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

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

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

رسانه ها معذور است.
vakharazm@kharazmi.ir

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

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

سپاسگزار خواهیم بود.
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      سخن نخست

سال نو، نگاه نو

اقتصاد ایران در شرایطی هفته های نخستین بهار 1401 را انتظار می کشد که به دنبال یک دوره دشوار و پرفراز و نشیب، تجارب تازه و ارزشمندی 
را ذخیره کرده و با نگاهی امیدوار، واقع بین و توأم با اعتماد به نفس، به آینده چشم دوخته است.

روابط  در  افق های جدید  برای گشایش  کنار تالش عزت مندانه  در  ملی،  و  داخلی  به ظرفیت های  توجه  دوران،  این  تجارب  مهم ترین  از  یکی 
نیازمند شفافیت و ثبات برای رشد و اعتالست و  بازار سرمایه  بین المللی بوده است. این تجربه گران سنگ، یادآور این واقعیت نیز هست که 
حفظ و تقویت اعتماد فعاالن این بازار، به ویژه سهام داران خرد و متوسط، در گرو برنامه محوری و پای بندی به موازین و اصول حرفه ای و قواعد و 

استانداردهای شناخته شده خواهد بود.
گروه سرمایه گذاری خوارزمی در سالی که گذشت، با گام های مشخص در همین راستا اهتمام ورزید و همه تالش مدیران و کارشناسان خود را به 

کار گرفت تا عالوه بر حفظ فضای اعتماد متقابل با سهام داران، چشم اندازی امیدبخش نسبت به آینده را در نگاه آنان شکل ببخشد.
برخی از گام های نمونه در سال گذشته، در راستای برنامه محوری و اعتمادسازی هر چه عمیق تر با سهام داران عبارت بوده اند از:

- همایش مدیران گروه خوارزمی برای هماهنگی در مورد تدوین برنامه دوساله )1401-1403( 
- برگزاری میزگرد تخصصی با هدف بررسی چشم انداز صنعت برق

- برگزاری میزگرد تخصصی با هدف بررسی چشم اندازصنعت معدن
- برگزاری میزگرد تخصصی با هدف بررسی چشم انداز صنعت ساخت وساز

هر سه میزگرد اخیر، فرصت ها و چالش های سه صنعت یادشده را که در شمار مهم ترین عرصه های فعالیت گروه خوارزمی است، برای سال  های 
1403-1401 مورد توجه و تحلیل همه جانبه قرار دادند. بی شک نتایج این ارزیابی می تواند پشتوانه تخصصی ارزشمندی برای تدوین متن نهایی 

برنامه دوساله گروه باشد.
در بخش دستاوردهای گروه در سال گذشته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رشد جایگاه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در رتبه بندی 500 شرکت برتر کشور
- آغاز تجاری سازی تولید طال در مجتمع معدنی و صنعتی شادان

- تحقق بخش مهمی از برنامه های نوسازی و اصالح در مسیر کارآمدی روزافزون  نیروگاه برق منتظر قائم به عنوان مهم ترین دارایی گروه
- کسب حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی بازار سرمایه و شرکت سپرده گذاری مرکزی برای انتشار پنج هزار میلیارد 

ریال اوراق اجاره سهام )با هدف بهره گیری از منابع حاصل از فروش اوراق در امر سرمایه گذاری های بلندمدت در بازار سرمایه(
- استقبال گسترده از پذیره نویسی اوراق اجاره گروه خوارزمی در بازار سرمایه

- کسب رتبه پنجم کارگزاری آینده نگر خوارزمی از منظر ارزش معامالت با سه رتبه رشد
- حل و فصل بسیاری از مباحث و مسائل حقوقی در شرکت های گروه در راستای احیای مطالبات و صیانت از منافع صاحبان سهام.

این ها نمونه هایی است از مجموعه دستاوردها و جهت گیری های مشابه که در تمامی شرکت های گروه و تحت راهبری ستاد خوارزمی و هم سو با 
خط مشی ها و سیاست های کالن ترسیم شده ، پیگیری می شود.

به امید آن که به موازات شکل گیری فضای عمومی هرچه مساعدتر برای به ثمر نشستن تالش های هدفمند در اقتصاد کشور، گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی نیز بتواند در سال پیش رو، بیش از پیش اهداف تبیین و ترسیم شده خود را در راستای شعار »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« محقق 

سازد.
حلول سال جدید را با بهترین آرزوها برای مردم شریف ایران، فعاالن اقتصاد و بازار سرمایه و به ویژه مجموعه مدیران، کارشناسان و کارکنان 

توانمند و سخت کوش گروه خوارزمی، تبریک و تهنیت می گوییم.
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تازه های خوارزمی

در این بخش می خوانید

آسیب شناسی بازار سرمایه در میزگرد ویژه »وخارزم«

 نیاز حیاتی بورس به شفافیت و ابهام زدایی  

 اخبار خوارزمی



    گپ
امیر کاکایی

آسیب شناسی بازار سرمایه در میزگرد ویژه »وخارزم«

نیاز حیاتی بورس به 
شفافیت و ابهام زدایی  

این روزها بازار سرمایه روزهای پرتالطمی را 
طی می کند. وجود پاره ای ابهامات در حوزه 

سیاست گذاری در این بازار، منجر شده به این که 
ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیش از گذشته 

افزایش پیدا کند و انتظار طوالنی برای نتیجه گیری 
روشن از مذاکرات برجام، عرصه را به بسیاری از 

فعاالن این بازار تنگ کرده است. از طرفی، دولت با 
کسری بودجه آشکاری مواجه شده و دست به فروش 

اوراق تأمین مالی زده است که این مهم به باور 
کارشناسان این حوزه، می تواند چالش های خاص خود 

را در آینده نزدیک برای اقتصاد ایران و به خصوص 
بازار سرمایه به همراه داشته باشد. در جهت بررسی 

جامع تر این موضوعات و راه های برون رفت از آن، 
»وخارزم« اقدام به برگزاری میزگردی کرده است 

با عنوان آسیب شناسی وضعیت فعلی بازار سرمایه 
با حضور مهمانانی چون دکتر رضا غالمعلی پور، 

مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، حامد 
فالح جوشقانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

اقتصاد شهر طوبی، و دکتر محمدصادق غزنوی، مدیر 
سابق عملیات بازار فرابورس. 

وخارزم: برای شروع، به صورت كلی چه تحلیلی در 
خصوص وضعیت بازار سرمایه طی دو سال گذشته  
فرودهای  و  فراز  در  نقشی  نهاد دولت چه  دارید؟ 

بازار داشته است؟
 99 سال  از  می کشد،  هرچه  بازار  جوشقانی:  فالح  حامد 
افزایش شاخص بورس  به  از آن جریانی که منجر  می کشد! 
و درنهایت ریزش آن شد. آن فواره ای که بلند شد و باالخره 
باید به زمین می آمد. در آن زمان عده ای باورشان شده بود 
این موضوع متأسفانه  باید سود کنند.  که در بورس هر روز 
با ریزش  و  بود  تبدیل شده  برای مردم  باور عمومی  به یک 
که  آمد  وجود  به  بازار سرمایه  در  دل زدگی  بورس،  شاخص 
حتی با وجود این که طی یک سال گذشته بهترین بازارهای 
نیز  موضوع  این  اما  بودیم،  را شاهد  اخیر  جهانی چند سال 
دلیل  کند.  ایجاد  جذابیتی  ما  سرمایه  بازار  برای  نتوانست 
این موضوع نیز همان اتفاقات بدی بود که در سال 99 رخ 
از  بازار، رشدهای بیش  از حد  یعنی مثبت شدن بیش  داد؛ 
درنهایت  و  داد  اوایل سال 99 رخ  در  و غیرمنطقی که  حد 
یا  بود  رفتار دولت  این موضوع  دلیل  بورس!  ریزش شاخص 
این بود که قرار بود  اما آن چه اهمیت داشت،  چیز دیگری، 
باران بیاید که منجر به سیل شد. گویی در ایران دولت های 
ما هنری که دارند، این است که برخی اشتباهات قبلی ها را 

سهیلی
سمیه 

س ها: 
عک
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حامد فالح جوشقانی: بازار 
هرچه می کشد، از سال 99 
می کشد! از آن جریانی که 
منجر به افزایش شاخص 
بورس و درنهایت ریزش 

آن شد. آن فواره ای که بلند 
شد و باالخره باید به زمین 
می آمد. در آن زمان عده ای 

باورشان شده بود که در 
بورس هر روز باید سود کنند. 

این موضوع متأسفانه به 
یک باور عمومی برای مردم 
تبدیل شده بود و با ریزش 
شاخص بورس، دل زدگی 

در بازار سرمایه به وجود آمد 
که حتی با وجود این که طی 

یک سال گذشته بهترین 
بازارهای جهانی چند سال 

اخیر را شاهد بودیم، اما این 
موضوع نیز نتوانست برای 

بازار سرمایه ما جذابیتی 
ایجاد کند

بلدند به خوبی تکرار کنند، اما اگر دولت قبلی مسیر درستی 
به  کنند.  فراموش  یا  نکنند،  تکرار  یا  احتماالً  باشد،  رفته 
داریم!  دستوری  قیمت گذاری  حاضر  حال  در  نمونه،  عنوان 
دهند  زیان  آن قدر  ما  خودروسازان  باید  دلیل  چه  به  واقعاً 
البته ذکر این نکته بسیار  و قیمت گذاری شان اصالح نشود. 
بودن  زیان ده  عامل در خصوص  است که یک  اهمیت  حائز 
این شرکت ها قیمت گذاری است، عامل مهم تر از آن بهره وری 
قیمت گذاری  کنار  در  ما  خودروسازی  صنعت  در  که  است 
این صنعت  به سهام داران  را  بزرگی  انباشته  دستوری، زیان 

تحمیل کرده است.  
و  شد  ایجاد  برایش  گذشته  سال  که  بی اعتمادی ای  با  بازار 
ادامه رفتارهای نامناسب دربرخی زمینه ها ، طبیعی است که 
این رکود و رخوتی را که در آن حاکم است، ادامه دهد. عالوه 
بر این، شروع مذاکرات هسته ای از یک طرف، که توافق یا 
عدم توافق در آن می تواند هر یک اثر متفاوتی بر بازار بگذارد 
و از سوی دیگر، موضوع تأمین کسری بودجه از طریق اوراق 
بدهی که منجر شده به این که نرخ بهره به شدت افزایش پیدا 

کند، باعث شده بازار با رکودی شدید همراه شود.
از وعده ها در خصوص  به برخی  با توجه  وخارزم: 
بهبود در وضعیت بازار سرمایه، از نظر شما چرا طی 

چند ماه گذشته این مهم اتفاق نیفتاده است؟
بازار  در  حمایت  من  نظر  به  اصاًل  جوشقانی:  فالح  حامد 
معنی ندارد. بهتر است خیلی راجع به این موضوع صحبت 
دولت ها  می  شوند.  عامیانه  صحبت های  دیگر  این ها  نکنیم، 
و  شرکت ها  حساب  طرف  که  جاهایی  یک  نکنند،  دخالت 
خصوص  این  در  را  بلندمدتشان  رفتارهای  هستند،  صنایع 
درست تنظیم کنند. دیگر خسته شدیم آن قدر گفتیم لطفا 
نکنید  بورس کاال دخالت  در  نکنید.  قیمت گذاری دستوری 

و...
نقش  سرمایه  بازار  در  نباید  دولت ها  آیا  وخارزم: 

تسهیل كننده داشته باشند؟
را  رفتارهایش  باید  فقط  دولت   نهاد  جوشقانی:  فالح  حامد 
بازار  بر  اثرگذار  عوامل  با  برخورد  در  رفتارشان  کند.  اصالح 
دولتی،  اقتصاد  تفکرات  از  دست  نمونه،  عنوان  به  سرمایه! 
تصدی گری، رفتارهای کوتاه مدت و اقدامات صرفاً عامه پسند 
اما غیراصولی بردارد. مثال در شهرهایی از ایران که از هر نظر 
پتانسیل  اقتصادی  مباحث  و  زیست محیطی  مسائل  از  اعم 
صنعت پتروشیمی و فوالد را ندارند، اقدام به راه اندازی چنین 

شرکت هایی شده است. 
اطمینان  اندازه  چه  تا  حاضر  حال  در  وخارزم: 

خاطردر بازار سرمایه وجود دارد؟
سرمایه  بازار  در  گذشته  ماه  چند  در  غزنوی:  محمدصادق 
عدم اطمینان شدیدی حاکم شده است که ریشه آن نحوه 
تصمیم گیری در خصوص اعداد و ارقام بودجه است. با توجه 
به کسری بودجه و شرایط حاکم بر اقتصاد، دولت ناچار به 
به  تصمیمات  این  که  است  تصمیمات شده  از  برخی  اتخاذ 
اثرگذار  سرمایه  بازار  روی  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت 
به  تصمیمات  این  از  بخشی  پیش بینی می شود  بود.  خواهد 
نفع شرکت های موجود در بازار سرمایه نباشد، اما رفته رفته 
با مشخص شدن و تعیین تکلیف شدن تمامی ابعاد بودجه، 

عدم اطمینان در بازار می تواند تا حدودی کاهش پیدا کند.
وخارزم: چه پیش بینی ای در خصوص بودجه سال 

آینده دولت دارید؟
اتفاقی که در خصوص بودجه می توان  محمدصادق غزنوی: 
آن را پیش بینی  کرد، رول اور )rollover( شدن بدهی های 
زمان  در  که  است  موضوع  این  مهم  نکته  اما  است.  دولت 
انباشت  افتاد؟  خواهد  اتفاقی  چه  دولت،  اوراق  سررسید 
داشت؟  خواهد  ادامه  برنامه ای  چه  با  و  زمانی  چه  بدهی ها 
به نظر می رسد که تمام شدنی وجود ندارد، بلکه دولت فقط 
با افزایش نقدینگی قادر به پرداخت این حجم از بدهی های 
و  شود  بزرگ تر  است  قرار  عدد  این  من  نظر  به  شود.  خود 
است.  خصوص  این  در  مدون  برنامه ای  نبود  اصلی  معضل 
اگر دقت کنید، چند وقتی است که در بازار یک سری اسناد 
خزانه با نرخ های 25 تا 26 درصد معامله می شوند. دلیل این 
اتفاق، مکلف شدن صندوق ها و نهادها به نگه داشت حداقل 
خود  پرتفوی  در  اراد  نمادهای  در  دولتی  اوراق  از  تعدادی 
اراد  اوراق  به  خزانه  اسناد  تبدیل  شاهد  درنتیجه  که  است. 
بودیم و همین گذار تبدیل اخزا به اراد، نرخ بهره این اوراق 
نداده  قرار  را مدنظر  این عوامل  داد. شاید دولت  افزایش  را 
ندارد،  بازار  بر  تأثیری  اوراق  انتشار  این  دارد  گمان  و  است 
اما مستقیماً نرخ هایی را که در بازار سرمایه هستند و تحت 
می کنیم،  استفاده  آن  از  هم  ریسک  بدون  بهره  نرخ  عنوان 
تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین این موضوع و مجموعه 
فرایندهای مربوط به آن به فکر کردن و برنامه ریزی نیاز دارد. 
این خود می شود یک ابهام در بازار. االن افراد نمی دانند چه 

می خواهد بر سر اوراق دولتی بیاید.
به صورت کلی، در حال حاضر در بازار سرمایه با رکود قابل 
توجهی مواجه هستیم. این در حالی است که پارک پول نزد 
همین  دلیل  به  که  دارد  وجود  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
عدم اطمینان و وجود ابهامات زیاد، تمایلی به ورود به بازار 
ندارند. پس با اشاره به این موضوع می توان بیان داشت که 
پول در بازار وجود دارد، اما به دالیلی که پیش تر مطرح شد، 
تمایلی به سرمایه گذاری وجود ندارد. به عنوان نمونه، از کجا 
معلوم اگر من امروز سهام یک شرکت را خریدم ، فردا نهاد 
این  قبال  در  جدیدی  و  خاص  قاعده  و  مقررات  قانون گذار 
شرکت اتخاذ نکرد؟ این موضوع یعنی عدم اطمینان و دخالت 

از طریق سیاست گذاری...
بازار  در  اطمینان  عدم  این  به  توجه  با  وخارزم: 
سرمایه، آیا تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری 

در این بازار سخت شده است؟
انتظارات است. گذشته  بازار  بازار سرمایه،  رضا غالمعلی پور: 
با  مردم  است.  تاریخچه  به  شبیه  است،  معلوم  شرکت ها 
سهم  آن  آینده  درواقع  می دهند،  سهم  یک  بابت  که  پولی 
را می خرند. سیاست گذاران کالن کشور باید آینده اقتصادی 
نااطمینانی ها  صنایع را تا حد امکان پیش بینی پذیر کنند و 
را کاهش دهند. البته همیشه در بازار سرمایه ریسک وجود 
دارد، اما ریسک و بازده هم حد دارند، آستانه تحمل دارند 
و با توجه به این که پول ترسو است)!(، مادامی که ابهام زیاد 
سخت  بازار  در  سرمایه  نگه داشت  و  جذب  باشیم،  داشته 

می شود.
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وخارزم: در سطح كالن تر این پیش بینی پذیر بودن 
اقتصاد كشور به چه معناست؟

رضا غالمعلی پور: اگر بخواهیم در سطح کالن صحبت کنیم، 
به  پیش بینی پذیری  شود.  پیش بینی پذیر  اقتصادمان  باید 
بازار  روز  بحث های  از  یکی  نمونه،  عنوان  به  معناست؟  چه 
گاز،  نرخ  افزایش  است،  بودجه  با مسئله  مرتبط  که  سرمایه 
وجود  حوزه  این  در  ابهامات  اندازه ای  به   که  است  و...  برق 
به  را  پیش بینی پذیر شدن سودآوری صنایع کشور  که  دارد 
چالش می کشاند. از طرفی، در بحث قیمت گذاری دستوری، 
اگر به جای دخالت دولت در این حوزه، سیاست گذاران برای 
اقتصادی در نظر بگیرند و به  این موضوع سازوکار و منطق 
مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا مقید باشند، بخش عمده ای 
از مسئله پیش بینی پذیری قابل حل خواهد بود. در گذشته 
اتخاذ شده  سازوکار  و  فرمول  موضوعات  این  از  برخی  برای 
است که این موضوع می تواند اطمینان نسبی به فعاالن بازار 
سرمایه دهد. به عنوان نمونه، در قیمت گذاری  زنجیره فوالد 
فعاالن  تکلیف  رو  از همین  و  است  اتخاذ شده  این سازوکار 
نسبتاً  حوزه  این  محصوالت  و  نهاده ها  نرخ  با  سرمایه  بازار 
بدانم  تقریبی  صورت  به  می توانم  من  یعنی  است.  مشخص 
تولید  کنسانتره  که  یکی  است،  چقدر  معدنی  شرکت  سود 
چه سودی  می کند،  تولید  فوالد  ورق  که  دیگری  و  می کند 
که  است  این  مهم  کلی،  صورت  به  باشند.  داشته  می توانند 
برای سرمایه گذاران  را  اطمینان  این  فرمولی که می گذاریم، 
ایجاد کند که این فرمول در بلندمدت کار می کند و منصفانه 
است. واقعیت این است که در حال حاضر جذب سرمایه گذار 
خارجی به واسطه وجود تحریم ها نداریم و عدد سرمایه گذاری 
داخلی هم بسیار کوچک شده است که می توان گفت عدم 
وجود سرمایه گذاری های جدید ناشی از همین ابهامات است، 
واقعاً چه  را بخرم،  اگر سهم شرکتی  یعنی من نمی دانم که 
به  می شود  منجر  اطمینان  عدم  این  داد.  خواهد  رخ  اتفاقی 
این که میل به سرمایه گذاری بسیار کاهش پیدا کند. حال در 
کنار این ابهامات، کسری بودجه نیز موجب شده دولت تمایل 
داشته باشد بخشی از کسری بودجه خود را از بازار سرمایه 
تأمین کند. واقعیت این است که اقتصاد کشور و به خصوص 

بازار سرمایه ظرفیت مشخصی دارد و با انتشار بی رویه اوراق، 
ضربه بزرگی به بازار سرمایه وارد می شود.

وخارزم: در خصوص افزایش نرخ گاز، برق و... كه 
موضوع  این  و  است  شده  اشاره  آن  به  بودجه  در 
تأثیر بگذارد، چه نظری  بازار سرمایه  می تواند در 

دارید؟
استدالل می کنند  برخی ها  رضا غالمعلی پور: در حال حاضر 
که مثاًل گاز را ارزان به شرکت ها می دهیم و یک شبه تصمیم 
تغییرات  بدهند.  قابل مالحظه  افزایش  را  گاز  نرخ  می گیرند 
قیمت نهاده ها )با فرض داشتن توجیه منطقی( باید بر مبنای 
بازارهای جهانی، رقبای منطقه ای، مزیت های نسبی  مطالعه 
زمان بندی  و  فرایند  طی  شرکت ها،  موجود  شرایط  و  کشور 
سیاست گذاران  یک شبه  این که  نه  شود،  انجام  مشخص 
تصمیم بر افزایش آن بگیرند. این دسته از مسائل نیز می تواند 
پیش بینی پذیری اقتصاد را کاهش دهد. به صورت کلی، فصل 
بودجه در هر سال، فصل عجیبی برای بازار است. فصل تالطم 
است. بعضا تصمیماتی گرفته می شود که اصاًل قابل پیش بینی 

نیست.
اقتصاد  پیش بینی پذیر شدن  وخارزم: در خصوص 

چه پیشنهادی دارید؟
فعاالن  از  بسیاری  برای  حاضر  حال  در  غالمعلی پور:  رضا 
بازار سرمایه، اجرایی بودن بودجه پیشنهادی سال 1401 با 
سؤاالت و ابهامات جدی مواجه است. درحالی که بودجه سال 
1400 بر اساس برآوردهای مختلف، کسری قابل توجهی دارد 
بودجه  دارد. الیحه  نیز وجود  تورم 40 درصدی  از طرفی  و 
سال آینده بسیار انقباضی تنظیم شده است و به نظر می رسد 
مجلس  جانب  از  بسیاری  تعدیالت  با  بودجه  این  عمل  در 
تبدیل به قانون خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به این که 
برنامه پنج ساله ششم تمام شده است، باید برنامه بلندمدتی 
پیش بینی  بتوان  طریق  این  از  تا  گیرد  قرار  کار  دستور  در 
کلی از وضعیت اقتصادی سال های آینده داشت. این در حالی 
است که در حال حاضر فعاالن بازار سرمایه درگیر برنامه های 
نمی توانند  آن  به  اتکا  با  که  هستند  کوتاه مدتی  و  یک ساله 

نسبت به آینده پیش بینی مناسبی داشته باشند.

رضا غالمعلی پور: یکی 
از ظرفیت های جدی در 

مجموعه  خوارزمی که 
می تواند درنهایت به نفع 
سهام داران این مجموعه 

نیز باشد، بورسی شدن 
شرکت های زیرمجموعه 

گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
است و می توان تمامی 

شرکت های زیرمجموعه 
را به تدریج و پس از 

آماده سازی بورسی کرد و از 
این طریق سهام داران نیز از 
این موضوع منتفع شوند. به 
عنوان نمونه، شرکت برق و 
انرژی سپهر در حال حاضر 

در فرایند بورسی شدن قرار 
گرفته  است. در مورد سایر 
شرکت ها مخصوصاً معادن 

و گروه های خدماتی نیز این 
مهم قابل انجام خواهد بود و 

پتانسیل رشد خوبی می توانند 
برای مجموعه ایجاد کنند

سرمایه الگوریتم
ت بازار 

ضا غالمعلی پور، مدیرعامل گروه خدما
ر
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برای تدوین و اجرای  این كه  به  با توجه   وخارزم: 
برنامه پنج ساله هفتم نیاز به روشن شدن وضعیت 
در  دارد، چه سناریویی  وجود  مذاكرات هسته ای 
قابل پیش بینی  نتایج مذاكرات هسته ای  خصوص 
عدم  یا  توافق  اگر  مشخص تر  صورت  به  است؟ 
توافقی در هر سطحی در موضوع مذاكرات انجام 

شود، چه تأثیری روی بازار سرمایه می گذارد؟
رضا غالمعلی پور: در حال حاضر ارتباط شرکت های ما با بخش 
بزرگی از دنیا تقریبا قطع است. برای واردات دانش فنی به 
انتقال  برای  هستیم،  محدود  خاص  کشورهای  یک سری 
تحریم  این  نتیجه  در  ارز  نرخ  داریم،  محدودیت هایی  پول 
و اتفاقاتی که افتاده، افزایش یافته است. تمامی این مسائل 
اجرای  با  قطعاً  پس  هستند.  جدی  معضل  شرکت ها  برای 
برجام در بلندمدت شاهد نتایج خوبی برای شرکت ها هستیم 
سرمایه  بازار  روی  می تواند  بلندمدت  در  موضوع  همین  و 
تأثیرات مثبتی بگذارد. حتی اگر توافق محدود هم رخ دهد، 
از وضعیت فعلی بهتر است. چون به عنوان نمونه بسیاری از 
با  انجام دهند، مجبور هستند  واردات  شرکت ها می خواهند 
ریسک بسیار باالیی تحریم ها را دور بزنند، که این موضوع 
هزینه های شرکت ها را به شدت افزایش می دهد. هزینه انتقال 
پول سنگین می شود و نهایتاً تجهیزاتی را هم که می خواهند، 
کجا  را  خود  اثر  این  می خرند.  پایین تری  کیفیت  با  شاید 
کنید  فرض  پروژه.  تمام شده  بهای  در  یک،  می دهد؟  نشان 
یک  توسعه  فاز  یا  کنیم،  تأسیس  را  کارخانه ای  می خواهیم 
شرکت را داریم، بهای تمام شده بسیار افزایش پیدا می کند 
تأثیر  نگه داری  هزینه  در  و  بعد  سال های  استهالک  در  و 
می گذارد. دو، دانش فنی و تجهیزات با کیفیت مورد نظر را 
که می خواستیم، نتوانسته ایم خریداری کنیم و اثرش را در 
کیفیت محصوالت به جا می گذارد. با توجه به این موضوع، 
توافق یا توافق محدود می تواند برای شرکت ها کمک کننده 
بهتر  وضعیت  نیز  دارد  صادرات  که  شرکتی  نگاه  از  باشد. 
می شود، زیرا در حال حاضر با سختی به مقصدهای محدودی 
محصوالت می فروشیم، هزینه دور زدن تحریم برای فروش 
داریم. گزارش شرکت های  پول  بازگشت  داریم، ریسک های 
صادرکننده را ببینید، کم وبیش چنین مسائلی داریم. با قبول 
ریسک های فراوان محصول می فروشند و در بانک های خارج 
تسهیل  صورت  در  قاعدتاً  می کنند.  جابه جا  پول  کشور  از 
برطرف می شوند،  موارد  این  بین الملل  فضای  در  ما  تجارت 
حتی اگر درصدی هم کمتر شوند، می تواند خبر مثبتی برای 
بازار و برای شرکت ها باشد. البته اگر خیلی کوتاه مدت  نگاه 
بیاید،  پایین  برجام  از  بعد  ارز  قیمت  کنیم  فرض  و  کنیم 
در  و  می یابد  کاهش  کمی  شرکت ها  صادرات  ریالی  ارزش 
را  بازه کوتاهی شرکت های صادرکننده کمی جذابیت خود 
که  است  زیاد  آن قدر  مزایای حاصل  اما  می دهند،  از دست 
از نتایج آن  بازار سرمایه می توانند به خوبی  این شرکت ها و 

منتفع شوند.
و  شود  انجام  شكلی  هر  به  توافق  اگر  وخارزم: 

قیمت ارز كاهش پیدا كند، این موضوع در مقطع 
بازار سرمایه  روی  اندازه  چه  تا  كوتاه مدت  زمانی 

تأثیر می گذارد؟
هیجانی  شرایط  واسطه  به  کوتاه مدت  در  غالمعلی پور:  رضا 
بازار، امکان کاهش شاخص بازار سرمایه وجود دارد، اما نباید 
این موضوع را فراموش کنیم که در بازار سرمایه تحلیل گران 
از ارزش ببینند،  بسیاری هستند که اگر سهمی را پایین تر 
البته  تعادل می رسد.  به  بازار سریع  و  را می خرند  آن  حتماً 
باید به این موضوع اشاره کرد که در کوتاه مدت از نظر جنبه 
روانی، ممکن است به عنوان نمونه، شرکت های پتروشیمی 
با  ارز  نرخ  کاهش  نتیجه  در  می دهند،  انجام  صادرات  که 
کاهش درآمد اندکی مواجه می شوند، اما در بلندمدت قطعاً 
انجام توافقات می تواند روی همین شرکت ها تأثیرات مثبتی 
با  اهمیت است که  بسیار حائز  نکته  این  البته ذکر  بگذارد. 
ایجاد توافق، بعید است که افت قیمت شدیدی در نرخ ارز 

اتفاق بیفتد.
بیان كرد كه  به صورت كلی می توان  آیا  وخارزم: 

انجام توافق به نفع بازار سرمایه است؟
اظهار  بعضی  گذشته  ماه  چند  طی  غزنوی:  محمدصادق 
نظرات در خصوص این موضوع که اگر برجام احیا شود، به 
ضرر بازار سرمایه است، وجود داشته است. این اظهارات به 
دنبال این موضوع بودند که نشان دهند فعاالن بازار سرمایه 
نیستند،  برجام  احیای  دنبال  به  بازار  این  سرمایه گذاران  و 
بدون  اظهارات  این  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  باید  اما 
شک نادرست است و احیای برجام می تواند در راستای بهبود 
بازار سرمایه بسیار تأثیرگذار باشد. از طرفی، در اقتصاد، واژه 
خودکفایی کاماًل نادرست است و ذکر این نکته بسیار حائز 
اهمیت است که ما مفهومی داریم به نام مزیت نسبی. شما 
اقدام  پرقدرت  بتوانید خیلی  است در یک محصولی  ممکن 
به تولید کنید، اما در مقابل یک کشور دیگر، باز هم بسته 
به امکانات خود می تواند جور دیگری به شما خدمت دهد و 
این ها مکمل هم هستند، بنابراین برای این که حال اقتصاد 
ایران خوب شود، یعنی از این حالت بیماری که هست، خارج 
سایر  با  گرفتن  ارتباط  به  نیاز  شک  بدون  و  مطمئناً  شود، 

کشورها وجود دارد.
همه  از  جدای  که  می شود  خوب  حالش  وقتی  ما  اقتصاد 
نهاد  کند.  برقرار  ارتباط  دنیا  با  بتواند   ، سیاست گذاری ها 
دولت به اسم سوبسید خیلی جاها به اقشار مختلف سرویس 
می دهد که از این طریق آن حال بد را پنهان کند. این در 
حالی است که این دسته از اقدامات فقط جنبه مسکن دارد، 
بنابراین نیاز اول اقتصاد ما این است که بتواند ارتباط بگیرد. 
نفت  نتوانسته  ایران هر وقت  انجام شده،  اساس مطالعات  بر 
پیشینه  است. طبق  کرده  تجربه  را  تورم سنگینی  بفروشد، 
بازار  است.  شده  آغاز  دالر  قیمت  افزایش  با  تورم  آن  نیز 
صورتی  در  و  است  اقتصاد  از  بخشی  به هرحال  هم  سرمایه 
که فروش نفت مانند گذشته اتفاق افتد، قطعاً تورم می تواند 
که  کند  پیدا  بهبود  کشور  اقتصاد  حال  و  کند  پیدا  کاهش 

محمدصادق غزنوی: دولت 
ساختمان های بسیار زیادی 

دارد و بحث نگه داری و 
پرسنل گرفتن برای نگه داری 

و... این ساختمان ها برای 
دولت هزینه بر خواهد بود 
و با فروش آن ها می تواند 
بخشی از این هزینه های 

جاری خود را کاهش دهد. 
درباره  واگذاری سهام، دولت 

با حساب وکتاب و با برنامه 
زمان بندی می تواند سهام 

شرکت هایی را که به لحاظ 
حاکمیت شرکتی، به لحاظ 
ساختار مالی شفاف باشند، 

به فروش رساند. اصاًل 
بورسی که در آن عرضه اولیه 
وجود نداشته باشد که دیگر 
بورس نیست! در بورس ما 

می آییم و پذیره نویسی را 
می بندیم، این موضوع نقش 
بازار سرمایه در تأمین مالی 

بنگاه ها را تضعیف می کند
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متناسباً حال بازار سرمایه نیز بهتر خواهد شد. حتی اگر در 
کوتاه مدت به دلیل رفتارهای هیجانی، بازار سرمایه با انجام 
توافق به سمت منفی حرکت کند، اما در بلندمدت مطمئناً 
از  به نظر من االن  به همراه خواهد داشت.  را  اثرات مثبتی 
هر لحاظی ارزیابی کنیم، توافق مطلوب تر است؛ یعنی حتی 
نظر  به  توافق شود...  است  بهتر  نیز  بازی ها  تئوری  لحاظ  از 
من شاهد توافق خواهیم بود، اگرچه زمان آن خیلی قابلیت 

برآورد نخواهد داشت. 
در  كه  هستید  باور  این  بر  نیز  شما  آیا  وخارزم: 
كاهش شاخص  با  برجام  توافق  از  پس  كوتاه مدت 

مواجه خواهیم بود؟
به صورت  شاخص  کاهش  این  اما  بله،  غزنوی:  محمدصادق 
به نظر من بدون شک  بلندمدت  اما در  بود،  هیجان خواهد 
مثبت است و اتفاقی که می افتد، می تواند اعداد و ارقامی را 
که در تحلیل ها وارد شده، تحت تأثیر خود قرار دهد. ما االن 
بزرگ ترین فشاری که روی دولت داریم و خیلی جاها سعی 
در  دالر  قیمت  کند،  حفظ  را  خودش  آن  طریق  از  می کند 
بودجه است؛ یعنی به نظر من یک کلیدواژه است که خیلی 
جاها می تواند به کمک حتی وضعیت بد دولت هم بیاید. پس 
به نظر من اتفاقی که به زودی می افتد، این است که توافقی 
را خواهیم دید. صددرصد نه، ولی من احتمال آن را خیلی 
باال می دانم و این  یک اتفاق مثبت محسوب می شود. اما یک 
نگرانی وجود دارد و آن نحوه ارتباط گرفتن شرکای خارجی 

با کسانی است که دارند داخل ایران کار می کنند.
وخارزم: در این خصوص بیشتر توضیح می دهید؟

افتاد،  برجام  قبلی  در سری  که  اتفاقی  غزنوی:  محمدصادق 
بود که خیلی شرکت ها متکی  این  توافق،  اول  یعنی مرحله 
به این توافق وارد ارتباط با ایران از نوع سرمایه گذاری شدند 
زیادی  برجام لطمه  از  آمریکا  با خارج شدن  و درنهایت هم 
که  می شود  پیش بینی  دلیل  همین  به  شد.  وارد  آن ها  به 
و  از سوی سرمایه گذاران  توافقات جدید کمی ترس  از  پس 
سری  ما  اگر  شاید  باشد.  داشته  وجود  خارجی  شرکت های 
قبل، انتظار داشتیم برجام بتواند در دو سال بعد تأثیرش را 

این عدد پس  بگذارد،  اقتصاد  فاحش روی  به صورت خیلی 
شرکای  قاعدتاً  یعنی  بزرگ تر خواهد شد؛  توافقات جدید  از 
اتفاقی  چه  این بار  ببینند  حدی  تا  دارند  نیاز  هم  خارجی 
خواهد افتاد تا بتوانند بر اساس آن تصمیمات الزم را اتخاذ 
کنند. یعنی این شک در دل ما هست، پس قاعدتاً چند برابر 
این شک در دل کسی است که می خواهد وارد مشارکت و 

سرمایه گذاری در ایران شود.
وخارزم: در مورد ارز پیش بینی  شما با توجه به این 

شرایط و تأثیر آن روی بازار سرمایه چیست؟
ما  دارد،  بازار  ارز روی  تأثیر  اتفاقی که  محمدصادق غزنوی: 
کشور  در  را  آن  از  خالصه   و  چکیده  یک  پیش،  وقت  چند 
ترکیه دیدیم؛ یعنی با کاهش شدید قیمت لیر، بازار سرمایه 
یک  ما  گرفت!  قرار  تغییراتی  دست خوش  نیز  ترکیه  کشور 
انتقال  این  بازارها.  بین  انتقال حباب در  نام  به  بحثی داریم 
حباب اگر بتوانیم اسمش را حباب بگذاریم، در ترکیه در بازار 
ارز و بازار سرمایه خیلی سریع اتفاق افتاد. بنابراین در ایران 
نیز همین است، اما با یک تفاوت، و آن هم این موضوع بود 
که بازار سرمایه افزایش نرخ دالر را پیش خور کرده بود. پس 
بازار  باید بیان کرد که قیمت ارز همواره روی  در وهله اول 
سرمایه تأثیر می گذارد و هم چنین به نظر بنده قیمت ارز از 
لحاظ تکنیکالی، خیلی بخواهد پایین بیاید، 24 هزار تومان یا 

نهایتاً 25 هزار تومان خواهد شد.
چقدر  را  ارز  قیمت  بدبینانه،  سناریو  در  وخارزم: 

پیش بینی می كنید؟
محمدصادق غزنوی: بعید است که بیش از 32 یا نهایتاً 33 
هزار تومان افزایش پیدا کند. البته برخی از بررسی ها نشان 
می دهد که دالر از نظر ارزش واقعی خود و مبتنی بر انتظارات 
هزار  تا 37  قیمت  رشد  پتانسیل  اقتصاد،  در  موجود  تورمی 

تومان را می تواند داشته باشد.
حامد فالح جوشقانی: در چهار تا پنج ماه گذشته فهمیدیم 
که اگر برجام نباشد و دولت نفت نفروشد، به اشکال مختلف 
مانند مالیات و عوارض، افزایش نرخ خوراک و سوخت، تغییر 
نفع  به  از سود شرکت ها  پاالیشگاه ها  فرمول های محاسباتی 

حامد فالح جوشقانی: در 
دولت قبلی اتفاق بدی برای 

صندوق های دارای یکم و 
پاالیش یکم اتفاق افتاد و 

بسیاری از کسانی که در این 
صندوق ها سرمایه گذاری 

کردند، متضرر شدند. به نظر 
می رسد که دولت از طرفی به 
واسطه شرایط موجود نیازمند 

فروش این نوع از اموال 
خود است، اما بااین حال 

تمایلی ندارد که مدیریت این 
شرکت ها را از دست دهد، 

یعنی صرفاً صوری می خواهد 
این شرکت ها را به فروش 
رساند. این در حالی است 
که سهام این شرکت ها را 

می توانست به راحتی و با 
شیوه درست در بازار سرمایه 

عرضه کند

س
ت بازار فرابور

سابق عملیا
صادق غزنوی، مدیر 

دکتر محمد
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دولت خواهد کاست. با توجه به این موضوع، در حال حاضر 
توافق برجام، به لحاظ کاهش هزینه های مبادالتی شرکت ها 
و افزایش درآمد دولت به خاطر فروش نفت حتماً به نفع بازار 
است. از زبان برخی شنیده می شود که چون سود برخی از 
شرکت ها باالست، دولت می بایست مالیات های سنگین برای 
این موضوع می تواند تهدید  این شرکت ها در نظر گیرد که 
جدی برای سهام داران باشد. اگر دولت به سراغ شرکت های 
مالیات های  و  دارند  مناسبی  سودآوری  که  برود  بورسی 
سنگینی بر دوش این شرکت ها تحمیل  کند، این شرکت ها 
ادامه  را  خود  مدنظر  توسعه ای  مسیرهای  نمی توانند  دیگر 
برای  آینده  در  موضوع می تواند  این  و محدود کردن  دهند 
حالی  در  این  باشد.  داشته  چالش های جدی  این شرکت ها 
است که با احیای برجام و دست یابی دولت به منابع ارزی، 
نتیجه  پیدا کند. پس می توان  این احتمال می تواند کاهش 
گرفت که برجام نه تنها هیچ اثر منفی ای روی بازار سرمایه 

ندارد، بلکه در بیشتر صنایع به نفع بازار است. 
حامد فالح جوشقانی: به نظر بنده اگر توافق برجام صورت 
پذیرد، قیمت دالر بین 27 تا 28 هزار تومان متعادل است 
و اگر برجام انجام نشود، قابل پیش بینی نیست. ممکن است 
به محدوده 40 هزار تومان نیز برسد. در خصوص نرخ بهره 
نیز، در کشورهای توسعه یافته این نرخ دو تا سه درصد است، 
اما نه 23 درصد! و هر گاه قصد افزایش نرخ بهره را داشته 
باشند، به شاخص های مهمی مانند رشد اقتصادی و اشتغال 
توجه می کنند. اما در کشور ما در نرخ بهره باالی 20 درصد 
به کاهش است و رشد  GDP کشور رو  و در شرایطی که 
اقتصادی منفی است، دولت از چه منابعی می خواهد اصل و 
سود بدهی های خود را پرداخت کند. پس هر گونه افزایش 
نرخ بهره در این محدوده ها خطرناک است، چراکه از هر طرف 
چه کسری تراز بانک ها، چه کسری بودجه روزافزون دولت، 

می تواند روی افزایش نقدینگی و رشد تورم تأثیر بگذارد. 
اموال  فروش  نوع  و  فروش  خصوص  در  وخارزم: 

دولت چه نظری دارید؟
برای  بدی  اتفاق  قبلی  دولت  در  جوشقانی:  فالح  حامد 

صندوق های دارای یکم و پاالیش یکم اتفاق افتاد و بسیاری 
کردند،  سرمایه گذاری  صندوق ها  این  در  که  کسانی  از 
متضرر شدند. به نظر می رسد که دولت از طرفی به واسطه 
اموال خود است،  از  نوع  این  نیازمند فروش  شرایط موجود 
از  را  این شرکت ها  مدیریت  که  ندارد  تمایلی  بااین حال  اما 
را  این شرکت ها  می خواهد  صوری  صرفاً  یعنی  دهد،  دست 
به فروش رساند. این در حالی است که سهام این شرکت ها 
سرمایه  بازار  در  درست  شیوه  با  و  به راحتی  می توانست  را 

عرضه کند.
وخارزم: در مورد عرضه اولیه  سهام شركت ها چه 

نظری دارید؟
دارند  تمایل  افراد  از  برخی  متأسفانه  حامد فالح جوشقانی: 
که عرضه اولیه ها را تعطیل کنند، اما عرضه اولیه باید باشد 
و به موقع اتفاق بیافتد که می تواند محرک خوبی برای بازار 
باالیی  از جذابیت  بازار سرمایه  فعاالن  برای  باشد و همواره 

برخوردار است.
رضا غالمعلی پور: بازار سرمایه همواره به عرضه اولیه نیاز دارد، 
گذشته  در  اولیه  عرضه  در خصوص  سیاست گذاری  نوع  اما 
اشتباه بود و در حال حاضر نیز تعطیل کردن عرضه اولیه ها 

یکی دیگر از اشتباهاتی است که در حال وقوع است.
محمدصادق غزنوی: کاًل اتفاقی که اخیراً افتاده است به اسم 
خصوصی سازی، برخی از اموال دولت به عبارتی، به برخی از 
افراد به فروش رفته است، اما در حقیقت گویی تمایل به دل 
این موضوع نشان می دهد که  ندارد.  را  اموال  این  از  کندن 
با عبارات و الفاظ بازی می شود و حتی معانی برخی  صرفاً 
به عنوان  قرار گرفته است.  تغییراتی  از کلمات دست خوش 
نمونه، نهاد دولت بر این باور است که خصوصی سازی را انجام 
داده، درحالی که واقعاً خصوصی سازی اتفاق نیفتاده است. در 
صورتی که دولت از برخی از سیاست های خود در این زمینه 
دست بکشد، فروش اموال دولت می تواند مثبت تلقی شود و 
تأثیرات مناسبی نیز داشته باشد، اما انتقال صوری مالکیت 
این اموال به دیگران تأثیری ندارد. از طرفی، در بخش عرضه 
مانور  آن  روی   خیلی  اخیراً  که  پذیره نویسی ها  و  اولیه ها 

محمدصادق غزنوی: بر 
اساس مطالعات انجام شده 

در بورس آمریکا طی چند 
سال گذشته حدود 63 درصد 

عرضه های اولیه به قیمتی 
پایین تر از قیمت عرضه 

در حال معامله هستند. این 
در حالی است که در بازار 

سرمایه ایران این موضوع 
باب شده که با خریداری 

عرضه های اولیه افراد حتماً 
باید سود کنند. در صورتی 

که خرید عرضه اولیه نیز 
با ریسک همراه است و 
سهام داران باید پس از 

تحلیل این عرضه، اگر اعتقاد 
به سودآوری آن دارند، نسبت 

به خرید عرضه اولیه اقدام 
کنند و در صورتی که ریسک 

سرمایه گذاری آن ها با 
مطلوبیت خود تناسب ندارد، 

این اقدام را نباید انجام 
دهند
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منفی ای صورت گرفته است، کاًل بحث اشتباهی است که ما 
عرضه اولیه را به تأخیر بیندازیم، یا کاًل عرضه اولیه نداشته 
و  دارد  پول وجود  پیش تر مطرح شد،  که  باشیم. همان طور 
مورد  قطعاً  باشد،  داشته  مناسبی  ارزندگی  اولیه  عرضه  اگر 
استقبال قرار خواهد گرفت. متأسفانه دولت هنگامی که نیاز 
را به صورت  اولیه  به رشد شاخص داشت، سهام عرضه های 
سریع عرضه می کرد، اما االن که نیازی به این موضوع ندارد، 

کاًل عرضه اولیه را تعطیل کرده است!
كسانی  یا  سرمایه  بازار  فعاالن  از  خیلی   وخارزم: 
عرضه های  خرید  با  هستند،  خرد  سرمایه دار  كه 
اولیه طی دو سال گذشته متضرر شده اند. در این 

خصوص چه نظری دارید؟
بورس  در  انجام شده  مطالعات  براساس  غزنوی:  محمدصادق 
عرضه های  درصد   63 حدود  گذشته  سال  چند  طی  آمریکا 
معامله  حال  در  عرضه  قیمت  از  پایین تر  قیمتی  به  اولیه 
این  ایران  سرمایه  بازار  در  که  است  حالی  در  این  هستند. 
موضوع باب شده که با خریداری عرضه های اولیه افراد حتماً 
باید سود کنند. در صورتی که خرید عرضه اولیه نیز با ریسک 
همراه است و سهام داران باید پس از تحلیل این عرضه، اگر 
اولیه  عرضه  خرید  به  نسبت  دارند،  آن  سودآوری  به  اعتقاد 
با  آن ها  سرمایه گذاری  ریسک  که  صورتی  در  و  کنند  اقدام 

مطلوبیت خود تناسب ندارد، این اقدام را نباید انجام دهند.
منظور  اگر  اموال،  فروش  بگویم،  بخواهم  خیلی خالصه  من 
آرزوی  این شاید یک  است،  و...  و ساختمان  زمین  اموال  از 
از  دولتی  سازمان های  هم  راحتی ها  این  به  و  است  همگانی 
اموالشان دل نمی کنند. اگر این اتفاق بیفتد که خیلی خوب 
دید  از  ندارد.  را  اوراق  حد  از  بیش  انتشار  مضرات  و  است 
من، دولت ساختمان های بسیار زیادی دارد و بحث نگه داری 
برای  ساختمان ها  این  و...  نگه داری  برای  گرفتن  پرسنل  و 
با فروش آن ها می تواند بخشی  و  بود  دولت هزینه بر خواهد 
از این هزینه های جاری خود را کاهش دهد. درباره  واگذاری 
سهام، دولت با حساب وکتاب و با برنامه زمان بندی می تواند 
سهام شرکت هایی را که به لحاظ حاکمیت شرکتی، به لحاظ 
این  پایان  در  رساند.  فروش  به  باشند،  شفاف  مالی  ساختار 
عرضه  آن  در  که  بورسی  اصاًل  که  کرد  ذکر  باید  نیز  بخش 
اولیه وجود نداشته باشد که دیگر بورس نیست! در بورس ما 
بازار  نقش  این موضوع  را می بندیم،  پذیره نویسی  و  می آییم 

سرمایه در تأمین مالی بنگاه ها را تضعیف می کند. 
وخارزم: از نظر شما چه گروهی پتانسیل رشد در 

بازار سرمایه را دارند؟
پتانسیل  که  گروه هایی  بررسی  برای  غالمعلی پور:  رضا 
توجه  موضوع  دو  به  باید  دارند،  را  سرمایه  بازار  در  رشد 
بررسی چه  بررسی کرد که شرکت مورد  باید  کرد. نخست 
محیطی  شرایط  چه  تحت  و  دارد  ریسک هایی  و  قابلیت ها 
فعالیت  حال  در  کشوری(  قوانین  و  جغرافیا  از  )ناشی 
باز  کامل  اقتصاد  درهای  اگر  که  شود  بررسی  ثانیاً  است. 

مشابه  شرکت های  با  رقابتی  فضای  در  شرکت  و  شود 
چنین  در  می تواند  شرکت  این  آیا  بگیرد،  قرار  بین المللی 
ارزندگی  بیاورد، سپس در مورد  و دوام  رقابت کند  فضایی 
البته نحوه رفتار دولت با شرکت ها  شرکت اظهار نظر کرد. 
در  فعالیت شرکت  بر  حاکم  شرایط  بودن  پیش بینی پذیر  و 
آینده نیز مهم است. به نظر می رسد با توجه به این معیارها 
سرمایه  بازار  در  رشد  پتانسیل  که  را  گروه هایی  بتوانیم 
 دارند، مشخص کنیم. با این پیش فرض، به نظر می رسد که 
پتانسیل  غذایی  معدنی،  پاالیشی ،  پتروشیمی،  شرکت های 
این که  به  توجه  با  طرفی،  از  باشند.  داشته  می توانند  رشد 
و  دانش  نقش  و  زیست محیطی  مسائل  آب،  بحران  بحث 
تکنولوژی نیز در تحلیل های اقتصاد جهانی مورد توجه قرار 
گرفته است، چنین موضوعاتی نیز باید مدنظر قرار گیرد و 
به نظر می رسد از این جنبه ها شرکت های غذایی، دارویی و 
باشند.  داشته  مناسبی  رشد  پتانسیل  می توانند  دانش بنیان 
در  شرکت ها  این  که  شود  توجه  موضوع  این  به  باید  البته 
ادامه  خود  فعالیت  به  می خواهند  چگونه  ایران  جغرافیای 
این  با  مواجهه  در  نیز  کشور  کالن  سیاست گذاران  و  دهند 

شرکت ها چه تصمیماتی را اتخاذ می کنند. 
چه  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  وخارزم: 
سهام داران  كه  دارد  حاضر  حال  در  ظرفیت هایی 

می توانند از آن به خوبی استفاده كنند؟
مجموعه   در  جدی  ظرفیت های  از  یکی  غالمعلی پور:  رضا 
این  سهام داران  نفع  به  درنهایت  می تواند  که  خوارزمی 
مجموعه نیز باشد، بورسی شدن شرکت های زیرمجموعه گروه 
تمامی شرکت های  می توان  و  است  خوارزمی  سرمایه گذاری 
و  بورسی کرد  آماده سازی  از  و پس  به تدریج  را  زیرمجموعه 
از این طریق سهام داران نیز از این موضوع منتفع شوند. به 
انرژی سپهر در حال حاضر در  و  برق  نمونه، شرکت  عنوان 
فرایند بورسی شدن قرار گرفته  است. در مورد سایر شرکت ها 
مخصوصاً معادن و گروه های خدماتی نیز این مهم قابل انجام 
مجموعه  برای  می توانند  خوبی  رشد  پتانسیل  و  بود  خواهد 
ایجاد کنند. به صورت کلی برای ورود به بازار الزم است هم به 
لحاظ مالی و هم به لحاظ ساختار حاکمیت شرکتی اقدامات 
و بررسی های الزم انجام شود. هر چه شرکت های غیربورسی 
مجموعه  به  را  عمل  ابتکار  این  شود،  کمتر  خوارزمی  گروه 
خوارزمی می دهد که پرتفویش را در بازار سرمایه متنوع تر و 
بهینه کند. از طرفی، منابع حاصل از عرضه اولیه می تواند در 
راستای توسعه طرح های مجموعه به کار گرفته شوند. از دیگر 
سهام داران  برای  می تواند  که  زمینه  این  در  مثبت  اقدامات 
به  بازار سرمایه  از طریق  مالی  تأمین  تلقی شود،  نیز مثبت 
روش های مختلف است تا از این طریق شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی بتواند به خوبی پروژه های خود در شرکت های تابعه 
که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  کند.  تکمیل  را 
در وضعیت اقتصادی که تورم باالست، تأمین مالی از طریق 

انتشار اوراق می تواند به نفع گروه باشد.

رضا غالمعلی پور: به نظر 
می رسد که شرکت های 

پتروشیمی، پاالیشی ، 
معدنی، غذایی پتانسیل رشد 

می توانند داشته باشند. از 
طرفی، با توجه به این که 
بحث بحران آب، مسائل 

زیست محیطی و نقش 
دانش و تکنولوژی نیز در 
تحلیل های اقتصاد جهانی 

مورد توجه قرار گرفته است، 
شرکت های غذایی، دارویی و 
دانش بنیان می توانند پتانسیل 

رشد مناسبی داشته باشند. 
البته باید به این موضوع 

توجه شود که این شرکت ها 
در جغرافیای ایران چگونه 
می خواهند به فعالیت خود 

ادامه دهند و سیاست گذاران 
کالن کشور نیز در مواجهه با 
این شرکت ها چه تصمیماتی 

را اتخاذ می کنند
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اشاره شده،  بورسی  گروه های  از  غیر  به  وخارزم: 
بازار  از نظر شما چه گروه هایی پتانسیل رشد در 

سرمایه را دارند؟
موضوع  این  دقیق  بررسی  راستای  در  غزنوی:  محمدصادق 
به  که  نرخی  بین  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان 
شرکت های بورسی خوراک داده می شود و نرخ هایی که در 
بازار وجود دارد، فاصله زیادی وجود دارد. به نظر می رسد که 
هرچقدر این فاصله بیشتر باشد، احتمال مداخله نهاد دولت 
در این شرکت ها بیشتر خواهد بود. به زعم بنده این موضوع 
می تواند لیستی از شرکت های دارای پتانسیل رشد را برای 
این گونه  از  شرکت ها  کدام  که  معنا  این  به  کند.  نمایان  ما 
مداخالت در امان خواهند بود و کدام یک نمی توانند از این 
سیاست ها در امان باشند و در مسیر رشد و توسعه خود گام 
بردارند. از طرفی، برداشته شدن ارز 4200 تومانی در برخی 
از صنایع، به خصوص صنایع غذایی و دارویی می تواند تأثیر 

مثبتی در وضعیت این شرکت ها داشته باشد.
سرمایه گذاری  شركت  شما  نظر  از  وخارزم: 
خوارزمی می تواند دیگر چه اقداماتی در راستای 
شدن  منتفع  هم چنین  و  سودآوری  بهبود 

سهام داران انجام دهد؟
محمدصادق غزنوی: در گروه خوارزمی باید بررسی و ارزیابی 
دقیقی همراه با مطالعات الزم انجام شود، که در صورت انجام 
توافقات جدید برجام، چه فرصت ها و تهدیداتی پیِش روی 
سازمان قرار خواهد گرفت و با شناخت نقاط ضعف و قدرت، 
سازند.  آماده  برجام  توافقات  از  بعد  برای  را  خود  به خوبی 
البته این سناریو برای زمانی که توافق انجام نشود نیز باید 
طراحی و بررسی شود تا در صورت عدم دست یابی ایران به 
انتظارات ، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی خود را برای انجام 

مجموعه ای از اقدامات آماده کند.
دارای  بورسی  حامد فالح جوشقانی: در خصوص شرکت های 

پتانسیل بنده نیز با صحبت های آقای غزنوی موافق هستم. ما 
باید بررسی کنیم که کدام یک از صنایع ما به شکلی با دولت 
ارتباط دارند. به عنوان نمونه، تا چه اندازه یارانه دریافت می کنند 
و...  انرژی  تولید،  اندازه در بخش  تا چه  یارانه دریافتی  این  و 
از شرکت های  لیستی  اساس می توان  این  بر  است.  تأثیرگذار 
دارای پتانسیل مشخص کرد. هم چنین در این تحلیل باید این 
ایران  موضوع را در نظر گرفت که در صورت عدم دست یابی 
به توافقات، هر یک از این شرکت ها تا چه اندازه دست خوش 
تغییرات قرار خواهند گرفت. چون به زعم بنده اگر توافق برجام 
اتفاق نیفتد، برای بسیاری از شرکت های بورسی وضعیت ویژه ای 
ممکن است ایجاد شود. هم چنین برخی از شرکت های بورسی 
دارای مزیت اقلیمی هستند. به عنوان نمونه، به دلیل دسترسی 
به گاز ارزان، این شرکت ها می توانند با سودآوری مناسبی همراه 
باشند، اما همان طور که پیش تر مطرح شد، در صورت اتخاذ 
سیاست گذاری باالدستی نادرست در این زمینه، ممکن است 

وضعیت این شرکت ها نیز با چالش های جدی همراه شوند.
خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  جوشقانی:  فالح  حامد 
کردن  بورسی  زمینه  در  باید  شد،  مطرح  که  همان طور 
از  هم چنین  و  بردارد  استراتژیکی  گام  خود  دارایی های 
توسعه  و  مالی  تأمین  راستای  در  سرمایه  بازار  ظرفیت 
سازمان خود استفاده کند. این واقعیت وجود دارد که شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی در بسیاری از حوزه ها دارای مزیت 
است و با سرمایه گذاری و توسعه در این حوزه ها می تواند با 
این  از  یکی  نمونه،  عنوان  به  مثبتی همراه شود.  چشم انداز 
معادن هستند  بیشتر  برای سرمایه گذاری  حوزه های جذاب 
که بر اساس پیش بینی ها و مطالعات انجام شده در حال حاضر 
زغال سنگ  و  سنگ آهن  مانند  زمینه هایی  در  کمبود  نیز 
نیاز  این  اساس  بر  درکشور وجود دارد و خوارزمی می تواند 
بازار، اقدام به توسعه و سرمایه گذاری در بازار اولیه این صنایع 

داشته باشد.
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  اخبار خوارزمی

میالد  سالروز  با  هم زمان  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س(، از تالش های بی دریغ بانوان همکار در 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر سیدرضا 
برگزار شد،  این شرکت  در  که  زن  مقام  گرامی داشت  آیین  در  موسوی 
ضمن تبریک این روز به همکاران شرکت، گفت: این روز بزرگ فرصت 
و  سربلندی  برای  و صبورانه  خالصانه  که  همکارانی  از  تا  است  مغتنمی 

موفقیت شرکت تالش کرده اند، قدردانی کنیم.
او با اشاره به شرایط سخت دو سال گذشته گفت: گسترش ویروس کرونا 
سختی هایی برای همکاران، خصوصاً بانوان ایجاد کرد که خوش بختانه با 

و  را پشت سر گذاشتیم  دوران  این  و همت مضاعف سختی های  تالش 
حتی در مواردی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی موفقیت های چشم گیری 

کسب کرد.
شرکت  در  خانم  همکاران  مهم  نقش  به  اشاره  با  موسوی  دکتر 
سرمایه گذاری خوارزمی، افزود: بانوان شاغل در خانواده نیز نقش بسیار 
مهمی ایفا می کنند، چراکه با حضور در اجتماع، کسب استقالل و تالش 
را به همگان می آموزند و از سوی دیگر، با ایفای نقش همسر و مادر، مهر، 
محبت و مسئولیت پذیری را به کانون خانواده تزریق می کنند و این حجم 
این  همواره  ایرانی  پرتالش  بانوان  ولی  است،  دشوار  بسیار  مسئولیت  از 

نقش را به خوبی ایفا کرده و می کنند.

