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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

سرمايه های بهمن 

در سالنامة خورشیدی ایرانیان، ماه یازدهم سرشار از شور و اشتیاق و حس پیروزی است. ماهی که حس شیرین امید را 
در دل ها می افزاید و روزهای تازة رستن و سربرآوردن جوانه ها را نوید می دهد. در ماه یازدهم سال پنجاه وهفت خورشیدی 
بود که یخ های نامرادی و نومیدی را خورشید انقالب آب کرد و بهاران خجسته را به بار نشاند که مهم ترین ویژگی اش 
نقش آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خویش بود، که از آن به مردم ساالری یاد شده و در نظامی از پاسخ خواهی و 
پاسخ گویی متبلور می شود و اکنون،  پس از سی ونه سال تمام، امید ایرانیان هم چنان به ارتقای مردم ساالری دینی و نظام 

پاسخ گویی است که یکی از مؤلفه  های اصلی آن شفافیت است. 
روزها و هفته های منتهی به بهمن امسال،  سرشار از رخدادهایی به غایت مهم بود که بررسی نقش هر کدام از آن ها 
در مسیر توسعة اقتصادی کشور، بازار سرمایه و  بنگاه ها فرصتی بیشتر و پژوهشی متفاوت تر طلب می کند،  اما به دلیل 
اهمیت برخی از آن ها نگاهی اجمالی به آثار هر کدام در این مقطع زمانی ناگزیر می نماید. بررسی الیحة بودجة سال 
بودجه،  دشواری های  ارقام  بزرگی  دلیل  به  روزهاست که  این  رویداد  مهم ترین  اسالمی،  نودوهفت در مجلس شورای 
تحقق درآمدها و منابع پیش بینی شده در آن و هم چنین عدم تعادل های ساختاری در اقتصاد، دقت ویژه ای را از سوی 
دولتمردان و نمایندگان مردم ایجاب می کند تا بتوان برنامه ای منطقی و عملی برای سال آینده را رقم زد. یکی از این 
دشواری ها، سامان دهی بدهی سنگین دولت به بانک ها و بنگاه هاست که یکی از بارزترین نمونه های آن بدهی وزارت نیرو 
به نیروگاه های تولیدکنندة برق است که به مراتب بیشتر و حتی چند برابر رقمی است که در الیحة بودجه پیش بینی 
شده و این حتی در صورتی قابل تحقق است که قیمت حامل های انرژی بر اساس آن چه در الیحه منظور شده، افزایش 
یابد که شواهد موجود نشان از تعدیل این پیش بینی ها دارد. نکتة امیدبخش الیحه و تصمیم کمیسیون تلفیق در این 
بخش، امکان تهاتر بدهی بنگاه ها به بانک ها با طلب آن ها از دولت است که می تواند برای نیروگاه هایی مانند منتظر قائم 
مفید تلقی شود. با وجود رقم بسیار ناچیز پیش بینی شده که تنها در حدود نودوپنج هزار میلیارد ریال است، نفس توجه 
به انتشار اوراق خزانه برای بازپرداخت بدهی های دولت به تولیدکنندگان برق و سایر بنگاه ها نیز افق امیدوارکننده ای از 

عزم جدی دولت برای برداشتن گام اول جهت بازپرداخت بدهی ها را پیش رو قرار می دهد.
رخداد مهم دیگر، پاسخ خواهی بخشی از مردم در شهرهای کوچک و بزرگ کشور بود که بخش اصیل، درست و 
سالم آن از سوی مقامات عالی رتبه و محترم نظام و ارکان ادارة کشور به رسمیت شناخته شد و از این منظر، نوید 
شنیدن صدای انتقادها و اعتراض های مردم را داد، که از آرمان های انقالب اسالمی بزرگ مردم در سال پنجاه وهفت بود 
و بدین ترتیب، امید به بهبود سازوکار ادارة کشور و برخورداری سرزمین بزرگ ایران از حکمرانی شایسته تر افزایش قابل 
مالحظه ای یافت. نتیجة پژوهش های مهم اقتصاد سیاسی نشان می دهد که مهم ترین عامل پیش برندة اقتصاد و رونق 
کسب وکار، برقراری رابطة کارآمدی از پاسخ گویی بین ارکان کشور است، که در این مسیر، به نظر می رسد پیشرفت 

رضایت بخشی نسبت به گذشته فراهم آمده است.
به بن بست رسیدن تالش های رئیس جمهور ایاالت متحده برای به محاق بردن برجام و تمدید ناگزیر تعلیق تحریم ها 
از سوی وی، رخداد برجستة دیگری است که ضمن نمایش وجوه بیشتری از قابلیت ها و استحکام برجام و تالش قابل 
تقدیر گروه مذاکره کننده، فعاالن اقتصادی را نسبت به روزها و ماه های آینده امیدوارتر کرده و چنان چه افق روشنی از 
ثبات نرخ ارز نیز رقم بخورد، می توان برنامه ریزی بهتری را برای بهره گیری کارآمدتر از فضای کسب وکار آتی به انجام 

رساند.
مجموعة رخدادهای مهم در آستانة بهمن ماه، گروه »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« را در سرمایه گذاری خوارزمی 
برآن می دارد که گام های بلندتری را برای تحقق اهداف برنامة راهبردی هفت ساله بردارد و در ماه های باقی مانده تا پایان 
سال مالی، با تالش بیشتر مدیران و کارکنان و پشتیبانی سهام داران و ذی نفعان ارجمند بتواند سالی پربار و عملکردی 
رضایت بخش را رقم زند. بهمن ماه هماره، ماه شگفتی ها و  پیروزی ها بوده و در هفته های پیش رو نیز نقطة عطفی را 

برای ارتقای گروه سرمایه گذاری خوارزمی خواهد آفرید.
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اقتصاد
صديقه ثنايی

»25سنت«اینتمامحقوقیبودکهدرازای
1938 سال در کارگران به کار ساعت یک
متحدۀ ایاالت زمان آن در میگرفت؛ تعلق
آمریکابراینخستینبارتصمیمگرفتحداقل
مطابق را کارگری حقوق حداقل یا دستمزد
بزرگ رکود از ماجرا کند. تعریف قانون با
بسیار عدۀ زمان آن در شد؛ آغاز اقتصادی
زیادیگرفتاربیکاریشدندوآندستهکهکار
نیزحداقلحقوقممکنرادریافت میکردند
شاکی پایین دریافتهای از آنها میکردند.
بودندودرعینحالهیچقانونیوجودنداشت
از را حقوقشان و کند حمایت را آنها که
کارفرماهابگیرد.درستدرهمینحوالیتاریخ
کارگریتصویب قانونحداقلحقوق بودکه
شد.امااینحداقلحقوقبهچهکاریمیآید
تاثیرآنبر وبرچهاساسیتعیینمیشود؟

اقتصادبهچهصورتاست؟نگاهکارگرانبهآنچگونهاست؟همۀاینها
جزوپرسشهاییاستکهدربارۀحداقلحقوقکارگریمطرحمیشود.

زندگی بدون كف حقوقی!
حداکثر حقوق عموما مسئله نیست، اما حداقل حقوق همیشه مسئله و محل بحث 
بوده  است. اگر کف حقوق کارگران تعریف نشود، آن ها هر روز کمتر از روز قبل حقوق 
دریافت می کنند. دیوید کوپر، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با مجلة فوربس معتقد 
است وقتی کارگران حقوق کمتری دریافت کنند، قدرت خرید مصرف کننده پایین 
می آید، چراکه پول کمتری به دست می آورد. به این ترتیب حداقل حقوق کارگران این 
فضا را به نوعی تعدیل می کند. به همین خاطر است که حداقل دستمزد با نرخ تورم 
رابطه دارد و بر اساس آن نیز تعیین می شود. نرخ آن هر سال افزایش پیدا می کند، اما 
باز هم کارگران نسبت به آن شاکی هستند. حداقل دستمزد باید هم گام با تورم افزایش 
پیدا کند تا بتواند نقش تعدیل کنندگی خود را در فضای اقتصادی به درستی و به شکلی 
مطلوب بازی کند، اما بررسی ها نشان می دهد حتی در مورد ایاالت متحدة آمریکا 
به عنوان پیشرفته ترین و بزرگ ترین اقتصاد دنیا، این اتفاق به درستی رخ نداده و اکنون 
شکافی عمیق میان حداقل دستمزد و نرخ تورم وجود دارد. وقتی حداقل حقوق کارگری 
با سرعت افزایش نرخ تورم، افزایش پیدا نکند، قدرت خودش را از دست می دهد. سیلویا 
آلگرتو، کارشناس اقتصاد کارگری، می گوید: »هرچه شکاف میان حداقل دستمزد و نرخ 
تورم بیشتر شود، ارزش آن کمتر و کمتر می شود. نکتة قابل تامل در این میان نیز این 
است که این کارگران نسبت به کارگران چند دهه پیش، تحصیالت و مهارت بیشتری 
دارند، میزان بهره وری آن ها افزایش پیدا کرده و برای اقتصاد ثمردهی بیشتری دارند. 

بااین حال نسبت به کارگران گذشته، دستمزد کمتری دریافت می کنند.« 

تاثير افزايش حداقل دستمزد
نظریه های اقتصادی این طور می گویند که افزایش حداقل دستمزد، یعنی افزایش 
پولی که در جیب کارگران وجود دارد تا خرج کنند. اما در عمل، قضیه قدری 
پیچیده است. بررسی ها نشان می دهد تاثیر افزایش حداقل حقوق کارگری به 
اثرات  مکان، نوع صنعت و میزان افزایش آن بستگی دارد و درنتیجه می تواند 

افزایش حداقل دستمزد به کسب وکارها  کامال متفاوتی بر جای بگذارد. گاهی 
فشار وارد می کند و به آن ها آسیب می زند. این بزرگ ترین نقدی است که به 
حداقل دستمزد وارد می شود؛ »آسیب به کسب وکارها«. به ویژه کسب وکارهای 
کوچک بیشترین آسیب را می بینند، تا جایی که گاهی به کلی ریشه کن می شوند. 
بسیاری از خرده فروش ها اعتبار خود را در خطر می بینند که میزان دستمزدها 
آن  با  نمی توانند هم گام  از طرفی  و  نرسانند  تعیین شده  به حداقل دستمزد  را 
پیش بروند و درنتیجه کسب وکار خود را از دست می دهند. گاهی نیز این مسئله 
به ضرر کارگرها تمام می شود. برای مثال برخی از صنایع و کسب وکارها ناچار 
می شوند دست به تعدیل نیرو بزنند و برخی از کارگران خود را اخراج کنند تا 

حقوق عده ای دیگر را متناسب با حداقل دستمزد معین شده افزایش بدهند. 

رهبران باكفايت
به نظر می رسد هم چنان  با همة خوبی ها و بدی هایی که دارد،  حداقل دستمزد 
متناسب با ظرفیت هایش افزایش پیدا کند. این به معنای عدم وجود مشکالت و 
ایرادها در این زمینه نیست. قطعا معایبی در این سیستم وجود دارد که باید اصالح 
شود. طبیعتا هر کسی که حداقل دستمزد را دریافت می کند، از این وضع سود 
نمی برد. به همین خاطر است که سیاست های جدیدی در این راستا برنامه ریزی شده 
 است. در حال حاضر در تمامی نقاط دنیا، به ویژه در کشورهای پیشرفتة اقتصادی، 
دولت ها به دنبال سیاست های جدید برای مسئلة حداقل دستمزدها هستند. در 
این بین، اغلب رهبران اقتصادی بدون تردید ترجیح می دهند هزینه های خود را به 
حداقل برسانند و درنتیجه با افزایش حداقل حقوق نیز مخالف هستند. کوپر معتقد 
است این رهبران اقتصادی تصویر دقیق و درستی از بازار کار و نیروی کار ندارند؛ 
آن ها نمی دانند که همین نیروهای کار با همین حداقل دستمزد، کسب وکار آن ها 
را هدایت می کند. شاید حق با کوپر باشد که می گوید: »رهبران اقتصادی خود به 
دنبال کارگرانی هستند که زندگی خوب و آرامی دارند و به قدر کفایت پول به دست 
می آورند تا آن را خرج کنند. آن ها تنها به دنبال رقابت و کسب سود برای خودشان 
نیستند. این رهبران به پیشرفت اقتصادی در جهان کمک می کنند.« و افزایش 
حداقل دستمزد کارگران یکی از آن ابزارهای کاربردی برای پیشرفت اقتصادی در 

جهان است. 

مسئله ای به نام کف حقوق
تاثير افزايش حداقل حقوق كارگری بر اقتصاد چگونه است؟

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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اقتصاد
الميرا اكرمی

اتفاق غيرمترقبه ای در اقتصاد رخ نداده 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بانکی،  کارشناس  حق شناس،  هادی  رابطه   همین  در 
ما توضیح می دهد که علت ریزش سپرده گذاری ها در بانک ها کاهش نرخ سود 
بوده و می گوید: پیش از کاهش نرخ سود،  بانک مرکزی فرصتی را به برخی 
از سپرده گذاران داد تا آن ها بتوانند قراردادشان را با نرخ قبلی مجددا تجدید 
پیام  خود  مشتریان  به  و  دادند  انجام  کاری  چنین  بانک ها  از  برخی  که  کنند 
دادند که مجددا قرارداد جدید یک ساله ببندند. منتها در این میان یک سری 
به سراغ سایر  بانک ها خارج کردند و  از  را  از سپرده گذاران هم پول های خود 

بازارها مانند بازار سرمایه یا بازار سکه و طال رفتند. 
بود  طبیعی  شد،  کم  سپرده گذاری  سود  نرخ  که  زمانی  حق شناس،  گفتة  به 
آن هایی که به دنبال حداکثر سود هستند و این توانمندی را هم دارند، بخشی 

از پول خود را وارد بازارهای موازی جذاب تر کنند.
او در عین حال تاکید می کند که هشت هزار میلیارد تومان ریزش سپرده گذاری 

اتفاق  این نکته باشد که  بیان گر  این حد، نمی تواند  بانک ها و رقم هایی در  در 
غیرمترقبه ای در اقتصاد رخ داده، زیرا هشت هزار میلیارد تومان نسبت به کل 

سپرده ها عدد بزرگی نیست.
این کارشناس معتقد است که اگر این عدد بزرگ تر بود، طبیعتا اولین عارضه ای 
که داشت، این بود که سایر بازارها را متاثر می کرد، منتها چون عدد هشت هزار 
میلیارد تومان نسبت به کل سپرده ها عدد بزرگی نیست، نتوانست سایر بازارها 
را متاثر کند و اگر بازار طال، ارز و بورس دچار نوسان است، به این دلیل نیست 

که این سپرده ها از بازار پول خارج شده است.
تشديد كسری نقدينگی بانک ها 

در همین حال کامران ندری، استاد دانشگاه و کارشناس بانکی، به خبرنگار ما 
پنج  در چهار  که  متوجه می شویم  باشیم،  داشته  آمار  به  نگاهی  اگر  می گوید: 
سال گذشته، نرخ رشد پایة پولی بسیار باال بوده و این رشد پایة پولی باال در 

بلندمدت ما را به سمت نرخ تورم باال سوق می دهد. 

سپرده گذاری در بانک ها هشت هزار ميليارد تومان كاهش يافت 

سپرده های خارج شده ازبانک ها 
به کدام بازارها می رود؟ 

شهریورماهامسالبانکهامکلفشدندسودسپردهرابرایسرمایهگذاری
مدتداربه15درصدکاهشدهندوسودسپردهرابرایسرمایهگذاری
کوتاهمدتهمحداکثر10درصدتعیینکنند.باوجوداینکهدرآستانۀ
کاهشنرخسودبانکیدرشهریورماهبانکهادستبهانتقالسپردههای
کوتاهمدتبهبلندمدتبرایماندگاریسپردههازدند،امابازهمبعداز
بانکیکاستهشدهاست، میزانرشدسپردههایمدتدار از تغییر این
تا مدتدار سپردهگذاری رشد سود، نرخ کاهش از بعد بهطوریکه

درسالهای که درشرایطی اما دارد. کاهش تومان میلیارد هشتهزار
اخیربانکهاباکسرینقدینگیمواجهبودهوهستند،برخیکارشناسان
معتقدندکهریزشاینهشتهزارمیلیاردتومانسپردهرانمیتوانبه
مثابهاتفاقغیرمترقبهایدراقتصادکشورمانقلمدادکرد.ولیدرمقابل
عدهایدیگرازکارشناسانبراینباورندکهاینموضوع،موجبتشدید
حتی آینده در است ممکن و میشود بانکی نظام در نقدینگی کسری

اتفاقاتیمانندافزایشنرختورمرارقمبزند.



7شماره 47 -  بهمن 96

در شرایطی که مردم آشنایی زیادی با 
بازار بورس ندارند ویا این بازار را پرریسک 

تلقی می کنند ، کمتر در بورس 
سرمایه گذاری می کنند و شایدبتوان 
افزایش نرخ ارز، رشد حبابی قیمت 

سکه و افزایش قیمت مسکن در 
ماه های اخیر را به نوعی به خروج 

بخشی از سپرده های بانکی مرتبط 
دانست

به گفتة ندری، چند عامل در سال های اخیر موجب شده که نه تنها نرخ تورم 
افزایش نیابد، بلکه کم هم بشود، که یکی از این عوامل باال بودن نرخ سود بانکی 
است. به عبارت دیگر، نرخ سود بانکی مانند یک لنگر که مانع از حرکت کشتی 

می شود، تا حدودی مانع از حرکت قیمت ها به سمت باال شده بود. 
قیمت  ماندن  ثابت  و  ارز  نرخ  نسبی  ثبات  می گوید،  کارشناس  این  که  آن طور 
حامل های انرژی از دیگر عوامل موثر بر افزایش نیافتن نرخ تورم در چهار پنج 
زمینه  اخیر  این که در سال های  با وجود  ندری  به گفتة  است.  بوده  اخیر  سال 
نرخ  بسیار مهم  این سه متغیر  اما  تورم وجود داشته،  نرخ  افزایش سریع  برای 
تورم را مهار کرده بود که البته درجة اهمیت نرخ سود بانکی و نرخ ارز به نسبت 

بیشتر از قیمت حامل های انرژی بوده است. 
اما حاال به نظر می رسد که هر سه لنگر شل شده و به گفتة کارشناسان، این 
موضوع نشان می دهد که دیگر نمی توان مثل چهار پنج سال گذشته نرخ تورم 
را پایین نگه داشت و به احتمال خیلی زیاد، در آینده شاهد افزایش قیمت ها 

خواهیم بود. 
اما در مورد این موضوع که پیامدهای ریزش سپرده گذاری چیست، ندری توضیح 

مشکل  با  بانک ها  اخیر،  سال  چند  در  که  می دهد 
سپرده ها  خروج  و  بوده اند  مواجه  نقدینگی  کسری 
نقدینگی  کسری  مشکل  تشدید  موجب  بانک ها  از 
پیدا  افزایش  هم  پولی  پایة  رشد  درنتیجه  و  می شود 
نرخ سود سپرده  که  زمانی  دیگر،  عبارت  به  می کند. 
بانک ها  بانک ها خارج نمی شد،  از  باال بود و سپرده ها 
با کسری نقدینگی مواجه بودند و حاال که نرخ سود 
پایین آمده، مسئلة خروج سپرده ها، کسری نقدینگی 
اضافه  زیاد،  احتمال  به  و  می کند  تشدید  را  بانک ها 
ما  و  می دهد  افزایش  را  مرکزی  بانک  از  برداشت ها 
داشته  کشورمان  پولی  پایة  روی  کنترلی  نمی توانیم 

باشیم و رشد پایة پولی اتفاق خواهد افتاد. 
نام  به  دیگر چیزی  که  است  معتقد  حال  عین  در  او 
این  تورمی  اثرات  که  ندارد  وجود  هم  باال  بهرة  نرخ 

رشد پایة پولی را مهار کند و بنابراین این گونه نتیجه می گیرد که در آینده نرخ 
تورم دو رقمی را شاهد خواهیم بود.

كاهش نرخ سود همراه با اصالحات
اما در شرایطی که چند ماهی از کاهش نرخ سود بانکی می گذرد، برخی انتقاداتی 
را نسبت به این موضوع مطرح می کنند و حتی بعضی معتقدند که نباید به این 
شکل چنین تصمیمی اجرایی می شد. البته در مقابل برخی کارشناسان هم بر 
باید مورد حمایت  اقدام درستی است و  بانکی  باورند که کاهش نرخ سود  این 
قرار بگیرد و ادامه پیدا کند. در همین رابطه  هادی حق شناس می گوید: زمانی 
سود  نرخ  که  گرفت  شکل  انتظار  این  شد،  کاهشی  تورم  نرخ  کشور  در  که 
سپرده های بانکی هم کم شود. به عبارت دیگر، این انتظار روانی در بازار شکل 
گرفت که چرا وقتی نرخ تورم تک رقمی شده، سود سپرده ها کاهش معناداری 

این  یا شبه دولتی هستند،  دولتی  ایران  در  بانک ها  عمدة  که  آن جا  از  و  ندارد 
مطالبه از بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول شکل گرفت که در مورد کاهش 

نرخ سود بانک ها کاری انجام دهد.
به گفتة حق شناس، بین نرخ سود بانکی، نرخ تسهیالت بانکی و نرخ تورم رابطة 
انتظار  این  نرخ تورم تک رقمی شد،  بنابراین زمانی که  معناداری وجود دارد و 

وجود داشت که نرخ سود سپرده ها هم کاهشی شود.
اما کامران ندری در این رابطه اظهار می دارد: من اصل کاهش نرخ سود بانکی 
را می پذیرم، زیرا نرخ سود بانکی مانع بسیار جدی است برای این که بنگاه های 
تولیدی بتوانند سرمایة در گردش مورد نیاز خود یا سرمایه ای را که برای توسعه 
اشاره می کند،  به آن  این کارشناس  البته نکته ای که  تامین کنند.  الزم دارند، 
این است که بانک های کشورمان در وضعیت خوبی قرار ندارند و زمانی که برای 
رفع مشکالت بانک ها برنامة موثری وجود ندارد، کاهش نرخ سود بانکی اگرچه 
از منظر اقتصادی و سیاست پولی اقدام درستی است، اما نمی تواند آن طور که 
باید و شاید، اثرات مثبتی را بر اقتصاد داشته باشد و حتی ممکن است اثرات 
منفی هم داشته باشد. ندری نکتة مهم را این می داند که باید کاهش نرخ سود 
بانکی با یک سری اصالحات در بانک ها همراه باشد، اما 

متاسفانه از اصالحات خبری نیست.

