضو هيئت مديرة كانون بازنشستگان بانك 

صادرات، را در ذيل مى خوانيد. 

عالقه مند  كانون  جديد  مديرة  هيئت 
خوارزمى،  سرمايه گذارى  شركت  است 

بانك  بدنة  از  كه  شركتى  به عنوان 
عمدة  و  گرفته  شكل  صادرات 

بازنشستگان  آن  حقيقى  سهام داران  
يك  با  بتواند  هستند،  صادرات  بانك 

سوددهى  خوب،  عملكرد  و  مديريت 
باشد داشته  باال 
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دولت  در  فعاليتش  اول  روز   100 مثل  رئيس جمهور،  روحانى،  حسن 
صورت  به  نيز  را  خود  دوازدهم  دولت  روزة   100 گزارش  يازدهم، 
را  دوازدهم  دولت  كارشناسان عملكرد  برخى  كرد.  تلويزيونى رسانه اى 
در 100 روز ابتدايى، قابل قبول دانستند و برخى ديگر نيز اظهار داشتند 
كه دولت با توجه به زيرساخت هايى كه تغيير نكرده، مى توانست عملكرد 
بهترى از خود نشان دهد. اگر حسن روحانى در دولت دوازدهم انتخاب 
ماه  تا شش  باشيم كه حتى  را داشته  انتظار  اين  نمى شد، مى توانستيم 
ابتداى فعاليت دولت جديد، ساختار دولت نتواند با اهداف اعالم شده در 
يك راستا قرار بگيرد، اما از وقتى حسن روحانى در دور دوم انتخابات 
رياست جمهورى انتخاب شد، انتظار مى رود كه دولت با زيرساختى كه در 
طول چهار سال گذشته فراهم كرده، عملكرد خوبى را از خود به معرض 
بسيار كمى  زمان  روز  در عالم سياست 100  اين كه  با  بگذارد.  نمايش 
براى بررسى و انجام اقدامات است، اما برخى از كارشناسان مانند على 
مى كند،  ارائه  را  خود  روزة  گزارش 100  دولت  اين كه  معتقدند  قنبرى، 
بسيار مناسب و خوب است. به اين دليل كه مى توان سنجيد در اين مدت 
عملكرد تا چه حد بر اساس شعارهاى انتخاباتى پيش رفته است. البته 
كوتاه مدت  راه كار هاى  بود  كرده  اعالم  انتخابات  زمان  در  رئيس جمهور 
براى بحث اقتصاد، سياست خارجى، اجتماعى و فرهنگى ارائه كرده و تا 

حدى به آن جامة عمل پوشانده است.

ركود؛ آرى يا نه؟
بحث  بايد  اقتصاد هم چنان  وزارت  رئيس جمهور،  روحانى،  طبق گزارش حسن 
ثبات  رئيس جمهور  باشد.  داشته  برنامه  در  را  تورم  كردن  تك رقمى  و  كاهش 
اقتصادى را يكى از دستاوردهاى 100 روزة خود معرفى كرد. اما به نظر مى رسد 
كامل  رضايت  اقتصادى  شرايط  از  مردم  از  برخى  گذشته  سال  چهار  طول  در 
نداشته باشند. برخالف اعالم كارشناسان و اقتصاددانان دولتى كه معتقدند طى 
از ركود خارج  تفاسير  اين  با  و  اقتصادى وجود داشته  چند دورة گذشته رشد 
شديم، برخى كارشناسان و اقتصاددانان منتقد و حتى حامى دولت مى گويند كه 
اقتصاد هم چنان در ركود قرار دارد و دولت بايد برنامه اى براى آن در نظر بگيرد. 
محمد خوش چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در اين باره مى گويد كه 
اقتصاد در ركود است و بايد براى آن چاره انديشيد، در غير اين صورت هم چنان 
بى رونقى در اقتصاد حاكم خواهد بود و ادامة اين روند با سونامى تورمى مواجه 

خواهد شد. 
بايد  دولت مردان  دارد،  وجود  اقتصاد  در  ركود  كه  زمانى  در  مى كند:  اضافه  او 
تمهيداتى را براى خروج از اين بحران در نظر داشته باشند، و از آن جايى كه 
افزايش  ديگرى  يكى،  كاهش  با  و  هستند  يكديگر  مقابل  نقطة  تورم  و  ركود 
اين دليل كه اكنون  به  ايران را تهديد مى كند.  اقتصاد  مى يابد، خطر بيشترى 
تورم در نزديكى 10 درصد و تك رقمى قرار گرفته و اگر به موقع معضل ركود 
چالش  و  بگيرد  خود  به  فزاينده  روند  دوباره  تورم  است  ممكن  نشود،  درمان 
اساسى را براى اقتصاد به همراه داشته باشد. ادامه يافتن تالش براي تك رقمي 

اقتصاد
محمدحسين على اكبرى

كارنامه 100روزه زيرذره بين
نگاهى به اولين كارنامه اقتصادى دولت دوازدهم



7شماره 46 -  دى 96

ماندن نرخ تورم در عين رونق دادن به اقتصاد، ازجمله نشانه هاي خوبي است كه 
مي تواند مويد آن باشد كه دولت دوازدهم مي تواند وعده هاي انتخاباتي روحاني 
بايد ديد شرايط كشور در مدت  بااين حال  اما  را تا حدود زيادي عملياتي كند. 
پيش رو چه مسيرى را طى مى كند. البته كه افزايش سه برابري مستمري قشر 
تحقق  جهت  در  دوازدهم  دولت  در  بهزيستي  و  امداد  كميتة  عضو  آسيب پذير 
وعدة ريشه كني فقر مطلق، تصويب اليحة تخصيص مجموع بودجة سه ميليارد 
دالري براي اشتغال در روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر و تدوين آيين نامة 
اجرايي آن و نيز تالش دولت براي تك رقمي نگه داشتن تورم در برنامه هاى دولت 
قرار دارد، اما نبايد فراموش كرد كه كارشناسان زيادى دربارة قطع يارانة نقدى 
ثروتمندان و اختصاص آن به افراد نيازمند تاكيد داشتند و بهتر بود در برنامة 
100 روزة دولت دوازدهم قرار مى گرفت. يارانة نقدى كه اكنون بالى جان اقتصاد 
در  سرمايه گذارى  كاهش  هم چنين  و  دولت  درآمدهاى كالن  شده، خرد شدن 
پروژه هاى عمرانى را به دنبال دارد. به نظر مى رسد اگر حذف يارانة ثروتمندان در 

برنامة دولت بود، مردم از گزارش ارائه شده رضايت بيشترى داشتند. 
كابينه  در  زنان  حضور  انتخابات  زمان  در  روحانى  وعده هاى  از  ديگر  يكى 
و  كرد  پيدا  تقليل  وزير  معاونان  به  وعده  اين  وزرا  معرفى  از  بعد  البته  كه  بود، 
در  او  است.  گرفته  كار  به  دولت  كابينة  در  را  زنان  است  معتقد  رئيس جمهور 
صحبت هاى خود اشاره كرد تالش هايي صورت گرفت تا حضور زنان، به خصوص 
در معاونت وزارت خانه ها، افزايش يابد. هم چنين به كارگيري اقليت هاي مذهبي 
در مسئوليت هاي متعدد ازجمله اقدامات خوبي است كه در اين دولت انجام شده 
است. به نظر مى رسد مهم ترين و اساسى ترين اقدامى كه دولت در گزارش 100 
روزه ارائه كرد، هدايت جوانان به اشتغال از مسير طرح كارورزي بود و اين اقدام 

مى تواند موجب تربيت افراد متخصصى در جامعه شود. 

از انتخابات تا گزارش عملكرد ابتدايى
اين جاست  مهم  اما  مى شود،  عنوان  زيادى  اهداف  و  شعارها  انتخابات  زمان  در 
وعده هاى  انتخاباتى  رقابت هاى  زمان  در  مى رسد.  مقصود  به سرمنزل  كدام  كه 
مختلفى براى اقشار مختلف ازجمله دانشگاهيان، اساتيد، مردم و كارگران داده 
مى شود، اما بعد از انتخاب شدن نه فقط افرادى كه به شخص مورد نظرشان رأى 

دادند، بلكه همة جامعه توقع دارند شعارهاى داده شده عملى شود. 
اكنون ايران در شرايط عادى قرار ندارد و يكى از كشورهاى همسايه (عربستان 
و  آمريكا  پشتوانة  با  را  ايران  دارد  قصد  و  دارد  سر  در  واهى  خياالت  سعودى) 

رژيم صهونيستى منزوى كند كه راهبرد رئيس جمهور 
و حاكميت در اين زمينه بسيار موثر خواهد بود. البته 
ايران تاكنون در منطقه كارنامة قابل قبول و مناسبى 
از خود به جاى گذاشته است، اما بايد هوشيار باشد تا 
مشكالت اقتصادى آن كشورها به ايران نفوذ نكند. به 
منطقه كشورهاى  كارشناسان  و  فعاالن سياسى  گفتة 
كردن  سركوب  با  داشتند  قصد  عربستان  و  غربى 
را  نفوذ خود  در سوريه  اسد  بشار  و  يمن  در  انصاراهللا 
در منطقه گسترش دهند، اما ناكامى آن ها باعث اشاعة 

بيشتر قدرت ايران در منطقه شد.
برخي مشكالت  كنار  در  كه  كرد  فراموش  نبايد  البته 
تحركات خارجي هم ضرورت  و  بهانه جويي ها  داخلي، 

حاكمة  هيئت  كه  به خصوص  است.  كرده  دوچندان  را  وحدت  حفظ  به  توجه 
وليعهد  رهبري  با  و  اسراييل  و  كشور  اين  حمايت  با  كه  ائتالف هايي  و  آمريكا 

عين  در  و  است  شكل گيري  حال  در  ايران  عليه  عربستان  كم تجربة  و  جوان 
حال موفقيت هايي كه در سال هاي اخير در حوزة ديپلماسي حاصل شده است، 
نشان دهندة بروز و ظهور تهديدها و در عين حال فرصت هاي قابل توجهي براي 
منافع ملي است. در اين شرايط طبيعي است كه آقاي روحاني يكي از راهبردهاي 
در  را  بين المللي  رساندن فرصت هاي  به حداكثر  و  تهديدها  رساندن  به حداقل 
تحكيم و تقويت انسجام و وحدت ملي مي داند و هم زمان كاستن از تنش ها و 

اختالفات داخلي را به عنوان يك راهبرد ديگر انتخاب كرده است.
ارزيابي  براي  مناسبي  زمان  روزه   100 فرصت  كه  معتقدند  كارشناسان  همة 
وعده ها نيست، اما واقعيات نشان از آن دارد كه رئيس جمهوري از مسير تحقق 
به  وعده ها  آن  انطباق  در  اگرچه  است؛  نشده  خارج  خود  وعده هاي  و  برنامه ها 
عمل كمي لكنت ديده مي شود. اغلب اين كارشناسان همچنين توصيه مى كنند 
كه رئيس جمهوري بايد در گفت وگوهاي خود با مردم از ادبيات و صورت بندي 

رسمي فاصله بگيرد و به گفتمان واقعي جاري نزديك شود.

غربى هاى غيرقابل اعتماد
به دنبال سياست هاى ضدايرانى آمريكا، برخى كشورها محدوديت هايى را براى 
انگلستان  و  چين  امارات،  تركيه،  مانند  ديگر  كشورهاى  در  ايرانى  حساب هاى 
اعمال كردند كه در گزارش 100 روزة دولت خالى بود. همين موضوع نشان دهندة 
اين است كه نبايد خيلى به كشورهاى غربى اعتماد كرد. خوش بختانه در قبال 
نشان گر  بلكه  نداشت،  انفعال  بوي  و  رنگ  كه  شد  گرفته  مواضعي  اقدامات  آن 
ايستادگي و مقاومت در مقابل زياده خواهي آمريكايي بود و درنهايت هم سبب 
شد آن ها از برخي تصميمات خود در مورد تشديد تحريم ها عليه برخي از نهادها 

و افراد ايراني صرف نظر و عقب نشيني كردند.
برخى كارشناسان سياست خارجى معتقدند دولت روحاني اساسا ريلي را كه كشور 
به اشتباه مي رفت، تغيير داد و وارد مسير درست شد و ايران اينك توانسته است 
روابط تخريب شده با اروپا را ترميم كند، روابط با ژاپن، كره جنوبي، هند، چين و 
كشورهايي را كه طرف هاي اصلي تجاري ايران هستند، ارتقا دهد و دربارة رابطه 
ايران  كه  كرد  تاكيد  بايد  است. هم چنين  داشته  فوق العاده  نيز جهش  روسيه  با 
توانست مشخصا دربارة ارتباط با اروپا و در مواجهه با سياست ضدبرجامي آمريكا با 
تقويت روابطش با اروپا يك سياست منسجم را به وجود آورد. هم چنين يك اتحاد 
قوي ميان ايران، روسيه و تركيه شكل گرفت، آن هم در شرايطي كه قبل از آن 
مشكالت زيادي ميان ايران با هر دو كشور يادشده وجود داشت و ايران تا حدودي 
توانست هم از لحاظ روابط دوجانبه و هم سه جانبه پيش 
مناسب  فضاي  يك  ايجاد  چهارچوب  همين  در  رود. 
همكاري و انعقاد قراردادهاي متعدد با اين كشورها قابل 
با همسايه ها،  ارتباط  درخصوص  البته  است،  بوده  توجه 
و  نيست  دولت  آن  عامل  كه  داشته  وجود  ناكامي هايي 
هدف گذاري بعدي دولت بايد در اين زمينه باشد. بسيارى 
از كارشناسان مى گويند تيم مذاكره كنندة ايرانى در روند 
كه  كرده  رفتار  شكلى  به   5+1 كشورهاى  با  مذاكرات 
جامعة بين الملل به سمت كاهش تحريم هاى اعمال شده 
عليه كشورمان پيش بروند و درمجموع فضاى خوبى در 
عرصة جهانى براى حل وفصل مشكالت اقتصادى به وجود 
آمده است. از طرف ديگر، به نظر مى رسد با استقرار دولت 
روحانى، سرمايه هاى اجتماعى كشور نيز رو به افزايش است. همة اين موارد در كنار 

هم، آيندة روشن ترى را پيش روى اقتصاد كشور قرار داده است.

فرصت  كه  معتقدند  كارشناسان  همة 
ارزيابي  100 روزه زمان مناسبي براي 

از آن  اما واقعيات نشان  وعده ها نيست، 
از مسير تحقق  رئيس جمهوري  كه  دارد 
برنامه ها و وعده هاي خود خارج نشده 
است؛ اگرچه در انطباق آن وعده ها به 

عمل كمي لكنت ديده مي شود
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بورس
غزال بابايى

ماه گذشته، بازار سرمايه با توجه به نوسان نرخ سكه و دالر، با نوسان حداقلى 
امر باعث شد دل سرمايه داران نسبت به سود سرمايه هاى  روبه رو بود و همين 
خود گرم شود. چند وقت پيش، با كاهش نرخ سود بانكى برخى كارشناسان تصور 
مى كردند كه اين پول ممكن است از سپرده هاى بانكى به بازار سرمايه مهاجرت 
كند. اما زمان خروج اين سپرده ها با نوسان قيمت سكه و دالر همراه شد و همين 
موضوع دليلى بود تا عالوه بر ورود نقدينگى به اين بازار واسطه اى، بازار سرمايه 

نيز از اين سرمايه هاى خرد محروم بماند. 
البته نبايد فراموش كرد كه در طول اين مدت نوسان در بازار سرمايه بسيار كم 
بود و سرمايه داران اين بازار با وجود نوسان رو به رشد نرخ سكه و دالر، باز هم به 

آن بازار ورود نكردند و توليد ملى را به سود شخصى ترجيح دادند. 
فعال از رونق خبرى نيست

بازار  وضعيت  به  اشاره  با  ايران،  اقتصاد  خانة  دبيركل  دانشمند،  مسعود  دكتر 
سرمايه تا سه هفتة آينده به خبرنگار ما گفت: نوسان قيمت در بازار طال و ارز 
باعث شده تا كمى سرمايه هاى خرد به سمت اين بازارها هدايت شود و صاحبان 

اين سرمايه كمتر به بازار سرمايه توجه كنند. 
او با تاكيد بر اين كه رشد قيمت ارز مى تواند تا حدى به نفع اقتصاد ايران باشد، 

افزود: سركوب كردن نرخ ارز باعث خواهد شد واردات 
ارز  قيمت  وقتى  اما  باشد،  به صرفه  صادرات  از  بيشتر 
متعادل در بازار داد و ستد شود، ميل به صادرات بيشتر 
مى شود و واردات روند نزولى خواهد داشت. البته نبايد 
با تجارت و  ارز رابطة مستقيمى  فراموش كرد كه نرخ 
غيرواقعى، چه  به صورت  آن  قيمت  اگر  و  دارد،  توليد 
ارزان و چه گران، باشد، تجارت و توليد را تحت تاثير 

قرار خواهد داد. 
دانشمند با بيان اين كه نوسان قيمت در بازار طال و سكه 
باعث شده سرمايه هاى مردم جذب اين بازار شود، گفت: 
اكنون در مورد دالر مى توان اظهار نظر كرد كه قيمت 
اما به نظر  دالر در شرايط خوب و متعادلى قرار دارد، 
نمى رسد بيش از 4 هزار و 200 تا 4 هزار و 300 تومان 
افزايش قيمت داشته باشد. اين در حالى است كه قيمت 

سكه به زودى روند نزولى را طى خواهد كرد. 
دبير كل خانة اقتصاد ايران تاكيد كرد: سكه در حباب 

قيمتى قرار دارد و با قيمت حدود 200 تا 230 هزار تومان باالتر از قيمت واقعى 
جهانى  طالى  نرخ  و  دالر  نرخ  ضريب  از  سكه  قيمت  مى شود.  عرضه  بازار  در 
محاسبه مى شود كه رقمى بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 240 هزار 
تومان خواهد شد، اما نرخ سكه اكنون در بازار يك ميليون و 440 هزار تومان 

است كه 200 هزار تومان حباب قيمتى دارد. 
را  واقعى شدن قيمت مسير  به سمت  و  قيمتى سكه كوچك شود  اگر حباب   
طى كند، دوباره سرمايه هاى خرد به سمت بازار سرمايه سوق پيدا خواهند كرد. 
البته يكى از داليلى كه برخى صاحبان سرمايه هاى خرد تمايلى به ورود به بازار 
سرمايه نشان نمى دهند، اين است كه برخى سودجويان در بازارهاى واسطه اى 
مانند طال و ارز اين ذهنيت را در جامعه ايجاد كردند كه بازار سرمايه جاى افراد 
عادى نيست و بايد در اين بازار حرفه اى بود. در صورتى كه افراد اگر قصد ورود 
به اين بخش را داشته باشند، هم سود خوبى نصيبشان خواهد شد و هم در رشد 

اقتصاد كشورشان شريك مى شوند.
اين كارشناس اقتصادى با بيان پيش بينى خود دربارة وضعيت بازار سرمايه تا سه 
هفتة آينده گفت: به نظر مى رسد نوسان قيمت طال و ارز تا پايان سال ميالدى 
ادامه داشته باشد و تا آن زمان احتماال خبرى از رونق بازار سرمايه نخواهد بود. 
دوباره در بهمن و اسفند رونق به اين بازار برمى گردد و 

همين رويه ادامه خواهد داشت. 
دانشمند با بيان اين كه با وجود نوسان در بازارهاى طال 
و ارز هم چنان بازار سرمايه جذابيت هاى خاص خود را 
با اين كه برخى افراد با نوسان قيمت سكه  دارد، گفت: 
و ارز مى توانند سرماية خود را افزايش دهند، اما باز هم 
به بازار سرمايه ورود مى كنند، و اين موضوع نشان دهندة 
وضعيت مطلوب و سوددهى بازار سرمايه در چند سال 
بازار  يك  در  سرمايه گذارى  ريسك  وقتى  است.  اخير 
سود  كه  هم  چقدر  هر  موازى  بازارهاى  بيايد،  پايين 
عرضه كنند، باز هم موجب نمى شود كه افراد آب ديده 
سرمايه  بازار  اكنون  و  كنند،  ترك  را  خود  اصلى  بازار 
بازار  از  چنين شرايطى دارد. اكنون سرمايه هاى زيادى 
به عنوان  جديدى  سرماية  بلكه  نشده،  خارج  سرمايه 

ورودى نداشته است. 
دبيركل خانة اقتصاد ايران در پاسخ به اين پرسش مبنى 

آرامش بعد از التهاب
بورس در ماهى كه گذشت

از داليلى كه برخى صاحبان  يكى 
ورود  به  تمايلى  سرمايه هاى خرد 
نمى دهند،  نشان  سرمايه  بازار  به 

اين است كه برخى سودجويان در 
ارز  بازارهاى واسطه اى مانند طال و 

ايجاد كردند  را در جامعه  اين ذهنيت 
افراد عادى  كه بازار سرمايه جاى 
نيست و بايد در اين بازار حرفه اى 

بود. در صورتى كه افراد اگر قصد ورود 
را داشته باشند، هم  به اين بخش 

و  سود خوبى نصيبشان خواهد شد 
اقتصاد كشورشان شريك  هم در رشد 

مى شوند
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بورس
غزال بابايى

ماه گذشته، بازار سرمايه با توجه به نوسان نرخ سكه و دالر، با نوسان حداقلى 
امر باعث شد دل سرمايه داران نسبت به سود سرمايه هاى  روبه رو بود و همين 
خود گرم شود. چند وقت پيش، با كاهش نرخ سود بانكى برخى كارشناسان تصور 
مى كردند كه اين پول ممكن است از سپرده هاى بانكى به بازار سرمايه مهاجرت 
كند. اما زمان خروج اين سپرده ها با نوسان قيمت سكه و دالر همراه شد و همين 
موضوع دليلى بود تا عالوه بر ورود نقدينگى به اين بازار واسطه اى، بازار سرمايه 

نيز از اين سرمايه هاى خرد محروم بماند. 
البته نبايد فراموش كرد كه در طول اين مدت نوسان در بازار سرمايه بسيار كم 
بود و سرمايه داران اين بازار با وجود نوسان رو به رشد نرخ سكه و دالر، باز هم به 

آن بازار ورود نكردند و توليد ملى را به سود شخصى ترجيح دادند. 
فعال از رونق خبرى نيست

بازار  وضعيت  به  اشاره  با  ايران،  اقتصاد  خانة  دبيركل  دانشمند،  مسعود  دكتر 
سرمايه تا سه هفتة آينده به خبرنگار ما گفت: نوسان قيمت در بازار طال و ارز 
باعث شده تا كمى سرمايه هاى خرد به سمت اين بازارها هدايت شود و صاحبان 

اين سرمايه كمتر به بازار سرمايه توجه كنند. 
او با تاكيد بر اين كه رشد قيمت ارز مى تواند تا حدى به نفع اقتصاد ايران باشد، 

