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سال 97 در شرايطي آغاز شد كه سايۀ ريسک هاي »ترامپ«، 
»تحوالت منطقه اي« و »نرخ ارز« بيش از پيش بر سر اقتصاد 
ايران سنگيني می كند. در همين حال، می توان از نام گذاري 
هوشمندانۀ سال 97 به نام سال »حمايت از كاالي ايراني« و 
در  واحد  به سياستي  در دست يابي  دولت  موفقيت  هم چنين 
اتکا  قابل  و ظرفيت هاي  قوت  نقاط  به عنوان  ارز  مسئلۀ  قبال 

براي توليد پادزهر سه ريسک يادشده نام برد.
ترامپ نه تنها در اين روزها، كه پيش از راه يابي به كاخ سفيد 
از توافق هسته اي ايران و شش قدرت جهاني به عنوان توافقي 
بارها  اين كه  با  و  می كرد  ياد  آمريکا  ملت  و  دولت  براي  بد 
يک  حدود  طي  اما  بود،  شده  »برجام«  كردن  پاره  خواستار 
سال و نيم گذشته كه در رأس دولت آمريکا قرار گرفته است،  
تاييد  است.  كرده  تاييد  را  بين المللي  توافق نامۀ  اين  بار  پنج 
برجام كه بنا به قوانين داخلي آمريکا هر سه ماه يک بار بايد 
ارديبهشت  اين كشور صورت گيرد، 22  توسط رئيس جمهور 
سال جاري به ششمين ايستگاه خود می رسد. با توجه به شدت 
كارشناسان  از  بسياري  ترامپ،  ضدبرجامي  اظهارات  گرفتن 
تاييد  را  توافق نامه  اين  ترامپ  اين بار  كه  باورند  اين  بر  غربي 
داخلي،  كارشناسان  از  برخي  نگاه  از  بااين حال،   كرد.  نخواهد 
برابر  در  كنون  تا  كه  است  قوي  اندازه اي  به  برجام  معماري 
فشارهاي ترامپ بي توجه به مناسبات جهاني، تاب آورده است. 
از همين رو، اين دسته از كارشناسان معتقدند كه ترامپ بار 
ديگر مجبور به تاييد برجام خواهد شد. در عين حال،  او تالش 
خواهد كرد تا از مسيرهاي ديگر اين توافق نامه را براي اقتصاد 
ايران بي اثر كند. در هر دو حالت، به نظر می رسد اقتصاد ايران 
نيز تکيه كند.  از برجام به ظرفيت های واقعی خود  بايد جدا 
راهبردي  ايراني«  كاالي  از  »حمايت  بر  تکيه  رو،  همين  از 
ضروري و متناسب با مقتضيات زمان ارزيابي می شود.  ضمن 
برون گرايي  و  )درون زايي  مقاومتي  اقتصاد  سياست  با  اين كه 
به  آن  بنيادين  و  اول  پايۀ  كه  ندارد،  منافاتي  نه تنها  اقتصاد( 

شمار می رود.
تا  می رود  ترامپ  ريسک  كه  شرايطي  در  ديگر،  سوي  از 

را كاهش  نفت  از محل فروش  به ويژه  ايران  ارزي  درآمدهاي 
دهد، دولت توانست سياست نسبتا قابل قبولي را در مواجهه 
از دي ماه سال گذشته شروع شده بود  ارزي كه  با نوسانات 
و  تدوين  بود،  اوج گيري  در حال  نو  اول سال  هفتۀ  دو  در  و 
عملياتي كند. اين سياست نيز نوعي راهبرد پيش دستانه براي 
كردن  تک نرخي  است.  ارزيابي  قابل  ترامپ  ريسک  با  مقابله 
به  مثبت  سيگنال  ارسال  در  حدودي  تا  توماني   4200 ارز 
آحاد جامعه و تعديل انتظارات تورمي آن ها موفق بوده است، 
توماني   4200 نرخ  حفظ  تداوم  به  نسبت  اقتصاد  فعاالن  اما 
ترديد دارند و آن را به رويدادهاي دور و نزديک مانند تاييد 
اگرچه  حال،  عين  در  می زنند.  گره  و...  ترامپ  توسط  برجام 
سياست هاي كنترلي و اساسا مداخله در اقتصاد از سوي اغلب 
براي  را  راه  سياست ها  اين  اما  نمي شود،  توصيه  اقتصاددانان 
سوءاستفاده برخي عوامل داخلي و خارجي از شرايط ناپايدار 
ارزي كشور مسدود می كند و مانع بي ثباتي بيشتر فضاي كلي 

اقتصاد می شود.
شركت هاي  نماد  ارز،  شدن  تک نرخي  با  اما  سهام  بازار  در 
صادرات محور و در رأس آن ها پتروشيمي ها قرمزپوش شد و 
از همين رو،  انتظار می رود پيش بيني اين دسته از شركت ها با 

استمرار ارز تک نرخي تعديل شود. 
كاالي  كه  شركت هايي  می رسد  نظر  به  شرايطي  چنين  در 
ايراني يا نيمه ايراني براي مصرف داخل كشور توليد می كنند،  
شرايط بهتري نسبت به ساير شركت ها داشته باشند. در عين 
حال،  شركت هاي واردكنندۀ كاالها نيز اگرچه دچار بروكراسي 
مضاعف تهيۀ ارز 4200 توماني خواهند شد، اما به دليل اين كه 
می رود  انتظار  است،  نيافته  افزايش  معناداري  به طور  ارز  نرخ 
ادامه دهند. بي گمان،  هلدينگ هاي  به واردات خود  هم چنان 
رصد  و  بررسي  با  خوارزمي  همچون  بزرگي  سرمايه گذاري 
سرمايه گذاري هاي  سبد  در  بهنگام  انعطاف  و  بازارها  دقيق 
خود متناسب با شرايط جديد، می توانند تا حدودي با چرخش 
صيانت  سهام داران  دارايي  از  و  شده  هم گام  اقتصاد  شرايط 

كنند.

بازار سرمایه 
و ریسك هاي سال 97

نخست سخن 
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اقتصادی مجله 

روز جهانی كار و كارگر مبارک

يازدهم ارديبهشت مصادف است با روز 
جهانی كار و كارگر؛ كارگرانی كه بازوی 
حركت جامعه هستند به سمت توسعه و 

تعالی. روز اول می در همه دنيا به عنوان روز 
جهانی كارگر شناخته شده تا گراميداشت 

ياد و خاطره كارگران آمريکايی باشد كه در 
می سال 1886 در چهارمين روز از اعتصاب 
و تجمع شان، توسط پليس كشته و مجروح 
شدند. اين كارگران خواستار تعديل شرايط 
كار و كاهش ساعات روزانه كار از ده ساعت 

به 8 ساعت بودند.
امروز موضوع تامين امنيت شغلی و بهبود 

وضعيت معيشت كارگران از اولويت های 
مهم دولت ها در كشورهای مختلف است. 

در كشور ما طبق آمار موجود، بيش از 95 
درصد از قراردادهای كار، موقت هستند و 

فقط 5 درصد كارگران از مزايای قراردادهای 
شغلی دايم بهره مند می شوند. دليل اصلی 

اين امر، شرايط نامناسب فضای كسب و كار 
و وضعيت نابسامان اشتغال است. كارگران 

قربانيان اصلی وضعيت نابسامان اقتصادی و 
تعطيلی بنگاه های توليدی هستند.

در سال های اخير، تالش شده تا افزايش 
ساالنه حقوق كارگران، متناسب با تورم 

اتفاق بيفتد؛ چرا كه بيشترين كسانی كه از 
تورم باال متضرر می شوند، كارگران هستند. 

موضوع ديگری كه همواره مورد توجه 
تشکل های كارگری قرار داشته، موضوع 
آزادی انتخاب شغل برای كارگران است. 
فعاالن كارگری در تالشند تا شرايطی را 
مهيا كنند كه كارگران مجبور نشوند در 

مشاغل سخت، با حقوق كم مشغول به كار 
شوند. به اميد روزی كه با بهبود فضای 

كسب و كار و رونق بنگاه های اقتصادی، 
شرايط كار و زندگی برای كارگران از 

استانداردهای كافی برخوردار شود و هيچ 
كارگری برای گرفتن حقوق قانونی اش، به 

دردسر نيفتد.

المیرا اكرمی

خوارزمی اخبار 

حضور فعال خوارزمي در یازدهمين 
نمایشگاه بورس، بانك و بيمه

يازدهمين دوره نمايشگاه بين المللی بورس، بانک و بيمه 
رسمی  مراسمی  طی   97 فروردين   27 دوشنبه  صبح 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  حضور  با  امروز 
رئيس جمهوری، شاپور محمدی رئيس سازمان بورس 
و اوراق بهادار و شماری از مديران عامل و اعضاي هيات 
سليمی،  حسين  جمله  از  بورسي  هاي  شركت  مديره 
خود  كار  خوارزمي  گذاري  سرمايه  شركت  مديرعامل 

را آغاز كرد.
اي  غرفه  برپايي  با  نيز  خوارزمي  گذاري  سرمايه  گروه 
جمله  از  نوين  ارتباطي  ابزارهاي  به  مجهز  و  مدرن 
نمايشگر لمسي ديجيتال كه تازه ترين تحوالت مربوط 

به  وابسته  اين گروه سرمايه گذاري و شركت هاي  به 
آن را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي دهد، در 
اين نمايشگاه حضور فعالي دارد. غرفه شركت سرمايه 
واقع  ميالد(  )سالن   B31 سالن  در  خوارزمي  گذاري 

شده است.
و  بانک  بورس،  بين المللی  نمايشگاه  دوره  يازدهمين 
بيمه  تا 30 فروردين سالجاری در نمايشگاه بين المللی 
تهران داير خواهد بود. در اين دوره از نمايشگاه، 392 
شركت و موسسه داخلی و خارجی از كشورهای عراق، 
عمان،  تركيه، امارات، سوييس، سوئد، انگليس و روسيه 

حضور دارند.
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کارگزاری به عنوان واسطه بين خريداران و فروشندگان به 
ارائۀ انواع خدمات در حوزۀ بورس اوراق بهادار، کاال و انرژی 
می پردازد و در مقابل، درصدی از ارزش ناخالص معامله را 
به عنوان کارمزد دريافت می کند. شرکت کارگزاری آينده نگر 
خوارزمی از سال 1385 به عنوان يک مجموعه پويا به فعاليت 
در بازار سرمايه پرداخته و در تهران و شهرستان ها، خدمات 

متنوع کارگزاری را به مشتريان ارائه می دهد. 
شرکت  شعب  از  يکی  به  مراجعه  با  می توانند  مشتريان 
کارگزاری و ارائۀ مدارک  شناسايی  خود، پس از دريافت 
کد سهام داری و تکميل فرم های مربوط، اقدام به داد و ستد 

کنند.

خدمات كارگزاری در بورس
بازار بورس بازاری متشکل و رسمي است كه در آن خريد و فروش سهام شركت ها و 
اوراق قرضۀ دولتي يا موسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي 
ارائۀ  با توجه به توانمندی های خود، به  انجام مي شود. كارگزاری آينده نگر خوارزمی 

خدمات متنوع در حوزه های مختلف بازار سرمايه به شرح زير می پردازد:
معامالت اوراق بهادار

می شود.  انجام  بهادار  اوراق  بورس  معامالت  سامانۀ  طريق  از  بهادار  اوراق  معامالت 
شيوه های مختلف سفارش گذاری به منظور انجام معامالت به شرح زير است:

1. سفارش گذاری حضوری: اين روش مستلزم مراجعه به شركت كارگزاری، ارائۀ مدارک 
احراز هويت، تکميل فرم درخواست خريد و فروش و ارائۀ فيش واريزی برای خريد 

سهام است.
2. سفارش گذاری اينترنتی: در اين روش، سرمايه گذاران با مراجعه به دفاتر كارگزاری  
نسبت به تکميل فرم توافق نامۀ معامالت اينترنتی اقدام كرده و پس از آن می توانند 
بدون مراجعه به دفاتر كارگزاری، سفارشات خريد و فروش  خود را از طريق اينترنت 

ثبت كنند. 
3. سفارش گذاری مركز تماس تلفنی: از طريق اين سامانه مشتری با كارگزاری تماس 
گرفته و درخواست خريد يا فروش خود را اعالم می كند، مسئول مركز تماس درخواست 

اعالم شده را به معامله گر اعالم و درخواست در سامانۀ معامالت وارد می شود. 
4. معامالت برخط: در اين روش مشتری با مراجعه به شعبۀ كارگزاری و ارائۀ مدارک و 
مستندات مورد نياز اقدام به تکميل فرم های ويژۀ مشتريان آن الين كرده و قراردادی را 
با كارگزاری منعقد می كند. كارگزار موظف است پس از انعقاد قرارداد نام كاربری و رمز 
عبور را در اختيار مشتری قرار دهد تا با ورود به سامانۀ معامالت آن الين نسبت به ارسال 

سفارش خود اقدام كند.
مراحل پذيرش مشتريان برخط:

1. مراجعۀ متقاضی به كارگزاری آينده نگر خوارزمی و ارائۀ درخواست برای دريافت 
دسترسی معامالت برخط

2. ارائه مدارک شناسايی )شامل شناسنامه، كارت ملی، مدرک تحصيلی( به نمايندۀ 
كارگزاری و احراز هويت متقاضی

3. شركت در آزمون معامالت برخط )فايل آموزشی در سايت كارگزاری در دسترس 
متقاضی قرار گرفته است(

4. در صورت قبولی متقاضی در آزمون معامالت برخط و تکميل قرارداد و تعهدنامۀ 
را به سامانۀ معامالت برخط فراهم  كارگزاری آينده نگر خوارزمی دسترسی مشتری 

می كند.

مشاوره پذيرش شركت ها
مشاور پذيرش، شخصی است كه با مجوز و طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 
برای پذيرش اوراق بهادار شركت های متقاضی پذيرش در بورس يا فرابورس و هم چنين 

پذيرش كاال و اوراق بهادار مبتنی بر كاال در بورس كاالی ايران مشاوره ارائه مي كند. 
مزايای پذيرش شركت ها در بورس و فرابورس:
سهولت تامين مالی شركت ها از طريق بورس

 افزايش نقدشوندگی سهام و تعيين عادالنۀ قيمت سهام
 كاهش هزينۀ سرمايه و سهولت در تغيير تركيب سهام داران

 برخورداری از مشوق های دولت و بورس مانند معافيت مالياتی
تسهيل وثيقه گذاری سهام توسط سهام داران

با شركت های  بانکی در مقايسه  از سامانه   تامين مالی  سهولت 
غيربورسی

امکان استفاده از مشاركت عمومی در توسعۀ شركت
بهبود ساختار مالی و اقتصادی شركت در نتيجۀ رعايت الزامات 

پذيرش اوراق بهادار
خدمات مشاورۀ پذيرش:

سهام  پذيرش  فرايند  درخصوص  متقاضی  به  مشاوره  ارائۀ   .1
شركت ها در بورس يا فرابورس

2. سنجش ميزان آمادگی متقاضی برای پذيرش
3. ارائۀ مدارک و اطالعات درخواستی به بورس به نمايندگی از طرف متقاضی برای 

تکميل فرايند پذيرش
4. كنترل رعايت مقررات پذيرش توسط متقاضی در فرايند پذيرش

معامالت دارايی فكری
بازار دارايی فکری به عنوان يکی از بازارهای نوين مالی به منظور تنوع بخشی به ابزارهای 
مالی جديد و ضرورت نوآوری در اين ابزارها و خدمات در اواخر سال 1392 با تدوين 

مقررات بازار دارايی های فکری رسما فعاليت خود را در فرابورس ايران آغاز كرد.
مخترعان و صاحبان حقوق مالکيت معنوی كه قصد تامين مالی برای راه اندازی طرح های 
خود از طريق بازار دارايی فکری را دارند، می توانند پس از ثبت حقوق مالکيت معنوی 
خود نزد مراجع ثبت قانونی اعم از ادارۀ كل مالکيت صنعتي به كارگزاری آينده نگر 

خوارزمی مراجعه و درخواست خود را برای حضور در اين بازار ارائه كنند.

معامالت كاال و انرژی
شركت كارگزاری آينده نگر خوارزمی در راستای پاسخ گويی به نياز مشتريان در حوزۀ 
بورس كاال و انرژی، با بهره گيری از نيروهای متخصص و تجهيز منابع و امکانات خدمات 

زير را به مشتريان خود ارائه می كند:
1. خريد و فروش تمامی كاالهای قابل معامله در بورس كاال و انرژی

2. انجام امور اجرايی پذيرش محصوالت در بورس كاال و انرژی به عنوان مشاور پذيرش
3. ارائۀ مشاوره های تخصصی به مشتريان در جهت تامين محصوالت مورد نياز

4. ارائۀ مشاوره های تخصصی در زمينۀ سرمايه گذاری در ابزارهای مالی
انواع قراردادها:

تمامی خريد و فروش ها در بورس كاال در قالب قراردادهای استانداردشده انجام می گيرد 
كه به شرح زير است:

1. قراداد نقدی: در اين قرارداد، خريدار بايد كل مبلغ قرارداد را به صورت نقد پرداخت 
كند و فروشنده نيز كاالی مورد معامله را به خريدار تحويل دهد.

2. قرارداد سلف: در اين قرارداد، كل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خريدار پرداخت 
شده و فروشنده متعهد می شود در سررسيد مشخص كاالی مورد معامله را به خريدار 

تحويل دهد.
3. قرارداد سلف موازی: در اين قرارداد، مقدار معينی از دارايی پايه به فروش می رسد 
كه وجه قرارداد مذكور نقدی پرداخت می گردد و دارايی پايه در سررسيد مشخصی در 
آينده بايد تحويل شود. خريدار سلف می تواند دارايی پايه به ميزان خريداری شده در 
قرارداد سلف را به شخص ديگری در قالب يک قرارداد ثانويه به فروش برساند. اين فرايند 

می تواند به همين صورت ادامه يابد.
4. قرارداد نسيه: قراردادی است كه كاال به صورت فوری به خريدار تحويل داده شده و 

بهای آن در تاريخ سررسيد، به فروشنده پرداخت می گردد.
5. قرارداد آتي: قرارداد آتي قراردادي است كه فروشنده بر اساس آن متعهد مي شود 
تعيين  االن  قيمتي كه  به  را  از كاالي مشخص  معيني  مقدار  معين،  در سررسيد 
مي شود، بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد، متعهد مي شود آن كاال را با همان 

آشنایی با کارگزاری آینده نگر خوارزمی
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مشخصات خريداري كند. 

آموزش
شركت كارگزاری آينده نگر خوارزمی به عنوان يکی از شركت های پيش رو در ارائۀ خدمات 
نوين بورسی، به منظور آشنايی هرچه بيشتر افراد با اين حوزه و افزايش سطح آگاهی 

سرمايه گذاران، و هم چنين در جهت ارتقای روزافزون دانش كاركنان خود، با بهره گيری 
از اساتيد مجرب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با عناوين مختلف به شرح زير  

كرده است:
دوره های آموزشی برای مبتديان و عالقه مندان به آشنايی با بازار سرمايه

ارائۀ خدمات آموزشی مربوط به بازار سرمايه برای شركت ها، موسسات، مراكز آموزشی.

دكتر مجتبي پیرزاد
 كارشناس ارشد كسب وكار و كارآفريني، 

عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد

دیدگاه

»حمايت از كاالی ايرانی« به عنوان شعار سال 1397 چگونه تحقق می يابد؟ تجربه 
دستگاه های  اصلی  چالش  دو  نيزعمل زدگی  و  برخوردسطحی  می دهدكه  نشان 
حاكميتی در مواجهه با اهداف ملی منعکس درشعارهاست. به همين دليل، نتيجۀ 
دم دستی  راه كارهای  برخی  كنار  در  همايش  و  مصاحبه  انبوهی  می شود  نهايی 
با  ارزان  يا دالر  ارزان، زمين مجانی  وام  امتيازات مختلف شامل  توزيع  همچون 

چاشنی تصميمات بخش نامه ای.
برای غلبه بر اين دو چالش در مسير حمايت از كاالی ايرانی، منطق حکم می كند 
ابتدا به سه سوال مشخص پاسخ دهيم: 1. علت عقب نشينی مستمر كاالی ايرانی 
در برابر كاالی خارجی چه بوده است؟ 2. سياست های اقتصادی پشتيبان كاالی 
ايرانی اعم از سياست پولی، سياست مالی، سياست ارزی و سياست تجاری چه 
سياست هايی هستند و نسبت اين سياست ها با هم چگونه است؟ و باالخره سوال 
سوم اين كه آيا الگوی مشخص و موفقی در حمايت از كاالی ملی می توان يافت؟

اين جا صرفا به سوال سوم پاسخ می دهيم؛ چراكه پاسخ دو سوال ديگر را نيز در 
دل خود دارد. كشورچين به باور اكثر صاحب نظران اقتصادی در چند دهۀ اخير، 
الگوی بسيار موفقی را در زمينۀ حمايت از كاالی ملی به نمايش گذاشته است. 
به گونه ای كه به سه هدف هم زمان كاهش ميل به واردات، افزايش گرايش به كاالی 
چينی در داخل چين و مهم تر از اين دو، فتح روزافزون بازار های جهانی به ويژه 
بازار غرب دست يافته است. آمريکايی ها همواره پيش روی چين در بازار غرب را 

نوعی اعالن جنگ توصيف كرده اند كه چين با اسلحۀ ارزی وارد آن شده است.
جنگ  ارزی چيست؟ باور صحيح چينی ها اين بود كه تعرفه های باال يا ممنوع سازی 
به  بخشيدن  تحقق  برای  را  الزم  اثربخشی  كه  است  ناكارآمد  سياستی  واردات، 
اين  برگزيدند. در  استراتژی متفاوتی  به همين دليل  و  ندارد  تعيين شده  اهداف 
وارداتی،  و گران سازی كاالهای  واردات  انداختن  توجيه  از  برای  مسير، چينی ها 
به  ارزی  سياست  امتياز  كردند.  تعرفه ای  سياست  جايگزين  را  ارزی  سياست 
سياست تعرفه ای در اين است كه نه تنها توجيه اقتصادی واردات رسمی را از بين 

می برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می اندازد. 