پول ها به سمت كدام بازارها رفته اند؟  
این  در  دست کم  که  است  مطرح  سوال  این  حاال  اما 
که  تومان  میلیارد  هشت هزار  این  اخیر،  ماه  چهار 
سکه،  طال،  رفته؛  بازارها  کدام  سمت  به  کرده،  ریزش 
کارشناسان  برخی  که  چند  هر  بورس؟  یا  مسکن  ارز، 
را  تومان  میلیارد  هشت هزار  این  ریزش  معتقدند 
نمی توان به مثابه اتفاق خاصی در بازار پول تلقی کرد 
و پول هم چنان در بانک ها وجود دارد.حق شناس معتقد 
بانک ها  از  سود  نرخ  کاهش  از  بعد  که  پولی  که  است 
خارج شده، به سمت بازار طال، بازار ارز و بازار سرمایه 
به  توجه  با  که  است  این  او  استدالل  البته  است.  رفته 
تغییرات اخیر در شاخص بورس، به نظر می رسد که بیشتر این پول ها در بازار 

سرمایه جذب شده باشد. 
در مقابل، ندری پاسخ این سوال را که پول های خارج شده از بانک ها به سمت 
کدام بازارها رفته اند، منوط به وضعیت سپرده گذاران به لحاظ برخورداری آن ها 
داشتند،  بانک ها  در  کوچکی  که سپرده های  آن هایی  قطعا  می گوید:  و  می داند 
مانند سکه  بازارهایی  به سمت  و  ببرند  بازار مسکن  به سمت  را  نمی توانند آن 
بازار مسکن و زمین و  ارز رفته اند و سپرده های کالن و بزرگ هم به سمت  و 
بورس  بازار  با  زیادی  آشنایی  مردم  که  شرایطی  در  اما  است.  رفته  مستغالت 
ندارند ویا این بازار را پرریسک تلقی می کنند ، کمتر در بورس سرمایه گذاری 
می کنند و شایدبتوان افزایش نرخ ارز، رشد حبابی قیمت سکه و افزایش قیمت 
مسکن در ماه های اخیر را به نوعی به خروج بخشی از سپرده های بانکی مرتبط 

دانست. 
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انرژی
محمدحسين علی اكبری

افزايش صددرصدی ساير قيمت ها
دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، دربارة تاثیرات افزایش نرخ 
بنزین به خبرنگار ما گفت: بنده مخالف صریح رشد نرخ بنزین هستم، به این 

دلیل که بنزین رابطة مستقیمی با وضعیت اقتصادی و معیشت مردم دارد. 
وی افزود: وقتی نرخ بنزین 50 درصد گران شود، 50 درصد هم به صورت روانی 
قیمت ها اضافه می شود و بعد از مدتی متوجه خواهیم شد که هر کاال افزایش 
نرخ صددرصدی را تجربه کرده است. در این صورت وضعیت معیشت مردم روند 

کاهشی را طی می کند و ممکن است فقیرتر شوند. 
تقوی با اشاره به این که دولت باید همواره تالش کند تا فقر را از بین ببرد، تصریح 
کرد: دولت با شعار فقرزدایی روی کار آمد، اما اگر نرخ بنزین را افزایش دهد، 
باید برای معیشت مردم همواره  نمی تواند این شعار خود را محقق کند. دولت 
تالش کند تا قدرت خرید آن ها را بیفزاید، اما این که با آزادسازی قیمت ها بخواهد 
رقابت را به اقتصاد برگرداند، نمی تواند موفق باشد، به دلیل این که اقتصاد ایران 
دولتی است و آزادسازی در این بخش به معنای تشویق رقابت نیست، بلکه رشد 

درآمد محسوب می شود. 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر این که نرخ بنزین نباید با 
کشورهای اروپایی دیگر مقایسه شود، گفت: کشورهایی که نرخ بنزین را بسیار 
گران وضع می کنند، به دلیل نداشتن منابع نفت است. به عنوان مثال کشورهای 
اروپایی و حتی ترکیه که نرخ بنزین گرانی را در نظر می گیرند، به دلیل واردات 
بنزین  نرخ  نباید  ایران  در  درحالی که  است،  نفتی  فرآورده های  واردات  یا  نفت 
هم تراز آن ها باشد. ما در ایران منابع غنی نفت داریم و باید نرخ بنزینی که به 

دست مردم می رسد، ارزان تر از کشورهایی باشد که فاقد نفت هستند. 
او در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان به دلیل آلودگی هوا معتقدند 
ایران هیچ  این باره چیست، اظهار کرد: در  باید گران شود، نظر شما در  بنزین 
و  سوخت  مصرف  کاهش  اگر  نمی شود.  مصرف  کمتر  شدن  گران  با  کاالیی 
را  افرادی  مدارس شروع کنیم، طی یک دهه  از  را  انرژی  هم چنین حامل های 
تربیت کرده ایم که خودشان می توانند نقش موثری در کاهش مصرف ایفا کنند. 
در زمینة فرهنگ سازی کوتاهی های زیادی صورت گرفته و نباید هزینة بخش 

خوب و بد ثبات يا تغيير نرخ حامل های انرژی در گفت وگو با كارشناسان

قيمت حامل های انرژی؛ 
افزايش تدريجی يا رشد ناگهانی؟

19آذرالیحۀبودجۀ97بهمجلسرفتورئیسجمهوردرصحنعلنی
در که بخشهایی مهمترین پرداخت. آن جزئیات توضیح به مجلس
ابتداسروصدایزیادیبهپاکرد،پیشنهادافزایش50درصدی همان
نرخحاملهایانرژی،قطعیارانۀ34میلیوننفروافزایشسهبرابری

عوارضخروجازکشوربود.
افزایش50درصدینرخحاملهایانرژیدرحالیمطرحمیشودکه
ازسال92تاکنوننرخبنزینثابتماندهودولتباوجوداینکهاختیار
رشدقیمترانداشته،ثباتقیمتراترجیحدادهاست.امااکنونقصد
داردباجبرانهمۀسالهایگذشتهنرخبنزینرا50درصداضافهکند.
زمانیکهبودجۀسال97بهمجلسرفت،اعتراضنمایندگاناصولگرا

واصالحطلبنسبتبهایدهءافزایشنرخبنزینباالگرفت،بهطوریکه
برخینمایندگاندرصحنعلنیاعالمکردنددولتقصدداردیارانهرا
قطعوبنزینراگرانکند.شایددربحثکارشناسیاینموضوعقابل
اماچقدردرآمدمردمافزایشیافتهاست.چندیپیش بررسیباشد،
کمیسیونتلفیقالیحۀبودجۀ97درموردافزایشنرخبنزینمخالفت
کردند،اماطبققانونهدفمندییارانههادولتایناختیارراداردکهنرخ
بنزینرابه95درصدنرخفوبخلیجفارسبرساند.قیمتفوبخلیج
فارسحدوددوهزارو200توماناستکه95درصدنرخآنحدود
دوهزارتومانمیشود.برایبررسیاینموضوعبابرخیکارشناسانو

نمایندگانمجلسگفتوگوکردیمکهدرادامهگزارشمیخوانید.
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مورد  در  پرداخت شود.  مردم  توسط  فرهنگ سازی نشده 
آلودگی هوا هم باید مدنظر داشت اگر حمل ونقل عمومی 
به صورت گسترده انجام شود و فرهنگ سازی برای کنترل 
خودروهای تک سرنشین اتفاق بیفتد، قطعا بعد از مدتی 

شاهد تحول در وضعیت جامعه خواهیم بود. 
سطح  در  ترددکننده  اتوبوس های  اکنون  افزود:  تقوی 
کالن شهرها خودشان آلوده کننده هستند و خودروهایی هم 
که ساخته می شوند، کیفیت الزم را ندارند و میانگین مصرف 
سوخت این خودروها بسیار باالتر از استانداردهای جهانی 
است. اگر همین موارد حل شود، هم مصرف بنزین کاهش 
می یابد و هم آلودگی هوا رفع می شود. اکنون در کشورهای 
پیشرفته برای کاهش مصرف سوخت خودروهای برقی را 
محصوالت  تولید  فکر  به  هم چنان  ما  اما  می کنند،  تولید 

بی کیفیت پرمصرف هستیم. 

نه سهميه بندی و نه گرانی
در  مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو  ناصری نژاد،  مجید 
فرصت های  نباید  گفت:  »وخارزم«  خبرنگار  به  این باره 
کشور را با اقدامات نسنجیده هدر بدهیم و برخی منابع را 

برای جبران اشتباهات هزینه کنیم. 
او افزود: یکی از شعارهای دولت رفع فقر بود، اما اکنون 
عنوان می کند که با افزایش قیمت بنزین قصد ایجاد شغل 
را دارد که در صورت این رشد خانوارها فقیرتر خواهند 

شد. 
این نمایندة مجلس با بیان این که باید وضعیت معیشت 

مردم را در نظر بگیریم، تصریح کرد: نه موافق افزایش نرخ حامل های انرژی هستم 
و نه باید سهیمه بندی صورت بگیرد. 

توليد به ميزان كافی داريم
برای  کمیته ای  این که  بیان  با  مجلس،  رئیسة  هیئت  سخن گوی  نعمتی،  بهروز 
بررسی افزایش نرخ بنزین و تبعات اقتصادی آن در مجلس در نظر گرفته شده، 
به »وخارزم« گفت: بحث های کارشناسی این موضوع در حال بررسی است، اما 
به شخصه مخالف افزایش نرخ بنزین هستم. به این دلیل که باعث کاهش قدرت 

خرید خانوار می شود. 

او تاکید کرد: در کشور به میزانی تولید داریم که بتوانیم مصرف را کنترل کنیم و 
نیازی به سهمیه بندی نداشته باشیم، درنتیجه نه افزایش قیمت باید اتفاق بیفتد، 

نه قانون سهمیه بندی. 

رابطۀ نرخ بنزين و تورم
ما  به خبرنگار  این باره  در  معادن مجلس،  و  ملکی، عضو کمیسیون صنایع  ولی 
گفت: یک رابطة عرفی بین افزایش نرخ حامل های انرژی و سایر کاالها وجود دارد 

و اگر بنزین گران شود، به تبع آن تورم هم افزایش می یابد. 
او افزود: در صورت افزایش نرخ بنزین قیمت خدمات هم رشد می کند. 

ملکی با تاکید بر این که نرخ بنزین نباید ثابت باشد، تصریح کرد: با این که نرخ 
بنزین ثابت باشد، اصال موافق نیستم، اما دولت این اختیار را داشت تا در طول 
سال های 92 به بعد نرخ را به صورت تدریجی باال ببرد، اما این کار را انجام نداده 
و با افزایش 50 درصدی نرخ بنزین قدرت خرید خانوار به شدت کاهش می یابد . 

بنابراین باید در تدوین این قانون نهایت دقت را داشته باشیم. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت عالوه بر 
گرانی بنزین قصد دارد یارانة 34 میلیون نفر را نیز حذف کند که همین کار نیز 
باعث کاهش قدرت خرید خانوار خواهد شد. اکنون که تنها صحبت از گرانی بنزین 
شده، قیمت برخی کاالها اضافه شده است و زمانی که به صورت رسمی اعالم 
خواهیم  شاهد  را  بیشتری  قیمت  افزایش  قطعا  شود، 
اقتصادی  نظر  از  یارانه  پرداخت  که  است  درست  بود. 
درست نیست، اما برای اجرای مباحث کارشناسی باید 
زمان مناسبی را در نظر گرفت و اکنون زمان مناسبی 

برای اجرای این قوانین نیست. 
زمینه  این  در  پیشنهادی  ارائة  با  نمایندة مجلس  این 
گفت: اگر برای هر کارت سوخت قیمت تصاعدی را در 
نظر بگیرند و افراد کم مصرف سوخت را ارزان تر دریافت 
کنند و هرچه میزان مصرف باال برود، نرخ بنزین هم 
رشد داشته باشد، هم مصرف کنترل می شود و هم از 

تبعات تورمی آن می توان جلوگیری کرد. 
بعد  به   89 سال  از  دولت ها  این که  به  اشاره  با  ملکی 
اجرا  به درستی  را  یارانه ها  قانون هدفمندی  نتوانستند 
کنند، گفت: از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها به 
اجرا درآمد، یارانة بخش تولید داده نشد و در مقابل از 
بودجه های عمرانی نیز کاهش یافت. در این شرایط که 
مهم ترین مطالبة مردم اشتغال است، اگر بنزین گران 
شود، موج بی کاری افزوده خواهد شد و برای پوشش 
بنزین  نرخ  افزایش  با  متناسب  را  درآمد  می توان  آن 

رشد داد. 

درآمدها هم متناسب با نرخ بنزين افزايش 
يابد

تصریح  این باره  در  اقتصاددان،  موسایی،  میثم  دکتر 
کرد: دولت قصد دارد طبق قانون هدفمندی یارانه ها نرخ بنزین را گران کند، اما 
اگر قیمت خودرو، درآمد و خدمات رفاهی را با کشورهایی که مقایسه می کند، 

افزایش دهد، قدرت خرید خانوار کاهش نمی یابد. 
او افزود: اگر دولت می خواهد گرانی بنزین را اعمال کند، باید متناسب با نرخ تورم 
این کار را انجام دهد. اکنون تورم در جامعه حدود 10 درصد است که بنزین با 
اعمال این نرخ به 1100 تومان می رسد. حتی اگر دوبرابر این نرخ نیز در نظر 
بگیرد، نرخ بنزین به 1200 می رسد که همین موضوع هم تبعات زیادی در جامعه 
خواهد داشت، اما نسبت به رشد 50 درصدی بسیار کمتر خواهد بود. البته ظاهرا 
کمیسیون تلفیق مجلس افزایش نرخ بنزین را رد کرده و شاید دیگر گران نشود. 

تا  را داشت  ملکی: دولت این اختیار 
در طول سال های 92 به بعد نرخ را به 
اما این کار  صورت تدریجی باال ببرد، 
را انجام نداده و با افزایش 50 درصدی 

به شدت  بنزین قدرت خرید خانوار  نرخ 
تدوین  در  باید  بنابراین   . کاهش می یابد 

را داشته باشیم این قانون نهایت دقت 

برای  باید  دکتر مهدی تقوی: دولت 
تا  معیشت مردم همواره تالش کند 

با  این که  اما  را بیفزاید،  قدرت خرید آن ها 
به  را  رقابت  آزادسازی قیمت ها بخواهد 
باشد،  موفق  نمی تواند  برگرداند،  اقتصاد 

ایران دولتی  اقتصاد  این که  به دلیل 
است و آزادسازی در این بخش به معنای 

درآمد  رشد  بلکه  نیست،  رقابت  تشویق 
می شود محسوب 
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بورس
غزال بابايی

بازار سرمایه نماگر اقتصاد یک کشور است؛ بازاری که در حال حاضر در کشور ما 
به جایگاه قابل قبولی دست پیدا کرده است. مدتی است که بازار سرمایه روند رو 

به رشدی را طی می کند و سرمایه گذاران زیادی به این بازار ورود کرده اند. 
ارز، محل  نرخ  نوسانات  به  توجه  با  توانسته  بازار سرمایه  نشان می دهد  شواهد 
مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. این در حالی است که در گذشته وقتی بازار 
ارز در نوسان قرار داشت، همة نقدینگی به این سمت هدایت می شد، اما مدتی 
است با توجه به سیاست های دولت دوازدهم بازار سرمایه توانسته خودی نشان 

دهد و محل ورود سرمایه های خرد باشد. 
چندی پیش نرخ ارز از سه هزار و 500 تومان روند صعودی به خود گرفت و اکنون 
حوالی چهارهزار و 300 تومان است. این در شرایطی است که اگر سپرده های 

بانکی یک ساله نبودند و بازار سرمایه وضعیت خوبی نداشت، به گفتة کارشناسان 
نرخ ارز ممکن بود تا باالی پنج هزار تومان نیز برود، اما این اتفاق نیفتاد و بعد 
از مدتی نوسان بازار ارز آرام گرفت. کارشناسان در گفت وگویی که با ما داشتند، 
پتروشیمی ها  فعلی  شرایط  در  بودند  معتقد  و  پرداختند  مسائل  این  تحلیل  به 
دیگر،  از سوی  باشند.  بازار سرمایه  در  می توانند محل جذب سرمایه های خرد 
محصوالت مربوط به تولید ساختمان نیز می توانند نقش اساسی در تولید مسکن 

و بازار سرمایه ایفا کنند. 

ظرفيت های بازار سرمايه را ببينيم
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان، دربارة سرمایه گذاری در بازار سرمایه به خبرنگار 

افت و خيز بازار سرمايه در ماهی كه گذشت

ظرفيت های ناشناخته بورس
 برای توسعه اقتصادی
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ما گفت: بازار سرمایه هنوز از همة ظرفیت خود استفاده 
نمی کند و اگر بتواند از همة پتانسیل خود برای جذب 
سرمایه بهره ببرد، قطعا محل مناسبی برای سرمایه گذاری 
است. او با انتقاد از برخی اقدامات دولت در این زمینه 
اظهار کرد: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، وضعیت 
بازار سرمایه تعریفی نداشت و آقای علی طیب نیا، وزیر 
اقتصاد  رشتة  تحصیل کردة  که  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
بود، با وجود بررسی مشکالت، مدیریت  حوزه بورس و 

اوراق بهادار را بسیار دیر تغییر داد. اگر این تغییر در همان ابتدای دولت یازدهم 
صورت می گرفت، اکنون وضعیت بازار سرمایه بسیار مطلوب تر بود. 

ایران را به رونق برساند،  اقتصاد  بازار سرمایه می تواند  این که  بر  تاکید  با  آرمان 
گفت: شاخص بازار سرمایه نماگر اقتصاد یک کشور است و شاخص بورس مدتی 
است که روند صعودی را طی می کند، اما هنوز نتوانسته آن طور که باید و شاید، 
باید  بهادار  اوراق  به نظر می رسد مسئوالن سازمان بورس و  خودی نشان دهد. 

تمهیداتی را در نظر بگیرند تا سرمایه های خرد وارد بازار سرمایه شوند. 
سرمایة  دارای  که  افراد  برخی  کرد:  تاکید  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد  این 
خرد هستند، به دلیل این که آگاهی از نحوة ورود و خروج بازار سرمایه ندارند، به 
این بازار ورود نمی کنند و ترجیح می دهند که پول خود را در قالب سپرده های 
یک ساله نزد بانک نگه دارند. درحالی که اگر همین سرمایه ها به بازار سرمایه وارد 

شود، می تواند بخش اعظمی از سرمایه گذاری ها را شامل شود. 
او رکود را بزرگ ترین معضل اقتصاد کشور دانست و افزود: سرمایه های ورودی 
به بازار سرمایه می تواند ظرفیت بنگاه های تولیدی را تکمیل کند و از این طریق 
محرک  موتور  به عنوان  سرمایه  بازار  هنوز  شد.  خواهد  حل  نیز  اشتغال  مشکل 
درحالی که  است،  مختلف  دولت های  اشتباه  این  و  نشده  معرفی  ایران  اقتصاد 
محرک  موتور  به عنوان  مستقیم  سرمایه گذاری  با  مسکن  مانند  دیگر  بازار های 
گرفته  کار  به  مسکن  در  که  مصالحی  بیشتر  داد:  ادامه  آرمان  می شود.  معرفی 
بازار سرمایه وجود دارند. به عنوان مثال، سیمان اگر با سرمایه های  می شود، در 
مردم تولید شود، هم قیمت تمام شدة آن کاهش می یابد و هم نیازی به تسهیالت 
برای رونق تولید ندارد، اما این ظرفیت ها مغفول مانده و مشکالتی را در اقتصاد 
کشور نمایان می کند. مسکن موتور اقتصاد ایران است و در این موضوع هیچ شکی 
نیست، اما برای سرمایه گذاری در این بخش باید اقداماتی صورت گیرد که کار 

خیلی سختی نیست، اما تاثیر بسیار فراوانی را به دنبال دارد. 
این اقتصاددان افزود: بازار سرمایه باید واسط بین تولید و سرمایه های مردم باشد 
و برخی شرکت های پیمان کاری بزرگ در این بازار حضور داشته باشند. اکنون 
این شرکت ها  تعداد  اگر  اما  بزرگ در بورس بسیار کم است،  تعداد شرکت های 
افزوده شود، می تواند سرمایة زیادی را جذب کند و از سوی دیگر سود بیشتری 

به سهام داران خود بدهد. 
به عنوان مثال مسکن همیشه به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران نامیده می شود، 
اما بازار سرمایه چقدر از این ظرفیت بهره برده است؟ اگر شرکت های پیمان کاری 
بزرگ با برآورد هزینه بتوانند هزینة ساخت یک واحد مسکونی را پیش بینی کنند، 
هم افراد بیشتری خانه دار می شوند و هم شرکت های پیمان کاری ظرفیت تولید 

خود را افزایش می دهند. 

حل مشكل اشتغال از طريق بازار سرمايه
عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  پژویان،  جمشید  دکتر  ارتباط  همین  در 
طباطبایی، دربارة سرمایه گذاری در بازار سرمایه به خبرنگار ما تصریح کرد: اگر 
بازار سرمایه می توانست نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا کند، اکنون وضعیت به 
گونة دیگری بود. بزرگ ترین مشکل اقتصادی کشور و خواستة مردم اشتغال است 

انتخابات  زمان  در  دوازدهم  دولت  اصلی  این شعار  که 
هم بود. 

او افزود: شرکت های تولیدی که در بازار سرمایه مشغول 
به فعالیت هستند، در طول چند سال گذشته به دلیل 
برخی سیاست ها جایگاه اصلی خود را از دست داده اند 
و ظرفیت فعالیت آن ها بسیار کاسته شده. اما با وجود 
از جایگاه  بخشی  توانست  بازار سرمایه   ، انتقادها  همة 

گذشته خود را به دست آورد. 
بهبود  را  کشور  اقتصادی  مشکالت  می تواند  سرمایه  بازار  این که  بیان  با  پژویان 
نشد،  انجام  به خوبی  دولت  در  که  کسب وکار  فضای  بهبود  گفت:  ببخشد، 
بهبود  بگذارد.  زیادی  تاثیر  بورسی  شرکت های  فعالیت های  روند  بر  می توانست 
فضای کسب وکار به معنای توسعة ظرفیت بنگاه های تولیدی است، اما در طول 
سال های گذشته هزینة تامین مالی بخش تولید آن قدر باال بوده که نتوانستند از 
این بخش بهره ببرند. از سوی دیگر قرار بود نظام بانکی در راستای تولید گام هایی 
را بردارد و تسهیالت ارزان قیمت به بنگاه های اقتصادی پرداخت کند، اما کوتاهی 
بانک ها در این زمینه باعث شد بخش های تولیدی نتوانند اقدام مناسبی در این 

جهت انجام دهند و ظرفیت تولید را باال ببرند. 
او با اشاره به نوسانات نرخ ارز افزود: نرخ ارز که پیش از این تا حدودی تعادل خود 
را از دست داده بود، نرخی منطبق با سایر بازارها دارد، بنابراین با توجه به تمام 
این مسائل به نظر می رسد که برای حفظ و نگه داشت ارزش سرمایه، بورس اوراق 
بهادار و  سرمایه گذاری در آن می تواند بهترین راه باشد. اکثر مبادالت در سطح 
جهان از طریق دالر انجام می شود و نوسانات این ارز روی قیمت طال، نفت و غیره 
تاثیرگذار است؛ به طوری که با افزایش نرخ برابری دالر با سایر ارزها، قیمت این 

کاالها با کاهش روبه رو می شود.

پتروشيمی های برتر
نشان  مثبت  را  پیش بینی ها چشم اندازها  و  اغلب گزارش ها  تصریح کرد:  پژویان 
و  مناسب تر  وزن  که  پاالیشی  و  پتروشیمی  شرکت های  سهام  مثل  می دهد، 
و  وضعیت  که  می رسد  نظر  به  و  داده اند  اختصاص  خود  به  بورس  در  بیشتری 

قیمت های رو به کاهش و نزولی در پیش نداریم.
او در ادامه با اشاره به این که بیشترین سهم صادرات غیرنفتی کشور ما در حال 
حاضر متعلق به گروه پتروشیمی هاست، گفت: دومین صنعتی که بیشترین سهم 
را در صادرات غیرنفتی کشور دارد، گروه معادن است که به دو بخش کانی فلزی 
و کانی غیرفلزی تقسیم می شود. کانی های فلزی مانند سنگ آهن، روی، مس 
و طال، در نیمة نخست سال در پی افزایش قیمت و رشد صادرات شرایط خوبی 

داشتند و هنوز هم این شرایط برای این گروه حاکم است.
 کارشناس مسائل بورس، چشم اندازهای مثبت را قوت قلبی برای  سرمایه گذاران 
و فعاالن بورس و بازار سرمایه برشمرد و عنوان کرد: انتظار نداریم یک باره شیبی 

مثبت و تند را در بازار سهام شاهد باشیم.
او به راه اندازی بازار تثبیت اشاره کرد و ادامه داد: بافت این گونه صندوق ها کامال 
دولتی است و ممکن است کارآیی چندانی نداشته باشند. با وجود این و با تمام 
دالیل ذکرشده، اگر اتفاق و رویداد خاصی به لحاظ اقتصادی و سیاسی رخ ندهد، 

می توان چشم انداز مثبتی برای بازار سرمایه کشور ترسیم کرد.
این کارشناس اقتصادی دربارة نماد بانک ها در بورس عنوان کرد: هر صنعت و 
نمادی ممکن است دستخوش تغییر و تحول شود. بازگشایی نماد بانک ها لزوما 
به معنی بر هم خوردن کل سیستم و تشکیالت در بورس نیست. مهم ترین مزیت 
به راحتی  بورسی  یا شرکت های  بانک ها  سهام  این که  و  است  نقدشوندگی  بحث 

جابه جا شود.

