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»وخارزم« در پی انتشار 50 شماره در قالب ماهنامه 
)از اسفندماه 92 الی اسفندماه 96( و در پی توقفی 

یک ساله، در قالب فصلنامه منتشر می شود. پیشاپیش 
از دریافت دیدگاه  های تان درباره دوره جدید »وخارزم« 

سپاسگزار خواهیم بود.
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دكتر سیدرضا موسوی، مدير عامل گروه سرمايه گذاري خوارزمي

صیانت از گوهر اعتماد
ادامه فشارهای ناشی از تحریم های بی سابقه علیه اقتصاد کشور، واقعیتی است آشکار که تمرکز بر آن نه فقط از 
جهت افشای ابعاد ضدانسانی این تحریم ها ضروری ست، بلکه درس آموزی از آن برای جست وجوی راه های خروج  از این 

وضعیت با حفظ شأن و احترام یک ملت، وظیفه ای است ملی.
به عنوان  از جمله گروه سرمایه گذاری خوارزمی  ایران  بازار سرمایه  فعال در  این میان، جهت گیری موسسات  در 

هلدینگی امانتدار سرمایه های هزاران سهامدار شرافتمند و صبور طی سالیان اخیر، نیازمند بررسی و ارزیابی است.
ناظران آگاه و منصف به خوبی می دانند که گروه خوارزمی از اواخر سال 1392 به موازات شکل گیری توافقات برجام 
و همسو با افق های روشن ظاهرشده در برابر اقتصاد ایران، بانشاط، پرتحرک و امیدوار به میدان آمد و با تدوین برنامه 
تدریج  به  و  پرداخت  تکاپو  و  به تالش  برای سهامداران خود  قوا در عرصه فرصت آفرینی  تمام  با  راهبردی هفت ساله 
گام های بلندی برای »ارزش آفرینی پایدار« به پیش برداشت؛ اما از حدود 2 سال پیش تاکنون، هم زمان با وزش بادهای 
ناموافق و بروز تکانه های ویرانگر در پیکره اقتصاد ملی، چاره ای جز اتخاذ تدابیر متناسب نبود؛ تدابیری همه جانبه که 

بتواند مانع از تاثیر عوارض مخرب این فشارها بر حیات اقتصادی و اجتماعی ما شود.
 دراین راستا گروه خوارزمی  به سهم خود  و هم سو با جهت گیری های کالن کشور، با درک به موقع این شرایط، در 
گام نخست، تجدیدنظر در برنامه راهبردی خود را با نگاه واقع بینانه و خالق در دستور کار قرار داد. برخی از مشخصه های 

اصلی این سمت گیری ها عبارت بوده اند از:
 عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در یک حوزه و تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری ها به گونه ای که توان گروه برای 

مقابله با چالش های احتمالی افزایش یابد.
بیشتری  انعطاف پذیری  قابلیت  از  تحریم ها  تشدید  شرایط  در  که  سرمایه گذاری  از  حوزه هایی  بر  تمرکز   

برخوردارند)نظیر عرصه های خدمات مالی، کارگزاری، لیزینگ، بیمه، خدمات بازار سرمایه و...(.
 توجه بیشتر به حوزه هایی از اقتصاد که دارای تقاضاهای  گسترده و  بالقوه در سطح ملی و منطقه ای است و در 

این راستا فرصت های صادراتی مناسبی را در چشم انداز قرار می دهد)نظیر صنعت دارو(.
از  که ضامن صیانت  بلندمدت  و  میان مدت  برنامه های  در چارچوب   »معادن«  در حوزه  توسعه سرمایه گذاری   

دارایی های سهامداران و دور نگاه داشتن آن از گزند تندبادهای مقطعی در اقتصاد است.
 برنامه ریزی برای حفظ و گسترش دارایی های ارزشمند گروه در حوزه صنعت برق و تمرکز بر دریافت مطالبات 

سنگین آن از دولت و نیز امهال اقساط بدهی های آن به بانک صادرات ایران. 
 پوشش نقاط ضعف و اصالح برخی ساختارها در ستاد گروه و شرکت های وابسته، متناسب با شرایط جدید اقتصاد 

کشور.
 تدوین برنامه های عملیاتی ساالنه برای اکثر شرکت های گروه با تعریف انتظارات مشخص.

 و ...
این همه یادآوری شد تا بر این نکته کلیدی تاکید شده باشد که عزم و اراده برای توسعه سرمایه گذاری ها در گروه 
خوارزمی، امری است جدی و متکی بر برنامه ریزی واقع بینانه که پشتوانه آن برخورداری از نیروهایی کارآمد با فرهنگ 

سازمانی منسجم و مبتنی بر تخصص، تجربه، صداقت، صمیمیت و پویایی است.
این پشتوانه، همچنین از منبعی معنوی سیراب  می شود و آن احساس مسئولیتی آگاهانه است برای امانت داری 
»خوارزمی«   به  اعتماد  و  ظن  حسن  با  را  خود  متوسط  و  کوچک  دارایی های  که  حقیقی  سهامدار  هزاران  منابع  از 

سپرده اند.
وظیفه ماست که با توکل به خداوند، هوشمندی، تدبیر، صداقت و آینده نگری، همواره  شایسته این اعتماد گران سنگ 

باقی بمانیم و از دشواری های راه برای تحقق آرمان های بلندمان نهراسیم.

      سخن نخست
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و  مديريت  دانشکده های  در  كه  است  سالی  چند 
مالی  مهندسی  سرمايه گذاری،  درس های  حسابداری، 
را  مالی  مديريت  مباحث  و  بهادار  اوراق  تحلیل گری  و 
تدريس می كند. به رغم جوانی، حدود 20 سال تجربه كار 
در بخش های مرتبط بازارهای پولی و مالی از جمله بانک، 
ضمن  دارد،  را  و...  سرمايه گذاری  شركت های  بورس، 
اين كه بیش از 11 سال است كه در كنار كار اجرايی، به 

عنوان مدرس دانشگاه مشغول به فعالیت است.
حضور در دانشگاه را از افتخارات خود می داند و بر اين 
باور است كه اين حضور ارزش معنوی دارد و با پرورش 
مديران  برای  تصمیم سازی هايی  خوب،  انسانی  نیروی 
و  آثار  كه  می-شود  انجام  كشور  سیاسی  و  اقتصادی 

بركاتش به كل جامعه تسری پیدا می كند.
هیئت  عضو  اين  از  پیش  كه  موسوی«  »سیدرضا  دكتر 
مديره شركت سرمايه گذاری خوارزمی بود، مدير جوانی 
است كه از ارديبهشت امسال به عنوان مديرعامل شركت 
سرمايه گذاری خوارزمی معرفی شد. مديرعاملی جوان، 
مدت  در  كه  باتجربه  حال  عین  در  و  باانگیزه   بادانش، 
پیشرفت  شاهد  شركت  اين  در  حضورش  كوتاه  زمان 
مجموعه  و  خوارزمی  توجه شركت سرمايه گذاری  قابل 

تحت پوشش آن هستیم.

معاون پیشین سرمايه گذاری و توسعه گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی، در گفت وگويی صمیمی با فصل نامه »وخارزم« 
ضمن مرور تجربیات ارزنده خود در بخش های مختلف، از 
پنج ماه پرچالش و پرتالش سخن گفت، از تغییراتی كه در 
رويکرد مديريتی مجموعه اتفاق افتاده، از برنامه هايی كه 
قرار است در آينده نزديک اجرايی شود و از عزم و اراده ای 
كه در میان نیروهای منسجم و متخصص خوارزمی برای 

پیشبرد اين برنامه ها شکل گرفته است.

با تجربيات  ابتدا و برای آشنايی خوانندگان   در 
شما، كمی از سوابق كار خود بفرماييد.

از سال 81 با حرفه بانکداری وارد بازار کار شدم. افتخار دارم 
که فعالیت حرفه ای خود را در این صنعت در یکی از بانک های 
معتبر و بزرگ کشور از کارهای کارشناسی و پژوهش گری شروع 
کردم و در کنار استادان بسیار بزرگی که در حوزه حسابداری 
و مالی همواره مطرح بوده اند، پنج سال کار کردم و یاد گرفتم. 
هم زمان درس می خواندم و دوره کارشناسی را به پایان رساندم. 
بعد وارد دوره ارشد و دکترا شدم. هم زمان با ورود به دوره دکترا 
در سال 86 به واسطه ارتباط مدیریت بانک صادرات و شرکت 
خوارزمی در آن زمان، به عنوان اولین کارشناس سرمایه گذاری 
شرکت وارد گروه سرمایه گذاری خوارزمی شدم و از سال 86 

    گپ
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افتخار حضور در شرکت خوارزمی را دارم و رده های  تا امروز 
مختلف حرفه ای در حوزه سرمایه گذاری را پشت سر گذاشتم 
تا سال گذشته که هم زمان با معاونت سرمایه گذاری به عضویت 
هیئت مدیره شرکت درآمدم و از اردیبهشت امسال اداره امور 

اجرایی شرکت را بر عهده دارم. 
از اين سال ها معاون سرمايه گذاری و   شما پيش 
توسعه شركت بوديد و كامال با فضای شركت آشنايی 
داريد، اصال فكر می كرديد روزی مديرعامل شركت 

خوارزمی شويد؟
اهداف  از  یکی  تخصصی  فضای  در  مراتب  کردن سلسله  طی 
هر فردی است؛ از این جهت که فرد بتواند دید کامل، دقیق و 
کارشناسانه به دست بیاورد و نسبت به موضوعات اشراف داشته 
باشد و بعد سمت های مدیریتی را بر عهده بگیرد. همیشه تالشم 
بر این بود که عجله ای برای پذیرش سمت های مدیریتی نداشته 
باشم و حتما سعی کنم پیشینه خوبی ایجاد و آن را تقویت کنم 
داشته  نقش  آفرینی  مدیریتی  عرصه های  در  کنم  بعد سعی  و 
باشم. شاید اگر بخواهم غیررسمی تر بگویم، واقعیت این است 
که بله، همیشه فکر می کردم روزی بخواهم مدیرعامل خوارزمی 
یا شرکتی شبیه به خوارزمی باشم. این مسئله برای هر فردی 
که بخواهد برخورد و نگاه حرفه  ای داشته باشد، قابل تصور و 
قابل درک است، اما این اتفاق برنامه ریزی شده نبود و بر اساس 
تحوالت و نیز مذاکراتی که با اعضای محترم هیئت مدیره انجام 

شد، پیش  آمد و درنهایت من این مسئولیت را قبول کردم.
 پيشينه حضورتان دراين مجموعه، كار شما را به 

عنوان مديرعامل سخت تر كرده يا آسان تر؟
قبول این مسئولیت بعد از سال ها حضور در خوارزمی هم سختی  
و هم جذابیت  داشت. سختی  از این نظر که با شناخت کافی از 
مجموعه می دانستم سطح انتظارات از مدیریت بسیار باالست. 
اما این سختی باعث انرژی-بخشی به خود من هم می شود تا 
برای حل وفصل مسائل و ارتقای جایگاه گروه، انرژی بیشتری 
به کار بگیرم. خوبی هم از این نظر که با ارائه اطالعات ناشی 
از شناخت مسائل شرکت به هیئت مدیره محترم می توانم در 
جهت تصمیم گیری بهینه و موثر در شرکت دقیق تر عمل کنم. 
شما  نظر  از  شركت  روی  پيش  چالش  مهم ترين   

چيست؟
ثبات مدیریت زمینه ساز موفقیت در هر بخش است که متاسفانه 
شرکت خوارزمی در دو سال اخیر از فقدان این موضوع آسیب 
دیده است. در کنار این موضوع باید توجه داشت که تصمیمات 
بر اساس نظر کارشناسی اتخاذ شود که این موضوع از الگوهای 
مدیریتی مدرن به شمار می رود و من هم اصوال تصمیماتم را با 
تکیه بر گزارش های کارشناسی اتخاذ می کنم، هرچند که ذات 
کار کارشناسی کمی زمان بر است. عالوه بر این، حضور من در این 
سمت مقارن شد با تشدید اقدامات سیاسی و اقتصادی ظالمانه 
علیه کشورمان در رابطه با پیمان شکنی برخی طرف های برجام. 
در مجموع شرایطی نبود که بتوان گفت همه چیز در حالت 
عادی و مطلوب و کامال تعریف شده بوده، بلکه فضای کسب وکار 
سخت تر شده و این موضوع به همه بخش ها تسری پیدا کرده 

است و گروه خوارزمی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
 تشديد تحريم ها و تحوالت اقتصادی بر كدام جنبه 
از فعاليت شركت خوارزمی تاثير بيشتری گذاشته و 

در كل وضعيت را برای بازار سرمايه چطور ارزيابی 
می  كنيد؟

عرضه  شوک  باعث  ارز  نرخ  افزایش  و  بین المللی  تحریم های 
از یک طرف قیمت نهاده های تولید را  شد. این شوک عرضه 
برای شرکت هایی که مواد اولیه آن ها وارداتی است، باال می برد 
افزایش  دلیل  به  اقتصاد،  تقاضای  در سمت  دیگر،  از طرف  و 
قیمت های ناشی از تورم شاهد کاهش تقاضا هستیم که به شدت 
به چرخه اقتصاد آسیب می زند. عالوه بر این، در دو سال اخیر 
مسئله  این  که  هستیم  مواجه  سرمایه گذاری  کاهش حجم  با 
عمدتا ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی، به ویژه تحریم هاست. 
هرچند بخشی از این  عوارض با افزایش صادرات جبران شده، 
اما افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همراه با تورم و 
افزایش قیمت نهاده های تولید، فشاری سنگین به اقتصاد وارد 
می کند، اما در عین حال آثار مطلوبی هم دارد؛ از این نظر که 
قدرت رقابت پذیری تولید داخلی نسبت به تولیدات بین المللی 
بیشتر شده و مزیت صادرات را برای شرکت ها ایجاد می کند. به 
این ترتیب، برای برخی از محصوالت تولیدی شرکت های ما که 
توان صادراتی و فروش در بازارهای بین المللی را دارند، شرایط 

بهتری ایجاد شده است. 
به  توجه  با  بگوييد.  شركت  راهبردی  برنامه  از   
در  است  قرار  تغييراتی  چه  فعلی،  ويژه  شرايط 

برنامه ريزی بلندمدت شركت انجام شود؟
البته  و  هوشمندانه  برنامه  خوارزمی  شرکت  در   92 سال  از 
واقع بینانه هفت ساله ای با توجه به شرایط پس از برجام  تدوین 
ساختمان،  مثل  مختلفی  حوزه های  در  برنامه  این  در  شد. 
معدن، دارو، انرژی ، بازار سرمایه و سایر حوزه ها هدف گذاری 
با شاخص های یک  شد و جهت گیری های توسعه ای متناسب 
نهادهای  تعداد  گرفت.  صورت  سرمایه گذاری  مقتدر  هلدینگ 
و خاص شبیه  عام  و شرکت های سرمایه گذاری سهامی  مالی 
به خوارزمی با این مشخصات انگشت شمار است و فکر نمی کنم 
در خوش بینانه ترین حالت ممکن هم تعداد شرکت های شبیه به 
خوارزمی به 20 مورد هم برسد. طبیعتا این شرکت ها جایگاه 

ویژه ای دارند و مسئولیت خطیری بر عهده آن هاست. 
همه تالش ما این است که متناسب با چنین مسئولیتی در قبال 
که  اقداماتی  طبیعتا  برداریم.  هدفمند  گام های  سهام دارانمان 
انجام می شود، در راستای همان برنامه توسعه شرکت خوارزمی 
هدف گذاری شده، اما شیوه های اجرایی آن ها متناسب با شرایط 

تازه تا حدودی متفاوت تر از قبل است.
ساله  هفت  راهبردی  برنامه  به  هم چنان  يعنی   

پای بند هستيد؟
برنامه  زمان خودش  در  ساله خوارزمی  راهبردی هفت   برنامه 
برجام  مذاکرات  با  هم زمان  برنامه  این  بود.  هوشمندانه ای 
. فضای  با اجرای برجام بود  تدوین شد و اجرای آن هم زمان 
امید و خوش بینی که در کشور ایجاد شده بود، تدوین چنین 
برنامه توسعه ای را برای خوارزمی الزامی می کرد. این توجه و 
به همراه داشت  برای شرکت  متفاوتی  مثبت  آثار  هوشمندی 
که مهم ترین آن برنامه محوری بود که در پیکره خوارزمی و در 
تمام ارکان آن از جمله شرکت های گروه نیز شکل گرفت و تمام 
این  با  را  وابسته سعی کردند خودشان  واحدهای  و  شرکت ها 
اهداف و شعار »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« تطبیق دهند و 

از سال 92 در شركت 
خوارزمی برنامه هوشمندانه و 
البته واقع بینانه هفت ساله ای 
با توجه به شرايط پس از 
برجام  تدوين شد. در اين 
برنامه در حوزه های مختلفی 
مثل ساختمان، معدن، دارو، 
انرژی ، بازار سرمايه و ساير 
حوزه ها هدف گذاری شد و 
جهت گیری های توسعه ای 
متناسب با شاخص های يک 
هلدينگ مقتدر سرمايه گذاری 
صورت گرفت.
طبیعتا اقداماتی كه انجام 
می شود، در راستای همان 
برنامه توسعه شركت 
خوارزمی هدف گذاری شده، 
اما شیوه های اجرايی آن ها 
متناسب با شرايط پسابرجام 
تا حدودی متفاوت تر از قبل 
است
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برای تحقق این شعار و برنامه توسعه ای خود را آماده کنند. اما 
واقعیت این است که اتفاقات دو سال اخیر بازنگری واقع بینانه 

برنامه را اجتناب ناپذیر کرده است. 
  برگزاری مجامع در شركت های سهامی عام بسيار 
مهم است و آغاز پاييز برای شركت سرمايه گذاری 
برگزاری  با  همواره  گذشته  سال های  در  خوارزمی 
برگزاری  آستانه  در  است.  بوده  همراه  مجمع 
مجمع عمومی عادی ساالنه شركت بفرماييد برای 
پاسخ گويی اقناعی و نسبی به انتظارات سهام داران 
برنامه هايی در شركت مورد توجه قرار گرفته  چه 

است؟
از  وسیعی  طیف  از  عام  سهامی  شرکت  عنوان  به  خوارزمی 
سهام داران وفادار و خبره بهره می برد و این مهم همواره در 
رفتار  بررسی  است.  بوده  توجه  مورد  شرکت  ارشد  مدیریت 
توقعات  که  می کند  حکایت  آن ها  هوشمندی  از  سهام داران 
مدیریتی  تیم  برای  عامل محرکی  دارند. سهام داران  به جایی 
رکن  باالترین  که  گرفته  مدیره  هیئت  از  هستند؛  شرکت 
سیاست گذاری و مدیریتی شرکت به شمار می رود، تا ارکان 
با  داریم، مجمعی  پیش  در  دارم مجمعی که  انتظار  اجرایی. 
باشد.  قبل  سال های  مثل  منطقی  و  حرفه ای  کامال  مباحث 
نتایج  و  کارنامه  منتخب سهام داران  افرادی  عنوان  به  ما هم 
اقدامات خود را عرضه خواهیم کرد. فکر می کنیم در راستای 
همان خواسته ها و تکالیفی که مجمع برای ما ترسیم کرده و 
انتظاری که سهام داران مطرح کرده اند، هدف گذاری و حرکت 
کرده ایم. در یک سال گذشته کارهای خوبی را در خوارزمی 
انجام داده ایم؛ کارهایی که فکر می کنیم در راستای افزایش 

ثروت و حفظ منافع سهام داران بوده است.
 البته واقعیت های اقتصادی و سیاسی کشور را نمی توان انکار 
نشده ایم  منتظر  و  نداشتیم  انفعالی  رویکرد  هم  ما  اما  کرد، 
ببینیم چه اتفاقی می افتد. بالفاصله تیم هایی را تشکیل داده ایم 

در شرکت ها  هم  و  ستاد  در  هم  کنند.  پایش  را  شرایط  که 
تیم هایی را به کار گرفتیم که دائما در حال مطالعه و بررسی 
هستند. نتایج کار قرار است در قالب یک برنامه دو ساله در 
ستاد تدوین، بررسی، نهایی و بازنگری شود. هم چنین در ستاد، 
برنامه های خوبی برای پورتفوی تهیه و برنامه دو ساله برای 
مدیره  هیئت  به  برنامه  این  شد.  تدوین  خوارزمی  پورتفوی 
تقدیم شد و هیئت مدیره چهارچوب کلی آن را تصویب کرد. 
اجرای  زمینه  بتوانیم  امیدواریم  که  دارد  الزاماتی  برنامه  این 
پورتفوی  ارزش  مازاد  که  هستید  مطلع  کنیم.  فراهم  را  آن 
بورسی خوارزمی باالی دو هزار میلیارد تومان است و این یک 
پتانسیل خوب برای سال های آینده شرکت است و می تواند 
شود.  خوارزمی  سهام داران  نصیب  محل  این  از  خوبی  ثمره 
برنامه ریزی کرده ایم که برای آخر خرداد ماه سال 1400 یک 
ارتقای پورتفوی بورسی با هدف اصلی قوام ساختار  تغییر و 
سود شرکت داشته باشیم که قرار است با محوریت معاونت 
سرمایه گذاری شرکت اجرایی شود. البته تمام ارکان شرکت 

باید برای تحقق آن کمک کنند.
 تعداد سهام داران حقيقی شركت سرمايه گذاری 
خوارزمی بسيار زياد است، چه توصيه ای برای اين 

عزيزان داريد؟
شرکت های  با  مقایسه  در  خوارزمی  سهام داران  ترکیب 
این حجم  با  را  هیچ شرکتی  است. شما  منحصربه فرد  دیگر 
با  ترکیبی  چنین  سهام دارانش  ترکیب  که  نمی  بینید  دارایی 
سرمایه های خرد باشد، چراکه عمده سهام داران خوارزمی را 
سهام داران حقیقی تشکیل می دهند، که در فضای شرکت های 
سرمایه گذاری این ویژگی و تمایز خوارزمی است. این ویژگی به 
ما هم انرژی دوچندان می دهد. هر اقدامی که انجام می دهیم، 
می دانیم که ذی نفع اصلی ما اشخاص حقیقی هستند که سر 
سفره شان آثار این سهام لمس خواهد شد. این باعث می شود ما 
احساس مسئولیت داشته باشیم و بار سنگینی را روی دوشمان 

خوارزمی به عنوان شركت 
سهامی عام از طیف وسیعی 

از سهام داران وفادار و 
خبره بهره می برد و اين 
مهم همواره در مديريت 
ارشد شركت مورد توجه 
بوده است. بررسی رفتار 

سهام داران از هوشمندی 
آن ها حکايت می كند كه 
توقعات به جايی دارند. 

سهام داران عامل محركی 
برای تیم مديريتی شركت 

هستند؛ از هیئت مديره 
گرفته كه باالترين ركن 

سیاست گذاری و مديريتی 
شركت به شمار می رود، تا 

اركان اجرايی
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حس کنیم. فضای بازار سرمایه در یک سال اخیر فضای رونق 
خوبی  رشد  خوش بختانه  هم  »وخارزم«  سهام  ارزش  و  بوده 
در  که  است  پتانسیل  هایی  از  ناشی  رشد  این  است.  داشته 
پورتفوی خوارزمی وجود داشته و از قبل برای آن برنامه ریزی 
به آینده  این که سهام داران همیشه نگاهی  شده است. ضمن 
که  نبوده  این  ما  سیاست  چندماهه  مدت  این  در  دارند.  نیز 
تالش کنیم سود کوتاه مدت شناسایی کنیم، بلکه تالش کردیم 
متناسب با فضای جدیدی که در اقتصاد کشورمان حاکم شده، 
آرامشی داشته باشیم که به نوعی ضربه پذیری گروه خوارزمی 
کمتر و انعطاف پذیری و تاب آوری آن بیشتر شود. بدیهی است 
به عنوان مدیرعامل شرکت که دغدغه اصلی پایداری و افزایش 
ثروت سهام داران آن را در ذهن دارد، توصیه کنم که سهام داران 
از رفتارهای روزمره و  فارغ  نگاه حرفه ای و  با  محترم همواره 
بعضا بدون تحلیل برخی معامله گران در بازار سهام نسبت به 
سرمایه خود حساس باشند و بدانند که تمامی ارکان شرکت با 
توان کامل و دلسوزی حداکثری در جهت افزایش ثروت آن ها 

در تالش هستند.
 در صحبت های خود از ورود به فرصت های جديد 
اين باره  در  هم  كمی  داديد،  خبر  سرمايه گذاری 

توضيح بفرماييد.
هم ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری و هم بازنگری در 
بخشی از پورتفوی که باعث شناسایی بخشی از مازاد ارزش 
را  آینده  پورتفوی خواهد شد، سودآوری  شرکت در دو سال 
تامین خواهد کرد. از همان هفته های اول یا شاید بشود گفت از 
همان ماه های قبل از انتصابم به عنوان مدیرعامل شرکت، کاری 
را در هیئت مدیره خوارزمی شروع کردیم. برنامه های کوتاه مدتی 
را تدوین کردیم که بخشی از آن اجرا شد. سعی کردیم این 
رویکرد را جدی تر پی گیری کنیم و برنامه ای را تحت عنوان 
برنامه عملیاتی شش ماهه تدوین کردیم. هم چنین برنامه ای را 
برای سال جاری برای شرکت های گروه تدوین کردیم. تقریبا 

و  برنامه یک  ساله 90 درصد شرکت ها مدون  می شود گفت 
مشخص است و طبق همان برنامه، شرکت ها را رصد می کنیم 
و در حال پی گیری جدی نتایج طرح توسعه در شرکت هایی 

هستیم که طرح توسعه داشتند.
پوشش  تحت  شركت های  فعاليت  بخش های   
انتخاب  ظرافت  و  هوشمندی  با  خوارزمی  شركت 
شده اند كه يكی از آن ها صنعت دارو است. شرايط 

در اين بخش چگونه است؟
این  معتبر  شرکت های  از  یکی  عنوان  به  دارو  سینا  شرکت 
صنعت در داخل کشور عضو خانواده سرمایه گذاری خوارزمی 
است که حدود 48 درصد سهام این شرکت متعلق به گروه 
خوارزمی است. از سال 94 طرح توسعه جامع این شرکت در 
سینا  شرکت  تولید  خطوط  نوسازی  گرفت.  قرار  کار  دستور 
دارو بعد از حدود 40 سال، کار آسانی نبود و هر مجموعه یا 
مدیریتی ممکن بود جرات و توان این کار را نداشته باشد. اراده 
شد، برنامه ریزی شد و از سال 94 تاکنون در حال اجراست. 
خوش بختانه بخش زیادی از ماشین آالت در زمانی که نرخ ارز 
پایین تر بود، خریداری شده است. همان طور که اطالع دارید، 
طی یک ماه گذشته اوراق منفعت یک هزار میلیارد ریالی این 
شرکت منتشر شد و تقاضای خوبی هم در بازار سرمایه داشت. 
در تامین مالی این شرکت از ابزارهای نوین استفاده شد که آثار 
خوبی به همراه داشت، ضمن این که در کنار این اوراق منفعت، 
از سایر ابزارهای تامین مالی هم استفاده شد و افزایش سرمایه 
در آن جا هم تصویب و محقق شد. به واقع همه توان ها در کنار 
هم قرار می گیرد تا طرح توسعه این شرکت اجرایی شود. بر این 
اساس شرکت سینا دارو یکی از شرکت های پرافتخار خوارزمی 
بازار  در  که  تولید می کند  دارو محصوالتی  بود. سینا  خواهد 
صنایع دارویی کشور محصوالتی خاص هستند. دارو از صنایع 
امن به شمار می رود و تولیدات اگر مطابق استانداردها باشد، 
به راحتی فروش می رود، ضمن این که هدف ما از طرح توسعه 

سیاست ما اين نبوده كه 
تالش كنیم سود كوتاه مدت 
شناسايی كنیم، بلکه تالش 
كرديم متناسب با فضای 
جديدی كه در اقتصاد 
كشورمان حاكم شده، 
آرامشی داشته باشیم كه 
به نوعی ضربه پذيری 
گروه خوارزمی كمتر و 
انعطاف پذيری و تاب آوری 
آن بیشتر شود. بديهی است 
به عنوان مديرعامل شركت 
كه دغدغه اصلی پايداری و 
افزايش ثروت سهام داران 
آن را در ذهن دارد، توصیه 
كنم كه سهام داران محترم 
همواره با نگاه حرفه ای و 
فارغ از رفتارهای روزمره 
و بعضا بدون تحلیل برخی 
معامله گران در بازار سهام 
نسبت به سرمايه خود در 
شركت سرمايه گذاری 
خوارزمی حساس باشند
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سینا دارو، افزایش صادرات با تکیه بر نیاز منطقه خاورمیانه 
است.

پيش  چگونه  معادن  حوزه  در  سرمايه گذاری ها   
می رود؟

یکی دیگر از شرکت های اصلی ما شرکت توسعه معادن صدر 
جهان است. امروزه حوزه معادن و صنایع معدنی خیلی مواقع 
پربازده تر از حوزه نفت و گاز قرار می گیرد و جذابیت آن برای 
اقتصاد کشور ما بیشتر می شود. این جهت گیری را خوارزمی 
صدر  معادن  توسعه  شرکت  تشکیل  با  قبل  سال های  از  هم 
و  اکتشاف  مجوز  اخذ  برای  شرکت  این  است.  داشته  جهان 
بهره برداری هفت معدن اقدام کرده. این مجوزها از سال های 
قبل اخذ شده است. اما با توجه به دیر بازده بودن حوزه معدن 
حضور در این بخش نیاز به صبر و حوصله دارد، البته که بسیار 
جذاب است. به تازگی مطالعاتی در این حوزه از سوی شرکت 
است.  خوب  آینده ای  نویدبخش  که  شده  انجام  جهان  صدر 
بین هیئت مدیره گروه و شرکت  تعامل خوبی  خوش بختانه 
زمینه  این  و دستاوردهای خوبی در  دارد  صدر جهان وجود 
داشته ایم که بخشی از این دستاوردها تا مجمع خوارزمی قابل 

عرضه است و بخشی تا اواخر آبان ماه.
چطور  زيرمجموعه  شركت های  ديگر  وضعيت   
است و تا چه حد توانسته اند در پی گيری طرح های 

توسعه شان موفق عمل كنند؟
یکی از شرکت هایی که به واسطه تحریم ها پیش بینی می شد 
با مشکل مواجه شود، شرکت نیرو پارسه بود، اما بعد از اعمال 
تحریم ها و انصراف طرف خارجی از ادامه همکاری و تکمیل 
نیروگاه، همکاران شرکت توانستند سیستم کنترل و بعضی از 
نرم افزارهای این دستگاه ها را مدیریت و بومی سازی و راه اندازی 
این شرکت هر سه دستگاه  با تالش همه همکاران  و  کنند 
مولد شرکت نیرو پارسه فعال شد و درنهایت دستگاه آخر مولد 
انرژی شرکت نیرو پارسه حدود یک ماه قبل فعال و راه اندازی 

شد که این موضوع یکی از افتخارات گروه خوارزمی است. 
در  که  بزرگی  جایگاه  و  سهم  واسطه  به  سپهر  برق  شرکت 
پورتفوی ما دارد، انرژی و وقت زیادی را از گروه خوارزمی به 
خود اختصاص داده. این شرکت چند کار با اهمیت در سال 

گذشته داشت که در حال انجام است. 
شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان از دیگر شرکت های 
گروه به شمار می رود که با شرکت های زیرمجموعه خود یک 
هلدینگ خدمات مالی را شکل می دهد و هدف گذاری شده 
تغییر  بازار سرمایه  از شرکت های خدمات  یکی  عنوان  به  تا 
ماموریت دهد و برای این کار از سازمان بورس مجوز الزم را 
اخذ کند. این شرکت اقدامات خوبی در کارنامه خود دارد، از 
الگوریتم را تاسیس و فعال  جمله این که شرکت سبدگردان 
کرد. در جهت تقویت و حسب اعتمادی که گروه به شرکت 
آتی نگر دارد، سبد 500 میلیارد ریالی به شرکت سبدگردان 
واگذار شد. این شرکت هم چنین توانسته پورتفوی خوبی را 
از بازار جذب کند و فعالیت خوبی در این زمینه داشته باشد. 
خوبی  سودآوری  و  عملیات  توسعه  نیز  کارگزاری  بخش  در 
داشته است. همکاران ما در این مجموعه صندوق های جدیدی 
کردن  فعال  برای  برنامه ریزی  حال  در  و  کردند  تاسیس  را 
مجموعه ای از صندوق ها هستند. یکی صندوق اوراق با درآمد 
ثابت است که پذیره نویسی آن انجام شد و طی هفته های آینده 
مجوز فعالیت آن به نام صندوق »دارا الگوریتم« که صندوقی 
با درآمد ثابت است، اخذ خواهد شد. آتی نگر در سال های قبل 
یکی از شرکت های پیش رو در زمینه خلق ایده صندوق طال 
بوده و در حال اخذ مجوزها برای آغاز فعالیت صندوق طالی 
خود است. خیلی عالقه مندیم که صندوق طال راه اندازی شود 
و پی گیری ها و اقدامات الزم برای فعال سازی این صندوق از 

طریق سازمان بورس و بانک مرکزی در حال انجام است. 
که  است  راه  در  اخبار خوبی  نیز  در حوزه شرکت ساختمان 
به زودی اعالم خواهد شد. در فناوری اطالعات نیز فرصت های 

يکی از جذابیت های گروه 
خوارزمی كه من همیشه به 
آن افتخار كرده ام، فرهنگ 

غنی سازمانی است كه 
بر گرفته از نگاه مديران و 
بنیان گذاران اين شركت 

است. فضای ايجاد شده، 
آمیزه ای از تخصص، 

صمیمیت و جوان گرايی 
است. من هم سعی كردم 
با تقويت اين فضا بتوانیم 

نیروی انسانی را به »سرمايه 
انسانی« تبديل كنیم كه در 
اين راستا برنامه ريزی های 

خوبی را آغاز كرده ايم
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جذابی برای سرمایه گذاری وجود دارد 
برای  را  تیم هایی  کرده ایم  سعی  که 
تجهیز  کنیم  زمینه آی تی  مطالعه در 
را  فین تک ها  و  استارت آپ  ها  بحث  و 
مدنظر داریم. از طرف شرکت آتی نگر 
فین تک ها  این  برای  خوبی  بودجه 
و  دادیم  اختصاص  استارت آپ ها  و 
فناوری  معاونت  با  خوبی  همکاری 
ریاست جمهوری داریم. طرح هایی هم 
ارائه شده که در حال ارزیابی است. در 
این زمینه یکی از شرکت های پیش رو 
هستیم که با آرامش، در کسب وکارهای 

جذاب حضور فعال و جدی داریم. 
در  را  زیما  انرژی شرکت  و  گاز  نفت،  در حوزه  این  بر  عالوه 
و  سیاسی  تحوالت  با  که  کردیم  تاسیس  برجام  پسا  فضای 
تشدید تحریم ها اوضاع این شرکت کمی تغییر کرد. بااین حال 
مصمم هستیم به عنوان یکی از نهادهای مالی سرمایه گذاری 
در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را توسعه دهیم، ولی شاید در 
کوتاه مدت ناچار باشیم با تغییرات تاکتیکی میزان سرعت این 

کار را مدیریت کنیم. 
 مهم ترين ابزار توسعه و بهره وری در سازمان های 
نقطه  نوعی  به  كه  است  انسانی  سرمايه  اقتصادی 
تمايز شركت ها به شمار می رود، با توجه به حضور 
خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت  در  شما  ساله   12
جمعی  روحيه  بهبود  برای  جديدی  برنامه های  چه 
ميان  در  هم افزايی  و  مشاركت  تقويت  و  كاركنان 

آن ها داريد؟
آن  به  همیشه  من  که  خوارزمی  گروه  جذابیت های  از  یکی 
از  بر گرفته  که  است  سازمانی  غنی  فرهنگ  کرده ام،  افتخار 
ایجاد  فضای  است.  شرکت  این  بنیان گذاران  و  مدیران  نگاه 
است.  جوان گرایی  و  صمیمیت  تخصص،  از  آمیزه ای  شده، 
من هم سعی کردم با تقویت این فضا بتوانیم نیروی انسانی 
راستا  این  در  که  کنیم  تبدیل  انسانی«  »سرمایه  به  را 
حوزه  این که  ضمن  کرده ایم؛  آغاز  را  خوبی  برنامه ریزی های 
حوزه  داده ایم.  گسترش  هم  را  ارتباطات  و  عمومی  روابط 
تنها  که  متداول  عمومی  روابط  معنای  به  نه  عمومی  روابط 
که  انتظاری  شود.  ظاهر  مدیریت  اقدامات  بزرگ نمایی  در 
حرفه ای  کامال  عمومی  روابط  یک  داریم،  عمومی  روابط   از 
ذی نفعان  تمام  برای  نوعی  به  بتواند  که  است  تخصصی  و 
کند.  هدف گذاری  و  برنامه ریزی  شرکت  بیرونی  و  داخلی 
ذات شرکت ما یک شرکت تخصصی مغزافزاری و نرم افزاری 
است. ما این جا تولید صنعتی نداریم و هرچه هست، تحلیل 
و مطالعات کارشناسی و تصمیم گیری های تخصصی است که 
الزمه آن، توانمندی و پرورش نیروی انسانی است. تالشم این 
است که با برنامه ریزی  ها، نگه داشت و ارتقای نیروی انسانی 
و تقویت توانمندی هایشان در تمامی ارکان، از مدیران گرفته 
اقدامات  این  باشند.  مدنظر  شرکت  کارکنان  و  کارمندان  تا 
تالش  باید  است.  سرمایه گذاری  بیشتر  بلکه  نیست،  هزینه 
مکتب  معرفی  جریان  در  شرکت  انسانی  سرمایه های  کنیم 

خوارزمی در کل اقتصاد جامعه پیش رو باشند. 

اصالحات ساختاری  حوزه  در   
چه برنامه ای داريد؟

آن  روی  که  مسائلی  از  دیگر  یکی 
کار کرده ایم، بحث مدیریت ساختار 
تسهیالت  مدیریت  و  مالی  عملیات 
قوام ساختار سود خوارزمی  و  گروه 
واسطه  به  خوارزمی  گروه  است. 
 92 سال  از  که  توسعه ای  برنامه 
پیدا  اهرمی  ساختار  یک  داشته، 
تامین  که  معنی  بدین  است.  کرده 
بانکی است.  از طریق سیستم  مالی 
آن  در  به درستی  مالی  سیستم  این 
دستاوردها  این  از  بخشی  و  است  شده  برنامه ریزی  سال ها 
است  طبیعی  است.  حرکت  همین  از  ناشی  می بینیم،  که 
که بازنگری و انعطاف پذیری این ساختارها همواره در بستر 
تسهیالت  مدیریت  بود.  خواهد  مدنظر  گروه  فعالیت های 
برای  خوارزمی  ستاد  در  که  بود  مواردی  از  یکی  وثایق  و 
است. گزارش های خوبی  برنامه ریزی شده  شرکت های گروه 
تهیه و به هیئت  مدیره ارائه شده که بخشی از آن عملیاتی 
و  شود  عملیاتی  سال  پایان  تا  می تواند  نیز  بخشی  و  شده 
خوارزمی  در  عملیات  توسعه  برای  چابک  مالی  ساختار  یک 
گروه،  مدیره  هیئت  همراهی  با  زمینه  این  در  گیرد.  شکل 
دستاوردهای خوبی داشته ایم و تالش می کنیم این حوزه را 
که به دلیل کاهش نقدینگی و بدهی های بانکی چالش هایی 

برای خوارزمی ایجاد کرده، سامان دهی کنیم.
به  شخصی تان  رويای  سوال،  آخرين  عنوان  به   
عنوان مديرعامل مجموعه، برای هلدينگ خوارزمی 

چيست؟
آرزوی من این است که پرچم خوارزمی در کنار پرچم داران 
اقتصادی  توسعه  درآید.  اهتزاز  به  کشور  اقتصادی  توسعه 
نمی افتد،  اتفاق  آمرانه  مدیریت  یا  تکنولوژی  با  صرفا  هم 
تکنولوژی  و  انسانی  نیروی  مثل  عوامل  از  مجموعه ای  بلکه 
و سرمایه، هم افزایی و... باید کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند 
توسعه اقتصادی را شکل دهند. این اتفاق هیچ وقت نمی افتد 
به  وفادار  و  انگیزه، خالق  دارای  انسانی  نیروی  با کمک  جز 
این  می تواند  که  است  انسانی  نیروی  شرکت.  ارزش های 
پتانسیل ها را بالفعل کند. شرکت خوارزمی به معنای واقعی 
در  ما  پرسنل  تمام  چون  است،  دانش بنیان  شرکت  یک 
حوزه های مختلف، پرسنل تخصصی هستند. ما این جا عمدتا 
که  است  این  اعتقادم  هستیم.  دانش  مدیریت  دست اندرکار 
شرط موفقیت ما صداقت است. من به صداقت خیلی باور دارم 
و در کنار آن تخصص. صادق بودن با سهام داران به ما انرژی و 
ظرفیتی هدیه می کند که با تمام قوا در عرصه پیشرفت امور 
شرکت نقش آفرینی کنیم و از این که عضو خانواده خوارزمی 

هستیم، بر خود ببالیم. 
هیئت  عالمانه  راهبری  و  همراهی  از  می دانم  الزم  پایان  در 
مدیره محترم گروه خوارزمی و نیز حمایت و پشتیبانی موثر 
و راه گشای مدیریت عامل و اعضای محترم هیئت مدیره بانک 
صادرات ایران در پیشبرد برنامه های گروه خوارزمی صمیمانه 

سپاس گزاری کنم.

آرزوی من اين است كه 
پرچم خوارزمی در كنار 
پرچم داران توسعه اقتصادی 
كشور به اهتزاز درآيد. 
توسعه اقتصادی هم صرفا 
با تکنولوژی يا مديريت 
آمرانه اتفاق نمی افتد، بلکه 
مجموعه ای از عوامل مثل 
نیروی انسانی و تکنولوژی و 
سرمايه، هم افزايی و... بايد 
كنار هم قرار بگیرند تا بتوانند 
توسعه اقتصادی را شکل 
دهند. اين اتفاق هیچ وقت 
نمی افتد جز با كمک نیروی 
انسانی دارای انگیزه، خالق و 
وفادار به ارزش های شركت
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  پرونده

پرونده ای درباره شركت توسعه معادن صدر جهان، 
كه می خواهد نگين طاليی گروه سرمايه گذاری خوارزمی باشد

سرمایه گذاری امروز 
سودآوری فردا

شركت توسعه معادن صدر جهان از دارايی های ارزشمند گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
است كه قرار است در آينده از اركان اصلی سودآوری مجموعه باشد. اين شركت با 

سرمايه گذاری هدفمند و تمركز بر معادن طال، مس و فلزات گران بها، در تالش است به 
يک شركت پیشتاز در حوزه كاری خود تبديل شود. در ادامه، پرونده ويژه ای برای شركت 

توسعه معادن صدر جهان ترتیب داده ايم و وضعیت فعلی و چشم انداز اين شركت را در 
گفت وگو با مديرعامل جديد و ساير مديران و معاونان مجموعه بررسی كرده ايم. 

  پرونده



  پرونده
توسعه معادن صدر جهان در يک نگاه

از ذخایر کم عیار تا کسب وکار پایدار

وع فعالیت شر
بهمن ماه 1392

هدف از تاسیس شرکت
سرمايه گذاری در حوزه معادن و صنايع معدنی و تبديل شدن به هلدينگ معدنی 

گروه سرمايه گذاری خوارزمی

حوزه فعالیت 
 انجام تمام فعالیت های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری

 ارائه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش تمام کاالهای مجاز 
تمام  نزد  ال سی  و  اسنادی  اعتبارات  بازرگانی، گشایش  مجاز  کاالهای  واردات  و  و صادرات  فروش  و  بازرگانی، خرید 

بانک های داخلی و خارجی برای شرکت
 ترخیص کاال از گمرکات داخلی، طراحی، مشاوره فنی، نظارت فنی و اجرای تمام پروژه های عمرانی و ابنیه و راه سازی 
و شهرسازی و شهرک سازی و انبوه سازی، پل و تونل سازی و تهیه و انجام تمام تاسیسات مرتبط و طراحی، مشاوره، 
نظارت فنی و تامین قطعات و اجرای تمام تجهیزات خطوط و انتقال پاالیشگاهی و نیروگاهی و تجهیزات خطوط انتقال 

نیرو و نفت و گاز و خطوط انتقال آب و کانال کشی و ارائه تمام فعالیت ها در زمینه تهیه و تولید و ساخت و مونتاژ
 تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی و تمام قطعات و ماشین آالت صنعتی و واردات 
تکنولوژی و صنایع مادر و ارائه تمام فعالیت های معدنی و صنعتی در زمینه اکتشاف و استخراج و فرآوری تولید انواع 
فلزات و سنگ ها و کانی های معدنی، تهیه ماشین آالت تجهیزات و مواد اولیه، ساخت تجهیز و راه اندازی کارخانجات و 

خطوط تولید، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی
 انعقاد قرارداد با تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در تمام 
مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و 
ریالی از تمام بانک های داخلی و خارجی برای شرکت تمام فعالیت های فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم.

معدن شادان
وضعيت: در حال بهره برداری

واقع شده  بیرجند  معدن طال و مس شادان در 65 کیلومتری جنوب غربی شهر 
است. شادان نخستین ذخیره مس – طال پورفیری شناخته شده در شرق ایران بوده 
که از لحاظ تقسیمات ساختاری در حاشیه شرقی بلوک لوت قرار گرفته است. این 
برای  مناسبی  آلکالن، محل  و  آلکالن  کالک  ماگماتیسم گسترده  واسطه  به  ناحیه 
پورفیری  مهم مس  کمربند  دومین  می تواند  و  بوده  پورفیری  ذخایر مس  تشکیل 

ایران بعد از زون ارومیه-دختر باشد.

معدن رشیدآباد
وضعيت: در حال بهره برداری

معدن طال و مس رشیدآباد در 40 کیلومتری شمال غربی شهر زنجان واقع 
در طول جغرافیایی 48:22  و  ایران  غربی  در شمال  معدن  این  است.  شده 
درجه شرقی و عرض جغرافیایی 37:05 درجه شمالی در یک منطقه کامال 
کوهستانی قرار دارد. نزدیک ترین شهر به معدن، شهر ارمغانخانه و نزدیک ترین 

آبادی به آن، روستای مشکین، در فاصله 15 کیلومتری معدن است.
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معادن تحت تملک
 شادان
 رشیدآباد
 جنوب هندوآباد اردستان
 ورگهان
 قاباق تپه
 قاضی ولی

معدن جنوب هندوآباد اردستان
وضعيت: در حال بهره برداری

واقع شده  اردستان  کیلومتری جنوب شهر  اردستان در 12  معدن مس هندوآباد 
است. این معدن در نزدیکی جاده اصلی اردستان به نایین و به فاصله 3 کیلومتری 
نقشه  در  اردستان  هندوآباد  جنوب  مس  محدوده  اکتشاف  پروانه  دارد.  قرار  آن 

1:250000 کاشان و با توجه به تایید طرح توجیهي اکتشاف صادر شده است.

کانسار طالی ورگهان
وضعيت: در حال اکتشاف

واقع شده  اردبیل  استان  کانسار طالی ورگهان، در شهرستان مشکین شهر، 
کم ارتفاع تر  تقریبا  مناطق  و  صلوات  کوه های  جنوب  در  محدوده  این  است. 
پیرامون رودخانه قره سو واقع شده است. شیب مورفولوژی در کل منطقه شدید 
است. به دلیل وجود آثار گسترده دگرسانی و شواهد کانی سازی، منطقه از 

سوی زمین شناسان خارجی و داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. 

کانسار طال و مس قاضی ولی
وضعيت: در حال اکتشاف

کانسار طال و مس قاضی ولی در غرب شهرستان 
میانه، استان آذربایجان شرقی واقع شده است. 
این محدوده با مساحت حدود 33.6 کیلومترمربع 
واقع  )سراسکند(  هشترود  یکصدهزار  برگه  در 
و  داش بالغ  قاضی ولی،  روستاهای  به  و  شده 

آغورین محدود می شود.

کانسار طال و مس قاباق تپه
وضعيت: در حال اکتشاف

غرب  جنوب  در  قاباق تپه  مس  و  طال  کانسار 
شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی واقع شده 
است. این محدوده معدنی از یک سو به روستاهای 
قاباق تپه و خاتون آباد در شمال و از سوی دیگر به 
روستاهای عبدالرحمن لو و قلعه جوق در جنوب و 

جنوب شرقی محدود می شود.
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چند ماهی است كه سکان مديريت هلدينگ معدنی 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی را در دست گرفته. 
باتجربه است و سال ها در حوزه صنعت و معدن 

مديريت كرده. برای امروز و فردای شركت برنامه های 
ويژه ای دارد و می خواهد نیروهای جوان را برای تحقق 

اين برنامه ها تربیت كند. پای صحبت های مهندس 
مهدی ثقفی نشسته ايم؛ مديرعامل جديد شركت 

توسعه معادن صدر جهان.

لطفا كمی درباره سوابقتان و نحوه آشنايی تان   
صدر  به  پيوستنتان  زمان  و  خوارزمی  مجموعه  با 

جهان توضيح دهيد.
صنعتی  دانشگاه  از  هستم  برق  مهندسی  فارغ التحصیل  من 
شریف. بعد از فراغت از تحصیل و طی خدمت نظام وظیفه 
وارد صنعت فوالد کشور شدم و قریب به 15سال بعد از طی 
خوزستان  فوالد  در  آلمان،  کشور  در  فوالد  ویژه  دوره های 
را  آن جا  مستقیم  احیای  کارخانه های  احداث  مسئولیت 
پذیرفتم. در چرخه فوالد ما در روش جدید که از انرژی گاز 
طبیعی استفاده می شود، یک محصول نیمه ساخته  هست به 
این پلت  انگلیسی به آن پلت می گویند و  نام گندله که در 
آهن  به  می کنند  تبدیل  طبیعی  گاز  انرژی  از  استفاده  با  را 
این  با  دارد،  به چدن  زیادی  ترکیبش شباهت  که  اسفنجی 
فرق  که متخلخل است. آن هم باز یک محصول نیمه ساخته 
است و مقدمه ای است برای ذوب فوالد. دلیل این که کار ما 
طوالنی شد، این بود که مواجه شدیم با جنگ تحمیلی. در 
تمام سال هایی که جنگ ادامه داشت، ما یا مشغول احداث 
فوالد بودیم، یا بازسازی نتایج بمباران های فوالد. این تا بعد 

از پذیرش قطع نامه و اعالم آتش بس ادامه داشت. بعد از اتمام 
جنگ من از فوالد خوزستان به عنوان اولین مجری طرح و 
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گل گهر به استان کرمان رفتم و 
هفت سالی در آن جا بودم. نتیجه کار ما هم این شد که برای 
اولین بار در کشور ایران ما موفق شدیم سنگ آهن را که به 
صورت طبیعی استخراج می شد، بعد از دانه  بندی پرعیار کنیم. 
قبل از این ما واردکننده همین محصول از هندوستان بودیم. 
این ادامه داشت تا سال 76 که من برای بهره برداری از معادن 
سنگ آهن یزد به سنگ آهن مرکزی ایران رفتم و مدیرعامل 
آن جا شدم. بیش از یک سال که آن جا بودم، از مجموعه فوالد 
خارج شدم و به سازمان تامین اجتماعی، بخش سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی رفتم که معروف است به شستا. تقریبا سه 
این  در  بودم.  آن جا  معدن  و  صنعت  معاون  عنوان  به  سال 
مدت ما موفق شدیم حدود 120 شرکت را که بابت مطالبات 
تامین اجتماعی از دولت گرفته بودیم، سامان دهی کنیم؛ هم 
و  تولیدی  ساختارهای  اصالح  نظر  از  هم  و  مدیریت  نظر  از 
انسانی شان. تا سال 80 آن جا  از نظر ساختارهای منابع  هم 
بودم. بعد به عنوان قائم مقام معاون وزیر نفت برای اجرای 
طرح های بزرگ پتروشیمی به عسلویه رفتم. آن جا به عنوان 
قائم مقام آقای مهندس نعمت زاده که آن موقع معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی بودند، طرح های عسلویه 
را اجرا کردم. تا سال 85 هم آن جا بودم؛ بعد دوباره برگشتم 
آلومینیوم  مدیرعامل  و  معادن  و  صنایع  وزارت  مجموعه  به 
المهدی شدم که محل عملیاتش بندرعباس بود. از 85 تا 90 
هم مدیرعامل آن جا بودم. آن موقع که رفتم، قریب 50 درصد 
خط تولید از مدار خارج بود و شرکت کامال زیان ده بود. ما با 
صرف 60 میلیون یورو که از محل تسهیالت و منابع بانکی 

گفت وگو با مهندس مهدی ثقفی، مديرعامل شركت توسعه معادن صدر جهان

از صدر جهان 
یک هلدینگ معدنی نمونه می سازیم   پرونده
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استفاده شده بود، موفق شدیم آن جا را بازسازی کامل کنیم 
و به ظرفیت کامل برسانیم. در سال 1390 از آن جا بیرون 
در  را  پاسارگاد یک سرمایه گذاری  بانک  وقت  آن  در  آمدم. 
صنعت فوالد در استان کرمان شروع کرده بود و من به عنوان 
مدیرعامل شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه، مشغول 
به کار شدم و تا سال 93 که آن جا بودم، تقریبا کاری کردیم 
مختلف  تکنولوژی های  در  مهندس  از 200  بیش  آن جا  که 
اشتغال پیدا کردند و طرح های متعددی را یا در طراحی اش 
شرکت کردیم، یا مشاوره داشتیم، یا نظارت بر اجرا داشتیم. 
بعد برای من فرصتی پیش آمد که دوباره یک واحد متانول 
را در عسلویه احداث کنم. مجددا بیش از یک سال مشغول 
احداث واحد متانول شدم. این واحدها مگامدول هستند، یعنی 
واحدهایی هستند که قریب 1.6 میلیون تن در سال متانول 
تولید می کنند و جزو مقیاس های بزرگ متانول دنیا هستند. 
این را هم در عسلویه بخش خصوصی می خواست اجرا بکند 
و من مقدماتش را فراهم کردم، ولی خیلی در عسلویه نماندم 
با  زمان  آن  که  معدن  و  صنعت  وقت  وزیر  دعوت  به  باز  و 
عامل سازمان  عنوان عضو هیئت  به  ادغام شد،  تجارت هم 
ایمیدرو به وزارت صمت برگشتم. ایمیدرو مسئولیت توسعه 
معادن و صنایع معدنی ایران را دارد. دو سال هم آن جا عضو 
هیئت عامل بودم. بعد به شرکت آلومینیوم ایران دعوت شدم 
ایران در اراک است. قریب  که اولین واحد تولید آلومینیوم 
یک سال آن جا بودم، تا این که بخش عمده ای از سهامش به 
بخش خصوصی واگذار شد و من دوباره از آن جا درآمدم. در 
حال حاضر نزدیک دو ماه است که این جا به عنوان مدیرعامل 
توسعه معادن صدرجهان مشغول به کار هستم و قبل از آن 
به  بودم  مدیره  هیئت  رئیس  این جا   97 سال  اوایل  از  هم 
صورت غیرموظف، اما چون سیاست خوارزمی این نیست که 
مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد، من ریاست هیئت مدیره 
را به آقای دکتر فرشباف واگذار کردم و خودم این جا نایب 
رئیس هیئت مدیره هستم و مدیرعامل. آقای دکتر فرشباف 
اما  غیرموظف،  صورت  به  هستند  مدیره  هیئت  رئیس  هم 
وظیفه سازمانی شان در سرمایه گذاری خوارزمی است. زمان 
خیلی طوالنی ای است که در صنایع مختلف کشور، از وزارت 
نفت گرفته تا وزارت صمت و از آن جا تا وزارت رفاه و تامین 
اجتماعی، خدمت کردم و عمده تجربه ام هم در زمینه معادن 
و صنایع معدنی است، اما در کنارش در صنایع پتروشیمی 
مقدار  این  از  بتوانم  امیدوارم  هستم.  کار  سابقه  دارای  هم 
تجربه ای که پیدا کردم و شاید اواخر عمر خدمتی من هم 
باشد، این جا به نحو احسن استفاده کنم برای بهبود اوضاع 

این مجموعه و گردش اقتصادی کشور.
چه  گرفتيد،  تحويل  را  جهان  صدر  وقتی   
شرايطی داشت؟ وضعيت اقتصادی چند ماه اخير 

چه تاثيری روی پيشرفت پروژه ها داشته؟
که  موقعی  دارد.  معدن  و  معدنی  محدوده  شش  این جا 
محدوده ای پتانسیل هایی دارد که فلزات و شبه فلزات یعنی 
باشد، تحت عنوان  پیدا شده  عناصر جدول مندلیف در آن 
اما اکتشافات تفصیلی  یک محدوده معدنی واگذار می شود، 
کنار  کانی   تا  چند  یا  کانی  این  استخراج  داد  خواهد  نشان 
این جا کارمان کانی های  نه. ما عمدتا  یا  اقتصادی است  هم 
فلزی است. وقتی بخواهیم چند ماده را استخراج کنیم، به 
آن می گویند پلی متال. یک یا چند فلز را که می خواهند از 

یک معدن استخراج کنند، اول باید مطالعه کنند که آیا این 
کار اقتصادی است یا خیر، چون ممکن است یا ذخیره خیلی 
کم باشد، یا عیار پایین باشد، یا روش جدایش آن فلز از سایر 
ترکیباتی که در آن معدن وجود دارد، پیچیده باشد. اگر این 
محدوده ای  وقت  آن  بدهند،  هم  به  یاری  دست  عامل  سه 
می شود  تبدیل  است،  فلزی  شبه  و  فلزی  عناصر  دارای  که 
آن  روی  می شود  اقتصادی  فعالیت  عنوان  به  که  معدنی  به 
از  قبل  که  است  این  افتاده،  این جا  که  اتفاقی  کرد.  حساب 
این که مطمئن شوند محدوده هایی که معامله می کنند، این 
ویژگی ها را دارد، روی آن سرمایه گذاری کرده اند. صدر جهان 
اثبات نرسیده که  به  محدوده هایی را تملک کرده که هنوز 
اصال یک کار اقتصادی است یا نه. حاال ما سه کار عمده را 
داریم انجام می دهیم. یکی این که روی شش محدوده معدنی 
و معدن که قبال این جا خریداری کرده، مطالعه می کنیم که 
ببینیم آیا این ها واحدهای اقتصادی می شوند یا نه. باالترین 
این ها معدن طالی شادان است در خراسان جنوبی که برای 
تاسیس شده  کارند صدرجهان  نام  به  ویژه  آن یک شرکت 
و ما سهام صددرصدی آن شرکت را داریم. در حال حاضر 
انجام  این جا  موقت  بهره برداری  برنامه  یک  جز  عملیاتی 
برای خودش  که  کارند هستیم  مالک شرکت  اما  نمی شود، 
یک  شادان  از  بعد  دارد.  مستقلی  سازمان  و  مدیره  هیئت 
است  زنجان  در  رشیدآباد  نام  به  خوبی  نسبتا  مس  کانسار 
استان  در  اردستان  هندوآباد  مس  معدن  فاصله ،  یک  با  و 
معدنی هستند که هنوز  تا هم محدوده های  و سه  اصفهان 
کاری در آن ها انجام نشده. دو تا از آن ها در آذربایجان شرقی 
هستند و یکی از آن ها در استان اردبیل است، در مناطقی 
که کانی سازی مس صورت می گیرد. بنابراین می توان گفت 
بعد  و  مس  شامل  اول  معدنی  محدوده های  عمدتا  این جا 
این  برای  تومان  میلیارد  تا 90  طالست. شاید مجموعا 80 
معادن چه تملکش و چه هزینه هایی که بعدا در آن ها انجام 

شده، هزینه شده باشد.
 در حال حاضر به جز اين، چه پروژه های ديگری 

را پی گيری می كنيد؟
فرصت های  که  است  این  می دهیم،  انجام  که  دیگری  کار   
جدید معدنی را در کشور جست وجو و شناسایی می کنیم. اگر 
از دولت دریافت کنی، هزینه زیادی  بخواهی محدوده ای را 
باید انجام بدهی که ثابت شود این محدوده، معدن می شود 
سرمایه گذاری اش  مخاطره  و  ریسک  خاطر  همین  به  نه.  یا 
میلیارد  تا 30  باشید 20  باالست. ممکن است شما مجبور 
تومان هزینه کنید و تازه بفهمید که این جا به درد می خورد 
خوبی  ثروت  می تواند  باشد،  اقتصادی  معدن  اگر  اما  نه،  یا 
که  بخرید  از کسی  شما  اگر  ولی  کند.  ایجاد  سازمان  برای 
انجام داده و این جست وجوها را کرده، در  این مطالعات را 
یا  چهار  همین جا  بخرید.  باالیی  قیمت  به  باید  صورت  این 
پنج سال پیش برای معدن طالی شادان 10میلیارد تومان 
پرداخت شده که این 10میلیارد شاید االن 70 یا 80 میلیارد 
معدن  در  که  است  موقعی  برای  این  باشد.  ارزشش  تومان 
انجام شده و مشخص شده این جا اقتصادی است،  کارهایی 
درنتیجه قیمتش باال می رود. االن ما دنبال هر دو راه هستیم. 
یعنی دنبال کسانی هستیم که معادنی دارند و برای تکمیل 
فلز  یا همان تحصیل  فرآوری  و  استخراج  اکتشاف،  عملیات 
آن  دنبال  این  بر  عالوه  می گردند.  شریک  دنبال  معدن  از 

تبديل صدر جهان به يک 
هلدينگ معدنی، سرمايه ای 

است برای بانک صادرات 
و مجموعه خوارزمی. نقش 

اين جا به عنوان هلدينگ 
تعريف شده است. يعنی 

بناست كه برای هر كدام از 
معادن تحت تملک مجموعه 

وقتی اقتصادی بودنش 
احراز شد، يک الين فرآوری 

احداث كنیم و بعد برايش 
شركت درست كنیم. قرار 

نیست اين جا را از نظر نیروی 
انسانی خیلی رشد دهیم، 
بلکه می خواهیم نیروهای 

مختصر با كیفیت باال را حفظ 
كنیم و شركت ها را برای 

معادن و فرآوری های آن ها 
جداگانه ايجاد كنیم
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هستیم که اگر دولت در بعضی نقاط کشور پهنه های جدیدی 
را به مزایده گذاشت، شرکت کنیم. بنابراین به دنبال توسعه 
در  هم  سومی  فعالیت  یک  هستیم.  معدنی مان  فعالیت های 
این شرکت داریم که کارهای تجاری است. کارهای تجاری 
و  معدن  که  می دهیم  انجام  محوری مان  کسب وکار  کنار  را 
فرآوری مواد معدنی است. یک کار بازرگانی تعریف کرده ایم 
که با مقداری سرمایه در گردش که از طریق سرمایه گذاری 
خوارزمی- شرکت مادرمان- در اختیار ما قرار گرفته، سراغ 
کسانی می رویم که معدن مناسبی دارند، اما امکان فرآوری 
بعد  می کنیم،  خریداری  را  معدنی  مواد  آن ها  از  ما  ندارند. 
می رویم سراغ کسانی که خطوط فرآوری دارند و در حالت 
عادی خوراک ندارند. این خوراک را به آن ها می دهیم و به 
دنبال  می رویم  بعد  می کنند.  کار  ما  برای  کارمزدی  صورت 
این تقریبا یک الین تجاری  این محصول.  برای فروش  بازار 
است که این جا قبل از این که حتی من رئیس هیئت مدیره 
باشم، شروع شده بود. من دنبال این هستم که کسب وکارمان 
شما  دارد.  هم  را  خودش  مخاطرات  البته  کند.  پیدا  رونق 
و  کند  فرآوری  بدهید  کسی  به  بخرید،  خاک  کسی  از  باید 
کدام  هر  این ها  بفروشید. مجموعه  دیگری هم  به کس  بعد 
کار درست مدیریت  اگر  اما  دارد.  برای خودش  ریسک هایی 
کار  یک  می تواند  کنیم،  فکر  درست  و  کنیم  تدبیر  و  شود 
این  کند.  حاصل  ما  برای  را  درآمدی  که  باشد  اقتصادی 
هم  و  کرد  خواهد  تامین  را  ما  جاری  هزینه های  هم  درآمد 
کمک  واقع  در  می کند.  پشتیبانی  ما  معدنی  فعالیت های  از 
منابع  که  شد  خواهد  این  خوارزمی، صرف  ما،  مادر  شرکت 
مورد نیاز ما برای اجرای طرح هایشان تامین شود. چون اگر 
بخواهیم برای همین شش معدنی که داریم، خطوط فرآوری 
تعریف کنیم و در یک افق پنج تا هفت ساله صدرجهان را 
به جایی برسانیم که بخواهد معادنش را تبدیل به فلز بکند و 
فلز را بفروشد، شاید با قیمت های امروز حدود دوهزار میلیارد 
خواهد  بازیافت  این ها  البته  باشیم.  داشته  الزم  پول  تومان 
زیادی  اشتغال  کنارش  در  برمی گردد.  سرمایه  این  و  داشت 
ایجاد خواهد شد و باید افراد مهارت های فردی و مهارت های 
سازمانی قابل توجهی را از طریق آموزش یا تجربیاتی که پیدا 
معدنی شویم.  بزرگ  تا یک مجموعه  کنند  می کنند، کسب 
تبدیل این جا به یک هلدینگ معدنی، سرمایه ای است برای 

عنوان  به  این جا  نقش  خوارزمی.  مجموعه  و  صادرات  بانک 
هلدینگ تعریف شده است. یعنی بناست که برای هر کدام 
الین  یک  شد،  احراز  بودنش  اقتصادی  وقتی  معادن  این  از 
فرآوری احداث کنیم و بعد برایش شرکت درست کنیم. قرار 
نیست این جا را از نظر نیروی انسانی خیلی رشد دهیم، بلکه 
باال را حفظ کنیم و  با کیفیت  می خواهیم نیروهای مختصر 
شرکت ها را برای معادن و فرآوری های آن ها جداگانه ایجاد 
کنیم. االن فعال فقط برای معدن شادان این کار انجام شده 
دارد.  مس  هم  کمی  مقدار  و  طالست  عمده اش  ذخیره  که 
این معدن در 60 کیلومتری شهر بیرجند در استان خراسان 
جنوبی واقع شده است و آن منطقه، منطقه خوبی است برای 
کانی سازی فلزات گران بها که تا استان سیستان و بلوچستان 
کشیده می شود و هنوز هم در کشور ما خیلی روی آن کار 
نشده است. این منطقه جزو استان های کم برخوردار است؛ هم 
این  به  اما اگر  سیستان و بلوچستان و هم خراسان جنوبی. 
معادن توجه شود، منطقه هم از این سرمایه ای که زیر زمین 
است، اما باید با عقل و فکر بیاید روی زمین و ثروت ایجاد 

کند، بهره مند می شود.
چطور  شادان  فرآوری  و  حفاری  وضعيت  االن   

پيش می رود؟ 
در شادان تابه حال 22هزار متر حفاری شده که عدد بزرگی 
است. امروز شما  برای یک متر حفاری باید حدود 700هزار 
بین  تقریبا  متر  هزار   22 برای  یعنی  کنی.  پرداخت  تومان 

ما دنبال كسانی هستیم كه 
معادنی دارند و برای تکمیل 
عملیات اكتشاف، استخراج 
و فرآوری يا همان تحصیل 
فلز از معدن دنبال شريک 

می گردند. عالوه بر اين دنبال 
آن هستیم كه اگر دولت در 

بعضی نقاط كشور پهنه های 
جديدی را به مزايده 

گذاشت، شركت كنیم. 
بنابراين به دنبال توسعه 

فعالیت های معدنی مان 
هستیم. يک فعالیت سومی 

هم در اين شركت داريم 
كه كارهای تجاری است. 

كارهای تجاری را كنار 
كسب وكار محوری مان انجام 
می دهیم كه معدن و فرآوری 

مواد معدنی است

صدر جهان
سعه معادن 

ت تو
نمايی از فعالیت های در حال انجام  در يکی از  معادن شرك
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15 تا 20میلیارد تومان به قیمت امروز فقط هزینه حفاری 
شده. به جای این که فقط عمودی به صورت حفر چاه حفاری 
شود که به آن می گویند گمانه زنی، شکاف هایی را در دامنه 
کوه ایجاد می کنند که به آن ها ترانشه می گویند. االن ما در 
حال ترانشه برداری هستیم که مجموعا این عملیات در 30 
پایان  در  یعنی  رسید.  انتها خواهد  به  جاری  سال  ماه  آبان 
هم  شد،  خواهد  شناخته  ذخیره اش  هم  این جا  امسال  آبان 
می خواهد  که  کارخانه ای  این که  به  تصمیم  هم  و  عیارش 
باشد.  چقدر  باید  ظرفیتش  تقریبا  کند،  استخراج  را  طال 
این کار در 300 هکتار انجام شده که گستره خیلی بزرگی 
بعد  برسد.  انتها  به  آینده  ماه  سه  ظرف  امیدواریم  و  است 
کنیم.  تحلیل  می آید،  دست  به  که  را  زمین  داده های  باید 
شرکت  خود  فنی  تیم  االن  که  است  کاری  داده ها  تحلیل 
کارند و مدیریت آن جا به همراه مشاور کاوش گران مشغول 
آن هستند. ما هم تصمیم گرفته ایم برای این که هم روحیه 
افراد بهتر شود و هم تمرینی برای آینده باشد، مقداری طال 
این که االن قیمت جهانی طال خوب  تولید کنیم. مخصوصا 
است و حدودا یک گرم طال بیش از 550 هزار تومان قیمت 
کیلو  تا چهار  دو  بین  بتوانیم،  اگر  که  داریم  برنامه ای  دارد. 
دارد.  قیمت  تومان  دومیلیارد  از  بیش  که  کنیم  تولید  طال 
یک برنامه کوتاه مدت موقت داریم تا در منطقه ای که تقریبا 
چهار  تا  دو  بین  است،  معدن  بیرون زدگی های  یا  رخ نمون 
کیلو طال استخراج کنیم. هم یک درآمدی است برای شرکت 
کارند و هم از نظر ارتقای روحیه افراد کل مجموعه، یعنی 
صادرات  بانک  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  و  این جا 
بچه ها  تا  است  خوبی  تمرینی  روش  یک  بود.  خواهد  مفید 
اکسید طال تجربه  از  را  استحصال طال  این روش  با  بتوانند 
به صورت  طبیعت  در  که طال  دارید  استحضار  کنند. چون 
و  طال  ترکیب  یعنی  طال،  اکسید  یکی  است.  ترکیب  تا  دو 
اکسیژن، و یکی هم ترکیب طال و گوگرد. بیشتر طالهایی که 
در دل زمین هستند، طالهای سولفیدی اند، یعنی طالهای 
گوگردی. این قسمتی که داریم کار می کنیم، اکسید طالست 
که استخراج طال ساده تر است. این را به عنوان یک برنامه 
تاکتیکی انتخاب کردیم. عیار این جا نیم گرم در تن است. اگر 
بتوانیم در سال چهار میلیون تن خاک را به صورت خوراک 
وارد کنیم، می شود حدود دو تن طال در سال استحصال کرد 
و این دو تن طال در سال، کسب وکار اقتصادی قابل توجهی 
است برای کل مجموعه. این برای موقعی است که بخواهیم 
به ذخایر اصلی این جا نزدیک شویم که یک برنامه راهبردی 

است. اما با این برنامه کوتاه مدت شاید بتوانیم چند کیلو طال 
ارتقای  برای  بیشتر  که  بیاوریم  دست  به  موقت  صورت  به 
روحیه کارکنان است تا ببینند بعد از سال ها هزینه، درآمدی 

هم حاصل شده است.
اين كه مجمع عمومی خوارزمی هم  به  با توجه   
در  هم  جهان  صدر  می كنيد  فكر  است،  پيش  در 
دستاوردهايی  هم  و  مجموعه  دارايی های  بحث 
برآورده كردن  در  نقشی می تواند  داشته، چه  كه 

انتظارات سهام داران داشته باشد؟ 
نگاه  یک  باید  جهان  صدر  به  نگاهمان  که  است  این  مسئله 
محقق  خیلی  این جا  شاید  کوتاه مدت  نگاه  باشد.  بلندمدت 
نشود. حاال ما حتی اگر دو سه میلیارد تومان هم طال استخراج 
کنیم، عدد قابل  توجهی برای مجموعه نیست. این جا تقریبا تا 
حاال حدود 100میلیارد تومان هزینه کرده ایم و چند میلیارد 
درآمد در مقابل آن عدد بزرگی نیست. اما اگر بتوانیم با این 
اقتصادی  تکلیف  امسال  آخر  تا  کرده ایم،  که  برنامه ریزی ای 
بودن سرمایه هایی را که تابه حال گذاشته شده، روشن کنیم، 
استفاده  از فرصت های جدید سرمایه گذاری  بتوانیم  هم چنین 
کنیم، کسانی که به مجموعه سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان 
یک بنگاه بلندمدت نگاه کرده باشند، راضی خواهند بود. این 
یک سرمایه گذاری برای سال های آینده است که ممکن است 
ما به قیمت های باالتر و شرایط سخت تری در زندگی برسیم. 
می شود،  حاصل  مجموعه  این  از  که  درآمدی  شرایط،  آن  در 
می تواند به خانواده هایی که سهام دار هستند، خیلی کمک کند. 
اما من فکر می کنم باید این نگاه بلندمدت باشد. چالش ما هم 
هم  و  است  اختیارمان  در  که  است  معادنی  ارزش  شناسایی 
روش های استحصال فلز. مثال فرض  کنید ما برای این که پنج 
کیلو مس به دست بیاوریم که معروف به مس کاتدی است، 
این  بگیریم که  از طبیعت  را  تقریبا 100کیلو خاک  باید  اول 
عملیات ممکن است با انفجار انجام شود و استخراجش خیلی 
سخت است. بعد کنسانتره مس در کارخانه ای فرآوری می شود 
و می شود پنج کیلو مس. این پنج کیلو مس در شرایطی که 
آنود  کیلو مس  نیم  و  یک  قریب  تقریبا  پاالیشگاه  در  می رود 
می شود و این مس آنود در مسیر تبدیل می شود به یک کیلو 
مس کاتد. بنابراین شما می بینید استحصال یک فلز از معدن 
چقدر زحمت دارد؛ آن هم معدن مس سرچشمه که معدنی 
اقتصادی بسیار خوب است.  اما حاصلش یک کار  غنی است. 
این کاری است که شروع کردیم و از یک معدن خاک می خریم 
و می دهیم یک کارخانه فرآوری کند و بعد در بازار می فروشیم، 
یا اگر وضعیت تجارت خارجی مان درست شود، خودمان صادر 
می کنیم. همین کار االن اقتصادی است. با این که نه ما صاحب 

معدنیم نه کارخانه، اما کار، کار اقتصادی است. 
 از صحبت های شما اين طور به نظر می رسد كه 
اين  در  حداقل  شما،  كاری  حوزه  حاضر  حال  در 
مرحله، چندان از تحريم ها تاثير نمی گيرد؛ درست 

است؟
االن در مرحله ای که هستیم، به استثنای نرم افزارهایی که 
ممکن است در زمینه تحلیل داده های زمین یا کانی یابی ها یا 
قسمت ژئوفیزیک هوایی استفاده شود، چندان از تحریم تاثیر 
نمی گیریم. این نرم افزارها در اختیار کشورهای پیشرفته مثل 
کانادا یا استرالیاست و این ها پیش گام صنایع معدنی جهان 
هستند. از آن جهت ممکن است دچار مشکل شویم. مشکل 

اگر بتوانیم با 
برنامه ريزی هايی كه كرده ايم، 

تا آخر امسال تکلیف 
اقتصادی بودن سرمايه هايی 

را كه تابه حال گذاشته 
شده، روشن كنیم، هم چنین 

بتوانیم از فرصت های 
جديد سرمايه گذاری 

استفاده كنیم، كسانی كه 
به مجموعه سرمايه گذاری 

خوارزمی به عنوان يک 
بنگاه بلندمدت نگاه كرده 
باشند، راضی خواهند بود. 

اين يک سرمايه گذاری برای 
سال های آينده است كه 

ممکن است ما به قیمت های 
باالتر و شرايط سخت تری 

در زندگی برسیم

تجهیزات ترابری شركت توسعه معادن صدر جهان
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تامین قطعات دستگاه های حفاری است.  دیگر هم در مورد 
کار کنند، در  اعماق  بخواهند در  وقتی  دستگاه های حفاری 
زمینه تکنولوژی آلیاژها و قطعاتی که مربوط به آن هستند 
در  طبیعتا  باشد.  وارداتی  نیاز  جاها  بعضی  است  ممکن  هم 
شرایط تحریم با قیمت گران تری مواجه می شویم. اما تا وقتی 
به  وابستگی مان  نکرده ایم،  شروع  را  فرآوری  مرحله  ما  که 

مسائل تحریم کم است.
 همين می تواند خيلی اميدواركننده باشد.

درست است. مقدار زیادی از کار را می توان انجام داد. آن موقعی 
بعضی قسمت ها  بخریم، در  فرآوری  که می خواهیم کارخانه 
تا  و  کمپرسورها  موتورها،  یعنی  درایو  از جمله سیستم های 
حدی آسیاب ها ممکن است نیازهای وارداتی داشته باشیم، 

که امیدواریم تا آن موقع تحریم ها برطرف شود.
 كمی هم درباره سبک مديريتی تان، به ويژه در 

بحث مديريت منابع انسانی، صحبت كنيد.
سازمان ها  اصلی  سرمایه  که  است  این  اعتقادم  همیشه  من 
با  عمدتا  ما  که  فاصله ای  االن  است.  انسانی شان  منابع 
کشورهای پیشرفته داریم، در میز و نیمکت و سخت افزارها 
به  جهت  این  از  ما  چون  نیست،  گران بها  ابزارهای  حتی  و 
رفته اند  هم  افراد  از  بسیاری  داشته ایم.  واردات  کافی  اندازه 
اما  دیده اند،  آموزش  را  دستگاه ها  این  با  کردن  کار  نحوه  و 
فرهنگ به کار بردن ابزار در ما وجود ندارد. هر کدام از ما به 
عنوان یک واحد در سازمان خودمان باید سه مهارت داشته 
باشیم. یکی مهارت های فردی است که بر می گردد به رشته 
یکی  و  است  رفتاری  مهارت های  هم  یکی  خودمان،  کاری 
مهارت های سازمانی است. ما در این دو قسمت مهارت های 
رفتاری و رفتار سازمانی ضعیف هستیم. یعنی شما وقتی وارد 
می شود.  مشخص  کامال  موضوع  این  می شوی،  سازمان  یک 
است  باالتر  بهره وری شان  که  کسانی  و  ما  بین  که  چیزی 
و  تحصیالت  نظر  از  شاید  است.  همین  می اندازد،  فاصله 
مهارت های فردی جایگاه خوبی داشته باشیم، اما مهارت های 
رفتاری مان جای ترقی و کار دارد. مثال بحث نظم. می شود 
گفت انگلیسی ها در بین کشورهای غربی پیشاهنگ برقراری 
نظم بودند. آن ها در انتهای قرن 19 متوجه شدند بزرگ ترین 
علت پیشرفت یا عقب ماندن، نظم تک تک کارگرهاست که 
بیشتر از مقوله مهارت های رفتاری است. به همین دلیل به 
این نتیجه رسیدند اگر رفت و آمد کارگران را به جای اتومبیل 
با قطار انجام دهند، واحدها کامال متحول می شوند. این است 
که برای معادن زغال سنگشان که تقریبا یکی از اولین صنایع 
مکانیزه آن زمان دنیای اروپا بوده و اروپا هم جلوتر از بقیه 
بوده، برای رفتن به محل کارشان از قطار استفاده می کردند. 
اگر شخص صبح  را هم طوری تنظیم می کردند که  قطارها 
خیلی زود، به موقع بیدار نشود و از قطار جا بماند، قطار بعدی 
دست  از  را  روز  تمام  درنتیجه  و  نمی رود  آن جا  به  ظهر  تا 
می دهد. درنتیجه نظم آن جا نهادینه شد. االن می شود گفت 
کار  کانادا  در  اگر  مثال شما  نظر عقب هستیم.  این  از  هنوز 
کنید، هم خودتان و هم مدیریتتان، تقریبا در محیط کارتان 
نه  می کنند،  تلفن  شما  به  نه  نمی کنید.  استفاده  موبایل  از 
شما جواب می دهید. موبایل چون یک وسیله شخصی است، 
این جا  ما  االن  نمی کند.  استفاده  آن  از  کار  محل  در  کسی 
افراد زیادی را داریم که تمام کارهایشان را با همین موبایل 
از آن برای کارهای شخصی شان استفاده  یا  انجام می دهند، 
بودن سطح  پایین  یا  به سواد  بستگی  این چندان  می کنند. 

اداری اشخاص ندارد. حتی در نزد مدیرانمان هم این موضوع 
رعایت نمی شود. ما به لحاظ مهارت های رفتاری، به لحاظ رفتار 
با هم کار کردن و به یکدیگر اطالع دادن ضعیف  سازمانی، 
از  این جا متوجه شدم خیلی واحدها  به  هستیم. موقع ورود 
همدیگر اطالعات را مخفی می کنند؛ اطالعاتی که مربوط به 
سازمان است و اطالعات شخصی نیست. حاال جلساتی برای 
که  است  سال   45 از  بیش  داریم.  موضوع  این  سازمان دهی 
دارم در صنایع بزرگ کار می کنم و به همه همکاران می گویم 
از این فرصت استفاده کنید، چراکه روزهایی که به شما این جا 
می گذرد، کالس درس است. یکی دیگر از آسیب هایی که ما 
در سازمان ها داریم، این است که افراد شاید چون شایستگی 
برای خود درست کنند،  این که جانشینی  از  ندارند،  را  الزم 
می ترسند. اما انسان هر چقدر مسلط تر بر کارش باشد، سعی 
می کند جانشین داشته باشد. این باعث می شود اطالعات در 
سازمان جریان داشته باشد. اگر در سازمان های ما جا بیفتد 
که اطالعات در سازمان جریان پیدا کند و در اختیار همه قرار 

بگیرد، نتیجه آن را خواهیم دید. 
اقتصادی  واحدهای  آسیب های  از  دیگر  یکی  سیاست زدگی 
واحدهای  صورت  به  را  اقتصادی  واحدهای  ما  اگر  است. 
سیاسی نگاه کنیم، خیلی ضربه می خوریم، چون افرادی که 
خودشان  دانش  به  اتکا  و  نمی کنند  تعقیب  را  خاصی  خط 
خانم ها  به  بیشتر  مسئله  این  می شوند.  گذاشته  کنار  دارند، 
آسیب می رساند، چون خانم ها کمتر سیاسی هستند. خانم ها 
بیشتر دنبال حقوق اجتماعی هستند و در این شرایط بیشتر 
کرد.  سیاسی  نباید  را  اقتصادی  واحدهای  می خورند.  لطمه 
یک زمانی بود که واحدهای صنایع و معادن خیلی سیاسی 
شده بود. من هم با این که خودم از قبل انقالب صبغه مذهبی 
داشتم، اما صبغه سیاسی نداشتم و تصمیم گرفتم از وزارت 
بیشتر هم در  و  بودم  بروم. 25 سال آن جا  معادن  و  صنایع 
مشاغل رده باال خدمت کرده بودم. آن موقع که بنا شد بروم، 
از شستا آمدند دنبال من. گفتند شما بیایید شرکت هایی را 
که دولت به تامین اجتماعی واگذار کرده است، سازمان دهی 
کنید. یادم می آید که ماه آخر هر دو جا بودم. عصرها تا شب 
می رفتم شستا. یک روز هم بی کار ننشستم. حتی در خانه به 
من گفتند ما خوشحال شدیم و فکر کردیم 10، 20 روزی 
دوباره  کردم.  کار  زیاد  همیشه  من  می گیرید.  فاصله  کار  از 
در زمان ریاست جمهوری قبلی شرایطی در وزارت صنایع و 
کار  دنبال  خیلی  وزارت خانه  در  دیدم  که  آمد  پیش  معادن 
نیستند و تصمیم گرفتم بازنشسته شوم. همیشه عالقه داشتم 
یافته هایم را تالیف کنم. چیزهایی هم نوشتم و عالقه داشتم 
کتاب های بیشتری بنویسم. اما از بانک پاسارگاد آمدند دنبالم 
شما  کنیم،  درست  فوالد  مجتمع  می خواهیم  ما  گفتند  و 
واحدهای  این ها  شوید.  این جا  تسبیح  دانه های  نخ  و  بیایید 
جدا هستند و ما مجبوریم مهندسی این ها را از خارج بگیریم. 
شما بیایید یک شرکت مهندسی درست کنید. یک ماهی بود 
که تصمیم داشتم از آلومینیوم المهدی بیرون بیایم و هنوز 
بیرون نیامده بودم که در آن شرکت مشغول شدم. این ها را 
اگر  کسی  بگویم  خواستم  کنم.  تعریف  خودم  از  که  نگفتم 
درس خوانده باشد و کارش را بلد باشد، الزم نیست بترسد. 
حتی در همین جامعه ای که حدودا چهار، پنج میلیون دختر 
و پسر جوان داریم که دانشگاه رفته اند و درس خوانده اند و 
زحمت کشیده اند و خیلی هم مبتکرند، خیلی هایشان کشف 
هم نشده اند و بی کار هستند. همین االن در همین شرایط هم 

سرمايه اصلی سازمان ها 
منابع انسانی شان است. 

