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فصل نامه داخلی شرکت سرمایه 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 ۱۰صفحهA۴ )معادل 33۰۰ کلمه( 
باشد که با احتساب تصاویر، جداول، نمودارها و تیتراژ، نهایتاً از ۴ 

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 5۰ 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 دکتر سیدرضا موسوی
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی به مجمع عمومی منتهی به سال مالی ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

به سوی خلق باالترین ارزش برای سهام داران 

مرور اجمالی گزارش کارکرد شرکت ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی 
در سال ۱399، بدون توجه به برخی از مهم ترین فراز و نشیب های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم پای آن، نه واقع بینانه است و نه 

ممکن.
تداوم اپیدمی کرونا و بروز پیامدهای ناشی از آن، تشدید تحریم های 
بین المللی، کاهش درآمدهای ارزی، تنش های منطقه ای، مشکالت 
با  را  اقتصادی  کسب وکار  فضای  دولت،  بودجه  کسری  و  ارز  بازار 
گروه  بااین حال،  ساخت.  مواجه  نااطمینانی  و  گوناگون  چالش های 
و  کارکنان  مؤثر  همکاری  با  کرد  تالش  خوارزمی  سرمایه گذاری 
ذی نفعان،  سایر  با  اثربخش  تعامل  و  محترم  سهام داران  همراهی 
برای  ممکن  ارزش  باالترین  خلق  که  را  خود  اصلی  مأموریت 

سهام داران است، به انجام رساند.
سرمایه گذاری  گروه   ،۱۴۰۰ خرداد   3۱ به  منتهی  مالی  سال  در   
به  اتکا  با  خود،  فعالیت  سال  بیست وچهارمین  در  خوارزمی 
برنامه محوری، گام های مهمی در راستای ارزیابی واقع بینانه از شرایط جدید و ارتقای کارآمدی شرکت برداشت. موارد ذکرشده در ذیل تنها 
بخشی از اهم اقدامات انجام شده در واحدهای وظیفه ای شرکت است که مرور آن گویای تالش ها و زحمات هدف مند همکاران ما در گروه 

سرمایه گذاری خوارزمی است.
 در بخش مالی و توسعه منابع؛ اخذ حد اعتباری به میزان قابل توجهی از بانک ها در جهت پیشبرد پروژه ها، مدیریت وثایق با هدف 
شناسایی و آزادسازی وثایق مازاد و مولدسازی دارایی ها، مدیریت هزینه های مالی گروه سرمایه گذاری خوارزمی از طریق منابع مالی ارزان تر، 
بهبود و رفع موارد مطروحه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سنوات قبل در جهت ارتقای شفافیت، تدوین و اجرای برنامه 
توسعه سرمایه انسانی با تأکید بر جذب و نگه داشت منابع انسانی متخصص، آموزش و توسعه و ارتقای بهره وری  نیروی انسانی و اقدام برای 

اصالح و بهبود فرایندهای سازمانی.
 در بخش سرمایه گذاری و توسعه؛ مدیریت فعال سرمایه گذاری های بورسی و بازآرایی پرتفوی در چهارچوب برنامه دو ساله، تحصیل 
۱۴،999 میلیارد ریال و واگذاری 6،5۰۰ میلیارد ریال سهام شرکت های بورسی، برنامه ریزی و آماده سازی شرکت های واجد شرایط گروه در 
جهت عرضه در بازار سرمایه، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های حوزه سرمایه گذاری، رصد فعاالنه فرصت های سرمایه گذاری، نظارت بر 
فرایند بازارگردانی شرکت های مدیریتی و کنترلی و هم چنین پایش و ارزیابی پیشرفت برنامه دوساله در سطح شرکت اصلی و شرکت های 

گروه.
 در بخش شركت ها و مجامع؛ تدوین ضوابط و مقررات الزم، ازجمله دستورالعمل راهبری معاونت شرکت ها و مجامع، تدوین دستورالعمل 
انتخاب مدیران در شرکت های تابعه، تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد شرکت ها و برنامه ریزی خروج از شرکت های زیان ده و شرکت های 

غیرکنترلی سبد دارایی های غیربورسی.
 در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات؛ توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری شرکت، اقدام برای مستندسازی و مکانیزه کردن 

فرایندهای شرکت، راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس و جلسات آن الین.
در بخش روابط عمومی؛ توسعه تعامالت اثربخش با ذی نفعان، ارتباط با رسانه ها و اطالع رسانی شفاف فعالیت ها و دستاوردهای شرکت.

در بخش امور حقوقی و قراردادها؛ نظارت بر دعاوی و پرونده های شرکت های گروه، نظارت و اظهارنظر در مورد قراردادها و بررسی و 
رصد قوانین و شناسایی ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین در جهت منافع شرکت و سهام داران.

در بخش حسابرسی داخلی؛ تدوین و اجرای دستورالعمل انتخاب و ارزیابی عملکرد کمیته های  حسابرسی در شرکت های گروه، فعال سازی 

      سخن نخست
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واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در تمام شرکت های گروه و نظارت بر اجرای صحیح کنترل های داخلی.
 در بخش دبیرخانه هیئت مدیره؛ برگزاری جلسات و مستندسازی وقایع و تدوین صورت جلسات، پی گیری مستمر مصوبات هیئت مدیره 

و ارائه گزارش از نتایج پیشرفت اجرای مصوبات.
در سطح شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی طی سال مالی مورد گزارش با کوشش و اهتمام شایسته مدیران و همکاران گام های 
استواری در جهت تحقق اهداف و زمینه سازی برای اجرای برنامه های توسعه ای برداشته شد که از اهم این اقدامات می توان به موارد زیر 

به تفکیک شرکت های گروه اشاره کرد:
 

شركت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم؛ برنامه ریزی در جهت افزایش سرمایه، ایجاد واحد تأمین  مالی با هدف افزایش فعالیت های 
گروه، تأمین  مالی اولین طرح سرمایه گذاری به صورت تأمین  مالی جمعی، دریافت مجوز افزایش تعداد واحدهای صندوق دارا الگوریتم، 
افزایش سقف واحدهای صندق بازارگردانی کوشا الگوریتم، افزایش تعداد نمادهای تحت بازارگردانی صندوق بازارگردانی کوشا الگوریتم، 

تأسیس و اخذ مجوز صندوق جسورانه پویا الگوریتم، پذیره نویسی صندوق جسورانه رشد یکم پیشگام.
 شركت توسعه برق و انرژی سپهر؛ تعیین تکلیف توافق نامه امهال تسهیالت خرید اقساطی نیروگاه شهید منتظرقائم و پرداخت بخشی از 
اقساط آتی، انجام تعمیرات اساسی تعدادی از واحد های تولیدی نیروگاه، اخذ مجوز پروانه خرده فروشی برق، پذیرش هزینه مالی تسهیالت 
فروش اقساطی نیروگاه شهید منتظرقائم در سال مالی منتهی به 3۱ خرداد ۱395 و ۱398 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، درون سپاری 
تعمیرات بخشی از واحدهای نیروگاه، اصالح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه، بهبود جریان وصول مطالبات از شرکت مدیریت شبکه 

برق ایران و انعقاد قرارداد مشاوره انجام عملیات بازار برق با سایر نیروگاه ها.
 شركت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه؛ توافق نهایی با شرکت مگاتوان خاورمیانه و وصول مطالبات معوق، ادامه پی گیری، رفع 

و تکمیل نواقص در جهت تحویل پروژه فوالد سبا، برنامه ریزی و تأمین قطعات برای تعمیرات اساسی دو دستگاه مولد نیروگاه تنکابن. 
شركت توسعه معادن صدر جهان؛ پی گیری و اخذ مجوزهای قانونی بهره برداری از معادن و اکتشاف در محدوده های موجود، اجرای 
عملیات پیش تولید طال از هیپ ها، نصب سنگ شکن، برنامه ریزی استقرار هیپ اصلی یک میلیون تنی، تجهیز آزمایشگاه، اجرای عملیات 

تأمین آب و برق و مواد مصرفی معدن طالی شادان در شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان.
شركت البراتوارهای سینادارو؛ اتمام راه اندازی فاز یک پروژه توسعه و انتقال )خط فرایند تولید اسپری(، راه اندازی دستگاه هواساز پروژه 
و بهره برداری از واحد آب سازی، انتقال تجهیزات خط آمپول و دستگاه BFS دوم به ساختمان جدید و برنامه ریزی و انجام اقدامات در 

خصوص کاهش دوره وصول مطالبات.
شركت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی؛ اصالح ساختار مالی از طریق تسویه تسهیالت مالی و آزادسازی وثایق مربوطه و توسعه 

سرمایه گذاری ها در شرکت های گروه.
شركت توسعه ساختمان خوارزمی؛ خروج از زیان دهی و اصالح ساختار مالی، حل وفصل برخی از پرونده های حقوقی، برنامه ریزی در 

جهت فعال کردن عملیات شرکت، مولدسازی دارایی های شرکت، بازپرداخت بخش عمده تسهیالت مالی با بخشودگی جرایم.
شركت تجارت گستران خوارزمی؛ توقف روند زیان دهی و دست یابی به سود عملیاتی، پی گیری پرونده های قضایی و وصول مطالبات 

سنواتی.
شركت نفت و گاز و پتروشیمی زیما؛ پی گیری پرونده قضایی شرکت و حصول رأی محکومیت فروشنده در حکم دادگاه، بررسی و مطالعه 

پروژه ها و طرح های تولیدی و صنعتی. 
بر  متکی  و  است جدی  امری  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  در  سرمایه گذاری ها  توسعه  برای  اراده  و  عزم  که  می شود  تأکید  پایان،  در 
برنامه ریزی واقع بینانه به پشتوانه برخورداری از نیروهای کارآمد، با فرهنگ سازمانی منسجم و مبتنی بر تخصص، تجربه، صداقت، صمیمیت 
و پویایی که با احساس مسئولیت در خصوص امانت داری از منافع هزاران سهام دار گران قدر این مجموعه همراه است. در این راستا ضمن 
قدردانی از همراهی و اعتماد سهام داران محترم و تالش های بی وقفه تمامی همکاران ساعی و توانمند گروه سرمایه گذاری خوارزمی، امید 
است با تکیه بر لطف بیکران پروردگار متعال، در سال مالی پیِش رو بتوانیم با هدایت راهبردی هیئت مدیره محترم شرکت، تالش های 
مدیران گران مایه و تمامی همکاران ارجمند گروه سرمایه گذاری خوارزمی، در چهارچوب برنامه های مدون، ضمن ارتقای جایگاه گروه در 
فضای اقتصادی کشور و کمک به کارایی و شفافیت بیش از پیش بازار سرمایه، شاهد خلق ارزش برای تمامی ذی نفعان، به ویژه سهام داران 

گران قدر در راستای تحقق شعار »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« باشیم.



تازه های خوارزمی

در این بخش می خوانید

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سرمایه گذاری خوارزمی با مشاركت ۶۲/۵ درصدی سهام داران

 مجمع وخارزم و تقسیم ۱۵۰ ریال سود به ازای هر سهم

برگزاری صبحانه كاری مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی در آستانه مجمع عمومی

 تقدیر از تالش هدفمند مدیران شرکت های تحت پوشش گروه خوارزمی

نگاهی به جدیدترین تالش های شركت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی 

 ایستاده و امیدوار 

نگاهی به فعالیت های گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم

 تمرکز بر توسعه خدمات بازار

گفت وگو با سمیرا برزی مهر، مدیر حسابرسی داخلی گروه سرمایه گذاری خوارزمی

 موازین اعتمادسازی در عصر توسعه فرهنگ سهام داری

گفت وگو با دكتر حسن قاسمی، مدیرعامل كارگزاری آینده نگر خوارزمی

 یکی از ۲۰ کارگزار برتر بازار سرمایه



مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی برای بررسی عملکرد مالی 

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، یک شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ 
با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل شرکت 

سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد. این جلسه با حضور 

نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی، اعضای هیئت مدیره، نمایندگان 

سهام داران حقوقی و تعدادی از سهام داران حقیقی، دو 
ناظر و منشی جلسه به صورت حضوری و با حضور ۶۲/۵ 
درصد از سایر سهام داران به صورت مجازی برگزار شد. 

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سرمایه گذاری خوارزمی با مشاركت ۶۲/۵ درصدی سهام داران

تقسیم ۱۵۰ ریال سود به ازای هر سهم 
در مجمع وخارزم

    این حوالی
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شرح عملکرد یک ساله توسط دکتر موسوی، مدیرعامل گروه
دکتر سیدرضا موسوی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی، با معرفی و ارائه 
تاریخچه کوتاهی از پیشینه این شرکت از زمان تأسیس تاکنون، به ارائه گزارش 

عملکرد یک سال گذشته پرداخت.
او صحبت های خود را با خبر خوشی مبنی بر قرار گرفتن شرکت سرمایه گذاری 
او  نمود.  آغاز  بورسی  سرمایه گذاری  شرکت   ۴۰ بین  چهارم  رتبه  در  خوارزمی 
هم چنین سهام شناور آزاد این شرکت را عدد 5۰/37 اعالم کرد که رتبه دوم بین 

شرکت های سرمایه گذاری محسوب می شود.
وی افزود: ارزش بازار سهام وخارزم نیز رتبه ششم را بین شرکت های سرمایه گذاری 
دارد و به طور متوسط در پنج سال اخیر بازدهی 52 درصدی را برای سهام داران 

بلندمدت شرکت داشته است. 
او درباره اهداف هیئت مدیره شرکت گفت: » ترکیب هیئت مدیره ای که اکنون 
مسئولیت  شرکت،  در  که  است  نیم  و  سال  دو  به  قریب  شماست،  حضور  در 
مهم ترین  از  یکی  است.  داشته  عهده  به  را  اجرا  و  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
محورهای ما در این دو سال تحقق شعار برنامه محوری و پای بند بودن به برنامه 

بوده است.«

پرتفوی بورسی و غیربورسی
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی پس از بیان مقدمه ای، گزارش های مالی 
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/3/3۱ را در حوزه های مختلف بررسی و بیان نمود: 
»با فرض درنظر گرفتن ارزش بازار برای پرتفوی بورسی و بهای تمام شده برای 
پرتفوی غیررسمی، 83درصد از وزن پرتفوی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به 

سرمایه گذاری در بورس و مابقی به خارج از بورس اختصاص یافته است. 
ترکیب صنایع پرتفوی بورسی شامل حدود 3۰ درصد صنعت بانکداری، حدود 
3۰ درصد صنعت سیمان و آهک و گچ، ۱9 درصد شیمیایی، ۱۱ درصد رایانه، 
۱۱ درصد فلزات اساسی، ۱۰ درصد مواد و محصوالت دارویی، 7 درصد کانه های 

فلزی و 7 درصد شرکت های چندرشته ای صنعتی است. 
در سال مالی منتهی به 3۱ خرداد سال ۱399 وزن صنعت کانه های فلزی نزدیک 
به 2/3 دهم درصد بوده که امروز این رقم حدوداً به 6/6 دهم درصد رسیده است. 
فلزات اساسی وزنی معادل ۴/8 دهم درصد داشته که امروز به ۱۱ درصد رسیده، 
وزن حوزه شیمیایی هم ۱2 درصد بوده که به ۱9 رسیده. در این حوزه چند هدف 
داشتیم؛ یکی این که پورتفولیوی شرکت را متنوع کنیم که ریسک ها را کم کنیم و 
دوم این که از صنایع ارزمحور بهره مند شویم و درآمدهای مبتنی بر شرایط ارزی 
داشته باشیم. بر این اساس، سیاست گذاری مبتنی بر بررسی تحوالت آتی اقتصاد 
جهانی و کشور انجام گرفت که طی آن تصمیم گیری شد وزن صنایع ارزمحور در 

پرتفوی شرکت افزایش پیدا کند.« 

سیاست گذاری مدیریت دارایی ها
در  دارایی ها،  مدیریت  سیاست گذاری  حوزه  »در  افزود:  ادامه  در  موسوی  دکتر 
یکی دو سال گذشته بخش زیادی از بدهی های غیرمولد گروه خوارزمی را تسویه 

با افتخار در یک  کردیم، اما اجازه ندادیم پرتفوی شرکت کوچک شود و امروز 
سال گذشته قریب به ۱5۰۰ میلیارد تومان خالص سرمایه گذاری جدید داشتیم.  
در جمع دارایی ها رشد ۴6 درصدی و در جمع بدهی ها، کاهش 22 درصدی داشته ایم. 
حقوق مالکانه متعلق به صاحبان سهام در صورت های مالی تلفیقی، ۱66 درصد، 
جمع درآمدهای عملیاتی ۱26 درصد، سود عملیاتی 2۰۰ درصد و سود خالص تلفیقی 
57۱ درصد نسبت به سال مالی قبل رشد داشته است که به مراتب بیشتر از سود 

شرکت اصلی است، که نشان از ثبات، استحکام و بنیه مالی شرکت است.
 بازده دارایی ها نیز از 9 درصد در سال ۱399 به ۴2 درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده 
است،  شده  مالی  هزینه های  درصدی   ۴۱ کاهش  باعث  که  مهمی  اتفاق  است. 
تعیین و تکلیف بدهی معوق شرکت تولید برق و انرژی سپهر به بانک صادرات 
بوده است. بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی های شرکت نیز از رشد قابل 
قبولی برخوردار بوده و همه تالش ما این است که این روند رشد را حفظ کنیم. 
کاهش  درصد   36 بدهی ها  و  رشد  درصد   72 دارایی ها  اصلی جمع  در شرکت 
داشته است. حقوق مالکانه متعلق به صاحبان سهام 97 درصد رشد و درآمدهای 
عملیاتی و سود عملیاتی و سود خالص به ترتیب 2۴8، 2۴7 و 286 درصد رشد 

داشته اند. 
با افتخار می گوییم که امروز خوارزمی در جرگه شرکت های هزارمیلیارد تومانی 
به لحاظ سودآوری و سود خالص قرار گرفته است که سود خالص شرکت اصلی، 
22۰۰ میلیارد تومان شده است. برنامه ریزی و بودجه بندی کرده ایم که این روند 
را تا سال مالی منتهی به 3۱ خرداد ۱۴۰۱ هم چنان با توجه بیشتر به کیفیت 
سود، حفظ کنیم. در ادامه شایان ذکر است که هزینه های مالی هم روند نزولی  

و کاهش 25 درصدی داشته اند.«
دکتر موسوی اقدامات هیئت مدیره و ارکان اجرایی شرکت را در یک سال گذشته 
برنامه ریزی  و  تصویب  مدیره  هیئت  منشور  اول  گام  »در  کرد:  بیان  تفصیل  به 
عملیاتی انجام شد و نظام های پایش و کنترل های داخلی توسعه یافت. کمیته های 
حسابرسی در تمام شرکت های گروه منصوب و فعال شدند. در تمامی شرکت ها 
حسابرسان داخلی منصوب و دستورالعملی در هیئت مدیره خوارزمی برای بررسی 
عملکرد کمیته های حسابرسی گروه و حسابرسان داخلی در هلدینگ تدوین و 

تصویب شد.«

شفافیت
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی تأکید کرد: »آیین نامه مبارزه با پول شویی 
در  قبل  سال  دو  در  که شرکت  آگاه هستند  سهام داران  زیرا  کردیم،  تدوین  را 
مواردی به لحاظ شفافیت های مالی، حقوقی و عملکردی نکات و ابهاماتی داشت. 
بر همین اساس تمامی اعضای هیئت مدیره دست به دست هم دادند که شرایط 
بهتری را رقم بزنند. شعار ما باال بردن شفافیت است. در گزارش بازرس قانونی 
مالحظه می کنید که برای عدم رعایت قوانین و دستورالعمل های ابالغی از طرف 
از ید سازمان است، موردی نبوده که  سازمان بورس، به جز مواردی که خارج 

رعایت نکرده باشیم. 
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قریب به 3۰ مورد بند حسابرسی داشتیم که امسال به هفت بند رسیده است. 
دو مورد بند حسابرسی است که یکی در میان دوره ای حذف می شود و دیگری 
سنواتی است که پی گیری می شود. سعی کردیم این روند را ادامه داده و شفافیت 

را سرلوحه کارمان قرار دهیم.«

مدیریت منابع مالی
ساختار  اصالح  مالی،  منابع  مدیریت  حوزه  »در  گفت:  ادامه  در  موسوی  دکتر 
با  سرمایه  افزایش  هم  چند شرکت  در  که  داشته ایم  را  گروه  مالی شرکت های 
هدف اصالح ساختار مالی را به سرانجام رسانده ایم. یکی از آن ها افزایش سرمایه 
شرکت در یک سال اخیر بود که قریب به 8۴ درصد از مجموع 23۰ هزار نفری 
 98 مشارکت  حقوقی  اشخاص  بین  در  و  داشتند  مشارکت  آن  در  سهام داران 
درصدی داشتیم که باالترین نرخ مشارکت در تاریخ شرکت خوارزمی بوده است. 

هم چنین برای افزایش سرمایه بعدی برنامه ریزی خواهیم داشت. 
دعوت و پیشنهاد ریاست محترم بورس، برای انتشار اوراق اجاره سهام به پشتوانه 
صورت گرفته  پی گیری های  با  و  داشته ایم  گروه  شرکت های  در  موجود  سهام 
نزدیک به 6۰۰ میلیارد تومان را مجوز گرفته ایم و موافقت اصولی آن نیز اخذ 

شده است و در حال رایزنی برای زمان مناسب برای اجرای آن هستیم.
در ادامه،  تسهیالت با نرخ باال را تسویه کردیم و در ازای آن حداعتباری گرفتیم. 
یعنی دست شرکت ها را خالی نگذاشتیم و اگر 2۰ واحد را تسویه کردند، به جای 
آن ۴۰ واحد حد اعتباری داده ایم که پشتوانه مالی شرکت هایی شود که طرح های 

توسعه دارند و با فراغ بال کارهای توسعه ای را انجام دهند.«

فرایندهای تصمیم گیری و ساختارهای مدیریتی
دکتر موسوی اقدامات انجام شده در حوزه فرایندهای تصمیم گیری و ساختارهای 
شامل  مدیره،  هیئت  تخصصی  »کمیته های  کرد:  تشریح  این طور  را  مدیریتی 
کمیته  و  انتصابات  کمیته  راهبردی،  امور  بر  نظارت  کمیته  حسابرسی،  کمیته 

سرمایه گذاری را در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی فعال کردیم. 
در حوزه فرایندها، کارگروه هایی برای بهبود و مستندسازی فرایندهای اصلی و 
در حوزه  کردیم. هم چنین  فعال  و  ایجاد  گروه  در  اصلی  پشتیبانی شرکت های 
به  را  آیین نامه ها  از  مورد  چهار  مدیره،  هیئت   دستورالعمل های  و  آیین نامه ها 
و  تدوین  اجرایی  دستورالعمل   ۱6 اجرایی  حوزه  های  در  و  رسانده ایم  تصویب 
تصویب شده است. بنابراین، تصمیم گرفته ایم به جای سلیقه افراد این ساختارها 

باشند که در شرکت کار می کنند. 
یکی از ابتکارات ما در یکی دو سال اخیر در حوزه حقوقی ایجاد کمیته حقوقی 
در شرکت اصلی برای پایش و نظارت بر مسائل قراردادی و حقوقی برای شرکت 

اصلی و شرکت های گروه است.
وظایف سازمانی  وظایف، شرح  تفکیک  برای  نظام هایی  انسانی،  منابع  در حوزه 
و فرایندهای اجرایی کارها تدوین و اجرا کردیم و در حوزه الکترونیک، توسعه 

زیرساخت های نرم افزاری در دستور کار است.«

 عملكرد شركت های زیرمجموعه
موارد  در  را  خود  تالش  تمام  خوارزمی  شرکت  نه تنها  گذشته  سال  یک  در 

از  است،  داده  انجام  سرمایه گذاری  گروه  بیشتر  هرچه  رشد  هدف  با  اعالم شده 
کمک به شرکت های زیرمجموعه نیز دریغ نکرده است و نتایج نیز نشان دهنده 
این است که شرکت های زیرمجموعه با توجه به این حمایت ها و نظارت ها مسیر 

رو به رشدی را در پیش گرفته اند.

رتبه بندی شركت سرمایه گذاری خوارزمی
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به گزارشات مدون شده از سوی شرکت بسنده 
توضیحات  اساس  بر  است.  داده  انجام  نیز  برون سازمانی  رتبه بندی  و  نکرده 
مدیرعامل مجموعه، حدوداً از هفت ماه قبل، این شرکت تیم رتبه بندی اعتباری 
اطالعات،  دریافت  از  بعد  تیم  این  است.  کرده  انتخاب  منظور  این  برای  را  پایا 
و  اعتبار  اعطای  نظام های  اعتباری،  بهداشت  تصمیم گیری،  نظام های  فرایندها، 
تصمیم گیری های مالی در سطوح مالی و مدیریتی شرکت را ارزیابی کرده است. 
نتیجه نشان دهنده آن است که رتبه اعتباری بلندمدت شرکت رشد بسیار خوبی 
)درجه  کوتاه مدت  اعتباری  رتبه  است.  کرده  دریافت  را   BBB+ رتبه  و  داشته 

سرمایه گذاری( نیز A2 است.  
اکنون، بر اساس این درجه سرمایه گذاری و رتبه اعتباری، شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی توانایی انتشار اوراق بهادار بدون تأمین وثیقه و ضامن را در بازار سرمایه 
راستای  در  که  است  سیاست گذاری هایی  و  مراقبت ها  تمامی  نتیجه  که  دارد، 

ارتقای شفافیت و عملکرد شرکت های گروه مدنظر بوده است. 

جمع بندی
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی پیام پایانی خود را این گونه بیان کرد: 
همیشگی  پشتیبانی  با  بتوانیم  امیدوارم  سهام داران  برای  امیدواری  اعالم  »با 
شرکت  مدیره  هیئت  در  که  انسجامی  و  حمایت ها  و  محترم  سهام داران  شما 
سرمایه گذاری خوارزمی است، خدمت گزار شما سهام داران عزیز در مسیر تحقق 

شعار ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها باشیم.«
پس از اتمام سخنان دکتر موسوی، پاسخ به سؤاالت سهام داران و گزارش  بازرس 
قانونی و توضیحات الزم از سوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و برخی معاونان 
برای سال مالی منتهی به 3۱ خرداد  شرکت، صورت های مالی گروه خوارزمی 

۱۴۰۰به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران رسید. 
به این ترتیب، مقرر شد ۱5۰ ریال سود به هر سهم تعلق گیرد، مؤسسه حسابرسی 
رازدار برای سال ۱۴۰۱ انتخاب شد و دستمزد این مؤسسه بنا بر تصویب کمیته 
حسابرسی شرکت در این سال ۱9۰ میلیون تومان مقرر شد. هم چنین روزنامه 

دنیای اقتصاد نیز برای انتشار اطالعات، آگهی ها و... تأیید شد.*

*گزارش تکمیلی عملکرد شرکت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
در سال مالی گذشته، از زبان مدیرعامل گروه، در قالب مطلب »سخن نخست« 

ارائه شده است.
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برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه  به مناسبت  دکتر جواد فرشباف ماهریان 
صادر  پیامی  این شرکت  سهام داران  به  خوارزمی خطاب  سرمایه گذاری  شرکت 

کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

استراتژی
راهبرد  گذشته،  سال  دو  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیئت 
موقعیت یابی استراتژیک را انتخاب و بر اجرای موفق آن نظارت کرده است. هدف 
از اجرای این استراتژی رفع مشکالت موجود گروه خوارزمی و تثبیت و ارتقای 
برند و جایگاه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در بازار سرمایه از طریق افزایش 

درآمدها ضمن صیانت از دارایی ها بوده است.
خط مشی

از  مجموعه ای  بر  مدیره  هیئت  موقعیت یابی،  استراتژی  موفق  اجرای  برای 
خط مشی ها تأکید کرد. مهم ترین دغدغه هیئت مدیره در این دو سال و در تمام 
جلسات، حصول اطمینان از حرکت شرکت در راستای استراتژی و در چهارچوب 

خط مشی ها بوده است. مهم ترین خط مشی های مورد تأکید به شرح زیر است:
۱. پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی: مهم ترین محورها در این خط مشی:

• برنامه محوری )تهیه برنامه شش ماهه گروه، شروع به کار کمیته نظارت بر امور 
راهبردی، تهیه برنامه عملیاتی دوساله با مشارکت همه شرکت های گروه و نظام 

پایش(
• برقراری و ایجاد تطابق میان ساختار و فرایندهای شرکت

• تصویب آیین نامه های مورد نیاز برای اصالح و بهبود رویه های انجام کار
فرایندهای  دقیق  مستندسازی  بر  تأکید  و  مدیره  هیئت  دبیرخانه  ایجاد   •

تصمیم گیری در هیئت مدیره
2. تأکید بر اثربخشی کنترل های داخلی و ارتقای شفافیت

• تأکید بر فعالیت اثربخش کمیته های حسابرسی شرکت ها و اهمیت کنترل های 
داخلی

• شفافیت مالی و رفع بندهای حسابرسی شرکت ها
• افشای اطالعات در موعد مقرر

3. حفظ و ارتقا حقوق سهام داران:
• اصالح پرتفوی سرمایه گذاری ها با هدف ایجاد سود پایدار و باکیفیت

• مدیریت هزینه ها
•  تمرکز بر مولدسازی دارایی های گروه و ارتقای نرخ بازده دارایی ها

• پرداخت به موقع سود سهام
اقدامات و نتایج

استراتژی ها و برنامه ها حتی اگر در حد اعالی خود طراحی شوند، بدون اجرای 
مدیران  و  معاونان  مدیرعامل،  بود.  خواهد  بی نتیجه  خستگی ناپذیر  و  دل سوزانه 

شرکت های گروه و همه همکاران گروه خوارزمی با تالشی وصف ناشدنی در این دو 
سال در راستای استراتژی و خط مشی های تعیین شده، لحظه ای دست از تالش و 
کوشش نکشیدند و ماحصل تلفیق و اجرای استراتژی و سیاست های ذکرشده طی 
دو سال گذشته )از زمان استقرار تیم مدیریتی جدید در ابتدای سال ۱398( با 
خالقیت و پشتکار تیم اجرایی، دست یابی به عملکرد مالی و غیرمالی قابل توجه در 

شرکت اصلی و شرکت های گروه بوده که قابل تقدیر و بی نظیر است، ازجمله:
• رشد 9۴ درصدی جمع دارایی ها طی دو سال

• کاهش 5۴ درصدی بدهی ها طی دو سال
• رشد ۱56 درصدی حقوق صاحبان سهام طی دو سال

• رشد ۱۴93 )حدوداً ۱5۰۰( درصدی سود خالص )یعنی از ۱38۰ میلیارد ریال 
به 22 هزار میلیارد ریال رسیده است( طی دو سال

• مشارکت بیش از 8۴ درصدی سهام داران در افزایش سرمایه که نشان از حسن 
اعتماد آن ها دارد.
نگاهی به آینده

استمرار سودآوری و رشد گروه خوارزمی در گرو طراحی و اجرای استراتژی های 
متناسب برای آینده گروه است. اکنون که به لطف الهی در دو سال گذشته، حجم 
باالیی از مسائل و مشکالت گروه حل وفصل شده است، رشد استراتژیک، راهبرد 
بعدی گروه خواهد بود. برای تحقق این استراتژی دو خط مشی، توسعه کسب وکار 

 و نوآوری، ضمن ادامه توجه به خط مشی های قبلی مورد تأکید است.
ایجاد زیرساخت های توسعه کسب وکار

• افزایش سرمایه تا 5۰ هزار میلیارد ریال که قباًل مجمع محترم اختیار اجرای 
آن را به هیئت مدیره تفویض کرده است، بستری برای اجرای طرح های توسعه در 

شرکت های گروه خواهد بود.
• تهیه برنامه دوساالنه بعدی برای هدف گذاری ورود به کسب وکارها و بازارهای جدید

• تشکیل کمیته سرمایه گذاری،  تصویب آیین نامه سرمایه گذاری و بیانیه سیاست 
سرمایه گذاری برای چهارچوب بخشی به سرمایه گذاری های گروه

پیاده سازی فرایندهای مدیریت پروژه در شرکت اصلی و شرکت های گروه با   •
هدف اطمینان از اجرای پروژه های توسعه

• ارتقای بازدهی سرمایه گذاری های بلندمدت از طریق عرضه سهام شرکت های 
گروه در بازار سرمایه و فروش، یا انحالل شرکت های کم بازده

نوآوری
بررسی نقاط قوت ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری، به ویژه حوزه های   •

فناوری  اطالعات و نفت و گاز و پتروشیمی
• نوآوری در فرایندهای انجام کار، به ویژه از طریق افزایش هم افزایی شرکت های گروه 
در قالب ایجاد هلدینگ برق و انرژی و توجه به موضوع تعمیرات حوزه برق و انرژی، 

هلدینگ توسعه معادن و ایجاد کارخانه فرآوری سیار ضمن گسترش محدوده ها

پیام رئیس هیئت مدیره برای سهام داران
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از یک سو  بود.  به 3۱ خردادماه ۱۴۰۰، سال پرفرازونشیبی  سال مالی منتهی 
ادامه پاندمی کرونا باعث کاهش چشم گیری در رشد اقتصاد جهانی شده بود و از 
سوی دیگر، با شروع واکسیناسیون گسترده در جهان، امید تازه ای در جهت رشد 
اقتصاد جهانی پدید آمد. به طوری که با بهبود تقاضا و محدودیت عرضه کاالها، 
قیمت بسیاری از کاالهای اساسی نیز پس از کاهش قابل توجه در این دوره، به 
سطوح قیمتی قبل از پاندمی کرونا بازگشت. در ایران نیز با وجود مسائلی چون 
بانک  گزارش  با  مطابق  حاکم،  اقتصادی  شرایط  و  بین المللی  تحریم های  وجود 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خرداد ۱۴۰۰، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
به 3/6 درصد رسید. در این دوره بازار سرمایه کشور نیز با نوسانات قابل توجهی 
همراه بود، به طوری که شاخص کل بورس پس از یک روند صعودی تا مردادماه 
هشت  منفی  بازدهی  درنهایت  و  کرد  تجربه  را  شدیدی  اصالحی  روند   ،۱399

درصدی را برای سال مالی منتهی به 3۱ خرداد ۱۴۰۰ به ثبت رساند.
محترم،  سهام داران  به  خدمت رسانی  تداوم  و  سخت  شرایط  از  عبور  برای 
هزینه های  مدیریت  گروه،  مالی  ساختار  ارتقای  ریسک،  مدیریت  رویکردهای 
مالی، ارتقای بهره وری سرمایه های انسانی و تجدید ساختار عملیات شرکت زیر 
اعتماد  الهی،  عنایت  با  شد.  اتخاذ  استراتژیک  تفکر  و  برنامه محوری  از  چتری 
سهام داران و سخت کوشی مدیران و همکاران، حاصل تدابیر اتخاذشده، رشد ۱26 
درصدی درآمدهای عملیاتی، رشد 57۱ درصدی سود خالص، رشد ۱66 درصدی 
حقوق صاحبان سهام و هم چنین کاهش هزینه های مالی به میزان۴2 درصد در 

صورت های مالی تلفیقی نسبت به سال مالی گذشته بوده است. 
مفتخریم اعالم کنیم که پرافتخارترین دوره افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری 
از  توجهی  قابل  خروج حجم  و  سرمایه  بازار  شدید  نوسانات  وجود  با  خوارزمی 
نقدینگی از سوی سهام داران حقیقی در ماه های اخیر، با مشارکت بیش از 8۴ 

درصدی سهام داران که حاکی از حسن اعتماد به سهام داران گروه خوارزمی است، 
محقق شد. گروه سرمایه گذاری خوارزمی توانسته است در این ۱2 ماه عالوه بر 
حل مسائل و مشکالت گذشته، زمینه های برداشتن گام های بلند رشد و توسعه را 

فراهم کند و بر اهداف، برنامه ها و تعهدات سال گذشته جامه عمل بپوشاند. 
استقرار نظام های حاکمیت شرکتی و اجرای دستورالعمل های آن، شکل گیری و 
آغاز به کار کمیته سرمایه گذاری، تصویب و اجرای آیین نامه های مرتبط با مدیریت 

سرمایه های انسانی نیز از دیگر اقدامات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است.
اهداف  تحقق  ارزیابی  و  پایش  سیستم  گروه،  در  برنامه ها  اجرای  تداوم  برای 
هدف  با  دوساله،  برنامه  اجرای  زمینه های  و  است  شده  راه اندازی  استراتژیک 
هوشمندانه  بهره گیری  طریق  از  سهام داران  برای  ممکن  ارزش  باالترین  خلق 
فرهنگ  تقویت  با  دارد.  قرار  کار  دستور  در  سرمایه گذاری  ناب  فرصت های  از 
برنامه محوری در تمامی ارکان گروه و نهادینه سازی فرهنگ خالقیت و نوآوری، 
از  نام گروه سرمایه گذاری خوارزمی دور  بازار سرمایه و درخشش  سرآمدی در 
وضع  شناخت  به  توجه  با  و  چشم انداز  این  تحقق  برای  بود.  نخواهد  دسترس 
راهبردی  اولویت های  آینده،  اقتصادی در سال های  و پیش بینی شرایط  موجود 
سرمایه گذاری ها،  و  دارایی ها  فعال  مدیریت  توسعه،  برای  سیاست گذاری  گروه، 
توسعه سرمایه های انسانی، مدیریت فعال جریان نقدی و بهبود و توسعه ارتباطات 

و زیرساخت ها خواهد بود. 
سرمایه گذاری  شرکت  ذی نفعان  همه  به  خدمت  از  دیگر  سالی  در  که  اکنون 
مجدانه  تالش  سهام داران،  همراهی  الهی،  مدد  با  امیدواریم  هستیم،  خوارزمی 
دیگری  استوار  گام های  بتوانیم  ذی نفعان،  سایر  هم دلی  و  کارکنان  و  مدیران 
از  بیش  نسل ها«ست،  برای  پایدار  »ثروت  آفرینی  که  را  خود  رسالت  و  برداریم 

پیش عینیت بخشیم.

پیام هیئت مدیره
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جلسه صبحانه کاری مدیران گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور 
اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونان و مدیران 

این شرکت و مدیران عامل شرکت های گروه، ۱۲ مهر 
در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر سیدرضا موسوی، 
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی، با قدردانی از 

حضور یک پارچه مدیران شرکت ها، هدف از برگزاری 
این جلسه را قدردانی از زحمات مدیران اعالم کرد.  

مدیران، ثروت  اصلی گروه خوارزمی 
عنوان  به  را  خوارزمی  سرمایه گذاری  مدیران  موسوی  دکتر 
گروه  در  ارزشمند  دستاوردهای  خالقان  و  اصلی  ثروت های 
معرفی کرد و درباره دارایی های مالی گروه طی این سال ها 
بالغ   خوارزمی  گروه  مدیریت  تحت  »دارایی های  کرد:  اضافه 
بر 25 هزار میلیارد تومان است. ۱۴ شرکت فرعی و کنترلی 
گروه  در  شرکت   2۰ درمجموع  و  وابسته  شرکت  شش  و 

خوارزمی به شکل مدیریتی مشغول به فعالیت  هستند.«
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی، جمع دارایی هایی را 
که در گروه خوارزمی از سوی شرکت اصلی مدیریت می شود 
هفت هزار  به  قریب  می دهد،  انجام  اقتصادی  فعالیت های  و 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت که باقی آن در شرکت هایی 
نیروپارسه،  سپهر،  انرژی  و  برق  توسعه  سینادارو،  مانند 

بازرگانی و سایر شرکت ها در جریان است. 
رفتار  برنامه محوری،  که  کرد  بیان  ادامه  در  او  هم چنین 
مدیریت  شرکتی،   حاکمیت  اصول  به  پای بندی  حرفه ای، 
حرفه ای در بنگاه و پای بندی به برخی اصول اخالقی حرفه ای 
شعارهایی بوده که سعی شده در عمل هم جلوه هایی داشته 

باشد.
در  و شفافیت  مقررات  و  قوانین  به  پای بندی  بر  تأکید  با  او 
رابطه  در  بندی  گفت: »هیچ  گروه سرمایه گذاری خوارزمی، 
با عدم رعایت قوانین و مقررات، الزامات و دستورالعمل های 
سازمان بورس وجود ندارد و تمامی موارد رعایت شده است؛ 
به جز یکی دو مورد که خارج از کنترل و مربوط به سهام داران 

بند اساسی در  با حدود ۱8  نیم سال قبل  بوده است. دو و 
حوزه های مقرراتی، حسابداری و حسابرسی روبه رو بوده ایم، 

اما امروز شرایط بسیار شفاف و روشنی داریم.«
او تحقق این هدف را عالوه بر لطف خداوند، محصول اعتقاد 
کرد:  اضافه  این باره  در  و  دانست  حرفه ای  رفتار  به  مدیران 
»این اصول حرفه ای جلوه هایی دارد که ازجمله آن ها، اصول 
تا  کردیم  سعی  خوارزمی  گروه  در  است.  شرکتی  حاکمیت 
پیاده سازی  را  اصول حاکمیتی شرکتی  جایی که می توانیم، 
نداشتن  از  بهتر  حرفه ای  سازوکار  یک  وجود  زیرا  کنیم، 

سیستم و رفتار سلیقه ای عمل می کند.« 
موسوی یادآوری کرد که گروه خوارزمی در جرگه شرکت های 
هزار میلیاردی از لحاظ سودآوری قرار گرفته و این سودآوری 

قطعاً پایدار خواهد بود. 
او درباره وعده های داده شده در مجمع سال های قبل گفت: 
»تالش کردیم تقریباً به تمامی وعده هایی که در مجمع سال 
قبل و دو سال قبل به سهام داران محترم دادیم، در حد امکان 
جامه عمل بپوشانیم. در سال دوم برنامه دوساالنه هستیم و 

باید اهدافی را که پیش بینی کرده  بودیم، محقق کنیم.« 

آینده درخشان خوارزمی
در این جلسه، دکتر جواد فرشباف ماهریان، رئیس هیئت 
و گفت:  پرداخت  این مجموعه  به گزارش وضعیت   مدیره، 
»در بدو ورود ما، شرکت به مدت پنج سال زیان ده بود و 
اما  نداشت،  تغییر  ایجاد  برای  خاصی  تحرک  مادر  شرکت 
جدی  مدیر  همراه،  مدیره  هیئت  خداوند،  لطف  به  اکنون 
توانایی  که  انتخاب شایستگانی  آن  از  مهم تر  و  کار  پای  و 
حل مشکالت و هدایت گری دارند، با گذشته تفاوت بسیاری 

داریم.«
پشتیبانی های  انجام  و  اصلی  شرکت  جدی  حمایت  بر  او 
و  کرد  تأکید  خوارزمی  گروه  کارهای  پیشبرد  برای  خاص 
گفت: »مرحله گذر در این مسیر، بر اساس حفظ دارایی ها و 
ثبات در مدیریت مسیر اصلی و استراتژیک طراحی شده  بود 
که با موفقیتی غیرقابل پیش بینی گذشت. حاال پا در مسیر 
از دوستان داریم،  انتظاری که  توسعه ای خاصی گذاشته ایم. 

برگزاری صبحانه كاری مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی در آستانه مجمع عمومی

تقدیر از تالش هدفمند مدیران
شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی
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این است که مسیرهای توسعه فردایشان را به نحوی مطلوب  
طراحی کنند.«

رئیس هیئت  مدیره خوارزمی با اشاره به این که هیئت  مدیره 
شرکت های گروه به نحوی سازمان دهی و انتخاب شده اند که 
افزود:  بگیرند،  قرار  مدیریت  جایگاه های  در  شایسته ترین ها 
تالش های  که  است  آن  از  ناشی  که  فعالیت  همه  این  »از 
انجام داده اند، به ثمر رسیده  ارزشمندی که همکاران گروه 
و راه رشد و تعالی را طی می کند، سپاس گزاریم. امیدوارم با 
بازار  رشد  و  محصول  توسعه  برای  فعالیت هایی  سامان دهی 
شرکت  به  و  طراحی  دوستان  که  استراتژی هایی  قالب  در 
گروه  برای  را  درخشانی  آینده  می کنند،  منعکس  مادر 

سرمایه گذاری خوارزمی رقم بزنیم.«
دکتر فرشباف در پایان سخنان خود و درباره انتظار هیئت 
 مدیره از مدیریت شرکت خوارزمی و همکارانش در گروه ها 
گفت: »تالش هایی صورت می گیرد که با تعامل هایی که گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی با شرکت ها خواهد داشت، کاستی ها 
در مسیر  را  هلدینگ  برسانیم. سعی می کنیم  به حداقل  را 
اصلی خودش که همان بحث اجرای پروژه هاست، پیش ببریم 
و کنترل و نظارت بر اجرای پروژه ها از طرف هلدینگ بیشتر 
خواسته  پروژه ها ،  مالی  منابع  تأمین  درباره  بگیرد.  صورت 
اصلی هیئت  مدیره از شرکت  این است که سیستم هلدینگ 

را به نحو مطلوب پیاده سازی کند.«

تالش مدیران باعث افتخار گروه خوارزمی است 
این  هیئت  مدیره  نایب رئیس  سجادی،  عظیمی  داریوش 
تمامی  سوی  از  به دست آمده  »نتایج  گفت:  نیز  شرکت 
گروه ها، شرکت ها و مدیران گروه خوارزمی باعث افتخار است 
و ناشی از تالش و همت و دل بستگی تمامی دوستان برای 
گروه  در  حاضر  تیم  از  او  است.«  مشخص شده شان  وظایف 
به  را  این مجموعه  با تالششان  که  سرمایه گذاری خوارزمی 

نقطه کنونی رسانده اند، تشکر کرد.
مدیران گروه خوارزمی، مجموعه ای از دانش و تجربه 

امیرمهدی امینیان، عضو هیئت  مدیره خوارزمی سخنان خود 
را  تجربیات  و  دانش  از  »مجموعه ای  کرد:  آغاز  این گونه  را 
باعث  این  و  هستیم  هم  کنار  در  و  می بینم  خود  کنار  در 
و تجربه  از دانش  بالندگی سازمان است که چنین حجمی 
کنار هم جمع شده اند.«  امینیان معتقد است یکی از دالیل 
و  فرهیخته، صاحب نظر  افراد  این  اخیر حضور  موفقیت های 
باتجربه در گروه خوارزمی است و این نشست ها می تواند به 
بالندگی مجموعه کمک کند و رفع کننده بسیاری از مشکالت 

و مسائل شرکت باشد. 
او جایگاه خوارزمی به  عنوان یکی از بهترین شرکت های بازار 
سهام دارانش  نفری  چندصدهزار  حضور  حاصل  را  سرمایه 
دانست و گفت: »این استقبال از شرکت از ظرفیت های این 
مجموعه است.« امینیان ضمن قدردانی از تمامی کارکنانی 
می کنند،  فعالیت  سازمانی  پایین   و  میانی  سطوح  در  که 
یادآوری کرد که این حاصل کار همه است که سیستم را به 

گردش می اندازد و ثروت آفرینی می کند. 

سال آینده، سال تکرار موفقیت 
بهروز خدارحمی، دیگر عضو هیئت  مدیره نیز گفت: »تردیدی 
اصالح  با  است،  خورده  رقم  که  خوبی  اتفاق های  که  ندارم 
عملکردهای  عنوان  به  آن چه  و  است  شده  انجام  ساختاری 
است،  خورده  رقم  شرکت ها  مجموعه  در  ارزشمند  و  خوب 
است.  تکرار  قابل  و  ماندگار  مستمر،  عملکردهای  جنس  از 
ان شاءاهلل در سال های آینده همین وضعیت را تجربه خواهیم 

کرد.«

نتیجه تالش و همت همه جانبه گروه خوارزمی
شرکت  مجامع  و  شرکت ها  معاون  چراغی،  محمدتقی 
درخشان  نتایج  جلسه،  این  در  نیز  خوارزمی  سرمایه گذاری 
فعالیت های  حاصل  را  گذشته  سال  یک  در  به دست آمده 
شرکت های گروه دانست که به گفته او، با همت و همکاری 
همه جانبه مدیران شرکت ها و همکاران گروه ها حاصل شده 
است. او افزود: »راهنمایی های هیئت  مدیره و مدیران توانمند 

آن در به ثمر نشستن این تالش ها انکارناپذیر است.«
از دیگر حاضران این جلسه که به بیان نظرات  خود پرداختند، 
توسعه  و  تولید  مدیرعامل  مدنی،  سیدوحید  مهندس 
نیروپارسه، سعید احسانی، مدیرعامل توسعه ساختمان، دکتر 
مرتضی فرجی، مدیرعامل مجموعه تجارت گستران خوارزمی، 
محسن دانک، مدیرعامل مدیریت تولید برق و داود رئیسی، 
مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان 
بودند. هم چنین حسن قاسمی، مدیرعامل کارگزاری آینده نگر 
انرژی  و  برق  افشار، مدیرعامل توسعه  خوارزمی، دکتر کریم 
مدیریت  توسعه  مدیرعامل  وزیری،  جوانمردی  علی  سپهر، 
سبدگردان  مدیرعامل  خیاوی،  آقاقلیزاده  آرش  خوارزمی، 
الگوریتم، مسعود احمدزاده، مدیرعامل البراتوارهای سینادارو 
سرمایه  بازار  خدمات  گروه  مدیرعامل  غالمعلی پور،  رضا  و 
را  مدیریت شان  تحت  شرکت های  وضعیت  آخرین  الگوریتم 

تشریح کردند. 
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نگاهی به جدیدترین تالش های شركت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی 

ایستاده و امیدوار 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی مثل هر بنگاه اقتصادی دیگری این روزها شرایط حساس و پرچالشی را تجربه می کند. افت وخیزهای 
بازار سرمایه از یک سو و تداوم تحریم های ظالمانه اقتصادی از سوی دیگر، مسیر رشد و توسعه شرکت ها را پرپیچ وخم تر از 
سال های گذشته کرده است. در چنین شرایطی مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی کوشیده اند با تأکید بر برنامه محوری، روند 
روبه رشد مجموعه و رضایت سهام داران خود را حفظ کنند. در آستانه برگزاری مجمع عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی در 
سال ۱۴۰۰، به سراغ شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ پرسابقه رفته ایم و از آن ها خواسته ایم وضعیت خود را حول چهار 

محور زیر توصیف کنند:
۱. دستاوردها و فعالیت های اخیر مجموعه

۲. میزان تحقق اهداف پیش بینی شده شرکت در برنامه دوساله
۳. مهم ترین دستاورد در سال گذشته و تأثیر آن بر روند حرکت مجموعه

۴. اولویت های تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ برای رضایتمندی سهام داران

    این حوالی



مسعود احمدزاده؛ مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره شرکت البراتوارهای سینادارو

در  حاصله  نتایج  و  صورت گرفته  اقدامات  اهم   -۱
شرکت البراتوارهای سینادارو عبارت است از:

۱-۱- برقراری ارتباط سازمانی با تشکیل کمیته های 
تخصصی و پیگیری هفتگی از جمله:

- کمیته وصول مطالبات
خصوص  اصالح  و  بررسی  جهت  کاپا  جلسات   -

تولید فعلی
- کمیته فروش

بهای  و  محصوالت  فروش  نرخ  بررسی  کمیته   -
تمام شده 

 7۰ تعداد  فروش  قیمت  اصالح  حاصله:  نتایج 
هیچ گونه   97 سال  از  آنها  از  برخی  که  محصول 
زمان  کاهش  است،  نداشته  فروشی  نرخ  اصالح 
وصول مطالبات و اصالح قراردادهای فروش و اخذ 
همچنین  و  پخشی  شرکت های  از  الزم  تضامین 
وصول  دوره  با  پخش  شرکت های  تعداد  افزایش 
مطالبات 6۰ روزه به جای دوره 9۰ روزه، افزایش 
از  قراردادهای فروش  از  برخی  بازاریابی در  هزینه 

۱/5 درصد به 2 درصد.
به  تحویل  مرحله  تا  تولید  فرآیند  بازنگری   -2-۱
محصوالت  توقف  زمان  کردن  کوتاه  مشتری جهت 
انبار شرکت به منظور کاهش دوره گردش کاال  در 
و استفاده بهینه از ظرفیت تولید و سرمایه در گردش.

۱-3- کاهش بهای تمام شده محصوالت با بازنگری 
ظرفیت  از  استفاده  و  اولیه  مواد  تأمین کنندگان 
کاهش  به  منجر  که  جدید  تأمین کنندگان  جدید 
قیمت خرید مواد اولیه در برخی از اقالم بسته بندی 

و مواد اولیه گردید.
تأمین کنندگان  جدید  سورس یابی   -۴-۱
منابع  از  اولیه  مواد  و  تجهیزات  ماشین آالت، 
اروپایی به چینی و ایرانی با رویکرد اصالح قیمت 
و  دارو  و  غذا  سازمان  تأیید  مورد  کیفیت  و حفظ 

استانداردهای GMP و فارماکوپه. 
ماشین آالت  به  قدیم  تولید  خطوط  تجهیز   -5-۱
الصاق برچسب اصالت که از پنج سال گذشته جزو 
الزامات سازمان غذا و دارو بوده و تاکنون این مهم 
تولید  خطوط  تجهیز  عدم  و  بود  نپذیرفته  صورت 
می توانست منجر به جلوگیری از عرضه محصوالت 

به بازار توسط سازمان غذا و دارو گردد.
و  پیمانکاران  معوق  مطالبات  پرداخت   -6-۱
در  تسریع  جهت  به  پیمانکاران  قرارداد  تعدیالت 
تحویل  امکان  که  به گونه ای  پروژه  اجرای  جهت 
تا  پیمانکار  موقت  کارگاه های  جمع آوری  و  موقت 

پایان شهریور انجام گردید.
به 3/2  از ۱/6 مگاوات  برق  افزایش دیماند   -8-۱
پست   5 اصالحی  کارهای  تکمیل  با  که  مگاوات 
خارج از شرکت با هماهنگی اداره برق منطقه ای در 
این تابستان و پیک مصرف برق، عملیات قطعی های 
موقت برق انجام گردید که در نهایت کنتور جدید 

در مهرماه نصب و به بهره برداری می رسد.
انجام  و  آب ساز  سیستم  راه اندازی   -9-۱

validation توسط کارشناس ایتالیایی.
جهت  دوم  ژنراتور  راه اندازی  و  نصب   -۱۰-۱
ایام قطع برق طوالنی در  پایداری تولید در  حفظ 

تابستان.
جهت  برودتی  سیستم های  بازسازی   -۱۱-۱
فعالیت  استمرار  حفظ  جهت  تولید  هواسازهای 

تولید.
اولیه  و تست   BFS راه اندازی دو دستگاه   -۱2-۱
با WFI و تولید نمونه های اولیه برای محصوالت 
Angela brevetti قطره توسط شرکت ایتالیایی

۱-۱3-تکمیل کابل کشی و نصب ولوها و کابل های 
پروژه  در  تولیدی  ماشین آالت  باقی مانده  بخش 
جدید توسط کارشناس شرکت Cor -Bram در 

ایام تابستان.
۱-۱۴- ایجاد بستر مناسب جهت حضور کارشناسان 

راه اندازی  برای   bram-cor شرکت  اتوماسیون 
)هماهنگی  جدید  پروژه  در  ساخت  خط  شروع 

جهت اخذ ویزا در دست انجام است(.
برای  کانوایر  ترخیص دو دستگاه  و  ۱-۱5- حمل 
انجام  و    MA آلمانی  شرکت  از  تولید  خطوط 
این  کارشناسان  حضور  برای  الزم  هماهنگی های 

شرکت برای نصب و راه اندازی.
 BFS خطوط  بسته بندی  سفارش گذاری   -۱6-۱
شامل آنسکر مبلر- کپر- لیبلینگ= کارتونینگ، چک 

ویر و برچسب اصالت از منابع چینی و ایرانی.
تکمیل  و  موقت  کارگاه های  جمع آوری   -۱7-۱

محوطه سازی ساختمان پروژه.
خرید  جهت  ارز  انتقال  و  سفارش گذاری   -۱8-۱

یک دستگاه ماشین شست وشو.
یک  ساخت  سفارش  و  مناقصه  برگزاری   -۱9-۱
دستگاه تانک ۱5 تنی HFa به جای خرید خارج.

برنامه های  و  اهداف  به  دستیابی  خصوص  در   -2
مورد   ۱7 تعداد  می رساند  استحضار  به  معین شده 
و   ۱399 سال های  برای  عملیاتی  برنامه  و  هدف 
۱۴۰۰ در نظرگرفته شده است که دستیابی به آنها 
در پایان سال 99 به میزان 72 درصد و در پایان سه 
میزان 9۰ درصد محقق  به  اول سال ۱۴۰۰  ماهه 

شده است.
شایان ذکر است برنامه و اهداف عملیات برای سال 

های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در دست بازنگری است.
3- با عنایت به توضیحات فوق الذکر این مدیریت 
تولید  انتقال  پروژه  راه اندازی  و  تکمیل  رویکرد  با 
محصوالت  فروش  نرخ  اصالح  ضمن  توانست 
با  متعدد  تخصصی  جلسات  برگزاری  حاصل  که 
است، نسبت  بوده  دارو  و  کارشناسان سازمان غذا 
به افزایش تولید در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، 
بودجه مصوب،  به  به سال ۱399 ضمن دستیابی 
برای  گذشته  سنوات  به  نسبت  را  فروش  افزایش 

این مجموعه محقق نماید.

تحقق ۹۰ درصدی برنامه های عملیاتی
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دکتر کریم افشار 
مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

  مهم ترین دستاوردهای شرکت در سال گذشته افزایش مطالبات 
وصول شده از وزارت نیرو و هم چنین تهاتر بخشی از مطالبات با 
قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی بوده که نسبت به دوره قبل 

افزایش بسیار زیادی داشته است. 
  عالوه بر آن، با توجه به نقدینگی دریافتی، تعمیرات اساسی 
بهار  و   ۱399 زمستان  در  منتظرقائم  شهید  نیروگاه   RI و 
سال ۱۴۰۰ انجام شد. بنابراین انتظار می رود در سال جاری 
افزایش  برق  تولید  و  شود  کمتر  نیروگاهی  واحدهای  خروج 

یابد.
  هم چنین در حوزه خرده فروشی، مجوزهای الزم در سال 99 
از  برق  مگاوات   ۱۰۰ حدود   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  از  و  شد  اخذ 
سایر نیروگاه ها خریداری و به مشترکان صنعتی در قالب قرارداد 

دوجانبه فروخته شده است.
  ظرفیت مجوز بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 
نیز از حدود ۱6۰۰ مگاوات به ۴۰۰۰ مگاوات افزایش پیدا کرد، 
بازار  که می تواند فرصتی را برای آن شرکت در جهت گسترش 

فراهم کند.
 در بعد مالی اهدافی نظیر افزایش وصول مطالبات، به نتیجه رساندن 
پرونده های اخذ خسارت از شرکت بیمه به دلیل حوادث طبیعی رخ 
داده، خرید قطعات ضروری برای تعمیرات، کنترل هزینه های جاری 
و تعمیرات به مقدار قابل توجهی محقق شد. پرونده های حقوقی 

مربوط به وزارت نیرو نیز در دست پی گیری است.
  در بعد ذی نفعان نیز استانداردهای زیست محیطی رعایت شد. 
آمادگی  حداکثر  جاری  سال  تابستان  در  شد  تالش  هم چنین 
نیروگاه در جهت کمک به شبکه برق برای عبور از پیک محقق 

شود. 
  در بعد فرایندها نیز عالوه بر اصالح فرایندها و نحوه ارتباط با 

شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم در جهت کنترل هزینه ها، 
دوجانبه  قراردادهای  انعقاد  با  مشتریان  کردن  متنوع  زمینه  در 

موفقیت های قابل توجهی کسب شد.
انسانی  نیروی  بر مدیریت  نیز تمرکز  یادگیری  و  بعد رشد    در 
شرکت مدیریت تولید بوده است که با توجه به خروج نیروهای 
بازنشسته و باتجربه، اداره نیروگاه با مشکل مواجه نشود. از طرف 
برج  دلتاهای  بازسازی  کارگاه  نظیر  کارگاه ها  از  برخی  دیگر، 
خنک کن فعال شده تا از ظرفیت منابع انسانی و تجهیزات موجود 

حداکثر بهره برداری صورت پذیرد.
ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  از  مطالبات  وصول  افزایش    
وزارت  علی رغم مشکالت  است.  بوده  دستاورد شرکت  مهم ترین 
از  بیشتری  مبالغ  توانست  شرکت  این  نقدینگی،  کمبود  و  نیرو 
صنعت برق دریافت کند. بنابراین توانستیم با تأمین اعتبار الزم، 
تعمیرات را به موقع انجام دهیم که باعث افزایش آمادگی و تولید 

برق و درنتیجه افزایش درآمد شرکت خواهد شد. 
  افزایش درآمد و کنترل هزینه ها اولویت اصلی شرکت در سال 
حجم  کاهش  با  جاری  سال  تولید  می رود  انتظار  است.  جاری 
ترانس  نصب  هم چنین  و  اضطراری  خروج  کاهش  و  تعمیرات 
حداکثر  به  آن  رسیدن  و  قدیم  بخار  نیروگاه   ۴ واحد  در  جدید 
به  نیروگاه  سوخت  نرخ  کاهش  با  یابد.  افزایش  تولید  ظرفیت 
از  نگه داری  و  بهره برداری  هزینه  کنترل  هم چنین  و  ریال   ۱۰۰
نیروگاه، سود عملیاتی شرکت )علی رغم عدم افزایش قابل توجه 
قابل مالحظه خواهد داشت. هم چنین  افزایش  نرخ فروش برق( 
باعث  به سنوات گذشته،  کاهش هزینه های مالی شرکت نسبت 
به  توجه  با  است،  ذکر  شایان  شد.  خواهد  شرکت  سود  افزایش 
آن،  از  حاصل  نقدینگی  مدیریت  و  دوجانبه  قراردادهای  انعقاد 
عالوه بر افزایش درآمد شرکت، می توان انتظار داشت که شرکت 
به یکی از پیشروان صنعت در حوزه خرده فروشی و بازار دوجانبه 

برق تبدیل شود.

افزایش وصول مطالبات از محل فروش برق
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میرمحمود یگانلی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان
دستاوردها و فعالیت های اخیر دو مجموعه توسعه معادن صدر جهان و 

معادن و صنایع کارند صدر جهان عبارت اند از: 
۱-۱- راه اندازی عملیاتی کارخانه استحصال طالی معدن شادان با ظرفیت 
یک میلیون تن کانسنگ ورودی و استحصال بیش از 3۰۰ کیلوگرم طالی 

خالصپ
2-۱- فعال سازی پروژه طراحی، ساخت و نصب یک واحد سیار فرآوری 
کانسنگ مس به روش فلوتاسیون با ظرفیت 72 هزارتن کانسنگ مس 

ورودی برای معادن مس شرکت 
3-۱- تکمیل اکتشافات معدنی مس اردستان و افزایش ذخیره قطعی از 
۱۱۰ هزارتن به بیش از ۴۴۰ هزارتن و تقاضای مجوز افزایش استخراج 

ساالنه از 625۰ تن به بیش از 3۰ هزارتن
۴-۱- اتمام عملیات اکتشافی تکمیلی محدوده طالی قاضی ولی و اجرای 
بیش از 7۰ درصد عملیات اکتشافی محدوده طال و مولیبدن قاباق تپه و 

تمهیدات شروع عملیات اکتشافی محدوده دوشتور
طالی  معدن  نزدیکی های  در  ارزش  با  طالی  محدوده  دو  ثبت   -۱-5

شادان 
و  جدید  اکتشافی  محدوده های  ثبت  پی جویی  مستمر  عملیات   -۱-6
اقدامات الزم برای مشارکت در اکتشافات یک محدوده کمپلکس منگنز، 

طال، سرب و روی، آهن و دو محدوده با ارزش طال و مس
7-۱- استخراج بیش از ۱5 هزار تن کانسنگ مس از معدن اردستان و 
بیش از سه هزار تن از معدن رشیدآباد زنجان و بیش از 2۰۰هزار تن از 

معدن طالی شادان
8-۱- راه اندازی آزمایشگاه مواد معدنی شادان به عنوان  هاب آزمایشگاهی 
طال  استحصال  »امکان  تحقیقاتی  پروژ ه های  اجرای  آغاز  و  کشور  شرق 
ماده  صنعتی  و»تست  شادان«  طالی  معدن  سولفوری  کانسنگ های  از 
جایگزین سیانور در استحصال طال« و تکمیل مطالعات سنتز کلکتور مس 

اکسیدی در مقیاس بنچ با هدف طراحی فاز تولیدی برای آن

در  مجموعه  پیش بینی شده  اهداف  تحقق  زمینه  در  دستاوردها 
برنامه دوساله

۱-2- تحقق حدود 96درصد اهداف تأمین مالی اجرای پروژه ها
پروژه های  در  سرمایه گذاری  تکمیل  درصد   83 حدود  تحقق   -2-2

موجود
طالی  استحصال  فرآوری  واحد  احداث  درصد   75 حدود  تحقق   -2-3

معدن شادان
قابل معدن کاری  تعیین ذخیره  و  ارزیابی مجدد  ۴-2- تحقق صددرصد 

اجرای  تحقق صددرصد  و  و 65 درصد معدن رشیدآباد  اردستان  معدن 
عملیات اکتشافی محدوده قاضی ولی و 7۰ درصد محدوده قاباق تپه

5-2- تحقق صددرصد ثبت دو محدوده اکتشافی طال
6-2- تحقق صددرصد افزایش سرعت و بهبود دقت انتشار اطالعات مالی

مهم ترین دستاورد شركت در سال گذشته
ظرفیت  با  شادان  معدن  طالی  استحصال  کارخانه  عملیاتی  راه اندازی 
یک میلیون تن کانسنگ ورودی و استحصال حداقل 3۰۰ کیلوگرم طالی 

خالص ساالنه با:
معادن  توسعه  شرکت  فنی  کادر  و  مهندسان  اجرای  و  طراحی   -3-۱

صدرجهان
2-3- در بازه زمانی حدود ۱۱ ماهه

به شدت  اپیدمی کرونا و شرایط  از  ناشی  بسیار سخت  3-3- در شرایط 
متغیر و ویژه اقتصادی کشور

با این دستاورد شرکت تسلط، دانش، توان فنی و عملیاتی اجرای پروژه های 
استحصال طال از صفر اکتشافی تا ۱۰۰ اتاق ذوب و شمش گیری طال را 
اثبات و با مجموعه کادر فنی منسجم و سازمان دهی شده و با اعتمادبه نفس 
باال و مستظهر به زیرساخت های مقرراتی و اجرایی، آمادگی خود را برای 

اجرای پروژه های پیچیده معدنی به نمایش گذاشت.