افزود: سركوب كردن نرخ ارز باعث خواهد شد واردات 
ارز  قيمت  وقتى  اما  باشد،  به صرفه  صادرات  از  بيشتر 
متعادل در بازار داد و ستد شود، ميل به صادرات بيشتر 
مى شود و واردات روند نزولى خواهد داشت. البته نبايد 
با تجارت و  ارز رابطة مستقيمى  فراموش كرد كه نرخ 
غيرواقعى، چه  به صورت  آن  قيمت  اگر  و  دارد،  توليد 
ارزان و چه گران، باشد، تجارت و توليد را تحت تاثير 

قرار خواهد داد. 
دانشمند با بيان اين كه نوسان قيمت در بازار طال و سكه 
باعث شده سرمايه هاى مردم جذب اين بازار شود، گفت: 
اكنون در مورد دالر مى توان اظهار نظر كرد كه قيمت 
اما به نظر  دالر در شرايط خوب و متعادلى قرار دارد، 
نمى رسد بيش از 4 هزار و 200 تا 4 هزار و 300 تومان 
افزايش قيمت داشته باشد. اين در حالى است كه قيمت 

سكه به زودى روند نزولى را طى خواهد كرد. 
دبير كل خانة اقتصاد ايران تاكيد كرد: سكه در حباب 

قيمتى قرار دارد و با قيمت حدود 200 تا 230 هزار تومان باالتر از قيمت واقعى 
جهانى  طالى  نرخ  و  دالر  نرخ  ضريب  از  سكه  قيمت  مى شود.  عرضه  بازار  در 
محاسبه مى شود كه رقمى بين يك ميليون و 200 تا يك ميليون و 240 هزار 
تومان خواهد شد، اما نرخ سكه اكنون در بازار يك ميليون و 440 هزار تومان 

است كه 200 هزار تومان حباب قيمتى دارد. 
را  واقعى شدن قيمت مسير  به سمت  و  قيمتى سكه كوچك شود  اگر حباب   
طى كند، دوباره سرمايه هاى خرد به سمت بازار سرمايه سوق پيدا خواهند كرد. 
البته يكى از داليلى كه برخى صاحبان سرمايه هاى خرد تمايلى به ورود به بازار 
سرمايه نشان نمى دهند، اين است كه برخى سودجويان در بازارهاى واسطه اى 
مانند طال و ارز اين ذهنيت را در جامعه ايجاد كردند كه بازار سرمايه جاى افراد 
عادى نيست و بايد در اين بازار حرفه اى بود. در صورتى كه افراد اگر قصد ورود 
به اين بخش را داشته باشند، هم سود خوبى نصيبشان خواهد شد و هم در رشد 

اقتصاد كشورشان شريك مى شوند.
اين كارشناس اقتصادى با بيان پيش بينى خود دربارة وضعيت بازار سرمايه تا سه 
هفتة آينده گفت: به نظر مى رسد نوسان قيمت طال و ارز تا پايان سال ميالدى 
ادامه داشته باشد و تا آن زمان احتماال خبرى از رونق بازار سرمايه نخواهد بود. 
دوباره در بهمن و اسفند رونق به اين بازار برمى گردد و 

همين رويه ادامه خواهد داشت. 
دانشمند با بيان اين كه با وجود نوسان در بازارهاى طال 
و ارز هم چنان بازار سرمايه جذابيت هاى خاص خود را 
با اين كه برخى افراد با نوسان قيمت سكه  دارد، گفت: 
و ارز مى توانند سرماية خود را افزايش دهند، اما باز هم 
به بازار سرمايه ورود مى كنند، و اين موضوع نشان دهندة 
وضعيت مطلوب و سوددهى بازار سرمايه در چند سال 
بازار  يك  در  سرمايه گذارى  ريسك  وقتى  است.  اخير 
سود  كه  هم  چقدر  هر  موازى  بازارهاى  بيايد،  پايين 
عرضه كنند، باز هم موجب نمى شود كه افراد آب ديده 
سرمايه  بازار  اكنون  و  كنند،  ترك  را  خود  اصلى  بازار 
بازار  از  چنين شرايطى دارد. اكنون سرمايه هاى زيادى 
به عنوان  جديدى  سرماية  بلكه  نشده،  خارج  سرمايه 

ورودى نداشته است. 
دبيركل خانة اقتصاد ايران در پاسخ به اين پرسش مبنى 

آرامش بعد از التهاب
بورس در ماهى كه گذشت

از داليلى كه برخى صاحبان  يكى 
ورود  به  تمايلى  سرمايه هاى خرد 
نمى دهند،  نشان  سرمايه  بازار  به 

اين است كه برخى سودجويان در 
ارز  بازارهاى واسطه اى مانند طال و 

ايجاد كردند  را در جامعه  اين ذهنيت 
افراد عادى  كه بازار سرمايه جاى 
نيست و بايد در اين بازار حرفه اى 

بود. در صورتى كه افراد اگر قصد ورود 
را داشته باشند، هم  به اين بخش 

و  سود خوبى نصيبشان خواهد شد 
اقتصاد كشورشان شريك  هم در رشد 

مى شوند
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بر اين كه كدام بخش از بازار سرمايه براى سرمايه گذاران جذاب است، گفت: به نظر 
مى رسد با توجه به اين كه بازارهاى سكه و ارز بخشى از نقدينگى سرگردان جامعه 
را به خود اختصاص داده اند، هنوز مخاطب براى بازار سرمايه خيلى زياد نباشد، اما 
اگر كسى قصد ورود به اين بازار را داشته باشد، اكنون وضعيت پتروشيمى ها كه با 
رشد قيمت ارز صادرات بيشترى خواهند داشت، مى توانند ميزبان خوبى باشند. 

افزايش نرخ ارز مطابق با تورم
بازار  در  آن  تاثير  و  ارز  نرخ  دربارة رشد  بازار سرمايه،  كارشناس  آرگون،  عباس 
سرمايه به «وخارزم» گفت: از آن جايى كه هر بار افزايش نرخ ارز صادرات توجيه 
مى توان  مى گيرد،  رونق  كشور  در  توليد  جهت  اين  از  و  مى كند  پيدا  بيشترى 
اميدوار بود با رشد نرخ ارزى كه اكنون اتفاق افتاده است، روية توليد با تغيير رو 
به مثبت مواجه شود.  بيشتر شركت هاى بورسى در زمينة صادرات فعال هستند و 

رشد نرخ ارز مى تواند تا حد زيادى روى فعاليت آن ها تاثيرگذار باشد. 
بازار سرمايه گفت: اكنون شركت هاى  با اشاره به شركت هاى سودده در  آرگون 
بزرگى مانند پتروشيمى، مخابرات و نيروگاهى توانستند نظر مخابرات را به خود 
مخاطبان  باعث شده  مى شود،  حوزه  اين  در  كه  كمى  تبليغات  اما  كنند،  جلب 
بازار  وضعيت  كارآمدى  صورت  به  بخواهيم  اگر  نشوند.  گروه  اين  جذب  زيادى 
سرمايه را ارزيابى كنيم، بايد گفت كه شركت هاى صادراتى بورسى اكنون مطلوب 

هستند، كه بخش پتروشيمى و نيروگاه نيز جزو اين دسته اند. 
او به افزايش نرخ سكه و دالر در بازار اشاره كرد و گفت: نوسان در اين بازار باعث 
بخش  اين  كه  شود،  دالر  و  سكه  خريد  صرف  جامعه  نقدينگى  از  بخشى  شده 
سودى به حال اقتصاد كشور ندارد و تنها باعث رونق داللى و سوداگرى خواهد 
اين  به  بايد  به صورت مستقيم  البته برخى كارشناسان معتقدند كه دولت  شد. 
بخش ورود كند، اما بايد توجه داشت كه ورود مستقيم دولت باعث خواهد شد 
عنوان سركوب قيمتى براى يك بازار واسطه اى استفاده شود و نبايد از ابتدا اجازة 

چنين نوسانى را مى داد. 

اين كارشناس بازار سرمايه به داليل افزايش نرخ سكه و دالر در بازار اشاره كرد 
و افزود: بارها كارشناسان به دولت هاى مختلف تاكيد كردند كه نرخ ارز مطابق با 
نرخ تورم افزايش داشته باشد، اما هيچ دولتى اين قانون را اجرا نكرد و هر كدام 
با آسيب هاى زيادى در اين زمينه روبه رو شدند. اگر نرخ ارز ساالنه مطابق با نرخ 
تورم افزايش يابد، ديگر اين گونه افزايش قيمت ها كه يك باره موجب جمع آورى 

سرمايه هاى خرد سرگردان مى شود، اتفاق نخواهد افتاد. 
سياستى كه دولت اكنون بايد در نظر داشته باشد، اين است كه نقدينگى نزديك 
به هزار و 400 هزار ميليارد تومان را به سمت توليد و بازار سرمايه هدايت كند در 
غير اين صورت، اين نقدينگى تبديل به يك سونامى تورمى خواهد شد كه دوباره 
برگشت به اين كانال سخت خواهد بود. اقتصاد ايران سال ها با مشكل تورم زياد 
روبه رو بود و همين موضوع مشكالتى را براى توليد و تجارت فراهم آورده بود. اما 
در طول فعاليت دولت يازدهم و سياست هاى وزارت امور اقتصادى و دارايى تورم 

تك رقمى شد و بعد از سال ها رشد قيمت ها كندتر شد. 
 به نظر مى رسد دولت و وزارت امور اقتصادى و دارايى در دولت دوازدهم نيز بايد 
همين رويه را دنبال كنند و تورم را كنترل كنند، اما از سوى ديگر مراقب توليد، 
بازار سرمايه و بازارهاى داللى و واسطه اى مانند سكه و ارز باشند. دولت دوازدهم 
اگر اين پيشنهاد كارشناسان را مبنى بر افزايش نرخ ارز مطابق با نرخ تورم اجرايى 

كند، ديگر شاهد نوسان قيمتى در اين بخش نخواهيم بود.  
او با تاكيد بر اين كه اقتصاد ايران چند سالى است با ركود دست وپنجه نرم مى كند، 
گفت: از ابتداى فعاليت دولت دوازدهم نوسانات در بازار سرمايه به حداقل رسيد 
و همين موضوع نشان مى دهد رويكرد دولت نسبت به بازار سرمايه مثبت است. 
بازار  بهتر  هرچه  فعاليت  براى  را  تمهيداتى  اگر  دارايى  و  اقتصادى  امور  وزارت 
سرمايه و سياست هايى را براى هدايت سرمايه هاى خرد و كالن و سرگردان جامعه 
به بازار سرمايه در نظر بگيرد، اين بازار ازجمله بازارهاى سوددهى خواهد شد كه 

محلى امن براى ورود سرمايه ها مى شود. 
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اعضاى اوپك در نشستى كه نهم آذر ماه امسال داشتند، تصميم سال گذشتة 
كشورهاى  عضو   14 كردند.  تمديد  را  نفت  توليد  ميزان  كاهش  بر  مبنى  خود 
صادركنندة نفت در نشست سى ام نوامبر در مورد كاهش يك ميليون و200 هزار 
بشكه اى توليد نفت تا پايان سال 2018 به توافق رسيدند. نوامبر سال گذشتة 
ميالدى هم اوپكى ها تصميم گرفتند ميزان توليد خود را به سطح 22 ميليون 
و 500 هزار بشكه در روز برسانند. در همين حال در سومين نشست مشترك 
توليدكنندگان نفت عضو و غيرعضو اوپك هم، غيراوپكى ها در مورد كاهش ميزان 

توليد توافق كردند.
در همين حال خالد الفاتح، وزير نفت عربستان، پس از پايان اين نشست عنوان 
كرد كه تصميم گيرى بر سر اين موضوع به اتفاق آرا انجام شده و همة اعضاى 
اوپك قويا تصميم گرفته اند اين توافق را تا دسامبر 2018 تمديد كنند. او در 
عين حال گفت كه اين انتظار وجود دارد كه در نيمة دوم سال آيندة ميالدى، 

ذخاير انبارهاى نفت تا سطح هدف مطلوب اوپك كاهش بيابد. 
اما يك روز پس از اين كه اوپك و ساير توليدكنندگان مهم نفتى توافق كردند 

كه محدوديت توليد خود را تا پايان 2018 ادامه دهند، قيمت طالى سياه در 
بازارهاى جهانى اوج گرفت و تا حدود 60 دالر در هر بشكه رسيد. تحليل گران 
توافق اوپك را بر اين افزايش قيمت موثر ارزيابى كردند، اما كارشناسان مى گويند 
اين افزايش قيمت تداوم ندارد و حتى ممكن است در سال 2018 كه چند روز 

بيشتر به آغاز آن نمانده، قيمت نفت حتى كاهش پيدا كند.
اما در شرايطى كه اوپك يك سوم از ميزان توليد نفت جهان را در اختيار دارد، 
كارشناسان بر اين باورند كه نقش اين سازمان در يك دهة اخير كم رنگ شده و 
حاال كم رنگ تر از قبل هم هست. تحليل گران معتقدند كه حاال فقط اوپك نيست 
كه تصميمات آن بر بازار نفت تاثير بگذارد و عوامل ديگرى هم در اين موضوع 
دخيل است. البته درحالى كه برخى نگاه خوش بينانه اى نسبت به تداوم نفت 60 
دالرى دارند، بعضى ديگر از كارشناسان معتقدند در بودجة سال آينده حتى بايد 
قيمتى كمتر از 50 دالر براى هر بشكه نفت لحاظ شود، بنابراين دولت بايد در 
هزينه ها دقت بيشترى كند. زيرا تحليل اين گروه از كارشناسان آن است كه بايد 
منتظر سقوط قيمت ها در سال آيندة ميالدى باشيم و حتى ممكن است قيمت 

تمديد محدوديت عرضه نفت چه تاثيراتى بر بازار مى گذارد

سايه روشن هاى بازار نفت 
درسال جديد ميالدى

نفت
الميرا اكرمى
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نفت در سال 2018 ميالدى به كمتر از 40 دالر برسد و درآمدهاى نفتى ايران 
كاهش بيشترى را تجربه كند. 

نقش اوپك در بازار نفت كم رنگ شده است 
در همين رابطه محمود خاقانى، كارشناس نفت و انرژى، در گفت وگو با خبرنگار 
ما در مورد تاثير توافق اوپك بر بازار نفت مى گويد: به نظر من در آينده بازار نفت 
به طور كلى دست خوش برخى از تحوالت خواهد شد و هنوز بايد منتظر بود و ديد 

كه اين بازار در چه مسيرى حركت مى كند. 
خاقانى كه معتقد است از يك دهه قبل، نقش اوپك در بازار نفت كم رنگ شده و 
در حال حاضر اين نقش بسيار كم رنگ تر از گذشته است، تاكيد مى كند كه بايد 

در رابطه با آيندة بازار نفت به اقدامات دولت آمريكا هم توجه كرد.
انرژى  مشاور  كه  مى بينيم  كنيم،  نگاه  آمريكا  دولت  تركيب  به  اگر  او  گفتة  به 
دونالد ترامپ  يكى از صاحبان بسيار ثروتمند شركت شيل اويل است، وزير انرژى 
آمريكا هم يكى از بيليونرهاى نفتى آمريكاست و وزير امور خارجه هم قبال رئيس 
اكسين موبيل بوده كه بزرگ ترين و ثروتمندترين شركت نفتى جهان محسوب 
مى شود. بنابراين ترامپ رئيس جمهور صنايع نظامى و صنعت نفت آمريكاست و 

سياست هاى خارجى او هم در همين راستا در حال شكل گرفتن است. 

قيمت نفت به شكل مصنوعى باال نگه داشته شده 
اين كارشناس با اشاره به سخنرانى رئيس جمهورى آمريكا در ژوئن امسال مى گويد: 
ترامپ در آن سخنرانى عنوان كرد كه سياست جديد انرژى آمريكا تسلط بر بازار 
نفت و انرژى بين المللى است. از سوى ديگر، با توجه به صادرات نفت و گاز طبيعى 
از آمريكا كه به يك ركورد جديد رسيده و هم چنين رقص شمشير ترامپ با شاه 
عربستان، به نظر مى رسد كه آمريكا در حال برنامه ريزى است كه مانع از خروج 

دالر از صحنة اقتصاد بين المللى شود. 
به گفتة خاقانى، از همين روست كه در حال حاضر در بازار نفت، قيمت ها به طور 
مصنوعى و دستكارى شده در سطح بااليى نگه داشته شده و از سويى تالش هايى 

در حال انجام است كه باز هم ايران را از بازار نفت بيرون كنند. 
تحليل ديگر اين كارشناس آن است كه بدهى خارجى بيش از 20 تريليون دالرى 
آمريكا كه بدهى بسيار سنگينى است و هم چنين بحران هايى كه دالر با آن دست 
به گريبان است، موجب شده قيمت نفت به صورت مصنوعى باال نگه داشته شود. 
اين در حالى است كه برخى كشورها درصدد هستند كه دالر را به عنوان يك ارز 
استراتژيك و ذخيره اى حذف كنند، كه شايد مهم ترين آن كشور چين باشد، كه 
اگر به واردات نفت خام اين كشور توجه كنيم، متوجه مى شويم كه چين خيلى 
بى سروصدا در حال تبديل ذخاير دالرى خود به ذخاير نفتى است و اين ها همه 

نگرانى هايى است كه آمريكا دارد.
اما در مورد اين كه آيا توازن در بازار نفت برقرار خواهد شد يا خير، خاقانى معتقد 
است كه  در بازار نفت عرضه به اندازة كافى است و كمبودى وجود ندارد و حتى 
بيشتر از تقاضا در بازار، نفت وجود دارد و شواهد و قراين هم نشان مى دهد كه 

اين وضعيت تداوم خواهد داشت. 

نفت 50 دالرى در بودجه خوش بينانه است 
اما در شرايطى كه برخى تحليل گران، پيش بينى هايى در مورد افزايش قيمت نفت 
در سال آيندة ميالدى و به تبع آن افزايش درآمدهاى نفتى ايران دارند، خاقانى 

معتقد است كه دولت دوازدهم بايد در هزينه ها دقت كند و در بودجة سال 97 هم 
نفت را بشكه اى 50 دالر لحاظ كردن، خيلى خوش بينانه مى تواند باشد. زيرا بايد 
منتظر سقوط قيمت ها در سال آيندة ميالدى باشيم و حتى ممكن است قيمت 
نفت در سال 2018 ميالدى به كمتر از 40 دالر برسد و بنابراين درآمدهاى نفتى 

ايران كاهش بيشترى را تجربه كند.
به گفتة خاقانى از آن جا كه ممكن است كسرى بودجة دولت بيشتر شود، بنابراين 
دولت بايد با مديريت اقتصاد، هزينه هاى خود را پايين بياورد و حتى براى يارانة 

نقدى فكر اساسى بكند.
براى  نفتى  درآمدهاى  كاهش  كه  مى كند  تاكيد  حال  عين  در  كارشناس  اين 
كشورمان يك نعمت است، زيرا بخش عمده اى از رانت خوارى ها و فساد و اختالس 
از محل همين درآمدهاى نفتى بوده و هست و شايد كاهش اين درآمدها راهى 

باشد تا ميزان اين رانت خوارى ها و فسادها كاهش بيابد.  

نمى توان در مورد افزايش قيمت نفت اميدوار بود
تصميم  تاثير  مورد  در  هم  نفت،  بين الملل  امور  كارشناس  قمصرى،  محسن  اما 
از تمديد كردن  اوپك  بر قيمت نفت به خبرنگار ما مى گويد: هدف  اوپك  اخير 
محدوديت عرضه، افزايش قيمت نفت است، و اگر اين تصميم عملياتى شود، با 
توجه به اين كه عرضة نفت محدود خواهد شد، قاعدتا بايد قيمت تثبيت شود و 

كاهش قيمت، رخ ندهد. 
به گفتة قمصرى اگر قيمت هر بشكه نفت كه در حال حاضر 60 دالر است، ثابت 
بماند، درآمدهاى نفتى ايران كاهش نمى يابد، اما در عين حال نمى توان نسبت به 
افزايش قيمت نفت اميدوار بود، زيرا هم چنان خطر افت قيمت وجود دارد و اين 

در حالى است كه تصميم اوپك هم بيشتر مبتنى بر تثبيت قيمت است.
اين كارشناس در مورد اين موضوع كه نوسانات درآمدهاى نفتى ايران چه تاثيرى 
مى تواند بر صنايع مختلف داشته باشد، مى گويد: البته درآمد نفتى ما تقريبا ثابت 
است و از آن جا كه در آيندة نزديك و پيش رو اين درآمد خيلى افزايشى نخواهد 
بود، تاثير آن بر صنايع هم به تصميم گيرى مديران كشور برمى گردد كه بخواهند 
از اين درآمد، براى سرمايه گذارى در زيرساخت ها استفاده كنند، يا طبق معمول 

براى هزينه هاى جارى مورد استفاده قرار دهند. 

تثبيت قيمت در صورت همراهى غيراوپكى ها 
كم رنگ شدن  به  معتقد  خاقانى  محمود  مانند  كارشناسانى  كه  شرايطى  در  اما 
تاثير سازمان اوپك بر بازار نفت هستند، قمصرى تاكيد مى كند كه در حال حاضر 
نمى تواند  سازمان  اين  قاعدتا  و  است  اوپك  اختيار  در  دنيا  نفت  توليد  يك سوم 
نقش قوى و بزرگى مانند گذشته داشته باشد. بنابراين در حد همين يك سوم، 
تالش اين سازمان آن است كه بتوانند قيمت ها را تثبيت كنند. به همين دليل در 
اجالس اخير، اوپك سعى كرد توليدكنندگان اوپكى و غيراوپكى را با هم همراه 
كند، و اگر توليدكنندگان غيراوپكى با اوپك همراه شوند، مى تواند منجر به تثبيت 

قيمت نفت شود.
قمصرى در مورد اين موضوع كه در حال حاضر قيمت نفت به شكل دستكارى شده 
و به صورت مصنوعى باال نگه داشته شده است، مى گويد: اين يك تئورى جديد 
است كه در بازار غير از عرضه و تقاضا، مديريت قيمت هم وجود دارد و بنابراين 
قيمت نفت، قابليت دستكارى هم دارد. ولى در عين حال، نمى توانيم منكر تاثير 

تقاضا هم شويم.
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اقتصاد
نسيم بنايى

يك دهه از بحران بزرگ اقتصادى مى گذرد، 10 سال از روزى كه اقتصاد 
جهان به بستر بيمارى افتاد و حال ناخوشش همة دنيا را در هم پيچيد. 
حاال بعد از گذشت اين 10 سال به نظر مى رسد حال اقتصاد جهان در 
وضعيت  از  مختلف  پيش بينى هاى  و  بررسى ها  شود.  خوب   2018 سال 
روزهاى خوبى  كه  اين طور نشان مى دهد  در سال 2018  اقتصاد جهان 
در راه است. ركود تورمى كم كم از ميان مى رود، دستمزدها باال مى روند 
و اقتصاد در همة نقاط جهان رشد خواهد كرد. بانك داران كه هر كارى 
و  مى روند  فرو  بانك دار  نقش  در  دوباره  مى كردند،  بانك دارى  جز  به 
چيز  همه   كه  حاال  اما  داشت.  خواهد  وجود  اين باره  در  نگرانى اى  كمتر 
خوب پيش مى رود و روزهاى خوبى براى اقتصاد جهان در سال 2018 
ديگرى  ناگهانى  بحران  و  ركود  انتظار  مى توان  آيا  مى شود،  پيش بينى 
براى اقتصاد جهان داشت؟ از اكونوميست گرفته تا بانك جهانى، صندوق 
بين المللى پول و ساير سازمان ها و رسانه ها براى آغاز سال نو ميالدى، 
گوى پيش بينى خود را به ميان آورده اند و آيندة اقتصاد جهان را پيش بينى 
كرده اند. برخى از حال خوب اقتصاد جهان مى گويند و برخى هم با استناد 
به تاريخ، روزهاى تلخى را پيش بينى مى كنند. آن دسته كه حال خوب را 
پيش بينى مى كنند، صرفا به وضعيت اقتصادى فعلى كشورها نگاه مى كنند 
و اين طور نتيجه مى گيرند كه وضعيت كلى خوب خواهد بود. اما آن دسته 
كه تاريخ اقتصاد جهان را مطالعه كرده اند، در انتظار توفانى بزرگ هستند. 
از نگاه آن ها هر هشت تا 10 سال يك مرتبه اقتصاد جهان گرفتار بحران 
سر  پشت  را  بحرانى اش  دورة  جهان  اقتصاد  كه  بارى  آخرين  مى شود. 
زمان  احتماال  محاسبات  همان  طبق  حاال  و  بود   2009 سال  گذاشت، 
آيا واقعا اين چرخه در سال 2018  اما  بحران بعدى فرا رسيده  است. 

