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معجزة صبر

دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ،ولیک به خون جگر شود!
بسته ماندن نماد وخارزم برای چهارماه متوالی ،سهامداران و ذینفعان ارجمند سرمایهگذاری خوارزمی را از منظر واکنش به موضوع ،به دو گروه تقسیم کرده است .درحالیکه گروهی از
سهامداران با آشنایی کامل با سازوکار بازار سرمایه و تامل و تدقیق در مسئلة مورد بحث بین شرکت و سازمان بورس ،با اعتماد به شرکت و اعتقاد بر اینکه مسائلی از این دست باید با
طمانینه و بهدور از شتابزدگی حل شود تا خسارتهای بیشتری ایجاد نشود ،صبوری پیشگرفته و با آرامشی نسبی در انتظار حصول نتیجة پیگیریهای مستمر و بحثهای جدی
شرکت با سازمان هستند ،گروه دوم از سهامداران محترم ،زبان به گالیه گشوده و صبوری را برنتافتهاند .در این راستا ،افتوخیزهای بازار در هفتههای گذشته نیز بر دغدغة این سهامداران
افزوده و این تصور که اگر نماد سهام بسته نبود چه سودها که میشد شناسایی کرد ،بر شکوهها اضافه کرده است .بدیهی است که در چنین شرایطی مدیریت و کارکنان گروه ،بدین دلیل
که در خط مقدم عملیات شرکت بوده و دسترسی به آنان آسانتر از هر شخص یا سازمان دیگری است ،بیشتر از سایرین مخاطب گالیهها و شکوهها قرار میگیرند ،که در باب بسته بودن
نماد نیز چنین اتفاقی رخ داده و این در حالی است که مدیریت و کارکنان نهتنها نقشی در بسته بودن نماد نداشتهاند ،بلکه از روزیکه سازمان بورس تصمیم به بستن نماد گرفت ،مدیریت
لوفصل گردیده و نماد سهم حتی برای یکساعت بسته نماند.
و کارکنان شرکت تالشی شبانهروزی و پیگیریهای مجدانة بیوقفه داشتهاند تا مسئلة ایجادشده بهدرستی ح 
در این خصوص باید خاطرنشان کرد ،که عدم توجه کافی به محتوای مسئله و اصرار بر باز شدن نماد بدون حل درست موضوع و تفاهم مناسب با سازمان بورس ،بیتردید خسارتهایی
بر سهامداران کنونی شرکت ،که معترضین محترم هم از این گروه هستند وارد خواهد آورد ،که بهمراتب بدتر از بسته ماندن نماد است .اگرچه بسته ماندن نماد مورد تایید شرکت نیست
قوانرژی سپهر ،زیانی بیشتر ایجاد خواهد کرد .بسته بودن نماد از آنروی مورد تایید
اما باید توجه داشت که باز کردن آن بدون موافقت سازمان با روش حسابداری و گزارشگری شرکت بر 
شرکت نیست ،که هیچ مورد مبهم ،غیرشفاف ،نادرست یا پیشبینیناپذیری وجود ندارد .شرکت تمامی موارد مربوط به نیروگاه منتظرقائم را در زمان مناسب و با شفافیت کامل افشا کرده
و در این راستا با اعتقادی که به جایگاه قانونی و عرفی سازمان بورس داشته و احترام خاصی به آن قائل است ،سعی کرده نظر سازمان را حتی در گفتوگوهای شفاهی اعمال کند .نکتة
جالب آن است که همین صورتهای مالی ـ و مشابه آن در دورههای میانی گذشته ـ نهتنها مورد تایید حسابرس بلکه مورد تایید سایر ارکان مرتبط نیز بوده و آخرین نمونهاش هم تصویب
صورتهای مالی شرکت در مجمع عمومی عادی مهرماه سال جاری و ثبت آن بوده است .از زمان برگزاری مجمع تاکنون نیز ،مدیریت شرکت براساس قولی که داده بود دالیل علمی،
تجربی ،سیستمی و مدیریتی متعددی را جهت دفاع از روش حسابداری مورد عمل ارائه داده است ،که مانند هر نظر کارشناسی دیگر ،همواره عدهای با آن موافق ،عدهای مخالف و عدهای
بیطرف بودهاند .حقیقت آن است که در کمیتههای حرفهای و تخصصی که برای این موضوع تشکیل شده نیز تفاوت نظرهای حرفهای فراوانی وجود داشته است .تمامی کسانیکه با روش
شرکت موافق بودهاند ـ درست همانند مخالفین ـ از نامآوران حرفة حسابداری و گزارشگری مالی هستند و مستقل و با تامل اظهارنظر میکنند .همین عدم موافقت یا مخالفت قطعی با روش
حسابداری شرکت برق سپهر ،موجب تطویل فرآیند بازگشایی نماد شده است .آیا سهامداران گلهمند توقع دارند زمانیکه صورتهای مالی برق سپهر توسط امور مالی متخصص شرکت تهیه
شده و پس از طرح و بررسی در کمیتة حسابرسی آن به تایید حسابرس مستقل نیز رسیده و این فرآیند عینا درخصوص صورتهای مالی تلفیقی نیز در شرکت مادر طی شده و به تایید
تمامی ارکان رسیده و سپس در مجمع عمومی عادی تصویب شده و به ثبت رسیده و حتی در دورة میانی قبل هم صراحتا برمبنای همین روش ،هم موافقت سازمان بورس برای افزایش
سرمایه اخذ شده و هم سهامداران بر آن اساس در افزایش سرمایه شرکت کردهاند و عالوه بر تمام این موارد ،استداللهای حرفهای شرکت مورد تایید برخی از اعضای کمیتههای حرفهای
نیز واقع شده است ،مدیریت شرکت بدون اعتقاد به مبانی استداللی و اصولی خود که فقط و فقط در راستای صیانت از شرکت و حفظ حقوق سهامداران است ،صرفا برای دلخوشی مقطعی
و شتابزدة برخی از عزیزان سهامدار ،از موضع محکم خود کوتاه آمده و سود شرکت را کاهش اساسی دهد؟ جدا از وجدان و شرع و حقالناس ،آیا با اصالح سریع حسابها ،پاسخ همین
سهامداران گلهمند را میتوان داد؟ آیا وقتی نهتنها گزارش کارشناسی سال  ۹۳که دال بر تایید ارزش نیروگاه برابر حداقل سیهزارمیلیارد ریال است بلکه اطالعیة مزایدة بانک صادرات در
توپنجهزار میلیارد ریال اعالم میکند و از طرف دیگر به دلیل ابهام در متن قرارداد اولیة خرید نیروگاه توسط خوارزمی ،به دلیل
مردادماه سال  ۹۲قیمت پایة فروش نقدی نیروگاه را بیس 
تونههزارمیلیارد ریال بهعنوان
تونههزارمیلیارد ریال ،با هماهنگی سازمان بورس ،اقدام به تنظیم و مبادلة الحاقیهای که بر مبلغ قطعی بیس 
اشاره به دو مبلغ شانزدههزارمیلیارد ریال و بیس 
ثمن معامله با صراحت صحه میگذارد ،امور مالی باید ارزش نیروگاه را به شانزدههزارمیلیارد ریال تقلیل دهد؟ مجموعة این موارد ،شرکت را بر آن داشته که سعی در اقناع سازمان بورس
و اوراق بهادار درخصوص صحت روش عمل حسابداری کند که براساس قضاوتی کامال حرفهای صورت گرفته ،که خوشبختانه با روی گشادة مبنی بر تمایل مثبت به حلوفصل موضوع
توسط مدیران محترم سازمان نیز مواجه شده ،اگرچه هنوز نتیجة قطعی به دست نیامده است.
نباید از خاطر دور داشت که رشدوتوسعة شرکتها ،مخصوصا هنگامیکه رکود سختی بر اقتصاد حاکم است امر بسیار دشواری است .هیئتمدیرة خوارزمی از آنروی که خود را
در برابر حالوآیندة سهامداران شرکت مسئول میدید ،از ابتدای پاییز سال  ۹۲اقدام به تدوین برنامهای عملیاتی کرد تا خلق ثروت بیشتر را به صورتی پایدار و مداوم و طی هفتسال
عملی سازد .این برنامه در مجمع افزایش سرمایة بهمنماه همان سال مورد تاییدوتشویق کامل سهامداران قرار گرفت .آیا سهامداران صبور امروز انتظار دارند که شرکت بدون برنامه به راه
خود ادامه داده و بدون افزایش ارزش ،صرفا با دارایی و سودی اندک به گذران زندگی خود ادامه دهد تا مدت ماموریت مدیران به پایان برسد؟ آیا انتظار دارند برنامه به کناری نهاده شود
و گروه بزرگ خوارزمی که به مدد همین برنامه و تالشهای خستگیناپذیر کارکنان و با پشتیبانیهای قاطبة سهامداران؛ اکنون در آستانة ورود به جمع صد شرکت بزرگ کشور است و
جزء بزرگترین شرکت بورس در گروه سرمایهگذاریها است و در تابلوی اصلی بازار اول قرار گرفته ،دچار روزمرگی و عدم توجه به برنامه گردد؟ شاید برآوردن این انتظارها برای مدیران
خوارزمی آسانتر و در کوتاهمدت ،موجب خوشنامی شود اما تکلیف مفهوم مهمی به نام مسئولیت و امانتداری چه میشود؟
حقیقت آن است که حتی در چهارماه اخیر ،شرکت نهتنها توقف یا پسرفت نداشته بلکه به پیشرفت مستمر و جدی خود ادامه داده است .مدیریت با اصرار بر اجرای موبهموی برنامههای
تجاریسازی نیروگاه منتظرقائم ،اکنون ارزش واقعی و پتانسیلهای درآمدزایی و سودآوری آن را افزایش چشمگیری داده است ،فعالیتهای بینالمللی نهتنها شروع شده بلکه در مواردی
یوفنآوری اطالعات سود مناسبی ایجاد کردهاند و اکنون برنامههای
در همان سال نخست به سودآوری رسیده است .معادن طال در حال توسعه هستند ،ساختمان ،بخش دارو ،بانکدار 
میانمدت توسعه و ارتقاء سبد سرمایهگذاری در حال اجراست و تمامی این موارد هم بهطور مستمر از طریق نشریة وخارزم و وبسایت شرکت به اطالع تمامی ذینفعان رسیده است .آیا
باید با این شرایط از راه طیشدة روبهرشد برگشت؟ اکنون گروه خوارزمی در راستای تحقق برنامة راهبردی هفتساله برای ارزشآفرینی پایدار ،در موقعیتی قرار دارد که حتی اگر به فرض
محال ،نظر قطعی سازمان بر تعدیل حسابها بوده و استداللهای شرکت کارگر نیفتد و برای رعایت قانون اوراق بهادار صورتهای مالی دیگری هم تهیه گردد ،با تمهیدات اندیشیدهشده،
خسارت پایداری بر پیکر شرکت و سهامداران وارد نخواهد آمد ،هرچند ماموریت شرکت جلوگیری از هرگونه تعدیل است .این حقیقت؛ مدیریت خوارزمی را بر آن میدارد که همچنان با
صبر و خون جگر سعی کند از سنگها لعل ارزشمندی بیافریند و حتی با شکوهها و گالیههای نزدیکان خم به ابرو نیاورد و برای رسیدن به قلة رفیع چشمانداز برنامة هفتساله سر از پا
نشناسد ،زیرا در صبر معجزهای است که قرآن کریم وعده داده است تا در سایة آن انسان دچار خسران نشود.
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خوارزمیبهعنوانهلدینگپیشرومعرفیشد
دومین کنفرانس بینالمللی هلدینگ ایران و
اولین جشنوارة ملی هلدینگها و شرکتهای
پیشرو با شعار «بنگاههای بزرگ در اقتصاد
پساتحریم» برگزار شد و هلدینگها و
شرکتهای پیشرو معرفی شدند.
به گزارش ملت بازار ،در دومین کنفرانس
بینالمللی هلدینگ ایران و اولین جشنوارة
ملی هلدینگها و شرکتهای پیشرو که با
شعار «بنگاههای بزرگ در اقتصاد پساتحریم»،
در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد،
شرکتهای سرمایهگذاری غدیر و سرمایهگذاری
خوارزمی بهعنوان هلدینگهای پیشرو معرفی
شدند.
در این کنفرانس؛ دکترستایش معاون مالی
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،لوح تقدیر
خوارزمی را دریافت کرد.
عالوه بر هلدینگهای پیشرو ،از گروه مپنا
بهعنوان گروه پیشرو و از شرکتهای بیمة
کارآفرین ،تجارت الکترونیک پارسیان و
کیمیای زنجانگستران بهعنوان شرکتهای
کارآمد اقتصادی نیز تقدیر شد و لوح سپاس و
تندیس جشنواره به آنها تعلق گرفت .همچنین
دو مقاله بهعنوان مقاالت برتر کنفرانس معرفی
شد.
علی یزدانی؛ معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت در این مراسم گفت« :با توجه به
نقش موثر ساختارهای هلدینگی در افزایش

