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سخن نخست

فجربرجام
دكترحجت اله صيدي
یوهفت سال پیش تاکنون ،بهمن خاطرهای خوشگوار برای همگان بوده است که
دمیدن آفتاب عالمتاب پیروزی برای ایرانیان ،از رسوم مالوف بهمنماه است .از س 
سرآغاز فصلی نوین در بالندگی و اوج گرفتن کشور به حساب میآمده و تالش برای تحقق اهداف و آرمانها نیز ضرورتی انکارناپذیر داشته و دارد؛ از همینروست
که سخنسرای نامی معاصر از آن به سنگینی و شیرینی یاد میکند :گرچه سنگین بود پیروزی  ،...سخت شیرین بود پیروزی.
بهمن سال نودوچهار اما رنگوبویی تازهتر دارد و برای اقتصاد بزرگ ایران فصلی دیگر در جهت شکوفایی است ،که البته تدبیری عمیق و فراگیر الزم دارد و
برنامهای جامعتر از برجام .اعالم رسمی برداشته شدن تحریمها در شامگاه شنبه بیستوششم دیماه نودوچهار ،به منزلة گشوده شدن راهی جدید برای بالندگی
است؛ که هر بنگاهی باید برنامة عملیاتی خود را برای قرار گرفتن در این مسیر تدوین و نهایی کرده باشد .نخستین شرط برخورداری از برنامهای کارآمد ،داشتن
نگاهی واقعگرایانه به برجام است .متن برجام و ضمائم آن به همان خوبی که محدودیتهای رفعشده را توضیح میدهد ،با صراحت کامل محدودیتهای باقیمانده
را نیز یادآور میشود و از این روی نباید انتظار معجزه از برجام داشت ،اما دور از ذهن هم نیست که بتوان با استفاده از فرصتهایی که برجام فراهم میکند،
معجزه آفرید .نباید از ذهن دور داشت که اعالم رسمی رفع محدودیتها و تحریمها اگرچه امید فراوانی برای فعاالن اقتصادی در محیط کسبوکار ایجاد میکند
اما در عرصة عمل ،استفاده از این فرصتها عالوه بر امید ،تدبیر نیز طلب میکند که شواهد موجود از سوی دولت محترم و سایر سیاستگذاران اقتصادی کشور،
افق پیش رو را تا حد زیادی روشن میکند.
با توجه به درهم تنیدگی ساختارهای سیاسی و اقتصادی و آثار مستقیم و غیرمستقیمی که رخدادهای مهم سیاست داخلی ـ عالوه بر آنچه در سیاست
خارجی گذشت ـ بر شئون مختلف اقتصادی کشور بر جای مینهد ،در پیش بودن دو انتخابات سرنوشتساز مجالس خبرگان و شورای اسالمی را که بر اثر
رقابتهایی جدی ممکن است بهمنماه گرم و پرحرارتی را رقم زند ،نباید در تحلیلهای اقتصادی از نظر دور داشت .در این راستا ،طبیعی است که بخشی مهم
از شعارها ،برنامهها و رویههای ارائهشده از سوی نامزدها و احزاب مختلف ،مربوط به سیاستهای اقتصادی باشد و از این منظر محیط کسبوکار را نیز تحت تاثیر
خود قرار دهد .اظهارنظر در مواردی مانند نرخ سود بانکی ،خصوصیسازی ،سیاستهای مالیاتی ،هزینههای درمان و حوزة سالمت و مواردی از این قبیل برحسب
میزان جدی بودن آن ،میتواند فضای سرمایهگذاری را به چالش بکشد و سرمایهگذاران ـ اعم از داخلی یا خارجی ـ را به صبر و تامل بیشتری فراخواند.
بررسی الیحة بودجة نهصدوپنجاه هزارمیلیارد تومانی سال نودوپنج و متن مهم برنامة ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی و تحلیل آثار برجستهای که
اجرایی شدن برجام از یکسو و نوسان شدید قیمت جهانی نفت و کاالهای پایه از سوی دیگر دارد ،امر مهم دیگری است که بر رفتار سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی اثرگذار خواهد بود و نکتة قابل مالحظة دیگری است که بیگمان بهمنماه را از سایر ماههای سال متفاوت میسازد.
مجموعة این رویدادهای مهم در کنار واقعیتهای پراهمیتی مانند عملکرد و میزان پوشش بودجة شرکتهای پذیرفتهشده در بورس ،که به دلیل بزرگی و
گستردگی سهم عمدهای را در تولید ناخالص داخلی دارند و البته برای نه ماه سال جاری بیشتر با تعدیلهای کاهشی در سود مواجه شدهاند ،بازار سرمایه را در
ماهها و هفتههای پایانی سال با رونق همراه با تالطمی روبهرو خواهد کرد .از این روی فرصت ارزشمندی برای سرمایهگذاران نهادی به وجود میآید ،تا به اصالح
یا ارتقای ترکیب سرمایهگذاریهای خود همت گمارند .در این راستا ،اگرچه مشکلی به نام تنگنای مالی و مضیقة نقدینگی همچنان گریبانگیر بنگاههاست اما
میتوان با توجه به افق یکسالة پیش رو که نوید رشدی حداقل به میزان پنج درصد را میدهد و حداقل میتواند یادآور رشد سال شصتونه شمسی باشد ،که سال
نودوپنج از بسیاری جهات تشابه به آن میبرد؛ رونق چشمگیری را برای بازار اوراق بهادار قابل تصور دانست .بر این اساس گروه سرمایهگذاری خوارزمی در راستای
برنامة راهبردی هفتسالة ثروتآفرینی پایدار برای نسلها ،توسعة فعالیت در بازار سرمایه را یکی از برنامههای اصلی خود در ماههای پیش رو قرار داده و بر آن است
تا با همت کارکنان تالشگر و مدیران دلسوز در سطح کل گروه و پشتیبانی سهامداران ارجمند و سایر ذینفعان راهبردی ،تحقق اهداف عملیاتی برنامه را ممکن
سازد .در این مسیر ،در ششمین همایش مدیران گروه که در روزهای پایانی آذرماه در اصفهان برگزار شد ،سه گروه اقدامهای عملیاتی در دستور کار قرار گرفت:
برنامههای کوتاهمدت؛ که مهمترین آنها تالش تک تک شرکتهای گروه برای تحقق سودهای پیشبینیشده تا پایان سال نودوچهار بود ،برنامههای میانمدت؛ که
برجستهترین آنها گسترش فعالیتهای بینالمللی و حضور جدی در عرصة بینالملل است و درنهایت برنامة بلندمدت؛ که شاهبیت آن تمرکز بر برنامة راهبردی
هفتسالة گروه است .بر این اساس؛ مدیران گروه دست در دست هم دادند تا تحقق ارزشآفرینی پایدار در خوارزمی را بیش از پیش تضمین کنند .تقارن این
رخدادهای مبارک را با فجر خجستة انقالب باید به فال نیک گرفت و با قوتی افزون ،فجر فرخندة برجام را طلیعة شکوفایی بنگاهها تلقی نمود و زمزمه کرد:
صبح امید که بد معتکف پردة غیب/
گو برون آی که کار شب تار آخر شد…
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این حوالی
گزارش مشروح ششمین همایش مدیران گروه
خوارزمی (اصفهان  24 -تا  26آذر)94

پایشبرنامة
راهبردی  7سالة
خوارزمی در
همایشاصفهان

ششمین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری
خوارزمی صبح چهارشنبه  24آذر  1394در اصفهان
با سخنان دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی آغاز شد .این همایش با
سخنرانی عباسعلی ارجمندی ،مدیرعامل شرکت
توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی و دکتر شهرام
قبادی کارشناس ارشد برنامهریزی و سنجش
عملکرد در معاونت طرح و برنامة گروه خوارزمی و
همچنین دکتر سیدمهدی برکچیان استاد اقتصاد
دانشگاه شریف پی گرفته شد .بر پایة این گزارش؛
در پایان نوبت صبح از نخستین روزهمایش،
تفاهمنامة همکاری میان شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی  و شرکت بیمة سرمد نیز به امضا رسید.
ششمین همایش مدیران گروه خوارزمی در بعد
از ظهر نخستین روز ،با سخنرانی دکتر سعید
جمشیدیفرد ،نایبرئیس شورای عالی جامعة
حسابداران رسمی ایران و پروفسور ابوالحسن
جلیلوند استاد دانشگاه لویوالی شیکاگو پی گرفته
شد.
ششمین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری
خوارزمی در دومین روز با سخنان ابراهیم صفوی،
پزشک و روانشناس؛ ژوبین منصوریان ،مشاور
امور بینالملل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی؛
رضا امیرخانی ،پژوهشگر و نویسنده؛ و مسعود
خوانساری ،رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران ادامه یافت و با جمعبندی دکتر حجتاله
صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
و تقدیر از سخنرانان پایان یافت.
در این شمارة وخارزم مروری داریم بر فرازهایی از
سخنان سخنرانان این همایش.

دکترحجتالهصیدی؛مدیرعاملگروهسرمایهگذاریخوارزمیعنوانکرد:

پساتحریم،فرصتیمناسببرای
حضور در عرصة بینالملل

ششمین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی،
صبح چهارشنبه  24آذر  1394به میزبانی شرکت توسعة
مدیریت سرمایة خوارزمی و با سخنان دکتر حجتاله
صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در
اصفهان آغاز شد .دکترصیدی در این همایش با بیان
اینکه هم در سطح کشور و هم در سطح بنگاه در شرایط
خوبی قرار داریم ،گفت :االن موقعیت مناسبی برای مرور
برنامهها و ورود به عرصة بینالملل است .از همینرو ،محور
این همایش فعالیت در عرصة بینالملل تعریف شده است.
او دستیابی به اهداف برنامة راهبردی  7سالة گروه خوارزمی
را در گرو دو عامل مهم؛ «تدوین برنامة کارآمد و عملی»
و «ارادة جدی و مسئوالنه» برای اجرای این برنامه دانست
و با اشاره به اینکه در آستانة سهسالگی اجرای برنامة
راهبردی هفتسالة گروه خوارزمی قرار داریم ،افزود:
براساس این برنامة راهبردی؛ قرار است شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی در سال  1399یکی از  50شرکت
برتر کشور باشد و یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور
را به خودش اختصاص دهد .اجرای این برنامه مستلزم
تمرکز بر محورهای اصلی آن ،ارتقای نیروهای فکری،
ایجاد همسویی در اهداف ،تبادل نظر ،واکاوای میزان
دستیابی به اهداف در مراحل مختلف کار و شناسایی
آسیبها و موفقیتهاست .او افزود :از سوی دیگر ،باید
به مسائل روز آگاهی داشته باشیم .اطالعات را در فضای
پیچیدة کسبوکار امروز بهروزآوری کنیم .دربارة چشمانداز
و چالشهای آینده تبادل نظر داشته باشیم ،همسو باشیم
و در مقاطع زمانی معینی از جمله در قالب همایش مدیران
گروه خوارزمی ،برنامهها را مرور کنیم.
دکترصیدی با بیان اینکه همزمان با برگزاری ششمین
همایش مدیران گروه خوارزمی هم در سطح کشور و
هم در سطح بنگاه در شرایط خوبی قرار داریم ،گفت :در

مهرماه مجمع عمومی عادی سالیانه را برگزار کردیم و
 403میلیارد تومان سود عملیاتی خالص به مجمع گزارش
شد .او همچنین با اشاره به زمینههای سرمایهگذاری گروه
خوارزمی اظهار کرد :در سال جدید مالی به حوزة نفت ،گاز
و پتروشیمی نیز ورود و در دو مناقصة وزارت نفت شرکت
کردیم و امیدواریم در این مناقصهها برنده شویم و کار را
شروع کنیم.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی همچنین گفت:
در سطح کالن نیز با شرایط خوبی مواجه هستیم؛ با پایان
یافتن مناقشات هستهای بهزودی تحریمها علیه کشورمان
رفع میشود و فضای اقتصادی ،شرایط بهتری را تجربه
خواهد کرد.
وی افزود :در این شرایط برنامة هفتساله تمامی شرکتهای
گروه نیازمند بازخوانی و پاسخ به پرسشهای جدی است،
از اینرو میزبان این همایش شرکت توسعة مدیریت سرمایة
خوارزمی ،برنامة ویژهای تدارک دیده و روی مباحث مربوط
به حوزة بینالملل متمرکز شده است .دکترصیدی گفت:
در حوزة بینالملل باید به سه موضوع محوری توجه داشت.
سه موضوعی که در این همایش نیز به آن پرداخته خواهد
شد ،عبارتند از -1 :منظور گروه سرمایهگذاری خوارزمی
از فعالیت در حوزة بینالملل چیست؟ و ما میخواهیم
وارد چه کارها و فعالیتهایی بشویم؟  -2شناخت محیط
حقوق بینالملل در دورة پسابرجام و اینکه پس از اجرایی
شدن برجام چه محدودیتهایی برداشته میشوند و چه
محدودیتهایی باقی خواهند ماند؟ و ما باید با هر موردی
چه برخوردی داشته باشیم؟ -3الگوهای عملی موجود برای
گروههای سرمایهگذاری در جهان امروز کدامها هستند و
راه موفقیت را چگونه طی کردهاند .وی در پایان سخنان
افتتاحیة همایش ،خواستار تداوم عزم و ارادة جدی مدیران
برای تحقق اهداف برنامة استراتژیک گروه خوارزمی شد.
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گزارش دکتر شهرام قبادی ،از روند تحقق برنامة
راهبردی گروه خوارزمی

سنجشعملکردشرکتها
نسبتبهبرنامةهفتساله
«کجا قرار داریم؟» عنوان
سخنرانی دکتر شهرام قبادی،
کارشناس ارشد برنامهریزی و
سنجش عملکرد معاونت
طرح و برنامة شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی در
ششمین همایش مدیران این
گروه سرمایهگذاری بود.
دکترقبادی از تعیین جدول
( BSCاهداف ،معیارها و
شاخصها و تصویب در
هیئت مدیره) گروه خوارزمی؛
تعیین جدول  BSCهر
شرکت؛ برنامهریزی عملیاتی
در شرکتهای گروه؛ و اجرای
برنامهها در شرکتهای گروه
بهعنوان عناصر مرحلة
اجرای استراتژی در گروه
سرمایهگذاری خوارزمی نام برد و گفت :تاکنون  100درصد
شرکتهای وابسته به گروه خوارزمی اهداف و معیارهای خود
را در چهارچوب برنامة راهبردی هفتسالة خوارزمی تعریف
کردهاند و  73درصد از شرکتها جلسات توجیهی معیارها و
هدفگذاری را انجام دادهاند.
به گفتة او ،جدول  BSCدر  73درصد شرکتهای زیرمجموعة
گروه تصویب شده است 63 .درصد شرکتها گزارش سه ماه
سال  94وضعیت پیشرفت پروژهها /برنامهها؛ و  54درصد
شرکتهای وابسته به گروه گزارش ششماهة  94وضعیت
پیشرفت پروژهها/برنامههای خود را تدوین و به گروه خوارزمی
ارسال کردهاند .در این میان 19 ،درصد گزارشهای سه ماهه و
 36درصد گزارشهای ششماهة شرکتها تایید شده است.
دکترقبادی عواملی چون استفادة نادرست از شاخصها ،قابل
استناد نبودن نتایج و همچنین بیاثر شدن گزارشها به
دلیل گذشت زمان را در تایید نشدن معدودی از گزارشهای
شرکتهای گروه دخیل دانست.
او ازعملکرد کارگزاری آیندهنگر خوارزمی (سهامی عام) و
شرکت سینا دارو بهعنوان تجارب موفق در اجرای فرآیندهای
مدیریت استراتژیک یاد کرد و گفت :انتظار میرود مدیران
عامل شرکتها حداقل  50درصد از وقت خود را به پیشبرد
برنامة استراتژیک شرکت متبوع خود و پیادهسازی آن
اختصاص دهند.
دکترقبادی همچنین از نهادینهسازی برنامة استراتژیک،
تا جزئیترین سطح سازمان ،تنظیم برنامة کنترل هفتگی
پیادهسازی استراتژی در شرکتها و تقویت تعامالت مناسب و
مستمر میان شرکتهای گروه با معاونت طرح و برنامه بهعنوان
راهکارهایی برای بهبود عملکرد شرکتهای گروه خوارزمی یاد
کرد.
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دکتر برکچیان و چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده؛

برآورد میزان رشد اقتصادی در سال95
«ترسیم چشمانداز اقتصاد ایران در سال »95؛ عنوان
سخنرانی دکتر سیدمهدی برکچیان ،استاد اقتصاد
دانشگاه صنعتی شریف و مشاور مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی در ششمین همایش مدیران
این گروه بود.
دکتربرکچیان گفت :پس از لغو تحریمها از اول
ژانویة ( 2016ابتدای زمستان  )94و با افزایش
صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی دولت،
پیشبینی میشود رشد اقتصاد در سال  95حدود
 4تا  5درصد باشد.
او از تنگنای مالی و کمبود تقاضا بهعنوان دو معضل
اساسی اقتصاد کشور در شرایط کنونی نام برد و
گفت :با رفع تحریمها انتظار داریم نرخ سود بانکی و
نرخ سود بین بانکی کاهش یابد و در پی آن از شدت
تنگنای مالی کاسته شود.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اظهار کرد:
انتظار داریم نرخ تورم و نرخ تورم تولیدکننده
همچنان کاهنده باشد.
وی افزود :تداوم ثبات نرخ ارز در سال آینده ،با توجه به منابع جدید ارزی این فرصت را ایجاد
میکند که بانک مرکزی در شش ماه اول سال آینده به سمت یکسانسازی نرخ ارز پیش برود.
به گفتة دکتربرکچیان ،دولت یازدهم در رابطه با کنترل تورم توانسته است انتظار تکرقمی شدن
تورم را در جامعه ایجاد کند و این مسئله باعث شده سرمایهگذاران روی رشد متعادل نرخ ارز
حساب باز کنند.
وی با اشاره به تازهترین پیشبینی  35مرکز بینالمللی از قیمت نفت اظهار کرد 22 :درصد این
مراکز قیمت  50تا  55دالر را برای هر بشکه نفت طی سال  2016پیشبینی کردهاند .اما طی
هفتههای اخیر قیمت نفت به پایینترین حد خود طی سالهای اخیر تنزل یافته است.
به گفتة او ،طی سه ماهة اول سال جاری ،رشد صادرات نفت ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل
 40درصد افت کرده ،که به دلیل کاهش قیمت نفت بوده است .این مسئله باعث میشود که کل
تراز پرداختها منقبض شود.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت :با فرض نفت  45دالری برای سال  94و  50دالری برای
سال  ،95و با فرض اینکه طی ماههای بهمن و اسفند روزانه  500هزار بشکه نفت به میزان صادرات
کنونی کشور افزوده شود و این تعداد در سال  95به  700هزار بشکه در روز برسد ،پیشبینی
میشود که درآمدهای نفتی بهطور محسوسی افزایش یابد.
وی همچنین در ترسیم چشمانداز ارزی سال  95اظهار کرد :با توجه به افزایش احتمالی درآمدهای
نفتی ،امکان مدیریت بازار ارز در سال  95توسط بانک مرکزی بسیار افزایش مییابد ،به همین دلیل
امکان یکسانسازی نرخ ارز وجود دارد.
او با اشاره به افزایش صادرات  700هزار بشکه نفت در هر روز طی سال آینده گفت :بخش نفت 2
تا  3درصد به رشد اقتصادی سال آینده کمک میکند .چراکه افزایش صادرات نفت منجر به ایجاد
تقاضا و افزایش واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای و درنهایت منجر به افزایش رشد و تولید
داخلی میشود ،از اینرو؛ میتوان گفت که با مجموع رشد نفت و تولید داخلی ،در سال آینده شاهد
رشد  4تا  5درصدی اقتصاد خواهیم بود.
دکتر برکچیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت :با توجه به کاهش قیمت مواد خام در
بازارهای جهانی و همچنین کاهش رشد اقتصاد جهان ،تورم وارداتی اقتصاد ایران کاهش یافته
است .
وی افزود :در سال  2015رشد اقتصاد جهان به دلیل رشد کمتر اقتصادهای نوظهور ،رشد مالیم
و کمتر از پیشبینیها و در حدود  4درصد بود .رشد اقتصاد روسیه و کشورهای آمریکای التین با
افت قیمت مواد خام کم شد .در سال  2015تنها کشوری که روی رشد اقتصاد جهان اثری مثبت
گذاشت و کمک کرد که اقتصاد جهان رشد داشته باشد ،آمریکا بود.

ارجمندی؛مدیرعاملشرکتتوسعةمدیریتسرمایةخوارزمیتاکیدکرد:

فرصتسازیبرایخلقسودپایداروباکیفیت
عباسعلی ارجمندی مدیرعامل شرکت توسعة مدیریت سرمایة
خوارزمی ،طی سخنانی در ششمین همایش مدیران گروه
سرمایهگذاری خوارزمی ،به معرفی این شرکت و برنامهها و عملکرد
آن پرداخت.
ارجمندی از سرمایهگذاری و مشارکت در سهام سایر شرکتها و
بنگاههای اقتصادی؛ ارائه و انجام انواع خدمات مشاورهای در مدیریت
سرمایهگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی؛ سرمایهگذاری و
مشارکت در انواع پروژهها اعم از تولیدی ،خدماتی ،ساختمانی،
مدیریتی و سرمایهگذاری داخل و خارج از کشور با /بدون مشارکت
اشخاص ایرانی و خارجی بهعنوان موضوع فعالیت شرکت مدیریت
توسعة سرمایة خوارزمی نام برد .به گفتة او ،سرمایهگذاری ،مشارکت،
اداره ،ایجاد ،تاسیس ،خرید ،توسعه ،تکمیل ،فروش و واگذاری انواع
کارخانهها و واحدهای تولیدی در بخشهای مختلف ،بهویژه راهاندازی
و تجهیز بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط با مشارکت کارآفرینان
و سایر سرمایهگذاران؛ اعم از داخلی و خارجی نیز در زمرة موضوعات
فعالیت این شرکت به شمار میرود.
به گفتة وی ،این شرکت در سال  1388اولین افزایش سرمایة خود از
مبلغ  400میلیون تومان به مبلغ  100میلیارد تومان را تجربه کرد.
این مبلغ نیز پس از برگزاری مجامع عمومی فوقالعاده در سالهای  91و  92به  140میلیارد تومان و  220میلیارد
تومان از محل سود انباشتة آوردة نقدی و مطالبات حل شده افزایش یافته است.
ارجمندی از شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) با مالکیت  50.99درصد سهام و موسسة همیاری غدیر با
مالکیت  49درصد سهام بهعنوان سهامداران اصلی شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی یاد کرد.
او همچنین اعالم کرد که میانگین سودآوری شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی در دورة جدید فعالیتش از
سال  1388تاکنون بیش از  35درصد بوده است ،که بسیار باالتر از نرخ سود بانکی است و از اینرو عملکردی مثبت
ارزیابی میشود.
وی اظهار کرد :براساس برنامة راهبردی هفتساله ،چشمانداز شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی ،در پایان
سال  1399ایجاد خالص داراییهایی معادل  49هزارمیلیارد ریال و خلق سود خالصی معادل  12هزارمیلیارد ریال
برای سهامداران است .همچنین این شرکت بهعنوان یک نهاد فعال در حوزة سرمایهگذاری ،رسالت خود را بررسی و
شناسایی فرصتهای مناسب سرمایهگذاری در حوزههای ارزشآفرین و اقدام به سرمایهگذاری در بخشهای مولد و
پربازده و خلق سود پایدار و باکیفیت تعریف کرده است.
مدیرعامل شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی ،با تشریح وضعیت بازار سرمایه طی دو سال گذشته گفت :هرچند
شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی طی دو سال گذشته از کاهش شاخص کل بازار بورس آسیبهایی دیده ،اما
همواره مترصد جبران و ایجاد فرصتهای بهتر بوده است.
او همچنین با اشاره به کاهش حجم معامالت در بازار سرمایه اظهار کرد :شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی
نیز حجم معامالت خود را کاهش داده است و این مسئله را نوعی دوراندیشی ارزیابی میکند و امیدوار است در دورة
پساتحریم فرصتهای بهتر سرمایهگذاری در بورس فراهم شود.
وی افزود :با توجه به عملکرد بازار سرمایه در سالهای اخیر از منظر تغییرات شاخص کل ،حجم معامالت در مقایسه
با سایر بازارهای موازی؛ پیشبینی میشود از اوایل سال  1397و پس از گذشت حداقل دو سال از اجرای برجام و
ورود احتمالی سرمایههای خارجی ،بازار سرمایه روند رو به رشد و مثبتی را تجربه کند.
وی از توسعه و تعمیق بازار سرمایة کشور و ایجاد فضای خلق ثروت بیشتر و مدیریت ریسک؛ خصوصیسازی
شرکتها و امکان سرمایهگذاری اثربخش در بازار اولیه؛ اجرای برجام و رفع تحریمهای اقتصادی؛ و ورود
سرمایهگذاران خارجی بهعنوان فرصتهای پیش روی شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی نام برد و
عواملی چون ایجاد فضای هیجانی در بازارهای موازی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از بازار؛ و اثرگذاری
منفی برخی تصمیمات کالن اقتصادی بر سودآوری سهام شرکتهای موجود در پرتفوی را از جمله تهدیدهای
احتمالی پیش روی این شرکت برشمرد.
مدیرعامل شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی از تالش در جهت استفاده بیشتر از اهرم مالی بهعنوان یکی از
برنامههای آتی این شرکت نام برد و گفت :تالش در جهت تغییر ترکیب سبد سرمایهگذاریها با هدف دستیابی به
سرمایهگذاریهای با قابلیت نقدشوندگی هرچه بیشتر؛ و عرضة عمومی سهام شرکتهای تابعه از طریق انجام فرآیند
پذیرش و ورود به فرابورس و سپس بورس اوراق بهادار ،از دیگر برنامههای آتی شرکت است.