االن فاصله ای كه ما عمدتا با 
كشورهای پیشرفته داريم، در 
میز و نیمکت و سخت افزارها 

و حتی ابزارهای گران بها 
نیست، چون ما از اين جهت 

به اندازه كافی واردات 
داشته ايم. بسیاری از افراد 

هم رفته اند و نحوه كار كردن 
با اين دستگاه ها را آموزش 
ديده اند، اما فرهنگ به كار 

بردن ابزار در ما بايد تقويت 
شود
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نباید آدم نگران باشد. چرا افراد باید اطالعات را از یکدیگر 
مخفی کنند؟ شما اگر به خودت اطمینان داری، چه دلیلی 
دارد؟ این یکپارچگی اطالعات باعث می شود الفت پیدا شود 
ما در مقوله فرهنگ سازمانی  استفاده شود.  از ظرفیت ها  و 
این زمینه  اضافه مهارت های رفتاری ضعیف هستیم. در  به 

هرچقدر کار شود و کالس گذاشته شود، باز هم کم است.
یکی دیگر از آسیب هایی که هست، نگرانی و عدم امنیت 
از  ما  زمانی که  ما هست.  االن در جامعه  شغلی است که 
مربوط  که  بیرون،  آمدیم  و  شدیم  فارغ التحصیل  دانشگاه 
به دهه 50 است، آن زمان تقریبا تصور همه اشخاص  این 
بازنشسته  همان جا  می شوند،  استخدام  جایی  اگر  که  بود 
غربال گری  دانشگاه شریف  فارغ التحصیالن  میان  از  شوند. 
شدیم و خوب هایمان انتخاب شدند برای توسعه فوالد در 
شود.  فوالد  صنعت  صاحب  می خواست  ایران  تازه  کشور. 
بودیم،  گرفته  روس ها  از  که  داشتیم  را  ذوب آهن  یک  ما 
و  شویم  فوالد  صاحب  غربی  تکنولوژی های  با  بود  بنا  اما 
این  تصورمان  موقع  آن  بودیم.  شده  وارد  این کار  برای  ما 
می شویم  بازنشسته  این جا  می شویم،  وارد  این جا  که  بود 
عمرمان  دوم  قسمت  حاال  بعد  و  هستیم  هم  همین جا  و 
درس  می رویم  یا  می کنیم؛  زندگی  خواستیم،  هرطور  را 
می بینم  من  امروز  کشور.  از  خارج  می رویم  یا  می دهیم، 
که جوانان ما وقتی استخدام می شوند، نگاه های کوتاه مدت 
دارند. اوال وقتی جایی استخدام می شوند، می گردند ببینند 
ارتباط  با جوانان  است. من  بهتر  این جا  از  کجا هست که 
خوبی دارم. از نظر سنی با آن ها هم تراز نیستم، اما زبانشان 
بخوانم.  را  اندیشه هایشان  کرده ام  سعی  و  گرفته ام  یاد  را 
که  نمی کنند  کاری  که  ماست  مدیریت های  اشکال  این 
رضایت جوانان جلب شود. یکی حقوق است، یکی هم رفاه، 
پیشرفت، درک کردن افراد و گوش کردن به حرف هایشان. 
و  کنیم  باز  تعاونی  کارمان  محیط  کنار  در  مثال  این که  یا 
یا خانه ای بخریم. مثال  این ها زمینی بسازیم،  برای  کم کم 
زندگی  می خواهد  چطور  مجرد  پسر  یا  مجرد  دختر  یک 
تشکیل دهد؟ ما به عنوان مدیر باید به این ها نزدیک شویم 
است  شدن  دور  همین  خاطر  به  نباشیم.  دور  این قدر  و 
همیشه  دارند.  کوتاه مدت  نگاه  کارشان  محل  به  همه  که 
را  کارمان  محل  کارمندانمان  که  هستیم  این  معرض  در 
وقتی  نداریم.  آموزشی  سرمایه گذاری  ما  االن  کنند.  ترک 
فرستاده  زیادی  دوره های  به  آمدیم،  بیرون  دانشگاه  از  ما 

شدیم، در صورتی که آن زمان اصال گستردگی امروز نبود 
بیشتر  امروز خیلی  ما  نبود.  امروز هم  آموزشی  امکانات  و 
امروز  مثل  گذشته  در  علم  تنوع  داریم.  احتیاج  علم  به 
نداریم،  آموزشی  کالس  سازمان هایمان  در  ما  امروز  نبود. 
بسیار  پاداش های  از  یکی  من  نظر  به  آموزش  درحالی که 
باارزش است که می توانیم به نیروی الیق بدهیم. این یک 
فرد  وقتی  است.  آینده  برای  خوب  بسیار  سرمایه گذاری 
آموزش نمی بیند، فکر می کند شاید سازمان خیلی نباید در 
ذهنش بماند. این نگاه کوتاه مدت چه در کارمندان ما، چه 

در مدیران آسیب خیلی بزرگی است. 
 آينده را چطور می بينيد؟

فکر می کنم با توجه به این که دیر یا زود از نظر ذخایر نفت و 
گاز و آب دچار مشکل می شویم و همین االن هم ممکن است 
دچار مشکل باشیم و رونمایی نشده باشد، یکی از چیزهایی 
باالخره  هستند.  ما  ذخایر  باشد،  ما  کمک حال  می تواند  که 
ایران از نظر ذخایر معدنی و تنوع جدول مندلیف جزو 10 یا 
15 کشور اول جهان بین 200 کشور است. برنامه ریزی برای 
استخراج و فرآوری و استفاده از این ذخایر عالوه بر اشتغال و 
تولید ثروت، باعث نگه داری جوانان و چهره های تحصیل کرده 
ما  اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری  شد.  خواهد  کشور  در 
ذخایر  درصد   10 باشد.  معدن  در  می تواند  سرچشمه اش 
تیتانیوم جهان در ایران است. تیتانیوم یک فلز سنگین است 
که در صنعت هوا فضا خیلی استفاده می شود و کاربرد خیلی 
زیادی دارد. اما هنوز روی آن کار نشده. البته کارهایی شروع 
شده، اما هنوز به نتیجه  نرسیده. از این پتانسیل ها در کشور 
داشته  خوبی  خیلی  نتایج  می تواند  که  است  زیاد  بسیار  ما 
باشد. ما هم به عنوان شرکت توسعه معادن صدر جهان و به 
عنوان یک هلدینگ که شاید در ابتدای راه باشد، می خواهیم 
این ظرفیت ها را کشف کنیم و به بهره برداری برسانیم. شاید 

رسالت ما همین باشد. 
بانک صادرات  واحد موفق در مجموعه  این جا می تواند یک 
عمر  از  نیست  معلوم  باشد.  خوارزمی  سرمایه گذاری  و 
آقایان  و  خانم ها  کنیم  باید سعی  مانده؛  چقدر  خدمتی مان 
رشد  واحدها  این  در  را  جوان  و  فرهیخته  و  تحصیل کرده 
هرچه  باید  بشوند.  هم  مدیر  کارشناسی،  کنار  در  تا  دهیم 
سریع تر روی آن ها کار کنیم تا بتوانیم زودتر نیروهای جوان 
از این  را جایگزین کنیم. امیدواریم ظرف دو سه سال آتی 

سازمان یک سازمان نمونه بسازیم.

ايران از نظر ذخاير معدنی 
و تنوع جدول مندلیف جزو 

10 يا 15 كشور اول جهان 
بین 200 كشور است. 

برنامه ريزی برای استخراج 
و فرآوری و استفاده از اين 

ذخاير عالوه بر اشتغال و 
تولید ثروت، باعث نگه داری 

جوانان و چهره های 
تحصیل كرده در كشور خواهد 

شد. بسیاری از فعالیت های 
اقتصادی ما سرچشمه اش 

می تواند در معدن باشد

نمايی از محدوده  معدن رشیدآباد زنجان
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فرزاد حیدری، عضو موظف هیئت مديره مجموعه صدر جهان
چشم انداز شرکت صدر جهان تبدیل شدن به یک هلدینگ معدنی و شرکت 
مادر تخصصی است. مرحله اول فعالیت این مجموعه انجام کارهای اکتشافی 
است، پس از به نتیجه رسیدن این بخش با انجام مطالعات فنی و اقتصادی 
نیز  فرآوری  کارخانه های  هم چنین  می شود.  انجام  الزم  سرمایه گذاری های 
راه اندازی می شوند تا محصول تولیدشده روانه بازار داخلی یا خارجی شود. 

مجموعه صدر جهان در حال انجام پروژه های اکتشافی در چند محدوده معدنی 
است. معدن شادان یکی از این معادن است که شرکتی به نام کارند به عنوان 
زیرمجموعه صدر جهان آن را اداره می کند. کارهای اکتشافی در این معدن در 
مراحل پایانی قرار دارد و نیمه دوم سال مطالعات فنی و اقتصادی آن انجام 
خواهد شد تا و وارد بخش احداث کارخانه شود. اقدامات مربوط به بحث پایلوت 
نیز در حال اجراست. در این بخش در کنار مطالعات اکتشافی و پیش از این که 
تولید در مقیاس صنعتی و بزرگ انجام شود، بخش آزمایشگاهی در مقیاس 
نیمه صنعتی کوچک احداث می شود. هدف از انجام پایلوت این است که هم 
صرفه اقتصادی معدن مشخص شود و هم تعیین کنند که با توجه به رفتار 
معدن کدام روش برای فرآوری مناسب تر است. درنهایت پس از این مرحله و 

به دست آمدن نتایج الزم، سرمایه گذاری انجام می شود. 
حائز  بسیار  که  دارد  پیش رو  توسعه ای  برنامه های  جهان  صدر  مجموعه 

اهمیت است. برای نمونه محدوده های معدنی وجود دارند که باید سریع تر 
تعیین تکلیف شوند، هم چنین باید محدوده های جدید پیدا کنیم و کارهای 
اکتشافی در آن انجام دهیم. هم چنین افرادی هستند که تقاضای مشارکت 
در محدوده معدنی خود را دارند، که اگر به نتیجه برسد، وارد مراحل بعدی 

کار می شویم.
افزون بر این، توسعه بخش بازرگانی نیز جزو برنامه های مجموعه است. در 
هم چنین  و  مس  و  طال  مانند  فلزاتی  بر  بیشتر  شرکت  تمرکز  حاضر  حال 
توسعه کرومیت است. در بخش بازرگانی نیز با خرید کانسنگ از یک معدن 
از کشور، درآمدزایی  یا خارج  بازار داخل  به  ارائه  و فرآوری آن و درنهایت 

می کنیم. در بخش صادرات نیز در حال انجام مطالعاتی هستیم. 
اگر بحث رقبا را کنار بگذاریم، چالش هایی که در حوزه معدن با آن مواجه 
هستیم، بیشتر در زمینه دریافت مجوزهاست. باید با سازمان های صمت در 
هر استان تعامل داشته باشیم و هم چنین گزارش های ارزیابی محیط زیستی 
برای اکتشاف و فرآوری ارائه دهیم. از طریق وزارت صمت باید پی گیری های 
زیست محیطی  مجوزات  و  باشیم  داشته  زیست  محیط  سازمان  از  را  الزم 
دریافت کنیم. بخش دیگر نیز مجوز مربوط به سازمان منابع طبیعی است 
و  تعامل  به  نیاز  که  می شوند  محسوب  زمان بر  پروسه هایی  این ها  همه  که 

پی گیری بسیاری دارند. 

علیرضا نجفی، كارشناس ارشد اكتشاف معدن، جانشین مدير 
اكتشاف و استخراج در شركت توسعه معادن صدر جهان

مجموعه صدر جهان در حال حاضر روی شش پروژه کار می کند. یکی از 
با نام شادان تحت نظر شرکتی مستقل به نام کارند  پروژه های مجموعه 
صدر جهان فعالیت دارد. شادان معدن ذخیره طال و مس است که مطالعات 
آن نهایی شده و در حال حاضر آمادگی برای ساخت کارخانه و استخراج 

این دو فلز را دارد.
و  مس  معدن  به  می توان  جهان  صدر  مجموعه  پروژه های  دیگر  از   
ذخیره  و  مناسب  عیار  با  رگه ای  محدوده  )یک  زنجان  رشیدآباد  طالی 
مناسب(، معدن هندوآباد اردستان )معدن کوچک مس با عیار مناسب(، 
محدوده قاضی  ولی )رگه های طالدار در حال اکتشاف(، محدوده قاباق تپه 
و  اکتشاف(  در حال  و مس  مولیبدن  پتانسیل  )با  آذربایجان شرقی  در 
محدوده ورگهان )دارای پتانسیل رگه های طال و در حال اکتشاف( اشاره 

کرد. 
این ها مجموع پروژه هایی است که در حال حاضر صدر جهان روی آن ها کار 
می کند. در کنار این پروژه  ها بحث بررسی و مطالعات محدوده های جدید 
پیشنهادهای  مجموعه  زمینه  این  در  که  دارد  قرار  بررسی  در دست  نیز 
خوبی را هم دریافت کرده است. البته در این بخش نیاز به سرمایه گذاری 
داریم که باید دید مجموعه صدر جهان تا چه اندازه می تواند در این زمینه 

نیز وارد شود.
شادان  پروژه  نمونه  برای  دارد.  خوبی  ظرفیت های  جهان  صدر  مجموعه 
کمتر  خصولتی  اصطالح  به  مجموعه های  در  آن  مشابه  که  است  معدنی 
یافت می شود. البته مدتی است سرعت کار کمتر شده و هنوز به مرحله 
ساخت کارخانه نرسیده ایم. اگر این اتفاق رخ دهد، مجموعه صدر جهان 

یکی از برترین ها در این بخش خواهد بود. 
یکی از مزیت های صدر جهان را می توان مدیریت قدرتمند مجموعه دانست. 
هم چنین کارشناسان حاضر در مجموعه نیز دیگر نقطه قوت آن هستند، 
چراکه کارشناسانی متخصص و دارای تجربه در حوزه معدن با صدر جهان 
همکاری دارند. هم چنین گروه سرمایه گذاری خوارزمی پشتوانه خوبی برای 
مجموعه است، که اگر تصمیم به کمک بگیرد، می تواند موتور محرک صدر 
رقبا  به  نسبت  بیشتری  با سرعت  توانست  خواهیم  بنابراین  باشد.  جهان 

پروژه های خود را پیش ببریم.
در پروژه های دیگر نیز بحث تغییر قوانین اجرای آن ها را به تعویق انداخته، 
چراکه یک بازه زمانی برای دریافت مجوزها نیاز داریم. البته این ها مسائلی 

است که در حال برطرف شدن است. 
در پایان، اگر حوصله سرمایه گذار َسر نرود و صبر کار معدنی داشته باشد، 
مجموعه صدر جهان می تواند به یکی از قدرتمندترین مجموعه های معدنی 

ایران تبدیل شود. 

چشم انداز صدر جهان برای تبدیل شدن به یک هلدینگ معدنی

اگر حوصله سرمایه گذار سر نرود...
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رضا حالجیان، مدير بازرگانی مجموعه صدر جهان
که  بود  این  دغدغه ام  داشتم،  فعالیت  معدن  حوزه  در  که   80 دهه  اوایل 
ارزش افزوده  پروژه های این بخش به عنوان سرمایه های ملی نصیب مناطقی 
که در آن ها این طرح ها انجام می شد و عمدتا نیز جزو مناطق محروم هستند، 
متاسفانه  اما  ایجاد می شد،  قابل  توجهی که  اشتغال  با وجود  نمی شد. حتی 
عایدی برای مردم محروم آن مناطق نداشت. ضمن این که رسالت ما در کنار 
کار فنی و مهندسی، یک فعالیت اقتصادی برای کشورمان بود که به منصه 
ظهور نرسید و همواره سود آن نصیب شرکت و سهام داران می شد و درنهایت 
از این چرخه به دلیل برخی از سیاست گذاری های اشتباه، بهره برداری مناسب 
نمی شد. برای نمونه، ممنوع شدن صادرات طال، درحالی که در این حجم کسی 

توانایی خرید طال را ندارد و این طال روی دست تولیدکننده می ماند. 
اگر قرار است از تولیدکننده حمایت شود، اگر قرار است با صادرات به اقتصاد 
از  و  صادرات  ممنوعیت  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  کنیم،  کشور خدمت 
طرفی اجازه واردات به ضرر تولیدکننده تمام می شود. متاسفانه معادن کوچک 
ما در کشور غیرفعال هستند. یکی از دالیل آن این است که اصولی کار نشده 
و پس از استفاده از آن و کسب سود معدن رها شده است. دلیل دیگر عدم 
داشتن دانش بوده است که افراد متخصص این کار نبودند. معادنی که در حال 
حاضر غیرفعال شده اند، برای ادامه فعالیت مستلزم هزینه و زمان باالیی است 
که کسی در این شرایط این ریسک را نمی کند. زمانی که پیشنهاد کار در این 
مجموعه به من شد، گفتند این هلدینگ قصد دارد معادن کوچک را فعال و 
فرآوری کند و محصوالت را صادر کنیم و به اقتصاد کشور خدمت کنیم. من 

با این هدف ارزشی همکاری ام را با این مجموعه آغاز کردم. 
با حضور دوستانی خوشفکر ساختارسازی در این مجموعه آغاز شد. درست 
هزینه  و  زمان  انرژی،  آن  تکمیل  برای  که  نیمه کاره  ساختمان  یک  مانند 
بیشتری برایتان به همراه دارد، به جای این که همان ساختمان از ابتدا آغاز 
به کار کند، این مجموعه نیز به همین صورت است، اما با توجه به هدفی که 
داریم، سعی داریم صدر جهان را به رسالتی که دارد، برسانیم تا ارزش افزوده 

ایجاد کنیم. 
جایی  به  هنوز  معادن  این  و  دارد  معدن  مجموعه شش  این  در حال حاضر 

نرسیده اند که خوراک مورد نیاز ما را تامین کنند،آن هم با توجه به فرآیند 
است  حل  قابل  البته  که  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  مجوزهای  دریافت 
صاحب نظران  از  یکی  پورتر،  مایکل  نوپاست.  شرکت  که  آن جایی  از  ونیز 
همیشه  که  است  تهدیداتی  رقبا  و  بودن  تازه وارد  می گوید  بازرگانی،  دانش 
باید  بازار پرنوسانی مواجه هستیم،  با  از آن جایی که  بازار وجود دارد. ما  در 
بازار تمرین می کردیم. تمرین ما این بود که در قالب مشارکت یا خرید  در 
بار مس فعالیت کنیم. از آن جایی که تمرکز مجموعه روی مس و طالست، 
مس را از معادن خریداری کرده و به کارخانجات فرآوری تحویل می دهیم و 
کنستانتره ای را که تولید می شود، می فروشیم. به این شکل هم با تمام اجزا و 

ارکان بازار در این حوزه آشنا شدیم و هم برای مجموعه درآمدزایی شد. 
امکان سنجی،  پتانسیل ها،  شناسایی  بازرگانی  کار  محور  حاضر  حال  در 
سمنان،  شرقی،  آذربایجان  استان های  در  مس  پتانسیل های  راستی آزمایی 
استان های موردنظر  زنجان مختلف است. معادن خوب در  خراسان، کرمان، 
شناسایی شده است و با یک فرمول عیارسنجی سنگ معدن  این سیکل را در 
استان های مختلف شکل دادیم. در استان خراسان و سمنان این اتفاق افتاده 
است.  نیفتاده  اتفاق  این  هنوز  زنجان  استان  در  رسیده ایم.  تولید  به  و  است 
در تالش هستیم این چرخه را ادامه دهیم تا زمانی که معادن مجموعه راه 
بیفتد. به موازات این کارخانجات نیز در حال راه اندازی است، که اگر این اتفاق 
بیفتد، از خوراک معادن مجموعه به کارخانجات می دهیم و محصول خودمان 
را خواهیم داشت. این کلیت فعالیت های بازرگانی است. در کنار این فعالیت ها 
مهندسی خرید تجهیزات الزم در حال انجام است. هم چنین روی فلزات دیگر 
مانند کروم و منگنز کار می کنیم تا این بخش را توسعه دهیم. قطعا بخش 
بازرگانی در این مجموعه توسعه پیدا خواهد کرد و بخش های مختلف مانند 
خرید و فروش، صادرات و واردات همه اجزایی خواهند شد که بازرگانی باید 

به آن تفکیک شود.
پنج مدیر اصلی مجموعه به طور مستقیم در بخش های مختلف با مدیرعامل 
بودجه  برنامه  اساس  بر  که  داریم  پایش  ماهانه  جلسات  هستند،  ارتباط  در 
ساالنه عملکرد واحدها ارزیابی می شود. در آن جا تعامل می کنیم و مشکالت را 

مطرح می کنیم. برنامه محور هستیم و تعامل خوبی وجود دارد. 

به سوی فعال سازی معادن کوچک

راهیابی صدر جهان به جمع 
شرکت های دانش بنیان تولیدی

شد  موفق  جهان  صدر  معادن  توسعه  شرکت 
بر  مبتنی  محصوالت  و  پیشرفته  مواد  حوزه  در 
فناوری های شیمیایی، جزو شرکت های دانش بنیان 

تولیدی قرار بگیرد.
این شرکت که از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص 
صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان زیر نظر 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان 
شرکت نوپا در جمع شرکت های دانش بنیان تولیدی 
ثبت شده، می تواند از شهریور ماه سال 98، به مدت 
دو سال از کلیه تسهیالت حمایتی ویژه شرکت های 
این  است  گفتنی  کند.  استفاده  نوپا  دانش بنیان 
تسهیالت، دریافت وام بالعوض و کم سود از صندوق 
مشاوره ای،  خدمات  دریافت  شکوفایی،  و  نوآوری 
تخصیص مکان در پارک های علم و فناوری و سایر 

حمایت های قانونی را شامل می شود.
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چند وقت پیش شركت سرمايه گذاری خوارزمی شاهد 
موفقیت يکی از اعضای نوجوان خانواده خود بود. آريا 

همتیان، فرزند كیانوش همتیان، معاون مالی و اقتصادی 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی، موفق به كسب مدال 

نقره در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزيک مجارستان 
)بوداپست( شد. »وخارزم« درباره شركت در اين المپیاد، 
نحوه تعامالت آريا با خانواده و شركت خوارزمی و عوامل 

موثر در دست يابی به اين موفقیت، گفت وگويی با آريا 
همتیان داشته كه در ادامه می خوانید. 

سالی  چه  متولد  شما  كنيم.  شروع  خودتان  از   
هستيد و رشته تحصيلی شما در مقطع دبيرستان 

چه بود؟ 
من متولد مرداد سال 81 هستم. از کودکی به مباحث ریاضی و 
فیزیک عالقه مند بودم، لذا در دبیرستان هم همین رشته را ادامه 
دادم و بعد از آن هم با توجه به شناختی که از خودم داشتم، وارد 
پروسه المپیاد دانش آموزی شدم و به دلیل عالقه زیادم به علم 
نجوم، ترجیح دادم از بین رشته های موجود این مبحث را برای 
شرکت در المپیاد انتخاب کنم و خدا را شکر توانستم مدال طالی 

المپیاد کشوری را در سال گذشته کسب کنم. 
در  شما  تحصيلی  رشته  گفتيد،  كه  همان طور   
دبيرستان رياضی و فيزيک بوده است، چرا در المپياد 
به  كه  شد  چه  نكرديد؟  شركت  رياضی  يا  فيزيک 

سمت المپياد نجوم متمايل شديد؟
بخش خیلی زیادی از این عالقه، عالقه به خود نجوم و فیزیک 

بود. در واقع نجوم تلفیقی از ریاضی، شیمی و فیزیک است. در 
واقع من مباحث المپیاد دانش آموزی را که دیدم، عالقه مند شدم 
البته از همان بچگی هم به مباحث  این رشته را دنبال کنم. 
نجوم مثل سیارات و... عالقه داشتم و همین عالقه هم باعث 
شد به سمت نجوم بروم. البته این عالقه االن خیلی گسترده تر 

شده است. 
برايمان  كرديد،  شركت  آن  در  كه  المپيادی  از   
بگوييد. چند نفر و از چه كشورهايی در اين المپياد 

شركت كردند؟
المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک امسال در کشور مجارستان 
شهر کستلی بین 260 نفر از 47 کشور برگزار شد. کشور ما به 
دلیل سابقه درخشان و توانایی ویژه ای که در سال های گذشته 
در اخذ رتبه های برتر المپیاد نجوم و اختر فیزیک از خود نشان 
داد، توانست این امتیاز را داشته باشد تا دو تیم از کشورمان در 
این المپیاد شرکت کنند. در سایر المپیادها نصف افرادی که 
در المپیاد کشوری مدال طال گرفته اند، تحت عنوان تیم المپیاد 
کشورمان به محل برگزاری اعزام خواهند شد، اما به دلیل جایگاه 
ایران در سال های اخیر که همواره بین پنج تیم اول در المپیاد 
نجوم و اختر فیزیک قرار داشته، این بار توانستیم یک تیم مهمان 
تحت عنوان تیم B در کنار تیم اصلی به المپیاد جهانی بفرستیم. 
تیم ایران معموال 10 نفره است، در صورتی که تیم سایر کشورها 
معموال پنج نفره است. این المپیاد جهانی اواسط مرداد ماه سال 
جاری برگزار شد. سواالت آن نسبت به سال های گذشته در سطح 
باالتری قرار داشت و کمی برایمان سخت تر بود، اما خوش بختانه 

توانستیم نتایج خوبی به دست بیاوریم. 

    گپ
پانیذ میالنی

گپ و گفت با آريا همتيان، دارنده مدال نقره المپياد جهانی
 نجوم و اختر فيزيک و عضو نوجوان خانواده خوارزمی

خوش برخوردترین تیم
 در المپیاد جهانی بودیم

سرمايه گذاری خوارزمی 
تجلیل مدير عامل 

ک
ب قهرمان المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزي

از ناي

گزارشگر
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 پروسه شركت در المپياد در همه كشورها به يک 
شكل انجام می شود؟ 

این مراحل در ایران بسیار منظم  برگزار می شود، در صورتی که 
در خیلی از کشورها به این صورت نیست. از آن جایی که در 
کشور ما به ارتقای علم توجه ویژه ای می شود، این مراحل در 
کشور ما بسیار منسجم تر برگزار می شود. برای ورود به المپیاد 
باید در آزمونی دو مرحله ای که در پایه دوم متوسطه )دهم( 
برگزار می شود، شرکت کرد. افرادی که موفق به کسب نمره 
تعیین شده در مرحله اول شوند، به مرحله دوم راه پیدا می کنند. 
از آزمون مرحله دوم بین 40 تا 50 نفر انتخاب می شوند و در یک 
دوره تابستانی برای آمادگی المپیاد شرکت می کنند که از بین 
آن ها به 10 نفر برتر هر دوره مدال طال داده می شود و مدال های 
نقره و برنز بین سایر نفرات تقسیم می شود. برای 10 نفر اول 
المپیاد دانش آموزی کشوری عالوه بر اخذ مدال طال، سهمیه ای 
نیز در نظر گرفته شده و آن ها می توانند با توجه به عالیق خود 
در هر رشته ای که ترجیح می دهند، در دانشگاه مورد نظر خود 
پذیرفته شوند. یکی از دالیل پرطرفدار بودن المپیاد دانش آموزی 
در ایران نسبت به سایر کشورها نیز همین مسئله است. افرادی 
که موفق به اخذ مدال نقره یا برنز در سطح المپیاد کشوری 
شده اند نیز شامل 20 درصد سهمیه در کنکور می شوند که این 
سهمیه به آن ها کمک می کند در آینده پس از شرکت در کنکور 

در رشته  مورد نظرشان پذیرفته شوند.
 10 نفر اول المپیاد کشوری دانش آموزی بعد از دوره تابستانه 
یعنی در طول سال تحصیلی، در یک دوره طال شرکت داده 
خواهند شد. در این دوره این افراد مورد آموزش هایی مباحث 
ویژه ای قرار خواهند گرفت که برای شرکت در المپیاد جهانی 
دانش آموزی آماده شوند. در واقع هدف اصلی افراد از شرکت در 
المپیاد کشوری، شرکت در المپیاد جهانی است. سهمیه کنکور 
نیز بدین منظور برای افراد در نظر گرفته شده است تا داوطلبان 
شرکت در المپیاد جهانی بتوانند با فراغ خاطر به تمرین و مطالعه 
برای المپیاد جهانی بپردازند و دغدغه ای از این بابت نداشته 

باشند. 
 فضای المپياد چطور بود؟ چه كشورهايی در اين 
المپياد شركت كرده بودند و افراد برگزيده متعلق به 
چه كشورهايی بودند؟ برخورد ساير شركت كنندگان 

با بچه های ايران چطور بود؟
و  شاد  فضای  المپیاد جهانی  فضای  بگویم،  کلی  بخواهم  اگر 
مفرحی بود، طوری که به گفته خودشان فضا برای همکاری های 
آینده فراهم شود. تعامالت بین شرکت کنندگان خوب بود و 
توانستیم با سایر افرادی که در کشورهای دیگر به دنبال کسب 
علم بودند، ارتباط برقرار کنیم. می توان گفت این تعامالت باعث 
ارتقای فرهنگ کشورها نیز می شود و هر کشوری می تواند در 
خالل همین گفت وگوها با فرهنگ های سایر کشورها آشنا شود. 
این مسئله برای همکاری های علمی بسیار راه گشاست. ارتباط و 
گفت وگوهایی با سایر شرکت کنندگان از کشورهای دیگر داشتیم 
که همین باعث شد هم ما با بخشی از فرهنگ آن ها آشنا شویم 
و هم بعضی از شرکت کننده ها با قسمت هایی از فرهنگ ما آشنا 
شوند. از تاریخ و فرهنگ و تمدن باستانی خود برای کشورهای 
را  خودمان  کشور  تنقالت  و  سوغات ها  ما  مثال  گفتیم،  دیگر 
به آن ها معرفی کردیم و آن ها هم همین کار را کردند، یا به 
عنوان سوغاتی اسکناس های کشورمان را به آن ها هدیه دادیم. 
در کل که سایر شرکت کننده ها بسیار از این روحیه مهربانی و 

مهمان نوازی فرهنگ ما استقبال کردند. 

 آيا كشورهايی كه هم زبان خودمان هستند، در 
اين المپياد شركت كرده اند؟ خاطره جالبی از فضای 

المپياد در خاطرتان هست تا برای ما تعريف كنيد؟ 
از کشورهای اطراف کشور پاکستان شرکت کرده بود که خیلی 
رفتار  آن ها  و  کنیم  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  توانستیم  خوب 
دوستانه ای با ما داشتند و آن طور که خودشان می گفتند، به 
نظرشان خوش  برخوردترین تیم حاضر در المپیاد جهانی بودیم. 
شرکت کنندگان پاکستانی افراد بسیار مهربانی بودند که به ما 

نظر لطف داشتند. 
خاطره جالبی که از فضای المپیاد االن در ذهنم هست، در مورد 
راهنماهای حاضر در آن جا بود. یک  بار که در حال والیبال بازی 
کردن با این راهنماها بودیم، کمی از زبان خودمان را به آن ها یاد 
دادیم. مثال می گفتیم من می شود I یا تو می شود you و متقابال 
این راهنماها نیز زبان خود را به ما یاد دادند و هنگام بازی این 

اصطالحات را به کار می بردیم. 
یکی دیگر از خاطراتم هم مربوط به تار زدنم در فضای دورهمی 
و صمیمانه با شرکت کنندگان سایر کشورها بود که اتفاقا یکی 
از بچه های حاضر در المپیاد با آواز ایرانی آشنایی داشت. او هم 
همراه با تار زدن من آواز خواند که این همراهی بسیار مورد توجه 

بچه های کشورهای دیگر قرار گرفت.
 حمايت های خانواده را تا چه ميزان در دست يابی 

به اين موفقيت خود موثر می دانيد؟
پشتیبانی خانواده تاثیر به سزایی در کسب موفقیت های هر فردی 
دارد. مثال خود من تصوری از فضای المپیاد کشوری نداشتم، اما 
خواهرم با توجه به شناختی که از من داشت، به من پیشنهاد 
امتحان  المپیاد کشوری  در  برای شرکت  را  کرد شانس خود 
کنم. یک ویژگی که المپیاد دارد، این است که فرد پایه دوم 
دبیرستان خود را به تحصیل تخصصی در یک یا چند موضوع 
خاص محدود می کند. یعنی به جای این که مثل همه در کالس-

های درس مدرسه مانند عربی و ادبیات و... شرکت کند، از سایر 
بچه ها جدا می شود و در یک کالس ویژه که برای آمادگی المپیاد 
کشوری تشکیل شده است، شرکت می کند، که در این کالس ها 
فقط مباحث و درس ها مربوط به المپیاد آموزش داده می شود. 
این مسئله برای من خیلی جذاب بود، چون عالقه ای که من 
به ریاضی و فیزیک داشتم، به سایر درس ها نداشتم و قسمت 
خوب شرکت در المپیاد نجوم برای من همین جا بود. این-که 
درس هایی را که دوست داشتم، می خواندم و درس هایی را که 

دوست نداشتم، نمی خواندم. 
 چه مسيری را طی كرديد تا توانستيد اين موفقيت 
درس خوان  كودكی  همان  از  آيا  كنيد؟  كسب  را 

بوديد؟ 
از همان دوره کودکی درس خوان بودم، اما با ورود به پایه دوم 
دبیرستان با پروسه المپیاد آشنا شدم. معموال المپیاد یک پروسه 
دو ساله است. یعنی برخی المپیادها مثل زیست و فیزیک به 
گونه ای است که افراد می توانند از پایه دهم یا یازدهم در این 
المپیاد شرکت کنند، که طبعا کار برای کسی که در سال دهم 
در المپیاد شرکت می کند، سخت تر است، چراکه یک  سال کمتر 
از فردی که از سال یازدهم وارد المپیاد شده است، مطالعه داشته 
است و افرادی که دو سال مطالعه کرده اند، شانس بیشتری برای 
دست یابی به رتبه های باالتر در المپیاد دارند. بنده خوش بختانه 
توانستم در سال دهم مدال طالی المپیاد کشوری را کسب کنم. 
با مطالعه شخصی و  المپیاد را یک سال  در واقع من پروسه 
کالس هایی که از سوی مدرسه برگزار می شد، گذراندم و یک 

آريا همتیان: فضای المپیاد 
جهانی فضای شاد و 

مفرحی بود، طوری كه 
به گفته خودشان فضا 

برای همکاری های آينده 
فراهم شود. تعامالت بین 

شركت كنندگان خوب بود و 
توانستیم با ساير افرادی كه 
در كشورهای ديگر به دنبال 

كسب علم بودند، ارتباط 
برقرار كنیم. می توان گفت 
اين تعامالت باعث ارتقای 

فرهنگ كشورها نیز می شود 
و هر كشوری می تواند در 
خالل همین گفت وگوها با 

فرهنگ های ساير كشورها 
آشنا شود
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سال را هم با حضور در موسسه دانش پژوهان جوان )زیر نظر 
آموزش و پرورش( که آموزش و اعزام افراد به المپیادهای مختلف 
و برگزای المپیاد کشوری و جهانی از وظایف این نهاد است، طی 
کردم. در این موسسه تحت آموزش های الزم قرار گرفتیم. اساتید 
در این موسسه زحمات بسیاری کشیدند تا ما بتوانیم در المپیاد 

جهانی افتخارآفرینی کنیم. 
 تقريبا روزی چند ساعت درس می خوانديد؟

زمانی که دوره های آموزشی را در کالس های مدرسه می گذراندم، 
ساعات آموزشی در مدرسه زیاد بود، به همین علت زمانی که به 
خانه می رسیدم، استراحت می کردم تا برای روز بعد آماده شوم 
و آن چنان فرصتی برای مطالعه در خانه نداشتیم. البته اساتید 
و معلمان بسیار خوبی داشتیم که برای ما تالش می کردند و 
در همان زمان حضور در مدرسه و بین زنگ های تفریح فرصت 
مطالعه فراهم بود. در زمان حضور در موسسه دانش پژوهان که 
برای المپیاد جهانی آماده می شدم، در طول سال امتحاناتی برگزار 
می شد و با توجه به آن امتحانات بچه ها دسته بندی می شدند. 
برای این امتحانات باید مطالعاتی می داشتم. اما نکته حائز اهمیت 
در تفاوت مطالعه برای کنکور و المپیاد است. این تفاوت خود را 
در نحوه حل سواالت نشان می دهد. به عنوان مثال، داوطلبان 
کنکور باید به جمع آوری اطالعات در حوزه سواالتی بپردازند که 
در کنکور مطرح می شود، اما سواالت المپیاد نیازمند ایده پردازی 
و توانایی حل مسئله و دانش است. بیشتر تمرین هایی که برای 
آمادگی المپیاد با داوطلبان کار می شود، بر مهارت حل مسئله 
متمرکز است. البته چون کشور ما در المپیادهای جهانی هر سال 
موفق به کسب رتبه های باالیی می شود، مباحثی که در المپیاد 
کشوری و جهانی کار می شود، تقریبا یکسان است و در سال 
دوم آمادگی بر همان مباحث سال اول تاکید می شود و نیازی به 

یادگیری مباحث دیگر نیست.
 شما به عنوان عضوی از خانواده خوارزمی چقدر با 

مجموعه و سبک كار مجموعه آشنا هستيد؟ 
در حقیقت چندان با نحوه کار شرکت آشنا نیستم، اما چند باری 
از پدرم در خصوص حوزه فعالیت شرکت پرسیدم که متوجه 
شدم حوزه فعالیت شرکت چیست، اما به صورت گسترده خیر. 

اطالعات خاصی در این زمینه ندارم. 

 از مراسمی كه دكتر موسوی به عنوان مديرعامل 
برای تقدير از شما برگزار كردند، بگوييد.

واقعیتش این است که من واقعا انتظار چنین برخورد و مراسمی 
را نداشتم. بسیار خوشحال شدم و اصال انتظار نداشتم مراسمی 
به این وسعت و با حضور تمام مدیران شرکت برگزار شود. جناب 
آقای دکتر موسوی لطف بزرگی به من داشتند و من اصال انتظار 
نداشتم همه مدیران شرکت زحمت بکشند وقت بگذارند و در 
مراسم شرکت کنند. مراسم فضای دوستانه ای داشت و هرکدام 
از حضار از تجربه های خود در زمینه نجوم و رصد می گفتند و از 

جایگاه ویژه ایران در تولید علم ابراز خرسندی می کردند. 
 دوست داريد روزی در شركت خوارزمی مشغول 

به كار شويد؟
در حقیقت به شخصه کار در محیط اداری را نمی پسندم و این 
فضا مطابق رشته و عالیق من نیست. بیشتر دوست دارم در 
حوزه تحقیقاتی کار کنم، اما در آینده اگر تخصصم مورد نیاز 
کار کردن در  احتمال  باشد،  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
این مجموعه وجود دارد، با این که هنوز تصمیمی در این مورد 

نگرفته ام. 
 فكر می كنيد اگر روزی امكان فعاليت شما در اين 
شديد،  پدرتان  كارمند  شما  و  شد  فراهم  مجموعه 
خانه  در  كه  منوال  همان  به  شركت  در  رابطه تان 

می گذرد، خواهد گذشت؟
قاعدتا رابطه کارمند و کارفرما با رابطه پدر و پسر متفاوت است. 
من  با  کارمندان  همه  مانند  باید  شوم،  پدرم  کارمند  من  اگر 
برخورد شود. مثال اگر اشتباهی کردم، مجازات شوم و اگر کار 
درستی انجام دادم، مورد تشویق قرار گیرم. ولی رشته من با 

پدرم تفاوت دارد. 
 برنامه شما برای آينده چيست؟ بايد منتظر خبر 

موفقيت شما در كدام حوزه ها باشيم؟
خوش بختانه چون یک سال زودتر از موعد یعنی در پایه دهم 
موفق به اخذ مدال طالی المپیاد کشوری شدم، شانس دوباره 
و  دارم  را  طال  مدال  کسب  برای  جهانی  المپیاد  در  شرکت 
می خواهم فعال تمرکز اصلی ام را بر این ماجرا قرار دهم. در مورد 
رشته تحصیلی و دانشگاه خود هنوز تصمیمی نگرفته ام، اما بین 

آريا همتیان: سواالت المپیاد 
نیازمند ايده پردازی و توانايی 
حل مسئله و دانش است. 
بیشتر تمرين هايی كه برای 
آمادگی المپیاد با داوطلبان 
كار می شود، بر مهارت حل 
مسئله متمركز است. البته 
چون كشور ما در المپیادهای 
جهانی هر سال موفق به 
كسب رتبه های بااليی 
می شود، مباحثی كه در 
المپیاد كشوری و جهانی كار 
می شود، تقريبا يکسان است

»آريا از دوران راهنمايی به مباحث نجوم عالقه مند 
بود و خیلی مواقع هم درباره عالقه اش و اطالعاتش 

در اين باره با من صحبت می كرد. وقتی وارد 
دبیرستان شد و برای المپیاد دانش آموزی امتحان 

تعیین سطح داد، مشخص شد می تواند در هر 
سه المپیاد نجوم و فیزيک و رياضی شركت كند. 
علی رغم توصیه مسئولین المپیاد دبیرستان عالمه 

حلی 1 به شركت در المپیاد فیزيک يا رياضی، 
به دلیل امتیازی كه در تعیین سطح كسب كرده 
بود، وی با توجه به عالقه اش شركت در المپیاد 

نجوم را برگزيد. تمامی اعضای خانواده، هم مادر 
و خواهرش و من، در حد توانمان از آريا حمايت 

كرديم و پشت تصمیمی كه گرفته بود، ايستاديم.«
اين جمله هايی است كه كیانوش همتیان، معاون 
مالی و اقتصادی گروه سرمايه گذاری خوارزمی، 

درباره پسرش به »وخارزم« گفته. به بهانه موفقیت 
آريا پای صحبت های پدرش نشسته ايم.

 اولين بار كه آريا گفت به نجوم عالقه دارد، 
به  آريا  آيا دوست داشتيد  چه فكری كرديد؟ 

مبحث يا علم ديگری عالقه مند بود؟
در حقیقت من در آن لحظه به این مسئله فکر نکردم و 
فقط به عالقه اش فکر کردم. با این که بعدها متوجه شدم 
از  المپیادها مانند فیزیک و ریاضی  که شرکت در سایر 
نظرم  روی  هم  باز  اما  است،  برخوردار  بیشتری  اعتبار 

تاثیری نگذاشت.
 فكر می كنيد اگر آريا در اين شركت كار كند، 
چطور  كارمندتان  عنوان  به  شما  با  رابطه اش 

خواهد بود؟
چون  کرد،  نخواهد  کار  من  با  اصال  آریا  می کنم  فکر 

رشته اش بسیار با من متفاوت است. اما با 
کار  من  پیش  آریا  روزی  اگر  این ها  همه 

کند، بسیار به او سخت خواهم گرفت.
نكته خاص ديگری مدنظرتان   
هست كه بخواهيد با ما در ميان 

بگذاريد؟
مسئولین  کاش  ای  که  بنویسید  لطفا 
کشور از این جوانان نخبه بیشتر حمایت 
کنند و امکاناتی برایشان فراهم کنند تا از 
جلوگیری  کشور  از  سرمایه ها  این  خروج 
خیلی  که  می بینیم  ما  متاسفانه  شود. 
افتخارآفرینی  کشور  برای  که  افرادی  از 
کرده اند، االن در خارج از کشور هستند، 
به کشور در  تعلق خاطر  به خاطر  اگر  یا 
این   دارند.  سختی  اوضاع  مانده اند،  ایران 

جوانان باید حمایت مالی شوند تا دغدغه 
باید  افراد  این  فکر  باشند.  نداشته  مالی 
متمرکز  جدید  ایده های  خلق  و  ابداع  بر 
باشد، نه این که دغدغه امرار معاش داشته 

باشند. 
سوی  از  خاصی  حمايت  االن  تا   

نهادها صورت گرفته است؟
نام  به  خصوصی  شرکت  یک  البته  خیر، 
مهندس  مدیریت  با  سازه  آتین  شرکت 
سه  شرکت  هزینه های  از  بخشی  آسویار 
جهانی  المپیاد  در  دانش آموزان  از  نفر 
حامی  عنوان  به  را  فیزیک  اختر  و  نجوم 
از  دارد  جا  که  شدند  متقبل  مالی 
و  تشکر  ایشان  علم دوستی  و  بزرگواری 

قدردانی کنم.

معاون مالی و اقتصادی گروه سرمايه گذاری خوارزمی:

کاش از جوانان نخبه حمایت کنیم
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دو رشته برق و فیزیک در دانشگاه شریف دودل هستم.
 برنامه ای برای مهاجرت از ايران داريد؟

خودم عالقه مند به مهاجرت هستم، اما نظر خانواده در این مورد 
برایم مهم است. اگر آن ها مخالف مهاجرت من باشند، من هم به 

نظرشان احترام می گذارم.
 اگر بخواهيد مهاجرت كنيد، دليلتان برای اين  كار 

چيست؟
متاسفانه در کشور ما در سطوح باال از تولید علم حمایت نمی شود. 
به عنوان مثال، فردی که در ایران مشغول زندگی و کار باشد، 
تابه حال موفق به اخذ مدال نوبل نشده است. این باعث می شود 
افراد خیلی مشتاق به قدم برداشتن در این راه نباشند. متاسفانه 
خیلی از دانشمندان در خارج از کشور مشغول تولید علم هستند، 
وگرنه اگر شرایطش باشد، وطن پرستی ایجاب می کند در کشور 

خودمان مشغول فعالیت باشیم. 
به سمت  را  نجوم شما  نكته جذابی كه در علم   

انتخاب اين رشته متمايل كرد، چيست؟
قسمتی از علم نجوم که همه مردم با آن اشنا هستند، آسمان و 
ماه و... است. این بخش همان بخشی بود که در دوران راهنمایی 
طی اردوهای رصدی که رفتم، به آن عالقه مند شدم. در المپیاد 
فیزیک یا شیمی آزمایشگاه مخصوص این کار وجود دارد، یا در 
المپیاد کامپیوتر امکاناتی برای برنامه نویسی در اختیار داوطلبان 
می گذارند. اما المپیاد نجوم یک سری امکانات عملی در اختیار 
داوطلب می گذارند. به عنوان مثال، برای رصد به دلیل هوای 
آلوده تهران باید به سمت شهرهایی مثل اصفهان رفت. دیدن 

آسمان پرستاره واقعا حس لطیفی به روح انسان می دهد.
اين رصد آسمان در شهرهای  از   خاطره جذابی 

كويری داريد؟
برای رصد به یک کاروانسرا، مثال کاروانسرای مرنجاب یا مدارس 
یا خوابگاه هایی می رویم که در آن بازه زمانی خالی هستند. عمده 
فعالیت رصد اجرام آسمانی در شب صورت می  پذیرد و روز به 
استراحت و تفریح می گذرد. شب ها هم وسایل کار مثل تلسکوپ 
را برپا می کنیم و به رصد می پردازیم. بعضی از ستارگان هم با 

چشم غیرمسلح قابل دیدن هستند. 
 در تهران هم رصدخانه ای وجود دارد؟ 

که یک  مینا  گنبد  مثال  دارد.  تهران وجود  در  بله، رصدخانه 
گنبد آسمان نماست که با یک سری پروژکتورهای خاص تصویر 
آسمان را نشان می دهند، جایگزین خوبی است برای آسمان، اما 
آسمان طبیعی وجود ندارد. در محدوده شمال شرق تهران نیز 
پژوهشگاه دانشگاه بنیادی IPM وجود دارد. آن جا محلی برای 

انجام پروژه های پیشرفته نجوم است. 
 سواالت ما تمام شد. اگر نكته خاصی مدنظرتان 
هست كه در طول مصاحبه فرصت نشد به آن اشاره 

كنيد، برای ما بگوييد.
به نظر من باید برای المپیاد بیشتر تبلیغ کرد، چون استعدادهای 
بسیار زیادی در شهرستان ها وجود دارد که شاید اصال از نحوه 
برگزاری المپیادهای کشوری مطلع نباشند و امکانات خوبی 
برای آموزش المپیاد ندارند. این فضا بسیار فضای خوبی برای 
بااستعداد  افرادی  استعدادهاست و حیف است که  شکوفایی 
در سطح کشور وجود دارند که تنها به دلیل ناآگاهی فرصت 
حضور در المپیاد کشوری را نداشته باشند و نکته بعدی هم 
درباره کنکور بود. دارندگان مدال نقره و برنز کشوری شامل 
معافیت از کنکور نمی شوند. سهمیه  20درصدی که به آن ها 
تعلق می گیرد، تراز کف قبولی را برای آن ها پایین می آورد و به 
آن ها کمک می کند در رشته مورد نظرشان راحت تر پذیرفته 
شوند. اما این ها کسانی بودند که دو سال از فضای آموزش کلی 
کشور دور بوده اند و لذا نتوانستند مثل همه بچه ها آموزش های 
الزم را برای شرکت در کنکور کسب کنند و تنها یک سال 
برای خواندن حجم درس سه سال وقت دارند. از طرفی، برخی 
دانشگا ه ها در پذیرش افراد المپیادی سنگ اندازی می کنند. این 
در صورتی است که این افراد تنها یک سال وقت داشته اند خود 
را به بقیه برسانند و طبعا لیاقت بیشتری دارند و باید مورد 

حمایت قرار گیرند.
عالمه  مدرسه  المپیاد  مسئولین  تمامی  از  می خواستم  ضمنا 
حلی 1 به خاطر همه زحماتی که برای ما کشیدند، تشکر کنم.  
هم چنین از اساتیدمان که عمدتا از دانش آموزان برتر در المپیاد 
کشوری و جهانی سال های قبل بودند، به دلیل آن که با ما دوست 
شدند و همه تجارب خودشان از المپیاد را در اختیار ما گذاشتند، 

قدردانی می کنم.

آريا همتیان: بايد برای 
المپیاد بیشتر تبلیغ كرد، 

چون استعدادهای بسیار 
زيادی در شهرستان ها وجود 

دارد كه شايد اصال از نحوه 
برگزاری المپیادهای كشوری 

مطلع نباشند و امکانات 
خوبی برای آموزش المپیاد 

ندارند. اين فضا، فضای 
بسیار خوبی برای شکوفايی 
استعدادهاست و حیف است 

كه افرادی بااستعداد در 
سطح كشور وجود دارند كه 

تنها به دلیل ناآگاهی فرصت 
حضور در المپیاد كشوری را 

نداشته باشند

»آريا از دوران راهنمايی به مباحث نجوم عالقه مند 
بود و خیلی مواقع هم درباره عالقه اش و اطالعاتش 

در اين باره با من صحبت می كرد. وقتی وارد 
دبیرستان شد و برای المپیاد دانش آموزی امتحان 

تعیین سطح داد، مشخص شد می تواند در هر 
سه المپیاد نجوم و فیزيک و رياضی شركت كند. 
علی رغم توصیه مسئولین المپیاد دبیرستان عالمه 

حلی 1 به شركت در المپیاد فیزيک يا رياضی، 
به دلیل امتیازی كه در تعیین سطح كسب كرده 
بود، وی با توجه به عالقه اش شركت در المپیاد 

نجوم را برگزيد. تمامی اعضای خانواده، هم مادر 
و خواهرش و من، در حد توانمان از آريا حمايت 

كرديم و پشت تصمیمی كه گرفته بود، ايستاديم.«
اين جمله هايی است كه كیانوش همتیان، معاون 
مالی و اقتصادی گروه سرمايه گذاری خوارزمی، 

درباره پسرش به »وخارزم« گفته. به بهانه موفقیت 
آريا پای صحبت های پدرش نشسته ايم.

 اولين بار كه آريا گفت به نجوم عالقه دارد، 
به  آريا  آيا دوست داشتيد  چه فكری كرديد؟ 

مبحث يا علم ديگری عالقه مند بود؟
در حقیقت من در آن لحظه به این مسئله فکر نکردم و 
فقط به عالقه اش فکر کردم. با این که بعدها متوجه شدم 
از  المپیادها مانند فیزیک و ریاضی  که شرکت در سایر 
نظرم  روی  هم  باز  اما  است،  برخوردار  بیشتری  اعتبار 

تاثیری نگذاشت.
 فكر می كنيد اگر آريا در اين شركت كار كند، 
چطور  كارمندتان  عنوان  به  شما  با  رابطه اش 

خواهد بود؟
چون  کرد،  نخواهد  کار  من  با  اصال  آریا  می کنم  فکر 

رشته اش بسیار با من متفاوت است. اما با 
کار  من  پیش  آریا  روزی  اگر  این ها  همه 

کند، بسیار به او سخت خواهم گرفت.
نكته خاص ديگری مدنظرتان   
هست كه بخواهيد با ما در ميان 

بگذاريد؟
مسئولین  کاش  ای  که  بنویسید  لطفا 
کشور از این جوانان نخبه بیشتر حمایت 
کنند و امکاناتی برایشان فراهم کنند تا از 
جلوگیری  کشور  از  سرمایه ها  این  خروج 
خیلی  که  می بینیم  ما  متاسفانه  شود. 
افتخارآفرینی  کشور  برای  که  افرادی  از 
کرده اند، االن در خارج از کشور هستند، 
به کشور در  تعلق خاطر  به خاطر  اگر  یا 
این   دارند.  سختی  اوضاع  مانده اند،  ایران 

جوانان باید حمایت مالی شوند تا دغدغه 
باید  افراد  این  فکر  باشند.  نداشته  مالی 
متمرکز  جدید  ایده های  خلق  و  ابداع  بر 
باشد، نه این که دغدغه امرار معاش داشته 

باشند. 
سوی  از  خاصی  حمايت  االن  تا   

نهادها صورت گرفته است؟
نام  به  خصوصی  شرکت  یک  البته  خیر، 
مهندس  مدیریت  با  سازه  آتین  شرکت 
سه  شرکت  هزینه های  از  بخشی  آسویار 
جهانی  المپیاد  در  دانش آموزان  از  نفر 
حامی  عنوان  به  را  فیزیک  اختر  و  نجوم 
از  دارد  جا  که  شدند  متقبل  مالی 
و  تشکر  ایشان  علم دوستی  و  بزرگواری 

قدردانی کنم.

معاون مالی و اقتصادی گروه سرمايه گذاری خوارزمی:

کاش از جوانان نخبه حمایت کنیم
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از پرسابقه ترین شرکت های  به عنوان یکی  شرکت سینا دارو 
دارویی کشور در سال های گذشته روند رو به رشد منحصربه فردی 
را پشت سر گذاشته، به طوری که امروز این شرکت با تکیه بر 
دانش و تخصص نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده خود 

در زمره 10 شرکت برتر دارویی کشور قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، این 
شرکت در حال حاضر ظرفیت بسیار خوبی برای تولید داخلی 
اسپری های  آمپول،  دوز(،  سینگل  و  دوز  )مولتی  قطره  انواع 
دهانی )تنفسی( و بینی، پمادهای چشمی و جلدی ایجاد کرده 
و نقش موثری در تولید انواع دارو در داخل کشور ایفا می کند و 

انحصار تولید برخی داروها در اختیار این شرکت قرار دارد.
دکتر محمدحسن واصفی، مدیرعامل این شرکت، در تشریح 
آخرین وضعیت سینا دارو، به طرح توسعه این شرکت که از 
سال 94 آغاز شده، اشاره کرد و گفت: بیش از 80 درصد فازهای 
اجرایی توسعه شرکت از جمله احداث ساختمان و تاسیسات 
کلین روم و واحدهای پشتیبانی انجام  شده و فرایند انتقال و 
توسعه و بهسازی شرکت تا سال 1400 نهایی خواهد شد. با 
تکمیل این فرایند، شرکت سینا دارو عالوه بر به روزرسانی تولید 
را  انواع دارو  تولید  قابل مالحظه ای در زمینه  و کنترل، رشد 

پشت سر خواهد گذاشت.
وی به موقعیت شرکت سینا دارو در صنعت دارویی کشور اشاره 
کرد و گفت: سینا دارو در صنعت دارویی کشور در میان 10 
شرکت برتر دارویی قرار دارد. به عنوان مثال، بیش از 80 درصد 
سهم بازار انواع قطره های چشمی و اسپری های دهانی و بینی 
کشور در انحصار شرکت سینا دارو قرار دارد. در حال حاضر 
شرکت سینا دارو انحصار تولید و عرضه 26 قلم دارویی را در 

اختیار دارد.
دکتر واصفی در خصوص محصوالت تولیدی این شرکت گفت: 
جوامع  در  دارو  سینا  شرکت  محصوالت  به  فوق العاده  اعتماد 
پزشکی مربوطه، سرمایه ارزشمندی است که با اثربخشی باالی 
داروهای شرکت، موجبات وفاداری بیماران را نیز فراهم کرده 
است. این شرکت با تکمیل فرایند توسعه، هم چنان به عنوان 
اصلی ترین تولیدکننده انواع قطره های چشمی، گوشی، بینی، 
قطره چشمی یک بار مصرف، انواع اسپری دهانی و بینی، انواع 

پمادهای چشمی و جلدی کشور باقی خواهد ماند.
مدیرعامل شرکت سینا دارو هم چنین به اهمیت صادرات در بازار 
دارویی کشور اشاره کرد و گفت: حضور در بازارهای بین المللی 
فرصت رشد و توسعه صنعت دارویی کشور را فراهم می کند 
و توجه به این مهم ضروری است. هر چند عراق و افغانستان 
دو مقصد اصلی صادرات شرکت سینا دارو به شمار می روند، 

ولی اقداماتی برای ثبت و صادرات به کشورهای تاجیکستان، 
ازبکستان و ترکمنستان نیز صورت گرفته است.

دکتر واصفی در ادامه به برگزاری بیست ویکمین دوره رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران از سوی سازمان مدیریت صنعتی در سال 
این سازمان هر سال شرکت های  افزود:  و  اشاره کرد  گذشته 
معتبر کشور را بر اساس 33 شاخص و در هفت گروه از جمله: 
اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، 
سال  در  دارو  سینا  که شرکت  می کند،  ارزیابی  و...  نقدینگی 
گذشته توانست رتبه 210 را از میان 500 شرکت برتر کسب 

کند که افتخار بزرگی به شمار می رود.
عالوه بر این، مهم ترین دستاورد شرکت سینادارو در رتبه بندی 
شرکت های برتر، کسب رتبه اول شاخص بازده فروش از لحاظ 
شاخص سودآوری و عملکرد در میان 19 شرکت گروه مواد و 

محصوالت دارویی است.
شرکت هایی  معرفی  رتبه بندی  این  از  هدف  وی،  گفته  به 
و ضمن  دارند  کشور  اقتصاد  در  بیشتری  اثر گذاری  که  است 
شفاف سازی فضای کسب وکار، باعث ایجاد حس رقابت در میان 

بنگاه های اقتصادی می گردد.
بدیهی است تحقق این دستاورد حاصل درک و استفاده مناسب 

از فرصت ها و هم دلی مدیران و کارکنان سینا دارو است.
وی اصالت داشتن، کیفیت، اتحاد، پای بندی به اخالق حرفه ای، 
سرمایه انسانی، مشتری مداری، توجه به استانداردها و توسعه 
دانش را به عنوان ارزش های محوری شرکت سینا دارو مورد 
توجه قرار داد و گفت: توجه به این موارد شرکت سینا دارو را 
در زمره یکی از خوش نام ترین تولیدکنندگان محصوالت دارویی 

    اخبار خوارزمی

 دكتر واصفی خبر داد 

 سهم چشم گیر »سینا دارو« 
در صنعت داروی کشور

قرار داده است.
ذکر این نکته الزم است که شرکت 
سینا دارو از جمله شرکت های تابعه 
به  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
توسعه ای  شمار می رود و طرح های 
پشتیبانی  و  حمایت  با  شرکت  این 
از  شرکت  این  عمده  سهام داران 
جمله گروه سرمایه گذاری خورازمی 

اجرا شده است.
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    اخبار خوارزمی

به همت مدیران و مهندسان شرکت نیرو پارسه، سومین موتور گازسوز نیروگاه 
25 مگاواتی نیروگاه تنکابن مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، مجیدرضا ضیایی، 
با هدف  اقدام گفت:  این  تشریح جزئیات  در  پارسه،  نیرو  مدیرعامل شرکت 
ایجاد زیرساخت مناسب برای تولید برق مورد نیاز هم وطنان، انعقاد قرارداد 
قبل  از سال ها  کره جنوبی  هیوندای  با شرکت  پارسه  نیرو  همکاری شرکت 
به امضا رسیده و راه اندازی نیروگاه تنکابن با سه موتور گازسوز 8.3 مگاواتی 
نیز در دستور کار قرار گرفت. تا پیش از اعمال تحریم های ظالمانه در بهار 
سال گذشته، با مشارکت مهندسان شرکت کره ای دو دستگاه موتور گازسوز 
تولید برق این نیروگاه مورد بهره برداری قرار گرفت، ولی با توجه به این که با 
اعمال تحریم ها کارشناسان شرکت هیوندای کشور را ترک کرده بودند، امکان 

راه اندازی دستگاه سوم فراهم نشده بود.
مهندس ضیایی با اشاره به اهمیت راه اندازی این دستگاه در تامین برق مورد 
نیاز شبکه مصرف گفت: به رغم خروج مهندسان شرکت طرف قرارداد، راه اندازی 
موتور سوم با تکیه بر توانمندی مهندسان شرکت در دستور کار قرار گرفت و 
خوش بختانه این دستگاه از اوایل تابستان امسال به صورت آزمایشی بهره برداری 
شد. پس از انجام تست های نهایی این دستگاه هم زمان با هفته دولت به صورت 
رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت و نیروگاه 25 مگاواتی تنکابن شرکت نیرو 

پارسه در حال حاضر با تمام ظرفیت مشغول به کار است.
به گفته وی، راه اندازی این دستگاه به دست کارشناسان شرکت نیرو پارسه 
عالوه بر این که صرفه جویی ارزی قابل مالحظه ای برای شرکت به همراه داشته 
است، موجب گردیده سطح دانش فنی موجود در شرکت به مقدار چشم گیری 

افزایش یابد.
مدیر عامل شرکت نیرو پارسه در خصوص این نیروگاه گفت: نیروگاه 25 مگاواتی 

تنکابن از جمله نیروگاه های شرکت نیرو پارسه به شمار می رود که قابلیت تولید 
هم زمان برق و حرارت را دارد.

ذکر این نکته الزم است که شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه به 
عنوان یکی از شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی، در تابستان 1390 
در راستای سیاست های کالن دولت به منظور توسعه تولید برق در کشور با 
استفاده از نیروگاه های مقیاس کوچک و با هدف حضور قدرتمند در این حوزه 
تاسیس شد. این شرکت در حال حاضر زنجیره خدمات تخصصی راه اندازی 
و  فنی  مشاوره، طراحی  از جمله  مقیاس کوچک  نیروگاه های  بهره برداری  و 
مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و اجرا، راه اندازی و بهره برداری و خدمات پس 

از فروش موتور ژنراتورهای گازسوز هیوندای را ارائه می کند.

به همت كارشناسان شركت نيرو پارسه

سومین موتور نیروگاه 25 مگاواتی تنکابن مورد بهره برداری قرار گرفت

دوره آموزش ضمن خدمت مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، این دوره در راستای 
اجرای مفاد قانون مبارزه با پول شویی و دستورالعمل های مرتبط سازمان بورس و 
اوراق بهادار با هدف آگاهی از روش های مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم 
برای کارکنان گروه سرمایه گذاری خوارزمی )شرکت اصلی و شرکت های فرعی( 

برگزار شد.
با  استاد دکتر روح اهلل نجفی )مدیر مبارزه  با تدریس  این دوره فشرده که  در 
پول شویی سازمان بورس و اوراق بهادار( برگزار شد، روش های مقابله با پول شویی 

و تامین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر  آثار سوء متعددی  اقدامی مجرمانه،  این که پول شویی به عنوان  با توجه به 
معرض  در  را  آن ها  و  دارد  همراه  به  شرکت ها،  خصوصا  کشور،  کالن  اقتصاد 
آگاهی  بنابراین  می دهد،  قرار  شهرت  و  تطبیق  قانونی،  عملیاتی،  ریسک های 
کارکنان شرکت ها از روش های مقابله با پول شویی، زمینه بروز این پدیده را در 

این شرکت ها کاهش می دهد.
گروه  شرکت های  مالی  کارشناسان  و  مدیران  حضور  با  آموزشی  دوره  این 

سرمایه گذاری خوارزمی در محل ساختمان این شرکت برگزار شد.

برگزاری دوره آموزش مبارزه با 
پول شویی و تامین مالی تروریسم در 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
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تیر ماه سال جاری، گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
به مناسبت بیست و دومین سالگرد تاسیس خود، 

مراسم گرامیداشتی برگزار کرد.
این  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در 
مراسم گفت: حمایت ها و همراهی های سهامداران 
و ذینفعان در کنار تالش شبانه روزی همکاران، این 

شرکت را در مسیر رشد و بالندگی قرار داده است.
سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مناسبت  به  که  موسوی  سیدرضا  دکتر  خوارزمی، 
در  شرکت،  این  تاسیس  سالگرد  دومین  و  بیست 
با کارکنان شرکت سخن می گفت،  نشستي کوتاه 
افزود: گروه سرمایه گذاری خوارزمی مجموعه ای پویا 
و فعال در عرصه های تولید و بازار سرمایه است که 
با بهره مندی از مدیران و کارشناسان تحصیل کرده و 
زبده توانسته در دوره های مختلف با اتخاد تصمیم ها 
و شیوه های کارآمد و واقع بینانه در مدار پیشرفت 

قرار گیرد.
همه  تالش  از  قدردانی  ضمن  مراسم  این  در  وی 
تاکید  خوارزمی  سرمایه گذاري  شرکت  کارکنان 
کرد: سرمایه انسانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
این شرکت در فضای رقابتی  امتیازات برجسته  از 
کسب  در  مهمی  نقش  و  می آید  حساب  به  امروز 

موفقیت های شرکت ایفا می کند.
الزم به ذکر است شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 7 

تیرماه سال 1376 آغاز به کار کرد.

برگزاری مراسم گرامیداشت بیست و دومین سالگرد 
تاسیس شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

متقاضیان  ثبت نام  برای  فرابورس  شرکت  فراخوان  ماه،  تیر  اوایل  در 
عاملیت تامین مالی جمعی اعالم شد. این روش تامین مالی که تامین 
مهم ترین  از  یکی  می شود،  تعریف  اینترنت  بستر  در  عموم  از  منابع 
شمار  به  جهان  در  نوپا  کسب وکارهای  برای  مالی  تامین  روش های 

می آید.
مطلب،  این  بیان  با  الگوریتم،  سبدگردان  مدیرعامل  آقاقلیزاده،  آرش 
توسعه  و  ایجاد  اساسی  چالش های  از  یکی  همواره  مالی  تامین  گفت: 
مالی  واسطه های  شکل گیری  از  پیش  است.  کارآفرینانه  کسب وکارهای 
و  محافل  در  مردم  غیره  و  سرمایه  بازار  بانک،  مانند  امروزی  مختلف 
اقدام  خرد  سرمایه های  تجمیع  به  خودجوش  خانوادگی  جمع های 
می دادند.  قرار  اقتصادی  فعاالن  اختیار  در  را  آن  درنهایت  و  می کردند 
مالی  تامین  شیوه  این  قوانین  بسط  و  تکنولوژی  با گسترش  امروزه  اما 
جمعی در بستر وسیع تر، ساختار کامل تری به خود گرفته است. تامین 
مالی همواره دغدغه ای مهم برای کسب وکارهای نوپا و کارآفرینان بوده 

است. از مهم ترین مزیت های تامین مالی جمعی می  توان به استفاده از 
ظرفیت باالی بستر اینترنتی و فضای مجازی اشاره کرد. به همین دلیل 
یا  ایده  از  کامل  ارائه یک شرح  با  نوپا می توانند  و  کسب وکارهای خرد 

صنایع نوپا زیر چتر تامین مالی جمعی

    اخبار خوارزمی
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هزار ميليارد ريال اوراق منفعت »سينا دارو« مورد استقبال سرمايه گذاران قرار گرفت

روش های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
در دستور کار شرکت های گروه خوارزمی

نماد  با  دارو  سینا  البراتوارهای  شرکت  منفعت  اوراق 
»صینا205« که در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 
بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته بود، مورد استقبال 

سرمایه گذاران بازار سرمایه قرار گرفت.
سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوارزمی، با توجه به مزیت های استفاده از فرصت های 
چندی  که  شرکت ها  مالی  تامین  در  سرمایه  بازار 
پیش از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز 
توصیه شده بود، این مهم از سوی شرکت سینا دارو 
با محوریت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دستور 
کار قرار گرفت و تامین مالی طرح توسعه این شرکت از 

طریق ابزار نوین بازار سرمایه انجام شد.
 بر این اساس و پس از اخذ مصوبه  های الزم از سازمان 
شرکت  منفعت  اوراق  تهران،  بهادار  اوراق  بورس 
البراتوارهای سینا دارو به مبلغ یک هزار میلیارد ریال 
منتشر شد که مورد استقبال فعاالن بازار سرمایه قرار 
گرفت. ذکر این نکته الزم است که بودجه مورد نیاز 
طرح توسعه شرکت سینا دارو دو هزار و 600 میلیارد 
ریال برآورده شده که یک هزار میلیارد ریال این پروژه 
از طریق بازار سرمایه و عرضه اوراق منفعت این شرکت 

تامین شده است.
با توجه به برنامه های کالن دولت مبنی بر خودکفایی 
در صنعت دارویی، به همت مدیران شرکت سینا دارو 

اجرای طرح توسعه جدید شرکت سینا دارو در دستور 
با تحقق این مهم، زمینه افزایش  کار قرار گرفت که 
توان این شرکت را در تولیدات و محصوالت دارویی و 

پزشکی فراهم می کند.
بر  عالوه  دارو  سینا  شرکت  توسعه  طرح  مثبت  آثار 
سرمایه،  بازار  در  مثبتی  اثرات  کشور،  داروی  صنعت 
که  کرد  خواهد  ایجاد  ذی نفعان  سایر  و  سهام داران 
همه این موارد درنهایت زمینه رونق بیش از پیش بازار 

سرمایه را فراهم خواهد کرد.
ذکر این نکته الزم است که طرح توسعه شرکت سینا 
بر  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  پیش  از چندی  دارو 
اسپری  تولید  از خط  حاصل  منافع  طرح  این  اساس 
مخارج  از  بخشی  مالی  تامین  به  منظور  استنشاقی 
از  تولیدی،  خطوط  توسعه  و  انتقال  طرح  باقی مانده 
نهاد  به  عنوان  سوی شرکت واسط مالی اسفند سوم 

واسط، درج شد.
بر اساس این گزارش، اوراق منفعت شرکت البراتوارهای 
سینا دارو در نماد »صینا205« با همکاری شرکت تامین 
سرمایه سپهر و سایر ارکان بازار بورس اواسط مرداد ماه 
منتشر شد. پرداخت سود این اوراق چهار ساله، هر سه 
ماه یک بار با نرخ سود علی الحساب 19 درصد خواهد 
بود، ضمن این که ضمانت این اوراق بر عهده شرکت 

سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( است.

محصول خود در پلتفرم های مشخص، به تامین مالی جمعی اقدام کنند.
مالی  تامین  مختلف  روش های  در خصوص  الگوریتم  مدیرعامل سبدگردان 
)Crowdfunding(  در دنیا در چهار  مالی جمعی  تامین  جمعی گفت: 
)سهام(،  مشارکت  و  )وام(  قرض  پاداش،  خیرخواهانه،  امور  اصلی  قالب 
پروژه  های  به  اغلب  خیریه  امور  بر  مبتنی  مالی  تامین  می  شود.  شناخته 
گل ریزان،  ایرانی،  فرهنگ  در  که  می شود  مربوط  خیریه  و  بشردوستانه 
نمونه  ای آشنا در این نوع تامین مالی است. در تامین مالی مبتنی بر پاداش، 
می کنند،  دریافت  که  پولی  قبال  در  خود  کسب وکار  معرفی  از  پس  افراد 
هدایایی برای مشارکت کنندگان در نظر می گیرند. در تامین مالی مبتنی بر 
سهام، افراد در یک کسب وکار سرمایه گذاری می کنند و مشارکت کننده در 

منافع طرح شریک است. 
پول  وام دهنده  عنوان  به  سرمایه  گذار  بدهی،  بر  مبتنی  مالی  تامین  در 
همراه  به  پول  اصل  وام گیرنده  می  دهد.  قرار  متقاضی  اختیار  در  را  خود 
این  در  بازمی گرداند.  وام دهنده  به  در سررسید هایی مشخص  را  آن  سود 
مدل وام دهنده در واقع انبوهی از مردم هستند. در تامین مالی مبتنی بر 
پیچیده تر  را  کار  انجام  متقاضیان،  و  طرح  اعتبارسنجی  وام،  و  مشارکت 
در  اخیر  سال های  در  نوپا  شرکت های  رشد  سرعت  به  توجه  با  می کند. 

ایران، طرح های تامین مالی آن ها نیز باید مورد توجه باشد. در حال حاضر 
در دستورالعملی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 97 تصویب کرد، 
تامین مالی مبتنی بر سهام )مشارکت( قابلیت اجرا دارد. با توجه به نقش 
پیشنهاد  نیز  داخل  در  آن ها  قانونی  بستر  ایجاد  جهان،  در  قالب ها  سایر 
می شود. ارکان محوری این نوع تامین مالی عبارت هستند از عامل، سکو 
یا همان پلتفرم، متقاضی و ناظر فنی- مالی. عامل می تواند یک نهاد مالی 
سازمان  نظارت  تحت  مالی  نهاد  یک  با  باید  این صورت  غیر  در  یا  باشد، 

قرارداد منعقد کند.
مدیرعامل سبدگردان الگوریتم در پاسخ به این که تامین مالی جمعی در 
ایران با چه ریسک ها و چالش هایی مواجه است، افزود: یکی از اصلی ترین 
ریسک های این حوزه این است که پروژه ای که تعریف شده و مبالغ مورد 
به  و  شود  چالش  دچار  اجرا  مرحله  در  شده،  تامین  آن  برای  هم  نیاز 
که  مزایایی  تمام  کنار  در  مالی جمعی  تامین  مجموع  در  نرسد.  سرانجام 
ایران  اقتصادی  شرایط  و  قانون گذاری  اجرا،  در  بودن  نوپا  دلیل  به  دارد، 
و  شناخت  با  حوزه  فعاالن  که  باشد  ریسک  هایی  معرض  در  است  ممکن 
تامین  شیوه  این  از  را  ممکن  استفاده  حداکثر  می توانند  ریسک  مدیریت 

مالی ببرند.
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اليحه تجارت در مجلس شورای اسالمی در حالی 
بررسی  می شود كه برخی كارشناسان اقتصادی و 

فعاالن حوزه اقتصاد انتقادات زيادی به آن دارند. اليحه 
تجارت اكنون در دستور كار نمايندگان قرار دارد و در 
هفته ابتدايی شهريور برخی مصوبات آن به تصويب 

رسیده است. آن طور كه از اليحه تجارت برداشت 
می شود، اين است كه مجلس به قراردادهای تجاری 
ورود كرده و قسمت اول از چهار قسمت اليحه اصلی 
را كه دارای 1261 ماده است، مورد بررسی قرار داده 

است. اگر نمايندگان مجلس شورای اسالمی اين قانون 
را تصويب كنند، جايگزين مواد 35 تا 411 قانون فعلی 

تجارت خواهد شد. 

نمایندگان  تصویب  به  گذشته  سال  اوایل  الیحه  این  کلیات 
مجلس رسید و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مسئول 
بررسی آن شد که تاکنون قسمت اول را بررسی کرده است. 
به منظور بررسی بیشتر درباره باید و نبایدهای تصویب الیحه 
عرصه  رونق  در  قانون گذار  نهاد  نقش  و  مجلس  در  تجارت 
تجارت این الیحه را مورد مطالعه قرار دادیم و از کارشناسان و 
فعاالن اقتصادی در این خصوص سوال کردیم که نظر آن ها را 

در ادامه می خوانید.

قانون تجارت چیست؟
در قوانین و مستندات مربوط به تجارت مشاهده می شود که 
قانون اولیه و اصلی تجارت در سال 1303 به تصویب رسیده 
که در سال 1311 با یک قانون دیگر جایگزین می شود. قانون 
تجارت، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است. حقوق 
تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال 

تجارتی حاکم است. بنابراین قانون تجارت مهم ترین قانون در 
زمینه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان است. 

بخشی از آن چه نمایندگان مجلس شورای اسالمی تاکنون به 
تصویب رساندند، حفظ اطالعات مطرح شده طرفین قرارداد در 
مذاکرات است، حتی اگر این قرارداد باطل یا به حالت تعلیق 
دربیاید. در صورت افشای اطالعات مذکور یا استفاده از آن ها 
برای مقاصد شخصی، متخلف مسئول جبران خسارات واردشده 
است. تعهد به عدم افشای اطالعات مذکور، در صورت انعقاد 
قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از 
تاریخ مذاکرات است، مگر این که به موجب توافق طرفین مدت 

دیگری مشخص شده باشد.
 از سوی دیگر، نمایندگان مجلس مطرح کردند در صورت انعقاد 
قرارداد، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن 
محدود به مدت های مذکور نیست. نمایندگان مجلس هم چنین 
ضمن تصحیح ماده 16 و 17 الیحه تجارت، اعطای نمایندگی 
در صورت داشتن تعارض منافع را ممنوع کردند. در ماده 16 
آمده است به منظور عقد قرارداد مذاکراتی باید انجام شود که 
در طول این مذاکرات طرفین باید اطالعات غیرمحرمانه خود 
را در اختیار شرکت مقابل قرار دهند و اگر از این اطالعات به 
نحو غیرمتعارفی استفاده شد، یا مورد سوءاستفاده قرار داد، یا 
به طور یک جانبه قرارداد را لغو کرد، باید خسارت های ناشی از 

اقدامات به وجودآمده را به طرف مقابل پرداخت کند. 
تمامی  در  که  است  شده  مطرح  نیز  الیحه  این  ماده 17  در 
نماینده  است،  نمایندگی  اعطای  آن  موضوع  که  قرارداد هایی 
اعطاکننده  با  که  دهد  قرار  وضعیتی  در  را  خود  نمی تواند 
نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آن که این امر را قبال 

به اعطاکننده نمایندگی اطالع داده باشد.
موارد اعالم شده بخشی از اطالعات الیحه قانون تجارت است. 

   اقتصادی
گزارشگرغزال بابايی

اصالح قانون تجارت
روی موج حاشیه ها

گزارشی از اليحه تجارت 
كه در مجلس مورد بررسی
 نمايندگان قرار گرفته است
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قانون 90 ساله به روز می شود
قانون   44 اصل  ویژه  کمیسیون  رئیس  فوالدگر،  حمیدرضا 
اساسی به خبرنگار ما در مورد بررسی الیحه تجارت توضیح 
داد: الیحه تجارت مربوط به این مجلس نیست و مربوط به 
دولت اصالحات می شود که در آن زمان به مجلس ارائه شده 

بود. 
وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که چرا الیحه تجارت 
تاکنون به طول انجامیده و تصویب آن در این مجلس اعالم 
وصول شده است، پاسخ داد: این موضوع را باید از مجلس های 
گذشته سوال کنید، اما قطعا قانون 90 ساله تجارت نیازمند 
به روز شدن و تغییرات است که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور این الزام دیده شد که مورد بررسی قرار بگیرد. این الیحه 
بعد از بررسی های فراوان به  صورت اصل 85 قانون اساسی در 
کمیسیون تخصصی مجلس بررسی و تصویب و برای تایید به 
شورای نگهبان ارسال شده بود، اما شورای نگهبان ایراد گرفته 
است که اصالح قانون تجارت به  صورت اصل 85 امکان پذیر 

نیست.
این نماینده مجلس با بیان این که قانون تجارت ایران مهم ترین 
مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است 
که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد، ادامه داد: 
قانون تجارت در سال 1311 در 600 ماده از سوی مجلس 

شورای ملی تصویب شد. 
به گفته وی، قانون تجارت بر مبنای قانون تجارت فرانسه در 
همان سال معروف به کد ناپلئونی ترجمه و تهیه شده و تقریبا 
همه حقوق دانان معتقدند ابهامات و نواقص زیادی در این قانون 

وجود دارد. 
به  توجه  با  گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
شرایط خاص کشور، بهترین زمان برای تغییر قوانین مربوط به 
تجارت است، تا زمانی که اقتصاد وضعیت بهتری پیدا می کند، 
قراردادهایی بر اساس پیشرفت صنعتی و پایه ای کشور منعقد 

شود. 

قانون خاک خورده و حواشی تصویب ماده 5 
دولت های مختلف پس از سال ها فعالیت متوجه نواقصی که 
در قانون تجارت وجود داشت، شدند و لوایح مختلفی را برای 
اصالح آن روانه مجلس کردند، اما تا امروز که این گزارش را 
می خوانید، این قانون به طور کامل به تصویب مجلس نرسیده 
است. منتقدان مطرح می کنند چرا قانونی که تا االن در پوشه 
بایگانی لوایح مجلس خاک می خورده، اکنون با سرعت بسیار 

زیادی در حال تصویب است. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، چندی پیش جزئیات ماده 
5 الیحه تجارت را تصویب کردند. بر اساس متن ماده 5 الیحه 
با  مرتبط  دیگر  یا هر عمل  اراده  ابراز  قرارداد،  انعقاد  تجارت 
نیست.  نیازمند هیچ تشریفات خاصی  اثبات آن ها  و  قرارداد 
این امور به هر وسیله ازجمله شهادت شهود قابل  اثبات است. 
طبق این ماده، نظارت حاکمیت بر قراردادها اعم از تجاری و 
غیرتجاری حذف و دیگر نظارت دولت بر معامالت معنا ندارد. 
این موضوع خود مقدمه ای برای فرار مالیاتی مؤدیان مالیاتی 
می شود، زیرا اداره دارایی و سازمان مالیاتی بر اساس امالک 
ثبت شده افراد اقدام به اخذ مالیات می کنند و الزم االجرا شدن 

چنین قانونی سازمان مالیاتی را با مشکل مواجه می سازد. 

اعتراض اتاق بازرگانی
اما صحبت های فوالدگر، نماینده مجلس، به  خوبی و خوشی 

تمام نمی شود و وقتی برخی از نمایندگان مجلس در این باره 
اتاق  اعضای  و  تجار  که  اصلی  منتقدان  نظر می کنند،  اظهار 
بازرگانی هستند، اظهاراتی را مطرح می کنند که اقدام مجلس 

را به چالش می کشند. 
یکی از موضوعاتی که فعاالن اقتصادی مطرح می کنند، این 
قانون  به  مربوط  در هر کشوری  قوانین  اصلی  پایه  که  است 
تجارت است و تجار و بازرگانان اصلی ترین افراد هستند که 
برای تصویب قانون حداقل باید نظرشان پرسیده شود. هرچند 
که برخی نمایندگان مجلس معتقدند در جلساتی که در مرکز 
پژوهش های مجلس برگزار شده، نمایندگان پارلمان خصوصی 
شافعی،  غالمحسین  شهریور  دهم  نامه  اما  داشتند،  حضور 
رئیس اتاق بازرگانی، به علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی، این موضوع را روشن می کند که از بخش خصوصی 

نظرخواهی نشده است. 
در این نامه آمده است: »قانون تجارت یکی از قوانین مادر کشور 
می باشد و الزم است که با دقت دو چندان بررسی و تصویب 
شود. درحالی که متاسفانه درخصوص قراردادهای تجاری که 
یکی از مهم ترین بخش های این قانون است، نظر اتاق ایران که 
بر اساس قانون تشکیل اتاق ایران مشاور سه قوه می باشد، اخذ 
نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران اقتصادی 
در کمیسیون مربوطه تدوین و تصویب شده است و الزم است 

نظرات فعاالن اقتصادی در این خصوص ملحوظ شود.«
البته این الیحه در مجلس نیز مخالفان زیادی دارد و معتقدند 
کارشناسان اقتصادی روی این مسائل باید نظراتشان را اعالم 

کنند. 