تجلیل از مقام زن از سوی شركت سرمایه گذاری خورازمی 

و  افزوده  ارزش  شاخص های  در  عملکردی  شاخص های  چشم گیر  ارتقای 
بازدهی فروش و...

بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
در شاخص های عملیاتی، ازجمله جایگاه در میان 500 شرکت برتر، فروش، 

سودآوری، بازدهی فروش و ارزش افزوده رشد چشم گیری داشته است.
اعالمی  گزارش  در  روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی،  گزارش  به 
رتبه بندی 500 شرکت  سال  بیست وچهارمین  در  مدیریت صنعتی  سازمان 
برتر ایران، میزان فروش شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال مورد گزارش 
نسبت به سال قبل از آن بیش از 25 هزار و 270 میلیارد ریال رشد داشته 

است.
میزان فروش این شرکت در سال 99 در حالی به 45 هزار و 365 میلیارد 
ریال رسید که این عدد در پایان سال قبل 20 هزار و 95 میلیارد ریال بوده 

است که بیش از دو برابر رشد نشان می دهد.
هم چنین در رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران در پایان سال 1399 شرکت 

سرمایه گذاری خوارزمی در مقایسه با سال قبل از آن سه رتبه رشد داشته 
است.

عالوه بر این، در گروه رتبه بندی 100 شرکت دوم برتر ایران در سال 1399، 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سودآوری رتبه نخست را از آن خود کرد. 
سود قبل از کسر مالیات این شرکت در سال قبل با رشد بیش از شش برابری 
از مرز 39 هزار میلیارد ریال گذشت. این رقم در سال قبل از آن شش هزار 
شرکت  نیز  فروش  بازده  بیشترین  رتبه بندی  در  این که  ضمن  بود.  میلیارد 
سرمایه گذاری خوارزمی رتبه سوم را کسب کرد. بازده فروش این شرکت در 

میان 100 شرکت دوم، 86 درصد بود.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی هم چنین در پایان سال 99 به روال سال قبل 
رتبه اول باالترین ارزش افزوده را در میان 100 شرکت برتر دوم کشور کسب 
کرد. ارزش افزوده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در پایان سال مورد گزارش 
45هزار و 544 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 1398 حدود سه برابر 

رشد داشته است.

 رشد جایگاه شركت سرمایه گذاری خوارزمی در رتبه بندی 500 شركت برتر 
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سال  در  معدن  صنعت  چشم انداز  تحلیل  و  »بررسی  تخصصی  میزگرد 
تدوین  راستای  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  در   »1403-1401

برنامه ششم این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، در این نشست 
که با حضور معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس پیشین 
ایران،  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان  عامل  هیئت 
مدیران عامل شرکت های توسعه معادن صدرجهان و کارند صدرجهان، 
مدیران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و تعدادی از صاحب نظران حوزه 
توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون  بیات،  مرضیه  دکتر  شد،  برگزار  معدن 
معدن  بخش  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت 
گفت: طی سال های گذشته سرمایه گذاری های  این شرکت  پرتفوی  در 
برای  این رو  از  شده،  انجام  شرکت  این  در  معدن  بخش  در  مناسبی 
از  مطلوب  بهره برداری  و  موجود  فرصت های  از  حداکثری  بهره مندی 
چشم انداز  دقیق  بررسی  ضمن  است  الزم  انجام شده  سرمایه گذاری های 
بخش  این  در  عملیاتی  و  دقیق  برنامه  آینده،  سال  دو  در  صنعت  این 

تدوین شود.
دکتر مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، در این نشست تخصصی با اشاره به حضور 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در بخش معدن کشور گفت: پتانسیل های 
خوبی در حوزه فلزات خاص معدنی در اختیار این شرکت قرار دارد که 
زمینه ساز مزیت های بی شماری برای سهام داران شرکت درآینده نزدیک 

خواهد بود.
او گفت: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مطالعات و تجربه خوبی در حوزه 
معادن فلزات خاص، ازجمله طال داشته و در چنین شرایطی بهتر است 

پروژه های توسعه ای در بخش معدنی در سال های آتی اجرا شود.
سیدشمس الدین سیاسی راد، صاحب نظر حوزه معدن، نیز در این نشست 
گفت:  جهان،  و  کشور  معادن  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  ارائه  ضمن 
صادرات مواد معدنی در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته است که 

این مهم حاکی از رویکرد توسعه ای به این بخش است.
او در تشریح مزیت های حوزه معدن به سایر بخش ها گفت: عدم وابستگی 
راه های  وجود  تحریم ها،  مقابل  در  کم  آسیب پذیری  کشور،  از  خارج  به 
صنایع  توسعه  داخلی،  تقاضای  جهانی،  بازارهای  به  دریایی  زمینی، 
پایین دستی و برخورداری از نیروی انسانی متخصص ازجمله فرصت های 

سرمایه گذاری در بخش معدن به شمار می رود.
دکتر محرابی، استاد دانشگاه و از کارشناسان صنعت معدن، نیز در این 
معدن  در  به سرمایه گذاری های صورت گرفته  اشاره  با  میزگرد تخصصی 
طالی شادان گفت: به منظور ایجاد ارزش افزوده باالتر، بهتر است زمینه 
فراهم  شادان  معدن  در  طال  تجارت  تا  اکتشاف  از  مراحل  همه  انجام 
شرکت  نصیب  بیشتری  افزوده  ارزش  وضعیتی  چنین  در  چراکه  شود، 
به  توجه  با  شادان  طالی  معدن  شد.  خواهد  خوارزمی  سرمایه گذاری 
به  کشور  خوب  طالی  معادن  ازجمله  صورت گرفته،  سرمایه گذاری های 

شمار می رود.
سرمایه گذاری  شرکت   )1403-1401( دوساله  عملیاتی  برنامه  دومین 
خوارزمی از 21 آذرماه به طور رسمی آغاز شده و اجرای این برنامه از 

ابتدای سال 1401 در دستور کار خواهد بود.
به  در سال های 1403-1401  معدن  نشست چشم انداز صنعت  این  در 
خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاونت  همت 

مورد بررسی قرار گرفت.

با هدف تدوین برنامه عملیاتی دوساله گروه خوارزمی برگزار شد
 میزگرد تخصصی »بررسی چشم انداز صنعت معدن در سال های 1403-1401«
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در ادامه برگزاری میزگردهای تخصصی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
برای تدوین برنامه ششم این شرکت دومین نشست »بررسی چشم انداز 

صنعت برق در سال 1401-1403« برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، در این نشست 
که با حضور مدیران عامل شرکت های توسعه برق و انرژی سپهر و تولید 
و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه، مدیران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و 
تعدادی از کارشناسان خبره صنعت برق برگزار شد، دکتر مرضیه بیات، 
با اشاره  معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، 
برق و تحلیل متغیرهای محیطی  اهمیت و ضرورت شناخت صنعت  به 
این  پرتفوی  در  مهم  ازجمله حوزه های  این صنعت  آن گفت:  با  مرتبط 
شرکت به شمار می رود. دو شرکت اصلی گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
در حوزه تولید برق فعالیت می کنند. برای هدف گذاری صحیح و تدوین 
استراتژی های مناسب در این دو شرکت الزم است با بررسی همه جانبه، 

چشم انداز دقیقی از این صنعت در دو سال آینده ترسیم شود.
دکتر کریم افشار، مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، در این 
نشست گفت: بررسی چشم انداز صنعت برق در دو سال آینده این فرصت 

را فراهم می کند تا برنامه ای دقیق و قابل اجرا برای شرکت تدوین شود.
انرژی های  بخش  در  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری  لزوم  به  اشاره  با  او 
تجدیدپذیر گفت: در این راستا بررسی های کارشناسی اولیه انجام  شده و در 

حال برنامه ریزی و سیاست گذاری برای سرمایه گذاری در این حوزه هستیم.
سیدوحید مدنی، مدیرعامل شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه، 
نیز در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت شناخت وضعیت صنعت برق 
در دو سال آینده برای تدوین برنامه، گفت: شناسایی و تحلیل چالش ها 
در  اثر گذار  متغیرهای  بررسی  و  صنعت  این  روی  پیش  مزیت های  و 
برنامه عملیاتی قابل  این حوزه، زمینه را برای تدوین  سرمایه گذاری در 

اجرا فراهم می کند.

در این نشست مهندس ریاحی، از مدیران و متخصصان صنعت برق کشور، 
ضمن تشریح آخرین وضعیت محدودیت ها و مزیت های تولید، توزیع و 
برق در کشور و  روزافزون  نیاز  به  توجه  با  برق در کشور، گفت:  فروش 
اهمیت حضور  این بخش،  برای سرمایه گذاری در  محدودیت های دولت 

بخش خصوصی بیش از پیش در این صنعت احساس می شود.
کشور  سراسر  در  نیروگاه ها  سوخت  تأمین  در  محدودیت ها  گفت:  او 
سرمایه گذاران را به سمت توسعه تولید برق خورشیدی و بادی سوق داده 
است و به نظر می رسد طی دو سال آینده سرمایه گذاری در این بخش به 

شکل چشم گیری افزایش یابد.
بررسی چشم انداز  نشست  در  کارشناسان حاضر  دیگر  از  احمدی،  دکتر 
بازده  بودن  پایین  گفت:   ،1403-1401 سال های  در  برق  صنعت 
میزان  اخیر  سال های  طی  شده  موجب  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری ها در این بخش متناسب با ظرفیت ها و نیاز ها رشد نکند.
او تأکید کرد بازنگری در سیاست های باالدستی صنعت برق این وضعیت 

را تغییر می دهد.
گفت:  نشست  این  ادامه  در  نیز  برق،  صنعت  کارشناس  رحمتی،  دکتر 
ترسیم چشم انداز صنعت برق بسیار دشوار است، چراکه این صنعت تحت 
تأثیر صنایع دیگر قرار دارد. ازجمله عوامل تأثیر گذار در تولید برق تأمین 
در  سرمایه گذاری  توسعه  برای  جدی  چالش  که  نیروگاه هاست  سوخت 

صنعت برق به شمار می رود.
سرمایه گذاری  شرکت   )1403-1401( دوساله  عملیاتی  برنامه  تدوین 
خوارزمی از 21 آذرماه به طور رسمی آغاز شده و اجرای این برنامه از 

ابتدای سال 1401 در دستور کار خواهد بود.
این دومین نشست بررسی چشم انداز صنعت برق در سال های 1401-
شرکت  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاونت  همت  به  که  بود   1403

سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد.

به میزبانی شركت سرمایه گذاری خوارزمی و با هدف تدوین برنامه عملیاتی دوساله برگزار شد
میزگرد تخصصی »بررسی چشم انداز صنعت برق در سال های 1403-1401« 
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میزگرد تخصصی »بررسی چشم انداز صنعت ساخت وساز در سال 1401-
1403« در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد. به گزارش روابط 
معاون  بیات،  مرضیه  دکتر  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی 
این میزگرد گفت:  برگزاری  سرمایه گذاری و توسعه شرکت، در خصوص 
اتکا به برنامه از رویکردهای مهم مدیریتی در شرکت به شمار می رود و در 
این راستا تاکنون پنج برنامه راهبردی و عملیاتی در شرکت سرمایه گذاری 

خوارزمی تدوین و اجرا شده است.
او با اشاره به این که برنامه عملیاتی دوساله جاری شرکت در 31 خرداد 
قرار  کار  دستور  در  برنامه ششم  تدوین  گفت:  می رسد،  پایان  به   1401
ارشد شرکت  مدیران  با حضور  نشستی  اخیراً  و  راستا  این  در  که  گرفته 
وضعیت  تحلیل  منظور  به  گروه  شرکت های  و  خوارزمی  سرمایه گذاری 

متغیرهای کالن اقتصادی و بررسی روندهای آتی آن ها تشکیل شد.
پیرو همین نشست و در راستای تحلیل شرایط محیطی مترتب فعالیت های 
شرکت های گروه و به منظور حصول شناخت برای تدوین برنامه عملیاتی 
دوساله 1401-1403، برگزاری میزگردهای تخصصی تحلیل صنایع مرتبط 
هر  اجرایی  و  دانشگاهی  خبرگان  حضور  با  گروه،  شرکت های  فعالیت  با 
صنعت در دستور کار قرار گرفت. پیش از این میزگرد بررسی چشم انداز 
صنعت برق با حضور مدیران ارشد شرکت های توسعه برق و انرژی سپهر و 
تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه برگزار شده بود و در دومین نشست نیز 

وضعیت صنعت ساخت وساز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
مهندس سعید احسانی، مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، در 
این نشست ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه های در دست اجرای این 
بازوی اصلی  به عنوان  شرکت، گفت: شرکت توسعه ساختمان خوارزمی 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در صنعت ساختمان، در وضعیتی رو به 
بهبود قرار دارد. او با اشاره به رعایت الگوهای توسعه ای در این شرکت در 
سال های اخیر گفت: در برنامه عملیاتی دوساله جاری مولدسازی دارایی، 

حل وفصل دعاوی حقوقی و انجام پروژه های توسعه ای از مهم ترین اهداف 
خوبی  عملکرد  اهداف  این  تحقق  در جهت  که خوش بختانه  بود  شرکت 
داشتیم. منابع شرکت در برخی پروژه ها درگیر بود که با برنامه ریزی صحیح 
بخش عمده ای از این منابع آزاد شد. در برنامه پیش رو نیز تالش می کنیم 
با تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های شرکت و گروه و با تمرکز بر تنوع سازی 
سبد عرضه، توجه به جغرافیا، مساحت و... از فرصت های پیش رو در جهت 

منافع سهام داران و گروه بهره مند شویم.
دکتر روزبه ظهیری، کارشناس و صاحب نظر صنعت ساخت وساز، نیز در 
این میزگرد گفت: در دو سال آینده شناسایی نیازها و تقاضای سرمایه ای 
یا تقاضای مصرفی در صنعت تعیین کننده خواهد بود. ضمن این که الزم 
است شرکت های بزرگ فعال در این صنعت استراتژی های مختلف را برای 

دو سال آینده ترسیم کنند.
او هم چنین به اهمیت کاهش هزینه قیمت تمام شده، الگوها و تکنولوژی 
ساخت در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: توجه به این مهم موفقیت 

پروژه ها را تضمین می کند.
مهندس امیرحسن نوری پور، تحلیل گر بازار مسکن، نیز در میزگرد تخصصی 
تحلیل  و  آمار  اساس  بر  گفت:  ساخت وساز«  صنعت  چشم انداز  »بررسی 
روندها، پیش بینی می شود در دو سال آینده از روند صعودی افزایش قیمت 
مسکن کاسته شود، ضمن این که اقبال به سرمایه گذاری در این بخش هم 

کاهشی خواهد بود.
عالوه بر این، انتظار می رود جذب سرمایه در صنعت ساختمان در مقایسه 
با سایر بازارها کمتر باشد، در چنین شرایطی تعریف پروژه های زودبازده 

می تواند موفقیت شرکت های فعال در این صنعت را تضمین کند.
سرمایه گذاری  شرکت   )1403-1401( دوساله  عملیاتی  برنامه  تدوین 
خوارزمی از 21 آذرماه به طور رسمی آغاز شده است و اجرای این برنامه از 

ابتدای سال 1401 در دستور کارخواهد بود.

به میزبانی شركت سرمایه گذاری خوارزمی و با هدف تدوین برنامه عملیاتی دوساله برگزار شد
 میزگرد تخصصی »بررسی و تحلیل چشم انداز صنعت ساخت وساز در سال 1403-1401« 
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حضور تأثیر گذار شركت سینا دارو در نمایشگاه فارما

بورس  سازمان  ازجمله  سرمایه  بازار  ارکان  پشتیبانی  با 
و  سرمایه  بازار  دارایی  مدیریت  شرکت  بهادار،  اوراق  و 
سرمایه گذاری  شرکت  مرکزی،  سپرده گذاری  شرکت 
خوارزمی پنج هزار میلیارد ریال اوراق اجاره سهام منتشر 

می کند.
سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  مدیرعامل  موسوی،  سیدرضا  دکتر  خوارزمی، 
از  یکی  سهام  اجاره  اوراق  این که  به  اشاره  با  شرکت، 
روش های نوین تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری 
می رود،  شمار  به  سرمایه  بازار  در  هلدینگ  و 
صرف  مذکور،  اوراق  فروش  از  حاصل  منابع  گفت: 
بازار سرمایه خواهد شد و  سرمایه گذاری بلندمدت در 

انتظار می رود بازدهی مطلوبی نصیب سرمایه گذاران و سهام داران کند. 
شرکت سرمایه گذاری خورازمی پنجمین شرکت منتشرکننده این اوراق 

در بازار سرمایه است.
دکتر موسوی در تشریح جزئیات انتشار اوراق اجاره سهام گفت: مجوزهای 
قانونی انتشار پنج هزار میلیارد ریال اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی صادر شده و به زودی در بازار بدهی شرکت بورس اوراق بهادار 

تهران عرضه می شود.
اوراق را یک میلیون ریال اعالم کرد و گفت: نرخ سود  او مبلغ اسمی هر 

شش ماهه  مقاطع  در  و  است  درصد   20 ساالنه  اوراق 
اوراق کارگزاری  این  پرداخت خواهد شد و عامل فروش 

آینده نگر خوارزمی خواهد بود.
خصوص  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
متعهدین انتشار این اوراق نیز گفت: شرکت تأمین سرمایه 
سپهر و شرکت تأمین سرمایه سپهر امین به همراه شرکت 
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم به صورت سندیکایی 
اوراق اجاره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  انتشار  تعهد 

را برعهده دارند.
است،  چهارساله  اوراق  این  دوره  این که  به  اشاره  با  او 
ادامه داد، بازارگردانی این اوراق نیز به صورت سندیکایی 
تأمین سرمایه  تأمین سرمایه سپهر،  برعهده شرکت های 
امین و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم خواهد 

بود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در خصوص تضامین انتشار این 
اوراق نیز گفت: گرچه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در آخرین رتبه بندی 
انجام شده حائز رتبه »باکیفیت« گردید و امکان انتشار اوراق اجاره سهام 
به پشتوانه رتبه اعتباری وجود داشت، ولی برای اطمینان بیشتر خریداران 
اوراق اجاره سهام، تضمین های الزم به صورت سهام بورسی، پشتوانه انتشار 

اوراق مذکور قرار گرفته اند.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با پشتیبانی ارکان بازار سرمایه، ازجمله 
و  سرمایه  بازار  دارایی  مدیریت  شرکت  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان 
سهام  اجاره  اوراق  ریال  میلیارد  پنج هزار  مرکزی،  سپرده گذاری  شرکت 
سرمایه  بازار  فعاالن  استقبال  با  اوراق  این  پذیره نویسی  که  کرد  منتشر 

روبه رو شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خورازمی، این شرکت به 
نسبت  سرمایه  بازار  در  بلندمدت  سرمایه گذاری های  مالی  تأمین  منظور 
به پذیره نویسی موفق اوراق اجاره اقدام کرد که این اوراق در دقایق اولیه 

عرضه، با موفقیت فروش رفت و به اتمام رسید.
از  یکی  عنوان  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  سهام  اجاره  اوراق 
این  که  بود،  برخوردار  خاصی  شرایط  از  مالی  تأمین  جدید  روش های 

شرایط ویژه موجب شد با استقبال مواجه شود.
آن20  ساالنه  اوراق  سود  نرخ  و  ریال  یک میلیون  اوراق  هر  اسمی  مبلغ 
این که  درصد است که در مقاطع شش ماهه پرداخت خواهد شد، ضمن 

خوارزمی  آینده نگر  کارگزاری  شرکت  برعهده  اوراق  این  فروش  عاملیت 
است. عالوه بر این، شرکت تأمین سرمایه سپهر و شرکت تأمین سرمایه 
سپهر امین به همراه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم به صورت 
را  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  اجاره  اوراق  انتشار  تعهد  سندیکایی 

برعهده دارند.
دوره اوراق اجاره سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی چهارساله است و 
بازارگردانی این اوراق نیز به صورت سندیکایی برعهده شرکت های تأمین 
اختصاصی  سرمایه گذاری  صندوق  و  امین  سرمایه  تأمین  سپهر،  سرمایه 

بازارگردانی کوشا الگوریتم خواهد بود.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای انتشار این اوراق، تضمین های الزم 

را به صورت سهام بورسی، ارائه کرده است.
با پایان پذیره نویسی اوراق، معامالت ثانویه آن با توجه به وجود سندیکایی 
از بازارگردانان و متعهدان پذیره نویسی در سه نماد»صرزم0411«،»صرزم 

411« و »صرزم 4411« آغاز خواهد شد.

جذابیت »اوراق اجاره سرمایه گذاری خورازمی«؛ زمینه ساز عرضه موفق 

»وخارزم« پنج هزار میلیارد ریال اوراق اجاره منتشر می كند 
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و  معدنی  مجتمع  استحصال شده  طالی  شمش های  محموله  نخستین 
صنعتی شادان در بازار این فلز ارزشمند به فروش رفت.

مهندس  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
ضمن  صدرجهان،  معادن  توسعه  شرکت  مدیرعامل  یگانلی،  میرمحمود 
مدیران  و  مدیرعامل  مدیره،  هیئت  با حمایت های  افزود:  این خبر،  اعالم 
شرکت،  همکاران  همه  تالش  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  ارشد 

تجاری سازی استحصال طال در مجتمع معدنی و صنعتی شادان آغاز شد.
معدن  این  استحصال شده  طالی  محموله  نخستین  این که  به  اشاره  با  او 
و  معدنی  مجتمع  جاری  سال  پایان  تا  افزود:  شد،  فروخته  پیش  چندی 

صنعتی شادان رسماً مورد بهره برداری قرار می گیرد.
یگانلی در خصوص اقدامات صورت گرفته در مجتمع معدنی و صنعتی شادان 
زیرساخت  های  تدارک  و  تأمین  گفت:  تکمیلی  اکتشافات  زمینه های  در 
بنیادی از قبیل برق و آب، احداث واحد سنگ شکنی یک میلیون تنی، انجام 
هیپ های  احداث  و  طراحی  استخراجی،  آتش باری  عملیات  مرحله  چند 
ازجمله  طال  استحصال  صنعتی  تجهیزات  راه اندازی  و  طال  استحصال 

اقداماتی است که در این معدن انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان مهم ترین ویژگی  منحصربه فرد 

مختلف  بخش های  راه اندازی  و  طراحی  را سرعت  معدن  این  بهره برداری 
ذکر کرد و گفت: تمامی فرایند تکمیل این معدن با اتکا به توان داخلی و 
همت کارکنان شرکت انجام شده است. ضمن این که ظرفیت سازی برای 
تولید و فروش هم زمان طال در زمان تجهیز و راه اندازی معدن نیز ازجمله 

دستاوردهای بزرگ این طرح محسوب می شود.
/او گفت: فعالیت های شرکت توسعه معادن صدرجهان معطوف به مجتمع 
معدنی و صنعتی شادان نبوده و در سایر معادن تحت تملک شرکت نیز 
اقدامات مهمی انجام شده که برگزاری مزایده فروش کان سنگ های معدن 
مس اردستان، برون سپاری تولید کنسانتره های مس سولفیدی و اکسیدی 
معدن مس رشیدآباد زنجان، دریافت پروانه های جدید اکتشاف و تکمیل 
از آن  این معدن  قبلی  اکتشاف  پروانه  اکتشافی در محدوده های  عملیات 

جمله است.
مجتمع معدنی و صنعتی شادان در منطقه خوسف استان خراسان جنوبی 
معادن  ازجمله  کان سنگ  تن ذخیره  هزار  و 860  میلیون  از 27  بیش  با 
با  می شود  پیش بینی  که  می رود  شمار  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
آغاز بهره برداری از این معدن، ارزش افزوده مناسبی برای سهام داران فراهم 

شود.

شروع تجاری سازی تولید طال؛ مجتمع معدنی و صنعتی شادان تا پایان سال به بهره برداری می رسد 
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مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان گفت: واحد سیار فرآوری معدن 
مس جنوب هندوآباد اردستان برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر سال 1401 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مهندس  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
میرمحمود یگانلی در این باره افزود: با توجه به افزایش شدید هزینه های 
حمل مواد معدنی فروش کان سنگ مس مزیت چندانی برای شرکت ایجاد 
نمی کند. در چنین شرایطی پروژه طراحی و ساخت واحد سیار فرآوری با 
ظرفیت خوراک ورودی حدود 70 هزار تن در سال و به  روش فلوتاسیون 
در دستور کار قرار دارد و در بهار سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت. با توجه به رشد تقاضای بازار و افزایش قیمت جهانی و به  تبع آن 
رشد قیمت داخلی محصوالت زنجیره مس، راه اندازی این واحد مزیت های 

بسیاری برای شرکت به همراه خواهد داشت.
معدن  گفت:  معدن  این  وضعیت  آخرین  تشریح  ضمن  یگانلی  مهندس 
مس هندوآباد اردستان با ذخیره قطعی 120 هزار تن و میزان استخراج 
ساالنه حدود 6200 تن در سال 1394 خریداری شد. در اولین گام برای 
اثرات  ارزیابی  از طریق تهیه و تصویب گزارش  شروع فعالیت های معدنی 
زیست محیطی )EIA(و ارائه طرح مدیریت زیست محیطی ))EMP نسبت 

به اخذ موافقت سازمان حفاظت محیط   زیست اقدام شد.
عملیات اکتشاف حین استخراج که از سال 1399 شروع شده بود، تکمیل 
اصفهان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  به  آن  پایانی  گزارش  و 
ارائه شد و مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس ذخیره مندرج در گواهی 
کشف قبلی از میزان120 هزار تن کان سنگ مس اکسیدی به حدود560 
هزار تن در گواهی نامه اکتشاف جدید اصالح شد. عالوه  بر این، استخراج و 
فروش حدود 15 هزار تن کان سنگ مس اکسیدی از طریق برگزاری مزایده 
عمومی در سال جاری و نصب تجهیزات باسکول برای توزین بار در محل 

معدن صورت پذیرفت.
او در خصوص اولویت های اجرایی و برنامه های تکمیلی معدن مس جنوب 
تهیه  استخراج ساالنه،  میزان  افزایش  به  منظور  اردستان گفت:  هندوآباد 
طرح بهره برداری جدید معدن بر اساس ذخیره قطعی مندرج در گواهی نامه 
از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  تأییدیه  کشف اصالحی و اخذ 

اصفهان در دستور کار قرار دارد.
شرکت توسعه معادن صدرجهان ازجمله شرکت های گروه سرمایه گذاری 

خوارزمی است که مالکیت چند معدن را در اختیار دارد.

مهندس یگانلی: واحد سیار فرآوری معدن مس هندوآباد اردستان بهار 1401 به بهره برداری می رسد 

مطلوب  فعالیت  نشان دهنده  بهمن ماه  در  بورس  کارگزاران  رتبه بندی 
»کارگزاری آینده نگر خوارزمی« در این ماه است.

درحالی که  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارگزاری آینده نگر خوارزمی در رتبه بندی کارگزاری های سراسر کشور در 
دی ماه در رتبه هشتم بود، این شرکت در رتبه بندی بهمن ماه موفق شد رتبه 

پنجم را به خود اختصاص دهد.
ارزش کل معامالت صورت گرفته در کارگزاری آینده نگر خوارزمی )تمامی 
بازارها( در بهمن ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل 83 درصد رشد داشت 

که این آمار در کل بازارها هشت درصد رشد نشان می دهد.
ارزش معامالت کارگزاری آینده نگر خوارزمی در بهمن ماه از مرز 57 هزار 
و 29 میلیارد ریال گذشت که نسبت به ماه قبل 25 هزار و 883 میلیارد 

ریال رشد داشته است.
آینده نگر  کارگزاری  در   ETF صندوق های  معامالت  ارزش  این،  بر  عالوه 
خوارزمی در بهمن ماه از مرز 27 هزار میلیارد ریال گذشت که نسبت به ماه 

قبل 126 درصد رشد نشان می دهد.
از سال 1385 تحت عنوان  کارگزاری آینده نگر خوارزمی )سهامی خاص( 
کارگزاری تحلیل گران بصیر به ثبت رسید و از سال 1387 با مجوز سازمان 

بورس و اوراق بهادار فعالیت رسمی خود را در بازار سرمایه ایران آغاز کرد. 
به  و  واگذار  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  به  سال 1391  در  این شرکت 
کارگزاری آینده نگر خوارزمی تغییر نام داد و در حال حاضر گروه خدمات 
با دارا  از شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی،  الگوریتم  بازار سرمایه 
سهام دار  خوارزمی،  آینده نگر  کارگزاری  شرکت  سهام  درصد   99/9 بودن 

عمده این شرکت است.
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم متشکل از شرکت کارگزاری آینده نگر 
ازجمله  متنوعی،  خدمات  الگوریتم  سبدگردان  شرکت  و  خوارزمی 
سرمایه گذاری در تمام بازارهای مالی، ارائه خدمات تأمین مالی اعم از تأمین 
مالی مشارکتی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و بدهی، سرمایه گذاری در 
ارائه خدمات مدیریت دارایی و مشاوره  نوپا،  نو و کسب وکارهای  ایده های 

مالی و سرمایه گذاری ارائه می کند.
در  پیش رو  هلدینگی  الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  این،  بر  عالوه 
ارائه خدمات مالی در بازار سرمایه ایران است که طیف وسیعی از خدمات 
به  سرمایه گذاری  مشاوره  و  مالی  تأمین  دارایی ها،  مدیریت  کارگزاری، 
مدیریت  ثبات،  درآمد  با  بهادار  اوراق  انتشار  حقوقی،  و  حقیقی  مشتریان 

صندوق های سرمایه گذاری و... را ارائه می دهد.

كسب رتبه پنجم »كارگزاری آینده نگر خوارزمی« از منظر ارزش معامالت؛ با سه رتبه رشد 
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اقتصاد ایران

در این بخش می خوانید

نگاهی به وضعیت بازارهای مالی در سالی كه گذشت
 سرمایه گذاری نیازمند افق گشایی

گزارش وخارزم از راه كارهای افزایش صادرات ایران
 توسعه صادرات  وابسته به کیفیت محصوالت

مرور »وخارزم« بر اقتصاد ایران در آینه رسانه های جهان
 قرن نو، اقتصاد نو

گزارش وخارزم از وضعیت یارانه ها و روش های مطلوب حمایت از كم درآمدها
 یارانه در جستجوی هدف

تأثیر حمایت از سرمایه گذاران خرد بر بازار سرمایه
 مقابله با سوخت سرمایه

گزارش وخارزم از چند و چون سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس و مزایا و معایب آن
 وکالت بورسی؛ سازوکاری تخصصی



ی كه گذشت
ی در سال

ی مال
بازارها

ضعیت 
نگاهی به و

رمایه گذاری
س

نیازمند افق گشایی

  پرونده
غزال بابایی

سالی که گذشت، سال سرمایه گذاری، تجارت و کسب وکار زیر سایه ابهام، تورم افسارگسیخته، 
تحریم های گسترده و بی ثباتِی حاصل از پاندمی کرونا بود؛ وضعیتی که پیش بینی مسیر ناهمواِر 
پیش رو را از هر زمان دیگری دشوارتر می کرد. حتی بازار مسکن هم که به شکل سنتی در ایران 
از  دسته  این  انتظارات  نتوانست  می کرد،  حوزه  این  سرمایه گذاران  نصیب  را  قابل توجهی  سود 
سرمایه گذارها را برآورده کند. در عوض شاهد افزایش روزافزون سرمایه ورودی به بازار ارزهای 
نظر  به  مبهم  و  نامطمئن  بودن،  ناشناخته  و  تازگی  از جهت  هم  آن  که  بازاری  بودیم؛  دیجیتال 

می رسد.
نگاهی  بورس  و  دیجیتال  ارزهای  سکه،  و  طال  ارز،  مسکن،  بازارهای  به  رو،  پیش  پرونده  در 
انداخته ایم و تالش کرده ایم در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی، وضعیت بازارهای مالی را در 

سال آتی پیش بینی کنیم.



ی كه گذشت
ی در سال

ی مال
بازارها

ضعیت 
نگاهی به و

رمایه گذاری
س

نیازمند افق گشایی
ارز یکی از بازارهای سرمایه گذاری در ایران است؛ 

بازاری که غالباً در کشورهای دیگر وجود ندارد، اما در 
ایران به یک مسیر سرمایه گذاری تبدیل شده است. 
بررسی این بازار نشان می دهد اغلب سرمایه گذاران 

به منظور حفظ ارزش سرمایه خود وارد می شوند. 
کسری بودجه، تنش های سیاسی، افزایش پایه پولی، 

رشد نقدینگی و تورم باعث کاهش ارزش پول ملی 
می شود. به گفته فعاالن اقتصادی نرخ ارز در ایران 
به صورت دستوری است و واقعی نیست. از این رو 

واردات بیشتر از صادرات به صرفه است، اما بررسی ها 
از سال 97 تاکنون نشان داده افزایش نرخ ارز لزوماً 

منجر به افزایش صادرات نمی شود. 
به طور معمول، دولت های هشت ساله در چهار ساله ابتدایی 
خوبی  میانه  تورم  میزان  به  ارز  نرخ  افزایش  با  خود  فعالیت 
ندارند و مانع این کار می شوند. مقابله با افزایش نرخ ارز، آن 
هم در شرایطی که در کشور تورم وجود دارد، درواقع کمک 
ارز  از کشور است. متأسفانه نرخ  به واردات و خروج سرمایه 
هم مانند یارانه به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و اغلب از 

نسخه های اقتصادی برای درمان آن استفاده نمی شود. 
که  است  نفت  صادرات  کشور  در  ارز  تأمین  راه های  از  یکی 
به 100 دالر رسید. تنش  میان کشورهای  اسفند 1400  در 
افزایش داد و  را در جهان  اوکراین نرخ نفت و گاز  روسیه و 
کشورهای غربی با تحریم روسیه قصد مقابله با آن  را دارند. 
خارج  برجام  از  آمریکا  متحده  ایاالت  که   97 اردیبهشت  از 
کاهش  و  کرد  تجربه  را  افت چشم گیری  ایران  شد، صادرات 
عرضه ارز باعث شد نرخ آن در بازار افزایش یابد. کارشناسان 
بودند  داده  بارها هشدار  اقتصادی در طول سال های گذشته 
اقتصاد آسیب پذیری  وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن 
به کنار  اما دولت ها حاضر  افزایش می دهد،  را  این بخش  در 
که  زمانی  اند.  نبوده  نفت  آسان  و  شیرین  درآمد  گذاشتن 
نیز  دولت  درآمد  می شود،  مواجه  مشکل  با  نفت  صادرات 
پول  جنوبی  کره  مانند  کشورهایی  اگر  حاال  می یابد.  کاهش 
ایران را بلوکه کنند، به این مشکالت افزوده می شود. به این 
و  می گیرد  قرار  دولت  اختیار  در  آن  ریالی  معادل  که  دلیل 
از  خبر  که  اکنون  می شود.  آن  اصلی  مالک  مرکزی  بانک 

از  تعدادی  می شود،  ایران  بلوکه شده  منابع  برخی  آزادسازی 
تحلیل گران پیشنهاد سرمایه گذاری به دولت را ارائه می کنند، 
بانک  و  نیست  منابع  این  مالک  دولت  داشت  توجه  باید  اما 

مرکزی می تواند برای آن تصمیم گیری کند. 

نرخ بازدهی دالر
حد  چه  تا  بازار  این  می دهد  نشان  دالر  بازدهی  بررسی 
 1400 فروردین  در  است.  بوده  جذاب  سرمایه گذاران  برای 
بازار دالر منفی 3/5 درصد، در  این  بازدهی سرمایه در  نرخ 
 4/5 مثبت  خردادماه  در  درصد،   4/1 منفی  اردیبهشت ماه 
در شهریور  و   11/6 مرداد  در  2/3 درصد،  تیرماه  در  درصد، 
ابتدایی  ماهه  در شش  متوسط،  طور  به  بوده اند.  مثبت   0/6
البته در پاییز بازدهی این  سال نرخ بازدهی دالر 11/4 بود. 
بازار بیشتر بود و نرخ دالر از 30 هزار تومان هم عبور کرد، 
بررسی وضعیت  بازگشت.  تومان  هزار  مدار 25  به  دوباره  اما 
 98 سال  در  می دهد  نشان  گذشته  سال های  در  ارز  تأمین 
تأمین ارز با مشکل زیادی همراه بود و تکانه های آن در سال 
99 نمایان شد. تکانه هایی که یک باره نرخ ارز را از پایه 17 

هزار تومان به 33 هزار تومان افزایش داد. 
به  و  دارد  باالیی  نقدشوندگی  بازارهایی است که  ازجمله  ارز 
همین منظور از جذابیت باالیی برخوردار است. آمارها نشان 
برابری   35 رشد  ارز  نرخ  گذشته  سال   20 در طول  می دهد 
را تجربه کرده است. هم چنین در یک دهه گذشته رشد 23 
برابری سراغ این بازار آمده و از سال 95 تاکنون هفت  برابر 
رشد قیمت داشته است. آمارها بیان گر آن است که افزایش 
نرخ ارز به میزان رشد تورم نبوده، به طوری که به طور متوسط 
نرخ تورم در 40 سال گذشته 20 درصد بوده است. برخی از 
فعاالن اقتصادی و تجار نرخ ارز را باالتر از نرخ واقعی عنوان 
ارز  تسعیر  نرخ  بردن  باال  با  دولت  باورند  این  بر  و  می کنند 
کسری  از  بخشی  آزاد  بازار  در  آن  مابه التفاوت  و  بودجه  در 
بودجه خود را تأمین می کند. برخی می گویند دالیل باال بودن 
نرخ دالر برای سال های آتی را می توان کسری  بودجه دولت، 
توقف حراج اوراق بدهی دولتی، رشد نقدینگی و پایه پولی و 
تورم دانست. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد اثرات جانبی 
به  بازار نسبت  مانند برجام در کوتاه مدت سبب کاهش نرخ 

محمدرضا جهان بیگلری، 
کارشناس ارشد اقتصادی: 

افرادی که در بازار ارز به 
منظور سرمایه گذاری وارد 

می شوند، تنها هدفشان حفظ 
ارزش دارایی نقدی است، 
که ریشه آن کاهش ارزش 
پول ملی و نرخ تورم است. 
سرمایه گذاری در بازار ارز 
مشکالتی برای کشور به 

دنبال دارد که یکی از آن ها 
افزایش هزینه تجارت است. 

به این دلیل که ورودی ارز 
محدود است و زمانی که 

سرمایه گذاری در این بازار 
زیاد می شود، هزینه تأمین 

ارز باال می رود. به بیان بهتر، 
به دلیل محدودیت ارز، تجار 

باید ارز مورد نیاز خود را با 
قیمت باالتری تهیه کنند 

و این موارد باعث افزایش 
هزینه تجارت می شود

گزارش وخارزم از افت وخیز بازار ارز در سال 1400

راه های مهار سوداگری در بازار ارز

  پرونده
محمدحسین علی اکبری
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ابتدایی سال  نیمه  تعادلی خواهد شد. همان طور که در  نرخ 
بازار تغییر زیادی  انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد،  که 
نداشت، اما در بلندمدت متغیرهای جانبی ریشه دار در اقتصاد 
کالن باعث افزایش نرخ بازار بیش از نرخ تعادلی خواهد شد.

سود 200 تومانی
با  دالر  و  بود  فروردین  هفتم   ،1400 سال  کاری  روز  اولین 
قیمت 24 هزار و 600 تومان کار خود را آغاز کرد. با این که 
اعالم  اما دولت  تومان رسید،  به 30 هزار  نرخ دالر  پاییز  در 
کرد به بخشی از منابع بلوکه شده دست پیدا کرده و از سوی 
پایانی  ماه  در  و  اکنون  می کند.  صادر  بیشتری  نفت  دیگر، 
با  و  دارد  قرار  تومان  هزار   24 پایه  بر  نرخ دالر  سال 1400 
نرخ 24 هزار و 800 تومان معامله می شود. به بیان بهتر، اگر 
و هنوز  بازار شده  این  وارد  ابتدای سال  یک سرمایه گذار در 
خارج نشده باشد، تاکنون به ازای هر دالر 200 تومان سود 
کرده است. همین موضوع جذابیت بازار ارز را کاهش می دهد. 
از  یکی  همسایگان  با  ارتباط  و  دولت  منطقه ای  سیاست های 
کاال  تهاتر  هم چنین  می رود.  شمار  به  ارز  تأمین  راه کارهای 
ازجمله راه کارهای افزایش صادرات و تأمین و صرفه جویی در 

ارز به شمار می رود که در دستور کار مسئوالن قرار دارد. 

حفظ ارزش دارایی
در  اقتصادی،  ارشد  کارشناس  بیگلری،  جهان  محمدرضا 
گفت وگویی که با »وخارزم« داشت، درباره سرمایه گذاری در 
بازار ارز گفت: افرادی که در بازار ارز به منظور سرمایه گذاری 
نقدی  دارایی  ارزش  حفظ  هدفشان  تنها  می شوند،  وارد 
است، که ریشه آن کاهش ارزش پول ملی و نرخ تورم است. 
سرمایه گذاری در بازار ارز مشکالتی برای کشور به دنبال دارد 
دلیل  این  به  است.  تجارت  هزینه  افزایش  آن ها  از  یکی  که 
در  سرمایه گذاری  که  زمانی  و  است  محدود  ارز  ورودی  که 
ارز باال می رود. به بیان  بازار زیاد می شود، هزینه تأمین  این 
بهتر، به دلیل محدودیت ارز، تجار باید ارز مورد نیاز خود را 
با قیمت باالتری تهیه کنند و این موارد باعث افزایش هزینه 

تجارت می شود. 
ارز  عرضه  برای  نیما  سامانه  به  اشاره  با  بیگلری  جهان 
به  ملزم  صادرکنندگان  اکنون  داد:  توضیح  صادرکنندگان 
دولت  که  صورتی  در  هستند.  خود  صادراتی  ارز  بازگشت 
می تواند با جذب اعتماد آن ها و با استفاده از ابزارهایی مانند 
را  شرایطی  انرژی  حامل های  یارانه ای  تخصیص  و  مالیات 

فراهم کند که صادرکنندگان اقدام به این کار کنند. 

معرفی  تورم  کاهش  برای  را  مسیری  باید  دولت  او،  گفته  به 
ایران  از اقتصاد  با اقدامات اصولی سایه این معضل را  کند و 
قطعاً  باشد،  افزایش  حال  در  تورم  نرخ  که  زمانی  تا  بردارد. 
وجود  غیرمولد  بازارهای  در  سرمایه گذاری  مانند  مشکالتی 

دارد. 

پناه سرمایه گذاران در بازار ارز
گفت:  »وخارزم«  به  اقتصادی،  کارشناس  مهرپور،  میثم 
سرمایه گذاری در بازار ارز به نفع تولید نیست، اما باید توجه 
به  خود  دارایی  ارزش  حفظ  برای  سرمایه  صاحبان  داشت 

بازارهای مختلف، ازجمله ارز پناه می برند. 
دولت ابتدا باید مشکل تورم را حل کند و از سوی دیگر، برای 
در  متأسفانه  بگیرد.  نظر  در  مالیات  غیرتولیدی  فعالیت های 
نمی شود، درحالی که  استفاده  به درستی  مالیات  ابزار  از  ایران 
برای  درآمد  منبع  یک  بر  عالوه  مالیات  دیگر  کشورهای  در 
فعالیت های  توسعه  منظور  به  بازدارنده  ابزار  یک  دولت، 

غیرتولیدی خواهد بود. 
این کارشناس اقتصادی معتقد است هنوز در ایران بازارهای 
جذاب تولیدی به منظور سرمایه گذاری وجود ندارد و دولت 
باید نسبت به ایجاد این بازارها اقدامات الزم را انجام دهد. 
و  باشد  معاف  مالیات  پرداخت  از  تولیدی  بخش  تنها  اگر 
می تواند  شود،  مالیات  مشمول  سوداگرانه  فعالیت های  سایر 
سوی  از  کند.  هدایت  تولید  سمت  به  را  نقدینگی  حدی  تا 
می تواند  مسکن  مانند  اشتغال زا  بخش های  در  دولت  دیگر، 
شرایطی را فراهم کند که افراد با سرمایه خرد بتوانند وارد 

شوند. 
مهرپور می گوید: در طول سال های گذشته، ایران از فرصت های 
نفت  صادرات  به  و  نکرد  استفاده  خود  ارزآوری  و  صادراتی 
خام بسنده کرده بود و اکنون ظاهراً رویکرد دولت تغییراتی 
است  داده  قرار  اولویت  در  را  همسایگان  با  ارتباط  و  داشته 
کند.  کمک  کشور  ارزآوری  به  تا حدی  می تواند  امر  این  که 
حجم  از  باالیی  درصد  که  سرمایه گذاری  راه کارهای  از  یکی 
سرمایه گذاری ها در ایران را به خود جذب کرده، سپرده بانکی 
است. در این روش، پول به بانک سپرده می شود و به  صورت 
بهره  می شود.  دریافت  سپرده  سود  به  عنوان  مبلغی  ماهانه 
گرفته  نظر  در  ریسک  بدون  سرمایه گذاری  عنوان  به   بانکی 
قطعی  و  تضمینی  سودآوری،  این  ویژگی  مهم ترین  می شود. 
بازه های زمانی که  این سرمایه گذاری در  اما  بودن آن است، 
نرخ رشد تورم از نرخ سود بانکی بیشتر باشد، منطقی به نظر 

نمی رسد.

میثم مهرپور، کارشناس 
اقتصادی: هنوز در ایران 
بازارهای جذاب تولیدی به 
منظور سرمایه گذاری وجود 
ندارد و دولت باید نسبت به 
ایجاد این بازارها اقدامات 
الزم را انجام دهد. اگر تنها 
بخش تولیدی از پرداخت 
مالیات معاف باشد و سایر 
فعالیت های سوداگرانه 
مشمول مالیات شود، 
می تواند تا حدی نقدینگی 
را به سمت تولید هدایت 
کند. از سوی دیگر، دولت در 
بخش های اشتغال زا مانند 
مسکن می تواند شرایطی را 
فراهم کند که افراد با سرمایه 
خرد بتوانند وارد شوند
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گزارش وخارزم از بازدهی طال و سكه در اولین سال قرن جدید

طال وسکه؛ درخشش در بازار سرمایه
طال و سکه بیش از اینکه یک بازار تزیینی باشد، به یک 

بازار سرمایه گذاری تبدیل شده و افراد به منظور حفظ 
ارزش دارایی خود وارد این بخش می شوند. در طول 

سال های گذشته بیش از این که بازار طال و سکه بازاری 
مصرفی داشته باشد، به یک بازار سرمایه ای تبدیل شد. 

از آن جایی که نقدشوندگی این بازار بسیار باالست و 
برای معامله نیاز به واسطه ندارد، به جذابیت این بازار 

می افزاید. 
قیمت طال و سکه عالوه بر این که از اونس جهانی تأثیر 
می گیرد، نرخ ارز در داخل کشور نیز بر قیمت تأثیر دارد. 

برای قیمت سکه هزینه ضرب سکه و برای طال اجرت 
ساخت نیز دریافت می شود که به قیمت تمام شده 

اضافه می شود، اما باید توجه داشت همه این موارد 
باعث نشده این بازار مسکوت بماند.

افزایش قیمت طال در سال های گذشته ناشی از کسری 
بودجه، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم است. 

هم چنین بازارهای مالی دیگر مانند خودرو، مسکن 
و ارز که باید در بخش مصرف قرار داشته باشند، به 
عنوان یک بازار سرمایه ای شناخته شدند. مهم ترین 
عامل برای افزایش قیمت یک بازار ارزش پول ملی 

است و هرچه در روند نزولی قرار داشته باشد و نرخ 
ارز در داخل زیاد شود، بازارهای مالی نیز با تغییر همراه 

می شوند.

نرخ بازدهی
طال در ابتدای سال با نرخ یک میلیون و 97 هزار تومان کار 
خود را آغاز کرد و اکنون هر گرم از این محصول با قیمت یک 
میلیون و 200 هزار تومان معامله می شود. این در حالی است 
که قیمت این محصول در آذرماه به یک میلیون و 340 هزار 
تومان رسیده بود که کارشناسان دلیل اصلی این افزایش قیمت 
بهار  قیمت هر سکه  کردند. هم چنین  عنوان  ارز  نرخ  رشد  را 
ابتدای سال 11 میلیون و 200 هزار تومان قیمت  آزادی در 
خورد و با روندی صعودی در پاییز به 13 میلیون و 240 هزار 
تومان رسید و اکنون 12 میلیون تومان قیمت دارد. تقاضا برای 
خرید سکه در طول سال های گذشته کاهش زیادی داشته و 
ارز  نرخ  و  اونس جهانی  بخش  دو  از  کاال  این  که  آن جایی  از 
در داخل کشور قیمت پیدا می کند، ریسک نوسان را تاحدی 
کاهش می دهد. همان طور که در اواخر دهه 90 اونس جهانی 
قیمت  داخل  در  ارز  نرخ  افزایش  دلیل  به  اما  یافت،  کاهش 
که  بود  زمان  همان  از  تقریباً  کرد.  رشد  بازار  در  و سکه  طال 

سرمایه گذاری در بازار طال و سکه جذاب شد.
تاریخ طالیی

شاید خیلی قابل باور نباشد، اما در سال 80 قیمت طال و سکه 
نسبت به حقوق و درآمدها خیلی باال نبود و در آن زمان کسی 
باور نمی کرد یک سکه طال حقوق دو ماه یک کارمند یا کارگر 
را تشکیل دهد. آمارها حکایت از آن دارد که سکه طال در مدت 
در  هم چنین  است.  کرده  تجربه  را  رشد  برابر   190 سال   20
یک دهه گذشته 19/7 برابر و از سال 95 تاکنون رشد 10/5 

  پرونده
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درصدی داشته است. قیمت سکه طال در پاییز سال 99 به اوج 
خود رسید و از مرز 14 میلیون تومان عبور کرد. 

حل معضلی به نام مالیات بر ارزش افزوده
درباره  تهران،  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس  ولی،  محمد  آیت 
داد:  توضیح  ما  خبرنگار  به  بازار  این  در  سرمایه گذاری  میزان 
مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل بازدارنده سرمایه گذاری 
با مشکل  را  آن  و مصنوعات  و صادرات طال  بود  بازار  این  در 
مواجه کرده بود، اما اصالح قوانین مالیاتی باعث شده صاحبان 

سرمایه خرد بتوانند وارد این بازار شوند.
که  نیست  مسکن  مانند  دیگر  مالی  بازارهای  مانند  طال  بازار 
سرمایه زیادی را طلب کند و با سرمایه خرد نیز می توان وارد 
آن شد، اما در طول سال های گذشته به دلیل باال بودن نرخ های 

مالیاتی از تعداد مشتریان کاسته شده بود. 
این که  به  اشاره  با  تهران  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
ازجمله طال در طول یک سال گذشته آسیب  مالی  بازارهای 
ایران  علیه  بین المللی  تحریم های  داد:  توضیح  دید،  زیادی 
و  نباشد  توسعه ای  بازارها  برخی  در  سرمایه گذاری  شد  باعث 
رویکرد سوداگرانه پیدا کند. در گذشته که نرخ ارز ثابت بود، 
انجام می شد و مدل های  بازار طال  سرمایه گذاری بیشتری در 
جدید راهی بازار می شد، اما اعمال تحریم ها علیه ایران باعث 
شد تنها مدل های ساده روانه بازار شود تا مردم بتوانند خریداری 
فروشندگان  نفع  به  افزایش قیمت طال  برخی معتقدند  کنند. 
باید توجه داشت سود سازندگان، فروشندگان و  اما  طالست، 
بخش های دیگر مشخص است و این امکان وجود ندارد که با 
قیمت های باالتر بتوانند محصوالتشان را بفروشند. به این دلیل 
که قیمت طال یک قیمت مشخص است و با یک جست وجوی 

ساده قیمت ها خود را نشان می دهند. 
به گفته محمد ولی، فعاالن اقتصادی ادر صورتی می توانند از 
شرایط بازار رضایت داشته باشند که تعداد مشتریان آن ها زیاد 
باشد. حتی اگر از هر مشتری سود اندک بگیرند، اما اگر از یک 
مشتری سود زیادی دریافت شود، مشخص نیست تاریخ بعدی 
مراجعه او چه زمانی خواهد بود؛ درست شرایطی که اکنون در 

آن قرار گرفته ایم.

نقش برجسته بحران ها در بازار طال
تهران  اتحادیه طال و جواهر  نایب رئیس  آرای،  محمد کشتی 
بیفتد،  هر جای جهان  در  که  اتفاقی  هر  گفت:  »وخارزم«  به 
ابتدا اونس جهانی از آن تأثیر می گیرد و بعد به سایر بازارها، 
مانند نفت سرایت می کند. زمانی که قیمت نفت در بازارهای 
جهانی افزایش می یابد، به سرعت بازار طال نیز روند رشد قیمت 
را طی می کند. به این دلیل که در همه بازارها نرخ حامل های 
انرژی تعیین کننده است. حتی تولید و استخراج طال به انرژی 
از قیمت تمام شده طال  نیاز دارد، پس قسمتی  یا همان نفت 
به قیمت نفت بستگی دارد. در عوض قیمت دالر و طال رابطه 
قیمت  بیاید،  پایین  دالر  قیمت  که  معنا  این  به  دارند،  عکس 

طال باال می رود.
برخی خانوارها به دلیل نقدشوندگی باال وارد این بازار می شوند 
بروز  در صورت  بازار  این  رصد  این که  دلیل  به  دیگر  برخی  و 
آن  به  ورود  از  است،  مشکل  سرقت  مانند  ناگواری  حادثه 
خودداری می کنند، که البته پیشنهادی برای این دسته از افراد 

وجود دارد و آن هم ورود آن ها به بورس کاال و خرید حواله 
است. کسانی هم که تخصص ندارند، می توانند سرمایه گذاری 
خود را از طریق کارگزاری ها به ثبت برسانند. البته باید توجه 
داشت ریسک سرمایه گذاری در بورس کاال خیلی کمتر از سهام 
انواع دیگر سرمایه گذاری هاست،  از  البته امن تر  بورس است و 
در عین حال برای همه مردم قابل دسترسی است و هیجانات 

کاذب را ندارد. 
او با بیان این که سوددهی در بورس کاال بستگی به رونق بازار 
دارد، گفت: سرمایه گذاری در بورس کاال به این صورت نیست 
که همیشه سود عاید سرمایه گذار کند و صاحبان سرمایه باید 

آگاه باشند چه کاالیی خریداری می کنند. 
این فعال صنفی با بیان این که بحث سکه و طال دو مقوله کاماًل 
متفاوت است، افزود: سکه تابع عرضه و تقاضاست و با قیمت 
جهانی در ارتباط است. در بخش طال هم باید تأکید کرد که 
دارای دو بخش زیورآالت و شمش طالست که زیورآالت هزینه 
ساخت دارند و در زمان فروش مقداری از قیمتشان را از دست 

می دهند، که معموالً بین 5 تا 25 درصد قیمت است.
قیمت  آیا  این که  بر  مبنی  »وخارزم«  پرسش  به  آرای  کشتی 
داد:  پاسخ  است؟  همین قدر  هم  ایران  از  بیرون  طال،  شمش 
اونس  به عنوان مثال، یک  یا دو درصد فرق دارد.  یک  نهایتاً 
طال 1700 دالر است. حاال اگر قیمت دالر نوسان داشته باشد، 
تفاوتی نمی کند، به این دلیل که خارج از ایران بابت یک اونس 
طال به شما 1700 دالر پول می دهند، اما سکه کاالست. به این 
معنا که سکه در ایران به عنوان یک کاال تلقی می شود و قیمت 
این کاال تابع عرضه و تقاضاست. به این دلیل که متولی فروش 
و واگذاری سکه در انحصار یک نهاد، »بانک مرکزی« است. اگر 
بازار کند، قیمت سکه متعادل است،  بانک مرکزی سکه وارد 
در غیر این صورت، افزایش قیمت دارد و اگر بیشتر از قیمت 
جهانی در بازار داخلی به فروش برود، به اصطالح »حباب« در 
بازار وجود دارد؛ موضوعی که در طول سال های گذشته بسیار 

شاهد آن بوده ایم. 

مسکن را دست کم نگیرید
طالی  بازارهای  تهران،  سبزه میدان  بازار  از  میدانی  بررسی 
اصفهان، شیراز، یزد، بندرعباس و رشت نشان می دهد تهران 

بیشترین رونق را بین شهرهای دیگر دارد.
وضعیت  درباره  اقتصادی  کارشناس  بغزیان  آلبرت 
اکنون  به »وخارزم« گفت:  بازارهای مالی  سرمایه گذاری در 
نسبت به گذشته بازار طال رونقی ندارد و قدرت خرید مردم 
با مشکل  بازار مسکن  کاهش زیادی داشته است. زمانی که 
متوسط  اقشار  و  می رود  باال  اجاره بها  نرخ  می شود،  مواجه 
اکنون  می گیرند.  قرار  فروشنده  جایگاه  در  خریدار  جای  به 
مانده  و  دارد  خانوار  هزینه  سبد  در  باالیی  سهم  مسکن 
از  می شود.  صرف  آموزش  و  پوشاک  خوراک،  برای  درآمد 
کاهش  با  خرد  بازارهای  در  حتی  سرمایه گذاری  نرخ  این رو 

می شود. مواجه  چشم گیری 
بغزیان معتقد است سرمایه گذاری در ایران با همه کشورهای 
هدف  پیشرفته  کشورهای  در  به طوری که  دارد.  تفاوت  جهان 
نقدینگی بازار سرمایه است که تولید از آن بهره ببرد. از سوی 
این  و  از تنش های سیاسی مصون هستند  دیگر، آن کشورها 

موضوع ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

محمد کشتی آرای، نایب 
رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران: برخی خانوارها به 
دلیل نقدشوندگی باال وارد 
این بازار می شوند و برخی 
دیگر به دلیل این که رصد 
این بازار در صورت بروز 
حادثه ناگواری مانند سرقت 
مشکل است، از ورود به آن 
خودداری می کنند، که البته 
پیشنهادی برای این دسته 
از افراد وجود دارد و آن هم 
ورود آن ها به بورس کاال و 
خرید حواله است. کسانی 
هم که تخصص ندارند، 
می توانند سرمایه گذاری خود 
را از طریق کارگزاری ها به 
ثبت برسانند. البته باید توجه 
داشت ریسک سرمایه گذاری 
در بورس کاال خیلی کمتر از 
سهام بورس است، در عین 
حال برای همه مردم قابل 
دسترسی است و هیجانات 
کاذب را ندارد
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گزارش وخارزم از وضعیت بازار مسكن در سال 1400

سرمایه گذاری در بازار مسکن؛ 
چالش ها و فرصت ها

سال 1400 سال خوبی برای سرمایه گذاران حوزه 
مسکن نبود. در طول سال های گذشته مسکن به یکی 

از بازارهای سرمایهگذاری تبدیل شده بود. بازاری 
که در طول یک سال بیش از 70 درصد سود نصیب 

سرمایه گذاران می کرد و از آن جایی که عرضه مسکن 
به شدت کاهش یافته بود، به گرانی آن دامن می زد. 