+اولویت مجموعه در سال 1400 
۱-۴- تکمیل فازهای مختلف پروژه شادان و ظرفیت سازی برای افزایش 

تولید طال
2-۴- نصب و شروع به کار واحد فرآوری سیار مس با ظرفیت بیش از7۰  

هزار تن کانسنگ ورودی
ارتقای کمی و کیفی تولیدات معادن و تطبیق با شرایط ویژه   -۴-3

اقتصادی کشور
۴-۴- اخذ گواهی کشف برای محدوده های اکتشافی در دست اجرا و اخذ 

پروانه های بهره برداری محدوده های واجد شرایط معدن کاری
5-۴- اخذ حداقل دو فقره پروانه اکتشافی جدید طال و مس

6-۴- مشارکت در اکتشاف یک محدوده کمپلکس ۱3۰ کیلومتر مربعی 
با پتانسیل منگنز، طال، سرب و روی و آهن با حداقل 7۰ درصد شرکت 
توسعه معادن صدرجهان و 3۰ درصد شریک بخش خصوصی که محدوده 

را ثبت کرده است.
مراحل  در  و مس که  یا مشارکت دو محدوده معدنی طال  7-۴- خرید 

پایانی اکتشاف هستند.
8-۴- تکمیل نواقص سازمانی و اداری و مالی

راه اندازی عملیاتی کارخانه استحصال طالی معدن شادان
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مهندس سید وحید مدنی
مدیرعامل شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

دستاوردهای شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه را در چند 
زمینه به صورت مختصر به صورت ذیل می توان برشمرد: 

مسائل مالی
 تسویه حساب بیش از 9۰ درصد از مطالبات سنواتی از شرکای 

تجاری 
 تبدیل تسهیالت دریافتی با نرخ باال به تسهیالت ارزان تر

 کم کردن وثایق بانکی نزد بانک های طرف معامله
 سامان دهی و تسویه حساب با اغلب پیمان کاران پروژه های قبلی 

شرکت
 تعیین تکلیف )دریافت( بخش عمده ای از اسناد تضمینی شرکت 

نزد شرکای تجاری
 تسویه حساب مالیاتی برای سال های ۱395 و ۱396

مسائل فنی
توان  از  استفاده  با  مولدها  کلیدی  قطعات  از  برخی  بومی سازی   

کارشناسان شرکت و رسوب دانش فنی
بر  تکیه  با  نیروگاه طرشت  موتور  اصالح سیستم سوخت رسانی   

دانش فنی پرسنل شرکت
فرایندها 

 تدوین و پیاده سازی فرایندهای صف و ستاد 
و  سایت ها  تمام  امنیتی  و  تکمیل سیستم حفاظتی  و  بازنگری   

ساختمان های شرکت
 بازنگری سیستم های اعالم و اطفای حریق در تمام ساختمان ها و 

سایت های شرکت و آموزش مناسب به پرسنل
ایجاد  و  سایت ها  تمام  در  قطعات  و  انبار  سیستم  سامان دهی   

ارتباط مناسب بین انبارهای شرکت
 توسعه و به روزرسانی انواع بیمه های شرکت و متناسب سازی آن 

با ارزش واقعی دارایی ها 
 انجام فرایند گواهی رفع نقص و آغاز فرایند تحویل قطعی پروژه 

فوالد سبا
پروانه های قانونی

 اخذ پروانه دائم بهره برداری نیروگاه تنکابن علی رغم همه موانع 
 اخذ پروانه خرده فروشی برق

به  دارد که  را  افتخار  این  فوق، هیئت مدیره شرکت  موارد  بر  عالوه 
عنوان مسئولیت اجتماعی به خیریه کهریزک کمک مالی کرد.

شرایط  و  شرکت  داخلی  توان  اساس  بر  شرکت  اهداف  و  برنامه ها 
محیطی تدوین شد. بیشتر اهداف پیش بینی شده سال اول در برنامه 
دوساله شرکت بیش از برنامه و به طور کلی می توان گفت بیش از 85 

درصد برنامه محقق شده است. 
جذب نقدینگی مناسب، کاهش هزینه های جاری، کاهش ریسک های 
تجاری، روان سازی و مستندسازی فرایندهای صف و ستاد و پشتیبانی 
تولید، راه اندازی یکی از چهار مولد شرکت پس از خرابی طوالنی مدت 
و ایجاد فضاهای کاری جدید )خرده فروشی برق( موجب شده شرایط 

شرکت نسبت به سال های گذشته بسیار مناسب تر شود.
پروژه  قطعی  تحویل   ۱۴۰۰ سال  در  شرکت  اولویت  مهم ترین 
با  ترجیحاً  جدید  گازی  نیروگاه  یک  در  سرمایه گذاری  و  سبا  فوالد 
محیطی،  شرایط  بهبود  در صورت  است.  خارجی  سرمایه گذار  جذب 
از  یکی  نیز  خورشیدی  تجدیدپذیر  نیروگاه های  در  سرمایه گذاری 
اهداف کوتاه مدت این شرکت است. برنامه های فوق همگی در قالب 
برای  پایدار  ثروت آفرینی  موجب  آن  تحقق  و  است  دوساله  برنامه 

سهام داران مجموعه خواهد شد.

تحقق ۸۵ درصدی برنامه دوساله
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مهندس سعید احسانی، مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی
1( دستاوردها و فعالیت های اخیر شركت توسعه ساختمان خوارزمی عبارتند از:

۱-۱- مولدسازی دارایی های شرکت:
 تعیین تکلیف وضعیت ملک کالج 

 مبادله توافق نامه منعقده با واگذارنده ملک الله با توجه به توقف چندین ماهه مذکرات از سوی طرف مقابل، با مبادله 
توافق نامه، پنج واحد اداری واقع در طبقه هشتم پروژه سپهر آزادی که در قبال خرید اولیه ملک الله به فروشنده 

واگذار شده بود، مسترد شد.
2-۱- توسعه بازار:

 خرید پروژه نخل رامسر در زمینی به مساحت 23۴38 متر مربع و دارای ۱8 سازه نیمه کاره در مرحله اسکلت و طبق 
پروانه صادره مجموعاً به مساحت ۱56۴6 مترمربع 

3-۱- حل وفصل دعاوی:
 حل وفصل اختالف با شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران در پروژه البرز و استرداد قدرالسهم شرکت 

توسعه ساختمان خوارزمی بر اساس ارزیابی کارشناسی در قبال استرداد عین به شرکت مذکور 
2( میزان تحقق اهداف پیش بینی شده شركت در برنامه دوساله

هدف استراتژیک
هدف عملیاتی سال 

اول )مقادیر برنامه برای 
سال 1399

هدف عملیاتی سال 
دوم )مقادیر برنامه 

برای سال 1400(
اهداف برنامه 

دوساله

میزان تحقق 
هدف )مقدار 

عملكرد(

۰25۰25۰2۰۰توسعه بازار )تنوع کاربری(
۰6۰۰6۰۰۰نقدشوندگی )تغییر کاربری(

۴.۰۰۰۱.2۰۰5.2۰۰879سودآوری )مولدسازی دارایی ها(
3۰۰37۰67۰39۰سودآوری )برندسازی و حل وفصل دعاوی(

3( مهم ترین دستاورد شرکت در سال گذشته و تأثیرات آن در روند حرکت شرکت 
 حل وفصل اختالفات شرکت با شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران در پروژه های سپهر آزادی، سپهر الهیه و 

سپهر البرز
 واگذاری پروژه سپهر البرز در راستای مولدسازی شرکت

 بازگرداندن بخشی از دارایی های شرکت از محل پروژه ونک
 بازگرداندن بخشی از دارایی های شرکت از محل توافق نامه پروژه الله

 تسویه نهایی اصل و فرع تسهیالت دریافتی شرکت از بانک های شهر، پاسارگاد و آینده و نیز تسویه تسهیالت دریافتی 
شرکت واسپاری سپهر صادرات با دریافت 235میلیارد ریال بخشودگی جرایم وجه التزام.

۴( اولویت شرکت در سال ۱۴۰۰ 
 حل وفصل قطعی دعاوی امالک ونک و الله با توجه به توافق نامه های مبادله شده با طرف دعاوی و نهایتاً مولدسازی از 
محل منابع مکتسبه ناشی از حل وفصل اختالفات مزبور و نیز دریافت مطالبات شرکت از محل واگذاری پروژه المپیک 

و تحقق 9۰درصدی مولدسازی دارایی ها ردیف سوم جدول فوق تا پایان سال ۱۴۰۰
 شروع عملیات اجرایی پروژه نخل رامسر 

 تغییر کاربری پروژه هما و شروع عملیات اجرایی

از توسعه بازار تا حل وفصل دعاوی حقوقی

19شماره 11 -  پاییز 1400



رضا غالمعلی پور، مدیرعامل گروه خدمات 
بازار سرمایه الگوریتم

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم در ادامه 
اخیر  در سال های  به رشد خود  رو  روند 

موفق شد سود عملیاتی خود را در سال 
۱399 نسبت به سال قبل ۴۴9 درصد 
افزایش دهد. به عالوه این شرکت اهتمام 

ویژه ای نسبت به توسعه فعالیت های خود 
فعالیت  ساختار  تغییر  به  اقدام  و  داشت 

بازاریابی،  مالی،  تأمین  واحدهای  و  کرده  خود 
منابع انسانی، برنامه ریزی و پایش عملکرد و هم چنین 

سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی را ایجاد کرد.
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با توجه به روند رو 
به رشد اوراق بدهی در بازار سرمایه، توسعه فعالیت های 
خود در این حوزه را در دستور کار خود قرار داد تا 
عالوه بر ایجاد درآمد برای شرکت، زنجیره ارزش در 
شرکت های زیرمجموعه و صندوق های درآمد ثابت و 
بازارگردانی شرکت را نیز تکمیل کرد. در این راستا 
واحد تأمین مالی گروه خدمات الگوریتم با هدف ارائه 
از  به شرکت ها و کسب درآمد  مالی  تأمین  خدمات 
سرمایه ای(،  و  )بدهی  اوراق  عرضه  مشاوره  محل 
تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی اوراق در مهرماه سال 
از  انجام شده  فعالیت های  کرد.  کار  به  شروع   ۱399
سوی این واحد که هم اکنون دو کارشناس )کارشناس 
تأمین مالی و کارشناس بازاریابی( دارد، به شرح ذیل 

است:
۱. انعقاد قرارداد انتشار اوراق مرابحه برای مشتریان، 
سازمان  برای  ارسال  و  اوراق  توجیهی  گزارش  تهیه 

بورس 
شرکت  سرمایه  افزایش  توجیهی  گزارش  تهیه   .2
پی گیری  و  مدارک  ارسال  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
از  مجوز  دریافت  تا  شرکت  سرمایه  افزایش  فرایند 
با شرکت در  اوراق بهادار، همکاری  سازمان بورس و 

راستای تعهدپذیره نویسی حق تقدم ها.
3. مشاوره عرضه 9۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف برای 
مشتریان که تهیه امیدنامه این اوراق برای ارسال به 

بورس کاال در حال انجام است.
اوراق  ریال  میلیارد   8۰۰ انتشار  عرضه  مشاوره   .۴
صکوک که تهیه گزارش توجیهی این اوراق برای ارسال 

به سازمان در حال انجام است.
سال  آبان ماه  از  نیز  پشتیبانی  و  انسانی  منابع  واحد 
شد.  راه اندازی  مستقل  و  تخصصی  طور  به   ۱399
با توجه به توسعه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه 
الگوریتم، هدف از ایجاد این واحد، عارضه یابی سازمانی 
در منابع انسانی، برندسازی و جذب نیروهای متخصص  
و کارآمد، استانداردسازی رویه ها و فرایندهای سازمانی، 
رسیدگی به امور پشتیبانی سازمانی، افزایش بهره وری 
کارکنان و برنامه ریزی حوزه نگه داشت است. این واحد 

تاکنون موفق به انجام اقدامات ذیل شده است:
آیین نامه های  به روزرسانی  و  مجدد  تدوین   

سازمانی
 بهبود فرایند جذب و استخدام

 تدوین چارت سازمانی
 بهبود خدمات رفاهی سازمانی

واحد برنامه ریزی و پایش عملکرد دیگر واحدی بود که 
نیز با هدف بهبود و یک پارچه سازی فرایند برنامه ریزی 
بر  نظارت  هم چنین  و  گروه  شرکت های  در 
شرکت های مجموعه و پایش عملکرد آن ها 

در سال ۱399 ایجاد شد. 
واحد سرمایه گذاری و مطالعات اقتصادی 
با هدف مدیریت بهینه دارایی های تحت 
مدیریت شرکت و رفع احتیاجات داخلی 
شرکت در حوزه های مرتبط با سرمایه گذاری 
و ارزش گذاری در همین سال تأسیس شد. اهم 
زیر  شرح  به   ۱399 سال  در  واحد  این  فعالیت های 

است:
 طراحی سازوکار تعیین طبقه دارایی ها

 ارائه گزارش افزایش سرمایه شرکت از 2.۰۰۰ 
از  تأییدیه  اخذ  و  ریال  میلیارد   ۱7.۰۰۰ به 
دو  سرمایه  افزایش  جهت  در  عمده  سهام دار 

مرحله ای شرکت
 طراحی، تدوین و انتشار گزارش های منظم

بازاریابی نیز در سال ۱399 با حضور  به عالوه، واحد 
یک مدیر، یک کارشناس و یک گرافیست فعالیت های 
اولیه خود را آغاز کرد. عمده فعالیت های این واحد در 
سال ۱399 معطوف به شناسایی صنعت، مشتریان و 

رقبا بوده است.
هم چنین شرکت اقداماتی در راستای تأسیس شرکت 
پردازش اطالعات مالی انجام داده است. در این راستا 
درخواست ثبت اولیه و دریافت موافقت اصولی شرکت 
پردازش اطالعات مالی الگوریتم در آذرماه سال ۱399 
ارسال شده است که در انتظار دریافت تأییدیه های الزم 

از سوی سازمان بورس است.
درخواست برای عرضه اولیه شرکت نیز به سازمان بورس 
ارائه شده است. بااین حال این سازمان ارائه مجوز عرضه 
را منوط به رعایت قاعده سرمایه گذاری 8۰ درصدی 
دارایی های گروه خدمات بازار سرمایه در نهادهای مالی 
کرده است. در این راستا شرکت برنامه هایی را برای 
تحقق این هدف در نظر گرفته است که ان شاءاهلل با 
مساعدت سهام دار عمده برای افزایش سرمایه به زودی 

محقق خواهد شد.
 ۱399 سال  در  نیز  گروه  زیرمجموعه  شرکت های 
روندی رو به رشد و توام با موفقیت داشتند. برای مثال، 
مشتریان حقیقی کارگزاری آینده نگر خوارزمی 87۱ 
درصدی و مشتریان حقوقی این شرکت ۱3۱7 درصد 
افزایش یافت. هم چنین ۱5 شعبه جدید از سوی این 
شرکت ایجاد و مجوز معامالت مشتقه مبتنی بر کاال و 
تأییدیه های امنیتی بابت سامانه های معامالتی اخذ شد. 
توسعه خدمات بر بستر الکترونیک دیگر دستاورد این 

شرکت در سال ۱399 بود.
ادامه روند رو به  نیز در  الگوریتم  شرکت سبدگردان 
رشد خود دو صندوق جسورانه پویا الگوریتم و رشد 
یکم پیش گام را تأسیس کرد و سقف واحدهای صندوق 
دارا الگوریتم را در دو مرحله از 3۰۰ میلیون واحد به 
5۰۰ میلیون واحد و سپس به دومیلیارد واحد افزایش 
داد. هم چنین سقف واحدهای صندوق مانا الگوریتم را 
از ۱۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش داده 
و واحدهای آن را از ۱ به ۱۰ واحد تجزیه کرد. افزایش 

بازارگردانی  سرمایه گذاری  صندوق  واحدهای  سقف 
کوشا الگوریتم از 25۰ میلیون واحد به 2.5۰۰ میلیون 
در  جمعی  مالی  تأمین  طرح  اولین  اجرای  واحد، 
بهمن ماه ۱399 با معرفی طرح »خرید تجهیزات ابری« 
به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از طریق پلتفرم دونگی با 
عملیات،  بستر  ایجاد  الگوریتم،  سبدگردان  نظارت 
الگوریتم،  دارا  صندوق  برای  بازارگردانی  و  معامالت 
تزریق نقدینگی از طریق منابع شرکت و اخذ اعتبار 
از کارگزاری ها با هدف مدیریت نقدشوندگی واحدهای 
صندوق دارا الگوریتم، اعمال سقف تقسیم سود ماهانه 
معادل 25 درصد ساالنه برای صندوق دارا الگوریتم، 
راه اندازی پذیرش تلفنی برای دو صندوق دارا الگوریتم 
و مانا الگوریتم، ایجاد بستر صدور و ابطال به صورت 
اینترنتی برای صندوق مانا الگوریتم، آماده سازی و ایجاد 
بستر عملیات، معامالت و بازارگردانی نمادهای تحت 
بازارگردانی در صندوق کوشا الگوریتم از دیگر اقدامات 
شرکت سبدگردان الگوریتم در سال ۱399 بوده است.

اهم اهداف شرکت در برنامه عملیاتی دو ساله به شرح 
زیر بوده است:

 انجام افزایش سرمایه
به 3۰  افزایش سهم خدمات در سود عملیاتی   

درصد در سال ۱399 و ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰
 افزایش رضایت شغلی کارکنان

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم موافقت سهام دار 
ریال  میلیارد  از 2.۰۰۰  افزایش سرمایه  برای  عمده 
توجیهی  گزارش های  و  اخذ  را  میلیارد  به ۱7.۰۰۰ 
تأیید حسابرس رسانده  به  و  تهیه  را  با آن  منطبق 
)شرکت  عمده  سهام دار  نظر  به  توجه  با  است. 
به  افزایش سرمایه شرکت  سرمایه گذاری خوارزمی( 
انجام خواهد  ریال طی دو مرحله  میلیارد   ۱7.۰۰۰
شد. بر این اساس مرحله اول افزایش سرمایه شرکت 

در دست اقدام است.
سهم خدمات از درآمدهای شرکت در سال ۱399 به ۴6 
درصد رسیده است که از تحقق اهداف برنامه دوساله در 
این سال حکایت دارد. تحقق این هدف در سال ۱۴۰۰ 
نیز دور از دسترس نیست. هم چنین شرکت در راستای 
تحقق هدف افزایش رضایت شغلی کارکنان اقدام به 
ایجاد واحد منابع انسانی کرده است تا با شناسایی دقیق 
نیازها و دغدغه های کارکنان، اقدامات الزم در راستای 

افزایش رضایت شغلی ایشان را انجام دهد.
افزایش  گذشته  سال  در  شرکت  دستاورد  مهم ترین 
۴۴9 درصدی سود عملیاتی و تغییر ساختار شرکت در 
راستای برنامه های توسعه ای بوده است که پیش از این 

درباره آن صحبت شد.
عبارت  جاری  سال  در  اولویت های شرکت  مهم ترین 

است از:
 به سرانجام رساندن برنامه افزایش سرمایه شرکت 

با هدف محقق کردن برنامه های توسعه ای گروه
 توسعه فعالیت های مرتبط با تأمین مالی شامل 

تعهدپذیره نویسی و بازارگردانی
 اخذ مجوزهای الزم برای عرضه اولیه سهام شرکت 

در بازار سرمایه
که با یاری خداوند و همکاری سهام دار عمده تحقق آن 

در سال جاری به انجام خواهد رسید.

تکمیل زنجیره ارزش در بازار سرمایه
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آرش آقاقلی زاده خیاوی، مدیرعامل شرکت سبدگردان 
الگوریتم

به  موفق  درصد   ۴۴۱ رشد  با   99 سال  در  الگوریتم  سبدگردان  شرکت 
کسب 8۴3 میلیارد ریال درآمد عملیاتی شده است. بخش عمده خدمات 
و فعالیت های شرکت از نظر اندازه عملیات و سودآوری معطوف به مدیریت 
سبدهای اختصاصی و صندوق های سرمایه گذاری است. استراتژی شرکت 
یا  باال،  مبالغ  با  به مشتریان حقوقی  ارائه خدمات  در بخش سبدگردانی 
مشتریانی است که به دنبال اصالح سبد سرمایه گذاری شان هستند. در این 
راستا، ارائه این خدمات به شرکت های گروه و سایر مشتریان در سال 99 
صورت پذیرفت. به این منظور، بسترهایی همچون استفاده از الگوریتم های 
معامالتی خودکار، انجام معامالت بلوکی و مکانیسم های متفاوت مدیریت 

سبد سرمایه گذاری پیاده سازی شد. 
بازدهی بازار سرمایه در سال 99 نوسانات شدیدی داشته است. در پنج 
ماه ابتدایی سال بازدهی مثبت بازار منجر به توجه سرمایه گذاران زیادی 
به این بازار شد و در مقابل بازدهی منفی آن در ادامه سال باعث خروج 
تعداد زیادی از سرمایه گذاران گردید. تحت تأثیر این شرایط ورود و خروج 
 ۱399 اسفند ماه  در  است.  بوده  زیاد  الگوریتم  سبدگردان  به  مشتریان 
دارایی تحت مدیریت شرکت در سبدهای اختصاصی با رشد ۴۰۰ درصدی 
بالغ بر ۱۱.8۰8 میلیارد ریال است که 96 درصد آن مشتریان حقوقی و 
مشتریان  اکثر  بیان شد،  که  همان طور  مشتریان حقیقی هستند.  مابقی 
شرکت از نظر ارزش در این حوزه مشتریان حقوقی هستند که با رویکردها 
و ترجیحات متفاوت سرمایه گذاری، سبد سهام آن ها مدیریت می شود. از 
بازدهی  از  متأثر  مدیریت شرکت  تحت  تجمعی سبدهای  بازدهی  این رو 
مشتریان  عایدی  درصدی   ۱۴5 بازدهی  بااین حال،  است.  مشتریان  این 

بوده است. 
در بخش صندوق های سرمایه گذاری، سبدگردان الگوریتم در سال ۱399 
تعداد صندوق های  و  کرد  نوع جسورانه  از  صندوق  دو  تأسیس  به  اقدام 
تحت مدیریت این شرکت به پنج صندوق رسید. در مجموع دارایی تحت 
مدیریت شرکت در این حوزه با رشد 329 درصد بالغ بر 9.628 میلیارد 

ریال بوده است. 
در  الگوریتم  مانا  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق  مدیریت  تحت  دارایی 
ابتدای سال 99 برابر با 78۰ میلیارد ریال و در انتهای سال 99 با 3۱5 
ارزش  خالص  است. سهم  بوده  ریال  میلیارد  معادل 3.237  رشد  درصد 
خالص جذب منابع در سال 99 تا پایان اسفندماه در این صندوق بالغ بر 
۱.۴۱8 میلیارد ریال بوده، این مبلغ در سال 98 تقریبا ۴۰ میلیارد بوده 
است. تعداد مشتریان صندوق از ۱۴6 نفر در ابتدای سال به ۱۰89 نفر در 

انتهای سال 99 افزایش یافته است. 
در سال 99 اقداماتی به منظور تسهیل امور اجرایی صندوق و ارتباط با 

مشتریان صورت گرفته است که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
 افزایش سقف واحدهای صندوق از ۱۰۰.۰۰۰ واحد به ۱.۰۰۰.۰۰۰ 

واحد
 تجزیه واحدهای صندوق از ۱ به ۱۰

 راه اندازی پذیرش تلفنی 
 ایجاد بستر صدور و ابطال به صورت اینترنتی

فعالیت   98 مهرماه  از  که  الگوریتم  دارا  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق 
بالغ بر ۱.3۱8 میلیارد ریال منابع  انتهای سال 98  تا  خود را آغاز کرد، 
 3.257 جذب  با  سهام  بازار  جذابیت  وجود  با   99 سال  در  کرد.  جذب 
میلیارد ریال منابع جدید، ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق در انتهای 

افزایش یافت. بر این اساس سهم  اسفند ماه 99 به ۴.۴95 میلیارد ریال 
خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق از ارزش کل صندوق های با 
درآمد ثابت قابل معامله ۰.9 در اسفند ۱398 به ۱.۰۴ در اسفند ماه 99 
افزایش یافته است. با لحاظ سود پرداخت شده در سال 99، متوسط نرخ 
سود پرداخت شده از ابتدای سال این صندوق معادل 2۴ درصد است که 
در مقایسه با سود بانکی و صندوق های هم نوع در سطح باالتری قرار دارد. 
در سال 99 اقداماتی به منظور تسهیل امور عملیاتی، اجرایی و ارتباط با 

مشتریان صورت گرفته است که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
 ایجاد بستر عملیات، معامالت و بازارگردانی صندوق

 تزریق نقدینگی از طریق منابع شرکت و اخذ اعتبار از کارگزاری ها با 
هدف مدیریت نقدشوندگی واحدهای صندوق

 اعمال سقف تقسیم سود ماهانه معادل 25 درصد ساالنه
 افزایش سقف واحدهای صندوق در دو مرحله از 3۰۰ میلیون واحد 

به 5۰۰ میلیون واحد و سپس به دومیلیارد واحد
 راه اندازی پذیرش تلفنی

سال ۱399،  پایان  در  الگوریتم  کوشا  بازارگردان  سرمایه گذاری  صندوق 
با  بازارگردانی هشت سهم و دو صندوق را بر عهده داشت. در سال 99 
تمامی سهام  بازارگردانی  به  بهادار  اوراق  و  بورس  الزام سازمان  به  توجه 
پذیرش شده در بازار سرمایه بازاریابی فعال برای جذب مشتری آغاز شد. 
ابتدای سال به هشت نماد  از پنج نماد در  بازارگردانی  تعداد نماد تحت 

افزایش یافت. 
اجرایی صورت  و  عملیاتی  امور  تسهیل  منظور  به  اقداماتی   99 سال  در 

گرفته است که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
تحت  نمادهای  بازارگردانی  و  معامالت  عملیات،  بستر  ایجاد   

بازارگردانی 
 آماده سازی بستر عملیاتی معامالت به صورت الگوریتم های خودکار 

 2.5۰۰ به  واحد  میلیون   25۰ از  صندوق  واحدهای  سقف  افزایش   
میلیون واحد

برای  ناشر  نامناسب   درخواست حذف دو نماد به دلیل تأمین مالی 
بازارگردانی نمادهای مربوط

ایران  در  اخیر  سال  چند  در  نوپا  کسب وکارهای  فعالیت  گسترش 
فرصت های جدیدی را در کنار سرمایه گذاری در بازار بورس پیش  روی 
سرمایه گذاران قرار داده  است. در همین راستا شرکت سبدگردان الگوریتم 
اکوسیستم  مالی  تأمین  به  کمک  و  بلندمدت  برنامه های  چهارچوب  در 
فرصت های  و  شده  حوزه  این  وارد  فناورانه  شرکت های  و  استارت آپ ها 
قرار  بررسی  مورد  نوپا  کسب وکارهای  سرمایه گذاری  برای  را  موجود 
داده  است. بدین منظور در آذرماه ۱399 اقدام به پذیره نویسی صندوق 
جسورانه پویا الگوریتم کرده است و در اسفندماه همان سال نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. سرمایه صندوق، ثابت و معادل 
مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال است، که در زمان پذیره نویسی 2۰ درصد این 
مدیر  فراخوان  مطابق  سال  سه  طی  آن  مابقی  و  شده  تأدیه   سرمایه 

صندوق تأدیه خواهد شد.
تحت  جسورانه  صندوق  دومین  پیش گام،  یکم  رشد  جسورانه  صندوق 
مدیریت این شرکت است که در اسفندماه ۱399 پذیره نویسی شد و در 
تیرماه ۱۴۰۰ موفق به کسب مجوز فعالیت شد. سرمایه این صندوق 2۴۰۰ 
میلیارد ریال است و در حال حاضر، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری از 
نوع جسورانه است. در زمان پذیره نویسی 2۰ درصد سرمایه تأدیه شده و 

مابقی آن طی سه سال مطابق فراخوان مدیر صندوق تأدیه خواهد شد. 

توسعه مدیریت سبدهای اختصاصی و جذب منابع جدید
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یکی از مهم ترین ویژگی  های شرکت ها در حوزه مدیریت دارایی میزان 
صنایع  و  به شرکت ها  مربوط  تحلیل های  به روزرسانی  در  آن ها  توانایی 
بورسی بر اساس عواملی است که سودآوری و ارزش گذاری آن ها را تحت 
 تأثیر قرار می دهد. الگوریتم به پشتوانه نیروی انسانی فنی در این حوزه، 
تا پایان سال 99، اطالعات و داده های بیش از 88 درصد شرکت ها و تا 
کنون بالغ بر 92 درصد شرکت ها را از نظر ارزش بازار تهیه کرده و به 
صورت هفتگی اثرات تغییر متغیرهایی همچون نرخ ارز، قیمت کاالها در 
بازار داخلی و جهانی، قیمت انرژی، قیمت حمل ونقل و سایر پارامترهای 
مؤثر را در جلسات هفتگی تعیین پرتفوی منتخب در سناریوهای مختلف 

مورد بررسی قرار می دهد. 
خدمات  مجموعه  به  تنوع بخشی  هدف  با  الگوریتم  سبدگردان  شرکت 
اقدام به اخذ مجوز فعالیت مشاور  ارائه به مشتریان، در سال 98  قابل 
سرمایه گذاری از سازمان بورس کرد. از مهم ترین اقدامات صورت گرفته 

در این بخش در سال 99 می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشتریان  سایر  و  گروه  شرکت های  به  مشاوره ای  خدمات  ارائه   
)امکان سنجی، گزارش توجیهی افزایش سرمایه و...( در این حوزه به 

بیش از ۱۰ شرکت 
 انجام امور مربوط به راه اندازی و تأسیس صندوق های جدید 

 انجام امور ستادی سایر بخش ها 
 ارائه خدمات تأمین مالی جمعی

اولین طرح تأمین مالی جمعی در بهمن ماه ۱399 با معرفی طرح »خرید 
با  دونگی  پلتفرم  از طریق  ریال  میلیارد  ارزش ۱۰  به  ابری«  تجهیزات 
نظارت سبدگردان الگوریتم شروع شده و با استقبال سرمایه گذاران پیش 
از موعد تأمین مالی طرح انجام شد. این ابزار برای طرح ها و پروژه های 
مردم  عموم  طریق  از  اینترنت  بستر  بر  که  نوپاست  و  مقیاس  کوچک 
توجیه پذیری،  منظر  از  متقاضی  پیشنهادی  طرح  می شود.  مالی  تأمین 
عامل  سوی  از  ریسک  سطح  و  متقاضی  اعتباری  و  اجرایی  صالحیت 
این جا شرکت سبدگردان  در  که  مالی  نهاد  تأیید  با  و  می شود  بررسی 
الگوریتم است، تأمین مالی می شود. سبدگردان الگوریتم عالوه بر تأیید 
طرح، بر تمام نقل و انتقاالت مالی بین متقاضی، پلتفرم و سرمایه گذاران 

نظارت دارد.
اهم اهداف شرکت در برنامه استراتژیک افزایش سهم بازار در جذب منابع 
این خصوص در سال ۱399 در بخش  در حوزه های مختلف است. در 

جذب منابع در سبدهای اختصاصی موفق به جذب 2.699 میلیارد ریال 
از مشتریان خارج از گروه شده که 5۴ درصد از برنامه محقق شده است. 
هم چنین سهم صندوق دارا الگوریتم و مانا الگوریتم به ترتیب ۱ درصد 
و ۱.6 درصد از صندوق ها با ویژگی های مشابه خود در بازار سرمایه بوده 
برنامه مدون شده محقق  از  به ترتیب 2۱ درصد و 8۰ درصد  است که 

شده است. 
به طور  آبان ماه سال ۱399  از  و پشتیبانی شرکت  انسانی  منابع  واحد 

تخصصی و مستقل راه اندازی شد. 
با توجه به توسعه خدمات شرکت، هدف از ایجاد این واحد، عارضه یابی 
سازمانی در منابع انسانی، برندسازی و جذب نیروهای متخصص  و کارآمد، 
استانداردسازی رویه ها و فرایندهای سازمانی، رسیدگی به امور پشتیبانی 
سازمانی، افزایش بهره وری کارکنان و برنامه ریزی حوزه نگه داشت است. 
برگزاری جلسات  با محوریت آسیب شناسی شغلی،  مصاحبه های فردی 
کارکنان با مدیر مربوط، بررسی عملکرد سه ماه در هر بخش و تقویت 
روابط بین بخشی ازجمله اقداماتی است که در شرکت برای باالتر بردن 

رضایت شغلی صورت گرفته است.
ارائه  مختلف  حوزه های  در  شرکت  مشتریان  افزایش  و  منابع  جذب 
خدمات مهم ترین دستاورد شرکت بوده است. در مجموع منجر به افزایش 

سودآوری شرکت به مبلغ 597 میلیارد ریال در سال 99 شده است. 
هم چنین گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت، در این سال به تأیید 
حسابرس رسیده است. با ثبت این افزایش سرمایه، مقدمات برای دریافت 

مجوز برای سایر خدمات قابل ارائه فراهم می شود. 
مهم ترین برنامه های شرکت در سال جاری عبارت است از:

 افزایش سرمایه از ۱5۰ میلیارد ریال به 5۰۰ میلیارد ریال
از طریق صندوق سرمایه گذاری   ارائه خدمات متعهد پذیره نویسی 

دارا الگوریتم در چهارچوب قوانین مرتبط 
حقوقی  شرکت های  به  سرمایه گذاری  سبد  اصالح  خدمات  ارائه   

ازجمله شرکت های سرمایه گذاری، بیمه و صندوق های بازنشستگی
)ازجمله  جدید  سرمایه گذاری  صندوق های  راه اندازی  و  تأسیس   
صدور  نوع  از  ثابت  درآمد  با  صندوق  و  طال  سرمایه گذاری  صندوق 

و ابطال(
 توسعه خدمات مشاور سرمایه گذاری

 توسعه ارائه خدمات به عامالن در حوزه تأمین مالی جمعی
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دکتر حسن قاسمی، مدیرعامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی
دستاوردها و فعالیت های اخیر کارگزاری آینده نگر خوارزمی عبارت اند از:

 توانمندسازی نیروی انسانی
با توجه به سرعت پیشرفت در حوزه های مختلف صنعت کارگزاری، دوره های آموزشی متنوع درون و برون سازمانی برای پرسنل 

متناسب با نیازهای ایشان اجرا شد. 
 جذب نیروهای متخصص

یکی از بزرگ ترین دغدغه  های مدیران کارگزاری آینده  نگر خوارزمی، جذب افراد متخصص به عنوان بزرگ  ترین سرمایه هر شرکت 
خدماتی در راستای ارائه خدمات بهتر نسبت به سایر رقبا بوده است. در سال ۱399 و هم زمان با تأسیس شعب جدید و راه اندازی واحد 

پاسخ گویی تلفنی، تعداد پرسنل کارگزاری از 57 نفر در پایان سال ۱398 به ۱۰9 نفر در پایان سال ۱399 افزایش یافته است. 
 حفظ رتبه الف در رتبه  بندی سازمان بورس

کارگزاری آینده  نگر خوارزمی در آخرین رتبه  بندی سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱7 مهر ۱396 اعالم شده است، در بورس 
اوراق بهادار حائز رتبه »الف« و در بورس کاال حائز رتبه »ج« شده است. با توجه به تأثیر مسائلی همچون مبلغ سرمایه، مجوزهای فعالیت و 

تسهیالت بانکی دریافتی بر رتبه  بندی یادشده، این کارگزاری هم چنان موفق به حفظ رتبه خود بوده است. 
 برندسازی

برندسازی یکی از مهم ترین اقدامات شرکت در سال ۱399 بود که برای این منظور فعالیت  های متنوعی در طول سال انجام شد. از مهم ترین 
این فعالیت  ها حضور مستمر مدیران شرکت در رسانه ها بود که با انجام مصاحبه های هدف دار نسبت به معرفی خدمات شرکت اقدام شد. 
هم چنین انعقاد قرارداد همکاری با دفاتر پیشخوان دولت و ICT روستایی در معرفی شرکت به عموم مردم تأثیر به سزایی داشت. تبلیغات 
در وب سایت ها و اپلیکیشن های پرکاربرد، تولید محتوای تحلیلی و انتشار از طریق شبکه  های مجازی و هم چنین برگزاری دوره  های آموزشی 

متنوع برای مشتریان از دیگر اقدامات شرکت در حوزه برندسازی بوده است.
 اخذ مجوز مشتقه کاال

به منظور ارائه خدمات متنوع به مشتریان کارگزاری، فرایند اخذ مجوز معامالت مشتقه مبتنی بر کاال در سال ۱399 انجام و پس از اخذ 
تأییدیه های امنیتی بابت سامانه  های معامالتی از سازمان بورس، فعالیت در حوزه مشتقه مبتنی بر کاال در سال ۱399 آغاز شد.

 توسعه خدمات بر بستر الکترونیک
با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر شرایط کسب و کارها از ارائه خدمات حضوری به ارائه خدمات مجازی، اقدامات متنوعی در سال ۱399 
انجام شد که از مهم ترین این اقدامات در راستای الکترونیک کردن خدمات، ارائه سیستم احراز هویت الکترونیک از طریق انعقاد تفاهم نامه 
با اپلیکیشن های ارائه خدمات احراز هویت )اپلیکیشن سیگنال( و ارائه نرم افزار ثبت نام غیرحضوری برای کاهش حضور مشتریان در دفاتر 

کارگزاری بوده است.
 توسعه سیستم پاسخ گویی تلفنی

با افزایش تعداد مشتریان کارگزاری امکان ارائه خدمات و پاسخ گویی به تماس های مشتریان به روش سابق امکان  پذیر نبود. از این رو کارگزاری 
ناگزیر از ایجاد زیرساخت فنی سیستم پاسخ گویی تلفنی و آمادگی الزم برای ایجاد سیستم پشتیبانی تلفنی منسجم طبق الگوی سازمان های 
خدمات رسان از راه دور گردید. به همین منظور واحد کال  سنتر کارگزاری با توسعه سیستم VOIP و استفاده از شش نفر پرسنل مجرب، 

توسعه یافت.
 تأسیس نمایندگی شهرستان

رشد قابل توجه بازار سرمایه در سال ۱399 و درخواست  های متعدد برای توسعه شعب کارگزاری سبب شد به منظور ارائه خدمات بهتر و 
بیشتر به مشتریان، کارگزاری اقدام به تأسیس ۱5 شعبه جدید در شهرهای تهران )3 شعبه(، تبریز )2 شعبه(، ورامین، مشهد، همدان، اراک، 

بابل، شیراز و ساوه کند. بنابراین تا پایان سال ۱399 تعداد شعب کارگزاری به 23 شعبه رسید.
 مشاور پذیرش و عرضه شرکت  ها

در حوزه مشاوره پذیرش شرکت  ها  مهم ترین اقدامات شرکت در سال ۱399 به شرح جدول زیر بوده است:

اقدامات انجام شدهشركتردیف

در انتظار رفع موانع برای پذیرش در بازار اول فرابورسگروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم۱
در حال تکمیل مدارک و مستندات پذیرش در بازار اول یا دوم فرابورسایران زاک2
در حال تکمیل مدارک و مستندات پذیرش در بازار اول یا دوم فرابورسخدمات و تجارت بم خودرو3
در انتظار راه اندازی بازار هدف در فرابورس به منظور تکمیل فرایند پذیرشتولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه۴
در انتظار راه اندازی بازار هدف در فرابورس به منظور تکمیل فرایند پذیرشصنایع ماشین های الکترونیکی جوین5
در انتظار راه اندازی بازار هدف در فرابورس به منظور تکمیل فریند پذیرشلیزینگ خودرو مهرآسا6
انعقاد قراردادریل گردش ایرانیان7

 تعداد مشتریان جذب شده: )نحوه نمایش- افزایش تعداد سنوات(

بازاریابی در راستای جذب مشتریان جدید
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تعداد مشتریان جذب شده طی سال های ۱397، ۱398 و ۱399 در جدول زیر ارائه شده است. 

مشتریان جدید 
جذب شده در كارگزاری

مشتریان جذب شده در 
سال 1399

مشتریان جذب شده در 
سال 1398

مشتریان جذب شده در 
سال 1397

رشد سال 1399 نسبت به 
سال 1398

حقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقی

تعداد کل مشتریان 
۱۰5.7۰23.۰۴۱۱3.۴266972.7۱5۱55687/29336/3۰جذب شده

قراردادهای اینترنتی 
39.2772.92۰8.527۴8۴۱.67۱۱۴375/685۰3/3۰منعقدشده

قراردادهای برخط 
39.5529۰7.89952۱.233۱9۴۰۰/7273/۰7منعقدشده

تعداد مشتریان از 
۱39.529۴.27333.827۱.2322۰.۴۰۱5353۱2/۴82۴6/83ابتدای تأسیس

۴۰.38۴3.۰33۴.۱582۱۴2.662۱۴687۱/23۱.3۱7/29تعداد مشتریان فعال *
تعداد مشتریان 

99.۱۴5۱.2۴۰29.669۱.۰۱8۱7.73938923۴/۱72۱/8۱غیرفعال

درصد مشتریان فعال 
--28/9۴79/98۱2/29۱7/37۱3/۰527/29به کل

* معیار انتخاب مشتری فعال حداقل ۱2 تراکنش در سال بوده است.

وضعیت تحقق اهداف پیش بینی شده شرکت در برنامه دوساله:
 در خصوص هدف افزایش تعداد مشتریان فعال، با توجه به بهبود شرایط بازار سرمایه هدف به طور کامل محقق شده است.

 در خصوص هدف تعداد قراردادهای مشاور پذیرش، هدف به طور کامل محقق شده است.
 در خصوص هدف برندسازی، با توجه به مستمر بودن فرایند برندسازی هدف محقق نشده است.

 در خصوص هدف افزایش سرمایه، اقدامات مربوط به افزایش سرمایه در حال انجام است و به زودی به طور کامل محقق خواهد شد.
 در خصوص هدف جذب نیروی متخصص، هدف به طور کامل محقق شده است.

 در خصوص هدف توانمندسازی پرسنل، در حدود 6۰ درصد هدف محقق شده است.
 در خصوص هدف اخذ مجوز مشتقه کاالیی، هدف به طور کامل محقق شده است.

 در خصوص هدف توسعه واحد پاسخ گویی تلفنی، بنا به شرایط بازار سرمایه در حدود 3۰ درصد هدف محقق شده است.
 در خصوص هدف تأسیس شعب، هدف به طور کامل محقق شده است.

مهم ترین دستاورد شرکت در سال ۱399 بازاریابی در راستای جذب مشتریان جدید با انعقاد قرارداد همکاری با دفاتر پیشخوان دولت، 
انعقاد قراردادهای بازاریابی، تأسیس شعب جدید و تبلیغات مؤثر در سایت ها و اپلیکیشن ها برای کارگزاری بوده است. بر این اساس تعداد 
۱۰5.7۰2 مشتری حقیقی جدید و 3.۰۴۱ مشتری حقوقی جدید در کارگزاری ثبت و موجب رشد چشم گیر و قابل توجه منابع درآمدی 
شرکت شده است. این تعداد مشتری جذب شده در سال ۱399 بیش از سه برابر مشتریان جذب شده در شرکت از ابتدای تأسیس در سال 

۱385 تا پایان سال ۱398 بوده است.
اولویت شرکت در سال ۱۴۰۰ تمرکز بر جذب مشتریان با کیفیت از طریق شیوه های نوین تبلیغات و بازاریابی و هم چنین توسعه فعالیت  های 

شرکت در استان ها و مراکز با پتانسیل درآمدزایی باالست.

عبدالرضا نادری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نفت و 
گاز و پتروشیمی زیما 

با   ۱395 مردادماه  سوم  در  زیما  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  شرکت 
مؤسسات  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  ریال  ۱۰۰میلیارد  سرمایه 

مشکالت  و  موانع  دلیل  به  رسید.  ثبت  به  تهران  غیرتجاری 
این  خارجی،  و  داخلی  سیاست گذاری های  محدودیت های  و 
شرکت نتوانست در اندازه های توانمندی های خود حرکت کند 
و پس از پنج سال، از اوایل سال ۱۴۰۰ با رویکرد جدید در 

حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی، نفت و گاز اصالح برنامه 
کرده است.

اهداف پیش بینی شده تحقق یافته در برنامه دوساله 
شرکت اخیراً برنامه دوساله ای برای رسیدن به اهداف اولیه خود طراحی 

کرده است.
تأثیر آن در روند رشد و حركت در  مهم ترین دستاورد شركت و 

سال گذشته
اهداف  در  تغییر  به  تصمیم  گذشته،  در سال  دستاورد شرکت  مهم ترین 
و برنامه ها و به تبع آن تغییرات در سطوح مدیریتی و اعضای هیئت 

مدیره بوده است.
اولویت مجموعه برای سال 1400 

برنامه جدید شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما در دو سال 
پیش رو، ساخت کارخانه ای برای تولید هفت الیه پلی اتیلنی 
عریض برای مصرف در بازار مربوط به گل خانه های کشور است.

مصرف  بازار  و  نشده  تولید  کشور  در  تاکنون  محصول  این 
گل خانه های کشور به شدت به دنبال تأمین آن از طریق واردات از 

تأمین کنندگان خارجی است.
شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما امید دارد به عنوان پیش قدم در بازار 
برای سال های  را  این حوزه  به  اصلی مربوط  این محصول، جایگاه  تولید 

آتی در دست بگیرد.

تغییر اهداف و برنامه ها
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دکتر مرتضی فرجی، مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی
عناوین اصلی فعالیت های اخیر شرکت تجارت گستران خوارزمی عبارتند از:

 واردات کاالی پنبه برای کارخانجات نساجی و فرش بافی
 واردات کائوچوی طبیعی برای استفاده در شرکت های تولیدکننده الستیک 

در سطح کشور
 واردات انواع کاغذ خصوصاً کاغذ ایندر بورد، گالسه، تحریر...

 فعالیت در بازار سرمایه و بورس کاالی کشور
 واردات قطعات خودرو در حوزه های ) OES و AM( خدمات پس از فروش 

و گارانتی
 ارائه تمام خدمات بازرگانی در خصوص واردات و صادرات کاال اعم از اخذ 
پروفرم، ارسال نمونه و انجام تمام مراحل بازرگانی تا حمل و ترخیص کاال 

از گمرکات
 امکان مشارکت و واردات با کارت بازرگانی شرکت و انجام تمام فرایندهای 

بازرگانی از مرحله تأمین تا تحویل با اخذ کارمزد 
 مشارکت در واردات قطعات خودرو و خرید و فروش داخلی قطعات

در خصوص برنامه دوساله استراتژیک شرکت از منظر راهبردی به موارد ذیل 

می توان اشاره کرد:
 از منظر مالی: خروج از ماده ۱۴۱ اصالحیه قانون تجارت که 72 میلیارد ریال 

از زیان انباشته کاهش یافته است.
بازار  سهم  به  کائوچو  واردات  خصوص  در  سهام دار/ذی نفعان/بازار:  منظر  از   
مدنظر دست یافته، ولی در خصوص سهم از بازار واردات کاغذ تنها 3۰درصد 
هدف در پایان سال اول برنامه محقق گردیده است. هم چنین برای ورود به بازار 

قطعات خودرو نیز گام های مهمی در حال انجام است.
 از منظر فرایندهای داخلی: معرفی و تبدیل شرکت به عنوان هسته مرکزی 
۱2۰تن  میزان  به  ایندربورد  کاغذ  فروش  با  امر  این  در  که  خارجی  بازرگانی 
در حال  هلدینگ خوارزمی  سایر شرکت های  با  مذاکره  و  به شرکت سینادارو 

پی گیری و انجام است.
یکی از مهم ترین دستاوردهای شرکت در سال گذشته رسیدن به سود عملیاتی 

پایدار و حرکت در جهت واردات اقالم کاالیی جدید با حاشیه سود مناسب 
بوده است. 

خروج از ماده ۱۴۱ و تعریف چند مورد فعالیت تخصصی مانند کائوچو، مقوای 
بهداشتی، پنبه، قطعات خودرو به عنوان فعالیت های محوری شرکت با حاشیه 

سود مناسب از اولویت های مجموعه در سال ۱۴۰۰ است.

تجارت گستران خوارزمی و سود عملیاتی پایدار 

محسن دانک، مدیرعامل مجموعه نیروگاهی منتظرقائم
مجموعه نیروگاهی منتظرقائم شامل چهار واحد بخار با ظرفیت نامی ۱56/25مگاوات، 
شش واحد گازی با توان ۱۱6/۴ مگاوات و سه واحد سیکل ترکیبی به ظرفیت ۱۰۰ 

مگاوات، بالغ بر سه درصد برق شبکه کشور را تأمین می کند.
واحدهای بخار مجموعه در روز بیست ونهم شهریور ماه سال جاری، نیم قرن فعالیت 
بی وقفه خود برای کشور را به پایان رسانده و وارد نیمه دوم قرن فعالیت خود شده 
است. بدیهی است این مهم تنها با همت شبانه روزی کارکنان مجموعه فراهم شده 
است. چراکه بر اساس زمان تعریف شده از سوی سازنده، این  گونه نیروگاه ها پس از 
حداکثر 3۰ سال به موزه سپرده می شوند، اما این مجموعه پس از 5۰ سال کماکان 

مانند روزهای نخست احداث با حداکثر توان، در حال تولید برق است.
واحدهای گازی مجموعه نیز عمری بیش از 3۰ سال دارد و واحدهای بخار سیکل 

ترکیبی از طول دوره خدمت رسانی به کشور، حدود 22 سال را طی کرده است.
نگاهی به عملکرد نیروگاه طی مدت دو سال گذشته نیز مؤید موارد مذکور است و 
آن هم در شرایطی که بحث تحریم ها، چالش های اقتصادی، شیوع بیماری کرونا، 
شرایط ویژه آب وهوایی و افزایش چشم گیر میزان مصرف برق تمامی نیروگاه ها را 
دچار چالش کرده است که مجموعه نیروگاهی منتظرقائم نیز با همین چالش ها، 

زمان را سپری کرده است. 

رخدادهای عینی در مجموعه نیروگاهی منتظرقائم:
 میزان تولید انرژی برق طی سال ۱398، بالغ بر 7.969.۰۰۰ مگاوات ساعت

 میزان تولید انرژی برق طی سال ۱399، به میزان 6.983.۰۰۰ مگاوات ساعت
 انجام تعمیرات مختلف با برنامه طی سال ۱398، به میزان 8.۱8۱ ساعت
 انجام تعمیرات مختلف با برنامه طی سال ۱399، به میزان 8.۰5۱ ساعت

 انجام برنامه های خاص مدیریتی در بخش منابع انسانی و تغییر ترتیب ادوار زمانی 
فعالیت مجموعه )شیفت کاری( با هدف چابک سازی سازمان و کاهش هزینه ها

 جزم کردن عزم مجموعه در سال ۱۴۰۰، برای تولید انرژی با حداکثر توان و 
سودآوری بیشتر که عملکرد فعالیت مجموعه در طول دوره پنج ماهه نخست سال، 

نشان از این باور دارد.
 ،S۴ انجام عملیات تعمیرات و بازسازی مجموعه از قبیل تأمین ترانس واحد 
انجام اورهال در واحدهای برنامه ریزی شده در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ازجمله 

اهداف مجموعه است.
 به انجام رساندن عملیات تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاه )بخش سیکل 
ترکیبی( از سوی کارکنان مجموعه در راستای استفاده از دانش و توان داخلی 
و هم چنین کنترل هزینه ها، باور و اولویت مجموعه در سال ۱۴۰۰ است که در 

جهت تحقق آن برنامه ریزی الزم صورت پذیرفته است.

با حداکثر توان، در حال تولید برق 
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دکتر علی جوانمردی وزیری، مدیرعامل شرکت توسعه 
مدیریت سرمایه خوارزمی

مدیریت  توسعه  شرکت   ۱۴۰۰ سال  اخیر  فعالیت های  و  دستاوردها 
اخذ  کوتاه مدت،  سرمایه گذاری های  زمینه  در  خوارزمی،  سرمایه 
واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و ترکیب و تنوع بخشی 
سهام از طریق عملیات سبد اختصاصی شرکت سبدگردان الگوریتم 
با  خوارزمی  سرمایه  مدیریت  توسعه  شرکت  سرمایه گذاری  واحد  و 
هدف کسب منافع برای تحقق اهداف استراتژیک و فرصت های جدید 
سرمایه گذاری در حال انجام است که تا تاریخ ۱5شهریور۱۴۰۰ منجر 
به مبلغ 3۰5میلیارد و 789 میلیون ریال  به کسب درآمد عملیاتی 
نیاز شرکت های وابسته در جهت پیشبرد  و تأمین منابع مالی مورد 

پروژه های در دست اجرا شده است.
افزایش  بلندمدت وشرکت در  فعالیت در زمینه سرمایه گذاری های   
بوده  ریال  ۱۰2میلیارد  میزان  به  تاکنون  وابسته  شرکت های  سرمایه 
شرکت  دارایی های  فروش  پایانی  مراحل  انجام  طی  هم چنین  است. 
نیروآفرین سپهر با خریدار مربوط، بازیابی منابع مالی راکد در پروژه 
نیروگاه برق اصفهان محقق خواهد شد و شرکت فرعی مزبور، عمده 

مبالغ بدهی خود به شرکت اصلی را پرداخت خواهد کرد.
 از سایر فعالیت های اخیر شرکت می توان عالوه بر پایش و توجه ویژه 
در  به عمل آمده  پی گیری های  و  مذاکرات  از  سرمایه گذاری ها  سبد  به 
جهت ورود در عرصه های جدید ازجمله صرافی و نئو بانک با مدیرکل 
محترم شرکت ها و سرمایه گذاری بانک صادرات نام برد که هم چنان در 

جریان برنامه ریزی و تکمیل شدن مراحل اجرایی است.

اهداف راهبردی و عملیاتی شرکت در چهار بخش تا تاریخ تهیه این 
گزارش به شرح ذیل محقق شده است:

سهام  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری  خصوص  در  مالی  اهداف   
)کوتاه مدت و بلندمدت( جمعاً به میزان ۱5،636 میلیارد ریال 

شرکت های  واگذاری  خصوص  در  سهام داران  بازار/  اهداف   
زیرمجموعه 5۰ درصد و در خصوص تنوع بخشی در سبد سهام و 

دارایی ها به میزان 875 میلیارد ریال
به کارگیری  خصوص  در  داخلی  فرایندهای  به  مربوط  اهداف   
به میزان 3۱6 میلیون  ابزارهای مالی و تحلیل بازار سرمایه جمعاً 

ریال 
 اهداف مربوط به رشد و یادگیری در خصوص آموزش منابع انسانی 

8۰ درصد و ارتقای نرم افزارها و سیستم های اطالعاتی صددرصد 
در راستای سیاست گذاری های شرکت و در چهارچوب برنامه دوساله 

و بودجه مصوب سال ۱399، ایجاد ارزش افزوده و دست یابی به سود 
مناسب و اصالح ساختار مالی همواره وجهه همت مدیران شرکت بوده 
که خوش بختانه و به لطف خداوند سبحان و حمایت مستمر سهام داران 
محترم، مهم ترین اقدام انجام شده، کسب سود خالص به مبلغ 3هزار و 
72۱میلیارد و 993میلیون ریال و تسویه مانده تسهیالت دریافتی از 
بانک پاسارگاد مربوط به شرکت های توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی 
و توسعه ساختمان خوارزمی )وابسته( و آزادسازی سهام وثیقه شرکت 
قابل  مبلغ  وصول  و  پی گیری  هم چنین  آریان،  پارس  سرمایه گذاری 
مبلغ  به  پاسارگاد  بانک  سوی  از  محاسبه شده  سود  مازاد  از  توجهی 

۴6میلیارد و 2۱2میلیون ریال بوده است.

و  حفظ  و  باکیفیت  و  عملیاتی  مستمر  سود  کسب  شرکت،  اولویت 
افزایش ارزش دارایی هاست که با توجه به مالحظات و الزامات اجرایی 
برنامه های شرکت سرفصل های کلی برنامه های آتی به شرح زیر و در 

چهارچوب برنامه دوساله تعیین شده است: 
 ادامه روند سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در راستای برنامه های 

استراتژیک و اهداف سهام داران محترم
و  ریسک  کاهش  هدف  با  سهام  پرتفوی  مستمر  اصالح  تداوم   

افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها
مزیت  با  صنایع  در  غیربورسی  و  اولیه  بازار  در  فرصت ها  رصد   

رقابتی
 تالش در جهت استفاده از اهرم مالی برای دست یابی به بازدهی 

باالتر
جهت  در  کم بازده  یا  راکد  سرمایه گذاری  فروش  و  آماده سازی   

تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت
از  بیشتر  هرچه  استفاده  و  شرکت  کارشناسی  بدنه  تقویت   

سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری
طی  که  بانک  نئو  و  صرافی  ازجمله  جدید  عرصه های  در  ورود   
جلسات متعدد با مدیرکل محترم شرکت ها و سرمایه گذاری بانک 

صادرات ایران، برنامه ریزی و در دست پی گیری است.
تمامی  است  معتقـد  خوارزمی  سرمایه  مدیریت  توسعه  شرکت 
پشتوانه  به  و  بی دریغ  حمایت  سایه  در  کسب شده  موفقیت های 
سهام داران محترم حاصل شده است و تعامل مطلوب و بیان انتقادات 
خواهد  شرکت  بیشتر  چه  هر  موفقیت  راه  چراغ  سهام داران  سازنده 
محترم  سهام داران  رهنمودهای  و  نظرات  از  بهره مندی  بنابراین  شد. 
فرایندهای  بهبود  جهت  در  مناسب  بستری  را  آن  و  می نهیم  ارج  را 

تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

ایجاد ارزش افزوده، دست یابی به سود مناسب و اصالح ساختار مالی
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گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم یکی از شرکت ها 
و زیرمجموعه های تأثیرگذار گروه سرمایه گذاری 

خوارزمی هم برای سهام داران و هم برای گروه است. 
این تأثیرگذاری در سال های اخیر که جایگاه بازار 

سرمایه در جامعه ارتقا یافته و توجه عامه مردم به 
این بازار برای سرمایه گذاری جلب شده است، بیش 

از پیش هم شده است. چنین شرایطی عالوه بر 
این که باعث رشد گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 

شده، چالش ها و مسئولیت های جدیدی را نیز پیش 
پای این مجموعه گذاشته است. 

ارائه خدمات جدید و استفاده از فرصت های بالقوه بازار 
سال گذشته دومین سال فعالیت رسمی گروه خدمات بازار 
مؤثر  سابقه  وجود  با  خدمات  گروه  بود.  الگوریتم  سرمایه 
جدید  موقعیت  در  و  جایگاه  در  سرمایه گذاری،  حوزه  در 
توسعه  بر  گروه  اصلی  توجه  بنابراین  نداشت،  سابقه ای 
متمرکز شد. ضمناً  زیرمجموعه   در شرکت های  فعالیت ها 
شرکت های  در  اصوالً  خدماتی  فعالیت های  که  آن جا  از 
زیرمجموعه انجام می شود، دستاوردهایی هم که بر اساس 
اتفاق  برنامه ریزی ها به دست می آید، در همین شرکت ها 

می افتد.
 سال 99 کارگزاری عملکرد بسیار خوبی داشت؛ رشد و 
سودآوری باالیی در کارگزاری اتفاق افتاد و عدد سودآوری 
جمعیت  و  حجم  وجود  با  به عالوه  شد.  برابر  پنج  حدوداً 
پیدا  ورود  و  گرایش  سرمایه  بازار  به  جامعه  از  که  خوبی 
کرد، کارگزاری آینده نگر خوارزمی با برنامه ریزی های موفق 
و هدف  گذاری نتیجه بخش در خصوص جذب مشتری های 
خرد، موفق شد سهم بازار را حفظ کند و حتی آن را افزایش 
بازار و ظرفیت سازی هایی که  دهد، که در شرایط رقابتی 

بود، دستاورد  افتاده  اتفاق  بازار  در  رقبای جدی  از سوی 
بزرگی محسوب می شود. 

دارند،  نهادی  سهام داران  که  کارگزاری هایی  عموماً 
تمرکزشان روی مشتری های عمومی است و در دوره رشد 
که بازار با هجوم بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران خرد 
نصیبشان  زیادی  سهم  معموالً  می شود،  مواجه  و حقیقی 
کارگزاری هایی  سوی  از  غالباً  سهم  بیشترین  نمی شود. 
این   دارند.  تمرکز  خرد  بازار  روی  که  می شود  تصاحب 
دسته کارگزاری ها معموالً نهادی نیستند و عموماً شعب و 
کانال های فروش گسترده ای دارند و رقابت با آن ها بسیار 
دشوار است. بااین حال، کارگزاری آینده نگر خوارزمی موفق 
شد این کار را به خوبی به سرانجام برساند و نه تنها سهم 
بازار را از دست نداد، بلکه موفق به افزایش آن هم شد که 

رشد پنج برابری سودآوری از نتایج آن بود. 
اتفاق می افتد  از سبدگردان  الگوریتم  توسعه   اصلی  کانال 
و بسیاری از خدمات جدیدی که در بازار سرمایه در حال 
شکل گیری است، عمدتاً در بستر ظرفیت های موجود در 
سبدگردان شکل می گیرد؛ ازجمله تأسیس نهادهای مالی 

جدید و صندوق ها.
بود،  گرفته  شکل   98 سال  که  دارا  ثابت   درآمد  صندوق 
سال 99 توسعه پیدا کرد. جدا از آن، دو صندوق VC نیز 
در سال گذشته راه اندازی شد؛ صندوق پویا که ۴۰ درصد 
سرمایه گذاری مستقیم آن را گروه تأمین کرد و صندوق 
پیشگام یکم که تمامی منابع آن از سوی نهادهای بیرونی 
الگوریتم  سبدگردان  با  صندوق  مدیریت  و  شد  تأمین 

است.
بود.  مقبول  نیز  سبدها  و  صندوق ها  رشد  آن،  بر  عالوه 
تمرکزی که همکاران سبدگردان روی توسعه بازار داشتند، 

نگاهی به فعالیت های گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم

تمرکز بر توسعه خدمات بازار

    این حوالی
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تعداد  لحاظ  به  داشت؛  پی  در  و رشد خیلی خوبی  نتایج 
و  شد  جذب  صندوق ها  در  که  منابعی  حجم  و  مشتریان 
از  باالتر  بود،  سبدها  و  صندوق ها  در  که  بازدهی   حتی 

شاخص بود. 
اقدامات  هم  گروه  ستاد  سطح  در  و  هلدینگ  درون 
به  برای ورود  متمرکزی در حوزه خدمات جدید و تالش 
حوزه های تأمین مالی صورت گرفت. ازجمله این که واحد 
تأمین مالی  راه اندازی شد و مذاکرات متعددی با مشتریان 
مختلف انجام گرفت که یک مورد انتشار اوراق و دو مورد 
تعهد رسیده  انجام  و  نهایی  قرارداد  به  پذیره نویسی سهام 
و  سازمان  مجوزهای  اخذ  برای  نهایی  مراحل  که  است 
اجرای نهایی را طی می کند. هم چنین سه قرارداد انتشار 

اوراق دیگر نیز در شرف انعقاد است.
در  بازاریابی  واحد  راه اندازی  اولیه   مقدمات  هم چنین 
به دنبال  این مجموعه  انجام رسیده است.  به  سطح گروه 
بازاریابی  متمرکز است، یعنی کل گروه تحت برند الگوریتم 
و  انجام شده  اولیه  نیروی  بپردازند. جذب  بازار  توسعه  به 
امیدوارند  مجموعه  مدیران  است.  توسعه  حال  در  واحد 
توسعه  و  بازاریابی  حوزه  برای  که  برنامه ریزی هایی  طبق 
انجام  قبل  از  که  با هدف گذاری ای  و  به خوبی  دارند،  بازار 

شده است، کار را پیش ببرند.

اولویت های سرمایه گذاری گروه خدمات 
بازار سرمایه الگوریتم 

کارکردی  الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  کارکرد 
ناظر  نهاد  از سوی  این رویکردی است که  خدماتی است. 
تأکید  مورد  هم  اساس نامه  در  شده،  تعیین  سازمان  در 
خدمات  توسعه  بر  مجموعه  تمرکز  بنابراین  گرفته،  قرار 
در  و  می شود  برنامه ریزی  گروه  در  خدمات  توسعه  است. 
شرکت های زیرمجموعه، یعنی در کارگزاری و سبدگردان 
 IT پی گیری می شود. در کارگزاری، توسعه زیرساخت های
در اولویت است و از طرف دیگر، توسعه نهادها و محصوالت 
مالی در سبدگردان پی گیری می شود. هم چنین درخواست 
بورس  به سازمان  مالی  تأسیس شرکت پردازش اطالعات 
تأسیس  درخواست  که  هستند  پی گیر  و  است  شده  ارائه 

شرکت تأمین سرمایه را هم به سازمان ارائه دهند. 
حوزه های  تمامی  در  که  است  این  مجموعه  اصلی  تمرکز 
خدماتی در بازار سرمایه که به نحوی امکان دریافت مجوز 
وجود دارد، حضور جدی داشته باشد و آن حوزه ها را توسعه 
دهد. جدا از آن، به سرمایه گذاری به مفهوم خرید ، تجهیز 
بر  نیست.  بی توجه  هم  دارایی  آن  ارزش  رشد  و  دارایی 
همین اساس، منابع دارایی که از گذشته داشته، طی سال 
گذشته رشد خیلی خوبی داشته است. عملکرد شرکت در 
افزایش ارزش دارایی هایش هم بسیار مطلوب و حتی فراتر 
از انتظارات بوده است و حجم خوبی از منابع را در اختیار 
شرکت می گذارد، که خود می تواند پشتوانه مناسبی برای 
فعالیت های خدماتی باشد. با توجه به رشد حجم دارایی ها 
و در راستای اداره تخصصی گروه به دنبال تأسیس شرکت 

سرمایه گذاری هستند. تمامی این دارایی ها از جنس سهام 
و  ارزش خریداری  نگاه رشد  با  دارایی هایی هستند که  یا 
سرمایه گذاری می شوند و قرار است به شرکت منتقل و از 
سوی شرکت مدیریت شود، تا از منافع و عوایدی که ممکن 

است در آن حوزه ها ایجاد شود، بی بهره نباشند.
 به عالوه در اغلب صندوق هایی که در شرکت سبدگردان 
دارندگان  و  مؤسسین  از  یکی  عنوان  به  می شود،  تأسیس 
واحد اولیه و اصلی حضور دارند و این رویکرد نیز خود به 
اما تمرکز  نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم تلقی می شود. 
تمرکز  از هر چیز  اصلی  گروه و آن چه ممکن است بیش 
بحث  کند،  به خودش جلب  را  گروه  کارشناسی  و  فکری 

توسعه خدمات است. 