رضاامیرخانی؛پژوهشگرونویسنده:

بازار ایران،
تمامشدنیاست!

رضا امیرخانی؛ پژوهشگر و نویسنده نیز در
روز پایانی ششمین همایش مدیران گروه
سرمایهگذاری خوارزمی طی سخنانی با عنوان
«شکست به زبان نامادری» ،به موضع اهمیت
توجه به مخاطبان خارجی و ظرفیتهای
بازارهای جهانی برای حضور فعاالن اقتصادی
از زاویهای نو و بکر پرداخت.
امیرخانی با اشاره به ابعاد اقتصادی فعالیتهای
فرهنگی و با تمرکز بر بازار نشر بهعنوان نمونهای
مشخص وتجربهشده ،اظهار کرد:
نشر درواقع یک صنعت و کتاب یک کاال است.
از اینرو ،فهم سازوکار صنعت نشر ،شرط الزم
برای موفقیت یک نویسنده به شمار میرود.
او با اشاره به عادات برخی از نویسندگان بزرگ
ایران و جهان هنگام نوشتن کتاب گفت :این
عادتها ،سلوکها و معنویات شخصی است
و مخاطبان از آنها اطالعی ندارند ،اما وقتی
کتاب مجلد و صحافی شد به یک کاال تبدیل
میشود و در اختیار خواننده قرار میگیرد .از
اینرو ،در این مرحله ،چگونگی حضور در بازار و
فروش کتاب است که پررنگ میشود و محتوای
کتاب در درجة بعدی اهمیت قرار میگیرد.
وی تاکید کرد :فهم سازوکار نشر شرط الزم
برای موفقیت یک نویسندة حرفهای است.
او همچنین با بیان اینکه بازار ایران تمامشدنی
است ،از تجربههای حضور خود و آثارش در
بازارهای بینالمللی سخن گفت و از چالش
پیش روی یک نویسنده برای حضور جدی در
این بازارها بهعنوان نمونهای که میتواند قابل
تعمیم به سایر حوزهها باشد ،یاد کرد.
به گفتة امیرخانی ،امکانات بینالمللی الزاما
به کار ما نمیآید و از سوی دیگر ،برخی
قوانین داخلی ایران -مانند عدم پذیرش حق
کپیرایت -نیز همیشه به نفع نویسنده نیست.
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دکترسعیدجمشیدیفرد،نایبرئیسشورایعالیجامعةحسابدارانرسمیتشریحکرد:

برجام؛پایانیبرشبکة
پیچیدة تحریمهای ظالمانه

«برجام؛ افق تجارت و سرمایهگذاری خارجی» موضوع سخنرانی دکتر سعید جمشیدیفرد ،نایبرئیس
شورای عالی جامعة حسابداران رسمی ایران در ششمین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی
بود.
او دربارة تعریف تحریم ،ابعاد تحریمها ،مقاصد تحریمها ،بهانههای
محوری تحریم ،ترکیب عامالن ،مراحل تحقق تحریم و هدفهای
تحریمها سخن گفت.
آنگونه که دکتر جمشیدیفرد گفت ،ایجاد محدودیت بر حقوق
کشور هدف –تحریمشده -با انگیزههای سیاسی ،به وسیلة
کشورها و مراجع بینالمللی به منظور تغییر رفتار دولت هدف
–تحریمشده ،-به استناد اسناد الزماالجرا به معنی تحریم علیه
یک کشور است .از اینرو ،هدف مالیم تحریم ،تغییر رفتار سیاسی
کشور هدف و هدف شدید آن ،ایجاد بیثباتی در کشور هدف
است و نتیجة مصالحه؛ مقاومت و بازسازی ،تسلیم مرگبار ،مقاومت
بیانتها ،پذیرش و تسلیم یا تعامل و تدبیر است.
به گفتة وی ،صرف وقت و انرژی ،تغییر بازارهای مالی و تجاری ،باال
رفتن رتبة ریسک کشور ،اختالف در توازن اقتصادی ،افزایش هزینة
مبادالت و محرومیت از تعامالت جدید از جمله آثار تحریمهای
ظالمانة غرب بوده است.
دکتر جمشیدیفرد با اشاره به تحریمهای یکجانبة آمریکا ،تحریمهای اتحادیة اروپا و تحریمهای
سازمان ملل متحد علیه کشورمان ،اظهار کرد :تحریمهای یکجانبة آمریکا علیه ایران ابتدا با بروز مسئلة
گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در تهران در نوامبر  1979وضع شدند ،که عبارت بودند از تحریم خرید
نفت خام از ایران ،مسدود کردن  12میلیارد دالر داراییهای ایران در آمریکا ،ممنوعیت صادرات کاال به
ایران و محدودیت شدید مناسبات مالی با ایران و ممنوعیت تمام واردات از ایران و منع شهروندان آمریکایی
از سفر به ایران و انجام معامالت اقتصادی با این کشور.
وی افزود :این تحریمها بنا به بهانههای مختلفی همچون اتهام دست داشتن در انفجار محل اقامت تفنگداران
دریایی آمریکا در بیروت ،امضای قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر با روسیه و موارد متعدد دیگر تا سال 2012
ادامه داشت.
نایب رئیس شورای عالی جامعة حسابداران رسمی ایران همچنین اظهار کرد :برخالف رویکرد آمریکا،
اتحادیة اروپا سیاست خود را بر گسترش پیوندهای اقتصادی با ایران استوار کرده بود .اما در سال 2005
با شکست رویکرد دیپلماتیک فرانسه ،بریتانیا و آلمان این وضعیت دگرگون شد و شورای اتحادیة اروپا با
حمایت از اولین قطعنامة شورای امنیت سازمان ملل ،اولین تحریمها علیه ایران را در فوریة سال 2007
وضع کرد.
او اضافه کرد :اتحادیة اروپا سه بار دیگر ایران را تحریم کرد ،که آخرین مورد آن در مارس سال  2012و در
پی چندین دوره مالقاتهای ناموفق میان ایران و گروه  5+1صورت گرفت و طبق این قرارداد؛ خارج کردن
لوانتقال پول در جهان ( )SWIFTو واردات گاز از
تمامی بانکهای ایران از شبکة بزرگترین موسسة نق 
ایران و صادرات گرانیت ،آلومینیوم و فوالد و تجهیزات و فناوریهای کشتیسازی به ایران ممنوع شد.
به گفتة وی ،اولین تحریمهای سازمان ملل نیز از فوریة سال  2006و به دلیل عدم موافقت ایران به تعلیق
برنامة غنیسازی خود آغاز شد .در مارس  2008نیز اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر سر دور
جدید تحریمها علیه ایران به توافق رسیدند و در سال  2010در پی اعالم دستیابی ایران به غنیسازی 20
درصدی قطعنامة تحریمآمیز  1929در شورای امنیت به تصویب رسید .اما از ژوئن  2010شورای امنیت
عمال به دلیل مخالفت چین و روسیه ،موفق به توافق درمورد تحریمهای جدیدی نشده است.
دکتر جمشیدیفرد اظهار کرد 12 :مورد از تحریمها ممنوعیت تجاری؛  26مورد ممنوعیت سفر؛  26مورد
مسدود کردن داراییها؛  20مورد تحریمهای مالی؛  12مورد تحریم انرژی؛  14مورد تحریم هستهای/
موشکی؛ و  11مورد نیز تحریمهای نظامی بودهاند.
به گفتة او ،برخی از تحریمها براساس برجام ابتدا تعلیق میشوند و پس از  8سال و در صورت وفاداری
طرفین به مفاد برجام لغو خواهند شد.
دکتر جمشیدیفرد در ادامة سخنان خود در روششناسی تجارت و سرمایهگذاری در حوزة بینالملل از
افزایش سرمایه ،اقدامات مشترک با شرکا و ادغام شرکتها بهعنوان راههای توسعة تجارت نام برد.
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پروفسورجلیلوند،استاددانشگاهلویوالی
شیکاگوبررسیکرد:

مدلسرمایهگذاری
دراقتصادهای
نوظهور

«جهانی شدن اقتصادهای نوظهور؛ موردکاوی
شرکتهای منتخب در کرة جنوبی ،چین و اندونزی»
موضوع سخنرانی پروفسور ابوالحسن جلیلوند استاد
دانشگاه لویوالی شیکاگو در همایش ششم مدیران
گروه سرمایهگذاری خوارزمی بود.
به گفتة وی ،دنیای ما به واسطة تغییرات شتابان
تکنولوژی ،آشکار شدن ضعف شرکتهای بزرگ در
جریان بحران سال  2008و انعطافپذیری شرکتها
در ارتباط با متغیرهای بیرونی ،متفاوت شده است.
او با طرح این پرسش که در این دنیای جدید
ریسکهای ما کداماند؟ اظهار کرد :یکی از ریسکها؛
مسئلة رشد اقتصادی جهان است ،که در حال حاضر
حدود  3/5درصد است .در حال حاضر بنا به دلیل افت
رشد اقتصادی در برخی کشورها و همچنین فاصلة
زمانی اندک از بحران مالی سال  ،2008کاهش یا عدم
اطمینان نسبت به رشد اقتصاد جهان وجود دارد.
استاد دانشگاه لویوالی شیکاگو افزود :مسئلة دیگر؛
افزایش تشنج در بازارها در پی ورود محصوالت جدید
است ،چراکه نوآوریها باعث تنش در بازارها میشوند.
مسئلة دیگر؛ سودآوری و بقا است .اکثر اوقات شرکتها
وقتی از سودآوری صحبت میکنند ،منظورشان کسب
سود در کوتاهمدت است ،اما مسئلة بقا مربوط به یک
دورة بلندمدت است .طی  10تا  20سال گذشته
نقش عنصر بقا در ارزیابی شرکتهای آمریکایی خیلی
کم شده است .امروزه وقتی میخواهیم یک سهم
را بخریم ،کمتر به مسئلة ماندگاری و بقای شرکت
نگاه میکنیم ،اما به نظر میرسد طی سالهای آینده
مسئلة بقا به شاخصی موثر در میزان سودآوری یک
شرکت تبدیل میشود.
به گفتة وی ،مسئلة بدهی دولتها و شرکتها ،مسئلة
تشنجها در مناطق سوقالجیشی در خاورمیانه و دیگر
منطقهها ،تنش در بازارهای انرژی و همچنین کاهش
نرخ بهره در آمریکا از جمله سایر ریسکها به شمار

میروند.
دکتر جلیلوند در عین حال اظهار کرد :فرصتهای
زیادی برای رشد در کشورهای توسعهیافته و در
کشورهای در حال توسعه وجود دارد .ثبات اقتصادی
میان کشورهای توسعهیافته بیشتر است و روند
اقتصادی این کشورها بیشتر قابل پیشبینی است .
او از «سود» و «ریسک» بهعنوان دو مسئلة مهمی که
هنگام ورود به بازارهای جهانی باید مد نظر داشت یاد
کرد و افزود :هدف اصلی از فعالیت در بازارهای جهانی،
افزایش سود و کاهش ریسک است.
استاد دانشگاه لویوالی شیکاگو از سرمایهگذاری در
فعالیتهای تولیدی و مرکزی شرکت ،سرمایهگذاری
جانبی وسرمایهگذاریهای نو بهعنوان فرصتهای
سرمایهگذاری یاد کرد و گفت :هریک از این
سرمایهگذاریها؛ سود و ریسک مخصوص به خود را
دارد .اشتباهی که معموال شرکتها می کنند این است
که سرمایهگذاری در فعالیتهای مرکزی و اصلی خود
را کاهش میدهند و توجه بیشتری را به فعالیتهای
جانبی و سرمایهگذاریهای نو مبذول میکنند .این در
حالی است که خوشبینی آنها ریسک باال و مشکالت
زیادی را برای شرکت ایجاد میکند.
او با اشاره به انجام یک پژوهش دربارة تقسیمبندی
سرمایهگذاری در شرکتهای با بیش از یک بیلیوندالر
سرمایه در آمریکا و ارتباط این تقسیمبندی به
سودآوری بلندمدت هریک از این شرکتها گفت :نتایج
این پژوهش نشان میدهد ،آن دسته از تولیدکنندکان
کاالهای مصرفی که  80درصد از سرمایه های خود
را به کار اصلی 18 ،درصد به فعالیتهای جانبی و
 2درصد به کارهای جدید اختصاص دادند ،در
بلندمدت سودآورتر بودند .این اعداد در شرکتهای
صنعتی گسترده به ترتیب  20 ،70و  10درصد بوده
است و در شرکتهای مبتنی بر تکنولوژی نیز سهم
سرمایهگذاریها به نفع سرمایهگذاریهای نو بوده
است.
استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو با بیان اینکه شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی یک شرکت گسترده محسوب
میشود ،اظهار کرد :به نظر میرسد مدل سرمایهگذاری
 60درصد در فعالیتهای مرکزی 30 ،درصد در
فعالیتهای جانبی و  10درصد سرمایهگذاریهای نو
برای شرکت خوارزمی مناسب و مورد قبول است.
وی همچنین برای تامین منابع مالی این مدل
سرمایهگذاری پیشنهاد داد که اهرم مالی در شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی دوباره بازبینی شود .در وضع
فعلی ،درصد کل بدهیهای بلندمدت شرکت به کل
داراییهایش حدود  30درصد است ،که پیشنهاد
میدهم این رقم در دامنة  40تا  50درصد قرار گیرد
تا بتوانند مقداری از منابع را از بازارهای بینالمللی
تهیه کنند.
استاد دانشگاه لویوالی شیکاگو همچنین از انتقال
ظرفیت مدیریت یا منابع ،دارا بودن بازار برتر یا فرصت
تولید در کشورهای خارجی ،کاهش هزینة سرمایه و
ریسک و سازگاری با توسعهدهندههای جدید بهعنوان
انگیزههای بینالمللی شدن نام برد.

دکترابراهیمصفویتشریحکرد:

نقشتغذیهدرکاهشاسترس
«مدیریت فیزیولوژیک استرس»؛ عنوان سخنان دکترابراهیم
صفوی ،در همایش ششم مدیران گروه سرمایهگذاری
خوارزمی بود.
دکتر صفوی با بیان اینکه واژة استرس از حدود  80سال
پیش در علم پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است ،گفت:
استرس نوعی دفاع در پاسخ به یک تهدید یا درخواستی
است که میخواهد نظم بدن را به هم بزند .استرس میتواند
منشا داخلی یا خارج از بدن داشته باشد و همچنین میتواند
واقعی یا خیالی باشد.
دکتر صفوی با بیان اینکه نتایج پژوهشها نشان میدهد،
بدون استرس حیات بشر ممکن نیست و استرس برای بدن
الزم است ،اظهار کرد :در بسیاری از کشورهایی که استرس
را کنترل کردهاند ،میزان افسردگیها در آنها افزایش یافته
است .در عین حال ،درصورتی که بدن نتواند با استرس
تطابق پیدا کند ،عوارض فیزیولوژیک دارد و حداقل آن
پیری زودرس است.
او با تاکید بر اینکه باید یاد بگیریم از استرس لذت ببریم ،افزود :اگر فیزیولوژی بدن ما تنظیم باشد،
میتوانیم از هر نوع استرسی لذت ببریم .به شرط اینکه بدن ما بتواند تطابق پیدا کند.
به نظردکترصفوی ویتامین «ث» برای تطبیقپذیری بیشتر بدن با استرس نقش مهمی دارد ،از همینرو
به مدیران پیشنهاد میشود همیشه میوه در دسترس داشته باشند.
دکترصفوی دربارة پیامدهای استرس نیز اظهار کرد :در مدیران مرد ،استرسهای طوالنی موجب میشود
که میزان تستسترون بدن آنها کم شود .در این حالت ،سینههایشان برآمده میشود ،خیلی خسته و
عصبی هستند و هورمونهای مردانهشان هم کم میشود .عضلههای آنها بیشتر تحلیل میشود .چربی در
اطراف بدن بیشتر میشود و هرچه بخورند چاق میشوند .شانهها خمیدهتر میشوند و درنهایت با پیری
زودرس مواجهاند.
این پزشک عمومی افزود :هورمونهای استرس اساسا میزان قند خون را باال میبرند .از اینرو ،باید
بسیار دقت کرد که روی میزها شیرینی و شکالت نباشد و بهجای آنها از انواع میوة تازه استفاده
شود.
او با اشاره به نقش مثبت ایمان و خداباوری در کاهش استرسها گفت :خیلی از استرسها را با اتکا به
ایمان میتوان کم کرد .براساس پژوهشهای انجامشده؛ متوسط عمر علمای مذهبی در تمام ادیان از
دیگران بیشتر است .از اینرو ،افراد با ایمان عمیق ،استرسهای روانی را کمتر تجربه میکنند .در عین
حال ،استرسهای کنونی بسیار مزمن شده است .از اینرو ،اگر تغذیهای مناسب داشته باشیم به کاهش
استرس کمک میکند.
دکتر صفوی با اشاره به نقش آدرنالین در کاهش استرس اظهار کرد :برای اینکه در بدن مقدار مناسبی
آدرنالین داشته باشیم ،میتوانیم با خوردن پنیر ،انواع گوشتها بهویژه گوشت بوقلمون مقدار بیشتری
آدرنالین را جذب کنیم.
وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته در کنار میوهها ،مکملهای غذایی نیز به فروش میرسد ،افزود:
استفاده از مکملها ضرری برای بدن ندارد و میتواند به تنظیم بدن کمک کند .از اینرو ،کسانی که در
کارهای استرسزا اشتغال دارند ،میتوانند برای تنظیم بدن خود هر روز مقادیری از ترکیبات منیزیم
بخورند.
دکتر صفوی با بیان اینکه بدن انسان روزانه به  10گرم کلسترول نیاز دارد ،اظهار کرد :قدیمیها روغن
حیوانی زیاد مصرف میکردند و این بسیار خوب بود .تحقیقات نشان داده است که روغنهای تولیدشده در
کارخانهها بهویژه روغنهای جامد عوارض منفی بسیاری دارند .از اینرو ،به هیچ وجه از چربیهای جامد
گیاهی استفاده نکنید.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش آالیندهها در بدن گفت :آالیندهها و نیز کمبود ویتامینها
در بدن موجب عدم تعادل درونی بدن میشوند .از اینرو ،در کنار استفاده از میوهها و سبزیهای تازه،
توصیه میشود برای دفع آالیندههای بدن از سونای خشک و ورزشهایی که موجب تعریق زیاد بدن
میشوند و همچنین سیر ،پیاز و کلم بروکلی استفاده شود.
شماره  -23بهمن 1394
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ژوبینمنصوریان؛مشاوراموربینالمللگروهخوارزمیتشریحکرد:

ورود به بازارهای خارجی از
مسیربانکهاوبیمهها

«مسیر پیش روی شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی در حوزة بینالملل» موضوع
سخنرانی ژوبین منصوریان ،مشاور
امور بینالملل شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی در همایش ششم مدیران
گروه سرمایهگذاری خوارزمی بود.
منصوریان با بیان اینکه برای
ورود به بازارهای بینالمللی با سه
چالش اصلی روبهرو هستیم ،گفت:
اول باید به این سوال پاسخ دهیم
که چگونه گروه خوارزمی را برای
تعامالت بینالمللی آماده کنیم و از
کجا شروع کنیم؟ در مرحلة بعد به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه
از توانمندیهای بالقوة گروه در بازارهای بینالمللی بهره ببریم؟ و در
مرحلة سوم باید بتوانیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه گروه را برای
جذب سرمایة خارجی آماده کنیم؟
او اظهار کرد :جذب سرمایة خارجی نیازمند افزایش ظرفیتهای داخلی برای
رشد است و در این راستا شناسایی فرصتهای داخلی برای ایجاد ظرفیت
یادشده و نیز شناخت پتانسیل شرکت در عرصة بینالملل ،دو گام مهم
محسوب میشود.
منصوریان افزود :یکی از مهمترین شرایط برای گرفتن وام از خارج از کشور،
شناخت سیستم است .ابتدا باید با بانکهای بینالمللی و بهویژه اروپایی
ارتباط برقرار کنیم .چراکه در بدو کار رابطة بانکی خیلی مهم است و بانک
خارجی میتواند بهسرعت به کارگزار ما در بازار خارجی تبدیل شود.
به گفتة منصوریان ،برقراری ارتباط موثر با بانکها و موسسات مالی بینالمللی
و همچنین با شرکتهای بیمة بینالمللی ،پیشنیاز صادرات کاال و خدمات
به خارج از کشور است.
مشاور امور بینالملل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی افزود :همکاری با
بیمههای بینالمللی یا ایرانی که با بیمههای اتکایی خارجی کار میکنند نیز
بسیار دارای اهمیت است .چراکه رابطة مستقیمی میان شرکتهای بیمه و
وامگیرنده وجود دارد .بیمهها میتوانند گارانتیهای الزم را به بانکها بدهند.
از اینرو ،ناگزیر هستیم با بیمهها رابطه داشته باشیم.
وی همچنین از اجرای اقدامات الزم در خصوص ایجاد شرکت مالی بینالمللی؛
پذیرش سهام در بورسهای بینالمللی؛ شناسایی بازارهای بینالمللی برای
توسعة صادرات محصوالت و خدمات شرکتهای گروه؛ ایجاد و توسعة
کسبوکارهای جدید که قبال در ایران نبوده است و برنامهریزی برای عضویت
در ارگانها و سازمانهای عمومی بینالمللی بهعنوان نقطة ارتباط با نهادهای
بینالمللی از جمله با اتاقهای بازرگانی بهعنوان سایر اهداف عملیاتی و
چهارچوب فعالیتهای بینالمللی گروه خوارزمی نام برد.
منصوریان همچنین از برقراری ارتباط شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با
دو بانک اروپایی خبر داد و گفت :یکی از بانکها هماینک (و پیش از لغو
تحریمها) حاضر است به شرکتهای ما تسهیالت ارائه کند.
وی بر اشتیاق زیاد بانکهای اروپایی برای همکاری با شرکتهای ایرانی
تاکید کرد.
مشاور امور بینالملل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،در پایان سخنان خود
نیز برخی از لینکهای مفید خارجی را برای جستارهای حوزة بینالمللی ،به
مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی معرفی کرد.
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مسعودخوانساری؛رئیساتاقبازرگانیتهرانتحلیلکرد:

چشمانداز خروج از رکود

مهندس مسعود خوانساری؛ رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران نیز در همایش ششم مدیران گروه
سرمایهگذاری خوارزمی از شرایط حاکم
بر اقتصاد کالن کشور و چشمانداز خروج
از رکود اقتصادی سخن گفت.
او اظهار کرد :رکود سختی بر اقتصاد
حاکم شده و سال  94سال سختی از
نظر اقتصاد است .در سال جاری بسیاری
از شهرکهای صنعتی در بهترین حالت
با  30درصد ظرفیت خود فعال هستند.
امسال درآمدهای نفتی حداکثر 200
میلیارددالر است .متاسفانه حدود دو
سال پیش ،نرخ ارز سه برابر شد و ارزش داراییها به یکسوم کاهش یافت .قدرت
خرید مردم نیز تحلیل رفت .االن شرایط به گونهای است که مصرف شیر که یک
مادة غذایی ضروری به شمار میرود ،حدود  50درصد کاهش یافته است .مصرف
سایر اقالم را میتوان از روی این شاخص حدس زد.
وی افزود :از سال  1388کارتنخواب زن هم در جامعه پیدا شد .نرخ اشتغال
ایجادشده در دو دولت نهم و دهم بسیار پایین آمد .هماینک  4تا  8میلیون
نفر بیکار در کشور داریم .در این میان ،رکود جهانی هم مزید بر علت شده و
صادرات ما هم مشکل شده است .صادرات سنگ آهن بهشدت کاهش یافته است.
بحث بانکها هم جای خود دارد؛ تراز مالی هیچ بانکی مثبت نیست .وضعیت
صندوقهای اعتباری هم بدتر از بانکها است درحالی که حدود  2میلیون و 500
هزار نفر در این صندوقها سپردهگذاری کردهاند.
خوانساری اظهار کرد :در این میان ،دولت یازدهم انصافا کارهای خوبی کرده است.
تورم  40درصدی را بهشدت کاهش داده است و هماینک تورم نقطه به نقطه زیر
 10درصد است و کاهش تورم منجر به ایجاد انضباط مالی شده است .اما در این
شرایط به نظر میرسد که بستة تحریک تقاضا نمیتواند بهتنهایی جوابگو باشد.
طرح فروش خودرو اگرچه ماهیت خوبی داشت ،اما نپخته اجرا شد و اثری جدی
در تحریک تقاضا نخواهد داشت .رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران گفت :در صورتی که بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم ،با توجه به مشکالت
موجود در بانکها ،باید روی جذب سرمایهگذاری خارجی تکیه کنیم .اولین بحث
در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز تغییر نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه قیمت ارز ارزان است ،افزود :درحالی که  3میلیون تن فوالد در
انبارها داریم و فوالدسازها زمینگیر شدهاند ،عدهای با ارز ارزان  2میلیون و 600
تن فوالد وارد کشور کردهاند.
خوانساری با اشاره به قیمت پایین سوخت در ایران در قیاس با سایر کشورها و از
سوی دیگر پرداخت هنگفت یارانة نقدی ماهیانه گفت :متاسفانه مسئوالن برای
تعیین تکلیف یارانهها تصمیم جدی و قاطع نگرفتهاند.
خوانساری همچنین با بیان اینکه اکنون حدود  8میلیون نفر عائلة دولت هستند،
گفت :حدود  150هزار میلیاردتومان حقوق این افراد است.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران همچنین با بیان اینکه
طی چند ماهة گذشته بیش از  80هیئت خارجی به ایران آمده است ،گفت :اولین
سوال هیئتهای خارجی دربارة میزان شفافیت در اقتصاد ایران است .قیمت ارز،
حاملهای انرژی و چگونگی تضمین سرمایه نیز سواالت بعدی هیئتهای خارجی
از مسئوالن بخش خصوصی کشور است.
به گفتة او ،شرکتهای بورسی و از جمله شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به دلیل
شفافیت مالی و فعالیتهای متنوع اقتصادیشان ،از شانس بیشتری برای همکاری
با شرکتهای خارجی بهویژه در حوزة انرژیهای نو برخوردارند.