با  وارداتی«  كاالهای  برای  »تقاضا  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  چينی ها  درواقع، 
»تقاضای ارزهای خارجی« دو روی يک سکه هستند و به جای بستن تعرفه بر 
آوردند.  روی  ارزهای خارجی  مستمر  و  گران سازی خزنده  به  وارداتی،  كاالهای 
گران شدن دالر و ساير ارزها عينا تاثير باال بردن تعرفۀ واردات را دارد؛ با اين 

امتياز كه امکان دور زدن واردات رسمی از طريق قاچاق را هم از بين می برد. 
البته اين سياست ارزی يک سياست پولی پشتيبان هم دارد كه تورم را در سطوح 
بسيار پايين - زير پنج درصد - مهار می كند و از يک طرف باعث عدم افزايش 
هزينۀ توليد كاالی داخلی می شود و  از طرف ديگر، هزينۀ تامين مالی را كاهش 
می دهد. پيشبرد هم زمان اين دو سياست، دو دستاورد مهم و پايدار برای چين 
عايدی  افزايش  و  داخلی  كاالهای  رقابت پذيری  افزايش  است؛  داشته  همراه  به 

توليدكنندگان از محل صادرات.
سخن بر سر اين نيست كه الزاما بايد از الگوی چينی تقليد كرد؛ اما قطعا نبايد 
ثابت كرد كه  نيروهای خودی نشانه گرفت و می توان  را به سمت  ارزی  اسلحۀ 
حوزه سياست گذاريهای اقتصادی در ايران دهه هاست كه اسلحه را معکوس گرفته 
است. به عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 كه شاهد روند روزافزون واردات 
ارز تثبيت شده است.  برابر شدن شاخص قيمت ها، نرخ  با دو  هستيم، هم زمان 
مفهوم سادۀ اين سياست معکوس آن است كه قيمت خريد سبد كاالی ايرانی در 
اين مدت دو برابر شده، اما قيمت خريد سبد كاالی وارداتی ثابت مانده و نتيجۀ 

اين معادله مشخص است. اين الگو در دورۀ 92 تا 96 نيز كم وبيش تکرار شد.
الگوی ايرانی يا همان نشانه گرفتن اسلحۀ ارزی به سمت نيروهای خودی عالوه 
 بر اين كه باعث حذف توليدكنندگان داخلی به نفع خارجی ها می شود، اثر سوء 
ديگری نيز در دل خود دارد و آن اين كه باعث جهش و شوک های دوره ای در 
بازار ارز و ساير بازارها می شود. پيامد اين جهش ها، منحرف كردن انرژی نيروهای 
از فعاليت های مولد به فعاليت های سفته بازانه است كه تخريب  اقتصادی  بالقوۀ 

مضاعف توليد را در پی دارد.
راهی جز عبور از الگوهای شکست خورده وجود ندارد كه البته مقاومت ذی نفعان 
را به  دنبال خواهد داشت؛ با استدالالت شبه كارشناسی كه شرايط چين با ايران 
استدالالت،  اين  آخر.  تا  و  كنيم  پيدا  مزيت  توليداتی  در  ابتدا  بايد  و  دارد  فرق 
تکيه بر شيوۀ منسوخ »شبيه سازی گذشته برای آينده« دارد و به دليل همين 
ندارد.  اقتصادی  جديد  ادبيات  در  جايگاهی  آينده نگری،  جای  به  گذشته نگری 
ضمن اين كه الگوی گذشته ، قابليت كشف مزيت های نسبی اقتصاد ايران را ندارد 
و ما را به آيندۀ اقتصادی متفاوتی از وضعيت فعلی هدايت نمی كند. آيا جسارت 

عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟

آيا مسير درستي در حمايت از كاالي 
ايراني پيش رو داريم؟

راه کارهای 
برون رفت از 
چالش ارز 
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سال  ماه  دی  اواخر  از  آن  استارت  که  ارز  بازار  تالطم های  و  نوسان ها 
با  تا مرز پنج هزار تومان هم پيش برد،  را  گذشته زده شد و قيمت دالر 
آغاز سال جديد شکل شتابان تری به خود گرفت. اواسط فروردين ماه و 
در شرايطی که تعطيالت نورزی به تازگی به پايان رسيده بود، قيمت دالر 
از پنج هزار تومان هم عبور کرد و حتی کار به جايی رسيد که تنها در يک 
روز رکوردزنی نرخ اين ارز، دقيقه ای و ساعتی شد و قيمت آن به حدود 
5800 تومان رسيد. دولت به باور عده ای،دردهه پايانی فروردين امسال 
ساده ترين راه حل را در پيش گرفت: تک نرخی کردن دالر و تعيين نرخ 
4200 تومانی. بر اساس اين تصميم دولت، عرضه دالر به قيمت باالتر از 
4200 تومان قاچاپ محسوب می شود و دولت قرار است به هر کس که 

تحت شرايطی معين، دالر 4200 تومانی بدهد.
در شرايطی که نوسانات شديد بازار ارز و رکوردزنی قيمت دالر، انتقادات 
بانک  اقدامات  و  کرده  مرکزی  بانک  به خصوص  و  دولت  متوجه  را  تندی 
بانک  کل  رئيس  بهمنی،  محمود  حتی  بود،  نبرده  جايی  به  راه  مرکزی 
مرکزی دولت احمدی نژاد، اعالم کرد که طاليی ترين دوران کنترل نرخ ارز 
در مقطع رياست او بر اين بانک بوده است!اما اين روايات می تواندمبنای 

يافتن راه حل های واقع بينانه باشد؟ 
در شرايطی که به نظر می رسد تک نرخی شدن ارز، تب و تاب اين بازار 
را موقتا تا حدی  کاهش دهد، کارشناسان معتقدند که در بلندمدت فقط 

اصالح ساختاربازار ارزی است که می تواند نتايج پايدار و غيرمخربی را 
دربر داشته باشد و فقط برای کوتاه مدت بايد از روش های ديگر استفاده 
کرد. حاال در شرايطی که رئيس جمهور آمريکا صحبت از خروج از برجام 
در ارديبهشت ماه امسال را مطرح کرده، صاحب نظران معتقدند که خروج 
احتمالی آمريکا از برجام می تواند افزايش نرخ دالر را تشديد کند و اين 
موضوع ضرورت اقدامات جدی برای کنترل بازار ارز را دوچندان می کند.  

ارسال حواله های شخصی كنترل و محدود شود 
راه كارهای  با خبرنگار ما در مورد  ارز، در گفت وگو  بازار  اباذر نجمی، كارشناس 
كنترل قيمت ارز به وخارزم می گويد: هر چند كه راه كارهايی برای كنترل نرخ ارز 
وجود دارد، منتها در شرايط فعلی استفاده از اين راه كارها هم گره گشا نيست و در 
حال حاضر كه ركوردزنی و افزايش قيمت دالر، دقيقه ای و ساعتی شده است، بايد 

از راه های ديگری استفاده كرد تا از افزايش شديدتر نرخ دالر جلوگيری شود. 
اقداماتی مانند ممنوعيت معاملۀ اسکناس و  بانک مركزی  اين كه  بيان  با  نجمی 
جمع آوری دالل ها را انجام داده است، اظهار می دارد: اما يک راه ساده تر اين است 
كه توزيع اسکناس بعد از گيت فرودگاهی انجام شود و اين موضوع موجب می شود 
كه التهابات موجود از بين برود و اثرات روانی آن تا حدودی كنترل شود. هم چنين 
با اين كار، فسادی كه ممکن است در صرافی ها اتفاق بيفتد، از بين می رود و ارز به 

دست كسانی می افتد كه كامال به آن احتياج دارند و مسافر هستند.

المیرا اكرمی

اقتصاد

پيشنهادهای كارشناسان اقتصادی برای كنترل دالر

درمان پایدار برای چالش های بازار ارز 
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به گفتۀ او يکی ديگر از مشکالتی كه در حال حاضر 
وجود دارد، اين است كه افرادی كه می خواهند پول 
هيچ  بدون  می توانند  كنند،  حواله  يا  تبديل  را  خود 
محدوديت و ممنوعيتی به هر ميزانی اين كار را انجام 
ما در حال  بزرگ ترين مشکل  دهند. در صورتی كه 
منابع  اين ها  و  است  ارزی  حواله های  همين  حاضر 
ارزی كشور هستند كه بايد حداكثر كنترل در شرايط 

فعلی روی آن ها انجام شود.
 به گفتۀ نجمی يکی ديگر از اقداماتی كه بايد سريع 
هم انجام شود، اين است كه ارسال حواله های شخصی 
كه توسط صرافی ها انجام می شود، كنترل و محدود 
شود و در حد 10 هزار تا 20 هزار دالر و در مصارفی 

با علت موجه باشد و نه اين كه اعداد بزرگی در قالب خروج سرمايه حواله شود.
قابل  راه كارها در كوتاه مدت  اين  تاكيد می كند كه  اين كارشناس در عين حال 
بايد به دنبال ريشه های موضوع رفت و آن هم  بلندمدت  اما برای  توصيه است، 

اصالح ساختار و نظام ارزی كشور است. 
آن طور كه نجمی می گويد، مشکل كنونی ارز، نقل و انتقاالت خارج از كشور است 
كه عمدتا در چين اتفاق می افتد و حساسيت بانک های چينی و كنترل حساب های 
ايرانيان مقيم چين و هم چنين مشکل نقل و انتقاالت در دبی كه به خاطر بحث 
ارزش افزوده به وجود آمده است، ريشۀ افزايش نرخ ارز در اين مدت اخير است. 

اين كارشناس معتقد است كه اگر همين روند فعلی حاكم بر بازار ارز ادامه پيدا 
كند، با توجه به اين كه عرضۀ ارز كم می شود و تقاضا هم چنان به قوت خود باقی 
می ماند، بدون شک شاهد باال رفتن نرخ ارز خواهيم بود، اما اين كه اين نرخ به چه 

عددی برسد، قابل پيش بينی نيست. 
در  برجام  از  آمريکا  احتمالی  خروج  كه  است  اين  اساسی  سوال  يک  حاال  اما 
ارديبهشت ماه، چه تاثيراتی بر بازار ارز خواهد گذاشت؟ نجمی در پاسخ به اين 
اين  تاثير  شود،  خارج  برجام  از  آمريکا  ماه  ارديبهشت  در  اگر  می گويد:  پرسش 
موضوع بر بازار ارز بستگی به واكنش ايران و واكنش طرف های اروپايی دارد و البته 
بايد ديد كه اين خروج از برجام به معنای برگشت تحريم های قبلی، يا به معنای 

وضع تحريم های جديد خواهد بود. 
به گفتۀ او در صورت خروج آمريکا از برجام سناريوهای مختلفی پيش رو خواهد 
بود كه هر كدام از اين سناريوها می تواند بر شرايط كشور و به خصوص بازار ارز 
اثرگذاری متفاوتی داشته باشد. در عين حال بايد اين موضوع را در نظر بگيريم 
كه بخشی از افزايش قيمت دالر داليل اقتصادی دارد، اما در اين ميان عامل فشار 
روانی و عدم ثبات سياسی هم وجود دارد كه موجب می شود مردم دارايی های 
خود را تبديل به دالر كنند، كه اين عوامل در آينده ممکن است اثرات فزاينده تری 

داشته باشد. 
اما يک سوال مطرح ديگر در مورد وضعيت اين روزهای بازار ارز اين است كه تاثير 
اين  به  بر بخش خصوصی چيست؟ نجمی در پاسخ  التهاب شديد  اين نوسان و 
سوال می گويد: اين اثرگذاری در بخش های مختلف متفاوت است و نمی توانيم يک 
علت واحد را برای تمام فعاالن بخش خصوصی مطرح كنيم. مسلما اين موضوع 
بر صادركنندگان محصوالت پتروشيمی، سنگ آهن، برخی از صادركنندگان مواد 
كاالهای  صادركنندگان  از  گروه  اين  زيرا  دارد،  مثبت  اثر  غيره  و  فرش  غذايی، 
خود را گران تر می فروشند و می توانند جبران هزينه كنند و حتی می توانند يک 
ريکاوری داشته باشند. اما افزايش و نوسان قيمت دالر بر توليدكنندگانی كه مواد 
اوليۀ خود را از خارج كشور می آورند و نياز به تامين ماشين آالت از طريق واردات 
دارند، اثر دوگانه ای دارد و در شرايطی كه مواد اوليه را با قيمت باالتری می خرند، 
اما به دليل گران شدن كاالهای وارداتی می توانند در رقابتی كه ايجاد می شود، 

پيروز شوند.  
به گفتۀ اين كارشناس مسلما آن بخش از اقتصاد كه وارد كنندۀ محض هستند، 
از افزايش صعودی و نوسانات قيمت  چه كاالی مصرفی و چه كاالی واسطه ای، 

دالر متضرر خواهند شد. 

فرصت برنامه ريزی به فعاالن اقتصادی بدهيم
اقتصادی،  مسائل  تحليل گر  و  كارشناس  ندری،  كامران 
مختلفی  مدل های  كه   می دهد  توضيح  ما  خبرنگار  به 
برای كنترل نرخ ارز وجود دارد. وی می گويد: ممنوعيت 
استفاده از ارز خارجی در داخل كشور، ممنوعيت مالکيت 
ارز توسط اتباع داخلی، محدودسازی تبديل ارز به صرافان 
مورد تاييد دولت، نظام نرخ ارز ثابت، اعمال محدوديت 
اين  ازجمله  كشور  از  خروجی  و  ورودی  ارز  ميزان  بر 
راه كارهاست. اما آن چه باعث كاهش ارزش ريال می شود، 
وابستگی  اين  با  بايد  و  است  توليد خارجی  به  وابستگی 

مقابله كرد. 
ندری در توضيح اين موضوع می گويد: درواقع هر كاالی خارجی كه خريداری 
اين  اگر  و  هستند  ارز  خريد  حال  در  مردم  كه  است  آن  معنای  به  می شود، 
قيمت  افزايش  باعث  طبيعتا  نشود،  مديريت  ارز  خريد  برای  تقاضا  از  حجم 
آن و درنتيجه كاهش ارزش ريال و قدرت خريد آن خواهد شد. بنابراين اين 
تقاضا بايد با اعمال محدوديت و ممنوعيت مديريت شود و سطح آن به كمتر 

از عرضۀ ارز برسد. 
او با اشاره به اين كه سياست هايی نظير ارزپاشی يا توسل به سياست های ربوی 
برای هدايت نقدينگی به محل های ديگر، اين بحران را تشديد خواهد كرد، اظهار 
می دارد: واردات كاالی غيرضروری و مشابه داخلی را بايد ممنوع كرد، از افزايش 
بدهی خارجی كشور جلوگيری كرد، هزينه های غيرضروری ارزی را متوقف كرد، 
به  پروژه ها  سپردن  از  بايد  دارد،  وجود  پروژه ها  اجرای  برای  داخلی  توان  هرجا 
شركت های خارجی خودداری كرد و درنهايت، از وابستگی به ارزهای واسطه در 

تجارت خارجی رهايی يافت. 
به گفتۀ اين كارشناس اجرای اين سياست ها، نه  تنها ارزش ريال را در برابر ارزهای 
خارجی تقويت خواهد كرد، بلکه با صيانت از بازار ايران برای كاال و خدمات ايرانی، 

موجب رونق اشتغال و افزايش واقعی سطح رفاه مردم نيز خواهد شد.
ارز در كشور  نرخ  پايدار  برای كنترل  اين كه شروطی  بيان  با  استاد دانشگاه  اين 
وجود دارد، می گويد: ثبات و امنيت سياسی و اقتصادی كشور، مملو بودن ذخاير 
بانک مركزی از دالر و ارزهای قدرتمند خارجی،  سرازير شدن دالرهای خارجی 
بايد  كشور  اين كه  بابت  ضمانتی  وجود  و  كشور  سمت  به  انقطاع  بدون  هم  آن 
باشد، رفع سايۀ تمام تحريم ها  بااليی برخوردار  ارزی بسيار  از پشتوانه و درآمد 
به خصوص تحريم های پولی و بانکی از سر ايران برای هميشه، صادراتی شدن كامل 
كشور، جلوگيری از خام فروشی و فروش تک محصولی، مثبت بودن هميشگی تراز 
تجاری كشور، متوقف شدن و به حداقل رسيدن قاچاق كاال، عاری شدن اقتصاد 
كشور از ركود و تورم و چرخيدن چرخ های توليد، اجرای دقيق و كامل برجام، 
وجود اسکناسی با پشتوانه و كنترل نقدينگی ريالی در جامعه  و از همه مهم تر 

اجرای اقتصاد مقاومتی ازجمله اين شروط است. 
ندری با اشاره به اين كه در صورت خروج احتمالی آمريکا از برجام در ارديبهشت 
عنوان می كند: مسئله  دارد،  وجود  ارز  قيمت  افزايش مجدد  احتمال  امسال  ماه 
اين است كه در كشورمان بازار ارز فقط تحت تاثير مسائل اقتصادی نيست، بلکه 

مسائل سياسی و بين المللی هم بر اين بازار تاثيرگذار است. 
بر بخش خصوصی می گويد: زمانی  ارز  نرخ  افزايش صعودی  تاثير  او درخصوص 
كه  فنر نرخ ارز به هر دليلی رها می شود، افزايش جهشی و ناگهانی و غيرقابل 
پيش بينی قيمت ارز، فرصت برنامه ريزی را از فعاالن اقتصادی می گيرد و موجب 

كاهش قدرت خريد واحدهای توليدی می شود. 
ندری معتقد است اگر افزايش نرخ ارز به صورت مستمر در طول سال و به ميزان 
تورم باشد، می تواند شرايط حضور كاالهای ايرانی در بازارهای صادراتی را حفظ 
پيدا  افزايش  به صورت مقطعی  باشد، صادرات  افزايش جهشی  اين  اگر  اما  كند. 
می كند و سپس به شرايط قبلی برمی گردد، زيرا افزايش نرخ ارز در بلندمدت بر 

قيمت تمام شدۀ كاال تاثير می گذارد.

هر کاالی خارجی که خریداری می شود، 
به معنای آن است که مردم در حال 

خرید ارز هستند و اگر این حجم 
از تقاضا برای خرید ارز مدیریت 

نشود، طبیعتا باعث افزایش قیمت 
آن و درنتیجه کاهش ارزش ریال و 

قدرت خرید آن خواهد شد. بنابراین 
این تقاضا باید با اعمال محدودیت و 

ممنوعیت مدیریت شود و سطح آن به 
کمتر از عرضۀ ارز برسد

9 شماره 50   ارديبهشت 97 



محمدحسین علی اكبری

اقتصاد

حمايت از کاالی ايرانی عنوانی است که مقام معظم رهبری برای سال 97 
انتخاب کرده اند. بررسی نام سال ها در طول يک دهۀ اخير نشان  می دهد 
در حوزۀ  در تحقق شعارهای سال،  بزرگ ترين چالش کشور  معموال  که 
اقتصاد است. کارشناسان هر سال در مورد تحقق شعار سال برنامه ها و 
راه کارهايی را ارائه  می کنند، اما در بخش اجرا مشکالتی به وجود  می آيد. 
مشکالتی که هميشه وجود دارند و راه حلی برای آن ها طراحی نمی شود. 
مشکالتی که مانع توسعۀ توليد داخل و بهبود محيط کسب وکار  می شود، 
اما باز هم به قوت سابق وجود دارند. اين گزارش »وخارزم« به بررسی 
مشکالت اقتصادی و راه کارهای آن پرداخته است.از همۀ کارشناسان يک 

سوال مشترک با موضوع چگونگی تحقق شعار سال پرسيديم. 

توليد داخل را جدی بگيريم
دكتر آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران

است،  توجه  مورد  هميشه  كه  موضوعاتی  از  يکی 
شرايط  در  كه  است  داخل  توليد  محصوالت  كيفيت 
فعلی قدرت رقابت با نمونه های خارجی خود را ندارد. 
پيشرفته  كشورهای  اقتصادی  پيشينۀ  به  نگاهی  اگر 
بيندازيم، متوجه خواهيم شد همۀ آن ها در يک مقطع 
اما  داشتند،  قرار  تنگنا  در  اقتصادی  نظر  از  زمانی 
جهان  صادركنندگان  بزرگ ترين  از  يکی  به  اكنون 
تبديل شدند. كره جنوبی كه امروز يکی از بزرگ ترين صادركنندگان خودرو به 
ترجيح   افراد  بيشتر  و  است  روبه رو  خودرو  واردات  محدوديت  با  است،  جهان 
می دهند از خودروی داخلی بهره ببرند تا خودروی خارجی. اين در حالی است 
كه هنوز فرهنگ استفاده از كاالی ايرانی در بين عموم مردم رواج ندارد. در اين 
به  نياز  بياورد،  دست  به  جديدی  بازار  بتواند  اين كه  برای  توليدكننده  شرايط 
به سادگی  هم  كيفيت محصول  ارتقای  البته  دارد.  كيفيت محصول خود  ارتقای 

امکان پذير نيست و نياز به فناوری روز دارد.
موضوع بعدی كه بسيار مورد توجه است، استفاده از ظرفيت های خالی بنگاه های 
توليدی است. بزرگ ترين بحران اقتصادی كشور بی كاری است كه برای رفع اين 
نيازی به تشکيل  اقتصادی بهره برد و  از بخش خالی بنگاه های  معضل  می توان 
بنگاه جديد نيست. در اين شرايط هزينه های توليد شغل به مراتب كاهش  می يابد، 
به طوری كه برای توليد يک شغل و تاسيس يک كارخانه اگر 10 ميليارد تومان نياز 
باشد، برای ايجاد يک شغل در يک كارخانه ای كه ظرفيت خالی دارد، به ازای هر 
نفر حدود 20 تا 50 ميليون تومان هزينه خواهد داشت، كه اين موضوع از طريق 

شبکۀ بانکی قابل پرداخت است. 
اقدام بعدی كه دولت نقش به سزايی در آن دارد، سودده كردن توليد با استفاده 
بيشتر  ماليات  پرداخت  توانايی  ديگر  توليد  بخش  اكنون  است.  ماليات  ابزار  از 

به  دولت  اما  ندارد،  را 
بيشتری  مالياتی  درآمدهای 
كه  دارد  نياز  كشور  ادارۀ  برای 

به اين منظور پيشنهاد  می شود از فعاليت های زيرزمينی و 
در  بانکی  شبکۀ  كند.  دريافت  ماليات  داللی  و  سوداگرانه 
اختيار دولت است و همۀ افراد پول خود را در اين بخش 
و  خود  مالی  استقالل  منظور  به  دولت  می كنند.  نگه داری  
داللی  فعاليت های  از  افراد  برخی  گرفتن  فاصله  هم چنين 

داللی  فعاليت های  از  بايد  داخلی  سرمايه گذاری  افزايش  و 
بوديم  شاهد  گذشته  سال  پايان  در  كند.  دريافت  ماليات 
برخی افراد با خريد و فروش دالر سود زيادی به جيب زدند 

و تنها تعدادی از آن ها حساب هايشان مورد رصد سازمان 
ابزار  اين  از  استفاده  با  قرار گرفت. دولت  مالياتی  امور 
به راحتی  می تواند به فعاليت های سوداگری پايان دهد 

و به نظر  می رسد در شرايط فعلی اقتصادی چاره ای جز 
اين موضوع نيست. 

»حمايت از كاالی ايرانی« با كدام روش ها ممكن است؟
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اهميت مبارزه با فسادهای مالی
دكتر محمد خوش چهره، اقتصاددان

مهم ترين موضوعی كه اكنون در اقتصاد به وجود آمده 
و باعث بی اعتمادی مردم به سرمايه گذاری داخلی برای 
رونق توليد  می شود، فساد سيستماتيک است. برخی افراد 
سودجو با بهره مندی از رانت اقدام به فساد مالی  می كنند 
كه اين موضوع تبعات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 
در سال 97 دولت بايد برای مقابله با اين موضوع اهتمام 
بيشتری داشته باشد و با متخلفان برخورد سنگينی كند. 
افرادی كه با استفاده از رانت صاحب ميلياردها سرمايه شده اند، بايد پولشان در اختيار 
توليد قرار بگيرد. هزينه های فساد هنوز در كشور ما پايين است و رفع اين معضل همکاری 
همۀ قوا را  می طلبد. موضوعی كه به توليد مربوط  می شود و سال جاری نيز بر همين 

اساس از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده، حمايت از كاالی ايرانی است.
 برای رسيدن به اين هدف بايد از فناوری های روز توليد بهره برد تا بتوانيم شاهد كاالی 
با كيفيت در بازار باشيم. عجيب نيست كه بارها شنيده و مشاهده  می شود كه كاالهای 
ايرانی با برندهای خارجی به دست مردم  می رسد. اين موضوع نشان  می دهد زيرساخت 
توليد با كيفيت در ايران وجود دارد، اما هنوز باور به توليد داخل به وجود نيامده است. 
از سوی ديگر بايد توجه داشت كه به منظور توليد باكيفيت و هم چنين رقابت پذير بايد 
از فناوری های روز بهره برد. توقف واردات كاالهای لوكس و غيرضروری موضوع ديگری 
است كه بايد در برنامۀ اجرايی دولت قرار بگيرد. اخيرا آقای جهانگيری، معاون اول 
رئيس جمهور، اعالم كرد خريد كاالی خارجی با بودجۀ دولتی ممنوع است و 
همين موضوع  می تواند اولين قدم دولت در راستای حمايت از كاالی ايرانی 
باشد. ايران اكنون در شرايطی نيست كه درهای واردات را باز كند و بعد 
شعار حمايت از كاالی داخلی را سر دهد. حمايت از كاالی ايرانی نياز به يک 
تصميم جدی دارد و همۀ دستگاه ها در سطوح مختلف بايد نسبت به 

رعايت آن اقداماتی را انجام دهند. 