تأثیر تغییر سیاست های کالن اقتصادی 
بر روند فعالیت مجموعه

گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم در فضای ویژه اقتصادی 
و  فضا  این  و جهت گیری های  چهارچوب ها  و  می کند  کار 
تصمیمات و استراتژی های شرکت با تصمیماتی که از سوی 
سیاست گذاران کالن کشور انجام می شود و اتفاق  می افتد، 
تناسب دارد. طبیعی است که  با هر تغییری در سطح کالن 
باید  تصمیم گیری ها  حتی  و  برنامه ریزی ها  کشور،  اقتصاد 
متناسب با آن تنظیم شود، یا حتی تغییر کند. به هرحال، 
که  استراتژی هایی  نوع  و  سیاست گذاری  نوع  رفتار،  نوع 
و  شود  تنظیم  است  ممکن  دولت  اقتصادی  تیم  سوی  از 
بگیرد،  شکل  حوزه  آن  در  است  ممکن  که  قوانینی  نوع 
تغییر می کند، که آن  را دست خوش  اقتصادی  متغیرهای 
سرمایه  بازار  خدمات  گروه  تصمیم گیری های  در  متغیرها 

الگوریتم هم تعیین کننده است.
برای  که  اتفاقاتی  بین المللی،  توافقات  و  برجام  موضوع   
نرخ ارز خواهد افتاد، سیاست های پولی و مالی دولت و... 
اثر  این مجموعه  کار  روند  در  باید  که  موضوعاتی هستند 

بگذارند. 

دستاوردهای الگوریتم و انتظارات سهام داران
مجموعه ی  یک  الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه 
است  قرار  و  است  سرمایه  بازار  حوزه  در  خدمات رسان 
سرمایه  بازار  حوزه  در  که  را  خدماتی  تمامی  بسترهای 
این  از  بسیاری  دهد.  ارائه  و  کند  آماده  است،  ارائه  قابل 
خدمات، مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه خوارزمی است 
جهت  در  و  شوند  بهره مند  خدمات  این  از  می توانند  که 
از  استراتژیک گروه خوارزمی  اهداف  تحقق  و  منافع  رشد 
برای  مستقیم  تأثیرگذاری  نوعی  که  کنند،  استفاده  آن 

شرکت های خوارزمی است.
جدا از آن، در بازار هم توجه و تمرکز مجموعه فقط روی 
الگوریتم  برنامه  نیست.  خوارزمی  زیرمجموعه  شرکت های 
بازار  در  که  کند  دنبال  را  رویکردهایی  که  است  این  بر 
و  خدمات رسانی  وقتی  باشد.  داشته  جدی  نقش آفرینی 
طبیعتاً  یابد،  تحقق  است،  شده  پیش بینی  که  اهدافی 

سال ۹۹ کارگزاری عملکرد 
بسیار خوبی داشت؛ رشد 
و سودآوری باالیی در 
کارگزاری اتفاق افتاد و عدد 
سودآوری حدوداً پنج برابر 
شد. به عالوه با وجود حجم و 
جمعیت خوبی که از جامعه به 
بازار سرمایه گرایش و ورود 
پیدا کرد، کارگزاری آینده نگر 
خوارزمی با برنامه ریزی های 
موفق و هدف  گذاری 
نتیجه بخش در خصوص 
جذب مشتری های خرد، 
موفق شد سهم بازار را حفظ 
کند و حتی آن را افزایش 
دهد، که در شرایط رقابتی 
بازار و ظرفیت سازی هایی که 
از سوی رقبای جدی در بازار 
اتفاق افتاده بود، دستاورد 
بسیار بزرگی محسوب 
می شود
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عایدی هایی خواهد داشت که سود آن به طور غیرمستقیم 
به خوارزمی و سهام داران مجموعه خوارزمی منتقل خواهد 

شد.

خدمات قابل  ارائه به شرکت های زیرمجموعه
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم خدمات متنوعی را در 
حوزه های مختلف بازار سرمایه ارائه می دهد که برخی از 
تأمین  به  از: خدمات مربوط  مهم ترین آن ها عبارت است 

مالی، سبدگردانی و کارگزاری.
مالی  منابع  به  فعالیت های توسعه ای خود  برای  شرکت ها 
نیاز دارند و ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه می تواند 
کمک شایانی به تأمین این منابع کند. انتشار انواع اوراق 
بدهی، تأسیس صندوق پروژه، افزایش سرمایه و... همگی 
ذیل سرفصل تأمین مالی از بازار سرمایه قرار می گیرند که 
شرکت با تکیه بر توان کارشناسی خود قادر به ارائه آن به 
تمامی مشتریان فعال در بازار سرمایه، به ویژه شرکت های 

زیرمجموعه خوارزمی است. 
دیگر خدمت قابل ارائه، سبدگردانی است. همه شرکت ها 
مالی  گردش  این  دارند.  مالی  گردش  کسب کارها  و 
باعث  شرکت  به حساب  منابع  خروج  و  ورود  با  متناسب 
ایجاد رسوب های مالی می شود. کارکرد شرکت سبدگردان 
نیازهای  رفع  ضمن  که  نحوی  به  است،  منابع  مدیریت 
نقدینگی شرکت ها بیشترین عایدی را از منابع رسوب کرده 
و  ثابت  درآمد  صندوق  وجود  حال  عین  در  کند.  ایجاد 
صندوق سهامی در محصوالت گروه، مدیریت منابع در دو 

افق کوتاه مدت و بلندمدت را بهینه تر می سازد.
است.  معامله گری  و  کردن  معامله  نیز  کارگزاری   کارکرد 
زیرمجموعه خوارزمی  از شرکت های  برخی  در عین حال 
کاالست.  بورس  در  معامله  قابل  که  دارند  محصوالتی 
معامله این محصوالت در بورس کاال نیز از طریق کارگزاری 

امکان پذیر است.
به طور کلی، تنوع خدمات ارائه شده از سوی گروه خدمات 
بازار سرمایه الگوریتم به گونه ای است که امکان بهره مندی 
از آن ها  همه شرکت ها و گروه های زیرمجموعه خوارزمی 

را فراهم می کند.

اهمیت سامان دهی نظامات نوین مالی برای شرکت های 
فعال در بازار سرمایه

بازار سرمایه با سرعت بسیار باالیی در حال رشد است و 
مرتباً سرویس ها و بسترهای خدماتی جدیدی در آن ایجاد 
می شود. چهار یا پنج سال پیش بسیاری از خدمات فعلی 
ارائه نمی شد. مثاًل انتشار اوراق با این تنوع وجود نداشت، 
این سرعت  به  امروز  بازار سرمایه مانند  از  یا تأمین مالی 
خدماتی  بسترهای  و  شرایط  نمی گرفت.  انجام  سهولت  و 
پیدا  رشد  و  گرفته  اخیر شکل  سال  سه  در  عموماً  فعلی 

کرده و تسهیل شده است. 
به عالوه، ایجاد انواعی از نهادهای مالی راه کارهای خدماتی 
گسترده ای در اختیار فعاالن بازار و کسب وکارها قرار داده 

است، برای مثال، صندوق های درآمد ثابت که عمر طوالنی 
ثابت،  درآمد  تأسیس صندوق های  از  پیش  تا  ندارند.  هم 
افتتاح  از دارایی ها  ثابت  بازدهی  تنها راه کار کسب  تقریباً 
سپرده های مدت دار بانکی بود، که البته با محدودیت هایی 
صندوق های  تأسیس  بودند.  مواجه  شکست  نرخ  مانند 
با  درآمد ثابت در بورس امکان بهره مندی از درآمد ثابت 
منوال،  همین  به  آورد.  فراهم  را  جدید  مزایای  و  شرایط 
انواع صندوق هایی که به طور تخصصی تأمین مالی انجام 
می دهد، مثل صندوق های VC ایجاد شده اند. تا سه یا چهار 
سال پیش تأمین مالی کسب وکارهای نوپا و کسب وکارهای 
مبتنی بر تکنولوژی صرفاً از طریق جست وجو و پیدا کردن 
 VC سرمایه گذار مستقیم ممکن بود، اما ایجاد صندوق های
زمینه را برای جذب سرمایه گذاران خرد و غیرمستقیم در 
این حوزه مهیا کرده است. صندوق طال نیز امکان خرید و 
فروش غیرمستقیم طال را فراهم کرده و هزینه ها و خطرات 
احتمالی ناشی از خرید و فروش طالی فیزیکی را تا حد 
و  خدمات  موارد  این  تمامی  است.  داده  کاهش  زیادی 
بسترهایی هستند که بیشتر در سه، چهار سال اخیر شکل 
گرفته اند و به طور مرتب هم در حال توسعه اند. در مجموع 
تسهیالتی که در چند سال اخیر در اختیار کسب وکارها و 
با سرعت  سرمایه گذاران قرار گرفته، بسیار متنوع بوده و 

زیادی رشد کرده اند.
شاید مهم ترین ثروت در اختیار گروه خدمات بازار سرمایه 
حال  عین  در  و  زبده  جوان،  کارشناسی  تیم  الگوریتم، 
همین  مجموعه  پتانسیل  بزرگ ترین  است.  آن  باانگیزه 
نیروی انسانی است و دستاوردهای کنونی شرکت مرهون 
اگر  و  بوده است،  و کاربلد  باانگیزه  تیم  تالش های همین 
اندازه کافی به  به  اعتماد شود و  نیز به آن ها  این پس  از 
آن ها بها و فرصت داده شود، مانعی جدی بر سر راه توسعه 

شرکت وجود نخواهد داشت.

جایگاه مجموعه در میان شرکت های مشابه
گروه  شرکت  عمده  سهام دار  که  داشت  توجه  باید  ابتدا 
خدمات بازار سرمایه الگوریتم، یک نهاد است، درحالی که 
بازار  در  فعال  گروه خدمات  سایر شرکت های  سهام داران 
کارکرد  و  عملکرد  نحوه  سرمایه بخش خصوصی هستند. 
از شرکتی  متفاوت  تماماً خصوصی  با سهام داران  شرکتی 
رویکردها،  انگیزه ها،  است.  نهادی  یا  حقوقی  سهام دار  با 
مسیر  آن  تبع  به  و  آن ها  چالش های  حتی  و  دغدغه ها 
پیش روی آن ها نیز با ما متفاوت است. از این حیث، شاید 
با  الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  شرکت  مقایسه 
امکان  این  البته همواره  نباشد.  رقبا چندان صحیح  سایر 
وجود دارد که سهام دار عمده نهادی شرایط را به گونه ای 
شرکت  راهبردهای  و  انگیزه ها  دغدغه ها،  که  کند  فراهم 
با سایر  نیز هم راستا  الگوریتم  بازار سرمایه  گروه خدمات 
حاضر  حال  در  اما  شود،  حوزه  این  در  فعال  شرکت های 
چنین شرایطی مهیا نیست و به همین علت کارکردهای 

رقابتی گروه الگوریتم با رقبا متفاوت است. 

گروه خدمات بازار سرمایه 
الگوریتم یک مجموعه ی 

خدمات رسان در حوزه بازار 
سرمایه است و قرار است 
بسترهای تمامی خدماتی 

را که در حوزه بازار سرمایه 
قابل ارائه است، آماده 

کند و ارائه دهد. بسیاری 
از این خدمات، مورد نیاز 
شرکت های زیرمجموعه 

خوارزمی است که می توانند 
از این خدمات بهره مند شوند 

و در جهت رشد منافع و 
تحقق اهداف استراتژیک 

گروه خوارزمی از آن استفاده 
کنند، که نوعی تأثیرگذاری 
مستقیم برای شرکت های 

خوارزمی است
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گفت وگو با سمیرا برزی مهر، مدیر حسابرسی داخلی گروه سرمایه گذاری خوارزمی

موازین اعتمادسازی در عصر توسعه فرهنگ سهام داری
کیفیت اجرای موازین حاکمیت شرکتی از مهم ترین 

شاخص ها در ارزیابی عملکرد موسسات اقتصادی 
محسوب می شود. این روزها پای صحبت هر 

کدام از مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
که بنشینید، از تالششان برای اجرای اصول 

حاکمیت شرکتی می گویند و تأثیری که تأکید 
بر اجرای این اصول، بر بهبود عملکرد و ارتقای 

جایگاه شرکت داشته است. برای آشنایی بیشتر 
با چندوچون پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی 

در گروه سرمایه گذاری خوارزمی، پای صحبت 
سمیرا برزی مهر، مدیر حسابرسی داخلی گروه 

سرمایه گذاری خوارزمی، نشستیم.

لطفًا توضیح مختصری از تعریف اصول حاكمیت 
عملكرد  بر  تأثیرش  و  تاریخچه  شركتی، 

شركت ها داشته باشید.
 )Corporate Governance( شرکتی  حاکمیت 
و  روش ها  فرایندها ،  مقررات،   و  قوانین  مجموعه  به 
سیستم  هایی گفته می شود  که هدف اصلی آن پاسخ گویی، 
رعایت  مناسب،  گزارشگری  و  اطالعات   ارائه  در  شفافیت  
عدالت و حقوق ذی نفعان است. چنان چه در شرکت ها به 
موضوع حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود، چهارچوب 
تصمیم گیران  میان  بلندمدت  اعتماد  ایجاد  برای  منطقی 

شرکت و ذی نفعان فراهم نمی شود، در حالی که در صورت 
و  وظایف  تقسیم  سازمان،  در  ساختاری  چنین  استقرار 
مدیران  و  مدیره  هیئت  سهام داران ،  بین  مسئولیت ها 
اجرایی به طور واضح مشخص می شود و استقرار نقش های 
حسابرسی،  کمیته  قبیل  از  غیراجرایی  مدیریت  نظارتی 
ایجاد  انتصابات، کمیته سرمایه گذاری و هم چنین  کمیته 
و استقرار سیستم کنترل های داخلی مناسب مورد توجه 
پاسخ گویی  این حالت مسئولیت  در  قرار می گیرد.  خاص 
حفظ  ذی نفعان  و  سهام داران  منافع  و  شده  پررنگ تر 

می شود. 
جهان  پیشرفته  و  صنعتی  کشورهای  در   ۱99۰ دهه  از 
کشورهای  از  برخی  و  استرالیا  آمریکا،  انگلستان،  نظیر 
تفکیک  و  بزرگ  تشکیل شرکت های  با  اروپایی، هم زمان 
به  مربوط  مشکالت  به  پاسخ  در  و  مدیریت  از  مالکیت 
کمک های  افشای  مانند  وقایعی  مدیره،  هیئت  اثربخشی 
حزب  به  آمریکایی  بزرگ  شرکت   ۱7 پنهان  و  نامشروع 
واترگیت  ماجرای  به  که   ۱973 سال  در  جمهوری خواه 
تعدادی  مالی  رسوایی های  هم چنین  و  یافت  شهرت 
انرون  ازجمله  دنیا،  مشهور  و  بزرگ  شرکت های  از 
اعتماد  کاهش   ،)World com( ورلدکام  و   )Enron(
عمومی نسبت به اطالعات و گزارش های مالی منتشرشده 
از سوی شرکت ها را به دنبال داشت و توجه همگانی را به 
نقش برجسته حاکمیت شرکتی معطوف کرد و باعث شد 
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در راستای ارتقای نظام 
راهبری شرکت »آیین نامه 
انتخاب و ارزیابی عملکرد 

کمیته های حسابرسی 
شرکت-های گروه« در 

سال گذشته تدوین و مورد 
تصویب هیئت مدیره محترم 

قرار گرفته و به صورت 
دوره ای عملکرد  کمیته ها مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. در حال 
حاضر، کمیته های حسابرسی 
در تمامی شرکت های فرعی 
تشکیل و حسابرسان داخلی 

مستقر شده اند. کمیته های 
حسابرسی به  صورت ماهانه 

و منظم در تمام شرکت ها 
برگزار می شود و موارد 

مهم از قبیل صورت های 
مالی میان دوره ای و ساالنه، 
بودجه ساالنه و انطباق آن 
با عملکرد واقعی شرکت، 

پیش نویس گزارش 
حسابرس مستقل، نامه 
مدیریت، رعایت قوانین 

و مقررات و آیین نامه ها و 
دستورالعمل ها مورد بررسی 

قرار می گیرد

موضوع کنترل های داخلی و افشای اطالعات مورد توجه 
مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد. 

شرکت ها  در  شرکتی  حاکمیت  اصول  اجرای  تأثیرات  از 
و سرمایه گذاران  بین شرکت ها  اعتماد  ایجاد  به  می توان 
به موقع  پاسخ گویی و حساب دهی، گزارش دهی  از طریق 
افزایش  منابع،  از  مؤثر  استفاده  و  ارزش  خلق  شفاف،  و 
بازده شرکت ها، رعایت منافع سهام داران و رعایت انصاف 

و عدالت در رابطه با تمامی ذی نفعان اشاره کرد.
بر  حد  این  تا  اخیر  سال های  در  دلیل  چه  به 
شده  تأكید  شركتی  حاكمیت  اصول  اجرای 
نوع  چه  به  بیشتر  آن  پیاده سازی  و  است 

كسب وكارهایی توصیه می شود؟
در  مدیریت  از  مالکیت  جداسازی  موضوع  گذشته  در 
توسعه  با  اما  نبود،  مهم  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها 
بازار،  به  بزرگ  شرکت های  ورود  و  سهام داری  فرهنگ 
در  بزرگ  اقتصادی  بنگاه  مالکیت یک  و  مدیریت  این که 
اختیار یک فرد باشد، کاماًل با منافع سهام داران خرد تضاد 
داشت. از همین رو به تدریج مالکان اختیارات بیشتری را 
به مدیران واگذار کردند و ایجاد سازوکارهای مختلف برای 
نظارت بر کار مدیران اجرایی به منظور حصول اطمینان 
از اتخاذ تصمیمات کارآ و بیشینه  سازی ارزش شرکت  از 
اهمیت باالیی برخوردار شد. لذا با گسترش بازار سرمایه 
بورس های  در  پذیرفته شده  شرکت های  شمار  افزایش  و 
اوراق بهادار، نیاز به طراحی و استقرار نظام های راهبری 
کارآمد در شرکت ها بیش از پیش احساس شد و بر همین 
سرمایه گذاران،  حقوق  از  حمایت  راستای  در  و  اساس 
و  سامان دهی  هم چنین  و  تخلفات  وقوع  از  پیش گیری 
توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار »دستورالعمل 
بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  شرکتی  حاکمیت 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران« در سال ۱397 به 
تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید 

و برای تمام شرکت های بورسی الزم االجرا شد.
چه  از  شركتی  حاكمیت  اصول  پیاده سازی 
سرمایه گذاری  گروه  دستوركار  در  زمانی 
خوارزمی قرار گرفته و از چه الگوهای داخلی و 
خارجی برای تدوین و اجرای این اصول تبعیت 

می كنید؟
در  موفقی  تجربه  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  در 
پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی رقم خورده و تمامی 
اصولی که سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت ها ابالغ 

کرده، با برنامه ریزی کامل در شرکت رعایت می شود.
و  شده  تصویب  و  تدوین  مدیره«  هیئت  »منشور 

)حسابرسی،  مدیره  هیئت  مشورتی  تخصصی  کمیته های 
راهبردی( هر  امور  بر  نظارت  و  انتصابات، سرمایه گذاری 
یک با ریاست یکی از اعضای هیئت مدیره عملیاتی شده 

و نقش خود را به درستی ایفا می کنند. 
بررسی  و  شرکتی  حاکمیت  اصول  رعایت  راستای  در 
اثربخشی فرایندهای نظام راهبری و سیستم کنترل های 
خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  ارشد  مدیریت  داخلی، 
کمیته  »منشور  تصویب  و  تدوین  ضمن  عام(  )سهامی 
حسابرسی« و »منشور فعالیت واحد حسابرسی داخلی« 
را  حسابرسی  کمیته  داخلی،  حسابرسی  مدیر  انتصاب  و 
کمیته  اعضای  می دهد.  تشکیل  مدیره  هیئت  نظر  زیر 
حسابرسی شرکت متشکل از سه نفرند که همگی دارای 
تخصص مالی هستند و با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره 
نیز  حسابرسی  کمیته  رئیس  هم چنین  شده اند.  منصوب 

عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره است.
مستمر  صورت  به  نیز  شرکت  داخلی  حسابرسی  واحد 
و  بررسی  مورد  را  داخلی  کنترل های  سیستم  اثربخشی 
کمیته  به  را  مربوط  گزارش های  و  می دهد  قرار  ارزیابی 

حسابرسی و هیئت مدیره محترم ارائه می کند. 
سیستم  ساختار  ارتقای  به  منظور  جاری،  سال  در 
که  شده  انجام  مؤثری  اقدامات  داخلی  کنترل های 
با  مبارزه  آیین نامه های  این که  از  عبارت اند  آن ها  اهم 
معامالت  و  سرمایه گذاری  معامالتی،  و  مالی  پول شویی، 
اوراق بهادار تدوین و مورد تصویب هیئت مدیره محترم 
قرار گرفته است. دستورالعمل های مالی، اداری و نظارت 
بر شرکت های فرعی نیز تهیه و تصویب شده و در حال 
های  گزارش  کیفیت  است،  توضیح  به  الزم  اجراست. 
به  نسبت  جاری  سال  در  فرعی  شرکت های  حسابرسی 
داشته  وکیفی چشم گیری  بهبود کمی  دوره های گذشته 
شرکت  مستقل  حسابرس  گزارش  در  را  آن  اثرات  که 
هستیم.  شاهد  دوره  این  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 
سازمان  مصوب  اطالعات  افشای  اجرایی  دستورالعمل 
رعایت  شرکت  در  کامل  به  طور  بهادار  اوراق  بورس 
می شود و تمامی اطالعات و گزارش های مالی در موعد 
مقرر در جهت اطالع سهام داران محترم در سامانه کدال 
مستقل  مدیره  هیئت  دبیرخانه  می شود.  افشا  و  منتشر 
آن  اجرایی  رویه های  و  تشکیل  اجرایی شرکت  فضای  از 
و گزارش  تمام صورت جلسات، مصوبات  و  مشخص شده 
های مربوط مستندسازی می گردد.                                     

قرار  بررسی  مورد  در کمیته حسابرسی  مواردی که  اهم 
می گیرد عبارتند از:

۱. کسب اطمینان معقول از این که از منابع و دارایی های 
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محافظت  سوءاستفاده  و  تقلب  اتالف،  برابر  در  شرکت 
می گردد.

2. کسب اطمینان معقول از این که عملیات شرکت، کارا 
و اثربخش است.

گزارشگری  مناسب  کیفیت  از  معقول  اطمینان  3. کسب 
مالی، قابل اطمینان و به  موقع بودن گزارش های مالی و 

رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات مربوط
و  مقررات  و  قوانین  رعایت  از  معقول  اطمینان  کسب   .۴
هم چنین رعایت الزامات و سیاست های داخلی شرکت از 

سوی مدیران و کارکنان
تصویب  از  قبل  مالی  صورت های  پیش نویس  بررسی   .5

هیئت مدیره
6. بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس 

قانونی
با  اختصاصی  نشست  جلسه  دو  حداقل  برگزاری   .7
موضوعات  بررسی  در خصوص  مستقل شرکت  حسابرس 

شرکت
پیشنهاد  ارائه  و  مستقل  حسابرس  استقالل  پایش   .8
و  مستقل  حسابرس  تغییر  یا  چرخش  انتخاب،  درباره 
بازرس قانونی شرکت اصلی و شرکت های فرعی به هیئت 

مدیره متناسب با بررسی ها و الزامات
9. بررسی گزارش های بودجه شرکت های فرعی و گزارش 

های مقایسه ای عملکرد با بودجه مصوب آن ها
حسابرسی  و  حسابرسی  کمیته های  عملکرد  ارزیابی   .۱۰

داخلی شرکت های فرعی
شرکت های  حسابرسی  کمیته های  گزارش  بررسی   .۱۱

فرعی
۱2. بررسی »نامه مدیریت« حسابرس مستقل و پی گیری 

اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن ها
ریاست  با  راهبردی  امور  بر  نظارت  کمیته  در  هم چنین 
شرکت  راهبردی  و  کالن  مسائل  مدیره  هیئت  رئیس 
برنامه  و  می گیرد  قرار  تخصصی  بررسی  و  طرح  مورد 
اختیار  راه در  به عنوان نقشه  عملیاتی دوساله شرکت که 
همه مدیران قرار گرفته، به صورت دوره ای مورد پایش و 
از  تمام سطوح  و همه مدیران در  واقع می شود  ارزیابی 
اجرای  در  کارشناسان  و  مدیران  تا  مدیره  هیئت  اعضای 
مؤثر  و  جدی  مشارکت  اهداف،  به  دست یابی  و  برنامه 

دارند.
درباره وضعیت اجرای موازین حاكمیت شركتی 
توضیح  خوارزمی  زیرمجموعه  شركت های  در 
واحدهای  مدیران  برخورد  این كه  و  دهید 
بوده  چگونه  اصول  این  با  برخورد  در  مختلف 
چه  خوارزمی  گروه  ارشد  مدیریت  است؟ 

برخوردی با این موضوع داشته است؟

در راستای ارتقای نظام راهبری شرکت »آیین نامه انتخاب 
و ارزیابی عملکرد کمیته های حسابرسی شرکت های گروه« 
در سال گذشته تدوین و مورد تصویب هیئت مدیره محترم 
مورد  کمیته ها  عملکرد   دوره ای  صورت  به  و  گرفته  قرار 
ارزیابی قرار می گیرد. در حال حاضر، کمیته های حسابرسی 
در تمامی شرکت های فرعی تشکیل و حسابرسان داخلی 
مستقر شده اند. کمیته های حسابرسی به  صورت ماهانه و 
از  مهم  موارد  و  می شود  برگزار  شرکت ها  تمام  در  منظم 
قبیل صورت های مالی میان دوره ای و ساالنه، بودجه ساالنه 
و انطباق آن با عملکرد واقعی شرکت، پیش نویس گزارش 
حسابرس مستقل، نامه مدیریت، رعایت قوانین و مقررات 
و آیین نامه ها و دستورالعمل ها مورد بررسی قرار می گیرد 
و گزارش های آن به مدیر حسابرسی داخلی شرکت ارائه 

می گردد.
روابط  بر  شركتی  حاكمیت  اصول  اجرای 
تأثیری  چه  خوارزمی  مجموعه  با  سهام داران 
داشته و در این مدت چه بازخوردهایی از طرف 
می كنید  فكر  كرده اید؟  دریافت  سهام داران 
اخیر  ماه های  در  اصول  این  اجرای  بر  تأكید 
برگزاری  بر  تأثیری  چه  خوارزمی،  مجموعه  در 

مجامع عمومی داشته باشد؟
»شعار ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« و »برنامه محوری« 
سهام داران  و  است  شرکت  ارکان  تمام  سرلوحه  همیشه 
اثرات  شرکت  اصلی  ذی نفعان  عنوان  به   محترم 
به  را  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  در  برنامه محوری 
ایجاد  با  مثال،  عنوان  به  می کنند.  ملموس حس  صورت 
زیرساخت های مناسب این دوره از افزایش سرمایه شرکت 
دوره های  به  نسبت  افزایش سرمایه ها  موفق ترین  از  یکی 
سهام داران  مشارکت  درصد   8۴ بر  بالغ  و  است  گذشته 
این  که  بودیم  شاهد  سرمایه  افزایش  این  در  را  محترم 
مدیریت  کیفیت  به  سهام داران  اعتماد  نشان دهنده  امر 
هستند  امانت دارشان  مدیران  می دانند  و  است  شرکت 
می کنند  حمایت  احسن  نحو  به  دارایی هایشان  از  و 
ثروت  و  توسعه  را  دارایی ها  این  می کوشند  روزبه روز  و 
مدیریت  برنامه ریزی   طبق  دهند.  افزایش  را  سهام داران 
از  تا پیش  ، مقرر شد  افزایش سرمایه  ارشد در خصوص 
سال  برای  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  تاریخ 
ثبت  سرمایه  افزایش   ۱۴۰۰ خرداد   3۱ به  منتهی  مالی 
شود و این موضوع در دستورکار تمام بخش های شرکت 
مدیران  تالش  و  همت  و  برنامه ریزی  با  که  گرفت،  قرار 
محدودیت های  به رغم  و  شرکت  همکاران  تمام  و  ارشد 
حاصل از گسترش ویروس کرونا، این امر محقق و افزایش 
سرمایه ثبت شد و سهام داران محترم از منافع آن بهره مند 

خواهند شد.

در شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی تجربه موفقی در 
پیاده سازی اصول حاکمیت 
شرکتی رقم خورده و تمامی 
اصولی که سازمان بورس 
اوراق بهادار به شرکت ها 
ابالغ کرده، با برنامه ریزی 
کامل در شرکت رعایت 
می شود. »منشور هیئت 
مدیره« تدوین و تصویب 
شده و کمیته های تخصصی 
مشورتی هیئت مدیره 
)حسابرسی، انتصابات، 
سرمایه گذاری و نظارت بر 
امور راهبردی( هر یک با 
ریاست یکی از اعضای هیئت 
مدیره عملیاتی شده و نقش 
خود را به درستی ایفا می کنند
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کارگزاری آینده نگر خوارزمی جزو ۲۰ کارگزاری برتر 
کشور است که از پتانسیل های فراوانی برای توسعه 

فعالیت های کاری، سودآوری، ارائه خدمات بهتر و 
باکیفیت تر به مشتریان و درنتیجه خلق ارزش پایدار 

برای سهام داران گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
برخوردار است. با دکتر حسن قاسمی، مدیرعامل 

کارگزاری آینده نگر خوارزمی، درباره ظرفیت ها، 
دستاوردها و برنامه های آتی این مجموعه و شرایط 

حاکم بر بازار سرمایه به گفت وگو نشسته ایم.

در ماه های اخیر چه اقداماتی در زمینه ایجاد تنوع 
در حوزه های درآمدی و مشتریان شركت كارگزاری 

آینده نگر خوارزمی انجام شده است؟
حوزه های درآمدی شرکت های کارگزاری محدود به موضوع 
سازمان  طرف  از  ارائه شده  مجوزهای  و  شرکت  اساس نامه 
بورس و اوراق بهادار است. با توجه به این که شرکت کارگزاری 
آینده نگر خوارزمی در سال ۱398 اقدام به افزایش سرمایه تا 
۱۱۰ میلیارد ریال کرد، موفق شد مطابق با مقررات سازمان 
و  کند  کارگزاری  فعالیت  مجوزهای  تجمیع  به  اقدام  بورس 
مجوزهای معامالت اوراق تأمین مالی، معامالت کاال، معامالت 
معامالت  پذیرش،  و  عرضه  مشاوره  اوراق،  بر  مبتنی  مشتقه 
برخط و مرکز تماس را اخذ کند. هم چنین با افزایش سرمایه 
تا ۱5۰ میلیارد ریال در سال ۱399 نیز موفق به اخذ مجوز 

همه  اساس  این  بر  شد.  کاال  بر  مبتنی  مشتقه  معامالت 
مجوزهای فعالیت کارگزاری را اخذ می کند و به ارائه خدمات 

به مشتریان می پردازد. 
شرکت  در  متعددی  اقدامات  نیز  مشتریان  جذب  حوزه  در 
صورت پذیرفته، ازجمله تأسیس شعب جدید در تهران و سایر 
تأسیس شعبه در محله کامرانیه  شهرها، که جدیدترین آن 
تهران است. هم چنین با انجام تبلیغات مؤثر از طریق پایگاه ها 
و وب سایت های تبلیغاتی و برگزاری جشنواره های مختلف در 
اعیاد و مناسبت ها، اقدامات قابل توجهی در خصوص جذب 
جذب  روش های  دیگر  از  است.  شده  انجام  جدید  مشتریان 
مشتریان، برگزاری دوره های آموزشی متعدد و متناسب با نیاز 

مشتریان با اساتید برجسته بازار سرمایه بوده است.
وضعیت عرضه سهام شركت در بازار سرمایه به چه 

شكل است و چه مراحلی را طی می كند؟
سرمایه  بازار  در  کارگزاری  شرکت های  از  هیچ یک  کنون  تا 
پذیرش و عرضه نشده اند. تصمیم گیری برای پذیرش و عرضه 
عمده  سهام دار  عهده  بر  سرمایه  بازار  در  کارگزاری ها  سهام 
شرکت است که تا امروز این موضوع جزء برنامه های سهام دار 

عمده نبوده است.
چه  متخصص  نیروهای  حفظ  و  جذب  حوزه  در 

تدابیری در مجموعه اندیشیده شده است؟
شرکت های  فعالیت  حوزه های  عمده  این که  به  توجه  با   
نیروی  جذب  است،  متخصص  افراد  نیازمند  کارگزاری 

    گپ

گفت وگو با دكتر حسن قاسمی، مدیرعامل كارگزاری آینده نگر خوارزمی

یکی از ۲۰ کارگزار برتر بازار سرمایه
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متخصص از اولویت باالیی برخوردار است. از این رو در هنگام 
بررسی رزومه متقاضیان مشاغل کارگزاری، سه عامل اصلی 
شایستگی افراد یعنی مهارت، توانایی و دانش به دقت مورد 
نیروی  انجام مصاحبه های تخصصی  با  بررسی قرار گرفته و 
به  هم چنین  می شوند.  جذب  و  برگزیده  نیاز،  مورد  انسانی 
متنوعی  آموزشی  دوره های  پرسنل،  توانمندسازی  منظور 
است.  برگزار شده  کارگزاری  پرسنل  برای  مرتب  به صورت 
جبران  سیستم  نیز  پرسنل  نگه داشت  و  حفظ  خصوص  در 
خدمات کارگزاری به نحوی طراحی شده است که جذابیت 
در  رقبا  سایر  با  رقابت  قابلیت  و  پرسنل  حفظ  برای  کافی 

صنعت را داشته باشد.
و  ظرفیت ها  چه  از  مجموعه  آموزش  واحد 
كرونا  ایام  در  و  است  برخوردار  پتانسیل هایی 
كرده  پی گیری  شكل  چه  به  را  خود  فعالیت های 

است؟
 واحد آموزش کارگزاری متشکل از یک مدیر و دو کارشناس 
خبره است که مسلط به مباحث بازاریابی، مذاکره و برگزاری 
ظرفیت  با  آموزشی  فضای  یک  هم چنین  هستند.  جلسات 
برگزاری کالس تا سقف ۴۰ نفر شرکت کننده در کارگزاری 

تجهیز شده است. 
در شرایط همه گیری کرونا واحد آموزش استراتژی خود را 
و  نیمه حضوری  دوره های  به  حضوی  دوره های  برگزاری  از 
غیرحضوری تغییر داد، به گونه ای که در سال ۱399 تعداد 
39 دوره با موضوعات مختلف با بیش از سه هزار دانشجو به 
کارگزاری  آموزش  واحد  در  غیرحضوری  و  صورت حضوری 
برگزار شد. علی رغم شرایط نامناسب برای برگزاری دوره های 
بنیادی  تحلیل  آموزشی  آموزشی در سال ۱399 یک دوره 
صنایع و شرکت ها با ظرفیت بیش از 32۰ نفر شرکت کننده 
)به صورت حضوری ۱2۰ نفر و غیر حضوری بیش از 2۰۰ 
نفر( در سالن  همایش های کوثر برگزار شد که در نوع خود 

بی نظیر بوده است.
به  نسبت  را  آینده نگر خوارزمی  كارگزاری  جایگاه 
سایر كارگزاری ها چطور ارزیابی می كنید و مزایای 

رقابتی مجموعه را در چه می بینید؟
در  که  توجهی  قابل  اقدامات  با  و  گذشته  سال های  طی   
صنعت،  در  کارگزاری  جایگاه  ارتقای  و  برندسازی  حوزه 
آینده نگر  کارگزاری  حاضر  حال  در  است،  پذیرفته  صورت 
خوارزمی جزو 2۰ کارگزاری برتر است. در مقایسه با سایر 
رقبا و با توجه به پتانسیل های موجود در کارگزاری )شامل 
و  نرم افزاری  امکانات  اداری،  پرسنل، فضای  تعداد  سرمایه، 
سخت افزاری و...(، این جایگاه قابل قبول است. رشد جایگاه 

شرکت از این مرحله به بعد نیازمند سرمایه گذاری باال در 
حوزه امکانات نرم افزاری اختصاصی و توسعه امکانات اداری 
مزیت  مهم ترین  حاضر،  حال  در  بود.  خواهد  پرسنلی  و 
پرسنل  حضور  واسطه  به  شرکت  چابکی  شرکت  رقابتی 
توانمند و چندوجهی است، چراکه در شرایط مختلف امکان 
مختلف  موقعیت های  در  پرسنل  توانمندی  از  بهره مندی 
قبال  پاسخ گویی در  به  پرسنل  تعهد  دارد. هم چنین  وجود 
مشتریان از مهم ترین ویژگی های شرکت در رقابت با سایر 

کارگزاران محسوب می شود.
در  را  خوارزمی  آینده نگر  كارگزاری  چشم انداز 

ماه های آتی چطور می بینید؟
کارگزاری آینده نگر خوارزمی همواره در تالش برای رشد و 
توسعه فعالیت های خود بوده و از سال ۱393چشم انداز خود 
برتر تعیین کرده است.  را قرار گرفتن در بین پنج کارگزار 
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از این مسیر پیموده شده 
ادامه این مسیر نیازمند  و همان طور که پیش تر اشاره شد، 
سرمایه گذاری های هنگفت است. آن چه در ماه های آتی برای 
ارائه  و  سودآوری  و  رشد  تداوم  هستیم،  متصور  کارگزاری 

خدمات بهتر و باکیفیت تر به مشتریان کارگزاری است. 
تغییر سیاست های كالن اقتصادی دولت چه اثری بر 

روند فعالیت مجموعه خواهد داشت؟
حذف  موجب  چنان چه  دولت  اقتصادی  سیاست های   
فضای  ایجاد  کسب وکارها،  توسعه  دستوری،  قیمت گذاری 
رقابتی سالم در میان بنگا ه های اقتصادی و درنهایت حمایت 
از تولید باشد، موجب می شود چشم انداز بازار سرمایه با رشد 
عملکرد  بر  مثبت  تأثیرات  سرمایه  بازار  رشد  گردد.  همراه 
کارگزاری خواهد داشت، چراکه موجب اقبال مردم به بازار 

سرمایه و افزایش حجم تراکنش های مشتریان خواهد شد.
ماه های  در  سرمایه  بازار  وضعیت  از  پیش بینی تان 
آتی چیست و نگاه تیم اقتصادی دولت جدید را به 

بازار سرمایه چطور ارزیابی می كنید؟
بر  متعددی  عوامل  دولت،  اقتصادی  تیم  نگاه  بر  عالوه   
وضعیت بازار سرمایه تأثیرگذار است که از آن جمله می توان 
تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای  را نام برد. از زمان استقرار 
دولت جدید بازار سرمایه با رشد همراه بوده است که شاید 
اما  دانست.  دالر  قیمت  افزایش  بتوان  را  آن  دالیل  از  یکی 
طی هفته های اخیر شاخص بورس دچار نوسان شده است 
تحوالت  نمی رسد  نظر  به  فعلی  وضع  تداوم  درصورت  و 
ماه های  طی  سرمایه  بازار  رشد  خصوص  در  را  چشم گیری 
به  اصالحی  تازه  آن که سیاست های  مگر  باشیم؛  آتی شاهد 

مورد اجرا درآید.

در حوزه جذب مشتریان 
اقدامات متعددی در شرکت 
صورت پذیرفته، ازجمله 
تأسیس شعب جدید در 
تهران و سایر شهرها، که 
جدیدترین آن تأسیس 
شعبه در محله کامرانیه 
تهران است. هم چنین با 
انجام تبلیغات مؤثر از طریق 
پایگاه ها و وب سایت های 
تبلیغاتی و برگزاری 
جشنواره های مختلف در اعیاد 
و مناسبت ها، اقدامات قابل 
توجهی در خصوص جذب 
مشتریان جدید انجام شده 
است
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تمامی  اعالم شده،  وعده  اساس  بر  و  صورت گرفته  پیگیری های  و  تالش  با 
مراحل افزایش سرمایه »وخارزم« انجام شد و سهام جدید حاصل از افزایش 

سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در اختیار سهام داران قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، با عنایت به آگهی 
منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ مبنی بر ثبت افزایش 
شهریور   22 تاریخ  از  خوشبختانه  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  سرمایه 
ماه جاری تمام سهم های جایزه و حق تقدم استفاده شده شرکت کنندگان در 
افزایش سرمایه این شرکت به سهام عادی اضافه شده و در اختیار سهام داران 

محترم قرار گرفته و قابل معامله است.
همچنین پیرو ابالغیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، برای رفاه 
حال سهام داران محترم در دوران شیوع بیماری کرونا، دریافت گواهینامه های 

یا  الکترونیکی  احراز هویت  و  ثبت نام در سامانه سجام  از  جدید سهام پس 
ddn. حضوری در دفاتر پیشخوان و کارگزاران منتخب با مراجعه به تارنمای

csdiran.ir ، امکان پذیر است.
که  بود  داده  وعده  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  این  از  پیش 
ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  از  پیش  شرکت  این  سرمایه  افزایش 
برای عملکرد سال مالی منتهی به 3۱ خرداد ۱۴۰۰، به ثبت برسد و سهام 
جدید در اختیار سهام داران مشارکت کننده در افزایش سرمایه قرار گیرد که 

این وعده محقق شد.
بر این اساس سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ۱8 هزار و 7۰۰ میلیارد 
ریال رسید که این افزایش سرمایه شرکت از سه محل آورده نقدی، مطالبات 

حال شده سهام داران و اندوخته سرمایه ای )سهام جایزه( تامین شد.

سهام جدید »وخارزم« در اختیار سهام داران قرار گرفت

  اخبار خوارزمی

در راستای اصالح ساختار مالی، ارتقای شفافیت و وضعیت مالی شرکت توسعه 
برق و انرژی سپهر )سهامی عام(، بالفاصله پس از اجرای الحاقیه توافق نامه امهال 
و تسویه اقساط معوق تسهیالت خرید نیروگاه، با پی گیری ها و تالش هیئت 

مدیره شرکت، افزایش 2۰۰ درصدی سرمایه این شرکت به ثبت رسید.
مراحل  انجام  با  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
قانونی افزایش سرمایه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر )سهامی عام(، افزایش 

سرمایه2۰۰ درصدی این شرکت ثبت و در روزنامه رسمی شماره 2222۴ مورخ 
۱5 تیر ۱۴۰۰ منتشر شد. افزایش سرمایه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر 
)سهامی عام( از سه هزارمیلیارد ریال به 9هزارمیلیارد ریال از محل مطالبات 
حال شده و آورده نقدی سهام داران در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28 بهمن 
۱399 به تصویب سهام داران رسیده بود و بعد از اخذ مجوزهای الزم به ثبت 
رسید. شایان ذکر است، در سال ۱399 اقدامات مهمی برای اصالح ساختار 
مالی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر انجام شد که تعیین تکلیف اقساط معوق 
تسهیالت بانک صادرات ایران، تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی شرکت و اصالح 
و  افزایش شفافیت  با هدف  انرژی سپهر  و  برق  توسعه  مالی شرکت  ساختار 

آماده سازی شرکت برای ورود به بازار سرمایه، ازجمله این اقدامات است.
عالوه بر این، افزایش 2۰۰ درصدی سرمایه شرکت زمینه تقویت بنیه مالی، 
شفافیت و ارتقای وضعیت مالی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر را فراهم کرد، 
ضمن این که تعیین تکلیف اقساط و مالیات نیز نتایج مطلوبی به همراه داشت.

شرکت توسعه برق انرژی سپهر ازجمله شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
است که این شرکت مالکیت نیروگاه ۱65۰ مگاواتی منتظرقائم فردیس را در 
برق  و 2۰ درصد  برق مصرفی کشور  از  نیروگاه سه درصد  این  دارد.  اختیار 

مصرفی استان های البرز و تهران را تأمین می کند.

افزایش ۲00 درصدی سرمایه شركت توسعه برق و انرژی سپهر )سهامی عام( ثبت شد 

در بیست ونهمین روز از شهریور سال ۱35۰ واحد ۱ بخار مجموعه نیروگاهی 
منتظرقائم تولید برق را آغاز کرد. به همین مناسبت، همایش گرامی داشت 
5۰ سال تالش بی وقفه کارکنان، مدیران و همراهان این مجموعه نیروگاهی 
در 29 شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد. در این همایش که با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مقابله با ویروس کرونا و در فضای باز سایت نیروگاه و با حضور 
تحمیلی،  جنگ  دوران  در  نیروگاه  شهدای  از  شد،  برگزار  نفرات  حداقل 
درگذشتگان مجموعه، بازنشستگان و همراهانی که از مجموعه جدا شدند تا 

در جایگاهی دیگر در خدمت صنعت تولید برق باشند، یاد شد.
برق  توسعه  رئیس هیئت مدیره شرکت  این نشست، مهندس شافعی،  در 
از تالش همکاران مجموعه  تقدیر  از  نیروگاه(، پس  )مالک  انرژی سپهر  و 
نیروگاهی منتظرقائم، درباره ضرورت توجه به بهینه سازی نیروگاه های حرارتی 
با هدف به حداقل رساندن منابع مورد مصرف این نیروگاه ها، توجه به استفاده 
از انرژی های نو و تجدیدپذیر در تولید برق، این کاال و خدمت زیربنایی، و 

هم چنین طرح ها و برنامه های شرکت سخن گفت. پیش از سخنان مهندس 
شافعی، مدیرعامل مجموعه نیروگاهی منتظرقائم، مهندس محسن دانک، در 
سخنانی پس از خوشامدگویی به مهمانان همایش، پیش کسوتان و مدیران 
مجموعه، به 5۰ سال تالش مجموعه اشاره کرد و پیرامون عملکرد مجموعه 
و  همراهی  زیست،  محیط  از  صیانت  انرژی،  تولید  مختلف  بخش های  در 
همکاری مجموعه با سایر نیروگاه های برق کشور و... سخن گفت. در این 
از سوی  پیش کسوتان،  تجارب  و  بیان خاطرات  از  با سخنانی  که  همایش 
مدیران عامل و معاونان سابق شرکت ادامه یافت، از پیش کسوتان حاضر در 
همایش و هم چنین همکاران فعال و نمونه بخش های مختلف نیروگاه تقدیر 
به عمل آمد. اضافه می شود مهمانان در پایان همایش از نیروگاه بازدید به 
با ظرفیتی  منتظرقائم  نیروگاهی  است، مجموعه  آوردند. شایان ذکر  عمل 
معادل ۱62۴ مگاوات، بالغ بر سه درصد برق کشور را تأمین میکند و شامل 

چهار واحد بخار، شش واحد گازی و سه واحد بخار سیکل ترکیبی است.

برگزاری همایش نیم قرن تالش در مجموعه نیروگاهی منتظرقائم
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خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  اعالم  با 
مراحل اداری ثبت افزایش سرمایه »وخارزم« انجام شده 
و به زودی سهام جدید در اختیار سهام داران قرار خواهد 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، 
دکتر سیدرضا موسوی در این باره گفت: با تالش و همت 
سازمان های  همراهی  و  شرکت  دست اندرکاران  همه 
مرتبط، مراحل ثبت افزایش سرمایه شرکت از ۱2 هزار 
و 5۰۰ میلیارد ریال به ۱8 هزار و 7۰۰ میلیارد ریال در 

اداره ثبت شرکت ها به پایان رسیده است.
او با اشاره به این که افزایش سرمایه شرکت از سه محل 

تأمین شده است، گفت: از 62۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه شرکت، 
۱۰28 میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهام داران، ۴72 میلیارد ریال 
اندوخته  محل  از  ریال  میلیارد   ۴7۰۰ و  سهام داران  حال شده  مطالبات 

سرمایه ای به صورت سهام جایزه تأمین شده است.
 ۱395 سال  در  شرکت  افزایش  آخرین  این که  به  اشاره  ضمن  او 
دفعات  به  محترم  سهام داران  سال ها  این  در  گفت:  بود،  افتاده  اتفاق 
درخواست هایی برای افزایش سرمایه شرکت داشتند، که در این راستا 
برنامه ای  دادیم  قول  محترم  سهام داران  به  گذشته  سال  مجمع  در 
سرمایه  افزایش  کنیم.  ارائه  شرکت  سرمایه  افزایش  برای  دقیق 
قرار گرفت  کار  در دستور  پایانی سال گذشته  روزهای  در  »وخارزم« 
شرایط  و  کرونا  ویروس  گسترش  به  مربوط  محدودیت های  به رغم  و 
شرایط  شرکت،  در  همکاران  دقیق  پیش بینی  با  سرمایه،  بازار  خاص 
از پیش تسهیل  افزایش سرمایه بیش  مشارکت سهام داران محترم در 
افزایش  در  توانستند  فیزیکی  حضور  بدون  محترم  سهام داران  و  شد 

کنند. مشارکت  سرمایه 
شرکت  مناسب،  زیرساخت های  ایجاد  با  داد:  ادامه  موسوی  دکتر 
سرمایه گذاری خوارزمی یکی از موفق ترین دوره افزایش سرمایه را پشت 

سر گذاشت که افتخاری بزرگ به شمار می رود.
او با اشاره به مشارکت 8۴ درصدی سهام داران این شرکت 
در افزایش سرمایه گفت: سهام داران شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی حدود ۴۴ درصد اشخاص حقیقی و 56 درصد 
که  هستند  سرمایه گذاری  نهادهای  و  شرکت ها  هم 
سهام داران  درصد   67 و  حقوقی  سهام داران  98درصد 
حقیقی در افزایش سرمایه مشارکت داشتند که در نوع 

خود رکورد محسوب می شود.
رشد  گفت:  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در افزایش سرمایه 
مشارکت  که  افرادی  خوش بختانه  و  بوده  چشم گیر 
کردند، عایدی مناسبی نصیبشان شده است. درواقع برنامه مدونی برای 
افزایش سرمایه تهیه و ارائه شد که این برنامه در مجمع فوق العاده 25 
اسفند ۱399مورد تأیید سهام داران محترم قرار گرفت و از همان روز در 
دستور کار تمامی بخش های شرکت قرار گرفت و امروز بسیار خوشحالم، 
چراکه قولی که به سهام داران داده بودیم، محقق شد و افزایش سرمایه 
مالی  سال  برای  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  از  پیش  شرکت 
منتهی به 3۱ خرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسید و سهام داران محترم از نتایج 

آن منتفع خواهند شد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی این افزایش سرمایه را زمینه ساز 
بر اساس مصوبه  تقویت ساختار مالی و جایگاه شرکت دانست و گفت: 
مجمع فوق العاده، افزایش سرمایه شرکت تا سقف 5۰ هزار میلیارد ریال 
در اختیار هیئت مدیره قرار دارد که جزئیات مراحل بعدی افزایش سرمایه 

پس از اخذ مجوزهای الزم اعالم خواهد شد.
به گفته دکتر موسوی، در سال مالی جدید که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۰ 
تقویت  ضمن  که  کرد  خواهیم  برنامه ریزی  نحوی  به  است،  شده  آغاز 
بنیان های گروه پرافتخار خوارزمی، سهام داران محترم از منافع بیشتری 

بهره مند شوند.

مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی خبر داد
تكمیل فرایند افزایش سرمایه »وخارزم«

  اخبار خوارزمی

بر اساس مصوبه هیئت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، دکتر 
رضا غالمعلی پور به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

غالمعلی پور  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
عالمه  دانشگاه  از  دکترا  مقطع  در  حسابداری  رشته  فارغ التحصیل 
طباطبایی است که پیش از این، در رده های مختلف شغلی در بازار سرمایه 

از کارشناس تا معاون مشغول به کار بوده است.
معاون پذیرش و توسعه بازار فرابورس، مدیر نظارت بر ناشران فرابورس، 
قائم مقام مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امین و ریاست هیئت مدیره 
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، ازجمله سوابق مدیریتی دکتر 

غالمعلی پور به شمار می رود.
بر  نظارت  و  اولیه  بازار  بر  نظارت  کارشناسی  رده های  در  هم چنین  او 
ناشران سازمان بورس و اوراق نیز فعالیت داشته، ضمن این که تدریس در 
دانشگاه های الزهرا، عالمه طباطبایی، خوارزمی و ولیعصر)عج( رفسنجان 

نیز از دیگر سوابق وی محسوب می شود.
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم ازجمله شرکت های گروه سرمایه گذای 

و  مالی  تأمین  ازجمله  مختلفی  و  متنوع  خدمات  که  است  خوارزمی 
سرمایه گذاری در تمام بازارهای مالی اعم از ثانویه و اولیه ارائه می کند، 
از طریق تأسیس شرکت  ایجاد بسترهای عملیاتی الزم  با  این که  ضمن 
سبدگردان الگوریتم و کارگزاری آینده نگر خوارزمی، همه خدمات قابل 
مشاوره  دارایی،  مدیریت  مالی،  تأمین  نظیر  بازار سرمایه  در حوزه  ارائه 
در  تخصصی  کاماًل  صورت  به  را  و...  کارگزاری  خدمات  سرمایه گذاری، 

اختیار متقاضیان قرار می دهد.

انتصاب مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 
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اقتصاد ایران

در این بخش می خوانید

در وبینار »بازارها در آینه دولت سیزدهم« چه گذشت؟
 سرمایه گذاری زیر سایه بحران

گزارش »وخارزم« از ویژگی های توافق ایران و چین 
 چندوچون بزرگ ترین توافق قرن

گزارش »وخارزم« از چشم انداز اقتصاد نفت
 جذابیت های پایدار طالی سیاه

»وخارزم« اثرات تحوالت افغانستان بر اقتصاد ایران را بررسی می كند
 سایه به سایه با همسایه

نگاهی به سازوكارهای تعیین نرخ بهره بانكی 
 نرخ بهره بانکی زیر سایه تورم



در وبینار »بازارها در آینه دولت سیزدهم« چه گذشت؟

سرمایه گذاری زیر سایه بحران
شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه دومین وبینار از سلسله وبینارهای خود 
را به بررسی »بازارها در آیینه دولت سیزدهم« با محوریت اقتصاد ایران، 
بازارهای مسکن، سهام، طال، ارز، کامودیتی و صنایع پیش رو اختصاص 

داد. این وبینار، روز سه شنبه، ۳۰ شهریور، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹ با 
حضور فعاالن اقتصادی برگزار شد. از اهداف برگزاری این وبینار می توان 

به آگاهی بیشتر مردم نسبت به مسائل بازارهای مالی اشاره کرد که در پی 
آن با دقت مضاعف تری این بازارها را رصد کنند، چراکه تأثیر فراز و فرود 

این بازارها بر زندگی فردی و اجتماعی قابل انکار نیست. 
هم چنین با توجه به استقرار دولت سیزدهم و اجرای سیاست های جدید، 

این سیاست ها اثراتی بر روند بازارها و فرصت های سرمایه گذاری خواهند 
گذاشت. بی شک پی گیری روند این بازارها یکی از دغدغه های مردم و 
بنگاه ها برای تصمیم گیری در خصوص دارایی هایشان است که سبب 

شده است این وبینار با حضور متخصصان اقتصادی، فعاالن و عالقه مندان 
و البته جمعی از مدیران و اعضای گروه سرمایه گذاری خوارزمی برگزار 

شود. گزارش مختصری از این رخداد را مرور می کنیم. 

امیر آشتیانی عراقی مدیرعامل نیكان رسانه بازار سرمایه
اهمیت ارزیابی واقع بینانه از شرایط اقتصادی کنونی

دولت جدید از اوایل شهریور مستقر شده و سیاست های جدیدی را ابالغ کرده است 
که مهم ترین آن ها بحث تغییر رویه هاست؛ ازجمله این که به جای تمایل به سمت 
بلوک غرب و اروپا و چیدن استراتژی ها بر آن پایه، تمرکز عمده دولت بر استفاده از 

توان داخلی است که عالوه بر آن، نیم نگاهی هم به بلوک شرق و آسیا دارد.
و  نبوده اند  روبه رو  آن  با  قبلی  دولت های  که  روبه روست  مشکالتی  با  دولت  این 
مهم ترین این مشکالت تعهدات دولت قبل است؛ تعهداتی که بعضا به وسیله انتشار 
اوراق  بدون حساب انجام شده است و حاال این دولت در شرایط فعلی باید آن ها را 
تسویه کند. هم چنین مشکالت فروش نفت نیز پابرجاست. تنها 9 درصد از تعهداتی 
که در بودجه پیش بینی شده، از فروش نفت عملیاتی شده است. سومین مسئله، 
کسری شدید بودجه است که حتی پیش بینی می شود تا 35۰ هزار و بدبینانه تر 

باالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشیم.
این نکته نیز حائز اهمیت است که به طور معمول وقتی دولت ها بورس را تحویل 
داده اند، ریزش داشته است. اما باید بدانیم نسل جدید اعتقاد زیادی به سرمایه گذاری 
ایران و جهان  در  برای سرمایه گذاری  نقطه عطفی  ندارد که  بر کاالهای سنتی 

محسوب می شود.
بسیاری از افراد وارد بازارهای جدیدی مثل رمزارزها شده اند و قیمت رمزارزها یکی 
از اولویت های مهمی است که دوست دارند از آن آگاه باشند. اگر رمزارزها نبودند، 
اونس یا طال را با قیمت های بسیار باالتری معامله می کردیم. این نشان می دهد 
که همان طور که دنیا به سمت دهکده جهانی رفته است، رمزارزها هم مرز و زمان 

سرمایه گذاری را شکسته اند.
مسکن یکی دیگر از ابزارهای سرمایه گذاری است. دولت جدید استراتژی ویژه ای 
برای مسکن تدارک دیده و با شعار ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید در سال 
وارد بازار شده است و معتقد است این یک میلیون واحد مسکونی را به سرانجام 
می رساند، درحالی که هم اکنون قریب به یک ونیم میلیون خانه خالی از سکنه داریم، 
به طوری که اگر به تمامی خانواده ها یک خانه دهیم، باز هم خانه خالی داریم. باید 
بدانیم در چنین موقعیتی، ساختن یک میلیون خانه چه تبعاتی خواهد داشت. اگر 

این ساخت  وسازها بدون دقت کافی باشد، باعث تورم می شود و با توجه به این که 
درآمدهای دولت محدود است، شاهد کسری بودجه شدیدتری نیز خواهیم بود.

استارت آپ ها توانستند اقتصاد و بورس آمریکا را در دو دهه اخیر نجات دهند و 
بزرگ ترین شرکت ها، شرکت های بر پایه  نوآوری هستند که باعث شده اند حتی در 
تبلیغات هم الگوریتم بازارها عوض شود. اتفاق بزرگی که در این زمینه افتاده است، 
این است که انحصار در بسیاری از زمینه ها حتی در ایران شکسته شده است. پس 
دیگر استارت آپ ها به عنوان یک گروه مالی سرمایه گذاری در خطر نیستند، بلکه 
به عنوان بخش مهمی از دارایی محسوب می شوند، اما نقش آن ها در بورس ایران 

تقریباً هیچ است. 
کرونا الگوی مصرف را در ایران تغییر داده است. شرایط کار تغییر کرده و به سمت 
آن الین  شدن رفته است. حتی در سفرها و خرید پوشاک نیز تأثیر داشته است. 
بسیاری از بانک های دنیا برای تحریک تقاضا پول تزریق کرده اند تا مشکل عرضه را 
حل کنند و کفه تقاضا را تحریک کنند، که تا حدودی موفق بوده اند، اما چالش هایی 
جدی برای بازار های کاالیی ایجاد کرده که بسیار گسترده است. هم چنین اتفاقات 
زیست محیطی برای افراد مهم تر از گذشته است که باعث تأثیر در اقتصاد نیز شده 
است، چنان که بسیاری از معادن در مناطق بکر هستند و بهره برداری از این منابع 

تنشی را بین فعاالن محیط  زیستی و بهره برداران به وجود خواهد آورد.
پارادایم تورم در ایران تغییر کرده است. اگر درک صحیحی از تورم داشته باشیم، 
می دانیم که در کدام بازار باید سرمایه گذاری کنیم و با توجه به پیچیدگی هایی که 
در بازار است، چه مقدار باید از اهرمی چون ابزارهای بدهی استفاده کنیم تا بتوانیم 

سرمایه گذاری کنیم.

چشم انداز اقتصاد ایران 
سخنران: تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه 

ایران جزو کشورهای در حال توسعه است، اما رشد اقتصادی آن به طور متوسط 
کمتر از رشد اقتصادی متوسط دیگر کشورهای در حال توسعه است. در سه دهه 
گذشته این عدد، تقریباً سه و چهاردهم درصد بوده است. این رقم نشان می دهد 
عوامل بنیادی ای که باعث رشد بهره وری است، موجب رشد سرمایه گذاری و رشد 
نیروی کار است، این وضعیت حداقل برای مدتی در آینده هم ادامه خواهد داشت. 
بنابراین در چشم انداز پنج ساله اقتصاد ایران به  طور متوسط باید انتظار همین رشد 

سه، چهار درصدی را داشته باشیم.
دهه 9۰، دهه ازدست رفته اقتصاد ایران است. در این دوران اقتصاد ایران درجا زده 
و در مجموع یک دهه هیچ حرکت رو به جلویی را نداشته است. در دهه 9۰ رشد 
اقتصادی تقریباً نقشی در بازدهی دارایی ها نداشته است. بنابراین چشم انداز رشد 
اقتصادی ایران چیست؟ رشد اقتصاد ایران، رشد منابع محور است و بهره وری نقش 
چندانی در آن ندارد. پس اگر قبول کنیم که این اقتصاد منابع محور است، فقط در 
صورتی رشد اقتصادی ایران به سمت همان سه ونیم درصد برمی گردد که درآمد های 
نفتی بازگردد و میزان قابل توجهی داشته باشد که امکان سرمایه گذاری و ورود مواد 

اولیه را فراهم کند.
اگر فرض کنیم اقتصاد ایران در یک سال پیش رو تحریم نداشته باشد، باز هم سطح 
تولیدش از سال 96 پایین تر خواهد بود و درواقع رشدهای منفی سال های قبل را 

جبران می کند. بنابراین انتظار رشد اقتصادی از بازارها نداریم.
اقتصاد ایران از سال ۱35۰ وارد تورم های دو رقمی و نسبتاً باال شده و در طول 
این پنج دهه فقط چند سال تورم تک رقمی را تجربه کرده است. متوسط تورم 

   اقتصاد ایران
طاهره نمرودی 
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استارت آپ ها توانستند 
اقتصاد و بورس آمریکا را 
در دو دهه اخیر نجات دهند 
و بزرگ ترین شرکت ها، 
شرکت های بر پایه  نوآوری 
هستند که باعث شده اند 
حتی در تبلیغات هم الگوریتم 
بازارها عوض شود. اتفاق 
بزرگی که در این زمینه افتاده 
است، این است که انحصار 
در بسیاری از زمینه ها حتی 
در ایران شکسته شده است. 
پس دیگر استارت آپ ها 
به عنوان یک گروه مالی 
سرمایه گذاری در خطر 
نیستند، بلکه به عنوان بخش 
مهمی از دارایی محسوب 
می شوند، اما نقش آن ها 
در بورس ایران تقریباً هیچ 
است

در سه دهه اخیر حدود 2۱ درصد بوده است. نیروی بنیادی 
ایجاد و تداوم تورم رشدهای باالی نقدینگی است. پس نیروهای 
به وجودآورنده نقدینگی باعث تورم پنج دهه اخیر هستند. خلق 
نقدینگی که فراتر از نیاز اقتصاد ایران رخ می دهد، عامل تورم 
طوالنی مدت اقتصاد ایران است که این نقدینگی نیز نتیجه یک 
بازی است، یعنی سیاست گذار و عامالن اقتصادی خواسته  هایی 
دارند که نتیجه های این چنینی دارد. در آینده نزدیک هم انتظار 

تغییر محسوسی از این نظر نداریم.
خود  درون  را  نیرو هایی   96 تا   93 سال های  پایین  تورم های 
انباشته است که تورم  سال های بعد را شکل داده است. تورم های 
جهشی شروع دهه 9۰ و جهش تورمی سال 97 و بعد از فروکش  
کردن مقداری از آن در سال 98، مجدداً در سال 99 و ۱۴۰۰ 
وضعیت تورمی شکل شوک یا شکل جهش را می توان مشاهده 

کرد. 
و   9۰ سال  نرخ  داده های  اساس  بر   9۰ دهه  تورمی  وضعیت 
داده های نرخ نقطه به نقطه نشان می دهد که تورم در شروع 
دهه 9۰ و هم چنین در سال 97 متأثر از رشدهای نقدینگی 
سال های قبل است. رشدهای باالی نقدینگی اگر برای مدتی 
هم آثار تورمی شان را ظاهر نکنند، باالخره در جایی این کار را 

خواهند کرد. 
اگر بپذیریم که نقدینگی نیروی بنیادی افزایش قیمت هاست، 
نسبت نقدینگی به شاخص قیمت به ما خواهد گفت اوضاع از چه 
قرار است. در دهه 8۰ با توسل به نرخ باالی ارز و در سال های 
93 تا 96 با توسل به نرخ سود بسیار باال مانع از منعکس  شدن 
رشد نقدینگی در قیمت ها شدیم و زمانی که این امر امکان ناپذیر 

شد، آثار رشد نقدینگی نمایان شد.
چشم اندازی که برای تورم در سال پیِش  رو داریم، دو سناریو دارد. اولی احیای برجام 
و برطرف  شدن تحریم هاست که باعث کم  شدن کسری بودجه دولت می شود، 
امکان واردات را برای کنترل تورم فراهم می کند و انتظارت تورمی را کاهش می دهد 
و در مجموع، باعث پایین آمدن تورم می شود، اما تورم ما در سال پیِش  رو هم چنان 
قابل توجه خواهد بود. سناریوی دوم احیا نشدن برجام  و برطرف  نشدن یا تشدید 
تحریم هاست که در این صورت، هم کسری بودجه را تشدید می کند و هم به دلیل 
محدود کردن واردات، تشدید خروج سرمایه و افزایش نرخ ارز، باعث تداوم یا باالتر 

رفتن نرخ تورم کنونی می شود.
بعد از دو متغیر کنونی، نگاهی به بازار ارز می کنیم. ایران کشوری است که پنج دهه 
تداوم تورم دورقمی داشته که سبب شده ارز برخالف بسیاری از کشورها تبدیل 
ایران کشوری است که رانت  به دارایی برای حفظ قدرت خرید شود. هم چنین 
نفتی قابل توجهی داشته که دولت ها را وسوسه می کرده تا با استفاده از کنترل 

نرخ ارز و انتظارات تورمی، سعی در پایین نگه  داشتن تورم 
داشته باشند. این عوامل باعث شده اقتصاد ایران دست خوش 
حمله های سفته بازان بازار ارز شود. باید توجه داشته باشیم که 
اگر نقدینگی رشد کند، نرخ ارز در بلندمدت ایستا نمی ماند و 

جهش خواهد کرد.
چشم اندازی که برای نرخ ارز داریم، این است که با فرض این که 
تحریم ها تشدید نشود و کمی سهل تر شود، احتمال غالب این 
است که نرخ ارز در حد اندکی پایین تر از تورم عمومی رشد 

کند و رشد قابل توجهی نداشته باشد. 
بازار سرمایه هم به طور سنتی وسیله ای برای پس انداز خانوارها 
نبوده است. از سال 98 مردم عادی به طور قابل  توجهی وارد 
بازار سرمایه شده اند. این استقبال مردم در سال های 98 و 99 
فرصت ها و تهدیدهایی را به  وجود آورد که چون رشد اقتصادی 
نداشتیم، جنبه فرصتش کم رنگ بود، زیرا مردم در شرایطی رو 
به بازار سرمایه آوردند که در شرایط رشد اقتصادی مطلوبی 

نبودیم که جنبه فرصت آن کمک کننده شود. 
بازار سرمایه تاکنون عمدتاً متکی به تورم و رانت منابع طبیعی 
بوده است. درواقع اگر این بازار رشد کرده، به دلیل اتکا به تورم 
و رانت منابع طبیعی رشد کرده است و مقداری هم بخش 
حقوقی و شبه دولتی مانع از این شده که از ظرفیت این بازار 
برای رشد اقتصادی و کمک به بخش حقیقی اقتصاد استفاده 

شود.
به نظر می آید با وجود همه اتفاقاتی که در این حدود یک سال 
در بازار سرمایه افتاده است، این بازار به شرط عدم سرکوب نرخ 
ارز همراه با رفع تحریم ها، متوسط بازدهی قابل  قبولی را در 
حد تورم عمومی در یک سال پیِش  رو داشته باشد. در مجموع، 
نسبت نقدینگی به شاخص قیمت سهام نسبتاً پایین است و این بدان معنی است 
که نیروی بنیادی نقدینگی تا حد زیادی خودش را در قیمت سهام تخلیه کرده 
و از ناحیه نقدینگی دیگر فشار شدید قیمت سهام وجود ندارد. اگر داده های نرخ 
رشد سهام را نگاه کنیم، نشان می دهد که به جز سال 98 و 99 در باقی دوره ها بازار 
سهام رفتار متعارفی داشته است. باید توجه کنیم درحالی که رشد باالی نقدینگی 
هم چنان ادامه دارد و با توجه به این که بازار سهام بازاری است که کامودیتی ها نقش 
پررنگی در آن دارند، انتظار بر این است که اگر از رشد اقتصاد جهانی و اعاده رشد 
اقتصاد جهانی نرخ ارز سرکوب نشود، می توانیم انتظار داشته باشیم که این بازار 
با وجود همه اعوجاج هایی که در یک سال پیش داشته، وضعیت رو به بهبودی 

داشته باشد. 