امضایتفاهمنامةهمکاریمیان
گروه خوارزمی و بیمة سرمد

امضای تفاهمنامة همکاری میان دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) و علیرضا هادی مدیرعامل
شرکت بیمة سرمد ،یکی از برنامههای جنبی ششمین همایش مدیران
گروه سرمایهگذاری خوارزمی بود.
دکترصیدی پس از امضا و تبادل این تفاهمنامه اظهار کرد :شرکت بیمة
سرمد ،شرکت جوانی است که در مسیر درستی قرار گرفته است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامة همکاری میان خوارزمی و بیمة سرمد
افزود :به شرکتهای وابسته به گروه خوارزمی توصیه میشود که برای
انجام امور بیمهای خود بهسراغ شرکتهای متفرقه نروند بلکه به شرکت
بیمة سرمد مراجعه کنند.
او افزود :البته در فضای رقابتی حق با مشتری است و شرکتها آزادند که
باکیفیتترین خدمات را با کمترین هزینهها دریافت کنند .در عین حال،
اولویت ما در گروه سرمایهگذاری خوارزمی شرکت بیمة سرمد است؛ چراکه
این شرکت خدمات بیمهای مناسب و باکیفیتی را ارائه میدهند و همچنین
قول دادهاند که مشاورههای بیشتر و محصوالت بیشتری داشته باشند.
علیرضا هادی مدیرعامل شرکت بیمة سرمد نیز پیش از امضای
تفاهمنامة همکاری شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و این شرکت گفت:
بیمة سرمد روی ارائة انواع بیمههای زندگی تمرکز کرده است .بیمة
ذخیرة سنوات کارکنان؛ یکی از انواع بیمههای زندگی است که در برخی
سازمانها نیز رواج یافته است.

علیرضا هادی همچنین اظهار کرد :گروه سرمایهگذاری خوارزمی یکی از سهامداران عمدة
شرکت بیمة سرمد است .در طول دو سال گذشته فعالیتهایی جدی را شروع کردهایم.
بر ای دورة پس از رفع تحریمها نیز برنامهریزی و مطالعات خوبی در هیئتمدیرة شرکت
صورت گرفته است.

جمعبندیپایانیهمایش؛

تقدیر از سخنرانان در پایان همایش ششم

سه کار مهم پیش روی خوارزمی

دکترحجتاله صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،همچنین
بهعنوان آخرین سخنران ششمین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی،
ضمن تشکر از شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی بهعنوان میزبان این
همایش گفت :این شرکت یکی از شرکتهای مهم گروه سرمایهگذاری خوارزمی
است و پتانسیلهای خوبی در زمینههای تخصصی و سرمایهای دارد .از اینرو،
سایر شرکتهای زیرمجموعة گروه میتوانند از امکانات این شرکت برای توسعة
سرمایهگذاریهای مشترک استفاده کنند و درصورتیکه طرحی داشتند و به
دنبال شریک میگشتند ،میتوانند بهطور مستقیم با شرکت توسعة مدیریت
سرمایة خوارزمی ارتباط برقرار کنند و منافع را با این شرکت به اشتراک بگذارند.
وی اظهار کرد :با توجه به مسائلی که در همایش ششم مدیران گروه خوارزمی

مطرح شد ،سه «کار» مهم پیش رو داریم .اولین و
مهمترین کار ما اجرای اهداف برنامة راهبردی هفتسالة
گروه و تمام شرکتهای زیرمجموعة آن است.
او با اشاره به سخنان دکترقبادی دربارة میزان پیشرفت
هریک از شرکتهای وابسته به گروه خوارزمی در برنامة
راهبردی هفتساله ،از این شرکتها و معاونت طرح و
برنامة شرکت سرمایهگذاری خوارزمی خواست تا در
پیرامون فرایند اجرای برنامة هفتساله با هم «تعامل» و
مذاکرة جدی داشته باشند.
دکترصیدی از تالش برای ورود به فعالیت در عرصة
بینالمللی بهعنوان دومین کاری که قرار است در
میانمدت و طی یکی دو سال پیش رو صورت گیرد نام
برد و افزود :فرصتهای پسابرجاموپساتحریم در مجموع
فرصتهای خوبی برای ورود به عرصة بینالمللی است.
اجرای این برنامه اما سازوکار متناسب میخواهد .
وی با بیان اینکه شرکت آتینگر سپهر ایرانیان قرار
است گروه مالی بینالمللی خوارزمی باشد ،افزود :شرکتهای زیرمجموعة گروه
میتوانند از مساعدتها و مشاورههای تخصصی این شرکت در عرصة بینالملل
استفاده کنند.
دکترصیدی از تالش برای حداکثرسازی سود طی سه تا شش ماه آینده بهعنوان
سومین کار مهم گروه یاد کرد و گفت :شرکت برای دستیابی به این هدف،
باید برنامة اقدام عملی داشته باشد ،چراکه در خوارزمی حدود  80هزار سهامدار
حقیقی داریم که حتی در زمان رکود هم توقع دریافت سود نقدی ساالنة بیشتر از
شرکت را دارند .بنابراین ،مسئولیت مدیران و کارکنان خوارزمی برای پاسخگویی
به این انتظارات بسیار سنگین است.
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ا قتصا د

هرچند که بهتازگی وارد سال  2016شدیم اما از چندین هفته قبل برای
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران جهانی ،سال  2016آغاز شده
بود .به نظر میرسد عوامل متعددی مانند کاهش بهای نفت در چند ماه
گذشته ،باعث شده که نگاهی ناخوشایند به تکلیف اقتصاد در سال 2016
شکل بگیرد ،در این میان ایاالت متحدةآمریکا در آخرین روزهای سال
 2015با افزایش نرخ بهرةفدرال رزرو ،تیر خالص را به اوضاع نه چنان
خوشایند اقتصاد جهانی زده است .البته شاید برای برخی از کشورهای
جهان چنین گزارهای خیلی جدی گرفته نشود ،چون آنها نقشی درواقع
خنثی و حتی با تاثیر نامرئی در اقتصاد جهانی ایفا میکنند ولی واقعیت
این است که تغییر در نرخ بهرةآمریکا و تقویت دالر در برابر ارزهای دیگر
جهانی ،باعث شد تا تحلیلگران ورشکستگی را در سال  2016بیشتر

از هر زمان دیگری برای دنیای اقتصادی متصور شوند .این البته تنها
بخشی از ماجرا است .آمریکاییها وعده دادهاند که در سال  2016باز
هم نرخ بهرةخود را افزایش میدهند و این روند ادامه دارد .این ادعا را
اگر بگذاریم در کنار این قول آمریکاییها برای ارسال نفت ایاالت متحده
به بازارهای جهانی ،میشود تا حد زیادی این پیشبینی را پذیرفت که
کشورهای زیادی نتوانند از عهدةتعهدات دالری خود برآیند .بدون شک
اما چنین وضعیتی برای کشورهای نفتی بدتر از هر زمان دیگری خواهد
بود .همین حاال که شما این گزارش را میخوانید بازارهای جهانی در
انتظار این هستند که بهزودی نفت به قیمت زیر  30دالر برسد .چنین
چیزی در دنیایی که قرار است بیش از هر زمان دیگری دالر فرمانروای
آن باشد ،فقط در قالب یک واهمةاقتصادی معنا مییابد.

کابوسی برای اقتصادهای نوظهور

متحمل خواهند شد .این کشورها در صورت افزایش نرخ بهرةآمریکا با چالشهای زیاد
داخلی ازجمله؛ در بازار ارز و بیثباتی بازارهای مالی روبهرو خواهند شد.از سوی دیگر
موسسةمودیز بهتازگی پیشبینی کرده است ،که هرگونه افزایش نرخ بهرةآمریکا تدریجی
خواهد بود و این روند احتماال طی ماههای آینده نیز ادامه خواهد یافت .همانطور که
مشاهده میشود ،بنگاههای تحقیقاتی اقتصاد جهانی و تحلیلگران آنها ،کشورهای در
حال توسعه را در صدر نامالیمات اقتصادی سال  2016قرار دادهاند .در مقابل اما هستند
کارشناسانی که این گرفتاری اقتصادی را بزرگترین فرصت ،هرچند سخت و توام با
ریاضت برای گروهی از توسعهیافتهها میدانند ،که میتوانند با اتکا به پتانسیلی که دارند،
ریاضتهای اقتصادی را تحمل کنند و از سوی دیگر عنان خود را به بخش خصوصی و
شرکتهای سرمایهگذاری بدهند ،تا کمتر گرفتار آسیب شوند .اما پرسش اینجاست که
با توجه به مشکالت زیربنایی و روبنایی اقتصاد در این کشورها ،آیا میتوان امیدوار بود که
برخی از آنها بتوانند چنین راهبردی را برای نجات خود طراحی و اجرا کنند؟

افزایش نرخ بهره در آمریکا کابوسی است برای اقتصادهای نوظهور؛ این عبارت را چند
وقت پیش معاون موسسةسرمایهگذاری مودیز گفت .او بر این باور است که زیان اصلی
را در بازی آمریکایی با نرخ بهره ،کشورهای در حال توسعه یا تکمحصولیها  -نفتیها
متحمل خواهند شد .او معتقد است :افزایش احتمالی نرخ بهرةفدرال رزرو آمریکا
برای نخستین بار در  9سال گذشته ،موجب رونق اقتصادی این کشور خواهد شد ولی
تاثیرات منفی زیادی بر کشورهای نوظهور و در حال توسعه خواهد داشت .به گزارش
اسپوتنیک ،استیون هس معاون موسسةمودیز در تحلیلی نوشت :این احتمال وجود دارد
که فدرال رزرو آمریکا در نشست آتی خود دوباره نرخ بهره را  0.25درصد افزایش دهد و
این مسئله به نظر من تاثیر مثبتی بر رشد و رونق اقتصادی این کشور خواهد داشت ولی
تاثیرات منفی زیادی را برای اقتصادهای نوظهور به همراه خواهد داشت .این تحلیلگر
برجستةاقتصاد جهانی افزود :افزایش نرخ بهرةفدرال رزرو آمریکا ریسک در بازارهای
سرمایهگذاری کشورهای نوظهور را بیشتر خواهد کرد و این مسئله تاثیرات منفی زیادی
را برای این کشورها به همراه خواهد داشت .بازارهای نوظهور ازجمله برزیل ،روسیه،
ترکیه و آفریقای جنوبی بیشترین تاثیر منفی را از افزایش نرخ بهرةفدرال رزرو آمریکا
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سال بد برای اقتصاد جهانی

یکی از بدترین پیشبینیها درمورد اقتصاد سال  ،2016از سوی رئیس صندوق

بینالمللی پول مطرح شد .او در مقالهای که در آخرین روزهای سال  2015نوشت؛
رسما اعالم کرد که در سال  2016باید منتظر بدحالی شاخصهای تضمینکنندةتوسعه
و بهبود پیشرفت باشیم .البته او چین و آمریکا را بزرگترین مقصر این اتفاق معرفی کرد.
رئیس صندوق بینالملل پول در مقالهای که در روزنامةهندلزبالت آلمان به چاپ رسید،
پیشبینی کرد رشد اقتصاد جهانی در سال آینده مایوسکننده خواهد بود .کریستین
الگارد در این مقاله عنوان کرد:
دورنمای افزایش نرخهای بهره در آمریکا و کندی رشد اقتصادی در چین بر تردیدها و
ریسک باالتر آسیبپذیری اقتصادی در سراسر جهان تاثیر گذاشت ه است .بهعالوه رشد
تجارت جهانی به میزان قابل توجهی کند شده و کاهش قیمت مواد خام بر اقتصادهای
متکی بر صادرات این مواد لطمه زده و از سوی دیگر بخش مالی در بسیاری از کشورها
همچنان ضعیف هستند و ریسکهای مالی در اقتصادهای نوظهور افزایش یافتهاند .تمام
این موارد به معنای آن است که رشد جهانی در سال  2016مایوسکننده و نابرابر خواهد
بود و بهرهوری پایین ،جمعیت روبه سالمندی و پیامدهای بحران مالی جهان ،ترمز رشد
اقتصاد جهانی را میکشد.
شروع عادیسازی سیاست پولی آمریکا و روی آوردن چین به اقتصاد متکی بر مصرف
داخلی ،تغییرات ضروری و سالمی بودند اما بایستی تا حد امکان به شکل آرام و مالیم
انجام شوند.
اگرچه دورنمای افزایش نرخهای بهره در حال حاضر باعث باال رفتن هزینههای استقراض
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شده اما همچنان احتمال پیامدهای حاصل از
افزایش نرخهای بهرةآمریکا وجود دارد.
اقتصادهای توسعهیافته بهجز آمریکا و احتماال انگلیس ،بایستی سیاستهای پولی خود
را تسهیل کنند ،اما همةکشورهای توسعهیافته باید تاثیر تصمیمشان بر اقتصادهای دیگر
را مورد توجه قرار دهند.
افزایش نرخهای بهرةآمریکا و قوی شدن ارزش دالر ،ممکن است باعث شود بعضی از
شرکتها نتوانند بدهی خود را پرداخت کنند و ورشکسته شوند و این مسئله بر بانکها
و دولتهای آنها اثر بگذارد.
بدون تعارف برجستهترین نکتهای که در سخنان رئیس صندوق بینالملل پول وجود
دارد ،اوضاع آشفتةاقتصادی در چین است .چین به تولید و مصرف آن در داخل روی
آورده است و از سوی دیگر بحران رشد اقتصادیاش نیز ظاهرا قرار است با سرعت
نه چندان خوشایندی ادامه یابد .هرچند که وضع نامطلوب چین بر اقتصاد جهانی
تاثیر منفی دارد اما میتواند از منظری دیگر یک خبر خوب برای کشورهایی باشد
که مصرف آنها تحت تاثیر کاالهای نامناسب چینی ،وضع ناهنجاری را تحمل کرده
است .به عبارتی دیگر اگر تولید و مصرف داخلی در چین برای سال  2016ادامه
یابد ،میشود گفت که یک توفیق اجباری نصیب اقتصادهایی شده است که کاالهای
بیکیفیت چینی را بنابر اجبار برنامههای اقتصاد دولتی خود مصرف میکنند .اخیرا
تلویزیون سی.ان.ان با نگاه به چند رسانةمعتبر جهانی ،گزارشی از اوضاع چین ارائه
داد که تحلیل آن گزارش یا طراحی پرسشها و یافتن پاسخ برای آن ،میتواند به
کار سرمایهگذاران ایرانی بیاید؛ البته بیشتر سرمایهگذارانی که آمدوشد اقتصادی با
چین دارند.

چین و سالی پر فرازونشیب

در سالی که گذشت ،وضعیت چین به این صورت بود که در نیمةنخست سال بدترین
بازار بورس را داشت .به دنبال آن کمی بهبود حاصل شد اما در تابستان نگرانیهایی
دربارةرشد اقتصادی این کشور ایجاد شد ،که
هنوز این نگرانیها پابرجاست .به نظر میرسد این
نگرانیها دوباره در حال شدیدتر شدن است.
آمار و ارقامی که از چین وجود دارد به نظر خوب
نمیآید :آمار رشد تولید ناخالص داخلی سهماهه
نشاندهندةبدترین رشد اقتصادی چین از زمان
بحران بزرگ اقتصادی تاکنون است .هرچند دولت
براساس آمار خود ادعا میکند که به هدف رشد
7درصد خواهد رسید اما رشد اقتصادی این کشور
به صورت کلی در سال  2015به نظر بسیار ضعیف
میآید.

در سال  2016باید به چهار مورد در چین دقت داشت:
رشد چقدر ضعیف خواهد بود؟
روزهای رشد سریع و باالی اقتصاد چین گذشتهاست .کارشناسان اقتصادی رویترز
معتقدند که رشد اقتصادی چین در سال  ،2015برابر با 6.8درصد بوده است و در سال
 ،2016با اندکی کاهش به 6.5درصد خواهد رسید .این رشد بسیار کمتر از رشدهای
دورقمی است که چین به آن عادت داشت .تحلیلگران و مقامات دولتی بر این باورند ،که
رشد ساالنه در پنج سال آینده روی  6.5درصد خواهد بود .در سال  ،2020اقتصاد این
کشور 12تریلیون دالر رشد خواهد کرد .البته این رقم هنوز هم به نظر بسیار بلندپروازانه
میآید .این رشد تنها درصورتی محقق خواهد شد که این کشور در بخش خدمات و
حوزههایی نظیر حملونقل پیشرفت چشمگیری کند.
در حال حاضر سهم بخش خدمات در رشد تولید ناخالص چین برابر با 48درصد است.
آیا نرخ بهره بیش از این کاهش پیدا خواهد کرد ؟
باوجود نگرانیها درمورد رشد اقتصادی چین ،بانک پکن سیاستهای محرک چندانی را
اجرایی نکرد اما نرخ بهره را چندین بار کاهش داد .با کاهش نرخ بهره ،ارزش یوآن نیز
افزایش مییافت .به نظر میرسد نرخ بهره دوبار دیگر در سال  2016کاهش پیدا کند.
آیا چین میتواند بازار خود را آرام کند؟
هرچند بازار چین در چنبرةسرمایهگذاران داخلی است ،اما پکن قصد دارد مشارکت
خارجی بیشتری را جذب کند .اما در سال  ،2016بازار با نوسان بیشتری مواجه میشود
و به همین خاطر وضعیت دشوارتر خواهد شد .البته دولت اقداماتی انجام داده تا جلوی
نوسانات بیرویه را بگیرد .قوانینی وضع شده است که مانع این آشوب و نوسان خواهد
شد.
آیا یوآن به سقوط ارزش خود ادامه خواهد داد؟
ارزش یوآن در سال جاری 5درصد کاهش یافت .تحلیلگران معقتدند این ارز هنوز جای
زیادی برای کاهش ارزش دارد .برخی از تحلیلگران برآورد کردهاند که یوآن کاهش
ارزش 7.50درصدی را در برابر دالر در سال  2016تجربه خواهد کرد.
چین در سالی که گذشت موفق شد ارز خود را به ارزی بینالمللی تبدیل کند .صندوق
بینالمللی پول این ارز را در کنار دالر ،یورو ،ین و پوند قرار داد .اکنون این کشور نهایت
تالش خود را میکند تا این شرایط را حفظ کند.

چه باید کرد

آنچه مسلم است تاکنون تحلیلگران و اندیشمندان جهانی اقتصادی با قاطعیت تمایلی
ندارند که روی خوشی به اقتصاد جهانی و شاخصها نشان دهند .تعبیری که میشود
از چنین نگاه و برداشتی ارائه داد چیزی جز ناامیدی نیست اما همانطور که برخی
از صاحبنظران صاحبنام میگویند ،برخی کشورهای توسعهیافته که پتانسیل دارند،
میتوانند با استفاده از سرمایههای اجتماعی موجود در عرصةجهانی و همچنین تعامل در
مسیر روشن برخی از کشورهای توسعهیافته ،به راهی بروند که از نتیجةپیشبینیهای
ناخوشایند اقتصادی خالص شوند .چنین راهبردی برای کشوری مانند کشور ما که در
چندضلعی مشکالت اقتصادی گرفتار شده است ،بهمراتب میتواند اهمیت داشته باشد.
توسعةایرانی این روزها درواقع از یکسو تاوان مدیریت نامطلوب اقتصادی در سالهای
توپنجه نرم میکند؛ که
( )92-84را میدهد و از سوی دیگر با آشفتگی جهانی دس 
بهای نفت را تا آستانة 30دالر کاهش داده است .از معبری دیگر با سنگاندازیهای
غیرعاقالنةکشورهای شیخنشین منطقه ،تحت تاثیر سعودیها و فراتر از همةاینها با
برخی نامالیمات سیاسی داخلی مواجه است ،که اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهند .در
این شرایط؛ بهای دالر و ناهمواریهای اقتصادی در
طول سال  2016نیز مزیت بر علت خواهند شد.
با این همه به نظر میرسد به شرطی که بازیگران
واقعی اقتصاد ،سرمایهگذاران بخش خصوصی ،بازار
سرمایه و تولیدکنندگان بتوانند نقش تعیینکننده
برای روزهای آیندةاقتصاد ایفا کنند ،ورق برخواهد
گشت و تهدیدها به فرصت تبدیل خواهد شد .ظاهرا
دولت یازدهم نیز این نیاز و ضرورت را درک کرده
است؛ به گونهای که فعاالن بازار سرمایه بیصبرانه
منتظرند تا تحوالت تازه در عرصةاقتصاد ملی رقم
بخورد و این پوستاندازی کلید زده شود.
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بورس
سوگندالسادات چاوشی

توگوبادکترمهدیتقوی،عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطبایی
گف 

طبقةمتوسطبرایخریدسهام
هنوز هم توان کافی ندارد
چند صباحی است که از نامهنگاری چهار وزیر در کابینة روحانی به رئیسجمهور
میگذرد و از زمان رسانهای شدن این نامه تاکنون بحثهای فراوانی
درخصوص آن شکل گرفته ،به طوری که برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله
مشاور اقتصادی رئیسجمهور طی مقالههایی تاکید بر رکود اقتصادی کردهاند
و همة اقتصاددانان از ضرورت خروج کشور از رکود ،بهعنوان نخستین اولویت
برنامهریزی اقتصادی تاکید میکنند .نکتة حائز اهمیت این است که هرچند نرخ
رشد اقتصادی کشور از منفی  6.8درصد در مسیر مثبت  4درصد حرکت کرده،
اما همچنان رشد اقتصادی قابل توجهی در بخشهای مولد از جمله صنعت و
کشاورزی صورت نگرفته است ،بهطوری که براساس آخرین آمار مرکز آمار
ایران ،نرخ رشد اقتصادی در سال جاری مثبت یک درصد پیشبینی شده یعنی
تولید کاال و خدمات در سال جاری فقط یک درصد افزایش پیدا کرده است.
ت علمی دانشگاه عالمة طباطبایی در این
مهدی تقوی؛ اقتصاددان و عضو هیئ 
باره ،میگوید:
اقتصاد ایران در شرایط فعلی در رونق اقتصادی قرار دارد و برخیها به اشتباه
تصور میکنند که اقتصاد در رونق نیست .دلیل اصلی هم این است که از نرخهای
رشد اقتصادی منفی خارج شده و به نرخهای رشد اقتصادی مثبت رسیدهایم.
او با بیان اینکه دولت باید مراقب اقتصاددانان راست باشد ،میافزاید :امیدوارم
این دولت اشتباهات دولتهای گذشته را تکرار نکند زیرا  دولتهای سابق
کشور در دام برخی اقتصاددانان افتادند و چوب توصیههای آنها را خوردند.
با او دربارة این موضوع و موضوعاتی چون بستة تسریع رونق اقتصادی و علل
توگو نشستیم.
افزایش نرخ دالر در بازار به گف 
آقای تقوی خیلیها میگویند به علت توجه بیش از حد دولت به کاهش
نرخ تورم ،رکود اقتصادی در کشور تشدید شده است ،به نظر شما آیا
این رکود به بحران اقتصادی میانجامد یا اینکه میتوانیم شاهد رشد
اقتصادی پایدار در دورة پساتحریم باشیم؟
با بررسی وضعیت اقتصادی کشور ،میتوان مشاهده کرد که طی دو سال اخیر نرخ رشد
اقتصادی منفی چهاردرصد به سمت نرخهای رشد مثبت حرکت کرده است ،بهطوری
که هر دانشجوی اقتصادی هم میداند که وقتی از نرخهای رشد منفی به سمت نرخهای
رشد مثبت حرکت میکنیم ،یعنی اقتصاد در مسیر سرباالیی و رونق قرار گرفته است.
ممکن است بخشهای خاصی از اقتصاد مانند بورس اوراق بهادار و مسکن دچار رکود
باشند ،اما کل اقتصاد از رکود خارج شده است .قیمت سهام در بورس در دورهای کاهش
یافت و دیگر افزایش پیدا نکرد ،همچنین در بخش مسکن تقاضا کاهش یافته که این امر
باعث کاهش نرخ رشد این بخش شده است.
یکی از مهمترین معضالت اقتصادی کنونی ،اوضاع حاکم بر صنعت است.
این روزها واحدهای تولیدی همچنان از نبود نقدینگی رنج میبرند .در
حال حاضر بالغ بر  2900واحد تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی تعطیل
شدهاند ،در صورتی که در چند سال گذشته بیشترین حجم نقدینگی در
اقتصاد ایران شکل گرفته است .به نظر شما تاکنون این حجم نقدینگی
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 837هزارمیلیارد تومانی در کجا هزینه شده است؟
فقط با یک سوال میتوانم پاسخ شما را بدهم؛ برای نقد کردن چک مورد نظر خود تا چه
مدت زمانی در بانک معطل میشوید؟
در زمان دولت سابق با نرخ تورم  40درصد ،هر سال حدود  40درصد پول بیشتری برای
خرید کاال نیازمند بودیم ،بنابراین در آن دوره حجم نقدینگی بهشدت افزایش پیدا کرد.
در حال حاضر نرخ تورم به  10رسیده است ،بنابراین هر سال نسبت به سال قبل باید 10
درصد به نقدینگی اضافه شود ،تا کاالهای مورد نیاز خریداری شود.
در دولت روحانی نرخ رشد اقتصادی مثبت و نرخ تورم به  10درصد رسیده است ،بنابراین
حجم نقدینگی در این دولت افزایش پیدا نکرده است ،بلکه نقدینگی در  8سال دولت
آقای احمدینژاد رشد فزایندهای پیدا کرد ،که درحال حاضر اثرات مخرب آن در برخی
از بخشهای اقتصادی مشاهده میشود.
در حال حاضر بهطور کلی وضعیت اقتصادی کشور بهتر شده ،بهطوری که در طول
یکسال فقط  10درصد به نرخ کاال و خدمات اضافه میشود .این پیشرفت مسئلة اصلی
اقتصاد ماست و فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران باید به آن توجه کنند و بدانند که
شاخص پیشرفت دوباره جان گرفته است و باید به این مسیر امدادرسانی کرد .این درواقع
وظیفة تمام فعاالن اقتصادی محسوب میشود.
آقای دکتر شما وضعیت اقتصادی کشور را در راستای عملکرد هیئت
دولت درخصوص نرخ بهبود رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم مثبت
ارزیابی میکنید ،اما به محتوای انتقادی نامة چهار وزیر و مقالة اخیر
مشاور اقتصادی دولت از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی انتقاد دارید،
آیا این دو نظریه درخصوص عملکرد دولت باهم تناقض ندارد؟
قبل از هر چیز بگویم که مدتهاست دلم میخواهد فرصتی پیش بیاید تا بگویم ،من
حدود  25کتاب تالیف و  60کتاب نیز ترجمه کردهام .تعدادی از این کتابها،به حوزة
حسابداری و مالی مربوط میشوند ،مثال سه جلد کتاب اصول حسابداری 2،جلد کتاب
مدیریت مالی و کتابهای مربوط به مسائل مالی در حوزة اقتصاد مثل سرکوب مالی،
عمق مالی و رشد اقتصادی .همچنین در نشریات علمی -پژوهشی و نشریات خارج نیز
مقاالت زیادی دارم ،بنابراین قبل از هر چیز میخواهم به کسانی که چند ماه پیش
به رئیسجمهور نامه نوشتهاند یک سفارش بکنم .پیشنهاد من به آنها این است که
دورة سه جلدی نظریة ادوار تجاری را مطالعه کنند .بحث در این است که در تحلیل
سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته ،بهخوبی مشخص است که برخی از روسای
جمهور سابق کشور دو اشتباه بزرگ اقتصادی مرتکب شدند.
در دولتهای چهارم و پنجم ،با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی نرخ تورم به  49.5درصد
رسید .متاسفانه مشاوران اقتصادی آن دولت ،باعث اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و به
دنبال آن فقیرتر شدن مردم و کاهش اعتبار دولت در جامعه شدند .در دولت دهم نیز
رئیس دولت سررشتهای از علم اقتصاد نداشت و وزیر اقتصاد این دولت نیز از دانشجویان
اقتصادی من در دورة لیسانس بود .در آن دولت هم اقتصاددانان راست ،با مشاورههای
نادرست و پیشنهاد اجرای سیاستهای اقتصادی غیرکارشناسانه ازجمله اجرای قانون
هدفمندی یارانهها ،باعث افزایش نرخ تورم به  40درصد ،نرخ رشد اقتصادی منفی،