كامل خواهد شد؟

خوب ها، خوب تر و بدها، بدتر مى شوند
گزارش هاى  و  بررسى ها  كه  آن طور  نبود؛  بدى  سال   2017

مختلف نيز نشان مى دهد، رشد اقتصادى در سال 2017 رشدى 
رشد  سريع ترين  اين  كنون،  تا   2010 سال  از  بود؛  مالحظه  قابل 

گفتة  به  نبود.  دل چسب  هم  آن قدر  اوضاع  اما  بود.  جهان  اقتصادى 
روى  كه  است  زمانى  جهان  براى  اقتصادى  رشد  بهترين  اقتصاددان ها 

3درصد باشد. با وجود همة خوبى هايى كه در سال 2017 شاهد آن بوديم، 
باز هم بررسى ها نشان مى دهد كه رشد اقتصاد جهانى در سال 2017 حدود 

2,9درصد و درنتيجه زير 3درصد بوده  است. اين 3درصد زمانى متوسط جهانى 
خوب  تقريبا  جهان  اقتصادهاى  همة  حال  كه  مى داد  نشان  و  مى آمد  شمار  به 
است. بر اساس گزارش اكونوميست، رشد اقتصاد جهان در سال 2018 از اين هم 
كمتر خواهد شد و به حدود 2,7درصد خواهد رسيد، اما واقعيتى مهم و جذاب 
در دل اين رقم مخفى شده  است: تمامى اقتصادهاى بزرگ جهان، از اقتصادهاى 

توسعه يافته گرفته تا اقتصادهاى نوظهور، در مسير پيشرفت خواهند بود. يعنى 
هرچند ميانگين جهانى پايين تر از سال 2017 خواهد بود، اما اقتصادهايى كه 
ستون اصلى جهان را تشكيل مى دهند، در مسير پيشرفت خواهند بود و رشد 
خوبى را تجربه خواهند كرد. رشد اقتصاد آمريكا و هم چنين كشورهاى اروپايى 
تقريبا 2درصد خواهد بود، كه اين رقم قابل قبول است. برزيل و روسيه به عنوان 
دو اقتصاد نوظهور بزرگ دنيا كه مدت هاست با چالش هاى بزرگ اقتصادى مواجه 
هستند، بر اساس پيش بينى ها در سال 2018 از دورة ركود اقتصادى خود بيرون 
مى آيند و باالخره بحران را پشت سر مى گذارند. اقتصادهاى مهم آسيايى مانند 
اندونزى و مالزى در سال 2018 رشد 5درصدى را تجربه خواهند كرد. هند هم 
واقعا به رشد اقتصادى 8درصد خواهد رسيد كه در نوع خود جالب توجه است. 
نگران كننده خواهد  نيز وضعيتى ظاهراً  نو  اقتصادى كه هم چنان در سال  تنها 

نگاهى به اقتصاد جهان در سال نو ميالدى

سر اومد زمستون!
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براى رشد  از تالش  اين وجود چشم بادامى ها دست  با  اقتصاد چين است.  داشت، 
اقتصادى برنخواهند داشت و احتماال به رشد 6درصدى در سال نو خواهند رسيد. 

بهار اقتصادى در راه است
حوزة يورو يكى از حوزه هاى شگفتى اقتصاد است. اما اين شگفتى نسبتا مطلوب 
و شيرين خواهد بود. در يك دهة گذشته، كشورهاى حوزة يورو دو دورة ركود و 
بحران را پشت سر گذاشته اند. اما با اين وجود سر خود را باالى آب نگه داشته اند و 
از مهلكه جان سالم به در برده اند. حاال به نظر مى رسد زمستان به سر آمده و بهار در 
راه است. مصرف كنندگان پوياتر شده اند و هيجانات اقتصادى كه مى تواند محركى 
باالترين حد خود در 10 سال گذشته رسيده  است.  اقتصاد باشد، به  بزرگ براى 
نرخ بى كارى در حال كاهش است و احتماال در سال 2018 به حدود 8,5درصد 
نرخ بى كارى در حوزة  تا سال 2013  اين در حالى است كه  سقوط خواهد كرد. 
يورو حدود 12درصد بود. اروپا دقيقا وارد دورة رونق اقتصادى خواهد شد. جمعيت 
جوان مى شود و نيروى كار در اختيار دولت ها قرار مى گيرد؛ سرمايه گذارى دوباره 
رونق مى گيرد و خاطرة تلخ جدايى بريتانيا از اتحادية اروپا (برگزيت) رفته رفته از 
خاطره ها محو مى شود. اروپايى ها سال جديد را نه تنها با اين حس كه بحرانى در كار 

نيست شروع خواهند كرد، بلكه قدم در دورة آرامش و طبيعى بودن مى گذارند. 

يك سال ديگر با ترامپ
به دوره هاى جديدى  قدم  رئيس جمهورى  به عنوان  ترامپ  دونالد  با حضور  آمريكا 
مى گذارد. ترامپ رفته رفته قصد دارد به وعده هاى خود عمل كند. بحث ماليات در 
ميلياردها دالر سرمايه  زيرساختى كه  برنامه هاى  و  پيدا خواهد كرد  ادامه  آمريكا 
به  به صورت جدى  مى رسد  نظر  به  بعيد  اما  شد،  خواهد  آغاز  كم كم  مى خواهد، 
كرد.  خواهد  موارد  اين  در  را  تالشش  ترامپ  به هرحال  اما  دربيايد.  اجرا  مرحلة 
به  3درصد  اقتصادى  رشد  روى  را  كشور  اين  دارد  قصد  آمريكا  رئيس جمهور 
صورت پايدار نگه دارد، اما چنين چيزى تقريبا محال به نظر مى رسد. 
بسيارى از افراد از محيط كار خود رانده شده اند و بسيارى از 
شركت ها ديگر به قدر كفايت سرمايه گذارى نمى كنند. تنها 
بازار كار  چيزى كه در آمريكا هنوز حال خوبى دارد، 

است. دستمزدها كمى افزايش پيدا مى كند، اما تغيير بزرگ اقتصادى ديگرى رخ 
نخواهد داد. 

ظهور دوبارة نوظهورها
گزارش  اساس  بر  اما  مى بينند.  كابوس  كه  است  سالى  چند  نوظهور  اقتصادهاى 
اكونوميست اين اقتصادها نيز در سال نو ميالدى بهترين روزهاى خود را از سال 
و فسادهاى  از رسوايى ها  به قدر كافى  برزيل  تجربه خواهند كرد.  تا كنون   2014
مالى آسيب ديده، روسيه هم به قدر كافى از تحريم هاى غربى ضربه خورده  است. هر 
دو كشور در سال نو ميالدى رشد اقتصادى حدودا 2درصد را تجربه خواهند كرد. 
هرچند اين رشد خيلى هيجان انگيز نيست، اما پيشرفت خوبى نسبت به سقوط هاى 
اخير اقتصاد اين كشورها به شمار مى آيد. نيجريه و آفريقاى جنوبى هم باالخره از 
آفريقايى رشد  آمد و در كنار ديگر كشورهاى  بيرون خواهند  اقتصادى  دل ركود 
اين كشورها در  اقتصادى  را تجربه خواهند كرد. هرچند متوسط رشد  3درصدى 
فاصله سال هاى 2005 تا 2015 حدود 5درصد بوده و اين 3درصد نسبت به گذشته 

رقم بسيار كمى به شمار مى آيد، اما باز هم در مسير پيشرفت خواهد بود. 

سال تلخ چشم بادامى ها
پيچيده اى  داستان هاى  اقتصادى،  رشد  با  رابطه  در  كه  است  كشورى  تنها  چين 
دارد. شى جين پينگ، رئيس جمهورى اين كشور، به دنبال راهى براى از بين بردن 
حباب اقتصادى در اين كشور است. دولت چين تا كنون روى ظرفيت هاى صنعتى 
بردارد.  بهره  نرخ  افزايش  با  رابطه  خود كار كرده  است و سعى دارد قدم هايى در 
برنامة پنج   سالة فعلى در چين تا سال 2020 ادامه پيدا خواهد كرد و قرار است 
رشد اقتصادى اين كشور را به 6,5درصد برساند. اما اين طور كه به نظر مى رسد، در 
سال 2018 به چنين رقمى دست نخواهد يافت. به هرحال در چين شرايط قدرى 
نگران كننده است. بعيد نيست كه همه  چيز خيلى بد پيش برود. حباب اقتصادى 
احتماال نمى تركد و امكان دارد به برخى از كشورها نيز سرايت پيدا كند. به هرحال 
ببينيم  بايد  تا حدودى شرايط را كنترل كند.  بانك ها  با كنترل  دولت سعى دارد 

چشم بادامى ها در سال نو چه خواهند كرد. 

چرخة غم انگيز اقتصاد جهان
همه  چيز كه به نظر خوب مى آيد! پس چرا نگران باشيم؟ وقتى همه  چيز در مسير 
پيشرفت است، چه چيزى منشأ نگرانى مى شود؟ نگرانى از آن جا آغاز مى شود كه 
اقتصاددان ها و تحليل گران اقتصادى به تاريخ نگاه مى كنند. مرورى بر تاريخ سرآغاز 
نگرانى ها مى شود. درواقع آن ها يك چرخة اقتصادى را مى بينند كه اكنون به پايان 
يكى از دوره هاى خود نزديك مى شود. آن طور كه به نظر مى آيد، اقتصاد جهان در 
اين چرخه، هر هشت تا 10 سال يك بار وارد بحران مى شود. آخرين بارى كه اين 
چرخه كامل شد، سال 2009 بود. حاال يك دهه گذشته و به همين خاطر است كه 

برخى انتظار شروع بحران تازه در حال وهواى خوب اقتصاد جهان را دارند. 
*زلزله در بازارهاى جهانى

بحران هاى بزرگ اقتصادى معموال از بانك هاى مركزى شروع مى شود. آن ها دوست 
اين كه  از  غافل  داشته  باشند،  جهان  اقتصاد  دل  در  حركت هايى  سرخود  دارند 
همين حركت ها گاهى ترمز اقتصاد جهان را مى كشد. بانك دارها و سياست گذاران 
اقتصادى، بدون تامل نرخ بهره را دستكارى مى كنند، خيلى سريع و ناگهانى آن 
را افزايش مى دهند و همين امر جرقة بحران را مى زند. براى مثال انتظار مى رود 
فدرال رزرو آمريكا (بانك مركزى آمريكا) در سال 2018 دست كم سه بار نرخ بهره 
را افزايش بدهد... اين بانك در سال 2017 نيز سه مرتبه همين اقدام را كرد. البته 
فدرال وعده داده كه همة حركت هايش حساب شده و باتامل باشد. افزايش نرخ بهره 
در اياالت متحده آمريكا، معناى زيادى براى اقتصاد جهان دارد. اتفاقى كه تنها در 
آمريكا رخ مى دهد، مى تواند دوردست ترين بازارهاى جهان را نيز به لرزه دربياورد. 
حال بايد در انتظار زمان بود؛ آيا يك فوت ناگهانى مى تواند زلزله اى در بازارهاى 
كام  به  دنيا  يا  كند،  خراب  دوباره  را  جهان  اقتصاد  حال  و  بيندازند  راه  به  جهان 

سرمايه داران خواهد بود؟
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گپ
نرگس فرجى

در  حركت  واجبات  از  مجازى  فضاى  در  برندها  حضور  روزها  اين 
تلگرام  و  اينستاگرام  در  را  صفحه اى  آن ها  اكثر  است،  شده  بازار 
اند،  در حركت  اجتماعى  ساير شبكه هاى  به  بى توجه  و  راه اندازى 

روند حركتى چنين برندهايى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اگر براى برندها، شخصيت حقيقى و حقوقى در نظر بگيريد، براى حضورشان 
دستاوردهاى خوبى  بلكه  ندارد،  وجود  مشكلى  نه تنها  اجتماعى  در شبكه هاى 
كه  مى آيد  پيش  زمانى  اين جا،  در  مهم  چالش  داشت.  خواهد  همراه  به  نيز 
فضاى  وارد  مى دهند،  نشان  خود  از  بيرون  در  كه  شخصيتى  همان  با  برندها 
مجازى نمى شوند. چنين روندى مخاطبان برندها را دچار تناقض مى كند، چون 
آن ها با برند دو شخصيتى روبه رو هستند كه در بيرون يك چيز مى گويد و در 
شبكه هاى  تقسيم بندى  عدم  ديگر  مهم  نكتة  ديگر.  چيز  اجتماعى  شبكه هاى 
هر  متفاوت  ماهيت  گرفتن  نظر  در  بدون  برندها  برندهاست.  توسط  اجتماعى 
شبكه وارد آن و شروع به فعاليت مى كنند. براى مثال آن دسته از برندهايى كه 
خدماتشان را به برندهاى ديگر ارائه مى دهند و در اصطالح B2B عمل كنند، 
بهتر است وارد لينكدين شوند. چنين برندهايى به نسبت برندهايى كه با تودة 
مخاطبان سروكار دارند، در لينكدين نتيجة بهترى را به دست خواهند آورد. در 
مقابل برندهايى كه با عامة مردم سروكار دارند، از شبكه هاى ديگر با محتواسازى 

مناسب مى توانند بهره بردارى كنند. 
در  كمى  گفتيد،  اجتماعى  شبكه هاى  در  برندها  هويت  حفظ  از 

اين باره توضيح بفرماييد.
برندها در شبكه هاى اجتماعى مانند شخصيت هايى هستند كه از اين پس بايد 
مستقيم با مخاطبانشان صحبت كنند. چون مخاطبان در شبكه هاى اجتماعى 
به همين منظور وارد چنين فضاهايى مى شوند. اگر برندى توانايى برقرارى اين 
سبك از ارتباط را ندارد، بهتر است با همان روش قبلى خود ادامه دهد. ورود به 
شبكه هاى اجتماعى الزاماتى دارد. برندى كه وارد اين شبكه ها شده، بايد توانايى 
برند  مهم،  مورد  اين  راستاى  در  باشد.  داشته  را  خود  از  شفاف  ارائة چهره اى 
بايد توانايى پاسخ گويى به سواالت مختلف را بدون هيچ جبهه گيرى نيز داشته 
باشد. برندهاى بسيارى بدون در نظر گرفتن اين الزامات در شبكه هاى اجتماعى 
فعاليت مى كنند و همين موضوع براى آن ها نتايج منفى را به بار مى آورد. حركت 
اين گونه برندها باعث ايجاد ترديد آن ها براى حضور در شبكه هاى اجتماعى شده 

با آمادگى در شبكه هاى  بايد به سرعت برطرف شود و برند  است؛ ترديدى كه 
فعاليت  جامعه اى  در  تابه حال  ايرانى  برندهاى  رساند.  هم  به  حضور  اجتماعى 
اين  به  آن ها  بيداد مى كرد.  آن  در  مى كردند كه حضور رسانه هاى تك صدايى 
سبك عمل گرايى عادت كرده اند. چنين برندهايى در حال حاضر پا به عرصه اى 
اين  هستند.  اظهار نظر  به  قادر  نيز  آن ها  روبه روى  مخاطبان  كه  گذاشته اند 
مخاطبان ديگر مقابل برندها قرار گرفته اند و بى پروا نظرشان را ابزار  مى كنند. 
برندهايى كه آمادگى اين فضا را ندارند، مطمئنا بازخوردهاى منفى را دريافت 
نمى آورند.  به دست  آن چه  را كه مى خواهند،  اجتماعى  در شبكه هاى  و  كرده 
برندها بايد ياد بگيرند در شبكه هاى اجتماعى در معرض قضاوت قرار مى گيرند. 
بنابراين اگر برند تحمل شنيدن نظرهاى منفى مخاطبان را ندارد، بهتر است 

وارد شبكه هاى اجتماعى نشود. 
به نظرتان همين عامل باعث شده برندهاى صاحب نام، صفحه هاى 

اجتماعى پرمخاطبى نداشته باشند؟
به جاى  به راحتى  يعنى  دارند،  انتخاب  اجتماعى حق  در شبكه هاى  مخاطبان 
صفحة اجتماعى برند به سراغ صفحه اى مى روند كه محتواى مورد عالقه شان 
را توليد كرده است. درنتيجه مخاطبان به صرف اين كه برند خوش نام و بزرگ 
است، به سراغ صفحة آن نمى روند. مخاطب بايد محتواى مورد عالقه اش را در 
به  دنبال كننده  تعدادى  نامش  از  بتواند  ابتدا  در  شايد  برند  بيابد.  برند  صفحة 
دست بياورد، اما به مرور بايد محتوايى توليد كند كه دنبال كننده را نگه دارد. 
اين صورت  باشد و مخاطب را جذب خود كند. در غير  محتوايى كه دوطرفه 
مخاطب به راحتى صفحة برند را ترك مى كند و به سراغ صفحة ديگرى مى رود. 
آيا برندها براى ورود به شبكه هاى اجتماعى بايد اقدام خاصى انجام 

دهند؟
اين ورود بايد با برنامه ريزى و توليد محتواى مدون باشد. معموال برنامه هايى 
چنين  مى كنند،  معرفى  را  اجتماعى شان  صفحه هاى  خود  سايت هاى  در  كه 
برنامه ريزى كرده اند. در صفحه هاى اجتماعى اين برندها، هم بستگى مشخصى 
پيامشان  دادن  نشان  براى  يكسانى  رنگ  و  طرح  از  آن ها  و  مى شود  ديده 
نبايد  حضور  صرف  به خاطر  فقط  برندها  اساس  اين  بر  مى كنند.  بهره بردارى 
به سراغ شبكه هاى اجتماعى بروند و بايد گام به گام وبا نقشه راه جلو بروند. 
پيام ها  پيش بينى حجم  بايد  برندها  كه  است  اين  ديگر،  مهم  نكتة  هم چنين 

چالش هاى كسب وكاردر شبكه هاى اجتماعى در گفت وگو با دكتر ابراهيم اسكندرى پور

مجازى شدن كافى نيست
فعاليت گستردة شبكه هاى اجتماعى دغدغة تازه اى را براى كسب وكارها 
ايجاد كرده است؛ دغدغه اى كه نياز به برنامه ريزى و توجه دقيق تر دارد. 
اين ابزار باعث تحقق ارتباطى بهتر با مخاطبان كسب وكارها خواهد شد، 
اما انتخاب بهترين شبكة اجتماعى و ايجاد صفحه اى در آن معضلى ا ست 
كه اين روزها برندها با آن دست به گريبان اند. بسيارى از آن ها بى توجه 

به اين موضوع مهم اقدام به راه اندازى صفحه اى كرده و نتايجى منفى 
را به دست مى آورند. براى بررسى بايد و نبايدهاى حضور كسب وكارها 
ابراهيم اسكندرى پور، دكتراى  با  در شبكه هاى اجتماعى گفت وگويى را 
مديريت رسانه و متخصص رسانه هاى اجتماعى، داشته ايم كه در ادامه 

مى خوانيد. 
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و  پاسخ گويى  توانايى  بايد  آن ها  باشند.  داشته  نيز  را  مخاطبان  بازخوردهاى  و 
احيانا" مقابله با اين پيام ها را داشته باشند. براى مثال مدتى يكى از اپراتورها 
با اين چالش روبه رو بود. اين اپراتور هر روز با انبوهى از پيام ها روبه رو بود كه 
تبديل  الينحل  چالشى  به  برند  اين  حضور  نداشت.  را  آن ها  به  پاسخ  توانايى 
شده بود كه به مرور توانست آن ها را حل كند. اپراتور متوجه شد كه يكى از 
بايد  و  است  اجتماعى  صفحه هاى  مشتريانش  با  ارتباط  كانال هاى  راحت ترين 

چاره اى براى آن بينديشد. 
برندها معموال از سنجش اثربخشى آسان تر در شبكه هاى اجتماعى 

صحبت مى كنند، آيا اين موضوع صحت دارد؟ 
برند ذهنيتى است كه مخاطبان نسبت به چيزى دارند. معموال ذهنيت روبه روى 
برند ساخته نمى شود و مخاطب زمانى صحبت از برند مى كند كه حضور فيزيكى 
ندارد. بنابراين برندها نيز براى سنجش اثربخشى رفتارشان بايد به مكانى بروند كه 
خودشان حضور ندارند. آن ها براى اين سنجش بهتر است به شبكه هاى اجتماعى 
و صفحه هايى كه خودشان حضور مستقيم ندارند، سرى بزنند. البته صفحه هاى 
اجتماعى به عنوان يك كانال ارتباطى قابل اتكا هستند، اما برند نمى تواند براى 

سنجش اثربخشى خودش به يك صفحه بسنده كند. 
شركت هاى فعال در حوزة سرمايه گذارى بايد در شبكه هاى اجتماعى 

چگونه عمل كنند؟
چنين شركت هايى به خاطر جامعة هدف گسترده اى كه پوشش مى دهند، بايد در 
شبكه هاى اجتماعى حضور فعالى داشته باشند. در مورد چنين شركت هايى، مهم 

الزامى است. حضور چنين  اجتماعى است، وگرنه حضور آن ها  انتخاب شبكة  
شركت هايى در شبكه هاى اجتماعى به روز و رسمى بودن آن ها را ثابت مى كند. 
محسوب  نيز  مخاطبان  به  احترام  نوعى  شركت هايى  چنين  حضور  طرفى  از 

مى شود. شركت به مخاطبانش مى گويد از هر طريق كه راحت تر است، مى تواند 
با آن ارتباط برقرار كند. البته بديهى است كه بايد شروطى را كه قبال 

از آن ها صحبت شد، براى حضور درست لحاظ كرده باشد. اين 
شركت ها بهتر است در صفحه هاى اجتماعى خودشان مستقيم 
يا در  بوده  فعال  با آن ها  از شركت هايى كه  و  نكنند  صحبت 
حال سرمايه گذارى هستند، بخواهند براى مخاطبان صحبت 
كنند. چنين محتوايى يك طرفه نيست و كسانى كه در توليد 
كمك  آن  شدن  ديده  بهتر  و  بيشتر  به  بوده اند،  سهيم  آن 
مى كنند. مخاطبان مختلفى نيز برحسب عالقه شان به يكى 
از شركت ها به سمت صفحة اجتماعى شركت مادر گرايش 
كردن  درگير  با  برندها  از  يكى  مثال  براى  مى كنند.  پيدا 
برگزار  آموزشى  كارگاه هاى  آن  واسطة  به  كه  مخاطبانى 
مى كند، سعى كرده مخاطبان بسيارى را جذب صفحه هاى 
اجتماعى خود كند، يا اگر استورى هاى كافه بازار را به ياد 
را درك  نظر  مورد  بحث  مى توانيد  به راحتى  باشيد،  داشته 
كنيد. كافه بازار در آن برهة زمانى هر روز استورى هايى را 
از يكى از كاربرانش منتشر مى كرد. كاربر در اين استورى ها 
از صبح تا پايان ساعت كارى ادارى، دربارة فضاى كارى و 
با  بازار  را مى داد. كافه  به مخاطبان توضيحاتى  عملكردش 
برقرار  با مخاطبانش  را  انسانى  ارتباط  اين كار حس خوب 

برند حس همزادپندارى خوبى  اين  با صفحة اجتماعى  نيز  بود. مخاطبان  كرده 
مقابل  و طرف  مى كردند  برقرار  ارتباط  آدم ها  با  آن ها  بودند. چون  كرده  برقرار 
آن ها برندى خشك و بى روح نبود. در اين باره مثال هاى خوب ديگرى از برندهاى 
خارجى وجود دارد، اما اكثر برندهاى ايرانى با سعى و خطا پيش مى روند. گاهى 

به خوبى عمل كرده، اما به يك باره محتوايى بى ربط و مشكل ساز منتشر مى كنند. 
اين عملكرد اثراتى منفى براى آن ها به جا مى گذارد. 