نگاهی به بازار مسکن
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سخنران: دكتر فخرالدین زاوه )تحلیل گر بازار مسكن و استاد دانشگاه(
از دهه 8۰ هزینه مسکن سهمی افزایشی داشته است. به طور خاص در سال 98 
حدود 36 درصد از هزینه های خانوار سهم هزینه مسکن در مناطق شهری شده 
و در مناطق روستایی این سهم مقداری کمتر است. بر اساس داده ها در سال 98 
حدود 5۰ درصد از هزینه های خانوارها در تهران سهم هزینه مسکن است و وضع 
مسکن در تهران نسبت به سایر مناطق کشور با فاصله زیادی نامناسب تر بوده است. 
به طور کلی، حدود 3۰ درصد از تشکیل سرمایه ناخالص، ۱3 درصد اشتغال، 2۰ 
درصد تسهیالت بانکی مربوط به مسکن است و حضور دولت هم در این بازار بسیار 
ناچیز بوده و مسکن یک سوم از هزینه های خانوار را در سه دهه گذشته تشکیل 

داده است. 
در سال 95 در خانواده های شهری تقریبا به ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۴ 
خانوار وجود داشته است. هم چنین روند افزایشی را در اجاره نشینی شاهد بودیم که 
نشان می دهد بخش بزرگی از خانوارها که وارد بازار مسکن شدند، موفق نشدند یا 

تمایل نداشتند اقدام به خرید یا تملک کنند. 
در سال 87 متوسط زیربنای تکمیل شده بر اساس آمار رسمی ۱22 متر مربع بوده، 
درحالی که در سال 97 این عدد به ۱8 مترمربع رسیده است. این در شرایطی است 
که خانوارها کوچک شده اند و درآمد و قدرت خرید واقعی خانوارها هم کاهش پیدا 
کرده، اما در مقابل، چیزی که به بازار عرضه شده، واحدهای بزرگ تر بوده است. 

اتفاقی که در این سال ها افتاده است، ضعف تقاضاست که بیش 
از هر چیزی در بازار مسکن تأثیرگذار است. 

در بازار مسکن تهران، در میانه سال 98، شاخص قیمت روند 
ثابتی را تجربه می کرد و انتظار داشتیم دوره جهش قیمت تمام 
شده باشد، اما در سال 99 باز هم با جهش قیمت مواجه شدیم 
است.  مسکن  دارایی  بودن  جنبه  غلبه  نشان دهنده  این  که 
ادامه  امروز هم  تا  تا 99 که  هم زمان چون در سال های 9۰ 
دارد، درآمدها کاهش پیدا کرده است، ضعف تقاضا باعث شده 
متقاضی مصرفی نتواند وارد بازار مصرف شود و بازار به شدت 
تقاضای  است،  بازار  در  که  غالبی  تقاضای  است.  کرده  افت 
سرمایه گذاری و سفته بازی است و افراد برای حفظ ارزش پول 

ناگزیر ترجیح می دهند وارد این بازار شوند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مرداد تعداد معامالت 
بیشترین  که  کنیم  توجه  باید  و  بوده  مورد  و ۴۰۰  پنج هزار 
معامالت در بازه 5۰ تا 6۰ مترمربع صورت گرفته است. در 
صورتی  که در مرداد سال 96 حدود ۱8 هزار معامله صورت 
گرفته و واحدهای 6۰ تا 7۰ متری بیشتر معامله شده است و 
این یعنی این که تقاضا هم به سمت واحدهای کوچک تر سوق 

پیدا کرده است. 
از لحاظ ارزشی، هم چنان بخش مهمی از معامالت یعنی بیش 
انجام  تومان  میلیارد   ۱.5 از  کمتر  بازه  در  آن ها  یک سوم  از 
می شود. قیمت مترمربع مسکن و مترمربع زمین در بلندمدت 

منطبق با شاخص کاال و خدمات رفتار می کند. 
زمانی که انتخابات آمریکا تعیین تکلیف شد، فشار از این بازار 
دارایی برداشته شد و اگر آن نقطه مبنا باشد، به رغم این که 
بازار  این  تورم  را شاهد هستیم،  یا ۱3 درصدی  افزایش ۱2 
از تورم در شاخص بهای سایر کاالها و خدمات عقب تر مانده  
است. انتظار داریم بنا بر مواردی که در گذشته برای قیمت 

مسکن دیده ایم و در بقیه کشورها هم شاهد بوده ایم، قیمت ها به میانگین واقعی 
خود برگردند. 

در مجموع، بازار مالی مسکن در کشور ما توسعه یافته نیست. بازار رهن قادر نیست 
خانوارها را تأمین کند تا بتوانند به راحتی وارد بازار مسکن شوند و نسبت تسهیالت 
از بهای مسکن پایین تر است. حتی اگر این تسهیالت را افزایش دهیم، بازپرداخت 

اقساط برای خانوارها دشوار است. 
با توجه به اقتصاد کشور ما که اقتصاد نفتی بوده، کاماًل با آمار می توانیم نشان دهیم 
که بخش مسکن و ساختمان است که از تحوالت اقتصاد کالن تأثیر می پذیرد و 
تحوالت سایر بخش ها و درآمدهای نفتی به طور خاص می تواند بر آن  تأثیرگذار 

باشد و عکس این وضعیت را ما در داده ها شاهد نیستیم. 
مطرح شده اند.  اخیراً  داریم که  اقدام  یا  قانونی  بگوییم دو دسته سند  می توانیم 
یکی بحث قانون جهش تولید مسکن است که به تازگی ابالغ شد و دیگری، خود 
برنامه های دولت. هر دوی این برنامه ها بسیار هم راستا هستند و هم پوشانی باالیی 
دارند و در پاسخ به بخشی از نیازهای بازار مسکن طراحی شده اند. محور کلی هر 
دوی این برنامه ها سه دسته هستند: نخست بحث زمین است که تدارکاتی دیده 
شده که از زمین های دولتی برای طرح استفاده کنند. دومین بحث، حمایت از تولید 

انبوه و عرضه است و محور اساسی دیگر، توسعه بازار مالی است. 
درباره نقاط قوت و ضعف این برنامه ها باید گفت این که این برنامه ها طرح جامع 
مسکن را مبنا قرار داده و جایگاه قانونی بهتری فراهم کرده، 
نکته مثبتی است. این که مسکن به صورت فرابخشی دیده شده 
مثبتی  نکته  دیده شده هم  قانون  در  عالی مسکن  و شورای 
است. یکی دیگر از این نقاط قوت این است که در متن قوانین 
تمرکزی که ذکر شده، در تأمین مسکن است و به طور خاص 
به مالکیت و تولید دولتی اشاره نشده است و توجه خاصی به 

توسعه بازار مالی مسکن هم شده است. 
یکی از نقاط ضعف هم این است که هم چنان به  نظر می رسد 
اولویت اصلی در برنامه ها تمرکز بر عرضه و به طور خاص الزام 
این  هم چنان  است.  مسکن  یک میلیون  عرضه  شدن  قانونی  
سؤال پابرجاست که این یک میلیون چگونه آمده و آیا بهتر نبود 
برنامه ریزی بهتری برایش انجام شود. یکی از نگرانی ها این است 
که اگر هدف دولت تأمین مسکن باشد، با توجه به شرایطی که 
وجود دارد، شاید دولت به مرحله ای برسد که ناگزیر از مداخله 

برای ساخت شود و این رویکرد مثبتی نیست. 
نکته دیگر این است که چگونه تسهیالت را تخصیص دهیم 
بسیاری  در  داریم.  زمین  این که در کالن شهرها محدودیت  و 
از برنامه های قبلی این مسئله مشکل ایجاد کرده است. نکته 
آخر هم محدودیت منابع است که منظور از آن فقط هم منابع 

مالی نیست. 
همان طور که مشاهده می کنیم، جنبه دارایی بر بازار مسکن 
غلبه دارد. درنتیجه مثل سایر دارایی ها، تعیین تکلیف آن بسیار 
مؤثر است و می تواند بازار را به هر سمتی بکشاند. ما نیازی از 
مسکن داریم که نهفته است و هر وقت که مسکن به قدرت 

خرید برسد، می تواند تأثیرگذار باشد. 
باال  به سمت  قیمت ها  که  می کند  وارد  فشار  نقدینگی  رشد 
افزایش پیدا کند. این جا شاید میزان موفقیت دولت در سایر 
برنامه هایی که ارائه کرده است، مهم است. اگر این طرح عملیاتی 

بازار مسکن به طور سنتی 
حفاظ ایرانیان در قبال تورم 
بوده است. از دهه ۸۰ که 
بانک ها و مؤسسات وابسته 
به آن ها وارد این بازار شدند، 
این ورود بخشی از وقایع 
بخش مسکن را توضیح 
می دهد. دولت برخالف بازار 
ارز و سهام کمتر در بخش 
مسکن مداخله داشته و 
بخش خصوصی در آن نقش 
پررنگی داشته است. در 
مجموع، بازار مسکن به جز 
در حوادث سال ۹۸ و ۹۹ 
رفتار قابل  پیش بینی تری 
داشته است. اگر رشد 
اقتصادی ایران برگردد، 
مسکن کم و بیش دارایی 
جذابی باقی می ماند
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شود، رونقی هم در ساخت وساز اتفاق می افتد.
در شرایط فعلی و با سطح قیمت فعلی که داریم، هنوز تقاضای سفته بازی، حفظ 

ارزش و سرمایه گذاری شکل غالب در بازار است. 
با توجه به دو جهشی که داشتیم و ریسک هایی که تا حدودی به نسبت آبان 99 
از روند قیمتی  انتظاری کلی که حداقل در کوتاه مدت  کاهش پیدا کرده است، 
مسکن داریم، تداوم تعدیل تدریجی قیمت مسکن است و این محتمل ترین گزینه 
است. به عبارتی، تورم در بخش مسکن در کوتاه مدت کمتر از تورم عمومی خواهد 

بود، مگر این که اتفاق خاصی در ریسک های غیراقتصادی بیفتد.

بررسی چشم انداز بازار بدهی
محمدمهدی مومن زاده، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری سامان مجد 

پیش بینی می شد که دولت در سال ۱۴۰۰ احتماالً ۱۰۰ تا ۱2۰ هزار میلیارد تومان 
خالص انتشار اوراق خواهد داشت. پیش بینی دیگر این بود که در سمت تقاضا چیزی 
حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تقاضای بالقوه ناشی از اوراقی که سررسید می شوند، 
داریم. جمله کلیدی در آن جا این بود که عدم توازنی در سمت عرضه و تقاضای 

اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ نخواهیم داشت. 
بازار بدهی در ادامه چه تصویری خواهد داشت؟ در سال ۱392 ارزش بازار بدهی 
ما حدود ۱5۰۰ میلیارد تومان بوده و رشد 2۴۰ برابری را در ارزش بازار شاهد 
هستیم. عدد اسمی انتشار اوراق 375 هزار میلیارد تومان است. بخش عمده این 
بازار در اختیار دولت است و در بخش دولتی هم اوراق مرابحه سهم بیشتری را به 

خود اختصاص داده است. 
بازار بدهی در زمانی که انتشار اوراق آن سبب محو پول شود، می تواند سبب کنترل 
تورم شود. میزان استفاده از ظرفیت بازار بدهی نشان می دهد که دولت قصد استفاده 
از منابع بانک مرکزی به صورت استقراض یا به صورت استفاده از تنخواه را دارد و 
درنتیجه این می تواند محرکی برای افزایش تورم شود. توسعه اوراق مرابحه هم که 
به قصد تأمین هزینه های جاری منتشر می شود، می تواند بازار بدهی را از مسیرش 

در بلندمدت خارج کند. 
در این مدت بازار بدهی رشد خوبی را تجربه کرده است و حتی اوراق شرکتی 

به  ما نسبت  اوراق شرکتی  اما درصد  پیدا کرده،  افزایش  هم 
است.  داشته  کاهش  بلکه  نداشته،  افزایش  نه تنها  بازار  حجم 
تا پایان مرداد نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر 
شده که بخش عمده آن اوراق دولتی است. بخش عمده اوراقی 
درحالی که سال گذشته  است،  اسناد خزانه  منتشر شده،  که 
بیشترین حجمی که منتشر شده بود، اوراق مرابحه بود. اوراق 
مرابحه تغییری اساسی را در ترکیب بازار به وجود آورده و بخش 

مهمی از بازار را به خودش اختصاص داده است. 
دولت به منظور تأمین منابع خودش نیازمند انتشار اوراق است. 
در دو ماه ابتدای سال برنامه  زمان بندی برای انتشار اوراق در 
کار نبود و امسال این شرایط بدتر شد و مرداد بود که شاهد 
انتشار اوراق در بازار بین بانکی بودیم. وقتی دولت منابع مالی اش 
را از طریق اوراق منتشر نمی کند، به سمت استقراض از بانک 
مرکزی می رود. بازار بدهی گرچه رشد داشته، اما ارزش حقیقی 
آن آن چنان رشدی را شاهد نبوده و این نشان می دهد که بازار 
نسبت به سطح بازار کشور کوچک است. بازار بدهی حدود 9 
درصد نقدینگی، 8 درصد سپرده های بانکی، ۴.5 درصد ارزش 
ناخالص داخلی است و  تولید  به 8.5 درصد  نزدیک  بورس و 

ارزش آن حدود ۱۴ میلیارد دالر است. 
اوراق  گذشته،  سال  برعکس  امسال  نخست  ماهه  پنج   در 
سرمایه ای نقش بیشتری داشته و به عبارتی، فهم تأمین مالی 
از طریق ابزارهای بدهی در پنج  ماهه امسال کمتر بوده است. 
در همه سال های گذشته این سهم بیشتر بوده و باز هم انفعال 
را در همین جا می توانیم شاهد باشیم. تقریباً از تیر سال گذشته 
تا تیر سال جاری به جز در اسفند بازار روندی نزولی داشته و 
دلیل آن مورد استثنا هم این بود که در مواقعی حالت موزون 
بازار بدهی به هم می خورد و یکی از آن مواقع، زمانی است که 

دولت شروع به انتشار اوراق می کند. این در سال گذشته در تیر بود و امسال مرداد 
است و دیگری در شهریور و مهر و دیگری در اواخر بهمن و اسفند است. دولت به 
منظور تأمین مالی خود فشار زیادی را به بازار بدهی می آورد و حجم انتشار را بیشتر 
می کند و این انتشار در این ماه ها نرخ را به سمت باال هل می دهد. افزایش نرخ در 
این ماه ها سبب می شود هزینه تأمین مالی بخش خصوصی از بازار بدهی هم بیشتر 
شود. می توان برنامه ریزی کرد و در ماه هایی غیر از این چند ماه نسبت به تأمین 

مالی بخش خصوصی از بازار بدهی اقدام کرد. 
زمانی که دولت به اجرای برنامه بازار باز روی آورد، بازار بدهی با شیب باالیی رشد 
کرد و افزایش حجم داشت که این در ماه های آغازین امسال ضعیف شده است. 
در تیر سال گذشته نسبت ارزش بازار اوراق بدهی به بازار سرمایه به ۱.5 درصد 
رسیده بود و االن چیزی نزدیک به ۴.5 و حتی 5 درصد شده و این نشان دهنده 

رشد بازار بدهی است. 
بازار بدهی بر اساس تئوری عالمت دهی عمل می کند. وقتی شرکتی اقدام به انتشار 
اوراق بدهی می کند، عالمتی را به بازار می دهد که من نظم مالی دارم. شهرداری ها 
نهادهایی هستند که نظم مالی ندارند و سهم آن ها از بازار کمتر شده، اما دولت 
منظم تر شده است، پس نقش بیشتری در بازار بدهی دارد، اما چیزی که خطرناک 
است، این است که دولت از بازار بدهی برای تأمین هزینه های جاری استفاده کند و 

این کار می تواند خاصیت ضدبدهی بازار بدهی را زیر سؤال ببرد. 
در خصوص وضعیت متغیرهای پیرامونی، یکی وضعیت پایه پولی است. استفاده 
از تن خواه گردان دولت و استقراض از بانک مرکزی سبب شده پایه پولی ما رشد 
قابل توجهی را در چهار ماهه اول امسال تجربه کند. مصوبه هیئت وزیران تنخواه و 
استقراض دولت را از سه به چهار درصد بودجه افزایش داد، که این باعث افزایش پایه 
پولی شده و فکر می کنیم که در پایان سال بایستی بخشی از این تنخواه بازپرداخت 

شود. شاید انتشار افزایش اوراق در بهمن و اسفند هم دور از ذهن نباشد. 
نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نشان می دهد از اسفند تا کنون نرخ رشد نقدینگی 
در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده و تداوم این سطح از نقدینگی سبب خواهد شد 
انتظار روند کاهشی در نرخ تورم نداشته باشیم. نرخ تورم ۱2 ماهه در مرداد به ۴5.2 
درصد رسیده، که این رقم در 25 سال اخیر، رقمی بی سابقه است و وضعیت تورم 
ماهانه در پنج ماه اخیر گویای این است که در صورت تداوم روند 
فعلی در سال جاری شاهد کاهش تورم نخواهیم بود. پیش بینی 
می کنیم به صورت خوش بینانه تا پایان سال نرخ تورم چیزی 
باشد، ولی  حدود 25 درصد و به صورت بدبینانه ۴۰ درصد 

پیش بینی واقع بینانه در محدوده 35 درصد قرار دارد. 

بررسی چشم انداز کامودیتی ها 
سیدفرهنگ حسینی، مدیرعامل گروه صنعتی معدنی 

امیر
اولین موضوعی که به آن می پردازیم، وجود ابرچرخه  ای است 
که ممکن است در کامودیتی ها در سال های آینده رخ دهد. 
انتظار ما این است که روند نزولی  کامودیتی ها خاتمه پیدا کرده 

و روند صعودی شروع شده باشد. 
در دو قرن اخیر کامودیتی ها شش قله داشته که آخرین آن 
و 2۰۱7  سال های 2۰۱6  در  است.  بوده  سال 2۰۰8  حدود 
در کفی قرار داشتیم و این کف برگشتی است و انتظار داریم 
حتی اگر به سطح باالیی که پیش بینی شده، نرسد، حداقل 
بتوانیم به میانگین و خطی که تعیین شده، برسیم. یکی از 
مهم ترین نشانه های صعودی بودن آن، صنعت خودرو در چین 
و حجم تقاضا در بخش خودروی این کشور و در عین حال، بازار 
مسکن و بودجه های زیربنایی در اقتصاد چین است. شاید گمان 
کنیم که چین رشد دورقمی 2۰ سال پیش را نداشته باشد، اما 
واقعیت این است که اقتصاد چین به  قدری بزرگ شده است 
که ارزش پنج درصد امروز آن به قیمت امروز حتی از 2۰ درصد 
دو دهه پیش هم بیشتر است. بحث دیگر گذاری است که در 
مصرف انرژی وجود دارد. حرکت به سمت انرژی های پاک باعث 
تغییر پایدار در استفاده از فلزات می شود و این نوع فعالیت ها 

بر اساس داده ها در سال ۹۸ 
حدود ۵۰ درصد از هزینه های 
خانوارها در تهران سهم 
هزینه مسکن است و وضع 
مسکن در تهران نسبت به 
سایر مناطق کشور با فاصله 
زیادی نامناسب تر بوده 
است. به طور کلی، حدود 
۳۰ درصد از تشکیل سرمایه 
ناخالص، ۱۳ درصد اشتغال، 
۲۰ درصد تسهیالت بانکی 
مربوط به مسکن است و 
حضور دولت هم در این بازار 
بسیار ناچیز بوده و مسکن 
یک سوم از هزینه های خانوار 
را در سه دهه گذشته تشکیل 
داده است
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زیرساخت های بسیاری مثل خطوط انتقال برق نیاز دارد. 
موضوع بعدی این است که در سال های اخیر به دلیل قیمت های پایین و مسائل 
کاهش  شاهد  متحده  ایاالت  در  و  توسعه یافته  کشورهای  در  زیست محیطی 
سرمایه گذاری در حوزه نفت و زغال سنگ بودیم. کاهش سرمایه گذاری در حوزه 
نفت و گاز منجر به عدم تولید شد و با توجه به افزایش تقاضا جهش قیمتی در آن 

اتفاق افتاد. 
اقتصاد هند هم رو به رشد است و می تواند محرک اصلی و عاملی مؤثر در تقاضای 

کامودیتی در سال های آتی باشد. 
االن در هر  بانک های مرکزی  است.  انبساطی  مالی  بعدی، سیاست های  موضوع 
بحران و مشکلی که پیش می آید، شروع به تزریق پول می کنند. انتظار داریم این 
کار تبعات تورمی داشته باشد و این تورم در فلزات، طال و حتی کامودیتی ها هم 

دیده شود. 
یکی از اتفاقات مهم امروزی کووید۱9 است که هم در تقاضا، هم در عرضه و هم در 
سمت سرمایه گذاری ها آسیب های زیادی را وارد کرده است. درنتیجه شوکی مانند 

کووید۱9 هم در اتفاقات و بازار تأثیرگذار بوده است.
یکی از عوامل کالن تأثیرگذار، چین و واکنش سریع این کشور به کروناست و 
در عین حال واکنش های احتیاطی که رخ می دهد. مسئله بعدی، تزریق بودجه 
در اقتصاد چین برای پروژه های عمرانی و زیرساختی است. دولت چین هر وقت 
و  امالک  عمرانی،  پروژه های  در  بودجه  تزریق  به  اقدام  شود،  روبه رو  ضعفی  با 

زیرساخت ها می کند. 
موضوع بعدی، بازار مسکن چین است. منازعاتی بین چین و استرالیا، که تولیدکننده 
زغال سنگ و سنگ  آهن چین است، تا قبل از 2۰۱7 بوده، اما بعد از اختالفات، چین 
ممنوعیت هایی را وضع کرد که نتیجه آن بر بازار سنگ آهن و زغال سنگ اثر گذاشت 

که منجر به اختالف باالی قیمت بین بنادر چین و استرالیا شد. 
اگر از چین عبور کنیم و به ایاالت متحده برویم، سیاست های فدرال رزرو بعد از 
تزریق پول سنگینی که هم زمان با شیوع کرونا انجام داد، مقداری خرید اوراق را 
کاهش داده که در این شرایط به  طور خودکار نرخ بهره افزایش پیدا می کند. به 
تبع آن، ارزش دالر در مقابل سایر ارزها تقویت می شود و این باعث می شود قیمت 
کامودیتی ها روند معکوس داشته باشد. طی ۱5 سال ترازنامه فدرال رزرو بیش از 
۱۰ برابر شده و این به آن معنی است که پول زیادی به اقتصاد تزریق شده است و 

حاال باید تأثیر خودش را بگذارد که نزدیک ترین قیمت، کامودیتی هاست. 
دو کشور چین و هند در مسیر رشد اقتصادی سریع قرار دارند. درآمدهای سرانه 
تقاضای خرید خودرو و مقدار خرید خودروی  در حال رشد است.  آن ها شدیداً 
نو در چین از ایاالت متحده پیشی گرفته است و این احتماالً باعث می شود در 
کشوری مثل چین انتظار داشته باشیم 3۰۰ یا ۴۰۰ میلیون خودرو در دهه پیِش رو 
خریداری شود، و این نیمی از خودروی تولید جهان است. این حجم از تولید نیازمند 
بخش قابل توجهی از کامودیتی هاست. در هند هم وضعیت مشابه است و انتظار 

می رود در دهه آینده بازار چین و هند دو بازار اول خودروی جهان باشند. 
حوزه های دیگری مانند انرژی های خورشیدی، زغال سنگ، سنگ آهن و منابع و 
امکانات آن ها نیز قابل بحث است. به  طور کلی فوالد به شدت تحت تأثیر اتفاقات در 
بازار مسکن چین است و این نقطه بسیار حساسی برای فوالد است. در سنگ آهن 
بعد از رشد عجیبی که داشت، اصالح انجام شد و انتظارمان این نیست که سنگ آهن 
بتواند به قیمت های قبلی اش برگردد. انتظارمان وضعیت قیمت قوی در مس است. 
در فلزات مخصوص خودرو مثل آلومینیوم، سرب و روی که در بازار داخل داریم و 
لیتیوم که در خودروهای الکتریکی استفاده می شود، انتظار تقویت قیمت را داریم. 
هرچند قیمت هایی که امروز درباره آلومینیوم می بینیم، اختالف فاحشی با سطح 
انتظار ما دارد، به نظر می آید آلومینیوم می تواند اصالح قیمت داشته باشد. دلیل باال 
بودن قیمت آلومینیوم در این روزها بیشتر به عدم امکان حمل ونقل به دلیل کرونا 

بین کشورهای مختلف برمی گردد و عماًل سمت عرضه به هم ریخته است. 
اگر نگاهی هم به بازار طال داشته باشیم، بعد از یک دهه رشد مستمر در قیمت 
طال، در دو سال اخیر شاهد کاهش تولید در طال بوده ایم. بخشی از این کاهش، 
ناشی از کاهش عیار معادن است و بخشی تحت تأثیر کرونا قرار دارد. اما اتفاق 
مهم در طال این است که تقاضا برای جواهر در دوره کرونا نصف شده است. اگر 
تقاضا به بخش جواهر برگردد، انتظار داریم که قیمت طال به سطح باالی دوهزار 

دالر افزایش پیدا کند، اما رقیبی برای طال ایجاد شده است و آن رمزارز است که 
نسل جدید ترجیح می دهد با آن حرکت کند و در این زمینه سرمایه گذاری کند 
تا این که بخواهد در طالی فیزیکی سرمایه گذاری کند. این به عنوان جنبه منفی 
است. در جنبه مثبت، ۱۰ برابر شدن ترازنامه فدرال رزرو در ۱5 سال اخیر را اگر به 
قیمت طال دهیم، قیمت طال می تواند افزایش قابل توجهی را از این سمت داشته 
باشد. بانک های سرمایه گذاری برای سال پیِش رو قیمت های میانگین دوهزار دالر 
را پیش بینی کرده اند. پس انتظار نسبی ما این است که قیمت طال روند صعودی 
داشته باشد، به خصوص اگر کرونا تضعیف شود و خرید جواهر بتواند به وضعیت 

متعارف قبلی اش برگردد. 
در حوزه پتروشیمی و پاالیشگاهی در سمت نفت هم چنان با کاهش عرضه روبه رو 
هستیم. در شرایطی قیمت نفت از 7۰ دالر عبور می کند که هنوز تقاضای حمل ونقل 
به وضعیت قبل کرونا نرسیده و اگر به سطح قبلی برگردد، می توانیم انتظار تداوم 
رشد قیمت نفت را داشته باشیم. شرکت های پاالیشی در ایران تحت  تأثیر قیمت و 

رشد قیمت نفت و در عین حال سود موجودی و نرخ ارز هستند.

نگاهی به بازار رمزارزها 
علیرضا كریمیان، تحلیل گر بازار رمز ارزها

برای معامله در بازار رمزارزها توصیه می کنم در رابطه با هاوینگ و تأثیر آن روی 
بازار مطالعه زیادی داشته باشید. معموالً اگر بتوانید سه یا شش ماه یا حتی یک  سال 
قبل از هاوینگ ها خرید کنید، احتماالً می توانید سودهای خوبی را در یکی دو سال 
آتی  داشته باشید. هاوینگ ها هر چهار سال یک  بار رخ می دهند و به معنی نصف 

 شدن پاداش هر بالک که در شبکه بیت کوین ساخته می شود، است. 
بیت کوین به این دلیل که مارکت گپ بزرگ تری نسبت به بقیه رمزارزها دارد 
اگر  دارد.  رمزارزها  سایر  بر  زیادی  تأثیر  است،  بیت کوین  به  بیشتر  بازار  نگاه  و 
و  تمام کوین ها  به  آلت کوین ها هم صعودی می شوند.  بیت کوین صعودی شود، 
توکن های دیگر به جز بیت کوین آلت کوین می گویند. بعد از هاوینگ ها پاداش هر 
بالک نصف می شود و پولی که ماینر ها به دست می آورند، کمتر می شود، بنابراین 
عرضه در بازار کمتر می شود و این عرضه کمتر باعث می شود قیمت بیت کوین 

رشد کند. 
اخیراً شاهد این بودیم که قیمت از 6۰ هزار دالر ریزش زیادی را تا تقریباً در حد 
3۰ هزار دالر داشته است. بسیاری از افراد در دنیا با توجه به این که فکر می کنند 
چون بیت کوین از چهار، پنج هزار شروع شد و به 6۰ هزار رسید و برگشت به 3۰ 
هزار دالر، دوباره شروع به خرید بیت کوین کرده اند و حتی در این ریزشی که در 
هفته های اخیر رخ داده، بسیاری از افراد آن را می خرند. بنابراین فکر نمی کنم در 
شرایط فعلی بیت کوین و دیگر رمزارز ها اصالح عمیق یا ریزش داشته باشیم. حتی 
طبق دیتا هایی که داریم، بسیاری از افراد در حال خرید بیت کوین هستند و زمانی 
که بیت کوین خرید می کنند، باید انتظار این را داشته باشیم که قیمت بیت کوین 
باالتر بیاید و حتی سقف 5۰ هزار دالر و 6۰  هزار دالر را هم بزند، که احتماالً تا 

آخر سال این اتفاق بیفتد. 
انتظار داریم بیت کوین تا هاوینگ بعدی به محدوده ۱۰۰ هزار دالر برسد. البته اگر 
هاوینگ های قبلی را نگاه کنیم، قیمت ها بیشتر از چیزی که پیش بینی شده هم 
حرکت کرده است. پس بعید نیست تا یک سال آینده قیمت بیت کوین حتی تا 
باالی ۱۰۰ هزار دالر هم رشد کند. بسیار بعید است که قیمت بیت کوین پایینتر از 

۴۰ هزار دالر بیاید و احتماالً بین 38 تا ۴۰ هزار دالر کف بازار باشد. 

چشم انداز بازار سرمایه از منظری دیگر
امیرتقی خان تجریشی، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری توسعه ملی

برای این که ارزش بازار را تحلیل کنیم، از دو مؤلفه اصلی استفاده می کنیم؛ یکی 
سودآوری شرکت ها و دیگری نسبت قیمت به درآمد. وقتی شکل حرکت سودآوری 
را در شرکت های سرمایه گذاری بازار سرمایه در نظر بگیریم، به این ایده می رسیم 

که سرمایه گذاران چه منابعی را می توانند برای خودشان حاصل کنند. 
برای این که این دو مؤلفه کالن را با هم نگاه کنیم، مرور می کنیم که چه عواملی 
بر هر کدام مؤثر است. یکی از این عوامل، اقتصاد جهانی و قیمت   کامودیتی ها یا 
کاالهای پایه است که امید است از این زاویه سودآوری شرکت ها رو به  رشد باشد. 
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پارامتر دیگر، نرخ ارز است. جدا از این که کشور ما تحریم باشد یا نباشد، بازار سرمایه 
از نرخ ارز تأثیر می گیرد. انتظارات آتی مؤلفه دیگری است که در P/E تأثیرگذار 

است. 
در P/E انتظارات آتی، یکی از متغیرهایی که پراکسی خوبی برای موضوع است 
و می تواند به ما به  عنوان متغیر راهنما نشان دهد که به چه شکل است، تبدیل  
شدن شبه پول به پول است. با توقف مسیر نزولی تورم، انتظارات تورمی دوباره به 
بازار برمی گردد. به هرحال، رشد نقدینگی باالیی را داشتیم و با احتمال هایی که در 
توافقات بین المللی داده می شود، مقداری افت انتظارات تورمی مطرح بود، اما این 
مسیر در حال برگشت است. وقتی افزایش مجددی در نسبت پول به شبه پول اتفاق 

می افتد، معنی اش این است که مسیر انتظارات تورمی در حال تغییر است. 
متغیر دیگر، روند ورود پول به صندوق های سهامی و درآمدثابت هاست. به طور کلی، 
از زاویه انتظارات تورمی به نظر می رسد روند کاهشی متوقف شده است و از این به 

بعد شاهد رشد در این حوزه خواهیم بود. 
درباره نرخ بهره که دیگر متغیر تأثیرگذار است، چندان از  فروش اوراق بدهی در پنج 
 ماهه استفاده نشد و ما عماًل به سمت رشد در ناحیه  پایه  پولی رفتیم که بانک ها 
وارد شدند و تأمین مالی را انجام دادند که نهایتاً باعث کاهش نرخ بهره به حدود ۱8 
درصد شد. در دولت جدید قرار است کسری بودجه با شدت بیشتری از طریق اوراق 
مدیریت شود و تأمین مالی ایجاد شود. این امکان هم وجود دارد که شدت کسری 
بودجه به حدی باشد که این اتفاق ممکن نشود و باز ما مجبور شویم رشد پایه پولی 

را داشته باشیم. بنابراین بحث نرخ بهره باز خواهد گشت. 
به طور کلی درباره این که در مدت کوتاه چه اتفاقی برای بازار افتاده است، تمرکزمان 
را روی ارزش بازار گذاشتیم و گفتیم این ارزش از دو پارامتر سودآوری قیمت ها 
و نسبت قیمت به درآمد تشکیل شده است. به این منظور سودآوری از نرخ ارز و 
قیمت های کاالهای جهانی را بررسی می کنیم. در مورد دوم هم انتظارات آتی، نرخ 

بهره و ورود پول به بازار سرمایه را در نظر داریم. 
عوامل مختلف را که در نظر داشته باشیم، به این جمع بندی می رسیم که تقریباً 
اکثر عوامل به این سمت هستند که شاهد رشد بازار باشیم و اصالح هایی که احتمال 
دارد با آن ها در این مسیر روبه رو شویم، اصالح های کوتاه مدت باشد و در مجموع ما 

ارزش بازار را باالتر ببینیم. 

جمع بندی و نتیجه گیری
سیدعلی حسینی، استاد دانشگاه

یکی از عوامل موثر در موفقیت دولت سیزدهم توجه مدبرانه و منطقی به بازارهای 
فیزیکی و مالی و استفاده حداکثری از پتانسیل و ظرفیت این بازارها برای تحقق 

اهداف و شعارهایی است که به مردم عزیزمان داده است. 
موضوعاتی که در این همایش ارائه شد، در دو بخش دسته بندی می شود؛ بخش اول 
موضوعاتی است که مربوط به اقتصاد کالن است و بخش دوم موضوعاتی که مربوط 

به بخش های خاصی از اقتصاد است که به آن ها اشاره می کنم.
در حوزه اقتصاد کالن، یکی از چالش های دولت سیزدهم حجم نقدینگی بسیار 
باالست که باید بتواند به تدریج با به کارگیری سیاست های مناسب و ایجاد هم گرایی 
افزایش  بیندیشد و ترمز  برای آن چاره ای  اقتصادی و تصمیم گیران  بین فعاالن 
اقتصاد  از پمپاژ پول داغ و پول پرقدرت در  نقدینگی را بکشد و سعی کند که 

جلوگیری کند. 

یکی از موضوعات مهم دیگر، بهره وری پایین در کشور است که دالیل متعددی 
بنابراین جا دارد که  تأثیرگذار است.  اقتصادی کشور  بر سالمت  بسیار  اما  دارد، 
تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران کشور چاره ای بیندیشند و سعی کنند آن را با 

برنامه ای بلندمدت تبدیل به نقطه قوت کنند و بهره وری را افزایش دهند. 
مسئله دیگر، تورم و کنترل آن است که بیماری مزمنی برای اقتصاد ایران است و 
دولت های مختلفی در چند دهه اخیر که در مسند کار بودند، شاید آن طور که باید 
و شاید، در کنترل تورم موفق نبودند. به هرحال، دولت انتخابی ندارد و قطع به یقین 
ناچار است در این زمینه، چاره اندیشی کند، چون تورم در حدی است که اقشار 
ضعیف را به شدت تحت  تأثیر قرار داده و این خواستی عمومی در کشور است که 
دولت از تدابیر الزم برای کنترل آن استفاده کند. موضوع روز کشور بحث قیمت های 
افسارگسیخته مسکن است که دغدغه دولت و مجلس است و دولت هم در خصوص 
مهار قیمت مسکن و تأمین مسکن برای خانوارهای جامعه شعارهایی را مطرح کرده 
است و امید است که با مساعدت و حمایت مجلس، دولت بتواند اقدامات خوبی را 

در حوزه کنترل قیمت تورم انجام دهد. 
نکته دیگری که مطرح شد و برای اهالی بازار سرمایه مهم است، این بود که بخش 
مالی بازار مسکن هنوز توسعه کافی را پیدا نکرده و قطعاً اگر این بخش را از طریق 
صندوق های مربوط و انتشار اوراق و ابزارهایی که می تواند به خانه دار شدن مردم 
کمک کند و به ویژه تأمین مالی ساخت مسکن، در بازار سرمایه توسعه دهیم، به 
دولت در تحقق شعار تأمین مسکن برای متقاضیان و کنترل قیمت مسکن کمک 
زیادی خواهد کرد. می توانیم این پیام را از این همایش به دستگاه های تخصصی 
مخابره کنیم که حتماً در برنامه هایشان برای بخش مسکن، روی ظرفیت و پتانسیل 
بازار سرمایه کشور هم حساب ویژه ای باز کنند و از متخصصان این حوزه حداکثر 

استفاده و مشورت را بگیرند.
از دیگر موضوعات مورد بحث، بازار اوراق بهادار و اوراق بدهی در بازار سرمایه بود که 
به زعم بسیاری از متخصصان اقتصادی کشور، یکی از راه کارهای اساسی جلوگیری 
از افزایش تورم است. دولت ها سعی می کنند نیازهای پولی خود را به روش های 
راه های جایگزین،  از  پول است. یکی  بدترین آن، چاپ  و  برطرف کنند  مختلف 
استفاده از اوراق بدهی برای تأمین مالی دولت به   طور عام است. در چند سال 
گذشته دولت ها با شیب رشدی از این ابزارها استفاده کرده اند، اما به نظر می رسد 
دولت ها باید در سیاست هایشان تجدید نظر و اصالحاتی انجام دهند که بتوان از این 

ابزار بیشتر استفاده کرد. 
در خصوص چشم انداز کامودیتی ها و بازارهای کاالیی، تأثیر بازار چین بر عرضه و 
تقاضای کامودیتی ها در دنیا شاه بیت سخنان بود. به نظر می رسد رشد بازار خودرو و 
افزایش تقاضا برای فلزات در چین، نویدبخش رشد بیشتر در این حوزه باشد. پارادیم 
انرژی های پاک هم کشورهایی را که صنعتشان بر پایه سوخت های فسیلی است، 
قطعاً تحت تأثیر قرار می دهد. چین هم یکی از این کشورهاست و در کشور خودمان 
هم استفاده از سوخت های فسیلی بسیار زیاد است. قطعاً کشورهای مشابه ما حتماً 
باید به الزامات بین المللی برای محدود کردن مصرف این انرژی ها و استفاده بیشتر 

از انرژی های پاک روی بیاورند. 
آخرین موضوع مطرح شده، چشم انداز بازار سرمایه است. به نظر می رسد اگر در 
افق زمانی بلندمدت به بازار سرمایه کشور نگاه کنیم، متوجه می شویم که این بازار 
ظرفیت و پتانسیل رشد متعادل و باثبات را دارد و در آینده هم چنین وضعیتی 

مورد انتظار است.
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مجیدرضا حریری، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و چین: 
در طول سال های گذشته 
تجارت ایران با این کشور 
آن قدر زیاد بوده که به 
عنوان شریک راهبردی 
کشور یاد می شود و نکته 
مهم این جاست که تاکنون 
این تجارت بدون توافق و 
ضمانت بوده و حاال کمی 
قانونمند شده است. یکی 
از مزایای شراکت ایران و 
چین حضور کشورمان به 
عنوان عضو اصلی سازمان 
همکاری شانگهای است و 
ارتباط و تجارت با کشورهای 
عضو این سازمان که بخش 
عمده ای از اقتصاد جهان را 
در اختیار دارند، تا حدی بر 
بی اثر کردن تحریم ها اثر 
دارد

چین، دومین اقتصاد جهان، و اولین شریک راهبردی 
ایران است. چشم بادامی ها در دوران تحریم آمریکا 

علیه ایران تا پیش از اجرای برجام نقش زیادی 
در اقتصاد ایران داشتند و روزانه بین ۸۰۰ هزار تا 

یک میلیون بشکه نفت می خریدند و به ازای بخشی از 
پول آن کاال صادر می کردند. چین برای این که شبکه 

بانکی اش به دلیل تجارت با ایران با مشکل مواجه 
نشود، کونلون بانک را تأسیس کرد تا پول های حاصل 

از صادرات نفت ایران به چین در این بانک واریز 
شود. این رویه تا سال ۹۴ ادامه داشت، تا این که از 

آن زمان یک باره تصمیم تغییر کرد. دولت ایران بر این 
باور بود که کشورهای اروپایی همکاری گسترده ای در 

ایران خواهند داشت. از این رو بخش عمده سهمی 
از اقتصاد که قرار بود نصیب سرمایه  گذاران خارجی 

شود، نصیب اروپایی ها شد. چین سرمایه گذاری خود 
را در زمان برجام به حداقل رساند و از آن جایی که 

اروپایی ها جای چشم بادامی ها را پر کرده بودند، خأل 
نبود آن ها حس نمی شد. تا این که یک باره در سال ۹7 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، یک سویه از برجام 

خارج شد. اما چینی ها دیگر رفتار گذشته را نداشتند 
و خرید نفت از ایران را متوقف کردند. حتی کونلون 

بانک چین که برای پول های بلوکه شده ایران تأسیس 
شده بود نیز اعالم کرد ابتدا ایران باید به گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( بپیوندند تا تراکنش مالی انجام 
شود. ایران به دنبال همکاری با شرکای استراتژیک 
خود در شرق بود، از این رو مذاکرات برای همکاری 

با دومین اقتصاد جهان آغاز شد، که نتیجه آن امضای 
سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین بود؛ سندی که در 

ابتدا منتقدان زیادی داشت، اما چندی بعد تب انتقاد 
فروکش کرد و کارشناسان نسبت به مزایای این موارد 

نیز توضیحاتی ارائه کردند. 

همکاری از چه زمانی آغاز شد؟
با حضور  تیر 9۴ شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین،   ۱۱
در ایران و در دیدار با مقام معظم رهبری و مقامات بلندپایه 
درباره توافق استراتژیک و بلندمدت دو کشور صحبت کرد و 
درنهایت در سوم بهمن همان سال متن این توافق نامه منتشر 
شد. هرچند در آن توافق اولیه اشاره ای به اعداد و ارقام نشده 
بود و کلیات و اقداماتی که قرار بود انجام شود، در متن دیده 
می شد. گفته می شد چین قرار است از ایران نفت را به قیمت 
گاز  نفت،  حوزه  سه  در  آن  ازای  به  و  کند  خریداری  ثابت 
و پتروشیمی سرمایه گذاری و پیشرفت هایی را تضمین کند. 
درنهایت از تابستان سال گذشته مذاکرات به صورت رسمی با 

چین آغاز شد و در بهار ۱۴۰۰ به سرانجام رسید. 
چرا انتقاد به قرارداد با چین زیاد بود؟

تا چند سال  دارد  و سعی  است  اقتصاد جهان  چین دومین 
آینده جای آمریکا را تصاحب کند. برخی کارشناسان بر این 
باورند تحریم  کشورهای حوزه خلیج فارس و نزدیک کردن 
خود به برخی از این کشورها مانند عربستان سعودی به این 
دلیل است که نیاز نفتی چین به راحتی تأمین نشود. حاال به 
اجناس  گذشته،  سال های  طول  در  بازگردیم.  ایران  اقتصاد 
آن ها  اغلب  ایران صادر می شد که  به  از کشور چین  زیادی 
کیفیت باالیی نداشتند و جنس چینی به عنوان یک کاالی 
بی کیفیت شناخته شد. اما واقعیت این جاست که بسیاری از 
این  در  خودرو  قطعات  و  خانگی  لوازم  لپ تاپ ها،  موبایل ها، 
کشور تولید می شوند. حتی برندهای معروف مانند اپل آمریکا 
نیز به دلیل پایین بودن هزینه تمام شده، بخشی از تولیدات 
تنوع  به  باید  واقع  انجام می دهند. در  این کشور  را در  خود 
در کیفیت محصوالت وارداتی توجه کرد. روی دیگر انتقادها 
به خلف وعده چشم بادامی ها در پروژه های ایران بازمی گردد. 

  اقتصاد ایران
چندوچون بزرگ ترین توافق قرنمریم معروفی

گزارش »وخارزم« از ویژگی های توافق ایران و چین 
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ابراهیم جمیلی، عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران: ایران ظرفیت های 
بزرگی در اقتصاد دارد و 

سپردن همه این ظرفیت ها و 
چشم  داشتن برای پیشرفت 

به یک کشور ممکن است 
نتواند اهداف مشخص شده 

را محقق کند. از این رو ایران 
باید با کشورهای دیگر که 

دارای اقتصاد پویایی هستند 
نیز توافق هایی نظیر توافق 

ایران و چین امضا کند تا در 
صورت بدعهدی از سوی 
یک کشور، اقتصاد ایران 

متزلزل نشود

یک شرکت چینی قرار بود آزادراه تهران – شمال را تکمیل 
کند و پس از ۱7 سال با ۱7 درصد پیشرفت تحویل شرکت 
ایرانی شد. درحالی که ایران توانست با توان داخلی کمتر از 
سه سال فاز یک این پروژه را کامل و افتتاح کند. هم چنین 
سازندگی  قرارگاه  است  قرار  را  پروژه  این  سه  و  دو  فاز 
خاتم االنبیا به بهره برداری برساند. حاال این موارد باعث شده 
مثبت  نگاه  چین  و  ایران  توافق  به  نسبت  منتقدان  برخی 
نداشته باشند. ضمن این که سند همکاری ایران و چین یک 
به  نسبت  را  نیست که یک طرف  قراردادی  و  است  توافق 

دیگری متعهد کند. 

مزایای توافق 
در  جهان  کشور   6۰ که  است  طرحی  جدید  ابریشم  راه 
آن نقش دارند و به عنوان کمربند اقتصادی راه ابریشم و 
از سال  این طرح  است.  دریایی شناخته شده  ابریشم  راه 
2۰۱3 آغاز شده و اگر ایران بتواند در این بخش نقشی ایفا 
کند، به گفته کارشناسان بین یک تا چهار درصد در رشد 
اقتصادی کشور تأثیر خواهد گذاشت. یکی از پشتوانه های 
اجرایی این طرح توان باالی چین در سرمایه گذاری است 
آبی  و  مسیرهای خشکی  در  تجارت  تسهیل  درنهایت  که 
حرکت  برای  را  چین  مسیر  و  دارد  دنبال  به  را  اوراسیا 
که  اقدامی  می کند.  هموار  جهان  اول  اقتصاد  سمت  به 
انجام  متحدانش  و  آمریکا  سوی  از  پیش  قرن  نیم  حدود 
جهان  اول  قدرت  به  آمریکا  دست یابی  بر  عالوه  که  شد، 
منتفع  آن  از  نیز  اروپایی  کشورهای  اقتصادی،  نظر  از 
شدند.  آن طور که برخی کارشناسان مطلع از مفاد توافق 
ایرانی  کار  نیروی  از  است  قرار  می گویند،  چین  و  ایران 
خاورمیانه  منطقه  در  ابریشم  جاده  نظارت  و  طراحی  در 
می  گذارد.  تأثیر  ایران  اقتصاد  در  قطعاً  که  شود،  استفاده 
هم چنین در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و حمل ونقل نیز 
ایران می تواند مسیر رشد  سرمایه گذاری  کشور چین در 

اقتصادی را فراهم کند. 

ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای
پس از این که ایران و چین در فروردین ماه به توافق رسیدند 
که سند همکاری 25 ساله را امضا کنند، در شهریورماه با 
حمایت چین و روسیه، ایران عضو اصلی سازمان همکاری 
می تواند  کارشناسان  گفته  به  که  سازمانی  شد؛  شانگهای 
بی اثر  قابل توجهی  حد  تا  را  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
عضو  کشورهای  برخی  اقتصادی  وضعیت  بررسی  کند. 
خرید  قدرت  می دهد  نشان  شانگهای  همکاری  سازمان 
تجارت  به  می تواند  موضوع  این  که  یافته،  افزایش  آن ها 
بررسی ها  دیگر،  از سوی  شود.  منجر  ایران  با  آن ها  بیشتر 
شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  می دهد  نشان 
تولیدکننده  ایران  اغلب مصرف کننده کاالهایی هستند که 
تجارت  هزینه  آن ها  از  برخی  با  بودن  و همسایه  است  آن 
کارشناسان  شرایط  این  در  می دهد.  کاهش  را  زمینی 
پیشنهاد می دهند در زمینه تجارت باید همانند کشورهای 
برای  داخل  نیاز  ابتدا  به طوری که  کرد.  عمل  توسعه یافته 
واردات و نیاز کشورهای دیگر برای صادرات سنجیده شود و 

بعد وارد مرحله واردات یا تولید شوند. 

همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاریم
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  جمیلی،  ابراهیم 
ایران  می گوید:  چین  و  ایران  همکاری  سند  درباره  ایران، 
این  همه  سپردن  و  دارد  اقتصاد  در  بزرگی  ظرفیت های 
کشور  یک  به  پیشرفت  برای  داشتن  چشم   و  ظرفیت ها 
از  کند.  محقق  را  مشخص شده  اهداف  نتواند  است  ممکن 
این رو ایران باید با کشورهای دیگر که دارای اقتصاد پویایی 
هستند نیز توافق هایی نظیر توافق ایران و چین امضا کند 
ایران  اقتصاد  کشور،  یک  سوی  از  بدعهدی  صورت  در  تا 
امور  وزیر  خاندوزی،  احسان  دیگر  سوی  از  نشود.  متزلزل 
سیاست گذاری  دنبال  به  کرده  اعالم  دارایی،  و  اقتصادی 
و  ارز  بازار  تحریم ها، سامان دهی  بی اثر کردن  برای  مدونی 
برابر تکانه های خارجی است.  اقتصاد در  افزایش تاب آوری 
»وخارزم«  به  هند،  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  جمیلی، 
گفته: هند یکی از کشورهای دارای فناوری و اقتصاد بزرگ 
است که می تواند به عنوان یکی از شرکای ایران در کشورما 
مسئله  باید  ایران  این رو  از  باشد.  داشته  سرمایه گذاری 
مذاکرات را دنبال کند و از آن جایی که هند اعالم کرده در 
صورت لغو تحریم ها خرید نفت از ایران را آغاز خواهد کرد، 
باید در این زمینه اهداف را مشخص کنیم. اکنون نفت مورد 
نیاز هند از طریق آمریکا تأمین می شود، اما هند تمایل دارد 

از ایران خرید نفت داشته باشد. 

از فرصت استفاده کنیم
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، درباره 
ایران و چین به »وخارزم« گفته: در  سند توافق 25 ساله 
آن قدر  کشور  این  با  ایران  تجارت  گذشته  سال های  طول 
زیاد بوده که به عنوان شریک راهبردی کشور یاد می شود و 
نکته مهم این جاست که تاکنون این تجارت بدون توافق و 

ضمانت بوده و حاال کمی قانونمند شده است. 
ایران و چین  او در ادامه می گوید: یکی از مزایای شراکت 
همکاری  سازمان  اصلی  عضو  عنوان  به  کشورمان  حضور 
این  عضو  کشورهای  با  تجارت  و  ارتباط  و  است  شانگهای 
اختیار  در  را  جهان  اقتصاد  از  عمده ای  بخش  که  سازمان 
دارند، تا حدی بر بی اثر کردن تحریم ها اثر دارد. او همکاری 
با چین را یک فرصت می داند و می گوید: افزایش تجارت با 
چین و هم چنین با اعضای کشورهای عضو سازمان همکاری 
نظر  به  و  است  ایران  اقتصاد  برای  فرصت  یک  شانگهای 
می رسد آسیا در آینده ای نزدیک نقش اول تجارت در جهان 
را ایفا می کند. نکته مهم دیگر این است که کشورهایی مانند 
چین، روسیه و هند از نظر اقتصادی و سیاسی با مشکالتی 
روبه رو هستند که ایران می تواند پاسخ گوی نیاز آن ها باشد 
و از آن جایی که با سه کشور مذکور از نظر سیاسی نزدیک 
هستیم و اقتصاد کشورها تقریباً مکمل یکدیگر است، امکان 
نیز وجود دارد. به  افزایش تجارت حتی در شرایط تحریم 
دارندگان  بزرگ ترین  پیمان،  این  اعضای  حریری،  گفته 
ذخایر انرژی در دنیا هستند و در عین حال، در کنار خود، 
بنابراین  دارند.  هم  را  انرژی  مصرف کنندگان  بزرگ ترین 
فرصت بسیار مناسبی فراهم شده تا بتوان از این توانمندی 
و نیازی که برای انرژی وجود دارد، بهترین بهره برداری را 

برای فروش نفت و فرآورده های نفتی ایران صورت داد.
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بهار ۹7 بود که آمریکا از برجام خارج شد و عالوه بر 
این که تحریم های قبلی بازگشت، تحریم های جدیدی 

نیز علیه ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
قبلی آمریکا، اتخاذ شد. یکی از این تحریم ها در حوزه 
نفت و گاز بود که در ابتدا ترامپ اعالم کرد تنها هشت 

کشوری که قباًل از ایران نفت خریداری می کردند، 
اجازه خرید دارند. کره جنوبی، ژاپن، هند و چین 

ازجمله این کشورها بودند که تا ۱۸ ماه پس از خروج 
از برجام به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز اجازه خرید 

داشتند. آمریکا به منظور مدیریت بازار نفت و پایین 
نگه داشتن قیمت آن، برنامه ریزی کرده بود ایران را 

به گونه ای از بازار نفت خارج کند که منجر به افزایش 
قیمت نشود. قصد نهایی ایاالت متحده آمریکا به صفر 

رساندن صادرات نفت ایران بود که به گفته مقامات 
ایرانی این موضوع هیچ زمانی محقق نشد. 

پس از مدتی هشت کشوری که مجوز خرید نفت از ایران را 
داشتند نیز دیگر نتوانستند به صورت قانونی از ایران خرید 
کنند و صادرات نفت ایران تا حد زیادی کاهش یافت. پیش 
اوپک  را در  ایران  مانند عربستان جای  برجام کشورهایی  از 
گرفته بودند و نفت مورد نیاز مشتریان سابق ایران را تأمین 
می کردند. با اجرای برجام، ایران اجازه صادرات نفت پیدا کرد، 
اما خبری از کاهش صادرات کشورهایی که جایگاه ایران را 
تصاحب کرده بودند، نبود. تا این که اوپک تصمیم گرفت برای 
مدیریت بازار نفت جهان کشورهایی که بیش از ظرفیتشان 
در اوپک اقدام به صادرات کردند، به فریز نفتی رو بیاورند تا 
با ورود ایران قیمت نفت کاهش نیابد. روسیه که عضو اوپک 
نیست هم از این طرح پیروی کرد و بخشی از تولیدات خود 
را فریز کرد و ایران توانست به طور متوسط دومیلیون و 3۰۰ 

تا دومیلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشد. البته در 
اجرای  از  پس  که  شد  منتشر  گزارشی   95 و   9۴ سال های 
برجام ایران روزانه ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی نیز صادر 
می کند که مجموعاً صادرات نفت ایران به دومیلیون و 8۰۰ 

هزار بشکه می رسید. 

وابستگی بودجه به نفت 
دولت ها  برای  بی زحمت  و  شیرین  درآمد  یک  نفت  فروش 
راحت  قطعاً  درآمد  این  از  کندن  دل  و  می شود  محسوب 
به   93 سال  در  که   9۴ سال  بودجه  قانون  بررسی  نیست. 
تصویب رسید، نشان می دهد میزان وابستگی بودجه به نفت 
25 درصد بود، اما در سال هایی که صادرات نفت ایران افزایش 
نیز رسید.  برداشته شد، به 35 و ۴۰ درصد  یافت و تحریم 
در آن زمان کارشناسان بر این باور بودند که اکنون بهترین 
بحث  اما  است،  نفت  به  بودجه  وابستگی  کاهش  برای  زمان 
درآمدهای شیرین در میان بود. حاال با شروع دوباره مذاکرات 
این  انتظارات  از  یکی  غیرمستقیم  به صورت  آمریکا  و  ایران 
است که تحریم ها برداشته شود و پس از آن، صادرات نفت 
کارشناسان  هم  اکنون  یابد.  افزایش  قانونی  به صورت  ایران 
مطرح می کنند در شرایطی که تحریم ها برداشته شود، بهتر 
است دولت درآمد حاصل از فروش نفت را در بودجه نیاورد. 

بازگشت ایران به بازار نفت
ایران با بازگشت تحریم  ها بازار فروش نفت خود را از دست 
داد. حتی کره جنوبی که سال ها مراودات مالی با ایران داشت، 
در سال 97 که تحریم ها بازگشت، عالوه بر قطع خرید نفت 
و  سامسونگ  ال جی،  کره ای  شرکت های  به  ایران،  از  خود 
نمایندگی های خدمات خودرو فراخوان داد که به کشورشان 

گزارش »وخارزم« از چشم انداز اقتصاد نفت 

جذابیت های پایدار طالی سیاه
   صنعت نفت

محمدحسین علی اکبری
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بازگردند. حاال هم زمان با پالس هایی که بین ایران و آمریکا 
ایران  بازگشت  می شود،  ردوبدل  برجام  بازگشت  بر  مبنی 
برخی  به طوری که  بود.  نخواهد  قبل  مانند  نفت  بازار  به 
کارشناسان اعالم  کرده اند افزایش صادرات نفت ایران تدریجی 
خواهد بود و یک باره انجام نمی شود که موجب کاهش قیمت 
شود. محمدعلی خطیبی، کارشناس بازار نفت، در این باره به 
»وخارزم« گفت: در خوش بینانه ترین حالت ایران به سه ماه 
زمان برای راستی آزمایی و فروش نفت نیاز دارد و تجربه های 
قبلی به ما می گوید شاید برخی از مشتریان قبلی نفت ایران 
حاضر به خرید از ما نباشند و منتظر می مانند شرایط ثابت 

شود و هیجانی عمل نکنند. 
کرونا  پاندمی  را  نفت  بازار  به  ایران  تدریجی  ورود  دلیل  او 
می د اند و معتقد است کرونا باعث شد مصرف نفت در دنیا 
از  کمتر  مصرف  می دهد  نشان  بررسی ها  البته  یابد.  کاهش 
۱۰ درصد نسبت به قبل کاهش یافته، اما همین روند نزولی 
ایران به  اثر می گذارد و ورود  مصرف بر قیمت جهانی نفت 
بازار نفت ممکن است به قیمت های فعلی دامن بزند. هرچند 
برخی کارشناسان بر این باورند اگر تحریم ها ادامه دار باشد، 
ایران نشان داده توانایی فروش نفت در بازارهای غیررسمی 
داشت.  خواهد  افزایش  ایران  نفت  تولید  درنتیجه  دارد.  را 
در  نفت  ملی  شرکت  مقامات  برخی  گفته  به  به طوری که 
تولید  ماه  از سه  کمتر  آمریکا  با  ایران  دوباره  توافق  صورت 
نفت ایران به چهارمیلیون بشکه می رسد. این اعداد و ارقام 
نشان می دهد مانند قبل برداشت صورت می گیرد و بخشی از 

آن در سبد صادراتی می رود.
خطیبی برای حفظ تولید نفت پیشنهاد داد: ایران می تواند 
در همین شرایط تحریم، با پاالیشگاه کشورهای منطقه که 
با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند، همکاری داشته باشد و 
نفت را به کشور مقصد منتقل کند و پس از تحویل بخشی 
از تولیدات، مابقی را در بازارهای جهانی صادر کند. صادرات 
و  نیست  رصد  قابل  جهانی  بازارهای  در  نفتی  فرآورده های 
اکنون کشورهایی هستند که جزو شرکای استراتژیک ایران 
محسوب می شوند و حاضرند وارد چنین سطحی از همکاری 

شوند.
آن طور که کارشناسان می گویند، صادرات نفت ایران قطعاً تا 
از دومیلیون  به بیش  یافت و  افزایش خواهد  آینده  ماه های 
بشکه می رسد. بیشتر تولید نفت ایران را گریدهای سنگین تر 
نفت و همین طور میعانات تشکیل می دهند و برداشته شدن 
بر گریدهای  آینده  ماه های  تحریم ها در  احتمالی  یا کاهش 
عراق،  سعودی،  عربستان  مانند  همسایه  کشورهای  مشابه 
عمان و همین طور شرکت های نفت تگزاس در آمریکا فشار 

خواهد آورد. 

زیان خریداران نفت ایران از تحریم
برای  بلکه  کشورمان،  برای  نه تنها  ایران  تحریم  قطعاً 
کشورهایی که با آنها مراودات تجاری داشتیم، مشکل ایجاد 
مانند چین، هند، کره  پاالیشگاه های آسیا  به طوری که  کرد. 
جنوبی، ژاپن و سنگاپور سیستم خود را با نفت ایران تنظیم 
کرده بودند، اما پس از تحریم مجبور به تغییر بخشی از آن 
شدند. البته ورود ایران به بازار نفت به نفع این کشورها نیز 
است، چراکه نفت با سولفور باالی ایران که چگالی سنگین یا 
متوسط دارد، با خوراک این مجتمع های پاالیشگاهی مطابقت 
دارد. به نظر می رسد پس از کشورهای آسیایی، اروپایی ها نیز 

به جمع خریداران نفت ایران افزوده شوند. به این دلیل که 
خرید حجم بیشتر از ایران برای آن ها مزیت قیمتی نسبت به 

نفت های مدیترانه که به برنت پیوند خورده اند، دارد.

چگونگی بازگشت
چندی پیش بیژن نامدار زنگنه، وزیر سابق نفت ایران، پس 
کشورهای  سازمان  نشست  یکصدوهشتادویکمین  پایان  از 
بود  گفته  خبرنگاران  جمع  در  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
مهم ترین اقدامی که دولت سیزدهم باید انجام دهد، بازگشت 
مدیریت شده ایران به بازار نفت و برداشتن تحریم هاست. در 
و  ایران  میان  توافق  صورت  در  کرده  اعالم  هند  میان،  این 
آغاز خواهد  را  ایران  از  نفت  این کشور سریعاً خرید  آمریکا 
نشان  نیز  چین  و  ایران  ساله   25 قرارداد  هم چنین  کرد. 
می دهد خریداران نفت ایران به دنبال راه کاری برای توسعه 
بیاورند،  دست  به  ارزان تر  را  کاال  این  تا  هستند  کشورشان 
با کنار رفتن تحریم ها  راستا پیش بینی می شود  این  که در 
داشته  زیادی  رشد  اول  ماه های  در  ایران  نفت  صادرات 
باشد. از این رو شرکت ملی نفت ایران میادین خود را آماده 
نفت  میزان  ایران در حال حاضر  است.  تولید کرده  افزایش 
بیشتری از آن چه آمار رسمی نشان می دهند، صادر می کند، 
تحریم ها،  رفع  از  پس  است.  چین  مقصد  به  آن  عمده  که 
آمار صادرات هم روشن تر خواهد شد. شاید مشکل بزرگ تر 
صادرات  که  باشد  این  آمریکا  نفت  تولیدکنندگان  برای 
نفت  از  بخشی  جای  و  شد  خواهد  آغاز  هند  به  ایران  نفت 
به  ایران  نفت  خرید  توقف  از  پس  هند  می گیرد.  را  آمریکا 
دلیل تحریم های واشنگتن، به واردات نفت آمریکا پرداخت. 
به  رسیدن  کرده اند  پیش بینی  گلدمن ساکس  تحلیل گران 
توافقی که به برچیده شدن کامل تحریم ها علیه ایران منجر 
شود، ماه ها زمان خواهد برد و گروه اوپک پالس طی این مدت 
رویدادها را زیر نظر خواهد داشت و اگر الزم باشد، سیاست ها 
را تغییر خواهد داد تا فضا را برای بازگشت نفت ایران به بازار 
فراهم کند. گلدمن ساکس هم چنان به نفت خوش بین است 
روز که  تولیدی در  بشکه  دارد عالوه  بر دومیلیون  انتظار  و 
مه  فاصله  ماه  در  متحدانش  و  عربستان  سعودی  است  قرار 
تا ژوییه احیا کنند، تقاضای قوی افزایش تولید اوپک پالس 
به میزان دومیلیون بشکه دیگر در روز در سه ماهه سوم را 

ایجاد کند.

حضور بخش خصوصی برای صادرات
دولت آمریکا دولت ایران را تحریم کرده و برخی کارشناسان 
باشیم،  داشته  قوی ای  خصوصی  بخش  اگر  باورند  این  بر 
قطعاً از سد مشکالت عبور خواهیم کرد و تحریم های آینده 
اثر  ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها  قطعاً  بود.  خواهد  کم اثرتر  نیز 
ایران  اقتصاد  به  شرایطی  در  جدی تر  آسیب  اما  گذاشته، 
تحمیل شده که بخش اعظمی از اقتصاد را دولت در اختیار 
دیگر  بخش های  و  صادرات  توزیع،  تولید،  اگر  است.  داشته 
در اختیار بخش خصوصی توانمند و مورد اعتماد دولت بود، 
قطعاً تا حد زیادی تاب آوری اقتصاد افزایش می یافت و سهم 
حاال  نمی آمد.  پایین  حد  این  تا  جهانی  بازار  در  ایران  نفت 
اقتصاد  توانمندسازی  دنبال  به  اگر  می گویند  کارشناسان 
در زمینه های مختلف هستیم، بخش خصوصی نیز در کنار 
دولت باید سهمی از اقتصاد داشته باشد، ضمن اینکه اخیراً 

به حضور بخش تعاونی نیز تأکید شده است.  