مجلس اجازه نظرخواهی اتاق بازرگانی را بدهد
محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در این باره 
به »وخارزم« گفت: اعتراض به بررسی الیحه تجارت در مجلس 
از سوی تجار این شائبه را به وجود آورده که فعاالن اقتصادی 
مانع به روزرسانی قوانین هستند. درحالی که صحبت بازرگانان 
این است که چرا از اتاق بازرگانی کشور که به طور مستقیم 
است،  درگیر  آن  از  برون رفت  راه های  و  موانع  مشکالت،  با 
شدن  به روز  از  بازرگانی  اتاق  اعضای  نمی کنند.  نظرخواهی 
الیحه تجارت در کشور استقبال می کنند و این امر تا حدی 
متاسفانه  اما  می کند،  کمک  متعدد  و  زاید  قوانین  حذف  به 
تصویب  به سرعت  را  قانون  این  ماده های  مجلس  نمایندگان 
می کنند درحالی که نظر فعاالن اقتصادی می تواند کمک زیادی 

به روشن گری قوانین و ماده ها کند. 
الهوتی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که رئیس مجلس 
معتقد است نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته، اما 
شما بیان می کنید که از شما نظرخواهی نشده است، پاسخ داد: 
نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته، اما قانونی که 
در صحن در حال بررسی است، با مواردی که اتاق مطرح کرده، 
بسیار تفاوت دارد. از سوی دیگر، قوانین و بندبند الیحه ها با 
سرعت درحال تصویب است، درحالی که این موضوعات نیازمند 
کارشناسی و اخذ و تامین نظرات بخش خصوصی بوده که تا 

امروز به آن توجه نشده است.
اصلی  ذی نفعان  این که  بیان  با  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
شدن  شنیده  درخواست  و  هستند  اقتصادی  فعاالن  قوانین، 
صدای ما بی منطق نیست، گفت: با توجه به این که اصالح این 
قانون از سال 84 به تعویق افتاده است، مجلس محترم شورای 
جریان  در  بازرگانی  اتاق  نظرات  بیان  برای  اقدامی  اسالمی 

بررسی و تصویب الیحه قانون تجارت انجام دهد. 

اعتراض به بررسی اليحه 
تجارت در مجلس از سوی 
تجار اين شائبه را به وجود 
آورده كه فعاالن اقتصادی 
مانع به روزرسانی قوانین 

هستند. درحالی كه صحبت 
بازرگانان اين است كه چرا 
از اتاق بازرگانی كشور كه 

به طور مستقیم با مشکالت، 
موانع و راه های برون رفت از 
آن درگیر است، نظرخواهی 

نمی كنند
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  اقتصاد ایران
المیرا اكرمی

روند شاخص تورم توليدكننده 
در سال های اخير بررسی می شود

شاخص بهای تولیدكننده يا شاخص PPI مانند 
شاخص بهای مصرف  كننده از جمله شاخص  های 

قیمتی است كه در بررسی روند سطح قیمت ها مورد 
بررسی قرار می   گیرد. شاخص قیمت تولیدكننده يکی 

از معیارهايی است كه به منظور سنجش عملکرد 
اقتصادی، از سطح عمومی قیمت  ها محاسبه و منتشر 
می  شود. از اين رو شاخص مذكور تاثیر قابل  توجهی 

بر تصمیم  گیری صاحبان صنايع، سرمايه  گذاران و 
حتی سیاستمداران خواهد داشت. اين شاخص، قیمت 

كاالها در كارخانه و مبدأ تولید را در نظر می گیرد. 

شاخص  یک  عنوان  به  شاخص  این  از  اقتصادی  ادبیات  در 
پیش نگر یاد می شود. به این معنی که با بررسی این شاخص 
می  توان از سطح تغییر قیمت ها در بازار کاال و خدمات مصرفی 
یا تورم اطالع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش 
در  زمانی  وقفه  یک  با  تولیدکننده  بهای  شاخص  در  قیمت 
شاخص بهای مصرف کننده نیز مشاهده می  شود. از این رو از 
تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیش گویی برای 
تولیدکننده  بهای  شاخص  این،  بر  عالوه  می شود.  یاد  تورم 
روند تغییرات قیمت  ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در 

بخش های مختلف اقتصادی نشان می  دهد.
در کشور ما در سال های اخیر روند شاخص تورم تولیدکننده 
یا شاخص قیمت تولیدکننده افزایشی و رو به باال بوده است. 
هزینه های  رشد  موجب  کارشناسان  اعتقاد  به  که  موضوعی 
تولید شده و رکود، بی کاری و خالی ماندن ظرفیت ها را در 
بخش تولید تشدید کرده است. هم چنین رشد این شاخص بر 

بخش مصرف هم تاثیرات منفی داشته است. 

شاخص تورم تولیدکننده قابل کنترل است
در همین رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس و تحلیل گر اقتصادی، 
تورم  شاخص  که  توضیح  این  با  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
تولیدکننده شامل تغییرات قیمت مواد اولیه و آن چه در تولید 
تولید  هزینه  اگر  بنابراین  می گوید:  هست،  می شود  استفاده 
است.  تغییر کرده  تولیدکننده هم  قیمت  رفته، شاخص  باال 
مسلما زمانی که تولیدکننده می گوید قیمت تمام شده اش باال 

رشد  تولیدکننده  قیمت  شاخص  که  معناست  این  به  رفته، 
مصرف کننده  قیمت  شاخص  می شود  باعث  همین  و  داشته 

هم باال برود.
به گفته بغزیان اگر شاخص قیمت تولیدکننده تغییر نکرده 
این معناست  به  باال رفته،  ولی شاخص قیمت مصرف کننده 
اگر شاخص  یا  قیمت گذاری می شود،  در  که سوء استفاده ای 
قیمت تولیدکننده رشد آن چنانی نداشته ولی شاخص قیمت 
مصرف کننده افزایش داشته، یعنی طمع فروشنده ها زیاد شده 

است. 
تولیدکننده  تورم  شاخص  این که  بر  تاکید  با  کارشناس  این 
قابل کنترل است، عنوان می کند که اگر دولت قیمت تمام شده 
محصوالت را کاهش دهد، ارز الزم را به واردات قطعات و مواد 
تا تولید  اولیه اختصاص دهد و قیمت کاالها را کنترل کند 
هم  تولید  هزینه  مسلما  نشود،  تمام  گران  تولیدکننده  برای 
کاهش می یابد. در واقع دولت باید این موارد را کنترل کند تا 
قیمت تولیدکننده افزایش نیابد و از آن طرف مصرف کننده 

هم مجبور به پرداخت این افزایش قیمت نشود. 

تولید از صرفه اقتصادی خارج شده است 
افزایش شاخص تورم تولیدکننده در سال های  وی در مورد 
به طور مسلم  و مصرف می گوید:  تولید  بر  آن  تاثیر  و  اخیر 
افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، هزینه تولید را باال برده 
است و بنابراین تولید به صرفه نیست و برای جبران این به صرفه 
تاثیر  بنابراین  کند.  پیدا  افزایش  کاالها  قیمت  باید  نبودن 
افزایش این شاخص حتما روی شاخص قیمت مصرف کننده 
موجب  تولیدکننده  قیمت  شاخص  رفتن  باال  بود.  خواهد 
کاهش میزان خرید می شود، زیرا قدرت خرید نمی تواند خود 
می شود.  وارد  رکود  تولیدکننده  به  بنابراین  و  بکشد  باال  را 
را  تولید  تولیدکننده مجبور می شود میزان  به عبارت دیگر، 
کاهش دهد، یا بعد از این که محصوالتش را می فروشد، اقدام 

به تولید کند. 
آن طور که بغزیان می گوید، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده 
به رکود ناشی از افزایش هزینه منجر می شود و این به معنای 
بی کاری بیشتر در آن بخش یا کاهش میزان تولید یا بی کار 

ماندن ظرفیت تولید است. 

گزارشگر
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الگوهای بین المللی برای کنترل تورم تولیدکننده 
برای  کشورها  سایر  اقدامات  به  اشاره  با  کارشناس  این 
می گوید:  تولیدکننده  تورم  شاخص  رفتن  باال  از  جلوگیری 
اولیه که کاهش  مواد  برای کاهش هزینه  در سایر کشورها 
شاخص قیمت تولیدکننده را سبب می شود، یا با استفاده از 
تکنولوژی هزینه تولید این مواد را کاهش می دهند، یا تعرفه 
واردات مواد اولیه و مواد واسطه ای را کاهش می دهند و به 
این صورت موجب می شوند شاخص قیمت تولیدکننده پرش 
پیدا نکند. در عین حال، واردات مواد اولیه و واسطه ای هم 

ممنوع نمی شود.
به گفته بغزیان تمام این موارد در کشور ما برعکس است؛ 
تکنولوژی  نمی شود،  کشور  وارد  اولیه  مواد  که  معنا  این  به 
موجود در واحدهای تولیدی قدیمی است و تولید انبوه وجود 
ندارد، بنابراین تولید به صرفه نیست. این در حالی است که 

تمام این موارد روی قیمت تولیدکننده تاثیر می گذارد. 
آن گونه که وی تاکید می کند، در سایر کشورها از آن جا که 
شاخص قیمت تولیدکننده باال نمی رود، دلیلی برای افزایش 
موجب  موضوع  این  زیرا  ندارد،  وجود  مصرف کننده  قیمت 
رکود می شود. هیچ تولیدکننده عاقلی هم کاالیی را که ممکن 
بهتری  تکنولوژی  یا  شود،  پیدا  رقیبی  آن  برای  فردا  است 
زیرا  نمی کند.  انبار  و  تولید  بیاید،  وجود  به  آن  تولید  برای 
هزینه مالی این موضوع باالست، یعنی پولی که تولیدکننده 
باید زودتر اصل و سود آن را  از بانک می گیرد،  برای تولید 
بپردازد و خوش حساب باشد. در عین حال باید تاریخ مصرف 

محصوالتش هم نگذرد. 
این روند برعکس است، یعنی  بغزیان در کشور ما  به گفته 
بعضا تولید انجام می شود، اما لزوما محصوالت عرضه نمی شود. 
مهم  تولیدکنندگان  برخی  برای  اصال  که  می کنیم  مشاهده 
اصال  و  بگذرد  هم  محصوالتشان  مصرف  تاریخ  که  نیست 
مردم محصوالتشان را بخرند یا نخرند. در مجموع در کشور 
با آن چیزی است که در یک  از رفتارها متضاد  ما بسیاری 

اقتصاد سالم باید انجام شود. 

تاثیر موج تورم بر رشد قیمت تولیدکننده
تحلیل گر  و  کارشناس  ندری،  کامران  رابطه  همین  در 
تورمی  موج  می گوید:  ما  با خبرنگار  در گفت وگو  اقتصادی، 
که در سال گذشته و امسال ایجاد شد، رشد شاخص تورم 
رشد  این که  کما  برد.  باالتر  میانگین خود  از  را  تولیدکننده 
در  مصرف کننده  قیمت  و  تولیدکننده  قیمت  شاخص های 
مجموع  در  اما  بود.  پایین تر  خودش  میانگین  از   96 سال 
تولیدکننده  قیمت  شاخص  رشد  نرخ  متوسط  ما  کشور  در 
و شاخص قیمت مصرف کننده به نسبت سایر کشورها باالتر 
است که دلیل آن هم مشکالت ساختاری موجود در اقتصاد 

است. 
به گفته ندری در رأس این مشکالت، رشد باالی نقدینگی 
که  تورمی  می شود.  تورم  ایجاد  باعث  که  است  اقتصاد  در 

نوع  از  چه  و  مصرفی  نوع  از  چه  خدمات  و  کاالها  تمام 
اما  کاالهای مورد استفاده تولیدکنندگان را در بر می گیرد. 
شاخص  از  جلوتر  تولیدکننده  قیمت  شاخص  اوقات  گاهی 
قیمت مصرف کننده رشد پیدا می کند و این به آن معناست 
که  هم  زمانی  است.  افزایش  حال  در  تولید  هزینه های  که 
هزینه های تولید افزایش پیدا می کند، به دنبال آن شاخص 
اختیار  در  که  نهایی  کاالهای  یعنی  مصرف کننده  قیمت 

مصرف کننده ها قرار می گیرد، رشد می یابد. 
با  اوقات می توان  این کارشناس می گوید، گاهی  آن طور که 
کاالهای  قیمت  خارج،  از  مصرفی  خدمات  و  کاالها  واردات 
مصرفی را کنترل کرد. یعنی در مواقعی که کاال و خدمات 
ممکن  می شود،  وارد  خارج  از  خانوار  نیاز  مورد  مصرفی 
قیمت  اما  باشیم،  داشته  را  تولیدکننده  قیمت  رشد  است 
مصرف کننده به آن نسبت افزایش پیدا نکند. عکس آن هم 
ممکن است اتفاق بیفتد، یعنی عوامل تولید به مقدار فراوان 
از خارج وارد شود، اما کاالهای مصرفی وارد نشود و برای این 
کاالها ممنوعیت وارداتی گذاشته شود. در این جا ممکن است 
به خاطر این که کاالهای مصرفی مشمول تعرفه های گمرکی 
باال می شوند، یا این که واردات آن ها ممنوع است، قیمت آن ها 
سریع تر رشد کند و رشد قیمت تولیدکننده کمتر باشد، که 
البته این ها را باید مورد به مورد و سال به سال تحلیل کرد. 
تورم  شاخص  کلی  روند  است  معتقد  دانشگاه  استاد  این 
تولیدکننده در سال های اخیر افزایشی است و این روند کلی 
به رشد باالی نقدینگی به عنوان یک عامل بنیادی در بعضی 
از سال ها برمی گردد. در عین حال سایر شوک ها و عوامل هم 

بر آن تاثیر داشته است. 

افزایش قیمت عوامل تولید
ندری در خصوص تاثیر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بر 
تولید و مصرف می گوید: این موضوع بر افزایش قیمت عوامل 
می رود،  باال  آیتم  این  که  زمانی  است.  گذاشته  تاثیر  تولید 
نشان دهنده آن است که هزینه های تولید زیاد شده و وقتی 
تولیدشده  کاالهای  برای  و  می یابد  افزایش  تولید  هزینه 
قیمت  باعث می شود شاخص  باشد،  نداشته  وجود  تقاضایی 

مصرف کننده هم افزایش بیابد. 
آن گونه که این کارشناس می گوید، عوامل اقتصادی متعددی 
ممکن است رابطه بین دو شاخص تورم تولیدکننده و تورم 
عوامل  این  از  یکی  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  مصرف کننده 
به  نسبت  نهایی  مصرفی  کاالهای  تقاضای  کشش پذیری 

قیمت است. 
اخیر  سال های  در  که  است  این  کلی  روند  ندری  گفته  به 
مصرف کننده  قیمت  شاخص  و  تولیدکننده  قیمت  شاخص 
عوامل  به  دو  این  بین  ارتباط  منتها  است،  بوده  صعودی 
متعددی بستگی پیدا می کند. در واقع لزوما به همان نسبت 
که شاخص قیمت تولیدکننده افزایش پیدا می کند، شاخص 

قیمت مصرف کننده افزایش پیدا نمی کند. 

موج تورمی كه در سال 
گذشته و امسال ايجاد 

شد، رشد شاخص تورم 
تولیدكننده را از میانگین 

خود باالتر برد. كما 
اين كه رشد شاخص های 
قیمت تولیدكننده و قیمت 

مصرف كننده در سال 96 از 
میانگین خودش پايین تر بود. 

اما در مجموع در كشور ما 
متوسط نرخ رشد شاخص 

قیمت تولیدكننده و شاخص 
قیمت مصرف كننده به نسبت 

ساير كشورها باالتر است 
كه دلیل آن هم مشکالت 

ساختاری موجود در اقتصاد 
است
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افزايش نرخ بی كاری نوعی وضعیت اقتصادی است 
كه همه دولت ها می توانند به فراخور سیاست ها و 

شرايط اقتصادی خود با آن مواجه شوند. دولت ها در 
سراسر دنیا در تالش اند تا اين مسئله را برطرف كنند، 

زيرا بی كاری منبع بسیاری از مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی ديگر است.

کمترین و بیشترین نرخ بی کاری کشورهای مختلف 
به  فعال  جمعیت  به  بی کار  جمعیت  نسبت  از  بی کاری  نرخ 
سمت  به  نرخ  این  کشورها  از  بسیاری  در  و  می  آید  دست 
بی کاری سنگینی می کند. جالب است بدانید در سال 2018، 
قطر با 0.1 درصد کمترین و لسوتو با 27.25 درصد بیشترین 
نرخ بی کاری را داشته  اند. طبق آماری که در ژوییه 2019 از 
سوی سایت Investopedia در مورد نرخ بی کاری منتشر 
شده است، قطر با 0/1 درصد کمترین نرخ بی کاری و لسوتو و 
فلسطین با 27 و 31 درصد بیشترین نرخ بی کاری را در میان 
کشورهای مختلف دنیا دارند. اما کشورهای بزرگ اقتصادی 

دنیا چه وضعیتی دارند؟ 
به  جهان  اقتصادهای  بزرگ ترین  برای  بی کاری  نرخ  درصد 

طور قابل پیش بینی کم است، اما برای برخی کشورهای دیگر 
مانند فرانسه، برزیل و ایتالیا رو به افزایش است. در زیر این 

آمار را مشاهده می کنید: 
• ایاالت متحده: 3.8 درصد

• چین: 3.67 درصد
• ژاپن: 2.3 درصد

• آلمان: 3.1 درصد
• فرانسه: 8.8 درصد

• انگلستان: 3.8 درصد
• هند: 3.53 درصد

• برزیل: 12.7 درصد
• ایتالیا: 10.7 درصد

• کانادا: 5.4 درصد

واگرایی با قدرت اقتصادی
البته ذکر این نکته الزم است که داشتن نرخ بی کاری پایین 
به معنای قوی بودن کشور از نظر اقتصادی نیست. به عنوان 
مثال، میانمار در سال 2018 تنها 1.56 درصد بی کاری داشت، 
اما طبق گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی آن )سرانه 
تولید ناخالص داخلی( 1،326 دالر بود. کشور نیجر در سال 
ناخالص  تولید  سرانه  اما  داشت،  بی کاری  درصد   0.5  2018
داخلی سرانه 362 دالر آن را جزو فقیرترین کشور در فهرست 
کرد. کامبوج 99.9 درصد از نیروی کار خود را در سال 2018 
سال  آن  در  آن  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  گرفت.  کار  به 
1،512 دالر، کمتر از چهار دالر در روز بود. این کشورها ارقام 
بی کاری کمی در بخش عمده کشور داشتند، زیرا اقتصاد آن ها 
به شدت به کشاورزی معیشتی وابسته است که نیاز به کارگران 
فصلی دارد. به یاد داشته باشید که افراد کم کار هم چنان در 
سرانه  داشتن  با  تایلند  حتی  شده اند.  شمارش  اشتغال  ارقام 
از 30  بیش  دالر،  نسبتا خوب 7273  داخلی  ناخالص  تولید 

درصد نیروی کار خود را در کشاورزی به کار می گیرد.

بی کاری موازی با اقتصاد غنی
این  داشت.  ثروتمندی  اقتصاد  و  کم  بی کاری  می توان  البته 
بانک جهانی،  ترکیب در قطر دیده می شود. بر اساس اعالم 
میزان  در سال 2018  قطر  در  داخلی  ناخالص  تولید  سرانه 
69026 دالر بوده است. این ثروت به جایگاه برجسته آن ها 
یک کشور  بی کاری  نرخ  زیرا  می کند،  نمودار کمک  این  در 
فرزند 23 ساله  اگر  است.  کار  دنبال  به  فعال  افراد  در  فقط 
والدین ثروتمند هستید، ممکن است تمایل بیشتری به خرج 
هم چنان  درحالی که  باشید،  داشته  آن ها  درآمد  از  کردن 
طبیعی  گاز  و  نفت  از  قطر  اقتصاد  شوید.  محسوب  بی کار 
بهره می گیرد، اما اقدامات پایداری نیز برای متنوع سازی در 
انجام  رسانه های خبری  و  تولید، ساخت وساز  مالی،  خدمات 

داده است.

   اقتصاد ایران
مینا باقری

نيم نگاهی به راه كارهای دولت های موفق برای كاهش نرخ بی كاری 

مسیر سوم
داشتن نرخ بی كاری پايین 
به معنای قوی بودن كشور 
از نظر اقتصادی نیست. به 
عنوان مثال، میانمار در سال 
2018 تنها 1.56 درصد 
بی كاری داشت، اما طبق 
گزارش بانک جهانی تولید 
ناخالص داخلی آن )سرانه 
تولید ناخالص داخلی( 
1،326 دالر بود

مترجم
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راه کار آمریکا برای کاهش نرخ بی کاری 
نرخ بی کاری آمریکا نیز در ژوییه 2019، بدون تغییر ارقام 
دو ماه گذشته به 3.8 درصد و پایین ترین میزان خود در 50 
سال گذشته رسید. در واقع تعداد افراد بی کار کاهش یافت و 
به شش میلیون و افراد دارای کار با افزایش 590 هزار نفری 
به 157.9 میلیون نفر رسید. نرخ مشارکت نیروی کار نیز تا 
63.2 درصد به باالترین میزان از ماه فوریه رسید. مشاوران 
و سیاست  های  مالیاتی جدید  قانون  آمریکا  دولت  اقتصادی 
و  بهبود  از عوامل  را  ترامپ  نظر  اقتصادی کاخ سفید تحت 
رشد ادامه دار اقتصاد آمریکا می  دانند. عالوه بر این، تجارت 
میزان  توانسته  آمریکایی  و گسترش کسب وکار شرکت های 
به  فرصت  های شغلی جدید  این  کند.  برابر  را چند  مشاغل 
کمک دولت آمده و موجب شده نرخ بی کاری را به کم ترین 

میزان برساند.
 به طور کلی کشورها دو راه کار اصلی برای کاهش بی کاری 

در پیش می گیرند:
• سیاست های طرف تقاضا برای کاهش بی کاری ناشی از کمبود 

تقاضا )بی کاری ناشی از رکود اقتصادی(
• سیاست های طرف عرضه برای کاهش بی کاری ساختاری )نرخ 

طبیعی بی کاری(
فهرست کلی سیاست های کاهش بی کاری در این کشورها به 

این صورت است:
• سیاست های پولی- کاهش نرخ بهره برای افزایش تقاضای کلی

• سیاست مالی- کاهش مالیات برای تقویت تقاضای کلی 
• آموزش و یادگیری برای کمک به کاهش بی کاری ساختاری

• یارانه های جغرافیایی برای تشویق شرکت ها برای سرمایه گذاری 
در مناطق تحت تاثیر

• کمترین دستمزد حداقلی برای کاهش بی کاری با دستمزد 
واقعی

و  استخدام  برای آسان تر شدن  انعطاف پذیرتر  بازارهای کار   •
اخراج کارمندان 

برنامه های اروپا برای کاهش بی کاری
سیاست های  به  کامال  می توان  را  اروپا  در  بی کاری  افزایش 
ربط  آن ها  بودن  پیشرفته  یا  بودن  توسعه  در حال  و  کشور 
درگیر  بیشتر  که  یونان  مانند  کشورهایی  در  طبیعتا  داد. 
کشورهای  از  بیشتر  نرخ  این  هستند،  اقتصادی  بحران های 
اسکاندیناوی است که در رفاه به سر می برند. اما کدام یک از 
اقدامات سیاسی این کشورها موثرتر عمل کرده است و چه 

موانعی برای اجرای آن در دیگر کشورها وجود دارد؟ 
نرخ بی کاری متوسط جوانان 15 تا 24 ساله اروپا حدود 23 
درصد است، تقریبا دو برابر نرخ بی کاری در بزرگ ساالن با سن 
25 تا 54 سال. وقتی به نرخ بی کاری جوانان )و نه بی کاری 
کلی( هر کدام از کشورهای قاره سبز نگاه می کنیم، ابتدا گروهی 
را با نرخ بی کاری زیر 20 درصد می بینیم که شامل کشورهای 
اروپای مرکزی و برخی از کشورهای اسکاندیناوی است. سپس 
فرانسه، سوئد، انگلیس و برخی از کشورهای شرقی در گروه 
دوم با نرخ بین 20 تا 30 درصد قرار دارند. سرانجام گروهی 
که بدترین عملکرد را داشته، شامل ایرلند، برخی از کشورهای 
بالکان و کشورهای حاشیه مدیترانه هستند که به شدت تحت 
تاثیر بحران قرار گرفته اند. از این میان یونان و اسپانیا با نرخ 
موفقیت  دارند.  را  آمار  بیشترین  درصد  جوانان 50  بی کاری 
نسبی کشورها در گروه اول را می توان ناشی از اتکا به استفاده 
دوگانه«  »سیستم  عنوان  با  اصطالحا  سیستمی  از  کارآمد 
)آموزش شغلی همراه با آموزش رسمی حرفه ای( و »تقویت 

پیش از کارآموزی« یا سیستم چرخشی »مسیر سوم« با هدف 
ترک تحصیل بالقوه مدرسه با شایستگی های محدود دانست. 
در چنین برنامه هایی افرادی که آمادگی کار دارند، بدون ارائه 
دیگری  عوامل  برمی دارند.  گام  کارآموزی  مسیر  به  مدرک 
کردن  است، شامل کوچک  کرده  این کشورها کمک  به  که 
اندازه گروه های کاری )در آلمان(، تعداد زیاد کار پارت تایم و 
داوطلبانه )در سوییس و هلند( و اجماع زیاد بین سیاست گذاران 
و شرکای اجتماعی در خصوص مبارزه با بی کاران جوانان )در 
اتریش و هلند( از این دست سیاست هاست. انگلیس نیز که 
از سوی  از نبود سیستم آموزش فنی حرفه ای و پیشرفته و 
دیگر عدم امکان بازنشستگی زودرس به دلیل کسری صندوق 
بازنشستگی و برچیدن صندوق مشاغل آینده رنج می برد، با 
معرفی برنامه کار از سال 2011 به کمک کاهش نیروی بی کار 
آمده و برای اشتغال پایدار تالش می کند. هم چنین برنامه هایی 
برای کارآموزی و آماده کردن نیروی جوان برای ورود به بازار 
را  اقتصادی  با کاهش بی کاری، سطح رکود  تا هم زمان  دارد 

نیز رونق دهد. 

برنامه های کاهش بی کاری آفریقای جنوبی
نشان  دیگر  بار  آفریقا  در  کار  نیروی  اخیر  ماهه  سه  بررسی 
آفریقای  در  بی کاری  دارد؛  وجود  کاهشی  آمار  که  می دهد 
جنوبی برای سه ماهه دوم متوالی در 26.7 درصد باقی مانده 
است، و سرسختانه از برخورداری از بودجه خودداری می کند. 
اما چگونه این امر در طوالنی مدت شدنی است؟ با تغییرات در 
رهبری سیاسی و بهبود چشم گیر نگرش ها، آفریقای جنوبی 
اکنون یک فرصت واقعی برای پیش روی معنی دار در کاهش 
 ،)NDP( نرخ بی کاری دارد. در حقیقت، برنامه ملی توسعه ملی
که قصد دارد تا سال 2030 به نرخ بی کاری جاه طلبانه شش 
درصد برسد، از سوی دولت جدید دوباره مورد استفاده قرار 
گرفته است. هر چند از همه مهم تر هدف کاهش نرخ بی کاری 
نیست، بلکه اقدامات الزم برای انجام این کار است. ابتکارات 
جدید مشترک دولت و حمایت از برنامه هایی مانند سرویس 
تعهد  به  شرکت ها  ترغیب  هدف  با   )YES( جوانان  اشتغال 
قابل  وقت  اول  شغل  متقاضیان  برای  دانشجویان  کارآموزی 
ستایش است. در واقع این تالش ها نمایان گر اولین همکاری 
مهم دولت و تجارت در همکاری های اخیر هستند. بااین حال 
تنها این برنامه ها کافی نیستند و برای پیشرفت چشم گیر در 

اشتغال زایی، اقدامات ساختاری و سیاسی الزم است.

ژاپن و آمار خوب در اشتغال زنان
ژاپن که یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا را دارد، چندی 
نفر  میلیون  از 30  بیش  به  را  زنان شاغل خود  پیش شمار 
نظر  به  البته  رساند.  درصد  دو  به  را  آن ها  بی کاری  نرخ  و 
نیروی  بیشتر جایگزینی  ژاپنی  دولت مردان  نگرانی  می رسد 
نزدیک  آینده ای  در  به جای شاغالن سال خورده  کار جوان 
باشد و احتماال میزان مهاجرت برای کار طی سال های آینده 
به این کشور افزایش یابد. چراکه با توجه به روند سالمندی 
سریع جمعیت در این کشور، نیاز به نیروی کار در این کشور 
جدی تر شده است و کمبود نیروی کار ماهر و جوان در حال 
تبدیل شدن به یک بحران در این کشور است. نخست وزیر 
این کشور حرکت های جدیدی برای بازسازی ساختار اقتصاد 
انجام داد. واضح است که او روی تالش های دولت خود برای 
شرکت های  است.  شده  متمرکز  داخلی  تقاضای  گسترش 
ژاپنی کار نیروهای فعلی خود را تضمین می کنند و ساعات 

کار را نیز بر اساس بهره وری آن ها کاهش می دهند. 

منابع: 
* investopedia.com/
articles/personal-
finance/062315/
unemployment-rates-
country.asp
* tradingeconomics.
com/united-states/
unemployment-rate
* economicshelp.org/
blog/3881/economics/
policies-for-reducing-
unemployment/
* weforum.org/
agenda/201502//can-
europe-reduce-youth-
unemployment/
* dailymaverick.co.za/
article/201805--06-
reducing-unemployment-
in-south-africa-what-
lessons-can-we-learn-
from-ireland/
* joc.com/tackling-
unemployment-
japan_19861202.html

با تغییرات در رهبری 
سیاسی و بهبود چشم گیر 
نگرش ها، آفريقای جنوبی 
اكنون يک فرصت واقعی 

برای پیش روی معنی دار در 
كاهش نرخ بی كاری دارد. در 

حقیقت، برنامه ملی توسعه 
ملی )NDP(، كه قصد 

دارد تا سال 2030 به نرخ 
بی كاری جاه طلبانه شش 

درصد برسد، از سوی دولت 
جديد دوباره مورد استفاده 

قرار گرفته است
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بازار طال و سکه يکی از بازارهايی است كه مردم در 
دوران نوسانات قیمتی و تورم به منظور سرمايه گذاری 

وارد آن می شوند، اما آن طور كه كارشناسان مطرح 
می كنند، ورود بی رويه به هر بازاری باعث ايجاد حباب 
در آن می شود. به بیان بهتر، ورود سرمايه به بازارهای 
غیرمولد باعث افزايش تقاضا و كاهش عرضه می شود 

كه در اين صورت قیمت ها به طور غیرواقعی رشد 
خواهد داشت. 

قیمت طال و سکه در سال گذشته افزايش بی رويه ای 
داشت، تا جايی كه سکه از مرز پنج میلیون و هر گرم 
طالی خام 18 عیار از 450 هزار تومان گذشت. سال 

گذشته عالوه بر طال و سکه قیمت مسکن، خودرو و 
شاخص بازار سرمايه با رشد زيادی همراه بود، اما 

بهترين بازاری كه در اين دوره توانست سود زيادی 
نصیبش شود، بازار بورس بود. 

چگونه طال و سکه ارزان شد؟
از ابتدای سال جاری قیمت طال و سکه با کاهش زیادی همراه 
شد، به طوری که به طور متوسط قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی نسبت به سال گذشته یک میلیون تومان کاهش 
قیمت داشت. هم چنین قیمت هر گرم طالی خام 18 عیار 
به زیر 400 هزار تومان رسید. برای به دست آورن نرخ طال 
قیمت اونس جهانی و نرخ دالر باید مورد محاسبه قرار بگیرد. 
در شرایط فعلی محاسبه این دو نرخ نشان می دهد حباب بازار 

طال تا حد زیادی تخلیه و قیمت ها واقعی شده است. 
برای به دست آوردن قیمت سکه هم نرخ دالر و اونس جهانی 
به همراه هزینه ضرب محاسبه می شود. آن طور که کارشناسان 
بیان می کنند، هنوز سکه برای ارزان تر شدن جا دارد و یک 
فاصله کوچک با قیمت های واقعی مشاهده می شود. به منظور 
فعاالن  و  کارشناسان  از  کشور  یک  در  طال  قیمت  محاسبه 
نتیجه تحلیل  این زمینه سوال کردیم که  زیادی در  صنفی 

آن ها در ادامه آمده است. 
طور  به  که  است  عواملی  از  یکی  بازار  به  اطمینان  عدم 
عدم  این  دارد.  دنبال  به  را  طال  قیمت  افزایش  معمول 
نابه سامانی  و  تحریم  جنگ،  بر  مبنی  اخباری  از  اطمینان 
سال  دو  طول  در  که  می شود،  حاصل  اقتصادی  وضعیت 
گذشته از این دست اخبار کم نداشتیم. سیاست های پولی 
یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طالست. این سیاست به 
دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود که یکی مربوط 
به نرخ ارز و دیگری مربوط به نقدینگی موجود در جامعه 
است که هر دو این موارد نیز در کشور مشاهده شد؛ هم 
دیگر  عامل  نقدینگی.  فزاینده  و هم رشد  ارز  نرخ  افزایش 
در  هم  مورد  این  که  است  تورم  به  مربوط  نرخ  افزایش 
که  است  در حالی  این  است.  آمده  به وجود  ایران  اقتصاد 
در دولت یازدهم تورم تک رقمی شد، اما در دولت دوازدهم 
بود، کنار  تورم معروف شده  به مرد ضد  علی طیب نیا که 
گذاشته شد و دوباره تورم به باالی 35 درصد رسید. عامل 
است.  اقتصادی  داده های  طال  قیمت  بر  تاثیرگذار  دیگر 

    اقتصاد
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داده های  تولیدات،  میزان  اشتغال،  به  مربوط  گزارش های 
گسترده تر مثل تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی، میزان 
اقتصادی  داده های  جمله  از  غیره  و  دستمزد  و  حقوق 
تاثیر  هستند که در سطح جهانی و داخلی بر قیمت طال 
می گذارند. عرضه و تقاضا مورد دیگری است که در قیمت 
وجود  تقاضا  برای  کافی  عرضه  که  زمانی  است.  تاثیرگذار 
تغییری  آیتم ها  سایر  بودن  ثابت  صورت  در  باشد،  داشته 
در نرخ ایجاد نمی شود، اما اگر عرضه اندکی کاهش یابد، 
قیمت به طور عجیبی زیاد می شود که تجربه این مورد را 
باید توجه داشت که قیمت  ایران داشتیم.  اقتصاد  هم در 
طال از سوی دو عامل عرضه و عوامل اقتصاد کالن تعیین 
دارند  معکوس  ارتباطی  آن  عرضه  و  طال  قیمت  می شود. 
ارزش  نیز  کالن  اقتصاد  فاکتورهای  و  عوامل  مورد  در  و 
داشته،  طال  با  معکوسی  ارتباط  نیز  متحده  ایاالت  دالر 
مستقیم  صورت  به  یکدیگر  با  طال  و  تورم  درحالی که 

مرتبط اند. 

تاثیر بازار طال بر سایر بازارها 
آماری  مهم  ارتباط  هیچ  معتقدند  بین المللی  کارشناسان 
از  اقتصاد کالن،  تغییرات در متغیرهای  و  بازدهی طال  بین 
ندارد،  بهره ها، وجود  نرخ  و  تورم  ناخالص ملی،  تولید  قبیل 
اما متغیرهای اقتصاد کالن اثر خیلی قوی تری روی کاالهای 
اساسی دیگر مثل آلومینیوم، نفت و روی، نسبت به اثرشان 
روی طال دارند. بازدهی بازار طال ارتباط کمی با شاخص بازار 

سرمایه نسبت به سایر بازارها دارد. 

سودجویی از نوسان قیمت
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، اشاره 
می کند که بازار طال و سکه به دلیل تقاضای زیادی که در 
سال گذشته داشت، رشد قیمت زیادی را تجربه کرد و سکه 

از مرز پنج میلیون تومان گذشت.
وی با اشاره به این که کاهش نرخ دالر از عوامل اصلی کاهش 
قیمت طالست، افزود: قیمت طال و سکه ارتباط مستقیمی با 
نرخ دالر دارند و زمانی که نرخ ارز کاهش می یابد، به تبع آن 
قیمت سکه و طال نیز روند نزولی را طی می کند. نرخ دالر 
در حال کاهش است و نرخ طال و سکه نیز دوباره کاهشی 
خواهد بود، ضمن این که حباب قیمتی این کاال در بازار در 
حال تخلیه است و انتظار بیشتری نسبت به کاهش قیمت در 

صورت ثبات شرایط سیاسی داریم. 
این مقام صنفی تاکید کرد: با افزایش نرخ ارز مردم به سراغ 
ایجاد  برایشان  البته مشکالتی  طالهای دست دوم رفتند که 
فروش  ممنوعیت  که  دادیم  انجام  پی گیری هایی  البته  شد. 
با  و  شود  اضافه  صنفی  نظام  قانون  در  دست دوم  طالی 

متخلفان این حوزه برخورد قضایی صورت گیرد. 
افزایش  با  و سکه  قیمت طال  این که  بر  تاکید  با  محمدولی 
قیمت برخی سودجویان وارد این بازار شدند و زیان هایی را 
به مردم تحمیل کردند، گفت: برخی افراد در زمان افزایش 
قیمت با ارائه کاالهای نامرغوب به نام طالی با کیفیت و عیار 

18 پرداختند و سود زیادی به جیب زدند. 
به گفته وی، در همان زمان چندین بار به مردم هشدار دادیم 
که از خرید طالی دست دوم اجتناب کنند و از اعضای صنف 
که دارای جواز کسب هستند، کاالهای مورد نیازشان را تهیه 
کنند، اما متاسفانه شکایات مردم به پلیس فتا و گزارش هایی 
که در این زمینه به ما شده، نشان می دهد میزان مال باختگان 

بسیار زیاد است و برخی هم هنوز به دلیل این که اقدام به 
فروش طالی خریداری شده نکرده اند، شناسایی نشده اند. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران معامالت طالی دست دوم 
طالهای  اکثر  گفت:  و  دانست  زیادی  مشکالت  دارای  را 
فنی  و  عیاری  مشکالت  با  بازار  در  عرضه شده  دست دوم 
همراه است و غالب مردم در موقع فروش با معضالتی مواجه 
این  از  برخی  که  داشت  توجه  باید  این که  ضمن  می شوند. 
هرگونه  بروز  صورت  در  و  دارند  پوستی  مشکالت  طال ها 

بیماری و شکایت اتحادیه امکان پی گیری ندارد. 
مختلف  مناسبت های  در  طال  قیمت  افزایش  به  محمدولی 
اشاره کرد و گفت: با توجه به این که در نیمه اول سال شرایط 
ترجیح  مردم  است،  بهتر  مناسبت ها  انواع  برگزاری  برای 
می دهند مناسبت ها و جشن های خود را در نیمه اول سال 
این  اما  می شود،  تقاضا  افزایش  باعث  این  که  کنند  برگزار 
افزایش تقاضا در نیمه اول سال یا کاهش تقاضا در نیمه دوم 
سال منجر به تغییر قیمت طال نمی شود، بلکه بر روی حباب 
آن تاثیر می گذارد که قیمت های فعلی نشان دهنده به صفر 

رسیدن این حباب قیمتی است. 

دالیل جذابیت بازار طال
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
امام صادق)ع(، به ارتباط بازارهای مالی با یکدیگر پرداخت و 
به »وخارزم« گفت: در شرایط عادی وقتی یک بازار با تغییر 

همراه می شود، حتما بر بازارهای دیگر تاثیر می گذارد.
ثبات  یک  در  اگر  افزود:  زمینه  این  در  مثالی  بیان  با  وی 
اقتصادی بازار سرمایه یک باره کاهش شاخص را تجربه کند، 
این  خروج  از  ارز  و  سکه  طال،  مانند  دیگر  بازارهای  حتما 
سرمایه ها منتفع می شوند، اما اتفاقی که در کشور ما افتاده، 
اعمال  با وجود  و  اقتصاد متفاوت است  اولیه  اصول  با  کمی 
محدودیت و تحریم علیه ایران بازار سرمایه این کشور تنها 
بازاری بود که توانست خود را سبزپوش حفظ کند. اما همه 
قرار داشت،  عنوان سپرده  به  بانکی  پول هایی که در شبکه 
بازارهای طال، سکه، ارز، مسکن، خودرو و اقالم  خارج و به 
وارداتی رفت که نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمت ها و 

ایجاد تورم بود. 
این اقتصاددان نامی کشور با بیان این که برخی معتقدند از 
در  قیمت طال  اقتصادی، رشد  هر  تضعیف  نشانه های  اولین 
تعیین قیمت آن  به دلیل  تاکید کرد: طال  آن کشور است، 
تقریبا  و  می شود  محسوب  بین المللی  کاالی  یک  جهان  در 
همه جهان این موضوع را قبول کردند که تعیین نرخ طال در 
از محاسبه نرخ دالر در کشورشان و اونس  کشور خودشان 
جهانی به دست می آید. بنابراین طال دارای ارزش استاندارد 
را  سیستمیک  ریسک  موضوع  که  است  پذیرفته شده ای 

ندارد.
در  رکود  یا  بحران  بروز  این که  بیان  با  شاهدانی  صادقی 
بازار  و  رایج  پول  ارزش  تنزل  به  منجر  تجاری  چرخه های 
این شرایط طال هم چنان جذابیت  سهام می شود، گفت: در 
که  بازاری  هر  می کند.  حفظ  را  خود  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  جذابیت  باشد،  داشته  باالتری  نقد شوندگی 
است که هم  بازارهایی  از  یکی  افزایش می یابد. طال  آن  در 
جذابیت الزم برای سرمایه گذاری را دارد و هم از نقدشوندگی 
باالیی برخوردار است. ضمن این که هر کسی با هر سرمایه ای 
می تواند وارد این بازار شود، که بازارهای دیگر از این قابلیت 

محروم هستند. 

قیمت طال و سکه ارتباط 
مستقیمی با نرخ دالر دارند 
و زمانی كه نرخ ارز كاهش 

می يابد، به تبع آن قیمت 
سکه و طال نیز روند نزولی 
را طی می كند. نرخ دالر در 

حال كاهش است و نرخ طال 
و سکه نیز دوباره كاهشی 
خواهد بود، ضمن اين كه 

حباب قیمتی اين كاال در بازار 
در حال تخلیه است و انتظار 

بیشتری نسبت به كاهش 
قیمت در صورت ثبات 
شرايط سیاسی داريم
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علت بروز تورم در بخش 
مسکن، كنترل نشدن 

تقاضاهای سرمايه ای و 
سوداگرانه در اين بخش 

است. در واقع از آن جا كه 
دولت اين تقاضاها را كنترل 

نمی كند، اين ها وارد بازار 
مسکن می شوند و در اين 
بازار با خريد و فروش های 
كاذبی كه صورت می گیرد، 
رونق كاذب ايجاد می شود

بازار مسكن و تورم آن زير ذره بين وخارزم

بازار مسکن؛ 
از حباب قیمت ها تا رکود معامالت

چند ماهی می شود كه قیمت مسکن 
دست خوش افزايش شده است. از سال 

گذشته و به دنبال افزايش قیمت دالر و رشد 
نرخ تورم، قیمت مسکن هم افزايش يافت. 
اين افزايش قیمت در اواخر سال گذشته و 
امسال نمود بیشتری داشت. اما اواخر بهار 
امسال بخش مسکن وارد دوره ركود شد و 
خريد و فروش مسکن به طرز چشم گیری 

كاهش يافت. در تابستان 98 هم اين 
رويه كاهش معامالت مسکن ادامه داشت. 

گزارش های منتشرشده از سوی بانک مركزی 
هم مويد اين موضوع است. طبق گزارش بانک 
مركزی تعداد معامالت آپارتمان  های مسکونی 

شهر تهران در تیر ماه امسال به 4.8 هزار 
واحد مسکونی رسید كه نسبت به ماه مشابه 

سال قبل 64.6 درصد كاهش را نشان می دهد. 
هم چنین تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 

شهر تهران در مرداد ماه امسال به 12 هزار 
واحد مسکونی رسید كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 11.2 درصد و 33.2 

درصد كاهش را نشان می دهد. 

كارشناسان معتقدند اين كاهش حجم 
معامالت و ركودی كه بر بازار مسکن 

حاكم شده، تا پايان امسال هم تداوم پیدا 
می كند. هم چنین كارشناسان بر اين باورند 

كه احتمال توقف رشد قیمت مسکن در 
بازار وجود دارد، زيرا به دلیل راكد شدن 

معامالت پس از مدتی صاحبان ملک و 
زمین به اين نتیجه خواهند رسید كه بايد 

با قیمت های پايین تری امالک خود را 
بفروشند و در اين مدت خريداران هم از 

خريد مسکن خودداری خواهند كرد.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت خانه
در رابطه با وضعیت پیش آمده در بازار مهدی سلطان محمدی، 
می گوید:  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  مسکن،  بازار  کارشناس 
افزایش قیمت مسکن  افتاده، چه  بازار مسکن  اتفاقاتی که در 
ماه  تیر  از  داده و چه رکودی که  که در دو سال گذشته رخ 
قابل  دو  هر  شده،  ظاهر  مسکن  بازار  در  اندک  اندک  امسال 
اتفاق ها را به طور دقیق  این  البته شاید زمان  بود.  پیش بینی 
نمی شد پیش بینی کرد، ولی این ها چرخه هایی است که مشابه 
آن را قبال در بازار مسکن ایران شاهد بوده ایم. زیرا بازار مسکن 
معموال چرخه های پنج تا شش ساله را به طور نسبتا منظمی 

تکرار می کند. 
به گفته سلطان محمدی بیشترین فاکتوری که بر افزایش شدید 
شدید  افزایش  گذاشته،  تاثیر  اخیر  ماه های  در  مسکن  قیمت 
نرخ  بوده است. رشد شدید  ارز در یکی دو سال گذشته  نرخ 
تورم هم که متاثر از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید نقدینگی 
بود، عامل دیگر تاثیرگذار بر گرانی مسکن است. هم چنین نرخ 
بهره بانکی، محدودیت های به وجودآمده در بازار ارز و مشکالت 
از  زیادی  بخش  که  شد  موجب  بورس  بازار  در  به وجودآمده 
سرمایه ها به سمت بازار مسکن بیاید و افزایش قیمت به شکل 

شدیدتری در این بازار رخ داد.
بازار  رونق  برای  دولت  سیاست های  مورد  در  کارشناس  این 
برای  زیادی  کار  دولت  کوتاه مدت  در  می دارد:  اظهار  مسکن 
رونق و رکود بازار مسکن نمی تواند انجام دهد. تاثیراتی که دولت 
می تواند بر بازار مسکن بگذارد، به صورت سیاست گذاری هایی 
البته  می دهد.  جواب  طوالنی تری  دوره  در  معموال  که  است 

تاثیرات کوتاه مدتی داشته  سیاست های پولی و مالی می تواند 
باشد، ولی با توجه به این که نقش دولت در عرضه مسکن نقش 

بسیار محدودی است، بنابراین چندان نمی تواند اثر بگذارد. 
رخ  قیمت مسکن  افزایش  که  زمانی  به گفته سلطا ن محمدی 
می دهد، دولت اعالم می کند که با این وضعیت موافق نیست 
کار  این  برای  زیادی  ابزار  اما  قیمت هاست،  کاهش  و خواهان 
رکود  وارد  بازار  که  زمانی  دیگر،  سوی  از  ندارد.  اختیار  در 
می شود، دولت می گوید که می خواهیم بازار را رونق بدهیم و 
به حرکت بیندازیم، که باز هم خیلی تاثیرگذار نیست. بنابراین 
در کوتاه مدت یا میان مدت، نقش دولت در بازار بسیار محدود 

است. 
آن طور که این کارشناس می گوید، نقش اصلی دولت از چند 
جهت مهم است. اولین نقش دولت این است که بتواند تورم 
و رشد نقدینگی را کنترل کند و اگر این ها مهار شود، افزایش 
قیمت مسکن تا حدود زیادی کنترل می شود. اما نقش دولت 
به سیاست گذاری های آن دارد.  بازار مسکن بستگی  در رونق 
طرح  طبق  که  جاهایی  در  را  زمین  عرضه  بتواند  دولت  اگر 
آمایش، پتانسیل عرضه بیشتری دارند، افزایش دهد و اگر این 
و  شود  اجرا  اقماری  و  پیرامونی  شهرهای  در  بیشتر  سیاست 
در این مناطق سیستم حمل ونقل ریلی مناسب، دسترسی های 
در  مسکن  قیمت  شود،  مهیا  مناسب  زیرساخت های  و  بهتر 

شهرهای بزرگ تا حدودی تحت تاثیر قرار می گیرد.

کاهش معامالت در تابستان 
در  مسکن  معامالت  وضعیت  خصوص  در  سلطان محمدی 

     مسکن
گزارشگرالمیرا اكرمی
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تابستان امسال اظهار می دارد: در تابستان 98 حجم معامالت 
مسکن به طرز محسوسی کاهش پیدا کرد و این ناشی از آن 
است که بازار در حال طی کردن دوره چرخش و انتزاع است. 
این در حالی است که جامعه به نحوی نگران بود که قیمت ها 
استطاعت  میزان  و  کند  پیدا  ادامه  صورت  این  به  نمی تواند 
در  نبود.  قیمت ها  رشد  با  متناسب  خانه  خرید  برای  خانوار 
همین ارتباط آرامشی که در بازار ارز به وجود آمد، منجر به 
آن شد که به تدریج خریداران به این نتیجه برسند که با این 
قیمت های نسبتا هیجانی و شدید وارد بازار نشوند و بنابراین 

حجم معامالت مسکن کاهش چشم گیری پیدا کرد.  
توقف رشد قیمت مسکن

پیش بینی وی از وضعیت بازار مسکن تا پایان امسال این است 
ترتیب عمل  به همین  بازار  در  تاثیرگذار  عوامل  اگر همه  که 
کند، قیمت مسکن دیگر رشد شدید قبلی را نخواهد داشت، 
یا رشد قیمت متوقف خواهد شد و حتی ممکن است اندکی 
کاهش پیدا کند. هم چنین خرید و فروش مسکن در شش ماه 
بازار مسکن  در  قیمت ها  زیرا  داشت،  کاهش خواهد  رو  پیش 
چسبندگی باالیی دارد و زمانی که بازار به سمت منفی می رود، 
به سرعت  نیستند  آماده  زمین  و  مسکونی  واحدهای  صاحبان 

قیمت ها را کاهش دهند. 
سلطان محمدی معتقد است که باید چند ماه بگذرد و صاحبان 
واحدهای مسکونی و زمین ببینند که خریداری وجود ندارد و 
به تدریج متقاعد شوند که با قیمت های پایین تری امالک خود 
را بفروشند. قاعدتا در این فاصله خریداران هم از خرید مسکن 
کاهش  معامالت  حجم  ترتیب  این  به  و  می کنند  خودداری 

می یابد.

خروج تقاضاهای مصرفی از گردونه بازار 
با  مسکن،  بازار  کارشناس  پروین پور،  افشین  رابطه  همین  در 
از سال گذشته  قیمت مسکن  و جهش  تورم  این که  به  اشاره 
به  افتاد،  اتفاق  امسال  اوایل  در  قیمتی هم  افزایش  و  داد  رخ 
خبرنگار ما می گوید: همه این ها در مجموع موجب شد قیمت 

مسکن به حد اشباع برسد و به یک بیشینه ای برسد و به این 
خارج  بازار  گردونه  از  مصرفی  تقاضاهای  از  بسیاری  ترتیب، 
شدند، زیرا دیگر به واسطه افزایش قیمت، توان حضور در بازار 
را نداشتند. آن طور که وی می گوید، طبیعتا زمانی که تقاضایی 
یعنی  نمی گیرد،  صورت  معامله ای  اصوال  باشد،  نداشته  وجود 
بخش مربوط در رکود می رود و خرید و فروشی انجام نمی شود. 
در واقع زمانی که قیمت از حد طبیعی و استاندارد خود باالتر 
می رود، تقاضا کم می شود، که در بخش مسکن چنین اتفاقی 

رخ داده است. 
پروین پور معتقد است علت بروز تورم در بخش مسکن، کنترل 
است.  این بخش  در  و سوداگرانه  تقاضاهای سرمایه ای  نشدن 
نمی کند،  کنترل  را  تقاضاها  این  دولت  که  آن جا  از  واقع  در 
خرید  با  بازار  این  در  و  می شوند  مسکن  بازار  وارد  این ها 
ایجاد  کاذب  رونق  می گیرد،  صورت  که  کاذبی  فروش های  و 
از این جهت کاذب هستند که به قصد  این تقاضاها  می شود. 
مصرف، معامله ای صورت نمی گیرد، بلکه در جهت کسب سود، 
گذشته  سال  از  شد  باعث  موضوع  این  می شود.  انجام  معامله 
باال  قیمت ها  و  ایجاد شود  بخش مسکن  در  غیرطبیعی  رونق 
را  و سوداگرانه  تقاضاهای سرمایه ای  باید  دولت  بنابراین  رود. 

کنترل کند که این تقاضاها وارد بخش مسکن نشود. 

شکست بازار در بخش مسکن
در  مسکن  فروش  و  خرید  وضعیت  مورد  در  کارشناس  این 
در  هم اکنون  که  پدیده ای  به  می گوید:  هم  امسال  تابستان 
شکست  می گویند؛  بازار  شکست  افتاده،  اتفاق  مسکن  بخش 
بازار به این معنا که تقاضا در بخش مسکن داریم، عرضه هم 
وجود دارد، ولی به دلیل این که قیمت ها خیلی از حد طبیعی 

خود باالتر رفته، معامله ای صورت نمی گیرد. 
به اعتقاد پروین پور هر وقت چنین پدیده ای در اقتصاد اتفاق 
از  استفاده  با  باید  دولت  و  است  دولت  می افتد، جای دخالت 
ابزارهای مالیاتی دخالت کند و این حباب قیمت را در بخش 
برود،  بین  از  قیمت  حباب  که  زمانی  ببرد.  بین  از  مسکن 

پیدا  کاهش  به شدت  قیمت ها 
و  طبیعی  سمت  به  و  می کند 

منطقی شدن می رود. 
به گفته وی زمانی که این اتفاق 
رخ بدهد، بسیاری از تقاضاهای 
مصرفی که به دلیل قیمت های 
بازار خارج  از گردونه  حباب وار 
بازار  به  دوباره  بودند،  شده 
راه  چرخه  این  و  برمی گردند 

می افتد.

تداوم رکود 
در بازار مسکن

خصوص  در  کارشناس  این 
پیش بینی بازار مسکن تا پایان 
سال  پایان  تا  می گوید:  امسال 
98 رکود در بازار مسکن ادامه 
این که  مگر  داشت،  خواهد 
در  زیرا  بیفتد.  خاصی  اتفاق 
زیادی  بسیار  حد  تا  ما  کشور 
تاثیر  تحت  اقتصادی  مسائل 
بنابراین  است.  سیاسی  مسائل 
ممکن است یک اتفاق غیرقابل 
شرایط  که  دهد  رخ  پیش بینی 
از  غیر  اگر  ولی  دهد،  تغییر  را 
همین  به  وضعیت  باشد،  این 

منوال ادامه پیدا می کند.  
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همه چیز با يک پست متعلق به عبدالناصر همتی، 
رئیس كل بانک مركزی، در يک شبکه اجتماعی 

فضای مجازی شروع شد. او 25 مرداد ماه در پست 
اينستاگرامی خود نوشت: همان گونه كه فعاالن 

اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از يک 
دوره سخت، كه بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و 

تحريم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در 
دوره اخیر تدريجا به سمت پايداری و پیش بینی پذيری 

حركت می كند. همان گونه كه پیش تر نیز گفته ام، 
تالش بانک مركزی در مديريت بازار و سامان دهی به 
آن بوده است. در اين میان طرح مباحثی مانند تامین 
مالی دولت يا كمک به بانک ها از طريق تحوالت نرخ 

ارز، نه تنها بر اساس آمار بی اساس است، بلکه جفای 
بزرگی بر حق بانک مركزی است.

وی با بیان این که کارشناسان می دانند کنترل نوسانات نرخ ارز 
فرایند پیچیده ای است و با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی 
انجام می گیرد، گفت: در این راستا، بنده هم چنان بر عهد و 
بانک  از ذخایر  بر صیانت  برنامه یک سال پیش خود مبنی 
مرکزی پابرجا هستم و به  صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام 
جدی دارم. بخش بااهمیت دیگری از اقدامات در دست بانک 
مرکزی آن است که دوره تخطی برخی از بانک ها از مقررات 
ابالغی و برخی نسبت ها، به ویژه درصدهای سهام داری، اجرای 
حاکمیت شرکتی، اعطای وام های خاص خصوصا به اشخاص 

و شرکت های مرتبط و غیره به سر آمده است. 
بانک داری  همایش  در  همتی  که  کرد  فراموش  نباید  البته 
اسالمی که در 9 شهریور ماه برگزار شد، اصالح نظام بانکی 
ناترازی  را یک برنامه بلند خواند و تصریح کرد: مشکالت و 

بانک ها یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه هم برطرف 
حل  و  است  بلندمدت  برنامه  یک  بانکی  نظام  اصالح  شود. 

مشکالت بانک ها باید با تدبیر انجام شود.

دسته بندی بنگاه داری بانک ها
آن طور که رئیس کل بانک مرکزی می گوید، اصالح نظام بانکی 
در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. کارشناسان حوزه پول و 
بانک معتقدند اصالح نظام بانکی و خروج بانک ها از بنگاه داری 
نتیجه  اقدامات بانک مرکزی و معاون نظارت است که وضعیت 
نیازمند زیرساخت هایی  اما هنوز  بهتری نسبت به قبل دارد، 

است که شاید اقتصاد ایران با آن فاصله داشته باشد. 
بنگاه داری بانک ها به چند دسته تقسیم می شود که در ابتدا 
می توان اشاره کرد به بنگاه هایی که فعالیت بانکی دارند، مانند 
به  وابسته  در خارج کشور  بانکی  بانک های مستقل  یا  شعب 
بانک. در بخش دوم صرافی ها، بیمه های کارگزاری و شرکت های 
فناوری هستند که جزو بنگاه های ابزاری هستند و به نوعی به 
فعالیت اصلی بانک کمک می کنند و می توانند در افزایش سهم 
دسته بندی  بعدی  بخش  در  باشند.  موثر  ثروت  خلق  و  بازار 
می توان به بنگاه هایی اشاره کرد که دارایی آن ها به نوعی قهری 
نامیده می شود. این دارایی به دالیل مختلف از جمله ضرورت 
موارد  برخی  در  و  ملی  مصالح  یا  دولت  از  مطالبات  وصول 
تکلیفی به بانک ها واگذار شده اند. هم چنین بنگاه های انتفاعی 
از  کرده اند،  تاسیس  یا  قصد سودآوری خریده  به  بانک ها  که 

دیگر موارد بنگاه داری بانک محسوب می شود. 
یا  ملک  خانه،  مصادره  خبر  بار  یک  الاقل  هم  شما  حتما 
داده شده،  تسهیالت  منظور ضمانت یک  به  که  را  وثیقه ای 
توانایی  اموال و امالک تملیکی که به دلیل عدم  شنیده اید؛ 
بازپرداخت مشتریان بانک در تملک بانک ها قرار گرفته اند. در 

    بانکداری
محمدحسین علی اكبری

بنگاه داری بانک ها و اصالح ساختار اين نهاد پولی

ورود و خروج پرحاشیه

گزارشگر
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بین این دارایی ها نیز انواع طرح های نیمه تمام، کارخانه های 
فعال و نیمه فعال و ورشکسته وجود دارد که نام این موارد به 

نام بنگاه داری بانک ها تمام می شود.

حد مجاز چقدر است؟
طبق قانون بانک ها این اختیار را دارند که بخشی از سرمایه 
خود را به بنگاه داری اختصاص دهند. این مجوز را  قانون گذار 
طول  در  بررسی ها  اما  است.  داده  بانک ها  به  ناظر  مقام  و 
سال های گذشته نشان داده بانک ها عالوه بر این که حد مجاز 
که  دارند  اختیار  در  مازادی  اموال  کردند،  رد  را  بنگاه داری 
به  دادند  بانک مرکزی دستور  یعنی  ناظر  نهاد  و  قانون گذار 

بخش خصوصی واگذار شوند. 
در سال 94 بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند طی 
از تاریخ ابالغ حداقل هر سال 33 درصد از  مدت سه سال 
مازاد دارایی خود را تا رسیدن به حد مقرر 75 درصد واگذار 
کنند. این قانون بعد از چکش کاری های فراوان در سال 96 
نشان  قوانین  ابالغ  و  بخش نامه ها  اما  شد.  ابالغ  بانک ها  به 
می دهد راه کارهای قانونی فعلی از اثربخشی و کارآمدی الزم 
بخشی  نیست.   برخوردار  بنگاه داری  از  بانک ها  برای خروج 
از این ناکارآمدی به تعارض انگیزه ها در نهادهای سیاسی و 
اقتصادی کشور برمی گردد و برخی نیز به تفاوت های اساسی 
خصوصی،  بانک های  در  عمده  سهام داران  انگیزه های  بین 
که  است  این  واقعیت  است.  مربوط  دولتی  و  خصوصی شده 
سرنوشت بانک های خصوصی به بنگاه داری و اجرای پروژهای 
است، درحالی که  آن گره خورده  به گسترش  و میل  بزرگ 
تکلیفی،  تسهیالت  دولتی  و  خصوصی شده  بانک های  در 
مطالبات  معضل  بانک ها،  این  از  انتظار  و  دولت  بنگاه داری 
سنگین از دولت و عدم تعیین تکلیف قطعی آن در بودجه 

اساس دغدغه ها و پایه حکمرانی را شکل داده است.
فروش اموال مازاد بانک ها طی مدت سه سال کمی کوتاه است 
و مشکالتی را به وجود می آورد. یکی از این مشکالت عرضه 
تمامی دارایی ها و فزونی آن بر تقاضا در بازار منجر بر کاهش 
قیمت است و اگر بانک ها بخواهند به این کاهش قیمت رضایت 
دهند، باید زیان آن را تحمل کنند. در مورد بعدی می توان به 
دالیل مختلف قیمت برخی از دارایی های بانک ها که واقعی 
نیست، اشاره کرد. در این شرایط انتظار برای رسیدن به قیمت 
واقعی از موانع فروش است. هم چنین برخی از دارایی بانک ها از 
درجه نقدینگی بسیار پایینی برخوردار هستند. هر چند اقدام 
بانک ها در بخش بنگاه داری درست نبوده، اما در شرایط فعلی 
متقاضیان خرید می توانند شرایط خود را برای خرید به بانک ها 
تحمیل کنند و کارکنان تصمیم ساز و تصمیم گیر بانک ها در 
خواهند  قرار  نظارتی  واحدهای  بازخواست  معرض  در  آینده 
گرفت. از سوی دیگر، بانک ها با مشکل وثیقه یا ضمانت درگیر 
هستند. به این دلیل که اکثر این دارایی ها با شرایط قسطی و 
وثایق نه چندان قوی واگذار خواهند شد، بانک ها چندین سال 
مواجه  دارایی  بازپس گیری  خطر  یا  اقساط  وصول  مشکل  با 

خواهند بود.

پیشنهاد برای خروج بانک ها از بنگاه داری
بانک،  و  پول  کارشناس  حسینی،  مستخدمین  حیدر  دکتر 
درباره خروج بانک ها از بنگاه داری به »وخارزم« گفت: خروج 
بانک ها از بنگاه داری باید با خروج بنگاه ها از بانک داری همراه 
یک  افتاد.  نخواهد  خاصی  اتفاق  صورت،  این  غیر  در  شود، 
ضرب المثلی هست با این مضمون که هر کاری چاره ای دارد، 
جز مرگ. خروج بانک ها از بنگاه داری نیز راه کارهایی دارد که 

به آن اشاره هایی شده است.
مستخدمین حسینی با بیان راه کاری در این زمینه تاکید کرد: 
سرمایه  تقویت  باید  ابتدا  بنگاه داری  از  بانک ها  خروج  برای 
آن ها  تسهیالت دهی  قدرت  تا  بیفتد  اتفاق  کشور  بانک های 
کاهش نیابد. بانک ها به نوعی به بنگاه داری و سرمایه داشتن 

عادت کرد ه اند و یک شبه این مشکالت حل نمی شود. 
بانکی  نظام  اصالح ساختار  به  بانکی  و  پولی  کارشناس  این 
اشاره و تاکید کرد: اصالح نظام بانکی با هدف تقویت بانک ها 
و  شود  پاک سازی  آن ها  سودآوری  مسیر  تا  شده  پیشنهاد 
بتوانند از طریق عملیات اصلی حاصل از واسطه وجوه و عقود 

و کارمزدها کسب سود کنند. 

بانک ها به جایگاه اصلی شان برگردند
 دکتر حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در 
به »وخارزم« گفت: درست است  بانک ها  مورد شرکت داری 
که اصالح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، 
این  بانک ها هستیم که در  بااین حال شاهد شرکت داری  اما 
زمینه ابتدا بانک ها باید شرکت های خود را به بخش خصوصی 

واگذار کنند و بعد به سراغ اصالح بخش های دیگر رفت. 
واحد های  مالی  تامین  درصد   90 این که  بر  تاکید  با  وی 
تولیدی کشور از سوی بانک ها انجام می شود، افزود: اقتصاد 
از سوی  پروژه ها  اکثر  مالی  تامین  و  است  بانک محور  ایران 
بانک تامین می شود. از این رو بانک ها به منظور تامین مالی 
پروژه ها اقدام به شرکت داری می کنند که برخی از آن ها به 
این بهانه از میزان مجاز عبور می کنند و در برخی موارد باعث 

برهم زدن تعادل اقتصادی می شوند. 
سالح ورزی به وظیفه بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک ها واسط 
متقاضیان پول و سپرده گذاران هستند. همیشه نرخ سود سپرده 
پایین تر از نرخ سود تسهیالت تعیین می شود تا رقم باقی مانده 
در این میان هزینه های بانک را پوشش دهند. به عنوان مثال، 
اکنون نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ سود تسهیالت 18 
تامین هزینه های  به منظور  این سه درصد  درصد است، که 
بانک است، اما  برخی بانک ها به جای نقش واسطه گری بین 
شرکت داری  به  اقدام  تسهیالت  متقاضیان  و  سپرده گذاران 
می کنند که این موضوع به ضرر اقتصاد کشور تمام می شود. 
البته شرکت داری برای بانک ها منع نشده و تا یک حدی مجاز 
به این کار هستند، اما برخی بانک ها از این سقف مجاز فراتر 

می روند، که باعث آسیب به اقتصاد می شوند. 

به دنبال بنگاه داری نیستیم
درباره  تعاون،  توسعه  بانک  مدیرعامل  مهدیان،  حجت اهلل 
مورد  در  بنده  داد:  توضیح  »وخارزم«  به  بانک ها  بنگاه داری 
و  هستم  آن  مدیرعامل  که  کنم  نظر  اظهار  می توانم  بانکی 
به قطع می توانم تاکید کنم که بانک توسعه تعاون به هیچ وجه 
یک  تنها  تعاون  توسعه  بانک  نیست.  بنگاه داری  دنبال  به 
شرکت مازاد دارد که تا پایان سال این شرکت واگذار خواهد 
شد و شرکت های دیگر از سوی بانک مرکزی تایید شده تا 

در اختیار بانک توسعه تعاون باقی بمانند. 
مهدیان با بیان این که دولت از این بانک نوپای دولتی توقع 
سود و سهام ندارد، گفت: دولت از ما توقع سود زیاد ندارد و 
همواره تاکید دارد که این بانک زیان نداشته باشد. در همین 
افزایش  با  تسهیالت دهی  قدرت  افزایش  منظور  به  و  راستا 
سرمایه این بانک موافقت شد و سرمایه ما به هزار میلیارد 
تومان رسید تا بتوانیم خدمات بهتری به بخش خصوصی و 

تعاونی ارائه کنیم. 

در سال 94 بانک ها و 
موسسات اعتباری موظف 
شدند طی مدت سه سال 
از تاريخ ابالغ حداقل هر 
سال 33 درصد از مازاد 

دارايی خود را تا رسیدن به 
حد مقرر 75 درصد واگذار 

كنند. اين قانون بعد از 
چکش كاری های فراوان در 

سال 96 به بانک ها ابالغ 
شد. اما بخش نامه ها و 

ابالغ قوانین نشان می دهد 
راه كارهای قانونی فعلی 
از اثربخشی و كارآمدی 

الزم برای خروج بانک ها از 
بنگاه داری برخوردار نیست
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تقريبا همه بازارها در سال گذشته نوسان و كاهش 
تقاضا را تجربه كردند، اما بازار سرمايه نوسان خود 

را به سمت مثبت شدن تغییر داد و تا مدت زيادی 
سبزپوش شد. شاخص بورس به دلیل افزايش نرخ 

ارز كه منجر به افزايش دارايی شركت ها شد، با رشد 
فزاينده ای همراه بود كه امکان ورود سرمايه داران 

جديد را به اين بازار فراهم كرد.
آخرين ماه تابستان بازار سرمايه دست خوش تغییراتی 

بود كه برخی كارشناسان دلیل اصلی نوسان و كاهش 
شاخص را ورود افراد غیرمتخصص به اين بازار 

بر اساس شنیده ها و شرايط سیاسی كشور مطرح 
می كنند. هرچند تنش های سیاسی هم در اين زمینه 

بی تاثیر نیست و اولین ثمر تصمیمات سیاسی كه 
منجر به بهبود اقتصاد شود، در تابلوی اقتصادی يک 

كشور يعنی بازار سرمايه خود را نمايان می كند. 

سوددهی در اوج تحریم ها
در تابستان امسال کشور ایران کم از سوی ایاالت متحده آمریکا 
تهدید و تحریم نشد، اما با این حال بازار سرمایه توانست خود 
را به عنوان بازاری سودده نگه دارد. هر کسی که وارد بازار طال، 
با تخلیه حباب قیمت  بود،  ارز، مسکن و خودرو شده  سکه، 
نتوانست ارزش پول خود را حفظ کند، اما کسانی که وارد بازار 
سرمایه شده بودند، نه تنها ارزش پولشان حفظ شده، بلکه به 

میزان دارایی آن ها نیز افزوده شده است. 
زمانی که ایران در جریان مذاکرات هسته ای قرار داشت، زمانی 

که مذاکرات شش قدرت جهانی به نتیجه نزدیک می شد، هم 
قیمت ارز کاهش می یافت و هم بورس افزایش داشت و زمانی 

که برجام امضا شد، همه این موارد محسوس بود. 
برای  پرافت وخیزی  فصل  گذشته  تابستان  میان  این  در 
دوره  را  افت وخیز  این  کارشناسان  برخی  بود.  سرمایه  بازار 
اصالح می نامند. به این دلیل که چندی پیش اخباری درباره 
آزادسازی نرخ فروش فرآورده های نفتی اعالم شد که می تواند 
انگیزه سهام داران برای ورود به بازار سرمایه را دوچندان کند. 
از سوی دیگر، باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز منجر به 
رشد دارایی شرکت ها و صعودی شدن شاخص شد، اما هنوز 
و هنوز  است  نگذاشته  تاثیر  بازار  در  کامل  به طور  نرخ  این 
کارشناسان  برخی  دیگر،  سوی  از  دارد.  وجود  رشد  فرصت 
مطرح می کنند بازار سرمایه با مشکل نقدینگی مواجه است 
نوسان شاخص محسوب می شود. هم چنین  اصلی  عامل  که 
کارگزاری  اکثر شرکت های  مالی  که سال  داشت  توجه  باید 
پایان شهریور است که در این دوره معموال برخی شرکت های 

کارگزاری با گروهی از مشتری های خود تسویه می کنند.

نقدینگی سرگردان
نقدینگی کشور حدود 2 هزار میلیارد تومان است. این حجم 
از نقدینگی برای یک جامعه هم یک فرصت است و هم یک 
تولید  می توان  پول  این  با  که  جهت  این  از  فرصت  تهدید. 
کشور را رونق داد و تهدید از این منظر که اگر این نقدینگی 
تورم  بر هم می زند و موجب  را  بازارها  نشود، همه  مدیریت 

شدیدی در کشور خواهد شد. 

    بورس
غزال بابايی

نگاهی به تاثير كاهش تنش های منطقه بر بازار سرمايه

چشم انداز روشن بورس گزارشگر
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تاثیر مثبت در فضای منفی
کیوان شیخی، کارشناس بازار سرمایه، در این باره به خبرنگار 
فیلترهای  اما  است،  تاثیرپذیر  بازار  یک  بورس  می گوید:  ما 
زیادی دارد تا تاثیرات آن حس شود. توقیف نفتکش ایرانی 
از سوی نیروی دریایی انگلیس یک خبر بد محسوب می شود 
و هم چنین توقیف نفتکش انگلیسی از سوی نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی این خبر را به اقتصاد ایران داد 
که ممکن است درگیری هایی در منطقه خلیج فارس صورت 
بگیرد. هم چنین سرنگون کردن پهپاد پیشرفته آمریکایی از 
آمریکا  هم چنین حمله  و  پاسداران  سپاه  موشک های  سوی 
به سه سایت نظامی ایران خبری است که باید تاثیر منفی 
زیادی روی اقتصاد ایران بگذارد. اما بازار سرمایه نسبت به 
اخبار  این  انتشار  با  و  داد  نشان  عکس  واکنش  عوامل  این 

هم چنان روند صعودی خود را حفظ کرد. 
به گفته وی، برخی اخبار منفی ممکن است روی بازار سرمایه 

تاثیر مثبت بگذارد. 
شیخی با بیان این که ورود پول از سوی سرمایه داران حقیقی 
در طول یک سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است، 
گفت: اغلب تاثیرات مثبت و منفی که در بازار اتفاق می افتد، 
سرمایه  بازار  در  حقیقی  افراد  هیجانی  رفتارهای  از  ناشی 
است، اما آمارها نشان می دهد در طول یک سال گذشته با 
ورود سرمایه گذاران جدید این بازار به سمت و سوی هیجانی 

حرکت نکرده و هم چنان سوددهی خود را حفظ می کند. 
بازار  بخش های  از سودآورترین  بازار سرمایه  کارشناس  این 
پتروشیمی  صنایع  اکنون  کرد:  تاکید  و  برد  نام  سرمایه 
صادرات  ارزآوری  بر  تمرکز  و  نفت  فروش  تحریم  دلیل  به 
می کنند.  سهام دارانشان  نصیب  را  سود  بیشترین  غیرنفتی 
هم چنین بخش های عمرانی نیز به دلیل خروج شرکت های 
خارجی و توجه بیشتر به شرکت های داخلی سود زیادی را 

به سهام دارانشان تقدیم می کنند. 
سرمایه  بازار  صادراتی  و  ارزآور  صنایع  است:  معتقد  وی 

چشم انداز روشنی دارند و ارزنده هستند. 
شیخی چشم انداز بازار سرمایه را مثبت دانست و گفت: بازار 
سرمایه هم مانند بازارهای دیگر در نوسان است و کاهش آن 
به معنای خروج نقدینگی و سرمایه داران نیست. البته برخی 
کاهش ها ناشی از عدم ورود سرمایه جدید به بازار است که 
با اعمال تحریم ها علیه ایران این ذهنیت را به وجود می آورد 
با  اما  می رسد،  فروش  به  شرکت ها سخت تر  این  کاالی  که 
همه این تفاسیر آینده بازار سرمایه خوش است و هر کسی 
که وارد این بازار شود، نه تنها ضرر نمی کند، بلکه سود زیادی 

نصیبش خواهد شد. 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که بازار سهام در حال  
اقتصاد تورمی در حال حرکت است،  تاثیر یک  حاضر تحت  
ریال  به  دالر  برابری  نرخ  افزایش  از  ناشی  که  تورمی  گفت: 
به  وجود آمده، سبب شده بهای اجناس با رشد قابل  توجهی 
مواجه شوند. در این میان بازار سرمایه اثرپذیری مستقیمی از 
رشد تورم دارد، به طوری که قیمت  سهام معامله  شده در بورس 

با توجه به افزایش تورم با صعود همراه خواهد شد. 
وی با بیان این که قیمت گذاری های دستوری در بورس کاال و 
تعیین نرخ محصوالت با دالر 4200 تومانی باعث بی اعتمادی 
سهام داران در بازار سرمایه می شود، افزود: هر زمزمه ای مبنی 
می کند.  ایجاد  مرتبط  صنایع  در  رشدی  نرخ،  آزادسازی  بر 

منتشرشده  اخبار  با  گذشته  هفته های  در  موضوع  این 
رشد  صنایع،  دیگر  یا  پاالیشی ها  نرخ  آزادسازی  بر  مبنی 
به دنبال  را  این گروه ها  باال در  تقاضای  ایجاد  قابل  توجه و 
افزایش  و  شدید  واکنش  راستا  این  در  به طوری که  داشت، 
این موضوع شاهد  با  نمادهای مرتبط  را در  قیمت مناسبی 
ابهامات موجود  باید  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  بودیم. 
در قیمت گذاری را بر طرف کند تا سرمایه گذاران با شفافیت 

بیشتری اقدام به خرید و فروش کنند. 

امید به صعود دوباره
سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، به »وخارزم« 
فلزات،  در  قیمت سهام  نسبی  اصالح  است  مدتی  می گوید: 
به  منجر  که  می افتد  اتفاق  پاالیشی  صنایع  و  پتروشیمی ها 
افزایش تقاضا در این بخش خواهد شد. آمارها نشان می دهد 
اخبار سیاسی منفی نتوانسته تاثیر منفی بر تابلوی  اقتصادی 
کشور بگذارد و این گروه کاالیی به سودآورترین گروه کاالیی 

بازار سرمایه تبدیل شده است. 
دلیل  این که  بر  مبنی  ما  خبرنگار  پرسش  به  میرمعینی 
افت وخیز بورس در تابستان چه بود، پاسخ داد: در مرداد ماه 
شاخص بورس رشد عجیبی داشت که مسئله قیمت گذاری 
محصوالت پایه در بورس کاال و ابهامات مرتبط در مورد سهام 
اما  بوده است.  این روند موثر  نیز در تشدید  کاالیی وابسته 
مسئله مهم تر این است که مرز مقاومت دولت در برابر بازار 
سیاست های  تجربه  کجاست.  قیمت یابی  آزاد  فرایندهای  و 
پایدار  چندان  قیمتی  سرکوب های  می دهد  نشان  گذشته 
نیست و با عبور از مقاومت  موقت سیاست گذار، می توان به 

آینده سهام در میان مدت امیدوار بود.
دلیل  به  ارز  نرخ  افزایش  از  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
دستوری بودن آن طی چند سال متوالی اشاره کرد و گفت: 
زمانی که قیمت یک کاال در صورت وجود تورم در یک جامعه 
ثابت می ماند، درنهایت موجب افزایش یک باره قیمت می شود 
که در سال 91 یک بار و در سال 97 بار دیگر آن را تجربه 
کردیم. در سال 91 گروه های صادرکننده در مرحله اول رشد 
و رونق بازار قرار گرفتند، سپس ارزش سهام در دیگر گروه ها 
زمان  این  در  شد.  تعدیل  ریال  ارزش  کاهش  با  متناسب 
که  بردند  سود  ارز  نرخ  افزایش  از  مستقیما  صادرکنندگان 
پس از این گروه کاالیی گروه هایی که دارایی ارزی داشتند، 
با رشد سرمایه مواجه شدند. این اتفاق در سال 97 هم افتاد 
دارایی  که  شرکت هایی  بعد  و  صادراتی  شرکت های  ابتدا  و 
ارزی داشتند، از این شرایط سود بردند. گروه های صادراتی و 
ارزمحور شامل فلزی، معدنی و پتروپاالیشی ها هستند که در 

گروه های دارایی ارزی بخش بانک و بیمه اضافه می شوند. 
نباید  را  سیاسی  عوامل  نقش  این که  به  اشاره  با  میرمعینی 
بر  مستقیمی  تاثیر  سیاسی  شرایط  گفت:  گرفت،  نادیده 
روند بازار سرمایه خواهد داشت. تجربه نشان داده با اعمال 
محدودیت در اقتصاد ایران شرکت ها و صنایعی که از لحاظ 
بنیادی با شرایط مطلوبی همراه هستند، یا به معدن و چاه 
نفت دسترسی دارند، وضعیت مناسبت تری خواهند داشت. 
هر چند در این میان تحریم ها به  عنوان عاملی منفی بر رشد 
بنیادی  شرایط  از  برخورداری  اما  می شود،  عنوان  صنایع 
مناسب، تاثیر منفی ایجادشده از این ناحیه را مرتفع خواهد 

کرد.

مدتی است اصالح نسبی 
قیمت سهام در فلزات، 
پتروشیمی ها و صنايع 

پااليشی اتفاق می افتد كه 
منجر به افزايش تقاضا در 

اين بخش خواهد شد. آمارها 
نشان می دهد اخبار سیاسی 

منفی نتوانسته تاثیر منفی 
بر تابلوی  اقتصادی كشور 
بگذارد و اين گروه كااليی 

به سودآورترين گروه كااليی 
بازار سرمايه تبديل شده 

است
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برخی كشورها دارای موقعیتی استراتژيک هستند كه 
ايران، عراق و سوريه از جمله اين كشورها محسوب 

می شوند. تحريم های آمريکا علیه ايران از زمان 
خروج اين كشور از برجام، از میزان سرمايه گذاری 

خارجی در ايران كاسته است، اما شرايطی فراهم شده 
تا سرمايه داران به منظور كسب سود بیشتر، روانه 

بازارهای عراق و سوريه شوند. 
رنج  داعشی ها  حضور  از  پیش  چندی  تا  که  سوریه  و  عراق 
می بردند، با مقاومت مردم این کشور و هم چنین حضور مدافعان 
حرم اهل بیت از کشورهای مختلف از شر این مزاحم جهانی 
کنند.  احیا  را  اقتصادشان  دوباره  دارند  قصد  و  شده  خالص 
از جنگ شروع  بازسازی پس  برای  را  قدم هایی  دولت  دو  هر 
دو  بازسازی  برای  می دهد  نشان  آماری  بررسی های  کرده اند. 
کشور عراق و سوریه به حدود 500 میلیارد دالر، 100 میلیارد 
بازسازی  برای  دالر  میلیارد   400 تا   388 و  عراق  برای  دالر 
بسیار  رقم  این  است  مسلم  است.  نیاز  سرمایه گذاری  سوریه، 
چشم گیری است که با خود حجم قابل توجهی از بازار کاالیی 
بسیار  ماشین آالت  تا  گرفته  پنجره  و  در  و  گچ  و  سیمان  از 
پیچیده و غیره را در این کشورها ایجاد خواهد کرد. بااین حال 
بررسی های آماری نشان می دهد سهم ایران از نیاز فعلی بازار 
کاالیی سوریه حدود سه درصد و در عراق نیز با شرایط بهتری 

حدود 13 درصد است.
از  اتفاق افتاده  تحریم های  به  توجه  با  کارشناسان  است  مدتی 
سوی ایاالت متحده آمریکا بحث سرمایه گذاری در کشورهای 

بازار  نزدیک ترین  عنوان  به  عراق  و  می کنند  مطرح  را  منطقه 
است.  برخوردار  فراوانی  اقتصادی  ظرفیت های  از  ایران  به 
حضور نظامی ایران در کشورهای سوریه و عراق به درخواست 
دولت های قانونی این کشورها به منظور دفاع از حرم اهل بیت 
پایان  با  این کشورها  بازار  به  ایرانی هم  تجار  پای  باعث شده 

یافتن جنگ باز شود. 
دارای  منطقه  و  خارجی  کشورهای  برای  عراق  و  سوریه  بازار 
اهمیت زیادی است و ایران نیز در میان این کشورها قصد دارد 
هیئت  یک  پیش  چندی  باشد.  داشته  بازارها  این  در  سهمی 
تا  می کند  سفر  عراق  به  جمهوری  ریاست  سطح  در  بلندپایه 
کشور  دو  میان  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  در  جدیدی  فصل 
بلندپایه در سطح معاون  تیم  از سوی دیگر، یک  ایجاد شود. 
اول رئیس جمهور به سوریه رفت تا اوضاع سیاسی و اقتصادی 

آن بازار را برای حضور ایران بررسی کنند. 
آن طور که از شواهد پیداست، کشورهای چین، روسیه، ترکیه 
و ژاپن در بخش های مختلف قصد حضور در بازارهای سوریه 
در  ایران  حرم  مدافعان  حضور  دلیل  به  اما  دارند،  را  عراق  و 
این کشور، مسئوالن سوری تمایل بیشتری به برقراری روابط 
ایران  بازرگانی  اتاق  رو  این  از  دارند.  ایرانی  تجار  با  اقتصادی 
دمشق  در  ساختمان  یک  کشور  دو  روابط  توسعه  منظور  به 
راحت تر  ارتباط  برقراری  برای  ایرانی  تجار  تا  کرد  خریداری 

باشند. 
روابط ایران و سوریه بسیار گرم است، اما روابط اقتصادی دو 
فروپاشی  با  سوریه  درحالی که  نمی زند،  دل  به  چنگی  کشور 

     اقتصادی
سهراب اكبری

گزارش وخارزم از فرصت های سرمايه گذاری خارجی در كشورهای منطقه

سوریه و عراق، تشنه سرمایه گذاری

گزارشگر
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فرصت  می تواند  و  شده  بازسازی  دوره  وارد  اکنون  داعش، 
ایران به عنوان مهم ترین  اقتصاد  برای  چندین میلیارد دالری 
شریک سیاسی اش ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
سوریه هم مانند عراق می تواند برای ایران یک شریک تجاری 
کار  این  که  کند،  تامین  را  کشور  ارزی  درآمد  و  باشد  بزرگ 
مستلزم برنامه ریزی دقیق برای رفع نیاز این بازار خواهد بود. 