بهرهوری در سازمانهای بزرگ و مشکالت
پیش روی این سازمانها ،توسعة هلدینگها
میتواند در توسعه و اصالحات اقتصادی کشور
و خصوصیسازی بسیار موثر باشد».
او افزود :هلدینگها در سالمسازی و هدایت
درست منابع و به چرخه درآوردن آن در
شرکتهای زیرمجموعه ،نقش بسیار موثری
ایفا میکنند.
یزدانی با اشاره به نقش هلدینگها در رشد
تولید ناخالص ملی و افزایش سطح اشتغال و
صادرات افزود :برای شکلگیری هلدینگها و
تقویت این سیستم باید قوانین اصالح شود زیرا
برخی قوانین مانع از این اتفاق است.
بنابر این گزارش ،در این مراسم که با حضور
اساتیدی از دانشگاههای مالزی و کرة جنوبی
برگزار شد ،روند توسعة هلدینگها در این
کشورها ،همچنین روشهای جدید مدیریت
ریسک در بنگاههای اقتصادی بررسی شد.
در بیانیة پایانی کنفرانس نیز محمدمهدی
مومنزاده؛ دبیر کمیتة ارزیابی و رتبهبندی
هلدینگها ،تدوین نقشة جامع تامین مالی
هلدینگها و گروه شرکتها ،طراحی ابزارهای
تامین مالی هلدینگها و پیادهسازی  IFRSو
 XBRLدر هلدینگها را از جمله برنامههایی
دانست که دبیرخانة کنفرانس هلدینگ برای
اجرای آنها برنامههایی را در دست تدوین
دارد.

دکترمحمدرضا ستایش ،معاون امورمالی و اقتصادی گروه سرمایه گذاری خوارزمی ،به نمایندگی
ازاین گروه تندیس کنفرانس هلدینگ برتر را دریافت می کند

این حوالی
دکتر اصغر ابنالرسول
دکتر شهرام قبادی

صعود 18پلهای خوارزمی
میان 500شرکت برتر ایران
 500شرکت برتر ایران ،در هجدهمین سال رتبهبندی
شرکتها معرفی شدند .نام شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی به همراه سه شرکت وابسته به آن نیز میان
نام  500شرکت برتر ایران قرار دارند.
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،با کسب رتبة 107
جایگاه خود را نسبت به رتبة سال قبل (،)125
 18پله ارتقا داده است .شرکت توسعة برقوانرژی
سپهر نیز رتبة  189را به خود اختصاص داده است.
شرکت سینادارو دارای رتبة  235شده است .رتبة
سال گذشتة سینادارو  313بوده است .شرکت توسعة
ساختمان نیز با  8رتبه ارتقا ،از رتبة  442سال
گذشته ،به رتبة  434رسیده است.
با توجه به آمار ارائهشده از سوی سازمان مدیریت
صنعتی ،حجم فروش  100شرکت اول سال 94
براساس اطالعات مالی سال گذشته ،بیش از 614
هزار میلیاردتومان بوده ،که در مقایسه با حجم فروش
 100شرکت برتر سال پیش از آن 18 /3 ،درصد رشد
داشته است 15 .شرکت باالی فهرست نیز حدود 50
درصد جمع فروش  100شرکت را شکل میدهند،
که نشاندهندة درجة تمرکز در وضعیت شرکتهای
بزرگ ایران است.
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اقتصاد