برندهاى بين المللى بايد با يك زبان مشترك با تمامى مشتريانشان 
صحبت كنند؟

چنين برندهايى به طور مرتب با زبان اصلى خود محتواى دائمى توليد مى كنند. 
براى مخاطبان ساير كشورها منتشر مى كنند.  نيز  را  اين ميان محتوايى  اما در 
معموال آن ها صفحه هاى ديگرى را زيرمجموعة صفحة اصلى خود راه اندازى كرده 
و محتواى متناسب با مخاطبان ارائه مى دهند. برندهاى بين المللى در صفحه هاى 
زيرمجموعه به مراتب محتواى كمترى نسبت به صفحة اصلى توليد مى كنند. آن ها 
اكثرا به خاطر اين كه با مخاطبان خارجى ارتباط برقرار كنند، اين شيوه را اجرايى 
آن ها  كنند.  منتشر  اين صفحه ها  از  نيز مى توانند  را  اخبار خود  آن ها  مى كنند. 
انتقال  براى  از رديت (وب گاهى براى جمع آورى اخبار اجتماعى)  اين كار  براى 
اخبارشان استفاده مى كنند. برندها در صفحة اجتماعى راحت تر مى توانند جامعة 
هدف خود را با محتواى توليدى هدايت و انتخاب كنند. در نظر داشته باشيد كه 
هر صفحه، محتواى مخاطبان مختص خود را دارد و برندها بايد برحسب آن ها 
 pinterest) توليد داشته باشند. براى مثال، برندها در شبكة اجتماعى پينترست
بگذارند؛  اشتراك  به  خود  فعاليت  نوع  از  را  جذابى  اينفوگرافى هاى  مى توانند   (
اينفوگرافى هايى كه مخاطبان از طريق آن ها متوجه عملكرد برند شوند. مخاطبان 
با ديدن چنين تصاويرى متوجه مى شوند كه برند براى آن ها زمان صرف كرده و 

اين حس خوبى دارد. 
اين  در  نيز  را  خود  داخلى  كاركنان  بايد  برندها  آيا 

صفحه هاى اجتماعى درگير كنند؟
شبكه هاى  در  خود  از  انسانى ترى  شخصيت  برندها  چقدر  هر 
برقرار  مخاطبان  با  صميمانه ترى  ارتباط  دهند،  بروز  اجتماعى 
ايجاد چنين  به  كاركنان مطمئنا  درنتيجه حضور  كرد.  خواهند 
ارتباطى كمك خواهد كرد. مخاطبان بايد روى ديگرى از برند 
را در شبكه هاى اجتماعى مشاهده كنند؛ رويى كه قبل 

از اين نديده اند.
بايد  برندها  اجتماعى  صفحه هاى  هدايت 

درون سازمانى صورت بگيرد، يا برون سازمانى؟
اين موضوع چالشى است كه هنوز كامل حل نشده 
براين  دارد.  وجود  اين باره  در  مختلفى  نظرهاى  و 
اساس شايد طى مسير بينابينى بهترين راه كار باشد، 
از يك مشاور بيرونى  يعنى عالوه بر درون سازمان 
را برعهده  برند  تبليغات  بازاريابى و  كه فعاليت هاى 
دارد، استفاده شود. مطمئنا وقتى از فرهنگ درون 
سازمان بخواهيد به مخاطبان بگوييد، بهترين گزينه 

كاركنان درونى هستند. 
ميان  بايد  برندها  بگويم  بايد  پايانى  نكتة  به عنوان 
قائل  تفكيك  اجتماعى  و شبكه هاى  مجازى  فضاى 
باشند، چون هر كدام از اين فضاها شرايط خود را 
دارند. صحبت هاى گفته شده در اين گفت وگو بيشتر 
مرتبط به شبكه هاى اجتماعى است و برندها براى 
حضور در فضاى مجازى بايد مسير ديگرى را در پيش بگيرند. درمجموع برندها 
بهتر است فضاى مجازى و وب سايت خود را به واحد توليد محتوا و شبكه هاى 
اجتماعى را به واحد ماركتينگ و امور مشتريان به خاطر نوع ارتباط نزديك تر با 

مخاطبان بسپارند. 

خطا  و  سعى  با  ايرانى  برندهاى  اكثر 
عمل  به خوبى  گاهى  مى روند.  پيش 
بى ربط  محتوايى  يك باره  به  اما  كرده، 

اين  مى كنند.  منتشر  مشكل ساز  و 
به  آن ها  براى  منفى  اثراتى  عملكرد 

مى گذارد جا 
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مديريت
آبتين ايزدى

كارشناس كسب وكار

تشويق كارمندان به افزايش تعامل دوستانه و كارى با يكديگر
فردى  بين  روابط  در  تسهيل  فوربس،  مجلة  انجام شدة  تحقيقات  اساس  بر 
 2018 سال  در  بين المللى  برندهاى  توجه  مورد  روندهاى  از  يكى  كارمندان 
خواهد بود. ازجمله اقداماتى كه برخى از برندهاى بين المللى در اين راستا انجام 
داده اند، متوقف كردن برنامه هاى دوركارى برند IBM بود. در اين شركت هزاران 
نفر از كارمندان به صورت دوركارى فعاليت هاى سازمان را پيش مى بردند، اما 
در راستاى بهبود فعاليت هاى سازمانى و ايجاد روابط بين فردى در كارمندان، 
در  افراد  اين  فيزيكى  حضور  به  نياز  و  بازگشتند  سازمان  به  افراد  اين  تمامى 
سازمان احساس مى شد. به عنوان نمونه هاى ديگر، شركت اپل در راستاى بهبود 
روابط كارمندان با يكديگر، تسهيالتى را براى به اشتراك گذارى ايده هاى مختلف 
كارمندان با يكديگر در نظر گرفته است، يا گوگل كافه اى در داخل سازمان جهت 
درحقيقت  است.  كرده  راه اندازى  و  طراحى  كارمندان  فردى  بين  روابط  بهبود 
محيط  در  كارمندان  وقتى  كه  شده اند  متوجه  بين المللى  برندهاى  اين  تمامى 
اثربخش  ارتباطات  برقرارى  باشند، خالقيت و  با يكديگر تعامل داشته  فيزيكى 

منجر به دست يافتن سازمان به نتايج مثبتى خواهد شد. 

بر اساس مطالعاتى كه در اين زمينه انجام شده است، در زمانى كه كارمندان در 
حال مكالمه با يكديگر هستند، 20 درصد عملكرد كارمندان بهبود پيدا خواهد كرد. 
از طرفى 72 درصد از كارمندان هنگامى كه بهترين دوست خود را در فعاليت هاى 
كارى در كنار خود داشته باشند، رضايت بيشترى دارند. بر اساس مطالعات ديگرى 
نوين  فناورى هاى  طريق  از  ارتباطات  برقرارى  و  دوركارى  هرگز  زمينه،  اين  در 
نمى تواند جايگزين مناسب مكالمات چهره به چهره باشد. به عنوان نمونه طبق اين 
تحقيقات يك گفت وگوى چهره به چهره معادل 34 اى ميل اثربخش خواهد بود. با 
توجه به اين موضوع، توصيه مى شود هر يك از سازمان هاى ايرانى بر اساس شرايط 
كسب وكارى كه دارند، اقدام به بهبود فضاى تعاملى بين كارمندان كنند. تحقق اين 
موضوع مى تواند از طريق برقرارى جلسات آموزشى، ايده پردازى، رويدادهاى داخلى، 

مهمانى ها و جشن هاى داخل سازمانى و.... انجام شود.

توجه به يادگيرى
طبق مطالعات انجام شده توسط مجلة فوربس، توجه به افزايش يادگيرى كارمندان 
و اتخاذ برنامه هاى مناسب آموزشى يكى از روندهاى داراى اهميت در سال 2018 

نگاهى به مهم ترين روندهاى كارى 
پيش روى سازمان هاى تجارى در 
سال 2018

سال تعامل 
بين فردى 
ميان 
كارمندان

تغييراتى  دست خوش  روزه  هر  امروزى  مخاطبان  زندگى  سبك  آرايش 
قرار مى گيرد. اگرچه هنگامى كه در دل اين تغييرات باشيد، لمس تغييرات 
براى شما ناملموس خواهد بود، اما با نگاهى به چند سال گذشته به خوبى 
تغييرات در سبك زندگى هر يك از شهروندان جامعه هويدا خواهد شد. 
امروزى، هم گام  زندگى مخاطبان  در سبك  تغييرات  اين  نتايج  از  يكى 
شدن برندهاى تجارى با بازارهاى مختلف جهت عقب نماندن از قافلة 
تجارى  پيوسته، سازمان هاى  به روزرسانى  راستاى  در  و  است  تغييرات 

استراتژيك شده اند،  تغييراتى  دچار  كه  كارى  روندهاى  به  بايد  همواره 
توجه ويژه اى داشته باشند تا از اين طريق بتوانند هر روزه فعاليت هاى 
كارى سازمان را بهبود ببخشند. با توجه به اين موضوع كه كمتر از يك ماه 
ميالدى به سال 2018 مانده است، صاحب نظران برجسته در حوزه هاى 
مختلف كسب وكارى با استفاده از انجام تحقيقات و مطالعات مربوطه به 
پيش بينى هاى متفاوتى از روندهاى كارى مورد توجه برندهاى بين المللى 

پرداخته اند. در ادامه به برخى از اين روندهاى مهم اشاره خواهد شد. 
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خواهد بود. جداى اين كه برنامه هاى آموزشى تحت قالب دوره هاى داخل سازمانى مى تواند افزايش تعامل را در 
بين كارمندان ايجاد كند، اين برنامه هاى آموزشى مى تواند در فرايند هاى داخل سازمانى بهبود حاصل كند. اين 
واقعيت وجود دارد كه در حال حاضر پيشرفت فناورى هاى نوين و تاثير آن ها در فرايندهاى داخل سازمانى تا 
اندازه اى زياد است كه تمامى كارمندان و حتى مديران سازمان دائما نياز به برنامه هاى آموزشى دارند. نكته اى 
كه بسيار داراى اهميت است، توجه برنامه هاى آموزشى به مهارت محور بودن اين برنامه هاست. درواقع هدف 
از توجه به برنامه هاى آموزشى بايد افزايش مهارت در كارمندان سازمان باشد. اين موضوع مى تواند با برگزارى 

كارگاه هاى آموزشى، حضور در رويدادهاى مرتبط با فعاليت هر واحد سازمانى و... محقق شود.

اولويت در سالمت مالى و روانى
مطالعات انجام شده نشان مى دهد كه به صورت متوسط تقريبا نيمى از كارمندان سازمان هاى تجارى نگران 
مسائل مالى هستند و اين موضوع باعث مى شود ساالنه به طور متوسط شش روز كارى مفيد خود را از دست 
دهند. قطعا مسائل مالى و نگرانى هاى موجود در اين حوزه مى تواند بر كاهش رضايت كارمندان سازمان 
نيز تاثير بگذارد. در حال حاضر گزارش هاى متعددى از ميزان حقوق و دستمزد هر ساله منتشر مى شود 
و سازمان هاى داخلى مى توانند با اتكا به اين گزارشات كه رنج متوسط حقوق دريافتى كارمندان را هويدا 
ساخته است، يكسان سازى در عرصة حقوق و دستمزد داشته باشند و در تالش باشند تا رضايت كارمندان 
سازمان را افزايش دهند. از طرفى بهداشت روان نيز از موضوعات بسيار داراى اهميت است كه سازمان هاى 
از طريق تست ها  باشند و جهت ورود كارمندان جديد مى توانند  بايد به آن توجه ويژه اى داشته  تجارى 
و آزمايش هاى مختلف به سالمت روان كارمندان پى ببرند. به عنوان نمونه برخى از حاالت رفتارى مانند 
افسردگى، اضطراب، دو قطبى و... مى تواند بسيار در انجام فعاليت هاى كارى سازمان مشكل ايجاد كند. طبق 
مطالعات انجام شده در اين حوزه، افسردگى كارمندان مى تواند حداقل پنج روز كارى مفيد را از بين ببرد و 

11,5 روز كاهش بهره ورى را براى سازمان به همراه داشته باشد.

در عصر حاضر، هر كس مشترى است
در گذشته مشترى به خريدارانى گفته مى شد كه از سازمان محصوالتى را خريدارى مى كردند، اما در حال 

حاضر حوزة توجه به مشتريان تا اندازه اى گسترده شده 
به عنوان  نيز  سازمان  داخل  كارمندان  حتى  كه  است 
واحد  و  مى شوند  محسوب  سازمان  داخلى  مشتريان 
منابع انسانى اين سازمان ها در تالش است تا با اتخاذ 
را  وفادارى  و  رضايت  افزايش  مناسبى  استراتژى هاى 
از  يكى  كند.  ايجاد  سازمان  داخلى  مشتريان  براى 
نيز  اهميت كه در چند سال گذشته  داراى  روندهاى 
قرار  بين المللى  معتبر  برندهاى  از  برخى  توجه  مورد 
گرفته است، خلق تجربة منحصربه فرد براى مشتريان 
داخلى و بيرونى سازمان است. درحقيقت سازمان هاى 
نيز  سازمان  داخل  در  تا  هستند  تالش  در  تجارى 
از  ايجاد كنند و براى هر يك  حس مثبت و وفادارى 
مشتريان داخلى سازمان تجربه اى را ايجاد كنند كه اين 
كارمندان نتوانند چنين تجربه اى را در ديگر سازمان ها 
كسب كنند. ذكر اين نكته بسيار داراى اهميت است 
كه در حال حاضر مشتريان داخلى سازمان تمايل دارند 

جزئى از برند باشند.

رويكردهاى نوين در جذب كارمندان
 47  ،Forrester توسط  انجام شده  مطالعات  طبق 
اين  بر  بين المللى  تجارى  برندهاى  مديران  از  درصد 
باورند تا سال 2020 بيش از نيمى از فروش سازمان ها 
درحقيقت  مى گيرد.  قرار  ديجيتال  فضاى  تاثير  تحت 
طبق اين مطالعات، تاثير فضاى ديجيتال بر سازمان ها 
باعث تغيير در خرده فروشى، حمل ونقل، آموزش، منابع 
انسانى و... خواهد شد. در حال حاضر جذب كارمندان 
متخصص در سازمان به سختى صورت مى پذيرد و در 
بازار ايران نيز بيشتر سازمان هاى تجارى به روش هاى 
سنتى اقدام به جذب كارمندان مى كنند. اين در حالى 
دست خوش  حوزه  اين  در  جهانى  روندهاى  كه  است 
برندهاى  حاضر  حال  در  است.  گرفته  قرار  تغييراتى 
مانند  سازمان  ارتباطى  كانال هاى  طريق  از  تجارى 
و...  داخلى  مجالت  اجتماعى،  شبكه هاى  وب سايت، 
نمونه  به عنوان  مى كنند.  كار  نيروى  جذب  به  اقدام 
برندهاى تجارى در وب سايت خود فضايى براى ارسال 
شبكة  در  يا  گرفته اند،  نظر  در  كار  متقاضيان  رزومة 
كارى  رزومه هاى  جست وجوى  با  لينكدين  اجتماعى 
مختلف، نيروهاى متخصص مورد نياز سازمان را جذب 
جذب  حوزة  در  جديد  رويكردهاى  از  يكى  مى كنند. 
نيروى كار، اين موضوع است كه به جاى آگهى دادن 
كار،  متقاضيان  از سوى  رزومه  دريافت  و  رسانه ها  در 
داراى  پلتفرم هاى مختلفى كه  در  انسانى  منابع  واحد 
رزومة كارى متقاضيان كار هستند، به دنبال نيروى كار 
مدنظرشان مى گردند تا از اين طريق بتوانند نيروى كار 

مناسبى را براى فعاليت هاى سازمان انتخاب كنند.
در پايان ذكر اين نكته بسيار داراى اهميت است كه 
مواردى كه پيش تر مطرح شد، تنها بخشى از تغييرات 
زمينة  در  مخصوصا  تجارى  سازمان هاى  روى  پيش 
منابع انسانى خواهد بود، و در ديگر بخش هاى سازمان 
سازمانى  كارى  روندهاى  اين  به  ويژه  توجه  به  نياز 
وجود دارد، تا اين سازمان ها بتوانند به صورت اثر بخش 

فعاليت هاى جارى خود را پيش ببرند.
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اقتصاد
گردآورنده: سميه رحيم پور

كارمند بانك صادرات ايران

سير تحول پول از پول كااليى شروع شده و با گذر از پول هاى با پشتوانة 
تمام و هم چنين پول هاى fractional، به at money� رسيده است 
كه در حالت اخير كشورها به هر ميزان كه بخواهند، پول ايجاد مى كنند. 
بدين ترتيب كه دولت ها با ايجاد بدهى به خلق پول مى پردازند. امروزه 
پديدة خلق پول در بوتة انتقاد قرار دارد. فلذا اگر پولى جديد وارد عرصه 
مى تواند  گيرد،  صورت  خاصى  ترتيبات  با  پول  خلق  آن  در  كه  گردد 
به عنوان راه حلى مناسب مورد بررسى قرار گيرد. ازجمله اين پول هاى 
سرآمد  و   ،(Crypto-Currency) رمزنگارى شده  پول هاى  جديد، 
همة آن ها بيت كوين است. بيت كوين يك شبكة توافقى است كه يك 
سيستم پرداخت جديد و يك نوع پول كامال ديجيتال را به وجود آورده 
است. اين اولين شبكة پرداخت نقطه به نقطة تمركززدايى شده است كه 

بيت كوين؛ تجربه اى تازه 
درخلق پول



19شماره 46 -  دى 96 19شماره 46 -  دى 96

توسط كاربرانش بدون هيچ گونه اختيار مركزى يا واسطه اى، نيرومند شده است. 
از نقطه نظر يك كاربر، بيت كوين بسيار شبيه پول نقد اينترنتى است. 

بيت كوين اولين پياده سازى يك مفهوم به نام «ارز سرى» است كه اولين بار در 
سال 1998 توسط ِوى داى در فهرست اى ميل سايفرپانك ها، توصيف شده بود 
و بيان مى كرد كه اين مفهوم، نوع جديدى از پول است كه براى كنترل توليد 
و تراكنش هاى روى آن، به جاى يك مرجع مركزى، از رمزنگارى استفاده شده 
است. مشخصات اولين بيت كوين و اثبات مفهوم در سال 2009 توسط ساتوشى 
بدون  گرديد. ساتوشى  منتشر  رمزنگارى شده  اى ميل  فهرست  در يك  ناكاموتو 
آن كه چيز زيادى از خودش فاش سازد، پروژه را به اواخر سال 2010 موكول 
فساد  و  دولت ها  توسط  پشتيبانى شده  ارزهاى  شكست  مقاله اى،  طى  او  كرد. 
سيستم بانك دارى زمان بحران مالى 2008 را از انگيزه هاى ايجاد ارز جديد نام 
برد. از آن موقع اين جامعه به طور نمايى با توسعه دهندگان بسيارى كه روى بيت 

كوين كار مى كنند، رشد كرده است.
استخراج  دارد؛  وجود  كوين  بيت  به  دسترسى  براى  شيوه  سه  كلى  به طور 
(mining)، جمع آورى قطره اى و خريد از صرافى هاى آن الين بيت كوين. حتى 
در  كه  دارد  وجود  كوين  بيت  براى  خودپرداز  دستگاه هاى  كشورها،  برخى  در 

بيشتر آن ها، تنها خروجى بيت كوين هستند.
فرايندى  در  كوين ها  بيت  استخراج،  شيوة  در 
رقابتى و تمركززدايى شده كه «استخراج» نام 
دارد، توليد مى شوند. اين فرايند مستلزم آن 
است كه افراد از شبكه براى خدمات خود، 
استخراج كنندگان  كنند.  دريافت  جايزه 
بيت كوين تراكنش ها را پردازش كرده 
و با استفاده از سخت افزار تخصصى، 
آن  درعوض  و  كرده  ايمن  را  شبكه 
جمع آورى  جديد  كوين هاى  بيت 
توليد  نرخ  حاضر  درحال  مى كنند. 
دقيقه   10 هر  در  عدد   12,5 كوين  بيت 
است و هر چهار سال يك بار اين عدد نصف مى شود و تا سال 2140 كل بيت 
كوين هاى  بيت  تعداد  آن،  از  بعد  شد.  خواهند  استخراج  باقى مانده  كوين هاى 
كه  مى شود  مشخص  رياضى  سادة  محاسبة  يك  با  مى ماند.  ثابت  چرخش  در 
كوين  بيت  ميليون   21 از  بيش  به  شبكه  كوين هاى  بيت  كل  مجموع  هرگز 
نمى رسد. به اين ترتيب، استخراج بيت كوين يك كسب وكار رقابتى خواهد شد. 
اگر استخراج كنندگان بيشترى به شبكه بپيوندند، سودآورى مرتبا دشوار خواهد 
استخراج  براى كاهش هزينه هاى  بازده  دنبال  به  بايد  استخراج كنندگان  و  شد 
باشند. هيچ مرجع مركزى يا توسعه دهنده اى اختيار آن را ندارد تا سيستم را 

براى افزايش سود، كنترل يا دستكارى كند.
تراكنش ها،  پردازش  براى  محاسبه  توان  صرف  فرايند  استخراج، 
ايمن سازى شبكه و هم زمان نگه داشتن همه با هم در سيستم 
بايد  شوند،  پذيرفته  آن كه  براى  جديد  تراكنش هاى  است. 
در بالكى همراه با سند رياضى انجام كار قرار گيرند. اين 
مدرك ها را به سختى مى توان توليد كرد، چون هيچ راهى 
در  محاسبه  بار  ميلياردها  مگر  نيست،  آن ها  توليد  براى 
ثانيه. استخراج كنندگان بايد اين محاسبات را انجام دهند تا 
سرانجام شبكه، بالك هاى آن ها را بپذيرد و به آن ها پاداش 
دهد. هر چه تعداد استخراج كنندگان بيشتر شود، شبكه يافتن 
بالك هاى مجاز را به طور خودكار دشوارتر مى كند تا مطمئن 
شود زمان متوسط براى يافتن يك بالك، همان 10 دقيقه باقى 
خواهد ماند. درنتيجه، استخراج يك كار بسيار رقابتى است كه 
بر آن چه درون زنجيرة  هيچ استخراج كننده اى نمى تواند كنترلى 
بالك است، داشته باشد. براى تحميل ترتيب زمانى بر زنجيرة بالك، 
سند انجام كار طورى طراحى مى شود كه به بالك قبلى وابسته باشد. 
دشوار  نمايى  به طور  قبلى  تراكنش هاى  دادن  برگشت  دليل  همين  به 

آن،  دنبالة  بالك هاى  تمامى  روى  كار  انجام  سند  است  الزم  چراكه  مى شود، 
دوباره محاسبه گردند.