اقدامات بخش خصوصی برای بازار سوریه
در  سوریه،  و  ایران  مشترک  کمیته  رئیس  کاشفی،  کیوان 
گفت وگویی که با خبرنگار ما داشت، به برنامه های اتاق بازرگانی 
و تجار برای حضور در بازار این کشور اشاره کرد و گفت: برای 
حضور ایران در سوریه جلسات منظمی با مقامات بازرگانی و 
دولتی داشتیم که یکی از مشکالت تاخیر در اجرای پروژه ها 
نقل و انتقال پول است، که ظاهرا قرار است با سازوکاری جدید 

تجارت با این کشور را آغاز کنیم. 
وی به تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه به منظور نقل و 
انتقاالت پولی اشاره کرد و افزود: اکنون نقل و انتقاالت پولی در 
صرافی ها انجام می شود که به زودی همه این معامالت در بانک 

مشترک ایران و سوریه ثبت خواهد شد. 
گفت:  و  کرد  اشاره  سوریه  به  ایرانی  مقامات  سفر  به  کاشفی 
در سال گذشته معاون اول رئیس جمهور به همراه چند تن از 
مقامات سیاسی و اقتصادی کشور به سوریه سفر کردند تا درباره 
تجارت دو کشور به نتیجه برسند. در این جلسه پیشنهاداتی 
بین روسای کل بانک مرکزی دو کشور مطرح شد که درنهایت 

تشکیل بانک مشترک ایران و سوریه ماحصل مذاکرات بود. 
اصلی  نیاز  کرد:  تاکید  سوریه  و  ایران  مشترک  کمیته  رئیس 
بازار سوریه را فعالیت های عمرانی و نیروگاهی تشکیل می دهد 
و با توجه به توان شرکت های ایرانی در زمینه ساختمان سازی، 
می توانند  این  شرکت ها  جاده سازی،  و  تونل  احداث  حفاری، 
اجرای  صورت  در  کنند.  ایفا  زمینه  این  در  موثری  نقش 
داخلی  اشتغال  وضعیت  سوریه،   کشور  در  ایران  پروژه های 

بسیار متفاوت می شود و بهبود می یابد. 
به گفته وی، بازار سوریه با عراق کمی تفاوت دارد و آن ها در 
جالب  دارند.  باالیی  توان  صنعتی  و  کشاورزی  نساجی،  حوزه 
ایران در  به  نسبت  وقوع جنگ سهم سوریه  از  قبل  است که 
بازار عراق بیشتر بود که به دلیل حضور داعشی ها و برپا شدن 
آتش جنگ در این کشور تولید از دست رفت و تا احیای آن 

کشورهای مختلف حاضر به همکاری با این کشور هستند. 
ترکیه،  می کنند  مطرح  هم  کارشناسان  برخی  دیگر،  از سوی 
اردن، عراق و لبنان کشورهای هم مرز سوریه هستند، اما نکته 
نفوذ  تحت  کشورها  برخی  که  است  این  توجه  مورد  بسیار 
نفوذ  تحت  اردن  کشور  مثال،  عنوان  به  دیگرند؛  کشورهای 
عربستان است و زمانی که ارتباط اردن با سوریه خوب می شود، 
بازار این کشور را محصوالت عربستانی تشکیل می دهد. لبنان 
شناخته  اروپایی  شرکت های  برای  هاب  یک   عنوان  به  هم 
شده و آن ها به نام لبنان، محصوالت خودشان را روانه سوریه 

می کنند.

عراق، شریک استراتژیک ایران
آمارها نشان می دهد برای بازسازی عراق حدود 100 میلیارد 
دالر هزینه نیاز است. نیاز اصلی عراق در بخش های کود، مواد 
مانند فرودگاه،  پروژه های حمل ونقل  پاالیشگاه ها،  و  شیمیایی 

مترو، راه آهن، تونل ها، پل ها و بنادر، ساختمان سازی، کشاورزی، 
توریستی و تفریحی است. آمارهای سال گذشته نشان می دهد 
ایران سومین کشور صادرکننده به عراق است و ترکیه و چین 
عراق  کنونی  شرایط  در  دارند.  قرار  دوم  و  اول  رتبه های  در 
انتظار می رود بخش  خصوصی موقعیت های سود آوری پیش رو 
داشته باشد. به طور ویژه در بخش هایی که نیازهای فوری و 
اضطراری به بازسازی آن ها وجود دارد، مانند بانک ها، معادن، 
انرژی های تجدید پذیر، ارتباطات، دفن یا بازیافت زباله، تجارت 
الکترونیک، آب، بهداشت و هم چنین بخش گردشگری انتظار 
بخش ها  این  در  سرمایه گذاری  در  خوبی  بسیار  سود  می رود 
فرصت های  بحث سرمایه گذاری،  بر  باشد. عالوه  داشته  وجود 
بکر دیگری در عراق وجود دارد که شرکت های بزرگ می توانند 
نیاز شدیدی  از آن بهره مند شوند. به طور مثال صنایع عراق 
به ارتقای فناوری و بهبود خطوط تولید دارد که انجام این کار 
از عهده شرکت های تولیدکننده ماشین آالت برقی و مکانیکی 
ساخته است. از سوی دیگر، بسیاری از ماشین آالت تولید در 
جنگ  دلیل  به  آن ها  از  بسیاری  است،  فرسوده  عراق  صنایع 
دوران  در  تحریم ها  دلیل  به  نیز  زیادی  تعداد  و  دیده  آسیب 
گذشته، در اشکال ابتدایی باقی مانده و ارتقا نیافته است. عراق 
برای تحقق رشد اقتصادی ساالنه شش درصد در هشت سال 
و  گاز  و  نفت  به  وابسته  ویژه ای روی صنایع  رو حساب  پیش 
هم چنین صنعت گردشگری باز کرده است. عراق قصد دارد با 
تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نفت و گاز و هم چنین 

صنایع پایین دستی به اهداف ترسیم شده دست یابد.
سیدحمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق، درباره 
تحت  ایران  داد:  توضیح  »وخارزم«  به  عراق  بازار  در  حضور 
تحریم های آمریکا قرار دارد، اما بازار عراق به روی ایرانی ها باز 

است و می توانیم از این فرصت بهره الزم را ببریم. 
توانمندی های  از  ایرانی  شرکت های  این که  بیان  با  حسینی 
زیادی برخوردار هستند، افزود: هم اکنون عراق بزرگ ترین بازار 
کاالهای ایرانی است و ساالنه میلیاردها دالر کاال و خدمات از 

ایران خریداری می کند.
این که عراق  به  اشاره  با  و عراق  ایران  اتاق مشترک  دبیر کل 
کشور  اکنون  گفت:  دارد،  زیادی  سرمایه گذاری  فرصت های 
حمایت  سرمایه گذاران  از  خود  نیاز  گرفتن  نظر  در  با  عراق 
ویژه ای می کند و کشورهای مختلف برای حضور در این بازار 
اعالم آمادگی کرده اند. ایران نیز در میان این کشورها قرار دارد 
و احتماال چند پروژه در بخش هایی که دارای تخصص هستیم، 
متخصصان  سوی  از  ساختمان،  صنعت  و  پتروشیمی  مانند 

ایرانی اجرا شود. 
نیازهای کشور عراق  از  بازرگانی، یکی  اتاق  این عضو  به گفته 
کشور  یک  عنوان  به  ایران  که  است  معدنی  پروژه های  اجرای 
می تواند  که  است  این حوزه شناخته شده  در  فناوری  صاحب 
ارزش افزوده زیادی برای فعاالن ایرانی این صنعت داشته باشد. 
حسینی به تحریم آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: برخی 
دست  به  سخت  را  خود  اولیه  مواد  که  ایرانی  تولیدکنندگان 
می آورند، می توانند با انتقال مرحله اول تولیدشان به این کشور 
مواد اولیه را تهیه و زنجیره ابتدایی تولید را انجام دهند و بعد 
کاال را برای تکمیل به ایران منتقل کنند. البته این کار مستلزم 
بیفتد،  اتفاق  برجامی  دوباره  وقتی  تا  است  دقیق  برنامه ریزی 

شرکت های خارجی جای شرکت های داخلی را نگیرند. 

اكنون كشور عراق با در 
نظر گرفتن نیاز خود از 
سرمايه گذاران حمايت 

ويژه ای می كند و كشورهای 
مختلف برای حضور در اين 
بازار اعالم آمادگی كرده اند. 

ايران نیز در میان اين 
كشورها قرار دارد و احتماال 

چند پروژه در بخش هايی 
كه دارای تخصص هستیم، 

مانند پتروشیمی و صنعت 
ساختمان، از سوی 

متخصصان ايرانی اجرا شود

45شماره 3 -  پاييز  98



در آمريکا منطقه ای وجود دارد كه قلب اقتصاد جهان 
را در اختیار دارد، خیابانی كه مهم ترين تاجران در آن 
قدم می زنند و بزرگ ترين كسب وكارها در آن مشغول 

به كار هستند؛ وال استريت. نام خیابان وال استريت 
برای آن ها كه با دنیای اقتصاد سروكار دارند، كامال 
آشناست. آن ها می دانند كه اگر روزگار اين خیابان 
پررونق باشد، حال اقتصاد جهان هم احتماال خوب 
خواهد بود. اما اگر وضعیت در اين خیابان متالطم 

باشد، حتما حال  اقتصاد جهان هم بد می شود. دلیلش 
هم اين است كه آمريکا بزرگ ترين و مهم ترين 

اقتصاد جهان است؛ اقتصادی كه تکلیف بقیه اقتصادها 
را مشخص می كند. به همین خاطر است كه اگر 

وضعیت بازار سهام در اين كشور نوسان داشته  باشد، 
اقتصاد جهان هم دست خوش ناآرامی خواهد شد. اما 

بازار سهام به چه معناست و چرا اكنون در آمريکا 
متالطم شده  است؟

برخی به آن بورس می گویند و برخی هم به جای این اصطالح 
بازاری  یعنی  پیداست  نامش  از  بازار سهام.  به آن می گویند 
برای سهام شرکت ها و کاالهای مختلف. بازار سهام در واقع 
جایی است که افراد می توانند در آن سهام هر کسب وکاری را 
به صورت روزانه خرید و فروش کنند و به عبارتی، می توانند 
معامله و تجارت کنند. بر اساس گزارش »وخارزم« از سایت 
در  سهمی  می دهد  اجازه  افراد  به  سهام  استاک مارکت، 
شرکت های مختلف داشته  باشند و متناسب با سهم خود از 
سود و زیان آن شرکت بهره ببرند یا ضرر ببینند. ارزش هر 
سهام هم به درآمدها و عایدی آن شرکت بستگی دارد. در 
داشته  درآمد خوبی  اگر شرکتی  است که  واضح  کامال  واقع 

 باشد و زیاد سود کند، ارزش سهامش هم باال می رود. حتی 
اگر تحلیل گران پیش بینی کنند یک شرکت در آینده وضعیت 
خوب و عملکرد مثبتی خواهد داشت، روی ارزش سهام آن 
شرکت تاثیر می گذارد و به عبارتی ارزش سهام آن شرکت را 
باال می برد. اما مسئله سهام یک شرکت فقط به خود شرکت 
ربط  هم  اقتصاد  کلی  حال وهوای  به  بلکه  نمی شود،  مربوط 
عبارتی  به  و  باشد  اقتصاد خوب  گاه حال  واقع هر  در  دارد. 
سهام  داشت  انتظار  می توان  باشد،  مطلوب  اقتصادی  فضای 
این  به هرحال  داشته  باشد.  خوبی  وضعیت  هم  شرکت  یک 
فضای کلی اقتصاد است که روی حال وهوای یک شرکت تاثیر 
می گذارد و آن را سودده یا زیان ده می کند. اگر حال اقتصاد 
خوب باشد، اغلب اوقات حال شرکت ها هم خوب می شود و 

درنتیجه ارزش سهام آن ها باال می رود. 

چرا شرکت ها سهام می فروشند؟
شرکت ها هر چند وقت یک بار سهام خود را می فروشند. اما 
دلیل این کار چیست؟ چرا آن ها سهام خود را می فروشند؟ 
آن ها  می آورند؛  کار  این  برای  مهم  دلیل  یک  اقتصاددان ها 
سهام  فروش  واقع  در  شوند.  بزرگ تر  تا  می فروشند  سهام 
کمک  به  می تواند  شرکت  یک  که  است  روش هایی  از  یکی 
آن رشد کند. افراد وقتی به تازگی می خواهند کسب وکاری راه 
بیندازند، باید از بانک ها وام بگیرند. اما وقتی کسب وکارشان 
جان گرفت، می توانند برای رشد کردن سهام آن شرکت را 
نوعی  به  افراد  تا  کنند  به مشتریانی عرضه  اوراق  به صورت 
در شرکت آن ها سرمایه گذاری کنند. در واقع در ابتدای کار، 
شرکت ها با وام پیشرفت می کنند، اما بعد از گذشت مدتی، 
فروش اوراق به وسیله ای برای سرمایه گذاری افراد بیرونی در 
این مسیر می تواند  از  و شرکت  تبدیل می شود  یک شرکت 

  اقتصاد جهان
نسیم بنايی

وقتی بازار سهام آمريكا برای همه دنيا اهميت پيدا می كند

صدور موج ناآرامی از وال استریت به جهان

نگاهی به بازار سهام در 
آمريکا نشان می دهد وضعیت 
بازار سهام چندان خوب 
نیست. سهام بسیاری از 
شركت ها با كاهش ارزش 
مواجه شده. اين فقط به اين 
معنا نیست كه اين شركت ها 
عملکرد خوبی نداشته اند، 
واقعیت اين است كه حال 
اقتصاد آمريکا چندان خوب 
نیست

گزارشگر
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از  مرحله  هر  برای  شرکت ها  به هرحال  کند.  پیدا  توسعه 
پیشرفت خود به پول و سرمایه نیاز دارند و باید این پول و 
سرمایه را از جایی تامین کنند. بهترین جایی که می توانند 
تامین کنند، فروش  را  نیاز خود  از طریق آن سرمایه مورد 
انجام می دهند.  به صورت سهام  را  کار  این  که  است  اوراق 
در این شرایط البته دیگر یک شخص به تنهایی مالک شرکت 
آن ها  هستند.  شرکت  سهام دار  مختلفی  افراد  بلکه  نیست، 
بخرند،  بیشتری  بخواهند، سهام  هم می توانند هر موقع که 
به  بفروشند.  که خواستند،  موقع  هر  را  یا حتی سهام خود 
همین دلیل است که سهام داری می تواند به رشد و توسعه 
شرکت ها بیش از هر چیزی کمک کند و درنهایت روی رشد 

آن ها بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

چرا سهام بخریم؟
و  دارند  نیاز  افراد  سرمایه های  به  شرکت ها  که  است  واضح 
آن را در قالب سهام خریداری می کنند. اما چرا سایر افراد 
باید در سهام سرمایه گذاری کنند؟ بررسی ها نشان می دهد 
بهترین  و  سالم ترین  از  یکی  سهام  بازار  در  سرمایه گذاری 
طریق  این  از  افراد  واقع  در  است.  سرمایه گذاری  شیوه های 
دور  را  تورم  مثل  اقتصادی  مسائل  از  بسیاری  می توانند 
بزنند. در حالت عادی در یک اقتصاد سالم، این سهام است 
با  کسی  هر  بگیرد.  قرار  سرمایه گذاری  لطف  مورد  باید  که 
سرمایه گذاری درست در بهترین سهام می تواند مسیر را برای 
به  نوعی  به  و  کند  باز  اقتصادی خودش  توسعه  و  پیشرفت 
سود دست پیدا کند. نکته مهم دیگر در مورد سرمایه گذاری 
در سهام شرکت ها این است که برخالف هر کاالی سرمایه ای 
و شبه سرمایه ای دیگری، سهام را می توان هر موقعی خرید 
و هر موقعی فروخت. در واقع خرید و فروش سهام شرکت ها 
دردسر ندارد. کافی است فرد سرمایه گذاری اراده کند سهام 
یک شرکت را بخرد یا بفروشد، به راحتی می تواند کارش را 
انجام بدهد. اما اگر در کاالهای دیگری سرمایه گذاری شود، 
خرید و فروش آن به این راحتی نخواهد بود. نکته مهم این 
به  پول  مرور  به  افراد  سهام،  در  سرمایه گذاری  با  که  است 
خریداری  را  سهام  می تواند  فرد  واقع  در  می آورند.  دست 
افزوده  ارزش سهامش  بر  مرور  به  و  کند  نگه داری  را  آن  و 
می شود. بسیاری از بزرگ ترین و موفق ترین سرمایه گذاران با 
سرمایه گذاری روی درست ترین سهام و خرید بهترین سهام 

موفق شده اند به ثروت کالن دست پیدا کنند. 

چرا سهام آمریکا سقوط می کند؟
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می تواند منافع زیادی را به 
برای  با ضرر همراه است.  اما گاهی هم  دنبال داشته  باشد، 
خوب  چندان  آمریکا  در  سهام  بازار  حال  روزها  این  مثال 
نیست. اما چرا این طور است و چه باید کرد؟ نگاهی به بازار 
چندان  سهام  بازار  وضعیت  می دهد  نشان  آمریکا  در  سهام 
ارزش  کاهش  با  شرکت ها  از  بسیاری  سهام  نیست.  خوب 
این معنا نیست که این شرکت ها  این فقط به  مواجه شده. 
عملکرد خوبی نداشته اند، واقعیت این است که حال اقتصاد 
آمریکا چندان خوب نیست. البته این فقط بازار سهام نیست 
که از بدحالی اقتصاد آمریکا خبر می دهد. در دنیای اقتصاد 
بازگشت  نمودار  آن  به  می توان  که  دارد  وجود  نموداری 
جایی  در  وقتی  افراد  گفت.  سود  نمودار  همان  یا  سرمایه 

این  انتظار  در  طبیعی  صورت  به  می کنند،  سرمایه گذاری 
هستند که سرمایه شان به حداکثر سود ممکن در درازمدت 
یا کوتاه مدت به آن ها بازگردد. اما همیشه این اتفاق نمی افتد. 
یعنی افراد همیشه سود نمی کنند. گاهی هم ضرر می کنند. 
وقتی این ضررها زیاد از حد انتظار باشد، به این نشانه است 
که اقتصاد دچار مشکل شده  است. نمودار بازگشت سرمایه 
یا نمودار سود در آمریکا نشان می دهد حال اقتصاد تا همین 
نرمال داشته  نمودار وضعیت  و  بوده  چند وقت پیش خوب 
 است. اما وقتی این نمودار معکوس شود، به این معناست که 
حال اقتصاد بد شده و حاال این نمودار به گفته کارشناسان 
معکوس شده  است. به همین دلیل است که سرمایه گذاران 
نگران شده اند. آن ها می دانند که سود کردن در بازار سهام 
یا  دالیل  دنبال  به  درنتیجه  و  شده  مواجه  مشکل  با  فعلی 
معکوس  نمودار  این  چرا  اما  هستند.  ماجرا  این  ریشه های 

شده  است؟

از جنگ تجاری تا سقوط بازار سهام
آمریکا،  رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  که  می دانند  همه 
به  هم  مشکل  است.  شده   تجاری  جنگ  وارد  چینی ها  با 
بر  به چه معناست؟   این  اما  کسری تجاری مربوط می شود. 
اساس گزارش تحلیلی ووکس، همه کشورها با هم صادرات 
کشور  یک  از  صادرات  گاهی  اما  می دهند.  انجام  واردات  و 
نسبت به واردات از آن کشور کمتر می شود. در واقع گاهی 
محصوالت بیشتری از یک کشور روانه کشور مقابل می شود. 
در این شرایط وضعیتی پدید می آید که به آن کسری تجاری 
می گویند. کشوری که واردات بیشتری از کشور مقابل داشته، 
دچار کسری تجاری می شود. حاال آمریکا هم در مقابل چین 
بیشتری  کاالی  چینی ها  یعنی  شده،  وضعیت  همین  دچار 
روانه آمریکا کرده اند، درحالی که کاالهای کمتری از آمریکا به 
چین رفته  است. به همین دلیل است که آمریکا دچار کسری 
تجاری شده و ترامپ وعده داده این کسری تجاری را جبران 
کند. او انگشت اتهام را به سوی چین دراز کرده و تالش دارد 
آمریکا  به  چینی  کاالهای  ورود  مانع  سنگین  تعرفه های  با 
ترک  را  گفته چین  آمریکایی  به شرکت های  او حتی  شود. 
کنند و به آمریکا بیایند و به عبارتی تولیدات خود را به خاک 
آمریکا بیاورند. همه این ها باعث شده بین چین و آمریکا نوعی 
جنگ تجاری بزرگ به راه بیفتد. ترامپ به اصطالح خودش 
تالش دارد با این جنگ تجاری، آمریکا را از شر چندین سال 
کسری تجاری در مقابل چین نجات بدهد، اما درنهایت باعث 
شده آتش به جان بازار سهام و سرمایه در آمریکا بیفتد. در 
همین  آمریکاست،  در  بد  اتفاقات  تمام  مسئول  آن چه  واقع 
جنگ تجاری است. ترامپ آتشی را به راه انداخته که دودش 
پیش از همه به چشم خود آمریکایی ها رفته  است. حاال هم 
اقتصادی می گویند ترامپ  سرمایه گذاران و هم تحلیل گران 
تا  نتیجه برسد  به  با چینی ها  بیاید و در مذاکره  باید کوتاه 
این مشکالت برطرف شود. اما آیا ترامپ باالخره کوتاه خواهد 
این  بازار سهام را متالطم کرده و  او  آمد؟ فعال که کارهای 
دست خوش  جهان  اقتصاد  کل  شده  باعث  آشوب  و  تالطم 
ناآرامی شود. جرقه همه این ناآرامی های اقتصادی را جنگ 
تجاری زده؛ جنگی که ترامپ راه انداخته و همه او را بابت آن 
سرزنش می کنند. حاال باید دید در مذاکرات با چشم بادامی ها 

به کجا خواهد رسید. 

چینی ها كاالی بیشتری روانه 
آمريکا كرده اند، درحالی كه 

كاالهای كمتری از آمريکا به 
چین رفته  است. به همین 
دلیل است كه آمريکا دچار 

كسری تجاری شده و ترامپ 
وعده داده اين كسری 

تجاری را جبران كند. او 
انگشت اتهام را به سوی 

چین دراز كرده و تالش دارد 
با تعرفه های سنگین مانع 

ورود كاالهای چینی به آمريکا 
شود. او حتی به شركت های 
آمريکايی گفته چین را ترک 
كنند و به آمريکا بیايند و به 
عبارتی تولیدات خود را به 

خاک آمريکا بیاورند
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بحران های اقتصادی جهان غالبا از لحاظ مالی حتی تا 
سال ها پس از بحران نیز می توانند تاثیرات گسترده ای 
روی كشورها داشته باشند. با تبديل شدن دنیا به يک 

اقتصاد جهانی، كشورها به اين نتیجه می رسند كه 
بحران اقتصادی در يک كشور ديگر درنهايت می تواند 

به كشور خود آن ها بازگردد. دوره های زمانی زيادی 
وجود دارد كه پیشینه بزرگ ترين بحران های مالی و 

تاثیر آن ها بر رشد و ثبات اقتصادی كشورها را نشان 
می دهد، به طوری كه زنجیره وار كشورهای مختلفی 

درگیر بحران های مختلف مالی و اقتصادی شده اند. 

بسیاری از افراد هنوز فروپاشی بازار مسکن ایاالت متحده در 
سال 2006 و بحران مالی ناشی از آن را که باعث مشکالتی در 
ایاالت متحده و سراسر جهان شد، به یاد می آورند. متاسفانه 
بحران های اقتصادی در تاریخ بسیار متداول هستند و اغلب 
باعث سونامی اقتصادی در اقتصاد های تحت تاثیر می شوند. 
در زیر می توانید شرح مختصری از چند بحران ویران گر مالی 

در دوران مدرن را بخوانید. 
بحران وام و پس انداز ایاالت متحده آمریکا ) 1986 -1989(

هزینه ای که روی دست دولت ماند: 160.1 میلیارد دالر ) + 
124 میلیارد دالر هزینه مالیات دهندگان(

بحران  این  علت  سیاسی،  کارشناسان  گفته  طبق  علت: 
در  پرده  پشت  که  بود  ناسازگاری  و  قدیمی  سیاست های 

جریان بود. 
سوی  از  سنتی  طور  به  که  پس انداز  و  وام  از  دولت  شرح: 
اعتبار  تامین  برای  می شد،  تامین  کوتاه مدت  سپرده های 
وام های بلندمدت و با نرخ ثابت استفاده کرد. هر زمان نرخ 

وام های مسکن  با  و پس انداز  وام  رفت،  باال  کوتاه مدت  بهره 
بلندمدت منجر به گسترش نرخ منفی وام شد. صنعت وام و 
پس انداز تحت تاثیر رکودی قرار گرفت که نرخ بهره بانک هایی 
را که قادر به پرداخت سپرده های خود بودند، محدود کرد. 
برای کنترل هزینه های بهره تحت کنترل این وام ها، از بودجه 
استفاده  منزل  خریداران  هزینه های  پوشش  برای  پس انداز 
کردند و درآمد بهره را با وام های نرخ ثابت 10 تا 20 ساله 
از طریق آن چه آن را »عدم تطابق بلوغ« می نامند، به دست 
آوردند. محدودیت نرخ بهره وام و پس انداز به نرخ پایین تر از 
ارزش بازار رسید. سپس در اوایل دهه 80 برای محدود کردن 
افزایش یافت و صنعت وام و  اقتصادی، نرخ بهره  نرخ رکود 

پس انداز با شکست مواجه شد. 
و  بازیابی  مالی،  موسسات  اصالحات  قانون  دولت:  اقدامات 
اجرای قانون موسسات مالی )1989( که دو آژانس نظارتی 
جدید ایجاد کرده است، صندوق بیمه جدید برای تعرفه ها و 
یک شرکت معتمد برای رهایی از موسسات مخرب که تنظیم 
وام مسکن  از  به عالوه، در حمایت  داشتند.  بر عهده  را  بازار 
موسسات  به  بیشتری  مسئولیت  نیازمند،  خانواده های  برای 

داده شد. 
نکته اخالقی: هنگامی که دولت محدودیت های غیرممکن در 
زمینه توانایی پول درآوردن بانک را کنار بگذارد، بانک راه حلی 
پیدا می کند تا خط کاری خود را ادامه دهد. هنگامی که بانک 
به  سیستم  کل  کرد،  ایجاد  را  تغییراتی  کشور  این  مرکزی 

تعادل رسید.

بحران اقتصادی بریتانیا )در سال 2007(
یکی از بحران هایی که در پی بحران اقتصادی آمریکا به وجود 

  اقتصاد جهان

نگاهی به داليل و راه كارهای مواجهه با بزرگ ترين بحران های اقتصادی دنيا 

سونامی مالی
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آمد، بحران بریتانیا بود. 
علل: مارتین آپتون، کارشناس خدمات مالی، در این مورد 
مشکل  آمریکایی  وام دهندگان  برای  که  هنگامی  می گوید: 
به وجود آمد، موسسات مالی در سراسر دنیا نسبت به دادن 
هیچ کس  گذشته،  این  از  کردند.  احتیاط  یکدیگر  به  وام 
زیرساخت  بحران  با  مواجهه  نتیجه  در  که  نبود  مطمئن 
از دست خواهد رفت. درنتیجه  پولش  از  مقدار  آمریکا چه 
نرخ  درحالی که  یافت،  کاهش  جهان  سرتاسر  در  نقدینگی 
بهره باال رفت. به این ترتیب، بحران مالی جهانی )2009-

وام های  امالک،  بازار  از  آن  شروع  که  شد  آغاز   )2007
افراد،  اعتباری  رتبه  با  نامتناسب  وام دهی  پرریسک،  رهنی 
مقررات زدایی و غیره بود. این رکود اقتصادی شوک شدیدی 
هر  به  شد  موجب  و  کرد  وارد  انگلیسی  خانوارهای  به  را 
خانوار بیش از 2500 پوند زیان و ضرر وارد شود. رکودهای 
میلیون  از یک  بیش  بی کار شدن  موجب  متوالی  اقتصادی 
 2009 سال  تا  که  رکود  این  است.  شده  بریتانیا  در  نفر 
از  بسیاری  از سوی  تاثیر گذاشت،  نیز  دیگر  در کشورهای 
رکود  زمان  از  مالی  بحران  بدترین  عنوان  به  اقتصاددانان 

بزرگ دهه 1930 شناخته می شود. 
برای  انگلیس  مرکزی  بانک  متحده،  ایاالت  برخالف  اما   
سرازیر  بازارها  به  را  دالر  میلیاردها  نقدینگی،  بازپرداخت 

نکرد. بیشتر بانک ها روی پای خود باقی ماندند. 
که  بود  این  نیز  ماجرا  این  اخالقی  نکته  اخالقی:  نکته 
جمعی  غیرانتفاعی  دارایی های  عنوان  به  بدهی  بازپرداخت 
پیش  آرامش  با  اقتصاد  که  می کند  کار  شرایطی  در  تنها 
این  امید  به  نباید  را  خود  کسب وکار  کل  بنابراین  می رود، 
روش ایجاد کرد و امید به نگه داشتن آن در چنین اقتصادی 

داشت. 

بحران های مالی آسیا )1997(
کشور  چهار  شد.  شروع  تایلند  از  آسیا  مالی  بحران های 
قدرتمند اتحادیه آسیای شرقی یا آسه آن به دلیل عدم توان 
بازپرداخت بدهی های خود به آمریکا، دچار بحران مالی شدند 
و طی آن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشورها 
به بیش از 180 درصد رسید، و درنهایت این کشور ها مجبور 
بین المللی  از صندوق  دالری  میلیارد  دریافت کمک 40  به 

پول شدند. 
این بحران در سال 1997 در تایلند آغاز شد و به سرعت در 
بقیه کشورهای آسیای شرقی و شرکای تجاری آن گسترش 
یافت. جریان سرمایه سوداگرانه از کشورهای توسعه یافته به 
اقتصادهای آسیای شرقی تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور، 
هنگ کنگ و کره جنوبی )که در آن زمان به عنوان »ببرهای 
آسیا« شناخته می شد( بحرانی را ایجاد کرده بود که منجر 
به افزایش بیش از حد اعتبار و انباشت بدهی بیش از حد در 
اقتصاد این کشورها شد. در ژوئن 1997، دولت تایلند مجبور 
شد نرخ ارز ثابت خود را در برابر دالر آمریکایی کنار بگذارد؛ 
نرخی که به مدت طوالنی آن را حفظ کرده بود و این امر 
به دلیل فقدان منابع ارزی بود. این امر باعث ایجاد موجی از 
وحشت در بازارهای مالی آسیا شد و به سرعت منجر به خروج 
گسترده میلیاردها دالر سرمایه گذاری خارجی از این منطقه 

شد. با گسترش این موضوع در بازارها، وحشت سرمایه گذاران 
از ورشکستگی های احتمالی دولت های آسیای شرقی بیشتر 
شد و ترس از سقوط مالی در سراسر جهان گسترش یافت. 
برگردد.  عادی  حالت  به  چیز  همه  تا  کشید  طول  سال ها 
صندوق بین المللی پول مجبور شد باید برای ایجاد وام های 
نجات دهنده برای اقتصادهایی که متضرر شده اند، قدم بردارد 
تا به این کشورها کمک کند بیش از این دچار زیان نشوند. 

بحران حباب دات کام ها )1995-2000(
ارزش گذاری  مهم،  اقتصادی  بحران های  از  دیگر  یکی 

شرکت های فناوری بیش از ارزش ذاتی آن ها بود. 
پدید  مشاغل  از  جدیدی  نوع   1990 دهه  اواسط  در  علت: 
آمد؛ شرکت های دات کام. یعنی شرکت هایی که صرفا مبتنی 
آن  فناوری  و  کاربران  اینترنت،  به  سرویس دهی  یا  وب  بر 
به  اوقافی شرکت های دات کام سر  ارزش سهام  است. وقتی 
اعتبار  تامین  برای  پرریسک  سرمایه داران  گذاشت،  آسمان 
راه اندازی اینترنت به طور گسترده ای به استفاده از آن روی 
آوردند. اما فقدان یک برنامه تجاری مناسب هم مانع از این 
نشد که سرمایه گذاران دست از سرمایه در این حوزه بردارند. 
سرمایه گذاران و مدیران استارت آپ ها فرض بر این داشته اند 
را  توجه مردم  یا دات کام  کامپیوتری  وقتی یک شرکت  که 
داشته باشد، این پول در آینده به صورت ارگانیک به شرکت 
برمی گردد. در واقع، بسیاری از سرمایه گذاران پول نقد خود 
را در استارت آپ  هایی سرمایه گذاری کردند که بازدهی کافی 
سرمایه  گذاران  و  کارآفرینان  ساده تر،  عبارت  به  نداشت. 
دست  سودده  و  گسترده  بازار  یک  به  می کردند  احساس 

یافته اند، درحالی که این توهمی بیش نبود.
به این صورت، دالالن به بازار هجوم آوردند و بازاری پر از 
استارت آپ های بسیار گران قیمت ایجاد کردند. هزینه های 
تجارت  شد.  دنبال  نجومی  تبلیغاتی  کمپین های  و  زیاد 
درآمد سریع شد.  برای کسب  متداول  نسبتا  راهی  روزانه 
در سال NASDAQ ، 2000 روند نزولی را آغاز کرد و 
منجر شد به آن چه به عنوان حباب دات کام معروف است. 
به   webvan و   pets.com مانند  شرکت ها  از  بسیاری 
طور کامل ورشکست شدند و بعضی از آن ها مثل سیسکو 
با کاهش 86 درصدی ارزش سهام خود روبه رو شدند، اما 
ebay. مثل  برخی  و  کنند  عبور  بحران  این  از  توانستند 

و  کردند  گذر  دات کام  حباب  بحران  از  موفقیت  با   com
وجود  با   amazon.com مثل  شرکت ها  این  از  گروهی 
توانستند  7دالر  به  107دالر  از  خود  سهام  ارزش  کاهش 
ارزش هر سهم را به 700 دالر برسانند. گوگل هم از جمله 
شرکت هایی بود که توانست با موفقیت از این بحران عبور 
کند و به یکی قدرتمندترین شرکت های فناوری و اینترنت 

در دنیا تبدیل شود.

منابع:
- businesspundit.com/10-of-the-worlds-most-
dramatic-financial-crises-and-their-lessons/
- britannica.com/list/5-of-the-worlds-most-
devastating-financial-crises

بحران های مالی آسیا از 
تايلند شروع شد. چهار 
كشور قدرتمند اتحاديه 

آسیای شرقی يا آسه آن به 
دلیل عدم توان بازپرداخت 
بدهی های خود به آمريکا، 
دچار بحران مالی شدند و 

طی آن نسبت بدهی به تولید 
ناخالص داخلی اين كشورها 

به بیش از 180 درصد رسید، 
و درنهايت اين كشور ها 

مجبور به دريافت كمک 40 
میلیارد دالری از صندوق 

بین المللی پول شدند
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 Foundation for(  بنیاد دفاع از دموكراسی
Defense of Democracies( با عالمت اختصاری

FDD يک اتاق فکر و انديشکده سیاسی 
محافظه كارانه مستقر در واشنگتن دی سی است كه 

تمركز فعالیت های آن بر امنیت ملی و سیاست خارجی 
است. اين بنیاد نقش مهمی در شکل گیری سیاست 

خارجی واشنگتن در قبال ايران دارد و در واقع 
بیشتر اقدامات خصمانه آمريکا علیه ايران بر مبنای 

نقشه های اين اتاق فکر است كه به نوعی بازوی 
عملیاتی و اجرايی آمريکا محسوب می شود. در ادامه 

در مورد اين بنیاد و نقش آن علیه كشورهای هدف 
بیشتر خواهیم دانست.

 FDD اقدامات محافظه کارانه بنیاد
بنیاد دفاع از دموکراسی ها )FDD( یک سازمان محافظه کارانه 
در  سپتامبر  یازدهم  تروریستی  حمالت  از  پس  که  است 
واشنگتن تاسیس شد. این بنیاد دارای مشاوران، کارشناسان 
و محققان با پیشینه های مختلف، از جمله دولت، اطالعات، 
ارتش، بخش خصوصی، دانشگاهی و روزنامه نگاری است که 
حقوق،  خارجی،  زبان های  در  زیادی  تخصص های  و  مهارت 
و  تحقیق  منظم  طور  به  بنیاد  این  دارند.  و...  فناوری  مالی، 
رسانه ها  و  سیاست گذاران  اختیار  در  را  باز  متن  تحلیل های 
قرار می دهد.FDD از زمان تاسیس، تخصص و مشاوره های 
به  کنگره  دفاتر  و  ترامپ  اوباما،  بوش،  دولت های  با  را  خود 
صورت دو جانبه به اشتراک گذاشته است. FDD عالوه بر 
متخصصان داخلی خود، مشاوران مختلفی دارد که به صورت 
مرکز  دارای سه   FDD می کند.  همکاری  آن ها  با  افتخاری 

نظامی  قدرت  مرکز  از:  عبارت اند  است که  آمریکا  قدرت  در 
FDD در  اقتصادی و مالی و مرکز  و سیاسی، مرکز قدرت 

زمینه نوآوری در سایبر و فناوری.
و  می کند  کنکاش  را  ایران  مسائل  مدت هاست  بنیاد  این 
و   )JCPOA( مشترک  اقدام  جامع  برنامه  مخالف  آشکارا 
است.   1  +  5 گروه  کشورهای  و  ایران  بین  هسته ای  توافق 
چیزهای زیادی در مورد مدیرعامل FDD ، مارک دوبوویتز، 
از  دفاع  »بنیاد  می شود  گفته  به طوری که  شده،  منتشر 
»اقتدارگرایی  برای  وی  اخیر  درخواست های  از  دموکراسی« 
فراگیر« در خاورمیانه بوده است و بسیاری از تحریم هایی که 
علیه ایران به اجرا درمی آید، به نوعی سیاست ها و مشاوره های 
به  است،  بوده  سفید  کاخ  و  خزانه داری  وزارت  به  بنیاد  این 
نوعی که دوبوویتز از جانب واشنگتن پست آموزگار تحریم ها 
نامیده شد! در این میان نقش موسسه صهیونیستی دفاع از 
دموکراسی ها تعیین کننده است. منتقدان اغلب سیاست های 
بنیاد دفاع از دموکراسی را در راستای منافع اسراییل توصیف 
می کنند. اگرچه آن ها می گویند هیچ دستور العمل مشخصی 
مواضع  که  است  اما مشخص  نمی کنند،  دریافت  اسراییل  از 
این بنیاد مبتنی بر سیاست های حزب راست لیکود و بنیامین 
نتانیاهو است. حتی یک تحلیل گر حوزه ایران می گفت باید 

نام آن ها را »بنیاد دفاع از لیکود« نام گذاری کرد.

تمرکز و دخالت آشکارا در مسائل ایران 
بااین حال این بنیاد که مدعی است برای تامین بودجه از هیچ 
دولت خارجی یا حامی مالی خارج از آمریکا کمک دریافت 
خدمات  ارائه  و  تحقیق  را  خود  اصلی  ماموریت  نمی کند، 
تحقیقی در زمینه امنیت آمریکا و مسائل خارجی این کشور 

   اقتصادی
هديه حسینی 

نگاهی به اهداف و نقش بنياد دفاع از دموكراسی عليه كشورهای هدف

آموزگاری تحریم ها

چیزهای زيادی در مورد 
مديرعامل FDD ، مارک 

دوبوويتز، منتشر شده، 
به طوری كه گفته می شود 

»بنیاد دفاع از دموكراسی« 
از درخواست های اخیر وی 
برای »اقتدارگرايی فراگیر« 

در خاورمیانه بوده است و 
بسیاری از تحريم هايی كه 

علیه ايران به اجرا درمی آيد، 
به نوعی سیاست ها و 

مشاوره های اين بنیاد به 
وزارت خزانه داری و كاخ 

سفید بوده است، به نوعی كه 
دوبوويتز از جانب واشنگتن 

پست آموزگار تحريم ها 
نامیده شد!

مترجم
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تعریف کرده است. بااین حال این بنیاد با دارا بودن اعضایی 
ایران کاوش می کنند،  به طور اختصاصی حول مسائل  که 
آشکارا در پی دخالت و تحریم علیه سیاست های کشور است. 
به طوری که چندی پیش ایران این بنیاد را تحریم کرد. دوم 
بنیاد  با صدور اطالعیه ای،  امور خارجه  شهریور ماه وزارت 
تحریمی  فهرست  در  را  آن  مدیر  و  دموکراسی  ها  از  دفاع 
جمهوری اسالمی ایران قرار داد. وزارت امور خارجه مدعی 
است این بنیاد آگاهانه و عامدانه از طریق اقداماتی از قبیل 
کارزار  و  انتشار دروغ، تشویق، مشورت، البی گری  و  تولید 
تبلیغاتی منفی به نحوی موثر در طراحی، اعمال و تشدید 
اثرات تروریسم اقتصادی علیه کشورمان مشارکت داشته و 
دارند و به شکلی جدی و فعال در جهت آسیب وارد کردن 
به امنیت و منافع حیاتی مردم ایران تالش کرده و می کنند، 
سپس این بنیاد و مارک دوبوویتز، مدیر آن، را در فهرست 

تحریمی موضوع قانون مذکور قرار داد. 

افزایش فشار اقتصادی علیه ایران 
در  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان  آن،  پی  در   
توییتی مدعی شد: »تهدید ایران علیه یک بنیاد آمریکایی و 
مدیرعاملش از عرف خارج است. بنیاد دفاع از دموکراسی کار 
ایرانیان  محشری را در افشای فساد و فعالیت  های خصمانه 
انجام داده است و بعید می  دانم که این اقدام بی اعتبار جلوی 
آن ها را بگیرد. ایران مسئول تمام اقداماتی که به بنیاد دفاع 
خواهد  بزند،  لطمه  آمریکایی  شهروند  هر  یا  دموکراسی  از 
و  مهار  برای  زیادی  راه کارهای  بنیاد  این  بااین حال  بود.« 
هجوم به اقتصاد ایران در نظر گرفته است. این نهاد خواهان 
بانک  انرژی،  بخش  از جمله  ایران  مختلف  نهادهای  تحریم 
بنیاد  مدیر  دوبوویتز،  مارک  بوده  است.  سوئیفت  و  مرکزی 
دفاع از دموکراسی  در بخش ایران 12 مورد توصیه به دستگاه 
وزارت خارجه آمریکا کرد و نوشت: دولت ترامپ برای اجرای 
دسترسی  باید  مقامات  علیه  حداکثری  فشار  کمپین  موفق 
شامل  که  جهان  بانکی  سیستم  با  را  ایرانی  بانک های  همه 
واحد  یورو،  معامالت  به ویژه  و  است  سوئیفت  به  دسترسی 
پول اروپا، قطع کند. مدیر این بنیاد فشار اقتصادی به ایران 
را به عنوان یک استراتژی دائمی حفظ کرده است و به نظر 

می رسد این روند را فعال علیه کشورمان اجرا کنند. 
نکرده،  تلقی  اندیشکده  یک  هیچ گاه  را  بنیاد  این  نیز  ایران 
به  اندیشکده  پوشش  در  که  می داند  سازمانی  را  آن  بلکه 
صورت دائمی در حال طراحی و تشویق تروریسم اقتصادی 
و اعمال خصمانه علیه ایران است. اکنون با توجه به پیروزی 
به  بنیاد  این  برجام،  نابودی  در  دموکراسی  از  دفاع  بنیاد 
اسالوین،  باربارا  است.  بزرگ تری  به هدف  دنبال دست یابی 
از تحلیل گران شورای آتالنتیک، در این باره می گوید: »بنیاد 
دفاع از دموکراسی درصدد حداکثرسازی فشار علیه دولت و 

از مهم ترین حربه ها، فشار تشدید  یکی  و  است  ایران  مردم 
تحریم هاست.« این بنیاد عالوه بر این که درصدد است جنگ 
اقتصادی در ایران راه بیندازد، علیه کشورهای اروپایی، کره 
شمالی، سوریه، ترکیه و چین و چند کشور دیگر نیز قصد 

پیاده سازی همین هدف را دارد. 

برنامه های مداخله گر بنیاد دفاع 
از دموکراسی در کشورهای دیگر

مورد  در  دموکراسی،  از  دفاع  بنیاد  ارشد  مشاور  جان  هانا، 
نقش این بنیاد در دخالت در سیاست های کشورهای دیگر 
می گوید: ایاالت متحده حتی پیش از دولت ترامپ از زمان 
از  استفاده  به  را  روسیه  کرده  تالش  مدت هاست  هم  اوباما 
اهرم های نفوذی اش در قبال رژیم اسد در سوریه و نیروهای 
متقاعد  راه حل صلح آمیز در سوریه  یافتن یک  برای  نظامی 
کند. اما روسیه که قواعد خاص خود را دارد، چندین سال 
است که از ایفای این نقش سر باز می زند، یا آمریکا آن را 

عدم داشتن نفوذ و قدرت الزم در این زمینه می داند. 
و حضور  دارد  ادامه  سوریه  منطقه  در  بااین حال خشونت ها 
این  دلیل  همین  به  است.  کرده  پررنگ تر  را  تنش ها  ایران 
بنیاد تحریم های اقتصادی علیه ایران را نوعی تنبیه در این 
این  به سوریه می داند.  هانا در  از کمک  زمینه و جلوگیری 
میلیاردها  زیادی چون  ساالنه سرمایه  ایران  می گوید:  مورد 
دالر را صرف تالش برای حفظ رژیم سوریه می کند؛ چه در 
زمینه نظامی و چه کمک نقدی. با افزایش فشار مادی ایاالت 
امیدوار  آمریکا  ایران،  نفت  بهای  کاهش  و  ایران  به  متحده 
است دست ایران را از این زمینه ها کوتاه کند و فشار بیشتری 
از نظر اقتصادی به کشورهایی مانند ایران و سوریه برای قطع 

حمایت آن ها از هم آورد. 
به  بتواند  درنهایت  بنیاد  این  که  می رسد  نظر  به  بعید 
در  بنیاد  این  مشاوران  زیرا  شود،  نایل  امری  چنین  انجام 
استدالل های خود کامال صریح نبوده اند. بااین حال دست از 
اخیرا در مورد کشورهای سوریه،  برنمی دارند و  تالش خود 
کمیته  خصوص  در  را  توافق نامه هایی  یمن  و  لبنان  عراق، 

بانکی سنا در تاریخ پنجم اوت امضا کردند. 

منابع:
- fdd.org/about-fdd/
- slate.com/articles/news_and_politics/
foreigners/201508//foundation_for_the_
defense_of_democracies_inside_the_small_
pro_israel_think.html?via=gdpr-consent
- lobelog.com/behind-the-foundation-for-
defense-of-democracies-embrace-of-
authoritarianism/

بنیاد دفاع از دموكراسی 
درصدد حداكثرسازی فشار 

علیه دولت و مردم ايران 
است و يکی از مهم ترين 

حربه ها، فشار تشديد 
تحريم هاست. اين بنیاد 

عالوه بر اين كه درصدد است 
جنگ اقتصادی در ايران 

راه بیندازد، علیه كشورهای 
اروپايی، كره شمالی، سوريه، 

تركیه و چین و چند كشور 
ديگر نیز قصد پیاده سازی 

همین هدف را دارد
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تنها دو حزب مقابل هم می ايستند؛ جمهوری خواهان 
و دموكرات ها. آخرين بار اين دو حزب در سال 2016 

مقابل هم قرار گرفتند؛ هیالری كلینتون نامزد حزب 
دموكرات و دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه 
بود. حاصل اين رويايی هم به قدرت رسیدن ترامپ 

بود. حاال دوباره انتخابات رياست جمهوری آمريکا در 
راه است؛ سال 2020 سالی مهم برای آمريکايی ها به 
شمار می آيد. آن ها قرار است دوباره كسی را انتخاب 

كنند كه اجازه ورود به كاخ سفید را پیدا می كند. اما آيا 
باز هم ترامپ را انتخاب خواهند كرد؟ اين ها تا حدود 

زيادی به برنامه ها و سیاست های نامزدهايی مربوط 
می شود كه در اين انتخابات شركت كرده اند. اما 

اين بار نامزدهای انتخابات رياست جمهوری برای رأی 
آوردن چه وعده هايی داده اند؟

برگ برنده ای به نام طبقه کارگر
به  تا  می کنند  شرکت  ریاست جمهوری  انتخابات  در  همه 
است  وعده هایی  آن ها  همه  برنده  برگ  و  برسند  پیروزی 
اهمیت  طبقه  یک  مردم،  بین  در  اما  می دهند.  مردم  به  که 
ویژه ای دارد؛ طبقه کارگر. بررسی های »وخارزم« از گزارش 
ووکس نشان می دهد این بار ظاهرا نمایندگان وعده هرچیزی 
نامزدها، در  از  یکی  داده اند. جولیان کاسترو،  کارگران  به  را 
می شود.  هم صدا  مک دونالد  کارگران  با  شمالی  کارولینای 
اوبر  رانندگان  با  انتخابات،  این  نامزد  دیگر  باتیگیگ،  پیت 
سرشناس  چهره  دو  و  می کند  همراهی  سانفرانسیسکو  در 
دموکرات، یعنی الیزابت وارن و برنی سندرز، هم خود را به 
صورت کلی نماینده طبقه کارگر می دانند. اکثر دموکرات ها 
برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر وعده ای 
به طبقه کارگر داده اند. در واقع هر آن چه طبقه کارگر نیاز 

دارد، در وعده های انتخاباتی این نامزدها وجود دارد. اهمیت 
با  عمده  تفاوت  یک   2020 انتخابات  در  کارگران  به  دادن 
سایر دفعات دارد؛ کارگران زن. برای نخستین بار، نامزدها به 
فکر کارگران زن افتاده اند؛ امری که در گذشته زیاد مشاهده 
نمی شد. اکنون نامزدها توجه ویژه ای به زنان باردار و مادران 
و  بزرگ  اصالحات  وعده  نامزدها  همه  البته  دارند.  شیرده 
اساسی به کارگرها نمی دهند، برخی از آن ها این وعده ها را 
که  هستند  عالقه مند  و  می کنند  ارائه  جدی تری  صورت  به 
مهم ترین  شود.  ایجاد  کارگرها  وضعیت  در  اساسی  تغییرات 
جمهوری خواهان  به  نسبت  دموکرات ها  که  است  این  نکته 
می رسد  نظر  به  و  داده اند  وعده  کارگرها  زمینه  در  بیشتر 
تالش دارند طبقه کارگر را به سوی خود جذب کنند. جامعه 
این  آرای  جذب  دنبال  به  و  است  کارگر  طبقه  آن ها  هدف 

طبقه هستند. 

نه به تغییرات اقلیمی!
ترامپ یکی از آن افرادی است که توجهی به گرمایش جهانی 
و تغییرات اقلیمی ندارد. او حتی بارها گرمایش جهانی را یک 
نامیده. چند سال پیش کشورها دور هم جمع  بزرگ  دروغ 
شدند و در توافق پاریس همگی قول دادند برای جلوگیری 
یکی  هم  آمریکا  داشته  باشند.  اقداماتی  اقلیمی  تغییرات  از 
و  آمریکا  سهم  می دهد  نشان  بررسی ها  بود.  کشورها  آن  از 
واقع  در  کشورهاست.  سایر  از  بیش  کربن  تولید  در  چین 
اما  بیشتر است.  دنیا  نقاط  از همه  این کشورها  تولید کربن 
این  از  می خواهد  کرد  اعالم  رسید،  قدرت  به  وقتی  ترامپ 
توافق بیرون بیاید. درنهایت در یک برنامه خبری اعالم کرد 
برای  نفعی  چراکه  آمد،  خواهد  بیرون  توافق  این  از  آمریکا 
شهروندانش در این توافق نمی بیند. اما در شرایطی  که ترامپ 
به  بی تفاوت  را  نامزد حزب جمهوری خواه خودش  عنوان  به 

مرور وخارزم بر ديدگاه نامزدهای رياست جمهوری آمريكا در مهم ترين مسائل

دوئل آمریکایی در راه است

  دیپلماسی
صديقه ثنايی

رأی دهندگان برای رأی دادن 
نکات مهم بسیاری را در نظر 
می گیرند. اين ها تنها بخشی 

از مهم ترين مسائل است: 
مشکالت مربوط به كارگران، 

پديده مهاجرت، كنترل 
اسلحه، نظام سالمت همگانی 

و تغییرات اقلیمی مسائلی 
هستند كه نه فقط برای 

آمريکايی ها، بلکه برای ساير 
مردم دنیا هم می تواند اهمیت 

داشته باشد. به همین خاطر 
است كه ديدگاه نامزدها 

نسبت به اين مسائل اهمیت 
ويژه ای دارد

گزارشگر
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را  مسئله  این  دموکرات ها  می دهد،  نشان  اقلیمی  تغییرات 
در صدر برنامه های خود قرار داده اند و به صورت ویژه به آن 
اشاره دارند. آن ها برخالف ترامپ، وعده های بزرگی در زمینه 
تغییرات  بحران  مسئله  به  آن ها  داده اند.  اقلیمی  تغییرات 
خود  برنامه های  در  می کنند  تالش  و  دارند  باور  آب وهوایی 
به آن رسیدگی کنند. حتی جو بایدن، یکی از میانه روترین 
نامزدهای دموکرات، هم اعالم کرده ساالنه بخش زیادی از 
خواهد  اختصاص  اقلیمی  تغییرات  مسئله  به  را  سرمایه ها 
داد. در واقع یکی از مسائلی که محل اختالف نامزدهای دو 
حزب محسوب می شود، همین مسئله تغییرات اقلیمی است. 
دموکرات ها آن را در اولویت های خود قرار داده اند، درحالی که 
برای جمهوری خواهان مسائل زیست محیطی هیچ گاه محلی 
از اعراب نداشته  است. البته ناگفته نماند که تعداد نامزدهای 
دموکرات از نامزدهای جمهوری خواه بیشتر است. شاید اگر 
جمهوری خواهان هم به جای سه نفر، چندین نامزد معرفی 
دفاع  زیست محیطی  مسائل  از  باالخره  نفر  یک  بوند،  کرده  
می کرد، اما به نظر می رسد به صورت کلی جمهوری خواهان 

عالقه ای به محیط زیست ندارند. 

بسته های سخاوتمندانه برای سالمت
توجه  آن  به  نمایندگان  که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
سالمت  نظام  است.  همگانی  سالمت  نظام  بحث  دارند، 
شد.  متولد   1948 ژوییه  پنجم  در  بار  نخستین  همگانی 
چشم پزشک ها،  داروسازها،  پرستارها،  پزشک ها،  روز  آن  در 
دندان پزشک ها و بیمارستانی ها همه دور هم جمع شدند. از 
آن به بعد این سیستم در سرتاسر جهان مطرح شد. در این 
نظام قرار بود هزینه های پزشکی و دارویی افراد به گونه ای 
باشد که همه مردم بتوانند از آن خدمات بهره بگیرند. فقیر 
و  بهداشت  خدمات  از  باید  همه  جوان،  و  پیر  ثروتمند،  و 
پایش  و  شد  شروع  اروپا  از  نظام  این  شوند.  منتفع  درمان 
سال ها  این  در  و  رسید  جهان  پیشرفته  کشورهای  سایر  به 
برنی  امروز که سناتور  به  تا  بسیاری همراه شد  تغییرات  با 
سندرز، نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
سایر  از  متفاوت  و  سخاوتمندانه  بسته  یک  قالب  در  را  آن 
از  زمینه  این  در  سندرز  واقع  در  کرده  است.  ارائه  کشورها 
همه پیش تر است. او طرحی سخاوتمندانه و جنجالی برای 
بهداشت و درمان معرفی کرده که کمتر نماینده ای می تواند 
مانند آن را معرفی کند. او نظامی را معرفی کرده که به آن 
نظام بهداشت و درمان واحد می گویند. البته برخی افراد به 
می گویند  هم  تحلیل گران  برخی  دارند.  انتقاداتی  نظام  این 
طرح های سندرز ممکن است معکوس عمل کند. پرسش های 
بزرگی در زمینه بهداشت و درمان وجود دارد که متاسفانه 
سندرز در طرح بزرگ خود جوابی برای آن ها ندارد و یکی 
از مهم ترین پرسش ها این است که چطور می خواهد بودجه 
او هیچ جا  واقع  فراهم کند. در  را  این طرح  برای  نیاز  مورد 
به درستی و با صورت دقیق اشاره نکرده که شیوه تامین مالی 
این طرح بزرگ برای سالمت همگانی به چه صورت خواهد 
بود. درحالی که سندرز با این طرح تالش دارد طبقه بزرگی 
به دنبال مسائل  نامزدها  به سوی خود جذب کند، سایر  را 

دیگری هستند. 

مهاجمان به جای مهاجران
آن  بر  توسعه یافته  کشورهای  در  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
تاکید می شود، مسئله مهاجرت است. برخی نامزدها به دنبال 
باز  مهاجران  روی  به  را  خود  کشور  آغوش  که  هستند  این 

کنند، اما ترامپ در این زمینه شمشیر را از رو بسته  است. 
بررسی های »وخارزم« از گزارش سی ان بی سی نشان می دهد 
در مجلس آمریکا چهار نماینده زن پیش رو وجود دارند که 
دموکرات  حزب  به  متعلق  آن ها  ندارند.  آمریکایی  اصالت 
هستند. این مسئله به سادگی نشان می دهد که دموکرات ها 
برخی  بلکه  هستند،  مهاجرت  از  استقبال  دنبال  به  نه تنها 
رئیس جمهوری  مهاجر هستند. حتی  هم  آن ها خودشان  از 
پیشین آمریکا از حزب دموکرات ها، باراک اوباما بود که اصالت 
به  نداشت و اجدادش در کنیا متولد شده  بودند.  آمریکایی 
این ترتیب، دموکرات ها تالش می کنند قوانینی برای بهبود 
حال مهاجران ارائه بدهند. اما درحالی که دموکرات ها چنین 
تالشی دارند، جمهوری خواهان آن طور که باید، از این پدیده 
دیگری  استراتژی  ترامپ  بین  این  در  نمی کنند.  استقبال 
واقع  در  می کند.  طرد  را  مهاجران  کلی  صورت  به  او  دارد، 
از  مهاجران  کرد  اعالم  رسید،  ریاست جمهوری  به  وقتی  او 
را  آمریکا  به  ورود  اجازه  مسلمان نشین  کشورهای  برخی 
ندارند. او از این استراتژی خود در سال 2016 نتیجه خوبی 
گرفت. ظاهرا آن رأی دهندگان هم نمی خواهند روی خوش 
به مهاجران نشان دهند. به همین خاطر است که به ترامپ 
رأی داده اند؛ کسی که به صورت رسمی مهاجران را مهاجم 
او حتی  تهاجم می داند.  نوعی  را  پدیده مهاجرت  و  می داند 
وعده دیوار کشیدن میان آمریکا و مکزیک را داد تا مهاجران 
نتوانند از مرز این کشور به خاک آمریکا قدم بگذارند. حاال 
تازه ترین  در  دیده،  خوبی  نتیجه  استراتژی ها  این  از  که  او 
اقدام خود قوانینی را تصویب کرده که کامال ضد مهاجرت 
محسوب می شود. دولت آمریکا به ریاست ترامپ اعالم کرده 
به  نتوانند  و  بمانند  آمریکا  در  سال  یک  از  بیش  کسانی که 
صورت مالی خودکفا شوند، باید از خاک این کشور بروند. در 
واقع کسانی که بعد از گذشت یک سال هم چنان کمک های 
در  دائم  اقامت  نمی توانند  دیگر  دریافت می کنند،  را  دولتی 
انتخابات  این کشور را دریافت کنند. این قانون در نزدیکی 
ریاست جمهوری به خوبی نشان می دهد که ترامپ نمی خواهد 
روی خوش به پدیده مهاجرت نشان بدهد. او در برنامه های 
خود بارها به مهاجران تاخته و اقدام آن ها را تهاجم به خاک 
آمریکا دانسته  است. به این ترتیب، ترامپ در زمینه مهاجرت 
متفاوت ترین سیاست و طرح ها را در پیش گرفته و به نظر 
می رسد از این طریق می تواند به پیروزی برسد. حال باید دید 
این بار در این انتخابات چه اتفاقی می افتد و کار مهاجران به 

کجا خواهد رسید. 

کنترل اسلحه
یک  در  آمریکا شخصی  در  که  بود  پیش  وقت  چند  همین 
زیادی  عده  و  افتاد  مردم  جان  به  اسلحه  با  سیر  جشنواره 
را کشت. مسئله کنترل اسلحه یکی از مهم ترین مسائل در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. در واقع یکی از مسائلی 
که رأی دهندگان به آن توجه ویژه دارند، دیدگاه نامزدهای 
انتخابات به مسئله کنترل اسلحه است. برخی با آزاد بودن 
دالیل  هم  کدام  هر  مخالف اند.  هم  برخی  و  موافق  اسلحه 
خودشان را دارند. ترامپ از کسانی است که سعی دارد مقابل 
کنترل اسلحه بایستد. در واقع او با ممنوع شدن سالح موافق 
نیست. به همین خاطر است که در کشتار اخیر با اسلحه هم 
افراد  این  و  است  مهاجران  از  مشکل  بگوید  می کرد  تالش 
واقع  در  کرده اند.  سوءاستفاده  اسلحه  از  که  بوده اند  مهاجر 
اما در مقابل، دموکرات ها  او صورت مسئله را پاک می کند. 
اقتصادی  منافع  دلیل  به  صرفا  او  امثال  و  ترامپ  می گویند 

کنترل  برای  قانونی  نمی خواهند 
به  برسانند.  تصویب  به  را  اسلحه 
تالش  سیاسی  فعاالن  ترتیب،  این 
این  به  نسبت  را  افراد  می کنند 
جالب  نکته  اما  کنند.  آگاه  قضیه 
نامزدهای  از  برخی  که  است  این 
برابر  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
نمی کنند.  موضع  اعالم  مسئله  این 
در واقع آن ها هم به نوعی طرفدار 
آمریکا  در  اسلحه  که  هستند  این 
این  نمی خواهند  اما  باشد،  آزاد 
اعالم  علنی  به صورت  را  باور خود 
این  می کنند  تصور  چراکه  کنند، 
ضررشان  به  می تواند  اطالع رسانی 
چیزی  درنتیجه  شود.  تمام 
نمی گویند. اما افرادی مانند ترامپ 
قانونی  که  اعالم می کنند  به راحتی 
نخواهند  وضع  اسلحه  کنترل  برای 
کرد، چراکه اساسا اسلحه را مشکل 

اصلی نمی دانند. 
رأی دهندگان برای رأی دادن مسائل 
می گیرند.  نظر  در  را  بسیاری  مهم 
مهم ترین  از  بخشی  تنها  این ها 
به  مربوط  مسائل  است:  مسائل 
کنترل  مهاجرت،  پدیده  کارگران، 
و  همگانی  سالمت  نظام  اسلحه، 
تغییرات اقلیمی مسائلی هستند که 
نه فقط برای آمریکایی ها، بلکه برای 
سایر مردم دنیا هم می تواند اهمیت 
به همین خاطر است  باشد.  داشته 
این  به  نسبت  نامزدها  دیدگاه  که 

مسائل اهمیت ویژه ای دارد. 
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به آن طالی سیاه می گويند، جنجالی ترين كااليی كه 
در دنیا وجود دارد؛ نفت. يک روز قیمتش به آسمان 

می رود و روز ديگر به كااليی بی ارزش تبديل می شود. 
اين روزها كه جهان متالطم است، ارزش نفت هم مثل 

هر چیز ديگری متالطم است. از يک طرف سازمان 
كشورهای صادركننده نفت خام )اوپک( تالش می كند 

قیمت آن را به ثبات برساند و از طرف ديگر كشورهای 
بزرگ تولیدكننده نفت غیراوپکی مثل روسیه و آمريکا 

به دنبال راهی برای افزايش تولیدات نفتی خود و 
كسب سود بیشتر هستند. دنیای طالی سیاه مثل 

همیشه دنیايی پر از نوسان و جنجال است. اما در چند 
مدت اخیر چه بر سر نفت و قیمت آن در بازارهای 

جهانی آمده  است. مروری بر ارزش اين كاال در 
تابستان برای آن ها كه اهل كسب وكار هستند، خالی از 

لطف نیست. 

تکاپوهای اوپکی
بزرگ ترین و مهم ترین کشورهای صادرکننده نفت خام برای 
خود سازمانی تشکیل داده اند که نقشی اساسی در بازار نفت 
ایفا می کند؛ اوپک. بررسی های »وخارزم« از گزارش بلومبرگ 
نشان می دهد این سازمان در گذشته نقشی تعیین کننده در 
قیمت نفت داشت. در واقع هر بار قیمت نفت پایین می آمد، 
اوپکی ها با کاهش تولید و عرضه نفت تالش می کردند ارزش 

آن را دوباره باال ببرند. اما حاال مدتی است که شرایط تغییر 
کرده و به نظر می رسد اوپک دیگر آن بازیگر اصلی در بازار 
نفت نیست. برخی هم می گویند اوپک دیگر مرده  است. اما به 
نظر نمی رسد اوپک خودش چنین باوری داشته  باشد. آن ها 
حتی تصمیم های مهمی می گیرند که هنوز هم روی قیمت 
نفت تاثیر می گذارد، حتی اگر این تاثیر به صورت لحظه ای 
و کوتاه مدت باشد. تابستان سال 2014، تابستانی شوم برای 
نفت بود. قیمت این کاال در آن زمان ناگهان سقوط کرد. در 
آن زمان نفت باالی 100دالر در ازای هر بشکه در بازارهای 
برای نفت  جهانی معامله می شد. چنین قیمت سرسام آوری 
تغییر  ناگهان همه  چیز  اما  بود.  تا آن زمان بسیار کم سابقه 
کرد. قیمت نفت یک باره در سراشیبی قرار گرفت و ماجرا به 
یک غول بی شاخ ودم مربوط می شد؛ نفت شیل. اما نفت شیل 

چیست و چطور توانست قیمت نفت را پایین بیاورد؟

از انقالب شیل تا سقوط اوپک
نفت شیل یک نفت پرهزینه است که در آمریکا تولید می شود. 
در واقع این نفت به جای این که از دل زمین نرم بیرون بیاید، 
به  می شود.  کشیده  بیرون  دریاها  سخت  صخره های  دل  از 
اما  باالست.  بسیار  آن  تولید  هزینه  که  است  همین  خاطر 
در  باالی 100دالر  به  بازارهای جهان  در  نفت  قیمت  وقتی 
ازای هر بشکه رسید، تولید نفت شیل هم اقتصادی شد. در 
واقع نفت شیل با قیمت 60 دالر هم مقرون به صرفه است. به 

   نفت
نسیم بنايی

مروری بر باال و پايين نفت در تابستانی كه گذشت

وقتی بشکه های نفت سرریز می شوند

گزارشگر
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این ترتیب وقتی قیمت نفت باال رفت، آمریکایی ها شروع به 
تولید نفت کردند. آن ها نفت شیل را از دل صخره ها بیرون 
می کشیدند و روانه بازار می کردند و به همین دلیل ناگهان 
بازار با نفت اشباع شد. طبق یک اصل ساده اقتصادی، وقتی 
عرضه یک کاال از تقاضای آن پیشی بگیرد، قیمت آن کاهش 
پیدا می کند. این اتفاقی بود که در آن زمان در مورد نفت رخ 
داد و آن را به خاک سیاه نشاند. حاال وقت آن رسیده بود که 
اوپک به میدان بیاید. اما اوپکی ها نتوانستند به توافق برسند. 
به این ترتیب برخی از تحلیل گران ادعا می کردند که اوپک 
برای همیشه مرده  است. اما این رویه به همین شکل باقی 
نماند. باالخره اوپکی ها به همراه برخی از غیراوپکی ها که به 
آن اوپک پالس می گویند، برای مثال با روسیه به این توافق 
رسیدند که تولید نفت خود را کاهش دهند تا از این طریق 
بتوانند قیمت نفت را به تعادل برسانند. در واقع قیمت نفت 
به زیر 30دالر در ازای هر بشکه سقوط کرده  بود، درنتیجه 
اوپکی ها مجبور بودند در این زمینه به توافق برسند. البته این 
عربستان و روسیه بودند که با هم چنین توافقی کردند. حاال 
مدتی است که از توافق اوپکی ها و هم چنین روسیه می گذرد. 
آن ها تالش دارند قیمت نفت را به ثبات برسانند. بررسی ها 
همه  در  اما  بوده،  موفق  حدی  تا  توافق  این  می دهد  نشان 
زمینه ها نتوانسته اوپکی ها را به خواست خود نزدیک کند. در 
واقع شاید اوپک نمرده باشد، اما می توان ادعا کرد که قدرت 
بازار  بازار نفت کم رنگ شده  است. آن ها می خواهند  آن در 
عرضه و تقاضا را تا حدودی به تعادل برسانند. در این زمینه تا 
حدودی موفق بوده اند. آن ها در تابستان هم نشستی داشتند 
که در آن با اوپک پالس تصمیم گرفتند تولید نفت خود را 
کاهش دهند. اما قصد آن ها این است که به قیمت 80 دالر 
در ازای هر بشکه برسند و هنوز به چنین رقمی نرسیده اند. 
ضمن این که اگر به 80 دالر در ازای هر بشکه برسند، تولید 
نفت شیل باز هم اقتصادی خواهد بود. به این ترتیب شاهد 
سیکلی معیوب هستیم، هر چقدر اوپکی ها تالش کنند، باز 
هم نفت شیل به میدان می آید و همه چیز را خراب می کند. 
به نظر می رسد این چرخه برای همیشه بر بازار نفت حاکم 

خواهد شد، مگر زمانی  که نفت شیل تمام شود.

روی خط تولید
برخی کشورها نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر برای 
تولید نفت تالش می کنند. روسیه و هند دو کشوری هستند 
با  آن ها  کنند.  فعال  را  خود  انرژی  بخش  دارند  تالش  که 
روسیه  حاال  هستند.  انرژی  و  نفت  تولید  حال  در  سرعت 
به  را  خود  زغال سنگ  و  گاز  نفت،  صادرات  که  کرده  اعالم 
است  قرار  کشور  دو  این  واقع  در  داده  است.  افزایش  هند 
همکاری هایی در حوزه انرژی با یکدیگر داشته  باشند و این 
تازه نقطه آغاز ماجراست. وزیر نفت و انرژی هند هم اعالم 
به تازگی  زمینه  این  در  هند  و  روسیه  همکاری ها  که  کرده 
شروع شده  است. آن ها برنامه ای پنج ساله را در نظر گرفته اند 
است  این  هندی ها  هدف  شده  است.  آغاز  تابستان  این  که 
واقع  در  دهد.  تغییر  را  خود  عرضه کنندگان  کشور  این  که 
وابسته  خود  نیاز  مورد  انرژی  و  نفت  تامین  برای  هندی ها 
اما حاال تالش دارند در این  به کشورهای خاورمیانه بودند. 
زمینه تنوع بخشی داشته  باشند و از سایر تولیدکنندگان در 
جهان هم کاالها و انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. البته 

این جریان هم به سادگی قابل درک است. هند 80 درصد از 
انرژی مصرفی خود را از سایر کشورها تامین می کند. در واقع 
این کشور کامال در این زمینه وابسته به سایر کشورهاست. 
برای این که در این زمینه با مشکلی مواجه نشود، باید حتما 
از آن ها  اگر هر کدام  تا  تنوع بدهد  به عرضه کنندگان خود 
با مشکالتی مثل تحریم مواجه شوند، این انرژی از نقطه ای 
دیگر تامین شود. حاال این کشور به سمت روسیه مایل شده 
و سعی دارد در برنامه هایی، انرژی مورد نیاز خود را از روسیه 
قرارداد،  این  از  پیش  تا  که  نماند  ناگفته  البته  کند.  تامین 
روسیه حتی دهمین عرضه کننده نفت و انرژی هند هم نبود. 
در واقع هند تمامی نیازهای خود را از کشورهای خاورمیانه 
دارد  آشفته  حالی  خاورمیانه  روزها  این  اما  می کرد،  تامین 
منطقه  این  در  نفت  تولیدکننده  کشورهای  است  ممکن  و 
نتوانند مانند گذشته نیازهای هند را برطرف کنند. به همین 
دلیل است که هند باید به کشور دیگری روی بیاورد. البته 
هند بخشی از نیاز خود را هم از آمریکا برآورده می کند، اما به 
صورت کلی این کشورهای خاورمیانه بوده اند که همیشه در 

تامین انرژی و نفت مورد نیاز هند حرف اول را زده اند. 

از قیمت نفت چه خبر؟
جهانی  بازار  در  اخیر  مدت  چند  در  که  اتفاقاتی  همه  اما 
بررسی ها  داشته  است؟  نفت  روی  تاثیری  چه  افتاده،  نفت 
دالیل  به  نفت  قیمت  می دهد  نشان  اویل پرایس  گزارش  از 
مختلف، حدود 4.3 درصد رشد مثبت داشته  است. اما این 
به معنای بهبود وضعیت کلی نفت نیست. در واقع این کاال 
با اندکی افزایش ارزش مواجه شده  است، اما آینده اش الزاما 
باعث شده قیمت  از دالیلی که  بود. یکی  درخشان نخواهد 
چین  است.  چین  وضعیت  بهبود  کند،  پیدا  افزایش  نفت 
نیست  دلیل  این  به  اما  است.  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین 
که وضعیت اقتصادش روی بازار نفت تاثیر می گذارد. چین 
در حقیقت یکی از مهم ترین مصرف کنندگان نفت در جهان 
است. این کشور در حالی نفت مصرف می کند که نمی تواند 
نفت چندانی تولید کند. در واقع چینی ها برای تامین نفت 
مورد نیاز خود به سایر کشورها وابسته هستند. این در حالی 
بخش  جهان،  اقتصاد  بزرگ ترین  عنوان  به  آمریکا  که  است 
تولید می کند.  را در خاک خودش  نیازش  عمده نفت مورد 
اما وقتی حال چین به لحاظ اقتصادی خوب نباشد، طبیعی 
است که تقاضا برای نفت هم کاهش خواهد یافت. این کاهش 
تقاضا به معنای کاهش قیمت نفت خواهد بود. همیشه طبق 
اصل ساده اقتصاد، وقتی تقاضا برای یک کاال پایین می آید، 
قیمت آن هم کاهش پیدا می کند. اما حاال به نظر می رسد 
که مطابق با داده های موجود، وضعیت اقتصادی چین خوب 
در  کشور  این  جانب  از  نفت  برای  تقاضا  یعنی  این  است. 
جریان است و درنتیجه قیمت نفت هم افزایش خواهد یافت. 
به هرحال تا زمانی که تقاضای کافی برای نفت وجود داشته 
باشد، می توان امید داشت که قیمت آن هم افزایش پیدا کند. 
اما به محض این که عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، قیمت این 
کاال هم کاهش پیدا می کند. فعال قیمت نفت در محدوده 55 
تا 60 دالر در ازای هر بشکه است. این یعنی تولید نفت تا 
حدودی برای آمریکا مقرون به صرفه است. اما در عین حال به 
نظر می رسد استراتژی اوپکی ها اندکی موثر بوده و شرایط را 

برای این کاال بهتر کرده  است.

روسیه و هند دو كشوری 
هستند كه تالش دارند 

بخش انرژی خود را فعال 
كنند. آن ها با سرعت در 
حال تولید نفت و انرژی 

هستند. حاال روسیه اعالم 
كرده كه صادرات نفت، گاز 
و زغال سنگ خود را به هند 

افزايش داده  است. در واقع 
اين دو كشور قرار است 

همکاری هايی در حوزه انرژی 
با يکديگر داشته  باشند و اين 

تازه نقطه آغاز ماجراست
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تابستان امسال بود كه سازوكار عرضه برق نیروگاه ها 
در بورس انرژی اعالم شد. خبری كه از سوی رضا 
اردكانیان، وزير نیرو، رسانه ای شد و او در اين باره 
توضیحاتی داد و آينده خوبی را برای صنعت برق 

پیش بینی كرد. برای بررسی چند و چون اين موضوع، 
ابتدا به معرفی صنعت برق می پردازيم و بعد در 

گفت وگو با كارشناسان، وضعیت عرضه برق نیروگاه ها 
در بورس انرژی را مورد بررسی قرار می دهیم.

برق، کاالیی استراتژیک
برق یک کاالی استراتژیک و صنعتی محسوب می شود و اکثر 
و  دارند  زیادی  تالش  کاال  این  تولید  در  پیشرفته  کشورهای 
مثال، یکی  به عنوان  تاسیس می کنند.  را  زیادی  نیروگاه های 
کارشناسان  برخی  و  است  برق  ژاپن  پیشرفت کشور  موارد  از 
معتقدند اگر دو ساعت در کل کشور ژاپن برق نباشد، برخی 
کشورها از نظر فناوری به این کشور خواهند رسید. در همین 
باید  ایران  اما در مورد  یک جمله اهمیت برق مشخص است. 
گفت که در ابتدای جاده توسعه فناوری قرار دارد، اما اقداماتی 
در  خوبی  آینده  می دهد  نشان  انجام شده،  زمینه  این  در  که 

انتظار اقتصاد ایران است. 
برق قابل ذخیره سازی نیست، به همین دلیل کشورهایی که 
صادرکننده برق هستند، در ردیف کشورهای موفق قرار دارند. 
به این دلیل که توانستند برق مورد نیاز خود را تامین و مازاد 
آن را به کشورهای دیگر صادر کنند که البته این کار نیازمند 
زیرساخت هایی در بخش های مختلف است. از آن جایی که برق 
امکان ذخیره شدن در طول زمان را ندارد و با کاالی فیزیکی 
از این حیث تفاوت دارد، خرید برق از این بازار نیاز به تجربه و 

دانش باالتری نسبت به سایر کاالها در این بازار دارد.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که بازار برق ایران هنوز رقابتی 
نیست و با قیمت یارانه ای به مصرف کنندگان می رسد. به همین 
دلیل تولیدکنندگان انگیزه کافی برای تاسیس نیروگاه و تولید 
آن را ندارند. ناگفته نماند که برق تولیدشده از سوی نیروگاه ها 

نیروگاه ها  اما  می شود،  خریداری  تضمینی  و  باالتر  قیمت  با 
مایل اند در یک بازار آزاد به رقابت بپردازند. 

عرضه برق در بورس مزیت دارد؟
حضور مصرف کنندگان در بازار برق بورس انرژی بدون مزیت 
عرضه کنندگان  مالیاتی  معافیت  آن  مزایای  از جمله  و  نیست 
کاالی  خرید  مزایده  و  مناقصه  برگزاری  تشریفات  ترک  برق، 
شرایط  در  انعطاف پذیری  برق،  مصرف کنندگان  سوی  از  برق 
قرارداد و مقدار برق تحویلی، افزایش شفافیت در مورد شرایط و 
قیمت های کشف شده، امکان انعقاد قراردادهای با دوره تحویل 
بورس،  از  خارج  دوجانبه  قراردادهای  به  نسبت  کوتاه مدت تر 
وجود شبکه بازاریابی متشکل و حرفه ای شرکت های کارگزاری 
و حضور 70 شرکت کارگزاری در حوزه معامالت بورس انرژی 

ایران است. 
انرژی آن طور که تصور می شود،  بورس  برق در  بازار  به  ورود 
می تواند  بورسی  کد  یک  داشتن  با  هر کسی  و  نیست  سخت 
انرژی برق را خریداری کند. مزیت اصلی این جاست که قیمت 
به دریافت  انرژی دریافت می شود، نسبت  برقی که در بورس 
برق از نیروگاه ها برای کارگاه های صنعتی ارزان تر است، که این 
موضوع منجر به کاهش هزینه های تولید است. معامالت برق 
انجام  فیزیکی  یا  موازی  سلف  صورت  دو  به  انرژی  بورس  در 
می شود. از زمانی که برق وارد بورس انرژی شده، بالغ بر 58 
ارزش  دارای  که  شده  معامله  برق  ساعت  وات  کیلو  میلیارد 
2.1 هزار میلیارد تومانی است. سهم معامالت برق میان دیگر 
کاالهای عرضه شده در این بورس بیش از 10 درصد مجموع 

معامالت را شامل می شود.

سازوکار قیمت گذاری برق در بورس
آن طور که شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
این  اما  انرژی کشف می شود،  بورس  برق در  می گوید، قیمت 
قیمت مبنایی برای معامله بین مصرف کنندگان عمده است، نه 

مردم که در واقع مصرف کنندگان خرد محسوب می شوند.

     بورس
محمدحسین علی اكبری

گزارش وخارزم از عرضه برق نيروگاه ها در بورس انرژی

حاال بورس برق می زند

ورود به بازار برق در بورس 
انرژی آن طور كه تصور 

می شود، سخت نیست و 
هر كسی با داشتن يک كد 

بورسی می تواند انرژی برق 
را خريداری كند. مزيت اصلی 

اين جاست كه قیمت برقی 
كه در بورس انرژی دريافت 
می شود، نسبت به دريافت 

برق از نیروگاه ها برای 
كارگاه های صنعتی ارزان تر 

است، كه اين موضوع منجر 
به كاهش هزينه های تولید 

می شود

گزارشگر
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راستای  در  انرژی  بورس  کارکردهای  تشریح  در  محمدی 
کم مصرف  زمان های  در  برق  از  استفاده  برای  فرهنگ سازی 
مردم  به  را  سیگنال هایی  منطقه ای  برق  شرکت های  گفت: 
قیمت  که  زمان هایی  و  مصرف  کم بار  زمان های  درخصوص 
برق ارزان است، اعالم می کنند، چراکه این شرکت ها برق را با 

قیمت های متفاوت در زمان های مختلف خریداری می کنند .
در  سوالی  به  پاسخ  در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
قرار  دولت  گفت:  برق  قیمت گذاری  در  دولت  نقش  راستای 
نرخ  بلکه  باشد،  داشته  عهده  بر  را  قیمت گذاری  تمام  نیست 
پیدا  نوسان  اساس آن قیمت  بر  تعیین کرده که  را  مشخصی 
می کند، درست مثل دامنه نوسان که هم اکنون در بورس وجود 

دارد.
محمدی خاطرنشان کرد: بر این اساس نوسان قیمت برق برای 
مصرف کنندگان عمده در محدوده ای که دولت اعالم می کند، 
آزاد است. در این میان مصوبات دولت هم به قوت خود باقی 
است. به عنوان مثال، اگر قرار باشد کشاورزان برق ارزان دریافت 

کنند، هیچ گونه خللی در آن ایجاد نمی شود.

جزئیات عرضه برق در بورس
با  که  گفت وگویی  در  انرژی،  بورس  مدیرعامل  علی حسینی، 
»وخارزم« داشت، به مزایای عرضه برق در بورس انرژی اشاره 
کرد و گفت: از ابتدای شهریور ماه جاری با تعیین نرخ ترانزیت 
معامالت برق صنعتی، امکان عرضه برق در بورس انرژی فراهم 
شد و مصرف کنندگان بزرگ صنعتی که بیشتر از پنج مگاوات 
نیاز دارند، برق مورد نیاز خود را دریافت کردند و این امکان 

برای همه متقاضیان برق صنعتی فراهم است. 
این مقام مسئول با بیان این که عرضه کنندگان برق 10 درصد 
معافیت معامالت را دریافت خواهند کرد، گفت: از مزایای عرضه 
برق در بورس انرژی این است که هم مصرف کنندگان برق را با 
نرخ کمتری دریافت می کنند و هم عرضه کنندگان)نیروگاه ها( 
هم چنین  می شوند.  شامل  را  مالیاتی  معافیت  از  درصد   10
تفاوت قیمت 10 تا 15 هزار تومانی برای مصرف کنندگان در 
معامالت بورس انرژی باعث شده این بازار جذابیت خاص خود 

را داشته باشد. 
انرژی  بورس  در  برق  عرضه  برای  این که  به  اشاره  با  حسینی 
ابتدا باید مدارک الزم در این بورس تسلیم شود تا سازوکار آن 
مورد تایید قرار بگیرد، تاکید کرد: همه نیروگاه های خصوصی 
برق  می توانند  شدند،  پذیرفته  انرژی  بورس  در  که  دولتی  و 
تولیدی خود را از طریق این بورس به متقاضیان عرضه کنند. 