خرد  سرمایۀ  دارای  که  افراد  برخی 
از  آگاهی  این که  دلیل  به  هستند، 
بازار سرمایه  و خروج  ورود  نحوۀ 

نمی کنند  ورود  بازار  این  به  ندارند، 
را  خود  پول  که  می دهند  ترجیح  و 
نزد  یک ساله  سپرده های  قالب  در 

اگر  درحالی که  دارند.  نگه  بانک 
وارد  سرمایه  بازار  به  سرمایه ها  همین 

از  اعظمی  بخش  می تواند  شود، 
شود شامل  را  سرمایه گذاری ها 
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اقتصاد
صديقه ثنايی

یکدههازبحرانبزرگمالیجهانمیگذرد،اماهنوزاقتصادبهبهبودی
که دارند هنوزهمخطراتیوجود نیافته؛ پایداردست ووضعیتی کامل
سالمتاقتصادجهانیراتهدیدمیکنند.اینتهدیدهانشاندهندۀناکامی
رهبرانوسیاستگذاراناقتصادیدربازارهایمختلفاست.آنهاهنوز
دربیاورند. اجرا مرحلۀ به نیازاست، مورد که را اصالحاتی نتوانستهاند
یکیازاصالحاتیکهبایدصورتبگیرد،بهرقابتپذیریمربوطمیشود.
مجمعجهانیاقتصادبهکمکشاخصرقابتپذیریجهانیبهبررسی
اینمسئلهدردنیامیپردازد.بررسیهانشانمیدهداینشاخصیکی
ازموثرترینعواملدرافزایشسطحتولیداست.رقابتپذیریدرحقیقت
در کشور یک یا اقتصادی بخش یک شرکت، یک عملکرد و توانایی
دیگرشرکتها، با مقایسه در بازار در وخدمات کاال عرضۀ و فروش
گزارشساالنۀخود در اقتصاد وکشورهاست.مجمعجهانی بخشها
و میپردازد ایران ازجمله جهان کشورهای تمامی وضعیت بررسی به
وضعیترشدوپیشرفتکشورهارادراینزمینهنشانمیدهد.هدف

اصلینیزبهبودواصالحوضعیتنظاماقتصادجهاناست.

اقتصاد بر محور رفاه انسانی
اقتصاد جهان عالیمی از بهبود نشان می دهد. اما هم چنان دولت ها، کسب وکارها 
و افرادی که در بازار فعالیت می کنند، شاهد نوعی ابهام در وضعیت اقتصادی و 
سیاست های مالی جهان هستند. این وضعیت در25سال گذشته بر اقتصاد جهان 
حاکم بوده  است. رشد اقتصاد جهان در سال 2017 با وجود بهبودها هنوز به 
رقم چشم گیری نرسیده  است. سیاست گذاران اقتصادی نیز هنوز با بحران های 
کوچک و بزرگی مواجه هستند. منفعت های رشد اقتصادی به شکلی نابرابر در 
میان افراد توزیع شده و همین به مسئله ای بحرانی بدل شده  است. حاال همه 
به این باور رسیده اند که تمرکز اقتصاد باید روی رفاه انسان ها باشد. اقتصادی 
که محور اصلی اش رفاه انسانی باشد، به لحاظ ماهیت ابعاد مختلفی دارد، یا به 

عبارتی چندبُعدی است. همین جاست که مبحث رقابت پذیری به عنوان یکی از 
ابعاد مهم این اقتصاد مطرح می شود. 

شاخصی برای رقابت پذيری و رشد
12ستون  پایة  بر  را  جهان  140کشور  حدودا  عملکرد  رقابت پذیری  شاخص 
و  اقتصادی  بهبود  خود  فاکتورهای  با  شاخص  این  می سنجد.  رقابت پذیری 
هم چنین افزایش سطح تولید را نشان می دهد که درنهایت به رشد طوالنی مدت 
سیاست گذاران  به  است  قرار  شاخص  این  کرد.  خواهد  کمک  اقتصاد  پایدار  و 
این  کنند.  طراحی  اقتصاد  برای  را  بهتری  سیاست های  کند  کمک  اقتصادی 
برای  و  می شود  طراحی  خصوصی  بخش  و  دولت  همکاری  پایة  بر  سیاست ها 
پیشرفت اقتصادی اجرایی می شود. برای این که شاخص رقابت پذیری اقتصادی 
باید در کنار اهالی کسب وکار و جامعة مدنی فعالیت  رشد داشته  باشد، دولت 
باید در ماجرا  این هدف  کند. درحقیقت تمامی بخش های جامعه برای تحقق 
راه کارهای  و  داد  قرار  هدف  را  چالش ها  می توان  ترتیب  این  به  شوند.  درگیر 

مناسب را برای آن ها طراحی کرد. 

گم شده ای به نام ثبات مالی 
این  اقتصاد  یافته های شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی  از کلیدی ترین  یکی 
است که بعد از گذشت یک دهه از بحران بزرگ مالی جهان، بخش مالی هنوز 
به  اقتصادی  رشد  عوامل  مهم ترین  از  یکی  مالی  ثبات  است.  آسیب پذیر  کامال 
درازمدت  به صورت  هنوز  ثبات  این  می دهد  نشان  بررسی ها  اما  می آید.  شمار 
ایجاد نشده  است. الزم است که اقتصادهای جهان راهی برای ثبات مالی پیدا 
کنند، چراکه این امر می تواند به شرکت های فعال در کشورها کمک کند سطح 
تولید خود را افزایش دهند و در عین حال روی ابتکارات جدید سرمایه گذاری 
کنند. همة این ها در شرایطی محقق می شود که اقتصادها به ثبات مالی دست 
پیدا کنند. البته اتفاقات خوبی هم وجود دارد که در این سال ها رخ داده؛ برای 

مروری بر شاخص های رقابت پذيری 
در ايران و جهان

رشد روی 
خط رقابت 
ورفاه
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یا  12ستون  بر  رقابت پذیری  شاخص 
صورت  به  که  است  استوار  مهم  معیار 
می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  جهانی 
اقتصاد  محیط  زیرساخت،  نهادها، 
ابتدایی،  تحصیالت  و  سالمت  کالن، 
آموزش،  و  تحصیالت  سطح  افزایش 

بازار،  در  موجود  کاالهای  کیفیت 
مالی،  بازار  توسعۀ  کار،  بازار  کارایی 

بازار،  اندازۀ  تکنولوژیک،  آمادگی 
و  اختراعات  و  کسب وکارها  پیچیدگی 
اصلی  ستون های  همگی  ابتکارات 

می آیند شمار  به  رقابت پذیری  شاخص 

مثال کشورهای بیشتری دست به ابداع و ابتکار می زنند، هرچند آن طور که باید، 
از آن نفع نمی برند. همین امر به سادگی نشان می دهد که اگر اقتصادهای مختلف 
جهان قدری با یکدیگر همکاری داشته  باشند، می توانند به رشدی چشم گیر دست 

پیدا کنند و درنهایت جمعیت های آن ها از این همکاری منتفع خواهند شد. 

شاخصی كه از دليل توقف توليد می گويد 
اقتصاد در یک دهة گذشته تغییرات بسیاری را در حوزة عملکردی تجربه کرده 
 است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، هنوز هم کارشناسان اقتصادی به 
اشاره می کنند  تقاضا  به مبحث  تغییرات هستند. برخی  این  دنبال دالیل اصلی 
و تالش دارند ماجرا را از این منظر تشریح کنند. برخی نیز به سرمایه گذاری ها 
اشاره دارند که در فاصله سال های 2008 تا 2015 به کمترین سطح خود رسیده  
است. هم اقتصادهای پیشرفتة جهان و هم اقتصادهای نوظهور با کاهش سطح 
نقاط جهان  همة  در  تکنولوژی  که  است  حالی  در  این  مواجه شده اند.  تولیدات 
تاثیر شگرفی  امروزی  تکنولوژی های  ادعا می کنند  برخی  پیشرفت داشته  است. 
معتقدند  نیز  برخی  می شود.  محسوب  دیگری  جنس  از  و  ندارد  تولیدات  روی 
درواقع  این  ندارد.  تولید  برای  فضا  ایجاد  مانند گذشته ظرفیت  دیگر  تکنولوژی 
نوعی پارادوکس است که در دنیای تولید به وجود آمده  است. اما مهم ترین مسئله 
به اقداماتی مربوط می شود که برای رشد اقتصادی و افزایش سطح تولید صورت 

است.  شده   مواجه  شکست  با  همگی  تقریبا  و  گرفته 
اکنون برای این که اقتصاد جهان در مسیر توسعة پایدار 
و  موجود  ظرفیت های  تمامی  از  بتوان  باید  بردارد،  قدم 
حتی  یعنی  گرفت؛  بهره  فیزیکی  و  انسانی  سرمایه های 
البته  برسد.  به حداکثر  باید  نیز  تکنولوژی  از  بهره گیری 
که چالش هایی در این مسیر وجود دارد، اما می توان از 
مسئله  مهم ترین  می تواند  رقابت پذیری  کرد.  عبور  آن ها 

در این ماجرا باشد. 

12ستون برای يک شاخص
استوار  مهم  معیار  یا  12ستون  بر  رقابت پذیری  شاخص 
می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  جهانی  صورت  به  که  است 
و  سالمت  کالن،  اقتصاد  محیط  زیرساخت،  نهادها، 
آموزش،  و  تحصیالت  افزایش سطح  ابتدایی،  تحصیالت 
کیفیت کاالهای موجود در بازار، کارایی بازار کار، توسعة 
پیچیدگی  بازار،  اندازة  تکنولوژیک،  آمادگی  مالی،  بازار 
ستون های  همگی  ابتکارات  و  اختراعات  و  کسب وکارها 
هر  البته  می آیند.  شمار  به  رقابت پذیری  شاخص  اصلی 

کدام از این ها وزن خود را دارند و به یک اندازه روی این شاخص اثر نمی گذارند. 
بین المللی  از صندوق  قرار می گیرد،  بررسی  این شاخص مورد  داده هایی که در 
بهداشت  سازمان  یونسکو،  ملل،  سازمان  مختلف  آژانس های  جهانی،  بانک  پول، 
جهانی و بسیاری از دیگر نهادهای معتبر جهانی به دست آمده و درنتیجه به عنوان 

پژوهشی کامل و جامع، وضعیت اقتصاد را نشان می دهد. 

ايران كجای ماجراست؟
جهان  کشورهای  تمامی  وضعیت  ساالنة خود  گزارش  در  اقتصاد  جهانی  مجمع 
آن  از  یکی  ایران  اسالمی  و جمهوری  می کند  بررسی  رقابت پذیری  لحاظ  به  را 
شاخص  در  ایران  رتبة  می دهد.  نشان  را  مالیمی  نسبتا  رشد  که  کشورهاست 
از میان 137کشور جهان، 69 بوده  است. متوسط  رقابت پذیری در سال 2017 

رقابت پذیری نیز در ایران در فاصلة سال های 2011 تا 2018 که مجمع جهانی 
بررسی کرده، 72.63 بوده  است. باالترین رتبة ایران در این زمینه مربوط به سال 
2015 بوده که به عدد 83 رسیده و پایین ترین عدد نیز 62 بوده که مربوط به 

سال 2012 بوده  است. 

رتبۀ ايران در شاخص رقابت پذيری جهانیسال
201169
201262
201366
201482
201583
201674
201776
201869

منبع: گزارش ساالنۀ مجمع جهانی اقتصاد

تامين رفاه با رقابت پذيری
سال 2004 بود که مجمع جهانی اقتصاد تصمیم گرفت 
جهان  در  آن ها  رقابت پذیری  اساس  بر  را  اقتصادها 
نام  جهانی  رقابت پذیری  شاخص،  این  کند.  رتبه بندی 
گرفت و ژاوی ساال مارتین آن را توسعه داد تا به شکل 
پایة  بر  کالن  اقتصاد  آن،  از  پیش  درآمد.  امروزی اش 
شاخص رشد و توسعه سنجیده می شد، اما این شاخص 
آن ها  رقابت پذیری  میزان  اساس  بر  را  اقتصادها  جدید، 
می سنجد. درنهایت این شاخص قرار است توانایی یک 
کشور در تامین رفاه برای شهروندانش را مورد بررسی 
قرار دهد. اگر اقتصادها بتوانند به شکلی کارآمد از منابع 
دست  به  رقابت پذیری  در  باالتری  رتبة  کنند،  استفاده 
می آورند. بر اساس این گزارش،  سوییس بهترین وضعیت 
را در سال 2017 تا 2018 داشته  است. این کشور امتیاز 
جایگاه  ترتیب  این  به  و  آورده  دست  به   7 از  را   5.86
به خودش اختصاص داده  رتبه بندی  این  را در  نخست 
 است. پس از آن نیز ایاالت متحدة آمریکا امتیاز 5.85 
را به دست آورده و سنگاپور با امتیاز 5.71 به رتبة سوم 
جهانی رسیده  است. کشورهای هلند، آلمان، هنگ کنگ، 
سوئد، بریتانیا، ژاپن، فنالند، نروژ، دانمارک و نیوزیلند نیز جزو برترین کشورها در 
این زمینه هستند. در مقابل، یمن با امتیاز 2.87 آخرین جایگاه یعنی رتبه 137 را 
به خودش اختصاص داده  است. در کنار این کشور نیز کشورهای موزامبیک، چاد، 
لیبریا و ماالوی قرار دارند. در سال های اخیر مفهوم رقابت پذیری ملی به عنوان یکی 
رقابت پذیری  اقتصادی مطرح شده  است. شاخص  پیشرفت  اصلی  از شاخص های 
بازارهای  در  رقابت  مسیر  در  به وجودآمده  چالش های  و  محدودیت ها  درحالی که 
جهانی را نمایان می کند، محدودیت های مالی دولت در بودجه بندی و چالش های 
بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را نیز ارزیابی می کند. 
به این ترتیب، این شاخص می تواند نقشی کلیدی در اقتصادهای جهان ایفا کند؛ 
یافته ها و دستاوردهای آن در سطوح بین المللی کاربرد دارد و این امکان را فراهم 

می کند که اقتصادها روی خط رقابت به رشد بیشتری دست پیدا کنند. 
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الیحة 1261 ماده ای اصالح قانون تجارت حاال 12 سالی می شود که در مجلس 
از  قانون  این  اصالح  حالی الیحة  در  مختلف خاک می خورد.  و کمیسیون های 
مجلس هشتم تا االن بالتکلیف است که قانون تجارت فعلی در سال 1311 به 
تصویب رسیده و برگرفته از قانون تجارت فرانسه مصوب سال 1870 میالدی 
است. درواقع قانون فعلی تجارت ایران قانونی است که 140 سال قبل در فرانسه 
تصویب شده و عمدة بندهای آن مربوط به سال 1311 است، اگرچه در سال 

1347 اصالحاتی روی آن انجام شد. 
مجلس  در  مشترک  کمیسیون  در  تجارت  قانون  اصالح  الیحة  بار  اولین  برای 
هشتم مورد بررسی قرار گرفت و در اوایل سال 90 مجلس نهم این الیحه را برای 
شورای نگهبان ارسال کرد. اما درحالی که کمیسیون حقوقی و قضایی خواستار 
بررسی این قانون طبق اصل 85 قانون اساسی بود، شورای نگهبان از همان ابتدا 
قانون اساسی در موارد ضروری استفاده شود  از اصل 85  باید  ایراد گرفت که 
و ضرورتی برای بررسی این الیحه طبق اصل 85 قانون اساسی وجود ندارد و 
باید این قانون به صورت دائمی مورد بررسی قرار گیرد. از همین رو دوباره این 
الیحه در مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفت و برای شورای نگهبان ارسال شد. 
هر چند که رئیس مجلس و برخی نمایندگان پی گیری و تالش هایی کردند تا 
نظر شورای نگهبان تعدیل شود و این شورا اجازه بدهد که این الیحه به صورت 

آزمایشی بررسی شود، اما شورای نگهبان روی نظر قبلی خود اصرار کرد.
اما اواسط آذرماه امسال، محمد دهقان، رئیس کمیتة اصالح قانون تجارت در 
مجلس، از توافق با علی الریجانی برای بررسی الیحة 1261 ماده ای اصالح قانون 
تجارت در مجلس خبر داد و عنوان کرد که این الیحه به زودی  در صحن مجلس 
بررسی می شود. به گفتة دهقان با توجه به این که دستور کار مهمی در مجلس 
وجود ندارد، از رئیس مجلس تقاضا شده که بررسی قانون تجارت را در دستور 
کار صحن علنی قرار بدهد تا بعد از حدود 85 سال، قانون تجارت اصالح شود. 

هر چند که تلقی فعاالن حوزة تجارت و کارشناسان این است که بررسی بیشتر 
از 1200 ماده در مجلس غیرممکن است و همین تعداد ماده به معنای آن است 
که هیچ گاه این الیحه بررسی و تصویب نخواهد شد، اما دهقان معتقد است که 
اگر طبق آیین نامه نمایندگان برای بررسی آن همکاری کنند، بررسی این الیحه 
بیشتر از 20 روز طول نخواهد کشید. البته فعاالن اقتصادی این گونه استدالل 
آن  آیین نامه های  تدوین  و  تهیه  تصویب هم شود،  این الیحه  اگر  می کنند که 

سال های زیادی طول خواهد کشید.

30 درصد قانون تجارت فعلی ديگر موضوعيت ندارد 
در همین رابطه مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزة تجارت، 

بررسی اليحه اصالح قانون تجارت در مجلس 12 ساله شد 

قانون تجارت؛ 
اصالح يا دوباره نويسی ؟

تجارت
الميرا اكرمی
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با خبرنگار ما اصالح قانون تجارت فعلی را  در گفت وگو 
به  که  می کند  تاکید  عین حال  در  اما  می داند،  ضروری 
جای تصویب و تدوین قانون تجارت جدید، باید بخش ها و 
مواد اضافی قانون فعلی که در حال حاضر دیگر موضوعیت 
الکترونیک و  ندارد، حذف شود و مباحثی مانند تجارت 
روابط جدیدی که وارد مقولة تجارت شده است، به آن 
کارشناسی  کار  مورد  این  در  باید  البته  که  شود،  اضافه 
انجام بگیرد و ذی نفعان این قانون با هم تعامل کنند و به 

جمع بندی برسند. 
قانون  در  مواردی  که  می کند  تاکید  حال  عین  در  او 
تجارت فعلی وجود دارد که اصوال بیهوده است و حدود 
30 درصد از این قانون اصوال در حال حاضر موضوعیت 
ندارد و  مباحث تجاری مربوط به اواسط قرن بیستم است 

که در قرن بیست ویکم دیگر مطرح نیست. 
تجارت گالیه مند هستند  سالة الیحة  بالتکلیفی 12  از  تجارت  فعاالن حوزة  اما 
به گفتة  آورده است.  به وجود  برای آن ها  را  این موضوع، مشکالتی  و می گویند 
و  فرستاده  مجلس  به  را  مجزا  الیحه ای  دولت  که  بوده  این  اشتباه  یک  حریری 
بیش از یک دهه است که این الیحه در بالتکلیفی به سر می برد و باید به مباحث 
جدیدی مانند امضای الکترونیکی و تجارت الکترونیک و اپلیکیشن هایی که کار 

تجاری با آن انجام می شود، سروسامان قانونی بدهیم.

اليحۀ تجارت هم پاسخ گوی مسائل روز نيست 
مسعود دانشمند، دبیر کل خانة اقتصاد ایران و فعال حوزة تجارت، هم به خبرنگار 
ما توضیح می دهد که از سال 1311 تاکنون شکل تجارت، اسناد تجاری و روابط 
تجاری تغییر کرده و تجارت الکترونیک به میان آمده و طبیعی است که قانون 
فعلی باید تغییر کند. دانشمند در عین حال معتقد است که آن چه تحت عنوان 
الیحة تجارت در مجلس مطرح است، پاسخ مسائل امروز را نمی دهد و باید قانون 

تجارت به دو بخش تقسیم شود؛ قانون شرکت ها و قانون تجارت.
او با اشاره به این که در حال حاضر مسائل مربوط به شرکت ها و تجارت در قالب 
الیحة اصالح قانون تجارت در بیشتر از 1200 ماده آمده است، می گوید: به نظر 
نمی رسد که تصویب این الیحه در مجلس به این سادگی ها باشد و راه این موضوع 
که این الیحه رفت وآمد کمتری به کمیسیون های مختلف داشته باشد، این است 
که بخش شرکت ها از قانون تجارت تفکیک شود و برای شرکت ها یک قانون و 
برای تجارت، قانون دیگری گذاشته شود و هر کدام از این ها تبدیل به دو قانون 

200 ماده ای شود که قابل بحث و بررسی در صحن مجلس باشد. 
دانشمند معتقد است که با توجه به روزآمد نبودن و کارآمد نبودن قانون فعلی 
تجارت ، بهتر است که دولت الیحة اصالح قانون تجارت را با این نگاه که مبحث 
شرکت ها و تجارت را تفکیک کند، از مجلس برگرداند و مسائل روز تجارت، بانک 

و بیمه و حمل ونقل را در الیحة جدید لحاظ کند و مجدد به مجلس ارائه دهد.
به گفتة دانشمند تجارت الکترونیک، دریافت ها و پرداخت های الکترونیک و اسناد 
الکترونیک از مواردی است که باید در قانون تجارت جدید لحاظ شود، زیرا این ها 

بحث های امروز دنیاست.
آن طور که این فعال اقتصادی می گوید، نقص اساسی قانون تجارت فعلی قدیمی 
بودن مواد آن است و در این قانون موارد زیادی کنار هم آمده که همة این ها باید 
یکپارچه و به هم متصل شود. این در حالی است که در دنیا، قانون اسناد تجاری 

دچار تغییرات زیادی شده و امروز بحث تجارت همانی 
نیست که در قدیم بوده و شکل اعتبارات اسنادی برای 

خرید و فروش تغییر کرده است. 
تجارت کشورمان  قانون  دانشمند می گوید،  که  آن طور 
و  بین المللی  کنوانسیون های  در  که  قوانینی  با  باید 
به ویژه اتاق بازرگانی پاریس تصویب می شود، هماهنگ 

باشد، اما تاکنون این گونه نبوده است. 