 استخراج بيت كوين به گونه اى طراحى شده كه در طول زمان بهينه تر شده 
و  انرژى كمترى مصرف مى كنند  استفاده كند كه  را  و سخت افزارهاى خاصى 
استخراج  كه  زمان  هر  گردد.  متناسب  تقاضا  با  به تدريج  استخراج  هزينه هاى 
بعضى  باشد،  داشته  كمترى  سودآورى  نيز  و  شده  رقابتى  كمتر  كوين  بيت 
آن  تمام  اين،  بر  افزون  كشيد.  خواهند  فعاليت  از  دست  استخراج كنندگان  از 
انرژى كه صرف استخراج مى شود، در پايان به گرما تبديل خواهد شد و بيشتر 
استخراج كنندگانى كه سود مى كنند، از اين گرما استفادة خوبى خواهند كرد. 
كه عمال هيچ گونه  است  بهينه سازى شده، شبكه اى  آن  كارايى  كه  يك شبكه 
انرژى اضافى مصرف نمى كند. هر چند كه اين يك ايده آل است، اقتصاد استخراج 

به گونه اى است كه هر استخراج كننده اى تالش مى كند به آن دست يابد.
بيت كوين مانند ساير پول ها و ارزهاى رايج داراى مزايا و معايبى است. مزاياى 
و  باال  امنيت  اندك،  بسيار  پرداخت وجه، كارمزد هاى  آزادى  بيت كوين شامل 
ميزان  شامل  بيت كوين  معايب  سو،  ديگر  از  است.  بودن  بى طرف  و  شفافيت 

مقبوليت پايين، ارزش كلى پايين و آيندة نامشخص آن است.
اصرار  دارايى  به عنوان  كوين  بيت  پذيرش  بر  مالياتى  مقام هاى  موارد  اغلب  در 
دارند تا بتوان از آن ماليات گرفت. مى توان سه دليل براى اين كه بيت كوين و 

دركل ارزهاى رمزنگارى شده دارايى هستند و نه پول، ارائه كرد:
به عنوان  آن  از  نمى توان  كه  است  اين  بيان گر  كوين  بيت  قيمت  باالى  نوسان 

وسيله اى براى ذخيرة ارزش استفاده كرد.
وسيله اى مناسب براى مبادالت نيست، زيرا تعداد كمى از تجار از آن استفاده 

مى كنند.
هم چنين به دليل قيمت باال نمى تواند به عنوان واحدى از حساب مورد استفاده 

قرار گيرد.
از  اشاره كرد. عدم استفاده زياد  به مواردى  باال، مى توان  انتقادات  به  در پاسخ 
باشد، كه  آن  با  افراد  آشنايى  و عدم  بودن  به علت جديد  بيت كوين مى تواند 
با واحدهاى  اين مورد رفع مى گردد. هم چنين بيت كوين ها مى توانند  به مرور 
كوچك تر از يك بيت كوين، مثال بيت، شمارش شوند. اگر در آينده با كوچك تر 
شدن اندازة متوسط تراكنش، نيازى احساس شود، بيت كوين ها مى توانند تا 8 
رقم اعشار (0,00000001 بيت كوين) و به طور بالقوه حتى واحدهاى كوچك تر، 

تقسيم گردند.
با توجه به اين كه در اين سيستم بانك مركزى وجود ندارد، خلق پول محدوديت 
مكانيسمى  با  پول  و هم چنين خلق  كوين)  بيت  ميليون  (محدوديت 21  دارد 
تئوريك  لحاظ  از  بيت كوين  به سختى صورت مى گيرد،  و  hash ها  از  پيچيده 

مى تواند به عنوان يك پول محسوب شود، اما با ايرادات فوق روبه روست.
در بيشتر محاكم قضايى، از نظر قانون، بيت كوين غيرقانونى نيست. اما بعضى 
ارزهاى خارجى را  از دستگاه هاى قضايى (مانند كشورهاى آرژانتين و روسيه) 
(مانند  قضايى  دستگاه هاى  از  ديگر  بعضى  كرده اند.  ممنوع  يا  محدود  به شدت 
مثال  موجوديت هاى خاص،  بعضى  براى  گواهى نامه  است صدور  ممكن  تايلند) 
صرافى هاى بيت كوينى را محدود كرده باشند. بر اساس اطالعات موجود برخى 
كشورها نظير بوليوى، اكوادر و ايسلند به كارگيرى بيت كوين را ممنوع كرده اند. 
در تايوان، هند، اندونزى، اردن و لبنان هم استفاده از بيت كوين محدود شده 
گام هايى  برداشتن  در حال  قضايى مختلف  در دستگاه هاى  قانون گذاران  است. 
هستند تا براى افراد و كسب وكارها، قوانينى براى پيوند اين تكنولوژى جديد با 

يك سيستم مالى رسمى و تنظيم شده، وضع كنند. 

منابع:
Bitcoin.org
Forbes.com

Coinmarketcap.com
Coindesk.com
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اقتصاد

سهراب اكبرى

بيت كوين واحد پول ديجيتال جديد است كه تهديد اصلى واحدهاى پول 
رسمى كشورهاى جهان محسوب مى شود. درست است كه هر كشورى 
اما  استفاده مى كنند،  يورو  از  اروپايى  اكثر كشورهاى  و  دارد  را  ارز خود 
ارز غيررسمى است و ماهيت وجودى  بيت كوين كه  نام  به  ارزى  واحد 
به  افراد  از  بسيارى  و  وارد عمليات حسابدارى شده  ندارد، مدتى است 
جاى ارز رسمى از آن بهره مى برند. كشورهاى مختلف جهان اعتقاد دارند 
بيت كوين مى تواند براى واحدهاى پول دنيا خطرآفرين باشد، به همين 
دليل بانك مركزى كشورهاى بزرگ با آن مقابله كردند، اما برخى ديگر 
آغوششان را به اين ارز غيررسمى باز كردند و خواستار رواج بيشتر اين 
واحد ارزى غيررسمى هستند. در طول چند سال گذشته بيت كوين توانست 
حسابى جاى پاى خود را در كشورهاى مختلف محكم كند، به طورى كه در 
طول دو سال گذشته و از زمانى كه مفاهيم جديدى همچون بالك چين و 
پول مجازى از يك سو و توسعه فناورى اينترنت اشيا، هوشمندسازى و 
ميكرو شبكه ها از سوى ديگر، ظهور كردند، استارت آپ ها و شركت هاى 

متعدد در دنيا مدل هاى نوآورانه اى براى تجارت انرژى ابداع كرده اند كه 
جايى  تا  موضوع  اين  كند.  ايجاد  انرژى  بازار  در  بزرگى  تحول  مى تواند 
 AM  ،gogreensolar ازجمله  شركت هايى  هم اكنون  كه  رفت  پيش 
Spendabit كيت كامل پنل خورشيدى را با قبول بيت كوين  Solar و 
حد  از  بيش  توليد  مشكل  به عالوه  مى فروشند.  پرداخت  روش  به عنوان 
نياز انرژى هاى تجديدپذير در خانه ها به وسيلة بالك چين (كه اغلب با 
بيت كوين شناخته مى شود) حل مى شود. در اين راستا، يك استارت آپ 
منطقه اى  بازار  اولين  راه اندازى  از   2016 دسامبر  اول  در  استراليايى 
تجارت برق بر پاية بالك چين در استراليا خبر داد. اين بازار، فروش مازاد 
 Transactive انرژى تجديدپذير توليدشده را آسان تر مى كند. شركت
اندازه گيرى  را در لحظه  انرژى محلى  توليد و مصرف  آمريكا،  Grid در 
مى كند. اين اطالعات به كاربران اجازه مى دهد تا آزادانه در اين پلتفرم به 
تجارت انرژى بپردازند. اين پروژه كه در بروكلين نيويورك عملياتى شده، 

توجه شركت زيمنس را به خود جلب كرده است.

خوب، بد، زشت «بيت كوين»

غيررسمى، اما  پركاربرد
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بيت كوين چيست؟
كوين  بيت  كه  بگوييم  بايد  بپردازيم،  كوين  بيت  واقعى  معنى  به  بخواهيم  اگر 
يك شبكه و ارز پرداخت جديد است. تراكنش هاى اين شبكه به صورت همتا به 
همتا و بدون نياز به واسطه ها انجام مى شوند. اين بدان معناست كه ما براى انجام 
تراكنش ها نياز به نهاد هاى متمركز مانند بانك يا موسسات ديگر نداريم. تفاوت 
اصلى بيت كوين با ارزهاى سنتى غيرمتمركز بودن آن است و روى يك پايگاه 
دادة غيرمتمركز به اسم بالك چين فعاليت مى كند. پرسشى كه كاربران بيت 
كوين دارند، اين است كه چطور مى توان از پتانسيل نهفتة پول جديدى كه دنيا را 
تحت تاثير قرار داده، براى اصالح نظام مالى جهان بهره گرفت، يا حتى جايگزين 
ارزهاى رسمى كرد. براى دريافت پاسخ اين سوال ادامة اين گزارش «وخارزم» را 

بخوانيد. 
زمانى كه پول رسمى رايج يك كشور رواج دارد، بانك مركزى آن كشور با تحت 
اساس  بر  و  كرده  كنترل  را  اقتصادى  بحران هاى  پول  عرضة  دادن  قرار  كنترل 
تقاضا و اهداف اقتصادى تعريف شده گام بر مى دارد. اگر تقاضاى پول بيش از توان 
درآمدى دولت باشد، بانك مركزى اقدام به چاپ پول مى كند و در اين شرايط 
قطعا تورم در اقتصاد حاكم خواهد شد. اما بيت كوين به دليل اين كه مجازى است، 
پولى در جامعه توزيع نمى كند و در شرايطى ممكن است تقاضا به بيشترين حد 
خود برسد، اما در تورم جامعه تاثير نمى گذارد. دليل اين امر هم اين است كه هيچ 
نهاد كنترلى و دستورى مركزى ندارد و هيچ كس نمى تواند تصميم بگيرد عرضة 

پول را افزايش دهد.
در مورد محبوبيت اين واحد پولى نمى توان ايدة شگرف آن را ناديده گرفت، اما بايد 
توجه داشت كه ممكن است واحدهاى پولى رسمى دنيا را به خطر بيندازد. از سوى 
ديگر، مهم ترين موضوعى كه ذهن كاربران را درگير مى كند، امنيت تراكنش هاى 
انجام شده در بيت كوين است و شايد همين امر هم موجب شده اين واحد پول 
در  كوين  بيت  گرچه  است.  نشده  همه گير  غيررسمى 
اساس نامة خود تعريف كرده كه بايد به تمايل طرف هاى 
ديگر در قبول بيت كوين به عنوان شيوة پرداخت اعتماد 
كنيم، به موسسات خارج از حيطة كنترل قانون اعتماد 
كنيم و اطالعات حساب هاى بانكى مان را در اختيارشان 
بگذاريم تا بيت كوين بخريم، به يك شبكة تك به تك 
رمزگذارى شده كامپيوترى كه بيشتر كاربران بيت كوين 
از آن سر درنمى آورند، اعتماد كنيم، اعتماد كنيم كه 
تا  نگيرد،  را  كوين  بيت  جاى  برتر  ديجيتال  پول  يك 
بيت كوين هاى ما بى ارزش شوند، اعتماد كنيم كه بنياد 
بيت كوين يا ديگر مشتركين حاضر در شبكه، مجموعة 
بيت  ارزش  نكنند، كه  ايجاد  بيت كوين ها  از  بيشترى 
كوين هاى اوليه سقوط كند، اعتماد كنيم كه دولت ها 
مداخله نخواهند كرد و بيت كوين را بى ارزش نخواهند 
براى  كوين  بيت  بازارهاى  كه  كنيم  اعتماد  ساخت، 
هميشه در دسترس خواهند بود تا قيمت ها را به پول 
بيت  كه  كنيم  اعتماد  و  بگذارند  اختيارمان  در  واقعى 
كه  زيرا  شده اند،  ذخيره  امن  جايى  در  كوين هايمان 
همين بى نام بودن و غيرقابل برگشت بودن اين واحد 
پولى آن را شديدا در برابر دزدى آسيب پذير مى سازد؛ 
دزدى هايى كه تاكنون كم نبوده اند. در مواجهه با بيت 
بگيريم،  قرار  يا مخالف،  كوين در هر جبهه اى، هوادار 
از  اين پول ديجيتال دروازه اى  انكار كرد كه  نمى توان 
امكانات و فرصت ها را به روى نظام مالى جهان گشوده 
است و در آينده با توسعة فناورى هاى كنونى و معرفى 
ابداعات نو مى توان انتظار داشت كه مشكالت پول سنتى 

آرام آرام حل شود، يا به كل پول متعارف برچيده شود. با تمام اين اوصاف، باز هم 
همة اين عوامل دليل محكمى براى استفاده از بيت كوين نيست و باعث نشده تا 

عموم مردم جهان از آن بهره ببرند. 

فرصت ها و تهديدها
قطعا در حوزه هاى مختلف اقتصادى ظرفيت هاى گوناگونى براى كنترل ساختار 
درونى كشورها و هم چنين ايجاد تعامل تجارى با كشورهاى مختلف وجود دارد 
كه الكترونيكى شدن تجارت يكى از اين موارد محسوب مى شود. شايد روزى كه 
فروشگاه هاى مجازى تشكيل شد، كسى اعتماد نمى كرد از اين شبكه خريد خود 
انجام مى دهند  از اين بخش  اما اكنون عامة مردم خريد خود را  انجام دهد،  را 
و احتماال بيت كوين نيز چنين سرنوشتى خواهد داشت. شايد تا چندى پيش 
كار  به  اطالع رسانى سياست ها  اطالعات و هم چنين  تبادل  براى  فضاى مجازى 
مى رفت، اما اكنون اين فضا تغيير رويه داده و پنجرة جديدى را باز كرده است. 
در حوزة اقتصاد، فضاى مجازى باعث گرديده تا فعاليت هاى محيط اقتصادى به 
صورت داد و ستد مجازى، تجارت الكترونيكى، خريد و سفارش اجناس از طريق 
اينترنت، فروشگاه هاى مجازى و غيره صورت گيرد. بر اين پايه، به نظر مى رسد 
گسترش تجارت الكترونيكى و فعاليت هاى اقتصادى در فضاى مجازى به يكى از 
عمده ترين نگرانى ها و مالحظات دولت ها تبديل شده است و دولت ها در عين 
حال كه تالش دارند تا فضاى همكارى هاى اقتصادى در فضاى مجازى را گسترده 
سازند، هم چنين هنوز تالش مى كنند تا نگاه حاكميتى خود را در اين حوزه حفظ 
كنند. بيت كوين يا پول مجازى ازجمله نوآورى ها در حوزة تجارت الكترونيكى و 
مالى محسوب مى شود كه طى پنج سال گذشته گسترش يافته است. بيت كوين 
درحقيقت، يك نوآورى اينترنتى با كاركردى مشابه پول بى پشتوانه است كه طى 
اين سال ها ارزش آن در بازارهاى جهانى از چند صدم دالر به صدها دالر افزايش 

يافته است.
 برخى كارشناسان بيت كوين را همانند حباب مى دانند و در مورد تبعات و نتايج 
آن هشدار مى دهند و برخى ديگر آن را واكنش قدرت گرفته از فناورى اطالعات 
با  واكنشى كه  به شمار مى آورند؛  پولى جهانى  و  مالى  نظام  نابه سامانى هاى  به 
بازآفرينى مبنايى پول آغاز شده است. به عبارت ديگر از منظر منتقدان نظام مالى 
جهانى، معمارى نظم نوين جهانى با جايگزينى ارزهاى ديجيتال با دالر آمريكا 
پى گيرى مى شود. از اين زاويه، ديدگاه هاى مختلف و متناقضى دربارة بيت كوين 
وجود دارد كه لزوم بررسى و پژوهش پيرامون اين پديدة تازة اينترنتى و مالى را 

دوچندان مى سازد.
ايران نيز طى سال هاى اخير با اين پديدة نوپاى مجازى مالى روبه رو شده است 
و هم زمان با گسترش بيت كوين در جهان، اين پديده نيز در داخل كشورمان 
براى  مختلفى  تارنماهاى  به سرعت  و  يافته  گسترش  مجازى  فضاى  طريق  از 
مختلف،  نهادهاى  هنوز  اما  است.  شده  طراحى  آن  فروش  و  خريد  و  ايجاد 
نظر  به  پايه  اين  بر  نمى دانند.  به درستى  را  پديده  اين  با  مواجهه  چگونگى 
مى رسد كه نخست بايستى اين پرسش اصلى مطرح گردد كه چگونه مى توان 
با اين پديدة نوظهور به عنوان پول مجازى روبه رو شد، كه در كنار اين پرسش، 
پرسش هاى فرعى همچون چيستى بيت كوين و چگونگى تحرك مالى آن نيز 

مطرح خواهد شد.
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بيت كوين چيست؟
كوين  بيت  كه  بگوييم  بايد  بپردازيم،  كوين  بيت  واقعى  معنى  به  بخواهيم  اگر 
يك شبكه و ارز پرداخت جديد است. تراكنش هاى اين شبكه به صورت همتا به 
همتا و بدون نياز به واسطه ها انجام مى شوند. اين بدان معناست كه ما براى انجام 
تراكنش ها نياز به نهاد هاى متمركز مانند بانك يا موسسات ديگر نداريم. تفاوت 
اصلى بيت كوين با ارزهاى سنتى غيرمتمركز بودن آن است و روى يك پايگاه 
دادة غيرمتمركز به اسم بالك چين فعاليت مى كند. پرسشى كه كاربران بيت 
كوين دارند، اين است كه چطور مى توان از پتانسيل نهفتة پول جديدى كه دنيا را 
تحت تاثير قرار داده، براى اصالح نظام مالى جهان بهره گرفت، يا حتى جايگزين 
ارزهاى رسمى كرد. براى دريافت پاسخ اين سوال ادامة اين گزارش «وخارزم» را 

بخوانيد. 
زمانى كه پول رسمى رايج يك كشور رواج دارد، بانك مركزى آن كشور با تحت 
اساس  بر  و  كرده  كنترل  را  اقتصادى  بحران هاى  پول  عرضة  دادن  قرار  كنترل 
تقاضا و اهداف اقتصادى تعريف شده گام بر مى دارد. اگر تقاضاى پول بيش از توان 
درآمدى دولت باشد، بانك مركزى اقدام به چاپ پول مى كند و در اين شرايط 
قطعا تورم در اقتصاد حاكم خواهد شد. اما بيت كوين به دليل اين كه مجازى است، 
پولى در جامعه توزيع نمى كند و در شرايطى ممكن است تقاضا به بيشترين حد 
خود برسد، اما در تورم جامعه تاثير نمى گذارد. دليل اين امر هم اين است كه هيچ 
نهاد كنترلى و دستورى مركزى ندارد و هيچ كس نمى تواند تصميم بگيرد عرضة 

پول را افزايش دهد.
در مورد محبوبيت اين واحد پولى نمى توان ايدة شگرف آن را ناديده گرفت، اما بايد 
توجه داشت كه ممكن است واحدهاى پولى رسمى دنيا را به خطر بيندازد. از سوى 
ديگر، مهم ترين موضوعى كه ذهن كاربران را درگير مى كند، امنيت تراكنش هاى 
انجام شده در بيت كوين است و شايد همين امر هم موجب شده اين واحد پول 
در  كوين  بيت  گرچه  است.  نشده  همه گير  غيررسمى 
اساس نامة خود تعريف كرده كه بايد به تمايل طرف هاى 
ديگر در قبول بيت كوين به عنوان شيوة پرداخت اعتماد 
كنيم، به موسسات خارج از حيطة كنترل قانون اعتماد 
كنيم و اطالعات حساب هاى بانكى مان را در اختيارشان 
بگذاريم تا بيت كوين بخريم، به يك شبكة تك به تك 
رمزگذارى شده كامپيوترى كه بيشتر كاربران بيت كوين 
از آن سر درنمى آورند، اعتماد كنيم، اعتماد كنيم كه 
تا  نگيرد،  را  كوين  بيت  جاى  برتر  ديجيتال  پول  يك 
بيت كوين هاى ما بى ارزش شوند، اعتماد كنيم كه بنياد 
بيت كوين يا ديگر مشتركين حاضر در شبكه، مجموعة 
بيت  ارزش  نكنند، كه  ايجاد  بيت كوين ها  از  بيشترى 
كوين هاى اوليه سقوط كند، اعتماد كنيم كه دولت ها 
مداخله نخواهند كرد و بيت كوين را بى ارزش نخواهند 
براى  كوين  بيت  بازارهاى  كه  كنيم  اعتماد  ساخت، 
هميشه در دسترس خواهند بود تا قيمت ها را به پول 
بيت  كه  كنيم  اعتماد  و  بگذارند  اختيارمان  در  واقعى 
كه  زيرا  شده اند،  ذخيره  امن  جايى  در  كوين هايمان 
همين بى نام بودن و غيرقابل برگشت بودن اين واحد 
پولى آن را شديدا در برابر دزدى آسيب پذير مى سازد؛ 
دزدى هايى كه تاكنون كم نبوده اند. در مواجهه با بيت 
بگيريم،  قرار  يا مخالف،  كوين در هر جبهه اى، هوادار 
از  اين پول ديجيتال دروازه اى  انكار كرد كه  نمى توان 
امكانات و فرصت ها را به روى نظام مالى جهان گشوده 
است و در آينده با توسعة فناورى هاى كنونى و معرفى 
ابداعات نو مى توان انتظار داشت كه مشكالت پول سنتى 

آرام آرام حل شود، يا به كل پول متعارف برچيده شود. با تمام اين اوصاف، باز هم 
همة اين عوامل دليل محكمى براى استفاده از بيت كوين نيست و باعث نشده تا 

عموم مردم جهان از آن بهره ببرند. 