سفر رئیسجمهوری به فرانسه و ایتالیا چه سودی برای اقتصاد کشور داشت

فرصتیبرایتوسعةایرانی
در خارج از مرزها
چند سال پیش که تقریبا تمام تحلیلگران جهانی ،اقتصاد ایران را شکستخورده
و گرفتار در بحرانهای ریزودرشت معرفی میکردند ،شاید کسی فکرش را هم
نمیکرد که تنها بعد از یک کورس فشردة گفتوگو با  ۶کشور قدرتمند جهان،
ایران بتواند هم تحریمهایش را برطرف کند و هم با عنوان یک قطب سرنوشتساز
اقتصادی برای دادوستدهای جهان ،جای خود را در صدر اخبار بینالمللی باز
کند .این اتفاق اما رخ داده است و حاال دیگر میتوان با قاطعیت گفت که در
صورت بهرهگیری از فرصتهای شکلگرفته و با اتکا به توانمندیهای داخلی،
دوران کندی روند توسعه در ایران به پایان رسیده است .اگر تا دیروز تحلیلگران
بازارهای جهانی و بنگاههای تحقیقاتی معتبر در گوشه و کنار دنیا با ناامیدی
از فرایند اقتصاد در ایران سخن میگفتند ،اکنون همة آنها از بازگشت دوبارة
ایران به اردوی اقتصاد جهانی حرف میزنند ،که درواقع توانسته است شوق
دوبارهای را به عرصههای سرمایهگذاری برگرداند .بهترین تصویر برای این ادعا
نیز پربینندهترین اخبار در هفتههای اخیر هستند .فقط کافی است تا شما به
خبرگزاریهای معتبر در کل دنیا سر بزنید ،همة آنها در نیمة اول بهمنماه
عکس و تیتر نخست خود را به سفر حسن روحانی اختصاص داده بودند؛ سفری
که به مقصد رم آغاز شد و به پاریس رسید .رئیسجمهوری ایران با تیمی
از وزرای خود و مدیران بخش خصوصی ،دوران پساتحریم و رفع تحریمهای
تحمیلی را با سفر به اروپا آغاز کرد .این سفر درواقع آشتی اقتصاد ایران با بخش
بزرگی از اقتصاد جهان بود .البته دور از واقعیت نیست ،اگر بگوییم که این سفر
فرصتی بود تا کارتلهای مطرح اروپایی در رم و پاریس نیز بتوانند با تکیه بر آن،
یکبار دیگر با اقتصاد در ایران آشتی کنند و خود را آماده سازند تا بهزودی به
بازارهای بکر ایران پرواز کنند .مدیران برندهای فرانسوی و ایتالیایی به گونهای
از حسن روحانی استقبال کردند ،که به قول یکی از نشریات فرانسوی در نوع
خود یک بدعت تازه در مراودات دیپلماسی اقتصادی فرانسه بود .ظاهرا بازار
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ایران بیش از آنکه گمان میرفت دارای جذابیت است و این اگر یک فرصت
برای کارتلهای غربی باشد ،باید فرصتی مضاعف برای توسعه در ایران محسوب
شود؛ فرصتی که به واسطة آن دانش صنعتی غرب بتواند برای توسعة ایرانی
قابل دستیابی شود .سفر حسن روحانی به اروپا شاید از دید عرف دیپلماتیک
اتفاق تازهای نباشد ولی برای اقتصاد ایران معنایی ندارد جز اینکه زندگی در
بساط توسعه دوباره با امیدواری زیادی آغاز شده است .این امیدواری را شوق
اروپاییها برای رسیدن به ایران افزایش میدهد .وقتی حسن روحانی به پاریس
رسید ،برای نخستین بار در فرانسه ،مدیران  30برند مطرح فرانسوی به دیدار
یک رئیسجمهور رفتند تا خیال خود را از شراکت اقتصادی با کشوری در راس
خلیج همیشه فارس آسوده کنند .این دیدار حتما برگی تاریخی از پیروزی ایران
محسوب میشود .در این دیدار حسن روحانی سرمایهگذاری در ایران را تضمین
کرد و خاطرنشان ساخت« :هیچ مانعی برای همکاری شرکتهای فرانسوی و
ایرانی وجود ندارد و تهران از ورود سرمایه و تکنولوژی و ایجاد بازارهای مشترک
در منطقه و جهان استقبال میکند ».به نظر میرسد بهزودی گیت فرودگاه
بینالمللی تهران بیش از هر زمان دیگری شاهد ورود سرمایهگذاران ایتالیایی و
فرانسوی خواهد بود .البته بهطور قطع روند فوق را سرمایهگذاران آلمانی بهعنوان
بزرگترین شریک اقتصاد ایران در اروپا تقویت خواهند کرد .سرمایهگذاران و
شرکتهای سرمایهگذاری ایرانی باید خود را آمادة مواجهه با این حضور اقتصادی
کنند .حوزههای مورد عالقة آنها درواقع نقشة آیندة اقتصاد ایران را نشان
میدهد ،که گویای بخشهایی است که در آن فعالیتهای اقتصادی متراکم
خواهند شد .قراردادهایی که امضا شده است و بخشهایی که برای مراودة
اقتصادی منتخب شدهاند ،درواقع میتوانند مسیر سرمایهگذاریهای داخلی و
بهرهبرداریهای تولیدی را مشخص کنند .به عبارتی سفر رئیسجمهوری ایران
به رم و پاریس فارغ از منظر اقتصاد سیاسی ،این مزیت را نیز به رخ میکشد که

سرمایهگذاران داخلی میتوانند نقاطی را که باید در آینده در آن حرکت کنند،
مورد ارزیابی قرار دهند.
براساس گزارش رسانهها ،سفر روحانی به ایتالیا به امضای  ١٧قرارداد به ارزش
١٨,٤میلیارددالر منجر شده است .اما سفر رئیسجمهوری به فرانسه حتی
پربارتر از ایتالیا بود ،بهطوری که در آن  ٢٠قرارداد به ارزش ٣٢.٤میلیارد دالر
(نرخ برابری یورو به دالر )١.٠٨بسته شد ،که بخش عمدهای از آن به قرارداد
خرید هواپیمایهای ایرباس مربوط میشود .بر این اساس ،دستاورد تور اروپایی
رئیسجمهوری و هیئت همراه که بخش عمدة آن را فعاالن بخش خصوصی
تشکیل میدادند ٣٧ ،قرارداد به ارزش حدود  46تا  51میلیارددالر بود ،که در
تاریخ دیپلماسی اقتصادی ایران کمسابقه بوده است.

رئیسجمهوریایرانتیترنخسترسانههایجهانی

ارقامی که مربوط به قراردادهای اقتصادی ایران میشود ،تنها بخش از ماجرای
سفر حسن روحانی به اروپاست ،از سوی دیگر رکوردی برای ایران در یکدهة
گذشته به ثبت رسید که در نوبة خود بینظیر است .تقریبا تمام خبرگزاریها و
شبکههای خبری معتبر تا چند روز تیتر و عکس نخست خود را به سفر حسن
روحانی به رم و پاریس اختصاص داده بودند و در تحلیلهای خود از ایران با
عنوان قطب آیندة اقتصاد جهانی سخن میگفتند .شبکة تلویزیونی فاکسنیوز
آمریکا ،همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا ،خبر داد که ایران قصد دارد یکی
از ثروتمندترین کشورهای جهان شود و پتانسیلهای آن بسیار فراتر از نفت است.
روزنامة فرانسوی لوموند نیز نتوانست چشم خود را روی ایران ببندد و نوشت:
کارشناسان اقتصادی شرکت بیمة اعتباری هرمس در پژوهشی درمورد نتایج
گشوده شدن بازار ۸۰میلیون نفری ایران به روی شرکتهای فرانسوی ،عنوان
کردند که این شرکتها میتوانند از موقعیت بهدستآمده بهرة فراوان برده و حجم
صادرات خود را در بازة زمانی  ۲۰۱۵-۲۰۱۷میالدی به یکمیلیارد و ۳۰۰میلیون
یورو برسانند .درواقع این یک پیروزی بزرگ اقتصادی است که از ناحیة خروج از
دایرة تحریم ایران به دست میآید.
از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ مینویسد :پس از اعالم خبر امضای قرارداد
جدید پژو با ایرانخودرو ،سهام شرکت پژو سیتروئن در بورس فرانسه با ١,٥درصد
افزایش روبهرو شد و به  ١٤.٣٥یورو رسید .این افزایش سبب شد ارزش شرکت
به ١١.٦میلیارد یورو برسد.
خبرگزاری سی.ان.ان نیز با اشاره به سفر روحانی به فرانسه ،خاطرنشان ساخت:
اقتصاد ایران روزهای جالبی را پشت سر گذاشت! با لغو تحریمهای ایران ،حسن
روحانی به رم و پاریس سفر کرد تا قراردادهایی به ارزش میلیاردها دالر امضا کند.
اینبار برخالف گذشته ،ایران چشمانداز اقتصادی فراتر از نفتوگاز را مد نظر دارد
و خواهان سرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی ،فناوری نوین ،خودروسازی،
صنعتومعدن ،مخابرات ،نوسازی ناوگان هوایی و ریلی و بخش جهانگردی است.
البته این تنها بخشی از رویکرد رسانههای جهانی به ایران است .بسیاری از این
رسانهها در تحلیلهای خود نوشتند که تعامل اقتصادی ایران با غرب سرعت
توسعه را در این کشور تا چند برابر افزایش میدهد .در برخی از این تحلیلها نیز
بهطور مشترک مطرح شده بود که سرمایهگذاران ایرانی نیز میتوانند با تحلیل
کششهای اقتصادی بنگاههای غربی ،حوزههای سرمایهگذاری خود را تغییر دهند
و از این طریق سودهای هنگفتی به دست آورند و آنها را در فعالیتهای مولد
به کار گیرند .آنها درواقع از تعاملی دو طرفه سخن گفته بودند ،که یک مزیت
اقتصادی حتی برای منطقه محسوب میشود.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی با اشاره به سفر روحانی به
رم نوشت :قرارداد ایران با شرکت سایپم سبب شد ارزش سهام این شرکت
١٨,٥درصد در بورس داخلی ایتالیا افزایش یابد .این رسانه در ادامه نوشت:
همچنین خط هواپیمایی  Alitaliaاعالم کرد مشغول ارتقای خدمات سفر هوایی
رم  -تهران است و تصمیم دارد این پرواز را از ماهانه یک پرواز به روزانه تغییر
دهد .رسانة  hellenicshippingnewsنیز در گزارشی به قراردادهای ایران
در بخش صنعتومعدن اشاره کرده و خاطرنشان ساخت :بخش معدن ایران،
حوزة محبوب جدید سرمایهگذاران خارجی است .این رسانه در ادامه به خرید
سهام شرکت ایمیدرو توسط یک شرکت ایتالیایی اشاره میکند و قرارداد ایران و

شرکت ایتالیایی دانیلی به ارزش ٥.٧میلیارد دالری را نقطة عطفی در این زمینه
عنوان میکند.