مدیرعامل بورس انرژی با بیان این که بورس یکی از بهترین و 
شفاف ترین مکانیسم های قیمت گذاری محصوالت است، افزود: 
در حال حاضر تعدادی از شرکت ها موفق به اخذ کد معامالتی و 
www. خرید و فروش شده اند. در حال حاضر سایتی با آدرس

شده  گرفته  نظر  در  انرژی  بورس  معامالت  برای   irenex.ir
اطالعیه ها و مصوبات  به  امکان دسترسی  از همین طریق  که 

آن فراهم است.
وی با تاکید بر این که نیروگاه ها به عنوان فروشنده و شرکت های 
افزود:  توزیع نیروی برق به عنوان خریدار محسوب می شوند، 
برق  قیمت  شفاف سازی  انرژی  بورس  راه اندازی  اصلی  هدف 

بود. ضمنا این مسئله در راستای خصوصی سازی نیروگاه ها نیز 
صورت گرفته است.

که  نرخی  این که  به  اشاره  با  انرژی  بورس  مدیرعامل 
بپردازند،  باید  خود  مصرفی  برق  برای  خرد  مصرف کننده های 
همان قیمتی است که وزارت نیرو ساالنه تعیین می کند، گفت: 
قیمتی هم که در معامالت برق در بورس انرژی کشف می شود، 
ارتباطی به مصرف کنندگان خرد نخواهد داشت، چراکه معامالت 
به  عمده  مصرف کنندگان  و  دولت  بین  انرژی  بورس  در  برق 
انرژی  بورس  راه اندازی  انجام می شود.  کارخانه ها  مثال  عنوان 
انرژی  بورس  دارد.  مردم  و  خرد  مصرف کنندگان  بر  تاثیراتی 
سطح  در  عمده  مصرف کنندگان  به  منابع  بهینه  تخصیص  با 
کالن از نوسانات قیمتی می کاهد. هم چنین باید توجه داشت به 
دلیل نوسان قیمت ها در زمان های مختلف روز زمان بهینه برای 
مصرف برق مشخص شده و این می تواند رفتار مصرف کننده را 
هم بهینه سازد. بر این اساس با توجه این که زمان های پیک 
مصرف مشخص می شود و این موضوع به مصرف کنندگان خرد 
هم اطالع رسانی می شود، مردم می توانند رفتار مصرفی خود را 

بر اساس این زمان ها شکل بدهند.

هفت سال منتظر عرضه برق در بورس بودیم
مصطفی رجبی مشهدی، سخن گوی صنعت برق، درباره عرضه برق 
در بورس به »وخارزم« گفت: از هفت سال پیش سازوکار عرضه 
برق در بورس فراهم بود و چندی پیش دستورالعمل و مقررات 

تزانزیت انرژی در شبکه برق کشور از سوی وزیر نیرو ابالغ شد. 
وی به نرخ 15 تومانی ترانزیت هر کیلو وات ساعت برق اشاره 
کرد و افزود: دولت به دنبال این بود که در بورس انرژی اقدام 
به قیمت گذاری نکند و بر اساس قانون سازوکاری طراحی شد 
تا دولت نقشی در قیمت گذاری نداشته باشد. در همین راستا 
برای قیمت گذاری کاالی برق سازوکار جدیدی تعیین و قیمت 
ترانزیت برق از نیروگاه ها به خریداران تقریبا 15 تومان به ازای 

هر کیلووات ساعت مشخص شد. 
بورس  در  برق  اجرایی عرضه  به دستورالعمل  رجبی مشهدی 
اشاره کرد و گفت: دستورالعمل جدیدی که ابالغ شده، شامل 
تمامی مصرف کنندگان برق اعم از مشترکین قدرت قراردادی 
بیشتر و کمتر از پنج مگاوات و مشترکین صنعتی و غیرصنعتی 

است.
جدید  سازوکار  جزئیات  به  توانیر  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
انرژی  بورس  در  بزرگ  مصرف کنندگان  به  برق  عرضه  برای 
که  است  صورت  این  به  کار  انجام  شیوه  افزود:  و  کرد  اشاره 
بورس  در  را  برق خود  نیروگاه های بخش خصوصی می توانند 
عرضه و مصرف کنندگان برق نیز به عنوان خریدار برق مورد 

نیاز خود را تهیه کنند. 
وی با بیان این که دولت در تجارت برق نقش خود را کاهش 
تجارت  در  را  خود  نقش  دارد  قصد  دولت  کرد:  تصریح  داده، 
افزایش  تا فضا برای حضور بخش خصوصی  برق کاهش دهد 
فراهم کرده  را  این سازوکار  انرژی  بورس  برق در  یابد. عرضه 
ایفا کند. در  تا بخش خصوصی نقش بیشتری در عرضه برق 
سازوکار بورس کشف قیمت بر اساس مکانیسم بازار و به صورت 

شفاف تر اتفاق می افتد.

از مزايای عرضه برق در 
بورس انرژی اين است 
كه هم مصرف كنندگان 

برق را با نرخ كمتری 
دريافت می كنند و هم 

عرضه كنندگان)نیروگاه ها( 
10 درصد از معافیت مالیاتی 
را شامل می شوند. هم چنین 

تفاوت قیمت 10 تا 15 هزار 
تومانی برای مصرف كنندگان 

در معامالت بورس انرژی 
باعث شده اين بازار جذابیت 

خاص خود را داشته باشد
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راه  به  نفت  بازار  در  زلزله ای  می تواند  کوچک  تکان  یک 
بازار نفت وارد شده که  به  بیندازد و حاال یک شوک بزرگ 
کند.  آن رو  به  این رو  از  را  نفتی  شرکت های  سهام  می تواند 
چند وقت پیش بود که حمله موشکی به آرامکوی سعودی 
صورت گرفت. آرامکو در حقیقت بزرگ ترین شرکت نفت در 
عربستان سعودی است و به نوعی کارخانه تولید ثروت برای 
با حمله موشکی، حدود  اما حاال  به شمار می آید.  عربستان 
پنج میلیون و 700 هزار بشکه نفت از تولید روزانه سعودی ها 
از  نیمی  با  برابر  حقیقت  در  میزان  این  شد.  خواهد  کاسته 
تولید نفت عربستان است، چراکه این کشور حدود 10میلیون 
بشکه نفت در روز تولید می کند. این پنج میلیون و 700 هزار 
بشکه نفت سعودی، هم چنین برابر با پنج درصد از کل عرضه 
نفت جهان است. این یعنی عرضه نفت در جهان هم دچار 
مشکل شده  است. به این ترتیب، قیمت نفت ناگهان در مسیر 
صعود قرار گرفت. حمله به آرامکوی سعودی قیمت نفت را 
حدود  آمریکایی  نفت  تولیدکننده  شرکت های  از  برخی  در 
15درصد افزایش داد. حاال این شرکت های نفت با بیشترین 
البته  افزایش ارزش خود در 30 سال گذشته مواجه شدند. 
وزیر نفت عربستان سعودی خیلی زود اعالم کرد تولید نفت 
عربستان سعودی تا پایان ماه سپتامبر دوباره به حالت عادی 
خود بازمی گردد. به این ترتیب، وضعیت قیمت نفت دوباره به 
حالت پیشین خود بازخواهد گشت. همین گفته ها باعث شد 
قیمت نفت دوباره در مسیر نزولی قرار بگیرد. اما این اتفاقات 
برای سرمایه گذاری  به بخش مهمی  را  توجه سرمایه گذاران 
جلب کرده؛ سهام انرژی. یکی از پرسودترین بازارهای سهام، 
دارد؟  وضعیتی  چه  بازار  این  اکنون  اما  است.  انرژی  بورس 
و  دارند  را  سود  بیشترین  انرژی  سهام  از  کدام یک  واقع  در 
به گزارش کیپ لینگر،  دارند؟  ارزش سرمایه گذاری  درنتیجه 
بازار نوسان زیادی دارد و قیمت نفت مدام  در شرایطی که 
برای  مناسب  شرکتی  کردن  پیدا  می شود،  پایین  و  باال 

به  نگاهی  است.  دشوار  قدری  سهام  خرید  و  سرمایه گذاری 
این شرکت ها و وضعیت آن ها در بازار سهام می تواند در این 

زمینه کمک کند. 

کونوکوفیلیپس
با  حتما  دارند،  عالقه  گاز  و  نفت  دنیای  به  که  کسانی 
کونوکوفیلیپیس آشنا هستند؛ شرکت آمریکایِی چندملیتی که 
در حوزه انرژی فعالیت دارد. دفتر مرکزی آن هم در هیوستون 
تگزاس است. عمده فعالیت های این شرکت مربوط به اکتشاف 
و تولید نفت می شود. نام کونوکوفیلیپس همیشه در فهرست 
قرار داشته  است.  اول در فهرست فورچون 500  10 شرکت 
در  شرکت  این  است؟  چگونه  شرکت  این  سهام  وضعیت  اما 
می شود.  شناخته   COP یا  کاپ  عنوان  با  انرژی  سهام  بازار 
سهام این شرکت اخیرا پنج درصد افزایش ارزش داشته و به 
نظر می رسد یکی از بهترین شرکت ها برای سرمایه گذاری در 
که  بوده  گونه ای  به  شرکت  این  عملکرد  است.  انرژی  بورس 
نشان می دهد برای سرمایه گذاری مطلوب است. دارایی های این 
شرکت نیز افزایش ارزش را نشان می دهد، درنتیجه وضعیت 
این شرکت برای آینده هم به نظر خوب می آید. این شرکت 
افزایش است. تحلیل گران  اعالم کرده که تولیداتش در حال 
بر این باورند که کونوکوفیلیپس نسبت به سایر شرکت ها از 
مزیت های رقابتی بسیار خوبی برخوردار است. این شرکت از 
آینده  موارد  این  همه  می برد.  سود  هم  سرمایه  آزاد  گردش 
اگر قیمت نفت به 40  این شرکت را تضمین می کند. حتی 
دالر در ازای هر بشکه برسد، باز هم برای این شرکت سودآور 
است. همین امر به سادگی نشان می دهد که سهام این شرکت 
ارزش سرمایه گذاری دارد. گلدمن ساکس هم سهام این شرکت 
و هم چنین سهام شرکت شورون را جزو سهام پرسود برآورد 
کرده  است. دست کم تا پایان امسال وضعیت سهام این شرکت 

مطلوب برآورد شده  است. 

   بورس

وضعيت سهام شركت های انرژی در بورس انرژی چگونه است؟ 

ستاره های بورس انرژی جهان
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پارسلی انرژی
انرژی  و  نفت  شرکت های  از  خیلی  برای  شیل  انقالب 
پارسلی  شرکت ها  آن  از  یکی  شد.  تمام  خوب  آمریکایی 
انرژی است. این شرکت آمریکایی در سال 2008 تاسیس 
شده و به صورت متمرکز روی تولید نفت کار می کند. این 
می کند.  برداشت  را  آمریکا  در  پرمین  خلیج  نفت  شرکت 
است  شرکت هایی  از  یکی  پارسلی  گفت  می توان  واقع  در 
یکی  در  واقع  در  این شرکت  دارد.  را  موقعیت  بهترین  که 
خاطر  همین  به  و  شده  بنا  نفتی  خلیج های  غنی ترین  از 
نفت زیادی برای تولید دارد و این یعنی آینده خوبی برای 
تولید  می دهد  نشان  هم چنین  بررسی ها  دارد.  نفت  تولید 
یافته  است.  توجهی  قابل  افزایش  اخیرا  شرکت  این  نفت 
تولید  شرکت،  این  وضعیت  از  گزارش  آخرین  اساس  بر 
نفت آن در آخرین دوره سه  ماهه، 10درصد افزایش یافته 
 است. وضعیت چاه های نفتی که این شرکت روی آن ها کار 
این  و  کرده  پیدا  بهبود   2018 به سال  نسبت  نیز  می کند 
یعنی تولید نفت این شرکت در سال 2019 بهتر و بیشتر 
خواهد بود. همه این مسائل روی ارزش سهام این شرکت 
یکی  شرکت  این  سهام  می گذارد.  تاثیر  انرژی  بورس  در 
می آید.  شمار  به  انرژی  سهام  بازار  در  کم خطرترین ها  از 
 51 حدود  به  نفت  قیمت  اگر  حتی  می گویند  تحلیل گران 
دالر در ازای هر بشکه نیز برسد، باز هم سهام این شرکت 
ارزش خرید دارد. به هرحال فعال این شرکت وضعیت خوبی 

دارد. 

ماراتن پترولیوم
افزایش قیمت نفت بیشترین تاثیر را روی شرکت های نفت 
مارتن  شرکت ها،  این  از  دیگر  یکی  می گذارد.  آمریکایی 
پترولیوم است. این شرکت تمرکز اصلی خود را روی بخش 
و  پاالیش  عملیات  و  داده  قرار  نفت  صنعت  پایین دستی 
ریشه های  می دهد.  انجام  را  پتروشیمی  صنایع  هم چنین 
این  سهام  بازمی گردد.   1982 سال  به  شرکت  این  تاسیس 
معروف  بورس  همان  یا  نیویورک  سهام  بازار  در  شرکت 
نیویورک معامله می شود و در حال حاضر یکی از پرسودترین 
از  یکی  نیز  امسال  می آید.  شمار  به  انرژی  بورس  در  سهام 
بهترین سال ها برای شرکت ماراتن پترولیوم بوده و به نظر 
می رسد آینده خوبی در انتظار این شرکت است. ناگفته نماند 
که این شرکت تنوع زیادی به فعالیت های خود بخشیده و 
این  کرده  است.  فعالیت  کسب وکاری  مختلف  مدل های  در 
و  دارد  فعالیت  هم  پتروشیمی  محصوالت  حوزه  در  شرکت 
بنزین و گازوییل هم تولید و روانه بازار می کند. همه این ها 
روی ارزش سهام آن تاثیر مثبت داشته و باعث شده وضعیت 
تحلیل گران  از  بسیاری  داشته  باشد.  سهام  بازار  در  خوبی 
می گویند این شرکت به زودی مسیر جدیدی را آغاز می کند 
و می تواند به ارزش های بیشتری دست پیدا کند. تنوع بخشی 
شرکت  این  پیشرفت  دالیل  از  یکی  تولیدی  محصوالت  به 

است. 

دیاموندبک انرژی 
اکثر شرکت هایی که در بورس انرژی فعال هستند و ارزش 
سهام آن ها باالست، تنها در یک حوزه فعالیت نمی کنند، بلکه 
دیاموندبک  ببخشند.  تنوع  خود  تولیدات  به  می کنند  سعی 
که  است  انرژی  حوزه  در  فعال  شرکت های  از  یکی  انرژی 
توانسته از طریق تنوع بخشی به محصوالت خود در بازار سهام 
انرژی حرفی برای گفتن داشته  باشد. این شرکت در تگزاس 
فعالیت می کند و ذخایر نفتی عظیمی در اختیار دارد. به این 
زیادی دارد که  نفت  آینده اش  برای  این شرکت هم  ترتیب 
می تواند تولید کند و به کمک آن به ثروت زیادی دست پیدا 
کند. محصوالت تولیدی این شرکت فقط نفت نیست، بلکه 
گاز و حتی ال ان جی یا گاز طبیعی مایع نیز است. البته این 
شرکت تاریخ چندان قدیمی ای ندارد. دیاموندبک انرژی در 
سال 2007 تاسیس شده و در این مدت توانسته نفت زیادی 
تولید و روانه بازار کند و به همین دلیل وارد بازار سهام انرژی 
و  اکتشاف  روی  تخصصی  به صورت  این شرکت  بشود.  هم 
تولید نفت و گاز فعالیت دارد و در مناطقی کار می کند که 
بیشترین میزان ذخایر نفت را دارند. به همین دلیل است که 
این شرکت در بازار سهام انرژی هم توانسته جایی برای خود 

باز کند و سهام در این بازار معامله می کند. 

از نفت و گاز تا انرژی خورشیدی
شرکت های مختلف در نقاط مختلف دنیا می توانند با تولید 
باز کنند؛  انرژی  بازار سهام  برای خود در  نفت و گاز جایی 
این  اما  چینی.  شرکت های  تا  گرفته  برزیلی  شرکت های  از 
فقط شرکت های تولیدکننده نفت و گاز نیستند که در بازار 
سهام انرژی حرفی برای گفتن دارند. برخی از شرکت ها در 
حوزه انرژی های خورشیدی فعالیت دارند. این شرکت ها هم 
توانسته اند جایی برای خود در بازار سهام انرژی باز کنند و 
حاال جزو باارزش ترین سهام در بازار سهام انرژی هستند. در 
واقع بورس انرژی فقط مختص انرژی هایی مثل نفت و گاز 
نیست، بلکه انرژی هایی مثل انرژی خورشیدی را هم در بر 
می گیرد. در واقع این روزها که مسئله محیط زیست، گرمایش 
جهانی و  آلودگی هوا بیش از هر زمانی مطرح است، انرژی 
خورشید و انرژی های پاک اهمیت بسیار بیشتری نسبت به 
شرکت های  سهام  که  است  خاطر  همین  به  دارند.  گذشته 
در  هم  خورشیدی  انرژی  مثل  پاک  انرژی  تولید  در  فعال 
بورس انرژی، ارزش زیادی دارند. برای مثال، شرکت فرست 
انرژی  حوزه  در  فعال  شرکت های  مهم ترین  از  یکی  سوالر 
خورشیدی در جهان است. ارزش این شرکت در بازار بیش 
از پنج میلیارد و 10میلیون دالر است. فرست سوالر یکی از 
ترتیب،  این  به  است.  انرژی  بورس  در  شرکت ها  فعال ترین 
نفت  مثل  انرژی هایی  حوزه  در  فعال  شرکت های  فقط  این 
سایر شرکت ها  دارند.  گفتن  برای  که حرفی  نیستند  گاز  و 
نیز در  پاک  انرژی های  فعال در حوزه  از جمله شرکت های 
ارزش  آن ها  سهام  اتفاقا  و  دارند  فعال  حضور  انرژی  بورس 

زیادی در بازار سهام دارد. 

اكثر شركت هايی كه در 
بورس انرژی فعال هستند و 
ارزش سهام آن ها باالست، 

تنها در يک حوزه فعالیت 
نمی كنند، بلکه سعی می كنند 

به تولیدات خود تنوع 
ببخشند. دياموندبک انرژی 

يکی از شركت های فعال 
در حوزه انرژی است كه 

توانسته از طريق تنوع بخشی 
به محصوالت خود در بازار 
سهام انرژی حرفی برای 

گفتن داشته  باشد
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بازار ارز يکی از بازارهای تاثیرگذار در اقتصاد ايران 
است كه با كمترين نوسان، بیشترين تاثیر را بر قیمت 
كاالها و وضعیت اقتصادی كشور دارد. زمانی كه بازار 
ارز با افزايش قیمت همراه می شود، به معنای كاهش 
ارزش پول ملی است كه در اين شرايط، كاال ارزش 

بیشتری نسبت به پول پیدا می كند و قیمت كاالها 
يک باره افزايش می يابد. از سوی ديگر، با افزايش 

نرخ ارز هزينه واردات و تهیه مواد اولیه با رشد همراه 
می شود كه در قیمت نهايی كاال تاثیر می گذارد. 
بازار ارز اكنون روزهای آرامی را طی می كند كه 
كارشناسان معتقدند بانک مركزی در اين زمینه 

نقش موثری دارد. افزايش نرخ ارز باعث شد افراد 
زيادی وارد اين بازار شوند و اكنون اين كاهش قیمت 

در بازار ارز رخ داده است. خريدارانی كه به منظور 
سرمايه گذاری وارد شده بودند، فروشنده شدند، كه به 

كاهش قیمت بیشتر اين كاال در كشور منجر شد. 

کاهش صادرات
و کاالهای  نفت  یافته که صادرات  ارز در حالی کاهش  نرخ 
دیگر کاهش چشم گیری داشته، اما بانک مرکزی توانسته در 
که  است  حالی  در  این  باشد.  داشته  کافی  احاطه  بازار  این 
آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بازگشت ارز صادرات 
یافته  افزایش  حوزه  این  نیازهای  تامین  و  ایران  اقتصاد  به 
است. بانک مرکزی با ایجاد سامانه نیما بازگشت ارز به کشور 

را تا حدی تسهیل کرد و در کاهش نرخ نهایی این کاال تاثیر 
گذاشت. هم چنین راه اندازی بازار متشکل ارزی یکی دیگر از 
ارز کمک  بازار  مواردی بود که تا حدی به کاهش تنش در 

کرد. 
چند سال است که راه اندازی بازار متشکل ارزی مطرح شده، 
برای  کرد  مصوب  اعتبار  و  پول  شورای  جاری  سال  در  اما 
شود  مشخص  جداگانه ای  مدیره  هیئت  بازار  این  راه اندازی 
سال  از  شد.  جدی تر  آن  اجرای  و  کند  آغاز  را  خود  کار  تا 
به  و  کرد  تجربه  را  زیادی  نوسان  ارز  بازار  تاکنون  گذشته 
دوره  در  اما  بود،  حبابی  و  غیرواقعی  که  رسید  قیمت هایی 
ریاست ولی اهلل سیف بخشی از منابع ارزی به منظور برقراری 
تعادل در بازار هدر رفت و به دلیل تشنه بودن بازار هر چه 
ارز از سوی بانک مرکزی تزریق می شد، تقاضا آن را می بلعید. 
به منظور سامان دهی بازار ارز بازار متشکل ارزی پیشنهاد شد 
و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعالم کرد: در 
خیابان و کوچه و پس کوچه ها نمی توان این بازار را شکل داد 

و نباید بازار غیرمتشکل داشته باشیم. 
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد بازاری که تشکیل خواهد 
شد، فرصتی می شود برای کسانی که اسکناس ارز و سپس 
به  و  کنند  عرضه  بازار  به  صرافی ها  طریق  از  را  خود  حواله 

پلتفرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل شود.
این بازار، بازاری است که با اهداف از پیش تعیین شده دولت ها 
از جمله کوتاه کردن دست دالالن بازار ارز و هم چنین شفافیت 
معامالت راه اندازی می شود. مدل کلی بازار به نحوی طراحی 

   اقتصاد ایران
محمدحسین علی اكبری

گزارش وخارزم از داليل ثبات نسبی بازار ارز

عرض اندام ارز

گزارشگر
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سایر  و  راه اندازی  ارز  نقدی  معامالت  اول،  فاز  در  که  شده 
می یابد.  گسترش  بعد  مراحل  در  ارزی  معامالت  روش های 
یکی از مهم ترین اهداف راه  اندازی بازار متشکل ارزی تبدیل 
شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخ  گذاری است، به 
ارز در کشور  بانک مرکزی  مرجع تعیین نرخ  گونه ای که  

شود. 

بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز موفق بود
مدیریت  از  ارز،  کارشناس  بیگلری،  جهان  محمدرضا  دکتر 
بانک مرکزی در بازار ارز سخن گفت و به »وخارزم« توضیح 
و  بوده  موفق  ارز  بازار  در حوزه  مرکزی  بانک  مدیریت  داد: 
اصل موفقیت این نهاد پولی و مالی این جاست که ارزی در 

بازار به منظور تعادل تزریق نشده است. 
وی با بیان این که ورود بانک مرکزی به حوزه صرافی ها نقش 
بانک مرکزی  ارز داشته است، گفت:  اساسی در تعادل نرخ 
با نظارت بر فعالیت صرافی ها توانست نرخ ارز را به واقعیت 

نزدیک کند. 
آیا  این که  بر  مبنی  ما  خبرنگار  پرسش  به  کارشناس  این 
دیگر  بازارهای  یا  سرمایه  بازار  رونق  به  ارز،  فعلی  وضعیت 
در  بلکه  ایران،  اقتصاد  در  نه تنها  داد:  پاسخ  می شود،  منجر 
مهم  بازار  یک  در  ثبات  که  زمانی  جهان،  اقتصادهای  همه 

مانند ارز وجود داشته باشد، باعث پیشرفت خواهد شد. 
به گفته وی، نوسان در هر بازاری سم برای آن اقتصاد است، 
چه این نوسان افزایشی باشد و چه کاهشی. خواسته بخش 
با هر نرخی  این است که اگر قرار است دالر  خصوصی هم 
عرضه شود، نرخ آن نوسان زیادی نداشته باشد و در یک پایه 

قیمتی قرار بگیرد. 
بیگلری در مورد بازار متشکل و غیرمتشکل ارزی توضیح داد: 
اغلب کشورهای با تجارت باال از این بازار استفاده می کنند تا 
مشخص شود چه میزان ارز برای انجام کارهای خود در اختیار 
دارند و راه اندازی این بازار دور از شرایط فعلی اقتصاد ایران 
نیست. زمانی که نرخ ارز افزایش یافت، برخی صرافی هایی که 
مجوز فعالیت نداشتند، به گرانی ها دامن زدند و باعث افزایش 

نرخ بیشتر دالر در بازار شدند. 

دالر را یک کاال ببینیم
بازرگانی  اتاق  عضو  و  اقتصادی  کارشناس  آرگون،  عباس 
ایران، به »وخارزم« گفت: برخی کارشناسان عنوان می کنند 
توجه  باید  اما  یابد،  افزایش  ارز  نرخ  باعث شد  تحریم ها  که 
داشت که نرخ دالر از سال 91 تا 97 ثابت بود و زمانی که 
نرخ یک کاالی مهمی مانند ارز در طول چند سال به صورت 
یا جرقه است که  بهانه  ثابت می ماند، منتظر یک  دستوری 

فنر خود را آزاد کند. 
به میزان  باید  ارز یک کاالست و ساالنه  این که  بیان  با  وی 
تورم افزایش نرخ داشته باشد، افزود: وقتی قیمت ها دستوری 
پایین نگه داشته شود، فنر آن باالخره آزاد خواهد شد، که با 
آزاد شدن فنر قیمتی حباب در آن بازار اتفاق می افتد. فعاالن 
اقتصادی از کاهش نرخ ارز خرسند هستند، اما آن چه بیشتر 
آن ها را خوشحال می کند، ثبات نرخ ارز در یک سال است 
که بتوانند برنامه ریزی دقیقی برای تولید، واردات و صادرات 

کاالهای خود داشته باشند. 

افزود:  و  کرد  اشاره  بازار  در  نرخ دالر  کاهش  به دالیل  وی 
بازگشت ارز حاصل از صادرات کمک کرده نیازهای داخلی 
کشور تامین شود، ضمن این که فاصله ای که بین ارز نیمایی 
و بازار آزاد وجود داشت، به دلیل نرخ خوراک پتروشیمی ها 
بازار  دو  در  نرخ  دو  این  کرد  امر کمک  این  که  اصالح شد 
مذکور به هم برسند. بنابراین از یک سو کاهش نرخ ارز در 
نیما  سامانه  در  ارز  نرخ  افزایش  دیگر،  از سوی  و  آزاد  بازار 
باعث شده این دو نرخ به هم نزدیک و به نوعی واردکنندگان 
مجاب شوند که تفاوتی میان نرخ نیما با ارز صاداتی وجود 
از  را  خود  نیازهای  گذشته،  از  بیش  آن ها  بنابراین  ندارد، 

طریق صادرکنندگان تامین می کنند.

کاهش نرخ ارز منطقی است
این که  بیان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
تقاضا برای ارز کاهش یافته و این امید وجود دارد که حتی به 
کانال زیر 10 هزار تومان بیاید، گفت: اکنون شرایط اقتصادی 
می شود،  مطرح  آمریکا  و  ایران  بین  که  مذاکراتی  به  ایران 
بستگی دارد. تجربه نشان داده هر بار که به مذاکرات نزدیک 
برای  البته  می دهد.  نشان  مثبتی  واکنش  بازار  می شویم، 
باید اقداماتی انجام دهیم و آن  از این بحران نیز  برون رفت 
هم پیمان پولی دو یا چند جانبه بین کشورهایی است که با 

آن ها مراودات و تجارت زیادی داریم. 
آرگون به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که آیا دالر در کانال 
11 هزار تومان باقی می ماند یا خیر، پاسخ داد: همان طور که 
یا  افزایش  تاثیر در  بیرونی می تواند  اشاره کردم، موضوعات 
کاهش نرخ ارز داشته باشد اگر تحریم ها تعلیق یا آمریکا به 
است.  ارز  نرخ  کاهش  در  کمک کننده  برگردد،  مذاکره  میز 
اگر در شرایط کنونی بماند، در کانال 10 تا 11 هزار تومانی 
رخ  دیگری  اتفاقات  باشد،  دیگر  موضوعات  اگر  ولی  است، 
خواهد داد و بازار بر اساس آن فاکتورها پیش خواهد رفت. 
به  سرمایه داران  و  مردم  وقتی  داده  نشان  قبلی  تجربه های 
آینده اقتصادی بی اعتماد شوند، همه بازارها برهم می ریزد و 
سود اصلی را دالالنی می برند که نام و نشانی از آن ها نیست. 
در شرایط کنونی، بانک مرکزی شرایطی بهتر از گذشته برای 
مدیریت شناور ارز دارد و با ابزارهایی که در اختیار گرفته، 
بازار را کنترل می کند؛ پس روند چند روز گذشته بازار ارز 

منطقی است.
اقتصادی به حوادث غیرمترقبه امسال اشاره  این کارشناس 
کرد و گفت: سیل ابتدای سال هزینه زیادی را روی دست 
دولت گذاشت که نیازمند منابع ارزی است. دولت با برداشت 
از صندوق توسعه ملی با مجوز مقام معظم رهبری توانست 
بخشی از هزینه ها و تسهیالت مربوط به این زمینه را پرداخت 
کند، اما برداشت از صندوق تبعات خاص خود را دارد که یکی 
از آن ها کاهش میزان ارزی است که در اختیار داریم. این در 
حالی است که صندوق توسعه ملی به منظور توسعه بخش 
خصوصی تاسیس شده و 30 درصد منابع حاصل از فروش 
نفت در این صندوق قرار می گیرد تا تولیدکنندگان و بخش 
خصوصی هم سهمی از نفت و تولید کشور داشته باشند. اما 
هر برداشتی که از این صندوق اتفاق می افتد، از سهم بخش 
برای  شرایط  صورت  این  در  که  می شود،  کاسته  خصوصی 

تسهیالت ارزی سخت خواهد شد. 

وقتی قیمت  ارز دستوری 
پايین نگه داشته شود، فنر 
آن باالخره آزاد خواهد شد، 
كه با آزاد شدن فنر قیمتی، 

حباب در آن بازار اتفاق 
می افتد. فعاالن اقتصادی 
از كاهش نرخ ارز خرسند 

هستند، اما آن چه بیشتر 
آن ها را خوشحال می كند، 
ثبات نرخ ارز در يک سال 

است كه بتوانند برنامه ريزی 
دقیقی برای تولید، واردات و 

صادرات كاالهای خود داشته 
باشند
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در سال های گذشته افراد برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه باید 
شخصا نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می کردند، اما طی گذر 
زمان نهاد ها و ابزارهایی شکل گرفته است که به افراد غیرحرفه ای 
برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه کمک می کند. 

در ادامه مروری بر بخشی از آن ها خواهیم داشت.

1- صندوق های سرمایه گذاری 
مهم ترین  از  یکی  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق های 
سازوکارهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که شرایط 
بازار را از نظر ریسک و بازده برای سرمایه گذاران مختلف، به ویژه 

برای سرمایه گذاران مبتدی، مساعدتر می کنند.
گفتنی است در کشورهای پیشرفته معموال افراد اوراق بهادار 
را مستقیما معامله نمی کنند و در عوض پول های خود را در 
می کنند.  سرمایه گذاری  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق های 
ایده اصلی این صندوق ها یک کاسه کردن پول های افراد مختلف 
حرفه ای  مدیران  از  گروه  یک  سوی  از  آن ها  سرمایه گذاری  و 
سرمایه گذاری که تسلط، دانش و تجربه بسیاری در این زمینه 

دارند، به نمایندگی از سرمایه گذاران است.
از مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
صندوق  مزیت  نخستین  دارایی ها:  حرفه ای  مدیریت   •
سرمایه گذاری، مدیریت حرفه ای پول شماست.سرمایه گذاران به 
این دلیل در صندوق سرمایه گذاری می کنند که معموال زمان و یا 

تخصص کافی را برای سرمایه گذاری به صورت انفرادی ندارند.
سازمان  قوانین  اساس  بر  سرمایه گذاری ها:  ریسک  کاهش   •
سبدی  تشکیل  به  ملزم  سرمایه گذاری  صندوق های  بورس، 
متنوع از دارایی های نقدی و اوراق بهادار هستند. بخشی از این 
دارایی ها شامل دارایی های با درآمد ثابت همچون سپرده های 
بانکی و اوراق مشارکت می شود که ریسک سرمایه گذاری را به 
شکل قابل توجهی کاهش می دهد. تشکیل سبدی از دارایی ها 
که اصطالحا متنوع سازی دارایی ها نام دارد، باعث کاهش ریسک 

سرمایه گذاری می شود. 
نظارت و شفافیت اطالعاتی: صندوق های سرمایه گذاری در   •
بازه های زمانی مشخصی از سوی سه نهاد سازمان بورس و اوراق 
بهادار، متولی و حسابرس بازرسی شده و تمامی فعالیت های آنان 
به  نیز  اطالع رسانی می شود. متولی صندوق  به صورت شفاف 

صورت مستمر بر عملکرد صندوق نظارت دارد.
• نقدشوندگی باال: سرمایه گذاری در صندوق این امکان را به شما 
می دهد که خیلی زود پول خود را نقد کنید. شما برای فروش 
واحدهای سرمایه گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نمی شوید. این 

کار را ضامن نقدشوندگی صندوق انجام می دهد و شما هر زمان 
که تصمیم به نقد کردن دارایی خود بگیرید، ضامن نقدشوندگی 
انواع  این صندوق ها  به عهده می گیرد.  را  این وظیفه  صندوق 

مختلفی دارند که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

1-1-  صندوق های درآمد ثابت
اوراق  انتشار  ایران شاهد  ابزارهای مالی در  به توسعه  با توجه 
مختلف  و شرکت های  بانک ها  سپرده  گواهی های  و  مشارکت 
خصوصی و دولتی هستیم. برای این که این اوراق جذابیت الزم 
را نزد سرمایه گذاران داشته باشند، عموما نرخ سودی باالتر از 
سپرده های بانکی دارند و از طرفی تضمین شده هستند و این 
اوراق  این  به  از سرمایه گذاران  بسیاری  باعث می شود  موضوع 
نیز  ثابت  درآمد  با  سرمایه گذاری  صندوق های  شوند.  جذب 

بخش قابل توجهی از سرمایه های خود را در این اوراق 
سرمایه گذاری می کنند تا از این دریچه بتوانند بازدهی 

باالتری نسبت به سپرده های بانکی ایجاد کنند. 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت حداقل بازده 

   سرمایه گذاری
امیر وفايی 

مروری بر انواع 
صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی

در كشورهای صنعتی 
معموال افراد اوراق بهادار را 
مستقیما معامله نمی كنند و 

در عوض پول های خود را در 
صندوق های سرمايه گذاری 

مشترک سرمايه گذاری 
می كنند. ايده اصلی اين 

صندوق ها يک كاسه كردن 
پول های افراد مختلف و 

سرمايه گذاری آن ها از سوی 
يک گروه از مديران حرفه ای 

سرمايه گذاری كه تسلط، 
دانش و تجربه بسیاری در 

اين زمینه دارند، به نمايندگی 
از سرمايه گذاران است

نايب رئیس هیئت مديره 
سبدگردان الگوريتم
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افرادی  و  می  کنند  سرمایه گذاران خود  نصیب  را  انتظار  مورد 
واقع  در  می کنند ،  خریداری  را  صندوق ها  این  واحدهای  که 
سرمایه گذارانی کم ریسک هستند و انتظار دارند سودی معقول با 
حداقل ریسک ممکن را به دست آورند. به همین علت مدیران 
فروش  از  حاصل  مالی  منابع  سرمایه گذاری  صندوق های  این 
واحدهای این صندوق ها را عمدتا به خرید اوراق بهادار بدون 
ریسک یا کم ریسک مثل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق 
خزانه و... اختصاص می  دهند تا بتوانند سود مورد نظر را برای 

سرمایه گذاران محقق کنند.
از  درصد   95 تا  درصد   75 بین  حداقل  صندوق ها  نوع  این 
گواهی  بانکی،  سپرده  مشارکت،  اوراق  در  را  خود  دارایی های 
سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری 
مدیر  اختیار  به  نیز  صندوق  دارایی های  باقی مانده  می کنند. 
صندوق حداقل پنج درصد و حداکثر تا سقف 25 درصد در 
سهام و سایر فرصت های موجود در بازار سرمایه گذاری می شود. 
یک صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مناسب برای افرادی 
است که ریسک پذیری پایینی دارند، چراکه بیشتر سرمایه آن در 
دارایی های با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است. نقدشوندگی 
آن ها نیز باالست. یعنی شما به راحتی می توانید واحد های صندوق 
خود را به پول نقد تبدیل کنید. هم چنین بیشتر این صندوق ها 
یک رکن به نام ضامن نقدشوندگی دارند که معموال یک نهاد 
مالی معتبر است. این ضامن باعث آسودگی خاطر بیشتری برای 
سرمایه گذاران می شود. درنهایت این که این صندوق ها معموال 
بازدهی بیشتری نسبت به بانک دارند. پس برای افراد کم ریسک 
که پول خود را در بانک نگه داری می کنند، یک گزینه جذاب 

برای سرمایه گذاری با ریسک پایین به شمار می روند.

1-2-  صندوق های سرمایه گذاری در سهام
این نوع از صندوق ها حداقل 70 درصد از دارایی های خود را در 
سهام سرمایه گذاری می کنند. 30 درصد باقی مانده نیز به اختیار 
مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی یا سایر 
اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود. این کار باعث 

می شود ریسک این نوع صندوق ها نسبت به صندوق های با درآمد 
ثابت بیشتر شود. به دلیل این که بخش زیادی از دارایی های این 
نوع صندوق در بورس سرمایه گذاری می شود، درنتیجه این نوع 
این صندوق ها  ندارند.  از صندوق ها حداقل سود تضمین شده 
بیشتر مناسب افرادی هستند که قصد سرمایه گذاری در بورس 
را دارند، اما فرصت یا اطالعات کافی برای این کار را ندارند. 
از سوی  این نوع صندوق ها سرمایه شما  با سرمایه گذاری در 
به مسائل مالی  با مدیریت حرفه ای و آشنا  یک تیم تحلیلی 
همین  به  می شود.  بورس سرمایه گذاری  در  و سرمایه گذاری، 
دلیل ریسک بیشتری نیز دارند. اما از طرف دیگر، این قابلیت 
را دارند که نسبت به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، 
بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران کنند. مثال در مواقعی 
که وضعیت بورس مناسب است، میزان بازدهی و سودآوری این 
صندوق ها نسبت به صندوق های با درآمد ثابت قابل مقایسه 
نیست. بسیاری از این صندوق ها نیز ضامن نقدشوندگی دارند. 
ویژگی دیگر این صندوق ها قابلیت سرمایه گذاری با سرمایه های 

کوچک است و نیاز به مبالغ باال برای سرمایه گذاری نیست.

1-3- صندوق سرمایه گذاری مختلط
این نوع از صندوق ها حداقل 40 درصد و حداکثر 60 درصد 
از دارایی خود را در سهام سرمایه گذاری می کنند. حداقل 40 
درصد و حداکثر 60 درصد از دارایی صندوق نیز می تواند در 
با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده های بانکی  اوراق 
سرمایه گذاری  شود. به صورت کلی می توان گفت این نوع از 
صندوق های سرمایه گذاری از منظر سطح ریسک بین دو نوع 
صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمایه گذاری در سهام قرار 
می گیرند. سرمایه گذاری در این نوع از صندوق ها به افراد با سطح 
ریسک متوسط توصیه می شود. چون بیش از نیمی از دارایی های 
آن در سهام سرمایه گذاری می شود. هم چنین برای تعدیل این 
ریسک حداقل 40 درصد از دارایی های صندوق در اوراقی که 
درآمد ثابتی دارند، سرمایه گذاری می شود. این صندوق ها نیز 
پتانسیل بازدهی بیشتر نسبت به صندوق های درآمد ثابت را 
دارند. ولی به دلیل سرمایه گذاری بخشی از دارایی ها در سهام، 
حداقل سود تضمین شده ندارند. بسیاری از این صندوق ها نیز 

ضامن نقدشوندگی دارند.

1-4-  صندوق های طال
از  نوعی   )Gold Funds( طال  سرمایه گذاری  صندوق 
که  هستند  بورس  در  معامله  قابل  کاالیی  صندوق های 
سرمایه های جمع آوری شده از مشتریان را به جای خرید سهام، 
حداقل 70 درصد در گواهی سپرده سکه طال و 
اوراق مبتنی بر سکه طال سرمایه گذاری می کنند. 
در  که  پولی  پشتوانه  با  این صندوق ها  مدیران 
بازدهی  می کوشند  می گیرد،  قرار  اختیارشان 
مناسبی را از سرمایه گذاری در بازار سکه و طال 
صندوق های  در  که  هم  افرادی  کنند.  کسب 
این  دنبال  به   می کنند،  سرمایه گذاری  مذکور 
هستند که از طریق مدیریت حرفه ای صندوق، 
به  طال  سکه  پرتالطم  بازار  از  بهتری  بازدهی 
دست آوردند و کمتر با مشکالت خرید و فروش 
فیزیکی این فلز گران بها سروکار داشته باشند. 
صندوق های طال ابزار نسبتا جدیدی هستند که این امکان را 
به سرمایه گذار می دهند بدون خرید فیزیکی سکه در این فلز 

گران بها سرمایه گذاری کند.

بر اساس قوانین سازمان 
بورس، صندوق های 

سرمايه گذاری ملزم به 
تشکیل سبدی متنوع از 

دارايی های نقدی و اوراق 
بهادار هستند. بخشی از اين 

دارايی ها شامل دارايی های 
با درآمد ثابت همچون 

سپرده های بانکی و اوراق 
مشاركت می شود كه ريسک 

سرمايه گذاری را به شکل 
قابل توجهی كاهش می دهد
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تا پیش از تاسیس صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طال و 
گواهی های سکه طال، نگه داری سکه فیزیکی در منازل از سوی 
سرمایه گذارانی که نگران ریسک کاهش ارزش پول در بانک ها 
ریسک های  همیشه  اما  باشد،  توجیه  قابل  می توانست  بودند، 
زیادی برای این سرمایه گذاری وجود داشت؛ مثال ریسک نگه داری 
از این دارایی یا ریسک جابه جایی سکه های طال می توانست به 
سرمایه گذار آسیب بزند یا باعث نگرانی وی شود، اما با شکل گیری 
صندوق های سرمایه گذاری طال اوال ریسک نگه داری و جابه جایی 
سکه از بین رفت و ثانیا این امکان به سرمایه گذار داده شد تا 
با مبالغ کوچک تر نیز در سکه طال سرمایه گذاری کند، ثالثا با 
دارا بودن این دارایی از منافع افزایش ارزش سکه فیزیکی نیز 
بهره مند شود و هر زمان نیاز به وجه نقد داشت، می تواند با ابطال 
واحدهای صندوق  مذکور که به ارزش روز سکه قیمت گذاری 
شده اند، سرمایه  نقد مورد نیاز را دریافت کند. از دیگر مزایای این 
صندوق ها امکان نقد کردن بخش های کوچکی از دارایی است، 
زیرا گاهی از اوقات شما می خواهید مبلغی کمتر از ارزش یک 
سکه را نقد کنید که این امکان در فروش سکه فیزیکی به آسانی 
فراهم نیست و هزینه های معامله را برای شما افزایش می دهد، 
که درنتیجه آن از سود شما کاسته می شود. طبیعتا دادن تضمین 
و تعهد در سودآوری در بازار سرمایه با توجه به ماهیتی که دارد، 
امکان پذیر نیست و سرمایه گذاران باید به نوع سرمایه گذاری و 
دارایی هایی که خریداری می کنند، توجه کنند. همان طور که 
گفته شد، عمده سرمایه گذاری  این صندوق ها در سکه طالست. 

2- فعالیت سبدگردانی اختصاصی
بورس  در  غیرمستقیم  سرمایه گذاری  روش های  از  دیگر  یکی 
را  فعالیت سبدگردانی  از شرکت هایی است که  کمک گرفتن 

انجام می دهند.
قدمت سبدگردانی به دهه 40 میالدی در آمریکا برمی گردد. 
در حال حاضر، فقط سهم اندکی از سرمایه گذاری ها در جهان 
به شکل مستقیم انجام می گیرد. در واقع سهم عمده متعلق به 
انواع  در  سرمایه گذاری  شامل  غیرمستقیم  سرمایه گذاری های 
سایر  در  سبدگردانی  خدمت  است.  سبدگردانی  و  صندوق ها 
از سوی شرکت های تخصصی سبدگردان و در قالب  کشورها 

حساب های مدیریت شده اختصاصی انجام می شود.

چیدمان  پیداست،  نامش  از  که  همان طور  »سبدگردانی«،   
صحیح دارایی ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر 
یک از دارایی ها و زمان خرید و فروش آن ها به دقت تعیین و 
پایش می شود. به بیان ساده، »سبدگردانی« فرایندی است که 
طی آن فرد خبره در امر سرمایه گذاری بر اساس خصوصیات، 
سطح ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی از سهام 
را مناسب او تشکیل می دهد و به صورت مستمر بر آن نظارت و 

اعمال مدیریت می کند.
در ایران فعالیت سبدگردانی به صورت قانونی از سال 1384 شروع 
شد. سبدگردان طبق تعریف ارائه شده در قانون بازار اوراق بهادار 
مصوب سال 1384 مجلس شورای اسالمی، شخصی حقوقی 
است که در قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع به 
خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار می پردازد. در ایران 
با تصویب شورای بورس سبدگردانی سهام ابتدا در بازار بورس 
اوراق بهادار در دستور کار شرکت های کارگزاری قرار گرفت، اما 
طی سالیان گذشته با ایجاد شرکت های سبدگردان این وظیفه 
بر عهده شرکت های سبدگردان است و دیگر کارگزاری ها مجوز 
فعالیت سبدگردانی را ندارند. تشکیل سبد اختصاصی از مهم ترین 
فعالیت های شرکت های سبدگردان است. در واقع شرکت های 
سبدگردان اقدام به سبدگردانی سبدهای اختصاصی مشتریان 

خود می کنند.
 شاید مهم ترین تفاوت سبدگردانی با سایر روش های غیرمستقیم 
که در باال مورد بحث قرار گرفت، در این موضوع باشد که در 
سبدگردانی اختصاصی ارزیابی دقیق تر از ریسک پذیری مشتریان 
انجام می شود و سبدهای سرمایه گذاری بر مبنای ریسک پذیری 
سرمایه گذار تشکیل می شود. هم چنین بر خالف صندوق های 
سرمایه گذاری  جزئیات  در  سرمایه گذار  که  سرمایه گذاری 
دخالتی ندارد، در سبدگردانی اختصاصی می توان سبد سهام را 
تا حدود زیادی بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری هر فرد 
به  شخصی سازی کرد. به طور مثال، شاید فردی عالقه مندی 
سرمایه گذاری در یک صنعت یا سهام خاص را نداشته باشد و 
می تواند در روز تشکیل سبد اختصاصی این موضوع را به شرکت 
سبدگردان اعالم کند و سبدگردان استراتژی سرمایه گذاری را بر 
مبنای آن تنظیم می کند، اما در صندوق های سرمایه گذاری این 
موضوع قابلیت اجرا ندارد و مدیر سرمایه گذاری صندوق در مورد 
پول حاصل از مجموع واحدها که متشکل از پول افراد مختلف 
است، تصمیم گیری می کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که 
معموال برای تشکیل سبد اختصاصی به سرمایه بیشتری نسبت 

به خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری نیاز است.
به طور خالصه، از مزایای سبدگردانی و تشکیل سبد اختصاصی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تعیین استراتژی سرمایه گذاری بر اساس درجه ریسک پذیری 

سرمایه گذار 
• شخصی سازی سبد سرمایه گذاری افراد

• خرید و فروش از سوی افراد متخصص و باتجربه با تحلیل های 
همه جانبه علمی و خبری

• شفافیت و نظارت کامل، به دلیل نظارت ارکان قانونی 
ریسک  کاهش  بنابراین  و  سرمایه ها  سبد  در  تنوع بخشی   •

سرمایه
• محرمانه بودن اطالعات مشتری نزد سبد گردان

در سبدگردانی اختصاصی 
ارزيابی دقیق تر از 

ريسک پذيری مشتريان 
انجام می شود و سبدهای 

سرمايه گذاری بر مبنای 
ريسک پذيری سرمايه گذار 
تشکیل می شود. هم چنین 

بر خالف صندوق های 
سرمايه گذاری كه 

سرمايه گذار در جزئیات 
سرمايه گذاری دخالتی ندارد، 

در سبدگردانی اختصاصی 
می توان سبد سهام را تا 

حدود زيادی بر اساس 
استراتژی های سرمايه گذاری 

هر فرد شخصی سازی كرد
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 تعريفتان از بحران در حوزه بازاريابی چيست؟
بحران به زمانی گفته می شود که اصول و قواعد نرمال به تنهایی 
راه گشا نیستند. در این شرایط اصول طبق روال و استراتژی هایی 
که تعریف کرده ایم، اتفاق نمی افتد. برای مثال، اگر استراتژی ها 
شرایط  در  باشید،  چیده  چهار  تا  یک  از  عددی  ترتیب  به  را 
کنید.  اجرا  را  چهار  عدد  یک،  عدد  از  بعد  دارد  امکان  بحران 
فعالیت  شرایطی  چنین  در  سال هاست  ایرانی  کسب وکارهای 
می کنند. بنابراین در زمان بحران استراتژی ها و متدولوژی های 
نرمال در فعالیت های مرتبط با برندسازی مانند اکثر فعالیت های 
معنا  بدان  این  نمی دهند،  صد  تا  یک  جواب  کسب وکار  حوزه 
نیست که تمامی فعالیت ها باطل است، بلکه باید زیرساخت ها 

برای اجرا وجود داشته باشند و اقتضایی عمل کرد. 
چنین شرایطی نمودهای بحران است و امکان دارد روش های 
از روش های سیستماتیک جواب دهند.  بهتر  غیرسیستماتیک 
نکته مهم دیگر این است که گاهی در زمان بحران پای بندی به 
اصول تبدیل به ضدارزش می شوند. امکان دارد در زمان بحران 
کسب وکارها برای نجات خود از هر روشی استفاده کنند، مانند 
برای خروج  افراد  و  آتش سوزی شده  ساختمانی  در  که  زمانی 
امکان دارد رعایت حال همدیگر را هم نکنند و با هل دادن از 
در خارج شوند. حال بحران روی برندسازی که موضوعی نظری 
و انتزاعی است، تاثیر بیشتری می گذارد. تعریفی که ارائه شد، 
بیشتر در مورد ایران صدق می کند. اما عدم باور به استانداردها 
و استراتژی های نرمال در تمام دنیا در حال همه گیر شدن است. 
بنابراین کانسپت ساختارشکنی یا خارج از کادر فکر کردن از این 
موضوع نشئت می گیرد که باور به اصولی در تمامی حوزه ها در 
حال فروریختن است. به خصوص با ظهور شبکه های اجتماعی 
و دیجیتال مارکتینگ و رشد یک شبه کسب وکارها ساختارها 
فروریخته و طی  کردن  مراحل و ممارست کسب وکارها برای 
رسیدن به هدف زیرسوال رفته است. و به این ترتیب اعتقاد به 
استانداردها کم شده و استانداردی نیز جانشین استانداردهای 
قبلی نشده و فقط یک اتفاق جایگزین شده است. امکان دارد 
این اتفاق شامل حال یک کسب وکار بشود یا نشود. برای مثال، 
اگر کسی گرسنه باشد، در حالت طبیعی یا خودش غذا درست 
می کند، یا از رستوران غذا سفارش می دهد. حال اگر این باورها 
باشد  مکانی  دنبال  به  خیابان  در  فرد  باید  باشد،  رفته  بین  از 
که غذای نذری می دهند. فرد امکان دارد غذای نذری به دست 

بیاورد یا نیاورد، استانداردی در این باره تعریف نشده است. 
 در اين شرايط استراتژی ها را در چه بازه زمانی بايد 

تعريف كرد؟
اگر دوره استاندارد استراتژی پنج ساله باشد، در ایران این دوره به 
شش ماه تا یک سال تنزل پیدا کرده است. در واقع کسب وکارها 
دیگر نمی توانند بنای استراتژی را سه، چهار یا پنج ساله تعریف 
باید هر سه  از استراتژی نگیرند.  کنند و در این مدت سراغی 
یا شش ماه روند کار و استراتژی را بررسی و چالش های آن را 
برطرف کنند. در روش کالسیک امکان دارد تدوین استراتژی 
بحران چنین  زمان  در  که  بکشد  کسب وکاری یک سال طول 

روشی جواب گو نیست. 
 برندسازی نيز فرايندی زمان بر است و امكان دارد 
زمينه  اين  در  عنوان مشاور  به  بكشد.  سال ها طول 

زمان را چگونه مديريت می كنيد؟ 
برای مدیریت بخش نظری، فرایند برندسازی را متناسب با سایز 
کسب وکار، شناخت بازار حوزه فعالیت، پشتوانه مالی، زمانی که 

گفت وگو با دكتر بابک كاظمی، مشاور برندسازی و كسب وكار

برندهای بدقول
رستگار نمی شوند!

     گپ
نرگس فرجی 

اين روزها بحران اقتصادی باعث شده بسیاری از كسب وكارهای ايرانی به برندسازی و استانداردسازی بینديشند. 
اين دو از مراحلی است كه كسب وكارها برای پايداری در بازار رقابتی به آن ها نیاز دارند؛ بازاری كه دير يا زود به 

رونق بازخواهد گشت و كسب وكارهای ايرانی دوباره در شرايطی قرار می گیرند كه مصرف كنندگان می توانند از میان 
آن ها دست به انتخاب بزنند. در ادامه برای بررسی موضوع برندسازی در زمان بحران با دكتر بابک كاظمی، مشاور 

برندسازی و كسب وكار، به گفت وگو نشسته ايم. 

گزارشگر
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کسب وکار برای موفقیت خود در نظر گرفته، شیوه فعالیت رقبا، 
ایده جدید یا کارکردی و... طراحی می کنیم تا فرایند کاربردی 
شود. در واقع با چینش چنین فرایندی برندسازی را از یک روند 
روندی که  بودن سوق می دهیم؛  کاربردی  به سمت  آکادمیک 

کسب وکار با طی آن در بازار حضور پیدا کند. 
ارائه یک محصول  امکان دارد کسب وکاری قصد  این میان  در 
جدید را به بازار داشته باشد؛ محصولی که شاید قبل از آن محصول 
دیگری هم راستا با آن به بازار ارائه شده و نیاز مصرف کنندگان 
را برطرف کرده است. برای ورود چنین محصول تازه ای به بازار 
ابتدا رقبای مشابه هم مورد بررسی قرار می گیرند و اگر چنین 
رقبایی وجود نداشته باشند، رقبای جایگزین را مورد بررسی قرار 
می دهیم و فضای کسب وکارها را به دقت تحلیل می کنیم. پس 
از طی این مرحله نحوه ورود محصول جدید را به بازار و این که 
قرار است چه باورهایی را تغییر و چه بخشی را هدف قرار دهد، 

پیش بینی می کنیم. 
با زمان غيربحران  بحران  برندسازی در زمان  آيا   

فرق می كند؟
تفکیک  باعث  که  فاکتوری  مهم ترین  می کند.  فرق  قطعا  بله، 
می شود، دوره  بازدهی است. کسب وکارهایی که در زمان بحران 
بازه  زمانی  را در  نتیجه کارشان  نیاز دارند  بازار می شوند،  وارد 
کوتاه تری ببینند. چون بحران به عنوان یک عامل شکست مانع 
ورود کسب وکار می شود. از طرفی، در زمان بحران، به خصوص در 
بحران های اقتصادی، مصرف کنندگان به سمت کاالهای ضروری 
که نتیجه عینی تری دارند، حرکت می کنند. بنابراین بهتر است در 
زمان بحران کمتر به سراغ  ایده های کسب وکارهای غیرضروری 
ایده هایی  چنین  به  نزدیکی  قصد  کسب وکارهایی  اگر  و  رفت 
دارند، بهتر است زمان زیادی صرف آن ها نکنند. کسب وکارها 
باید به سراغ ایده هایی بروند که امیدی برای به نتیجه رسیدن 
آن ها داشته باشند. برای مثال، اگر ایده را در زمان بحران تونلی 
در نظر بگیرید، باید به سراغ ایده ای بروید که برای رسیدن به آن 
نوری را در انتها ببینید. نمی توان در تونل تاریک سال ها به امید 
رسیدن به نور حرکت کرد. در زمان بحران کسب وکارها تمایل 
دارند زودتر بازخورد دریافت کنند. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، 

تصمیم به تغییر مسیر می گیرند. 
سواالت  به  می کنند  سعی  شرایطی  چنین  در  کسب وکارها 
و  بازار  و شرایط  ایده   بررسی  با  البته  پاسخ دهند.  کلیدی تری 
روندی که قبال اشاره شد، به هیچ وجه نمی توان به کسب وکاری 
پیشنهاد ورود یا عدم ورود به بازار را داد. برای مثال، اگر به خاطر 
داشته باشید، محصول واکمن در دهه 60 یعنی طی سال های 
جنگ وارد ایران شد، اما به سرعت جای خود را پیدا کرد. بنابراین 
درست نیست بگوییم هیچ ایده  جدیدی در زمان بحران جواب 
کمتر  بحران  زمان  در  جدید  ایده   موفقیت  احتمال  نمی دهد. 
است و باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. در چنین 
ایده و عالقه مندی  بر اساس  نباید صرفا  شرایطی کسب وکارها 

تصمیم بگیرند. 
 اكثر كسب وكارهای ايرانی مراحل برندسازی را طی 
نكرده اند. آيا طی اين مراحل در زمان بحران به رشد 

آن ها كمک می كند؟  
برندسازی یک فرایند کوتاه مدت نیست. برای مثال، اگر فردی 
چاق تصمیم به گرفتن رژیم بگیرد و به پزشک مراجعه کند، به 
احتمال زیاد پزشک رژیم غذایی سختی را به این فرد پیشنهاد 
ماندن  زنده  برای  مطمئنا  نکند،  قبول  فرد  اگر  داد.  خواهد 
حداقل سعی می کند کمتر غذاهای مضر مصرف کند. بنابراین 
اگر کسب وکاری  نگاهی کرد.  نیز می توان چنین  برندسازی  به 
را  برندسازی  ایده آل  مسیر  اقتصادی  بحران  اوج  در  بخواهد 

طی کند، مطمئنا رفتارش منطقی نیست. اما اگر بگوید چون 
برندسازی زمان بر است، پس باید در زمان بحران آن را متوقف 
کرد، این هم منطقی نیست. کسب وکارها می توانند روند ایده آل 
برندسازی را طی نکنند، اما حداقل یک رفتار استاندارد داشته 
باشند. برند یعنی یک تمایز مستمر. این که برندی در زمان بحران 
رفتار مستمر در برخورد با مشتری داشته باشد، کافی است. در 
این شرایط کسب وکارها می توانند اولویت خود را تغییر دهند، اما 
ارزش های خود را نباید دست کاری کنند. البته در برندسازی و 
بازاریابی هیچ فاکتور قطعی وجود ندارد، اما به احتمال زیاد بتوان 
ارزش ها را در شرایط بحران بدون تغییر نگه داشت. اگر برندی 
ادعای راست گویی می کند و جزو ارزش های خود چنین صفتی 
را در نظر گرفته، دلیل نمی شود چون بحران است، دروغ بگوید. 
برندها در انتخاب ارزش ها باید دقت کنند و مجبور نباشند آن ها 

را زیرپا بگذارند. 
 در حال حاضر در ايران كسب وكاری كه ويژگی های 

كامل برند را داشته باشد، وجود دارد؟  
برند  اصلی  ویژگی  درباره  است  بهتر  سوال  این  به  پاسخ  برای 
صحبت کنیم. ویژگی اصلی برند متمایز و مستمر بودن است. اگر 
چنین ویژگی ای را خط کش در نظر بگیریم، پاسخ به سوال مثبت 
چنین  دارند.  وجود  مستمر  و  متمایز  برندهای  ایران  در  است. 
برندهایی در حوزه لبنیات، نوشیدنی، اپراتور و... فعالیت می کنند. 
حال سوال مهم این است که آیا چنین برندهایی در بهترین حالت 
عمل می کنند؟ نه، هیچ کدام از برندهای ایرانی بهترین عملکرد 
را ندارند. مشکالت اقتصادی، اجتماعی و... برخی از کسب وکارها 
را از برند شدن دور می کند. البته در این میان برخی دیگر نیز به 
دلیل بی دقتی، بی حوصلگی و نداشتن بودجه کافی از مسیر برند 
شدن دور شده اند. در بازار ایران آن قدر تقاضا به نسبت عرضه 
باالست که برندهای ایرانی نیاز به استانداردسازی در خودشان 
تا زمانی که مصرف کنندگان گزینه  دیگری نداشته  نمی بینند. 
این  در  می خرند.  را  ایرانی  کسب وکارهای  محصوالت  باشند، 
حالت کسب وکارها نیز متناسب با بازار هزینه می کنند و در کنار 
قولشان به سودشان هم فکر می کنند. مصرف کنندگان باید دقت 
کنند که اگر کسب وکاری قول کیفیت نداده، نباید از آن انتظار 

کیفیت داشته باشند. 
وارد  بايد  رشد  از  مرحله ای  چه  در  كسب وكارها   

فرايند برندسازی شوند؟ 
امکان دارد قاعده سازی یک برند بین المللی و بزرگ 700 صفحه 
باشد. چنین برندی بالغ  شده و موقعیت های مختلفی را در نظر 
گرفته و در حال بررسی گزینه های جدید تر است. حال به نسبت 
بالغ شدن برند مسائل جدیدی به این اصول اضافه می شود. هر 
برندی در هر مرحله ای از رشد نیاز به اصول و قواعد برندسازی 
دارد. امکان دارد برندی در ابتدای وجود دو پاراگراف قاعده برای 
خود تعریف کند که به مرور و با رشد به هزار صفحه اصول و 

قواعد برسد. 
و  سرمايه گذاری  حوزه  در  برندسازی  مراحل  آيا   
بازار  حوزه های  مابقی  با  سرمايه گذاری  شركت های 

متفاوت است؟
برندسازی به این دلیل که ایده و پیام کسب وکار به مخاطبان 
ایده   کنید  فرض  مثال،  برای  می شود.  انجام  شود،  منتقل 
ایده  این  یا توسعه کسب وکار است.  اعتماد  کسب وکاری جلب 
باید در اسم، شعار، رفتار مدیران، لوکیشن دفتر و... کسب وکار 
آورده شود. برای مثال، داشتن کارت ویزیت زیبا به عنوان یک 
عنصر کوچک برند در موفقیت جلسات کسب وکار تاثیر کوچکی 
برای  بایدی  به  تبدیل  کوچک  ویزیت  کارت  همین  اما  دارد، 
حضور در جلسات کسب وکار شده است. در نظر داشته باشید 

در زمان بحران، به خصوص 
در بحران های اقتصادی، 
مصرف كنندگان به سمت 

كاالهای ضروری كه نتیجه 
عینی تری دارند، حركت 

می كنند. بنابراين بهتر 
است در زمان بحران 

كمتر به سراغ  ايده های 
كسب وكارهای غیرضروری 
رفت و اگر كسب وكارهايی 

قصد نزديکی به چنین 
ايده هايی دارند، بهتر است 

زمان زيادی صرف آن ها 
نکنند. كسب وكارها بايد به 

سراغ ايده هايی بروند كه 
امیدی برای به نتیجه رسیدن 

آن ها داشته باشند
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که شاید کسب وکار بدون داشتن کارت ویزیت هم به موفقیت 
برسد، اما اگر کارت ویزیت مناسب داشته باشد، موفقیت بهتری 
خواهد داشت. البته بسیاری از شرکت ها در ایران معتقدند نیاز 
به برندسازی ندارند و بر اساس روابط کارها جلو می رود و مهم 
درست  این حرف  کنند.  اعتماد  به شرکت  افراد  که  است  این 
است، اما برای اعتمادسازی افراد نیاز دارند که اسم یا لوگو و... از 
شرکت را به یاد داشته باشند. برندسازی برای شرکتی که ماهیت 
سرمایه ای دارد و مبتنی بر ظواهر  و رسانه ها نیست، مهم است. 
برای مثال، برای شکل گیری یک مهمانی بزرگ، مکان خوب، 
غذا و... بسیار مهم است، اما در این میان کسانی که در مهمانی 
پذیرایی می کنند نیز اهمیت دارند. هر چند مهم ترین موضوع 

نیستند.
رقابتی  بازار  معتقدند  كارشناسان  از  بسياری   
برندسازی  كه  كسب وكارهايی  و  گشت  خواهد  باز 
نكرده اند، از بازار حذف می شوند. نظرتان در اين باره 

چيست؟
نزدیک به سه سال پیش که شرایط برای حضور برندهای خارجی 
توانایی در  دلیل عدم  به  ایرانی  برندهای  از  بسیاری  مهیا شد، 
رقابت بازار را از دست دادند. برندهای ایرانی شانس آوردند که 
بازه  زمانی حضور برندهای خارجی در بازار کوتاه بود. این اتفاق 
رقابتی  بازار  دوباره  اگر  ایرانی شد.  برندهای  ماندن  زنده  باعث 
باز گردد، بسیاری از برندهای ایرانی از گردونه خارج می شوند. 
برندهای ایرانی تصویر یک دستی را از خود نساخته و فقط کاال 
فروخته اند. برای مثال، کمتر پیش می آید دو مخاطب برای دفاع 
از دو برند ایرانی با یکدیگر بحث کنند؛ اتفاقی که برای برندهای 
خارجی بارها رخ داده و مخاطبان بدون دریافت ریالی تبدیل به 
مبلغان برند شده اند. بسیاری از برندهای ایرانی به دلیل این که 
مخاطبی دغدغه  آن ها را ندارد، به مرور از یادها رفته و از بین 
می روند. برند باید دوست داشتنی و در دسترس و استاندارد باشد. 
بزرگ تر  بخش  است،  برند  مال صاحب  برند  از  بخش کوچکی 
بدقول  برندهای  است.  خریداران  و  مصرف کنندگان  به  متعلق 
برندهای  از  برخی  نمی مانند.  مخاطبان  ذهن  در  غیرمتعهد  و 

ایرانی به محض این که مطلع می شوند مصرف کنندگان چاره ای 
جز انتخاب آن ها ندارند، شروع به بدقولی و بدحسابی می کنند. 
برندهای بین المللی و بزرگ حتی اگر ضرر هم کنند، باز بدقولی 
نمی کنند، چون به خوبی می دانند که سال آینده سود خواهند 

کرد. 
نیز  ایرانی  برندهای  از  برخی  گذشته  سال  چهار  سه،  از  البته 
به جایی  ره  استانداردسازی  بدون  که  نتیجه رسیده اند  این  به 
مناسب  تصویرسازی  و  استانداردسازی  پی  در  و  برد  نخواهند 
هستند. چنین برندهایی اگر دوباره در معرض رقابت با برندهای 
خارجی قرار بگیرند، به راحتی از بین نمی روند. اگر کسب وکاری 
برندسازی نکند، به مرور در برابر بازارهای بزرگ از بین خواهد 
رفت. در حال حاضر هم برندهای کوچک در بازار ایران در برابر 
رقابتی  مزیت  باید  برندها  ندارند.   رقابت  توان  بزرگ  برندهای 
داشته باشند. اگر برندی مزیت رقابتی ندارد، نباید رقابت کند، 

چون شکست می خورد.  
 كدام بخش از بازار ايران بيشتر به سراغ برندسازی 

آمده اند؟
همان بخشی که در بیشتر کشورها بر برندسازی متمرکز شده اند. 
کسب وکارهای فعال در حوزه FMCG چون اثرات برندسازی 
را سریع تر لمس می کنند، بیشتر بر برندسازی متمرکز هستند. 
کسب وکارهای حوزه خدماتی و ارائه سرویس در بخش های خاص 
بازار اثرات برندسازی را کندتر مشاهده می کنند. چنین اتفاقی 
باعث شده نام شرکت های سرمایه گذاری و تحلیل بازار خارجی 
را بیشتر از شرکت های داخلی بشنوید. چون برخی از شرکت های 
سرمایه گذاری در ایران حس می کنند این حوزه از بازار نیاز به 
وارد  بخواهند  اگر  ندارند. شرکت های سرمایه گذاری  برندسازی 

بازارهای جهانی شوند، باید برندسازی کنند. 
 پيشنهادتان برای كسب وكارها چيست؟

از کاری که عرف کسب وکارهای آن حوزه است، غافل نشوند. 
می کند،  متمایز  بازار  در  را  آن ها  که  نیز  را  رقابتی  مزیت  اما 
را  بازار  رقابتی  بدون مزیت  نکنند. چون کسب وکارها  فراموش 
واگذار خواهند کرد. اگر کسب وکاری نتواند به مخاطبی بگوید 
که چرا باید کاالی مورد نظر را انتخاب کند، راهی جز از بین 

رفتن ندارد. 

نزديک به سه سال پیش كه 
شرايط برای حضور برندهای 
خارجی مهیا شد، بسیاری از 
برندهای ايرانی به دلیل عدم 
توانايی در رقابت بازار را از 
دست دادند. برندهای ايرانی 
شانس آوردند كه بازه  زمانی 
حضور برندهای خارجی در 
بازار كوتاه بود. اين اتفاق 
باعث زنده ماندن برندهای 
ايرانی شد. اگر دوباره بازار 
رقابتی باز گردد، بسیاری از 
برندهای ايرانی از گردونه 
خارج می شوند
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    فناوری
صديقه ثنايی

برگرفته از سرمقاله هفته نامه اقتصادی 
اكونومیست

روز 29 اوت وقتی توفان دوريان با تمام قوا به 
سواحل شرقی آمريکا هجوم می آورد، الون ماسک، 

رئیس شركت تسال كه خودروهای برقی تولید 
می كند، اعالم كرد برخی از مشتريان در مسیر 

توفان قرار دارند. او گفت اين مشتريان می توانند 
خودروی خود را ارتقا ببخشند تا با يک شارژ باتری 

بتواند مسافت بیشتری را طی كند و از اين طريق 
شايد بتواند از توفان جان سالم به در ببرد. در واقع 

اين خودروها به اينترنت وصل هستند و شركت 
می تواند از راه دور آن ها را كنترل كند. تولیدات 

آقای ماسک مانند هر وسیله نقلیه مدرن ديگری از 
قطعات كامپیوتری متعدد تشکیل شده كه همگی 

به اينترنت وصل می شوند. مدل های ارزان تر 
تسال اغلب باتری هايی دارند كه خیلی زود از كار 

می افتد و درنتیجه قدرت بسیار محدودی دارد. 
شركت موفق شد اين محدوديت ها را برطرف كند 
و كاری كند كه رانندگان به صورت موقتی بتوانند 
به باتری های خود برق برسانند و درنتیجه حركت 

كنند.

در دنیای مدرن چه خبر است؟ 
خودروهای کامپیوتری آقای ماسک تنها یکی از نمونه های 
مدرن چه  دنیای  در  می دهند  نشان  که  جدیدی هستند 
کامپیوترها  هم  روزها  این  می گذرد.  چه  و  است  خبر 
خاطر  همین  به  اینترنت.  به  اتصال  هم  و  شده  ارزان تر 
است که تبدیل کردن آن ها به چیزهایی که قابل استفاده 
با هم  این ها  آسان شده  است. همه  و  بسیار ساده  باشد، 

اینترنت اشیا را شکل داده که اغلب مردم امروزی با آن 
آشنا هستند. این انقالبی است که به آهستگی پیش رفته 
کرده  پیدا  سرعت  کامپیوترها،  گرفتن  قدرت  با  همراه  و 
باز شده  است. و  و حاال پایش به خودروهای سواری هم 
البته تلفن ها و تلویزیون هایی که هوشمند می شوند. حاال 
اساس  بر  می رود.  پیش  جدیدی  مسیر  در  تحوالت  این 
تا سال 2035  از پیش بینی هایی که صورت گرفته،  یکی 
به  هستند،  متصل  اینترنت  به  که  کامپیوترهایی  تعداد 
غذایی  مواد  بسته بندی  از  می رسد.  تریلیون  یک  باالی 
دست  روی  همه چیز  هوایی،  پل های  و  پوشاک  تا  گرفته 

اینترنت می چرخد. 
برد. مشتریان  زیادی  بهره های  دنیایی می توان  در چنین 
از راحتی و آرامش بهره می گیرند. تولیدات و محصوالت 
محصوالت  که  دهند  انجام  را  کارهایی  می توانند  هم 
انجام دهند. زنگ های در  نمی توانند  اینترنت  بدون  دیگر 
هوشمند آمازون یکی از همین محصوالت هستند که به 
زنگ  به موقع  و  هستند  مجهز  دوربین هایی  و  سنسورها 
به  که  داده اند  شکل  را  شبکه ای  زنگ ها  این  می خورند. 
افراد کمک می کند حریم خصوصی بیشتری داشته  باشند. 
به این ترتیب، شرکت ها هم در این زمینه محصوالتی را 
از  متفاوت  کامال  که  می کنند  معرفی  خود  مشتریان  به 
مشتری  به  را  زنگ هایی  آن ها  است.  قدیمی  محصوالت 
ارائه می دهند که می تواند همانند یک پلیس همه چیز را 

رصد کند و مانع بروز جرم و جنایت شود. 

تکنولوژی در خدمت ارتقای بهره وری کسب وکار
شده  باعث  تکنولوژی  زمینه  در  اخیر  پیشرفت های 
ببرند.  باال  را  خود  بهره وری  بتوانند  هم  کسب وکارها 
تحلیل  و  تجزیه  قابل  که  دارند  اطالعاتی  و  داده ها  آن ها 

چطور دنيا با شيوع قطعات كامپيوتری به همه جا، همه چيز تغيير می كند

همه جا با تراشه های کامپیوتری

مترجم
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نورپردازی های هوشمند در ساختمان ها یکی دیگر  است. 
هم  انرژی  کردن  دخیره  به  می تواند  که  است  مواردی  از 
هر  می توانند  کامپیوتری شده  ماشین آالت  کند.  کمک 
چیزی را پیش بینی و مطابق با آن عمل کنند. آن ها حتی 
برای  می توانند  درنتیجه  و  می شوند  هم  خرابی ها  متوجه 
ابزار  این  پایداری  این طریق  از  تعمیرات هشدار بدهند و 
ابزار  به  گونه ای  به  را  گاوها  مثال  برای  می رود.  باال  هم 
و  شوند  تغذیه  به موقع  کامال  که  می کنند  وصل  اینترنتی 
اساس  بر  بتوانند  و  داشته  باشند  مشخصی  غذایی  عادات 
تولید  بیشتری  ترتیب، آن ها شیر  این  به  بدهند.  آن شیر 
دارند،  نیاز  هم  کمتری  داروهای  به  مقابل  در  و  می کنند 
و  هستند  اینترنتی  و  هوشمند  مراقبت های  تحت  چراکه 
صورت  به  دستاوردی  چنین  شاید  می شوند.  بیمار  کمتر 
بیاید،  نظر  به  ناچیز  و  بررسی شود، خیلی کم  اگر  فردی 
در  گسترده  به صورت  و  مقیاسی کالن  در  را  آن  اگر  اما 
نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که می تواند اقتصاد کالن 
را تغییر دهد. این موارد در واقع پتانسیل این را دارند که 

رشد اقتصادی را باال ببرند. 
می تواند  کاری  زمینه  در  درازمدت،  در  اشیا  اینترنت  اما 
پیشرفت  البته  دهد.  نشان  را  و خودش  باشد  موثر  بسیار 
اینترنت هم در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد. این 
قضیه به مدل های کسب وکار هم مربوط می شود. هر مدلی 
می شود  غالب  آن  به  نسبت  هم  اینترنت  شود،  غالب  که 
را  انحصار  می تواند  جریان  این  داشت.  خواهد  فوایدی  و 
هم به دنبال داشته  باشد. همین امر باعث شده منتقدان 
این  به  آن ها  داشته  باشند.  نقدهایی  آن  به  نسبت  هم 
جریان تداوم سرمایه داری می گویند. شرکت ها بیش از هر 
زمانی به شرکت های فناوری تبدیل می شوند. اینترنت به 
شاهد  شرایط  این  در  می شود.  تبدیل  آن ها  الینفک  جزء 

بحث های بسیاری در حوزه مالکیت، داده، رقابت و امنیت 
و  است  زندگی مجازی  به  مربوط  بود که همگی  خواهیم 

می تواند به بحث هایی تمام نشدنی تبدیل شود. 
آقای  که  همان طور  بگیریم.  نظر  در  را  مالکیت  بیایید 
این  شرکت ها  به  می تواند  اینترنت  داد،  نشان  ماسک 
تولیدی  خودروهای  و  دستگاه ها  به  که  بدهد  را  توانایی 
حتی  باشند.  داشته   اینترنتی  اتصال  و  دسترسی  خود 
می تواند  هم شرکت  باز  فروخته شده،  محصول  آن  وقتی 
این جریان به شرکت  البته  باشد.  به آن دسترسی داشته  
ببخشد  ارتقا  را  خود  محصول  که  می دهد  را  امکان  این 
شرکت  واقع  در  شود.  اضافه  آن  به  جدیدی  خدمات  و 
خدمات  نوعی  به  اینترنت  این  حضور  لطف  به  می تواند 
به راحتی  این  دهد.  ارائه  خود  محصوالت  برای  جدید 
می تواند ایده قدیمی مربوط به مالکیت سنتی را زیر سوال 
ببرد. زمانی  که مایکروسافت کتاب فروشی خود را تعطیل 
را  کتاب هایی  عنوان  نمی توانستند  حتی  مشتریانش  کرد، 
که خریداری کرده  بودند، در آن بخش ببینند. بسیاری از 
ندارند،  اینترنت  به  دسترسی  که  شرکت هایی  برای  افراد 
کار نمی کنند. آن ها ابزاری دارند که نیاز دارد به اینترنت 

وصل شود. 
این موارد می تواند قدرت مشتری را در برابر فروشنده به 
تعادل برساند. بسیاری از مشتریان می توانستند ابزاری را 
تغییر  خودشان  سلیقه  با  مطابق  می کنند،  خریداری  که 
خودشان  سلیقه  با  شد،  مشکل  دچار  وقت  هر  یا  دهند، 
آن را تعمیر کنند. اما حاال با اینترنت نمی توانند به راحتی 
که  دارند  محدودیت هایی  آن ها  دهند.  انجام  را  کار  این 
نرم افزارها  شده  است.  ایجاد  برایشان  اینترنت  واسطه  به 
شرکت ها  می شوند.  گواهی  بلکه  نمی شوند،  فروخته 
می توانند در برخی موارد از همین طریق اقدام کنند. آن ها 

بر اساس يکی از 
پیش بینی هايی كه صورت 
گرفته، تا سال 2035 تعداد 
كامپیوترهايی كه به اينترنت 
متصل هستند، به باالی 
يک تريلیون می رسد. از 
بسته بندی مواد غذايی گرفته 
تا پوشاک و پل های هوايی، 
همه چیز روی دست اينترنت 
می چرخد
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می توانند مشتریان خود را دنبال کنند و کاری کنند که 
در  ندهند.  تغییر  خودشان  میل  مطابق  را  محصوالتشان 
پیدا  دست  زمینه  این  در  نسبی  سلطه ای  به  آن ها  واقع 

می کنند.
و  فیزیکی  دنیای  وارد  حاال  مجازی  کسب وکار  مدل های 
واقعی شده  است. شرکت های فناوری می توانند همه چیز 
هم  هنوز  هرچند  بروند.  پیش  سرعت  با  و  کنند  خرد  را 
به  اما  دارد.  وجود  زمینه ها  برخی  در  محدودیت هایی 
عنوان  به  اپل  کرده  است.  تغییر  شرایط  کلی  صورت 
مدت  برای  تنها  همراه  تلفن های  تولیدکننده  شرکت 
ترتیب،  این  به  می گذارد.  آپدیت  کاالها  برای  سال  پنج 
دردی  هیچ  به  دیگر  سال  پنج  از  بعد  همراه  تلفن  یک 
نمی خورد و این اتفاق فقط به لطف اتصال به اینترنت رخ 
اینترنت وصل نمی شد،  به  این کاال  اگر  داده است. یعنی 
اینترنت وصل  اما حاال که به  چنین مشکلی هم نداشت، 
برخی  البته  کرده  است.  تغییر  شرایطش  دیگر  می شود، 
طول  می توانند  ظرف شویی  ماشین  مثل  کاالها  دیگر  از 
همین  اما  داشته  باشند،  زمینه  این  در  بیشتری  عمر 
نمی کنند.  عمر  دهه  یک  از  بیش  اغلب  هم  ماشین آالت 
شرکت ها باید یاد بگیرند طوری با این ابزار طی کنند که 

تا این اندازه برای مشتریان محدود نشود. 

خدمات رایگان
هستند.  بحث برانگیز  بخش های  از  دیگر  یکی  داده ها 
خدمات  مهیاکننده  می تواند  اینترنت  موارد  از  برخی  در 
رایگان برای یک کاال باشد. یکی از کاالهای ارزشمندی 
داده ها  است.  داده  می شود،  تبادل  رایگان  به صورت  که 
قرار  دیگران  اختیار  در  افراد  رضایت  بدون  یا  رضایت  با 
اینترنت  دنیای  در  تنها  که  است  اتفاقی  این  می گیرد. 

هر  می توانند  هوشمند  کاالهای  است.  امکان پذیر  اشیا 
پزشکی  دنیای  وارد  حتی  آن ها  کنند.  دنبال  را  چیزی 
را  انسان ها  ما  سالمت  زمینه  در  داده هایی  می شوند. 
گام  چند  ما  می دانند  مثال  برای  می کنند.  جمع آوری 
بوده  است.  چقدر  ما  قلب  ضربان  و  زده ایم  روز  یک  در 
این ها اطالعاتی است که به واسطه اتصال گوشی همراه 
هر  البته  می گیرد.  قرار  دیگران  اختیار  در  ما  هوشمند 
کدام از این داده هایی که جمع آوری می شوند، هدفی را 
برای  را  فضا  می توانند  عین حال  در  اما  می کنند،  دنبال 

سوءاستفاده هم فراهم کنند. 
در  ارزشمند  بسیار  پدیده ای  داریم.  را  رقابت  درنهایت  و 
اینترنت می تواند سروشکلی  به  اتصال  با  امروز که  دنیای 
را هم  بازار  دینامیک  این ها می تواند  بگیرد.  به خود  تازه 
این موارد ترس هایی که مشتریان دارند،  تعیین کند. در 

می تواند تا حدود زیادی هم درست باشد. 
به هرحال باید عواقب این ماجراها را در نظر داشت. ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که تراشه ها و قطعات کامپیوتری بر آن سلطه 

پیدا کرده اند. شاید بتوان در برخی موارد به آن خوش بین 
بود، اما در برخی از دیگر موارد به نظر 

می رسد که شرایط تا حدودی 
سخت و بحرانی است. این ما 
هستیم که باید تالش کنیم 

بهره وری خود را از اینترنت به 
صدمات  و  حداکثر 
هم  را  آسیب ها  و 
برسانیم.  حداقل  به 

که  هستیم  ما  واقع  در 
شدن  قربانی  مانع  باید 

خودمان شویم. 

در دنیايی زندگی می كنیم كه 
تراشه ها و قطعات كامپیوتری 

بر آن سلطه پیدا كرده اند. 
شايد بتوان در برخی موارد 

به آن خوش بین بود، اما 
در برخی از ديگر موارد به 
نظر می رسد كه شرايط تا 
حدودی سخت و بحرانی 

است. اين ما هستیم كه بايد 
تالش كنیم بهره وری خود 
را از اينترنت به حداكثر و 

صدمات و آسیب ها را هم به 
حداقل برسانیم
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در نگاه کلی سهام داران به دنبال کسب سود مورد نظر خود 
نسبت به سرمایه گذاری انجام شده هستند؛ به این معنا که با 
خرید سهام شرکت های بورسی، در سودآوری این شرکت های 
تجاری سهیم شوند. به همین دلیل سهام شرکت های بورسی 
برای سهام دارانی از جذابیت باالیی برخوردار است که سودآوری 
مناسبی را برای آن ها به همراه داشته باشد. با توجه به این که 
فروش  افزایش  با  تجاری  سازمان های  در  بیشتر  سودآوری 
محقق خواهد شد، سهام داران شرکت های تجاری تمایل دارند 
مطالبه  تجاری  سازمان های  برای  را  بیشتری  فروش  اهداف 
کنند و این موضوع منجر به این خواهد شد که فعالیت های 
تجاری این سازمان های تجاری تحت الشعاع قرار گیرد، اما در 
شرایط فعلی اقتصاد که بسیاری از شاخص های اقتصادی با 
تغییرات جدی همراه شده و تحلیل محیطی کسب وکارها در 
بسیاری از صنایع نشان می دهد تهدیدات جدی سازمان های 
کسب وکارهای  این  از  بسیاری  و  می کند  دنبال  را  تجاری 
امکان  شده اند،  همراه  توجهی  قابل  فروش  کاهش  با  ایرانی 
افزایش فروش اگر نگوییم غیرممکن است، می توان ادعا کرد 
که بسیار سخت است و به ندرت محقق می شود. این در حالی 
است که با این شرایط نیز یکی از مطالبات جدی سهام داران 
افزایش فروش این سازمان های تجاری است که این موضوع 
بدون  سازمان ها  برای  انجام شده  هدف گذاری  می دهد  نشان 
دلیل  به  و  است  شده  مشخص  الزم  بررسی های  و  تحلیل 

کرد.  خواهد  پیدا  نمادین  جنبه  صرفا  آن،  به  نیافتن  دست 
تهدیدات  از  بسیاری  که  اقتصادی  شرایط  چنین  در  این که 
محیطی فعالیت کسب وکارها را تحت الشعاع قرار داده، چگونه 
باید به هدف گذاری درستی برای فروش سازمان دست یافت، 
بهانه ای شد تا در این مطلب به برخی از بایدها و نبایدهای 

هدف گذاری فروش در سازمان های تجاری بپردازیم.