فرصت ها و تهديدها
قطعا در حوزه هاى مختلف اقتصادى ظرفيت هاى گوناگونى براى كنترل ساختار 
درونى كشورها و هم چنين ايجاد تعامل تجارى با كشورهاى مختلف وجود دارد 
كه الكترونيكى شدن تجارت يكى از اين موارد محسوب مى شود. شايد روزى كه 
فروشگاه هاى مجازى تشكيل شد، كسى اعتماد نمى كرد از اين شبكه خريد خود 
انجام مى دهند  از اين بخش  اما اكنون عامة مردم خريد خود را  انجام دهد،  را 
و احتماال بيت كوين نيز چنين سرنوشتى خواهد داشت. شايد تا چندى پيش 
كار  به  اطالع رسانى سياست ها  اطالعات و هم چنين  تبادل  براى  فضاى مجازى 
مى رفت، اما اكنون اين فضا تغيير رويه داده و پنجرة جديدى را باز كرده است. 
در حوزة اقتصاد، فضاى مجازى باعث گرديده تا فعاليت هاى محيط اقتصادى به 
صورت داد و ستد مجازى، تجارت الكترونيكى، خريد و سفارش اجناس از طريق 
اينترنت، فروشگاه هاى مجازى و غيره صورت گيرد. بر اين پايه، به نظر مى رسد 
گسترش تجارت الكترونيكى و فعاليت هاى اقتصادى در فضاى مجازى به يكى از 
عمده ترين نگرانى ها و مالحظات دولت ها تبديل شده است و دولت ها در عين 
حال كه تالش دارند تا فضاى همكارى هاى اقتصادى در فضاى مجازى را گسترده 
سازند، هم چنين هنوز تالش مى كنند تا نگاه حاكميتى خود را در اين حوزه حفظ 
كنند. بيت كوين يا پول مجازى ازجمله نوآورى ها در حوزة تجارت الكترونيكى و 
مالى محسوب مى شود كه طى پنج سال گذشته گسترش يافته است. بيت كوين 
درحقيقت، يك نوآورى اينترنتى با كاركردى مشابه پول بى پشتوانه است كه طى 
اين سال ها ارزش آن در بازارهاى جهانى از چند صدم دالر به صدها دالر افزايش 

يافته است.
 برخى كارشناسان بيت كوين را همانند حباب مى دانند و در مورد تبعات و نتايج 
آن هشدار مى دهند و برخى ديگر آن را واكنش قدرت گرفته از فناورى اطالعات 
با  واكنشى كه  به شمار مى آورند؛  پولى جهانى  و  مالى  نظام  نابه سامانى هاى  به 
بازآفرينى مبنايى پول آغاز شده است. به عبارت ديگر از منظر منتقدان نظام مالى 
جهانى، معمارى نظم نوين جهانى با جايگزينى ارزهاى ديجيتال با دالر آمريكا 
پى گيرى مى شود. از اين زاويه، ديدگاه هاى مختلف و متناقضى دربارة بيت كوين 
وجود دارد كه لزوم بررسى و پژوهش پيرامون اين پديدة تازة اينترنتى و مالى را 

دوچندان مى سازد.
ايران نيز طى سال هاى اخير با اين پديدة نوپاى مجازى مالى روبه رو شده است 
و هم زمان با گسترش بيت كوين در جهان، اين پديده نيز در داخل كشورمان 
براى  مختلفى  تارنماهاى  به سرعت  و  يافته  گسترش  مجازى  فضاى  طريق  از 
مختلف،  نهادهاى  هنوز  اما  است.  شده  طراحى  آن  فروش  و  خريد  و  ايجاد 
نظر  به  پايه  اين  بر  نمى دانند.  به درستى  را  پديده  اين  با  مواجهه  چگونگى 
مى رسد كه نخست بايستى اين پرسش اصلى مطرح گردد كه چگونه مى توان 
با اين پديدة نوظهور به عنوان پول مجازى روبه رو شد، كه در كنار اين پرسش، 
پرسش هاى فرعى همچون چيستى بيت كوين و چگونگى تحرك مالى آن نيز 

مطرح خواهد شد.



شماره 46 -  دى 96 22

مديريت
امير كاكايى

MBA كارشناس ارشد 

يا  مثبت  از  اعم  متعددى  ريسك هاى  با  تجارى  سازمان هاى  امروزه 
فضاى  در  قطعيت ها  عدم  از  ناشى  كه  مى كنند  نرم  دست وپنجه  منفى 
مديريت  عدم  صورت  در  كه  مختلفى  ريسك هاى  است؛  سازمان 
اين موضوع  دارند.  به همراه  را  ايجاد بحران در سازمان  امكان  آن ها، 
را  فرايندهاى مشخصى  و  تا ساختار  داشته  آن  بر  را  تجارى  برندهاى 
اتخاذ  سازمان  كالن  و  جارى  ريسك هاى  مديريت  و  رسيدگى  جهت 
كنند تا در فضاى داخلى و خارجى پرتالطم، سازمان ها بتوانند مواجهه 
درستى با اين ريسك ها داشته باشند و ريسك هاى منفى را كه به عنوان 
سازند.  تبديل  رشد  فرصت  به  مى روند،  شمار  به  سازمان  تهديدات 
بيشتر  فعاليت هاى  بر  كالن  ريسك هاى  اين  از  برخى  كلى  صورت  به 
سازمان هاى تجارى چيره هستند، برخى از ريسك ها مختص هريك از 
صنايع هستند و برخى ديگر نيز فعاليت هريك از سازمان هاى تجارى 
را تحت الشعاع قرار مى دهند. اين كه بايدها و نبايدهاى مديريت ريسك 
در هلدينگ هاى تجارى بايد به چه صورت باشد و روندهاى جهانى در 
اين حوزه توجه برندهاى تجارى را به چه ريسك هايى هشدار مى دهند، 

بهانه اى شد تا در اين مطلب نگاهى به مديريت ريسك در هلدينگ هاى 
تجارى داشته باشيم.

ساختار و فرايند مديريت ريسك
قبل از ورود به روندهاى تاثيرگذار در مديريت ريسك نياز به مرور مباحث 
مقدماتى در مديريت ريسك وجود دارد تا ساختار كلى فرايند مديريت 
ريسك كامال هويدا شود و بر اساس اين ساختار، ريسك هاى جارى در 
به اين موضوع، به صورت  با توجه  سازمان رسيدگى و مديريت شوند. 

كلى مديريت ريسك شامل گام هاى ذيل است.
برنامه ريزى مديريت ريسك

شناسايى ريسك هاى موجود سازمان
تحليل كيفى و كمى ريسك ها

طراحى طرح هاى عملياتى جهت مديريت ريسك
اجراى برنامة عملياتى

پايش و كنترل
ثبت و دريافت گزارش

بايدها و نبايدهاى مديريت ريسك 
در هلدينگ هاى تجارى
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آمارها چه مى گويد؟
مطرح  شركت هاى  از  يكى   ،Workiva توسط  انجام شده  مطالعات  اساس  بر 
مشاوره اى در زمينه هاى مختلف سازمانى، سازمان هاى تجارى با سه ريسك عمده 
مواجه هستند كه تمامى ريسك هاى سازمانى زيرمجموعة هريك از اين ريسك ها 
قرار مى گيرد. بر اساس اين تحقيقات 60 درصد از ريسك هاى سازمان هاى تجارى 
در سطح استراتژيك، 30 درصد عملياتى و 10 درصد مالى هستند. اين تحقيقات 
نشان مى دهد كه سازمان ها در زمينة اتخاذ استراتژى ها تا چه اندازه با مشكالت 
مختلفى مواجه هستند كه اين موضوع باعث شده ريسك هاى مختلف، فعاليت هاى 
سازمان هاى تجارى را تحت الشعاع قرار دهند. از طرفى باور عمومى بسيارى از 
افراد بر اين است كه سازمان هايى كه در زمينة عملياتى عملكرد مناسبى دارند، با 
ريسك هاى كمترى مواجه خواهند شد؛ اين در حالى است كه طبق اين تحقيقات 
را  تجارى  سازمان هاى  فعاليت هاى  استراتژيك  سطح  در  ريسك ها  از  بسيارى 
تحت الشعاع قرار خواهند داد. به عنوان نمونه هنگامى كه به علت تغيير در سبك 
را  سازمان  محصوالت  از  گروهى  تقاضاى  ديگر  مشتريان  جامعه،  افراد  زندگى 
توليد شوند  عملياتى  نظر  از  بهترين شكل  به  اين محصوالت  اگر  ندارند، حتى 
را  سازمان  بقاى  كه  ريسك  اين  كنند.  را حفظ  قبلى  بازار  نمى توانند سهم  نيز 

تحت الشعاع قرار داده است، در سطح استراتژيك تعريف مى شود.

مديريت ريسك استراتژيك
باور است كه  اين  بر  از صاحب نظران حوزة مديريت ريسك،   جيمل الم، يكى 
خطرات استراتژيك موضوعات بزرگى براى سازمان ها هستند و اولويت دادن به 
مديريت ريسك استراتژيك به معناى اولويت دادن به مسائل بزرگ است. قطعا 
براى هر سازمانى حل وفصل كردن ريسك هاى بزرگ در اولويت اول قرار دارد. 
طبق تحقيقاتى كه در اين زمينه انجام شده است، تغيير در تقاضاى مشتريان، 
ذى نفعان  فشار  تكنولوژيك،  تغييرات  رقبا،  حضور  قانونى،  مقررات  در  تغيير 
سازمان و... ازجمله مهم ترين ريسك هاى استراتژيكى است كه هر سازمانى بايد 
اين  ذكر  ميان،  اين  در  كند.  اتخاذ  درستى  برنامة  و  فرايند  آن  با  مقابله  جهت 
نكته خالى از لطف نيست كه عدم قطعيت ها و ريسك ها در سازمان هاى تجارى 

سرعت بسيار بااليى دارند و با تغييرات محيطى بسيار 
با توجه به اين موضوع،  سريع دگرگون خواهند شد. 
فعاليت ها  ابتداى  در  نمى توانند  تجارى  سازمان هاى 
تمامى ريسك هاى پيش روى سازمان ها را شناسايى و 
تحليل كنند، چون قبل از پايان اين پروژه، بيشتر اين 
به همين  داده اند.  از دست  را  اهميت خود  ريسك ها 
بيشتر روى ساختارها  بهتر است كه سازمان ها  دليل 
و فرايندهاى مديريت ريسك توجه كنند تا شناسايى 
در  بااين حال  سازمان.  روى  پيش  ريسك هاى  تمامى 
ادامه به چهار ريسك داراى اهميت كه تقريبا فعاليت 
مى گذارد  تاثير  تحت  را  تجارى  سازمان هاى  همة 
اشاره  است،  حوزه  اين  در  جهانى  روندهاى  جزو  و 

خواهيم كرد.

خطر سايبرى و امنيت داده ها
به عنوان  سايبرى  حمالت  گذشته  سال  دو  طى 
به شمار  سازمانى  هر  عملياتى  ريسك  خطرناك ترين 
از  بيشترى  نيز سهم  در سال 2018  قطعا  و  مى رود 

ريسك هاى عملياتى هر سازمانى را به خود اختصاص خواهد داد. در حال حاضر 
صاحب نظران در حوزة مديريت ريسك بر اين باورند كه نه تنها حمالت سايبرى 
و  جديد  اشكال  با  تعامل  در  بلكه  است،  رشد  حال  در  تجارى  سازمان هاى  به 
موثر نيز هستند. اگرچه سازمان هاى ارائه دهندة خدمات مالى بيشتر زير ذره بين 
سيستم هاى  از  كه  تجارى  سازمان هاى  ديگر  اما  هستند،  سازمانى  ريسك  اين 
نرم افزارى برخوردار هستند نيز با اين ريسك دست وپنجه نرم مى كنند و هرساله 
اختصاص  سازمان  داده هاى  درست  نگه دارى  و  حفظ  جهت  را  مناسبى  بودجة 

مى دهند. اهميت حفظ داده ها و عدم نقض حريم خصوصى در سازمان هاى تجارى 
تا اندازه اى مورد توجه قرار گرفته است كه طبق مقررات حفاظت كلى داده هاى 
اتحادية اروپا (GDPR) از ماه مى 2018 سازمان هاى تجارى اروپايى كه نتوانند 
از داده هاى مشتريان خود حفاظت كنند، با جريمه هاى هنگفتى همراه خواهند 
شد. يكى از استراتژى هاى مديريت اين ريسك، شناسايى و تشخيص سيستم هاى 
با  تا  است،  نظر  مورد  نرمال  از  انحراف  ميزان  محاسبه  فايورال ها جهت  و  نفوذ 
محدود كردن حمالت و جلوگيرى از انتشار آن، امكان حذف بدافزارهاى مخرب 
از سيستم را مهيا كرد و با بازيابى و بازرسى سيستم هاى متاثر از حمالت سايبرى 

را دوباره به كار بازگرداند.

برون سپارى فعاليت هاى سازمان
داراى  ريسك هاى  از  يكى  همواره  سازمان  فعاليت هاى  از  برخى  برون سپارى 
توان  سازمان  كه  هنگامى  درحقيقت  مى رود.  شمار  به  سازمانى  هر  در  اهميت 
اجراى فرايندى را نداشته باشد، يا از نظر مالى، راه اندازى و به كارگيرى واحدهاى 
سازمانى جهت انجام برخى فعاليت ها توجيه نداشته باشد، معموال آن فعاليت را 
برون سپارى مى كنند، اما در برخى از موارد برون سپارى بدون نظارت و كنترل 
انجام مى شود و منجر به هزينه تراشى براى سازمان مى شود و درنهايت نيز سازمان 
از سازمان ها  بسيارى  در  كه  ريسك  اين  مديريت  كرد. جهت  متضرر خواهد  را 
موجود است، سازمان ها بايد از ابزارهاى كنترلى بيشترى استفاده كنند، تا از اين 

طريق بتوانند فعاليت هاى برون سپارى شده را به بهترين نحو انجام دهند.

ريسك ژئوپلتيك
ريسك ژئوپلتيك كه معناى ريسك هاى حوزة جغرافياى سياسى است، همواره 
فعاليت هاى سازمان هاى تجارى را تحت الشعاع قرار مى دهد و يكى از ريسك هاى 
تغييرات جغرافياى سياسى  به شمار مى رود.  داراى اهميت در هر كسب وكارى 
مى تواند بر قيمت ارز، نرخ سود بانكى، نرخ تسهيالت، شرايط بازار سرمايه، بازار 
مسكن، افزايش حامل هاى انرژى و تاثيرات آن بر نيروگاه ها، ورود رقباى جديد 
به بازار ايران و... تاثير گذارد. اين شاخص ها بر شركت هاى بورسى كه به صورت 
B2B فعاليت هاى خود را پيش مى برند، تاثيرات بسزايى 
به  نياز  ژئوپلتيك  ريسك هاى  مديريت  مى گذارند. جهت 
كارشناسان مسلط به حوزة علوم سياسى، اقتصاد، روابط 
تحليل هاى  ارائة  با  تا  دارد،  وجود  جغرافيا  و  بين الملل 
درست در اين حوزه، مديران ارشد سازمان را جهت اتخاذ 

تصميمات استراتژيك يارى كنند.

تغييرات سازمانى
همواره تغييرات سازمانى با هدف بهبود وضعيت سازمان 
و رشد چشم گير در حوزه هاى مورد نظر انجام مى شود، 
نه تنها  سازمان ها  در  تغيير  ايجاد  موارد  از  برخى  در  اما 
بلكه  كرد،  نخواهد  همراه  بهبود  با  را  سازمان  وضعيت 
موضوع  اين  مى شود.  مختلفى  بحران هاى  ايجاد  باعث 
ايجاد  بزرگ،  اندازة  با  سازمان هايى  در  شده  باعث 
براى  تغييرات  هرگونه  و  پذيرد  صورت  به سختى  تغيير 
موضوع  اين  به  توجه  با  شود.  مواجه  ريسك  با  سازمان 
راستاى  در  تغيير  ايجاد  برنامه هاى  كه  مى شود  توصيه 
كالن  اهداف  و  استراتژيك  برنامه هاى  چهارچوب هاى 
سازمان تعريف شوند و با استفاده از سيستم هاى نظارتى و كنترلى ريسك هاى 
نكته  اين  ذكر  پايان  رساند.در  حداقل  به  را  طرح ها  اين گونه  اجراى  از  ناشى 
نيازمند  اهميت است كه مديريت ريسك در سازمان هاى تجارى  بسيار داراى 
مشاركت و تعامل هيئت مديره، مديران ارشد و ميانى، كاركنان و... سازمان با 
يكديگر است، تا از اين طريق بتوان نيل به اهداف استراتژيك سازمان را ميسر 
جارى  ريسك هاى  مديريت  به  سازمانى  هرم  باالى  در  صرفا  نبايد  و  ساخت 

سازمان پرداخت.

فعاليت هاى  از  برخى  برون سپارى 
ريسك هاى  از  سازمان همواره يكى 

داراى اهميت در هر سازمانى به 
هنگامى  درحقيقت  مى رود.  شمار 
كه سازمان توان اجراى فرايندى را 

راه اندازى  از نظر مالى،  يا  نداشته باشد، 
سازمانى  واحدهاى  به كارگيرى  و 

توجيه  فعاليت ها  برخى  انجام  جهت 
را  فعاليت  آن  باشد، معموال  نداشته 

از  اما در برخى  برون سپارى مى كنند، 
موارد برون سپارى بدون نظارت و كنترل 
به هزينه تراشى  و منجر  انجام مى شود 

براى سازمان مى شود
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كسب وكار
هدى رضايى

 كارشناس ارشد مديريت اجرايى

كودكى و تحصيالت
كازوئو هيراى كه با نام كاز هم شناخته مى شود، در 22 دسامبر سال 1960 در 
توكيوى ژاپن به دنيا آمد و از همان كودكى نيز به بازى كردن عالقة خاصى نشان 
با بازى و سفر توامان گره خورده بود و او از همان  مى داد. زندگى او به نوعى 
كودكى به واسطة شغل پدرش كه يك بانك دار بود، به نقاط مختلفى از كرة زمين 
سفر كرد تا ديدگاهى خاص از زندگى در او شكل بگيرد؛ ديدگاهى كه بعدا آن را 
در نحوة مديريت خود نيز اعمال مى كرد. او فارغ التحصيل رشتة علوم مقدماتى 
 (International Christian University) از دانشگاه مسيحيان بين الملل
در ژاپن است و پيش از پيوستن به سونى در شركت CBS كار مى كرد. اولين 
سمت او در سونى عضوى از دپارتمان بازاريابى بخش سونى موزيك بود. پس از 
آن، او به مقر اين شركت در نيويورك انتقال يافت؛ جايى كه درنهايت منجر به 

رهبرى بخش سرگرمى اين شركت براى او شد.

تخصص و مهارت ها 
 اگرچه گسترة مهارت هاى او قابل اندازه گيرى نيست، اما بزرگ ترين تخصص و 
تجربة او در بخش بازى قابل تحسين است. كافى است كمى به بازى هاى رايانه اى 
عالقه داشته باشيد، يا گيمر باشيد، محال است نام او به گوشتان نخورده باشد. 
عالقة هيراى به صنعت بازى هاى رايانه اى هيچ گاه كم رنگ نشد و در سال 1999 
به عنوان مدير عملياتى SCEA منصوب شد و مسئوليت بخش گيم اين شركت 
در آمريكا را بر عهده گرفت. پس از چند سال كه شايستگى هايش را نشان داد، 
حوزة نقش هاى مديريتى اش در بخش بيزينس بازى به سراسر جهان گسترش 
ذاتى اش،  اشتياق  و  شور  و  داشت  بازى  به  كودكى  از  كه  عالقه اى  با  او  يافت. 
توانست به سمت عالقه اش گام بردارد و اكنون اين شركت را به عنوان شركتى 
برند در صنعت گيمينك تبديل كند. او با معرفى كنسول پلى استيشن، نقشى 
اساسى در انقالب اين صنعت، پلتفرم هاى بازى و سرگرمى دارد و بخش بازى 

سونى بيشتر موفقيت هايش را مديون اوست. 

وضعيت سونى پيش از ورود او و جبران كمبودها 
و خدمات سونى  رئيس گروه محصوالت  به عنوان  در سال 2009  آقاى هيراى 
حوزة  در  زيادى  موفقيت هاى  كسب  به  قادر  دوران،  اين  طى  او  شد.  منصوب 

محصوالت موسيقى و ويديويى و خدمات آن الين سونى شد. او در سال 2011، 
در  و  گرفت  عهده  بر  را  مشتريان  الكترونيك  خدمات  كلى  فروش  مسئوليت 
طراحى و ماركتينگ و بخش هاى فنى آن تغييرات زيادى ايجاد كرد. براى اين كه 
بدانيد سونى بعد از مديرعامل شدن او چه تغييراتى داشته، ابتدا بايد از وضعيت 
سونى پيش از ورود او آگاه باشيد. وقتى هيراى مديرعامل سونى شد، با وضعيت 
آشفته اى مواجه شد كه از دوران مديريت سونى تحت مديريت  هاوارد استرينگر 
(Howard Stringer) ) باقى مانده بود. بخش بيزينس تلويزيون جلوى رقباى 
كره اى كم آورده بود و اوضاع قسمت هاى تجهيزات همراه هوشمند و لپ تاپ ها 
نيز دست كمى از بخش تلويزيون نداشت. بخشى از داليل اين ركود نيز فاجعة 
تايلند و هم چنين  افتاد. سيل  اتفاق  توكيو  بود كه در سال 2011 در  سونامى 
بحران  اين  داليل  ديگر  از  نيز  ين  افزايش چشم گير  و  اقتصادى جهانى  بحران 
اين  تامين كنندگان قطعات  و  به كارخانه  ها  اعالم شده است. آسيب هاى جدى 
شركت در جنوب شرقى ژاپن به وضعيت نابه سامان سونى نيز دامن زده بود. در 
آن زمان قسمت بازى هاى رايانه اى، فيلم و ويديو و دوربين هاى عكاسى هم چنان 

در دست هيراى بود.