ایران ١١٨ایرباس خرید

سفر روحانی و هیئت  ١٢٠نفرة
همراهش به فرانسه هم مانند
ایتالیا بسیار پربار بود .قرارداد خرید
هواپیما ،فروش نفت به توتال و
همکاری با پژو در جهان ،بازتابهای
متعددی داشت .در نخستین سفر
رئیسجمهوری ایران به فرانسه پس
از  ١٧سال ،هیئت تجاری ایران ٢٠
سند همکاری در زمینههای متعدد
تجاری ازجمله در زمینة حملونقل،
انرژی ،صنعت ،کشاورزی و صنایع
غذایی با همتایان فرانسوی خود به
امضا رساند ،که ارزش آن در مجموع
٣٣میلیارددالر تخمین زده میشود.
یکی از مهمترین دستاوردهای این
سفر؛ خرید هواپیماهای تازهنفس
و نوسازی ناوگان قدیمی ایران بود.
خرید  ١١٨فروند هواپیمای ایرباس؛
شامل  ٤٥فروند از سری ٤٥ ،٣٢٠
فروند از سری  ١٦ ،٣٣٠فروند از
سری  ٣٥٠و  ١٢فروند از سری ٣٨٠
میشود .ارزش این قرارداد بالغ بر
١٠,٥میلیارددالر است.
عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی در اینباره به نشریة فرانسویزبان لوپوینت
گفت :با توجه به تفاهم انجامشده ،حداقل  ۸فروند از این تعداد تا پایانسال جاری
میالدی به ایران تحویل داده میشود .مدل تامین مالی این قرارداد به صورت
اجاره به شرط تملیک است ،که بخش نخست آن از سوی ایرباس تامین خواهد
شد .وزیر راه و شهرسازی در ادامه از امضای قراردادی دیگر با شرکت فرانسوی
«ادپ» برای توسعة شهر فرودگاهی امامخمینی(ره) خبر داد و افزود :هدف اصلی
ما از امضای این قرارداد ،افزایش تعداد مسافران این فرودگاه به ۴۵میلیون نفر در
سال است .در کنار این فرودگاه یک منطقة آزاد با مساحت یکهزار و  ۵۰۰هکتار
واقع شده است ،که ما آن را برای اهداف بازار بینالمللی مالی ایران و همچنین
منطقة ویژة اقتصادی دیگری طراحی کردیم ،که بدون شک نقش بسیار مهمی را
بهعنوانهاب هوایی در ایران ایفا خواهد کرد .این قرارداد به صورت  BOTبوده
و از طرف ادپ بهعنوان تامینکنندة مالی انجام خواهد شد .در همین راستا اصغر
فخریهکاشان ،قائممقام وزیر راهوشهرسازی در امور بینالملل ،با اشاره به جزئیات
 ٤قرارداد حملونقلی در سفر فرانسه گفت :احتماال تا پایان اسفندماه امسال یک
فروند ایرباس  ٣٣٠نو وارد کشور شود .به گفتة این مقام مسئول ،قرار است ایرباس
با شرکتهای دانشبنیان ایرانی که قابلیت ساخت برخی قطعات هواپیما را دارند
و میتوانند این قطعات را به خارج صادر کنند ،همکاری کند.

توتال آمادة همکاریهای بیشتر با ایران

یکی دیگر از دستاوردهای این سفر؛ امضای قرارداد فروش نفت به شرکت توتال
بود .به این ترتیب با فروش روزانه  ١٥٠تا ٢٠٠هزار بشکه نفت به این غول
نفتی ،ایران و فرانسه روابط خود را محکمتر کردند .در همین راستا ،رکنالدین
جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از مدیران ارشد شرکت فرانسوی
توتال در حضور حسن روحانی ،رئیسجمهوری اسالمی ایران و فرانسوا اوالند،
رئیسجمهوری فرانسه یادداشت تفاهم امضا کردند .پاتریک پویان ،مدیرعامل
توتال و بیژن زنگنه ،وزیر نفت ایران نیز در این مراسم حاضر بودند .این درحالی
بود که زنگنه در نشست ایرانیان مقیم فرانسه در پاریس از امضای قرارداد با
شماره  -24اسفند1394
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توتال خبر داده بود .از سوی دیگر پاتریک پویان ،مدیرعامل شرکت توتال اعالم
کرده بود :توتال پیش از این حضور فعالی در ایران داشته است و نسبت به
تعهدهای خود وفادار بوده است ،واضح است که ما اجرای پروژههای دیگر با ایران
را پیشبینی میکنیم اما آنها به گفتوگوهای بیشتری نیاز دارند.

تولید پژو  ٢٠٨از اواسط  ٢٠١٧در ایران

در این سفر عالوه بر ایرباس و توتال ،پژو نیز با ایران قرارداد همکاری بست .بر این
اساس ،ايجاد شركت مشترك ايرانی  -فرانسوی با سهامداری ۵۰درصدي هريک
از طرفين ،مهمترين بخش اين قرارداد است كه به انتقال تكنولوژي بهروز دنيا،
توليد محصوالت جديد و همچنين استفاده از بازارهاي صادراتي خواهد انجاميد.
همچنین رویترز جزئیاتی از قرارداد  ۸۰۰میلیون یورویی ایرانخودرو با پژو فرانسه
را اعالم کرد ،که بر این اساس ،تولید کنونی مدلهای قدیمی پژو  ۴۰۵و پژو ۲۰۶
ساماندهی شده و تولید  ٣خودرو جدید پژو  ۲۰۰۸ ،۲۰۸و  ۳۰۱از اواسط سال
 ۲۰۱۷در این قرارداد پیشبینی شده است .شرکت تازهتاسیس ایرانی  -فرانسوی
با سرمایهگذاری تا ۴۰۰میلیون یورو که بهطور مساوی از سوی دو طرف تامین
میشود ،کارخانهای نزدیک تهران را برای تولید مدلهای جدید پژو یعنی پژو
 ۲۰۰۸ ،۲۰۸و  ۳۰۱از اواسط سال  ۲۰۱۷نوسازی خواهد کرد .در کنار قرارداد
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با غولهای صنعتی گروه فیوز فرانسه که یکی از بزرگترین شرکتهای صنعتی
دنیا به حساب میآید ،با امضای تفاهمنامهای با ایمیدرو ،آمادة سرمایهگذاری در
ایجاد کارخانة تولیدآند برای صنعت آلومینیوم شد .این طرح آندسازی از ظرفیت
تولید ۴۵۰هزار تن در سال برخوردار خواهد شد و بزرگترین قدمی است که
ایمیدرو ،برای تامین نیاز برنامة توسعة صنعت آلومینیوم برداشته است .همچنین
پس از برگزاری پنل تخصصی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی ایران و
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ،سند همکاری کانون انجمنهای صنایع
غذایی ایران و فدراسیون توسعة تبادالت بینالمللی محصوالت و تکنیکهای
فرآوری مواد غذایی در دفتر وزیر کشاورزی فرانسه با حضور وزرای دو کشور به
امضا رسید.

سرمایهگذاران داخلی و قراردادهای خارجی

سفرهای دولت یازدهم برای گسترش دیپلماسی اقتصادی و باز کردن مسیر
سرمایههای خارجی بهطور حتم برای سرمایهگذاران داخلی نیز میتواند یک
نقشة بهینه جهت پیدا کردن نقاط سرمایهگذاری در آینده باشد .به عبارت دیگر
مقاصدی که سرمایهگذاران خارجی آنها را در قراردادهای خود امضا کردهاند و
میخواهند سرمایههای خود را به سمت آنها کوچ بدهند ،نقاط هدف برای تولید

سود محسوب میشود .از این منظر سرمایهگذاران داخلی
باید با حساسیت بیشتری زمینههایی را که سرمایهگذاران
خارجی برای حضور در آن برنامهریزی کردهاند ،پیگیری و
نحوة کار اقتصادی و سرمایهگذاری را در آن بررسی کنند.
جدول زیر با وضوح بیشتری نشان میدهد که در نخستین
تعامل دیپلماسی دولت بعد از رفع تحریمها ،چه حوزههایی
مورد توجه جدی بنگاههای فرانسوی و ایتالیایی قرار گرفته
است .گفتنی است که در این سفرها بخش خصوصی که
دولت را همراهی کرده ،توانسته است نزدیک  17میلیارددالر
قرارداد اقتصادی امضا کند .این مسئله نشان میدهد که در
آیندة نزدیک ،درون بخش خصوصی نیز شاهد فعلوانفعاالت
اقتصادی با شتاب بیشتری خواهیم بود.