كاهش وابستگی به نفت
 يحیی آل اسحاق، كارشناس اقتصادی

از  حمايت  به  منجر  می تواند  كه   مواردی  از  يکی   
بودجه  به  نفت  وابستگی  كاهش  شود،  ايرانی  كاالی 
است. اگر طبق سياست های كلی اقتصاد مقاومتی هر 
سال ميزان وابستگی بودجه به نفت كاهش يابد، همۀ 
اين درآمدها صرف عمران و آبادانی كشور خواهد شد. 
و  نفت  فروش  شاهد  متاسفانه  فعلی  شرايط  در  اما 
واردات  هم چنين  و  دولت  در  افراد  حقوق  پرداخت 
همۀ  كرد،  حمله  ايران  به  عراق  كشور  كه  زمانی  هستيم.  غيرضروری  كاالهای 
افراد يکپارچه و يک دل دربرابرتجاوز رژيم بعث عراق جنگيدند و نگذاشتند يک 
جنگ  در  نيز  فعلی  شرايط  در  بماند.  متچاوزان  دراشغال  ايران  خاک  از  وجب 
از  ايران اعمال  می كند، نشان  اقتصادی قرار داريم و تحريم هايی كه غرب عليه 
استراتژی های  نيز  اين جنگ  در  بايد  درنتيجه  است.  اقتصاد  در حوزۀ  ما  ضعف 
خاص برای عبور از بحران در نظر داشت. در آن زمان برخی مدافعان كشور برای 
باز كردن راه در ميدان مين خودشان را فدا  می كردنداما در شرايط فعلی بايد با 
خريد كاالی ايرانی به اقتصاد داخل كمک كرد تا هم بحران توليد حل شود و 
هم بحران بی كاری. اكنون ايران بيشتر ارز خود را از طريق نفت تامين  می كند و 
نبايد  كند.  رصد  به خوبی  را  بخش  اين  خرج  و  دخل  بايد  زمينه  اين  در  دولت 

درآمد حاصل از نفت صرف كاالهای غيرضروری وارداتی شود. 
موضوع مهم ديگری كه برای تحقق شعار سال وجود دارد، برابری فرصت ها برای 
توليدات داخلی و خارجی با محوريت حمايت از توليد داخل است. اكنون كاالهای 
خارجی با شرايط راحت تری وارد بازار كشور  می شوند تا توليدات داخلی، و دولت 
در اين زمينه بايد شرايط توليد را تسهيل كند تا هر دو در شرايط يکسان قرار 
برخی  در  اما  رسيده،  خودكفايی  به  اكنون  ايران  غذايی  مواد  حوزۀ  در  بگيرند. 

فروشگاه ها شاهد فروش بيسکوييت، آب ميوه، آب معدنی و سس هستيم. 

مقابله با واردات بی رويه
محمد الهوتی، رئیس كنفدراسیون صادرات

 حمايت از كاالی ايرانی نياز به يک بستۀ اجرايی دارد 
كه يکی از آن ها ثبات قوانين و مقررات است. افرادی 
كه در زمينۀ توليد و صادرات فعاليت دارند، هر روز با 
قانون جديدی در اين زمينه روبه رو  می شوند كه اين 
و  توليدكنندگان  برنامۀ  خوردن  هم  بر  باعث  موضوع 
زيادی  تعداد  ديگر،  سوی  از  می شود.  صادركنندگان  
برای  توليد  حوزۀ  در  سرمايه گذاری  برای  قوانين 
همين  با  را  كار  همين  قصد  خارجی  افراد  برخی  اگر  كه  داريم،  توليدكنندگان 
مبلغ در كشور ما داشتند، فرش قرمز برايشان پهن  می شد. اين جريان مربوط به 
دولت فعلی و دولت گذشته هم نيست، بلکه سال هاست روحيۀ غريب پروری در 
از  صادركننده  و  توليدكننده  از  حمايت  و  تشويق  جای  به  و  يافته  رواج  كشور 
سرمايه گذار خارجی حمايت  می شود. اين در حالی است كه برای پيشبرد اهداف 
اقتصادی كشور بايد از درون تقويت شد. موضوع مهم ديگری كه در اين زمينه 
باعث   كشور  به  ورودی  قاچاق  كاالست.  قاچاق  با  مبارزه  دارد،  اهميت  بسيار 
به كاالی  و عوارض دولتی قيمت كاال نسبت  پرداخت نشدن حقوق  با  می شود 
توليد داخل ارزان تر به فروش برسد و با توجه به وضعيت اقتصادی عامۀ مردم 
ترجيح به سمت كاالهای ارزان تر است. طبق آمار دولت ساالنه حدود 10 ميليارد 
دالر قاچاق صورت  می گيرد كه اگر با دالر پنج هزار تومان محاسبه شود، رقمی 
ميزان  گذشته  سال های  در طول  دولت  البته  داد.  خواهد  تشکيل  را  سرسام آور 
داريم  نياز  قوی  اقتصاد  يک  تحقق  برای  اما  داده،  كاهش  بسيار  را  كاال  قاچاق 

تالش بيشتری در اين حوزه اتفاق بيفتد. 
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نسیم بنايی

اقتصاد

از  برخی  در  اين که  باور  شده  باعث  ايران  در  دورقمی  بهره های  نرخ 
کشورها نرخ بهره نزديک به صفر يا حتی منفی است، قدری دشوار به 
نظر بيايد. اما واقعيت اين است که در برخی از کشورهای دنيا نرخ بهره 
بسيار پايين و حتی منفی است، درحالی که در برخی از ديگر کشورهای 
متحدۀ  اياالت  در  مثال  برای  باالست.  اندازه  از  بيش  بهره  نرخ  دنيا 
رزرو  فدرال  که  مدت هاست  و  است  پايين  به شدت  بهره  نرخ  آمريکا 
را  بهره  نرخ  ذره ذره  می کند  تالش  کشور(  اين  مرکزی  )بانک  آمريکا 
افزايش نرخ بهره که نزديک به صفر است، گاهی  افزايش بدهد. اين 
در حد 25صدِم درصد بوده  است. در برخی کشورها اگر بانک پول شما 
را ذخيره يا به عبارتی نگه داری کند، هزينه ای نيز بابت اين کار دريافت 
وظيفه  بانک  چون  چرا؟  می شود؛  منفی  بهره  نرخ  عبارتی  به  و  می کند 
يا بهره ای پرداخت  بابت آن سود  و  با پول مشتری خود کار کند  ندارد 
کسی  پول  اگر  درنتيجه  و  نيست  اقتصادی  بنگاه  که  بانک  اساسا  کند. 
که  کند  دريافت  نيز  پولی  امانت داری  اين  بابت  بايد  کند،  نگه داری  را 
همان نرخ بهرۀ منفی می شود. اما سياست های اقتصادی در کشورهای 
و  باالست  بسيار  بهره  نرخ  ايران  در  مثال  برای  دارد.  تفاوت  مختلف 
افراد می توانند به جای اين که ريسک کنند و پول خود را در بازار سهام 
سرمايه گذاری کنند، آن را در بانک بگذارند و بهره اش را دريافت کنند؛ 
قيمت  پايين شدن های  و  باال  و جوش  کمتر حرص  ميدهند  گوياترجيح 
سهام دربورس را  بخورند. اما به صورت کلی در دنيا چه خبر است؟ چه 
عواملی نرخ بهره را در کشورهای مختلف تعيين می کند؟ »وخارزم« در 

اين گزارش به اين مسئله پرداخته  است. 

در كشورهای دنيا چه خبر است؟
برای بررسی نرخ بهره هميشه بايد نرخ تورم را در نظر گرفت. درواقع اين نرخ تورم 
است كه روی نرخ بهرۀ بانکی نيز اثر می گذارد. كشوری مانند اوكراين يا ازبکستان 
باالترين نرخ بهره را دارد. اين نرخ بهره نسبتی با نرخ تورم در اين كشورها دارد. 
به گزارش »وخارزم« درحالی كه بانک مركزی آمريکا ماه هاست با خودش كلنجار 
می رود، گزارش های ماهانۀ وضعيت اشتغال را بررسی می كند و تالش می كند نرخ 
بهره را افزايش بدهد، كشورهايی وجود دارند كه باالترين نرخ بهره را تجربه می كنند. 

اما اين نرخ بهره های باال می تواند خطراتی نيز برای اقتصاد به دنبال داشته  باشد. 

10 كشور برتر در زمينۀ باالترين نرخ بهره

نرخ بهرهكشوررتبه
20.00درصداوكراين1
20.00درصدازبکستان2
17.45درصدآرژانتين3
15.10درصدمغولستان4
15.00درصدآذربايجان5
15.00درصدايران6
13.00درصداوگاندا7
11.50درصدگرجستان8
10.00درصدمصر9
10.00درصدقزاقستان10

منبع: deposit.org، آمارهای سال 2017

نيم گاهی به وضعيت نرخ بهره در كشورهای مختلف دنيا

اقتصاد قوی تر، نرخ بهرۀ پایين تر!
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رابطۀ نرخ تورم با نرخ بهره
حتما شنيده ايد كه گاهی افراد به ويژه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می گويند زمان ما 
با اين پول می شد يک ماشين خريد، اما حاال پول يک دوچرخه است. آن چه آن ها 
افزايش تدريجی هزينۀ كاالها و خدمات  تورم است.  نرخ  اشاره می كنند،  به آن 
و  به حدی طبيعی  افزايش قيمت  اين  اگر  نام دارد. حاال  به مرور زمان »تورم« 
نيز  و می تواند خوب  است  اقتصاد يک كشور  نشان دهندۀ سالمت  باشد،  معقول 
باال  افسارگسيخته  به صورت  و  می گذارد  فلک  به  سر  بهره  نرخ  وقتی  اما  باشد. 
می رود، می تواند مشکالت بزرگی را ايجاد كند. برای مثال ونزوئال كشوری است 
به زمين خورد.  ناگهان  اما  به نفت ولی نسبتا قوی داشت،  وابسته  اقتصادی  كه 
اما  است،  گزارش  اين  حوصلۀ  از  خارج  كشور  اين  اقتصاد  خوردن  زمين  داليل 
آن چه اين روزها به معضلی برای مردم تبديل شده، افزايش بی رويه و بی منطق 
نرخ تورم است. يعنی برای مردم اين كشور قيمت های يک  ماه پيش، خاطره است. 
به فروشگاه  با خودشان  بايد يک بسته پول  برای خريد يک فنجان قهوه  گاهی 
ببرند. به هرحال اين افزايش بی رويۀ نرخ تورم می تواند مشکالتی را ايجاد كند كه 
اقتصاد را تا مرز فلج شدن و ويرانی پيش می برد. بررسی ها نشان می دهد مشکل از 
زمانی شروع می شود كه مصرف كنندگان به جای پس انداز كردن يا ذخيره كردِن 
پول خود، خريد می كنند. آن ها به نوعی در افزايش نرخ تورم مشاركت می كنند. 
درواقع آن ها قدرت خريد خود را نسبت به دالر كاهش می دهند. اين اتفاق باعث 
می شود ارز آن كشور كم ارزش شود؛ همان اتفاقی كه برای رئال )ارز رايج ونزوئال( 

افتاده  است. 

ولی افتاد مشكل ها!
بانک  شرايط  اين  در  می رود؛  باال  بی منطق  و  بی رويه  به شکلی  گاهی  بهره  نرخ 
كند.مثال  برطرف  را  و مشکل  ميدان شود  وارد  كه  می داند  وظيفۀ خود  مركزی 
فدرال رزرو آمريکا برای اين كه عنان نرخ تورم را در اختيار بگيرد و مردم را تشويق 
به پس انداز كردِن پول خود كند، اغلب نرخ بهره را افزايش می دهد. برای مثال 
اگر نرخ تورم سه درصد باشد و شما بتوانيد با پس انداز كردِن پول خود در جايی 
به سوِد پنج درصدی دست پيدا كنيد، طبيعی است كه نسبت به پس انداِز پول 
خود رغبت پيدا خواهيد كرد و درنتيجه ترجيح می دهيد به جای هزينه كردن، 
پول خود را ذخيره كنيد. اين اتفاقی است كه با دخالت بانک مركزی رخ می دهد 
و اغلب نيز ثمربخش است. در اين جا مبحثی به نام »نرخ بهرۀ حقيقی« به ميان 

می آيد، اما اين مفهوم دقيقا به چه معناست؟

نرخ بهره بايد حقيقی باشد!
بهرۀ حقيقی  نرخ  كه  مفهومی سخن می گويند  از  اقتصادی عموما  كارشناسان 
نام دارد. اما اين نرخ بهرۀ حقيقی دقيقا چيست؟ بررسی ها نشان می دهد نرخ 
اگر شما ساالنه پنج  تورم است.  نرخ  بهره منهای  نرخ  بهرۀ حقيقی درحقيقت 
سه  ساالنه  خدمات  و  كاال  قيمت  می كنيد،  دريافت  بهره  نرخ  به عنوان  درصد 
درصد افزايش پيدا می كند، آن چه برای شما باقی می ماند، دو درصد است. به 
در  دقيق  به صورت  را  تورم  نرخ  بايد  بهرۀ حقيقی  نرخ  فهم  برای  ترتيب  اين 
بايد  با سپردۀ خود  نيز  پول  بفهميد چقدر  اين طوری می توانيد  اختيار داشت. 
با نرخ تورم 49درصدی  اوكراين  اين بين كشوری مانند  بياوريد. در  به دست 
می شود  اين طور  دارد.  درصدی   20 بهرۀ  نرخ   ،)2017 سال  آمار  اساس  )بر 
سايت  دارد.  تفاوت  هم  با  مختلف  كشورهای  در  بهره  نرخ  و  تورم  نرخ  كه 
نرخ  و  بهره  نرخ  تفاوت  مختلف  علل  بررسِی  به  جدولی  در  جهانی  بانک داری 
تورم در كشورهای مختلف پرداخته  است كه در اين جدول به برخی از آن ها 

اشاره می شود. 

داليل باال بودِن نرخ بهره و چگونگی عامليِت نرخ تورمكشور
سقوط قيمت نفت ضربۀ بزرگی به اقتصاد آذربايجان وارد كرد، درنتيجه اين كشور را آذربايجان

وادار كرد با افزايش نرخ بهره، به نوعی نرخ تورم را پوشش بدهد و آن را كم كند. 
عدم ثبات و به عبارتی نوسان بيش از اندازۀ قيمت حامل های انرژی، در كنار تنش های ازبکستان

سياسی، تاثير منفی بسياری روی اقتصاد ازبکستان برجای گذاشته  است. البته بهبود 
وضعيت اقتصاد روسيه می تواند روی اين قضيه در ازبکستان تاثير بگذارد. 

تورم در اوگاندا صرفا به خاطر كم ارزش شدِن ارز محلی آن باال و پايين می شود. اوگاندا
افزايش نرخ بهره نيز به نوعی برای مقابله با كم ارزش شدِن ارز رايج اين كشور 

است. 
كاهش ارزِش ارز گرجستان باعث شده نرخ تورم در اين كشور افزايش پيدا كند؛ گرجستان

مقامات در اين كشور نرخ بهره را افزايش دادند تا بتوانند مانع كاهِش بيشتر ارزش 
ارز اين كشور بشوند. بهبود اقتصاد روسيه می تواند باعث كاهش نرخ ها بشود. 

نرخ بهره برای محافظت از ارز اين كشور افزايش پيدا كرد؛ درواقع ارز اين مغولستان
كشور با نوسان های بسياری همراه بود و درنتيجه برای اين كه آن را به ثبات 

برسانند، اين اتفاقات رخ داده  است. 
نرخ بهره به عنوان ابزاری برای دفع كردِن تورم در اين كشور مورد استفاده قرار قزاقستان

می گيرد. سال گذشته نرخ تورم افزايش كم سابقه ای داشت، به همين خاطر از 
نرخ بهره به عنوان ابزاری برای مهار آن استفاده می شود. 

نرخ ها در ايران صرفا برای بهبود وضعيت اقتصاد باال نگه داشته شده اند. ايران
اين طوری نرخ سپرده باالتر از نرخ تورم خواهد بود و درنتيجه وام ها نيز برای 

راه اندازی صنايع، ارزان خواهد بود تا به اقتصاد كشور كمک كند. 
اقتصاد مصر هنوز از اصالحاتی كه در ساختار دولت اين كشور ايجاد شده، رنج مصر

می برد. به عالوه پوند مصر نيز دائما شناور بوده  است. همۀ اين ها باعث شده نرخ 
تورم در اين كشور دورقمی شود. 

نرخ ها در آرژانتين به اين خاطر باال نگه داشته می شود كه سرمايه گذاران آرژانتين
بين المللی را به خود جلب كند و با كاهش ارزش ارز اين كشور و هم چنين با 

نرخ تورم مقابله كند. 
در اوكراين نرخ ها را به اين خاطر باال نگه داشته اند كه از آن به عنوان حربه ای برای اوكراين

مقابله با تورم استفاده كنند. به عالوه ابزاری برای بهبود ارزِ ضعيِف اين كشور نيز هست. 

جنگ بانک های مركزی و دولت ها
بانک های مركزی مهم ترين ابزار در مهار نرخ بهره و نرخ تورم در هر كشور به شمار 
می آيند. از زمانی  كه  بانک های مركزی شکل گرفتند، قرار بود اهرمی برای محافظت 
از اقتصاد كشورها باشند.نخستين بار نيز دولت های سوئدی آن را راه اندازی كردند. 
اما وضعيت به مرور تغيير كرد. يعنی بانک های مركزی خودشان به قدرتی در مقابل 
دولت ها تبديل شدند. اين وضعيت به گونه ای پيش رفت كه گاهی بين بانک های 
مركزی و دولت ها رقابت و حتی درگيری شديداتفاق می افتاد. از زمانی  كه نخستين 
بانک های مركزی ايجاد شدند تا كنون، روند تکاملی بسياری را طی كرده اند. حاال بانک 
مركزی آمريکا )فدرال رزرو( و بانک مركزی اروپا جزو مهم ترين بانک های مركزی در 
دنيا هستند كه نقشی حياتی در اقتصاد جهان ايفا می كنند. آن ها می توانند با يک 
اشارۀ خود مانع بروز بحران شوند، يا حتی بحران ايجاد كنند. گاهی سخنان روسای 
بانک های مركزی می تواند نوسانی بسيار جدی در بازارها ايجاد كند. مهم ترين بخش 
نيز مربوط به همين نرخ بهره می شود. يعنی تعيين نرخ بهره به مهم ترين ابزارِ دسِت 
بانک های مركزی تبديل شده و باعث شده آن ها مهره ای كليدی در اقتصادهای جهان 
باشند. برخی بانک های مركزی )عموماً در اقتصادهای توسعه يافته و پيشرفته( نرخ بهره 
را محدود می كنند و آن را پايين نگه می دارند و برخی ديگر آن را باال نگه می دارند. هر 
كشوری نسبت به وضعيت اقتصادی خودش در رابطه با نرخ بهره تصميم می گيرد و در 
اين بين نرخ تورم در آن كشور نقشی كليدی ايفا می كند. درواقع نرخ بهره با نرخ تورم 
گره خورده و هميشه در كنار آن خواهد بود؛ هركشوری نرخ تورم بيشتری داشته  باشد، 
دردسر بيشتری نيز برای كنترل نرخ بهره خواهد داشت؛ اين گونه است كه كنترل نرخ 

تورم می تواند حالل مشکالت مربوط به نرخ بهره باشد. 
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غزال بابايی

بورس

نسبتا  بازار  که  داد  نشان  کل  شاخص  درصدی   25 بازدهی  با   96 سال 
مناسبی برای سرمايه گذاران فراهم است. شايد اين اولين باری بود که 
بازار سرمايه توانست از سود بانکی پيشی بگيرد. البته در ماه های پايانی 
سال، رويۀ ديگری بر بازار سرمايه حاکم شد و افرادی که به سود بانکی 
مبنا  اين  بر  را  خود  سرمايه گذاری های  و  بودند  کرده  عادت  درصد   15
به  بانکی  سپردۀ  اوراق  سود  افزايش  با  يک باره  می کردند،  برنامه ريزی  

ميزان 20 درصد نقدينگی زيادی روانۀ بانک ها شدند. 
پيش بينی های  و  موجود  شاخص های  به  توجه  با  کرد  بيان  می توان 
می رود  انتظار  تهران،  بورس  بر  تاثيرگذار  متغيرهای  از  صورت گرفته 
امسال عملکرد اين بازار رضايت بخش باشد. به طوری که در سال جديد، 
افزايش قيمت ها نه با شتاب موجود در سال 96، اما با روند آرام تری ادامه 
می يابد و حتی با فرض تثبيت شرايط درسال 97، بازار سرمايه از روند 

بهتری برخوردار خواهد شد. به تبع آن، سود و قيمت سهام شرکت ها در 
مقايسه با سال 96 نيز افزايش خواهد يافت.

بازار سرمايه زير سايۀ ارز
نرخ ارز يکی از عوامل تاثيرگذار در بازار سرمايه است. به اين دليل كه نزديک 
يا  خام  مواد  توليدكننده  شركت های  به  مربوط  بازار  اين  ارزش  درصد   70 به 
و  فعاليت  نحوۀ  تعيين كنندۀ  ارز  نرخ  اساس  اين  بر  هستند.  كاموديتی ها  همان 
قيمت گذاری محصوالت اين شركت ها خواهد بود. كاهش ارز مبادله ای تا حدی 
است سود  و ممکن  نوع شركت ها  می شود  اين  قيمت محصوالت  افزايش  باعث 
آن ها را تحت تاثير قرار دهد. به گفتۀ برخی كارشناسان افزايش نرخ ارز موجب 
رشد صادرات  می شود، اما اين دودوتا چهارتای اقتصادی هميشه پاسخ نمی دهد. 
در طول سال های گذشته شاهدافزايش پنج برابری نرخ ارز شديم .نرخی كه طی 

گزارش وخارزم از چشم انداز بازار سرمايه در سال 97

افت و خيزهای آشنا در بورس تهران
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پنج سال از 1000 تومان به 5000 تومان رسيده است. 
اما آيا صادرات كشور در شرايط فعلی نسبت به پنج سال 

گذشته پنج برابر شده است؟ 
در سال گذشته مهم ترين عاملی كه باعث سودده شدن 
بانک  بود.  بانکی  سود  نرخ  كاهش  شد،  سرمايه  بازار 
مركزی با ابالغ دستورالعملی به بانک ها آن ها را موظف 

به رعايت نرخ سود بانکی به ميزان 15 درصد كرد. 