اقدامات مديريتى و بهبود شرايط 
 هيراى در اولين اقدام مديريتى خود حوزه هاى ضررده و ناكارآمد را حذف 
كرد و به حوزه هاى كوچكى كه مى توانستند به سوددهى برسند، پر و بال داد. 
از نتايج اين اقدام مى توان به حذف تعدادى از دفاتر وايو در سراسر جهان و 

تعديل نيرويى اشاره كرد كه ناچار 
به انجامش بود. هيراى اعالم كرد 
هزار   10 به زودى  شركت  اين  كه 
كرد،  خواهد  اخراج  را  كارمندش 
از  درصد  شش  تعداد  اين  كه 
شركت  اين  جهانى  انسانى  نيروى 
را تشكيل مى داد. او قول داده بود 
دوباره يك شركت محبوب  سونى 
از هيچ تالشى  راه  اين  در  و  شود 
فروگذار نخواهد كرد. هيراى بارها 

درس هاى كسب وكار از زندگى و موفقيت كازوئو هيراى، مديرعامل سونى

سونى يكى از شركت هاى مطرح دنياست كه عالوه بر ساخت كنسول و 
گوشى هاى موبايل و لوازم خانگى، بر خدمات ديگرى چون خدمات رسانه اى، 
سرگرمى و مالى نيز متمركز است. اين شركت ژاپنى داراى تعدادى شركت 
اينتراكتيو  سونى  سونى،  همراه  ارتباطات  پيكچرز،  سونى  همچون  فرعى 
اينترتينمنت و سونى ميوزيك و... است. تا چند سال پيش كازوئو هيراى 
يكى از مديران موفق در بخش بازى هاى كامپيوترى و موسيقى اين شركت 

بوده، اما در سال 2012 به عنوان مديرعامل اجرايى شركت سونى انتخاب 
شد. سونى اميدوار بود با منصوب كردن او به عنوان مديرعامل اين شركت 
بزرگ، بتواند ضمن جبران زيان دهى هاى اخير اين شركت و ريبرندينگ خود، 
از تجارب او در بخش هاى ديگر نيز استفاده كند. هيراى را فردى كمال گرا و 
استراتژيك مى دانند؛ مديرى كه به خوبى از نتايج تصميم هايش آگاه است و با 

احتياط گام برمى دارد. در زير بيشتر با اين مدير موفق آشنا خواهيم شد. 

خانواده و  مجله فرهنگ 
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در صحبت ها و كنفرانس هاى مطبوعاتى اش از واژة ژاپنى كاندو به معناى تحت 
تاثير قرار دادن مخاطب از نظر عاطفى استفاده مى كرد و مى خواست دستگاه 
پرطرفدار  شركت  يك  به  دوباره  را  سونى  و  بسازد  واكمن  همانند  محبوبى 
راه  بود  گفته  آينده  دربارة  زمان  آن  در  مصاحبه اى  هيراى طى  كند.  تبديل 
به خصوص  الكترونيك  تجارت  هستة  توسعة  و  رشد  ما  هدف  است.  روشن 
بازار  برگرداندن  بازى ها،  و  هوشمند  همراه  تلفن هاى  ايميجينگ،  ديجيتال 
ابداعاتى است كه بتواند افق هاى جديدى را  تلويزيون و سرعت بخشيدن به 
براى ما باز كند. در اين چند سال خط توليد گوشى هاى هوشمند ايكسپريا 
هم چنان به توليد خود ادامه مى دهد و سونى تمركز خود را روى تلويزيون هاى 
هوشمند و بهتر كردن كيفيت آن ها گذاشته است. او معتقد بود تلويزيون با 
وجود آوردة ناچيز و تحمل فشار همه  جانبة كره اى ها، حلقة ارتباطى سونى با 
مشتريانش است و بايد تقويت شود. هم چنين او براى پر و بال دادن به بخش 
سرگرمى ها، وجود تلويزيون به عنوان قلب نمايشى خانگى را ضرورى مى ديد. 

براى شركت  و موسيقى هم درآمد خوبى  فيلم  حضور در صنعت هاى 
هم  سونى  دادة  مراكز  به  شمالى  كره  سايبرى  حملة   حتى  و  داشت 
استيشن  پلى  و  انيميشن سازى  كمپانى  بزند.  آسيب  آن  به  نتوانست 
از قبل  ادامه مى دهند و اوضاع  سونى هم چنان به موفقيت هاى خود 

بهتر شده است. 

رهبرى نوآور كه قصد تسليم شدن ندارد
درست است كه سونى با روزهاى پرفروش خود فاصله دارد، اما با نحوة 
مديريت هيراى روزبه روز به جبران روزهاى بد و رسيدن به روزهاى 
خوب نزديك مى شود و كنسول جديد اين شركت، يعنى نسخة چهارم 
برند پلى استيشن، با توجه به آمار اخير بيشتر از ديگر رقبا همانند 
ايكس باكس فروخته است. كازوئو مى جنگد، اما خستگى نمى پذيرد. 
او از كودكى با عالقه اش به بازى و خالقيت، اشتياق نوآورى را در 
خود پروراند و همواره در جست وجوى موقعيت هاى طاليى و محرك 

تكنولوژى ها و نوآورى هاى جديد در محصوالت مختلف بود. خلق وخو، 
منش، طرز فكر و عطش او براى موفقيت سبب شده است به جايگاه 
امروزى برسد. در سال 2004 به سبب خستگى ناپذيرى و تالش هاى 

شبانه روزى اش به او لقب مغول دونده را داده بودند. او با شيوة مديريت 
با معرفى  رايانه اى داشت،  بازى هاى  تاثيرگذارى كه در صنعت  و  درست 

سونى پلى استيشن نقشى كليدى و حياتى را در صنعت بازى ايفا كرد. 

سخت كوشى و پشتكار، الزمة رفتارهاى مديريتى 
سخت كوشى، استقامت و اشتياق شديد به نقش آفرينى، از عناصر مهم رفتارهاى 
مديريتى براى رسيدن به اهداف است. به نظر مى رسد هيراى يكى از مديرانى 
رفتارهاى  نوع  اين  از  خوب  مثالى  و  ويژگى هاست  اين  تمام  داراى  كه  باشد 
داراى  استراتژيك،  فردى  او  است.  تكنولوژى  مديران حوزة  ميان  در  مديريتى 
اين  در  كه  همتى  و  سعى  با  و  است  بازى  خورة  يك  و  روشن،  و  بلند  افكار 
اول  مرد  و  مديرعاملى  به  ميانى  مدير  يك  از  را  خود  توانست  داشت،  شركت 
اين شركت تبديل كند. با توجه به دستاوردهاى الهام بخش، نگرش ها، پشتكار 
در  تاثيرگذار  و  باهوش  مديران  از  يكى  به عنوان  را  او  مى توان  رهبرى  نحوة  و 

حوزة فناورى دانست.
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تبليغات
بهار سليمانى 

مسائلى  دارد؛  وجود  بشرى  جوامع  در  گسترده اى  اجتماعى  مسائل 
چون فقر، بيمارى، حقوق بشرى، اعتياد، خشونت عليه كودكان و زنان 
معطوف  خود  به  را  مسئوليت پذيرى  برند  هر  و  فرد  هر  ذهن  كه  و... 
مى كند. تبليغات و آگاهى دهى در مورد اين مسائل نه تنها تاثيرى مثبت 
مخاطب  ذهن  بلكه  مى گذارد،  جامعه  در  مسائل  اين  بهبود  روند  در 
برندها  و  مسئول  نهادهاى  كرد.  خواهد  خوش بين  برند  به  نسبت  را 

مورد  در  آگاهى دهى  جهت  بلكه  خود،  محصول  تبليغ  براى  نه  اين بار 
مسائل مخرب اجتماعى از تبليغات استفاده مى كنند. تصاوير قدرتمند، 
موسيقى تاثيرگذار و كلمات جاذب در اين نوع تبليغات مى تواند حس 
آن  بهبود  و  موجود  اجتماعى  شرايط  تغيير  به  نسبت  را  بيننده اى  هر 
دنيا  روز  اجتماعى  تبليغات  جديدترين  به  نگاهى  ادامه  در  كند.  بيدار 

مى  اندازيم. 

نگاهى به جديدترين تبليغات دنيا با محوريت مسائل اجتماعى 

تبليغاتى كه بيدارمان مى كند!

شعر معكوس
هستند.  شدن  معتاد  مستعد  يا  مى برند  رنج  اعتياد  از  آلمان  مردم  از  نفر  ميليون   20,5 حدود 
از طرح و  اين سازمان خيريه  افراد است.  اين  به  Cross درصدد كمك   Blue سازمان خيرية 
شعارى جذاب و معكوس براى انتقال پيام خود استفاده كرده است. در اين آگهى شعرى ديده 
مى شود كه اگر آن را از پايين به باال بخوانيد، از زبان يك معتاد اين شعر بيان شده است، اما اگر 
آن را از پايين به باال بخوانيد، نگرش يك فرد درمان شده از اعتياد در آن عنوان شده است. پيام 
اين آگهى اين است كه با بنياد صليب آبى مى توانيد زندگى تان را از منفى به مثبت تغيير دهيد. 
تاثير اين آگهى روى اين جامعة هدف با بازديد 200 درصدى سنجيده مى شود. بعد از اين آگهى 
اين آگهى  بنياد مراجعه كردند، 80 درصد بيشتر شد. طرح  اين  به  بود كه تعداد معتادانى كه 
نيز در نوع خود ترغيب كننده است؛ تصويرى از فردى معتاد كه در زمانى كريستالى گرفتار شده 
و اطراف او را قرصى كپسولى شكل فرا گرفته است كه اشاره به گرفتارى و وابستگى به استفاده 
آلمان   Serviceplan آژانس  توسط  آگهى  اين  دارد.  و قرص هاى مخدر معتادكننده  از شيشه 

طراحى شده است. 

موى ترامپ و تشعشع اتم 
بنياد صلح سبز با طرحى طعنه آميز به ترامپ و شعارى 
طعنه آميزتر از مخاطب خواسته كه نگذارد تاريخ خودش 
ريتوييت  كلمة  هوشمند  شعار  اين  در  كند.  تكرار  را 
استفاده شده و اشاره به استفادة مكرر ترامپ از توييتر 
دارد. اين آگهى كه در نوامبر 2017 منتشر شده است، 
بيشتر مرتبط به تعارض و درگيرى ميان كره شمالى و 
آمريكا و به اوج رسيدن اين كشمكش هاست. اين پوستر 
اين  اكانت شبكة اجتماعى  در ورژن هاى مختلفى در 
موسسه طراحى شده است و در طرح، موى رنگى ترامپ 
را با المان بمب اتمى كه به كره شمالى منسوب است، 
در پس زمينه اى سياه به تركيبى هوشمندانه تبديل كرده 
است. پس از اين كه كره شمالى اعالم كرد كه به ساخت 
برنامه هاى اتمى خود ادامه مى دهد، سازمان صلح سبز با 

طراحى اين آگهى اقدام به آگاه سازى مردم كرد. 
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رانندگى در مستى 
نيز  مستى  حالت  در  رانندگى  مسئلة 
بارها  از مسائل اجتماعى است كه  يكى 
مردم  به  مرتبط  سازمان هاى  توسط 
مى دهد  نشان  آمارها  مى شود.  گوشزد 
كشنده اى  تصادفات  از  درصد   11 كه 
كه به سبب استعمال مشروبات الكى رخ 
داده، در صبح روز بعد از مستى حادث 
را  رانندگانى  كمپين  اين  است.  شده 
مورد  الكل مصرف مى  كنند،  كه شب ها 
هدف قرار داده، با شعار هيچ گاه «الكل 
آن ها  از  نكنيم»  رانندگى  و  ننوشيم 
پشت  حالت  اين  در  كه  است  خواسته 
ادارة  اين آگهى توسط  ننشينند.  فرمان 
ايمنى جاده (RSA) سفارش داده شده 
و توسط آژانس BBDO ايرلند ساخته 

شده است. 

جهان بى نظم
شايد  كه  است  اثرى  نام  بى نظم  جهان 
نقاشى  تابلوى  يك  يادآور  اول  نگاه  در 
طرحى  درحقيقت  اما  باشد،  شما  براى 
آگاهى دهنده دربارة بيمارى سرطان سينه 
يادآورى  نكته  اين  نيز  شعار  در  است. 
شده است كه «اگر فكر مى كنيد در حال 
مجددا  هستيد،  هنرى  اثر  يك  تماشاى 
بزرگ نمايى شدة  تصاوير،  اين  كنيد.  نگاه 
سينه  سرطان  تكثيرشوندة  سلول هاى 
اين  چكاپ  براى  امروز  همين  هستند. 
بر  كنيد.»  مراجعه  پزشك  به  بيمارى 
طبق آمار سازمان بهداشت جهانى تنها در 
خاورميانه روزانه 12 نفر به سرطان سينه 
كافى  باال  نرخ  همين  و  مى شوند  مبتال 
تبليغاتى  برنامه هاى  و  هشدارها  تا  است 
ويژه اى جهت آگاه سازى آن در پى گرفته 
بيمارى  اين  هشداردهندة  افزايش  شود. 
ناشى از غفلت و كوتاهى در چكاپ و حتى 
ترس از داشتن آن است كه سبب مى شود 
فرد به دنبال درمان آن نرود و نسبت به 
آن  تبليغ  اين  باشد.  بى توجه  عاليمش 
دسته افرادى را هدف قرار داده است كه 
نسبت به عاليم بى تفاوت اند و براى چكاپ 

مراجعه نمى كنند. 

يكى ديگر از مسائل اجتماعى حول ما مسئلة ترافيك و نقطه مقابل آن سرعت 
دربارة   Detran موسسة  بيلبورد  است. طراح  ترافيك  پشت  نماندن  براى  زياد 
و  ترافيك  پشت  گرفتن  قرار  از  مى گويد:  است،  موضوع  همين  در  كه  طرحش 
حرف هاى كسل كنندة راننده كه بگذريم، درصدد طراحى آگهى اى برآمديم كه هر 
فردى را با ديدنش به فكر فرو برد. اين آگهى از شما يك سوال مهم مى پرسد: آيا 
دوست داريد  جانتان را با يك دقيقه كمتر ماندن در ترافيك مبادله كنيد؟ براى 
رسيدن به پايان عمرتان عجله نكنيد! سعى كنيد امن و آگاه برانيد. اين نوشته 

قطعا هر فردى را به فكر فرو خواهد برد. بسيارى از نتايجى كه به آن ها مى رسيم، 
در نتيجة پرسيدن سوال هايى است كه در ذهنمان شكل گرفته است. سواالت ما 
را وادار به فكر كردن و ضمير ناخودآگاه ما را بيدار مى كنند. سوال روى بيلبورد 
نيز همين هدف را در سر دارد. هدف پشت اين كمپين به فكر فرو بردن و واكنش 
با خلق  آگهى  اين  انجام مى دهيم.  ترافيك  در  است كه  آن چيزى  به  نسبت  ما 
تصاويرى ماندگار از زندگى شخصى هر فرد، از او مى خواهد كه اين لحظه هاى 

زيبا را به خاطر اندكى دير رسيدن و پشت ترافيك ماندن از دست ندهد. 

سوالى كه شما را به فكر فرو مى برد 
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مديريت

صديقه ثنايى

«هر جايى كه ما فعاليت مى كنيم، بايد اتفاقات مثبتى نيز براى مردم محلى بيفتد و 
ما در آن اتفاقات مثبت سهم داشته  باشيم؛ بايد به آن ها براى رشد اقتصادى و ايجاد 
فرصت هاى تازه كمك كنيم.» اين يكى از جمالتى است كه ساتيا نادال خطاب به 
كاركنان خود در شركت مايكروسافت مى گويد. در اين جمالت يك مفهوم اساسى 
نهفته است؛ «مسئوليت اجتماعى شركتى». زمين از فعاليت هاى تجارى و انبوه 
مصرف كنندگان اشباع شده  است؛ حاال به انسان هايى مسئوليت پذير و متعهد نياز 
مهم ترين  اين جريان، شركت ها  در  دهند.  نجات  نابودى  از خطر  را  آن  تا  دارد 
اقتصادى شان  پيشرفت  با  هم زمان  آن ها  مى كنند.  ايفا  را  نقش  كليدى ترين  و 
بايد  باشند. درواقع شركت ها هم  پايدار و دوام كرة زمين  به دنبال توسعة  بايد 
«مسئوليت پذيرى اجتماعى» را در اولويت خود قرار بدهند. مايكروسافت يكى از 
آن شركت هاست كه در زمينة مسئوليت پذيرى اجتماعى شركتى توجه زيادى را به 
خود جلب كرده  است. اين شركت سال هاست كه رتبة اول و دوم را در اين زمينه از 
سوى مصرف كنندگان دريافت مى كند. اما مايكروسافت دقيقا چه كار مى كند كه به 

نظر مصرف كنندگان، شركتى مسئوليت پذير در جامعه به نظر مى آيد؟

حساب اين شركت جداست!
شركت آمريكايى فعال در حوزة فناورى است؛ كارش توليد و فروش نرم افزارهاى 
كامپيوترى، قطعات الكترونيكى، كامپيوترهاى شخصى و خدمات كامپيوترى است، 
اما كارهايى بيش از اين ها انجام مى دهد. كارهايى كه براى بهبود جهان است و ربط 

زيادى هم به كارهاى كامپيوترى يا فناورى ندارد. مايكروسافت سال هاست 
كه در زمينة مسئوليت پذيرى اجتماعى شركتى حرف اول را مى زند. چه 
آن زمان كه بيل گيتس به عنوان موسس و مديرعامل آن را مديريت 
مى كرد و چه حاال كه ساتيا نادال پشت ميز مديرعاملى آن تكيه زده  است. 
بيل گيتس در گذشته به واسطة فعاليت هاى اجتماعى اش شناخته شده 

بود و همراه با خودش، شركتش نيز به عنوان شركتى كه به لحاظ اجتماعى 
مسئوليت پذير است، در ميان مردم شناخته مى شد. حاال نيز كه او تنها سهام دار اين 
شركت است، نادال رهبرى اين قضيه را در پيش گرفته  است. عموما ساتيا نادال را 
به عنوان رهبر در زمينة اجتماعى و زيست محيطى مى شناسند. او موفق شده با اين 

رفتارهاى مسئوليت پذيرانه اش حساب شركت مايكروسافت را از 
حساب شركت هاى رقيب مثل اپل كامال جدا كند. 

دغدغه هاى تو، دغدغه هاى يك شركت است
واسطة  به  اما  است،  سياتل  در  فناورى  شركت  اين  مقر 

دنيا  نقاط  تمامى  به  قدم  تجارى اش  گستردة  فعاليت هاى 
مناطق  در  آن ها  ردپاى  تنها  كه  شركت ها  از  بسيارى  برخالف  گذاشته  است. 
مختلف جهان، آلودگى يا در بهترين حالت فروش كاال و محصوالت است، ردپاى 
شركت مايكروسافت كارهاى انسان دوستانه، فعاليت هاى زيست محيطى و اقدامات 
جايى  هر  به  قدم  كه  مايكروسافتى هاست  شعار  اين  درواقع  است.  بشردوستانه 

بگذارند، بايد براى بهبود شرايط زندگى مردم آن منطقه تالش كنند و سهمى 
در ايجاد امكانات و شرايط بهتر براى زندگى مردم بومى آن منطقه داشته  باشند. 
خبرنگار فوربس مى نويسد: «مايكروسافت خودش را در برابر دغدغه هاى انسانى 
در سرتاسر جهان مسئول مى داند و برخالف شركت هايى مانند اپل كه تنها به 
دنبال ارتقاى كيفيت كاالى خود هستند، به دنبال تعهدات اجتماعى نيز هست. 
آن ها تالش مى كنند سكويى براى ايجاد حكمرانى مطلوب و بهبود شرايط زندگى 
شهروندان باشند.» يك نگاه كلى حتى به سايت مايكروسافت هم مى تواند تا حدود 

زيادى اين قضيه را روشن كند. 

قدم به دنياى مسئوليت پذيرى
كمتر شركتى تا اين اندازه به جريان «مسئوليت پذيرى اجتماعى شركتى» اهميت 
مى دهد كه حتى در سايت خودش بخشى را به آن اختصاص بدهد. مايكروسافت 
از آن دسته شركت هاى معدود است كه در سايت رسمى خود بخشى را به صورت 
ويژه براى پروژه هاى مسئوليت پذيرى اجتماعى شركتى طراحى كرده  است. همه  
چيز در اين بخش به صورت شفاف پيش روى مصرف كننده قرار مى گيرد: «رويكرد 
شركت به اين پديده»، «اصول شركت در اين زمينه»، «نيروها و منابع انسانى براى 
اين هدف». آن ها هدفشان را شراكت در بهبود شرايط جهان مى دانند و به همين 

خاطر از دريچة مسئوليت پذيرى اجتماعى شركتى به قضيه ورود مى كنند. 

اعتمادسازى ديجيتال
«ما براى بهبود شرايط و دسترسى انسان ها به هر آن چه نياز دارند، تالش 

مايكروسافت و مسئوليت پذيرى اجتماعى
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مى كنيم و خودمان را متعهد مى دانيم كه به صورت ساالنه گزارشى از آن را در 
اختيار مصرف كنندگان قرار دهيم.» اين جمله اى است كه در باالى سايت در بخش 
اجتماعى شركت مايكروسافت ديده مى شود. آن ها سياست ها و  مسئوليت پذيرى 
روش هايى را براى اقدامات و فعاليت هاى خود در اين زمينه تعريف كرده اند. خودشان 
را موظف كرده اند از فناورى براى امنيت انسان ها و مراقبت از كرة  زمين بهره بگيرند. 
تك تك كاركنان اين شركت نيز بايد خودشان را در اين چهارچوب كارى قرار دهند. 
مركزى  هستة  درواقع  است.  مصرف كننده  در  اعتماد  ايجاد  آن ها،  اصل  نخستين 
كسب وكار مايكروسافتى ها را اعتماد مصرف كننده تشكيل مى دهد. يكى از مهم ترين 
فعاليت هاى اين شركت در رابطه با اعتمادسازى در بخش حقوق بشر بوده  است. 
مسئوالن اين شركت درحالى كه كسب وكارشان را پيش مى برند، كارزارهاى حقوق  
بشرى به راه مى اندازند و تالش مى كنند از طريق فناورى به توسعة حقوق انسانى 
كمك كنند. درواقع آن ها شكل تازه اى از اعتمادسازى ديجيتال را به راه انداخته اند. 
يكى از اين بخش ها، امنيت داده و حريم شخصى است. از نگاه جهانى، حريم خصوصى 
و امنيت اطالعات جزو حقوق اولية بشر است. مايكروسافتى ها اين را به عنوان يك اصل 
پذيرفته اند و از آن به عنوان وسيله اى براى نشان دادن مسئوليت پذيرى شركتى خود 

استفاده مى كنند. از همين دريچه نيز شفاف سازى و ايجاد اعتماد شكل مى گيرد. 

هوش مصنوعى در خدمت زمين
شركت ها اغلب بى توجه به محيط  زيست، فعاليت هاى تجارى خود را انجام مى دهند؛ 
آن ها توليداتى در حجم انبوه دارند و تنها به سود خود فكر مى كنند. اما در اين بين، 
شركت هايى مانند مايكروسافت در كنار توليد كاال به فكر پايدارى محيط  زيست نيز 
هستند. مايكروسافت از طريق پروژه هاى مختلف اين مسئوليت پذيرى را در قبال 
محيط  زيست نشان مى دهد. «هوش مصنوعى براى زمين» يكى از آن پروژه هاست. 
به  كه  است  اين  مايكروسافت  قصة  شد؛  راه اندازى  ژوالى 2017  در  برنامه  اين 
كمك هوش مصنوعى راه حل هايى براى معضالت زيست محيطى در زمين ارائه كند. 
براى مثال يكى از بخش هايى كه هوش مصنوعى مى تواند به كار بيايد، در بخش 
زمين هاى زراعتى است. تا سال 2050 كشاورزان بايد غذاى بيشترى توليد كنند، 
درحالى كه زمين زراعتى كمترى در اختيار خواهند داشت. هوش مصنوعى مى تواند 
در زمينة شناسايى بخش هايى كه هنوز قابليت كشت دارند، كمك كند. بخش 
ديگر مربوط به از بين رفتن تنوع گونه هاى حيوانى است و هوش مصنوعى مى تواند 
با رصد كردن اين جريان به حل اين معضل تا حدود زيادى كمك كند. در زمينة 

كمبود آب و تغييرات آب وهوايى نيز هوش مصنوعى به بشر خدمت رسانى مى كند. 
همة اين ها پروژه هاى درازمدت چندساله اى هستند كه شركت مايكروسافت در 

دستور كار خودش قرار داده و آن ها را پى گيرى مى كند. 