ایران و فرانسه در تعاملی تاریخی

در دوران تحریم ایران ،شاید بیشترین کشوقوسها در
رابطة اقتصادی ایران و فرانسه به وجود آمد ،که بعد از
نزدیک شدن به پایان دوران تحریم بهوضوح برخی از فعاالن
اقتصادی خواهان تنبیه کردن برخی شرکتهای فرانسوی
به دلیل رفتار آنها در زمان تحریم بودند ،همانطور که
در نمودار زیر نیز مشخص است ،صادرات و واردات ایران
با فرانسه بعد از سال  1390کاهش قابل مالحظهای را
تجربه میکند اما باوجود این اتفاق ،سفر رئیسجمهوری به
فرانسه باعث شد تا ایرانیها و فرانسویها یکی از بهترین
عکسهای یادگاری خود را برای تاریخ به جای بگذارند.
چنین مسئلهای به باور تحلیلگران اقتصادی یک شروع
تازه است ،منتهی در این آغاز دوباره ،فعاالن اقتصادی و
برنامهریزان توسعة ایرانی باید این مسئله را از یاد نبرند که
هیچ هدفی برای توسعه در کشور باالتر از دستیابی به تولید
نیست .از همینرو شروع دوبارة فعالیت با بنگاههای معتبر
جهانی باید این پیشفرض را نیز با خود به همراه داشته
باشد که در چه زمانی چنین تعاملهایی به درونیسازی
روند صنعت در ایران منجر میشود .این پرسشی است
که به نظر میرسد یافتن پاسخ برای آن مستلزم طراحی
برنامههای راهبردی است.
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نفت

صنعت نفت ایران ،در آستانة تولدی دوباره

جاذبههایمیادیننفتوگاز
برایسرمایهگذاران داخلی

بعد از چند سال تحریمهای تحمیلی به اقتصاد ایران و زمینگیر شدن صنایع نفتی،
تولید نفت در ایران خود را آماده میکند تا نفسی تازه را تجربه کند .در سالهای
گذشته که مدیریت اقتصادی در ایران ضعفهای فراوانی داشت و تحریمها نیز به شکل
مضاعف گرههای اقتصادی را افزایش میدادند ،تولید نفت در ایران بنابر گزارشهای
موجود ،حتی تا  600هزار بشکه در روز کاهش یافت .تولید روزانة  600هزار بشکه
نفت درواقع گویای وضع ناخوشایند اقتصاد نفتی ایران طی سالهای گذشته است.
دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن ،ارتقای توان نفتی ایران برای تولید بیشتر و افزایش
فروش را در دستور کار قرار داد .بهطور طبیعی رقبای نفتی ایران که جای خود را در
بازار جهانی نفت تثبیت کرده بودند ،به این تصمیم دولت یازدهم واکنش مناسبی نشان
ندادند اما مسئولین اقتصادی ایران تصمیم خود را گرفته بودند.
در ماههای گذشته ،بارها رسانههای جهانی از عزم جدی ایران برای بازگشت به بازار
جهانی نفت خبر دادند و وزیر نفت ایران نیز هربار در یک کنفرانس بینالمللی نفت
با قاطعیت به رقبا هشدار میداد که جای ایرن را برای بازگشت به بازار نفت باز کنند.
حاال به نظر میرسد بعد از لغو تحریمهای تحمیلی ،ایران در حال تجدید قوا و بازگشت
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به بازار جهانی نفت است.
سرمایهگذاران جهانی نیز از این رفتار و تصمیم ایران استقبال کردهاند و گروه زیادی
از آنها آمادة حضور در میادین نفتی ایران هستند .جدول زیر لیست مشتریان نفتی
ایران را در دوران پساتحریم نشان میدهد .افزایش روزانة متقاضیان نفت ایران ،باعث
شد تا دولت یازدهم در نخستین اقدام طرحی را به مجلس ارائه دهد ،که براساس آن
دست کم یکمیلیونو ۳۰۰هزار بشکه قرارداد جدید فروش نفت امضا میشود .به
همین خاطر ،شرکت ملی نفت ایران در الیحة پیشنهادی بودجة سال  ۱۳۹۵به مجلس
شورای اسالمی ،با ارائة طرحی خواستار کسب مجوزهای الزم به منظور صادرات روزانه
دومیلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت شده است .این ارقام باید برای سرمایهگذاران داخلی نیز
معنای خاصی داشته باشد .بهطور حتم نفت ایران در ماههای آینده به یکی از قطبهای
سرمایهگذاری تبدیل میشود .کارشناسان اقتصادی میگویند که هرچند بنگاههای
خارجی فعاالن اصلی سرمایهگذاری در نفت ایران محسوب میشوند اما افزایش تراکم
فعالیت در صنعت نفت ایران باید برای سرمایهگذاران داخلی نیز حساسیتبرانگیز باشد.
چون آنها میتوانند در این شتاب ،بنیة اقتصادی خود را تقویت کنند.

لیست مشتریان نفتی ایران در پساتحریم

حجم فروش نفت ایران /روزانه
۱۶۰هزار بشکه
۳۰۰هزار بشکه
محرمانه
محرمانه
۱۷۰هزار بشکه
۶۰هزار بشکه
 ۵۳۳هزار بشکه
۴۵تا  ۵۰هزار بشکه
۵۰تا  ۶۰هزار بشکه
۱۶۰تا  ۳۰۰هزار بشکه
۲۰۰تا  ۲۱۰هزار بشکه
۱۰۰هزار بشکه (فاز اول)

نام کشور
نام مهمترین شرکتهای طرف قرارداد
فرانسه
توتال
ترکیه
توپراش و ...
روسیه
لوک اویل و روس نفت (در مرحلة مذاکره)
اسپانیا
کپسا و رپسول (در مرحلة مذاکره)
ایتالیا
انی و ساراس
تایوان
سی .پی .سی و فورموسا پترو کمیکال
چین
پتروچاینا ،ساینوپک ،سینوک ،ژوهای و ...
سریالنکا
پاالیشگاه سیالن
مالزی
پتروناس
ژاپن
جی ایکس اویل اند انرژی ،ایده میتسو ،شواشل ،کازمو و ...
کره جنوبی
ای کی اینوویشن ،هیوندای اویل بانک و ...
پاالیشگاههای شل ،توتال ،شورون و برتیش پترولیوم انگلیس آفریقای جنوبی

در حال حاضر میان کارآفرینان و کارشناسان اقتصادی ،حوزههای نفتوگاز
بهعنوان یکی از گزینههای اصلی و جدی برای سرمایهگذاری معرفی میشود.
سرمایهگذاران داخلی باید بتوانند وجوه اقتصادی این حوزهها را شناسایی
و همچنین بر نیازمندیهای کل پیکرة صنعت نفت اشراف پیدا کنند .این
صنعت بهتنهایی از مجموعهای از صنایع ریزودرشت تشکیل شده است،
که تقریبا تمام آنها از سوی سرمایهگذاران خارجی هدفگذاری شدهاند.
البته این مزیت برای سرمایهگذاران داخلی وجود دارد ،که به دلیل آشنایی
با جغرافیای صنعت نفت کشور و اولویتهای مورد نیاز هر منطقه ،آسانتر
بتوانند به اهداف سرمایهگذاری نزدیک شوند .از سوی دیگر ،در موقعیتهایی
که بنگاههای سرمایهگذاری کشور توان رقابت با سرمایهگذاران خارجی را
ندارند ،میتوانند به گونهای در این مناطق حاضر شوند که حداقل از دانش
فنی سرمایهگذاران خارجی استفاده کنند .در شرایط فعلی ،حوزههای مربوط
به حملونقل و خدمات اسکلهای در بنادر نیز از سوی کارشناسان با عنوان
نقطههای بهینه برای سرمایهگذاری معرفی میشوند اما ظاهرا صنعت نفت
پتانسیل بیشتری برای جلب سرمایهها از خود نشان میدهد .وزارت نفت
جغرافیای نفتوگاز کشور را که آمادة جذب سرمایه هستند معرفی کرده
است .در ادامه محدودة این جغرافیا در جداول منتشره از سوی وزارت
نفت آمده است .سرمایهگذاران داخلی میتوانند با ارزیابی آن ،خط سیر
سرمایههای خود را در حوزههای مربوط به نفتوگاز مشخص کنند.

میدانهاینفتی

در مجموع  ٢٩میدان نفتی برای توسعهنیافته هستند برای معرفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی انتخاب شدهاند ،که اغلب این میدانهای گازی در بخش
معرفی به سرمایهگذاران داخلی خشکی واقع شدهاند .از میدانهای فراساحلی گازی ،تنها هشت میدان توسعهنیافته برای معرفی به سرمایهگذاران برگزیده
و خارجی برگزیده شدهاند ٢١ ،شده است.
میدان در بخش خشکی و هشت
میدان در بخشهای فراساحلی
قرار دارند.
از  ٢١میدان بخش فراساحلی،
 ١٢میدان توسعهیافته و ٩
میدان توسعهنیافته هستند ،در
مجموع؛ هشت میدان فراساحلی
برای معرفی انتخاب شدهاند که
پنج میدان آن توسعهیافته و سه
میدان توسعهنیافته هستند.