برخی کارشناسان بر این 
باورند اگر بخش خصوصی 
قوی ای داشته باشیم، قطعاً 

از سد مشکالت عبور خواهیم 
کرد و تحریم های آینده نیز 

کم اثرتر خواهد بود. قطعاً 
تحریم ها بر اقتصاد ایران اثر 

گذاشته، اما آسیب جدی تر 
در شرایطی به اقتصاد ایران 

تحمیل شده که بخش 
اعظمی از اقتصاد را دولت در 
اختیار دارد. اگر تولید، توزیع، 

صادرات و بخش های دیگر 
در اختیار بخش خصوصی 

توانمند و مورد اعتماد دولت 
بود، قطعاً تا حد زیادی 

تاب آوری اقتصاد افزایش 
می یافت و سهم نفت ایران 

در بازار جهانی تا این حد 
پایین نمی آمد
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»وخارزم« اثرات تحوالت افغانستان بر اقتصاد ایران را بررسی می كند

سایه به سایه با همسایه

  اقتصاد ایران
صدیقه ثنایی 

دکتری مدیریت کسب وکار 

اگر جابه جایی قدرت در افغانستان را بزرگ ترین و 
مهم ترین رویداد بین المللی در تابستان ۱۴۰۰ بنامیم، 
اغراق نکرده ایم. به ویژه برای همسایه های این کشور، 

نظیر ایران که روابط تجاری و اقتصادی نزدیکی 
داشته اند، تغییر رژیم بی اثر نخواهد بود. طبیعی است 

که این اثرات در بخش اقتصادی پررنگ تر از سایر 
عرصه ها باشد. به قدرت رسیدن طالبان، خواه ناخواه 
روابط تجاری میان تهران و کابل را متأثر خواهد کرد. 
حاال پرسش اکثر مردم، به ویژه فعاالن اقتصادی این 

است که آینده روابط تجاری و اقتصادی این دو کشور 
با حضور طالبان چه خواهد شد؟

های  ظرفیت  لحاظ  به  غنی  همسایه های  از  یکی  افغانستان 
طبیعی اما فقیر ایران است. این کشور به لحاظ برخورداری 
لیتیوم، سنگ آهن، طال و  از معادن و ذخایری مانند مس، 
زغال سنگ، بهشت معدنی آسیا لقب گرفته  است. اما جنگ 
افغان را  انداخته و مردم  این کشور سایه  اقتصاد  بر  همیشه 
از پیشرفت و توسعه، به ویژه در حوزه اقتصاد دور نگه داشته 
 است. حاال این بهشت معدنی وضعیت سیاسی پیچیده ای پیدا 
کرده که شرایط اقتصادی اش را هم متزلزل و نابه سامان کرده 
در  تنش ها  و  نابه سامانی ها  که  این جاست  پرسش  اما   است. 
افغانستان، چطور می تواند اقتصاد ایران را دچار معضل کند؟ 
اصاًل وضعیت رابطه ایران با افغانستان چگونه است؟ آیا این 
دو اقتصاد، درهم تنیدگی قابل توجهی دارند؟ این جاست که 

باید به سراغ آمار برویم. 

وقتی اعداد سخن می گویند
ایران  اقتصاد  در  شرقی  همسایه  این  اهمیت  درک  برای 
تجاری  روابط  حوزه  در  ارقام  و  اعداد  به  نگاهی  است  کافی 
گزارش  اساس  بر  بیندازید.  کشور  دو  این  میان  اقتصادی  و 
اتاق بازرگانی تهران، هم در سال 2۰2۰ و هم در سال 2۰۱9 
ایران مهم ترین مبدأ واردات کاالیی در افغانستان بوده  است. 
یعنی ایران سهم باالیی در بازار افغانستان و رتبه ای باالتر از 
چین، پاکستان و هند دارد. ناگفته نماند که این ها آمار رسمی 
است، میزان زیادی کاال هم به صورت قاچاق از ایران روانه 
ادامه حضور  این جاست که  افغانستان می شود. حاال پرسش 
چه  افغانستان،  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  رأس  در  طالبان 
مسئله ای  همان  این  گذاشت.  خواهد  روابط  این  روی  اثری 

است که پاسخ به آن ساده نخواهد بود. 
افغانستان  با  طی یک سال گذشته، کشورهایی که به نوعی 
می شدند،  محسوب  کشور  این  همسایه  یا  بودند،  ارتباط  در 
آن ها  ببخشند.  بهبود  طالبان  با  را  روابط خود  کردند  تالش 
پیش بینی  را  افغانستان  خاک  از  آمریکایی  نیروهای  خروج 
حفظ  برای  می کردند  تالش  خاطر  همین  به  و  بودند  کرده 
ثبات اقتصادی خود، رابطه شان را با کسانی  که در آینده به 
قدرت می رسند، محکم تر کنند. در حال حاضر، رابطه طالبان 
دارد، چراکه  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  با سران سایر کشورها 
هنوز این کشور به ثبات سیاسی نرسیده  است. اما فعاًل ایران 
هم مانند سایر کشورها تالش می کند جلوی هجوم بی رویه 
مهاجران و هم چنین قاچاق سالح و مواد مخدر را در مرزهای 

خود با افغانستان بگیرد. 



منابع: 
- گزارش شورای روابط خارجی 

اروپا
- گزارش اتاق بازرگانی تهران

- گزارش بانک جهانی

گزارش های شورای روابط 
خارجِی اروپا نشان می دهد 
به قدرت رسیدن طالبان در 

افغانستان، عواقب اقتصادی 
بسیاری برای ایران خواهد 

داشت. دو کشور بیش از 
آن چه تصور می شود، به 

لحاظ اقتصادی به یکدیگر 
وابسته هستند. ایران که به 
دلیل تحریم های آمریکایی، 

بسیاری از فرصت های 
اقتصادی را از دست داده، 
به کمک کشورهایی مانند 

افغانستان، راهی برای دور 
زدن تحریم ها پیدا می کند. 

اما حاال با روی کار آمدن 
طالبان، این شرایط کمی 

پیچیده خواهد شد. درواقع 
می توان گفت ایران به نوعی 

در موفقیت طالبان، بهای 
اقتصادی می پردازد. تأمین 

دالر برای ایران در حال 
حاضر کمی دشوار می شود

تاثیر تحوالت افعانستان بر نرخ ارز
آشفته شدن  افغانستان،  در  سیاسی  تحوالت  اثرات  از  یکی 
وضعیت دالر در ایران است. اما چطور این اتفاق رخ می دهد؟ 
مهم ترین کشورهای  از  یکی  ایران  همان طور که گفته شد، 
صادرکننده کاال به افغانستان است. اما حاال این کشور دچار 
بحران شده و این بحران اولویت های مردم را در این کشور 
جای  به  افغانستان  مردم  از  بسیاری  کرده  است.  جابه جا 
این که به دنبال خرید کاالهای مصرفی باشند، تالش دارند 
ترتیب،  این  به  کنند.  پیدا  خود  کشور  از  فرار  برای  راهی 
نمی توانند  ایران احتماالً  صادرکنندگان و فعاالن تجاری در 
افغانستان  در  را  خود  کاالهای  گذشته  سال های  مانند 
انجام  دالر  با  مبادالت  این  که  آن جا  از  برسانند.  فروش  به 
را  خود  تولیدات  نتوانند  ایرانی  صادرکنندگان  اگر  می شود، 
بفروشند، ارز یا درواقع دالر کمتری وارد کشور خواهد شد. 
می تواند  به سادگی  کشور  در  ارز  موجودِی  کاهش  درنتیجه 
منجر به افزایش قیمت دالر شود. به همین دلیل است که 
فعاالن بازار ارز در ایران، شرایط سیاسی و هم چنین وضعیت 

ارز در هرات را مدام رصد می کنند. 
می دهد  نشان  اروپا  خارجِی  روابط  شورای  گزارش های 
اقتصادی  عواقب  افغانستان،  در  طالبان  رسیدن  قدرت  به 
از آن چه  ایران خواهد داشت. دو کشور بیش  بسیاری برای 
تصور می شود، به لحاظ اقتصادی به یکدیگر وابسته هستند. 
ایران که به دلیل تحریم های آمریکایی، بسیاری از فرصت ها 
در اقتصاد خارجی خود را از دست داده، به کمک کشورهایی 
مانند افغانستان، راهی برای دور زدن تحریم ها پیدا می کند. 
اما حاال با روی کار آمدن طالبان، این شرایط کمی پیچیده 
خواهد شد. درواقع می توان گفت ایران به نوعی در موفقیت 
طالبان، بهای اقتصادی می پردازد. تأمین دالر برای ایران در 

حال حاضر کمی دشوار می شود. 
و  تورم  با  درنهایت  آمده،  پیش  افغانستان  در  که  شرایطی 
امر  این  شد.  خواهد  همراه  کشور  این  در  قیمت  افزایش 
می تواند منجر به کاهش تقاضا از سوی کسب وکارها و مردم 
عادی در افغانستان شود. به این ترتیب، تقاضا برای کاالهای 
سال های  طی  که  کشوری  شد.  خواهد  کاسته  هم  ایرانی 
بوده،  ایران  غیرنفتِی  کاالهای  مقصد  بزرگ ترین  گذشته 
ناگهان دچار چنین بحران هایی خواهد شد. طبیعی است که 
این وضعیت، شرایط را برای اقتصاد ایران کمی سخت خواهد 
کرد. بسیاری از صادرکنندگان در ایران به صورت مشخص 
بازار افغانستان را هدف می گرفتند، اما اکنون این هدف را از 

دست داده اند. 
از  افغانستان  اقتصاد  نمی شود.  به همین ها ختم  مسئله  اما 
اثر  هم  ایران  اقتصاد  روی  که  دید  خواهد  آسیب  نقاطی 
آغاز  از  آمریکا  جهانی،  بانک  گزارش های  طبق  می گذارد. 
برای  دالر  میلیارد   2۴ از  بیش  افغانستان  با  خود  جنگ 
اما  این کشور خرج کرده  است.  اقتصادی در خاک  توسعه 
این  افغانستان،  از  نیروهای نظامی آمریکایی  با خروج  حاال 
این جاست  نکته  رفت.  میان خواهد  از  هم  مالی  کمک های 
که این کمک ها اقتصاد افغانستان را سر پا نگه داشته بود. 
طبق آمار موجود سرانه تولید ناخالص داخلی در افغانستان 
برابر شده  است.  از دو  از سال 2۰۰2 تا سال 2۰2۰ بیش 
در  مؤثر  نقشی  آمریکا  از طرف  به ویژه  کمک های خارجی، 

این زمینه داشته  است. اما حاال جریان کمک ها قطع خواهد 
شد. 

مردم  درآمدهای  خارجی،  کمک های  قطع  با  هم زمان 
هم  درآمد  کاهش  کرد.  خواهد  پیدا  کاهش  هم  افغانستان 
ازجمله  مصرفی،  کاالهای  برای  تقاضا  کاهش  با  است  برابر 
می شود.  صادر  افغانستان  به  ایران  از  که  غیرنفتی  کاالهای 
البته همه این اتفاقات می تواند مقطعی باشد. احتماالً ایران 
هم مانند سایر کشورها تالش می کند خیلی زود روابطش را 
با افغانستان عادی کند تا هم چنان بتواند از این بازار بزرگ 

برای رشد و توسعه اقتصادی خود بهره بگیرد. 
تا زمانی  که افغانستان وضعیتی مبهم و نامعلوم داشته باشد، 
اوضاع اقتصادهایی، نظیر ایران، هم که با این کشور ارتباط 
زیادی دارند، متاثر خواهد بود. به ثبات رساندن سیاست در 
کشورهای  فعالیت  و  قدرت  حیطه  از  خارج  هم  افغانستان 
بخش  که  است  خاطر  همین  به  است.  ایران  ازجمله  دیگر، 

عمده ماجرا، هم چنان در هاله ای از ابهام خواهد ماند. 
ایران سال هاست تالش دارد با انزوای اقتصادی مبارزه کند. 
بوده  اقتصاد  این  تحرک  راه های  از  یکی  همیشه  افغانستان 
 است. هرچند رفتن آمریکا از خاک افغانستان امری مطلوب 
به شمار می آید، اما به قدرت رسیدن طالبان نمی تواند الزاماً 
دلیل  همین  به  باشد.  کشور  این  در  مثبت  اتفاقات  پیام آور 
است که برخی تحلیل گران در رابطه با اثرات به قدرت رسیدن 
طالبان در افغانستان بر اقتصاد ایران نگرانی هایی دارند. فعاًل 
استراتژی این کشور مانند سایر کشورها، ایجاد روابط نزدیک 
با افغانستان بوده  است. کشورهایی مانند هند و چین تالش 
دارند از شرایطی که پیش آمده، به عنوان فرصت برای بهبود 
روابط تجاری خود با افغانستان بهره بگیرند. آن ها می دانند 
تالش  درنتیجه  است.  بزرگ  بازاری  برایشان  افغانستان  که 
می کنند این بازار را از چنگ رقبایی مانند ایران بربایند. در 
این شرایط، ایران نباید میدان را خالی کند. به قدرت رسیدن 
طالبان، چالشی جدی برای اقتصاد ایران است، اما با تدبیر 
مدیران اقتصادی و سیاسی، می توان از این چالش به عنوان 
فرصتی برای تقویت روابط تجاری با افغانستان بهره گرفت. 
شاید اکنون تحوالت افغانستان اتفاقی پرهزینه برای اقتصاد 
ایران به نظر برسد، اما این اتفاق می تواند به فرصتی بی بدیل 

هم تبدیل شود. 

ارزش واردات افغانستان از جهان به تفكیک مبادی عمده 
در سال ۲0۲0 )میلیون دالر(

سهمارزشمبادی عمدهردیف

۱۱۰۴۱7ایران۱

987۱5چین2

732۱۱پاکستان3

۴9۰7هند۴

۱983روسیه5

امارات متحده 6
عربی

۱532

6538۱۰۰کل جهان

جدول: واردات افغانستان از جهان
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بازار سرمایه در چند ماه اخیر نوسانات زیادی 
را تجربه کرد. شاخص بورس پس از انتخابات 

ریاست جمهوری در مدار صعود قرار گرفت و البته 
بازارهای موازی مانند ارز و طال نیز در همین مسیر 

قرار داشتند، اما یک باره در پایان تابستان اوضاع طور 
دیگری رقم خورد.به طوری که در برخی روزها ۳۰ هزار 

واحد افت شاخص اتفاق می افتاد و بررسی ها نشان 
می داد صنایع پتروشیمی، فوالد مبارکه، مس و خالصه 
شرکت های مواد معدنی که شاخص ساز اصلی بورس 

هستند، در رشد و ریزش بازار سرمایه تأثیر گذاشتند. 
بورس در سال گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد 

و شرایط به گونه ای رقم خورد که افراد بی تجربه 
و کسانی که با بازار سرمایه آشنایی نداشتند، وارد 

بورس شدند.
و  بورس  به  دولت  دعوت  باورند  این  بر  کارشناسان  برخی 
سودده بودن این بازار باعث شد افراد زیادی وارد بازار سرمایه 
شوند؛ افرادی که با جنس این بازار غریبه بودند و در برخی 
موارد تنها انتظار سود داشتند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز 
در بازار باعث شده بود انتظارات تورمی در کشور باال برود و 
سرمایه گذاران به دنبال سود بیشتر بودند. افرادی که اکنون 
در بازار سرمایه هستند، به دو دسته تقسیم می شوند؛ یا همان 
حرفه ای هایی هستندکه قباًل در بازار بودند، یا افرادی که زیان 
با  تکلیف  مانده اند.  بازار  بازگشت  منتظر  و  کردند  تجربه  را 
بخش اول که مشخص است و همان روال قبل طی خواهد 

بتوانند حداقل اصل  تا  مانده اند  بازار  افرادی که در  اما  شد، 
پولشان را بردارند، باید آگاه باشند که بازار سرمایه یک بازار 
بازار  یک  می شود  باعث  موضوع  همین  و  است  ریسک پذیر 
مانند بورس جذاب به نظر بیاید. زماِن انتقال سهام باید دقت 
زیادی داشته باشند و همه پارامترهای اقتصادی و سیاسی را 

در نظر بگیرند. 

وقتی بورس مهم شد
بررسی جلسه رأی اعتماد وزرای سابق اقتصاد نشان می دهد 
بورس در برنامه  وزرای دولت های قبلی هم کم و بیش مطرح 
بوده است و اینک در دولت سیزدهم یکی از وعده های مهم 
رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بهبود وضعیت بازار سرمایه است. 
و  اقتصادی  امور  وزیر  عنوان  به  که  زمانی  خاندوزی  احسان 
افراد نگران بودند در مورد بورس  دارایی معرفی شد، برخی 
زمانی  این جاست  جالب  داشت.  خواهد  موضع گیری ای  چه 
اقتصادی مجلس بود، پی گیر  نایب رئیس کمیسیون  او   که 
به صندوق  نقدینگی صندوق توسعه ملی  تزریق یک درصد 
در  هم چنین  شد.  بازار  این  تقویت  منظور  به  سرمایه  بازار 
مورد مجوزهای شرکت های سبدگردانی، شرکت های مشاور 
وجود  انحصارهایی  قبیل  این  از  مواردی  و  سرمایه گذاری 
داشت که ریل گذاری در این بخش باعث شد تا نه تنها بازار 
سرمایه در مسیر جدیدی قرار بگیرد، بلکه سرمایه گذارانی که 
قصد ورود به این بازار را دارند، سود حداقلی را کسب کنند و 

زیانی متوجه آن ها نباشد. 

گزارش »وخارزم« از دالیل فراز و نشیب های پیاپی بازار سرمایه
 و نقش تحوالت اقتصادی جدید برای تقویت آن

حمایت غیرمستقیم از بازار؛
پرریسک، اما جذاب    بورس

غزال بابایی
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برخی کارشناسان معتقدند 
طرح هایی مانند مالیات بر 
خانه های خالی که طراح 

اصلی آن وزیر فعلی اقتصاد 
است، به نوعی حمایت 

غیرمستقیم از بازار سرمایه 
است. به گفته کارشناسان 

مالیات باید ابزاری در خدمت 
تولید باشد، به این صورت 

که با اعمال مالیات در 
بخش های غیرمولد نقدینگی 
به سمت تولید هدایت خواهد 
شد و این گونه مالیات به یک 

ابزار تولیدی تبدیل خواهد 
شد؛ اقدامی که کشورهای 
توسعه یافته از حدود پنج 

دهه پیش در کشورشان آغاز 
کردند و اکنون شرکت های 

سرمایه گذاری بیشترین 
نقش را در اقتصادشان ایفا 

می کند

بر  مالیات  مانند  طرح هایی  معتقدند  کارشناسان  برخی 
خانه های خالی که طراح اصلی آن وزیر فعلی اقتصاد است، 
به نوعی حمایت غیرمستقیم از بازار سرمایه است. به گفته 
کارشناسان مالیات باید ابزاری در خدمت تولید باشد، به این 
صورت که با اعمال مالیات در بخش های غیرمولد نقدینگی به 
سمت تولید هدایت خواهد شد و این گونه مالیات به یک ابزار 
تولیدی تبدیل خواهد شد؛ اقدامی که کشورهای توسعه یافته 
از حدود پنج دهه پیش در کشورشان آغاز کردند و اکنون 
اقتصادشان  را در  شرکت های سرمایه گذاری بیشترین نقش 
ایفا می کند. در نظر گرفتن مالیات بر خانه های خالی باعث 
افراد برای سرمایه گذاری به بخش مسکن ورود  خواهد شد 
نکنند و اگر این اقدام را انجام دادند، قطعاً به بازار برای اجاره 
عرضه کنند، که این موضوع هم بر نرخ اجاره تأثیر می گذارد 
و هم بر نرخ مسکن. هم چنین در نظر گرفتن مالیات برای 
بازارهایی مانند خودرو، مسکن، طال و ارز نیز به نوعی حمایت 
از بازار سرمایه است. به این دلیل که اگر این بازارها مشمول 
مالیات شوند، تنها بازار سرمایه بدون مالیات باقی می ماند و 
شرکت های سرمایه گذاری می توانند فعالیت بیشتری در این 

زمینه داشته باشند. 

نقش رمزارزها در بورس
رمزارزها مدتی است به عنوان یکی از بازارهای سرمایه گذاری 
شناخته شده اند و برخی افراد به منظور حفظ ارزش پولشان 
اقدام به خرید در این بازار می کنند. با این که رمزارزها یک 
بازار سودده محسوب می شوند، اما باید توجه داشت نمی توانند 
این دلیل که  به  باشند.  بورس  مانند  بازارهایی  رقیب اصلی 
منشأ فعالیت رمزارزها مشخص نیست و هنوز معلوم نشده با 

چه رویکردی میزان سوددهی و زیان آن تعیین می شود. 

برجام و بازار سرمایه
این  است.  کشور  همان  اقتصاد  آینه  هرکشور  سرمایه  بازار 
موضوعی است که کارشناسان اقتصادی به آن اذعان دارند، 
اما در این بین باید توجه داشت عالوه بر پارامترهای اقتصادی 
عوامل سیاسی نیز در این بازارها تأثیرگذارند. چندی پیش، 
آرژانتینی  اسطوره  مسی،  لیونل  جهان،  مشهور  فوتبالیست 
همین  که  رفت  پاری سن ژرمن  به  اسپانیا  بارسلونای  تیم  از 
مثبت  بورس  فوتبالی  شرکت های  سهام  شد  باعث  موضوع 
شود. عواملی مانند برجام هم امکان دارد همین تأثیر را در 
اقتصاد ما داشته باشند. به طوری که در عمل شاید در چند 
ماه ابتدایی اتفاق خاصی نیفتد، اما این که خبر رفع تحریم ها 
مخابره شود، اقتصاد نیز از آن بهره خواهد برد. ضمن این که 
و  نقل  هزینه  دارند  اذعان  خصوصی  بخش  فعاالن  اکنون 
دلیل  به  دیگر  کشورهای  با  تجارت  منظور  به  پول  انتقال 
شرایط تحریمی باالست. البته دولت سیزدهم اعالم کرده به 
دنبال این موضوع است و رؤسای جمهور ایران و آمریکا نیز 
هر یک به شیوه خود به این بخش چراغ سبز نشان داده اند. 
موضوع دیگری که می تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، کنترل 
برنامه  بتوانند  بورسی  شرکت های  تا  است  تورم  و  ارز  نرخ 

مشخصی برای سرمایه گذاری داشته باشند. 

جدی گرفتن آموزش
فرهنگ حسینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، معتقد است 
سازوکاری  باید  ابتدا  بیشتر  سرمایه گذاران  منظور جذب  به 
به منظور خرید و فروش سهام  تازه وارد  افراد  برای آموزش 
در نظر گرفته شود. او تأکید کرد: موضوع دیگری که اهمیت 

دولت  که  است  عدالت  سهام  وضعیت  سامان دهی  دارد، 
می کند،  اتخاذ  بخش  این  در  که  مدیریتی  با  باید  سیزدهم 
پای سهام داران جدید را به بورس باز کند. اغلب افرادی که 
دارای سهام عدالت هستند، دانش بورسی ندارند و در همان 
ابتدای کار تمایل به فروش آن دارند. از این رو احتمال دارد 
این  باید  دولت  و  یابد  افزایش  کوتاه مدت  در  فروش  حجم 
موضوع را مدیریت کند که از دو روش امکان پذیر است؛ یکی 
آزادسازی پلکانی و دیگری آموزش افراد برای حضور در بازار 
سرمایه. حسینی گفته تغییرات در قیمت گذاری محصوالت 
انرژی سبب  و  تولید  نهاده های  قیمت های  افزایش  کنار  در 
تحمیل ریسک به بازار سرمایه شده و این جریان موجب شد 

از اعتماد سرمایه گذاران به شدت کاسته شود.
شرکت های  اکنون  گفته  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
بانک های  اخیر  گزارش  و  هستند  زیان ده  ایرانی  خودروساز 
این رو  از  می کنند.  تجربه  را  زیان  می دهد  نشان  هم  دولتی 
اکنون بهترین فرصت برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد 
است. زیان ده بودن شرکت های دولتی در بورس این پیام را 
برای  و  است  بزرگ  حد  از  بیش  دولت  که  می کند  مخابره 
کوچک سازی آن باید اقدامات الزم انجام شود. او به عوامل 
باید  گفت:  و  کرد  اشاره  سرمایه  بازار  از  برای حمایت  مؤثر 
در  حضور  امکان  تازه وارد  افراد  که  شود  تأسیس  صندوقی 
جمع  وارد  بتوانند  سرمایه ای  هر  با  تا  باشند  داشته  را  آن 
و  نیستند  ریسک  به  حاضر  که  کسانی  شوند؛  بورسی ها 
می توانند از یک سود مشخص بهره مند شوند. راه کار ترکیبی 
سهام  خرید  برای  مالیاتی  معافیت  ارائه  گرفته شده،  کار  به 
تسهیل گر  می تواند  موضوع  این  که  بانک هاست،  سوی  از 
حضور بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس باشد، زیرا بازده 
بورس در شرایط فعلی در افق میان مدت و بلندمدت بهتر از 

پرداخت تسهیالت است.

بورس منطق خودش را دارد
بهمن آرمان، کارشناس ارشد اقتصادی، وضعیت بازار سرمایه 
که  کارشناسان  برخی  برخالف  کرد:  ارزیابی  این طور  را 
معتقدند تورم باعث افزایش شاخص بورس می شود، به نظر 
من بعید است چنین مواردی در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد. 
بورس منطق خودش را دارد و این طور نیست که شرکت های 
بورسی با کاهش تولید روبه رو شوند، اما بازار سرمایه در رشد 
شرکت های  و  پتروشیمی  فوالد،  زمانی  باشد.  داشته  قرار 
تأثیرگذار و شاخص ساز دیگر افت تولید را تجربه کردند، اما 
بازار سرمایه برای مدتی در مدار صعود قرار گرفت که به نظر 

می رسد این عوامل غیرمنطقی باشد. 

متنوع سازی سهام بورس
با  آمریکا  سوی  از  مبارکه  فوالد  تحریم  کرد:  تأکید  آرمان 
هدف ضربه به اقتصاد ایران انجام شد و عالوه بر رفع تحریم، 
باید شرایطی را فراهم کنیم که تحریم ها بی اثر شود. تحریم 
ایران  اقتصاد  در  را  تأثیر  بیشترین  نفت  از  ایران پس  فوالد 
داشت و اکنون دولت مردان باید برنامه مشخصی برای بهبود 
بازار فوالد و درنهایت بازار سرمایه داشته باشند. اقدام مهمی 
که در بورس انجام شده و باید ادامه داشته باشد، متنوع سازی 
مردم  به  گذشته  سال  در  انرژی  بورس  است.  بورس  سهام 
شناسانده شد و باید همین مسیر ادامه یابد. به طوری که مردم 
برای سرمایه گذاری وارد حوزه های نفت و گاز شوند. بهترین 
بازار  سامان دهی سرمایه های سرگردان  و  نظارت  برای  بازار 

سرمایه است. 
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نگاهی به سازوكارهای تعیین نرخ بهره بانكی 

نرخ بهره بانکی  
زیر سایه تورم

نرخ بهره به عنوان یک ابزار هدایت کننده مالی در 
بازار تعیین می شود و به نوعی مانند مالیات می تواند 

هادی نقدینگی در بخش های مختلف اقتصاد باشد. در 
اقتصادهای تورمی مانند ایران یکی از منابع کسب سود 

نرخ بهره است، به طوری که در برخی موارد از تولید 
سود بیشتری دارد، اما در اقتصادهای پیشرفته، با توجه 
به وضعیت بازار و از تقابل عرضه و تقاضای پول تعیین 
می شود. از این رو افراد دارای سرمایه ترجیح می دهند 

به جای این که پول خود را با ریسک وارد چرخه اقتصاد 
کنند، از نرخ سود ساالنه بدون ریسک بهره مند شوند، 

که البته غول تورم ارزش آن را کاهش می دهد. 
نرخ بهره، سودی به اصل سرمایه تلقی می شود که 
عموماً به نرخ سود ساالنه معروف است، که یکی از 
مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن در سیاست گذاری 

است . در اقتصادهای با رشد باال نرخ بهره اهمیت 
زیادی دارد و سریعاً به این موضوع واکنش نشان 

می دهند. بهره ساده، بهره مرکب، بهره اسمی، بهره 
جاری، بهره مؤثر، بهره شناور، بهره ثابت و بهره بین 
بانکی از انواع بهره در اقتصاد شناخته می شوند. بانک 
مرکزی هر کشوری تعیین کننده نرخ بهره است که در 

راستای مقابله با کاهش ارزش پول ملی اقدام به تعیین 
نرخ آن می کند. بانک مرکزی کشورهای صادرکننده 
مانند چین نرخ بهره را به گونه ای تعیین می کنند که 

ارزش پول ملی نسبت به دالر پایین تر باشد تا صادرات 
هم چنان صرفه بیشتری داشته باشد. اقدامی که باعث 
شد دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به این 

موضوع واکنش نشان دهد و صریحاً اعالم کند این 
اقدام چین معادالت اقتصادی جهان را تحت تأثیر قرار 

می دهد. 

چگونگی تعیین نرخ بهره 
تعیین نرخ بهره بانکی در گذشته اهمیت زیادی نداشت، اما در 
علم اقتصاد به عنوان یک راهبر اقتصادی دارای اهمیت است. 

به طوری که تعیین این نرخ می تواند قیمت های دیگر را نیز معین 
کند. از سوی دیگر، یکی از پارامترهای تعیین کننده کنترل حجم 
نقدینگی در اقتصاد نرخ بهره بانکی است، اما برخی تحلیل گران 
معتقدند با استفاده از روش های پولی می توان تورم انتظاری را 
فراهم کرد.  را  تورم  و  نقدینگی  و موجبات کنترل  داد  کاهش 
افزایش  از عوامل  از نظر اقتصادی کسری بودجه یکی  هرچند 
نقدینگی و تورم است، اما باید توجه داشت نرخ بهره بانکی تا 
حد زیادی می تواند بر کنترل نرخ تورم مؤثر باشد. تعیین نرخ 
بهره با این که یکی از ابزارهای کنترل تورمی است، تورم یکی 
به طوری که  بهره محسوب می شود،  نرخ  تعیین  از شاخص های 
اگر تورم در کشور ۴۰ درصد تعیین شد، نرخ سود بانکی هم 
سرمایه  خروج  از  سرمایه گذاران  تا  می شود  تعیین  درصد   ۴۰
از کشور خودداری کنند. در طول سال های گذشته تاب آوری 
ایران نشان داد  اقتصاد  ایران محک زده شد و باالخره  اقتصاد 
که  موضوعی  دارد.  زیادی  انعطاف  خارجی  تکانه های  برابر  در 
اقتصادی  فروپاشی  به  تقریباً  و  کردند  تجربه  دیگر  کشورهای 
رسیدند. موضوعی که سیاستمداران آمریکایی نیز به آن اذعان 
داشتند که به دنبال فروپاشی اقتصادی در ایران بودند، اما موفق 
نشدند. اکنون نرخ بهره بانکی پایین تر از میزان نرخ تورم است و 
کارشناسان می گویند در شرایط فعلی امکان تعیین نرخ بهره به 
میزان تورم نیست، به این دلیل که تورم انتظاری را باال می برد 

و همین عامل کنترلی ابزاری برای رشد تورم خواهد شد. 

نرخ بهره بانکی در ایران
در سال های پس از انقالب اسالمی ایران نرخ بهره همواره یکی 
است.  بوده  پولی  سیاست گذاری  در  مرکزی  بانک  ابزارهای  از 
زمانی که تورم کشور باالست، معموالً نرخ بهره بانکی به میزان 
قانون  این  اما در زمان کاهش نرخ  نرخ تورم تعیین نمی شود، 
عمومی  سطح  که  زمانی  می گویند  کارشناسان  می شود.  اجرا 
دنبال کسب  به  و سرمایه گذاران  است  افزایش  به  رو  قیمت ها 
به  سرمایه گذاران  می شود  باعث  انتظاری  تورم  بیشترند،  سود 
برخی  این رو  از  بزنند.  دامن  تورم  رشد  به  بیشتر  سود  منظور 
بازارهای تحت کنترل از تورم عقب نگه داشته می شوند. برخی 

   اقتصاد ی
سهراب اکبری

شماره 11 -  پاییز 1400 52



در طول سال های گذشته 
همواره نرخ بهره بانکی 

پایین تر از میزان نرخ تورم 
کشور بوده و دلیل اصلی 
این اقدام هم تشویق به 

تولید و افزایش تاب آوری 
این بخش برای مقابله با 

بخش های غیرمولد است، 
به طوری که تولید در برابر 
بازارهای غیرمولد توانایی 

رقابت داشته باشد و هزینه 
تمام شده پول و هم چنین 

تأمین نقدینگی برای 
واحدهای تولیدی پایین 

باشد. اما تجربه نشان داده 
این حمایت ها در شرایطی 

که ناترازی تجاری وجود 
دارد، پاسخ مثبتی در اقتصاد 

به همراه نداشته است

دیگر نیز بر این باورند که اتفاقاً در شرایط تورمی باید نرخ 
بانکی جذب  شبکه  به  نقدینگی  تا  کند  پیدا  افزایش  بهره 
شود. در دولت یازدهم نرخ تورم ایران تک رقمی شد و در 
سال اول فعالیت دولت دوازدهم نرخ بهره بانکی سه درصد 
کاهش داده شد و به ۱5 درصد رسید. به گفته کارشناسان 
و  اقتصادی  امور  وزارت  که  اقداماتی  از  یکی  زمان  آن  در 
نرخ  دادند، کاهش  انجام  اشتباه  به  بانک مرکزی  و  دارایی 
بهره بانکی در شرایطی بود که تورم انتظاری در مسیر رشد 
قرار داشت. به طوری که چهار ماه پس از این اقدام نرخ ارز با 
تکانه هایی همراه شد. کاهش نرخ بهره بانکی از ۱8 درصد به 
۱5 درصد دلیلی بود تا سرمایه هایی که سال ها در سیستم 
بانکی جا خوش کرده بودند و به آن سود تعلق می گرفت، 
یک باره از آن جا خارج و به سمت بازارهای غیرمولد مانند 
خرید و فروش ارز و مواردی از این قبیل رفت. خروج آمریکا 
انتظارات تورمی بود که ادامه  از برجام دلیل دیگری برای 
این روند باعث شد طی سه سال قیمت ارز از پایه چهارهزار 

تومان به حدود 3۰ هزار تومان برسد. 

دلیل تعیین نرخ بانکی پایین تر از تورم
بررسی ها نشان می دهد در طول سال های گذشته همواره 
بوده  کشور  تورم  نرخ  میزان  از  پایین تر  بانکی  بهره  نرخ 
افزایش  و  تولید  به  تشویق  هم  اقدام  این  اصلی  دلیل  و 
غیرمولد  بخش های  با  مقابله  برای  بخش  این  تاب آوری 
توانایی  بازارهای غیرمولد  برابر  تولید در  به طوری که  است، 
رقابت داشته باشد و هزینه تمام شده پول و هم چنین تأمین 
تجربه  اما  باشد.  پایین  تولیدی  واحدهای  برای  نقدینگی 
تجاری  ناترازی  که  شرایطی  در  حمایت ها  این  داده  نشان 
وجود دارد، پاسخ مثبتی در اقتصاد به همراه نداشته است. 
این که  دلیل  به  شده،  سخت  کمی  شرایط  ایران  در  حاال 
چندین سال نرخ تورم رشد زیادی داشته و اکنون نیز رکود 
به سراغ اقتصاد آمده که رکود تورمی را رقم زده است. بانک 
مرکزی به عنوان ابزار اجرایی دولت در زمینه کنترل تورم 
هزینه های  پاسخ گوی  باید  انقباضی  سیاست های  اعمال  و 
رابطه  اساس  بر  باشد.  است،  رکود  همان  که  تورم  کنترل 
فیشر نرخ بهره اسمی باید با مجموع نرخ بهره واقعی و تورم 
برابر شود، اما با در نظر داشتن این تحلیل منطقی باز هم 
در  را  چالش هایی  است  ممکن  که  هستیم  مواردی  شاهد 
سیاست گذاری پولی و اقتصاد به دنبال داشته باشد. به این 
صورت که نرخ سود ممکن است دوباره منجر به تورم شود و 
تورم دوباره بر نرخ سود تأثیر می گذارد و این چرخه ممکن 

است همواره ادامه داشته باشد. 

سیاست گذاری بانک مرکزی 
تعیین  درباره  بانکی،  مسائل  کارشناس  یزد،  حاتمی  احمد 
درصد   2۰ محدوده  در  تورم  اگر  گفته:  بانکی  بهره  نرخ 
باشد و نرخ بهره بانکی در محدوده ۱۰ درصد باشد، ساالنه 

قرار  که  از سودی  را  پول خود  ارزش  بانکی  سپرده گذاران 
که  صورت  این  به  می دهند.  دست  از  کنند،  کسب  است 
میزان  همان  به  باید  حداقل  درصد   2۰ تورم  به  توجه  با 
رشد تعلق بگیرد تا سرمایه سپرده گذاران در نقطه سربه سر 
حفظ شود، اما اگر نرخ سود بانکی ۱۰ درصد تعیین شود، 
سپرده گذاران با مشکل مواجه خواهند شد. از این رو سرمایه 

به سمت بازارهای دیگر هدایت خواهد شد. 
او به هزینه تأمین مالی اشاره کرد و افزود: نرخ سود بانکی به 
این دلیل پایین نگه داشته می شود که هزینه تأمین مالی برای 
بنگاه های تولیدی باال نباشد. به این صورت که تسهیالت گیرندگان 

بتوانند با نرخ پایینی اقدام به تأمین مالی کنند. 
تأمین  فکر  به  این که  بر  عالوه  مرکزی  بانک  او  گفته  به 
فکر  به  باید  است،  تولیدی  بنگاه های  برای  ارزان  مالی 
می کند  تعیین  را  نرخی  این رو  از  باشد.  نیز  سپرده گذاران 
که بتواند هر دو قشر را پاسخ دهد. با این که در برخی موارد 
بعضی  بااین حال  اما  است،  تورم  نرخ  از  پایین تر  بهره  نرخ 
سرمایه گذاران ریسک پذیر نیستند و حاضرند با این شرایط 

باز هم در سیستم بانکی سرمایه گذاری کنند. 
این کارشناس بانکی معتقد است از سال گذشته انتظارات 
و  بانکی  تحریم های  رفع  و  یافت  کاهش  ایران  در  تورمی 
نفتی نیز می تواند موجب بهبود اقتصاد کشور شود. با توجه 
به این که اکنون دولت به دنبال از سرگیری مذاکرات برجام 
به  داده،  نشان  زمینه چراغ سبز  آمریکا هم دراین  و  است 
نظر می رسد در صورت گشایش هایی از این دست وضعیت 

اقتصادی تا چند سالی ثبات داشته باشد. 

تأمین مالی و تولید
سرمایه  و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس  نایب  آرگون،  عباس 
اتاق بازرگانی تهران، می گوید: زمانی که نرخ بهره به صورت 
بنگاه های  برای  افزایش می یابد، هزینه تأمین مالی  رسمی 
از  نباید  پول  باورند  این  بر  برخی  افزایش می یابد.  تولیدی 
شبکه بانکی خارج شود، اما درواقع باید شرایطی فراهم شود 
تا سرمایه ها به سمت بنگاه های تولیدی هدایت شود. البته 
برخی تحلیل گران بر این باورند که به دلیل این که برخی 
ممکن  هستند،  سودده  تولید  از  بیشتر  غیرمولد  بازارهای 
از آن بهره مند  بانکی تولید  از نظام  با خروج سرمایه  است 

نشوند و موجب افزایش تورم شوند. 
گذشته  سال های  طول  در  ایران  اقتصاد  است  معتقد  او 
روی  باید  اکنون  و  شده  زیادی  تصمیمات  دست خوش 
برای  تا چند سالی  بتواند حداقل  تا  ببیند  به خود  آرامش 
تولید برنامه ریزی داشته باشد. از سوی دیگر، ایران اکنون 
درگیر تحریم هاست که همین موضوع موجب می شود رشد 
با  ایران  اقتصاد  تحریم ها  رفع  با  اما  نشود،  ایجاد  اقتصادی 
شرایطی  باید  و  می دهد  ادامه  خود  کار  به  بازتری  دست 
به  عادی  شرایط  در  تحریم،  بدون  اقتصاد  که  شود  فراهم 

فعالیت ادامه دهد. 
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    اقتصاد ایران
محمدحسین علی اکبری

۱۰۰ مجوز برای احداث یک دست شویی بین راهی، 
۱۳۰ مجوز برای احداث یک مرکز پرورش ماهی و 
۱۱۸ مجوز برای احداث یک گاوداری نیاز است که 
در صورت تکمیل بودن مدارک، بین یک یا دو سال 
رفت وآمد دارد. از سال گذشته هیئت مقررات زدایی 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسهیل 

فضای کسب وکار اقداماتی را برای کوتاه کردن زمان 
صدور مجوز انجام داده است؛ اقداماتی که باعث شد 

زمان الزم برای صدور مجوزهای صنفی از متوسط 
۱۵۰ روز به متوسط ۲۲ روز برسد. این طرح در دولت 
سیزدهم راهی مجلس شد و نمایندگان مجلس کلیات 

آن را تصویب کردند. 

باز کردن زنجیر از پای کسب وکار
رفع موانع تولید به چند بخش تقسیم می شود که در برخی 
قوانین  دیگر،  از سوی  و  ندارد  وجود  آن  برای  قانونی  موارد 

متعدد مانع توسعه شده است. ایران از نظر شاخص سهولت 
دارد.  را   ۱78 رتبه  دنیا  کشور   ۱9۰ میان  در  کسب وکار 
تا  داشت  آن  بر  را  مجلس  نمایندگان  و  دولت  موضوع  این 
موانع  از  یکی  کنند.  اتخاذ  زمینه  این  در  اجرایی  تصمیمی 
نظارت های  که  است  اداری  بوروکراسی  تولید،  برای  بزرگ 
پیشینی باعث می شد افراد قبل از فعالیت نه تنها زمان زیادی 
را برای دریافت آن صرف می کردند، بلکه توجیه اقتصادی آن 
با گذر زمان از دست می رفت و مجوز و شروع فعالیت زمانی 
تغییرات  اقتصادی در چند سال  پارامترهای  آغاز می شد که 
زیادی کرده بود. چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به  را  کسب وکار  مجوزهای  صدور  تسهیل  موضوع  با  طرحی 
مجلس ارسال کرد که نمایندگان مردم با کلیات آن موافقت 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  کردند. سیداحسان خاندوزی، 
باز  نوعی  به  کسب وکار  مجوزهای  تسهیل صدور  طرح  گفته 
نشان  بررسی ها  است.  پای کسب وکار کشور  از  زنجیر  کردن 
می دهد روند دریافت مجوز بسیار پیچیده است و در برخی 

گزارش »وخارزم« از تالش ها برای رفع موانع تولید و اصالح نظام مالیاتی

دریافت مجوز کسب و کار 
دیگر نفس گیر نخواهد بود
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اگر تا دیروز افراد برای 
شروع یک کسب وکار نیازمند 
یک فضای چند متری بودند، 

اکنون نیاز به یک رایانه و 
اینترنت دارند تا بر بستر 

آن کار خود را آغاز کنند. به 
گفته کارشناسان اگر قرار 

است معافیتی در نظر گرفته 
شود، برای شرکت های 

دانش بنیان، آن هم با زمان 
مشخص باشد، تا بتوانند در 

ابتدای فعالیت هزینه های 
خود را مدیریت کنند

موارد انحصار وجود دارد و مجوزها با ارقام میلیاردی معامله 
می شود. طبق آمارهای وزارت اقتصاد رشد سرمایه گذاری در 
پنج سال گذشته صفر بوده است. با این تفاسیر با وجود صفر 
ایجاد  پایدار جدیدی هم  اشتغال  قطعاً  بودن سرمایه گذاری، 
قدرت  دولت  نمی شود،  ایجاد  اشتغالی  که  زمانی  و  نشده 
کارشناسان  برخی  داشت.  نخواهد  را  افراد  از  مالیات ستانی 
اقتصادی معتقدند ایران در حال مقابله با تحریم های ظالمانه 
خارجی است و نباید تحریم های داخلی دست و پای فعاالن 

اقتصادی را ببندد. 

مخالفان و موافقان
مخالفانی  و  موافق  مجوزهای کسب وکار  تسهیل صدور  طرح 
و  هستند  طرح  این  اصلی  مخالفان  سردفتران  و  وکال  دارد. 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  در  طرح  این  اصلی  طراحان 
با  مجوزها  شده  باعث  مشاغل  برخی  در  انحصار  معتقدند 
با  فروش شود درحالی که می توان  و  قیمت های گزاف خرید 
ارائه مجوز بیشتر به بازار انحصاری آن ها پایان داد. سردفتران 
هر  از  و  هستند  دولت  درآمدهای  مسئول  آن ها  می گویند 
نصیبشان  درصد  یک  از  کمتر  می شود،  انجام  که  معامله ای 
می شود. اما پلیس راهور و نمایندگان مجلس معتقدند هزینه 
خریداران  و  خانوارها  برای  اضافی  هزینه  نوعی  سردفتران 
است. با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، این موارد 

نیز از انحصار خارج خواهند شد. 

نظارت های پسینی به جای پیشینی
برای یک  بود که  این صورت  به  روال  این، طرح  از  تا پیش 
بعد  و  می شد  دریافت  آن  مجوزهای  باید  ابتدا  کسب وکار 
یک  در  ثبت  با  فعالیت  جدید،  طرح  با  می شد.  آغاز  فعالیت 
سامانه آغاز می شود و مجوزهای بعدی در زمان های مشخص 
را  کسب وکار  طرح های  موضوع  این  که  شود  دریافت  باید 
جای  پسینی  نظارت های  بهتر،  بیان  به  می کند.  اقتصادی 
رئیس  فیروزی،  علی  می گیرد.  را  پیشینی  نظارت های 
در  می گوید:  کسب وکار،  محیط  بهبود  مطالعات  ملی  مرکز 
تنها  و  می شوند  تقسیم بندی  مجوزها  توسعه یافته  کشورهای 
منابع  و  زیست  محیط  امنیت،  سالمت،  با  که  مجوزهایی 
طبیعی مرتبط است، نیاز به حساسیت دارد و مابقی مجوزها 
با  الگو  این  نظارت های پسینی صادر می شود، که  به صورت 
گفته  به  است.  شده  اجرا  و  طراحی  ایران  اقتصاد  مختصات 
فیروزی بخشی از اشتغال کشور در گروگان انحصار مجوزها 
بود که پیش بینی می شود با اجرای این طرح میزان اشتغال 
ایجاد  خدمت،  خرید  هزینه  افزایش  یابد.  افزایش  کشور  در 

مشاغل،  برخی  انحصار  مجوزها،  فروش  و  خرید  سیاه  بازار 
اداری  موقعیت  و  مقام  از  افراد  برخی  سوءاستفاده  و  فساد 
پیشینی  نظارت  مجوز،  صدور  برای  اجرایی  دستگاه های  در 
به جای پسینی، بوروکراسی اداری طوالنی و بررسی نشدن، 
و  تعیین شده  زمانی  سقف  در  مجوز  صدور  مراجع  اظهارنظر 
صدور  فعلی  شرایط  ایرادات  ازجمله  طالیی  امضاهای  وجود 

بود.  کسب وکار 

کاهش هزینه های تولید
نظارت های پسینی تا حد زیادی هزینه های تولید را کاهش 
برای  بیشتر  معنای درآمد  به  بیشتر  اشتغال  توسعه  می دهد. 
زیرساخت  دولت  توسعه یافته  کشورهای  در  است.  دولت 
بتواند  تا  می کند  تسهیل  کارآفرینی  برای  را  شرایط  و 
درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، اما تا کنون در ایران 
خالف این رویه اجرا می شد و پس از صدور مجوز نظارتی بر 
فعالیت کسب وکار نمی شد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان 
در  را  می تواند سرمایه گذاران  تورم  کنترل  که  باورند  این  بر 
این  در  برنامه مشخصی  و  اقتصاد سودده هدایت کند  مسیر 
باورند که  این  بر  برخی دیگر  باشند. هم چنین  زمینه داشته 
دارد  ارز  نرخ  با  مستقیمی  ارتباط  تولید  هزینه های  کاهش 
پایه  یک  در  ارز  نرخ  که  کند  تدوین  برنامه ای  باید  دولت  و 
می گویند  اقتصادی  فعاالن  البته  باشد.  منطقی  و  مشخص 
سرکوب نرخ ارز باعث افزایش واردات می شود و وزیر اقتصاد 
سرکوب  سیزدهم  دولت  اقتصادی  سیاست  گفته  این باره  در 
ارز  نرخ  تورم،  نرخ  و  بازار  نرخ  با  متناسب  و  نیست  ارز  نرخ 

تعیین خواهد شد. 
نه نظام مالیاتی هوشمند داریم  خاندوزی هم چنین گفته ما 
و نه نظام توزیع یارانه هدفمند و هوشمند. تالش های خوبی 
انجام گرفته، اما متناسب با سطح امکانات و ظرفیت هایی که 
می بینیم  می کنیم،  مشاهده  خودمان  هم تراز  کشورهای  در 
که فاصله خیلی زیاد است، چون ما سوار بر داده ها نیستیم. 
اقتصاد اعالم کرده، قرار است نظام مالیاتی  آن طور که وزیر 
بر  مالیات  آن ها  اهداف  از  یکی  که  کند،  تغییر  کشور  در 
مجموع درآمد است. هم چنین مالیات بر خانه و خودروهای 
برای  مالیاتی  ابزارهای  دیگر  از  خالی  خانه های  و  لوکس 

تنظیم بازار است. 

اصالح نظام مالیاتی
گفته:  این باره  در  اقتصادی،  کارشناس  پیله فروش،  میثم 
به  باید  باشد،  تولید  برای  بال  یک  این که  جای  به  مالیات 
طرح  با  می رسد  نظر  به  که  شود،  یاد  تولید  حامی  عنوان 



او  نباشد.  ذهن  از  دور  هدف  این  به  رسیدن  مالیاتی  جامع 
که  ظرفیتی  به  نسبت  ایران  در  مالیات ستانی  است  معتقد 
در  که  افرادی  دارد.  زیادی  فاصله  است،  موجود  اقتصاد  در 
به  وجوهی  پرداخت  به  مکلف  می کنند،  زندگی  جامعه  یک 
عنوان مالیات هستند. طبیعی است که این تکلیف می بایست 
متناسب با حقوقی باشد که این افراد از آن برخوردار باشند. 
یا  برای دولت  ایجاد درآمد  مالیات  از کارکردهای مهم  یکی 
ارائه کاالها و خدمات عمومی است. در  حکومت در راستای 
مقابل نیز افراد جامعه مستحق بهره مندی از خدمات قضایی، 
امنیت، یا دسترسی به آموزش عمومی هستند. دیگر کارکرد 
با  متناظر  است.  در جامعه  درآمد  توزیع  اصالح  مالیات  مهم 
مالیات  عنوان  به  پرداختی  وجوه  از  بخشی  که  تکلیف  این 
تفاوت های فاحش  بروز  مانع  و  اختصاص می دهد  به خود  را 
حق  از  نیز  شهروندان  می شود،  جامعه  آحاد  میان  اقتصادی 

تضمین سطح حداقلی از درآمد برخوردارند.

معافیت ها کاهش 
از  مناطق  و  فعالیت ها  برخی  گذشته،  سال های  طول  در 
آزاد  اگر شرکتی در منطقه  به طوری که  بودند،  مالیات معاف 
در  بتواند  تا  می شد  معاف  مالیات  پرداخت  از  می شد،  ثبت 
انجام  صادرات  مالیات  پرداخت  بدون  و  کند  تولید  آن جا 
فعالیت ها  برخی  برای  فساد  زمینه  معافیت  این  اما  دهد. 
هزاران  آزاد  منطقه  یک  در  آدرس  یک  در  به طوری که  شد. 
طرح  در  کنند.  فرار  مالیات  از  تا  بود  شده  ثبت  شرکت 
برداشته  معافیت ها  برخی  بخش  این  اصالح  و  مالیاتی  جامع 
شفاف  موجب  نه تنها  بخش  این  در  سامان دهی  و  می شود 
درآمدهای  بلکه  شد،  خواهد  کشور  اقتصادی  وضعیت  شدن 

البته دسترسی به اطالعات شفاف  افزایش می دهد.  دولت را 
برخی  که  است  موضوعی  مختلف،  سامانه های  ارتباط  و 
بین  ارتباط  یک  و  می کنند  مقاومت  آن  برابر  در  دستگاه ها 
به  کند.  حل  را  مشکل  این  می تواند  جدی  عزمی  و  بخشی 
بر  عالوه  مالیاتی،  نظام  اصالح  اقتصادی،  کارشناسان  گفته 
کمک  جامعه  در  درآمد  و  ثروت  عادالنه تر  توزیع  به  این که 
و  تولیدی  فعالیت های  از  حمایت  با  می تواند  می کند، 
و  داللی ها  و  غیرمولد  فعالیت های  کردن  محدود  همین طور 
واسطه گری ها، منجر به جهت دهی فعالیت های اقتصادی هم 
پایه های  افزایش  با  داده  وعده  اقتصاد  وزیر  هم چنین  شود. 
مالیاتی درآمدهای دولت از این بخش افزایش می یابد که در 
درآمدها  و  شفاف  اقتصاد  از  بخشی  معافیت ها  صورت حذف 

محقق می شود. 

ورود دانش بنیان ها
جاده  از  تدابیری  چنین  با  می تواند  اقتصاد  می رسد  نظر  به 
اگر  واقع  تغییر مسیر دهد. در  پیشرفته  به یک جاده  سنتی 
تا دیروز افراد برای شروع یک کسب وکار نیازمند یک فضای 
اینترنت دارند  نیاز به یک رایانه و  چند متری بودند، اکنون 
کارشناسان  گفته  به  کنند.  آغاز  را  خود  کار  آن  بستر  بر  تا 
اگر قرار است معافیتی در نظر گرفته شود، برای شرکت های 
دانش بنیان، آن هم با زمان مشخص باشد، تا بتوانند در ابتدای 
شرکت های  کنند.  مدیریت  را  خود  هزینه های  خود  فعالیت 
دانش بنیان در مسیر فعالیت خود از حمایت هایی در قالب وام 
و تسهیالت بهره می گیرند، اما این همه ماجرا نیست. چراکه 
ارتباط میان هلدینگ ها و استارت آپ ها به خوبی برقرار نشده، 

که وظیفه تشکل ها برقراری این تعامالت است.

در طول سال های گذشته، 
برخی فعالیت ها و مناطق 

از مالیات معاف بودند، 
به طوری که اگر شرکتی در 

منطقه آزاد ثبت می شد، 
از پرداخت مالیات معاف 
می شد تا بتواند در آن جا 

تولید کند و بدون پرداخت 
مالیات صادرات انجام 

دهد. اما این معافیت زمینه 
فساد برای برخی فعالیت ها 

شد. به طوری که در یک 
آدرس در یک منطقه آزاد 
هزاران شرکت ثبت شده 
بود تا از مالیات فرار کنند. 

در طرح جامع مالیاتی و 
اصالح این بخش برخی 

معافیت ها برداشته می شود 
و سامان دهی در این بخش 
نه تنها موجب شفاف شدن 

وضعیت اقتصادی کشور 
خواهد شد، بلکه درآمدهای 

دولت را افزایش می دهد
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اقتصاد جهان

در این بخش می خوانید

نگاه »وخارزم« به سرمقاله مجله اكونومیست درباره ویروس كرونا و اقتصاد جهان
  وقتی ویروس رنگ عوض می کند

سهم درآمدهای نفتی از بودجه كشورها
  چنین کنند بزرگان تولید نفت جهان

معرفی برترین مناطق آزاد تجاری جهان و استراتژی هایشان 
  مناطق آزاد تجاری؛ دریچه های توسعه اقتصادی

  نگاهی به وضعیت بیمه بیكاری دركشورهای مختلف
مقرری  بگیراِن خانه نشین

جوان گرایی برای بنگاه های اقتصادی چه سودی دارد؟ 
Z بازار کار در تسخیر نسل  



نگاه »وخارزم« به سرمقاله مجله اكونومیست درباره ویروس كرونا و اقتصاد جهان

وقتی ویروس رنگ عوض می کند
  اقتصاد جهان

صدیقه ثنایی

تابستانی که گذشت، برای اقتصاد جهان، روزهایی 
پر از غافل گیری داشت. سرمایه گذاران امید داشتند 

وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند، اما حاال آمریکا، 
اروپا و چین رشدی بسیار آهسته را تجربه می کنند، 

آن قدر آهسته که سرمایه گذاران را ناامید کرده  است. 
قیمت های مصرف کنندگان به سرعت در حال افزایش 
است. به ویژه در آمریکا این افزایش قیمت به چشم 

می آید و مصرف کنندگان را دچار ناراحتی می کند. 
حتی در اروپا و در حوزه یورو که معموالً تورم به ندرت 
خودش را نشان می دهد هم شرایط وخیم شد. در ماه 
اوت، قیمت ها در حوزه یورو سه درصد نسبت به سال 

گذشته افزایش یافتند. این باالترین افزایش قیمت 
طی یک دهه گذشته به شمار می آید. کمبودهایی در 
زمینه مواد اولیه و هم چنین کاهش نیروی کار باعث 

شده اقتصادها دچار بحران شوند. حمل ونقل بسیار کند 
و با هزینه ای سرسام آور انجام می شود. تعطیلی ها و 

اقداماتی که دولت ها برای محدودسازی به دلیل شیوع 
همه گیری کرونا داشته اند، وضعیت را بدتر هم کرده  

است. 

بار سنگین دلتا بر دوش مصرف کنندگان
این روزها سویه جدیدی از ویروس کرونا در میان مردم جهان 
شایع شده؛ دلتا. به همین خاطر است که دوباره انگشت اتهام 
به سمت ویروس کرونا نشانه رفته و همه این ویروس را در 

کاهش رشد اقتصادی جهان مقصر می دانند. جهان پیش از 
کرونا به رشد باالی اقتصادی عادت داشت. اما حاال موج های 
می کشانند.  قهقرا  به  را  اقتصاد  دیگری،  از  پس  یکی  کرونا 
ادامه موج های کرونایی می تواند عمده فعالیت های اقتصادی 
را متوقف کند. سویه دلتا اثری تورمی بر اقتصادها گذاشته و 

منجر به بروز بحران اقتصادی شده  است. 
در  که  آن ها  است.  بر دوش مصرف کنندگان  دلتا  بار  بیشتر 
کشورهای ثروتمند به راحتی خرج می کردند، اکنون نمی توانند 
به همان شکل خرج کنند. کشورهایی که به واکسن دسترسی 
دارند، توانسته اند تا حدودی آمار مبتالیان جدید را بکاهند. 
به ویژه در اروپا شاهد تحوالتی اساسی در این زمینه هستیم. 
بخش خدمات هم در اروپا دوباره باز شده، هرچند سویه دلتا 

با موج هایش هنوز جریان دارد. 
این روزها مصرف کنندگان ظاهراً نسبت به گذشته، کمتر از 
بیماری کرونا می ترسند. البته هنوز هم به قدر کافی آدم های 
بتوانند  که  دارد  وجود  مختلف  کشورهای  در  واکسینه نشده 
به  نسبت  رستوران ها  وضعیت  کنند.  اشغال  را  بیمارستان ها 
سال 2۰۱9 کاهش دارد، اما نسبت به سال 2۰2۰ کمی بهتر 
نیاز به فرصت دارد تا خودش را  است. بخش خدمات هنوز 
احیا کند. ظرفیت بیمارستان ها هم سه برابِر گذشته تکمیل 
است. در ژاپن، دولت اعالم کرده که وضعیت اضطراری است، 
نتوانسته مصرف کنندگان در  اقدامات و حرف های دولت  اما 
توکیو را از فروشگاه ها دور نگه دارد. تنها در کشورهایی که 
ریشه کنِی  هدفشان  و  گذاشته اند  سرسختانه  محدودیت های 



شیوع سویه دلتا با زنجیره 
تأمین و عرضه کاالهای 

مصرف کنندگان در 
جهان تداخل پیدا کرده 

 است. به ویژه در آمریکا، 
مصرف کنندگان به دنبال 

خرید خودروهای جدید و 
بیشتری هستند. آن ها بیش 

از هر زمانی تالش دارند 
ابزارها و لوازم ورزشی 
را تهیه کنند. اما شیوع 

ویروس کرونا در کشورهای 
جنوب شرق آسیا که نرخ 

واکسیناسیون هم در آن ها 
بسیار پایین است، شبکه های 

لجیستیکی را دچار بحران 
کرده و می تواند در درازمدت 

زنجیره تأمین و عرضه کاال را 
با مشکالتی جدی مواجه کند

در  مثال  برای  مانده اند.  خانه  در  مردم  است،  بیماری  این 
که  ترفندی  هر  با  دارد  تالش  دولت  نیوزیلند  و  استرالیا 
که  است  خاطر  همین  به  کند.  ریشه کن  را  کرونا  شده، 
محدودیت های سخت گیرانه ای را اعمال کرده و مردم چاره ای 
همین  باشند.  مقید  محدودیت ها  این  به  این که  جز  ندارند 
این  در  رکود  بروز  به  نیوزیلند منجر  و  استرالیا  در  اقدامات 
در  نیستند.  بی تأثیر  تعطیلی ها  درواقع  شده  است.  کشورها 
در حال  دلیل همین محدودیت ها  به  بخش خدمات  چین، 

کوچک تر شدن است. 
کاالهای  عرضه  و  تأمین  زنجیره  با  دلتا  سویه  شیوع 
مصرف کنندگان در جهان تداخل پیدا کرده  است. به ویژه در 
آمریکا، مصرف کنندگان به دنبال خرید خودروهای جدید و 
بیشتری هستند. آن ها بیش از هر زمانی تالش دارند ابزارها 
در  کرونا  ویروس  شیوع  اما  کنند.  تهیه  را  ورزشی  لوازم  و 
واکسیناسیون هم در  نرخ  آسیا که  کشورهای جنوب شرق 
دچار  را  لجیستیکی  شبکه های  است،  پایین  بسیار  آن ها 
بحران کرده و می تواند در درازمدت زنجیره تأمین و عرضه 
کاال را با مشکالتی جدی مواجه کند. در آمریکا، خرده فروشان 
بزرگی مانند گپ )Gap( و نایکی )Nike( با کاخ سفید البی 
کرده اند و تالش دارند واکسن هایی را به ویتنام اهدا کنند. 
از این طریق درواقع تالش دارند کارخانه های خود را فعال 
فعال  هم چنان  و  نکند  سقوط  کسب وکارشان  تا  دارند  نگه 
بماند. البته کمبودهایی که به وجود آمده، قیمت ها را افزایش 

می دهد.

ضرورت احیای بخش خدمات 
تغییر  حال  در  جهان  اقتصاد  و  کرونا  ویروس  میان  رابطه 
بی معنا  سیاست گذاران  برای  تغییرات  این  و  است  تحول  و 
با محدود کردن مردم، کرونا  نمی توانند صرفاً  نیست. آن ها 
را مهار کنند. به عالوه، شیوع ویروس کرونا روی تقاضا برای 

کاالهای مصرفی هم اثری منفی گذاشته  است. 
در حال حاضر تنها مسیر سریع به رشد اقتصادی، احیای بخش 
خدمات است. پیش از این که کرونا شایع شود، تحلیل گران 
از بخش خدمات، به ویژه در کشورهای توسعه یافته به عنوان 
بخشی یاد می کردند که عمده بار اقتصادی را بر دوش می کشد. 
درواقع آن ها به نوعی می گفتند که اقتصاد جهان وابستگی 
زیادی به بخش خدمات دارد، اما اکنون کرونا تقریباً بخش 
خدمات را کشته  است. به همین خاطر است که برای احیای 
در  خدمات  سهم  کرد.  زنده  را  خدمات  بخش  باید  اقتصاد، 
اقتصاد باالست، پس چاره ای نیست جز جان بخشیدن به این 
بخش. مصرف کنندگان در زمینه خدمات هم خرج می کنند. 
کشورهایی  در  به ویژه  مصرف کنندگان،  حاضر  حال  در  اما 
مانند آمریکا، هزینه کمی صرف خدمات می کنند. در حال 
حاضر، به دلیل شیوع سویه دلتا، شاهد نوعی وضعیت تورمی 

هستیم. بهبود این وضعیت تنها به کمک بهبود شرایط بخش 
خدمات محقق خواهد شد. 