ضعف قانون فعلی برای گسترش صادرات 
اما در شرایطی که توسعة صادرات برای فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان از اهمیت باالیی برخوردار است، قانون 
صادرات  توسعة  سر  بر  را  موانعی  چه  فعلی  تجارت 
به  این سوال می گوید:  به  پاسخ  می گذارد؟ حریری در 

توسعة صادرات مانع تراشی نمی کند، اما نکته این جاست که نظر من این قانون بر 
با قانون نویسی مشکل  ما اصوال در حوزة صادرات نیاز به تغییر پارادایم داریم و 

حل نمی شود. 
داده می شود،  از صادرات  که شعار حمایت  است  از 30 سال  بیشتر  او  گفتة  به 
اما نتیجه ای که به دست آمده، نزدیک به صفر است و به همین دلیل باید پیدا 
کنیم که عیب کارمان در کجاست که با وجود تمام شعارهایی که برای حمایت از 

صادرات می دهیم، نتوانستیم حمایت مطلوبی از صادرات داشته باشیم. 
پارادایم ها  باید  این مشکل،  برای رفع  این فعال حوزة تجارت معتقد است که 
قابلیت  آن  محصوالت  که  برویم  تولید  از  نوعی  سمت  به  و  دهیم  تغییر  را 
است  این  ما  اصلی  اشکال  درواقع  باشد.  داشته  را  جهانی  بازارهای  به  عرضه 
باشد، کم داریم و به همین دلیل است  قابلیت صادرات داشته  که کاالیی که 
پتروشیمی،  خام،  معدنی  مواد  کشورمان،  از  صادرات  درصد   70 از  بیشتر  که 

گاز و میعانات است.
صادرات  توسعة  بر  مانعی  تجارت  فعلی  قانون  که  است  معتقد  هم  دانشمند 
این  از آن جا که  ندارد، زیرا  برای گسترش صادرات  را  اما بستر الزم  نمی گذارد، 
قانون، جامع و مانع و کامل نیست، درنتیجه وزارت خانه های مختلف بخش نامه های 
مختلفی را صادر می کنند و گمرک هم موظف به اجرای این بخش نامه هاست که 
درنهایت این بخش نامه ها مانعی بر توسعة صادرات می شود، اما اگر قانون جامع و 

مانع و کامل باشد، دیگر وزارت خانه ها بخش نامه های مختلف صادر نمی کنند. 

قانون به روز گره گشاست
فعاالن  برای  اندازه  چه  تا  فعلی  تجارت  قانون  اصالح  که  است  این  سوال  حاال 
می کند  تاکید  سوال  این  به  پاسخ  در  دانشمند  باشد؟  مهم  می تواند  اقتصادی 
که روابط فی مابین بنگاه های اقتصادی و افرادی را که در فعالیت های اقتصادی 
و  به روزتر  قانون،  این  چه  هر  بنابراین  و  می کند  تعریف  تجارت  قانون  هستند، 
اتکا  بهتر می توانند  اقتصادی هستند،  فعالیت های  باشد، عواملی که در  شفاف تر 

به قانون کنند. 
به گفتة دبیر کل خانة اقتصاد ایران، از آن جا که قانون فعلی تجارت تعریف خوب و 
درستی از خیلی مباحث ندارد و روابط جدید در آن تعریف نشده، فعاالن اقتصادی 
با مشکالتی مواجه هستند و بعضا در قراردادهایشان به قوانین کشورهای اروپایی 
اتکا می کنند، زیرا قانون فعلی تجارت کارآمدی خود را به دلیل قدیمی بودن از 

دست داده است.

اتاق  عضو  حریری،  مجیدرضا 
ایران: به جای تصویب و  بازرگانی 
باید  قانون تجارت جدید،  تدوین 

و مواد اضافی قانون فعلی  بخش ها 
که در حال حاضر دیگر موضوعیت 
ندارد، حذف شود و مباحثی مانند 
روابط جدیدی  و  الکترونیک  تجارت 
که وارد مقولۀ تجارت شده است، به 

آن اضافه شود
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گپ

سهراب اكبری

برنامه های  اجرايي سازي  از  انتظار  مورد  كاركردهای  به  ابتدا  لطفا 
نوآورانه در شركت زيما اشاره كنيد.

هدف اصلی ما نقش آفریني و تاثیرگذاري زیما به عنوان شرکت پیشرو در شناسایی 
فرصت های سرمایه گذاری در نوآوری و فناوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
است. اجرای این برنامه های نوآورانه می تواند به توانمندسازی و توسعة شرکت هاي  
زایشی و نوپا در جهت کارآفریني فناورانه  و ایجاد کسب و کار جدید در حوزة 
نفت، گاز، پتروشیمی و حتی سایر حوزه های انرژی، ایجاد و استفاده از ابزارهاي 
موثر پایدار براي کشف، شناسایی، ارزیابی و به کارگیری فرصت های داراي ارزش 
افزایش اعتبار  افزوده در فناوری های نوآورانة صنعت نفت، گاز و پتروشیمي و 
برند شرکت و دارایی های نامشهود آن )شامل دانش فنی، حق مالکیت اختراع، 
انتقال فناوری و...(  برای افزایش اعتبار تجاری در جهت مشارکت هاي فناورانة 
داخلي و بین المللي کمک کند. هم چنین کاردکردهایی مثل ایجاد مکانیسم موثر 
همکاري شرکت با مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری )دانشگاه ها، پارک های علم 
و فناوری، مراکز رشد، پژوهشگاه ها و...( برای تجاری سازی دستاوردهای علمی 
در راستای ایجاد کسب وکار جدید فناورانة دانش بنیان مدنظر است. عالوه برآن  
شناسایی و حمایت از استارت آپ های فعال در حوزة نفت، گاز و پتروشیمی در 
جهت شکل گیري ایده هاي تازه براي خلق محصوالت نو و ایجاد کسب وکارهای 
جدید، ایجاد فرایند کنترل موثر و بهتر بر تخصیص سرمایه و ارزیابي تخصصی 
ایده های نوآورانه و نیز سرمایه گذاری در شرکت هاي زایشی نوپا در جهت کاهش 
برتر  مستعدان  و  نخبگان  به کارگیری  و  سرمایه گذاری  سود  افزایش  و  ریسک 
نظر  مورد  شرکت،  در  ایجادشده  نوآورانة  اکوسیستم  در  تخصصی  حوزه های 

مدیران مجموعه است.
برای همكاري با سرمايه گذاران در راستاي تحقق اهداف اشاره شده 

چه چهارچوب هايی در نظر گرفته شده است؟

در زمینة همکاری با سرمایه گذاران این چهارچوب ها مورد نظر مدیریت مجموعه 
 VC( جسورانه  سرمایه گذاری  نهاد  ایجاد  و  همکاري  همراهی،  گرفته:  قرار 
سرمایه گذاری  ارائة گزینه های  شامل  آن  اجرایی  مدیریت  و  مشترک   )Fund
انسانی،  سرمایه های  ابعاد  تمامی  در   )  Due Diligence  ( راستی آزمایی  و 
و ریسک،  و سرمایه گذاری  مالی و حسابداری  فرایند،  بازار، مشتری، محصول، 
نیز  و  فناوري  و  نوآوري و شکوفایي، صندوق هاي پژوهش  با صندوق  همکاری 
بزرگ حقوقی و حقیقی در زمینة  تامین سرمایه و سرمایه گذاران  شرکت های 
سرمایه گذاری های حوزة نفت، گاز و پتروشیمي و سایر حوزه هاي انرژي، تامین 
مالی با بازده ثابت و بلند مدت با بهره گیری از ظرفیت بازارهای مالی، پذیرش 
ایجادشده و بررسی  از طریق عرضة سهام شرکت های دانش بنیان  سرمایه گذار 
تخصصي و حرفه اي طرح های کسب وکار پیشنهادی از لحاظ صرفة اقتصادی و 

شراکت در اجرای آن با استفاده از پتانسیل های تخصصي موجود در شرکت.
در مورد همكاری با كارآفرينان و صاحبان ايده چطور؟

ما بر این باور هستیم که پشتیبانی زیما از کارآفرینان و صاحبان ایده در آفرینش 
نوپای  کسب وکارهای جدید، همراهی و حمایت در مسیر رشد کسب وکارهای 
مبتنی بر فناوری، بستر مناسبی برای دست یابی سریع به اهداف و شکوفایی را 

فراهم می آورد. 
تابه حال در کارگروه دانش بنیان شرکت زیما چه فعالیت هایی انجام شده است؟

 دستورالعمل ارزیابي طرح هاي نوآورانه و فناورانه و شرکت هاي دانش بنیان تهیه  
حوزه های  سرمایه گذاری  برای  زیما  شرکت  تمایل  اعالم  برای  مکاتبه  و  شده 
پارک های  پژوهشگاه ها،  )دانشگاه ها،  فناوري  و  علمي  مرکز   40 با  دانش بنیان 
علم و فناوري، جشنواره های معتبر فناوری، نهادها و صندوق هاي متولي نوآوری 
در حوزه های  فعال  دانش بنیان  و شرکت های  معرفي طرح ها  فناوري( جهت  و 
نفت، گاز و پتروشیمي و همکاري دوجانبه در راستاي تحقق اهداف دانش بنیان 

پشتيبانی ازطرح های 
دانش بنيان وايده هاي 

نوآورانه در »زيما«

گفت وگو با مهندس منصور راد، مديرعامل شركت 
نفت، گاز و پتروشيمی »زيما«

شرکتزیمادرراستایاهدافشرکتسرمایهگذاریخوارزمیومسئولیت
اجتماعیخودبرایتحققاقتصاددانشبنیان،ازمهرماه1396بابرنامهریزی
صورتپذیرفته،بررسیوامکانسنجیسرمایهگذاریدرشرکتهاینوپاو
دانشبنیانباایدههایمحورینوآورانهرادردستورکارخودقراردادهاست.
هدفاصلیازاجرایاینطرحرصدوپایشفعالیتورویدادهاینوآورانه
برایایجادکسبوکارفناورانۀجدیدوتوسعهشرکتهاينوپاوزایشي

دانشبنیاندرجهتایجادارزشافزودۀاقتصادي،بازدهيسرمایهگذاري
وافزایشدارایيهايشرکت)داراییهایمشهودونامشهود(درراستای
تحققاقتصاددانشبنیانبودهاست.بههمینمنظوربرایآشناییهمکاران
درمجموعۀخانوادۀبزرگخوارزمیوانتقالتجربیات،فرایندهاونتایج
بهدستآمده،گفتوگوییرابامهندسمنصورراد،مدیرعاملشرکتزیما،

ترتیبدادهایمکهچکیدۀآنرادرادامهمیخوانید.
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شرکت زیما صورت گرفته است. حدود 60 طرح و شرکت، در پاسخ به تقاضای 
شرکت زیما  از سوی 17 مرکز علمی و فناوری معرفی شده و کاربرگ درخواست 
به  معرفی شده  شرکت های  تمامی  به  همکاری  جهت  آمادگی  اعالم  و  اطالعات 
منظور ارزیابی ارسال شده است. 15 کاربرگ ارزیابی تکمیل شده توسط صاحبان 
ایده و شرکت های دانش بنیان دریافت شده و مابقی کاربرگ ها در حال پی گیری 
و  طرح ها  بررسی  برای  زیما  شرکت  در  دانش بنیان  کارگروه  هستند.هم چنین 
اولویت بندی آن ها تشکیل شده که قرار است انتخاب چهار طرح برای اولویت اول، 
انتخاب دو طرح در اولویت دوم و 9 طرح دیگر انجام شود که در حال حاضر جزو 
اولویت های سرمایه گذاری شرکت نیستند. هم چنین جلسات حضوری با صاحبان 

طرح ها و شرکت های دانش بنیان اولویت اول تشکیل شده 
است.

مواردی  چه  زيما  آيندۀ  برنامه  هاي  دربارۀ 
هدف گذاری شده است؟

راه اندازي مرکز نوآوري زیما )با کسب مجوز از وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئیس جمهور(، 
برگزاري رویدادهای استارت آپی حوزة نفت، گاز، پتروشیمی 
پایان  نامه  های  از  هدفمند  حمایت  انرژی،  حوزه های  سایر  و 
دکترا  و  ارشد  کارشناسي  مقطع  در  تقاضامحور  کارآفرینانه 
در حوزه هاي مرتبط با هدف تجاری سازی و ایجاد کسب وکار 
فناورانه، معرفي هدفمند شرکت در مجامع دانشگاهي و مراکز 
تحقیقاتی و فناوري و نهادهاي حاکمیتي و تعامل و همکاری 

فناورانه با آن ها و مشارکت در برگزاري رویدادهاي رقابتي استارت آپی و مسابقات 

ازجمله  مرتبط  حوزه هاي  در  فن آفرینی  و  تجاری سازی  و  کسب وکار  طرح  تدوین 
برنامه های ما برای آینده است. در مجموعة زیما هم چنین برای رصد، پایش، تعامل و 
همکاری با صاحبان ایده و فناوري، فارغ التحصیالن مستعد و برتر دانشگاه ها و موسسات 
آموزشي و پژوهشي معتبر کشور و استفاده از ظرفیت نخبگان فعال این حوزه در 
کشور، تدوین الگوهاي مطلوب ارزیابی نوآوري و نحوة سرمایه گذاري بهینه، تحقیقات 
آینده نگارانه و پیش دستانه در حوزه های مرتبط در راستای تحقق اهداف شرکت برای 
ایجاد کسب وکارهای نوآورانه و جدید، پایش همیشگی، تشخیص، ارزیابی و به کارگیری 
فرصت هاي کارآفریني در حوزه های جدید و نوین صنعت نفت، گاز و پتروشیمي و 
تربیت مدیران کارآفرین و جانشین پروري برای شرکت ها و پروژه های تحت پوشش 
تامین  شیوه هاي  داریم  تصمیم  است.  برنامه ریزی  شده 
و  فناورانه  برای طرح هاي  مالي  منابع  بهینة  و  هدفمند 
موجود  ظرفیت های  از  استفاده  با  را  نوآورانه  ایده هاي 
و  امکان سنجی  مالی دانش بنیان در کشور  تامین کنندة 
بررسي کنیم و بانک اطالعاتي ایده و طرح های نوآورانه 
و فناورانة حوزة نفت، گاز و پتروشیمی را ایجاد نماییم. 
گذشته از این، فعالیت در بورس بازار دارایی های فکری 
انرژي و  بازارهاي تخصصی حوزه هاي  با فن  و همکاري 
نفت، گاز و پتروشیمي و افزایش تعامالت و همکاري هاي 
سرمایه گذاری  جهت  در  بین المللي  فناورانة  و  نوآورانه 
مشترک برای انتقال فناوری و ایجاد کسب وکارهای جدید 
و مشارکت در راه اندازي و راهبري شرکت هاي دانش بنیان 

مهم ما برای آینده است.ایجادشده، از برنامه های 

روز  صبح  خوارزمی،  مدیران  هم اندیشی  نشست های  از  نشست  چهارمین 
دوشنبه، چهارم دی ماه 96 با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت سرمایه گذاری 

خوارزمی و مدیران عامل شرکت های وابسته به این گروه، برگزار شد.
در این نشست، پس از مرورمهمترین تحوالت اقتصاد ایران و جهان، حاضران 
دربارة مسائل و مشکالت شرکت های گروه و مسئلة هم افزایی بین شرکت ها 
گفت وگو و دربارة محتوا و برنامه های دهمین همایش سراسری مدیران گروه 

سرمایه گذاری خوارزمی تبادل نظر کردند.

این جلسات پیرو پیشنهادی که در نهمین همایش سراسری مدیران گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی در شهر ارومیه مطرح شد و به تصویب رسید، اولین 

دوشنبة هر ماه در ساختمان مرکزی شرکت، برگزار می شود.
هم فکری  و  هم افزایی  اخبار،  تبادل  ماهانه  جلسات  این  برگزاری  از  هدف 
مدیران در جهت بررسی و ارائة راه حل برای مشکالت جاری گروه در فضای 
کسب وکار و هم چنین استفادة شرکت ها از ظرفیت و توانمندی شرکت های 

گروه در تمامی زمینه ها، عنوان شده است.

چهارمين نشست ماهانه هم انديشی مديران گروه خوارزمی برگزار شد

پشتیبانی  که  باور هستیم  این  بر  ما 
کارآفرینان و صاحبان  از  زیما 

آفرینش کسب وکارهای  در  ایده 
جدید، همراهی و حمایت در 

نوپای  کسب وکارهای  رشد  مسیر 
مناسبی  بستر  فناوری،  بر  مبتنی 

برای دست یابی سریع به اهداف و 
را فراهم می آورد شکوفایی 
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گپ
نرگس فرجی

تخصصی  و  مدرن  سازمان های  در  نيرو  جذب  شيوه های  بهترين 
چيست؟

استفاده  نیرو  جذب  منظور  به  مختلفی  روش های  از  تخصصی  سازمان های 
می کنند. روش اول: ایجاد بانک های نیروهای انسانی تخصصی در زمان هایی که 
به چنین نیروهایی احتیاج نیست. برای مثال یک شرکت نفتی، بانک اطالعاتی 
از آن تهیه  از دانشجویان مقاطع مختلف حوزة فعالیت خود در کشور و خارج 
دانشکده های  ایجاد  دوم:  روش  کند.  مراجعه  آن  به  نیاز  زمان  در  تا  می کند، 
تخصصی حوزة فعالیت سازمان های مختلف. نمونة چنین دانشکده هایی در ایران 
نیز وجود دارد. در چنین مکان هایی سازمان براساس نیازهای خود نیروهایی را 
پرورش می دهد و جذب می کند. در این میان امکان دارد برخی از نیروها جذب 
نشده و زمینة ورود آن ها به سازمان های دیگر فراهم  شود. روش سوم: در نظر 
این  برای  تخصصی  سازمان های  تخصصی.  نیروهای  برای  ویژه  مزایای  گرفتن 
نیروها فعالیت هایی را به منظور جلب رضایتشان اجرایی می کنند. با این شیوه 
آن ها را جذب شرکت هایشان می کنند. این سازمان ها هر دورة تخصصی را که 
نیروهایشان نیاز دارند، برایشان برگزار می کنند. بنابراین واحد روابط عمومی و 
نیروی انسانی سازمان ها قبل از نیاز باید به فکر شیوه های جذب نیرو باشند. آن ها 
با اجرای روش های مختلف می توانند به موقع به سازمان کمک کرده و رفع نیاز 
کنند. سازمان های تخصصی باید در نظر بگیرند که در چند سال آینده کشور با 

توفان نیروی انسانی مواجه خواهد شد. 
دربارۀ چالش توفان نيروی انسانی برايمان توضيح بدهيد. 

کشورمان در آینده با خیل عظیمی از تحصیل کرده های بی مهارت مواجه خواهد 
شد. تحصیل کرده هایی که هیچ نگرشی نسبت به بازار کار نداشته و از حال وهوای 
آن بی اطالع اند. برای مثال در حال حاضر با کارشناس ارشد بازاریابی مواجه هستیم 
چنین  نیست.  کردن  عملیاتی  به  قادر  را  رشته  این  فعالیت های  ساده  ترین  که 
مثال هایی در کشورمان کم نیستند و هر روز نیز در حال افزایش بوده و درجة 
مدرکشان باالتر می رود. در حال حاضر درجة مدرک، معیار اصلی برای استخدام 
در سازمان نیست. فرد مورد نظر باید توانایی اجرایی کردن نیازهای سازمان را 
داشته باشد. دکترا یا کارشناسی ارشد بدون تخصص ومهارت فایده ای برای هیچ 
شرکتی به همراه نخواهد داشت. سازمان های ایرانی برای جذب نیروهایشان باید 
سریع تر یکی از روش هایی را که عنوان شد، اجرایی کنند تا نیروهای تخصصی را 

با خود همراه کنند. تمامی روش های مورد نظر در سازمان های ایرانی اجرا شده و 
از همگی آن ها نیز جواب گرفته شده است. البته روش های عنوان شده به فضای 
سازمان ها نیز بستگی دارد. برای مثال در سازمان های بزرگ تر روش های یک و 

دو و سازمان های کوچک تر روش سه بهتر خواهد بود. 
از تهيۀ بانک اطالعاتی برای سازمان ها گفتيد، اين بانک بايد چند 

وقت به چند وقت به روز شود؟
روند  دقت  با  باید  سازمان  شود.  به روزرسانی  باید  روز  هر  اطالعاتی  بانک  این 
فعالیت و اطالعات کسانی را که در بانک هستند، دنبال کند. امکان دارد عده ای 
و  پاک سازی  ماه ها  که  بانکی  شوند.  آن  وارد  عده ای  و  حذف  بانک  از  روز  هر 
به روزرسانی نشود، دستاوردی را برای سازمان به همراه نخواهد داشت. بسیاری از 
سازما ن های بزرگ بین المللی در زمانی که نیاز به نیروی انسانی ندارند، شروع به 
شناسانی نیروهای تخصصی می کنند. چنین عملکردی جزو سرمایه گذاری های 
آگهی های  طریق  از  نمی توان  دیگر  امروز  بازار  در  سازمان هاست.  بلندمدت 
لحظه ای و فوری نیرو جذب کرد. چنین روشی تنها برای شرکت هایی با پنج نفر 

نیرو و کمتر،جواب گو خواهد بود. 
است؛  مطرح  تخصصی  نيروهای  نگه داشت  مبحث  جذب،  از  بعد 
انجام  به سختی  ايرانی  سازمان های  در  روزها  اين  كه  موضوعی 

می شود. در اين باره چه توضيحی داريد؟
است.  ایرانی  سازمان های  روی  پیش  چالش های  از  دیگر  یکی  نیز  موضوع  این 
از  بی اعتمادی  این  ندارند.  سازمان ها  در  طوالنی  ماندگاری  به  تمایلی  نیروها 
زمانی  در  نفری  چندصد  نیروهای  تعدیل  می گیرد،  نشئت  مختلفی  جنبه های 
با این شرایط  کوتاه باعث بی اعتمادی نیروهای تخصصی می شود. وقتی نیروها 
نظر  در  می کنند.  فکر  آینده شان  و  خود  به  سازمان  از  بیشتر  می شوند،  مواجه 
نیروهای  توسعة  و  نگه داشت  آموزش،  جذب،  باید  سازمان ها  که  باشید  داشته 
کنار  فاکتور  چهار  این  کنند.  اجرایی  برنامه ریزی  با  و  بلندمدت  در  را  انسانی 
و  جذب  به  بیشتر  ایرانی  سازمان های  در  درحالی که  می کند.  پیدا  اهمیت  هم 
نگه داشت توجه کرده و مراحل بعدی را در نظر نمی گیرند. همان طور که عنوان 
به  نظامی  نیروهای  و  ارتش  اجرایی شود.  هم  کنار  باید  مرحله  این چهار  شد، 
بهترین شکل این چهار مرحله را اجرایی می کنند. درست است که شاید نیروهای 
این سازمان ها نیز دچار نارضایتی شوند، اما آن ها از ابتدای کار به نیروهایشان 
تمامی جنبه ها را یادآور می شوند. برای مثال، شیوة قناعت و مواجهه با شرایط 

گفت وگو با دكتر سينا شريعتی، مشاور ارشد بازاريابی ومنابع انسانی

هنرجذب و نگهداری نيروهای متخصص
اینروزهاجذبونگهداشتنیروهایتخصصیدرسازمانهایایرانی
تبدیلبهچالشیبزرگشدهاست.نیروهایمتخصصبهطورمرتب
درحالجابهجاییبودهوسازمانهابراییافتنجایگزینسریعبرای

آنهابامشکالتیمواجهاند.برایبررسیاینچالشسازمانیبادکتر
گفتوگویی انسانی، منابع و بازاریابی ارشد مشاور سیناشریعتی،

داشتهایمکهچکیدۀآنرادرادامهمیخوانید.
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عملکرد  از شیوة  باید  ایرانی  سازمان های  می شود.  داده  آموزش  آن ها  به  سخت 
نیروهای نظامی استفاده کنند. چون در حال حاضر رقابتی سخت  برسر نیروهای 
انسانی ایجاد شده و سازمان ها برای ماندگاری و داشتن نیروهای خوب باید چنین 