آيندۀ روشن بازار سرمايه
اقتصادی،  كارشناس  حسينی،  مستخدمين  حيدر 

چشم انداز بازار سرمايه را در سال جاری روشن  می داند و معتقد است: با افزايش 
قيمت جهانی فلزات و هم چنين رشد تقاضا در بازار كشور چين بورس تهران كه 
بسياری از شركت های آن مربوط به مواد خام است، با رشد همراه شد و به نظر  
می رسد طی سال جاری مس و روی وضعيت بسيار مناسبی نسبت به ساير فلزات 

اساسی داشته باشند. 
او با اشاره به افزايش قيمت نفت در بازارهای جهانی تاكيد كرد: افزايش قيمت 
از اين فرصت  اما  ايران يک فرصت است،  اقتصاد  بازارهای جهانی برای  نفت در 
وابستگی  شاهد  سال  هر  متاسفانه  و  نمی شود  استفاده  به درستی  به دست آمده 
كه  داشت  توجه  بايد  ديگر  سوی  از  هستيم.  نفتی  درآمدهای  به  كشور  بودجۀ 
تعيين سقف توليد از سوی كشورهای عضو اوپک و غير اوپک درآمد باالتری را 

نصيب كشورهای صادركنندۀ نفت  می كند. 
مستخدمين حسينی با تاكيد بر اين كه در سال جاری صنايع پااليشی و پتروشيمی 
جايگاه ويژه ای دارند، تصريح كرد: با توجه به اين كه صنايع پااليشی و پتروشيمی 
در برنامه ريزی های ساالنۀ كشور قرار دارند و بيشتر آن ها به صورت خصوصی اداره  
می شوند، سهام آن ها در سال  جاری با رشد همراه خواهد بود. البته يکی از داليل 

اين رشد افزايش نرخ ارز و رشد صادرات آن هاست. 
دارند،  قرار  صادراتی  سبد  در  كه  پتروشيمی  محصوالت  كه  است  حالی  در  اين 
اگر يک بار ديگر در چرخۀ فرآوری و توليد قرار بگيرند، سود بسيار بيشتری را 
متاسفانه محصوالت  اما  كرد،  توليدكننده خواهد  و شركت های  عايد سهام داران 
ديگر  به كشورهای  مواد خام  به صورت  و  اوليه  فرآوری  با  نيز  ايران  پتروشيمی 
ايجاد  ازجمله  ايران  اقتصاد  از  را  زيادی  فرصت های  كار  اين  كه  می شود،  صادر  

اشتغال  می گيرد. 
اين كارشناس اقتصادی به چشم انداز بازار سرمايه در سال 97 اشاره كرد و گفت: 
بيشترين عاملی كه روی بازار سرمايه در سال جاری تاثيرگذار خواهد بود، عوامل 
اقتصادی و سياسی است كه يکی از آن ها اتخاذ سياست های پولی در كشور است. 
بانک مركزی معتقد است نرخ سود بانکی بايد كاهش يابد، اما به محض بر هم 
ريختن يک بازار به سرعت اقدام به افزايش نرخ با ترفندهای خاص  می كند، كه اين 

موضوع برای اقتصاد خيلی خوشايند نيست. 
او به افزايش نرخ ارز در ابتدای سال جاری اشاره كرد و افزود: بايد در نظر داشت 
كه افزايش نرخ ارز موجب افزايش صادرات نيست و هزينۀ مواد اوليه را برای توليد 
باال  می برد، كه اين موضوع با شعار سال كه حمايت از كاالی ايرانی است، در تضاد 
خواهد بود. يکی از عوامل حمايت از كاالی ايرانی كاهش هزينۀ تمام شده است 
كه يکی از اين شاخص ها پايين بودن قيمت مواد اوليه خواهد بود. البته اكنون 
انتظارات برای افزايش نرخ ارز در ميان فعاالن بازار شدت گرفته و سهم هايی كه 
درآمدهای آن ها وابسته به دالر محاسبه می شوند، امسال جذاب تر از پيش خواهد 

اقدام به  با احتياط  با اين شرايط  بازار متناسب  بود و 
خريد سهم هايی با اين ويژگی خواهد كرد.

سالی پرنوسان برای بورس
به  سرمايه،  بازار  كارشناس  ميرمعينی،  سيدحميد 
و گفت:  اشاره كرد  در سال جاری  تنش های سياسی 
سياست های  با  دوباره  آمريکا  كشور  است  مدتی 
می شود  باعث   موضوع  اين  و  كرده  پيدا  زاويه  ايران 
همراه  مشکل  با  ايران  در  خارجی  سرمايه گذاری های 
باشد. از سوی ديگر، بايد توجه داشت وجود تنش های 
سياسی با آمريکا و مشکالت بين جناحی در داخل كار دولت را سخت  می كند و 

اين موضوع روی همۀ بازارها تاثير  می گذارد. 
او تاكيد كرد: جذب سرمايه تنها در شرايطی اتفاق  می افتد كه سرمايه گذار به انجام 
اين كار مطمئن باشد. اما آمريکا اكنون فضای ايران را ناامن برای اين كار توصيف  
می كند و از كشورهايی كه قصد چنين كاری را دارند،  می خواهد كه اين كار را 
انجام ندهند. همين موارد باعث تزلزل در بازار سرمايه خواهد شد كه البته با اتخاذ 

سياست هايی  می توان از اين بحران ها عبور كرد. 
ميرمعينی با اشاره به صنعت خودروسازی در بورس گفت: صنعت خودرو يکی از 
مواردی است كه به صورت تمام قد به عنوان توليد داخلی از آن حمايت  می شود. 
با توجه به افزايش تعداد شركت های خودروساز و قطعه ساز در سال گذشته، اما 
هنوز نظر مخاطبان نسبت به تقاضای اين محصوالت رضايت بخش نيست. در سال 
جديد و با توجه به سياست هايی كه دولت برای ارتقای كيفيت محصوالت در نظر 
دارد، به نظر  می رسد سهام داران با رضايت بيشتری نسبت به سرمايه گذاری در 
اين حوزه اقدام كنند. در طول سال های گذشته بخش خودروسازی تنها نيمی از 
سال را با موفقيت سپری كرد، اما ظاهرا برنامۀ خودروسازان نيز در اين بخش با 

تفاوت هايی همراه است. 
با  افزود:  و  كرد  اشاره  بورس  در  بانک ها  حضور  به  سرمايه  بازار  كارشناس  اين 
تعهدات  افزايش  هم چنين  و   96 سال  پايانی  روزهای  در  بهره  نرخ های  افزايش 
بانک ها برای جذب منابع، به نظر می رسد خروج صنعت بانک داری از بحران كار 
بسيار سختی باشد و اين صنعت هم چنان با مشکل به كار خود ادامه خواهد داد. 
با افزايش نرخ بهره چالش های اين صنعت بيشتر شده و در آينده ای نزديک خود 
را در صورت های مالی اين شركت ها نشان خواهد داد. در اين شرايط بانک ها بايد 
فعاليت های سودآوری را برای خود در نظر بگيرند تا بتوانند نظر سهام داران خود 

را جلب كنند. 
بازار  قوت  نقطۀ  می تواند  برق   و  نيروگاهی  اين كه صنعت  بر  تاكيد  با  ميرمعينی 
توجه  آن  به  بايد  كه  ديگری  توجه  قابل  موضوع  گفت:  شود،  محسوب  سرمايه 
كرد، صنعت برق است. در طول سال های گذشته بخش خصوصی بيشتر به حوزۀ 
گرفت. شركت های  نيک  فال  به  می توان  را   موضوع  اين  و  كرد  ورود  برق  توليد 
حاضر در اين گروه در دو بخش شركت های نيروگاهی و شركت های توليدكنندۀ 
يوتيليتی برای پتروشيمی ها دسته بندی می شوند. البته بايد توجه داشت كه در 
بخش شركت های نيروگاهی با توجه به عدم تعديل نرخ فروش برق در بودجه و 
هم چنين مشکالت تسويه با شركت های نيروگاهی محدوديت هايی مطرح است، 
اما شركت های توليدكنندۀ يوتيليتی برای پتروشيمی ها با توجه به تعديل درآمد 
انتظار  مناسب  سود  تقسيم  و  درآمد  بودن  نقدی  هم چنين  و  دالر  نرخ  با  آن ها 

می رود بازدهی 25 درصدی كم ريسکی را برای سرمايه گذاران خود داشته باشند.

در سال گذشته مهم ترین عاملی 
که باعث سودده شدن بازار 

سرمایه شد، کاهش نرخ سود 
بانکی بود. بانک مرکزی با ابالغ 

دستورالعملی به بانک ها آن ها را 
موظف به رعایت نرخ سود بانکی به 

میزان 15 درصد کرد
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نفت قرن بيستم را شکل داد. ژرژ کلمانسو،سياستمدارفرانسوی، در دوران 
جنگ گفته  بود: »نفت به اندازۀ خون، حياتی است.« در دوران صلح نيز 
نفت به عنصری حياتی در بازار سهام تبديل شد و همۀ کسب وکارها پايه 
و اساس خود را روی آن قرار دادند. اما در قرن بيست ويکم بشر شاهد 
محو شدن نفوذ نفت است. حاال ديگر گاز طبيعِی ارزان قيمت، انرژی های 
تجديدپذير، خودروهای برقی و تالش برای جلوگيری از گرمايش جهانی 
حرف اول را می زند. همۀ اين موارد دست به دست همه داده اند تا خورشيد 
نفت غروب کند. هنوز کشورهای زيادی هستند که روی درآمدهای نفت 
جزو  آمريکا  متحدۀ  اياالت  و  سعودی  عربستان  روسيه،  دارند.  تکيه 
مهم ترين کشورهای توليدکنندۀ نفت هستند که بخش عمدۀ اقتصاد آن ها 
بر پايۀ طالی سياه بنا شده  است. در اين بين بسياری از کشورها گرمايش 
جهانی را امری جدی گرفته اند و برای جهانی سبزتر تالش می کنند. بر 
اساس گزارش آژانس بين المللی انرژی چين، ژاپن، آلمان، اياالت متحدۀ 
آمريکا، کره  جنوبی، تايوان، برزيل، هند و مالزی جزو کشورهايی هستند 
که بيشترين قدم ها را برای انرژی پاک برداشته اند، اما ساير کشورهايی 
که وابسته به نفت هستند، چطور؟ آيا آن ها خود را برای غروب آفتاب نفت 

آماده کرده اند؟

تنوع هميشه الزم است
به جای  ارتش  بود كه وينستون چرچيل دستور داد  اول  اوايل جنگ جهانی 
با  خود  كتاب  در  يرگين  دانيل  كه  آن طور  كند.  استفاده  نفت  از  زغال سنگ 
نفت  به  ولز  زغال سنگ  جای  به  كه  زمان  همان  از  آورده،  »پاداش«  عنوان 
حوزۀ خليج فارس روی آوردند، بحث هايی دربارۀ امنيت انرژی و استراتژی های 
الزم در اين باره به ميان آمد. اما چرچيل قاطعانه پاسخ داد كه اين تنوع الزم 

دنيای  در  است.  قرار  از همين  بحث  امروز هم  اكونوميست،  گزارش  به  است. 
نظامی  برنامه های  كسانی كه  باشد.  نفت  از  فراتر  بايد  نگاه ها  نيز  امروز  انرژی 
از  بدهند.  قرار  نفت  روی  را  خود  تکيۀ  تمام  نبايد  ديگر  می ريزند،  ارتشی  و 
دستور  در  را  تنوع بخشی  اين  آمريکا  متحدۀ  اياالت  در  مقامات   2003 سال 
كار خود قرار داده اند و سعی دارند به خاطر آسيب پذيری های احتمالِی اقتصاد، 
از  كنند.  سرمايه گذاری  تجديدپذير  انرژی های  برای  جديد  فناوری های  روی 
توربين های بادی گرفته تا پنل های خورشيدی، همۀ اين ها ديگر به جزئی از 
در همين  نيز  آزمايش ها  تبديل شده  است.  تجهيزات الزم  و  نياز  مورد  لوازم 
راستا پيش می روند. هر روز تركيبات تازه ای امتحان می شود تا نوع جديدی از 
سوخت ها و انرژی های هسته ای وارد زندگی بشر بشود و امنيت انرژی را برای 

انسان ها به وجود بياورد. 

جنگی برای نقل مكان
هر كشوری كه به انرژی دسترسی داشته  باشد، در جنگ نيز بهتر می تواند مقابل 
دشمن خود بايستد. اما انرژی فقط برای جنگ نيست. در دوران صلح نيز افراد 
می توانند به كمک انرژی پروژه های مختلف را پيش ببرند و پيشرفت هايی را در 
زمينه های مختلف حاصل كنند. بررسی های »وخارزم« از گزارش ويژۀ هفته نامۀ 
دسترسی  انرژی  متنوع تر  منابع  به  كه  كشوری  هر  می دهد  نشان  اكونوميست 
داشته  باشد و انرژی بيشتری صادر كند و درنهايت در ايجاد فناوری های نو نيز 
بود. موفق ترين  برنده خواهد  امروز  ببرد، در دنيای مدرن  را  انرژی بهرۀ الزم  از 
كشورها نيز همان هايی هستند كه كمترين وابستگی را به نفت دارند. بازندگان 
غروب  به  و  می گذارند  نفت  بر  را  تکيۀ خود  تمام  كه  كسانی هستند  بازی  اين 
به  فسيلی  سوخت های  از  نقل مکان  اين  اما  نمی كنند.  فکر  فسيلی  سوخت های 
انرژی پاک يک جنگ تمام عيار است و كاری است كه به سادگی قابل انجام نيست. 

صديقه ثنايی

نفت

آيااقتصادهای نفتی به فكر غروب خورشيد نفت هستند؟
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اگر همکاری های خوبی در اين زمينه صورت بگيرد و محلی سازی در دستور كار 
باشد، موفقيت از آِن كشورها خواهد بود. 

دالرهای نفتی به آسمان پر می كشند
عربستان سعودی يکی از بزرگ ترين توليدكنندگان نفت در جهان است كه اتکای 
زيادی به اين طالی سياه دارد. اما اين كشور نيز مانند هر كشور ديگری می داند 
سودها و دالرهای نفتی به زودی از بين خواهند رفت. مقامات سعودی كامال آگاه 
هستند كه تقاضا برای نفت بسيار شکننده است و هر روز ممکن است بشکه های 
نفتی طعمۀ پنل های خورشيدی شود. در آن روز دالرهای حاصل از فروش نفت 
نيز به آسمان پر خواهند كشيد. همه می دانند كه مصرف برای نفت به همين شکل 
ادامه پيدا نخواهد كرد و تقاضا هر روز كمتر خواهد شد و جايش را به انرژی های نو 
خواهد داد؛ چرا؟ چون جهان به هوای پاک نياز دارد و انسان ها بايد نفس بکشند 
تا زنده بمانند، مصرف سوخت های فسيلی امکان حيات را از آن ها می ربايد. اما 
غول های توليدكنندۀ نفت چقدر اين قضيه را جدی گرفته اند؟ آن ها تا چه اندازه 
اين تهديد را باور دارند كه اقتصادشان برای هميشه نمی تواند روی نفت بچرخد و 

بايد به سمت ديگری حركت كند؟ 

استراتژی های بی حاصل
تابستان سال 2014 بود كه قيمت نفت ناگهان سقوط كرد. نفت از بشکه ای باالی 
120 دالر به حدود 20دالر نيز رسيد. همۀ اين اتفاقات به لطف انقالب شيل در 
از دل  را  نفت  كرد  آمريکايی ها كمک  به  نو  فناوری های  درواقع  داد.  رخ  آمريکا 
بازار كنند.  سخت ترين صخره ها بيرون بکشند و درنهايت نفت بيشتری را روانه 
طبق قاعدۀ بازار، وقتی عرضه از تقاضا پيشی می گيرد، قيمت پايين می آيد. بازار 
نفت نيز استثنا نيست. به همين راحتی قيمت نفت پايين آمد. به اين ترتيب نفت 
شيل آمريکا به بزرگ ترين دغدغۀ غول های توليدكنندۀ نفت تبديل شد. هنوز هم 
تنها نگرانی آن ها اين است كه چطور نفت شيل را از ميدان توليد بيرون كنند. در 

نفت  سازمان كشورهای صادركنندۀ  اعضای  زمان  آن 
خام )اوپک( تصميم گرفتند نفت بيشتری توليد كنند، 
پايين تر  نفت  قيمت  و  نداد  جواب  استراتژی  اين  اما 
اواخر  را عوض كردند.  استراتژی خود  بعد  آمد. كمی 
سال 2016 بود كه توليدكنندگان اوپکی و غيراوپکی 
برای  كه  گرفتند  نفت  تاريخ  در  متفاوت  تصميمی 
عربستان  و  روسيه  ماند.  خواهد  خاطرها  در  هميشه 
سعودی برای بقيه نيز تصميم گرفتند و قرار شد توليد 
نفت روزانه يک ميليون و 800 هزار بشکه كاهش پيدا 
كند. اين يعنی دو درصد از توليد نفت جهانی كم شد. 
اين برنامه صرفا يک هدف را دنبال می كرد: »افزايش 

قيمت نفت«. در روزهای نخست استراتژی آن ها 
اثربخش بود، قيمت نفت باالخره از مرز 50 دالر 
گذشت و به 60 دالر رسيد. اما ديری نپاييد نفت 
نيز يک  استراتژی  اين  دوباره زمين خورد. حاال 
استراتژی شکست خورده به شمار می آيد. به همين 
خاطر است كه توليدكنندگان اوپکی و غيراوپکی 
را  نفت  دوباره  امسال  اواخر  از  گرفته اند  تصميم 
به همان ميزان سابق توليد كنند. تنها فايده ای 
كه مذاكرات برای كاهش توليد نفت داشت، اين 
روسيه  رئيس جمهوری  پوتين  والديمير  كه  بود 
و محمدبن سلمان شاهزاده سعودی را پای ميز 
كشور  دو  هر  اكنون  به هرحال  نشاند.  مذاكره 

تصميم های جديدی گرفته اند. 

وقتی حرف و عمل يكی نيست
روسيه سال هاست كه به غير از نفت به گاز نيز وابسته است. مقامات اين كشور 
ياد گرفته اند كه برای به گردش درآوردن اقتصاد خود نمی توانند تنها روی نفت 
اتکا كنند و درنتيجه سعی دارند تا جای ممکن گاز نيز توليد و صادر كنند. اما 
همۀ كشورها اين امکان را ندارند. برخی نيز سعی دارند هوشمندانه تر عمل كنند. 
عربستان سعودی برنامۀ ديگری دارد. اين كشور سعی دارد تنوع بخشی به اقتصاد 
را در دستور كار خود قرار بدهد. نخستين اقدام بزرگ و مهم اين كشور نيز فروش 
توليدكنندۀ  شركت  بزرگ ترين  به عنوان  سعودی  آرامکوی  سهام  از  درصد  پنج 
دارند  سعی  نيز  سعودی ها  می رسد  نظر  به  ترتيب  اين  به  است.  جهان  در  نفت 
سياست های جديدی را در پيش بگيرند. درنهايت روسيه و عربستان سعودی كه 
اقتصادشان بيشترين اعتياد را به نفت داشته، سعی كرده اند خود را از اتکا به نفت 
دور كنند. البته نکتۀ قابل تامل اين جاست كه مقامات هيچ يک از اين كشورها در 
مألعام اقرار نمی كنند كه تقاضا برای نفت در آينده كاهش پيدا خواهد كرد. آن ها 
حتی ادعا می كنند كه در آينده نفت تقاضای بيشتری خواهد داشت، درحالی كه 
توليد كمتر خواهد بود و درنتيجه قيمت نفت افزايش خواهد يافت. اما رفتارها و 
سياست های آن ها چيز ديگری را نشان می دهد. به نظر می رسد آن ها باور كرده اند 
كه آفتاب نفت در حال غروب كردن است و درنتيجه بايد برای نجات اقتصاد خود 

تنوع بخشی را در دستور كار خود قرار بدهند. 

حفاری، حفاری، حفاری!
اما پرسشی كه اكثر تحليل گران مطرح می كنند، اين است كه اكنون توليدكنندگان 
بزرگ نفت بايد چه كار كنند؟ تحليل گر اكونوميست يک راه كار پيش پای آن ها 
می گذارد: »حفاری، حفاری، حفاری!« درواقع حاال كه عمری برای مصرف نفت باقی 
نمانده، پس چرا آن را زير زمين نگه دارند؟ بايد تا جای ممکن نفت را توليد و روانۀ 
بازار كنند. هر كسی در هر جايی دستش به چاه های نفتی می رسد، بايد آن را پمپاژ 
كند و آن را به دالر تبديل كند. اما مشکل اين جاست كه دوباره ماجرا وارد يک سيکل 
معيوب می شود. يعنی حفاری بيشتر برابر با توليد بيشتر 
افزايش  و  افزايش عرضه  يعنی  بيشتر  توليد  نفت است، 
عرضه نيز برابر با كاهش قيمت نفت است. تاريخ نشان 
می دهد كه قيمت می تواند سقوطی نامنتظره داشته  باشد 
و كمتر كشوری است كه بتواند مانند عربستان سعودی 
تنها با صرف شش دالر برای هر بشکه، نفت توليد كند. 
هزينۀ توليد نفت در برخی از كشورها بسيار باالتر است 
و می تواند كار را به جايی برساند كه توليدكنندگان ديگر 
توليد را مقرون به صرفه ندانند و درنتيجه نفتی هم توليد 
آمريکا  و  چين  به  نيز  كشورها  همۀ  اميد  نکنند. چشم 

به عنوان بزرگ ترين مصرف كنندگان در جهان است. 

از خواب آشفتۀ نفت بيدار شويد
هرچه  است.  نزديک  نفت  دورۀ  پايان  كه  است  مسلم 
تعداد خودروهای برقی بيشتر می شود، نگرانی ها دربارۀ 
سرمايه گذاری های نفتی نيز بيشتر می شود. شايد زمان 
به  نفت  توليدكنندۀ  اصلی  كشورهای  كه  رسيده  آن 
فکر تنوع بخشی باشند، همان طور كه چرچيل گفته در 
دنيای انرژی هميشه بايد تنوع بخشی را در دستور كار 
قرار داد. می توان همين طور نفت توليد كرد، اما اقتصاد 
نياز به اصالحاتی دارد، و نخستين اصالح می تواند نجات 
از اعتياد به نفت باشد. دولت های نفتی بايد خودشان 
را از چنگال نفت بيرون بکشند و از خواب آشفتۀ نفت 

بيدار شوند. امروز عصر انرژی های نو است. 

هرچه تعداد خودروهای برقی 
بیشتر می شود، نگرانی ها دربارۀ 

سرمایه گذاری های نفتی نیز بیشتر 
می شود. شاید زمان آن رسیده که 
کشورهای اصلی تولیدکنندۀ نفت 

به فکر تنوع بخشی باشند
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نرگس فرجی

گپ

برخی از مشتريان شاكی از سازمان های بزرگ علت نارضايتی خود را 
ضعف مهارت های ارتباطی مديران و كارمندان  می دانند. به نظرتان 

اين موضوع ناشی از چه عواملی است؟
به  توجه  از  مهم تر  به مراتب  گاهی  ارتباطی  مهارت های  تسلط  عدم  به  توجه 
بيمارهای شخصی افراد است.آثار بيماری يک فرد عمدتا" به خود برمی گردد و 
عدم تسلط بر مهارت های ارتباطی به ضعف در عملکرد بيرونی افراد می انجامد. 
نمی كند،  وارد  آسيب جدی  ديگران  به  انسان  خود  از  غير  به  بيماری  نوعی  به 
به سازمان و  از فرد است و  فراتر  ارتباطی  بر مهارت های  اما آسيب عدم تسلط 
مشتريان آن نيز صدمه وارد می كند. توجه داشته باشيد كه اكثر افراد شاغل حال 
حاضر در سازمان های ايرانی متولدين دهه های 50 و 60 هستند؛ متولدينی كه 
در حين رشد به دليل شرايط اجتماعی و اقتصادی كشور چه بسا توجه چندانی به 
آموزش شيوۀ رفتاری آن ها نشده است. خانواده ها در آن دوران به دليل محدوديت 

وسايل ارتباطی توجه چندانی به مهارت های ارتباطی فرزندان خود نمی كردند. 
و  تخيالت  خلق  پی  در  بيشتر  دوران  آن  در  نيز  پرورش  و  آموزش  طرفی  از 
آرزوی دكتر و مهندس شدن در ذهن افراد بود. تخيالتی كه بعد از طی دوران 
تحصيل به افراد از طريق ورود به دانشگاه معرفی می شد. چنين روندی باعث 
شد كه بسياری از افراد در پی كسب حرفه آموزی نباشند و فقط و فقط به فکر 
كسب مدرک باشند. اين در حالی است كه امروزه برخی از افراد كه كاربلد و 
حرفه ای هم هستند،به داليلی به سازمان آسيب می رسانند چون چنين افرادی 
با كمبود  ايرانی  ارتباطی ندارند. بنابراين سازمان های  تسلطی بر مهارت های 

انسان سازمانی مواجه اند. انسان سازمانی موضوع مهمی  است كه برای تبيين 
زمان  است  سالی  دو  به  نزديک  ايرانی  سازمان های  در  آن  موشکافی  و 

صرف كرده ام. انسان سازمانی فردی ا ست كه به خوبی می داند چرا بايد 
همکارش را تحمل كند. چنين افرادی از افزايش درآمد سازمانشان 
بلندمدت  سود  كسب  برای  خود  كوتاه مدت  سود  از  و  می برند  لذت 

سازمانشان صرف نظر می كنند. اين افراد از نام سازمانشان به اندازۀ نام 
خودشان دفاع می كنند و به خوبی می دانند كه چگونه بايد با مديران بدقلق 

همکاری  كنند. انسان سازمانی حلقۀ مفقود سازمان های ايرانی است. 
آيا مهارت های ارتباطی توسط مديران بايد ذاتی باشد، يا 

اين كه می توانند از طريق آموزش آن ها را فرا 
بگيرند؟

افراد مهارت های ارتباطی را هم به صورت ذاتی و هم به صورت اكتسابی می توانند 
است.  بيشتر  به مراتب  مهارت ها  اين  اكتسابی  فراگيری  امکان  البته  بگيرند.  فرا 
ميان  هوش  دو  دارای  افراد  گاردنر،  هوارد  هفت گانۀ  هوش های  تعريف  براساس 

فردی و درون فردی هستند. گاهی به تركيب اين دو هوش، هوش هيجانی 
گفته می شود. ميزان هوش ميان فردی قدرت برقراری ارتباط افراد 

قدرت  ميزان  فردی  و هوش درون  نشان می دهد  را در جمع 
فرد در ارتباط با خودش را نشان می دهد. مطمئنا افرادی 

مهم  دغدغه ای  به  تبديل  سازمان ها  در  ارتباطی  مهارت های  فراگيری 
شده است؛ دغدغه ای که مديران برای حل آن در پی برگزاری دوره های 
با سازمان ها  اين باره مشاوران بسياری  و در  آموزشی مختلفی هستند 
در ارتباط اند. هومن رهبری، تحليل گر و مدرس رفتار سازمانی، ازجمله 

کسانی ا ست که مدت ها در زمينۀ آموزش مهارت های ارتباطی فعاليت 
گفت وگو  به  ايشان  با  دارد.  بسياری  اطالعات  زمينه  اين  در  و  کرده 
قرار  تحليل  مورد  را  ارتباطی  مهارت های  مختلف  ابعاد  تا  نشسته  ايم 

دهيم. 

