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فصل نامه داخلی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

ضوابط درج مقاالت  در فصلنامه »وخارزم«
فصلنامه وخارزم از دریافت مقاالت علمی،تخصصی وکارشناسی در 
حوزه های مرتبط با اهداف راهبردی گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
به ویژه در زمینه های اقتصاد کالن، تحوالت بازار سرمایه، فناوری 

اطالعات ، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی استقبال می کند.
مقاالت ارسالی باید شامل این موارد باشد: 

عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسنده یا مترجم)شامل عناوین اصلی 
علمی و شغلی، شماره تلفن تماس و نشانی الکترونیکی(.

چکیده و متن کامل مقاله )مقدمه، متن، نتیجه( در قالب نرم افزار 
Word- فهرست منابع و پیوست های احتمالی.

حجم مقاالت ارسالی حداکثرتا 10صفحهA4 )معادل 3300 کلمه( 
باشد که با احتساب تصاویر، جداول، نمودارها و تیتراژ، نهایتاً از 4 

صفحة نشریه بیشتر نخواهد بود.
تحریریه فصلنامه وخارزم، در ویرایش محتوایی و شکلی مطالب واصله 
آزاد است و اصل مقاله نیز به ارسال کنندگان محترم مسترد نمی گردد.

مسئولیت محتوای علمی- حقوقی مطالب با نویسنده یا نویسندگان 
است و فصلنامه از انتشار مقاالت منتشر شده در سایر نشریات و 

رسانه ها معذور است.
vakharazm@kharazmi.ir

»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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پیام مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی
به مناسبت بیست وسومین سالگرد تأسیس این گروه

۲۳ سال تالش با گام های استوار...

خدا را شاکریم که ما را مورد لطف و عنایت خود قرار داد تا 
با خدمت به همه ذی نفعان شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، سهم 

کوچکی در کسب موفقیت و اعتالی نام شرکت ایفا کنیم.
شرکت به داشتن همکارانی که در کمال صداقت و درست کاری برای 
تحقق اهداف عالیه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند، به خود می بالد و 
امروز ثمره این سخت کوشی ارتقای شاخص های عملکردی و درخشش 
نام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در بازار سرمایه در راستای تحقق 

»ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« در 23 سال فعالیت است.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سالی که گذشت، توانست با 
همت و کوشش بی دریِغ همه همکاران، پرشتاب تر در مسیر رشد 

و توسعه حرکت کند و امیدواریم با لطف خداوند متعال و تالش مجدانه همکاران، این روند در سال جاری نیز تداوم داشته باشد و بتوانیم بهتر از 
گذشته در پیشبرد اهداف شرکت که همانا رضایت مندی همکاران، سهام داران و سایر ذی نفعان است، گام برداریم.  

وظیفه خود می دانیم عالوه بر قدردانی از هم دلی ها و همراهی های اعضای خانواده بزرگ سرمایه گذاری خوارزمی، 
از تالش مدیران و همه همکاران پیشین شرکت که از ابتدای تأسیس تاکنون برای اعتالی نام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تالش کرده اند، 

تشکر کنیم.
تیرماه 1399
سیدرضا موسوی
مدیرعامل 

      سخن نخست

با   1376 سال  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
سرمایه 100 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص به 
ثبت رسید و در سال 1384 با هدف توسعه فعالیت ها، 
سرمایه گذاری  انواع طرح های  در  مشارکت  گسترش 
به  کشور،  سرمایه گذاری  صنعت  عرصه  به  ورود  و 
سهامی عام تغییر یافت. سهام شرکت در سال 1389 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و در اسفندماه 
ایران پذیرفته شد  بازار اول فرابورس  همان سال در 
و هم اکنون با نماد معامالتی »وخارزم« در بازار اول 
بورس اوراق بهادار تهران در حال معامله است. سرمایه 
مرحله  چند  طی  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
افزایش تا مبلغ 10,000 میلیارد ریال در سال 1393 
سرمایه گذاری  شرکت  سرمایه  است.  یافته  افزایش 
خوارزمی در تابستان سال 1394 نیز  با طی مراحل 

قانونی به مبلغ 12,500 میلیارد ریال رسید.
سهام شناور آزاد 47 درصدي )رتبه 33 در میان 395 
شرکت بورسي و فرابورسي( و حجم باالي معامالت 
سهام، شرکت را در میان 50 شرکت فعال بازار سرمایه 
از نقدشوندگي و شفافیت  ایران قرار داده که حاکي 

مطلوب این شرکت در بازار سرمایه کشور است.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی طی سال های گذشته 
توانسته سرمایه گذاری های خود را در صنایع پربازده 

به  ویژه  توجه  با  این شرکت هم چنین  سازد.  متنوع 
مزیت های نسبی کشور و منطقه، ماهیت فعالیت های 
سرمایه گذاری،  فرصت های  و  استراتژیک  ذی نفعان 
برنامه  قالب  در  را  خود  کسب وکار  عمده  محورهای 

راهبردی تعریف کرده است.
هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با تدوین 
آذرماه  در  راهبردی شرکت  برنامه  کلیات  تصویب  و 
و  پیِش روی سهام داران  را  تازه ای  1392 چشم انداز 
که شرکت  نحوی   به  کرد؛  ترسیم  ذ ی نفعان شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی در افق هفت ساله  با تبدیل 
از  یکی  پیشتاز،  به یک شرکت سرمایه گذاری  شدن 
50 شرکت برتر ایران و هم چنین یکی از  شرکت های 
سرمایه گذاری و هلدینگ برتر ایران از نظر جمع ارزش 

دارایی ها در ترازنامه خواهد بود.
این گروه هم چنین با توجه به شرایط پسابرجام، یک 
برنامه راهبردی دو ساله جدید را در دست پیگیری 

دارد.
خلق  طریق  از  سهام داران  ثروت  افزایش  درمجموع، 
سود پایدار و باکیفیت، به عنوان مهم ترین مأموریت 
افزایش  و  کشور  اقتصادی  توسعه  به  کمک  شرکت، 
کارایی بازار سرمایه به عنوان مهم ترین اهداف شرکت 
و »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« به عنوان شعار 

اصلی شرکت تعیین شد.
دست یابی  برای  مناسبی  هدف گذاری  راستا  این  در 
به پرتفوی هدف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در 
از چشم انداز مطلوب  هفت حوزه راهبردی برخوردار 
بانک داری،  صنعت  که  گرفته  صورت  سرمایه گذاری 
صنعت ساختمان و مسکن، معادن و صنایع معدنی، 
صنعت  و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  )صنایع  انرژی 
برق(، فناوری اطالعات )با تأکید بر فناوری اطالعات 
بخش بانکی کشور(، بازرگانی و بازار سرمایه و سایر 

فرصت های پربازده سرمایه گذاری را شامل می شود.
از   1394 سال  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
سوی سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان یکی از 
10 شرکت »پیشرو« در کشور معرفی شد. هم چنین 
این شرکت که در سال 1393 در میان شرکت های 
ایرانی جایگاه 107 را به خود اختصاص داده بود، در 
سال 94 با 36 پله رشد در میان 100 شرکت برتر 

کشور، رتبه 71 را کسب کرد.
این شرکت در رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران در 
سال 1397 رتبه 116 را از آن خود کرد، ضمن این که 
رتبه بندی  گروه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
100 شرکت دوم برتر ایران، در پایان سال 97 رتبه 

چهارم باالترین ارزش افزوده را کسب کرد.

نگاهی به پيشينه و راهبردهای شركت سرمايه گذاری خوارزمی
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تازه های خوارزمی

در اين بخش می خوانيد

گفت وگو با مدير فناوری اطالعات و ارتباطات گروه سرمايه گذاری خوارزمی

 فناوری اطالعات؛ ابزاری راهبردی، نه فقط پشتیبانی

گفت وگو با مهندس عليرضا اسالمی، مديرعامل شركت توسعه برق و انرژی سپهر

 پرتالش و پویا علیه دشواری ها

گفت وگو با دكتر فريدون رهنمای رودپشتی، استاد دانشگاه و عضو كميته حسابرسی گروه سرمايه گذاری خوارزمی

 اقتصاد نفتی؛ گذرگاه اقتصاد پایدار بدون نفت

 اخبار خوارزمی 



توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات از مباحثی است 
که در سال های اخیر مورد توجه اکثر گروه های 

سرمايه گذاری قرار گرفته و باعث افزايش بهره وری 
و گسترش دامنه فعالیت شرکت های بزرگ فعال در 

اين حوزه شده است. در ادامه با مهندس سیدعلی اکبر 
جعفری، مدير فناوری اطالعات و ارتباطات گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی، در خصوص نقش فناوری 
اطالعات دراين گروه و برنامه  های اين واحد برای سال 

جاری به گفت وگو نشسته ايم. 

خوارزمی  مجموعه  در  كاری تان  حوزه  درباره   
صحبت كنيد و معرفی كوتاهی از وظايف آن داشته 

باشيد.
این  از  تا قبل  وارتباطات در خوارزمی  فناوری اطالعات  واحد 
یکی از واحدهای زیرمجموعه معاونت طرح و برنامه بود. طی 
تغییرات ساختاری که اعمال شد، مدیریت مستقلی برای این 
مستقل  صورت  به  واحد  این  پس  آن  از  و  شد  تعریف  واحد 
تغییرات،  این  از  پس  دارد.  قرار  مدیریت  حوزه  زیرمجموعه 
به مدیرعامل گزارش می دهد. در حال  واحد آی تی مستقیماً 
حاضر در مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات بنده به عنوان 
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمت مجموعه هستم 

و در کنار دو تن از همکاران که به عنوان کارشناس فناوری 
اطالعات در این قسمت مشغول به کار هستند، ماموریت ها را 

پیش می بریم. 
 91 سال  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  با  من  همکاری 
گروه  در  سازمانی  رسمی  پست  تابه حال  منتها  برمی گردد، 
سرمایه گذاری خوارزمی نداشته ام. در حقیقت از اواخر پاییز 98 
با پست رسمی مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات در خدمت 
شرکت و گروه سرمایه گذاری خوارزمی هستم و از آن زمان چارت 
جدید هم مصوب شد. از آن تاریخ ما یک سری فعالیت هایی را 
انجام داده ایم که برخی از آن ها فعالیت های روزمره و رایج برای 
تمامی واحدهای آی تی است و موظف هستند آن ها را انجام 
دهند و برخی فعالیت هایی خاص در جهت پیشرفت و بهبود 

کارایی بوده است.
اولین اقدامی که ما در واحد فناوری اطالعات گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی انجام دادیم، حذف کاغذ و گردش کاغذی امور بود. 
درواقع اتوماسیون را به صورت کامل در شرکت راه اندازی کردیم 
و برای شرکت های زیرمجموعه این دسترسی را میسر کردیم که 
بتوانند نامه های خود را بدون نیاز به ارسال نامه کاغذی و حضور 
فیزیکی، به مدیران خوارزمی منعکس کنند و مدیران خوارزمی 
هم به همین صورت می توانند از این سیستم استفاده کنند. این 
تدابیر باعث شده است جریان کارها بسیار سریع تر پیش رود و 

   گپ

فناوری اطالعات؛ 
ابزاری راهبردی، نه فقط پشتیبانی

گفت وگو با مدير فناوری اطالعات و ارتباطات گروه سرمايه گذاری خوارزمی

نی
یما
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ی 
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دسترسی ها راحت تر صورت گیرد. 
هفته اول اسفندماه، درراستای دستورالعمل های جلوگیری از 
ما بستر ویدیوکنفرانس خود  به ویروس کرونا،  ابتال  و  انتشار 
بستر  این خصوص سعی کردیم یک  در  راه اندازی کردیم.  را 
و  مدیران  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  برای  اختصاصی 
حفظ  درکنار  تا  کنیم  فراهم  آن  زیرمجموعه  شرکت های 
سالمت همکاران در مجموعه بزرگ خوارزمی بتوانیم جلسات 
و فعالیت های روزانه شرکت را انجام دهیم و پیش ببریم. در 
تا  کردیم  آماده  را  دورکاری  بستر  اسفندماه  اول  هفته  همان 
همکارانمان بتوانند از منزل فعالیت خود را انجام دهند و در 
فعالیت های  انجام  برای  محدودیتی  و  مشکل  هیچ  حقیقت 
شرکت با توجه به مسائل مرتبط با کرونا وجود نداشته باشد. 
ما یک سری  اضطراری  درشرایط  دورکاری  بحث  در  هر چند 
محدودیت داریم. مثال محدودیت های قوانین را داریم که سعی 
می کنیم با همکاران واحد مدیریت اداری این موارد را برطرف 

کنیم. 
وجود  به  زمانی  بازه  این  در  موانع  این  که  از مشکالتی  یکی 
آورده اند، مربوط به حمالت سایبری بود که تعداد آن ها در این 
افزایش پیدا کرده بود و ما در حال تالش و پی گیری  روزها 
برای جلوگیری و رفع مشکالت احتمالی این حمالت هستیم. 
می دانیم که اطالعات برخی شرکت ها وسازمان های بزرگ از 
اوایل اسفندماه مورد حمله قرار گرفته  و اطالعات آن ها بعضا« 
مورد سرقت واقع شده است. هدف مهاجمان نیز کسب اطالعات 
شخصی افراد مانند شماره تلفن، کد ملی، تاریخ تولد و... بوده 
است. این حمالت عمدتاً با هدف استفاده از این اطالعات در 
حمالت بعدی با تکنیک های مهندسی اجتماعی یا جعل هویت 
درحوزه  کارآمد  تدابیرفنی  اتخاذ  است.بنابراین  گرفته  صورت 

اطالعات حایز اهمیت فراوان است. 
برنامه ریزی  در حال  ویدیوکنفرانس،  بستر  کنار  در  هم چنین 
شرکت  برای  جلسات  جامع  سامانه  یا  نرم افزار  یک  برای 
عملیاتی  زودی  به  از  که  هستیم  خوارزمی  سرمایه گذاری 
را  اطالعات  و جمع آوری  نظرسنجی  سامانه  یک  خواهد شد. 
نیز راه اندازی کردیم تا بتوانیم اطالعات شرکت ها، سهام داران، 
را  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  ذی نفعان  سایر  و  همکاران 
نظرات، تصمیمات مناسبی  اساس  بر  بتوانیم  و  باشیم  داشته 
برای بهبود وضعیت بگیریم. همان طور که اطالع دارید، سهام 
تماس  و  داشت  چشم گیری  رشد  اردیبهشت ماه  در  شرکت 
سهام داران با بخش امور سهام شرکت بسیار زیاد شده بود و 
در همان بازه زمانی تعداد کارمندان ما به نسبت این تماس ها 
کافی نبود. به همین دلیل ما ظرفیت سامانه ای را که از قبل 
برای پاسخ گویی به تماس تلفنی سهام داران داشتیم، دوبرابر 
کردیم تا بتواند به تعداد بیشتری از سهام داران خدمات رسانی 
کند. تا قبل از این اتفاق این سامانه می توانست به تماس 150 
سهام دار در روز پاسخ گو باشد که در جریان این اتفاقات ظرفیت 

پاسخگویی این سامانه را به روزی 400 نفر رساندیم. 
با برخی شرکت های گروه مثل نیروگاه منتظرقائم، نیرو پارسه و 
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم تعامالتی را داریم. همکاران 
بخش فناوری اطالعات این شرکت ها یا هیئت مدیره و مدیران 
آنها ، درخواست هایی مبنی بر نظارت یا کمک در اجرای پروژ ه ها 
از واحد آی تی گروه خوارزمی داشتند و در این مدت شش ماه از 
زمان آغاز به کار این سامانه، توانستیم با این دوستان تعامالتی 
داشته باشیم و اخیرا هم سامانه  سیگما را برای معاونت مالی 
و اقتصادی گروه راه اندازی کردیم تا در لحظه بتوانند به سبد 

سهام یا دارایی های شرکت دسترسی داشته باشند.

 چه طرح و برنامه هايی برای توسعه زيرساخت های 
دستور  در  مجموعه  كردن  شبكه ای  و  آی تی 

كاراست؟
زیرساختی که در این مجموعه فراهم شده است، زیرساخت 
بسیار خوب و مناسبی است. این زیرساخت را مدیون عزیزانی 
هستیم که قبل از بنده مدیریت واحد آی تی را در مجموعه 
خوارزمی به عهده داشته اند. ولی این زیرساخت مقداری قدیمی 
و مستهلک شده است و نیاز داریم این زیرساخت را به روز کنیم 
و با تغییراتی که در این زیرساخت اعمال خواهیم داد، احتمال 

بروز خطا را در این تجهیزات کم کنیم. 
برنامه راهبردی دو ساله یکی از برنامه های در حال اجرا در گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی است و فناوری اطالعات هم به عنوان 
یکی از ابزارهای استراتژیک خوارزمی نقشی را در این برنامه 
راهبردی دو ساله ایفا می کند. در این راستا برنامه راهبردی دو 

ساله فناوری اطالعات خوارزمی را هم ارائه کردیم. 
هلدینگ  یک  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  که  آن جایی  از 
اولین  است، بحث فناوری اطالعات خوارزمی دو بخش دارد. 
منظر خود شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است، قسمت دوم 
بحث  با  این ها  از  کدام  هر  که  است  زیرمجموعه  شرکت های 
نگه داری و حفظ شرایط موجود نیز مواجه هستند و بحث دیگر 
هم برنامه ریزی، ارتقا، رشد و توسعه کسب وکار است. در تالش 
هستیم تا بتوانیم از همه این مناظر و با همه این شرایط کار را 

به بهترین نحو انجام دهیم. 
تا مجمع عمومی عادی  هم چنین تمام سعی مان را می کنیم 
صورت  به  عزیزمان  سهام داران  برای  را  شرکت  بعدی  ساالنه 
آن الین برگزار کنیم. خارج از بحث کرونا، شرکت سرمایه گذاری 
پراکندگی  که  است  شرکت هایی  از  دسته  آن  جزو  خوارزمی 
معنی  این  به  این  باالست.  بسیار  آن  سهامداران  جغرافیایی 
است که تعداد سهام داران حقیقی آن بسیار زیاد است. البته 
همه این سهام داران تهران نیستند و اگر هم در تهران باشند، 
در  نمی توانیم  ما  دارد،  وجود  که  فضایی  محدودیت  دلیل  به 
خدمت تمامی این عزیزان در محل مجمع شرکت باشیم. ما 
ویروس  شیوع  از  قبل  از  این جهت  در  را  برنامه ریزی هایمان 
کرونا شروع کرده بودیم و شیوع ویروس کرونا هم این مبحث 
به اجبار  از شرکت ها  بسیاری  را گسترش داد. در حال حاضر 
این  اما  می کنند،  برگزار  آن الین  صورت  به  را  خود  مجامع 
شرکت ها در ظاهر مجمع خود را آن الین برگزار می کنند و در 
واقع تنها کاری که می کنند، این است که یک لینک در سایت 
آپارات یا صفحه اینستاگرام خود بارگذاری می کنند تا مجمع 
را آن الین پخش  کنند، اما کاری که ما می خواهیم انجام دهیم، 
این است که به هر سهام دار امکان ثبت نام آن الین بدهیم و 
سپس در بین حاضران مجمع با آن کد شناخته شود و اجازه 
رأی دادن و سؤال پرسیدن داشته باشد. سهام دار با این امکان 
فیزیکی،  بدون حضور  ایران که هست،  در هر جای  می تواند 
مجمع  این  امکانات  کند.  پیدا  آن الین حضور  مجمع  این  در 
انگار سهام دار در مجمع غیرآن الین  آن الین طوری است که 
حضور دارد؛ به همان طریق می تواند نظرش را ثبت کند، رأی 
دهد و...البته فراهم شدن این امکانات مستلزم اخذ مجوزهای 
الزم از سازمان بورس نیز هست که در تالش هستیم این امکان 

هم فراهم گردد. 
در کنار این برنامه ها پروژه هوش تجاری را نیز در دست داشتیم 
که متأسفانه این پروژه کمی زمان بر شد و به نتیجه نرسید. یکی 
از اهداف ما در این دو سال این است که این پروژه را به سرانجام 

برسانیم و نتیجه ای را که می خواهیم، از این پروژه بگیریم.

در حال حاضر بسیاری از 
شرکت ها به اجبار مجامع خود 

را به صورت آن الين برگزار 
می کنند، اما اين شرکت ها 

در ظاهر مجمع خود را 
آن الين برگزار می کنند و در 
واقع تنها کاری که می کنند، 
اين است که يک لینک در 

سايت آپارات يا صفحه 
اينستاگرام خود بارگذاری 

می کنند تا مجمع را آن الين 
پخش  کنند، اما کاری که ما 
می خواهیم انجام دهیم، اين 

است که به هر سهام دار 
امکان ثبت نام آن الين دهیم 

و سپس در بین حاضران 
مجمع با آن کد شناخته شود 

و اجازه رأی دادن و سؤال 
پرسیدن داشته باشد
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پیش از اين به آی تی تنها 
به عنوان يک ابزار پشتیبانی 

نگاه می شده، اما به تازگی 
آی تی را به عنوان يک 

ابزار استراتژيک در نظر 
می گیرند. فناوری اطالعات 

در يک سازمان می تواند 
دو نقش عمده را ايفا کند. 

يکی نگه داری و اداره کردن 
وضعیت موجود و ديگری 

رشد دادن و مترقی کردن 
آن کسب وکار است. بسته 
به اين که مديران ارشد آن 

سازمان چه نگاه و ديدگاهی 
نسبت به فناوری اطالعات 

داشته باشند، نقش مدير 
فناوری اطالعات می تواند 

متفاوت باشد

از دیگر برنامه های واحد آی تی بحث ممیزی فناوری اطالعات 
است که در نظر داریم با استفاده از روش کوییت آن را در سطح 
هلدینگ پیاده کنیم. در این خصوص با هر کدام از مدیریت ها 
سرمایه گذاری،  عمومی ها،  روابط   اداری،  بخش  معاونت ها،  و 
شرکت ها و مجامع، مالی توسعه و منابع در تالش هستیم تا 
سامانه هایی را برای آن ها فراهم کنیم تا بتوانند تصمیم گیری 
بهتری داشته باشند، سریع تر به نتیجه برسند و عملکرد قانونی 

خود را بهبود ببخشند. 
سطح  در  را   ،ICT Master plan و  دانش  مدیریت  بحث 
هلدینگ در لیست برنامه های آتی داریم. در کنار این  بحث ها، 
 ISO 20000 تحقق برخی از استانداردهای فناوری اطالعات
دادیم  قرار  آی تی  واحد  برنامه های  جزو  را   ISO  27000 و 
آی تی  واحدهای  با  را  تعامل مان  تا  تالشیم  در  هم چنین  و 
امکان  این  بتوانیم  و  کنیم  بیشتر  زیرمجموعه  شرکت های 
فرایند  شرکت هایمان  اطالعات  اساس  بر  که  کنیم  فراهم  را 

تصمیم گیری ها تسهیل شود.
بازار  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  نقش  از   
سرمايه بگوييد و اين كه در شرايط كنونی اين حوزه 

چه اهميتی در گروه های مالی دارد؟
یکی از مشکالت بزرگی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم، 
این است که زیرساخت های ما آن طور که باید و شاید، توسعه پیدا 
نکرده است. به عنوان مثال، سازمان بورس ساختمان مرکزی خود 
را از خیابان حافظ به ساختمانی مدرنی در منطقه سعادت آباد 
منتقل کرده، بااین حال زیرساخت های بورس هنوز به روز نیست و 
ما هم چنان از هسته معامالتی چندین و چند سال پیش استفاده 
می کنیم که برای چند صدهزار سهام دار طراحی شده بوده است. 
بورس  سازمان  از  که  اطالعاتی  آخرین  طبق  حاضر  حال  در 
جمع آوری شده، ما چیزی نزدیک به 3.5 میلیون نفر سهام دار 
فعال داریم و با توجه به بحث سهام عدالت، تعداد سهام داران 
حقیقی کشور به چیزی نزدیک به 50 میلیون نفر رسیده است. 

بنابراین نیاز است این زیرساخت ها ارتقا پیدا کند.
مهم ترین  و  بزرگ ترین  جزو  آی تی  جهان  نقاط  اکثر  در 
سرمایه گذاری هاست. اگر به لیست 10 برند برتر جهان نگاهی 
 IT Base بیندازید، خواهید دید که شش ردیف آن شرکت های
)بر پایه فناوری اطالعات( هستند. این که می گویم IT base به 
این معنی است که بنده آمازون را هم با این که محصوالتی را 
می فروشد، اما باز هم در زمره شرکت هایی با محوریت فناوری 
اطالعات می دانم. اما در کشور ما سه خانواده صنعت با نهایتاً 
15 شرکت فعال در بازار بورس وجود دارد و تعداد شرکت هایی 
بسیار  ما  بازار سرمایه کشور  در  اطالعات  فناوری  با محوریت 
و  اطالعات  فناوری  باشد که  این  است. علت آن می تواند  کم 
ارتباطات )ICT( در تولید ناخالص داخلی ما )GDP( سهم 
اندکی دارد که این سهم حول وحوش 3 یا 3.5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی ماست. اما طبق برنامه ای که وزارت ارتباطات 
در نظر گرفته است، پیش بینی و برنامه ریزی این است که سهم 
آی تی )فناوری اطالعات( به 15 درصد برسد. این برنامه ریزی 
بازگشت  امید  به  که  شرکت هایی  می دهد  ما  به  را  نوید  این 
سرمایه شان توانایی سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات را 
دارند، باید هر چه سریع تر برای این سرمایه گذاری اقدام کنند، 

چراکه امروزه دنیا، دنیای فناوری اطالعات است. 
کمتر  آن  به  و  شده  فراموش  ما  سرمایه  بازار  در  که  بحثی 
توجه نشان داده شده، بحث تأمین مالی شرکت های کوچک و 
استارت آپ هاست. این اتفاقی است که به سادگی می تواند در بازار 

سرمایه ما محقق شود، اما سازوکار آن هنوز فراهم نشده و به نظر 
من این موضوعی است که باید در بازار سرمایه به آن پرداخته 
است که  و جذابی  اتفاق جالب  الگوریتمی هم  معامالت  شود. 
می توان در بستر بازار سرمایه شاهد آن باشیم، اما این موضوع هم 

مغفول مانده است و نیاز است به آن بیشتر توجه شود. 
و  نقش  چه  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  در   

جايگاهی برای آی تی در نظر گرفته شده است؟
از دو منظر می توان به مبحث فناوری اطالعات نگاه کرد. از یک 
منظر می توان به آن به عنوان یک ابزار پشتیبانی نگاه کنیم و 
از منظر دیگر می توان به آن به عنوان یک ابزار استراتژیک نگاه 
کرد. شاید تا پیش از این آی تی )فناوری اطالعات( به چشم یک 
ابزار پشتیبانی دیده می شد و حتی شاید در حال حاضر نیز در 
برخی از شرکت های گروه ما هم چنان به آی تی به چشم یک 
ابزار پشتیبانی نگاه شود، اما دیدگاه هیئت مدیره و مدیرعامل 
ابزار استراتژیک  خوارزمی این است که فناوری اطالعات یک 
که  رسیده اند  باور  این  به  هم  ما  شرکت های  از  بعضی  است. 

فناوری اطالعات یک ابزار استراتژیک است. 
در دنیای امروز اگر شرکت ها فناوری اطالعات را فقط به چشم 
ابزار پشتیبانی ببینند، در مواجهه با شرکت هایی که آن  یک 
را به چشم یک ابزار استراتژیک می بینند، حرفی برای گفتن 
نخواهند داشت. در حال حاضر در گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
دیدگاهی در حال شکل  گرفتن است که از فناوری اطالعات باید 

به عنوان یک ابزار استراتژیک استفاده شود. 
 آيا برای تقويت روابط كاركنان سازمان و روابط 
بين شركتی در شركت های زيرمجموعه، فعاليت هايی 
در واحد آی تی تعريف شده؟ در حوزه تقويت ارتباط 
با سرمايه گذاران چطور؟ تعاملتان با ساير واحدهای 

مجموعه به چه شكل است؟
یک سری  است  شده  سعی  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  در 
دستورالعمل  را از طریق سامانه اتوماسیونی که راه اندازی شده، به 
همکاران گروه سرمایه گذاری خوارزمی ارائه کنیم. سعی کرده ایم 
که دانش دیجیتال همکاران را ارتقا دهیم. با همکاران معاونت 
اداری در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم دوره های آموزشی 
نحوه  که  دلیل  این  به  نه تنها  باشیم.  داشته  همکارانمان  برای 
استفاده از فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار پشتیبانی را بین 
همکاران افزایش دهیم، بلکه با این هدف که بتوانیم دیدگاهی را 
که به فناوری اطالعات به چشم یک ابزار استراتژیک نگاه می کند، 

در ذهنیت و طرز تفکر همکارانمان ایجاد کنیم. 
در گروه سرمایه گذاری خوارزمی سعی بر این شده که ارتباطات 
از  استفاده  با  گروه  شرکت های  سایر  از  اطالعات  کسب  و 
سامانه ای که راه اندازی شده است، مکانیزه شود. اولین سامانه ای 
که در این خصوص راه اندازی شد، اتوماسیون اداری بود و سامانه 
مسئوالن  با  تنها  که  بود  اطالعاتی  جمع آوری  سامانه  بعدی، 
جمع آوری اطالعات شرکت های زیرمجموعه در ارتباط است تا 

به این وسیله اهداف خود را در این زمینه پیش ببریم. 
با همکاری معاونت مالی و توسعه منابع در حال طراحی سامانه  
جمع آوری اطالعاتی هستیم که بتواند اطالعات را از شرکت ها 
دریافت کند و روی داشبوردهای مدیریتی ، در اختیار مدیرعامل 
و هیئت مدیره خود شرکت ها و معاونان و مدیران تصمیم گیر 
تصمیمات  بتوانند  تا  بگذارد  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 

مناسب و به جا را اتخاذ کنند. 
خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  ذی نفعان  مهم ترین  از  یکی 
کرده ایم  سعی   ما  خصوص  این  در  هستند.  ما  سهام داران 
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برنامه راهبردی دو ساله 
خوارزمی يکی از برنامه های 

در حال اجرا در گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی 

است و فناوری اطالعات هم 
به عنوان يکی از ابزارهای 

استراتژيک خوارزمی نقشی 
را در اين برنامه راهبردی 

دو ساله ايفا می کند. در 
اين راستا برنامه راهبردی 
دو ساله فناوری اطالعات 

خوارزمی را هم به دوستان 
ارائه کرديم

زیرساخت های ارتباطی را برای آن ها فراهم کنیم و بتوانیم از 
آن ها نظرسنجی کنیم و نظراتشان را بگیریم و رابطه تعاملی با 
آن ها داشته باشیم. در این راستا مدیریت محترم روابط عمومی 
شرکت خوارزمی سعی کرده است از سهام داران نظرسنجی به 
عمل آورد تا در جریان انتظارات سهام داران از گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی قرار گیرد. هم چنین سعی بر این شده تا با استفاده از 
این امکانات از نقطه نظرات آن ها در خصوص انتظارات آن ها از 
شرکت، دیدگاهشان نسبت به شرایط شرکت، نیازهای مرتبط 
سهام داران با گروه سرمایه گذاری خوارزمی، مطلع شویم تا بهتر 
به عمل  اقداماتی  نیازهای سهام داران  بتوانیم در راستای رفع 
آوریم. با تمامی این ابزار و امکانات سعی بر این شده تا نقش 

نیروی انسانی امور سهام خود را پررنگ تر کنیم. 
تعداد نیروهای امور سهام ما محدود است و تعداد سهام داران 
ما ده ها هزار نفر. سعی کرده ایم زیرساخت هایی را فراهم کنیم 
به  و سیستماتیک  اتوماتیک  به صورت  بتوانند  سهام داران  تا 
سود  مقدار  سهام هایشان،  تعداد  نظیر  اطالعات  از  یک سری 
سهامی که طلب دارند و مواردی از این دست دسترسی داشته 

باشند و از این اطالعات استفاده کنند. 
همکاری  با  ما  مجموعه،  بین  واحدهای  روابط  درخصوص 
یک سری  برگزاری  برای  برنامه ریزی  حال  در  اداری  مدیریت 
جلسات هستیم تا بتوانیم در فرایندهای سازمانی خود بازنگری 
داشته باشیم و در صورت نیاز تغییرات الزم را در آن ها اعمال 
کنیم و آن ها را بهبود بخشیم. تحقق این امر مستلزم ایجاد 
گروه  مختلف  مدیریت های  و  معاونت ها  بین  مثبت  تعامالت 
بهترین  به  بتواند  اتفاق  این  تا  است  خوارزمی  سرمایه گذاری 

شکل ممکن رخ دهد
تغيير  چه  جهان  و  ايران  در  اخير  سال های  در   
فعاليت های  و  وظايف  شرح  در  ديگری  تحوالت  و 

مديران آی تی پيش آمده است؟
همان طور که قباًل عرض کردم، پیش از این به آی تی تنها به 
عنوان یک ابزار پشتیبانی نگاه می شده، اما به تازگی آی تی را به 
عنوان یک ابزار استراتژیک در نظر می گیرند. فناوری اطالعات در 
یک سازمان می تواند دو نقش عمده را ایفا کند. یکی نگه داری و 
اداره کردن وضعیت موجود و دیگری رشد دادن و مترقی کردن 
آن کسب وکار است. بسته به این که مدیران ارشد آن سازمان چه 
نگاه و دیدگاهی نسبت به فناوری اطالعات داشته باشند، نقش 
مدیر فناوری اطالعات می تواند متفاوت باشد. ما در بحث مدیریت 
 ICT فناوری اطالعات چندین اصطالح متفاوت داریم. اصطالح
Director که همان مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات است 
را   )CIO )Chief information officer اصطالح   و 
 CIO می کنیم.  استفاده  اطالعات  فناوری  ارشد  مدیر  برای 
نیز در دنیای امروز، یکی از مدیران ارشد سازمان است و در 
سازمان حضور  باالی  رده   جلسات  و  کالن  تصمیم گیری های 
دارد، در تصمیم گیری ها تأثیرگذار است و نظر او را در خصوص 

تصمیم گیری های مهم می پرسند. 
این مسئله که فرد مورد نظر نقش ICT Director را در یک 
به نوع کسب وکار  یا نقش CIO، مستقیماً  ایفا کند  سازمان 
 CIOآن تجارت بستگی دارد و برای این که بتوانید در نقش
هلدینگ،  یا  تجارت  آن  کسب وکار  نوع  به  باید  شوید،  ظاهر 
شرکت های آن گروه، کسب وکارشان و روابط آن ها با یکدیگر 
واقف و از تغییرات و تأثیرات فناوری اطالعات بر عملکرد یک 

سازمان یا هلدینگ کاماًل آگاه باشید. 
 برای ماه های آينده چه برنامه های ديگری را برای 

حوزه آی تی در نظر گرفته  شده است؟
اساس  بر  ما  قباًل عرض کردم.  را  برنامه های مرتبط  از  خیلی 
دادیم،  ارائه  ساله«  دو  »برنامه  عنوان  تحت  که  برنامه ای 
یک سری بخش ها را بهبود خواهیم داد. برای مثال، برخی از 
زیرساخت های ما مستهلک شده اند و نیاز است تا این بخش ها 

به روزرسانی شوند. 
در  سامانه هایمان  به روزرسانی  نظیر  روتین  کارهای  یک سری 
نظر داریم. هم چنین الزم است برخی سیستم های کامپیوتری 
همکارانمان که باعث کند شدن و ایجاد گلوگاه در روند کاری 

آن ها شده، به روزرسانی شود.
پیاده سازی  تعریف،  داریم،  که  برنامه هایی  مهم ترین  از  یکی 
دیگر  از  است.  هلدینگ  در   ICT Master planاجرای و 
برنامه هایمان برنامه ریزی در جهت اخذ استانداردهای مرتبط با 
فناوری اطالعات است. این ها برنامه های بزرگی است که داریم و 
در کنار این ها سعی داریم مبحث »هوش تجاری« را برای حداقل 
پنج شرکت اصلی بتوانیم به نتیجه  ای که در نظر داریم، برسانیم. 
درنهایت سخن آخر این که مجله وخارزم را خیلی از سهام داران 
ما یا همکاران ما در شرکت های زیرمجموعه مطالعه می فرمایند. 
ما خوشحال می شویم اگر بتوانیم از نظرات آن ها در خصوص 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی مطلع شویم. اگر کم و کاستی 
اطالعات  فناوری  زمینه  در  که  خدماتی  ارائه  خصوص  در 
طریق  از  که  سهام داران  آن الین  سامانه  در  ما  سهام داران   به 
پیشنهادی  یا  می بینند،  هست،  دسترسی  قابل  ما  وب سایت 
دارند که فکر می کنند از آن طریق ما بهتر می توانیم به آن ها 
 ICT@kharazmi.ir خدمت رسانی کنیم، از طریق ای میل

در خدمت آن ها هستیم. 
هم چنین ما با همکارانمان در شرکت های زیرمجموعه ارتباط 
مستقیم داریم، اما می خواهم از طریق این مجله این مسئله را 
با آن ها در میان بگذارم که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و 
مدیریت بخش فناوری اطالعات این آمادگی را دارد که در هر 
زمینه ای که آن ها نیاز دارند، به آن ها مشاوره دهد و اگر جایی 
نیاز هست تا مدیرانشان را قانع کنند که ساختار یا سیستم 
ما  شود،  به روزرسانی  یا  شود  تعویض  تا  دارد  نیاز  اطالعاتی 
البته اگر  می توانیم طی جلساتی مدیران آن ها را قانع کنیم؛ 
پیش از این خود ما در این خصوص به نتیجه قانع کننده ای 

رسیده باشیم.
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گفت وگو با مهندس عليرضا اسالمی، مديرعامل شركت توسعه برق و انرژی سپهر

پرتالش و پویا علیه دشواری ها
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر روزهای پرکار و 

حساسی را از سر می گذراند؛ از پی گیری  فرآيند امهال 
تسهیالت خريد نیروگاه گرفته تا اصالح نرخ فروش 

برق به دولت و برخی عوارض ناشی از تشديد تحريم ها 
و نیز افزايش بی سابقه نرخ ارز و نهايتا تالش های اين 

مجموعه برای تحقق برنامه هايش. در ادامه گفت وگويی 
با مهندس علیرضا اسالمی، مديرعامل شرکت توسعه 
برق و انرژی سپهر، داشته ايم و حال اين روزهای اين 

بازوی پرتوان گروه سرمايه گذاری خوارزمی را جويا 
شده ايم.

 كمی درباره وضعيت فعلی برق سپهر، پروژه های 
در دست انجام و دستاوردهای سال گذشته توضيح 

دهيد.
را  پرفرازونشیبی  سال  سپهر  انرژی  و  برق  توسعه  شرکت 
پشت سر گذاشت. طی چند سال گذشته یکی از مهم ترین 
خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  و  شرکت  این  دغدغه های 
شهید  نیروگاه  خرید  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت  چگونگی 
به   برق  صنعت  وضعیت  متأسفانه  است.  بوده  منتظرقائم 
گونه ای است که نرخ خرید برق از نیروگاه ها از سال 93 ثابت 
مانده و حتی در برخی موارد با کاهش نیز همراه شده بود. اما 
وزارت نیرو از پرداخت همین مطالبات نیز ناتوان مانده بود که 
این مسئله باعث کاهش نقدینگی ورودی به شرکت و متعاقب 
برای  شد.  نیروگاه  خرید  اقساط  بازپرداخت  امکان  عدم  آن 
با   1394 سال  از  فراوانی  مذاکرات  موضوع،  این  حل وفصل 
بانک صادرات ایران آغاز گردید که نهایتاً منجر به انعقاد یک 
توافق نامه سه جانبه میان این شرکت، شرکت سرمایه گذاری 
تسهیالت  امهال  منظور  به  ایران  صادرات  بانک  و  خوارزمی 
خرید نیروگاه در سال 1397 شد. بااین حال هم چنان موانع 
و مشکالت متعددی باعث شد طرفین نتوانند تعهدات خود 
را ایفا کنند و درنتیجه از سال گذشته مذاکرات فشرده ای به 
منظور اصالح توافق نامه فی مابین آغاز شد. به لطف خدا و با 
توجه به رشد ارزش سهام شرکت هایی که بر اساس توافق نامه 

منتظرقائم  شهید  نیروگاه  اقساطی  فروش  تسهیالت  امهال 
قرار بود به بانک صادرات ایران منتقل گردد، فرصتی جهت 
از  پس  بنابراین  گردید.  فراهم  پرداخت نشده  اقساط  تسویه 
یک دوره چند ماهه مذاکرات فشرده توانستیم بخش زیادی 
از بدهی های معوق شرکت را با مساعدت مدیرعامل محترم، 
بانک  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیران  و  معاونان 
از  صادرات پرداخت کنیم. عالوه بر تسویه بدهی های معوق 
طریق تهاتر سهام شرکت های مورد توافق، مدت بازپرداخت 
تسهیالت افزایش و درنتیجه نرخ مؤثر تسهیالت کاهش یافت 
و  دارد  شرکت  برای  بااهمیتی  مالی  اثرات  موضوع  این  که 
به  گونه ای که  را دچار تحول می کند،  مالی شرکت  ساختار 

می تواند باعث سودآوری شرکت شود.
در  نیرو  وزارت  ساله  چند  مقاومت  علی رغم  دیگر،  طرف  از 
برابر افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه ها، خوش بختانه پس 
وزیر  جاری  سال  اردیبهشت ماه  در  مداوم،  پی گیری های  از 
محترم نیرو با افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه ها موافقت 
کرد. برآوردهای اولیه حاکی از این مسئله است که این افزایش 
قیمت می تواند 20 تا 30 درصد سود عملیاتی این شرکت را 
با توجه به  افزایش دهد که عدد قابل  توجهی است. به عالوه 
عدم تمکین وزارت نیرو به قانون برنامه پنجم توسعه کشور از 
سال 1393 به بعد مبنی بر افزایش نرخ آمادگی، پی گیری های 
حقوقی به نتایج قابل  توجهی منجر شده است و اعمال ماده 
13 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد 
موافقت دیوان قرار گرفته و امیدواریم افزایش نرخ آمادگی در 
صورت حساب فروش برق به شرکت مدیریت شبکه برق اعمال 
در  شناسایی شده  درآمد  موضوع  این  تحقق  در صورت  شود. 

سال های قبل به شکل بااهمیتی افزایش خواهد یافت.
علی رغم بهبود وضعیت شرکت طی یک سال گذشته در حوزه 
در  منتظرقائم  شهید  نیروگاه  عملیاتی  نظر  از  مالی،  و  بازار 
سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشت، به طوری که با حوادث 
متعددی روبه رو شد. البته عالوه بر کهولت واحدهای نیروگاهی 
در حال بهره برداری که باعث افزایش ریسک و خروج اضطراری 
این واحدها می شود، برخی از این حوادث نیز خارج از اختیار 

    گپ
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پس از يک دوره چند 
ماهه مذاکرات فشرده 

توانستیم بخش زيادی از 
بدهی های معوق شرکت را با 
مساعدت مديرعامل محترم، 

معاونان و مديران شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی به 

بانک صادرات پرداخت کنیم. 
عالوه بر تسويه بدهی های 

معوق از طريق تهاتر سهام 
شرکت های مورد توافق، 

مدت بازپرداخت تسهیالت 
افزايش و درنتیجه نرخ مؤثر 

تسهیالت کاهش يافت که 
اين موضوع اثرات مالی 

بااهمیتی برای شرکت دارد و 
ساختار مالی شرکت را دچار 

تحول می کند، به  گونه ای 
که می تواند باعث کاهش 

زيان خالص شرکت و حتی 
سودآوری شرکت شود

واحد  چند  شد  باعث  متعدد  حوادث  همین  بود.  نیروگاه 
نیروگاهی به مدت طوالنی خارج از مدار تولید قرار گیرد. به 
عنوان مثال، بر اثر صاعقه ای که به پست نیروگاه بخار برخورد 
کرد، دو واحد بخار نیروگاه دچار حادثه شد و بیش از شش ماه 
این واحدها برای انجام تعمیرات و بازسازی به شبکه برق کشور 
متصل نبودند. این در حالی است که دلیل اصلی این حادثه 
قدیمی بودن و نقص در طراحی پست نیروگاه بخار است، که 
بهره برداری  تهران  از سوی شرکت برق منطقه ای  این پست 
می شود و درنتیجه این شرکت هیچ کنترلی بر روی آن ندارد 
و در واقع مقصر اصلی این حوادث شرکت مزبور بوده است. با 
وجود تمام این اتفاقات حداکثر تالش این شرکت و شرکت 
مدیریت تولید برق منتظرقائم که وظیفه نگه داری، تعمیرات و 
بهره برداری از نیروگاه را بر عهده دارد، این بوده است که بتوانیم 
هر چه سریع تر این واحدها را آماده بهره برداری کنیم. در کنار 
این اقدامات، با توجه به این که نیروگاه شهید منتظرقائم تحت 
اموال است، جهت جبران خسارات  تمام خطر  بیمه  پوشش 
وارده به نیروگاه، اقداماتی به منظور اخذ خسارت از شرکت 
همکاری  با  وارده  خسارات  از  بخشی  و  شده  انجام  بیمه گر 
شرکت بیمه گر جبران و بخشی از خسارات وارده به این شرکت 
پرداخت شده است و هم چنان در حال پی گیری اخذ مابقی 

خسارات از شرکت بیمه گر هستیم. 
برنامه ریزی های  طبق  ساله  هر  نیروگاه،  قدمت  به  توجه  با 
انجام شده تعمیرات دوره ای و اساسی واحدهای نیروگاهی از 
سوی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم انجام می شود و 
طی سال های گذشته تمام تالش ما و همکارانمان این بوده 
است که مدت زمان تعمیرات کاهش یابد تا بتوانیم تولید را به 
حداکثر برسانیم. بااین حال، متأسفانه به دلیل انحصاری بودن 
الزم  نیروگاه  اساسی  تعمیرات  برای  که  تجهیزاتی  از  برخی 
است، در سال گذشته با چالش هایی با پیمانکار مواجه شدیم 
که موجب شد مدت زمان تعمیرات نسبت به گذشته افزایش 
یابد. همه این موارد باعث شد در حوزه تولید نتوانیم به رکورد 
سال های قبل دست پیدا کنیم و در تالش هستیم در ادامه 

سال و سال آینده این عقب ماندگی از تولید را جبران کنیم.
در کنار دستاوردهایی که تشریح شد و چالش هایی که با آن 
مواجه بودیم و هستیم، برنامه هایی را تحت عنوان برنامه دو 
ساله با همکاری شرکت سرمایه گذاری تهیه کردیم و تالش 
اهداف و  بر اساس  را که  اقدامات و پروژه هایی  خواهیم کرد 
در  برسانیم.  سرانجام  به  کردیم،  تعریف  ساله  دو  برنامه های 
حوزه مالی راه هایی را برای دریافت نقدینگی بیشتر از وزارت 
پی گیری خواهیم  نیرو  وزارت  از  مطالبات خود  تهاتر  و  نیرو 
کرد. در بحث مدیریت دارایی ها و هم چنین مدیریت هزینه ها 
تکلیف  تعیین  و هم چنین  نیاز  مورد  تأمین قطعات  خصوصاً 
تالش  در  کردیم.  آغاز  را  اقداماتی  ضایعات  و  راکد  کاالهای 
هستیم که پروژه های تعمیراتی و بهینه سازی را حتی االمکان 
از طریق تجهیز کارگاه ها و خرید تجهیزات و ابزار مورد نیاز 
درون سپاری کنیم تا بتوانیم هزینه تعمیرات را کاهش دهیم. 
هم چنین اقداماتی برای سازمان دهی مجدد نیروگاه به منظور 
تسهیل فرایندها در دست بررسی است که ان شاءاهلل به نتایج 
خوبی منجر خواهد شد. به عالوه، به منظور افزایش ظرفیت 
ورودی  هوای  خنک کننده  سیستم  دستگاه  دو  نصب  تولید، 
به توربین گاز و هم چنین احداث دو نیروگاه خورشیدی در 
استان کرمان در حال مطالعه است. خوش بختانه قرارداد خرید 
تضمینی برق به مدت 20 سال از یک نیروگاه خورشیدی 10 
مگاواتی از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر در دست اقدام 
است. با توجه به این که روندهای جهانی حاکی از افزایش سهم 
انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق است، احداث این نیروگاه 
عالوه بر منافع مالی می تواند تجارب قابل  توجهی را نصیب 

شرکت کند و با این تجارب در سال های آینده شرکت دارای 
مزیت رقابتی در این صنعت خواهد بود.  

تاثيرتشديد  از  موجود،  اقتصادی  چالش های   
تحريم ها بر صنعت برق و نوسانات نرخ ارز گرفته 
تا مسائل ناشی از بحران جهانی كرونا چه تأثيری بر 

روند فعاليت مجموعه شما داشته؟
در مورد کرونا که بحث داغ این روزهای جهان است، باید گفت 
که این موضوع خوش بختانه هیچ تأثیری بر فعالیت و تولید 
برق نداشته و میزان مصرف برق نه تنها کاهش نیافته، بلکه در 
پیک تابستان سال جاری نسبت به سال قبل با افزایش همراه 
بوده و درنتیجه این شرکت از نظر فروش برق و درآمدزایی 
دچار مشکل نشده است. تالش تمامی همکاران این شرکت و 
خصوصاً شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم این بوده است 
که با رعایت پروتکل های بهداشتی، از شیوع این ویروس در بین 
همکاران جلوگیری شود. شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 
نیز با در اختیار داشتن تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز در 
جهت تولید مواد ضدعفونی کننده، مسئولیت اجتماعی خود را 

در این بحران به خوبی ایفا کرد که جای تالش و تقدیر دارد. 
در خصوص تحریم و افزایش نرخ ارز، سعی کردیم که برخی از 
نیازهای شرکت را قبل از افزایش نرخ ارز علی رغم محدودیت 
با  و  دو سال گذشته  یکی  در  اما  کنیم.  برطرف  مالی  منابع 
با  قطعات  این  جایگزینی  خریداری شده،  قطعات  مصرف 
توانسته  برق  صنعت  خوش بختانه  است.  همراه  چالش هایی 
بسیاری از تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی را بومی سازی کند. 
تولید  داخل  در  کمتری  تمام شده  قیمت  با  تجهیزات  این 
می شود و بخشی از مشکالت ناشی از افزایش نرخ ارز از طریق 
تولید این تجهیزات در داخل کشور رفع می گردد. بااین حال، 
متأسفانه کیفیت برخی از این تجهیزات با نمونه مشابه خارجی 
برابری نمی کند، که این مسئله ریسک بهره برداری از واحدها 
را افزایش می دهد. از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز باعث افزایش 
صورت  هر  در  است.  شده  شرکت  سود  کاهش  و  هزینه ها 
تحریم ها و افزایش نرخ ارز برای همه صنایع مشکالتی را پدید 
آورده است و این شرکت نیز از این مشکالت مستثنا نیست، 
ولی در تالش هستیم با برنامه ریزی و همکاری با شرکت های 
معتبر بین المللی و داخلی و هم چنین صرافی هایی که ارتباط 
را  نیاز خود  دارند،  خوارزمی  گروه سرمایه گذاری  با  مناسبی 

برطرف کنیم.
 از وضعيت تعامل با دولت و روند دريافت مطالبات 
انتقال  به شبكه سراسری  برق  فروش  بابت  معوق 

نيرو بگوييد.
همان طور که اشاره شد، مطالبات این شرکت شامل دو بخش 
است. بخش اول مطالباتی است که تحقق یافته و برای وصول 
سال  مثال،  عنوان  به  کرده ایم.  طی  را  مختلفی  راه های  آن 
1397 بخش زیادی از مطالبات را با استفاده از اسناد خزانه و 
طبق قانون برنامه بودجه با بدهی های خود به بانک صادرات 
مبالغ  نیز   1398 سال  ابتدای  هم چنین  کردیم.  تهاتر  ایران 
قابل  توجهی را از وزارت نیرو دریافت کردیم. اما با توجه به 
این که مطالبات شرکت عماًل با تأخیر چند ساله پرداخت شد، 
پی گیری های حقوقی را در جهت تعیین و دریافت خسارت 
تأخیر در پرداخت از دو سال پیش آغاز کردیم که خوش بختانه 
این  امیدواریم  و  کرده ایم  پیدا  دست  قبولی  قابل  نتایج  به 
خسارات را نیز بتوانیم وصول کنیم. عالوه بر آن، راه کارهای 
دیگری را برای تهاتر این مطالبات با دارایی های ارزشمند در 
دست اقدام داریم. بخش دوم مطالبات، شامل مطالباتی است 
که تاکنون تحقق نیافته است که همان افزایش نرخ آمادگی از 
سال 1393 به بعد است. حکم دیوان عدالت اداری وزارت نیرو 
را مکلف به محاسبه این افزایش قیمت می کند که در صورت 
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اعمال این افزایش نرخ، مطالبات شرکت افزایش خواهد یافت. 
عالوه بر دریافت نقدی مطالبات و استفاده از ظرفیت هایی که 
در قانون بودجه برای پرداخت مطالبات در قالب اسناد خزانه 
نوع اول یا تهاتر مطالبات با بدهی های بانکی معموالً پیش بینی 
این  تبدیل  برای  راه هایی  جست وجوی  در  همواره  می شود، 
مطالبات به دارایی های ارزشمند بوده ایم و از طرق مختلف این 

روش را نیز پی گیری خواهیم کرد.
 افزايش های اخير نرخ برق چه تأثيری بر عملكرد 
ارزيابی  چطور  را  تصميم  اين  و  داشته  شركت 

می كنيد؟
افزایش نرخ برق بسیار دیر رخ داد. درحالی که از سال 93 به 
بعد روند قیمت برق در بازار ثابت و در مواقعی با کاهش همراه 
شده بود، شاهد تورم شدید در سال های 97 و 98 بودیم که 
هزینه های شرکت را به شکل قابل مالحظه ای افزایش داد. در 
افزایش نرخ رخ نمی داد، احتمال ورشکستی  این  صورتی که 
تولیدکنندگان برق افزایش می یافت و با توجه به این که افزایش 
قیمت تقریباً در همه کاالهای اساسی رخ داده بود، این افزایش 
نرخ غیرقابل  اجتناب بود. اما عالوه بر افزایش نرخ، ضرورت در 
نظر گرفتن بودجه برای پرداخت بهای برق اهمیت دوچندانی 
دارد. متأسفانه همان مبلغی که در بودجه سال 98 کل کشور 
برای خرید برق از نیروگاه ها در نظر گرفته شده بود، با افزایش 
بسیار اندک در بودجه سال 99 کل کشور نیز گنجانده شد و 
این بدین معنی است  که وزارت نیرو منابع الزم را برای پرداخت 
مطالبات تولیدکنندگان برق در اختیار ندارد. در این صورت 

مطالبات تولیدکنندگان برق با تأخیر دو ساله پرداخت می شود 
و باید شاهد کاهش ارزش مطالبات باشیم که عماًل این فرایند، 
تصمیم وزارت نیرو  برای حفظ رقابت در صنعت برق را بی اثر 
و  تأمین  برای  مکملی  تصمیم  تا  است  نیاز  بنابراین  می کند. 

پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق نیز اخذ شود.
انرژی های  برای  سرمايه گذاری  زمينه  در  آيا   
و  فرصت ها  چه  با  ما  كشور  داريد؟  برنامه ای  نو 

چالش هايی در اين حوزه مواجه است؟
حوزه  در  سرمایه گذاری  هزینه  کاهش  با  و   1395 سال  از 
و  داخلی  سرمایه گذاران  سیل  شاهد  خورشیدی،  انرژی های 
خارجی برای احداث نیروگاه خورشیدی بودیم و طی سال های 
94 تا 97 حدود 300 مگاوات نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 
نیروگاهی کشور اضافه شد. در این میان، شرکت توسعه برق و 
انرژی سپهر نیز اقدام به اخذ دو پروانه احداث نیروگاه خورشیدی 
از  بعد  کرد که خوش بختانه  مگاوات  به ظرفیت 10  هر یک 
پی گیری ها و انجام مطالعات فنی و بررسی توجیه اقتصادی در 
حال انعقاد و تبادل قرارداد خرید تضمینی برق از یکی از این 
پروانه های احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان رفسنجان 
هستیم. در این زمینه فرصت های زیادی برای کشور وجود دارد. 
عالوه بر کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تجاربی که در سه، 
چهار سال گذشته در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی به وجود 
آمده است، باید این نکته را در نظر گرفت که ایران در منطقه ای 
قرار گرفته که تابش خورشید بسیار مناسب است و نسبت به 
مانند کشورهای  زمینه  این  در  رو  پیش  از کشورهای  برخی 
استقبال  دالیل  از  یکی  اساساً  دارد.  برتری  و  مزیت  اروپایی 
سرمایه گذاری اروپایی در سال های 95 و 96 نیز همین موضوع 
بوده است. بیشتر کشورهای دنیا نیز برنامه گسترده ای برای 
افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر دارند، چراکه از یک طرف 
با بحث آالیندگی و پدیده گرمایش جهانی مواجه هستیم و بر 
انرژی های فسیلی  از  اساس توافق پاریس می بایست استفاده 
کاهش یابد و از طرف دیگر، منابع سوخت فسیلی رو به اتمام 
است. در کشور ما نیز از منظر سیاست گذاری نقش انرژی های 
تجدیدپذیر برجسته است، چراکه پیک مصرف برق در کشور در 
تابستان و به خصوص در ساعت ظهر و بعدازظهر رخ می دهد که 
در این ساعات نیروگاه های خورشیدی به عنوان یک تولیدکننده 

پاک می تواند به تأمین برق پایدار کمک کند.
علی رغم مزیت هایی که برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
وجود دارد، مشکالتی که در دو سال اخیر به وجود آمده، باعث 
همواره  است.  شده  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  روند  کندی 
از انرژی فسیلی ارزان در کشور به عنوان یک رقیب در برابر 
گسترش انرژی های تجدیدپذیر یاد می شود که در سال 95 با 
در نظر گرفتن قیمت واقعی سوخت، نرخ خرید تضمینی برق 
از نیروگاه های تجدیدپذیر به نحوی که سرمایه گذاری در آن 
ارز در  افزایش نرخ  باشد، مشخص شد. متأسفانه  توجیه پذیر 
فاقد  جدید  طرح های  از  بسیاری  شد  باعث  گذشته  سال  دو 
توجیه اقتصادی شوند، چراکه قیمت خرید تضمینی متناسب 
با تورم و افزایش نرخ ارز افزایش پیدا نکرد. اکنون که شاهد 
تالطمات ارزی هستیم، طرحی که شش ماه پیش با یک سری 
مفروضات دارای توجیه اقتصادی بود، دیگر توجیه پذیر نیست و 
این موضوع روند سرمایه گذاری را با کندی مواجه کرده است. 
را  خورشیدی  پنل  واردات  صمت  وزارت  اخیراً  آن،  بر  عالوه 
پنل  مونتاژکنندگان  این که  به  توجه  با  و  کرد  اعالم  ممنوع 
خورشیدی تجربه زیادی در کشور ندارند و محصوالت آن ها 
فاقد برخی از استانداردهای بین المللی است، این موضوع در 
کوتاه مدت باعث افزایش قیمت پنل خورشیدی شده و می تواند 
از این پنل ها  در بلندمدت هزینه نیروگاه هایی را که به اجبار 
ممکن  که  دیگری  چالش  دهد.  افزایش  می کنند،  استفاده 

متأسفانه همان مبلغی که در 
بودجه سال 98 کل کشور 

برای خريد برق از نیروگاه ها 
در نظر گرفته شده بود، با 

افزايش بسیار اندک در 
بودجه سال 99 کل کشور 

نیز گنجانده شد و اين بدين 
معنی است  که وزارت نیرو 

منابع الزم را برای پرداخت 
مطالبات تولیدکنندگان برق در 

اختیار ندارد. در اين صورت 
مطالبات تولیدکنندگان برق 

با تأخیر دو ساله پرداخت 
می شود و بايد شاهد کاهش 

ارزش مطالبات باشیم که عماًل 
اين فرايند، تصمیم وزارت 
نیرو برای حفظ رقابت در 

صنعت برق را بی اثر می کند. 
بنابراين نیاز است تا تصمیم 

مکملی برای تأمین و پرداخت 
مطالبات تولیدکنندگان برق نیز 

اخذ شود
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است در آینده گریبان گیر حوزه انرژی تجدیدپذیر شود، بحث 
به  پرداخت مطالبات است. در حال حاضر حدود 10 درصد 
هزینه برق مصرفی مشترکین به عنوان عوارض افزوده می شود 
شبکه  گسترش  هم چنین  و  تجدیدپذیر  انرژی های  صرف  تا 
روستایی شود. این موضوع که منبع جداگانه ای برای پرداخت 
مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر پیش بینی شده است، 
امری مثبت تلقی می شود، ولی بیم آن می رود که در صورت 
افزایش ظرفیت نیروگاه ها و افزایش نرخ خرید تضمینی برق 
متناسب با تورم و نرخ ارز، بودجه ای که از محل عوارض عاید 
صنعت برق می شود، کفاف پرداخت مطالبات تولیدکنندگان 
را ندهد و درنتیجه این صنعت نیز با مشکل نقدینگی مواجه 

شود. 
  شركت توسعه برق و انرژی سپهر از نظر تحقق 
برنامه های پيش بينی شده در چه وضعيتی قرار دارد 
و در حال حاضر اين شركت چه سهمی در ارتقای 
برآورده  و  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  جايگاه 

كردن انتظارات سهام داران دارد؟
فعالیت ها،  توسعه  زمینه  در  پیش آمده  مشکالت  به  توجه  با 
در  که  برنامه هایی  نیروگاهی،  ظرفیت  افزایش  خصوصاً 
چشم انداز سال 1399 گروه خوارزمی در سال 93 پیش بینی 
شده بود، محقق نشد، چراکه صنعت نیروگاهی و تولید برق به 
تدریج با چالش هایی مواجه شده بود که عماًل انگیزه ای برای 
توسعه در سرمایه گذاران ایجاد نمی کرد. لذا شرکت بیشتر بر 
روی بهبود وضعیت عملیاتی نیروگاه شهید منتظرقائم از یک 
عدم  خصوص  در  به وجودآمده  مشکالت  حل وفصل  و  طرف 
توانایی پرداخت اقساط تسهیالت خرید نیروگاه تمرکز کرد. 
خوش بختانه به اهدافی که برای تسویه اقساط پرداخت نشده 
و هم چنین طوالنی کردن مدت بازپرداخت باقی مانده بدهی 
قبولی دست  قابل  مقدار  به  داشتیم،  ایران  بانک صادرات  به 

پیدا کردیم. 
و  کارگاه ها  تجهیز  با  نیز  نیروگاه  عملیات  بهبود  زمینه  در 
تقسیم منافع با کارکنان شرکت بخشی از تعمیرات اساسی را 
درون سپاری کردیم تا بتوانیم هزینه ها را مدیریت کنیم. اما با 
توجه به قدمت نیروگاه و فرسودگی تجهیزات از یک طرف و 
هم چنین عدم تأمین نقدینگی الزم از سوی وزارت نیرو برای 

بهسازی نیروگاه، برخی از پروژه ها با کندی پیش می رود. 
این شرکت سهم قابل توجهی در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی دارد. ارزش دارایی های این شرکت خصوصاً اراضی و 
به زمان خرید  نیروگاه شهید منتظرقائم نسبت  ماشین آالت 
نیروگاه افزایش یافته است و این موضوع باعث ارتقای جایگاه 
طرف  از  شد.  خواهد  و  شده  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
این که  دلیل  به  گذشته  سال  دو  یکی  در  متأسفانه  دیگر، 
شرکت دچار زیان شده بود، نتوانستیم سود سهام را به شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی پرداخت کنیم، اما با توجه به جریان 
نقدینگی شرکت، هر زمان الزم بوده است، نقدینگی خود را در 
اختیار آن شرکت قرار دادیم تا بتوان از این نقدینگی از طرق 
مختلف برای ارزش آفرینی در گروه استفاده کرد. به هرحال با 
توجه به سهم این شرکت در سبد سرمایه گذاری های گروه، 
چه از نظر ارزش دارایی، چه از نظر سودآوری و چه از نظر 
نقدینگی وضعیت این شرکت مستقیماً بر روی عملکرد شرکت 

سرمایه گذاری خوارزمی اثر می گذارد.
چه  بگوييد.  جاری  سال  برای  برنامه هايتان  از   
حوزه های  در  است  قرار  توسعه ای  برنامه های 
گرفته  انسانی  منابع  وضعيت  ارتقای  از  مختلف، 

قرار  كار  دستور  در  تجهيزات  و  فناوری  بهبود  تا 
بگيرد؟

در خصوص افزایش ظرفیت نیروگاهی همان گونه که توضیح 
داده شد، در حال برنامه ریزی برای احداث نیروگاه خورشیدی 
الزامات آن،  10 مگاواتی هستیم که در صورت فراهم شدن 
سرمایه گذاری  از شرکت  مجوز  اخذ  از  پس  اجرایی  اقدامات 

خوارزمی آغاز خواهد شد. 
فناوری  ارتقای  منظور  به   95 تا   94 سال های  در  طرفی  از 
سیکل  نیروگاه  یک  ابتدا  داشتیم  قصد  منتظرقائم  نیروگاه 
ترکیبی کالس F احداث کرده و سپس نیروگاه بخار قدیمی 
را که بیش از نیم قرن از عمر آن می گذرد، بازنشسته کنیم. 
این  احداث  الزامات  تمامی  فراهم شدن  از  اما متأسفانه پس 
نیروگاه، وزارت نیرو از انعقاد قرارداد با این شرکت خودداری 
باطل  را  نیروگاه  این  احداث  با  خود  اصولی  موافقت  و  کرد 
قدیمی  واحدهای  از  بهره برداری  به  ناگزیر  که  اکنون  کرد. 
اساسی  تعمیرات  و  بهینه سازی  پروژه های  طریق  از  هستیم، 
سعی در افزایش عمر باقی مانده تجهیزات و نگه داری بهینه از 
این واحدها داریم. امسال مطابق برنامه ریزی انجام شده واحد 
شماره 3 بخار نیروگاه بخار قدیم برای انجام تعمیرات اساسی 
در پاییز و زمستان حدود 90 روز خارج از مدار تولید خواهد 
بود. هم چنین از شش واحد گازی، تعمیرات اساسی و روتور 
اینتگریشن )RI( چهار واحد به سرانجام رسیده است و برنامه 
داریم که دو واحد باقی مانده یعنی واحد 4 و 6 گازی را در سال 
جاری تعمیر کنیم. در تعمیرات RI الزم است پره های ثابت و 
متحرک توربین بازدید و در صورت نیاز تعویض شوند و با توجه 
به اتمام عمر مفید پره های کمپرسور، این پره ها نیز تعویض 
و کمپرسور  توربین  روتور  است  خواهند شد. هم چنین الزم 
پس از انجام تعمیرات باالنس شوند. بسیاری از تجهیزات مورد 
نیاز برای تعمیرات در سال های قبل خریداری شده است، اما 
خرید یک ست پره کمپروسور در دستور کار شرکت قرار دارد 
که امیدواریم بتوانیم با تأمین به موقع آن تعمیرات هر دو واحد 
را در سال جاری انجام دهیم. باالنس کردن روتور نیز نیاز به 
کارگاه های مجهزی دارد که فقط در اختیار دو شرکت در ایران 
است که در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا می توان 
با پیمان کاران دیگری در داخل یا خارج از کشور برای انجام 
تعمیرات توافق کرد یا خیر. در هر صورت امیدواریم با توجه 
به حجم عظیم تعمیرات در سال جاری، حداقل زمان را برای 
انجام تعمیرات ثبت کرده و کاهش تولید در سال 98 ناشی از 

حوادث را از این طریق جبران کنیم.
در حوزه نیروی انسانی نیز باید عرض کنم که امسال و سال 
آینده با بازنشستگی تعداد زیادی از همکاران شرکت مدیریت 
آموزش  که  آن جا  از  و  هستیم  مواجه  منتظرقائم  برق  تولید 
جدیداالستخدام نیاز به حداقل یک سال زمان دارد، در سال 
گذشته تعدادی نیرو از سوی شرکت جذب شد. با توجه به 
در  تولید  مدیریت  شرکت  همکاران  بازنشستگی  روند  ادامه 
حال برنامه ریزی برای چگونگی پر کردن جای خالی این افراد 
هستیم و سناریوهای مختلف را بررسی کردیم. به هرحال تقویت 
واحد منابع انسانی شرکت مدیریت تولید از یک طرف و جذب 
بازنشسته  افراد  خالی  کردن جای  پر  برای  مناسب  نیروهای 
در صورت نیاز از سوی شرکت مدیریت تولید دنبال خواهد 
شد. عالوه بر آن، طرحی را در جهت بازمهندسی فرایندهای 
نیروگاه از سال قبل آغاز کردیم تا بتوانیم منابع انسانی نیروگاه 
و  کنیم  مکانیزه  را  فرایندها  حتی االمکان  و  سامان دهی  را 

بهره وری را افزایش دهیم.

خوش بختانه کرونا هیچ 
تأثیری بر فعالیت و تولید 

برق نداشته است و میزان 
مصرف برق نه تنها کاهش 

نیافته، بلکه در پیک تابستان 
سال جاری نسبت به سال 

قبل با افزايش همراه بوده و 
درنتیجه اين شرکت از نظر 

فروش برق و درآمدزايی 
دچار مشکل نشده است. 