تحلیل و بررسی
قبل از مشخص کردن اهداف فروش سازمان، نیاز به تحلیل 
و بررسی شرایط محیطی و داخلی سازمان وجود دارد؛ به این 
معنا که در تحلیل محیطی باید این موضوع مشخص شود که 
فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان چه مواردی هستند 
نسبت  تجاری  و فرصت های  تهدیدها  این  از  و وزن هر یک 
تاثیر  سازمان  فعالیت های  روی  بر  اندازه  چه  تا  یکدیگر  به 
می گذارد. از طرفی، در تحلیل داخلی سازمان نیز باید نقاط 
قوت و ضعف و وزن هر یک از این موارد نسبت به یکدیگر 
مشخص شود تا از این طریق به تحلیل مناسبی از وضعیت 
حال حاضر سازمان دست یافت. هم چنین در تحلیل محیطی 
این موضوع باید مشخص شود که کدام یک از متغیرها اعم از 
جمعیت، طبقه اجتماعی، تعداد رقبا و... بر روی فروش سازمان 
تاثیر می گذارد. به عنوان نمونه، در صورتی که کسب وکاری 
محصوالتی برای مصرف کنندگان نهایی تولید می کند، هنگام 

    تجارت
امیر كاكايی

نگاهی به بايدها و نبايدهای هدف گذاری فروش در سازمان های تجاری

سودآوری به شرط هدفمندی

كارشناس ارشد كسب و كار
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تدوین اهداف فروش برای یک استان از کشور این موضوع 
حائز اهمیت است که در استانی که جمعیت بیشتری وجود 
دارد، فروش سازمان نیز به احتمال زیاد افزایش پیدا می کند، 
یا در استانی که رقبای محلی قوی حضور دارند، سازمان با 
کاهش فروش همراه خواهد شد. به صورت کلی، تعیین این 
اهمیت  حائز  بسیار  سازمان  فروش  بر  تاثیرگذار  متغیرهای 
تاثیر  و  موجود  متغیرهای  این  از  یک  هر  وزن  باید  و  است 
آن ها نسبت به یکدیگر مشخص شود. به عنوان نمونه، باید 
بر روی فروش  تاثیر بیشتری  مشخص شود متغیر جمعیت 
سازمان در مثال قبلی می گذارد، یا حضور رقبای محلی. این 
موضوع از طریق تخصیص وزن به هر یک از موارد مشخص 
سازمان  داخل  متغیرهای  موضوع  این  کنار  در  شد.  خواهد 
نیز بسیار حائز اهمیت است. به عنوان نمونه، تعداد مشتری، 
از  و...  عمق فروش، سطح پوشش فروش، رضایت مشتریان 
جمله متغیرهای داخل سازمانی هستند که بر فروش سازمان 
هر  تاثیر  و  وزن  نیز  مرحله  این  در  باید  و  می گذارند  تاثیر 
یک از این موارد نسبت به یکدیگر سنجیده شود. به عنوان 
نمونه، در صورتی که عمق فروش افزایش پیدا کند، اما سطح 
پوشش کاهش پیدا کند، امکان افزایش فروش ممکن است 
ایجاد نشود. به صورت واضح تر اگر این موضوع بخواهد بیان 
مشتری   1000 که  کسب وکاری  که  معناست  این  به  شود، 
دارد، اگر به 500 مشتری یک گروه محصول فروخته شود، 
به  اگر  حال  شد.  خواهد  درصد   50 فروش  پوشش  سطح 
شود،  فروخته  نیز  دیگری  محصوالت  مشتری   500 همین 

عمق فروش افزایش پیدا خواهد کرد.

میانگین روند فروش
فروش هر سازمانی روند مشخصی را طی می کند که مقایسه 
ماه  با  باید  بلکه  ماه گذشته،  با  باید  نه تنها  این روند فروش 
بتوان  این طریق  از  تا  نیز مقایسه شود  مشابه سال گذشته 
به تحلیل درستی از فروش گروه محصوالت دست پیدا کرد. 
فروش  با  باید  ماه سال 1398  مهر  فروش  نمونه،  عنوان  به 
شهریور ماه سال 1398 و هم چنین با فروش مهر ماه سال 
روند  دهد  نشان  می تواند  مقایسه  این  شود.  مقایسه   1397
فروش سازمان در چه کانالی نوسان می کند و خروج از این 
کانال نیازمند صرف چه سرمایه گذاری و هزینه های مختلف 

است.

فرمول هدف گذاری فروش
پس از تحلیل و بررسی شرایط داخلی و بیرونی و هم چنین 
فرمولی  به  می توان  سازمان،  فروش  روند  کردن  مشخص 
سازمان  در  فروش  هدف گذاری  برای  سفارشی سازی شده 
فرمول  این  در  که  معنا  این  به  کرد.  پیدا  دست  تجاری 
تمامی متغیرها نسبت به یکدیگر دارای وزن هستند و تاثیر 
آن ها در یک نگاه کلی سنجیده شده است. به عنوان نمونه، 
هنگامی که می خواهید اهداف فروش استانی مشخص شود، 
تاثیر متغیر جمعیت، رقبا، تعداد مشتریان، عمق فروش و... 
این منطقه،  روند فروش  به  توجه  با  و  سنجیده شده است 
این  در  دیگر،  بیان  به  است.  شده  مشخص  فروش  اهداف 
درصد   30 از صددرصد،  متغیر جمعیت  است  ممکن  مثال 
بر روی افزایش فروش تاثیر بگذارد و با این تفاسیر تفاوت 
دارند،  مختلفی  جمعیت  که  مختلف  شهرهای  در  زیادی 

دیده می شود.

ریز کردن اهداف
این  فروش  هدف گذاری  در  شایع  بسیار  مشکالت  از  یکی 
موضوع است که اهداف کلی تعیین می شوند، اما جزئیات این 
اهداف مورد بررسی قرار نمی گیرد. به عنوان نمونه، سازمان 
فقط به این جمع بندی می رسد که ساالنه 10 میلیارد تومان 
مشخص  باید  که  است  حالی  در  این  باشد.  داشته  فروش 
تقسیم شود  ماهانه چگونه  به صورت  میلیارد  این 10  شود 
با احتساب فروش 10 میلیارد  از متغیرها  و سپس هر یک 
تومانی دست خوش چه تغییراتی قرار خواهند گرفت. به بیان 
دیگر، برای تحقق هدف فروش 10 میلیارد تومانی باید چه 
تعداد مشتری، با چه عمق فروشی، چه مقدار سطح پوششی 
و... تعیین شود. از طرفی، تمامی این متغیرها نیز باید روند 
قابل پیش بینی داشته باشند؛ به این معنا که تعداد مشتری 
 9 نیز  سازمان  فروش  و  است   1000 حاضر  حال  در  اگر 
میلیارد تومان است، برای تحقق فروش 10 میلیارد تومانی 
افزایش  مشتری   300 نمونه  عنوان  به  مشتریان  تعداد  باید 
ماه های  طی  مشتری  تعداد  افزایش  این  حال  باشد.  داشته 
آینده با چه روندی باید انجام شود؟ به عنوان مثال، در هر 
این  به  بتوان  ماه   10 طی  تا  شود  اضافه  مشتری   30 ماه 
تعداد مشتری دست پیدا کرد. در خصوص سایر متغیرها نیز 
اگر سطح  به عنوان نمونه،  این جزئیات مشخص شود.  باید 
پوشش فروش در حال حاضر 50 درصد است، برای افزایش 
یک میلیاردی فروش باید تا چه اندازه سطح پوشش فروش 

افزایش داشته باشد.

ویژگی اهداف فروش
چک  توسط  موضوع  این  باید  فروش  اهداف  تعیین  از  پس 
لیستی مورد ارزیابی قرار گیرد. اولین ویژگی که باید اهداف 
فروش داشته باشند، این موضوع است که واضح و عینی باشند، 
که این موضوع منجر به این شود که قابلیت اندازه گیری داشته 
باشند. تا هنگامی که قابلیت اندازه گیری نداشته باشند، امکان 
هدف گذاری وجود ندارد. ویژگی بعدی که بسیاری از اهداف در 
سازمان های تجاری ایرانی ندارند، این موضوع است که اهداف 
قابلیت تحقق ندارند. به عنوان نمونه، در نمونه ای که پیش تر 
مطرح شد و فروش میانگین سازمان 9 میلیارد تومان است، 
مدیران ارشد و سهام داران تصمیم می گیرند فروش سازمان را 
در شرایط اقتصادی حال حاضر به 18 میلیارد تومان برسانند. 
این موضوع شاید در مواردی نادر محقق شود، اما در بیشتر 

مواقع غیرقابل دسترس است.
در پایان این موضوع بسیار حائز اهمیت است که در بسیاری 
انجام  افزایش سرمایه گذاری  با  باید  افزایش فروش  از مواقع 
شود، که این موضوع نیازمند تخصیص بودجه ای مناسب در 
صورت  در  قبلی  مثال  در  نمونه،  عنوان  به  راستاست.  این 
افزایش فروش یک میلیاردی، نیاز به افزایش 300 مشتری 
وجود دارد که این افزایش تعداد مشتری از توان تیم فعلی 
دارد.  وجود  فروش  تیم  توسعه  به  نیاز  و  برنمی آید  فروش 
در صورت توسعه تیم فروش و سرمایه گذاری در این حوزه، 
هزینه های سازمان افزایش پیدا می کند. به همین دلیل نیاز 
است که در صورت افزایش اهداف فروش، این موضوع مورد 
چه  محصوالت  فروش  سربه سر  نقطه  که  گیرد  قرار  بررسی 
مقدار است و در صورت سرمایه گذاری و افزایش هزینه تا چه 
افزایش  با  افزایش داشته باشد تا سازمان  باید فروش  اندازه 

سودآوری همراه شود.

پس از تحلیل و بررسی 
شرايط داخلی و بیرونی و 
هم چنین مشخص كردن 

روند فروش سازمان، 
می توان به فرمولی 

سفارشی سازی شده برای 
هدف گذاری فروش در 

سازمان تجاری دست پیدا 
كرد. به اين معنا كه در اين 

فرمول تمامی متغیرها نسبت 
به يکديگر دارای وزن هستند 
و تاثیر آن ها در يک نگاه كلی 

سنجیده شده است
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همـــه چيز درباره بولت ژورنال

زندگی بهتر با مدیریت زمان
مديريت زمان می تواند يکی از پیچیده ترين امور زندگی 

شخصی و حرفه ای هر فردی باشد. امروزه با كمک 
ابزارهای مختلف مانند بولت ژورنال امکان داشتن 

يک برنامه زمانی موثر برای نگه داشتن شما در مسیر 
درست میسر شده است. 

برای اين كه بتوانید سیستمی برای مديريت وظايف، 
رويدادها، يادداشت ها و تقويم بسازيد، بايد يک بولت 
ژورنال ايجاد كنید. طبق ادعای افراد زيادی كه از اين 

ابزار استفاده كرده اند، استفاده از بولت ژورنال كار آن ها 
را به طور قابل مالحظه آسان تر و سريع تر كرده است. 

برای مديريت بهینه زمان، بولت ژورنال به ما كمک 
می كند همواره عناوين مهم و زيرعنوان های ارزشمند 
كارها را در هفته، ماه و سال فهرست كنیم و با دنیای 

شکل ها و رنگ ها و عاليم، درستی، حذف و هدايت آن ها 
را پی گیری كنیم.

بولت ژورنال چیست؟
و  رویدادها  وظایف،  می دهد  امکان  شما  به  ژورنال  بولت  یک 
یادداشت های خود را ضبط، پی گیری و سازمان دهی کنید. مهم 
نیست کجا یا چه زمانی باید به آن ها موردی اضافه کنید. هر 
زمان می توانید چیزهای جدیدتری به آن اضافه کنید. در واقع 
مدیریت  و  طراحی  در  را  شما  که  است  ابزاری  ژورنال  بولت 
یاری   )TO-DO LIST( بکنید  باید  که  کارهایی  فهرست 
می کند. هدف این است که همه این موارد را در یک ژورنال 
کوچک که می توانید با خود حمل کنید، ذخیره کرده و وظایف 
به شما  که  زبانی  از  استفاده  و  تقویم  یک  از  استفاده  با  خود 

امکان می دهد همه چیز را با چند کلمه کوتاه خالصه کنید، 
سازمان دهی کنید. بولت ژورنال یک سازمان دهنده، برنامه ریز و 
تقویم شخصی همه و همه تنها در یک دفتر است. بولت ژورنال 
تکنیکی از روش های برنامه ریزی فعالیت های روزانه است. شما 
برای انجام موفق و صحیح فعالیت های روزانه، هفتگی و ماهانه 

بهتر است تصویرسازی کنید.
فرقی نمی کند از چه دفتری برای این کار استفاده کنید )بیشتر 
دفترهای نقطه دار را برای این کار انتخاب می کنند(، تا زمانی 
که به ایده آل ها و چهارچوب اصلی خود بپیوندید، می توانید در 
این دفتر برنامه های خود را یادداشت کنید. این که آیا حاشیه 
صفحات را به زیبایی تزیین کنید یا طرح بکشید، بستگی به 
خودتان و روحیاتتان دارد. تا زمانی که بتوانید روزهای خود را 
به طور موثرتر سازمان دهی کنید، پس یک بولت خوب خواهید 
داشت. داشتن چنین دفتری خوب به نظر می رسد؟ پس شما 
هم می توانید دست به کار شوید و بولت ژورنال بسازید. در این 
ابزار چون همه اقدامات برای برنامه ریزی، به صورت مصور و با 
دارد.  زیادی  محبوبیت  می شود،  انجام  ارزان  و  ساده  ابزار های 
برای بولت ژورنال باید کمی دست به قلم شوید و با خودکار 
مردمان  برای  البته  کنید.  آشتی  الگو  و  خط کش  و  مداد  و 
به  غریب  کمی  بیستمی)!(  قرن  ابزارهای  این  دیجیتال  عصر 
نظر می رسد. اما بااین حال، بولت ژورنال هم چنان با روش های 
سنتی همراه است و همین می تواند نوعی مدیتیشن برای ذهن 

و دست ها نیز به شمار آید. 

روش ساخت بولت ژورنال
برای تهیه بولت ژورنال به اقالمی احتیاج دارید که از جمله آن 

     مدیریت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی 
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می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
• دفتر 

• خودکار
• خط کش 

• مدادها و راپیدهای رنگی به صورت دلخواه
دفتر بولت ژورنال نه باید آن قدر کوچک باشد که نتوان چیزی 
درونش نوشت و نه آن قدر بزرگ باشد که نتوان آن را با خود 
استفاده  دفتری  از  است  این  اصلی  نکته  کرد.  جا حمل  همه 
کنید که همه جا همراهتان باشد و هر زمان نیاز داشتید، روی 
بولت ژورنال که  آماده  از دفترهای  یادداشت کنید. برخی  آن 
در بازار وجود دارد، حامل یک خودکار در کنارشان هستند، اما 
به صورت کلی خرید چنین دفترهایی اختیاری است. درنهایت 
این که اجباری نیست که صفحات دفتر طراحی خاصی داشته 
و  نقاط  یا  شماره  دارای  صفحات  با  کاغذ  داشتن  اما  باشند، 
تراوش  شما  ذهن  از  آن چه  شدن  منظم  به  می تواند  خطوط 

می شود، کمک کند. 

استفاده از طرح ها و اَشکال جذاب
و  نمی شوند  گم  هیچ گاه  می شوند،  که شماره گذاری  صفحاتی 
با استفاده از نقاط و خط و اَشکال می توانید سر و سامانی به 
نوع نوشتار آن ها دهید. می توانید از اینستاگرام یا سایت هایی 
چون پینترست در این خصوص ایده بگیرید. در بولت ژورنال 
هر چقدر از رنگ ها و شکل هایی که برای شما خاطره ساز است 
و رمانتیک، استفاده کنید، جذابیت کار افزایش پیدا می کند و 
عالقه بیشتری به دنبال کردن رویه ها و فرایند ها و نقشه راهی 
تاکید  هم  باز  داشت.  خواهید  کرده اید،  ترسیم  خود  برای  که 
و ممکن  است  اختیاری  اضافی،  موارد  این  انجام  که  می کنیم 
است زمان زیادی از شما بگیرد. تنها نکته اصلی این است که 
دفتری داشته باشید که سبک و مرتب باشد و به راحتی برای 
و شغلی،  کاری  روزمره  امور  نوشتن  بر  عالوه  تا شود.  نوشتن 
انرژی مثبت ها کنید؛  به دفترچه  تبدیل  را  ژورنال خود  بولت 
چیزهایی که شما را خوشحال می کند و شاد زیستن را با آن 

می توانید تمرین کنید. 

استانداردهایی خاص تعیین کنید
خود  شخصی  نوآوری  و  خالقیت  تناسب  به  می توانید  شما 
استانداردهایی برای این کار استفاده کنید. برای مثال وظایف 
انجام شده را تیک  یا کارهای  با ستاره مشخص کنید،  را  مهم 
ژورنال  بولت  در  کارها  کردن  کنسل  برای  ضربدر  از  و  بزنید 
بهره ببرید. معموال از مربع توپر برای مشخص کردن مهم ترین 
برای  تیک  دو  عالمت  از  می کنند.  استفاده  هفته  یک  در  کار 
است،  شده  چک  و  شده  انجام  که  کارهایی  کردن  مشخص 
استفاده می کنند. دایره مختص کارهایی است که باید در آینده 
انجام شود و عالمت تعجب به بررسی بیشتر کاری که در آینده 

باید انجام شود، اختصاص دارد. 

زبان شخصی و ساده بولت ژورنالی 
در نوع نگارش خود در بولت ژورنال باید نکاتی را مدنظر داشته 

باشید. برای مثال، سعی کنید نوع نوشتار شما:
• مختصر باشد.

• خاص باشد.
• همه چیز را در چند کلمه ساده و به طور خالصه و تیتروار 

شرح دهید.
• از استفاده زبان شخصی و خاص خود نهراسید. 

در بولت ژورنال می توانید برای ضبط و ثبت سریع یادداشت ها 
و پی گیری امور خود در روزهایی خاص جدول بکشید و مانند 
یک تقویم از آن استفاده کرده و سعی کنید از زبان شخصی 
خود استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید شما فهرستی از 
کارها و رویدادها را برای یک روز در دست انجام دارید. معموال 

آن ها را به صورت زیر می نویسید:
• 30  دقیقه یوگا صبحگاهی انجام بدهم.

• بچه ها را به مدرسه برسانم.
• برای خودم، مادر و پدر خرید روزانه کنم.

• به پدر و مادر سر بزنم.
• آشپزخانه، حمام و اتاق نشیمن را تمیز کنم.

• طرح هایی را برای پروژه هنری بعدی برنامه ریزی کنم.
• بچه ها را از مدرسه به خانه ببرم.

این موارد خوب است، اما بهتر است فرم یادداشت برداری شما 
همان زبانی باشد که هنگام برنامه ریزی از آن استفاده می کنید. 
و این شامل حذف هرگونه اطالعات غیرضروری است. بنابراین 

می توان فهرست باال را تبدیل به موارد زیر کرد: 
• یوگای صبحگاهی
• بچه ها به مدرسه

• خرید )من، والدین(
• دیدن والدین

• تمیز کردن حمام و...
• طرح های هنری

• آوردن بچه ها از مدرسه
و  کارها  رویدادها،  برای  ثبت شده  فضای  برابر  دو  تقریبا  این 
یادداشت های مهم را نسبت به آن چه ابتدا نوشته بودید، برای 
شما ذخیره می کند. این امر می تواند با استفاده از تکنیک هایی 
مانند خالصه نویسی برای ضبط و خواندن سریع تر یادداشت های 
شما نیز انجام شود. این دفتر برای خود شماست و تا زمانی که 
تنها خودتان آن را درک کنید، کافی است. حتی شده حروف 

اختصاری و رمزی برای خود بنویسید! 

شماره گذاری و نظم بخشی به صفحات 
سعی کنید عالوه بر شماره گذاری صفحات، یک صفحه ایندکس 
و صفحه عناوین نیز برای بولت خود بگذارید. فهرست، تقویم 
یک ساله، تقویم هر ماه، هدف های هر ماه، اتفاقات روزانه و... 
است  الزم  بنابراین  هستند.  ژورنال  بولت  مهم  بخش های  از 
صفحاتی را اختصاص به فهرست ساالنه، ماهانه و روزانه دهید. 
و  جاری  سال  در  باید  که  را  مهمی  کارهای  ابتدا  به طوری که 
آینده انجام دهید، بنویسید. سپس آن را خردتر کنید و فهرست 
یادداشت  بنویسید،  باید طی هر ماه  را که  مهم ترین کارهایی 
را  روز  کارهای مهم هر 30  آن،  از  کنید. در 30 صفحه پس 
اصلی  صفحه  در  شد،  انجام  موفقیت  با  وقتی  کنید.  مشخص 
تیک بزنید، یا به دنبال روش اصالحی باشید. بولت ژورنال را 
به صورت شش ماه یک بار، بررسی و ارزش یابی کیفی کنید. 
مقرون به صرفه  هزینه  با  و  وقت  سر  کارها  درصد  چند  ببینید 
آورده  ارمغان  به  شما  برای  دستاوردهایی  چه  و  شده  انجام 

است.
به طور کلی افراد از بولت ژورنال ها استفاده های متفاوتی می کنند 
روزمره،  امور  شخصی،  )زندگی  خود  اهداف  به  بنا  فرد  هر  و 
خانه داری تا مشاغل دیگر و پرورش خالقیت و...( از آن استفاده 
می کند. مکتوب کردن ایده ها می تواند امکان تحقق پذیری آن را 
افزایش دهد و به مدیریت زمان بهتر شما و تنظیم استراتژی های 

عملیاتی فردی– شرکتی بیشتر کمک کند. 
process.st/bullet-journal :منبع

يک بولت ژورنال به شما 
امکان می دهد وظايف، 

رويدادها و يادداشت های 
خود را ضبط، پی گیری و 

سازمان دهی كنید. مهم نیست 
كجا يا چه زمانی بايد به آن ها 
موردی اضافه كنید. هر زمان 
می توانید چیزهای جديدتری 

به آن اضافه كنید. در واقع 
بولت ژورنال ابزاری است كه 
شما را در طراحی و مديريت 

فهرست كارهايی كه بايد 
 )TO-DO LIST( بکنید

ياری می كند
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نگاهی به يكی از مفاهيم مهم مديريتی؛ جانشين پروری و قواعد آن در سازمان

نیمکت ذخیره مدیریت را 
با بازیکنان تازه نفس پر کنید

     مدیریت
مینا رضايی

يکی از متداول ترين سواالتی كه در خصوص توسعه 
مديريت از مديران می شنويد، اين است كه چرا 

احساس می كنیم جانشین پروری اتالف وقت است؟ 
اما حقیقت اين است كه اين روند برای سازمان هايی 

مناسب است كه مديران ارشد و میانی آن ها در آستانه 
بازنشستگی اند و نیاز به نیروهای جوان برای پیشبرد 
اهداف آتی شركت دارند. پس زمان و هزينه و انرژی 
گذاشتن روی برنامه های جانشین پروری به هیچ وجه 

اتالف وقت تلقی نمی شود و در درازمدت می تواند 
اهدافی مانند شايسته ساالری و پرورش مديران مناسب 

را برآورده سازد. در ادامه بیشتر به ابعاد اين مفهوم 
مديريتی خواهیم پرداخت. 

عدم وجود نیمکت ذخیره قوی، نگرانی مدیران امروزی 
بسیاری از مدیرعامل ها و مدیرانی که این روزها با آن ها صحبت 
می کنیم، از عدم وجود جانشین مناسب یا نیمکت ذخیره قوی 
برای مدیریت در میان نیروهایشان در شرکت های خود نگران اند. 
آن ها بیشتر نگران این هستند که فاقد نامزدهای کافِی »حقیقتا 
آماده« برای جایگزینی ضررهای برنامه ریزی شده و غیرمترقبه 
نبود رهبران کلیدی باشند. درنتیجه، استمرار و عملکرد آینده 
کسب وکار بدون وجود یک جانشین مناسب در معرض خطر و 
ریسک قرار می گیرد. این در حالی است که برخی مدیران دیگر 
برنامه ریزی های  سال هاست  آن ها  شرکت های  که  می گویند 
جانشین پروری برای مدیران کلیدی را در دست اجرا دارند، اما 
هنوز این کار را شروع نکرده اند و نمی دانند این کار را از داخل 

یا خارج سازمان شروع کنند. 

استفاده از فرصت های بالقوه 
خود  سازمان  خارج  از  مدیر  استخدام  فکر  به  این که  جای  به 
را  کار  و خم  نیروهای کنونی کنید که چم  به  نگاهی  باشید، 
برای مدیر کنونی  به عنوان جانشینی  بلدند و خود می توانند 
شما  سازمان  در  زیادی  بااستعداد  کارمندان  شوند.  انتخاب 
و  دارند  کارشان  در  زیادی  پیشرفت  و  تعهد  که  دارند  وجود 
به  را  کارمندان  این  هستند.  سازمان  در  ماندگاری  خواهان 
عنوان فرصتی بالقوه برای تربیت و پرورش ببینید و به آن ها 
رشد  به  اعتقاد  آن ها  اگر  بدهید.  را  عملکردشان  بازخورد 
می کنند،  ترک  را  آن  باشند،  نداشته  سازمان  در  پیشرفت  و 
پس افرادی را که عالقه به کار و پیشرفت دارند و می خواهند 
فرصت رشد داشته باشند، پیدا کنید. کارمندانتان را به این امر 
آگاه کنید که حضورشان ارزشمند است و سازمان می خواهد 
برای پیشرفت آن ها سرمایه گذاری کند. مسلما اگر آن ها بدانند 
و  با جدیت  می گیرند،  سازمان سمت  در  در طوالنی مدت  که 
تالش بیشتری در انجام وظیفه خود همت می ورزند. این کار 
مناسب تری  فهم  دیدگاه  این  با  می کند  نیز کمک  مدیران  به 
داشته  کارکنان خود  و کیفیت مدیریت در  مهارتی  از شکاف 
باشند، و به این ترتیب قادر خواهند بود تمرکز خود را هنگام 
و  جذب  فرایند  دهند،  افزایش  آتی  پست های  برای  استخدام 
را  نیرو  تامین  منابع  دقت  میزان  و  کنند  کوتاه تر  را  استخدام 

افزایش دهند.

مزیت  های جانشین پروری
را  سازمان  قبلی  آمادگی  و  اطالع  بدون  فردی  اوقات  گاهی 
ترک می کند و پستش خالی می ماند. در چنین شرایطی دست 

مترجم
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گاهی اوقات شركت هايی 
را می بینیم كه در تالش 

برای بهبود كیفیت ارزيابی، 
معیارهای ارزيابی بیش از 
حد پیچیده ای را به فرايند 

برنامه ريزی جانشین پروری 
اضافه می كنند. برخی از 
اين معیارها حتی برای 

ارزيابی دانشمندان رفتاری 
هم چالش برانگیز است، 

چه برسد به يک مدير 
میانی ساده. از آن جا كه 

فرايند برنامه ريزی فقط يک 
پیش بینی برای تمركز بر 

توسعه مديريت است، نیازی 
به كامل بودن شخص از 

همان ابتدا نیست

سازمان نیز در حنا می ماند و شاید آمادگی جانشینی یک باره را 
نداشته باشد. این جاست که اهمیت برنامه های جانشین پروری 
به  و  ننشینید  بی کار  راه  این  در  بنابراین  می شود.  دوچندان 
پیدا کردن افراد مستعد در سازمان اقدام کنید. مدیران منابع 
انسانی نقش مهمی در این قضیه دارند و می توانند در موفقیت 
دو  باشند.  مهمی  عامل  جانشین پروری  مدیریت  برنامه های 
تعهد  بهبود  بزرگ  در شرکت های  امر  این  دیگر  اصلی  مزیت 
این مسئله  است.  توسعه شغل  بهبود فرصت های  و  کارمندان 
پیچیده  برنامه های مدیریت جانشینی  به معنای آن است که 
دو اولویت را خطاب قرار می دهند؛ حفظ کارمند و تعهد شغلی 

باالتر. 
جانشین پروری به مدیران این اجازه را می دهد که نظام جبران 
خدمات را به گونه ای طراحی کنند که از طریق آن، کارکنان 
دیگر،  معنای  به  بیابند.  وظیفه شان  انجام  در  بیشتری  انگیزه 
پیاده سازی این طرح به کارمندان این اطمینان را می دهد که 
مقایسه  در  و هم چنین  با سایر همکارانشان  مقایسه  در  آن ها 
دریافت  عادالنه ای  حقوق  سازمان  بیرون  مشابه  شغل های  با 
در  قدرتمند  ابزارهای  از  یکی  برنامه  این  هم چنین  می کنند. 
نگه داشت نیروی انسانی است. اگرچه برنامه مذکور صرفه جویی 
در هزینه های خروج نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت، 
اما نیازمند یک سرمایه گذاری بلندمدت از سوی سازمان خواهد 
بود. اگر جزو شرکت هایی هستید که از تاثیر روند برنامه ریزی 
زیر  مقاله  نیستید،  راضی  زمینه  این  در  خود  موفقیت آمیز 
ایده عملی در  این جا چند  باشد. در  برای شما مفید  می تواند 
برنامه ریزی  تالش های  از  بیشتر  تاثیرگذاری  چگونگی  مورد 

جانشینی سازمان شما وجود دارد.

تغییر نام برنامه جانشین پروری 
به توسعه جانشین پروری

 برنامه ها به خودی خود نمی توانند موجب توسعه فردی شوند، 
تنها گسترش تجربیات را توسعه می دهند. بسیاری از شرکت ها 
نسبت به فرایند برنامه ریزی، تالش و توجه بیشتری را نسبت به 
اجرا و توسعه انجام می دهند. برنامه های جانشین پروری دارای 
چک لیست های  و  جلسات  چارت ها،  فرم ها،  کارها،  فهرست 
ایجاد  را  غلط  احساس  این  آن ها  اوقات  گاهی  است.  زیادی 
می کنند که فرایند برنامه ریزی به خودی خود یک هدف است 
و اجرای واقعی فرایند توسعه هدف نیست. برای مثال بسیاری 
از افراد در دام رسیدن به هدف تناسب اندام می افتند. ما ممکن 
است برنامه های خارق العاده ای برای کاهش وزن داشته باشیم 
رژیم  برای  دقیق  روزانه  اهداف  شامل  که  برنامه هایمان  به  و 
از  نیمی  اجرا  اما  کنیم.  افتخار  ورزش  و  الکل  مصرف  غذایی، 
نه  باشد،  وزن  کاهش  روی  باید  ما  تمرکز  است.  برنامه ریزی 
برنامه ریزی برای کاهش وزن. پس بیشتر از برنامه ریزی روی 

توسعه و اجرا کار کنید. 

نتایج را بسنجید، نه فرایند
این تغییر تاکید به چند دلیل مهم است. اول این که مدیران 
کنند که چه چیزی  توجه  باید  برنامه های جانشین پروری  در 
اندازه گیری می شود و چه چیزی پاداش می گیرد. اگر توسعه 
پیشرفت  پی گیری  و  اهداف  تعیین  برای  مدیریت  پرورش  و 
برنامه ریزی  هرگونه  انجام  نباشد،  برخوردار  کافی  اولویت  از 
اقدام  این که  دوم  بود.  کار دشوار خواهد  این  در  موفقیت آمیز 
به تعامل با مدیران ارشد برای تحقق این اهداف، پشتیبانی از 

برنامه ریزی های جانشین پروری و مالکیت برای توسعه رهبری 
به هدایت تالش های  نتایج  این  این که  ایجاد می کند. سوم  را 
که  معیارهایی  می کند.  میان دوره ای کمک  اصالحات  و  آینده 
جانشین پروری  برنامه های  توسعه  برای  می تواند  شرکت  یک 
ایجاد کند، ممکن است اهدافی مانند درصد جای خالی مدیر 
در سطح اجرایی را شامل شود که در واقع با یک ارتقای داخلی 

در مقابل یک استخدام از خارج سازمان سنجیده می شود. 

برنامه را ساده نگه دارید
گاهی اوقات شرکت هایی را می بینیم که در تالش برای بهبود 
را  پیچیده ای  حد  از  بیش  ارزیابی  معیارهای  ارزیابی،  کیفیت 
برخی  می کنند.  اضافه  جانشین پروری  برنامه ریزی  فرایند  به 
هم  رفتاری  دانشمندان  ارزیابی  برای  حتی  معیارها  این  از 
از  ساده.  میانی  مدیر  یک  به  برسد  چه  است،  چالش برانگیز 
آن جا که فرایند برنامه ریزی فقط یک پیش بینی برای تمرکز بر 
توسعه مدیر است، نیازی به کامل بودن شخص از همان ابتدا 
نیست. ارزیابی های پیچیده تر می تواند طی فرایند توسعه ایجاد 

شود و از سوی یک مربی ذی صالح تحت نظارت قرار گیرد. 

واقع بین باشید
برنامه های  چگونه  که  دارد  وجود  کالسیک  نمونه  دو  زیر  در 

جانشینی ممکن است فاقد واقع گرایی باشند.
که  باالست  عملکرد  با  مدیر  یک  مهندسی  بخش  رئیس   
نقش  در  همیشه  او  دارد.  را  شدن  عملیات  مدیر  پتانسیل 
برای  را هم داشت،  او تجربه فروش  اگر  بوده است.  مهندسی 
مدیر عملیات شدن آمادگی بیشتری داشت، بنابراین در برنامه 
به  را  مدتی  که  شود  لحاظ  مورد  این  باید  او  جانشین پروری 
عنوان رئیس و سرپرست بخش فروش بگذارند. بااین حال، این 
بدون  فردی  که  داشت  نخواهد  را  ریسک  این  هرگز  شرکت 
تجربه فروش را در باالترین رده شغل فروش قرار دهد. بنابراین 
برنامه توسعه چنین خواهد بود: »حرکت به سمت کار در بخش 

فروش« حتی اگر این اتفاق هرگز رخ ندهد.
مورد دوم مدیر ارشد مالی یک شرکت با عملکرد باالست که 
تمام معیارهای ارزیابی را به عنوان یک کاندیدای بالقوه و آماده 
او  به  داراست.  مدیرعامل  عنوان  به  کار  برای  حاضر  حال  در 
گفته می شود کاندیدای برتر است. بااین حال، مدیرعامل شرکت 
زمانی  تا  او  درنتیجه،  و  کند  تحمل  را  موضوع  این  نمی تواند 
این  به  هرگز  باشد،  داشته  گفتن  برای  حرفی  مدیرعامل  که 
سمت نخواهد رسید. درحالی که برنامه های توسعه و نمودارهای 
نباشند،  واقع بینانه  اگر  اما  نیستند،  صددرصدی  جانشینی 
می توانند به سرخوردگی فردی که انتظار برای رسیدن به آن 
سمت را می کشد، منجر شوند. با کارمندان سطوح پایین تر در 
مورد مدیران با عملکرد باال و انتظارات مربوط به پیشرفت های 
بدهید،  را  جانشینی  وعده  فقط  نکنید.  غیرواقع بینانه صحبت 

اگر احتمال واقعی رخ دادن آن وجود داشته باشد!
به نظر شما کدام یک از دو مورد باال واقع بینانه تر است و امکان 
اجرایی شدن دارد؟ ما معتقدیم چند پیشنهاد فوق می تواند به 
تغییر تمرکز سازمان شما از برنامه ریزی پلن جانشین پروری به 
توسعه و اجرای آن کمک کند و با کمک آن به عمق بیشتری 
مدیریت  ذخیره  نیمکت  بیشتر  چه  هر  کردن  قدرتمندتر  در 

خود برسید. 
منبع: 

hbr.org/200905//change-succession-planning-to
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میل به تغییر و يادگیری تبديل به يکی از فاكتورهای رشد 
سازمان ها در محیط های پرتالطم كنونی شده است. 

سازمان های امروزی برای رقابت با يکديگر از قالب های 
ايستای خود بیرون می آيند و با رشد و يادگیری سعی 

می كنند در ساختار خود تغییراتی در جهت پیشرفت اعمال 
كنند. اين به اين علت است كه آينده قابل پیش بینی 

نیست و تغییرات مختلفی سازمان ها را تحت تاثیر قرار 
می دهد و مديران بايد سازمان خود را به سمت هر چه 

بیشتر يادگیرنده شدن سازمانشان حركت دهند. مديران 
نیاز دارند برای حفظ بقا، سازمان هايشان را با تغییرات 

و دگرگونی  ها هماهنگ سازند و به يادگیری به عنوان 
پديده ای ارزشمند بنگرند. 

اهمیت یادگیری در سازمان 
بسیاری از مشاوران و سازمان ها اهمیت یادگیری سازمانی را به 
مفاهیم  از  یکی  یادگیرنده  سازمان  مفهوم  و  شناخته اند  رسمت 
اصلی حرکت به چنین سمتی بوده است. سازمان های یادگیرنده 
زمانی ایده آل خواهند بود که برای تحقق فشارهای مختلفی که 
با آن روبه رو هستند، تحول پیدا کنند و در آن ها یادگیری فردی 
و جمعی هر دو به یک اندازه مهم باشد. سازمان های یادگیرنده 
یکی از مفاهیم جدید مدیریت هستند که می توانند محیط های 
کاری را به گونه ای فراهم کنند که برای تفکر خالق باز باشند و 
راه حل هایی برای مشکالت مداوم مربوط به کار در داخل و خارج 
این  انجام دهد،  باید  تنها کاری که سازمان  پیدا کنند.  سازمان 
است که بر پایه دانش توانایی تفکر انتقادی و تفکر خالقانه، توانایی 
برقراری ارتباط ایده ها و مفاهیم و توانایی همکاری با سایر انسان ها 

در فرایند تحقیق و عمل را انجام دهد. 

سازمان یادگیرنده چیست؟ 
سازمان یادگیرنده سازمانی است که به دنبال ایجاد آینده ای روشن 
برای خود است، با این فرض که یادگیری یک روند مداوم و خالقانه 
برای اعضای آن است و در پاسخ به نیازها و خواسته های افراد، چه 
در داخل و چه در خارج از سازمان، توسعه، سازگاری و تغییر می یابد 
.آن چه سازمان های یادگیرنده انجام می دهند نیز در نوع خود جالب 
توجه است. کارمندان دیگر نباید در معادله به عنوان بازیکنانی منفعل 
باشند. آن ها یاد می گیرند با مشارکت در یک تغییر پارادایم از فلسفه 
سنتی اقتدارگرایی در کار به مکانی که سلسله مراتب تجزیه می شوند 
و پتانسیل های انسانی برپا می شوند، برای ابراز عقاید و به چالش 
کشیدن خود برای مشارکت در یک محیط کاری بهتر، ایده های خود 
را ابراز کنند. سازمان های یادگیرنده محیطی را پرورش می دهند 
که در آن افراد می توانند »نتیجه ای را که واقعا می خواهند، ایجاد 
کنند« و جایی را بسازند که می توانند در آن بیاموزند که برای بهبود 
شرایط کل افراد باید یاد بگیرند. بنابراین برای تبدیل شدن و حرکت 
به سمت سازمان های یادگیرنده پیش از هر چیز الزم است تغییر 
را بپذیریم و سازمان را با یافته های پژوهشی هم سو کنیم. سازمان 
یادگیری  و  یادگیری  به  مربوط  نظریه  های  تکمیل  با  یادگیرنده 

سازمانی شکل گرفته است. سازمان یادگیرنده سازمانی است که در 
آن اعضا برای رسیدن به هدف ها و آمال ، خود را توسعه می دهند و با 

ایجاد ساختارها و استراتژی ها به یادگیری سازمانی کمک می کنند.

پرورش خالقیت کارکنان و ایجاد فرصت 
برای پرورش  نوبه خود می بایست محیط الزم  به  نیز  سازمان ها 
خالقیت کارمندان را فراهم کنند و فرصت های الزم را در اختیار 
به  آموزش  و  اختیار  دادن  فرصت ها  این  از  یکی  بگذارند.  آن ها 
کارکنان است تا موجب شکوفایی سطح خالقیت و یادگیری آنان 
شود. در سازمان های یادگیرنده به افراد احترام گذاشته، اختیار 
داده شده و اعتماد می شود. در این سازمان ها فضایی برای پیشرفت 
افراد ایجاد شده و با توجه به استعداد و توانایی ها برای یادگیری به 
آن ها آموزش داده می شود. سازمان های یادگیرنده هزینه زیادی 
برای آموزش انجام می  دهند، چراکه باید در این سازمان ها همه 

افراد به توانایی های خود واقف بوده و آن ها را بهبود ببخشند. 
امروزه اکثر سازمان  ها پذیرفته اند که باید به عنوان تنها مزیت رقابتی 
پایدار بر کارکنان خود متکی باشند و به ارتقای دانش، مهارت و 

     مدیریت
آرين طاهری

سازمان های يادگيرنده چه ويژگی هايی دارند؟ 

یادگیرندگی، شرط اصلی 
توسعه سازمانی

بسیاری از مشاوران و 
سازمان ها اهمیت يادگیری 
سازمانی را به رسمت 
شناخته اند و مفهوم سازمان 
يادگیرنده يکی از مفاهیم 
اصلی حركت به چنین سمتی 
بوده است. سازمان های 
يادگیرنده زمانی ايده آل 
خواهند بود كه برای تحقق 
فشارهای مختلفی كه با آن 
روبه رو هستند، تحول پیدا 
كنند و در آن ها يادگیری 
فردی و جمعی هر دو به يک 
اندازه مهم باشد
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قابلیت  های آنان اهتمام ورزند. بنابراین بقای سازمان ها در عرصه 
از قابلیت  های کارکنان آن  رقابت به حفظ، توسعه و بهره برداری 
منوط شده است و سازمانی که نتواند مهارت، دانش و دانایی خود 
را توسعه دهد و از آن در افزایش بهره  وری استفاده کند، قادر نیست 
هیچ یک از منابع خود را به نحو مطلوب توسعه دهد. آموزش کارکنان 
برای درک نوع فعالیت ها و دادن اختیار به آن ها برای تصمیم گیری 
باعث می شود افراد سازمان نوعی حس مالکیت نسبت به سازمانی 
که در آن کار می کنند، داشته باشند. از این رو مسئولیت فرد در 
برابر سازمان افزایش یافته و از نظر عواطف و احساسات در وضعیتی 
قرار دارد که برای تامین هدف ها از هیچ کوششی دریغ نمی کنند 
و با هر مشکلی مواجه می شوند. در سازمان  های یادگیرنده افراد به 
طور مستمر قابلیت های خود را افزایش می  دهند تا نتایجی را که 
واقعا می خواهند، ایجاد کنند؛ جایی که الگوهای جدید و گسترده 
تفکر پرورش می یابد و جایی که افراد به صورت مداوم یاد می گیرند 
و به یکدیگر یاد می دهند. چنین روندی باعث می شود فرهنگ بسیار 
قوی در سازمان حاکم و چشم انداز و دیدگاه مشترکی میان نیروی 

انسانی و سازمان فراهم آید.

شروط الزم برای شکل گیری سازمان یادگیرنده
اگر شما هم به عنوان یک مدیر به این فکر می کنید که چه خوب 
است که سازمان شما نیز یک سازمان یادگیرنده شود، باید گفت 
که این کار مقدمات و شرایطی دارد و باید نشانه هایی را در سازمان 
خود ببینید. بیش از هر چیز، اگر مدیر به لزوم تغییر در سازمان 
باور داشته باشد، آن گاه می تواند مدیریت تغییر سازمان خود را 
عهده  دار شود. یادگیری سازمانی زمانی اتفاق می افتد که بتواند 
عقاید و دیدگاه های موجود را تغییر و دیدگاه جدیدی به وجود 
آورد. این کار به وسیله ارتباط، تعامل و مشارکت بهتر به تمام 
تغییر و  برای مدیریت  سطوح سازمانی منتقل می شود. مدیران 
برای رسیدن به این امر باید همیشه آماده پذیرش تغییرات باشند 
در چنین  کنند.  تغییرات همراه  این  با  نیز  را  کارمندان خود  و 

شراطی می بایست: 
• حالت مطلوب سازمانی برای مدیران شناخته شود.

• وضعیت موجود سازمان توصیف شود.
مدیران  برای  مطلوب  وضعیت  و  موجود  وضعیت  بین  شکاف   •

مشخص شده باشد.

ویژگی سازمان های یادگیرنده 
سازمان های  زمینه  در  برتر  محقق  و  نویسنده  سنجه،  پیتر 
یادگیرنده، چند اصل و ویژگی را در این سازمان ها ضروری می داند 

که در ادامه به آن اشاره می کنیم. 

تفکر سیستمی 
توانایی دیدن تصاویر و چشم انداز بزرگ تر از شرایط جاری و تمایز 
الگوها به جای مفهوم سازی تغییر به عنوان یک عامل جداکننده. 
تا در یک سازمان  نیاز دارد  تفکر سیستمی به چند اصل دیگر 
ارتباط  عدم  از  پارادایم  تغییر  یک  باید  یابد.  تحقق  یادگیرنده 
به وجود  پذیرش مسئولیت  تا  قصور  از  و  کلی  درهم تنیدگی  تا 
باشند که چگونه  باور داشته  این  به  از کارمندان  آید و هر یک 

عملکردشان می تواند روی سینرژی کلی گروه تاثیر بگذارد. 

تسلط شخصی 
این امر با »متعهد شدن به یادگیری مادام العمر« شروع می شود و 
سنگ بنای معنوی یک سازمان یادگیرنده است. تسلط شخصی 
شامل واقع بینانه تر شدن، تمرکز بر تبدیل شدن به بهترین فرد 
ممکن و تالش برای احساس تعهد و هیجان در مشاغل ما برای 

تسهیل تحقق پتانسیل هاست.

مدل های ذهنی 
 مدل های ذهنی باید مدیریت شوند، زیرا مانع از اجرای بینش 
قدرتمند و شیوه های سازمانی جدید می شوند. روند با تامل بر خود 
و کشف ساختارهای اعتقادی و تعمیم عمیق و درک چگونگی 
تاثیر چشم گیر آن در عملکرد ما و زندگی خودمان شروع می شود. 
تا زمانی که تحقق و تمرکز روی پذیرش این مفهوم وجود نداشته 

باشد، تغییر واقعی هرگز نمی تواند رخ دهد.

ایجاد چشم اندازهای مشترک 
 چشم اندازها قابل دیکته کردن نیستند، زیرا آن ها همیشه با دید 
شخصی کارمندان که ممکن است با دید رهبر موافق نباشند، آغاز 
می شوند. آن چه الزم است، یک چشم انداز واقعی است که تعهدات 
را در مواقع خوب و بد استخراج کرده و قدرت پیوند یک سازمان 
با آن را دارد. همان طور که پیتر سنجه ادعا می کند، ]ایجاد[ بینش 

مشترک، تعهد در بلندمدت را تقویت می کند.

یادگیری تیمی
یادگیری تیمی از آن جا حائز اهمیت است که سازمان های مدرن 
بر اساس کار گروهی فعالیت می کنند، به این معنی که اگر اعضای 
تیم در کنار یکدیگر نتوانند یاد بگیرند، سازمان ها نیز نمی توانند 
نتایج مطلوب  ایجاد  توانایی برای  این فرایند توسعه  یاد بگیرند. 
است. بهتر است هدفی در ذهن داشته باشیم و برای دست یابی به 

آن با هم همکاری کنیم.

منابع:
* moyak.com/papers/
learning-organization.
html

* hbr.org/199307//
building-a-learning-
organization

* toolshero.com/
management/five-
disciplines-learning-
organizations/

اگر مدير به لزوم تغییر در 
سازمان باور داشته باشد، 

آن گاه می تواند مديريت تغییر 
سازمان خود را عهده  دار 
شود. يادگیری سازمانی 

زمانی اتفاق می افتد كه بتواند 
عقايد و ديدگاه های موجود 

را تغییر و ديدگاه جديدی به 
وجود آورد. اين كار به وسیله 

ارتباط، تعامل و مشاركت 
بهتر به تمام سطوح 

سازمانی منتقل می شود
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نشان دادن تاثیرات فعالیت های بازاريابی بر نتايج 
مالی كسب وكارهای تجاری همواره يکی از چالش های 

جدی مديران بازاريابی است. اين موضوع تا اين 
اندازه جدی است كه طبق تحقیقات انجام شده از 
سوی مجله كسب وكار هاروارد از 300 مدير ارشد 
بازاريابی، اين موضوع به عنوان چالش جدی برای 

واحد بازاريابی مطرح شده است. به بیان ديگر، 
مديران بازاريابی می خواهند نشان دهند فعالیت های 
آن ها تا چه اندازه بر رشد مالی شركت تاثیر گذاشته 

است و از اين طريق بودجه فعالیت های جاری خود 
را از مديران ارشد سازمان اخذ كنند و مديران ارشد 

نیز به دنبال تصمیم گیری در خصوص بودجه بازاريابی 
هستند و بايد بر اساس میزان نیاز سازمان بودجه 

بازاريابی را تخصیص دهند. 

از  برخی  در  ارشد  مدیران  و  بازاریابی  مدیران  بین  مذاکره 
سازمان ها با چالش های جدی همراه خواهد شد. چون طبق 
مطالعات The CMO Survey در سال 2019 روی مدیران 
بازاریابی، پیش بینی می شود که بودجه بازاریابی در سال 2020 
افزایش خواهد  تجاری  در سازمان های  درصد  در حدود 8.7 
یافت. این در حالی است که در همین سازمان های مورد بررسی 
نیز طی سال گذشته تابه حال بودجه بازاریابی با افزایش 6.3 
درصد همراه شده است. روند رو به رشد بودجه بازاریابی طی 
سه سال گذشته و هم چنین پیش بینی رشد این موضوع تا سال 
آینده نشان می دهد مدیران بازاریابی وظیفه ای سخت بر دوش 
دارند و باید بیش از گذشته در تالش باشند تا با متقاعدسازی 
را  خود  فعالیت های  نیاز  مورد  بودجه  سازمان،  ارشد  مدیران 
دریافت کنند. برای متقاعدسازی نیاز به بهبود نشان دادن تاثیر 
فعالیت های بازاریابی بر نتایج مالی شرکت وجود دارد. به همین 
بهتر  برای  پیشنهادی  روش های  از  برخی  به  ادامه  در  دلیل، 

نشان دادن نتایج اقدامات بازاریابی می پردازیم.

تعیین شاخص برای ارزش تجاری
مدیران بازاریابی باید دیدگاه جامع تری نسبت 
به ارزش های تجاری کسب وکارها داشته باشند؛ 
به این معنا که ارزش های ایجادشده از طریق 
بازاریابی را از طریق شاخص های  فعالیت های 
با  اندازه گیری کنند و  موجود به صورت کمی 

ارائه این گزارش ها نشان دهند چه ارزش تجاری 
نمونه،  عنوان  به  کرده اند.  ایجاد  برای کسب وکار 

برند سازمان یک  به  تغییر نگرش مخاطبان نسبت 
طریق  از  می توان  را  موضوع  این  که  می شود  تلقی  ارزش 

فعالیت های تحقیقات بازاریابی اندازه گیری کرد و در یک مقایسه 
نشان داد که افرادی که نسبت به سازمان دچار تغییر نگرش 

مثبت شده اند، تا چه اندازه میزان خریدشان افزایش یافته است. 
به عنوان نمونه ای دیگر، می توان میزان رضایت مشتریان را قبل 
و بعد از اجرای برنامه های وفاداری اندازه گیری کرد و سپس 
مقایسه ای بین میزان خرید مشتریان راضی و ناراضی انجام داد. 
این مقایسه می تواند نشان دهد مشتریان راضی تاچه  اندازه در 

افزایش فروش سازمان تاثیرگذار بوده اند.

تعریف ارزش های تجاری در سازمان
برای هر واحد سازمانی، ارزش تعریف خاصی دارد. به عنوان 
نمونه، تعریف ایجاد ارزش از نظر واحد مالی با واحد بازاریابی 
متفاوت است، یا از نظر واحد فروش، ایجاد ارزش یعنی رشد 
ارزش  تامین،  زنجیره  واحد  نظر  از  یا  سازمان،  درآمدهای 
پیش بینی تقاضا تعریف می شود. باید ارزش های واحد بازاریابی 
نیز در داخل سازمان به درستی تعریف شود تا مدیران سازمان 
متوجه شوند فعالیت های واحد بازاریابی تا چه اندازه اثربخش 
است. درباره ارزش های واحد بازاریابی مهم این است که این 
به  تعریف شوند و سپس  و روشن  با دقت  ابتدا  در  ارزش ها 

واحدهای دیگر سازمان انتقال پیدا کنند.

استناد بر روندها و آمارهای جهانی
مدیران  اقناع  جهت  بازاریابی  مدیران  راه کارهای  از  یکی 
بر  بازاریابی، استناد  ارشد سازمان مبنی بر تخصیص بودجه 

   بازاریابی
آبتین ايزدی

راه كارهايی برای ارائه نتايج مالی فعاليت های بازاريابی

ارزش گذاری ارزش ها كارشناس ارشد كسب وكار
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روندهای رو به رشد جهانی و هم چنین مطالعات انجام شده 
دلیل  می توان  موارد،  این  به  توجه  با  است.  حوزه  این  در 
عنوان  به  کرد.  توجیه  را  نوین  حوزه های  در  سرمایه گذاری 
نمونه، طبق مطالعات The CMO Survey در سال 2019 
بازاریابی  تحلیل  و  تجزیه  بودجه  بازاریابی،  مدیران  روی  بر 
طی سه سال گذشته به صورت پیوسته رو به افزایش بوده 
افزایش   2019 سال  در   7.2 به   2017 سال  در   4.6 از  و 
یافته است و پیش بینی می شود که طی سه سال آینده 61 
بازاریابی  بودجه  به 11.6 درصد  و  باشد  داشته  درصد رشد 
افزایش  بازاریابی  مدیران  مطالعات،  همین  اساس  بر  برسد. 
را  در سال 2018  مصنوعی  از هوش  استفاده  درصدی   27
خبر دادند و انتظار دارند طی سه سال آینده این موضوع تا 
این  به  اتکا  با  به عنوان مثال،  افزایش پیدا کند.  60 درصد 
مطالعات می توان سرمایه گذاری سازمان بر هوش مصنوعی یا 

فرایندهای تجزیه و تحلیل بازاریابی را به خوبی توجیه کرد.

تعریف عدم قطعیت های بازاریابی
در برخی از مواقع در واحد بازاریابی معیارهایی وجود دارند که 
به صورت مشخص قابل اندازه گیری نیستند و توجیه بودجه 
به سختی  سازمان  ارشد  مدیران  برای  فعالیت هایی  چنین 
صورت می پذیرد. وظیفه مدیران بازاریابی است که به درستی 
شرح  سازمان  در  را  فعالیت ها  این  اهمیت  و  معیارها  این 
دهند و شفافیت مناسبی از چرایی عدم اندازه گیری درست 
فعالیت های  تاثیر  نمونه،  عنوان  به  کنند.  ارائه  معیارها  این 
دیجیتال مارکتینگ در کنار تبلیغات عظیم تلویزیونی شاید 
از جمله مواردی باشد که اندازه گیری مستقل آن به سختی 
صورت می پذیرد، یا اندازه گیری تاثیر برنامه های وفاداری در 
همین مثال قبلی در کنار تبلیغات تلویزیونی به سختی انجام 

می شود.

هماهنگی فعالیت های بازاریابی با استراتژی های کالن
در برخی از سازمان های تجاری نسبت به بودجه های بازاریابی 
سازمان های  این  مدیران  و  دارد  وجود  زیادی  حساسیت 
هزینه زا  بازاریابی  فعالیت های  که  باورند  این  بر  تجاری 
بازاریابی  مدیران  وظایف  از  یکی  هستند. 
دهند  نشان  که  است  موضوع  این 
در  انجام شده  بازاریابی  فعالیت های 
سازمان  کالن  استراتژی های  راستای 
چهارچوب  از  خارج  و  است  بوده 
انجام  فعالیتی  سازمان  استراتژیک 
نداده اند. تحقق این موضوع می تواند 
با جزئی کردن برنامه های استراتژیک 

سازمان انجام شود.

ایجاد تحول از طریق بازاریابی
ایجاد تحول در سازمان از طریق فعالیت های بازاریابی بسیار 
می تواند در تاثیر این فعالیت مثمر ثمر واقع می شود. به بیان 
باید به این جمع بندی برسد که فعالیت های  دیگر، سازمان 
ایجاد کند،  توانسته است در داخل سازمان تحول  بازاریابی 
به  می پذیرد.  صورت  به سختی  سازمان  در  تحول  ایجاد  اما 
همین دلیل مدیران بازاریابی در ابتدای این فرایند، در تالش 
تاثیرات  فعالیت های کوتاه مدت  از  برخی  انجام  با  تا  هستند 
فعالیت های خود را در سازمان نشان دهند. به عبارت دیگر، 
برخی از فعالیت ها در سازمان ها کوتاه مدت هستند و با اصالح 
برخی از فرایندها موجب کسب نتیجه مورد نظر به صورت 
زودبازده می شوند. این اصالحات را اگر نتوان به عنوان یک 
تحول عظیم در سازمان یاد کرد، اما می توان اظهار کرد که 
ایجاد کرده و موجب  این اصالحات تغییراتی را در سازمان 
بهبود فرایندهای سازمان شده است. از طرفی، انجام چنین 
فعالیت های کوتاه مدت و اثربخشی می تواند در افزایش انگیزه 
تیم بازاریابی مثمر ثمر واقع شود و نشان دهد که فعالیت های 

این تیم اثربخش ظاهر شده است.

نمایش پیشرفت های مداوم بازاریابی
می شود  ایجاد  زمانی  بازاریابی  فعالیت های  بیشتر  اعتبار 
پیشرفت های  بازاریابی  فعالیت های  در  داد  نشان  بتوان  که 
بلندمدت  فعالیت های  در  مهم  این  است.  ایجاد شده  مداوم 
در  نمونه  عنوان  به  است.  اهمیت  حائز  بسیار  میان مدت  و 
این چنین  نوع  این که  به  توجه  با  برندینگ  فعالیت های 
فعالیت هایی بلندمدت است، تیم بازاریابی باید دائما پیشرفت 
این  دادن  نشان  البته  بگذارد.  نمایش  به  را  حوزه  این  در 
به  است.  نظر  مورد  فعالیت  آن  راه  نقشه  نیازمند  پیشرفت 
این صورت که اگر نقشه راه برای فعالیت های بازاریابی وجود 
این  از  راه می توان هر مرحله  نقشه  این  باشد، طبق  داشته 

نقشه راه را به خوبی به نمایش گذاشت.

جلسات یک به یک
تمامی  که  ماهانه ای  جلسات  که  می دهد  نشان  تجربه 
مدیران ارشد سازمان حضور دارند، محل مناسبی برای ارائه 
معموال  جلسات  این  در  چون  نیست،  بازاریابی  گزارش های 
و  می شود  مطرح  یکدیگر  به  نسبت  زیادی  بسیار  انتقاد 
نتایج مالی  بازاریابی در  فعالیت های  تاثیر  به خوبی نمی توان 
را نشان داد. به بیان دیگر، توصیه می شود قبل از برگزاری 
افراد  و  مدیران  برای  بازاریابی  گزارش های  جلسات،  این 
جلسه حضوری  و طی  ارسال  ماهانه  جلسات  در  تاثیرگذار 
اگر  طریق  این  از  تا  شود  داده  توضیح  افراد  این  برای 
بازاریابی  فعالیت های  و  گزارش ها  به  نسبت  انتقادی 
وجود دارد، به صورت فردی این موارد مطرح شود 
و قبل از برگزاری جلسات ماهانه، موارد مورد انتقاد 

اصالح شود.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که 
تمام  پذیرش  و  است  رشدی  به  رو  و  مدرن  علم  بازاریابی 
زیادی  بسیار  هزینه های  و صرف  زمان  نیازمند  آن  کمال  و 
پذیرش  مورد  سازمانی  فرهنگ  عنوان  به  بتوان  تا  است 
الیه های مختلف سازمان قرار گیرد، اما در صورتی که مورد 
پذیرش قرار گیرد، به عنوان سرمایه استراتژیک سازمان تلقی 

می شود.

در برخی از مواقع در 
واحد بازاريابی معیارهايی 
وجود دارند كه به صورت 

مشخص قابل اندازه گیری 
نیستند و توجیه بودجه چنین 

فعالیت هايی برای مديران 
ارشد سازمان به سختی 
صورت می پذيرد. وظیفه 
مديران بازاريابی است 

كه به درستی اين معیارها 
و اهمیت اين فعالیت ها را 
در سازمان شرح دهند و 

شفافیت مناسبی از چرايی 
عدم اندازه گیری درست اين 

معیارها ارائه كنند
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در ادبیات بازاريابی، نسل آخر برندهای تجاری به 
برندهايی گفته می شود كه برای خود رويکرد اجتماعی 

و فرهنگی مشخصی دارند. در حقیقت اين برندها 
در تالش هستند با تشکیل اجتماعات برند و خلق 
ارزش برند در اين اجتماعات، مسیر خود را ادامه 

دهند. رويکرد فرهنگی اين برندها با ايفای نقش فعال 
در جريان های فرهنگی به يک تصوير ذهنی تبديل 
می شود. به همین دلیل برندهايی كه در سیر تکامل 

خود به اين نقطه رسیده اند، در راستای مسئولیت 
اجتماعی و محیط زيست فعالیت های مرتبطی انجام 

می دهند. اين موضوع باعث شده طی سال های گذشته 
بسیاری از كسب وكارهای ايرانی بر روی مسئولیت 

اجتماعی سرمايه گذاری جدی انجام دهند، اما با 
بررسی فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی اين 

كسب وكارها، اين موضوع نمايان می شود كه بسیاری از 
سرمايه گذاری های انجام شده يا در حد جنبه تبلیغاتی 

آن خالصه شده است، يا آن قدر نامرتبط با فعالیت های 
آن كسب وكار بوده كه تاثیر قابل مالحظه ای بر برند اين 
كسب وكار تجاری نگذاشته است. اين كه كسب وكارهای 

ايرانی بايد چه سیاستی را در قبال فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی دنبال كنند، بهانه ای شد تا در اين 

مطلب به برخی از اين سیاست های مرتبط با حوزه 
مسئولیت اجتماعی بپردازيم.

مسئولیت اجتماعی؛ خیر!
شکل اولیه و ساده برندهای تجاری، عرضه محصوالتی با کیفیت 
تبدیل  مفهومی  به  رفته  رفته  موضوع  این  که  است  بازار  به 
می شود که مخاطبان را به آن ها وفادار می سازد، اما بااین حال 
برند  از  تداعی مشترکی  یا  بصری  مخاطبان هیچ گونه هویت 
واقعیت موضوع  ندارند.  در ذهن خود  تجاری  این کسب وکار 
مسئولیت  فعالیت های  روی  بر  سرمایه گذاری  که  است  این 
اجتماعی برای این کسب وکارهای تجاری اولویت ندارد، چون 
این کسب وکارها قبل از انجام هر اقدامی در حوزه مسئولیت 
انجام  برندسازی سرمایه گذاری جدی  بر روی  باید  اجتماعی، 
دهند. به بیان دیگر، سرمایه گذاری این کسب وکارهای تجاری 
بودجه  رفتن  هدر  باعث  صرفا  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در 
به  چندانی  تاثیر  و  شد  خواهد  مجموعه  تبلیغات  و  بازاریابی 

جهت وفادارسازی مشتریان در ذهن آن ها نمی گذارد.

مسئولیت اجتماعی؛ آری!
برخی از برندهای تجاری عالوه بر شهرت و هویت بصری، برنامه 
دارند،  برند  و هویت  تعیین جایگاه  با  برند همراه  استراتژیک 
به این معنا که گروه مخاطب خود را به درستی می شناسند و 
بخشی از بازار را برای فعالیت های برندینگ انتخاب کرده اند و 
در تالش هستند در این بخش از بازار برای خود جایگاه سازی 
رفتارهای  نیز  تجاری  کسب وکارهای  این  برند  هویت  کنند. 
بازاریابی، تبلیغات و... را تحت تاثیر قرار می دهد. این برندهای 
تجاری برای این که مشتریان بیشتری آن ها را دوست داشته 
سرمایه گذاری  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  روی  بر  باشند، 
مسئولیت  فعالیت های  انجام  باعث  موضوع  این  و  می کنند 

اجتماعی این کسب وکارهای تجاری می شود.

عدم ارتباط بین هویت برند و مسئولیت اجتماعی
عدم ارتباط بین هویت برند کسب وکارهای تجاری با مسئولیت 
حوزه  این  جدی  مشکالت  از  یکی  شرکت ها،  این  اجتماعی 
بازاریابی  بودجه  از  باعث هدر رفتن بخش عمده ای  است که 
و تبلیغات کسب وکارهای تجاری خواهد شد. به معنای دیگر، 
کسب وکارهای تجاری باید در تالش باشند روی فعالیت هایی در 
حوزه مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری کنند که با هویت برند 
آن ها هم سو باشد. این هم سویی در راستای توجه کسب وکارهای 
تجاری به دغدغه های فرهنگی، زیست محیطی و... است و باعث 
ایجاد  مخاطبان  ذهن  در  را  مناسبی  ذهنی  تصویر  می شود 
در  سرمایه گذاری  با  تجاری  کسب وکارهای  حقیقت  در  کند. 
این حوزه به مخاطبان خود نشان می دهند که نه تنها در برابر 
سهام دارانشان مسئول هستند، بلکه در مقابل جامعه و محیط 
زیست در فعالیت های مرتبط با کسب وکارشان پاسخ گو هستند. 
به عنوان نمونه، شرکت ایکیا که یکی از مهم ترین مواد اولیه آن 
پنبه است، با استفاده از تکنولوژی های مدرن در تالش است با 

بررسی سياست های 
مسئوليت اجتماعی 
سازمان های تجاری 

   مدیریت
میالد بابايی

كارشناس ارشد كسب وكار
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کمترین ضرر زیست محیطی در فرایند کاشت و برداشت، پنبه 
مورد نیاز خود را تامین کند، یا شرکت H & M که یکی از 
تولیدکنندگان پوشاک است، سرمایه گذاری بسیار زیادی در 

حوزه ایمنی محل کار کرده است.

تحقیقات و مطالعات چه می گوید؟
 87  ،2017 سال  در   Kone انجام شده  مطالعات  اساس  بر 
درصد از مخاطبان تمایل دارند محصوالتی را خریداری کنند 
به  نسبت  مناسبی  پاسخ  محصوالت  آن  تولیدکنندگان  که 
دغدغه های فرهنگی و محیط زیستی آن ها ارائه کند، 76 درصد 
آن ها بیان کردند که در صورتی که این تولیدکنندگان حامی 
مسائلی باشند که برخالف عقایدشان باشد، از خرید محصوالت 
آن کسب وکار خودداری می کنند. با توجه به آماری که مطرح 
سال  در  ایران  آینده پژوهی  گزارش  آخرین  اساس  بر  شد، 
1397، پیامدها و بحران آب، ریزگردها، آلودگی هوا، تخریب 
منابع خاک و... از جمله مهم ترین دغدغه مردم ایران در سال 
1397 نسبت به مسائل زیست محیطی بوده است. بحران ها و 
مسائل مرتبط با موضوع آب حتی در بین تمامی مسائل اعم 
از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... با بیشترین حساسیت مورد 
بررسی قرار گرفته شده است و مهم ترین دغدغه مردم ایران 
از نظر این گزارش تلقی می شود. سازمان های تجاری قبل از 
سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی باید 
تحلیل درستی از روندهای حائز اهمیت در داخل کشور داشته 
باشند تا از این طریق بتوانند بر روی موضوعاتی سرمایه گذاری 
کنند که بخش بیشتری از دغدغه ذهنی مخاطبان ایرانی را 

پاسخ می دهد.

تهاتر در شرایط تهدید
با  کسب وکارها  از  بسیاری  که  اقتصادی  فعلی  شرایط  در 
باعث  این موضوع  و  تهدیدات محیطی جدی همراه هستند 

تبلیغات  و  بازاریابی  بودجه  خصوص  در  نظری  تجدید  شده 
خود داشته باشند، سرمایه گذاری بر روی مسئولیت اجتماعی 
این  است.  گرفته  قرار  تجاری  کسب وکارهای  چندم  اولویت 
در حالی است که با اتخاذ سیاست تهاتر می توان به موضوع 
مسئولیت اجتماعی نیز رسیدگی کرد و با اتکا به ظرفیت های 
داخل سازمانی، فعالیت های مناسبی را در خصوص مسئولیت 

اجتماعی برنامه ریزی و اجرا کرد.

استفاده از سمن ها
در حال حاضر نهادهای مدنی بسیار زیادی در داخل کشور 
در حوزه های مختلف مشغول به کار هستند که صورت های 
این  اعتماد عموم جامعه هستند.  مالی شفافی دارند و مورد 
تجاری  را پیش روی کسب وکارهای  نهادهای مدنی فرصتی 
قرار داده اند تا با استفاده از آن ها فعالیت های مناسبی را در 
حوزه مسئولیت اجتماعی ترتیب داد. با توجه به این که سیاست 
تهاتر در حال حاضر یکی از موارد قابل اجرا در حوزه مسئولیت 
اجتماعی است، می توان با استفاده از سیاست تهاتر و با اتکا به 
ظرفیت های سمن های مختلف، فعالیت های مشترکی در حوزه 
مسئولیت اجتماعی ترتیب داد. از طرفی، یکی از مزیت های 
این که  به  توجه  با  که  است  موضوع  این  از سمن ها  استفاده 
مسئولیت  در حوزه  تجاری  برندهای  مستقیم  سرمایه گذاری 
احتمال  و  دارد  زیادی  بسیار  انرژی  صرف  به  نیاز  اجتماعی 
شکست پروژه های این حوزه نیز بسیار زیاد است، می توان از 
تجارب سمن ها استفاده کرد و سرمایه گذاری مناسبی در این 

حوزه انجام داد.

تکیه بر جنبه تبلیغاتی
طی چند سال گذشته بسیاری از کسب وکارها در جهت دیده 
شدن و فعالیت های تبلیغاتی، اقدام به سرمایه گذاری در حوزه 
مسئولیت اجتماعی کرده اند. هنگامی که تنها جنبه تبلیغاتی 
موضوع مسئولیت اجتماعی مورد نظر باشد، در بسیاری از مواقع 
واکنش مخاطبان نسبت به این فعالیت ها مثبت نیست و حتی 
نسبت به برند آن کسب وکار انتقادات تندی را وارد می کنند. به 
همین دلیل باید قبل از اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی، 
برنامه ریزی مناسبی در حوزه های ارتباطاتی انجام داد، تا از این 
به  را  اجتماعی  فعالیت های مسئولیت  به درستی  بتوان  طریق 
ثمر رساند. البته ذکر این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که 
مسئولیت اجتماعی هنگامی که درباره دغدغه های مردم باشد و 
صرفا ظاهری و تبلیغاتی نباشد، می تواند اثربخش ظاهر شود. 
نرخ  تجاری  سازمان های  ارشد  مدیران  برای  همواره  پایان  در 
بازگشت سرمایه بسیار حائز اهمیت است؛ به این معنا که وقتی 
بر روی فعالیتی سرمایه گذاری می کنند، پس از چه بازه زمانی، 
چه مقدار سرمایه حاصل از این اقدام به سازمان بازخواهد گشت. 
اما فعالیت های مسئولیت اجتماعی از آن دسته اقداماتی است 
که اگر با دید کوتاه مدت به آن نگاه شود، به احتمال بسیار زیاد 
نرخ بازگشت سرمایه آن ها بسیار پایین خواهد بود. به همین 
دلیل باید در پروژه های مسئولیت اجتماعی دیدگاه بلندمدت 
اتخاذ شود و تاثیرات این موضوع در بازه های زمانی مختلف بر 
ذهن مخاطبان مورد سنجش قرار گیرد. به بیان دیگر، یکی از 
اقداماتی که در این راستا می توان انجام داد، این موضوع است که 
با استفاده از ابزارهای تحقیقات بازاریابی، نگرش مخاطبان قبل و 
بعد از فعالیت های مسئولیت اجتماعی نسبت به برند کسب وکار 
مورد سنجش قرار گیرد تا از این طریق بتوان به ارزیابی درستی 
دست یافت که آیا فعالیت انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی 
توانسته است تاثیرات قابل انتظار را در ذهن مخاطبان ایجاد کند، 
و تا چه اندازه این موضوع منجر به افزایش وفاداری مشتریان و 

درنهایت افزایش خرید آن ها شده است.

عدم ارتباط بین هويت برند 
كسب وكارهای تجاری با 

مسئولیت اجتماعی اين 
شركت ها، يکی از مشکالت 

جدی اين حوزه است كه 
باعث هدر رفتن بخش 

عمده ای از بودجه بازاريابی 
و تبلیغات كسب وكارهای 

تجاری خواهد شد. به 
معنای ديگر، كسب وكارهای 

تجاری بايد در تالش 
باشند روی فعالیت هايی در 

حوزه مسئولیت اجتماعی 
سرمايه گذاری كنند كه با 

هويت برند آن ها هم سو باشد
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هر سازمان تجاری فرهنگ خاص خود را دارد؛ 
فرهنگی كه به صورت مکتوب يا نانوشته به عنوان 
مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار 

و انديشه كاركنان يک سازمان تجاری اثر می گذارد 
و می توان نقطه شروعی برای حركت و پويايی، يا 

مانعی در راه پیشرفت به شمار آيد. تفاوت در فرهنگ 
سازمانی را می توان در میزان اعمال كنترل بر تفکر و 
رفتار كارمندان جست وجو كرد. اين مسئله در ابتدای 

ورود كارمندان به سازمان آغاز می شود و اتکا به 
سیستم های تشويق و تنبیه، كارمندان را با فرهنگ 

سازمانی هم گام می كند. 

کسب وکاری  در  سازمانی  فرهنگ  که  گفت  می توان  زمانی 
سازمان  آن  در  رایج  اصطالحات  به  که  است  شده  ایجاد 
»مشتری«،  به  دیزنی،  در  نمونه،  عنوان  به  شود.  مراجعه 
در  که  است  اصطالحی  »مهمان«  می شود؛  گفته  »مهمان« 
باور  فرهنگ سازمانی دیزنی جای گرفته و کارمندان به آن 
دارند. لزوم ایجاد فرهنگی مشخص در سازمان های تجاری بر 
هیچ مدیر ارشدی پوشیده نیست و در حال حاضر در بیشتر 
کسب وکارهای تجاری بر روی این موضوع سرمایه گذاری های 
سوی  از  انجام شده  مطالعات  طبق  است.  شده  انجام  جدی 
اصلی  اولویت های  از  یکی  فرهنگ  بهبود  و  مدیریت  گارتنر، 
مدیران ارشد سازمان های تجاری است و هر شرکت به طور 
بهبود فرهنگ 2200 دالر هزینه  برای  متوسط در هر سال 
می کند، که بخش عمده این هزینه به مشاوران، نظرسنجی ها 
و کارگاه های آموزشی تخصیص داده می شود. بااین حال تنها 
مناسبی  بازدهی  با  تجاری  سازمان های  این  از  درصد   30

حاصل از این سرمایه گذاری همراه خواهند 
شد. این که چگونه باید فرهنگ سازمانی 

را ایجاد کرد و فعالیت های مورد 
نیاز برای حفظ آن چه مواردی 
این  در  تا  بهانه ای شد  هستند، 

مطلب به بایدها و نبایدهای ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی 
در کسب وکارهای ایرانی بپردازیم.

تعیین ارزش های مشترک
تعیین ارزش و معیارهای مشترک در سازمان اولین گام در 
جهت ایجاد فرهنگ سازمانی است. به بیان دیگر، باید زبان 
مشترک همه کارمندان سازمان مشخص شود تا از این طریق 
بتوان فرهنگ سازمانی را کشف کرد. برای تعیین این موضوع 
گروه های  و  عمیق  مصاحبه های  نظرسنجی،  انجام  به  نیاز 
کانونی در داخل سازمان وجود دارد. معموال پیشنهاد می شود 
برای تعیین این ارزش ها و معیارها در ابتدا بر روی تحقیقات 
فعالیت های  تایید  برای  سپس  و  کرد  سرمایه گذاری  کیفی 
اهمیت  نکته حائز  داد.  انجام  نیز  تحقیقات کمی  انجام شده، 

این موضوع است که هر یک از این معیارها و ارزش ها باید 
از سوی خود کارمندان تعریف شود و سپس مقایسه ای بین 
تعاریف کارمندان و تعاریف استاندارد این ارزش ها و معیارها 
انجام شود. از طرفی، طبق مطالعات Deloitte، 28 درصد از 
مدیران، فرهنگ سازمان خود را درک می کنند. این مطالعات 
نشان می دهد حتی پس از کشف معیارها و ارزش های مشترک 
نیز بیشتر مدیران نمی توانند آن را درک کنند. حال در نظر 
بگیرید که این مدیران قصد دارند این فرهنگ سازمانی را در 
سازمان نهادینه کنند. با توجه به این موضوع، تعریف درست 
فرهنگ سازمانی در این بخش بسیار حائز اهمیت است و باید 
گروهی که در این زمینه خبره هستند، وظیفه تعیین ارزش ها 

و معیارهای مشترک سازمان را بر عهده گیرند.

الگوبرداری کارمندان
در کسب وکارهای نوپا تا زمانی که اندازه سازمان افزایش نیافته 
است، الگوبرداری از مدیران ارشد می تواند فرهنگ سازمانی 
را شکل دهد، اما با توسعه کسب وکار، امکان مشاهده رفتار 
مدیران ارشد از سوی تمامی کارمندان سازمان مهیا نیست. 
پیش  از  بیش  را  سازمان  فرهنگ  تدوین  لزوم  موضوع  این 
ایجاب می کند. نکته حائز اهمیت این است که پس از تدوین 
این  الگوی  به عنوان  باید مدیران سازمان  فرهنگ سازمانی، 
فرهنگ سازمانی باشند. از طرفی، در هر سازمانی کارمندانی 
وجود دارند که خود را به عنوان سفیران سازمان جایگاه سازی 

    مدیریت
امیر كاكايی

بايدها و نبايدهای ايجاد و حفظ فرهنگ سازمانی 

وقتی کارمندان هم زبان می شوند
كارشناس ارشد كسب و كار
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کرده اند. سرمایه گذاری بر روی این کارمندان نیز بسیار حائز 
اهمیت است و می توان با الگوبرداری از آن ها، فرهنگ را در 
داخل و بیرون سازمان اشاعه داد. به بیان دیگر، هر سازمانی 
نیاز دارد معیارها و ارزش های تعیین شده را به خوبی در داخل 
وجود  عدم  و  الگوبرداری  بدون  چون  کند.  منتشر  سازمان 
افرادی که سایر کارمندان بتوانند از آن ها الگوبرداری کنند، 
معیارها و ارزش های تعیین شده فرهنگ سازمانی فقط در حد 
محتوایی بر روی کاغذ باقی می مانند و هیچ گونه تاثیری بر 

روی فرهنگ سازمان نمی گذارند.

توصیه برای بهبود
به 200  نزدیک  و  کارمند  از 7500  بیش  بررسی  با  گارتنر 
مدیر   100 با  عمیق  مصاحبه  انجام  و  انسانی  منابع  مدیر 
باید  تجاری  سازمان های  در  می کند  توصیه  انسانی  منابع 
با فرهنگ سازمانی  از سه اشتباه در خصوص موارد مرتبط 

خودداری کرد.

1. برای توصیف فرهنگ سازمانی از صفت های ساده استفاده 
نشود

مدیران ارشد سازمان های تجاری در فرهنگ سازمانی تمایل 
این  کنند.  استفاده  معمول  حد  از  بیش  صفت های  از  دارند 
در حالی است که این صفت های معمولی در واقعیت مزیت 
جای  به  و  نمی کند  ایجاد  سازمان  داخل  در  را  چشم گیری 
استفاده از صفت های رایج مورد استفاده قرار گرفته شده در 
بررسی  و  تحلیل  با  می توان  تجاری،  کسب وکارهای  بیشتر 
دست  سازمانی  فرهنگ  تامل  قابل  موارد  روی  بر  مناسب 
گذاشت. به عنوان نمونه، در حال حاضر بیشتر مدیران منابع 
انسانی تمایل دارند فرهنگ نوآوری را در داخل سازمان داشته 
باشند، اما واقعیت موجود این است که این صفت در بسیاری از 
سازمان ها به عنوان فرهنگ سازمانی وجود ندارد، یا در بیشتر 
ارزش های  جزو  مشتری مداری،  فرهنگ  تجاری  سازمان های 
سازمان به شمار می رود، اما واقعیت این سازمان ها این است 
که حتی مدیران ارشد نیز ذره ای در راستای افزایش رضایت 

مشتری و وفاداری مشتریان گامی برنمی دارند. به 
بیان دیگر، استفاده از صفت های کلیشه ای 
تاثیر  نمی تواند  فرهنگ سازمانی  در 
بگذارد.  زمینه  این  در  مثبتی 
سازمان  واقعا  اگر  طرفی،  از 

تمایل دارد به 

کند،  پیدا  دست  مشتری مداری  و  نوآوری  مانند  ارزش هایی 
باید در جهت عملیاتی شدن این موضوع نیز گامی بردارد و 

این موضوع صرفا به تدوین و تعیین ارزش ها خالصه نشود.

2. فرهنگ سازمانی را با داده اندازه گیری نکنید
به صورت کلی، فرهنگ احساسی نامشهود در داخل سازمان 
است و نباید به صورت کمی مورد اندازه گیری قرار گیرد و 
در صورت انجام نظرسنجی درباره فرهنگ در داخل سازمان 
نیز باید پاسخ ها به صورت باز در نظر گرفته شود تا مدیران 
در  کارمندان  بازخورد  به خوبی  بتوانند  کسب وکار  ارشد 
میان،  این  در  کنند.  دریافت  را  سازمانی  فرهنگ  خصوص 
باید امکان این موضوع وجود داشته باشد که برای کارمندان 
شرایطی اتخاذ شود که آن ها بدون ترس نظرات و انتقادات 
خود را نسبت به فرهنگ سازمانی بیان کنند. چون مطالعات 
کارمندان  از  درصد   69 می دهد  نشان  زمینه  این  در  گانتر 
مدیران  سوی  از  تعیین شده  سازمانی  فرهنگ  اهداف  به 
حتی  افراد  این  درصد   78 و  ندارند  اعتقادی  سازمان  ارشد 
آن ها  و 90 درصد  نمی کنند  را درک  فرهنگ سازمانی  این 
از خود نشان  را  این فرهنگ سازمانی  با  نیز رفتاری هم سو 
نمی دهند. محققان این حوزه بر این باورند که مدیران ارشد 
باید محیطی را فراهم کنند تا کارمندان بتوانند در خصوص 

فرهنگ سازمانی به خوبی انتقادات خود را مطرح کنند.