حاال بررسی ها نشان می دهد در سال 1400 رشد قیمت 
مسکن سود زیادی به جیب سرمایه گذاران این حوزه 

نریخته و مهم ترین دلیلی که کارشناسان بیان می کنند، 
طرح اقدام ملی دولت دوازدهم و نهضت ملی دولت 

سیزدهم است. 
 29 حدود  جاری  سال  فروردین  در  مسکن  قیمت  متوسط 
میلیون تومان بود و در دی ماه به بیش از 32 میلیون تومان 
شده  باعث  مسکن  قیمت  درصدی   10 رشد  است.  رسیده 
سرمایه گذاری در این حوزه کم رنگ تر از حوزه های دیگر باشد. 
باید توجه داشت هزینه ساخت وساز در کشور  از سوی دیگر، 
گذشته  مانند  عرضه  علت  همین  به  و  داشته  زیادی  افزایش 
دامن  قیمت  افزایش  به  است  ممکن  موضوع  این  و  نیست 
بزند. مسکن ازجمله  کاالهای مصرفی است که این روزها نام 
آمریکا  مانند  کشورهایی  در  می کشد.  دوش  به  را  سرمایه ای 
بازدارنده  مالیات های  بااین حال  اما  دارد،  وجود  مسکن  مازاد 
عنوان  به  است.  شده  گرفته  نظر  در  بازار  مدیریت  منظور  به 
مثال، کسی منع خرید خانه دوم را ندارد، اما در زمان فروش 
به میزان سودی که نسبت به پول خرید پرداخت کرده، باید 

مالیات بپردازد، که در برخی موارد تا 90 درصد می رسد. البته 
کشورهایی که قانون مالیات بر عایدی مسکن را اجرا می کنند، 
در  تورم  نداشتن  هم  آن  و  داشتند  ویژه  توجه  عامل  یک  به 
به  را  با رفع معضل تورم نقدینگی  بهتر،  بیان  به  کشور است. 
سمتی هدایت می کنند که تولید از آن بهره ببرد. در ایران هنوز 
مشکل تورم وجود دارد. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند 
از عایدی  این معضل رفع نشده، دریافت مالیات  تا زمانی که 
باید توجه داشت تولید  مسکن عادالنه نیست. از سوی دیگر، 
در ایران سود زیادی ندارد و هدایت نقدینگی به این سمت کار 

مشکلی است. 

رونق بازار مسکن
رونق به معنای خرید و فروش است، اما زمانی که در یک بازار 
مالی صحبت از رونق به میان می آید، این تصور در ذهن افراد 
نقش می بندد که قرار است در این بازار گرانی اتفاق بیفتد و 
بازار  بازار سود کسب کنند. رونق در  این  از  از سرمایه گذاران 
مسکن هم چنین معنایی دارد و سرمایه گذار به منظور گرانی 
بیشتر سرمایه خود را وارد این بازار می کند، که البته از ابتدای 
است.  نبوده  جذابی  بازار  سرمایه  صاحبان  برای  تاکنون  سال 
شد  باعث  کشور  در  تورم  و  نقدینگی  افزایش  بودجه،  کسری 
صاحبان سرمایه وارد بازاری شوند که نقدشوندگی باالیی دارد. 
محسوب  سرمایه گذاری  بازارهای  از  یکی  که  ساختمان  بازار 
می شود، به دلیل پایین بودن نقدشوندگی بازار جذابیتی برای 
سرمایه گذاران نداشت. قیمت مسکن در طول 20 سال گذشته 
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رشد 96 برابری را تجربه کرده و در یک دهه گذشته 14 برابر 
رشد را نشان می دهد. هم چنین در بازه زمانی 95 تا 1400 سود 
هفت برابری نصیب سرمایه گذاران این حوزه کرده است. هزینه 
تاکنون 1200 درصد رشد داشته  از سال 92  ساخت مسکن 
و به رقم حدود هشت میلیون تومان رسیده است. کارشناسان 
در این باره می گویند بازارهای سرمایه گذاری وابسته به نرخ ارز 
هستند و اگر دالر افزایش قیمت داشته باشد، سرمایه گذاری در 
بازارهای دیگر به همین نسبت بازدهی دارد. اگر نرخ دالر ثابت 
باشد، بازدهی بازارهای دیگر نیز با ابهام همراه است. در همین 
حال بیت اهلل ستاریان می گوید تصور غالب این است که علت 
افزایش قیمت مسکن، رشد قیمت دالر است، که این نظریه تا 
حدی درست است، اما باید توجه داشت در ایران افزایش قیمت 
مسکن ذاتاً ظرفیت دارد. به این دلیل که ارز و طال کاالهای 
سرمایه ای نیستند، اما مسکن کاالی سرمایه ای است. او گفته 
طی 30 سال گذشته قیمت ارز و طال 170 تا 180 برابر شده، 

اما مسکن در بعضی مناطق تا 1200 برابر رشد کرده است. 

کمبود مسکن در کشور
طبق آمارهای موجود ساالنه حدود یک میلیون تقاضای جدید 
وارد بازار مسکن می شود و این در حالی است که شش میلیون 
حدود  می دهد  نشان  بررسی ها  مستأجرند.  کشور  در  خانوار 
یک میلیون مستأجر به صورت خودخواسته در خانه استیجاری 
سکونت دارند. به بیان بهتر، این خانوارها توانایی خرید یک واحد 
مسکونی مطلوب را دارند، اما خودخواسته مستأجر هستند، اما 
در  سرمایه گذاری  شوند.  خانه دار  نتوانستند  دیگر  پنج میلیون 
باید  بازاری که عرضه آن کم است، دشوار می شود. هم چنین 
می کند،  برابری  کشور  در  خانوار  و  خانه  تعداد  داشت  توجه 
چند  دارای  بازار  این  در  سرمایه گذاری  با  خانوارها  برخی  اما 
خانه هستند و برخی فاقد واحد مسکونی. از سوی دیگر، برخی 
دستگاه های دولتی دارای واحد مسکونی خالی از سکنه هستند 

که نه آن را برای اجاره عرضه می کنند و نه می فروشند. 

بخش خصوصی آماده همکاری با دولت
مجتبی بیگدلی، رئیس کانون سراسری انبوه سازان به »وخارزم« 
را  اقتصادشان  بتوانند  این که  برای  پیشرفته  کشورهای  گفت: 
رشد دهند، تقاضای کاذب در بخش مسکن ایجاد می کنند، اما 
در ایران متأسفانه قوانینی وضع می شود که بازدهی در این بازار 
کاهش  بازار  این  در  سرمایه گذاری  که  زمانی  می یابد.  کاهش 
مسکن  احتکار  با  و  هستند  اصلی  برنده  سوداگران  می یابد، 
سیاست گذاری  درحالی که  می کنند،  دست کاری  را  قیمت ها 
مسکن باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاران و متخصصان در 

این بازار حضور داشته باشند. 
این فعال اقتصادی توضیح داد: طرح های مسکنی دولت هنوز 
به   1400 سال  پایان  تا  امیدواریم  و  ندارد  مشخصی  ماهیت 
برای  دولت  با  همکاری  آماده  خصوصی  بخش  برسد.  نتیجه 
جایی  داده  نشان  تجربه  و  است  دولت  ساختمانی  طرح های 
که بخش خصوصی حضور داشته، فعالیت اقتصادی با جدیت 

بیشتری پیش رفته است. 

بانک ها همراه نیستند
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه امالک تهران به »وخارزم« 

گفت: در سال های 95 و 96 میزان تسهیالت مسکن حداقل 
50 درصد قیمت خانه را تشکیل می داد، اما افزایش نرخ تورم 
و کاهش ارزش پول ملی باعث شد اکنون 400 میلیون تومان 
را  قیمت یک ساختمان  تسهیالت مسکن حداکثر 30 درصد 
برای پرداخت تسهیالت مسکن همکاری  بانک ها  شامل شود. 
الزم را ندارند و با این که سند در رهن بانک قرار دارد، آن قدر 
خریدار را تحت فشار قرار می دهند تا از دریافت وام منصرف 

شود. 
بازدهی مسکن پایین تر از نرخ تورم

با این که آمارها نشان دهنده این است که نرخ تورم در مسیر 
ابتدای  از  مسکن  بازدهی  بااین حال  اما  دارد،  قرار  نزولی 
مسلماً  شرایط  این  در  است.  کمتر  تورم  نرخ  از  تاکنون  سال 
دارد،  هم  پایینی  نقدشوندگی  که  بازار  این  به  سرمایه گذاران 
توجه نمی کنند و وارد بازارهایی مانند طال، سکه و ارز می شوند. 
یک  وارد  اکنون  مسکن  می گویند  کارشناسان  دیگر،  از سوی 
رکود پنج ساله شده و بعید است تا پایان دولت سیزدهم از این 
رکود خارج شود. تقریباً تمام کارشناسان بازار مسکن معتقدند 
بازار مسکن از سال 99 وارد دوره رکود شده و قیمت ها اگر رشد 
می کند، پس لرزه هایی است که طبیعی است، اما رشد مسکن 
از تورم جا مانده است. با این که دولت طرح های مسکنی خود 
را اعالم کرده، اما هنوز اقدام عملی در این زمینه اتفاق نیفتاده 
افزایش  ادامه دارد.  اسفند 1400  پایان  تا  و هم چنان ثبت نام 
بازار می شود.  این  عرضه مسکن باعث رشد سرمایه گذاری در 
95 درصد بازار مسکن در اختیار بخش خصوصی است و دولت 
این رو اگر دولت  از  سیاست گذار این بخش محسوب می شود. 
زیادی  دقت  زمینه  این  در  باید  دارد،  را  مسکن  توسعه  قصد 
داشته باشد. هم چنین باید توجه داشت مسکن فعالیت بیش از 
هزار رسته شغلی را تضمین می کند و به گفته کارشناسان یکی 

از اهرم های تولید شغل توسعه بخش مسکن است. 

سهم بخش مسکن در خانوار
به طور معمول، سهم بخش مسکن در خانوارهای اروپایی نهایتاً 
12 درصد است، اما در برخی شهرهای ایران بیش از 60 درصد 
است. همین آمار و ارقام  نشان می دهد ایران باید برنامه ریزی 
برخی  هرچند  دهد.  تغییر  مسکن  تولید  زمینه  در  را  خود 
کارشناسان معتقدند طرح های دولتی تاکنون نتوانسته در این 
بازار تأثیر مثبتی بگذارد، اما برخی دیگر بر این باورند ثبت نام 
بخش  سرمایه گذاران  برای  تضمین  نوعی  مسکن  متقاضیان 
این زمینه بسترسازی  خصوصی است و کافی است دولت در 

الزم را انجام دهد. 
با ساخت یک میلیون مسکن با فناوری جدید، سرعت ساخت 
رونق  اشتغال  می یابد،  افزایش  سازه ها  کیفیت  می رود،  باال 
خانوارها  مسکن  تأمین  مسئله  مهم تر  همه  از  و  می کند  پیدا 
است  شده  تجربه  گذشته  در  هم  موضوع  این  می شود.  حل 
گفته  این که  با  بازمی گردد.  مهر  مسکن  به  آن  بارز  نمونه  که 
می شود منابع مسکن مهر از محل چاپ پول بوده، اما در سال 
1391 حدود 900 هزار پروانه ساختمانی صادر شد که در سال 
1393 واحدها تکمیل شد و تا پایان سال 1396نرخ مسکن به 
ثبات رسید. اگر همین رویه ساخت مسکن ادامه پیدا می کرد، 
اکنون سرمایه گذاران حوزه مسکن در بخش تخصصی خودشان 

سرمایه گذاری می کردند و وارد بازارهای دیگر نمی شدند. 

مجتبی بیگدلی، رئیس 
کانون سراسری انبوه سازان: 
کشورهای پیشرفته برای 
این که بتوانند اقتصادشان را 
رشد دهند، تقاضای کاذب در 
بخش مسکن ایجاد می کنند، 
اما در ایران متأسفانه قوانینی 
وضع می شود که بازدهی 
در این بازار کاهش می یابد. 
زمانی که سرمایه گذاری در 
این بازار کاهش می یابد، 
سوداگران برنده اصلی 
هستند و با احتکار مسکن 
قیمت ها را دست کاری 
می کنند، درحالی که 
سیاست گذاری مسکن 
باید به گونه ای باشد که 
سرمایه گذاران و متخصصان 
در این بازار حضور داشته 
باشند
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گزارش وخارزم از چگونگی بازدهی بازار سرمایه در سالی كه گذشت

بایدها و نبایدهای دخالت در بورس
بازار سرمایه نشان گر اقتصاد هر کشوری است. این 

واقعیت نشان می دهد بورس تا چه حد می تواند در 
رونق تولید نقش داشته باشد. از این رو مدیریت بورس 

سیاست گذاری متناسبی را می طلبد. بازار سرمایه در 
ابتدای سال کار خود را در واحد یک میلیون و 309 

هزار آغاز کرد و در روزهای پایانی سال به یک میلیون 
و 290 هزار واحد رسیده است. به بیان بهتر، اگر 

سرمایه گذاری در ابتدای سال وارد بازار سرمایه شده 
باشد، تا پایان سال سودی نصیب سرمایه اش نشده و 

اندکی هم از آن کاسته است. این وضعیت در کوتاه مدت 
قابل تحمل است، اما تداوم آن باعث کوچ سرمایه از 

بازار بورس به سمت بازارهای غیرمولد می شود. 
مالی  تأمین  اساس  بورس  که  پیشرفته صنعتی  در کشورهای 
تا  می کنند  وضع  مالیات  غیرمولد  بازارهای  بر  شرکت هاست، 
نقدینگی به سمت این بازارها هدایت شود. اما در ایران هنوز 
اخذ  و  بیاید  تولید  کمک  به  نتوانسته  مالیاتی  جامع  سامانه 
درحالی که  انجام می شود.  اقتصاد  از بخش های شفاف  مالیات 
دولت به منظور ایجاد اشتغال باید در این بخش اقداماتی مانند 
دریافت  به  مقابل  در  و  بگیرد  نظر  در  را  مالیاتی  معافیت های 

مالیات از بخش های پنهان اقتصاد بپردازد. 
یکی از عواملی که باعث رشد سود سهام داران می شود، کاهش 
فاصله نرخ دالر نیمایی و دالر بازار آزاد است. از سوی دیگر، اگر 
دولت برای جبران کسری بودجه به سمت فروش اوراق دولتی 
با هدف کوچک سازی و چابک سازی بخش دولت برود، نه تنها 

نقدینگی کاهش می یابد و تورم کمتری نصیب کشور می شود، 
بلکه هزینه های دولت نیز کاهش می یابد. در همین حال، بازار 
از رشد مناسبی برخوردار  نیز  اقتصاد  سرمایه به عنوان نماگر 
خواهد شد. برخی کارشناسان بر این باورند بازار سرمایه ایران 
این دلیل که در دوران  به  روند طبیعی خود را طی می کند، 
تحریم، تأمین مالی بسیار سخت تر از شرایط عادی کشور است 
و بخشی از شرکت های بورسی صادرات محور اگر کاالی خود 
آن ها  دست  به  پول  مشخص  زمان  مدت  در  کنند،  صادر  را 

نمی رسد. 
اما برخی فعاالن  از بخش خارجی سخن گفته شد،  این جا  تا 
مطرح  را  انتقاداتی  نیز  داخلی  سیاست گذاری  به  نسبت  بازار 
بازارهایی  اقتصادی معتقدند در شرایطی که  می کنند. فعاالن 
اعمال  با  باید  دارد، چرا  تأثیر  بازار سهام  بر  کاال  بورس  مانند 
برخی  هم چنین  شد؟  بازار  رشد  مانع  نادرست  سیاست های 
بازار سرمایه  تحلیل ها در فضای مجازی مشاهده می شود که 

با بازار بدهی مقایسه شده است. 

رشد نقدینگی و رونق بورس
حمیدرضا جیهانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، به »وخارزم« 
می گوید: برخی سهام داران به دلیل ریسک در بازار سرمایه به 
باید توجه داشت که  اما  خرید اوراق بدهی متمایل می شوند، 
سرمایه گذاری در این بازار یک سود مشخص دارد، اما بررسی 
نصیب  مناسبی  سود  بلندمدت  در  می دهد  نشان  سهام  بازار 
موازی  بازارهای  سایر  از  سود  این  حتی  و  شده  سرمایه داران 
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بیشتر بوده است. 
می یابد،  افزایش  کشور  در  نقدینگی  که  زمانی  او،  گفته  به 
اتفاقی  مانند  می رود،  پیش  رونق  سمت  به  نیز  سرمایه  بازار 
که در سال گذشته افتاد و صاحبان سرمایه های خرد اقدام به 
سرمایه گذاری در این بازار کردند، اما در شش ماهه دوم سال 
که رشد نقدینگی کاهش یافت، بازار سرمایه نیز از رونق افتاد. 
و  بررسی شود  ریشه ای  باید  بازار سرمایه  رونق  بهتر،  بیان  به 
با  از مدتی  باشد، پس  نقدینگی  افزایش رشد  از  رونق  اگراین 

مشکل مواجه خواهد شد. 
از  که  افرادی  این که  بر  تاکید  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
برای  مشاوره ای  شرکت های  از  ندارند،  آگاهی  سرمایه  بازار 
سرمایه گذاری و ورود به بازار سرمایه بهره ببرند، گفت: افرادی 
در  افرادی  و  ندارند  برخوردارند، مشکلی  بورسی  دانش  از  که 
این بازار با چالش مواجه می شوند که تصمیم به خرید و فروش 

هیجانی می گیرند. 
و  پرداخت  سرمایه  بازار  در  سیاست گذاری  به  هم چنین  او 
توضیح داد: برخی بر این باورند افزایش نرخ بهره بانکی می تواند 
از میزان چرخش پول در کشور بکاهد و تورم را کاهش دهد، 
درحالی که شرکت های سبدگردان بورسی می توانند از نقدینگی 
اتفاق  مالی  تأمین  هم  این جا  در  که  شوند  برخوردار  جامعه 

می افتد و هم از شتاب نرخ تورم کاسته می شود. 
جیهانی معتقد است سپرده های بانکی نقش چندانی در تولید 
سال های  طی  نمی کنند.  ایفا  کشور  صنایع  کارایی  افزایش  و 
باالیی برخوردار  از بهره وری  بانک ها  اخیر مشاهده شده است 
نبوده اند و تزریق این سپرده های بانکی در قالب وام به بنگاه های 
زیرمجموعه، گاه غیرمولد بوده و این موضوع منجر به دور باطل 
می شود که نه تنها از رشد اقتصادی کشور جلوگیری می کند، 
بلکه به  دلیل انباشته نشدن واقعی سرمایه، آینده اقتصاد را نیز 

با چالش مواجه می کند.
بورس  مسئوالن  برخی  اقتصادی،  کارشناس  این  گفته  به 
این  درحالی که  می دانند،  دولت  مالی  تأمین  برای  منبعی  را 
سهام  عرضه  و  شرکت ها  مالی  تأمین  محل  باید  سرمایه  بازار 
شرکت های دولتی باشد. به بیان بهتر، دولت در شرایطی باید از 
بورس تأمین مالی کند که قصد عرضه سهام شرکت های خود 
را داشته باشد. متأسفانه در طول سال های گذشته یک رقابت 
نتیجه  که  گرفت،  شکل  سرمایه  بازار  و  پول  بازار  بین  منفی 
به  بازار  دو  این  که  زمانی  است.  نمایان  اقتصاد  در  اکنون  آن 
بخش  نمی برد،  بهره  آن  از  که  جایی  تنها  می پردازند،  رقابت 

اقتصاد است. 

افزایش قیمت فوالد در بازارهای جهانی
دولت در بورس قیمت گذاری دستوری انجام می دهد، که این 
این  است.  شده  سهام داران  و  شرکت ها  انتقاد  باعث  موضوع 
گفته فعاالن اقتصادی است. از سوی دیگر، تنش میان روسیه 
و اوکراین که اولی تأمین کننده گاز و دیگری تأمین کننده مواد 
از  بسیاری  سرمایه  بازار  است،  سنگ آهن  مانند  فوالد  اولیه 
کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. برخی کارشناسان 
صادرات  امکان  اوکراین  که  شرایطی  در  که  باورند  این  بر 
سنگ آهن خود را ندارد، ایران می تواند با عرضه این کاال در 
از  دهد.  توسعه  بخش  این  در  را  خود  بازار  جهانی  بازارهای 

سوی دیگر، وزیر نفت ایران اعالم کرد آماده صادرات گاز به 
با رفع تحریم ها کشورهای غربی  جهان است و احتمال دارد 
قیمت  تحلیل  در  مارکت  متال  نشریه  بیفتند.  فکر  این  به 
گذشته  سال  است:   نوشته   2022 سال  در  فوالد  اولیه  مواد 
خام  مواد  قیمت های  رکوردشکنی  و  افزایش  سال  عنوان  به  
فوالدسازی به یاد می آید. تأثیرات کرونا بر تقاضا و عرضه هنوز 
 2022 سال  احتماالً  و  می دهد  شکل  را  بازارها  به شدت  هم 
دولت ها  زیرا  داشت،  به همراه خواهد  را  بیشتری  چالش های 
اگرچه  می کنند.  تالش  آب وهوایی  اهداف  به  برای دست یابی 
انتظارات قیمت برای امسال در مقایسه با سال 2021 نسبتاً 
نزولی است، اما احتماالً سطح قیمت ها به پایین ترین سطحی 
بودیم،  شاهد  کرونا  همه گیری  از  قبل  پیش  سال  چند  که 
بازنمی گردد. در همین حال، باید توجه داشت فوالد اکنون در 
بازارهای جهانی افزایش قیمت زیادی داشته و ایران می تواند 
را تضمین کند.  اقتصادی خود  از رشد  این زمینه بخشی  در 
هرچند برخی فعاالن اقتصادی موضوع سیاست گذاری داخلی 
را نقد می کنند و معتقدند با روش های فعلی توسعه صادراتی 

در بخش فوالد نداریم. 

قیمت گذاری بخشی از زنجیره تولید
این باره به  ایران در  مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن 
»وخارزم« می گوید: دولت در بورس کاال قیمت گذاری را انجام 
می دهد، اما این قیمت گذاری مشمول همه زنجیره تولید نیست، 
درحالی که اگر قرار است دولت در این بخش ورود کند، باید 

همه بخش ها را در نظر داشته باشد، یا اصاًل دخالتی نکند. 
معتقدند  زنجیره  مختلف  بخش های  فعاالن  این که  بیان  با  او 
دولت نباید قیمت تعیین کند و برای قیمت محصوالت فوالدی 
توافق خریدار و فروشنده )عرضه و  از  یا  از سازوکار بورس  یا 
تقاضا( استفاده کند، افزود: در زنجیره فوالد حلقه های متعدد 
و  شمش  گندله،  کنسانتره،  اسفنجی،  آهن  حلقه  در  تولیدی 
زنجیره  از  بخش  هر  فعاالن  اغلب  که  داریم،  میل گرد  و  ورق 
خود  محصوالت  برای  دولت  قیمت  تعیین  و  قیمت گذاری  با 

معترض اند.

قیمت گذاری دولتی مانع توسعه بورس
پروفیل  و  لوله  تولیدکنندگان  سندیکای  دبیر  رحام،  آنوش 
با  دولت  می گوید:  »وخارزم«  به  این باره  در  هم  فوالدی، 
بلکه  تولید کمکی نمی کند،  به  نه تنها  قیمت گذاری در بورس 
در  که  دلیل  این  به  می شود.  نیز  تولیدکنندگان  زیان  باعث 
بورس کاال خریدار مواد اولیه را ارزان خریداری می کند و پس 
از تولید محصول نهایی خود یا صادرات آن را با قیمت بسیار 

باالتر می فروشد، که این کار باعث ناعدالتی می شود. 
او با بیان این که قیمت گذاری دولت در بورس کاال به معنای 
بازارهای  در  داد:  توضیح  است،  بازار  در  مستقیم  دخالت 
غیررانتی دولت دخالتی در قیمت گذاری ندارد و قیمت سهام 
یا کاال به صورت عرضه و تقاضا تعیین می شود. سیاست های 
حاکم  بازار  بر  دولت  دستوری  اقتصاد  با  نباید  قیمت  تثبیت 
است  متفاوت  دستوری  اقتصاد  با  قیمت  ثبات  زیرا  شود، 
از  صنایع  که  باشد  روشی  به  باید  دولت  قیمت گذاری های  و 

افت وخیز قیمت ها نگرانی نداشته باشند.

حمیدرضا جیهانی، کارشناس 
ارشد بازار سرمایه: برخی 
سهام داران به دلیل ریسک 
در بازار سرمایه به خرید 
اوراق بدهی متمایل می شوند، 
اما باید توجه داشت که 
سرمایه گذاری در این بازار 
یک سود مشخص دارد، اما 
بررسی بازار سهام نشان 
می دهد در بلندمدت سود 
مناسبی نصیب سرمایه داران 
کرده است. حتی این سود از 
سایر بازارهای موازی بیشتر 
بوده است
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امروز و فردای بازار رمزارزها 

ریزش و رویش ارز دیجیتال 
یک سالی است بازار ارز دیجیتال به یکی از بازارهای 
سرمایه گذاری در ایران تبدیل شده است. بهار سال 

گذشته مسئوالن وقت کشور مردم را برای ورود به بازار 
سرمایه دعوت کردند، اما در مردادماه این مهمانی به 
پایان رسید و بازار سرمایه با افت مواجه شد. از 12 

مرداد سال 99 تاکنون تعدادی از صاحبان سرمایه به 
دنبال سرمایه گذاری در بازاری غیر از بورس بودند تا 
بتوانند زیانی را که از آن محل نصیبشان شده، جبران 

کنند. از این رو به رمزارزها رو آوردند. هنوز هم بسیاری 
از افراد اطالع کافی از بازار رمزارز ندارند و همین علت 
باعث زیان سرمایه گذاران می شود، همان طور که برخی 
افراد در بازار سرمایه بدون اطالع و آگاهی وارد شدند و 

زیان دیدند. 
ارز دیجیتال بخشی از بستر بالک چین است. بالک چین 

یک نوع سیستم ثبت اطالعات و گزارش است و 
تفاوت آن با سیستم های دیگر این است که اطالعات 

ذخیره شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای 
یک شبکه به اشتراک گذاشته می شود. درنتیجه با 

استفاده از رمزنگاری و توزیع داده ها، امکان هک، حذف 
و دست کاری اطالعات ثبت شده، تقریباً از بین می رود. 

مفهوم بالک چین اولین بار با پیدایش بیت کوین به 
وجود آمد که به سلطان ارزهای دیجیتال معروف است 

و از این راه کار برای ذخیره اطالعات مربوط به دارایی 
کاربران بهره برد.

سرمایه گذاری  برای  فقط  بالک چین  که  تصور  این  برخالف   
افراد طراحی شده، باید گفت بالک چین ها می توانند به صورت 
مورد  سازمان  یا  نهاد  یک  در  اهداف خاص  برای  و  خصوصی 
به آن بالک چین سازمانی می گویند.  قرار گیرند، که  استفاده 
ارزهای  از  حمایت  در  ماسک  ایالن  موضوع  این  بارز  نمونه 
دیجیتال است که پس از حمایت گسترده او نرخ سرمایه گذاری 
در این بخش افزایش چشم گیری داشت. شاید به همین علت 
افزایش بیت کوین در سال گذشته بیشتر وابسته به  است که 
میلیارد   1/5 که  بوده  تسال  مانند  نهادی  جلب سرمایه گذاران 
دالر بیت کوین خریداری کرد. هم چنین شرکت پی پال پس از 
اجرای محدودتر سیستم عامل ارز رمزنگاری شده خود را به روی 
همه مشتریان ایاالت متحده باز کرد. اما برخی افراد تأثیرگذار 
در جهان هم بودند که با رمزارزها مخالفت کردند. به طوری که 
بیل گیتس، مدیرعامل شرکت مایکروسافت، به سرمایه گذاران 
اعالم  خود  مصاحبه های  از  یکی  در  حتی  و  بود  داده  هشدار 
بود.  خواهد  بهتری  جای  دیجیتال  ارزهای  بدون  جهان  کرد 
در زنجیره بلوک ها، هر اطالعاتی می تواند ثبت شود؛ از جرم و 
جنایت های یک فرد تا جزئیات تراکنش های یک شبکه پولی 
مانند بیت کوین. اطالعات در بالک ها ثبت می شوند و بالک ها 

با هم به صورت زنجیره ای مرتبط می شوند. 

  پرونده
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قیمت بیت کوین در سال پرتقاضا
از  برابری   11 افزایش  با  بیت کوین  قیمت  گذشته  سال  در 
52 هزار دالر عبور کرد و برخی کارشناسان در ابتدای سال 
در  شد.  خواهد  رقمی  شش  دیجیتال  ارز  این  کردند  عنوان 
سال گذشته رشد اقتصادی جهان با رشد کمتری پیش رفت 
مالی  بحران  به  موسوم  که  اقتصادی  بزرگ  رکود  زمان  از  و 
چاپ  موج  بزرگ ترین  هم چنین  بود.  بی سابقه  است،   2008
همه گیری  دلیل  به  رزرو  فدرال  ساله   107 تاریخ  در  پول 
بیماری کرونا مشاهده شد. در همین حال زندگی اغلب مردم 
بانکی،  عملیات  به طوری که  شد.  مواجه  تغییراتی  با  جهان 
از  انجام شد.  غیرحضوری  و سرمایه گذاری  بیمه ای، خدماتی 
این رو مردم ایران بازار رمزارز را برای سرمایه گذاری به عنوان 
می دهد  نشان  بررسی ها  برگزیدند.  غیرحضوری  عملیات  یک 
در نخستین روز سال 1399 قیمت بیت کوین پنج هزار و 363 
دالر بود، اما در آخرین روز این قیمت به 58 هزار و 797 دالر 
رسید. این ارز دیجیتال در یک سال گذشته بیش از 52 هزار 

دالر افزایش را تجربه کرد.
دالر،   973 و  هزار   67 پایه  بر  بیت کوین  گذشته  آبان ماه  در 
سنت،   28 و  دالر  دو  کاردانو  دالر،   817 و  چهارهزار  اتریوم 
کوین 28 سنت،  دوج  و 64 سنت،  دالر  کوین 648  بایننس 
و 94 سنت،  دالر  پولکادات 52  و 27 سنت،  دالر  یک  ریپل 
سولنا 247 دالر و 11 سنت، ترا 53 دالر و 40 سنت و شیبا 
با ریزش مواجه  اینو 0.000057 دالر قرار داشت که یک باره 

شد.
در بهمن گذشته، قیمت بیت کوین از 37,000 دالر عبور کرد. 
بانک مرکزی آمریکا در بهمن ماه گذشته در این باره و نرخ بهره 
در  است  قرار  و  نشد  نتیجه ای حاصل  اما  داد،  تشکیل جلسه 
اسفندماه تعیین تکلیف شود. به دلیل مشخص  نبودن وضعیت 
دیجیتال،  ارزهای  قانون گذاری  و  اقتصادی  شاخص های کالن 
ظاهراً برخی از خریداران ترجیح داده اند فعاًل وارد بازار نشوند. 
در اسفندماه 1400 به نظر می رسد معامله گران کوتاه مدت به 
روزهای  در  معامالت  حجم  بازگشته اند.  بیت کوین  آنی  بازار 
دالر،  زیر 40,000  به  قیمت  از سقوط  و پس  اسفند  ابتدایی 
نشانه ای  به  عنوان  می تواند  که  موضوعی  است؛  یافته  افزایش 
از  شود.  گرفته  نظر  در  قیمت  نوسانات  میزان  افزایش  برای 
مانند  بازار،  با وضعیت  از شاخص های مرتبط  بسیاری  طرفی، 
و  لیکوییدشده  )خرید(  النگ  معامالتی  موقعیت های  حجم 
حجم قراردادهای باز، نشان می دهند که سقوط دوباره قیمت ها 

هم چنان محتمل است.

هشدار کارشناسان
بررسی ها نشان می دهد قیمت بیت کوین به دلیل حمایت های 
رقم  باالترین  به   2021 سال  در  سنتی  مالی  بخش  گسترده 
خود رسید، اما در سال جدید میالدی با ریزش ناگهانی همراه 
از سه  بیش  آوریل  و  بین دسامبر 2020  که  بیت کوین  شد. 
برابر شده و به 60000 دالر رسیده است، ارزش خود را در 
سال جدید از دست داده و به کمتر از 50000 دالر رسیده 
است. لوکاس الگودیس، مدیر اجرایی صندوق سرمایه گذاری 
بدون  و  متزلزل  نمودار  گفته  این باره  در  دیجیتال،  ارزهای 
فشار  احتمال  با  دیجیتال  دارایی های  قیمت  فعلی  جهت 
این  بازار  در  را  زیادی  اطمینان  عدم  نزول،  سمت  به  بیشتر 
پایدار  سرمایه گذاری  بااین حال،  است.  کرده  ایجاد  دارایی ها 
ارزهای دیجیتال از سوی سرمایه گذاران نهادی و ادغام بیشتر 
رشد  اصلی  محرک های  قدیمی،  مالی  سیستم های  در  آن ها 
به  بود.  خواهد   2022 سال  طول  در  رمزنگاری شده  ارزهای 
گفته برخی تحلیل گران، بیت کوین با ورود به سال 2022، در 
به ویژه  دیجیتال  ارزهای  با سایر  رقابت  افزایش  معرض خطر 

از سوی اتریوم است.

بازار پیچیده رمزارزها
سرمایه گذاری  درباره  مالی،  بازارهای  تحلیل گر  ربیعی،  ایمان 
رمزارزها  می دهد:  توضیح  »وخارزم«  به  دیجیتال  ارز  بازار  در 
ارزش ذاتی ندارند که بتوان برایشان قیمت خاصی تعیین کرد 
و تنها بر اساس سیستم عرضه و تقاضا در بازار قیمت گذاری 

بررسی ها نشان می دهد 
قیمت بیت کوین به دلیل 
حمایت های گسترده بخش 
مالی سنتی در سال 2021 
به باالترین رقم خود رسید، 
اما در سال جدید میالدی با 
ریزش ناگهانی همراه شد. 
بیت کوین که بین دسامبر 
2020 و آوریل بیش از سه 
برابر شده و به 60000 دالر 
رسیده است، ارزش خود 
را در سال جدید از دست 
داده و به کمتر از 50000 
دالر رسیده است. لوکاس 
الگودیس، مدیر اجرایی 
صندوق سرمایه گذاری 
ارزهای دیجیتال، در این باره 
گفته نمودار متزلزل و بدون 
جهت فعلی قیمت دارایی های 
دیجیتال با احتمال فشار 
بیشتر به سمت نزول، عدم 
اطمینان زیادی را در بازار 
این دارایی ها ایجاد کرده 
است
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مالی  بازارهای  به  که  این چنینی  بازارهای  تشکیل  می شوند. 
شناخته می شوند، به علت احساس ترس و طمع معامله گران 
قیمت  در  می کنند  تالش  همه  مثال،  طور  به  می شود.  ایجاد 
پایین تر سهم خریداری کنند و در باالترین قیمت بفروشند. در 
بازارهای دوطرفه )بازارهایی که هم قابلیت فروش و هم قابلیت 
خرید دارند( در قیمت های باال بفروشند و در قیمت های پایین 

حساب خود را نقد کنند.
این تحلیل گر بازارهای مالی توضیح داد: آشنایی با بازار رمزارزها 
مراحل مختلفی دارد که عبارت اند از مراحل تئوری آن، مانند 
تعریف نحوه خرید و فعال کردن کیف پول و روش های خرید 
و فروش که با یک جست وجوی ساده در اینترنت می توان آن 
را مشاهده کرد. اما آیا همین مقدار اطالعات برای ورود به یک 
بازار مالی پیچیده مانند رمزارز کافی است؟ در بازار رمزارزها 
شدن  صفر  معنای  به  که  می رود،  کار  به  زیاد  لیکویید  کلمه 
این  در  زیادی  افراد  برای  اتفاق  این  است.  معامالتی  حساب 
قیمت  درصدی   17 ریزش  مثال،  عنوان  به  می دهد.  رخ  بازار 
نیم  و  پنج  لیکویید شدن  باعث  بیت کوین طی یک شبانه روز 
شد  باعث  موضوع  همین  شد.  معامالتی  حساب  دالر  میلیارد 

برخی صاحبان سرمایه از ورود به این بازار خودداری کنند. 
به گفته او، طمع به دست آوردن پول بیشتر و ترس از دست 
دادن سرمایه همیشه با معامله گران همراه خواهد بود، که اگر 
نگاهی به اصل ماجرا بیندازیم، کنترل این دو و استفاده درست 
و به جا از این احساسات باعث موفقیت معامله گران خواهد شد. 
برای کسب سود در این بازار راه کارهایی وجود دارد که شامل 

معامله  ماینینگ،  یا  استخراج  کردن،  هولد  یا  سرمایه گذاری 
کردن یا تریدینگ است. 

محبوب   روش  یک  بازار  در  معامله گری  این که  بیان  با  ربیعی 
در  معامله گری  یا  تریدینگ  گفت:  می رود،  شمار  به  بازار  در 
دسترس ترین روش کسب درآمد در این بازار است که به راحتی 
در  حساب  یک  کردن  باز  با  و  دارد  قرار  عموم  دسترس  در 
می دهند،  ارائه  را  خدمات  این  که  صرافی هایی  یا  کارگزاری 
مختلف  ارزهای  فروش  و  خرید  به  اقدام  می توان  به سادگی 
با  مالی  بازارهای  تحلیل گر  این  کرد.  مدنظر  قیمت های  در 
بیان این که وجود اهرم در این بازار به جذابیت و خطرات آن 
کارگزار  که  معناست  این  به  اهرم  داد:  ادامه  می کند،  اضافه 
اقدام  خود  سرمایه  برابر  چند  می دهد  اجازه  سرمایه گذار  به 
و  اندازه در سود  به همان  و فروش کند، که نسبت  به خرید 
زیان تغییری ایجاد خواهد شد و درنهایت نتیجه آن می تواند 
سودهای نجومی یا زیان های غیرقابل جبران را در پی داشته 

باشد.
به گفته ربیعی، یکی از مهم ترین ویژگی های این بازار غیرقابل 
پیش بینی بودن آن است که به هیچ عنوان نمی توان به طور 
ماندن  برای  پس  داد،  نظر  معامله  یک  نتیجه  مورد  در  قطع 
تالش  و  آموزش  به  نیاز  موفقیت  به  رسیدن  و  بازار  این  در 
مستمر وجود دارد. ورود به آن بسیار ساده و در دسترس و اما 
ماندن در این بازار بسیار بسیار دشوار است. از این رو پیشنهاد 
به  اقدام  ندارند،  بازار  این  از  کافی  آگاهی  که  افرادی  می شود 

سرمایه گذاری نکنند.

ایمان ربیعی، تحلیل گر 
بازارهای مالی: طمع به دست 

آوردن پول بیشتر و ترس از 
دست دادن سرمایه همیشه 
با معامله گران همراه خواهد 
بود، که اگر نگاهی به اصل 
ماجرا بیندازیم، کنترل این 

دو و استفاده درست و به جا 
از این احساسات باعث 

موفقیت معامله گران خواهد 
شد. برای کسب سود در 

این بازار راه کارهایی وجود 
دارد که شامل سرمایه گذاری 

یا هولد کردن، استخراج یا 
ماینینگ، معامله کردن یا 

تریدینگ است
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گزارش وخارزم از راه كارهای افزایش صادرات ایران

توسعه صادرات
 وابسته به کیفیت محصوالت

  اقتصاد ایران
غزال بابایی

به  مستقل  به صورت  بتواند  که  نیست  هیچ کشوری  تقریباً 
کشورهای  بین  قدرت  دیرباز  از  و  دهد  ادامه  خود  حیات 
مختلف توزیع شده است. یکی از مواردی که نشان می دهد 
توان اقتصادی یک کشور تا چه حد باالست، میزان صادرات 
ایده آل  اقتصاد  یک  به  باشد،  مثبت  تجاری  تراز  اگر  و  است 
دست یافته است؛ اقتصادی که از آسیب پذیری کمتری نسبت 
است.  برخوردار  دارند،  منفی  تجاری  تراز  که  کشورهایی  به 

منظور از تراز تجاری میزان واردات و صادرات است و اگر کفه 
صادرات سنگین تر از واردات باشد، مثبت گفته می شود. 

بودن  آسان  دلیل  به  خام  مواد  صادرکننده  کشورهای  غالباً 
به  فاقد مواد معدنی  از کشورهای  این بخش دیرتر  صادرات 
فکر توسعه می افتند. ایران نیز جزو همین کشورها به شمار 
می رود. در طول سال های گذشته ایران با صادرات نفت خام 
پوشش می دهد. هر  را  هزینه های خود  اولیه  معدنی  مواد  و 
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بار که فشارهای خارجی متوجه کشور می شد، اقتصاد ایران 
نه تنها با آسیب جدی مواجه می شد، بلکه کاهش ارزش پول 
را تجربه می کرد. یکی از عوامل کاهش ارزش پول ملی تورم 
بدل  ایران  اقتصاد  در  معضل  یک  به  سال هاست  که  است 
شده و آمارها نشان می دهد میانگین تورم در طول سال های 
 20 سال  هر  بهتر،  بیان  به  است .  بوده  درصد   20 گذشته 
درصد از ارزش پول ملی کاسته می شد، اما برخی دولت ها با 
اعمال نرخ های دستوری مانع افزایش نرخ ارز و واقعی شدن 
آن می شدند، که این مورد هم آسیب هایی را به دنبال داشت. 
زمانی که نرخ دستوری در ارز اعمال می شود و کشور دارای 
تورم است، پس از چند سال فنر قیمتِی جمع شده یک باره 
و با یک تکانه به گونه ای رها می شود که بیش از نرخ واقعی 

خود در بازار قیمت پیدا می کند. 
تورم  کنترل  راه های  از  یکی  اقتصادی  کارشناسان  گفته  به 

افزایش ارزآوری است که از طریق صادرات محقق می شود. 
با  تجارت  افزایش  که  بودند  باور  این  بر  قبلی  دولت های 
کشورهای غربی از دو جنبه به نفع کشور است؛ یکی ارزآوری 
و دیگری وابستگی کشورهای غربی به مواد موردنیاز، که این 
مورد می تواند تحریم پذیری کشور را کاهش دهد. اما تجربه 
به کاالی غیر از متحدان  نشان داده کشورهای غربی اصوالً 
خود وابسته نمی شوند. مدتی است تجارت با همسایگان ایران 
مورد توجه قرار گرفته که این موضوع باعث خرسندی فعاالن 
اقتصادی نیز شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که 
دلیل اصلی عدم رشد اقتصادی پایدار در کشور دولتی بودن 
آن است. در ابتدای انقالب اسالمی بسیاری از کارخانه های 
آن  بارز  نمونه  که  گرفتند،  قرار  دولت  اختیار  در  اقتصادی 
تجارت  انجام شده  بررسی های  طبق  است.  خودروسازی 
کشورهای همسایه ایران حدود 1200 میلیارد دالر است که 
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سهم ایران دو درصد از این بازار گسترده است. کارشناسان 
تجاری  باورند در یک دوره 10 ساله سیاست گذاری  این  بر 
ایران باید تغییراتی داشته باشد تا سهم خود را دوبرابر کند 
و به چهار درصد برسد. هرچند این اعداد و ارقام روی کاغذ 
هم چنین  می طلبد.  را  مدونی  برنامه ریزی  اما  است،  ساده 
و  بیفتد  اتفاق  نفت  از  بودجه  جداسازی  باید  می شود  گفته 
زیرساخت  سرمایه گذاری  صرف  نفت  از  حاصل  درآمدهای 

تولید و صادرات شود.

استفاده از فرصت های صادراتی
این  زیرساخت های  کرد،  حمله  سوریه  به  داعش  که  زمانی 
مقاومت  محور  پیروزی  از  پس  و  رفت  بین  از  تقریباً  کشور 
داشت،  بخش  این  در  مهمی  نقش  که  ایران  انتظار می رفت 
سوریه  باشد.  داشته  بهتری  عملکرد  نیز  اقتصادی  زمینه  در 
صادرات  در  ایران  تعلل  اما  بود،  کشورش  بازسازی  خواستار 
این  زیرساخت  بازسازی  منظور  به  مهندسی  و  فنی  خدمات 
کشور و هم چنین صادرات کاال به سوریه باعث شد چین و 
ترکیه از ایران پیشی بگیرند و گوی رقابت را بربایند. هم چنین 
در منازعات سیاسی بین روسیه و ترکیه انتظار می رفت ایران 
کاالهایی را که ترکیه به روسیه صادر می کرد، تأمین کند، اما 
باز هم در این زمینه شاهد عملکرد مناسبی نبودیم. اکنون 
روسیه مورد تحریم های بین المللی قرار گرفته و کارشناسان 
تأکید دارند ایران باید از این فرصت استفاده کند و کاالهای 
کشورهای  دیگر،  سوی  از  کند.  تأمین  را  روسیه  نیاز  مورد 
ایران  با  تجارت  سهم  افزایش  خواستار  فارس  خلیج  حاشیه 
هستند، اما هنوز پاسخ مثبتی دریافت نکردند. در نمایشگاه 
اکسپو که در کشور امارات برگزار شد، ایران برخالف آن چه 
زمین  در  کشور  توانایی  نه تنها  و  شد  ظاهر  می رفت،  انتظار 
خدمات فنی و مهندسی و هم چنین نانو فناوری معرفی نشد، 
فراهم  زمینه  این  در  که  هم  تفاهم نامه هایی  فرصت  از  بلکه 

است، استفاده نشد.

قوانین ضد تولید است
در  اقتصادی،  فعاالن  مجمع  رئیس  حسینا،  محمدرضا 
با »وخارزم« داشت، در این باره توضیح داد:  گفت وگویی که 
در  داخلی  تحریم های  رفع  صادرات  افزایش  راه های  از  یکی 
کشور است. در سال های گذشته قوانینی در کشور اتخاذ شده 
مانع  بلکه  نبوده،  کشور  اقتصادی  فعاالن  نفع  به  نه تنها  که 

توسعه فعالیت آن ها شده است. 
حسینا با بیان این که فعاالن اقتصادی عالوه بر خنثی سازی 
تحریم های خارجی، باید با تحریم های داخلی نیز مقابله کنند، 
گفت: اگر نگاهی به قوانین کشورهای صادرات محور بیندازیم، 
متوجه خواهیم شد مانعی سر راهشان نیست و قوانین به نفع 
تولید و صادرات اتخاذ می شود. اما در ایران این گونه نیست و 

شاهد تصمیمات جزیره ای در دستگاه های دولتی هستیم.
به گفته او، اکنون هر سازمان و دستگاه دولتی که در بخش 
تولید و صادرات نقش دارد، برای خود سامانه ای طراحی کرده 
و فعاالن اقتصادی با مراجعه به هر دستگاه باید اطالعات خود 
را در آن سامانه بارگذاری کنند. از سوی دیگر، این سامانه ها 
با هم در ارتباط نیستند و دستگاه های دولتی بر این باورند 
که اگر اختیار سامانه خود را به دستگاه دیگر بدهند، از قدرت 

تصمیم گیری شان می کاهد.
دریافت  روند  داد:  ادامه  اقتصادی  فعاالن  مجمع  رئیس 
مجوز در کشور طوالنی است و زمانی که سرمایه گذار قصد 
را  نظر می گیرد و طرح  را در  اقتصادی  راه اندازی یک طرح 
به اصطالح توجیه می کند، با زمانی که مجوزهای طرح اخذ 
نرخ سرمایه گذاری در کشور  این رو  از  دارد.  تفاوت  می شود، 

کاهش می یابد. 
او افزود: ایران باید رویه خود را برای تولید و صادرات تغییر 
دهد، که این مهم همکاری قوای سه گانه را می طلبد. تعدد 
قانون  یک  شده  باعث  تولید  مختلف  بخش های  در  قوانین 
حمایتی در راستای افزایش تولید قانون دیگری در این بخش 

حمید صافدل، کارشناس 
ارشد بازرگانی: کاالهای 
نهایی ایرانی اکنون مطلوب 
جهان نیست و هنوز 
نتوانسته ایم از نظر قیمت و 
کیفیت با کشورهای دیگر 
رقابت کنیم. از این رو رویه 
تولید در ایران باید تغییر کند. 
از سوی دیگر، کشورهای 
صادرات محور مانند آمریکا 
و چین که اقتصادهای اول 
و دوم جهان هستند، قبل 
از تولید بازارهای هدف را 
شناسایی می کنند و بعد 
تولیداتشان سر از بازارهای 
جهانی درمی آورد. ایران نیز 
باید چنین هدفی را پی گیری 
کند تا بتواند سهم خود را 
از بازارهای جهانی افزایش 
دهد
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را  قوانینی  باید  ابتدا  راستا مجلس  در همین  کند.  نقض  را 
حذف و یک قانون واحد تصویب کند تا شاهد رشد تولید و 

صادرات باشیم. 
را  صادرات  هزینه  بانکی  تحریم های  این که  بیان  با  حسینا 
می گویند  کارشناسان  برخی  داد:  توضیح  می دهد،  افزایش 
هزینه صادرات محصوالت ایرانی نسبت به رقبای دیگر خود 
باالست، اما باید توجه داشت ارتباط بانکی ایران با کشورهای 
دیگر مستقیم نیست و کشورهای واسطه با دریافت درصدی 
از رقم صادرات اقدام به انتقال پول می کنند، که این موضوع 
افزایش هزینه صادرات را به دنبال دارد. از سوی دیگر، افزایش 
هزینه حمل ونقل به منظور دور زدن تحریم ها عامل دیگری 
برای باال بودن هزینه های صادراتی ایران محسوب می شود. از 
این رو نگاه سیاسی کشور باید به سمت توانمندسازی اقتصاد 

حرکت کند. 
همکاری های  سازمان  اصلی  عضو  اکنون  ایران  او،  گفته  به 
اقتصادی شانگهای است و باید از این فرصتی که در اختیار 

کشور قرار گرفته، بهره ببرد. 

رفع تحریم ها کمک می کند 
به  این باره  در  بازرگانی،  ارشد  کارشناس  صافدل،  حمید 
دیگر  کشورهای  تجار  با  ایرانی  تجار  می گوید:  »وخارزم« 
نابرابری  شرایط  در  که  دلیل  این  به  نیستند،  مقایسه  قابل 
قرار دارند و در طول سال های گذشته با تحریم های مختلفی 
روبه رو شدند. اقتصاد ایران به یک پوست اندازی نیاز دارد و 
به دلیل این که تجارت برای کشور پرهزینه شده، فقط تجار 

بزرگ می توانند به حیات خود ادامه دهند.
گفت:  و  کرد  اشاره  صادرات  افزایش  راه کارهای  به  صافدل 
هنوز  و  نیست  جهان  مطلوب  اکنون  ایرانی  نهایی  کاالهای 
نتوانسته ایم از نظر قیمت و کیفیت با کشورهای دیگر رقابت 

کنیم. از این رو رویه تولید در ایران باید تغییر کند. از سوی 
که  چین  و  آمریکا  مانند  صادرات محور  کشورهای  دیگر، 
اقتصادهای اول و دوم جهان هستند، قبل از تولید بازارهای 
هدف را شناسایی می کنند و بعد تولیداتشان سر از بازارهای 

جهانی درمی آورد. 
باید چنین هدفی را پی گیری کند تا  ایران نیز  او،  به گفته 

بتواند سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش دهد. 
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت می گوید تحریم ها علیه 
اقتصادی  فعاالن  برخی  و  کرده  پیدا  فرسایشی  روند  ایران 
برخی  که  است  حالی  در  این  هستند.  شرایط  ثبات  منتظر 
و  کرده اند  سرمایه گذاری  شرایط  این  در  سرمایه  صاحبان 
نگران باز شدن درهای واردات هستند. اما باید توجه داشت 
زمان  در  دولت  و  است  اقتصاد  کالن  نفع  به  تحریم ها  رفع 

پساتحریم باید از این واحدهای تولیدی صیانت کند.
بر  آمدن  فائق  برای  راه کار  بهترین  این که  بیان  با  صافدل 
موفقیت آمیز  راه حل  یک  به  رسیدن  و  صادراتی  مشکالت 
در اقتصاد فعلی افزایش تعامل و گفتمان با بخش خصوصی 
با تمرکز و تدوین بهترین  است، توضیح داد: در حوزه اجرا 
تصمیم و سیاست های اجرایی، باید حوزه متمرکزی را برای 
حوزه  بهترین  تجارت،  توسعه  سازمان  و  کنیم  ایجاد  اجرا 
متمرکز برای اجرا و تدوین و نظارت بر سیاست های تجاری 
کشور است. اما متأسفانه شاهد این هستیم که دستگاه های 
زیادی در زمینه تجارت تصمیم گیرنده هستند و همین تعدد 
تصمیم گیران مشکالتی را ایجاد می کند. یک سال یک کاال 
کاهش  با  کاال  همان  بعد  سال  و  داشته  صادرات  افزایش 
تغییرات گویای  این  صادراتی محسوسی روبه رو شده است. 
بازار های  تعیین  و  زیادی در تحقق  آن است که متغیر های 
صادراتی و تأیید فعاالن اقتصادی کشور مؤثرند و این نشان 

از گسستگی قوانین است. 

محمدرضا حسینا، رئیس 
مجمع فعاالن اقتصادی: 

ایران باید رویه خود را برای 
تولید و صادرات تغییر دهد، 
که این مهم همکاری قوای 

سه گانه را می طلبد. تعدد 
قوانین در بخش های مختلف 
تولید باعث شده یک قانون 
حمایتی در راستای افزایش 
تولید قانون دیگری در این 

بخش را نقض کند. در همین 
راستا مجلس ابتدا باید 

قوانینی را حذف و یک قانون 
واحد تصویب کند تا شاهد 

رشد تولید و صادرات باشیم
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   اقتصاد ایران
نسیم بنایی

امسال نه تنها سال نو می شود، بلکه قرن هم نو 
می شود. ورود به سال 1401 برابر است با ورود به 

قرن جدید. اما آیا اقتصاد هم مسیر جدیدی را در 
پیش خواهد گرفت؟ مجله »وخارزم« مثل هر سال به 

بررسی وضعیت اقتصاد ایران و بازتاب شرایط آن 
در رسانه های جهان پرداخته  است. از میزان آزادی 

اقتصادی در ایران گرفته تا شاخص هایی نظیر رشد 
اقتصادی و نرخ تورم، جزو مواردی هستند که در 

رسانه های مختلف و نهادهای مالِی متفاوت در سرتاسر 
جهان مورد بررسی قرار می گیرند. مرور آن ها نشان 
می دهد که آیا ورود به قرن جدید با شرایطی ایده آل 

صورت می گیرد، یا نیازمند تالش و همت مضاعف برای 
بهبود اوضاع است.

رشد اقتصادی
آن  اقتصاددان ها همیشه  که  مهم ترین شاخص هایی  از  یکی 
همان  یا  داخلی  ناخالص  تولید  می کنند، شاخص  بررسی  را 
می دهد.  نشان  را  اقتصادی  رشد  میزان  که  است   GDP
اخیر  همه گیری کرونا و تنش های ژئوپلیتیک در چند سال 
باعث شده رشد اقتصادی روند مطلوبی را به ثبت نرساند. بر 
اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی 
برآورد شده  است.  جهان در سال 2020 حدوداً 4,9 درصد 

مرور »وخارزم« بر اقتصاد ایران در آینه رسانه های جهان

قرن نو، اقتصاد نو

تولید ناخالص داخلی ایران )منبع: استاتیستا(
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رشد اقتصادی باید متناسب 
با جمعیت به عدد معقولی 

برسد. در این شرایط نشان 
می دهد که افراد در جامعه 
سهم معقولی از این رشد 
اقتصادی دارند. این سهم 

همان سرانه تولید ناخالص 
داخلی است که از تقسیم 

تولید ناخالص داخلی کل بر 
جمعیت کل به دست می آید. 

برخی از کشورها در این 
زمینه وضعیت فوق العاده 

مطلوبی دارند، نظیر قطر که 
رتبه نخست جهانی را در 

این زمینه به خود اختصاص 
داده  است. ایران در میان 
190 کشور جهان در این 

زمینه، رتبه 65 را به خودش 
اختصاص داده  است

شده  باعث   2021 سال  در  کرونا  همه گیری  اثرات  کاهش 
برآوردها از رشد اقتصادی در این سال بهبود پیدا کند و به 

5,4 درصد برسد.
قرار گرفته و  تأثیر همه گیری کرونا  ایران هم تحت  اقتصاد 
جهانی،  بانک  برآوردهای  طبق  شده  است.  نوساناتی  دچار 
 2021 سال  در  ایران  در  داخلی  ناخالص  تولید  شاخص 
کاهش داشته و به 4,5 درصد رسیده  است. اصلی ترین دلیل 
البته  بوده  است.  کرونایی  تعطیلی های  هم  آن  نزولی  روند 
به صورت کلی، وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال 2021 
افزایش  دلیلش  که  بوده  آن  نخست  نیمه  از  بهتر  به مراتب 
بوده   واکسیناسیون و کاهش شدِت بحران همه گیری کرونا 

است.
 

نرخ تورم
به  باید  که  است  اقتصاد  در  طبیعی  امری  قیمت ها  افزایش 
اهداف  درواقع، همه کشورها  برود.  پیش  مهارشده  شیوه ای 
این  تالششان  و  تعیین می کنند  تورمی  اهداف  عنوان  به  را 
نامنتظره  اتفاقات  گاهی  اما  برسند.  رقم ها  این  به  که  است 
در اقتصاد رخ می دهد و نرخ تورم را به شکلی افسارگسیخته 
حساس  شرایط  همان  از  یکی  در  اکنون  می دهد.  افزایش 
اختیار  در  تورم  نرخ  کنترل  اصوالً  گرفته ایم.  قرار  جهانی 
بانک های مرکزی قرار دارد. طی دو سال گذشته، بحران های 
ناشی از همه گیری کرونا و تعطیلی های سرتاسری باعث شد 
بانک های مرکزی در سرتاسر جهان، نرخ بهره را به حداقل 
امر  این  بگیرند.  پیش  در  انبساطی  سیاست های  و  برسانند 
باعث شد نرخ تورم افزایش پیدا کند. اکنون آمریکا نرخ تورم 
کنون  تا  از سال 1982  که  تجربه می کند  را  7,5 درصدی 
چنین نرخ باالیی سابقه نداشته  است. به این ترتیب، فدرال 
رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا وارد میدان شده و تالش 

دارد به کمک افزایش نرخ بهره، نرخ تورم را مهار کند.
اقتصاد  یا چند  تورم مسئله ای مختص یک  نرخ  افزایش  اما 

نیست. در شرایط همه گیری، نرخ تورم جهانی افزایش یافته 
 است. صندوق بین المللی پول برآورد کرده که نرخ تورم برای 
مدتی افزایش پیدا کند. بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم در 
افزایش پیدا کرده و  سال 2021 در جهان به 4,35 درصد 
احتماالً در سال 2022 هم این روند کمی ادامه پیدا خواهد 
دوره  در  را  صعودی  روندی  تورم،  نرخ  هم  ایران  در  کرد. 
می شود  پیش بینی  اما  کرده  است.  سپری  کرونا  همه گیری 
نرخ تورم ایران از سال 2022 دوباره در مسیر کاهشی قرار 

بگیرد.
 