عملکردی داشته باشند. 
نيروی  اما  به بهترين شكل صورت گرفته،  گاهی جذب و نگه داشت 
به  و  می كند  رها  را  سازمان  بهتر،  گزينۀ  دريافت  محض  به  انسانی 

سراغ كار جديد می رود. علت اين موضوع چيست؟
آموزش  است.  نکرده  اجرایی  به خوبی  را  آموزش  مرحلة  سازمان  حالت  این  در 
فقط یادگیری استفاده از سیستم های سازمان نیست. شرکت در این آموزش باید 
فرهنگ سازمانی را به نیروهایش یاد دهد. نیرو باید به مرحله ای برسد که عاشق 
فعالیت در سازمانش باشد. آموزش باید به شکلی باشد که نیرو جزو آرزوهایش 
سازمان  به  ورود  منتظر  فرد  نیرو  جذب  محض  به  و  باشد  سازمان  در  فعالیت 

باشد. 
در اين ميان گاهی ورود به سازمان رويای افراد است، اما پس از ورود 
خواهان ماندگاری در آن نيستند. سازمان در اين حالت با چه چالشی 

روبه رو بوده است؟
سازمان مرحلة نگه داشت و توسعه را به خوبی اجرایی نکرده است. نیروی 

نشده  مجاب  سازمان  در  ماندگاری  برای  کامال  حالت  این  در  انسانی 
است. برای این ماندگاری سازمان باید فاکتورهای مختلفی را وارد کند. 
برای مثال آموزش ها و ورزش یا بهره گیری از یک روان شناس صنعتی 
در این حالت کارساز است. شاید نیروهای انسانی در مرحلة اولیه دچار 

اما  نشان دهند.  به حضور روان شناس واکنش  مشکل شده و نسبت 
روان شناس  با  که  شد  خواهند  زمانی  منتظر  افراد  مرور  به 

روش  باید  مرحله  این  طی  از  بعد  سازمان  کنند.  صحبت 
جدید دیگری را اجرایی کند. باید سازمان را به روز و تازه 

نگه داشت تا کارکنان دچار کسالت سازمانی نشوند. 
دغدغۀ  تنها  مالی  مشكالت  نظرتان  به  آيا 

كاركنان سازمان هاست؟
حقوق و ابعاد مالی بخشی از چالش های حضور کارکنان 
در سازمان هاست. کارکنان ساعت های طوالنی در محیط 

نیز  و...  تشویق  به  نیاز  بر حقوق،  و عالوه  کار هستند 
دارند. تشویق عامل محرکه خوبی است و باعث می شود 
بیشتری در سازمان حرکت کنند.  اشتیاق  با  کارکنان 
کارکنان گاهی مواردی را مطرح می کنند که نیازشان 
نیست اما خواستة آن هاست. سازمان ها باید میان نیازها 
این  باشند. تشخیص  و خواسته های آن ها تفاوت قائل 
تفاوت مانع از ریزش نیروها یا همان سرمایه های انسانی 
سازمان ها خواهد بود. برقراری فرهنگ سازمانی یکسان 

به تشخیص این تفاوت ها کمک می کند. 
با تمام صحبت های شما در برخی از سازمان ها 

به  اين جابه جايی سريع  آيا  نيروها هستيم.  شاهد جابه جايی سريع 
خود نيرو آسيب وارد نمی كند؟

به دلیل حضور در محیط جدید کاری، آسیب چندانی نمی بینند.  افراد  معموال 
افراد در محیط جدید، انرژی مضاعفی به دست آورده و سعی به یادگیری می کنند. 
همین موضوع باعث می شود افراد در سازمان های ایرانی در مدت زمان کوتاهی 
نیز  کمتر  آسیب  باشد،  بهتر  محیط  یک  به  جابه جایی  اگر  حال  جابه جا  شوند. 
خواهد بود. چون فرد از این جابه جایی سود برده و پیشرفت می کند. جابه جایی 
نیروها به خصوص در کشورمان چالشی ا ست که به علل مختلفی بستگی دارد و 
از فرد مورد نظر موقع  به خود فرد مرتبط نمی شود. برای مثال، در اکثر مواقع 
است  سوالی  بدترین  این  می شود.  سوال  آن  جابه جایی  علت  مورد  در  استخدام 
افراد پرسیده می شود. چون مطمئنا فرد جواب مشخصی  از  استخدام  که موقع 
را به سوال خواهد داد؛ جوابی که هیچ کمکی به سازمان نمی کند. بنابراین نباید 
برحسب این که فرد در مدت زمان کوتاهی از سازمانی جابه جا شده، در مورد آن 
قضاوت بد کرد، یا گفت: حتما نتوانسته با سازمان هماهنگ شود و کار گروهی 
آن  به  را  افراد  نباید  و  ندارد  معنا  ایرانی  سازمان های  دراغلب  گروهی  کار  کند. 
مجبور کرد. چون نیروهای ایرانی به صورت انفرادی فعالیت کاری خود را بهتر 

انجام می دهند. انجام کار گروهی ساده نیست و باید فرهنگ سازی شود.
آن ها  از  مشخصی  سواالت  سری  بايد  افراد  استخدام  حين  آيا 

پرسيده شود؟
برای استخدام هم سواالت استاندارد وجود دارد و هم سواالتی که از قواعد 
درستی پیروی نمی کنند و شاید بتوان آن ها را غیراستاندارد نامید. مجموع 
این سواالت را باید روان شناس از افراد حین استخدام بپرسد. کسانی که 
پیروی  یکسانی  قاعدة  از  می کنند،  کار  انسانی  منابع  حوزة  در 
می کنند که معموال نتیجه بخش نیست. روان شناسان راحت تر 
قادر به شناسانی مشکالت افراد هستند. بنابراین سازمان ها 
بهتر است از روان شناسان صنعتی برای استخدام نیروهایشان 
آشنا  با سواالت غیرساختاریافته  استفاده کنند، چون آن ها 
است جذب  بهتر  درمجموع  می کنند.  عمل  بهتر  و  هستند 
علمی  از سیستم های  خارج  قواعد  براساس  انسانی  نیروهای 
از  معموال  علمی  در سیستم های  شود، چون  انجام  عمومی  و 
مدیران منابع انسانی در جهت جذب بهره برداری می شود 
که این روند درستی نیست و همان طور که گفته شد، بهتر 
می تواند  روان شناس  شود.  استفاده  روان شناس  از  است 
فردی  اگر  و  دهد  نظر  افراد  بودن  آموزش پذیر  به  نسبت 
آموزش پذیر نباشد، بهتر است وارد سازمان نشود. بنابراین 
بهتر است سازمان ها دانش فنی را در کنار نگرش اجتماعی 
قرار دهند و پیش روند. سازمان ها باید فرایندپذیرش نیرو 
و  آموزش  نگه داشت،  جذب،  یعنی  دهند.  انجام  کامل  را 
توسعه در کنار هم معنا پیدا کرده و موفقیت آمیز خواهد 

بود. 

برای  درجۀ مدرک، معیار اصلی 
نیست. فرد  در سازمان  استخدام 

اجرایی کردن  توانایی  باید  مورد نظر 
باشد. دکترا  را داشته  نیازهای سازمان 

بدون تخصص  ارشد  کارشناسی  یا 
برای هیچ شرکتی  فایده ای  ومهارت 

به همراه نخواهد داشت
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گپ

كمی از وضعيت فعلی نيروگاه منتظرقائم و جايگاهش در صنعت برق 
ايران بگوييد.

مي دانید که نیروگاه منتظرقائم یکي از مهم ترین و قدیمي ترین نیروگاه هاي کشور 
و  تجربه  لحاظ  به  نیز  منتظرقائم  برق  تولید  مدیریت  لحاظ شرکت  بدین  است. 
دانش بهره برداري و تعمیرات )O&M( نیروگاهي، یکی از برترین های کشور است 
و به جرئت مي توان گفت نیروهاي متخصص این شرکت در رشد و توسعة صنعت 
برق کشور سهم بسزایي دارند. شرکت ما از وزارت نیرو پروانة بهره برداري و نگه داری 
دریافت کرده و بر این اساس مجوز 4000 مگاوات بهره برداري نیروگاهي را داراست. 
هم اکنون کمتر از نیمي از ظرفیت فوق را استفاده کرده ایم. توجه مي فرمایید این 
وانرژی سپهر و گروه  اهداف استراتژیک شرکت توسعه برق  پتانسیل پاسخ گوي 
اغلب  منتظرقائم،  برق  تولید  مدیریت  است. شرکت  سال 1400  براي  خوارزمي 
سال ها در مقایسه با سایر نیروگاه های کشور رتبه های خوبی در شاخص های ارزیابی 
صنعت برق کسب کرده است و حتی در این دو سال اخیر نیز مفتخر به دریافت 
لوح افتخار و تقدیر از مقامات کشوري و صنعت برق شده ایم و این نشان دهندة 

ارزشمند بودن این سرمایه است. 
مهم ترين چالش هايی كه در حال حاضر با آن مواجه هستيد، چيست؟

در بدو ورود من به شرکت )روزهاي پایاني سال94( جست وجو و شناخت نسبي از 
پتانسیل بالقوة همکاران و مدیران شرکت، سبب شد با کمک آنها شرایط را تغییر 
دهیم و متحول کنیم. به یاری خدا و تالش همکاران در هریک از دو تابستان گذشته 
)95و96( مفتخر به دریافت لوح برتر در یکي از عوامل ارزشي در بین نیروگاه هاي 

کشور شده ایم و از این که توانسته ایم در ماه هاي اوج نیاز برق به هم وطنانمان خدمت 
کنیم و در تامین برق هم وطنانمان تاثیرگذار باشیم، شادمان هستیم. امیدواریم که 

بتوانیم درآینده شرایط بهتری بیابیم.
درست است که حدود 40درصد ماشین آالت تولیدی ما قدمت بیش از 40 ساله و 
60درصد دیگر قدمت بیشتر از 20 ساله دارند، ولي توانسته ایم پابه پاي نیروگاه هاي 
جدید و دوش به دوش آن ها و در برخي عوامل جلوتر از آن ها به جامعة ذي نفع خودمان 
خدمت کنیم. با شناخت از ظرفیت هاي موجود در شرکت، دسترسي به اهدافي باالتر 
را قابل وصول مي دانم. طي 20 ماه گذشته با همکاري هیئت مدیرة محترم، کارکنان 
نیروگاه  از همه مهم تر مدیران و همکاران  و  انرژی  سپهر  و  برق  محترم شرکت 

توانسته ایم فعالیت های قابل توجهی را انجام بدهیم.
وضعيت توليد نيروگاه االن چطور است؟ چند درصد از آن به فروش 

می رسد؟
در سال 95 حدود 9.9 میلیون مگاوات  ساعت آمادگي تولید داشته ایم که از این 
مقدار بیشتر از هشت میلیون مگاوات  ساعت توسط صنعت برق از ما خریداري شده 
است. براي سال 96 حدود 10میلیون مگاوات ساعت آمادگي هدف گذاري کرده ایم و 
پیش بیني مي شود که حدود 8.7 میلیون مگاوات ساعت انرژي توسط صنعت برق از 
ما خریداري شود. با گذشت هشت ماه از شروع برنامه بیشتر از 70درصد محقق شده 
است و این به این معنی است که در صورت ثابت بودن شرایط، باالتر از هدف گذاری 
فوق از طرف تنها مشتری خود خرید خواهیم داشت. اگر مشکالت نقدینگي و تامین 

کاال کمتر باشد، ظرفیت بهبود بیشتر دور از دسترس نیست.

گفت وگو با علی رضا دهنوی، مديرعامل نيروگاه شهيد منتظرقائم)متعلق به گروه سرمايه گذاری خوارزمی(

نيروگاهی با توانمندی های تازه 
و چشم اندازهای اميدبخش

سرمایههای از و کشور نیروگاههای مهمترین از منتظرقائم نیروگاه
قوا تجدید روزها این که است خوارزمی گروهسرمایهگذاری ارزشمند

کردهوحاالبیشازهمیشهبهآیندهامیدواراست.حالوهوایاینروزهای
نیروگاهرااززبانعلیرضادهنوی،مدیرعاملاینمجموعه،بشنوید.
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برای ارتقای بهره وری نيروگاه چه اقداماتی انجام داده ايد؟ 
جهت  نیاز  مورد  فرهنگي  و  قانوني  زیرساخت هاي  تامین  براي  اخیر  ماه های  در 
اقدامات ارتقای بهره وری آینده در شرکت اقدام کرده ایم. تدوین برنامة اصالح ساختار 
فعالیت هاي شرکت با هدف افزایش بهره وري کمي و کیفي فعالیت ها و برون سپاري 
برخي از فعالیت های عمومی و اصالح ساختار نظارتي برخي از فعالیت هایي که قبال 
برون سپاري شده بود، از دیگر اقدامات ما بوده است. هم چنین بهینه سازی تدریجي 
ترکیب نیروي انساني را در دستور کار قرار داده ایم که همراه با افزایش بهره وري است. 
همکاري مدیران و معاونان و تک تک پرسنل در قبول این تغییر نیاز به فرهنگ سازي 
و جلسات مکرر داشته و بدون تنش خاصي این مهم محقق شده است. عالوه بر 
این، تاکید، دستور و پي گیري بهبود شرایط کاري و محل کار همکاران )بهره بردار و 
تعمیرات( درحد اعتبارات و امکانات داخلي با هدف افزایش رضایتمندي و بهبود شرایط 
کار و افزایش بهره وری انجام شده و بازنگري و اجراي پرداخت هاي انگیزشي با هدف 
افزایش بهره وري در چهارچوب اعتبارات )و با رعایت انحراف مثبت در پیش بیني ها( 
صورت گرفته است. استقرار نگرش پاک سازی، زیباسازي محیط کار و محوطة نیروگاه 
در همکاران و اجراي آن توسط همکارانم همراه با افزایش ایمني و مطلوبیت منظر هم 
در دستور کار ما بوده است. البته در این بخش ظرفیت انجام کار فوق العاده زیاد است 
و کارهای بیشتری باید انجام شود. برای رفع مشکل زمین های منازل سازمانی هم که 
دغدغة بزرگی برای کارکنان بود، اقدام شده. البته کار ادامه دارد، ولی دغدغه حل شده 
است. انتظارمهم کارکنان برای اعطای سهام هم که قبال از سوی مالک محترم تعهد 
شده بود، موردتوجه قرارگرفته است؛ هرچند این اقدام که توسط مالک محترم برای 

افزایش انگیزش کارکنان صورت می گیرد یک اجبار قانونی نیست. 
از نظر تعامل با نهادهای ذيربط چه اقداماتی اخيرا در مجموعه انجام 

شده است؟
تعامل سازنده و تامین همکاري متقابل با شوراي اسالمي کار و نمایندگان محترم 
کارکنان در جهت اجراي اهداف مشترک و تاکید و پي گیري حل اختالفات سنواتي 
فیمابین شرکت و مراجع قانوني نظیر سازمان امورمالیاتی و تامین اجتماعي و حل 
آن با تالش و فعالیت کارکنان مالي با دقت و وسواس در حفظ منافع شرکت ازجمله 
اقداماتی بوده که در این زمینه انجام شده. پي گیري تعامل سازنده با دادستان محترم 
منطقه و مقامات حاکمیتي محلي براي نصب کنتور برای نظارت بر برداشت آب از 

سفره هاي زیرزمیني هم در این مدت مورد نظر مدیریت مجموعه بوده است. 
برای قيمت گذاری خدمات و كاهش هزينه ها هم اقدامی انجام داده ايد؟

در این مدت ما پی گیر استقرار قیمت تمام شده خدمات شرکت مدیریت تولید و 
با  همکاري  بر  و  بوده ایم  محترم  مدیرة  هیئت  نظر  با  مطابق  اجرا  روش  اصالح 

به مصوبات کمیتة  حسابرسان داخلي و پي گیري پاسخ 
محترم حسابرسي داخلي تاکید داشته ایم. هم چنین به طور 
هم زمان شش مورد تعمیرات نیمه اساسي و تعمیرات اساسي 
ویژه در سال 1395 انجام شده، به همراه بازرسي روتور دو 
دستگاه توربین گازی، یک مورد تعمیرات اساسي به همراه 
برداشتن روتور توربین و کمپرسور در 35 روز که سابقه اي 
از آن در کشور سراغ ندارم و یک مورد نوسازی کامل برج 
خنک کن تر و ارتقای کیفی آن در کمتر از 90 روز که این 
هم در کشور بی سابقه است. هم چنین دستور بررسي و 
جلوگیري از تعویض زودهنگام و غیرضروري سه ست پره 
کمپرسور صادر شده که منتج به بیش از 40 میلیارد ریال 
کاهش هزینة اجراي تعمیرات براي هر ست پره مذکور بوده 
است. در حال حاضر واحدهاي مذکور تحت پایش مستمر 
موجود  سرمایه  از  بهره برداري  حداکثر  امکان  تا  هستند 
انجام خواهد شد.  تعویض  نیاز  در صورت  و  محقق شود 
مشکل تحریک سیکل ترکیبي را با ابتکاري منحصربه فرد 
رفع کرده ایم که حداقل تاکنون 1.5 سال استمرار تولید 
یک واحد بخار سیکل ترکیبي را پیامد داشت؛ درحالي که 
هیچ قطعه یدکي در انبار نداشتیم و در کل کشور نیز امکان 
تامین نبود و طي این 1.5 سال هنوز هم موفق به تامین 
قطعه نشده ایم. این اقدام حداقل 100 میلیارد تومان تاثیر 
درآمدي داشته است. راه اندازي سیستم اتوماسیون تعمیر و 

نگه داري در واحدهاي سیکل ترکیبي که به عنوان زیرساخت ضروري تاثیر بسزایي در 
رفع مشکالت و برنامه ریزي هاي آینده دارد، پي گیري ارتقاي سیستم اتوماسیون تعمیر 
و نگه داري در واحدهاي بخار که همانند بند 7 در ارتقاي سطح کیفي و کمي خدمات 
و برنامه ریزي ها به شدت تاثیرگذار است، احیا و ارتقاي جلسات مشورتي و ریشه یابي 
حوادث و تریپ ها که تاثیر بسزایي در ارتقاي دانش فنی کارکنان، اخالق سازمانی و 

فرهنگ تعمیر و نگه داري دارد. 
 تجدید ساختار و فعال کردن واحد پایش وضعیت کارکرد تجهیزات در نیروگاه فعال 
شده که برای جلوگیری از حوادث خسارت بار و تشخیص و رفع عیب قبل از خسارت 
نقش مهم و تاثیرگذاری دارد. یکی دیگر از نتایج زیرساختی، اصالح استراتژی شرکت 
برای تعویض لوله های بویلر )از طریق ادامة خرید لوله های ساخته شده در شرکت 
خارجی یا تامین داخلی( بوده است. تاثیر فاز اجرایي این اقدام و رفع سایر نقایص 
جزئي، افزایش حداقل 60 مگاوات ظرفیت تولید در نیروگاه است. مورد بعدی تجدید 
ساختار، اصالح گردش کار، فعال کردن و استقرار واحد بازسازی کاال برای استفاده 
حداکثری از سرمایه هایی بوده که به دلیل استهالک و خرابی از چرخة تولید خارج 
شده و می شوند. با این اقدام تاکنون توانسته ایم حتی از توقف تولید نیز جلوگیری 
والو هایی که در  باشیم )تعداد زیادی  نیز داشته  انبار  اکثر موارد شارژ  کنیم و در 
بازار داخل و خارج نتوانسته بودیم تهیه کنیم، تعدادی پمپ، تعدادی تورک کنورتور 
واحدهای گازی و...(، هم چنین تغییر در شرایط ترمودینامیکی سیکل آب و بخار و 
رفع موانع تولید بارنامی156 مگاوات )بارنامی( از طریق رفع موانع فرهنگی، مدیریتی 
و فنی انجام شده که این اقدام حدود یک سال است که ظرفیت این واحد را از 135به 
150 مگاوات افزایش داده است. تدوین روش های اجرایی کار مهندسی تعمیرات و 
بهره برداری از واحد های بخار و اجرایی شدن آن، که استمرار تولید و کاهش ترکیدن 
لوله های بخار را داشته باشیم )تا تامین لوله های مورد نیاز(، پي گیري رفع جرایم 
آالیندگي از طریق تامین نظر سازمان محیط زیست و دادستاني محترم و دستور موکد 
بر ارتباط مستمر با آن سازمان براي اطمینان از حفظ اعتبار عدم آالیندگی و پي گیري 
اجراي بازچرخاني مقدار زیادي از پساب خوب و تمیز نیروگاه که از بدو تاسیس نیروگاه 
به خارج از نیروگاه هدایت و باعث مشکالت زیست محیطي نیز مي شد، در دستور کار 
قرار گرفته است. این اقدام عالوه برکاهش چشم گیر مصرف آب موجب کاهش بسیار 
زیادي در هزینة مواد شیمیایي نیز شده است. هم چنین براي جایگزیني کندانسورآبي 
فعلي با نوع هوایي به منظور حذف ریسک مصرف آب که مي تواند منجر به تعطیلي 
نیروگاه شود، اقدام شده است. هم اکنون فاز مطالعات امکان سنجي شروع شده و نتایج 
خوبي هم به دست آمده که درصورت تامین شرایط اجرا نیاز نیروگاه از 10 چاه آب 
به 3 تا 4 چاه کاهش مي یابد. بازسازي و رفع نواقص حفاظت خوردگي تاسیسات 
کندانسور و اجراي آن، که تاثیر بسیار زیادي در طول عمر 
و کاهش ریسک بهره برداري دارد و ارزیابي، بازسازي و رفع 
نواقص حفاظت خوردگي خطوط لوله گازرساني و اجراي 
آن که تاثیر مستقیم بر کاهش ریسک خطرات ناشي از 
ترکیدن لوله هاي انتقال گاز و افزایش عمر آن ها دارد، از 

دیگر اقدامات مهم و سازندة اخیر بوده است.
مدير  به عنوان  شد،  مطرح  كه  بحث هايی  تمام  با 
مجموعۀ جايگاه فعلی نيروگاه را در ميان ديگرفعاالن 

صنعت چطور ارزيابی می كنيد؟
ما در دو تابستان سال های اخیر موفق به دریافت لوح رتبة 
برتر در بین نیروگاه هاي کشور شده ایم. یک سال در خروج 
اضطراري با حدود 230 میلیارد ریال تاثیر درآمد و سال 
جاري نیز در افزایش میزان تولید با افزایش قابل توجه 
شده  حاصل  حالي  در  موفقیت  این  شود  توجه  درآمد. 
است که نیروگاه هاي هم قدرت و هم سطح تکنولوژیک و 
هم عمر واحدهاي ما با فاصلة بسیار دورتر موفق به تحقق 
آن نشده اند. بدیهي است که این مهم نتیجة فعالیت هاي 
جدی و برنامه محورتوسط مدیران و کارکنان شرکت بوده 
است. امیدواریم به یاری خداوند و همکاری بیش از پیش 
شرکت برق و انرژی سپهر و هیئت مدیرة محترم شرکت 
فرصتی باشد که خدمات بیشتری را به ذی نفعان محترم 

ارائه کنیم.