گفت وگو با هومن رهبری، تحليل گر و مدرس رفتار سازمانی

تاثير مهارت های ارتباطی 
در موفقيت سازمان ها 
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كه ميزان هوش ميان فردی و درون فردی شان باالتر باشد، راحت تر می توانند به 
مهارت های ارتباطی دست بيابند. اما باز اين افراد از فراگيری اكتسابی مهارت های 
گفت  نمی توان  نيز  طرفی  از  شوند.  ديده  آموزش  بايد  و  نيستند  مبرا  ارتباطی 
توانايی  پايين تری هستند،  فردی  درونی  و  فردی  ميان  دارای هوش  كه  افرادی 

كمی در فراگيری مهارت های ارتباطی دارند. 
نوع  و  سازمان ها  عملكرد  نوع  به  بستگی  مهارتی  شيوه های  آيا 

مشتريان آن ها دارد؟
تمامی مهارت های ارتباطی كه افراد بايد در سازمان ها فرا بگيرند، يکسان است. 
اما امکان دارد كاربرد مهارت های فراگرفته شده در سازمان ها و پست های مختلف 
بسته ای  مانند  ارتباطی  مهارت های  كه  باشيد  داشته  نظر  در  باشد.  متفاوت 
برنامه نويسی  دارد.  داستان های مختلفی وجود  و  آن موضوعات  در  می مانند كه 
ارتباط، متقاعدسازی، ايجاد ارتباط، كنترل افراد خشمگين، ماندگارسازی ارتباط، 
پايان ارتباط و... موضوعاتی هستند كه در بستۀ مهارت های ارتباطی جا می گيرند. 
هر فردی در سازمان، امکان دارد براساس پست خود برخی از اين مهارت ها را 
افراد خشمگين برای كسانی كه  بيشتر استفاده كند. برای مثال مهارت كنترل 

در بخش خدمات پيش از فروش سازمان فعاليت می كنند، كاربرد بيشتری دارد. 
اما دقت داشته باشيد، به دليل ارتباط افراد در سازمان با هم، همۀ مهارت ها بايد 
توسط تمامی كاركنان فراگرفته شوند، تا در صورت نياز بتوان آن ها را با يکديگر 

جايگزين كرد. 
آيا تمامی مديران، حتی آن هايی كه با مشتريان مستقيم در ارتباط 

نيستند، نيز بايد مهارت های ارتباطی را فرابگيرند؟
فراگيری مهارت های ارتباطی توسط تعداد محدودی از مديران كافی نيست. چون 
مطمئنا چنين سازمانی براساس جلب مشتريان برنامه ريزی شده و فقط ارتباط با 
آن ها ارزشمند است. تا زمانی كه ارتباطات درون سازمانی شركت ها درست نباشد، 
كاركنان قادر به برقراری ارتباط سازنده با بيرون سازمان نيستند. در اين راستا، 
ارتباط صحيح مديران با كاركنان تاثير مستقيمی بر ارتباط كاركنان با مشتريان 
تفاوتی  نبايد  بنابراين  می مانند.  داخلی  مشتريان  مانند  كاركنان  داشت.  خواهد 

ميان ارتباط با مشتريان داخلی و خارجی وجود داشته باشد. 
برای  بايد  مديران  اندو  كدام  ارتباطی  مهارت های  فراگيری  اصول 

فراگيری آن چه روندی را طی كنند؟
جامع  آموزش های  شده  باعث  ارتباطی  مهارت های  روند  ناقص  اجرای  امروزه 
سازمان های ايرانی به بهره وری الزم نرسد. دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی 
چه  با  و  مدرسی  چه  با  آموزشی  كارگاه  اين كه  از  فارغ  ايرانی  سازمان های  در 
دوره ها  اين  از  دربسياری  نيست. چون  ثمر  مثمر  اغلب  می شود،  اجرا  محتوايی 
فرايند يادگيری و آموزش رعايت نمی شود. فرايندی كه چندين مرحله دارد و بايد 
به آن دقت بسياری شود. افراد حاضر در چنين دوره هايی بايد آمادگی الزم را 
داشته باشند و بپذيرند كه در حوزۀ مهارت های ارتباطی ناتوان هستند. تا 
زمانی كه فرد احساس نياز نکند، تالش سازمان برای فراگيری آن بی نتيجه 
خواهد بود. هم چنين بايد نوع نگاه فرد به مهارت های ارتباطی با نوع نگاه 
آموزش ها  بايد  طرفی  از  باشد.  يکسان  ارتباطی  مهارت های  به  سازمان 
جامع باشد و نبايد كاركنان را در يک مهارت ارتقا داد. مطمئنا آموزش 
مهارت های گزينش شده به كاركنان بی نتيجه خواهد بود. مهم تر از اين 
موارد نهادينه شدن مهارت ها در ذهن كاركنان است. نهادينه شدن باعث 
می شود كه افراد مهارت ها را به مرحلۀ عملياتی برسانند. اين موضوع نيز 
دارد  امکان  گاهی  كه  باشيد  داشته  نظر  در  البته  دارد.  خاصی  روش های 
سازمانی تمامی مسيرها را طبق اصول پيش رود، اما نتيجه نگيرد. به هرحال 
با  انسانی  قرار می گيرد و در علوم  انسانی  ارتباطی در حوزۀ علوم  مهارت های 

انسان سروكار داريم؛ انسانی كه غيرقابل پيش بينی است. 
در سازمان های بزرگ، به خصوص شركت های سرمايه گذاری آموزش 

چنين مهارت هايی بايد چه روندی را طی كند؟
آموزش مهارت های ارتباطی ربطی به بزرگی و كوچکی سازمان ندارد، 
اما در سازمان های بزرگ به دليل تعداد كاركنان و عدم ريسک پذيری، 
در  شوند.  داده  آموزش  بيشتری  ريزبينی  و  دقت  با  بايد  مهارت ها 
چنين سازمان هايی زمان شروع آموزش ها نيز سريع تر اتفاق می افتد 
و قبل از استخدام افراد بايد آموزش ببينند. بنابراين بايد به مرحلۀ 
استخدام در سازمان ها توجه بيشتری شود و پروسه قبل از استخدام 
را كاركنان طی كنند. در اين پروسه بررسی می شود كه آيا فرد مورد 
نظر آموزش پذير خواهد بود يا خير. سازمان ها در صورت طی چنين 
مسيرهايی مطمئنا به نتيجۀ 

دل خواه خواهند رسيد. 
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تعريف  پررونق  کسب وکاری  به عنوان  ساخت وساز  ايران  در  ديرباز  از 
شده است؛ کسب وکاری که اگرچه در بازه های زمانی مختلف دچار رکود 
اين صنعت کسب وکار سودآوری  فعاالن  برای  اما هم چنان  شديد شده، 
به شمار می رود. جذابيت قابل توجه بازار مسکن برای صاحبان سرمايه 
باعث شده تا اين بازار در دوره های زمانی مختلف مورد توجه ويژه ای قرار 
گيرد و با رقابت شديدی همراه شود و کسب وکارهای سنتی که در گذشته 
به ساخت وساز در اين صنعت مشغول به کار بودند، ديگر نتوانند پاسخ 
مشکالت  با  رو  همين  از  و  دهند  امروزی  مشتريان  نيازهای  به  مناسبی 
اداری  ساختمان های  خريد،  مراکز  در  موضوع  اين  شوند.  مواجه  جدی 
اين معنا که در صورت عدم توجه به  به  پيدا می کند؛  و... نمود بيشتری 
امروزی  مشتريان  ساختمان ها،  اين  ساخت وساِز  در  مشتريان  نيازهای 
مواجه  و...  تجاری  خريد،  مراکز  اين  به  نسبت  استقبال  و  توجه  عدم  با 
می شوند. از طرفی در همين بازار تحت سلطۀ رکود سنگين، در گوشه و 
کنار کالن شهرها بوده اند فعاالنی که به ساخت وساز در صنعت ساختمان 
همچون گذشته مشغول بوده اند و توانسته اند سهم بازار خود را حفظ کنند. 
به کارگيری  فعاالن صنعت ساختمان،  اين  موفقيت  کليد  نظر می رسد  به 

استراتژی های بازاريابی در حوزۀ توليد، فروش و... است. به عنوان نمونه 
در  حاضر  حال  روندهای  به  توجه  و  امروزی  مشتريان  نيازهای  شناخت 
اين صنعت، منجر به اين موضوع شده که بسياری از فعاالن اين صنعت 
يا  پايين  متراژ  با  ساختمانی  واحدهای  ساخت  به  گذشته  سال  چند  در 
اين  آورند.  روی  شهری  مناطق  از  برخی  در  لوکس  مسکونی  واحد های 
موضوع سبب شده بود اين فعاالن بتوانند سهم بازار خود را در بازاری که 
تحت الشعاع رکود سنگينی قرار گرفته است، همچون گذشته حفظ کنند. 
استراتژی های  بايد چه  اين که شرکت های مشغول در صنعت ساختمان 
متفاوت  در وضعيت های  بتوانند  اين طريق  از  تا  کنند  اتخاذ  را  بازاريابی 
بازار خود را حفظ و حتی افزايش دهند، بهانه ای شد تا  اقتصادی سهم 
در اين مطلب نگاهی به برخی از استراتژی ها و تاکتيک های مورد نياز در 

صنعت ساختمان داشته باشيم.

آمارها چه می گويند؟
اگرچه بسياری از كارشناسان صنعت ساختمان بر اين باورند كه اين صنعت طی 
چند سال اخير با ركود سنگينی مواجه شده است، اما تحقيقات انجام شده از سوی 

امیر كاكايی
MBA كارشناس ارشد

بازاریابی

نگاهی به برخی ازاستراتژی ها و روندهای بازاريابی در صنعت ساختمان

تدوین برنامه کسب وکار؛ 
گام اول در صنعت ساختمان
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تغييرات  نشان می دهد كه  تهران  آمار در شهر  سازمان 
قيمت بازار مسکن در انتهای سال 1396 نسبت به سال 
1395با افزايش 24 درصدی مواجه شده و حجم معامالت 
نيز در همين بازه زمانی با نرخ رشد 12 درصدی مواجه 
شده است. اين آمارها نشان می دهد كه بازار مسکن از 
فاز ركود درحال گذار به فاز رونق است. در اين ميان بر 
در  مسکن  بازار  بازدهی  مركزی،  بانک  اطالعات  اساس 
بازار سکه،  از  كمتر  اما  پول  بازار  از  بيشتر  سال 1396 
ارز و سهام بوده است كه اين موضوع نيز نشان می دهد 
اين صنعت در حال بازيابی جايگاه خود به لحاظ ميزان 
از  استخراج شده  آمارهای  طبق  طرفی  از  است.  بازدهی 
ساختمان  نهاده های  قيمت  حوزۀ  در  كه  آمار  سازمان 

با 70  به سال 1394 است، گروه فوالد و آهن  مسکونی در سال 1396 نسبت 
درصد، گروه شيرآالت بهداشتی با 28 درصد، گروه سيمان بتن شن ماسه با 23 

درصد و گروه تاسيسات مکانيکی و برقی با 20 درصد رشد همراه بوده است.

تدوين برنامه جامع كسب وكار
اولين گام قبل از هر اقدامی در صنعت ساختمان، طراحی برنامۀ جامع كسب وكار 
در هر پروژۀ ساختمانی است. به عبارت ديگر، فعاالن اين صنعت در صورتی كه 
می خواهند كسب وكار خود را مدرن و به سودآوری مناسبی دست پيدا كنند، بايد 
دست  جهت  باشند.  داشته  خود  روی  پيش  فعاليت های  از  مناسبی  برنامه ريزی 
برنامه كسب وكار  يا   Business Plan كه  است  نياز  برنامه ريزی  اين  به  يافتن 
بازار به صورت كمی  بايد تحقيقات  ابتدا  برنامه،  اين  تدوين كنند. جهت تدوين 
و كيفی در اين صنعت انجام شود. به عنوان نمونه در حال حاضر روند جمعيتی 
و  خدمات  به  نياز  مشتريان  از  گروه هايی  چه  و  است  صورت  چه  به  كشور  در 
پيش تر مطرح شد، طی چند سال  دارند. همان طور كه  محصوالت شركت شما 
شهری  مناطق  از  برخی  در  لوكس  يا  پايين  متراژ  با  واحد هايی  ساخت  گذشته 
شده  ساختمان  صنعت  فعاالن  از  برخی  بازار  سهم  حفظ  به  منجر  كالن شهرها 
است. پس از انجام تحقيقات انجام شده در اين حوزه، بايد بخشی از بازار كه برای 
كسب وكار شما دارای جذابيت بااليی است، انتخاب شود و به تحليل و شناسايی 
اين  انجام  از  پس  بپردازيد.  بازار  از  بخش  اين  برای  آن ها  استراتژی های  و  رقبا 
بازاريابی  آميخته  يا   4P اساس  بر  بازاريابی  برنامۀ  تدوين  به  نياز  حال  اقدامات، 
است؛ به اين معنا كه قرار است چه محصولی )ساختمان مسکونی، تجاری، مركز 
خريد و...(، در چه مکان جغرافيايی از شهر، با چه استراتژی قيمت گذاری و با چه 
فعاليت های ترويجی به مشتريان عرضه شود. به عنوان نمونه در صورتی كه قرار 
نياز  ابتدا  از مناطق غربی شهر تهران ساخته شود،  است مركز خريدی در يکی 
است كه تحليل از مراكز خريد موجود در غرب تهران انجام شود. به طور مثال در 
غرب تهران مراكز خريدی مانند كوروش، تيراژه، بوستان، ميالد نور،  هايپراستار 
و... وجود دارد كه هر يک از اين مراكز خريد مشتريان خاص خود را دارند. اين 
افزودۀ  ارزش  بايد  تهران  غرب  در  جديد  خريد  مركز  كه  می دهد  نشان  تحليل 
بيشتری را نسبت به اين مراكز خريد برای مشتريان داشته باشد تا از اين طريق 
بتوان با جذب مشتريان و به اصطالح پاخور مواجه شود. به صورت كلی داشتن 
برنامۀ جامع كسب وكار می تواند بخشی از هزينه های اضافه و ضررهای پيش روی 

فعاالن صنعت ساختمان را كاهش دهد و پيش بينی كند.

تمركز بر استراتژی های برندينگ در ساختمان
امروزه مخاطبان تمايل دارند در خانه ای زندگی كنند يا دفتر كارشان در ساختمانی 

باشد كه برند باشد، يا سازندگان آن برند باشند. اين 
موضوع باعث شده فعاالن صنعت ساختمان نيز بيش 
از گذشته به فعاليت های ارتباطاتی برند با مخاطبان 
بيرونی توجه ويژه ای داشته باشند. برندينگ می تواند 
در نام، سازنده، مهندسين معمار و سازه، پيمان كاران 
در  برندينگ  استراتژی  در  باشد.  ساختمان  تجهيز 
بسيار  برند  از  مشتريان  احساس  ساختمان  صنعت 
از  برند متشکل  اين احساس  دارای اهميت است كه 
تجربه منحصربه فردی است كه فعاالن اين حوزه با ارائۀ 
وعده های برند به مشتريان برای آن ها خلق می كنند. 
اين  اين اساس توصيه می شود كه كسب وكارهای  بر 
و  مطالعات  اساس  بر  را  خود  برند  هويت  صنعت، 
تحقيقات الزم در اين حوزه تدوين كنند و بر اساس هويت تدوين شده، وعدۀ برند 
برند، می توانند  به وعدۀ  با عمل كردن  را مطرح كنند. سپس  به مشتريان  خود 
تجربۀ مناسبی را برای مشتريان ايجاد كنند و گامی استراتژيک در حوزۀ برندينگ 
بردارند. از طريق انتقال تجربۀ منحصربه فرد مشتريان به صورت تبليغات دهان به 
دهان به دوستان و اطرافيان خودشان، برندهای مشغول در حوزۀ صنعت ساختمان 
می توانند به Brand Awareness يا آگاهی از برند مناسبی دست پيدا كنند. 
ذكر اين نکته نيز خالی از لطف نيست كه جهت دست يافتن به برندی معتبر در 
اين حوزه، نياز به مشاوران حوزۀ برندينگ كه در صنعت ساختمان به فعاليت های 

ارتباطاتی برند پرداخته اند، احساس می شود.

افزايش بهره وری در پروژه های ساختمانی
با افزايش رقابت در صنعت ساختمان نياز به كاهش هزينه ها از طريق بهره وری 
بيش از پيش احساس می شود. اين موضوع باعث شده بود تا در سال 2017 بر 
اساس تحقيقات فوربس، استفاده از سازه های پيش ساخته جهت كاهش هزينه های 
ساخت وساز مورد توجه بسياری از فعاالن صنعت ساختمان قرار گيرد. بر اساس 
همين مطالعات انتظار می رود در سال 2018 نيز اين سازه های پيش ساخته بيش 
از گذشته مورد توجه فعاالن اين صنعت قرار گيرد. البته ذكر اين نکته بسيار دارای 
اهميت است كه استفاده از سازه های پيش ساخته نبايد به معنای كاهش كيفيت 

ساخت تعريف شود.

افزايش ايمنی در صنعت ساختمان 
بر اساس مطالعات و تحقيقات Insulation، يکی از روندهای دارای اهميت در 
سال 2018 در صنعت ساختمان توجه بيشتر به مسائل ايمنی در حين كار در 
پروژه های مورد نياز در اين صنعت است. جهت بهبود اين وضعيت، شركت های 
معتبر بين المللی از فناوری های نوين و رويه های ايمنی مناسبی جهت به حداقل 

رساندن ريسک های محيط كار استفاده می كنند.
به  برندها،  جديد  نسل  امروزه  كه  است  مهم  بسيار  نکته  اين  ذكر  پايان  در 
دارند؛  زيستی  به مسائل محيط  ويژه ای  توجه  كسب وكارهايی گفته می شود كه 
اين معنا كه آن ها گامی استراتژيک در راستای حفظ محيط زيست بردارند.  به 
اين گونه برندها برای مخاطبان امروزی از اعتبار و جايگاه ذهنی بيشتری برخوردار 
هستند. در صنعت ساختمان نيز قطعا برندهای تجاری كه برنامۀ عملياتی مناسبی 
ذهنی  سهم  و  جايگاه  از  مخاطبان  ذهن  در  دارند،  زيست  محيط  حفظ  جهت 
اين  فعاالن  توصيه می شود در سال جاری  به همين دليل  برخوردارند.  بيشتری 
صنعت بيش از گذشته به مسئوليت اجتماعی خود نسبت به جامعه توجه داشته 

باشند.

با افزایش رقابت در صنعت 
ساختمان نیاز به کاهش هزینه ها 
از طریق بهره وری بیش از پیش 

احساس می شود. این موضوع 
باعث شده بود تا در سال 2017 

بر اساس تحقیقات فوربس، 
استفاده از سازه های پیش ساخته 

جهت کاهش هزینه های 
ساخت وساز مورد توجه بسیاری 
از فعاالن صنعت ساختمان قرار 

گیرد
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آبتین ايزدی 
 MBA كارشناس ارشد

مدیریت

توصيه هايی برای بهبود مديريت پروژه در 
هلدينگ های تجاری

روش های نوین 
در مدیریت 
پروژه های تجاری
راه اندازی پروژه های جديد با خود تغييرات ملموسی را در سازمان های 
يا  مقاومت  قطعا  نيز  تغيير  ايجاد  برابر  در  می آورد.  همراه  به  تجاری 
ايستادگی های مختلف، چه از لحاظ فردی و چه سازمانی، رخ می دهد. 
اين مقاومت در برخی از مواقع می تواند به عنوان يکی از عوامل ايجاد 
اين  به  رود؛  شمار  به  تجاری  سازمان های  در  نظر  اختالف  و  تعارض 
دليل که در بسياری از سازمان های تجاری، عدم پيشرفت و به اتمام 
پيش  چالش های  از  يکی  به عنوان  سازمانی  جديد  پروژه های  رسيدن 

روی بسياری از مديران و حتی کارشناسان شناخته می شود.
تعيين شده  پيش  از  زمانی  بازه  در  يا  پروژه ها  از  برخی  کلی  به صورت 
که  می شوند  زمان  مشمول  آن قدر  يا  نمی رسند،  اتمام  به  و  نتيجه  به 
را  پروژه  اين  اجرای  قيد  و سازمان  می شود  آن ها  فراموشی  به  منجر 
ايرانی  سازمان های  از  بسياری  در  موضوع  اين  ترتيب  هر  به  می زند. 
مشاهده می شود. اگرچه طی دهه های گذشته روش های مديريت پروژه 
توانسته است برخی از اين چالش ها را رفع و رجوع کند، اما بااين حال 
جديد  پروژه های  مديريت  جهت  نوين  روش های  از  استفاده  به  نياز 
سازمان وجود دارد، تا از اين طريق بتوان به خوبی پروژه های جديدرا 
اهميت  دارای  بسيار  نکته  اين  ذکر  کرد.  سازمان دهی  و  برنامه ريزی 
است که سرعت تغييرات محيطی و داخلی سازمان های تجاری در حال 
مسئله های جديد،  با  مواجهۀ درست  و جهت  است  زياد  بسيار  حاضر 
سازمان های تجاری بايد دائما در تالش باشند که روش های نوينی را 
جهت پيشبرد فعاليت های جاری خود اتخاذ کنند. اين موضوع بهانه ای 
شد تا در اين مطلب به برخی از روندهای دارای اهميت و مورد توجه در 

مديريت پروژه بپردازيم.

داليل شكست پروژه در سازمان های تجاری
بر اساس مطالعات و تحقيقات گروه TPG در حوزۀ مديريت پروژه، در سال 

2018 عمدتا پروژه ها به دو دليل پيچيدگی پروژه و فشار زمان به دليل كمبود 
منابع شکست می خورند. اين دو دليل برای سازمان های تجاری ناشی از عدم 
مديران  پروژه،  اجرای  است كه در حين  پروژه  اجرای  از  قبل  تحليل درست 
به همين دليل توصيه می شود قبل  با چالش های جدی مواجه می سازند.  را 
پروژه، سرمايه گذاری مناسبی جهت شناخت مسئله و چگونگی  راه اندازی  از 
حل آن انجام شود، تا از اين طريق بتوان ريسک های پيش بينی شدۀ آن را به 

حداقل رساند.