نرخ بی کاری
بسیاری  شد  باعث  و  کرد  بی کار  را  خیلی ها  کرونا  ویروس 
دو  طی  بی کاری  نرخ  زمینه  در  را  بدی  رکورد  کشورها  از 
و  واکسیناسیون  آغاز  با  اما  برسانند.  ثبت  به  گذشته  سال 
بازگشت به زندگی عادی، کارگران و کارمندان دوباره مشغول 
به کار شدند و نرخ بی کاری هم روند نزولی خود را آغاز کرد. 
بررسی ها نشان می دهد نرخ بی کاری هم در کشورهای حوزه 
توسعه  و  همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  در  هم  و  یورو 
اقتصادی در نیمه نخست سال 2020 به دلیل شیوع ناگهانی 
ویروس کرونا، افزایش بی سابقه ای پیدا کرد. اما اکنون شکل 

نمودار نرخ بی کاری در جهان نزولی است.
در  بی کاری  نرخ  زمینه  در  دقیقی  آمار  ایران،  با  رابطه  در 
موجود  آمار  درواقع  ندارد.  وجود  جهان  مختلف  رسانه های 
بسیاری  تفاوت های  به همین خاطر  و  ندارند  را  کافی  دقت 
را نشان می دهد. مؤسسه مودیز در آمار خود نشان داده که 
نرخ بی کاری در ایران از سال 2013 روندی صعودی داشته، 
است که  به سال 2017  مربوط  آن  به روزرسانی  اما آخرین 
شاهد  استاتیستا  در  می دهد.  نشان  را  درصد   12,52 رقم 
کاهش نرخ بی کاری در ایران تا سال 2020 هستیم، اما آمار 
جدیدی در این زمینه وجود ندارد. تریدینگ اکونومیکس هم 
پیش بینی کرده که نرخ بی کاری در نیمه نخست سال 2021 

نرخ تورم ایران )منبع: استاتیستا(
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طبق گزارش سازمان 
بهداشت جهانی در حال 
حاضر 65.5 درصد از کل 
جمعیت ایران به صورت 
کامل واکسینه شده اند. 
این یعنی 55 میلیون نفر 
از جمعیت کشور واکسینه 
شده اند. اگر این نرخ به 70 
درصد برسد، موفقیتی بزرگ 
در زمینه مهار ویروس کرونا 
به شمار می آید و می تواند به 
بهبود اوضاع اقتصادی کشور 
هم کمک کند

کاهش یافته و در نیمه دوم این سال، افزایش یافته  است.
 

آزادی اقتصادی
انسان ها در سرتاسر جهان با یک هدف به محل کار می روند؛ 
نمی دهد  اجازه  اقتصادی  نظام  گاهی  اما  درآمد.  کسب 
باشند. مسائلی  داشته  مؤثری  و  آزادانه  فعالیت  کسب وکارها 
اقتصادِی  قوانین  و  نامطلوب  اقتصادی  حکمرانی  نظیر 
دست وپاگیر ازجمله مواردی هستند که آزادی اقتصادی را به 
خطر می اندازند. مؤسسه هریتیج هر سال شاخصی را بررسی 
می کند که با عنوان شاخص آزادی اقتصادی شناخته می شود. 
این شاخص از صفر تا 100 به اقتصادها امتیاز می دهد. هرچه 
در   اقتصادی  آزادی  وضعیت  باشد،  نزدیک تر   100 به  عدد 
هر  نشان می دهد  بررسی ها  است.  بوده   مطلوب تر  آن کشور 

چه آزادی اقتصادی شرایط مطلوب تر و بهتری داشته باشد، 
وضعیت مردم در آن کشور بهتر خواهد بود. برای مثال، مردم 
به لحاظ درآمد سرانه، سطح سواد و حتی سالمتی، شرایط 

بهتری را تجربه می کنند.
قرار  بررسی  مورد  را  کشور   177 سال  هر  هرتیج  مؤسسه 
می دهد. ایران هم جزو کشورهایی است که هر سال در این 
زمینه ارزیابی می شود. طبق آخرین ارزیابی ها، ایران رتبه 170 
را در میان 177 کشور جهان در این زمینه به دست آورده و 
امتیازش 42,4 است که نشان می دهد هنوز دولت باید روی 
مسئله آزادی اقتصادی کار کند و اقتصاد را به مرحله ای برساند 
که کسب وکارها بتوانند  آزادانه فعالیت کنند. طبق تحلیل های 
مؤسسه هریتیج، بی توجهی به آزادی اقتصادی می تواند منجر 

به کاهش رشد اقتصادی در کشورها شود.

نرخ بی کاری در ایران تا سال 2020 )منبع: استاتیستا(

آزادی اقتصادی ایران و چند کشور دیگر )منبع: مؤسسه هریتیج(
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مؤسسه مودیز در آمار خود 
نشان داده که نرخ بی کاری 

در ایران از سال 2013 
روندی صعودی داشته، اما 

آخرین به روزرسانی آن 
مربوط به سال 2017 است 

که رقم 12.52 درصد را 
نشان می دهد. در استاتیستا 
شاهد کاهش نرخ بی کاری 

در ایران تا سال 2020 
هستیم، اما آمار جدیدی 

در این زمینه وجود ندارد. 
تریدینگ اکونومیکس هم 

پیش بینی کرده که نرخ 
بی کاری در نیمه نخست 

سال 2021 کاهش یافته 
و در نیمه دوم این سال، 

افزایش یافته  است

 نرخ واکسیناسیون
در عصر همه گیری کرونا، مهم ترین شاخصی که باید دنبال 
شیوع  ابتدای  از  است.  سرتاسری  واکسیناسیون  نرخ  کرد، 
جهان،  کشورهای  برای  مسئله  مهم ترین  کرونا،  همه گیری 
واکسیناسیون بود. تحلیل گران می گفتند اقدام به موقع برای 
فعالیت های  کند  کمک  کشورها  به  می تواند  واکسیناسیون 
اقتصادی و تجاری خود را زودتر از سر بگیرند. به این ترتیب، 
باشد.  اقتصادها  برای  مزیتی  می تواند  واکسن  به  دسترسی 
زمینه  در  را  اهدافی  زود  خیلی  دولت ها  خاطر  همین  به 
واکسیناسیون برای خود در نظر گرفتند. در ایران هم دولت 
با  واکسیناسیون  تا  گرفت  نظر  در  زمینه  این  در  را  اهدافی 

شتاب بیشتری انجام شود.
از  بیش  اسفند 1400،  ابتدای  تا  نیویورک تایمز،  آمار  طبق 
واکسن  دوز  یک  دست کم  جهان  مردم  از  نفر  میلیارد   4,9
دریافت کردند. به این ترتیب، 63,8 درصد از جمعیت جهان 
واکسینه شده اند. اما هدف سازمان بهداشت جهانی این است 
که 70 درصد از جمعیت جهان تا میانه سال 2022 واکسینه 
تا این هدف محقق  این یعنی هنوز راه درازی مانده  شوند. 
شود. البته در ایران تا کنون بیش از نیمی از جمعیت کشور 
واکسینه شده اند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در 
حال حاضر 65,5 درصد از کل جمعیت ایران به صورت کامل 
واکسینه شده اند. این یعنی 55 میلیون نفر از جمعیت کشور 
واکسینه شده اند. اگر این نرخ به 70 درصد برسد، موفقیتی 
بزرگ در زمینه مهار ویروس کرونا به شمار می آید و می تواند 

به بهبود اوضاع اقتصادی کشور هم کمک کند.

 سرانه تولید ناخالص داخلی
شاخص تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که یک اقتصاد 
که  اقتصادی  رشد  این  اما  کرده  است.  رشد  اندازه  چه  تا 
گاهی می تواند عدد خوبی را هم نشان دهد، الزاماً همیشه 
باید  اقتصادی  رشد  درواقع  نیست.  درآمد  با  متناسب 
این شرایط  در  برسد.  معقولی  به عدد  با جمعیت  متناسب 
نشان می دهد که افراد در جامعه سهم معقولی از این رشد 
اقتصادی دارند. این سهم همان سرانه تولید ناخالص داخلی 
است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی کل بر جمعیت کل 
وضعیت  زمینه  این  در  کشورها  از  برخی  می آید.  به دست 
فوق العاده مطلوبی دارند، نظیر قطر که رتبه نخست جهانی 
را در این زمینه به خود اختصاص داده  است. ایران در میان 
خودش  به  را   65 رتبه  زمینه،  این  در  جهان  کشور   190

اختصاص داده  است.
 

جمع بندی
شاخص ها و معیارهای بسیاری در دنیای اقتصاد وجود دارند 
که می توانند شرایط اقتصادی را در یک کشور نشان دهند. 
را  مردم  وضعیت  هم  شاخص ها  این  کمک  به  اقتصاددان ها 
آینده  از  برآوردی  هم  و  می کنند  بررسی  اقتصادها  درون 
اقتصادها به دست می آورند. روی هم رفته، مرور این شاخص ها 
می تواند به اقتصاددان ها کمک کند به راه کارهای اصلی برای 
بهبود اقتصادی برسند. به همین خاطر است که بررسی هر 
یک از شاخص های اقتصادی می تواند کمکی به بهبود اوضاع 

و سطح رفاه مردم کند.

سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و چند کشور جهان )منبع: ورلدمتر(

نرخ واکسیناسیون در ایران و چند کشور جهان )منبع: ورلدمتر(
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دولت قصد دارد ارز ترجیحی، یا همان دالر 4200 
تومانی را برای سال آینده حذف کند، که با مخالفت 

مجلس روبه رو شده است. نمایندگان مجلس معتقدند 
دالر 4200 تومانی برای کاالهای اساسی در سال بعد 

هم باید ادامه پیدا کند، اما دولت قصد دارد با حذف 
ارز ترجیحی مابه التفاوت آن را مستقیماً به حساب 

سرپرستان خانوار واریز کند. 21 فروردین سال 97 
ارز 4200 تومانی متولد شد و اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور وقت، به نمایندگی از تیم 
اقتصادی دولت ارز را تک نرخی اعالم کرد و قیمت 
آن 4200 تومان اعالم شد. این در حالی است که 
نرخ ارز در بودجه سال 97، 3500 تومان در نظر 

گرفته شده بود و یک باره 700 تومان بر نرخ تسعیر 
ارز افزوده بود. از سوی دیگر، این نرخ در بازار حدود 

پنج هزار تومان بود که با دستور دولت به 4200 تومان 
بازگشت. معاون اول رئیس جمهور سابق در آن زمان 

اعالم کرد هر میزان تقاضا با نرخ 4200 تومانی پاسخ 
داده خواهد شد و همین موضوع دلیلی بود برای این که 
برخی تورهای رایگان راهی شهرهای مرزی کشورهای 

همسایه شوند تا بتوانند از سهمیه ارزی مسافرتی 
بهره ببرند. در همان زمان کارشناسان هشدار دادند 
این حراج ارزی دوام ندارد و موجب هدررفت منابع 

خواهد شد، اما دولت تصمیم گرفته بود تصمیمات خود 
را اجرایی کند. 

پس از این که دولت نتوانست به همه نیازهای جامعه پاسخ 
نیمایی  نرخ  به طوری که یک  نرخی شد.  ارز دو  دهد، دوباره 

برای واردات و یک نرخ ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی 
در نظر گرفته شد. درواقع ارز ترجیحی نوعی یارانه کاالیی بود 
تا کاالهای مورد نیاز خانوارها ارزان تر به دست آن ها برسد و 
تبدیل  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  معضل  یک  به  اکنون 
را  ارز  این  پرداخت  ادامه  توان  از یک سو دولت  شده است. 
ندارد و از سوی دیگر، کارشناسان هشدار می دهند در صورت 
حذف ارز ترجیحی بسیاری از خانوارها با کاهش قدرت خرید 
مواجه می شوند. از سال 97 تا کنون لیست کاالهای اساسی 
که ارز ترجیحی دریافت می کردند، آب رفت و اکنون هفت 
قلم کاال ارز یارانه ای می گیرند. مسئوالن دولت می گویند تورم 
کاالهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می کنند، بسیار زیاد 
بوده و مشخص می کند این پرداخت ارز نتوانسته قیمت ارز 
را پایین نگه دارد. از سوی دیگر، گفته می شود قاچاق دارو 
بسیار  می کنند،  دریافت  تومانی  دالر 4200  که  کاالهایی  و 
زیاد است و کشورهای همسایه از پایین بودن این نرخ بهره 

می برند. 

مالیات
اقتصاد  در  اساسی  رکن  یک  مالیات  پیشرفته  در کشورهای 
تأمین  محل  این  از  اداره کشور  هزینه  که  گونه ای  به  است. 
می شود. افرادی که از کاالی خارجی استفاده می کنند، مالیات 
محصوالت  از  که  خانوارهایی  و  می کنند  پرداخت  بیشتری 
اما  می پردازند،  کمتری  یارانه  می برند،  بهره  داخل  تولید 
است.  جامعه  اقشار  همه  مالیات  پرداخت  توجه  قابل  نکته 
در مقابل هزینه هایی مانند آموزش و درمان در این کشورها 
دارند،  پایینی  درآمد  که  خانوارهایی  و  شده  تعریف  رایگان 
بهره مند می شوند. متأسفانه هنوز  نیز  نقدی دولتی  یارانه  از 

   اقتصاد
سهراب اکبری

گزارش وخارزم از وضعیت یارانه ها و روش های مطلوب حمایت از كم درآمدها

یارانه در جستجوی هدف
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سیستم مالیاتی ایران نتوانسته خود را به روز کند و هم چنان 
فعالیت های پرسودی در اقتصاد ایران وجود دارد که علی رغم 
درآمدهای باال یا شناسایی نشده اند، یا در لیست معافیت های 
برای  منبعی  می تواند  مالیات  درنتیجه  دارند.  قرار  مالیاتی 

افزایش درآمد دولت برای کمک به اقشار کم درآمد باشد. 

یارانه نقدی
مابه التفاوت  محل  از  نقدی  یارانه  پرداخت  دنبال  به  دولت 
زمینه  این  در  خودشان  مصرف کنندگان  تا  است  ارز  نرخ 
اما  مبلغ چه کاالیی خریداری کنند،  این  با  بگیرند  تصمیم 
برخی کارشناسان می گویند در سال 89 که قانون هدفمندی 
یارانه ها آغاز شد، یارانه 45 هزار تومانی حدود 45 دالر ارزش 
داشت، اما اکنون که دالر حدود 25 هزار تومان قیمت دارد، 
از  نیست.  توجه  مورد  نقدی  یارانه  درنتیجه  ندارد.  ارزشی 
زمان پرداخت یارانه نقدی )آذر 89( تاکنون ماهانه بیش از 
3500 میلیارد تومان خرج روی دست دولت گذاشته است. 
در دولت یازدهم علی طیب نیا، وزیر وقت اقتصاد، تصریح کرد 
است.  دولت  برای  نقدی شب مصیبت  یارانه  پرداخت  زمان 
تحریم ها  دوازدهم  دولت  در  که  شد  سخت  زمانی  شرایط 
علیه ایران بازگشت و دولت مجبور به پرداخت آن بود. حاال 
دولت سیزدهم معتقد است پرداخت یارانه نقدی به خانوارها 
کارشناسان  اما  است،  مناسبی  راه کار  ترجیحی  ارز  و حذف 
می گویند این اقدام باعث افزایش هزینه های دولت، افزایش 
مدتی  از  پس  و  می شود  تورم  و  بودجه  کسری  پولی،  پایه 
از دست  را  مبلغی که قرار است پرداخت شود، ارزش خود 

می دهد. 

یارانه کاالیی
کاالیی  یارانه  هدفمند،  یارانه  اقتصاد  کارشناسان  گفته  به 
ببرند.  بهره  آن  از  می توانند  خانوارها  همه  که  است 
به طوری که میزان مشخصی از کاالهای اساسی سفره خانوار 
از طریق  یارانه ای  نان به صورت  برنج، روغن و  مانند مرغ، 
اختیار  آزاد در  نرخ  با  آن  مازاد  و  یک سامانه تحویل شود 
اینترنت و فضای  با توجه به گسترش  خانوارها قرار بگیرد. 
مورد  و می تواند  است  فراهم  اجرا  برای  امکان  این  مجازی 
توجه دولت قرار گیرد؛ درواقع همان سیستم کوپنی اما با 
رویکردی جدید. به این صورت که سرپرست خانوار بتواند 
ماهانه میزان مشخصی کاال از سامانه ای که معرفی می شود، 
این  این روش  اجرای  به صورت غیرحضوری دریافت کند. 
حسن را دارد که کد ملی او ثبت می شود و نمی تواند بیش 
از نیاز کاالی یارانه ای دریافت کند. البته باید شرایط برای 
خرید آزاد هم در نظر گرفته شود، اما قیمت آن غیریارانه ای 
این  بر  تحلیل گران  می رسد.  حداقل  به  آن  فساد  و  است 
اقشار  نیاز  مورد  ویتامین های  روش  این  اجرای  باورند 
کم درآمد را تأمین می کند و ممکن است یارانه نقدی صرف 

این امور نشود. 

توزیع یارانه بین همه مردم
نظام  چگونگی  درباره  اقتصادی،  کارشناس  سعدوندی،  علی 
یارانه ای به »وخارزم« توضیح داد: به نظر می رسد دهک بندی 
صورت  به  یارانه  باید  و  دارد  همراه  به  مشکالتی  ایران  در 

عادالنه در کشور توزیع شود. اکنون برخی تحلیل گران عنوان 
می کنند افراد دارای سرمایه نباید از یارانه برخوردار باشند، 
است  افراد  همه  به  متعلق  ملی  ثروت  داشت  توجه  باید  اما 
اکنون  بگیرد.  قرار  اختیار همه  به صورت یکسان در  باید  و 
شهرهای  نسبت  به  می کنند،  زندگی  تهران  در  که  افرادی 
دیگر هزینه  باالتری دارند و همین موضوع باعث می شود تا 

قدرت خرید آن ها نیز کاهش یابد.
پایتخت نشین  خانوارهای  است  ممکن  گفت:  سعدوندی 
هزینه  میزان  همان  به  اما  باشند،  داشته  باالیی  درآمدهای 
مانند  برخی کشورها  اکنون  و  باالست  این شهر  در  زندگی 
آمریکا سیستم یارانه به صورت یکسان را مورد بررسی قرار 

دادند و به دنبال زمان اجرای آن هستند. 
او درباره ارز یارانه ای توضیح داد: به نظر می رسد ارز 4200 
تومانی چیزی جز رانت پاشی و فساد نیست و باید حذف شود. 
به عقیده بنده این ارز یکی از دالیل افزایش قیمت دالر نیز 
است، چراکه وقتی بخشی از بازار را سرکوب می کنیم، بخش 
دیگر جهش می کند. تجربه  سال های گذشته نشان می دهد 
سیاست های تثبیت قیمتی مؤثر نیستند و فقط منابع دولت 

را تخلیه می کنند. 
همه  که  است  این  راه کار  بهترین  کرد:  تأکید  سعدوندی 
یارانه ها هدفمند شود و عواید حاصل از هدفمندی به صورت 

یارانه نقدی به طور یکسان و بین همه مردم توزیع شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است منابع تأمین یارانه نقدی 
برای همه افراد جامعه باید از محل افزایش نرخ حامل های 
در  باعث خواهد شد عدالت  اقدام  این  و  تأمین شود  انرژی 
کشور اجرا شود. این افزایش قیمت باید پلکانی باشد و پس 

از مدتی به نرخ واقعی عرضه شود. 

ارز یارانه ای باید پرداخت شود
به  الزهرا)س(،  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  راغفر،  حسین 
»وخارزم« گفت: در دوران دفاع مقدس کشور با هشت میلیارد 
دالر اداره می شد و مشخص نیست اکنون چه اتفاقی افتاده 
پاسخ گوی  نمی تواند  ایران  دالری  میلیارد   80 تجارت  که 
قدرت به بخش های   – باشد. متأسفانه مافیای ثروت  نیازها 
سیاسی  از جهت گیری  فارغ  و  کرده اند  نفوذ  کشور  مختلف 

شرایط را به نفع خودشان تمام می کنند. 
راغفر به موضوع ارز یارانه ای اشاره کرد و گفت: اکنون دولت 
باید  درحالی که  کند،  حذف  را  یارانه ای  ارز  دارد  تصمیم 
این دلیل که خانوارهای  به  باشد،  ادامه داشته  پرداخت آن 
زیادی قدرت خریدشان را از دست می دهند. دولت اگر قصد 
دارد قدرت خرید مردم حفظ شود، باید با مافیای این بخش 

مقابله کند. 
ارز  الزهرا)س( به موضوع حذف  عضو هیئت علمی دانشگاه 
ترجیحی و دو برابر شدن یارانه نقدی اشاره کرد و توضیح داد: 
این اقدام اشتباه است و تا زمانی که یارانه روی هدفمندی به 
خود ندیده، افزایش تورم نتیجه آن است و قربانیان آن اقشار 
به  یارانه  رویکرد سیاسی  به نظر می رسد  کم درآمد هستند. 
خود گرفته و از بخش حمایتی و اقتصادی خارج شده است. 
یارانه  باشد،  مفید  مردم  برای  می تواند  که  یارانه ای  بهترین 
دارویی، درمانی، آموزشی و تحصیلی است که بخش زیادی 

از هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد.

علی سعدوندی، کارشناس 
اقتصادی: به نظر می رسد 

ارز 4200 تومانی چیزی جر 
رانت پاشی و فساد نیست 
و باید حذف شود. این ارز 

یکی از دالیل افزایش قیمت 
دالر نیز است، چراکه وقتی 
بخشی از بازار را سرکوب 

می کنیم، بخش دیگر جهش 
می کند. تجربه  سال های 

گذشته نشان می دهد 
سیاست های تثبیت قیمتی 
مؤثر نیستند و فقط منابع 

دولت را تخلیه می کنند
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     سرمایه
آرین طاهری

چندی پیش یک کارشناس بازار سرمایه این حقیقت 
را افشا کرد که از مرداد 99 که تاریخ پیک شاخص 
بود، تا اواخر آبان ماه سال 1400 بالغ بر 110 هزار 

میلیارد تومان سرمایه سهام داران حقیقی خرد از بازار 
سرمایه خارج شدند. در ماه های گذشته بورس دچار 
نوسان های متعددی شد و خروج پول از بازار سهام 

شدت گرفته و هر روز سهام داران خرد بیشتری از بازار 
خارج شده اند. کارشناسان پیش بینی کرده اند در صورت 

تداوم این روند بازار سرمایه با مشکل نقدینگی مواجه 
می شود. به همین دلیل ارگان های مهمی چون مجلس 
درصدد حمایت از این سرمایه گذاران خرد برآمده اند. 

در گزارش زیر در مورد این راه کارهای حمایتی و نقش 
سرمایه گذاران خرد بر ارزش بازار بیشتر می خوانید. 

سرمایه گذاری خرد چیست؟
کم درآمد  منابع  به  مالی  خدمات  ارائه  به  کلی  طور  به 
سرمایه گذاری خرد گفته می شود. سهام دارانی که با سرمایه های 
پایین اقدام به خرید سهام کردند، در دسته سرمایه گذاران خرد 
قرار می گیرند. در حقیقت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه کم 
انجام می شود و در بازارهای مختلفی مانند بازار ارز تا بورس و... 
انجام می گیرد. برای مثال در بورس ایران نیز افرادی هستند 
را  نیز سرمایه گذاری خود  تومان  میلیون  زیر 10  با  که حتی 
به واسطه منابع محدودی  نیز  از مردم  بسیاری  آغاز کرده اند. 
که دارند، وارد بورس و صندوق های اهرمی برای جذب منابع 

بیشتر در بازار سرمایه می شوند. 
فضا  این  سرمایه گذاری،  برنامه های  و  سایت ها  ظهور  از  قبل 

کاماًل در اختیار کارگزاری ها بود و آن ها هزینه ها و کارمزدهای 
امروزه  اما  می کردند.  دریافت  برای سرمایه گذاری  را  سنگینی 
ظهور دیگر بازارها چون ارزهای دیجیتال فرایند سرمایه گذاری 
خرد را تسهیل کرده و افراد حتی با مبالغ کم نیز می توانند از 

طریق صرافی های خارجی و داخلی وارد این فضا شوند. 

نقش سرمایه گذاران خرد در بازار سرمایه 
امروزه دولت ها در تالشاند با رویکردهای حمایتی بتوانند هرچه 
بیشتر سرمایه گذاران خرد را وارد بازار سرمایه کنند. استفاده 
از  جدید  منابعی  ورود  سبب  جدید  مالی  نهادهای  و  ابزار  از 
توسعه  در  زیادی  تأثیر  می تواند  و  می شود  بازار  به  نقدینگی 
بازار سرمایه ایفا کند. یکی از دالیل توسعه نیافتگی بازار سرمایه 
به منافع سرمایه گذاران  در کشورهای جهان سوم، بی توجهی 
کشورهایی  در  چراکه  است،  کالن  تصمیم گیری های  در  خرد 
به  را  خرد  سهام داران  هستند،  پیشرفته  اقتصادی  نظر  از  که 
فرا  خود  حقوق  پی گیری  برای  نهادی  تشکیل  و  جمعی  کار 

می خوانند.
سرمایه  بازار  از  سرمایه گذاران خرد  میزان سهم  کلی  طور  به 
مهم نیست، بلکه وجود چنین طبقه ای از سرمایه گذاران بدون 
اصلی ترین  از  باید  سرمایه  بازار  از  آنان  سهم  میزان  به  توجه 
این  زیرا حفظ حقوق  باشد.  سرمایه  بازار  مدیران  دغدغه های 
بازار  شکوفایی  و  رشد  به  می تواند  که  است  خرد  سهام داران 

سرمایه و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
راه کار  مطمئن ترین  که  دارند  اعتقاد  کارشناسان  از  بسیاری 
سرمایه گذاری در تمام دنیا، بورس با نگاه بلندمدت بوده است که 
برای مردم مبتدی و کمتر حرفه ای، شرکت های سرمایه گذاری با 

تأثیر حمایت از سرمایه گذاران خرد بر بازار سرمایه

مقابله با سوخت سرمایه
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سود و ریسک کمتر پیشنهاد شده است. بااین حال، بورس ایران 
این روزها حال خوشی ندارد و دست خوش نوسانات اقتصادی 
از سرمایه گذاران  بسیاری  است. سال گذشته  و سیاسی شده 
خرد شتاب زده و برای طمع جا نماندن از فضای تورمی کشور 
این  از  از سوخت سرمایه ها  بعد  اما  کردند،  ورود  بازار  این  به 

بازار کوچ کردند. 

اهمیت سرمایه گذاران در تجارت و اقتصاد
سهام داران صاحبان شرکت ها هستند. یک کسب وکار کوچک 
داشته  خود  مؤسس  نام  به  سهام دار  یک  فقط  است  ممکن 
هزاران  است  ممکن  دولتی  شرکت  یک  درحالی که  باشد، 
سهام دار فردی و نهادی خرد و کالن مانند شرکت های صندوق 
سرمایه گذاری مشترک، صندوق های بازنشستگی و صندوق های 
تأمینی داشته باشد. سهام داران نقش مهمی در جنبه های مالی، 

عملیات، حاکمیت و کنترل یک کسب وکار دارند. 
دولتی  شرکت های  مانند  بزرگ  شرکت های  مالی  تأمین   •
از طریق  از دالیل اصلی برای جذب سرمایه  و...  خودروسازی 

سرمایه گذاران خرد و کالن است. 
• هم چنین سهام داران نقش غیرمستقیم بر عملیات یک شرکت 
انتظارات  از شرکت هایی که نمی توانند  بورس دارند. آن ها  در 
درآمدی آن ها را برآورده کنند، خارج می شوند، اما در سهامی 
عملی  را  انتظارات  مداوم  طور  به  که  می کنند  سرمایه گذاری 
می سازد. بنابراین مدیران این شرکت ها تحت فشار دائمی برای 
مورد  سود  و  فروش  پیش بینی  و  آن ها  انتظار  کردن  برآورده 

نظر هستند.
در  خود  نقش  و  مسئولیت  میزان  به  توجه  با  سهام داران   •
اداره یک  کمیته های مختلف هیئت مدیره می توانند در روند 
باید  باشند. شرکت های دولتی  تأثیرگذار  کسب وکار و شرکت 

اطالعات به موقع و کامل را به سهام داران ارائه دهند.
بر  سهام داران  تأثیرات  از  دیگر  یکی  شرکت  کنترل   •
چه  که  می کنند  تعیین  معموالً  سهام د اران  شرکت هاست. 
کسی یک شرکت سهامی عام را کنترل کند. آن ها می توانند 
در صورت رضایت از مدیریت فعلی، یا در صورت ناکافی بودن 
شرکتی  سهام داران  شوند.  حرکت  این  از  مانع  عرضه،  قیمت 
گزینه های  که  بخواهند  شرکت  مدیریت  از  علناً  است  ممکن 
استراتژیک مانند فروش شرکت یا ادغام با شرکت دیگر را در 

نظر بگیرد.

رویکردهای جذب و حمایت از سرمایه گذاران خرد 
سرمایه گذاری در کشور ما ارتباط تنگاتنگی با عوامل سیاسی 
از  زیادی  عده   می شود  موجب  خبر  یک  و  دارد  محیطی  و 
و  طال  و  ارز  بازار  مانند  سرمایه  مختلف  بازارهای  از  مردم 
بورس خارج شوند. دولت ها برای این که سرمایه گذاران خرد 
بازار سرمایه حفظ کنند، مجبور به اجرای راه کارهای  را در 

مجلس  بورس  بازار  مورد  در  مثال،  برای  هستند.  مختلفی 
رسماً وارد میدان شد تا جلوی ضرر هر چه بیشتر این بازار 
ادامه  در  کند.  حمایت  خرد  سرمایه گذاران  از  و  بگیرد  را 
حمایت  خصوص  در  دولت  که  را  رویکردها  این  از  تعدادی 
خواهید  کرده،  اتخاذ  سرمایه  بازار  از  خرد  سرمایه گذاران 

خواند. 

حمایت دولت از بازار سرمایه و سرمایه گذاران خرد
بازار  شاخص های  نوسانات  بر  تأثیر گذار  مهم  عوامل  از  یکی 
رفتن  از دست  به دلیل  انگیزه سرمایه گذاری  سرمایه، کاهش 
افزایش  دلیل  به  هم چنین  است.  بورس  بازار  به  مردم  اعتماد 
نرخ بهره بانکی و اوراق بدهی بدون ریسک بیشتر مردم سعی 
می کنند سرمایه های خود را از بازار بورس و به سمت بازار های 
کارشناس  یک  صحبت های  این ها  کنند.  منتقل  کم ریسک تر 
بازار سرمایه است که دالیل خروج نقدینگی از بازار را توضیح 
حال  است.  کرده  تأکید  بازار  این  از  دولت  حمایت  بر  و  داده 
ببینیم اکنون که مشوق های فعلی حضور در بازار سرمایه مانند 
تخفیف های مالیاتی کافی نیست، برنامه های دولت ایران برای 

این حمایت چیست؟
خبر  خرد  سرمایه گذاران  از  حمایت  از  آذرماه  مجلس  رئیس 
جزء  سهام داران  از  است  مکلف  بورس  که  کرد  بیان  و  داد 
حمایت کند که یکی از وظایف حمایتی، پوشش زمینه ریسک 
برای  دولت  برنامه  از  نیز  اقتصاد  وزیر  هم چنین  آن هاست. 
استفاده  با  خرد  سهام داران  به ویژه  و  سرمایه  بازار  از  حمایت 
بازار،  تثبیت  صندوق  تقویت  بازارگردانی،  جدی  تقویت  از 
از  و تشویق سهام داری غیرمستقیم  تبعی  اوراق  از  بهره گیری 
سوی مردم خبر داد. خاندوزی اشاره کرد که برنامه ما در این 
حوزه تسهیل ورود شرکت ها، کاهش هزینه انتشار اوراق، لغو 
شرکتی،  حکمرانی  نظام  اصالح  بازار،  فعالیت های  در  انحصار 
غیرمستقیم  به سرمایه گذاری  تشویق  منافع،  تعارض  مدیریت 
بازار  این  از  اطالعات چندانی  که  است  برای سهام داران خرد 

ندارند. 
برای  مهمی  کانال  و  اقتصاد  از  مهمی  جزء  سرمایه  بازار 
سرمایه گذاری در کشور است تا زمینه الزم برای رشد اقتصادی 
فراهم شود. نگاه بلندمدت در سرمایه گذاری در بورس، آموزش 
دیدن سهام داران خرد و عدم توجه به سیگنال دهی در فضای 
مجازی می تواند کمک زیادی به سهام داران خرد و تازه وارد به 
بورس کند. در همین راستا هم چنین صحبت هایی در خصوص 
حق  از  حمایت  خصوص  در  خرد  سهام داران  کانون  تشکیل 
و  بورس  کنترل  برای  می تواند  امر  این  شد.  شنیده  نیز  آن ها 
در  باشد.  مؤثر  بورس  مدیریت  و  مدیره  هیئت  تصمیمات  در 
که  بود  امیدوار  می توان  شود،  تشکیل  کانون  این  که  صورتی 
نظرات سهام داران خرد نیز در امور بورس دخالت داده شود و از 

این طریق صدای سهام داران خرد نیز شنیده شود.

امروزه دولت ها در تالش اند 
با رویکردهای حمایتی بتوانند 
هرچه بیشتر سرمایه گذاران 

خرد را وارد بازار سرمایه 
کنند. استفاده از ابزار و 

نهادهای مالی جدید سبب 
ورود منابعی جدید از 

نقدینگی به بازار می شود 
و می تواند تأثیر زیادی در 

توسعه بازار سرمایه ایفا کند. 
یکی از دالیل توسعه نیافتگی 

بازار سرمایه در کشورهای 
جهان سوم، بی توجهی به 
منافع سرمایه گذاران خرد 
در تصمیم گیری های کالن 

است، چراکه در کشورهایی 
که از نظر اقتصادی پیشرفته 

هستند، سهام داران خرد 
را به کار جمعی و تشکیل 

نهادی برای پی گیری حقوق 
خود فرا می خوانند
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گزارش وخارزم از چند و چون سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس و مزایا و معایب آن

وکالت بورسی؛ سازوکاری تخصصی
  بورس

محمدحسین علی اکبری

سال گذشته سال نوسانات بورسی بود. سالی که 
شاخص در پایه 50۸ هزار واحد کار خود را آغاز کرد 

و در مرداد به رکورد رویایی دومیلیون و 100 هزار 
واحد رسید.  پس از آن روند نزولی را پیش گرفت، 

اما مسئوالن وقت کشور بارها تضمین دادند بازار 
دوباره به وضعیت قبل بازمی گردد و حتی اعالم شد 

شاخص از یک میلیون و 500 هزار واحد کمتر نخواهد 
شد، اما شاخص به یک میلیون و 100 هزار واحد هم 
رسید. شاخص بورس در انتهای سال گذشته نسبت 

به ابتدای سال رشد بیش از دوبرابری را تجربه کرده 
بود، اما چه اتفاقی افتاد که سرمایه گذاران از این 

وضعیت ناراضی بودند. 
بررسی ها نشان می دهد در بهار و اوایل تابستان 
سال گذشته کسانی وارد بازار سرمایه شدند که 

آگاهی کافی از ماهیت این بازار نداشتند. در زمانی که 
هنوز صدور کد بورسی غیرحضوری نشده بود، مراکز 

پلیس+10 مملو از افرادی بود که با در دست داشتن 
شناسنامه و کارت ملی منتظر تأیید هویت بودند تا 

بتوانند اقدام به خرید و فروش سهام کنند. 
بورس ذاتاً دارای ریسک است، اما برخی از افراد 
منتظر کد بورسی معتقد بودند از این بازار آگاهی 

دارند و مالکشان سودهایی بود که در فضای مجازی 
یا از آشنایان و دوستان می شنیدند. واقعیت این  بود 
که برخی افرادی که اسامی برخی نمادهای فعال در 

بورس را بیان می کردند، از ماهیت فعالیت آن شرکت 
خبر نداشتند و تصور داشتند با ورود به بازار سرمایه، 

می توانند به سرمایه خود بیفزایند. 

سیل جمعیت در موج کرونا
اوایل تیرماه بود که سیلی از جمعیت با سرمایه های مختلف 
وارد بازار سرمایه شدند و زیان بورس دقیقاً متوجه این دسته 
از افراد شد. به این دلیل که بازار در اوج قرار داشت و تزریق 



افراد برای انجام 
سرمایه گذاری در بازارهای 

مالی نیازمند تخصص هستند 
و افرادی به طور معمول در 

این بازارها زیان می بینند که 
از چگونگی وضعیت اقتصادی 

و بازار اطالع کافی ندارند. 
همان طور که افراد برای 

درمان به پزشک مراجعه 
می کنند، برای سرمایه گذاری 
در بازارهای مالی نیز باید از 

افراد متخصص این حوزه 
بهره گرفت. شاید به همین 

دلیل است که برخی افراد 
سود بانکی بدون ریسک را 
به سرمایه گذاری با ریسک 

ترجیح می دهند. اما باید 
توجه داشت نرخ تورم 

سپرده گذاری در بانک را 
غیرقابل توجیه می کند

همان  در  بزرگ تر شود.  بازار  نشد حباب  باعث  هم  سرمایه 
مقامات  دعوت  کردند  اعالم  کارشناسان  از  بسیاری  زمان 
بلندپایه کشور برای ورود به بازار سرمایه تعادل این بازار را بر 
هم زد و فعاالن تازه وارد یا باید آموزش دیده وارد می شدند، یا 
سرمایه خود را به صندوق های سرمایه گذاری می سپردند تا 

به نیابت از آن ها سبد سهام تشکیل دهند.
در همه بورس های جهان و همه کالس های آموزشی که داده 
است؛  اول سرمایه گذاری تشکیل سبد سهام  می شود، رکن 
اگر یک سهم  از چند صنعت و فعالیت که  سبدی متشکل 
با کاهش ارزش رو به رو شد، سهم دیگر بتواند با سود آن را 
مالی  بازارهای  اغلب  با  ایران  مالی  بازار  البته  دهد.  پوشش 
جهان متفاوت است. به این دلیل که در کتب سرمایه گذاری 
که نویسنده آن ها اغلب آمریکایی هستند، سود بین 5 تا 15 
می کنند  پیشنهاد  آن  از  پس  و  می دانند  مناسب  را  درصد 
که  است  کشوری  در  موارد  این  البته  سود.  فروخته  سهم 
مشکل تورم ندارد و هزینه های تولید طی چند سال تقریباً 
ثابت است، اما در ایران هر سال این اعداد و ارقام دست خوش 

تغییرات می شود.
در بیشتر کشورها کسانی که تخصصی در زمینه بازار سرمایه 
ندارند، از صندوق های سرمایه گذاری بهره می برند؛ موضوعی 

که خأل آن در ایران حس می شود. 

صندوق سرمایه گذاری چیست؟
زمانی که مشکل حقوقی برای کسی پیش بیاید، هرچقدر هم 
که کتب حقوقی و قضایی را ورق بزند، متوجه نخواهد شد و 
درنهایت مجبور به مشاوره حقوقی نزد افراد می شود. در این 
پیش  را  فرد  کارهای  تا  می گیرند  وکیل  افراد  برخی  موارد 
ببرد. صندوق سرمایه گذاری هم نوعی وکیل افراد در خرید و 
فروش سهام است. به این صورت که سرمایه های خرد افراد 
و در سبدهای مختلف سهامی سرمایه گذاری  را جمع آوری 
می کند. درواقع، در کنار سبدگردانی اختصاصی، صندوق های 
سرمایه گذاری نیز یکی از روش های غیرمستقیم سرمایه گذاری 
در بورس هستند. صندوق های سرمایه گذاری با تجمیع وجوه 
و  گسترده  مالی  منابع  داشتن  اختیار  در  و  سرمایه گذاران 
از دانش و تخصص مدیریت سبد دارایی، تالش  استفاده  با 
می کنند این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم  کنند تا با 
از  متنوع  اندک( در سبدی  )هرچند  نظر خود  مورد  دارایی 
اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت و سایر دارایی های 
شوند.  بهره مند  آن  مزایای  از  و  کنند  سرمایه گذاری  مالی 
سرمایه گذاران با خرید واحدهای )یونیت( صندوق ها قادر به 

سرمایه گذاری در آن هستند.

مزایا و معایب سرمایه گذاری غیرمستقیم
در  صرفه جویی  تخصصی  سرمایه گذاری  مزایای  ازجمله 
بین  هزینه  تقسیم  تخصصی،  و  حرفه ای  مدیریت  زمان، 

مزیت  نخستین  است.  ریسک  کاهش  و  سرمایه گذاران 
افراد  سرمایه  حرفه ای  مدیریت  سرمایه گذاری،  صندوق های 
است. صندوق های سرمایه گذاری ابزاری برای سرمایه گذاران 
مهارت های  و  توانایی ها  از  بتوانند  تا  می روند  به شمار  خرد 
افراد حرفه ای برای سرمایه گذاری و نظارت بر دارایی هایشان 
مدیران  و  تحلیل گران  صندوق ها  این  در  کنند.  استفاده 
مناسب  گزینه های  یافتن  با  می کنند  تالش  سرمایه گذاری 
برای  ممتازی  عملکرد  آن ها،  به موقع  فروش  و  خرید  و 
سازمان  قوانین  اساس  بر  کنند.  فراهم  خود  سرمایه گذاران 
از  متنوع  سبدی  باید  سرمایه گذاری  صندوق های  بورس، 
دارایی های نقدی و اوراق بهادار را تشکیل دهند. بخشی از این 
ثابت مانند سپرده های  با درآمد  دارایی ها شامل دارایی های 
سرمایه گذاری  ریسک  که  هستند  مشارکت  اوراق  و  بانکی 
این  تشکیل  به  می دهند.  کاهش  توجهی  قابل  شکل  به  را 
سبد از دارایی ها در اصطالح، »متنوع سازی دارایی ها« گفته 
مشخص،  مبلغی  پرداخت  با  می تواند  سرمایه گذار  می شود. 
سرمایه گذاری  خطرات  و  کند  خریداری  را  سبدی  چنین 
مستقیم در بورس را کاهش دهد. صندوق های سرمایه گذاری 
در بازه های زمانی مشخصی از سوی سه نهاد سازمان بورس و 
اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بازرسی قرار می گیرند و 
تمام فعالیت های آن ها به صورت شفاف اطالع رسانی می شود. 
صندوق  عملکرد  بر  مستمر  صورت  به  نیز  صندوق  متولی 

نظارت دارد.
نقدشوندگی  مانند  امکاناتی  صندوق  در  سرمایه گذاری 
از  سرمایه گذاری  صندوق های  این که  به  توجه  با  دارد.  را 
گردآوری سرمایه های خرد تشکیل می شوند، بنابراین امکان 
برای  بزرگ  سرمایه گذاری  مجموعه  یک  مزایای  از  استفاده 
دارندگان آن فراهم می شود. شاید افراد با یک میلیون تومان، 
نداشته  را  متنوعی  گزینه های  در  سرمایه گذاری  توانایی 
صندوق های  در  سرمایه  باالی  حجم  به  توجه  با  اما  باشند، 
دیگر،  سوی  از  می شود.  فراهم  امکان  این  سرمایه گذاری، 
مانند  هزینه هایی  صندوق ها  سرمایه  باالی  حجم  دلیل  به 
تحلیل، بررسی، ارزش گذاری، خرید و فروش و سایر هزینه ها 
در بین سرمایه گذاران سرشکن می شود و برای سرمایه گذار 
کنترل  کاهش  داشت.  خواهد  پی  در  را  زیادی  صرفه جویی 
در  رأی  حق  نداشتن  و  خود  دارایی  سبد  بر  سرمایه گذار 
مجامع شرکت ها نیز ازجمله معایب این موارد است که برای 
سرمایه گذاری غیرمتخصص به نظر می رسد اهمیتی نداشته 

باشد.

سود بانکی یا صندوق سرمایه گذاری؟
درصد   15 اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  طبق  بانکی  سود 
احتمال  کالن  سپرده های  برای  بانک ها  برخی  که  است 
است  حالی  در  این  کنند.  پرداخت  هم  درصد   20 تا  دارد 
از 30 درصد است و به  که هم چنان نرخ تورم کشور بیش 
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در همه بورس های جهان 
و همه کالس های آموزشی 
که داده می شود، رکن اول 
سرمایه گذاری تشکیل 
سبد سهام است؛ سبدی 
متشکل از چند صنعت و 
فعالیت که اگر یک سهم با 
کاهش ارزش رو به رو شد، 
سهم دیگر بتواند با سود آن 
را پوشش دهد. البته بازار 
مالی ایران با اغلب بازارهای 
مالی جهان متفاوت است. 
به این دلیل که در کتب 
سرمایه گذاری که نویسنده 
آن ها اغلب آمریکایی هستند، 
سود بین 5 تا 15 درصد را 
مناسب می دانند و پس از 
آن پیشنهاد می کنند سهم 
فروخته سود. البته این موارد 
در کشوری است که مشکل 
تورم ندارد و هزینه های تولید 
طی چند سال تقریباً ثابت 
است

کاسته  سرمایه گذار  پول  ارزش  از  درصد   15 ساالنه  نوعی 
این  به  سرمایه گذاری  صندوق های  در  وضعیت  اما  می شود. 
صورت نیست. شرکت های بورسی با هر نوسانی قیمت خود را 
اصالح می کنند و صندوق های سرمایه گذاری به این موضوع 
سود  از  بهتری  عملکرد  می رسد  نظر  به  این رو  از  واقف اند. 

بانکی داشته باشند.

سرمایه گذاری کاری تخصصی است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، 
با بیان این که افراد برای انجام هر کاری ابتدا باید تخصص 
داشته باشند، به »وخارزم« گفت: بازار سرمایه فضای مناسبی 
اتفاقات سال  اما متأسفانه  بود،  برای ورود سرمایه های خرد 
گذشته باعث شد تعدادی از سهام داران به این بازار بی اعتماد 
شوند، درحالی که باید شرایطی فراهم می شد تا سرمایه گذاران 
به  اقدام  سرمایه گذاری  صندوق های  طریق  از  ابتدا  خرد 
سرمایه گذاری می کردند و پس از آن خودشان مستقیماً وارد 

خرید و فروش می شدند. 
در  که  شد  کسانی  متوجه  زیان  بیشترین  کرد:  تأکید  او 
صندوق های  در  سرمایه  این  اگر  و  شدند  بازار  وارد  تیرماه 
افت  حد  این  تا  بورس  شاخص  داشت،  قرار  سرمایه گذاری 

نمی کرد و صاحبان سرمایه زیان نمی دیدند. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که از سال 98 
باید آموزش های بورسی داده می شد، توضیح داد: دولت قبل 
از این که اقدام به دعوت مردم به بازار سرمایه کند، ابتدا باید 
زیرساخت آن را فراهم می کرد. به طوری که از سیستم کالس های 

آموزشی و هم چنین معرفی گسترده صندوق های سرمایه گذاری 
بهره می برد تا افراد ناآگاه بتوانند از این طریق سهام دار باشند. 

سرمایه گذاری مانند خیاطی یک کار تخصصی است
فعالیت  درباره  سرمایه،  بازار  کارشناس  آقابزرگی،  فردین 
ما  همه  گفت:  »وخارزم«  به  سرمایه گذاری  صندوق های 
مراجعه  خیاط  به  بدوزیم،  کت وشلوار  بخواهیم  این که  برای 
نیز  سرمایه ای  بازارهای  بحث  در  موضوع  این  و  می کنیم 
بازارهای  در  سرمایه گذاری  انجام  برای  افراد  است.  صادق 
در  معمول  به طور  افرادی  و  نیازمند تخصص هستند  مالی 
این بازارها زیان می بینند که از چگونگی وضعیت اقتصادی 
درمان  برای  افراد  که  ندارند. همان طور  کافی  اطالع  بازار  و 
به پزشک مراجعه می کنند، برای سرمایه گذاری در بازارهای 
مالی نیز باید از افراد متخصص این حوزه بهره گرفت. شاید 
به همین دلیل است که برخی افراد سود بانکی بدون ریسک 
را به سرمایه گذاری با ریسک ترجیح می دهند. اما باید توجه 
توجیه  غیرقابل  را  بانک  در  سپرده گذاری  تورم  نرخ  داشت 

می کند.
نوسانات  کشور  اقتصاد  که  شرایطی  در  می گوید  آقابزرگی 
تخصص  باید  سرمایه گذاری  برای  می کند،  تجربه  را  زیادی 
داشت و قطعاً پیشنهاد می شود افراد به منظور حفظ ارزش 
استفاده  بورسی  سرمایه گذاری  صندوق های  از  خود  دارایی 
نقدشوندگی  نگران  سهام داران  برخی  او،  گفته  به  کنند. 
سرمایه هستند، درحالی که صندوق های سرمایه گذاری اغلب 

این تضمین را می دهند.
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اقتصاد جهان

در این بخش می خوانید

استراتژی های افزایش حقوق شركت ها در سال ۲0۲۲
 چالش فشرده سازی دستمزد در جهان

چطور می توان دستمزدبگیران را از فشار تورم رها كرد؟
 دستمزدها زیر ساطور تورم

آیا عصر جریان آزاد پول به پایان رسیده است؟
 بازارهای مالی جهان در انتظار سیاست های انقباضی

چند و چون سرمایه گذاری در متاورس
 ثروت آفرینی  در عصر فراجهانی

چشم انداز بازار نفت در سال ۲0۲۲
 سرعتی کم سابقه برای قطار سریع السیر نفت

نگاهی به پیامدهای اقتصادی حمله نظامی روسیه به اوكراین 
 التهاب در بازارهای انرژی



با رسیدن به دوران پساکرونا انتظار می رود افزایش 
حقوق و کاهش تورم در نیمه دوم سال 2022 را شاهد 
باشیم. افزایش قیمت ها یکی از بزرگ ترین چالش های 

مصرفکنندگان و خریداران در سال 2021 بود. 
بااین حال، انتظار می رود حتی در صورت رشد احتمالی 

تورم، افزایش حقوقی میان 3 تا 4 درصد را برای سال 
2022 در بیشتر شرکت های بزرگ دنیا شاهد باشیم. 

جدیدترین یافته های منتشرشده از سوی  مؤسسه  
Conference Board نشان می دهد مدیران اجرایی 

تخمین زده اند که بودجه افزایش حقوق در سال 2022، 
3.9 درصد خواهد بود که باالترین نرخ رشد از سال 

200۸ است. 
مؤسسه Conference Board سازمانی است که در 
خصوص حقوق شرکت های بزرگ دنیا تحقیق می کند. 

این مؤسسه بررسی افزایش حقوق و رشد دستمزد 
و تورم در سال 2021 را در آوریل 2021 انجام داد، 
سپس تصمیم گرفت دوباره این نظرسنجی را انجام 

دهد. این کار را از ۸ نوامبر تا 19 نوامبر 2021 با 
شرکت کردن 240 کارفرمای آمریکایی انجام داد که 

بیش از نیمی از آن ها شرکت هایی بزرگ با بیش از 
10000 کارمند هستند.

ازجمله یافته های نظرسنجی نوامبر این موارد است: 
 2022 سال  در  حقوق  افزایش  بودجه  برای  پیش بینی ها   •
تقریبا با یک درصد رشد، از 3 درصد در آوریل به 3,9 در نوامبر 

مطابقت دارد. 
• با نگاهی به سال 2021، متوسط بودجه افزایش حقوق در این سال 
از 2,6 درصد در نظرسنجی آوریل به 3 درصد در نوامبر جهش کرد.

احتمال افزایش ۴ درصدی حقوق
گاد لوانون، معاون بازار کار در این مؤسسه بیان کرد: »احتماالً 
کمبود شدید نیروی کار در سال 2022 ادامه خواهد داشت. 
 4 باالی  زیاد  احتمال  به  کلی  دستمزد  رشد  زمان،  آن  طی 
جدید  که  افرادی  برای  دستمزد  ماند.  خواهد  باقی  درصد 
استخدام شده اند و کارگران مشاغل یدی و خدماتی سریع تر 

از میانگین رشد خواهد کرد.«
او در عین حال خاطرنشان کرد: »هیچ نشانه ای از کاهش نرخ 
تورم مشاهده نمی شود و ممکن است در ماه های آینده هم چنان 
افزایش دهد.  را  نیاز به تعدیل هزینه های زندگی  بماند و  باال 
یک منحنی افزایش دستمزد- قیمت که افزایش یکی موجب 
افزایش سریع دیگری می شود، ممکن است یکی از احتماالت 
استراتژی شرکت ها در سال 2022  در  حقوق   – قیمت  رشد 
لوانون خاطرنشان کرد درحالی که رشد کلی دستمزد  باشد.« 
طی شش تا هشت ماه گذشته به طور چشم گیری تسریع یافته 
برای  و  برای کارگران زیر 25 سال  به ویژه  افزایش  این  است، 
افرادی که در سال گذشته شغل خود را تغییر داده اند، بیشتر 
محتمل است. این نشان می دهد که بیشتر افزایش دستمزدها 

در میان کارگرانی بوده است که اخیراً استخدام شده اند.
شرکت ها،  جدید  کارمندان  دستمزد  سریع تر  رشد  بااین حال، 
موجب  خود  امر  این  می کند.  ایجاد  را  دستمزد  فشرده سازی 
کل  در  را  دستمزد  تا  می شود  کارفرمایان  بر  بیشتری  فشار 
باتجربه  تر  کارگران  که  هنگامی  دهند.  افزایش  خود  مجموعه 
احساس  کنند مزیت پرداختی شرکت به آن ها دیگر قابل توجه 
نیست، ممکن است به دنبال مشاغل جدید در بازار کار باشند. 
باتجربه تر می شود.  نیروی کار  باالی  به گردش  امر منجر  این 
مواجه  باتجربه  کارمندان  گسترده  خروج  با  که  کارفرمایانی 

     اقتصاد جهان
آرین طاهری

استراتژی های افزایش حقوق شركت ها در سال ۲0۲۲

چالش فشرده سازی دستمزد در جهان
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رشد سریع تر دستمزد 
کارمندان جدید شرکت ها، 

فشرده سازی دستمزد 
را ایجاد می کند. این امر 

خود موجب فشار بیشتری 
بر کارفرمایان می شود تا 

دستمزد را در کل مجموعه 
خود افزایش دهند. هنگامی 

که کارگران باتجربه  تر 
احساس  کنند مزیت 

پرداختی شرکت به آن ها 
دیگر قابل توجه نیست، 

ممکن است به دنبال مشاغل 
جدید در بازار کار باشند. 
این امر منجر به گردش 

باالی نیروی کار باتجربه تر 
می شود. کارفرمایانی که با 

خروج گسترده کارمندان 
باتجربه مواجه می شوند، 

دستمزدها را هرچه سریع تر 
برای کارکنان فعلی افزایش 
می دهند تا نیروی کار مؤثر 

فعلی خود را حفظ کنند

فعلی  کارکنان  برای  سریع تر  هرچه  را  دستمزدها  می شوند، 
افزایش می دهند تا نیروی کار مؤثر فعلی خود را حفظ کنند. 

افزایش حقوق موجب افزایش تورم می شود؟
سال  از  که  رسانده  سطحی  به  را  تورم  نرخ  کرونا  درحالی که 
قیمت  درصدی   6,2 افزایش  با  است،  بوده  بی سابقه   1990
کارفرمایان  که  نمی رود  انتظار   ،2021 اکتبر  تا  مصرف کننده 
بتوانند تمام هزینه های فزاینده حقوق کارمندانشان را پوشش 

دهند. 
مشاور منابع انسانی شرکت Mercer  انتظار دارد که میانگین 
افزایش حقوق کارکنان در سال 2022 بیشتر از آن چه در اوایل 
سال جاری تصور می شد، باشد، اما انتظار ندارد بودجه افزایش 
حقوق حداقل فعاًل به همان میزانی که این مؤسسه پیش بینی 

می کند، باشد. آن ها در این شرکت بررسی کردند که: 
به  پایه  افزایش اختیاری دستمزد  برای  بودجه های شایستگی 
صورت ساالنه، معموالً برای عملکرد کارکنان، 3,2 درصد برای 
سال 2022 پیش بینی می شود. بودجه های افزایش حقوق کلی 
پایه  حقوق  افزایش  انواع  سایر  با  همراه  شایستگی  شامل  که 
مانند افزایش حقوق ترفیع می شود، 3,5 درصد پیش بینی شده 
است. بر اساس نظرسنجی مرسر در تابستان گذشته، این اعداد 
نسبت به پیش بینی های سال 2022 به ترتیب 3 درصد و 3,3 
درصد بوده که اندکی افزایش یافته است و نشان دهنده افزایش 
2,8 درصدی بودجه واقعی 2021 برای شایستگی و 3 درصدی 

برای افزایش حقوق کل است.

چه شرکت هایی بیشترین افزایش
 دستمزد را خواهند داد؟

انجام   Normandin مؤسسه  که  نظرسنجی هایی  اساس  بر 
برخی  در  آینده   سال  در  دستمزد  و  حقوق  میانگین  داده، 
کشورها مانند کانادا و شرکت های زیرمجموعه آن 2.8 درصد 
خواهد بود. هم چنین انتظار می رود شرکت هایی که بیشتر در 
بخش عمده فروشی، تولید، ساخت وساز، خدمات اقامتی و غذایی 
و فناوری اطالعات هستند، در سال 2022 حقوق و دستمزد 

را به میزان 3 درصد افزایش دهند. امروزه شرکت ها به اهمیت 
نظرسنجی ها  اما  برده اند،  پی  کلیدی  و  مستعد  نیروی  جذب 
نشان می دهد که هنگام ترک شغل، تنها حقوق و مزایا برای 
کارمندان اولویت نیست. برای مثال 32 درصد از کانادایی های 
شاغل امکان ایجاد تعادل بین کار و زندگی و 25 درصد حقوق 

بهتر را معیار تصمیم گیری خود می دانند.