را  سازمانی  فرهنگ  تغییرات  از  پشتیبانی  سیستم های   .3
تغییر دهید

ارزیابی  مثبت  سازمان  در  مناسب  سازمانی  فرهنگ  ایجاد 
می شود، اما این موضوع نیازمند اتکا به سیستم مناسبی در 
حوزه مدیریت عملکرد است. به این معنا که اگر در سیستم 
مدیریت عملکرد، بخش عمده ای از کارمندان امتیازات پایینی 
را دریافت کنند، در داخل سازمان محیطی ایجاد می شود که 
کارمندان برای کسب امتیاز بیشتر به جای همکاری با یکدیگر 
فقط رقابت می کنند. در چنین شرایطی فرهنگ سازمانی با 
مشکالت جدی همراه خواهد شد و نمی توان به خوبی معیارها 
بنابراین در  اشاعه داد.  را در سازمان  ارزش های مورد نظر  و 
صورت اتخاذ سیستم مدیریت عملکرد، این موضوع می تواند 
اجرایی شدن آن  امکان  تا  با نظر کارمندان طراحی شود 
افزایش پیدا کند و میزان رضایت از آن نیز در حد 

قابل قبولی باشد.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است 
که فرهنگ سازمانی شخصیت هر سازمان است و 
سرمایه گذاری در این حوزه طی سال های گذشته 
بسیار افزایش یافته است و بسیاری از برندهای بین المللی از این 
طریق توانسته اند با افزایش بهره وری همراه شوند، اما طراحی و 
پیاده سازی این موضوع نیازمند به کارگیری تیمی خبره در این 
زمینه است که تجربه اجرایی مناسبی در راستای تعیین ارزش های 
مشترک و حفظ آن در داخل سازمان داشته باشند. ساختن فرهنگ 
قوی در سازمان های تجاری یک شبه اتفاق نمی افتد، اما می توان 
اولین قدم های آن را با گفت وگوی مناسب با کارمندان و ایجاد 
چشم اندازی روشن از هدف این اقدام پیش برد. این موضوع خالی 
از لطف نیست که حتی تغییرات کوچک در ذهن کارمندان 
در  بزرگی  تفاوت های  می تواند 
شرکت  فرهنگ  توسعه 

ایجاد کند.

در كسب وكارهای نوپا تا 
زمانی كه اندازه سازمان 

افزايش نیافته است، 
الگوبرداری از مديران ارشد 

می تواند فرهنگ سازمانی 
را شکل دهد، اما با توسعه 
كسب وكار، امکان مشاهده 

رفتار مديران ارشد از سوی 
تمامی كارمندان سازمان مهیا 

نیست. اين موضوع لزوم 
تدوين فرهنگ سازمان را 

بیش از پیش ايجاب می كند
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اقتصادهای مختلف در جهان وضعیت برابری ندارند. 
برخی حال خوشی دارند و برخی هم با فقر و فالكت 

دست وپنجه نرم می كنند. شرايط كارآفرينی هم در اين 
اقتصادها با هم فرق دارد. در برخی از كشورها 

می توان به راحتی كسب وكاری نو آفريد و آن 
را رشد داد، اما در برخی از ديگر كشورها 

شرايط بد اقتصادی مانع از رشد 
كارآفرين ها می شود. درحالی كه 

در تعدادی از كشورها كارآفرين ها 
در قفس هستند و نمی توانند كاری 

را تولید و به جامعه عرضه كنند، در 
بسیاری از ديگر كشورها كارآفرين ها 

می توانند فضايی برای رشد و توسعه اقتصادی آن كشور 
هم فراهم كنند. اما كدام كشورها بهترين شرايط 
را برای كارآفرينی دارند؟ دانشگاه يیل در اين 

زمینه پژوهشی انجام داده و برخی كشورها را 
معرفی كرده كه در آن ها شاخص كارآفرينی 

وضعیت مطلوبی دارد. نگاهی به آن ها خالی از 
لطف نیست. 

در اقتصاد همه  چیز را می توان با شاخص های مختلف 
اندازه گیری کرد. دنیای کارآفرینی هم در اقتصاد، شاخصی 
مربوط به خودش دارد که نشان می دهد وضعیت کارآفرینی 
در کدام نقاط جهان مطلوب و در کدام نقاط نامطلوب است. 
واقعیت این است که برای راه اندازی یک کسب وکار تازه مسائل 
نیست  اقتصاد  فقط  این  یعنی  هستند.  تاثیرگذار  مختلفی 
که می تواند روی رشد و توسعه یک کار تازه اثر بگذارد، بلکه 
مسائلی مثل جامعه، سیاست و فرهنگ هم به اندازه اقتصاد بر 
رشد کارآفرینی تاثیر خواهند داشت. شبکه های جهانی طوری 
طراحی شده تا بتواند فرصت هایی را برای کارآفرینی فراهم کند. 
به هرحال کارآفرینی در بستری اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی خلق می شود و خدمات خود را به جامعه عرضه می کند. 
در برخی از کشورها، کارآفرین ها افرادی با سواد 
و سطح تحصیالت بسیار باال هستند. اما در 
برخی از دیگر کشورها کارآفرین الزاما نیازی 
به مدرک تحصیلی و سطح باالی تحصیالت 

ندارد. در برخی از کشورها فقط کسانی می توانند خودشان را به 
عنوان کارآفرین به جامعه معرفی کنند که به لحاظ سیاسی به 
جایی وصل باشند. اما در برخی از دیگر مناطق نیازی نیست فرد 
حتی به لحاظ سیاسی موضع گیری و اعالم موضع کند. به هرحال 
عوامل مختلفی در این زمینه دست دارند. آمریکای التین دومین 
نقطه جهان است که تعداد زیادی کارآفرین در آن وجود دارد. 
اما در کشورهایی از منطقه مثل مکزیک درحالی که کارآفرینی 
رواج دارد، خبری از کارهای خالقانه و نوآورانه نیست. در واقع 
در کارآفرینی باید خالقیت و نوآوری هم وجود داشته  باشد. اما 
این خودش می تواند  نوآوری نیست.  از  این منطقه خبری  در 
یک مسئله قابل بررسی باشد. بسیاری از شرکت ها در مکزیک 
بسیار کوچک هستند و اصوال نمی توانند در زمینه کارآفرینی و 
خالقیت حرفی برای گفتن داشته  باشند. به این ترتیب، در این 
مناطق کارآفرین ها به لحاظ بهره وری هم در سطح پایین تری 

قرار دارند. 

دوران طفولیت کارآفرینی
آفریقای جنوبی یکی دیگر از مناطقی است که اخیرا تالش کرده 
در زمینه خلق استارت آپ های نو حرفی برای گفتن داشته  باشد. 
به گزارش ان بی سی، اکثر استارت آپ هایی هم که در این منطقه 
ایجاد می شوند، پتانسیل هایی برای توسعه دارند. اما این منطقه 
هنوز راه درازی در پیش دارد تا خودش را به عنوان یک منطقه 
کارآفرین دوست معرفی کند. فضا یا همان اکوسیستم کسب وکار 
در این منطقه جای پیشرفت زیادی دارد و تا زمانی که این فضا 
فراهم نشود، نمی توان آفریقای جنوبی را در زمینه کارآفرینی در 
نقطه مناسبی دید. در واقع کارآفرینی در این منطقه هنوز دوران 
طفولیت خود را می گذراند. درحالی که آمریکایی التین و آفریقا 
هنوز باید تالش کنند تا در زمینه کارآفرینی به حد خوب و 
مطلوبی برسند، در برخی از دیگر مناطق مثل آسیا شرایط به نظر 
بهتر می آید. رشد اقتصادی در آسیا بستر حاصل خیزی را برای 
کسب وکارها در این منطقه فراهم کرده  است. کشورها می توانند 
به راحتی پیشرفت کنند. وضعیت اجتماعی نیز در آسیا به گونه ای 
است که فضا را برای کارآفرینی مطلوب تر می کند. شرکت های 
آسیایی هم وضعیت بهتری دارند. آن ها به راحتی خودشان را با 
محیط وفق می دهند و مطابق با آن پیش می روند. البته شرایط 
اقتصادی کشورهای آسیایی هم با هم تفاوت دارد. برخی وضعیت 

بهترين كشورها برای كارآفرينی كدام هستند؟

در صف کارآفرینی

     اقتصاد
گزارشگرصديقه ثنايی
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بهتری دارند. اما به صورت کلی، محیط برای کارآفرینی در آسیا 
نسبت به آفریقا و آمریکای التین بهتر است. هرچه تقاضا در آسیا 
بیشتر می شود، این وضعیت هم مطلوب تر می شود. اما در برخی 
از نقاط دنیا کارآفرینی مطلوب ترین وضعیت را دارد و آن ها همان 
کشورهای توسعه یافته ای هستند که می توانند بستری مناسب 

برای کارآفرینی فراهم کنند. 

رقابت توسعه یافته ها
کشورهای توسعه یافته در زمینه اقتصاد مدام با هم در رقابت 
هستند. کارآفرینی یکی از حوزه هایی است که این کشورها در 
آن با یکدیگر رقابت می کنند. اما کدام کشورها رتبه بهتری دارند؟ 
آلمان جزو اقتصادهای بزرگ جهان است که اخیرا با مشکالتی 
مواجه شده  است. این اقتصاد پیشرفته سال ها در زمینه شاخص 
کارآفرینی رتبه اول را به خود اختصاص داده  بود. اما اخیرا جای 
خود را به ژاپن داده  است. به این ترتیب، اکنون ژاپن رتبه اول را 
در زمینه شاخص کارآفرینی در جهان دارد. بسیاری از کشورهای 
شرق آسیا بعد از بحران بزرگ اقتصادی نتوانستند به درستی 
روی پای خود بایستند. اما از میان همه آن ها، ژاپن توانسته به 
حد رضایت بخشی در اقتصاد دست پیدا کند. و حاال این کشور 
در زمینه کارآفرینی در جهان حرف اول را می زند و رتبه اول 
را به خودش اختصاص داده  است. در سال 2018 کشورهای 
دیگری توانسته اند در شاخص کارآفرینی به وضعیتی مطلوب 
رقابت  این  به خوبی نشان می دهد  به آن ها  نگاهی  برسند که 
کال مختص اقتصادهای توسعه یافته است. ایاالت متحده یکی 
از کشورهایی است که بهترین وضعیت را برای کارآفرین های 
خود فراهم کرده  است. بعد از آن نیز بریتانیا و سوییس وضعیت 
آمریکا،  آلمان،  ژاپن،  یعنی  این ها،  می دهند.  نشان  را  خوبی 
بریتانیا و سوییس، جزو پنج کشوری هستند که بهترین وضعیت 
را برای کارآفرینی دارند. این اقتصادها توانسته اند تمامی منابع 
مورد نیاز برای کارآفرین ها را فراهم کنند و درعین حال از آن ها 
حمایت می کنند تا رشد کنند. هر چند رقابت در حقیقت میان 
کشورهای توسعه یافته است، اما برخی از کشورهای جهان در 
حال توسعه هم توانسته اند وضعیت خوبی در زمینه کارآفرینی 
داشته  باشند. برای مثال امارات متحده عربی جزو کشورهایی 

است که وضعیت خوبی در زمینه کارآفرینی دارد. 

از ژاپن تا کره  جنوبی
ژاپن یکی از مهم ترین کشورهای جهان در زمینه فناوری است؛ 
یکی از کشورهای بسیار توسعه یافته که حاال در زمینه کارآفرینی 

موفق شده رتبه نخست را در جهان کسب 
از چهار جزیره  این کشور شرق آسیایی  کند. 

اصلی تشکیل شده و با بیش از 126 میلیون جمعیت 
توانسته رتبه خوبی را در زمینه کارآفرینی در جهان به 

دست آورد. این کشور موفق شده در زمینه کسب وکار نوعی 
سبک غربی را به کار بگیرد که نتیجه بخش بوده و توانسته 

آلمان  کند.  ایجاد  این کشور  اقتصاد  برای  را  وضعیت خوبی 
که رتبه دوم را در کارآفرینی در جهان دارد، توانسته با ثبات 
اقتصادی فضای خوبی برای کارآفرینی فراهم کند. این کشور 
آینده ای  می رسد  نظر  به  و  اروپاست  کشور  پرجمعیت ترین 
متحده  ایاالت  داشت.  خواهد  کارآفرینی  زمینه  در  درخشان 
اقتصاد غالب جهان است و به عبارتی، در زمینه اقتصادی بر 
جهان سلطه دارد. این اقتصاد در زمینه کارآفرینی رتبه سوم 
را در جهان دارد. این کشور تالش دارد با قوانین آزاد اقتصادی 
به رشد کارآفرینی کمک کند و به نوعی بهترین فضا را برای 
کارآفرین ها فراهم آورد. این کشور در زمینه کارآفرینی جزو 
پیش گامان در جهان بوده و بیش از هر جایی شناخته شده 
است. سوییس کشوری کوچک است، اما همین کشور کوچک 
که  کرده  عمل  موفق  قدری  به  کارآفرینی  فضای  لحاظ  به 
توانسته رتبه چهارم را در این زمینه در میان کشورهای جهان 
ثروتمندترین  از  یکی  کشور  این  دهد.  اختصاص  خودش  به 
کشورهای جهان به شمار می آید که توانسته طی قرن ها به 
نوعی ثبات اقتصادی و سیاسی دست پیدا کند. بریتانیا هم 
اروپاست،  اتحادیه  از  خروج  یا  برگزیت  درگیر  روزها  این  که 
این  است.  کارآفرینی  لحاظ  به  اقتصاد خوب جهان  پنجمین 
اقتصاد توانسته شرایط بسیار مطلوبی را برای کارآفرین ها فراهم 
کند. اما اخیرا خروج این کشور از اتحادیه اروپا نوعی ناآرامی برای 
اقتصاد بریتانیا به همراه آورده که می تواند منجر به شکست های 
بزرگی شود. حاال باید دید خروج این کشور از اتحادیه اروپا چه 
شرایطی را برای آن ایجاد خواهد کرد. کانادا ششمین کشور 
در زمینه کارآفرینی است و انتظار می رود در آینده شرایطش 
بهتر نیز بشود. سوئد رتبه هفتم را در این زمینه در جهان به 
خود اختصاص داده  است. این کشور از سال های بسیار دور در 
زمینه کارآفرینی تالش کرده و اکنون حاصل آن را می بیند. و 
درنهایت کره جنوبی جزو یکی از مهم ترین کشورهایی است که 
توانسته رتبه هشتم را در زمینه کارآفرینی در جهان به خودش 
اقتصادهای  پیشرفته ترین  از  یکی  کشور  این  دهد.  اختصاص 
جهان به شمار می آید و نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهان 
ایفا می کند. روی هم رفته این اقتصادها هر کدام به طریقی موفق 
شده اند وضعیت را برای کارآفرین ها بهبود ببخشند و درنتیجه 

رتبه خوبی را در زمینه شاخص کارآفرینی کسب 
کرده اند. به هرحال کارآفرینی یکی از مهم ترین 
حوزه های اقتصاد است که می تواند به توسعه 

اقتصادی یک کشور بسیار کمک کند. کافی است 
اقتصادها فضای مناسب و بستر مطلوب را برای رشد و 

توسعه کارآفرینی فراهم کنند. 

بسیاری از كشورهای 
شرق آسیا بعد از بحران 

بزرگ اقتصادی نتوانستند 
به درستی روی پای خود 
بايستند. اما از میان همه 

آن ها، ژاپن توانسته به حد 
رضايت بخشی در اقتصاد 

دست پیدا كند. و حاال اين 
كشور در زمینه كارآفرينی در 

جهان حرف اول را می زند 
و رتبه اول را به خودش 

اختصاص داده  است
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تغییر برای هر انسانی سخت است؛ از كسی كه 
سعی در تغییر شغل داشته باشد تا كسی كه نیاز به 

كسب مهارت جديد دارد. حتی در برخی از مواقع 
بهبود روابط انسانی و حتی كنار گذاشتن عادت بد نیز 
نیازمند ايجاد تغییر است، اما با اين كه برای بسیاری 

از افراد تغییر امری ضروری است، انسان ها به صورت 
ذاتی نسبت به ايجاد تغییر موضع دارند و با مقاومت 

نسبت به تغییر در تالش هستند وضعیت موجود را 
حفظ كنند. اين در حالی است كه تغییر گامی اساسی 

و استراتژيک در جهت تحقق پتانسیل های خود و 
رسیدن به اهدافشان، چه در زندگی كاری و چه در 

زندگی شخصی، به شمار می رود. 

تغییرات  در حوزه  نوین  رویکردهای  از  یکی  در حال حاضر 
معنا  این  به  است؛  کوچینگ  از  استفاده  سازمانی،  و  فردی 
تحت  افرادی  نیازمند  تغییر  به  یافتن  دست  برای  افراد  که 
عنوان مربی یا همان کوچ هستند؛ فردی که بتواند آن ها را 
پشتیبانی کند و به جای تعیین بایدها و نبایدها و نصیحت 
از آن ها سوال کند، مشتاقانه گوش کند، دیدگاه  افراد،  این 
و نگرش فردی آن ها را کشف کند و یک رابطه دلسوزانه با 
آن ها برقرار کند. در حقیقت وظیفه فردی که به عنوان کوچ 
مشغول به کار است، این است که برای ایجاد یک تغییر به 
بیان  به  دهد.  یادگیری  فرصت  آن ها  به  و  کند  کمک  افراد 
دیگر، کوچ ها تسهیل گرانی هستند که با استفاده از ابزارهای 

مختلف اعم از شنوندگی فعال، پرسیدن سواالت موثر و ارائه 
بازخورد به افراد، آن ها را به آگاهی می رسانند و از این طریق، 
اهدافشان  پیشبرد  برای  تغییر  راه  نقشه  به  افراد  این  خود 
دست پیدا می کنند. این که فرایند کوچینگ چگونه می تواند 
مثبت شود،  تغییرات  ایجاد  باعث  تجاری  در کسب وکارهای 
بهانه ای شد تا در این مطلب نگاهی به چگونگی استفاده از 

کوچینگ در سازمان های تجاری داشته باشیم.

چرا کوچینگ؟
است؛  تغییر  حال  در  دائما  تجاری  سازمان های  محیط 
تحت الشعاع  را  تجاری  کسب وکارهای  فعالیت  که  تغییراتی 
به  منجر  تغییرات،  این  با  شدن  هم گام  عدم  می دهد.  قرار 
شکست کسب وکارهای تجاری خواهد شد. این رویکرد منجر 
تا کسب وکارهای تجاری دائما در حال  این موضوع شده  به 
تغییر و بهبود فرایندهای داخل سازمانی باشند. اما همان طور 
امر تغییر مسئله ای سخت و نفس گیر است و  که بیان شد، 
شد.  خواهد  همراه  افراد  سوی  از  جدی  مقاومت  با  معموال 
رده های  در  معموال  که  سازمانی  مشاوران  وجود  طرفی،  از 
نیز  را تعیین می کنند  نبایدهای سازمانی  بایدها و  مدیریتی 
شد.  خواهند  همراه  کارمندان  سوی  از  دافعه  و  مقاومت  با 
هر  در  موجود  پیچیدگی های  به  توجه  با  که  معنا  این  به 
سازمانی، مشاوران سازمان نمی توانند مثمر ثمر واقع شوند و 
سیاست گذاری این افراد در بسیاری از مواقع با شکست مواجه 
خواهد شد. این در حالی است که یکی از رویکردهای نوین 

    مدیریت
آبتین ايزدی

نگاهی به چگونگی استفاده از كوچينگ در سازمان های تجاری

تغییر با استفاده از تسهیل گری
كارشناس ارشد كسب وكار
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در این حوزه که مجله کسب وکار هاروارد نیز تاکید به سزایی 
تغییرات  به جهت  از کوچینگ  استفاده  بر آن داشته است، 
و بهبود فرایندهای سازمان است. در حقیقت افرادی که به 
صورت کوچ در سازمان های تجاری حضور می یابند، به عنوان 
یک شنونده فعال در بین کارمندان هستند و در گروه های 
از دل  کاری مختلف، در تالش هستند راه کارهای بهبود را 
خود همین گروه های تیمی استخراج کنند. به بیان دیگر، در 
کوچینگ بایدها و نبایدها به صورت مشاوره ارائه نخواهد شد، 
افراد به سمت  با استفاده از متدولوژی های این حوزه،  بلکه 
افراد  باور  درنهایت  و  می شوند  هدایت  بهبود  راه های  کشف 
سازمان بر این خواهد شد که خودشان راه کارهای استراتژیک 
بهبود را کشف کرده اند. به همین دلیل ضمانت اجرایی آن 

نیز افزایش پیدا می کند.

آمارها چه می گوید؟
هاروارد، 80  انجام شده مجله کسب وکار  مطالعات  اساس  بر 
توانایی  نیازمند  و رهبری  از مشاغل مدیریتی  تا 90 درصد 
و  آموزش  مطالعات،  همین  اساس  بر  هستند.  کوچینگ 
کوچینگ منجر به افزایش 88 درصدی بهره وری خواهد شد. 
در تیم های فروش دو ساعت کوچینگ در هر ماه می تواند 
حدود 90 درصد تحقق اهداف فروش را میسر سازد. این در 
حالی است که کوچینگ ضعیف احتمال ترک کار بیش از 60 

درصد کارمندان را ایجاد می کند.

تربیت مربی در سازمان
در حال حاضر وجود مربی در الیه های مختلف سازمان برای 
بیان  به  است.  ضروری  امری  الزم  تغییرات  و  بهبود  ایجاد 
دیگر، نمی توان در هر سازمان تنها فردی را به عنوان کوچ 
طلب  فرد  این  در  را  الزم  تغییرات  تمامی  و  کرد  استخدام 
کرد. به همین دلیل برای ایجاد تغییرات مناسب در سازمان 
نیاز است در الیه های مختلف سازمان، افراد به عنوان کوچ 
آموزش  نیازمند  مهم  این  و  باشند  داشته  اثربخشی  حضور 
کارمندان است. در حال حاضر بیشتر سازمان های تجاری با 
برگزاری کارگاه های کوچینگ در داخل سازمان برای مدیران 
کوچ  تربیت  درصدد  مختلف،  الیه های  ارشد  کارشناسان  و 
هستند تا از این طریق بتوانند در هر واحد سازمانی افرادی 
از طریق کوچینگ را  داشته باشند که توان مدیریت تغییر 
داشته باشند. البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که 
کوچ ها تنها تغییرات الزم را با کارمندان زیردست خود انجام 
نمی دهند و در برخی از موارد نیاز است که کوچ ها بر روی 

مدیران باالدستی خود کار کنند.
با توجه به این که شرح تفصیلی مهارت کوچینگ از حوصله 
این مطلب خارج است، در ادامه به نکات حائز اهمیت جهت 
کوچینگ سازمانی اشاره خواهد شد. قطعا کوچ شدن نیاز به 
تمرین و تکرار در محیط واقعی دارد و تنها مطالعه متدولوژی 
این موضوع نمی تواند افراد را به یک کوچ تاثیرگذار تبدیل 

کند.

1. شناخت كارمندان
حضور  تجاری  سازمان های  در  کوچ  عنوان  به  که  افرادی 
باید شناخت درستی  فرایند کوچینگ  از شروع  قبل  دارند، 
افرادی که قرار است مورد تغییر قرار گیرند، پیدا کنند.  از 
شناخت درست این افراد به این معناست که دقیقا این افراد 
چه نقاط قوت و ضعفی دارند و چالش های کاری این افراد 
از  اطالعات  این  به  یافتن  دست  برای  است.  صورت  چه  به 

رفتارشناسی  و  روان شناسی  آزمون های  از  می توان  افراد، 
مختلفی استفاده کرد تا از این طریق بتوان رفتارهای افراد 
از  یکی  دیسک  تست  نمونه  عنوان  به  کرد.  دسته بندی  را 
رفتار  می تواند  که  است  زمینه  این  در  کاربردی  تست های 

کارمندان در داخل سازمان را به خوبی نشان دهد. 

2. هدف گذاری
باید  افراد  درست  شناخت  از  پس  کوچینگ  فرایند  برای 
اهداف تغییر و بهبود فرایند مشخص شود؛ به این معنا که 
یا واحد سازمانی خاص در  در حال حاضر وضعیت سازمان 
چه شرایطی است و قرار است از طریق تغییر طی بازه زمانی 
اهداف  معموال  کند.  پیدا  دست  هدفی  چه  به  تعیین شده 
سازمان  تدوین شده  استراتژیک  برنامه  از  باید  تعیین شده 
استخراج و برای تحقق این اهداف استراتژیک، از کوچینگ 
فروش 10 درصدی  افزایش  نمونه،  عنوان  به  استفاده شود. 
در  باید  فروش  تیم  که  است  سازمان  کالن  اهداف  از  یکی 
دست  استراتژیکی  راه کارهای  به  اهداف،  این  تحقق  جهت 
پیدا کند و بازار خود را افزایش دهد. برای توسعه بازار نیاز 
این  کشف  و  دارد  وجود  خالقانه  راه حل های  از  استفاده  به 
راه حل های خالقانه می تواند از طریق کوچینگ انجام شود و 

منجر به تغییر در داخل سازمان شود.

3. دريافت بازخورد
ارائه  سازمانی  عملکرد  به  نسبت  بازخورد  که  هنگامی  تا 
نشود، بهبود حاصل نمی شود. در حقیقت بدون انتقاد سازنده 
فرایند کوچینگ  پیدا کرد. در  به پیشرفتی دست  نمی توان 
بیان دیگر، کوچ  به  امری بسیار حیاتی است.  بازخورد  ارائه 
باید به کارمندان بازخورد ارائه کند و نوع بیان این بازخورد 
از این طریق بتوان طی  تا  می تواند به صورت سازنده باشد 

بازه زمانی معین شده، فعالیت های سازمانی بهبود پیدا کند.

4. مديريت تضاد بين فردی
کاری  گروه های  افراد  بین  تضاد  تغییر،  فرایند  در  معموال 
زیاد است. این تضاد ناشی از نگرش های این افراد نسبت به 
موضوع است و اختالف نظر را ایجاد می کند. یکی از وظایف 
کوچ ها مدیریت این تضادهای بین فردی و بهبود روابط افراد 

در گروه های کاری است.

5. ايجاد انگيزه در گروه
مسیر تغییرات سازمانی پرفرازونشیب است و در بعضی مواقع 
نیاز  دلیل  همین  به  می کند.  دل زده  و  خسته  را  کارمندان 
است انگیزه گروه های کاری طی فرایند تغییر در سطح قابل 
قبولی نگه داشته شود و این موضوع نیز یکی از وظایف مهم 
کوچ هاست که باید در تالش باشند انگیزه افراد را با برگزاری 
اعضای  دستاوردهای  انعکاس  قدردانی،  کوچک،  جشن های 

تیم و... افزایش دهند. 
هر  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
فردی توانایی کوچ شدن در داخل سازمان را ندارد. این که 
سازمان های تجاری با سرمایه گذاری در این حوزه و برگزاری 
کارگاه های کوچینگ درصدد تربیت کوچ هستند، بسیار مثبت 
کارگاه های  این  دل  از  نمی توان  قطعا  اما  می شود،  ارزیابی 
کوچینگ، همه افراد را به صورت کوچ وارد الیه های مختلف 
را  شدن  کوچ  توانایی  افراد  از  بسیاری  چون  کرد.  سازمان 
ندارند و در صورت عدم ارزیابی این افراد، سازمان در مسیر 

تغییر با مشکالت جدی همراه خواهد شد.

در حال حاضر وجود مربی 
در اليه های مختلف سازمان 
برای ايجاد بهبود و تغییرات 

الزم امری ضروری است. 
به بیان ديگر، نمی توان در 

هر سازمان تنها فردی را به 
عنوان كوچ استخدام كرد 

و تمامی تغییرات الزم را از 
اين فرد طلب كرد. به همین 

دلیل برای ايجاد تغییرات 
مناسب در سازمان نیاز است 
در اليه های مختلف سازمان، 

افراد به عنوان كوچ حضور 
اثربخشی داشته باشند

89شماره 3 -  پاييز  98



    مدیریت

چگونه خشم خود را كنترل كنيم؟ 

آرامش در حضور دیگران
آيا وقتی كسی در ترافیک پشت سر شما بوق می زند، 

عصبانی می شويد؟ آيا وقتی كودک شما از گوش كردن 
به حرف هايتان امتناع می ورزد، كنترل رفتار خود را از 

دست می دهید؟ خشم و عصبانیت يک احساس طبیعی 
در بدن هر فرد سالمی است. بااين حال، می تواند به 

تناسب محرک آن با شدت های مختلفی ايجاد شود. در 
اين موارد، احساسات می تواند مانع تصمیم گیری فرد، 
آسیب روابط و آسیب های فیزيکی شود. با مديريت و 

كنترل عصبانیت می توان میزان آسیب های ناشی از 
خشم را كاهش داد. 

عصبانیت یک پاسخ متداول به تجارب ناامیدکننده یا تهدیدآمیز 
است. هم چنین می تواند یک پاسخ ثانویه به غم، تنهایی یا ترس 
هیچ جا  از  احساسات  است  ممکن  نیز  موارد  برخی  در  باشد. 
شدید  حد  در  و  اغلب  عصبانیت  احساس  نگیرد.  سرچشمه 
می تواند بر روابط و سالمت روان و کیفیت زندگی فرد تاثیر 
بگذارد. سرکوب و حفظ عصبانیت هم چنین می تواند تاثیری 
آخرین  طبق  باشد.  داشته  فرد  زندگی  در  ماندگار  و  مخرب 
آمارها در سال 2015 حداقل 7.8 درصد از مردم ایاالت متحده 
عصبانیت از نوع نامناسب، شدید و غیرقابل کنترل را تجربه 
ابزارها  است.  بوده  شایع تر  بالغ  مردان  بین  در  این  کرده اند. 
محرک های  با  تا  کنند  افراد کمک  به  می توانند  تکنیک ها  و 
عصبانیت کنار بیایند و به روشی سالم تر به آن ها پاسخ دهند. 
اگر برای کنترل خشم آماده هستید، می توانید با در نظر گرفتن 

نکاتی مانند ذیل تا حد زیادی به خود کمک کنید.  

قبل از صحبت کردن فکر کنید
در گرمای دعوا و عصبانیت لحظه ای به راحتی می توان چیزی 
را گفت که بعدا پشیمانی به بار آورد. اما تنها چند لحظه طول 

از گفتن هر چیزی جمع آوری  افکار خود را قبل  تا  می کشد 
کنید، و به دیگرانی که در این وضعیت هستند نیز اجازه دهید 

همین کار را انجام دهند.

 هنگامی که آرام هستید، عصبانیت خود را ابراز کنید
به محض این که فکر می کنید آرام هستید، ناراحتی و عصبانیت 
خود را به روشی منطقی به طرف مقابل نشان دهید. نگرانی ها 
و نیازهای خود را به روشنی و مستقیم، بدون آسیب رساندن به 

دیگران یا تالش برای کنترل آن ها بیان کنید.

کمی ورزش کنید
می شود،  عصبانی  که  فردی  به  که  شنیده اید  هم  شما  شاید 
به  می تواند  بدنی  فعالیت  برود.  راه  و  رفته  بیرون  می گویند 
کاهش استرس که باعث عصبانیت شما می شود، کمک کند. 
یک  است،  افزایش  حال  در  عصبانیت  می کنید  احساس  اگر 
پیاده روی سریع یا دویدن انجام دهید، یا مدتی را صرف انجام 
سایر فعالیت های بدنی لذت بخش کنید تا ذهن شما آرام شود.

شمارش معکوس
اگر عصبانیت شما زیاد است، از 100 شروع به شمردن کنید 
انجام می دهید،  را  کار  این  برسید. هنگامی که شما  به 1  تا 
در زمان شمردن، ضربان قلب شما کند خواهد شد و احتماال 

عصبانیت شما فروکش خواهد کرد. 

نفس عمیق بکشید
سعی کنید روی تنفس خود تمرکز کنید. بر اساس اطالعات 
افراد می شود،  در  باعث عصبانیت  از دالیلی که  موجود یکی 
ریتم تنفسی است. بهتر است زمانی که عصبانی هستید، نفس 
عمیق بکشید تا مقداری از عصبانیت شما کاسته شود. نفس 
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سعی كنید خشم خود را روی 
كاغذ خالی كنید! نوشتن 

در زمان عصبانیت و خشم، 
به دست يافتن به آرامش 

كمک می كند و می  تواند در 
كنترل و غلبه بر عصبانیت و 

خشم نیز موثر باشد. بهتر 
است كلماتی را كه در زمان 

عصبانیت از آن ها استفاده 
می كنید، روی كاغذی 

بنويسید و سعی كنید در 
زمان خشم و عصبانیت ديگر 

آن كلمات را به كار نبريد

از  یکی  زیرا  شود،  فراموش  نباید  عصبانیت  زمان  در  عمیق 
راه های مهم برای مبارزه با خشم و عصبانیت است.

جمالتی بگویید که آرامتان کند
یک کلمه یا عبارت را پیدا کنید که به شما در آرامش و تمرکز 
مجدد کمک می کند. وقتی ناراحت و عصبانی شدید، آن کلمه 
این کلمه می تواند  برای خود تکرار کنید.  را دوباره و دوباره 

»آرام باش«، »سخت نگیر« و »درست خواهد شد« باشد.

به بدنتان کش و قوس دهید
بی تحرک  از حرکات  خوبی  نمونه های  شانه  و  گردن  کشش 
مانند یوگا است که می تواند در کنترل بدن و مهار احساسات 
به شما کمک کند. هیچ تجهیزات فانتزی نیز برای این کار الزم 
نیست. تنها نیاز است که کش و قوسی به بدن خود دهید تا 

بتوانید از شر تنش های فیزیکی و روحی خالص شوید.

چیزی بنویسید
سعی کنید خشم خود را روی کاغذ خالی کنید! نوشتن در 
کمک  آرامش  به  یافتن  دست  به  خشم،  و  عصبانیت  زمان 
می کند و می  تواند در کنترل و غلبه بر عصبانیت و خشم نیز 
موثر باشد. بهتر است کلماتی را که در زمان عصبانیت از آن ها 
استفاده می کنید، روی کاغذی بنویسید و سعی کنید در زمان 
خشم و عصبانیت دیگر آن کلمات را به کار نبرید. با این اوصاف 
هنگامی که عصبانیت شما فروکش کرد و به نوشته ها برگردید 
مغرضانه  اندازه  چه  تا  که  دید  خواهید  بخوانید،  را  آن ها  و 
برداشت کرده بودید و شاید از این که این حرف ها را زبانی به 

طرف مقابل نگفتید و او را آزار ندادید، خوشحال شوید. 

چیزی بخورید 
بسیاری نوشیدن یک لیوان آب خنک در هنگام عصبانیت را 
مانند آب روی آتش می دانند. بنابراین سعی کنید در هنگام 
عصبانیت یک لیوان آب بخورید، یا دست کم چیزی مانند یک 
شکالت بخورید. آب نوشیدن به رفع عصبانیت کمک می کند. 
به همین دلیل است که همیشه در زمان عصبانیت به افرادی 
شدت  از  تا  بنوشند  آب  می شود  گفته  هستند،  عصبانی  که 
عصبانیت آن ها کم شود، زیرا نوشیدن آب باعث می شود به 

مغز اکسیژن برسد.

موسیقی گوش کنید
آهنگی را برای خود پخش کنید که می تواند آرامتان کند. به 
معجزه موسیقی ایمان داشته باشید. بگذارید موسیقی شما را 
از احساسات بدتان دور کند. هدفون را در گوشتان قرار دهید 
و به اتاقتان یا محل خلوتی مانند پارک بروید. موسیقی مورد 
عالقه خود را پلی کنید و سعی کنید عصبانیتتان را فراموش 

کنید. اگر گریه تان گرفت، خود را تخلیه کنید. 
 

حرف زدن را متوقف کنید
هنگامی که دود از کله تان بلند می شود، ممکن است وسوسه 
شوید که اجازه دهید کلمات عصبانی از زبان شما جاری شوند، 
اما احتماال بیشتر از آن که این سخنان ماجرا را ختم به خیر 
کنند، آسیب زننده هستند. وانمود کنید که لب های شما بسته 
است، دقیقا مثل کودکان این کار را انجام دهید. این لحظه 
بدون صحبت کردن به شما فرصت می دهد تا افکار خود را 
جمع کنید و از ادامه جر و بحث بپرهیزید. سعی کنید گذشت 

کنید! گذشت به معنای فراموش کردن مسئله نیست، بلکه 
گذشت به معنای رها کردن خود از خشم است؛ گذشت نشانه 

کنترل انسان بر احساساتش است، نه نشانه ضعف.

محیط را ترک کنید
اگر عصبانیت شما از نوع شدید است، بهتر است هنگامی که 
عصبانی شدید، محیط را ترک کنید و روی تنفستان کار کنید. 
دور از دیگران بنشینید. در این زمان آرام می توانید وقایع را 
به گونه ای  با بی طرفی و  را  پردازش کنید و احساسات خود 
منطقی نشان دهید. به این فکر کنید که آیا واقعا اهمیت دارد؟! 
قبل از این که بحثی را شروع کنید، با خود فکر کنید آیا موضوع 
یا  کند؟  عصبانی  را  که شما  دارد  ارزش  واقعا  اختالف  مورد 
می توانید به سادگی از آن بگذرید؟ یا طور دیگری رفتار کنید. 
از دیگران هستید،  را که دور  حتی ممکن است شما زمانی 
بسیار مفید ببینید و آن را به برنامه روزمره خود اضافه کنید. 
در حقیقت زمانی را به مدیتیشن و خلوت با خود اختصاص 

دهید. 

کاری انجام دهید
انرژی عصبانی خود را مهار کنید. بعضی ها کاغذ برمی دارند و 
پشت سر هم امضا می کنند، یک عده ظرف می شویند، عده ای 
و  می کند  باغبانی  یا  می کشد  نقاشی  یکی  می گیرند،  دوش 
دیگری یادداشتی برای دوستی می نویسد. سعی کنید کاری 
در چیزی  را  خود  احساسات  و  انرژی  تا   دهید  انجام  مفید 
کنید!  آرام  را  خود  وسیله  این  به  بریزید.  پربازده تر  و  سالم 
روش  هایی مانند تنفس عمیق، شست  وشوی دست و صورت، 
پیاده  روی در کاهش خشم و عصبانیت موثر  و  نوشیدن آب 
است. ریلکسیشن )آرام سازی( نیز یکی از روش های موثر برای 

کاهش خشم و اضطراب است.

سازش کنید
از مسائل در  بهتر است قانع باشید و سازش کنید. بسیاری 
این دنیا تغییرناپذیرند. پس بهتر است حداقل برای این نوع 
مسائل هم که شده، خود را عصبانی نکرد. زیرا با عصبانیت در 
این مواقع نمی توان کاری را پیش برد. پس بهتر است به جای 
عصبانی شدن، وضعیت موجود را پذیرفت و با آن سازگار شد. 
بیشتر ما عالقه به سازش نداریم، اما وقتی یاد بگیریم سازش 
آرام تری  زندگی  می  توانیم  است،  طوالنی مدت  از خشم  بهتر 

داشته باشیم. 

روال روتین خود را تغییر دهید
سعی  می شود،  شما  عصبانیت  موجب  مسئله ای  روز  هر  اگر 
خوردن  بدون  کار  سر  به  رفتن  اگر  کنید.  رفع  را  آن  کنید 
قهوه به دلیل تنگی وقت موجب کج خلقی شما می شود، سعی 
کنید این روش را تغییر دهید. صبح زودتر بیدار شوید، قهوه 
پیدا  به سرکار مسیری جدید  رفتن  برای  و  بخورید  یا چای 
بیشتر  است  ممکن  که  بگیرید  نظر  در  را  گزینه هایی  کنید. 
طول بکشد، اما در پایان مسیر ناراحتی و عصبانیت شما کمتر 

می شود. 

با یک دوست صحبت کنید
اگر حادثه ای شما را غمگین و عصبانی کرده، با یک دوست مورد 
اعتماد درددل کنید. به خودتان کمک کنید تا با گفت وگو با 
یک دوست قابل اعتماد و پشتیبان که احتماال می تواند دیدگاه 

جدیدی را ارائه دهد، آن چه را که 
اتفاق افتاده، پردازش کنید. به این 
صورت هم خود را خالی کرده اید 
و هم از مشورت های یک فرد دیگر 
نیز بهره مند شده و دنیا را از زاویه 

دید او نیز دیده اید. 

بخندید
هیچ چیز مانند خندیدن نمی تواند 
عصبانیت  باشد.  آتش  روی  آبی 
راه هایی  جست وجوی  با  را  خود 
برای خندیدن، مانند بازی کردن 
فیلم  یک  دیدن  یا  بچه ها،  با 
کمدی و استندآپ فروکش کنید. 
حتی می توانید سری به فیلم های 
ناب  لحظات  از  که  خود  قدیمی 
تا  بزنید  گرفته اید،  دوستانتان  با 
خنده  و  شود  عوض  روحیه تان 

روی لب هایتان بیاید. 
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     بازاریابی
دكتر مجتبي پیرزاد

ارزش تبلیغات 
حتی در شرایط رکود!

ركود در تعريف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی 
رشد منفی در اقتصاد يک كشور اطالق می شود؛ دوره ای 
كه كاهش معنی  دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال 

و تجارت ايجاد شود. اين دوره معموال حداقل بین شش 
ماه تا يک سال است. به اين ترتیب، ركود اقتصادی بر 
اين اساس به معنای كاهنده بودن رشد تولید ناخالص 

داخلی واقعی است. 

رفتار مشتری در پاسخ به بحران اقتصادی 
نظیر  استرس آور  و  سخت  زمان های  در  مردم  خرید  الگوی 
بحران اقتصادی میل به تغییر دارد. مشتریان نسبت به  هر  گونه 
تغییر در وضعیت اقتصادی پیرامون خود، به صورت تغییر در 
میزان مصرف consumption واکنش نشان می هند. بحران 
اقتصادی نه تنها از بعد اقتصادی، بلکه از بعد روانی نیز بر افراد 
جامعه تاثیر می گذارد، به طوری که مردم تمایل به نگه داری و 
برای  زیادی  پول  نمی خواهند  و  می کنند  پیدا  پول  پس انداز 
داشته  نیز  مالی  استطاعت  اگر  حتی  کنند،  مصرف  کاال ها 
باشند. در شرایط بحران اقتصادی افراد جامعه بیشتر کاالهای 
ضروری را خریداری می کنند و به سمت خرید نام های تجاری 
مقایسه محصوالت  به  آن ها شروع  می روند. هم چنین  ارزان تر 
مختلف می کنند و بر اساس قیمت و کیفیت کاال، تصمیم به 
خرید می گیرند. فرایند خرید در این موقعیت می تواند از رفتار 
هدفمند و برنامه ریزی شده یا یک رفتار بر اساس تصمیم گیری 
محدود به سمت رفتار خرید بر اساس تصمیم گیری گسترده 
مالی  بحران  از  قبل  خرید  رفتار  دیگر،  عبارت  به  یابد.  تغییر 
درباره  اطالعات  و جمع آوری  اساس تصمیم گیری گسترده  بر 
از بحران، فرایند  نبوده است، ولی بعد  یا خدماتی خاص  کاال 
خرید افراد جامعه پیچیده تر شده است. رشد بی کاری، افزایش 

یا کاهش دستمزد ها، کاهش قدرت خرید مردم و  تورم قطع 
تمام  در  مشتریان  بر  که  است  حقایقی  اقتصادی  بد  وضعیت 
بازارهای مالی اثرگذار است. به همان نسبتی که مردم بیشتر 
نیز  نسبت  به همان  مطالعه می کنند،  اقتصادی  بحران  درباره 
بر تاثیرات بحران بر زندگی خود تمرکز و توجه می کنند )به 
رفتار  زندگی،  بر  اقتصادی  بحران  روانی  منفی  اثرات  عبارتی 

خرید و میزان و نوع مصرف مشتریان(.

روان شناسی تبلیغات 
روان شناسی تبلیغات مجموعه فاکتورهایی است که جنبه های 

روان شناختی مصرف کنندگان را پیش بینی می کند. 
روان کاوی  علم  به کارگیری  با  به طور عمده  ابتدا  مکانیسم:   •
تصاویر شرطی  یا  تبلیغاتی  شعار  یک  تکرار  طریق  از  را  افراد 
می کنند. هدف این تکرار متقاعد کردن مصرف کننده به خرید 

است. 
محصول  از  باالتر  محصول  یک  تولید  هدف  متقاعدکننده:   •
معادل رقبای آن است. برای انجام این کار، اطالعات مربوط به 
ویژگی های محصول را می دهند و آن ها را با سایر موارد مشابه 

مقایسه می کنند. 
• طرح: طرح بر الگوها، فرهنگ و شیوه زندگی افراد متمرکز 
یا  منافع  با  مطابق  را  محصوالت  معموال  روش،  این  در  است. 
عقاید فردی نشان می دهند. عالوه بر این، علوم جامعه شناسی و 

انسان شناسی نیز در این روش مهم است. 
• پیش گویی: درنهایت این استراتژی به تکنیک های روان کاوی 
و  ترس  اضطراب،  بر  اساسا  بخواند.  را  ما  افکار  تا  می پردازد 
استرس مصرف کننده تمرکز می کند و تالش می کند آن ها را 
متقاعد کند که یک محصول »جادویی« وجود دارد که از سوی 

ما، فقط برای آن ها طراحی شده است. 

كارشناس كارآفريني و 
توسعه بازار و عضو هیئت 

علمي دانشگاه
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روان شناسی اجتماعی
 علم بررسی تاثیر رفتار توده بر فرد است. تصمیم به خرید از 
متغیرهای مختلفی تاثیر می پذیرد. مثال ممکن است ما قیمت، 
در  تصمیم گیری  برای  را  دیگر  موارد  خیلی  و  سابقه  کیفیت، 
مورد خرید یک محصول مورد بررسی قرار دهیم، اما پیروی از 
بر  تاثیرگذارترین متغیر مستقل  خرد جمعی در بیشتر مواقع 

متغیر وابسته خرید بوده است. 

کاربردهاي تبلیغات
تبلیغات داراي ویژگي های مشترک زیر هستند:

باشد،  دقیق  باید  هدف گذاری  تبلیغات:  در  هدف گذاري   *
انتخاب رسانه باید دقیق باشد. تفکر خالق باید دقیق صورت 
از اهداف تعیین شده  باید از شرح دقیقي  بگیرد و همه این ها 

نشئت بگیرند. 
* چگونگي انتخاب مخاطبان: انتخاب درست مخاطبان هدف، 
نادرست،  انتخاب  و  داشت  دنبال خواهد  به  را  تبلیغ  موفقیت 
موجب اتالف پول، فرصت و زمان خواهد شد. انتخاب مخاطبان 

تبلیغات، پیچیده تر از آن چیزي است که به نظر مي رسد. 
فعالیت  مهم ترین بخش یک  تبلیغاتي:  پیام  تدوین  و  تهیه   *
مي بایست  تبلیغاتي  پیام   . است  آن  پیام  محتواي  تبلیغاتي، 
توجه مخاطبان را به خود جلب کند و براي این منظور باید از 

بینش و خالقیت استفاده کرد. 
* اجراي یک برنامه تبلیغاتي: این برنامه مستلزم صرف هزینه 
است. بنابراین تبلیغات به عنوان یکي از سرفصل هاي هزینه هاي 
مالي سازمان ها محسوب می شود و از نظر هزینه اي هیچ تفاوتي 

با سایر هزینه هاي سازمان ندارد. 

ارزش تبلیغات در خالل یک رکود اقتصادی
 تاریخ اثبات کرده است که حفظ یا افزایش سرمایه گذاری در 
افزایش فروش  حوزه تبلیغات در دوران رکود اقتصادی سبب 
و سهم بازار، هم در خالل و هم بعد از دوران رکود می گردد. 
حقایقی در این رابطه وجود دارد که عبارت اند از: 1. حفظ یا 

افزایش سطح بودجه تبلیغاتی در خالل رکود 
موقعیت  است جهت حفظ  اقتصادی ممکن 
بازار فروش شما در مقابل رقبا ضروری باشد. 
اقتصادی،  رکود  یک  خالل  در  چنان چه   .2
حضور تبلیغاتی شما حفظ گردد، درحالی که 
قطع  را  خود  تبلیغاتی  بودجه  شما  رقبای 
اشتراک  خودکار،  طور  به  شما  کرده اند، 
فکری ) share of mind ( موسسه یا برند 
)نام تجاری( خود را افزایش داده اید. 3. انجام 

تبلیغات مناسب و کافی، هم در زمان رشد و 
هم رکود اقتصادی، حفظ شناخت برند تجاری 
شما را تقویت و حمایت خواهد کرد. )به عبارتی، 
به عدم فراموشی نام تجاری شما کمک خواهد 
کرد.( 4. حفظ تبلیغات شرکت تجاری شما در 
خالل رکود اقتصادی، تصویر ثبات تجاری شما 

رقبا،  نزد  در  آشفته  و  پرهرج ومرج  تجاری  محیط  یک  در  را 
برتری  شانس  تبلیغ کنندگان،  به  و  می کند  تقویت  و  حفظ 

تبلیغات رسانه ای برای برند یا شرکت تجاری شما را می دهد. 
 aggressive ( 5. رکود اقتصادی به تبلیغ کنندگان تهاجمی
و  ترسو  تبلیغ کنندگان  به  و  پاداش  شجاع  و   )  advertiser
را  آن ها  و  می دهد  تاوان   )  timid advertiser  ( خجول 
تالش های  اقتصادی،  رکود  یک  خالل  در   .6 می کند.  جریمه 
یکپارچگی  و  استحکام  به  بازاریابی  تبلیغاتی/  حوزه  در  قوی 
سبب  و  می کند  کمک  شما  خدمات  و  محصوالت  خریداران 
رشد و بهبود فضای کسب وکار شرکت شما پس از دوران رکود 

می گردد. 
• این نکته را به یاد داشته باشید که زمانی که فضای کسب وکار 
 you should  ( کنیم.  تبلیغات  است  بهتر  است،  خوب 

 ) advertise
زمانی که شرایط اقتصادی مطلوب نیست، باید تبلیغ کنیم. ) 

] you must advertise

چگونه یک استراتژی تبلیغاتی را ایجاد کنیم؟ 
داشتن یک استراتژی تبلیغاتی می تواند از طرح بازاریابی و طرح 
تجاری یک شرکت حمایت کند. تهیه این استراتژی مستلزم 

عبور از مراحلی است که شامل موارد ذیل است:
انجام یک آنالیزSWOT :  این اقدام می تواند در جهت گسترش 
استراتژی ارتباطی یک تاجر با بازار و مشتریان خود مفید باشد، 
از  انجام شود،  به طور مناسبی  این تجزیه و تحلیل  چنان چه 
طریق ارزیابی »نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها و 
چالش ها« در رابطه با طرح تجاری مورد نظر، می توان به یک 
یافت.  دست  خود  یا خدمات  محصول  بازار  از  تمام نما  تصویر 

جهت انجام این آنالیز، دو بخش عمده را بایستی انجام داد:
بررسی ) Assessment ( : بررسی وضعیت اخیر بازار، سوابق 
و تاریخچه فعالیت تجاری مورد نظر و این که چه مسائلی در 
بازار رخ می دهد و در حال تداوم  است؟ تمایل، گرایشات و روند 
بازار چیست؟ و دورنمای آینده طرح تجاری مورد نظر چگونه 
است؟ هم چنین وضعیت محصول یا خدمات مورد نظر، ارزیابی 
رقبا و گرایشات مشتری، همه از نکاتی هستند که باید مورد 

بررسی قرار گیرند. 
یک  مشتریان  این که  به  توجه   :  )  Action  ( عمل 
شرکت در زمینه مهم ترین فرصت ها یا مشکالت 
پیش روی طرح تجاری مورد نظر، بهتر است 
چه کارهایی انجام دهند و این که یک شرکت 
با نام تجاری خود، چه کارهایی را باید انجام 
دهد؟ جایگاه محصول خود را مجددا ارتقا 
بخشید، زیرا شما برای نام تجاری خود 
به  از  مهم تر  امر  این  و  قائلید  ارزش 
دست آوردن دالرهای اضافی و سود 
بیشتر است. روی هویت بخشی قوی تر 
محصول خود سرمایه گذاری کنید و با ارتقای 
مرغوبیت و کیفیت آن، با خواست و رضایت 
مشتریان خود همراه شوید. از روش های سنتی 
و جدید تبلیغاتی نظیر اینترنت و طراحی وب سایت 
برای به دست آوردن مشتریان جدید و جوان تر استفاده کنید. 

الگوی خريد مردم در 
زمان های سخت و 

استرس آور نظیر بحران 
اقتصادی میل به تغییر 

دارد. مشتريان نسبت به 
 هر  گونه تغییر در وضعیت 

اقتصادی پیرامون خود، 
به صورت تغییر در میزان 
 consumption مصرف

واكنش نشان می هند. بحران 
اقتصادی نه تنها از بعد 

اقتصادی، بلکه از بعد روانی 
نیز بر افراد جامعه تاثیر 

می گذارد
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     تبلیغات
بهار سلیمانی

نگاهی به جديدترين تبليغات خالق روز دنيا 

یک ماجراجویی واقعی
بار ديگر با جديدترين تبلیغات خالق دنیا كه از سوی برندهای مختلف 
برای جذب مخاطبان ارائه شده است، در خدمت شما هستیم. در ادامه به 

تعدادی از تبلیغات روز نگاه خواهیم انداخت. پس با ما همراه باشید. 

دیزنی پالس، شبیه ساز یک ماجراجویی حقیقی
دیزنی سرویس استریم اختصاصی خود به نام Disney plus یا دیزنی پالس را به زودی 
راه اندازی خواهد کرد؛ شبکه ای که می تواند آینده استریم های ویدیویی را دگرگون کند 
و رقیب شبکه هایی مانند نت فلیکس و HBO شود. این شبکه می تواند به مرکز اصلی 
بودجه  با  مارول  دنیای سینمایی  فیلم های  و  فیلم های »جنگ های ستارگان«  تماشای 
بزرگ تبدیل شود. تمام فیلم های پیکسار، از جمله »داستان اسباب بازی 4« که به تازگی 
منتشر شده است و مجموعه ای از نمایش ها و فیلم های اصلی بر اساس فرانشیز می توانند 

در این شبکه پخش شوند. 
برنامه های دیزنی هنگام رونمایی، دیگر سرویس های استریم مانند نت فلیکس را تحت 
تاثیر قرار داده است و دیگر نمی توانند این برنامه های دیزنی را در فهرست پخش خود 
داشته باشند. چراکه دیزنی شبکه ای اختصاصی برای آن ها خواهد داشت. به همین دلیل 
نت فلیکس پخش تعدادی از نمایش های مارول اصلی خود را با دیزنی کنسل کرده است. 
دیزنی  است،  شده  ساخته   BrandMea تبلیغاتی  آژانس  سوی  از  که  پوستر  این  در 
قرار دادن شخصیت های معروف  و  واقعی«  برای یک ماجراجویی  با شعار »شبیه سازی 
مارول با نماهایی هیجان انگیز سعی کرده به مخاطب خود بگوید که شانس تماشای یکی 
از بزرگ ترین مجموعه ها و استریم های دنیای فیلم را از دست ندهد؛ اتفاقی که احتماال 

کاربران آن را به فال نیک می گیرند و برای رونمایی دیزنی پالس روزشماری می کنند.

سبک کالسیک مدرسه فوتبال 
وب سایت تخصصی فوتبال TresCuatroTres نه تنها به امور جاری 
فوتبال و حواشی آن می پردازد، بلکه بخش مهمی نیز دارد که در مورد 
این  به همین دلیل است که  فوتبال صحبت می کند.  سبک قدیمی 
کمپین برای اطالع از اهمیت این بخش، بازی های ویدیویی، کنسول 
و کامپیوتر راه اندازی شده است؛ جایی که فوتبال در آن حرف اول را 
بازی های  به سبک گرافیک  فوتبالی  نیز تصاویر  می زند. روی پوستر 
بودن  یادآور قدیمی و کالسیک  تا  بسته است  آتاری نقش  و  میکرو 

این رسانه باشد.
 Jorge این تبلیغات به صورت یکپارچه از سوی استودیوی تبلیغاتی 
M. Rodrigo اسپانیا و در دسته بندی رسانه و ورزش تولید شده 
است. این کمپین دارای چهار پوستر کالسیک است که عکاسان آن 
تناسب  به  شعارهایی  پوسترها  این  روی  می کنند.  فرق  یکدیگر  با 
است  نوشته  یکی  روی  مثال  برای  است.  شده  نوشته  پوستر  فضای 
بازی های  که  داریم  زمانی دوست  از  را  قدیمی  فوتبال سبک  ما  که 
ما  نوشته  دیگری  روی  یا  می شد.  عرضه  کاست  نوار  روی  ویدیویی 
تنها  کامپیوترها  که  داریم  دوست  زمانی  از  را  قدیمی  فوتبال سبک 

هشت رنگ داشتند. 
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آتشی که دودش به چشم همه می رود
شنیده اید؛  آمازون  روزهای  این  طوالنی  آتش سوزی  مورد  در  نیز  شما  حتما 
آتش سوزی ای که بسیار طوالنی شده و کمک های زیادی را از سراسر دنیا از جمله 
سران گروه 7 برای مهار این آتش روانه برزیل کرده است. این جنگل های بارانی، 
یکی از گسترده ترین آتش سوزی های تاریخ خود را در 7 سال گذشته تجربه کرده 
است. آژانسی به نام Lion Heart در پرو این موضوع را دست مایه انتقاد اجتماعی 
قرار داده و پوسترهایی تبلیغاتی طراحی کرده است که در آن پرچم کشورهای حول 
جنگل آمازون که همان کشورهای قاره آمریکا هستند، در حال سوختن با گدازه های 
آتش است. مفهومی که پشت این تبلیغ وجود دارد، این است که این آتش سوزی 

برای همه این کشور ها مضر است و دودش به چشم همه دولت ها خواهد رفت. 

Blizzard مجموعه شمع های پاییزی
پاییز برای میلیون ها آمریکایی، فصل بوهایی چون ادویه و کدوتنبل برای 
یادآوری  هالووین و جشن  است. اما برند DQ شمع هایی تولید کرده است 
که بینی شما را در هر زمان به یاد این ایام بیندازد. پوستر تبلیغاتی این 
سیتی  کانزاس  در  مستقر  بارکلی  تبلیغاتی  آژانس  سوی  از  که  شمع ها 
این  از سوی  تبلیغ مجموعه شمع ساخته شده  اولین  است،  ساخته شده 
برند است. این مجموعه که شامل پنج عطر الهام بخش فصلی به نام های 
 Heath Caramel Brownie ،یادآور فصل برداشت Harvest berry
 Snickerdoodle cookie dough ،یادآور بوی کیک کاراملی براونی
سرانجام  و  اسنیکرز،  بوی  یادآور   snickers کوکی،  خمیر  بوی  یادآور 
Pumpkin pie که یادآور پای کدو است، رنگ وبویی پاییزی به فضای 

اتاقی که در آن این شمع ها را استفاده می کنید، می بخشد. 
فنجان های  آبی که  کبالت  رنگ  به  گلدان های شیشه ای  در  این شمع ها 
نمادین blizzard هستند، طراحی شده است. هر شمع دارای در خاص 
خود است و مشخصات محصول روی آن نوشته شده است. ماریا هوکانسون، 
بازاریابی شرکت در این مورد می گوید: ما خوشحالیم که  معاون اجرایی 
بینی مشتریان خود را با رایحه های دل پذیر پر کنیم و جوانه بویایی آن ها 

را با طعم های دل پذیر شکفته کنیم. 
این مجموعه تصمیم گرفته است نسخه محدودی از مجموعه کامل پنج 
اهدا  از طریق سایت  رایگان  به صورت  برخی مشتریان خود  به  را  شمع 
کند. چراکه در فروش قبلی این شمع ها آن قدر محبوب بودند که طی 30 
از قرارگیری در سایت، تمام مجموعه ها فروخته شد. این کمپین  دقیقه 
و  توییتر  فیس بوک،  سراسر  در  اجتماعی  شبکه های  پست های  طریق  از 

اینستاگرام تبلیغ شد. 

آئودی روی خط جشنواره موسیقی 
آئودی  و  می شود  برگزار  سال هاست  ترکیه  بدروم  موسیقی  جشنواره 
در ترکیه به مدت 15 سال است که اسپانسر اختصاصی این جشنواره 
ارکسترها،  میزبان   2005 سال  از  بدروم  موسیقی  جشنواره  است. 
گروه های موسیقی و نوازندگان برجسته ای از ترکیه و سراسر دنیاست 
که در سواحل زیبای جزیره بدروم این کشور گرد هم می آیند و با هم 
 Tribal به اجرا و رقابت می پردازند. این تبلیغات چاپی از سوی شرکت
ترکیه به انجام رسیده است و همان طور که از تصویر مشخص است، 
شعار آن به ترکی نوشته شده است. طرح این آگهی به گونه ای است 
که هم مفهوم ساحلی بودن این جشنواره )با نشان دادن نمای آب ها از 
باال( و هم مفهوم موسیقی گونه بودن آن را با نمایش یک جاده که به 
شکل دسته گیتار است، به مخاطب القا می کند. در باال سمت راست 
نیز لوگوی آئودی و شعار 15 سال همکاری افتخاری با این جشنواره 

به چشم می خورد. 
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     ادبیات
مونا اشرف زاده

از 500 صفحه كتاب خوانی در روز تا 50 كتاب در يک سال

مطالعه، سودآورترین 
سرمایه گذاری مدیران ماندگار

آيا می دانید يکی از داليل موفقیت مديران ماندگار چیست؟ 
آن ها زياد مطالعه می كنند. برترين دستاوردهای جهان به 
لطف همین عادت مشترک اتفاق افتاده است. مطالعه زياد 
سودآورترين سرمايه گذاری مديران برتر به شمار می رود. 

آن ها می دانند چگونه كتاب ها را بخوانند و از اين مزيت نهايت 
استفاده را می برند. 

چه کسانی مطالعه می کنند؟
البته دانش آموزان و دانشجویان کسانی هستند که خیلی مطالعه می کنند. آن ها 
باید به عنوان بخشی از دوره های آموزشی خود این کار را انجام دهند، اما با گذشت 
روزهای تحصیل، بسیاری از افراد میل و عادت خواندن را از دست می دهند و فقط 
گه گاهی برای سرگرمی مطالعه می کنند. در سوی دیگر اما افراد موفق تمایل دارند 
مطالب زیادی را بخوانند، یاد بگیرند و محدودیت زمان برایشان مطرح نیست. در 

ادامه به نام برخی از این مدیران ماندگار اشاره می کنیم.

وارن بافت هر روز حدود 500 صفحه کتاب می خواند
به  پرسیدند،  او  موفقیت  کلید  مورد  در  بافت  وارن  از  که  هنگامی  حقیقت،  در 
پشته ای از کتاب های اطراف خود اشاره کرد و گفت: »هر روز 500 صفحه مانند 
این را بخوانید. کتاب  خواندن این گونه نتیجه می  دهد. همه شما می توانید مطالعه 

کنید، اما من مطمئنم بسیاری از مردم این کار را انجام نمی دهند.«
بافت این عادت را نه تنها حفظ کرد، بلکه ادامه داد. او هنگام شروع کسب وکار 
خود، بین 600 تا 1000 صفحه کتاب در روز می خواند و هنوز هم حدود 80 

درصد از زمان روزش را به خواندن اختصاص می دهد. 

مارک زاکربرگ، یک هفته در میان یک کتاب
میان  در  هفته  یک  کرد  مطرح  فیس بوک  مدیرعامل   ،2015 سال  در 
کتاب می خواند. او در یک پست فیس بوکی نوشت: »با تاکید بر یادگیری 
درباره فرهنگ ها، اعتقادات، تاریخ و فناوری های مختلف این کار را انجام 
می دهد. کتاب ها به شما امکان می دهند یک موضوع را به طور کامل 

کاوش کنید و خود را به شکلی عمیق تر 
نسبت به رسانه های امروز در آن غرق 
کنید. من مشتاقانه منتظر هستم تا 
به  را  رسانه ای ام  عادت های  بیشتر 

سمت خواندن کتاب تغییر دهم.«

اوپرا وینفری، پیش به سوی آزادی با کتاب
از سال 1996، این مجری معروف عادت های خواندن را به بینندگان 
را  وینفری خواندن  توصیه می کند.  اوپرا«  با »باشگاه کتاب  خود 

»مسیر شخصی خود به سوی آزادی« معرفی کرده است.
او در سخنرانی خود هنگام دریافت 
سازمان  بشردوستانه  جایزه 
ملل در سال 2004، با بیان 
قدرت  او  به  کتاب ها  این که 
دادند تا بتواند فراتر از آن چه 
اجازه  او  به  زمان  آن  در  را 
داده می شد، ببیند، گفت: 
»کتاب ها به من اجازه 
دادند تا دنیایی فراتر 
جلوی  ایوان  از 
مادربزرگم  خانه 

را ببینم.«

گزارشگر
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بیل گیتس 50 کتاب در سال مطالعه می کند
مدیرعامل سابق مایکروسافت تایید کرده است که 50 کتاب در 

سال یا یک کتاب در هفته می خواند. 
می کند،  مطالعه  او  که  کتاب هایی  اکثر 

بهداشت  با  که  است  غیرداستانی 
مهندسی،  بیماری،  عمومی، 

تجارت و علم مرتبط هستند.
هر از چندگاهی او خودش را در یک 

کتاب غرق می کند و حتی بعضی 
بیدار  تا آخر شب  وقت ها 
می ماند، اما در درجه اول 
گیتس  عالقه  کتاب ها 
بیشتر  یادگیری  برای 
که  را  دنیایی  درباره 
است،  ساکن  آن  در 

نشان می دهد.

الون ماسک از دایره المعارف بریتانیکا تا فضاپیماها
از  یکی  این که  از  قبل  حتی  و  شود  تسال  مدیرعامل  ماسک  الون  این که  از  پیش  سال ها 

بنیان گذاران PayPal باشد، الون ماسک جوان حدود 10 ساعت در 
روز را به خواندن کتاب های علمی- تخیلی اختصاص می داد.
دایره المعارف  تمام  داشت،  وقتی 9 سال  او  گفته می شود 
گسترده اش  دانش  دلیل  هم  هنوز  او  خواند.  را  بریتانیکا 
الون  کتاب ها می داند.  به  را عشق خود  فضاپیماها  درباره 
ماسک در پاسخ به این سوال که چطور توانسته این حجم 

»من  گفت:  باشد،  داشته  فضاپیماها  درباره  را  اطالعات  از 
کتاب های زیادی خوانده ام.«

زندگی  سال   45 طول  در  موفق  مدیر  این 
چندین شرکت را راه اندازی کرد که هرکدام 
به معنای نوعی تغییر شغل برایش بودند. 

او احتماال این کار را تکرار خواهد کرد، 
چراکه خواندن و یادگیری هم چنان به 

الون ماسک ایده های جدید می دهد.

با  مواجهه  طرفداران  از  یکی  ماوریکس،  داالس  مالک  کیوبن،  مارک 
تجارت مانند یک ورزش است، به این معنی که او تا جایی که در توان 

دارد، به دنبال کسب وکار های رقابتی است.
به  او سه ساعت مطالعه در طول روز را  برای  این روحیه رقابت پذیری 

همراه داشته است، فقط برای کسب اطالعات بیشتر در مورد صنایعی 
که در آن کار می کند. کیوبن گفته است که مطالعه، به ویژه در 

مرحله شروع کسب وکارش، بسیار برایش مثمرثمر بوده است. 
او در وبالگ خود با نام »موفقیت و انگیزه« نوشت: »هر آن چه 
خواندم، کتاب های عمومی بود. هر کسی می توانست همان کتاب 
بود  کسانی  همه  دسترس  در  اطالعات  همان  بخرد.  را  مجله  و 
به نظر می رسد بیشتر مردم آن را  البته  که آن را می خواستند. 

نمی خواستند.«

مارک کیوبن با کتاب های عمومی مسیر موفقیت را پیمود

کارهایی وجود دارد که خوانندگان مشتاق انجام می دهند برای اطمینان از این که 
به اندازه کافی خوانده اند و به میزانی که خوانده اند، یاد گرفته اند. در این مطلب 
استراتژی هایی که  اشاره می کنیم؛  این مدیران موفق  استراتژی های  از  برخی  به 

می توانید آن ها را نیز به کار بگیرید. 
آن ها  باشد.  اختیاری  که  نیست  چیزی  این  دارند:  مطالعه  برای  مشخصی  زمان 
دقیقا همان طور که جلسات خود، مسافرت و غیره را در برنامه شان قرار می دهند، 
مطالعه نیز بخشی از زندگی  روزمره شان است. آیا می توانید در طول روز زمانی را 
به مطالعه اختصاص دهید؟ یکی از کارهایی که می توانید انجام دهید، این است 
که نگاهی طوالنی و سخت به  روز خود داشته باشید. آیا زمان هایی وجود دارد 
وارن  که  زمانی  اندازه  به  نتوانید  شاید  باشید؟  دور  خانواده  و  کار  وظایف  از  که 
بافت به مطالعه اختصاص می دهد، کتاب  بخوانید. اما چه کاری می توانید انجام 
دهید؟ یک مادر جوان ممکن است ساعتی قبل از فرزندانش از خواب بیدار شود 
تا آن ها را برای مدرسه آماده کند، می تواند آن زمان را به مطالعه اختصاص دهد. 
یک صاحب کسب وکار ممکن است خواندن خود را هنگام عصر برنامه ریزی کند 
تا آرامش بیشتری داشته باشد. مهم نیست چقدر کوتاه برای مطالعه برنامه ریزی 
و  ماه ها  انجام دهید. آن زمان می تواند در طول  را  اما همین حاال آن  می کنید، 
سال ها گسترش پیدا کند. نکته این است که عادت به خواندن را در خود تقویت 

کنید، به طوری که بخشی از کارهای روزمره شما شود.
آن ها وقتی هیچ حواس پرتی در اطراف وجود ندارد، مطالعه می کنند: ممکن است 

یکی از سخت ترین بخش های برنامه ریزی برای مطالعه همین مورد باشد. تمرکز 
کردن غیرممکن می شود، به خصوص هنگام خواندن کتابی که قصد دارید اطالعات 
بیشتری در زمینه کسب وکار یا تجارت خود کسب کنید. همیشه افرادی وجود 
دارند که نیاز شما به آرامش را درک نمی کنند. برای نمونه، اگر سعی می کنید 
خود  کاری  نیازهای  با  را  شما  همکارتان  درحالی که  کنید،  مطالعه  ناهار  هنگام 
درگیر و دچار حواس پرتی می کند، فقط ممکن است ناامید شوید. از این رو توصیه 
می کنیم مکان آرام خود را پیدا کنید، حتی اگر 30 دقیقه قبل از خواب در شب 

باشد.
مدیران موفق یادداشت برداری کرده و بخش های مهم را مشخص می کنند: بله، 
دقیقا مانند زمانی که هنوز در مدرسه یا دانشگاه مشغول تحصیل بودید، این کاری 
است که افراد موفق انجام می دهند. آن ها هنگام مطالعه هر نکته مهم و ارزشمندی 
را که می خوانند، راهی برای به خاطر سپردن آن پیدا می کنند. آن ها ممکن است 
از یک برنامه Evernote  یا از شیوه های قدیمی تحصیل مانند خالصه برداری 
استفاده کنند. آن ها به هرحال این کار را انجام می دهند. ممکن است شما در حال 
خواندن یک کتاب کمک به خود باشید، چراکه در حال گذراندن مسیر سختی در 
زندگی تان هستید. در همان لحظه مطالعه ممکن است به یک نقل قول الهام بخش 
از نویسنده برسید که به شما انگیزه می دهد تا به خودتان و توانایی هایتان باور 
به عنوان  را  بنویسید. آن  قابل مشاهده است،  را در جایی که  باشید. آن  داشته 

محافظ صفحه خود قرار دهید یا روی دِر یخچالتان بچسبانید. 

افراد موفق چگونه می خوانند؟
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بیشتر مطالعه افراد موفق 
كتاب های آموزشی درباره 
كسب وكار خود، تجارت، 

كتاب هايی در زمینه موفقیت 
و كمک به خود و بسیاری 
از زندگی نامه ها را شامل 

می شود. آن ها كتاب هايی را 
نیز كه بی ارتباط به تجارت 

يا حتی سلیقه شان است 
می خوانند، چراكه تنها نیاز 

مديران موفق »دانستن« 
است. آن ها هم چنین ادبیات 
كالسیک و قطعات داستانی 
معاصر پرفروش را نیز برای 

مطالعه انتخاب می كنند

این افراد چه کتاب هایی را مطالعه می کنند؟
بیشتر مطالعه این افراد کتاب های آموزشی درباره کسب وکار 
به  کمک  و  موفقیت  زمینه  در  کتاب هایی  تجارت،  خود، 
آن ها  می شود.  شامل  را  زندگی نامه ها  از  بسیاری  و  خود 
کتاب هایی را نیز که بی ارتباط به تجارت یا حتی سلیقه شان 
»دانستن«  موفق  مدیران  نیاز  تنها  چراکه  می خوانند،  است 
داستانی  قطعات  و  کالسیک  ادبیات  هم چنین  آن ها  است. 
این  می کنند.  انتخاب  مطالعه  برای  نیز  را  پرفروش  معاصر 
افراد می دانند که برای موفق بودن باید در بسیاری زمینه ها 
آگاهی داشته باشند. آن ها کتاب ها را مسیری برای دست یابی 
به اهدافشان می دانند، بنابراین تا جایی که می توانند، مطالعه 

می کنند.

آن چه مدیران موفق درباره 
خواندن می دانند و شما نمی دانید

سرشان  چقدر  موفق  بسیار  افراد  کنید  فکر  دقیقه  یک  برای 
یا  سازمان ها  رهبری  در  مهمی  نقش  باید  آن ها  است.  شلوغ 
مشاغل خود داشته باشند. زمان آن ها در بیشتر روزها )و حتی 
شب ها( مورد نیاز و در اختیار دیگران است. این افراد از علت ها 
پشتیبانی می کنند و اغلب پایه هایی برای حمایت از این علل 
ایجاد می کنند. مدیران موفق مورد توجه رسانه ها قرار دارند. 

تمام این موارد یعنی زندگی شما به اندازه یک مدیر موفق پر از 
دغدغه نیست که نتوانید زمانی را به مطالعه اختصاص دهید. 

اما ما در جهان خودمان گره خورده ایم و فراموش کرده ایم که 
به  انجام  دهیم. خواندن  پیشرفتمان  و  برای خود  را  کارهایی 
پیشرفت ما کمک می کند و انسان بهتری از ما عرضه می کند. 
بهتر  برای داشتن مِن  نیز کاری نسبتا آسان است.  انجام آن 
الزم نیست پول زیادی هزینه یا در کالس های مختلف شرکت 
کنید. در حقیقت، می توانید از کتاب های خودآموز برای بهبود 
تقریبا هر چیزی در زندگی تان استفاده کنید. تنها نکته مهم 
مطالعه  موفق  مدیر  یک  مانند  چگونه  بدانید  که  است  این 

کنید. 

چه زمانی شروع کنید؟
جواب باید همین االن باشد. شما با انتخاب اولین کتابی که 
جذاب به نظر می رسد و زمان خود را برای خواندن آن تنظیم 
می کنید، چیزی برای از دست دادن ندارید. هنگامی که عادت 
به خواندن کردید، دیگر نمی خواهید بدون کتاب به پیشرفت 
هیچ  اما  باشد،  اعتیادآور  بسیار  می تواند  مطالعه  دهید.  ادامه 
اعتیاد بهتری از این دنیا وجود ندارد، چراکه مدیران موفق و 
ماندگار با کتاب بزرگ شده اند و زندگی خود و دیگران را به 

مکان بهتری تبدیل کرده اند. 

     ادبیات
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راهنمای گردشگری پاييزی پس از عبور از يک تابستان داغ     گردشگری

پاییز فصل سفر به ناشناخته هاست
پايیز را می توان يکی از بهترين فصل های سال برای مسافرت دانست. پس از عبور از گرمای داغ تابستان، زمان 
آن فرا رسیده است تا سفرهای پايیزی را با كاهش ازدحام جمعیت در جاده ها و شهرهای مختلف و جست وجوی 

مکان های گردشگری كمترشناخته شده در اين فصل با هوای دل پذير آن ها آغاز كنید. به ويژه برخی نقاط گردشگری 
كه گرمای تابستان از جذابیت سفر به اين مناطق می كاهد، اما با تغییر فصل لذت همان سفر چندين برابر می شود. 

اگر قصد سفر به نقاطی خاص در فصل پايیز را داريد، اين مطلب می تواند راهنمای مفیدی باشد. 

روستای الفت قشم، بندر بادگیرها
جنوب ایران همواره یکی از مقاصد گردشگری بسیار زیبا و منحصربه فرد در 
ایران بوده است. به ویژه با خنک شدن هوا و فاصله گرفتن از گرمای تابستان 
در این نقطه از ایران، بسیاری پاییز و زمستان را برای سفر به نواحی جنوبی 
انتخاب می کنند. جزیره زیبای قشم بی شک یکی از این جاذبه های گردشگری 
است. در میان مکان های منحصربه فرد این جزیره، روستای تاریخی الفت یکی 

از محبوب ترین جاذبه های گردشگری این جزیره به شمار می رود. 
این روستا جاذبه های طبیعی و تاریخی متعددی را به نمایش گذاشته است 
که از میان آن می توان به معماری خاص خانه ها به همراه بادگیرها، مساجد 
سفید تک مناره، قلعه  نادری، قلعه  پرتغالی ها و چاه های تاریخی تال اشاره کرد. 
این روستا در شمال  غربی جزیره قشم و شرق جنگل دریایی حرا واقع شده 
است. از آن جایی که آب وهوای این روستا گرم و مرطوب است، در فصل های 
پاییز و زمستان و با توجه به کاهش دمای هوا مناسب ترین زمان برای سفر 
از  یکی  روستا  این  معماری  شد،  اشاره  که  همان طور  است.  منطقه  این  به 
ویژگی های منحصربه فرد آن است. به کارگیری بادگیرهای فراوان در ساخت 

خانه ها باعث شده این روستا به بندر بادگیرها مشهور شود. 
جنگل های حفاظت شده حرا یکی از شاهکارهای طبیعت در سواحل جنوبی 
ایران و جزیره قشم است که شهرتی جهانی یافته  است. پوشش خاص گیاهی 
و جانوری در این جنگل ها آن را به مکانی  ایده آل برای بازدیدکنندگان تبدیل 
کرده است. یکی از جاذبه های قابل توجه الفت، وجود تعداد زیادی چاه در 
روستاست که آب شیرین، شور، گرم یا سرد دارند. این چاه ها در گذشته و 
پس از بارش باران آب را در خود حفظ می کردند تا مردم از آن استفاده کنند. 
هم چنین در روستای الفت مساجد و زیارتگاه های متعدد در بافت روستا و 
اطراف آن وجود دارد. آب انبارهایی با سقف گنبدی، گورستان های تاریخی، 
اسکله باستانی، ساحل زیبای روستا و غروب شگفت انگیز آن، درختان نخل و 
اکوموزه دیگر جاذبه های گردشگری این روستای تاریخی را شکل داده اند. این 

روستا همه چیز برای گردشگران دارد. 

دره ستارگان قشم، جلوه گاه زیبای طبیعت
قشم را می توان یکی از جلوه گاه های زیبای طبیعت در ایران دانست. یکی دیگر از 
جاذبه های گردشگری این جزیره در فصل پاییز بازدید از دره ستاره ها یا ستارگان است؛ 
منطقه ای حیرت انگیز که در آن کوه های بلندقامت مانند تندیس هایی تراشیده شده و 
با اشکال مختلف و گاه عجیب و غریب شکلی منحصربه فرد به خود گرفته اند. از آن جا 
که این ستون های سنگی با اشکال مختلف بسیار بلند هستند، اهالی منطقه معتقدند 
ستارگان با زمین برخورد کرده اند و در نتیجه آن این تندیس ها ظاهر شده است. دره 

ستاره ها را یکی از عجایب هفت گانه قشم معرفی می کنند. 
این دره نه تنها جزو عجایب این جزیره، بلکه بخشی از عجایب زمین شناسی نیز به 
شمار می رود. اشکال این ستون ها باعث شده آن را یکی از جاذبه های مرموز ایران 
بنامند. این دره در قلب جزیره قشم جای گرفته و عمقی حدود 15 متر دارد. به 
دره که وارد شوید، تندیس های غول پیکر هر کدام با شکلی بی نظیر مقابلتان ظاهر 

می شوند. زیبایی و سکوت این دره چشم هر بیننده ای را خیره  می کند. 
این دره دو میلیون سال قدمت دارد و فرسایش زمین با تندبادها، رگبار های فصلی 
و آب های سطحی طی سال های طوالنی این مکان زیبا و منحصربه فرد را در جزیره 
قشم خلق کرده اند. مخروط های نوک تیز، ستون ها و ستونک ها، آرک ها، تیغه ها و 
دیواره های نواری از جمله بخش هایی هستند که در این دره مشاهده خواهید کرد. 
یکی از جاذبه های هیجان انگیز برای گردشگران در این دره عکاسی کردن است. 
بدون شک عکس های بی نظیری در دره ستارگان ثبت خواهید کرد. مسیر دره 
کردن  گم  دغدغه  بدون  بنابراین  است،  شده  مشخص  سنگ ریزه ها  با  ستارگان 

مسیر می توانید اطراف را به خوبی بگردید و عکس های به یادماندنی ثبت کنید. 
ژئوپارک  تنها  به عنوان  ژئوپارک جزیره قشم  از  به عنوان بخشی  دره ستارگان 
خاورمیانه، در فهرست آثار طبیعی در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. این 
دره در ضلع جنوب شرقی جزیره  قشم و در مجاورت روستای برکه خلف واقع 
شده است که در مسیر رسیدن به دره می توانید از این روستا نیز بازدید کنید. اگر 
از عالقه مندان صنایع  دستی هستید، در مسیر دره غرفه های کوچکی از صنایع 

 دستی زیبا و رنگارنگ اهالی بومی مشاهده خواهید کرد. 
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کلوت شهداد کرمان، شهر افسانه ای کلوت ها
به مناطق کویری است که  برای سفر  بهترین فصل ها  از  پاییز یکی  بدون شک 
که  دارد  وجود  مختلفی  کویری  مناطق  ایران  در  دارند.  طاقت فرسایی  تابستان 
بسیار  شهر های  از  یکی  شهداد  می کنند.  جذب  خود  به  را  بسیاری  گردشگران 
قدیمی استان کرمان است و یکی از مناطقی که گزینه ای مناسب برای یک سفر 
پاییزی به شمار می رود، کلوت شهداد این استان است که شهرتی جهانی دارد. 

این کلوت ها بخشی از بیابان لوت به شمار می روند. 
کلوت  برجستگی هایی است که بین شیارهای U شکل ایجاد شده است. رأس این 
برجستگی ها صاف به نظر می رسد، اما سمت رو به باد آن ها به صورت پرشیب 
و طرف دیگر نیز با شیب کم شکل گرفته است. این منطقه را می توان با گستره 

11هزار کیلومترمربعی شهر افسانه ای کلوت ها نام گذاری کرد. 
کلوت شهداد حدود 20 هزار سال قبل در اثر فرسایش آبی و بادی ایجاد شده 
است. این کلوت به لحاظ پیدایش و اشکالی که دارند، جزو پدیده های بی نظیر در 
جهان شناخته می شوند. کلوت شهداد از جاذبه های منحصربه فرد طبیعی ایران 
است که کمتر می توان نمونه ای از آن را در جایی دیگر یافت. برای کویرنوردان 
سفر به این منطقه گزینه ای منحصربه فرد است و تفریحات سافاری نیز بخشی از 
این جذابیت به شمار می رود. هم چنین یک کمپ کویری هم در حوالی کلوت ها 

احداث شده است تا گردشگران به امکانات مناسب دسترسی داشته باشند.
از  بدهید.  از دست  را  آن  نباید  است که در کلوت شهداد  شترسواری گزینه ای 
وسایل نقلیه که بگذریم، یکی از جاذبه های جذاب این منطقه پیاده وری و عکاسی 
و  است. طلوع  ایجاد کرده  برای شما  است که طبیعت  تصاویر حیرت انگیزی  از 
غروب خورشید یکی از دیدنی های بی نظیر کلوت شهداد به شمار می رود که در 

این زمان ها می توانید زیباترین جلوه ها را مشاهده کنید. 
میراث  و در  نقطه کره  زمین شناخته می شود  با عنوان گرم ترین  کلوت شهداد 
جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. محققان آثار باستانی مختلفی مانند سفال، 
مجسمه و زیوآالت و قدیمی  ترین درفش جهان با نام »درفش شهداد« را در این 
منطقه کشف کرده اند. این منطقه نه تنها به لحاظ جاذبه های طبیعی، بلکه از نظر 

تاریخی نیز مکانی ارزشمند و دارای هویت است. 
اگر از شهر شهداد به سمت شهرستان نهبندان حرکت کنید، تابلویی را مشاهده 
در  هم چنین  می کند.  هدایت  شهداد  کلوت  سمت  به  را  شما  که  کرد  خواهید 

اطراف این منطقه جاذبه هایی مانند نبکا یا تله گیاهی، شش ضلعی های نمکی 
به  قاجار  زمان  از  که  کاروانسرای شفیع آباد  پلی گون،  معروف  کویر  ایجادشده 
که  دارند  وجود  لوت  کویر  دائمی  رود  تنها  عنوان  به  شور  رود  و  مانده  جای 

تماشای آن ها خالی از لطف نخواهد بود. 