در بستة تسریع در رونق اقتصادی کاهش نرخ سپردة قانونی بانکها از  ۱۳به  ۱۰درصد،
افزایش ضریب جینی ،افزایش نرخ بیکاری و رکود تورمی در کشور شدند.
باعث افزایش توان وامدهی بانکها و افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد شد .با
آقای دکتر منظورتان از اقتصاددانان راست چیست؟
در تفکر اقتصاددانان راست معموال توجه جدی و همهجانبه به معیشت مردم و تاثیر افت توجه به کاهش جهانی قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی در پی تحریمها ،دولت برای
شاخصهای رفاهی روی سرمایههای اجتماعی نمیشود .گویی اگر اقشاری از مردم به زیر تامین بودجة ساالنه نیازمند به درآمدهای مالیاتی است ،بنابراین باید واحدهای تولیدی
خط فقر هم بروند ،برای آنها مهم نیست ...در حال حاضر هم هر از چند گاهی مطالبی مالیات خود را بپردازند.
در بستة خروج از رکود اقتصادی ،بانکها تسهیالت خرید کاالی بادوام
فاقد اعتبار کارشناسی و علمی از سوی صاحبان اینگونه دیدگاهها منتشر میشود .طی
را با سود  16درصد به متقاضیان اعطا کردهاند ،با توجه به نرخ سود
سنوات گذشته ،اقتصاددانان راست دو ضربة مهلک به اقتصاد ایران زدند ،بنابراین خرابهای
سپردهها ،آیا این اقدام به ضرر مالی بانکها نیست؟
از اقتصاد برای دولت یازدهم به ارث رسیده است و درحال حاضر آقای روحانی سعی بر
نرخ بهرة واقعی در اقتصاد بسیار مهم است ،که از تفریق نرخ سود بانکی از نرخ تورم به
اصالح شرایط وخیم اقتصادی کشور دارد ،که تا به امروز نیز موفق بوده است.
آقای روحانی باید مراقب اقتصاددانان راست باشد و به ایشان پیشنهاد میکنم که اشتباهات دست میآید.
دولتهای گذشته را تکرار نکنند ،بهطوری که سیاستهایی همچون تعدیل اقتصادی که وقتی نرخ سود تسهیالت بانکی  16درصد منهای نرخ تورم  10درصد شود ،نرخ بهرة
منجر به افزایش شدید نرخ تورم میشود در کشور اجرایی نشود زیرا بعضی دولتهای واقعی  6درصد میشود .مقرر شده که از اول آذرماه نرخ سود سپردة بانکها نیز 18
درصد شود ،که این نرخ سود سپردهها با توجه به نرخ سود تسهیالت باعث ورشکستگی
گذشته هم در دام برخی مشاوران اقتصادی افتادند و چوب آن را خوردند.
آقای دکتر درخصوص بستة تسریع در رونق اقتصادی چه نظری دارید؟ بانکها خواهد شد ،بنابراین نرخ سود سپردهها باید متناسب با نرخ تورم آن هم با درصد
کاهش نرخ ذخیرة قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از  ۱۳به  ۱۰درصد براساس پیشنهاد حاشیهای تعیین شود.
طی روزهای اخیر قیمت دالر در بازار آزاد بهتدریج رشد داشته است .به
رئیس کل بانک مرکزی ،سیاست خردمندانه و کارشناسانهای است.
نظر شما چه عواملی باعث افزایش قیمت دالر آزاد شده است؟
در بستة تسریع در رونق اقتصادی براساس پیشنهاد سیف ،نرخ ذخیرة قانونی بانکها ۳
درصد کاهش پیدا میکند و این امر باعث میشود که قدرت تسهیالتدهی بانکها  ۳آزادسازی  22میلیارددالر سرمایههای بلوکهشدة ایران در دوران پساتحریم ،روی نرخ دالر
درصد افزایش یابد و افزایش میزان وامدهی بانکها در تولید اثرگذار است و هزینههای به دلیل عرضة زیاد ارز نسبت به تقاضا شوک منفی ایجاد میکند ،بهطوری که در همان
تولید را تامین کرده و تولید کاالهای سرمایه را باال میبرد .در عین حال با وامدهی به مردم زمان که توافق برقرار شد ،پیشبینی شد که نرخ دالر  2900تومان میشود و آقای سیف
هم این پیشبینی را در راستای آزادسازی دالرهای بلوکهشده و تکنرخی شدن ارز کرده
هم ،میزان تقاضا برای کاالهایی همچون خودرو افزایش پیدا میکند.
بازار سرمایه بهویژه بورس ،یکی از محرکهای رشد اقتصادی برای تامین بود ،اما متاسفانه برخی به دنبال رانتخواری در بخش دالر هستند و با پیشنهادهایی به
نقدینگی بنگاههای بزرگ و صنایع مادر است ،به نظر شما دولت باید چه افزایش نرخ دالر در بازار کمک کردهاند.
شما ارز  3600تومان را چطور ارزیابی میکنید؟
اقدامی برای رونق این بازار انجام دهد؟ آیا بستة خروج از رکود بر بازار
ارز  3600در بازار نامعقول است ،زیرا افزایش نرخ دالر باعث گرانی واردات میشود
سرمایه تاثیر مثبتی خواهد گذاشت؟
بستههایی برای حمایت از بخشهایی مانند خودرو و بازار سهام کارساز است ،اما رشد که این امر نرخ تورمی را که دولت آقای روحانی پایین آورده است دوباره افزایش
اقتصادی پایدار در بازار سهام به زمان طوالنی نیاز دارد .باید به این موضوع که چه کسانی میدهد.
نرخ ارز در دولت آقای احمدینژاد به صورت افسارگسیخته
در بورس سهام خریداری میکنند و از این بازار پول کسب
گران شد ،اما آقای روحانی توانست نرخ ارز را در بازار کاهش
میکنند ،توجه شود .خریداران سهام بورسی کسانی هستند
دهد ،اما متاسفانه اقتصاددانان راست پیشنهاد دادند که نرخ
که پولهای هنگفت برای سرمایهگذارهای کالن و ساخت
با آزادسازی میلیاردها دالر از منابع
ارز در بازار افزایش پیدا کند ،که این امر بهطور حتم باعث
مسکن و غیره ندارند ،یا اینکه کارهایی مانند داللی را بلد
بلوکهشدة ایران پس از اجرایی شدن
افزایش نرخ تورم خواهد شد.
نیستند ،بنابراین به سمت خرید سهام در بورس میروند تا
برجام ،قیمت ارز کاهش خواهد یافت،
هماکنون دو نوع تقاضا برای ارز در بازار وجود دارد ،یکی
به نوعی کمک خرج آنها باشد .قدرت خرید و پسانداز این
زیرا ورود این میزان منابع ارزی و عرضة ارز،
تقاضای واردات و سفر خارجی و دیگری تقاضای سفتهبازی.
افراد به دلیل چهارسال نرخ تورم  40درصدی درحال حاضر
قیمت ارز را میشکند ،اما در حال حاضر
عدهای با پیشبینی اینکه قیمت ارز در بازار افزایش خواهد
کاهش یافته و در اصل طبقات متوسط و ضعیف جامعه از
معادله برعکس شده و عدهای به جای
داشت ،اقدام به خرید ارز کرده و آن را نگه میدارند تا با گران
سیاستهای غلط اقتصادی گذشته زیان کردند .هنوز طبقة
فروش ،در حال خرید ارز هستند
شدن در بازار بفروشند و سودی کسب کنند.
متوسط قدرت کافی را برای خرید سهام بازنیافته که این امر
با آزادسازی میلیاردها دالر از منابع بلوکهشدة ایران پس از اجرایی شدن برجام،
دلیل اصلی عدم افزایش نرخ رشد اقتصادی در بازار سرمایه است.
اما در بستة تسریع در رونق اقتصادی ،کاهش نرخ سپردة قانونی بانکها نزد بانک مرکزی قیمت ارز کاهش خواهد یافت ،زیرا ورود این میزان منابع ارزی و عرضة ارز ،قیمت
از  ۱۳به  ۱۰درصد ،باعث افزایش توان وامدهی بانکها ،افزایش نقدینگی واحدهای ارز را میشکند ،اما در حال حاضر معادله برعکس شده و عدهای به جای فروش ،در
تولیدی ،افزایش حجم تولید و به دنبال آن افزایش قیمت سهام میشود .همچنین اعطای حال خرید ارز هستند.
تسهیالت خرید کاال یا خودرو میتواند طرف تقاضا را نیز تقویت کند و منابع مالی را به مطابق نظریههای اقتصادی ،هماکنون باید فروش ارز افزایش مییافت ،اما خرید ارز
سمت بخشهای تولیدی هدایت کند ،که در این میان با تقویت تقاضا به خودی خود افزایش یافته است و این امر قیمت ارز را باال میبرد .در عین حال قیمت نفت و به
واحدهای تولیدی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و در پی آن بازار سرمایه هم از شرایط دنبال آن درآمدهای نفتی کاهش یافته ،این در حالی است که درآمدهای ارزی ما از
مثبت بنگاهها نفع خواهد برد .در هر صورت این امری طبیعی است ،که اگر واحدهای فروش نفت حاصل میشود و با کاهش فروش نفت ،تزریق منابع ارزی به بازار کاهش
تولیدی افزایش سودآوری داشته باشند ،قیمت سهام آنها نیز افزایش پیدا میکند و یافته و قیمتها به تبع آن افزایش مییابد و این کنش و واکنش است.
قیمت نفت کاهش یافته و این در حالی است که دولت مخارج زیادی دارد .میزان
درنهایت پویایی و گردش نقدینگی در بازار بورس به جریان خواهد افتاد.
در بستة تسریع در رونق اقتصادی نگاه دولت به سمت بنگاههای بزرگ دالری که بابت صادرات نفت میگیریم ،کاهش یافته و این مشکالتی را به وجود
از جمله خودروسازان است و بنگاههای کوچک و متوسط دیده نشدهاند ،میآورد ،اما دولت راههای دیگری هم برای جبران کسری بودجه دارد ،که عبارتند
از اخذ مالیات بیشتر و چاپ پول بیشتر توسط بانک مرکزی و دیگری فروش اوراق
بسیاری منتقد این شیوه هستند .نظر شما در این خصوص چیست؟
تخصیص منابع مالی به صنایع بزرگ از جمله فوالد و خودرو ،باعث بروز شوک مثبت قرضه .اگر بانک مرکزی پول چاپ کند ،تورم دوباره افزایش خواهد یافت؛ بنابراین
اقتصادی و افزایش تقاضا میشود ،که در این میان بنگاههای کوچک و متوسط را هم مورد معضل اصلی اقتصاد ما در حال حاضر پایین بودن قیمت نفت است .قبال پیشبینی
کرده بودم که قیمت دالر به  ۲۹۰۰تومان کاهش یابد ،این امر محقق خواهد شد،
پوشش میدهد ،پس نگرانی درخصوص این بنگاهها وجود ندارد.
با توجه به کمبود نقدینگی در بنگاهها آیا دولت نباید مشوقهای مالیاتی مگر اینکه دولت به خاطر کاهش قیمت نفت بخواهد دوباره قیمت دالر را افزایش
دهد.
برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد؟
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خبرهای خوش سرانجام تاالر شیشهای را تکان داد

بازارسهام؛
دوراهیخوشبینیواحتیاط!

بورس
سحر قاسمنژاد

عکس :پیمان یزدانی

بورس تهران از نیمةدوم سال  92گرفتار
رخوت و رکود شد؛ به اینترتیب دماسنج بازار
سهام که در کارنامةاقتصادی دو دولت پیش
تنها نماد رشد و تنها نمرةقبولی آن به حساب
میآمد ،در مدار نزول قرار گرفت و با هیچ وعده
و اتفاق امیدوارکنندهای هم به روزهای پررونق
برنگشت .به عبارت دیگر حتی امضای توافق
هستهای و احتمال لغو زودهنگام تحریمها هم
نتوانست امید و اعتماد از دسترفته   را به
بازار و سهامداران برگرداند .در ادامةهمین
روند ،پاییز امسال کم از زمستان نداشت و
نزول مداوم ،قیمت سهام را به کف رساند.

14
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کارشناسان بر این باورند که تشدید روند
کاهشی قیمت نفت در کنار نگرانی سهامداران
از کاهش سودآوری شرکتها در گزارشهای
۹ماهه ،موجب شد تا بورس تهران در آخرین
ماه پاییز روندی نزولی همراه با نگرانی را
در پیش بگیرد .اولین روزهای زمستانی هم
زیر سایةهمین نگرانیها آغاز شد.آغازی که
اهالی بازار آن را فرسایشی توصیف میکنند
و معتقدند بورس در روزهای آغاز زمستان
رفتاری کج دار و مریز داشت.
در این روزها ،بورس تهران به حرکت در مدار
نزولی ادامه داد و کاهش شدید قیمتها و زیان

سهامداران موجب حرکت گستردةفعاالن این
بازار به سمت بازار پول و سرمایهگذاری در
سپردههای بانکی شد .به اینترتیب اگرچه در
آذرماه اخبار سیاسی مهمی درخصوص بسته
شدن پروندة PMDمطرح شد ،اما ابهاماتی
درخصوص نرخ خوراک پتروشیمیها ،نرخ
باالی سود بانکی و بهرةمالکانةمعادن و از همه
مهمتر تشدید روند نزولی قیمت نفت و رسیدن
قیمت این محصول به کمتر از 35دالر که در
سالهای اخیر بیسابقه بوده است ،شرایط
تاالر شیشهای را سختتر کرد و موجب تشدید
نگرانی سهامداران شد.

پیشبینیناپذیری...

اما نکتةجالبتر در این ماجرا این است که بورس تهران در ماهها و سالهای گذشته
به رفتار دور از انتظار عادت کرده و خو گرفته ،یعنی در روزهایی که همه انتظار دارند
در برابر خبرهای خوش ،گل از گل بورس و سهامداران باز شود ،بازار یا سکوت میکند
یا حرکت در مدار نزولی را ترجیح میدهد ،در مقابل خبری نگرانکننده مثل تشدید
تنش میان ایران و عربستان و حتی قطع روابط دیپلماتیک طرفین با روزهای مثبت
بورس همزمان میشود.
البته نباید فراموش کرد که این اتفاقهای جدید مصادف شد با نزدیک شدن به
روز تاریخی لغو تحریمها و به اجرا درآمدن توافق برجام و آنطور که کارشناسان و
کهنهکارهای بازار پیشبینی کرده بودند ،اکثر گروههای فعال در بازار با روندی صعودی
همراه شدند و برخی از سهامی که به کف قیمتی رسیده بودند ،با اقبال و صف خرید
مواجه شدند .اوج این حرکت رو به جلو هم در دو روز کاری هفتهای که گذشت رقم
خورد و در همین مدت این بازار توفانزده بعد از مدتها توانست با رشد پرقدرت 800
واحدی ،همةنگاهها را به سمت خود جلب کند.
بورسیها میگویند بخش بزرگی از این رونق مدیون تکاپوی سهامداران برای خرید
سهام شرکتهای ارزانقیمت بورسی است .البته بهجز این نزدیک شدن به زمان لغو
تحریمها و همچنین زمزمةبرداشته شدن سوئیفت و رشد قیمت دالر ،موجب جلب
توجه سهامداران به تاالر شیشهای شد و با افزایش ارزش و حجم معامالت ،ورود
محسوس نقدینگی به این بازار را رقم زد.

باوجود برخی نگرانیها...

البته در کنار این خبرهای خوش ،نگرانیهایی هم وجود دارد که احتمال برگشتن
ورق و بازگشت روند نزول را محتمل میکند .نگرانیهایی همچون کاهش قیمتهای
جهانی نفت ،گزارشهای ضعیف شرکتها و تنشهای سیاسی ،اما نزدیک شدن به
زمان برداشته شدن تحریمها و همچنین اتخاد سیاستهای انبساطی دولت و رشد
قیمت دالر ،موجب شده تا اهالی تاالر شیشهای بعد از دو سال رکود پی در پی در تاالر
شیشهای فعال شوند.
در این شرایط به دلیل ارزندگی اکثر سهمهای بورسی ،برخی از صاحبان نقدینگی برای
خرید سهام شرکتها به تکاپو افتاده و در حال خرید سهام شرکتهای ارزانقیمت
هستند ،همچنین سهامداران حقیقی نیز بیشتر در این بازار فعال شدند و با مثبت شدن
بورس ،انگیزةبیشتری برای دادوستد پیدا کردند.

اهمیت رفع برخی ابهامها

شرایط است.

بورسیها امیدوار شدهاند

اهالی بازار هم امیدوارند که شرایط فعلی بورس تحت تاثیر هیجانهای مقطعی نباشد
و در روزهای آینده جای خود را به رکود ندهد ،چون به نظر میرسد که سرمایهها و
نقدینگی جدید به صورت محسوسی در حال ورود به بازار سرمایه است و حقیقیهای
بیشتری دوباره به صرافت خرید و فروش در تاالر شیشهای افتادهاند.
فردین آقابزرگی ،مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در این خصوص معتقد است،
علت روند صعودی بورس در اواسط دیماه کاهش نرخ بهرةبین بانکی است ،چون
رابطةمعکوسی بین نرخ بهرةبین بانکی و نسبت قیمت به درآمد بازار وجود دارد،
بهطوری که هرچه نرخ بهرةبین بانکی پایینتر باشد ،این نسبت هم افزایش مییابد.
او عملیاتی شدن سوئیفت و قیمت نفت را از عوامل دیگر رشد بورس میداند و میگوید:
زمزمههایی مبنی بر عملیاتی شدن سوئیفت موجب رشد بورس شده و از سوی دیگر
کاهش قیمت نفت نیز در این افزایش موثر است ،چون اگرچه کاهش قیمت نفت به
صورت بنیادی در برخی صنایع باعث کاهش سودآوری میشود ،اما در برخی صنایع با
افزایش همراه است .نکتةدیگر اینکه بعد از گذشت دو سال از رکود پی در پی ،بورس
به نقطهای رسیده که سیاستهای جدیدی مبنی بر اراده برای خروج از رکود با اعطای
وام برای خرید خودرو و همچنین تزریق نقدینگی از بانک مرکزی به برخی بانکها و
در پیش گرفتن سیاستهای انبساطی اتخاذ شده است ،که این امر فضای نظارتی و
کنترلی قیمتها را تا حدودی کاهش میدهد .دست آخر هم نباید فراموش کرد که
زمان لغو تحریمها نیز بهزودی از راه میرسد و سهامداران به تبعات این اتفاق هم دل
بستهاند.
به گفتةآقابزرگی؛ در چنین فضایی ممکن است دارندگان نقدینگی در ابعاد مختلف
بخشی از نقدینگی خود را به سمت بورس به جریان بیندازند ،ضمن اینکه از لحاظ
روانی نزدیک به دو سال است که بورس روند نزولی داشته و قیمتها در سطح مناسبی
قرار دارد ،بنابراین جریان نقدینگی که تاکنون متوجه نرخ سود بدون ریسک بود ،ممکن
است متوجه بازار سرمایه و بورس شود .توجه به ارزش و حجم معامالت ،این گرایش
را بهخوبی نشان میدهد.
او در خصوص احتمال تداوم روند فعلی هم معتقد است که در حال حاضر نقدینگی
به صورت محسوس در حال ورود به بازار سرمایه است و باوجود اینکه ممکن
است برخی اشخاص در موضع فروش باشند ،اما چرخش بورس به سمت جذب
نقدینگی است .ضمن اینکه بازار سرمایه آنقدر عمق دارد که برخالف گذشته
کسی نمیتواند در آن تاثیرگذار باشد .با این تفاسیر به نظر میرسد آیندةبازار
سرمایه با فرض اینکه عوامل تاثیرگذار فعلی ثابت باشد ،رو به رشد خواهد بود و
از کاهش خبری نیست مگر اینکه تغییرات خاصی در زمینةسیاسی و اقتصادی
رخ دهد.