موج استعفا در سال 2022
سال  در  اقتصادی  شرایط  شدن  بهترین  با  می رسد  نظر  به 
و  موقعیت شغلی  بخواهند  کار  نیروهای  از  بسیاری  رو،  پیِش 
شرکت خود را عوض کنند. در همین راستا برخی کارشناسان 
اقتصادی تخمین زده اند که تا حوالی ماه آوریل 2022 شاهد 
این  که  بود،  کارکنان شرکت ها خواهیم  استعفای  بزرگ  موج 
امر ارتباط مستقیم با شرایط ایجادشده ناشی از ویروس کرونا 
دارد. بنابراین باور بعد از محو شدن ویروس کرونا نیز یک موج 
شد.  خواهد  ایجاد  استعفا  جریان  این  در خالف جهت  جدید 
لی می گوید: »با کاهش میزان شیوع کرونا، به تدریج بازار کار 
باز خواهد گشت و نرخ بی کاری در حدود 4  به حالت عادی 
بار ممکن است رقم  این  بااین حال،  درصد ثابت خواهد شد.« 

دستمزدها بسیار بزرگ تر و بیشتر از گذشته باشد.
نفع  به  بیشتر  کار  بازار  جاری  شرایط  در  می رسد  نظر  به 
آن ها در شرایط  دارد که  این شانس وجود  و  باشد  کارمندان 
از کارفرمایان خود  را  بهتری  نرخ های دستمزد  بتوانند  سخت 
مطالبه کنند. بااین حال، با خروج این کارمندان از شرکت، فشار 
بیشتری روی همکاران آن ها برای اتمام امور افتاده و زندگی 
بنابراین  تغییر می شود.  آن ها دست خوش  حرفه ای و شخصی  
نمی توان گول ظاهر این افزایش حقوق را در وهله اول خورد. 

دیجیتال  شرکت  یک  بنیان گذار  بلن کینسوپ،  زاک  گفته  به 
مرتبط با مسائل کارگری، این افزایش قابل توجه حقوق بیشتر 
از سوی سازمان های بزرگ متعددی که به دنبال حفظ کارکنان 
اتخاذ خواهد  بیشتر هستند،  استعدادهای  البته جذب  و  خود 
شد.« هم چنین این احتمال نیز وجود دارد که مشاغل زیادی 
نیز با کمک اتوماسیون بتوانند با دشواری های حاصل از موج 

استعفاهای سال 2021 مقابله کنند. 

افزایش دستمزد ها به سطح قبل کرونا
تحقیقات جدید نشان می دهد که افزایش دستمزد شرکت های 
سال  در  کرونا  از  قبل  به سطح  متحده  ایاالت  در  دنیا  بزرگ 
2022 بازمی گردد، اما افزایش قیمت ها به این معنا نیست که 
حقوق های باالتر هم گام با تورم باشد. یکی از شرکت هایی که 
در این زمینه پیش رو شده و حقوق پایه کارمندان خود را طبق 
حداکثر دستمزد دو برابر کرده است، آمازون است. آمازون با 
برابر  از دو  پایه را بیش  بازار کار، حداکثر دستمزد  به  استناد 
و به 350 هزار دالر رساند. این اقدام نوید این را می دهد که 
پرداخت پایه آمازون بیش از پیش با سایر شرکت های بزرگ 
فناوری، ازجمله گوگل، فیس بوک، اپل و مایکروسافت مطابقت 

داشته باشد.
 از لحاظ تاریخی، آمازون دستمزد پایه خود را کمتر از بسیاری 
از همتایان خود نگه داشته و این تفاوت را با واحدهای سهام 
محدود و غرامت نقدی مانند پاداش ثبت نام که طی دو سال 
که  کرده  بیان  آمازون  می کند.  جبران  می شود،  پرداخت 
محدوده کلی حقوق و دستمزد را برای اکثر مشاغل در سطح 
جهان افزایش می دهد و این افزایش ها بسیار بیشتر از گذشته 
است. آمازون یکی از شرکت هایی بود که در دوران همه گیری 
کرونا افراد زیادی را استخدام کرد و سود سرشاری را به واسطه 

رشد خرید آن الین از آن خود کرد. 
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  اقتصاد ی
نسیم بنایی

مدام  و  افتاده  نحسی  دور  روی  جهان  اقتصاد  روزها  این 
بهای  شاخص  می آفریند.  شگفتی  تورم،  نرخ  افزایش  با 
مصرف کننده که با عنوان نرخ تورم شناخته می شود، در ماه 
ژانویه، یعنی نخستین ماه از سال 2022 در آمریکا، بریتانیا و 
حوزه یورو افزایشی نامنتظره داشت. آمریکا رکورد نرخ تورم 
بحران  آستانه  در  این کشور  اقتصاد  یعنی  این  و  را شکسته 
قرار دارد. اما در میانه این شرایط بحرانی، ماجراهای روسیه 
و اوکراین هم شرایط را پیچیده تر کرده و باعث شده قیمت 
نفت مدام رکوردشکنی کند. در چهاردهم ماه فوریه، قیمت 
نفت به 96 دالر در ازای هر بشکه هم رسید که باالترین رقم 
از سال 2014 تا آن زمان محسوب می شد. درواقع نفت به 
واسطه این مسائل، رکورد هفت ساله را شکست. حاال همه در 
سال 2022 چشم انتظار سیاست های پولِی انقباضی تر هستند. 
وضعیت  نگران  مرکزی  بانک های  است؛  روشن  هم  دلیلش 
شرایط، سیاست های  این  به  واکنش  در  و  اقتصادی هستند 
پولِی انقباضی را در پیش می گیرند، یعنی نرخ بهره را افزایش 

می دهند تا بتواند نرخ تورم را مهار کنند.
مسئله افزایش نرخ تورم حاال به معضلی بزرگ برای کارگران 
جهان بدل شده  است. دستمزد آن ها باید به گونه ای باشد که 
بتواند پاسخ گوی شرایط فعلی و نرخ تورم باشد. به این ترتیب، 
به زودی با بحران در زمینه دستمزد کارگران مواجه خواهیم 
شد. موقعیت کارگران در زمینه دستمزدها کاماًل پیچیده و 
نامطلوب است. صحبت هایی هم در مورد افزایش دستمزدها 
و  به سرعت  دستمزدها  افزایش  شده  گفته  و  گرفته  صورت 
سیاسی  لحاظ  به  صحبت ها  این  می شود.  انجام  زیاد  خیلی 
 5,7 دستمزدها  ساالنه  رشد  آمریکا  در  است.  مسموم  کاماًل 
درصد است که هیچ تناسبی با هدف تورمی فدرال رزرو که 
2 درصد است، ندارد. البته جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، 
از افزایش دستمزدها رضایت دارد. دموکرات های دسِت چپی 
معتقدند افزایش قیمت ها باعث شده این سیاست ها در پیش 
گرفته شود. اما این مشکالت مختص آمریکا نیست. در دیگر 
بریتانیا  دولت  است.  آشفته  کاماًل  وضعیت  هم  جهان  نقاط 

چطور می توان دستمزدبگیران را از فشار تورم رها كرد؟

دستمزدها زیر ساطور تورم
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در آمریکا رشد ساالنه 
دستمزدها 5.7 درصد است 

که هیچ تناسبی با هدف 
تورمی فدرال رزرو که 2 
درصد است، ندارد. البته 

جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا، از افزایش دستمزدها 

رضایت دارد. دموکرات های 
دسِت چپی معتقدند افزایش 

قیمت ها باعث شده این 
سیاست ها در پیش گرفته 

شود. اما این مشکالت 
مختص آمریکا نیست. در 

دیگر نقاط جهان هم وضعیت 
کامالً آشفته است. دولت 

بریتانیا هم دچار چالش هایی 
در مورد پرداختی های 

کارگران است. کریستین 
الگارد، رئیس بانک مرکزی 

اروپا هم گفته انتظار دارد نرخ 
دستمزدها افزایش پیدا کند

هم دچار چالش هایی در مورد پرداختی های کارگران است. 
کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم گفته انتظار 
دارد نرخ دستمزدها افزایش پیدا کند. البته همکاران او در 
بانک مرکزی اروپا گفته اند افزایش نرخ دستمزدها می تواند 

خطراتی به همراه داشته باشد.
افزایش  دنبال  به  صرفاً  کارگران  عمومی،  تصورات  در 
دستمزدها هستند. این در حالی است که در حقیقت آن ها 
قربانیان افزایش دستمزد محسوب می شوند. واقعیت این است 
که با افزایش دستمزدها و پرداختی ها، شاهد افزایش هزینه 
برای شرکت ها خواهیم بود. افزایش هزینه برای شرکت ها هم 
می تواند افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. این یافته ها 
میالدی   70 و   60 دهه  در  که  است  تجربه هایی  حاصل 
اتحادیه،  اعضای  بود  شده  قرار  زمان  آن  در  آمد.  دست  به 
پرداختی کارگران را بیش از سقف تورم افزایش دهند. این 

مسئله در بسیاری از کشورها مشکالتی را ایجاد کرد.

کارگران قربانیان اصلی هستند
به صورت کلی می توان گفت افزایش نرخ تورم اغلب اوقات 
به کارگران آسیب می رساند. طی یک سال گذشته نرخ تورم 
بیش از رشد دستمزدها بوده  است. این مسئله در مورد تمام 
کشورهای عضو گروه 7 صدق می کند. اتحادیه های کارگری 
هم این روزها به اندازه گذشته قدرت ندارند. آن ها در دهه 70 

قدرت بیشتری داشتند و می توانستند حرف خود را به کرسی 
اما  باید قیمت ها را تعیین کنند،  بنشانند. اصوالً دستمزدها 
اکنون شاهد موقعیت معکوس هستیم. یعنی قیمت ها تعیین 
می کنند که دستمزدها چقدر باشند و این خوب نیست. در 
دهه 70 میالدی کارگران از ماجراهایی که برای دستمزدها 
پیش آمد، آسیب بسیاری دیدند. اکنون شرایط مشابه و حتی 
بدتر از آن زمان است. این روزها دستمزدهای کارگران فاصله 
بسیاری با قیمت ها دارد و به همین خاطر کارگران را تحت 

فشار می گذارد.
در اروپا بخش عمده تورم ناشی از افزایش قیمت حامل های 
انرژی و گران شدِن انرژی نظیر گاز است. اما در آمریکا ماجرا 
کردن  سونامی خرج  شاهد  کشور،  این  در  دارد.  فرق  کاماًل 
بودِن نرخ بهره در درازمدت و  پایین  هستیم. دلیل آن هم 
وجود محرک های اقتصادی بوده  است. درواقع این موارد باعث 
امر جرقه  شده مردم به خرج کردن تشویق شوند و همین 
افزایش قیمت و افزایش نرخ تورم را زده  است. شرکت ها با 
افزایش قیمت تالش کردند هم هزینه ها را پوشش دهند و 
هم تقاضا را به حداقل برسانند. همین امر باعث شده حاشیه 
سود افزایش کم سابقه ای داشته باشد. همه این ها در آمریکا 
دست به دست هم داده و نرخ تورم مصرف کننده را به 7,5 
درصد رسانده  است. درنهایت همه این موارد دست به دست 

هم داده اند و شکاف و نابرابری را باال برده اند.

تنظیم سیاست های کالن 
به جای دست کاری دستمزدها

اکنون نمی توان شرکت ها و کارکنان شرکت ها را وادار کرد 
به  نگاهی  که  است  این  بهتر  کنند.  مقاومت  بازار  برابر  در 
مثال،  برای  باشیم.  داشته  زمینه  این  در  مختلف  نمونه های 
ژاپن سال هاست که با تورِم کمتر از هدف دست وپنجه نرم 
افزایش  را  دستمزدها  نرخ  باید  مدام  هم  می کند. شرکت ها 
هدف  از  کمتر  تورِم  مسئله  با  کشور  این  درحالی که  دهند 
برای  مشکل  بروز  به  منجر  به سادگی  امر  این  است.  روبه رو 
که  است  این  واقعیت  است.  شده   کشور  این  در  شرکت ها 
مشکالت  با  اقتصادی  لحاظ  به  وقتی  اقتصادها  و  کشورها 
این چنینی روبه رو می شوند، باید به فکر تنظیم سیاست های 
اقتصاد کالن خود باشند. درواقع آن ها نباید کاری به مقوله ای 
مانند دستمزدها داشته باشند. دست کاری دستمزدها نوعی 
مداخله و قیمت گذاری دستوری به شمار می آید و می تواند 
که  است  اشتباه  سیاست  یک  این  کند.  ایجاد  را  مشکالتی 
آن، سیاست های  به جای  کند.  ایجاد  را  می تواند مشکالتی 

اقتصاد کالن باید تنظیم شوند.
افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در شرایط فعلی امری 
و  اروپا  اتحادیه  اعضای  می آید.  شمار  به  مهم  و  ضروری 
سیاست گذاران آن هم باید در این زمینه کاماًل هوشیار باشند. 
هرچه نرخ تورم مدت زمانی بیشتری باال بماند، فشار آن بر 
اقتصاد و کارگران بیشتر خواهد شد و در زمینه دستمزدها 
هم مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. آن ها باید هرچه سریع تر 
پاسخ صحیح را بدهند. پی گیری سیاست های پولِی انقباضی 
می تواند معضل دستمزدها را هم تا حدودی برطرف کند و 
مانع از بروز مشکالتی نظیِر مشکالت دهه 70 میالدی شود. 
اما اگر بانک های مرکزی پاسخی درست و به موقع به افزایش 
بی رویه نرخ تورم نداشته باشند، این کارگرها هستند که باید 
هزینه آن را بپردازند. به عبارت دیگر، قربانی اول و آخر در 
مورد نرخ تورم، کارگران هستند، خواه دستمزدشان افزایش 
از  مانع  باید  مرکزی  بانک های  درنتیجه  نکند.  یا  کند،  پیدا 

بروز مشکالت شوند.
منبع: مقاله اکونومیست، 19 فوریه 2022
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حاال که جهان غرق در 
بدهی شده، بیشتر از همیشه 
نسبت به سیاست های پولی 
حساسیت نشان می دهد. هر 
تغییری در این سیاست ها 
می تواند آشفتگی هایی را 
ایجاد کند. بانک های مرکزی 
در حال حاضر چاره ای ندارند 
جز این که نرخ بهره را 
افزایش دهند تا با افزایش 
نرخ تورم مقابله کنند. اما این 
افزایش نرخ بهره نباید به 
گونه ای باشد که اقتصادها 
را وارد رکود و بحران کند. 
یعنی نباید بار نرخ بهره بر 
دوش اقتصاد سنگین شود. 
اما احتمال این که آشوب و 
بحران به دنبال سیاست های 
فدرال رزرو در اقتصادها رخ 
دهد، بسیار باالست

اوایل سال 2020 بانک های مرکزی در ممالک 
توسعه یافته صنعتی نرخ بهره را به حداقل کاهش 

دادند و به خرید اوراق قرضه روی آوردند. اقدام 
آن ها برای مقابله با همه گیری کرونا بود. بسیاری 
از سرمایه گذاران با مشاهده این وضعیت، تصور 

می کردند مسیر کاهش نرخ بهره که بانک مرکزی در 
پیش گرفته، برای همیشه ادامه پیدا خواهد کرد. اما 

این روزها عصر جریان آزاد پول به پایان رسیده و 
بازارهای مالی دچار آشفتگی شده اند. حاال بازارهای 

مالی چشم انتظار افزایش نرخ بهره هستند. اهالی بازار 
انتظار دارند فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا 

در سال 2022 دست کم چهار مرتبه نرخ بهره را 
افزایش دهد. این اقدام فدرال رزرو در جهت مقابله با 

افزایش نرخ تورم در آمریکا صورت می گیرد.
بهای مصرف کننده که نشان دهنده نرخ تورم است،  شاخص 
به 7 درصد رسیده و حتی در گزارش های بعدی که منتشر 
شد، به 7,5 درصد هم رسید که از سال 1982 تاکنون در 
از مهم ترین راه های مقابله  بوده  است. یکی  آمریکا بی سابقه 
طریق  از  که  است  بهره  نرخ  افزایش  تورم،  نرخ  افزایش  با 
بانک های مرکزی صورت می گیرد. یک سال پیش بازار اصاًل 
پیش بینی نمی کرد نرخ تورم در آمریکا تا این اندازه باال برود. 
فدرال رزرو که در این مدت سیاست های انبساطی را در پیش 
گرفته بود، اکنون تصمیم گرفته برنامه خرید اوراق قرضه را 
نرخ  افزایش  بهره جلوی  نرخ  افزایش  از طریق  و  پایان دهد 
تورم را بگیرد. یعنی قرار است سیاست های انقباضی در پیش 
گرفته شود. همه این ها به معنای پایان جریان آزاد پول در 

اقتصاد آمریکاست.
فدرال رزرو مهم ترین بانک مرکزی در جهان به شمار می آید 
و سیاست هایی که اخیراً در راستای افزایش نرخ بهره در پیش 
البته  ایفا می کند.  بازار سهام جهان  در  نقش مهمی  گرفته، 
را  بهره  نرخ  رزرو  فدرال  است که گفته می شود  ماهی  چند 
افزایش خواهد داد اما اخیراً این زمزمه ها جدی تر شده و بازار 
سهام را آشفته کرده  است. بازار دارایی ها به ویژه دارایی های 
پرریسک دچار مشکل شده  است. برای مثال، یکی از مهم ترین 
شاخص های بازار در آمریکا شاخص S&P 500 است که فقط 
در ماه ژانویه سقوط 9 درصدی را تجربه کرده  است. بازارها 
در اروپا و آسیا هم روندی نزولی داشته اند. البته روند نزولی 
تنشی  و  نوسان  بوده  است.  آمریکا خفیف تر  به  نسبت  آن ها 
به خوبی  آمده،  وجود  به  سهام  بازار  و  مالی  بازارهای  در  که 
نشان می دهد که سیاست پولِی انقباضی عواقبی جدی خواهد 

داشت و بازار نمی تواند آن را به سادگی هضم کند.

راه کاری که می تواند معضل شود
در دوران همه گیری کرونا، به دلیل کاهش نرخ بهره، ارزش 
سهام بسیاری از شرکت ها در مسیر صعودی قرار گرفت. این 
مسئله به ویژه در میان شرکت های فناوری قابل مشاهده بود. 
افزایش  با  نت فلیکس  و  زوم  نظیر  شرکت هایی  مثال،  برای 
دو  این  سهام  از  استقبال  دلیل  شدند.  روبه رو  سهام  ارزش 
شرکت هم خوِد همه گیری کرونا بود. درواقع مردم به دلیل 
می کردند.  دورکاری  و  می ماندند  خانه  در  بیشتر  همه گیری 
از  استقبال  خاطر  همین  به  بود.  خانه  در  هم  تفریحاتشان 
خدمات شرکت هایی نظیر زوم و نت فلیکس بیشتر شد. این 
درواقع  برد.  باال  را  این شرکت ها  ارزش سهام  به سادگی  امر 
ارزش سهام این شرکت ها از اوراق قرضه بیشتر شد و بسیاری 
از سرمایه گذاران تصمیم گرفتند به جای اوراق قرضه، سهام 
این شرکت ها را خریداری کنند. این امر باعث شد بازار سهام 
در آمریکا با اقبال عمومی روبه رو شود و شاهد افزایش ارزش 
این  بانک مرکزی،  تغییر سیاست های  با  اما حاال  باشیم.  آن 
رویه تغییر کرده  است. بسیاری از دارایی های پرریسک نظیر 
رمزارزها و سهام شرکت های فناوری به زودی سقوط خواهند 
نرخ  افزایش  با  می دهند  ترجیح  سرمایه گذاران  چراکه  کرد، 
بهره، به جای خرید این دارایی های پرریسک به خرید اوراق 

قرضه روی بیاورند.
افزایش نرخ بهره می تواند به شدت اقتصاد را تحت تأثیر خود 
قرار دهد. اما مشاهده اثر آن نیازمند گذر زمان است. درواقع 
دقیقاً  بهره  نرخ  افزایش  با  کرد  پیش بینی  حاال  از  نمی توان 
چه اتفاقی برای اقتصاد رخ می دهد. ارزان بودن یا به عبارتی 
از  بسیاری  شد  باعث   2021 سال  در  پول  شدِن  کم ارزش 

آیا عصر جریان آزاد پول به پایان رسیده است؟

 بازارهای مالی جهان 
در انتظار سیاست های انقباضی

   اقتصاد جهان
صدیقه ثنایی
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در دوران همه گیری کرونا، 
به دلیل کاهش نرخ بهره، 

ارزش سهام بسیاری از 
شرکت ها در مسیر صعودی 

قرار گرفت. این مسئله 
به ویژه در میان شرکت های 

فناوری قابل مشاهده بود. 
برای مثال، شرکت هایی نظیر 
زوم و نت فلیکس با افزایش 
ارزش سهام روبه رو شدند. 
دلیل استقبال از سهام این 

دو شرکت هم خوِد همه گیری 
کرونا بود. درواقع مردم به 

دلیل همه گیری بیشتر در 
خانه می ماندند و دورکاری 

می کردند. تفریحاتشان 
هم در خانه بود. به همین 
خاطر استقبال از خدمات 
شرکت هایی نظیر زوم و 

نت فلیکس بیشتر شد

بود که  این رونقی  افزایش دهند.  را  شرکت ها سرمایه خود 
احتماالً دیگر به سادگی شاهد وقوع دوباره آن نخواهیم بود. 
را  بی سابقه ای  افزایش  هم  مسکن  قیمت  وضعیت،  این  در 
تجربه کرده  است. شرکت ها در این مدت از وام های دولتی 
و  کرده  پیدا  افزایش  دولت ها  بدهی  برده اند.  را  بهره  نهایت 
اقتصادهای  ازجمله  مختلف  اقتصادهای  در  اوضاع  اکنون 

نوظهور برآشفته شده  است.
حاال که جهان غرق در بدهی شده، بیشتر از همیشه نسبت 
تغییری  هر  نشان می دهد.  پولی حساسیت  به سیاست های 
کند.  ایجاد  را  آشفتگی هایی  می تواند  سیاست ها  این  در 
این که  ندارند جز  بانک های مرکزی در حال حاضر چاره ای 
نرخ بهره را افزایش دهند تا با افزایش نرخ تورم مقابله کنند. 
اما این افزایش نرخ بهره نباید به گونه ای باشد که اقتصادها 
را وارد رکود و بحران کند. یعنی نباید بار نرخ بهره بر دوش 
به  بحران  و  این که آشوب  احتمال  اما  اقتصاد سنگین شود. 
دنبال سیاست های فدرال رزرو در اقتصادها رخ دهد، بسیار 
باالست. این مسئله به ویژه در اقتصادهای نوظهور، تهدیدی 
جدی به شمار می آید. از آن جا که اقتصاد آمریکا بزرگ ترین 
و مهم ترین اقتصاد جهان به شمار می آید، هر اتفاقی برای آن 
اقتصاد جهان  برای کل  بحران  قیمت  به  رخ دهد، می تواند 

تمام شود.

بحران چندجانبه
اما مسئله در اقتصاد جهان و بازارهای مالی فقط محدود به 
ماجرای  همه گیری،  بر  عالوه  روزها  این  نیست.  همه گیری 
جنگ روسیه و اوکراین هم بر بازارها سایه انداخته  است. هر 

چه تنش میان این دو کشور جدی تر شود، فشار بر قیمت 
البته هنوز نمی توان داده ها را در  کاالها بیشتر خواهد شد. 
این زمینه به درستی تفسیر کرد. درواقع تا زمانی  که اتفاقی 
واکنش  و  مالی  بازارهای  بر  آن  اثرات  پیش بینی  ندهد،  رخ 

بازارها ساده نخواهد بود.
دارد. همه گیری  بحرانی  و  پیچیده  کار هم وضعیتی  نیروی 
تا حدودی آرام گرفته و مدیران تمایل دارند نیروی کار به 
محل کارش بازگردد. اما اقتصادها ضعیف شده اند و شرکت ها 
نمی توانند به مسیر عادی خود ادامه دهند. درواقع می توان 
گفت اکنون شاهد نوعی عدم قطعیت و نااطمینانی در اقتصاد 
جهان هستیم. فشار بر بازارها افزایش پیدا کرده و بانک های 

مرکزی سعی دارند با این فشارها مقابله کنند.
هنوز نمی دانیم اقتصاد جهان بیش از دو سال از همه گیری 
کرونا، تا چه اندازه قدرت خود را بازیابی کرده  است. هم چنین 
بهره  نرخ  افزایش  برابر  در  می تواند  اندازه  چه  تا  نمی دانیم 
رزرو  فدرال  ازجمله  مرکزی،  بانک های  دهد.  نشان  مقاومت 
جلوی  بهره  نرخ  افزایش  با  که  هستند  مصمم  کاماًل  هم 
افزایش بی رویه قیمت ها را بگیرند و تورم را مهار کنند. همه 
این ها به بازار عالمت می دهد که شرایط بحرانی است. درواقع 
به  پوِل کم ارزش  وارد مرحله جدیدی شده اند. دوره  بازارها 
سرآمده و وقت آن رسیده که با اقدامات بانک های مرکزی، 
شرایط تغییر کند. حاال دیگر به جای سیاست های انبساطی 
بازارها در  باشیم. حاال  انقباضی  انتظار سیاست های  باید در 
انتظار آینده هستند تا ببینند سرنوشت چه برایشان در نظر 

گرفته  است.
منبع: مقاله نشریه اکونومیست، 29 ژانویه 2022

53شماره 13 -  بهار 1401



حضور جهان های مجازی را می توان به نوعی آینده 
اینترنت دانست که در آن، انسان ها می توانند بدون 

محدودیت های فضای فیزیکی با هم در تعامل باشند. 
به عصر فراجهانی یا دنیای متاورس خوش آمدید. 
بر اساس برآوردهای تحلیل گران، این محیط های 

مجازی می توانند فرصت سرمایه گذاری بزرگ بعدی 
برای بسیاری از سرمایه گذاران باشند. اگرچه مفهوم 

متاورس هنوز در حال تکامل است، اما این فناوری 
می تواند همه چیز را، از تجارت الکترونیک گرفته تا 

رسانه های اجتماعی و حتی امالک و مستغالت، متحول 
کند. همان طور که مخاطبان این محیط های مجازی 

رشد می کنند، عالقه افراد و شرکت هایی نیز که قصد 
سرمایه گذاری در این حوزه دارند، افزایش می یابد. به 
عنوان مثال، فیس بوک نام خود را به نام متا تغییر داده 

است و قصد دارد میلیاردها دالر برای جاه طلبی های خود 
در ساخت متاورس سرمایه گذاری کند. در این مطلب 
در مورد متاورس و نحوه سرمایه گذاری در آن بیشتر 

خواهید خواند. 

متاورس چیست؟
در طول چند دهه گذشته، فناوری اینترنت نحوه تجربه ما از 
جهان را متحول کرده و به ما دسترسی آزادانه به اطالعات و 
گسترش تعامالت اجتماعی را داده است. بااین حال، تحول بعدی 
فناوری  شرکت های  بود.  خواهد  فراگیرتر  احتماال  فناوری  در 
محاسباتی  قدرت  لطف  به  را  مجازی  محیط های  می توانند 
بیشتر، اتصال سریع تر به اینترنت و سایر پیشرفت های فناوری 

مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی توسعه دهند. 
هدف این فضاها این است که به شرکت کنندگان احساس حضور 
مارک  که  همان طور  بدهد.  هستند،  که  را  جایی  ترک  بدون 
داد،  توضیح  خود  اخیر  ویدیوی  در  متا،  مدیرعامل  زاکربرگ، 
شرکت هایی مانند متا وعده داده اند با استفاده از هولوگرام های 
مجهز به مجموعه های واقعیت مجازی، یا دستگاه های دیگر، به 
مردم این فرصت را بدهند که: »تقریباً هر کاری را که می توانند 

تصور کنند، در این دنیا انجام دهند.« 

افراد می توانند با آواتار خاص خود با حضور در محیط دنیاهای 
یاد  بازی کنند، خرید کنند، ورزش کنند،  مجازی کار کنند، 
در  دیجیتال  صورت  به  را  زندگی  فعالیت های  اکثر  و  بگیرند 
این دنیا تجربه کنند. کاربران هم چنین می توانند عناصر واقعی 
مانند دکوراسیون خانه یا محل کار خود را در خانه مجازی شان 
طراحی کنند و در عین حال از فیلتر و گرافیک های پیشرفته 
واقعیت  واقعی،  و  خیالی  دنیای  آمیختن  با  کنند.  استفاده 
دنیایی  به  تبدیل  توصیف می کند،  متا  مجازی، همان طور که 

ایده آل می شود.
متاورس  در  جلسه  یک  در  »وقتی  می دهد:  توضیح  زاکربرگ 
هستید، احساس می کنید که با هم در یک اتاق هستید، تماس 
چشمی برقرار می کنید، حس مشترکی از فضا دارید و فقط به 
تعدادی چهره ها روی صفحه نگاه نمی کنید.« همین احساس 
منتقل  مقابل  طرف  به  مجازی  دنیای  در  تجربیات  تمام  در 
می شود. برای مثال، یک معلم مدرسه می تواند دانش آموزان را 
از طریق واقعیت افزوده که نسخه ای پیشرفته از دنیای فیزیکی 

است، به روم باستان یا اعماق جنگل های آمازون منتقل کند.

سرمایه گذاری در متاورس؛ چشم انداز 
این بازار چگونه است؟

توجه به این نکته مهم است که دنیاهای مجازی جدید نیستند. 
 Nintendo، Decentraland، The مانند   شرکت هایی 
فضای  که  سال هاست   )Roblox )RBLX و   Sandbox
شرکت ها  این  مجموع،  در  می کنند.  اداره  را  مجازی  واقعیت 
میلیون ها کاربر را جذب کرده اند. بااین حال، برای شرکت های 
بزرگ فناوری، ریسک  در این حوزه زیاد است، زیرا هدف آن ها 
گردآوری جوامع متفاوت در یک فراجهان واحد است و با این 
را  این سرمایه میلیاردی  از  امیدوارند که میزانی  هدف، آن ها 

جذب کنند.
تخمین   Grayscale سرمایه گذاری  شرکت  مثال،  عنوان  به 
می تواند  مجازی  بازی های  از  جهانی  درآمد  تنها  که  می زند 
افزایش  به  امروز،  دالر  میلیارد   180 از   2025 سال  تا 
رود.  فراتر  دالر  میلیارد   400 از  یعنی  برسد،  درصدی   122
نوشتند:  تحقیقاتی  گزارش  در یک   Grayscale تحلیل گران 

     سرمایه
هدی رضایی 

چند و چون سرمایه گذاری در متاورس

ثروت آفرینی 
در عصر فراجهانی
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سازندگان محتوا و سایر 
شرکت کنندگان از ارزهای 

رمزنگاری شده برای تجارت 
کاالهای مجازی در اقتصاد 
متاورس استفاده می کنند. 

این پارادایم جدید به کاربران 
اجازه می دهد دارایی های 
دیجیتال خود را به  عنوان 

توکن های غیرقابل تعویض 
)NFT( در اختیار داشته 

باشند و آن ها را با دیگران 
در بازی مبادله کنند، یا به 

دنیاهای دیجیتال دیگر منتقل 
کنند، و یک اقتصاد بومی 

اینترنتی کامالً جدید در بازار 
آزاد ایجاد کنند که بتواند 

قابل تبدیل به پول در دنیای 
فیزیکی باشد

هم گرایی  حال  در  گیمینگ  صنعت  و  ما  اجتماعی  »زندگی 
هستند و یک اقتصاد مصرفی  بزرگ از کاالهای مجازی با رشد 

سریع ایجاد می کنند.« 
ارزهای  از  شرکت کنندگان  سایر  و  محتوا  سازندگان 
رمزنگاری شده برای تجارت کاالهای مجازی در اقتصاد متاورس 
استفاده می کنند. این پارادایم جدید به کاربران اجازه می دهد 
غیرقابل  توکن های  به  عنوان  را  خود  دیجیتال  دارایی های 
تعویض )NFT( در اختیار داشته باشند و آن ها را با دیگران در 
بازی مبادله کنند، یا به دنیاهای دیجیتال دیگر منتقل کنند، و 
یک اقتصاد بومی اینترنتی کاماًل جدید در بازار آزاد ایجاد کنند 

که بتواند قابل تبدیل به پول در دنیای فیزیکی باشد. 
بسیاری از شرکت های بزرگ دیگر نیز وارد این ماراتن شده اند. 
گالری آثار هنری Sotheby's )BID( سال گذشته اعالم کرد 
در  و  رسیده  دالر  میلیون   100 به  NFTهایش  فروش   که 
مجازی  گالری  یک   ،  Sotheby's Metaverse ایجاد  حال 
جدید در Decentraland است که به بازدیدکنندگان اجازه 
نایک  کنند.  مشاهده  را  موجود  دیجیتال  هنری  آثار  می دهد 
دنیای  گسترش  از   2021 دسامبر  در  مشابه  حرکتی  در  نیز 
دیجیتال خود با خرید  RTFKT، یک شرکت مجازی کفش 
 Givenchy، مانند   مد  برندهای  سایر  داد.  خبر  ورزشی 
برند  نیز چند  آدیداس  و    Gucci، Dolce & Gabbana
نمایشگاه های  دنیا،  این  در  با سرمایه گذاری  دیگر هستند که 

مجازی مد را در دنیای متاورس برگزار کرده اند.
آریانا گرانده  به همین ترتیب، هنرمندان موسیقی پاپ مانند 
اجرا  متاورس  در  را  مجازی  کنسرت های  ایکس،  ناس  لیل  و 
کرده اند که میلیون ها طرفدار را از سراسر جهان به خود جذب 
جدیدی  سرمایه گذاری های  هم چنین  متاورس  اقتصاد  کرد. 
از  برخی  است.  داده  شکل  مستغالت  و  امالک  حوزه  در  را 
سرمایه گذاران میلیون ها دالر برای »سرزمین دیجیتال« خود 
پرداخت   The Sandbox مانند  متاورس  پلتفرم های  در 
کرده اند، به این امید که در کنار افراد مشهوری مانند اسنوپ 

داگ رپر زندگی کنند.

چگونه در متاورس سرمایه گذاری کنیم؟
در  انفرادی هم شانس حضور  از سرمایه گذاران  بسیاری  برای 
شرکت های  از  بسیاری  همانند  دارد،  وجود  متاورس  دنیای 
متاورس  پروژه  در  حاضر  حال  در  یا  که  دنیا  بزرگ  فناوری 
این  در  سرمایه گذاری  دنبال  به  فعاالنه  یا  دارند،  مشارکت 

فناوری هستند.
 68,7 مبلغ  به  بلیزارد  اکتیویژن  خرید  اخیراً  مایکروسافت 
می رود  انتظار  که  کرد  اعالم  رسمی  طور  به  را  دالر  میلیارد 
باشد-  تاریخ  بازی در  با  ادغا م های مرتبط  بزرگ ترین  از  یکی 
برای گسترش دنیای متاورس. ساتیا  و یک پیش شرط بزرگ 
و  پویاترین  »بازی ها  گفت:  مایکروسافت،  مدیرعامل  نادال، 
هیجان انگیزترین مقوله سرگرمی در تمامی پلتفرم های امروزی 
هستند و نقش کلیدی در توسعه پلتفرم های متاورس خواهند 

داشت.«
می توانند  نیز   NVIDIA مانند   مشهور  شرکت های  سایر 
 Autodesk طراحی  با  آن ها  ببرند.  سود  متاورس  رشد  از 
ADSK((  و Unity Software )U(، نرم افزارهایی که به 
ایجاد  سه بعدی  مدل های  می دهند  اجازه  طراحان  و  معماران 
آغاز  متاورس  دنیای  در  را  خود  سرمایه گذاری های  کنند، 

کرده اند. 

به ریسک سرمایه گذاری توجه کنید
برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در این حوزه هستند، 
Roundhill Ball Metaverse ETF )META( یک راه 
متاورس  سهام خاص  در  سرمایه گذاری  برای  آسان  و  کارآمد 
دارایی  دالر  میلیون   900 حدود  صندوق  این  می دهد.  ارائه 

تحت مدیریت دارد و نسبت هزینه آن 0,75 درصد است.
و   NFT دیجیتال،  ارزهای  سرمایه گذاران  از  بسیاری  البته  و 
سایر دارایی های دیجیتال می توانند بخشی از این اکوسیستم 
این  در  سرمایه گذاری ها  این  از  بسیاری  بااین حال،  باشند. 
به  نسبت  بیشتری  نوسانات  و  باالتر  ریسک های  دارای  حوزه 
سرمایه گذاری های سنتی هستند. بنابراین، مهم است که میزان 
تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید، تحقیقات خود را در این 
زمینه کامل کنید و درصدی را برای از دست دادن احتمالی 
سرمایه خود در نظر بگیرید. برای اکثر مردم، داشتن یک سبد 
سرمایه گذاری متنوع با طیف وسیعی از بهترین سرمایه ها یک 

راه هوشمندانه است.
 برای مثال، یکی از روش های سرمایه گذاری در متاورس این 
است که ارزهای دیجیتال متاورسی را خریداری و ترید کنید. از 
زمان تغییر نام شرکت فیس بوک به Meta، مهم ترین ارزهای 
  )MANA(مانا یا    )SAND(سند مانند  متاورس  دیجیتال 
هنوز  آن ها  زیاد،  رشد  وجود  با  کردند.  رشد  درصد  چندصد 
پتانسیل افزایش قیمت بیشتری دارند و گزینه ای مناسب برای 
سرمایه گذاری در متاورس محسوب می شوند. هم چنین می توان 

NFT  های موجود در بازی های متاورسی را خرید.
زمین  و  امالک  خرید  می توان  را  سرمایه گذاری  دیگر  روش 
سرمایه گذاری های  شاهد  امروزه  دانست.  متاورس  در  مجازی 
متاورس  جهان های  به  مربوط  دارایی های  در  دالری  میلیون 
محبوب مثل دسنترالند و سندباکس هستیم. این زمین ها به 
برای خریداران  را  مالکیت  امکان  و  دارند  NFT وجود  شکل 

فراهم می کنند. 
شرکت های  سهام   می توان  نیز  غیرمستقیم  سرمایه گذاری  در 
فعال در حوزه متاورس همانند اپل یا فیس بوک را خریداری 
کرد، یا در یک شاخص متاورس سرمایه گذاری کرد. همان طور 
که خواندید، این دنیا با این که جدید نیست، اما درک مفهوم 
دارد  نیاز  مرتبط  دانش  و  به شناخت  آن  در  و سرمایه گذاری 
را  آن  در  موجود  ریسک های  اقدامی  هر  از  قبل  است  بهتر  و 
به سرمایه گذاری در متاورس  با آگاهی نسبت  و  نیز بسنجید 

اقدام کنید. 

55شماره 13 -  بهار 1401



     اقتصاد جهان
نجوا ناجی

قطار سریع السیر نفتسرعتی کم سابقه برای چشم انداز بازار نفت در سال ۲0۲۲
طالی سیاه سال 2022 را با رویکردی مثبت آغاز کرد 

و به نظر می رسد حتی با وجود شیوع سویه امیکرون 
نیز بتواند از حمایت و رشد الزم برخوردار باشد. اوپک 

نیز از افزایش تقاضای جهانی نفت در سال 2022 
علی رغم شیوع امیکرون و افزایش نرخ بهره خبر داده 
و پیش بینی کرده است که  روند رو به رشد بازار نفت 

در سال جدید حمایت می شود. روند سریع رشد قیمت 
نفت در ابتدای سال جدید میالدی باعث شده برخی 

تحلیل گران حتی از احتمال افزایش قیمت نفت تا 200 
دالر برای هر بشکه در پنج سال آینده صحبت کنند. اما 

این پیش بینی قابل تحقق است؟

دیدگاه خوش بینانه به رشد نفت
به  نرخ 93 دالر  از  نفت  قیمت  این گزارش،  نگارش  زمان  در 
ازای هر بشکه نیز عبور کرد تا احتمال رسیدن خود به 100 
دالر را نیز تقویت کند. اکنون بازار نفت شبیه قطاری است که 
به سرعت به سمت 100 دالری شدن حرکت می کند. این روزها 
روند کم سابقه ای در بازار نفت مشاهده می شود و تقریباً تمام 
بهای طالی سیاه اجماع دارند. رسیدن  بر صعود  تحلیل گران 
اکنون چیزی  بر بشکه  به عدد رویایی 100 دالر  قیمت نفت 
دور از انتظار نیست.  پیش بینی می شود افزایش تقاضا در سال 
جاری موجب شود مصرف نفت به سطحی باالتر از مصرف قبل 
در  بار  آخرین  اوپک،  گزارش  اساس  بر  برسد.  کرونا  دوران  از 
از 100 میلیون بشکه در روز نفت مصرف  سال 2019 بیش 

شده است.
تحلیل گران  که  دارد  صعودی  روند  حالی  در  نفت  قیمت 
پیش بینی می کنند با مهار سویه جدید کرونا، امیکرون، تقاضای 
صنایع برای نفت هم افزایش می یابد و ممکن است قیمت نفت 

وارد کانال 120 دالری هم بشود. دیدگاه خوش بینانه از سوی 
حالی  در  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  و  تحلیل گران 
سال  از  خود  حد  باالترین  به  نفت  قیمت  که  می شود  مطرح 
افزایش قیمت شده و  2014 رسیده است. عرضه کم موجب 
وعده  دسامبر  ماه  در  گروه  این  که  داده  نشان  اوپک  گزارش 

افزایش تولید نفت را داده  است. 
اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد که انتظار دارد تقاضای 
جهانی نفت در سال 2022 به میزان 4,15 میلیون بشکه در 
گذشته،  ماه  پیش بینی  با  مطابق  هم چنین  یابد.  افزایش  روز 
از مرز 100 میلیون بشکه در  مصرف نفت در سه ماهه سوم 
روز فراتر خواهد رفت. اوپک در این گزارش گفت: »درحالی که 
نوع جدید سویه کرونا ممکن است بر بازار نفت در نیمه اول 
سال 2022 تأثیر بگذارد، این امر بستگی به هر نوع اقدامات 
و  بیمارستان  در  بستری  افزایش سطح  و  دولت ها  قرنطینه ای 
برای  پیش بینی ها  بااین حال،  دارد.  کار  نیروی  روی  آن  تأثیر 

رشد اقتصادی این بازار هم چنان مثبت است.«

کارنامه بازار نفت در سال 202۱ چگونه بود؟ 
صنعت جهانی نفت و پاالیش سال 2021 را با پیشرفتی عالی 
به پایان رساند، یعنی هم با نوسانات زیاد و هم با بهبود سود. 
ماهه چهارم سال  در سه  پاالیشگاه ها  عملیاتی  توان  میانگین 
2021 به نزدیک به 80 میلیون بشکه در روز رسید که نسبت 
به سال گذشته 4.6 میلیون بشکه در روز افزایش داشت. البته 
در سال 2021، ظرفیت پاالیش جهانی برای اولین بار در 30 
سال گذشته، به میزان 730 کیلو بشکه در روز کاهش یافت، 
زیرا ظرفیت جدید با تعطیلی های بیشتر به دلیل کرونا همراه 

بود. 
اما به طور کلی بازار نفت در سال 2021 رکورد زد و نفت خام 
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قیمت نفت در حالی روند 
صعودی دارد که تحلیل گران 

پیش بینی می کنند با مهار 
سویه جدید کرونا، امیکرون، 

تقاضای صنایع برای نفت 
هم افزایش می یابد و 

ممکن است قیمت نفت 
وارد کانال 120 دالری هم 

بشود. دیدگاه خوش بینانه از 
سوی تحلیل گران و سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت در 
حالی مطرح می شود که قیمت 

نفت به باالترین حد خود از 
سال 2014 رسیده است. 
عرضه کم موجب افزایش 

قیمت شده و گزارش اوپک 
نشان داده که این گروه در 
ماه دسامبر وعده افزایش 

تولید نفت را داده  است

آمریکا توانست این سال را با طوالنی مدت ترین تولید متناوب 
فصلی از سال 1983 تا کنون به پایان برساند. این تنها آمار 
مثبت حوزه نفت نبود، چراکه نفت وست تگزاس نیز رشد 55 
درصدی و رکورد بیشترین رشد ساالنه در 10 سال گذشته را 

به ثبت رساند. 
هم چنین نفت برنت دریای شمال هم بیشترین رشد ساالنه از 
سال 2016 را ثبت کرد که شامل 50 درصد رشد بود. با آغاز 
سال 2022 اکنون همه نگاه ها به چشم انداز این بازار در سال 
احتمالی  سویه های  چون  مختلفی  اتفاقات  البته  است.  جدید 
کرونا، ادامه واکسیناسیون، نشست کشورهای صادرکننده نفت، 
در  را  بازار  این  می تواند  و...  اوپک  جدید  کل  دبیر  استراتژی 

ماه های آتی دست خوش تغییراتی کند. 
انتظار  و  دارد  ادامه  فعاًل  نفت  صعودی  بازار  به  خوش بینی ها 
می رود روند بهبود در ساختار بازار تداوم داشته باشد. ژیوانی 
خدمات  )شرکت  یوبی اس  در  کاال  بازار  تحلیل گر  استانوو، 
سال خوبی  است 2021  معتقد  بانک داری سوییسی(  و  مالی 
برای نفت است و در ادامه، رشد تقاضا به بهبود بازار این کاال 
کمک خواهد کرد. او تأکید دارد که در سال 2022، بازار نفت 

وابستگی زیادی به تصمیم های اوپک پالس خواهد داشت.

تأثیر کووید۱۹ بر بازار کاهش یافته؟
دو سال پس از اولین نوسانات منفی بازارها، کووید19 باردیگر 
باعث موجب ابتالی بی سابقه شده و سویه های جدیدی چون 
نظر  به  اما  است.  را درگیر کرده  زیادی  افراد  امیکرون  و  دلتا 
دارد،  نفت  بازار  بر  کمتری  تأثیر  جهش  این  این بار،  می رسد 
تقاضای  و  هستند  قوی  هم چنان  تحرک  شاخص های  چراکه 
نفت در ماه های اخیر قوی تر از حد انتظار بوده است. درنتیجه، 
در برآوردهای تقاضای نفت در سال پیِش رو افزایش 200 هزار 
بشکه در روز در نظر گرفته شده است. انتظار می رود تقاضای 
جهانی نفت به سطح قبل از همه گیری کرونا با 99,7 میلیون 
 2022 مختلف  ماه های  در  این  البته  بازگردد.  روز  در  بشکه 
متفاوت است. برای مثال، در سه ماهه اول سال 2022 و شیوه 
افزایش  با  نفت  مصرف  تقاضای  است  ممکن  امیکرون  سویه 

دورکاری و کاهش سفرهای هوایی کاهش یابد. 
جاری  سال  در  نفت  جهانی  عرضه  می رود  انتظار  بااین حال، 
به شدت رشد کند و ایاالت متحده، کانادا و برزیل در باالترین 
تولید  که  می شود  پیش بینی  کنند.  تولید  خود  ساالنه  سطح 
نفت ایاالت متحده به طور متوسط به یک میلیون بشکه در روز 
زیرا  برسد،  نیز  روز  به 17.7 میلیون بشکه در  و  یابد  افزایش 
تقاضای  به  بیشتر  نفتی  انداختن دکل های  به کار  با  اپراتورها 

باالتر پاسخ می دهند. 
عالوه بر این، اکوادور، لیبی و نیجریه هم اکنون در حال آماده 

شدن برای افزایش تولید هستند. درنهایت، عربستان سعودی و 
روسیه می توانند رکوردهایی را در این زمینه به ثبت برسانند. 
در این صورت، عرضه جهانی در سال 2022 به طور متوسط 
6.2 میلیون بشکه در روز در مقایسه با 1.5 میلیون بشکه در 
روز سال 2021 افزایش خواهد یافت. قیمت نفت در یک  سال 
اخیر بیش از 20 درصد رشد داشته است و در ماه پیش، رکورد 
هفت ساله  خود را شکست و به 90 دالر هم رسید. تحلیل گران 
پیش بینی می کنند با مهار سویه جدید کرونا و افزایش تقاضای 
 120 کانال  وارد  نفت  قیمت  است  ممکن  نفت،  برای  صنایع 

دالری هم بشود.

سناریوهای محتمل بازار نفت
با همه خوش بینی هایی که در باال اعالم شد و با وجود رقابتی 
شدن بازار نفت در نیمه دوم سال 2022، احتمال وقوع چندین 
سناریو می تواند بازارهای جهانی نفت را دست خوش تغییراتی 
کند که مذاکرات ایران و آمریکا یکی از آن هاست. در ادامه این 

چند سناریو را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد. 
ایران و آمریکا برای احیای  ایران و آمریکا: مذاکرات  توافق   •
توافق هسته ای ادامه دارد و رویترز اعتقاد دارد که هدف آمریکا 
با احیای برجام و رفع تحریم های نفتی، کنترل قیمت جهانی 
شده،  لغو  ایران  تحریم های  از  برخی  که  اکنون  است.  نفت 
این  غیر  در  دارد.  وجود  سوخت  این  قیمت  کاهش  احتمال 
صورت، روند جدیدی در مذاکرات آغاز می شود. به گفته رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق تهران، ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از 
سه میلیون و 700 هزار بشکه دارد و در صورتی که موانع پیِش 
روی فروش برای ایران برداشته شود، افزایش عرضه جهانی و 

تحرکات جدیدی را در بازار نفت شاهد خواهیم بود.
• اقدامات اوپک: اوپک که حاال دبیر کل جدیدی دارد، می تواند 
باشد.  تأثیرگذار  نفت  رشد  و  قیمت  روی  خود  اقدامات  با 
عربستان سعودی، امارات و عراق به راحتی می توانند در مجموع 
کنند.  اضافه  خود  فعلی  تولید  به  روز  در  بشکه  سه میلیون 
هم چنین برخی کشورهای آفریقایی مانند آنگوال و نیجریه نیز 
به ظرفیت تولید خود رسیده اند. اما باید دید سیاست اوپک در 

مقابل آن ها چیست. 
• دیگر عوامل محیطی: بااین حال، دیگر عواملی را که می تواند 
برای  گرفت.  دست کم  نباید  باشد،  داشته  تأثیر  نفت  بازار  بر 
نفت  قیمت  افزایش  آمریکا،  در  پاالیشگاه  یک  تعطیلی  مثال، 
عربستان، تنش های مداوم در شرق اروپا و اختالالت احتمالی 
عرضه به دلیل شرایط آب وهوایی سرد ایاالت متحده، تقویت 
واکسیناسیون  و گسترش  پساکرونا  دوران  در  تقاضای جهانی 
بر قیمت  از عواملی هستند که می توانند در سال 2022  و... 

نفت و نوسانات آن تأثیرگذار باشند. 
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ساعاتی از شعله ور شدن آتش جنگ میان روسیه و 
اوکراین نگذشته بود که بازارهای مالی و بورس به 

این اتفاق واکنش نشان دادند. بلومبرگ گزارش داد 
که در چند ساعت اولیه این حمله نظامی ارزش بورس 
مسکو حدود 250 میلیارد دالر سقوط کرد و حتی خرید 

و فروش سهام برای چند ساعت متوقف شد و قیمت 
نفت نیز به بیش از 100 دالر در هر بشکه رسید. 

به نظر می رسد حاال که دنیا با کاهش روند مبتالیان 
کرونا و واکسینه  شدن کشورها به سمت یک ریکاوری 

اقتصادی بزرگ پیش می رفت، با شروع این جنگ 
دوباره فلج شده و می تواند با پیامدهایی چون تشدید 
بی ثباتی و بی اطمینانی، افزایش قیمت نفت، گاز، مواد 

غذایی و درنتیجه افزایش تورم و البته تالطم بیشتر 
بازار های کاال  مواجه شود. در این گزارش به تعدادی از 

محتمل ترین تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین 
برای اقتصاد جهانی که هنوز از شوک کرونا بیرون 

نیامده، اشاره خواهیم کرد. 

از مهاجرت پناهندگان تا حمالت سایبری
در حال حاضر  روسیه  و  اوکراین  میان  تنش  می رسد  نظر  به 
جدی ترین جنگ در اروپا از سال 1945 باشد. نیروهای روسیه 
حمالت هوایی انجام دادند، پایگاه های ارتش را تصرف کردند و 
با فرار غیرنظامیان به سمت کیف پیش روی کردند. این حمله 
نفت  قیمت  داد.  تکان  را  مالی  بازارهای  اول خود  روزهای  در 
برای اولین بار از سال 2014 از مرز 100 دالر در هر بشکه عبور 
کرد و قیمت گاز طبیعی اروپا تا 62 درصد افزایش یافت. این که 
این مناقشه تا چه حد به اقتصاد جهانی ضربه وارد می کند، به 
طور کلی به طول و دامنه آن، شدت تحریم های غرب و احتمال 
انتقام جویی روسیه بستگی دارد. پتانسیل نتایج منفی دیگری 
تا  گرفته  اوکراینی  پناهندگان  مهاجرت  از  دارد؛  وجود  نیز 

موجی از حمالت سایبری روسیه. بلومبرگ برخی از این اثرات 
را در سه سناریو بررسی کرده و توضیح داده که جنگ چگونه 

می تواند بر رشد، تورم و سیاست پولی دنیا تأثیر بگذارد. 

سناریوهای تأثیر اقتصادی بحران اوکراین
در سناریوی اول با ممنوعیت شبکه سوئیفت، کار برای روسیه 
در جهت دسترسی به سیستم بانکی جهانی و منابع مالی سخت 
خارجه  وزرای  روزهای جنگ،  نخستین  همان  از  شد.  خواهد 
اتحادیه اروپا درباره ممنوعیت استفاده از شبکه سوئیفت برای 
روسیه بحث کرده اند. اگر این اتفاق روی دهد، در خرید نفت و 
گاز از روسیه اختالل ایجاد خواهد شد. شرکت های روسی برای 
تبادل مالی با دنیا دچار مشکل می شوند و از دسترسی سریع 
و بی دردسر به تراکنش های مالی محروم خواهند شد. درنهایت 
تصمیم درباره این که آیا دسترسی روسیه به سوئیفت قطع شود 
یا نه، بر عهده کشورهای اتحادیه اروپاست که بسیاری از آن ها 
همین االن هم تمایلی به این کار ندارند، چراکه نگران وضعیت 

اقتصادی خودشان هستند. 
در سناریوی دوم، درگیری طوالنی مدت، واکنش شدیدتر غرب 
و اختالل در صادرات نفت و گاز روسیه، شوک انرژی بزرگ تری 
و ضربه ای بزرگ به بازارهای جهانی وارد می کند. این احتماالً 

موجب افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا می شود. 
در بدترین حالت پیامدهای این جنگ نیز ممکن است منجر به 
قطع عرضه گاز اروپا و رکود اقتصادی شود، درحالی که ایاالت 
بانک  متحده هم شرایط مالی سختی را تجربه خواهد کرد و 
مرکزی فدرال  رزرو به  میزان قابل  توجهی ضعیف  خواهد شد. 
جنگ ها ذاتاً غیرقابل پیش بینی هستند و نتیجه واقعی احتماالً 
نوسانات  است.  ممکن  سناریوهای  این  از  یک  هر  از  آشفته تر 
عدم  این  ساعات شروع جنگ،  اولین  در  مالی  بازارهای  اولیه 
یک  می توانند  سناریوها  این  بااین حال،  داد.  نشان  را  قطعیت 
پیش بینی در مورد مسیرهای احتمالی پیِش رو باشند. در ادامه 

     اقتصاد جهان
هدی رضایی 

نگاهی به پیامدهای اقتصادی حمله نظامی روسیه به اوكراین 

التهاب در بازارهای انرژی
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در مورد پیش بینی تأثیرات احتمالی جنگ روسیه و اوکراین بر 
اقتصاد دنیا می خوانید. 

افزایش قیمت حامل های انرژی 
در سناریوی خوش بینانه هیچ اختاللی در عرضه نفت و گاز به 
وجود نمی آید و قیمت ها در سطح فعلی خود تثبیت می شوند. 
این حوزه  فعال  برای کسب وکارهای  اقتصادی  و  مالی  شرایط 
محسوس  لغزش  بدون  جهانی  بازارهای  اما  می شود،  سخت تر 
کار خود را ادامه می دهند. این سناریوی خوش بینانه به خصوص 
پس از افشای تحریم های جدید در بازار نفت از جانب آمریکا و 
متحدانش علیه روسیه به ذهن ها متبادر شد. اما حقیقت این 
است که در شرایطی که این روزها اقتصاد دنیا به دلیل کرونا 
تداوم جنگ می تواند  نرم می کند،  باالیی دست وپنجه  تورم  با 
نفت را گران تر و تورم را بیشتر کند و نارضایتی مردم را افزایش 
دهد. این تأثیر به خصوص در اروپا شدیدتر است، چراکه روسیه 
ایاالت  در  است.  منطقه  آن  گاز  و  نفت  اصلی  تأمین کننده 
متحده، بنزین گران تر و انقباضات مالی متوسط، رشد اقتصادی 
از  انداخت. این کشور ممکن است بیشتر  را به تعویق خواهد 
افزایش  اروپا صادر کند و موجب  به  را  قبل گاز طبیعی خود 

تورم و قیمت حامل های انرژی در داخل کشور خود شود. 