هیچ کس نمی تواند منکر این قضیه شود که ترس از شیوع 
بسیاری  شوند.  محافظه کارتر  خیلی ها  شده  باعث  ویروس، 
خرج  آسوده  خیالی  با  گذشته  در  که  مصرف کنندگان  از 
می شوند.  مردد  پول،  کردن  خرج  هنگام  اکنون  می کردند، 
دست کم  انداخته،  جان ها  و  دل ها  بر  ویروس  که  ترسی 
ترجیح  هم  دولت ها  کرده  است.  مختل  را  زندگی  فعاًل 
می دهند دست به عصا حرکت کنند. بسیاری از آن ها هنوز 
محدودیت های کرونایی را برنداشته اند. آن ها نمی توانند بیش 
از این برای بهبود اقتصاد خود خرج کنند. به همین خاطر 
است که در وضعیتی پیچیده قرار گرفته اند. کم طاقت شدن 
تعطیالت  اقتصادی حین  فعالیت های  مردم در کنار کاهش 
برای  کرونا  اقتصادِی  هزینه های  افزایش  به  منجر  کرونایی، 

کشورها شده  است. 
باید  شرایط به خوبی به ما نشان می دهد که بخش خدمات 
زنده شود تا پویایی به اقتصاد بازگردد. اما تعطیلی های مکرر 
کرونایی مانع از بازگشایی و احیای بخش خدمات می شود. 
افزایش  و  می شود  وارد  بیمارستان ها  به  که  فشارهایی 
که  کشورهایی  باعث شده  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  شمار 
بر  هم چنان  بریتانیا،  مثل  دارند،  باالیی  واکسیناسیون  نرخ 
که  دارد  تأکید  بریتانیا  اکنون  بورزند.  اصرار  محدودیت ها 
زمستان  فصل  در  به ویژه  خدمات،  بخش  در  محدودیت ها 
مقامات  درواقع  نشود.  شایع  ویروس  دیگر  تا  بماند  پابرجا 
کرونا  تعطیلی های  این  که  هزینه هایی  معتقدند  بریتانیایی 
آسیب های  از  کمتر  به مراتب  داشت،  خواهند  اقتصاد  برای 

اقتصادی آن هاست. 
اما  بگیرد.  آرام  هم  دلتا  سویه  دیگر  وقت  چند  تا  احتماالً 
بعید نیست که پس از آن سویه ای جدید یا حتی ویروسی 
کاماًل تازه دوباره در میان مردم شایع شود. آن ویروس تازه 
شاید  کند.  وارد  جهان  اقتصاد  بر  سنگین  فشاری  می تواند 
باید  ویروس  با  مقابله  ترفندهای  که  است  خاطر  همین  به 
ویروس  با  مقابله  برای  درازمدت  ترفندی  به  تا  کند  تغییر 
مهار  به گونه ای  ویروس  راه کار جدید،  آن  در  برسیم.  کرونا 
و  دید  نخواهد  آسیبی  هیچ  اقتصاد  که  می شود  سرکوب  و 
راه کار  بهترین  حاضر،  حال  در  کرد.  خواهد  رشد  هم چنان 
مانع  می تواند  عمومی  واکسیناسیون  است.  واکسن  فقط 
مرگ انسان ها شود و نرخ ابتال را هم کاهش می دهد. به این 
ترتیب، با واکسیناسیون عمومی و منظم در سرتاسر جهان، 
هم می توان بیماری را ریشه کن کرد و هم می توان بستری 
از  پیش  آورد.  فراهم  جهان  در  دوباره  اقتصادی  رشد  برای 
همه  در  را  راه کارها  این  باید  شود،  سخت تر  شرایط  آن که 
این  با  مبارزه  برای  ابزاری  واکسن  درآورد.  اجرا  به  کشورها 

ویروس است و همه باید از آن برخوردار شوند. 
منابع: 

- سرمقاله اکونومیست، چهارم 
سپتامبر 2۰2۱ 
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سهم درآمدهای نفتی از بودجه كشورها

چنین کنند بزرگان تولید نفت جهان

چین به طور متوسط ۴.۹۳ 
میلیون بشکه در روز نفت در 

سال ۲۰۲۰ تولید کرده است 
که پنج درصد از تولید جهان 
را تشکیل می دهد. هم چنین 

گفته می شود چین واردکننده 
خالص نفت است، زیرا این 

کشور به طور متوسط ۱۳.۸۹ 
میلیون بشکه در روز در سال 

۲۰۱۸ مصرف کرده است 
که این کشور را به دومین 

مصرف کننده بزرگ نفت 
در جهان )۱۴ درصد از کل 

سهم جهان( پس از آمریکا 
تبدیل کرده است. بر اساس 
گزارش های رویترز، واردات 
نفت چین می تواند در سال 

۲۰۲۱ تا دو درصد نسبت به 
سال ۲۰۲۰ افزایش یابد

     نفت
بهار سلیمانی

نفت برای کشورهایی که دارای ذخایر کافی برای تولید 
بیش از مصرف داخلی خود هستند، درآمدی ایجاد 

می کند که از آن به عنوان درآمدهای نفتی نام برده 
می شود. برای آن دسته از اقتصادهایی که وابستگی 
شدیدی به واردات دارند، مخارج و هزینه های نفت 
باید در بودجه ملی لحاظ شود. جای تعجب نیست 

که رویدادهایی مانند ناآرامی های سیاسی در مناطق 
نفت خیز، اکتشافات جدید میدان نفتی و پیشرفت در 

فناوری استخراج، صنعت نفت را عمیقاً تحت تأثیر قرار 
می دهد. اما درنهایت، کشورهای برتر تولیدکننده نفت 

در جهان سود زیادی به دست می آورند و به درآمد نفتی 
بیشتری می رسند. 

بر اساس داده های اخیر جمع آوری شده از سوی 
مؤسسه اطالعات انرژی )EIA( ، تولید کلی نفت به طور 

متوسط بیش از ۹۴.۱۸۵ میلیون بشکه در روز در سال 
۲۰۲۰ بوده است. )آمار کلی سال ۲۰۲۱ انتهای سال 

منتشر می شود.( به طور کلی پنج کشور برتر تولیدکننده 
نفت تقریباً نیمی از تولید نفت خام دنیا و سایر مایعات 

نفتی، سوخت های زیستی و محصوالت حاصل از 
فرایندهای پاالیشگاهی را از آن خود کرده  و سهم 

زیادی در درآمدهای نفتی دنیا دارند. در این گزارش این 
پنج کشور مهم را با هم بررسی خواهیم کرد.

برترین تولیدکنندگان نفت 
نفت  تولید  انرژی،  جایگزین  منابع  روزافزون  افزایش  وجود  با 
هم چنان نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می کند. بر اساس 
آخرین داده ها، پنج کشور تولیدکننده اصلی نفت عبارت اند از 
ایاالت متحده، عربستان سعودی، روسیه، کانادا و چین. ایاالت 
متحده در سال 2۰۱7 از روسیه برای کسب مقام دوم پیشی 
از عربستان سعودی جلو زد و برترین  گرفت و یک سال بعد 
تولید جهانی  پیش بینی می شود  نفت جهان شد.  تولیدکننده 
نفت از 8۰ میلیون بشکه در روز در سال 2۰۱8 به ۱۰۰ میلیون 
انتظار  هم چنین  یابد.  افزایش   2۰5۰ سال  در  روز  در  بشکه 
می رود کانادا بیشترین رشد تولید نفت را از نظر درصد در سه 

دهه آینده به لطف ماسه های نفتی، داشته باشد. 

آمریکا 
که  روز  در  بشکه  میلیون   ۱8.6 میانگین  با  متحده  ایاالت 
کشور  برترین  می دهد،  تشکیل  را  جهان  تولید  از  درصد   2۰
ایاالت   ،EIA گزارش  است. طبق  در جهان  نفت  تولیدکننده 
متحده در سه سال گذشته رتبه برتر را داشته است )طبق آمار 

مؤسسه EIA در 23 اوت 2۰2۱(.
ایاالت متحده در سال 2۰۱7 روسیه را پشت سر گذاشت و در 
رده دوم قرار گرفت و یک سال بعد از عربستان سعودی پیشی 
گرفت و بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان شد. بیشتر تولیدات 
داکوتای  و  تگزاس  در  شل  نفتی  سازه های  به  متحده  ایاالت 
شمالی نسبت داده می شود. ایاالت متحده در سال 2۰2۰ به 

صادرکننده خالص نفت )یعنی صادرات بیش از واردات( تبدیل 
شد و میزان درآمد نفتی خود را به حداکثر رساند.

گاز  و  نفت  تولیدکننده  شرکت  بزرگ ترین   ExxonMobil
مستقر در ایاالت متحده است. در آخرین گزارش دوره ای قبل 
از اوت 2۰2۱ این شرکت  2۱۴.66 میلیارد دالر درآمد نفتی 
برای آمریکا کسب کرد. درآمد شرکت ExxonMobil به طور 
قابل توجهی بیشتر از رقبای خود است و تقریباً ۱۰۰ میلیارد 
دالر بیشتر از Chevron که رتبه دوم را کسب کرده، درآمد 

دارد. 

عربستان سعودی
میلیون بشکه در روز ۱۱ درصد  با ۱۰.82  عربستان سعودی 
از کل تولید جهان را تشکیل می دهد. عربستان سعودی تنها 
عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( است که در 
 ،CIA World این فهرست قرار گرفته است. بر اساس کتاب
بخش نفت تقریباً ۴2 درصد از تولید ناخالص داخلی، 87 درصد 
صادراتی  درآمدهای  از  درصد   9۰ و  بودجه ای  درآمدهای  از 
قطیف،  شایبه،  مانیفه،  خریس،  می شود.  شامل  را  کشور  این 
عربستان  مناطق  نفت خیزترین  از  ابقیق  و  ذوالف  خرسانیه، 

هستند. 
البته مدتی است که طبق توافقاتی که میان عربستان و سران 
تولید  کاهش  به  مجبور  عربستان  گرفته،  اوپک پالس صورت 
نفت خام خود شده است و درآمدهای نفتی این کشور به دلیل 
میلیارد   3۱.۱ رقم  به  و  داشته  کاهش  درصد   9 مسئله،  این 
دالر رسیده است. اما از طرف دیگر، میزان درآمدهای غیرنفتی 
میلیارد   23.5 رقم  به  و  داشته  افزایش  درصد  کشور 3۰  این 
این  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  افزایش  آن  دلیل  که  رسیده 
کشور است که از پنج درصد به ۱5 درصد رسیده است. به نظر 
می رسد عربستان نیز مانند کشور ما در حال تالش برای کاهش 

وابستگی بودجه خود به درآمدهای نفتی است. 

روسیه
با  هم چنان  اما  گرفته،  قرار  سوم  رتبه  در  روسیه  درحالی که 
تولید ۱۰.5 میلیون بشکه در روز در سال 2۰2۰ ، ۱۱ درصد 
از کل تولید جهان را به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان 
نفت  تولید  اصلی  مناطق  است.  کرده  خود  آن  از  جهان  نفت 
شرق  و  شرقی  سیبری  اورالس-ولگا،  غربی،  سیبری  روسیه 
تولیدات  بیشتر  هستند.  کومی  جمهوری  و  آرخانگلسک  دور، 
غربی  سیبری  در   Samotlor و   Priobskoye مناطق  از 
سرچشمه می گیرد. صنعت نفت در روسیه پس از سقوط اتحاد 
جماهیر شوروی خصوصی شد، اما پس از چند سال، شرکت ها 
دوباره تحت کنترل دولت قرار گرفتند. برخی از برجسته ترین 
   Rosneft ، از  عبارت اند  روسیه  نفت  تولید  شرکت های 

.Gazprom Neft  و  Surgutneftegaz

کانادا
سال  در  روز  در  بشکه  میلیون   5.26 متوسط  تولید  با  کانادا 
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با وجود افزایش روزافزون 
منابع جایگزین انرژی، تولید 

نفت هم چنان نقش مهمی در 
اقتصاد جهانی ایفا می کند. 

بر اساس آخرین داده ها، 
پنج کشور تولیدکننده اصلی 

نفت عبارت اند از ایاالت 
متحده، عربستان سعودی، 

روسیه، کانادا و چین. ایاالت 
متحده در سال ۲۰۱7 از 

روسیه برای کسب مقام دوم 
پیشی گرفت و یک سال 
بعد از عربستان سعودی 

جلو زد و برترین تولیدکننده 
نفت جهان شد. پیش بینی 

می شود تولید جهانی نفت از 
۸۰ میلیون بشکه در روز در 
سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰ میلیون 

بشکه در روز در سال ۲۰۵۰ 
افزایش یابد

2۰2۰ در جایگاه چهارم قرار دارد و شش درصد از تولید جهانی 
بین المللی   انرژی  چشم انداز  به  توجه  با  می دهد.  تشکیل  را 
EIA 2۰۱9، تولید کانادا تا سال 2۰5۰ دو برابر می شود و با 
رشد ۱23 درصدی، از رشد سایر کشورهای غیر اوپک پیشی 
می گیرد. انتظار می رود این افزایش در درجه اول ناشی از تولید 
ماسه های نفتی باشد. منابع اصلی تولید نفت کانادا ماسه های 
نفتی منطقه آلبرتا، حوزه رسوبی غربی کانادا و میادین دریایی 

آتالنتیک است. 
دولت فدرال کانادا اولین بودجه خود را در تاریخ ۱9 آوریل 
2۰2۱ ارائه کرد که شامل 725 صفحه و بیشتر شامل اثرات 
بودجه،  این  در  بود.  بهبود  دوره  به  گذار  و  اقتصاد  بر  کرونا 
برای صنعت  امیدوارکننده ای  بازیابی کلمه  یا  کلمه ریکاوری 
دالر   3.5۰ به  سقوط  از  پس  قیمت ها  زیرا  کاناداست،  نفت 
افزایش  بشکه  هر  در  دالر   ۴5 به  گذشته  سال  در  بشکه  در 
نفتی  درآمدهای  کسب  حوزه  در  خوش بینی هایی  می یابد. 
با  اما  وجود دارد که مدتی است در کانادا دیده نشده است، 
امید به افزایش مداوم قیمت، انتظار روزهای خوبی برای این 

حوزه می رود. 
تأثیر  با  مالیات  یا  بودجه  در  عمده ای  تغییر  هیچ  درحالی که 
کانادا   2۰2۱ بودجه  در  گاز  و  نفت  خدمات  بخش  مستقیم 
اعالم نشده، برخی از فرصت ها و چالش های هدفمند در الیحه 
بودجه این کشور وجود دارد که ممکن است به از سر گرفته 
کمک  نفتی  عملیات های  از  برخی  فعالیت های  مجدد  شدن 
کند که مدتی است به دلیل کرونا محدود شده است. هنگامی 
میزان  یابد،  افزایش  سنتی  طور  به  حفاری  فعالیت های  که 
درآمدهای نفتی رو به بهبود می رود و می تواند بخش مهمی از 

کسری بودجه احتمالی دولت ها را به دوش بکشد. 

چین
چین به طور متوسط ۴.93 میلیون بشکه در روز نفت در سال 
2۰2۰ تولید کرده است که پنج درصد از تولید جهان را تشکیل 
می دهد. هم چنین گفته می شود چین واردکننده خالص نفت 
بشکه  میلیون   ۱3.89 متوسط  طور  به  کشور  این  زیرا  است، 
را  کشور  این  که  است  کرده  مصرف   2۰۱8 سال  در  روز  در 
از  درصد   ۱۴( جهان  در  نفت  بزرگ  مصرف کننده  دومین  به 
اساس  بر  است.  تبدیل کرده  آمریکا  از  کل سهم جهان( پس 
گزارش های رویترز، واردات نفت چین می تواند در سال 2۰2۱ 
تا دو درصد نسبت به سال 2۰2۰ افزایش یابد که پایین ترین 
نرخ رشد در دو دهه گذشته و بسیار کمتر از متوسط رشد 9.7 

درصدی نرخ واردات از سال 2۰۱5 است.
واردات نفت خام چین پس از آن که در ماه ژوئن به پایین ترین 
سطح خود در سال 2۰2۱ سقوط  کرد، در ماه ژوییه با خروج 
یافت. متوسط  افزایش  از فصل تعمیر و نگه داری  پاالیشگاه ها 
در  یا  روز  در  بشکه  میلیون  نفت چین ۱۰.۰7  روزانه  واردات 
مجموع ۴۱.2۴ میلیون بشکه در ماه بود. بااین حال، این میزان 
واردات باز هم کمتر از رقم سال گذشته است؛ در همین ماه 

سال پیش، چین 5۱.29 میلیون تن نفت خام خریداری کرد.
منطقه شمال شرقی و شمال مرکزی این کشور اکثریت تولید 
داخلی را بر عهده دارند. میادین قدیمی نفتی این کشور مانند 
داکینگ از دهه ۱96۰ مورد بهره برداری قرار گرفته اند، اما میزان 
تولید این میادین به باالترین حد خود رسیده است و شرکت ها 
برای رسیدن به حداکثر درآمد نفتی به طور فزاینده ای روی 
تکنیک های بهبود بازیابی نفت)EOR( ، مانند پلیمر، سیالب 
بخار و تزریق آب سرمایه گذاری می کنند تا بخشی از کاهش 

تولید را جبران کنند.
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کسانی  که به شهرهایی مانند بانه، چابهار، ارس 
یا قصرشیرین سفر کرده اند، حتماً متوجه چهره 

متفاوت این شهرها شده اند. اغلب آن ها یا جزیره 
هستند، یا در مرز واقع شده اند. اگر جزیره یا شهری 

ساحلی باشند، سواحلشان عموماً پر از کشتی های 
تجاری است و اگر صرفاً شهری مرزی باشند، مملو 
از کارخانه های مختلف هستند. در خیابان های آن ها 

معموالً ماشین های گران قیمِت خارجی زیادی به چشم 
می خورد. فروشگاه هایشان هم پر از پوشاک، مواد 

غذایی و لوازم خارجی، یا همان محصوالت وارداتی یا 
حتی صادراتی است. این ها از ویژگی های مناطق آزاد 

تجاری است. ایران از تعداد قابل توجهی از مناطق 
آزاد تجاری برخوردار است. اما وضعیت مناطق آزاد 
تجاری در سرتاسر جهان چگونه است؟ مناطق آزاد 

موفق در جهان، چه استراتژی هایی را دنبال می کنند؟
پیداست،  نامشان  از  که  همان طور  تجاری،  آزاد  مناطق 
به  شده اند.  طراحی  آزاد  تجارت  برای  که  هستند  مناطقی 
معامالت  برای  دست وپاگیر  قوانین  از  بسیاری  دلیل،  همین 
این مناطق  مالیات و گمرک در  ازجمله  و مبادالت تجاری، 
مثل  مواردی  از  منطقه ها  این  درواقع،  نمی شوند.  اجرایی 
مالیات و گمرک معاف هستند. تولید، نگه داری و مبادله کاال 
در این مناطق به صورت مستقیم با مشتری صورت می گیرد و 
درنتیجه خبری از قوانین دست وپاگیر نیست. به همین خاطر 
است که بسیاری از فعاالن تجاری نسبت به سرمایه گذاری در 

این مناطق، تمایل بیشتری نشان می دهند. 
شرایط جغرافیایی مناطق آزاد تجاری معموالً به گونه ای است 
فراهم می کند. کشورهایی که  را  کاال  آزاد  مبادله  امکان  که 
شهرهای مرزی بیشتری دارند، عموماً می توانند مناطق آزاد 
مناطق،  این  در  دولت ها  کنند.  پایه گذاری  هم  را  بیشتری 
شرایط را برای انجام فعالیت های تولیدی، صنعتی، خدماتی و 
مالی تسهیل می کنند. آن ها هم چنین با ایجاد زیرساخت های 
الزم، از فعالیت های تجاری در این مناطق پشتیبانی می کنند 
انگیزه  تجاری،  فعاالن  و  سرمایه گذاران  به  ترتیب،  این  به  و 

می دهند تا پول و سرمایه خود را به این مناطق بیاورند. 
از قرن ها  آزاد  تاریخ نشان می دهد مفهوم منطقه  بر  مروری 
به  کشتی  با  تاجران  که  زمانی   است.  داشته   وجود  پیش 
کشورهای دیگر می رفتند و در بندرها بدون واسطه اجناس 
را می فروختند، در حقیقت مشغول تجارت در مناطق  خود 
آزاد بودند. اما مفهوم منطقه آزاد به شکل امروزی اش مربوط 
کشورها  برخی  زمان،  آن  در  می شود.  میالدی   6۰ دهه  به 
شروع به احداث بندرها، فرودگاه ها و مرزهایی کردند که در 
آن مبادالت تجاری به صورت آزاد انجام می شد. در دهه 8۰ 
میالدی این مناطق با استراتژی هایی به ویژه در آسیا، توسعه 

پیدا کردند. اما این استراتژی ها و راه کارها چه بودند؟

استراتژی هایی برای موفقیت
اقتصادی  رونق  اشتغال،  ایجاد  هدف  با  تجاری  آزاد  مناطق 
راه اندازی  داخلی  و  خارجی  سرمایه  جذب  هم چنین  و 
اما گاهی این اهداف محقق می شوند و گاهی هم  می شوند. 
استراتژی هایی  به  امر  این  دلیل  می مانند.  دسترس  از  دور 
دنبال می کنند. در  مناطق  این  بازمی گردد که مسئوالن در 
حقیقت موفقیت مناطق آزاد تجاری به مجموعه ای از عوامل 

بازمی گردد. 
چین  در   )ESCAP( اسکپ  مطالعاتی  مؤسسه  بررسی های 
وجود  منطقه،  سیاسی  ثبات  مانند  عواملی  می دهد  نشان 
متخصص،  کارِی  نیروهای  حضور  ضروری،  زیرساخت های 
و  رونق  ایجاد  بسته های  تولیدکننده،  نیروهای  حضور 
امور  در  دخالت  حداقل  و  بوروکراسی  محدودیت  هم چنین 
منطقه ازجمله اصلی ترین مواردی هستند که روی موفقیت 

منطقه آزاد اثر می گذارند. 
سازمان ملل هم درباره دالیل موفقیت و شکست مناطق آزاد 
دالیل  عنوان  به  اصلی  مورد  دو  به  و  داده  انجام  مطالعاتی 
کمبود  اول،  مورد  کرده  است.  اشاره  آزاد  مناطق  شکست 
منطقی  دالیل  نبوِد  دوم،  مورد  و  دولتی  تعهدات  فقدان  یا 
برای انجام برخی اقدامات بوده  است. دولت ها باید با فرمولی 
از  باید  اقدامات خود را سیاست گذاری کنند. آن ها  مشخص 

  اقتصاد جهان
نسیم بنایی

معرفی برترین مناطق آزاد تجاری جهان و استراتژی هایشان 

مناطق آزاد تجاری؛ 
دریچه های توسعه اقتصادی
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قرار  اهالی کسب وکار  اختیار  را در  قوانین  ابتدایی،  مراحل 
بروند.  پیش  قوانین  با  مطابق  بتوانند  هم  تاجران  تا  دهند 
به عالوه، همه اقدامات باید مطابق با منطقی که بر مناطق 
آزاد حاکم است، انجام شوند. در غیر این صورت، شکست 

در منطقه آزاد، امری ناگزیر خواهد بود. 
در  موفقیت  برای  می دهد  نشان  در چین  اسکپ  مطالعات 
سازمان  قوانین  با  مطابق  را  مشوق هایی  باید  آزاد  منطقه 
برای  به عالوه،  کرد.  حاکم  آزاد  منطقه  در  جهانی  تجارت 
سایر  و  برق  تأسیسات  بندر،  جاده،  احداث  به  موفقیت 
تجاری  منطقه  ترتیب،  این  به  است.  نیاز  هم  زیرساخت ها 
و  می کند  پیدا  مطلوب  شرایطی  زیرساختی  لحاظ  به 
تولیدکنندگان می توانند کارخانه های خود را در آن منطقه 
راه اندازی کنند. مهم ترین نکته، کماکان کاهش دخالت های 
دولت  دست  که  هرجا  است.  آزاد  مناطق  امور  در  دولتی 
موفقیت آمیزتری  نتیجه  بوده،  کوتاه تر  آزاد  منطقه  امور  در 
البته توسعه بدون سرمایه گذاری  را به همراه داشته  است. 
مقدور نخواهد بود. به همین خاطر است که سرمایه گذاری 
در این زمینه حرف اول را می زند. روی هم رفته، مجموعه ای 

از عوامل باید در کنار هم قرار بگیرند تا منطقه آزاد تجاری 
موفقی راه اندازی شود و مورد استقبال تاجران قرار بگیرد. 
اما چرا تاجران باید به منطقه آزاد تجاری بروند؟ اصاًل چه 

مزیتی در این مناطق وجود دارد؟

مزایای بهره گیری از مناطق آزاد تجاری
تاجران در مناطق آزاد تجاری می توانند با تاجران در دیگر 
با  خود  کسب وکار  زمینه  در  و  بگیرند  ارتباط  جهان  نقاط 
اقتصادی  توسعه  مؤسسه  بررسی های  کنند.  رقابت  آن ها 
کاریتاک )Currituck( نشان می دهد هزینه نهایی تولید 
است.  از سایر مناطق  پایین تر  تجاری  آزاد  کاال در مناطق 
به همین خاطر است که بسیاری از تولیدکنندگان تصمیم 
مناطق  به  خود  محصوالت  و  کاالها  تولید  برای  می گیرند 

آزاد تجاری بروند. 
در مناطق آزاد تجاری این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان 
بدون نیاز به واسطه، محصوالت و کاالهای تولیدی خود را 
به دست مشتری و مصرف کننده برسانند. به همین خاطر 
است که هزینه نهایی تولید هم کاهش پیدا می کند. اما این 

مطالعات اسکپ در چین 
نشان می دهد برای 

موفقیت در منطقه آزاد باید 
مشوق هایی را مطابق با 
قوانین سازمان تجارت 

جهانی در منطقه آزاد 
حاکم کرد. به عالوه، برای 
موفقیت به احداث جاده، 

بندر، تأسیسات برق و 
سایر زیرساخت ها هم نیاز 

است. به این ترتیب، منطقه 
تجاری به لحاظ زیرساختی 

شرایطی مطلوب پیدا می کند 
و تولیدکنندگان می توانند 

کارخانه های خود را در 
آن منطقه راه اندازی کنند. 

مهم ترین نکته، کماکان 
کاهش دخالت های دولتی در 

امور مناطق آزاد است

مروری بر تعداد مناطق آزاد تجاری در جهان )منبع: استاتیستا(

نگاهی بر تعداد مناطق آزاد در چند کشور جهان در سال ۲۰۱۹ )منبع: گزارش آنکتاد(
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در اروپا، جذاب ترین 
نقطه برای سرمایه گذاری 

در منطقه آزاد، منطقه ای 
در صربستان به اسم 

پایروت است. در پایروت، 
فعالیت های تجاری و 

صادراتی بسیاری انجام 
می شود و به همین خاطر 
برای اقتصاد اروپا اهمیتی 

ویژه دارد. بسیاری از 
کارآفرینان و سرمایه گذاران 

خارجی به دلیل معافیت 
مالیاتی در این منطقه، تمایل 

زیادی به سرمایه گذاری 
در آن نشان می دهند. نکته 

این جاست که در حال حاضر 
فقط شرکت هایی می توانند 
در این منطقه آزاد تجاری 

سرمایه گذاری کنند که 
ارزش سرمایه گذاری شان 

بیش از ۹ میلیون یورو باشد. 
به عالوه، آن ها باید بیش از 
۱۰۰ نفر نیرو را استخدام 

کنند 

همه ماجرا نیست. مواردی نظیر مالیات و گمرک جزو مسائلی 
هستند که روی هزینه کاال اثر می گذارند. اما در مناطق آزاد، 
این موارد معاف هستند و می توانند بدون  از  تولیدکنندگان 
پرداخت مالیات یا با کمترین میزان مالیات، کاالهای خود را 
تولیدی  کاالهای  نهایی  قیمت  شرایط،  این  در  کنند.  تولید 
آن ها کاهش پیدا می کند و درنتیجه از مزیت رقابتی در بازار 

برخوردار می شود. 
این  در  نیست.  آزاد  مناطق  مزیت  تنها  مالیاتی  معافیت  اما 
به  که  دارند  وجود  متخصصانی  و  کارشناسان  مناطق، 
شکلی  به  را  خود  کاالهای  می کنند  کمک  تولیدکنندگان 
و  دانش  می توانند  آن ها  درواقع،  کنند.  تولید  مقرون به صرفه 
اطالعات خود را در اختیار تولیدکنندگان بگذارند. این افراد 
می توانند  و  هستند  حرفه ای  آزاد،  منطقه  امور  در  نوعی  به 
آگاه  هزینه  کاهش  راه های  و  توزیع  کانال های  از  را  تاجران 

کنند. 
مزیت دیگر مناطق آزاد این است که دسترسی به شرکت های 
شرکت ها  این  چراکه  است،  راحت تر  آن ها  در  لجیستیکی 
حضور  کشورها  نقاط  سایر  از  بیشتر  آزاد  منطقه  در  عموماً 

دارند. اکثر شرکت ها به خدمات شرکت های لجیستیکی نیاز 
دارند. به این ترتیب، در مناطق آزاد می توانند این نیازهای 
خود را راحت تر برآورده کنند. برای مثال، برای حمل بارها به 
وسیله کشتی یا سایر وسیله ها، می توانند از شرکت های معتبر 
لجیستیکی در مناطق آزاد کمک بگیرند. اما در سایر مناطق، 

این امر چندان ساده نیست.
وادار کند  را  تاجران  دارد که می تواند  بسیاری وجود  دالیل 
تا  اما  کنند.  آغاز  را  خود  تجاری  فعالیت  آزاد  مناطق  در 
برای سرمایه گذاران و  را  زمانی که دولت ها مشوق های کافی 
فعاالن تجاری فراهم نکنند، خبری از حضور آن ها در مناطق 
آزاد و درنتیجه رونق گرفتن آن مناطق هم نخواهد بود. در 
صورت رونق گرفتن منطقه آزاد، تاجران می توانند از مزیت 
افزایش درآمد در این مناطق بهره بگیرند و فرصتی هم برای 

سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی فراهم می شود. 

برترین مناطق آزاد تجاری در جهان
و  تاجران  برای  موهبتی  می توانند  تجاری  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاران باشند. اما بهترین یا محبوب ترین مناطق آزاد 

۱۰ کشور برتر در زمینه تعداد مناطق آزاد در سال ۲۰۱۹ )منبع: گزارش آنکتاد(

کدام کشورهای توسعه یافته، منطقه آزاد بیشتری دارند؟ )منبع: گزارش آنکتاد(
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مراکش، لهستان، چین و هند 
جزو کشورهایی هستند که 
معروف ترین و بزرگ ترین 
مناطق آزاد را در خود جای 
داده اند. اما مناطق آزاد در 

دنیایی که اقتصادش به 
سمت جهانی شدن پیش 

می رود، امری ضروری است. 
به همین خاطر پیاپی بر 

تعداد مناطق آزاد در جهان 
افزوده می شود

تجاری کدام هستند؟ بر اساس گزارش سایت شیپ لی لی، 
آمریکای  در  جهان،  در  تجاری  آزاد  منطقه  محبوب ترین 
نفتا می شود  قرارداد  آزاد، شامل  این منطقه  است.  شمالی 
که کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا در آن حضور دارند. 
این قرارداد مربوط به سال ۱99۴ است. طبق این قرارداد 
منطقه ای احداث شده که اکنون ۴5۰ میلیون نفر جمعیت 
صورت  آن  در  تجارت  دالر  یک تریلیون  ساالنه  و  دارد 
می گیرد. درواقع این منطقه، نقشی حیاتی در اقتصاد جهان 

ایفا می کند. 
منطقه  در  سرمایه گذاری  برای  نقطه  جذاب ترین  اروپا،  در 
آزاد، منطقه ای در صربستان به اسم پایروت است. در پایروت، 
فعالیت های تجاری و صادراتی بسیاری انجام می شود و به 
همین خاطر برای اقتصاد اروپا اهمیتی ویژه دارد. بسیاری 
معافیت  دلیل  به  خارجی  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  از 
سرمایه گذاری  به  زیادی  تمایل  منطقه،  این  در  مالیاتی 
این جاست که در حال حاضر  در آن نشان می دهند. نکته 
تجاری  آزاد  منطقه  این  در  می توانند  شرکت هایی  فقط 
از  بیش  سرمایه گذاری شان  ارزش  که  کنند  سرمایه گذاری 
9 میلیون یورو باشد. به عالوه، آن ها باید بیش از ۱۰۰ نفر 

نیرو را استخدام کنند. همه این موارد باعث شده تاجران و 
فعاالن اقتصادی، توجه ویژه ای به پایروت نشان دهند. 

برجسته  آزاد  مناطق  از  دیگر  یکی  تایلند  در  سیتی  آماتا 
در جهان است که در سال ۱989 تأسیس شده و در حال 
حاضر بیش از 7۰۰ شرکت و کارخانه در آن فعالیت دارند. 
عموم این شرکت ها ژاپنی هستند، اما از دیگر نقاط آسیا هم 
شرکت هایی در این منطقه آزاد فعالیت دارند. حتی برخی از 
شرکت های اروپایی، آمریکایی و کانادایی هم به آماتا سیتی 
می آیند و در آن کار می کنند. شرکت هایی مانند تویوتا در 
این  از  کارند، چراکه می توانند  به  آماتا سیتی هم مشغول 

طریق، هزینه های تولید خود را کاهش دهند. 
هستند  کشورهایی  جزو  هند  و  چین  لهستان،  مراکش، 
که معروف ترین و بزرگ ترین مناطق آزاد را در خود جای 
اقتصادش به سمت  اما مناطق آزاد در دنیایی که  داده اند. 
به همین  امری ضروری است.  جهانی شدن پیش می رود، 
خاطر پیاپی بر تعداد مناطق آزاد در جهان افزوده می شود. 
اقتصاد  آزاد،  مناطق  کمک  به  دارند  تالش  هم  دولت ها 
خود را توسعه ببخشند. این مناطق دریچه ای برای توسعه 

اقتصادی به شمار می آیند.

قانون بیشتر کدام بخش ها را در مناطق آزاد جهانی درگیر می کند؟ )منبع: گزارش آنکتاد(

عمده ترین چالش های مناطق آزاد چیست؟ )منبع: گزارش آنکتاد(
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   مسکن
صدیقه ثنایی

ترکیه نه تنها برای مردم ایران، بلکه برای بسیاری 
از مردم دنیا، کشوری جالب توجه است. امکانات 

گردشگری، فرصت های تفریحی و اتصاالت این کشور 
برای حمل ونقل باعث شده خیلی ها به دنبال زندگی و 

سرمایه گذاری در آن باشند. استانبول به دلیل موقعیت 
خاص جغرافیایی اش، هم اروپایی است و هم آسیایی. 

همین امر باعث شده در نگاه سرمایه گذاران جاذبه های 
بسیار داشته باشد. طبیعی است که وضعیت خرید ملک 

در این کشور پرجاذبه، متفاوت از سایر نقاط جهان 
باشد. 

بسیاری از سرمایه گذاران، خرید ملک در ترکیه را 
فرصتی مناسب برای کسب سود و افزایش ارزش 

سرمایه می دانند. بر اساس گزارش مؤسسه موردور 
اینتلیجنس، نرخ بهره باال در کنار محدودیت های 

اقتصادی، وضعیتی پیچیده بر این کشور حاکم کرده 
 است. یکی از اثرات آن، کاهش قیمت امالک و کاهش 
ارزش لیره ترکیه است. به تازگی گزارشی از مرکز آمار 

ترکیه هم منتشر شده که نشان می دهد خرید مسکن در 
ترکیه از سوی ایرانی ها در مرداد ۱۴۰۰ رکورد شکسته 

 است. اما اکنون بازار مسکن ترکیه چه وضعیتی دارد؟

بازاری که برای خارجی ها طراحی شد
مسکن  بازار  کردن  جذاب  برای  اردوغان  طیب  رجب  دولت 

قوانین  در  را  اصالحاتی  برای سرمایه گذاران خارجی،  ترکیه 
کسی  هر  اصالحات  این  طبق  داد.  صورت  خود  شهروندی 
ترکیه  شهروند  عنوان  به  سرمایه گذاری  اندکی  با  می تواند 
ترکیه  اهل  کسانی  که  یعنی  شود.  شناخته  کشور  این  در 
کنند  سرمایه گذاری  مشخصی  سقف  تا  است  کافی  نباشند، 
و به این ترتیب، شرایط برای شهروندی شان تسهیل می شود 
و می توانند از مزایای شهروند بودن هم برخوردار شوند. این 
به خارجی ها در  افزایش فروش ملک  برای  اصلی ترین دلیل 

ترکیه است. 
آمار رسمی در ترکیه نشان می دهد استانبول در حال حاضر اولین 
انتخاب برای خارجی هایی است که به دنبال سرمایه گذاری در 
امالک این کشور هستند. استانبول پرجمعیت ترین شهر ترکیه 
است که مورد استقبال سرمایه گذاران خارجی واقع شده  است. 
بر اساس گزارش موردور، شهروندان عراقی در صدر فهرست 
آن ها،  از  پس  دارند.  قرار  ترکیه  امالک  خارجِی  خریداران 
شهروندان ایران، روسیه، افغانستان، عربستان سعودی و آلمان 

جزو اصلی ترین خریداران ملک در ترکیه هستند. 
طی سال های گذشته چینی ها هم به جمعیت سرمایه گذاران 
خارجی در بازار مسکن ترکیه اضافه شده اند. نکته این جاست 
که چینی ها اغلب در بازار مسکن الکچرِی ترکیه سرمایه گذاری 
می کنند. آن ها خریداران اصلی آپارتمان های زیبا و پنج ستاره 

با کیفیت باال در ترکیه هستند. 

خوب و بد سرمایه گذاری در همسایگی ما

شیوه های ترکیه برای جذب سرمایه در بازار مسکن
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استقبال زیاد از بازار 
مسکن ترکیه باعث 

شده فرصت هایی برای 
سودجویان فراهم آید. 

بی توجهی به قوانین ترکیه 
در زمینه خرید مسکن 
باعث می شود برخی از 
سرمایه گذاران گاهی با 

جریمه های سنگین مواجه 
شوند. کاله برداری ها هم از 

دیگر دالیلی است که برخی 
سرمایه گذاران را از خرید 

مسکن در این کشور دل سرد 
می کند. به صورت کلی 

سرمایه گذاران تازه وارد در 
معرض هر گونه کاله برداری 

و فریبی هستند. یافتن 
آژانس امالکی که قابل اعتماد 
باشد هم در کشوری خارجی، 

کار ساده ای نیست

نگاهی بر دالیل استقبال از خرید مسکن در ترکیه
بازار مسکن در ترکیه طی سال های اخیر تحوالت بسیاری را 
پشت سر گذاشته و اکنون به یکی از جذاب ترین بازارها برای 
مزایایی  چه  بازار  این  اما  شده  است.  تبدیل  سرمایه گذاران 
برای سرمایه گذاران دارد که از آن استقبال می کنند؟ ارزان 
کشورها  سایر  با  مقایسه  در  ترکیه  در  مسکن  قیمت  بودن 
نخستین موردی است که سرمایه گذاران خارجی را به خرید 
مسکن در این کشور ترغیب می کند. البته ناگفته نماند که 
بازار مسکن ترکیه خیلی دیر وارد بازار مسکن بین المللی شد، 

اما طولی نکشید که قیمت هایی پایین، آن را جذاب کرد. 
وفور و تنوع مسکن از دیگر مواردی است که سرمایه گذاران 
می توان  کشور  این  در  می کند.  جذب  خود  به  را  خارجی 
خانه های بسیاری با چشم انداز دریا و جنگل پیدا کرد. این 
پایین  می شوند.  واقع  خارجی ها  استقبال  مورد  زیاد  خانه ها 
به  ترغیب  خیلی ها  می شود  باعث  هم  زندگی  هزینه  بودن 
خرید مسکن در ترکیه شوند. پایین بودن ارزش لیره در برابر 
سایر ارزها باعث می شود بسیاری از بازنشستگان برای خود 
خود  ماهانه  مستمری  با  و  کنند  تهیه  کشور  این  در  ملکی 
در  بنزین  و  قرمز  گوشت  هزینه  البته  کنند.  زندگی  آن جا 
ترکیه باالست، اما هزینه خرید ماهانه در این کشور اغلب از 
متوسط کشورهای غربی هم پایین تر است. پایین بودن ارزش 

ارز ترکیه این مورد را تشدید هم می کند. 
جغرافیایی که ترکیه در آن واقع شده، از دیگر دالیل جذابیت 
غذا  ترکیه،  مردم  مهمان نوازی  است.  کشور  این  در  مسکن 
دیگر  از  دارد،  جاذبه  مردم جهان  اکثر  برای  که  فرهنگی  و 
این  در  مسکن  خرید  به  را  سرمایه گذاران  که  است  دالیلی 
کشور ترغیب می کند. اما اگر فرایند خرید مسکن در ترکیه 
دشوار بود، همه این جاذبه ها از دست می رفت. دولت ترکیه 
تالش کرده با اصالحاتی در قوانین، فرایند خرید مسکن برای 
سرمایه گذاران خارجی را تسهیل کند. به همین خاطر است 

که استقبال از این بازار هنوز باالست.

چرا برای خرید مسکن در ترکیه باید دست به عصا بود؟
باعث شده فرصت هایی  ترکیه  بازار مسکن  از  زیاد  استقبال 
هم برای سودجویان فراهم آید. بی توجهی به قوانین ترکیه 
در زمینه خرید مسکن باعث می شود برخی از سرمایه گذاران 
گاهی با جریمه های سنگین مواجه شوند. کاله برداری ها هم از 

دیگر دالیلی است که برخی سرمایه گذاران را از خرید مسکن 
در این کشور دل سرد می کند. به صورت کلی سرمایه گذاران 
هستند.  فریبی  و  کاله برداری  گونه  هر  معرض  در  تازه وارد 
باشد هم در کشوری  اعتماد  قابل  امالکی که  آژانس  یافتن 
ارتباط  برقراری  این که  ضمن  نیست.  ساده ای  کار  خارجی، 
برای خرید هم جزو مواردی است که مانع خرید می شود. اما 
موارد دیگری هم وجود دارد که سرمایه گذاران خارجی پیش 

از خرید مسکن در ترکیه باید به آن توجه داشته باشند. 
قوانین  زمینه  در  را  خود  اصالحات   2۰۰۱ سال  در  ترکیه 
مربوط به خرید مسکن به مرور آغاز کرد. خیلی ها معتقدند 
این اصالحات، مطلوب و مؤثر بوده  است. اما از زاویه ای دیگر 
بانک ها  شده  باعث  اصالحات  این  کنیم،  نگاه  ماجرا  به  اگر 
راحت تر بتوانند خریدار را دچار دردسر کنند و این یعنی باید 

برای خرید مسکن در این کشور کمی محتاط بود. 
ترکیه  در  دلیل  این  به  اروپایی ها  به ویژه  افراد،  از  عده ای 
به  ترکیه  دارند  باور  که  می کنند  سرمایه گذاری  ملک  روی 
اتحادیه اروپا خواهد پیوست. اما بر اساس تحلیل های نشریه 
اروپا  اتحادیه  در  عضویت  تا  درازی  راه  ترکیه  اکونومیست، 
درپیش دارد و حتی می توان گفت این رویا به دلیل مواضع 
سیاسی و برخی اقدامات ترکیه، تا حد زیادی از دست رفته 
 است. به همین خاطر نمی توان با چنین امیدی روی مسکن 

در ترکیه سرمایه گذاری کرد. 

استقبال سرمایه گذاران در دوران کرونا
بازار مسکن ترکیه اغلب اوقات برای سرمایه گذاران جاذبه هایی 
داشته، اما در دوران همه گیری کرونا این جاذبه بیشتر بوده 
 است. بر اساس گزارش دیلی صباح، در فاصله ماه های ژانویه 
تا اوت سال 2۰2۱، استقبال سرمایه گذاران خارجی از مسکن 
ترکیه روندی صعودی داشته  است. روند نزولی قیمت مسکن در 
ترکیه و کاهش ارزش ارز رسمی این کشور، اصلی ترین دالیل 
اکنون  اما  بوده  است.  خارجی  سرمایه گذاران  استقبال  برای 
قیمت  افزایش  برای  شروعی  نقطه  می تواند  استقبال  همین 
مسکن در ترکیه باشد. مسیر آینده بازار مسکن در ترکیه برای 
کسی روشن نیست، اما فعاًل این بازار با اقبال سرمایه گذاران 
روبه رو شده و همین امر به سادگی به سود دولت ترکیه تمام 
این  بازار مسکن  برای  شده  است. ستاره خوش شانسی هنوز 

کشور، در دسترس است. 

)CEICDATA :رشد قیمت مسکن نسبت به سال گذشته در ترکیه در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ )منبع
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بیمه بی کاری یکی از مهم ترین حقوقی است که باید در 
هر کشور شامل حال افراد شاغلی شود که برای مدتی 

بی کار شده اند. هدف این بیمه از یک طرف تضمین 
پرداخت حداقل درآمد در مدتی معلوم به فرد بی کار 
است تا شرایط بازگشت او به محل کار فراهم شود، 
و از سمت دیگر حمایت از بی کاران برای پیدا کردن 

شغل است. بیشتر دولت ها اعتقاد دارند که تأمین امنیت 
درآمد برای کارگران بی کار، موجب می شود مصرف 

داخلی و تقاضای خارجی در زمان کاهش فعالیت های 
اقتصادی جهانی به تعادل برسد. کشورهایی که مجهز 

به امکانات و زیرساخت های الزم برای حمایت از 
بی کاران هستند، آمادگی بهتری هنگام تغییر اقتصاد یا 

شرایطی مانند پاندمی کرونا دارند که طی آن هزاران 
نفر بی کار و نیازمند دریافت بیمه بی کاری می شوند. 

بااین حال، شرایط و میزان پرداختی کشورهای مختلف 
در بیمه بی کاری یکسان نیست و هر کشور از قوانین 

خود پیروی می کند. 

بهترین کشورها از نظر پرداخت بیمه بی کاری 
شده،  منتشر  قباًل  که  کار  جهانی  سازمان  گزارش  طبق 
ایسلند،  آلمان،  فرانسه،  فنالند،  دانمارک،  بلژیک،  اتریش، 
و  سوئد  اسپانیا،  پرتغال،  نروژ،  هلند،  استونی،  لوکزامبورگ، 
بین  در  را  بی کاری  بیمه  سیستم  سخاوتمندترین  سوییس 
در  داشتند.  کار(  جهانی  ILO)سازمان  عضو  کشورهای  همه 
انگلستان  نیوزلند،  ژاپن،  ایرلند،  کانادا،  استرالیا،  گزارش  این 
بیمه  پرداخت  میزان  نظر  از  ایاالت متحده سطح متوسطی  و 
این کشورها  در  بی کاران  از  تعداد کمی  البته  دارند.  بی کاری 

از  ارائه شده کمتر  غرامت  و  دریافت می کنند  بی کاری  مزایای 
مقررات موجود در کشورهای سطح اول است.

پرداخت مزایا، که در گزارش به عنوان »نرخ جایگزینی دستمزد 
خالص« تعریف شده است، از 23 درصد دستمزد در نیوزلند تا 
58 درصد در کانادا و ایاالت متحده، در میان این کشورهای 
کشورهای  مقابل،  در  است.  شده  تعریف  متوسط«  »سطح 
»سطح باال« مانند فنالند و اسپانیا به ترتیب 63 و 77 درصد از 
متوسط درآمد فرد در بیمه بی کاری را تأمین می کنند. در بین 
پرتغال،  اقتصادی،  کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 
بهترین شرایط مزایای  فرانسه در صدر لیست دارای  آلمان و 
بی کاری قرار دارند و هر کدام به ترتیب، 75، 59 و 62 درصد از 
حقوق اصلی دریافتِی افراد مجرد را در طول شش ماه بی کاری 

آن ها پرداخت می کنند.

بیمه بی کاری در استونی
استونی با تنها ۱.5 میلیون نفر جمعیت، بودجه رفاهی مناسبی 
بودجه  از  بسیاری  است.  گذاشته  کنار  خود  بی کاران  برای  را 
رفاهی استونی که به صورت آن الین اداره می شود، صرف بیمه 
و  بار  یک  می توانند  کشور  این  شهروندان  می شود.  بی کاری 
بدون این که نیاز به بروکراسی و پر کردن فرم های زیاد داشته 

باشند، درخواست بیمه بی کاری دهند.  
کشور  این  در  مزایا  گروه  دو  هستند،  بی کار  که  کسانی  برای 
وجود دارد. برای واجد شرایط بودن برای دریافت مزایای بیمه 
بی کاری، متقاضیان باید در صندوق بیمه بی کاری استونی به 
عنوان بی کار ثبت نام کرده باشند، حداقل سه سال در سال های 
گذشته کار کرده و به طور غیرارادی از کار بی کار شده باشند. 
سطح مزایا 5۰ درصد حقوق در ۱۰۰ روز اول و ۴۰ درصد پس 

     اقتصاد جهان
آرین طاهری

نگاهی به وضعیت بیمه بیكاری دركشورهای مختلف 

مقرری  بگیراِن خانه نشین
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از آن است.
 صندوق بیمه هم چنان حق بیمه درمانی کارگران بی کار را نیز 
پرداخت می کند. کمک هزینه بی کاری برای افرادی با درآمد 
پایین طراحی شده است که حداقل ۱8۰ روز از سال کار کرده، 
و  متأهل  افراد  برای  کرده اند.  تحصیل  یا  داشته،  آزاد  مشاغل 
دارای فرزند نیز این کشور سیاست سخاوتمندانه ای در پیش 
گرفته و بیمه بی کاری به آن ها به مدت ۴35 روز حقوق کامل 
سال مالی قبل پرداخت می شود. والدین هم چنین می توانند از 
مرخصی مراقبت در منزل برای کودکان زیر سه سال برخوردار 

شوند و پس از آن حق بازگشت به شغل قبلی خود را دارند. 

بیمه بی کاری در فرانسه
مزایای  بحث  در  سخاوتمند  کشورهای  ازجمله  نیز  فرانسه 
بی کاری در اروپاست و 62 درصد حقوق اصلی فرد را در دوران 
 2۰۱5 سال  در  کشور  این  در  می کند.  واریز  برایش  بی کاری 
 5۱۴ می تواند  فرزند  بدون  مجرد  فرد  گاردین  گزارش  به  بنا 
یورو در ماه و یک زوج با دو فرزند ۱۰79 یورو دریافت کنند. 
به نظر می رسد این امر به نفع افراد پردرآمد این کشور است 
یورو   2۰۰۰ از  بیش  آن ها  ماهانه  خالص  حقوق  میانگین  که 
است. اما سخن گوی اداره مربوط می گوید که کمتر از ۱۰۰۰ 
نفر بی کار از مجموع 2.6 میلیون نفر باالترین مبالغ را دریافت 
کرده اند. طبق قوانین بیمه بی کاری فرانسه، کارگران زیر 5۰ 
رقم  این  و  بگیرند  بی کاری  حقوق  سال  دو  تا  می توانند  سال 
برای افراد باالی 5۰ سال می تواند برای سه سال مطالبه شود. 
هم چنین در این کشور افراد بیمار و ازکارافتاده می توانند نیمی 
البته  کنند.  دریافت  کار کردن  بدون  را  روزانه خود  از حقوق 
این امر به شرایطی چون 2۰۰ ساعت کار کردن در مدت سه 
نیاز  قبل  ماه  شش  برای  حداقلی  بیمه  حق  پرداخت  یا  ماه، 
دارد. کمک هزینه هایی نیز برای مادران بی کارشده برای حمایت 
نظافتچی  مانند  منزل  حوزه  کارگران  و  کودکان  از  مراقبت  و 

ساختمان و باغبان و... درنظر گرفته شده است. 
بازار  سازمان دهی  و  هزینه ها  کاهش  هدف  با  فرانسه  دولت 
بی کاری  بیمه  نظام  اصالح  پی  در  پیش  مدت ها  از  اشتغال، 
این کشور است. بر اساس اصالحیه جدید در سال 2۰۱8، در 
فرانسه هر فردی که شغل خود را از دست می دهد، در صورتی 
بی کاری  بیمه  حقوق  از  باشد،  کرده  کار  ماه  چهار  فقط  که 

برخوردار می شود. 

بیمه بی کاری در آلمان
متوسط  بر  مبتنی  آلمان  کشور  در  بی کاری  حقوق  میزان 
پرداخت هفتگی در ۱2 ماه قبل از بی کار شدن )معروف به دوره 
ارزیابی( است. دو نوع مستمری بی کاری در آلمان وجود دارد 
که عناوین آن ها، مستمری بی کاری نوع یک و دو است. این که 
این مستمری ها را دریافت کنید، بستگی به  از  شما کدام یک 
این دارد که آیا سهم بیمه بی کاری قانونی پرداخته اید، یا نه و 

چه مدت بی کار بوده اید.
به  می کنید،  دریافت  یک  نوع  بی کاری  بیمه  با  که  مبلغی 
میانگین هفتگی دریافتی شما در ۱2 ماه قبل از بی کار شدن 
بستگی دارد. مستمری بی کاری شما تقریباً 6۰ درصد میانگین 
یادشده خواهد بود و اگر بچه داشته باشید، این میزان به 67 

درصد میانگین گفته شده افزایش خواهد یافت.
مدارکی که باید به ادارات مربوط در آلمان برای بیمه بی کاری 

ارائه کنید، این است که ثابت کنید: 
• بی کار هستید.

• نام شما به عنوان بی کار در اداره کار محلی ثبت شده باشد.
بی کاری  بیمه  سهم  ماه   ۱2 دست کم  گذشته،  ماه  در3۰   •
پرداخت کرده اید. )کسانی که برای بزرگ کردن فرزندشان یا به 

دلیل بیماری شاغل نبوده اند، از این بند مستثنا هستند.(
برای حداقل ۱5  در جست وجوی شغل هستید، شغلی که   •
شما  برای  بیمه  پرداخت حق  به  موظف  هفته  در  کار  ساعت 

باشد.
• شهروند کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا 
را  موقتی  اقامت  اجازه  یا  اقامت  اجازه  یا  هستید،  سوییس  یا 

دارید که شما را واجد شرایط کار در آلمان می کند.

بیمه بی کاری و کمک معیشتی کرونا 
در دوران کرونا مردم زیادی بی کار شدند و از دولت ها درخواست 
بسته معیشتی و بیمه بی کاری کردند. برخی کشورها شرایط 
پرتغال  بلومبرگ  گزارش  اساس  بر  داشتند.  بهتری  پرداختی 
حقوق  از  میزان  پایین ترین  متحده  ایاالت  و  میزان  باالترین 
اصلی افراد بی کارشده در طول شش ماه را پرداخت می کنند. 
به  ایجادشده  شرایط  به  واکنش  در  استرالیا  دولت  هم چنین 
را  بی کاران  به  پرداختی  میزان  کرونا،  ویروس  شیوع  واسطه 
دو برابر کرده است. این مزایای بی کاری در استرالیا، بین 27 
حداقل  از  درصد   6۰ و  فرزند  بدون  مجرد  افراد  برای  درصد 
دستمزد آن ها برای افرادی که دارای همسر و دو فرزند هستند، 

برای شش ماه از دوران بی کاری آن ها در نظر گرفته می شود.
از  راستای حمایت  در  آمریکا  در  بی کاری  مزایای  ارائه  برنامه 
کسانی که بیش از شش ماه بی کار بوده اند، شامل کمک های 
بود.  دالر   3۰۰ مبلغ  به  بایدن  دولت  هفتگی  اضافی  مالی 
هم چنین کشور استونی که ذکر آن در باال رفت، طی بحران 
خانواده های  به  فشار  کاهش  برای  مناسبی  اقدامات  نیز  کرونا 
آسیب دیده و بی کار شده در دوران پاندمی ترتیب داد. صندوق 
بیمه بی کاری استونی به منظور کاهش فشار روانی واردشده بر 
شهروندان متعهد شد 7۰ درصد از حقوق اصلی کارکنانی را که 
در اثر کرونا بی کار شده اند، پوشش دهد. این میزان حقوق به 
حساب افرادی واریز شد که در ادامه تعطیلی کارخانه ها و مراکز 
اداری بی کار شدند. هم چنین وزارت دارایی استونی وام هایی را 
صاحبان  و  آسیب دیده  کسب وکارهای  و  تجاری  بنگاه های  به 

مشاغل این کشور داد.

در دوران کرونا مردم زیادی 
بی کار شدند و از دولت ها 
درخواست بسته معیشتی 

و بیمه بی کاری کردند. 
برخی کشورها شرایط 

پرداختی بهتری داشتند. بر 
اساس گزارش بلومبرگ 
پرتغال باالترین میزان و 

ایاالت متحده پایین ترین 
میزان از حقوق اصلی افراد 

بی کارشده در طول شش ماه 
را پرداخت می کنند. هم چنین 
دولت استرالیا در واکنش به 

شرایط ایجادشده به واسطه 
شیوع ویروس کرونا، میزان 

پرداختی به بی کاران را دو 
برابر کرده است
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     اقتصاد جهان
نجوا ناجی

جوان گرایی برای بنگاه های اقتصادی چه سودی دارد؟ 

Z بازار کار در تسخیر نسل
Z )زومرها( یا همان دهه هفتادی و  نسل 

دانشگاهی  اتمام تحصیالت  با  هشتادی های خودمان 
کم کم وارد بازار کار می شوند. به نظر می رسد 
در آینده ای نزدیک این نیروهای جوان بخش 

وسیعی از اشتغال در صنایع را به خود اختصاص 
دهند. این جوان گرایی تنها به سطوح صف و ستاد 

محدود نمی شود و حتی ما در کشور خودمان در 
سطح وزارت خانه نیز وزیر جوان داشته ایم. جالب 
است بدانید که دهه شصتی ها که به تدریج به سن 

میان سالی نزدیک می شوند، از جهات بسیاری با 
نسل بعدی خود متفاوت اند و به دنبال تعادل بین 
کار، زندگی و عالقه به شغل خود بیش از هر چیز 

Z در صنایعی کار می کنند  دیگری هستند. اما نسل 
که متناسب با خواسته های زندگی آن هاست و هر 

ببینند،  زمان که تعارضی میان خواسته ها و شغلشان 
آن شغل را کنار می گذارند. به جز این جسارت، 

بنگاه های اقتصادی و کسب وکارها به  گرایش 
جوان گرایی نشان می دهد که استخدام نیروهای 

جوان مزایای زیادی برای آن ها دارد که در ادامه در 

مورد آن می خوانید. 

مزایای استخدام نیروهای جوان 
و  گوگل  مانند  دنیا  در  زیادی  بزرگ  شرکت های  امروزه 
مزایایی  اما  می کنند.  استخدام  جوان  نیروهای  و...  سیسکو 
می کنند،  فراهم  شرکت هایی  چنین  برای  نیروها  این  که 

چیست؟ 

1. انرژی مضاعف و دیدگاه های جدید
متفاوتی  تفکر  طرز  و  تازه  دیدگاه  می توانند  جوان  کارکنان 
کارمندان  اکثر  بیاورند.  ارمغان  به  شما  کسب وکار  برای  را 
از  افزودن تجربیات خود و استفاده  یادگیری،  جوان مشتاق 
و  اشتیاق  این  وجود  هستند.  کار  پروسه  در  مهارت هایشان 
و  بهره وری  منسجم،  و  تیم های هماهنگ  ایجاد  برای  انرژی 
و  بهبود روحیه محیط کار الزم است. آن ها نحوه دسترسی 
به خوبی درک می کنند  را  با هم ساالن خود  ارتباط  برقراری 
را  شما  برند  می توانند  و  فعال اند  اجتماعی  شبکه های  در  و 

کنند.  پروموت  نیز 
بن، از مدیران اصلی یونیسف در تایلند، در مورد جوان گرایی 
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در فضای کار خود می گوید: »جو و فضای همکاری در این 
خانه  در  بار  یک  هفته ای  است.  عالی  من  برای  شرکت 
دورکاری می کنم، اما هم چنان با نیروها از طریق شبکه های 
جوان ها  از  را  زیادی  ایده های  من  تماسم.  در  اجتماعی 
به دفتر  بیشتر  برای گفت وگوی  را  می گیرم و همیشه آن ها 

خود دعوت می کنم.«

۲. توسعه نیروی كار
از  به تازگی  آن ها  اگر  کرده اند.  عادت  یادگیری  به  جوانان 
هنوز  شده اند،  فارغ التحصیل  عالی  تحصیالت  یا  دانشگاه 
ذهنیت یادگیرنده خود را حفظ کرده اند. این به آن ها کمک 
می کند تا پس از استخدام نکات کاری را با سهولت بیشتری 
یاد بگیرند. از آن جا که آن ها تجربیات زیادی در کار ندارند، 
اساساً مانند یک »صفحه خالی« هستند. این به شرکت شما 
که  دهد  پرورش  طوری  را  کاری  نیروی  تا  می دهد  فرصتی 
سازمانشان  فرهنگ  و  نیازها  برآوردن  برای  خاص  طور  به 

ببینند.  آموزش 

3. استفاده بهتر از منابع
باتجربه  کارمند  به  نسبت  جوان  کارمند  یک  دستمزد  غالباً 
می توانند  شرکت ها  که  معناست  بدان  این  است.  کمتر 
استراتژیک  سطح  در  کار  برای  را  باتجربه تری  کارمندان 
جوانان  به  را  پایین تر  و  ابتدایی  موقعیت های  و  کنند  جمع 
بی تجربه،  نیروهای  برای  هم چنین  دهند.  اختصاص 
که  دارد  وجود  کارآموزی  دوره  گذراندن  برای  گزینه هایی 
میان  ارتباط  و  جوان  نیروهای  و  کارفرمایان  برای  می تواند 

باشد. آن ها بسیار مفید 

4. پیشرفت فناوری و پذیرش زودهنگام
دهه هفتادی و هشتادی ها با گوشی های هوشمند و فناوری 
یاد  را  نوشتن  و  خواندن  وقتی  آن ها  اکثر  بزرگ  شده اند. 
پیدا  دسترسی  هم  دیگران  به  ای میل  ارسال  به  گرفته اند، 
در  آن ها  توانایی  و  فناوری  به  آن ها  طبیعی  تمایل  کردند. 
به شدت  را  آن ها  مختلف،  فناوری های  درک  و  به کارگیری 
استخدام  می کند.  متمایز  کار  فضای  در  نسل ها  سایر  از 
جوانان تأثیر مثبت و مهمی در پیشبرد کسب وکار در اتخاذ 
روز  ترندهای  و  جدید  فناوری های  و  نرم افزار  از  استفاده  و 

دارد. 

۵. سازگاری و چابكی
سن  نیروهای  به  نسبت  بیشتری  انعطاف  جوان تر  افراد 

در  غیرمنتظره  شرایط  یا  بحران  که  هنگامی  و  دارند  باال 
ناگهانی  تغییرات  به  نسبت  راحت تر  وجود  آید،  به  سازمان 
واکنش نشان می دهند. این امر می تواند در تغییر چشم انداز 
فناوری  روند ها،  که  امروزی  استارت آپی  کاری  محیط های 
محسوب  مهمی  مزیت  تغییرند،  حال  در  دائماً  اولویت ها  و 
و  اجتماعی  اقتصادی،  متغیر  و  پرتالطم  شرایط  با  شود. 
مزیت  این  جوان  نیروهای  به  سازگاری  و  انعطاف  سیاسی، 
را می دهد که در محیط کار چابک تر، متغیرتر و سریع تر از 

باشند.  همیشه 

افزایش مسئولیت اجتماعی  .  ۶
آن  و  دارد  سازمان  برای  هم  دیگری  مزیت  جوان گرایی 
مسئولیت  برنامه های  در  شرکت  به  جوان  نیروهای  اشتیاق 
حوزه  این  در  اجتماعی  حمایت های  و  آموزش  و  اجتماعی 
شرکت  بهتر  عملکرد  موجب  می تواند  موضوع  این  است. 
میان  در  اجتماعی  مسئولیت  و  پایداری  رتبه بندی های  در 
را  شما  کسب وکار  شرکتی  وجهه  و  باشد  دیگر  شرکت های 

کند.  برجسته  نیز 

جوان گرایی بیشتر در کدام بخش های صنعت اجرا شده؟ 
پنج صنعت بزرِگ دنیا که بیشترین استخدام نیروهای جوان 

را دارد، شامل موارد زیر است:
• حوزه سالمت و بهداشت

بیشتر   younginvincibles.org مؤسسه  مطالعه  طبق 
را  سالمت  و  بهداشتی  مراقبت های  صنعت  در  فعاالن 
دالیل  از  یکی  می دهند.  تشکیل  ساله   3۴ تا   ۱8 کارمندان 
این  در  که  قبلی  نسل  که  است  واقعیت  این  افزایش،  این 
این،  بر  بازنشسته شدند. عالوه  بودند،  به  کار  بخش مشغول 
به  نیاز  بازنشستگان،  تعداد  و  دنیا  جمعیت  شدن  مسن  با 
آن ها  استخدام  طبیعتاً  و  بیشتر  درمان  نیروهای  و  پرستار 

می شود.  بیشتر  نیز 
تولیدی صنایع   •

میزان  بیشترین  دارای  بهداشت  و  سالمت  صنعت  اگرچه 
حقوق  بیشترین  نیز  تولیدی  صنایع  اما  است،  جوان گرایی 
مالیات  نرخ  می دهند.  اختصاص  جوان  کارمندان  به  را  خود 
جوانان  که  شده  موجب  جدید  کارخانه های  رونق  و  پایین 
از  بسیاری  بروند.  تولیدی  صنایع  در  کار  سمت  به  زیادی 
و  گواهی نامه   و  حرفه ای  و  فنی  مدرک  به  نیاز  صنایع  این 
از آموزشگاه ها  را  مهارت های خاص دارند که می توان آن ها 
و دانشگاه ها گرفت. کار در این صنایع موجب شده که نسل 
نیز  را  خود  درس  تجربه،  کسب  و  کار  کنار  در  بتواند   Z

جوانان به یادگیری عادت 
کرده اند. اگر آن ها به تازگی 

از دانشگاه یا تحصیالت 
عالی فارغ التحصیل شده اند، 
هنوز ذهنیت یادگیرنده خود 

را حفظ کرده اند. این به 
آن ها کمک می کند تا پس از 

استخدام نکات کاری را با 
سهولت بیشتری یاد بگیرند. 

از آن جا که آن ها تجربیات 
زیادی در کار ندارند، اساساً 

مانند یک »صفحه خالی« 
هستند. این به شرکت شما 

فرصتی می دهد تا نیروی 
کاری را طوری پرورش 

دهد که به طور خاص برای 
برآوردن نیازها و فرهنگ 

سازمانشان آموزش ببینند
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افراد جوان تر انعطاف 
بیشتری نسبت به نیروهای 
سن باال دارند و هنگامی که 
بحران یا شرایط غیرمنتظره 

در سازمان به وجود  آید، 
راحت تر نسبت به تغییرات 

ناگهانی واکنش نشان 
می دهند. این امر می تواند در 
تغییر چشم انداز محیط های 

کاری استارت آپی امروزی که 
روند ها، فناوری و اولویت ها 

دائماً در حال تغییرند، 
مزیت مهمی محسوب 

شود. با شرایط پرتالطم و 
متغیر اقتصادی، اجتماعی و 

سیاسی، انعطاف و سازگاری 
به نیروهای جوان این مزیت 

را می دهد که در محیط کار 
چابک تر، متغیرتر و سریع تر 

از همیشه باشند

ادامه دهد. 
خرده فروشی و عمده فروشی  •

اغلب  که  است  مشاغلی  ازجمله  خرده فروشی  مشاغل 
انتخاب می کنند. مشاغل مرتبط  را  نیروهای نسل جوان آن 
وجود  صنعتی  هر  در  تقریباً  عمده فروشی  و  خرده فروشی  با 
و  بازاریابی  مشتریان،  به  خدمات  شامل  می تواند  و  دارد 
اغلب  مشاغل  نوع  این  باشد.  مارکتینگ  دیجیتال  و  فروش 
به  آزاد  مشاغل  یا  پاره وقت  تمام وقت،  دورکاری،  صورت  به 
می کنند  ادعا  جوان  نیروهای  و  هستند  انعطاف پذیر  صورت 
زندگی  و  کار  بین  بیشتری  تعادل  مشاغل  این  کمک  با  که 

دارند. 
• گردشگری و اوقات فراغت 

مربی  محلی،  تور  راهنمای  عروسی،  مراسم  هماهنگ کننده 
کاری  مهمان نوازی  و  تفریحی  مشاغل  هتل،  راهنمای  شنا، 
است سرگرم کننده و همان چیزی است که نسل جدید آن 
مورد  گواهی نامه های  و  مهارت ها  درحالی که  می خواهد!  را 
نیاز در این بخش اغلب به اندازه صنایع دیگر نیست، میزان 
عالقه و اشتیاق نیروهای جوان به امور تفریحی و گردشگری 
و کمک به دیگران برای مشارکت، خود یک تفریح در کنار 

کار برای این دسته از نیروهاست. 
كسب وكارهای تجاری  •

اگر تجارت در خون شماست، پس یافتن شغلی انعطاف پذیر 
است.  هوشمند  حرکت  یک  تجاری  و  حرفه ای  بخش  در 
Y به دلیل تجربه خود ممکن  اکنون دهه شصتی ها یا نسل 
مدیر  حسابداری،  مدیر  عنوان  به  مدیریت  سمت  در  است 
برای  و  کنند  فعالیت  استراتژیک  مشاور  یا حتی  کسب وکار، 

تیم زیردست خود به دنبال نیروهای جوان و پرانرژی باشند. 
کار  جوان  نسبتاً  مدیری  با  که  هستید  شغلی  دنبال  به  اگر 
کمک  شما  به  می توانند  تجاری  کسب وکارهای  این  کنید، 
کنار  نزدیک  آینده ای  در  و  دهید  نشان  خودی  که  کنند 

دست مدیر و مشاور فعالیت کنید. 