درنهایت اینکه اگرچه همچنان نرخ سود سپردةبانکی ،نرخ خوراک پتروشیمی ،کاهش
قیمت جهانی نفت و رکود اقتصادی از نگرانیهای مهم اهالی
بازار سرمایه است ،اما بورس تهران بعد از سپری کردن  24ماه
رکود ،رشد قابل توجهی را در حال حاضر تجربه میکند ،که
کاهش ریسکهای سیستماتیک
بخش بزرگی از این رونق مدیون تکاپوی
این امر میتواند نقطةعطفی برای برگشت دوبارةرونق به بازار
فرهاد طالبزاده ،فعال بازار سرمایه هم معتقد است که
سهامداران برای خرید سهام شرکتهای
سرمایه باشد.
اگرچه هنوز ابهامات موجود در صنایع مطرح بورس وجود
ارزانقیمت بورسی است .البته بهجز
در این میان البته عدهای معتقدند که روند حرکتی بازار سرمایه
دارد ،اما با این حال قیمت سهام شرکتها بسیار پایینتر
این نزدیک شدن به زمان لغو تحریمها و
از تابستان سال  1395آغاز خواهد شد و با توجه به چالشهای
از ارزش ذاتی آنها است ،درنتیجه میتوان به آیندةاین
همچنین زمزمةبرداشته شدن سوئیفت
موجود ،برای قضاوت در خصوص روند مثبت بورس زود است
بازار و تداوم روند صعودی امیدوار باشیم .البته فراموش
و رشد قیمت دالر ،موجب جلب توجه
و باید منتظر ماند و دید که آزاد شدن منابع ،اجرایی شدن
نکنیم که پایداری روند صعودی بورس نیازمند رفع برخی
سهامداران به تاالر شیشهای شد
برجام و همچنین مشوقهای دولت در بستةخروج از رکود چه
از مشکالت و چالشهای موجود است.
میزان در بازار سرمایه اثرگذار است .به عبارت دیگر؛ تداوم روند
صعودی به اتخاذ تصمیمات سیاسی و اقتصادی همچون کاهش نرخ سود سپردههای او کاهش ریسکهای سیستماتیک در کنار نزدیک شدن زمان تحریمها را از جمله عوامل
بانکی ،سرنوشت نرخ ارز ،تعیین تکلیف نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی و اتخاذ رشد شاخص بورس در روزهای اخیر دانست و گفت :به نظر میرسد هر اندازه که دولت
سیاستهای انبساطی دولت و همچنین نحوةاجرایی شدن برجام و قیمتهای جهانی اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نرخ سود سپردههای بانکی را به تعویق بیندازد ،به همان
و اثرگذاری برجام بر صنایع مختلف بستگی دارد و تعیین تکلیف این موارد میتواند اندازه تبعات منفی آن در اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد .بهجز این ضروری است که
زمینةرشد دوبارةبورس را فراهم کند و منجر به تقویت انگیزه و همچنین ورود نقدینگی ابهامات و چالشهای موجود در صنایع پتروشیمی ،پاالیشی و معدنی حل و فصل شود و
دولت هم نشان دهد که نگاهی مثبت و توام با حمایت نسبت به بازار سرمایه دارد.
به بازار سرمایه شود.
با وجود تمام این نگرانیها و با توجه به دو سال رکود ،همین اندازه هیجان از سوی بازار به گفتةاو؛ سهامداران و فعاالن بازار سرمایه باتوجه به تجربةدو سال گذشته ،کماکان
و سهامدارانش را میتوان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که حرکت تاالر شیشهای در حالت انتظار به سر میبرند تا اثرات مثبت ناشی از گشایش روابط بینالمللی بر
از مدار نزول به صعود تغییر کند .آن هم در شرایطی که با وجود ایجاد تنشهای وضعیت اقتصادی کشور و صورتهای مالی شرکتها ظاهر شود ،سپس در خصوص
دیپلماتیک در منطقه ،رویهای دیگر در پیش گرفته و عالقهمند به بهبود و تثبیت سرمایهگذاری در سهام شرکتها تصمیمگیری کنند.
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چشم انداز

این روزها برخی از تحلیلگران در شبکههای
جهانی بر این باورند که سال  2015یکی از
عجیبترین سالها به لحاظ تحوالت اقتصادی
یا رویدادهایی بوده که به نوعی اقتصاد را نیز
تحت تاثیر قرار دادهاند .در این رابطه حتی یکی
از تحلیلگران ساکسو بانک گفته بود که سال
 2015تمام شده اما حاشیههای اقتصادی آن
تمام نشده است و اگر سرمایهگذاران اقتصادی،
در هرجایی از جهان از نوسان اقتصادی سال

 2015خبر نداشته باشند ،فاصلهای با زیانهای
بزرگ ندارند .از منظری باید به کارشناسان این
بانک مطرح جهانی حق داد .خیلی از تصمیمها
در سال  2015گرفته شده است که پیامد آن
در نیمههای سال جاری میالدی خود را نشان
میدهد .برای همین ،دور از واقعیت نیست اگر
بگوییم ،هنوز نمیشود بایگانی اخبار سال 2015
را نادیده گرفت .سال قبل بسیاری از تحوالت
اقتصادی ناشی از مذاکرات هستهای ایران بود

ثبت سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۲بهعنوان گرمترین سالها؛ دانشمندان ادارة هواشناسی
آمریکا میگویند تحقیقات آنها نشان میدهد سال گذشتة میالدی ( )۲۰۱۵به لحاظ
میانگین دما ،دومین سال گرم در تاریخ هواشناسی آمریکا بوده است.
در سال  ۲۰۱۵روسیه  ۵۳۴میلیون تن نفت تولید کرد ،که نسبت به سال  ،۲۰۱۴معادل
۴۰درصد افزایش داشت.
قیمت طال در سال  2015معادل  10درصد کاهش یافت .قیمت نفت در سال 2015
معادل  35درصد کاهش یافت .افت  31و  28درصدی پاالدیوم و پالتین و  25درصدی
مس در سال .2015
هر لیتر بنزین در بازار خلیجفارس با قیمتی معادل 0.33دالر معامله شد .بنابراین با
احتساب ارز آزاد ،قیمت بنزین در بازار خلیجفارس حدود  1188تومان و با قیمت ارز
مبادلهای  994تومان خواهد بود.
اقتصاد آمریکا در سال  2015بهطور متوسط هر هفته  50هزار شغل ایجاد کرد و این
روند در سال  2016ادامه خواهد یافت و نرخ رشد آن به  2.5درصد میرسد ،که با در نظر
گرفتن کندی نرخ رشد اقتصاد جهانی ،خوب است.
در سال  2015خسارت تجارت ایران به دلیل تحریمها  17میلیارد دالر محاسبه شد.
تحلیلگر برجستة ساکسو بانک پیشبینی کرد ،که قیمت جهانی طال به دلیل وضع این
کاال در سال  2015در سال  ۲۰۱۶بین  ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰دالر در هر اونس در نوسان
خواهد بود.
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و به نظر میرسد در سال جاری نیز بسیاری از
اتفاقات اقتصادی ،چه مثبت و چه منفی تحت
تاثیر این مذاکرات شکل بگیرد .این مسئله یکی
از مولفههایی است که فعاالن اقتصادی در ایران
را باید به این نتیجه برساند ،که در سال جاری
بیش از هر زمان دیگری مراقب اخبار تحوالت
اقتصادی جهان باشند که از سال  2015آغاز
شدهاند و تا بخش زیادی از سال جاری میالدی
قرار است ادامه یابند.

شیلینگ سومالی ،روپیة سیشل و داالس گامبیا به ترتیب با  10 ،17و  8درصد رشد،
بیشترین افزایش ارزش پول ملی را در سال گذشته ثبت کردند .منات آذربایجان ،تنگة
قزاقستان ،کواچای زامبیا ،روبل بالروس و پزوی آرژانتین به ترتیب با  41 ،42 ،46 ،50و
 35درصد افت ،بدترین عملکرد را در سال  2015در بازارهای ارزی داشتند.
ن بازار سهام پس از سه سال رشدهای دورقمی ،با افت حدود 0 /8
آمریکا با بزرگتری 
درصدی مواجه شد .امری که بدترین عملکرد این کشور از سال  2008محسوب میشود.
بانک مرکزی اتحادیة اروپا به منظور جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی و تورم منفی،
اوایل سال  ،2015اقدامات انبساطی را آغاز کرد .براساس برنامة این بانک ،قرار شد ماهانه
 60میلیارد یورو (در مجموع به ارزش  1100میلیارد یورو) سیاست تسهیل پولی در این
کشور انجام شود.

بزرگترین برندگان و بازندگان اقتصاد جهان در سال 2015

بلومبرگ به معرفی شماری از برندگان و بازندگان اقتصاد جهان در سال  2015پرداخت
و نوشت:
سال  2015سالی با عملکردهای متفاوت بود .در حالیکه سقوط قیمت کاال درخشش
قدرتهای اقتصادی نوظهور روسیه و برزیل را ربود ،سایر اقتصادهای نوظهور مانند هند و
ویتنام در سوی دیگر شگفتی آفریدند .در دنیای توسعهیافته ،رشد قوی اشتغال در آمریکا
موجب شد بانک مرکزی این کشور برای نخستین بار از سال  ،2006با تصویب افزایش

نرخهای بهره ،تحکیم سیاست پولی را آغاز کند در حالیکه اوضاع تیرة همسایة شمالی این
کشور  -کانادا  -عمیقتر شد.
در اقتصادهای توسعهیافته ،کشورهای اروپایی کوچکتر میان اقتصادهایی با بهترین
عملکرد بودند .اقتصاد ایرلند در سهماهة سوم سال  2015به میزان هفتدرصد رشد کرد،
که سریعتر از رشد اقتصادی چین و باالتر از نرخ رشد  1.6درصدی منطقة یورو در مدت
مذکور بود.
در مقابل؛ این تصویر در فنالند ملولتر بود .شمالیترین عضو منطقة یورو که میان یکی
از شدیدترین منتقدان یونان در زمان مذاکرات بستة نجات مالی این کشور قرار داشت،
در شرایطی که صنایع کلیدی مانند کاغذسازی و محصوالت الکترونیکی مصرفی با بحران
روبهرو شدهاند ،تحت فشار قرار گرفته است .تقاضای صادرات ضعیف از روسیه هم به اقتصاد
این کشور لطمه زده است.
در دنیای در حال توسعه ،برجستهترینها شامل ویتنام ،تانزانیا و البته چین هستند .حتی
پس از ریزش بازار سهام پنج تریلیوندالری و ضعیفترین رشد اقتصادی در  25سال
گذشته ،رشد تولید ناخالص داخلی چین در مقایسه با همتایانش نسبتا قوی ماند .اقتصاد
هند هم پس از رشد هفت درصدی در سه ماهة دوم ،موفق شد در سهماهة سوم رشد
سریعتری را تجربه کند و تولید ناخالص داخلی این کشور  7.4درصد توسعه یافت.
اما رتبة ضعیفترین عملکرد اقتصادی به روسیه و برزیل تعلق گرفت .روسیه به سوی
طوالنیترین رکودش در دو دهة گذشته پیش میرود ،که عمدتا به دلیل قیمتهای پایین
نفت است .برزیل هم گرفتار رکود کاالها ،آشفتگی سیاسی ،رسوایی فساد مالی و افزایش
کسری بودجه شده است .گولدمن ساش هشدار داده است این کشور در آستانة غرق شدن
در رکود شدید است.غایب فهرست بازندگان ونزوئال است؛ زیرا بانک مرکزی این کشور آمار
تولید ناخالص داخلی امسال را منتشر نکرده است.
از سوی دیگر اقتصادی که باید بهطور ویژه مورد توجه قرار بگیرد ژاپن است؛ آن هم برای
رکودی که هرگز اتفاق نیفتاد .بازبینی آمار نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در
سهماهة سوم توسعه یافته است ،در حالیکه پیش از آن تصور میرفت کوچک شده است.
به اینترتیب سومین اقتصاد بزرگ جهان از دومین رکود در سه سال گذشته اجتناب کرد.
اقتصاددانان اظهار میکنند عملکرد اقتصادی ژاپن نشان میدهد این کشور با وجود اینکه
چالشهای کلیدی به قوت خود باقی هستند ،به سوی بهبودی پیش میرود.
جدا از آمار تولید ناخالص داخلی ،آمار اشتغال در سراسر جهان تصویر یکدستی را ترسیم
نکرد .پایینترین نرخ بیکاری در کشورهایی مانند ژاپن و سوئیس یا تایلند و سنگاپور
مشاهده شد اما اروپای غربی همچنان گرفتار نرخ باالی بیکاری است .نرخ بیکاری
دو رقمی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا چالشهای پیش روی این منطقه را بارز
میکند.

داشته است ،که قطعا تقاضا را برای انجام این فرایند باال خواهد برد و با گذشت زمان سود
شما کم و کمتر خواهد شد تا به صفر برسد و شما مجبور خواهید شد سود خود را با کسانی
تقسیم کنید که پول شما را به دالر تبدیل میکنند.
این اقدام تاثیر عمیقی بر بازارهای مالی سراسر دنیا داشته است و نه تنها در کشورهای
توسعهیافته بلکه در بازارهای نوظهور ( )EMsنیز خود را نمایان میسازد .ین ریسک وقتی
با کاهش رشد اقتصاد چین همراه میشود ،برای کشورهایی که وابسته به صادرات مواد
اولیه هستند شرایط بدی را ترسیم خواهد کرد و به گفتة انجمن مالی جهانی ،جریان
خالص سرمایة ورودی به بازارهای نوظهور در سال  2015منفی خواهد بود .برای همین
بیتردید باید کاهش نرخ بهرة آمریکا را مهمترین تصمیم پولی سال  2015دانست ،که
احتماال تا پایان سال  2016نیز همچنان مهمترین تصمیم خواهد بود .سرمایهگذاران
جهانی و همچنین بنگاههای سرمایهگذاری در ایران ،باید شرایط حرکت و ادامة فعالیت
خود را با این تصمیم هماهنگ کنند.

تحوالت توسعهای جهان در سال 2015

سال  2015از منظر توسعة اقتصادی و انسانی ،نقاط عطف بسیاری را در بر داشته است.
بانک جهانی مهمترین اتفافات سال  2015از این منظر را شرح داده است.
سقوط نرخ فقر جهانی به زیر  10درصد :سهم جمعیت درگیر با فقر شدید در جهان از
 37.1درصد در سال  1990به تنها  9.6درصد در سال  2015رسیده است.
توافق جهان درمورد تغییرات اقلیمی :نمایندگان  195کشور در نشست اقلیمی درمورد
تغییرات اقلیمی توافقنامهای را به امضا رساندند .تمامی کشورها متعهد شدند تا به کاهش
انتشار گازهای گلخانهای اقدام کنند.
رکوردزنی تعداد آوارگان :تعداد مردم آواره در سراسر دنیا از مرز  60میلیون نفر نیز گذشته،
که بیشترین میزان بعد از جنگجهانی دوم بوده است.
اهداف بلندپروازانة توسعة پایدار برای سال  :2030در ماه سپتامبر ،کشورهای جهان گرد
هم آمدند تا درمورد اهداف توسعة پایدار به توافق برسند .کمکهای وسیع آنها به منظور
پایاندادن به فقر ،مبارزه با ناعدالتی و نابرابری و تغییرات اقلیمی انجام گرفت .اهداف شامل
تعدادی هدف و شاخص جدید بود.
تامین مالی برای نیازهای توسعه به منظور حرکت از میلیارد به هزاران میلیارد :سطوح
کمکهای رسمی توسعة ( )ODAیا «کمکهای خارجی» برای کشورهای در حال
توسعه توسط منابع خصوصی و سرمایهگذاری تجاری خارجی به مراتب بیشتر شده است.
سقوط شدید قیمت کاالهای اساسی :کاهش در قیمت کاال که با افت قیمت محصوالت
کشاورزی و فلزات از چهار سال پیش آغاز شده بود ،در سال  2014گریبانگیر نفت نیز شد
و در سال  2015ادامه داشت .این کاهش ناشی از عرضة در حال افزایش ،محصول بسیار
باال ،تقاضای ضعیف و دالر بسیار قدرتمند بوده است.
تاثیرگذارترین تصمیم پولی سال 2015
از بین رفتن اثرات ابوال :گزارش بانک جهانی نشان میدهد که از دست رفتن کارگران
کاهش نرخ بهرة آمریکا در نظرسنجیهای مختلفی که صورت گرفته است با قاطعیت با بهداشت از طریق ابوال احتماال روی مرگ و میر ناشی از غیر ابوال تاثیرگذار خواهد بود،
عنوان تاثیرگذارترین تصمیم پولی جهان معرفی شده است .بلومبرگ در نظرسنجی خود حتی بعد از اینکه کشورها از ویروس ابوال پاک شدهاند.
حتی فراتر از این رفت و این تصمیم پولی را مهمترین تصمیم چند سال اخیر معرفی کرد .بهبود قوانین کسبوکار در بیش از  60درصد از اقتصادهای جهان :برای مثال ،در سال
ماجرای این اتفاق هنوز هم ادامه دارد .تا همین چند روز پیش این پرسش که مکانیزم  ،2003بهطور متوسط  51روز طول میکشید تا یک کسبوکار جدید آغاز شود .اما آمار
کاهش نرخ بهرة فدرال روز چه تاثیری روی اقتصادی جهانی دارد؟ با عنوان مهمترین کنونی این زمان را  20روز نشان میدهد.
تغییر جمعیتی در حال شکلدهی آینده :در حالیکه جمعیت
پرسش اقتصادی در صدر تحلیل هالی اکونومیست قرار داشت.
سن کار جهانی به اوج خود (66درصد) در سال  2012رسیده
این نرخ یکی از اثرگذارترین متغیرهای اقتصاد آمریکا و طبیعتا
بود ،بخشهایی از آفریقا و آسیا در حال مشاهدة جمعیت سن
جهان است .جدا از وامهای یکشبه برای تامین ذخیرة قانونی،
اقتصادی که باید بهطور ویژه مورد توجه
کاری خود بودند و کشورهای این منطقه فرصتی را برای بهبود
بانکها برای تامین نقدینگی در سایر شرایط نیز از یکدیگر وام
قرار بگیرد ژاپن است؛ آن هم برای
استانداردهای رفاه و زندگی خود پیدا کرده بودند.
میگیرند و نرخ بهرة این وامها (که بسته به شرایط متفاوت
رکودی که هرگز اتفاق نیفتاد .بازبینی آمار
نرخ مرگومیر نوزاد و مادر به کمترین مقدار خود رسید :بین
خواهد بود) ،معموال وابسته به بهرة یکشبه و باالتر از آن است.
نشان داد که تولید ناخالص داخلی این
سالهای  1990و  ،2015مرگ کودکان زیر  5سال و مادران به
به عبارت دیگر نرخ بهرة موثر بودجة فدرال در حقیقت هزینة
کشور در سهماهة سوم توسعه یافته است،
ترتیب  53درصد و  44درصد کاهش یافت.
بانکها را برای تامین نقدینگی نشان میدهد ،از سوی دیگر
در حالیکه پیش از آن تصور میرفت
قشر  40درصدی کمدرآمد وضع بهتری پیدا کردند :افزایش
مکانیزم تاثیر نرخ بهرهروی ارزش دالر نیز دارای اهمیت است.
کوچک شده است .به اینترتیب سومین
دستمزد در دهة گذشته به قشر  40درصدی کم درآمد در بسیاری
فرض کنید شما مبلغ  100یورو به آمریکا برده ،تبدیل به دالر
اقتصاد بزرگ جهان از دومین رکود در سه
سال گذشته اجتناب کرد
از کشورها کمک کرده است.
کرده و در اوراق قرضه سرمایهگذاری میکنید و  1.5دالر یعنی
موانع قانونی تاثیرگذار روی زنان شاغل 155 :اقتصاد از 173
 150سنت سود دورهای دریافت میکنید .بعد از افزایش نرخ
بهرة بودجة فدرال ،طبق مکانیزمی که بیان شد ،نرخ بهرة اوراق قرضه افزایش داشته و حال اقتصاد دنیا دارای حداقل یک قانون تبعیضی هستند که زنان را از رسیدن به فرصتهای
شما با تکرار این فرایند (با فرض اینکه هنوز نرخ برابری دالر در برابر یورو تغییر نکرده است اقتصادی منع میکند .در  100اقتصاد ،زنان به دلیل وجود محدودیتهای جنسیتی در
و فرصت آربیتراژ وجود دارد) ،با همان  100یورو ،بهطور مثال  200سنت بهرة دورهای مشاغل با موانعی روبهرو شدند .در این اقتصادها ،زنان در انجام فعالیتهای اقتصادی مشابه
دریافت خواهید کرد .به عبارت دیگر درآمد این فرایند نسبت به قبل  50سنت افزایش با مردان محدود شدهاند.
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اقتصاد

اقتصادعربستان
دستخوش ماجراجوییها
«عربستان سعودی دیگر با دوران رفاه اقتصادی روبهرو نیست و با بمب ساعتی اقتصادی
روبهرو میشود ،که اگر خنثی نشود ،تاثیرات مخرب و شدیدی هم در سطح ملی و
هم در سطح بینالمللی خواهد داشت .سقوط شدید قیمت نفت طی سال-۲۰۱۴
۲۰۱۵میالدی موجب کاهش چشمگیر مهمترین منبع درآمدهای این کشور شده است،
که بیش از  ۷۷تا  ۸۸درصد کل درآمد عربستان را تشکیل میدهد ».این جمالت
محورهای تازهترین گزارش «بروکینگز» درمورد اقتصاد عربستان را دربرمیگیرد؛ کشوری
که حکام بیتجربهاش طی ماههای گذشته هزینههای زیادی را برای ماجراجویی خود
پرداختهاند .البته بهطور حتم سعودیها گرفتار پیامدهای ناخوشایند اقتصادی میشدند.
یعنی اگر بهجای تصمیمگیرندگان بیتجربةفعلی ،افراد دیگری هم در عربستان مدیریت
امور توسعه را بر عهده داشتند ،باز هم مردم این سرزمین باید ناهمواریهای زیادی را
تجربه میکردند .منتهی مدیران فعلی حکومت عربستان با سرعت بیشتری روزهای
ناخوشایند اقتصادی را با ماجراجوییهای غیراقتصادی خود به توسعةعربستان تحمیل
کردهاند .گزارشهای موجود نشان میدهد که عربستان در بودجةسال ۲۰۱۶میالدی
با کسری ۸۷میلیارددالری روبهرو خواهد شد .هزینههای بودجةاین کشور به ۲۲۴
میلیارددالر و میزان درآمدها به ۱۳۷میلیارددالر معادل  ۵۱۳میلیاردریال سعودی
میرسد .این در حالی است که در بودجةسال  ،2016عربستان هزینههای نظامی و
امنیتی به  ۵۶.۸میلیارددالر رسیده است .به عبارتی میشود نتیجه گرفت که وقتی
کشوری  87میلیارددالر کسری بودجه دارد و نزدیک  60میلیارددالر بوجةنظامی
برای خود تدوین میکند ،حتما گرفتار توهمی شده است؛ که گویی از بیتجربگی
سیاستمداران جدید آن ناشی میشود .کارهایی که عربستان در چند وقت گذشته
انجام داده است؛ از حمله به یمن تا اعدام شیخ نمر و از ترویج وهابیگری و حمایت
از تروریسم تا سنگ انداختن به سمت ایران ،نشان میدهد که این کشور برنامهای
برای توسعةمنسجم اقتصادی ندارد .این مسئله البته میتواند فرصتی برای ایران باشد
که با برنامهریزیهای صحیح ،نگاه سرمایهگذاران را بعد از افت امنیت اقتصادی در
برخی کشورهای منطقه به سمت خود برگرداند .در زیر بهطور خالصه اوضاع اقتصادی
عربستان به تصویر کشیده شده است ،که اطالع از آن میتواند برای تصمیمگیریهای
فعاالن اقتصادی مفید باشد:
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تولید کنونی نفت عربستان 10.3 :میلیون بشکه در روز ( 7.15میلیون صادر و 3.15
میلیون مصرف داخلی)
برخی پیشبینیها نشان میدهد که تا سال  2030تقاضای داخلی نفت عربستان به
بیش از  8.2میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
کسری بودجة 87 :2016میلیارددالر (هزینهها  224میلیارددالر و درآمدها 137
میلیارددالر)
قیمت نفت در بودجة 29 :2016دالر
هزینههای نظامی و امنیتی 56.8 :میلیارددالر .بیشترین سهم در بودجه (بیش از 25
درصد)
کسری بودجة 98 :2015میلیارددالر (هزینهها 260:میلیارددالر برابر با هزینههای
 2013و  6.6درصد کمتر از هزینههای )2014
سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای  73 :2015درصد.
درآمدهای غیرنفتی ( 43.6 :2015میلیارددالر 29درصد رشد)
کاهش ذخایر ارزی از  732میلیارددالر ،به کمتر از  623میلیارددالر در سال 2015
یارانةنفت و گاز بیش از  61میلیارددالر و یارانةآب و برق بیش از  10میلیارددالر
دولت عربستان برای اجرای اصالحات ساختاری تصمیم گرفته است تا قیمت گاز
طبیعی را  66درصد ،اتان را  133درصد و بنزین را  50درصد افزایش دهد.
عربستان تا سال  2020بیش از  62میلیارددالر صرف هزینههای نظامی خواهد کرد .از
سال  2011تاکنون ،میزان هزینههای نظامی هر سال  19درصد رشد داشته است.
باوجود اینکه  23درصد بودجةعربستان به آموزشوپرورش اختصاص یافته ولی بیکاری
به بزرگترین چالش این کشور تبدیل شده است.
دوسوم جمعیت عربستان زیر  30سال هستند .نرخ بیکاری بین جوانان  15تا 24
سال به بیش از  30درصد رسیده است .عربستان تا سال  2020نیاز به ایجاد حداقل 3
میلیون فرصت شغلی جدید دارد.
عربستان بزرگترین کشور بدون رودخانه در دنیا است 95 .درصد از این کشور منطقهای
کویری یا نیمهکویری است .تنها  1.45درصد از این سرزمین قابل کشت است.
تقریبا  60درصد نیروی کار عربستان خارجی هستند.

وظایفومسئولیتهایکارکنانکارگاه
در پروژههای ساختمان و نصب

*دکتر اصغر ابنالرسول(معاون طرح و برنامة گروه سرمایهگذاری خوارزمی)
*دکتر شهرام قبادی(کارشناس ارشد برنامهریزی ،سنجش عملکرد و پروژه در معاونت طرح و
برنامة گروه سرمایهگذاری خوارزمی)

مقاله

(قسمت پایانی)

کارشناسبرنامهریزیوکنترلپروژة
کارگاه

اهم وظایف کارشناس برنامهریزی و کنترل پروژه
عبارتند از :برنامهریزی و تخصیص منابع برای مراحل
مختلف پروژههای شرکت ،نظارت بر حسن اجرای برنامة
زمانبندی و کنترل پروژه ،تجزیه و تحلیل روند حرکت
پروژه و تهیة گزارشات الزم ،تهیة دستورالعملهای مورد
نیاز برنامهریزی در بخش ساختمان و نصب و همکاری
در تهیة برنامة زمانبندی پروژههای کاریابی.
شرح وظایف و مسئولیتهای کارشناس برنامهریزی و
کنترل پروژه در کارگاه
تنظیم فعالیتهای پروژههای محولشده.
تعیین سطوح برنامة زمانبندی پروژهها و تهیة آن با
همکاری تیم پروژه.
تعیین روش محاسبة پیشرفت کار و گزارشهای پروژه،
براساس توافقهای قراردادی ،روش برنامهریزی کنترل
پروژة شرکت و دستورالعملهای پروژه.
ایجاد هماهنگی و تنظیم فعالیتها در بخشهای مختلف
و کنترل پروژه از طریق دریافت گزارشهای کارکرد از
بخشها و ارزیابی وضعیت پیشرفت کار اطالعرسانی و
ارائة گزارشهای تحلیلی از وضعیت پروژه به مدیریت
ساختمان و نصب.
مطالعة اسناد مناقصة پروژه برای تعیین محدودة کار
پروژه ،در بخش ساختمان و نصب.
همکاری برای تعیین فعالیتها و برآورد نفرساعت و
ارتباط فعالیتها با یکدیگر.
تنظیم گزارشات مورد نیاز بخش با هماهنگی مدیر
ساختمان و نصب جهت ارائه به مدیریت شرکت.
نظارت بر اجرای برنامة زمانبندی پروژ هها در بخش
ساختمان و نصب با بازدید دور های از کارگا هها و
تهیة گزارشات مورد نیاز و تجزیه و تحلیل روند
پیشرفت پروژه جهت ارائه به مدیر بخش ساختمان
و نصب.