افزایش قیمت مواد غذایی
 روسیه هم چنین عالوه بر نفت و گاز، بزرگ ترین صادرکننده 
گندم دنیا هم هست و به خصوص اروپا عمده مواد غذایی مورد 
این میان اگرچه  این کشور تأمین می کند. در  از  نیاز خود را 
درگیری  اما  ندارد،  روسیه  از  زیادی  مستقیم  واردات  آمریکا 
اقتصادی این کشور با اروپا بر آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت. 
تأثیر  و  نقش  نتیجه  در  که  تورم،  افزایش  زمینه  در  ازجمله 
جنگ بر رکود کاال ها می تواند به وجود آید. کریستین بوگمنز، 
درگیری  می کند  تأکید  پول،  بین المللی  صندوق  اقتصاددان 

در سراسر جهان  را  غذایی  مواد  قیمت های  اوکراین  و  روسیه 
افزایش خواهد داد. او با اشاره به این که روسیه و اوکراین حدود 
30 درصد از صادرات جهانی گندم، جو، ذرت و دانه های گیاهی 
را بر عهده دارند، می گوید: »تشدید درگیری می تواند منجر به 
قطع چرخه تولید این محصوالت و البته آسیب های قابل توجه 
به صنعت حمل ونقل این محصوالت شود. عالوه بر این، اعمال 
روسیه  غذایی  محصوالت  بر  زیاد  کشور های  سوی  از  تحریم 
نیز می تواند با کاهش عرضه جهانی باعث افزایش قیمت مواد 

غذایی شود.«

اختالل در تأمین انرژی
روسیه 10 درصد تقاضای جهانی انرژی را با تولید 10 میلیون 
در  مهمی  نقش  حیث  این  از  و  می کند  تأمین  نفت  بشکه 
تأمین کننده  بزرگ ترین  کشور  این  دارد.  جهان  انرژی  بازار 
پیامدهای عظیم  این جایگاه،  نیز هست که  اروپا  گاز طبیعی 
می کند.  ملموس تر  و  محسوس تر  را  اوکراین  بحران  اقتصادی 
بیشتری  شفافیت  که  زمانی  تا  نفت کش ها  مالکان  از  برخی 
از خرید نفت خام  نیاید،  در مورد تحریم ها و جنگ به وجود 
روسیه اجتناب می کنند. خطوط لوله گاز اصلی از اوکراین عبور 
می کند و ممکن است طی جنگ مورد اصابت و خسارت قرار 
گیرد. حتی اختالل محدود در عرضه می تواند شوک به قیمت 

حامل های انرژی را بدتر کند.
ساعت-  مگاوات  در  یورو   180 به  گاز  قیمت  مجدد  بازگشت 
به  نفت  قیمت  و  رسید-  آن  به  دسامبر  ماه  در  که  سطحی 
نزدیک  پایان سال  تا  را  یورو  تورم منطقه  120 دالر می تواند 
به 4 درصد و فشار درآمد واقعی را تشدید کند. اروپا احتماالً 
ضربه  یک  اما  بکشد،  بیرون  وضعیت  این  از  را  خود  می تواند 
اساسی به تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه یورو وارد 
خواهد شد. بانک های مرکزی اروپا در حال ارسال سیگنال های 
ناخوشایند هستند. این سناریو در ایاالت متحده، ممکن است 

کریستین بوگمنز، اقتصاددان 
صندوق بین المللی پول، 

تأکید می کند درگیری روسیه 
و اوکراین قیمت های مواد 

غذایی را در سراسر جهان 
افزایش خواهد داد. او با 
اشاره به این که روسیه و 
اوکراین حدود 30 درصد 
از صادرات جهانی گندم، 

جو، ذرت و دانه های گیاهی 
را بر عهده دارند، می گوید: 
»تشدید درگیری می تواند 
منجر به قطع چرخه تولید 

این محصوالت و البته 
آسیب های قابل توجه 

به صنعت حمل ونقل این 
محصوالت شود. عالوه بر 

این، اعمال تحریم از سوی 
کشور های زیاد بر محصوالت 
غذایی روسیه نیز می تواند با 
کاهش عرضه جهانی باعث 
افزایش قیمت مواد غذایی 

شود.«
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با تورم 9 درصدی ماه مارس و تورم 6 درصدی تا پایان سال 
تبعات خود را نشان دهد. در عین حال، آشفتگی مالی بیشتر 
و اقتصاد ضعیف تر به دلیل رکود اقتصادی اروپا، فدرال رزرو را 

دچار تضادهایی در عملکرد خواهد کرد. 

قطع گاز در واکنش به قطع دسترسی به سوئیفت
یکی از بدترین سناریوهای ممکن، می تواند قطع گاز از جانب 
روسیه باشد. در صورتی که روسیه بخواهد لج بازانه در مقابل 
مانند  اروپا-  و  متحده  ایاالت  سوی  از  حداکثری  تحریم های 
بین المللی  پرداخت های  سیستم  به  دسترسی  ممنوعیت 
سوئیفت– واکنش نشان دهد، ممکن است با قطع جریان گاز 

به اروپا در مقابل این حرکت مقابله به مثل کند.
البته این یک نتیجه دور از ذهن است؛ مقامات اتحادیه اروپا 
را  سناریو   19 شبیه سازی  که  زمانی  گذشته  سال  در  حتی 
برای آزمایش امنیت انرژی اتحادیه اجرا کردند، آن را در نظر 
نگرفتند. بااین حال، بانک مرکزی اروپا تخمین می زند که شوک 
داخلی  ناخالص  تولید  گاز 10 درصدی می تواند  سهمیه بندی 
منطقه یورو را 0,7 درصد کاهش دهد و موجب بحران انرژی 
بی سابقه ای  شود. این می تواند به معنای رکود و عدم افزایش 

نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در آینده نزدیک باشد. 
و  بود  قابل توجه خواهد  نیز  ایاالت متحده، شوک رشد  برای 
اگر  اما  کرد.  خواهد  تغییر  رشد  حفظ  به  رزرو  فدرال  تمرکز 
میان  در  تورمی  انتظارات  تثبیت  به  منجر  باالتر  قیمت های 
برای  سناریو  بدترین  شود،  کسب وکارها  و  مصرف کنندگان 

سیاست های پولی ایجاد می شود؛ نیاز به سیاست های انقباضی 
تهاجمی حتی در کشورهای با اقتصاد ضعیف. 

جمع بندی
این  نمی کنند.  کامل  را  احتماالت  البته  فوق  سناریوهای 
جهان  پیشرفته  اقتصادهای  بزرگ ترین  روی  پیش بینی ها 
افزایش  تأثیر  اما کشورها در همه جای دنیا  متمرکز شده اند، 
را احساس خواهند کرد، که شامل مواد غذایی  قیمت کاالها 
برخی کشورها  انرژی می شود. هم چنین  و  گندم  مانند  اصلی 
مانند عربستان سعودی و سایر صادرکنندگان نفت خلیج فارس 
ممکن است از این منازعات سود ببرند و مشتریان زیادی برای 

نفت خود پیدا کنند.
 اما برای اکثر بازارهای نوظهور، که در حال حاضر با ریکاوری 
با  مواجهه  می کنند،  نرم  دست وپنجه  پساکرونا  تدریجی 
قیمت های باالتر انرژی و خروج سرمایه می تواند ضربه بزرگی 
را  از کرونا  بدهی پس  بحران های  و خطر  وارد کند  آن ها  به 
حمالت  مانند  خطراتی  بروز  احتمال  هم چنین  کند.  تشدید 
می توان  به سختی  که  دارد  وجود  روسیه  سوی  از  سایبری 
اکنون تبعات آن را پیش بینی کرد. اما چیزی که واضح است، 
این است که در میان اقتصادهای بزرگ دنیا، روسیه بیشترین 
سیاست  بهای  خورد.  خواهد  تنش ها  این  شروع  از  را  ضربه 
والدیمیر  کشور-  این  رئیس جمهور  توسعه طلبانه  خارجی 
آب رفته  و  متزلزل  داخلی  اقتصاد  زیاد  احتمال  به  پوتین- 

خواهد بود. 

روسیه 10 درصد تقاضای 
جهانی انرژی را با تولید 10 

میلیون بشکه نفت تأمین 
می کند و از این حیث نقش 
مهمی در بازار انرژی جهان 
دارد. این کشور بزرگ ترین 

تأمین کننده گاز طبیعی 
اروپا نیز هست که این 

جایگاه، پیامدهای عظیم 
اقتصادی بحران اوکراین 

را محسوس تر و ملموس تر 
می کند. برخی از مالکان 
نفت کش ها تا زمانی که 

شفافیت بیشتری در مورد 
تحریم ها و جنگ به وجود 

نیاید، از خرید نفت خام 
روسیه اجتناب می کنند. 
خطوط لوله گاز اصلی از 

اوکراین عبور می کند و ممکن 
است طی جنگ مورد اصابت 

و خسارت قرار گیرد. حتی 
اختالل محدود در عرضه 
می تواند شوک به قیمت 

حامل های انرژی را بدتر کند



مدیریت و کسب وکار

در این بخش می خوانید

مفهوم رقابت سازمانی و خوب و بد آن
 شمشیر دولبه کارزار رقابتی

چگونگی مدیریت زمان در جلسات كاری
 قاتل زمان را بشناس!

رشد كسب وكارهای خانگی و تأثیر آن بر اقتصاد
 به خانه برمی گردیم...

درباره متدهای بازاریابی جدید
 فروش  به سبک حرفه ای ها

درس های كسب وكار از دنیل اک، مدیرعامل اسپاتیفای
 تمرکز بر سنگ های بزرگ



     مدیریت
نجوا ناجی 

مفهوم رقابت سازمانی و خوب و بد آن

شمشیر دولبه کارزار رقابتی
اگر به دنبال راه هایی برای افزایش مشارکت، بهره وری و 
همکاری فزاینده میان کارمندان خود هستید، یک رویکرد 
رقابتی خالقانه راه حلی مناسب برای شماست. زمانی که 

رقابت در محل کار به طور سازنده پیاده شود، می تواند 
موجب تشویق کار تیمی و تقویت وفاداری کارمندان به 
سازمان شود. در این مقاله به مزایای رقابت پذیری در 

محیط کار می پردازیم و نکاتی را برای اجرای آن در محیط 
کار ارائه می دهیم.

رقابت در محیط کار چیست؟
رقابت برای کارمندان معنا و مفهوم متفاوتی دارد، برخی افراد 
را به سمت  افراد  استدالل می کنند که رقابت عاملی است که 
بهترین خود بودن در محل کار سوق می دهد. برای آن ها محل 
کار به مثابه یک کارزار رقابتی است؛ جایی که همه با دیگران 
فیلم »گلن  به محیط فروش در  رقابت می کنند؛ چیزی شبیه 
در صدر  ذهنشان می خواهند  در  آن ها  راس«. همه  گلن  گری 
جدول توانمندی ها باشند و این به تنهایی موجب ایجاد انگیزه در 
افراد می شود. مدیران نیز دوست دارند این رقابت بی پایان را بین 

کارمندان و میان واحدهای مختلف ایجاد کنند.

انواع رقابت سازمانی 
انواع مختلفی از رقابت سازمانی وجود دارد که رهبران می توانند 
تا  گرفته  فردی  رقابت  از  کنند؛  اجرا  را  آن  خود  کار  محل  در 
رقابت های سراسری میان تمام نیروهای شرکت. هدف رقابت ها 
روحیه  تقویت  یا  کسب وکار  با  مرتبط  خاص  اهداف  می تواند 

کارمندان باشد. چند نوع از رقابت را در ادامه می بینید.
•  رقابت فردی

نقاط قوت کلیدی هر کارمند  روی  انفرادی معموالً  رقابت های 
تمرکز می کنند. به عنوان مثال، یکی از همکاران فروش به طور 
مداوم 100 دالر کاال در ساعت بفروشد، مدیریت ممکن است بین 

کارمندان خود این رقابت را مطرح کند که اگر کسی بتواند فروش 
خود را 50 دالر در ساعت در طول یک هفته افزایش دهد، به 
آن ها پاداش نقدی می دهد. مثال دیگر، مسابقات تزیین میز کار 
است که درست است به یک هدف تجاری مرتبط نیست، اما با 
اجازه دادن به کارمندان برای ابراز خالقیت خود، می تواند روحیه 

نوآوری و رفاقت را میان اعضای تیم تقویت کند.
• رقابت تیمی

رهبران اغلب رقابت تیمی را بین گروه هایی از افراد در یک بخش 
یا شرکت سازمان دهی می کنند. آن ها می توانند مسابقاتی به شکل 
ساختاریافته طراحی کنند که موجب تشویق و تقویت همکاری 
میان نیروها شود. به عنوان مثال، اگر یک سازمان غیرانتفاعی برای 
خرید لوازم جدید  سرمایه جمع آوری می کند، تقسیم کارمندان به 
دو تیم  برای این که دریابد چه کسی می تواند بیشترین سرمایه را 
جمع آوری کند، راهی سازنده برای رقابتی است که درنهایت به 
نفع سازمان است. مثال دیگر، تقسیم کارمندان به تیم ها و ارائه 
مشوق های مادی و معنوی برای تیمی است که ابتدا به هدف 
می رسد، یا برای تیمی که بهترین بازخورد مشتری را دریافت 

می کند. 
• رقابت گروهی و شرکتی

رقابت در سطح واحدها و تیم ها شامل چندین بخش است. این 
رقابت می تواند به شکل یک مسابقه فروش سه ماهه طراحی شود 
تا مدیر دریابد کدام بخش شرکت می تواند بیشترین درآمد را در 

طول سه ماه ایجاد کند.

آمارها چه چیزی می گویند؟
 25 می گویند  آماری  طبق   »Top Dog« کتاب  نویسندگان 
درصد از کارمندان از رقابت خسته شده و از تیم جدا می شوند، 
25 درصد تحت تأثیر آن قرار نمی گیرند و 50 درصد نیز از آن 
سود می برند. این کتاب اشاره می کند که شکاف جنسیتی نیز در 
این آمار وجود دارد. مردان بیش از حد به توانایی های خود اعتماد 
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دارند و از رقابت استقبال می کنند. زنان ریسک گریزتر هستند و 
از آن اجتناب می کنند.

افراد  با  باید مطابق  به همین دلیل است که چشم انداز رقابتی 
تحت تأثیر تنظیم شود. رقابت تیمی می تواند به برخی انگیزه 
دهد، اما برای برخی دیگر، بهترین راه می تواند گفت وگوی متقابل 
با آن ها در مورد عملکردشان باشد؛ گفت وگویی که آن ها را به طور 
غیرمستقیم تشویق به رقابت در تیم با یک هدف واحد می کند. 

ریسک های رقابت مخرب
حقیقت این است که ایجاد رقابت سازمانی اگر به شکلی درست 
اجرا نشود و تنها محرک برای تشویق کارمندان به ارتقا باشد، 
ممکن است با ریسک هایی همراه باشد. رقابت آشکار برای بسیاری 
برای  به خصوص  باشد،  است دل سردکننده  کارمندان ممکن  از 
کارکنان جدید یا کمتر آموزش دیده. آن ها احساس می کنند که 
فرصت عادالنه ای برای حضور آن ها در تیم و اثبات توانایی هایشان 
وجود ندارد. هم چنین استرس دائمی و احساس کم بودن طرف 

برای تیم نیز در طوالنی مدت مخرب است. 
رقابت ممکن است یک انتظار غیرمنطقی ایجاد کند. تصور کنید 
در یک کالس 20 دانش آموز هستید. آرزوی داشتن نمرات خوب 
می تواند معقول باشد. اما تصور کنید در یک مرکز فروش با 100 
فروشنده کار می کنید. آیا رسیدن به 10 نفر اول دل سردکننده به 
نظر نمی رسد؟ در مورد یک مرکز تماس با 1000 کارمند چطور؟ 

آیا کارفرمایان حاضرند ریسک این عدم مشارکت را بپذیرند؟
پاسخ واقعی به این سؤال در روان شناسی رفتاری نهفته است. 
)رقابت،  بیرونی  عوامل  با  افراد  که  می گوید  ما  به  تحقیقات 
پاداش های نقدی( انگیزه کمتری دارند و با عوامل درونی بیشتر 
برانگیخته می شوند. عالوه بر این، عوامل بیرونی ممکن است در 
کوتاه مدت یک جهش ناگهانی در عملکرد ایجاد کنند، اما عوامل 
درونی احتمال بیشتری برای ایجاد یک تغییر رفتاری طوالنی مدت 

دارند.
 Drive – The« دانیل پینک، نویسنده یک کتاب انگیزشی به نام
 »Surprising Truth about What Motivates Us
تحقیقاتی را به اشتراک می گذارد که نشان می دهد انگیزه های 
بیرونی، مانند رقابت و پاداش های نقدی دوام ندارد. فقط انگیزه 
درونی - انگیزه برای کار درست و انجام درست کار، چیزی است 

که واقعاً عملکرد اعضای تیم را هدایت می کند.
تحقیقات اخیر از سوی Dan Ariely و دیگران نشان می دهد 
که حتی پاداش های کوچک برای رقابت- مانند پیتزا برای بهترین 
کارمند- در درازمدت می تواند به عملکرد کل گروه آسیب برساند. 
این تحقیق نشان می دهد که رقابت برای یک جایزه می تواند در 
هفته اول یک جهش کوچک در عملکرد ایجاد کند، اما هفته بعد 
این عملکرد کاهش می یابد، یا حتی بدتر می شود. در این صورت، 

رقابت در مدت زمان نسبتاً کوتاهی نتیجه معکوس می دهد.

چه زمانی رقابت می تواند مخرب باشد؟
رقابت و هرگونه گفت وگو در مورد بهبود عملکرد کارکنان باید 
در فضایی از اعتماد اتفاق بیفتد. داشتن رقابت باعث ایجاد حس 
و  تقویت همکاری  به جای  و  ترس در محل کار شما می شود 
حل مشکالت مشترک، احساس نیاز به صدمه زدن به یکدیگر 

را ایجاد می کند.
بنابراین از معیارهای رقابت عاقالنه استفاده کنید. مطمئن شوید 
که چیزهای درست هدف قرار می گیرند، نه رقابت غیرضروری در 
مورد وظایف غیرمهم که جو سازمان را مسموم می کند. به ویژه 

وقتی نسل هزاره در محل کار شما وجود دارد، به این فکر کنید 
رقابت  نه  این جا هستند،  معنابخشی  و  فرهنگ  برای  آن ها  که 
دائمی. افراد را می توان به رقابت »ذاتی« – با خودشان – سوق 
داد. یکی از راه ها این است که برای خود اهدافی تعیین کنند، یا 
عملکردشان را با عملکرد »معیار« فردی در سطح خود مقایسه 

کنند.

نکاتی برای رقابت در محل کار
این که ساختار و اجرای رقابت در محل کار به گونه ای دوستانه 
و مثبت باشد و بهترین ویژگی ها را در افراد نشان دهد، بسیار 
مهم است. در این جا چند فاکتور برای ایجاد رقابت در محل کار 

وجود دارد:
تعیین اهداف واقع بینانه

تعیین اهداف واقع بینانه و دست یافتنی بسیار مهم است. اهدافی 
که خیلی غیرواقع بینانه هستند، ممکن است کارمندان را ناامید 
کنند و اهدافی که خیلی سطح پایین تعیین شده اند، ممکن است 
هدف  یک  نکنند.  عملکردشان  ارتقای  به  تشویق  را  کارمندان 
واقع بینانه باید تیم یا شرکت شما را به سمت موفقیت سوق دهد، 

اما شانس موفقیت هم باید زیاد باشد.
تعریف واضح پارامترهای رقابت

رقابت انفرادی، تیمی یا... باید جذاب و قابل سنجش باشد، به 
این معنی که همه باید اهداف و مقاصد را درک کنند. در طول 
فرایند مطمئن شوید که کارمندانتان به رقابت عالقه مندند و انجام 
این کار فرصتی برای ارائه بازخورد تشویق کننده به آن ها فراهم 

می کند.
مشترک  منافع  یا  اهداف  حول  رقابت  چهارچوب بندی 

باشد
یک راه کار سازنده برای ساختار دادن به رقابت، اتصال جو رقابتی 
به منافع جمعی تیم یا شرکت است. بیان شفاف  این که چگونه 
رقابت موجب سود کارمندان و شرکت می شود، به احتمال زیاد 

نتایج مطلوب ایجاد می کند و منجر به عملکرد بهتر می شود.
ایجاد رقابت های كوتاه مدت

مشخص  زمانی  چهارچوب های  با  کوتاه مدت  رقابت های  ایجاد 
می تواند  امر  این  کند.  کمک  رقابتی  روحیه  حفظ  به  می تواند 
بهره وری را افزایش دهد. چهارچوب زمانی مناسب به میزان رقابت 
و اهداف بستگی دارد. رقابت های طوالنی مدت یا رقابت دائمی 
و تکراری به طور بالقوه می تواند منجر به فرسودگی شغلی در 
بین کارکنان شود. اگر یک رقابت طوالنی مدت تنظیم می کنید، 
اطمینان حاصل کنید که مشوق ها متناسب با میزان کاری باشد 

که کارکنان شما در طول رقابت انجام می دهند.
ارائه جوایز یا مشوق های ارزشمند

اعطای جوایز ارزشمند به کارمندان، مشارکت در رقابت را تشویق 
زیر  موارد  شامل  می تواند  مشوق ها  این  از  نمونه هایی  می کند. 

باشد:
• جوایز نقدی
• کارت هدیه

• روزهای تعطیل اضافی یا مرخصی
• ناهار انفرادی یا تیمی رایگان

• زمان شروع به  کار دیرتر یا زمان پایان کار زودتر از دیگران
• بلیت فیلم یا کنسرت

شما هم اگر کسب وکاری دارید، می توانید با توجه به آموزه های باال، 
رقابت سازنده را برای افزایش بهره وری تیم خود در سازمان پیاده 

کنید. نظر شما در مورد رقابت سازمانی و مزایای آن چیست؟ 

رهبران اغلب رقابت تیمی 
را بین گروه هایی از افراد 
در یک بخش یا شرکت 

سازمان دهی می کنند. آن ها 
می توانند مسابقاتی به شکل 

ساختاریافته طراحی کنند 
که موجب تشویق و تقویت 

همکاری میان نیروها شود. به 
عنوان مثال، اگر یک سازمان 
غیرانتفاعی برای خرید لوازم 

جدید  سرمایه جمع آوری 
می کند، تقسیم کارمندان به 

دو تیم  برای این که دریابد 
چه کسی می تواند بیشترین 

سرمایه را جمع آوری کند، 
راهی سازنده برای رقابتی 
است که درنهایت به نفع 

سازمان است
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اگرچه گسترش بیماری کرونا در دنیا سراسر 
دردسر و معضالت خاص خود را به همراه داشت، 
ولی یک مزیت بسیار کوچک اما کاربردی داشت؛ 
آن هم برچیده شدن جلسات تکراری و بیهوده در 

سازمان های تجاری است. به این معنا که تا قبل از 
بیماری کرونا، کارمندان و به ویژه مدیران سازمان های 

تجاری بخش عمده ای از زمان کاری خود را در 
جلسات تکراری و بی ثمری تلف می کردند که هیچ 

نوع بازدهی برای سازمان های تجاری نداشت. اما به 
واسطه حفظ پروتکل های بهداشتی ناشی از بیماری 

کرونا بخش عمده ای از این جلسات حذف شد و 
اگرچه به صورت آن الین برخی از این جلسات هنوز 

هم ادامه دارد، اما مشاهدات میدانی می تواند حاکی از 
این موضوع باشد که افرادی که از جلسات طوالنی و 
تکراری عاجز بوده اند، در حال حاضر وضعیت بهتری 

دارند. چون زمان کمتری را به حضور در جلسات کاری 
اختصاص می دهند. مطالعات انجام شده در این زمینه 
نیز نشان می دهند که مدت زمان تکان دهنده ای برای 

سازمان ها تلف می شود. به این صورت که مدیران 

ارشد معموالً 23 ساعت در هفته را در جلسات 
می گذرانند. این که افراد به صورت کلی باید چگونه 
مدیریت زمان داشته باشند و این مهم در جلسات 

کاری نیز چگونه باید باشد تا از این طریق بیشترین 
بازدهی را برای خود و سازمان به همراه داشته باشند، 
بهانه ای شد تا در این مطلب به این موضوع بپردازیم.

چه چیزی در مدیریت زمان
 بیشترین اهمیت را دارد؟

برای این که بفهمیم چگونه از اتالف وقت جلوگیری کنیم و از 
روز بیشترین بهره را ببریم، باید در ابتدا اولویت ها را مشخص 
کنیم. نوشتن همه موارد و اولویت ها یک راه حل ساده و یک 
بااین حال، تنها یک سیستم مناسب  نقطه شروع مهم است. 
و ممیزی های منظم زمان، مهارت های مدیریت زمان شما را 
کار  این  نفر  ببینیم چند  بیایید  دیگری می رساند.  به سطح 
نشان  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات  می دهند.  انجام  را 
مدیریت  سیستم  یک  مردم  از  درصد   18 تنها  که  می دهد 
تحقیقات سال 2021، 82 درصد  دارند. طبق آخرین  زمان 
نمی کنند!  استفاده  زمان  مدیریت  سیستم  هیچ  از  مردم  از 

   مدیریت
امیر کاکایی

چگونگی مدیریت زمان در جلسات كاری

قاتل زمان را بشناس!
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مطالعات انجام شده در 
این زمینه نشان می دهد 

که تنها 1۸ درصد از مردم 
یک سیستم مدیریت زمان 

دارند. طبق آخرین تحقیقات 
سال 2021،حدود ۸2 درصد 

از مردم از هیچ سیستم 
مدیریت زمان استفاده 

نمی کنند! ذکر این نکته بسیار 
حائز اهمیت است که به دلیل 

پیچیدگی و اولویت بندی 
وظایف، تهیه یک لیست 
ساده برای انجام کارها، 
سیستم مناسبی نیست. 

بااین حال، 33 درصد افراد 
برای مدیریت کار خود به 

چنین لیست کارهای ساده ای 
تکیه می کنند

ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که به دلیل پیچیدگی 
انجام  برای  ساده  لیست  یک  تهیه  وظایف،  اولویت بندی  و 
افراد  درصد   33 بااین حال،  نیست.  مناسبی  سیستم  کارها، 
برای مدیریت کار خود به چنین لیست کارهای ساده ای تکیه 
می کنند. عالوه بر این، 25 درصد افراد ابتدا با آن مواردی که 
مهم تر به نظر می رسند، فعالیت های خود را شروع می کنند. 
به نظر می رسد هنگامی  که این اولویت بندی به درستی انجام 
نشود و با توجه به حضور افراد در جلسات مختلف، در برخی 
از موارد دیده می شود که افراد تمامی زمان کاری خود را در 
جلسات به سر می برند. پس با این توضیحات، هر یک از افراد 
در سازمان های تجاری باید لیست کارهای خود را در ابتدا 
مکتوب و سپس اولولیت بندی کنند و سپس در صورت نیاز 
در جلسات مرتب با این موضوعات حضور پیدا کنند. البته در 
برخی از موارد دیده می شود که اولویت برخی از موضوع ها 
از سمت مدیران ارشد و مدیر مستقیم افراد با اولویت خود 
فرد تفاوت دارد. در چنین شرایطی باید اولویت مدیران ارشد 
در دستور کار قرار گیرد، اما اگر خود این مدیران نیز درگیر 
اتالف زمان هستند،  و  برگزاری جلسات  بیهوده  این سیکل 
ارائه  در قالب پیشنهاد راه حل های جایگزین به این مدیران 

شود.

ممیزی زمان
فقط  که  می دهند  نشان  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات 
20 درصد از افراد از ممیزی زمان استفاده می کنند؛ به بیان 
یک  در  که  کارهایی  ردیابی  فرایند  به  زمان  ممیزی  ساده، 
دوره زمانی خاص انجام داده اید، اشاره دارد. این اولین قدم 
در توسعه مهارت های مدیریت زمان است. زمانی که بتوانید 
انجام  را  کار  یک  تا  می کشد  طول  چقدر  دهید  تشخیص 
آسان تر  برایتان  قبل  از  برنامه ریزی  و  سرعت  درک  دهید، 
درصد   49 که  می دهد  نشان  آمارها  بااین حال،  بود.  خواهد 
 31 هم چنین  نداده اند.  انجام  زمان  ممیزی  هرگز  افراد  از 
درصد دیگر گفتند گه گاه و تنها 20 درصد گفتند که به طور 
منظم این کار را انجام می دهند. ممیزی زمان از این جهت 
می تواند در مدیریت زمان در جلسات حائز اهمیت باشد که 
افراد می توانند پیش بینی کنند که هر یک از جلسات کاری 
به  نسبت  هم چنین  و  بود  خواهد  زمان بر  آن ها  برای  چقدر 
توجه  با  دهند.  انجام  را  الزم  برنامه ریزی های  موضوع  این 
استرس  روزانه  صورت  به  کارکنان  از  درصد   43 این که  به 
دارند، می توان به این موضوع اشاره کرد که استرس یکی از 
نزدیک  با  است.  زمان  مدیریت ضعیف  پیامدهای  رایج ترین 
به خصوص  افزایش می یابد،  به مهلت، سطح اضطراب  شدن 

برای کسانی که برنامه دقیقی ندارند.

در جلسات چه باید کرد؟
• آیا واقعًا نیاز به برگزاری جلسه است؟

به  نیاز  واقعاً  آیا  که  است  این  رابطه  این  در  موضوع  اولین 
با چند  مواقع  از  بسیاری  در  یا خیر؟  است  برگزاری جلسه 
تماس تلفنی کوتاه یا ارسال ای میل و انجام هماهنگی های 
نیاز  الزم می توان فعالیت مورد نظر را مدیریت کرد و واقعاً 
در  ندارد. پس  وجود  موارد  از  برخی  در  جلسه  برگزاری  به 
گام اول اگر واقعاً نیاز به برگزاری جلسه نیست، اصراری بر 

برگزاری آن نداشته باشید.

• برگزاری جلسات به صورت آن الین
بسیار  آن الین  صورت  به  جلسات  برگزاری  کلی  صورت  به 
زمان  چون  باشد.  اثربخش  زمان  مدیریت  در  می تواند 
می شود  منجر  معموالً  جلسات  از  یک  هر  برای  رفت وآمد 
نظر  برگزاری یک جلسه در  برای  را  زیادی  زمان  این که  به 
گرفت. به همین دلیل در صورت امکان توصیه می شود بیشتر 

جلسات به صورت آن الین برگزار شود.
• دستور جلسه زمان بندی شده

حال در صورتی که باید جلسه ای برگزار شود، باید در وهله 
تعیین  زمان بندی  با  همراه  شفاف  کاماًل  جلسه  دستور  اول 
شود، تا از این طریق مشخص شود جلسه چقدر زمان الزم 
پرداخته  موضوعی  چه  به  مشخص  جلسه  این  در  و  دارد 
خواهد شد. پای بندی به زمان جلسه نیز از دیگر موارد حائز 

اهمیت است که باید مدنظر قرار گیرد.
• ارائه اطالعات الزم قبل از برگزاری جلسه

از  قسمتی  آن،  از  قبل  که  است  نیاز  جلسات  از  برخی  در 
اطالعات الزم بین افراد انتقال پیدا کند، تا از این طریق هر 
یک از اعضای حاضر در جلسه بتوانند با آمادگی الزم و قبلی 
وارد جلسه شوند. در برخی از موارد دیده می شود که عدم 
ارائه این اطالعات می تواند منجر به افزایش مدت زمان جلسه 
شود. چون افراد نسبت به موضوع غیرمطلع هستند و نیاز به 

ارائه توضیحات در جلسه برای این افراد الزم خواهد شد.
• استفاده از ابزارها

اهمیت  حائز  بسیار  جلسات  در  ابزارها  از  برخی  از  استفاده 
که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  انجام شده  مطالعات  است. 
زمان  مدیریت  موفق  تکنیک های  از  یکی  آیزنهاور  ماتریس 
از  کرد،  استفاده  ماتریس  این  از  باید  چگونه  این که  است. 
بر  تصمیمات  اتخاذ  در  اما  است،  خارج  مطلب  این  حوصله 
مثمر  بسیار  می تواند  ماتریس  این  اهمیت،  و  فوریت  اساس 

ثمر واقع شود.
• پایان جلسه

در پایان هر یک از جلسات الزم است خالصه ای از تصمیمات 
اتخاذشده همراه با شرح وظایف افراد نسبت به این تصمیم 
این  خالصه  و  شود  تعیین  مشخص  زمان بندی  قالب  در 
جلسات که در قالب صورت جلسه خواهد بود، برای تمامی 
ارسال  عدم  موارد  از  برخی  در  شود.  ارسال  جلسه   اعضای 
شد.  خواهد  جلسه  مجدد  برگزاری  به  منجر  مستندات  این 
موارد  این  تصمیمات،  اتخاذ  از  بعد  که  زمانی  مخصوصاً 

مشمول گذر زمان شوند.

26 درصد از کارها خارج از ساعات اداری انجام می شود!
عدم  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
که  افرادی  برای  به خصوص  و  کار  محیط  در  زمان  مدیریت 
درگیر جلسات با مدت زمان طوالنی هستند، منجر می شود به 
این که افراد نتوانند وظایف خود را در بازه زمانی مشخص در سِر 
کار و مابقی کار خود را در خانه یا ساعت غیرکاری انجام دهند. 
آوردن محل کار به خانه یا ماندن بعد از ساعت کاری مشکلی 
رایج است که سالمت روان فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و 
عوارض بیشتری را در رابطه با اعضای خانواده، زندگی اجتماعی 
و... ایجاد می کند. تصور دنیایی که در آن میانگین حجم کاری 
آن قدر غیرواقعی باشد که بیش از یک چهارم آن باید خارج از 

ساعات کاری انجام شود، دشوار است.
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     کسب وکار
بهار سلیمانی

این روزها بسیاری از کسانی که استعدادی در انجام 
کاری دارند، برای خود یک پیج اینستاگرامی راه انداخته 

و شروع به آموزش یا فروش محصوالت خانگی خود 
کرده اند. حتماً شما هم در میان دوستان و آشنایان 

خود افرادی را می شناسید که با ساخت دست سازه های 
چوبی تا درست کردن شمع و... درصدد کمک به اقتصاد 

خانواده خود هستند. اگر به موضوع کسب وکارهای 
خانگی و تأثیر آن بر اقتصادهای دنیا عالقه  دارید، ادامه 

این مطلب را از دست ندهید. 

مشاغل خانگی فرصتی برای درآمدزایی زنان 
در کنار مردان، مشاغل خانگی فرصتی ایده آل برای زنان خانه دار 
دستاوردهای  سوی  به  جوامع  حرکت  با  است.  کرده  فراهم 
تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه 
زنان  اشتغال  انسانی،  نیروی  جای  به  ماشین  جایگزینی  و 
اخیر  دهه  چند  طی  خانه  از  بیرون  اقتصادی  فعالیت های  به 
افزایش یافته است. اما هنوز هم هستند بانوانی که کار داخل 
فرزندان  تربیت  و  خانه  امور  بهتر  مدیریت  دلیل  به  را  منزل 
ترجیح می دهند. بسیاری از آن ها با بافتنی بافی برای دوستان و 
آشنایان، یا آرایشگری و... سعی می کنند در هزینه های زندگی 

شریک باشند. 
20 درصد درآمد کشورهای در حال توسعه از مشاغل خانگی

جای  به  و  می آورد  منزل  به  را  خود  شغل  فرد  شیوه  این  در 
این که هزینه های زیادی برای اجاره یا خرید ساختمان بدهد، 

می تواند در منزل کار و شغل خود را به انجام برساند. در این 
تولیدشده نصیب  افزوده کاال و خدمات  ارزش  نوع کسب وکار 
فرصت های  مجازی  فضای  گسترش  با  می شود.  شغل  صاحب 
زیادی برای مشاغل خانگی ایجاد شده است، به طوری که 20 
خانگی  مشاغل  از  توسعه  حال  در  کشورهای  درآمد  درصد 
بنگالدش  و  چین  کشورهای  آن  نمونه  که  می آید،  دست  به 
هستند. کسب وکار خانگی از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرضه 
محصول، یا خدمت موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع 

و اقتصاد کشور می شود. 

اهمیت مشاغل خانگی برای اقتصاد محلی
نظر  از  محلی  جوامع  برای  کوچک  کسب وکارهای  اهمیت 
احساسی ریشه در خرید و فروش با دوستان و همسایگان دارد. 
شهرهای  و  روستایی  مناطق  در  کوچک  شرکت های  اهمیت 
برخی  در  نیست.  پوشیده  نیز  محلی  اقتصاد  مزایای  و  بزرگ 
شهرها و روستاها، کسب وکارهای خانگی تنها نوعی از مشاغل 
است که می تواند در عین خدمت به رشد جمعیت کاهش یافته، 
کوچک  کسب وکارهای  بزرگ،  شهر  یک  در  بماند.  زنده 
یا  منحصربه فرد  تجربیات  ارائه  در  یا  هستند،  متنوع تر  اغلب 
کسب وکارهای  دارند.  تخصص  مشتری  شخصی سازی شده 
کوچک هم چنین فرصت های شغلی جدیدی را ارائه می دهند 
و به عنوان پایه  های سازنده بزرگ ترین شرکت ها در کشورهای 
برندهای  از  بسیاری  ایده  مثال،  برای  می کنند.  عمل  مختلف 
فناوری بزرگ قبال به عنوان مشاغل خانگی در منزل یا حتی 

رشد كسب وكارهای خانگی و تأثیر آن بر اقتصاد

به خانه برمی گردیم...
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بسیاری از کسب وکارهای 
خانگی کوچک توانایی 

واکنش سریع و انطباق 
سریع با شرایط متغیر 

اقتصادی را دارند. این به 
دلیل این واقعیت است که 

مشاغل کوچک اغلب بسیار 
مشتری مدارند و نیازهای 

جامعه را درک می کنند. 
بسیاری از مشتریان محلی 

در بحبوحه بحران اقتصادی 
به مشاغل کوچک مورد 

عالقه خود وفادار می مانند. 
این وفاداری به این معنی 

است که کسب وکارهای 
کوچک اغلب می توانند در 

زمان های سخت سرپا 
بمانند، که این موضوع در 
نوع خود می تواند اقتصاد 
محلی و کشور را بیشتر 

تقویت کند

گاراژ خانه ها به وجود آمده اند. 

رشد کسب وکارهای کوچک در آمریکا
محدود  مسئولیت  با  )شرکت، شرکت  کوچک  یک کسب وکار 
طبق  می شود.  تعریف  کمتر  یا  کارمند   500 با  مالکیت(  یا 
 ،)SBA( متحده  ایاالت  کوچک  کسب وکارهای  اداره  گزارش 
ایاالت  مشاغل  کل  از  درصد   99,9 کوچک  کسب وکارهای 
سال  در  کوچک  کسب وکارهای  می دهند.  تشکیل  را  متحده 
2015، 1,9 میلیون شغل ایجاد کردند و برخی از کوچک ترین 
افزایش  با  یا کمتر دارند-  شرکت ها- آن هایی که 20 کارمند 
اضافه  را  شغلی  موقعیت های  از  نیمی  از  بیش  میلیونی   1,1
کردند. تا سال 2018، بیش از 30,2 میلیون کسب وکار کوچک 
آمریکا  در  را  نیرو  میلیون  در مجموع 58,9  که  داشت  وجود 

استخدام کردند. 

مزایای مشاغل خانگی
افرادی که در مشاغل خانگی کار می کنند، آزادی و استقالل 
است.  انعطاف پذیر  آن ها  کاری  ساعت  و  دارند  بیشتری  عمل 
از طرق دیگر پول درمی آورند،  یا  لباس می دوزند،  بانوانی که 
می توانند تعادل و موازنه بیشتری بین امور کاری و زندگی خود 
تکمیل  را  کار خود  داشتند،  زمان که وقت  و هر  ایجاد کنند 
پایین  اغلب  خانگی  مشاغل  راه اندازی  هزینه  هم چنین  کنند. 
در  می توانند  خود  خانگی  مشاغل  این  از  بعضی  البته  است. 
آینده ای نزدیک تبدیل به کسب وکار کوچک شوند. کما این که 
تولیدی های  می بینیم.  اطراف خود  را  مشاغل  این  از  بسیاری 
توانسته اند  آن الین  فروش  و  سایت  لطف  به  اکنون  که  لباس 
نیروهای بیشتری استخدام کنند و اشتغال زایی کنند و حرکتی 

مفید در جهت رشد اقتصادی بردارند. 
بیشتری دارند  احساس راحتی  نیروها معموالً  این مشاغل  در 
خانواده  اعضای  سایر  مشارکت  علت  به  بازدهی  رفتن  باال  و 
از کوچک ترین  استفاده  دارد.  نیز وجود  و آشنایان  و دوستان 
نیاز به اجاره مغازه و درنهایت  ادامه کار، عدم  فرصت ها برای 
معافیت  و  کسب وکار  آغاز  برای  اولیه  هزینه های  شدن  کمتر 
را  شهرداری  عوارض  و  کاربری  تغییرات  از  معافیت  مالیاتی، 
می توان از دیگر مزایای این نوع کسب وکار دانست. در ادامه در 

مورد سایر مزایا بیشتر می خوانید.

استخدام نیروهای محلی
جامعه ای  در  نوآوری  و  رشد  ایجاد  با  کوچک  کسب وکارهای 
محلی  اقتصادهای  به  است،  ایجاد شده  آن  در  که کسب وکار 
با  هم چنین  کوچک  خانگی  کسب وکارهای  می کنند.  کمک 
ایجاد فرصت های شغلی برای افرادی که ممکن است از سوی 
اقتصادی  به رشد  نباشند،  استخدام  قابل  بزرگ تر  شرکت های 
استعدادهایی  جذب  به  تمایل  معموالً  آن ها  می کنند.  کمک 
راه حل های  یا  می کنند،  اختراع  جدید  محصوالت  که  دارند 
جدیدی را برای ایده های موجود پیاده می کنند. کسب وکارهای 
جامعه  همان  در  کوچک  از کسب وکارهای  اغلب  نیز  بزرگ تر 
برای  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  زیرا  می برند،  سود  محلی 
به  برون سپاری  طریق  از  تجاری  مختلف  کارکردهای  تکمیل 

کسب وکارهای کوچک وابسته اند.

سازگاری با تغییر اقلیم
واکنش  توانایی  نیز  از کسب وکارهای خانگی کوچک  بسیاری 
سریع و انطباق سریع با شرایط متغیر اقتصادی را دارند. این 
بسیار  اغلب  کوچک  مشاغل  که  است  واقعیت  این  دلیل  به 
مشتری مدارند و نیازهای جامعه را درک می کنند. بسیاری از 
مشتریان محلی در بحبوحه بحران اقتصادی به مشاغل کوچک 
معنی  این  به  وفاداری  این  می مانند.  وفادار  خود  عالقه  مورد 
اغلب می توانند در زمان های  است که کسب وکارهای کوچک 
سخت سرپا بمانند، که این موضوع در نوع خود می تواند اقتصاد 
محلی و کشور را بیشتر تقویت کند. هم چنین کسب وکارهای 
کوچک درآمد کمتری نسبت به شرکت های بزرگ تر جمع آوری 
می کنند، به این معنی که ممکن است در مواقع بحران اقتصادی 

ضرر کمتری داشته باشند.

کمک به دولت محلی با مالیات
هنگامی که مصرف کنندگان از مشاغل کوچک محلی حمایت 
می کنند، اساساً پول را به جامعه محلی خود پس می دهند. یک 
کسب وکار محلی پررونق سطوح باالیی از درآمد ایجاد می کند، 
به این معنی که کسب وکار مالیات های بیشتری ازجمله مالیات 
بر دارایی محلی را پرداخت خواهد کرد. این پول سپس برای 
پلیس محلی و ادارات آتش نشانی و هم چنین مدارس استفاده 
می تواند  هم چنین  پررونق  خانگی  کسب وکار  یک  می شود. 
ارزش امالک را در سراسر یک جامعه بهبود بخشد، درحالی که 
درآمد هر صاحب خانه را بهبود می بخشد و در عین حال مالیات 

بر دارایی بیشتری را برای دولت های محلی ایجاد می کند.
تأثیر کسب وکارهای کوچک بر رشد اقتصاد محلی نیز به شکل 
بر  محلی  کسب وکارهای  است.  فروش  بر  مالیات  جمع آوری 
می کنند  دریافت  فروش  مالیات  خود  مکانی  موقعیت  اساس 
بر  متمرکز  ویژه  مالیاتی  مناطق  فقرات  ستون  می توانند  و 
پیاده رو  و  روشنایی  پروژه های  مانند  منحصربه فرد  پروژه های 
بیشتر  مشتریان  جذب  و  تاریخی  خرید  مناطق  بهبود  برای 

باشند.

رشد یک کسب وکار کوچک و تبدیل به یک شرکت
کسب وکارهای کوچک همیشه کوچک نمی مانند. شرکت های 
کسب وکارهای  عنوان  به  جری،  و  بن  و  نایک  مانند  بزرگ، 
کوچک شروع به کار کردند و رشد کردند تا به بازیگران اصلی 
رهبران  از  بسیاری  شدند.  تبدیل  بین المللی  و  ملی  بازار  در 
کار  به  عنوان »سرهم بندی کننده« شروع  به   کامپیوتر  صنعت 
کردند و روی ماشین های مونتاژشده دستی در گاراژ خود کار 

می کردند. 
مایکروسافت و آمازون نمونه های بارز این هستند که چگونه یک 
ایده کسب وکار کوچک می تواند جهان را تغییر دهد. مشاغل 
تبدیل می شوند،  بزرگ  به کسب وکارهای  خانگی کوچکی که 
اغلب در جامعه ای که کسب وکار برای اولین بار در آن تأسیس 
شده است، باقی می مانند. داشتن یک شرکت بزرگ که دفتر 
مرکزی آن در یک اجتماع قرار دارد، می تواند به ایجاد اشتغال 
و تحریک اقتصاد محلی کمک کند و بازاری را ایجاد کند که به 

نفع توسعه مشاغل کوچک اضافی باشد.
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   بازاریابی
مجتبی پیرزاد

کارشناس کارآفرینی و توسعه بازار 
عضو هیئت علمی دانشگاه 

درباره متدهای بازاریابی جدید

فروش 
به سبک حرفه ای ها

همان  درواقع  جدید  بازاریابی  متدهای 
متدهای قدیمی است که برطبق خواست، 
به  و  کرده  تغییر  جوامع  فرهنگ  و  نیاز 
همان  متدها  این  درواقع  است.  شده  به روزرسانی  اصطالح 
دست  به  بازاریابی  حین  در  بازاریاب  یک  که  است  تجربیاتی 

می آورد.
این  نمی تواند  دانشگاهی  یا  مدرسه  هیچ  در  بازاریاب  یک 
متدهای بازاریابی را به طور کامل بیاموزد و این خود فرد است 
که طی آزمون خطا و اشتباه درمی یابد بهترین نوع بازاریابی که 

با شغل و حرفه او مناسبت دارد، کدام است.
اثربخشی  بازاریابی جدید به فروش و فروشنده و  در متدهای 
در  ما  می شود.  داده  زیادی  اهمیت  کاال  فروش  در  فروشنده 
این جا به بررسی چگونگی اثربخشی یک فروشنده حرفه ای در 
باال بردن فروش کاالی یک شرکت خواهیم پرداخت و متدهای 

جدیدی را برای بازاریابی پیِش روی شما قرار خواهیم داد.
تفاوت های یک فروشنده حرفه ای با یک فروشنده غیرحرفه ای

بین یک فروشنده حرفه ای و یک فروشنده غیرحرفه ای تفاوت 
حرفه ای  فروشنده  یک  فروش،  هنگام  در  دارد.  وجود  زیادی 
به نیاز شرکت یا شخص خریدار اهمیت زیادی می دهد و آن 
شرکت را قانع می کند که این محصول حتماً مورد نیاز سازمان 
می کنند.  سود  معامله  دو سوی  هر  حالت  این  در  که  اوست، 
دارد.  شخصیت شناسی  دانش  کسب  به  احتیاج  امر  این  البته 
برخالف یک فروشنده غیرحرفه ای که بدون در نظر گرفتن نیاز 

مشتری فقط به بیان ویژگی های محصول خود می پردازد.
از اشتباهات رایج فروشندگان غیرحرفه ای، این است که گمان 
ارزان قیمت  محصول  یک  فروش  که صرف  را  زمانی  می کنند 
می کنند، باید کمتر از زمانی باشد که برای فروش یک محصول 
گران قیمت صرف می کنند، درحالی که باید بدانند برای تمامی 

مشتریانشان، حتی جزئی ترین آن ها، ارزش قائل باشند.
از  حمایت  مقام  در  باید  که  می داند  حرفه ای  فروشنده  یک 
مشتری ظاهر شود تا خریدار بتواند به او اعتماد کند و به چشم 
یک مزاحم به او نگاه نکند. بنابراین برای این که یک فروشنده 
حرفه ای باشید، هرگز سعی نکنید یک محصول را به مشتری 
خود بقبوالنید، بلکه سعی کنید نیاز او را بشناسید و متناسب 

با نیازش به او محصول پیشنهاد کنید.
جمالت نقش تعیین کنندگی در برقراری ارتباط دارند. جمالت 
کوچک  اشتباه  یک  بدانید  و  ببرید  کار  به  بامحتوا  و  شکیل 
خسارت بزرگی در پی دارد. برای تمامی مشتریانتان زمان کافی 
صرف کنید و آن ها را تا می توانید، پای میز مذاکره نگه دارید و 
مانند فروشندگان غیرحرفه ای مکالمه را به یک جلسه خالصه 
اگر شرکت یا سازمانی باشند،  نکنید، بلکه با آن ها، مخصوصاً 
این صورت ممکن  بگذارید، که در غیر  قرار مالقات حضوری 

است مشتریان خود را به راحتی از دست بدهید.
برای کسب وکار خود حتماً فروشنده ای را انتخاب کنید که به 
تمامی قسمت های کار آگاهی داشته باشد و در هنگام سؤال و 
پاسخ های مکرر، اطالعات و آگاهی کامل را در اختیار مشتریان 
بگذارد. یک فروشنده حرفه ای قادر است خریدار را برای خرید 
مجدد تشویق کند و از یک مشتری معمولی یک مشتری دائمی 
بسازد. او به راحتی می تواند سؤاالتی را که ممکن است مشتری 
در ذهن بگذراند، حدس بزند و با میل و رغبت در توضیحات 

خود آن ها را بگنجاند.

متدهای بازاریابی
فروشگاه یا وب سایت خود را روی کاغذ های کوچکی به صورت 
آگهی تبلیغ کنید و از دیگران بخواهید آن ها را ببینند و نظر 
خود را در مورد آن ها بگویند. کارت های ویزیت کوچک اما با 

صداقت در فروش و دوری 
از هرگونه تقلب در کار، 
شما را در پیشبرد اهدافتان 
یاری می کند. انتخاب قیمت 
مناسب و متناسب با خدمتی 
که ارائه می کنید، شما را 
یک شرکت متعهد به اصول 
اخالقی در میان مشتریانتان 
معرفی می کند و اگر زمانی 
اقدام به باال بردن قیمت 
محصوالت خود کردید، باید 
مشتری باال رفتن کیفیت را 
در محصوالت شما مشاهده 
کند، که این روش خود 
بهترین بازاریابی محسوب 
می شود
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بین یک فروشنده حرفه ای 
و یک فروشنده غیرحرفه ای 

تفاوت زیادی وجود دارد. 
در هنگام فروش، یک 

فروشنده حرفه ای به نیاز 
شرکت یا شخص خریدار 

اهمیت زیادی می دهد و 
آن شرکت را قانع می کند 

که این محصول حتماً مورد 
نیاز سازمان اوست، که 

در این حالت هر دو سوی 
معامله سود می کنند. البته 
این امر احتیاج به کسب 
دانش شخصیت شناسی 

دارد. برخالف یک فروشنده 
غیرحرفه ای که بدون در نظر 

گرفتن نیاز مشتری فقط به 
بیان ویژگی های محصول 

خود می پردازد

قدرت باال مانند یک کارت دعوت عمل می کند که اگر آن را 
به هرکس بدهید، گویی از او دعوت کرده اید به فروشگاه شما 
برای خرید بیاید. هم چنین می توانید ابتکار عمل داشته باشید 
و حتی بخشی از آن را بین کارمندان خود تقسیم کنید تا آن ها 
نیز در این امر با شما مشارکت کنند و آن کارت های ویزیت را 

در هر کجا که می روند، استفاده کنند.
• انتخاب یک روش برای بازاریابی مسلماً کار بسیار اشتباهی 
از مشتریان خود  و  استفاده کنید  را  است. روش های مختلف 
روش  بتوانید  تا  شوید  جویا  را  آن ها  نظر  و  بگیرید  بازخورد 

مناسب تبلیغات برای کسب وکار خود را برگزینید.
•  همیشه به مشتریان قدیمی خود پای بند باشید. با فرستادن 
انتخاب  را  این که شما  از  تبریک  یا کارت های  ای میل  یا  پیام 
کرده اند، تشکر کنید و با دادن قول هایی چون تخفیف های ویژه 

آن ها را تشویق به خرید دوباره کنید.
•  برای تبلیغات خود زمان و مکان خاص قائل نباشید. حتی 
در یک نامه و پست الکترونیکی ساده فرصت را غنیمت بدانید 
کاهش  برای  برندارید.  خود  مجموعه  تبلیغات  از  دست  و 
بگردید  شرکتی  دنبال  به  می توانید  خود  تبلیغات  هزینه های 
هزینه ها  پرداخت  در  باشد. پس  با کسب وکار شما هم سو  که 

مشارکتی عمل کنید تا هزینه های شما کاهش پیدا کند.
احساس  افراد  که  کنید  برخورد  طوری  خود  مشتریان  با    •
دوستانه  رابطه ای  و  کنند  شما  سازمان  با  بیشتری  صمیمیت 
به  را  کوچک  هرچند  و  اضافه  خدمات  باشند.  داشته  شما  با 
مشتریانتان در کنار خدمات اصلی ارائه کنید تا در خاطر آن ها 

باقی بمانید.
کار،  در  تقلب  هرگونه  از  دوری  و  فروش  در  صداقت    •
قیمت  انتخاب  می کند.  یاری  اهدافتان  پیشبرد  در  را  شما 
مناسب و متناسب با خدمتی که ارائه می کنید، شما را یک 
شرکت متعهد به اصول اخالقی در میان مشتریانتان معرفی 
محصوالت  قیمت  بردن  باال  به  اقدام  زمانی  اگر  و  می کند 
خود کردید، باید مشتری باال رفتن کیفیت را در محصوالت 
بازاریابی  بهترین  خود  روش  این  که  کند،  مشاهده  شما 

می شود. محسوب 
•  توجه بیش از اندازه به رقیبانتان شما را از رسیدگی به امور 
سازمانتان بازمی دارد. خوب است که هر از گاهی به فعالیت های 
رقیبانتان نیم نگاهی بیندازید، اما این که تمام تمرکز خود را به 

آن معطوف کنید، کار اشتباهی است.
بار  برای  که  هستند  آن هایی  سفارش  پیشنهاد  مهم ترین    •
و  جامع  نظرسنجی  یک  پس  کرده اند،  کار  این  به  اقدام  دوم 
کامل برای مشتریان خود تهیه کنید تا هم مشتریان خود را 
بهتر بشناسید و هم مشتریان برتر خود را مشخص کنید. پس 

می توانید به آن ها به خاطر سودآور بودنشان پاداش دهید.

کالم آخر
اگر  اما  مفیدند،  بسیار  بازاریابی جدید  متدهای  تمامی  بدانید 
سازمان شما به خوبی از آن ها استفاده نکند و عملکرد خود را 
باال نبرد، نمی تواند به مقصد نهایی خود، که به دست آوردن 

مشتری بیشتر است، برسد. 

69شماره 13 -  بهار 1401



    برندینگ
حامد ناصری

فکر  تخصصی،  واحد  یا  کسب وکار  یک  مدیر  عنوان  به  اگر 
می کنید تمامی ابعاد حوزه تخصصی خود را می توانید پوشش 
دهید و برای آن ها تصمیم های درست بگیرید، باید به صراحت 
با همگن شدن  امروزه  باید دوباره فکر کنید.  بگویم که قطعاً 
بیش از حد بازارها و افزایش رقابت در آن ها، هر مدیر نیازمند 
اخذ مشاوره در زمینه کاری خود است تا بتواند آن چه را رخ 
بررسی  نیز  متخصصان  سایر  دید  زوایای  از  حداقل  می دهد، 

کند.
موجب  کسب وکار  یک  مختلف  رده های  در  مشاوران  حضور 
می شود مدیران بتوانند نقشه راه های بهتری برای پیشرفت خود 
ترسیم کنند و طی مسیر، تصمیم های دقیق تر و حساب  شده تری 
را بگیرند. همان طور که حضور یک مشاور باتجربه می تواند توان 
نیز  بد  مشاور  قطعاً  دهد،  افزایش  اهداف  پیشبرد  در  را  تیم 
به  را  مدیران  و  کند  بحران  دچار  را  کسب وکار  یک  می تواند 
بی راهه هایی بکشاند که بازگشت از آن ها هزینه های سنگینی 

را برای کسب وکار به دنبال داشته باشد.

تولد واحدهای تخصصی
با توجه به نوظهور بودن برخی مفاهیم در کسب وکارهای کشور 
فعالیت های  دگرگونی  و  پیشرفت  هم چنین  و  برند  همچون 
تبلیغاتی، نیاز به به روزرسانی واحد های برندینگ و تبلیغات در 
کسب وکارها و سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. 
مدون  برنامه ریزی  اساس  بر  کمتر  تبلیغات  اخیر،  دهه های  در 
یا  مدیران  سلیقه  و  شناخت  اساس  بر  بیشتر  و  و حساب شده 
صاحبان رسانه شکل می گرفت. رفته رفته تبلیغات تک به تک در 
رسانه ها جای خود را به کمپین های تبلیغاتی با چندین رسانه داد 
و بعد از آن اهمیت تعیین اهداف و تعیین استراتژی برای رسیدن 
به آن اهداف، فصل تازه ای را در صنعت تبلیغات کشور ایجاد 
کرد. در همین مسیر مفهوم برند )Brand( نیز جای نام و نشان 
تجاری را ارتقا داد و محلی شد در ذهن مخاطبان و مشتریان 

برای به تصویر کشیدن هویت و شخصیت یک کسب وکار.
از این رو حضور نیروهای متخصص تر، تحصیل کرده و کارشناس 
در این حوزه ها بیش از پیش رونق گرفت. در این میان برخی از 
کسب وکارها به فکر راه اندازی واحدهای تخصصی در مجموعه 
خود افتادند و برخی دیگر نیز خدماتی در این خصوص را از 
شرکت های واسط گرفتند. اما رونق گرفتن این حوزه نیز منجر 
اخذ مشاوره های دقیق  نیازمند  این که مدیران همواره  به  شد 

برای انتخاب بهترین راه کارها باشند.
به شکلی ساده، مختصر و مفید، کسب وکارها عموماً دو هدف 
 Business( کسب وکار  اهداف  اول  می کنند.  دنبال  را  اصلی 
Goals( و دوم اهداف بازاریابی )Marketing Goals(. هر 
بر اساس رشد و توسعه کسب وکار  دو مجموعه اهداف عمدتاً 
تعریف می شوند. اهداف کسب وکار عموماً کالن تر، بلندمدت تر 
جزئی تر،  عموماً  بازاریابی  اهداف  و  هستند  زیرساختی تر  و 
کوتاه مدت تر و مرتبط به محصول یا خدمات اند. برای رسیدن 
به این اهداف، مجموعه روش ها، ابزارها و گام هایی با بینش و 
آگاهی از وضعیت پیرامون هر کسب وکار برنامه ریزی و تدوین 
می شود که به آن استراتژی )Strategy( یا راهبرد می گویند.