سقالکسار، پاک ترین دریاچه ایران
این  از  بازدید  برای  است.  استان گیالن  زیبای  دریاچه های  از  یکی  سقالکسار 
دریاچه  که در روستایی با همین نام قرار دارد، باید به 15 کیلومتری جنوب 
رشت سفر کنید. با مساحت 15 هکتار، این دریاچه پشت یک سد خاکی واقع 
شده است و آب آن از طریق بارش باران و چشمه های اطراف تامین می شود. 

ارتفاع دریاچه از سطح دریا 64 متر است.
از سقالکسار به عنوان پاک ترین دریاچه ایران یاد می شود. دلیل آن هم توجه 
بی نظیر،  آب وهوای  است.  آن  اطراف  محیط  و  دریاچه  نظافت  به  بومی  مردم 
دریاچه ای که با درختان زیبا محاصره شده و به ویژه در فصل پاییز برگ های 
رنگارنگ این درختان سرتاسر محوطه دریاچه را پوشانده است و تصاویر زیبای 
درختان را در آب دریاچه می توان مشاهده کرد و حیوانات اهلی که در آرامش 
از  بی نظیر  تصاویری  همه  و  همه  می کنند،  منطقه گشت وگذار  این  و سکوت 

روستای سقالکسار برای یک سفر پاییزی منحصربه فرد ساخته اند. 
سقالکسار  دریاچه  تفریحات  از  یکی  عنوان  به  ماهی گیری  و  شنا  روی  بر  اگر 
حساب باز کرده اید، باید بگوییم که انجام این فعالیت ها در دریاچه سقالکسار 
ممنوع است. اگر به دنبال چنین تفریحات و سرگرمی هایی هستید، روستای 

سقالکسار گزینه مناسبی برای شما نیست. 
اما از تفریحات این منطقه به قایق سواری روی دریاچه و پیاده روی در اطراف 
آن و هم چنین در روستا می توان اشاره کرد. سقالکسار و زیبایی های اطراف آن 
فرصت خوبی برای ثبت تصاویر زیبا به گردشگران ارائه می دهد. سفر پاییزی به 

این نقطه زیبا از شمال کشور را فراموش نکنید. 
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روستای اصفهک طبس، سرزمین خشت و ِگل
طبس یکی از شهرهای قدیمی استان خراسان جنوبی است که جاذبه های 
تاریخی و طبیعی کم نظیری دارد و یکی از این جاذبه ها روستای اصفهک 
محسوب می شود؛ روستایی که بخش هایی از آن در زلزله مرگ بار طبس 
در سال 1357 سالم باقی مانده است. این روستا دارای بافتی از خشت 
و گل است که می تواند برای گردشگران بسیار مهیج باشد. بافت بومی و 
تاریخی در کنار منظره و چشم انداز بسیار زیبا، آب وهوای معتدل و خنک 
با وجود  این روستای کویری  و هم چنین پوشش گیاهی منحصربه فرد 
درختان نارنج و زمین های کشت زعفران این مکان را به مقصدی ایده آل 
برای گردشگری تبدیل کرده است. ناگفته نماند که یکی از رصدخانه های 

کویری ایران در این روستا جای گرفته است. 
اصفهک را می توان از بازماندگان زلزله مرگ بار طبس دانست که باعث 
تخریب بخش زیادی از بافت اصلی روستا شد. پس از وقوع زلزله در 
کنار روستا خانه های جدیدی برای ساکنان ساخته شد و بافت تاریخی 
آن خالی از سکنه ماند. البته هنوز هم بخش هایی از این بافت زیبای 
تاریخی با خانه  های کاه گلی سالم باقی مانده که برای عالقه مندان به 

لمس حال وهوای سال های دور بسیار لذت بخش خواهد بود. 
یکی از بخش های بازدید از این روستای تاریخی، گشت و گذار در میان 
بافت تاریخی و کوچه پس کوچه های آن است. بافت تاریخی روستا شامل 
خانه های کاه گلی با سقف های گنبدی کوتاه و کوچه های تنگ و باریک 
است. از بافت تاریخی که فاصله بگیرید، با درختان زیبای نخل و نارنج 
مواجه خواهید شد که در میان زمین های سبز، پونه های محلی و گل های 
زعفران جای خوش کرده اند. از آن جایی که اهالی روستا از فانوس برای 
روشنایی استفاده می کنند، تصاویر خارق العاده ای در شب از این منطقه 
ایجاد می شود که می توان آن را ثبت کرد. تماشای غروب آفتاب در میان 

نخل های زیبای روستا از دیگر نکات مورد عالقه  گردشگران است. 
در روستا بناهای تاریخی نیز ازجمله مسجد جامع اصفهک با یک گنبد 
کاه گلی و چند پنجره کوچک، حمام قدیمی روستا که مانند دیگر حمام ها 
در گذشته دارای سکو برای نشستن، سربینه، درگاه های کوتاه و حوضی 

در وسط آن است و رصدخانه کویری اصفهک مشاهده می شود. 
با توجه به شرایط نسبتا خنک و معتدل منطقه محدودیت زمانی برای 
سفر به این منطقه نخواهید داشت، اما بهتر است فصل های بهار و پاییز 
را برای سفرتان انتخاب کنید، چراکه این دو فصل بهترین گزینه ها برای 

سفر به مناطق کویری ایران به شمار می روند.

گنبد نمکی جاشک بوشهر، میراث ارزشمند طبیعی ایران
گنبدهای نمکی از شگفتی های طبیعی ایران به شمار می روند. نمونه های این گنبدها به ویژه 
در استان های جنوبی کشور یافت می شود، به طوری که نزدیک به  114 گنبد نمکی در نواحی 
جنوب ایران و استان های هرمزگان و بوشهر شناسایی شده است. گنبد نمکی جاشک یکی از 
این موارد است. این پدیده طبیعی، بزرگ ترین گنبد نمکی خاورمیانه است و از میراث  طبیعی 
ایران محسوب می شود. این گنبد فعال ترین کوه نمکی در ایران است که 600 میلیون سال 
قدمت دارد. به دلیل اهمیت گنبد نمکی جاشک، این اثر در بهمن سال 1386 به عنوان اثر 
مدیریت سازمان حفاظت محیط  مناطق چهارگانه تحت  فهرست  در  فسیلی  ملی  طبیعی 
زیست قرار گرفته و نام آن به عنوان هشتادوهشتمین اثر طبیعی از سوی سازمان میراث 

فرهنگی در 20 بهمن 1389 در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شده است.
این منطقه کوهستانی است و به علت شرایط خاص اقلیمی فاقد هر گونه چشمه های آب 
شیرین، آبشخور و چاه است و تنها غارهای نمکی و چشمه های نمکی به تعداد فراوان در 
آن یافت می شوند. در کل پوشش گیاهی منطقه شامل گون، گیشدار و قیچ است که در 
فصل زمستان و بهار انواع گیاهان یک  ساله سطح زمین را می پوشاند و زیبایی خاصی به 

آن می بخشد. 
مهم ترین ویژگی گردشگری در این منطقه کوه نمک آن با چشم اندازهای زیبای زمین شناسی، 
انواع سنگ های مختلف، غارهای طبیعی و طبیعت بکر درون آن ها، آبشارکوه ها و آویزه های 
نمکی است. کوه های نمک با شکل و شمایل منحصربه فرد و رنگ های بسیار زیبا این منطقه 
را حیرت انگیز کرده اند. گنبد نمکی جاشک جایگاه کانی ها و بلورهای زیبای فراوانی است 
که در آن گسترده  شده اند. تنوع رنگ نمک ها در این منطقه پدیده ای متحیر و شگفت انگیز 
را ایجاد کرده است که در هیچ جای استان مشابه آن را نمی توان یافت. وقتی از این منطقه 
نمک ها  نارنجی  و  سیاه  زرد،  سفید،  قهوه ای،  قرمز،  متنوع  رنگ های  با  می کنید،  بازدید 
مواجه می شوید که به عنوان پدیده ای طبیعی و حیرت انگیز می تواند نقش مهمی در جذب 
گردشگران به استان و به ویژه حضور عالقه مندان به طبیعت و پدیده های طبیعی ایفا کند. 
هم چنین آبشارهای نمکی پدیده ای منحصربه فرد است که در اواسط بهار تا تابستان و پاییز 
دیده می شود و غارهای زیبای نمکی که بر اثر انحالل رسوبات نمکی ایجاد شده اند، جلوه 
این منطقه را برای گردشگران دوچندان می کنند. غار سد نمکی یا غار پنجه عقاب نیز از 
دیگر غارهای این منطقه هستند. تعداد غارهای این منطقه در حدی است که شاید برخی از 
آن ها بدون نام باقی بمانند. یکی دیگر از شگفتی های این پدیده طبیعی، چشمه های نمکی 
آن هستند که در نقاط مختلف دیده می شوند و آب شور را از اعماق زمین به روی سطح 

آن به جریان می اندازند تا حیات منطقه را حفظ کنند.
گنبد نمکی جاشک ناحیه وسیع و مرتفع شمالی کوه جاشک در بخش جنوبی رشته کوه 
زاگرس، حدفاصل شهرستان دشتی و دیر در استان بوشهر است. این گنبد در شرق روستای 

گنخک در شهرستان دشتی و شمال روستای جاشک در شهرستان دیر قرار دارد. 
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    ادبیات
نرگس فرجی

چهار كتاب؛ چهار معرفی

دانش بازاریابی خود را به روز کنید
دسترسی به علوم روز  مديريت و كسب وكار فقط از طريق مطالعه امکان پذير 

است؛ مطالعه كتاب هايی كه در به كار بردن تکنیک های بازاريابی و پیاده سازی 
آن ها در استراتژی های كسب وكار بهتر از هر ابزار ديگری مسیر راه را مشخص 

می كنند. در حوزه بازاريابی كتاب های بسیاری تالیف، ترجمه و منتشر شده اند. 
كتاب هايی كه مطالعه همه آن ها كار ساده ای نیست. در اين نوشتار قصد داريم 

به بررسی و مطالعه چهار كتاب مهم در حوزه بازاريابی بپردازيم. 

اصول مهندسی بازاریابی
درباره  مدرن،  بازاریابی  پدر  کاتلر،  فیلیپ 
کتاب »اصول مهندسی بازاریابی« می گوید: 
این کتاب مرا بسیار هیجان زده کرده است. 
بنیان  نشان گر  می تواند  درنهایت  بازاریابی 
علمی باشد و از تصمیم گیری گزینه محور به 
سمت تصمیم گیری داده محور حرکت کند. 
به عقیده من، این کتاب بسیار مهم نظم و 

اصول تازه ای را در بازاریابی بارور می کند. 
در  بازاریابی  متخصصان  از  بسیاری  و  کاتلر 
سال های اخیر، بیش از پیش، درباره اصطالح 
بازاریابی مدرن سخن گفته اند و در این زمینه 
کرده اند.  منتشر  بسیاری  مقاالت  و  کتاب ها 
این تالش ها یک هدف دارند؛ جذب  تمامی 
مشتری مدرن. مشتریان مدرن چه در دنیای 
B2B چه B2C، موجوداتی عقالیی هستند. 
آن ها  می رسد،  برند  تجربه   به  نوبت  وقتی 
انتظارات باالیی دارند و بازاریابی مدرن سعی 
افراد  این  برای  تماس،  نقاط  تمامی  دارد در 
تجربه ای منحصربه فرد بسازد و ارتباط برقرار 
کند. در واقع دیگر نمی توان تنها با شیوه های 
داشت.  نگه  راضی  را  آن ها  بازاریابی  سنتی 
و  کل نگر  متودولوژی  یک  مدرن  بازاریابی 
تطبیقی است که برندها را به مشتریان پیوند 
و  خالقیت  استراتژی،  ترکیب  با  و  می دهد 
فناوری، و درنهایت تحلیل، نتایجی درخشان 

نیازمند  مدرن  بازاریابی  می کند.  ایجاد  کسب وکار  برای 
بازاریابی  نوع  این  در  است.  اندازه گیری  قابل  و  اندازه گیری 
می توان با استفاده از تحلیل داده ها و با کمک فناوری به این 
تشخیص رسید که چه چیزی اثربخش است و چه چیزی نیست. 
این یعنی مسیری برای رسیدن به کارآیی و بهره وری باالتر. 
این یعنی مهندسی. مهندسی یعنی به خدمت گرفتن دانش 
برای طراحی، ساخت و تحلیل موضوعات و به همین ترتیب، 
مهندسی بازاریابی نیز فرایندی است که برای تصمیم گیری 
از داده های دانش محور بهره می گیرد و با استفاده از فناوری 

اطالعات، کارآیی و اثربخشی بازاریابی را باال می برد.
کتاب »اصول مهندسی بازاریابی« به نوشته نویسندگان گری 
ال.لیلین، آرویند ران گاسوامی، آرنود دی براین و به ترجمه 
یکی  سلطانی،  حسین علی  و  حیدرزاده  کامبیز  مترجمان 
مهندسی  مبحث  تشریح  به  که  است  منابعی  جامع ترین  از 
ابزارها  و  مفاهیم  یک سری  معرفی  با  و  می پردازد  بازاریابی 
نشان می دهد چگونه می توان با جمع آوری داده و اطالعات 
مناسب و سپس با بهترین تحلیل، به طراحی برنامه  بازاریابی 
تصمیم گیری های  بهترین  درنهایت  و  بهتر  محصوالت  و 
بازاریابی پرداخت. کتاب مورد نظر در هشت فصل به بررسی 

موضوع مهندسی بازاریابی می پردازد.
در مجموع این کتاب به خوانندگان می گوید: محیط تجاری 
در  بیشتر  موشکافی  و  تحلیل  نیازمند  بیست ویکم  قرن 
تصمیم گیری بازاریابی است و تصمیم گیری بازاریابی شباهت 
فزاینده ای به مهندسی طراحی دارد. کتاب »اصول مهندسی 
بازاریابی« از سوی انتشارات سیته و در 277 صفحه تهیه و 

در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. 

بازاریابی حسی 
)انقالبی در تبلیغات و بازاریابی سنتی(

به  و  اطالعاتی  آشفتگی  دوران  در 
مشتریان  خصوصی،  حریم  رفتن  سرقت 
تهی وقت و پرپول به تدریج برای بسیاری 
حال  در  سنتی  ارتباطاتی  ابزارهای  از 
مانع تراشی هستند. »بازاریابی حسی« در 
از میان چنین موانعی  چنین شرایطی و 
حامیان  میان  در  و  است  کرده  سربلند 
بالقوه  خود به پروراندن ارتباطات مربوط 

کتاب  در  است.  آورده  روی  برندها  به 
»بازاریابی حسی« به این موضوع پرداخته 
بازاریابی  افزوده   ارزش  چگونه  که  شده 
به  اشتغالی  برند  تجربه های  در  حسی 
تعاملی،  رویکردی  با  و  چندحسی  روش 
برند هدایت  از  ما را به آن سوی آگاهی 
ارتباط هیجانی  یک  اتصال  به  و  می کند 
بازار هدف منجر  برند در عمق ضمیر  با 
می شود. این ارتباط هیجانی همان اتصال 
بین شخصیت و ارزش برند با احساسات 

جذاب  تجربه   نیازمند  و  است  مشتری 
البته  و  مشتری  خواسته های  با  مرتبط 
بازاریابی  برند است.  از شخصیت  منبعث 
حسی به ایجاد تجربه های تعاملی و حسی 
خیره کننده ای می انجامد که به لحظه هایی 
می شوند.  مبدل  برند  از  به یادماندنی 
اسمیالنسکی،  شاز  گفته  به  بنابراین 
بازاریابی  بحث،  مورد  کتاب  نویسنده 
حسی »یک فرایند شناسایی و تامین نیاز 
و خواسته های مشتری به روشی سودآور، 

گزارشگر
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به  کتاب  سوم  فصل  در  سازمان.  محدود 
شده  پرداخته  مصرف کننده  رفتار  بررسی 
است  حوزه ای  مصرف کننده   رفتار  آمده:  و 
ارتباط  بازاریابی  بیرون و درون حوزه  با  که 
مدل های  مانند  موضوعاتی  علم  این  دارد. 
تصمیم گیری و چگونگی تالش های بازاریابان 
برای درک، پیش بینی، سازمان دهی و تاثیر 
مبنای  به  را  مصرف کننده  رفتار  بر  نهادن 
می کند.  بیان  سازمان  تعیین شده  اهداف 
در  رسانه ها  بررسی  به  کتاب  چهار  فصل 

ارتباطات بازاریابی پرداخته است.
به  یکپارچه«  بازاریابی  »ارتباطات  کتاب 
و  منتشر  نشر  مهربان  کتاب  موسسه  همت 
کسانی  به خصوص  عالقه مندان،  اختیار  در 
که در بخش روابط عمومی سازمان ها فعال 

هستند، قرار گرفته است. 

ارتباطات بازاریابی یکپارچه
بر صاحب نظران قلمروی بازاریابی پوشیده نیست که مشتری 
امروز از نظر آگاهی و دارا بودن حق انتخاب، فرسنگ ها با 
دهه های پیشین فاصله دارد. او در دنیای کنونی، نقش بسیار 
گوناگونی  واقع  در  می کند.  ایفا  سازمان ها  بقای  در  مهمی 
حفظ  و  یافتن  این  که  معناست  بدین  رقبا،  و  محصوالت 
می آید.  شمار  به  سازمان ها  تمرکز  نقطه  که  است  مشتری 
تمامی کسب وکارها به خوبی می دانند که مشتری به راحتی 
جست وجوی  در  همواره  و  نمی ماند  وفادار  شرکتی  هر  به 
بهترین هاست. بخشی از امتیازی که سازمان کسب می کند، 
با  ارتباطش  میزان  و  نوع  به  خدمت،  یا  برمحصول  عالوه 
ایجاد  بر  بازاریابی  علم  بنابراین  می شود.  مربوط  مشتری 
با مشتریان تاکید می ورزد. سعی در یکپارچه  روابط تعالی 
در  که  است  اقداماتی  از  یکی  بازاریابی،  فعالیت های  کردن 
آن،  واسطه  به  و  می گیرد  انجام  هدف  این  به  نیل  جهت 
ارتباطی  ابزارهای  تمام  که  می شود  ارائه  برنامه ریزی  نوعی 
سازمان را در جهت تامین نیازها و عالیق مصرف کنندگان و 

ذی نفعان هماهنگ و یکپارچه می سازد. 
بر  را  خود  تمرکز  یکپارچه«  بازاریابی  »ارتباطات  کتاب 
به  ترتیب  به  و  داده  قرار  آن  به  مربوط  و مسائل  ارتباطات 
بررسی موضوعات مرتبط پرداخته است. این کتاب در هفت 
فصل تالیف شده است. در ادامه به بررسی برخی از فصل ها 
می پردازیم. در فصل اول مولفان، علی اکبر فرهنگی و مینو 
میرزایی، به شرح و بسط ارتباطات بازاریابی پرداخته اند. در 
آمده:  و  پرداخته شده  بازار  تعریف بخش  باز  به  فصل دوم 
نیازهای  با  که  است  تحلیلی  فرایندی  بازار  بخش بندی 
منابع،  حداکثرسازی  به  و  می شود  رانده  پیش  به  مشتری 
برنامه های  توسعه  و  رقبا  مقابل  در  توان کسب وکار  تقویت 
می کند.  کمک  بهتر  هدف گذاری  و  بازاریابی  اثربخش 
پلی  و  بازاریابی  استراتژی  بازار، مفهوم مرکزی  بخش بندی 
است روی شکاف بین خواسته های متنوع مشتری و منابع 

از طریق اشتغال آن ها طی یک ارتباط دوجانبه 
است که شخصیت های برند را وارد زندگی کرده و 
برای مشتریان هدف ارزش بیشتر ایجاد می کند«. 
درگیر کردن فکری، فیزیکی و هیجانی مخاطبان 
بسیار مهم و در این کتاب چگونگی آن نشان داده 
شده است. چنین موضوعی برای برندهای ایرانی 
هنوز  آن ها  از  بسیاری  است. چون  یک ضرورت 
مشتریانشان  با  احساسی  ارتباطی  نتوانسته اند 
مخاطبان  برای  دغدغه ای  به  را  خود  و  برقرار 
نباشند،  روزی  اگر  که  برندهایی  کنند؛  تبدیل 

نمی شود.  حس  مشتریان  برای  خالی شان  جای 
و  اتومبیل سازی  تا  داروسازی  از  بازاریابی حسی 
کاالهای بسته بندی شده، در تمامی حوزه ها قابل 
اثربخش  حوزه های کسب وکار  تمامی  در  و  اجرا 

است. 
کاربردی  )راهنمای  حسی«  »بازاریابی  کتاب 
پرویز درگی و محمد ساالری  را  تعاملی(  تجربه  
بازاریابی  انتشارات  سوی  از  و  کرده اند  ترجمه 
منتشر شده و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته 

است. 

بازاریابی محتوا
آینده برای بازاریاب هایی که در جهت استفاده 
از فواید با پتاسیل باالی مشاغل الکترونیک 
و بازاریابی الکترونیک تالش می کنند، بسیار 
کانال های  می رسد  نظر  به  است.  روشن 
در  وبالگ ها  و  پادکست ها  قبیل  از  آن الین، 
دهه های آینده با ورود تکنولوژی های جدیدی 
که تاکنون اختراع نشده اند، تحت الشعاع قرار 
چیز  مهم ترین  و  نخستین  گرفت.  خواهند 
آن است که تجارت الکترونیک مصرف کننده 
درصد  می کند.  اختیار  و  قدرت  صاحب  را 
می یابد.  افزایش  روز  به  روز  آگاه  خریداران 
نکات  یا  بازاریابی  هدایت  درباره  مسیر  این 
مورد توجه مشتری نیست، بلکه درباره کنترل 
اهمیت  به  توجه  با  بنابراین  است.  مصرف 
بازاریابی،  در  بر وب  مبتنی  فضای  روزافزون 
تهیه  محتواهای جذاب، به روز و اثربخش که 
بتوانند مشتریان را مجذوب خود کنند و سفر 
مشتری از سایت های مورد نظر را به تعویق 
بیندازند، برای کسب وکارها بسیار مهم شده 
دنیای  طریق  از  محتوا  توزیع  و  نشر  است. 
دیجیتال به آسانی انجام می پذیرد، ولی تولید 
آن دارای پیچیدگی های بسیار زیادی است؛ 
کند  تولید  را  محتوایی  باید  سازمان  چراکه 
که مورد پذیرش مخاطبان باشد و از طرفی، 
هویت  با  متعدد  شبکه های  وجود  دلیل  به 
محتوایی  تولید  به  نیاز  متفاوت  امکانات  و 
به  هم چنین  داشت.  خواهد  اختصاصی 
بازدید روزانه  امکان دسترسی آسان و  دلیل 
مخاطبان، تولید محتوا با تکرار و تعداد بیشتری 
باید انجام شود و به همین دلیل، مخاطبان 
دنیای دیجیتال به اخبار، اطالعات و محتوای 
ارائه شده  روزانه پاسخ می دهند و هر اشتباهی 
جبران ناپذیری  و  سخت  بازتاب های  موجب 
خواهد بود. در این حوزه کتاب های مختلفی 
منتشر شده است. اما  کتاب »بازاریابی محتوا« 
به نویسندگی حسین نوروزی و امیررضا اسدی 
بر اساس تحقیقات و آموزش های موسسات 
بین المللی بازاریابی محتوا با رویکرد متناسب 
است.  شده  نگارش  ایران  در  استفاده  برای 
و  انتشارات سیته  به همت  نظر  مورد  کتاب 
در 9 فصل و 212 صفحه منتشر و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است.  
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فرانتس شوبرت يکی از آهنگ سازان برجسته از 
مهد موسیقی دنیا، يعنی كشور اتريش، در اواخر 

دوره  كالسیک و ابتدای دوره  رمانتیک بود. اين نابغه 
موسیقی تنها 31 سال عمر كرد، اما در همین دوران 

كوتاه نیز توانست نام خود را در میان تاثیرگذارترين 
آهنگ ساران دوره كالسیک با خلق آثاری بی نظیر ثبت 

كند. هم چنین شوبرت عالقه بسیاری به آواز داشت 
و بسیاری از كارهای زيبای آوازی خود را در نوجوانی 

تصنیف كرد. در 18 سالگی حدود 150 كار آوازی 
ساخت و در 19 سالگی كه تجارب بسیاری در ساخت 

موسیقی آوازی به دست آورده بود، 180 اثر شامل 
كارهای آوازی، اپرا، سمفونی و مس خلق كرد. 

کشف کودک نابغه از سوی استاد 
جالب است بدانید که این نابغه  موسیقی در خانواده ای شلوغ 
پا به دنیا گذاشت و دوازدهمین فرزند از 14 فرزند خانواده  
موسیقی دوست شوبرت بود. او از پدرش درس های موسیقی 
تنها هفت سال  آلتو را می آموزد.  نواختن ساز  برادرش  از  و 
و  را کشف کرد  او در موسیقی  استعداد  داشت که سالِیری 

تعلیم موسیقی به فرانتس را آغاز کرد. به دلیل قد کوتاهی 
کوچولو«  »قارچ  یا   Schwammer لقب  او  به  داشت،  که 
را داده بودند! شوبرت در Stadtkonvikt ثبت نام کرد که 
آوازخوان های جوان را آموزش می داد تا آن ها بتوانند روزی 
در گروه کر امپراتوری آواز بخوانند و در سال 1808 بورس 
تحصیلی کسب کرد که به وی جایزه ای در گروه کر سلطنتی 
 Wenzel Stadtkonvikt شامل  او در  داده شد. مربیان 
Ruzicka، ارگ زن دربار امپراتوری و سپس آنتونیو سالیری 
بود که شوبرت را به عنوان یک نابغه موسیقی ستود. شوبرت 
در ارکستر دانش آموزان ویولن می نواخت، به سرعت به مقام 
داد.  تعلیم  را  بچه ها  استاد  غیاب  در  و  یافت  ارتقا  رهبری 
همراه  به  و  کرد  شرکت  کر  گروه  تمرین  در  هم چنین  وی 
را  پیانو  نوازندگی  و  مجلسی  موسیقی  هم کالسی های خود، 
تمرین کرد. در سنین 11 تا 16 سالگی او خواننده  گروه کر 
سلطنتی وین شد و در همان جا درس موسیقی را با آنتونیو 

سالیری ادامه داد.

مخالفت های سخت گیرانه پدر
به  رو  پدرش  مخالفت  وجود  با  که  است  دوره  همین  در 

    موسیقی
نجوا ناجی 

نگاهی به دوران طاليی و كوتاه زندگی حرفه ای فرانتس شوبرت

سمفونی نبوغ

مترجم
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آهنگ سازی می  آورد. داستان مخالفت های پدر با آهنگ سازی 
پسر نیز در نوع خود جالب و غمگین است، چراکه پدرش به 
دلیل همین مخالفت ها شوبرت را به خانه راه نمی دهد و حتی 
درنهایت  اما  بازمی دارد،  مرگش  به  رو  مادر  با  دیدار  از  را  او 
شروع  را  آهنگ سازی  و  می کند  را  خود  کار  کوچک  فرانتس 
با  را  حرفه  این  داشت،  مهارت  پیانو  در  که  آن جا  از  می کند. 
همین ساز آغاز می کند، اما به دلیل استعداد باال سازهای دیگر 

را نیز یاد می گیرد. 

اخراج از دانشگاه 
شوبرت چهار سال به عنوان معلم مدرسه کار کرد. اما او هم چنان 
بین سال های  داد. در حقیقت،  ادامه  آهنگ سازی موسیقی  به 
 1813 در  بود.  پرکار  آهنگ سازی  شوبرت   ،  1815 تا   1813
)16سالگی( و درحالی که بسیار تحت تاثیر آهنگ سازان بزرگی 
چون  هایدن، موتسارت و بتهوون است، نخستین سمفونی خود 
را می نویسد، و اندکی بعد، در 17سالگی، نخستین اپرا، نخستین 
 Gretchen am مس، و به  ویژه نخستین شاهکار لید خود، یعنی
Spinnrade را می آفریند. تا سال 1814، این آهنگ ساز جوان 
تعدادی قطعه پیانو را نوشته و چهارنوازی های زهی، سمفونی و 
اپرای سه مرحله ای را تولید کرده بود. در طول سال بعد، خروجی 
وی شامل دو سمفونی اضافی و دو مورد از اولین لید های وی، 
»گرتچن ام اسپینرداد« و »ارلکونیگ« بود. در واقع شوبرت تا حد 
زیادی اعتبار خود را برای ایجاد لیدهای آلمانی خرید. شوبرت 
به واسطه غنای غزل های اواخر قرن 18 و چیره دستی در پیانو، 
شعرهای شعرای بزرگی مانند یوهان ولفگانگ گوته را به گوش 
می رساند و در واقع از این طریق امکانی فراهم کرد تا آثار خود 
را به شکل موسیقی نمایش دهد. شوبرت به گفته بسیاری از 
کالسیک-رمانتیک  موسیقی  نابغه  تاریخ،  بزرگ  موسیقی دانان 
ترانه و  به 150  نزدیک  او در 18 سالگی یک سمفونی و  بود. 
تحصیل  با  هم زمان  سالگی  در 19  کرد!  کلیسایی خلق  اثر   9
در رشته حقوق، ساخت سمفونی شماره 5 را نیز آغاز کرد که 
یکی از زیباترین آثار اوست، و شاید دلیل اخراجش از دانشکده 

حقوق نیز باشد. 

موسیقی ای که مخاطب نداشت! 
در سال 1818، شوبرت دریافت که نه تنها برای موسیقی خود 
بود،  شده  خسته  تدریس  از  بلکه  است،  نکرده  پیدا  مخاطبی 
تا  کرد  ترک  را  تحصیالت  دانشگاه،  از  اخراج  از  پس  بنابراین 
تمام وقت موسیقی را دنبال کند. تصمیم او بخشی از نخستین 
 Italian Overture in« اجرای عمومی یکی از آثار او به نام
C Major« بود که در اول مارس 1818 در وین اجرا شد. 
به نظر می رسد تصمیم ترک مدرسه و آموزش موج جدیدی 
آن  در  آورد.  وجود  به  آهنگ ساز جوان  این  در  را  از خالقیت 
تابستان او رشته موسیقی را تکمیل کرد، از جمله دوبله های 
 »Variations on a Song French in E minor« پیانو
و »Sonata in B Flat Major« و هم چنین چندین رقص و 

آهنگ دیگر را نوشت.

آغاز محبوبیت
اپرای  در همان سال، شوبرت به وین بازگشت و آهنگ سازی 
برادران دوقلویDie Zwillingsbrüder را بر عهده گرفت 
که در ژوئن سال 1820 اجرا و با موفقیت روبه رو شد. خروجی 

برای  امتیازی  شامل  هم چنین  سال  آن  در  شوبرت  موسیقی 
آهنگ نمایش »Die Zauberharfe« بود که در اوت سال 
1820 آغاز به کار کرد. اجراهای حاصل از آن، و هم چنین سایر 
قطعات شوبرت، محبوبیت و جذابیت او را بسیار افزایش داد. 
موسیقی  در  بینش جدید  یک  عنوان  به  را  خود  هم چنین  او 
در  کوارتت[  ]جنبش  »کوارتتزاتز  او  هنری  قطعه  داد.  نشان 
سی مینور، به ایجاد موجی از چهارنوازی های رشته ای کمک 
کرد که در دهه بعد بر صحنه موسیقی حاکم شدند. اما شوبرت 
دل مشغولی های دیگری نیز داشت. در سال 1820، او از سوی 
دو خانه اپرا، تئاتر کارنترتوف و تئاتر- آندروین استخدام شد تا 
آهنگ یک اپرا را تهیه کند، که هیچ یک از آن ها خیلی خوب 
پیش نرفتند. در همین حال ناشران موسیقی می ترسیدند به 
آهنگ ساز جوانی مانند شوبرت که موسیقی او سنتی به حساب 

نمی آمد، فرصتی بدهند. 

فقر دائمی 
شانس او در سال 1821 تغییر یافت، جایی که با کمک برخی 
از دوستان، او آهنگ های خود را به صورت حق اشتراک اجرا 
کرد. پول کم کم به زندگی او سرازیر شد و به خصوص در وین، 
شد.  مهمانی ها  محل  شوبرت  هماهنگ  رقص های  و  آهنگ ها 
نامیده  شوبرتیادن  که  کنسرتی  مهمانی های  شهر،  سراسر  در 
می شد.  برگزار  وین  بزرگ  ثروتمندان  خانه های  در  می شدند، 
و  نیاورد  فراهم  را  او  ترقي  موجبات  نیز  امر  این  بااین حال، 
شوبرت هم چنان زندگي محقري داشت. گفته می شود که وي 
زمان  در  هرگز  و  بود  فقیر  و  بي کار  گمنام،  عمر،  سراسر  در 
را آهنگ  تمام روز  نرسید. شوبرت  ثروت و شهرت  به  حیات، 
نبوغ  مي پرداخت.  تفریح  به  دوستانش  با  و شب  ها  مي  ساخت 
واقعي شوبرت در زمان حیاتش، چنان که باید، شناخته نشد و 
کسي مقام و شخصیت واقعي او را تا پس از مرگ درک نکرد. 
کردن  خرج  می کرد.  زندگی  مستمر  نیاز  در  شوبرت  فرانتس 
جاه طلبانه ترین درآمد وی - 800 فلورین در هر کنسرت - تنها 
)او  کرد  خریداری  پیانو  شوبرت  انجامید؛  طول  به  هفته  چند 
قبل از آن باید یک ساز را اجاره کند(، بدهی های خود را پس 
داد و دوباره پول به دست  آورد. پس از درگذشت آهنگ ساز، 
موجودی تمام دارایی وی تنهادر چهار خط جا می گرفت که 

شامل لباس و ملحفه بود!

بحران بیماری و مرگ 
اواخر سال 1822، شوبرت با دوره دشوار دیگری روبه رو شد. 
نیازهای مالی وی برآورده نمی شد و دوستی های حول وی نیز 
به طور فزاینده ای دچار تنش شد. زندگی شوبرت هنگامی که 
به شدت بیمار شد، تاریک تر شد. مورخین معتقدند او تقریبا به 
طور قطع مبتال به سیفیلیس شده است و این بر روی آثار او 
تاثیر گذاشت. بیماری وی هرچه بیشتر شد، آثار ژرف تری پدید 
آمد. شوبرت در تاریخ 19 نوامبر 1828 و در سن 31 سالگی 
بر اثر ابتال به تب تیفویید درگذشت. او به بتهوون عالقه زیادی 
به  بتهوون  کنار  در  از مرگش،  او پس  به درخواست  و  داشت 
خاک سپرده شد. اکنون مزار هر دو آن ها درکنار یوهان برامس 

و یوهان اشتراوس دوم در وین قرار دارد. 
یکی از جمالت مشهور فرانتس شوبرت در مورد زندگی را به 
که  داری  باور  »تو  می خوانیم:  مقاله  این  ختام  حسن  عنوان 
خوش بختی از جایی ناشی شده که زمانی در آن جا خوش بخت 

بوده ای، اما در حقیقت خودمان در محور آن قرار داریم.« 

منبع:
* biography.com/artist/
franz-schubert

نبوغ واقعي شوبرت در 
زمان حیاتش، چنان كه بايد، 
شناخته نشد و كسي مقام و 

شخصیت واقعي او را تا پس 
از مرگ درک نکرد. فرانتس 

شوبرت در نیاز مستمر 
زندگی می كرد
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باید برگردیم به 32 سال پیش که الیور استون معروف، یکی 
از مشهورترین فیلم هایش، »وال استریت« را ساخت. این فیلم 
داستان یک فروشنده جوان سهام را نشان می دهد که باد فاکس 
نام دارد و نقشش را چارلی شین بازی می کند. زمانی که فاکس 
جوان وارد بازار کار می شود، بالفاصله با شخصی به نام گوردون 
گکو آشنا می شود که نقشش را مایکل داگالس بازی می کند. 
بسیار ساده  است که وظیفه ای  ثروتمند  بسیار  گکو شخصی 
دارد؛ از ثروت خود برای خریدن حجم باالی سهام شرکت های 
مختلف استفاده می کند و سپس از این سهم زیادش به منظور 
مداخله در تصمیمات این شرکت بهره می برد. فاکس نگاهی 
رویایی و الگوبردارانه به گکو دارد. فاکس خیلی دوست دارد 
گکو را از نزدیک مالقات کند و به همین خاطر طی یک روز 
59 بار با او تماس می گیرد. او باالخره تصمیم می گیرد یک 
بسته سیگار برگ کوبایی مرغوب تهیه کند و روز تولد گکو به 

او سر بزند و این نقطه آغازین داستان است. »وال استریت« 
در همان زمان مورد استقبال منتقدان قرار گرفت و می توان به 
جرئت گفت به مقبول ترین فیلم الیور استون تبدیل شد. این 
فیلم باعث شد مایکل داگالس اسکار بازیگر نقش اول مرد را 
ببرد. امروزه از این فیلم به عنوان تصویری نمونه ای از شمایل 
»موفقیت« در دهه 80 میالدی یاد می شود. فراموش نکنیم که 
یکی از دیالوگ های بسیار مشهور و مهمی که شخصیت گکو 
در این فیلم می گوید و طی سه دهه اخیر دائما مورد ارجاع 
فیلم  این  تاثیر  است.«  است: »حرص خوب  این  گرفته،  قرار 
به حدی روی مردم آمریکا زیاد بود که بازیگران می گفتند که 
تا سال ها بعد مردم جلوی آن ها را در خیابان می گرفتند و به 
آن ها می گفتند که به خاطر تماشای این فیلم عالقه مند شده  
بودند که به وال استریت بروند و در مراکز مالی و اعتباری آن جا 

مشغول به کار شوند.

باید  اسکورسیزی  مارتین  فیلم  این  با  بیشتر  آشنایی  برای 
سراغ یک شخصیت در جهان واقعی برویم؛ جوردن بلفورت. 
بلفورت که در حال حاضر 57 سال سن دارد، پیش از این که 
به حرفه نویسندگی و سخن رانی روی بیاورد، فروشنده سهام 
در وال استریت بود. بلفورت در سال 2007 کتابی با عنوان 
اتوبیوگرافی  یک  واقع  در  که  نوشت  استریت«  وال  »گرگ 
درباره سال های حرفه ای او در وال استریت بود و مجموعه ای 
را  کتاب  این  وینتر  ترنس  می آمد.  حساب  به  خاطراتش  از 
محبوب  فیلم  خمیرمایه  که  کرد  تبدیل  فیلمنامه ای  به 
دی کاپریو  لئوناردو  فیلم  این  در  ساخت.  را  اسکورسیزی 
وارد  آرزو  هزار  با  که  جوانی  می کند.  بازی  را  بلفورت  نقش 
وال استریت می شود و به زودی نه تنها کامال در این سیستم 
جذب و هضم شده، بلکه کسب وکار خود را آغاز می کند و با 
دست وپا کردن تیمی از انسان هایی که بیشتر به درد کارهای 
خالف می خورند، خود را به یکی از موفق ترین و ثروتمندترین 

یک  از  ثروت  این  البته  می کند.  تبدیل  استریت  وال  مردان 
دیگر،  از سوی  و  است  همراه  غیرقانونی  مالی  مسائل  با  سو 
مشکل دار  بسیار  اخالقی  لحاظ  به  که  زندگی  از  سبکی  با 
و سرمستی  فیلم حس سرحالی  این  در  اسکورسیزی  است. 
تا  می کشد  تصویر  به  به خوبی  را  خالف  مالی  درآمدهای  از 
درنهایت بتواند سایه بسیار پررنگ و غلیظ قانون را به شکلی 
وال  از  که  تصویری  بیندازد.  اصلی  شخصیت  روی  اثربخش 
قمارخانه  یک  شبیه  بیشتر  می بینیم،  فیلم  این  در  استریت 
و میکده است که پیش از آن که بتوانیم تمرکز خیلی زیادی 
روی درستی و غلطی کارهایمان داشته باشیم، می تواند ما را 
نامزد جایزه های  اسکار  مراسم  در  فیلم  این  کند.  غرق خود 
کارگردانی،  بهترین  فیلم،  بهترین  زمینه  در  و  شد  بسیاری 
بازیگر مرد نقش اصلی  بهترین  اقتباسی و  بهترین فیلمنامه 
و مکمل، نظرها را به خود جلب کرد، اما نتوانست جایزه ای 

ببرد.

  سینما
شکیب شیخی

10 فیلم برای بانکی ها و بورسی ها
جهان بانک داری و معامالت مالی و بورسی از يک سو می تواند بسیار 
هیجان انگیز باشد و از سوی ديگر، انواع و اقسام خطرات و آسیب ها 

را به همراه داشته باشد. قطعا زاويه ديد يک كارمند بانک با زاويه ديد 
كسی كه در بازار بورس به خريد و فروش سهام مشغول است و كسی 
كه سرمايه گذاری های پرريسک می كند، متفاوت است. اما همین فضا، 

همین فضايی كه در آن بوی پول و اعتبار دائما به مشام می رسد، شايد 
محلی بسیار جالب باشد برای انواع قصه پردازی ها.

همین مسئله باعث شد كه سری به وب سايت مشهور آی اِم دی بی بزنیم 

و ببینیم كدام يک از فیلم های بانکی و مالی و بورسی، طرفدار بیشتری بین 
مردم داشته اند و از بین آن ها 10 فیلم اول را انتخاب كرديم. البته هیچ يک 

از اين فیلم ها لزوما به لحاظ سطح هنری در جايگاه بااليی قرار ندارند، و 
آن چه باعث شده در اين فهرست قرار بگیرند، استقبالی است كه يا عموم 

مردم از آن ها داشته اند، يا به مرور زمان با تحلیل ها و تصويرسازی های 
جديدتر، دقت آن ها بیش از پیش مورد تايید قرار گرفته است. در ادامه 
با 10 فیلمی آشنا می شويم كه ديدنش برای بسیاری از افراد كه به طور 

روزمره با انبوه مسائل مالی سروكار دارند، جالب است.

وال استریت
 )1987( 

گرگ وال استریت
)2013(

1

2

گزارشگر
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چارلز  کارگردانی  به   2010 سال  در  که  مستند  فیلم  این 
به  قبلی  نمونه  دو  مانند  به هیچ وجه  شد،  ساخته  فرگوسن 
نمی پردازد.  بورسی  و  مالی  زندگی  داستان های سرخوشانه 
»سوءاستفاده  نام  با  ایران  در  که  جاب«  »اینساید  فیلم 
پیش  دهه  اواخر  مالی  بحران  به  شد،  مشهور  جایگاه«  از 
 2008 سال  از  که  می پردازد  آمریکا  متحده  ایاالت  در 
»فساد  درباره  فیلم  این  می گوید  فرگوسن  خود  شد.  آغاز 
است  مالی  خدمات  بخش  در  متحده  ایاالت  سیستماتیک 
کرده اند«.  ایجاد  سیستماتیک  فساد  این  که  عواقبی  و 
دنبال  به  دارد،  مختلف  بخش  پنج  که  مستند  فیلم  این 
واکاوی این مسئله است که چگونه تغییرات ایجادشده در 

شدند  باعث  بانک داری  نحوه های  و  سیاست گذاری  فضای 
چنین بحرانی پدید بیاید. این فیلم به شدت مورد استقبال 
منتقدان قرار گرفت و هم به لحاظ مضمون و هم کیفیت 
این  را به خود جلب کرد.  اقسام تحسین ها  انواع و  ساخت 
فیلم که در جشنواره کن روی پرده رفته بود، موفق شد در 
مراسم اسکار همان سال جایزه بهترین فیلم مستند را هم 
این شکل هستند:  به  ترتیب  به  فیلم  این  ببرد. پنج بخش 
1. چگونه به این جا رسیدیم. 2. حباب )2007-2001( 3. 
فیلم  این  5. حاال کجا هستیم.  مسئولیت پذیری   .4 بحران 
مستند نقدی بسیار جدی بر وضعیت سیستماتیک معیوب 

نظام مالی آمریکاست.

باز هم با فیلمی روبه رو هستیم که به لحاظ سبک و سیاق 
وال  اصطالح  به  آثار  از  بسیاری  از  متفاوت  سینمایی  ژانر  و 
جنایی  فیلمی  بخار«  »اتاق  آمریکاست.  سینمای  استریتی 
بازی  پرشماری  و  مطرح  بسیار  بازیگران  آن  در  که  است 
می کنند و هم کارگردانی و هم نویسندگی اش را بِن یانگر بر 
عهده داشته است. دلیل اصلی ساخت این فیلم تجربه شخصی 
بن یانگر بوده. یانگر می گوید برای کسب یک موقعیت شغلی 
به شرکت بورسی استرلینگ فاستر رفته است و »زمانی که 
وارد شدم، بالفاصه فهمیدم که این جا را باید به موضوع یک 
فیلم بدل کنیم، چون تا نگاهم به این بچه ها افتاد، فهمیدم 

یانگری  شد  باعث  همین  هست«.  خبرهایی  یک  این جا  که 
که آن زمان تنها 28 سال سن داشت، دست به قلم شود و 
اولین فیلم بلند خود را بسازد. »اتاق بخار« هم نظر منتقدان 
را به خود جلب کرد و هم چهار برابر هزینه ساختش فروش 
داشت و به هرحال برای سازندگانش سودی سرشار به همراه 
از  که  ببینید  را  پسر جوانی  داستان  می خواهید  اگر  داشت. 
دانشگاه اخراج شده و یک کازینوی بدون پروانه را در همان 
نزدیکی ها اداره می کند، حتما »اتاق بخار« را نگاهی بیندازید، 
اقسام هیجان های غیرمالی هم  انواع و  با  این فیلم  چون در 

روبه رو می شوید.

در این جا هم با فیلمی روبه رو هستیم که مانند »گرگ وال 
همان  مانند  هم  باز  و  دارد  پررنگی  کمدی  وجوه  استریت« 
از  جدای  است.  زندگی نامه ای  کتاب  یک  بر  مبتنی  فیلم 
شباهت های این فیلم با »گرگ وال استریت« این نکته هم 
مهم است که »بیگ شورت« مانند »اینساید جاب« در ایران 
با نام فارسی نسبتا عجیبی )رکود بزرگ( جا افتاده که معنای 
شما  کنید  فرض  نمی رساند.  را  انگلیسی  عبارت  این  دقیق 
ارزش چیزی را بیش از حد واقعی معرفی می کنید و آن چیز 
را به فروش می رسانید و پس از به فروش رفتن با وارد کردن 
ارزش واقعی، پول خریدار را بی ارزش می کنید. اگر این اتفاق 

در مقیاس بسیار بزرگی اتفاق بیفتد، می توانیم به آن »بیگ 
گرچه  و  ساخته  مک کی  آدام   را  فیلم  این  بگوییم.  شورت« 
اثری کمدی است، اما وجوهی از آن که به توضیح جزئیات 
این مسائل مالی می پردازد، چیزی کمتر از مستند »اینساید 
جاب« ندارد. این فیلم به داستان بحران مالی سال های 2007 
و 2008 می پردازد و این ادعا را دنبال می کند که این بحران 
بازیگران  آمد.  پدید  متحده  ایاالت  در  مسکن  حباب  پی  از 
مشهوری نظیر کریستین بیل، استیو کارل، رایان گاسلینگ 
و برد پیت در این فیلم بازی می کنند که همگی به دیدنی 

بودن آن اضافه کرده اند.

سوءاستفاده از جایگاه 
)2010(

اتاق بخار 
)2000(

رکود بزرگ 
)2015(

3

4

5

نکته بسیار جالب  باز هم دهه 80.  و  باز هم فیلمی کمدی 
یا در دوران به اصطالح  این است که فیلم های مالی عموما 
بحران  دوران  در  یا  )دهه 80(،  مالی ساخته می شوند  رونق 
مالی )دهه اخیر(. این فیلم که با کارگردانی جان لندیس و 
نویسندگی تیموتی هریس روی پرده ها رفت، ستاره های آن 
زمان سینمای کمدی جهان یعنی ادی مورفی و دان آیکروید 
را در دل خود جا داد تا بتواند بیشتر نظر تماشاچی ها را به 
خود جلب کند. »اماکن تجاری« داستان یک فروشنده کاال 
از کالس باالی جامعه و فردی بی خانمان را تعریف می کند 

که فعالیت عمده شبانه روزش فریب دادن مردم و کاله برداری 
است. این دو نفر بدون این که خودشان بدانند، به دلیل یک 
دوی  هر  زندگی  و  می گیرند  قرار  هم  مسیر  در  شرط بندی 
آن ها با هم تالقی می کند. »اماکن تجاری« با بودجه ای 15 
میلیون دالری توانست فروشی 90 میلیون دالری را از خود 
به جای بگذارد و جدای از این موفقیت مالی توانست جوایز 
بفتای بازیگری را کسب کند. البته هیچ یک از دو مرد اصلی 
این جوایز را نبردند، بلکه دنلوم الیوت و جیمی لی کورتیس 

به ترتیب برنده جایزه بازیگر زن و مرد نقش مکمل شدند.

اماکن تجاری 
)1983(6
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این فیلم در زبان انگلیسی با نام »مارجین کال« مشهور است. 
فروشنده  شرکت  یک  که  می گویند  حالتی  به  کال  مارجین 
سهام، از سرمایه گذار می خواهد با وارد کردن پول نقد یا اوراق 
بهادار بیشتر، جلوی ضرر ممکن را بگیرد و کاال را به سطح 
ارزش حداقلی یا همان حاشیه سود صفر برساند. »جلوگیری 
از ضرر« را دست کم به خاطر کوین اسپیسی هم که شده، باید 
نگاه کنیم، زیرا به احتمال زیاد دیگر تصویری از او نخواهیم 
دید. این فیلم که به کارگردانی ِجی سی چاندور روی پرده رفت، 
داستانی را تعریف می کند که طی یک دوره 24 ساعته در یک 

بانک سرمایه گذاری وال استریتی رخ می دهد. این 24 ساعت 
مطابق با ساعات اولیه ای هستند که در آن بحران مالی 2007 
رخ داد. داستان مربوط به کارهایی است که گروهی از کارکنان 
تحت چنین شرایطی انجام می دهند. این فیلم که در جشنواره 
ساندنس اکران اولیه شد، نامزد اسکار بهترین فیلمنامه هم شد 
و با فروشی نسبتا قابل قبول توانست نظر اکثر منتقدان را هم 
به خود جلب کند. حتی اگر خود مضمون و کیفیت فیلم کسی 
را به خود جلب نکند، تیم گسترده ای از بازیگران ستاره که در 

آن ایفای نقش کرده اند، ما را پای آن خواهد نشاند.

باز هم مستند و باز هم مبتنی بر یک کتاب پرفروش که به 
قلم یکی از گزارشگران مجله فورچون در سال 2003 نوشته 
بزرگ ترین  از  یکی  مطالعه  به  مستند  فیلم  این  بود.  شده 
فیلم  این  می پردازد.  آمریکا  تاریخ  کسب وکاری  رسوایی های 
که به کارگردانی آلکس گیبنی روی پرده رفت، سراغ سقوط 
باعث  این سقوط  است.  رفته  در سال 2001  انرون  کمپانی 
ارشد  مدیران  از  تعدادی  برای  کیفری  پرونده  چندین  شد 
انرون شدت  و رسوایی  دادگاه تشکیل شود  این کمپانی در 
این  تجار  و  کارکنان  که  می بینیم  میان  این  در  کند.  پیدا 
شرکت چطور در بحران برق کالیفرنیا دست داشته اند. در این 

انواع مصاحبه ها را می بینیم که شامل مدیران ارشد و  فیلم 
کارکنان سابق خود انرون هم می شود و درنهایت با فرماندار 
صورت  مصاحبه ای  هم  دیویس  گری  یعنی  کالیفرنیا  سابق 
می گیرد. این فیلم در مراسم اسکار سال 2006 نامزد جایزه 
بهترین فیلم مستند شد، اما در رقابتی نزدیک این جایزه را به 
فیلم »مارش پنگوئن ها« باخت. این فیلم هم به لحاظ تجاری 
جلب  خود  به  را  منتقدان  نظر  هم  و  داشت  خوبی  عملکرد 
فیلم  این  درباره  آمریکایی،  مشهور  منتقد  ابرت،  راجر  کرد. 
تاکید می کند که حواسمان باشد »با یک فیلم جنایی طرف 

هستیم، نه سیاسی«.

عنوان این فیلم برآمده از ادعای بانک های وال استریتی است 
که پیش از بحران مالی 2008 می گفتند: »ما آن قدر بزرگ 
شده ایم که دیگر شکست نخواهیم خورد و سقوط نخواهیم 
مشهور  کمدین  و  بازیگر  ویلیامز،  رابین  زمان،  همان  کرد.« 
جمله  این  به خوبی  خود  برنامه های  از  یکی  در  آمریکایی، 
که  است  این  مثل  حرف  »این  گفت:  و  گرفت  سخره  به  را 
من بگویم آن قدر چاق هستم که دیگر ممکن نیست سکته 
کنم.« و در ادامه روی این مسئله تاکید کرد که اتفاقا دلیل 
این  است.  حباب گونه تان  گنده شدن  شما،  شکست خوردن 
بر  است،  شده  پخش  اچ بی اُ  شبکه  از  که  تلویزیونی  فیلم 

جالبی  بسیار  کامل  عنوان  که  شده  ساخته  کتابی  اساس 
بخوریم: داستانی داخلی  آنیم که شکست  از  دارد: »گنده تر 
درباره این که چطور وال استریت و واشنگتن هر دو جنگیدند 
که  فیلم  این  دهند.«  نجات  را  خودشان  و  مالی  سیستم  تا 
می پردازد،  مالی 2008  بحران  به  مربوط  به حوادث  هم  باز 
تمرکز اصلی خود را بر عملکرد نهادهای دولتی مانند وزارت 
خزانه داری و فدرال رزرو قرار داده است. این فیلم با استقبال 
نسبتا قابل قبول منتقدان هم روبه رو بود و دریچه ای بسیار 
مناسب را در اختیار ما قرار می دهد تا با عملکرد دولتی ها و 

اشتباهاتشان بیشتر آشنا شویم.

برای آشنایی با این فیلم همین حاال به فیلم شماره یک یعنی 
»وال استریت« بروید. این فیلم به نوعی ادامه همان داستان 
است و به همین دلیل بسیاری آن را »وال استریت 2« می نامند. 
مایکل  اول هم  نقش  و  است  استون  الیور  کارگردان کماکان 
داگالس، اما در کنار او با ستاره  حاشیه ساز جوان هالیوود یعنی 
شیا لبوف روبه رو هستیم. در فیلم هم مانند واقعیت 23 سال از 
وقایع فیلم اصلی گذشته و حاال با داستان هایی روبه رو هستیم 
که پیرامون بحران مالی 2008 رخ می دهند. گوردون گکو گویا 
دیگر دست از کارهای قبلی خود کشیده و به نوعی سربه راه 

شده است. او قصد دارد رابطه تخریب شده اش با دخترش وینی 
را بهبود ببخشد و در همین راه از نامزد دخترش، جیکوب )با 
بازی لبوف(، کمک می خواهد. این فیلم گرچه به لحاظ تجاری 
از  نتوانست پس  اما  بود،  موفق  اول خود  نسخه  مانند  تقریبا 
اکران اولیه در جشنواره فیلم کن، نظر منتقدان را مانند نسخه 
1 به خود جلب کند. زمانی که فیلمنامه این فیلم آماده شده 
دادند که  لئوب  آلن  به دست  را  آن  منظور تصحیح،  به  بود، 
خودش یک فروشنده سهام دارای پروانه کار بود. قطعا با دیدن 

فیلم اول سراغ این فیلم هم خواهید رفت.

جلوگیری از ضرر 
)2011(

انرون: باهوش ترین آدم های یک اتاق
)2005(

گنده تر از آنیم که شکست بخوریم 
)2011(

وال استریت: پول هرگز نمی خوابد 
)2010(
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10
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پايان نقل و انتقال های فصل 2019-2020 اروپا

آن ها که رفتند، آن ها که ماندند
فوتبالی ها در اين چند هفته اخیر كم كم داشتند سرگیجه می گرفتند؛ خبرها 
و شايعه ها تمامی نداشتند. امروز خبری روی خروجی خبرگزاری ها می آمد و 
فردا تکذيب می شد و از انتقال بازيکن ديگری صحبت می شد. بعضی تیم ها 
می خواستند از دست بازيکنشان خالص شوند و بعضی ها هم دو دستی 
بازيکنشان را گرفته بودند مبادا تیمی وسوسه اش كند. حاشیه هم كه مثل 
همیشه البه الی خبرها بود؛ اين بار پررنگ تر. اما هرچه بود، تمام شد و حاال 
باشگاه ها و البته سرمربی ها با خیال آسوده تری كارشان را پی می گیرند. بد 
نیست وقتی گرد و خاک خبرهای ضد و نقیض خوابیده، با هم نگاهی بیندازيم به 
بازيکنان، يا بهتر بگويیم، ستاره هايی كه رفتند و ستاره هايی كه ماندند. 

نیمار
بگذارید از پرسروصداترین سوژه نقل و انتقال ها صحبت کنیم. بمبی که 
باروت زیادی داشت، اما نترکید! خودش اصال پنهان نکرد عالقه اش 
کنار  در  بازی  نیوکمپ،  به  بازگشت  بارسلونا؛  به  پیوستن  برای  را 
مسی. هنوز آن قدرها زمان زیادی از ترک بارسلونا نگذشته و فراموش 
نکرده ایم آن موقع هم چقدر سروصدا به پا کرد رفتنش؛ رفتنی که 
میلیون ها دالر خرج برداشت. نیمار این اواخر حتی گفت که 
بهترین خاطره اش همان بازی معروف بارسا مقابل پاریسی ها 
بود. این حرفش طرفداران پاریسن  ژرمن را حسابی عصبانی 
باشگاه  از  و  برود  نیمار خواستند  از  و  زدند  بنر  آن ها  کرد. 
حتی  می گفتند  بگذارد.  باز  برایش  را  درها  خواستند  هم 
رئالی ها پشت در هستند! یوونتوسی ها هم بدشان نمی آمد 
بعد از رونالدو، یک فوق ستاره دیگر را هم جذب کنند. 
اما آخرش هم خبری نشد و هیچ کدام از این مذاکره ها 
به نتیجه نرسید. این روزهای آخر نقل و انتقاالت  هم 
رئیس اللیگا گفت: »تا زمانی که PSG مبالغی را که 
برای او می خواهد پایین نیاورد، به احتمال زیاد او باید 

بازنشستگی اش را در فرانسه جشن بگیرد.«

پل پوگبا
او هم حاشیه کم نداشت. در این که پوگبا یکی از ستاره هاست، حرفی نیست 
البته. خیلی ها عقیده دارند )که پربی راه هم نمی گویند( به دلیل حضور دو 
فوق ستاره پرتغالی و آرژانتینی، یعنی رونالدو و مسی، بسیاری از بازیکنان 
پوگبا آن قدر خوب است که  باید، دیده نمی شوند.  فوق العاده آن طور که 
زیدان درصدد خریدنش برآمد. به طور واضح می خواست چنین انتقالی انجام 
شود؛ انتقالی که می توانست هم سروصدای زیادی به پا کند و هم کمک 

بزرگی به خط میانی تیم زیدان کند. تیمی که در چند هفته ابتدایی 
هم آن طور که هواداران می خواستند، بازی نکرد. به هرحال، زیدان 
طی صحبت هایی که با فلورنتینو پرز، رئیس رئال مادرید، داشت، 
اما درنهایت فهمیدند قیمت  را جلب کند.  توانست موافقتش 
پوگبا به جیبشان نمی خورد و زیادی سنگین تمام می شود؛ آن 
هم بعد از خرید گرانی مثل ادن هازارد. این طور شد که پوگبا 

در منچستر ماند تا سولسشائر یک نفس عمیق بکشد. 

  ورزشی
فريد دانش فر

فرانک دی یانگ 
افتاد،  اتفاق  همان چیزی که برای دی لیخت 
برای دی یونگ هم پیش آمد؛ این دو جدا از 
این که در آژاکس کنار هم بازی می کردند،  
به  دارند.  هم  با  صمیمی  خیلی  رابطه ای 
خاطر همین رابطه بود که می گفتند 
می آید.  بارسا  به  هم  دی لیخت 
نیوکمپ  به  دی یانگ  فقط  اما 
رفت، آن هم با رقم 75 میلیون 
یورو. منچستر سیتی و پاریسن 
جذب  دنبال  به شدت  ژرمن 
این  درنهایت  اما  بودند،  او 
او  شد  موفق  که  بود  بارسا 
را به دست بیاورد. دی یانگ 
گفت:  مصاحبه ای  طی 
آرزوی  بارسلونا  در  »بازی 
و  بود  من  کودکی  دوران 
ضمنا آن ها درباره جذب من 
بسیار جدی بودند و این مسئله 
آسان  من  برای  را  گرفتن  تصمیم 
بارسا  دیدارهای  کودکی  از  کرد. 
تمام  این که  با  می کردم.  تماشا  را 
تیم را تحسین می کنم، اما همیشه 
در  او  بازی  بوده ام!«  مسی  طرفدار 
کنار مسی، سوآرز و گریزمان حتما 

دیدنی خواهد بود. 

گزارشگر
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پائولو دیباال                  
یکی دیگر از آن بازیکنانی که تا حدودی زیر سایه رونالدو، و البته هم وطنش، مسی، قرار گرفته. یکی 
از مهره های مهم یووه. دیباال خواهان زیاد داشت و هر چند روز یک بار اسم باشگاه دیگری در شایعه ها 
شنیده می شد. اولین تیمی که مقصد بعدی دیباال معرفی شد، منچستر یونایتد بود. نمی دانم خود 
دیباال نگران این قضیه بود که سرنوشتی شبیه دیگر هم وطنش، دی ماریا، پیدا کند یا نه. هرچه بود، 
این انتقال منتفی شد. بعد اسم تیم دیگری از لیگ برتر آمد؛ تاتنهام. تاتنهامی که حاال قدرت 
پیدا کرده و سومین شانس قرار گرفتن در رده اول جدول است. اما صحبت با این تیم هم 
نتیجه نداشت. اسم چند تیم دیگر هم به میان آمد، حتی حرف از حضور در رئال مادرید 
پاریس. هیچ کدام  بعدش هم که گفتند می رود پیش دی ماریا در  و  آمد  هم پیش 
سرانجام نداشتند. ضمن این که خود دیباال هم طی صحبتی گفت که دوست دارد 

در یوونتوس بماند. 

گرت بیل
خبرهای بازیکن ولزی کم از حاشیه های نیمار نداشت. یکی 

می گفت می رود، یکی می گفت کجا برود، زیدان با 
زبان بی زبانی می گفت نمی خواهدش، خودش هم 
که  هوادارها  از  بسیاری  نمی روم!  عمرا  می گفت 
روزهای بد فصل قبل را دیده بودند، می گفتند اگر 
او برود، چه کسی می خواهد جایش را بگیرد. رئالی ها 

که بعد از رفتن رونالدو فهمیدند چقدر 
نگران  داشته،  اهمیت  حضورش 
بودند بیل را هم از دست بدهند 
و جایگزینی برایش پیدا نکنند. 
گرت  می گفتند  هم  عده ای 
بیل دیگر آن درخشش قبل را 
ندارد. نکته جالب این بود که 

می شد،  زیاد  انتقادها  وقت  هر 
بیل یک نمایش خوب از خودش 

نشان می داد. آخرش هم ماند و زیدان 
هم بعد از آن  همه مخالفت، دستش را 

به گرمی فشار داد.

خامس رودریگز

به  او که به طور قرضی  بود.  بر سر خامس هم حرف و حدیث زیاد 
بایرن رفته بود،  بعد از دو سال به تیم اصلی اش برگشت. معلوم نیست 
اوضاع در رئال چطور پیش می رود، اما همه می دانند که زیدان 
خبر  ازش  کسی  که  نبود  موضوعی  این  نمی خواست.  را  او 
نداشته باشد. رئال قصد فروشش را داشت، اما معلوم نیست 
هم  هواداران  کرد.  تغییر  زیدان  و  رئال  نظر  که  چطور شد 

ازش  و حسابی  گذاشتند  تمام  رودریگز سنگ  برای 
استقبال کردند. ماجرا به این جا رسید که خامس 

البته این اواخر هم  در ترکیب اصلی قرار گرفت. 
حاشیه ساز شد. وقتی در اولین بازی فصل مصدوم 
شد،  پزشک تیم ملی کلمبیا به او تاخت و گفت: 
مصدومیت  دچار  بود،  بایرن  در  وقتی  »خامس 
این  از  بهبودی،  روی  تمرکز  جای  به  ولی  شد، 
بازیکنی  چنین  می رفت.  جشن  آن  به  جشن 

هم  بعدش  برگردد؟«  موقع  به  می تواند  چگونه 
همسر سابق خامس کلی ازش دفاع کرد. 

آنتوان گریزمان
رفتن  انتقال ها،  و  نقل  پربحث ترین  از  یکی  بدون شک 
گریزمان به بارسا بود. تا دلتان بخواهد، حرف و خبر درباره 
این انتقال بود. هر کسی هم یک چیزی می گفت! کار به 
جایی رسید که گفتند همه  چیز زیر سر مسی است و او 

می خواهد گریزمان را به بارسا بیاورد. همه هم 
می گفتند گریزمان می خواهد پیراهن آبی 
اناری را بپوشد. نکته بامزه ماجرا این جاست 
که سال گذشته و بعد از تمام شدن فصل 

نقل و انتقال ها، طی مصاحبه ای گفته بود که 
به بارسا نرفتم، چون زیر سایه مسی 

قرار می گرفتم. حاال اما همدیگر را 
چیز  همه   و  گرفته اند  آغوش  در 
طرفداران  فقط  است.  روبه راه 
اتلتیکو بدجوری از دست بازیکن 
فرانسوی عصبانی اند. خیلی ها از 
رویارویی  منتظر  االن  همین 

بارسا و اتلتیکو هستند.

روملو لوکاکو
اینتر در فصل قبل حال و روز خوبی 

اما کونته کسی است که می تواند  نداشت، درست مثل میالن. 
با حاشیه هایی  لوکاکو که در منچستر  را عوض کند.  وضعیت 
شد؛  اینتر  راهی  یورو  میلیون   65 رقم  با  بود،  همراه 
دروازه بانی  و  مدافع  هر  بدن  به  ترس  که  مهاجمی 
می اندازد. لوکاکو می تواند فصل درخشانی را برای 
نشان  هفته  چند  همین  در  بزند.  رقم  اینتری ها 
داد که این قابلیت را دارد و مهاجم قدرتمند و 
باز هم گریبانش  البته حاشیه  باهوشی است. 
را گرفت و در بازی مقابل کالیاری،  شعارهای 
حرکت  این  دادند.  علیهش  نژادپرستانه ای 
سیاه پوست  فوتبالیست های  از  بسیاری  واکنش 
سابق  مهاجم  دمبابا،   که  جایی  تا  داشت.  پی  در  را 
برای  کرد  درخواست  سیاه پوست  بازیکنان  از  چلسی، 
را ترک  ایتالیا  لیگ  نژادپرستانه،   این حرکت  با  مبارزه 
کنند. لوکاکو فصل سختی را پیش رو دارد و چشم امید 

خیلی ها به اوست. 
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ژائو فلیکس
باید  اتلتیکو  سران  و  برود  می خواست  گریزمان 
را هم  اما کسی فکرش  به کار می شدند،  دست 
نمی کرد حاضر باشند 127 میلیون یورو هزینه 
بنفیکا  از  را  ساله   19 فلیکس  ژائو  آن ها  کنند. 
خریدند تا گران ترین خرید تاریخ باشگاهشان 
ثبت شود. فلیکس که در تیم پایه های بنفیکا 
حضور داشت، بعد از مدتی به تیم اصلی راه 
پیدا کرد و پله های موفقیت را با آسانسور طی 
گل   20 شد  موفق  پیش  فصل  طی  او  کرد! 
بازی های  بدهد.  پاس گل  و 11  بزند 
از  را  ساله   19 استعداد  این  پاییزی 
یک  ظهور  شاهد  شاید  ندهید.  دست 

فوق ستاره دیگر در اللیگا باشید. 

ادن هازارد
عملکرد فوق العاده هازارد باعث شد سران رئال به فکر جذبش 
بیفتند. هرچند شایعه پیرامونش کم نبود، اما قبل از 
نهایی شدن قرارداد هم همه می دانستند هازارد به 
رئال می رود. جای خالی یک ستاره که به قول 
فوتبالی ها بتواند بازی را یک تنه دربیاورد، خالی 
اروپا  لیگ  قهرمان  چلسی  با  که  هازارد  بود. 
را  رقابت ها  این  بازیکن  بهترین  عنوان  و  شد 
هم از آن خودش کرد، با خاطره ای خوش راهی 
سانتیاگو برنابئو شد. البته همان ابتدای کار مصدوم شد. 
رئالی در سراسر جهان  پاییز پیش رو میلیون ها  اما در 
چشم به ساق پاهای او می دوزند. و منتظرند ببینند او 
می تواند جای خالی رونالدو را برایشان پر کند یا نه. این 

انتقال حدود 106 میلیون دالر برای رئال آب خورد.

هری مگوایر
باورتان می شود بازیکنی که تا همین چند سال پیش در لیگ 

دسته سوم انگلیس بازی می کرد، حاال به گران ترین مدافع 
تاریخ تبدیل شده؟ آن هم با رقم عجیب 80 میلیون 

بازیکن  مگوایر  که هری  فوتبالی ها می دانند  پوند. 
دفاعی  خط  به  می تواند  و  است  بی نظیری 

منچستر کمک زیادی کند. مگوایر صبور بود 
و سخت کوش. بهترین بازی اش را انجام 

می داد و با تمام توان در زمین خودش 
وقتی  حتی  کرد،  ثابت  همه  به  را 
حضور  انگلیس  سه  دسته  لیگ  در 

داشت. حاال هم دستمزدش را گرفته. 
ستاره های سابق و فعلی منچستر حسابی 

منتظر  و  می کنند  تمجید  و  تعریف  او  از 
درخشش او در پیراهن قرمزرنگ هستند. هری 

مگوایر از همین حاال باید آماده شنیدن نقد باشد؛ 
رقم باالیش باعث شده با ذره بین بازی اش را ببینند. 

و دیگران!
درباره   نیست  فرصت  که  بودند  بسیاری  بازیکنان 
همه شان بنویسیم؛ کسانی مثل لوکا یوویچ که با 60 
با 86  پپه که  نیکوالس  رئال رفت،  به  یورو  میلیون 
با 78  که  رودریگو  آرسنال شد،   راهی  دالر  میلیون 
میلیون دالر از اتلتیکو مادرید به منچسترسیتی رفت، 
بایرن  عضو  دالر  میلیون   82 با  که  هرناندز  لوکاس 
یورو  میلیون   29 با  که  اسپینازوال  شد،   مونیخ 
لباس رم را پوشید،  بنجامین پاوارد فرانسوی 
که با 80 میلیون یورو به بایرن مونیخ 
از  بعد  که  ایکاردی  البته  و  رفت 
کلی سروصدا و حاشیه و حرف 
و حدیث،  در روز آخر نقل و 
 70 حدود  رقمی  با  انتقال ها 
میلیون یورو به پاریس رفت تا 
در کنار نیمار، خیال پاریسی ها 
را از حاشیه داشتن راحت کند! 

ماتیاس دی لیخت
شد  باعث  قبل  فصل  قهرمانان  لیگ  در  آژاکس  خیره کننده  نمایش 
نگاه ها به سمت بازیکنان این تیم بچرخد. او که بهترین بازیکن سال 
2019 هلند انتخاب شده، فقط 20 سال سن دارد. درباره مقصد او 
هم گمانه زنی های زیادی شد و حتی نامزدش در یک پست در فضای 
مجازی گفت که دی لیخت به بارسلونا می رود! هرچند خبرش اشتباه 
از آب درآمد و این استعداد جوان راهی یوونتوس شد. بازی های 

ابتدایی او واکنش های مختلفی به همراه داشت،  اما هنوز برای 
نظر دادن درباره او زود است. رونالد کومان، سرمربی هلند، هم 
تمام قد پشت او ایستاد و ازش دفاع کرد. دی لیخت با مبلغی 

حدود 85 میلیون یورو حاضر شد پیراهن یووه را به تن کند.
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    طنز
ابراهیم قربان پور حل شدن خود را به ما بسپارید!

از صفحه توييتر يک كانديدای آينده همه پست ها

11 مرداد
متاسفانه امروز از طریق یکی از دوستانم 

متوجه شدم که مدیرمحترمی که من اسمش 
را نمی آورم، اما اگر سرچ کنید می فهمید که 
چقدر نزدیک حوزه انتخابیه ماست، گفته که 
چند تا از فرزندانش خارج از کشور تحصیل 

می کنند. این البته فرار مغزها نیست، چون  
آنها را می شناسم. اما به هرحال معلوم است که 
کاربوداری است. من اگر یک وقت همین جوری 

مسئولیت داشتم، به جای این که بچه هایم را 
بفرستم آن ور، دانشگاه های آن ور را میآوردم 

تو. این قدر به فرار مغزها فکر نکردیم که 
رسیدیم به فراربچه های درو همسایه!

13 مرداد
من در این تنهایی

به تو می اندیشم 
و تو داری سگ ها را 

می کشی
ضمن تسلیت به محضر جریحه دارشده کسانی که به روند دردناک 

سگ کشی اعتراض داشته اند، اعالم می کنم یک مجلس خوب باید حامی 
همه موجودات زنده باشد چه برسد به حیوانات کمی تاقسمتی اهلی . 

15 مرداد
دیروز که رفته بودم از مغازه سر کوچه بیسکوییت رنگارنگ 
بخرم، متوجه شدم قیمت شارژر آی فون در همین یکی دو 

ماه سه برابر شده است. واقعا نمی دانم چطور مسئوالن کمی 
به فکر این مردم نیستند و این چیزها را درست نمی کنند. 

شاید یک دلیلش این است که به اندازه من ساده زیست 
نیستند و خودشان بیسکوییت رنگارنگ نمی خرند. به هرحال 
من معتقدم در یک دولت خوب قیمت بیسکوییت رنگارنگ 

خیلی کم تغییر می کند. 

16 مرداد
هم وطن عزیز پرسیده است: »باالخره تو می خوای بری 

مجلس یا بستی برای رئیس جمهوری؟« 
عزیزانم! نازنین هایم! زیباترین هایم! پرسیدن حق شماست. 

بپرسید. هر قدر دلتان خواست بپرسید. ضمنا من برایم خیلی 
فرقی ندارد. هر پستی به نظرتان صالح است، همان را بگویید. 

اصال یک نظرسنجی می گذارم توی همین صفحه که شما نظر 
بدهید کدامش بیشتر به من می آید. ضمنا یک گزینه هر دو 

هم می گذارم که یک وقت کسی دست خالی از صفحه نرود. 

18 مرداد
حاال هی شما قدر ندانید. من توییت کردم که پرسیدن حق شماست. بعد 

همه تان این حسن بزرگ و خفن من را نادیده گرفتید. آقایی، که حتی از همان 
اسمش هم معلوم است ساده زیست نیست، گفته هر خبرنگاری سوال نامربوط 

بپرسد، تا چهار سال محروم می شود. از نظر من همه سوال ها مربوط  اند. از من هر 
چه دوست داشتید، سوال بپرسید. سوال شخصی بپرسید. از سایز رخت و لباسم 

بپرسید. از راز سیاه ماندن موهایم بپرسید. از هلو یا لیمو بپرسید. من مرد 
سوال های شما هستم

19 مرداد
دیشب داشتم کارتون بل و سباستین را نگاه می کردم. یکهو وسط 

دیدنش یادم افتاد که من چقدر روحیه جوانی دارم و چقدردهه 
شصتی ها را، که به صورت تصادفی اکثریت رأی دهندگان هم هستند، 
دوست می دارم و درک باالیی از دغدغه هایشان دارم. من حتی هنوز 

از آن دفترهایی که پشتش نوشته بود تعلیم و تعلم عبادت است 
هم دارم و ضمنا کلی هم خاطره با یخمک و بستنی یخی دارم که اگر 
از این توییت بل و سباستین استقبال کنید، قول می دهم آن ها را 
هم بنویسم. امیدوارم مسئولین بعدی کشور، حتی اگر همه شان هم 

من نیستم،دهه شصتی ها را خوب درک کنند.

22 مرداد
با خواندن خبر هزینه ای که برای صندوق عقب 206 شده است، خون 
گریه کردم. اصال از وقتی این خبر را خوانده ام، خواب ندارم. همسرم 

خیال می کند به خاطر یک چیز دیگری است که این طور شده ام. وقتی 
برایش توضیح دادم که فکر 206 نمی گذارد سرم را روی بالش بگذارم، 

خیالش تا حدودی راحت شد. من نمی دانم تا کی باید با همین 
ندانم کاری ها نیروی جوان کشور را از بین برد. یعنی در این کشور 
یک صندوق ارزان تر نبود که بگذارند روی 206؟ یا اصال نمی شد حاال 
این یک ماشین نداشته باشد این صندوق گران قیمت را؟ اگر امور 

به دست نمایندگان واقعی شما مردم باشد، این همه بی سروسامانی 
نخواهد بود.
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29 مرداد
همه عزیزانی که از اواخرمردادماه دارید درباره این که 28 مرداد واقعا کودتا 

نبوده، به من پیام می دهید! من دغدغه شما را هم درک می کنم و به فکرتان 
هستم، اما شرایط طوری نیست که بتوانم مستقیم برایتان توییت کنم. ممکن 

است ردصالحیتم کنند.

28 مرداد
همان طور که خودتان خوب متوجه شدید، یک هفته تمام توییت 

نکردم. خواستم به آن دسته از عزیزانی که معتقدند آدمی که 
کار و زندگی داشته باشد صبح تا شب در توییتر نیست، نشان 

دهم که چند مرده حالج هستم و به آن ها بگویم که من با این که 
تعدادتان کم است و رأیتان تاثیر زیادی ندارد، به هرحال 

دغدغه های شما را هم درک می کنم.

4 شهريور
چندی پیش ناهار خیلی سرزده مهمان خانه یکی از اقوام 
شدیم. متاسفانه خیلی اتفاقی فهمیدم که پسرش کنکور 

دارد و خیلی ناگهانی متوجه شدم که چقدر از شرایط کشور 
ناامید است. قوم و خویشمان من را به شدت غافل گیر کرد 

و از من خواست به فکر نجات کشور باشم. گفتم تا ببینم 
اوضاع چطور پیش می رود. اما دیگر جواب رد دادن به نیاز 

شما برایم سخت شده است.

5 شهريور
بوی 

کوچه 
می دهد

این شعر را یکی از سلبریتی های 
کشورمان در کتاب شعرش چاپ کرده 

است. لطفا خیلی زود نظراتتان را بدهید، 
تا من ببینم طرفدارهای این دوست 

عزیز بیشترند یا دشمن هایش.

1 شهريور
متاسفانه باخبر شدم که در مراسم انتخاب بهترین های لیگ برتر فوتبال 

همه عناوین به باشگاه بزرگ و عزیز پرسپولیس رسیده است و هواداران 
استقالل اصال خوشحال نیستند. من علی رغم آن که یک چهره کامال ملی 

هستم و یک ذره هم عرق باشگاهی ندارم، اما قائل به عدالتی آهنین 
هستم و اگر زمانی آن طور که شایسته مردم عزیزمان است، یک پست 
درست و حسابی داشته باشم، کاری می کنم که استقالل هم از مراسم 
انتخاب بهترین های لیگ برتر فوتبال یک چیزی عایدش بشود. ضمنا 

اگر بنا باشد که آن پست در سطح ملی باشد، برای هواداران تراکتور هم 
فکرهایی دارم. فعال تصمیمم را نگرفته ام.

3 شهريور

در سایه غفلت عده ای از مسئولین بی کفایت 

آتش سوزی در حال نابود کردن جنگل های آمازون 

است. دولت مقتدری که کشور ما به آن نیاز دارد، 

بالفاصله کاری می کرد که آمازون خاموش شود و 

به این ترتیب با نمک گیر کردن ساکنان آن خطه از 

زمین هم زمان مشکل فوتبال، والیبال، کشاورزی 

و حرکات موزون موسوم به سامبا را حل می کرد. 

کاش مردم کمی به این که من از اسم بردن سامبا 

نمی ترسم هم توجه می کردند.

5 شهريور
خب فهمیدم. اه! چه شعر مزخرفی. یک دولت درست و حسابی باید کاری کند که 

سلبریتی ها شعرهای خوب بگویند و سطح ادبی شان باال برود.

7 شهريور
علی رغم این که خیلی به دغدغه های شما اهمیت می دهم، مجبورم به دغدغه های 

یک گروه دیگر هم اهمیت بدهم که گفته اند اگر اکانتم را تعطیل نکنم، امکان 
خدمت گزاری به شما را نخواهم داشت. پس تا اطالع ثانوی بدانید که من در همه 

مباحث مطرح شده در توییتر نظرم به گروهی است که تعدادشان بیشتر است. پیروز 
باشید. 
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گزارش وخارزم از عرضه برق نيروگاه ها در بورس انرژى

حاال بورس برق مى زند

صفحه 54

اسامی برندگان جدول  ٣٨٤٠
١ـمجتبی محمدیـ  قم
٢ـ زهره اسالمیـ  رشت

٣ـ سيد محمد عليزادهـ  آذربايجان غربی

افقي:
هدف  با  هجدهم  قرن  فرانسه  در  انقالبي  ۱. جنبشي 

جمهوري برابريـ  كاخ ديدني عهد صفوي در اصفهان 
۲. خرگوشـ  كوچكترين جزء يك عنصر كه خواص آن 

عنصر را داشته و با چشم ديده نمي شودـ  داالنه
۳. خط نه راست نه شكستهـ  بخشي از هر وزارتخانهـ  

فيل ماقبل تاريخ 
۴. پدرـ  نيروي انتظامي سابقـ  بازرگان

۵. چوب اعدامـ  نام عمومي كشورهاي اروپايي و گاهي 
آمريكاـ  حالج، پنبه زنـ  غذاي مريض

۶. برهنهـ  از بيماريهاي ريهـ  ايستگاه قطارـ  شكل موهوم 
بچه ترسانـ  عدد ورزشي

۷. شير بيشهـ  لوله تنفسيـ  نوعي شيريني تر
۸. خالصـ  لبنـ  اسمـ  صفحه نقاشي

۹. درخت انگورـ  برچسبـ  واگذاشتن
۱۰. جاي عميق دريا كه آب در آن مي چرخد ـ شكلي 

هندسيـ  حياـ  در تداول عامه ناگاه
۱۱. اسب رام نشدنيـ  از حشراتـ  بلند

۱۲. قومي ايرانيـ  عنوان اشرافي در هندـ  مال، داراييـ  
پول ژاپنـ  خل، كم عقل

۱۳. آساني ـ آلونك، كلبه ـ رخنه ـ مكاني مقدس در 
مكه مكرمه

۱۴. نمناكـ  هر يك از مسابقات جهاني در زمينه علومـ  
كشتيبان، ناخدا

۱۵. پاركي جنگلي و ديدني در گيالنـ  فزون ساز ولتاژ 
برقـ  مخالف

۱۶. عنوان شاهان گذشته روسيهـ  چين و شكنـ  اسب 
باركش

۱۷. راضي كنندهـ  شهري معروف در هلند
عمودي:

۱. نام ديگر گياه علف هزار برگـ  نوعي جلد كتاب
۲. گياهـ  ماده اي براي بيهوشيـ  معمول

۳. گرماي سختـ  پرستيدن خداـ  قريه
۴. چرم براقـ  دشنامـ  پوشنـ  رزق

۵. تكنيكيـ  درخشـ  پرچم گلـ  بازنده شطرنجي
۶. تير پيكان دارـ  بديـ  ميوه اي مقويـ  پچ پچ كردنـ  

از چاشنيهاي غذا
از  معروف  نمايشنامه اي  ـ  جاده  ـ  موسيقي  ۷. قطعه 

شكسپير
۸. ميراث مادريـ  سرپرستارـ  باجناق

۹. توانـ  كاركرد، نتيجه كارـ  سال گذشته
۱۰. آبادانيـ  دوستـ  كشوري در آمريكاي جنوبي

۱۱. استارت مكانيكيـ  جانوري موذيـ  شالوده
۱۲. يك ورق كاغذـ  سرگرد قديمـ  عنواني اشرافي در 

انگلستانـ  محبتـ  تصديق انگليسي
۱۳. روزـ   سازي باديـ  سياره سرخـ  حيران

حرف ( م ) چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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رمز جدول: عبارتی ١٨ حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های ١ تا ١٨  مشخص شده در خانه ها (پس از حل جدول) به دست می آيد

قابل توجه خوانندگان عزيز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصوير حل شده آن به تلگرام مجله (در ساعت های ٨ تا ١٦:٣٠ 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

۱۴. مجراي آب زيرزمينيـ  جمع واليـ  اشاره به دور 
ـ گذرگاه

۱۵. كربن خالصـ  شهر شهريارـ  از توابع خرم آباد
۱۶. هستيـ  اثر چربيـ  درختي بي ميوه

۱۷. ورزشي گروهي در آبـ  عنواني براي شاهزادگان
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معماى هوش: 
با جابه جا كردن فقط يك 
ليوان تصوير زير را بسازيد

     يك فنجان 
چاى
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