میدانهایگازی

بیش از  ٢٠میدان گازی در
بخشهای خشکی و فراساحلی
که برخی توسعهیافته و برخی
شماره  -24اسفند1394
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اقتصاد

نگاهی به چالشهای ایجاد شغل در اقتصاد ایران

تفاوتبیکاری
با زیست
اجتماعی
غیرمولد

علی ماندگار

نرخ بیکاری یکی از شاخصهای اصلی سنجش
بوکار و تحلیل موقعیتهای مناسب برای
فضای کس 
سرمایهگذاری محسوب میشود .آخرین محاسباتی که
از میانگین نرخ بیکاری گروههای مختلف به دست آمده
است (جدول زیر) ،نشان میدهد که این شاخص در
جهان نوسان زیادی را تجربه میکند.
البته باال بودن شاخص بیکاری در برخی از کشورهای
توسعهیافته ،نشاندهندة اوضاع نابسامان اقتصادی
نیست ،چون جابهجایی گروه بیکاران با شاغلین در
این کشورها با سرعت مطلوبی انجام میشود .به عبارت
دیگر؛ در برخی از کشورها فاصلة بین بیکاری تا شاغل
شدن زمان کمتری را به خود اختصاص میدهد اما در
برخی از کشورها بیکاری تبدیل به یک زیست اجتماعی
شده است ،به گونهای که یک فرد بیکار باید مدتها
بیکاری را تحمل کند تا بتواند به شغل مطلوب خود (به
صورت نسبی) دست یابد.
چند سال پیش یکی از تحلیلگران مطرح اقتصادی،
جریان بیکاری و شاغل بودن را در کشورهای توسعهیافته
یا کشورهای در حال توسعه که متکی بر سرمایهگذاری
و فعالیتهای مولد هستند ،به اتاق ویزیت یک پزشک
تشبیه کرد .در این اتاق با فاصلة زمانی مشخصی هر
مریض به اتاق پزشک میرود ،ویزیت میشود و سپس
از مطب خارج میشود .جریان بیکاری نیز به باور این
تحلیلگر توسعه شبیه این فرآیند است.
بیکاران در اتاق انتظار منتطر هستنند و بعد با فاصلة
زمانی استانداردی که صرف ایجاد فرصتهای شغلی
میشود ،آنها یکبهیک صاحب شغل میشوند .این نظم
در کشورهایی که سرمایهگذاری مولد و تولید در آنها
وجود ندارد ،شکل نگرفته است .درمورد اقتصاد ایران نیز
میتوان مدعی شد که خارج از چنین نظمی ،به دلیل
بها ندادن به سرمایهگذاریهای مولد ،فرصتهای شغلی
به گونهای ایجاد نمیشوند که بتوانند تمام بیکاران را در
مدت زمان مشخصی به شاغل تبدیل کنند .در سالهای
گذشته نیز بیش از هر زمان دیگری نظمگریزی در
اقتصادی ایران به نفع بیکاری وجود داشته است.
گزارشهای موجود نشان میدهد که از سال ١٣٨٩
تا امروز منابع مالی ،معادل هشت برابر بودجة عمرانی
ساالنة کشور ،فقط برای یارانههای نقدی صرف شده
است .در نظر بگیرید ،اگر رقمی معادل  8برابر بودجههای
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عمرانی ساالنه ،صرف تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال
شده بود آیا باز هم میانگین بیکاری گروههای مختلف
رقمی نزدیک به  17درصد را نشان میداد.
براساس جدول زیر ،ایران یکی از بدترین نرخهای
بیکاری را دارد در حالیکه در چند سال گذشته که این
رقم شکل گرفته ،بیشترین درآمدها نیز نصیب کشور
شده است .این فرآیند نشان میدهد که ما بهوضوح در
جهت عکس تولید شغل حرکت کردهایم.
فرشاد مومنی ،اقتصاددان مینویسد« :طی سالهای
 1384تا  1392حدود هزارمیلیارد دالر هزینه شده ،اما
تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده در این دوره نزدیک
به صفر است .در فاصلة سالهای  85تا  90که دوران اوج
شکوفایی نفتی بود ،خالص فرصتهای شغلی در بخش
صنعت کشور معادل منهای  ٤٥٠هزار نفر بوده ،که در
تاریخ اقتصادی قرن بیستم ایران هرگز چنین سطحی از
نرخبیکاری
۳.۴
۵.۷
۵.۸
۵.۸
۳.۳
۴.۹
۶.۲
۳.۲
۶

۲
۳.۱

پاکستان

کرهجنوبی

۶.۳

سنگاپور

۳.۸

۷.۹
۶.۳

برزیل
شیلی

۰.۹
۵.۹

۸.۲

۴.۴
۶.۶

۱۲.۷
۶.۷

۱۶.۸
۵
۴.۱
۳.۱
۵.۳
۷.۱
۱۰.۷
۵.۶
۸.۷

تایوان

...
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کشور

سوئیس
عربستان
ترکیه
استرالیا
هنگکنگ
هند
اندونزی
مالزی

نرخبیکاری

تایلند
آرژانتین

کلمبیا

۱۰.۸
۲۴.۶

۱۱.۵
۸.۴
۲۱.۶
۵.۹
۴.۵

مکزیک

۶.۴

مصر
سوئد

۹.۷
۵.۵
۲۵.۵

ونزوئال

...

۴.۶

کشور

ایران
آمریکا
چین
ژاپن
بریتانیا
کانادا
حوزه یورو
اتریش
بلژیک

فرانسه
آلمان
یونان

ایتالیا
هلند

اسپانیا
چک

دانمارک

مجارستان
نروژ

لهستان
روسیه
آفریقایجنوبی

نرخ بیکاری در  43کشور جهان (درصد)

صنعتگریزی در کشور وجود نداشته است.
ایران به لحاظ تاریخی فرصتهای بسیار مهمی را از
دست داد ه است .شاید یک مقایسة اجمالی میان نحوة
برخورد چینیها و ایرانیها با فرصتهایی که در اختیار
داشتهاند ،مسئله را بهتر نشان دهد .براساس تحقیقات
موجود ،چینیها در یک فاصلة زمانی بین سالهای
 ١٩٧٩ -١٩٩٦یعنی در دورة زمانی کمتر از  ٢٠سال
 ٢٢٦میلیون فرصت شغلی ایجاد کردند ،که از این میزان
بیش از  ٧٠درصد مشاغل هم در مناطق روستایی شکل
گرفته بود ،اوضاع برای ما مقداری متفاوت و پیچیدهتر
است .چراکه ما در دورة سالهای  ١٣٨٤-١٣٩٢از محل
صادرات نفت ،گاز و غیرنفت حدود  ١٠٠٠میلیارد دالر
خرج کردیم.
آن میزان فرصت شغلی که چینیها ایجاد کرده بودند ،با
حدود  ٣٣٠میلیارد دالر سرمایهگذاری اتفاق افتاده بود،
ما بالغ بر سه برابر آن را در دورهای کمتر از نصف زمان
چینیها هزینه کردیم ولی خالص فرصتهای شغلی
که در ایران با آن میزان هزینه ایجاد شده ،چیزی
نزدیک به صفر بود و این در تاریخ معاصر دنیا یکی
از پدیدههاست .این ارقام تخمین نیست و مبتنی بر
سرشماری است».
درسآموزی از این تجربهها ،چه تجربههای ما در
سالهای گذشته و چه تجربة کشورهای دیگر در
همین سالها ،میتواند بهترین نقشة راه برای اقتصاد
ایران باشد ،که این روزها با تغییر فاز دیپلماسی
میخواهد به گونهای دیگر حرکت کند و به ارقام رشد
قابل مالحظه دست یابد.
به عبارتی هرچند که دولت یازدهم از حیث آنکه
میراثدار بزرگترین گرههای اقتصادی بوده است ،به
نحوی از بسیاری از نامالیمات اقتصادی مبراست اما
باید بیشتر از هر دولت دیگری از این تجربهها برای عبور
از موانع استفاده کند .بدون شک در دوران پساتحریم
موقعیتهایی که نصیب اقتصاد ایران میشوند خاص
هستند و نباید از دست بروند .برای همین بهتر است
که برنامهریزان اقتصادی با مالک قرار دادن فعالیتهای
مولد ،هموار کردن مسیر بنگاههای سرمایهگذاری و
بازار سرمایه و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و صنعتی،
به گونهای عمل کنند که یکبار برای همیشه اقتصاد
ایران از دور تسلسل رونق محدود و رکود خارج شود.