ضرورت شناخت مشتری
اقدام ها،  مهم ترین  از  یکی  بازاریابی،  اهداف  به  رسیدن  برای 

شناخت شخصیت و رفتارهای مرتبط گروه مخاطبان هدف یا 
همان مشتریان بالقوه یا بالفعل هستند. رسیدن به این شناخت 
کسب وکار  که  است  داده هایی  به  استناد  یا  تحقیق  نیازمند 
یا  می آورد،  دست  به  خود  خدمات  یا  کاال  فروش  فرایند  از 
با  تا  است  مهم  درنهایت  دارد.  را  آن  آوردن  به دست  فرصت 
به سؤاالتی همچون مشخصات  پاسخ هایی صحیح  به  رسیدن 
این که  و  تحصیالتشان  آن ها،  زندگی  محل  مشتریان،  فردی 
از شخصیت مشتریان  لیستی  زندگی می کنند،  با چه کسانی 
در  را  آن ها  بتوانیم  تا  شود  تهیه   )Customer Persona(
گروه های شبیه به هم طبقه بندی کنیم تا بدانیم برای ارتباط 
با مخاطبان با چه افراد و افکاری سروکار داریم. چنان چه این 
طبقه بندی را ایجاد کرده باشیم، حال می توانیم برای رسیدن 
به هدف یا اهداف بازاریابی خود و ارتباط گرفتن با مخاطبان و 
مشتریان، یک مدل ساده را به شکل قیف در نظر بگیریم. این 
قیف بازاریابی )Marketing Funnel( چهار طبقه یا سطح 
مخاطبان  و  است  وسیعی  سطح  عموماً  که  اولین سطح  دارد. 
 )Awareness( بیشتری را درگیر خود می کند، سطح آگاهی
است. در این سطح عموماً به مخاطبان در خصوص محصول یا 
خدمات، آگاهی و اطالع داده می شود. سطح بعدی سطح توجه 
و بررسی )Consideration( است. در این سطح مخاطبانی 
که از محصول یا خدمت آگاهی پیدا کردند، حال با اطالعات 
بررسی  آن  خصوص  در  بتوانند  تا  می شوند  روبه رو  تکمیلی 
 )Conversion( تبدیل  بعدی  سطح  دهند.  انجام  بیشتری 
است. در این بخش مخاطب تصمیم خود را در جهت واکنش 
اتفاق می افتد.  فرایند خرید  و  یا خدمت می گیرد  به محصول 
این  در  می گیرد.  شکل   )Loyalty( وفاداری  آخر،  سطح  در 
با  خدمت،  یا  کاال  از  خرید  بار  یک  از  پس  مشتریان  سطح 
برنامه های صحیح کسب وکار برای آن ها، نسبت به محصول یا 
برند وفادار می شوند و در این سطح خرید های مکرر بعدی آن ها 
اتفاق می افتد و رفته رفته آن ها توصیه کننده برند به سایرین 
می شوند. همان طور که مالحظه کردید، در هر سطح، مخاطب 
از  است  نیاز  و  دارند  قرار  در شرایط خاص خود  مخاطبان  یا 
بازخورد  بیشترین  تا  استفاده شود  درستی  پیام های  و  ابزارها 
کمپین های  اساس،  همین  بر  شود.  حاصل  کسب وکار  برای 
این که  می شوند.  تدوین  ارتباطی  استراتژی های  و  تبلیغاتی 
یک کسب وکار بداند تبلیغات خود را برای کدام سطح از قیف 
بازاریابی می خواهد طراحی کند، نیازمند شناخت و استفاده از 

تخصص کارشناسان و مشاوران است.
فرض کنید برندی برای معرفی محصول جدید خود به بازار، در 
اولین گام، تکیه و تأکید خود را بر برنامه های وفاداری بگذارد. 
مسلماً چنین رفتاری هزینه های برند را دوچندان خواهد کرد، 
ذهن  در  محصول  از  بخشی  آگاهی  برای  بیشتری  زمان  زیرا 
تبلیغات خود  برند،  همین  اگر  اما  شود.  باید صرف  مخاطبان 
را بر اساس معرفی ساده محصول و بیان ویژگی های آن کند، 
زمان کمتری نیاز دارد تا محصول خود را به مخاطبان هدف 
انتخاب  در  اشتباه  که  است  مشخص  کاماًل  پس  کند.  معرفی 
نامحسوس  یا  به شکلی محسوس  راه کار می تواند  استراتژی و 

هزینه های کسب وکار را در تبلیغات افزایش دهد.

خوب و بد الگوبرداری
راه کارهای  از  زیادی  الگوبرداری های  اخیر،  سال های  در 

پیامدهای منفی مشاوره نادرست به برندها

فعال حوزه بازاریابی و تبلیغات

در دهه های اخیر، تبلیغات 
کمتر بر اساس برنامه ریزی 
مدون و حساب شده و 
بیشتر بر اساس شناخت و 
سلیقه مدیران یا صاحبان 
رسانه شکل می گرفت. 
رفته رفته تبلیغات تک به 
تک در رسانه ها جای خود 
را به کمپین های تبلیغاتی با 
چندین رسانه داد و بعد از آن 
اهمیت تعیین اهداف و تعیین 
استراتژی برای رسیدن به 
آن اهداف، فصل تازه ای را 
در صنعت تبلیغات کشور 
ایجاد کرد

شماره 13 -  بهار 1401 70



در سال های اخیر، 
الگوبرداری های زیادی 

از راه کارهای تبلیغاتی و 
بازاریابی در کسب وکارهای 

کشور به چشم می خورد. 
الگوهایی که گاه برای برند 
مناسب و گاه به طور کامل 
نامناسب هستند. نامناسب 

بودن این الگوها از دو منظر 
بیش از سایر ابعاد به چشم 

می خورد. اول عدم تطابق 
الگو و راه کار با شخصیت 

مخاطبان هدف ایران یا 
همان عدم بومی سازی الگو 

و دوم عدم انطباق الگو با 
وضعیت و هدف فعلی برند در 

قیف بازاریابی

چشم  به  کشور  کسب وکارهای  در  بازاریابی  و  تبلیغاتی 
به طور  گاه  و  مناسب  برند  برای  گاه  که  الگوهایی  می خورد. 
کامل نامناسب هستند. نامناسب بودن این الگوها از دو منظر 
الگو  تطابق  عدم  اول  می خورد.  چشم  به  ابعاد  سایر  از  بیش 
عدم  همان  یا  ایران  هدف  مخاطبان  شخصیت  با  راه کار  و 
هدف  و  وضعیت  با  الگو  انطباق  عدم  دوم  و  الگو  بومی سازی 

فعلی برند در قیف بازاریابی.
توسعه  و  بشری  جوامع  پیشرفت  با  که  کنیم  فراموش  نباید 
شده اند.  دقیق تر  و  هوشمندتر  بسیار  ما  مخاطبان  ارتباطات، 
یک  به  صرفاً  اهداف،  به  رسیدن  برای  نمی توان  بنابراین 
سروصدای تبلیغاتی اکتفا کرد. زیرا این سروصدا می تواند چنان 
ناهنجار باشد که هویت برند را دچار تزلزل کند و برای مدت 
زیادی، برچسبی ناخوشایند را به برند در ذهن مخاطب بزند. 

بگذارید یک نمونه را با هم بررسی کنیم.
در صنعت بیمه، الگوهای متعددی دیده شده که در کشورهای 
مختلف، بیمه ها اعضای بدن افراد شناخته شده را بیمه کرده و 
این موضوع را اطالع رسانی می کنند. قطعاً بیمه شدن یکی از 
اعضای بدن یک فرد که با شغل یا شخصیت او هم سو است، 
اگر  اما  می گیرد.  صورت  برند  از  آگاهی  افزایش  برای  بیشتر 
هم خوانی بین عضو بیمه شده، فردی که عضوی از او بیمه شده 
کار  این  باشد،  نداشته  وجود  بیمه  آن  مخاطبان  شخصیت  و 
باعث تخریب هویت برند در ذهن مخاطبان می شود و آن ها را 

به سمت سطح بعدی قیف بازاریابی هدایت نمی کند.
نباید فراموش کنیم که اقدامات ما در هر سطح، باید حرکت 
به سمت سطح بعدی را هموار کند. این که صرفاً در یک سطح، 
سطح  به  را  کمی  بسیار  مخاطبان  اما  شود  حاصل  نتیجه ای 
بعدی هدایت کند، نشان از ضعف یا شناخت اشتباه از وضعیت 

و اطراف کسب وکار است.
اخیراً بیمه ای در ایران، با الگوبرداری از این راه کار، شخصیتی 

را انتخاب کرده که چالش های اخالقی زیادی با افکار عمومی 
را  دنبال کنندگانی  چالش ها  همان  واسطه  به  صرفاً  و  داشته 
این فرد بدون هیچ گونه  به خود اختصاص داده است و چون 
در  خود،  ظاهری  وضعیت  خاطر  به  صرفاً  و  معتبری  مدرک 
و  غذایی  مواد  امتحان کننده  را  خود  غذایی  مواد  صنعت 
رستوران ها می داند، تصمیم گرفته تا معده او را بیمه کند! خب 
همان طور که پیش تر به آن اشاره کردیم، یک الگو به شکلی 
در  بدون  و  است  بومی سازی شده  عمومی  افکار  با  ناهم خوان 
نظر گرفتن ارتباطش با سطح بعدی قیف بازاریابی، صرفاً برای 
ایجاد سروصدا و جلب توجه )برای دسترسی به آگاهی بیشتر 

مخاطبان از برند و محصولش( اجرا شده است.
نتیجه این است که افراد زیادی نسبت به نام برند آگاه شدند، 
به مرحله بعدی که سطح توجه  برای رفتن  اما واکنش آن ها 
و بررسی )Consideration( است، بسیار منفی است. حال 
محافل  در  برند  این  هویت  بر  نیز  زیادی  برچسب های  آن که 
مختلف خورده که سال های زیادی همراه با هویت برند خواهد 
بود و پاک کردن آن ها قطعاً هزینه های زیادی برای برند خواهد 

داشت.
همان  یا  اشتباه  تصمیم گیری  از  ناشی  مشکالت  این  تمامی 
پیامدهای منفی مشاوره غلط است. باید در نظر داشته باشیم 
علمی  مبنای  باید  شود،  گرفته  تصمیمی  است  قرار  اگر  که 
باشد و در خصوص آن مطالعاتی درست صورت گیرد  داشته 
و در راستای آن از مشاورانی کمک گرفته شود که کارآزموده 
بوده و بتوانند دیدی کالن نسبت به موضوع و اهداف سازمان 
هدف  یک  به  رسیدن  برای  مهم تر،  همه  از  و  باشند  داشته 
کوتاه مدت، هویت برند یا سازمان را در بلندمدت دچار تخریب 

و تغییر ناخواسته نکنند.
امیدوارم همواره در انتخاب ها و تصمیم هایتان، بهترین مشاوران 

را در کنار خود داشته باشید.
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  مدیریت 
هدی رضایی 

درس های كسب وكار از دنیل اک، مدیرعامل اسپاتیفای

تمرکز بر سنگ های بزرگ
اسپاتیفای را شاید بتوان مشهورترین و موفق ترین 
سرویس استریم موسیقی دنیا دانست که در طول 

سال های فعالیت خود آن قدر در جذب مخاطب موفق 
بوده که در همین کشور خودمان نیز در دایره دوستان 

و خانواده خود، تعداد زیادی این اپلیکیشن را روی 
گوشی یا کامپیوتر خود نصب کرده اند و خود را بی بهره 
از لذت موسیقی نمی گذارند. این موفقیت جز در سایه 
تالش های تیم و مدیرعامل این شرکت که آن را بنیان 

نهاده، به دست نیامده است. به همین بهانه در این 
گزارش به درس هایی که از مدیرعامل این شرکت 

فرامی گیریم، خواهیم پرداخت. 

چه کسی اسپاتیفای را به این جایگاه رساند؟ 
 ،)Daniel Ek( اسپاتیفای در سال 2006 از سوی دنیل اک
لورنتزون،  مارتین  و   ،Stardoll شرکت  سابق  فناوری  مدیر 
شد.  تأسیس   ،TradeDoubler استارت آپ  هم بنیان گذار 
موسیقی  به  هنرمند  خانواده ای  در  کودکی  همان  از  دنیل 
موسیقی  هنرمند  او  مادربزرگ  و  پدربزرگ  شد.  عالقه مند 
در  کار  برای  16 سالگی  در  او  که  بدانید  است  بودند. جالب 
نداشتن  خاطر  به  تنها  او  درخواست  اما  کرد،  اقدام  گوگل 
این  اما  شد.  رد  گوگل  جانب  از  دانشگاهی  مرتبط  مدرک 
با  آشنایی  از  پس   2005 سال  در  و  نکرد  ناامید  را  او  اتفاق 
امور  اما چه  این استارت آپ زده شد.  اولیه  ایده های  مارتین، 
توانست  بود که  برجسته  فرد  این  ویژگی های مدیریتی در  و 



طی این سال ها اسپاتیفای را به این جایگاه برساند؟ با ادامه 
مطلب همراه باشید. 

تمرکز بر بلندمدت 
دنیل اک زمان زیادی را صرف فکر کردن به اهداف کوتاه مدت 
بلندمدت  چشم انداز  روی  او  عوض،  در  نمی کند.  فصلی  و 
بزرگ«  »سنگ های  یا  استراتژیک  ریسک های  و  اسپاتیفای 
از یک شرکت  اسپاتیفای  تبدیل  مثال،  برای  تمرکز می کند، 
موسیقی به یک شرکت صوتی. این به معنای افزودن فرم های 
جدیدی از محتوا برای تغییر از سرگرمی کاربران به آموزش 

و اطالع رسانی آن هاست. 
اسپاتیفای  و  دارد  اساسی  نقش  استراتژی  این  در  پادکست 
ناشران  و  تولیدکنندگان  با  قرارداد  برای  دالر  میلیون  صدها 
پادکست و قراردادهای انحصاری با سازندگان پادکست مانند 
از  اوباما سرمایه گذاری کرده است. یکی  جو روگان و میشل 
اهداف بلندمدت اسپاتیفای خلق اکوسیستمی است که بتواند 
موسیقی  خالقان  برای  را  درآمدزایی  و  تعامل  رشد،  فرصت 
البته اک می گوید این هدف یکی از اهداف  به وجود بیاورد. 

دوردست اسپاتیفای است.
اسپاتیفای در سال  برنامه های  اک در حال حاضر خود روی 
2025 متمرکز کرده است. این تمرکز بر چشم انداز میان مدت 
است.  اختیارات سنگین  تفویض  مستلزم  بلندمدت شرکت  و 
دارد.  اعتماد  روزانه  عملیات  مدیریت  برای  خود  تیم  به  او 
و  سرمایه  تخصیص  تصمیمات  روی  موفق  مدیرعامالن 
استراتژیک بلندمدت تمرکز می کنند و در عین حال، عملیات 

روزانه را تفویض یا غیرمتمرکز می کنند. 

افزایش چابکی تیم و اهمیت به روابط انسانی
شرکت  این  رویکرد  اسپاتیفای  تیم  موفقیت  دالیل  از  یکی 
سازمانی  فرهنگ  و  کار  محیط  سازمان دهی  راستای  در 
در  چابکی  این  می شود.  تیم  چابکی  به  منجر  که  است 
متخصصان  که  آمده  وجود  به  اقداماتی  و  بررسی ها  نتیجه 
و مهندسان اسپاتیفای برای بهبود راندمان و بهره وری تیم 
نام مدل  به  قالب مدلی  آ ن ها در  نتایج  داد ه اند.  انجام  خود 
روش  است.  شده  شناخته  نیز  اسکواد  مدل  یا  اسپاتیفای 
در  اسکواد  مدل  یا  تیمی  سازمان دهی  برای  اسپاتیفای 
است  مستقل  و  انسان محور  رویکرد  یک  محصول  مدیریت 
دارد.  تأکید  انسانی  روابط  شبکه  و  فرهنگ  اهمیت  بر  که 
که  سازمان هایی  سایر  و  اسپاتیفای  کمپانی  به  روش  این 
بر  تمرکز  با  تا  کرده  کمک  می کنند،  استفاده  مدل  این  از 
در  حاضر  افراد  مسئولیت پذیری  انسانی،  روابط  استقالل، 
را  بهره وری  و  نوآوری  فرایندها،  خروجی  کیفیت  و  تیم 

دهند. افزایش 

سبک های رهبری متفاوت 
دنیل اک اعتقاد دارد سازمان ها مراحل مختلفی در چرخه رشد 
سازمانی خود مانند مرحله راه اندازی و توسعه را طی می کنند. 
شما برای مراحل مختلف به سبک های رهبری متفاوتی نیاز 
دارید. به عنوان مثال، بین مدیریت یک تیم کوچک با هشت 
کارمند فرق زیادی است با تیمی با هشت مدیر که هر کدام 
را سبک  »اصالت  او می گوید:  دارند.  زیردست خود  تیم  یک 
رهبری خود قرار دهید، بهترین سبک رهبری، اصالت است. 
به جای تالش برای تقلید از رهبران دیگر، روی آن چه برای 
باید  رهبران  که  این جاست  کنید.  تمرکز  است،  مناسب  شما 
قوت خود  نقاط  و  باورها  ارزش ها،  از  ایجاد خودآگاهی  برای 
درنهایت  که  رهبری  سبک  می کنم  فکر  من  بگذارند.  وقت 

دارید، باید به آن چه هستید، اعتبار ببخشد.«

رقابت با غول های بازار
را  کاربر  یک میلیارد  از  بیش  می توانند  بازارها  از  تعداد کمی 
جذب و پشتیبانی کنند. اک معتقد است که بازار موسیقی و 
صدا می تواند این کار را انجام دهد. بااین حال، بازارهای بزرگ 
تجربه  روی  شدید  تمرکز  می کنند.  را جذب  شدیدی  رقابت 

مصرف کننده، سنگر اسپاتیفای در برابر رقبا بوده است.
این شرکت از روز اول در جنگی با رقبا درگیر بوده است. در 
ابتدا، Spotify با سرویس های اشتراک گذاری فایل همتا به 
 Napster و   Kazaa مانند  غیرقانونی(  )و  رایگان  همتای 
رقابت می کرد. امروز این شرکت با اپل موزیک و آمازون پرایم 
دالری  تریلیون  شرکت های  سوی  از  که  خدماتی  موزیک، 

پشتیبانی می شوند، سرشاخ شده است. 
این سرویس استریم بر راحتی و اعتماد کاربران تمرکز کرد تا 
در برابر سرویس های به اشتراک گذاری فایل به پیروزی برسد. 
 Napster درحالی که برندهای ضبط استودیویی در دادگاه با
چالش داشتند، اسپاتیفای یک محصول استریم تولید کرد که 
مصرف کنندگان برای آن پول پرداخت می کردند و شرکت های 
استودیویی از آن سود می بردند. هدف اک این بود که تمام 
در  آن الین  و  مجازی  هارد  یک  روی  را  جهان  موسیقی های 
راحتی  برای  درنهایت  مصرف کنندگان  دهد.  قرار  دسترسش 
با  مرتبط  آرامش خاطر خود هزینه می کردند. شرکت های  و 
به اشتراک گذاری  سرویس های  برخالف  نیز  موسیقی  حوزه 
دالر  هر  ازای  به  و  بردند  سود   Spotify رشد  از  فایل، 
سنت   60 از  بیش  می کرد،  تولید  شرکت  این  که  درآمدی 

دریافت می کردند.
باالتر است. برخالف نت فلیکس که  امروز حتی  شدت رقابت 
می تواند با ده ها میلیارد دالر محتوای منحصربه فرد بینندگان 
را جذب کند، آمازون، اپل و اسپاتیفای همگی به کاتالوگ های 
کاالیی  موسیقی  عرضه  دارند.  دسترسی  مشابهی  موسیقی 
می دهد.  تغییر  محصول  به سمت  را  رقابت  محور  و  می شود 

روش اسپاتیفای برای 
سازمان دهی تیمی یا مدل 

اسکواد در مدیریت محصول 
یک رویکرد انسان محور و 
مستقل است که بر اهمیت 

فرهنگ و شبکه روابط انسانی 
تأکید دارد. این روش به 

کمپانی اسپاتیفای و سایر 
سازمان هایی که از این مدل 
استفاده می کنند، کمک کرده 

تا با تمرکز بر استقالل، روابط 
انسانی، مسئولیت پذیری 

افراد حاضر در تیم و کیفیت 
خروجی فرایندها، نوآوری و 

بهره وری را افزایش دهند
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دنیل اک برای برنده شدن، بر تجربه کاربر متمرکز است. او 
غول های  با  رقابت  برای  شرکتش  توانایی  به  خوبی  احساس 
فناوری دارد. البته این در شرایطی است که زمین بازی برای 
کنترل  اپ استور،  هزینه های  اخذ  با  باشد.  یکسان  رقبا  همه 
نظر گرفت که  و فروش سخت افزار می توان در  پیش فرض ها 
زمین بازی برای اسپاتیفای با اپل و گوگل یکسان نیست. در 
صورت تساوی شرایط رقابت با بقیه رقبا، می توان انتظار رشد 

چشم گیرتر اسپاتیفای را هم داشت.

تفکر بیشتر، جلسه کمتر
دنیل اک معتقد است که کارمندان بیشتر زمان خود را صرف 
عالوه  ندارند.  کردن  فکر  برای  کافی  زمان  و  می کنند  جلسه 
بر این، او بهبود جلسات و مدیریت آن ها را بزرگ ترین منبع 
بهینه سازی برای یک شرکت می داند. به طور کلی او به عنوان 
مدیرعامل تنها سه جلسه کوتاه در روز دارد، اما زمان زیادی 
را در تقویمش برای فکر کردن و ایده پردازی خالی می کند. 
سوئد  سرد  زمستان های  در  حتی  صبح  روز  هر  او  هم چنین 
پیاده روی می کند، زیرا در این بازه فکرش عالی کار می کند و 

ایده های خالقانه خوبی به ذهنش می رسد. 
این مدیرعامل اعتقاد دارد که در مدل چابک تعداد زیادی از 
ابزارها، جلسات و روش هایی که قباًل الزامی بودند، می توانند 
کار  انجام  کیفیت  و  سرعت  بهبود  روی  او  تیم  شوند.  حذف 
برگزاری جلسات و  قوانین  و جزئیات روش ها،  است  متمرکز 
نگاه  این  می گیرند.  قرار  پایین تری  اولویت  در  بروکراسی ها 
باعث می شود سازمان انعطاف پذیری بیشتری در مورد وظایف 

زیردستان اعمال کند. به گفته اک، سه عنصر برای داشتن یک 
گزینه های  مطلوب،  نتیجه  باشد؛  مشخص  باید  موفق  جلسه 
مختلف و نقش هر یک از شرکت کنندگان. او فعاالنه به دنبال 
دیدگاه های متفاوت است و اگر هم بخواهد جلسه ای بگذارد، 
کسب وکار  رهبران  با  را  بیشتری  زمان  که  می دهد  ترجیح 
خارج از سازمان بگذراند تا مدیران داخلی، چراکه در سازمان 
خود با اعتماد به مدیران میانی خود، وظایف آ ن ها را به خوبی 
انجام  یا  تأخیر  بابت  نگرانی  و  می داند  عملی  و  تفکیک شده 

نشدن امور ندارد. 

همکاری با برندها
و  شرکت ها  با  را  بزرگی  همکاری های  اسپاتیفای  مدیر 
که  است  رسانده  انجام  به  دیگر  موفق  استارت آپ های 
اشاره   Waze و  سونی  با  همکاری  به  می توان  آن  ازجمله 
کمک  به  را  خود  موزیک  پلی استیشن  سرویس  سونی  کرد. 
را  شرکت  این  سرویس های  تا  کرد  راه اندازی  اسپاتیفای 
هم چنین  و  پلی استیشن4  و  پلی استیشن3  دستگاه های  در 
گوشی های هوشمند سری Xperia خود ارائه کند. هم چنین 
است که طبق  این صورت  به  نیز  ویز  با  اسپاتیفای  همکاری 
این قرارداد، کاربران اپلیکیشن این سرویس در هنگام گوش 
دادن به موسیقی، مسیر خود را نیز از ویز دریافت می کنند. 
البته این تنها مشارکت اسپاتیفای با برندهای بزرگ نبوده و 
از دیگر همکاری های میان برندی آن ها می توان به همکاری با 
مایکروسافت، پیام رسان دیسکورد و سرویس استریم ویدیوی 

Hulu و... نام برد. 

دنیل اک اعتقاد دارد 
سازمان ها مراحل مختلفی 
در چرخه رشد سازمانی 
خود مانند مرحله راه اندازی 
و توسعه را طی می کنند. 
شما برای مراحل مختلف به 
سبک های رهبری متفاوتی 
نیاز دارید. به عنوان مثال، 
بین مدیریت یک تیم 
کوچک با هشت کارمند 
فرق زیادی است با تیمی 
با هشت مدیر که هر کدام 
یک تیم زیردست خود 
دارند. او می گوید: »اصالت 
را سبک رهبری خود قرار 
دهید، بهترین سبک رهبری، 
اصالت است. به جای تالش 
برای تقلید از رهبران دیگر، 
روی آن چه برای شما مناسب 
است، تمرکز کنید.«
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فرهنگ و جامعه

در این بخش می خوانید

جذاب ترین مقاصد گردشگری مجازی در تعطیالت نوروز
 بدون ترک خانه دور دنیا بچرخید!

راهنمای گذران اوقات فراغت در تعطیالت كرونایی نوروز
 از سرگرمی تا توسعه فردی 

نگاهی به جدیدترین تبلیغات خالق روز دنیا
 از محصول تا هدف

از نوروز تا پایان سال 1401 چه فیلم هایی تماشا كنیم؟
 فیلم بازی در روزهای کاری و غیرکاری

معرفی سه كتاب مفید در حوزه كسب وكار
 راهنمای سریع ارتقای شغل



     گردشگری
مینا بابایی

مورد  متفاوت خود  و  به سبب معماری منحصربه فرد  این شهر 
توجه باستان شناسان و محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از 
عجایب هفت گانه جهان معرفی شده است. این شهر اسرارآمیز 
درواقع قلعه ای وسیع با دیوارهای بلند سنگی است که به سبک 
معماری کالسیک مردمان اینکا ساخته شده است. بااین حال، برای 
دیدن این جاذبه های طبیعی نیاز به پرواز به پرو ندارید، چراکه 
تورهای مجازی برای دیدن شکوه و عظمت این بنا وجود دارد 

که چشم اندازی 360 درجه از این شهر سنگی و باستانی و دیدن 
مناظر سرسبز را  فراهم می کنند، که به لطف یک راوی صوتی، 
می تواند لذت شما از تماشای این اثر باستانی را دوچندان کند. 
درست است که نمی توانید نسیم گرم آن منطقه را روی پوست 
خود حس کنید، اما با کمک یک هیتر رومیزی هم تقریباً به آن 
youvisit. :حال وهوا می رسید! کافی است وارد این لینک شوید

com/tour/machupicchu تا از این تور لذت ببرید.

جذاب ترین مقاصد گردشگری مجازی در تعطیالت نوروز

بدون ترک خانه دور دنیا بچرخید!
به  خاطر کرونا تمام برنامه سفرتان به  هم خورده و مجبورید خانه بمانید؟ نگران نباشید، ما راه حلی داریم که حتی بدون بلند شدن از روی کاناپه 

راحتی خانه تان هم بتوانید به کشورهای خارجی سفر کنید! حتماً می پرسید چگونه چنین چیزی ممکن است؟  بسیاری از مکان های تاریخی و دیگر 
جاذبه های گردشگری دنیا اکنون تورهای مجازی مختص خود را ارائه می دهند، به این معنی که می توانید از موزه ها، سایت های میراث فرهنگی 

جهانی و سایر جاذبه ها به راحتی تنها با یک کلیک بازدید کنید. در این سفر شما به هدست واقعیت مجازی نیاز ندارید، اگرچه برخی از جاذبه های 
گردشگری از واقعیت مجازی برای تجربه ای فراگیرتر پشتیبانی می کنند. بنابراین اگر به دنبال این هستید که هم قرنطینه خانگی را رعایت کنید و هم 

آب وهوایتان را عوض کنید، لپ تاپ یا گوشی خود را بردارید و در یک تور جهانی پر از تاریخ، طبیعت و البته تکنولوژی به ما بپیوندید. 

ماچو پیچو، کوه های آند پرو
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موزه لوور پاریس
یکی دیگر از جاذبه هایی که ساالنه میلیون ها گردشگر از آن بازدید می کنند، موزه لوور است که مجموعه ای از تورهای مجازی را بر اساس کلکسیون آثار هنری و تاریخی 
خود در معرض دید عالقه مندان قرار داده است. آثار باستانی مصر، بقایای خندق لوور، و هنرهای تزیینی Galerie d’Apollon را از طریق لینک مخصوصی برای 

این کار در سایت موزه لوور به آدرس )louvre.fr/en/visites-en-ligne( کاوش کنید. 
جهت یابی با این تور آسان است. یک نقشه کوچک قابل بزرگ نمایی به شما این امکان را می دهد که موزه و جزئیات آن را با چند کلیک برجسته کنید. هم چنین 
می توانید درباره هر اتاق در موزه لوور اطالعات بیشتری کسب کنید. گالری های این موزه مجموعاً در مساحت 72,000 مترمربع، میزبان 35,000 اثر هستند. اگر فقط 
برای تحسین هر اثر در این موزه 10 ثانیه زمان صرف کنید، 96 ساعت طول می کشد تا بتوان از کل موزه دیدن کرد! پس اگر حال و حوصله این همه پیاده روی را 
ندارید، لپ تاپ خود را باز کنید و وارد سایت موزه لوور پاریس شوید. موزه لوور پاریس در وب سایت خود امکان ویزیت آن الین را برای عالقه مندان به موزه و گردشگری 

در سراسر دنیا فراهم کرده است. 

موزه ملی محاسبات، میلتون کینز، بریتانیا
موزه ملی محاسبات حاوی بزرگ ترین مجموعه کامپیوترهای تاریخی فعال 
در جهان است. این بدان معناست که روی بعضی از آن ها هم چنان ویندوز 
98 و ویستای مایکروسافت نصب است و هنوز کار می کند! این موزه دارای 
یک تور سه بعدی خارق العاده، بصری و مجازی است. می توانید روی جزئیات 
هر اثر بزرگ نمایی کنید و درباره هر جنبه ای از تاریخچه محاسبات، مانند 
کنید.  کسب  بیشتری  اطالعات  جهان،  فعال  دیجیتال  رایانه  قدیمی ترین 
تور  با کمک  و  لپ تاپ خود  یا  گوشی  با کمک  تنها  را  موارد چشم گیری 
از سوی  برنامه عکاسی 360 درجه که  به لطف  ببینید.  مجازی می توانید 
اکنون هر کسی  یافته است،  Venue View Virtual Tours توسعه 
می تواند یک تور مجازی سه بعدی از دو گالری محاسبات اولیه در موزه ملی 

محاسبات در بلچلی پارک داشته باشد.
بازدیدکنندگان می توانند در گالری حرکت کنند و دستگاه های محاسبات 
مختلف و توضیحات ویدیویی و متنی مرتبط با آن ها را ببینند و از تاریخچه 
از  یکی  مورل،  کوین  شوند.  مطلع  دستگاه ها  و  ماشین ها  این  از  کدام  هر 

متولیان موزه ملی محاسبات، می گوید: »این تور مجازی باورنکردنی و چشم گیر و راهی برای درک این موضوع است که فناوری در چند دهه چقدر پیشرفت کرده است. 
ما کامپیوترهای دهه 1950 را با فناوری سال های جاری می بینیم! تور مجازی یک ابزار شگفت انگیز برای دعوت مردم به دیدن موزه در زندگی واقعی است.« 

درست مانند Google Street View، کاربران می توانند در گالری ها حرکت کنند و نقاط مورد عالقه را بزرگ نمایی کنند. آن ها می توانند توضیحاتی را که قباًل در 
گالری ها نشان داده شده اند، بخوانند و از امتیاز اضافی برای رفتن به قسمت اطالعات بیشتر و حتی ویدیوهای ماشین های محاسباتی در حال کار برخوردار شوند. به 

عنوان مثال، آن ها می توانند روی یک پیوند کلیک کنند تا ویدیویی را ببینند که در آن قدیمی ترین رایانه جهان پس از بازیابی در سال 2012 مجدداً راه اندازی شد.
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آکواریوم جورجیا، آمریکا 
یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری دنیا، دنیای زیر آب است. اگر دوست دارید بدون این که زیر آب شنا کنید، صدها گونه ماهی 
و آبزیان مختلف را ببینید، کافی است آکواریوم جورجیا را به انگلیسی سرچ کنید تا به سایت اصلی این مرکز متصل شوید و با تور 

مجازی و الیو آن بیش از 50 گونه شیردریایی تا ماهی های مختلف و دلفین های زیر آب را تماشا کنید. 
همه این حیوانات با چشم انداز وب کم در معرض دید شما قرار می گیرد. هم چنین یک استریم الیو روزانه و هفتگی نیز وجود دارد 
که هدف آن برانگیختن عالقه کودکان به حیوانات است و اگر می خواهید بچه های کوچک خود را در خانه سرگرم کنید، این راه 
یک ابزار آموزشی عالی است. آیا تابه حال فکر کرده اید که یک نهنگ چگونه می خوابد، یا در اوقات فراغت چگونه بازی می کند؟ 

کافی است وارد سایت این مرکز شوید و راهی آبی برای خوش گذرانی خود پیدا کنید. 

آکادمی سلطنتی هنر، لندن
اگر معماری شما را شگفت زده می کند، آکادمی سلطنتی هنر یک تور مجازی دارد که باعث می شود ساعت ها به آن خیره و محو سازه های جذاب معماری شوید.. 
نمایشگاه Sensing Spaces از عکاسی 360 درجه با کیفیت باال استفاده می کند تا بازدیدکنندگان طعم سازه ها و معماری های در معرض نمایش آن را بچشند. این 
تصاویر به گونه ای زنده و جذاب هستند که حس می کنید واقعاً آن جا هستید. در زیر هر سازه اطالعات بیشتری وجود دارد تا کاربران با کلیک روی آن در موردش 
مطالعه کنند. بازدید از این آکادمی هنر موجب می شود به هر فضایی که رسیدید، در مورد معماری اش فکر کنید. دانشجویان هنر و معماری و هنرمندان عالقه مند 
به این حوزه می توانند در این نمایشگاه به تحقیق و تفحص بپردازند. خصوصاً در این بازه کرونا که امکان حضور فیزیکی در بسیاری از موزه ها و مکان های هنری و 

نمایشگاه ها برای تحقیق و بررسی نیست، آن ها به راحتی می توانند از اطالعات چنین تورهای مجازی استفاده کنند و در طراحی های خود از آن الهام بگیرند. 
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تور سه دقیقه ای توکیو
اگر می خواهید سوار توک توک )نوعی وسیله نقلیه شبیه به سه چرخه( شوید، در خیابان های معروف توکیو قدم بزنید، یک عروسک پیکاچو از دستگاه بازی چنگک برنده 
شوید، با یک ربات دوست شوید و... همه این ها در کمتر از سه دقیقه برایتان امکان پذیر است. این امر احتماالً از نظر فیزیکی غیرممکن است، اما با کمک تکنولوژی 

VR و اینترنت به راحتی آب خوردن است. 
اگر دوست دارید به توکیو و ژاپن و گوشه کنار آن سفر کنید، سازمان ملی گردشگری ژاپن یک ویدیوی واقعیت مجازی 360 درجه از گردشگری و مکان های تفریحی 
این شهر ساخته که به شما امکان تجربه تمام موارد باال را می دهد. البته برای این کار نیاز به یک هدست واقعی مجازی دارید تا یک سفر تفریحی سورئال را تجربه کنید. 
سفری که از غذا دادن به آهو ها تا رویارویی با یک کشتی گیر سومو )کشتی سنتی ژاپن( در عرض چند ثانیه اتفاق خواهد افتاد. این ویدیو به صورت دوبعدی و معمولی 
نیز قابل مشاهده است و ارزش دیدن دارد. برای بازدید از این تور مجازی کافی است هدست VR خود را  آماده کرده و در یوتیوب عبارت ]VR JAPAN°360[ را 

سرچ کنید تا با کلیک روی اولین نتیجه وارد این سفر هیجان انگیز در سرزمین آفتاب تابان شوید. 
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     سرگرمی
هدی رضایی

راهنمای گذران اوقات فراغت در تعطیالت كرونایی نوروز

از سرگرمی تا توسعه فردی 
این سومین نوروزی است که به دلیل کرونا و ضرورت 

فاصله گذاری اجتماعی، بسیاری از دیدوبازدیدها و 
مسافرت های نوروزی را از دست داده ایم. حتماً نشستن 

پای لپ تاپ و تلویزیون هم برای شما حوصله  سربر 
شده و به سرعت متوجه شدید که گذراندن کل روز 

جلوی تلویزیون از کش دار بودن آن نمی کاهد، خصوصاً 
روزهای طوالنی فروردین و بهار! اما با راه کارهایی که 

در ادامه خواهد آمد، می توانید از دوره تعطیالت خود 
حتی در منزل بهترین استفاده را ببرید. در میان این 

راه کارها فرصت هایی برای توسعه مهارت های شخصی 
و یادگیری وجود دارد که به شما کمک می کند از 

تعطیالت پیِش رو بهره مناسبی ببرید.

به یادگیری ادامه دهید
 یادگیری چیزهای جدید و شروع به انجام یک سرگرمی جدید، 
راه بسیار خوبی برای استفاده از اوقات فراغتی است که در این 
دوره تعطیالت در اختیار داریم. طیف وسیعی از کارهایی که 
ساز،  نواختن  یادگیری  از  دهیم،  انجام  خانه مان  در  می توانیم 
یادگیری  جدید،  غذاهای  پخت  طرز  جدید،  زبان  یادگیری 
با دسترسی به  یک هنر )حتی تئاتر و تمرین مهارت های آن 
و  فتوشاپ  آموزش  یوتیوب(،  کانال  طریق  از  نمایش  تعدادی 
برنامه نویسی و... در لیست اموری قرار دارد که می تواند به شما 

کمک کند چیزهای جدید یاد بگیرید. 
پروسه  این  در  را  او  دارید، حتماً  خانه  در  فرزند کوچکی  اگر 
آواز  هم  با  دهید.  یاد  جدید  نقاشی های  او  به  کنید.  شریک 

بخوانید. اگر می خواهید کیک بپزید، اجازه دهید او تخم مرغ ها 
بگیرد. هم چنین  یاد  پروسه چیز جدیدی  این  از  و  بشکند  را 
که  خانواده هایی  برای  ارزان  قیمت های  با  آموزشی  کیت های 
کردن  سرگرم  برای  روش ها  بهترین  از  یکی  دارند،  کودک 
است. آن ها در این کیت ها حتی اصولی از مهندسی مکانیک تا 

پزشکی را یاد می گیرند و سرگرم می شوند. 

کمک کردن
و  به همسایه اش سر می زند  هرازگاهی  که  مفهوم همسایه ای 
جویای احوالش است، شاید با توجه به توصیه های فاصله گذاری 
بااین حال،  برسد.  به نظر  اجتماعی فعلی پیشنهادی غیرعادی 
مهم است که میزانی از زمان خود را به توجه به همسایگانی 
که ممکن است تنها، مسن یا در یکی از گروه های در معرض 
تلفن  این توجه می تواند شامل  باشند، اختصاص دهیم.  خطر 
زدن، پختن غذا برای آن ها، روزنامه و مجله خریدن یا حتی یک 
هم صحبتی کوتاه باشد تا به آن ها کمک کند سالمت جسمی 
و روانی خود را حفظ کنند. اگر آن ها به گوشی های هوشمند 
و فناوری های مربوط دسترسی دارند، با یک ویدیو کال یا یک 
باشید.  روحشان  مراقب سالمت  می توانید  تلفنی ساده  تماس 
همه ما در حال حاضر زمان بیشتری در اختیار داریم، و دادن 
بخشی از این زمان به دیگران می تواند هدیه ای توصیف نشدنی 
برای آن ها باشد. فعالیت های داوطلبانه در دوران کرونا به اوج 
سالمندانی  و  تنها  افراد  به  برای کمک  بسیاری  و  رسید  خود 
اگر  پس  زدند.  باال  را  آستین هایشان  ندارند،  را  هیچ کسی  که 
در همسایگی شما نیز فردی نیاز به کمک دارد، در این دوران 

شماره 13 -  بهار 1401 80



تعطیالت این کار را دریغ نکنید. 

ارتباط برقرار کنید
ارتباط مجازی با خانواده، دوستان و اقوام از طریق رسانه های 
اجتماعی و پلتفرم های مبتنی بر وب زیادی مانند گوگل میت 
یا زوم و... امکان پذیر است. اکنون که فرصت دیدار حضوری از 
ما گرفته شده، خوب است در دنیای مجازی کنار عزیزان خود 
جمع شوید و حتی از این فرصت برای یادگیری، بازی و سایر 
فعالیت ها استفاده کنید تا روحیه خودتان نیز قوی بماند و فراتر 

از یک مکالمه ساده با آن ها ارتباط داشته باشید. 
زمان  هر  از  بیش  کرونا  و  قرنطینه  دوران  در  که  است  مهم 
دیگری برای عزیزان خود وقت بگذاریم، خصوصاً دوستانی که 
این زمان را به تنهایی سپری می کنند و جز ما کسی را ندارند. 
برقراری ارتباط با دیگران برای سالمت روانی ما ضروری است و 
حتی در طول تعطیالت، یک مالقات مجازی با یک همکار هم 
می تواند باعث شود که شما با فردی خارج از محدوده فعلی تان 

تعامل بسیار خوبی داشته باشید.

به خود توجه کنید
گاهی مادران خانه دار از این که پدر و فرزندان در تمام طول روز 
در منزل بوده و در این ایام به محل کار یا مدرسه نمی روند، 
گله دارند و از کارهای بی پایان خانه شکایت می کنند. در این 
حالت الزم است اندکی به خود توجه کرده و استراحت کنید. به 
دیگران لزوم مراقبت از خود را گوشزد کنید. تکنیک های ساده 
ذهن آگاهی می توانند در حفظ سالمت و تعادل روانی، به ویژه 
در تعطیالت که زمان فراغت بیشتری در دسترس است، مفید 
باشند. فقط سه دقیقه در روز مدیتیشن می تواند تأثیر مثبتی بر 
سالمت عمومی، خواب، آرامش و توجه شما به بدن خود داشته 
باشد. ایجاد یک تقویم برای برنامه ریزی امور روزانه و هفتگی 
می تواند فشار کاری شما را کم کند و از بودن کنار همسر و 
فرزندان و دیگر اعضای خانواده حس خوبی به شما دهد. برای 
مثال، برای پخت غذا با بقیه اعضای خانواده برنامه ریزی کنید، 
برای تمیز کردن خانه نیز مسئولیت دادن به دیگران را تمرین 
کنید و آن را هر از چند گاهی بر عهده دیگران بگذارید.  شما 
می توانید به راحتی از کودکان خود نیز کمک بخواهید. مسلماً 
اتاقش  برای جمع کردن وسایل  به کودکتان  دادن  مسئولیت 
به عنوان شروعی مثبت برای روزش و حتی یک برنامه توسعه 

فردی مثبت برای تمام سالش محسوب می شود. 

شروع یک کتاب، سریال، پادکست
وقت آن است که کتابی را که در چند ماه گذشته در قفسه 
شما خاک می خورد، بردارید و بخوانید. برای شروع می توانید 
الهام بگیرید، یا یک  از کتاب خاطرات یک نویسنده پرفروش 
کتاب مشهور پیدا کنید و برای چند ساعت به دنیایی متفاوت 
فرار کنید. نوشیدنی گرم و پتو به همراه کتاب خوانی مطلوب 
از  ندارید،  را  طوالنی  کتاب های  خواندن  حوصله  اگر  است. 
وبالگ شروع کنید. وبالگ و یک موسیقی آرام می تواند شما را 

از دنیای کسل کننده کنونی جدا کند. 
اگر دوست دارید چشم هایتان را ببندید و از گوش هایتان کار 
پادکست های  از  و  کنید  گوش  داخل  را  هندزفری ها  بکشید، 
مختلف  پادگیر های  در  روزها  این  که  متنوعی  و  بی نظیر 
منتشر می شوند، لذت ببرید. در تمام این پادگیر ها می توانید 

فیلم، روان شناسی، توسعه و  با تم موسیقی،  از پادکست هایی 
و...  صوتی  کتاب های  و  انگیزشی  شغلی،  و  فردی  مهارت های 
دارید  اگر هم دوست  را سرگرم کنید.  و خود  بهره مند شوید 
کم  نوروز  تعطیالت  ایام  در  را  خود  تماشای  و  دیدن  عطش 
کنید، وقت آن است سریالی را که وقت دیدن آن را نداشتید، 
اکنون شروع کنید و با یک ظرف تخمه پای لپ تاپ یا تلویزیون 

خود بنشینید. 

جدول یا سودوکو حل کنید
به دنبال چیزی چالش برانگیزتر هستید؟ مغز خود را به چالش 
بکشید و جدول و سودوکو حل کنید و ببینید تا کجا می توانید 
پیش بروید. جدول کلمات متقاطع یا پازل های آن الین زیادی 
برای  که  است  معنی  این  به  این  دارد.  وجود  اپلیکیشن ها  در 

تهیه آن ها حتی مجبور نیستید خانه را ترک کنید.

از فایل های خود بک آپ بگیرید
و  گوشی  به  سری  که  است  خوبی  زمان  نوروز  فراغت  اوقات 
لپ تاپ خود بزنید و سروسامانی به فایل های موجود بدهید. از 
برایتان مهم هستند، حتماً بک آپ  فایل هایی مانند عکس که 
پشتیبان  نسخه  یک  تا  کنید  خالی  را  خود  گوشی  و  بگیرید 
باشید.  داشته  خود  اکسترنال  هارد  یا  لپ تاپ  داخل  آن ها  از 
خاطرات ارزشمند هستند و چه زمانی بهتر از نوروز برای نظم 
 دادن و سازمان دهی فایل های عکس، موسیقی، فیلم و... قول 
می دهیم با این کار ساعت ها سرگرم خواهید شد، بدون این که 

نیاز به خرج کردن ریالی داشته باشید! 

ورزش کنید
با محدود شدن دسترسی به وسایل ورزشی باشگاه ها و پارک ها 
اما  در شرایط قرمز، ورزش کردن می تواند چالش برانگیز شود. 
شما می توانید باشگاه رفتن را با ورزش در خانه جایگزین کنید. 
حرکت های تمرینی زیادی مانند اسکات بدون تجهیزات ورزشی 
فضای  به  را  خود  نشیمن  اتاق  فضای  هستند.  انجام  قابل  هم 
یوگا تبدیل کنید. می توانید به انجمن آن الین ورزش و تناسب 
اندام پیج های اینستاگرامی و دیگر شبکه های اجتماعی بپیوندید. 
حتی در یوتیوب و اپ ها نیز می توانید به تمرینات، ویدیوهای 
با  مرتبط  دستورالعمل های  دیگر  و  تغذیه ای  نکات  آموزشی، 
سالمت دسترسی داشته باشید. ویدیوهای تمرینی رایگان زیادی 
در یوتیوب یا رسانه های اجتماعی وجود دارد، یا می توانید یک 
اپلیکیشن تمرین ورزش دانلود کنید. بسیاری از آن ها تمرین های 
یک  با  ندارند.  نیاز  تجهیزاتی  هیچ  به  و  می دهند  ارائه  رایگان 
اپلیکیشن ورزشی، حرکات تناسب اندام را تمرین کنید و نگذارید 

بدن شما در طول تعطیالت نوروز به کرختی عادت کند. 

سخن آخر
باال  امور  از  برخی  انجام  است  ممکن  اگرچه  درنهایت، 
برای شکرگزاری و قدردانی  را  اما زمانی  باشد،  هیجان انگیزتر 
از  بابت آن ها  در روز کنار بگذارید. هر روز سه موردی را که 
کار  این  دارید،  اگر کودک  بنویسید.  خدا سپاس گزار هستید، 
افرادی که  یاد دهید. تحقیقات نشان می دهد  نیز  به آن ها  را 
برای شمردن موهبت های خود وقت می گذارند، سطح استرس 
کمتری دارند و بهتر می خوابند. این چیزی است که همین حاال 

هم می توانید شروع به انجام آن کنید...

با محدود شدن دسترسی 
به وسایل ورزشی باشگاه ها 
و پارک ها در شرایط قرمز، 

ورزش کردن می تواند 
چالش برانگیز شود. اما شما 
می توانید باشگاه رفتن را با 

ورزش در خانه جایگزین 
کنید. حرکت های تمرینی 

زیادی مانند اسکات بدون 
تجهیزات ورزشی هم قابل 
انجام هستند. فضای اتاق 

نشیمن خود را به فضای 
یوگا تبدیل کنید. می توانید 
به انجمن آن الین ورزش 

و تناسب اندام پیج های 
اینستاگرامی و دیگر 

شبکه های اجتماعی بپیوندید. 
حتی در یوتیوب و اپ ها 

نیز می توانید به تمرینات، 
ویدیوهای آموزشی، 

نکات تغذیه ای و دیگر 
دستورالعمل های مرتبط با 
سالمت دسترسی داشته 

باشید
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     تبلیغات
آرین طاهری

نگاهی به جدیدترین تبلیغات خالق روز دنیا

از محصول تا هدف
تبلیغات خالق دنیا با به کارگیری ویژگی های بصری جذاب می کوشند در ذهن مخاطب خود ماندگاری ایجاد کرده و قدرت به یادآورندگی باال برای آن ها 
داشته باشند. هم چنین یکی دیگر از عوامل مهم موفقیت تبلیغات روز دنیا جنبه سرگرم کننده و جذاب بودن است. در ادامه تعدادی از جدیدترین تبلیغات 

روز دنیا را می بینید که با به کارگیری این عناصر سعی در ایجاد تأثیر روی مخاطب خود دارند. 

پروازی ارزان به قیمت یک چراغ رومیزی
پرواز به کشور یونان هیچ گاه به این ارزانی نبوده 
اکسپرس،  اسکای  پیشنهاد  این  با  اکنون،  است. 
داخل  گردشگری  مقصد   34 تمام  به  می توانید 
یونان با قیمتی به اندازه یک چراغ رومیزی، یک 
اسباب بازی پالستیکی، یک ست شطرنج، یا یک 

قایق پالستیکی پرواز کنید.
این  تمام  که  بود  این  کمپین  این  اصلی  ایده 
سفید  برج  مانند  یونان  دیدنی  مکان های 
 ،Chania Crete تسالونیکی، فانوس دریایی در
کشتی غرق شده در Zakynthos و مجسمه های 
گوزن رودین در بندر رودس را در قالب برخی از 
که  پالستیکی  کشتی  مانند  مقرون به صرفه  اقالم 
برای مشتری حدود 16,90 یورو هزینه دارد، به 
تصویر بکشد. این مبلغ همان کرایه بلیت اسکای 
این  است.  مقاصد  این  به  سفر  برای  اکسپرس 
آگهی چاپی خالقانه از سوی Soho Square و 
به سفارش شرکت اسکای اکسپرس یونان طراحی 

و منتشر شده است. 
هایکوهایی روی دیوار

بنیاد کتابخانه ملی )NLB( با شرکت 
ژاپنی سبک زندگی MUJI به عنوان 
بخشی از تالش های جاری برای جنبش 
 )NRM(مطالعه و  کتاب خوانی  ملی 
همکاری هایی را برای مشارکت دادن 
جامعه و به اشتراک گذاری عالقه آن ها 

به مطالعه انجام داده است. 
 Ogilvy طرح  این  خالق  شریک 
از  بخشی  عنوان  به   Singapore
این مشارکت، موظف شد یک طرح 
که  کند  ایجاد  فروشگاه  در  دیواری 
دانلود  و  کتاب  خواندن  به  را  مردم 
برنامه NLB Mobile تشویق کند. 
تیم خالق این دیوار را فرصتی برای 
ادای  و  فروشگاه  اپلیکیشن در  نصب 
احترام به فرهنگ ادبی و سبک شعر 
مطالعه  به  تشویق  و  ژاپن  محبوب 
کتابخانه  بنیاد  ترتیب،  این  به  دید. 
ملی در راه اندازی یک کمپین جدید 
 MUJI با عنوان »دیوار هایکوها« با

همکاری کرد.
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چیزهایی است که نمی دانی و فراموش می کنی
بیشتر ارتباطات مربوط به زوال عقل بر خاطرات باارزشی که فرد به دلیل 
خاطراتی  از  طوالنی ای  فهرست  است.  متمرکز  می دهد،  دست  از  بیماری 
این چیزها بی اهمیت و برخی به شدت  از  در زندگی ما وجود دارد، برخی 
آسیب زا هستند و بسیاری را از یاد می بریم، یا خاطره آن ها را به طور کامل 
رها می کنیم. اما متأسفانه فرد مبتال به زوال عقل چنین کنترلی ندارد. زیرا 
زوال عقل از کسی سؤال نمی کند و تبعیضی برای درگیر کردن افراد مختلف 

قائل نمی شود.
در آگهی مؤسسه آلزایمر آتن نیز تصویری از فردی را می بینیم که هاله ای 
از خاطرات مختلف مانند طالق والدین، موسیقی مورد عالقه و... به صورت 
احتمال  به تدریج  که  خاطراتی  است؛  بسته  نقش  او  سر  روی  خط خورده 

فراموشی آن ها به دلیل آلزایمر روزبه روز پررنگ تر می شود. 

کمپین محصوالت هدفمند
بازار محصوالت خوراکی مغذی بسیار رقابتی است. DSM به عنوان یک شریک جهانی و تأمین کننده 
مواد اولیه شرکت های تغذیه و سالمت انسان، برای متمایز کردن خود از رقبا به ارائه پیشنهادها مشابه 
زیادی نیاز داشت. کمپین »محصوالت هدفمند« این دیدگاه و خلق ارزش را به نتیجه رساند. آن ها 
DSM را با فراتر رفتن از محصوالتی که  در این باره می گویند: »ما کمپینی ایجاد کردیم که ذاتاً 
می فروشد، متمایز کرد و داستانی از منافع انسانی برای مخاطب ارائه داد. در انجام این کار، ما هم زمان 
با رقابت، دیدگاهی را بر اساس چشم انداز بزرگ تر و مهم تر برای مشتری ایجاد کردیم. درواقع به جای 
 Partners + Napier از سوی نیز  این آگهی چاپی  »چه چیزی«، روی »چرا« تمرکز کردیم.« 
طراحی شده است. روی پوستر طراحی شده این کمپین که در سه طرح مختلف طراحی شده، یک 
شعار مشترک با عبارت »دانش درخشان، زندگی درخشان تر« دیده می شود. هم چنین این تبلیغ در 
به دنبال دیده شدن محصوالتشان  تأکید می کند: درحالی که دیگران  به مخاطب  باکسی آبی رنگ 
 DSM هستند، ما هدف را می بینیم. حال ببینیم این هدفی که آن ها می بینند، چیست که برند
این چنین آن را به رخ رقبای خود کشیده است.  در پوستر دوم در خصوص مفهوم »زندگی سالم تر 
و کودکی شادتر« تأکید و مضمونی با این جمالت آورده شده است: »ما کودکی شادتر و سالمت تر 
را می بینیم که منجر به ایجاد آینده ای سالم تر و شادتر می شود.« آن ها در شرکت DSM، به این 
موضوع اعتقاد دارند که زندگی زمانی سالم خواهد بود که از نخستین سال های زندگی به آن بها دهیم. 
این جا همان جایی است که این برند تأکید می کند به این دلیل محصوالت با کیفیت باال و رویکردهای 

تغذیه ای نوآورانه را در هر مرحله ای از رشد فرد از کودکی تا جوانی و... در اختیار او می گذارد. 

تاالر مشاهیر کودکانه
The Strong یکی از بزرگ ترین موزه های کودکان 
در کشور آمریکاست و تعداد زیادی شعبه از آن در 
ایالت های مختلف وجود دارد. هم چنین این موزه ها به 
عنوان تاالر مشاهیر اسباب بازی و بازی های ویدیویی 
برای  پوسترها  این  از  کودکان هستند.  کنار  در  نیز 
اطالع رسانی و یادآوری حضور تاالر مشاهیر بازی های 
ترویج  به  برای کمک  به خانواده ها  ویدیویی جهانی 
و معرفی آتی آن استفاده شد. این آگهی به صورت 
چاپی و از سوی آژانس Partners + Napier در 

آمریکا برای موزه Strong ساخته شده است. 

83شماره 13 -  بهار 1401



از نوروز تا پایان سال 1401 چه فیلم هایی تماشا كنیم؟

فیلم بازی در روزهای کاری و غیرکاری

از  فیلم هایی  کارگردانی  با  پیش تر  که  کینبرگ  سایمن 
جاری  سال  در  بود،  شده  شناخته  »ایکس ِمن«  مجموعه 
سینمای  صحنه  به  هم  باز  مهیج  جاسوسی  فیلم  یک  با 
از  گروهی  داستان   »355« فیلم  است.  بازگشته  جهان 
مأموران بین المللی را به تصویر می کشد که دور هم جمع 

فرد  از یک  را  بسیار سری  تا یک سالح خطرناک  شده اند 
با یک سال  فیلم  این  بگیرند.  بسیار خطرناک پس  مزدور 
تأخیر، در ابتدای سال 2022 اکران شد و توجه بسیاری از 
عالقه مندان فیلم های پرستاره و پرفروش را به خود جلب 

کرد.

این تیم کارگردانی سه سال پیش با فیلم »آماده ای یا نه؟« 
کردند.  محکم  جهان  سینمای  در صحنه  را  خود  پای  جای 
حاال با ساختن شماره جدیدی از مجموعه مشهور و پرطرفدار 
به خود  را  فیلم های وحشت  به  باز هم عالقه مندان  »جیغ« 
جلب کرده اند. ستاره های باتجربه ای مانند نِو کمبل، ُکرتنی 

»جیغ«  در  خود  هنرنمایی  با  هم  آرکت  دیوید  و  کاکس 
نمی توان  کرده اند.  دوچندان  را  فیلم  این  جذابیت  جدید، 
جزئیات داستان این فیلم را لو داد، اما آن دسته از افرادی که 
»جیغ«های قبلی را دیده اند، کافی است بدانند این فیلم هم 

روی گذشته دردناک سیدنی پرسکات متمرکز است.

  سینما
شکیب شیخی

آدم ها از حیث فیلم دیدن، سال نو را به سه شکل آغاز می کنند. 
گروه اول در تعطیالت سال نو هیچ فیلمی تماشا نمی کنند و تقریباً 
نشان می دهند عالقه خاصی به سینما ندارند. گروه دوم از فرصت 

پیش آمده در این تعطیالت برای تماشا کردن فیلم های مشهور 
بهره می برند و مشخص است که جایی برای سینما در زندگی خود 

در نظر گرفته اند. گروه سوم نه تنها بخش ویژه ای از تعطیالت را 
به تماشای فیلم اختصاص می دهند، بلکه در این دوره برنامه ای 

مشخص برای تماشای فیلم در باقی ایام سال هم تهیه می کنند. 
در ادامه با 20 فیلم سینمایی جذاب آشنا می شویم که در میان آن ها 

از گزینه های حاضر و آماده برای تماشا در ایام عید، تا گزینه هایی 
وجود دارند که در ماه های بعد اکران می شوند و می توانند برنامه 
مناسبی برای باقی سال باشند. فیلم هایی که در ابتدای فهرست 

قرار گرفته اند، مناسب تماشا در عید هستند و فیلم های بعدی 
مناسب برنامه ریزی برای تماشا در روزهای دیگر سال.

355

جیغ

1

2

چالش  که  زمانی  می کردند،  اجرا  »چالش  معروف  قول  به 
مجموعه  که  افرادی  از  دسته  آن  نبود«.  ُمد  کردن  اجرا 
این  ماهیت  با  دیده اند،  تابه حال  را  »کله خر«  فیلم های 
فیلم ها آشنا هستند؛ عده ای جوان کارهای عجیبی را مقابل 
این  حاال  می گیرند.  فیلم  از خود  و  می دهند  انجام  دوربین 

گروه، که دیگر مانند سابق جوان هم نیستند، دور هم جمع 
شده اند تا آخرین شماره »کله خر« را روی پرده ببرند. البته 
نباید این نکته را فراموش کرد که بسیاری از کارهای عجیب 
این گروه خطرناک هستند و بیننده باید تنها به دیدن آن ها 

بسنده کند.