نمونه ای از سازمانی با نیروهای جوان
EMC Corp یکی از شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی 
اطالعات است که در امر ذخیره، مدیریت، حفاظت و تحلیل 
است  ابری  و خدمات محاسبات  از طریق محصوالت  داده ها 
و این کار را به نیروهای جوان سپرده و 6۰ هزار کارمند در 

سراسر دنیا دارد. 
می گوید:   EMC در  اجرایی  معاون   ،  ML Krakauer
هم  کنار  در  را  چیز  همه  امروز  جوان  »متخصصان 
چالش های  که  هستند  شرکتی  دنبال  به  آن ها  می خواهند. 
تفریح  برای  فرصتی  و  یادگیری  فرصت  باورنکردنی،  شغلی 
در طول مسیر را برای آن ها فراهم کند. EMC سعی کرده 

این موارد را در تمام زمینه ها به آن ها ارائه دهد.«
»ما  می گوید:   EMC در  ارشد  مدیر  گالرانی،  سیندی 
جوان  نیروهای  روی  استخدام هایمان،  جدیدترین  در 
دانشجوی  شما  اگر  کرده ایم.  تمرکز  فارغ التحصیل 
انسانی  منابع  یا  مالی  امور  فروش،  مهندسی،  فارغ التحصیل 
هستید، برنامه خاصی برای استخدام شما طراحی شده است. 
شگفت انگیزی  فرصت های  جوان  نیروهای  و  فارغ التحصیالن 
ایجاد  معنی دار  وظایف  به  شغلی  امور  کردن  تبدیل  برای 

می کنند.«
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مدیریت و کسب وکار

در این بخش می خوانید

 شیوه های جلب اعتماد مخاطبان در تبلیغات

حمایت از محیط زیست و دغدغه برای تغییرات آب وهوایی 
 مسئولیت اجتماعی برندها برای جهان بهتر

 استفاده درست از مشاهیر در رشد برندها

 سه شیوه برای شناخت روندهای موفقیت در كسب وكار



شاید این جمله را زیاد شنیده ایم که »این ها همه ش 
تبلیغاته«! جمله ای ساده اما پر از چالش برای همه 

فعاالن صنعت تبلیغات و رسانه. وقتی شما در مقابل 
یک پیام تبلیغاتی قرار می گیرید، این پیام اگر از هر 

استراتژی پیروی کند و در هر قالبی به شما منتقل 
شود، قطعاً حاوی یک یا چند ادعاست؛ ادعاهایی که 
قرار است ذهن مخاطب را درگیر خود کند و با همین 
وعده ها و ادعاها او را متقاعد کند تا به سمت کاال یا 
خدماتی خاص سوق پیدا کند و درنهایت خریدار آن 

باشد.
در  گاهی  و  بیان می شوند  مستقیم  ادعاها  این  اوقات  گاهی 
به  شنیداری  و  دیداری  نوشتاری،  خالقیت های  از  الیه هایی 
مخاطب ارائه می شوند. عموماً آن چه صاحبان آگهی از تبلیغات 
خدمات  یا  محصوالت  ویژگی های  بزرگ نمایی  دارند،  انتظار 
آن هاست که درنهایت منجر به وعده ها و ادعاهای بعضاً بزرگ 
ناظر  سازمان های  ایران  در  می شود.  باور  غیرقابل  گاهی  و 
تدوین  را  دستورالعمل هایی  عموماً  باالخطی  رسانه های  در 
تا حد ممکن غیرقابل  ادعاهای بی  پایه و اساس  تا  کرده اند 
فضای  در  هنوز  به هرحال،  اما  باشد،  رسانه ها  این  در  تبلیغ 
مجازی چنین امکانی میسر نیست و در این فضا یا فضاهای 
رسانه ای بدون نظارت دیگر، شاهد ادعاهای تبلیغاتی بی  پایه 

و اساس زیادی هستیم.
اگر بخواهیم موضوع را در فضایی با نظارت در نظر بگیریم، 
تا  است  شده  منجر  ادعاها  از  برخی  بزرگ نمایی  کماکان 
مخاطبان که به خصوص در مورد بازارهای همگن هوشمندتر 
این  و  باشند  بدبین  تبلیغات  به  نسبت  شده اند،  مطلع تر  و 
این بدبینی از  بدبینی را به تمامی ادعاها بسط دهند. قطعاً 

محل استفاده از کاال و خدمات و تناقض در ادعاها با واقعیت ها 
نشئت می گیرد. وقتی مخاطب در رسانه ای همچون تلویزیون، 
اما  می بیند،  تمیز  و  منظم  شکلی  به  را  تن  ماهی  کنسرو 
هیچ وقت این محصول به این شکل به دستش نمی  رسد، رفته 

رفته عادت می کند که به ادعاهای تبلیغات اعتماد نکند.
اما در این یادداشت قصد ما بررسی چگونگی از دست رفتن 
را  راه کارهایی  می خواهیم  بلکه  نیست،  مخاطبان  اعتماد 
به مخاطب دهد.  بیشتری  اعتماد  بررسی کنیم که می تواند 

در ادامه به برخی از این موارد می پردازیم.

تمرکز را بر ویژگی های ملموس بگذارید
برخی از اوقات صاحبان آگهی به واسطه درگیری تخصصی با 
محصول یا خدمات خود، برخی از ویژگی های معمول و ساده 
خود را نادیده می گیرند، یا آن را وعده مناسبی نمی دانند. در 
یا  برای مخاطبان هدف  مواردی می تواند  صورتی که چنین 
جذاب باشد، یا مورد خوبی برای یادآوری باشد. چنین وعده ها 
و ادعاهایی می تواند هم جهت با تجربه کاربری مخاطب باشد 
و چنین اتفاقی عموماً برای مخاطب آن قدر جذاب خواهد بود 
که او را به مشتری وفادار تبدیل کند، یا موجی از تبلیغات 

دهان به دهان را در بین مخاطبان هدف ایجاد کند.

با مخاطب صادق باشید
همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، مخاطب حال حاضر در 
بسیاری از رشته های محصوالت و خدمات، بسیار هوشمندتر 
می تواند  متنوع  دسترسی های  به  توجه  با  و  است  قبل  از 
ادعای  با  اگر  که  کند،  کسب  را  تکمیلی  اطالعات  به راحتی 
صورت گرفته هم خوانی نداشته باشد، عموماً به وجهه و ماهیت 

شیوه های جلب اعتماد مخاطبان در تبلیغات
   تبلیغات

حامد ناصری

فعال حوزه مارکتینگ و تبلیغات

شماره 11 -  پاییز 1400 74



مخاطب حال حاضر در 
بسیاری از رشته های 

محصوالت و خدمات، بسیار 
هوشمندتر از قبل است و با 

توجه به دسترسی های متنوع 
می تواند به راحتی اطالعات 

تکمیلی را کسب کند، که 
اگر با ادعای صورت گرفته 

هم خوانی نداشته باشد، 
عموماً به وجهه و ماهیت برند 
لطمه های زیادی وارد می کند. 

همواره توصیه می شود که 
بهترین سیاست در ارتباط 
با مشتری، صداقت است، 

و این صداقت منجر به 
ایجاد اعتماد بیشتر می شود. 

وقتی مخاطب در تبلیغات 
صاحب آگهی متوجه دروغ یا 
بزرگ نمایی شود، قطعاً اولین 

قدم ارتباط در آن کمپین به 
بی راهه رفته و نباید انتظار 

نتایج مثبتی داشته باشیم

توصیه می شود  وارد می کند. همواره  زیادی  لطمه های  برند 
که بهترین سیاست در ارتباط با مشتری، صداقت است، و این 
صداقت منجر به ایجاد اعتماد بیشتر می شود. وقتی مخاطب 
در تبلیغات صاحب آگهی متوجه دروغ یا بزرگ نمایی شود، 
قطعاً اولین قدم ارتباط در آن کمپین به بی راهه رفته و نباید 

انتظار نتایج مثبتی داشته باشیم.

ساده صحبت کنید، از کلی گویی بپرهیزید
برای مخاطبان  مناسب  لحن  نگرفتن  نظر  خیلی وقت ها در 
هدف و مواردی همچون فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه 
منجر می شود به این که در به کارگیری خالقیت در ارائه پیام، 
شاهد پیچیدگی هایی باشیم که از درک عموم مخاطبان فراتر 
که  آن جا  از  می شود.  مخاطب  سردرگمی  به  منجر  و  رفته 
حجم تبلیغات از رسانه های مختلف در دسترس عموم مردم 
روبه رو  پیام ها  از  انبوهی  با حجم  روز  در  افراد  و  است  زیاد 
پیام  در  حد  از  بیش  پیچیدگی  با  وقتی  بنابراین  هستند، 
تبلیغ مواجه می شوند، به سادگی تبلیغ و پیام آن را نادیده 
می گیرند و سپس در مرحله بعدی و به خصوص با تکرار این 
موضوع، رفته رفته اعتماد خود را به صاحب آگهی از دست 
می دهند. زیرا او و محصول یا خدمتش را مناسب برای خود 
نمی بینند و تصور می کنند که چنین مبهم صحبت کردن و 

کلی گویی ها برای این است که مخاطب را به دام بیندازد.

رسانه را درست انتخاب کنید
باورپذیری  ضریب  دارای  ذاتی  طور  به  رسانه ها  از  برخی 
مثال،  عنوان  به  هستند.  رسانه ها  سایر  به  نسبت  بیشتری 
عموماً رسانه های ملی با این که دارای محدودیت های مختلف 
هستند و بعضاً از سوی گروه های مختلف جامعه ممکن است 
اما عمدتاً رسانه هایی هستند که از  انتقاد قرار گیرند،  مورد 
اعتبار بیشتری نزد مخاطب تبلیغات برخوردارند و بعضاً این 
همین  برای  می افتد.  اتفاق  مخاطب  ناخودآگاه  در  موضوع 
گاهی اوقات برخی ادعاها و پیام ها نیازمند رسانه  هایی است 
که جایگاه معتبرتری را نزد مخاطبان دارد. قطعاً اگر یک فرد 
عموم  برای  بگوید،  سخن  محصول  یک  خصوص  در  معتبر 
با  تناسبی  هیچ  که  بی نام ونشان  فردی  تا  است  باورپذیرتر 

محصول و ادعای مطرح شده از سوی آن ندارد.

مخاطب هدف را درست شناسایی کنید
منجر  هدف  مخاطبان  از  شناخت صحیح  عدم  اوقات  گاهی 
می شود به این که پیام به شکلی طراحی و منتقل شود که از 
پایه با موضع گیری های مختلف مخاطبان همراه شود. فرض 
کنید کاالی لوکسی برای مخاطبان هدف با وضعیت اقتصادی 
A از سوی فردی ساده و با ظاهری ساده و با لحنی به دور 
از لحن مناسب مخاطبان، تبلیغ شود. قطعاً باورپذیری چنین 
تبلیغی برای مخاطبان هدف به شدت پایین خواهد بود. حتی 
بنابراین  باشد.  درست  در خصوص محصول  ادعاها  تمام  اگر 
شناخت درست از مخاطبان موجب می شود استراتژی درستی 
برای پیام و ارتباط تدوین شود و خالقیت برای طراحی و ارائه 
پیام در مسیر درستی توسعه یابد. قطعاً درست ترین پیام ها اگر 
به شکلی اشتباه به مخاطب هدف ارائه شود، عالوه بر بی اثر 

بودن، منجر به بدبینی در مخاطب می شود.

از تخریب رقبا بپرهیزید
تبلیغات، تخریب رقباست. در  از روش های قدیمی در  یکی 
ایامی که ما در آن زندگی می کنیم، با توجه به هوشمندی 
وقتی  دارد.  عکس  نتیجه  عموماً  رقبا  تخریب  مخاطبان، 
مخاطب با پیامی در جهت تخریب رقبا احاطه می شود، شاید 
در ابتدا این نحوه تبلیغ سرگرم کننده و حاشیه ساز باشد، اما 
در ناخودآگاه مخاطب تفکری شکل می گیرد که این صاحب 
آگهی چون ویژگی یا مزیت خاصی نداشته، بنابراین به سمت 
تخریب سایر رقبای خود رفته است. در اغلب اوقات تبلیغات 
برای صاحبان آگهی که به طور مستمر تبلیغ می کنند، فقط 
نیست،  و فروش  بازاریابی  اهداف  به  برای رسیدن  ابزار  یک 
بلکه تکه هایی از پازلی است که جایگاه آن برند را در ذهن 
استراتژی های  خصوص  در  باید  پس  می سازد.  مخاطب 

اتخاذشده برای تبلیغات با دقت و ظرافت عمل کرد.

خود را تکرار نکنید، مگر زمانی که همه چیز برای شما 
به درستی کار می کند

خیلی اوقات پافشاری صاحبان آگهی بر ادعاهایی که در نظر 
با  ارتباط  کاهش  به  منجر  ندارد،  ارزشی  چندان  مخاطبان 
صاحب  تبلیغات  مدتی  از  بعد  این رو  از  می شود.  مخاطبان 
چون  و  می شود  قلمداد  مکرر  و  زیاد  مخاطب  برای  آگهی 
بین مخاطب و صاحب آگهی ارتباط درستی برقرار نمی شود، 
مخاطب ازدیاد تبلیغات را فاقد پیامی خاص و تبلیغات زیاد 
برداشت  خدمات  یا  محصول  پایین  کیفیت  از  نشانه ای  را 
کمپین های  خصوص  در  باید  همواره  بنابراین  می کند. 
تبلیغاتی مطالعات عمیقی صورت گیرد تا اثربخشی آن ها بر 
ذهن مخاطبان نیز بررسی گردد. اما اگر پیام و ادعای شما 
برای مخاطبان خوشایند بود و به آن چراغ سبز نشان دادند، 
تا زمانی که این ارتباط برای شما کار می کند، آن را تغییر 
ندهید. منظور از عدم تغییر به معنای تکرار تبلیغات یکسان 
نیست، بلکه عدم تغییر استراتژی ارتباطی و ادعایی است که 

برند در مقابل مخاطبان خود دارد.

در تولید آگهی تبلیغاتی خود وسواس به خرج دهید
این مورد خیلی ساده است. گاهی دیده می شود که صاحب 
رسانه  اجاره  یا  خرید  خصوص  در  زیادی  هزینه های  آگهی 
نظر  در  آگهی  تولید  برای  کمی  بسیار  بودجه  اما  می کند، 
را  بزرگی  ادعای  نمی تواند  مخاطب  بنابراین  می گیرد. 
مواقعی  چنین  کند.  قبول  ایراد  از  پر  و  نچسب  ظاهری  از 
ارتباط  آگهی  با وعده های صاحب  اساس  و  پایه  از  مخاطب 

برقرار نمی کند و آن را در نظر نمی گیرد.
درنهایت موارد دیگری نیز می توان به راه کارهای باال اضافه 
کرد، که البته برخی از آن ها بسیار بدیهی هستند، همچون 
دروغ نگفتن! بنابراین از پرداختن به توضیح واضحات پرهیز 
می کنیم و به بیان همین راه کارها اکتفا می کنیم. برای اعتماد 
مخاطبان ارزش ویژه ای قائل باشید و بدانید که حفاظت از 
اعتماد مخاطبان هزینه ای به مراتب کمتر از ساختن اعتماد 

ازدست رفته آن ها دارد.

75شماره 11 -  پاییز 1400



مطالعاتی که اخیراً انجام شده، نشان داده است که 
برندها احتماالً در آینده ای نزدیک با تغییر عادات خرید 
مصرف کنندگان در دوران پساکرونا مواجه خواهند شد. 

۴۵ درصد پاسخ دهندگان آخرین پژوهش انجام شده در 
این زمینه گفته اند که به دنبال »انتخاب های پایدارتر« 

در هنگام خرید خواهند بود. 
مصرف کنندگان امروزی به مصرف کنندگان آگاه تری 
تبدیل شده اند. آن ها انگیزه زیادی برای دانستن از 

محیط زیست و حساسیت به تغییرات آب وهوایی دارند 
و از قدرت صدای خود استفاده می کنند. آن ها می خواهند 
مطمئن شوند شرکت هایی که از آن ها خرید می کنند، در 
پی »بهبود جامعه، محیط زیست یا سیستم مراقبت های 
بهداشتی« هستند. به همین دلیل است که برندها، چه از 

طریق راه اندازی یک محصول سازگار با محیط زیست 
و چه از طریق مشارکت  در خیریه، کمپین هایی هم سو 
با کمک به عوامل محیط زیستی به منظور جلب اعتماد 

مصرف کننده در زمان های عدم اطمینان انجام می دهند. 

اهمیت مسئولیت اجتماعی برای برندها 
مسئولیت اجتماعی شرکتی)CSR(  به کسب وکارهای بزرگ 
و کوچک اجازه می دهد تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد کنند. 
نه تنها  بگیرند  تصمیم  شرکت ها  که  است  شدنی  زمانی  این 
برای سود و نتیجه نهایی مدنظر خود، بلکه برای ایجاد اعتماد 

مناسب  زیست  محیط  و  جامعه  برای  که  را  آن چه  مشتری، 
است، انجام دهند.

مصرف کنندگان احساس می کنند وقتی از محصول یا خدمات 
یک شرکت دارای مسئولیت اجتماعی استفاده می کنند، وظیفه 
شرکت  هرچه  داده اند.  انجام  زیست  محیط  قبال  در  را  خود 
و  جامعه  حمایت  باشد،  داشته  بیشتری  اجتماعی  مسئولیت 

مصرف کنندگان از آن ها بیشتر خواهد بود.
روز  مانند  مسائلی  به  توجه  با  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت 
را  آگاهی  می کند،  کمک  مشتریان  اعتماد  جلب  به  زمین 
افزایش می دهد و تغییرات اجتماعی را تشویق می کند. هزاران 
شرکت در حال انجام وظیفه خود در این حوزه هستند. تالش 
شرکت های بزرگ جهانی نتایج گسترده ای دارد که می تواند بر 
مسائل مهم جهانی، از کمبود غذا و بحث سالمت مردم گرفته 
بگذارد.  تأثیر  آب وهوایی  تغییرات  و  زمین  کره  شدن  گرم  تا 
را  اقدامات  نوع  این  برندها در  انواع اشکال مشارکت  ادامه  در 
خواهیم دید و سپس تعدادی از نمونه های موفق کمپین های 
این  در  بزرگ  برندهای  که  را  اقداماتی  و  اجتماعی  مسئولیت 

راستا انجام داده اند، با هم مرور می کنیم. 

اشکال مختلف مسئولیت اجتماعی شرکتی
حتی  دارد.  مختلفی  اشکال  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت 
مالی  کمک  یک  ایجاد  با  می توانند  شرکت ها  کوچک ترین 
ساده، تغییرات زیادی در این زمینه را موجب شوند. برخی از 

     برندینگ
هدی رضایی

حمایت از محیط زیست و دغدغه برای تغییرات آب وهوایی 

مسئولیت اجتماعی برندها 
برای جهان بهتر
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مسئولیت اجتماعی شرکتی 
با توجه به مسائلی مانند 
روز زمین به جلب اعتماد 
مشتریان کمک می کند، 

آگاهی را افزایش می دهد و 
تغییرات اجتماعی را تشویق 

می کند. هزاران شرکت در 
حال انجام وظیفه خود در 
این حوزه هستند. تالش 

شرکت های بزرگ جهانی 
نتایج گسترده ای دارد که 

می تواند بر مسائل مهم 
جهانی، از کمبود غذا و بحث 
سالمت مردم گرفته تا گرم 
شدن کره زمین و تغییرات 

آب وهوایی تأثیر بگذارد

رایج ترین نمونه های CSR عبارت اند از:
• کاهش ردپای کربنی

• بهبود سیاست های کاری در زمینه محیط زیست
• شرکت در نمایشگاه ها به صورت مجازی و آن الین

• دورکار کردن کارمند به سبب کاهش آلودگی هوا و محیط
• اهدای کمک های داوطلبانه به خیریه های جهانی

زیستی  محیط  اجتماعات  در  اسپانسر  و  مجازی  داوطلب   •
مختلف

• اجرای سیاست های شرکتی که به نفع محیط زیست است
و  اجتماعی  زمینه های  در  آگاهانه  سرمایه گذاری های   •

زیست محیطی

جانسون و جانسون
مقدم،  خط  در  برند  یک  اجتماعی  مسئولیت  از  عالی  مثالی 
و  جانسون  شرکت  یعنی  دنیا،  داروسازی  بزرگ  پیش گام 
جانسون است. آن ها به مدت سه دهه بر کاهش تأثیرات خود 
این زمینه  ابتکارات آن ها در  تمرکز کرده اند.  روی کره زمین 
استفاده از قدرت باد برای تأمین انرژی است و تأمین آب سالم 
از  آن ها  که  در سراسر جهان. دستگاهی  محروم  برای جوامع 
تأمین کننده خصوصی انرژی در تگزاس )پانهندل( خریدند، به 
این شرکت اجازه داد که آلودگی هوا را کاهش داده و در عین 
حال یک جایگزین اقتصادی تجدیدپذیر و مقرون به صرفه برای 
مصرف برق ارائه دهند. این شرکت هم چنان در جست وجوی 
صددرصدی  تأمین  هدف  با  تجدیدپذیر  انرژی  گزینه های 

نیازهای انرژی خود از منابع تجدیدپذیر تا سال 2۰25 است.

گوگل
گوگل نه تنها به دلیل ابتکارات سازگار با محیط زیست، بلکه به 
دلیل سیاست های صریح مدیرعامل خود، ساندار پیچای مورد 
اعتماد کاربران است. گوگل هم چنین باالترین امتیاز مسئولیت 
اجتماعی شرکتی مؤسسه Reputation  را در سال 2۰۱8 به 
دلیل استفاده از مراکز داده  ای که 5۰ درصد انرژی کمتر از سایر 
دیتا سنترها مصرف می کنند، از آن خود کرد. گوگل هم چنین 
بیش از یک میلیارد دالر به پروژه های انرژی تجدیدپذیر کمک 
کرده  و با کمک خدماتش چون جی میل و گوگل میت، سایر 
بر  خود  زیست محیطی  تأثیرات  می سازد  قادر  را  کسب وکارها 

تغییرات آب وهوایی را کاهش دهند.

کوکاکوال
کوکاکوال به عنوان یک برند مشهور، تمرکز زیادی بر پایداری 
دارد. حوزه های کلیدی که این برند روی آن ها متمرکز است، 
عبارت اند از تغییرات آب وهوایی، بسته بندی پایدار، کشاورزی 
با هدف  پیام آن ها  به همراه مدیریت آب و کیفیت محصول. 
و  است  زباله«  بدون  بطری »جهانی  بازیافت هر  و  جمع آوری 
در  محصولی  شرکت  این  بازیافت  قابل  صددرصد  بسته بندی 
همین راستاست. آن ها قصد دارند تا سال 2۰3۰ ردپای کربنی 

خود را 25 درصد کاهش دهند.

شرکت فورد موتور
CSR دارد. مأموریت آن ها  بزرگی در زمینه  برنامه های  فورد 
این است که: »جهان بهتری بسازند؛ جایی که همه در حرکت و 
تعقیب رویاهای خود آزادند.« آن ها سرمایه گذاری در برق رسانی 
را به 22 میلیارد دالر )از ۱۱ میلیارد دالر( افزایش داده اند و 
قصد دارند سوخت خودروهای خود را تا سال 2۰5۰ عاری از 

کربن )یا کربن خنثی( کنند.
باب هلی کراس، معاون فورد، مسئول بخش پایداری، محیط 
زیست و ایمنی این شرکت می گوید: »ما به برنامه استفاده از 
برای همه مشتریان  این  سوخت کربن خنثی متعهد هستیم. 
از  درصد   95 است.  مفید  زمین  سیاره  و  فورد  شرکت  ما، 
و  کارخانه ها  عملیات  خودروها،  از  ناشی  هوا  در  کربن  انتشار 
تأمین کنندگان ما ناشی می شود و ما با فوریت و خوش بینی در 

هر سه حوزه برخورد می کنیم.«

فایزر
هنگام وقوع فاجعه، کمک های اضطراری در زمینه مراقبت های 
بهداشتی بسیار مهم است. برای کمک در این شرایط، شرکت 
اهدای محصول، کمک های  دارد؛  رویکرد سه جانبه  یک  فایزر 

بالعوض و راه حل هایی برای افزایش دسترسی.
کمک های مالی به کشورهایی مانند هاییتی پس از توفان متیو 
و بحران جهانی پناهندگان در اروپا و خاورمیانه از جانب فایزر 
با همکاری سازمان های  مالی  این کمک های  ارائه شده است. 
به  تا آن جا که ممکن است،  بتواند  تا  ارائه می شود  غیردولتی 

دست مردم برسد.
هم چنین در طول بیماری همه گیر کرونا، فایزر از طریق برنامه 
جهانی کمک های پزشکی خود، پنج میلیون دالر برای کمک به 
شناخت بیماری، تشخیص، درمان، ساخت واکسن و مدیریت 
بیماران اختصاص داد. عالوه بر این، کمک هایی به کلینیک ها، 
مراکز درمانی و بیمارستان ها داده شد تا حال بیماران کووید۱9 

بهبود یابد و روند کاهشی داشته باشد. 

بوش
بوش اهداف بلندپروازانه ای را با هدف کاهش ردپای اکولوژیکی 
برای حفاظت از محیط زیست، از طریق اقدامات اقلیمی، مصرف 
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آب و اقتصاد مدور در نظر گرفت. به نظر می رسد این جاه طلبی 
نتیجه داده و راه را برای سایر شرکت های جهانی هموار کرده 
کربن  سوخت  از  شرکت  این  فعالیت  پایگاه   ۴۰۰ زیرا  است، 
خنثی استفاده می کنند. این شرکت اکنون می خواهد بر کاهش 
خدمات  و  )کاالها  باالدستی  استراتژی  طریق  از  کربن  انتشار 
خریداری شده( و استراتژی پایین دستی )استفاده از محصول( 
تا ۱5 درصد در سال 2۰3۰ تمرکز کند. تورستن کالویت، مدیر 
بخش پایداری این شرکت، می گوید: »با دست یابی به اهداف 
اولیه خود برای حوزه های ۱ و 2، اکنون در حال مقابله با انتشار 
کربن محدوده 3 با همان درجه سخت گیری هستیم و اهداف و 

نقاط عطفی را برای سال های آینده تعیین می کنیم.« 

جنرال الکتریک
چالش  الکتریک،  جنرال  که  است  دهه  یک  از  بیش 
Ecomagination را راه اندازی کرده است؛ استراتژی تجاری 
تجدیدپذیر خود با مأموریت دو برابر کردن استفاده از فناوری پاک 
و ایجاد 2۰ میلیارد دالر درآمد از محصوالت سبز. در چهارچوب 
چالش Ecomagination  که سال گذشته آغاز شد، جنرال 
الکتریک به پنج نفر ۱۰۰ هزار دالر برای توسعه نوآوری های خود 
ایمن  زیرساخت شبکه  بادی، آب سنج هوشمند،  توربین  مانند 

سایبری و فناوری اتصال کوتاه و قطع برق جایزه داد.

شرکت والت دیزنی
دیزنی در گزارش CSR 2۰2۰ متعهد شد که ردپای کربنی 
گازهای  خالص  انتشار  میزان  کردن  صفر  هدف  با  را  خود 
گل خانه ای، صفر کردن زباله و تعهد به صرفه جویی در مصرف 

آب کاهش دهد. 

و  هستند  فعال  اجتماعی  حوزه های  در  هم چنین  آن ها 
انجام دهند.  کارکنانشان را تشویق می کنند که همین کار را 
هنگامی که پارک های دیرنی لند به دلیل پاندمی کرونا بسته 
جوامع  بر  را  خود  اجتماعی  مسئولیت  تالش های  دیزنی  شد، 
محلی متمرکز کرد. آن ها 27 میلیون دالر برای اهدای غذا و 
تجهیزات حفاظتی شخصی مانند ماسک و الکل درنظر گرفتند 
و کارکنان خود را تشویق کردند تا در این امر داوطلب شوند. 

لگو 
لگو طی سه سال آینده ۴۰۰ میلیون دالر با تمرکز بر تسریع 
تالش های خود در زمینه پایداری سرمایه گذاری خواهد کرد. 
که  است  این  مدرن  ابربرند  یک  عنوان  به  آن ها  اصلی  تمرکز 
بسته بندی پالستیکی یک بار مصرف برای آجرهای لگو خود را 
با بسته بندی پایدار با محیط زیست تا سال 2۰25 عوض کنند. 
از سال 2۰2۱ آن ها با همکاری شورای سرپرستی جنگل، ارسال 
تولیدات خود در کیسه های کاغذی را آزمایش می کنند. آن ها 
هم چنین روی محصوالت پایدارتری سرمایه گذاری کرده اند که 

هیچ زباله ای تولید نمی کند و کربن خنثی است.
این باره  در  لگو،  گروه  مدیرعامل  کریستینسن،  بی  نیلس 
روی  پیش  اساسی  چالش های  نمی توانیم  »ما  می گوید: 
اکنون  بگیریم. بسیار مهم است که  نادیده  را  آینده  نسل های 
آینده  نسل های  و  زمین  کره  از  مراقبت  برای  فوری  اقدامات 
کودکان  آن  مشتریان  که  شرکتی  عنوان  به  ما  دهیم.  انجام 
آب وهوایی  تغییرات  دغدغه  که  کودک  میلیون ها  از  هستند، 
دارند، در این زمینه الهام گرفته ایم. ما درخواست هایی دریافت 
زمینه  در  فوری  اقدام  خواستار  کودکان  آن،  طی  که  کردیم 

تغییرات آب وهوایی شده اند.«

بوش اهداف بلندپروازانه ای 
را با هدف کاهش ردپای 
اکولوژیکی برای حفاظت 
از محیط زیست، از طریق 
اقدامات اقلیمی، مصرف آب 
و اقتصاد مدور در نظر گرفت. 
به نظر می رسد این جاه طلبی 
نتیجه داده و راه را برای 
سایر شرکت های جهانی 
هموار کرده است، زیرا ۴۰۰ 
پایگاه فعالیت این شرکت از 
سوخت کربن خنثی استفاده 
می کنند. این شرکت اکنون 
می خواهد بر کاهش انتشار 
کربن از طریق استراتژی 
باالدستی )کاالها و خدمات 
خریداری شده( و استراتژی 
پایین دستی )استفاده از 
محصول( تا ۱۵ درصد در 
سال ۲۰۳۰ تمرکز کند
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دکتر سارا میرزایی
مشاور بازاریابی، فروش، برندینگ و تبلیغات

نام  انتخاب  از  که  همان طور  و  هستند  ما  فرزند  مثل  برندها 
فرزند و تمام مراحل رشد او مراقبش هستیم، در مورد ایجاد 
مراقب  باید  فرزندانمان  همانند  نیز  برندها  رشد  و  حفظ  و 
برندهای  حتی  برندها  از  بسیاری  در  برند  لغزش  باشیم. 
مطرح جهانی نیز اتفاق افتاده، اما تفاوت عمده بین برندهای 
جهانی و برندهای ایرانی این است که در مملکت ما به دنبال 
نیستیم.  او  توصیه های  و  تجربه  به  توجه  و  حوزه  متخصص 
پیش  مشاور  نظر  که طبق  مدیرانی هستند  معدود  ایران  در 
رفته و نتایج چشم گیری را به دست آورده اند. در اغلب موارد 
باز کار خود را می کنند و  اما  صاحبان کسب وکار می شنوند، 
مخربی  عواقب  برندینگ  تجربه  و  دانش  نبود  دلیل  به  بعضاً 

ایجاد خواهد شد، نمی بینند.  برندشان  برای  را که 
بنیان و اساس برند اعتماد است و این که در راستای 
تقویت جایگاه برند از فرد مشهور و معروفی استفاده 

شود، بسیار حائز اهمیت است. 
باعث  شود،  انجام  درست  اگر  مشاهیر  از  استفاده 
برجسته شدن سریع یک تبلیغ می شود. اما استفاده 
نادرست نه تنها به جایگاه آن هنرمند آسیب می زند، 
بلکه باعث تخریب جایگاه برند نیز می شود. اگر به 
استفاده های برندهای جهانی از مشاهیر دقت کنیم، 

دقیقاً از مشاهیر مرتبط با محصوالت و خدمات و جایگاه برند 
استفاده شده است. مثاًل برند نایک از مایکل جردن، آدیداس 
از بکهام و ساعت امگا از فرد خوش نقش و تأثیرگذاری مثل 
لیونل  از  پپسی  مثاًل  اگر  است.  کرده  استفاده  کلونی  جورج 
باز  است،  کرده  استفاده  ورزشکار  از چند  زمانی  در  یا  مسی 
نوشیدنی  این  که  است  هیجانی  و  انرژی  با  مرتبط 
هم چنان  ایران  در  اما  می دهد.  آن ها  به 
هنرمند  بین  درستی  ارتباط  و  استفاده 
به  برند  آن  که  ارزشی  و  انتخاب شده 
برای  ندارد.  وجود  می دهد،  مخاطب 
مثال، آیا می توان ارتباطی بین یک 
فالن  ماست  و  مشهور  فوتبالیست 
و  فالن،  خمیردندان  با  یا  شرکت، 
این که چرا حتی عکاس و طراح این 
لبخندی  ایشان نخواسته که  از  پروژه 
بزنند، پیدا کرد؟ اخیراً هم که بازیگری را 
با برند تولید سس و دیگری را کنار برند یک 

نوشیدنی می بینیم. همکاری هایی که نظرات پرحاشیه ای را در 
فضای مجازی ایجاد کردند. از طرفی، شاید استفاده از تصویر 
سلبریتی در رسانه هایی مثل تلویزیون و تابلوهای دیجیتال و 
بیلبورد قابل قبول باشد، اما استفاده از تصویر چنین بازیگری 
در  است. سؤاالتی  برند سؤال برانگیز  ماشین های پخش  روی 
قرارداد  عقد  زمان  در  هنرمندان  آیا  می شود؛  مطرح  این باره 
به مسائلی از این دست دقت می کنند؟ یا این که استفاده از 
تصویر آنها روی ماشین هایی که دائماً در سطح شهر می چرخد 

و امکان دارد آلوده شود، مناسب است یا خیر؟
شیوه  پخش  ماشین های  روی  هنرمندان  تصاویر  از  استفاده 
درستی نیست و امکان دارد به جایگاه هنرمند در جامعه لطمه 
بزند. برند سان استار در شروع فعالیتش از یک خواننده جوان 
و آب میوه های  استفاده کرد که در معرفی محصوالت جدید 
جوان ها  بین  وی  زیرا  بود،  خوب  بسیار  ترکیبی 
این  به  توجه  با  و  دارد  متفاوتی  و  خاص  جایگاه 
موضوع  برند انتخاب مناسبی متناسب با جایگاهش 
داشته است. اما جالب است که همین برند اخیراً با 
کمپین »بهترین خودت باش« به نوعی استفاده از 
هنرمندان را زیر سؤال برده است و عنوان کرده هر 

کسی می تواند بهترین خودش باشد. 
در حوزه تخصصی برندینگ این کار در دنیا عرف 
است و در خیلی موارد به رشد برندها کمک می کند. 
پس در استفاده از مشاهیر هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل 

اصلی کاربرد درست و مرتبط از فرد با جایگاه برند است. 
در خاتمه باید به چند موضوع مهم اشاره کنیم. ساختن یک 
در  متأسفانه  و  است  تخصصی  بسیار  و  زمان بر  کاری  برند 
بیشتر کسب وکارهای ایرانی اهمیت این تخصص هنوز درک 
پرداخت  هنگفتی  هزینه های  برندها  از  بعضی  است.  نشده 
می کنند، اما کارهای اثربخشی ندارند. از طرفی، آژانس های 
موارد  این  که  هستند  ایران  در  انگشت شماری  تبلیغاتی 
استراتژیک  تفکر  اغلب  متأسفانه  بدانند.  را  اصولی  و  مهم 
که  ندارد  وجود  تبلیغاتی  آژانس های  در  مارکتینگ  دید  و 
و تحقق  برند  مؤثری روی  یا  آثار مخرب  ایده چه  این  مثاًل 
هدف مشتری خواهد داشت. مانند انبوه موضوعات دیگر در 
کشورمان که روابط جای تخصص و ضوابط را گرفته است. 
امیدوارم در آینده نزدیک، حداقل در این موضوعات مهم و 
مرتبط با برند، صاحبان کسب وکار کار را به کاردان بسپارند 
و اعتماد کنند و پول های خود را در مسیر نادرست و مخرب 

نکنند. هزینه 

استفاده از مشاهیر اگر 
درست انجام شود، باعث 
برجسته شدن سریع یک 
تبلیغ می شود. اما استفاده 
نادرست نه تنها به جایگاه 
آن هنرمند آسیب می زند، 
بلکه باعث تخریب جایگاه 
برند نیز می شود. اگر به 
استفاده های برندهای جهانی 
از مشاهیر دقت کنیم، دقیقاً از 
مشاهیر مرتبط با محصوالت 
و خدمات و جایگاه برند 
استفاده شده است. مثاًل 
برند نایک از مایکل جردن، 
آدیداس از بکهام و ساعت 
امگا از هنرمند خوش نقش و 
تأثیرگذاری مثل جورج کلونی 
استفاده کرده است

    برند

استفاده درست از مشاهیر 
در رشد برندها
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  کسب وکار
دکتر امیر خطیبی

سه شیوه برای شناخت 
روندهای موفقیت در کسب وکار

بحران  که  بود  متالطم  کافی  اندازه  به  کسب وکار  فضای 
بر  را  خود  اثرات  پاندمی  این  رسید.  راه  از  هم  کووید۱9 
با  و  گذاشته  کسب وکارها  محیط  و  مردم  رفتاری  تغییرات 
آرزوی برچیده شدنش، باز هم آثار ماندگاری از این پاندمی 
را تا سال ها با خود خواهیم داشت. مدت هاست که در مجامع 
مختلف این پرسش را می شنویم که برای آمادگی بیشتر در 
تاکتیک ها  رقابتی کسب وکار چه  تغییرات محیط  با  مواجهه 
همه  از  فراتر  شاید  کنیم؟  اخذ  باید  را  استراتژی هایی  و 
این  با  مواجهه  در  پایدار  و  معین  نگرش  یک  داشتن  آن ها 
تغییرات رفتاری در محیط پیرامون است و پیدا کردن مهارت 
باید درون سازمان ها  را  آینده نگرانه  روندهای  بر  موج سواری 
 executive نهادینه کرد. در این یادداشت که بر پایه شیوه
brief –شیوه نگارش مبتنی بر تجربه با صراحت در بیان و 
اجرا- تدوین شده است، سعی داریم اصولی ساده را در پایدار 
یافتن  در  آینده پژوهی  عنوان  به  آن  از  که  نگرشی  ساختن 

روندهای موفقیت در کسب وکار یاد می شود، بیان کنیم.
 حتی در همین سال های اخیر نیز برای بنگاه های اقتصادی 
و  نزدیک  از  مصرف کننده  رفتار  بررسی  برندها  صاحبان  و 
چالش هایی که در زمان مصرف با آن مواجه می شود، کاری 
کارشناسان  از  استفاده  می شد.  شمرده  تردید  با  و  عجیب 
رفتارشناسی و مردم شناسی که برای مشاهده مردم و تحلیل 
رفتارهای فرهنگی آن ها تعلیم دیده اند، برای بنگاه های مادر 
که در چند حوزه فعال هستند، به ویژه در حوزه های کاالی 

مصرفی، امروزه در دنیای کسب وکار بسیار متداول است. 
آینده پژوهی  متخصصان  و  تیم ها  اخیر،  سال های  در 
رهبری  تقویت کننده  ارکان  از  یکی  عنوان  به   )futurists(
 Intel ،جنرال موتورز ،P&G بنگاه های مشتری مداری نظیر
آینده پژوهی  متخصصان  می شوند.  شمرده  دست  این  از  و 
تعصب های  از  دور  به  افرادی  هستند-  مستقل  افرادی 

پیش گویی  و  مشاهده  آن ها  شغل  که  رفتاری-  یا  فرهنگی 
آینده است. آن ها روندها )trends( را بررسی می کنند و با 
مردم با گرایش های رفتاری متفاوت به گفت وگو می نشینند، 
نحوه تغییراتی را که در زندگی مردم ایجاد می شود، مطالعه 
تحلیل  را  آن ها  مسیر  و  تغییرات  این  چرایی  و  می کنند 

می کنند.
آن ها- متخصصان آینده پژوهی- برای فهمیدن تأثیر اهرم های 
اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک با نگاهی عمیق در صنایع 
از  تا درک و شناخت درستی  مختلف به مطالعه می پردازند 
اهرم های  این  سوی  از  مشتریان  تقاضای  شکل دهی  نحوه 
داشته  می گذارند،  کسب وکارها  بر  که  را  تأثیری  و  سه گانه 

باشند.
سؤال اول می تواند این باشد که آیا آینده پژوهان واقعاً الزمه 
یک کسب وکار موفق هستند؟ با دانستن این که در تمام این 
سال ها، کمپانی های زیادی بدون آن ها فعالیت کرده و دوام 

آورده اند.
متأسفانه هر روز ارائه یک محصول جدید که بتواند موفق باشد، 
برای بنگاه های اقتصادی سخت و سخت تر می شود، چراکه در 
محیط کسب وکارهای امروزی، رشد بنگاه ها بسیار سریع شده 
است  بنگاه هایی  منظور  بالغ–  بنگاه های  برای  به ویژه  است؛ 
دارای  و  رسیده اند  بلوغ  مرحله  به  خود  عمر  چرخه  در  که 
بدنه ای لخت شده اند- چرخه توسعه محصول بسیار طوالنی 
است. چند ماه پیش یکی از اعضای تیم داخلی آینده پژوهی 
شرکت معظم فورد بیان کرده بود یک ایده ناب برای آن که به 
ساخت نمونه آزمایشی اولیه برسد، حدود سه سال زمان در 
این شرکت الزم دارد، یا در مورد شرکت Intel برای ساخت 

یک cheap جدید بین 5 تا ۱۰ سال زمان مورد نیاز است.
چابک تر  بسیار  start up ها  که  است  حالی  در  این ها  همه 
بسیار  هم  ارائه محصوالت  فضای  که  البته  و  می کنند  عمل 

مربی حوزه کسب وکار 
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حضور تیم های آینده پژوهی 
در حالی می تواند مثمر ثمر 

باشد که روال جاری در 
بنگاه های ایرانی تغییر کند. با 
تفکر فعلی، عمر این افراد و 
تیم ها کوتاه و فاقد دستاورد 

قابل دفاعی است. در بنگاه ها 
باید مدیران ارشد، یک زبان 

مشترک با اهداف مشترک 
میان واحدها تعریف کنند 
تا بتوان گردش ایده های 

نوآورانه را تسهیل کرد. 
باید اطمینان حاصل کرد که 

یافته های آینده پژوهان در 
چهارچوب های طراحی شده 
می تواند به گوش ذی نفعان 

سازمان برسد و نزد افراد 
تصمیم گیرنده طنین انداز 

فرصت های پیش رو باشد

از محصوالت  انتظار مصرف کنندگان  است. سطح  پرترافیک 
جدید باال رفته است و شرکت های ساختارشکن )اخالل گر/

خدمات  و  محصوالت  با  مختلف  صنایع  در   )disruptor
را  چیز  همه  که  مشتریانی  برای  خود  دوخت ودوزشده 
شخصی پسند کرده اند، با سرعتی باال سهام ارزشمندتری پیدا 

می کنند.
است،  مشهود  کسب وکارها  فعاالن  با  هم کالمی  از  آن چه 
مواجهه بنگاه ها با موانعی است که از سوی مشتریان مدرن 
ایجاد شده است برای رقابت آن ها در گرفتن سهم از رفتار 

مصرف در این بازارها!
قرار  دسترس  در  که   2۰۱5 سال  گزارش های  از  یکی  در 
دستاوردهای  به   Nielson فخیم  شرکت  است،  گرفته 
تأمل برانگیزی اشاره کرده است که نشان می دهد از میان 2۰ 
هزار محصول جدیدی که از سال 2۰۰8 تا زمان جمع آوری 
به  تنها 7۴ محصول  آمده اند،  بازار  به  این گزارش  اطالعات 
به  بتوانند  که  بودند  مناسب  و  ماندگار  متمایز،  کافی  اندازه 

عنوان محصول موفق نوآورانه دسته بندی شوند.
بازار،  در  جدید  محصول  یک  کردن  ارائه  که  بپذیریم  باید 
کاری بسیار سخت است، اما قرار نیست شما روی محصولی 
که قرار است به زودی وارد بازار کنید، شرط بندی کنید، آن 
یک  حال  کسب وکارتان!  موقعیت  و  شهرت  بزرگی  به  هم 
سؤال چالشی مطرح کنیم؛ چرا بسیاری از بنگاه ها در ایران 
با افرادی که با تخصص تحلیل گر بازار یا آینده پژوه استخدام 

می کنند، در دوره زمانی کوتاهی قطع همکاری می کنند؟
در  که  می دانید  باشید،  آشنا  سیلویی  تفکر  مفهوم  با  اگر 
نزدیک  فکری، همواره  این سبک  با  بنگاه هایی  و  سازمان ها 
کردن شکاف میان ذهنیت مشتری و برنامه های استراتژیک 
بنگاه، کاری محال است. در این سازمان ها گردش اطالعات با 
کندی و نقص در انتشار و اطالع رسانی همراه است. ساختار 
وظایف  شرح  در  شفافیت  عدم  و  سازمان ها  این  جزیره ای 
دیگر شکل گیری  دالیل  از  واحد  و  هر شخص  مسئولیت  و 

ساختار تفکر سیلویی است.
آینده پژوهان  یافته های  از  بتوانند  سازمان ها  آن که  برای 
ذهنیت  ذکرشده  عرصه  دو  باید  کنند،  اجرایی  استفاده 
مشتری و برنامه استراتژیک را به هم گره بزنند و با شفافیت 

باال این دو عرصه را با هم هماهنگ کنند. 
در  سرمایه گذاری  برای  شما  که  روندهایی  آن که  برای 
کسب وکار خود انتخاب می کنید، موجب هدر رفتن فرصت و 
سرمایه نشود، و البته هم چنان تیم آینده پژوهی شما مشغول 
به همکاری پرثمری با شما باشند، ما سه استراتژی یا تاکتیک 

اجرایی را پیشنهاد می کنیم:
۱. یک زبان مشترک را برای تعامل میان حوزه های عملیاتی 

نهادینه کنید
 یکی از دالیل شکاف میان دو حوزه ذهنیت مشتری و قالب 
فعالیت ها و نیازهای اعالم شده تیم بازاریابی با حوزه استراتژی، 
تفاوت در عدم یکسان بیان کردن شرح روزانه این فعالیت ها 
از شما به عنوان یک سرمایه گذار،  این تفاوت  نیازهاست.  و 
مدیر ارشد، یا یک هدایت گر ارشد ایجاد می شود. زمانی که 

از  می نشینید،  گفت وگو  به  در جلسات  بازاریابی  تیم های  با 
بازار  مختلف  بخش های  در  مشتری  رفتار  تحلیل  چگونگی 
می گویید و می شنوید و بر اساس نیاز مشتری اقدام به چالش 
اما در همان  ارائه ارزش پیشنهادی مشتری می کنید.  برای 
و  استراتژیک  برنامه ریزی  تیم های  با  که  جلساتی  در  دوره 
تجاری سازی دارید، مذاکرات شما به حوزه بازگشت سرمایه 
کردن  مطرح  با  می توانید  می شود.  هدایت  دست  این  از  و 
موضوعات در یک جلسه هم اندیشی مشترک به این موضوع 
پی ببرید که افرادی در تیم شما هستند که ابهاماتی در مورد 
بخشی که شما در بازار هدف گرفته اید، دارند. درحالی که در 
نفوذ  ضریب  بردن  باال  و  رقابت  شدت  محور  حول  جلسات 
بی تردید هر  رو صحبت می شود!  پیش  فرصت های  اندازه  و 
هیچ  اما  می کنند،  مطرح  را  ذهن نوازی  ایده های  طرف،  دو 
راه منسجمی وجود ندارد که بتوان به توفیق راه حل نهایی 
برای دست یابی به جایگاه موفق در بازار رقابتی و ارائه یک 
ارزش متناسب با ذهنیت مشتری و نیاز او، دل خوش کرد. 
می تواند  مشتریان  نیاز  به  پاسخ  در  نوآورانه  شیوه های  این 
یک چهارچوب باشد که دو عرصه )حوزه( ذکرشده را به هم 

متصل کند. 
از  مجددی  چیدمان  ظرافت،  با  بتوانید  شما  که  زمانی 
با  را  شغلی  وظایف  طراحان  و  باشید  داشته  تیم ها  روابط 
ذهنیت  دانسته های  تبدیل  راستای  در  آن  انجام دهندگان 
کنید،  هماهنگ  گفت وگو  قابل  استراتژی های  به  مشتری 
آن گاه تیم های کاری شما می توانند از پتانسیل های موجود 
در بازار و بازیابی مجدد آن ها، دارایی های ارزشمندتری برای 
کسب وکارتان بسازند. نکته اساسی بسیار ساده است؛ داشتن 
یک ادبیات مشترک میان واحدهای مختلف کسب وکار موجب 
می شود همه این ارکان در یک صف برای موفقیت های بیشتر 

در ارائه محصوالت جدید به بازار، همراه باشند.
2. نقشه روندها و فرصت ها را برای دست یابی به موقعیت های 

مشخص داشته باشید
روندهای  شما  می شود  موجب  که  مهمی  دالیل  از  یکی   
ارتباط  نداشتن  ندهید،  پوشش  را  در حال شکل گیری  تازه 
یا  است که محصول  نقشی  با  ترند/ترندها  آن  بین  مستقیم 
نمونه  با مطرح کردن یک  بیایید  ایفا می کند.  خدمت شما 
واقعی، نگاهی عمیق تر به این موضوع داشته باشیم. امروزه 
 )Trend( یک روند )IoT( همه می دانیم که اینترنت اشیا
تولیدکننده و  اگر شما  نزدیک است. حال  آینده  برای  قوی 
فروشنده شکالت هستید، این چه ارتباطی با شما دارد؟ در 

حقیقت ارتباط زیادی دارد!
با هم پی گیر موضوع وسوسه انگیز شکالت شویم و این مورد 
را شرح دهیم. تا زمانی که شما شکالت های خود را مجهز به 
چیپ های اتصال به وای-فای نکنید و بر بستر یک پارچه سازی 
اطالعات در اینترنت اشیا جاری نباشید، می توانید سناریوی 
پیش روی خود را این گونه تصور کنید که پلتفرم متصل به 
شمارنده  موجودی  اعالم  یا  اخطار  پیام  در  هوشمند،  خانه 
اعالم می کند؛  تهیه شوند،  باید  را که  تنقالتی  لیست  خود، 
عنوان محصول  به  لیست  این  در  این که شکالت شما  حال 
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پذیرایی، میان وعده یا شکالت صبحانه منظور شود، بسته به 
گروه بندی محصول شماست. 

خود  بازار  رشد  برای  شما  که  است  این  دیگر  مهم  موضوع 
ملزم به بهبود محصول یا نوآوری در آن نیستید و فرصت های 
می گیرند.  قرار  شما  اختیار  در  نیز  دیگر  گونه ای  به  رشد 
سفارش گیری  فرصت  می تواند   )IoT( اشیا  اینترنت  روند 
در لحظه را به شما بدهد. شرکت های تأمین کننده ای که به 
این پلتفرم های هوشمند متصل هستند، با دریافت پیام های 
کسری کاال به سرعت این گروه کاالها را تأمین می کنند. پس 
و  شرکت ها  این  با  محکم  رابطه  یک  طراحی  شما  موضوع 

داشتن اولویت برای آن ها در همکاری فی مابین است. 
آینده پژوهان همواره تالش می کنند ذهنیت مشتریان را در موج 
روندهای در حال شکل گیری بیابند و چیزی که به بنگاه خود 
پیشنهاد می دهند، تا حدودی با صنعت حال حاضر آن بنگاه در 
تفاوت است. این را  که صاحبان و مدیران ارشد یک بنگاه در 
مواجهه با یک روند یا یک فرصت برای راضی کردن مشتریان، 
مهم  این  به  و  می کنیم  می دهند، جدا  نشان  واکنش  چگونه 
توجه می کنیم که قرار دادن یک فرصت در چهارچوب کاری 
درست، الزامی است. آینده پژوهان کار درست را انجام می دهند 
و آن چه را مرتبط با فرصت های پیش رو و ذهنیت مشتریان 
که  چهارچوبی  به  و  می کنند  شناسایی  بنگاه  رادار  در  است، 
شما برای دست یابی به موقعیت مورد نظر خود و بازار هدف 

مشتریانتان تعیین کرده اید، انتقال می دهند.
3. طراحی یک نقشه برای به اوج رساندن یک ایده نوآورانه 

در مسیر ایده تا عمل
ارتباط در  برقراری  از کسب وکارها تمرکز روی   در بسیاری 
این دو حوزه است؛ ایده پردازی یا جمع آوری ایده ها. بنگاه ها 
بتوانند  آن  در  که  می کنند  طراحی  را  گامی  به  گام  مسیر 
ذهنیت مشتریان را جمع آوری کنند، آن ها را پرورش دهند 
در  پیاده سازی  امکان  ایده ها  برای  ایده ها،  اولویت بندی  با  و 
کنند،  مهیا  را  انکوباتوری  محیط  در  کسب وکارهایی  قالب 
این  ابعاد  با تسلط بر همه  ابعاد کوچک و  یعنی آن ها را در 
از  دسته  این  دیگر،  سویی  از  کنند.  پیاده سازی  کسب وکار، 
توسعه  راه حل های  ارائه  و  مناسب  فضای  ایجاد  با  بنگاه ها 
مهارت به افراد نوآور، شرایط را برای خلق ایده های نوآورانه 

مهیا می کنند. درواقع، این بنگاه ها برنامه ای را نوآورانه پیاده 
می کنند تا دست یابی به فرمول های موفقیت در کسب وکار را 

در تور وسیع تری صید کنند!
در مطالعه همه موارد موفق، به این موضوع مهم پی می بریم 
که بهترین برنامه های نوآوری در بطن خود یک شریان اصلی 
دارند؛ همه آن ها به گونه ای سازمان دهی شده اند که بتوانند 
از مسیری عبور کنند که به تیم های تجاری سازی برسند. در 
این سازمان ها، چهارچوب به گونه ای برنامه ریزی شده است 
مالی  منابع  متبحر،  انسانی  نیروی  اختصاص  از  اطمینان  که 
کافی و پشتیبانی مناسب برای ایده های نوآورانه اتفاق بیفتد 
قربانی  که  را  ایده هایی  از  دفترچه خاطراتی  زمان  ما طی  و 

کرده ایم، نداشته باشیم.
در همین سال های پیش رو، بی تردید تیم های آینده پژوهی 
درحالی که  می کنند،  ارزش آفرینی  بنگاه ها  برای  که  هستند 
بنگاه ها در کشمکش برای یافتن آن چه آینده پیش رو برای 
به  اگر  آینده پژوهی  تیم های  هستند.  زد،  خواهد  رقم  آن ها 
بنگاه ها  به  باشند،  داشته  مهارت پروری  فرصت  کافی  اندازه 
و مشتریان، آن چیز و جایی را که می توانند منافع مشترک 

داشته باشند، نشان می دهند.
توجه داشته باشید که حضور تیم های آینده پژوهی در حالی 
می تواند مثمر ثمر باشد که روال جاری در بنگاه های ایرانی 
تغییر کند. با تفکر فعلی، عمر این افراد و تیم ها کوتاه و فاقد 
دستاورد قابل دفاعی است. در بنگاه ها باید مدیران ارشد، یک 
زبان مشترک با اهداف مشترک میان واحدها تعریف کنند تا 
بتوان گردش ایده های نوآورانه را تسهیل کرد. باید اطمینان 
چهارچوب های  در  آینده پژوهان  یافته های  که  کرد  حاصل 
طراحی شده می تواند به گوش ذی نفعان سازمان برسد و نزد 
باشد.  رو  پیش  فرصت های  طنین انداز  تصمیم گیرنده  افراد 
برای  باید  دارد،  احتیاج  مراقبت  به  نوزاد  همین طور که یک 
طی  تجاری سازی  مرحله  تا  نوآورانه  ایده  یک  که  مسیری 

می کند نیز مراحل مراقبتی تعریف کرد.
با اجرای همین مراحل ساده، صاحبان کسب وکارها می توانند 
قولی نانوشته به موفقیت های پیش روی خود بدهند که دیگر 
نادیده نمی گیرند، چون  را  روندهای مواج در محیط رقابتی 

نتوانسته اند آن ها را در اقیانوس کسب وکارشان تماشا کنند!

آینده پژوهان همواره تالش 
می کنند ذهنیت مشتریان 
را در موج روندهای در حال 
شکل گیری بیابند و چیزی 
که به بنگاه خود پیشنهاد 
می دهند، تا حدودی با صنعت 
حال حاضر آن بنگاه در 
تفاوت است. آینده پژوهان 
کار درست را انجام 
می دهند و آن چه را مرتبط 
با فرصت های پیش رو و 
ذهنیت مشتریان است، در 
رادار بنگاه شناسایی می کنند 
و به چهارچوبی که شما 
برای دست یابی به موقعیت 
مورد نظر خود و بازار هدف 
مشتریانتان تعیین کرده اید، 
انتقال می دهند
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فرهنگ و جامعه

در این بخش می خوانید

راه كارهایی برای غلبه بر استرس دوران كرونا
 تمرین آرامش در حضور کرونا!

ارتباط میان توسعه یافتگی و موفقیت های ورزشی
 شاخص های مدال آوری بیشتر در المپیک

جدیدترین تبلیغات خالق دنیا در تابستان ۲0۲1 
 تبلیغات بازاریابی زیر سایه بحران

معرفی 11 فیلم و سریال برای آشنایی بیشتر با استارت آپ ها

 تاریک و روشن کسب وکارهای نوپا

 طنز l دونگ باال می رفت و ماش نایاب می شد



تپش قلب، استرس، بی خوابی های شبانه و نگرانی هایی 
مانند کمبود واکسن و درگیر شدن عزیزان به 

کرونا، همه و همه از حاالتی است که اکثر ما طی 
پاندمی کرونا با آن مواجه شده ایم. کرونا نه تنها 

تأثیرات مخرب اقتصادی و اجتماعی داشته، بلکه 
در سطح فردی نیز زندگی افراد را تحت تأثیر قرار 

داده و آن ها را از بسیاری از مراوادات اجتماعی و 
دیدار با نزدیک ترین هایشان محروم کرده و دوران 

نگران کننده ای را برای سالمت روان همه ما رقم زده 
است. 

طبیعی است که با تغییر شرایط، ممکن است استرس 
داشته و عصبی باشید، یا از تغییر زندگی خود در آینده 
ناامید شوید. اما مهم است که به یاد داشته باشید که 
این احساس استرس و نگرانی مثبت است و با پایان 

یافتن این دوره و تکمیل روند واکسیناسیون، بسیاری از 
این احساسات نیز از بین خواهد رفت. 

بااین حال، واکنش افراد مختلف به استرس ناشی از 
کرونا متفاوت است و حتی ممکن است این استرس 

کاری کند که در محیط کار خود انگیزه نداشته باشند، یا 
شب ها دچار بی خوابی شوند. همان طور که عده  زیادی از 
مردم برای مدیریت احساس و مراقبت از سالمت روان 

خود طی این دوران به روان شناس و مشاور مراجعه 
کردند. اما راه کارهای ساده ای نیز وجود دارد که شما 

می توانید آن ها را برای بهبود سالمت روان و جسم خود 
در دوران پاندمی هایی مانند کرونا به کار بگیرید. 

با دیگران در ارتباط باشید
برای  داریم،  اعتماد  آن ها  به  که  افرادی  با  سالم  روابط  حفظ 
سالمت روانی ما مهم است. همه ما باید با افرادی که برایمان 
یا  بزنیم  سر  آن ها  به  نمی توانیم  کرونا  دلیل  به  اما  عزیزند، 
باشیم.  داشته  ارتباط  قدیمی  دوستان  حتی  یا  ببینیمشان، 
آن الین  صورت  به  ارتباط  برقراری  برای  متفاوتی  روش های 
مالقات  برای  را  زمانی  هفته  هر  می توانید  شما  دارد.  وجود 
حضوری در فضای باز، صحبت تلفنی یا برقراری تماس ویدیو، 
رسانه های  کنید.  برنامه ریزی  ساده  ویس  یک  ارسال  حتی  یا 
ارتباط  برقراری  برای  خوب  راه های  از  دیگر  یکی  اجتماعی 
است، اما مطمئن شوید که به طور منظم از گوشی خود فاصله 
می گیرید و مدام از آن استفاده نمی کنید. اهمیت این موضوع 

را در پاراگراف های بعدی درک خواهید کرد.  

در مورد نگرانی های خود صحبت کنید
شیوع کووید۱9 شباهتی به هر چیزی که قباًل تجربه کرده ایم، 
ندارد و اگر احساس نگرانی، ترس یا درماندگی کرده اید، طبیعی 
است. به یاد داشته باشید اصاًل اشکالی ندارد که نگرانی های خود 
را با دوستان یا افراد مورد اعتماد خود در میان بگذارید، و انجام 
این کار ممکن است به آن ها نیز کمک کند تا خود را با حرف 
می شناسید،  که  شخصی  با  نمی توانید  اگر  کنند.  خالی  زدن 
صحبت کنید، یا اگر این کار کمکی به شما نمی کند، حداقل 
افکار خود را روی یک ورق کاغذ پیاده کنید تا خود را اندکی 

از تنش های درونی خالص کنید. 

     زندگی
هدی رضایی 

راه كارهایی برای غلبه بر استرس دوران كرونا 

تمرین آرامش در حضور کرونا!
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مراقب جسم خود باشید 
سالمت جسمی ما تأثیر زیادی بر سالمت روانی ما دارد. اگر 
احساس خوبی در مورد جسممان نداریم، به راحتی می توانیم 
در الگوهای رفتاری ناسالم قرار بگیریم که درنهایت باعث بدتر 
شدن وضعیت ما می شود. سعی کنید وعده های غذایی مفید و 
به صورت متعادل بخورید، آب کافی بنوشید و به طور منظم 
ورزش کنید. از کشیدن سیگار یا مواد مخدر خودداری کنید و 

سعی کنید الکل زیاد مصرف نکنید. 
خوبی  کار  نمی روید،  بیرون  و  هستید  قرنطینه  خانه  در  اگر 
می کنید، اما حواستان باشد که زیاد نشستن هم می تواند بدن 
شما را کسل و روحیه تان را خسته کند. می توانید در حیاط یا 
پشت بام خود قدم بزنید. پیاده روی، دویدن یا دوچرخه سواری 
در فضای باز می تواند به بهبود روحیه شما کمک کند و ذهن 
شما را از استرس خالی کند. حتی می توانید یک تمرین ۱۰ 
دقیقه ای با ویدیوهای ورزش در منزل را امتحان کنید که نیاز 
به دستگاه ورزشی خاص و مکان خاصی ندارد و  بدن شما را 

حسابی سرحال می آورد. 

دنبال کردن اخبار منفی را محدود کنید
رسانه های  تمام  روزها  این  چون  است،  سخت  که  می دانیم 
اجتماعی و شبکه های تلویزیونی در مورد جدیدترین یافته های 
کرونا و واکسن و سویه های جدید و درنهایت در مورد میزان 
مرگ ومیر صحبت می کنند. در کنار این موارد فوت چهره ها و 
سلبریتی ها بر اثر کرونا را هم اضافه کنید تا حسابی حالتان از 
گشت و گذار در فضای مجازی گرفته شود. به همین دلیل بهتر 
است که خواندن چنین اخباری را محدود کنید و برای استفاده 
منابع  از  و دست کم  کنید  برنامه ریزی  اجتماعی  از شبکه های 

خبری معتبر برای آگاهی از اخبار کرونا استفاده کنید. 
شما کادر درمان یا خبرنگار یک خبرگزاری نیستید که به طور 
مداوم نیاز به چک کردن اخبار داشته باشید. پس بهتر است 
بی خیال به روز بودن مداوم خودتان در مورد اخبار کرونا باشید. 
رسانه ها می توانند خود موجب اضطراب شما شوند. تنها به یک 
یا دو منبع معتبر اتکا کنید و اخبار پیج ها و سایت های دیگر 
را محدود کنید. در عوض زمانی را که در شبکه های مجازی 
می گذرانید، به چک کردن صفحات حال خوب کن، گوش کردن 
موسیقی، مدیتیشن، خواندن کتاب و دیدن فیلم و سریال های 

جدید اختصاص دهید. 

بر آن چه می توانید کنترل کنید، تمرکز کنید
طبیعی است که ما دوست داریم روی همه اتفاقات زندگی مان 
پاندمی کرونا  بنابراین در مواردی مانند  باشیم.  کنترل داشته 
ذاتی  طور  به  که  کنیم  کنترل  را  چیزهایی  می خواهیم  وقتی 

خارج از کنترل ما هستند، احساس اضطراب می کنیم. 
روی  کنترلی  و  نیست  ما  دست  موارد  این  که  است  پرواضح 
آن ها نداریم. البته که یک فرد عادی نمی تواند روند گسترش 
واکسیناسیون را مدیریت کند. ما نمی توانیم کنترل کنیم که 
آیا مدرسه کودک ما تعطیل می شود، یا یک کنفرانس کاری 
مهم لغو می شود، یا آیا پس اندازمان به دلیل نوسانات اقتصادی 

ناشی از کرونا تقریباً بی ارزش شده است.  

بنابراین الزم است فقط روی چیزهایی که می توانیم آن ها را 
می توان  که  کارهایی  بازه  این  در  کنیم.  تمرکز  کنیم،  کنترل 
خود  جسم  و  روح  از  بزنیم،  ماسک  که  است  این  داد،  انجام 
اقدامات  و  بشوییم  مرتب  را  خود  دستان  کنیم،  محافظت 
احتیاطی را انجام دهیم و در اولین فرصت نسبت به واکسینه 
شدن اقدام کنیم. ما می توانیم شانس سالم ماندن در این دوران 

را به خود هدیه دهیم.
دیگر اقدامات احتیاطی در این خصوص شامل قرنطینه و ماندن 
در خانه، اینترنتی کردن خرید ها، نرفتن به محل کار و استفاده 
نکردن از سرویس های حمل ونقل عمومی به جهت قطع زنجیره 
دورکاری،  صورت  به  کارها  انجام  و  کرونا  ویروس  گسترش 
برای  که می توان  است  و...  واکسینه شدن  به  دیگران  تشویق 

عبور از این مرحله انجام داد. 