ارائة خدمات الزم جهت پروژههای کاریابی به
هماهنگکنندة پروژة کاریابی برای تهیة برنامة
زمانبندی ،و بهطور کلی مشارکت الزم در پروژههای
کاریابی شرکت با توجه به نیاز در بخش ساختمان و
نصب.
تهیة بانک اطالعاتی از کلیة فعالیتهای کالن
پروژههای انجامشده با توجه به نوع پروژهها.
تهیة لیست پیمانکاران ساخت و نصب با توجه به نوع
فعالیتهای انجامشده و رتبهبندی آنها از طرف سازمان
برنامه و بودجة کشور.

مدیردفتر فنی کارگاه

دفتر فنی کارگاه تشکیالتی است که زیر نظر مدیر
پروژه در هماهنگی با مدیر کارگاه قرار دارد و احاطة
کامل به نقشهها ،مدارک پیمان ،شرایط عمومی و
خصوصی ،فهرست مقادیر و آحاد بها دارد .مدیر
دفتر فنی به وسیلة مدیر پروژه منصوب میگردد.
وظایف و فعالیتهای دفتر فنی در دو دستة اجرایی
و قراردادی تقسیم میشود.
شرح وظایف و مسئولیتهای مدیر دفتر فنی کارگاه
الف -فعالیتهای اجرایی دفتر فنی شامل فعالیتهای
ذیل است:
استخراج لیست متریال ()MTO
تهیة اطالعات فنی مورد نیاز اجرا
کنترل مدارک فنی و تهیة نقشههای مرجع
نظارت موثر بر کار تیم های اجرایی و انبار
پایش مکاتبات و تهیه پیشنویس نامه های فنی-
اجرایی
مدیریت مسائل پیمانکاران فرعی )استعالم،کنترل
ادای تعهدات(
تهیة نمونة مواد و مصالح و به تایید رساندن آن
کشف و تحلیل فرصتها و تهدیدها و اقدام مسئوالنه
در این ارتباط

ب -فعالیتهای قراردادی دفتر فنی شامل فعالیتهای
ذیل است:
مدیریت الگ شیتها و برگههای وضعیت
مدیریت اسناد و مدارک پروژه
تهیة صورتجلسات
تهیة صورت وضعیت اصلی و دفاع از آن و تهیة گزارش
تحلیلی از آن
پایش مکاتبات و تهیة پیشنویس نامه های
قراردادی
مدیریت مسائل پیمانکاران فرعی )تهیه یا کنترل
صورت وضعیتهای کارکرد(
کشف قیمت های جدید ،تهیة آنالیز ،ارائه به مشاور و
دفاع از آن
کنترل بهره وری مواد و مصالح )مقایسة ورود و مصرف
مواد و مصالح (
کشف و تحلیل فرصتها و تهدیدها و اقدام مسئوالنه
در این ارتباط
مراجع:
سوابق مولفان در تالیف شرح مشاغل و دستورالعملهای
مدیریت پروژه
قبادی ،شهرام .شاکری ،آرنوش؛ «مدیریت ،برنامهريزی
و کنترل پروژه» جهت داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد
رشتة مهندسی صنايع (تحت چاپ).
قبادي ،شهرام؛ جزوة دورة بلندمدت تخصصی کاربردی
تربيت کارشناس کنترل پروژه ،مرکز آموزشهای
تخصصی کاربردی دانشگاه صنعتی شريف.
زرین نقش ،کیهان؛ شرحي بر وظايف دفاتر فني؛ ماهنامة
دانشنما ،سال چهاردهم ،شمارة 126 -127
استاندارد PMBOK؛ ویرایش پنجم  ،2012موسسة
مديريت پروژة آمریکا (.)PMI1
1- Project Management Institute

شماره  -23بهمن 1394

19

غولهای بزرگ خودروسازی جهان
و تجربةعبور از بحران
اشاره

بازار خودروی ایران با رکودی شدید مواجه شده است و دالیل این رکود را نمیتوان
در یکی دو سال گذشته جست .همینطور عبور از این رکود را نمیتوان در برنامهای
یکی دو ساله انتظار داشت .اکثر کارشناسان وضعیت حاضر را بهعنوان بحرانی جدی در
صنعت خودروسازی ارزیابی میکنند و آنرا با یک رکود ساده و فصلی متفاوت میدانند.
حتی بزرگترین خودروسازان جهان هم وقتی دچار رکود میشوند ،در بهترین حالت
به بیش از  5سال فرصت نیاز دارند تا بتوانند خود را احیا کنند .با بررسی تجربة عبور
خودروسازان در سراسر جهان از بحران ،به نتایج مهمی میرسیم .چگونگی شروع این
بحرانها و راههای عبور از این بحرانها متفاوت است ولی گاهی شباهتهایی در موقعیت
یا الگوی حل بحران دیده میشود که میتواند در جای خود عبرتآموز باشد .بهویژه اگر
حکایت از خودروسازانی باشد که اسیر تصمیمات دولتی شدند و بازار را فراموش کردند
یا غولهایی که فکر میکردند میتوانند دنیا را به خواست خود تغییر دهند.

پژو؛ اسیر تصمیمات دولتی

پس از جنگ جهانی ،پژو با ساخت  203به صحنة خودروسازی بازگشت و بعدتر در
 1968موفق به ساخت پژو  504شد .این خودرو برای پژو اعتباری جهانی به همراه آورد.
طراحی این خودرو را ایتالیاییها انجام داده بودند و از لحاظ فنی تا دهة  80میالدی
هم یک خودروی سرسخت و کمهزینه برای خانوادههای متوسط در سرتاسر جهان،
ت گاز،
خصوصا کشورهای جهان سوم بود .جرمی کالرکسون مجری برنامة محبوب تخ 
پژو  504را اینطور توصیف میکند« :در طول هزاران سال ،تنها یک راه برای عبور از
صحرای وسیع و سوزان در آفریقا وجود داشت .شتر ،تنها راه عبور بابلیها ،یونانیان،
رومیان ،فینیقیها و اعراب در این صحرا بود .اما بعد در سال  1968سلطة شتر بر این
جاده تمام شد و پژو  504جای آن را گرفت 40 .سال پیش پژو مثالی برای استقامت
و سختی بود .بعد در سال  1983پژو تصمیم گرفت بهجای ماشینهای سرسخت،
خودروهای اسپرت بسازد و به کلی مسیر خود را عوض کند .این شرکت با استخدام
مهندسین و طراحان جدید مدل  GTI 505را ساخت که حتی  BMWرا هم به
چالش میکشید .و بعد  405که بیشتر شبیه به یک مسلسل بود تا خودرو».
اواخر دهة هشتاد آغاز دورة بیاعتمادی بازارهای جهانی به پژو بود و در دهة نود با
خودروهایی که ساخت ،باعث شد کمی از هدف خود در جهان دور شود .سالهای
بعد از هزاره هم برای پژو چندان خوشایند نبود .حتی پس از پیوستن سیتروئن به این
هدف خود که فروش چهار میلیون خودرو
خودروساز ،کماکان از

صنعت
مسلم تقوی

در سال بود ،فاصلة بسیار زیادی داشت .در سال  ۲۰۰۸فروش شرکت کمتر از  ۲میلیون
دستگاه در سال بود و در اوایل  ۲۰۰۹به دلیل بحران مالی از سال  2007تا 2012
فروش این شرکت باز هم کاهش پیدا کرد.
در سال  2013پژو دچار بحران عمیقی شد که برای عبور از آن دولت مجبور به اعطای
 12میلیاردیورو کمک بانکی به این شرکت شد .شرکت پژو به دفعات اذعان کرد که
بحرانهای مالی اروپا و تحریم ایران دالیل عمدة کاهش فروش شرکت پژو در آن سالها
بود .بازار ایران بهتنهایی نزدیک به  400هزار خودرو در سال بود .این رقمی نبود که
پژو بهراحتی از کنارش بگذرد و خم به ابرویش نیاورد .کاهش تقاضا در بازارهای خودرو
در جنوب اروپا و فرانسه و تعلیق صادرات پژو به ایران ،از دالیل کاهش  16.5درصدی
میزان فروش تولیدات این شرکت در بازار جهانی در سال  2012میالدی عنوان شد .در
این سال میزان صادرات پژو در داخل اروپا هم حدود  15درصد افت داشت .دورهای که
همة خودروسازان نیاز به بازار بالقوه داشتند ،پژو بازار بالفعل خود را از دست داده بود.
صادرات محصوالت این شرکت به ایران در سال  2012با یکسوم کاهش ،به رقم 145
هزار خودرو رسید .کاهشی که برخی دلیل آن را فشار اعمالشده توسط شرکت جنرال
موتورز آمریکا که تنها  7درصد از سرمایة پژو را در اختیار دارد میدانستند .با بسته شدن
کارخانة «اولنه سو بوآ» در حومة پاریس ،بیکار شدن  3000نفر را همراه داشت .پژو از
آغاز عزیزدردانة دولت فرانسه بود و بهای این عزت ،تن دادن به تصمیمات سیاسی بود.
تصمیم پژو برای ترک ایران بهای سنگینی برای این خودروساز داشت.
در اواخر سال  2013پژو اعالم کرد که قرار است به کمک دولت 12میلیاردیورو وام
بگیرد و دولت بازگشت  7میلیارد از این مبلغ را تضمین کرد .سهام پژو در این دوره به
ارزش سهامش در سال 1986رسید.
در سال  2010پژو قراردادی با شرکت چانگان چین بست که شامل سرمایهگذاری
مشترک میان این دو شرکت میشد .این قرارداد بهصورت مساوی بسته شده بود و
سهم هرکدام از این دو شرکت نزدیک به 600میلیوندالر بود .قرارداد این شرکت شامل
طراحی برندی جدید برای عرضه در چین میشد .این شراکت و شراکت پیشین پژو با
دانگ فِنگ از دالیلی بود که توانست پژو را کمی باال بکشد و از سقوط حتمی نجات
دهد .تنها در سال  2014دانگ فنگ در چین بیش از  700هزار خودرو ساخت .تولید
چانگان هم در سال  2014آغاز شد و قرار است تولید ساالنة خود را به 200هزار خودرو
برساند.
پژو اکنون بیش از  ۲۰۰هزار کارمند در سراسر جهان دارد و بزرگترین خودروساز
فرانسه است و پس از گروه فولکسواگن در رتبة دوم بزرگترین خودروسازهای اروپا
قرار دارد.

رئیس تویوتا؛ مرد قدرتمندی که به گریه افتاد

تویوتا بزرگترین خودروساز جهان است .در اواخر سال  2009و ابتدای
سال  2010بحران فراخوان تویوتا آغاز و به دنبال آن حدود
 8.5میلیون خودرو در سه مرحله به شرکت مرجوع
شد .همه چیز با یک تصادف دهشتناک در جنوب
کالیفرنیا و ماه نوامبر  2009شروع شد .این اتفاق
آغازی بود بر فراخوانی که تا ژانویة  2010حدود
 7.5میلیون خودرو را در بر گرفت و تویوتا از فروش
 8مدل از پرفروشترین ماشینهایش محروم شد.
شرکت تویوتا از سالهای  2003تا 2006
تولید خود را تقریبا  50درصد افزایش داد
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و این روند را تا سال  2010ادامه داد .در همین دوره بیشترین میزان شکایت از
خودروهای تویوتا ثبت شد ،تا سال  2010که به دالیل پدال گاز معیوب ،گیر کردن
پدال گاز به کفی زیرپای راننده و مشکلی در سیستم ترمز تویوتا ،اعتراضات به اوج خود
رسید و منجر به بحرانی شدید شد که تا  3سال دامن تویوتا را گرفت.
آکیو تویودا مدیرعامل شرکت تویوتا؛ رشد سریع شرکت را علت مجموعه مشکالت
ایمنی دانست که به فراخوان 8میلیونو500هزار دستگاه اتومبیل برای معاینة فنی
منجر شد .پدال گاز معیوب ،گیر کردن پدال گاز به کفی زیرپای راننده و مشکلی در
سیستم ترمز تویوتا پریوس ـ با موتور ترکیبی ـ ایرادهای مهمی بوده که در اتومبیلهای
شرکت بروز کرده است.
او در بیانیهای شخصی که تحویل کنگرة آمریکا کرد ،گفت« :رشد شرکت احتماال
شتابزده بوده است .با رشد بازار درمورد اولویتها دچار سردرگمی شدیم .یک رشته
مشکالت عمدة فنی در طیفی از اتومبیلهای این شرکت بهشدت به وجهة تویوتا لطمه
زده است .ما توسعه را با سرعتی پیش گرفتیم که بیش از سرعت رشد خدمه و سازمان
بود و باید صادقانه متوجه این قضیه باشیم ».در این سال دولت آمریکا 1.2میلیارد دالر
جریمه برای تویوتا در نظر گرفت و جلوی فروش  8مدل از خودروهای پرفروش این
شرکت را گرفت .به گفتة سایت موتوترند ،مجموعة این عوامل باعث میشد حداقل
54میلیوندالر ضرر در هر روز برای شرکت و فروشندگان آن تخمین زده شود .فروش
تویوتا در این سال  8.5میلیون بود.
آكيو تويودا ،مديرعامل شركت خودروسازي تويوتا موتور ژاپن ،از طرف فوربس بارها
در فهرست قدرتمندترین مردان جهان معرفي شده است ،اما بحران مشکل فنی
محصوالت تویوتا بهشدت به آقاي تويودا فشار وارد كرد .او در فوریة  2010که در جمع
بيش از  200فروشندة تويوتا در واشنگتن ناگهان به گريه افتاد.
شرکت تویوتا در سال مالی  2011با سود خالص  209/4میلیارد ین معادل 2/2
میلیارددالر روبهرو شد .این شرکت در مدت مشابه سال قبل با زیان  765میلیارد
ین روبهرو شده بود .تویوتا در سال مالی  2008-2009برای نخستینبار با زیان 4/4
میلیارددالری روبهرو شده بود .این نشانة غلبة تویوتا بر بحران گذشتة خود بود.
رشد تویوتا در سال  2012سرعتی فوقالعاده و باورنکردنی داشت .سود این شرکت در
سه ماهة اول سال  2012با  121میلیارد ین معادل  1.5میلیارددالر بوده است .تویوتا
با اختالفی نسبتا زیاد به نسبت رقبای شرقیاش ،در صدر فروش بود .از ابتدای ماه
ژانویه تا پایان ماه نوامبر سال  ،2012فروش تویوتا  31درصد بیش از مدت مشابه در
سال گذشته بوده است .فروش تویوتا در این سال به 9میلیونو900هزار خودرو افزایش
پیدا کرد و دوباره بزرگترین خودروساز دنیا شد .این شرکت در سال 2013با تولید
10میلیونو  117هزار خودرو و پس از آن در سال  2014به اوج تولید خود رسید.
تویوتا در این سال با فروش 10میلیونو200هزار خودرو برای سومین سال پیاپی
صدر جدول فروش خودروها در جهان را در اختیار داشت .فولکس با اختالف  60هزار
خودرو ،رتبة دوم را در اختیار خود داشت .در تابستان  2015فولکسواگن برای مدتی

آکیو تویودا مدیرعامل شرکت تویوتا

کوتاه صدر فروش را از آن خود کرد ،که بالفاصله پس از آن دچار رسوایی شد و دوباره
جایگاه را به تویوتا واگذار کرد .حاال تویوتا بزرگترین تولیدکنندة خودرو در دنیاست.

جنرال موتورز؛ خودروسازی به سبک عمو سام

شرکت خودروسازی جنرالموتورز بهعنوان بزرگترین خودروساز ایاالت متحده،
مالک برندهای کادیالک ،شورولت ،جی ام سی و پونتیاک ،اولدزموبیل و بیوک است.
همچنین شرکتهای اوپل ،واکسهال ،هولدن و وولینگ ،جیهفانگ و بائوجونگ چین
و دوو ،نیز به این شرکت پیوستند .تولید این شرکت در سال  99میالدی 5میلیون
دستگاه بود .از  2000تا  2004تولید این خودروساز هر سال با نرخ منفی رشد  1تا
 2درصد کاهش یافت .سال  2005رشد منفی این شرکت  4درصد شد و تولید آن
به  4.5میلیون دستگاه خودرو رسید .سال  2006تولید آن به سال پیش 8.7درصد
کاهش یافت ،و  2007با نرخ منفی 6.3درصد تولیدش به 3میلیون و 866هزار خودرو
رسیده بود.
ولی اتفاق مهم در سال  2008افتاد .نرخ فروش این شرکت در این سال 23درصد

کاهش یافت و تولیدش به کمی کمتر از  3میلیون رسیده بود .در این زمان بحران
علنی شده بود .روند کاهشی هشت سال گذشته حاال با رکود اقتصادی جهانی همراه
شده بود .این سال با گزارشهایی مبنی بر خیل عظیم مردمی که روانة کلیساها شده
بودند و برای نجات جنرالموتورز دست به دعا شده بودند همراه شد .بیشتر آنها
خانوادة کارکنان جنرالموتورز بودند .با اعالم ورشکستگی این خودروساز در سال
 ،2009مجبور به تعطیلی خط تولید سه مدل خودروی پرطرفدار خود به نامهای
ساترن ،پونتیاک و هامر شد .حاال جنرالموتورز درخواست استفاده از تبصرة  11و
کمک دولت را داشت .به دنبال این ورشکستگی ،سهامداران این شرکت دسترسی به
اموال شرکت در آسیا و اروپا نداشتند.
دولت آمریکا و کانادا برای جلوگیری از موج شدید بیکاری و ورشکستگی یکی از
بزرگترین غولهای صنعتی دنیا ،طرح نجات مالی بیسابقهای را برای جنرالموتورز
در نظر گرفتند .این شرکت 212هزار فرصت شغلی در  120کشور دنیا ایجاد کرده
بود و دولت با صرف مجموعا حدود  85میلیارددالر کمک مالی این شرکت را نجات
داد .البته تنها صرف هزینه نبود که جنرالموتورز را به بازار سهام بازگرداند.
جنرالموتورز در سال  2010مجددا به بورس نیویورک و تورنتو
بازگشت .در نخستین مراحل بازگشت جنرالموتورز به
بورس ،هر سهم این شرکت به ارزش  33دالر
آمریکا دادوستد شد.
در سال  ،2010پس از  10سال
نرخ فروش جنرالموتورز
رنگ سبز مثبت را به خود
دید .اگرچه این افزایش 6.3
درصدی خیلی زیاد نبود و
فروش خودرو در آمریکا به
نودویستهزار سال
2میلیو 
 2011خودرو رسیده بود،
ولی پس از ده سال رشد
منفی ،این خود پیروزی
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بسیار بزرگی بود .رشد  13.7درصدی و فروش  2.5میلیونی ،و سال بعد آن رشد
ناچیز 3.7درصدی به مدیران جنرالموتورز ثابت کرد تا سیاستهای خود را عوض
نکنند نمیتوانند بازار را از رقبای ژاپنی و کرهای خود پس بگیرد .در دهة اول قرن
حاضر مسئلة گرمایش زمین و بحران سوخت گریبان خیلی از شرکتها را گرفته
بود .جنرالموتورز از آن شرکتهایی بود که نهتنها نمیپذیرفت تولید خودروهای
پرمصرف را کاهش دهد بلکه مبالغ هنگفتی صرف مبارزة تبلیغاتی علیه این کمپین
میکرد .از دانشمندان مزدبگیری که ادعا میکردند زمین در حال گرم شدن نیست
تا حمایتهای مالی از اعضای کنگره و مجلس سنا و انتخابات ریاست جمهوری .ولی
جنرالموتورز راه را اشتباه انتخاب کرده بود .همین باعث شد پس از رشد 9درصدی
سال  1999به مدت  10سال جنرالموتورز رشد منفی را تجربه کند و فروش آن هرگز
به آنچه بود برنگشت .بهای سوخت باال رفته بود و مردم خودروهای سبک خارجی را
به پرمصرفهای چندتنی ترجیح میدادند .از طرفی کمبود نقدینگی در والاستریت
هم لطمة سنگینی به میزان فروش خودرو زده بود .این در حالی بود که همان سالها
حباب در بازار مسکن باعث شده بود مردم بیشتر به امالک عالقهمند شوند.

ل فورد
چوب حراج به برندهای اصی 

شرکت فورد در دهة نود اقدام به تجمیع برندهای لوکس زیرمجموعة خود زیر یک چتر
به نام «گروه خودروسازی لوکس»  PAGکرد .خودروهایی اصیل ،لوکس و پیشرفته
که شامل ولوو ،لینکلن ،استون مارتین ،جگوار و شرکتهای دیگری میشد که هرکدام
در ردة محصوالت لوکس ،برند ارزشمندی حساب میشد .اگرچه قصد و غرض شروع
این کار صرفهجویی و استفاده از تجربیات مشترک برای توسعة تکنولوژی بود ،اما این
شرکت زمان زیادی دوام نیاورد و در بحران مالی  2007-8میالدی به کلی محو شد.
گروه خودروسازی لوکس ،بخشی از شرکت فورد بود که وظیفة سرپرستی برندهای
خودرویی پیشرفتة فورد را به عهده داشت .این گروه در سال  1999تحت نظارت
ژاک ناصر کارآفرین لبنانی-استرالیایی که آن زمان مدیرعامل اجرایی فورد بود ،شروع
به فعالیت کرد« .گروه خودروسازی لوکس»  PAGبرای به عهده گرفتن مسئولیت
برندهای «لینکلن»« ،مرکوری»« ،آستون مارتین»« ،جاگوار»« ،لندرورر» و «ولوو»
رشد یافت .لینکلن و مرکوری در سال  2002به کنترل مستقیم فورد برگشتند .چهار
برند دیگر «گروه خودروسازی لوکس» که شامل آستون مارتین ،جگوار ،لندرور و
ولوو میشد ،به کلی سرنوشتهای مختلفی داشتند و هرکدام توسط شرکت خاصی
خریداری شدند ،که سیستم و شبکة فروش خاص خود را داشتند .به این دلیل
همکاری و تجربة مشترک میان این شرکتها به کمترین میزان رسید.

ژاک ناصر کارآفرین لبنانی-استرالیایی که زمانی مدیرعامل اجرایی فورد بود
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دلیل اینکه فورد این شرکتها را کنار هم جمع کرد ،این بود که هم میخواست همة
این برندها را داشته باشد و هم در سرمایه صرفهجویی کند .با قطعات و مهندسان
مشترک باعث شد این شرکتها محصوالتی شبیه هم تحت برندهای مختلف تولید
کنند .نمونة مشخص و بسیار شبیه آن «جگوار ایکس تایپ» بود که مدلی جمع و جور
و کاربردی از برادر بزگتر خود «فورد موندئو» بود ،که در تیراژ صنعتی تولید شده بود.
شباهت عجیب این دو مدل ،به اعتبار جگوار لطمة بزرگی وارد کرد.
نمونة دیگر در همان دوره برند ولوو بود ،که یکی از موفقترین سریهای لوکس را که
شامل ولوو  740و  940و اس 70میشد ،وارد آمریکا کرد ولی به دلیل کمبود شبکة
توزیع و قدرتمند و نداشتن گستردگی نمایندگان ،سهم بازار را به برندهای لوکس
آلمانی مثل بنز و ب.ام.و واگذار کرد .در سال  2006که « آلن مواللی» ریاست فورد را
به عهده گرفت ،کمکم این گروه شروع به فروریختن کرد .فورد شروع به فروختن سهام
این شرکتهای لوکس کرد.

دروغ فولکسواگن و غضب آلمانیها

فولکسواگن در آستانة رسیدن به موقعیت بزرگترین خودروساز دنیا بود ،که به اتهام
دروغ و تقلب به زیر کشیده شد .این دروغ آنقدر بزرگ بود که چهرة این شرکت را
حتی در کشور خود مخدوش کرد .فولکس در 6ماه اول سال بزرگترین خودروساز
جهان بود .صداقت از مشخصههای بارز فرهنگ آلمانی توصیف میشود و دروغ گفتن
در بین آلمانیها نسبت به دیگر فرهنگها گویی قبیحتر است .به سبب این رسوایی،
فولکسواگن در خود آلمان بیشتر از همة کشورهای دیگر تنبیه شد .فولکسواگن با
عبور از مشکالت مالی اروپا و بحران اقتصادی دنیا به نقطة اوج موفقیتها رسیده و
رتبة اول فروش در دنیا را از آن خود کرده بود ،که ناگهان دروغ چندین سالهاش فاش
شد .ماجرا از جایی شروع شد که مهندسین فولکس در سال  2008اعالم کردند به
تکنولوژیای رسیدهاند که میتوانند خودروهای دیزلی را با میزانی از آالیندگی که
مطابق با استانداردهای اروپا و آمریکا باشد ،به بازار عرضه کنند .ولی درواقع آنها
در این دوره تصمیم گرفته بودند با یک نرمافزار متقلب ،تستهای آالیندگی را دور
بزنند.
چهار ماه قبل از بحران کنونی در فولکس واگن« ،فردیناند پیچ» نوة «فردیناند پورشه»
(طراح اصلی فولگس بیتل) و رئیس هیئتمدیرة فولکسواگن ،با «مارتین وینترکورن»
مدیرعامل گروه فولکسواگن اختالف پیدا کرد؛ وی معتقد بود وینترکورن لیاقت
کافی برای مدیریت شرکت را ندارد .درنهایت اما سهامداران اصلی جانب وینترکورن
را گرفتند و نوة پورشه از فولکسواگن خداحافظی کرد .اما چند ماه بعد با افتضاح
به بار آمده ناشی از تقلب در میزان آالیندگی خودروهای دیزلی در
فولکسواگن ،این بار وینترکورن مدیر گروه فولکسواگن مجبور به
استعفا شد و جای او را «ماتیاس مولر» مدیرعامل شرکت پورشه در
شرکت فولکسواگن گرفت.
البته آمریکاییها اولین کسانی بودند که متوجه این تقلب
فولکسواگن شدند .فولکسواگن پذیرفت حدود نیممیلیون
خودروی معیوب در آمریکا فروخته است .به دنبال این مدیرعامل
فولکس واگن استعفا داد .ارزش سهام فولکسواگن بهشدت
سقوط کرد و با گذشت  2ماه از این اتفاق 34 ،میلیارددالر ارزش
سهام این شرکت کاهش یافت .فولکسواگن پذیرفت حدود 11
میلیون خودروی معیوب به این سیستم در دنیا فروخته است.
با وجودی که این رسوایی در آمریکا فاش شد ولی کشوری که
بیش از بقیه فولکسواگن را تحت فشار قرار داد خود دولت آلمان
بود .این دولت با فراخواندن خودروهای فولکسواگن که به نرمافزار
تقلب در آزمایش آلودگی مجهز بودند ،فولکسواگن را تحت فشار
قرار داد .در حالی که در آلمان دو میلیون و چهارصدهزار خودرو
معیوب به این سیستم بودند ،تصمیم نهادهای مسئول در آلمان
روی هشتمیلیون و پانصدهزار خودرو محصول فولکس واگن و
شرکتهای زیرمجموعة آن در سرتاسر اتحادیة اروپا تاثیر گذاشت.
براساس قوانین اتحادیة اروپا ،خودروهایی که در یک کشور عضو
شروط الزم برای کسب جواز حرکت را نداشته باشند ،در سایر
کشورهای اتحادیه مشکل خواهند داشت .بنابر این تصمیم دولت

آلمان روی خودروهای محصول فولکسواگن در سایر کشورهای اروپایی تاثیر
گذاشت و باعث شد فولکس مجبور به فراخوان  8.5میلیون خودرو شود .به عبارت
دیگر نهتنها همة خودروهای دیزلی فولکسواگن ،بلکه همة زیرمجموعههای این
شرکت که از موتورهای دیزلی فولکسواگن استفاده میکنند دچار این مشکل
هستند .کمی بعد معلوم شد قطعات مورد نیاز این تقلب را بزرگترین قطعهساز
دنیا یعنی شرکت بوش آلمان تهیه کرده است.