تابستان سال های اخیر موفق  در دو 
به دریافت لوح رتبۀ برتر در بین 
یک  شده ایم.  کشور  نیروگاه هاي 

سال در خروج اضطراري با حدود 
تاثیر درآمد و سال  230 میلیارد ریال 
با  افزایش میزان تولید  نیز در  جاري 

درآمد توجه  قابل  افزایش 
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بازاريابی
آرين طاهری

مشخص كردن هدف
قبل از این که حساب کاربری در توییتر برای خود ایجاد کنید، از خودتان بپرسید 
که هدف شما و کسب وکارتان از این کار چیست؟ باید از حضور جامعة هدفتان که 
به صورت فعاالنه در توییتر حضور دارند، مطمئن باشید و به این فکر کنید که چه 
کاری برای جذب و ترغیب آن ها و تبدیل آن ها به مشتری بالفعل انجام دهید؟ در 
هنگام تبلیغ در توییتر باید کاربران هدف را به درستی مشخص کنید تا بتوانید 
قابل  باشید که در توییتر  را بگیرید. اهدافی خاص مدنظر داشته  نتیجه  بهترین 
اجرا باشند. تعیین کردن هدف به شما کمک می کند هدفمند باشید و در زمینة 
بازاریابی نیز بهتر عمل کنید. به صورت ماهانه تعداد فالوئرها و میزان مشارکتشان 
با توییت های شما را بررسی کنید و ببینید آیا در جهت رسیدن به اهدافتان خوب 

عمل کرده اید یا نه.

نام مرتبط و مناسب 
ابتدا الزم است برای خود پروفایلی در توییتر ایجاد کنید و نامی مرتبط با برند و 
اهداف تجاری تان انتخاب کنید. اگر نام کاربری شما در توییتر بیان گر کسب وکار 
شما باشد، موفق به ایجاد ارتباطی بهتر با مشتریان خواهید شد. هنگام نوشتن 
بیوگرافی توییتری، به این فکر کنید که قصد دارید کسب وکارتان را چگونه تعریف و 
معرفی کنید. این بیوگرافی باید 140 کاراکتر باشد و مستقیم سر اصل مطلب برود. 
ثبت نام در سامانة بیزینس توییتر راحت است. توییتر سه مدل هدفمندی تبلیغات 
را در اختیار اهالی کسب وکار قرار می دهد که به صورت زیر است: عالقه، جنسیت 
و جغرافیا. هم چنین فراموش نکنید که برای رسیدن به مقاصد تجاری زبان ساده و 
واضح و بیان روان همان چیزی است که مخاطبان و مشتریان بالقوة شما انتظارش 

را دارند. 

پاسخ گويی سريع 
مخاطبان دنیای سریع تکنولوژی و اینترنت انتظار دارند به پیام هایشان در شبکه های 

فرصت های بازاريابی 
و فروش درفضای مجازی

کانالهای مانند دیجیتال رسانههای طریق از کسبوکارها از بسیاری
تلگرامیواینستاگرامبهمعرفیوبازاریابیمحصوالتشانمیپردازندو
نسبتبهرسانههاییچونتوییترتوجهکمتریدارند.اینشبکۀاجتماعی
پتانسیلآنراداردکهبهیکیازدروازههایارتباطشمابامشتریانتان
ارتباط خود مخاطبان با بهراحتی آن طریق از میتوانید شود. تبدیل
توییتریخاص ومحتوای بهپرسشهایشانجوابدهید کنید، برقرار
وجذابیایجادکنیدکهبارهادرمیانکاربراناینشبکهریتوییتشودو
مورداشتراکقراربگیرد.برایآگاهیازاهمیتتوییتردربازاریابیتنها
کافیاستبدانیدکهطبقتحقیقحدود84درصدازمشتریانیکهدر
توییترحضوردارند،ازاینشبکۀاجتماعیبرایخواندنبررسیکاالها
استفادهمیکنندوکاربرانتوییترتقریبادوبرابربیشترازکاربراندیگر
شبکههایاجتماعیخریدمیکنند.بنابرایناگرجزومدیرانیهستیدکه

هنوزدراینشبکۀاجتماعیپروفایلندارید،همینامروزاقدامکنید.

و  پیام ها  باکس  اگر  پاسخ داده شود.  تلفنی  به همان سرعت تماس  اجتماعی 
فعالی  کنید، چنان چه صفحة  توییتر چک  در  را  اختصاصی خود  هشتگ های 
داشته باشید، با حجمی از پیام ها و توییت ها مواجه می شوید که باید در کمترین 
زمان ممکن آن ها را پاسخ دهید و مخاطبانتان را بیشتر از این منتظر نگذارید. 
فعالیت در توییتر نیاز به قواعد خاص خود دارد، باید بتوانید در کاراکترهایی پیام 
خود را به مخاطب توییت کنید. نیاز است که شرکت ها برای رساندن صدای برند 
و ماموریتشان، پاسخ گویی سریعی در این شبکة اجتماعی داشته باشند. آن ها باید 
با زبانی خودمانی و البته نه گستاخانه پست بگذارند. هم چنین باید نسبت به ترند 
شدن یک موضوع در توییتر واکنش نشان دهند و آن ها نیز محتوایی مربوط به 

ماجرا یا حادثه ای که ترند شده است، تولید کنند.
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مدیران  اغلب  که  اشتباهی 
توییتر  از  استفاده  هنگام  کسب وکار 

است  این  می شوند،  آن  مرتکب 
شبکه  این  در  می کنند  فراموش  که 
باشند  داشته  نظارتی  نقش  بیشتر 
بهتر  کردن.  منشن  و  دادن  پیام  تا 
مکرر  توییت های  جای  به  است 
موارد  پیام ها،  بر  دادن،  مسیج  و 

اسم  هشتگ ها،  منشن شده، 
مدیر  نام  و  محصوالت  اسم  شرکت، 

باشید داشته  نظارت 

برقراری ارتباط انسانی هوشمندانه
توییت هایتان باید واقع گرایانه، حقیقی و خودمانی باشد و بر نیازهای مشتریان هدفتان 
تمرکز کند. سعی کنید کامنت ها را با حوصله، صبر و همراه با میل و ارائة راه کار جواب 
دهید. در همة محیط های ارتباطی و مکالمه ای به برندتان و هماهنگی با ارزش های 
شرکت فکر کنید. به فکر طعنه زدن، کل کل کردن و توهین در مقابل انتقادات برنیایید 
و با لحنی محترمانه انتقادات را پاسخ دهید. انسانیت را وارد ارتباطات دیجیتال کنید 
مثبت  تاثیری  مشتری  تجربة  بر  تا  کنید  ایجاد  احترام  با  و  هوشمندانه  رابطه ای  و 

بگذارید. 

برای مشتريان خود ارزش ايجاد كنيد 
از توییت های مداوم است. به جای این که  دادن احساس ارزشمند به مخاطب بهتر 

فقط شعار دهید، یک بار آن را عملی کنید. وقتی احساس می کنید مخاطبان 
به پست هایتان  و  را دنبال می کنند  همیشگی دارید که مدام صفحة شما 
واکنش نشان می دهند، پیشنهادی خاص و ویژه برایشان در نظر بگیرید. در 
این صورت آن ها نه تنها از آن قدردانی می کنند و هم چنان به پی گیری ادامه 
می دهند، بلکه با کالم خود دنبال کنندگان بیشتر و مشتاق تری برای پی گیری 
پیشنهادات جدیدتان فراهم می سازند. اغلب دنبال کنندگان تمایلی به دریافت 
انبوهی از اطالعیه ها و پیشنهادات موقعیتی ندارند، درحالی که یک ترفیع ویژه 
با دلیل پرداخت منطقی برای مشتریان مورد استقبال قرار خواهد گرفت. 
درنتیجه هرچه مستقیم تر به منفعت مشتری اشاره کنیم، بهتر است. بدین 
صورت می توانید به راحتی شاهد توییت های فراوان از سوی کاربران باشید که 
اگر در همان موقع بتوانید به آن ها پاسخ دهید و با آن ها وارد رابطة صمیمی 

و مبتنی بر اعتماد شوید، برگ برنده در دست شماست.

بهره گيری از فيدبک مخاطب
شبکة اجتماعی یکی از راه های اساسی شناخت مشتری از کاراکتر و شخصیت 
شماست. مطمئن شوید که شخصیتی محکم را در معرض نمایش می گذارید. 
مسئولیت هرگونه شکست در مقابل عدم برآورده سازی نیازهای مشتری را 
بپذیرید. همیشه راهی برای جبران آن وجود دارد. اگر مطمئن نیستید که 
چگونه می توانید شرایط را بهتر کنید، به صدای مشتریان و خواسته های آن ها 
گوش کنید و فیدبک بگیرید. از آن ها بپرسید: »چگونه می توانیم این مسئله را 
جبران کنیم؟« حس اعتماد به آن ها دهید تا صادقانه پاسخ هایشان را بشنوید 
و با استفاده از فیدبک ها، خدمات خود را بهبود بخشید. با استفاده از فیدبک 
مشتریان، متوجه می شوید در آینده چه گام هایی باید بردارید و چه اقداماتی 

برای رشد کسب وکارتان انجام بدهید.

بيشتر ناظر باشيد تا توييت كننده
اشتباهی که اغلب مدیران کسب وکار هنگام استفاده از توییتر مرتکب آن 
می شوند، این است که فراموش می کنند در این شبکه بیشتر نقش نظارتی 
تا پیام دادن و منشن کردن. بهتر است به جای توییت های  داشته باشند 
مکرر و مسیج دادن، بر پیام ها، موارد منشن شده، هشتگ ها، اسم شرکت، 
اسم محصوالت و نام مدیر نظارت داشته باشید و ببینید این کلمات در کدام 
توییت ها و به چه دلیل تکرار شده اند. فراموش کردن نظارت بر این موارد، 
درواقع به نشانة عدم بهره برداری مناسب شما از این پلتفرم به نفع برندتان 

است. 

از گفته های مخاطب درس بگيريد
کاربران توییتر می توانند تعداد محدودی کلمه توییت کنند که از همان ها 
که  جوک هایی  و  طنزآمیز  انتقادات  شکایات،  به  بگیرید.  درس  می توانید 
یا دیگران ساخته می شود، توجه کنید و دالیل پشت  در مورد برند شما 
آن را بررسی کنید. سعی کنید اگر دیگران اشتباهی مرتکب شدند، شما 
مشابه آن را تکرار نکنید. افرادی را دنبال )follow( کنید که اوقاتتان را 
ایجاد  صمیمی  محیطی  خود  فالوئرهای  کنار  در  و  می سازند  ارزشمندتر 
کنید و از فیدبک های آن ها استفاده کنید. هنگامی که می خواهید از بازار 
توییت  مدل  از  است  بهتر  کنید،  کسب  اطالعاتی  خود  هدف  جمعیت  و 
پرسشی استفاده کنید. شما از طریق یک پرسش در کنار نام برند خود، 
بسیاری از کاربران را که خود را در برابر صنعت خاص شما مسئول می دانند، 
وارد جریان تبلیغاتی خود می کنید. یک سوال سرگرم کننده که به نحوی 
و  شما  پیام  ترویج  و  برندسازی  در  می تواند  باشد،  شده  طراحی  خالقانه 
به شما  از جانب آن ها  و  باشد  اساسی داشته  درگیر کردن کاربران نقش 
فیدبکی دهد که در مسیر پیشبرد اهدافتان از آن استفاده کنید. می توانید 
از مسابقات توییتری و هشتگ گذاری های خاص با توجه به رویدادهای ترند 
دنیا برای درگیری مخاطب استفاده کنید. این رویکرد اشتیاق مشارکت در 
کاربر را افزایش می دهد و انگیزه ای فراتر از صرف ارتباط با برند از طریق 

این شبکة اجتماعی به وجود می آورد. 
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برنامهریزیهای درصدد اقتصادی کالن بنگاههای و گذشته 2018 سال آغاز از ماه یک حدود
جدید سال شروع را نوروز عید ایرانیان اینکه با هستند. 2018 سال برای جدید استراتژیک
میدانند،اماسازمانهایتجاریبینالمللیدرایرانبرایهمگامشدنباتغییراتوبازارهایجهانی،
برنامهریزیهایاستراتژیکآتیخودراطبقسالهایمیالدیانجاممیدهند،تاازاینطریقبتوانند
همچونبرندهایبینالمللیفعالیتهایسازمانیخودرابهروزرسانیکنندوتابرقابتدربازارهای
ارشدسازمانپیگیر بیشترمدیران ازسال2018 اینروزهایگذشته باشند.در راداشته جهانی
دریافتبرنامههایاستراتژیکهریکازواحدهایسازمانهستند،تاازاینطریقبتوانندخطمشی
خودرابرایسالآیندهتعیینکنند.امابااینحالبسیاریازاینبرنامههایاستراتژیکیاجنبۀعملی
ندارندوصرفاکلیگوییهستند،یادچارخطاهایاستراتژیکیمیشوندکهدرصورتاجرایآنسازمان
رابابحرانهایجدیهمراهمیسازند.اینکهبرنامههایاستراتژیکبرایسالجدیدمیالدیبایدچه
ویژگیهاییداشتهباشند،بهانهایشدتادراینمطلببهبرخیازروندهایدارایاهمیتوتاثیرگذار

دراینبرنامههایاستراتژیکبپردازیم.ایننکتهنیزبسیاردارایاهمیتاستکهقطعاهرمدیرمیانیوارشدیبهمباحثمقدماتیازتهیۀیکبرنامۀ
استراتژیکاحاطهکاملداردودراینمطلبقصدارائۀنکاتیجهتبهبودتدوینبرنامههایاستراتژیکراداریم.

مديريت
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد

نگاهی به چگونگی تدوين برنامه های استراتژيک

برنامه های راهبردی؛ 
موازين وراهکارها

توجه به تغييرات محيطی
امروزه بازارهای مختلف دست خوش تغییراتی قرار گرفته اند و سرعت این تغییرات 
قرار  تحت الشعاع  را  تجاری  سازمان های  فعالیت های  که  است  زیاد  اندازه ای  به 
بر فعالیت  تاثیرات زیادی  این که همواره تغییرات محیطی  به  با توجه  می دهند. 
سازمان های تجاری دارند، مدیران ارشد سازمان که وظیفة اتخاذ برنامه ریزی های 
سازمان را بر دوش دارند، باید تغییرات محیطی را هنگام اتخاذ فرایند برنامه های 
استراتژیک لحاظ کنند. در حال حاضر یکی از چالش های پیش روی سازمان های 
تجاری، عدم توجه به تغییرات محیطی سازمان در هنگام اتخاذ برنامه ریزی های 
باعث می شود  از مواقع  بسیاری  این موضوع در  به  استراتژیک است. عدم توجه 
این برنامه ریزی های استراتژیک با شکست مواجه شوند. توصیه می شود در طول 
اجرای برنامه های استراتژیک انعطاف پذیری بر اساس تغییرات محیطی و مطابق 
با استراتژی ها و اهداف کالن سازمان مورد نظر قرار گیرد تا برنامه های واحدهای 

سازمانی به خوبی قابلیت اجرایی شدن داشته باشند. 

حدس و گمانه زنی ممنوع!
یکی از چالش های برنامه های استراتژیک در برخی از برندهای ایرانی این موضوع 
است که این برنامه ها بیشتر حدس و گمانه زنی از آیندة سازمان هستند؛ به عبارت 
دیگر، تدوین کنندگان این برنامه ها آرمان خود را تدوین می کنند و قبل از تدوین 
برنامة استراتژیک مطالعاتی روی اطالعات داخلی سازمان انجام نمی دهند. یکی از 
روندهای بسیار مهم در تدوین برنامه های استراتژیک این موضوع است که مدیران 

ارشد و میانی سازمان باید توانایی تحلیل اطالعات داخلی سازمان را داشته باشند 
و از طریق تحلیل این اطالعات به برنامه ریزی مناسبی برای آیندة سازمان دست 
پیدا کنند. برای تحقق صحیح این موضوع، برندها کارشناسان تحلیل داده را به 
کار می گیرند تا این کارشناسان بتوانند مدیران استراتژیک سازمان را در تدوین و 

اتخاذ تصمیم گیری های جدید سازمان یاری کنند.

نگاهی عملياتی به برنامۀ استراتژيک
در  عملیاتی  نگاهی  استراتژیک،  برنامه های  به  نسبت  رویکردهای جدید  از  یکی 
در   به خصوص  و  ایران  در  که  دارد  وجود  واقعیت  این  برنامه هاست.  این  تدوین 
برخی از سازمان های بخش خصوصی، رفت وآمد بین مدیران میانی و حتی ارشد 
خبره  نیروهای  رفت وآمدهای  این  معضالت  از  اگر  است.  زیاد  بسیار  سازمان ها 
بگذریم، معموال این موضوع باعث می شود بسیاری از برنامه های اتخاذشده توسط 
این مدیران سازمان با رفتن آن ها ابتر بماند. به همین دلیل یکی از رویکردهای 
نگاهی عملیاتی  است که  این صورت  به  استراتژیک  برنامه های  به  نسبت  جدید 
اتخاذ شود تا مدیران سازمان در بازه زمانی که وظیفة مدیریت سازمان یا بخشی 
از سازمان را بر عهده دارند، بتوانند تصمیمات اتخاذشده جدید را به ثمر برسانند. 
البته نگاه عملیاتی به برنامه های استراتژیک نباید به معنای عدم اتخاذ برنامه های 
بلندمدت استراتژیک باشد. به معنای دیگر، سازمان ها باید در راستای استراتژی 
و اهداف کالن سازمان نگاهی عملیاتی نسبت به برنامه های جاری سازمان داشته 

باشند.
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برنامه ريزی فصلی
اتفاقا یکی از ترندهای سال 2017 در برنامه ریزی استراتژیک که 
قطعا در سال آینده نیز برندهای بین المللی به آن توجه ویژه ای 
دارند، تدوین برنامة ساالنه ای است که به صورت برنامه های فصلی 
پارادایم  در حال حاضر  که  معنا  این  به  است.  تقسیم بندی شده 
و  است  گرفته  قرار  تغییراتی  استراتژیک دست خوش  برنامه ریزی 
راستای  در  را  سه ماهه ای  چابک  برنامه های  دارند  تمایل  برندها 
اجرایی  امکان  تا  کنند،  اتخاذ  سازمان  کالن  اهداف  و  استراتژی 

شدن آن باال باشد.

توجه به روندهای جهانی
هر ساله بسیاری از رسانه های معتبر بین المللی در صنایع مختلف، 
یک  هر  توجه  مورد  و  مهم  روندهای  یا   Trends از  فهرستی 
برندهای  رویکردهای  روندها  این  می کنند.  مطرح  را  صنایع  از 
از  بسیاری  و  می دهند  نشان  جدید  سال  در  را  صنایع  از  هریک 
یک  هر  تغییرات  از  را  خود  پیش بینی  صنعت،  آن  صاحب نظران 
از صنایع مطرح خواهند کرد. توجه به این تغییرات و روندها در 
از  است.  اهمیت  دارای  بسیار  استراتژیک  برنامه ریزی های  تدوین 
طرفی هر یک از روندهای واحدهای مختلف سازمانی نیز هر ساله 
این  به  توجه  عدم  که  گرفت  خواهد  قرار  تغییراتی  دست خوش 
روندها به معنای اتخاذ رویکرد سنتی و قدیمی آن واحد سازمانی 
 B2B است. به عنوان نمونه اگر واحد روابط عمومی یک سازمان
به  باید  دارد،  را   2018 سال  استراتژیک  برنامة  تدوین  به  تمایل 

از طریق  B2B توجه ویژه ای داشته باشد و  Trends فعالیت های روابط عمومی سازمان های 
Benchmark یا الگوبرداری از بهترین ها نکات و روندهای اتخاذشدة برندهای رقیب و معتبر 
بین المللی را دنبال کند، تا از این طریق از قافلة تغییرات جهانی عقب نمانند. به عنوان نمونه ای 
دیگر، واحد بازاریابی سازمان های B2B طبق روندهای مطرح شدة مجلة معتبر فوربس، باید در 
برنامة استراتژیک خود به برندسازی اجرایی، بهبود تجربة مشتری، بازاریابی با محتوای بصری، 
این  از  یک  هر  برای  و  باشند  داشته  ویژه ای  توجه  و...  اجتماعی  موبایلی، شبکه های  بازاریابی 

روندهای مورد توجه برندهای بین المللی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

مستندسازی پروژه
یکی از ضعف های موجود در سازمان های ایرانی عدم انجام مستندسازی از پروژه های جدید است. 
این موضوع باعث شده با تغییر کارمندان و مدیران، بیشتر پروژه ها نیمه کاره رها شود، چون تنها 
دست اندرکاران پروژه از آن خبر دارند و با رفتن آن ها اطالعاتی از پروژه در دسترس سازمان و 
مدیران ارشد قرار نمی گیرد. یکی از مواردی که باید در برنامه ریزی های استراتژی به آن توجه 
ویژه ای شود، مستندسازی از تصمیمات و پروژه های اتخاذشده است، تا از این طریق بتوان درصد 
پروژه های نیمه کارة سازمان را به حداقل رساند. در برنامه ریزی استراتژیک می توان خالصه ای از 
اقدامات انجام شده و پروژه های نیمه کاره را در بخش تحلیل داخلی برنامة استراتژی ارائه داد و 
یک برنامة تکمیلی از برنامه های آتی سازمان برای پروژه های سازمان ارائه کرد. توصیه می شود 
که در پایان هر سال مستندسازی های پروژه های انجام شده به صورت کامل تدوین شود، تا با 

گذر زمان سازمان با چالش های این چنینی مواجه نشود.

آمارها چه می گويند؟
بر اساس جدیدترین تحقیقات McKinsey Quarterly، امروزه بسیاری از برندهای تجاری 
این  طبق  کنند.  اجرا  صددرصد  صورت  به  را  خود  تدوین شدة  استراتژیک  برنامة  نمی توانند 
است،  انجام شده  بین المللی  معتبر  سازمان های  ارشد  و  مدیرعامل  بین 800  از  که  تحقیقات 
فقط 45 درصد از آن ها از روند برنامه ریزی استراتژیک خود رضایت داشتند. از طرفی برخی از 
نظریه پردازان این حوزه بر این باورند که تدوین برنامه های استراتژیک با هدف اجرای صددرصد 
آن انجام نمی شود، بلکه این برنامه ها با هدف بهبود عملیات  جاری سازمان تدوین می شوند تا از 
این طریق چهارچوب کلی سازمان برای اجرای تصمیمات اتخاذشده در نظر گرفته شود. چون 
در حال حاضر سرعت تغییرات بازارها و تکنولوژی به اندازه ای زیاد است که نمی توان برنامه های 
آینده را به صورت تضمینی اجرا کرد. به همین دلیل توصیه می شود برنامه های استراتژیک با 

توجه ویژه به عملیاتی بودن آن مورد نظر واقع شود.