بانکدا ری

مروری بر نقش واقعی بانکها در تامین نیاز فعاالن اقتصادی

هشتویژگیشبکةبانکی
دراقتصادهایموفق
سیستم بانکداری در ایران همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی بوده است.
آنها سالها میگفتند که نظام بانکداری ایران عمدتا برمبنای سوداگری و تولید سود
ناشی از داللی بنا شده است .هرچند که بانکها چنین ادعایی را قبول نداشتند و ندارند
و همواره منتقدین خود را متهم میکردند که آگاهی الزم را از فعالیتهای شبکة بانکی
ندارند ،اما در یکسال گذشته وقتی مشخص شد بانکها در سطح وسیعی بنگاهداری
میکنند ،دیگر هیچ شکی باقی نماند که آنها بهعنوان فعاالن بازار(و نه تامینکنندگان
سرمایة مورد نیاز اقتصاد مولد) ،ترجیح میدهند منابعشان را صرف فعالیتهایی بکنند
که ضامن سود قطعی باشد نه لزوما در خدمت تقویت تولید .این اتفاق بیش از هر زمان
دیگری نگاه فعاالن اقتصادی را به سمت بازار سرمایه چرخاند و بسیاری را به این اجماع
رساند که بورس باید به جای بانکها وظیفة تامین مالی اقتصاد را بر عهده بگیرد .رفع
تحریمها هم باعث شده تا امید به احیای بورس تقویت شود .در بهمنماه گذشته ،بزرگان
نظام بانکی نیز به این مهم اشاره کردند و درواقع پذیرفتند که بورس باید مکمل اصلی
اقتصاد مولد باشد .آنها در نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع ،با حضور
کارشناسان بانک مرکزی و تصمیمسازان اصلی نظام بانکی در تحلیل سطح مشارکت
و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بینالمللی ،ویژگیهای شبکة بانکی مطلوب
را برشمردند و از ضرورت دستیابی به نظام نوین توزیع منابع مالی سخن گفتند .یعنی
نظامی که تنها بازار سرمایه میتواند بهخوبی آن را پوشش دهد.
دیواندری؛ رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی در این نشست با مطرح کردن موفقیتهای
شبکة بانکی در کشورهای بزرگ صنعتی 8 ،ویژگی مهم بانکها در این ممالک را
برشمرد ،که میتواند برای شبکة بانکی ایران از یکسو و فعاالن اقتصادی از سوی
دیگر بسیار مفید باشد .به هر حال این نیز یک واقعیت است که مشتریان
شبکة بانکی اگر میخواستند ،میتوانستند بهتر از هر مولفة دیگری
شبکة بانکی را به تبعیت از استانداردهای جهانی ناگزیر کنند .چند
وقت پیش یکی از کارشناسان اقتصادی در تحلیلی نوشت ،برگ
برندة شبکة بانکی برای گریز از خدماترسانی مالی ،ضعف دانش
تخصصی بسیاری از فعاالن اقتصادی است .اگر اینگونه باشد ،به نظر
میرسد سرمایهگذاران وطنی و فعاالن اقتصادی باید بدانند که بانکها
در کشورهای توسعهیافته چگونه عمل میکنند .در این حالت و با دستیابی
به آگاهی ،بهسادگی هر نوع کمکاری را از شبکة بانکی نمیپذیرند .گرفتاریها و

ناکارآمدیهای شبکة بانکی کشور را حتی مدیران ارشد این نظام مالی نیز پذیرفتهاند.
رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی در نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع گفت:
«نظام بانکی ما با مشکالت بزرگ و جدیمواجه است و اگر برای این مشکالت چارهای
اندیشیده نشود ،طبیعتا ما را با مشکالت سیستمی بزرگتری مواجه میکند؛ همچون
مشکل مدیریت نقدینگی و توازن بین سپردهها و تسهیالت ،نرخ باالی مطالبات معوق،
عدم شفافیت صورتهای مالی بانکها ،قیمت باالی تمامشدة پول ،تمرکز غیرضروری بر
جمعآوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود بانکی».
رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی در ادامه افزود :نکتة بعدی ،شعبهمحوری و قرار دادن
امکان و اختیارات بیحدوحصر به شعب است ،که منشا بسیاری از مشکالت بزرگ و
فساد در بانکها شده و به تعبیر من هر شعبه یک بمب ساعتی است و هر لحظه بیم آن
میرود که مسئلة تازهای ایجاد شود.
او معایب شعبهمحوری را به شرح زیر برشمرد :برخورداری از ریسکهای سیستماتیک
در مدیریت فرایندها  ،مشکالت حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق ،اعتبارسنجی،
کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفهای ،وجود فساد در خدمات اعتباری ،منفعل بودن
سیستمهای  ITدر بانکها ،ادارة غیرحرفهای برخی بانکها و نظارتناپذیر بودن آنها.
دیواندری همچنین بهبود مدل کسبوکار نظام بانکی را راهکار مقابله با این مشکل
برشمرد و سمینار نظام بانکداری جامع را مقدمهای بر تفکر دوباره در بانکهای کشور
عنوان کرد .او افزود :در ادامة کار باید پروژهها و اقداماتی انجام شود تا بتوانیم در مدل
کسبوکار بانکی تغییراتی ایجاد کنیم .رئیس پژوهشکدة پولی و بانکی با استناد به نتایج
تحقیقی که طی آنپنجاه بانک خارجی در شرایط بحرانی توانسته بودند خود را حفظ
کنند ،هشت ویژگی ممتاز آنها را چنین برشمرد:
- ۱پیروی از الگوی بانکداری جامع
 Multi Chanel - ۲بودن
– ۳استفاده از مدلهای صنعتی
 -۴داشتن سیاستهای احتیاطی و مدیریت ریسک (حاکمیت شرکتی)
– ۵انضباط مطلوب در بحث سرمایه
– ۶داشتن توان توسعة مدل
 -۷بهرهگیری بهینه از تکنولوژی و IT
– ۸استفادة مناسب از منابع انسانی
شماره  -24اسفند1394
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مدیر یت
علی طزرجانی

رمز موفقیت بنگاه در رفتار رهبران آن نهفته است

این روزها و در بساط اقتصاد مدرن و شکل گرفتن بنگاههای ابرمدرن
اقتصادی ،در هدایت بنگاه و در فرآیند صعود و دستیابی به قلههای رقابت،
عقالنیت یا به تعبیری هوشمندی حرف نخست را میزند .اگر بخواهیم
این گزاره را ساده کنیم ،فقط میتوان نوشت که مدیران و هوشمندی،
دانشمحوری و توان رهبری آنها از مهمترین مولفهها در موفقیت بنگاه
محسوب میشوند .این دقیقا عین اتفاقی است که در دنیای امروز تمام
بزرگان اقتصادی به آن باور دارند .البته در توسعة ایرانی نیز بعد از تغییر و
تحوالت نهچندان خوشایندی که در سطح کالن توسعة کشور به وجود آمد،

به نظر میرسد که تمام دستاندرکاران اقتصادی به این باور رسیدهاند که
مدیران ،در هر سطحی نقش ویژهای در پویایی بنگاه ایفا میکنند .برای
همین از هر منظر که نگاه کنیم ،این تجربه به دست آمده است که نقش
مدیران برای رسیدن به نقطة هدف غیرقابل تردید است .البته همانطور
که گفته شد ،این نقش را در رفتارهای نرمافزاری مانند هوشمندی و بسط
عقالنیت ابزاری باید جستوجو کرد .در زیر به گوشهای از خصوصیاتی
که یک مدیرعامل یا یک مدیر بنگاه باید داشته باشد ،که زمینة مدیریت
دانشمحور را فراهم کند ،اشاره میشود.

مطالعه و کسب مداوم تجربه

ارتباطی ارگانیک و سازنده باشد .محور اصلی این تعامل؛ جمعآوری تجربههای
مختلف برای افزایش سطح کارایی بنگاه است .از سوی دیگر مدیران نباید هرگز
از مطالعه دور شوند .مدیری که مطالعه نکند ،شبیه فردی است که میخواهد با
چشم بسته یک قطعة صنعتی را به بهترین نحو ممکن تعمیر کند .مارکس استر،
از شرکای آپفرانتون چرز و از مدیران مشهور میگوید ،زندگی با کامپیوتر عامل
تضعیف سیستم مدیریتهای هوشمند شده است .مدیرانی که نتوانند ماهیت
بازار و خصوصیت ذهن مشتری را در ارتباط با شهروندان دریابند ،بازنده محسوب

یک مدیر موفق از فضا نیامده است .او در مرحلة نخست یک شهروند است که
در محیط کار خود رابطة تنگاتنگی با شهروندان دارد .برای همین مدیری که
نتواند رابطة خود را با شهروندان تنظیم کند ،حتما دچار ضعف در رفتارهای
مطلوب مدیریتی میشود .مدیران دو کار را باید در صدر برنامههای خود قرار
دهند .نخست مراوده با شهروندانی که همکار او شدهاند و دیگر مطالعة مداوم.
الزم به توضیح است که ،مراوده با همکاران باید منطبق بر یک سیستم تعامل و
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میشوند.

دقیقباشیمامانهبیمارگونه

حتما بارها شنیدهایم که ریزبینی و دقت عمل در محیط کار ،میتواند عامل
موفقیت برای تمام کارکنان و در راس آنها یک خصوصیت خوب برای مدیریت
باشد .البته این ریزبینی و دقت باید به گونهای شکل بگیرد که اجزای بنگاه به
واسطة آن بتوانند بهتر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در جهت اهداف بنگاه عمل
کنند اما وقتی این دقت مدیریتی به مدیریت ذرهبینی تبدیل شود ،یک اتفاق
ناخوشایند در بنگاه رخ میدهد .به عبارتی یک مدیر نباید به گونهای همه چیز
را زیر ذرهبین قرار دهد که شهروندان بنگاه در محیط کار خود احساس ناامنی
کنند .به قول هنینگمو؛ یک کارآفرین مطرح در آسیای شرقی ،مدیرانی که چنین
رفتاری داشته باشند ،زمینة بیماری رفتاری را در بنگاه خود فراهم میسازند.