دنياى خالى از كربن
استفادة مفرط از سوخت هاى فسيلى معموال جزو بزرگ ترين نقدهايى است كه 
به شركت ها وارد مى شود. يكى از برنامه هاى مهم شركت مايكروسافت در زمينة 
كاهش استفاده از سوخت هاى فسيلى است. براى مثال توليد شارژرهايى كه به 
صورت صددرصد كربن توليد نمى كند، يكى از پروژه هاى بزرگ مايكروسافت است 
كه در حال حاضر در واشنگتن مورد استفاده قرار مى گيرد. درواقع مايكروسافتى ها 
و مهندس هاى فعال در اين شركت خودشان را متعهد كرده اند تا به سوى دنيايى 
خالى از كربن قدم بردارند. هرچند اين فعاليت ها در حال حاضر در سطح محلى 
صورت گرفته، اما هدفى درازمدت و جهانى است. آن ها كمپين هاى مختلفى براى 

نجات كرة  زمين از كربن انجام داده اند و اين برنامه ها به مرور ثمر خواهد داد. 

از آب تا خاك
فعاليت هاى مايكروسافتى ها در زمينة محيط  زيست تنها مربوط به كاهش مصرف 
سوخت فسيلى و كاهش كربن نيست. آن ها به معضل جهانى آب نيز توجه دارند. 
در سايت رسمى مايكروسافت اين طور آمده  است: «ما در مايكروسافت، به مديريت 
پايدار منابع آبى باور داريم و تالش مى كنيم در تمامى فعاليت هاى خود اين مسئله 
را در نظر بگيريم.» يكى ديگر از مسائلى كه كاركنان شركت مايكروسافت به آن 
كه  كرده اند  تعريف  را  برنامه هايى  آن ها  است.  زباله  كاهش  مسئلة  دارند،  توجه 
توليد  تا جاى ممكن تالش مى كنند حجم  بازيافت زباله ها مربوط مى شود و  به 
زباله را به حداقل برسانند. بحث انرژى تجديدپذير نيز از ديگر مسائلى است كه 

مايكروسافتى ها به آن توجه ويژه نشان داده اند.

كمك هاى ميليارد دالرى
مايكروسافتى ها عالوه بر برنامه هايى كه از دل علم و فناورى بيرون مى آيد و به بهبود 
شرايط كمك مى كند، خودشان نيز گاهى دست به جيب مى شوند و براى بهبود 
شرايط كمك هاى نوع دوستانه اى را جمع آورى مى كنند. براى مثال، كاركنان اين 
شركت متعهد شده اند كه ساالنه مبلغى را كنار بگذارند كه در اختيار سازمان هاى 
غيردولتى براى كمك هاى مردمى قرار مى گيرد. براى مثال آن ها سه سال متوالى، 
هر سال يك ميليارد دالر كمك مردمى براى بهبود شرايط مردم جهان داشته اند. 
اين كمك ها بيشترين توجه رسانه اى را دريافت كرده و نظر مثبت مصرف كنندگان 

را به دنبال داشته  است.

نجات كامپيوترى زمين
بيش از 170هزار شركت در سال 2017 مورد بررسى و تحليل قرار 
گرفتند، مصرف كنندگان از 15كشور جهان به آن ها امتياز دادند و 
آن ها و تحليل گران بر اساس همين نظرات آن ها را رتبه بندى كردند. 
اول  رتبة  مايكروسافت معموال  اتفاق چند سالى است كه مى افتد و شركت  اين 
تا سوم را به دست مى آورد. امسال نيز مايكروسافتى ها موفق شدند با پروژه هاى 
نوع دوستانه و زمين دوستانة خود جايى در دل مصرف كنندگان باز كنند و رتبة دوم 
را به دست بياورند. آن ها براى اين كه مسئوليت پذيرى اجتماعى شركتى خود را 
نشان دهند، هر پروژه اى را طراحى مى كنند و از هر درى وارد مى شوند. با اين كار 
نه تنها در ميان مصرف كنندگان نفوذ مى كنند، بلكه براى تبديل دنيا به جايى بهتر 
براى زندگى نيز قدم برمى دارند. اين شركت ها تنها به فكر فروش و كسب امتياز 
تجارى نيستند. نگاه آن ها فراتر از اقتصاد است؛ افق آن ها يك جهان است كه نياز 

به يارى شركت ها دارد. 



شماره 46 -  دى 96 30

ورزش

به پيشواز حضور ايران در جام جهانى روسيه 

هماوردى ايران 
با غول هاى فوتبال جهان

فريد دانش فر

قرعه كشى جام جهانى روسيه هم انجام شد و تيم ملى كشورمان در يكى 
اين  گرفت.  قرار  مراكش  و  اسپانيا  پرتغال،   كنار  گروه ها  سخت ترين  از 
قرعه واكنش هاى زيادى داشت و در فضاى مجازى هم دست ماية شوخى 
كاربران و كانال ها قرار گرفت. در حال حاضر جو فوتبالى، انتظار زيادى از 
از جام جهانى  تيم ندارد؛ اين درست خالف شرايطى است كه ما پيش 
آلمان داشتيم. آن زمان خيال مى كرديم با دو پيروزى مقابل آنگوال و مكزيك 

به سادگى راهى دور بعد مى شويم. حاال وضعيت عكس شده. اما بخش 
مثبت قضيه اين است كه ما دو بازى مقابل قدرت هاى اول فوتبال انجام 
مى دهيم كه مى تواند هم تجربة خوبى براى ما باشد و هم عيار تيم  در سطح 
جهان مشخص مى شود. با هم نگاه كوتاهى داريم به اين سه رقيب. سال 
قبل مقابل ليونل مسى بازى كرديم، و امسال رونالدو، ايسكو، پيكه، راموس، 

اينيستا و... خالصه همه هستند؛ منتخبى از ستاره هاى رئال و بارسا! 

سنجيدن پرتغال با ديدارهايش در مرحلة مقدماتى جام جهانى 2018 به همين 
سادگى نيست؛ آن ها حريفان بسيار سختى نداشتند كه بخواهيم مقايسه كنيم. 
مهم ترين رقيبشان سوييس بود كه از همان بازى اول هم اين موضوع را نشان 
داد. باخت دو بر صفر به سوييس براى پرتغالى ها مثل يك شوك بزرگ بود تا 
راحت  هم  آن قدرها  صعود  براى  كارشان  بدانند  و  بياورد  خودشان  به  را  آن ها 
نيست. سانتوس و شاگردانش درس خوبى از اين بازى گرفتند و ديدارهاى بعدى 
را با پيروزى پشت سر گذاشتند. آن ها حتى مساوى هم نكردند. در بازى آخر 
و  آندورا  تايى كردن  به لطف شش  و  را گرفتند  انتقامشان  مقابل سوييس هم 
جزاير فارو و ادامة روند مثبت خط حمله آتشينشان، با تفاضل گل بهتر در صدر 
جدول گروه ايستادند. اما مهم ترين موضوع در رابطه با پرتغال اين است كه آن ها 
موفق شدند قهرمان جام ملت هاى اروپا شوند؛ جامى كه براى رونالدو، با تمام 
افتخارات باشگاهى اش، بدون شك طعم و مزة ديگرى داشت و خاطره اى ماندگار 
از دوران بازيگرى اش خواهد شد. با وجود اين كه آن ها در مرحلة گروهى حضور 
فوق العاده اى نداشتند و تا آستانة حذف هم پيش رفتند، اما در مرحلة حذفى 
بهتر شدند و با كمك فوق ستاره شان، كريستيانو رونالدو، رقيب ها را از پيش رو 
برداشتند. شايد نمايش آن ها در اين بازى ها خيره كننده نبود، اما بايد اين نكته را 

در نظر داشت كه آن ها در مسابقاتى اول شدند كه تيم هاى مدعى و قدرى مانند 
آلمان، اسپانيا، ايتاليا، فرانسه و انگليس را پيش رو داشتند. حاال بعد از باال رفتن 
اعتمادبه نفس بازيكنان، آن ها به روياى بزرگى كه تا كنون به آن نرسيده اند، فكر 
مى كنند؛ قهرمانى در جام جهانى. البته اين بار با حضور تيم هاى برزيل و آرژانتين 
از رقابت هاى يورو است.  و آماده شدن ديگر تيم ها، كارشان به مراتب سخت تر 
كسى چه مى داند، شايد ايران بتواند حتى مانع صعود پرتغال به دور بعد شود. ما 
در جام جهانى آرژانتين نشان داديم اين كار را خوب بلديم؛ ممكن است خودمان 

صعود نكنيم، ولى نمى گذاريم رقيب ها هم كارشان را به سادگى جلو ببرند. 
داريم؛  جام  اين  در  هم  ديگر  پرتغالى  مربى  يك  كى روش،  كارلوس  از  غير  به 
سانتوس. او از سال 2014 هدايت تيم ملى كشورش را بر عهده گرفت و دو سال 
بعد توانست اين تيم را براى نخستين بار قهرمان اروپا كند. ارزش اين قهرمانى از 
اين بابت است كه در بازى فينال، رونالدو به علت آسيب ديدگى در نيمة اول ناچار 
به ترك زمين شد و از كنار زمين به بازيكنان انرژى مى داد. سانتوس با اين قهرمانى 
بهترين افتخار تاريخ كشورش را به ثبت رساند. پس از اين قهرمانى هم همان طور 

كه گفتيم، توانست تيمش را به جام جهانى بفرستد. 
ستاره هاى تيم: كريستيانو رونالدو، نانى، برونو آلوز، فابيو كنترائو 

پرتغال 
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از  تصويرشان  آخرين  و  مى كنند  دنبال  را  فوتبال  دورادور  كه  آن هايى  براى 
و  ذهنيت  آن  كامل  به طور  كه  بگويم  بايد  است،  برزيل  جهانى  جام  اسپانيا، 
فكرتان دربارة الروخا را كنار بگذاريد؛ ما حاال با يك تيم مدعى روبه رو هستيم. 
تيم  در  ديگر  و چهره هاى مهمى حاال  است  پوست اندازى  در حال  تيمى كه 
در  تورس.  فرناندو  و  كاسياس  ژاوى،  پويول،  كارلوس  مانند  كسانى  نيستند؛ 
بازى هاى خوبشان در مقدماتى جام جهانى، آن هم در گروهى كه ايتاليا حضور 
به  ديدار   9 در  بازى،    10 از  توانستند  آن ها  و  داد  جواب  تاكا  تيكى  داشت، 
پيروزى برسند و تنها يك تساوى گرفتند، كه آن هم مقابل الجوردى پوش ها 
با  بود. اسپانيا بدون شكست پا به رقابت هاى جهانى گذاشته و اميدوار است 
درخشش بازيكنانش بتواند قهرمانى سال 2010 در آفريقاى جنوبى را تكرار 
كند. آن ها با وجود اين كه در سيدبندى در سيد دو قرار گرفتند، اما وقتى به 
قوى تر  هم  پرتغال  از  آن ها  مى بينيم  كنيم،  نگاه  باكيفيتش  بازيكنان  و  آمار 

هستند. 
از  بعد  ساخته،  تيم  اين  براى  خوبى  خاطره هاى  اين كه  وجود  با  بوسكه  دل 
مسابقات يورو 2016 از تيم كنار گذاشته شد و يولن لوپتگى جايش را گرفت؛ 
فرصت  لوپتگى  حاال  رسيد.  به جواب  هم  زود  كه  موثر  و  تعويض خوب  يك 

سرمربى  كند.  ميدان  راهى  قبل  از  هماهنگ تر  را  تيمش  تا  دارد  بيشترى 
اسپانيايى در شروع كارش، ايكر كاسياس را به تيم ملى دعوت نكرد و با انتقاد 
انتقادى  باعث شد ديگر  تيم  اين  نتايج خوب  بااين حال  هواداران روبه رو شد. 
مطرح نشود. بعد از موضوع جدا شدن كاتالونيا از اسپانيا، اين تيم كمى وارد 
حاشيه شد و صحبت هاى چند بازيكن هم اين موضوع را داغ تر كرد. از طرفى 
هم دو مدافع اصلى تيم اين اواخر زياد با هم درگيرى لفظى داشته اند؛ راموس 
و پيكه قرار است كنار هم بازى كنند، آن هم بعد از اين صحبت ها و درگيرى ها. 
كار تا جايى پيش رفت كه راموس گفت در تيم ملى جواب پيكه را نمى دهد. 
به نظر مى رسد سرمربى تيم در كنار تاكتيك تيمى، بايد فكرى به حال شرايط 

روحى بازيكنان و ايجاد هم دلى در آن ها كند. 
اين تيم پر است از ستاره، پر است از قدرت، تكنيك و خالقيت؛ از درون دروازه 
كه كسى مانند دخه آ قرار دارد تا نوك حمله كه موراتا حضور دارد. روى كاغذ 
را كه نگاه كنى، حتى اگر بتوانيم حمله كنيم و شوت هم بزنيم، دخه آ كسى 

نيست كه به سادگى مغلوب شود. 
ستاره هاى تيم: دخه آ، راموس، پيكه، بوسكتس، اينيستا، ايسكو، سيلوا، موراتا 

(در يك كلمه كل تيم!) 

اسپانيا 

مراكش 
مراكشى ها آخرين حضورشان در جام جهانى 1998 فرانسه بود و حاال پس از 20 سال و با تيمى 
يكدست و هماهنگ به جام جهانى مى آيند. سرمربى تيم براى بلندپروازى تيمش ابزار الزم را 
دارد. بيشتر بازيكنان مراكش در ليگ هاى اروپايى بازى مى كنند و تجربه اى باال و بين المللى 
دارند. ضمن اين كه از استعداد خوبى هم برخوردار هستند. براى مثال، دروازه بانشان، منير مهند 
محمدى ملقب به «منير»، بيش از 70 بازى در نومانسياى اسپانيا انجام داده است. شايد بسيارى 
از فوتبال دوستان، اين تيم را دست كم گرفته اند و از حاال سه امتياز را براى ايران كنار گذاشته اند. 
اما واقعيتش اين است كه مراكش شايد به سختى ببرد، اما به سختى هم مى بازد. مهم ترين نكته 
دربارة  آن ها اين است كه در مرحلة مقدماتى نه تنها شكست نخورده اند، كه گلى هم دريافت 
نكرده اند. از اين جهت به تيم خودمان هم شباهت دارند. آن ها با اين كه دفاع بسيار مستحكمى 

دارند، در اين مرحله فقط دو پيروزى به دست آوردند. 
هروه رنارد، سرمربى فرانسوى تيم، پيش از آن كه روى نيمكت مراكش بنشيند، سرمربى ليل 
فرانسه بود، اما سابقة كار در آفريقا را هم با مربى گرى در تيم هاى ملى ساحل عاج، زامبيا و 
آنگوال داشت. او پس از صعود با مراكش به جام جهانى، گفت: «اگر به همين مرحله راضى 
هستيد، من مى توانم استعفا بدهم. من براى روياهايم مرز نمى گذارم، چون هميشه بلندپرواز و 

زياده خواه بوده ام.» 
اشرف  داكوستا،  مانوئل  ضرار،  نبيل  محمدى،  مهند  منير  بن عطيه،  مهدى  تيم:  ستاره هاى 

حكيمى 

برنامة بازى هاى ايران و آشنايى با ورزشگاه هاى 
ميزبان تيم ملى 

ورزشگاه  در  مراكش (25 خرداد 1397،   – ايران 
كرستوفسكى سن پترزبورگ – ساعت 18:30) 

ورزشگاه كرستوفسكى در شهر سن پترزبورگ قرار 
است.  نفر   68134 ورزشگاه  اين  ظرفيت  دارد، 
تكميل  ورزشگاه  اين  ساخت  كار   2017 سال  در 
زنيت  تيم  به  متعلق  ورزشگاه  اين  شد.  نهايى  و 
سن پترزبورگ است و در جام كنفدراسيون ها، با نام 
جام  در  مى شد.  شناخته  استاديوم  سن پترزبورگ 
كنفدراسيون ها، چهار بازى در اين ورزشگاه برگزار 

شد، ازجمله ديدار فينال بين آلمان و شيلى.

ورزشگاه  در   ،1397 خرداد   30) اسپانيا   – ايران 
كازان آرنا شهر كازان – ساعت 21:30)

قرار  كازان  در شهر  نفرى،  استاديوم 45379  اين 
ساخت  است.  كازان  رابين  تيم  به  متعلق  و  دارد 
اين  شد.  تكميل   2013 سال  در  ورزشگاه  اين 
نمايش  صفحه  به خاطر  تاسيس  تازه  ورزشگاه 
بزرگ ترين  كازان  استاديوم  است.  بزرگش مشهور 
نمايش گر خارج از ورزشگاه را در كل اروپا دارد. در 
جام كنفدراسيون ها، چهار مسابقه در اين ورزشگاه 

انجام شد. 

ايران – پرتغال (4 تير 1397، در ورزشگاه موردويا 
شهر سارانسك – ساعت 21:30)

سارانسك  موردويا  تيم  به  متعلق  ورزشگاه  اين 
تاسيس  تازه  استاديوم  يك  ورزشگاه  اين  است. 
در  اين شهر  دارد.  ظرفيت  نفر  كه 45015  است 
دارد.  قرار  مسكو  شرقى  جنوب  كيلومترى   500
گفته مى شود قرار است بعد از جام جهانى، ظرفيت 

اين ورزشگاه به 28 هزار نفر كاهش يابد.
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3773 ٤٥اطالعات هفتگى        شماره

اسامی برندگان جدول ٣٧٦٢
  ١ـ  سيده فاطمه حسينیـ  تهران

٢ـ مهدی مرجانیـ  تهران
٣ـ محبوبه بابازادهـ  شهرقدس BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
۱.  مقاومت جسم هادي الكتريك در برابر جريان 
ــمان كه معموال باران  ــرقـ  ابري اليه اليه در آس ب

زا هم هست
ــد عصاـ  ماهي  ــي همانن ــيله توانبخش ۲. نوعي وس

بهاريـ  در بورس اوراق بهادار بجوييدش
۳. رسم كردنـ  آواز دسته جمعيـ  فراق

ــيرينـ   ــله اعدادـ  ميوه اي ش ۴. مرزبانـ  سرسلس
عدد ماهـ  فرياد، بانگ

ــدم يكپاـ   ــونـ  ق ــوزنـ  گندمگ ــه رو س ۵. دنبال
زايده اي در بعضي حيوانات

ــق كارـ  عدد منفيـ   ــگرد وقل ۶. بوي رطوبتـ  ش
خودروي حمل مايعاتـ  مادر

ــتيانـ  فلزي نرم  ــي زرتش ــاب دين ــير كت ۷. تفس
ــتـ  درخت انگورـ  نام ديگر  ــنگينـ  كجاس و س

حضرت مريم(ع)
ــار درياـ  گياه قديمي كاغذ  ــي، قايقـ  كن ۸. كرج

سازي
۹. كشندهـ  الهه شكارـ  بخشش، جوانمردي

۱۰. هياهو و جنجالـ  عدد نه فرنگيـ  باعث
ــعلهـ  عدد روستاـ  نوعي شتر كم مو  ۱۱. ثروتـ  ش

و باركشـ  دورويي، تظاهر
۱۲. خاندانـ  مرحباـ  از گروههاي خونيـ  شناسه 

و رمزـ  تكرار حرف
ــارم يونانيـ   ــرغـ  حرف چه ــار م ۱۳. آزادهـ  منق

عامل وراثت
ــدكـ  از اقوام نيمه آريايي  ــيـ  باران ان ۱۴. تكنيك

زمان هخامنشيانـ  خيسـ  لوله گوارشي
۱۵. رها شده از عطشـ  صنعتي در شعرـ  سازگار

۱۶. علم احصاييهـ  سر باز زدنـ  موي بلند سر
ــتان سيستان و  ــهـ  از توابع اس ۱۷. محصل مدرس

بلوچستان
عمودي:

۱. عصب كشي دندانـ  فتنه انگيز
۲. شيونـ  خودمختار بودنـ  پدرشعرنو فارسي

۳. همانندـ  كامل شدنـ  گردنه اي معروف در راه اردبيل
۴. مخفيـ  نيمه ديوانهـ  از عناصر اربعهـ  ميوهـ  كمانگير اسطوره اي 

ايران
۵.  ام الخبائثـ  فلز كوبيدنيـ  ترمز كشتيـ  خداوند

ــي  ــرخـ  نيروي ربايش ۶. كلمه نفرتـ  ويتامين انعقاديـ  خاك س
متقابل بين تمامي جرمهاـ  حرف سيزدهم انگليسي

ــتارـ  كاغذ سايش و صيقلـ  قورباغه درختيـ  وزني برابر  ۷.  پرس
چهار جو

ــدهـ  عدد دوندهـ   ــوري برف روـ  زن ــه اي غيرموت ــيله نقلي ۸. وس
تركيب عنصرها يا جسمهاي ساده با يكديگر

۹. شهري در استان كرمانـ  نوعي نان سنتي كردستانـ  مغازه
۱۰.  ويرايشـ  ضمير داخلـ  رمق آخرـ  بستني يخي

ــيـ  غني و  ــدر و رهبر به فرنگ ــيـ  لي ــت منف ــياهـ  ن ــف س ۱۱.  مخف
ثروتمند

ــت آذريـ   ــرويـ  هنر هفتمـ  جديدـ  گوش ۱۲.  از ماهيهاي كنس
موي مجعد

حرف ( ر  ) چه تعداد است؟

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

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

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

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره٣٧٦٢

۱۳.  اصفهان قديمـ  اتاق قطارـ  نوعي زغال سنگـ  پايتخت ايتاليا
ــنگي قيمتيـ  قلعهـ  ظرف بزرگ  ــتـ  س ــيرـ  مرواريد درش ۱۴.  ش

لبه دار
۱۵.  حمله كردنـ  تمام، همهـ  تئاتر

۱۶.  ضروري، الزمـ  خودروـ  از حال رفتن به دليل خنده زياد
۱۷.  ملكه مشهور آشور و بابلـ  از شهرهاي ايالت مريلند آمريكا

در شكل زير چند مثلث 
قابل شمارش است؟
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مربوط به مطلب صفحه 26 همين شماره

تبليغاتى كه بيدارمان مى كند!
نگاهى به جديدترين تبليغات دنيا با محوريت مسائل اجتماعى 
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گروه سرمایه گذارى خوارزمى 