رکود در چین و یک تصمیم اخالقی

چین بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین بازار خودروی دنیا است .حدود
هفت شرکت اصلی خودروسازی بومی در این کشور مشغول به کار است و تقریبا همة
خودروسازان مهم دنیا با این کشور همکاری دارند .این قدرت اقتصادی که تا  25سال
پیش فقط 200هزار دستگاه بیش از ایران تولید داشت ،حاال به بزرگترین تولیدکنندة
خودروی دنیا تبدیل شده است .تولید سال گذشتة این خودروساز در سال گذشته
نسبت به سال ،2000بیش از  1100درصد رشد داشته است و به حدی رسیده که
مجموع تولیدش از کل تولید اتحادیة اروپا بیشتر است.
از ابتدای سال جاری میالدی ،نشانههای منفی در اقتصاد چین مشاهده شد .در ماههای
دوم و سوم سال  2015تحتتاثیر برخی عوامل ،شاخص بورس چین سقوط کرد و
اقدامات دولت از جمله تزریق  200میلیارددالر نقدینگی به آن نتوانست اطمینان را
به سرمایهگذاران باز گرداند .آشفتگی بازار سهام چین در تابستان تهدیدهایی برای
بزرگترین بازار خودرو جهان به وجود آورد و برنامههای رشد شرکتهایی همچون
فولکسواگن و جنرالموتورز را به خطر انداخت .بازار سهام چین از بزرگترین سقوط
خود از سال  1996تاکنون آسیب دیده بود و این مسئله موجب شده است مردم پول
کافی برای خرج کردن در اختیار نداشته باشند.
در آن دوره به گفتة نمایندگیهای فروش ،برخی از خریداران از آنها خواستهاند
تحویل خودروهایشان را به تاخیر بیندازند .در میان خودروسازان خارجی ،دو شرکت
فولکسواگن و جنرالموتورز بیش از دیگران به دلیل مشکالت اقتصادی چین در
معرض خطر قرار داشتند ،زیرا این دو خودروساز بیش از  30درصد از خودروهایشان
را در بازار چین به فروش میرسانند .شرکت فولکسواگن قصد داشت تا سال 2019
مبلغ  22میلیاردیورو در چین سرمایهگذاری کند و شرکت جنرالموتورز نیز اعالم
کرده بود تا سال  2020مبلغ  15 /65میلیارددالر در این کشور سرمایهگذاری خواهد
کرد .اما بحران بازارهای مالی چین بر برنامة این خودروسازان تاثیر منفی گذاشت .پس
از 16سال رشد اقتصادی در چین ،اوضاع در سال  2015وخیم شد .فروش خودرو در
چین در تابستان گذشته کاهش یافت و در هفت ماه ابتدایی سال هم میزان فروش

خودرو بهندرت افزایش داشته است .این افزایش بنا به اطالعات انجمن تولیدکنندگان
خودروی چین در حدود  0.4درصد بوده است .در اردیبهشت سال جاری فولکسواگن،
بزرگترین شرکت خودروسازی خارجی در بازار چین ،کارخانة  194میلیوندالری
خود را با شریک داخلی «سیک موتور» ،بزرگترین خودروساز چینی ،در شهر چانگشا
افتتاح کرد .برنامة  760میلیوندالری فورد در هوانگژو ،ششمین کارخانة فورد در
چین ،در اسفندماه سال گذشته عملیاتی شد تا خط تولید فورد Edge Crossover
با همکاری شرکت چانگان راهاندازی شود .جنرالموتورز و «سیکموتورز» میخواستند
کار تولید کادیالک را آغاز کنند .رنو ،پژو ،هیوندای و فیات کرایسلر هم در حال توسعة
برنامههای خود در چین بودند .در همین اوضاع بود که توسعه کنار گذاشته شد و بحث
تعطیلی کارخانهها به میان آمد .اما دولت چین قصد نداشت شرکای خود را از دست
بدهد و بازار را به کره و ژاپن واگذار کند .بزرگترین رکود اقتصادی چین توانست تنها
2ماه نرخ فروش خودرو را منفی کند .در اواخر تابستان بازار خودروی چین ،پس از
دو ماه نرخ منفی فروش ،مثبت شد .سقوط فروش خودروها در چین اگرچه 2ماه بود،
ولی به اندازهای بود که احیای کامل آن نیاز به زمان بیشتری داشته باشد .دولت چین
در پی رکود بازار ،مالیات خرید خودروهای کوچکتر را  50درصد کاهش داد و به
دولتهای محلی اجازه داد برای تسهیل حذف خودروهای فرسوده هزینه کنند .کاهش
مالیات خودروهایی که موتور کوچکتر از  1.6لیتر دارند از اول اکتبر شروع شد و تا
پایان سال آینده اجرا میشود .این بخشی از تدابیر اعالمشده از سوی شورای دولتی
چین به منظور کاهش مصرف انرژی و تاثیر آن بر محیط زیست است .دولت مرکزی
لونقل را
همچنین ،تعلل مقامات محلی در استفاده از اتوبوسهای انرژی پاک برای حم 
با برخورد سختگیرانة جریمة نقدی تنبیه میکند .مالیات این خودروها 10درصد بود
که به 5درصد کاهش پیدا کرد.
این تدابیر در پی البی انجمن خودروی چین برای تحریک بازار خودرو صورت
گرفت .این انجمن نصف شدن مالیات خرید  10درصدی ،باال بردن تولید
خودروهای جدیدی که مصرفکنندگان توان خریداری آن را دارند و تسریع
تعویض خودروهای فرسوده را به منظور تقویت تقاضای خرید پیشنهاد کرد.
همچنین دولتهای محلی وادار به تسهیل روند خرید و استفاده از خودروهای
برقی شدند .دولت مرکزی در بیانیة خود از ترویج استفاده از خودروهای انرژی پاک
لونقل
حمایت کرد و از اشتراک خودرو و اجارة کوتاهمدت بهعنوان راههای حم 
نام برد .برای رسیدن به هدف بلندپروازانة پنج میلیون خودروی سبز در جادههای
این کشور تا سال  ،2020دولت درصدد سرعت بخشیدن به ساخت شبکة ملی
برای شارژ خودروهای برقی است.
اگرچه کندی رشد اقتصادی چین بر فروش بازار خودرو تاثیر گذاشت اما یک
نقطة امیدبخش در سال جاری فروش خودروهای سبز بود که در مقایسه با
آمار سال  ،2014تقریبا چهار برابر شده است .دولت خودروهای برقی را
بهترین شانس چین برای پر کردن شکاف رقابت با رقیبان جهانی،
میبیند که در عرصة موتورهای احتراق سنتی  100سال
جلو هستند.
چین برای بهینگی سوخت خودرو اهداف
بلندپروازانهای را مطرح کرده که تا
سال  2020به تدریج سختتر
خواهند شد و با پیشی گرفتن
از استانداردهای آمریکایی،
تقریبا با استانداردهای
ژاپن برابری میکنند.
دولت چین مالیات
خودروهای سبز را
هم کاهش داد و برای
کمک به خودروسازان
چینی ،گسترش یارانة
خودروهای سبز تولید
داخل را پیشنهاد
کرده است.

خط تولید فورد  Edge Crossoverبا همکاری شرکت چانگان سال گذشته راهاندازی شد
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ه فرهنگ و خانواده

مجل

مروری بر شعارهای انقالبی بهمن 57

مردمچرانشستین؟

تقویم تاریخ
مانی لطفی

با گذشت سه دهه تقریبا تمام آنچه باید از دهة فجر و پیروزی انقالب اسالمی
گفته میشد ،گفته شده است .از استقبال باشکوه و کمنظیر مردم در بازگشت امام
خمینی تا آن سخنرانی معروف و تمامکنندة امام در بهشتزهرا و پیوستن ارتش
به مردم و تالش بختیار برای نگه داشتن پایههای سلطنت در ایران .در این بین
شعارهایی که کمتر بازخوانی شده از روزهای خیزش مردم علیه نظام شاهنشاهی
وجود دارد که در این شماره وخارزم نگاه به آن خواهیم داشت.
گزیدهای از شعارهای انقالبی مردم در راهپیماییها:
شاه بهجز خودکشی راه دگر ندارد
ایستادن در صف نفت حاال دیگه حرام است
زندگی مصرفی معادل بردگی است
شاه باید برگردد/اعدام باید گردد
فتح قریب ،مرگ بر این سلطنت پرفریب
نصر مناهلل و ٌ
ُ
کارگر ،دهقان ،مستضعف ،رنجبر  /خمینی است رهبر
امروز هوا بارونیه ،کشتن شاه قانونیه /امروز هوا ابریه ،مردن شاه حتمیه
ارتش تو هم با ما باش با ملت همصدا باش  /در راه حق بهپا باش با دشمن آشنا باش
مردم چرا نشستین؟ نکنه که شاهپرستین؟
رکس آبادان را  /کتاب قرآن را  /مسجد کرمان را  /شاه به آتش کشید  /شاه به آتش
کشید
روزنامه اطالعات؛ فردای «امام آمد»

بعد از فرار شاه ،مردم عکسهایش را به آتش کشیدند

 12بهمن 57؛ بازگشت امام به میهن
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مردم برای سخنرانی امام خمینی جمع میشوند

بفرمان امام خمینی...

سینما
نگین بختیاری

به بهانة نخستین نمایش سوپرمن

رویاپردازی
آمریکایی

ا بر قهر ما نها
شمایل نجاتدهندة
دنیای جدید هستند.
وقتی نیچه حرف از ابرقهرمان میزد،
از ابرقهرمان واقعی میگفت با
مشخصات زمینی اما بعدها کتابهای
داستانی مصور و شرکت دی سی کمیکز
شکلی متفاوت از ابرقهرمان به دنیا نشان دادند .آنها
میتوانستند پرواز کنند ،با یک مشت دیوار بتونی را خرد کنند،
میتو ا ن
گلوله را از بدن خود بیرون بکشند و کارهای عجیبی که فقط
شکل نقاشیشدة آن را دید و نه در دنیای واقعیت .این رویای آمریکایی بود که
میخواست با این شکل قهرمانسازی دنیا را خام خود کند و بگوید اگر روزی
به کشور آنها حمله شد ،این ابرقهرمانها هستند که از آنها محافظت میکنند.
برای همین سوپرمن و بتمن را خلق کردند تا بتوانند رویاهای خود را به دست
آنها بسپارند و آنها با بدمنها بجنگند و از لحاظ ذهنی امنیت داشته باشند.
حتی اگر این امنیت از جنس فاتنزی باشد .به همین بهانه به تعدادی از این
ابرقهرمانهایی که متولد مجالت کمیکاستریپ و بعدها فیلم ،سریال ،انیمشین
و بازی رایانهای از آنها ساخته شد.

کاپیتان مارول (شزم)

یک شخصیت خیالی قهرمان است ،که در کتب کامیک دی سی کمیکز وجود دارد؛ و
برای اولینبار ،در شمارة  ۲مجلة کمیک تند تیز ( )Whiz Comicsدر فوریة ۱۹۴۰
معرفی شد .رداها و قدرت شزم جادویی هزارساله است که توسط جادوگری توس به یک
نفر طی هزار سال بخشیده میشود و از قضا این قرعه به نام جوانی کمتجربه به نام بیلی
بتسون افتاده است .بیلی بتسون با کمک لیگ عدالت قدم در راه کمک به بشر گذاشته
است و از این قدرت در راه بشردوستانه استفاده کرده است .در سال  ۱۹۸۱دی سی
کمیکز به خلق دوبارة این شخصیت پرداخت اما چون مارول از فرد دیگری به نام کاپیتان
مارول استفاده کرده بود ،دی سی کمیکز مجبور شد از شزم استفاده کند و با طراحی سی
سی بک در مجلهای به نام قدرت شزم ،ماجراهای این شخص محبوب را روایت میکند.

سوپرمن

سوپرمن یک شخصیت کمیک ابرقهرمان در کتابهای داستانی مصور است و یک نماد
فرهنگی آمریکایی به شمار میرود .این کتابها توسط انتشارات دیسی کمیکز به چاپ
میرسد .این شخصیت توسط جری سیگل و جو شاستر در سال  ۱۹۳۲به وجود آمد .در
زمان نوزادی ،لحظاتی قبل از نابودی کریپتون توسط پدرش به نام جو-ال که یک دانشمند
بوده ،با یک سفینه به زمین پرتاب شده است .سوپرمن عمال قویترین شخصیت کمیک در
سری کمیکهای انتشارات  DCبوده ،که از جمله تواناییهای او میتوان به :قدرت بسیار
زیاد ماورای آسانی ،سرعت بسیار زیاد[حتی سریعتر از یک گلولة شلیکشده و در حالت
پرواز چیزی نزدیک به سرعت نور] ،آسیبناپذیری ،پرواز ،دید  ،X-Rayاشعة حرارتی،
تنفس منجمدکننده ،دید میکروسکوپیک و تلسکوپیک بسیار قوی ،حس بویایی ،حافظة
تصویری قوی ،ذهنی بسیار سریع حتی سریعتر از بسیاری کامپیوترها اشاره کرد .سوپرمن
تواناییهای خود را در اوایل دوران کمیک مدیون خورشید زردرنگ منظومة شمسی بود
ولی بعدها آشکار شد که خورشید فقط تواناییهای او را قدرت میبخشد و در ارتباط

مستقیم با وجود تواناییهای او نیست .بدن سوپرمن
تقریبا به هر چیزی در کرة زمین مقاوم است،
مگر شهاب سنگهای کریپتونی (کریپتونیت)
که بخشهایی از سیارة نابودشدة کریپتون
زادگاه اصلی سوپرمناند و البته نیروهای جادویی که سوپرمن
در برابر آنها بیدفاع است .چیز دیگری که تواناییهای سوپرمن
را محو میکند ،تابش خورشید قرمز است.

بتمن

بتمن یا مرد خفاشی ابرقهرمانی خیالی در کمیکبوکهای منتشرشده توسط
شرکت آمریکایی دیسی کمیکس است ،که تاکنون در چندین فیلم ،سریال
و بازی حضور یافته است .این شخصیت توسط باب کین (نقاش) و بیل فینگر
(نویسنده) خلق شد و اولین بار در شمارة  ۲۷کمیکهای کارآگاهی (مه
 )۱۹۳۹حضور یافت .به این شخصیت با القابی مانند «مبارز شنلپوش»«،شوالیة
تاریکی»و «بزرگترین کارآگاه دنیا» نیز اشاره میشود .بروس وین هویت مخفیشده
پشت نقاب بتمن است .بروس وین میلیونر ،تاجر و خیر آمریکایی است .والدین او در
کودکی جلوی چشمان او به قتل رسیدند و از آن زمان ،او قسم خورد که از تبهکاران
انتقام بگیرد و عدالت را به جامعه بازگرداند .وین تمرینات بدنی و فکری ویژهای را پشت
سر گذاشت و با لباسی ایده گرفته از خفاش ،به مبارزه با جنایتکاران میپردازد .برخالف
اغلب ابرقهرمانان ،او دارای ابرقدرت نیست و از هوش ،مهارتهای کارآگاهی ،علم و
فناوری ،ثروت ،شجاعت ،هنرهای رزمی ،ارادهای تسخیرناپذیر ،ترس و ارعاب برای مبارزه
با جنایتکاران استفاده میکند .بتمن خیلی زود پس از معرفیاش محبوب شد و در سال
 ،۱۹۴۰انتشار کمیکبوک اختصاصیاش ،بتمن ،شروع شد .با گذشت دههها ،تفاسیر
مختلفی از این شخصیت ظهور کرد .بعدها چندین خالق کمیک ،سعی کردند تا این
شخصیت را به ریشههای تاریک خود بازگردانند که این امر در شوالیة تاریکی بازمیگردد
( )۱۹۸۶نوشتة فرانک میلر به اوج خود رسید و به دنبال آن بتمن :شوخی مرگبار نوشتة
آلن مور و تیمارستان آرکام :خانهای مهم بر روی زمین مهم نوشتة گرنت موریسون منتشر
شد .موفقیت وارنر برادرز در فیلمهای بتمن ،به محبوبیت این شخصیت در افکار عمومی
کمک بسزایی کرده است.

مردعنکبوتی

مردعنکبوتی یک شخصیت خیالی ابرقهرمان در کتابهای کمیک منتشرشده توسط
مارول کامیکس است .او توسط استن لی نویسنده و خالق چندین ابرقهرمان معروف
مارول و طراح چیرهدستی به نام استیو دیتکو خلق شدهاست .درواقع در آن زمان
سردبیر مارول چون پیتر پارکر یک نوجوان بود و فکر میکرد نوجوانان حتما باید
دستیار باشند ،با ورود او به دنیای کمیکاستریپ مخالفت کرد .اما استن لی ،پیتر پارکر
را وارد یک کمیک کمفروش مارول به نام فانتزی شگفتانگیز کرد و این کمیک رکورد
فروشها را شکست و باالخره مردعنکبوتی هم صاحب یک کمیکاستریپ مختص
به خود به نام «مرد عنکبوتی شگفتانگیز» شد ،که پس از  ۷۰۰شماره پایان یافت و
کمیکاستریپی جدید به نام «مرد عنکبوتی برتر» جای او را برای مدتی گرفت و پس
از  ۳۲شماره دوباره این سری برگشت .البته مرد عنکبوتی کمیکاستریپهای فرعی
زیادی تابهحال داشته است .سری کمیکاستریپهایی مثل مرد عنکبوتی نهایی که
هماکنون صاحب یک سریال انیمیشنی است ،مرد عنکبوتی خارقالعاده ،تارهای مرد
عنکبوتی و ....تابهحال  ۴۴بازی از روی مرد عنکبوتی ساخته شده است و درضمن
مارول اولین بازی خود را برای این شخصیت ساخته است .تقریبا برای همین کنسولها
بازی برای اسپایدرمن ساخته شده است.
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 8کتابی که استیو جابز معتقد بود

همهبایدبخوانند

چرا اپل متفاوت میاندیشد؟ به این خاطر که استیو جابز در زمان
معرفی  iPadاینگونه گفت؛ اپل هیچگاه تنها یک شرکت تکنولوژی
نبوده:
«تنها دلیلی که اپل میتواند محصوالتی مثل آیپد تولید کند؛ به این
خاطر است که ما همیشه سعی کردیم در تقاطع تکنولوژی و هنر
لیبرال باشیم .با ترکیب تکنولوژی و هنرهای آزاد قادر خواهیم بود

محصوالت فوق پیشرفتهای از نقطه نگاه تکنولوژیک بسازیم ،که در
عین حال قابل درک باشند ،کار کردن با آنها آسان باشد و بتوان از کار
با آن لذت برد و بنابراین کامال برای کاربران مناسب باشند».
کتاب «زندگینامة استیو جابز» توسط والتر ایزاکسون حقایق بسیاری
درمورد شیوة نگاه او میگوید اما چه کتابهایی جابز را تحت تاثیر
قرار دادند تا چنین رهبر قدرتمندی باشد؟

شاهلیر–ویلیامشکسپیر

جابز اواخر دبیرستان به هنر عالقهمند شد .او به ایزاکسون میگوید:
«شروع کردم به موسیقی گوش دادن و خواندن کتاب ،خارج از حوزة علم و
تکنولوژی .شکسپیر ،افالطون .من عاشق شاه لیر بودم».
تراژدی شاه لیر شاید بهنوعی داستان جابز جوان را روایت میکرد .اما به هر حال شاه
لیر ،داستان فرمانروایی سالخورده بود که دیوانه میشود و میخواهد قلمرواش را به
چندین بخش تقسیم کند.
دنیل اسمیت ،نویسندة کتاب «چگونه مثل استیو جابز فکر کنیم» میگوید:
«شاه لیر تصویر زندهای ارائه میدهد از اینکه چه خواهد شد اگر تسلط بر
قلمروات را از دست بدهی ،داستانی که برای هر مدیرعامل مشتاقی
تحسینبرانگیز است».

مجموعهاشعاردیالنتوماس
– دیالن توماس

اما حس متفاوتبینی و روشنفکری جابز در
اواخر دبیرستان از جای دیگری نشات میگرفت.
او عالقهاش به ابیات شاعر ولزی ،دیالن توماس را
یافته بود.
شعر «مهربان نشو» یکی از محبوبترینها
نزد جابز بود.

موبی دیک – هرمان ملویل

داستان حماسی دیگری که نگاه استیو جابز
نوجوان را به زندگی شکل داد موبی دیک نام دارد،
رمان عمیقی که توسط هرمان ملویل آمریکایی نوشته
شده است.
ایزاکسون ارتباط جالبی را میان کاپیتان اَهاب ،شخصی
خودسر و خودرای در داستان و جابز پیدا میکند .اَهاب ،مثل
جابز ،بسیاری از آموختههایش را از تجربة مستقیم به دست
آورد و متکی به آموزشگاهها نشد.
کاپیتان ،اوایل این کتاب میگوید« :من تمامی
آن شکار وال میدانم .کِشتی
افتخاراتم را از ِ
صید وال ،کالج و دانشگاه هاروارد من بود».
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باشگاه کتاب

همینحاال
اینجا باش – رم داس

اواخر  ،1972تحصیل در رید
کالج را آغاز کرد ،مدرسهای
برجسته در پورتلند ،اورگان.
این دوره همزمان شد با خواندن
کتابها درمورد معنویت.
همین حاال اینجا باش ،راهنمای
مدیتیشن است که توسط رم
داس نوشته شده و تاثیر شگرفی
روی جابز داشت.
جابز بعدها درمورد کتاب گفت:
«عمیق بود .این کتاب من و
بسیاری از دوستانم را متحول
کرد».

رژیم غذایی برای یک
سیاره–فرانسیسمورالپه

در همان سال ،جابز کتاب «رژیم غذایی
برای یک سیاره» را مطالعه کرد ،یک
کتاب درمورد گیاههای غنی از پروتئین که
بیش از  3میلیون نسخه فروخت.
پیشرفت غیرمنتظرهای بود« :این همانجایی
بود که دیگر خوردن گوشت را متوقف
کردم».
کتاب تاثیر دیگری هم روی جابز داشت،
به او اجازه داد تجربههایی مثل
پاکسازی یا روزه گرفتن را هم
امتحان کند.

سیستمرژیمغذاییدرمانی
غیر موکوسی–آرنولدا ِ ِرت

اما رژیم غذایی جابز وقتی که کتاب فوق را خواند جدیتر شد ،کتابی که
توسط دانشمند آلمانی ،آرنلود ا ِ ِرت نوشته شده پیشنهاد رژیمهای غذایی بدون
موکوس و مصرف متناوب آبمیوه میداد .موکوس ،شیرهای است که معده در
نتیجة ترکیب مواد غذایی و اسیدها تولید میکند و برای هضم به رودهها میفرستد.
جابز نزد ایزاکسون اقرار کرد« :من به شیوة دیوانهوار معمول خودم رفتار کردم».
بعد از شناختن این کتاب ،جابز رژیمهای بسیار جدی و سنگینی را شروع کرد.
او برای چندین هفته ،تنها و تنها هویج میخورد ،تا اینکه متوجه شد کم کم
پوستش به نارنجی متمایل میشود.
اما شما از این کار صرف نظر کنید .اشتون کوچر؛ بازیگر نقش استیو
جابز ،رژیم غذایی میوه را شروع کرد ،که دست آخر هم کارش
به بیمارستان کشید.

اتوبیوگرافییکمرتاض–
پاراماهانسادیوگاناندا

جابز وقتی در دبیرستان بود اتوبیوگرافی مرتاضی را
که توسط یک معلم هندی یوگا نوشته شده بود خواند .و
وقتی که در دامنة کوههای هیمالیا در هند بود ،دوباره آن
را خواند.
جابز توضیح میدهد« :آنجا یک کپی از کتاب به زبان انگلیسی
بود که یک مسافری آنجا جا گذاشته بود و من آن را چندین
مرتبه خواندم .به این خاطر که کار خاصی برای انجام دادن
وجود نداشت .پیاده از این روستا به آن روستا قدم میزدم تا
اینکه از بیماری دیسانتریام بهبود یافتم».
برخالف مریضیاش ،کتاب به بخش بزرگی از
زندگیاش تبدیل شد و آن را ساالنه یکبار
مطالعه میکرد.