تالش تمامی همکاران 
اين شرکت و خصوصاً 

شرکت مديريت تولید برق 
منتظرقائم اين بوده است 
که با رعايت پروتکل های 

بهداشتی، از شیوع اين 
ويروس در بین همکاران 

جلوگیری شود
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گفت وگو با دكتر فريدون رهنمای رودپشتی، استاد دانشگاه و عضو كميته حسابرسی گروه سرمايه گذاری خوارزمی

اقتصاد نفتی؛ گذرگاه اقتصاد پایدار بدون نفت
سال هاست که عبارت »اقتصاد بدون نفت« در ادبیات 
اقتصادی ما جا باز کرده و به از آن به عنوان مهمترين 

اولويت طراحان استراتژی های بودجه ای کشور ياد 
می شود، اما گويا درعمل اگر موانع تحريمی در کار 

نباشد، درآمدهای نفتی هم چنان در بودجه حرف اول 
و آخر را می زند! اشکال کار کجاست و چرا نفت برای 

ايران توسعه يافتگی و رشد اقتصادی مطلوب به همراه 
نیاورده است؟ در گفت وگو با دکتر فريدون رهنمای 
رودپشتی، استاد دانشگاه، مدرس سرمايه گذاری و 
اقتصاد، مشاور شرکت ها و عضو کمیته حسابرسی 

گروه سرمايه گذاری خوارزمی، به پاسخ اين پرسش 
پرداخته ايم و راه کارهای بهره گیری از نفت برای ايجاد 
اقتصاد پايدار بدون نفت را مورد بررسی قرار داده ايم.

بازار نفت و قيمت های  از تحليل وضعيت فعلی   
عجيب  و  غريب و افت و خيزهايی كه داشته و احتماالً 
افت  از  شما  تحليل  كنيم.  شروع  داشت،  خواهد 
قيمت نفت چيست؟ اين اوضاع ادامه پيدا می كند، 

يا به سمت و سوی ديگری خواهد رفت؟
افت وخیزی که در مورد قیمت هر کاالیی، چه کاالی اقتصادی 
چه کاالی مالی، مثل سهام و غیره اتفاق می افتد، نشان دهنده 
این  اقتصاد جهانی است. در شرایط  مختلف،  اهمیت آن در 
عنصر بااهمیت با یک سری عوامل دیگر خود را درگیر می کند، 
از جمله عوامل سیاسی. به همین خاطر است که می گویند 
امروز نفت یک کاالی سیاسی هم هست. درواقع دولت ها، چه 
و غیره در یک  آمریکا  نفت هستند مثل  دارای  آن هایی که 
طرف ماجرا، چه آن هایی که مصرف کننده نفت هستند مثل 
مبنای  بر  را  دیگر، سیاست های خود  و هند در طرف  چین 

از  عمده ای  بخش  نفت  واقع  در  و  می کنند  تنظیم  کاال  این 
اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است. لذا در طول تاریخ، 
غیر از دوره های کوتاهی که قیمت این کاال به شدت افزایش 
پیدا کرده، با چنین وضعیتی مواجه بوده ایم. حتی در بعضی 
زمان ها، مثاًل دولت اول آقای هاشمی، قیمت نفت به زیر 10 
دالر هم رسید. در دوره های دیگر بین 35 تا 50 دالر نوسان 
داشت. پس باید به آن به عنوان یک پدیده طبیعی نگاه کنیم. 
البته منظور من از پدیده طبیعی، پدیده دست ساخته دنیای 
به  را  آن  باید  بنابراین  طبیعی.  جریان  یک  نه  است،  امروز 
صورت یک پیامد ببینیم. احتمال این که قیمت نفت تا سطح 
50 دالر هم باال برود، هست. یکی از عوامل اصلی افت قیمت 
این  برمی گردد.  بیماری کرونا  به شیوع  نفت در حال حاضر 
بسیاری  است.  گذاشته  اثر  بین الملل  اقتصاد  روی  بیماری 
تقریباً  بودند،  انرژی  این  مصرف کننده  که  کارخانجاتی  از 
نیست.  کامل  تولیدی شان  ظرفیت  و  هستند  نیمه تعطیل 
مصرف جهانی به شدت کاهش پیدا کرده و عرضه را هم تحت 
بیماری  این  و  ویروس  این  دیگر،  عبارت  به  داده.  قرار  تأثیر 
باعث شده عرضه و تقاضای بین الملل مقداری به هم بخورد؛ 
یک  مسئله  این  مصرف.  بخش  در  هم  تولید  بخش  در  هم 
اصلی  کنش گر  و  بازیگر  که  آن هایی  دارد.  هم  روانی  جنبه 
اقتصاد بین الملل هستند، صرف  نظر از آن پدیده واقعی که 
می-گذارد،  و  گذاشته  اثر  کاال  یک  تقاضای  و  عرضه  روی 
روانی  از جنبه های  در بخش دیگر که بخش سیاسی است، 
به حداقل  را  باارزش  این کاالی  و  استفاده می کنند  موضوع 

قیمت تنزل می دهند. 
 االن چندين سال است كه تأكيد می شود تكيه بر 
درآمد نفتی بايد كم شود و هر دولتی كه روی كار 
می آيد، اين رويكرد را در حوزه اقتصاد، محور كار 

    گپ
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خودش قرار می دهد. شما اين مسئله را تا چه حد 
ضروری می دانيد و دولت ها تا چه حد در اين زمينه 
موفق بوده اند و چه راه كارهايی پيشنهاد می دهيد 

برای اين كه اين قضيه محقق شود؟
می خواهم این پدیده و گزاره را تحلیل کنم که چرا من به 
عنوان یک کارشناس مالی و اقتصادی معتقد هستم برون رفت 
اقتصاد ما از وضعیت فعلی، بدون نفت ممکن نیست و باید 
باارزش به عنوان گذرگاه و راهبرد رسیدن به  این کاالی  از 
ارزش  به  اقتصاد  پایدارسازی  کنیم.  استفاده  پایدار  اقتصاد 
افزوده ای است که ایجاد می کند. ماده اولیه ایجاد این ارزش 
افزوده در یک کشور می تواند محصوالت کشاورزی باشد، در 
نفت.  دیگر هم  در جای  و  معدنی  دیگری محصوالت  کشور 
برای اقتصاد ما نفت می  تواند برای پایدارسازی اقتصاد استفاده 
نظری  منظر  از  هم  را  مسئله  شما  سؤال  به  پاسخ  در  شود. 
می کنم.  بررسی  کلینیکی  اصطالحاً  نظر  از  هم  و  تاریخی  و 
هیچ کشوری در دنیا این را تأیید نکرده است که اگر صاحب 
یک ماده اولیه باشید، حاال می خواهد در بخش های مختلف 
باشد، فسیلی، معدنی، انرژی، کشاورزی و غیره، بدون توجه و 
بدون بهره مندی از آن به رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی 
که  دارد  وجود  کشورها  این  از  زیادی  نمونه های  می رسید. 
این نوع دارایی ها و سرمایه های خدادادی هستند و  صاحب 
از آن بهره برداری کرده اند؛ از آفریقای جنوبی که یک کشور 
کاالی  با  و  می آید  به حساب  نوظهور  اقتصاد  با  توسعه یافته 
معدنی خود به این جا رسیده گرفته، تا شیلی و حتی آمریکا. 
پس اساساً از حیث نظری هیچ تأییدیه ای برای عدم استفاده 
از منابع خدادادی نداریم. حتی کشورهایی بودند که سرمایه 
خدادادی   سرمایه های  از  اما  نداشتند،  طبیعی  خدادادی 
انسانی شان استفاده کردند. نمونه آن چین، ژاپن، کره و هند 
است. این کشورها مواد طبیعی کافی ندارند، ولی صنعتشان 
واقعاً وابسته به کارخانه نیست و اقتصادشان، اقتصادی پایدار 
با تاب آوری باالست. االن شاید نزدیک به یک قرن است که 
که  هست  گزاره  این  توسعه  ای مان  و  برنامه ریزی  ادبیات  در 
بودجه را بدون نفت بسته ایم. همه این نزدیک به یک قرن، 
چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، آیا این شعار بودجه 
بدون نفت، ما را به یک اقتصاد رشدیافته رسانده یا نه؟ حتی 
اگر در زمان هایی اقتصاد ایران رشد پیدا کرده و رشد باالی 
است.  بوده  نفت  با  هم  باز  کرده،  تجربه  را  درصدی   9 و   8
بوده که  نفت  از  نفت و درآمد حاصل  باالی  با فروش  یعنی 
اقتصاد ما رشد نسبی باالیی پیدا کرده است. از منظر تاریخی 
به  که  بگوییم  باید  کنیم،  نگاه  موضوع  به  بخواهیم  که  هم 
لطف دکتر مصدق که از افتخارات ملی ماست، نفت را ملی 
کردیم، ولی آیا به رشد و توسعه رسیدیم؟ آیا با ملی کردن 
فرایند  این  اصلی  تصمیم گیر  و  ماجرا  اصلی  کنش گر  نفت، 
اقتدار  دیگر  یعنی  می کنی،  ملی  را  عنصری  وقتی  شده ایم؟ 
بفروشی، چه قیمت  بگیری که کی  داری؛ می توانی تصمیم 
بفروشی، چگونه بفروشی، به کی بفروشی و غیره. کدام یک 
از این مشخصه ها را بعد از ملی شدن نفت صاحبش شدیم؟ 
در این سال ها هیچ وقت صاحب توانمندی نشدیم و تازه در 
بسیاری از مواقع لطماتی هم از این شکل ملی شدن دیدیم، 
شیلی  مثاًل  شما  نبوده.  بدی  اتفاق  ماجرا  اصل  که  چند  هر 
معادنشان  کشورها  این  کنید؛  نگاه  را  بولیوی  کنید،  نگاه  را 

شدند،  کنش گر  بین المللی  عرصه  در  ولی  کردند،  ملی  را 
نگفتند  دادند.  سامان  را  بین المللی شان  روابط  این که  برای 
ملی کردیم و تمام شد، بلکه می گویند ملی کردیم که بازی 
مزیت  این  از  و  باشیم  داشته  بین المللی  عرصه  در  درستی 
استفاده کنیم. لذا با توجه به این شواهدی که اشاره کردم، 
حد  در  فقط  ما  مثل  کشورهایی  در  رویکردی  چنین  اساساً 
انشا و نوشته باقی می ماند و تأثیرگذاری چندانی ندارد. اگر 
اساسی  بپردازیم، سه سؤال  این موضوع  به  فلسفی  از منظر 
ضرورت،  و  اهمیت  چگونگی،  و  چرایی  دهیم؛  پاسخ  باید  را 
و نیاز. در واکاوی فلسفی همین پدیده، یعنی اقتصاد با نفت 
از  بسیاری  انرژی،  نام  به  پدیده ای  یا  نفت  بدون  اقتصاد  و 
نشان گرها کم کم خودش را آشکار می کند، بسیاری از ادله  و 
چرا ها و چگونگی ها در همین گفتمان کم کم خودش را نشان 
کنیم،  واکاوی  می خواهیم  را  پدیده   ای  وقتی  نهایتاً  می دهد. 
باید به نیاز اساسی و تأثیرات آن در زندگی بپردازیم. ما به 
بتوانیم  این علت دست به شناسایی یک پدیده می زنیم که 
کشور  اقتصادی  برنامه ریزی  حوزه  در  کنیم.  مدیریت  را  آن 
هم باید به بهره ای که از ملی شدن صنعت نفت نصیب کشور 
شده و تأثیرش بر نشان گرهای اقتصادی، فکر کرد. مثال قطر 
کشوری است که تا دیروز به اعتقاد من یک روستای بزرگ 
بود. همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تقریباً تاریخی مشابه 
این داشتند. اما امروز از آن ها به عنوان کشورهای رشدیافته 
یاد می شود، با تولید ناخالص داخلی بسیار باال و درآمد سرانه 
طبیعتاً  است.  خوب  اقتصاد  یک  نشان گرهای  که  باال  بسیار 
اقتصادی  باعث شد رشد  اقتصاد،  کارکردهای رشد درآمدی 
ایجاد  زیرساختی  وضعیت  همین  و  شود  ایجاد  هم  اقتصاد 
می کند که کشور کنش گر می شود. همین قاعده را در مورد 
کشورهای دیگر هم می توانید ببینید. به اعتقاد من بسیاری 
از این ها با ما فصل مشترک دارند و از طریق اقتصاد با نفت 
به شرایط فعلی رسیده اند. لذا این واکاوی که من به آن اشاره 
مدت   این  طول  در  ما  که  است  این  گویای  هم  باز  کردم، 
آن  از  و  داشتیم  نفت  بدون  اقتصاد  موضوع  به  اشاره  ای  که 
در ادبیات برنامه ریزی و بودجه ای مان استفاده کردیم، درک 
رقابتی  مزیت های  هنوز  چراکه  نداشته ایم،  آن  از  درستی 

خودمان را نشناخته ایم.
اغلب  در  كه  كرديد  اشاره  صحبت هايتان  در   
نفتی  درآمدهای  روی  بودجه بندی  در  كشورها 
چه  معموالً  نفت خيز  كشورهای  می كنند.  حساب 
اختصاص  نفتی  به درآمدهای  بودجه   در  را  سهمی 
می دهند و عملكرد كشور ما را در اين زمينه چطور 

ارزيابی می كنيد؟
تقریباً همه آن ها طی سال های اولیه بهره مندی از نعمت های 
را  طبیعی  منابع  این  از  حاصل  درآمد  سهم  خدادادی شان، 
افریقای جنوبی در بخش معادن و  مثاًل  باال دیده اند.  تقریباً 
زمین های  داشتن  اختیار  در  با  کلمبیا  مثل  کشوری  حتی 
مناسب برای کشت و زرع خشخاش. در اقتصاد ما هم همیشه 
نفت و انرژی سهم بسیار باالیی را از حیث درآمدی به خود 
اختصاص داده و باقی کشورها هم مشابه ما هستند. اما ادامه 
داستان مهم است. یعنی اقتصاد با نفت باید گذرگاه اقتصاد 
پایدار بدون نفت شود. اقتصاد آفریقای جنوبی بر پایه معادن 
طال بوده، ولی درنهایت به اقتصاد پایدار بدون معادن رسیده 

برون رفت اقتصاد ما از 
وضعیت فعلی، بدون نفت 

ممکن نیست و بايد از اين 
کاالی باارزش به عنوان 

گذرگاه و راهبرد رسیدن به 
اقتصاد پايدار استفاده کنیم. 

پايدارسازی اقتصاد به ارزش 
افزوده ای است که ايجاد 
می کند. ماده اولیه ايجاد 

اين ارزش افزوده در يک 
کشور می تواند محصوالت 
کشاورزی باشد، در کشور 

ديگری محصوالت معدنی و 
در جای ديگر هم نفت. برای 
اقتصاد ما نفت می  تواند برای 
پايدارسازی اقتصاد استفاده 

شود
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است. نه این که معادن را حذف کرده باشد، بلکه بهره مندی از 
آن معادن اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ولی ما بهره مندی 
از این منابع درآمدی خودمان را که نفت و انرژی بوده، در 
و  برنامه ریزی  ماهوی  تفاوت  این  کرده ایم.  فراموش  اقتصاد 
با کشورهای مشابه  است.  بودجه بندی در کشوری مثل ما  
آن ها هیچ گاه به مزیت رقابتی این کاالی خدادادی بی توجه 
بودجه  در  هم  هنوز  نیستند.  بی توجه  هم  هنوز  نبوده اند. 
آفریقای جنوبی، معادن و طال سهم ویژه ای دارد. هم از حیث 
ناخالص  تولید  از حیث  و هم  و غیره  اشتغال  یعنی  کارکرد 
داخلی و اقتصاد ملی شان. همین قاعده در کشورهای دیگر 
منابع  البته  دارد.  وجود  هستند،  اولیه  ماده  صاحب  که  هم 
قابل  معادن  نیست.  معادن  مانند  گاز،  و  نفت  مثل  طبیعی 
ذخیره سازی هستند و در جغرافیای کشور قابل حفظ اند، اما 
نفت و گاز سیال هستند و به همین خاطر مخازن مشترک 
وجود دارد. اصطالحاً می گوییم معادن نفت و گاز انحصاری 
میزان  درنتیجه  هستند.  مشترک  همه شان  تقریباً  و  نداریم 
ریسک بهره برداری از معادن کمتر است و استفاده از نفت در 
اقتصاد ما ضرورت و اهمیت متفاوتی پیدا می کند. پس سایر 
کشورها هم سهم مشابهی را در بودجه به منابع طبیعی شان 
اختصاص داده اند، اما تدبیر استفاده از نفت و گاز در اقتصاد 
ماست که اهمیت دارد. نفت و گاز منابع طبیعی هستند و 
باید بیندیشیم که چطور از آن استفاده کنیم. باید ببینیم از 
اقتصادی و سیاسی چه  راهبردهای  برای تدوین  این منبع، 
بریکس،  می شود  جنوبی  آفریقای  مثاًل  برده ایم؟  استفاده ای 
برزیل  و  آرژانتین  و  شیلی  هستیم؟  داستان  کجای  ما  ولی 
در  برخوردارند،  ما  کشور  مشابه  شرایطی  از  که  آن هایی  و 
اقتصاد بین الملل حرفی برای گفتن دارند. ما از حیث منابع 
از  نتوانسته ایم  ولی  داریم،  خوبی  بسیار  وضعیت  طبیعی 
کنیم. چقدر  استفاده  اقتصادی  راهبردهای  تدوین  برای  آن 
به  نفت  با  اقتصاد  »از  گایدالین  و  کارراهه  به  توانسته ایم 
سمت اقتصاد بدون نفت« عمل کنیم؟ این ها نشانه های عدم 

مدیریت صحیح است.

 اصوالً سرمايه گذاری و تكيه بر درآمدهای نفتی 
در دوره های مختلف چقدر ريسک داشته؟ ريسک 
سرمايه گذاری در اين حوزه در سال های اخير چه 

تغييراتی كرده است؟
نظر  از  نفت  حوزه  در  سرمایه گذاری  ریسک  معتقدم  من   
مدیریتی قابل توجیه است. چرا؟ به خاطر این که وقتی شما 
مزیت رقابتی را در این می بینی، بایستی روی آن سرمایه گذاری 
داشته باشی. وقتی ما بحث سرمایه گذاری را مطرح می کنیم، 
یک  ارزش  که  می گوییم  مالی  ادبیات  در  ما  ریسک.  یعنی 
که  سرمایه گذاری هایی  لذا  است.  ریسک  در  سرمایه گذاری 
در این مسیر انجام دادیم، کاماًل توجیه پذیر است و ضرورت 
هم دارد. یادم است چند سال پیش آمارهایی داده و گفته 
بودند اگر بخواهیم ناوگان تولید و ارسال نفت و گاز کشور 
را روزآمد کنیم، به حدود 600 میلیارد دالر سرمایه احتیاج 
را  نفت  از  استفاده  جریان  دلیلی  هر  به  شما  وقتی  داریم. 
منظر  دو  از  شما  سرمایه گذاری  جریان  نمی کنی،  مدیریت 
مصرف  که  منابعی  این که  یکی  می شود.  مواجه  مخاطره  با 
کرده ایم، برگشت نخواهد داشت و دوم این که دیگر منابعی 
چون  نداری،  گاز  و  نفت  زیرساختی  ناوگان  تقویت  برای 
عایدی نداری. هر دو چرخه، چرخه معیوبی خواهد بود. لذا 
در سال هایی که این سرمایه گذاری انجام شد، به اعتقاد من 
انجامش ضرورت داشته است. باالخص در دوران برجام که 
دو  در  داشت.  وجود  گاز  و  نفت  عرضه  ظرفیت  و  آمادگی 
مقطع بعد از انقالب آمادگی و ظرفیت عرضه به دلیل وجود 
تقاضای بین المللی برای ما فراهم بود. یکی بعد از جنگ بود 
که این امکان وجود داشت، اما ما با محدودیت سرمایه گذاری 
و ظرفیت تولید مواجه بودیم. در آن دوران جامعه جهانی این 
اجماع را داشتند که ما بتوانیم در چرخه های بین المللی نفت 
داشته باشیم. در همان  سال ها تولید نفت ما به حد روزانه تا 
چهار میلیون بشکه در روز هم ارتقا پیدا کرده بود. دومین 
دوره، در آستانه برجام بود که این ظرفیت فراهم شده بود. 
تفاوت این دو دوره در این بود که در دوره اول سرمایه گذاری 

می توانیم راهبرد اقتصاد 
با نفت را برای طراحی 
راهبرد اقتصاد پايدار بدون 
نفت مورد توجه قرار 
بدهیم. معموالً در ادبیات 
اقتصاد می  گويند بايد از 
خام فروشی پرهیز کنید. 
خام فروشی باليايی دارد. 
خام فروشی يعنی حراج 
کشور. خام فروشی يعنی 
عدم رعايت عدالت بین 
نسلی و... اما من اعتقاد 
دارم ما می توانیم يک 
تناسب و راهبرد متوازن بین 
خام فروشی و بهره برداری 
از آن برای تقويت بخش 
واقعی اقتصاد، يعنی صنعت، 
ايجاد کنیم؛ يعنی طراحی 
راهبرد متعادل و متوازن بین 
استراتژی خام فروشی و 
استراتژی بهره برداری از آن 
برای تقويت ناوگان صنعتی 
کشور 
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الزمه را انجام نداده بودیم و دستمان خالی بود. یعنی ظرفیت 
شرایط  کمی  ولی  برجام  دوره  در  بود.  محدود  تولیدمان 
غیره  و  دوران جنگ  فشارهای  و  از جنگ  بعد  و  بهتر شده 
بازسازی هایی صورت گرفته بود. وقتی من از گزاره ای به نام 
»اقتصاد با نفت« می گویم، واقعاً به آن اعتقاد دارم. چون این 
نعمت خدادادی بزرگی است و ایران ظرفیت بی بدیلی در این 
زمینه دارد. در همه زمان ها، سهم سرمایه گذاری ما در این 
بخش به مراتب از همه بخش ها، اگر بیشتر نباشد، کمتر هم 
نباید باشد. این است که موتور محرک ماست. این است که 
اقتصاد ما را می تواند توسعه دهد. این است که می تواند صنایع 
پایین دستی و باالدستی ما را راه بیندازد. بگذارید من مثالی 
برای شما بزنم؛ صنایع پتروشیمی. به سرمایه گذاری های دو 
کشور نزدیک ما، عربستان و ترکیه، در این زمینه انجام دادند، 
توجه کنید. عربستان ماده اولیه اش را داشت و سرمایه گذاری 
نداشت،  را  اولیه اش  ماده  ترکیه  و  داد  انجام  پتروشیمی  در 
پذیرفت،  را  پتروشیمی  در حوزه  ریسک سرمایه گذاری  ولی 
چون یکی از مشتقات نفت است که ارزش افزوده بسیار باال و 
کاربردهای متعددی دارد. امروز بسیاری از صنایع، از صنایع 
خودروسازی و صنایع مخابراتی گرفته تا هر چیزی که شما 
در پیرامون می بینید، به مشتقات نفت و گاز بستگی دارند. 
عربستان این کار را کرد و درنتیجه حتی سهم بازار داخلی ما 
در حوزه پتروشیمی در بعضی از سال ها یا در اختیار عربستان 
بود، یا در اختیار ترکیه. فقط به خاطر همین سرمایه گذاری 
که انجام دادند. پس سرمایه گذاری در این بخش مزیت دارد. 
در  سرمایه گذاری  دارد.  توجیه  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
هدایت  نفت  بدون  پایدار  اقتصاد  سمت  به  را  ما  بخش  این 
توجه جدی  آن  به  باید  راهبرد  یک  عنوان  به  پس  می کند. 

داشته باشیم.
 برای اين كه اقتصاد با نفت گذرگاه اقتصاد بدون 

نفت باشد، چه شرايطی بايد فراهم شود؟
می توانیم راهبرد اقتصاد با نفت را برای طراحی راهبرد اقتصاد 
در ادبیات  پایدار بدون نفت مورد توجه قرار بدهیم. معموالً 
اقتصاد می  گویند باید از خام فروشی پرهیز کنید. خام فروشی 
خام فروشی  کشور.  حراج  یعنی  خام فروشی  دارد.  بالیایی 
اعتقاد دارم  اما من  و...  یعنی عدم رعایت عدالت بین نسلی 
ما می توانیم یک تناسب و راهبرد متوازن بین خام فروشی و 
یعنی  اقتصاد،  واقعی  بخش  تقویت  برای  آن  از  بهره برداری 
صنعت، ایجاد کنیم. پس راه کار اول طراحی راهبرد متعادل 
و متوازن بین استراتژی خام فروشی و استراتژی بهره برداری 
ما  الجرم  است.  کشور  صنعتی  ناوگان  تقویت  برای  آن  از 
با راهبرد تقویت  باید  اما  باشیم،  باید خام فروشی هم داشته 
بخش واقعی اقتصاد همراه شود و منابع حاصل از آن، برای 
ورود به تولید، برای تقویت صنایع باالدستی و پایین دستی، 
برای فعالیت هایی که دارای مزیت های رقابتی هستند، مورد 

استفاده قرار گیرد. 
راهبرد بعدی، بهره مندی از نفت و گاز به عنوان اهرم سیاسی 
استفاده  آن  از  دنیا   کشورهای  همه  که  همان گونه  است؛ 
می کنند و ما از آن بی بهره ایم. مثاًل داشتن کرسی در مجامع 
بین الملل و تعامالت دیپلماتیک بین الملل به هر طریقی که 
امکان دارد. این نه با شرف ما نه با هویت ما و نه هیچ چیز در 
تعارض نخواهد بود. اگر این گونه باشد که همه دنیا در تعامل 
بین المللی خود شرفشان را حراج کرده اند! اتفاقاً من اصاًل نگران 

آن قسمت نیستم. من نگران این هستم که ارزش پول ملی 
ما، که جنبه حیثیتی دارد،از نظر اقتصادی دچار حراج شده 
واحد  را در مقابل یک  تومان  است. وقتی شمامثال« 17هزار 
پول بین الملل پرداخت می کنی، این از هر گونه اصطالحاً عنصر 
نادرست، نادرست تر است. وقتی شما در اوپک و دیگر مجامع 
مرتبط با انرژی، کرسی نداشته باشی، باید عطای ملی شدن 
نفت را به لقایش ببخشی. می توانیم از این دیپلماسی استفاده 
کنیم و با حضورمان به هر قیمتی که شده، شرایط بهره برداری 

از این نعمت خدادادی را فراهم کنیم.
در  حاکمیتی  روابط  نوع  که  است  راهبردی  بعدی  راهبرد 
عرصه های بین المللی به آن بستگی دارد و استراتژی تقویت 
نفت را به همراه می آورد. امروز ملی شدن اگر با بین المللی 
شدن همراه نشود، هیچ مزیتی برای اقتصاد ما نخواهد داشت. 
بایستی به سمت بین المللی کردن راهبرد ملی کردن برویم، 
استفاده  خودمان  برای  فقط  را  ملی مان  راهبرد  این که  نه 

کنیم.
سرمایه گذاری  داشت،  توجه  آن  به  باید  که  بعدی  مسئله 
با  نفت  با  اقتصاد  نفتی است.  قابل توجه در بخش مشتقات 
تدبیر می خواهد،  منابع می خواهد،  لوازم می خواهد،  خودش 
روابط بین الملل می خواهد. فرض کنید محصوالت پتروشیمی 
تولید می کنید، اما اجازه صادرات پیدا نمی کند. مگر ما چقدر 
ظرفیت مصرف داخلی داریم؟ عالوه بر این، وقتی شما نتوانید 
بهره مند  هم  تولید  فنی  دانش  از  نمی توانید  کنید،  صادرات 

شوید. 
باید از شعارزدگی اقتصاد بدون نفت پرهیز کنیم. در ادبیات 
و  شویم  وارد  کنیم. شجاعانه  اصالح  را  این  بودجه بندی مان 
بگوییم من امسال می خواهم بودجه ام را با نفت ببندم. همان 
انجام  عربستان  که  کاری  همان   داده،  انجام  قطر  که   کاری 
آن،  از  بعد  می توانیم  ما  که  است  این  حداقلش  است.  داده 
راهبردها و شیوه های مدیریتی خود را اصالح کنیم. چه در 
عرصه داخلی، چه در عرصه بین المللی. ماحصل این می شود 
که هم بخش واقعی اقتصاد و هم بخش مالی اقتصاد از آن 
بهره مند می شوند. بخش واقعی اقتصاد، صنایع و شرکت ها و 
بنگاه های تولیدی ماست که باعث می شود تعامالت بیشتری 
با شرکت های تولیدی بزرگ دنیا داشته باشند و هم واردات 
انجام دهند و هم صادرات داشته باشند و هم از حیث دانش 
فنی هم از حیث محصوالت و غیره خودشان را ارتقا دهند. 
بخش مالی اقتصاد ما یعنی بازار سرمایه، بورس های تخصصی 
و  تقویت خواهند شد  هم  این ها  غیره.  و  انرژی  بورس  مثل 
به  هم  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مثل  شرکت هایی 
عنوان یک شرکت مادر از این ظرفیت بهره مند خواهد شد. 
خود  رقابتی  وضعیت  به  توجه  بدون  که  نباشد  این طور  اما 
بورس  مثاًل  که  باشیم  این  دنبال  و  شویم  شعارزدگی  دچار 
بین المللی  عرصه های  در  سهمی  ولی  بیندازیم،  راه  انرژی 
نداشته باشیم. بورس انرژی ما باید به بورس انرژی بین الملل 
مرتبط شود؛ همان طور که بازار سرمایه ما باید مرتبط شود 
به بازار های سرمایه بین المللی و همان گونه که بخش واقعی 
اقتصاد ما باید متصل شود به بخش واقعی اقتصاد بین الملل. 
اقتصاد  با  مرتبط  نشان گرهای  می شود  باعث  وضعیت  این 
پایدار، مثاًل تاب آوری اقتصادی و اشتغال ارتقا پیدا کند. این 
وضعیت به اصالح روابط اجتماعی و انسانی بین افرادجامعه 

هم کمک می کند.

ساير کشورها هم سهم 
مشابهی را در بودجه به 

منابع طبیعی شان اختصاص 
داده اند، اما تدبیر استفاده 

از نفت و گاز در اقتصاد 
ماست که اهمیت دارد. بايد 

ببینیم از اين منبع، برای 
تدوين راهبردهای اقتصادی 

و سیاسی چه استفاده ای 
برده ايم؟ مثالً آفريقای جنوبی 

می شود بريکس، ولی ما 
کجای داستان هستیم؟ 

شیلی و آرژانتین و برزيل 
و آن هايی که از شرايطی 

مشابه کشور ما برخوردارند، 
در اقتصاد بین الملل حرفی 

برای گفتن دارند. ما از حیث 
منابع طبیعی وضعیت بسیار 

خوبی داريم، ولی نتوانسته ايم 
از آن برای تدوين راهبردهای 

اقتصادی استفاده کنیم
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حضور تأثير گذار شركت سينا دارو در نمايشگاه فارما
با سرمایه گذاری های صورت گرفته در زیرساخت های تولید 
برق در کشور، جمهوری اسالمی ایران در رتبه چهاردهم 
بزرگ ترین  جمع  و  دنیا  در  برق  تولیدکننده  کشورهای 

تولیدکنندگان برق در خاورمیانه قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، 
 b.p statistical review( در بررسی آماری انرژی جهان
بزرگ  کشورهای  خصوص  در   )of world energy
تولیدکننده برق در خاورمیانه در سال2018، ایران با تولید 
311 میلیارد کیلووات ساعت برق بعد از عربستان سعودی 
دوم  رتبه  در  برق  ساعت  کیلووات  میلیارد   383 تولید  با 

کشورهای منطقه قرار دارد.
با 302،  ترتیب  به  عراق  و  عربی  متحده  امارات  ترکیه،  کشورهای  ایران  از  بعد 
137 و 103 میلیارد کیلووات ساعت تولید برق قرار دارند. صنعت برق در ایران از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با درک اهمیت 

و پتانسیل های موجود در این صنعت گام های بلندی برای 
حضور مؤثر در تولید و توسعه صنعت برق کشور برداشته 
در  با  خوارزمی  سرمایه گذاری  راستا شرکت  این  در  است. 
سپهر«  انرژی  و  برق  »توسعه  شرکت های  داشتن  اختیار 
مالکیت  و  پارسه«  نیرو  ایستگاهی  توسعه  و  »تولید  و 
نیروگاه های برق شهید منتظر قائم، طرشت و تنکابن نقش 
مؤثری در تولید برق کشور ایفا می کند. شایان ذکر است که 
مجموعه نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی شهید منتظرقائم 
به تنهایی حدود  مگاوات،  تولید 1623  اسمی  با ظرفیت 
20 درصد برق مورد نیاز استان های تهران و البرز و سه 
پایداری شبکه  استراتژیک در  و  نقشی کلیدی  و  تأمین  را  برق کشور  درصد 
برق سراسری کشور ایفا می کند. در این مسیر توسعه فعالیت های تولید برق 
با استفاده از فناوری های نوین و افزایش کارایی از جمله برنامه های راهبردی 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال های آینده خواهد بود.

نقش مؤثر شركت سرمايه گذاری خوارزمی در توليد برق كشور

با تالش مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
در خصوص بازطراحی فرایندها، به روزرسانی زیرساخت ها و راه اندازی سامانه 

در  کاغذ  مصرف  این شرکت،  در  اداری  اتوماسیون  جدید 
قابل مالحظه ای  به شکل  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 

کاهش یافت. 
خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 

در  خود  اجتماعی  مسئولیت  ایفای  راستای  در  شرکت  این 
به  نسبت  ملی  سرمایه  عنوان  به  کاغذ  مصرف  در  صرفه جویی 

پیاده سازی سامانه جدید اتوماسیون اداری در تمامی واحدها اقدام 
کرد که با تحقق این مهم تمامی مکاتبات، جلسات، هماهنگی ها و... مابین 
واحدهای این شرکت از طریق این سامانه انجام می شود، عالوه بر این که بر 
اساس تعریف های صورت گرفته، مکاتبات این شرکت با شرکت های فرعی نیز 
از طریق سیستم اتوماسیون اداری انجام می شود. عالوه بر حذف میزان قابل 
مالحظه  ای از مکاتبات کاغذی در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به واسطه 
استفاده از سیستم اتوماسیون اداری، استفاده از این سیستم مزیت های قابل 
توجهی برای این شرکت به همراه داشته که از جمله آن ها می توان به انجام 
و  اسناد  نگه داری  و  ثبت  کار،  از محل  و خارج  زمان  هر  در  اداری  کارهای 

سوابق در حجم کمتر، ایمنی باال و مراجعه  
اسناد  ثبت  عملیات  تسهیل  آسان تر، 
سازمان  فعالیت های  پایش  مدارک،  و 
مدیریتی،  متنوع  گزارش های  تولید  و 
بر عملکرد  نظارت دقیق  و  مدیریت 
مراحل  به موقع  پی گیری  کارکنان، 
سایر  با  الکترونیکی  تعامل  کار، 
و...  فرعی  شرکت های  و  سازمان ها 
اشاره کرد. مهم تر از همه این موارد، 
صرفه جویی در کاغذ مصرفی و در نتیجه آن کمک به جلوگیری از قطع شدن 
درختان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در حفظ محیط زیست از دیگر 
نتایج استفاده از سیستم اتوماسیون اداری در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
است. یادآوری این نکته الزم است که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با آغاز 
گسترش ویروس کرونا از ابتدای اسفند سال گذشته رعایت تمام پروتکل های 
تغییر  اجتماعی،  فاصله گذاری  بهداشت فردی،  را در خصوص رعایت  اعالمی 
و... در دستور کار خود داشته و خوش بختانه  به دورکاری  ساعت کار، توجه 

تاکنون مورد ابتال در این شرکت به ثبت نرسیده است.

كاهش مصرف كاغذ 
نمادی از ايفای مسئوليت اجتماعی در شركت سرمايه گذاری خوارزمی

صورت های مالی شركت سبدگردان الگوريتم به تصويب رسيد
با برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سبدگردان الگوریتم 
)سهامی خاص(، صورت های مالی این شرکت برای سال مالی منتهی به 29 
اسفند 1398 به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی، آرش آقاقلیزاده، مدیرعامل، در گزارشی ضمن تشریح فعالیت این 
شرکت در سال گذشته گفت: شرکت سبدگردان الگوریتم با بهره مندی از تیم 
مدیریتی و کارشناسی مسلط خدمات مطلوبی به مشتریان ارائه می دهد که این 

خدمات مورد استقبال هم وطنان عزیز قرار گرفته است.
او با اشاره به این که در حال حاضر شرکت سبدگردان الگوریتم بیش از 9 هزار 
میلیارد ریال دارایی تحت مدیریت خود دارد، گفت: 42 درصد از این دارایی ها 
در قالب سبد اختصاصی و 58 درصد در قالب صندوق های سرمایه گذار است. 
آقاقلیزاده تأکید کرد: خدمات حوزه سرمایه گذاری شرکت سبدگردان الگوریتم 
در قالب انواع صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری اختصاصی و مشاوره 
خرید و فروش سهام به مشتریان ارائه می شود که این مهم حاصل بهره مندی از 
تیم تحلیل گر باتجربه و تحصیل کرده شرکت است. وی در خصوص برنامه های 

در  منابع  جذب  افزایش  گفت:  شرکت  این  آتی 
تأسیس  مدیریت،  تحت  سبدهای  و  صندوق ها 
سرمایه گذاری  جدید  صندوق های  راه اندازی  و 
)جسورانه، نیکوکاری و سایر صندوق های بالقوه(، 
بخش  توسعه  تحلیل،  بخش  توسعه  و  تقویت 
بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان، ایجاد بخش 
معامالت الگوریتمی، توسعه و عملیاتی سازی بخش 
تأمین مالی جمعی و افزایش سرمایه از محل سود 
انباشته و آورده از جمله این برنامه هاست. در ادامه 

برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سبدگردان الگوریتم گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی ارائه شد و درنهایت صورت های مالی این شرکت برای 
سال مالی منتهی به 29 اسفند 98 به تصویب رسید. شرکت سبدگردان الگوریتم 
از جمله شرکت های فرعی گروه سرمایه گذاری خوارزمی است که خدمات بسیار 

متنوعی در حوزه سرمایه گذاری ارائه می کند.
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معاون مالی و توسعه منابع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: پرداخت سود 
سهام سال مالی منتهی به 31 خردادماه 1398 »وخارزم«، دو ماه زودتر از 
موعد قانونی پرداخت می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری 
ارشد  مدیران  حمایت های  و  همراهی  با  افزود:  همتیان  کیانوش  خوارزمی، 
بانک صادرات ایران و هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، پرداخت 
سود بیش از 70 هزار از نفر سهام داران حقیقی از صبح روز چهارشنبه، 17 
اردیبهشت ماه 99، در شعب گسترده بانک صادرات ایران در سراسر کشور آغاز 
این راستا، سهام داران حقیقی محترم شرکت سرمایه گذاری  شده است. در 
خوارزمی می توانند ضمن همراه داشتن کارت ملی معتبر به شعب بانک مزبور 

مراجعه و نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام کنند.
همتیان در خصوص پرداخت سود سهام داران حقوقی »وخارزم« نیز گفت: 
از  نیز  حقوقی  محترم  سهام داران  سود  انجام شده،  برنامه ریزی  اساس  بر 
تاریخ 28 اردیبهشت ماه تا 10 خردادماه سال جاری به شماره حساب بانکی 

محترم  سهام داران  است  الزم  بنابراین  است.  شده  واریز  آن ها  اعالم شده 
حقوقی که تاکنون شماره حساب بانکی خود را اعالم نکرده اند، در اولین 
فرصت نسبت به اعالم کتبی شماره حساب بانکی خود به اداره امور سهام 

اقدام کنند.

پرداخت سود سال 9۸ به بيش از ۷۰ هزار نفر از سهام داران حقيقی »وخارزم« پيش از موعد قانونی

  اخبار خوارزمی

سرمایه گذاری  گروه  سهام داران  برای  پرباری  سال   98 سال 
دارایی سهام داران  این سال  به شمار می رود، چراکه در  خوارزمی 
به دنبال شرایط حاکم بر بازار سرمایه و هم چنین اجرای اقدامات 
برنامه ریزی شده در این شرکت و شرکت های زیرمجموعه آن رشد 

چشم گیری داشته است.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر ایمان 
اسالمیان، مدیرعامل مؤسسه توسعه همیاری سپهر، در گفت وگویی 
ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهترین اتفاقات برای همه هم وطنان 

اقتصادی کشور و سهام داران گروه سرمایه گذاری خوارزمی،  و تالش گران عرصه 
ارتقای  بیان گر  گذشته  سال  در  خوارزمی  شرکت  عملیاتی  برنامه  های  گفت: 
شاخص های مالی و عملیاتی شرکت است و آثار آن را در نتایج منتشره گروه و 
شرکت های فرعی و تابعه می توان مشاهده کرد. همراهی مؤسسه توسعه همیاری 
رهنمودهای  چهارچوب  در  و  شرکت  تأسیس  بدو  از  خوارزمی  شرکت  با  سپهر 
حاکمیت شرکتی بوده و امید می رود این همراهی با رویکرد برنامه محور حاکم بر 

خوارزمی ابعاد و اعماق وسیع تری را پیدا کند.
ارزیابی  کشور  برای  سرنوشت ساز  سالی  را  سال 1399  ادامه،  در  اسالمیان  دکتر 
کرد و گفت: دشواری های فراگیر جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا و مشکالت 
خاص کشور از جمله تداوم محدودیت های ناعادالنه بین المللی، کاهش درآمدهای 
دولت و احتمال بروز شکاف درآمد هزینه ای، روند شتابان نقدینگی در سال گذشته، 
اقتصادی،  بعد کالن  در  دیگر  مؤلفه های  و  در کشور  انباشت سرمایه  نرخ  کاهش 
کشور را در بزنگاه تاریخی قرار داده و از همین رو با تأسی از فرمایشات مقام معظم 
رهبری، جهش تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی می تواند راه موفقیت در آزمون 

پیِش رو باشد. یکی از موارد کلیدی در سال 1399 برای فعاالن بازار 
سرمایه، توجه ویژه به ارزش ذاتی و ارزندگی سهام در حال مبادله 
شرکت هاست و مدیریت ریسک در ورود به سهام دارای قیمت فراتر 
از ارزش واقعی و ذاتی است. یکی از ظرفیت ها و فرصت های شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی برای مؤسسه توسعه همیاری سپهر به عنوان 
یکی از سهام داران این شرکت، ارزندگی باالی سهم و امکان حرکت 
سریع سهم »وخارزم« به سمت تحقق ارزش ذاتی خود است. گذشته 
از این موضوع، ارتقای قابلیت های سودآوری شرکت می تواند زمینه ساز 

ایجاد و تحقق EPS باالتری برای دوره های مالی جاری و آتی باشد.
بازوی  عنوان  به  سپهر  همیاری  توسعه  مؤسسه  کرد  تأکید  اسالمیان  دکتر 
سرمایه گذاری صندوق  های پس انداز و طیف وسیعی از ذی نفعان خود، همواره به 
دنبال ارتقای بازده دارایی های خود و البته ایفای مسئولیت اجتماعی و حضور در 
تالش فراگیر برای توسعه اقتصاد کشور بوده است. بنابراین یکی از راهبردهای این 
مؤسسه هم افزایی با شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان یکی از دارایی های 

راهبردی خود بوده و این مهم در آینده روند شتابانی را به خود خواهد گرفت.
وی در ادامه گفت: مؤسسه توسعه همیاری سپهر پی گیری منافع ذی نفعان خود 
کلیدی شرکت،  شعار  تحقق  منظور  به  خوارزمی  با شرکت  هم افزایی  گرو  در  را 
»ثروت آفرینی برای نسل ها«، می داند و از همین رو با تکیه بر ظرفیت های خود 
برنامه های مختلفی را در این راستا به منظور ارتقای منافع دوجانبه در نظر دارد.

از  وسیع  ذی نفعان  دارای  سپهر  همیاری  توسعه  مؤسسه  که  است  ذکر  شایان 
همکاران محترم شاغل و بازنشسته بانک صادرات ایران است و به عنوان بزرگ ترین 

سهام دار گروه سرمایه گذاری خوارزمی محسوب می شود.

مديرعامل مؤسسه توسعه همياری سپهر تأكيد كرد: 
ارتقای شاخصه های عملكردی در گروه سرمايه گذاری خوارزمی

هم زمان با پرداخت سود سهام سهام داران حقیقی مربوط به سال مالی 
منتهی به 31 خرداد 1398 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، پرداخت 
سبدگردان ها  و  سرمایه گذاری  صندوق های  به  متعلق  سهام  سود 
روابط عمومی شرکت  گزارش  به  آغاز شد.  این شرکت  از سوی  نیز 
سرمایه گذاری خوارزمی، سود سهام سال مالی منتهی به 31 خرداد 
روز  سبدگردان ها  و  سرمایه گذاری  صندوق های  »وخارزم«،   1398

سه شنبه 23 اردیبهشت ماه جاری به شماره حساب های اعالمی آن ها 
اردیبهشت ماه  روز 17  از  خوارزمی  سرمایه گذاری  واریز شد. شرکت 
و دو ماه زودتر از موعد قانونی، پرداخت سود به سهام داران حقیقی 
را آغاز کرده، ضمن این که سود سهام داران حقوقی »وخارزم« نیز از 
تاریخ 28 اردیبهشت ماه تا 10 خردادماه سال جاری به شماره حساب 

بانکی اعالم شده آن ها واریز شده است.

پرداخت سود سهام صندوق های سرمايه گذاری و سبدگردان ها از سوی شركت سرمايه گذاری خوارزمی
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آمده  خانه ها  به  ناخوانده  مهمانی  تاکنون  گذشته  سال  پایانی  ماه های  از 
است  الزم  که  مجموعه ای  عنوان  به  نیروگاه ها  است!  کرده  خوش  جا  و 
زیرساخت  پایه ای که  ارائه خدمت  با  تا  باشند  تکاپو  و شبانه روز در  مستمر 
با  زیرساخت هاست، در خدمت به کشور و هم نوعان تالش کنند، در جدال 

ویروس کرونا نیز قابلیت چشم گیر و توفیقاتی داشته اند.
بالغ بر سه درصد  با قدمتی 50 ساله که  در مجموعه نیروگاهی منتظرقائم 
برق شبکه را تأمین می کند و در عین حال در نقطه ای استراتژیک قرار دارد 
و تأمین کننده مستقیم برق مجموعه هایی حساس و خدمات همگانی چون 

مترو نیز هست، شاهد این جدال برای شکست بیماری کووید19بوده ایم.
مهندس جمشید صاحبي، قائم مقام مدیرعامل شرکت، در گفت وگو با روابط 
عمومی نیروگاه گفت: طی این مدت ما نیز همچون سایر نیروگاه های کشور 
سعی در ارائه خدمت به کشور داشتیم و علی رغم محدودیت های اقتصادی و 
اجتماعی و... به دلیل شیوع کرونا، توانستیم برابر برنامه تدوین شده مجموعه مان 
حرکت کنیم و ضمن تولید برق، عملیات تعمیرات واحدها را به انجام برسانیم 
و از سوی دیگر، توانستیم با جهادگران وادی سالمت نیز همکاری کنیم. در 
بخش کنترل و مبارزه با ویروس کرونا توانستیم با برنامه ریزی و انجام دقیق 
این برنامه ها که شامل طرح و بررسی موضوع در کمیته های HSE و بحران 
مجموعه و انجام اقدامات الزم همچون کنترل سالمت همکاران هنگام ورود 
به مجموعه نیروگاه، تست ضربان قلب و میزان اکسیژن موجود در خون آنان، 
کردن  ضدعفونی  کارکنان،  ذهاب  و  ایاب  سرویس  منظم  کردن  ضدعفونی 
و...،  اداری  لوازم  و  تجهیزات  و  کارکنان  کار  اتاق  و  نیروگاه  سایت  ادواری 
تهیه و توزیع محلول ضدعفونی کننده دست ها و سطوح بین کارکنان، توزیع 
ماسک و دستکش، رعایت حداکثری اصول بهداشتی در رستوران مجموعه 
که به اجبار الزم است ناهار و شام سرو شود، ضدعفونی کردن دستان کارکنان 
قبل از ورود به رستوران و... است، به وظیفه اصلی مجموعه یعنی تولید برق 

بپردازیم. 

مهندس صاحبی ادامه داد: ما هم چنین با کوشش همکاران مجموعه قادر به 
تهیه محلول ضدعفونی کننده دست و سطوح به میزان 90 هزار لیتر شدیم و 
شاید زیباتر این که بخش قابل توجهی از محلول ضدعفونی کننده سطوح را در 

اختیار ستاد مبارزه با کرونا در شهرستان فردیس و... قرار دادیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: متأسفانه علی رغم این تالش ها، 
در مجموعه نیروگاهی منتظرقائم 32 مورد مشکوک به ابتال شناسایی شد که 
موارد مبتال به بیماری کووید19 از این تعداد، 16 نفر بودند که خوش بختانه 
و هم چنین تالش گران  و همکاران  از سوی مجموعه  اقدامات الزم  انجام  با 
در وادی سالمت و گذراندن دوران مبارزه با بیماری از سوی مبتالیان، این 

همکاران بهبود یافتند و به مجموعه کاری بازگشتند.

نيروگاه منتظر قائم در نبرد با كرونا!

  اخبار خوارزمی
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اقتصاد ایران

در اين بخش می خوانيد

 کیفیت حرف اول را می زند

 بحران در بازارهای نفت، فرصت برای انرژی های پاک

 کارکردهای اجتماعی سهام عدالت

 آیا سپرده های بانکی می توانند پشتوانه بازار سرمایه شوند؟

 مدیریت جریان نقدینگی سازمان ها در دوران رکود

 سودآوری در بورس چگونه پایدار می ماند؟

 راه های مشارکت هوشمندانه در بورس

 چشم امید استارت آپ ها به سرمایه گذاران 



سال 99 از سوی رهبر انقالب سال جهش تولید 
نام گذاری شده است. طی سه سال اخیر موضوع 

حمايت از کاالی ايرانی مورد اهتمام مردم و مسئوالن 
کشور قرار گرفته و اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی 

کشور و ظرفیت های اقتصادی ايجادشده، ضرورت 
جهش تولید به شدت احساس می شود. سال 1396 

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بود، سال 1397 
حمايت از کاالی ايرانی، سال 1398 رونق تولید و 

سال 1399 هم جهش تولید.
این  افراد  برخی  و  بود  نام گذاری شده  تولید  رونق  سال 98 
موضوع را مطرح کردند که تفاوت بین نام دو سال چیست. 
رونق به زمانی اطالق می شود که سازوکاری برای رشد معامالت 
وجود داشته باشد، اما جهش به معنای پرتاب است؛ پرتاب 
از این جهت که همه قوانین زائدی که مانع تولید می شود، 
باید برداشته شود تا تولیدکنندگان با خیال آسوده تری وارد 
بازار های  در  که  نوساناتی  دلیل  به  اکنون  شوند.  حوزه  این 
به  سرگردان  سرمایه های  است  ممکن  دارد،  وجود  مختلف 
جای سرمایه گذاری وارد شود و نقش مخرب خود را تکمیل 
کند. درحالی که اگر در همان حوزه سرمایه گذاری شود، رونق 
اتفاق می افتد. در همین راستا اعضای  بازار  و جهش در آن 
سه قوه چگونگی دست یابی به این هدف را مشخص کردند، 
اتفاق اصلی این جاست که یک مجلس تازه نفس سر کار  اما 
آمده و دولت در سال پایانی عمدتا« مایل به اتمام تالش های 
قبلی است و چندان فرصتی برای انجام اقدامات زیرساختی 
ندارد. البته نه تنها در دولت دوازدهم، بلکه در همه دولت ها 
از  بسیاری  است.  بوده  همراه  با چنین شرایطی  پایانی  سال 
را  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  کارشناسان 

از  سال  هفت  می دانند.  اقتصادی  مشکالت  محلل  و  راه گشا 
دولت  و  می گذرد  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  ابالغ 
دوازدهم درشرایط تشدید بی سابقه تحریم های بین المللی 
تحت سیاستهای ظالمانه آمریکا بخش هایی از آن سیاست 
ها را محقق کرد. جهش تولید راه کارهای خود را می طلبد، 
اما شیوع ویروس کرونا باعث شد برنامه ریزی های دولت برای 
سوی  از  شود.  مواجه  جدیدی  های  چالش  با  تولید  تقویت 
دیگر، باید به مشکالت ناشی از تحریم اشاره کرد که عالوه 
است.  کرده  را سخت  صادرات  تولید،  هزینه های  افزایش  بر 
از این رو دولت برنامه هایی را برای صادرات غیرنفتی در نظر 
گرفته که جزئیات آن را در ادامه می خوانید. هم چنین تقویت 
صادرات غیرنفتی و ترمیم اختالل صادرات از مسیر کشورهای 
همسایه با هدف کمک به پوشش نیازهای ارزی کشور، تعدیل 
قوانین و سیاست گذاری های متعارض، تشویق مصرف کاالی 
ایرانی باکیفیت از سوی اصناف و مردم و جلوگیری از ورود 
هر گونه کاالی مشابه ایرانی، استفاده از سیاست های پولی و 
مالی الزم در جهت دست یابی به جهش تولید، کاهش نرخ 
رشد نقدینگی و برقراری تناسب بین نرخ رشد تولید و نرخ 
رشد نقدینگی در جهت کنترل تورم از جمله مواردی است 

که کارشناسان برای جهش تولید پیشنهاد می دهند. 

ضعف بازاریابی برای کاالی ایرانی
از مباحث مطرح شده که بگذریم، اصلی ترین گام برای صادرات، 
این سؤال پیش می آید که برای  تولید باکیفیت است. قطعاً 
جهش تولید چه الزاماتی نیاز است که یکی از پاسخ های آن 
در  ایرانی  باکیفیت  کاالهای  اکنون  کاالست.  بودن  باکیفیت 
بازارهای جهانی با وجود همه تحریم ها مشتریان خود را دارد 

  اقتصادی 
محمدحسین علی اکبری

گزارشگر

گزارش »وخارزم« از الزامات و چالش های جهش توليد

کیفیت حرف اول را می زند
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سالح ورزی: »هر کشوری 
که قاچاق در آن زياد 

باشد، مشکالت برای تولید 
بسیار زياد است. واردات 
بی رويه و قاچاق يکی از 
بزرگ ترين سدهای راه 

تولیدکنندگان داخلی هستند. 
واردات بی رويه، مخصوصاً 

در کاالهايی که مشابه 
داخلی دارد، موجب ناامیدی 
تولیدکننده و بی کاری کارگر 
ايرانی می شود. ورود کاال از 
مبادی غیررسمی يا پديده 
قاچاق نیز رابطه مستقیمی 

با تولید ملی دارد. بايد با 
ريشه يابی و ره گیری کاالهای 

قاچاق، مبادی ورودی 
و عامالن آن از بین برود. 
چنان چه واردات بی رويه 
و قاچاق ريشه کن نشود، 

جهش تولید نیز ممکن 
نخواهد بود«

تعیین  را  روش  صادرکننده  نیز،  ارز  انتقال  و  نقل  برای  و 
می کند. اما این رویه برای همه کاالها صادق نیست و همه 
بهتر  شاید  ندارند.  قرار  باکیفیت ها  زمره  در  ایران  کاالهای 
باشد رویه بازاریابی صادراتی ایران تغییر کند. در این صورت 
هم تولید در کشور جهش پیدا می کند و هم درآمد ارزی 
به  نیست که  کار سختی  باال می رود.  غیرنفتی  از صادرات 
عملکرد کشورهای موفق در این زمینه مانند چین و ترکیه 
ابتدا  بازاریابی محصوالت خود  بپردازیم. این کشورها برای 
رایزن های اقتصادی را به سفارت خانه ها اعزام می کنند و پس 
از تأیید از کشور مقصد سفارش ساخت کاال را می دهند. به 
بیان بهتر، کاالی ساخته شده را در سری باال نمی سازند که 
بخواهند با هر قیمتی کاالی خود را بفروشند. در ایران که 
خیلی  موضوعات  این  می رسد،  کارخانه ها  به  ارزان  انرژی 
توجیه ندارد و با انرژی یارانه ای کاال ساخته می شود و پس 

از آن برای بازاریابی اقدام صورت می گیرد. 

تحریم ها و کرونا؛ دو مانع رشد تولید
به  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  سالح ورزی،  حسین 
ابتدا  تولید  به جهش  برای دست یابی  می گوید:  »وخارزم« 
باید سیاست های اجرایی آن تهیه و تدوین شود. هم چنین 
شرایط برای دست یابی به هدف باید مورد توجه قرار گیرد و 

متناسب با وضعیت، ابزارها را به کار گرفت. 
در  مخربی  نقش  تحریم ها  این که  به  اشاره  با  سالح ورزی 
شرایط  سال 97  از  پس  ایران  گفت:  داشت،  ایران  اقتصاد 
خارجی  سرمایه گذاری  و  گذاشت  سر  پشت  را  سختی 
درایران تقریباً به صفر رسید. این در حالی است که دولت 
هسته ای  مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به  برای  زیادی  تالش 
انجام داده بود و در سال 94 توانست درخت آن را بکارد، 
ایاالت متحده  نرسیده،  نهال   این  اما متأسفانه هنوز میوه 
آمریکا از برجام خارج شد تا آن طور که ترامپ می خواهد، 

از ایران امتیاز بگیرد. 
او با بیان این که عالوه بر بازگشت تحریم ها کرونا به اقتصاد 
جهان آسیب زد، گفت: در شرایط کنونی که عالوه بر تأثیر 
منفی و تخریبی تحریم اقتصادی، شاهد ضربه ویروس کرونا 
دادن  اولویت  هستیم،  خانواده ها  اقتصاد  و  به کسب وکارها 
به تولید، و تحقق شعار جهش تولید امری ضروری به نظر 
می رسد و الزمه عملی کردن شعار جهش تولید هم افزایی 

همه سازمان ها و نهادهای حکومتی است.
فعالیت های  تحریمی  شرایط  اقتصادی،  فعال  این  گفته  به 
اقتصادی را سخت کرده، اما نباید دست روی دست گذاشت. 
است.  کسب وکار  فضای  بهبود  تولید  موارد جهش  از  یکی 
در شرایط کرونایی اقتصاد ایران با چالش هایی روبه رو شده 
که برخی مشاغل را با بحران مواجه کرد و برخی دیگر را 

با رونق. 
بستر  بر  که  مشاغل  برخی  گفت:  ادامه  در  سالح ورزی 
اینترنت فعالیت می کردند، رونق زیادی را تجربه کردند، اما 
با مشکل  انسانی است،  نیروی  نیازمند حضور  مشاغلی که 

مواجه شدند. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: یکی از مواردی 
برای  اقتصادی  ثبات وضعیت  توجه داشت،  به آن  باید  که 
با  را  خود  کارخانه  تولیدکنندگان  اغلب  است.  تولیدکننده 
تسهیالت زنده نگه داشتند و با نوسانات اقتصادی و کاهش 

ارزش پول ملی و رشد هزینه های تولید آن ها توان خود را 
برای افزایش ظرفیت از دست می دهند. 

سالح ورزی می گوید هر کشوری که قاچاق در آن زیاد باشد، 
و  بی رویه  واردات  است.  زیاد  بسیار  تولید  برای  مشکالت 
قاچاق یکی از بزرگ ترین سدهای راه تولیدکنندگان داخلی 
مشابه  که  کاالهایی  در  مخصوصاً  بی رویه،  واردات  هستند. 
داخلی دارد، موجب ناامیدی تولیدکننده و بی کاری کارگر 
ایرانی می شود. ورود کاال از مبادی غیررسمی یا پدیده قاچاق 
نیز رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد. باید با ریشه یابی و 
ره گیری کاالهای قاچاق، مبادی ورودی و عامالن آن از بین 
نشود،  ریشه کن  قاچاق  و  بی رویه  واردات  چنان چه  برود. 

جهش تولید نیز ممکن نخواهد بود.

اقدامات دولت برای جهش تولید
بهبود  و  پایش  مطالعات  ملی  مرکز  رئیس  فیروزی،  علی 
به  تولید  جهش  درباره  اقتصاد،  وزارت  کسب وکار  محیط 
»وخارزم« گفت: یکی از الزامات جهش تولید بهبود فضای 
کسب وکار است که دولت در این زمینه تالش زیادی انجام 
عنوان  تحت  سامانه ای  گذشته  سال  تیرماه  از  است.  داده 
صدور  روند  تا  شد  راه اندازی  مجوز  صدور  واحد  پنجره 

مجوزها کوتاه شود. 
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد به چگونگی کارکرد این 
انجام شده  آمارگیری  طبق  داد:  توضیح  و  پرداخت  سامانه 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی روند صدور مجوز در 
تیر و مرداد 98 حدود 56 روز بود که اکنون به یک هفته 

کاهش یافته است. 
فیروزی معتقد است یکی از ارکان جهش تولید رفع موانع 
آن و مقررات زدایی است که هیئت مقررات زدایی در طول 
یک سال گذشته توانسته صدور مجوز را به صورت میانگین 

به یک هفته برساند. 
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار 
وزارت اقتصاد گفت: هر طرحی که تازگی دارد، برخی افراد 
اکنون  اما  می دهند،  نشان  مقاومت  آن  تغییر  مقابل  در 
را  مقررات زدایی  هیئت  مصوبات  مکلف اند  دستگاه ها  همه 
اجرا کنند و اخیراً مقامات نظارتی هم در این زمینه کمک 
کردند. دادستانی کل، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان 
محاسبات از اعضای رسمی هیئت مقررات زدایی هستند که 

اجرای مصوبات را پی گیری می کنند. 
یک  از  کمتر  به  مجوزها  روند صدور  این که  به  اشاره  با  او 
دستگاه های  و  سازمان ها  قباًل  گفت:  یافته،  کاهش  هفته 
دولتی با اعمال برخی رفتارهای سلیقه ای افراد متقاضی را 
از این ساختمان به آن ساختمان راهی می کردند، اما اکنون 
اقدامات،  تمام  مجوزها  صدور  واحد  پنجره  در  ثبت نام  با 
می شود.  انجام  هم  دیگر  دستگاه های  از  استعالمات  حتی 
ثبت نام  برای  افراد  که  است  صورت  این  به  هم  کار  روال 
باید مشخصات کامل خود را به همراه یک تلفن همراه که 
با کد ملی مطابقت داشته باشد، وارد کنند و غیرحضوری 
عملیات احراز هویت صورت می گیرد. این کار باعث می شود 
هم در زمان متقاضی و هم در زمان نیروی انسانی دولتی 
صرفه جویی شود و هم افراد زودتر به مجوز خود می رسند 
و کارمندان دولت هم زمان بیشتری برای ارائه خدمت در 

اختیار دارند که بهره وری را به دنبال خواهد داشت. 
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بحران در بازارهای نفت 
فرصت برای انرژی های پاک

  انرژی
نسیم بنایی

دکتری مدیریت کسب وکار 

كرونا در مصاف با صنعت نفت 

خبرنگار

جهان يکی از بدترين بحران های سالمتی در يک قرن 
گذشته را سپری می کند، بحرانی که زندگی میلیاردها 

انسان در سرتاسر کره خاکی را با خود درگیر کرده  است. 
به دنبال اين بحران، اقتصاد جهان هم زير فشار قرار 

گرفته؛ فشاری که از زمان بحران بزرگ دهه 3۰ میالدی 
درآمريکا تاکنون، سابقه نداشته  است. کسب وکارها 

سقوط می کنند و بی کاری با شتاب زيادی در حال 
افزايش است. 187 کشور جهان هم اقداماتی برای 

محدودسازی روابط در نظر گرفته اند. در همه نقاط جهان 
فعالیت های بخش حمل ونقل تقريباً نصف شده  است. 
در اين بین، قصه نفت از کل بحران جدا نیست. حتی 

با فرض اين که محدوديت ها از نیمه دوم سال میالدی 
برداشته شود ، باز هم پیش بینی ها نشان می دهد تقاضای 

جهانی برای نفت خام در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال 
۲۰19، دست کم 9 میلیون و 3۰۰ هزار بشکه در روز 

کاهش پیدا خواهد کرد و به اين ترتیب، کل رشدی که 
در تقاضای نفت طی يک دهه گذشته ايجاد شده بود، 
رنگ خواهدباخت. اما با حضور کرونا، در بازار نفت چه 

خبر است؟

آينده ای مبهم پیش روز طالی سیاه قرار گرفته و دولت ها 
در مواجهه با اين روزها، سردرگم شده اند. بسیاری 

از سیاست گذاران، سیاست هايی را در پیش گرفته اند 
که اقداماتی تندروانه محسوب می شود. بررسی های 
»وخارزم« از گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان 
می دهد برنامه های اضطراری دولت ها برای مقابله با 

اين وضعیت بازار نفت، چندان مؤثر نبوده و قعاالن اين 
صنعت را، ازنگرانی نجات نخواهد داد. بسیاری از بانک ها 

برنامه هايی را در دستور کار خود قرار داده اند تا شرايط 
به لحاظ مالی چندان سخت نشود. اقداماتی هم برای 

حل بحران در بازار نفت در دستور کار قرار گرفته  است. 
اما اين اقدامات هنوز نتوانسته بازار نفت را آرام کند. 

پیش بینی ناپذیر
این روزها که تقاضا برای نفت خام به دلیل دنیاگیری ویروس 
کرونا کاهش یافته و از سوی دیگر، جنگ نفتی شدیدی میان 
کشورهای تولیدکننده نفت بر سر قیمت و تولید این کاال رخ 
داده، بسیاری از تحلیل گران می گویند این صنعت به دشوارترین 
مقطع عمر خودش رسیده  است. مسئله ضرورت کاهش جدی 
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پروژه های نفت و گازی که 
حدود۲۰ درصد بازگشت 

سرمايه داشت، در حال 
حاضر به حدود شش درصد 

بازگشت سرمايه رسیده و 
اين يعنی خطری بزرگ در 

کمین صنعت نفت است. 
سودی که اکنون از بازار 

نفت حاصل می شود، تقريباً 
برابر با سودی است که 

سرمايه گذاران می توانند 
از طريق پروژه های انرژی 

خورشیدی و بادی به دست 
بیاورند.اين يعنی فرصتی 

برای رشد سرمايه گذاری  در 
انرژی های پاک

مصرف صنعت سوخت های فسیلی بارها و بارها مطرح شده، اما 
بشر هم چنان به این کاال احتیاج دارد و همین نیاز بشری باعث 
شده هیچ وقت این صنعت به پایان راه نرسد. هر بار هم راهی برای 
نجات صنعت نفت مطرح شده و درنتیجه این صنعت شکست 
نخورده  است. اما حاال صنعت نفت با بزرگ ترین چالش در تاریخ 
تحلیل گران  برخی  حتی  است   شده  مواجه  خود  ساله   100
آن ها  از  برخی  نیست.  نجات  از  این بار دیگر خبری  می گویند 
تغییر خواهد  برای همیشه  این صنعت  ماهیت  هم می گویند 
کرد. به هرحال نفت در وضعیتی قرار دارد که در بدبینانه ترین 
تاریک و در خوش بینانه ترین حالت، آینده ای  حالت، آینده ای 

پیش بینی ناپذیر دارد. 
کنار  در  و کرونا  نفت  درباره  روزها  این  کلیدی که  اما سؤالی 
نفت روی  بازار  آیا وضعیت  این است که  هم مطرح می شود، 
بحران تغییرات اقلیمی هم اثر خواهد گذاشت یا خیر. بسیاری از 
کارشناسان می گویند در درازمدت باید منتظر تغییرات بزرگی 
در این زمینه باشیم. یعنی می توان انتظار داشت که کرونا به 
اقلیمی هم  بازار نفت را متحول کند که روی تغییرات  نوعی 
و گاز هیچ گاه  نفت  برای  تقاضا  باشد. آن ها می گویند  اثرگذار 
مثل گذشته نخواهد شد و به این ترتیب فضایی برای بهبود و 
ترمیم وضعیت اقلیم ایجاد خواهد شد که رفته رفته شرایط جو 

زمین را بهبود می بخشد. 
عده ای از کارشناسان می گویند سال 2019 به عنوان آخرین 
تاریخ  در  فسیلی  سوخت های  و  نفت  تقاضای  اوج  برای  سال 
ثبت خواهد شد و پس از آن، تقاضا هیچ گاه بهبود پیدا نخواهد 
کرد. به این ترتیب، انتشار کربن هم در سال 2019 به اوج خود 
رسیده و از این به بعد، دیگر شاهد چنین وضعیت در زمینه 
این طور  معتقدند  دیگر  برخی  اما  بود.  نخواهیم  کربن  انتشار 
نیست و بازار نفت دوباره حال خوشی پیدا خواهد کرد. آن ها 
می گویند همیشه همین طور بوده و بازار نفت دچار بحران ها و 
نوسان هایی شده  است، اما هر بار توانسته خودش را از بحران 
نجات دهد. این بار احتماالً روند بهبود بسیار کند خواهد بود، اما 
در هر صورت، وضعیت قیمت نفت تغییر خواهد کرد و این طور 

نخواهد ماند.