جنیفر لوپز پس از این که در سال 2019 بازگشِت نسبتا موفقی 
به سینما داشت، در سال جاری هم با بازی در این فیلم کمدی 
رمانتیک، باز هم توجه ها را در جهان سینما به خود جلب کرده  
است. داستان »با من ازدواج کن« مربوط به یک خواننده پاپ 

است که با فردی غریبه با بازیگری اوون ویلسون ازدواج می کند. 
بر اساس اصول جاافتاده ژانر کمدی  ازدواج کن« هم  »با من 
رمانتیک داستان خود را به پیش می برد و به سبک هم تایان خود، 

گزینه ای مناسب برای تماشا کردن در ایام تعطیالت است.

قطار  در  »قتل  فیلم  ساختن  با  پیش  سال  پنج  برانا  ِکِنت 
قهرمانان  مهم ترین  از  یکی  به  جدید  لعابی  و  رنگ  شرقی« 
برانا در  نقش آفرینی خود  پوآرو.  داد؛ هرکول  آگاتا کریستی 
قامت هرکول پوآرو، جذابیت ویژه ای به چهره ای داده بود که 
برای ما با هیبت دیوید سوشی و سریال های هرکول پوآور جا 

دارند که  بازیگران مشهوری حضور  فیلم  این  بود. در  افتاده 
به خوبی می توانند جنبه تجاری و هنری یک اثر سینمایی را 
تکمیل کنند. َگل گدات، آرمی هامر، انت بنینگ، لتیتا رایت 
و ُرز لزلی ازجمله بازیگرانی هستند که در این درام معمایی و 

کارآگاهی حضور دارند.

3

4

5

کله خر برای همیشه

با من ازدواج کن

مرگ روی نیل
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به  از فیلم های اکشن- ماجراجویی  افرادی که  از  آن دسته 
سبک ایندیانا جونز خوششان می آید، قطعاً با »آنچارتد« هم 
ارتباط برقرار می کنند. این فیلم که بر اساس یک مجموعه 
از بازی های کامپیوتری با همین نام ساخته شده است، بیش 
نهایتاً  داشت.  قرار  ساخت  و  توسعه  دستور  در  دهه  یک  از 

آغاز  به شکلی جدی  پروژه  این  بود که  تابستان 2019  در 
شد. تام هالند در نقش قهرمان اصلی این فیلم ماجراجویانه 
به  بار  چندین  فیلم  این  اکران  برنامه  گرچه  دارد.  حضور 
اصلی  هدف  عنوان  به   2022 سال  نهایتاً  اما  افتاد،  تأخیر 

انتخاب شد.

آنچارتد 6

محبوب  شنل پوش  و  نقاب دار  قهرمان  برای  دلتان  اگر 
کمپانی  باشید.  خوشحال  می توانید  است،  شده  تنگ 
دی سی گرچه در سال 2022 پروژه های فراوان و عظیمی 
متفاوت  نسخه ای  ریوز  مت  کارگردانی  با  شد  موفق  دارد، 
به  هنوز  فیلم  این  گرچه  ببرد.  صحنه  روی  را  بتمن  از 
می گویند  ما  به  اخبار  است،  نشده  پخش  عمومی  صورت 
چیزی  از  تیره تر  برداشتی  بتمن،  از  ریوز  برداشت  که 

در  بازی  با  که  پتینسون  رابرت  دیده ایم.  تاکنون  که  است 
تجاری  چهره های  از  یکی  به  میش«  و  »گرگ  فیلم های 
اخیر  سال های  طی  بود،  شده  تبدیل  نوجوانانه  فیلم های 
در فیلم های با رنگ و لعاب هنری  حضور داشت و در سال 
مقابل دوربین  ما  برای  را  قهرمانان جدی تر  از  یکی  جاری 
برده است. کالین فرل، پال دانو و جفری رایت هم در این 

می کنند. هنرنمایی  فیلم 

رفته   بازیگری  سراغ  علمی- تخیلی  فیلم  این  در  لوی  شاون 
را در سابقه خود  او  با  است که پیش تر هم سابقه همکاری 
دیده است؛ رایان رینولدز. این فیلم داستان مردی را به تصویر 
می کشد که با سفر در زمان، با نسخه جوان تر خود یک تیم 
این  نام  اَدم  دهد.  نجات  را  آینده  بتواند  تا  می دهد  تشکیل 

شخصیت است که با توجه به مشابهت این نام با »آدم« شاید 
آن  دل  در  هم  را  آفرینش  داستان  از  استعاره ای  باشد  قرار 
کمپانی  پرسروصدای  پروژه های  از  یکی  فیلم  این  ببینیم. 
فیلم  یک  پخش  وعده  سال 2022  در  که  است  نت فلیکس 

در هفته را داده است.

این فیلم ترکیبی از اکشن ماجراجویانه و سینمای رمانتیک 
است. ساندرا بوالک در »شهر گم شده« نقش نویسنده ای را 
بازی می کند که در تور معرفی کتاب جدیدش با یک مدل 
طرفداران  از  که  می شود،  آشنا  تیتام(  چانینگ  بازیگری  )با 
جدی کتاب های اوست. اتفاقی برای این دو نفر رخ می دهد 

که درنهایت باعث می شود هر دوی آن ها وارد جنگلی جالب 
شوند. در این فیلم که برادران نی کارگردانی آن را بر عهده 
داشته اند، دنیل ردکلیف هم نقشی فرعی را بازی می کند، که 
شاید همین نکته برای طرفداران فیلم های »هری پاتر« خالی 

از لطف نباشد.

بتمن

پروژه اَدم

شهر گم شده

7

8

10

یک فیلم کودکانه کوتاه که از سوی کمپانی پیکسار در سال 
2022 پخش خواهد شد. داستان این فیلم مربوط به دختری 
13 ساله است که مشکالتی مشابه بسیاری از نوجوانان در خانه 
دارد، اما یک روز متوجه می شود که به دلیل ویژگی خاصی که 
در نیاکان او وجود دارد، می تواند به موجودی دیگر تبدیل شود. 

بیش از این نمی توان داستان را لو داد، اما بد نیست بدانیم این 
بلند دامی شی است که در سال  اولین کارگردانی  انیمیشن 
بود  قرار  برد.  را  اسکار  کوتاه  انیمیشن  بهترین  جایزه   2018
»قرمز شدن« ابتدا در سینماها اکران شود، اما با تغییر برنامه 

وظیفه پخش آن الین آن بر عهده پلتفرم دیزنی+ قرار گرفت.

قرمز شدن 9
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باشد؛  بد«  »رفقای  فهرست  این  فیلم  جذاب ترین  شاید 
را  سرقت  یک  فیلم  این  تبه کارانه.  کمدی  انیمیشن  یک 
به  کودکانه  داستان های  کتاب  از  مجموعه ای  اساس  بر 
بر  داستان  این  قهرمانان  دیگر،  سوی  از  می کشد.  تصویر 
شده اند  طراحی  آشنا  شخصیت  های  از  مجموعه ای  اساس 
که هر کدام دست خوش اصالحاتی شده اند و حاال تصمیم 

اصلی  شخصیت های  کنند.  خیر  کار  شهر  در  که  گرفته اند 
پرطرفدار،  انیمیشن های  از  بسیاری  مانند  بد«  »رفقای 
آن ها  اصلی  چهره  که  هستند  حیوانی  شخصیت هایی 
»آقای گرگ« است. چهره های مشهوری مانند َسم راکول، 
آکوافینا  و  راموس  آنتونی  رابینسون،  کریگ  مارون،  مارک 

انیمیشن صداپیشگی کرده اند. این  در 

تقریباً  جوجه تیغی«  »سونیِک  فیلم  پیش  سال  دو  از  بیش 
از تعطیلی های کرونا روی  بود که پیش  بزرگی  فیلم  آخرین 
از  بیش  فروش  با  فیلم  این  اول  نسخه  رفت.  سینماها  پرده 
از فیلم های پرفروش سال 2020  300 میلیون دالر به یکی 

تبدیل شد. در سال جاری باز هم این قهرمان جذاب به پرده ها 
بازمی گردد و در کنار او مجدداً شاهد حضور جیم کری در نقش 
دکتر رباتنیک هستیم. سونیک در این فیلم باید با دوست جدید 

خود هم تیمی شود تا بتوانند با دشمن خود مقابله کنند.

سال  در  که  تایلندی،  کارگردان  ویراستاکول،  اپیچاتپونگ 
به  را  قبلی اش  زندگی های  بونمی  »عمو  فیلم  با   2010
در  کرد،  پیدا  دست  جهانی  شهرتی  به  می آورد«  خاطر 
امتداد فیلم های هنری و پیچیده خود در سال 2021 فیلم 
»مموریا« یا همان »حافظه« و »خاطره« را روانه جشنواره 

فیلم کن کرد. 
داستان فیلم مربوط به زنی گل فروش، با بازی تیلدا سویینتن، 
این  از  می پرد.  خواب  از  صدا  یک  با  شبی  ناگهان  که  است 
و  می کند  پیدا  زمین  با  عمیقی  درگیری  زن  بعد  به  لحظه 

تاریخی که بر آن گذشته است.

رفقای بد

سونیک جوجه تیغی 2

حافظه

14

12

11

رابرت ایگرس کارگردان جوانی است که طی چند سال اخیر 
دریایی« چهره ای  »فانوس  و  »ساحره«  فیلم های  ساختن  با 
هنری را به ژانر هیجان سینمای جهان اضافه کرد. امسال هم 
ایگرس با بهره بردن از مجموعه ستاره های سینما، داستانی را 
در سرزمین های وایکینگی به تصویر می کشد. »مرد شمالی« 

قصه یک شاهزاده وایکینگ است که می خواهد انتقام مرگ 
پدرش را بگیرد. یکی از جالب ترین نکات مربوط به این فیلم 
حضور بیورک، خواننده مشهور ایسلندی در آن است که از 
سال 2000 و حضور در »رقصنده در تاریکی« به این سو، باز 

هم به دنیای فیلم های بلند بازگشته است.

اخیر  دهه  دو  بازیگران  بهترین  از  یکی  جیلنهال  جیک 
مورد  دارد،  شایستگی  که  آن قدر  که  است  جهان  سینمای 
است.  نگرفته   قرار  سینمایی  مختلف  جوایز  و  مردم  توجه 
گرفته  بهره  »آمبوالنس«  فیلم  در  جیلنهال  از  بِی  مایکل 
است و به منظور این کار سعی کرده است تا حدی از عالقه 
بکشد  دست  تجاری  و  بزرگ  فیلم های  ساختن  به  خود 

کند.  تولید  هیجانی  ژانر  در  کم هزینه تر  فیلمی  بتواند  تا 
داستان این فیلم مربوط به تعدادی سارق است که نادانسته 
آمبوالنسی را می دزدند که در آن یک پرستار و یک بیمار با 
وضعیت وخیم حضور دارند. البته این فیلم در اصل بازسازی 
یک فیلم دانمارکی است که توسعه آن از سال 2015 آغاز 

شده  بود.

15

13

مرد شمالی

آمبوالنس
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باالخره وقتی مجموعه ای از فیلم ها را فهرست کنیم، خواه ناخواه، 
نام مجموعه مارول هم به میان خواهد آمد. این داستان هم با 
تکیه بر شخصیت دکتر استیون استرنج، با بازیگری بندیکت 
کامبربچ، در امتداد وقایع فیلم »مرد عنکبوتی: راهی به خانه 

نیست« و فصل اول سریال »لوکی« قرار می گیرد. در این فیلم، 
شخصیت دکتر استرنج با کمک متحدان افسانه ای قدیمی و 
جدید خود به مولتی ورس )چند جهانی( سفر می کند تا بتواند 

با یک دشمن جدید دست وپنجه نرم کند.

این فیلم هم قسمت جدید از مجموعه کمدی »قانوناً بلوند« 
محبوبیت  توجه،  جذب  در  تاکنون  که  مجموعه  این  است. 
با  هم  این بار  است،  کرده  کسب  زیادی  موفقیت  سود،  و 
خوشحال  را  خود  طرفداران  ویترسپون  ریس  هنرنمایی 
این  از داستان نسخه شماره 3  زیادی  خواهد کرد. جزئیات 

فیلم در دسترس نیست، اما این فیلم هم یکی از آن دسته 
در  نتوانست  کرونا  همه گیری  دلیل  به  که  است  فیلم هایی 
این  در  باز هم  کولیج  اصلی خود پخش شود. جنیفر  موعد 
تجربه  اولین  آن  کارگردانی  و  است  کرده  نقش آفرینی  فیلم 

فیلم بلند جیمی سوک خواهد بود.

داستانی  که  کمدی  ابرقهرمانانه  سه بعدی  انیمیشن  یک 
تصویر  به  را  کامیکس  دی سی  ابرحیوانات«  »لژیون  از 
لوتور  لکس  سوی  از  عدالت«  »لیگ  که  زمانی  می کشد. 
از  تیمی  سوپرمن،  سگ  کریپتو،  می شوند،  دستگیر 
حیوانات را دور خود جمع می کند که همگی قدرت هایی 
بسیار  شکاری  سگ  یک  میان  این  در  دارند.  عجیب 

یک  شود،  غول پیکر  می تواند  که  خوک  یک  قدرتمند، 
سنجاب  یک  و  شود  سریع  بسیار  می تواند  که  الک پشت 
تیم  دارد.  را  الکتریسیته  کنترل  توانایی  که  داریم  را 
جانسون  دوین  است؛  خیره کننده  فیلم  این  صداپیشه 
کرازینسکی،  جان  مکینن،  کیت  هارت،  کوین  )راک(، 

ریوز. کیانو  و  لیون  ناتاشا  بایر،  ونسا 

یک فیلم ماجراجویانه علمی-تخیلی. »قلمرو« ششمین فیلم 
ادامه  در  و  است  ژوراسیک«  »پارک  سینمایی  مجموعه  از 
سومین  و  می گیرد  قرار   )2018( سقوط کرده«  »پادشاهی 
می کشد.  تصویر  به  را  ژوراسیک«  »دنیای  سه گانه  از  بخش 
استیون اسپیلبرگ که در سال 1993 اولین شماره از مجموعه 
»پارک ژوراسیک« را کارگردانی کرده بود، در این فیلم نقش 

تهیه کننده را بر عهده گرفته است. مجموعه ای از ستاره های 
شناخته شده سینما، نظیر کریس پرت، بریس داالس هاوارد، 
الرا درن، سم نیل، جف گلدبلوم و دانیال پیندا در این فیلم 
نقش آفرینی می کنند. این فیلم در دو کشور کانادا و انگلستان 
خود،  گسترده  سه بعدی  اکران  با  و  است  شده  فیلم برداری 

قطعاً یکی از پرفروش ترین فیلم های سال خواهد بود.

دکتر استرنج در چندجهانی جنون

قانوناً بلوند 3

لیگ ابرحیواناِت دی سی

دنیای ژوراسیک؛ قلمرو

17

16

18

20

را  هالیوود  پیش  سال   30 اکشن  فیلم های  که  افرادی 
نسخه  شنیده اند.  را  گان«  »تاپ  نام  قطعاً  دارند،  دوست 
ادامه  در  هم  ماوریک«  گان:  »تاپ  نام  با  فیلم  این  جدید 
داستان نسخه قدیمی این فیلم داستان خود را بنا می کند. 
که  است  هوایی  نیروی  سروان  یک  فیلم  این  اصلی  نقش 

هم خلبان است، هم مدرس خلبانی، با نام پیت میچل که 
او  به  میچل  همکاران  می کند.  بازی  کروز  تام  را  او  نقش 
یعنی »تک رو« که همین یک  را داده اند،  لقب »ماوریک« 
کلمه کافی است تا شکل و شمایل این داستان را به خوبی 

کند. مشخص 

تاپ  گان: ماوریک 19
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    معرفی کتاب
نیلوفر شهسواریان

معرفی سه كتاب مفید در حوزه كسب وكار

راهنمای سریع ارتقای شغل
حوزه  در  روز  دانش  به  دسترسی  راه های  آسان ترین  از  یکی  روزها  این 
از قافله رشد، مطالعه کتاب های مفیدی است که  کسب وکار و جا نماندن 
به قلم چهره های مطرح این حوزه نوشته شده است. حاال که تعطیالت در 
این سه  مطالعه  فراهم شده،  مطالعه  برای  مناسب  و فرصتی  پیش است 

کتاب را در حوزه کسب وکار به شما پیشنهاد می کنیم.

درآمد باال از شبكه های اجتماعی
نویسندگان: دن کندی، کیم والش فیلیپس

مترجم: محمدرضا عمرانی
انتشارات نگاه نوین 

نوبت چاپ: اول، 1399
قیمت: 60 هزار تومان

انواع  شاغالن  و  صاحبان  اجتماعی«  شبکه های  از  باال  »درآمد  مخاطب 
امروز گریز  از آن جایی که در زمانه   بر می گیرد.  کسب وکارهای گوناگون را در 
از شبکه های اجتماعی در فروش و بازاریابی کاری غیرمنطقی است، کتاب های 

گوناگونی برای راهنمایی مخاطبان نوشته شده است.
نویسندگان از تجربیات موفق خود در حوزه  
کتاب  این  نوشتن  برای  فروش  و  بازاریابی 
که  خود  مخاطب  به  و  کرده اند  استفاده 
مدیران و شاغالن انواع کسب وکارها هستند، 
نشان  را  واقعی  درآمد  افزایش  روش  و  راه 
بخش  مترجم،  پیش گفتار  از  بعد  می دهند. 
در  که  شده  آورده  کتاب«  این  از  »تقدیرها 
آن منتقدها و افراد سرشناس دنیای تجارت 
در مورد این کتاب نوشته اند. در یک بخش 

آن می خوانیم:
مطالب زیادی در مورد استفاده از شبکه های 
شرطی  ما  و  است  شده  نوشته  اجتماعی 
شده ایم و تصور می کنیم این کار راحت است 

به وضوح شیوه   که  بودم  نکرده  پیدا  کتابی  تابه حال  من  می افتد.  اتفاق  و صرفاً 
استفاده از شبکه های برای تولید مشتریان راغب را به شما بگوید. دن و کیم به 
افزایش  بازگشت سرمایه  قدرتمند و  شما نشان می دهند چگونه می توانید نرخ 
فروش به  دست آورید و توضیح می دهند چرا نباید در مواردی که مهم نیستند، 

مثل الیک ها و کامنت ها نگران باشید. 
دیوید اچ. متسون، مدیرعامل و رئیس سندلر ترینینگ

دن کندی و کیم والش فیلیپس برخی از سؤاالت را در طول نوشتن این کتاب 
مطرح و به آن پاسخ داده اند؛ سؤاالتی که مهم اند و احتماالً برای مخاطب پیش 
چگونه  دارند؟  اهمیت  گوگل  نقدهای  چرا  است؟  چطور  لینکدین  است:  آمده 
می توانم با مخاطبان هدفم ارتباط برقرار کنم؟ چرا باید کمپین الیک راه اندازی 

کرد؟
در این کتاب عالوه بر کلیات با جزئیاتی روبه رو می شویم که دانستن آن به بهبود 
تأثیر شبکه های اجتماعی کمک می کند، مثاًل مخاطبان باید بدانند چه روزی به 

شکل منظم پست منتشر می کنیم. 
»درآمد باال از شبکه های اجتماعی« برای همه  کسانی که زمان زیادی را صرف 
کنند،  اضافه  درآمدشان  به  تا  می کنند  و...  لینکدین  تلگرام،  کانال  اینستاگرام، 

گزینه  مناسبی برای خواندن و به کار بردن روش ها در شغلشان است. 

قالبی برای مشتریان وفادار

قالب
نویسندگان: نیر ایال و رایان هوور

مترجم: علی شه شناس
نشر هورمزد

نوبت چاپ: سوم، 1398

پیاپی چرخه  قالب  اجرای  با  موفق  شرکت های 
به هدف خود می رسند و کاربران را بدون این که 
خودشان بخواهند، درگیر می کنند. آن ها بدون 
صرف هزینه های هنگفت برای تبلیغات یا ارسال 
پیام های متعدد، کاری می کنند که کاربران بارها 

و بارها به سراغشان بروند. )بخشی از کتاب(
عادت سازی  برای  شرکت ها  که  مرحله  چهار 
با قالب حفظ  را  تا مخاطبان  استفاده می کنند 
کنند در این کتاب توضیح داده شده و مخاطبان 
را فعال می کند تا وابسته شوند: محرک، اقدام، 

پاداش متغیر و سرمایه گذاری. 
گزینه های  است:  گزینه  چهار  شامل  محرک 
از  استفاده  برای  مخاطب  که  هزینه دار  محرک 
اما  پرداخت کند،  پول  باید  اپلیکیشن  یا  سایت 
معموالً شرکت ها از این روش استفاده نمی کنند، 
گزینه های  دومی  می شوند.  ورشکست  چون 
روابط  به  و  است  رایگان  که  سودآور  محرک 
مربوط  داغ  ویدیوهای  انتشار  مثاًل  و  عمومی 
رابطه محور  محرک  گزینه های  سومی  می شود. 
نزدیکان  از طریق  معرفی محصول  مانند  است، 

درآمدزایی با شبکه های اجتماعی
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دعوت نامه  صورت  به  مخاطبان 
محرک های  بعدی  گزینه   الکترونیک. 
تعلقی است که برای اطالع رسانی در 
کار  به   اپلیکیشن  کردن  به روز  مورد 
می رود و به دنبال تکرار مشارکت فرد 

است. 
دریافت  برای  که  است  عملی  اقدام 
فالو  مثل  می گیرد،  صورت  پاداش 
دیده  برای  دیگران  پیج های  کردن 
ما  اشتیاق  نیز  متغیر  پاداش  شدن. 
مجازی  فضای  در  فعالیت  برای  را 
نداشتن  اطالع  مثاًل  برمی انگیزاند. 
یا  فیس بوک  این که  از  کاربران 
اینستاگرام چه مطالبی از دوستانشان 
را  آن ها  می دهد،  قرار  رویشان  پیِش 
ترغیب  این فضا  به  برای ورود دوباره 

می کند. 
سرمایه گذاری نیز زمانی اتفاق می افتد 
را  کار  از  کوچکی  بخش  مخاطب  که 
انجام می دهد و با صرف زمان و هزینه 
محصول و خدمات خود را ارائه دهد. 

نشان  مثال  کمک  به  کتاب  این 
می دهد وجود یک قالب برای این که 
بمانند  وفادار  به محصوالت  مشتریان 
ضروری  شود،  ماندگار  حضورشان  و 

است. 

نسلی که بازاریابان باید بشناسند
نسل پنجم بازاریابی

فناوری برای بشریت
نویسندگان: فیلیپ کاتلر، هرماوان کارتاجایا، ایوان ستیاوان

مترجمان: دکتر حسین علی سلطانی، دکتر علی صادقی
انتشارات ادیبان روز

نوبت چاپ: اول، 1400

یکی از تازه ترین کتاب های موجود در بازار در 
حوزه  بازاریابی دیجیتال، »نسل پنجم بازاریابی« 
است که بر اساس آخرین تغییرات تکنولوژی در 
این عرصه نوشته شده است. چرا عنوان کتاب 
این  از  پیش  نویسندگان  چون  است؟  چنین 
را  نسل چهارم  بازاریابی  و  نسل سوم  بازاریابی 
نوشته بودند. حاال اولین بار است که پنج نسل با 
هم در کره زمین زندگی می کنند و نگرش های 

متضادی با هم دارند.
پنجم  نسل  بازاریابی  نویسندگان  تعریف  طبق 
به معنای کاربرد فناوری های تقلیدی از انسان 
برای ایجاد، انتقال، تحویل و افزایش ارزش در 
فناوری ها  از  گروهی  است.  مشتری  سفر  طول 
طبیعی  زبان  پردازش  مصنوعی،  هوش  شامل 
)ان ال پی(، حس گرها، رباتیک و واقعیت افزوده 
)اِی آر(، واقعیت مجازی )وی آر(، اینترنت اشیا 
فناوری ها  این  از  ترکیبی  است.  بالک چین  و 

بازاریابی نسل پنجم را امکان پذیر می کند. 
گوناگون،  ابعاد  از  بازاریابی  نسل  این  از  کافی  شناخت  با  تا  می کند  کمک  کتاب  این 
مخاطب بتواند با برنامه ریزی و آینده نگری، از دنیای فناوری جا نماند. نویسندگان نگاه 
چندبعدی داشته اند و به جز فناوری، به ریشه های تاریخی و اجتماعی تحوالت در این 
روبه رو  آن  با  بازاریابان  امروزه  که  چالش هایی  اصلی ترین  از  »یکی  پرداخته اند.  زمینه 
هستند، دوقطبی شدن شدیدی است که در هر جنبه از زندگی بشر، از مشاغل گرفته 
تا ایدئولوژی ها، شیوه های زندگی و بازارها اتفاق می افتد. دلیل اصلی آن افزایش فاصله 
بین طبقات اقتصادی و اجتماعی باال و پایین است. بازار میانی شروع به ناپدید شدن 

می کند، یا به قعر می رود، یا به طبقات باال می رسد.«
این کتاب برای عموم مخاطبان نوشته نشده و مخاطبان آن افرادی هستند که به صورت 
تخصصی در حوزه  بازاریابی مشغول به فعالیت اند. قطعاً شناخت این نسل برای آگاهی و 

موفقیتشان از اهمیت باالیی برخوردار است. 
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خانم روث فنیلیا
خیابان لستر، شماره 210، 
راچستر، نیویورک. 14623

خانم فنیلیای عزیز
حرف  می توانم  عدد  یک  همراه  نامه  ای  فوریه   23 تاریخ  در 
بزنم! مرجوع کردید که بابت آن بسیار ناراحت شدیم و باعث 
دلسردی مان شد. ما اینجا در شرکت کیدلوو معتقدیم می توانم 
با  اگر  که  است  ضروری  و  نو  آموزشی  ابزار  یک  بزنم!  حرف 
فرصت  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  والدین  مناسب  راهنمایی 
فراهم  خردساالن  و  نوزادان  زودهنگام  رشد  برای  کمیابی 
تجربه های  از  کمی  شاید  کردم  فکر  همین  برای  می کند. 

شخصی ام را با شما در میان بگذارم )االن 
که  سوال هایی  به  و  است.(  ناهارم  وقت 
بدهم.  جواب  کرده بودید  مطرح  نامه  در 
)به  میز  روی  من  جلوی  االن  شما  نامه 

هم ریخته!( است.
کنم  عرض  باید  جسارتا  که،  این  اول 
خود  در  شما  رضایت  عدم  و  دلسردی 
شما ریشه دارد. شاید به خاطر انتظارات 
غیرمنطقی باشد؟ چون در نامه تان اشاره 
شده بود که فکر می کنید یا فکر کردید 
بچه  ذهن  نوعی  به  محصول  این  که 
محصول  فنیلیا،  خانم  می خواند.  را  شما 
بخواند.   را  فرزند شما  نمی تواند ذهن  ما 
را  بچه  یک  ذهن  نمی تواند  کس  هیچ 

بخواند. حداقل هنوز کسی نتوانسته است. البته شاید باورتان 
کرد!  خواهیم  کار  هم  قضیه  این  روی  احتماال  ما  ولی  نشود 
به هر حال کل کاری که می توانم حرف بزنم! انجام می دهد 
این است که به الگوهای شنیداری جوری پاسخ دهد که بچه 
بزرگتر از سن خودش به نظر برسد. مثال بچه یک هلو می بیند.  
اگر شما یا آقای فنیلیا )امیدوارم فضولی نباشد.( بخواهید بلند 
با  بزنم!  حرف  می توانم  خوشمزه ای!«  هلوی  »عجب  بگویید: 
این  شبیه  چیزی  گردن  کنار  منفذهای  از  صدا  این  دریافت 
هلو  »من  یا  دارم.«  دوست  هلو  »من  داد:  خواهد  را  جواب 
می خواهم.« یا اگر مدل م.ح.ب2000 را انتخاب کرده-باشید، 
از گروه های  ممکن است چنین جوابی بشنوید: »میوه، یکی 
را  م.ح.ب 1900  )شما مدل  نیست؟«  غذایی  مواد  در  اصلی 
انتخاب کرده اید که آن هم به خوبی برای بیشتر بچه ها کار 
ِدِرک،  برای یک بچه شش ماهه مثل  این جمله ها  می کند.( 

پسرتان، عالی است، این طور نیست؟
اما در اینجا باید تکرار کنم: در واقعیت درک نیست که صحبت 
می کند. در واقعیت درک نمی داند که هلو یک میوه است، یا 
میوه یکی از گروه های اصلی مواد غذایی است. می توانم حرف 
بزنم! می داند و به هرحال با موقعیتی که روی صورت درک 
لب های  می داند.  درک  که  می کند  ایجاد  را  تصور  این  دارد، 
شبیه سازی شده هم این تصور را ایجاد می کنند که درک دارد 
حرف می زند. اما همه اش همین است. همه چیزی که ما اعالم 

کرده ایم می توانیم انجام دهیم.
که  کردید  ذکر  نامه تان  در  شما  فنیلیا  خانم  این  بر  عالوه 
شما  که  است  کلمه ای  )این  بزنم!  حرف  می توانم  »ماسک« 
انتخاب کرده اید.( »موقع حرف زدن قیافه مضطرب و نگرانی 
اصال شبیه صورت یک  که  پیدا می کند 
بچه واقعی نیست. بیشتر شبیه یک زن 
این  شاید  خب  است.«  نگران  میانسال 
خودتان  شما  احترام،  با  اما  باشد،  طور 
کنید  کاری  بفرمایید  کنید!  امتحان 
بتواند  التکس  جنس  از  صورت  یک  که 
مثل یک بچه زنده واقعی به نظر برسد، 
حرف بزند و حرکت کند! داخل آن بیش 
بخش   390 و  جداگانه  مدار   500 از 
گفتید  که  آنجایی  از  و  است.  متحرک 
به نظر می رسد،  شبیه یک زن میانسال 
ما  نظر  به  باشیم:  مخالف  بدهید  اجازه 
طور  این  نگران  میانسال  زن  یک  ظاهر 
نباشد.  روی سرش  مویی   )1 که  نیست 
روی صورتش  کرکی  3(موهای  داشته باشد.  تپل  لپ های   )2
یک  صورت  قطعا   1900 م.ح.ب  دستگاه  فنیلیا،  خانم  باشد. 
را  مختلف  بچه های  از  عکس   2500 از  بیش  ما  است.  بچه 
دست  به  قیافه  این  تا  کرده ایم  ترکیب  کامپیوتری  شکل  به 
یا   37 مذکر  ترکیب  می گوییم  صورت  این  به  ما  آمده است. 
صمیمانه اش می شود راجر کوچولو. اما شاید چیزی که احتماال 
شما را ناراحت کرده این است که صورت راجر کوچولو، صورت 
درک نیست؟ صادقانه عرض کنم، خانم فنیلیا، خیلی از شما 
مشتری ها وقتی می بینید می توانم حرف بزنم! با بچه تان فرق 
به  همیشه  ماست.  تعجب  باعث  که  می شوید.  مشوش  دارد، 
نگاه  را  جعبه  روی  خرید  موقع  شما  مگر  می کنیم  فکر  این 
روی  که  م.ح.ب1900  واضح  شکل  جعبه  روی  نمی کنید؟  
است که  دقیقا در وضعیتی  است.  داده شده  نشان  است  پایه 
صورت راجر کوچولو قابل تشخیص باشد. اگرچه راجر کوچولو 

   داستان کوتاه
نویسنده: جرج ساندرز

مترجم: نسترن فتحی

می توانم حرف بزنم!
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مقداری چروک است و پیشانی اش خط افتاده است.
اما این دقیقا همان دلیلی است که به خاطرش مدل م.ح.ب 
شما  بچه  م.ح.ب2100  مدل  با  کرده ایم.  طراحی  را   2100
دقیقا شبیه بچه شما خواهد بود. و چون نمی خواهیم کسی 
از محصول ما ناراضی باشد، می توانیم یک نمونه به روز شده 
م.ح.ب2100 را به شما هدیه بدهیم. ما آماده ایم به خانه شما 
در خیابان لستر بیاییم . یک قالب گچی اختصاصی از صورت 
از  جعبه  در  درک  صورت  زودی  به  و  بگیریم!  درک  واقعی 
طریق فدکس به دست شما خواهد رسید. وقتی م.ح.ب2100 
را روی سر درک بگذارید و چسبش را بچسبانید، کامال شبیه 

خودش خواهد بود!

به عالوه، یک سورپرایز رایگان دیگر هم داریم. وقتی در خانه 
شما هستیم، صدای واقعی او را ضبط می کنیم و برای ساختن 
عبارت ها از آن استفاده می کنیم. عبارت هایی که درک متعاقبا 
نظر  به  تنها شبیه خودش  نه  بنابراین  را خواهد گفت.  آن ها 
راه  خانه  دور  پا  و  بلکه همان طور که چهار دست  می رسد، 

می رود با صدای خودش حرف خواهد زد!
داریم.  هم  بیشتری  شخصی سازی  گزینه های  این  بر  عالوه 
»قندعسل«  می گویید  درک  به  شما  کنیم  فرض  مثال  برای 
همسرم  آوردم،  خودم  شخصی  زندگی  از  را  مثال  این  )من 
چون  می کنیم  صدا  »قندعسل«  را  بیلی  پسرمان  من،  و  آن 
می توانید  م.ح.ب2100  دستگاه  با  است.(  شیرین  خیلی 
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و  چهاردست  اتاق  در  که  طور  همان  درک  که  کنید  انتخاب 
پا می رود، بگوید: »قند عسل آمد!« یا »درست صحبت کنید، 
قندعسل اینجا نشسته است.« نحوه عمل کردن آن به این شکل 
بیرون می آیند و  از الله های گوش  لیزری  است که اشعه های 
با  م.ح.ب2100  بنابراین  می دهند.  تشخیص  را  در  چارچوب 
وارد  کی  می داند  دارد،  درک  سر  روی  که  موقعیتی  به  توجه 
اتاق شده است! و همچنین شما می توانید برای شخصی سازی 
بیشتر درک، بیش از صد عبارت هوشمند دیگر به آن اضافه 
بگوید:  تولدش  روز  بخواهید  است  ممکن  مثال  برای  کنید. 
»مامان و بابا یادتان هست در جزیره آروبا به فکر بچه دار شدن 
نبودید.  به فکر درک  آروبا  افتادید؟« هرچند احتماال شما در 
ما این را نمی دانیم. )تحقیقات ما این قدر گسترده نیست.( یا  
مثال سگ تان می خواهد درک را لیس بزند؟ )فرض کنیم اسم 
سگ تان کوئینی باشد.( »کوئینی ول کن!« که می دانید همه 
این ها باعث می شود او را بیشتر دوست داشته باشید. چون یک 
دفعه حرف می زند. همین طوری یک جا ننشسته گ گ ب گ 
کند و به خرابکاری روی شست اش زل بزند. ما اخیرا می دیدیم 
می کردیم  حس  وقت ها  بعضی  می-کند!   را  کار  این  بیلی 
گوشه ای  بچه مان  که  ما  مورد  در  ندارند  بچه  که  دوستانمان 
می نشیند و گ گ ب گ می کند و به مدفوعش زل می زند، 
بد فکر می کنند. اما حاال وقتی دوستان بی بچه مان به خانه مان 
می آیند من و همسرم آن متوجه شدیم که چه قدر خوب است 
بامزه که مال خودش است بگوید. آن هم  بچه آدم یک چیز 
بامزه ای بگوید که مال  از این که در واقعیت بتواند چیز  قبل 
خودش است. عرض من این است که خیلی خوش می گذرد. 

مثال موقع بازی کردن با دوست های بی بچه تان، فرزند شما یک 
دفعه )با صدای احتمالی آینده اش( بگوید »فکر کنم هنوز کامل 

متوجه اهمیت همه کشفیات اینشتین نشدیم!«
باید اعتراف کنم خیلی وقت ها موج احساسات را در چشم های 
بخواهد  دلشان  هم  آن ها  انگار  می بینیم،  بی بچه مان  دوستان 

بچه دار شوند.
و اگر هر بار که صدا فعال شود و درک به خود بپیچد و بی قرار 
یک  دهانش  کنار  بلندگوی  که  وقتی  همان  کنیم؟  چه  شود 
جورهایی لبش را بلرزاند؟ می توانم بگویم که غیرعادی نیست؟ 
را  م.ح.ب  کوتاه  زمانی  بازه های  در  اول  دارم؟  پیشنهادی  چه 
روی سر درک بگذارید. مثال ده دقیقه در روز. بعد کم کم مدت 
زمانی که آن را روی سر می گذارد بیشتر کنید. ما این کار را 
کردیم. و واقعا خوب جواب داد. حاال بیلی حتی موقع خواب 
هم  آن را روی سرش دارد. در واقع اگر بعد از حمام یادمان 
برود آن را روی سرش بگذاریم، عصبانی می شود. یک جورهایی 
ماک«  »ماک،  می گوید:  می دانید؟  می کند!  التماس  آن  برای 
ماسک  وقتی  است.  ماسک  همان  منظورش  فکر می کنیم  که 
آلمانی می گوید  به  را می چسبانیم،  و چسبش  را می-گذاریم 
بابا«. چون در  این است که بگوید: »صبح به خیر  یا قصدش 
تالشیم که به او آلمانی یاد بدهیم. برنامه آموزش آلمانی را هم 
روی م.ح.ب2100 نصب کرده ایم. برای مثال اگر هنوز شلوارش 
را نپوشیده باشد، می گوید: »یک چیزی تن من کنید که به کار 

و زندگیم برسم.« )این را من نوشته ام.(
منظورم این است که با مدل م.ح.ب2100 بیلی  نسبت به وقتی 
که م.ح.ب 1900 داشت، خیلی خیلی باهوش تر شده است. مثال 
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تازگی ها یاد گرفته که اگر شیر از دهانش روی چانه اش بریزد، 
می رسد  نظر  به  می دهند.  ماااا  صدا  شده  شبیه سازی  لب های 
خیلی از آن خوشش می آید! من عصر در هال مشغول کارهای 
خودم هستم و می دانید؟ از آشپرخانه، صدای »ماااا! ماااا! مااااا!« 
می آید. بعد به سمت آشپزخانه می دوم و می بینم کف آشپزخانه 
دریای شیر راه افتاده است. و بیلی همچنان دارد شیر را روی 
چانه اش می ریزد تا این که شیر را از او بگیرم و آن موقع است 
را آن  )این  ننداز«  که مثل گاو داد می زند: »من رو تو قفس 

نوشته-در وایومینگ بزرگ شده به هرحال.(
من، شخصا، فکر نمی کنم هیچ بچه ای دوست داشته باشد تمام 
روز یک جا بنشیند و گ گ ب گ  کند. حس من این است 
جهان  به  نشسته،  پوشکش  توی  که  طور  همان  بچه  یک  که 
اطرافش نگاه می کند، با خودش فکر می کند، هر چند به شکل 
خام و غیرکالمی خودش، که من چه مرگم است؟ چرا من باید 
گ گ ب گ کنم آن هم وقتی همه آدم ها با جمله های کامل 

با هم حرف می زنند؟
و بنابراین، احتماال نتیجه آن وارد شدن آسیب روانی مادام العمر 
وقتی  شما  درک  که  است  این  منظورم  آیا  حاال،  باشد.  او  به 
بزرگ شد، از این خطر که حس بدی در مورد خودش داشته 
باشد جان سالم به در می برد؟ چون آن آسیب روانی به خاطر 
این پیش می آید که  فرد در بچگی نمی دانسته چه طور خوب 
خانم  بدهم  نظر  آن  مورد  در  نمی توانم  من  نه.  بزند؟  حرف 

فنیلیا. من در بخش فروش کار می کنم.
اما این را می گویم که هیچ فرصتی را در مورد بیلی مان از دست 
نمی دهم. به نظر من که وقتی بیلی صدایی شایسته و هوشمند 
از جایی نزدیک دهانش می شنود، حس بسیار خوبی نسبت به 
او  به  خودش پیدا می کند. من هم حس خیلی خوبی نسبت 
پیدا می کنم. نه اینکه قبل از آن حس خوبی به او نداشتم. ولی 
االن به نوعی می توانیم با هم حرف بزنیم! همچنین مهم تر از 
همه- وقتی صدا از لب شبیه سازی شده بیرون می آید، او چیز 
شروع  باالخره  وقتی  که  این  جمله،  از  می گیرد؛  یاد  باارزشی 
به حرف زدن کند، باید با استفاده از دهانش این کار را انجام 

بدهد.
حاال خانم فنیلیا ممکن است فکر کنید، یک لحظه صبر کن، 
البته که این یارو عاشق می توانم حرف بزنم ! ش است. احتماال 
مال خودش را مجانی گرفته! اما این طور نیست خانم فنیلیا، 
من هم مثل شما دوهزار دالر بابت آن پرداخت کرده ام. ما هیچ 
تخفیفی نمی گیریم. با این حال تقاضا برای می توانم حرف بزنم! 
باالست.  به عالوه با  خرید و استفاده آن روی بچه های خودمان 
موردی  حتی  )یا  می شویم.  تشویق  مدیران  توسط  شدت  به 
داشتیم که یک نفر برای مادر پیرش استفاده کرده بود! هر چند 
یک مقدار سر راجر کوچولو روی بدن نحیف او مسخره شده بود، 
می زد،  که  بامزه ای  حرف های  شنیدن  برای  دیگر  خانواده  اما 
نه  مشکلی نداشتند. درست مثل قدیم های خودش شده بود!( 
باور  نمی کردم.  استفاده  آن  از  نبود،  شرایط  این  اگر  که  این 

ارتقا  م.ح.ب2100  مدل  به  که  آنجایی  از  می کردم.  کنید 
تقریبا شبیه خودش  بیلی  داده ایم، همه چیز عالی شده است. 
است، و می دانید؟ مثل قبل که مدل م.ح.ب 1900 داشتیم، 
قابل  چیزهای  موقع  آن  بگویم(  )صادقانه  نیست.  کسل کننده 
دالیلی  از  یکی  می کنم  فکر  فنیلیا  خانم  می گفت.  پیش بینی 
که شما این قدر از دستگاه تان ناراضی هستید، همین است. به 
نظرم خانم خیلی باهوشی هستید.  بعضی وقت ها که میهمان 
به خانه مان می آید همه دور بیلی جمع می شوند و منتظر حرف 
خنده دار بعدی اش می مانند. تعطیالت هفته پیش مدیرم به ما 
سر زد. )مرد بزرگی است و همیشه مرا حمایت کرده است. اگر 
این نامه برایتان مفید بود، لطفا به او بگویید.( و پسر همه از 
خنده منفجر شدیم.  بیلی صورتش را تند تند به فرش می مالید 
تا م.ح.ب اش داد بزند »اصطکاک منبع مفید و پرکاربردی برای 

تولید گرما است!«
خانم فنیلیا دیگر وقت ناهارم دارد تمام می شود و باید این نامه 

را جمع بندی کنم. امیدوارم خدمت رسانی خوبی کرده باشم. 
این  وارد  وقتی  من  بگویم  باید  مساله شخصی  یک  عنوان  به 
شرکت شدم، سابقه خوبی نداشتم. چند مورد درگیری و حتی 
بستری شدن در بازپروری داشتم. اما حاال، حیرت انگیز است، 
کمیسیون خوبی می گیرم و زندگی مناسبی برای خودم و آن و 
بیلی درست کرده ام. نه این که از دست دادن کمیسیون باعث 
نگرانی ام شود. لطفا این طوری فکر نکنید. هر چند اگر پیشنهاد 
ارتقا را رد کنید و اصرار داشته باشید که م.ح.ب1900 را پس 
بدهید، باید کمیسیونی که گرفته ام را از جیب خودم به آقای 
را  برگردانم.  مساله مهمی نیست. قبال هم کمیسیون ها  ایمز 
اتفاق  این  بارها  اخیرا  خصوص  به  برگردانده ام،  ایمز  آقای  به 
این  اما  دارد.  مشکل  کارم  کجای  نمی دانم  دقیقا  افتاده است. 
مساله شما نیست خانم فنیلیا. مساله شما درک  است. دلیل 
در  ما  که  است  این  ناهارم  وقت  در  نامه  این  نوشتن  واقعی 
برای  ضروری  و  نو  محصوالت  تا  می کنیم  کار  کیدلوو سخت 
و  کنیم،  تولید  شما  مثل  خانواده هایی  برای  پرورش  و  رشد 
واقعا وقتی این محصوالت به درستی درک نمی شوند قلبمان 
می شکند. لطفا پیشنهاد ارتقاء رایگان به م.ح.ب2100 را قبول 
کنید. خانم فنیلیا ما در کیدلوو واقعا بچه ها را همان شکلی که 
زودتر  چه  هر  می خواهیم  همین  برای  داریم،  دوست  هستند 
بسیار  بچه  یک  زندگی  ابتدایی  سال های  شوند.  این  از  بهتر 
خودمان  بیلی  چه  هر  را  این  شوند.  تلف  نباید  و  ارزشمندند 
بزرگتر می شود و مهارت های بیشتری یاد می گیرد، بهتر متوجه 

می شویم.
ارادتمند

ریک اسمینکس
نماینده خدمات فروش

شرکت کیدلوو

منبع: نیویورکر
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بهار آمده بود 
و ما در زمستان بودیم!
    سرزمین عجایب

نسترن فتحی

عشق و شلوار پاره
نمی دانم کرونا با گرانی هماهنگ کرده بود، یا همین طوری 

پیش آمد؟ ولی خب هماهنگی هم دیگر جواب نمی دهد. 
یک سال نه، دو سال هم نه، دیگر در سال سوم لباس های 

نخ نما پاره می شوند و لباس های تقریبًا جدیِد دو سال 
پیش، رسمًا نخ نما می شوند. آدم مجبور است گاهی در 

جامعه ظاهر شود و جامعه با شلوار زانوهندوانه ای جوری به 
تو نگاه می کند که انگار آداب شلوار پوشیدن را نمی دانی 

و از انسانیت ساقطی. من حالم به هم می خورد بروم این 
قیمت های مسخره جدید را ببینم، در صورتی که جیبم 

با همان پول قدیم کار می کند. یعنی به خاطر کرونا عماًل 
زندگی نمی کنم و باز هم از پس خرج همین زندگی نکردن 

برنمی آیم. حاال این وسط عاشق هم شده ام.

چطور می چرخی؟
مجدداً نمی دانم کرونا و گرانی و پول قدیم و جدید با 

خانواده آن گرامی هماهنگ هستند یا نه؟ قرار است بروم 
پیشنهاد ازدواج بدهم و اگر آن گرامی قبول کرد، تازه 

برویم سر مرحله شرایط خانواده و این که من چقدر درآمد 
دارم و چطور قرار است زندگی را بچرخانم. خودم هم 

نمی دانم. اساسًا بنیان های اقتصادی خودشان هم نمی دانند 
چطور در حال چرخیدن هستند. از وقتی عاشق شده ام، 

روزی سه نوبت سعی می کنم که فارغ شوم، اما نمی شود. 
درمانده ترینم دم عیدی.

حتی با خودم فکر کردم بروم به جای شکست عشقی، خودم 
را تسلیم عشقی کنم. دیگر هر چه خود گرامی-اش صالح 

دانست، همان کار را بکنیم. ولی همین چند روز پیش 
شنیدم یکی روی موتور با فریاد به دوستش می گفت: 

»ببین! باید ازت حساب ببره! شل نیا!«
و خب تسلیم عشقی معادل همان شل آمدن است. یعنی 

االن در وضعیتی هستم که دیگر نه در تنهایی خویش جا 
می شوم، نه وسیله نقلیه مناسب برای درنوردیدن میدان 

عشق آن گرامی دارم. قضیه مار و شیلنگ بودن را هم که 
اصاًل نمی خواهم بهش فکر کنم. هرچند نهایت مثل یک 

مار نحیف بی خطر می فهمم گرامی شیلنگ بوده و شکست 
را می خورم و چند ماهی می روم لب جدول می نشینم تا 

بیفتم توی جوی!
هر چه فکر می کنم، خیلی بی منطق عاشق شده ام و معلوم 
است این هم یک فرافکنی روانی بابت کرونا و گرانی است 
و ربطی به آدم بودن و احساس داشتن ندارد. چون اساسًا  

من چندین سال است فهمیده ام آدم نیستم و عشق و 
این ها هم در سهمیه تقدیرم نوشته نشده است. حاال این 

وسط و توی این گرانی و بدبختی عاشق شدن حتمًا همان 
خل و چل شدن و رد دادن است، نه حق طبیعی انسانی. ای 

داد از نگاه آن گرامی...
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بفرمایید ته دیگ سیب زمینی!
ولی من واقعًا نمی دانم آن گرامی طفلک اصاًل می داند من در 

چه شدت عشقی به سر می برم، یا به خاطر قیافه ام فکر می کند که 
کفشم پایم را می زند و اذیتم! برای همین بهتر است اول با چند 
جمله خنثی متوجهش کنم که من وجود دارم تا بعد ببینیم چه 

می شود.
یک دفعه دل به دریا می زنم و به گرامی که ازقضا توی سالن 
ناهارخوری است، می گویم: »بفرمایید ته دیگ سیب زمینی! 

خودم پختم!« احساس می کنم همراه تمام آمال و آرزوهایم، 
آن موتوری ناصح هم از رویم رد می شود و فریادزنان می گوید: 

»شل رفتی که!«
چون گرامی نگاهی به ته دیگ می اندازد و بعد هم سری تکان 
می دهد و می رود همبرگرش را بخورد. نمی دانم اینی که االن 

من خورده ام، شکست عشقی است، یا شکست ته دیگی! مگر 
عزیزترین دارایی هر کسی ته دیگ سیب زمینی اش نیست؟ 

گرامی؟
خوش بختانه دم عید که هیچ، قبل از روز درخت کاری به شکل 

مسالمت آمیزی فکر گرامی را از سرم انداخته ام بیرون و به 
همین بدبختی های معمولی دم عید فکر می کنم. دروغ چرا؟ 

گاهی احساس آرامش و راحتی عجیبی هم می کنم. از تصور 
این که قرار بود مدام توی فکر پول نداشته و جلب رضایت 

گرامی و خانواده اش باشم، لرزه بر وجودم می افتد. عشق و 
دل گرمی هم مبارک آن هایی باشد که اگر ته دیگ تعارف 

کردند، کسی با لبخند و گل و آیکون دست به هم چسبیده به 
نشانه تشکر، از آن ها استقبال می کند.

ما هم عجالتًا یک گوشه می نشینیم و آدم بودن را از دور تماشا 
می کنیم، اگر مالیاتی برایش در نظر گرفته نشود البته. 

هر شکوفه و چمن و بلبلی...
چند وقت پیش همکارم سر ناهار توصیه می کرد پیشنهاد و 

تست شیلنگی بودن احساس را بگذارم برای بعد از عید. 
چون اگر قبل از عید شکست عشقی بخورم، کل 14 روز 

زهرمار می شود. می گفت هر شکوفه و چمن و بلبل و پروانه 
و سیب و سمنویی ببینم، یک آه سوزناک می کشم که ای 

بابا دیگر حتی امیدی به بودن آن گرامی نیست. 
اما اگر مطمئن باشم که طرف شیلنگ نیست و منتظر است 

که سه بله رگباری بگوید، خب ایرادی ندارد بروم آن گرامی 
طفلک را هم از این برزخ دربیاورم. دوزخ و بهشت بودن 

مقصد بعدی هم جلوتر مشخص می شود.

پاسخ معمای صفحه 96
اگر ساعت 11 را به عالوه ساعت 2 کنیم 

حاصلش می شود 1، بنابراین حاصل 
ساعت 9 به عالوه 5 می شود 2.

95شماره 13 -  بهار 1401



�ــ� �ــ���� ����ــ��� �ــ���� «��ــ���»، ����� 
����ــ�� �ــ�� ۹۱ ��� ��� �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� �� ����� ���� 
 ��� ������ ��� �� ����� ��� ������ ����� ����

.�� �������
����� ۲ �� ������

 ����� ���� ������� ���� ��������� ������
 ������� �������� �� ���� ����� �� ،����
� ��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� �� ���� ۸ �ــ�� ��ــ� �� ����� 

.���� ����� ���

 �� �� ��� ��� ����� ���� �� ������� �� ��� �� ��� ����� �� �� ������ ���  / ����� ����
.���� ����� ��� ������ �� ������ ������� ����� �� ��� ��� ۸
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���� �����:��ــ� ���� �� ��������� ۸ ���� �� �� ���� ���� �� ���� ���� 
.���� ��� �� ����� ���� ������ ��� �� ���

�� �ــ���� ����ــ��� �����«�����»، �ــ��� ۸:۳۰ �ــ����� ����ــ��� 
۲۱ ���ــ�، ������� ������ ۱۳٦ ���ــ��، �� ���� �� ������ ������� 

.����� ��� ��������� �� �� ���� ۲٤ ��� ��� �� ���� ����
 ��� ����� �� � ���� ����� ������ ����� �� ������� ��� ��� ���� ��
����� ��ــ�� �ــ� �� ����� ��� ���� ��� ��������� ۸ ���� �� �� ���� 
���� � ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��ــ��� ���� ����� 
������ �� ��ــ� ���� �ــ�� ����� �� ���� ����� �ــ�� � �� ����� ���� ��� 
�ــ��� ���ــ� ���� ����� ����� �� ������. ��� ��ــ� ���� ������ ���� 
� �� �ــ����� ����� �ــ�� �� ���� ���� �ــ����� �� ���� ���� �� �� ���ــ� 
�ــ��� �� ���� �� ���� ���� ���� �ــ� � �� �� ��ــ��� �� ������ــ��� ��� 
����. ������ �� �� �����، ���ــ� ���� ����� �� �� �ــ��� ���� � �� 
 ������ ����� �� ����� ������ ����� �� ��� .����� ��� ������ ���
 ��� ������ ������� ����� ����� ������� ��� ���� ������ .�� �����
������ــ�� ��ــ��� ��� ����ــ� �� ���� �ــ��. ������ ��ــ��� ����� �� 

.�� ���� ���� ���� ������� � ����� ������ �� ����� ���� � ������

���� �����: ���� ��� ����� �ــ��� �� ��ــ� �� ������ ��� ���� 
.�� ���� ۱۹ ����� ��� �� ���� ،�����

�� ����� ������� ����� «�����»، ���� �ــ��� ۱۲ ��� ������� 
۲۱ ���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� ��� �� ��� �� �����ً ۲۰ ��� ���، �� ������ ���� ���� �ــ�� 
�ــ�� ����� ��ــ���� �� ������� �����ــ�� ����� �� ���ــ�� ����� ���� 
 ��� ��� �� ������� �� ��� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ����

.��� ��� ������ ��� �� �����
���ــ� ����ــ� ���: �� ���� �� ����� ������ ���� ��� ��� ��ــ�� 
��ــ�� � �ــ�� �� ��ــ� ��� ��� ��ــ���� �� ���� ����� �ــ������ � 
 .���� ���� ������ ��� ��� �� �� ����� ��� ���� ��� �� ،����� ����
����ــ�� ��ــ�� �� �ــ��� �ــ��� ۱۹ ����� ���ــ� � �ــ������ ����� ۱۹ 
�ــ��� ������ــ���� �� ��� ��� ���� ��� ���� � ���� ����� ������� 
��� �� ����� �ــ�. �� �� ���� ��� ����� �� ������ ���� ��� �� �� 
 ���� �� �� ����� ����� ��� ����� �� �� �� ����� ��� ����� �����

.�� ������� ��� ������� �� ������ � ���

�ــ��� �����: ���ــ� �ــ��� ��ــ�� ��� �ــ��� �ــ�� ��� ���ــ�� �ــ��� ���� �� 
.�� ���� ٦ ���� ��� � ���� ���

��ــ�� ������� ���، ��ــ��� ������� ۱۱۵ ����ــ��� ��� �� ��ــ��� ��� 
����� ���: �� ���� �� ���� ���� ����� ��� ���ــ�� ������� ��� ���� �� 
��� �ــ��� �� ���� ��� �� �������� �� ���ــ��� ����� ������� �� ������ 
������ــ� �� ������ ������� ۱۱۵ ������ � ��� �� ��� ����� ����� �ــ�. �� 
��ــ� ����� �� ���� �� �ــ��� �� ��� �ــ�� �ــ����� �� �� ��� ��� � 
���� ۴۵ �ــ��� ��� ���� ��� �� �ــ����� ۸۰ ���� �� �� ����� ����� ����� 

.�� ����� ������ ���� ���� ����� ���� �� ����� ��� �����
��ــ��� ������� ۱۱۵ ����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�� ������ �� ������ ��� �هللا 
�� ��ــ�� ���ــ� �  ���ــ��� ��ــ�� �ــ�. �ــ� 
����ــ� ��� ����ــ� ��ــ�� �ــ� ����ــ���� 
�� ��ــ���� ����� �� �� �� ����� �ــ��� 
�ــ� �����ــ� ����� �ــ�� ��� � �� ��ــ� ���� ��� 

�� ����ــ���� �ــ� �ــ��� �����، ��ــ� ����� �� 
 �� ����� ����� �� ����� ���� .��� ����
���ــ� ���: �� � ��� ��� �� ���ــ���� �ــ��� 
 ������ �� �� ����� ���� ��� �� �����
���۲۰٦ �� �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���� �� �� 

.��� ����� ������

  :����   
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����� - ���� - ��� ����� - ۹
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������� ����� �� ���� - ���� ������ - ������ ��� - ۱۱
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��� � ���� ����� ������ - ���� �� ��� - ����� - ۸
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��� � ��� - ���� � ��� - ������ ��� - ۱۰

����� ��� �� ���� �������� - ������ - �������� - ۱۱
��� - ����� ����� ���� ��� - ���� - ���� - ۱۲

��� ����� - �������� ���� - ��� - ۱۳
�� - ����� ���� �� - ����� ����� �� - ۱٤

۱٥ - ���ــ� ���� ��ــ��� - ��ــ� «��� �ِ�� �ــ�» ����� 
������ �������

 
   :� ���� 

۱ - �������� �ــ���� «��� ����� ���» (۱٤۰۰) - �ــ����� 
��������� ���� ������

���� ���� ��� - ���� ��� - ����� - ۲
۳ - ��� ����� ���� ��ــ������� ������� - ����� ���� 

������ -
 �� �� - ���� �������� - ������ ���� - ���� ��� - ٤

������  ��� �  ���� 

����� ��� - ���� - ����� ����� - ٥
���� ����� - �� ���� - ���� - ٦

۷ - ���ــ� ��� � ���ــ��� - �����ــ� ���ــ�- ��ــ� �� �� ��� 
����� �����

���� �� ���� ���� - ��� ��� - ����� ���� - ۸
 - ���� ����� ����� � ����� ����� - ��� ���� - ۹

����� �����
۱۰ - ��ــ��� ������ــ� - �� ��ــ����� �� �ــ� ��ــ� � �ــ� - ��� 

������
����� - �� ���� ������ ����� - ����� ��� - ۱۱

���� ����� - ����� - !������ ��� - ���������� - ۱۲
��� ����� - ���� ��� ����� - ���� ��� ��� - ۱۳
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معمای هوش
اگر حاصل یازده به عالوه دو، یک شود، نه به عالوه پنج چند می شود؟

11 + 2 = 1
9 + 5 = ?
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