يكپارچه سازی سيستم های نرم افزاری
یکی از روندهای بسیار مهم در تدوین برنامة استراتژیک برای سال 2018، تمرکز هرچه بیشتر 
سازمان ها  که  صورتی  در  است.  سازمانی  نرم افزارهای  یکپارچه  سازی  و  جدید  فناوری های  بر 
ERP یا برنامة منابع سازمانی یکپارچه ای ندارند که از طریق نرم افزار واحدی سیستم های مالی، 
ساخت و تولید، مدیریت زنجیرة تامین، پروژه، ارتباط با مشتری، انبار داده ها، کنترل دسترسی 
و... مدیریت شود، ابتدا باید درصدد باشند یکپارچگی مناسبی در سیستم های نرم افزاری سازمان 
نظر گرفته شود که  در  باید  استراتژیک  برنامه ریزی  در  این حیث  از  این موضوع  ایجاد کنند. 
و  نرم افزارها  از  استفاده  جهت  برنامه ریزی  به  تمایل  سازمانی  واحد  هر  جدید  سال  شروع  با 
ابزارهای جدید در حوزة فناوری های مختلف دارد؛ قطعا در صورت عدم یکپارچگی سیستم های 
نرم افزاری، سازمان با مشکالت جدی مواجه خواهد شد و هر بخش از سازمان از نرم افزار خاصی 
استفاده خواهد کرد. به همین دلیل توصیه می شود سیاست های کالنی باید نسبت به استفاده از 
فناوری های جدید وجود داشته باشد تا سازمان ها دچار چنین مشکالتی نشوند. به عنوان نمونه 
واحد IT از سیستم جیرا استفاده می کند، منابع انسانی پورتال وب سرویس مجزایی دارد، واحد 
ارتباط با مشتری از نرم افزار شیرپوینت استفاده می کند، سیستم مالی سازمان از نرم افزار خاص 

خود استفاده می کند و... 
باال  از  نباید  استراتژیک  برنامة  تدوین  که  است  اهمیت  دارای  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
میانی  باالست. معموال مدیران  به  پایین  از  فرایندی  نیازمند  این موضوع  بلکه  باشد،  پایین  به 
برای سال  را  برنامه های خود  باید  زیردست،  و هم فکری کارمندان  برگزاری جلسات متعدد  با 
جدید به مدیران ارشد سازمان انتقال دهند، و این مدیران ارشد سازمان نیز با تکمیل و تجمیع 
برنامه های دریافت شده، به برنامه ای کامل و جامع برای سازمان دست پیدا کنند. این خطای 
استراتژیکی است که برخی از سازمان ها هنگام دیکته کردن برنامه های استراتژیک به آن دچار 

خواهند شد.
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اين حوالی

با هدف کاهش ریسک تولید نشدن برق، به دلیل بحران کمبود آب و هم چنین 
تاکید مالکان و مدیران ارشد نیروگاه برق شهید منتظرقائم مبنی بر شناسایی 
ریسک های مهم نیروگاه براي جلوگیری ازکاهش تولید برق، طرح »شناسایی و 
جایگزینی سیستم خنک کن مناسب در واحدهای نیروگاه بخار، جهت کاهش یا 
حذف ریسک عدم تولید برق به دلیل بحران کمبود آب«، در دستور کار مدیران 
این نیروگاه قرار گرفت. شرکت سرمایه گذاري خوارزمي )سهامي عام( مالکیت 

صددرصد نیروگاه برق شهید منتظرقائم را در اختیار دارد.
آب مورد نیاز نیروگاه برق شهید منتظرقائم توسط چاه های عمیق حفر شده در 
محوطه و محدودة نیروگاه، تامین می شود. این آب پس از استحصال و انتقال به 
تصفیه خانه و انجام مراحل بعدی فرایند )پروسه تصفیه( مربوط، آمادة مصرف در 
چرخة تولید برق مي شود. در حال حاضر مصرف آب و مواد شیمیایی در برج های 
خنک کن نیروگاه بخار مجموعة نیروگاهي شهید منتظرقائم، باالتر از میزان آب 

و مواد شیمیایی مصرفی در برج های خنک کن خشک 
در نیروگاه بخار مشابه است. از این رو، به نظر می رسد 
راه حل اساسی براي کاهش یا حذف اتالف آب و مواد 
شیمیایی در برج های خنک کننده تر، تبدیل این برج ها 

به برج خنک کن خشک است.
فعالیت های مطالعاتي و بررسی های اولیه در فاز صفر 
مطالعاتی که با تشکیل کارگروهی آغاز شد، با بازدید 
توان  لحاظ  )از  مشهد  طوس  نیروگاه  از  به عمل آمده 
ولی  است،  منتظرقائم  شهید  نیروگاه  مشابه  نامی 
سیستم خنک کننده  آن از نوع ACC است(، وارد فاز 

امکان سنجی آن شد.
شناسایی شرکت ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ذی صالح دارای توانمندی 
اجراي طرح مذکور، با توجه به تجربه های خوب موجود داخلی و بین المللی در این 
زمینه، انجام شد و پس از طرح نیاز با چند شرکت داخلی و خارجی، 12 شرکت 
داخلی با ارسال رزومه، تجربه و شرح خدمات پیشنهادی، آمادگی خود را براي 

انجام امکان سنجی طرح اعالم کردند.
در راستای مدیریت هر چه بهتر طرح، کمیته ای تحت عنوان کمیتة راهبردی 
امور  مدیر  و  سیستم ها  و  برنامه ریزی  مهندسی،  تولید،  معاونان  از  متشکل 
برق  توسعة  شرکت  نمایندة  همراه  به  قائم  منتظر  نیروگاه  شیمی  بهره برداری 
شد.  آغاز  فعالیت ها  و  تشکیل  گذشته،  سال  ماه  بهمن  دوم  از  سپهر  انرژی  و 
هدف  با  تخصصی  کارگروه  شش  از  متشکل  تخصصي  و  فني  کمیتة  تشکیل 
فنی  بررسی های  براي  نیروگاه  کارشناسان  تخصصی  توان  تمام  از  بهره گیری 
مکانیک،  تعمیرات  بخار،  بهره برداری  کارشناسان  حضور  با  دقیق،  تخصصی  و 
یک  هم چنین  و  بازرگانی  امور  سیستم ها،  امور  کارشناس  فنی،  دفتر  شیمی، 
تجارب  که  ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاندارد  موسسة  از  متخصص  مشاور 
مطرح  نرم افزارهای  از  استفاده  با  نیروگاه  فرایند  شبیه سازی  زمینة  در  خوبی 
رایج ازجمله ترموفلو و.. دارد، بخش دیگری از اقدامات انجام شده در این رابطه 

بود که با بررسی شرح خدمات و سرفصل های ارسالی 
نظرهای  تبادل  و  بررسی  انجام  هم چنین  و  شرکت ها 
تخصصی و انجام اصالحات الزم، شرح خدمات مشاورة 
تخصصی،  کارگروه  تایید  و  تهیه  از  پس  امکان سنجی 

مورد تصویب کمیتة راهبردی قرار گرفت.
مذکور  شرکت های  کارشناسان  از  دعوت  با  ادامه  در 
فنی  ارزیابی  تخصصی،  کارگروه  در  حضور  جهت 
شناسایی  از  پس  که  شد  آغاز  شرکت  ها  توانمندی  
از  ارائه شده  مستندات  و  مدارک  بررسی  و  شرکت ها 
جانبه  دو  مذاکرات  انجام  و  مذکور  شرکت هاي  سوي 
متقاضي  داخلی  مجموع 10 شرکت  از  کارشناسی، 
انجام پروژه، شش شرکت یا مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی از لحاظ توانمندی های 

فنی از سوی اعضای کارگروه تخصصی، دارای صالحیت تشخیص داده شدند.
پس از تایید هیئت مدیرة نیروگاه و شرکت توسعة برق و انرژی سپهر، قرارداد 
دانشگاه  توسان  مرکز  یعني  مناقصه  برندة  شرکت  با  سنجی،  امکان  مشاورة 
صنعتي شریف، منعقد شد که در حال حاضر، عملیات فاز »امکان سنجی« طرح 

مذکور، در حال انجام است.
تنش ها،  دور  نه چندان  آینده اي  در  مي کنند  پیش بیني  آب  امور  کارشناسان 
درگیري هاي ملي، منطقه اي و بین المللي بر سر مسئلة آب بیشتر خواهد شد 
و از آن جا که همگان به آب شیرین و پاک نیاز دارند، دور از ذهن نخواهد بود 
که بحرانهاي آیندة جهان بر سر منابع آب صورت گیرد. در 50 سال گذشته 
37 مورد خشونت بین کشورها بر سر آب گزارش شده است که همة آن ها به 
اعالم مطالعات  است. چنان که طبق  به منطقة خاورمیانه  مربوط  7 مورد  جز 
شمار  به  خاورمیانه  سراسر  در  حاد  بحراني  آب،  کمبود  متحد  ملل  سازمان 
مي رود؛ بحراني که تنها از طریق اعمال برنامه ریزي هاي کالن و واقع بینانه و 
مبتني بر تعامالت بین المللي و با استفاده از تمامي امکانات و ظرفیت ها قابل 

کنترل خواهد بود. 

تدبير نيروگاه منتظرقائم 
برای مقابله با ريسک کم آبی

با  سنجی،  امکان  مشاورۀ  قرارداد 
مرکز  یعني  مناقصه  برندۀ  شرکت 
شریف،  صنعتي  دانشگاه  توسان 

حاضر،  حال  در  که  شد  منعقد 
طرح  »امکان سنجی«  فاز  عملیات 

است انجام  حال  در  مذکور، 



27شماره 47 -  بهمن 96

يک فنجان چای

يد:
ی آ

ت م
س

بد
ير 

ت ز
ور

ص
به 

ط 
س

 و
دد

 ع
ل،

شک
هر 

در 
را 

زي
ت. 

س
8 ا

ب 
وا

 ج
حه:

صف
ن 

يي
 پا

ای
عم

ب م
وا

ج
يم.

كن
ی 

م م
، ك

کل
ش

ی 
الي

 با
دد

 ع
دو

ب 
ضر

صل
حا

از 
را 

ن 
يي

 پا
دد

 ع
دو

ب 
ضر

صل
حا

ينا
ي س

وعل
  ب

 
 

 
رد  

 دا
ی

چوب
هار

م چ
ت ه

شرا
ش ح

جنب
ی 

ست
ر ه

د

3776 ٤٥اطالعات هفتگى        شماره

اسامی برندگان جدول ٣٧٦٥
  ١ـ  سارا مقصودیـ  رشت

٢ـ محمد بهشتی سقز
٣ـ محمود مهرخواهـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
۱. جشن ايرانيان باستان به مناسبت آفريده 

شدن عالمـ  مهمانپذير قديم
ــش  آت ـ  ــتراليا  اس ــي  بوم ــوري  ۲. جان

برافروخته
ــنـ  درختي كه ميوه  ــزه دهان جمع ك ۳. م
ــازيـ  سنگريزهـ  از  نمي دهدـ  دگرگون س

مصالح ساختماني
۴. شهر مد ايتالياـ  مكان مذهبي مسيحيانـ  

نوعي دوخت درز و چين در لباس زنانه
۵. درياهاـ  موجودي فرازمينيـ  پل مشهور 

قطار ايرانـ  كشور گل
ــسـ  ورزش پرورش روحـ   ــش نف ۶. خواه

خانه ييالقيـ  او
ــي و خواب  ــتهـ  حالت گيج ــس خس ۷. نف

آلودگيـ  نيست كردن
ــيله اي  ــتان ـ وس ــي در انگلس ۸. مجلس

رايانه اي مختص شبكهـ  گرماي سخت
ــت  ــرزمينـ  پايتخ ــمندترين س ۹. ارزش

صربستانـ  مظهر زيبايي طبيعت
ــنـ  جمع علمـ  فلز  ــرف نداـ  پول چي ۱۰. ح

چهره
ــرـ   ــبوـ  يمـ  جس ــي خوش ــغ گياه ۱۱. صم

شريفتر
ــي مبارزـ   ــس عل ــيـ  زادگاه رئي ۱۲. امانت

اختياردار
ــهـ  كار  ــي آچارـ  پيش ــع اوـ  نوع ــه نف ۱۳. ب

برجستهـ  شهر ريشه
۱۴. ساز كاملـ  از سازهاي بادي مسي

ــرقي  ــمال ش ــه خودمختار در ش ۱۵. ناحي
اسپانياـ  نوعي موشك زمين به هوا

عمودي:
ــودكانـ  طوفان  ــي ك ــاي گروه ۱. از بازيه

دريا
۲. نام ديگر سير درياـ  خسته و ناتوان

۳. دستبرد رايانه ايـ  ابريشم مصنوعيـ  درآمد، مستمري 
ـ پشم بز

۴. تهيدستـ  شب عربـ  جمع رعيت
۵. سرانگشتـ  پاسبانـ  ماه نو

۶. شرط را مي رساندـ  شهري در غربـ  گهواره
ــي خاردار كه پخته آن را مي خورندـ  واحد  ۷. رخـ  گياه

طول انگليسيـ  درخت زبان گنجشك
۸. فني براي طالع بينيـ  از درياهاـ  نيشگون

۹. آقاي فرانسويـ  ضايعـ  كتاب زرتشت پيامبر
ــياباني كه آخرين شاه ساساني يزدگرد سوم را  ۱۰. نام آس

كشتـ  فرو بردن به گلوـ  اسفنج مصنوعي
ــه  ــني هاـ  قورباغ ــاره زردـ  از چاش ــه دورـ  ق ــاره ب ۱۱. اش

درختي
۱۲. موش به عربيـ  از چربي هاي خونـ  پرنده سعادت

۱۳. بزرگ ادارهـ  به پايان رسانيدنـ  از هنرهاي ظريف
ــوره يازدهم قرآن كريم با ١٢٣ آيه  ۱۴. خيمه بزرگـ  س

حرف ( د  ) 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 شماره٣٧٦٥

ـ منسوب به آخرت
ــاختماني در گياهانـ   ــوداي نالهـ  مهمترين عنصر س ۱۵. س

شهر بارانـ  جديد
ــل برگزاري  ــودن زاويه قائمهـ  مح ــم و آزم ــزار رس ۱۶. اب

بازارهاي هفتگي در شمال
۱۷. اگرچهـ  ايالتي مشهور در آمريكا

معمای هوش: 
عددصحیحراپیداکنید

خانواده و  مجله فرهنگ 
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سریالهای»خانۀپوشالی«،»نارکوس«،»پانیشر«،»چیزهایعجیب«،
»بلکمیرور«و»13دلیلبرایاینکه...«نامهایآشناییبرایهواداران
سریالهایتلویزیونیوخصوصاشبکۀتلویزیونینتفیلکسهستند.این
تولیدمحتوای راصرف میلیارددالری نیزرقمهای امسال شبکۀموفق
هالیوودخانگی بهیک تبدیل را وخود کرد برایمخاطبانش اورژینال
سریالهای و برنامهها مخاطبانش برای سال طول تمام در که کرده
اینبرنداستکهدرسال1997 جذابدارد.ریدهستینگز،مرداول
به ریدهستینگز انداخت. راه را آنالینرسانهای اینشرکتخدمات
اندازۀدیویدیهاینتفلیکسسرسختبهنظرمیرسدوبامدیریت
زیر گزارش در است. رسیده میخواسته، آنچه هر به خود موفق
دنیای توانست که مردی موفقیتهای و زندگی به میاندازیم نگاهی

تلویزیونهایکابلیراتغییردهد.

تحصيالت، عامل موفقيت 
در سابر  و  آمد  دنیا  به  ماساچوست  بوستون  در  رید هستینگز در سال 1960 
بلمانت زندگی می کرد. او در خانواده ای از قشر متوسط بزرگ شد. پدر او وکیل 
بود و ثروت زیادی نداشت. یکی از دالیل موفقیت او تحصیالت و عالقه به ادامة 
تحصیل بود. او دوران دبیرستان را در یک مدرسة خصوصی در کمبریج گذراند 
یک  او  بود.  بولدین  دانشگاه  از  لیسانس  دریافت  شامل  او  تحصیلی  موفقیت  و 
ترم تابستانی را در برنامة آموزشی نیروی دریای آمریکا سپری کرد، اما متوجه 
به گروه  نیست. سپس  او  برای  نیروی دریایی کار مناسبی  شد که خدمت در 
Peace Corps  ملحق شد و طی برنامة آموزشی داوطلبانه به مدت دو سال به 
تدریس و آموزش در سراسر دنیا مانند سوییس و آفریقا پرداخت. آموزش برای 
او الهام بخش بود، همان طور که او در مصاحبة سال 2005 خود با چارلی رز به 
آن اشاره کرد و گفت که عاشق تدریس و ریاضیات دبیرستان است و سال های 
تدریس را تجربه ای فوق العاده می داند. او سپس به آمریکا برگشت و در رشتة 
مهندسی کامپیوتر از دانشگاه استنفورد مدرک ارشد خود را دریافت کرد و یک 

شرکت فناوری با نام آداپتیوو راه انداخت که سال 1991 آن را ترک کرد.

راه اندازی اولين شركت
عصر  آن  در  هستینگز  رید  که  بود  استارت آپی  سرمایه گذار  نام  باکس  مارک   
 Pure را  آن  نام  و  کرد  آغاز   91 سال  همان  در  را  برنامه نویسی  از  جدیدی 
Software گذاشت و سعی کرد بهترین  ها را استخدام کند. کیفیت اولویت او 
بود و شرکت سال به سال بزرگ تر می شد. سال 1995 سالی بود که بسیاری 
هستینگز  شرکت  که  داشتند  را  جایگاهی  به  رسیدن  آرزوی  استارت آپ ها  از 
به آن رسیده بود، یعنی جزو 90 استارت آپی بود که به مرحلة عرضة عمومی 
سهام رسیده بود. او دو سال بعد این شرکت را به ارزش 750 میلیون دالر به 
فروش رساند تا استعدادهایش را در جهت متفاوتی دنبال کند و نتفلیکس را 

بنیان نهاد. 

پيش بينی آينده و تغييرات استراتژيک 
از  بتواند  تا  نهاد  بنیان  را  نتفلیکس  شبکة  آمریکایی  کارآفرین  هستینگز،  رید 
طریق تولید استریم های ویدیویی، تقاضای این بخش از مخاطبان بازار را برطرف 
او در سال 1997 این شرکت را به عنوان شرکتی برای کرایة دی وی دی  کند. 
از  یکی  به  توانست  استراتژی  تغییر  و  صحیح  درک  با  کم کم  و  کرد  تاسیس 
موفق ترین های این عرصه تبدیل شود. زمانی که دی وی دی به تازگی رواج پیدا 
کرده بود، او شرکت خود را بر اساس خرید دی وی دی از طریق ای میل شکل داد. 
آن زمان بیشتر سرمایه گذاران متقاعد شده بودند که نتفلیکس نیز همانند سایر 
شرکت های ویدیویی، یک ایدة کوچک و ناموفق خواهد بود. کسی مشترک آن 
نمی شد و ممکن بود ایدة این شرکت هیچ گاه عملی نشود. اما اکنون همان شرکت 
میلیون ها مشترک و هزاران کارمند دارد و شبکه ها و استودیوهای مطرحی چون 
فاکس قرن 21، پارامونت، برادران وارنر و یونیورسال تامین کنندة محتوای آن 
به فکر  نهاد و همیشه  بنا  را  آینده حرفة خود  با پیش بینی  هستند. هستینگز 

نگاهی به زندگی و 
موفقيت های ريد هستينگز، 
مديرعامل شبكه نتفليكس 
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تغییرات استراتژیک است. این مدیر موفق به طور شگفت آوری متمرکز بر نوآوری 
است و فردی باهوش است که مسیر حرکت خود را می داند. البته او جزو مدیرانی 
طبقه بندی می شود که زیاد در مورد خودشان صحبت نمی کنند، اما عملکردش 
نشان می دهد که تا چه اندازه در ادارة شرکتش موفق است. او یک کارآفرین زاده 
نشد، بلکه همانند مردم عادی مسیرهای متفاوت و زیادی از تدریس گرفته تا کار 

در نیروی دریایی را تجربه کرد تا به آن چه عالقه مند است، برسد. 

مديريت استعدادهای ناب سازمان و گزينش دقيق آن ها
مهارت های  دیگر  از  بیش  هستینگز  و  نتفلیکس 
مدیریتی، توجه ویژه ای به مدیریت استعدادهای سازمان 
خود نشان می دهند. شرکت او معروف به سیاست بدون 
تعطیالت است که اجازه می دهد کارمندان تا هر زمان 
که خواستند، در محل کار خود بنشینند و کارشان را به 
پایان برسانند و زمان تعطیالتشان را خودشان انتخاب 
و  ندارد  را دوست  این سیاست  البته هر مدیری  کنند. 
منتقدان زیادی مخالف این روش هستند و آن را نوعی 
دارد  اعتقاد  هستینگز  اما  می دانند.  کارمند  روی  فشار 
که این کار کمک می کند که نتفلیکس تنها کارمندان 
با  را  آن ها  زحمات  و  کند  جذب  را  تاپ  و  کاردرست 
پرداخت های باال و سخاوتمندانه پاسخ دهد، با این درک 
که عملکرد ضعیف تر کارمندان شبکه های رقیب منجر 
من  کارمندان  می گوید:  او  می شود.  بیشتر  اخراج  به 

می دانند که وارد چه شرکتی شده اند و مسئولیتش را پذیرفته اند. ما می خواهیم 
آن ها مسئولیت پذیری را در کنار آزادی و کار با هم داشته باشند. 

اجازه دادن به رشد زيردستان 
هستینگز بارها اعالم کرده است که با رشد بیشتر و بزرگ تر شدن شرکت نتفلیکس، 
او اختیار بسیاری از تصمیمات را به اعضای گروهش داده است. یک مثال از این 
رویه می تواند به مشورت گذاشتن زمان شروع محتوای شرکت و تعیین آن توسط 
تیمی باشد که آن ها را با دقت و وسواس گردآوری کرده است. مثال برای عرضة 
تصمیمات  بازنگری  روی  وقت  ساعت  نیم  تنها  او  پوشالی«  »خانة  سریال  زمان 
با  او  گرفتند. شرکت  آن ها  را  اصلی  تصمیم  درواقع  و  مدیره اش گذاشت  هیئت 
محتواهای نابی که تولید کرد، 9 جایزة امی را در سال 2016 از آن خود کرد. 
اگر او بخواهد برای سال آینده نیز برنامه بچیند و بازارهایش را گسترش دهد، 
روی نظرات و تصمیمات تیمش حسابی جداگانه باز می کند. او می گوید: من به 

این افتخار می کنم که تصمیمات کمی را خودم می گیرم. هنگامی که یک مقیاس 
واقعی برای سنجش درست یا غلط بودن دارید، وظیفة شما سپردن کار به آن ها 

و تنها نظارت کردن است. 

ارزش نهادن به فرهنگ سازمانی 
یعنی  شرکتش،  در  او  که  سازمانی  فرهنگ  مورد  در  خود  سخنان  در  هستینگز 
نتفلیکس، ایجاد کرده، سخن گفته است. او از مکانی صحبت می کند که در آن 
ارزش ها  برتری  و  واحد  به هدف  با فرهنگ های مختلف در حال رسیدن  افرادی 
همکاری  فرهنگ  این  و  هستند  دیگران  با  هماهنگی  و 
مدیرانی  ازجمله  او  است.  جریان  در  سازمان  سراسر  در 
است که اهداف بلندپروازانه و بلندمدت دارد و به جای 
تمرکز بر امروز، بر فردا تایید دارد. هستینگز اعتقاد دارد 
که: »گسترش اهداف با منابع کم روی مدل های عملیاتی 
جاری نیز ممکن است و با این کار می توان روی برنامه های 
آیندة سازمان تمرکز کرده و آن ها را نیز اجرایی کرد. تنها 
اهدافش  و  روی شرکت  را  تمام تالش خود  است  کافی 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  ما  قبل  سال ها  از  بگذارید. 
شغل  یک  ای میل  توسط  دی وی دی  فروش  کسب وکار 
موقت خواهد بود و دنیا به سمت استریم های دیگری در 
جریان است. ما می خواستیم نتفلیکس شویم و این هدف 

را به انجام رساندیم.« 

عدم وابستگی به دفتر و ابزارهای فيزيكی
جالب است بدانید که این مدیر که اخیرا به عنوان یکی از گران قیمت ترین مدیران 
جهان نیز شناخته می شود، دفتر کار مجزا ندارد و اکثر وظایفش را بدون نیاز به 
کامپیوتر و لپ تاپ و تنها از طریق گوشی هوشمند خود انجام می دهد. او درواقع 
اتاقش را تحویل داده،  اعتقادی به داشتن دفتر فیزیکی ندارد و از سال 2008 
چون نیاز نبود برگه ای را امضا کند و می تواند این کار را از طریق اینترنت به انجام 
برساند. او ترجیح می دهد به جای پشت میز نشستن به میان کارمندانش برود، با 
آن ها گپ بزند و ایده بگیرد. ظاهرا این شیوة مدیریت او عجیب و نامتعارف است، 
اما هستینگز حتی در سفر و هنگامی که کنار خانواده اش هست نیز با استفاده از 
همان گوشی هوشمند خود بر کار کارمندان خود نظارت می کند. بدین ترتیب، 
مردی که نه به دفتر کار نیاز دارد و نه به لپ تاپ، در سال 2016 مجموعه درآمد 
به  نشان می دهد که مدیریت  این موفقیت  و  است!  میلیون دالری داشته   106

هوش و استعداد بیشتر از ابزار کار و دفتر نیاز دارد. 