فراتر از دید
می گیرد،  صورت  نفت  بازار  درباره  که  پیش بینی هایی  آیا  اما 
بازار  این است که عوامل مختلفی روی  صحت دارد؟ واقعیت 
هیجانات  تا  گرفته  ژئوپلیتیک  عوامل  از  است.  اثرگذار  نفت 
برای  اهدافی که  تا  از وضعیت دولت ها گرفته  سرمایه گذاران، 
از  دفاع  کارزارهای  فشار  از  گرفته شده،  نظر  در  کربن  انتشار 
محیط زیست گرفته تا رفتار مصرف کنندگان، همه این عوامل 
متحول  را  نفت  آینده  بازار  و  می دهند  هم  دست  به  دست 
می کنند. به همین دلیل است که پیش بینی آینده بازار نفت کار 
ساده ای نیست. کسی هم که این بازار و آینده اش را پیش بینی 
می کند، باید همه این عوامل را در کنار هم تحلیل و بررسی 
کرده باشد و درنهایت هم سناریوهای مختلفی را برای آینده 
پیش بینی خواهد کرد که گاهی هر سناریو با دیگری تفاوتی 
آشکار دارد. اما یک نکته را در شرایط فعلی می توان با قاطعیت 
گفت؛ صنعت نفت به این زودی به وضعیت عادی بازنمی گردد و 
هم چنین می توان با قاطعیت اضافه کرد که بدترین قیمت نفت 

برای ثبت در تاریخ هم در راه است. 
بررسی وضعیت سهام نفتی نشان می دهد ارزش سهام شرکت ها 
در چند مدت اخیر نصف شده  است. دست کم در این مدت شاهد 
کاهش بیش از دوسوم سرمایه گذاری های ساالنه در صنعت نفت 
بوده ایم. ارزش این سرمایه گذاری ها بیش از 130میلیارد دالر 

قیمت  که  رسیده  وضعیتی  به  حتی  نفت  است.  شده   برآورد 
آن منفی شد و فروشندگان به خریداران مبلغی هم می دادند 
این  بگیرند و در جایی ذخیره کنند. دلیل آن هم  را  نفت  تا 
بود که ذخایر نفتی جهان به باالترین میزان خود رسیده بود. 
جنگ قیمتی نفت و کرونا واقعاً دست به دست هم دادند. برخی 
چاه های نفتی که روزانه یک میلیون بشکه نفت از آن ها استخراج 
قیمت  که  بود  این  هم  دلیلش  شدند.  بسته  به ناچار  می شد، 
نفت به پایین ترین میزان خود رسید. گلدمن ساکس هم اخیراً 
گزارشی داشته و در آن گفته باید در انتظار تحولی عظیم در 
صنعت نفت باشیم؛ تحولی که بر اساس آن، احتماالً وضعیت به 

لحاظ اقلیمی کمی بهتر خواهد شد. 

فرصتی برای انرژی های تجدیدپذیر
اکتشافی  پروژه های  روی  را  اثر  بیشترین  نفت  قیمت  سقوط 
گذاشته، یعنی دیگر سرمایه گذاران به دنبال اکتشاف چاه های 
جدید نفتی نیستند، چراکه همین نفت موجود هم با مشکل 
پروژه های  تحلیل گران می گفتند  از  برخی  مواجه شده  است. 
را  طالیی  دوران  استخراج،  پروژه های  برخالف  نفت  اکتشاف 
برای صنعت نفت ایجاد کرده اند و نشان می دهند این بازار در 
چاه های جدید  اکتشاف  از  وقتی خبری  اما  است.  رشد  حال 
نفتی نباشد، یعنی دیگر نباید در انتظار رشد برای این صنعت 
باشیم. به این ترتیب، برخی تحلیل گران می گویند عصر طالیی 
نفت به پایان رسیده  است. ناگفته نماند که وقتی قیمت نفت 
از  درصد  می رسد، حدود 75  بشکه  هر  ازای  در  دالر  به 35 
پروژه ها نمی توانند هزینه های خود را پوشش دهند و به همین 
مهم  نکته  بود.  نخواهند  مناسب  سرمایه گذاری  برای  دلیل 
دیگر این است که سودهای کالن نفتی به سودهای ناچیزی 
تبدیل شده  است. برای مثال، پروژه های نفت و گازی که 20 
درصد بازگشت سرمایه داشت، در حال حاضر به شش درصد 
بازگشت سرمایه رسیده و این یعنی خطری بزرگ در کمین 
صنعت نفت است. این سودی که اکنون از بازار نفت حاصل 
می شود، تقریباً برابر با سودی است که سرمایه گذاران می توانند 
از طریق پروژه های انرژی خورشیدی و بادی به دست بیاورند. 
در این شرایط طبیعی است که افراد به پروژه های انرژی های 
تجدیدپذیر تمایل بیشتری نشان دهند.سرمایه گذاران همیشه 
بازگشت سرمایه خود هستند. آن ها پول و سرمایه  به دنبال 
خود را روی یک صنعت می گذارند و با رشد آن صنعت، در 
دیگر  نفت  صنعت  اما  هستند.  خود  سرمایه  بازگشت  انتظار 
بدهد  آنچنانی  سود  سرمایه گذاران  به  که  نیست  آن صنعتی 
و به همین دلیل هم حاال صنعت محبوبی برای سرمایه گذاران 
نیست. البته این روزها قیمت نفت دوباره به حدود 40 دالر در 
ازای هر بشکه رسیده، اما اگر روزی دوباره قیمت نفت به 20 
دالر و کمتر از آن برسد، باید در انتظار بحرانی بزرگ در این 

صنعت باشیم. 
پیش از این هم صنعت نفت به دلیل مشکالتی که برای محیط 
از  بسیاری  یعنی  بود.  بحران همراه  با  بود،  ایجاد شده  زیست 
این صنعت در میان  این فکر می کردند که  به  سرمایه گذاران 
بدتر شدن وضعیت  با  و  طرفداران محیط زیست منفور است 
اقلیمی در جهان، آن ها هم انتظار داشتند وضعیت برای صنعت 
از  نفت بدتر شود و بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. حاال پیش 
آن که فشار شرایط اقلیمی بر صنعت نفت بیشتر شود، مسائل 
دیگری به میان آمده اند. به هرحال، اکنون فرصتی تاریخی برای 
سرمایه گذاران  دید  باید  و  آمده  فراهم  تجدیدپذیر  انرژی های 
استقبال  پاک  انرژی های  در  سرمایه گذاری  از  اندازه  چه  تا 

می کنند. 
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سال 85 زمانی که طرح سهام عدالت برای مردم 
ايران مطرح شد، کمتر کسی فکر می کرد امروز ارزش 
آن ۲۰ برابر شود. وقتی که صحبت از عدالت می شود، 

بسیاری از افراد مفهوم » برابری« در ذهنشان نقش 
می بندد؛ درحالی که عدالت با برابری تفاوت دارد. در 

عدالت افرادی که بضاعت کمتری دارند، بیشتر از 
افراد دارا برخوردار می شوند، اما وقتی از برابری سخن 

می گويیم، به همه افراد پرداخت يکسانی صورت 
می گیرد. 

میلیون  به 49  درآمد  یکسان  توزیع  منظور  به  در سال 85 
نفر از جمعیت ایران سهام عدالت به مبلغ یک میلیون تومان 
داده شد، اما از آن جایی که دولت وقت بنایی برای دریافت 
طی  که  رساند  تصویب  به  قانونی  نداشت،  را  مردم  از  مبلغ 
سهام  سود شرکت های  از  تومان  یک میلیون  مبلغ  سال   10
عدالت پرداخت شود تا پس از طی این مدت سهام به طور 
کامل به مردم تحویل داده شود. اما پس از 10 سال دولت 
اعالم کرد در این مدت مبلغ یک میلیون تومان پوشش داده 
نشده و مردم برای تکمیل وجه می توانند اقدام کنند. قیمت 
هر سهم با توجه به سودی که سهام دار دریافت کرده بود، به 
حدود 532 هزار تومان رسید و باید مبلغ 468 هزار تومان به 
حساب دولت در سال 96 واریز می شد که بسیاری از مردم 
استقبال نکردند. اما در این میان برخی دهک های درآمدی 
بودند که از تخفیف 50 درصدی برخوردار شدند. افراد تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی با 
50 درصد تخفیف سهامشان را دریافت کردند. از این رو پس 
از پایان دوره 10 ساله وقتی سهامشان به 532 هزار تومان 
رسید، مابقی از سوی دولت پرداخت شد و بدون این که پولی 
پرداخت کنند، سهم یک میلیون تومانی به آن ها تعلق گرفت. 

در  عدالت  سهام  ساله   10 دوره  پایان  با  بود  قرار  این که  با 
اختیار مشموالن قرار بگیرد و بتوانند خرید و فروش کنند، 

این امر محقق نشد و تنها 30 درصد آن آزادسازی شد.
 9 اردیبهشت ماه گذشته رهبر معظم انقالب دولت را مکلف 
برای  زیرساخت  ایجاد  به  اقدام  زمان  کوتاه ترین  در  تا  کرد 
روش  دو  آزادسازی  ابتدای  در  کند.  عدالت  سهام  واگذاری 
بسیاری  که  شد  پیشنهاد  مردم  به  غیرمستقیم  و  مستقیم 
را  مستقیم  روش  دولتی  مسئوالن  جمله  از  کارشناسان  از 
پیشنهاد دادند تا مردم بتوانند اختیار سهامشان را بر عهده 
بگیرند. از آن جایی که برخی از مردم با بازار سرمایه آشنایی 
شرکت های  تا  کردند  انتخاب  را  غیرمستقیم  روش  ندارند، 
اما  کنند،  تکلیف  تعیین  برایشان  استانی  سرمایه گذاری 
افرادی که آشنایی اندکی با بازار بورس دارند، روش مستقیم 
را برگزیدند. هم چنین برخی سهام داران 30 درصد سهام خود 
را به فروش رساندند، که نسبت به قیمت امروز حداقل 30 
درصد زیان کردند. در روش غیرمستقیم سهام دار به شرکت 
سرمایه گذاری استانی وکالت می دهد تا اقدام به خرید و فروش 
سهم کند و دیگر اختیاری در این زمینه ندارد، درحالی که در 
روش مستقیم تمامی اختیارات بر عهده سهام دار است. این که 
بسیاری از مردم یک باره صاحب چندمیلیون نقدینگی، آن هم 
به بهترین روش ممکن، یعنی سهام شدند،می تواند به معنای 
ترویج عدالت اجتماعی و کاهش ضریب جینی در جامعه تلقی 
شود. هر چند این کار در دولت نهم با هدف خصوصی سازی 
این کار خصوصی سازی نیست.  اما ماهیت اصلی  انجام شد، 
می توان نام آن را عرضه سهام دولتی به مردم تلقی کرد. از 
49 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت 13 شرکت غیربورسی 
هستند و ارزش روز سهام عدالت مشموالن در این شرکت ها 
دقیقی  برآورد  نمی توان  مجموع  در  و  نیست  مشخص  هنوز 

    اقتصاد
المیرا اکرمی

گزارش »وخارزم« از تأثيرات واگذاری سهام عدالت در كشور

کارکردهای اجتماعی سهام عدالت گزارشگر
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ارائه  مشموالن  از  یک  هر  دارایی های  خالص  روز  ارزش  از 
سال  در  که  سهام داری  میلیون   49 از  این که  ضمن  داد. 
85 ثبت نام کردند، حدود سه میلیون نفر فوت کرده اند که 
این  شاید  می گیرد.  تعلق  آن ها  به  ارث  مانند  عدالت  سهام 
انتقاد وارد باشد که چرا یک باره صددرصد سهام عدالت آزاد 
نشد و تنها 30 درصد آن برای خرید و فروش در دسترس 
با  این پرسش آسان است.  به  پاسخ  قرار گرفت.  سهام داران 
آزادسازی 30 درصد سهام بسیاری از سهام داران سهام خود 
را در بانک های عامل به فروش گذاشتند تا بتوانند نقدینگی 
عدالت  سهام  همه صددرصد  اگر  حال  کنند.  مصرف  را  آن 
یک باره آزادسازی می شد، مردم برای فروش در بازار سرمایه 
از سود 20  اکنون  این که  به جای  و  تشکیل صف می دادند 
برابری طی 10 سال صحبت کنیم، باید از قرمزپوش بودن 
تومان  قیمت یک میلیون  به  عدالت  فروش سهام  و  شاخص 
سخن می گفتیم. اکنون مجموعه دولت، مجلس و قوه قضاییه 
چراغ سبزی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه نشان دادند 

و هر روز سهام داران زیادی وارد بورس می شوند. 

سهام عدالت نوعی مشارکت مردم در اقتصاد است
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  طغیانی،  مهدی 
اقتصاد  در  جامعه  پایین  و  متوسط  طبقه  مشارکت  درباره 
اقتصاد  تفکر  که  لیبرال  دولت های  در  گفت:  »وخارزم«  به 
آزاد دارند، به اقشار کم درآمد یارانه و سهام داده می شود که 
این سهام به عنوان ارثیه برای بازماندگانشان باقی می ماند. 
منابع  از  به درستی  اما  است،  ثروتمند  ایران جزو کشورهای 
خود بهره نمی برد و هر دولتی که سر کار می آید، قصد دارد 
را  خود  کارهای  و  ببرد  سؤال  زیر  را  قبلی  دولت  اقدامات 
مهم نشان دهد. درحالی که دولت ها باید معیار عملکردشان 
برنامه های توسعه ای باشد که سال هاست از آن عقب هستیم 

و با استانداردهای آن فاصله داریم. 
نوعی  عدالت  سهام  این که  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
مشارکت مردمی در اقتصاد است، تأکید کرد: پایان سال 94 
مهلت 10 ساله تخصیص سود شرکت های سهام عدالت به 
پایان رسید و در سال 95 سود سهام عدالت به صورت مستقیم 
با  می توانست  زمان  همان  در  دولت  شد.  پرداخت  مردم  به 
را  یا حضوری نحوه سهام داری  برگزاری کالس های مجازی 
برای مردم آموزش دهد که این کار باعث می شد مردم تمایل 

بیشتری برای ورود به بازار سرمایه نشان می دادند. 
منظور  به  داد:  ادامه  اقتصادی مجلس  سخنگوی کمیسیون 
شرکت های  سهام  می تواند  دولت  اجتماعی  عدالت  برقراری 
که  کند،  آزاد  عدالت  سهام  قالب  در  هم  را  دیگری  دولتی 
این روش بهترین نوع واگذاری خواهد بود. هر چند نام این 
کار را نمی توان خصوصی سازی گذاشت، اما با انجام این کار 
بسیاری از هزینه های دولت در بلندمدت تعدیل خواهد شد. 
بلندمدت  راه کارهای  دنبال  به  دولت ها  طغیانی،  گفته  به 
انجام  در جامعه نیستند و اغلب راه های کوتاه مدت را برای 
کارهایشان در نظر می گیرند، که این موضوع باعث می شود 

نتایج آن هم کوتاه مدت باشد. 
او با اشاره به این که سهام عدالت ثروت را از دولت به مردم 
منتقل کرد، توضیح داد: در سال 85 زمانی که سهام عدالت 
به مردم داده شد، به دلیل این که هنوز ابعاد آن چکش کاری 
نشده بود و ذهنیتی از این موضوع وجود نداشت، خیلی از 
این طرح استقبال نشد، اما در سال جاری که ارزش آن به 
این طرح، طرحی  برابر رسیده، مردم متوجه شدند که   22
در راستای عدالت اجتماعی است. از سوی دیگر، مردم برای 
همان  سهام  از  و  نکردند  پرداخت  پولی  سهم  این  دریافت 
ارزش سهام  پرداخت شده که  شرکت ها طی مدت مذکور 

باعث شده بسیاری از مردم اکنون رضایت داشته باشند. 

کاهش ضریب جینی با تعمیق بورس
سهام  این که  بیان  با  اقتصادی،  کارشناس  جلیلی،  محمد 
»وخارزم«  خبرنگار  به  است،  درآمد  بازتوزیع  نوعی  عدالت 
گفت: اکنون دولت توجه زیادی به بازار سرمایه دارد و سهام 
عدالت باعث تعمیق بورس خواهد شد. اگر سهام داران حتی 
سرمایه گذاری  دیگری  جای  در  و  بفروشند  را  خود  سهام 
کاهش  با  جینی  ضریب  سرانگشتی  حساب  یک  با  کنند، 
یارانه ای شود  نگاه  این سهام  به  اگر  اما  روبه رو خواهد شد. 
و  تبدیل کنند  نقدینگی  به  را  امرار معاش آن  برای  افراد  و 
هزینه های خود را پوشش دهند، دیگر اثری از تعمیق بازار 

سرمایه و فقرزدایی در کشور نخواهد بود. 
جلیلی در ادامه گفت: در اقتصاد خرد بحثی به نام توزیع و 
بازتوزیع داریم که نتیجه آن توسعه عدالت است، که کمتر 
در ایران اجرا و دیده شده. شاید مهم ترین دلیلی که بتوان 
دولت  اکنون  که  ماست  اقتصاد  بودن  بانک محور  برشمرد، 
سایه خود را از آن بخش برداشته و روی بازار سرمایه پهن 

کرده است. 
اشاره  کشورها  دیگر  اقتصاد  به  اقتصادی  کارشناس  این   
کرد و گفت: در اغلب کشورها افرادی که فعالیت اقتصادی 
و  می کنند  پرداخت  بیشتری  مالیات  دارند،  بزرگ تری 
کارمندان و کارگران مالیات کمتر. اما وضعیت در ایران کمی 
که  می شود  ستانده  بخش هایی  از  مالیات  و  است  متفاوت 
دارای مجوز فعالیت هستند و برخی مشاغل کاذب که غالباً 
قرار  مالیات  پرداخت  چتر  در  دارند،  هم  زیادی  درآمد های 
توزیع  برای  دولت  می شود دست  باعث  موضوع  این  ندارند. 
درآمد بسته باشد و نتواند بخش های آسیب پذیر را آن گونه 

باید، حمایت کند. 
به گفته او، اکنون دولت بانک اطالعاتی دقیق تری نسبت به 
عدالت  اجرای  منظور  به  می تواند  و  دارد  اختیار  در  گذشته 
یارانه افرادی را که به آن نیاز ندارند، از لیست یارانه بگیران 
کار  این  می تواند  هم  شغلی  صورت  به  حتی  کند.  حذف 
معاونان،  مدیران کل،  نمایندگان مجلس،  که  بگیرد  صورت 
وزرا، پزشکان متخصص، وکالی پایه یک دادگستری، قضات 
با  و  شوند  حذف  یارانه  دریافت  از  قبیل  این  از  مشاغلی  و 

درآمد حاصل به اقشار کم درآمد کمک شود.

اکنون دولت توجه زيادی 
به بازار سرمايه دارد و 

سهام عدالت باعث تعمیق 
بورس خواهد شد. اگر 

سهام داران حتی سهام خود 
را بفروشند و در جای ديگری 

سرمايه گذاری کنند، با يک 
حساب سرانگشتی ضريب 

جینی با کاهش روبه رو 
خواهد شد. اما اگر به اين 

سهام نگاه يارانه ای شود و 
افراد برای امرار معاش آن 

را به نقدينگی تبديل کنند و 
هزينه های خود را پوشش 
دهند، ديگر اثری از تعمیق 

بازار سرمايه و فقرزدايی در 
کشور نخواهد بود
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بازار طال و سکه از ابتدای سال روزهای پرفرازونشیبی 
را پشت سر گذاشت. افزايش میلیونی قیمت سکه 

باعث شد جذابیت خريد و سرمايه گذاری به اين بازار 
برگردد. هر چند افزايش قیمت دالر و قیمت جهانی 

طال که دو معیار تعیین قیمت سکه هستند، عاملی برای 
رشد قیمت اين کاال در بازار بود، اما بررسی ها نشان 

می دهد محاسبه قیمت جهانی دالر و هزينه ضرب 
سکه کمتر از قیمتی است که در بازار عرضه می شود 
و کمی حباب وجود دارد. تجربه نشان داده هر بار که 
قیمت دالر با نوسانی افزايشی روبه رو می شود، طال و 

سکه يک باره رشد قیمت را تجربه می کنند و با کاهش 
قیمت خیلی ديرتر روند نزولی به بازار سکه می رسد. 

از اين رو بانک مرکزی به عنوان تنها تولیدکننده 
مسکوکات طال وظیفه مديريت بازار را بر عهده دارد. 

سکه در گذر زمان
در زمان هایی که نقدینگی رشد فراوانی دارد، دولت ها  غالباً 
با پیش فروش کاالهای سرمایه ای مانند مسکوکات طال قصد 
در  این روش  و  کنند  پول جلوگیری  بیشتر  از چرخه  دارند 
دولت های مختلف به کار گرفته شده است. اولین بار در اوایل 
جنگ تحمیلی ایران و عراق بود که بانک مرکزی در سال 61 
اقدام به پیش فروش سکه کرد. همین موضوع باعث شد تا سه 
سال قیمت سکه با وجود افزایش 66 درصدی نرخ دالر ثابت 
بماند. این کار دیگر تا دولت دوم محمود احمدی نژاد انجام 
نشد، تا این که ایران در لیست تحریم های شورای امنیت قرار 

گرفت و یک باره قیمت دالر از هزار تومان به سه هزار تومان 
افزایش یافت. با کاهش ارزش پول ملی تقاضا برای خرید طال 
مرکزی طرح  بانک  در سال 91  این که  تا  زیاد شد،  و سکه 

پیش فروش سکه را ارائه کرد. 
در آن زمان قیمت جهانی طال با افت زیادی روبه رو شد و 
دولت وقت برای این که مردم زیان زیادی نبینند، سپرده های 
آن ها را با نرخ سپرده بانکی معاوضه کرد و به همان نسبت 
سود پرداخت شد. با کاهش نرخ سود بانکی و خروج ایاالت 
اوج  در کشور  دالر  نرخ  رشد  روند  برجام  از  آمریکا  متحده 
را  سکه  پیش فروش  مرکزی  بانک  زمان  همان  در  و  گرفت 
به مردم پیشنهاد داد. با این که استقبال مردم برای ثبت نام 
افزایش قیمت جهانی  اما  از دو طرح قبلی بود،  سکه کمتر 
طال و ارز بانک مرکزی را با مشکل جدیدی روبه رو کرد. در 
سه دوره مذکور حدود 25 میلیون سکه پیش فروش عرضه 
شد. در دولت نهم بود که پیشنهاد ورود سکه به بازار بورس 
مطرح و تصویب شد. در سال 87 سکه وارد بورس کاال شد 
صندوق  معامله،  اختیار  آتی،  شیوه  چهار  به  بورس  این  و 
کرد.  ورود  سکه  بازار  به  کاالیی  سپرده  گواهی  و  کاالیی 
با  اما  بود،  تعیین شده  پنج درصد  نوسان  نرخ  در آن زمان 
افزایش قیمت سکه و هجوم سفته بازان و جهت دهی به بازار 
فیزیکی، نماد سکه آتی از سوی سازمان بورس از شهریور97 
بسته شد. به محض توقف معامالت این بازار، نقدینگی باالی 
بازار نقدی سرریز شد و سکه  به  ابزار مالی  این  موجود در 
چهار میلیون تومانی در شهریور 97، ازمرز10میلیون تومان 

درتیرماه 99 گذشت. 

    اقتصاد
محمدحسین علی اکبری

گزارش »وخارزم« از وضعيت بازار طال و تأثير ورود بانک ها به بورس برای معامله سكه

سکه های کاغذی جذاب
گزارشگر

شماره 6 -  تابستان 99 28



یسامان دهی بازار طال و سکه 
برخی کارشناسان پیشنهاد انجام معامالت سکه در بورس با 
محوریت بانک ها به منظور تأمین مالی شان را پیشنهاد دادند، 

اما برخی دیگر با اجرای این طرح مخالفت کردند. 
هر چند این طرح مخالفانی داشت، اما با استقبال سرمایه داران 
از  استقبال  افزایش  موجب  که  عواملی  از جمله  بود.  همراه 
به طوری که  است،  آن  بیشتر  امنیت  سکه  شده،  گواهی های 
دارنده گواهی سکه نیازی به نگه داری فیزیکی سکه ندارد و 
به تبع آن ریسک سرقت یا مفقودی سکه ها کاهش می یابد. 
بانک های  از سوی خزانه های  هم چنین تعیین اصالت سکه، 
منتخب انجام می شود که باعث افزایش امنیت معامالت شده 
و احتمال ارائه سکه های تقلبی را کاهش می دهد. از جمله 
کارمزد  پایین  نرخ  سکه،  گواهی  معامالت  دیگر  مزیت های 
در  فروش سکه  و  بین خرید  فاصله  معموالً  است،  معامالت 
بازار آزاد به 200 هزار تومان نیز می رسد که سود آن عاید 
بورس  در  سکه  معامالت  کارمزد  اما  می شود،  طالفروشان 
بسیار پایین است. صاحبان سکه پس از قرار دادن سکه های 
خود در خزانه و انبار بانک های عامل معرفی شده، هزینه ای 
تعرفه  طبق  و  می کنند  پرداخت  تعیین شده  تعرفه  طبق  را 
قطعه  هر  انبارداری  هزینه  کاال،  بورس  سوی  از  اعالم شده 
است  تومان  هزار   30 معادل   1399 سال  در  سکه  گواهی 
به  انجام معامالت  البته  پایینی به شمار می آید.  که کارمزد 
این سادگی نبود و برخی کارشناسان بانک ها و بورس را در 
گرانی سکه مقصر دانستند. پس از نوسانات شدید نرخ سکه 
و دراز شدن انگشت اتهام به سوی معامالت گواهی سکه و 
متهم شدن آن ها به گران کردن قیمت سکه، محدودیت هایی 
در معامالت این گواهی ها در نظر گرفته شد. بر این اساس، 
بورس کاال در 21 اردیبهشت ماه اعالم کرد محدوده نوسان 
قیمت مجاز در همه نمادهای معامالتی گواهی سپرده کاالیی 
سکه طال تا اطالع ثانوی، مثبت یا منفی یک درصد پایانی 
جلسه معامالتی قبل نماد معامالتی دارای بیشترین ظرفیت 
خواهد بود. هم چنین معامالت گواهی سکه از سوی اشخاص 
اشخاص  اساس همه  این  بر  است.  ممنوع شده  نیز  حقوقی 
به  بازارگردان مجاز  و  استثنای صندوق های طال  به  حقوقی 
اوراق گواهی سپرده کاالیی سکه طال در بورس کاال  خرید 
نیستند. با انجام این کار، خیال سرمایه داران راحت شد که 
معامله فقط بین خودشان )اشخاص حقیقی( انجام می شود 
این زمینه دخالتی داشته  و اشخاص حقوقی نمی توانند در 

باشند. 

دالیل استقبال از معامله سکه در بورس
عالی  شورای  در  عضویت  سابقه  که  پورابراهیمی  محمدرضا 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  اکنون  و  دارد  را  بورس 
در  سکه  معامالت  گفت:  »وخارزم«  به  این باره  در  است، 
بورس از سال های گذشته به عنوان یکی از روش های کنترل 
معامالت  این  اما  بوده،  مرکزی  بانک  توجه  مورد  نقدینگی 
برای مدتی محدود شده بود که اخیراً دوباره این معامالت به 
بورس بازگشته و تأثیر زیادی هم روی شاخص داشته است. 
او با بیان این که حذف معامالت سکه در بورس و بازگشت 
آن به مدار معامله تأثیری در قیمت آن ندارد، توضیح داد: 
و  معامله  به حذف  ارتباطی  افتاده،  اتفاق  قیمتی که  نوسان 
بازگشت آن ندارد و به نظر می رسد یکی از مهم ترین دالیل 
افزایش قیمت سکه در بازار رشد تقاضاست. اخیراً افرادی که 
تخصصی در بورس ندارند، دوباره به سمت بازار طال و سکه 

هدایت شدند که رشد کاذب قیمت ها را رقم زدند. 

متعادل کننده  و  شفاف  بازاری  را  بورس  بازار  پورابراهیمی 
توصیف کرد و گفت: انجام معامله سکه در بازار سرمایه ریسک 
در  درحالی که  می دهد،  کاهش  را  بخش  این  سرمایه گذاری 
بازار آزاد ریسک معامله سکه بسیار باالست. انجام معامالت 
طال و سکه در بورس از مزیت های زیادی برخوردار است که 
از مهم ترین آن ها می توان به کاهش ضریب ریسک و از بین 

بردن امکان سرقت دارایی اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که کارمزد 
بازار های  از  پایین تر  بسیار  بورس  در  سکه  فروش  و  خرید 
آزاد است، ادامه داد: با گسترده کردن انجام معامالت سکه 
در بورس و جا افتادن آن برای فعاالن این حوزه، سکه های 
طریق  این  از  و  می شود  جمع آوری  مردم  دست  در  راکد 
باید توجه داشت  البته  بانک ها می توانند تأمین مالی کنند. 
که بانک ها به صورت مستقیم نمی توانند در معامالت گواهی 
سکه دخالت داشته باشند و به طور مستقیم خرید و فروش 

کنند، بلکه به نوعی نقش واسطه را دارند. 
بانک ها  مقررات،  طبق  این که  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
تعیین  وظیفه  دو  صرفاً  سکه  گواهی  معامالت  فرایند  در 
معامالت  گفت:  دارند،  عهده  بر  را  انبارداری  و  سکه  اصالت 
سکه به دلیل جذابیت هایی که دارد، موجب استقبال برخی 
سرمایه داران شده که عدم نیاز به خرید فیزیکی یکی از این 
موارد است و اغلب معامالت بر بستر اینترنت انجام می شود. 
از سوی دیگر، عدم نیاز به نگه داری فیزیکی سکه در بورس 
و انبارداری با هزینه بسیار پایین از سوی بانک هاست که به 

مزیت های این معامله می افزاید. 

معامله سکه در بورس یعنی شفافیت
به  بانک ها  ورود  درباره  اقتصادی،  کارشناس  مجید شاکری، 
تا پیش  معامالت سکه در بورس به »وخارزم« توضیح داد: 
از ورود بانک ها به بحث معامله سکه نگاه بورس به بازار بود، 
آن  بورس است، که مهم ترین دلیل  به  بازار  نگاه  اکنون  اما 
اختالف قیمت حدود 400 هزار تومانی بین بازار آزاد و بورس 
کیفیت  تعیین  مشکل  جمله  از  مزایایی  سکه  گواهی  است. 
فروش  و  خرید  امکان  این که  ندارد، ضمن  را  عیارسنجی  و 
انجام می شود.  بازار فیزیکی  از  باال راحت تر  در تعداد بسیار 
اکنون زیرساختی برای خرید و فروش سکه در بورس فراهم 
شده که ضریب ایمنی معامالت و هم چنین نگه داری آن را 

باال برده است. 
شاکری در ادامه تأکید کرد: نقدپذیری گواهی سکه به مراتب 
بهتر  وضعیت  زمان  مرور  به  و  است  بیشتر  فیزیکی  بازار  از 

خواهد شد. 
در  سکه  معامالت  این که  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
به شمار می رود،  بازارهای سنتی  برای  رقیبی جدی  بورس 
توضیح داد: انجام معامله سکه در بازار بورس مزایایی مانند از 
بین بردن شکاف قیمتی خرید و فروش سکه طال که در بازار 
سنتی مرسوم است و ضمانت اصالت سکه طال و بانکی بودن 

آن را دارد و بسیاری از مشکالت بازار سنتی را ندارد.
بازار گواهی سپرده سکه، یکی از بهترین بازارها برای انتقال 
اوراق است.  بر  و مبتنی  به  سوی معامالت غیرفیزیکی  طال 
بخشی از دارایی های سپرده شده می تواند به عنوان وثیقه در 
صورت ارائه تسهیالت درخواستی مالک گواهی سپرده، نزد 
خزانه بانک ها قرار گیرد تا سرمایه ها از حالت راکد خارج  شده 
و موجب ایجاد اعتبار برای تولید شود. حال باید دید بانک 
مرکزی در این زمینه چه تصمیمی می گیرد و تصمیمات این 

نهاد پولی موجب آرامش این بازار خواهد شد یا خیر.

تا پیش از ورود بانک ها 
به بحث معامله سکه نگاه 

بورس به بازار بود، اما اکنون 
نگاه بازار به بورس است، که 

مهم ترين دلیل آن اختالف 
قیمت حدود 4۰۰ هزار 

تومانی بین بازار آزاد و بورس 
است. گواهی سکه مزايايی 

از جمله مشکل تعیین کیفیت 
و عیارسنجی را ندارد، ضمن 
اين که امکان خريد و فروش 
در تعداد بسیار باال راحت تر 

از بازار فیزيکی انجام 
می شود. اکنون زيرساختی 
برای خريد و فروش سکه 
در بورس فراهم شده که 
ضريب ايمنی معامالت و 

هم چنین نگه داری آن را باال 
برده است
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اقتصاد ايران بانک  محور است. کمتر اقتصاددانی است 
که اين موضوع را تأيید نکند و برای پیشبرد طرح های 
کشور شبکه بانکی را پیشنهاد ندهد. تجربه  دهه های 

گذشته نشان می دهد اقتصاد ايران بايد در بخش تأمین 
مالی، بازار سرمايه را جايگزين شبکه بانکی کند. اکنون 
بار اصلی تامین مالی طرح های دولتی و بخش خصوصی 

با تسهیالت شبکه بانکی است، درحالی که بسیاری از 
کارشناسان معتقدند اعتماد به بازار سرمايه می تواند تا 

حد زيادی اقتصاد را به سمت پويايی و رشد هدايت کند.
 از زمستان سال گذشته که بازار بورس داغ شد و 

بسیاری از مردم به منظورحفظ ارزش دارايیهای خود و 
سود بیشتر وارد آن شدند، اين فرصت برای صاحبان 
طرح هايی فراهم شد که برای پیشبرد اهداف خود از 

منابع مالی کافی برخوردار نیستند و اکنون بهترين 
زمان برای اجرای کار برايشان فراهم شده است. هر 
چند بخش خصوصی می تواند از اين فرصت استفاده 

کند، اما بايد توجه داشت دولت هم می تواند به عنوان 
يک بازيگر بزرگ اقتصادی از اين فرصت بهره الزم را 
ببرد. اخیراً دولت با   واگذاری بخشی از سهام شرکت 

های تحت مالکیت يا نفوذ خود در بازار سرمايه قصد 
تأمین مالی برای برخی از هزينه های خود را داشت، 

اما اين منابع به احتمال زياد يا در بخش جاری دولت 
هزينه خواهد شد، يا اصالً وارد فاز سرمايه گذاری و 

توسعه ای نمی شود. شايد دلیل مخالفت نمايندگان 
کارگری با واگذاری شستا هم نگرانی ازاين احتمال بود 
که درنهايت بخشی از اين سهام به مردم عرضه شد. 

با اجرای اين طرح برخی کارشناسان پیشنهاد دادند 
طرح های عمرانی، پتروپااليشگاهی و پتروشیمی که 

نیازمند تأمین مالی است، از طريق بازار سرمايه انجام 
شود. البته بر کسی پوشیده نیست که دولت در شرايط 

فعلی از کمبود درآمد رنج می برد و درآمدهای نفتی که 
روی آن حساب باز کرده بود، محقق نشده، که اين 

موضوع در همه ابعاد اقتصاد تأثیر می گذارد. 
اخیراً صحبت هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی یا دریافت 
مالیات از سود سپرده مطرح می شود، اما نگاهی به تاریخچه 
انجام کار نشان می دهد کشور خاطرات خوبی را تجربه نکرده 
و هر بار که این اتفاق افتاده، اقتصاد ایران با چالش هایی روبه رو 
شده است. در سال 96 زمانی که مسعود کرباسیان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بود، تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت نرخ 
سود بانکی را کاهش دهد. سرانجام در شهریورماه آن سال این 
اتفاق افتاد که تبعات آن چهار ماه بعد در اواخر دی و اوایل 
بهمن خودش را نشان داد. بسیاری از مردم که سرمایه های خود 
را نزد بانک گذاشته بودند، با خارج کردن آن ها از شبکه بانکی، 
وارد بازار ارز و طال شدند. هر چند کارشناسان معتقدند سپرده 
بانکی نوعی خلق پول است، اما در شرایط رکود تورمی اقتصاد 
ایران ابتدا باید زیرساخت کاهش نرخ انجام می شد و سپس کار 

    بانکداری
سهراب اکبری

درباره چالش های تعيين نرخ سود بانكی و وضعيت سپرده های بانكی

آیا سپرده های بانکی می توانند 
پشتوانه بازار سرمایه شوند؟

گزارشگر
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به مرحله اجرا می رسید. نقدینگی خارج شده از بانک ها تازیانه 
به دست روی اسب گرانی می دوید و خروج آمریکا از برجام و 

تشدید تحریم ها هم سرعت آن را بیشتر کرد.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی میزان سپرده ها در اسفندماه 
آن حدود 32  از  قبل  مشابه سال  مدت  به  نسبت  سال 98 
درصد رشد داشته که پیش بینی می شود این رشد طی امسال 
رخ ندهد، به این دلیل که مردم به بازار سرمایه اقبال بیشتری 
نشان می دهند. در این باره با کارشناسان حوزه بانکی گفت وگو 

کردیم. 

احتمال تغییر نرخ سود 
بهمن عبداللهی، عضو شورای پول و اعتبار، در گفت وگویی که 
با »وخارزم« داشت، از احتمال کاهش نرخ سود بانکی خبر داد 
و گفت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار پیشنهادی مبنی 
بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح شد که برخی کارشناسان با 
برخی  استدالل  برخی مخالفت کردند.  و  موافق  این موضوع 
اعضا این است که به منظور کمک به بخش تولید کشور باید 
نرخ سود تسهیالت و نرخ بهره پایین بیاید تا نقدینگی به سمت 
تولید هدایت شود، و برخی دیگر این کار را عاملی برای سرعت 
گردش پول می دانند و معتقدند ممکن است تورم را به دنبال 

داشته باشد. 
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به این که اکنون سودده ترین 
بازار، بورس است، گفت: باید درصدد انجام اقداماتی در راستای 
هدایت پول های سرگردان به این بازار باشیم، تا هم واحدهای 
تولیدی از آن بهره ببرند و هم به تسهیالت بانکی نیاز نداشته 

باشند. 
او به مزایای تأمین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه اشاره 
گردش  در  سرمایه  تأمین  منظور  به  شرکت ها  گفت:  و  کرد 
به  را  زیادی  هزینه  که  استفاده می کنند  بانکی  تسهیالت  از 
آن ها تحمیل خواهد کرد، اما اگر از طریق بورس تأمین مالی 
انجام شود، نه تنها سود به عنوان دریافت تسهیالت پرداخت 
تالش  شرکت  سوددهی  حفظ  برای  مدیران  بلکه  نمی شود، 

می کنند تا سهام داران بیشتری را جذب کنند. 
عبداللهی در ادامه تأکید کرد: در اقتصاد ایران که بانک محور 
است، تغییر رویکرد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمی 
سخت خواهد بود، اما نتایج مطلوبی را به دنبال خواهد داشت. 
در این صورت دولت تصمیم می گیرد با عرضه سهام بانک های 

دولتی در بورس به توان تسهیالت دهی خود بیفزاید.
عضو شورای پول و اعتبار معتقد است با توجه به سودده بودن 
تمایل  بانک  در  سپرده گذاری  به  کمتر  مردم  سرمایه،  بازار 
دارند و اغلب افراد دارای سرمایه ترجیح می دهند پول خود را 
وارد بازاری کنند که سود بیشتری می دهد. طبق بررسی های 
انجام شده در سه ماه گذشته، بازار بورس درمجموع  بیش از 
صددرصد سود نصیب سهام داران خود کرده، که این موضوع 
سرمایه  بازار  به  جدید  افراد  ورود  شاهد  روز  هر  شده  باعث 

باشیم. 

رشد نرخ سود زیر چتر بانک مرکزی
بانکی،  و  پولی  پژوهشکده  علمی  ندری، عضو هیئت  کامران 
به »وخارزم« گفت: اکنون بانک ها وضعیت مطلوبی ندارند و 
در اقتصادی که تورم 30 درصدی دارد، تسهیالت 18 درصد 
و سود سپرده 15 درصدی می دهند. این در حالی است که 
بحث بر سر افزایش نرخ سود بانکی به منظور حفظ نقدینگی 

در شبکه بانکی ادامه دارد، که تاکنون نتیجه ای نداشته است. 
بانکی خارج  از شبکه  نقدینگی  بار که  تجربه نشان داده هر 
قیمت  و رشد  نوسانی  با مشکل  و سکه  بازارهای طال  شده، 
ارزش پول ملی است.  نتیجه آن کاهش  روبه رو شده اند، که 
در  سپرده گذاری  به  را  سرمایه  صاحبان  بانک ها  این رو  از 
این  در  پول  تا  می کنند  ترغیب  سرمایه گذاری  صندوق های 

بخش باقی بماند. 
رئیس گروه اقتصاد اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان 
این که در شرایطی که تورم کشور باالست، افزایش نرخ سود 
کاری منطقی است، تأکید کرد: افزایش نرخ سود بانکی باید 
با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود تا بانک ها به سرنوشت 
مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دچار نشوند. مؤسسات مالی 
سپرده گذاران  به  عرف  از  باالتر  سود های  اعطای  با  غیرمجاز 
به هزینه های خود افزودند و مسیر خلق پول را باز کردند و 

درنهایت ورشکست شدند. 
ندری با اشاره به این که استانداردهای نظام بانکی در ایران با 
جهان تفاوت دارد، گفت: به نظر می رسد سازوکار تعیین نرخ 
سود بانکی در اقتصاد ایران مشکالتی دارد و اگر در بانک ها 
نرخ سود با افزایش همراه باشد، به معنای گران بودن قیمت 
تمام شده پول است که تأثیر مستقیمی در بازار دارد. در این 
به  توجه  با  را  نرخ سود  دارد  قصد  اگر  مرکزی  بانک  صورت 
شرایط فعلی افزایش دهد، باید به  صورت هدفمند و مشخص 
کند،  اعمال  را  نرخ  پولی،  سیاست  اعمال  با  و  بردارد  گام 
ایجاب می کند، نرخ را  اقتصادی  تا وقتی شرایط  به طوری که 
افزایش دهد و در غیر این صورت، نرخ را به سمت کاهشی 

پیش ببرد.
به گفته وی، اگر افزایش نرخ سود در شبکه بانکی با هماهنگی 
کشور  ارزی  و  پولی  سیاست گذاری  مرکز  که  مرکزی  بانک 
است، باشد و با کنترل کامل انجام شود و مدت زمان اجرای 
نشود،  اجرا  روش  این  اگر  و  ندارد،  ایرادی  باشد،  موقتی  آن 

مشکالتی به وجود می آورد که جبران آن را سخت می کند. 
این کارشناس بانکی معتقد است اگر افزایش نرخ سود بانکی با 
هماهنگی بانک مرکزی انجام شود، منجر به راه افتادن ماراتن 
سوددهی بین بانک ها می شود، که نتیجه آن رشد تورم و خلق 
پول بیشتر در کشور است. به همین منظور افزایش نرخ سود 

بانکی باید در چهارچوب سیاست های پولی مشخصی باشد.
ندری در ادامه گفت: نرخ سود بانکی ارتباط مستقیمی با نرخ 
رشد  بانکی  سود  تورم،  نرخ  افزایش  صورت  در  و  دارد  تورم 
می کند و با کاهش آن پایین می آید. زمانی که نرخ تورم به 
10 درصد رسیده بود، همه کارشناسان هشدار دادند که در 
دچار  کشور  بانکی،  سپرده  سود  نرخ  ندادن  کاهش  صورت 
مشکالتی خواهد شد که شاید کسی نتواند به آن پاسخ دهد. 
اقتصاد،  وزیر وقت  اما  تورم تک رقمی شد،  یازدهم  در دولت 
آقای  این که  تا  نشد،  کار  این  انجام  به  آقای طیب نیا، حاضر 
کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، این کار را انجام داد که 
کمی دیر شده بود و یک باره خروج نقدینگی از شبکه بانکی 
را به دنبال داشت. در سال 96 نرخ سود بانکی از 18 درصد 
بازار  این  از  به 15 درصد کاهش یافت که یک باره نقدینگی 
به سمت بازار طال و دالر هدایت شد. اگر دولت قصد هدایت 
سرمایه مردم به بخش تولید را دارد، بهتر است نظارت خود را 
در بازار سرمایه افزایش دهد تا مردم که اکنون رغبت بیشتری 
برای حضور در این بازار دارند، هم به تولید کشور کمک کنند 

و هم خودشان منتفع شوند. 

تجربه نشان داده هر بار 
که نقدينگی از شبکه بانکی 
خارج شده،و راهی به بازار 

سرمايه نیافته ، بازارهای طال 
و سکه با مشکل نوسان و 

رشد قیمت روبه رو شده اند، 
که نتیجه آن کاهش ارزش 

پول ملی است
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اين روزها شرايط اقتصاد کالن کشور در وضعیتی 
قرار دارد که فعالیت های کسب وکارهای تجاری 

را با چالش ها و مشکالت جدی همراه کرده است. 
رکود اقتصادی با تورمی بی سابقه همراه شده 
تا سازمان های تجاری بیش از گذشته بر خط 

مشی های مديريت سرمايه در حال گردش شرکت ها 
تمرکز کنند. بر اساس مطالعات انجام شده در اين 

زمینه، تأثیر چرخه تجاری بر رابطه بین سرمايه 
در گردش و سودآوری شرکت ها در دوره های رکود 

اقتصادی در مقايسه با دوره های رونق اقتصادی 
پررنگ تر است. به بیان ديگر، سازمان های تجاری 

با به کارگیری سیاست های مناسب برای مديريت 
کارآمد موجودی های خود و هم چنین کاهش دوره 

وصول مطالبات خود می توانند به سطوح باالتری از 
سودآوری دست پیدا کنند. اين مطالعات نشان می دهد 

که يکی از شروط بقای سازمان های تجاری در چنین 
شرايطی، مديريت جريان نقدينگی در داخل سازمان 
است تا از اين طريق بتوانند در اين بازار پرتالطم به 
ادامه فعالیت های خود بپردازند. از آن طرف، در چنین 

شرايطی سازمان های تجاری که جريان نقدينگی 
پايینی دارند و در اين حوزه استراتژی های مناسبی را 
اتخاذ نکرده اند، با مشکالت جدی همراه خواهند شد 

و در برخی از موارد حتی اين شرايط منجر به انقراض 
آن سازمان های تجاری می شود. اين که سازمان های 

تجاری بايد در اين خصوص چه مواردی را مدنظر قرار 
دهند، بهانه ای شد تا در اين مطلب نگاهی به مديريت 

جريان نقدينگی سازمان ها در دوران رکود داشته 
باشیم.

مطالعات چه می گویند؟
به صورت کلی سازمان های تجاری در رکود اقتصادی از لحاظ 
نقدینگی تحت فشار شدیدی هستند و وجه نقد بنا بر شرایط 
بازار  سخت ایجادشده در بازارهای اعتباری و کاهش تقاضای 
شواهد  می شود.  تبدیل  کمیاب  منبع  یک  به  شرایط  این  در 
در  سرمایه  فعاالنه  مدیریت  شرایط  این  در  می دهد  نشان 
طرفی،  از  می شود.  تلقی  مهم  بسیار  امری  شرکت ها  گردش 
انباشت مقادیر قابل  رکود اقتصادی نیز ممکن است منجر به 
شود؛  پایین  نقدشوندگی  قابلیت  با  کاال  موجودی  توجهی 
بنابراین پیش بینی بهتر شرایط اقتصادی آتی می تواند شرکت ها 
اثربخش و کافی یاری رساند. در  را در حفظ سطح موجودی 
برای محصوالت شرکت در دوران رکود  تقاضا  افت  این میان 
منابع سرمایه در گردش شرکت ها  به کاهش  اقتصادی منجر 
شده و ثبات عملیاتی آن ها را تهدید می کند، که این امر نیز به 
نوبه خود تهدیدی بر کارکرد مهم شرکت ها در ایجاد درآمد و 

اشتغال در جامعه به شمار می رود.

پایش جریان نقدینگی 
در مدیریت جریان نقدینگی اولین گام، بررسی و پایش منظم 
و  آن  میزان  درآمد،  منابع  دیگر،  بیان  به  یا  نقدینگی  جریان 
هم چنین میزان هزینه های سازمان است. اگرچه این مهم در 
بسیاری از سازمان های تجاری انجام می شود و وضعیت موجود 
که  دارد  وجود  تجاری  سازمان  کمتر  اما  می کنند،  بررسی  را 
برنامه مدون بر مبنای آینده پژوهشی داشته باشد. به این معنا 
که برای آینده پیش روی سازمان در شرایط رکودی سناریوهای 
مشخصی داشته باشد تا بر مبنای این سناریوها اقدامات الزم 
را انجام دهند. به عنوان نمونه، در تدوین سناریوها برای آینده 
سازمان نباید میزان درآمد از هزینه ها کمتر شود و در چنین 

     اقتصاد
امیر کاکایی

مديريت جريان نقدينگی سازمان ها در دوران ركود

کاهش هزینه، به چه قیمت؟

کارشناس ارشد کسب وکار
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رکود اقتصادی ممکن است 
منجر به انباشت مقادير 

قابل توجهی موجودی کاال 
با قابلیت نقدشوندگی پايین 

شود؛ بنابراين پیش بینی 
بهتر شرايط اقتصادی آتی 

می تواند شرکت ها را در حفظ 
سطح موجودی اثربخش 

و کافی ياری رساند. در 
اين میان افت تقاضا برای 

محصوالت شرکت در دوران 
رکود اقتصادی منجر به 

کاهش منابع سرمايه در 
گردش شرکت ها شده و 

ثبات عملیاتی آن ها را تهديد 
می کند

شرایطی باید سازمان های تجاری استراتژی های الزم در جهت 
پاسخ گویی به این چالش را داشته باشند.

سیاست های تشویقی مشتریان
با توجه به این که رابطه معکوس و معناداری بین دوره وصول 
مطالبات و سودآوری شرکت ها وجود دارد، یکی از پیشنهادهای 
سازمان ها  در  نقدینگی  جریان  مدیریت  راستای  در  جدی 
اتخاذ سیاست های  با  باشد که شرکت ها  این موضوع  می تواند 
با  و  کنند  بدهی شان  تسویه  به  ترغیب  را  مشتریان  تشویقی 
کنترل های داخلی مناسب و شناسایی اعتبار مشتریان قبل از 
معامله، میزان هزینه مطالبات مشکوک الوصول را کاهش دهند. 
این سیاست تشویقی در شرایط رکود بسیار  اجرای چگونگی 
حائز اهمیت است، چون در دوران رکود شرایط رقابتی بازار نیز 
بر فعالیت شرکت ها تأثیر می گذارد. به این معنا که سازمان های 
رقابتی  استراتژی های  باید  خود  مشتریان  حفظ  برای  تجاری 
خود  رقابتی  مزیت های  بر  تکیه  با  تا  کنند  اتخاذ  را  مناسبی 

بتوانند مشتریان خود را حفظ و نگه داری کنند.

تنوع در منابع درآمدی سازمان
منبع  یک  از  را  خود  درآمد  عمده  نباید  تجاری  سازمان های 
پررنگ تر  اقتصادی  رکود  در شرایط  این موضوع  کنند.  کسب 
خواهد شد و باید منابع درآمدی پایدار دیگر در سازمان وجود 
داشته باشد. برای توسعه کانال های درآمدی در برخی از موارد 
نیاز است که سرمایه گذاری مناسبی در حوزه تحقیق و توسعه 
انجام شود تا از این طریق بتوان با توسعه فعالیت های سازمان، 
موضوع  این  اما  کرد،  پیدا  دست  بیشتری  درآمدی  منابع  به 
در  دلیل  همین  به  است.  میان مدت  سرمایه گذاری  مستلزم 
فعالیت هایی  روی  باید  تجاری  سازمان های  شرایطی  چنین 
سرمایه گذاری کنند که قدرت نقدشوندگی باالیی داشته باشد. 

هزینه های بازاریابی؛ آری یا خیر؟
یک باور عمومی در بسیاری از سازمان های تجاری وجود دارد 
که باعث شده مدیران این سازمان ها در دوران رکود خودکار 
قرمزی در دست گیرند و هزینه های بازاریابی و تبلیغات خود 
را کاهش دهند یا حتی کاماًل حفظ کنند. از دید این مدیران 
مواجه  نقدینگی  مشکل  با  سازمان  که  رکود  دوران  در  ارشد 
تبلیغات،  و  بازاریابی  فعالیت های  روی  سرمایه گذاری  است، 
برای  را  مناسبی  بازدهی  که  می شود  تلقی  بیهوده  فعالیتی 
برای  فعالیت ها  از  نوع  این  فقط  و  ندارد  همراه  به  سازمان 
معتبر  مطالعات  که  است  حالی  در  این  هزینه زاست.  سازمان 
کالج کسب وکار اسمیل در این حوزه نشان می دهد در دوران 
از  بیش  باید  شرکت ها  مشتریان،  رفتار  تغییر  دلیل  به  رکود 
و روی  قرار دهند  کار  را در دستور  رقابتی  فعالیت های  پیش 
گذشته  از  بیش  اتفاقاً  خود  تبلیغات  و  بازاریابی  فعالیت های 
تا بتوانند میزان فروش خود را در  انجام دهند  سرمایه گذاری 
حد قابل قبولی نگه دارند و از این طریق به سودآوری حداقلی 
دست پیدا کنند. طبق این مطالعات، سازمان های تجاری که 
استراتژی های بازاریابی هوشمندانه ای را در دوران رکود اتخاذ 
کرده اند، نه تنها کسب وکار خود را حفظ کرده اند، بلکه در آن 
به موفقیت های  از دوران رکود  نیز شده اند و حتی پس  قوی 
واقعیت وجود  این  از طرفی،  پیدا کرده اند.  چشم گیری دست 

فروش  تبلیغات،  و  بازاریابی  هزینه های  کاهش  با  که  دارد 
سازمان های تجاری با کاهش چشم گیری مواجه خواهد شد و 
با توجه به ثابت بودن هزینه های جاری سازمان، میزان درآمد 
سازمان کمتر از هزینه های جاری آن خواهد شد. البته منظور 
نگارنده در این بخش این نیست که بی پروا در حوزه بازاریابی و 
تبلیغات سرمایه گذاری شود، بلکه جهت بهره وری بهینه در این 
خصوص، نیاز است که در ابتدا رفتار مشتریان در دوران رکود 
مورد بررسی قرار گیرد. چون این واقعیت وجود دارد که رفتار 
مشتریان در دوران رکود دست خوش تغییراتی قرار می گیرد و 
عدم توجه به این تغییرات و هم گام شدن با آن، ممکن است 

سازمان را با چالش های جدی همراه سازد.

تجدید نظر در استراتژی های قیمت گذاری
این واقعیت وجود دارد که در دوران رکود مشتریان به دنبال 
طریق  این  از  تا  قیمت ها هستند  بهترین  و  قراردادها  بهترین 
بتوانند مبادله ای سودمند را برای خود رقم زنند. این موضوع 
سازمان های  اهمیت  حائز  استراتژی های  از  یکی  شده  باعث 
تجاری در دوران رکود، بازنگری در استراتژی های قیمت گذاری 
خود باشد. به این معنا باید قیمت تعیین شده میزان رقابت پذیری 
مشتریان  برای  بتوان  طریق  این  از  تا  باشد  داشته  بیشتری 
جذابیت ایجاد کند. در نگاه اول به این موضوع، شاید به نظر 
ارائه  امکان  کشور  حاضر  حال  اقتصادی  شرایط  در  که  رسد 
محصوالت و خدمات با قیمت پایین تر وجود نداشته باشد، اما 
یکی از استراتژی های عملیاتی در این حوزه ارائه تخفیف برای 
خریدهای بعدی مشتریان است تا از این طریق بتوان جذابیت 
قیمتی مناسبی را برای مشتریان ایجاد کرد و هم چنین آن ها 
را برای خریدهای بعدی ترغیب کرد. تحلیل های مالی در این 
افزایش فروش سازمان که  با  حوزه نشان می دهد در مجموع 
ناشی از این سیاست های ترویجی است، می توان به سودآوری 

بیشتری دست پیدا کرد.

مدیریت ارتباط با مشتریان سودآور
این کلیشه همواره وجود دارد که همیشه حق با مشتری است، 
مشتری  با  حق  همیشه  که  کرد  ادعا  می توان  واقعیت  در  اما 
دوران  در  تجاری  سازمان های  که  معنا  این  به  است؛  سودآور 
روی  نمی توانند  بودجه ای،  محدودیت های  به  توجه  با  رکود 
مدیریت ارتباط با تمامی مشتریان سرمایه گذاری کنند و اتفاقاً 
در چنین شرایطی سازمان های تجاری در گام اول باید مشتریان 
سودآور خود را شناسایی کنند و اگر قرار است سرمایه گذاری 
در حوزه مدیریت ارتباط با مشتریان انجام شود، این مشتریان 

در اولویت اولیه سازمان قرار گیرند. 
این نکته بسیار حائز اهمیت است که مدیریت  پایان ذکر  در 
جریان نقدینگی در دوران رکود مشارکت کارمندان سازمان را 
طلب می کند. این واقعیت وجود دارد که نمی توان بدون سرمایه 
سازمانی، که کارمندان هستند، در حوزه جریان نقدینگی در 
دوران رکود مدیریت بهینه ای انجام داد. با توجه به این موضوع، 
این ضرورت وجود دارد که سازمان های تجاری بیش از گذشته 
و  دهند  بها  خود  کارمندان  به  کشور  حاضر  حال  شرایط  در 
دهند  قرار  سازمان  کالن  استراتژی های  جزئیات  در  را  آن ها 
و برنامه های عملیاتی در جهت مشارکت بیشتر کارمندان در 

فعالیت های سازمان اتخاذ کنند.
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دکتر مجتبی پیرزاد
کارشناس کارآفرینی و توسعه بازار، عضو هیئت 
علمی دانشگاه 

قیمت گذاری کاال در بازار حال حاضر يکی از مهم ترين 
چالش های کسب وکارهاست. چالشی که اگر 

کسب وکارها به دقت آن را موشکافی کنند و عوامل 
مؤثر در قیمت گذاری کاال و ماهیت بازار و تأثیر آن بر 
قیمت را مورد بررسی قرار دهند، برطرف خواهد شد. 
در اين نوشتار به بررسی عوامل مؤثر در قیمت گذاری 

کاال و ماهیت بازار و تأثیر آن بر قیمت خواهیم 
پرداخت. 

عوامل مؤثر در قیمت گذاري کاال 
این  اثرگذارند.  کاال  قیمت گذاری  بر  عامل  هشت  کم  دست 

عوامل به شرح ذیل است: 
یک( اهداف بازاریابي: که مهم ترین آن ها بقاي شرکت و تداوم 
حضور در بازار است. قیمت کاال باید به گونه اي تعیین شود 
که ضامن بقاي شرکت با توجه به کیفیت کاالی مورد نظر 
کارشناسان مربوط قرار گیرد. قیمت کاال اساساً مقدار پولي 
است که براي کاال یا خدمت به ازاي استفاده از آن از سوی 
مصرف کنندگان پرداخته مي-شود. قیمت تنها رکن از عناصر 
بازاریابي است که باعث ایجاد درآمد مي شود، ولي بقیه عناصر 

بنابراین قیمت گذاري  بازاریابي همگي داراي هزینه هستند، 
کاال بدون توجه به سایر ارکان بازاریابي و تغییرات بازار کار 

اشتباهي است.
دو( خط مشي ترکیب عناصر بازاریابي: در این عامل تعیین 
هماهنگ  کاال  تبلیغات  و  توزیع  طراحي،  با  باید  کاال  قیمت 
باشد، زیرا باید نقش همه عوامل الزم براي تعیین قیمت در 

نظر گرفته شود.
تمامی  بازاریابي  برنامه  یک  تهیه  هنگام  هزینه:  عامل  سه( 
تعیین کننده-اي در  عامل  فروش  و  توزیع  تولید،  هزینه هاي 
و  ثابت  هزینه هاي  انواع  شامل  که  کاالست،  قیمت گذاري 

متغیر است.                       
چهار( سازمان قیمت گذاري: در اغلب شرکت ها قیمت از سوی 
تعیین مي شود.  بازاریابي، فروش و مدیران محصول  مدیران 
قیمت تابعي از عرضه و تقاضاي کل با توجه به مطلوبیت کاال 
بازار هاي  در نقطه تعادل منحني عرضه و تقاضاست، که در 
مختلف نظیر بازار رقابت کامل، بازار انحصاري چند قطبي و 

انحصار کامل متفاوت است. 
شرایط  در  محصول  کیفیت  به  توجه  با  رقبا:  قیمت  پنج(  

رقابتي بر سیاست قیمت گذاري کاال تأثیر به سزایي دارد.
نرخ  تورم،  نرخ  میزان  به  توجه  با  اقتصادي:  شرایط  شش( 
بهره، رونق یا رکود اقتصادي بر هزینه هاي تولید اثر گذاشته، 

بنابراین قیمت کاال را تحت تأثیر قرار مي دهند.
و  توزیع  واسطه هاي  نصیب  که  توزیع: سودي  عوامل  هفت( 

عوامل موثر بر قیمت گذاری در بازار

  اقتصاد

شماره 6 -  تابستان 99 34



شبکه هاي فروش مي شود، در تعیین قیمت کاال بسیار مؤثر 
است.

هشت( قوانین و مقررات: بازاریابان بایستي از قوانین و مقررات 
دولتي مرتبط با قیمت گذاري کاال اطالع کافي داشته باشند. 
اهداف  صحیح  قیمت گذاري  طریق  از  مي تواند  شرکت  یک 

خاصي را دنبال کند. 
به عنوان مثال، با تعیین قیمت پایین مي توان مانع ورود رقبا 
به بازار شد، هم چنین با یکسان سازي قیمت مي-توان ثبات 
را در بازار ایجاد کرد، بنابراین تعیین درست قیمت یک کاال 
اهداف  و  کرده  بازاریابي سایر محصوالت کمک  به  مي تواند 
دیگر شرکت را نیز تأمین کند و با جلب حمایت واسطه هاي 
فروش سبب ایجاد وفاداري و جذب بیشتر مشتریان گردد. 
هزینه  تولید،  امر  در  تجربه  کسب  با  که  است  ذکر  شایان 
شیب  بودن  نزولي  بنابراین  می یابد،  کاهش  تولید  متوسط 
منحني تولید بر اساس تجربه قبلي براي شرکت بسیار حائز 
اهمیت است، زیرا هزینه تولید هر واحد سیر نزولي دارد که با 
تولید و فروش بیشتر کاهش پیدا می کند و با توجه به ظرفیت 
محدود خرید کاال در بازار بایستي از خط مشي قیمت گذاري 
که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  شود.  استفاده  مخصوصي 
سیاست قیمت گذاري پایین ممکن است تصویر ذهني مبتني 
بر نامرغوب بودن کاال را در ذهن مشتري ایجاد کند و این 

تکنیک باید با دقت نظر ویژه اي به کار گرفته  شود.

ماهیت بازار و تأثیر آن بر قیمت
بازار رقابت کامل، انحصاری، چندقطبی از جمله مواردی است 
که باید در ماهیت بازار و تأثیر آن بر قیمت مورد بررسی قرار 

بگیرد. موارد را به تفکیک مورد بررسی قرار داده ایم. 
فروشنده  و  زیادي خریدار  تعداد  از  رقابت کامل:  بازار  یک( 
تشکیل شده و هیچ کدام به تنهایي نمي توانند بر قیمت هاي 
فروشندگان  بازار،  نوع  این  در  بنابراین  بگذارند،  اثر  فروش 

توجهي به خط مشي هاي بازاریابي ندارند.
دو( بازار رقابت انحصاري: از تعداد زیادي خریدار و فروشنده 
تشکیل مي شود که براي دادوستد کاال از قیمت هاي مختلفي 
استفاده می کنند و کاالهایشان نسبت به هم متمایز است که 
در کیفیت، طرح، ویژگي و خدمات با هم متفاوت اند، بنابراین 
فروشندگان براي قسمت هاي مختلف بازار کاالهاي متفاوتي 
مي کنند  عرضه  متفاوت  تبلیغات  و  بسته بندي  قیمت،  با  را 
قرار  بازاریابي  مشي هاي  خط  تأثیر  تحت  کمتر  بازار  این  و 

مي گیرد.
سه( بازار رقابت انحصار چندقطبي: از تعداد محدودي فروشنده 
تشکیل شده که هر کدام نسبت به سیاست قیمت گذاري و 

خط مشي  بازاریابي دیگران از خود حساسیت بیشتري نشان 
می دهد و کاالي مورد معامله مي-تواند همگون باشد، مانند 
فوالد یا کاالیي ناهمگون مثل کامپیوتر. شایان ذکر است که 
در این بازار تعداد فروشندگان اندک است و عرضه کنندگان 

کاال نسبت به خط مشي رقبا بسیار حساس اند.
چهار(  بازار انحصار کامل: فقط از یک فروشنده تشکیل شده 
که دولتي یا خصوصي است، بنابراین بر اساس اهداف دولتي 
متفاوت  قیمت گذاري  مربوط، سیاست  سازمان  یا خصوصي 
بازار  تقاضا وکشش  تغییرات  به  توجه  با  بازار  این  در  است. 
مي شود.  تعیین  قیمت  کل،  تقاضاي  و  عرضه  تعدیل  براي 
برداشت هاي ذهني مصرف کننده از قیمت کاال و میزان فایده 
آن بسیار مهم است، بنابراین قیمت فروش کاال باید متناسب 
مي شود  مصرف کننده  نصیب  که  شود  تعیین  مزایایي  با 
مصرف کننده  دید  از  کاال  ذهني  و  واقعي  مزایاي  شامل  و 
خاصي  قیمت  داراي  خود  ویژگي  سطح  با  کاال  هر  باشد. 
نقطه  توجه کنند.  نکته کاماًل  این  به  باید  بازاریابان  و  است 
نیازهاي  آغاز براي یک قیمت گذاري خوب تجزیه و تحلیل 
کاالست،  قیمت  از  او  ذهني  برداشت هاي  و  مصرف کننده 
بنابراین قیمت فروش کاال باید قبل از تهیه برنامه بازاریابي 
مورد نظر کارشناسان قرار گیرد. منحني تقاضاي یک کاال، 
تعداد کاالیي را نشان مي دهد که در سطوح مختلف قیمت 
بازار معین و در زمان مشخصي خریداري مي شود،  در یک 
بنابراین در شرایط عادي بازار، قیمت و تقاضا به طور معکوس 
به هم وابسته اند و با باال رفتن قیمت تقاضا پایین مي آید. این 
فرق مي کند  ادکلن  مانند  کاال هاي شخصیت آور  در  موضوع 
بنابراین  می یابد،  افزایش  نیز  تقاضا  آن  قیمت  افزایش  با  و 
است.  متفاوت  هم  با  مختلف  بازار هاي  در  تقاضا  منحني 
بازاریابان باید از کشش قیمت نیز آگاهي داشته باشند. ذکر 
قیمت،  برابر  در  تقاضا  واکنش  که  است  ضروری  نکته  این 
اگر  اساس  این  بر  بنابراین  مي شود،  خوانده  قیمت  کشش 
تقاضا در اثر تغییر قیمت کمي تغییر کند، تقاضا فاقد کشش 
تقاضا  که  زماني  است.  کشش  با  کند،  تغییر  بیشتر  اگر  و 
بي کشش باشد، درآمد فروشنده ثابت مي ماند، زیرا با فروش 
کمتر و قیمت باالتر، درآمد فروش ثابت خواهند ماند، ولي 
اگر کاالیي منحصربه فرد باشد و امکان دسترسي به کاال هاي 
کمتر  مربوط  کاالي  قیمتي  حساسیت  نباشد،  آن  جانشین 
برنامه  تنظیم  در  باید  نکات  این  تمامی  بنابراین  مي شود، 
به  توجه  با  کاال  قیمت گذاري  سیاست  تدوین  و  بازاریابي 
تبلیغات  کارشناسان  نظر  مورد  بازار همواره  در  رقبا  شرایط 
مختلف  گروه هاي  به  مربوط  محصول  مدیران  و  بازاریابي  و 

کاال قرار گیرد.

واکنش تقاضا در برابر 
قیمت، کشش قیمت 

خوانده مي شود، بر اين 
اساس اگر تقاضا در اثر 

تغییر قیمت کمي تغییر کند، 
فاقد کشش و اگر بیشتر 

تغییر کند، با کشش است. 
زماني که تقاضا بي کشش 

باشد، درآمد فروشنده ثابت 
مي ماند، زيرا با فروش کمتر 
و قیمت باالتر، درآمد فروش 

ثابت خواهند ماند، ولي 
اگر کااليي منحصربه فرد 

باشد و امکان دسترسي به 
کاال هاي جانشین آن نباشد، 

حساسیت قیمتي کاالي 
مربوط کمتر مي شود
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يکی از نقش های بسیار 
جدی روابط عمومی، پايش 
افکار عمومی سهام داران و 
واکنشی چابک به موج های 

خبری است تا از اين طريق 
ريسک اخبار منفی را به 

حداقل رسانند. به عنوان 
نمونه يکی از اقدامات 
جدی اين شرکت های 

بورسی می تواند با تکیه بر 
نرم افزارهای تحلیل کلیدواژه 

در رسانه های اجتماعی 
باشد. به اين صورت که 

کلیدواژه های مرتبط با 
سازمان به صورت روتین 

در رسانه های اجتماعی 
جست وجو شوند و در صورت 
نیاز به ابهامات مطرح شده در 
رسانه های اجتماعی پاسخی 

مناسب ارائه کرد

     بورس
امیر کاکایی

فعاليت های روابط عمومی شركت های بورسی زير ذره بين 

تعامل و ارتباط اثربخش با سهام داران
چند وقتی است که بازار سرمايه بیش از گذشته مورد 

توجه عموم مردم قرار گرفته است و بازدهی قابل توجه 
اين بازار در مقايسه با ساير بازارها منجر به حضور قابل 
توجهی از سرمايه گذاران خرد و کالن در اين بازار شده 

است. همین موضوع باعث شده شرکت های فعال در 
بازار سرمايه نیز بیش از گذشته زير ذره بین فعاالن اين 
بازار قرار گیرند. حساسیت بازار سرمايه ايجاب می کند 
شرکت های بورسی بیش از گذشته بر روی فعالیت های 

مرتبط با حوزه روابط عمومی دقت داشته باشند. چون 
عدم تمرکز روی اين موضوع و ارسال پیامی نامناسب 

به بازار سرمايه ممکن است سهام اين شرکت های 
بورسی را با صف های خريد يا صف های فروش طويلی 

همراه سازد. اين که در چنین شرايطی شرکت های فعال 
در بازار سرمايه بايد روی فعالیت های روابط عمومی 

خود سرمايه گذاری کنند، کاماًل مبرهن است، اما مسئله 
اين جاست که اين شرکت ها بايد چه برنامه ريزی ها و 

اقداماتی را در راستای بهبود فعالیت های روابط عمومی 
خود انجام دهند. در اين مطلب به بخشی از فعالیت های 

مهم در حوزه روابط عمومی برای شرکت های 
سرمايه گذاری می پردازيم.