معضلنوآوران–کلیتونام.کریستنسن

جابز معتقد بود کانیبالیسم یک بخش مورد نیاز پیشرفت است و آن را از پروفسور بخش تجارت
دانشگاه هاروارد ،کلی کریستنسن و کتاب معضل نوآوران فهمید.
کتاب توضیح میدهد که چگونه کمپانیها توسط موفقیتهای خودشان نابود میشوند و به محصولی متعهد
میمانند که تکنولوژی و خریداران دیگر به آن اهمیت نمیدهند.
جابز مصرانه این را میخواست که اپل هیچگاه به چنین حالتی درنیاید و خواستهاش را بهخوبی در توضیحات
مربوط به استقبال از رایانش ابری بیان کرد« :مهم است که این تحول را انجام دهیم ،به
دلیلی که کلیتون کریستنسن آن را معضل نوآوران میخواند.
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مدیر یت

 15دقیقةطالیی
آیا میدانستید یک ربع اول روز کاری ،ریتم بقیة روز را تعیین میکند.
اگر صبح اول وقت که سر کار رسیدید اوضاعتان درست و درمان نباشد،
فکرش را بکنید بعدازظهر که فالن مشتری سفارشش را پس گرفته،
آنیکی پول نمیدهد و … آیا مغزتان توان کشش تمام این ماجراها
یکربع زودتر از ساعت شروع کار ،در دفتر حاضر
میشوند.
واقعا فکر کردید در ۱۵دقیقه میتوان حرکت
عجیبی کرد؟ خیر .یک فرد موفق ۱۵دقیقه
زودتر سر کار خود حاضر میشود تا کارهای
عقبماندة دیگر را انجام بدهد و ثانیا استرس
دیر رسیدن را به خود وارد نکند.
ابزار کارشان را مثل یک قاتل حرفهای
مرتب میکنند.
حاال قاتل هم اگر مثال خشنی باشد ،میز
جراحی که پر از تیغ و پنس و نخ بخیه است که
بودن
مثال بدی نیست! یک آدم موفق برای مرتب
ِ
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را دارد؟ اگرهر روز به همین منوال پیش برود که سر سال رادیات
میسوزانید .اینجا شما را با   15دقیقة طالیی آشنا میکنیم که افراد
موفق در  ۱۵دقیقة ابتدایی روز کاریشان انجام میدهند تا ریتم مناسب
برای کار کردن تا دم غروب را داشته باشند   .
ابزا ِر کارش چنان اهمیتی قائل است که یک جراح یا یک آشپز
حرفهای برای مرتب بودن ابزارهایشان اهمیت قائلند .یک
رانندة کارکشتة جاده ،که قرار است چند ساعت پشت
فرمان بنشیند ،قبل از اینکه استارت بزند اول به
الستیکها نگاه میکند و بعد صندلی و آینههای
خود را تنظیم میکند .فردی که درکارش موفق
است میداند هریک از وسایل و ابزارش دقیقا
کجا قرار دارد که در صورت نیاز خیلی سریع به
آنها دسترسی پیدا کند و برای انجام هر کاری
دو ساعت از وقتش تلف نشود که فالن چیز را
کجا گذاشته؟ هر یک دقیقه وقتی که برای مرتب
کردن لوازم و وسائل صرف میکنید ،در ادامة روز
چند برابر به وقت مفیدتان اضافه خواهد کرد.

کارهایی را که در روزهای قبل انجام دادند
مرور میکنند.
بهخصوص اگر از تعطیالت آخر هفته یا یک مرخصی چند
روز به باال به سر کار برمیگردید ،بد نیست کارهایی را که
قبل از تعطیلی کرده بودید یکبار دیگر مرور کنید تا از
جو تعطیلی دربیایید و خود را دوباره در جریان کار قرار
بدهید .بیخود نیست که طرف در کارش موفق است.
هر روز اول صبح سررسیدش را باز میکند و نگاهی به
لیست کارهای دیروز و پریروز میاندازد و از نظر ذهنی
خود را برای کار کردن گرم میکند.
لیست کارهای در دست اجرا و مهلت آ نها را مرور
میکنند.
یک آدم موفق برای خودش یک «لیست کارهای در دست اجرا»
درست میکند ،چون اتکا کردن به حافظه کار دست آدم میدهد .مرور
کردن این لیست در شروع روز کاری باعث میشود که استراتژی کار یتان
را مطابق با حجم کاری که در پیش دارید ،همان اول صبح بچینید و تا
شب تکلیف خودتان را بدانید .در این لیست ،کارهایی که باید انجام شود
در یک ستون نوشته شده و در ستون بعدی آخرین مهلت و در ستو نهای
بعدی جزئیات دیگر مربوط به آ نها آورده شده است .حتی یک نگاه
مختصر به این لیست تصویر روشنی از ادامة آن روز را در ذهنتان حک
میکند.
درنهایت  ۳کار مهم را برای هر روز تعیین میکنند.
بعد از چند سال کار کردن ،هر فردی به بیشینة انرژی خود پی خواهد برد
و متوجه میشود که اگر بیش از حد توانش کار سر خود بریزد و به خودش
فشار بیاورد ،منفجر خواهد شد .یک آدم موفق برای اینکه حواسش درست
و حسابی به کارش باشد و دچار سردرگمی نشود ،در یک روز کاری نهایتا
 ۳کار مهم را برای خود تعیین میکند و تا آخر روز فقط به جمع و جور
کردن این  ۳کار فکر میکند.
از خودشان سوا لهای خوبی میپرسند.
این افراد مشکالتی را که ممکن است امروز جلو ی کارشان را بگیرد تعیین
میکنند و اگر الزم باشد برای حل شد نشان به فکر راه حل میافتند.
سیستم یک آدم موفق اینطور نیست که دور بیفتد و با تلف کردن

وقتش برای حل کردن مشکالت
بیاهمیت ،وقت و انرژی خود
را به باد بدهد .سوال خوب
پرسیدن فقط برای اول
صبح نیست .در طول
روز و اگر مقدور است
در حین خواب هم به
چنین ویژگی خوبی
احتیاج خواهید داشت.
گوشی موبایلشان را
روی حالت «سکوت»
قرار میدهند.
اول صبح آدم بیشترین انرژی و
تمرکز را برای انجام کارهای سخت
دارد و افراد موفق با قرار دادن گوشی خود
روی حالت سکوت ،قدر این چند ساعت را میدانند .تماسهای شخصی
بماند برای وقتهای پِرت .در هر صورت کسی که برای ادامة روز خودش
برنامهای ریخته است ،چندان خوشحال نمیشود که تما سها و پیامکهای
اول صبح برنامة او را به هم بریزد.
در ذهنشان تصویر آینده را میسازند.
مثل ورزشکاران حرفهای که تصویری از تکنیکهای تمرینی و مسابقهای
را در ذهن خود ایجاد میکنند ،آدم کاری موفق هم در ابتدای صبح
سعی میکند تصویر مثبتی از موفقیت و دستیابی به اهداف در ذهن خود
درست کند .این افراد تصاویر کارهایی را که قرار است در طول روز انجام
بدهند در ضمیر ناخودآگاه خود مرور میکنند و همه چیز را یکبار در
ذهنشان از نظر میگذرانند تا موقعی که آ نها را انجام میدهند ذهنیت
داشته باشند.
دمی به آسایش فرو میبرند که ُممِد حیا تشان باشد.
بعد از اینکه در ذهنشان به آینده رفتند و برای خودشان ذهنیت ایجاد
کردند ،حاال باید به زمان حال برگردند .از آینده آمد هاید و حاال میخواهید
خودتان را برای یک روز پرکار و شلوغ آماده کنید ،بد نیست چند لحظه
آرام بنشینید و یک چای بنوشید .نفس عمیق کشیدن نیز راهکار بدی
نیست .این عمل باعث میشود تا اکسیژن بیشتری به مغزتان برسد و
آرامش بگیرید .بسیاری از افراد موفق از این روش نیمچه مراقبة اول صبح
برای انرژی دادن به خودشان استفاده میکنند؛ از جمله اُپرا وینفری،
مجری تلویزیونی مشهور آمریکایی.
حرکات کششی بسیار سبک انجام میدهند.
بیشتر افراد موفق ساعات بسیاری از روز را پشت میز مینشینند و این
بیتحرکی در طوالنیمدت ،ممکن است منجر به بروز مشکالت جسمانی
برای فرد شود .برای اینکه بعد از چند سال کار کردن دست و شانه و
گرد نتان دچار مشکل نشود و به قوز کمر دچار نشوید؛ بهتر است در ۱۵
دقیقة اول صبح ،قسمتی از زما نتان را به حرکات کششی سبک اختصاص
دهید .اگر خیلی حال نرمش صبحگاهی را ندارید ،از همان پشت میز که
نشستهاید روزنامه را پرت کنید کف زمین و خم شوید و آن را بردارید تا
کمی کِش بیایید.
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مدیر یت
سروش صفایی

مدیریت موثر پول و ثروت؛ یکی از مهارتهای کلیدی برای
موفقیت در زندگی و رسیدن به امنیت مالی است .اکثر افراد
موفق در جوانی و آغاز زندگی حرفهای خود تصمیم میگیرند که
رابطهای موثر و بامعنا با پول و ثروت برقرار کنند و همیشه بر
امور مالی خود کنترل کامل و آگاهانه داشته باشند .مثل جوانب
دیگر زندگی ،باید خودمان را درمورد خطرها و چالشهای
موجود در جنبة مالی زندگی آموزش دهیم و از روندهای مالی

 -۱افراد موفق اهل افراطگرایی نیستند :آنها همیشه کمتر از درآمد
خود خرج میکنند.
یکی از مهارتهای ضروری مدیریت مالی؛ این است که همیشه کمتر از درآمد
خود خرج کنید و با مبلغی کمتر از درآمد ماهیانة خود زندگی کنید .برخی از
ثروتمندترین افراد جهان این اصل را با جان و دل درک کردهاند و زندگی خود
را بر مبنای آن تنظیم کردهاند .بهعنوان مثال ،سر جان تمپلتون ،سرمایهگذار
افسانهای که سرانجام میلیاردر شد ،همیشه  ۵۰درصد از درآمد خود را پسانداز
میکرد ،حتی اگر این کار به قیمت محدود کردن نیازهایش تمام میشد .اگر
این مقدار پسانداز ماهیانه بیش از حد توان تحمل شماست ،نگران نباشید! شما
میتوانید با پسانداز  ۱۰تا  ۱۵درصد درآمد ماهیانة خود نیز به موفقیت مالی
چشمگیری برسید.
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جهان آگاه باشیم .اگر وقت بگذاریم و بر چند اصل کلیدی در
حوزة مالی مسلط شویم ،مطمئنا در سالهای آینده نتیجة این
تالش و تیزبینی خود را خواهیم دید و از ثمرات و پاداشهای
مثبت آن بهرهمند خواهیم شد.
اگر سواالتی مانند چگونه پولدار شویم؟ چگونه ثروتمند شویم؟ و
پرسشهایی از این دست ذهن شما را به خود مشغول کرده است،
حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید:

-۲افراد موفق روی قیمتها تمرکز نمیکنند :آنها اهمیت ارزش
محصوالت را درک کردهاند.
پول یا هزینهای که برای یک سرمایهگذاری ،یک وعدة غذایی یا لباسهای خود
پرداخت میکنید ،فقط بخشی از داستان است .افراد موفق عالوه بر هزینة یک
کاال به ارزش آن نیز توجه میکنند .برای سرمایهگذاری ،افراد موفق به پتانسیل
رشد سرمایهگذاری خود در آینده توجه میکنند .برای خرید لوازم شخصی،
آنها به دنبال محصوالت و کاالهای باکیفیتی هستند که عمر طوالنیتری داشته
باشند .بهعنوان مثال ،یک جفت کفش خوشساخت و باکیفیت در بازار ایران
شاید قیمتی در حدود  ۴۰۰هزار تومان و باالتر داشته باشد اما همین کفشها
در صورت مراقبت صحیح عمری بیش از دو یا سه سال خواهند داشت .به گفتة
قدیمیها« :هیچ ارزونی بیعلت نیست و هیچ گرونی بیحکمت ».اگر بخواهم
این مورد را در چند کلمه خالصه کنم میشود اصلی که خودم همیشه در خرید
رعایت میکنم« :گرون بخر ،یک بار بخر».

-۳افراد موفق هیچگاه پولشان را
با پرداخت کارمزدها و سودهای
بیدلیل از دست نمیدهند :آنها
میدانند که چطور باید امور بانکی
خود را به روشی صحیح مدیریت
کنند.
سازماندهی و پیادهسازی تعادلی
منطقی در کارتهای اعتباری ،کاری
است فوقالعاده هزینهبر و گرانقیمت
و متاسفانه بسیار رایج .افراد موفق
نیمنگاهی هم به هزینهها و کارمزدهای
امور بانکی خود دارند؛ اینکه چه مقدار
هزینه برای استفاده از دستگاههای
خودپرداز و دیگر عملیات انتقال وجه
پرداخت میکنند .اگر با عملکرد سیستم
بانکی آشنا باشیم ،بهراحتی میتوانیم
مقدار زیادی از این هزینهها و کارمزدها
را کاهش دهیم.

 -۶انسانهای موفق هرگز صورتهای مالی را نادیده نمیگیرند.
برای رسیدن به موفقیت مالی باید برخی از عادتهای کند و ثابت را در
خود نهادینه کنیم .از جمله این عادتها میتوان به عادت بازبینی و نظارت
پیوسته بر صورتهای مالی اشاره کرد .افراد موفق هر ماه وقت مشخصی –۳۰
تا  ۶۰دقیقه – برای بررسی تمام حسابهای مالی خود ازجمله سبدهای
سرمایهگذاری ،حسابهای بانکی ،کارتهای اعتباری و غیره اختصاص
میدهند .وقتی آنها یک خطا یا نقص را تشخیص میدهند ،فورا در جهت
رفع آن اقدام میکنند.
-۷انسانهای موفق هرگز در امور مالی خود ریسکهای احمقانه و
حسابنشده انجام نمیدهند.
یکی از گفتههای زیبای وارن بافت این جمله است« :اولین قانون این است که
هرگز پول خود را از دست ندهید ».همة سرمایهگذاران در زندگی خود کمی
ریسک میکنند (و بنابراین دارای پتانسیل بالقوة از دست دادن پول هستند).
وارن بافت میگوید افراد موفق از دو ابزار قدرتمند برای جلوگیری و پرهیز از
ضرر و زیان استفاده میکنند .آنها اهمیت و ارزش بیمه را برای کنترل خطر و
از دست دادن دارایی (بهعنوان مثال خانه ،خودرو و بیمة عمر) درک کردهاند و از
اهمیت باالی تخصیص دارایی بهخوبی آگاه هستند.

-۴افراد موفق همیشه بعد از تغییرات
بزرگ در زندگی ،امور مالی خود را
دوباره ارزیابی و تنظیم میکنند.
آیا بهتازگی ازدواج کردهاید؟ آیا همسر
خود را در جریان ریزترین نکات و
جزئیات امور مالی خود گذاشتهاید؟
اینها نکات بااهمیتی هستند که افراد
موفق به منظور مدیریت موثر امور مالی
خود همیشه در نظر میگیرند و آنها
را رعایت میکنند .با اینکه میتوانید
حجم زیادی از امور مالی خود را طوری
برنامهریزی کنید که به صورت خودکار
انجام شوند ،باز هم باید آمادگی این را
داشته باشید که در صورت ایجاد تغییرات بزرگ و چشمگیر در خانواده و شرایط
زندگیتان ،امور مالی را از نو تنظیم و سازماندهی کنید .یکی از راههای عالی
برای پیشی گرفتن از تغییرات اجتنابناپذیر زندگی؛ این است که حداقل یک بار
در سال با خودتان تنها بنشینید (یا با یک متخصص امور مالی) و زندگی خود را
بازبینی کنید و امور مالی خود را دوباره برنامهریزی کنید.

-۹انسانهای موفق هیچگاه مسئولیت امور مالی خود را به کارشناسان
واگذار نمیکنند.
افراد موفق همیشه به دنبال مشاورة کارشناسان زبده و کاربلد هستند ،اما با این
حال هرگز مسئولیت امور مالی خود را تسلیم تخصص این کارشناسان و مشاوران
مالی نمیکنند .بهعنوان مثال ،اینکه بخواهید برای برنامهریزی مالی صحیح به
دنبال مشاوره گرفتن از یک حسابدار رسمی یا یک حسابدار مالیاتی باشید ،خیلی
منطقی و قابل قبول است .به هر حال افراد موفق همیشه پرسشگر هستند و با
طرح سواالت مختلف سعی میکنند مهارت و دانش مشاور مالی خود را ارزیابی
کنند.

-۵افراد موفق هیچگاه به یک درآمد راکد راضی نمیشوند :آنها همیشه
به دنبال راههایی برای ایجاد جریانهای درآمدی جدید و افزایش درآمد
خود هستند.
اکثر مردم هیچگاه به دنبال پول بیشتر نیستند و اگر هم باشند به دنبال یک
افزایش  ۱تا  ۳درصدی در درآمد ماهیانة خود هستند .متاسفانه ،این نرخ رشد
درآمد محدود بدین معناست که از لحاظ اقتصادی در حال درجا زدن هستید و
تورم به مرور زمان قدرت خرید شما را نابود خواهد کرد .درعوض ،افراد موفق به
دنبال راههایی برای کسب درآمد بیشتر هستند .از جمله فرصتهایی که افزایش
درآمد میتواند در اختیار شما بگذارد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در اختیار داشتن گزینههای بیشتر برای لذت بردن از زندگی شخصی
کسب ظرفیت بیشتر برای بخشش و اهدای پول به نیازمندان و افراد مستمند
احساس امنیت مالی بیشتر

-۱۰افراد موفق هیچگاه اجازه نمیدهند که میل و اشتیاق آنها به پول و
ثروت بر اهمیت حفظ ارزشهای شخصی و کلیدیشان غلبه کند.
پیگیری مداوم رسیدن به امنیت مالی و کسب ثروت یکی از اهداف باارزش
و ضروری زندگی هر فرد است .منابع مالی موجود در بازار مثل کتابها و
سمینارها نیز دالیل متعددی برای اثبات باارزش بودن این هدف به مخاطبان
خود ارائه میدهند .رسیدن به امنیت مالی و ثروت به معنای بهرهمندی هرچه
بیشتر از فناوری ،مراقبتهای بهداشتی و تفریحات لذتبخش است .با این حال،
افراد موفق میدانند که موفقیت مالی فقط یکی از جنبههای موفقیت کلی در
زندگی است .بهعنوان مثال ،یکی از استراتژیهای ضعیفی که متاسفانه اکثر
افراد جامعه در مسیر رسیدن به ثروت دنبال میکنند؛ این است که هنگام
پیگیری مسیر رسیدن به موفقیت در حوزة مالی ،سالمت و بهداشت خود را
نادیده میگیرند.

-۸وقتی صحبت از پول و ثروت میشود ،افراد موفق هرگز سعی نمیکنند
اینطور وانمود کنند که تمام نکات و مطالب کلیدی را درک میکنند.
جهانی که در آن زندگی میکنیم مکانی چندوجهی و بسیار پیچیده است –
انسانهای موفق از این حقیقت آگاه هستند و عمیقا آن را درک کردهاند .وقتی
پای پول و ثروت در میان است ،اطالعات و دادههای بسیار زیادی در جهان بیرون
پیرامون این موضوع وجود دارد .درست به همین دلیل است که افراد موفقی مانند
وارن بافت بهخوبی از نقاط ضعف خود آگاه هستند و بر نقاط قوت و تواناییها و
استعدادهای کلیدی خود تمرکز میکنند.
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ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ  :ﺷﻬﺎﺏ ﺣﺴﻴﻨﻰ

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻟﻖ ﺗﻦ ﺗﻦ
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﭘﺪﺭ ژﭘﺘﻮ ﻛﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﺮﻱ
ﭘﺴﺮﻱ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺵ ،ﺳﺎﺩﻩﻟﻮﺡ ﻭ ﺣﺮﻑ
ﻧﺸﻨﻮ ﻧﺼﻴﺒﺶ ﺷﺪ ،ﻫﺮژﻩ ،ﭘﺪﺭ
ﺗﻦﺗﻦ ،ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩ .ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ
ﺯﻧﺪﮔﻲﺍﺵ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻻﻍ ﻧﺸﺪ ،ﺩﻣﺎﻏﺶ
ﻛﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ ،ﺩﺭﺧﺖ ﭘﻮﻝ ﻧﻜﺎﺷﺖ
ﻭ ﮔﻮﻝ ﻧﺨﻮﺭﺩ .ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻮﻱ ﻭ ﺧﺼﻠﺘﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ،
ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﻧﺠﻴﺐ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺎﻻ،
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺣﻞ ﻣﻲﻛﺮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﺍ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﭘﻴﻨﻮﻛﻴﻮ ﺗﻜﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻦﺗﻦ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩﻱ ﻋﺼﺮ ﺍﺗﻢ ،ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻱ ﭘﺪﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﺮژﻩ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﺯ ﺗﻦﺗﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﺪﺕﻫﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﺑﻴﺰﺍﺭ ﺑﻮﺩ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﻛﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ﺍﻓﻘﻰ:
 .1ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺦ ﻫﺎﻯ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ  -ﻣﻴﻮﻩ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻯ
 .2ﻣﻮﻯ ﺑﻠﻨﺪ  -ﻛﻮﻩ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
 .3ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎﺕ  -ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺣﺸﺎﻡ  -ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ
 .4ﺑﻬﺮﻩ  -ﻟﺨﺖ ﻭ ﺑﺮﻫﻨﻪ  -ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﻰ )ﻉ( -
ﻣﻴﻮﻩ ﺁﺏ ﺩﺍﺭ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﺟﻪ
 .5ﻧﻮﻋﻰ ﺷﻨﺎ  -ﻣﺪﻳﺮ  -ﻛﺸﻒ ﺭﺍﺯﻯ
 .6ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ  -ﭼﻮﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ  -ﺑﺮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ
 .7ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ  -ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ
 .8ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺷﻐﺎﻝ  -ﺳﻘﻒ ﺩﻫﺎﻥ  -ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ
 .9ﭘﻴﺶ  -ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
 .10ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﻮﻡ
 .11ﻓﻴﻠﻤﻰ ﺍﺯ ﻟﻮﻙ ﺑﺴﻮﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ  -ﺧﺰﻧﺪﻩ ﺑﻰ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ
 .12ﺳﺴﺖ ﻭ ﺑﻰ ﺣﺎﻝ  -ﺍﻟﻔﺖ  -ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮ
 .13ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﻣﺤﻜﻢ  -ﺑﺎﻃﺮﺍﻭﺕ
 ﺣﻖ ﻧﺸﻨﺎﺱ .14ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻓﺎﺭﺱ  -ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺯﻥ  -ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ
 ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﭘﺮﺳﺸﻰ .15ﻛﺎﺭﻫﺎ  -ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ  -ﺣﺮﺹ  -ﺳﺮﻭ ﻛﻮﻫﻰ
 .16ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻣﻌﺎﺵ  -ﺭﺍﻭﻯ ﺁﺷﻔﺘﻪ  -ﭘﺮﭼﻢ  -ﺟﺸﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ
 .17ﻧﻮﻋﻰ ﻏﺴﻞ  -ﺟﻤﻊ ﻭﺟﻪ
 .18ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﻠﻨﺪ  -ﮔﻨﮓ
 .19ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ  -ﺩﺭﻭﺩﮔﺮ

ﻋﻤﻮﺩﻯ:
 .1ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ  -ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ
 .2ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ  -ﻧﺦ ﺑﺎﻓﺘﻨﻰ
 .3ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮔﻠﻪ  -ﺩﻻﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ  -ﻓﻚ
 .4ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ ﺳﻮﺭﻳﻪ  -ﻧﻔﻰ ﻋﺮﺑﻰ  -ﺩﻫﻨﻪ  -ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﺑﺎﺯﻯ
 .5ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ  -ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ  -ﺯﻧﻬﺎﺭ ﻭ ﭘﻨﺎﻩ
 .6ﻣﺤﺒﺎﻥ  -ﺍﺯ ﺣﺮﻭﻑ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ  -ﺑﻰ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ
 .7ﺭﻳﺎ ﻛﺮﺩﻥ  -ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ
 .8ﭘﺎﻳﻪ  -ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﻰ ﻣﺤﺼﻞ -ﺯﻳﻨﺖ ﺩﺍﺩﻥ
 .9ﻓﻬﻢ  -ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ
 .10ﺣﻜﻴﻢ
 .11ﺭﻣﺰ ﺟﺪﻭﻝ  -ﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
 .12ﻫﻮﺱ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ  -ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺁﺑﺨﻮﺭﻯ  -ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ
 .13ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻰ  -ﻏﺬﺍﻯ ﻇﻬﺮ  -ﻧﻮﻋﻰ
ﻻﻣﭗ ﭘﺮﻧﻮﺭ
 .14ﭼﺮﺍﻍ  -ﺯﻭﺩ ﻧﻴﺴﺖ  -ﮔﺮﻭ  -ﺟﻔﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮﺩ
 .15ﺍﺑﺰﺍﺭ  -ﺍﺳﺐ ﭼﺎﭘﺎﺭ  -ﺣﺮﻑ ﻫﺸﺘﻢ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ
 ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ .16ﻛﻴﻒ ﺳﻔﺮﻯ  -ﺁﺭﺯﻭ  -ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﺭگ -ﺳﮓ
ﺑﻴﻤﺎﺭ
 .17ﺍﺯ ﻗﻤﺮﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﺑﻬﺮﺍﻡ  -ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
 .18ﻛﻨﺪ ﺯﺑﺎﻥ  -ﺳﻼﺡ ﺩﺍﻭﺭ
 .19ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﻋﺮﻭﺳﻰ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﺭﺕ  -ﺭﺍﻛﺐ