به  اعتقادی  درواقع  هستینگز  رید 
از  و  ندارد  فیزیکی  دفتر  داشتن 

داده،  را تحویل  اتاقش   2008 سال 
و  کند  امضا  را  برگه ای  نبود  نیاز  چون 
اینترنت  طریق  از  را  کار  این  می تواند 
می دهد  ترجیح  او  برساند.  انجام  به 
میان  به  نشستن  میز  پشت  جای  به 
بزند  گپ  آن ها  با  برود،  کارمندانش 

بگیرد ایده  و 
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ت تبلیغا
بهار سليمانی 

خالقانه ترين تبليغات سال نوميالدی
و ترفیع میالدی،درصدد نوی بهسال نزدیکشدن با برندها هرساله
و خاص فصلی کمپینهای راهاندازی طریق از خود محصوالت ارتقای
در تا میشود باعث رویکرد این برمیآیند. زمانی بازه این با متناسب
کنارحفظوپاسداشترسموسنتیفراگیر،باقراردادنالمانهاییچون
کریسمسوبابانوئل،کسبوکارهابهارتقایفروشخودنیزدراینبازه

امیدوارباشند.
خالقانه، و نو ایدههای با ساله هر معروف، برندهای مارکتینگ مدیران

مفاهیمیچون آنهاروی از بسیاری که راطراحیمیکنند کمپینهایی
انسانی کلی بهطور و جشن و شادی دیگران، به کمک بودن، مهربان
خوببودندرکناردیگرانوسهیمشدنشادیجشنسالنویمیالدی
تبلیغات قبل سالهای همانند نیز امسال میکنند. تاکید سایرین با
خالقانۀکریسمسیزیادیخصوصابهصورتویدیوییدرفضایمجازی،
تلویزیونیوچاپیتولیدشدکهدراینگزارشبهتعدادیازآنهااشاره

میکنیم.

را  آن  روی  یعنی کمری،  برند،  این  معروف ترین خودروی  تبلیغ  برای  تویوتا 
اطمینان  مورد  برندهای  از  یکی  تویوتا  پوشاند!  کریسمسی  رنگی  روکش  با 
به  نه تنها  هستند،  آن  مشتری  زیادی  خانواده های  و  دنیاست  در  مشتریان 
این دلیل که آن یک خودروست، بلکه همراه و هم سفر امن آن ها و یکی از 
اعضای خانوادة آن ها محسوب می شود. پیام این تبلیغات نیز همین است، که 

خودروی کمری نیز همانند یکی از اعضای خانواده در کنار دیگران کریسمس 
را جشن می گیرد. در این تبلیغ، روکش روی خودرو هماهنگ با لباس دیگر 
کنار  شدن  جمع  برای  محلی  کریسمس  که  است  مفهوم  این  دارای  و  افراد 
افرادی است که دوستشان داریم، خواه این فرد، انسان، حیوان خانگی یا حتی 

خودرویی چهارچرخ باشد! 

جشن كنار آن هايی كه دوستشان داريد
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كمک به خانواده های نيازمند
سازمان صلیب سرخ که همیشه در امور خیریه پیش قدم است، کمپین 
با تکیه بر فروش درختان کریسمس به نفع 11000 خانوادة  خود را 
نیازمند دانمارکی برگزار می کند که توانایی خریدهای سال نو و جشن 
این میزان خانواده  اول  نگاه  ندارند. شاید در  را  این تعطیالت  گرفتن 
تعداد کمی به نظر برسند، اما دانمارک کشور کوچکی است و از شش 
سال پیش، تعداد نیازمندان این کشور رو به فزونی یافته است. برای 
استند  یک  دانمارک،  سرخ  صلیب  سازمان  نیازمندان،  این  به  کمک 
درخت کریسمس منحصربه فرد در شکل و اندازة جالب با لوگوی صلیب 
هر  است.  مفهومی  و  ساده  بصری  ایده  دارای  که  کرده  طراحی  سرخ 
این  به  غیرمستقیم  به طور  بخرد،  را  کریسمس  درخت  این  که  فردی 
خانواده های نیازمند مبلغی را اهدا کرده است. درواقع کل سود به این 
خانواده ها تعلق می گیرد و آن ها نیز می توانند برای خود درختی برای 

جشن داشته باشند. 

بسته بندی با كاغذ چيزبرگر
پیدا کردن یک هدیة مناسب برای اعضای خانواده در تعطیالت 
در  مستقر  مک دونالد  شعبة  باشد.  استرس زا  می تواند  نو  سال 
سوئد تالش کرده که در این راه در کنار مشتریان خود باشد 
بسته بندی  با  هدایایی  برند  این  بکاهد.  استرس  این  بار  از  و 
است که شب  ویژه همانند چیزبرگر مک دونالد طراحی کرده 
کریسمس به دست مشتریان خواهد رسید. اما این تمام ماجرا 
نیست. اگر کاغذ این بسته بندی را نگه دارید و بعد از کریسمس 
آن را به یکی از شعب مک دونالد سوئد تحویل دهید، می توانید 
این  بسته بندی  کنید!  خود  نصیب  نیز  مجانی  چیزبرگر  یک 
هدیه ها شبیه به بسته بندی برگرهای مک دونالد است و شاید 
کسی که هدیه را زیر درخت کریسمس می بیند، در نگاه اول 
آن را با یک برگر اشتباه بگیرد! انتخاب هدیه ها با بسته بندی 
در  مک دونالد  مشخص شدة  رستوران های  در  تنها  چیزبرگری 
سوئد که حق امتیاز این کار را خریده، ممکن است. در شعار 
این آگهی امده است: هر برگة کاغذ این بسته بندی، به اندازة 

یک چیزبرگر می ارزد! 

كريسمس رنگی برای كوررنگ ها
پنج درصد از جمعیت جهان مبتال به بیماری کوررنگی هستند و یک 
موسسة خیریه تصمیم گرفته که نگذارد این افراد از جشن کنار گذاشته و 
فراموش شوند. بیشتر مردم لباس های رنگی بابانوئل و هدیه ها و رنگ های 
جذاب درخت کریسمس را می بینند، اما این افراد تنها آن ها را اشیایی 
قهوه ای یا خاکستری خواهند دید. موسسة میلر با کمک دکتر جی و 
آزمایشگاه رنگ شناسی اش، روی پالت هایی رنگی کار کرده و آن ها را به 
صورت کارت های کریسمس چاپ کرده که به صورت آن الین نیز امکان 
ارسال آن ها برای دوستان و آشنایان وجود دارد. هدف این کارت ها این است 
که در این روز بیماران کوررنگی را فراموش نکنیم و در کنار آن ها باشیم. 
این پروژه تمرینی برای طراحی و اعمال این کارت ها در سطح وسیع است 
و امید آن می رود که با این کار افراد طردشدة کوررنگ به جامعه بازگردند. 
کارت ها بیشتر به رنگ های روشن و تن شاد است که آرزوی کریسمسی 
خوب برای این افراد دارد. این کارت های تبریک قابل اشتراک گذاری در 

فضای مجازی یا به صورت ای میل به خانواده و دوستانتان هستند. 
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سال2017میالدیباوجوداینکهمسابقۀفوتبالیمهمیدرخودنداشت،
از بسیاری ذهن در میتواند فوتبال تاریخ مهم سالهای از یکی اما
عالقهمنداناینرشتۀپرهیجانوفوقالعاده،ماندگارشود.میپرسیدچرا؟
بهخاطرحذفدوتیمهلندوایتالیاازجامجهانی.بهنظرمهمینیکاتفاق
برایمهمبودنسالیکهگذشت،کافیاست.طرفداراننارنجیپوشها
والجوردیپوشهابهاینزودیهانمیتواننداینخاطرۀتلخرافراموش
کنند؛تازهزمانیکهبازیهادرروسیهآغازشود،داغدلشانتازهمیشود.
بدونشکجایایندوتیمحسابیدرجامجهانیخالیخواهدبود.اما

دراینسالشاهداتفاقهایدیگریهمبودیم؛رونالدوموفقشدپنجمین
توپطالیخودشراهمبگیردودراینبخشهمبالیونلمسیبرابرشد.
بازگشتبارسلونادربازیبرگشتمقابلپاریسنژرمندرلیگقهرمانان
همیکیازآنبازیهاییاستکهتاسالهاازذهنماپاکنمیشود.امادر
اینبینخداحافظیستارههایفوتبالرابههیچوجهنمیشودنادیدهگرفت.
بازیکنانبزرگیدراینسالکفشهایشانراآویختندوبااشکوبعضی
همباحسرتازدنیایفوتبالخداحافظیکردند؛ستارههاییکهسالها

زمانمیبردتاجانشینیبرایشانپیداشود.

درباره خداحافظی بازيكنان مطرح فوتبال در سال 2017

شب به خير ستاره ها!

ورزش
فريد دانش فر 

چهره اش به بازیگران فیلم های وسترن نزدیک است؛ همان طور خشک و جدی و 
البته محکم، در نقش یک هافبک دفاعی قدرتمند در زمین ظاهر می شد. شباهت 
اسمش با هم وطنش گاهی باعث می شود او را اشتباه بگیرند، ولی او آن قدرها 
بزرگ شد که حتی این شباهت لفظی هم نتوانست او و سبک بازی اش را به 

شخص دیگری شبیه کند. هرچند بعضی ها می گفتند سبک بازی اش به 
آلمانی ها نزدیک است، اما او یک اسپانیایی بود و با وجود این که پست 
بازی اش بیشتر از هر چیزی به قدرت بدنی و دفاعی نیاز داشت،  اما 
گاهی حرکات تکنیکی را هم ضمیمه بازی خوبش می کرد. دوران 

البته در آن بازی فراموش نشدنی مقابل  خوب او در لیورپول و 
میالن رقم خورد؛ شبی که ضربة پنالتی را نزدیک بود از دست 
بدهد، اما در ریباند توانست توپ را به تور دروازة میالنی ها 
بچسباند. هرچند دیگر سرمربی اش اجازه نداد پشت ضربة 
پنالتی بایستد. او 11 سال برای تیم ملی اسپانیا بازی کرد 

و در این مدت، 114 بار به میدان رفت؛ 84 برد، 13 تساوی و 13 شکست، آماری 
بود که در این سال ها به  جا گذاشت و 16 گل هم برای تیم ملی اسپانیا زد. البته 
این ها فقط آمار و ارقام هستند و گاهی این عددها نمی توانند کیفیت یک بازیکن 
را به نمایش بگذارند. همان قدر که جام جهانی آفریقای جنوبی برایش شیرین 
بود، جام بعدی در برزیل به بدترین شکل ممکن رقم خورد و پس از آن رقابت ها 
بود که از تیم ملی خداحافظی کرد، اما به بازی در باشگاهش ادامه داد. پس 
از لیورپول به رئال رفت و پنج سال در کشورش ماند و بعد هم به بایرن مونیخ 
رئال  پیراهن  با  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  دو  توانست  آلونسو  پیوست. 
مادرید و یک قهرمانی بی نظیر هم با لیورپول به دست آورد. هم چنین یک 
قهرمانی در اللیگا، دو کوپا دل ری، دو یورو و یک جام جهانی را تجربه 
کرد. هافبک اسپانیایی با پیراهن بایرن هم موفق شد سه بار به 
قهرمانی در بوندسلیگا برسد. او در سال 2003 بهترین بازیکن 

اسپانیایی شد. 

ژابی آلونسو 
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فرانچسكو توتی 
گالدیاتور. چه چیزی در این فرصت کم می شود دربارة بازیکنی به این 

تیم   10 شمارة  بسیاری  بازیکن های  نوشت؟  بزرگی 
از  نفر  باشد 10  قرار  اگر  و  کرده اند،  تن  بر  را  باشگاهی 
آن ها را انتخاب کنیم،  بدون شک فرانچسکو توتی یکی 
از آن ها خواهد بود. 25 سال حضور در یک تیم و تداوم 
سطح باالی بازی و حفظ کردن کیفیت و مهارت، شوخی 
نیست. رد کردن پیشنهادهای تیم های بزرگی که هر کسی 
آرزویش را دارد، اصال ساده نیست. شاید در آ.اس. رم 
اما محبوبیت و  نکرد،   پیدا  به جام های زیادی دست 

جایگاهی بین ایتالیایی ها کسب کرد که تا سال های 
سال در قلب هایشان ماندگار خواهد بود. با وجود این که 

در تیم ملی تعداد بازی هایش زیاد نبود، اما در همان مدت کم موفق 
شد یک بار جام جهانی را باالی سر ببرد. بدون شک جام جهانی 2002 از آن 
خاطرات تلخ توتی حساب می شود. اما از این ها که بگذریم، همراه با رم یک بار 
قهرمان سری آ و جام حذفی شد. اسطورة باشگاه رم که تمام دوران حرفه ای اش 
را در همین باشگاه سپری کرد، خاطره انگیزترین گلش را به رقیب دیرینه، التزیو 
زد. توتی با 40 سال و 243 روز، دهمین بازیکن مسنی است که در سری آ 
ایتالیا بازی کرده و با همین سن، مسن ترین مهاجمی است که در این لیگ 

بازی کرده است. 

كاكا
اصال شبیه برزیلی ها نبود؛ نه چهره اش سبزه بود، نه دندان های 
خرگوشی داشت و نه موهایش مشکی بود. ولی تا دلتان بخواهد، 
اسمش حسابی برزیلی بود؛ ریکاردو ایزکسون دوس سانتوز لیته، 

که به کاکا شناخته و معروف شد. به خالف بسیاری 
از بازیکنان بزرگ برزیلی و آمریکای جنوبی، بازی را 

در محله های فقیرنشین شروع نکرد. کارش از مدرسه 
و بعد هم آکادمی فوتبال آغاز شد و از همان روزهای 

ابتدای نوجوانی نشان داد توانایی باالیی در فوتبال دارد. خیلی زود 
استعدادش کشف شد و تا سن 15سالگی با تیم سائوپائولو قرارداد 

بست. پس از دو سال مورد توجه باشگاه میالن قرار گرفت و راهی 
ایتالیا شد. دوران خوب خودش و البته آث میالن در همان زمان شکل 

گرفت. همراه با میالن، قهرمان سری آ شد و بعد هم لیگ قهرمانان و 
جام باشگاه های جهان را فتح کرد. در همان سال به عنوان بهترین 
بازیکن جهان انتخاب شد. کاکا آخرین بازیکنی است که پیش از 
سلطة رونالدو و مسی بر توپ طال، این جایزه را به دست آورد. 
با تیم ملی کشورش هم در سال 2002 قهرمان جهان و در 
سال های 2005 و 2009 فاتح جام کنفدراسیون ها شد. گل 

او در فینال جام کنفدراسیون ها مقابل  به یادماندنی 
آرژانتین در سال 2005 که رأی به برتری 4 بر یک 
سلسائو داد، یکی از فراموش نشدنی ترین گل هایش 

با با پیراهن تیم ملی برزیل است. او بعد از میالن به رئال  و  رفت  مادرید 
این تیم هم قهرمان لیگ و جام حذفی شد. با این وجود در رئال نتوانست آن طور که باید 
و شاید، قابلیت هایش را به نمایش بگذارد. بعد از رئال، به میالن بازگشت، اما مصدومیت به 
او اجازه نداد به دوران اوجش برسد. اشک های او در زمان خداحافظی اش یکی از تصاویر 

به یادماندنی فوتبالی در سال 2017 است. 

آندره پيرلو
البته  و  ناب  تکنیک  و  خون سردی  آن  ایتالیایی.  مهندس 
پاس های فوق العاده اش از او بازیکنی ساخت که یک تیم را 
می توانست با حرکاتش رهبری و هدایت کند؛ بازیکنی که 
ایتالیا آن را کم دارد. نکتة جالب دربارة  امروز فوتبال 
پیرلو، بازی کردنش در مطرح ترین تیم های ایتالیاست. 
چیزی که در عین مهم بودن، کمی هم عجیب است. 
او ابتدا به اینتر رفت، بعد به آث میالن پیوست و 
بیش از 10 سال برای قرمز و مشکی پوش ها توپ 
زد و در آخر هم پیراهن یوونتوس را پوشید. 
او با میالن دو بار در سال های 2003 و 2007 
جام باشگاه های اروپا، دو بار قهرمان سری آ و یک 
بار هم قهرمانی جام حذفی را به دست آورد. موفقیتش در 
تیم بانوی پیر هم ادامه پیدا کرد و در سال 2012 قهرمان 
سری آ و هم چنین سوپرکاپ ایتالیا شد. نقطة اوج بازی هایش 
در تیم ملی هم به سال 2006 برمی گردد؛ جایی که 
ماتراتزی داد و همین  به  را  پاس گل تساوی بخش 
تا درنهایت  پنالتی کشاند  به ضربات  را  بازی  گل 
این پیرلو و یارانش باشند که از سد تیم پرقدرت 
و  می گذرند  زیدان  زین الدین  کاپیتانی  با  فرانسه 
جام را باالی سر می برند. یکی دیگر از مهارت های 
او، ضربات ایستگاهی بود. گل های پیاپی او روی این 
ضربه ها او را تبدیل به متخصص ضربات کاشته کرد. او در جام جهانی 
صحیح  پاس  آمار  دیدار  اولین  در  کرد  کمک  تیمش  به  برزیل   2014
عجیب و باورنکردنی 93.19 درصد را داشته باشند و رکورد دانمارکی ها 

در سال 1986 را بشکنند. 

فرانک لمپارد
نشان  اول  روزهای  همان  از  آبی پوش ها،  هشت  شمارة  هافبک 
داد که برای گل زنی می شود روی او هم حساب کرد، آن هم با 
شوت هایی 20 متری. دو سال بعد آبراموویچ باشگاه را به دست 
گرفت تا با ثروتش روزهای خوبی برای آبی پوش ها بسازد. لمپارد 
روند گل زنی را ادامه داد و هر فصل آمار گل هایش را باالتر می برد؛ 

از هفت گل در اولین فصل حضورش آغاز کرد و در سال 
2005 به مرز 20 گل رسید. شوت های سنگین راه 
دورش تورها را می شکافت و پاس های کوتاه و بلندش 
گل سازی می کرد. سه بار قهرمانی در لیگ جزیره، 

چهار قهرمانی در جام حذفی و البته یک قهرمانی 
در جام باشگاه های اروپا و لیگ اروپا از افتخارات 

تیمی فرانکی است. البته او و دیگر ستاره های 
انگلیسی هم نتوانستند مقام خوبی برای تیم 
ملی کشورشان به دست بیاورند. او و استیو 
جرارد که از نظر سبک بازی هم شبیه به 
هم بودند، در جام جهانی 2006 و در بازی 
مقابل پرتغال دو پنالتی را از دست دادند 

و سرنوشتی مشابه برای خودشان و تیمشان 
رقم زدند. 

نماد خوبی برای تیم ملی آلمان است. سرسختی، جنگندگی و سخت کوشی او در 
تیم ملی و در بایرن مونیخ مثال زدنی است. حتی آن هایی که از سبک آلمانی ها 
انتقاد می کنند و به بعضی  از بازیکنانش خرده می گیرند، وقتی به اسم فیلیپ 

الم می رسند، موضعشان کمی تغییر می کند. دفاع کناری که به خوبی و 
به طور دقیق به وظایفش و البته آن چه سرمربی از او خواسته، عمل 
بوندسلیگا  در  هم  آن  لیگ،  در  متعدد  جام های  داشتن  می کرد. 

که بایرین مونیخ حرف اول و آخر را می زند، آن قدرها هم 

عجیب نیست. نکتة مهم دربارة الم، تداوم توانایی هایش در باشگاه و تیم 
ملی بود. هشت قهرمانی در بوندسلیگا و شش قهرمانی در جام حذفی و 
یک قهرمانی در جام باشگاه های اروپا حاصل حضورش در باشگاه بود. در 
جام های جهانی 2006 و 2010 همراه دیگر هم تیمی هایش به مقام 
سوم رسید و درنهایت در جام جهانی برزیل موفق شد به عنوان کاپیتان 
جام را باالی سر ببرد. پس از این که خیالش از کسب این جام هم 

راحت شد، همان روزها از تیم ملی خداحافظی کرد. 

فيليپ الم 
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"اسالم برای توده ها آورده شده و پیامبر نیز از همین توده ها برخاسته، 
این  از بین مردم فقیر و طبقه سوم و تنها به نفع توده ها قیام کرده..." 
باور امام خمینی )ره(، فلسفه اصلی انقالب مقدسی بود که نزدیک به 40 
سال پیش رخ داد و سرنوشت ملتی را برای همیشه دگرگون کرد. انقالب 
اسالمی ایران انقالب مبتنی بر اسالم فقرای دردمند بود؛ انقالب محرومان 
و کوخ نشینان. انقالبی که آمد تا با سرمایه داران و مرفهان بی درد بستیزد 

و تا آخرین نفس در خدمت توده های مردم باشد.
سرتاسر  در  که  گروه هایی  ایران،  اسالمی  جمهوری  بنیان گذار  باور  به 
کشور این انقالب را به ثمر رساندند، زنان و مردان محروم و مستضعفی 
هستند که ثابت کردند کاخ نشین ها ضعیف و پوسیده اند و برای این ملت 
ما هستند  با  آخر  تا  آنهایی  "تنها  کرد:  نخواهند  و  نکرده اند  کاری  هیچ 
که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین 
باید  ما  هستند.  انقالب ها  واقعی  برپادارندگان  و  گردانندگان  بی بضاعت، 
تمام تالشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است، خط اصولی 
دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم... ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع 
بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد." حاال این انقالب مردمی 

در آستانه 40سالگی است؛ در اوج بلوغ و پختگی. 
برادری  و  برابری  و  عقالنیت  منطق،  عدالت،  اسالمی  انقالب  گفتمان 
است؛ موضوعی که سبب شده این انقالب پرچمدار تحوالت جهانی باشد. 
همین عدالت خواهی و نابرابری ستیزی بود که همه تفرق ها را کنار زد و 
موجب شکل گیری وحدت و اجماعی مثال زدنی شد. این عدالت خواهی 
بود که جان های تشنه حقیقت را به اندیشه واداشت و الگوی بسیاری از 
خیزش های انقالبی شد. در دومین ماه از زمستان 57، تاریخ معجزه ای را 
به تماشا نشست؛ جلوه ای بی نظیر از کرامت انسانی در بستری از سنت های 
الهی به نمایش درآمد و ندای حق طلبی و عدالت خواهی ایران گوش دنیا 
متعال  تبلور کالم خداوند  ایران در یک کالم  اسالمی  پر کرد.انقالب  را 
الکتاب و  انزلنا معهم  بالبینات و  ارسلنا رسلنا  "لقد  است که می فرماید: 
المیزان لیقوم الناس بالقسط." "به راستی ]ما[ پیامبران خود را با دالیل 
آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف 
برخیزند." مردم ایران در بهمن ماه 57 به انصاف برخاستند و همچنان هم 
بعد از گذشت نزدیک به 40 سال، در پی انصافند. گفتمان عدالت خواهی 

و برابری طلبی در ایران آمده است که بماند.

دهه فجر، ايام خروش يک ملت عليه استبداد
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