هدف از فعالیت های روابط عمومی
این  از  مشترکی  تعریف  است  نیاز  موضوع  به  ورود  از  قبل 
با  سرمایه  بازار  در  فعال  شرکت های  که  شود  کسب  موضوع 
چه اهدافی باید روی فعالیت های روابط عمومی سرمایه گذاری 

کنند. شفاف سازی این اهداف می تواند شرکت های بورسی را در 
خصوص تدوین و اجرای بهتر برنامه های روابط عمومی یاری 
روابط  فعالیت های  اهداف جدی  از  یکی  کلی  به صورت  کند. 
از  پشتیبانی  و  تفاهم  کسب  بورسی،  شرکت های  در  عمومی 
با سازمان  ایجاد احساس مشترک در میان سهام داران  طریق 
و برعکس است که این موضوع نیاز به ایجاد تعاملی دوسویه 
و مشارکتی دارد. در فعالیت های روابط عمومی این شرکت ها، 
برانگیختن توجه فعاالن بازار سرمایه نسبت به عملکرد سازمان 
بسیار حائز اهمیت است و این نوع از سازمان های تجاری در 
انجام  برنامه ریزی شده ای  فعالیت های  مجموعه  هستند  تالش 
دهند تا از این طریق بتوانند به نتایج مناسبی دست پیدا کنند. 
از طرفی، این نوع فعالیت ها در شرکت های سرمایه گذاری که 
در بازار سرمایه فعال هستند، از اهمیت بیشتری برخوردارند، 
چون در حقیقت این سازمان های تجاری به عنوان واسطه گری 
مالی سرمایه های مردم را جمع آوری می کنند و با سرمایه گذاری 
برای  مناسب  سود  ایجاد  درصدد  بازار،  جذاب  بخش های  در 
سهام داران هستند. ماهیت فعالیت های تجاری این شرکت های 
سرمایه گذاری ایجاب می کند که از شفافیت بیشتری برخوردار 
باشند و اعالم این شفافیت در بازار باید از طریق فعالیت های 

روابط عمومی انجام شود.

صیانت از اعتماد سهام داران
به صورت کلی موج های اخبار منفی و مثبت درباره هر یک از 
شرکت های بورسی وضعیت این نمادهای بورسی را تحت الشعاع 
قرار خواهد داد، اما در این میان یکی از نقش های بسیار جدی 

کارشناس ارشد کسب وکار
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روابط عمومی، پایش افکار عمومی سهام داران و واکنشی چابک 
اخبار منفی  این طریق ریسک  از  تا  به موج های خبری است 
جدی  اقدامات  از  یکی  نمونه  عنوان  به  رسانند.  حداقل  به  را 
این شرکت های بورسی می تواند با تکیه بر نرم افزارهای تحلیل 
که  صورت  این  به  باشد.  اجتماعی  رسانه های  در  کلیدواژه 
کلیدواژه های مرتبط با سازمان به صورت روتین در رسانه های 
ابهامات  به  نیاز  صورت  در  و  شوند  جست وجو  اجتماعی 
ارائه کرد.  مطرح شده در رسانه های اجتماعی پاسخی مناسب 
ارائه این پاسخ باید بسیار سریع باشد و این مهم در سازمان های 
چابک امکان پذیر است، به همین دلیل نیاز به تفویض اختیار 
الزم به واحد روابط عمومی وجود دارد که این واحد سازمانی 
بر اساس اقتضای سازمان اقدام به واکنش مناسب به ابهامات 
حوزه  در  می تواند  فعالیت ها  این  مجموعه  کند.  مطرح شده 
صیانت از اعتماد سهام داران تعریف شود و یکی از جدی ترین 

نقش های واحد روابط عمومی محسوب می شود.

حضور اثربخش در رسانه های معتبر
یکی از نقش های مهم روابط عمومی در شرکت های فعال در بازار 
سرمایه حضور مداوم آن ها در رسانه های مختلف اعم از آن الین 
و آف الین است. به این صورت که شرکت های بورسی باید در 
تالش باشند تا در درجه اول ارتباط و تعامل مناسبی با رسانه های 
مختلف داشته باشند و از طریق این تعامل در تالش باشند محتوای 
مورد نظر خود را از طریق این کانال های ارتباطی منتشر کنند. 
البته ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که این شرکت های 
مخاطبان  که  کنند  برقرار  ارتباط  رسانه هایی  با  باید  بورسی 
این رسانه ها فعاالن بازار سرمایه هستند. یکی از پیشنهادهای 
اجرایی در این خصوص می تواند تدوین یادداشت های تحلیلی 
یا مصاحبه های مطبوعات مدیران ارشد سازمان با این رسانه ها 
باشد که ضمن بهبود برند شخصی این مدیران، منجر به ایجاد 
ارتباط و تعاملی مناسب با سهام داران شود. از طرفی تداوم کار 
در این حوزه می تواند منجر به افزایش اعتماد فعاالن بازار سرمایه 
به تیم مدیریتی شرکت بورسی شود، چون با انتشار محتواهای 
تخصصی و مناسب این مدیران در رسانه های مختلف، می توان 
روی تصویر تخصصی بودن تیم مدیریتی سازمان سرمایه گذاری 
کرد. یکی دیگر از اقدامات مثبت در این زمینه می تواند برگزاری 
با حوزه  نشست های مطبوعاتی در حوزه های تخصصی مرتبط 
فعالیت سازمان باشد. به عنوان نمونه، اگر حوزه فعالیت سازمان 
دارو است، می توان نشست های مطبوعاتی مختلفی در حوزه های 
تخصصی مرتبط با دارو انجام داد و با دعوت از اهالی رسانه، عالوه 
بر برقراری ارتباطات اثربخش با آن ها، محتوای مورد نظر را در 

این رسانه ها منتشر کرد.

نظرسنجی و تحلیل رفتار سهام داران
از دیگر فعالیت های واحد روابط عمومی در شرکت های فعال 
تحلیل  و  نظرسنجی ها  اجرای  به  می توان  سرمایه  بازار  در 
بر  تکیه  با  می تواند  مهم  این  که  کرد  اشاره  سهام داران  رفتار 
پتانسیل های داخلی انجام شود. با این که پرداختن به روش های 
ذکر  شایان  اما  نمی گنجد،  مطلب  این  حوصله  در  نظرسنجی 
است که شرکت های فعال در بازار سرمایه می توانند با استفاده 
از اطالعاتی که از سهام داران در اختیار دارند، پرسش نامه های 
مختلفی طراحی کنند و نظرسنجی های تلفنی یا آن الین انجام 

دهند. این نظرسنجی ها می تواند در حوزه های مختلف باشد. به 
برند  تصویر  و  نگرش  نظرسنجی ها می تواند  این  نمونه،  عنوان 
سازمان در ذهن سهام داران را نشان داده و اطالعات مفیدی را 
در اختیار مدیران ارشد قرار دهد. در صورتی که نارضایتی در 
بین سهام داران وجود داشته باشد و این موارد از دید مدیران 
ارشد پنهان باشد، می توان با استفاده از این نظرسنجی ها میزان 

و موارد نارضایتی سهام داران را شناسایی کرد.

ارتباط با سهام داران
برقراری و مدیریت ارتباط با سهام داران از جمله وظایف بسیار 
فعال  که شرکت های  می شود  تلقی  عمومی  روابط  واحد  مهم 
بازار سرمایه باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. اولین  در 
گام در این موضوع تدوین و اجرای فرایند مدیریت ارتباط با 
سهام داران است. به این صورت که طبق فرایندی مشخص، باید 
کانال های ارتباطی سازمان در دسترس سهام داران قرار گیرد تا 
از این طریق سهام داران بتوانند با سازمان ارتباط برقرار کنند. 
که  دارند  مختلفی  درخواست های  سهام داران  ارتباط،  هر  در 
باید فرایند پی گیری هر یک از این درخواست های سهام داران 
پاسخ  آن ها  به  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  تا  شود  مشخص 
مناسب داده شود. از جمله اقدامات مفید در این حوزه می تواند 
ایجاد پنل کاربری برای سهام داران در وب سایت سازمان باشد 
درخواست های  از  بخشی  بتوانند  سهام داران  طریق  این  از  تا 

خود را از طریق این پنل مطرح کنند.

مسئولیت اجتماعي
اگرچه در این بازار شلوغ به نظر می رسد توجه به فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی اولویت باالیی برای سهام داران نداشته باشد، 
اما تحقیقات در این حوزه نشان می دهد که اگر سازمان های 
بازار سرمایه در بلندمدت سرمایه گذاری مناسبی در  فعال در 
این موضوع می تواند  باشند،  اجتماعی داشته  حوزه مسئولیت 
روی تصویر برند سازمان در ذهن سهام داران بسیار مثمر ثمر 
اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  مناسب  برنامه  البته  شود.  واقع 
مناسبی  شرایط  برنامه  این  که  باشد  صورت  این  به  می تواند 
مسئولیت  برنامه های  در  سهام داران  مشارکت  برای  حتی  را 
اجتماعی به دنبال داشته باشد. از طرفی برنامه های مسئولیت 
اجتماعی باید مرتبط با فعالیت های سازمان باشد.بدیهی است 
تفاوت جدی بین فعالیت های مسئولیت اجتماعی با فعالیت های 

خیریه وجود دارد.

حضور در رویدادها
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یکی دیگر از 
نقش های بسیار جدی در سازمان های امروزی، سرمایه گذاری و 
حضور اثربخش در رویدادهای مرتبط با حوزه فعالیت سازمان 
است. بخشی از این حضور رویدادها می تواند با هدف افزایش 
اما در این بخش منظور  انجام شود،  فروش و توجه مشتریان 
نگارنده این است که اتفاقاً آنها در رویدادهای مختلفی حضور 
پیدا کنند که در این رویدادها فعاالن بازار سرمایه حضور دارند. 
بازار  با فعاالن  اثربخش  ارتباط و تعاملی  ازاین طریق می توان 
سرمایه ایجاد کرد و ضمن معرفی بهتر سازمان، گامی اثربخش 
در خصوص ایجاد تصویر مثبتی از برند سازمان در ذهن فعاالن 

بازار سرمایه به جلو برداشت.

تحقیقات نشان می دهد که 
اگر سازمان های فعال در 
بازار سرمايه در بلندمدت 
سرمايه گذاری مناسبی در 
حوزه مسئولیت اجتماعی 

داشته باشند، اين موضوع 
می تواند روی تصوير برند 

سازمان در ذهن سهام داران 
بسیار مثمر ثمر واقع شود. 

البته برنامه مناسب در حوزه 
مسئولیت اجتماعی می تواند 

به اين صورت باشد که 
اين برنامه شرايط مناسبی 

را حتی برای مشارکت 
سهام داران در برنامه های 

مسئولیت اجتماعی به دنبال 
داشته باشد
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بازار سرمايه از ابتدای سال تاکنون به میانگین 147 
درصد سود نصیب سهام داران خود کرده است. اين 

میزان سود در طول مدت سه ماه در تاريخ بورس 
بی سابقه بوده و همین موضوع باعث شده افراد زيادی 

به منظور کسب سود بیشتر يا حفظ ارزش سرمايه 
خود وارد بورس شوند. بورس آينه يک اقتصاد است. 

در کشورهای توسعه يافته صنعتی که نوسان اقتصادی 
کمی دارند، کارشناسان بازار سرمايه تأکید دارند که 

در صورت تحقق سود 1۰ درصدی، سهام بايد فروخته 
شود، اما قضیه در ايران تفاوت دارد. بررسی ها نشان 

می دهد که به دلیل وجود تورم لجام گسیخته، مردم 
از بازار سرمايه انتظار سود صددرصدی دارند! در اين 

گزارش به بررسی وضعیت بازار سرمايه پرداخته ايم و 
اين که چطور می شود از شرايط فعلی و استقبال مردم 
از بازار سرمايه، بهره الزم را برای رشد اقتصادی برد. 
هم چنین در مورد چگونگی فاصله گیری بورس از حباب 
و تداوم رشد بورس با کارشناسان گفت وگو کرده ايم. 

معتقدند  کارشناسان  برخی  که  این جاست  توجه  قابل  نکته 
ورود سرمایه های جدید به بورس منجر به سود تولیدکننده 
بین  افراد  که  می برد  باال  را  سهمی  ارزش  تنها  و  نمی شود 
یکدیگر معامله می کنند. اما برخی دیگر می گویند زمانی که 
بورس روند صعودی را طی می کند، این امکان را برای اقتصاد 
به وجود می آورد که تأمین مالی پروژه های بزرگ دولتی از 
این طریق تأمین شود. در چنین شرایطی یکی از بحران هایی 

که کارشناسان در مورد آن هشدار می دهند، رفتار هیجانی و 
بی اطالعی از وضعیت سهم هاست. به عنوان مثال، از ابتدای 
را  )تسه(  مسکن  تسهیالت  اوراق  افراد  برخی  تاکنون  سال 
خریداری کردند که امکان معامله ندارد و برای استفاده باید 
تسهیالت  دریافت  برای  مربوطه  بانک  شعب  به  سند  یک 

معرفی شود. 

باید مراقب بازار سرمایه بود
به  اقتصادی،  ارشد  کارشناس  حسینی،  مستخدمین  حیدر 
گفت:  »وخارزم«  به  و  پرداخت  بورس  رشد  دالیل  بررسی 
پوشش دهندگی  دلیل  به  بورس  شاخص  رشد  از  بخشی 
است  بورسی  شرکت های  ارزیابی  تجدید  و  ملی  پول  ارزش 
سوی  از  ندارد.  ارتباطی  آن ها  عملکرد  به  موضوع  این  که 
دیگر، حمایت های دولت از بازار سرمایه و اصالح تعرفه های 
شده  باعث  بازار  در  کاالها  این  عرضه  محدودیت  و  واردات 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه با اقبال بیشتری روبه رو شود 
روند  تا  می کند  کمک  بورس  شاخص  به  موارد  این  همه  و 

صعودی را طی کند. 
اکنون  بازار سرمایه  این که  به  اشاره  با  مستخدمین حسینی 
بیشتر از میزان واقعی رشد کرده، گفت: ورود سرمایه به بازار 
بورس اتفاق بسیار خوبی است که همه دولت ها قصد اجرای 
وقتی  اما  افتاده،  اتفاق  این  داشتند. حال  را  برنامه ای  چنین 
بیش از میزان واقعی ورود سرمایه به بورس،  شاخص رشد 

می کند می تواند نشانه ایجاد حباب باشد.

    بورس
غزال بابایی

سودآوری در بورس
چگونه پایدار می ماند؟

گزارش »وخارزم« از چندو چون استقبال بی سابقه مردم از بازار سرمايه

گزارشگر
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وی با بیان این که دولت همه توان خود را برای ورود سرمایه 
به بازار بورس به کار گرفته است، گفت: زمانی باید از ورود 
هم  دیگر  بازارهای  که  باشیم  خوشحال  بورس  به  سرمایه 
متناسب با بازار سرمایه سودده باشند. اکنون تنها بازار سودده 
در ایران بورس است و اگر توان سوددهی خود را از دست 
و  دولت  ازطرفی  خارج  شود.  سرمایه ها  است  ممکن  بدهد، 
بانک مرکزی در بخش بازار پولی اقدامی انجام نمی دهند، به 

همین دلیل فاصله نرخ سود بانکی با تورم زیاد شده است. 
مستخدمین حسینی با بیان این که سرمایه های واردشده به 
بورس باید در بخش تولید به کار گرفته شود، گفت: مسکن 
برنامه ریزی  دولت  اگر  و  است  ایران  اقتصاد  پیشران  موتور 
کند تا سرمایه های وارده به بورس به سمت نهاده های تولید 
مسکن هدایت شوند و تولید مسکن رونق بگیرد، بخشی از 

مشکل اشتغال حل می شود. 
معاون سابق بانک مرکزی با تأکید بر این که ساخت مسکن 
رسیده،  خود  حد  پایین ترین  به  گذشته  سال  سه  طول  در 
ساخت  پروانه های  صدور  می دهد  نشان  بررسی ها  گفت: 
نفت  از  بعد  درحالی که  رسیده،  خود  میزان  پایین ترین  به 
بیشترین اشتغال را شامل می شود. از سوی دیگر، باید توجه 
پایه پولی در کشور باعث شده قدرت خرید  افزایش  داشت 
مردم کاهش یابد و سرمایه ها بعضا« به جای ورود به بخش 
افزوده ای  ارزش  بازارهایی هدایت شوند که  به سمت  تولید 

برای اقتصاد ایران ندارند. 
این کارشناس اقتصادی هشدار داد: ورود سرمایه گذار جدید 
افراد  برخی  است  ممکن  اما  است،  مباهات  مایه  بورس  به 
که تخصص و تجربه کافی در این زمینه ندارند، بر وضعیت 
شاخص تأثیر بگذارند و رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند. 
سرمایه گذارانی که وارد بورس شدند، به دلیل سودده بودن 
آن است، و اگر این سود منتفی شود، شاهد خروج سرمایه 
از این بازار خواهیم بود، که احتمال دارد تجربه سال 92 که 
بورس ریزش زیادی داشت و فروش سهام سهمیه بندی شد، 
کار  به  باید  بخش هایی  در  سرمایه ها  این رو  از  بیفتد.  اتفاق 
گرفته شود که عالوه بر تضمین سود سهام داران، تولید نیز 
از آن بهره ببرد، که نهاده های تولید مسکن بهترین انتخاب 

خواهد بود. 
اشاره کرد  به وضعیت تحریم ها  اقتصاد  وزارت  معاون سابق 
ارزی  شرایط  و  شود  روان تر  غیرنفتی  صادرات  اگر  گفت:  و 
بهبود یابد، بر وضعیت بازار سرمایه تأثیر می گذارد. بورس از 
شوک های درونی و بیرونی تأثیر می پذیرد و مردم باید مازاد 
درآمد خود را وارد بورس کنند. متأسفانه خبرهایی شنیده 
می شود که برخی افراد خانه و خودروی خود را فروختند و 
این در حالی  برای کسب سود بیشتر وارد بورس کردند، و 
را  خود  خانه  خرید  قصد  اگر  سود  کسب  از  پس  که  است 

داشته باشند، باید همان مبلغ را بپردازند. 
کوتاه مدت  در  نباید  سرمایه  بازار  سهام داران  وی،  گفته  به 
به  دولت  دیگر،  سوی  از  باشند.  داشته  کالن  سود  انتظار 
مداوم  صورت  به  باید  سهام داران  سوددهی  تضمین  منظور 
عرضه هایی را در این بازار داشته باشد. اکنون ورود سرمایه 
به بورس به منظور کسب سود در کوتاه مدت است و همان 
سهام های قبلی بین افراد معامله می شود. دولت می تواند با 
ورود شرکت های جدید دولتی به بورس هم به این بازار عمق 

ببخشد و از این راه تأمین مالی کند. 

دست یابی به رشد اقتصادی از طریق بورس
به  این باره  در  سرمایه،  بازار  کارشناس  رادپور،  میثم 
بودجه  از کسری  این که دولت  به  توجه  با  »وخارزم« گفت: 
رسیده،  خود  حد  پایین ترین  به  نفت  فروش  و  می برد  رنج 
بهترین فرصت است تا بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا کند. 
یکی از مشکالتی که دولت ها همواره با آن دست وپنجه نرم 
بود که  آن  زیرمجموعه های  و  بزرگ  می کردند، شرکت های 
اکنون  بودجه تحمیل می کند.  تأمین  برای  را  زیادی  هزینه 
بهترین فرصت است که شرکت های دولتی به جای واگذاری، 
به بورس وارد شوند، تا هم دولت از عرضه آن منتفع شود و 

هم  هزینه هایش در این زمینه کاهش یابد. 
رادپور با بیان این که بازار سرمایه با استقبال زیادی از سوی 
می شود  گفته  که  است  درست  گفت:  شده،  روبه رو  مردم 
بورس آینه یک اقتصاد است و هر چه شاخص باالتر باشد، 
نشان از وضعیت بهتر اقتصادی است، اما سازوکار استفاده 
از نقدینگی در بازار سرمایه هم باید مورد توجه قرار بگیرد. 
به این صورت که رشد شاخص بورس اکنون به دلیل رشد 
برخی  است  ممکن  یابد،  کاهش  ارز  نرخ  اگر  و  است  دالر 
سهام داران را که انتظار سود کالن دارند، از این بازار خارج 

کند. 
سرمایه  بازار  این که  بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
می تواند سکویی برای تحقق رشد اقتصادی کشور باشد، بیان 
کرد: دولت می تواند تأمین مالی پروژه های بزرگ را که مشکل 
تأمین بودجه آن را دارد، از طریق بازار سرمایه تأمین کند. 
اکنون پروژه های بزرگ راه سازی، پاالیشگاهی، پتروشیمی و 
صنعتی نیاز به بودجه دارند، که در شرایط فعلی دولت توان 
تأمین آن را ندارد و با عرضه سهام این شرکت ها در بورس 
می تواند هم به اشتغال کشور کمک کند و هم از سرمایه های 
واردشده به بورس بهترین استفاده را به عمل بیاورد که ارزش 

افزوده ای به دنبال داشته باشد. 
او با تأکید بر این که بورس در سوددهی نوسان دارد، گفت: 
ورود سهام داران به بازار سرمایه به منظور کسب سود بیشتر 
است، از این رو باید سازوکاری در این زمینه در نظر گرفته 
از  تا در مدتی که سرمایه در بورس قرار دارد، تولید  شود 
شرکت های  هدف  این  به  دست یابی  برای  ببرد.  بهره  آن 
سهام هایی  هفتگی  صورت  به  باید  استانی  سرمایه گذاری 
کنند  معرفی  داشتند،  مناسبی  سود  قبلی  هفته  در  که  را 
اجرای  شوند.  بهره مند  سود  این  از  بتوانند  سهام داران  تا 
این رویکرد باعث می شود شرکت ها عملکرد خود را اصالح 
ارزش سهامشان  بگیرند و  قرار  کنند و در بخش سودده ها 

باال برود. 
و گفت: دولت در طول  اشاره کرد  اولیه ها  به عرضه  رادپور 
و  کرد  بورس  وارد  را  زیادی  شرکت های  گذشته  سال  یک 
برای  مالیاتی  معافیت های  با  رهبری  معظم  مقام  هم  اخیراً 
برخی شرکت ها که قرار است وارد بورس شوند، موافقت کرده 
اند که این موضوع می تواند عالوه بر عمق بخشیدن به بازار 

سرمایه، سود سهام داران و امنیت آن را تأمین کند. 
غذایی  مواد  حوزه  در  که  شرکت هایی  ورود  وی،  گفته  به 
کند  کمک  کشور  غذایی  امنیت  به  می تواند  دارند،  فعالیت 
و هر چه سرمایه به این بخش وارد شود، هم سهام داران از 
سود مناسب بهره مند خواهند شد و هم شرکت ها می توانند با 

اطمینان خاطر بیشتری کار خود را گسترش دهند.

دولت می تواند تأمین مالی 
پروژه های بزرگ را که مشکل 

تأمین بودجه آن را دارد، از 
طريق بازار سرمايه تأمین 

کند. اکنون پروژه های بزرگ 
راه سازی، پااليشگاهی، 

پتروشیمی و صنعتی نیاز به 
بودجه دارند، که در شرايط 

فعلی دولت توان تأمین آن را 
ندارد و با عرضه سهام اين 

شرکت ها در بورس می تواند 
هم به اشتغال کشور کمک 

کند و هم از سرمايه های 
واردشده به بورس بهترين 

استفاده را کند 
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   بورس
صدیقه ثنایی

»وخارزم« از نقش كارگزاری ها در روزهای رونق بورس گزارش می دهد 

راه های مشارکت هوشمندانه در بورس

خبرنگار

»شاخص کل بورس از مرز يک میلیون واحد گذشت.« 
خیلی ها وقتی در ارديبهشت ماه اين خبر را شنیدند، 

اصالً از جزئیات آن آگاه نبودند، اما يک مورد را به خوبی 
فهمیده بودند؛ بورس جای خوبی برای سرمايه گذاری 

است. طی يک سال و حتی در يک بازه زمانی بازتر، طی 
دو سال گذشته، خبرهای خوب زيادی از بورس به گوش 

رسیده و باعث شده بسیاری از افراد که حتی از بورس 
سر درنمی آوردند، پول و سرمايه خود را روانه اين بازار 

کنند، به اين امید که سرمايه هايشان چند برابر شود. حاال 
با آزادسازی سهام عدالت، ضريب نفوذ بورس افزايش 

پیدا کرده و باعث شده بسیاری از مردمی که دانش 
کافی از فضای بورس ندارند هم برای ورود به اين فضا 

اقدام کنند. اما دنیای بورس، مثل دنیای طال، مسکن 
يا خودرو نیست. کسانی  که با نیت سرمايه گذاری وارد 
اين بازار می شوند، بايد از مفاهیم بورسی مطلع شوند، 
در غیر اين صورت، سرمايه خود را به خطر می اندازند. 
قطعاً اين روزها سرمايه گذاری در بورس، چندين برابر 

سرمايه گذاری در بانک و ساير بازارهای موازی، سودده 
خواهد بود، اما اگر فردی بدون شناخت و آگاهی قدم به 
اين دنیا بگذارد، امکان دارد نه تنها به سودی دست پیدا 
نکند، بلکه همان اندک سرمايه اش را هم از دست بدهد. 
در اين شرايط مروری بر برخی مسائل مرتبط با بورس 

خالی از لطف نیست. 
 1315 سال  به  ایران  در  بهادار  اوراق  بورس  ایجاد  اولیه  ایده 
بازمی گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی بلژیکی به نام 
وان لوترفلد درباره تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران بررسی هایی 
انجام داد و طرح قانون تأسیس و اساس نامه آن را هم تهیه کرد. 
البته در آن زمان، بانک ملی ایران هم به عنوان سازمان متولی 
امور پولی کشور، مطالعاتی در این زمینه انجام داده بود. اما وقوع 
جنگ جهانی دوم شرایط را برای ایجاد بورس اوراق بهادار به هم 
ریخته بود. به هرحال، بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن 
1346 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت بورس 
به صورت افتان و خیزان ادامه داشت و در دوران پیروزی انقالب 
که  مواجه شد  فرار سرمایه  و  بی اعتمادی  نوعی  با  اسالمی هم 
شرایطش را بحرانی کرد. اما دوباره دوره های صعود و نزول بورس 
آغاز شد. بورس طی سالیان گذشته بارها با جهش هایی همراه 
شده  است. بررسی های »وخارزم« از گزارش سازمان بورس نشان 
می دهد بورس چهار دوره جهش را سپری کرده و از سال 1398 

وارد چهارمین دوره جهش خود شده که هنوز هم ادامه دارد. 

 سال متفاوت بورس
اما بسیاری  بورس در گذشته صعودهایی را تجربه کرده  است، 
از تحلیل گران می گویند جهشی که از ابتدای سال 1398 ایجاد 
بوده  است.  متفاوت  کاماًل  دارد، جهشی  ادامه  و هنوز هم  شده 
و  بوده  سرمایه  بازار  برای  متفاوت  سال  یک  سال 98  واقع  در 
توجه عموم مردم را به خود جلب کرده  است. سال 98 با اتفاقات 
ناخوشایند بسیاری همراه بود؛ از تشدید تحریم های آمریکا گرفته 

تا شیوع ویروس کرونا. اما برای بورس، سال عجیب و البته خوبی 
بود. در سال 99 بازدهی بورس باال بوده و بورس باز هم به روند 
خوب خودش ادامه داده  است. به همین خاطر بسیاری از افراد به 
دنبال کارگزاری ها هستند و سعی دارند سرمایه گذاری در بورس 

را آغاز کنند. اما کارگزاری ها چه نقشی در ایران دارند؟
احتماالً  دارند،  را  بازار سهام  افرادی که قصد سرمایه گذاری در 
منتشر  که  آماری  آخرین  آشنا هستند. طبق  کارگزاری  واژه  با 
شده، قریب به 107 کارگزاری در کشور وجود دارد. اکثر آن ها 
رونقی  با  ناگهان  اما  زیان ده داشتند،  هم در سال 96 وضعیتی 
گزارش ها،  برخی  طبق  به طوری که  شدند  روبه رو  شگفت انگیز 
باعث شد کارگزاری ها سود  بازار سرمایه در سال 98  معامالت 
13هزار میلیارد تومانی داشته باشند. در برخی از گزارش ها ادعا 
شده یک کارگزاری در سال 98 برابر با 60 کارگزاری به صورت 
میانگین درآمد داشته  است. اما این کارگزاری ها چه نقشی را ایفا 

می کنند؟

 کارگزاری چه نقشی دارد؟
طریق  از  باید  حتماً  شوید،  سهام  بازار  وارد  می خواهید  اگر 
کارگزاری ها اقدام کنید. کارگزاران بورس در حقیقت شرکت های 
به راحتی  آن ها  طریق  از  می توانید  شما  که  هستند  واسطی 
معامالت بازار را انجام دهید. یعنی در حقیقت کارگزاران خریدار 
و فروشنده را در بازار سهام به هم وصل می کنند و در ازای این 
سازمان ها  این  می کنند.  دریافت  کارمزد  همان  یا  دستمزد  کار 
برای فعالیت در بازار سرمایه باید مجوز تأسیس و فعالیت خود 
به عضویت  و  کنند  دریافت  بهادار  اوراق  و  بورس  از سازمان  را 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و بورس مربوط درآیند. برای 
این که بهتر به نقش کارگزاری ها پی ببرید، کافی است تصور کنید 
به دنبال انجام معامله در بازار سهام هستید و این بازار هم فقط 
در زمان های اداری فعالیت دارد. قطعاً نمی توانید به صورت دائم 
در ساختمان مرکزی بورس حاضر باشید و به صورت مستقیم با 
معامله گران به خرید و فروش بپردازید. اما وقتی معامله از کانال 
کارگزاری ها انجام می شود، شما بدون دغدغه سهم مورد نظر را 
انتخاب می کنید و بقیه مسائل را به همان کارگزاری می سپارید. 
به همین دلیل است که کارگزاری ها نقشی حیاتی برای توسعه 

بازار سرمایه دارند. 
در ایران، در آن سال های نخست فعالیت بورس فقط 13 کارگزاری 
وجود داشت که عمدتاً هم بانکی بودند. اما به مرور کارگزاری هایی 
از بخش خصوصی هم وارد میدان شدند. ورود این کارگزاری ها 
نقطه عطفی برای بازار سرمایه در ایران بود. در دهه 70 بورس 
جان تازه ای گرفت و از آن زمان به فهرست کارگزاری ها در کشور 
هم اضافه شد. تمامی معامالت اوراق بهادار توسط کارگزاری ها 
اوراق  بدهی،  اوراق  فروش سهام،  و  یعنی خرید  انجام می شود. 
مشتقه، معامالت آتی و... در بورس، فرابورس، بورس کاال و بورس 
انرژی هم به صورت مستقیم )حضوری( و هم به صورت آن الین 
توسط همین کارگزاری ها انجام می شود و این مهم ترین نقشی 
است که کارگزاری ها ایفا می کنند. اما آن ها خدمات مشاوره ای 
هم می دهند. یعنی درباره خرید و فروش سهام یا سرمایه گذاری 

در ايران، در آن سال های 
نخست فعالیت بورس فقط 
13 کارگزاری وجود داشت 
که عمدتاً هم بانکی بودند. 
اما به مرور کارگزاری هايی 
از بخش خصوصی هم وارد 
میدان شدند. ورود اين 
کارگزاری ها نقطه عطفی 
برای بازار سرمايه در ايران 
بود. در دهه 7۰ بورس جان 
تازه ای گرفت و از آن زمان 
به فهرست کارگزاری ها در 
کشور هم اضافه شد. تمامی 
معامالت اوراق بهادار توسط 
کارگزاری ها انجام می شود
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ارائه  را  خدماتی  و  نظرات  سرمایه گذاران  به  صندوق ها  در 
تعهد  و  مالی  خدمات  بهادار،  اوراق  بازگردانی  می دهند. 
پذیره نویسی هم از دیگر فعالیت های کارگزاری هاست. اخیراً 
کارگزاری ها به فکر راه اندازی خدماتی برای آموزش فعالیت 
در بورس به مشتریان خود افتاده اند. یعنی قصد دارند نهادها و 
بخش هایی را راه اندازی کنند و از طریق آن به مشتریان خود 

شیوه فعالیت در بازار سهام را یاد دهند. 

 سرمایه گذاری هوشمندانه
تا 70  اخیر، 30  مدت  بورسی طی چند  کتاب های  فروش 
درصد افزایش داشته و قفسه کتاب های بورسی خالی شده  
است. هزینه کالس های آموزش بورس هم باال رفته و درآمد 
کسانی که در این عرصه فعالیت دارند، طی چند مدت اخیر 
می دهد  نشان  این ها  همه  داشته  است.  کم سابقه  افزایشی 
سرمایه گذاری در بورس نیازمند آموزش است. در این بازار، 
قوانین و مفاهیم مهمی وجود دارد که هر کسی باید از آن ها 
در  موفقیت آمیز  فعالیت  برسد.  موفقیت  به  تا  کند  پیروی 
تجهیز  نیازمند  دیگر  اقتصادی  عرصه های  مانند  بازار سهام 
سرمایه گذار به دانش و تخصص الزم است. شاخه ای از علم 
اقتصاد که دانش و ابزار الزم برای تحلیل بازارهای مالی را در 
اختیار افراد قرار می دهد، فاینانس نامیده می شود. از حدود 
یک صد سال پیش، هم گام با شکوفایی و توسعه روزافزون این 
علم، مدل ها و ابزارهای متعددی برای ارزش گذاری دارایی ها 
امروزه تحت عنوان تحلیل  از آن ها  ایجاد شده که بسیاری 
فاندامنتال، از سوی کارشناسان برای ارزیابی سهام شرکت ها 
در  معتقدند  فاینانس  متخصصان  برخی  می شود.  استفاده 
قواعد  از  سهام،  جمله  از  دارایی ها  تمامی  ارزش  بلندمدت 
نوسانات  از  فارغ  این علم پیروی می کنند و  بی چون وچرای 
کوتاه مدت، تنها روش مناسب برای تصمیم گیری صحیح در 

بازارهای مالی، استفاده از مدل های تحلیلی است. 
دنبال  به  باید  قطعاً  کنید،  پیدا  تحلیل  توانایی  این که  برای 
تحلیل  که  کتاب هایی  باشید.  آموزشی  مناسب  روش های 
تکنیکال ارائه می دهند، این روزها با فروش زیادی همراه شده اند 

سرمایه گذاری های  دنبال  به  هم  افراد  می دهد  نشان  این  و 
موفقیت آمیز هستند و هم از دانش کافی برخوردار نیستند و 
تالش می کنند نسبت به این بازار، شناخت پیدا کنند. فرقی 
نمی کند در ایران باشید یا در وال استریِت آمریکا، در هرحال 
حضور در بازار سهام می تواند با ریسک فراوانی همراه باشد. در 
شرایطی که دولت هم به رونق بازار سهام کمک می کند، باید 
زیرساخت هایی فراهم شود تا مردم از طریق آن آموزش الزم 
را ببینند و بعد سرمایه خود را وارد بورس کنند. اما اگر کسی 
نتواند به دانش کافی برای تحلیل این بازار دست پیدا کند، 
یا فرصت کافی برای مطالعه در این زمینه را نداشته باشد، 
اما  کند.  مراجعه  سرمایه گذاری  صندوق های  به  است  بهتر 
صندوق های سرمایه گذاری چه مزایایی برای سرمایه گذاران 

در ایران دارند؟

 سکه ها را در صندوق بریزید
اصوالً سرمایه گذاران فقط به دنبال کسب سود برای خودشان 
نیستند. آن ها هم چنین تالش دارند سرمایه خود را در بخشی 
سرمایه گذاری کنند که عالوه بر کسب سود، در چرخه اقتصاد 
کشور هم نقش داشته باشد و به نوعی چرخه تولید در کشور 
برای  این حس خوب  ترتیب،  این  به  درآورد.  گردش  به  را 
رونق  در  سرمایه اش  که  می آورد  ارمغان  به  را  سرمایه گذار 
اقتصادی کشور نقش داشته و مؤثر بوده  است. صندوق های 
سرمایه گذاری با همین هدف طراحی شده اند. در واقع این 
هستند.  دسترسی  قابل  جامعه  افراد  همه  برای  صندوق ها 
می شوند  مدیریت  متخصص  افراد  سوی  از  صندوق ها  این 
که سرمایه را در بازارهای مالی مختلف به جریان می اندازند. 
انتخاب  و  بازار  در  سرمایه گذاری  فرصت های  تمام  بررسی 
بهترین زمان برای ورود به معامالت، برای افراد غیرحرفه ای 
دارد.  قبلی  دانش  و  مطالعه  به  نیاز  که  است  زمان بر  کاری 
ورود مستقیم به بازار سرمایه برای افراد عادی بسیار خطرناک 
است و ممکن است اصل سرمایه آن ها نیز به خطر بیفتد. 
شناسایی بازار سرمایه و کسب سود از آن، آرزوی هر فردی 
است، اما همیشه نمی توان امیدوار بود که بهترین سهم بازار 

سرمایه گذاری  دهد.  نشان  رخ  ما  به 
در صندوق این مزیت را دارد که فرد 
بدون نگرانی و بدون دانش قبلی، وارد 

بازار می شود. 
بازار  به  مستقیم  ورود  دنبال  به  اگر 
سرمایه هستید، بهترین کارگزاری را بر 
اساس رتبه بندی ها و هم چنین میزان 
مشتری مداری انتخاب کنید و با کسب 
روحیه  و  صبر  با  هم چنین  و  آگاهی 
ریسک پذیری وارد بازار شوید، اما اگر 
برخوردار  ویژگی ها  این  از  یک  هر  از 
نیستید و تمایل به سرمایه گذاری در 
است  بهتر  دارید،  را  مشابه  موقعیتی 
به صندوق های سرمایه گذاری مراجعه 
ندارد.  هم  چندانی  ریسک  که  کنید 
گفته  به  که  باشید  داشته  خاطر  به 
تحلیل گران در بازار، سرمایه گذاری در 
بازار سهام و صندوق های سرمایه گذاری 
برابر  در  بیشتری  سودآوری  همیشه 
بورس  آینده  و  دارد  موازی  بازارهای 

روشن است.
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کسب وکارها و استارت آپ ها روزهای سختی را پس از 
شیوع ويروس کرونا می گذرانند؛ استارت آپ هايی که 

امید به سرمايه گذاری های تازه دارند و عنوان می کنند 
که اگر اجازه ورود به بورس را داشته باشند، روزهای 

بهتری را سپری خواهند کرد. با دکتر حمیدرضا قاضی 
مقدم، مشاور و مدرس بازاريابی و توسعه کسب وکار، به 
گفت وگو نشسته ايم تا تأثیرات کرونا را بر کسب وکارها، 

به خصوص استارت آپ ها، بررسی کنیم. 

 كرونا دوران سختی را برای كسب وكارها رقم زده 
است. اكوسيستم استارت آپی هم به عنوان بخشی 
از بدنه اقتصاد دچار مشكالت عديده ای شده است. 
برخی از كارشناسان از اين دوران با عنوان دوران 
بحرانی ياد می كنند. شما چه تحليلی از اين وضعيت 
متوجه  كه  را  سيستماتيكی  ريسک  اين  و  داريد 

كسب وكارها شده، چگونه ارزيابی می كنيد؟
واقعیت موضوع این است که فضای کسب و کار استارت آپی و 
البته در سطحی کالن تر، فضای کسب وکار کشور، برای تحمل 
چنین بحرانی آماده نبوده و البته این موضوع فقط محدود به 
ایران نمی شود. هر چند همواره در کنار عوامل تحت کنترل 
کسب وکارها، عوامل متعدد دیگری می توان برشمرد که در هر 
یک از حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، 
فرهنگی، قانونی و نظایر آن بر سرنوشت کسب وکارها اثرگذارند 

و البته امکان کنترل آن ها وجود ندارد. 

به واقع، با توجه به فراوانی وقوع عوامل اقتصادی نظیر نوسانات 
و افزایش قیمت ارز، تحریم و مسائل سیاسی پیرامون آن، شاید 
آمادگی کسب و کارها و البته استارت آپ ها برای تحمل تغییراتی 
از این جنس بیشتر بود. ولی شیوع این ویروس و همه گیری آن 
در این سطح گسترده از جمله مواردی بود که همه کسب و کارها 
و طبیعتاً استارت آپ ها را غافل گیر و بسیاری از کسب و کارهای 
نوپا و حتی کسب وکارهای دیرپای فاقد پشتوانه مالی مناسب 

را زمین گیر کرد.
در نهایت امر، این طور می توان ارزیابی کرد که هر چند به کرات به 
صاحبان کسب وکارها توصیه می شود که در رابطه با کسب وکار 
و  بیرونی  محیط  اتفاقات  رصد  و  پایش  به  نسبت  دائماً  خود 
داخلی حساس باشند، شاید این مسئله آن طور که باید و شاید، 
جدی گرفته نمی شود و هم چنان که در این نمونه خاص نیز 

شاهدیم، عالج واقعه به بعد از وقوع آن موکول می شود.  
 به نظرتان چه استارت آپ  هايی از زير فشار اين 
شيوع عالم گير و اين ريسک  سيستماتيكی كه به 
آن دچار شده اند، زنده بيرون می آيند و می توانند 

دوباره در مسير رشد قرار گيرند؟ 
شیوع  تأثیرات  نوع  دهید  اجازه  سؤال  این  به  پاسخ  از  قبل 
ویروس بر کسب وکارها را با هم در قالب یک طبقه بندی کلی 
از  کسب وکارها  کلی،  طبقه بندی  این  اساس  بر  کنیم.  مرور 
از شیوع کرونا  ناشی  تقاضای  حیث میزان آسیب و تغییرات 
برای محصوالت و خدماتشان در یکی از چند دسته زیر جای 

می گیرند:

چشم امید استارت آپ ها 
به سرمایه گذاران 

   گپ
نرگس فرجی

گفت وگو با دكتر حميدرضا قاضی مقدم، مشاور و مدرس بازاريابی و توسعه كسب وكار

خبرنگار
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رفتن  بین  از  سبب  ویروس  شیوع  که  کسب وکارهایی   .1
تقاضا برای محصوالت و خدماتشان گردید. مثاًل کسب وکارها 
و استارت آپ های مرتبط با حوزه سینما و تئاتر، باشگاه های 
ورزشی، رستوران ها و نظایر آن در این دسته جای می گیرند. 
ورودی  جریان  از  محرومیت  سبب  به  کسب وکارها  نوع  این 
خدماتشان،  و  محصوالت  عرضه  شدید  افت  از  ناشی  درآمِد 

آسیب زیادی را متحمل شدند.
2. کسب وکارهایی که شیوع ویروس سبب از بین رفتن تقاضا 
دریافت  شد  باعث  ولی  نشد،  خدماتشان  و  محصوالت  برای 
این محصوالت و خدمات از سوی مشتریان به زمان دیگری 
موکول شود. به عنوان نمونه ای از این کسب وکارها می توان به 
سفرهای تفریحی و گردشگری، خدمات در محل مثل خدمات 
تعمیر و نظافت منزل و لوازم منزل، حضوری دریافت خدمات 
از دفاتر پیشخوان دولت، پلیس +10 و نظایر آن اشاره کرد. 
انباشته  تقاضای  پاسخ گوی  درنهایت،  کسب وکارها  نوع  این 
آن ها  نقدینگی  ورودی  و  ولی جریان  بود،  مشتریان خواهند 
در دوره شیوع به شدت آسیب دیده است و برای ترمیم آن، 
به گذشت زمان و تقویت قوای عملیاتی برای پاسخ گویی به 

تقاضای انباشته نیاز است.
تأثیر  آن ها  روی  کرونا  ویروس  که شیوع  4. کسب وکارهایی 
بودن محصوالت  ضروری  نسبتاً  به سبب  ولی  داشته،  منفی 
نبود.  فلج کننده  برای کسب وکارها  این آسیب  و خدماتشان، 
نمونه ای  عنوان  به  می توان  را  اینترنتی  تاکسی های  مشخصاً 
ابتدای شیوع  در  نظر گرفت که  در  نوع کسب وکارها  این  از 
تحت تأثیر منفی قرار گرفتند، ولی به تدریج میزان تقاضا برای 

خدماتشان به حالت عادی نزدیک شد. 
آن ها  روی  بر  کرونا  ویروس  شیوع  که  کسب وکارهایی   .5
تأثیرات مثبتی را به همراه داشته و وقوع این اتفاق، ناخواسته 
شاخص های  افزایش  حتی  و  تحقق  و  کسب وکار  رشد  برای 
عنوان  به  است.  داشته  به سزایی  تأثیرات  کسب و کاری شان 
نمونه ای از کسب وکارهای این حوزه می توان به فروشگاه های 
آن الین برای خرید اینترنتی، بازی و خدمات تفریح و سرگرمی 
در محل کاربر و پلتفرم های نمایش فیلم و ویدیو مثل آپارات، 
خدمات  حوزه  با  مرتبط  کسب وکارهای  آن،  نظایر  و  فیلیمو 
آن الین،  سوپرمارکت  های  پزشکت،  مثل  آن الین  پزشکی 
خدمات برگزاری جلسات آن الین و نظایر آن اشاره کرد که 
شیوع این ویروس، انگیزه زیادی را برای سوق دادن کاربران 
این سرویس ها و تبدیل آن ها به  از  بالقوه به سمت استفاده 

کاربران بالفعل ایجاد کرد.
برگردیم به پاسخ سؤال شما. در این بین، مشخصاً کسب وکارهای 
دسته چهارم، از محل وقوع این شیوع، بیشترین بهره برداری را 
داشته و در صورت استفاده درست از این فرصت، سکوی پرتاب 
کسب وکارهای  داشته اند.  اختیار  در  کسب وکار  برای  جذابی 
دسته سوم، به واسطه وقوع این جریان، کمی تنزل عملکرد 
و  زحمت  تحمل  با  عقب ماندگی  این  جبران  ولی  داشته اند، 
تالش بیشتر چندان دور از ذهن نیست. کسب وکارهای دسته 

با  نقدینگی و عملیات می توانستند  با مدیریت مناسب  دوم، 
کاهش هزینه های غیرضروری و حفظ سطح سرویس متناسب 
با سطح تقاضای کاهش یافته، از هزینه های عملیاتی کاسته و 
اکنون و به تدریج با رفع مسئله، مجدداً به تقویت قوای عملیاتی 
بازگردند و به این ترتیب با پاسخ گویی تقاضاهای معوقه، جریان 

درآمدی را ترمیم کنند.
اما در این میان، بیشترین آسیب معطوف به کسب وکارهای 
گروه نخست است که نه جریان درآمدی مناسبی داشته اند 
و نه تقاضای محصوالت و خدماتشان تعویق یافته که بتوانند 
به  آن  به  پاسخ گویی  محل  از  اوضاع،  بهبود  و  زمان  گذر  با 
ترمیم بپردازند. این کسب وکارها در صورت عدم برخورداری 
از پشتوانه مناسب مالی برای گذر از بحران، با ریسک جدی 

شکست و حذف از فضای کسب وکار مواجه اند.
به  نگاهشان  كردند،  رشد  كه  استارت آپ  هايی   
سرمايه گذاران است. ما در سال 9۷ و 9۸ هم شاهد 
استارت آپی  اكوسيستم  در  سرمايه گذاری  كاهش 
از  برخی  كه  است  حالی  در  اين  بوديم.  ايران 
در سال 99 سرمايه گذاران  معتقدند   كارشناسان 
شاهد  ما  و  می شوند  اكوسيستم  وارد  تازه نفسی 
استارت آپ های  روی  تازه ای  سرمايه گذاری های 
از وضعيت  تحليلی  بود. شما چه  نوظهور خواهيم 
اكوسيستم  در  پساكرونا  دوران  در  سرمايه گذاری 

استارت آپی ايران داريد؟
ارزیابی کنیم،  را  اگر بخواهیم جریان کلی فضای کسب وکار 
ناپایدار بودن فضای سرمایه گذاری  مجموعه عوامل حاکی از 
به  متوسط  و  خرد  سرمایه گذاران  سرمایه   مداوم  چرخش  و 
و  سکه  و  طال  ارز،  )بورس،  سرمایه  مختلف  بازارهای  سمت 
به  نیز  کالن  سرمایه گذاران  دیگر،  از طرف  است.  آن(  نظایر 
واسطه مخاطره آمیز بودن بازار مالی در سال جاری، با احتیاط 
بیشتری اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد و احتماالً بخشی 
واردشده  آسیب های  رفع  مصروف  نیز  اختیار  در  سرمایه  از 
به کسب وکارهای سبد سرمایه گذاری ایشان می شود. به این 
جدیِد  سرمایه گذاری  حجم  از  که  است  این  تصور  ترتیب، 
سرمایه گذاران بر روی استارت آپ ها در سال جاری )در مقایسه 
با سال گذشته( کاسته شود و همان مقدار سرمایه گذاری مورد 
نظر هم روی کسب وکارهایی انجام گیرد که ضمن برخورداری 
از جذابیت مالی بیشتر )در مقایسه با حالت قبل(، از ریسک 
به  برخوردارند.  باالتری  موفقیت  احتمال  و  پایین تر  شکست 
بیان دیگر و برخالف روال چند سال اخیر، انتظار می رود با 
توجه به ریسک های موجود در حوزه کسب وکار از یک سو و 
نیاز به خودترمیمی بسیاری از سرمایه گذاران کالن برای رفع 
آسیب های ناشی از کرونا بر کسب وکارشان، از انگیزه مسئولیت 
اجتماعی این اقدامات کاسته شده و همان سرمایه مدنظر هم 
معطوف کسب وکارهای نوپایی شود که جذابیتشان از مقدار 
مشخصی فراتر باشد و موفقیتشان تا حدود زیادی تضمین شده 

باشد. 

سرمايه گذاران کالن به 
واسطه مخاطره آمیز بودن 
بازار مالی در سال جاری، 
با احتیاط بیشتری اقدام 

به سرمايه گذاری خواهند 
کرد و احتماالً بخشی 

از سرمايه در اختیار نیز 
مصروف رفع آسیب های 

واردشده به کسب وکارهای 
سبد سرمايه گذاری ايشان 

می شود. به اين ترتیب، 
تصور اين است که از حجم 

سرمايه گذاری جديِد بر روی 
استارت آپ ها در سال جاری 
)در مقايسه با سال گذشته( 

کاسته شود و همان مقدار 
سرمايه گذاری مورد نظر هم 
روی کسب وکارهايی انجام 
گیرد که ضمن برخورداری 
از جذابیت مالی بیشتر )در 

مقايسه با حالت قبل(، از 
ريسک شکست پايین تر 

و احتمال موفقیت باالتری 
برخوردارند
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 99 سال  در  كه  بگذاريم  اين  بر  را  فرض  اگر   
داشت،  خواهند  وجود  باانگيزه  سرمايه گذارانی 
كه  می بينيد  ظرفيت  دارای  را  حوزه هايی  چه 
و  شوند  راه اندازی  آن ها  در  استارت آپ هايی 

سرمايه گذاران را به خود جذب كنند؟
طبقه بندی  از  مجدداً  سؤال  این  به  پاسخ  برای  دهید  اجازه 
اساس، کسب و کارهای دسته  این  بر  استفاده کنم.  اشاره شده 
محرک  موتور  منزله  به  آن ها  برای  کرونا  شیوع  که  چهارم 
می شود،  محسوب  قبل  از  بیشتر  شتاب گیری  و  کسب وکار 
می توانند موضوع خوبی برای سرمایه گذاری باشند و البته در 
این بین، کسب وکارهای آن الین و خدمات از راه دور در صدر 
جدول نیازهای مخاطبان و مشتریان محسوب می شوند. به این 
ترتیب، حوزه پلتفرم های نمایش فیلم و ویدیو و سرگرمی های 
آن الین،  آموزش  آن الین،  خرید  بازی ها،  جنس  از  دیجیتالی 
خدمات پزشکی و مشاوره آن الین و نظایر این ها به عنوان بدنه 
لجستیک،  و  حمل ونقل  حوزه  خدمات  و  کسب وکارها  اصلی 
حوزه  خدمات  ارائه دهنده  مجموعه های  آن الین،  پرداخت 
کسب وکارهای  عنوان  به  این ها  نظایر  و  اطالعات  فناوری 

تسهیل گر می توانند جذابیت زیادی داشته باشند.
البته الزم است این موضوع را نیز در نظر بگیریم که بعد از پایان 
شرایط کرونا، طبیعتاً بخشی از تقاضا مجدداً به شیوه های سنتی 
برآورده سازِی نیازها بازخواهد گشت و انتظار می رود تقاضای 
این نوع کسب وکارها از پیک فعلی فاصله بگیرد. بااین حال و به 
واسطه افزایش ضریب نفوذ این خدمات بین کاربران و کاهش 
تقاضا  میزان  افزایش  و  و جذب مشتری  بازاریابی  هزینه های 
برای این نوع محصوالت و خدمات، شناسایی و سرمایه گذاری 
سریع تر روی این کسب وکارها می تواند ضمن تأمین منابع مالی 
از  بهتر  برای بهره گیری  را  این مجموعه ها، زمینه  نیاز  مورد 
فراهم  سرمایه گذاران  و  کسب وکارها  برای  پیش آمده  فرصت 

کند. 
باعث كم رنگ شدن   شيوع ويروس كرونا، قطعاً 
ناخواه  خواه  آن ها  و  شده  استارت آپی  مالی  منابع 
توان  با  سرمايه گذارانی  دنبال  به  فقط  نبايد  ديگر 
و  بورس  در  حضور  برای  بايد  و  باشند  باال  مالی 
كنند.  آماده  را  خود  خرد  مالی  منابع  از  استفاده 

نظرتان در اين باره چيست؟ 
در رابطه با این که مسیر موفقیت استارت آپ ها، به خصوص در 
این شرایط، الزاماً از حضورشان در بورس می گذرد، نظر قطعی 
نمی توان داد. به ویژه این که بعد از گذشت چندین سال از طرح 
و  آمادگی چند غول  تازه شاهد  ایران،  در  استارت آپ  مفهوم 

و  بورس هستیم  بازار  به  پیوستن  برای  استارت آپی  شبه غول 
نمی توان آن را به عنوان یک نسخه واحد برای همه  طبیعتاً 
و  کوچک  استارت آپ های  به  و  گرفت  نظر  در  استارت آپ ها 
متوسط تعمیم یا آدرس غلط داد. در ارتباط با استفاده از منابع 
مالی خرد اما ماجرا چیز دیگری است، چراکه با توجه به شرایط 
فعلی بازار سرمایه و ریسک تغییرات ناگهانی و یک شبه قیمت ها 
در این نوع بازارها، استارت آپی که بتواند سود مطمئن، هر چند 
بازارهای پرتالطم سرمایه را  انتظار  از سود مورد  کمی کمتر 
جذب  به  نسبت  می تواند  کند،  تأمین  سرمایه گذارانش  برای 
سرمایه خرد امیدوار باشد. با این همه، باز هم نباید از نظر دور 
بر اساس پیش بینی های  تأمین سرمایه  داشت که الزم است 
واقع بینانه از جریان سرویس دهی و جریان نقدی کسب وکارهای 
استارت آپی صورت گیرد تا سرمایه  سرمایه گذاران خرد و اعتبار 

استارت آپ ها در معرض آسیب و خدشه قرار نگیرد.
دوران  از  تصويری  چه  آخر،  سؤال  عنوان  به   
دوران  آن  در  استارت آپ ها  حضور  و  پساكرونا 

داريد؟
پاسخ به این سؤال را با ذکر یک تشبیه پایان دهم: کرونا در 
واقع سیلی بود که منطقه ای را زیر آب برد و با خود مقداری 
گل والی آبرفتی نیز به همراه آورد. با فرونشست این سیالب 
را  تاب تحمل سیل  بین رفتن گیاهانی هستیم که  از  شاهد 
نداشته اند )استارت آپ ها و کسب وکارهای آسیب پذیر(. هم چنین 
شاهد افزایش رشد گیاهانی خواهیم بود که تا پیش از این در 
به مواد غذایی  به سبب عدم دسترسی  شرایط قبل سیالب، 
مورد نیاز خود رشد کافی نداشتند و آبرفت سیالب، این مواد 
غذایی را برایشان به ارمغان آورده است )کسب وکارهای منتفع 
از کرونا و پیامدهای آن(. هم چنین پوشش گیاهی جدیدی را 
شاهد خواهیم بود که در البه الی سیالب و آبرفت همراه آن 
برخواهند  از خاک  سر  و  آورده شده اند  نظر  مورد  منطقه  به 
تا  که  نوآورانه  و  فناورانه  کسب وکارهای  جدید  )نسل  آورد 
پیش از این وجود نداشته اند، ولی ضرورتشان حس می شود(. 
رویش  شاهد  هم  باز  سیالب،  فرونشست  با  این که  مضافاً 
بخشی از پوشش گیاهی قدیمی، هر چند شاید این بار کمی 
اصالح نژادشده و درس گرفته از تجربیات این سیالب )رویش 
مجدد کسب وکارهای تضعیف شده یا ازبین رفته( خواهیم بود. 

نتایج این ماجرا هر چه باشد، مادامی که مجموعه ها دست از 
تالش برندارند و در مسیر صحیح رشد حرکت خود را ادامه 
دهند، می توان به ترمیم فضای کسب وکار و چه بسا پیشرفت 
کسب وکار، این بار با سرعتی به مراتب بیشتر و با بهره گیری از 

درس های پیشاکرونا، امیدوار بود.

با توجه به فراوانی وقوع 
عوامل اقتصادی نظیر 

نوسانات و افزايش قیمت 
ارز، تحريم و مسائل 

سیاسی پیرامون آن، شايد 
آمادگی کسب و کارها و البته 
استارت آپ ها برای تحمل 

تغییراتی از اين جنس بیشتر 
بود. ولی شیوع ويروس کرونا 
و همه گیری آن در اين سطح 
گسترده از جمله مواردی بود 

که همه کسب و کارها و طبیعتاً 
استارت آپ ها را غافل گیر و 
بسیاری از کسب و کارهای 
نوپا و حتی کسب وکارهای 
ديرپای فاقد پشتوانه مالی 

مناسب را زمین گیر کرد
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اقتصاد جهان

در اين بخش می خوانيد

  پاشنه آشیل بازارهای جهان

 تأثیرات اقتصادی همه گیری کرونا بر صنعت ورزش دنیا

 اقتصاد سبز، زمینه ساز توسعه پایدار

 جدال بورس ها با ویروسی همه گیر

 عملیات بانکی روی کاناپه منزل

 مقررات دست وپاگیر، مانع رشد استارت آپ ها



می گوید،  ما  به  شناختی  ناهنجاری  نظریه  آن چه  با  مطابق 
حضور در شرایط متناقض و به طور کلی زیست در تناقضات، 
تنش زا و مضطرب کننده است. در این شرایط همه تالش دارند 
پیش بینی های مختلف از شرایط اقتصادی را با حال وهوای بازار 
بازار سهام در کشورهای مختلف در کنار هم  گاوی و رونق 
بگذارند و آن ها را با هم مطابقت دهند. همین چند وقت پیش 
بود که کشورهای OECD، که در حقیقت کلوپ کشورهای 
وضعیتی سخت  می دهند،  تشکیل  را  جهان  ثروتمند  تقریباً 
جهان  ثروتمند  کشورهای  برای  را  طوالنی مدت  عواقب  با  و 
پیش بینی کردند. بر اساس پیش بینی های آن ها، کشورهایی 
که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت بدی 
دارند، به زودی وارد رکود و بحران اقتصادی خواهند شد. اما 
درحالی که این سازمان چنین پیش بینی هایی در مورد اقتصاد 
آمریکا  در   500  S&P شاخص  داشت،  ثروتمند  کشورهای 
دوباره به وضعیت خود در ابتدای سال بازگشت. یعنی درست 
به همان نقطه ای بازگشته که ابتدای سال از آن شروع شده 
افراد در آمریکا جان  از  بود. این در حالی است که بسیاری 
خود را به دلیل ویروس کرونا از دست داده اند. در ابتدا، بهبود 
بازار سهام در آمریکا، یک مورد استثنایی در  قدرت گرفتن 
میان بازارهای سهام جهانی بود و موفق شد بیشترین صعود 
ماه  اواخر  از  اما  برساند.  ثبت  به  تاریخ  در  را  خود  روزه   50
اروپایی و هم چنین  بازارهای  آوریل شاهد عملکرد قدرتمند 
بازار ژاپن در مقابل وال استریتی بودیم که خودش چاالک و 

چابک بود. 
و  غربی  بازارهای  در  فعلی  وضعیت  تحلیل گران  از  بسیاری 
شرقی را در شرایط کرونایی، قدری پیچیده و ناشی از شکوه 
نامعقول می دانند. یعنی وضعیتی که شاهد آن هستیم، اصاًل 
ارزش  شده  باعث  مالی  و  پولی  محرک های  نیست.  عقالنی 
سهام باال برود. این محرک ها به قدری قدرتمند بوده اند که 
باعث شده ارزش سهام به صورت پیوسته افزایش پیدا کند. 
گویی کارگران هم وارد بازار سهام شده اند و در این شرایط 
از  بورس کنند. یکی  روانه  را  تصمیم گرفته اند سرمایه خود 
کارگزاران در آمریکا می گوید سطح معامالتی که این روزها 
در بازار سهام صورت می گیرد، چهار برابر بیشتر از یک سال 
پیش است. به این ترتیب، وضعیت در همه نقاط دنیا قدری 
عجیب  و غریب به نظر می رسد. برخی از شرکت ها وضعیت 
مثبتی دارند و حتی داده ها هم نشان می دهد می توان به این 
وضعیت خوش بین بود. مشکل این جاست که نیازی به خبر بد 
خاصی نداریم تا بازار سهام وضعیتی معکوس پیدا کند، یعنی 
کافی است مردم محرک ها را قطع کنند و سرمایه خود را به 
بازار سهام نفرستند، یا پاندمی اثراتی متفاوت بر جای بگذارد. 

هر لحظه می توان در انتظار معکوس شدن شرایط بود. 
اما بهتر است با خبر خوب شروع کنیم. بسیاری از تحلیل گران 
تصور می کردند نرخ بی کاری در آمریکا از 14.7درصد به 20 
رخ  اتفاق  این  نه تنها  اما  رسید.  خواهد  می  ماه  در  درصد 
چراکه  کرد،  سقوط  هم  13.3درصد  به  نرخ  این  بلکه  نداد، 

    اقتصاد جهان
صدیقه ثنایی

اگر ويروس كرونا دوباره اوج نگيرد، سرمايه گذاران و كسب وكارها سرپا خواهند ماند

پاشنه آشیل بازارهای جهان

مترجم
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خود  کار  محل  به  دوباره  آمریکایی ها  از  نفر  میلیون ها 
بازگشتند و کارشان را از سر گرفتند. داده های دیگری هم 
که از کارت های اعتباری و مبادالت دیجیتال و اینترنتی به 
دست آمده، نشان می دهد مصرف کنندگان در  آمریکا مدتی 
از  پیش  سطوح  به  دوباره  حاال  اما  داشتند،  بدی  وضعیت 
پاندمی کرونا بازگشته اند. برخی تحلیل گران می گویند حدود 
90 درصد از مصرف کنندگان در حال حاضر همان شرایطی 
را دارند که پیش از کرونا داشته اند. رکودی که به تازگی به 
داشته،  وجود  مارس  ماه  از  بود  شده  اعالم  رسمی  صورت 
اکنون به نظر می رسد به کف خود رسیده  است. پس می توان 

این ها را خبری خوب دانست. 
هر چند آمریکا بزرگ ترین و مهم ترین اقتصاد جهان است، 
اما به هرحال تنها اقتصاد جهان نیست و سایر نقاط جهان هم 
اقتصاد  به صورت کلی روی  و  بازارها  با تحوالت خود روی 
جهان اثر می گذارند. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است 
میزان  می،  ماه  در  دارد.  زیادی  اهمیت  آن  در  تحوالت  و 
صادرات کاالهای چینی تنها حدود 3.3 درصد کمتر از میزان 
تحلیل گران  از  بسیاری  بوده  است.  پیش  سال  یک  در  آن 
در خوش بینانه ترین حالت می گفتند میزان صادرات کاالهای 
کار  بازار  کرد.  خواهد  پیدا  کاهش  رقم  این  برابر  دو  چینی 
انتظارات عمل کرده  است.  از  فراتر  و کره  جنوبی  کانادا  در 
در اروپا، پژوهش هایی که در زمینه هیجان در کسب وکارها 
صورت گرفته، هنوز وضعیت خوبی ندارد، اما روند مثبت خود 
را آغاز کرده و می توان به آینده آن کاماًل خوش بین بود. از 
ماه آوریل تا کنون شاهد بهبود شرایط در اروپا هستیم. حوزه 
یورو هم از محرک هایی استقبال کرده که به بهبود وضعیت 
در این منطقه کمک کرده  است. این ماه، بانک مرکزی اروپا 
هم برنامه هایی در زمینه اوراق بهادار در دستور کار خود قرار 
داده و آلمان هم برنامه ای برای بهبود شرایط اقتصادی دارد. 
داده ها  این  از  می توان  که  نتیجه ای  مهم ترین  و  نخستین 
گرفت، این است که محرک های اقتصادی، اثربخش بوده  است. 
دولت ها توانسته اند به صورت موفقیت آمیزی از شرکت ها در 
برابر ورشکستگی محافظت کنند. آن ها هم چنین با موفقیت از 
درآمد مصرف کنندگان مراقبت کرده اند. بانک های آمریکایی 
می گویند میزان بدهی ها کاهش پیدا کرده و نرخ بی کاری هم 
کمتر از آن میزانی است که تصویر می شده، درآمد خانوار هم 
در بسیاری از موارد بیش از دوران شیوع کروناست. در این 
بین بسیاری از سرمایه گذاران و شرکت ها به سمت برداشتن 
تعطیلی ها و حذف قرنطینه گام برداشته اند. البته همگی امید 
دارند که شاهد موج دوم شیوع کرونا نباشند. این اقدام هم 
باعث شده تحلیل گران نسبت به آینده اقتصاد در سال 2021 

و 2022 خوش بین باشند. 
بهبود  به  رو  و  خوب  نظر  به  چیز  همه   درحالی که 
است.  هشداردهنده  که  دارد  وجود  مسائلی  هنوز  می آید، 
دوام  ابد  تا  شده،  تزریق  اقتصادها  به  که  محرک هایی 

نمی آورد. در واقع یک روز این محرک ها تمام می شوند و 
در آن زمان این اقتصادها باید روی پای خودشان بایستند. 
این روزها آمریکا در وضعیت اضطراری قرار دارد و هر هفته 
600 دالر برای پرداخت بیمه های بی کاری کمک می کند. 
کنگره  متوقف خواهد شد.  این کمک ها  ژوییه،  ماه  در  اما 
هم در آمریکا با این که تالش دارد به صورت سخاوتمندانه 
را  رویه اش  باید  به هرحال  اما  کند،  کمک  بی کار  افراد  به 
بی کاری  برای  مشوقی  این صورت،  در  دهد، چراکه  تغییر 
خواهد شد و افراد را به بی کار ماندن تشویق می کند. اگر 
دارد  امکان  شوند،  قطع  کمک ها  این  ناگهانی  صورت  به 
پیدا  دست  خود  نیاز  مورد  درآمد  به  افراد  از  بسیاری 
است،  واجب  چند  هر  مزایایی  چنین  کردن  قطع  نکنند. 
اما می تواند با آسیب های جدی برای بسیاری از خانواده ها 
همراه باشد. بی کاری هم شاید در ابتدا افزایش پیدا نکند، 
اما خیلی زود به ارقامی می رسد که تا کنون نرسیده بود. 
در واقع بی کاری های دائمی افزایش پیدا خواهد کرد. هنوز 
متوقف  را  دولت ها حمایت های خود  وقتی  نمی داند  کسی 
اما  افراد دچار مشکل خواهند شد،  از  کردند، چه تعدادی 
بدون تردید تعداد آن ها کم نخواهد بود. این مسئله باعث 
شده دولت ها هم نتوانند زمان مناسب برای متوقف کردن 
حمایت ها را تشخیص دهند. به هرحال می توانیم ببینیم که 
به آرامی به سمت  به نوعی آسیب دیده  است و  بازار مالی 

بهبود گام برمی دارد. 
اما خطر دوم از خوِد ویروس نشئت می گیرد. هنوز شناخت 
کافی در مورد کرونا وجود دارد و ویروس هم به سادگی در 
میان مردم شیوع پیدا می کند. هر روز هم به تعداد مبتالیان 
این شرایط هنوز هم  افزوده می شود. در  در سرتاسر جهان 
بعدی  موج های  کلی  صورت  به  و  دوم  موج  انتظار  در  باید 
دوم  موج  زیاد،  احتمال  به  زمستان  در  باشیم.  بیماری  این 
این بیماری به صورت گسترده در تمامی نقاط جهان شایع 
خواهد شد. در واقع در زمستان، این ویروس ساده تر منتقل 
دوم  موج  انتظار  در  باید  احتماالً  شرایط  آن  در  می شود. 
قرنطینه و تعطیلی ها هم باشیم. شاید هم در همین تابستان 
بیفتد،  اتفاق  این  اگر  به هرحال  دهد.  رخ  اتفاق  این  دوباره 
اقتصاد  زمینه  در  جدیدی  مشکالت  انتظار  در  باید  یعنی 
حمایت های  با  اقتصاد  اکنون  اگر  باشیم.  ملت ها  و  کشورها 
دولتی، به سمت بهبود گام برمی دارد، به این خاطر است که 
به نظر می رسد ویروس متوقف شده، اما وقتی ویروس دوباره 
منجر به تعطیلی شود، دیگر دولت ها هم نمی توانند حمایت 
کنند و به این ترتیب، شاهد به زمین خوردن اقتصادها در 
آغاز  را  خود  بهبود  روند  جهان  اقتصاد  بود.  خواهیم  جهان 

کرده  است، اما هنوز نمی توان به آینده اطمینان داشت. 