رويكرد نوين در برنامه ريزی پروژه
و  می شود  انجام  برنامه ريزی  تجاری،  سازمان های  جديد  پروژه های  اكثر  در 
نظر  دقت  با  بايد  كه  واقف هستند  موضوع  اين  به  نيز  ارشد سازمان  مديران 
بيشتر به برنامه ريزی پروژه ها، كنترل داشته باشند، اما بااين حال بسياری از اين 
پروژه ها در حين اجرا با مشکالت و چالش های مختلف مواجه می شوند كه منجر 
به شکست پروژه خواهند شد. در حال حاضر رويکردهای نوين در برنامه ريزی 
پروژه، برنامه ريزی انعطاف پذير و در نظر گرفتن برنامه ريزی كوتاه مدت است؛ 
ريسک های  با  مواجهه  پتانسيل  بايد  انجام شده  برنامه ريزی  كه  معنا  اين  به 
پيش بينی نشده را داشته باشد و  طوری برنامه ريزی شده باشد كه در مواجهه با 
اين چالش ها بتواند با كمترين هزينه فعاليت های خود را پيش ببرد. از طرفی 
توجه به برنامه ريزی كوتاه مدت به صورت سه ماهه، ماهانه، هفتگی و روزانه 
اين  می تواند در راستای كاهش فشار زمانی پروژه مثمر ثمر واقع شود. ذكر 
نکته نيز بسيار دارای اهميت است كه در برخی از سازمان ها ديده می شود كه 
مديران آن سازمان عالقه ای به تدوين برنامه ريزی در پروژه های داخل سازمانی 
ندارند و در صورت پيشنهاد برنامه ريزی در پروژه، به نوعی مقاومت می كنند و 
در برابر اين موضوع جبهه می گيرند. به همين دليل توصيه می شود كه در ابتدا 
اين مديران را از مزايای برنامه ريزی مطلع كنيد و سپس با مشاركت دادن اين 
مديران در فرايند برنامه ريزی، به نوعی در راستای اجرای درست اين برنامه در 
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اين مديران تعهد ايجاد كنيد.

مديريت منابع انسانی استراتژيک
TPG در حوزۀ مديريت پروژه، در دسترس بودن تعداد  بر اساس مطالعات 
 2018 سال  در  پروژه  برنامه ريزی  در  عامل  مهم ترين  پروژه،  كاركنان  كافی 
مديران  از  بسياری  توجه  مورد  نيز   2017 سال  در  روند  اين  اگرچه  است. 
پروژه قرار گرفته بود، اما در سال جاری به نظر می رسد حفظ كاركنان پروژه 
پيشبرد  جهت  تجاری  سازمان های  و  است  شده  برخوردار  بااليی  اهميت  از 
پروژه های جديد و در حال اجرای خود نياز شديدی به پرسنل واجد شرايط 
كه  كاركنانی  از  بسياری  كه  می گيرد  نشئت  آن جايی  از  چالش  اين  دارند. 
كار  ترک  به  مجبور  پروژه  اتمام  از  پس  می كنند،  كار  مختلف  پروژه های  در 
اين موضوع باعث  باشند.  بايد به دنبال شغل جديدی برای خود  می شوند و 
شده تا بسياری از كاركنانی كه در پروژه های سازمانی دخيل هستند، احساس 
امنيت شغلی نکنند و با دريافت پيشنهاد كاری بهتر، بدون هيچ مالحظه ای 

سازمان را ترک كنند.
اگرچه برخی از مشاوران حوزۀ وفاداری بر اين باورند كه سازمان های تجاری 
سازمان  در  آن ها  نگه داری  و  حفظ  جهت  پروژه محور  كارمندان  روی  نبايد 
سرمايه گذاری كنند، اما به نظر می رسد در حال حاضر در پروژه های سازمانی 
كه ترک كاركنان به طور مستقيم بر روی پروژه تاثير می گذارد، برنامۀ وفاداری 
قرار  تجاری  سازمان های  فعاليت های  اولويت  در  بايد  سازمانی  سرمايه های 
گيرد تا از اين طريق بتوان نرخ رفت وآمد كاركنان كليدی پروژه را به حداقل 
رساند. در برخی از سازمان ها نيز بايد با اولويت بندی پروژه های سازمانی، اقدام 
اتکا  با  بتوان  طريق  اين  از  تا  كرد،  سازمان  در  دائمی  نيروهای  استخدام  به 
به اين كاركنان، پروژه های مختلف را پشت سر هم برنامه ريزی و اجرا كرد. 

تصميم گيری در خصوص اتخاذ استراتژی جهت بهبود اين موضوع بستگی به 
شرايط و نوع كسب وكار هر سازمانی دارد.

تمركز بر ارائۀ ارزش تجاری
معموال در بيشتر پروژه ها، تمركز اصلی مديران روی زمان تحويل پروژه است. 
اين موضوع تااندازه ای مهم و تاثيرگذار تلقی می شود كه در بسياری از مواقع ارائۀ 
ارزش تجاری در پروژه به اولويت های بعدی تبديل می شود. اين در حالی است 
ارائۀ پروژه در بازه زمانی تعيين شده بايد با استفاده از برنامه ريزی مناسب  كه 
البته  ارائۀ ارزش تجاری باشد.  حل وفصل شود و تمركز و اولويت اصلی پروژه، 
ذكر اين نکته بسيار دارای اهميت است كه تعيين زمان اجرای پروژه واقعا يکی 
از پيچيده ترين مشکالت و چالش های پيش روی هر برنامه ريز پروژه ای است، اما 
در حال حاضر با توسعۀ فناوری های نوين نرم افزاری، استفاده از اين ابزارهای نوين 

می تواند در جهت محاسبۀ زمان دقيق اجرای پروژه مثمر ثمر واقع شود.

استفاده از تيم های دوركاری
بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط مدرسۀ كسب وكار لندن روی 600 مدير 
اجرايی و كارآفرين، 34 درصد از اين مديران تمايل دارند تا سال 2020 بيش 
از 50 درصد از كارمندان خود را به صورت دوركاری به كار گيرند و 25 درصد 
نيز تمايل دارند كه حداقل 75 درصد از كارمندانشان به صورت غيرحضوری 
باشند. اين نظرسنجی نشان می دهد طی چند سال آينده سازمان های نوين 
از نيروی های دوركاری دارند. اين  تجاری بيش از گذشته تمايل به استفاده 
موضوع می تواند در پروژه های سازمان نيز مورد استفاده قرار گيرد؛ به اين معنا 
كه با استفاده از افراد يا تيم های كاری، بخشی از فعاليت های هر پروژه به اين 
نياز در پروژه ها را  از اين طريق بتوان فعاليت های مورد  تا  افراد محول شود 
به خوبی انجام داد. ذكر اين نکته بسيار دارای اهميت است كه استفاده از افراد 
يا تيم های دوركاری بايد تحت كنترل شديد سازمان باشد تا بتوان با بازدهی 

مناسب فعاليت های مورد نياز در پروژه را پيش برد.

آيندۀ مديريت پروژه
نحوۀ  در  تغيير  به  نياز  محيطی،  تغييرات  سرعت  افزايش  با  حاضر  حال  در 
اين زمينه  به همين دليل مطالعات در  نيز احساس می شود.  مديريت پروژه 
نشان می دهد كه طی سال های آينده از راه حل های مبتنی بر Cloud يا ابر 
برای مديريت پروژه بيشتر از حال حاضر استفاده می شود. درحقيقت از طريق 
و  با همکاری  از جهان  نقطه ای  تيم های كاری می توانند در هر  اين رويکرد، 
را  مختلف  پروژه های  در  نياز  مورد  فعاليت های  زمان،  هر  در  اشتراک گذاری 
از  پروژه  مديريت  در  مختلف  نرم افزارهای  از  استفاده  طرفی  از  دهند.  انجام 
طريق گوشی های هوشمند نيز بسيار رايج شده است و طی سال های آينده 
جهت برنامه ريزی و سازمان دهی پروژه بيشتر از حال حاضر از بستر گوشی های 

هوشمند استفاده خواهد شد.
می توانند  تجاری  سازمان های  كه  است  مهم  بسيار  نکته  اين  ذكر  پايان  در 
هرگونه تغييرات در داخل يا خارج سازمان را به صورت پروژه ای مجزا كه هدف 
خاصی از تغييرات سازمان را دنبال می كند، در نظر بگيرند و برای هر يک از 
اين تغييرات مدير پروژه ای در نظر بگيرند تا از اين طريق مسئول برنامه ريزی، 
اجرا و كنترل پروژه مشخص شود. تشکيل كميته ای متشکل از مديران ارشد 
نيز  پروژه  اجرای  چگونگی  دربارۀ  نظر  اعالم  جهت  صاحب نظران  و  سازمان 

می تواند در تحقق پروژه های سازمانی بسيار مثمر ثمر واقع شود.
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ملیحه شاهرخی جاويد

رویداد

جان  و  داشتند  لب  بر  مهدی  يا  رمِز  زمان  امام  منتظران  كه  بود  زمانی 
می دادند.

واكنون اين همه انتظار و اين همه منتظرباچشمداشت های گوناگون!
امام زمانم، پدر مهربانی ها، گلبرگ های شقايق خود را به دست بادها سپرده اند 

و داغ بر سينه كوفته اند و انتظار را معنا كرده اند.
داغ انتظار، محال است آرام بگيرد، محال است با مال و جاه آرام بگيرد. اين 

همه منتظر با پول و مقام چه آسان انتظار می كشند؟
امام زمانم، در اين كابوس دست وپا می زنيم و نمی دانيم و نمی خواهيم بدانيم 

كه دنيايی از جنس بيداری وجود دارد.
انتظار، حبس نفس در سينه است. 

انتظار با آرامش بيگانه است.
وقتی منتظری، فقط يک چيز می خواهی، فقط يک چيز، نمی توانی 
را  طفلش  كه  مادری  چونان  باشی،  داشته  ديگری  خواسته 

می جويد، سرگشته و افسون شده.
امام پاكی ها، مولود ثانی كعبه، كی می آيی؟

تيغ  كه  می كنيم  دعا  سالمتی ات  برای  آسمان  به  دست 
تزويررياكاران از تيغی كه بر فرق علی فرود آمد، تيزتر است.
برخی به ظاهرمنتظرند تا بيايی، اما دوست ندارند كه بيايی. 

دوست دارند منتظر بمانند، تا نانشان از روغن در نيايد، تا دكان 
تاراج هايشان تخته نشود.

دردمندان برای التيام تو را می خواهند و مقروضان برای ادای قرضشان. 
كرده اند،  شيشه  در  كه  خون هايی  نريختن  برای  دنياپرست  پليدان  اما 
الفرج شان سقف ها می شکافد، حتی منتظر جواب  لوليک  الهم كن  صدای 
فرج  دعای  مجلس  وگاهی  نيستند  هم  الحسن  ابن  حجه  يا  عليک  السالم 
نور خوشحال  آمدن  از  اين خفاش صفتان، چگونه می توانند  پا می كنند.  بر 

شوند؟
بيچاره خفاش ها، به خاطر خلق وخوی غريزی شان به تاريکی ها پناه می برند، اما 

اين قماش، بی پناهان را به تاريکی ها می برند، مبادا نور را ببينند و بفهمند كه 
روشنايی چه طعمی دارد. خفاش ها در غارهايشان تاريک و تنها به كسی كار 
ندارند، اما اين دراكوالهای به ظاهرمنتظر، مردم را به غارها دعوت می كنند و 
بعد در تاريکی ها برای آمدن روشنايی دست به دعا می شوند و غارت می كنند 

بی خبران جاهل را...
مردم را از عدالت مطلق می ترسانند و نوای انتظار َسر می دهند و با رويای فرج 

دل خوششان می كنند و پيش روی فساد را از عاليم ظهور اعالم می كنند!
راه را می شناسند و در بی راهه ها با تّضرع، طلب گشايش می كنند. می دانند 
پينه  پينه  بيايد، تقاص قطره قطره اشک های ستم ديدگان و  امام زمان  اگر 
دست های نيازمندان را می گيرد. می دانند اگر بيايد، بی شک تاوان گونی های 
غيبت  به  سخت  اين ها  می گيرد،  را  كودكان  و  پيرمردها  پشت  سنگين 

محتاج اند.
امام زمانم، فجر را عاشقانه از خدايم طلب می كنم و الهم كن الوليک الفرجی 
می گويم از جنس باور، دور از خواست و نياز دنيا، دور از هرآن چه دنياپرستان، 

نشانه ظهورش می دانند.
مهدی جان، مولود و موعود ما، ميالدت مبارک.

عهد كرده ام به جای چراغانی كوچه مان، روشنی چراغ چند خانه را نذر قدومت 
كنم. امام زمانم به اندازۀ سرخی گل ها دوستت دارم. به لطافت باران عاشقت 
هستم، تو را نديده ام، اما می دانم اين نشانه های تباهی و فساد و سکوت در 

برابر ظلم ظالمان، نبايد و نمی تواند عالمت و نشان پسر فاطمه باشد و ذريّۀ 
حسينی كه آوازۀ حماسه اش، انس و جن را به حيرت می آورد.

نيمۀ شعبان يعنی ظهور گشايشی از جنس نور و تا خود را از زندان 
خود آزاد نکنيم، ظهوری اتفاق نخواهد افتاد، ظهوِر آگاهی و ظهوِر به 

من چه نگفتن هاست كه فرج را نزديک می كند...
منجی خواهد آمد، اگر صدايش بزنيم، همان لحظه هم جواب خواهد داد، اگر 
صدايش بزنی و بگويی مهدی جان امروز در برابر ظلمی ايستادم، امروز حق 

مظلومی را ستاندم. همان وقت لبيکش را خواهی شنيد.

انتظار؛ حبس نفس در سينه است...
نيمه شعبان، ميالد امام زمان )عج( مبارک باد

خانواده و  مجله فرهنگ 
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به اين دليل كريكت بازی كنيد
آژانس استارک در هند – كشوری 
كه كريکت در آن يکی از بازی های 
طراحی  با   – است  محبوب 
موسسۀ  برای  جذاب  پوستری 
Rotary  از عالقه مندان خواسته 
كه به مسابقات گروهی كريکت به 
دليل  اين  بپيوندند.  خاص  دليلی 
با  كه  باشد  موضوع  اين  می تواند 
ورود هر فرد به اين مسابقات، يک 
رفتن  امکانات  از  می تواند  كودک 
بر  غلبه  و  تحصيل  و  مدرسه  به 
در  شود.  برخوردار  محدوديت ها 
هوشمندانه  صورت  به  طرح  اين 
و  كريکت  عنصر  ميان  خالقانه  و 
كار داوطلبانه خيريه كه در اين جا 
برقرار شده  ارتباط  است،  آموزش 

است. يعنی المان های اين بازی گروهی به صورت مدادی طراحی شده اند كه 
القاگر مفهوم تحصيل است. پوسترهای ديگری نيز از اين آگهی وجود دارد كه 
در آن ها به امور خيريۀ ديگری همانند رساندن آب آشاميدنی سالم به روستاها، 
اشاره شده  مناطق محروم  در  بهداشتی  امکانات  و ساخت  پزشکی  كمک های 
است. نتيجۀ چنين طرح قدرتمندی روشن است: همۀ نظرها به سوی شركت 
يادآور می شود: به يک  با شعاری كه  اين طرح جلب خواهد شد؛ خصوصا  در 
دليل كريکت بازی كنيد. مدير هنری اين آگهی جاكوب توماس است و در ماه 

مارس 2018 منتشر شده است. 

بهار سلیمانی

قیت خال

عنصر خالقيت در تازه های تبليغاتی 
خالقيت، روح تبليغات و برندينگ است. خالقيت درواقع همان عنصری 
است که به پيام های محصوالت و خدمات زندگی می بخشد و می تواند 
در دل و ذهن مشتريان هدف نفوذ کند. تبليغاتی که صرفا جهت تبليغ 
محول  تبليغاتی  آژانس های  به  مشخص  زمان  يک  در  محصول  يک 
ابعادش وجود ندارد، می تواند  می شود و زمانی برای تفکر و بررسی 
به  تيم هايی  جهت  همين  به  بگذارد.  منفی  تاثير  طرح  خالقيت  بر 
و طراحی،  فکر  اتاق های  از  به صورت جداگانه  تيم های خالقيت  نام 
اين  اثر تالش می کنند.  ايجاد خالقيت در  برای  با مشارکت يکديگر 

هستند.  نيز  برنامه نويسان  و  هنری  مدير  رايتر،  کپی  شامل  افراد 
برنامه نويسان تالش می کنند نياز و منافع سفارش دهندۀ آگهی را به 
طراح منتقل کنند، بنابراين آن ها ابتدا بايد هدف را درک کرده و سپس 
و  متنی  شعار  يا  متن  رايتر  کپی  شوند.  خالقانه  طراحی  فرايند  وارد 
کالمی را برای تبليغ فراهم می کند و مدير هنری نيز تحت تيم خالقيت 
عناصر بصری همانند تصوير و طراحی را اجرا می کند. اجزای کپی و 
بصری بايد در هماهنگی و منسجم با خالقيت در پيام باشند. در ادامه، 

نمونه کار تيم خالقيت بهترين آژانس های دنيا را مشاهده می کنيد. 

ايکيا جديدترين آگهی خود در اين ماه را با تمركز بر روز جهانی بازيافت 
برای داشتن آينده ای پايدار از نظر زيست محيطی منتشر كرد. اجتناب 
از اهداف  از آن ها به صورت كارآ يکی  از هدر دادن منابع و استفاده 
مسئوليت اجتماعی ايکيا است. ايکيا از مخاطب می خواهد كه در مورد 
اين مواد دورريز به صورت خالقانه نگاه كند و در جايی كه دورريز و 
اسراف زيادی وجود دارد، راه كار ارائه كند. ايکيا جاه طلبی زيادی در 
مورد پيدا كردن روش هايی برای ايجاد طراحی داخلی پايدار دارد و تيم 
توسعۀ محصول اين برند اين سوال را  از مخاطب پرسيده كه آيا امکان 
آشپزخانه  لوازم  در  مواد جديد  به جای  بازيافتی  از ضايعات  استفاده 

وجود دارد يا خير. 

ايكيا و روز جهانی بازيافت 

كمپين دليوری مک دونالد 
مک  دليوری  سرويس  اولين  كه  هنگامی 
دونالد شروع به كار كرد، هرگز به گستردگی 
مناطق  از  بسياری  حتی  و  نبود  كنونی 
نزديک را پوشش نمی داد. متاسفانه بسياری 
از مشتريان بالقوه نيز به خاطر اطالع نداشتن 
يا  نمی دادند،  سفارش  دليوری  سيستم  از 
اين فست فود  فکر می كردند كه سيستم 
هميشگی  محدود  مناطق  همان  به  تنها 
خالصه می شود كه از ابتدای شروع به كار 
اين سرويس وجود دارد. چالش مک دونالد 
دليوری  شبکۀ  دادن  نشان  آگهی  اين  در 
قدرتمند و چگونگی اطالع از نزديک ترين 
مركز دليوری از محل كار يا خانۀ مشتريان 
و تمايز آن با رقباست. اين تمايز سرعت در 
ارائۀ سفارش به مشتريان بود. درواقع نياز 
مشتريان تنها سريع رسيدن نيست، بلکه 
گرم و تازه بودن غذا نيز برای آن ها دارای اهميت است. يک شبکۀ دليوری قوی و ايده آل 
بايد خيال مخاطب را بابت اين مسئله راحت كند. مک دونالد در اين آگهی اين مفهوم را 
منتقل كرده است كه هر سفارش را به صورت يک سفارش تحويل منحصربه فرد می بيند و 

شعار آن نيز حاكی از اين موضوع است كه هر سفارش سفر خاص خود را در پيش دارد. 
يکی از چيزهايی كه مک دونالد در اين آگهی در جاده های امارات متحدۀ عربی استفاده 
نام McDelivery است كه به صورت كالسيک در  می كند، موتورهايی نمادين به 
بزرگراه ها يا در ترافيک در حال حركت هستند. تصوير آگهی نيز نمايی از پشت اين 

موتور و جعبه ای به شکل محصوالت خوراكی اين برند است.
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هدی رضايی 
كارشناس ارشد مديريت اجرايی 

مدیریت

نيک  هايک جونيور را می توان يکی از سلبريتی های باهوش مديريت در 
اروپا دانست. او در کشور مادری خود سوييس و در کل اروپا حضوری دائم 
در رسانه های چاپی و گفت وگوهای تلويزيونی و صحبت حول موفقيت های 
خود دارد.  هايک 64 ساله شهرتش را با تالش به دست آورده است. او 
و همکارانش در مجموعۀ سواچ که در کار ساخت ساعت و مجموعه های 
را  دنيا  در  مهندسی  مجموعه های  تماشايی ترين  از  يکی  است،  جواهر 
انقالبی در صنعت ساخت ساعت ايجاد کرده است.  طراحی کرده اند که 
اين شرکت در سال 1983 شکل گرفت؛ زمانی که پدر  هايک پيشنهاد داد 
که دو غول بانکی سوييس برای کمک به ساخت اين کارخانه با يکديگر 
فرانک  ميليارد  هشت  حدود   ،2016 سال  در  شرکت  اين  شوند.  ادغام 
سوييس درآمد داشته و دارای 30 هزار کارمند در 50 کشور مختلف است. 
فردی  چه  مديريت  و  رازی  چه  برند سوييسی  اين  موفقيت  پس  در  اما 

وجود دارد؟ 

كودكی و تحصيالت 
نيک  هايک جونيور متولد 23 اكتبر 1954، فرزند يک تاجر سوييسی – لبنانی 
است كه پيش از او مالک مجموعۀ سواچ بوده است. او در دانشگاه سنت گالن 
او هم چنين  پاريس درس خوانده است.  سوييس و آكادمی هنری سينمايی در 
در موسسۀ مونتانا در زوگ سوييس نيز حضور داشته است. درحقيقت زمانی كه 
سواچ تشکيل شد، نيک جونيور فورا به اين تجارت خانوادگی نپيوست و به دنبال 
عاليق خود رفت. نيک در جوانی كار خود را به عنوان كارگردان در پاريس آغاز 
كرده بود و تمركز خود را روی ساخت فيلم های كوتاه گذاشت و دو فيلم نيز در 

تقريبا  او  خانوادۀ  دارد.  فرزند  دو  و  خواهر  يک  كرد.  هايک  توليد  زمينه  همين 
مالک 39درصد از مجموعۀ سواچ است. پدر او، نيکوالس جورج  هايک، در سال 
2010 در سن 82 سالگی از دنيا رفت و ثروتی عظيم و سرمايه ای هنگفت برای 
پسرش به ارث گذاشت. او در زمان مرگش با ثروت چهار ميليارد دالری در ميان 
قرار داشت. درآمد ساالنۀ شركت سواچ در حال حاضر  برتر دنيا  ثروتمند   300
حدود هشت ميليارد دالر است و حدود 30 هزار پرسنل در سراسر جهان در آن 
مشغول كارند. نيکوالس جورج  هايک، پدر او، كه متولد لبنان است، پس از ازدواج 
بعد يک شركت  و چند سال  آمد  به سوييس  با دختر يک صنعت گر سوييسی 
مشاورۀ مديريتی تاسيس كرد. او با انجام مشاوره های مديريتی و اثرگذاشتن بر 
شركت های بزرگ توانست كاری كند كه اين شركت در صحنۀ كسب وكار اروپا 
شهرت پيدا كند و گام های نخست موفقيت را برداشت. نيکوالس پس از كسب 
موفقيت در تجارت مشاوره، تصميم گرفت صنعت ساعت سازی كشورش را كه با 

ورود ساعت های ژاپنی سيکو و سيتی زن دچار بحران شده بود، نجات دهد. 

نوآوری در مديريت 
هايک از همان ابتدای ورود به مجموعۀ سواچ، مديريت خود را به درستی اعمال 
كرد. در اوايل دهۀ 80 ميالدی، او در يک بانک سمت مشاور را داشت و مدير 
شركتی به نام شركت مشاور مهندسی  هايک بود كه مركز آن در زوريخ مستقر 
بود. در سال 1985 او به بانک پيشنهاد داد كه سهم سهام مجموعۀ سواچ را بخرد 
و سپس گروهی از سرمايه گذاران را گرد هم آورد و بزرگ ترين سهام منفرد شركت 
را خريد و مديرعامل سواچ شد. اما موفقيت اين مجموعه فراتر از يک داستان و 
درحقيقت يک مطالعۀ موردی از فلسفۀ مديريت  هايک و تفکر استراتژيک او بود 

نگاهی به زندگی يكی از مديران موفق دنيا: نيک  هايک

درس های کسب وکار 
از آقای ساعت! 
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كه به طور قابل توجهی در تضاد با خرد غالب در مورد چگونگی مديريت و رقابت 
شركت ها در صنعت و اقتصاد جديد بود.  