استراحت کنید و خوب بخوابید
در کنار تغذیه، استراحت و ساعات خواب کافی یکی از مواردی 
است که برای دور کردن استرس ناشی از کرونا در این دوران 
باید انجام دهید. شاید همین افکار مخرب شبانه موجب شود که 
اما سعی کنید سر ساعت  باشید،  نتوانید خواب راحتی داشته 
خاصی هر شب وارد رختخواب شوید و عادت استفاده از موبایل 
پیش از خوابیدن را کنار بگذارید. نور آبی موبایل می تواند مخل 
خواب آرام شبانه شما شود. پس مراقب خواب خود باشید. خواب 
باکیفیت تفاوت زیادی در احساسات ما از نظر روحی و جسمی 
ایجاد می کند، بنابراین مهم است که به اندازه کافی بخوابیم. سعی 
کنید الگوهای خواب منظم و بهداشت خواب، مانند اجتناب از 
زل زدن به صفحه نمایش لپ تاپ و موبایل قبل از خواب، کاهش 

مصرف کافئین و ایجاد محیطی آرام را رعایت کنید. 
است که یک خواب خوب شبانه  داده  نشان  متعدد  مطالعات 
می تواند سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کرده و از بیماری 
بهبود خلق وخو کمک  به  کیفیت خواب  کند.  شما جلوگیری 
خوب  اگر  دهد.  کاهش  را  شما  اضطراب  می تواند  و  می کند 

نمی خوابید، از یک متخصص خواب کمک بگیرید. 

کارهایی را که از آن ها لذت می برید، انجام دهید
احساس نگرانی، اضطراب یا استرس ممکن است مانع از انجام 
کارهایی شود که معموالً قباًل از آن ها لذت می بردیم، اما تمرکز 
بر سرگرمی مورد عالقه، آرامش خواندن یک کتاب، یا برقراری 
و  افکار  آرام سازی  به  می تواند  دیگران  با  آن الین  ارتباط  یک 

احساسات مضطرب کننده کمک کند. 
کنید چیز  ندارید، سعی  دادن  انجام  برای  هیچ سرگرمی  اگر 
جدیدی را امتحان کنید. تعداد زیادی آموزش و دوره رایگان به 
صورت آن الین وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید؛ 
فنی  آموزش های  تا  جدید  غذای  یک  یادگیری  و  آشپزی  از 
مانند گذراندن آن الین یک دوره تخصصی یا یک زبان جدید. 

سعی کنید در دوران کرونا به خود سخت نگیرید و با راه کارهایی 
که گفته شد، میزان استرس خود و دیگران را کاهش دهید. 
از  سالمت  به  عزیزانتان  و  خود  به  کمک  با  که  نکنید  شک 
این مرحله عبور خواهیم کرد و برای گذراندن روزهایی شاد و 

پرآرامش دوباره کنار هم خواهیم بود. 

کنار تغذیه، استراحت و 
ساعات خواب کافی یکی 
از مواردی است که برای 
دور کردن استرس ناشی 

از کرونا در این دوران باید 
انجام دهید. شاید همین 

افکار مخرب شبانه موجب 
شود که نتوانید خواب راحتی 
داشته باشید، اما سعی کنید 
سر ساعت خاصی هر شب 

وارد رختخواب شوید و عادت 
استفاده از موبایل پیش از 

خوابیدن را کنار بگذارید. نور 
آبی موبایل می تواند مخل 

خواب آرام شبانه شما شود
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پس از پایان یافتن هر دوره المپیک رده بندی کشورهایی 
که بیشترین مدال را کسب کرده اند، منتشر می شود. 

اگر نگاهی به این لیست بیندازید، همواره کشورهایی 
با اقتصاد قوی مانند آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه را 

می بینیم که کاروان ورزشی آن ها بیشترین مدال ها را در 
المپیک کسب کرده اند. این موضوع ارتباط میان قدرت 
اقتصادی و کسب مدال های بیشتر در المپیک را پررنگ 
می کند. در المپیک ۲۰۲۰ نیز بیشتر کشورهای مدال آور 
به ترتیب آمریکا با ۱۱۳ مدال، چین با ۸۸ مدال و ژاپن 
میزبان با  ۵۸ مدال و در المپیک ۲۰۱۶ باز هم آمریکا با 
۱۲۱ مدال در رتبه اول، بریتانیا با ۶7 مدال در رتبه دوم 

و چین با 7۰ مدال در رتبه سوم قرار دارند. مطالعات 
مختلف نشان داده اند که موفقیت ها یا شکست های 

ورزشی نتیجه چند عامل، ازجمله منابع مالی و اجتماعی 
و جمعیت یک کشور هستند. در تجزیه تحلیل های آماری 

و نتیجه گیری های اقتصادی از ارتباط میان موفقیت 
در ورزش و متغیرهایی ازجمله درآمد سرانه، جمعیت، 

دسترسی ورزشکار به امکانات بیشتر و منابع فرهنگی و 
اجتماعی، مزیت میزبانی و... استفاده می کنند.

دسترسی به امکانات بیشتر 
به  یکسانی  دسترسی  مختلف  کشورهای  در  ورزشکاران  همه 
راه  چرا  ندارند.  ورزشی  امکانات  و  رقابتی  ورزش های  مربیان، 

دور برویم. برای مثال همین نمایندگان کشور ما در رشته هایی 
بودند  محروم  تمرین  بدوی  امکانات  از  حتی  تیراندازی  مانند 
نمی توان  تمرین می کردند. طبیعتاً  خانه  در  آن ها  از  برخی  و 
انتظار کسب مدال در این رشته ها را در مقایسه با کشورهایی 
فراهم  خود  ورزشکاران  برای  کمال  و  تمام  امکانات  که 
می کنند، داشت. کشورهای پیشرفته هزینه ها و سرمایه  زیادی 
می گذارند  کنار  المپیک  در  خود  ورزشکاران  موفقیت  برای 
ورزشکاران  برای  را  مسابقه  شرایط  و  جو  آن ها  از  بسیاری  و 
خود شبیه سازی می کنند تا درصد و احتمال موفقیت او را در 
المپیک باال ببرند. اهمیت به ورزش در جامعه مهم است. این 
دولت  و  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  بودجه  برنامه  بودن  مهم 
سرمایه  و  منابع  ورزشی،  امکانات  ورزشکاران،  موفقیت  برای 

کنار می گذارد. 

مربیان با تجربه و خالق
برای  طال  مدال  بردن  و  آمریکایی  ورزشکاران  موفقیت 
به  بازیکنان  استعداد  بر  و... عالوه  رشته هایی چون شنا، گلف 
کشورهایی  مربیان  برمی گردد.  نیز  مربیان  خالقیت  و  تجربه 
برای  دستشان  هستند،  پیشرفته تر  اقتصادی  نظر  از  که 
به  غنی  غذایی  رژیم های  دادن  و  ورزشی  امکانات  از  استفاده 
دارند که پشت  فکرهای علمی تر  و  ایده ها  و  بازتر  ورزشکاران 
عجیب  فضایی  چنین  در  دارد.  وجود  تجربه  و  تحقیق  آن ها 
نیست که ورزشکاران کشورهایی چون آمریکا و بریتانیا، چین، 

  اقتصاد 

ارتباط میان توسعه یافتگی و موفقیت های ورزشی

شاخص های مدال آوری بیشتر در المپیک
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در المپیک ۲۰۱۲ لندن ۸۵ 
کشور )۴۱.۵ درصد از کل 

کشورهای شرکت کننده( به 
مدال دست یافتند. کشورهای 
پیشرفته اقتصادی در ورزش 

حرفه ای سرمایه گذاری 
می کنند و وجود بهترین 

لیگ های فوتبال و بسکتبال 
و... در این کشورها تأییدی بر 

این مدعاست

ژاپن، روسیه و استرالیا در المپیک توکیو به مدال های بیشتری 
رسیدند و آمریکا قهرمان المپیک امسال شد.

برای  که  کشورهایی  موفقیت  در  را  مربیان خالق  تأثیر  البته 
نادیده گرفت. برای  بار به مدال طال رسیدند، نمی توان  اولین 
مثال، امسال یک سال استثنایی برای فیلیپین بود و نماینده 
مدال  اولین  وزنه برداری  کیلوگرم   55 وزن  در  کشور  این  زن 
کمک  با  را  کار  این  او  آورد.  دست  به  را  خود  کشور  طالی 
از   Julius Naranjo و  از چین   Gao Kaiwen مربیانش 
گوام انجام داد. هم چنین کشور فیجی به لطف مربی باتجربه 
نفره  راگبی هفت  مسابقات  در  توانست  ولز  از  بابر  خود گرت 
باال  سطح  مربیان  از  کشورها  بهره گیری  شود.  طالیی  مردان 
چنین  و  کنند  پیدا  پرورش  بهتر  استعدادها  می شود  موجب 
رقبای غیرمنتظره ای نیز به سطح جدیدی از موفقیت برسند. 

امتیاز میزبانی 
معموالً میزبان ها همواره از امتیاز میزبانی کشور خود بهره مندند 
و جایگاه خوبی در رنکینگ کسب مدال ها به دست می آورند. به 
کشور میزبان اجازه داده می شود که در تمامی رویدادها شرکت 
ورزشکاران  به  بیشتری  توجه  رسانه ها  این،  بر  عالوه  و  کند 
میزبان می کنند. به نظر می  رسد کشور  هایی که میزبان هستند، 
نسبت به بازی های دوره قبل موفق ترند. این اتفاق امسال در 
مورد ژاپن نیز افتاد و کشور ژاپن با 27 طال، ۱۴ نقره، ۱7 برنز 
که در مجموع 58 مدال را شامل می شد، رتبه سوم بیشترین 
المپیک  در  اتفاق  این  کرد.  خود  آن  از  را  المپیک  مدال های 
2۰۱2 لندن نیز تکرار شد و بریتانیا با کسب 65 مدال جزو سه 
کشور برتر کسب بیشترین مدال های المپیک بود. چین نیز در 
المپیک 2۰۰8 از امتیاز میزبانی خود استفاده کرد و با کسب 
رتبه اول مدال آوران با ۴8 مدال طال توانست قهرمان المپیک 

2۰۰8 شود. 

وضعیت اقتصادی بهتر
نمونه های  به  المپیکی  کامیابی  به  مربوط  پژوهش های  اکثر 
موفقی همچون نروژ، هلند، کانادا، استرالیا و بریتانیا پرداخته اند. 
دنیل رایش در کتاب خود به نام »موفقیت و شکست کشورها 
بر  عالوه  کشورها  این  می گوید:  المپیک«  بازی های  در 
دارند؛  دیگر  اشتراک  وجه  دو  المپیک،  بازی های  در  موفقیت 
بازاری  اقتصادهای  بر  از دموکراسی و متکی  برخوردار  همگی 
 ۴۱.5( کشور   85 لندن   2۰۱2 المپیک  در  توسعه یافته  اند. 
درصد از کل کشورهای شرکت کننده( به مدال دست یافتند. 
کشورهای پیشرفته اقتصادی در ورزش حرفه ای سرمایه گذاری 
و... در  فوتبال و بسکتبال  بهترین لیگ های  می کنند و وجود 

این کشورها تأییدی بر این مدعاست. 

اقتدارگرایی کشورها 
 او ادامه می دهد: بااین حال، باید گفت که کشورهای گوناگون 
جوامع  در  می شوند.  کامیاب  المپیک  در  متفاوتی  شرایط  در 
در  اما  برگزیند،  را  ورزشی  هر  که  است  آزاد  فرد  هر  غربی، 
کشورهای اقتدارگراتری مثل چین به کودکان فشار می آورند 
بپردازند.  به ورزش های خاصی  بر اساس ویژگی های خود  که 
سال   ۱3 از  کوچک تر  کودکان  استعداد  تشخیص  نروژ،  در 
ممنوع است و قوانین موجود اجازه نمی دهد که کودکان از سن 
بسیار کم در ورزشی خاص تخصص یابند. برعکس، در چین 
کودکان ورزشکار در ۱۰ سالگی از خانواده جدا می شوند تا در 

آکادمی های ورزشی تخصصی زندگی کنند.

تعداد ورزشکاران شرکت کننده 
یکی دیگر از شاخصه ها را می توان تعداد نمایندگان هر کشور 
که  چین  و  روسیه  آمریکا،  مانند  کشورهایی  طبیعتاً  دانست. 
المپیک می کنند، احتمال مدال  را راهی  بیشتری  ورزشکاران 
گرفتن آن ها نیز باالتر می رود. یکی از پژوهش گران »مؤسسه  
بتوان  شاید  می گوید  هاروارد  دانشگاه  کمی«  اجتماعی  علوم 
کامیابی و ناکامی کشورها را صرفاً با سنجش تعداد ورزشکاران 

کشور در ورزشی خاص ارزیابی کرد. 

پرورش استعداد ورزشکاران در سایه محیط پیرامون
ورزشکار  استعداد  و  انفرادی  موفقیت  نمی توان  میان،  این  در 
را نادیده گرفت. البته درست است که کسب طالی چند دوره 
المپیک  دوره  چند  در  او  چشم گیر  موفقیت  و  فلپس  مایکل 
ناشی از استعداد بی نظیر اوست، اما می توان موفقیت های او را 
ثمره محیطی دانست که استعدادهایش را به موقع تشخیص و 
پرورش داده است. هم چنین حمایت کشور و پاداش های مالی 
و غیرمالی ورزشکاران در مضاعف شدن تالش آن ها برای کسب 

مدال و تشویقشان به قهرمان شدن بسیار اهمیت دارد. 
که  می بینم  را  فراوانی  ورزشکاران  لبنان  در  می گوید  رایش   
مستعد و مشتاق اند، اما هیچ یک به قله های ورزش جهان صعود 
آمریکایی  دانشگاه  دانشجویان  از  یکی  مثال،  برای  نمی کنند. 
المپیک  در  زنان  میز  روی  تنیس  مسابقه های  در  بیروت 
ورزشکاران  به  لبنان  دولت  چون  کرد.  شرکت  لندن   2۰۱2
تابستان  بود که هر  این ورزشکار مجبور  کمک نمی کند، پدر 
مخارج تمرین دخترش را با یک مربی چینی بپردازد. اگر این 
راهبردی  برنامه ریزی  با  کشوری  در  مستعد  بسیار  دانشجوی 
المپیک بزرگ شده بود، احتمال موفقیتش  برای موفقیت در 

در بازی های المپیک به شدت افزایش می یافت.

شاخص توسعه یافتگی و تولید ناخالص داخلی
بازی های  دوره  طی  کشورها  توسعه یافتگی  شاخص  بررسی 
المپیک نشان می دهد که تمام کشورهای با توسعه باال و اکثر 
کشورهای با توسعه میانی کشورهای موفق در تمام دوره های 
مورد بررسی بوده اند و در بیشتر دوره های المپیک مدال کسب 
در  پایین حتی  توسعه  با  اکثر کشورهای  درحالی که  کرده اند. 
یک دوره موفقیت ورزشی را از آن خود نکرده اند. برای مثال، 
ناخالص  تولید  و  است  قوی تر  هند  از  اقتصادی  نظر  از  چین 
داخلی بیشتری دارد و با این که هر دو کشور جمعیت زیادی 
جای  بر  خود  از  المپیک  در  بهتری  عملکرد  چین  اما  دارند، 

گذاشته است. 

پرجمعیت تر بودن کشورها مالک است؟
در دوران اخیر، آمریکا و چین موفق ترین کشورها در المپیک 
بوده اند. بنابراین، آیا می توان گفت که کشورهای پرجمعیت تر 
المپیک  در  کم جمعیت تر  کشورهای  از  چین  و  روسیه  مانند 
موفق ترند؟ جمعیت زیاد پتانسیل قهرمانی را افزایش می دهد. 
شاید بتوان این معیار را در مواردی لحاظ کرد، اما استثناهایی 
پرجمعیت ترین  از  یکی  نیز  هند  مثال،  برای  دارد.  وجود  نیز 
به چین عملکرد آن چنان  اما چرا نسبت  دنیاست،  کشورهای 
ضعیفی دارد که در المپیک 2۰۱6 ریو تنها با کسب 2 مدال به 
رتبه 67 در رنکینگ رسید و در المپیک ها معموالً ناکام است. 
بااین حال، دیگر کشورهای با بیشترین مدال مانند روسیه اکثراً 

در زمره پرجمعیت ترین کشورهای دنیا بودند. 
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     تبلیغات
آرین طاهری تبلیغات بازاریابی زیر سایه بحران

تبلیغات چاپی و ویدیویی تابستان ۲۰۲۱ بیشتر حول مسائل زیست محیطی مختلف، از آتش سوزی  گسترده جنگل ها و آلودگی های دریایی تا 
فاصله گیری اجتماعی به دلیل کرونا و تشویق به واکسیناسیون و... بود. هم چنین رستوران ها نیز فعال تر از همیشه مشتریان خود را ترغیب به 

استفاده از خدمات خود در مناطق واکسینه شده کردند. در ادامه تعدادی از این آگهی ها را با هم مرور خواهیم کرد. 

جدیدترین تبلیغات خالق دنیا در تابستان ۲0۲1 

بستنی با طعم نفت!
یک روز آفتابی است و شما در امتداد ساحل 
قدم می زنید و چشمتان به دکه بستنی فروشی 
در  بستنی  رنگ  چه  نظرتان  به  می افتد. 
قرمز  بستنی  لیمویی؟  سبز  است؟  انتظارتان 
تمشکی؟ خیر. امروز بستنی شما سیاه خواهد 
بود! معموالً مشتریان با دیدن رنگ، طعم آن را 
پیش خودشان حدس می زنند و هنگام انتخاب 
جدا  هم  از  آن  طعم  و  رنگ  معموالً  بستنی 
نمی شود. این بستنی های سیاه از سوی شرکت 
مؤسسه  کمپین  از  حمایت  برای   Pepita
یعنی  شد،  ایجاد   PEP۱۱ علیه   Surfrider
تنها 5۰  گاز که  و  نفت  دریایی  مجوز حفاری 

کیلومتر از ساحل سیدنی فاصله دارد. 
به عقیده این شرکت، بستنی سیاه یک شوک 
مورد  در  را  مردم  دارد  قصد  که  است  بصری 
زندگی  شیوه  و  ساحلی  خط  که  موضوعی 
آگاه  می دهد،  قرار  خطر  معرض  در  را  آن ها 
تازه  را  بستنی  این  اولیه  مواد   pepita کند. 
آن   سیاه  رنگ  اما  کرده،  انتخاب  خوش مزه  و 
مشتریان را واقعاً متعجب می کند و شاید رنگ 
از  وسیعی  یادآور شود. طیف  برایشان  را  نفت 
برای  مختلف  پوستر های  در  سیاه  بستنی های 
این طعم ها  ایجاد شد.  این کمپین  از  حمایت 
در ماه های گرم اوت، سپتامبر و اکتبر 2۰2۱ 
برای جلب توجه مردم به تهدیدات علیه محیط 
زیست و تشویق مردم به امضای طومار آن الین 

STOP PEP۱۱ ارائه می شود.  

از شما متشکریم!
شیوع کرونا زندگی همه ما را پیچیده کرده 
به  بازگشت  و  کرونا  ویروس  با  مبارزه  است. 
زندگی عادی تنها از طریق اجرای سیاست ها 
از همه  مهم تر  و  دولت ها  منسجم  مقررات  و 
روند  اما  است.  امکان پذیر  واکسیناسیون 
مانند  کشورها  از  برخی  در  واکسیناسیون 
از  برخی  می رود.  پیش  کندی  به  گرجستان 
مردم از انجام واکسیناسیون امتناع می کنند، 
آگهی  طی   Eves کلینیک  دلیل  همین  به 
تبلیغاتی از همه افرادی که وظیفه اجتماعی 
خود را در این راستا انجام داده اند و واکسینه 
شده اند، تشکر کرده است. آن ها بیان کردند 
ما از همه افرادی که وظیفه خود را انجام داده  
و در ایجاد آینده ای زودهنگام برای بازگشت 
تشکر  کردند،  مشارکت  عادی  زندگی  به 
می کنیم. در این آگهی نشان واکسن مشابه با 
یک درجه نظامی حک شده روی بازوی فرد و 

عبارت برجسته متشکریم دیده می شود. 
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برای تغییر، تیک بزنید 
روزنامه Voice که از سال ۱982 در حال فعالیت است، تنها روزنامه هفتگی وابسته به سیاه پوستان 
است که در انگلیس فعالیت می کند. دفتر این روزنامه در لندن است و هر پنج شنبه منتشر می شود. 
اولین  و  زندگی سیاه پوستان  به  مربوط  پروژه  تکمیل  و  تقویت  برای  روزنامه کمپین جدیدی  این 
دانشگاه  با همکاری  که  انداخته  راه  را  بریتانیا  زندگی سیاهان  تجربه  مورد  در  ملی  تحقیق جامع 

کمبریج و گروه مشاوران I-Cubed و آژانس تبلیغاتی ساعتچی ایجاد شده است. 
Black lives matter برای گرفتن  انگلستان به عنوان بخشی از جنبش  هزاران نفر در سراسر 
این  علی رغم  کمبریج  دانشگاه  و   Voice روزنامه  عقیده  به  آمدند.  به خیابان ها  حق سیاه پوستان 
اعتراضات، هنوز دولت ها سیاست های مربوط را برای ایجاد تغییرات معنی دار برای جوامع سیاه پوست 
اجرایی نکرده اند. به همین دلیل با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به این که بریتانیایی های 
سیاه پوست عمدتاً در بسیاری از جنبه های زندگی خود در این کشور نماینده ای ندارند، آن ها برای 
توسعه پروژه »صدای سیاه پوستان بریتانیایی« با هدف درک بهتر تجربه زندگی سیاهان این کشور 

و تأثیر آن ها بر تغییر در زمینه های کلیدی گرد هم آمدند. 
به منظور تشویق سیاه پوستان بریتانیایی برای تکمیل نظرسنجی، روزنامه voice با همکاری آژانس 
ساعتچی یک کمپین جدید تأثیرگذار با عنوان  »برای تغییر، تیک بزنید« را توسعه داده اند. در صحبت 
با سیاه پوستان از طیف گسترده ای از زمینه ها مشخص شد که اکثر شرکت کنندگان احساس مثبت در 
مورد ایجاد تغییر و هم چنین تمایل به اقدام جمعی بیشتری دارند. در این تبلیغ صاحبان بیزینس ها، 
معلمان و مدیران سیاه پوست و... تشویق به شرکت در این حرکت را با نشان دادن دست به شکل تیک 

انجام می دهند و امیدوارند با اقدامات جمعی بتوانند در زندگی سیاهان تغییری ایجاد کنند. 

روش خالق غذا خوردن در خیابان
به دلیل شیوع کرونا، برگر کینگ مجبور شد رستوران های سرپوشیده خود را تعطیل کند و تنها غذا 
را به صورت بیرون بر به مشتریان ارائه دهد تا از تجمع آن ها جلوگیری کند. بنابراین مشتریان مجبور 
بودند راه های خالقانه برای لذت بردن از غذایشان پیاده کنند. برخی غذای خود را روی کاپوت 
ماشین قرار دادند و برخی دیگر روی میله های کنار خیابان نشستند و غذا خوردند. برگرکینگ این 
لحظات را ثبت کرده و با کمک آن کمپینی برای بازگشایی مجدد رستوران هایش پس از قرنطینه 
ایجاد کرده است. این برند در کمپین خود به مشتریان اطالع داده که رستوران ها مجدد باز شده 
و همه را دعوت کرده تا دوباره در مکانی درست غذا بخورند. این تبلیغات در تابلوهای تبلیغاتی در 

برلین، هامبورگ و فرانکفورت راه اندازی شد و سپس به شبکه های اجتماعی گسترش یافت. 

خوردن پالستیک به جای ماهی در آینده ای نزدیک!
آگهی زیست محیطی بعدی مرتبط با آژانس Moneim است 
که در آن در مورد عواقب زباله های دریایی هشدار می دهد. 
اقیانوس های  به  پالستیک  تن  هشت میلیون  حداقل  ساالنه 
از آب های  از کل زباله های دریایی  ما می ریزد و 8۰ درصد 
سطحی تا رسوبات عمیق دریایی را تشکیل می دهد. گونه های 
دریایی این زباله ها را می بلعند، یا درگیر نخاله های پالستیکی 

می شوند که باعث صدمات شدید و مرگ آن ها می شود.
شعار روی این پوستر با خط برجسته این موضوع را هشدار 
داده و نوشته: غذای دریایی آینده شما! تا سال 2۰5۰ بیشتر 
وجود  پالستیک  جهان  سراسر  اقیانوس های  در  ماهی،  از 
دریایی  غذاهای  از  متأثرکننده  تصویری  و  داشت.  خواهد 
کنسروی که داخل آن به جای ماهی، پالستیک وجود دارد. 
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جایزه ای به سبک کندی کراش
اورکال یک هلدینگ نروژی است که مالک چندین برند در زمینه کاالهای مصرفی و سرمایه گذاری در صنایعی چون تولید مواد غذایی و... است. این برند در جدیدترین 
تبلیغات خود مشتریان بیش از ۱۰ سال را هدف قرار داده و در پی کسب اطمینان از این موضوع است که آن ها محصول جدید را در فروشگاه تشخیص دهند. آن ها 
بازی ای به سبک بازی معروف کندی کراش ایجاد کردند که در آن مشتریان مجبور بودند آیتم های مختلف را آن قدر با هم عوض کنند تا آیتم های مشابه با هم در یک 
راستا قرار گیرند و درنهایت برنده جوایز این کمپین شوند. این کمپین گیمیفیکیشن با توجه به ماهیت خود می تواند کودکان و نوجوانان بسیاری را درگیر کند. تبلیغات 

دیجیتال اورکال کار گروه Adact کشور استونی است. 

بزرگداشت آن ها  نفری که  از ۱.7 میلیون  کرد، چراکه بیش 
آدرس  و  دقیق  اطالعات  برگزار می شود،  از سوی کمیسیون 
دقیقی از شهادت موجود نیست. برای پی گیری این موضوع 
و  آن ها  فیلترسازی  و  داده  پایگاه  یک  ایجاد  به  مجبور  تیم 
ایجاد کدهای پستی بود  برای  از تیم گوگل مپس  پرس وجو 
که می توانستند طول و عرض جغرافیایی دقیق را محاسبه و 

جلوی ساختمان ها پین کنند. 
این تیم هم چنین برای بازاریابی دهان به دهان و به حداکثر 
حاوی  پستال هایی  کارت  طرح،  این  در  مشارکت  رساندن 
اطالعات کمپین و تصاویر افرادی را که در این جنگ ها شهید 
ارسال می کند که حاوی  این خیابان ها  برای ساکنان  شدند، 
این  است.  جنگ  در  کشته شده  افراد  تصاویر  و  دست نوشته 
و  است   CWGC وب سایت  به  بازدید  هدایت  برای  کمپین 
از آن ها  مردم را ترغیب می کند که بدانند چه کسانی پیش 
و در هفته گورهای جنگ  زندگی کرده اند  این خیابان ها  در 

برگزار شده است. 

هفته گورهای جنگ
کمیسیون گورهای جنگ مشترک المنافع )CWGC( در حال النچ یک کمپین جدید است که 
از مردم دعوت می کند در مورد افراد محلی منطقه خود که در دو جنگ جهانی کشته شده اند، 
اطالعات کسب کنند. این کمپین که با مشارکت M&C Saatchi ساخته شده است، در آستانه 

هفته گورهای جنگ )2۱ تا 28 می( آغاز می شود.
به مناسبت این هفته، یک کمپین اطالع رسانی برای برجسته کردن امور این کمیسیون چه در 
 M&C Saatchi انگلیس و چه در سطح جهانی با ترمز روی یک ابزار کار آن الین از سوی کمپانی
ایجاد شده که به افراد امکان می دهد با کد پستی خود جست وجو کنند که چه کسانی در منطقه 

محل زندگی آن ها در جنگ های اول و دوم کشته شده اند. 
 google این سرویس به افراد امکان می دهد نزدیک ترین شهید منطقه خود و محل شهادتش را در
نماد  او  برای  و  بخوانند  بیشتر  گذشته اش  و  فرد  آن  مورد  در  و  کنند  مشاهده   street view
ایجاد  ادای احترام بفرستند. ساخت این سرویس یک چالش فنی عظیم برای فناوری ساعتچی 

شماره 11 -  پاییز 1400 90



برنامه نویسی  در  باگ  نوعی  به  مربوط  سریال  این  عنوان 
کامپیوتر است که منجر به توقف عملکرد پردازنده می شود. 
است،  میالدی   8۰ دهه  به  مربوط  عبارت  این  داستان 
بسیار  اولیه  روزهای  کامپیوترهای شخصی  که  زمانی  یعنی 
این سریال  تجربه می کردند.  را  ایراد خود  از  پر  و  شکننده 
با استفاده از بزرگ ترین انقالب فناوری در تاریخ به عنوان 
یک پس زمینه داستانی، سراغ زندگی شخصی یک فروشنده 
گوردن  نام  به  مهندسی  مک میالن،  جو  نام  به  کاله بردار 
در  می رود.  هوی  کامرون  نام  به  برنامه نویسی  و  کالرک 

هسته مرکزی این داستان با روایت جذاب درگیری شرکت 
بلو روبه رو می شویم.  نام بیگ  با غولی به  الکتریک  کاردیف 
کمپانی  یک  ایجاد  داستان  با  هم  سریال  پایانی  فصول  در 
کرده  است،  ایجاد  هم  فضای چت روم  که  کامپیوتری  بازی 
همراه می شویم که برای لو ندادن قصه سریال، نام موسس 
بدانید  است  بهتر  تنها  ندانید.  است  بهتر  را  و خود کمپانی 
یا  آپ  دایال  نمونه های خدمات  اولین  از  یکی  کمپانی  این 
همان اینترنت تلفنی است که تقریباً ۱5 تا 2۰ سال پیش 

در ایران هم با آن ها روبه رو بودیم.

را  آن  شاید  و  شنیده اید  هم  پیش تر  را  فیلم  این  نام  قطعاً 
لطف  از  خالی  نام  این  مجدد  ذکر  اما  باشید،  کرده  تماشا 
اثر  این  است،  فیلم مشخص  عنوان  از  که  نیست. همان طور 
یکی  سورکین،  آرون  نویسندگی  و  بویل  دنی  کارگردانی  با 
از به یادماندنی ترین بازسازی ها را از زندگی پدر مک، آیپاد و 

آیفون به ما می دهد. 
به  تبدیل  را  اپل  شرکت  که  بود  شخصی  جابز  استیو 
سوی  از  و  کرد  جهان  سرتاسر  در  شرکت  ارزشمندترین 
دیگر، نماد مدیرعامل امروزی شرکت های فناوری است و به 

نوعی پادشاهی سیلیکون ولی )دره سیلیکون( با تالش های 
او شکل گرفت. پیچ اصلی داستان این فیلم مربوط به مسئله 
بازگشت استیو جابز به اپل است. جابز ابتدا از این کمپانی 
جلوی  اپل  به  خود  بازگشت  با  بعدها  اما  می شود،  رانده 
فاسبندر  مایکل  درخشان  بازی  گرفت.  را  آن  ورشکستگی 
در نقش استیو جابز باعث شده  است به خوبی با پرسش ها و 
افسانه هایی روبه رو شویم که پیرامون شخصیت استیو جابز 
صنعت،  این  وسیله  به  سرمایه داری  در  انقالبی  حرکت  و 

وجود دارد.

  سینما
شکیب شیخی

معرفی 11 فیلم و سریال برای آشنایی بیشتر با استارت آپ ها

تاریک و روشن کسب وکارهای نوپا
طی دو تا چهار دهه اخیر نوعی از مدیریت و راه اندازی کسب وکار همراه 
با انقالب های مداوم در عرصه فناوری منجر به ایجاد اصطالح یا واژه ای 

شد که امروز به گوش همه ما آشناست؛ استارت آپ. ریشه این الگو از یک 
سو به لحاظ جذب سرمایه اقتصادی خطرپذیر به دهه ۵۰ قرن میالدی 

بازمی گردد و از سوی دیگر، با رقابت بین اپل و مایکروسافت و آی بی ام و 
شرکت های امثال آن ها در دهه  7۰ و ۸۰ و ۹۰. در قرن ۲۱ هم نام هایی 

نظیر فیس بوک، آمازون، تسال و علی بابا رونق بسیار بیشتری به این بازار 

داغ داد و گستره جغرافیایی آن را هم از کالیفرنیای آمریکا فراتر برد.
استارت آپ ها در ایران هم بیش از یک دهه است که فعالیت خود را آغاز 

کرده اند و با فرازونشیب های فراوانی مسیر خود را ادامه می دهند، که 
در بسیاری موارد به موفقیت هایی خیره کننده هم منجر شده  است. به 

همین مناسبت در ادامه ۱۱ فیلم و سریال را با هم بررسی می کنیم که در 
صورت تماشای آن ها با استارت آپ ها از چند جنبه بیشتر آشنا می شویم؛ 

تاریخچه، سختی ها، تالش ها، تصمیم های اشتباه و فریب کاری ها.

توقف و آتش گرفتن )2۰14 تا 2۰17( 

استیو جابز )2۰1۵(

11

10

این سریال طنز بسیار محبوب که نظر مخاطبان و منتقدان 
را یک جا به سمت خود جلب کرد، نزدیکی بسیار زیادی به 
این سریال که  دارد.  )دره سیلیکون(  ولی  فضای سیلیکون 
را  پایپر  پاید  استارت آپ  داستان  است،  جاج  مایک  ساخته 
به تصویر می کشد. این استارت آپ فضای بسیار پرچالشی را 
مقابل شرکت های  فضای خود  و حفظ  برای جذب سرمایه 
قبولی  قابل  اتکای  نقطه  تنها  و  تجربه می کند  بزرگ  بسیار 
کلیت  که  است  داده  فشرده سازی  الگوریتم  یک  دارد،  که 
شخصیت های  و  داستانی  خطوط  می سازد.  را  آن  فعالیت 
موجود در این سریال به طور مشخص از وبالگ های مربوط 

جالب  بسیار  نکته  شده اند.  استخراج  فناوری  صنعت  به 
ضروری  امری  به  را  آن  تماشای  که  سریال  این  مورد  در 
برای فعاالن فضای استارت آپی تبدیل می کند ، این است 
فضای  غیرواقعی  وجوه  با  بهتر  سریال  این  تماشای  با  که 
استارت آپی صنعت فناوری آشنا می شویم. شاید افراد زیادی 
که از نزدیک با این فضا آشنا نیستند، تصویری اسطوره ای 
اما  باشند،  ساخته  خود  ذهن  در  فعالیت ها  جنس  این  از 
این سریال قطعاً می تواند ترک های عمیقی روی این تصویر 
ذهنی ایجاد کند و درک مخاطب را بیشتر به سمت واقعیت 

سوق دهد.

9 سیلیکون ولی )2۰14 تا 2۰1۹(
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بنیان گذار شرکت چینی علی بابا، را  امروز همه ما جک ما، 
به خوبی می شناسیم، اما در سال ۱995 او چهره سرشناسی 
ما  نبود. جک  هم  چین  در  حتی  بلکه  جهان،  در سطح  نه 
اصلی  بدنه  که  گفت  معروف  بسیار  جمله ای  سال  آن  در 
بازار بین المللی  به  این فیلم را می سازد: »به نظر من ورود 
روشن  با  و  برسد  روزی  اگر  است.  مهم  بسیار  مسئله ای 
در  متوجه شویم که همه چیزهای موجود  کامپیوتر  کردن 
آن خارجی هستند، دیگر کار از کار گذشته  است و چیزی 
جز پشیمانی برای ما باقی نخواهد ماند.« داستان این فیلم 
چشم انداز  در  بلکه  نیست،  علی بابا  شرکت  به  منحصر  فقط 
تأثیر شگرفی  و  اقتصادی چین  انقالب  آن می توانیم  وسیع 
گذاشت.  جهان  اقتصاد  بر  انقالب  این  که  ببینیم،  هم  را 
البته ساختار این فیلم مشابه یک مستند بر اساس دفترچه 

و  اریسمن،  پورتر  علی بابا،  سابق  بازاریابی  معاون  خاطرات 
خود جک ما، مدیر عامل پرجذبه این شرکت، است. داستان 
در  را  کوچک  استارت آپ  یک  ما  جک  است:  ساده  بسیار 
پیش  حدی  تا  را  کار  و  می کند  آغاز  خود  خانه  آپارتمان 
با  آمریکا  سهام  بازار  در  شرکت  این  است  قرار  که  می برد 
مسیر  این  طی  شود.  اولیه  عرضه  دالر  میلیارد   25 ارزش 
پس  از  می تواند  چطور  ما  جک  که  هستیم  شاهد  طوالنی 
مقامات دولتی و سیاسی بربیاید، حباب های صنعت فناوری 
را یکی پس از دیگری از سر بگذراند و با رقبایی چون ای بِی 
سروکله بزند. نکته بسیار مهمی که زمان تماشای این مسیر 
در هر  ما  است که جک  این  کرد،  فراموش  نباید  درخشان 
گام از آن در عین حل مشکالت در ذهن خود رویاهایی را 

می پروراند که آینده علی بابا را درخشان تر کند.

کروکدیِل رودخانه یانگ تسه )2۰12( 8

شاید این اثر بیش از تمام فیلم ها و سریال های این مجموعه 
یک  استارت آپی«  »بچه های  باشد.  داشته  آموزشی  جنبه 
فیلم مستند است و ساختار آن را مصاحبه با بنیان گذاران 
جوان استارت آپ هایی نظیر ویمئو، دراپ باکس، ساوندکالود، 
مجموعه  این  در  می دهد.  تشکیل  اکس اسموک  و  دبیتو 
انگیزه خود  و  الهام  منبع  درباره  بنیان گذار  مصاحبه ها، هر 
در سن بسیار پایین صحبت می کند که درنهایت منجر به 
این  شده اند.  اثرگذار  و  خالقانه  کسب وکارهایی  راه اندازی 
یک  دارند،  توان  که  جایی  تا  معموالً  جوان  بنیان گذاران 
وسواس ذهنی و شخصی خود را دنبال می کنند. بعضی از 

اطالعات مربوط به جذب سرمایه یا موانع فناورانه شاید به 
نظر بسیاری از تماشاچیان بسیار ساده به نظر برسد، اما در 
این مصاحبه ها بیش  از آن جایی که  واقعیت چنین نیست. 
یک  فرایند  تکمیل  و  تأسیس  تخصصی  فضای  وارد  از حد 
استارت آپ نمی شود، تماشای آن برای هر کسی لذت بخش 
تهیه  مستند،  فیلم  این  مورد  در  جالب  نکته  بود.  خواهد 
قصد  ابتدا  در  فیلم  این  کارگردان های  است.  آن  بودجه 
هدف  با  را  آن  ساخت  عمومی  سرمایه  جذب  داشتند 
جذب  به  موفق  درنهایت  اما  دهند،  انجام  دالر  هفت هزار 

23 هزار دالر شدند.

اثر همین فیلم درخشان  این فهرست شاید معروف ترین  در 
دیوید فینچر باشد که بیش از ۱۰ سال از عمر آن می گذرد. 
گرچه داستان این فیلم بر اساس وقایع حقیقی طراحی شده 
 است، اما بسیاری افراد معتقدند که حتی اگر وقایع تخیلی هم 
بودند، چنین داستان سرایی جذابی ایجاد نمی شد. البته آرون 
سورکین، نویسنده سرشناسی که فیلمنامه »شبکه اجتماعی« 
را نوشته  است، تا حدی دست خود را در شاخ وبرگ دادن به 
داستان تأسیس فیس بوک باز گذاشته  است. نتیجه این کار 
یک فیلم جذاب و به یادماندنی شده  است که طی آن مسیر 
حرکت مارک زوکربرگ، بنیان گذار فیس بوک، از یک الگوریتم 
ساده روی یک پنجره تا یک گراف پیچیده اجتماعی، به خوبی 

بخش های  جذاب ترین  از  یکی  می شود.  کشیده  تصویر  به 
این فیلم جایی است که مارک به هم بنیان گذار و شریک و 
دوست خود می گوید: »می خوای به خاطر این که مدیر بخش 
کسب وکار شرکت بودی و کسب وکار بدی با شرکت خودت 
کردی، من رو مقصر بدونی؟« و این جمله پایان یک همکاری 
بین دو نفر و نقطه آغاز پرواز فیس بوک بود. این فیلم جدای از 
موفقیت تجاری و جذب نظر منتقدان توانست در فصل جوایز 
مراسم  در  و  شود  سال  فیلم های  شاخص ترین  از  یکی  هم 
نامزد شده  بود، سه اسکار  از بین هشت جایزه ای که  اسکار 
فیلمنامه  اسکار  به  بین آن ها می توان  از  برد، که  به خانه  را 

اقتباسی سورکین اشاره کرد.

بچه های استارت آپی )2۰12(

شبکه اجتماعی )2۰1۰(

7

6

این فیلم مستند با استفاده از مصاحبه های مختلف و اسناد 
تاریخی به دنبال مسیر حرکت سرمایه داری خطرپذیر مدرن 
کافی شاپ های  در  آن  ریشه های  از  را  این مسیر  و  می گردد 
کامپیوترهای  انقالب  تا  میالدی  دهه 5۰  در  سانفرانسیسکو 
شخصی در دهه 8۰ میالدی رصد می کند. بودجه ساخت این 
سرمایه گذاری خطرپذیری  شرکت  های  از سوی  عمدتاً  فیلم 
تأمین شده  است که در آن حضور دارند، زیرا پیام کلی فیلم 
است.  مثبت  بسیار  اقتصادی  فعالیت  از  نوع  این  به  نسبت 

عنوان  به  خطرپذیر  سرمایه گذاری  شرکت های  فیلم  این  در 
راهبران اصلی نوآوری و تولید ثروت معرفی می شوند که در 
این مسیر پرهیاهوی خود ریسک زیادی را به جان می خرند. 
این نوع از سرمایه گذارها در شکل گیری شرکت های فراوانی 
مانند اپل، اینتل، گرین تک، سیسکو، آتاری، تَندم و بسیاری 
از دیگر بزرگان نقش پررنگی داشته اند. در ساخت بخش های 
عمده این فیلم از تصاویر و فیلم های آرشیوی استفاده شده  

است.

یه چیز خطرپذیر )2۰11( 5
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این مستند آمریکایی که در سال 2۰۰۱ پخش شد، داستان 
فروشگاه آن الین کازمو را دنبال می کند که با وعده رساندن 
به دنبال تقویت فرهنگ  سریع اجناس به دست مشتری ها 
فیلم،  این  از  دردناک  صحنه ای  در  بود.  آن الین  خرید 
نشان  را  پارک،  جوزف  شرکت،  این  بنیان گذار  فیلم سازان 
سرمایه  دالر  میلیون   ۱۰۰ جذب  دنبال  به  که  می دهند 
موتورسوار  و  دوچرخه  پیک های  درحالی که  است،  اضافه 
این شرکت در زمان مناسب خود حقوق دریافت نمی کنند. 
 25۰ حدود  در  چیزی  فروپاشی  از  پیش  توانست  کازمو 

خود  زمان  در  فیلم  این  کند.  جذب  سرمایه  دالر  میلیون 
نسل  که  اخیر  سال  چند  طی  اما  نیامد،  چشم  به  خیلی 
بازار  وارد  آن الین  فروشگاهی  استارت آپ های  از  جدیدی 
را پیدا کرده  است. دلیل آن  شده اند، مخاطب مرتبط خود 
همه  به سرعت  شرکت ها  این  از  بسیاری  که  است  این  هم 
بتوانند ساختار  سرمایه خود را خرج کرده اند، بدون این که 
اقتصادی خود را به درستی مدیریت کنند و به پیش ببرند. 
چنین  برای  سرمایه  تأمین  می شود  باعث  مسئله  همین 

استارت آپ هایی بسیار پیچیده شود.

و  دارد  فراوانی  جذابیت  کنونی  روزهای  در  فیلم  این  دیدن 
اثر  این  فیلم روشن است.  از عنوان  تقریباً  این مسئله  دلیل 
خودروهایی  تجاری  حتی  و  محدود  تولید  مسیر  به  مستند 
که با باتری الکتریکی کار می کردند و درنهایت نابودی آن ها 
می پردازد. شرکت جنرال موتورز در سال ۱996 خودروهای 
مشتریان  از  محدودی  تعداد  به  را  خود  اول  نسل  الکتریکی 
خودروسازها  دیگر  فروخت.  کالیفرنیا  و  آریزونا  در  منتخب 
هم این مسیر را از سر گرفتند. علی رغم این که در ابتدا این 
به  نتوانستند  هرگز  اما  شدند،  روبه رو  استقبال  با  خودروها 

توزیع گسترده برسند. این مستند که با صدای مارتین شین 
روایت می شود، به دنبال عامل این شکست می گردد؛ تقاضای 
و  نفتی  شرکت های  فناوری،  محدودیت های  مصرف کننده، 
خودروسازی و دولت دوم بوش. با تماشای این فیلم به خوبی 
متوجه می شویم وقتی یک صنعت توانایی نوآوری را نداشته 
باشد و از داخل دچار ازهم گسیختگی شده باشد، چه تصویری 
است  این  پاین  کریس  ساخته  این  درباره  جالب  نکته  دارد. 
که علی رغم شهرت بسیار پایین، به نسبت یک فیلم مستند 

توانست عملکرد قابل قبولی به لحاظ فروش داشته باشد.

رویاهای الکترونیکی )2۰۰1(

چه کسی خودروی الکتریکی را نابود کرد؟ )2۰۰6(

2

4

نکته  اولین  است.  جالب  بسیار  فیلم  این  مورد  در  نکته  دو 
مربوط به سال ساخت آن است، یعنی زمانی که هنوز فضای 
در  امروز  که  نداشت  را  هیجانی  و  شور  چنین  استارت آپی 
در  دو شخصیت  گرفتن  قرار  هم  دوم  مسئله  می بینیم.  آن 
مرکز داستان این فیلم است، که شاید مشهورترین مدیران 
کسب وکار نسل خود و حتی نسل بعدی بودند و تنها طی 
بزوس  جف  و  ماسک  ایالن  نظیر  نام هایی  اخیر  سال  چند 
توانسته کنار آن ها قرار بگیرد؛ استیو جابز و بیل گیتس. این 
دارد  شکسپیری  سه پرده ای  ساختار  یک  نیمه تاریخی  فیلم 
که طی آن درگیری و رقابت بین استیو جابز و بیل گیتس 
همکاری  داستان  با  اول،  پرده  در  می شود.  دیده  به خوبی 

جابز و ووژنیاک در اوایل دهه 7۰ در دانشگاه برکلی روبه رو 
در  بالمر  و  گیتس  همکاری  هم  دیگر  سوی  از  و  هستیم، 
انقالبی  دانشگاه هاروارد را می بینیم. پرده دوم به پیشرفت 
کامپیوترهای شخصی و سقوط جابز در شرکت اپل در اواسط 
دهه 8۰ میالدی می پردازد. در پرده سوم هم شاهد بازگشت 
مایکروسافت هستیم که  و  با گیتس  اتحادی جدید  و  جابز 
در اواخر دهه 9۰ میالدی به صورت عمومی اعالم شد. البته 
از آن جایی که از تولید این فیلم بیش از 2۰ سال می گذرد، 
پرده چهارم هم هست؛  دائماً دنبال یک  امروزی  تماشاچی 
از  آیفون  و  آیپاد  کمک  به  توانست  اپل  آن  در  که  پرده ای 

قدرت فناورانه مایکروسافت پیشی بگیرد. 

موضوع این فیلم بیش از این که یک صنعت را نشان دهد، نوع 
درهم تنیدگی ساختار اقتصادی آمریکا با قدرت مدیرعامل های 
تقریباً  باشد.  خطرساز  می تواند  که  است  بزرگ  شرکت های 
شد  باعث  دات کام  مشهور  حباب  که  بود  پیش  دهه  دو 
شرکت های زیادی در این میان از بین بروند. اگر می خواهید 
پیدا  شرکت ها  این  نزول  و  صعود  درباره  بیشتری  اطالعات 
برای شماست.  بی نظیر  فیلمی  کنید، »استارت آپ دات کام« 
تعریف  را  گاوورکس  استارت آپ  داستان  مستند  فیلم  این 
را به خود  امیدهای زیادی  راه  ابتدای  می کند که گرچه در 
دلیل  به شکل وحشتناکی شکست خورد.  اما  بود،  زده  گره 
اصلی این شکست خوردن هم چیزی نبود مگر سوءمدیریت 

و درگیری های درونی که بین مدیران پیش آمده بود. جدای 
به  مستند  این  دات کام،  حباب  دوران  فرود  و  فراز  دیدن  از 
تعریف می کند که  را  شکلی محتاطانه داستان دوستی هایی 
رقابتی  به  تبدیل  سازمان  یک  داخلی  دلیل سیاست های  به 
باید،  که  آن طور  به هیچ وجه  فیلم  این  گرچه  می شوند.  تلخ 
که  کسی  هر  اما  نگرفت،  قرار  منتقدان  و  مردم  توجه  مورد 
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. این فیلم نه تنها برای 
افراد معمولی، بلکه برای بسیاری از سیاست گذاران هم ارزش 

دیدن دارد.

1

3

راه زنان دره سیلیکون )1۹۹۹(

استارت آپ دات کام )2۰۰1(
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دونگ باال می رفت 
و ماش نایاب می شد

    سرزمین عجایب
نسترن فتحی

دونگ باال بود، دعوت شدیم به مهمانی 
آدم بی خطر بحران زده بودن، زیبایی های فراوانی دارد. مثاًل 

برای من کم کم عادی شده ملت راحت پشت سرم حرف 
بزنند، ولی با خودم حرف نزنند. ملت دور هم جمع شوند و 
به معاشرت های بی مزه  هم بخندند و اگر من چیزی بگویم، 
بر و بر نگاه کنند و ادامه  حرف خودشان را پی بگیرند. قفل 
این مرحله هم چند سالی است باز شده که ملت جلوی من 

همدیگر را به دورهمی دعوت می کنند و می روند و یک 
تعارف هم نمی زنند که: »تو هم بیا!« حتی کاماًل عادی شده 
که اگر در استوری ام بنویسم: »من دارم می میرم...« محض 
رضای خدا یک بار هم آن گوشه قرمز نشود و کسی نپرسد: 

»چی شده؟«
تنها چیزی که غیرعادی به نظر می رسد، این است که 

برخالف همیشه پیام بدهند و حالم را بپرسند، یا صدایم 
کنند که بروم در دورهمی شان شرکت کنم. البته به سرعت 

متوجه می شوم کاری دارند و من هم که کاًل »نه!« در گفتمانم 
نمی چرخد.

مهمانی با ماسكه!
چند روز پیش طبق تجربه حدس می زدم چیزی غیرعادی 
باشد، چون گفتند بروم جشن تولد با ماسک. نیم ساعت 
بعد که در عزلت داشتم کیک و چای می خوردم، آخرین 
تکه  کیک پایین نرفته بود که صدای گوشی ام بلند شد و 

چند لحظه بعد معمای دعوت حل شد. دونگ سنگین بوده 
و باالخره من هم یک دونگ پرداز متحرک بی خطر بودم و 
چه از این بهتر. پیام را جواب دادم و گفتم: »چشم حتمًا!« 
آخرین جرعه چای پایین نرفته بود که گلویم درد گرفت 

و احساس کردم سرم هم دارد می ترکد و خب این عالیم 
یعنی دوباره دو هفته تمام زندگی ام جلوی چشمم رژه برود 

تا ببینم کرونا هست یا نه؟
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فقط بگویید چقدر؟
در این مدت قرنطینه راه حل خوبی به ذهنم رسیده و آن هم 

این است که هر کسی پیام دهد، به صورت خودکار این پیام را 
برایش ارسال کنم:

برای اعالم مبلغ دونگ عدد 1
برای درخواست کمک به بیچاره  ناشناس عدد 2

برای ابراز بی محلی یا فوروارد غیبت ها عدد 3
را ارسال فرمایید.

احساس می کنم بعد از این ایده زندگی برای خودم و همه 
آسان تر شود. سوپ هم نبود، نبود!

اقالم سوپ موجود نیست، سؤال نفرمایید!
دستور سوپ کرونا را یک بار دیگر نگاه کردم و با خودم 

گفتم: »کرونایی را که با سوپ حل می شود، به تعویق 
نینداز، چون کپسول اکسیژن و سرم و دارو و کاًل 

بیمارستان خانگی را تو یکی نمی توانی برای خودت فراهم 
کنی و می میری و حیفی!« بنابراین به فروشگاه رفتم.

متأسفانه اقالم داخل سوپ در هیچ قفسه ای پیدا نمی شد 
و وقتی پرسیدم: »کو؟« گفتند: »فردا اول وقت بیا، چون 

می آن می برن.« به این ترتیب، فهمیدم همه ترجیح 
می دهند کرونایشان را با سوپ حل کنند. همان موقع برایم 

پیامک آمد: »اقالم سوپ کرونا، ارسال عدد 3« 
من هیچ وقت نمی فهمم چرا این قدر پیامک هایم مرتبط به 

وضعیت آن موقعم است. عدد 3 را ارسال کردم و بعد 
بالفاصله تلفنم زنگ خورد. صدای ضبط شده  آن طرف خط 

نگذاشت سالم کنم: »با تشکر از تماس شما با مرکز درمانی 
سنتی ماش طب برای دریافت نوبت سوپ عدد 1، تعیین 

نوبت ویزیت همراه یک کاسه سوپ عدد 2 و تماس با 
اپراتور عدد 3 را شماره گیری فرمایید.«

با خودم فکر کردم خوددرمانی راه درستی نیست و بهتر 
است بعد از ویزیت اگر ماش طب صالح دید، سوپ را بخورم. 

برای همین عدد 2 را گرفتم.

چرا از اول نگفتند؟
صف طوالنی مقابل ماش طب تشکیل شده بود که هر جنبنده ای 

نزدیک می شد، همگی جیغ می زدند که باید برود آن طرف خیابان 
تست بدهد و اگر منفی بود، بیاید آخر صف. 

من هم رفتم انتهای صف تست ایستادم و با افراد داخل صف در مورد 
خواص ماش و پول خیلی حرف زدیم.

خوش بختانه فردای آن روز جواب منفی تستم آمد و دوان دوان 
رفتم که به صف ماش طب برسم. 

سوپروایزر سوپ هم زمان با پاک کردن ماش ها ما را هم غربال کرد 
و گفت: »آن هایی که این ور هستند، نیاز ندارند به سوپ و فقط بروند 

ویزیت، هزینه هم 100هزار تومان.«
من و دوستان هم صفی غربال شده ام مثل عدس وارفته  داخل عدسی 
به هم نگاه مظلومانه ای انداختیم و بعد با نگاه سفت و ماشی سوپروایزر 

ویزیت روبه رو شدیم. همان جا دست در جیبمان کردیم و گل های 
پرپر را به هوا پراکندیم. سوپروایزر ویزیت پرسید این چه مسخره بازی  

است. گفتیم داریم گل ریزان می کنیم تا یک نفرمان بتواند برود 
داخل ویزیت شود. ولی از آن جمع کوچک و صمیمی حتی اندازه یک 
نفر هم پول ویزیت ماش-طب درنیامد و به این ترتیب با مشت و لگد 

پشت سری ها از آن مخمصه به شکل دردناکی نجات پیدا کردیم.
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�� ��ــ� ��ــ� �� ����ــ� ��ــ��� ��� 
����� ������ � ��� ���� ��ــ��� 
�� �� ��ــ� �ــ� ��ــ��ً ��� ���ــ�.  ��� 
�� �ــ� ��� ���ــ���� �ــ�� ���� 
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« .���� �����
�� ���ــ�:  ��ــ��  ��ــ�  ��ــ�� 
«����ــ� ��� ����� �ــ�� �� ��ــ� 
�ــ�� ������ــ� ��ــ� � ���ــ� ��� �ــ� 
��� �� ��� �� �ــ��.  �ــ� �� ����� 
 � ���ــ������  �� �����ــ�  ��ــ��� 
���� ����ــ�� �� �����ــ� ��ــ� ���ــ� 
��ــ��� �ــ� ���� �ــ�� ���� ��ــ� 
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 �������� ����� ���� �� ��� ��»
��ــ���ً ���ــ� ��ــ� �ــ�� ���ــ� �� �� 
���ــ� ����ــ�� ��ــ�� ����ــ� ���ــ� 
�����ــ�.   �ــ��   ��  ��� �� �����ــ� 
�����ــ���  ��ــ���   �� �����ــ� 
��ــ��� ���ــ� ���ــ� ��ــ� �ــ�� �ــ� 
���� ���ــ� ��������� �� �� ���� 
� ��ــ��� ���ــ� ���� ��ــ�.  �ــ� ���� 

« .����� ��� �� ����
��ــ�  �ــ�  �ــ���   ۹ �����ــ�  ���ــ�� 
�ــ���  ����ــ�  �ــ�  ����ــ�  �� ����ــ� 
��� ��ــ� ��� ��� �� ����ــ� ���� 
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� �� �����ــ� �ــ� ���ــ������ �� �ــ��� 
��� �ــ� ���ــ� � ��ــ��� ���ــ� � 
��ــ� ����� �ــ� ���� ����ــ� ����� 
� �ــ��� ���ــ� � ����ــ� �ــ�� � ��ــ�� 
���ــ��� ����.  �ــ� �����ــ� �� ���ــ� 
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���� ����� ۱۱ �ــ��� �� �ــ��� ��� 
�� �ــ��� ��ــ���  ���ــ�  �����ــ� 
��ــ�� ����� ��ــ� �ــ�� ��ً� �ــ��� 
��� ��� ����ــ� ���ــ�: «�ــ� �� ���� 
 �� ����ــ�   ���  ��� ���ــ�  ����ــ�� 
�ــ��� ���� � ��� ��� ����� ���.  
���ــ�  �ــ��  �� ����ــ� �� �����ــ��� 
�ــ� ���ــ� ���ــ� ��ــ�� ���  ����ــ� 
���ــ� �� ���ــ� �� �� �ــ�� ������� 
�����ــ�� � ��� ��� ������ �������، 
�ــ��   ��  �� �� ����ــ���  ���ــ�   ��
���� �� �����ــ�� � ����ً �ــ�� ���.  ��� 
��� �����ــ�  ��ــً�  ��ــ���   ���  ��
���� ���ــ�� � ���ــ� ���� �� ��� 
�� �ــ�� �ــ�� ��� ����ــ� � ���� �� 
��� �����ــ� �����ــ�.  ��ــ�� �ــ���� 
����� �� �ــ�� �� ���� �� ���� ������ 
�� ���� ����ــ� � ����� ����� ���.  
������ً ����� ���� �ــ�� ��� 
���ــ�   ��� �ــ�  ���ــ�ً  ���ــ�   ���  �
�ــ��  ���ــ�  ��ــ���  ����ــ���  �ــ�� 
��� ��ــ��.  �� ��� ���� �� ��ــ�، 
��� ��ً� ����� ��� �ــ�� �� ��ــ� 
�ــ���� ���ــ� ��ــ� �ــ�� ���� �� 
 �� �ــ��  ����ــ��   � �� ���ــ�  ���ــ� 
�� ���� �����ــ�� �����ــ�� �����ــ� 
� ���� ����ــ�� ���� ��� �� �ــ��. 
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« .�� ��� ��� ������
���ــ��  �� �� �ــ��  �ــ�� ��ــ�  �ــ�� 
�ــ��، ��� �� ��ــ��� � �� �����.  
���� ��� � ���� ��� �ــ��� ����� 
��� ��� ��� ����� � ����ــ�� 
 ����� ����� �� ��� ،���� �����
���� ��ــ�؛ ����� ���ــ� ����، ���� �� 
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 .��� �� �� ً���� ������ ��
��ــ� ���� ��ــ���� ���ــ��� ��� �ــ��� 
���ــ��� � ����� ����� �ــ� �� �����؟ 
�� ���ــ�:  �ــ���   ۱۰ �������ــ�  �ــ��� 
«�� ��� ��� ����ــ� �� ���� ���� 
���� �ــ�� ��ــ� ��ــ� ���ــ� ��ــ�.  
���ــ� ���ــ� ����ــ� � ���ــ� ��ــ� 
���ــ����� ��� ���ــ� �ــ� ���ــ�� 
���ــ����� ��  ���ــ��  ����ــ�  ���ــ��.  
���� ���� �� ��ــ��� ��� �������� 
�ــ��  ��ــ�  �ــ��  ���ــ�  ���ــ� 
���ــ�� ����ــ� ��ــ� � ��� �� ����� 
����ــ� ��ــً� �ــ��� ����ــ� �� ���ــ� 
� ����ــ�� ���ــ�� �� �� ����ــ�.  ��ــ� 
 � �ــ�����  ����ــ�   ���  ���  ��  ��  ��
�ــ��� �ــ� �ــ� �� ���ــ� � ��ــ� �� 
����� ��ــ� � ���� �ــ� �� ��� ���� 
��� ��� ���ــ� � �ــ� ��� �� �ــ�� 
 �� ��ــ� �� ��� ��ــ���  ��� ����ــ�.  
���� ��� ��� ��� �ــ��� �� ��� � 
 �� �� �� ������  .���� �� �����

«.������ ����� �� ������ ���
�ــ�  ���ــ�   ��� ��ــ���  ���ــ��� 
���ــ�  «�ــ�  �� ���ــ�:  ��� �ــ�� 
���ــ���� �ــ� �� ����� �� ����ــ� 
�ــ���.  �������� ��� ����ــ� ����� ���� 
�ــ�� � ��ــ� ����ــ� ����ــ� � �� �� 
�� ����ــ� ���� � ���ــ��� ���� ���� 
��ــ�.  �� �� ����� �� ����� �� ��� 

« .���� ������ ���� ���� ���
�ــ�� ���� ����� ���ــ�� ۱۳ ����، 
 ��� ��ــ�  ����ــ�  «���ــ�  �� ���ــ�: 
���ــ�  �ــ�.   �ــ��  ���ــ�  ����ــ�� 
�� �����ــ���  �� ����ــ�  ����ــ� 
��� �ــ� �� ���� �ــ� �ــ�� ������ ��� 
�� ���ــ� ����ــ� ���� � �ــ���� ����� 
�ــ�� ��� ������ �ــ�� �� ��ــ�.  
�ــ��  �ــ��  ��ــ��  ���� �ــ�  ����ــ� 
���� �ــ�  ��ــ�   �� �ــ�   � �� ���ــ�   ��

« .������
����ــ� ����ــ� �ــ� �� ���ــ�: «�ــ� �� 
 ������ ��� ���� ���� ����� ���
 ����� �� ������� ���� ��� ����� �
 ���� �� ����� ����� ��  .��� ���
���ــ� ���� ��� ��� ����� ���� � 
��� �� ����� �� ��� ����� ��ــ��� 

«���ــ� ����� ��� ��� ��� ��ــ� ��� 
��ــ� ���ــ� �� �ــ�� ��� ��� ���.  �ــ�� 
��ــ� ��� �� �ــ��� ��� ����� �ــ��� 
��ــ� �� �ــ� ����ــ� ��� �� ������ 
��� ��� ����� ���ــ�� �� ����� ����.  
 ���� ���� ���� ����� ���� ��������
����ــ� ����� ����� � ��ــ� ����� �� ��� 
�ــ��� � �� ��� �ــ� �� ����ــ� ������� 
�ــ�� �ــ� ��� �ــ� ��� ����ــ��، �� 
��ــ� ��ــ�  �ــ�  ��ــ�.   ���ــ�� ���ــ� 
�� ��ــ� �ــ�� ���ــ� �ــ���� ����ــ� 

« .�����
���� ��ــ��  ����ــ�   ����  �� ��ــ� 
���ــ�  ��ــ�  �ــ�  �� ���ــ�  ���ــ���� 
���� ��ــ����، ���ــ�� ����ــ� �ــ��� 
 �  ���  ��  �� ��ــ�  �ــ��  �ــ��  �ــ�  ��ــ� 

 .��� �� �� ����� ���� ��
������ــ�  ����ــ�   �� ��ــ�  �ــ��  �ــ��� 
����ــ� �� �ــ� ��� �ــ� ����، ��ــ�� �� 
 ����� ����� �� �� ����� ��� ��� ��
 �� ��� ��� ���� ����� ��� ��� �� �
��ــ� �ــ� �� ���ــ�� �ــ��� ���ــ�.  ��ــ�، 
����ــ�ً� ��� ��� ��ــ� �ــ��� ����� �� 

 .��� �������� :���� ��
������ ���ــ� �� ����ــ� �� ��� ����� 

������ــ� ��� �� �ــ�، ���� ������ 
 �� �ــ� ��ــ��  �ــ� ��� � ��ــ�  ���ــ� 
  .��� ��� ����� ���� �� ��� �� ����
���ــ� ����ــ� �ــ� ������ ����ــ�� �� 
�� ����ــ�، ��ــ� �� �ــ��� ������ 
�� �������� � �ــ������ �� �����ــ�� 
����� �� �����.  ��� ����ــ� �� ��� 
 �������� �� �� �� ���� � ��� ����
�ــ��   � �� �ــ���   ��� ���ــ�   �
�����ــ� ���ــ� �ــ� ��ــ� �ــ�� ���� 

 .�� ��
��ــ�   �� ��� ���ــ�  �����ــ�  ��ــ� 
�ــ� �ــ� �ــ�� ���.  ����ــ�� ��ــ� �ــ�� 
�����ــ� �ــ�� ���ــ�� �ــ��� �ــ�، 

 ��� ��� �� � ���� ��� �� �� ������
�����ــ� ��ــ�� ���� ��ــ����، ��� 
����ــ�  �ــ�� ���.   ��ــ�  ���ــ�  �ــ�  ���ــ� 
 � �ــ��  �ــ��   �� ����ــ�  ��ــ���� 
�ــ�� ����ــ� ���ــ� �� �ــ�.  ���ــ�� 
�ــ� �ــ� ��ــ�� ����ــ� ���� ��ــ���� � 
������� ����ــ�� ������� ����� ������ 
��� �ــ� ��ــ��� �ــ��، ��ــ� ������ 
���ــ� �ــ� �ــ���� ��ــ��� �ــ� �ــ�� �ــ� 
���� ������ ����ــ��� �ــ��� �� ����� 
�� ���� �ــ��� ��������ــ��� �������� 
 �� ��� ،��� �� � ���� �� �� ���� ��
��ــ� ��� ���.  �� ��� �ــ�� ������ً ���� 
��� ��� ��� �� ����� ����ــ��� ��� 

معمای چوب کبریت
با ۴ حرکت، پیکان بزرگ را بشکنید و به دو پیکان کوچک تر تبدیل کنید
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روابط عمومی شركت معادن و صنایع  معدنی كارند صدر جهان

روابط عمومی شركت توسعه معادن صدر جهان

با اتمام عملیات اکتشاف تکمیلی، دریافت گواهی کشف جدید و افزایش ذخیره قطعی کانسنگ مس اکسیدی 
و سولفیدی معدن به میزان ۴۴۰ هزار تن، پروژه طراحی و ساخت واحد فرآوری سیار به روش فلوتاسیون برای 

به کارگیری در محل معدن مذکور و تولید کنسانتره مس سولفیدی در سال جاری کلید خورد.

تامین زیرساخت های پروژه، تکمیل عملیات خط خردایش و طراحی و اجرای هیپ کارخانه طالی 
مجتمع معدنی و صنعتی شادان با استفاده از نیروهای متخصص بومی و داخلی، این مجتمع را در 

آینده ای نزدیک به مهم ترین قطب تولید طال در شرق کشور تبدیل خواهد کرد.
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