ژوئن   13 تاریخ  در  منتشرشده  اکونومیست  سرمقاله  بخش  از   *
2020

وضعیتی که شاهد آن 
هستیم، اصالً عقالنی نیست. 

محرک های پولی و مالی 
باعث شده ارزش سهام 

دربسیاری از بازارهای جهان 
باال برود. اين محرک ها به 
قدری قدرتمند بوده اند که 

باعث شده ارزش سهام به 
صورت پیوسته افزايش پیدا 
کند. گويی کارگران هم وارد 
بازار سهام شده اند و در اين 

شرايط تصمیم گرفته اند 
سرمايه خود را روانه بورس 

کنند. يکی از کارگزاران 
در آمريکا می گويد سطح 

معامالتی که اين روزها در 
بازار سهام صورت می گیرد، 

چهار برابر بیشتر از يک سال 
پیش است
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دنیا شاهد پیشرفت همه گیر ويروس کرونا و تأثیرات 
آن در حوزه های مختلف در مقیاس جهانی است. اين 

بیماری که از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان 
يک بیماری همه گیر شناخته شده است و هزاران 

فرد را در سراسر دنیا مبتال کرده، خسارات اقتصادی 
بی شماری نیز به دولت ها وارد کرده است. تأثیرات 
منفی اقتصادی و مالی اين ويروس، موجب هراس 
بازارهای مالی شده و ضررهای غیرقابل جبرانی به 

کسب وکارها وارد کرده است. ورزش به عنوان يکی 
از مهم ترين بخش های اجتماعی-اقتصادی نیز از 
اين صدمات بی نصیب نبوده و تأثیرات مالی کرونا 

ويروس بر دنیای ورزش با تعطیلی لیگ ها آشکار شده 
است. میزان اين ضرر مالی تا حدی بود که لیگ های 

فوتبال اروپا )به جز فرانسه( و ديگر قاره ها تصمیم 
گرفتند به تدريج و بدون تماشاگر شروع به بازگشت 

به رقابت ها کنند و لیگ های حرفه ای ديگر مانند 
NBA نیز ماه های آينده را برای گشايش مجدد لیگ 

برگزيدند. در اين گزارش در مورد تأثیرات مالی و 
اقتصادی اين ويروس بر دنیای ورزش خواهید خواند. 

چه رویدادهایی را در سال 2020 از دست دادیم؟
هفته های  برای  ورزشی  رقابت های  کرونا  ویروس  شیوع  با 
که  تصمیمی  هر  بسته شد.  ورزشگاه ها  دِر  و  کنسل  متوالی 
در این زمینه گرفته شد، جز ضرر مالی چیزی برای لیگ ها، 
کل  به  خسارت  نوعی  به  و  فنی  کادر  و  بازیکنان  باشگاه ها، 

زنجیره تولید در بخش های مختلف اقتصادی ورزش نداشت. 
یورو  مانند  در سال جاری رقابت های مهم و پرسود دیگری 
ورزشی  رویداد  بزرگ ترین  که  را   2020 المپیک  و   2020
منفعت  می توانست  که  المپیکی  دادیم؛  دست  از  دنیاست، 
دوژانیرو  ریو  کند.  ورزش  صنعت  روانه  را  سرشاری  سود  و 
در المپیک سال 2016 پذیرای بیش از 500 هزار گردشگر 
 590 بود.  مختلف  رسانه های  و  خبرنگار  ورزشکار،  خارجی، 
هزار گردشگر خارجی نیز در لندن در المپیک 2012 حضور 
امسال   2020 المپیک  میزبان  کشور  که  چیزی  داشتند؛ 
نتوانست به آن دست پیدا کند و تمام رقابت های این تورنمنت 

به سال بعد و ایجاد شرایط مساعدتر موکول شد. 
ورزش سهم عمده ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع 
دارد و نقش آن از سوی دولت ها به خوبی شناخته شده است. 
ویروس کووید19 از ابتدای شیوع تقریباً در همه کشورهای 
جهان رواج یافته است. اقداماتی چون فاصله گذاری اجتماعی، 
اجتماعی  زندگی  و  مدارس  و کسب وکارها،  تعطیلی مشاغل 
است،  بیماری الزم  برای کنترل شیوع  یکدیگر که  با  آدم ها 
به ورزش نیز کشیده شد و لیگ ها و ورزش حرفه ای و حتی 

باشگاه ها را تعطیل کرد.

تاثیرکرونا در رویدادهای ورزشی و پیامدهای آن
سیاست دولت ها برای حفظ سالمت ورزشکاران و سایر کادر 
که  بود  این  ویروس  این  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  و  فنی 
بزرگ ترین رویدادهای ورزشی در سطح بین المللی، منطقه ای 
ماراتن  از مسابقات دوی  افتاد؛  تعویق  به  یا  لغو شد،  ملی  و 

  اقتصاد جهان 
مترجمبهار سلیمانی

تأثيرات اقتصادی همه گيری كرونا بر صنعت ورزش دنيا

جای خالی رقابت
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طبق تحلیل های انجام شده 
از سوی مؤسسه 

Sports Value، از 756 
میلیارد دالر ارزش جهانی 

صنعت ورزش، 4۲۰ میلیارد 
دالر آن وابسته به آمريکا 

و ۲5۰ میلیارد دالر آن 
متعلق به ورزش اروپاست. 
چین، سريع ترين بازار در 
حال رشد ورزش جهانی، 

نیز ساالنه حدود 15۰ 
میلیارد دالر در اين صنعت 

سرمايه گذاری می کند و 
می خواهد اين رقم را تا 
پنج سال آينده به عدد 

35۰ میلیارد دالر برساند. 
بزرگ ترين منبع درآمد اين 

صنعت خرده فروشی ها 
هستند که بیش از يک سوم 
اين کسب وکار جهانی را در 

بر می گیرند

گرفته تا مسابقات فوتبال )جام های حذفی و لیگ قهرمانان 
راگبی،  یخ،  روی  هاکی  تا  هندبال   ،NBA بازی های  و...(، 
کریکت، قایق رانی، اسکی، وزنه برداری، کشتی و موارد دیگر. 
المپیک و پارالمپیک نیز برای اولین بار در تاریخ بازی های 
مدرن به تعویق افتاد و در سال 2021 برگزار می شود. البته 
ژاپنی ها در میزبانی المپیک شانس ندارند و 80 سال پیش 
در سال 1940 نیز به دلیل جنگ جهانی دوم شاهد لغو این 

رقابت ها در خاک کشور خود بودند. 
ارزش جهانی صنعت ورزش ساالنه 756 میلیارد دالر تخمین 
زده می شود. اما در روز های کرونایی مشاغل مرتبط زیادی 
در این صنعت به خطر افتادند و خرده فروشی های ورزشی 
مرتبط با رقابت های ورزشی و لیگ ها متحمل ضرر شدند. 
گردشگری،  سفر،  به  می توان  کسب وکارها  این  جمله  از 
زیرساخت ها، حمل ونقل، تهیه غذا و پخش رسانه ای نام برد. 
ورزشکاران در ایام قرنطینه سعی کردند با انتشار ویدیوهایی 
از تمرینات خود در منزل، هم در خانه بمانند و هم شرایط 

بدنی خود را مساعد نگه دارند. 

ضرر مالی لیگ ها ناشی از کرونا چقدر بوده است؟ 
 ،Sports Value طبق تحلیل های انجام شده از سوی مؤسسه
 420 ورزش،  صنعت  جهانی  ارزش  دالر  میلیارد   756 از 
میلیارد دالر آن وابسته به آمریکا و 250 میلیارد دالر آن 
بازار در حال  اروپاست. چین، سریع ترین  به ورزش  متعلق 
دالر  میلیارد   150 حدود  ساالنه  نیز  جهانی،  ورزش  رشد 
در این صنعت سرمایه گذاری می کند و می خواهد این رقم 
برساند.  دالر  میلیارد   350 عدد  به  آینده  سال  پنج  تا  را 
بزرگ ترین منبع درآمد این صنعت خرده فروشی ها هستند 
که بیش از یک سوم این کسب وکار جهانی را در بر می گیرند.
اروپا  آثار تعلیق مسابقات ورزشی در قاره  مؤسسه یادشده 
از  مختلف  حوزه های  در  را  قاره  این  بزرگ  لیگ  پنج  در 
اسپانسر  بلیت،  فروش  از  حاصل  درآمدهای  کاهش  جمله 
و... بررسی کرده است. ورزش حرفه ای با درآمدهای روزانه، 
اسپانسرها، حق پخش تلویزیونی، نقل و انتقاالت بازیکنان 
و مدیران تأثیر مستقیمی روی زنجیره تولید دارد. بر طبق 
اطالعات این مؤسسه لیگ هایی مانند بیسبال در همین بازه 
چند ماهه ضرر دو و نیم میلیون دالری کردند و این رقم 
 1,4 تا  یک  عدد   NBA و   NFL، NHL لیگ های  برای 

میلیون دالر بوده است. 
اروپا  فوتبال  بزرگ  لیگ  پنج  تعطیلی حداقل سه هفته ای 
و  بوندس لیگا  انگلیس،  برتر  لیگ  اللیگا،   ،A سری  شامل 
لوشامپیونه مجموعاً  به آن ها معادل چهار هزار میلیون یورو 
ضرر مالی می رساند. لیگ جزیره با ضرر بالغ بر 1,25 میلیارد 
قرار دارد.  یورو در صدر متضررترین لیگ های فوتبال دنیا 
اللیگا با ضرر 905 میلیون یورویی در رده دوم قرار گرفت. 
یورو ضرر در جایگاه سوم  میلیون  با 750  نیز  بوندس لیگا 
معیارهای جدیدی  که  بود  اندازه ای  تا  این ضررها  ایستاد. 
مانند کاهش حقوق بازیکنان را برای جلوگیری از وارد آمدن 

ضربات مالی بیشتر به تیم ها در پی داشت. فیفا برای جبران 
خسارت شیوع ویروس کرونا از بازیکنان و مربیان خواسته 
دهند.  کاهش  را   2020  -  2019 فصل  در  خود  دستمزد 
در بوندس لیگا زمزمه هایی مبنی بر کاهش حقوق بازیکنان 
شنیده می شد، اما اتحادیه بازیکنان حرفه ای فوتبال جهان 

این موضوع را رد کرد. 
فدراسیون جهانی فوتبال قصد دارد با اهدای وام های بدون 
بهره به فدراسیون های فوتبال کشور ها برای مقابله با ویروس 
کرونا به آن ها کمک کند. البته تعداد زیادی از بازیکنان و 
مربیان قبل از درخواست فیفا مبنی بر کاهش دستمزد خود 
اعالم کردند که به غیر از کم کردن حقوق خود، مبالغی را 
برای مبارزه در نظر گرفته اند. بااین حال، در لیگ هایی مانند 
در  بازی  به  حاضر  زیادی  بسکتبالیست های  هنوز   NBA
ادامه لیگ تحت شرایط نابه سامان سیاسی آمریکا و مسائل 
بهداشتی کووید 19 نیستند. شاید برای بسکتبالیست های 
ثروتمند بازی نکردن در هر بازی و 400 هزار دالر از دست 
دادن مهم نباشد، اما بازیکنان لیگ های کوچک تر بیسبال 
و هاکی و... مجبور هستند با گشایش مجدد لیگ به حرفه 
خود برای تأمین معیشت برگردند. لیگ ها نیز برای تأمین 
بودجه نیاز دارند که هر چه زودتر مسابقات را از سر بگیرند. 
دست  از   NBA چون  لیگی  برای  مالی  خطر  بزرگ ترین 
دادن درآمد حاصل از قراردادهای تلویزیونی است که این 
لیگ تقریباً نیمی از 9 میلیارد دالر درآمد خود را از طریق 

هزینه های رسانه ای دریافت می کند. 

دیگر تأثیرات منفی اقتصادی شیوع کرونا بر ورزش
این  مالی  ضررهای  و  اقتصادی  تأثیرات  این که  درنهایت 
صنعت تنها محدود به لیگ ها نیست. از میان 524 میلیون 
ورزش  به  دنیا  سراسر  در  شغل  میلیون  سه  تقریباً  شغل 
وابسته هستند؛ از مربیان ورزشی تا محافظان و بادیگاردها 
و رقصندگان. تحلیل گران اعتقاد دارند شغل تمام این افراد 
دست خوش تغییرات منفی شده است. 278 هزار آمریکایی 
مربی گری کسب  از  دالر  هزار   45 ساالنه  متوسط  طور  به 
ایروبیک  و  بدن سازی  مربی   371،607 می کنند.  درآمد 
که  دالر،   44،956 ساالنه  حقوق  متوسط  با  دارد،  وجود 
تقریباً 17 میلیارد دالر از کل دستمزدها را پوشش می دهد. 
اما چند نفر از این افراد در دوران کرونا بی کار شده اند؟ و 
چه زمانی به طور کامل به سر کار خود بازمی گردند؟ تصور 
 NBA کنید برگزاری و پخش یک مسابقه از لیگی مانند
به 1900 پرسنل نیازمند است. از 52 هزار کارمندی که در 
بخش پشتیبانی این لیگ کار می کنند، 42 هزار نفر، یعنی 
تقریباً 80 درصد پرسنل امنیتی، کارمندان، تهیه کنندگان 
در  که  هستند  لیگ  این  با  مرتبط  خدمات  سایر  و  بلیت 
دوران کرونا بی کار شده اند. تمام این تأثیرات باید در لیست 
تأثیرات منفی اقتصاد ورزش آورده شود. ضرر 19 میلیارد 
و  است  شده  پیش بینی  این جا  تا  اقتصاد  به  کرونا  دالری 
احتماالً در بازه ای نزدیک این رقم بسیار فراتر از این شود. 

منابع: 
/sportsvenuebusiness.com ـ
index.php/202019/03//
coronavirus-economic-
impact-on-the-sports-
industry/
/www.espn.com/espn ـ
otl/story/_/id/29110487/
sudden-vanishing-sports-
due-coronavirus-cost-least-
12-billion-analysis-says
/www.un.org/development  ـ
desa/dspd/202005//covid-
19-sport/
/www.weforum.org ـ
agenda/202004//sports-
covid19-coronavirus-
excersise-specators-media-
coverage/
.www.nytimes ـ
com/202014/03//sports/
sports-coronavirus-impact.
html
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بهره بردن از انرژی های سبز در جهت رفاه انسان و 
صرفه جويی در منابع، الگويی است که اين روزها در 
کسب وکارهايی که به فکر خطرات زيست محیطی و 

کمبودهای اکولوژيکی هستند، بسیار جريان دارد. برای 
توسعه هر چه بیشتر و حرکت به سمت اقتصاد سبز 

نیاز به سرمايه گذاری سبز بیش از پیش حس می شود. 
سرمايه گذاری سبز را می توان نوعی سرمايه گذاری 

دولتی يا خصوصی دانست که به کمک کاهش انتشار 
کربن و آالينده های ديگر، موجب افزايش بهره وری 

انرژی و منابع، جلوگیری از نابودی تنوع زيستی و 
اکوسیستم ها می شود.

سرمایه گذاری سبز چیست؟
است  گسترده  مصادیق  با  اصطالح  یک  سبز  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  مانند  سرمایه گذاری  رویکردهای  سایر  با  که 
بلندمدت  و  پایدار  سرمایه گذاری  و  اجتماعی  مسئولیت  با 
مرتبط است. از آن جا که بیشتر سرمایه گذاری های سبز برای 
جدید  زیرساخت های  توسعه  و  موجود  شرایط  مقاوم سازی 
مورد نیاز است، عالوه بر توجه به هزینه های زیرساختی نیاز 
ظرفیت سازی،  مانند  غیرزیرساختی،  هزینه های  به  توجه  به 

استقرار، آموزش و تحقیق و توسعه نیز وجود دارد تا بتواند 
را در دنیا فراهم  زمینه فراگیری هر چه بیشتر توسعه سبز 

کند. 
انتخاب میان توسعه اقتصادی و توسعه پایدار غالباً غیرقابل 
توجیه است. مشاهده عناصر اکوسیستم ها به عنوان منابعی 
که خدمات دوست دار طبیعت ارائه می دهند، به شکل گیری 
می کند.  از سوی شرکت ها کمک  سبز  سرمایه گذاری  آینده 
سرمایه گذاری حاکمیتی، اجتماعی و محیطی)ESG( امروزه 
کرده  پیدا  اهمیت  سرمایه گذارانی  برای  فزاینده ای  طور  به 
است که می خواهند اطمینان حاصل کنند سرمایه آن ها به 
زمین کمک  پایداری  به  زمین  کره  به  رساندن  آسیب  جای 
افزایش گفتمان و اجالس های عمومی در سه دهه  می کند. 
گذشته منجر به ظهور »اقتصاد سبز« و سرمایه گذاری پایدار 
محیطی،  عوامل  که  سرمایه گذاری  رویکرد  یک  است؛  شده 
مدیریت  و  انتخاب  در  را   )ESG( حاکمیتی  و  اجتماعی 

پورتفولیو در نظر می گیرد. 

فاکتورهای مدنظر سرمایه گذاران سبز 
تعریف  چنین   ESG فاکتورهای  سرمایه گذاری ها،  این  در 
شرکت  یک  عملکرد  نحوه  به  زیست  محیط  معیار  می شود: 

    اقتصاد جهان
نجوا ناجی

سرمايه گذاری سبز؛  فرصت ها و چشم اندازها

اقتصاد سبز، زمینه ساز توسعه پایدار

مترجم
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و  طبیعت  و  زیست  محیط  مباشر  عنوان  به  سرمایه گذار 
و  اکوسیستم ها  بر  منفی  تأثیر  شرکت  فعالیت  آیا  این که 
مدیریت  اجتماعی  معیار  می پردازد.  دارد،  انسان  سالمت 
و  مشتریان  تأمین کنندگان،  کارمندان،  با  شرکت  روابط 
جوامعی را که در آن فعالیت می کند، بررسی می کند. معیار 
حاکمیت مربوط به مدیریت و رهبری آن شرکت، دستمزد، 
سهام داران  حقوق  و  خارجی  ممیزی های  داخلی،  کنترل 
برای  می شود.  بررسی  سبز  سرمایه گذار  سوی  از  که  است 
 ،ESG صندوق های  و  پایدار  سرمایه گذاری های  بیشتر 
ارزیابی  هنگام  که  هستند  عواملی  از  برخی  معیارها  این 
فرصت های سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرند. از جمله 
شرکت هایی که در زمینه سرمایه گذاری سبز فعال هستند، 
 Home Depot ادوبی،  گمبل،  و  پروکتر  گوگل،  می توان 

و... را نام برد. 

رشد روزافزون سرمایه گذاری سبز
پایدار جهانی در سال 2018  ارزش کل سرمایه گذاری های 
طی  درصدی   34 رشد  با  دالر–   تریلیون   30,7 معادل 
داخلی  ناخالص  تولید  از  کمتر  اندکی  که  است  سال–  دو 
اتحادیه  از  گزارشی  طبق  بود.  بازه  آن  در  چین  و  آمریکا 
جهانی سرمایه گذاری پایدار )GSIA(، اروپا دارای باالترین 
ارزش دارایی های سرمایه گذاری پایدار با تقریباً نیمی از کل 
این،  از آمریکاست. عالوه بر  دارایی های جهانی منطقه پس 
بهتری  وضعیت  قبل  دهه  یک  به  نسبت  سبز  صندوق های 
دارند و یک مطالعه در سال 2012 نتیجه گرفت که آن ها 
تأثیر  تحت  سنتی  سرمایه گذاری  صندوق های  به  نسبت 

ریسک کمتری اجرایی می شوند. 

حمایت سازمان ملل متحد از سرمایه گذاری سبز
از  که  کرد  اعالم  علنی  طور  به  نیز  متحد  ملل  سازمان 
زیست  محیط  برنامه  می کند.  حمایت  سبز  سرمایه گذاری 

در  را  شرکایش  و  عضو  کشورهای  متحد،  ملل  سازمان 
بازسازی بهتر گذشته از طریق استفاده بهینه از موقعیت برای 
خیز به سوی سرمایه گذاری سبز همچون سرمایه گذاری برای 
دولتی  تدارکات  هوشمند،  خانه های  تجدیدپذیر،  انرژی های 
سبز، حمل ونقل عمومی با رعایت اصول و استانداردهای تولید 
و مصرف پایدار یاری می کند. این اقدامات مدیریت صحیح 
پسماندهای خطرناک پزشکی و شیمیایی، حفاظت مقتدرانه 
به  آشکار  تعهد  زیستی،  تنوع  و  زیست  محیط  از  جهانی  و 
تسهیل  سبز،  شغل های  ایجاد  گذشته«،  بهتر  »بازسازی 
حرکت به سوی آینده با کربن خنثی، راه حل دست یابی به 
آینده ای مقاوم و پایدار و در مسیر اهداف توسعه پایدار است 

و این، البته آینده ای است که می خواهیم.

سرمایه گذاری سبز در حوزه های مختلف
این نکته را باید در نظر گرفت که سرمایه عامل محرک هر 
نظام اقتصادی است و بخش خصوصی نیز می تواند با اتخاذ 
دوست دار  اقتصادی  از طرح های  و حمایت  تصمیماتی سبز 
محیط زیست، سرمایه خود را در حوزه های مناسبی هزینه 
کند.  سبزتر کمک  اقتصادی  ایجاد  به  ترتیب  بدین  و  کرده 
گزینه های بسیار زیاد و ساده ای برای حمایت از اقتصاد سبز 
وجود دارد و تصمیم های فعاالن اقتصادی در بخش هایی که 
نقشی حیاتی در  اشاره می شود، می تواند  آن ها  به  ادامه  در 

این زمینه ایفا کند.

در زمینه شیالت
کنار گذاشتن روش های صید سنتی و ترویج شیوه های صید 
و ماهی گیری پایدار با روش های صیادی مناسب را می توان 
از جمله روش های نوینی دانست که می تواند در شکل دهی 

اقتصاد سبز تأثیر به سزایی داشته باشد. 

حمل ونقل
می شود،  آلودگی  کاهش  به  منجر  که  برنامه هایی  همه 
سرمایه گذاری در تولید دوچرخه برقی )یا سرمایه گذاری در 
استارت آپ  که  کاری  از دوچرخه،  مردم  استفاده  به  تشویق 
خدمات  از  استفاده  به  تشویق  داد(،  انجام  ایران  در  بیدود 
حمل ونقل عمومی، ترویج پیاده روی و ارائه برنامه های جذاب 
برای عابران پیاده و کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین 
می توانند سرمایه گذاری سبز و مفیدی در کاهش انتشار کربن 

و کاهش غلظت آالینده های هوا محسوب شوند. 

جنگل داری و کشاورزی 
از  استفاده  در کاهش  زمینه جنگل داری، سرمایه گذاری  در 
تولید  و  است  جنگل  با  مرتبط  که  کاغذ  مانند  محصوالتی 
حمایت  کنار  در  پایدارتر،  منابع  سایر  از  استفاده  با  آن ها 
روند  می تواند  جنگل ها،  احیای  فعالیت های  و  طرح ها  از 
با  نیز  کشاورزی  زمینه  در  دهد.  کاهش  را  جنگل زدایی 
که  محصوالتی  و  ارگانیک  محلی،  به موقع محصوالت  خرید 
به توسعه  تولید شده اند، می توان  پایدار  از طریق شیوه های 
اقتصاد سبز، و با سرمایه گذاری در استارت آپ هایی که میوه 
را  به صورت آن الین می فروشند و هزینه های حمل ونقل  را 
کاهش و آلودگی هوا را کم می کنند، به توسعه سرمایه گذاری 

ارزش کل سرمايه گذاری های 
پايدار جهانی در سال ۲۰18 
معادل 3۰.7 تريلیون دالر–  

با رشد 34 درصدی طی 
دو سال– است که اندکی 

کمتر از تولید ناخالص داخلی 
آمريکا و چین در آن بازه بود. 

طبق گزارشی از اتحاديه 
جهانی سرمايه گذاری 

پايدار )GSIA(، اروپا دارای 
باالترين ارزش دارايی های 

سرمايه گذاری پايدار با 
تقريباً نیمی از کل دارايی های 

جهانی منطقه پس از 
آمريکاست. عالوه بر اين، 

صندوق های سبز نسبت به 
يک دهه قبل وضعیت بهتری 

دارند
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حمايت از کسب وکارهايی 
که طرح های پايدار را در 
دستور کار خود قرار داده و 
سرمايه گذاری در گسترش 
استفاده از منابع انرژی 
تجديدپذير از جمله موارد 
مؤثر در توسعه اقتصاد سبز 
و پیشبرد سرمايه گذاری سبز 
هستند. درنتیجه، انتخاب های 
اقتصادی دوست دار محیط 
زيست سیگنال هايی را به 
تولیدکنندگان ارسال می کنند 
که مردم به رشد اقتصاد 
سبز عالقه مند هستند. از 
اين رو، تغییرات ساده در 
شیوه زندگی و عادات خريد 
می توانند از  گذار به اقتصاد 
سبز و سیاره ای سالمت تر 
حمايت کنند

منابع:
-earth.org/green-investing ـ
for-the-future-of-the-planet/
/www.investopedia.com ـ
articles/stocks/07/green-
industries.asp
/reports.weforum.org ـ
green-investing-2013/
green-investment-
current-flows-and-future-
needs/?doing_wp_cron=15
93547351.2617609500885
009765625
.www.investmentweek ـ
co.uk/investment-week/
feature/1385132/green-
investment-business
.www.nytimes ـ
com/202024/01//business/
green-investments-climate-
change.html

گیاهی  سموم  از  می توانند  ارگانیک  مزارع  کرد.  کمک  سبز 
دوست دار محیط زیست استفاده کنند و کسب وکارها درگیر 

شیوه های جدید توسعه پایدار شوند. 

حوزه آب
ما داریم، آب است. آب  از مهم ترین منابع طبیعی که  یکی 
این روزها همه  و کمبود منابع آب شیرین چیزی است که 
اهالی زمین را نگران کرده است. آژانس محیط زیست اروپا 
نیز اعالم کرده است که حدود 20 کشور اروپایی بیش از 10 
درصد منابع آبی خود را به کشورهای دیگر وابسته هستند. 
بی رویه  کاهش  برای  فرهنگ سازی  ایجاد  در  سرمایه گذاری 
انواع  ارائه  لباس،  شست وشوی  و  حمام  هنگام  آب  مصرف 
دستگاه ها و روش های بهینه برای آبیاری زمین ها و مزارع و 
برنامه دادن به گجت های آبیاری کشاورزی، سرمایه گذاری در 
تحقیقات فناورانه مرتبط با کاهش مصرف آب لوازم خانگی 
مؤثر  زمینه  این  در  می توانند  که  هستند  شیوه هایی  از  نیز 

باشند.

سرمایه گذاری در انرژی سبز
افزایش بهره وری انرژی مصرفی با خاموش کردن المپ های 
قرار  استندبای  حالت  در  که  وسایلی  کردن  خارج  و  اضافی 
دارند از مدار برق، در کنار حمایت از توسعه منابع انرژی پاک 
و تجدیدپذیر می تواند به توسعه اقتصاد سبز کمک کند. در 
کنار آن سرمایه گذاری در ساخت تجهیزاتی که با انرژی های 
کمک  نوعی  به  می کنند،  کار  خورشیدی  انرژی  مانند  پاک 
امروزه شرکت ها حتی در  به رشد سرمایه گذاری سبز است. 
سرمایه گذاری حوزه هایی مانند ساخت خودروی الکتریکی یا 
ساخت باتری خودروهای الکتریکی که هوا را آلوده نمی کنند 
انرژی های  داده اند.  انجام  را  کالنی  سرمایه گذاری های  نیز 
که  است  ارگان هایی  و  امروزی  دنیای  پربحث  موضوع  سبز 

نگران تغییرات آب وهوایی هستند. تولید انرژی هایی که نیاز 
از  فزاینده ای  تعداد  ندارد،  فسیلی  سوخت های  سوزاندن  به 
تجدیدپذیر  ارزان  انرژی های  از  سرمایه گذاری  فرصت های 

مانند آب، باد و نور خورشید را ایجاد می کند. 

تولید و صنعت
را در دستور  پایدار  از کسب وکارهایی که طرح های  حمایت 
از  استفاده  در گسترش  و سرمایه گذاری  داده  قرار  کار خود 
منابع انرژی تجدیدپذیر از جمله موارد مؤثر در توسعه اقتصاد 

سبز و پیشبرد سرمایه گذاری سبز هستند.
زیست  محیط  دوست دار  اقتصادی  انتخاب های  درنتیجه، 
سیگنال هایی را به تولیدکنندگان ارسال می کنند که مردم به 
رشد اقتصاد سبز عالقه مند هستند. از این رو، تغییرات ساده 
در شیوه زندگی و عادات خرید می توانند از  گذار به اقتصاد 

سبز و سیاره ای سالمت تر حمایت کنند. 

سرمایه گذاری در بازیافت
بازیافت به یک روش استاندارد رشد سبز تبدیل شده است. 
اکثر مردم می دانند که کاغذ ، فلز و شیشه می توانند دوباره 
پردازش و استفاده مجدد شوند، اما چیزهایی که شما نمی دانید 
قابل بازیافت هستند نیز می تواند به حیات خود ادامه دهد. 
گریس آلوده، روغن نباتی، باتری ها، تلفن های همراه، رایانه ها 
و حتی قطعات خودرو می توانند زندگی دوباره داشته باشند. 
به کسب وکارهای جدید و هم چنین  نیاز  موارد  این  بازیافت 
این زمینه سرمایه گذاری الزم  سرمایه گذار هایی دارد که در 
بازیافت  با کاهش ضایعات، استفاده مجدد و  انجام دهند.  را 
آن ها، می توان به توسعه اقتصاد سبز کمک کرد.  شرکت های 
مدیریت پسماند که دارای پایگاه بزرگی از تجهیزات بازیافت 
هستند، ممکن است از سوی سرمایه گذاران سبز مورد توجه 

واقع شوند.
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درحالی که بورس تهران در روزهای غوغای کرونا در 
سه ماهه اول امسال اکثر روزها یکه تاز و سبزپوش 
بوده است، و با وجود دغدغه های پیش رو اوضاع 
بازار بورس کشورهای مختلف دنیا به همین خوبی 

پیش نرفته و با شیوع بیماری همه  گیر کرونا و بسته 
شدن کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی، شاهد 

کاهش ارزش بسیاری از بورس های جهانی حتی تا 
میزان یک سوم ارزش آن ها بوده ایم. شاخص سهام 

بازارهای بورس کشورهای اروپایی در پی گسترش 
ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت خام، با کاهش 

شدید نرخ مواجه شده اند. در ادامه در مورد تأثیرات 
بحران کرونا بر بازار بورس دنیا بیشتر می خوانید. 

اتخاذشده  پیش گیرانه  اقدامات  و  کرونا  اقتصادی  تأثیرات 
عالوه  است.  ناشناخته  زیادی  تا حد  هنوز  در سراسر جهان 
اقتصاد کالن  اصوِل  بر  مبتنی  و  استاندارد  این، مدل های  بر 
آهسته  با سرعت  این محیط  با  برای سازگاری  است  ممکن 
رشد کنند. رشد سود سهام و انتظار رشد ناخالص داخلی در 
آمریکا و اتحادیه اروپا پس از بسته شدن کسب وکارها رو به 
کاهش گذاشت و با محدودیت های مسافرتی اعمال شده، این 
اثر تشدید شد. حداقل در کوتاه مدت، رشد سود در این بحران 

جهانی محدود به کمترین میزان خود بود. 

تأثیرات منفی کرونا بر اقتصاد
عمده ای  نگرانی های  است  کرونا موجب شده  ویروس  شیوع 
ایجاد  دنیا  سراسر  در  انسان ها  سالمت  و  بهداشت  مورد  در 
نیز  موضوع  این  اقتصادی  پیامد های  حال  عین  در  شود. 
پررنگ است و تأثیرات آن ممکن است تا سال ها باقی بماند. 

بمانند،  باید در خانه  برای کاهش سرعت ویروس  خانواده ها 
اما توقف فعالیت های اقتصادی نیز تا حدی غیرممکن است و 
بر زنجیره های تأمین، تقاضای خانوار و پایداری مالی اقتصاد 
مشاغل  سیاست گذاران،  بنابراین  می گذارد.  مخربی  تأثیرات 
در  خود  رشد  انتظارات  در  می کنند  تالش  بازار  فعاالن  و 
کوتاه مدت و بلندمدت تجدید نظر کنند. از آن جا که شرایط 
گسترش  حال  در  به سرعت  و  بوده  بی سابقه  تاکنون  فعلی 
است، مدل هایی که از اصول کالن اقتصادی بهره می گیرند، 
ممکن است برخی از نیروهای اصلی را از دست دهند و توجه 
به فرکانس دسترسی به داده های کالن اقتصادی خیلی کند 
باشد. مدت هاست این موضوع به رسمیت شناخته شده است 
که قیمت دارایی ممکن است در رشد اقتصادی مفید باشد، 
زیرا منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران در بازپرداخت های 
آینده است. نقطه شروع این حرکت را می توان برای بازارهای 
نظر  در  اعتباری  بازارهای  و  بهادار  اوراق  بازارهای  سهام، 
گرفت. در واقع بخش اعظم تفسیر رسانه ها حول این بازارها 
می چرخد. به ویژه تحرکات در بورس سهام توجه بسیاری را 
در ایام کرونا به خود جلب کرده باشد. در پی بحران کرونا، 
بازارهای سهام در اتحادیه اروپا و ایاالت متحده تا 30 درصد 
این  تفسیر  برای  است.  بزرگ  رقمی  که  است،  یافته  کاهش 
کاهش باید یادآوری شود که ارزش سهام بورس برابر است 
با جمع ارزش تنزیل شده و سودهای آینده. با همین کاهش 
را  آینده  سهام  سود  در  بزرگی  شوک  انتظار  درصدی،   30
بورس سهام  در  داشت. کاهش 30 درصدی  انتظار خواهیم 
هیچ  آینده  سال   10 تا  کسب وکارها  که  معناست  این  به 
تنها  نمی توان  بااین حال،  نمی کنند.  پرداخت  سهامی  سود 
و  دانست  بورس  تحرکات  برای  نهایی  تفسیر  را  تفسیر  این 

نگاهی به افت وخيز بازارهای سرمايه دنيا در دوران شيوع كرونا

    اقتصاد جهانجدال بورس ها با ویروسی همه گیر
مترجمنجوا ناجی
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بازار  اکنون وضعیت  بررسی کرد.  را  معیارهای مختلف  باید 
تا کنون  کرونا  اوج شیوع  از  ماه  به  ماه  به صورت  را  بورس 
که بازارهای مالی و بورسی اندکی به ثبات رسیده اند، دنبال 

خواهیم کرد. 

وضعیت بازار بورس دنیا در ماه فوریه و مارس
در ماه مارس )اسفندماه( بازار بورس اوراق بهادار دنیا با شوک 
ناشی از کرونا دست وپنجه نرم کرد و آشفتگی های زیادی را 
سقوط  و  بی ثباتی  )بهمن ماه(  فوریه  اواسط  از  کرد.  تجربه 
 500 S&P بازارها را شاهد بودیم و دو شاخص داو جونز و
همه گیری  به  نسبت  جهانی  اطمینان  عدم  دلیل  به  دو  هر 
ویروس کرونا افت زیادی داشتند. البته شاخص های دیگری 
افزایش  فوریه در حال  اواسط  از  ارز شیکاگو  مانند شاخص 
غیرقابل  به  نسبت  اسفندماه  در  بازار  کلی  طور  به  اما  بود، 
واکنش  شدید  کاهش های  با  بحران،  این  بودن  پیش بینی 
در  گسترده  کاهش  مارس  ماه  در  شد  موجب  و  داد  نشان 
ارزش بورس را شاهد باشیم. کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا فعاالن بازار را وادار کرد تا از تکرار سقوط بازار بورس 
داو  مانند  شاخص هایی  آن  در  که   1987 اکتبر   19 مانند 
جونز 22 درصد کاهش را تجربه کردند، جلوگیری کنند. از 
آن زمان تا کنون )به جز یک بار در سال 1997( بازار بورس 

دست خوش چنین تغییرات گسترده ای نشده بود.
این  شد.  متوقف  بار  چهار  معامالت  تغییرات،  این  پی  در   
کاهش شدید پس از هفته ای از نوسانات شدید در بازار سهام 
آمریکا رخ می دهد که در آن در طول چهار روز پشت سر هم 
شاخص S&P 500 بیش از 2.5 درصد افت کرد. زمانی  که 
ویروس کرونا در کشورهای غربی گسترش یافت، بازار سهام 
با افت قابل توجه و چند ریزش مواجه شد. در این دوره تعداد 
موارد تأییدشده ابتال به ویروس 43هزار نفر بود. شاخص های 
سهام در آمریکا اواسط مارس در واکنش به جنگ قیمت نفت 
میان عربستان سعودی و روسیه در آغاز گشایش بازار بیش 
از هفت درصد سقوط کرد و این سقوط شدید قیمت سهام 
باعث شد معامالت در نیویورک برای 15 دقیقه متوقف شود. 
26 اسفند و درست یک هفته بعد از روزی که سهام داران آن 
را »دوشنبه سیاه« نامیدند، بازارهای بین المللی روند نزولی 
پیش گرفتند. ارزش شاخص S&P 500 آمریکا هم با آغاز 
معامالت، هشت درصد سقوط کرد. این افت برای شاخص های 
داو جونز و نزدک به ترتیب نزدیک به  10و شش درصد بود. 
وضعیت در بازارهای دیگر کشورهای اروپایی هم مشابه بود. 
شاخص کلی در بازار بورس فرانسه شاهد 9 درصد افت و در 

مورد آلمان این افت هشت درصد بود.
درصد   3,25 با   600 استوکس  یورو  شاخص  راستا  این  در 
کاهش ارزش نسبت به معامالت پایانی روز گذشته در سطح 
323,06 واحد قرار گرفت. و شاخص ام ای  بی-30 بازار بورس 
ایتالیا با 4,78 درصد نزول به 4,353,72 واحد رسید. شاخص 
با کاهش 3,34 درصدی به  فوتسی- 100 بورس لندن نیز 

5,597,65 واحد ریزش کرد.
این افت سهام موجب شد سرمایه گذاران در کل دنیا به دنبال 

سمت  به  آمریکا  در  مثال،  برای  بروند.  امن تر  سرمایه های 
خرید اوراق قرضه دولتی هجوم بردند. همین امر در کشور 
ما نیز با استقبال مواجه شد و شاهد جنگ بین نقدینگی به 
عنوان محرک رشد بازار با چالش رکود در کسب وکار ها در 
پی شیوع کرونا و تغییر عادات مصرف مردم در ماه های جاری 
بودیم که موجب شد تا پیدا نشدن بازار جایگزین برای جذب 
نقدینگی، سرمایه های سرگردان به سمت بورس سرازیر شود 
تداوم  بازار سرمایه  با رشد  و  نقدینگی  نفع  به   این جنگ  و 
یابد. این ورود نقدینگی سرگردان، در عین حال که فرصتی 
استثنایی در جهت تأمین مالی شرکت ها و کمک به توسعه 
نگرانی هایی  طرفی  از  است،  جامعه  در  سهام داری  فرهنگ 
خارج  به  نسبت  کارشناسان  برخی  و  بازار  متولیان  بین  در 
برخی حرکات  تبعات  و  منطق سرمایه گذاری  از  بازار  شدن 

توده واری پدید آورد. 

وضعیت بازار بورس در ماه آوریل و می 
در ماه آوریل حدود 20 میلیون نفر شغل خود را از دست 
دادند و رکورد بی کاری در آمریکا به باالترین نرخ بی کاری 
شرکت  رسید.  درصد   14 با  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
 ای ای جی، مالک شرکت هواپیمایی بریتانیا )بریتیش ایرویز(، 
اعالم کرده در دو ماه آوریل و می  حداقل 75 درصد ظرفیت 
این شرکت  افت سهام  اعالم،  این  که  داده،  کاهش  را  خود 
را به دنبال داشت. با لغو شدن هزاران پرواز در این دوران، 
 30 سقوط  شاهد  هم  بریتانیا  جت  ایزی  شرکت  سهام 
بیشتر  که  بود  گفته  هواپیمایی  شرکت  این  بود.  درصدی 
هواپیماهای خود را از چرخه فعالیت خارج و کارمندان خود 
را خانه نشین می کند. علی رغم این آمار ناامیدکننده اما بازار 
سهام آمریکا در ماه آوریل بهترین عملکرد ماهانه خود را طی 
یک دهه اخیر به  ثبت رساند. شاخص نزدک زیان های ناشی 
از شیوع کرونا از ابتدای سال جاری میالدی را جبران کرد 
و دو شاخص داوجونز و S&P 500 که در ماه مارس با افت 
نظر  به  هم چنین  کردند.  رشد  بودند،  شده  مواجه  شدیدی 
می رسید که این اخبار بد هیچ تأثیری بر وال استریت نداشته 
است. این در حالی است که در هفته های ابتدایی همه گیری 
و  دوره ای  ریزش  چند  آمریکا  سهام  بازار  کرونا  ویروس 
تشدید  علی رغم  بااین حال،  گذاشت.  سر  پشت  را  کم سابقه 
بیماری و افزایش نرخ بی کاری، بازار سهام آمریکا روند رو به 
 رشدی داشته و شاخص نزدک در سطح پیش از شیوع کرونا 
قرار دارد. در اواخر ماه آوریل و اوایل می، شاخص داوجونز 
آخرین ساعات معامالتی را با رشد 1.1 درصدی همراه کرد، 
و  داشت  1.3 درصدی  رشد   500 S&Pدرحالی که شاخص
داد.  خاتمه  را  معامالت  درصدی   1.6 افزایش  با  نیز  نزدک 
به سهم هوم دیپوت در  بیشترین رشد قیمت سهم مربوط 
در  توانست  درصدی   4.8 رشد  با  که  بود  داوجونز  شاخص 
بایستد.  معامالتی  متغیر  این  بر  تأثیر  میزان  بیشترین  صدر 
شرکت تأمین کننده تجهیزات ساختمانی »هوم دیپوت« در 
ساختمانی  تجهیزات  تأمین کننده  شرکت  بزرگ ترین  واقع 
قرار  آتالنتا  ایالت  در  آن  مرکز  که  است  متحده  ایاالت  در 

در ماه مارس )اسفندماه( 
بازار بورس اوراق بهادار 
دنیا با شوک ناشی از 
کرونا دست وپنجه نرم 
کرد و آشفتگی های زيادی 
را تجربه کرد. از اواسط 
فوريه )بهمن ماه( بی ثباتی 
و سقوط بازارها را شاهد 
بوديم و دو شاخص داو 
جونز و S&P 5۰۰ هر دو به 
دلیل عدم اطمینان جهانی 
نسبت به همه گیری ويروس 
کرونا افت زيادی داشتند. 
البته شاخص های ديگری 
مانند شاخص ارز شیکاگو 
از اواسط فوريه در حال 
افزايش بود، اما به طور کلی 
بازار در اسفندماه نسبت به 
غیرقابل پیش بینی بودن اين 
بحران، با کاهش های شديد 
واکنش نشان داد و موجب 
شد در ماه مارس کاهش 
گسترده در ارزش بورس را 
شاهد باشیم
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ماهیت بحران فعلی مردم را 
به سمت راه حل های فناورانه 

برای انجام فعالیت های 
روزمره سوق می دهد. با 

اين چشم انداز که يک 
بازار فزاينده ديجیتال 

در آينده خواهیم داشت، 
می توان در مورد شاخص 

نزدک و سهام شرکت های 
فناوری در آينده ای نزديک 

خوش بین بود. اما در دوران 
پساکرونا اين موضوع ممکن 

است تغییر کند و سهام 
شرکت های ديگری مانند 

گردشگری و توريسم بیشتر 
شود و مردم رو به مسافرت 

بیاورند تا از افسردگی دوران 
کرونا فرار کنند

دارد. از سوی دیگر، در معامالت شب گذشته وال استریت، 
قیمت  و  درصدی   2.8 رشد  با  نیز  اپل  قیمت سهام شرکت 
سهام شرکت  ای بی ام نیز با افزایش 2.7 درصدی، مثبت ترین 
سهام موجود در این بازار بودند. البته شرکت هایی نیز بودند 
که هم چنان سهام آن ها منفی بود، به طوری که قیمت سهام 
بویینگ به عنوان منفی ترین سهام بازار آمریکا شناخته شد و 
افت 6,3 درصدی را در معامالت خود تجربه کرد که با توجه 

به کاهش گردشگری و سفرهای هوایی طبیعی بود. 

وضعیت بازار بورس آمریکا در ماه ژوئن 
در ماه گذشته شاخص S&P به سطح ابتدای 2020 رسید. 
آمریکا  اقتصاد  می دهد  نشان  شاخص  این  افزایشی  روند 
اتفاق می تواند به دلیل  این  بازیابی است.  رفته رفته در حال 
اکنون  چراکه  باشد،  کرونا  ویروس  شیوع  تبعات  کاهش 
معامله گران و فعاالن اقتصادی پس از یک دوره رکود با عطش 
می تواند  فعالیت می کنند. چنین خبری  بازارها  در  بیشتری 
نشان از رشد تقاضا در کل اقتصاد جهان داشته باشد. در اوایل 
ماه ژوئن، شاخص بورس نزدک نشان داد که در حال بازیابی 
 2020 سال  ابتدای  از  که  است  زیان هایی  تمام  ریکاوری  و 
تا کنون متحمل شده است. به نظر می رسد سود حاصل از 
فعالیت شرکت هایی مانند آمازون، نت فلیکس و مایکروسافت 
به  وابسته  شاخص  است.  شده  شاخص  این  افزایش  موجب 
مثبت  ژوئن  پنج شنبه  اولین  نزدک،  فناوری  شرکت های 
مانند  قیمت سهام شرکت هایی  افزایش  نیز  آن  دلیل  و  شد 
آمازون، مایکروسافت و نت فلیکس بود که در جریان تعطیالت 
زیادی  مشتریان  و  بازار  کووید19 سهم  از  ناشی  قرنطینه  و 
و  نشستند  نت فلیکس  برنامه های  پای  زیادی  افراد  داشتند. 
از  اینترنتی  به صورت  را  نیز خریدهای خود  زیادی  کاربران 
آمازون سفارش دادند. مایکروسافت نیز برنامه های دورکاری 
خانه  از  که  کارمندانی  کار  به  که  بود  کرده  عرضه  خاصی 
فعالیت  حرفه ای شان را دنبال می کردند، آمد. شاخص بورس 
آمریکا نیز به رقم ابتدای ژانویه رسید تا همه ضررهایی را که 

طی این شش ماه وارد شده است، کم کم جبران کند.

رشد سهام شرکت های فناوری
 با گسترش ویروس کرونا در دنیا، سهام نزدک در سراسر جهان 
به شدت سقوط کرد، اما اکنون این عقب افتادگی را جبران کرده 
است. به این ترتیب، سهام شرکت هایی مانند فیس بوک، آمازون، 
اپل، نت فلیکس، شرکت آلفابت گوگل و مایکروسافت دوباره به 
شاخص های قبلی خود نزدیک شدند. نت فلیکس امسال با 32 

آمازون 25 درصد و مایکروسافت 14 درصد  درصد پیشرفت، 
رشد خوبی را در بازار تجربه کردند و از فرصت )بحران( پیش آمده 
بیشترین بهره را بردند. سهم اپل، فیس بوک و گوگل نیز 1 درصد 
بود. از شیوع کرونا، این نخستین باری است که شاخص بازارهای 
بزرگ سهام در دنیا مثبت شده است. افراد بسیار از خانه مشغول 
برقرار  ارتباط  اجتماعی  رسانه های  طریق  از  شده اند،  کار  به 
می کنند و به صورت آن الین خرید می کنند، به همین دلیل 
تقاضا برای شرکت های فناوری محور بیشتر شده و تأثیر آن در 
سهام این شرکت ها مشهود است. به خصوص آمازون که به طور 
خاص از رونق فروش برخوردار است و درآمد آن در سه ماهه اول 
سال 2020 با 26 درصد افزایش به 75 میلیارد دالر در چهار 
ماهه اول سال 2020 رسیده است، این درآمد یعنی در هر ساعت 

33 میلیون دالر کسب کرده است. 

ریکاوری بازار سهام چین 
یک تحلیل گر بازار در این زمینه می گوید: ماهیت بحران فعلی 
مردم را به سمت راه حل های فناورانه برای انجام فعالیت های 
روزمره سوق می دهد. با این چشم انداز که یک بازار فزاینده 
دیجیتال در آینده خواهیم داشت، می توان در مورد شاخص 
نزدیک  آینده ای  در  فناوری  شرکت های  سهام  و  نزدک 
ممکن  موضوع  این  پساکرونا  دوران  در  اما  بود.  خوش بین 
است تغییر کند و سهام شرکت های دیگری مانند گردشگری 
از  تا  بیاورند  مسافرت  به  رو  مردم  و  شود  بیشتر  توریسم  و 
 S&P اول ژوییه شاخص  فرار کنند.  افسردگی دوران کرونا 
500 مثبت شد و علی رغم تظاهرات 100 روزه ای که در خاک 
آمریکا در جریان داشته و تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد، 
شاخص های بورس در تالش اند خود را به سهم پیش از کرونا 
برسانند. بازار سهام چین نیز، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ 
دنیا، نشان داد که به سرعت در حال ریکاوری و بازگشت به 
 CSI سریع ترین رشد خود طی یک دهه اخیر است. شاخص
300 بازار بورس چین از آوریل 2015 تا کنون به بیشترین 
میزان رشد خود رسیده است. عملکرد چین در بخش خدمات 
که حدود 60 درصد اقتصاد این کشور را شامل می شود، نشان 
داد که شیوع ویروس کرونا در پکن تأثیر کمی در ریکاوری 
اقتصادی این کشور داشته است. شاخص CSI 300 برترین 
شرکت های چین دو درصد افزایش یافت تا به 4419 امتیاز 
برسد یعنی باالترین رقم آن از ژوئن 2015 تا اکنون. بخش 
خدمات و صادرات در پی افزایش تقاضا با رونق و رشد خوبی 
مواجه شده و چین به دنبال جبران زیان از ژانویه تا کنون و 

کسب سود به باالترین میزان در سه سال اخیر است.
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 تصور کنید روی مبل راحتی منزلتان نشسته ايد و بدون 
سختی زيادی، کارهای بانکی خود را انجام می دهید. 
حتی اگر چک داريد، باز هم می توانید از چک خود با 
گوشی تلفن همراهتان عکس بیندازيد و آن را برای 

بانک بفرستید. به همین سادگی می توانید امور بانکی 
خود را در خانه و روی کاناپه راحت همیشگی تان انجام 

دهید. کرونا هم که مزيد بر علت شده و تمايل همه 
را به ماندن در خانه و انجام امور و کارها از راه دور، 

بیشتر کرده  است. اين روزها بسیاری از بانک ها خدمات 
و تسهیالت خود را به صورت غیرحضوری و آن الين 

انجام می دهند. يعنی ديگر نیازی به حضور شما در بانک 
نیست، کافی است به صورت مجازی درخواست های 

خود را ارائه دهید. اما بانک داری ديجیتال و تسهیالت 
مجازی چه مزيت هايی دارد؟ مروری بر مزايای 

بانک داری آن الين نشان می دهد در هر کجای دنیا که 
باشید، ارزشش را دارد که کمی وقت و هزينه صرف آن 

کنید. 

عمده  و  می رسند  نظر  به  دشوار  و  سخت  معموالً  بانکی  امور 
سختی آن ها هم مربوط به حضور در بانک است. این حضور 
هم وقت گیر است و هم می تواند با مشکالتی همراه شود. برای 
مثال، ممکن است چک خود را گم کنید، یا مورد سرقت واقع 
شوید. اما وقتی پای بانک داری مجازی به میان می آید، بسیاری 
از این مشکالت هم از بین می رود. به همین خاطر است که 
مردم از بانک داری به شیوه آن الین و مجازی استقبال 

را  آن  تا  داشته اند  زمینه  این  در  اقداماتی  بانک ها  و  کرده اند 
توسعه بخشند. 

به همین سادگی!
بعید است کسی با کارهای بانکی سروکار داشته باشد و تاکنون 
از اینترنت بانک چیزی نشنیده باشد. این روزها که اینترنت در 
همه  جا حضور دارد، می توان فعالیت های بانکی را هم به کمک 
اینترنت انجام داد. براساس گزارش سایت اقتصاد باالنس یکی 
از مهم ترین مزایای اینترنت بانک این است که افراد می توانند در 
هر زمانی که بخواهند، تراکنش های مالی خود را انجام دهند. 
انجام  نیمه شب،  یا  باشید  اداری  ندارد در وقت  اهمیتی  یعنی 
تراکنش های مالی به لطف اینترنت بانک در هر زمانی امکان پذیر 
است. بسیاری از افراد برای انجام کارهای بانکی ناچار می شوند 
برنامه های کاری  از  ترتیب، بخشی  این  به  و  بگیرند  مرخصی 
و شخصی آن ها به هم می ریزد. اما با اینترنت بانک انجام امور 
بانکی در هر مقطع زمانی و به هر شکلی ممکن است و به همین 
دلیل برنامه های کاری را به هم نمی ریزد. تصور کنید که دیگر 
نیازی نیست مرخصی بگیرید، به بانک بروید، در صف بایستید و 
درنهایت یک کار ساده بانکی را انجام دهید، تنها کاری که الزم 
است انجام دهید، این است که به اینترنت بانک دسترسی داشته 
باشید. حتی اگر شغل شما نیاز به سفرهای مداوم به خارج از 
کشور دارد، باز هم می توانید به کمک اینترنت بانک، امور بانکی 
را از هر نقطه جهان انجام دهید. همه کارهای بانکی به همین 
با پدیده  انجام می شود و این آسایش و راحتی صرفاً  سادگی 
و  تسهیالت  مزیت های  اما  آمده  است.  به دست  اینترنت بانک 

   بانکداری
نسیم بنایی

مزيت های انجام فعاليت های بانكی بر بستر مجازی

عملیات بانکی روی کاناپه منزل
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کارهای مجازی بانکی به همین ها ختم نمی شود. امور دیگری 
هم وجود دارند که می توان با در اختیار داشتن یک کامپیوتر 

آن ها را انجام داد. 

خداحافظی با استرس
نگرانی های  و  استرس ها  همیشه  مالی  امور  و  بانکی  کارهای 
باشیم که گم نشود و  باید نگران چک  خودش را دارد. گاهی 
گاهی هم باید به فکر تراکنش های بانکی و گردش های حساب 
بانکی مان باشیم. از جمله اتفاقات خوبی که با بانک داری آن الین 
رخ می دهد، این است که همه این استرس ها و نگرانی ها برطرف 
می شود. کسانی  که کارهای بانکی خود را به صورت اینترنتی 
انجام می دهند و اسناد و مدارک را هم به صورت آن الین جابه جا 
از  مدارک  و  اسناد  گم شدن  برای  نگرانی  هیچ گونه  می کنند، 
جمله چک های خود ندارند. دست کم خیالشان راحت است که 
این اسناد و مدارک در ای میلشان وجود دارد و هر موقع بخواهند، 
می توانند به آن دسترسی پیدا کنند. بسیاری از بانک ها در بخش 
تسهیالت مجازی خود، یکی از خدماتی که می دهند، این است 
نماند  ناگفته  البته  اسناد و مدارک شما را حفظ می کنند.  که 
که در بسیاری از کشورها، برخی از بانک ها بابت این تسهیالت 
خود هزینه هایی را دریافت می کنند. اما در این شرایط که کرونا 
هزینه هایی  می رسد چنین  نظر  به  افتاده،  جوامع  به جان  هم 
به  است  کافی  باشید،  که  دنیا  کجای  هر  در  دارد.  را  ارزشش 
آدرس وب سایت بانک خود دسترسی داشته باشید. از این طریق 
می توانید امور بانکی خود را مدیریت کنید و حتی در صورت 

تمایل، فعالیت هایی را به صورت آن الین داشته باشید. 
بانک داری آن الین هم چنین به شما اجازه می دهد هر موقع که 
اراده کنید، تاریخچه حساب مالی تان و گردش های مالی آخر را 
ببینید. اگر شک دارید که اتفاقی برای حساب مالی تان رخ داده، 
تاریخچه حساب  به  دسترسی  برای  راه  ساده ترین  روش  این 
مالی تان است. برخی از بانک ها امکاناتی را در اختیار مشتریان 
خود گذاشته اند تا مانع سرقت از حسابشان شوند. برای مثال، 
بی خبر  آن  از  خودتان  که  کردید  مشاهده  را  تراکنشی  اگر 
بانک اطالع  به  با همان روش های آن الین می توانید  هستید، 
بگیرید.  آن کمک  از  بروز مشکل  از  برای جلوگیری  و  دهید 
اما این فقط نگرانی های مشتریان نیست که برطرف می شود، 
و  آن الین  بانک داری  کمک  به  هم  دیگر  مسائل  از  بسیاری 

امکانات مجازی از بین می رود. 

بانک در موبایل
بسیاری بانک ها در سرتاسر جهان، اپلیکیشن ها و برنامه هایی را 
برای گوشی های تلفن همراه طراحی کرده اند که افراد از طریق 
آن ها می توانند بانک را داخل گوشی تلفن همراه خود داشته 
باشند. چنین اقداماتی، بانک داری آن الین را ساده تر کرده  است. 
یعنی حتی دیگر به لپ تاپ یا سیستم های کامپیوتری هم نیازی 
نیست تا از امکانات مجازی بانک ها برخوردار شوید، کافی است 
اگر به  باشید. برای مثال،  یک گوشی همراه هوشمند داشته 
فروشگاهی رفتید و خرید کردید، می توانید به راحتی حساب 
خود را چک کنید تا متوجه شوید مبلغ درستی در هنگام خرید 
از حسابتان کسر شده  است. در واقع بانک کاماًل در دستان شما 
زمانی  هر  در  آن  امکانات  از  به سادگی  می توانید  و  دارد  قرار 
که اراده کنید، برخوردار شوید. نکته مهم در مورد استفاده از 
به کارتان خیلی سرعت می بخشد  این است که  تلفن همراه 
و درنتیجه شما می توانید خیلی سریع کارهای خود را پیش 

ببرید، یا خیلی سریع جلوی بروز هر مشکلی را بگیرید. 
یکی دیگر از مسائل مهم در مورد عملیات بانکی با موبایل این 

است که فرد می تواند هزینه های خود را به حداقل برساند. انجام 
عملیات بانکی به صورت سنتی همیشه با هزینه هایی همراه 
بوده  است. اما وقتی این کارها از طریق اینترنت انجام می شود، 
به همین دلیل است که  از آن هزینه ها نیست.  دیگر خبری 
بسیاری از افراد از انجام فعالیت های بانکی با گوشی های تلفن 
زمینه  در  کشورها  کدام  اما  می کنند.  استقبال  خود  همراه 

بانک داری آن الین موفق تر ظاهر شده اند؟

۱0 کشور برتر در بانکداری آن الین
پیشرفت بانکداری آن الین با میزان توسعه یافتگی یک کشور 
توسعه یافته تر  واقع هر چقدر یک کشور  در  است.  ارتباط  در 
باشد، وضعیت بانکداری آن الین در آن هم احتماالً بهتر خواهد 
بود. اما اگر کشوری زیرساخت های الزم نظیر اینترنت را فراهم 
هم  آن الین  بانک اری  زمینه  در  نمی تواند  قطعاً  باشد،  نکرده 
پیشرفتی حاصل کند. به این ترتیب، پیشرفت در حوزه اینترنت 
عنوان  به  هم  را  آن الین  بان داری  می تواند  تکنولوژی  البته  و 
ثمره خود در بر داشته باشد. بررسی های »وخارزم« از گزارش 
کام اسکور نشان می دهد آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا در 
زمینه بانکداری آن الین کاماًل پیشتاز هستند. 10 کشور برتر 
دنیا در این زمینه در همین سه منطقه دنیا قرار دارند. کانادا 
رتبه نخست را در زمینه بانک داری آن الین دارد. در این کشور 
64.8 درصد از بانک ها به صورت آن الین فعالیت می کنند. رتبه 
دوم به هلند اختصاص دارد که 60.7 درصد از بانک های آن، 
خدمات خود را به صورت آن الین در اختیار مشتریان می گذارد. 
فرانسه، سوئد، بریتانیا و نیوزیلند هم در رتبه های بعدی قرار 
دارند و به ترتیب جزو موفق ترین کشورهای جهان در زمینه 

بانکداری آن الین هستند. 
بر  بانکی  فعالیت های  و  آن الین  شیوه  به  بانکداری  مزایای 
بسترهای مجازی به قدری زیاد است که این روزها بسیاری از 
کشورها تالش دارند زیرساخت های الزم برای آن را فراهم کنند. 
برای مثال، این روزها که کرونا در دنیا، همه گیر شده  است، 
از این طریق، مانع حضور  از بانک ها تالش می کنند  بسیاری 
افراد مختلف در صف های طویل بانکی شوند و به این ترتیب، 
جلوی شیوع ویروس کرونا را هم بگیرند. اما این می تواند نگاهی 
کوتاه مدت باشد، نگاه بلندمدت تری هم به این جریان وجود 
بانک داری  می گویند  تحلیل گران  از  عده ای  مثال،  برای  دارد. 
بانک داری سنتی، دوست دار طبیعت است و  از  مجازی بیش 
به عبارت دیگر، سبزتر است. این یعنی بانک ها کمتر از کاغذ 
استفاده می کنند. در شرایطی که تمام جهان به سمت کاربرد 
کمتر کاغذ پیش می رود، صنعت بانک داری هم در همین مسیر 
گام برمی دارد و یکی از روش های آن، بانک داری مجازی است. 
سایر مسائل مثل باال رفتن احساس امنیت، همگی جزو مواردی 
هستند که شرایط را بهتر می کنند. به همین دلیل است که 
برای  بانک هایی  از  دارند  تالش  هم  کسب وکارها  از  بسیاری 
انجام کارهای خود بهره بگیرند که عمده فعالیت های خود را 
به صورت مجازی و آن الین انجام می دهند. این استقبال باعث 

می شود بانک ها بیشتر به ادامه این مسیر تشویق شوند. 
به  دنیا  نشسته اید،  خود  منزل  راحت  کاناپه  روی  درحالی که 
سمت آن الین شدن و انجام فعالیت ها به صورت مجازی پیش 
می رود، چراکه این فعالیت های آن الین از یک  سو دقت بیشتری 
دارد و از سوی دیگر، امکان داده محوری را باال می برد. به همین 
مجازی  بستر  بر  را  فعالیت های خود  بانک ها  که  است  خاطر 
فراهم کرده اند تا شما بتوانید با خیال راحت روی کاناپه و مبل 
راحتی منزل در آخرین ساعات شب دراز بکشید و فعالیت های 

بانکی را با خیال آسوده انجام دهید. 

آمريکای شمالی، اروپا و 
استرالیا در زمینه بانک داری 

آن الين کامالً پیشتاز هستند. 
1۰ کشور برتر دنیا در 

اين زمینه در همین سه 
منطقه دنیا قرار دارند. کانادا 

رتبه نخست را در زمینه 
بانک داری آن الين دارد. در 
اين کشور 64.8 درصد از 
بانک ها به صورت آن الين 
فعالیت می کنند. رتبه دوم 
به هلند اختصاص دارد که 

6۰.7 درصد از بانک های آن، 
خدمات خود را به صورت 

آن الين در اختیار مشتريان 
می گذارد. فرانسه، سوئد، 
بريتانیا و نیوزيلند هم در 

رتبه های بعدی قرار دارند
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شیخ علی خان زنگنه، وزير شاه سلیمان صفوی در 
امور مالیاتی، مو را از ماست می کشید و نمی گذاشت 

ديناری از مطالبات مالیاتی حکومت به هدر رود، حتی 
اگر در اين میان برای مردم مشکالتی هم به وجود 

می آمد، باز هم مالیات را از آن ها دريافت می کرد. او به 
خست شهره بود و مردم در امور مالیاتی از او بسیار 
ناراضی بودند. يک بار شیخ علی خان مأموران خود 
را به کرمان می فرستد تا مالیات را از مردم دريافت 
کنند. اما مردم توانی برای پرداخت مالیات نداشتند 
و شاه که از اين ماجرا آگاه شده بود، به حاکم شهر 

گفته بود فشاری به مردم وارد نکند. اما شیخ علی خان 
دستور شاه را ناديده گرفت و به مأموران گفت فشار 

بیشتری وارد کنند، اين طور شد که يک ضرب المثل 
میان مردم کرمان باب شد: »شاه بخشیده، شیخ علی  
خان نمی بخشه!« اخذ مالیات و قوانین مربوط به آن، 
از قديم االيام معضل حکومت ها بوده و معیاری برای 

شناخت آن ها. مثاًل حکومت مغول که به بی انصافی 
شناخته می شود، در زمینه دريافت مالیات، بیدادگری 

را به آن جا رساند که شهره تاريخ شد. مغول ها به 
شیوه های مختلف از مردم مالیات دريافت و بنیه 

اقتصادی آن ها را تضعیف می کردند. مالیات و عوارض 

همیشه جزو مسائل پرحاشیه در مورد حکومت ها و 
دولت ها بوده، دولت ها در عین  حال که به آن نیاز 

دارند، چون می دانند مالیات در میان مردم و بازرگانان 
خوشايندنیست، از وضع قانون در مورد آن فراری 

هستند. اين جريان تاريخی از گذشته های دور بوده و 
هنوز هم پس از گذشت سده ها، وضعیت به همان گونه 

است. 
مالیات بندی امر جدیدی نیست، اما شکل آن در گذر تاریخ 
تغییر کرده  است. چینی های باستان مالیات خود را با چای 
پرداخت می کردند و اهالی قبیله جیواری برزیل، سرهایی را 
اهدا می کردند که در آن زمان به عنوان تحفه متداول بود. این 
روش ها ادامه پیدا کرد تا نوبت به مالیات بندی مدرن رسید 
حاکم  به  نظامی،  خدمت  جای  به  ثروتمند  افراد  آن  در  که 
پول می دادند. از تاجران مسافر هم در همان سال های دور، 
عوارض دریافت می شد. اما این روزها مالیات بر درآمد، یکی 
از بزرگ ترین منابع صندوق دولت در عمده کشورهاست. حاال 
یکی از مباحث جنجالی و بحث برانگیز، مالیاتی است که برای 
تفاوت های  هنوز  البته  می شود.  گرفته  نظر  در  کسب وکارها 
زیادی بین کشورهای مختلف وجود دارد. یکی از آن ها، سطح 
مالیات  دریافتی  متحده  ایاالت  در  مثاًل  است.  مالیات  کلی 
برابر با تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور است، 

  اقتصادی 
گزارشگرصدیقه ثنایی

مرور »وخارزم« بر شرايط ماليات بندی كسب وكارهای اينترنتی در ايران و جهان 

مقررات دست وپاگیر 
مانع رشد استارت آپ ها

شماره 6 -  تابستان 99 58



در اياالت متحده دريافتی 
مالیات برابر با تقريباً 

يک سوم تولید ناخالص 
داخلی اين کشور است، 

درحالی که در سوئد، نزديک 
به نصف است. متیو بیشاپ، 
نويسنده کتاب »الفبای علم 

اقتصاد«، می گويد: »هر 
مالیاتی، مالیات بد است. 

اما به هرحال پول کاالهای 
عمومی و ديگر فعالیت های 

دولت را بايد يک جوری 
پرداخت کرد.« پس بايد به 

شیوه ای مالیات بندی کرد که 
به قول قديمی ها »نه سیخ 

بسوزد و نه کباب«، يعنی بايد 
به نوعی تعادل در اين زمینه 

برقرار کرد

بیشاپ،  متیو  است.  نصف  به  نزدیک  سوئد،  در  درحالی که 
»هر  می گوید:  اقتصاد«،  علم  »الفبای  کتاب  نویسنده 
مالیاتی، مالیات بد است. اما به هرحال پول کاالهای عمومی 
و دیگر فعالیت های دولت را باید یک جوری پرداخت کرد.« 
پس باید به شیوه ای مالیات بندی کرد که به قول قدیمی ها 
»نه سیخ بسوزد و نه کباب«، یعنی باید به نوعی تعادل در 

این زمینه برقرار کرد. 

بهترین مالیات چیست؟
هر چند بیشاپ می گوید هر مالیاتی بد است، اما به هرحال 
باید بین بد و بدتر، همان بد را انتخاب کرد. اقتصاددان ها 
ممکن  اثر  کمترین  که  است  آن  مالیات  بهترین  می گویند 
نکردن  یا  کردن  پی گیری  درباره  مردم  تصمیم گیری  بر  را 
فعالیت مولد داشته باشد. نرخ باالی مالیات بر کار، ممکن 
دریافتی  درنتیجه  و  دل سرد  کردن  کار  از  را  مردم  است 
مالیاتی کمتری را نسبت به حالتی ایجاد کند که این نرخ 
بزرگ تر  تأثیری  مالیات  نهایی  نرخ  بود.قطعاً  مالیاتی کمتر 
بر انگیزه دارد تا مجموع بار مالیاتی. برخی از اقتصاددان ها 
مالیات بر زمین را کارآمدترین روش مالیات بندی می دانند و 
برخی دیگر مالیات بر خرج را، چراکه زمانی اعمال می شود 
که تمام فعالیت های ثروت آفرین به پایان رسیده اند. بعضی 
از اقتصاددان ها طرفدار یک نظام مالیاتی خنثی هستند که 
می گویند  دیگران  نگذارد.  تأثیر  اقتصادی  فعالیت های  بر 
برای  مناسب  ابزاری  مالیات،  بخشش  و  مالیات  از  استفاده 
هدایت فعالیت اقتصادی در مسیری است که مطلوب باشد، 
مانند به حداقل رساندن آلودگی و افزایش جذابیت به کار 

گرفتن افراد به جای سرمایه. 