جامعۀ هدف فراگير 
تفکر غالب كه در صنايع وجود دارد، اين است كه شركت ها بايد به ثبات برسند تا 
توليد كم هزينه را تضمين كنند و در هر بازار ملی عمليات داشته باشند. شركت 
سواچ با آن كه از نظر موقعيت به سوييس متعهد است، اما توانسته سهم عمده ای 
از تکنولوژی در اين صنعت در سراسر دنيا را داشته باشد. گاهی اوقات شركت ها 
"گوشه"، می توانند سهم  به اصطالح  يا  بازارهای محدود و كم رقيب  بر  با تمركز 
بازار خود را به دست آورند، اما سواچ، خصوصا با ساعت هايی كه توليد می كند، 
جامعۀ هدفی فراگير دارد. حتی مدل های معمولی آن، كه به قيمت 40 دالر به 
فروش می رسد، توانسته به پديده ای فرهنگی در كشورها تبديل شود و تقريبا از 
هر قشری از اين ساعت ها استفاده می كنند. سال گذشته سواچ 27 ميليون ساعت 
فروخت و برند امگا گل سرسبد محصوالت اين شركت بود كه مدل های آن قيمتی 
ميان 700 تا 20000 دالر داشت. رقيب اصلی اين شركت دو غول ژاپنی سيکو و 
سيتی زن هستند.  هايک برای شکست دادن آن ها مالکيت شركت بالنکپين را از 
آن خود كرد؛ شركتی كه توليدكنندۀ ساعت های مکانيکی لوكس بود كه قيمت 
آن ها از 200 هزار دالر شروع می شد. هم چنين اين برند حضور خود را از حوزۀ 
توليد ساعت به دسته بندی جديدی از محصوالت نظير وسايل ارتباطی گسترش 

داده است.  

كمک در استراتژی های بازاريابی مجموعۀ سواچ
بازاريابی شركت  از  هايک جونيور خواسته شد كه در استراتژی  در سال 1994 
كمک كند و نيک نيز در ابتدا كارگردانی آگهی های تبليغاتی اين مجموعه را با 

توجه به عالقه و پيشينه اش در كارگردانی برعهده گرفت. او در مورد احساسش 
طولی  كه  بود  گفته  اينديپنت  خبرنگار  به  مجموعه ای  چنين  در  كردن  كار  در 
نمی كشد كه جذب اين شركت می شويد، چراكه كار كردن برای چنين مجموعه ای 
حسی بی نظير برايتان در پی خواهد داشت. چندين سال بعد يعنی سال 2003 او 

مديرعامل اين شركت شد، اما بااين حال اعتقاد دارد با اين كه پدرش بنيان گذار و 
مديرعامل اين شركت بوده است، از ارتباطات او برای رسيدن به اين مقام استفاده 
نکرده و از او درخواستی نداشته و درواقع از نامش سوءاستفاده نکرده است. قرار 
گرفتن در جايگاه  هايک پدر نمی توانست كار آسانی باشد. پدرش به عنوان مردی 
شناخته می شد كه سال ها صنعت ساعت سازی سوييس را در رقابت شديد با ژاپن 
در طول دهۀ 1980 ميالدی حفظ كرده بود و يکی از بزرگ ترين بازرگانان كشور 

شناخته می شد. 

سبک رهبری تكامل يافته 
نسخۀ  درواقع  و  پدرش  همانند  هايک  نيک   رهبری  سبک  جهات  از  بسياری  از 
تکامل يافتۀ او بود. درحالی كه پدر او بر توليد ساعت های جديد و تکنولوژی محور 
تمركز كرده بود،  هايک خالقيت را با سبک رهبری گذشته تلفيق كرد و با ريسک 
سعی در برقراری ارتباط با مجموعه های ديگر كرد. برای مثال تحت رهبری او برند 
اومگا، يکی از برندهای ساعت سواچ، توليد شد، اسپانسر رسمی بازی های المپيک 
لندن در سال 2012 شد و هتل صلح در شانگهای را تبديل به هتل صلح هنری 

سواچ كرد.

تاثيرگذاری در دنيای تجارت با طرح های نوآورانه
كار  است،  بوده   Swatch مجموعۀ  مديرعامل  كه  سالی   15 طی  پسر  هايِک 
نظر  به  فعلی كسب وكارش،  شرايط  به  توجه  با  اما  داشته،  رو  پيش  را  سختی 
می رسد ديدگاه او نيز، همانند پدرش، تاثيرگذاری در دنيای تجارت به همان 
زير  موارد  می كند،  جلب  را  نظرها  زمينه  اين  در  كه  چيزی  باشد.  پدر  شيوۀ 
است: ايده های او در ارتباط با كشور چين و اهداف رشدی كه برای مجموعۀ 
شركت ها  از  بسياری  كه  نيست  پوشيده  كسی  بر  می پروراند.  سر  در  سواچ 
هزينه های  از  بتوانند  تا  می سپارند  چين  به  را  خود  توليد 
كار خود كم كنند و كيفيت فنی بهتری در اختيار داشته 
را  خود  توليد  درصد   90 هم چنان  سواچ  بااين حال  باشند. 
برون سپاری  مخالف  و  می دهد  انجام  سوييس  داخل  در 
اينديپندنت  به  ايده  اين  از  دفاع  در  است.  هايک  به چين 
اشتباه  آسيا  به  خود  توليد  انتقال  با  »صنايع  می گويد: 
به  شما  نوآوری  اين كه  برای  می شوند.  مرتکب  را  بزرگی 
بايد  بار بنشيند و در مورد طرح های جديد صحبت كنيد، 
توليد را نزديک خود نگه داريد. هزينۀ حمل ونقل از چين 
جديد  راهی  واقعی  كارآفرينان  می شود.  تمام  گران  بسيار 
برای توليد و بازاريابی پيدا می كنند.« شايد برايتان جالب 
توليد،  كارگاه  يک  به عنوان  نه  را  چين  او  بدانيد  كه  باشد 
بلکه به عنوان يک بازار بالقوه برای صادرات می بيند. بدين 
دروازه ای  به عنوان  صرفا  را  چين  با  رابطه  ايجاد  او  ترتيب 
آن ها.  هايک  توليد  نه  می بيند،  محصوالتش  فروش  برای 
خود  نوآورانۀ  طرح های  به  هم چنان  بايد  كه  دارد  اعتقاد 
شيوۀ  اين  توليدش  روش های  و  برندها  در  و  دهد  ادامه 
توزيع  جريان های  و  كند  پياده  را  نوآورانه  سرمايه گذاری 
يا  دهد  ادامه  را  پدر  موفقيت  می تواند  او  آيا  ديد  بايد  دهد.  گسترش  را  خود 
خير. با توجه به شواهد موفقيت مالی و سود ساالنه ای كه او در تجارت كسب 
كرده و طرح های بلندپروازانه ای كه در سر دارد، به نظر می رسد كه تا كنون 

فعل رشد و پيشرفت را به خوبی صرف كرده است.  
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را  معروف  ضرب المثل  اين  حتما  باشی«؛  کامروا  تا  باش  »سحرخيز 
شنيده ايد. هميشه بزرگان ما توصيه به صبح زود بيدار شدن برای انجام 
پرمشغلۀ  زندگی  در  موفقيت کرده اند.  و  به سالمتی  و رسيدن  امور  بهتر 
امروزتحقق  اين مهم تنها در سايۀ زود از خواب بيدار شدن ممکن نيست. 
که  اموری است  زمرۀ  در  که  دارد  نيز وجود  کارهای ديگری  ليست  بلکه 
افراد سالمت و شاد قبل از ساعت 10 صبح آن را انجام می دهند. در زير 

به تعدادی از اين نکات اشاره می شود. 

مراقبه و مديتيشن كنيد
فکر  مراقبه  به  ماليديد،  را  و چشمان خود  بيدار شديد  از خواب  اين كه  از  پس 
نکنيد. بلکه بايد در حالتی هوشيار و سرحال آن را انجام دهيد. مديتيشن بايد 
فرايندی طوالنی و پيچيده داشته باشد تا موثر واقع شود. اما به تالشش می ارزد، 
چون می تواند برای رسيدن به اهداف روزمره شما مفيد واقع شود. مديتيشن با 
كمک ارتباطی كه ميان ذهن و بدن برقرار می كند، به شما اين امکان را می دهد 
كه سيستم عصبی را مجددا راه اندازی كرده و آن را تقويت كنيد. بنابراين پس 
از اين كه بيدار شديد، به جای پريدن سمت قهوه برای سرحال شدن، يک مکث 
كوتاه به خود دهيد و مراقبه را جايگزينش كنيد. نفس عميق بکشيد، تا چهار 
ثانيه دم و هشت ثانيه عمل بازدم را انجام دهيد تا احساسات خوب به درون شما 
قدردان خدا  و  آن خارج شود. هم چنين شکرگزار  از  بد  احساسات  و  وارد شده 
باشيد. وقتی روزتان را با نيايش و قدردانی شروع می كنيد، بدون اين كه منحرف 

شويد، بهترين ها را به سمت خود جذب می  كنيد.

از تلفن همراه دور بمانيد 
به سمت  خواب  از  شدن  بيدار  از  پس  بالفاصله  كه  داريم  عادت  ما  از  بسياری 
و  كانال ها  اجتماعی،  شبکه های  كردن  باز  با  و  برده  هجوم  خود  هوشمند  تلفن 
اخبار مختلف را بررسی كنيم تا خواب از سرمان بپرد! در صورتی كه اين روشی 
نادرست است. افراد سالم سعی می كنند كه اوال پيش از خواب تلفن همراه را از 
خود دور كنند، ثانيا تا می توانند، از آن استفاده نکنند و به جايش مثال تا باجۀ 
سر خيابان پياده روی كنند و يک روزنامه بخرند. اين افراد تا جای ممکن از تلفن 
تونی  وينفری،  اپرا  چون  مشهوری  كارآفرينان  و  افراد  هستند.  دور  خود  همراه 
رابينز و... به اين سبک زندگی اعتقاد دارند و باور دارند كه استفادۀ بيش از حد از 
تلفن همراه استرس آفرين است و بايد روز را بدون استرس آغاز كرد. صبح زمانی 
برای نوشتن، تفکر، انعکاس ايده ها و جريان يافتن است. در اين بازه از روز است 
كه گويی پنجره ای در ذهن شما باز می شود و برای اين كه از آن به خوبی استفاده 
را چک  اما هنگامی كه گوشی خود  قرار گيريد.  باز  اين پنجرۀ  كنيد، روبه روی 
می كنيد و با حجم وسيعی از پيام ها، ای ميل ها، اخبار و ريپالی ها مواجه می شويد، 
اين پنجره در ذهن شما بسته می شود و جايش را به اين دغدغه های ديجيتال و 

پاسخ به آن ها می دهد. 

دوش بگيريد 
را ترک می كنيد،  بدون دوش گرفتن خانه  افرادی هستيد كه  ازجمله  اگر شما 
بايد بگوييم كه از بسياری از فوايد آن دور می مانيد. يک متخصص آلرژيست در 

بهار سلیمانی

زندگی

افراد موفق قبل از ساعت 10 صبح چه می كنند؟

صبح ها را چگونه آغاز کنيم؟
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اين باره می گويد: حمام كردن يک تاكتيک ساده در سالمتی است. دوش گرفتن 
در صبح می تواند ميزان اضطراب شما را كم كند و سطح تمركز شما را باالتر ببرد. 
می توانيد از روغن های گياهی جهت آرامش بخشی درون وان خود استفاده كنيد و 
چند عود روشن كنيد. آيا دوست نداريد كه با ظاهری مرتب و آراسته نزد رئيس 

خود برويد؟ پس دوش گرفتن صبح گاهی را فراموش نکنيد. 

كتاب يا مطلبی الهام بخش بخوانيد 
خواندن كتاب و به طور كلی مطالعه باعث می شود روزتان را به خوبی و همراه با 
آرامش شروع كنيد تا بعد از آن آرام به سراغ كارهای روزمره و وظايف خود برويد. 
مثال  برای  می گويند.  خود  خواندن  عادت  از  جهان  افراد  موفق ترين  از  بسياری 
بيل گيتس در هفته يک كتاب می خواند. كالی استس، پزشک مشاور سالمت در 
اين باره می گويد: افراد سالم به طور مداوم در پی يافتن منبعی الهام بخش هستند 
را  وقتتان  از  دارد. هر صبح 10 دقيقه  نگه  را مثبت  كه چهارچوب ذهنی آن ها 
به خواندن مقاله ای بگذرانيد كه به شما در رسيدن به اهدافتان ياری می رساند. 
زناشويی،  و  اهداف شخصی  در خصوص كسب وكار،  مقاله ای  می تواند  مقاله  اين 
اعتمادبه نفس و هر چيز مهم ديگری باشد كه برايتان يک هدف محسوب می شود. 
مطالعه ممکن است باعث كاهش استرس و افزايش انتقال تفکر شود، خصوصيتی 

كه برای تعامالت  با دوستان، خانواده و همکاران در طول روز بسيار مهم است.

با اطرافيان ارتباط برقرار كنيد
دست  به  داريد  دوستش  كه  كسی  با  كردن  از صحبت  پس  كه  خوبی  احساس 
می آوريد، تنها يک راه خوب برای شروع روز نيست، بلکه اين كار واقعا برای جسم 
برای سالمت  اجتماعی  تعامالت  شما خوب است. مطالعات نشان داده است كه 
ما مفيد هستند و افرادی كه ارتباطات اجتماعی دارند، در سطح سالمت بهتری 
و  دوستان  گروه  و  خانواده  كنار  در  گرفتن  قرار  دارند.  قرار  تنها  افراد  به  نسبت 
افرادی كه از شما حمايت می كنند، می تواند به شما حس شادی دهد. می توانيد 
صبحتان را با ورزش گروهی با دوستان آغاز كنيد يا در كنار خانواده و همسرتان 
دلتان  كه  داريد  دوستی  ديدن  به  نياز  كه  كرديد  احساس  اگر  بخوريد.  صبحانه 

برايش تنگ شده، به او پيام دهيد و يک قرار ناهار يا عصرانه ترتيب دهيد. 

آب بنوشيد
ندارد كه  بنابراين جای تعجب  از آب تشکيل شده است و  از بدن  حجم زيادی 
برای سالمت بدن و خصوصا پوست بايد به ميزان الزم آب نوشيد. دكتر روسنتال 
اما الزم است  تا زمانی كه تشنه نشويم، آب نمی نوشيم،  از ما  می گويد بسياری 
كه بالفاصله پس از بيدار شدن از خواب آب بنوشيم. از دست دادن مايعات بدن 

می تواند منجر به كمبود آب در بدن شود، كه موجب سرگيجه، ضعف يا در موارد 
جدی تر سراسيمگی شود. خوردن يک ليوان بزرگ آب در صبح هيدراته ماندن 
بدن را تضمين می كند و ذهن شما را برای آن چه در طول روز پيش رويتان است، 
هوشيار نگه می دارد. پس برای هيدراته ماندن در تمام طول روز كافی است هر روز 
 PH صبح آب بنوشيد. می توانيد به ليوان آب خود يک ليمو نيز اضافه كنيد تا تراز
بدن خود را نيز تعديل بخشيد. اين كار هم چنين بهترين گزينه برای جلوگيری 
است كه حاوی شيرين كننده های  غيررژيمی  و  نوشيدنی های شيرين  از خوردن 
فرايند سوخت وساز  زيادی هستند كه در  و مواد شيميايی غيرطبيعی  مصنوعی 

بدن به قند تبديل می شوند. 

اتاق و ميزتان را مرتب كنيد 
اما  گيرد،  انجام  خواب  از  پيش  و  قبل  شب  بايد  كار  اين  درواقع  فنی،  نظر  از 
به هدفمند  اين كار خود می تواند  انجام  اعتقاد دارد كه  نام كندی  به  مشاوری 
شدن فرد و انجام كاری مفيد در ابتدای روز كمک كند. مرتب كردن ميز، اتو 
زدن لباس، شستن ليوان قهوه و آب دادن به گلدان ها خود از اموری است كه 
می تواند شما را سرحال و مثبت انديش كند. در اين حالت پيامی از مغز به ذهن 
داشت. سردرگمی  پيش خواهيد  در  پرثمر  و  مفيد  روزی  كه  می شود  فرستاده 
اتاق و هرج ومرج و پيدا نکردن وسايل خود می تواند سبب اضطراب در ابتدای 
صبح گردد. او پيشنهاد می كند كه ميزتان را از كاغذ، روزنامه ها، وسايل اضافی 
اتاقتان  در  منظم  و  مرتب  جوی  تا  كنيد  پاک  خوانده شده  كتاب های  و  اداری 
ميز كاری مرتب  با  آمديد،  به خانه  از سركار  ايجاد كنيد. تصور كنيد شب كه 
و تميز، يا اتاق خواب با تمام لباس هايی كه تاشده در كشو يا در كمد آويزان 
بی دغدغه  ذهن  و  آرام  شبی  داشتن  سبب  كار  اين  می  شويد.  مواجه  هستند، 

می شود.

اهداف روزانه يا بلندمدت خود را بنويسيد
ذهن  در  را  خود  كوچک  و  بزرگ  اهداف  خواب،  از  شدن  بيدار  از  پس  روز  هر 
را  آن ها  شويد،  نزديک  آن ها  اجرای  به  قدم  به  قدم  اين كه  برای  و  كنيد  مرور 
روی كاغذ پياده كنيد. فارغ از اين كه اهدافتان چقدر بزرگ هستند، با پيروی از 
الگوی ساده به آن ها می رسيد. نکتۀ مهم نوشتن و مرور هرروزۀ  آن هاست.  يک 
تراويس بردلی، روان شناس، در اين باره می گويد: »هنگامی كه روزتان را با دقت 
بيشتری برنامه ريزی می كنيد، شانس موفقيت شما در طول روز روند صعودی دارد 
و احتمال موفقيت بيشتر است. بنابراين وقتی اهداف روزانه تان را نيز روی كاغذ 
پياده می كنيد و در پی يافتن راهی برای انجام آن هستيد، انرژی مثبت و احساس 

موفقيت را در ادامۀ روز با خود به همراه خواهيد داشت.«

پاسخ معمای كتابخانه
370 كتاب. توجه كنید اين كتاب دوبار در شمارش لحاظ شده، يک بار در شمارش از 

چپ، و بار ديگر در شمارش از راست. 370= 1- 244 + 127

پاسخ معمای دايره ها
فاصله دايره های سبز و قرمز با سیاه و زرد يکی است

پاسخ معماهای صفحه 32
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فرنوش ارس خانی

سینما

»بی حساب«؛ 
حكايت كارهای بی حساب وكتاب ما آدم ها

و  احمدی  مصطفی  كارگردانی  به  »بی حساب«  سينمايی  فيلم 
 97 نوروز  دوم  اكران  گزينه های  از  ملکان  سعيد  تهيه كنندگی 

سينماهاست.
از فيلم   »بی حساب« دومين ساختۀ سينمايی مصطفی احمدی پس 
با نگاهی طنز كارهای بعضی  »نزديک تر« است. اين فيلم قصد دارد 
دردسرساز  ديگران  و  برای خودشان  بی حساب وكتاب  كه  را  انسان ها 

می شوند، به  نقد و چالش بکشد.
 »بی حساب« البته از جنس معمول كمدی های اين روزهای سينمای 
اجتماعی  مسائل  نقد  به   كه  است  سياه  كمدی  يک  نيست.  ايران 
می پردازد و كامال نسبت به فيلم های كمدی روز، تفاوت دارد. احمدی 
شايد  كه  است  گرفته   پيش   قصه گويی  برای  را  روشی  فيلم  اين  در 
بخشی از بدنۀ سينما -نه مردم- رابطۀ سختی با اين اثر برقرار كنند. 
»بی حساب« يکی از پربازيگرترين فيلم های سينمای ايران است كه در 
آن حميد فرخ نژاد، علی قربان زاده، طناز طباطبايی، صابر ابر، افسانه 

بايگان و آتيال پسيانی ايفای نقش می كنند. هم چنين يکی از نکات قابل  توجه اين فيلم، حضور بازيگران با نقش ها و گريم های متفاوت است. 
در خالصۀ داستان اين فيلم سينمايی آمده است: دن كيشوت پس از فراغت از تدارک مقدمات كار نخواست بيش از اين در اجرای نقشۀ خويش درنگ كند.

»چهارراه استانبول«؛ مرتبط با آتش سوزی ساختمان پالسكو
فيلم سينمايی »چهارراه استانبول« ششمين ساختۀ مصطفی كيايی است كه سال گذشته در بخش سودای سيمرغ سی وششمين جشنوارۀ فيلم فجر حضور پيدا كرد. 

آتش سوزی  حادثۀ  با  مرتبط  فيلمی  »باركد«،  فيلم  از ساخت  دو سال پس  كيايی 
پالسکو  قصۀ  قصه اش  و  است  خطی  استانبول«  »چهارراه  روايت  ساخت.  پالسکو 
نيست، اما با واقعۀ آتش سوزی پالسکو گره می خورد.فيلم »چهارراه استانبول« كه 
فيلمنامۀ آن نيز توسط مصطفی كيايی به نگارش درآمده است، مانند ساخته های 
»عصر  از  بعد  كه  دولتشاهی  و سحر  رادان  بهرام  است.  پربازيگر  فيلمی  او  پيشين 
يخبندان« و »باركد« برای سومين بار پياپی با كيايی همکاری كرده اند، نقش های 
اصلی »چهارراه استانبول« را ايفا می كنند. شايان ذكر است سحر دولتشاهی برای 
زن  مکمل  نقش  بازيگر  بهترين  سيمرغ  توانست  گذشته  سال  فيلم،  اين  در  بازی 
پاكدل، سعيد  آزادی ور، مهدی  الوند، رعنا  آورد. محسن كيايی، ماهور  به دست  را 
تينو صالحی، حسين  احمدی،  بهشاد، خسرو  بابک  پوريا رحيمی سام،  چنگيزيان، 

اميدی و مسعود كرامتی ديگر بازيگران اين فيلم هستند.
در خالصۀ داستان اين فيلم آمده است: بهمن و احد توليدی ورشکسته ای در پالسکو 
دارند و از دست طلبکاران و اهالی پالسکو فراری اند. روز حادثه بهترين زمان برای 

فرار از دست آن هاست.