قصه استارت آپ ها و مالیات
هستند  کوچکی  آن الین  استارت آپ هاعموماًکسب وکارهای 
در  تحولی  و  می شوند  راه اندازی  اینترنت  کمک  به  که 

به  استارت آپ ها  از  تعداد کمی  می کنند.  ایجاد  کار  دنیای 
از   بسیاری  می شوند.  جهانی  و  تبدیل  اوبر  مثل  غول هایی 
آن ها در دایره ای محدود می مانند و به فعالیت خود ادامه 
می دهند. اما این کسب وکارهای اینترنتی از مالیات در امان 
نیستند و آن ها هم مثل هر فعالیت اقتصادی دیگری باید 
استارت آپ ها هم  دنیا  اکثر کشورهای  در  بپردازند.  مالیات 
از زمانی  که تعداد  ایران هم  مالیات پرداخت می کنند. در 
این  امور مالیاتی کشور به  باال رفت، سازمان  استارت آپ ها 
فکر افتاد که این شرکت ها را هم به جمعیت مالیات دهندگان 
اضافه کند. البته این اقدامات موجی از اعتراضات را در میان 
از  بسیاری  انداخت.  راه  به  اینترنتی  کسب وکارهای  اهالی 
برای  نگرفته اند.  جان  هنوز  و  شده اند  راه اندازی  تازه  آن ها 
شرایط  این  در  هستند.  مالیاتی  معافیت  دنبال  به  همین 
دولت به دنبال سازوکاری برای تعادل بخشی به مالیات بندی 
است. به هرحال مالیات یکی از اصول توسعه به شمار می آید 
و دولت موظف به دریافت آن است، اما در عین  حال، مالیات 
آن ها  فعالیت  به  که  شود  دریافت  کسب وکارهایی  از  باید 

آسیب وارد نشود. 
مالیات بر استارت آپ ها همیشه موافقان و مخالفان خودش 
را داشته، اما از آن جا که دولت راهی به جز دریافت مالیات 
را  مالیات  این  منصفانه  صورت  به  می کند  تالش  ندارد، 
از  دولت  که  بود   98 سال  در  مثال،  برای  کند.  دریافت 
آورد.  میان  به  سخن  استارت آپ ها  برای  »نوآفرین«  طرح 
برای  بیمه ای  و  مالیاتی  معافیت های  طرح،  این  اساس  بر 
کسب وکارهای اینترنتی در نظر گرفته می شود. برای مثال 
از  سال  سه  تا  تازه تأسیس  شرکت های  طرح،  این  طبق 
که  است  این  هم  دلیلش  هستند.  برخوردار  معافیت هایی 
پیش بینی آینده استارت آپ ها بسیار دشوار است و نمی توان 
ابتدا اینطور فرض کرد که این شرکت ها در بازار  از همان 
خبر  چه  دنیا  کشورهای  سایر  در  اما  شد.  خواهند  موفق 

است؟

باارزش ترین استارت آپ های جهان را بشناسید )منبع: استاتیستا(
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مالیات فروش، مالیات 
دارايی و مالیات خارجی از 
جمله انواع مالیات هستند 
که شرکت ها و استارت آپ ها 
ناچار به پرداخت آن می شوند 
و به همین دلیل بايد با 
آن آشنايی داشته باشند. 
فراموش نکنید که 5۰ درصد 
از استارت آپ ها در همان پنج 
سال نخستی که راه اندازی 
می شوند، دوام نمی آورند و 
کارشان به تعطیلی کشیده 
می شود. پس تسلط بر 
مسائل مالی و امور مالیاتی 
را برای راه اندازی کسب وکار 
جدی بگیريد

درصد مالیات بر درآمد در چند کشور )منبع: بانک جهانی(

از سیلیکون ولی تا استارت آپ های اروپایی
در آمریکا استارت آپ ها با سیلیکون ولی یا همان دره سیلیکون 
با  کشور  این  در  آن الین  کسب وکارهای  می شوند.  شناخته 
کار  به  شروع  کارآفرینان  کمک  به  و  شخصی  سرمایه های 
می کنند، اما در اروپا قصه کسب وکارهای آن الین فرق دارد. 
استارت آپ های اروپایی عموماً به اعتبارات بانکی تکیه دارند 
و به کمک بانک ها به لحاظ مالی، تأمین می شوند تا رشد و 
توسعه پیدا کنند. البته شرایط در مورد برخی استارت آپ ها 
فرق می کند، اما کلیت ماجرا به همین شکل است. اخیراً که 
از جمله  از کسب وکارها  بسیاری  آمده،  پیش  کرونا  ماجرای 
و  شده اند  مواجه  مشکل  با  آن الین  کسب وکارهای  از  برخی 
درنتیجه دریافت مالیات از آن ها هم با مشکالتی همراه است. 
اما برخی از کشورهای اروپایی، روش های بهتری برای دریافت 
مالیات در پیش گرفته اند و به این ترتیب، وضعیت را برای این 

کسب وکارها قدری سهل تر کرده اند. 
پرتغال یکی از چند کشور اروپایی است که نظام مشخصی را 
برای مالیات بندی استارت آپ ها وضع کرده. برای مثال، در این 
کشور از استارت آپ های زیر سه سال، مالیات اخذ نمی شود. 
اگر شرکتی چهار  و  است  بهتر  اما وضعیت کمی  بلژیک  در 
وضعیت  کند.  پرداخت  مالیات  نیست  نیازی  هم  باشد  ساله 
در این کشور به گونه ای است که فعاالن اقتصادی می توانند 
راه اندازی  را  اینترنتی خودشان  یورو کسب وکار  با 250هزار 
کنند. در فرانسه هم استارت آپ ها تا پنج سالگی الزم نیست 
مشوقی  به  حقیقت  در  مسئله  این  کنند.  پرداخت  مالیات 
و  بیندازند  راه  را  تا کسب وکار خود  تبدیل شده  آن ها  برای 
دهند.  ادامه  نسبی  آرامش  با  امن،  نسبتاً  فضایی  در  را  آن 
اروپایی وضعیتی نسبتاً خوب  اما درحالی که اکثر کشورهای 
برای استارت آپ ها ایجاد کرده اند، باز هم نارضایتی هایی وجود 
در صورتی که سودده  استارت آپ ها حتی  مثال،  برای  دارد، 
نباشند، باز هم باید مالیات خود را پرداخت کنند. به همین 
به طوری که  می شود،  سخت  آن ها  برای  گاهی  شرایط  دلیل 

ناچار به تعطیلی استارت آپ خود می شوند.

مالیات داریم تا مالیات
بگذارد،  قدم  کسب وکار  دنیای  به  می خواهد  که  کسی  هر 
از آن ها، مالیات است.  باید به همه جوانب فکر کند و یکی 
شرایط  از  شناخت  بدون  آن الین،  کسب وکار  راه اندازی 
مالیاتی، می تواند منجر به شکست آن کسب وکار شود. اهالی 
با  کاری،  هر  از شروع  پیش  باید  اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاد 
شوند،  آن  پرداخت  به  ناچار  دارد  امکان  که  مالیاتی  انواع 
آشنا باشند. برای مثال، مهم ترین مالیاتی که شرکت ها باید 
بپردازند، مالیات بر درآمد است. این مالیات همان طور که از 
نامش پیداست، به درآمِد خالص شرکت تعلق می گیرد. البته 
نوع بیزنس روی دریافت این میزان از مالیات اثرگذار است. 
به عالوه کشورهای مختلف، درصد متفاوتی را به عنوان مالیات 
بر درآمد در نظر می گیرند. در شکل دیگری از مالیات، افراد 
از  این شکل  و  بپردازند  مالیاتی  کارکنان خود  ازای  در  باید 
مالیات هم کاماًل اجباری است. مالیات فروش، مالیات دارایی 
که  هستند  مالیات  انواع  دیگر  جمله  از  خارجی  مالیات  و 
شرکت ها و استارت آپ ها ناچار به پرداخت آن می شوند و به 
همین دلیل باید با آن آشنایی داشته باشند. فراموش نکنید 
نخستی  سال  پنج  همان  در  استارت آپ ها  از  درصد   50 که 
که راه اندازی می شوند، دوام نمی آورند و کارشان به تعطیلی 
کشیده می شود. پس تسلط بر مسائل مالی و امور مالیاتی را 

برای راه اندازی کسب وکار جدی بگیرید. 
و  اینترنتی  کسب وکارهای  مالیاتی  مسائل  بر  تسلط 
کسب وکار  آن  راه اندازی  برای  کشور  هر  در  استارت آپ ها 
با مالیات  بدانند  باید  از بدو کار  افراد  اولیه است.  الزامات  از 
بسیار  عموماً  هم  مالیاتی  جرایم  داشت.  خواهند  سروکار 
سنگین و گاهی جبران ناپذیر هستند و انجام ندادن تکالیف 
مالیاتی جرم محسوب می شود. حتی اگر کسب وکاری به هر 
دلیلی، تعطیل شود، باز هم اصل مالیات و جریمه ها دریافت 
می شود. به همین دلیل است که افراد باید از همان ابتدا با 
امور مالیاتی برای راه اندازی کسب وکار خود آشنا باشند و بعد 

اقدام به راه اندازی آن کنند.
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مدیریت و کسب وکار

در اين بخش می خوانيد

 شبکه سازی؛ پشتوانه توسعه کسب وکار

 هزینه های بقای سازمان در شرایط رکود

 نگاهی به باید و نبایدهای ادغام شرکت ها و نمونه های موفق آن

 وفاداری به برند؛ چه کسی خواهان شماست؟

 کرونا و تقویت گرایش برندها به مسئولیت اجتماعی  

 همه چیز درباره چگونگی تغییر عادت های کاری

 کار در منزل هم قواعدی دارد...



مديران امروزی با مسئولیت ها و چالش های بیشتری 
نسبت به گذشته روبه رو هستند و برای بسیاری 
از آن ها شبکه سازی يک رويکرد موفقیت آمیز در 

مسیر مديريت تلقی می شود. مديرانی که از اهمیت 
شبکه سازی غفلت می کنند، در میانه راه مديريت 

ناکام و ناامید باقی می مانند . در فضای رقابتی امروز، 
شبکه سازی الزامی حیاتی برای رهبران کسب وکار 

است. 
با فرض اين که تمام مسائل میان دو شرکت رقیب 

يکسان باشد، چه چیز می تواند آن ها را به نتیجه 
برساند؟ اين روابط است که به شما امکان می دهد 

آن چه را داريد، تقويت کنید و آن چه را می دانید، دريافت 
کنید و در نگرش سازمان خود تفاوت عظیمی ايجاد 

کنید. 

شبکه سازی چیست؟ 
شبکه سازی صرفاً تبادل اطالعات با دیگران و جلب توجه آن ها 
و  ارتباط  برقراری  درصدد  نت ورکینگ  یا  شبکه سازی  نیست. 
پرورش روابط طوالنی مدت سودمند و متقابل با افرادی است 
که شما چه در یک جلسه کاری، چه در باشگاه ورزشی، یا در 
یک کنفرانس کاری مالقات می کنید. برای این که یک شبکه 
حرفه ای  انجمن  چندین  به  نیست  الزم  باشید،  داشته  موفق 
بپیوندید و در رویدادهای خاصی شرکت کنید. تنها کافی است 
بیرون  به  نگاهی  و  بیاورید  بیرون  گوشی  از  را  خود  سر  که 
بیندازید، اطراف شما هر روزه موقعیت هایی برای شبکه سازی 

وجود دارد. 

اهمیت شبکه سازی برای پیشرفت شغلی
دارند،  قوی  ارتباطات  که  افرادی  که  پذیرفته اند  متخصصان 
چه  خود،  روابط  در  که  هنگامی  هستند.  افراد  موفق ترین 
حرفه ای و چه شغلی، سرمایه گذاری می کنید، سود این کار در 
طوالنی مدت می تواند به شما برگردد. شبکه سازی به شما در 
توسعه و بهبود مجموعه مهارت هایتان کمک می کند و موجب 
نبض  و  باشید  تحوالت صنعت خود مطلع  آخرین  از  می شود 
خود را در بازار حفظ کنید. هم چنین این کار موجب مالقات 
با مربیان آینده نگر، شرکا و مشتریان خاص می شود و به منابع 
است،  ارتقای شغلی  و  توسعه  آن ها  از  یکی  موفقیت که  الزم 

دست پیدا خواهید کرد. 
روند  تکامل  موجب  خود  مفهوم  ساده ترین  در  شغلی  توسعه 
آن  در  که  از شغلی  متأثر  امر  این  پیشرفت شما خواهد شد. 
کار  محیط  خارج  و  داخل  در  که  تجربیاتی  می کنید،  فعالیت 
به دست می آورید، موفقیتی که در هر مرحله از زندگی خود 
به دست می آورید، آموزش های رسمی و غیررسمی و بازخورد 

شما در طول مسیر خواهد بود.
روابط  توسعه  بر  بیشتر  معموالً  سازمان ها  ایده آل،  حالت  در 
بااین حال،  می کنند.  تأکید  کار  محیط  داخل  در  کارمندان 
واقعیت چیزی است که کارتر کاست، نویسنده کتاب »چیزهای 
به  مطلوب،  روابط  ایجاد  چگونگی  می گوید:  غلط«  و  درست 
عنوان اصل اولیه پیشرفت شغلی محسوب می شود. در محیط 
شغلی امروزی، مسئولیت کنترل پیشرفت در حرفه تان بر عهده 
و  در شرکت، صنعت  بیشتری  افراد  با  چه  هر  است.  خودتان 
کنید،  برقرار  ارتباط  خود  عالقه  مورد  حوزه  از  خارج  حتی 
فرصت هایی را برای ارتباط با انواع مدرسان و مشاوران کشف 
می کنید و دیدگاه خود را رشد می دهید. مدیران نیز زمینه های 

اهميت شبكه سازی يا نت وركينگ در سازمان ها

شبکه سازی؛ پشتوانه توسعه کسب وکار
کسب وکار

مترجمآرین طاهری
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ممکن است تصور کنید 
شبکه سازی فعالیتی است که 
اغلب وقت شما را در خارج از 
دفتر و خارج از ساعت کاری 

به خود اختصاص می دهد، 
اما اين درست نیست. 

درحالی که ارتباط با افرادی 
که در شرکت های ديگر يا در 

زمینه های مختلف کار می کنند، 
دارای ارزش زيادی است، 
از اهمیت شبکه سازی در 

محل کار غافل نشويد. اگر 
شما در شرکت محل فعالیت 
خود تازه کار هستید، شناختن 

افراد حاضر در شرکت و 
شبکه سازی با همکاران خود 

می تواند برای پیشرفت شغلی 
شما فوق العاده مفید باشد

بهبود  را  را توسعه می دهند و مهارت های خود  تخصص خود 
می بخشند. 

اهمیت نت ورکینگ در محیط کار
اغلب  که  است  فعالیتی  شبکه سازی  کنید  تصور  است  ممکن 
وقت شما را در خارج از دفتر و خارج از ساعت کاری به خود 
اختصاص می دهد، اما این درست نیست. درحالی که ارتباط با 
یا در زمینه های مختلف کار  افرادی که در شرکت های دیگر 
می کنند، دارای ارزش زیادی است، از اهمیت شبکه سازی در 
محل کار غافل نشوید. اگر شما در شرکت محل فعالیت خود 
تازه کار هستید، شناختن افراد حاضر در شرکت و شبکه سازی 
با همکاران خود می تواند برای پیشرفت شغلی شما فوق العاده 

مفید باشد.
بخش های  و  داخلی  گروه های  با  را  روابط خود  که  همان طور 
دیگر ایجاد می کنید، در جست وجوی مربیان بالقوه، فرصت های 
باشید  یا فرصت های شغلی جدیدی  پیشرفت حرفه ای آینده، 

که به صورت عمومی تبلیغ نمی شوند. 

انواع مختلف شبکه سازی و اهمیت هر یک از آن ها
عملیاتی،  دارد؛  وجود  کسب وکار  در  مهم  شبکه  نوع  سه 
شخصی و استراتژیک. درحالی که بسیاری از مدیران در ساخت 
از  غالباً  اما  هستند،  خبره  خود  عملیاتی  شبکه  از  استفاده  و 

شبکه های شخصی و استراتژیک خود غافل می شوند. 

شبکه سازی عملیاتی 
شبکه های عملیاتی شامل ایجاد روابط با افرادی است که برای 
انجام کار خود نیاز دارید. این ممکن است به معنای همکاری 
افراد  از استخدام  برای اطمینان  انسانی  با مدیر منابع  نزدیک 
مناسب، یا ایجاد روابط در سایر بخش ها برای به دست آوردن 
حمایت از ابتکارات شما باشد. »این شبکه ای است که شما باید 
در آن اساساً کارها را انجام دهید. هدف آن روابط خوب با افراد 
اعضای  و  تأمین کنندگان  مشتریان،  خود،  حساس  مسیر  در 
می شوند،  خبره  مهارت  این  در  یا  مردم  اکثر  شماست.«  تیم 
در  مدیران  از  برخی  اما  کنند.  مدیریت  را  آن  نمی توانند  یا 
اساسی  تغییرات  و  ندارند  کافی  مهارت  روابطی  چنین  ایجاد 
در اولویت های کلی شرکت را از دست می دهند و در عملکرد 

روزمره شغل خود دچار مشکل می شوند. 

شبکه سازی شخصی
شلوغ  مدیران  از  بسیاری  برای  شخصی  شبکه سازی 

تا   60 هفته ای  که  هنگامی  است.  پسندیده  امری 
80 ساعت کار می کنید و وقت ندارید، دم دست ترین 
کنید،  حذف  خود  برنامه  از  می توانید  که  اموری 

کمک های  جمع آوری  آموزشی،  جلسات 
مالی ساالنه گلف و کنسل کردن باشگاه 

این  اما  است.  ورزشی تان 
شبکه سازی های شخصی 
به شما امکان می دهد با 

متخصصان  از  متنوعی  گروه 
هم فکر خود دیدار کنید، هم چنین 

از  بسیاری  برای  اجتماعی  مهم  مهارت های  رشد  برای  روشی 
مدیران است و ممکن است اولین مکانی باشد که وقتی در مورد 

تغییر شغل فکر می کنید، به ذهن شما خطور کند.
برقراری این ارتباطات حرفه ای در گروه های متفرقه اختیاری 
است و ممکن است به کار شما ارتباط چندانی نداشته باشد. 
بنابراین می توانید از آن غافل شوید، یا حتی آن را رها کنید 
و به امور مهم خود بپردازید. اما این ارتباط هایی است که به 
شما امکان می دهد تا هم چنان در کنار پیشرفت حرفه ای، خود 
را با هم ساالنتان در محیطی خارج از کار محک بزنید. این ها 
وقتی می خواهند حرکت  افراد معموالً  شبکه هایی هستند که 

حرفه ای انجام دهند، از آن ها استفاده می کنند.

شبکه سازی استراتژیک
شوند،  خود  کسب وکار  واقعی  رهبر  بخواهند  مدیران  اگر 
نوع  اساسی ترین  اما  سخت ترین،  استراتژیک  شبکه سازی 
در  ارشد  مدیران  با  و  هم ساالن  با  تماس  است.  نت ورکینگ 
حوزه شما بسیار مهم است و مدیران باید فراتر از صنعت خود 
باشند. این نوع شبکه سازی به مدیران اجازه می دهد ایده های 
خود را در مورد بهترین شیوه های مدیریت به اشتراک بگذارند، 
رویکردهای جدید را یاد بگیرند و ارتباطات نزدیک را در مورد 
پیشرفت در تجارت و فناوری حفظ کنند. این موجب رسیدن 
ایجاد  و  بزرگ تر  تصویری  برای درک  به چشم اندازی  مدیران 
با مخاطبان  افزوده  ارزش  برای حفظ  رویکرد بصری می شود. 
سطح  تا  کنید  برقرار  ارتباط  شرکت  داخل  و  خارج  در  خود 
از خارج ساختمان به  را  ایده هایی  دانش را متعادل ساخته و 
که  هستند  شبکه هایی  استراتژیک  شبکه های  آورید.  داخل 
که  این جاست  می کنند.  ایجاد  رهبری  در  زیادی  تفاوت های 
ایده های استراتژیک به اجرا درمی آیند. این همان چیزی است 
که به مردم امکان می دهد ذی نفعان خود را آماده و به صف 
کنند و همان ناحیه ای است که بیشتر مردم دارای شکاف های 

جدی در ایجاد آن هستند. 
معموالً شبکه سازی استراتژیک برای رهبران نوظهور و مدیرانی 
که تازه آغاز به کار کرده اند، دشوار است، زیرا اغلب مقدار قابل 
از  بسیاری  کردن  برآورده  به  را  خود  انرژی   و  وقت  از  توجهی 
از  یکی  این  می دهند.  اختصاص  خود  عملیاتی  خواسته های 
از مدیران شبکه سازی استراتژیک را  دالیلی است که بسیاری 
دقیقاً در شرایطی که به آن احتیاج دارند، رها می کنند؛ یعنی 
زمانی که واحدهای آن ها دچار مشکل هستند و فقط پشتیبانی 
خارج از سازمان می تواند آن ها را نجات دهد. این ترفند، پنهان 
کردن مشکل در شبکه عملیاتی نیست، 
به  انتقال آن  و  ارتقای وضعیت  بلکه 
است.  استراتژیک تر  شبکه  یک 
تالش  در  دنیا  برتر  شرکت های 
را  خود  آینده  مدیران  تا  هستند 
رشد دهند و مدیرانی را که اکنون 
در اختیار دارند، ارزیابی کنند. آن ها 
خواهند  شما  به  به صراحت 
توانایی مدیریت  گفت که 
ایده ها  فروش  و  روابط 
حیاتی  توانمندی  یک 

است. 
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اين روزها رکود، تورم، تحريم ها و ويروس کرونا دست 
به دست هم داده و سازمان های تجاری را با يکی از 
بزرگ ترين چالش های دهه اخیر مواجه کرده است؛ 

چالشی که منجر به بسته شدن بسیاری از بنگاه های 
تجاری شده و آمارها حاکی از افزايش بی سابقه نرخ 

بی کاری درممالک مختلف ازجمله در کشورما است. به 
عنوان نمونه، طبق مطالعات مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، تأثیر ويروس کرونا بر کسب وکارهای 
داخلی منجر به بی کاری دو تا شش میلیون نفر تا پايان 

سال جاری برآورد شده است. روند حال حاضر نشان 
می دهد طی چند ماه آينده احتمال بسته شدن بسیاری 
از کسب وکارهای ايرانی يا تعديل بخشی از کارمندان 
اين سازمان های تجاری وجود دارد. البته اين موضوع 

با قطعیت همراه نیست، اما اين که سازمان های تجاری 
در چنین شرايطی بايد کدام استراتژی  را اتخاذ کنند و 

آيا تعديل در شرايط موجود بهترين گزينه است يا خیر، 
بهانه ای شد تا در اين مطلب به بايدها و نبايدهای تعديل 

کارمندان با هدف کاهش هزينه های سازمان بپردازيم 
و اين موضوع را بررسی کنیم که راه حل های جايگزين 

تعديل کارمندان در چنین شرايطی چه گزينه هايی هستند.

صورت مسئله
کاهش  بحرانی،  شرایط  در  تجاری  سازمان های  مواجهه  اولین 
هزینه  کاهش  سرفصل های  از  یکی  است.  سازمان  هزینه های 
نیز تعدیل کارمندان است تا از این طریق سازمان تجاری بتواند 
تعدیل  در  اما  دهد.  ادامه  خود  فعالیت های  به  هزینه  حداقل  با 
مدرسه  اساتید  از  یکی  مارگولیس،  جاشوا  گفته  به  کارمندان 
کسب وکار  هاروارد، تجربه ای غیرقابل تحمل برای مدیران ارشد 
متناقض  احساسات  دچار  را  آن ها  دائماً  که  دارد  وجود  سازمان 
می کند؛ به این معنا که از طرفی دل مدیران ارشد برای کارمندان 
سازمان  بقای  قبال  در  مدیران  این  دیگر،  طرفی  از  و  می سوزد 
مسئول هستند. کنت فریمن، استاد دانشگاه بوستون، بر این باور 
قرار گیرد که  نیرو مدنظر  تعدیل  این موضوع در  باید  است که 
به جای تعدیل نیرو چه چیزهای دیگری را می توان فدا کرد؟ و 
باید در شرایط بحرانی تعدیل کارمندان آخرین  به صورت کلی 
گزینه سازمان های تجاری باشد. از همین رو در ادامه به برخی از 
جایگزین های تعدیل کارمندان پرداخته خواهد شد و در صورتی 
به ناچار  که  باشند  باور  این  بر  تجاری  ارشد سازمان  مدیران  که 
تعدیل نیرو تنها راه کار برون رفت از شرایط فعلی سازمان است، 

پیشنهادهای اجرایی در این خصوص ارائه خواهد شد.

1. افزايش بهره وری
افزایش  نیرو،  تعدیل  برابر  در  موجود  گزینه های  اولین  از  یکی 
روی  برنامه ریزی  با  که  معنا  این  به  است؛  کارمندان  بهره وری 
و  داد  افزایش  را  کارمندان  بهره وری  عملکرد،  ارزیابی  مدیریت 
اولویت  برخوردار هستند، در  پایینی  از عملکرد  کارمندانی که 
تعدیل قرار گیرند. از طرفی، اگر سازمان به شرح وظایف جدیدی 
نیاز دارد، می توان از ظرفیت های موجود کارکنان در راستای این 
موضوع استفاده کرد. در این میان افزایش بهره وری کارکنان به 

بیانی دیگر می تواند کاهش هزینه برای سازمان به شمار رود.
2. بهينه سازی هزينه های فضای كاری

امکان  صورت  در  سازمان  هزینه های  کاهش  منابع  از  یکی 
می تواند کاهش هزینه های فضای کاری سازمان باشد. به این 
صورت که با ارزان تر شدن دفتر کار می توان در حوزه کاهش 
هزینه های سازمان گامی اثربخش برداشت. به عنوان نمونه، اگر 
امکان این موضوع وجود دارد، دفتر کار سازمان به اطراف شهر 

یا مناطق ارزان قیمت تر انتقال پیدا کند.
3. متوقف كردن فعاليت های برون سپاری شده

معموالً بخشی از فعالیت های هر سازمانی به صورت برون سپاری 
موضوع  این  امکان  اگر  بحرانی  شرایط  در  می شود.  انجام 
فعالیت های  کرد،  استفاده  داخلی  کارکنان  از  که  دارد  وجود 
برون سپاری شده و مخصوصاً فعالیت های غیرضروری متوقف و 
از پتانسیل داخلی سازمان در این راستا استفاده شود. بخشی 
با  می تواند  شد،  اشاره  آن  به  پیش تر  که  بهره وری  افزایش  از 

افزایش تنوع شرح وظایف در این حوزه انجام شود.
4. دوركاری فعاليت های سازمان

در صورتی که شرایط سازمان ایجاب می کند، می توان با دورکاری 

هزینه های بقای سازمان
 در شرایط رکود

بايدها و نبايدهای تدوين سياست  تعديل كارمندان در دوران ركود

     مدیریت
آبتین ایزدی

کارشناس ارشد کسب وکار
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بخشی دیگر از هزینه های جاری سازمان اعم از اجاره دفتر، برق 
و... را کاهش داد. البته در دورکاری برای ثابت ماندن بهره وری 
باید فرایندهای کنترلی مناسبی را طراحی کرد تا از این طریق 

سازمان بتواند از دورکاری کارمندان بیشترین بهره را ببرد.
5. حذف برخی مزيت های رقابتی

معموالً سازمان های تجاری مواردی را به عنوان مزیت رقابتی 
تجاری  سازمان های  بحرانی  شرایط  در  که  می کنند  تعریف 
به  رقابتی  مزیت های  این  ارائه  از  امکان  صورت  در  می توانند 
کاهش  با  سازمان  طریق  این  از  تا  کنند  صرف نظر  مشتریان 
غیرضروری  مزایای  حذف  یا  کاهش  این  شود.  همراه  هزینه 
می تواند در داخل سازمان و برای کارکنان نیز انجام شود؛ به 
این معنا که از ارائه مزایای غیرضروری به کارمندان که شامل 

برخی خدمات رفاهی و... می شود، صرف نظر کرد.

برنامه ریزی کنید
در صورتی که مدیران ارشد به این جمع بندی برسند که تعدیل 
گام  اولین  در  است،  سازمان  بقای  راه  تنها  سازمان  نیروهای 
قرار  بررسی  مورد  کارمندان  تعدیل  الزم جهت  اطالعات  باید 
و  سازمان  موجود  وضعیت  از  تحلیلی  که  معنا  این  به  گیرد؛ 
مخصوصاً هزینه های هر یک از واحدهای سازمانی جمع آوری 
شود تا مشخص باشد که در صورت تعدیل تعداد مشخصی از 
کارمندان در هر یک از واحدهای سازمانی، تا چه اندازه سازمان 
فعالیت های  از  نوع  چه  و  شد  خواهد  مواجه  هزینه  کاهش  با 
و  تحلیل  می شود.  متوقف  آن  کارمندان  تعدیل  با  سازمان 
این طریق  از  تا  اهمیت است  بسیار حائز  این موضوع  بررسی 

بتوان به برنامه ریزی الزم دست پیدا کرد. 

بررسی تبعات آینده تعدیل کارمندان
یکی از مواردی که باید در تعدیل کارمندان بسیار مورد توجه 
قرار گیرد، این موضوع است که تعدیل کارمندان چه پیامدهای 
منفی ای در آینده برای سازمان دارد و برای مواجهه درست با 
خبر  این که  شود.  انجام  باید  الزمی  اقدامات  چه  پیامدها  این 
تعدیل کارمندان چگونه باید منتشر شود و هم چنین سؤال های 
بررسی  مورد  باید  نیز  تعدیل  در خصوص  کارمندان  احتمالی 

قرار گیرد تا بتوان پاسخ مناسبی به این موضوع ارائه کرد.

شفاف باشید 
موضوع تعدیل کارمندان به اندازه کافی برای سازمان و کارکنان 
آن دردناک و ناراحت کننده است، اما در این میان عدم شفافیت 
سیاست های سازمان در این خصوص، حس انزجار را بیشتر در 
در  می شود  توصیه  دلیل  همین  به  می کند.  تقویت  کارمندان 
شفافیت  نهایت  ارشد  مدیران  کارمندان،  تعدیل  سیاست های 
کاری را داشته باشند و روراست با کارمندان برخورد کنند. ذکر 
این نکته بسیار حائز اهمیت است که نباید تعدیل کارمندان به 
بهانه عملکرد ضعیف پرسنل تلقی شود. در حقیقت کارمندان 
از مدیران ارشد  این حق را دارند که پاسخ مناسب و شفافی 
برخی  در  اما  کنند،  دریافت  تعدیل  سیاست های  در خصوص 
بهانه جویی  دنبال  به  ارشد  مدیران  دیده می شود که  موارد  از 
هستند و سیاست های تعدیل و مواردی را که منجر به تعدیل 
کارمندان شده است، به گردن خود کارمندان می اندازند تا از 

این طریق نسبت به مسئولیتی که دارند، شانه خالی کنند.

وعده های پوشالی ممنوع!
در برخی از موارد مواجهه مدیران ارشد سازمان با سیاست های 
تعدیل کارمندان، با ارائه وعده های پوشالی به کارمندان همراه 
است؛ به این معنا که به کارمندان وعده می دهند بعد از یکی 
به  برگردد، شما می توانید  عادی  به حالت  ماه که وضعیت  دو 
مثبت  موضوع  این  ماهیت  بازگردید.  خود  کاری  فعالیت های 
است، اما در بسیاری از مواقع عدم صداقت مدیران باعث می شود 
روی این موضوع تمرکز کنند و به ادبیات عامیانه دل کارمندان را 
به آینده خوش کنند. این در حالی است که عدم صداقت در این 
موضوع دل زدگی بسیار زیادی را در بین کارمندان ایجاد می کند. 
از طرفی، مدیران ارشد باید توانایی پیش بینی وضعیت چند ماه 
آینده را داشته باشند که اگر واقعاً قرار است این کارمندان تا چند 
ماه آینده به کار خود بازگردند، مقدمات این موضوع فراهم شود و 

برای این موضوع برنامه ریزی های الزم به عمل آید.
از  پس  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
شد،  انجام  کامل  طور  به  کارمندان  تعدیل  فرایند  این که 
کارکنانی که باقی مانده اند، سؤال های بسیاری در مورد آینده 
دارند  ابهاماتی  آن ها  دیگر،  بیان  به  داشت.  خواهند  سازمان 
که عدم پاسخ گویی به این ابهامات منجر به کاهش بهره وری 
نباید  ارشد  مدیران  میان  این  در  شد.  خواهد  کارمندان  این 
از برگزاری جلسات با کارکنان باقی مانده گریزان باشند. اتفاقاً 
ارائه توضیحات الزم و ایجاد تعامل با کارمندان در این شرایط 
بسیار می تواند حائز اهمیت باشد. هم چنین باید مدیران ارشد 
به کارمندان بگویند که سیاست های تعدیل کارمندان چگونه 
وظایف موجود کارمندان یا ساختار بخش و اداره را تغییر خواهد 
داد. از طرفی، برخی از کارمندان برای حفظ شغل خود انگیزه 
بیشتری پیدا خواهند کرد و به آسانی تکالیف و وظایف جدید را 
خواهند پذیرفت. این در حالی است که دیگر کارمندان ممکن 
است بهره وری شان کاهش پیدا کند و اعتماد خود را نسبت به 
مدیریت ارشد از دست دهند، که این موضوع نیز باید با دقتی 

الزم مورد بررسی مدیران ارشد قرار گیرد. 

موضوع تعديل کارمندان به 
اندازه کافی برای سازمان 

و کارکنان آن دردناک و 
ناراحت کننده است، اما در 

اين میان عدم شفافیت 
سیاست های سازمان در اين 

خصوص، حس انزجار را 
بیشتر در کارمندان تقويت 

می کند. به همین دلیل توصیه 
می شود در سیاست های 

تعديل کارمندان، مديران 
ارشد نهايت شفافیت کاری 
را داشته باشند و روراست 
با کارمندان برخورد کنند. 
ذکر اين نکته بسیار حائز 

اهمیت است که نبايد تعديل 
کارمندان به بهانه عملکرد 

ضعیف پرسنل تلقی شود
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در سراسر دنیا هر روز شرکت های مختلفی با 
شرکت های ديگر ادغام و تبديل به شرکتی بزرگ تر 
با منابع انسانی بیشتری می شوند. ادغام چند شغل 

در يک کسب وکار روشی معمول برای بهبود عملکرد 
هر يک از مشاغل به طور خاص و استفاده از منابع 

مشترک در اختیار پس از ادغام است. در مورد ادغام 
شرکت ها نکاتی وجود دارد که در اين مقاله به آن ها 

خواهیم پرداخت. 

نکاتی در مورد استراتژی های ادغام
• اگر شما نیز کسب وکاری دارید و در فکر ادغام با شرکتی 
دیگر هستید، مشخص کنید که در پی یک ادغام عمودی یا 
یک ادغام افقی هستید. ادغام های افقی معموالً هنگامی اتفاق 
می افتند که دو کسب وکار رقیب یکدیگر هستند، درحالی که 
ادغام های عمودی معموالً شامل ادغام یک کسب وکار با یکی 

از تأمین کننده های خود است.
مورد بعد این که در مورد جزئیات ادغام مذاکره کنید. در   •
اکثر ادغام ها، گزینه های سهام از یک شرکت با شرکت دوم 
معمول  طور  به  اما  می شود،  گذاشته  اشتراک  به  برعکس  و 
از  شرکت  یک  سهام  است  ممکن  زیرا  نیست،  یکنواخت 
دیگری ارزش بیشتری داشته باشد. این جزئیات باید از سوی 
صاحبان سهام یا رؤسای تمامی شرکت های درگیر در ادغام 
بنابراین مهم است که این جزئیات را در اسرع  توافق شود، 

وقت مشخص کنید.
• برای تعیین این که ادغام کسب وکارها موجب نقض حقوق 
جلوگیری  برای  کنید.  مشورت  وکیل  یک  با  نشود،  دیگری 

از انحصار یک شرکت در بازار و خاموش شدن آتش رقابت، 
دارد.  ادغام شرکت ها وجود  مورد  در  قوانین سخت گیرانه ای 
این مرحله برای ادغام های افقی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، زیرا حذف یک شرکت رقیب ممکن است به انحصار آن 

شرکت در بازار منجر شود.
و  کنید  انتخاب  نام  یک  خود  تازه تأسیس  شرکت  برای   •
در صورت تمایل با همان نام قبلی نیز می توانید به فعالیت 
انتخاب  جدید  نام  یک  اگر  اما  دهید.  ادامه  خود  کسب وکار 
کردید، باید پروسه برندینگ جدیدی آغاز شود تا مشتریان، 
تأمین کنندگان، فروشندگان و رقبا بتوانند مشاغل ادغام شده 
بیلبوردهای  روی  مثال  امکان  صورت  در  کنند.  شناسایی  را 
تبلیغاتی می توانید نام و لوگوی هر دو برند قبلی را درج کنید 
تا مشتریان بتوانند محصول شما را به راحتی شناسایی کنند. 

نظیر این حرکت را در برندهای ایرانی نیز شاهد بودیم. 
• از آن جا که هدف شرکت ها از ادغام سودآوری و بهره وری 
است، ممکن است در شرکت جدید مدیران تصمیم بگیرند 
را  یا سمت هایی را حذف کنند و بخش های دیگری  بخشی 
دو  هر  کارمندان  قوی ترین  امکان  صورت  در  کنند.  اضافه 

شرکت را انتخاب کنید و در شرکت جدید نگه دارید. 
• درنهایت این که ادغام خود را اعالم عمومی کنید. هنگامی 
که از تمام جزئیات باخبر شدید و ساختار شرکت تازه تأسیس 
کارمندان،  به  را  که خبر  رسیده  آن  زمان  کردید،  تعیین  را 
اعالم کنید.  و عموم مردم  و رسانه ها  سهام داران، مطبوعات 
پررنگ است، مطبوعات  این شرایط  روابط عمومی در  نقش 
و رسانه ها را آماده کنید و برای بحث و کنفرانس خبری در 

مورد جزئیات ادغام آماده شوید. 

  مدیریت 
هدی رضایی

کارشناس مدیریت اجرایی 

نگاهی به بايد و نبايدهای ادغام شركت ها و نمونه های موفق آن 

آری به اتفاق
جهان می توان گرفت!
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دیزنی و پیکسار
»میکی موس«، »نمو«، »پینوکیو«، 
»داستان اسباب بازی«، »سیندرال« 
یادآور  همه  »ماشین ها«  و 
خاطرات خوبی برای ما هستند. 
و  دیزنی  والت  افسانه ای  ادغام 

شرکت بزرگ پیکسار بهشتی بود 
انیمیشنی آن را در ذهن  که هر عشِق 

خود می پروراند. دیزنی پیش از این فیلم های 
پیکسار را منتشر می کرد، اما قراردادشان پس 

کاماًل  ادغام  این  شد.  تمام  »ماشین ها«  انیمیشن   انتشار  از 
هدف دار بود. با ادغام این دو شرکت می توانند آزادانه و آسان تر 
همکاری کنند. آیا این ادغام موفق بوده است؟ البته که این طور 
است. خوب به انیمیشن های موفقی که دیزنی و پیکسار از ان 
 .Up، Wall –E، Bolt زمان تا کنون ساخته اند دقت کنید؛
پیکسار پس از ادغام برای پخش برنامه ها و فیلم هایش از تجربه 
و شاخه های مارکتینگ و مشاوران دیزنی بهره زیادی برد. وقتی 
صحبت از بازاریابی برای کودکان می شود، هیچ برندی بهتر از 
دیزنی نمی تواند این کار را انجام دهد. حتی انتشار انیمیشن 
Cars پیش از ادغام با دیزنی بود و هم چنان در بین پسران رده 

سنی چهار ساله محبوب است و فروش تجاری خوبی دارد. 

هاینز و کرفت فودز
ادغام 100 میلیارد دالری میان شرکت های  هاینز و کرفت 
فودز با هدف ایجاد یک غول مواد غذایی در ایاالت متحده 
نوشیدنی در جهان  و  بزرگ غذا  پنجمین شرکت  و  آمریکا 
انجام شد. انجام این قرارداد در سال 2015 به صورت عمومی 
اعالم شد و مؤسسه جدید شکل گرفته تحت نام کرفت  هاینز 
به فعالیت خود ادامه داد. این شرکت پیش رو غذاهای خانگی، 
برندهایی چون سس HP، سس کچاپ  هاینز، فیالدلفیا و... 
را زیر پرچم خود آورد. درآمد واحد تازه ادغام شده در آن زمان 

حدود 28 میلیارد دالر بود. 

اکسون و موبیل
تأیید  موبیل  و  اکسون  نفتی  نیروگاه های  نوامبر 1999،  در 
کمیسیون تجارت فدران برای ادغام 81 میلیارد دالری خود را 
اعالم کردند. اکسون آن زمان رهبر بازار بود و پشت سر او در 
ردیف دوم نیز شرکت موبیل قرار داشت. این ادغام به بازسازی 
گسترده ای برای نهاد مشترک احتیاج داشت که شامل فروش 
بیش از 2400 ایستگاه از دو شرکت گسترده در سراسر ایاالت 
متحده آمریکا بود. این حرکت در راستای ادغام ها و خریدهای 

انجام شده در جهت مبارزه با کاهش قیمت نفت انجام شد. 
تاریخ  در  ادغام ها  موفق ترین  از  یکی  عنوان  به  توافق  این 

اکسون  نام  به  ادغام  این  مشترک  شرکت  و  است  ذکرشده 
موبیل در بورس اوراق بهادار نیویورک با قدرت به کار خود 
دارا  با  موبیل  اکسون  می دهد.  ادامه 
بازار  در  چشم گیر  درآمد  بودن 
قوی ترین  هم چنان  بین المللی، 
سال  در  است.  نفت  بازار  رهبر 
2008 نیز جزو 10 شرکت برتر 
درآمدی با بیش از 11 میلیارد دالر 
در تنها سه ماه شد و هم چنان یکی از 
بزرگ ترین شرکت های عمومی دنیاست. 

آلتریا و فیلیپ موریس
شرکت Altria Group در سال 2008 به این نتیجه رسید که 
 Philip Morris International شرکت زیرمجموعه یعنی
مالک برند مارلبرو بهتر است به طور مستقل به کار خود ادامه 
دهد. این تغییرات در نتیجه تشدید قوانین وضع  شده در قالب 
مجموعه استانداردهای »سالمتی و فروش تنباکو« در آمریکا 
انجام شد و چیزی نزدیک به 108 میلیارد دالر هزینه داشت. 
التریا تشخیص داده بود که بازوی خارج از مرزی این شرکت، 
به عنوان یک شرکت مستقل عملکرد بهتری خواهد داشت و 
می تواند منجر به رونق امور شود. سهام داران این شرکت نیز 
به ازای هر سهمی که در شرکت خود داشتند، یک سهم در 

PMI دریافت کردند.

AOl و تایم وارنر
 2000 سال  در  تاریخ  ادغام های  بزرگ ترین  از  دیگر  یکی 
اتفاق افتاد که طی آن AOL با تایم وارنر در معامله ای به 
 AOL یکپارچه شد. در آن زمان میلیارد دالر  ارزش 360 
موفقیتی  که  بود  آمریکا  در  اینترنت  ارائه دهنده  بزرگ ترین 
بی شمار و سهم گسترده  بازار را در میان خانواده های آمریکایی 
داشت. این شرکت تصمیم گرفت با شرکت رسانه های جمعی 
و سرگرمی تایم وارنر ادغام شود. چشم انداز آن ها این بود که 
شرکت جدید به نام AOL Time Warner به یک نیروی 
غالب در صنعت اخبار، نشر، موسیقی، سرگرمی، شبکه کابلی 
و اینترنت تبدیل خواهد شد. پس از ادغام AOL بزرگ ترین 
موفقیت  به  زمان خود  در  و  آمریکا شد  در  فناوری  شرکت 
بزرگی رسید. بااین حال، مرحله مشترک این دو شرکت کمتر 
از یک دهه به طول انجامید. با کاهش ارزش AOL و پشت 
سر گذاشتن حباب دات کام، موفقیت های مورد انتظار ادغام 
نتوانستند تحقق پیدا کنند و AOL و تایم وارنر از فعالیت 
خود به عنوان شرکت های مستقل دور شدند. بعدها در سال 
 AT&T 2019، تایم وارنر با مبلغ 100 میلیارد دالر با شرکت

ادغام شد.

برای شرکت تازه تأسیس 
خود يک نام انتخاب کنید 

و در صورت تمايل با همان 
نام قبلی نیز می توانید به 

فعالیت کسب وکار خود ادامه 
دهید. اما اگر يک نام جديد 
انتخاب کرديد، بايد پروسه 
برندينگ جديدی آغاز شود 
تا مشتريان، تأمین کنندگان، 

فروشندگان و رقبا بتوانند 
مشاغل ادغام شده را 

شناسايی کنند. در صورت 
امکان مثال روی بیلبوردهای 

تبلیغاتی می توانید نام و 
لوگوی هر دو برند قبلی را 

درج کنید تا مشتريان بتوانند 
محصول شما را به راحتی 

شناسايی کنند

منابع:
/smallbusiness.chron.com ـ
merge-business-45489.html
//www.cnbc.com/200929/12 ـ
Top-10-Best-(and-Worst)-
Mergers-of-All-Time.html
/www.investopedia.com ـ
investing/biggest-mergers-in-
history/
/www.lovemoney.com ـ
gallerylist/74486/the-biggest-
business-mergers-of-all-time

نمونه های موفق ادغام
وقتی صحبت از ادغام شرکت ها می شود، بعضی از اين نمونه ها آن چنان موفق هستند که نمی توانیم زمان را 
به ياد آوريم که شرکت ها متمايز بوده اند؛ ديزنی بدون پیکسار يا جی.پی. مورگان بدون Chase چگونه بوده 

است؟ البته به هر دلیل، به نظر نمی رسد ادغام برای تمام شرکت ها يک ترفند جادويی باشد. بسیاری از 
شرکت ها اين کار را ريسک می دانند و بدون داشتن استراتژی مناسب، شهود و دانش کافی دست به اين کار 

نمی زنند. اما برخی ديگر با تکیه بر تجربه و دانش خود در اين مسیر افتاده و موفق می شوند. در ادامه چند 
نمونه موفق ادغام شرکت ها را با هم بررسی خواهیم کرد.
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دکتر مهرداد انوری
مدرس و مشاور توسعه کسب وکار

برند  یک  برای  مصرف کننده  ترجیح  صرفاً  برند  به  وفاداری 
آگاهانه  تصمیم گیری  اغلب  کاالهاست، که  از  در یک دسته 
واقعی  خرید  یا  خرید  قصد  طریق  از  که  است  ناخودآگاه  یا 
ابراز  عادت  روی  از  و  مداوم  طور  به  برند  یک  محصوالت 
می شود. وفاداری به برند شواهدی آشکار از موفقیت و ارتباط 
برندسازی هم برای مشتریان و هم برای شرکت است. برای 
می دهد  کاهش  را  جست وجو  هزینه های  مصرف کنندگان 
بلندمدت  سودآوری  آن ها  اساس  که  شرکت هایی  برای  و 
است، اهرم رقابتی است. وفاداری به برند هم چنین منجر به 
خدمات  و  کسب وکار  در  شرکت ها  برای  پایین تر  هزینه های 
در  و  بیشتر  وفادار  مصرف کنندگان  زیرا  می شود،  مشتریان 
کمتری  هم چنین حساسیت  و  می کنند  خرید  باالتر  مقادیر 
نسبت به قیمت ها نشان می دهند. وفاداری به برند می تواند 
هزینه های جذب مشتریان  تا  قادر سازد  را  لوکس  برندهای 
برابر  شش  تا  چهار  اغلب  که  کنند،  صرفه جویی  را  جدید 
وقتی  است.  قدیمی  مشتری  یک  داشتن  نگه  از  بیشتر 
نمایش  این  می شوند،  وفادار  برند  یک  به  مصرف کنندگان 

وفاداری  است.  برند  وعده های  به  اعتماد  از  باالیی  سطح 
است.  برند  یک  به  نسبت  گرایش مصرف کننده  ارتفاع  برند، 
برای  راه حلی  تنها  را  برند  وفادار  مشتریان  موارد،  برخی  در 

مشکالت مصرف خود می بینند و به آن ها نیاز دارند.
سطح باالیی از وفاداری مصرف کنندگان مد لوکس

وفاداری  از  باالیی  سطح  اغلب  لوکس  مد  مصرف کنندگان   
می دهند  نشان  را  لوکس  برندهای  به  عاطفی  دل بستگی  و 
برخی  است.  غیرمنطقی  خارجی  ناظران  برای  گاهی  که 
عالقه  خاص  برندهای  به  حقیقت  در  که  مصرف کنندگانی 
دارند، وفاداری خود را به برند مورد اعتماد خود نشان می دهند 
تا حدی که رابطه آن با برند از کارکرد به نمادگرایی تبدیل 
می شود. به این دلیل که برندهای لوکس به مصرف کنندگان 
نتیجه »پرستیژ« و  به عنوان  را  کمک می کنند تصویر خود 
تصویر  به  هستند،  ارتباط  در  برندها  با  که  باال«  »موقعیت 
عنوان  به  لوکس  کاالهای  که  می دهد  نشان  این  کشند. 
آن  از  مصرف کنندگان  که  می کنند  عمل  ارتباطی  ابزار  یک 
بیان خودشان و حتی شخصی که  با دیگران،  برای صحبت 
می خواهند باشند، استفاده می کنند. این ارتباطی که برند با 
ایجاد کرده است،  ناخودآگاه مصرف کنندگان  روان شناسی و 

وفاداری به برند
چه کسی خواهان شماست؟

   برند

اين مطلب كوششی است برای پاسخ به اين سؤال: 
»چه كسی شما را می خواهد؟«
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اغلب ناشی از وفاداری به برند است. وفاداری برند به تدریج از 
جایگاه یابی برند حاصل می شود. همان طور که قباًل مشخص 
شد، جایگاه یابی برند در نتیجه آگاهی مصرف کننده از برند 
درک  مصرف کنندگان  که  زمانی  می دهد.  رخ  آن  تصویر  و 
قرار  را در ذهن خود  برند  برند دارند، آن ها  از یک  درستی 
دخیل  خود  انتخاب های  در  را  برند  آن  احتماالً  و  می دهند 
می دانند. اگر برند مکرراً مورد توجه قرار گیرد، سهم آن در 
ذهن مصرف کننده افزایش خواهد یافت. این به عنوان سهم 
برند نامیده می شود و سهم باالی برند منجر به انتخاب مداوم 
محصوالت آن می شود. سپس این امر منجر به ظهور وفاداری 

به برند از طریق خریدهای مکرر یا قصد خرید می شود. 
طور  به  برند  همان  از  محصوالت  مکرر  خرید  بااین حال، 
خودکار دلیل وفاداری آن ها به برند نیست. عوامل متعددی 
می تواند  باال  آگاهی  و  محصول  بودن  دسترس  در  جمله  از 
از مشارکت کنندگان در تکرار خرید استفاده کند. این لزوماً 
به این معنا نیست که برندهای دارای آگاهی باال و گردش 
وفاداری  از  خود،  کوچک تر  رقبای  به  نسبت  بزرگ،  فروش 
برند بیشتر بهره می برند. در مقابل، سطح باالیی از وابستگی 
به برند که مصرف کنندگان لوکس نسبت به برندهای مورد 
عالقه خود نشان می دهند، بیان گر این است که در دسترس 
وفاداری مصرف کنندگان  برای سطح  مانعی  نبودن محصول 
لوکس نیست. به عنوان مثال، مشتریان هرمس اغلب برای 
خرید یک کیف بیرکین حتی با وجود قیمت باالی محصول، 
یک دوره انتظار را که تا چند ماه به طول می کشد، سپری 
همیشه  محصول  این  انتظار  لیست  بااین حال،  می کنند. 
گسترده است و در برخی موارد مشتریان می توانند تا شش 
ماه صبر کنند که لیست انتظار را دریافت کنند! بااین حال، 
باالترین  با  نمونه ها  از  یکی  عنوان  به  هرمس  بیرکین  کیف 
را  موضوع  همین  است.  لوکس  بخش  در  وفاداری  سطح 
می توان برای سطح وفاداری چندین محصول تولید محدود، 
که  مصرف کنندگانی  کرد.  بیان  مختلف  لوکس  برندهای  از 
به برندهای لوکس وفادار هستند، دارایی شرکت های لوکس 
ارائه  شرکت  برای  پایین تری  خدمات  هزینه  آن ها  هستند. 
مایل اند  غالباً  و  دارند  برند  به  باالیی  تعهد  زیرا  می دهند، 
نیز  را  باالتری  قیمت  دیگران،  به  برند  توصیه  بر  عالوه 
مشتاق اند  بپردازند. آن ها هم چنین معموالً  برای محصوالت 
برندهای دل خواه خود را تا مقصد جدید دنبال کنند و هر 
جایی که بروند، دنبال این برند های جدید می گردند. وفاداران 
به برند هم چنین پذیرای کانال های توزیع جدید و متفاوتی 
هستند. به عنوان مثال، مصرف کنندگان لوکس بیش از پیش 
مشتاق خرید محصوالت برندهای محبوب خود در اینترنت 
هستند، مشروط بر این که وب سایت مجاز و واقعی باشد. این 

تجلی دیگری از وفاداری به برند است. 

مصرف کنندگان مد مدام در حال تغییرند
توجه  با  لوکس  برندهای  از طریق  می توان  را  برند  وفاداری 
مصرف کننده  آورد.  دست  به  مصرف کننده  خواسته های  به 
ارائه شده قبل از  مد مدام در حال تغییر است و محصوالت 
مصرف کنندگان  برای  باید  آورند،  دست  به  وفاداری  این که 
جذاب باشند. هم چنین مصرف کنندگان باید بسته خدماتی 
برند و نیز شخصیت برند را به منظور وفادار ماندن به برند 
برندهای  که  است  معنی  این  به  این  باشند.  داشته  دوست 
ارزش  و  خود  محصوالت  ارزش  مداوم  طور  به  باید  لوکس 
امر  این  کنند.  یادآوری  مشتریانشان  به  را  برند  به  وفاداری 
می تواند از طریق تقویت حضور برند، جذابیت در تبلیغات و 
پیام ارسالی از طریق ارتباطات برند انجام شود. این چیزی 
مورد  در  را  مصرف کنندگان  باورهای  و  نگرش ها  که  است 
برند شکل می دهد و منجر به وفاداری به برند می شود. یکی 
رضایت  به  مربوط  برند  وفاداری  مهم  شاخص های  از  دیگر 
مشتری است. مصرف کنندگان لوکس بیشتر خواستار درخور 
شانس  این  و  می شوند،  بودن  فردگرا  و  شایستگی  و  بودن 
وفاداری به یک برند را کاهش می دهد. این موضوع بیان گر 
ارائه محصوالت جذاب  این است که وفاداری برند از طریق 
عالی  لوکس و خدمات  برند، یک محیط خرید  نماد  با یک 
مشتری تضمین نمی شود. مصرف کنندگان تقاضای زیادی از 
جمله یک تجربه کلی و ماندگار دارند. فرمول جادویی قبلی 
معتبر  دیگر  وفادار«  مشتری  با  است  برابر  راضی  »مشتری 
نیست. امروزه، مشتری کاماًل راضی از یک برند با پیام های 
بمباران  دیگر  متعدد  برندهای  پیشنهادهای  و  تبلیغاتی 
می شود. این باعث می شود توجه و وفاداری مصرف کنندگان 

لوکس بیشتر الزام آور و وظیفه مند شود. 
وفاداری  با  رابطه  در  لوکس  برندهای  برای  درس  مهم ترین 
به  و  سلطنتی  خانواده  مثل  مشتریان  همه  با  برخورد  برند، 
از طریق شناسایی مشتریان  خاطر سپردن قانون 80 / 20 

دارا و رفتار درخور با آن هاست.

زمانی که مصرف کنندگان 
درک درستی از يک برند 

دارند، آن ها برند را در ذهن 
خود قرار می دهند و احتماالً 

آن برند را در انتخاب های 
خود دخیل می دانند. اگر 

برند مکرراً مورد توجه 
قرار گیرد، سهم آن در 

ذهن مصرف کننده افزايش 
خواهد يافت. اين به عنوان 

سهم برند نامیده می شود 
و سهم باالی برند منجر به 
انتخاب مداوم محصوالت 

آن می شود. سپس اين امر 
منجر به ظهور وفاداری به 

برند از طريق خريدهای 
مکرر يا قصد خريد می شود
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حامد ناصری
فعال حوزه بازاریابی و تبلیغات 

گويا ۲6 آبان سال 1398 هجری شمسی که مصادف 
با ماه عقرب بود، ويروس SARS-CoV-۲ اولین 

مبتالی خود را در شهر ووهان چین به جهان معرفی 
کرد. حال حدود هشت ماه از آن تاريخ می گذرد و 

هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که تعداد مبتاليان در 
سراسر جهان به بیش از هفت میلیون نفر برسد. کرونا 
همانند فیلم های تخیلی سینمای تجاری جهان همچون 
يک برنامه مخرب وارد جريان زندگی بشر در سراسر 
دنیا شد و عالوه بر گرفتن جان تعداد زيادی از افراد، 
سبک زندگی معمول عده کثیری از مردم در جهان را 
نیز از آن ها گرفت و آن را با سبک جديدی از زندگی 

جايگزين کرد.
گويا جهان بعد از بیماری فراگیر کرونا، بی اختیار خود 

را آماده فصلی جديد از ادامه حیات کرده؛ فصلی که 
تفاوت های زيادی با گذشته دارد و از اين رو وظايف و 
مسئولیت های افراد نسبت به خود و ديگران نیز تغییر 

کرده است. کسب وکارها و نام و نشان های مطرح 
تجاری نیز از اين قاعده مستثنا نیستند.

مسئولیت اجتماعی برندها پس از کرونا 
برگردیم  کشور خودمان  در  کرونا  از  قبل  به جهان  بگذارید 
همان  یا  برند ها  اجتماعی  مسئولیت  مفهوم  دیگر  بار  یک  و 
مرور  هم  با  را   Corporate social responsibility
کنیم. آن چه به عنوان مسئولیت اجتماعی برای برندها حائز 
اهمیت شده و از آن بهره برداری تبلیغاتی می کنند، در اصل 
تا  دارد  یا کسب وکار  برند  درونی  فلسفه  و  دیدگاه  در  ریشه 
برایش  زیست  محیط  و  اجتماع  در  که  به شرایطی  توجه  با 
بنا کند و رونق دهد،  را  بتواند کسب وکار خود  فراهم شده، 
و کارهایی داوطلبانه در حوزه کمک به جامعه اطراف خود، 
محیط زیست و موارد این چنینی انجام دهد. این کارها برای 

و  عملیاتی  شکلی  خود،  اندازه  و  حد  در  کسب وکاری  هر 
این  نفس  در  که  ذاتی  به خاطر کمک  بعضاً  و  دارد  سازنده 
داده  خبری  پوشش  دارد،  جامعه  اهداف  ارتقای  برای  کارها 
ذهن  در  را  مثبت  ذهنیتی  آن ها  بازتاب  همواره  و  می شود 
برند  جایگاه  ارتقای  به  منجر  که  می کند  ایجاد  مردم  عموم 
در ذهن مخاطبانش و حتی افزایش آگاهی از برند می شود. 
اما متأسفانه در ایران اکثراً شاهد هستیم که کسب وکارها و 
برندها با تمرکز بر اهداف تبلیغاتی، با انجام سطحی یک کار 
استراتژی های  در  می کنند  سعی  آن،  انجام  ادعای  حتی  یا 
ارتباطی خود، گویی از مزایای مثبت ارتباطی فعالیت های در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی بهره برداری کنند. بدتر از آن، 
تولید محتواهای تکراری است که به کرات از سوی برند ها و 
کسب وکارها شاهد آن هستیم که حتی نام کمپین بر روی 
آن می گذارند و فکر می کنند با این کارها، فعالیتی در راستای 

مسئولیت های اجتماعی انجام داده اند.
شاید اطالع رسانی و آموزش جامعه در خصوص یک موضوع 
یک  اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در  فعالیتی  بتوان  را 
کسب وکار دانست، اما قطعاً واکنش به هر اتفاق و ایراد تبریک 
محتواهای  در  جزئی  تغییرات  یا  گرامیداشت  و  تسلیت  و 
به  آن ها  خوراندن  و  آن ها  به  برند  برچسب  زدن  و  تکراری 
یک  اجتماعی  مسئولیت های  راستای  در  فعالیتی  جامعه، 

کسب وکار نیست.

تعدیل و اخراج نیروهای کاری 
شاهد بودیم که در اوج فشارهای اقتصادی و محدودیت هایی 
که بیماری کرونا برای کسب وکارها ایجاد کرد، مدیران برخی 
از کسب وکارها که با مشکالت زیاد روبه رو بودند و نمی توان 
نادیده گرفت،  بر کسب وکارشان  را  این شرایط عجیب  تأثیر 
این شرایط، دست  از  برون رفت  برای  راه کار  اولین  به عنوان 
طرفی  از  و  زدند،  خود  کاری  نیروهای  تعدیل  و  اخراج  به 
آموزش های  مضمون  با  محتواهایی  انتشار  مشغول  نیز 
قطعاً  بودند!  پاندمی جهانی  این  در شرایط سخت  بهداشتی 

کرونا و تقویت گرایش برندها به مسئولیت اجتماعی  

   برند

شاهد بوديم که در اوج 
فشارهای اقتصادی و 
محدوديت هايی که بیماری 
کرونا برای کسب وکارها 
ايجاد کرد، مديران برخی از 
کسب وکارها که با مشکالت 
زياد روبه رو بودند و نمی توان 
تأثیر اين شرايط عجیب را 
بر کسب وکارشان ناديده 
گرفت، به عنوان اولین 
راه کار برای برون رفت از اين 
شرايط، دست به اخراج و 
تعديل نیروهای کاری خود 
زدند، و از طرفی نیز مشغول 
انتشار محتواهايی با مضمون 
آموزش های بهداشتی در 
شرايط سخت اين پاندمی 
جهانی بودند!
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یادداشت قصد ندارد شیوه مدیریت صاحبان و مدیران  این 
اما  کند،  بررسی  و  نقد  بحران  شرایط  در  را  کسب وکارها 
به  کشور  در  کسب وکارها  و  برندها  اکثریت  که  چیزی  آن 
نظر  در  خود  اجتماعی  مسئولیت  حوزه  فعالیت های  عنوان 
دارند،  آن  از  مؤثر  تبلیغاتی  بهره برداری  انتظار  و  می گیرند 
نه  و  خاص  موضوعی  با  تبلیغاتی  مسیر  یک  صرفاً  اصل  در 
مسلماً  که  است  اجتماعی  مسئولیت های  حوزه  در  فعالیتی 
چون با ذهنیت بازخورد مثبت مخاطبان در مواجهه با آن به 
عنوان یک فعالیت مؤثر و مثبت در حوزه مسئولیت اجتماعی 
قلمداد می شود، همواره انتظارات مدیران را برآورده نمی کند 
در  حتی  و  بخورد  هم  بر  معادالت  تمام  می شود  موجب  و 
زمان هایی با بازخورد منفی از سوی مخاطبان روبه رو شوند، 
که جبران این بازخوردها در ذهن مخاطبان بسیار هزینه بر 

خواهد بود.
یک  اجتماعی  مسئولیت  فعالیت های  قطعاً  درنتیجه 
اتفاق  به هر  از روی عادت  و  کسب وکار، واکنش های سریع 
انتظار  مخاطبان یک کسب وکار  نیست. مطمئناً  رویدادی  و 
ندارند که در خصوص هر موردی از سوی کسب وکار، تبریک 
مخاطبان  امروزه  بشنوند.  واکنش  با  توأم  پیام  و  تسلیت  و 
این که  بر  و عالوه  است  پر  پیام ها  این  از  و گوششان  چشم 
به آن ها  ندارد، حتی نسبت  تازگی  برایشان  پیام ها  نوع  این 
با آن ها مواجه می شوند  با تفکر بیشتری  حساس شده اند و 
پولش  کردن  خرج  جای  به  کسب وکار  یک  دارند  انتظار  و 
برای واکنش به هر رویدادی، سعی در تحقیق و توسعه در 
ارتقای سطح کیفی محصوالتش داشته باشد. یا به  راستای 
جای تخصیص جایزه های میلیونی یا بعضاً میلیاردی، سعی 
در کاهش کلی قیمت های محصوالت یا خدمات خود داشته 
ادعاهای  و  پیام ها  نبودن  مواقع هم راستا  از  باشد. در خیلی 
برند و کسب وکار با رفتارهای سازمانی یا شیوه و فرایند ارائه 
به  نسبت  مخاطبان  می شود  موجب  مشتریان  به  خدمات 
کسب وکار یا برند مذکور موضع بگیرند و شاهد تأثیر معکوس 

در ذهن مخاطب باشیم.
و  سختی  ایام  در  چه  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  پس 
بحران هایی پیش بینی نشده مثل پاندمی بیماری کرونا و چه 
در شرایط عادی، با مخاطب روراست باشیم و سعی نکنیم 
از ابزارهای تبلیغاتی به شکلی استفاده کنیم که مخاطب را 
ناآگاه فرض کنیم و وعده های دروغ یا ادعاهای بی مورد به 

آن ها دهیم. با ظهور شبکه های اجتماعی و افزایش سرعت 
تفکر  و  آگاهی  آن ها،  بستر  بر  اخبار  انتشار  و  ارتباطات 
مقایسه  مقام  در  را  یا کسب وکار  برند  زود،  یا  دیر  مخاطب 
و پاسخ گویی قرار می دهد و این بسیار مضر است که برند 
در مقابل پیام های تبلیغاتی خود، حرفی برای گفتن نداشته 
باشد. از سوی دیگر، فعالیت های مسئولیت  اجتماعی همواره 
در جهت اعتقادات و فلسفه فکری برند است که با انجامش، 
نه  و  دارد  به همراه  از سوی مخاطبان  را  بازخوردی مثبت 
این که در کمپین های تبلیغاتی به عنوان یک هدف تبلیغاتی 
دنبال شود و با چند پیام و محتوای تبلیغاتی ساده، به رخ 

مخاطب کشیده شود.

پس چه باید کرد؟
مدیران  باید  که  است  سؤالی  این  کرد؟  باید  چه  پس 
و  شفاف  پاسخی  و  بپرسند  خود  از  برندها  و  کسب وکارها 
قانع کننده در راستای مصلحت برند و کسب وکار خود برایش 
دنبال  به  صرفاً  اگر  که  است  این  پیشنهاد  باشند.  داشته 
حوزه  فعالیت های  مفهوم  از  دارید  قصد  و  هستید  تبلیغات 
باید  کنید،  استفاده  ابزار  یک  عنوان  به  اجتماعی  مسئولیت 
منتظر بازخوردهای منفی یا هدر رفتن بودجه تبلیغاتی خود 
او  نظر  جلب  و  مخاطب  دادن  قرار  تأثیر  تحت  زیرا  باشید، 
طور  به  اجتماعی  مسئولیت  اسم  با  فروش  افزایش  نیت  به 
این  مستقیم، خیلی زود نزد مخاطب رمزگشایی می شود و 
نه تنها در ذهن او تأثیر مثبتی نمی گذارد، بلکه منجر می شود 

نسبت به کسب وکار یا برند بدبین شود.
توصیه می کنم در خصوص فعالیت های مسئولیت اجتماعی 
یعنی  برند خود صادقانه و شفاف عمل کنید!  یا  کسب وکار 
ابتدا با خود روراست باشید و ببینید کسب وکار شما به طور 
کمک  این  و  بکند  اجتماع  به  می تواند  کمکی  چه  واقعی 
دارد. سپس  جامعه  برای  را  مثبتی  پیامد  چه  درازمدت  در 
بهترین  حتی  و  کنید  اقدام  آن  کردن  اجرایی  خصوص  در 
خود  اقدام  از  نیز  را  مستند  تصویری  و  صوتی  پوشش های 
بگویید  مخاطبان  به  مناسب  موقعیت  در  تا  باشید  داشته 
این  چرا  و  دادید  انجام  فعالیتی  چه  خود  توان  حد  در  که 
فعالیت را انتخاب کردید. در چنین شرایطی شما می توانید 
به  نیز  خود  مخاطبان  از  داوطلب،  یک شخصیت  عنوان  به 
عنوان داوطلب تقاضا کنید تا در بسط و گسترش فعالیتی که 
شما به آن شکل دادید، با شما همراه شوند و این اطمینان 
را به آن ها بدهید که بدون آن ها نیز شما به کار خود ادامه 
می دهید و این پیشنهاد فقط برای این است تا اگر آن ها نیز 
عالقه مند هستند، بتوانند در بستری که شما مهیا کردید، با 

شما در مسیری مثبت، همراه شوند.
توانست  کرونا  بیماری  که  همان طور  امیدوارم  درنهایت 
برخی از عادت های اشتباه مردم جهان را تغییر دهد، مفهوم 
فعالیت های در حوزه مسئولیت های اجتماعی در ایران، برای 
برند ها و کسب وکارها نیز تغییر کند و آن ها به سمتی حرکت 
فعالیت های  اجتماعی،  مسئولیت های  حوزه  در  که  کنند 
در  اطالع رسانی  تا  باشند  داشته  مؤثر  و  ملموس  واقعی، 
استقبال  مورد  طبیعی  شکلی  به  فعالیت هایشان  خصوص 
مشاهده  را  آن  مثبت  اثرات  بتوانند  و  گیرد  قرار  مخاطبان 

کنند.

در خصوص فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی 

کسب وکار يا برند خود 
صادقانه و شفاف عمل کنید! 

يعنی ابتدا با خود روراست 
باشید و ببینید کسب وکار 

شما به طور واقعی چه کمکی 
می تواند به اجتماع بکند و 

اين کمک در درازمدت چه 
پیامد مثبتی را برای جامعه 

دارد. سپس در خصوص 
اجرايی کردن آن اقدام کنید 
و حتی بهترين پوشش های 

صوتی و تصويری مستند 
را نیز از اقدام خود داشته 

باشید تا در موقعیت مناسب 
به مخاطبان بگويید که در حد 

توان خود چه فعالیتی انجام 
داديد و چرا اين فعالیت را 

انتخاب کرديد
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    کسب وکار
امیر کاکایی

همه چيز درباره چگونگی تغيير عادت های كاری

تکیه بر تغییرات کوچک
کارشناس ارشد کسب وکار

هر فردی در محیط کاری عادات کاری خاص خودش 
را دارد، که اين عادات، عملکرد فرد را تحت الشعاع 

قرار می دهد. اگرچه هیچ فردی سرشار از عادات خوب 
و مطلق نیست، اما در دنیای مدرن امروزی، کارمندان 

و مديران بايد همواره در تالش باشند عادات کاری 
خوب را در خود پرورش دهند و در مقابل بکوشند تا 

بتوانند از عادات کاری منفی خود که روی عملکرد آن ها 
تأثیر گذاشته است، بکاهند. اين که در اين کشمکش 

چگونه می توان اثربخش ظاهر شد، بهانه ای شد تا در 
اين مطلب نگاهی به چگونگی تغییر عادت های کاری 

داشته باشیم و به اين موضوع اشاره کنیم که در فرايند 
تغییر عادت ها بايد به چه نکات برجسته ای دقت داشته 

باشیم.

قدرت عادت ها
بر اساس مطالعات انجام شده از سوی چالز دوهیگ، نویسنده 
کتاب »قدرت عادت« حدود 40 درصد رفتارهای روزمره افراد 
بر اساس عادات و بدون توجه آگاهانه انجام می شود. این آمار 
نشان می دهد عادت ها بخش عمده ای از زندگی روزمره شخصی 
و اجتماعی افراد را تشکیل می دهند. این که در محیط کار به 
صورت روتین کارمندان روی چه مواردی تمرکز می کنند و بنا 
بر عادات کاری شان چه فعالیت های کاری را انجام می دهند، 

ریشه در عادت های کاری آن ها دارد. در حقیقت در محیط 
کار نیز بر اساس شرح وظایف بخش عمده ای از فعالیت های 
نمونه،  عنوان  به  آن هاست.  روزانه  عادات  روی  از  کارمندان 
بر  فرایندهای کاری مشخصی در هر سازمان وجود دارد که 
اساس آن کارمندان طبق عادات کاری شان فعالیت های خاصی 
را انجام می دهند. نویسنده کتاب قدرت عادت بر این باور است 
که بخش اعظمی از افراد جامعه دائماً به دنبال تغییر عادات 
زندگی خود هستند؛ به این معنا که عادات منفی را ترک و 
افراد جامعه  عادات مثبت را در خود پرورش دهند و بیشتر 
در تالش هستند با تغییر شرایط موجود آینده بهتری را برای 

خود رقم زنند.

چرخه عادت های کاری
نشان  حوزه  این  در  انجام شده  تحقیقات  کلی،  صورت  به 
می دهد چرخه عادات کاری شامل سه بخش نشانه یا آغازگر، 
کار تکراری و پاداش یا نتیجه است. به این معنا که نشانه ها 
یا آغازگرها افراد را برمی انگیزاند و منجر به انجام کار تکراری 
به  را  پاداشی  افراد  این  برای  درنهایت  که  می شود  آن ها  در 
دنبال دارد. به عنوان نمونه بسیار ساده، یک نوتیفیکیشن در 
گوشی های هوشمند منجر به توجه یا نشانه در افراد می شود 
چک  را  خود  همراه  گوشی  می کند  ترغیب  را  افراد  این  که 
کنند و با دیدن پیام دوستی که به آن ها پیام فرستاده است، 
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در خصوص برنامه ريزی های 
الزم برای تغییر عادت های 
کاری، بايد نقش تغییرات 

کوچک و روزمره بسیار جدی 
گرفته شود. به بیان ديگر، 
موفقیت های کاری مناسب 

می تواند با قدم های کوچک 
تغییر عادت ها انجام شود. 
جیمز کلیر، نويسنده کتاب 
»عادت های اتمی«، بر اين 

باور است که اگر شما بتوانید 
روزی يک درصد بهتر از 

ديروز باشید، بعد از يک سال 
37 برابر بهتر خواهید شد

این  که  می شوند،  سرگرم  اجتماعی  رسانه های  در  لحظاتی 
موضوع را به عنوان پاداش این چرخه می توان مطرح کرد.

چه باید کرد؟
اولین گام در تغییر عادت های کاری، شناخت کارهای تکراری 
تغییر  بر  تصمیم  اگر  معنا که  این  به  است؛  روزمره  روتین  و 
عادت های کاری خود دارید، باید فهرستی از کارهای تکراری 
روزانه خود را تهیه کنید. به عنوان نمونه، نوشیدن چای اول 
ناهار  کار،  در محیط  اجتماعی  صبح، چک کردن شبکه های 
خوردن و بسیاری دیگر از فعالیت ها می توانند به صورت روتین 
هر روزه انجام شود. در گام بعدی باید تجربه، پاداش یا نتیجه 
هر یک از کارهای تکراری مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان 
نمونه، حضور در رسانه های اجتماعی در محیط کار ممکن است 
باعث کاهش تمرکز کاری افراد و اتالف زمان شود. این موضوع 
می تواند نتیجه حضور افراد در رسانه های اجتماعی باشد. اگر 
این عادت را به عنوان عادت بد  افراد  این دیدگاه،  بر اساس 
رسانه های  در  افراد  برای کاهش حضور  تلقی کنند، می توان 
انجام داد. در جهت تحقق  را  برنامه ریزی های الزم  اجتماعی 
این موضوع، در ابتدا باید آغازگرها یا نشانه های هر یک از این 
فعالیت های تکراری مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان نمونه، 
در مثال قبل، نوتیفیکشن در گوشی های هوشمند به عنوان 
تکراری است.  فعالیت  این  انجام  آغازگرهای مهم در  از  یکی 
حال برای تغییر این عادت منفی باید برنامه مشخصی داشت 

که در ادامه به برنامه پیشنهادی اشاره خواهد شد.

تغییرات کوچک
در خصوص برنامه ریزی های الزم برای تغییر عادت های کاری، 
باید نقش تغییرات کوچک و روزمره بسیار جدی گرفته شود. 
به بیان دیگر، موفقیت های کاری مناسب می تواند با قدم های 
کوچک تغییر عادت ها انجام شود. جیمز کلیر، نویسنده کتاب 
»عادت های اتمی«، بر این باور است که اگر شما بتوانید روزی 
برابر   37 سال  یک  از  بعد  باشید،  دیروز  از  بهتر  درصد  یک 
بهتر خواهید شد. به بیان دیگر، تغییرهای کوچک در عادت ها 
دهند  نشان  را  خود  می توانند  سال ها  و  ماه ها  در  و  مرور  به 
شما  عادت ها  تغییر  برای  شوند.  بزرگ  تغییرات  به  منجر  و 
عنوان  به  کنید.  شروع  کوچک  عادت های  تغییر  با  می توانید 
نمونه، اگر بر اساس تحلیل اولیه بر این باور هستید که مدت 
باعث  اجتماعی  رسانه های  در  روز  طول  در  صرف شده  زمان 
با  می توانید  خواهد شد،  کاری شما  بازدهی  کاهش  و  اتالف 
هوشمند  گوشی های  روی  زمان  مدیریت  برنامه های  نصب 
خود، محدودیت زمانی برای دسترسی به شبکه های اجتماعی 
را  محدودیت  این  نیز  شروع  برای  و  کنید  ایجاد  خود  برای 
کوچک  تغییرات  با  اتفاقاً  و  نکنید  اعمال  چکشی  صورت  به 
اجتماعی  رسانه های  از  زیاد  استفاده  عادت  باشید  تالش  در 
می توان  دیگر،  نمونه ای  عنوان  به  کند.  پیدا  کاهش  شما  در 
جدیدی  عادات  ابتدا  در  منفی،  عادت های  کردن  متوقف  در 
جایگزین کرد که پاداش مورد انتظار و جذابی را برای فرد به 
این فرد ترغیب به تغییر  از این طریق  تا  دنبال داشته باشد 

عادت کاری منفی خود شود.

هم افزایی عادت های کوچک
تأثیر  نمی توانند  افراد  زندگی  در  کوچک  عادت های  اگرچه 

زیادی بگذارند، اما هم افزایی عادت های کوچک بسیار می تواند 
در میان مدت و بلندمدت تغییرات مورد انتظاری را برای افراد 
این موضوع، در  به  با توجه  ایجاد کند.  در محیط های کاری 
را  مختلفی  کوچک  عادات  تغییرات  برنامه  افراد  که  صورتی 
داشته باشند، این موضوع بسیار می تواند در افزایش بازدهی 

آن ها تأثیر بگذارد.

صبور بودن
در تغییر عادت ها نقش صبور بودن افراد بسیار حائز اهمیت 
است. این موضوع در شرایط فعلی که سرعت تغییرات محیطی 
این  به  می دهد.  نشان  را  بیشتر خود  است،  زیاد شده  بسیار 
معنا که افراد تمایل دارند در کوتاه ترین زمان ممکن به نتایج 
حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  اما  کنند،  پیدا  دست  انتظار  قابل 
اهمیت است که برخی از عادات کاری ناشی از انجام آن ها طی 
سال های متمادی است و با تغییرات چند روزه در این عادت ها 
نمی توان انتظار دست یافتن به عادت های جدید را داشت. از 
طرفی، عدم دریافت بازخوردهای مثبت در روحیه افراد تأثیر 
به سزایی می گذارد. به این صورت که افراد تمایل دارند حاصل 
این  است  ممکن  اما  کنند،  مشاهده  را  خود  عادت  تغییرات 

بازخورد مثبت در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نباشد.

هدف گذاری و دستاوردها
افراد در محیط های کاری خود اهداف مختلفی  معموالً همه 
را دنبال می کنند و انتظار دارند با تالش در جهت تحقق این 
اهداف، به دستاوردهای مورد انتظار برسند. اما در بسیاری از 
مواقع دیده می شود که در نیمه های راه با عدم دست یافتن به 
اهداف مورد انتظار روبه رو می شوند و این موضوع برای آن ها 
بی انگیزگی ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل توصیه می شود 
به جای تمرکز روی اهداف و دستاوردها، افراد روی شخصیتی 
که قرار است در آینده به آن تبدیل شوند، تمرکز کنند و برای 
دست یابی به آن شخصیت ایده آل باید در نظر داشته باشند 

که چه عادت های کاری خود را تغییر دهند.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که برای ایجاد 
عادت جدید در کارمندان، یکی از تکنیک های مورد استفاده 
و کاربردی، ایجاد عادت جدید قبل از انجام عادت های روتین 
است؛ به این صورت که به عنوان نمونه، اگر یکی از عادت های 
افراد این است که هر صبح باید ای میل های سازمانی خود را 
چک کنند، می توان با تکیه بر این عادت کاری، عادتی دیگر 
از  یکی  روی  دارد  تمایل  فرد  همین  اگر  مثاًل  کرد.  ایجاد  را 
پروژه های کاری خود به صورت روزانه یک ساعت زمان بگذارد، 
اما به هر دلیلی اعم از تنبلی، عدم اولویت و... امکان اختصاص 
این زمان را برای این فعالیت ندارد، می تواند خود را موظف 
کند که قبل از چک کردن ای میل های خود، ابتدا یک ساعت 
روی پروژه مورد نظر زمان بگذارد و بعد از آن ای میل هایش 
را چک کند. به عنوان نمونه ای دیگر، اگر فردی عادت دارد 
هر روز ساعت 13 ناهار خود را در سرکار میل کند و به دنبال 
ایجاد عادت تدوین برنامه ریزی روزانه برای فردای خود است، 
می تواند خود را موظف کند که قبل از یکی از عادات روتین 
خود که خوردن ناهار است، در ابتدا برنامه کاری روز بعدی را 
تدوین کند. به بیان دیگر، در این تکنیک تالش می شود افراد 
از روتین های مثبت خود استفاده کنند تا روتین های جدیدی 

را به فعالیت های روزمره خود اضافه کنند.
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در روزگار همه گیری ويروس کرونا، شرکت های 
بسیاری از روی سیاست های داوطلبانه يا اجباری، 
استراتژی کار از خانه يا دورکاری را اجرا کردند و 
بسیاری از آن ها اولین بار بود که اين کار را انجام 

می دادند. پس با يک چالش غیرمعمول روبه رو شدند؛ 
برای اولین بار انجام کار تمام وقت از خانه! بسیاری 

از کارمندان درحالی که از باال لباس فرم و از پايین با 
پیژامه نشسته بودند، روبه روی تماس های تصويری 

کاری نشستند و امور کاری را با همکاران و کارمندان 
شرکت خود پیش بردند. حتی اگر پیش تر نیز دورکاری 
را تجربه کرده  باشید، کار کردن از خانه به دلیل کرونا 
ممکن است شما را وارد يک دنیای جديد کرده باشد؛ 

دنیايی که تاريخ اتمام آن فعاًل مشخص نیست و 
بسیاری از شرکت ها نیز درگیر اين دورکاری خواهند 

بود. پس بهتر است خود را با اين شرايط تطبیق دهیم 
و با رعايت نکاتی که در ادامه ذکر شده است، ذهن 
خود را حتی از خانه نیز آماده انجام بهینه کار کنیم و 
بهره وری بیشتری داشته باشیم. اما برای بهتر شدن 

شرايط کاری در هنگام کار از منزل بهتر است چه 
نکاتی را رعايت کنیم؟

لباس مناسب بپوشید
ممکن است انجام این نکته برایتان سخت باشد. حتماً شما 

نیز ترجیح می دهید تمام روز با لباس خواب در تخت خواب 
لم دهید و به امور کاری خود برسید. اما حقیقت این است که 
این کار به شدت بازدهی شما را کاهش خواهد داد. الزم نیست 
همان لباس های رسمی را که سرکار خود می پوشید، به تن 
کنید. اما تغییر لباس پس از بیدار شدن از رختخواب می تواند 
به ذهن سیگنالی مبنی بر آماده شدن برای انجام کارها دهد. 
قدرت پوشیدن لباس های مناسب برای کار را دست کم نگیرید. 
Shatter & shine، می گوید:  بنیان گذار  یوروفسکی،  هدر 
این کار موجب می شود اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید و 
به ترسیم خط مشی بین بودن در محل کار و بودن در خانه 
کمک می کند. عالوه بر لباس پوشیدن، دیگر کارهای متمرکز 
بر ظاهر را نیز می توانید انجام دهید؛ دوش بگیرید، موهایتان 
را شانه کنید و مسواک و عطر بزنید و آرایش کنید. آراسته 
به  روزانه تان  اهداف  پیشبرد  در  بودن ظاهری شما می تواند 
شما کمک زیادی کند و این حس را به شما بدهد که مراقب 
وضعیت ظاهری خود هستید. تنها به این دلیل که از خانه کار 
می کنید، به این معنی نیست که هیچ کس از محل کار شما 
را نخواهید دید. در سال 2020 هستیم و جلسات ویدیویی 

زیادی ممکن است برگزار شود. 

ایجاد یک فضای کاری یا دفتر کار در خانه 
یکی از چالش های بزرگ در دورکاری، دور کردن محیط کار 
خود  برای  ذهنی  نظر  از  را  محیط ها  این  اگر  است.  خانه  و 

    مدیریت
هدی رضایی

روش هايی برای بهينه كردن عملكرد در بازه دوركاری 

کار در منزل هم قواعدی دارد...

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
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سعی کنید به تمام همکاران 
خود دسترسی داشته باشید و 
وظايف کاری خود را همراه و 
هماهنگ با آن ها پیش ببريد. 

برای اين کار نیاز نیست 
تنها به ارتباط متنی و چتی 
محدود شويد، می توانید از 

تماس تلفنی و تصويری نیز 
بهره مند شويد. اما اگر اهل 
تماس متنی هستید، ای میل 
و چت بهترين گزينه است. 
اين رويکرد موجب می شود 

امور زودتر پیش برود و 
سوءبرداشت از اطالعات 

کاهش يابد. پس نگذاريد 
دورکاری موجب انزوای 

اجتماعی شما باشد

شما  زندگی  و  می شود  کم  شما  بهره وری  نکنید،  تفکیک 
اتاق  یک  می توانید  می گیرد.  قرار  تأثیر  تحت  نیز  خانه  در 
را برای کار خود در نظر بگیرید، اما اگر در آپارتمان کوچک 
ندارید،  خود  برای  خانه  در  کافی  فضای  و  می کنید  زندگی 
می توانید یک فضای کار فیزیکی مشخص شده در خانه برای 
خود تعریف کنید. برای مثال، یک کاناپه خاص یا نشستن 
این  برای  کنار تخت خواب  میز  یا  آشپزخانه  پیشخان  پشت 
کار در نظر بگیرید.  فضای کاری شما نیاز نیست یک اتاق 
بقیه  از  جدا  که  دنج  گوشه  یک  بلکه  باشد،  مجزا  و  بزرگ 
کنید  سعی  می کند.  کفایت  شما  برای  نیز  باشد  قسمت ها 
فضای کاری خود را با یک صندلی راحت که قرار است هشت 
انجام دهید و چند اکسسوری جذاب،  ساعتی روی آن کار 
نور  با  مکانی  امکان  صورت  در  کنید.  خوشایند  خود  برای 
طبیعی پیدا کنید. اگر معموالً وقت زیادی در خارج از خانه 
نمی گذرانید، می توانید وسط کار اندکی بلند شوید و داخل 

خانه  قدم بزنید. 
ایجاد  خانه  در  خود  برای  که  خاصی  کاری  فضای  به  ورود 
کرده اید، موجب می شود آماده کار خود شوید و آن را جدی 
بگیرید. ترک فضای کاری نیز موجب می شود از مشغله های 
کاری خالص شوید و به زندگی عادی خود برسید. به همین 
دلیل است که نباید همه جای خانه کار کنید و یک فضای 
خاص را در نظر بگیرید تا با خارج شدن از آن جا حس تمام 
اگر  دهد.  دست  شما  به  کاری  ساعات  پایان  و  کار  شدن 
لپ تاپ خود را همراهتان به تخت خواب ببرید، کارها زمان 
بیشتری کش می آید و جدا کردن زندگی کاری و شخصی 

سخت تر می شود. 

پای بند ساعات کاری مشخص باشید
درست همان گونه که فضای فیزیکی مشخصی برای دورکاری 
کار  برای  که  زمانی  درباره  می کنید،  ایجاد  خانه  در  خود 
می گذارید نیز باید هدفمند عمل کنید. یک ساعت معمول 
نقش مشارکتی  اگر  کنید.  ایجاد  کار خود  پایان  و  با شروع 
همکاران  که  زمانی  همان  است  بهتر  دارید،  خود  تیم  در 
با  بتوانید  تا  باشید  آن الین  نیز  شما  هستند،  آن الین  شما 
امور را زودتر پیش ببرید. یوروفسکی  هم مشارکت کنید و 
می گوید: بزرگ ترین تفاوت بین کار در خانه و دفتر این است 
که شما مسئول محیط خود هستید و باید مانند یک کارمند 
رفتار کنید. شما باید خود را پاسخ گو بدانید و مانند یک مدیر 
خودتان را مدیریت کنید. اگر احساس می کنید ساعت های 
به خود  می دهید،  تمرکز کش  عدم  دلیل  به  را  کاری خود 
بگویید که وقت آن است که اموری را که موجب حواس پرتی 
یک  با  و  کرده  شارژ  دوباره  را  خود  بگذارید،  کنار  می شود، 
پایان  تا  و  کنید  شروع  صبح  هر  را  خود  کار  تازه  ذهنیت 
ساعت کاری همان روز به اتمام برسانید. سعی کنید تنبلی 

و ساعت  بمانید  وفادار  کاری  بازده  این  به  بگذارید،  کنار  را 
کاری شما بیشتر از این زمان نشود. اگر با افراد دیگر در خانه 
زندگی می کنید، ایجاد مرز با این افراد ضروری است. به آن ها 
بگویید که اکنون وقت کار شماست و در زمان های فراغت 
به آن ها ملحق خواهید شد. تا می توانید، حواس پرتی خود را 
کاهش دهید و برای خود حد و مرز حین کار از خانه تعیین 
کنید. داشتن زمان و مکان مشخص برای کار در خانه موجب 

می شود زندگی شخصی شما نیز تحت تأثیر قرار نگیرد. 

کارهای روتین خود را فراموش نکنید
کار  به محل  دلیل که رفت وآمد هر صبح شما  این  به  تنها 
مانند  فرصت هایی  است،  شده  کنسل  دورکاری  دلیل  به 
روز  هر  که  را  مسیر  در  موسیقی  کردن  یا گوش  پیاده روی 
انجام می دادید، از خود نگیرید. نرفتن به سرکار به این معنی 
نیست که نباید کارهای روزمره خود را انجام دهید. اگر در 
رفت وآمد بین محل کار و خانه هر روز به موسیقی یا پادکست 
اگر  انجام دهید،  را  کار  نیز همان  خانه  در  گوش می کنید، 
عادت دارید در محل کار قهوه و چای بخورید، در خانه نیز 
استراحت  تایم های  در  می توانید  کنید.  دم  برای خود چای 
ناهار بخورید، یا اندکی با حیوان خانگی وقت بگذرانید، یا با 
دوست نزدیک خود چت کنید. حتی می توانید چند حرکت 
به  بدهید.  خود  بدن  به  کش وقوسی  و  دهید  انجام  نرمشی 
عنوان  به  و  باشد  کار  پایان  نشانه  که  بدهید  تفریحی  خود 
جایزه عمل کند. یک کارمند می گوید پس از پایان کار سگم 
را برای پیاده روی بیرون می برم، این کار به من کمک می کند 
با چیزی سرگرم کننده انرژی خود را بازیابم و این عادت من 
لم  تلویزیون  جلوی  می توانید  کار  پایان  از  پس  است.  شده 
دهید، یا بیرون بروید و اندکی قدم بزنید، فیلم تماشا کنید، 
یا شام بپزید. این کار به مغز شما فرصت استراحت می دهد و 
به آن یادآور می شود که زمان پایان کار و آغاز استراحت  فرا 
رسیده است و می توان به زندگی عادی پس از کار برگشت. 

ذهن خود را با اخبار خسته نکنید
حتماً شما هم هر از گاهی وسط کار صفحه تلگرام یا اینستاگرام 
خود را باز می کنید تا آخرین اخبار و تصاویر را رصد کنید. اما 
این کار جز حواس پرتی فایده دیگری برای شما ندارد. بهتر 
است هنگام دورکاری، ذهن خود را با پی گیری مداوم اخبار 
آشفته نکنید. باید مراقب باشید تا چه حد به پی گیری اخبار 
در طول روز اهمیت می دهید و برای خود حد و مرز تعیین 
کنید. نگذارید اخبار استرس زا هر لحظه در دسترستان باشد 
و شما را از کار و زندگی بیندازد. پس نوتیفیکیشن گروه هایی 
را که مدام اخبار لحظه ای قیمت سکه و طال و اخبار حوادث 
کانال ها  این  به  کار  حین  به خصوص  و  کنید  آف  می دهند، 
سر نزنید. در حال حاضر یکی از بزرگ ترین حواس پرتی ای 
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به  اگر  است.  اخبار  است،  مرسوم  دورکار  کارمندان  بین  که 
دلیل ویروس کرونا این روزها شما نیز دورکار شده اید، بهتر 
است اخبار لحظه ای کووید19 را هر ساعت دنبال نکنید و به 
آشفتگی ذهنی خود نیفزایید. خوب است که هر از گاهی بین 
این کار  اما  به خود استراحت دهید.  کار، مانند محیط کار، 
را با چک نکردن گروه های تلگرامی تمرین کنید و به جایش 
کارهای دیگری مانند ریختن لباس ها در ماشین لباس شویی، 
البته  دهید.  انجام  را  یا یک خوراکی خوردن  گرفتن،  دوش 
بهتر است کارهای وقت گیرتر مانند تمیز کردن کمد و قفسه 
یا جارو کردن اتاق را به بعد از زمان کار موکول کنید و تنها 

کارهای سبک را حین دورکاری خود انجام دهید. 

ارتباط، ارتباط و باز هم ارتباط
اگر تاکنون برایتان پیش نیامده است که از خانه کار کنید و 
همیشه در محیط های اجتماعی فعال بودید، شاید از وضعیت 
پیش آمده آشفته شوید و برایتان چالش هایی پیش آید. شاید 
احساس تنهایی کنید و به خوبی نتوانید از پس کارها برآیید. 
در این حالت چاره راه تنها ارتباط است. با مدیر و کارمندان 
به صورت آن الین در تماس باشید و سؤاالت و مسائل خود را 

بپرسید. طرحی از انتظارات تهیه کنید و بدانید چگونه و در 
چه ساعت هایی باید تغییرات ایجاد کنید، یا تکالیف جدید به 
آن اضافه کنید. همه این موارد را با مدیر خود نیز در میان 
بگذارید. ساعتی برای ناهار خود مانند سر کار در نظر بگیرید 
و با کار بیش از حد خود را خسته نکنید. در ساعت ناهار با 
دوستان خود گپی بزنید، یا کنار اعضای خانواده خود باشید. 
دورکاری به معنای تنها کار کردن نیست، بلکه مستلزم حفظ 
مواجه  مشکلی  با  دورکاری  حین  در  اگر  هست.  هم  ارتباط 
شدید، آن را به همکاران تان اطالع دهید و در مورد چالش 
شرایطی  هیچ  تحت  کنید.  صحبت  رئیستان  با  خود  کاری 
ارتباط با دیگران را از خود دریغ نکنید. سعی کنید به تمام 
کاری خود  وظایف  و  باشید  داشته  همکاران خود دسترسی 
را همراه و هماهنگ با آن ها پیش ببرید. برای این کار نیاز 
نیست تنها به ارتباط متنی و چتی محدود شوید، می توانید 
اهل  اگر  اما  بهره مند شوید.  نیز  تصویری  و  تلفنی  تماس  از 
تماس متنی هستید، ای میل و چت بهترین گزینه است. این 
رویکرد موجب می شود امور زودتر پیش برود و سوءبرداشت 
از اطالعات کاهش یابد. پس نگذارید دورکاری موجب انزوای 

اجتماعی شما باشد.

اما در دوران کرونا شرکت های بزرگ زیادی کارمندان خود را دورکار کردند و 
حتی این برنامه را تا پاییز و انتهای سال ادامه می دهند. فیس بوک و گوگل از 
جمله این شرکت ها هستند که دورکاری کارمندان خود را تا پایان سال تمدید 
کمپانی  ندارند.  کار  محل  به  کارمندان  فیزیکی  بازگشت  به  اصرار  و  کرده اند 
با  از کارمندانش در سراسر دنیا خواست  بود که  اولین شرکتی  بزرگ گوگل 

دورکاری جلوی انتشار این بیماری را بگیرند. 
را  دورکاری  به  توصیه  است،  گوگل  مادر  شرکت  همان  که  الفابت  شرکت 

و  آفریقا  اروپا،  شمالی،  آمریکای  در  خود  مختلف  کارمندان  به 
خاورمیانه ارائه کرد. طرح دورکاری فیس بوک نیز طرحی بود که 

ابتدا تا اواسط خرداد و سپس تا پایان سال تمدید شد. حتی گوگل 
اعالم کرده است کارمندان تا سال 2021 نیز امکان دورکاری و کار 

در منزل را دارند. 
برای  را  خود  کارمندان  که  نیستند  شرکت  دو  این  تنها 

کرده اند،  دورکاری  به  تشویق  کرونا  از شیوع  جلوگیری 
به  نیز  مایکروسافت  مانند  دیگری  شرکت های  بلکه 
از  داده اند. کار  اجازه دورکاری  پاییز  تا  کارمندان خود 

بر  و  است  مفید  کارمند  هم  و  کارفرما  برای  هم  دور،  راه 
اساس تحقیقات، کاًل روشی کارآمدتر و سودآورتر است. بر 
تا  کارمندان صنایع مختلف که 60  گالوپ،  گزارش  اساس 
80 درصد ساعات کاری خود را از راه دور سپری می کنند، 
دستاوردهای کارآمدتری ارائه می دهند. توییتر هم کارکنان 

خود را به دورکاری فرستاده است.
مراکز  و  آسیا  شرق  دفاتر  در  دورکاری  این  توییتر  برای 
کارکنان  برای  هم چنین  شرکت  این  است.  بیشتر  بحرانی 
گرفته  نظر  در  خانه ها  در  دورکاری  برای  تجهیزاتی  خود 

است.

شلوغ تری  کاری  ایام  روزها  این  که  آمازون  مانند  نیز  دیگری  شرکت های 
فیزیکی در شرکت  به صورت  برای کارمندانی که  داشتند، در تالش هستند 
این  ایجاد کنند.  با رعایت فاصله اجتماعی  کار می کنند، محیطی امن همراه 
شرکت ها دستورات مختلفی در خصوص رعایت بهداشت به کارمندان خود ابالغ 
کرده اند. بااین حال، بسیاری از کارمندان دیگر آمازون تا ماه اکتبر می توانند از 

خانه کار کنند. 

نمونه های موفق دوركاری در شركت های بزرگ
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فرهنگ و هنر

در اين بخش می خوانيد

 تبلیغات خالق علیه کرونا

 ملکه جنرال موتورز

 دانستنی های دنیای کسب وکار

  12 فیلم، 12 داستان جذاب

 چگونه پروفایل مان را ارتقا دهیم؟

 پسر کو ندارد نشان از پدر...

 گردشگری مجازی در دوران کرونا



     تبلیغات
بهار سلیمانی تبلیغات خالق علیه کرونا

حول  تبلیغاتی  کروناست،  فراگیر  بیماری  با  مبارزه  حال  در  دنیا  که  مادامی 
تشويق مردم به کار در خانه و جلوگیری از تجمعات و... در حال انتشار است. 
در اين میان کسب وکارها نیز بی کار ننشسته و با انواع آگهی های خود سعی 
کرده اند تأثیر مهمی در رفتار مصرف کننده داشته باشند. به طوری که به عنوان 
مثال، در هنگ کنگ بر اساس پژوهش های صورت گرفته، تبلیغات منتشرشده 
شیوع  کاهش  به  ايمنی،  و  سالمت  ارتقای  برای  الزم  اقدامات  موضوع  با 
ويروس کرونا کمک کرده است. برندها نیز با تبلیغات چاپی و ويديويی خود 
سعی در کند کردن روند درگیری مردم با اين بیماری دارند. در ادامه، تعدادی 

از اين تبلیغات خالق را با هم مرور خواهیم کرد.  

طرح های تبلیغاتی این روزها در مورد اهمیت فاصله اجتماعی 
اما آژانس  از شیوع کرونا صحبت می کنند.  برای جلوگیری 
تبلیغاتی Yellow برنامه متفاوتی را در پیش گرفته است. 
آن ها به جای این که به مردم بگویند چگونه این ابتال صورت 
می گیرد، شدت و جدی بودن اوضاع را با طرح های خالق در 
نمونه های روزمره مانند خرید، پارک رفتن و... نشان دادند. 
و  نجات جان خود  برای  که  گفته شد  مردم  از  بسیاری  به 
خانواده شان در خانه بمانند. این آگهی نیز به سادگی اظهار 
بهترین  و  دارد  وجود  جا  همه  در  ویروس  این  که  می دارد 
مقصد برای نجات جان خود و دیگران خانه شماست. طرح 
یکی از این پوسترها مادر و پسری را در حال خرید با این 

شعار نشان می دهد: 
»شما نمی دانید که چه چیزی با خود به خانه می برید...«

تمام یک کشور در خانه 
از آن جا که بیماری همه گیر کووید19 در سراسر جهان رو به افزایش است، 
دولت ها و ارگان های بهداشتی از مردم تقاضا کردند که در خانه بمانند و 
ندهند. خیابان های  قرار  ویروس  این  انتقال  معرض  در  را  دیگران  و  خود 
بارز  گواه  دنیا  ممالک  از  بسیاری  در  بسته شده  مراکز  و  خالی  تقریباً 
نابه سامانی اوضاعی است که اکنون در حال دست وپنجه نرم کردن با آن 
هستیم. یک آژانس برای ترغیب مردم به حفظ فاصله اجتماعی و ترغیب 
مردم به ماندن در خانه، آثار محلی خاص هر کشور را طراحی کرده است 
آن  تاریخی خاص  فرهنگی-  آثار  یا  برجسته  نمایان گر یک شخصیت  که 
منطقه است. شعار این تبلیغات این است: در خانه بمانید تا سالم بمانید. 

ویروس کرونا را با خود به خانه نبرید
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پیروزی در مقابل کووید ۱9
بیمارستان IASO یک بیمارستان معروف 
در یونان است که با طرح تبلیغاتی جدید 
مقدم  مبارزان خط  از  تشکر  درصدد  خود 
پزشکان  تمام  یعنی   ،19 کووید  بیماری 
دلیل  به  بیمارستان های کشور  کارکنان  و 
بیماری  با  نبرد  تالش های روزانه آن ها در 
همه گیر کووید19 است. با کمک این افراد 
یونان  در  بیماری  این  کنترل  از  که  است 
می شود  یاد  »برنده«  وضعیت  عنوان  به 
افزایش  و  مرگ ومیر  میزان  کاهش  و 
بزرگ  موفقیت  یک  بهبودیافته،  موارد 
آگهی  این  می شود.  محسوب  کشور  برای 
چاپی که تصویر یک دستکش پزشکی به 
شکل عالمت پیروزی را نشان می دهد، از 
برای  یونان  اگیلوی  تبلیغاتی  آژانس  سوی 

بیمارستان IASO طراحی شده است. 

تونل ها را بپوشانید!
های  سرویس  کننده  ارایه  یک  هلسی 
بهداشتی و درمانی است که با همکاری 
از  مراقبت  به  دولتی  بیمارستان های 
سالمت مردم کمک می کند. اما ایده اولیه 
شکل گیری این آگهی چه بود؟ در اوکراین 
اکثریت افرادی که ماسک صورت جراحی 
می زدند، آن را زیر بینی خود می کشیدند 
و این موجب می شد ماسک ها عماًل بدون 
جهت  همین  به  باشند.  کارایی  و  فایده 
ایده  این   Havas خالق  تبلیغات  گروه 
ایده  این  کرد.  منتشر  را  آن  و  مطرح  را 
افراد ماسک را به درستی  موجب می شد 
می بینیم  پوستر  در  بزنند.  صورت  به 
برای  ماسک  بدون  بینی  سوراخ های  که 
ترافیک و ورود ویروس های کرونا شرایط 

مساعدی را فراهم می کنند. 

کمپین ماسک های خندان یا smilingmask # در پی پرورش این ایده است که 
به مردم بگوید جوری ماسک بپوشند که گویی بخشی از بدن آن هاست. جمالتی 
با الهام از داستان های تجربه بیمار و پزشک و ارائه احساساتی از جمله ترس، درد، 
استرس و امید نیز روی آن نوشته شده است. پذیرش مسئولیت فردی هر یک از 
ما در مقابل این بیماری فراگیر، مانند به اشتراک گذاری لبخند و یافتن راهی برای 
آشکار کردن بصری این لبخند موجب ایجاد اعتمادبه نفس و حس قوی تر بودن 

جامعه در مقابل این بیماری پاندمیک می شود. 
این کمپین با هدف ترویج »تجربه مشترک بشری از پوشیدن ماسک« و گسترش 
مهربانی به جای بیماری انجام شده  و روی پوسترها جمالتی مانند این موارد به 
چشم می خورد: »به جای ویروس، لبخند را گسترش دهیم«، »حرکت از من به 
ما«، »همه ما در مقابل این ویروس و جلوگیری از گسترش آن مسئولیم«. شما در 

مقابل جلوگیری از گسترش این ویروس تا چه حد خود را مسئول می دانید؟  

کمپین حمایت از  شوالیه های سالمت
هشتگ  با  کادرسالمت   و  پزشکان  از  حمایت  کمپین 
supportthedoctors # که در ماه جاری میالدی النچ شد، 
کاری از گروه تبلیغاتی McCann است. واقعیت این است که 
در  روزها  این  که  هستند  افرادی  درمان  و  بهداشت  کارکنان 
خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا ایستاده اند. آن ها هر روز در 
این شرایط سخت برای کمک به مردم سر کار می روند. سری 
هدف  با   McCann سوی  از  که  تبلیغاتی  چاپی  پوستر های 
های  چهره  شده،  ایجاد  نکته  این  درمورد  مردم  به  یادآوری 
شاخص این حرفه را برجسته کرده است. شعارهای اختصاصی 
نشان دهنده  شده،  نوشته  پوسترها  این  از  کدام  هر  روی  که 
قدرت شجاعت و فداکاری این قشر و یادآوری این است که تا 
چه اندازه باید قدردان زحمات کادر بهداشتی و درمانی باشیم. 
این آگهی در کشور آلبانی طراحی شده و روی یکی از پوسترها 
تصویر پرستاری که قهرمان شیفت شب لقب گرفته با تگ الین 
زیر به چشم می خورد: این قهرمان نشان گر اراده قوی، صبر و 
قدردان  گرفت،  قرار  شما  راه  مسیر  در  او  اگر  است.  فداکاری 

باشید، زیرا او سراسر آرامش است. 

کمپین ماسک های خندان
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بزرگ ترين شرکت خودروسازی آمريکا میزبان نخستین 
زنی است که مديرعاملی اين صنعت را بر عهده 

می گیرد. ماری بارای 58 ساله نه تنها اولین مديرعامل 
بزرگ ترين خودروسازی آمريکاست، بلکه نخستین زنی 

است که در صدر يک شرکت خودروسازی قرار می گیرد؛ 
زنی که با حضور کوتاه مدت خود در يک شرکت بزرگ 

تحوالت زيادی را در آن ايجاد کرده و اين پیغام را 
رسانده است که تنها مردان ماشین باز نیستند! و اين 
روزها شرکت های خودروسازی نیز می توانند از سوی 
زنان موفق اداره شوند. جی ام نیز تحت هدايت ماری 

بارا به پیشرفت های زيادی رسیده است. دراين مطلب 
می کوشیم برخی مشاهدات در مورد سبک مديريت 

او– مشهور به جیو جیتسو- طی سال های گذشته را با 
شما به اشتراک بگذاريم. در ادامه در مورد اين بانو و 

درس های کسب وکاری که از او فرا می گیريم، صحبت 
خواهیم کرد. اما ابتدا ببینیم که او کیست و در جنرال 

موتورز چگونه به سمت مديرعاملی رسید.
 

ماری بارا کیست؟ 
ماری بارا از زمان دانشجویی در سن 18 سالگی کار خود را در 
جنرال موتورز به عنوان دانشجوی مهندسی مؤسسه آموزشی 
به سمت  ژانویه 2014  این که در  تا  آغاز کرد،  جنرال موتورز 
مدیرعاملی این غول خودروسازی رسید. البته پدر بارا نیز که به 
عنوان فرم ساز در کارخانه پونتیاک کار می کرد، سرباز کهنه کار 
کمپانی  در  ساله   40 حدود  سابقه ای  و  است  موتورز  جنرال 
جنرال  موتورز دارد. بارا لیسانس خود را از انستیتو خودرویی 
را  خود   MBA مدرک  ادامه  در  است.  کرده  دریافت  شرکت 
نیز از دانشگاه استنفورد با کمک مالی جی ام اخذ کرد. جنرال 
موتورز عالوه بر این که به ماری کمک کرد مدارک مرتبط رشته 
تحصیلی خود را بگیرد، طیف گسترده ای از فرصت های شغلی 
را نیز پیش پای او گذاشت. او در سمت قبلی خود به عنوان 
معاون اجرایی توسعه جهانی محصوالت، مسئول تجهیز اجزای 
خودروهای تولیدی آینده بود که باید ایمن تر باشند و سازگاری 
بیشتری با محیط زیست و نیز آسایش مشتری داشته باشند. 
از دیگر نقش های او می توان به مدیر کارخانه، مدیر هماهنگی 
مجمع دیترویت، مسئول خرید و زنجیره تولید محصوالت، نایب 
رئیس مهندسی تولید، مدیر اجرایی مهندسی عملیات رقابتی 

کرد.  اشاره  دفاتر جهانی جی ام  انسانی  منابع  رئیس  معاون  و 
این مدیرعامل موفق تجربه بیش از سه دهه فعالیت در جنرال 
موتورز را دارد و در حال حاضر، یکی از زنان ثروتمند جهان 
محسوب می شود. او هم چنین در سال 2014 و برای سومین 
بار، از سوی مجله فوربس در فهرست قدرتمندترین زنان جهان 
قرار گرفت و سال 2016 از سوی مجله فوربس برای پنجمین 
بار به  عنوان قوی  ترین زن دنیا برگزیده شد. او عالوه بر دنیای 
خودرو در صنعت انیمیشن هم فعال است و در سال 2017 به 

عضویت هیئت مدیره کمپانی دیزنی درآمد.

ورود به جنرال موتورز
صنعت  شد،  موتورز  جنرال  مدیرعامل  بارا  ماری  که  هنگامی 
از  نیز  موتورز  جنرال  و  می گذراند  را  سختی  روزهای  خودرو 
نبود و در مسیر دست یابی به پیروزی های  این قضیه مستثنا 
باثبات در این شرایط بود. هیئت مدیره آن روزها ترجیح داد 
به جای این که به دنبال مدیری در خارج از سازمان باشد، از 
بارا  نوآوری  استعدادهای داخل شرکت استفاده کند. دانش و 
سمت  و   2014 سال  در  را  مدیرعاملی  سمت  او  شد  موجب 
مدیریت ارشد را در سال 2016 از آن خود کند. ماری بارا در 
بدو ورود تمام چالش های پیش روی خود را پذیرفت، تیم و 
منابع را بهبود بخشید و از سقوط مالی شرکت جلوگیری کرد. 
در  خود  سال های حضور  تجربه  و  دانش  از  او  فرایند  این  در 
جنرال موتورز به خوبی استفاده و سبک رهبری خاص خود را 
پیاده کرد، که شرکت را از بحران روابط عمومی نجات داد و 
او را به عنوان ملکه خودروسازان به دنیا شناساند. این گونه شد 
که او دو سال بعد به سمت باالتری ارتقا یافت و نقش ترکیبی 

میان رئیس و مدیرعاملی را هم زمان دریافت کرد. 

درس شماره ۱: صادق باشید
موتورز  جنرال  مدیرعامل  عنوان  به  این که  از  پیش  حتی  بارا 
و  شریف  بسیار  موتورز  جنرال  کارمندان  با  شود،  منصوب 
عنوان  به  او  دستورالعمل  هم چنین  می کرد.  برخورد  صادقانه 
به  حرکت  طراحان  و  مهندسان  به  محصوالت  توسعه  رئیس 
سمت سادگی بود: »خودروهای شلوغ دیگر جایگاهی ندارند.« 
او در مصاحبه ای با مجله فورچون در مورد این ایده توضیح داد 
برای  و  دارد  وجود  کارمندان  برای  مرزهایی  اوقات  گاهی  که 
موفقیت ما این حد و مرزها را به کارمندانمان ابالغ نکرده ایم. 

     کسب وکار
بهار سلیمانی

ملکه جنرال موتورز

مترجم

درس های كسب وكار از اولين زن مدير در صنعت خودروسازی

هنگامی که ماری بارا 
مديرعامل جنرال موتورز 

شد، صنعت خودرو روزهای 
سختی را می گذراند و جنرال 

موتورز نیز از اين قضیه 
مستثنا نبود. هیئت مديره 

آن روزها ترجیح داد به جای 
اين که به دنبال مديری در 
خارج از سازمان باشد، از 

استعدادهای داخل شرکت 
استفاده کند. دانش و نوآوری 

بارا موجب شد او سمت 
مديرعاملی را در سال ۲۰14 
و سمت مديريت ارشد را در 

سال ۲۰16 از آن خود کند
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هیچ عذر و بهانه ای وجود ندارد، اگر مشکل بودجه، منابع یا... 
تولید  بزرگی  خودروهای  و  کامیون  ما  شود.  حل  باید  است، 
می کنیم و وظیفه ما سروکله زدن با اهداف بزرگ است. او از 
کارمندان جنرال موتورز می خواهد که حتی در صورت اشتباه 
با  مستقیماً  و  کنند  صحبت  آن  مورد  در  کاری  دادن  انجام 
او نیز برای کمک به این پروسه  مشکالت روبه رو شوند. خود 
در رسانه های اجتماعی مانند لینکدین و توییتر فعال است و 

دستورالعمل های مدیریتی را توییت می کند.

درس شماره 2: استفاده از انرژی پویای تیم برای تحریک آن ها
جیو جیتسو یک هنر رزمی ژاپنی است. جیو به معنای نرمی و 
انعطاف پذیری و جیتسو به معنای هنر یا تکنیک است. در این 
سبک مبارز به جای این که حریف را به عقب پس بزند، انرژی 
رقیب را به سمت خود جذب می کند. از دیدگاه ما نیز بارا با 
چنین سبک مدیریتی، نیروها و انرژی های مثبت و منفی را که 
به سمتش می آیند، دریافت کرده و آن ها را به طور مؤثر هدایت 
می کند. او به جای سرکوب کردن موانع، از سبک رهبری جیو 
جیتسو استفاده کرده و مشکالت را به فرصت ها و تعارض را به 
همکاری و منبع راه حل شرکت تبدیل می کند. با انجام چنین 
الهام بخش فرهنگ جدید  الگو و  اکنون به عنوان  او  خدماتی، 

پاسخ گویی جنرال موتورز مطرح شده است. 

درس شماره 3: هم دلی و حمایت کارمندان
اکثر کارمندان دوست دارند رهبران و مدیران آن ها دارای اعتبار 
و صداقت باشند. آن ها رهبرانی می خواهند که با گفت وگویی 
صریح آن ها را به چالش بکشند و در انتها با هم دلی، انصاف و 
آیا تاکنون  احترام به آن ها نزدیک شوند. به عنوان یک مدیر 
از خود پرسیده اید که اگر کارمندی مشکلی را با شما مطرح 

می کند، به صراحت به او می گویید که اشتباه می کند، یا مخالفم، 
مشترک  را  او  نگرانی  و  می پرسید  او  از  دیگری  سؤاالت  یا 
بارا  نمی دهید؟  قرار  دفاعی  موقعیت  در  را  و شخص  می دانید 
جمله ای کلیدی در این زمینه دارد که می گوید: »اگر بتوانید 
قلب و مغز کارمندان خود را تسخیر کنید، موفقیت های تجاری 

بی شماری خواهید داشت.« 
خود  تیم  سازنده  شکل  به  بارا  ماری  مانند  هستید  مایل  اگر 
را مدیریت کنید و به حل مسئله بپردازید، بهتر است هنگام 
مثبت  انرژی  و  حمایت همکاران  یا سردرگمی، حتماً  تصمیم 
آن ها را داشته باشید. تأمل در رفتار خود می تواند به شما کمک 
کند به حل مشکالت سازمان نیز کمک کنید. به این فکر کنید 
که چه راه هایی برای حل مشکالت به خودی خود وجود دارد؟ 
در صورت لزوم، نحوه عملکرد و تعامل خود با دیگران را تغییر 
دهید. به دنبال فرصت های رهبری باشید که بتوانید با جذب 

انرژی پویای تیم، تغییر مثبتی ایجاد کنید. 

درس شماره 4: حفظ منافع شرکت و مشتری در زمان حال
بارا در نحوه مدیریت خود به منافع شرکت توجه و بر آن تمرکز 
ویژه ای دارد، اما در عین حال تمرکز بر منافع مشتری را نیز 
بر  او در هر سمت و شغلی، روی کاری که  نادیده نمی گیرد. 
عهده اش گذاشته شده بود، به گونه ای تمرکز می کرد که گویا 
قادر است تنها آن کار را تا آخر عمر انجام دهد. به عقیده بارا 
تمرکز در زمان حال موجب می شود آینده بهتری داشته باشید. 
تمرکز  لزوم گسترش  مورد  در  تاکنون  مدیرعاملی  زمان  از  او 
روی زمان حال صحبت های بسیاری کرده است. او و تیم تحت 
رهبری اش مجموعه ای از ارزش های اصلی را توسعه دادند که 
اهداف  و  اهداف شرکت  آن  است که طی  نشان دهنده روشی 

مشتریان در هم تنیده شده است. 

اگر مايل هستید مانند ماری 
بارا به شکل سازنده تیم خود 

را مديريت کنید و به حل 
مسئله بپردازيد، بهتر است 

هنگام تصمیم يا سردرگمی، 
حتماً حمايت همکاران و 

انرژی مثبت آن ها را داشته 
باشید. تأمل در رفتار خود 

می تواند به شما کمک کند 
به حل مشکالت سازمان نیز 

کمک کنید
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    معرفی کتاب

نگاهی به سه كتاب مفيد در  حوزه بازاريابی و منابع انسانی

دانستنی های دنیای کسب وکار
اين روزها سازمان ها به دنبال افرادی هستند که بتوانند هم زمان چند وظیفه را 
برعهده بگیرند و به نحو احسن به انجام برسانند. مطالعه کتاب در اين زمینه 

به افراد کمک خواهد کرد تا توانمندی های خود را ارتقا دهند و در فضای رقابتی 
امروز، جايگاه بهتری پیدا کنند. در ادامه سه کتاب با موضوعات  بازاريابی و 

منابع انسانی معرفی شده است که مطالعه اش می تواند برای فعاالن کسب وکار 
مفید باشد. 

اصول بازاریابی داده محور 
)۱5 معیاری که هر بازاریاب باید بداند(

یکی از مبارزه های سخت دنیای کسب وکار، 
یا  شرکت هاست،  ساالنه   جلسه های 
می گیرد  تصمیم  مالی  مدیر  که  وقت هایی 
زیاد  و  کم  را  مختلف  واحدهای  بودجه های 
با  بازاریابی  بودجه   مواقعی  چنین  در  کند. 
زیرا  می شود،  مواجه  بیشتری  سخت گیری 
اغلب مدیران مالی یا مدیران دیگر واحدها، 
ارتباطی شفاف و ملموس میان فعالیت های 
آن ها  نمی بینند.  شرکت  درآمد  و  بازاریابی 
یک سری مفهوم غیرعددی را در کنار اعداد 
و ارقام مربوط به درآمد و سود و غیره قرار 
نتیجه  این  به  موارد  بیشتر  در  و  می دهند 
می رسند که می شد با  بودجه  کمتر به نتایج 
و  رسید  کنونی  نتایج  به  دست کم  یا  بهتر 
بودجه   نابرابر،  جنگ  یک  در  ترتیب،  بدین 
بودجه ها  سایر  از  پیش تر  و  بیشتر  بازاریابی 
مواقعی،  چنین  در  می کند.  پیدا  کاهش 
دفاع  برای  قدرتمند  سالحی  به  بازاریابان 
از بودجه  خود نیاز دارند. سالحی که حمله  
طرف مقابل را تاب بیاورد. ملموس و منطقی 
باشد. سالحی از جنس حاشیه  سود و درآمد 

و هزینه. 
دست  به  داده محور  بازاریابی  با  سالح  این 
شرکت های  که  کاری  همان  یعنی  می آید، 
فعالیت هایی  انجام  می دهند؛  دنیا  پیش رو 
اطالعات،  جمع آوری  سوابق،  ثبت  مانند 

و  اطالعات  سنجش  برای  مناسب  معیارهای  از  استفاده 
بازاریابی  به راستی  اما  داده محور.  بازاریابی  اجرای  درنهایت، 
داده محور چه تعریفی دارد که اجرایش تا این حد برای برخی 
مدیران غیرممکن به نظر می رسد؟ چرا تمامی شرکت ها از 

بازاریابی داده محور استفاده نمی کنند؟
چگونه باید اندازه گیری کرد و با کدام ابزارهای اندازه گیری؟ 
اصاًل از کجا باید شروع کرد و چه مقدماتی باید فراهم شود؟ 
مارک  نویسندگی  به  داده محور«  بازاریابی  »اصول  کتاب 
تمامی  به  مقدم  آتنا  و  روستا  احمد  دکتر  ترجمه  و  جفری 

سؤاالت مطرح شده پاسخ داده است. 
کلیدی  معیار   15 معرفی  با  داده محور«  »بازاریابی  کتاب 
اجرا  موانع موجود در مسیر  به  اشاره  بازاریابی،  اندازه گیری 
بزرگ  و  کوچک  سازمان های  از  تشریحی  مثال های  ارائه   و 
دنیا، بازاریابان را از مراحل ابتدایی بسترسازی و فراهم کردن 
و  نتایج  جمع آوری  و  اندازه گیری  تا  نیاز  مورد  پیش زمینه  

تحلیل داده ها یاری می کند. 
مخاطبان با مطالعه  این کتاب خواهند دانست که برای تاب 
شرایط  در  ماندن  برای  اقتصادی،  شرایط سخت  در  آوردن 
رقابتی و تسلط بر سیستم بازاریابی، چه ابزاری باید در دست 
داشته باشند و این که هر کدام از این ابزارها، بسته به این که 
چطور به کار گرفته شود، می تواند یک سالح قدرتمند باشد؛ 
سالحی از جنس تفکرات حریف، با گلوله هایی از جنس عدد 

و رقم. 
کتاب »اصول بازاریابی داده محور« به همت انتشارات سیته 

در 237 صفحه منتشر شده است. 
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بازاریابی جهانی
را  جهانی  بازاریابی  اهمیت  حاضر  عصر  در  که  هر شرکتی 
درک نکند، در بازارهای داخلی خود نیز مغلوب شرکت هایی 
جهانی می شود که محصوالتی با کیفیت برتر تولید می کنند 
شرکت هایی  دارند.  کمتر  هزینه هایی  و  بیشتر  تجربیاتی  و 
با ویژگی های  که درگیر فعالیت های جهانی می شوند، غالباً 
مواجه  جهان  مناطق  یا  کشورها  از  بعضی  منحصربه فرد 
می شوند. هر شرکت جهانی عالوه بر درک اصول و مفاهیم 
اقتصادی،  محیط  که  بداند  باید  جهانی  بازاریابی  اولیه 
جغرافیایی،  فناورانه،  قانونی،  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
رقابتی و امثال آن در هر یک از بازارها منحصربه فرد است. 

کتاب »بازاریابی جهانی« نوشته وارن جی.کیگان به صورت 
با  کتاب  این  است.  کرده  توجه  جهانی  دیدگاهی  به  کلی 
ویراست جدید در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. یکی 
گذشته  ویراست های  با  ویراست  این  عمده  تفاوت های  از 
آن است که دیدگاه جدید بیشتر جهانی- محلی است. در 
گذشته تأکید بر اهمیت فزاینده شرکت هایی مانند سونی، 
کوکاکوال و... بود، اما در ویراست جدید، عالو بر تأکید بر این 
تأکید  نیز  بودن آن ها  بر محلی  بازارها جهانی اند،  نکته که 

شده و از آن به منزله نوعی تناقض یاد شده است. 
مشی های  خط  کنونی،  متالطم  دنیای  در  مجموع  در 
نمی توانند  دیگر  کشورها  بازاریابی  و  بازرگانی  اقتصادی، 
بر  تمرکز  لزوم  و  باشند  استوار  داخلی  بازار  اساس  بر  فقط 
نمی توان  دیگر  است.  حیاتی  جهانی،  بازاریابی  فعالیت های 
با تکیه بر درآمد نفت کشور را اداره کرد و از توجه به نیاز 
از  ماند.  غافل  جهانی  محصوالت  عرضه  و  جهانی  بازارهای 
آن جایی که فعالیت در بازارهای رقابتی جهانی بدون آگاهی 
مترجمان  بنابراین  است،  غیرممکن  روز  علمی  ابزارهای  از 
ابراهیمی و دکتر  بازاریابی جهانی، دکتر عبدالحمید  کتاب 
از  یکی  تلخیص  و  ترجمه  با  کرده اند  تالش  مهرانی،  هرمز 
کتاب های بسیار برجسته در زمینه بازاریابی جهانی امکانی 
گوناگون  مقاطع  دانشجویان  آموزشی  نیازهای  تأمین  برای 
اجرایی  مدیران  و  بازرگانی  مدیریت  رشته های  تحصیلی 
جهانی  بازارهای  می خواهند  که  آورند  فراهم  سازمان هایی 

را هدف قرار دهند. 
کتاب »بازاریابی جهانی« به همت انتشارات دفتر پژوهش های 

فرهنگی در 494 صفحه منتشر شده است. 

كتابی برای باال بردن توانايی افراد در 
»سين، جيم«

پرسش و پاسخ های استخدامی 
در یک نگاه 

شیدا محمدطاهر
در دنیای تجارت و کسب وکار، چه بسیار افراد 
توانایی که به دلیل نداشتن اعتمادبه نفس و 
از  خود،  شغلی  مهارت های  بیان  در  تبحر 
درخوِر  و  شایسته  شغلی  آوردن  دست  به 
تحصیالت و تجربه شان ناکام بوده اند، و در 
و  تجربه کمتر  با  که  افرادی  بوده اند  مقابل 
و  بیان  فن  بر  تکیه  با  پایین تر،  تحصیالت 
قدرت پاسخ گویِی درلحظه توانسته اند شغل 
را  شایسته ای  اجتماعی  موقعیت  و  مناسب 

کسب کنند.
شغل  آوردن  دست  به  برای  شخص  هر 
مناسب، باید بتواند ویژگی ها و توانایی های 
منحصربه فرد خود را برای کارفرمای جدید 
استخدام  آن  در  می خواهد  که  سازمانی  و 

شود، به خوبی تعریف کند.
در  استخدامی  پاسخ های  و  »پرسش   کتاب 
پَت کریسیتو و دی فانک  نوشته  نگاه«  یک 
زنجانی،  عربی  سعید  ترجمه  با  هاورز، 
در  می کند  کمک  کار  جویای  افراِد  به 
خود  شغلی  مهارت های  اثبات  و  معرفی 
دانش،  توانایی،  بتوانند  و  کنند  پیدا  تسلط 
در  را  خود  مسئولیت پذیری  و  تخصص 
مصاحبه های شغلی به بهترین نحو ممکن به 
دیگر،  از طرف  نشان دهند.  مصاحبه کننده 
نیز  سازمان ها  در  استخدامی  کارشناسان 
می توانند برای اتخاذ بهترین روش مصاحبه 
درنتیجه  و  پرسش ها  کاربردی ترین  و 
بردن  باال  و  انسانی  نیروی  بهترین  گزینش 

بازدهی سازمان از این کتاب بهره ببرند.
استخدامی  پاسخ های  و  »پرسش   کتاب 
انتشارات  همت  به  به تازگی  نگاه«  یک  در 

سرافراز وارد بازار کتاب شده است.
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دیوید  مگر  نیست  کسی  کارگردانش  که  مشهور،  فیلم  این 
فینچر که با »باشگاه مشت زنی« و »هفت« ذهن تماشاگران 
زوکربرگ  مارک  داستان  بود،  کرده  خود  درگیر  را  بسیاری 
راه اندازی  و  تأسیس  مسیر  فیلم  این  در  می کند.  تعریف  را 
می بینیم  حالی  در  را  زوکربرگ  دست  به  فیس بوک  شبکه 
که زوکربرگ هنوز دانشجوی دانشگاه هاروارد است. در این 
بابت  زوکربرگ  از  که  می شویم  آشنا  برادری  دو  با  داستان 
کسی  کنارشان  در  و  کرده اند  شکایت  آن ها  ایده  دزدیدن 
از  حاال  که  زوکربرگ  سابق  صمیمی  دوست  مگر  نیست 

کمپانی فیس بوک بیرون رانده شده.
با  را تماشا کنیم؟ در فیلم »شبکه اجتماعی«  این فیلم  چرا 
و  زاییده شد  آن فیس بوک  از دل  آشنا می شویم که  فضایی 
با دیدن این فیلم متوجه می شویم که کمپانی های بزرگ در 
ابتدای کار چقدر کوچک بوده اند. جدای از این مسئله فیلمنامه 
فوق العاده آلن سورکین در کنار کارگردانی کم نظیر دیوید فینچر 
باعث شده داستان فیس بوک و مارک زوکربرگ را به خوبی با 
بازی جسی آیزنبرگ لمس کنیم و با فیلمی روبه رو شویم که 

قطعاً یکی از بهترین آثار سینمایی قرن بیست ویکم است.

  سینما
شکیب شیخی

روايت های سينمايی از زندگی كارآفرينان تا كالهبرداران

1۲ فیلم، 1۲ داستان جذاب
بیشتر مردم هر از گاهی نیازمند منبع الهامی می شوند تا با تکیه بر آن 
بتوانند زندگی و فعالیت خود را به پیش برانند و در لحظه های کلیدی 
که تصمیم گیری بر مبنای مختصات واقعی دشوار است، گام به وادی 
ناشناخته ها بگذارند. حاال که نیاز به منبع الهام وجود دارد، چه جايی 

بهتر از سینما و فیلم هايی که قصه ردپاهايی قديمی درمسیرهای دشوار 
را روايت می کنند. فرق ندارد در مسیر فعالیت زندگی حرفه ای  خود 

کجا ايستاده ايد، قطعاً می توانید از سینما درس های آموزنده و الهام های 
فراوانی بگیريد. در ادامه با 1۲ فیلم سینمايی که با شخصیت  های 

شگفتی ساز، زشت وزيبا، سروکار داشته اند، بیشتر آشنا می شويم. 
در اين فهرست از ترتیب خاصی پیروی نشده و همه فیلم ها ديدنی 

وصرفنظر از فرازونشیب ها درزندگی شخصیت های اصلی آنها، آموزنده به 
نظرمی رسند.

شبکه اجتماعی 1

دره سیلیکون یا همان سیلیکون َولی جایی است که غول های 
بزرگ صنعت فناوری چون اپل و مایکروسافت در آن حضور 
دره:  در  »آتش  نام  با  کتابی  اساس  بر  که  فیلم  این  دارند. 
ساختن کامپیوتر شخصی« ساخته شده، داستان رقابت بیل 
گیتس و استیو جابز را در فاصله سال های 1971 و 1997 
تعریف می کند. در این فیلم می بینیم که بیل گیتس چطور 
ما  همه  امروز  اما  شود،  پیروز  رقابت  این  در  می شود  موفق 

می دانند که پس از این پیروزی چه اتفاقی افتاد.

چرا این فیلم را تماشا کنیم؟ شرکتهای مایکروسافت و اپل 
امروزه دو غول پرآوازه صنعت فناوری هستند. در این فیلم 
می بینیم که چطور این دو کمپانی از خاک برخاستند و در 
امتداد این رشد و حرکت به سمت بلندترین قله ها با دو چهره 
هم آشنا می شویم که امروز شاید بیش از هر کس دیگری در 
استیو  و  بیل گیتس  نامشان شنیده می شود؛  فناوری  عرصه 
جابزی که با تحوالت شگفت درعرصه فناوری، جهان را برای 

همیشه تغییر دادند.

امروزه اینترنت تمام شئون زندگی ما را در بر گرفته. تقریباً دو 
دهه پیش بود که حباب مشهور دات کام باعث شد شرکت های 
اطالعات  می خواهید  اگر  بروند.  بین  از  میان  این  در  زیادی 
کنید،  پیدا  شرکت ها  این  نزول  و  صعود  درباره  بیشتری 
این  شماست.  برای  بی نظیر  فیلمی  دات کام«  »استارت آپ 
فیلم مستند داستان استارت آپ گاوورکس را تعریف می کند 
که گرچه در ابتدای راه امیدهای زیادی را به خود گره زده 
بود، اما به شکل وحشتناکی شکست خورد. دلیل اصلی این 
درگیری های  و  سوءمدیریت  مگر  نبود  چیزی  هم  شکست 

درونی که بین مدیران پیش آمده بود.
فرود  و  فراز  دیدن  از  جدای  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  چرا 
دوران حباب دات کام، این مستند به شکلی محتاطانه داستان 
دوستی هایی را تعریف می کند که به دلیل سیاست های داخلی 
این فیلم  یک سازمان تبدیل به رقابتی تلخ می شوند. گرچه 
به هیچ وجه آن طور که باید، مورد توجه مردم و منتقدان قرار 
نگرفت، اما هر کسی که سودای راه اندازی استارت آپی را در سر 
می پروراند، حتماً باید یک بار هم که شده، سری به »استارت آپ 

دات کام« بزند و درس هایی گران بها از این فیلم بگیرد.

2

3

غارتگران دره سیلیکون

استارت آپ دات کام
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اسپیسی،  کوین  پاچینو،  آل  بازی  با  سینمایی  شاهکار  این 
تکیه  به صرف  بالدوین،  آلک  افتخاری  و حضور  لمون  جک 
به همین نام ها انگیزه کافی را برای هر کسی که عالقه ای به 
هنر سینما دارد، ایجاد می کند. فیلم »گلنگری گلن راس« بر 
اساس نمایشنامه موفقی ساخته شده که پیش از خود فیلم 
توانسته بود جوایز زیادی را نصیب خود کند. داستان اصلی 
این فیلم مربوط به فروشنده های فعال در بازار مسکن است. 
اوضاع بازار مسکن خراب است و بسیاری از این فروشنده ها 

روزگار سختی را می گذرانند و ما با آن ها همراه می شویم.
چرا این فیلم را تماشا کنیم؟ با این فیلم می فهمیم که کار کردن 
فراوان چه حس وحالی  فشار  تحت  آن هم  فروش،  زمینه  در 
دارد. این فیلم به شما نشان می دهد که چطور باید از هوش و 
ذکاوت خود، و احیاناً هر شگردی ، استفاده کنید تا در فضایی 
پرفشار جان سالم به در ببرید و پیروز شوید. این فیلم از زمانی 
که ساخته شده، به عنوان فیلمی آموزشی برای افرادی که قصد 

دارند وارد حیطه فروش شوند، استفاده می شود.

4گلنگری گلن راس

این فیلم مستند به جشنواره موسیقی فایر می پردازد که قرار 
بود بزرگ ترین جشنواره تاریخ موسیقی باشد. سازمان دهی این 
جشنواره را بیلی مک فارلند و جا رول، رپر مشهور آمریکایی، 
موسیقی«  الکچری  »جشنواره  این  بودند.  گرفته  عهده  بر 
به شدت از سوی سلبریتی ها در اینستاگرام تبلیغ شده و تمام 
اینفلوئنسرهای فعال در فضای مجازی، از کندال جنر گرفته 
را پروموت می کردند.  راتاجوفسکی، آن  امیلی  تا بال حدید و 
مشکل این جشنواره چه بود؟ کاله برداری. این کاله برداری را 
مک فارلند طراحی کرده بود. مک فارلند سابقه زیادی در زمینه 
راه اندازی کسب وکارهایی که در میانه راه به کاله برداری ختم 

می شدند، داشت. برای فهمیدن ابعاد و اندازه این کاله برداری، 
بهترین وسیله تماشای این مستند نت فلیکس است.

بسیار  فیلم  این که  از  جدا  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  چرا 
فرح بخش و جذاب است، ما را با داستان کارآفرینان جوانی 
است  وممکن  نگذرند  سالم  های  ازمسیر  که  می کند  آشنا 
عمل  خود  وعیدهای  و  وعده  به  ای  حرفه  اخالق  برخالف 
عمده  که  بود  کسی  فیلم  این  در  مک فارلند  بیلی  نکنند. 
مهارت  سابقه،  این که  بدون  و  کرد  سوار  یک تنه  را  دروغ ها 
و تجربه ای در برگزاری جشنواره هایی در این مقیاس داشته 

باشد، دست به کاله برداری از افراد مختلف زد!

فایر: مهمانی عظیمی که هرگز برگزار نشد

5

شاید خیلی ها »گرگ وال استریت« را تنها محصول همکاری 
موفق اسکورسیزی و دی کاپریو در این زمینه بدانند؛ فیلمی 
که چند شماره پیش تر به آن پرداخته بودیم.اما دیگر همکاری 
بسیار موفق این دو نفر »هوانورد« است. این فیلم زندگی نامه 
هاوارد هیوز را به تصویر می کشد. هیوز میلیاردر خودپسندی 
شهرت  به  و  کند  غلبه  موانع  تمام  بر  بود  توانسته  که  بود 
زیادی برسد و به عنوان یک فعال اقتصادی و کارگردان موفق 
شدید  اختالالت  درگیر  حال  عین  در  هیوز  شود.  شناخته 
دی کاپریو  لئوناردو  فوق العاده  بازیگری  بود.  روانی  و  روحی 
باعث شد برای این فیلم نامزد جایزه اسکار شود. به جرئت 

یک  راوی  فیلم های  بهترین  از  یکی  را  »هوانورد«  می توان 
زندگی نامه  دانست.

رقبای  با  صرفاً  هیوز  هاوارد  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  چرا 
کمپانی های  همگی  او  رقبای  گرچه  نمی کرد.  رقابت  خود 
شکست  و  داشتند  قوی  ارتباطات  که  بودند  ثروتمندی 
دادنشان تقریباً ناممکن به نظر می رسید، ویژگی اصلی هیوز 
دست وپنجه نرم کردن با مشکل روانی خودش بود. با وجود 
موانع بی شمار، او نهایتاً توانست حس و شور خود نسبت به 
پرواز را حفظ کند و میراثی گران بها و رشک برانگیز از خود 

به جا بگذارد.