 راهنمای سينماگردی در دومين ماه بهار

از چهارراه استانبول تا تگزاس!
نوروز  اکران  از  نيمی  و سپری شدن  نوروزی  تعطيالت  يافتن  پايان  با 
طبق  است.  شده  مشخص   فروردين ماه  دوم  نيمۀ  اکران  برنامۀ   ،97
ارديبهشت   15 تا  نهايت  نوروزی  فيلم های  اکران  امسال  برنامه،  اين 
آغاز  ارديبهشت   15 از  نوروزی  دوم  اکران  و  کند  پيدا  ادامه  می تواند 

می شود. 
هرچند فقط اسامی برخی از فيلم ها و سينمای سرگروهشان اعالم  شده، 
اما با گذشت چند روز از اولين روزهای فصل بهار، گمانه زنی های جدی در 

مورد فيلم های اکران دوم نوروزی آغاز شده است. 
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»جشن دلتنگی«؛ تنهايی انسان های دنيای معاصر
 پوريا آذربايجانی، كارگردان و فيلمنامه نويس، تاكنون در جشنواره های متعددی شركت و برندۀ جوايزی ازجمله 
جايزۀ ويژۀ هيئت  داوران ورشو براي فيلم »روايت های ناتمام«، بهترين فيلم اول براي »روايت های ناتمام« در 
جشنوارۀ فجر دورۀ بيست وپنجم و بهترين فيلمنامه در بيست ونهمين جشنوارۀ فجر برای فيلم »عاشقانه ای برای 

سرباز وظيفه رحمت« شده است.
پوريا آذربايجانی كه چندی پيش »سريال نوار زرد« را روی آنتن شبکه سه داشت، سال 96 با دومين اثر سينمايی 
خود با نام »جشن دلتنگی« در سی وششمين جشنوارۀ فيلم فجر حضور پيدا كرد. فيلمنامۀ اين فيلم كه قرار 
از مونا سرتوه و  اثری  از فيلم »خرگيوش« اكران شود،  از ارديبهشت  ماه در گروه سينمايی زندگی پس  است 
پوريا آذربايجانی است. »جشن دلتنگی« مضمونی اجتماعی دارد و به آسيب های فضای مجازی و تنهايی انسان 
در دنيای معاصر می پردازد. فيلم دربارۀ رابطۀ واقعی آدم ها و گره خوردن آن با فضای مجازی است. يک فيلم 

كالسيک دربارۀ اقتضائات زندگی امروزی است كه ما با آن ها دست به گريبان هستيم.
در خالصۀ داستان اين فيلم آمده است: جهان مردی 32 ساله كه سودای شهرت دارد. افسانه و رضا در ميان سالی 
مشکالت تازه ای را تجربه می كنند. كاوه و الله در انتظار تولد اولين فرزندشان هستند و سارا، دختر جوانی است 
كه تصميم دارد با هويت جديدی به زندگی خود ادامه دهد.  در اين فيلم بابک حميديان، محسن كيايی، بهنام 

تشکر، مينا ساداتی، پانته آ پناهی ها، ساغر قناعت، پريوش نظريه، روزبه فدوی، عرفان ناصری، علی دهبان و ندا عقيقی به ايفای نقش پرداختند. 

»تگزاس«؛ تكرار موفقيت پسران خوب، بد و جلف سينمای ايران
»تگزاس« فيلمی به كارگردانی مسعود اطيابی، يک پروژۀ مشترک ايرانی-برزيلی است كه چندی پيش در برزيل تصويربرداری اش 
تمام شد. اين فيلم ابتدا قرار بود در نوروز 97 اكران شود، اما به دليل تصميم تهيه كننده اش اكران آن به زمان ديگری )فصل 

دوم اكران فيلم های نوروزی( موكول شد.
»تگزاس« فيلمی كمدی است كه تمام فيلم در خارج از ايران فيلم برداری شده است. 

بازيگران معروف و پركار حوزۀ كمدی نظير حميد فرخ نژاد، سام درخشانی، پژمان جمشيدی و هم چنين هنرمندان بومی برزيل 
در اين فيلم ايفای نقش می كنند كه به همين دليل می تواند از آثار پرمخاطب و پرفروش سينما باشد. نکتۀ جالب اين فيلم 
هم بازی شدن حميد فرخ نژاد، سام درخشانی و پژمان جمشيدی است كه هر سه در فيلم كمدی »خوب، بد، جلف« با هم 

هم بازی بودند.
در خالصۀ داستان فيلم آمده است: هرگز يه ايرانی رو تهديد نکن، حتی تو تگزاس!

 »خوک«؛ يک كمدی سياه و عجيب  و غريب
مانی حقيقی بعد از اولين كمدی جنجالی اش، »50كيلو آلبالو« كه كلی حاشيه درست كرد، يک كمدی سياسی را با نام 
»خوک« جلوی دوربين برد. »خوک« كه برای اولين بار در شصت وهشتمين دورۀ جشنوارۀ برلين به نمايش درآمد، يک 
كمدی سياه و عجيب  و غريب است كه به زندگی طبقۀ متوسط ايران و هم چنين زندگی برخی فيلم سازانی كه سال هاست 

در ايران اجازۀ فعاليت ندارند، می پردازد. 
»خوک« در مقايسه با فيلم گيج كننده  قبلی اين كارگردان، »اژدها وارد می شود«، قابل  فهم تر و كمتر گيج كننده است و 

هم چنين از نظر بصری نيز پيچيدگی كمتری دارد. 
در اين فيلم حسن معجونی، ليال حاتمی، پريناز ايزديار، ليلی رشيدی، مينا جعفرزاده، علی مصفا، آينار آذرهوش، سيامک 

انصاری و... ايفای نقش می كنند. 
در خالصۀ داستان »خوک« آماده است: حسن خشمگين است. او مدتی است موفق به فيلم ساختن نشده. ستارۀ محبوبش 
با كارگردانان ديگر همکاری كند. همسرش ديگر عاشقش نيست. دخترش بزرگ  شده و ديگر  صبر ندارد و می خواهد 
مستقل است. مادرش پير شده و كم كم حافظۀ خود را از دست  داده. مزاحم جذابی او را هر جا می رود، تعقيب می كند و 

اصرار دارد حسن او را وارد دنيای سينما كند.
از همه بدتر، قاتلی در سطح شهر مشغول كشتن كارگردانان سينمای ايران است، اما حسن را ناديده گرفته. حسن رنجيده است: آيا او مهم ترين فيلم ساز اين شهر 
نيست؟ پس چرا قاتل تحويلش نمی گيرد؟ هنگامی كه نام حسن به عنوان مظنون اصلی پروندۀ قتل ها در شبکه های اجتماعی مطرح می شود، اوضاع ديگر غيرقابل  تحمل 

می شود. حاال حسن ناچار است برای اعادۀ حيثيتش نقشۀ هوشمندانه ای بکشد...

»درباره فروشنده«؛ روايتی مستند از هفتمين فيلم اصغر فرهادی
مستند »درباره فروشنده« كه به زودی در گروه سينمايی هنر و تجربه اكران می شود، روايتی مستند 
از شکل گيری ايده و فيلمنامه، تا آخرين مراحل ساخت فيلم »فروشنده« هفتمين اثر اصغر فرهادی 
است. اين فيلم  بر اساس تصاوير پشت  صحنۀ فيلم همراه با صحبت های اصغر فرهادی و منتقدان 
بين المللی سينما روايت می شود. سازندگان اين مستند كه در اكران بهاری سينمای هنر و تجربه به 

نمايش درمی آيد، وحيد صداقت و تهمينه منزوی هستند.
در اين مستند، در كنار بررسی روند ساخت فيلم »فروشنده« با مرور تصاوير پشت  صحنه و تمرينات 
با ميشل سيمان )سردبير مجلۀ پوزتيف(، گادفری چشاير  از آغاز فيلم برداری، مصاحبه هايی  پيش 
بردشاو  پيتر  فيلم(،  ماهنامۀ  )سردبير  گلمکانی  هوشنگ  نيويورک(،  منتقدان  حلقۀ  سابق  )رئيس 
ماهنامۀ  )منتقد  پوزتيف(، مهرزاد دانش  )منتقد مجلۀ  روير  فيليپ  روزنامۀ گاردين(،  ارشد  )منتقد 

فيلم(، و فابيو فرزتتی )منتقد روزنامۀ مساجرو( دربارۀ »فروشنده« انجام شده است.
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فريد دانشفر

ورزشی

خونه به خونه
ليگ: تيم خونه به خونه بابل در اين فصل مسيری مثبت و رو به جلو را در پيش 
گرفت و خيلی خوب موفق شد جايگاه خودش را در جدول دسته اول باال نگه دارد 
و با ارائۀ نمايش های خوب و باكيفيت، امتيازهای مورد نظرش را جمع كند. البته 
آن ها در ابتدای كار كمی دچار تزلزل شدند و حتی تا مرز افت شديد هم رفتند، 
اما يک پيروزی ارزشمند و بسيار مهم، شايد به طور كل، روند آن ها را تغيير داد؛ 
مسابقه ای كه هر نتيجه ديگری غير از اين رقم می خورد، وضعيت و شرايط را برای 
امتياز گرفتند؛ دو  تنها پنج  اول ليگ،   بازی  بابلی ها سخت  می كرد. آن ها در پنج 
تساوی،  دو باخت و فقط يک پيروزی. بازی ششم در مقابل نفت مسجد سليمان 
-كه حاال به رقيب اصلی شان برای كسب قهرمانی تبديل شده- در خانۀ حريف بود. 
آن ها در حالی به استقبال اين بازی می رفتند كه دو بازی قبلی خود را باخته بودند 
و يک شکست ديگر،  آن هم مقابل رقيب اصلی شان در آينده، هم جايگاهشان در 
جدول را دچار افت می كرد و هم در اوايل فصل آن ها را خيلی زود وارد يک بحران 
می كرد. خونه به خونه با پيروزی خفيف در اين بازی، خودش را احيا كرد و دوباره 
به باالی جدول و به صف مدعيان برگشت. بدون شک اين بازی مهم ترين مسابقۀ 
آن ها بود. بعد از اين بازی، با يک روند صعودی خودشان را به باالی جدول كشاندند. 
تا اين جای كار آن ها فقط يک شکست ديگر در كارنامه شان ثبت شده كه در خارج 

از خانه و در برابر تيم مس رفسنجان بوده. 
جام حذفی: می گويند گاهی وقت ها قرعه ها تعيين كننده هستند. البته اين موضوع 
در حد يک حرف است و بس. برای ما بارها و بارها ثابت شده كه اين نظريه شايد 
روی كاغذ درست به نظر برسد، چون در عمل شاهد اتفاق ديگری هستيم؛  چه در 
بازی اول مقابل راه آهن قرار گرفتند  بابلی ها در  داخل و چه در خارج. به هرحال، 
اما آن ها به سختی از پس اين تيم برآمدند و  كه در ظاهر بازی سختی هم نبود، 
با نتيجۀ دو بر يک بازی را بردند. در مرحلۀ بعد با سياه جامگان روبه رو شدند كه 
بازی سخت تری بود. 120 دقيقه دوندگی هيچ نتيجه ای در پی نداشت و درنهايت 
ضربه های پنالتی تعيين كرد كدام تيم برنده است. در يک چهارم نهايی، با دو گل 
محمد ميری و روح اهلل باقری توانستند گسترش فوالد را هم كنار بزنند. در مرحلۀ 
بعد قرعۀ خوبی نصيبشان شد و حريف استقالل خوزستان شدند. يک بار ديگر با 
درخشش ستارۀ تيمشان بازی را بردند؛ روح اهلل باقری در اين ديدار هت تريک كرد تا 

در ميان ناباوری هواداران ساير تيم ها، خونه به خونه را راهی فينال بازی ها كند. 

استقالل تهران
ليگ: برخالف رقيبشان، روزهای سخت زياد داشتند و مدام در نوسان بودند، تا 
اين كه يک مربی آلمانی فرشتۀ نجات تيم شد. عليرضا منصوريان روی تاكتيکش 
پافشاری می كرد و گاهی هم نمايش خوبی از او می ديديم، اما درنهايت و پس از 
نتيجه نگرفتن، از تيم رفت تا وينفرد شفر جايگزينش شود. شروع آن ها از شروع 
بابلی ها هم بدتر بود؛ با اين تفاوت كه آبی ها در ليگ برتر بازی می كردند. يک 
پيروزی، يک تساوی و سه شکست نتيجۀ پنج بازی ابتدايی ليگ برای استقالل 
بود. در 9 هفته، با ثبت 9 امتياز، يکی از ضعيف ترين شروع هايشان در ليگ را 
رقم زدند. هفتۀ دهم فرصت خوبی بود تا با پيروزی در شهرآورد، اوضاع را بهبود 
ببخشند، اما بازی را يک بر صفر واگذار كردند تا شرايط بيش از پيش بدتر شود. اما 
شفر همان طور كه از يک آلمانی انتظار داريم، عمل كرد؛ بدون توجه به حاشيه ها 
و مسائل ديگر، روی تاكتيک تيمش كار كرد تا به يک انضباط تيمی برسد. به واقع 
تيم را متحول كرد؛ طوری كه بعد از هفته دهم و تا به اين جای كار فقط يک بازی 
را، آن هم خارج از خانه واگذار كردند. شرايطی شبيه به شرايط خونه به خونه. حاال 
استقالل در ردۀ سوم ليگ برتر است و سرحال تر از هميشه. ضمن اين كه آن ها در 
ليگ قهرمانان آسيا هم نمايش خوبشان را تکرار كردند و به مرحلۀ حذفی رقابت ها 

راه يافتند. 
جام حذفی: شايد اين طور به نظر برسد كه آبی های پايتخت با چاشنی شانس 
كمی  بياييد  اما  برسند،  بازی ها  از  مرحله  اين  به  توانسته اند  خوب  قرعۀ  با  و 
واقع گرا باشيم؛ هيچ تيمی را در جام حذفی نمی شود دست كم گرفت و همه 
قرار  استقالل  مثل  تيمی  مقابل  وقتی  به ويژه  دارند.  انگيزه  بازی ها  اين  برای 
اين حرف ها،  همۀ  با  می شود.  هم  زنده  پخش  بازی  كه  می دانند  و  می گيرند 
اولين حريف آن ها، رقيبشان در فينال جام حذفی سال 95 بود؛ استقاللی ها 
انتقام آن شکست را گرفتند و ذوبی ها را حذف كردند. در مرحلۀ بعد، در يک 
بازی بسيار پرشور و حرارت، نساجی را به سختی و با نتيجۀ دو بر يک از پيش 
رو برداشتند. رقيب بعدی شان ايرانجوان بوشهر بود؛ تيمی كه فوالد را كنار زده 
و پديده ای به نام گل ابريشم را از ميان برداشته بود. اما بوشهری ها به سادگی 
و با سه گل مغلوب شدند. صنعت نفت آبادان كه موفق شده بود در ضربه های 
پنالتی پرسپوليس،  صدرنشين ليگ، را حذف كند، حريف بعدی بود كه با دو 

گل پژمان منتظری و داريوش شجاعيان، از آبی های پايتخت شکست خورد.

روند نتيجه گيری

چه تيمی در فينال جام حذفی فوتبال ايران پيروز می شود

خلق شگفتی یا تداوم پيشروی ؟
حاال که ديگر تکليف ليگ برترفوتبال مشخص شده و دست کم تيمی 
برای قهرمانی تالش نمی کند، در کنار توجه به رده های دوم و سوم برای 
کسب سهميه، بسياری از چشم ها خيره شده اند به بازی حساس فينال 
جام حذفی. عده ای عقيده دارند که جام حذفی ميدان خوب و مناسبی 
است برای تيمی که می خواهد جام بگيرد. هرچند اين صحبت به همين 
بزرگی  تيم های  نيست.  می شود،  مطرح  و  می آيد  زبان  به  که  سادگی 

بودند که در اين راه کنار رفتند، آن هم نه توسط يک تيم ليگ برتری و 
قدر، که مقابل تيم های دسته های پايين تر. حاال قرار است در ارديبهشت 
ماه و با برگزاری يک ديدار، قهرمان اين دوره تعيين شود و در کنار باال 
بردن جام، سهميۀ ليگ قهرمانان آسيا را هم در جيبش بگذارد. اما کدام 
تيم می تواند به اين موفقيت مهم برسد؛ استقالل تهران يا خونه به خونه 

بابل؟ می خواهيم نگاهی کنيم به نقاط ضعف و قوت اين دو تيم. 
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ركوردشكنی
نکتۀ جالب اين كه هر دو تيم صاحب ركورد گل نخوردن هستند؛ يکی در دستۀ 
اول و ديگری در ليگ برتر. خونه به خونه كه در نيم فصل اول و با جواد نکونام 
با  موفق شده بود 713 دقيقه دروازه اش را بسته نگه دارد، در نيم فصل دوم و 
اسکوچيچ توانست ركورد خودش را بشکند. استقالل هم با نمايش بسيار خوب و 
ديدنی سيدحسين حسينی، 872 دقيقه دروازه اش بسته ماند. حسينی برای كسب 

اين موفقيت، ركورد عابدزاده، ناصر حجازی و بهرام مودت را پشت سر گذاشت. 

انگيزه
درست است كه هر دو تيم قصد دارند جام را به خانه ببرند، اما كدام تيم انگيزۀ 
مازندرانی  تيم  اولين  بابل  به خونه  دارد؟ خونه  افتخار  اين  برای كسب  بيشتری 
است كه به اين مرحله از رقابت ها رسيده، و تا همين جا هم توانسته يک موفقيت 

به دست بياورد. از طرفی، آن ها مقابل يکی از پرطرفدارترين تيم های آسيا قرار 
می گيرند و ديدارشان را ميليون ها نفر از سراسر كشور می بينند. درنتيجه انگيزۀ  
زيادی برای نشان دادن توانايی  خودشان به ساير تيم ها دارند؛ البته اين موضوع 
كمی  بخواهند  تيمشان  بازيکنان  اگر  شود،  محسوب  هم  منفی  نکتۀ  می تواند 

خودخواه باشند.
استقالل كه روند مثبت و رو به جلويی با شفر داشته، كمترين چيزی كه در اين 
فصل می خواهد، يکی از سهميه های ليگ قهرمانان سال آينده است. البته آن ها 
در ليگ هم می توانند به اين هدف خود برسند، اما رقيب هايی به مراتب سخت تر 
پيش رو دارند، درنتيجه ترجيح می دهند يک تيم دسته اولی را )هرچقدر هم كه 
خوب باشد( از ميان بردارند. از طرف ديگر، هوادارهای آبی ها از تيمشان يک جام 
با يک  دارند  توقع  مانده،  از جام كوتاه  ليگ دستشان  می خواهند و حاال كه در 

پيروزی مقابل خونه به خونه، اين جام را به دست بياورند. 

ستاره ها

استقالل: بدون مقايسه كردن هم مشخص است كه بازيکنان استقالل به مراتب 
تازه ای گرفتند  با آمدن شفر،  جان  بازيکنانی كه  باالتری هستند.  دارای كيفيت 
و به واقع احيا شدند و خودی نشان دادند. حاال تعدادی از آن ها به تيم ملی هم 
دعوت شده اند و احتمالش زياد است در جام جهانی حضور داشته باشند. يکی از 
مهم ترين ستاره های تيمشان درون دروازه است؛ فرقی هم نمی كند مهدی رحمتی 
بسيار  كار  رقيب  مهاجمان  يا سيدحسين حسينی.  كند  به دست  را  دستکش ها 
سختی برای باز كردن دروازۀ آبی ها دارند. در دفاع هم بازيکنان خوبی به چشم 
می خورند. وريا غفوری كه نه تنها در دفاع، كه در حمله هم از نقاط قوت تيم به 
حساب می آيد. مامه تيام، بازيکن خارجی تيم كه تازه به جمع آبی ها اضافه شده 
و نقش پررنگی در بردها و گل های تيمش داشته، می تواند نتيجۀ بازی را تعيين 

كند. داريوش شجاعيان، خسرو حيدری، سرور جپاروف، پژمان منتظری و اميد 
ابراهيمی از ديگر بازيکنان خوب تيم هستند. 

خونه به خونه: بی هيچ حرف و حديثی، روح اهلل باقری كه گل زن ترين بازيکن 
بابلی هاست، مهم ترين بازيکن آن ها هم محسوب می شود. از طرفی، حميد كاظمی 
كه در سال 95 موفق شد عنوان بهترين گل زن ليگ يک را به دست بياورد، يک 
مکمل خوب برای مهاجم ديگرشان است. در كنار اين دو، سجاد آشوری هم پنج 
بايد بگوييم كه نقطۀ قوت خونه به خونه در  گل به ثمر رسانده. در جمع بندی 
خط حمله اش است. حاج محمدی، بازيکنی كه به دليل اختالف از جمع آبی های 

پايتخت جدا شد، به خاطر انگيزه اش می تواند جزو بازيکنان مهم تيمش باشد. 
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3786 ٤٥اطالعات هفتگى        شماره

اسامی برندگان جدول ٣٧٧٥
  ١ـ   سحر ميرمحمدعلیـ  شاهرود

٢ـ شهميسا دهقان نوذریـ  نکا
٣ـ بيتا معظمیـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

 افقي:
۱. حكم يا دستوري كه از طرف مديران سازمان براي 
ــودـ  نوعي روش تمركز با  اطالع كاركنان ابالغ مي ش

هدف كسب آرامش و اصالح كيفيات رواني
۲. تاالر بزرگـ  چاه معروف دوزخـ  درختي مخروطي 

شكل
ــيناـ  اقيانوس  ــن س ــي از اب ــاـ  كتاب ۳. رودي در اروپ

پاسيفيك
ــتي جنگيـ   ــديمـ  حيوان نجيبـ  كش ــيد س ۴. اكس

توضيح دادن
ــتين دارـ  صمغ گياه گونـ  گلي معطر  ۵. نيم تنه آس

ـ سراي مهر و كين
۶. حرف نداـ  از اجزا دوگانه بدنـ  مقصود

۷. شخص بسيار دانشمندـ  نامه برـ  ميانگين
۸. قورباغه درختيـ  كرم رودهـ  غذاي آبكي

ــيماتي در ورزش كاراتهـ  گياهي  ــندهـ  تقس ۹. بخش
دارويي ازتيره نعناعيان

۱۰. واحدي براي شمارش چهارپايانـ  جدـ  شيارهاي 
داخل لوله سالح

۱۱. طاقچه باالـ  چركـ  از توابع گيالنـ  آب بند
۱۲. مدركـ  پرچمـ  بچه شترـ  جوانمرد

ــردنـ   ــم ك ــسـ  رس ــز روي عك ــاي ري ۱۳. خانه ه
دانشمند

۱۴. پاكيزهـ  عقابـ  حرف پانزدهم
۱۵. پادزهرـ  روز آمد كردن

عمودي:
ــه ور در گازـ   ــام غوط ــار اجس ــيله توزين فش ۱. وس

هنرسرا
۲. ماه خارجـ  ايتالياي سابقـ  مرتجع فلزي

ــع فكرـ  علم،  ــن و وطنـ  جم ــدا، دي ــته راه خ ۳. كش
معرفت

ــهـ  خزنده  ــوتـ  چين خوردگي پارچ ــوت اليم ۴. ق
گزندهـ  اجرت

ــاداـ  آب ويرانگرـ  عالمت  ــز كان ــدانـ  مرك ۵. خان
جمع

ــه جوخهـ   ــامل س ــد نظامي ش ــخت دلـ  واح ۶. س
مرگ

۷. رسته اي در ارتش و سپاهـ  معدنـ  محل تمرين يا 
تفريح دانش آموزان

ــور ماتادورهاـ   ــرزمين آفتاب تابانـ  كش ۸. پول س
شبيه، مانند

۹. رنگارنگـ  ماه انداختنيـ  چيرگي، غلبه
۱۰. گلو، حلقومـ  شيريني اسفنجيـ  درد

۱۱. تصديق انگليسيـ  درياچه حمامـ  پادگانـ  واحد 
تنيس

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

۱۲. ديوار بلند و محكمـ  نقرهـ  سقف دهانـ  موجودي 
خيالي داراي شاخ و دم و بدمنظر

۱۳. حملهـ  به هم ياري كردنـ  واحد ورزش بوكس
ــتهـ  فروش اول هر كاسب  ــياب برگش ۱۴. گندم از آس

ـ ديدني نظامي
۱۵. حل نشدني، غيرقابل حلـ  نامه كوتاه

حل جدولهای شماره٣٧٧٥

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
 ۱
 ۲
 ۳
 ۴
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 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵

افقی

یک فنجان چای

كداميک از اين دايره  ها در فاصله اي مساوي 
نسبت به هم قرار گرفته اند؟

جواب معماها در صفحه 27

معمای دايره  ها

معمای كتابخانه
در كتابخانه ای دنبال يک كتاب می گرديم. به 
شمارش  با  رسيم.  می  موردنظر  كتاب  قفسه 
و  بيست  و  صد  كتاب،  اين  راست،  سمت  از 
سمت  از  و  است  قفسه  اين  كتاب  هفتمين 
آيا  كتاب.  چهارمين  و  چهل  و  دويست  چپ، 
چند  بگوييد  زمان  سريع ترين  در  می توانيد 

كتاب در اين قفسه وجود دارد؟
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مربوط به يادداشت صفحه 3 همين شماره

روز جهانى كارگر 
بر تمامى نيروهاى مولد كشورمان مبارك باد

 