فیلم »مؤسس« یا »بنیان گذار« داستان غول صنعت فست فود 
آمریکا، ِری کراک، را تعریف می کند. این فیلم با هنرنمایی 
فست فود  زنجیره ای  رستوران های  داستان  کیتون،  مایکل 
می دانیم  همه  می کند.  تعریف  نخست  روز  از  را  مک دونالد 
که مک دونالد امروزه بزرگ ترین رستوران زنجیره ای در تمام 
و  آفرمن  نیک  نقش آفرینی  فیلم شاهد  این  در  است.  جهان 
جان کرول لینچ هستیم و این دو نفر نقش برادران مک دونالد 
را  مک دونالد  رستوران  که  کسانی  یعنی  می کنند،  بازی  را 

تأسیس کردند.

این که  با  کراک،  داستان ری  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  چرا 
در  فراوانی  کارآفرینان  الهام بخش  بود،  جنجالی  چهره ای  او 
ابتدا فروشنده دستگاه  سطح جهان بوده و هست. او که در 
مخلوط کن بود، توانست با دید اقتصادی خاص خود مک دونالد 
موفق ترین  به  را  آن  و  کرده  جهانی  برند  یک  به  تبدیل  را 
رستوران زنجیره ای تاریخ تبدیل کند. با این فیلم می فهمیم 
به  چطور  آمریکا  غذایی  صنایع  برند  شناخته شده ترین  که 
دست تأثیرگذارترین فعال اقتصادی آمریکای نیمه دوم قرن 

بیستم شکل گرفت.

هوانورد

مؤسس

6
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سال  ساخته  جابز«  »استیو  فیلم  درباره  که  باشد  حواستان 
کیت  و  فاسبندر  مایکل  بازی  با  می کنیم  صحبت   2015
وینسلت، نه فیلم »جابز« ساخته سال 2013 با بازی اشتون 
کوچر. نویسنده این فیلم کسی نیست مگر آلن سورکین که 
در فیلم شماره یک این فهرست با »شبکه اجتماعی« او آشنا 
شده بودیم، و کارگردانش هم دنی بویل است. »استیو جابز« 
زندگی نامه ای متفاوت از بنیان گذار شناخته شده شرکت اپل 
را تصویر می کند. این فیلم ساخته شده در سه فصل است و 
هر یک از آن ها سه مرحله حیاتی و نقطه عطف در زندگی 

جابز را برای ما روایت می کنند. بازیگری فاسبندر و وینسلت 
در این فیلم چیزی در حد شاهکار است.

منتقدان  استقبال  گرچه  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  چرا 
انتظار  سازنده اش  استودیوی  که  نبود  آن طور  فیلم  این  از 
فیلم  این  که  کرد  ادعا  می توان  جرئت  با  هم  باز  داشت، 
استیو جابز روی  از  تاکنون  که  است  زندگی نامه ای  بهترین 
والتر  فوق العاده  کتاب  ندارید  وقت  اگر  رفته.  سینما  پرده  
ایساکسون درباره زندگی استیو جابز را مطالعه کنید، حتماً 

این فیلم را ببینید.

عمده  در  گرچه  می خواهد.  شیر  دل  فیلم  این  تماشای 
فیلم های این فهرست با لحظات شاد موفقیت، یا درگیری های 
اقتصادی روبه رو هستیم، »در جست وجوی شادی« داستان 
رنجی زجر آور را تعریف می کند. این فیلم که بر اساس یک 
داستان واقعی ساخته شده، روایت کارآفرینی به نام کریس 
گاردنر را تعریف می کند که تقریباً یک سال بی خانمان بود 
و درحالی که باید از پسر خود نگه داری می کرد، شش ماه را 
در یک شغل موقت آموزشی می گذراند که درآمد بسیار کمی 

داشت. بازی درخشان ویل اسمیت در نقش گاردنر باعث شد 
نامزد جایزه اسکار شود.

بسیار  پرسش  این  به  پاسخ  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  چرا 
ساده است. کریس گاردنر با شرایطی باورنکردنی روبه رو بود 
و با غلبه بر آن ها توانست به رویاهای خود برسد. این شرایط 
ویژگی  خیلی خاصی دارند؛ تقریباً بسیاری از کارآفرینان در 
ابتدای راه خود با وضعیتی مشابه روبه رو هستند و دیدن این 

فیلم شاید ما را با کلید موفقیت آشنا کند.

از ستاره های  الیور استون ساخته و مجموعه ای  را  این فیلم 
سینمایی در آن نقش آفرینی می کنند که شامل آل پاچینو، 
این  با  می شود.  کوید  دنیس  و  دیاز  کمرون  فاکس،  جیمی 
فوتبال  تیم  یک  درگیری های  پشت صحنه  با  واقع  در  فیلم 
آمریکایی تخیلی آشنا می شویم. آل پاچینو در این فیلم نقش 
یک مربی با تجربه را بازی می کند که شرایط سختی را سپری 
می کند. این مربی کهنه کار اخیراً با کریستینا پانیاچی، با بازی 
کمرون دیاز، که مالک این باشگاه است، به مشکل برخورده. 

تماشا  را  فیلم  این  باید  که  نیستند  پاچینو  طرفداران  فقط 
کنند، بلکه کارآفرینانی که به باشگاه های ورزشی عالقه دارند 

هم باید این اثر را تماشا کنند.
چرا باید این فیلم را تماشا کنیم؟ این فیلم را هر کارآفرینی 
باید  چطور  که  بگیرد  یاد  پاچینو  آل  از  تا  کند  تماشا  باید 
پیش  به  تمام تر  هرچه  قدرت  با  نامطلوب  شرایط  مقابل  در 
رفت. او تنها با مالک باشگاه درگیر نیست، بلکه با ستاره های 

شورشی تیم خودش هم باید مبارزه کند.

نه  این بار  اما  برمی گردد،  سیلیکون  دره  به  داستان  هم  باز 
مایکروسافت در میان است و نه اپل، بلکه باید سراغ ترانوس 
این  هلمز.  الیزابت  این شرکت،  قدرتمند  بنیان گذار  و  برویم 
که  می پردازد  ترانوس  شرکت  فرود  و  فراز  داستان  به  فیلم 
در زمینه فناوری زیستی فعالیت می کند و قصد دارد صنعت 
مستند  فیلم  این  کند.  دگرگون  کاماًل  را  درمان  و  بهداشت 
محور اصلی خود را بر الیزابت هلمز و تا حدی مدیر عملیاتی 
این شرکت، سانی بالوانی، قرار داده است. داستان اصلی این 
فیلم کارهای کاله بردارانه هلمز و بالوانی و دوز و کلک هایی را 

نشان می دهد که هر دوی آن ها در برخورد با سرمایه گذاران 
از خود نشان می دهند.

سریع  سقوط  و  فراز  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  باید  چرا 
شرکت ترانوس که بسیار فاجعه بار بود، مثالی بارز از رویکرد 
اشتباه شرکت ها و فعاالن اقتصادی دره سیلیکون در زمینه 
ارزش گذاری های اقتصادی است. این فیلم می تواند به خوبی به 
ما یادآوری کند که هرگز گول هر وعده و وعیدی را نخوریم. 
گول کدام وعده و وعیدها را اصاًل نباید بخوریم؟ آن دسته ای 

که برای واقعی بودن، بیش از حد خوب و رویایی هستند.

می خواهید  و  کنید  فعالیت  فروش  زمینه  در  دارید  قصد  آیا 
به هنر بازاریابی و فروش هر نوع محصولی تسلط کامل پیدا 
کنید؟ پس »بابت سیگار کشیدنتان ممنونیم« ازبهترین گزینه 
ها برای شماست و حتماً این فیلم را تماشا کنید. پیرنگ اصلی 
داستان این فیلم پیرامون نیک نیلر می گذرد. نیلر فروشنده و 
سخن گوی اصلی کمپانی بیگ  توباکو است و دائماً در شرایطی 
که همه از مضرات سیگار حرف می زنند، از این محصول دفاع 
می کند. شاید این مسئله برای شما هم عجیب باشد، اما قطعاً 
داستان جذابی باعث شده که با وجود تمام تبلیغات منفی علیه 

سیگار، این محصول هنوز هم طرفدار دارد.
مختلفی  وجوه  از  کارآفرینی  کنیم؟  تماشا  را  فیلم  این  چرا 
تشکیل شده که یکی از این وجوه، حتی اگر نگوییم مهم ترین 
فیلم  این  است.  فروشندگی  و  فروش  در  توانایی  آن،  وجه 
به خوبی رموز و فنون فروشندگی را به شما آموزش می دهد. 
نیازی نیست که حتماً سیگار بفروشید و امیدواریم که هرگز 
چنین کاری هم نکنید، اما با دیدن این فیلم متوجه می شوید 
که اگر به اندازه کافی داده داشته باشید و توانایی قانع کردنتان 

هم باال باشد، شانس موفقیت تان درفروش باالست.

استیو جابز

در جست وجوی شادی

هر یک شنبه کذایی

مخترع: به دنبال خون در دره سیلیکون

بابت سیگار کشیدنتان ممنونیم
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10

11

12
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چگونه پروفایل مان را ارتقا دهیم؟
  انرژی

مونا اشرف زاده

دکتری مدیریت کسب وکار 

نكته هايی درباره نحوه حضور در لينكدين

مترجم

وقتی به دنبال کار نیستید، ناديده گرفتن پروفايل 
لینکدين تان می تواند کار آسانی باشد. با افراد در اين 
شبکه اجتماعی مالقات می کنید و آن ها را به فهرست 
مخاطبان خود اضافه می کنید يا درخواست هايی را که 

برايتان ارسال شده، می پذيريد، اما بقیه کاربردهای 
اين پلتفرم مهیج چه می شود؟ آيا منتظر هستید زمانی 

که به آن ها نیاز داشتید، به دنبالشان برويد؟
اجازه دهید کارفرماها بدانند که شما آغوشتان به روی 

فرصت های جديد شغلی باز است. به هرحال چه در 
پی شغل ايده آلتان قدم به اين پلتفرم گذاشته يا به 

دنبال يک گردهمايی، راه اندازی و ايجاد شبکه باشید، 
داشتن يک پروفايل حرفه ای و چشم نواز لینکدين 

می تواند به شما اطمینان خاطر بدهد که می توانید در 
زمان مناسب افراد مورد نظر خود را پیدا کنید.

اگر به دنبال ارتقا دادن لینکدين خود هستید تا با 
داشتن يک پروفايل حرفه ای، پیشنهادهای کاری 

جذاب دريافت کنید، اين نکات می توانند به شما کمک 
کنند. 

انتخاب یک عکس خوب برای پروفایل 
انتخاب کنید.  لینکدین خود  برای پروفایل  یک عکس عالی 
بیشتر  عکس،  دارای  پروفایل های  که  باشید  داشته  توجه 

جست وجو می شوند و بازدید بیشتری دارند و عکس های بهتر 
این  در  را  خودتان  طوری  می شوند.  بهتری  نتایج  به  منجر 
عکس ها نشان دهید که انگار می خواهید به بهترین مشتری، 

هیئت مدیره یا مدیرعامل معرفی شوید.
 نورپردازی درست، زمینه های خنثی و توجه به مدل موها و 
لباس اغلب بهترین گزینه ها هستند که به شما کمک می کنند 
یک عکس ایده آل برای پروفایل لینکدین خود انتخاب کنید. 
سعی کنید در عکس پیشانی تان براق نباشد، لباس و رنگ های 
پس زمینه ای را انتخاب کنید که با شخصیت و جایگاه هدف 
شما مطابقت داشته باشند. مهم تر از همه، بازدیدکنندگان را 

وادار کند شما را مالقات کنند )مالقات واقعی یا مجازی(.

به افراد کمک کنید با شما تماس بگیرند
به افراد کمک کنید با شما تماس بگیرند. حتی اگر به دلیل 
برای  را  جدیدی  آدرس  خصوصی،  حریم  بحث  از  نگرانی 
لینکدین خود ایجاد کرده اید، یک آدرس ای میل شخصی نیز 

وارد کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد دیده شوید. 

از عنوان خود به خوبی بهره ببرید
عنوان شما در پروفایل لینکدین بسیار حائز اهمیت است. مردم 
باید بدانند شما چه کسی هستید و چه کاری انجام می دهید. 
شما می توانید یک وکیل، معمار، محقق داده ها باشید یا هر 
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عنوان شما در پروفايل 
لینکدين بسیار حائز اهمیت 
است. مردم بايد بدانند 
شما چه کسی هستید و چه 
کاری انجام می دهید. شما 
می توانید يک وکیل، معمار، 
محقق داده ها باشید يا هر 
منصب و جايگاه ديگری 
داشته باشید. عناوين کامل 
مانند »مدير محصول/ 
فناوری/ آدرس ای میل« 
می تواند به خوبی در پروفايل 
شما کار کند. از به کارگیری 
کلمات شعارگونه مانند 
»باتجربه« پرهیز کنید. اين 
کلمات بدون اين که ارزشی 
را به فضای پروفايل شما 
بدهند، تنها باعث هدر رفتن 
فضای آن می شوند

مانند  کامل  عناوین  باشید.  داشته  و جایگاه دیگری  منصب 
به خوبی  می تواند  ای میل«  آدرس  فناوری/  محصول/  »مدیر 
شعارگونه  کلمات  به کارگیری  از  کند.  کار  شما  پروفایل  در 
مانند »باتجربه« پرهیز کنید. این کلمات بدون این که ارزشی 
را به فضای پروفایل شما بدهند، تنها باعث هدر رفتن فضای 
است،  منحصربه فرد  شما  برای  عنوان  بهترین  می شوند.  آن 
بنابراین تا زمان به دست آوردن عنوان درست برای خودتان 

تالش کنید.

ناامید به نظر نرسید
حتی اگر بی کار و ناامید هستید، از عنوان »فعاالنه به دنبال 
که  همان طور  کنید.  استفاده  خود  پروفایل  در  فرصت ها« 
نیست.  کار  فرد جویای  برای  نگاه خوبی  ناامیدی  می دانید، 
افراد می خواهند کسی را استخدام کنند که تقاضا برای آن ها 
بسیار زیاد است )یعنی اشخاص و افراد دیگری نیز خواهان 
آن ها هستند(، بنابراین این قسمت را در پروفایل لینکدین 
خود جست وجو کرده و از آن صحبت کنید. بله، این اغلب 
یک بازی است، اما یک بازی برای برنده شدن است. از این رو، 

ارزش خود نه نیازهایتان را در این بازی بیان کنید. 

دست یافتنی به نظر برسید
درحالی که حرفه ای بودن خود را حفظ می کنید، مانند کسی 
مشتری ها  استخدام،  مدیران  کارفرماها،  که  برسید  نظر  به 
زبان  به کارگیری  از  کنند.  مالقات  را  او  می خواهند  غیره  و 
اصطالحی )jargon( خودداری کنید، مگر این که به دنبال 
شغلی باشید که انتظار استفاده از چنین اصطالحاتی در آن 

وجود داشته باشد. 

طوری بنویسید که مردم می خوانند
مردم به طور متفاوتی در صفحه های نمایش و دستگاه های 
کوتاه  پاراگراف های  می خوانند.  غیره  و  تبلت  همراه،  تلفن 
انتخاب  قابل هضم هستند، همیشه  به راحتی  با کلماتی که 
نقش  اگر  می رود.  شمار  به  لینکدین  پروفایل  برای  بهتری 
شما بسیار پیچیده است، آن را گنگ نکنید، بلکه آن را قابل 

خواندن کنید. 

کلمات کلیدی را هنری درج کنید
کلمات کلیدی را به صورت هنری درج کنید. شرح وظایف 
شغلی می تواند به شما در تعریف کلمات کلیدی و مفاهیمی 

که مرتبط با مخاطبانتان هستند، کمک کند. پروفایل خود 
را  آن ها  بلکه مطمئن شوید  نکنید،  پر  کلیدی  کلمات  با  را 
درج می کنید تا بر اساس مشاغل هدف خود در جست وجوی 

کلمات کلیدی، پروفایل شما دیده شود. 

موفقیت ها را منعکس کنید
یا  هستند  عمومی  موفقیت هایتان  به  مربوط  اطالعات  اگر 
می توان آن را در معرض دید عموم قرار داد، هر چیزی را که 
مربوط به حرفه شما باشد، درج کنید. خودتان را به نمایش 
نگذارید، در عین حال خودتان را دست کم نگیرید. به طور 
کلی، سعی کنید دستاوردهای خود را به روشی معنادار در 
نشان   به طوری که  دهید،  قرار  بازدیدکنندگان  دید  معرض 

دهد می توانید به نتیجه دست پیدا کنید. 

مانند یک نامزد رقابتی به نظر برسید
درحالی که الگوریتم ها هر روز بهبود می یابند و لینکدین یک 
رزومه های  از  جلوگیری  به  تهدید  که  است  استخدام  ابزار 
سنتی می کند، سبک این پلتفرم متفاوت است. سعی کنید 
اطالعاتی را در پروفایل خود وارد کنید که شما را به عنوان 
مشخصات  این که  نه  می کند،  معرفی  رقابتی  نامزد  یک 
پروفایلتان مانند یک ابزار بازاریابی جست وجوی شغل به نظر 

برسد. )حتی اگر در واقعیت این گونه باشد.( 

انتظار خواندن پروفایل خود از سوی کارفرما را داشته باشید
پروفایل  مشخصات  شما  کارفرمای  که  باشید  داشته  انتظار 
لینکدین تان را بخواند. آگاه باشید که کارفرمای فعلی یا قبلی 
شما احتمال دارد پروفایل لینکدین تان را مشاهده کند. اگر 
خط مشی برای رعایت کردن وجود دارد، آن را دنبال کنید. 
اگر اطالعاتتان اختصاصی است، آن را فاش نکنید. پروفایل 
شما  کنونی  جایگاه  که  بنویسید  طوری  را  خود  لینکدین 
این که  نباشد(. مگر  با آن در تضاد  )یا حداقل  ارتقا دهد  را 
بخواهید شغل کنونی تان را به خطر بیندازید تا به مورد بعدی 
دست پیدا کنید. در همه زمینه ها، درست تشخیص دهید و 

درست داوری کنید. 

با دقت اصالح کنید
هوشیارانه تصحیح کنید. حتی در پروفایل های مدیران سطح 
می کنید  فکر  آیا  می شود.  دیده  تایپی  اشتباهات  نیز  باال 
مشاغل  به  مربوط  توضیحات  بگوییم؟  بیشتر  است  الزم 
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حاصل  اطمینان  بنویسید.  گذشته  زمان  در  را  خود  پیشین 
کنید که تاریخ با رزومه شما مطابقت دارد. اگر به انگلیسی 
می نویسید، حروف کوچک و بزرگ را رعایت کنید و نگارش 
صحیح را فراموش نکنید. اگر چندین اطالعات ورودی دارید، 
می خواهید  اگر  مثال  )برای  دهید.  مطابقت  را  آن ها  حتماً 
جای  به  کنید،  وارد  را  خود  تحصیلی  مدرک  انگلیسی  به 
 Master of بنویسید   M.S. and Bachelor of Arts
را  خود  پروفایل   .)Science and Bachelor of Arts
چاپ کرده، مطالعه کنید و به تصحیح آن ادامه دهید تا هیچ 

اشکالی یافت نشود. 

اطالعات بی ربط را حذف کنید
درحالی که پروفایل لینکدین خود را اصالح می کنید، حساب 
و  نمی کنید  استفاده  آن  از  را که هرگز  توییتر خود  کاربری 
نام  کنید.  را حذف  قبلی خود  دو شغل  هم چنین وب سایت 
دبیرستان  یک  این که  مگر  کنید،  حذف  را  خود  دبیرستان 
برقراری  در  شما  به  که  باشد  مشهور  و  شناخته شده  بسیار 
ارتباط کمک می کند. اطالعات ورودی مربوط به شغل قبلی 
حاوی  اطالعات  این  این که  مگر  کنید،  ساده سازی  را  خود 
کلمات کلیدی یا تجربه ای ارزشمند باشند که روایت شغلی 

کنونی شما را توصیف می کنند. 

توصیه  نامه دریافت کنید
 این طبیعت انسان است که نسبت به منابع خوب متمایل 
بدبین و سخت گیر که موعظه می کند  باشد. حتی یک فرد 
انتخابی  و  ویرایش شده  می توانند  توصیه نامه ها  می گوید  که 
به شما  بیشتری  احترام  با  عمومی  تمجید  اساس  بر  باشند، 
سابق،  همکاران  معتبر،  افراد  از  را  توصیه ها  می کند.  نگاه 
یک  در  به خوبی  را  شما  که  افرادی  و  مستقیم  گزارش های 
زمینه حرفه ای می شناسند، دریافت کنید. می توانید توصیه ها 
را به صورت آف الین تنظیم کنید و یک تقاضای رسمی را در 

لینکدین خود قرار دهید.

فعال باشید
فعال بودن در لینکدین امتیاز شما را در نتایج جست وجوی 
الگوریتمی باال می برد. )مشارکت کاربر برای این پلتفرم مفید 
است و عنصر اساسی مدل تجاری  لینکدین است.( پست های 
بگذارید، کامنت  اشتراک  به  اجتماعی  این شبکه  مرتبط در 
به صورت  را چه  و الیک کردن پست های دیگران  گذاشتن 
لینکدین  نکنید.  فراموش  مربوط  گروه های  در  یا  عمومی 
با کسب وکار، شخصیت  مرتبط  نیست، پست های  فیس بوک 

خاص و مناسب شما را ایجاد خواهند کرد. 
لینکدین  در  را  مقاله ای  دارید،  نوشتن  برای  اشتیاقی  اگر 
پالس )LinkedIn Pulse( اضافه کنید. یک مقاله مرتبط 
باعث  باشد،  شده  انتخاب  مناسب  طور  به  که  کامنتی  یا 
که  می شود  مناسبی  مخاطبان  سوی  از  احترام  برانگیختن 
می توانند عامل شروع یا توسعه یک رابطه تجاری فوق العاده 

باشند. 

URL خود را شخصی سازی کنید
باشد:  این  به  شبیه  چیزی  باید  شما  لینکدین    URL  
برای  که  نامی  اگر   .linkedin.com/in/yourname
از این از سوی شخص  URL خود استفاده می کنید، پیش 
دیگری گرفته شده است، ترکیبی را با نمونه ها یا موارد دیگر 
 « از  می توانید  بخش  این  در  راهنمایی  برای  کنید.  امتحان 
 LinkedIn« استفاده کنید، یا گزینه »LinkedIn Help
کنید.  تایپ  جست وجو  موتور  در  را   »customize URL
پس از سفارشی سازی URL، می توانید آن را در رزومه و/یا 

امضای ای میل خود درج کنید.
درحالی که پروفایل شما می تواند پیچیده تر باشد تا تجربه تان 
را ارتقا دهد، ارزش شخصی شما را مطرح کند یا متغیرهای 
شد،  مطرح  مقاله  این  در  که  نکاتی  کند،  ترسیم  را  دیگری 
می توانند پایه و اساس افزایش اعتبار و کشف لینکدین باشند 
تا به پیدا کردن شغل  رویایی تان در این شبکه حرفه ای کمک 

کنند. 

منبع:
www.forbes.com/sites/
forbescoachescouncil
/201815-/12/10/ways-
to-boost-your-linkedin-
profile/#24bd39931371

فعال بودن در لینکدين 
امتیاز شما را در نتايج 

جست وجوی الگوريتمی 
باال می برد. )مشارکت کاربر 
برای اين پلتفرم مفید است 

و عنصر اساسی مدل تجاری  
لینکدين است.( پست های 

مرتبط در اين شبکه 
اجتماعی به اشتراک بگذاريد، 

کامنت گذاشتن و اليک 
کردن پست های ديگران را 
چه به صورت عمومی يا در 
گروه های مربوط فراموش 
نکنید. لینکدين فیس بوک 

نیست، پست های مرتبط با 
کسب وکار، شخصیت خاص 

و مناسب شما را ايجاد 
خواهند کرد
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سیاست شايد پدر و مادر نداشته باشد، اما تا حد زيادی 
تحت تأثیر رابطه پدر- فرزندی است؛ رابطه ای که گاهی 

آن قدر پیچیده می شود که زندگی سیاستمداران را تا 
آخرين روز کاری شان تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از 
کسانی که تصمیم می گیرند وارد عرصه سیاست شوند، بر 
مبنای رابطه ای که در کودکی با پدرانشان تجربه کرده اند، 

يک منش سیاسی خاص را برای خود انتخاب می کنند؛ 
يکی در قالب سیاستمداری مردمی و صلح طلب فرو می رود، 

ديگری جنگ طلب و متوهم می شود، آن يکی اصرار دارد 
همه چیز را تغییر دهد و ديگری همه چیز را همان طور که 

هست، حفظ می کند. تحمل فضای سیاست گاه آن قدر 
طاقت فرسا می شود که برای جان به در بردن از آن بايد 

ازدوران کودکی مهیا شد. بسیاری از سیاستمداران موفق 
از پیچیدگی های رابطه  با پدرهايشان برای تحمل فضای 

پیچیده و ناخوشايند سیاست استفاده می کنند. آن ها از 
همان کودکی زير سايه پدرانشان خود را برای رويارويی با 
تعارض ها و ناماليمات آماده کرده اند و تشنه چالش  و خطر 

هستند.
پديده تأثیرپذيری سیاستمداران از روابطشان با پدرانشان 

يک پديده واقعی و اثبات شده است و در همه جای دنیا 
مصداق دارد. بسیاری از نمايندگان مجلس و رؤسای 

جمهور با ملیت های مختلف از زخم های عاطفی در ارتباط 
با پدرانشان رنج می برند؛ برخی از زخم ها کشنده تر است 

و رد آن تا پايان عمر بر تن افراد خودنمايی می کند، بعضی 
ديگر چندان نگران کننده نیست و به راحتی پنهان می شود. 

اما همه اين زخم ها، چه بزرگ باشد و چه کوچک، گاه 
سر باز می کند و نه فقط سرنوشت دارنده اش، بلکه حتی 

سرنوشت ملتی را تغییر می دهد. 

پدران، پسران و ریاست جمهوری آمریکا
بسیاری از سیاستمداران آمریکایی از مشکالت فراوانی در روابط 
با پدرانشان رنج برده اند. سیاست آمریکا پر است از داستان های 
دنباله داری از پدرانی که خانواده هایشان را ترک کرده اند، مشکل 
اعتیاد دارند، به فرزندان و خانواده خود بی توجهی می کنند، یا دچار 
مرگ زودهنگام می شوند. فرزندان این خانواده ها تالش می کنند 
پدرانی شوند که  از  بهتر  و  بزنند  رقم  برای خود  و رسمی  اسم 
ناامیدشان کرده اند. مصداق های بارز این وضعیت، آبراهام لینکلن 
فرزندان  که  می افتد  اتفاق  هم  گاهی  هستند.  ریگان  رونالد  و 
سرنوشتی را زندگی می کنند که پدرانشان برایشان نوشته اند؛ مثل 
عالم  اتفاق در  این  تافت. وقتی  ویلیام هاوارد  و  جان اف کندی 
سیاست می افتد، دینامیک رابطه پدر- فرزندی در جذاب ترین و 
نمایشی ترین شکل خود متجلی می شود و پیامدهای دامنه داری را 
با خود به همراه می آورد.تأثیراتی که پدران بر زندگی فرزندانشان 
می گذارند، تقریباً در رفتارهای انتخاباتی همه نامزدهای ریاست 
جمهوری آمریکا مشهود بوده است. تمام زندگی رونالد ریگان تحت 
تأثیر لحظاتی بود که جسم نیمه جان پدر الکلی اش را جلوی خانه 
پیدا می کرد؛ نوجوان 11 ساله ناچار می شد هر طور شده، پدرش 
را به خانه بکشد تا در سرما یخ نزند؛ پدری که شاید برای همه 
دنیا مرده بود، اما در زندگی پسرش حضور داشت و بر آینده او 
تأثیر می گذاشت. یکی دیگر از مصادیق بارز تأثیر پدران بر زندگی 

    تاریخ
مریم معروفی

خودنمايی روابط تاريخی پدران و پسران در عرصه سياست

پسر کو ندارد نشان از پدر...
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و منش سیاسی رؤسای جمهور آمریکا را می توان در زندگی بیل 
کلینتون مشاهده کرد؛ پسری که پدر واقعی اش را در یک تصادف 
رانندگی از دست داد و باقی دوران کودکی و نوجوانی اش را صرف 
جنگ با ناپدری  الکلی اش کرد و التماس برای این که مادرش را 
باورند که جاه طلبی ها و خواسته های  این  بر  نزند. برخی  کتک 
تمام نشدنی کلینتون از همین حفره عمیقی نشئت می گیرد که 
با رفتن پدرش در زندگی او ایجاد شد. حتی می توان گفت باراک 
اوباما هم شخصیت ریاست جمهوری اش را حول جست وجو برای 
پدر ازدست رفته اش طراحی کرده است. او در کتاب »رویاهایی 
بالقوه و  از پدرم« اشاره کرده که می خواهد تجسم توانایی های 

ازدست رفته پدرش و رویاها و جاه طلبی های مادرش باشد.
پدر جرالد فورد، سیاستمدار مشهور آمریکایی، هم یک دائم الخمر 
بی مسئولیت بود. او بارها به خاطر رفتار خشن و غیرمسئوالنه با 
خانواده اش مجرم شناخته شد و بعد از جدا شدن از مادر جرالد، 
حاضر نشد هزینه زندگی و تحصیل فرزندانش را تقبل کند. رابطه 
جورج دبلیو بوش با پدرش البته در قیاس با فورد کمتر دراماتیک و 
غم انگیز بود، اما این رابطه هم از نفرت و درگیری چیزی کم از باقی 
همتایان بوش نداشت. بوش تمام عمر خود از جمله دوران ریاست 
جمهوری اش را در میان تالش برای برآوردن انتظارات غیرممکن 
خانواده اش و البته بیان نفرت خود از آن ها و انکار کردنشان صرف 
کرد. جورج بوش رئیس جمهوری بود که درست برخالف پدرش 
همیشه سعی می کرد خودمانی و خوش مشرب به نظر برسد. شاید 
هم می خواست رفتاری را بروز دهد که تکمیل کننده منش سیاسی 

پدرش باشد و کلکسیون خانواده اش را تکمیل کند.
وقتی پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 16 ساله بود، 
جسد پدرش را پیدا کرد که در نتیجه سکته قلبی ناشی از اضافه 
وزن از دنیا رفته بود. او زودتر از سنش رشد کرد و در همه عمرش 
به بحث تناسب اندام و سالمت جسمی اش اهمیت می داد. مرگ 
زودهنگام پدر پل رایان که در زمان خود سروصدای مطبوعاتی 
فراوانی به راه انداخت، رایان را به مردی تبدیل کرد که برای همه 
چیز عجله داشت. این حادثه دل خراش و ناگهانی، مسئولیت پذیری 
اغراق شده ای را در رایان ایجاد کرد. این وضعیت هم چنین نوعی 
ناسازگاری و ضدیت با قدرشناسی و سپاس گزاری را در او به وجود 
آورد؛ موضوعی که البته در اغلب جمهوری خواهان دیده می شود. 
این ناسپاسی از بخشی از وجود او نشئت می گیرد که نیازمند 
از  ناخودآگاه بخشی  به شکلی  افراد  این  واقع  دیگران است. در 
وجودشان را که نیازمند دیگران است، انکار می کنند و این مسئله 
را به دیگران تعمیم می دهند. نتیجه آن می شود که بارها چنین 
افرادی را در وضعیتی می بینیم که درخواست کمک دیگران را 
نادیده می گیرند. این همان اتفاقی است که برای جورج بوش هم 
افتاد. او که مصیبت از دست دادن خواهرش را از سر گذرانده بود، 
همیشه فکر می کرد کسی به کمک نیاز ندارد و الزم نیست به حال 
مردم ترحم کرد، چراکه هیچ کس در زمان از دست دادن خواهرش 

به او کمک نکرده بود.
را که  انتخابات، کاری  پیروزی در  با  بود  رامنی در تالش  میت 
بود،  داده  انجام  ریاست جمهوری  کاخ  به  رسیدن  برای  پدرش 
تکمیل کند. در جریان مناظره های پیش از انتخابات هم چند بار 
دوربین روی یادداشت های رامنی زوم کرد که کلمه »بابا« بیش از 

هر چیز در خط خطی هایش به چشم می آمد.
ال گور هم در واقع در انتخابات شرکت کرد تا کار ناتمام پدرش 
را تمام کند. پدر او به سنای آمریکا راه پیدا کرده بود، اما هرگز به 
کاخ سفید راه نیافت. جان مک کین هم که فرزند و نوه دو نفر از 
افسران عالی رتبه نیروی دریایی آمریکا بود، همه تالش خود را کرد 

تا پدر و پدربزرگش به او افتخار کنند.
البته اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا به جلب رضایت 
مادرانشان هم توجه ویژه ای داشتند و دست به هر کاری می زدند 
تا مادرانشان به آن ها افتخار کنند. بااین حال، رابطه رؤسای جمهور 
با پدرشان همیشه عجیب تر و پیچیده تر بوده است. در  آمریکا 
و  سوءتفاهم  بروز  احتمال  همیشه  پسران،  و  پدران  این  رابطه 
درگیری وجود داشته است. به بیان دیگر، در رابطه پدر- فرزندی 
احتمال شکل گیری نفرت و خشم و رفتار وسواسی بیشتر است، 
چون مردها سخت تر احساسات خود را بروز می دهند. اکثر مردان 
پدرانشان  درباره  جوانی شان  و  نوجوانی  سال های  در  حداقل 
قضاوت های نادرستی داشته اند، اما همین مردان معموالً در سنین 
باال، به شناخت بهتری از پدران خود دست پیدا کرده اند و درصدد 
بهبود روابطشان با آن ها برآمده اند. این واقعیت مرسوم به شدت بر 
رفتار سیاستمداران، به ویژه از نوع آمریکایی شان، تأثیرگذار بوده 
است. در یک کالم می توان گفت که رابطه سیاستمداران آمریکا با 
پدرانشان را می توان پنجره ای رو به درک شخصیت طبقه سیاسی 

آمریکا دانست.

سایه شکسپیر بر سر سیاستمداران بریتانیایی
انگلیس هم در زمینه مشکالت رابطه ای پدران و پسران سیاستمدار 
دست کمی از آمریکا ندارد. پژوهشی که در این کشور با عنوان 
»نخست وزیران بریتانیا و جست وجویشان برای عشق« انجام شد، 
نشان می دهد میزان محرومیت نخست وزیران این کشور از رابطه 
گرم با والدینشان به شدت باالست. می توان گفت حدود نیمی از 
نخست وزیران انگلیس از این موضوع رنج می برند. این میزان از نرخ 
تقریبی رابطه نامناسب پدران و پسران در عموم جامعه به مراتب 
بیشتر است. معلوم نیست سیاستمداران بریتانیایی از داستان های 
دراماتیک شکسپیر تأثیر گرفته اند، یا کسانی که با پدرانشان مشکل 
دارند، انگیزه بیشتری برای طی کردن پله های ترقی و رسیدن به 

باالترین مراتب قدرت پیدا می کنند. 
محیط های  در  که  کودکانی  که  باورند  این  بر  روان شناسان 
خانوادگی پرتنش زندگی می کنند، نسبت به مسائل پیرامونشان 
حساسیت بیشتری نشان می دهند. در این کودکان نوعی مکانیسم 
تطبیقی ایجاد می شود که از آن ها سیاستمداران بهتری می سازد. 
پژوهش ها نشان می دهد کودکانی که والدین معتاد دارند، از این 
به  مکانی،  هر  به  ورود  محض  به  که  هستند  برخوردار  توانایی 
صورت ناخودآگاه میزان تنش موجود در فضا را تخمین بزنند. 
آن ها بدون آن که از زیروبم ماجرا باخبر باشند، می دانند چه کسانی 
با هم سر جنگ دارند و محیطی که به آن پا گذاشته اند، امن 
است یا خطرناک. این قابلیت در عالم سیاست بسیار به کار این 
افراد می آید و درک آن ها را از اتفاقات پیرامونشان باالتر می برد. 
همین می شود که این افراد به رتبه های باالی سیاسی دست پیدا 

می کنند و نخست وزیر و رئیس جمهور می شوند.
پدران  حضور  از  که  کسانی  که  است  آن  دیگر  تئوری 
مسئولیت پذیری بهره مند نیستند، مجبور می شوند از سنین پایین، 
نقش های سرپرستی و رهبری را بر عهده بگیرند. بیل کلینتون از 
جمله سیاستمدارانی بوده که مجبور شده نقشش را با پدر خانواده 
جابه جا کند. او در توصیف دوران کودکی خود گفته است: »من 
از همان ابتدا پدر خانواده بودم.« کلینتون در واقع در قالب نقشی 
فرو رفته که به آن »قهرمان خانواده« می گویند. این شخصیت در 
حقیقت با دستاوردهایی که در زندگی کسب می کند، تجسم همه 

جاه طلبی ها و امیدها و آرزوهای خانواده اش می شود.
پژوهش آکادمیک دیگری نشان داده است که پسرانی که پدران 

تأثیراتی که پدران بر زندگی 
فرزندانشان می گذارند، 

تقريباً در رفتارهای انتخاباتی 
همه نامزدهای رياست 

جمهوری آمريکا مشهود بوده 
است. تمام زندگی رونالد 

ريگان تحت تأثیر لحظاتی 
بود که جسم نیمه جان پدر 

الکلی اش را جلوی خانه پیدا 
می کرد؛ نوجوان 11 ساله 

ناچار می شد هر طور شده، 
پدرش را به خانه بکشد تا 

در سرما يخ نزند؛ پدری که 
شايد برای همه دنیا مرده 
بود، اما در زندگی پسرش 
حضور داشت و بر آينده او 

تأثیر می گذاشت
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خود را از دست می دهند، شروع به شکل دهی شخصیتی بی نقص 
از پدرشان می کنند. آن ها به شدت تالش می کنند  بلندمرتبه  و 
جای خالی پدری را که او را در بهترین و کامل ترین شکل تجسم 
کرده اند، بگیرند. برای تحقق این امر هم موقعیتی بهتر از شهرت و 

قدرت سیاسی پیدا نمی کنند.
تئوری دیگر این است که فرزندانی که رابطه پدر- فرزندی مناسبی 
را تجربه نکرده اند، تشنه توجه و محبت هستند. فرایند برگزاری 
انتخابات  سیاسی گاه آن چنان ناخوشایند، انرژی بر و مخرب می شود 
که افراد عادی از پس تحمل آن برنمی آیند. نامزدهای انتخاباتی 
گاه چنان توهین هایی را به جان می خرند و در موقعیت هایی قرار 
می گیرند که قوی ترین افراد را هم از پا درمی آورد. بااین حال، میل 
به دیده  از خانواده های آسیب دیده  برخاسته  وافر سیاستمداران 
شدن و محبوب بودن آن قدر قدرتمند است که آن ها را برای تحمل 
دشوارترین شرایط آماده می کند. به بیان دیگر، این نامزدها ستایش 
و تملق رأی دهندگان را به عنوان ابزاری برای درمان درهم شکستگی 

و تسکین دردهای عاطفی شان به کار می گیرند.
چند تن از روان شناسان بریتانیایی طی پژوهشی با بررسی شواهد 
و قراین نتیجه گیری کرده اند که این چهار تئوری در زندگی اکثر 
سیاستمداران انگلیسی، به ویژه نخست وزیران این کشور، مصداق 
دارد و آن ها در واقع یکی از این چهار وضعیت یا ترکیبی از آن ها 

را زندگی می کنند.

هند؛ سرزمین پدران و پسران سیاستمدار
پدرانشان  جای  پا  که  پسرانی  از  است  پر  هندوستان  سیاست 
می گذارند و به تبعیت از پدران سیاستمدارشان وارد فضای سیاست 
می شوند. گاه همان منش سیاسی پدر را در پیش می گیرند و گاه 
مانند پسر مهاتما گاندی به کلی مسیر خود را از پدر جدا می کنند. 
برخی بر این باورند که سیاست در هند به یک کسب وکار خانوادگی 
و  کاریزما  هندی  سیاستمداران  پسران  آن  در  که  شده  تبدیل 
پشتوانه سیاسی پدر را به ارث می برند و کاخ آرزوهای خود را بنا 
می کنند. کسانی که به این رویکرد اعتراض دارند، اشاره می کنند 
که حضور پسران سیاستمداران در عرصه انتخابات همه توجه ها 
را به خود جلب می کند و جست وجو برای کاندیداهای مناسب تر 
و کاربلدتر را به امری بی اهمیت تبدیل می کند. به عبارت دیگر، 
رأی دهندگان پدران را می بینند و به پسرانشان 
شناخت  دنبال  به  دیگر  و  می دهند  رأی 
فرزندان  اکثر  نیستند.  جدید  چهره های 
خانواده های سیاستمدار هندی از پشتوانه 
سیاسی، پول و دانش کافی برای برگزاری 
کمپین های انتخاباتی پرسروصدا و موفق 

برخوردارند و در اغلب موارد نتیجه می گیرند.
رائول گاندی، از نوادگان گاندی بزرگ، اولین کسی بود که این 
معضل را در سال 2008 مطرح کرد. او درباره حضور خود در عرصه 
سیاست گفت: »اگر من در یک خانواده سیاسی متولد نشده بودم، 
شاید در فضای سیاست حضور نداشتم. در هند اگر پول و خانواده 
و دوستان سیاستمدار نداشته باشید، فرصت ورود به عالم سیاست 
را پیدا نمی کنید. این مسئله ای است که باید تغییر کند و من برای 
تغییر دادن آن پیش قدم می شوم.« با وجود همه این مخالفت ها، 
بسیاری از سیاستمداران هندی از این رویکرد دفاع می کنند و 
می گویند که خانواده و ارزش های خانوادگی برای هندی ها اهمیت 
دارد و پسران سیاستمداران وظیفه خود می بینند که راه پدرانشان 

را ادامه دهند و این به خودی خود آسیبی را به دنبال ندارد.
که  می گیرند  پیش  در  را  پیشه ای  و  کار  همان  اغلب  هندی ها 
پدرانشان قبل از آن ها انجام داده اند. البته تعدادی از این پسران 
هم هستند که سرکشی می کنند؛ وضعیتی که درباره پسر ارشد 
گاندی اتفاق افتاد. گاندی مخالف این بود که فرزندش برای ادامه 
تحصیل به انگلیس برود، چراکه اعتقاد داشت ممکن است او سبک 
زندگی غربی را در پیش بگیرد، و این مسئله در تضاد کامل با 
مبارزه ای بود که گاندی با استعمار انگلیس در پیش گرفته بود. اما 
هاریالل گاندی سرکش راه خودش را در پیش گرفت و ارتباطش 
را با پدر به کلی انکار کرد. رابطه گاندی پدر و پسر آن قدر دراماتیک 
بود که بعدها دست مایه فیلم پرطرفداری با عنوان »پدرم گاندی« 

قرار گرفت.
با وجود نمونه های فراوانی که درباره سرکشی فرزندان سیاستمداران 
هندی و در پیش گرفتن یک منش و خط مشی سیاسی متضاد 
ترجیح می دهند ریسک  اکثر هندی ها  دارد،  پدرانشان وجود  با 
نکنند و با در پیش گرفتن روش امتحان شده، پایه های امپراتوری 
خانوادگی خود را تقویت کنند. البته این مسئله به معنای آن نیست 
که فرزندان این سیاستمداران زندگی سنتی پدرانشان را عیناً تکرار 
می کنند؛ اغلب آن ها تحصیالت بهتری نسبت به پدرانشان دارند 
و در سنین پایین، با ایده ها و تفکرات جدید مواجه می شوند و 
درنتیجه ذهن بازتری دارند. گذشته از این، آمارها حاکی از آن 
است که تعداد خانواده های سیاستمدار هندی در دهه های اخیر رو 
به کاهش است. این مسئله را شاید بتوان به منزله آن دانست که در 
خانواده های مدرن هندی که جمعیت کمتری دارند، پدران کمتر از 
گذشته به ایفای نقش رهبر و تحمیل راه خود بر فرزندانشان اصرار 
می ورزند. شاید بتوان گفت که فرزندان خانواده های مدرن هندی، 
حداقل در میان خانواده های سیاستمداران، رابطه پدر- فرزندی 
سالم تر و استانداردتری را تجربه می کنند و استقالل عمل بیشتری 

دارند.

سیاست هندوستان پر 
است از پسرانی که پا 
جای پدرانشان می گذارند 
و به تبعیت از پدران 
سیاستمدارشان وارد فضای 
سیاست می شوند. گاه 
همان منش سیاسی پدر 
را در پیش می گیرند و گاه 
مانند پسر مهاتما گاندی 
به کلی مسیر خود را از پدر 
جدا می کنند. برخی بر اين 
باورند که سیاست در هند 
به يک کسب وکار خانوادگی 
تبديل شده که در آن پسران 
سیاستمداران هندی کاريزما 
و پشتوانه سیاسی پدر را به 
ارث می برند و کاخ آرزوهای 
خود را بنا می کنند
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     گردشگری
مونا اشرف زاده

با شيوع كرونا به كجا سفر كنيم؟

گردشگری مجازی در دوران کرونا
با شیوع کرونا در بیشتر نقاط جهان، صنعت گردشگری تقريباً متوقف شده 
است. تورهای مسافرتی و بلیت های هواپیما لغو و مشهورترين مکان های 
و  خانگی  قرنطینه  درحالی که  خالی شدند.  از گردشگر  گردشگری جهان 
و  گردشگران  از  بسیاری  کشورها،  میان  بین المللی  مرزهای  شدن  بسته 
برای  راه  يک  هنوز  است،  کرده  محروم  گردشگری  از  را  سفر  عاشقان 
جاذبه های  تعطیلی  و  کرونا  است. شیوع  مانده  باقی  مناطق  اين  به  سفر 
آن ها  از  نمی توان  که  نیست  معنا  اين  به  نقاط مختلف جهان  گردشگری 
اينترنتی اين  با يک اتصال ساده  بازديد کرد. صنعت گردشگری مجازی 

امکان را برای همه فراهم کرده تا در هر شرايطی سفر کنند. 
گردشگری  جاذبه های  و  موزه ها  گالری ها،  بهترين  از  برخی  از  بازديد 
قرنطینه  روزهای  در  است.  امکان پذير  برايتان  کلیک  با چند  تنها  جهان 
نه تنها   )VR( واقعیت مجازی  با  ناگزير، تجربه سفر  يا محدوديت های 
سفری مهیج را برايتان فراهم می کند، بلکه اطالعاتی کامل از مکان مورد 
نظر را نیز در اختیارتان قرار می دهد. ما در اين مطلب قصد داريم بهترين 
معرفی  شما  به  را  کرونا  شیوع  دوران  در  مجازی  گردشگری  مکان های 

کنیم. 

موزه لوور؛ پاریس
موزه هنر و عتیقه در جهان به محض شیوع کرونا تعطیل شد و درهای خود 
را به روی بازدیدکنندگان بست. این در حالی است که مردم دیگر نمی توانند 
حتی در اطراف نمای شیشه ای موزه لوور پاریس نیز لحظاتی را سپری کنند. 
در روزهای شیوع کرونا و در قرنطینه خانگی اما تعدادی تور مجازی وجود 
از مصر  به جامانده  آثار  از  تا  می برند  موزه  داخل  به  را  گردشگران  که  دارند 
مشهور  موزه  این  در  را  لحظاتی  و  کنند  بازدید  آپولون  ِد  گالری  تا  باستان 

جهانی سپری کنند. 
از برجسته ترین جاذبه های گردشگری این  موزه لوور پاریس به عنوان یکی 
شهر، بزرگ ترین موزه جهان است. این موزه در ابتدا یک کاخ سلطنتی بوده 
و تا سال 1793 خبری از موزه در این مکان نبوده است. جالب است درباره 
موزه بدانید که تابلوی مونالیزای لئوناردو داوینچی مشهورترین اثر این موزه 
است. درباره هرم شیشه ای لوور نیز باید گفت که این هرم در سال 1989 

ساخته شده و 21 متر ارتفاع دارد.
وب سایت: 

louvre.fr/en/visites-en-ligne 
موزه بریتانیا؛ لندن

در روزهای کرونا به راحتی می توانید با یک تور گردشگری مجازی سری به موزه 
 Google Arts & با  بزنید. موزه ای که در همکاری  انگلیس  پایتخت  مشهور 
Culture )گوگل این اپلیکیشن و وب سایت را به منظور تسهیل دسترسی افراد 
به هنر، معماری، موسیقی و آثار فرهنگی راه اندازی کرده است( و هم چنین با بیش 
از دوهزار مؤسسه پیش رو، این تور را ارائه می دهد. در این موزه غوطه ور شوید و 
روی آثار باستانی مختلف کلیک کنید تا آن ها را از نزدیک ببینید، تاریخچه شان 

را مطالعه کنید و با یک راهنمای صوتی اطالعات بیشتری را به دست آورید. 
وب سایت: 

britishmuseum.withgoogle.com

موزه ملی آمستردام؛ هلند
تور مجازی به موزه ملی آمستردام را هم که با نام موزه امپراتوری نیز شناخته 
این  طالیی  دوران  شاهکارهای  از  مملو  موزه  این  ندهید.  دست  از  می شود، 
کشور و هم چنین یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری هلند است. موزه 
روی  به  را  خود  درهای  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع  با  نیز  آمستردام  ملی 
بازدیدکنندگان بست، اما به تازگی تجربه جدیدی با نام »بازدید از موزه ملی از 

خانه« )Rijksmuseum From Home( را آغاز کرده است. 
از  نشسته اند،  خانه شان  در  درحالی که  می توانند  بازدیدکنندگان  ویژگی  این  با 
بخش های مختلف موزه بازدید کنند. هم چنین در حال حاضر با همکاری گوگل 
ملی  موزه  نمایشگاه   11 از  مجازی  تور  یک  با  تا  است  شده  فراهم  امکان  این 
آمستردام بازدید کنید. درباره تاریخچه  این بخش ها بخوانید و از نمای نزدیک 

آن ها را تماشا کنید. 
وب سایت: 

artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
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موزه اورسی؛ پاریس
موزه اورسی که در یک ایستگاه سابق راه آهن با همین نام در پاریس قرار گرفته 
از  یکی  اورسی  موزه  تصویر می کشد.  به  تا 1914  از سال 1848  را  است، هنر 
مشهورترین موزه  های پاریس و در عین حال از شناخته شده ترین موزه های نقاشی 
و مجسمه سازی جهان به شمار می رود. گردشگری مجازی این امکان را به شما 
می دهد تا در روزهای قرنطینه خانگی سری به این موزه بزنید. بازدیدکنندگان 
می توانند به راحتی از آثار مشهور این مجموعه که شامل پرتره های ون گوگ است، 

لذت ببرند و هم چنین با یک تور مجازی از گالری های این موزه بازدید کنند. 
وب سایت: 

artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris

گالری اوفیتزی؛ فلورانس
در روزهای قرنطینه خانگی سری به گالری اوفیتزی که از موزه های هنر در 
ایتالیاست، بزنید! این مجموعه هنری در داخل ساختمانی که متعلق به قرن 
شانزدهم میالدی است، قرار گرفته است. به صورت آن الین چهار نمایشگاه 
وجود دارد که جزئیات مهمی را درباره نقاشی های این گالری ارائه می دهد 
و بازدیدکنندگان از این طریق می توانند از آثار این مجموعه بازدید کنند. 
با تور مجازی از آثار مشهوری مانند نقاشی »پرسئوس آندرومدا را نجات 

می دهد« در این مجموعه بازدید کنید. 
گالری اوفیتزی فلورانس از پربازدیدترین گالری های ایتالیا به شمار می رود. 
 »U« آثار منحصربه فردی در این گالری که ساختمان آن به شکل حرف
انگلیسی ساخته شده است، وجود دارد. از آثار نقاشان گوتیک گرفته تا آثار 
نقاشی تاالر رنسانس، این گالری زیباترین آثار نقاشی و هنری را در خود 

جای داده است. 
وب سایت:

artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery

موزه گوگنهایم؛ نیویورک
موزه نمادین شهر نیویورک با استفاده از تکنولوژی »گوگل استریت ویو« که 
برگزار  مجازی  تور  می دهد،  نمایش  را  نظر  مورد  مکان های  از  واقعی  تصاویر 
پیچ درپیچ  راهروهای  امتداد  در  می توانید  مجازی  این گردشگری  در  می کند. 
حرکت کرده و آثار این مجموعه مانند کتاب خانه اوویتس طراحی شده توسط 
جوناس وود را از نزدیک تماشا کنید. عالوه بر این، می توانید به راحتی نگاهی 
به معماری چشم گیر این ساختمان داشته باشید. سفر مجازی به این موزه زیبا 

را از دست ندهید.
درباره موزه گوگنهایم نیویورک باید گفت که این موزه آخرین اثر مشهورترین 
معمار آمریکایی یعنی فرانک لوید رایت است که طراحی و ساخت آن 15 سال 
به طول انجامیده است. معماری دایره ای شکل بنای این موزه در شهر نیویورک 
خود به عنوان یک جاذبه مهیج و چشم گیر به شمار می رود. در شش طبقه و 

هم چنین در رمپ مارپیچ این موزه از آثار آن بازدید کنید.
وب سایت: 

artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-
museum-interior-streetview

صخره های موهر؛ ایرلند
تورهای گردشگری مجازی تنها محدود به موزه ها و گالری ها نیستند. اگر کمی به 
دنبال هیجان بیشتر در روزهای قرنطینه خانگی بر اثر شیوع ویروس کرونا هستید 
و دلتان می خواهد غروب آفتاب را از ارتفاعات چشم گیر تماشا کنید، به صخره های 

موهر ایرلند بروید! 
تنها با یک تور مجازی از این جاذبه گردشگری جغرافیایی ایرلند که بسیار تماشایی 
است، بازدید کنید. این تور مجازی نمایی 360 درجه از این منطقه ارائه می دهد 
باشید.  داشته  واقعی  کاماًل  تجربه ای  می توانید  مجازی  واقعیت  هدست های  با  که 
صخره های موهر که چشم اندازی خیره کننده به جزایر آرن و خلیج گالوی دارند، از 
مشهورترین جاذبه های گردشگری ایرلند به شمار می روند. جالب است بدانید، این 

صخره ها در فهرست خطرناک ترین مناطق گردشگری جهان نیز بوده اند. 
وب سایت: 

cliffsofmoher.ie/virtual-visit-tour
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گرند کنیون؛ آریزونا
گرند کنیون یک پارک ملی در ایالت آریزونای آمریکاست. اگر نام 
این منطقه مشهور را در گوگل سرچ کنید، تصاویر بسیار زیبایی از 
واقعیت مجازی  با یک »تور  اما  این منطقه مشاهده خواهید کرد، 
حیرت انگیز  مکان  این  از  عمیق تر  کمی  می توانید  باستان شناسی« 
با چند  اجازه می دهد  بازدیدکنندگان  به  ویژگی  این  بازدید کنید. 
هم چنین  و  زمین شناسی  مختلف  ویژگی های  درباره  ساده  کلیک 

تاریخچه شکل گیری این دره زیبا بیشتر بدانند. 
طبیعی  جاذبه های  از  یکی  کنیون  گرند  که  بدانید  است  جالب 
در  دره  یک  نام  کنیون  گرند  می رود.  شمار  به  جهان  هفت گانه 
آمریکاست که رود کلرادو در آن جریان دارد. بخش بزرگی از این 
دره در پارک ملی گرند کنیون قرار گرفته است. با چشم انداز زیبای 
دره و رود کلرادو به ویژه هنگام طلوع و غروب آفتاب، گرند کنیون 

یکی از بهترین جاذبه های گردشگری به شمار می رود.  
وب سایت: 

nps.gov/features/grca/001/archeology

سنترال پارک؛ نیویورک
سنترال  سبز  محور  است.  امکان پذیر  مجازی  گردشگری  با  دور  خیلی  نقاط  به  سفر 
تور مجازی در  برای یک  است که  مکان های گردشگری  از جمله  نیز  نیویورک  پارک 
دسترس قرار دارد. نه تنها این تور جاذبه های این منطقه را به شما نشان می دهد، بلکه 
یک راهنمای تور نیز در این سفر مجازی از ورودی 72غربی همراهتان است تا شما را 
با تاریخچه این منطقه بیشتر آشنا کند. از سفر مجازی به این منطقه طبیعی زیبا در 

روزهای کرونا لذت ببرید. 
سنترال پارک نیویورک یک پارک شهری در منتهن، شهر نیویورک و پنجمین پارک 
بزرگ این شهر به شمار می رود. مساحت این پارک 843 هکتار است. به عنوان یکی 
از مشهورترین پارک های جهان، سنترال پارک نیویورک یک شگفتی دست ساز بشر به 
در  ساخته شده  عمومی  پارک  نخستین  نه تنها  نیویورک  پارک  سنترال  می رود.  شمار 
آمریکاست، بلکه با بیش از 25 میلیون بازدیدکننده از پربازدیدترین پارک های ایاالت 

متحده است. 
وب سایت: 

youvisit.com/tour/centralpark

استون هنج؛ انگلیس
است.  انگلیس  در جنوب  ویلتشر  سالزبری  در دشت  زیبا  تاریخی  اثر  یک  هنج  استون 
باشید و  از عکس های گوگل مشاهده کرده  را در بسیاری  این منطقه  شاید سنگ های 
همواره آرزوی سفر به این منطقه را داشته اید. در روزهای قرنطینه خانگی و در زمانی 
که همه می گویند در خانه بمانیم، به راحتی به این منطقه سفر کنید. با یک سفر مجازی 
چشم اندازی 360 درجه ای به این میراث باستانی کشور انگلیس خواهید داشت. می توانید با 
یک تور مجازی نگاهی به داخل این اثر تاریخی بیندازید و از منظره سنگ ها لذت ببرید. 

این سازه عجیب و حیرت انگیز از سنگ های غول پیکری تشکیل شده است که حدود 
از  یکی  اساس  بر  دارند.  وزن  تن   25 هم چنین  و  عرض  فوت  هفت  ارتفاع،  فوت   13
طبقه  از  )درویید  است.  شده  ساخته  درویید  توسط  هنج  استون  باورها،  مشهورترین 
احتماالً  و  ایرلند  بریتانیا،  سرزمین های  ِسلت  اقوام  میان  در  پیشه ور  و  تحصیل کرده 
یکی  هنج  استون  بسیاری،  اعتقاد  به  است.(  بوده   آهن  عصر  دوران  در  مناطق  دیگر 
از  بازمی گردد،  تاریخ  این که به دوران ماقبل  با  از مرموزترین مکان های جهان است و 

معماری پیشرفته ای برخوردار است. 
وب سایت:  

english-heritage.org.uk
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جان کندن و 
متبسم بودن

    سرزمین عجایب
نسترن فتحی

حس عجيب دو نفر بودن
ماجرا از نگاه هاي خشنود و تبسم هاي شيرين 

كساني شروع شد كه با زاويه ۲۵ درجه، كمي 
آن طرف تر مرا هدف مي گرفتند و مي گفتند: 
»ديگه از كرونا به بعد، دو نفر حساب مي شه.« 
و وقتي نگاه بهت زده  من را به ۲۵ درجه آن 

طرف ترم مي ديدند،  كلماتي مثل »رفاه حال«، 
»فاصله اجتماعي«، »ايجاب«، »هم دلي«، »شكست 

مي دهيم« و... را رديف مي كردند. اين شد كه 
من كم كم پذيرفتم دو نفر حساب مي شوم 
و اتفاقًا نگاه خودم هم خشنود و تبسمم هم 

شيرين شد. دو نفري تاكسي سوار  شديم 
و دو نفري به سينما  رفتيم و دو نفري كنار 

بستني فروشي بستني قيفي در دو رنگ 
سفارش  داديم و بر موج هاي نوسان اقتصاد 

تمام تالشمان را  كرديم كه از آفتاب تابستان 
مقداري ويتامين دي رايگان جذب كنيم. چون 

شنيده  بوديم سيستم ايمني مان را تقويت 
مي كند. 

معادالت مخوف
نمي دانم چرا در آن نيمه شب همه روي دور افتاده  بودند و پيامك هاي 

يك باره مي فرستادند. داشتم قبلي را براي چندمين بار مي خواندم كه پيامك 
بعدي آمد. نوشته  بود: »جريمه عابر پياده، توقف بي معني مقابل آزمايشگاه 

فالن،  خيابان فالن. تاريخ: فردا، مهلت پرداخت: چون شمايي، آخر همين 
هفته.«

اين بار من و ۲۵ درجه آن طرف ترم وحشت زده به هم نگاه كرديم و گفتيم: »ما 
كه اين جاييم! آزمايشگاه واسه چي؟ چه جوري پس فردامون رو جريمه كردند؟«

به هرحال قرار نبود كسي جواب سؤال هاي ما را بدهد و چاره اي جز واريز 
نداشتيم. بنابراين من سه شيفت كار را به چهار شيفت تبديل كردم و به محل 

كار جديدي رهسپار شدم.
محل كار جديد به اندازه بورس هيجان انگيز و غيرقابل  پيش بيني بود. بعضي 

وقت ها فكر مي كنم چرا اولش جزوه اي نمي دهند كه آدم معادالت را حفظ 
كند. مثاًل:

از مورد A بدگويي كن و خبر بياور= مجموعه B با تو رفتار انساني 
خواهند داشت.

چيزي نمي گي نه؟= از ما نيستي. حالت را مي گيريم و آن قدر اذيتت 
مي كنيم تا رشته رشته شويم از لذت.

يا مثاًل بعضي  كارمندان در كدام رشته دانشگاهي يا خودآموز، 
فنون چوب الي چرخ همكار گذاشتن را آموزش ديده و به اين 

خوبي حفظ  و نسبت به انجام آن متعهدند.
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هميشه راه حلي هست
دكتر گفت: »به خاطر رعايت نكردن فاصله اجتماعی چند جور ويروس 
وارد بدنت شده، كرونا و چندتا از ناجورهاي ديگه. مطمئنًا همه با هم 
مي تونند زندگيت رو جهنم كنند و شانس بياري كه زودتر بميري.«

دكتر نسخه اي نوشت و من به آن زل زدم و در همان حالت از 
درمانگاه بيرون آمدم. حيران جلوي آزمايشگاه ايستادم و فقط به 
قيمت شروع درمان آزمايشي و »حاال قرص نخورده نميره«  دكتر 

نگاه كردم. تا اين كه بوق يك ماشين، من و ۲۵ درجه آن طرف ترم 
را به خودم آورد و دوباره به درمانگاه رفتم. به نظر من و دكتر اين 
عاقالنه ترين كار بود و هر دو با نگاه خشنود و تبسم شيرين به هم، 

پيشنهاد من را عملي كرديم. قرار شد من نصف هزينه را به دكتر 
پرداخت كنم تا بنويسد هيچ جور ويروسي توي آزمايشم نيست و 

من هم دو روز آخر عمر را با خشنودي و خيال راحت، جان بكنم. 
فقط بايد يادم باشد جريمه را هم تا آخر هفته پرداخت كنم.

تزهاي اقتصادي  ات را عملي نكن
روزگار تقريبًا مساعد بود تا اين كه نيمه شبي يك باره 

پيامكي از بانك آمد و خبر برداشت بسيار تكان دهنده اي 
داد و آخرش هم با اعالم موجودي صفر، ضربه  آخر را زد. 

من به ۲۵ درجه آن طرف ترم نگاه كردم و ديدم لب هايش 
را ورچيده و انگشتش را روي گل قالي مي كشد و آهي 
سوزناك چاشني اش مي كند. معلوم شد بزرگوار خير و 

خوبي هردويمان را مي خواسته و به همين مناسبت كل 
سرمايه را به سيستم جذاب و هيجان انگيز بورس انتقال 

داده تا سودش، زندگي مان را از اين رو به آن رو كند. حتي 
مي خواسته ضرر فروش ارزهاي يادگاري ۱۰ سال پيش را 

هم جبران كند. اما خب بورس ترجيح داد همان اول كار، ما 
را به بخش خيلي هيجان انگيز سقوط آزاد دعوت كند و هر 

چه پول داشتيم، به حالت »فداي سر خرس هاي بازارت« )۱( 
درآورد.

۱( »بازار خرسي« يك اصطالح بسيار تخصصي در بورس است.

اتفاق خاصي براي مافيا نخواهد افتاد
 معموالً در يك مجموعه چند گونه كارمند وجود دارد و يك 

جورهايي انگار وسط بازي مافيا نشسته اي. تو هي توي سرت 
مي زني و مي گويي يك كارمند ساده اي، اما شب مي شود و صبح 
مي شود و مي بيني سرت را بريده اند و روي سينه ات گذاشته اند. 

خالصه من هم نفهميدم دقيقاً چه اتفاقي افتاد كه در محل كار 
جديد، قرار بر اين شد كه صبح به صبح همه  كارمندان مجموعه جمع 

شوند و يكي توي گوش من بزنند تا اسباب آرامش اعصابشان 
فراهم شود. برخي روزها وسط ساعت كاري هم به شكل اورژانسي 
چند لگد مي زدند. همه چيز تا اين جا به صورت روال عادي برقرار 

بود و من هم عادت كردم، تا اين كه يك روز كار به جاي باريك 
كشيد و قرار شد براي تنوع عالوه بر چك صبح گاهي، نوبت به 

نوبت توی صورتم داد و بيداد كنند و بد و بيراه بگويند. به هرحال 
داشتم سعي مي كردم به اين هم عادت كنم كه بدن درد و سرفه و 
تب يك مقدار روزمرگي ام را به هم ريخت و مجبور شدم با بدبختي 

هزينه ويزيت پزشك و آزمايش را جور كنم. 
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قابـل توجه خوانندگان عزيز:  بـرای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواسـت شـده در هر شماره به همراه ارسـال تصوير حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت های ٨ تا ١٦:٣٠ روزهای شنبه تا چهارشنبه) يا از 
 طريق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

٤٥ ٣٨٨٤

افقي:
ــتم هاي بيولوژيكي- ابزاري  ــرد علم مكانيك در سيس ۱. كارب

براي اندازه گيري محل و ارتفاع ستارگان
ــتگاهي كه به طور متناوب  ۲. حركت حروف در كلمات-دس
ــن و خاموش مي كند-نام  ــاي راهنماي خودرو را روش چراغ ه

يكي از برادران حضرت يوسف(ع)
۳. رسم كننده-راز-تك-درازگوش

۴. هنگ-لباس شنا- از وسايل روشنايي-مرغ سعادت
۵. تير پيكان دار- غنيمت شمردن-ايستادن-دانه معطر 
۶. وسيله پرتاب تير در قديم-دشنام دادن- پول امارات

۷. سازي ايراني-گرد آمده- هنر هفتم
۸. گازي سمي- دودلي-ناطور- خاندان

ــان  ــرخ- فرم ــب س ــعري-مجازات شرعي-اس ــه ش ۹. خان
ماشين- پراكنده

ــي گروهي-حيوان باوفا-صبح،  ۱۰. تصديق انگليسي-ورزش
پگاه

ــان در ايتاليا-آلت  ــتري جه ــروه گانگس ــن گ ۱۱. معروفتري
سنجش، اندازه-موسسه مشهور نظرسنجي جهان

۱۲. رنجور از تب زياد-پيامبران- بخت، اقبال
۱۳. حرف صريح- از اين جهت-نامه نگاري-قلم فرنگي

۱۴. بازار- فهرست- زبان-جامه دان
۱۵. چايخانه-ميوه اي جاليزي- حرارت باالي بدن-شكسته 

شدن
۱۶. ماه زمستاني-آقاي فرانسوي-حصير

۱۷. كاتب- گياه بخور
عمودي:

۱. وسيله اي در ورزش ژيمناستيك-مريض خانه
ــد  ــهور عه ــگران مش ــل-از رامش ــوران  عس ــاه زنب ۲. پادش

خسروپرويز-نور اندك
ــراوان- نوعي  ــت چرخ كرده-ف ۳. پرحرف-غذايي با گوش

بستني ناني
۴. مادر وطن-كارها- وسيله اي جهت عبور جريان الكتريكي-

آدميان
۵. درون دهان- نوعي ابزار منبت كاري- مرغي ماهي خوار-

رود آرام
۶. پارچه اي نخي- سختي- سياره سرخ

۷. دعاي بد- آرواره- صداي درشت- پريشاني
ــكافنده- نوعي موشك ضد  ۸. پهلوان- حايل بين پيچ و مهره- ش

تانك
۹. قطع سينمايي- مجموعه تغييرات فيزيكي و شيميايي و تركيبي 

و تخريبي در موجودات زنده، سوخت و ساز- بلند و رسنده
۱۰. پوشاك گشاد و بدون آستين كه روي دوش اندازند- افسار- 

كشف رازي- طاليه دار اعداد
ــواي مذهبي  ــش از طاقت وي تكليف كردن-پيش ــي را بي ۱۱. كس

زرتشتيان- از چاشني ها-كمربند زمين
۱۲. چشمداشت- از اجزا درخت- عجله، چاالكي

حرف (ک ) چه تعداد است؟

ــا- تكرارش  ــوري در آفريق ــته- كش ــال گذش ۱۳. پيمودن-س
مادربزرگ است

۱۴. خالص شده-منسوب به ماه- شهري در غرب كشور- وسيله 
ورزشي آتشين

ــي و دراز كه براي انتقال  ــكل ميان ته ــتوانه اي ش ۱۵. هر چيز اس
مايعات و گاز مصرف مي شود- ضمير متكلم وحده-نوعي رقص 

فرنگي- محرمانه، مخفي
۱۶. دوام دادن- شهري در كشور سوئد- حياط خلوت، نورگير

۱۷. نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف-لوزالمعده

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷
 ۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷

معمای تصویری: 

3 چوب کبريت را جابجا کنید تا 
4 مثلث مساوی به دست آوريد.

     یک فنجان 
چای
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