کارکنان،شهروندهستند

تا اینجای متن و البته در بسیاری از متون مدیریتی ،کلمة شهروند بارها تکرار
شده است .دلیل این امر چیست؟ مدیران موفق افرادی هستند که بتوانند به
پرسنل خود به چشم شهروندانی نگاه کنند که صاحب حقوق شهروندی هستند.
این حقوق شهروندی البته از سمت دیگر برای مدیر نیز این حق را قائل شده
است ،که در مقابل کمفروشی (کمکاری) شهروندان بنگاه بتواند از خود و اهداف
بنگاه دفاع کند .به عبارتی بنگاه شهروندمدار رابطهای دو طرفه را به تصویر
میکشد ،که هرکدام از طرفین باید حق طرف مقابل را اجابت کند .منتهی در این
رابطه مدیران نقش ایجاد ضابطه ،نظارت ،برنامهریزی و ارتقای سطح شهروندی
را بر عهده دارند .یک مدیر کارآمد حتما میتواند این شرایط را به گونهای برقرار
سازد که مسیر دستیابی بنگاه به اهدافش هموارتر شود.

ضرورتریسکپذیری

فاصلة خود را با شهروندان بنگاه افزایش میدهند و به شکل ریاستی ،آن هم با اتکا
به الگوهای سنتی ،مدیریت خود را اعمال میکنند .حتی این گروه از مدیران نیز
باید به این باور برسند که بهمحض رسیدن به میز مدیریت ،وظیفهای جز افزایش
سطح توان خود (از هر جهت) ندارند ،برای آنکه بتوانند در مواقع الزم مغرور
باشند و یک سروگردن از رقبای خود باالتر بایستند.

مشارکتپذیریومشورتمحوری

دستورالعملهای مدیریتی نرموسخت هستند .یک مدیر باوجود آنکه باید مغرور
باشد ،باید بتواند انعطافپذیر نیز باشد .به عبارتی یک مدیر باید آنقدر هوشمند
باشد که بتواند در هر سطحی از غرور مشارکت و مشورت را نیز نهادینه کند،
تا از نظرها و ایدههای سرنوشتساز محروم نشود .یکی از کارهایی که مدیران
میتوانند انجام دهند ،واگذاری بخشی از مسئولیت خود به برخی از پرسنل
است .بهطور حتم مدیری که میخواهد تمام کارها را خود انجام دهد یا نظارتی
فشرده ،تند و ریز بر همة کارها داشته باشد ،بنگاه را به سمت فرسودگی و
رخوت هدایت میکند .یک مدیر باید این اصل را در ذهن خود نگه دارد ،که
همه میتوانند صاحب ایدههای توانمند باشند .این ذهنیت باعث میشود تا مسیر
مشارکت و مشورت بسته نشود و مدیران بتوانند افراد الیق را شناسایی و بخشی
از مسئولیت خود را به آنها واگذار کنند .جان باکاس؛ سرمایهگذار و کارآفرین
مشهور مینویسد« :اگر مدیریت  0تا  10نفر را بر عهده دارید ،کنترل همه چیز
در دستان شماست .اما اگر  100نفر را تحت مدیریت خود دارید (به واسطة
گزارشهای مستقیم) ،باید بخشی از مسئولیتهای خود را به دیگران واگذار
کنید .در این مرحله زیردستان شما معموال اول به دنبال راهنماییهای شما
هستند ،سپس براساس آن اقدام میکنند .اما اگر (از طریق گزارشهای مستقیم)
 1000نفر را مدیریت میکنید ،زیردستان شما ابتدا عمل میکنند و سپس به
شما گزارش میدهند .برای هریک از این مراحل ،مهارتهای متفاوتی نیاز است».
درواقع مدیران محرکهایی هستند که دائم باید در جهت توانمندی خود و موازی
با آن در جهت توانمندی بنگاه حرکت کنند.

بهطور حتم برای مدیری که نتواند هرازگاهی با خیالی آسوده تن به ریسک بدهد،
شکست امری اجتنابناپذیر است .این شاید معروفترین
اصل مدیریت باشد .البته جرات ریسک با دیوانگی فرق
دارد .تولیس دیموپولوس ،وکیل استارتاپهای بزرگ و
مدیران موفق افرادی هستند که
مطرح جهانی که از نظریهپردازان مدیریت است ،دقیقا از
بتوانند به پرسنل خود به چشم
واژة دیوانگی استفاده میکند .او میگوید جرات ریسک از
یک حد استانداردی که بگذرد تبدیل به دیوانگی میشود و
شهروندانی نگاه کنند که صاحب
میتواند بنگاه را نابود کند .البته هنوز کسی تعریف مشخصی
حقوق شهروندی هستند .این حقوق
از این مرز ارائه نداده است اما شاید بتوان گفت ،مرز شهامت
شهروندی البته از سمت دیگر برای
برای ریسک و دیوانگی را دانش و شناخت واقعی محیط
مدیر نیز این حق را قائل شده است،
کسبوکار مشخص میکند .یک مدیر موفق بهطور قطع
که در مقابل کمفروشی (کمکاری)
کسی است که این خصوصیات را دارد و میتواند در مواقع
شهروندان بنگاه بتواند از خود و اهداف
الزم آنقدر ریسک کند و حتی اگر الزم دانست دست به
بنگاه دفاع کند .به عبارتی بنگاه
دیوانگی بزند تا بتواند ارزش افزودة بنگاه را افزایش دهد.
شهروندمدار رابطهای دو طرفه را به
تصویر میکشد ،که هرکدام از طرفین
مغرورباشند
باید حق طرف مقابل را اجابت کند
شاید این پرسش به وجود آید که چطور یک مدیر هم
میتواند رابطة معقولی با شهروندان بنگاه برقرار کند و هم
مغرور باشد .یا به عبارتی یک مدیر چگونه میتواند در عین حال که فضا را برای
نزدیک شدن پرسنل به مدیریت باز گذاشته ،غرور خود را نیز تقویت کند .در
پاسخ به این پرسشها اتفاقا باید به این نکته اشاره کرد که مدیران عالوه بر غرور،
باید خود را به سطحی برسانند که بتوانند یک سروگردن از سایر اعضای بنگاه
باالتر و بلندتر بایستند .رسیدن به آن سطح ،دقیقا کاری است که مدیران باید
در اولویت برنامههای خود قرار دهند .در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
یا کشورهایی که در رویای توسعه به سر میبرند ،از آنجا که در بسیاری مواقع
مدیران نتیجة رابطه یا محصول رانت هستند از این سطح دورند ،برای همین

تنشهمیشهناخوشایندنیست

یکی از بدترین چیزها برای مدیران ،مخصوصا مدیرانی که
اهل مشورت هستند ،دوری از تنش و کشمکش است.
آنها فکر میکنند که هیچ تنشی نباید در بنگاه وجود
داشته باشد ،در صورتی که خالقیت زاییدة تنش است.
افراد باید بتوانند نظرهای خود را بدهند و بر سر آن اگر
الزم شد تنش صورت بگیرد .الزم به گفتن نیست که
منظور از این تنش جنگیدن یا درگیریهای غیرانسانی
نیست ،تنش یعنی اینکه افراد بتوانند بر سر حقانیت
ایدههای خود بایستند و اگر شد آن را برای اجرا آماده
کنند .بنگاه سرمایهگذاری برای پیش بردن سرمایه و تبدیل
کردن آنها به فعالیتهای مولد و بهینه ،نیاز به خالقیت
دارد و خالقیت نیز از راه تعامل و همین تنشها به وجود
میآید ،برای همین مدیرانی که تمایل دارند همواره بنگاه
در سکوت و آرامشی محض به کار خود ادامه دهد ،باید
بدانند که تا حد زیادی خالقیت را حبس کردهاند.

جدول روزانة یادگیری

شاید بتوان بهطور خالصه گفت که بنگاههای توسعهمحور را یادگیری روزانه نجات
میدهد .مدیران باید این واقعیت را در نظر داشته باشند که هر روزی که میگذرد،
درواقع زمان مناسبی برای یادگیری ازدسترفته است .این ایده باید در کل بنگاه
تعمیم یابد و مسئول تعمیم ،اشاعه و اجرای آن نیز مدیران هستند .یادگیری
روزانه باعث میشود تا سرعت زایش در بنگاه افزایش یابد و زمان دستیابی به
اهداف نیز کوتاه شود .پیشنهاد میشود مدیران و مشاوران آنها جدول زمانبندی
یادگیری روزانه را تهیه و آن را در راس برنامههای بنگاه قرار دهند.
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بازارهای مجازی  در
مسیراعتمادسازی
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همه چیز در روزگار ما تغییر کرده و دامنة آن تقریبا تمام بخشهای اقتصادی و
اجتماعی را گرفته است .این تغییر در بسیاری مواقع ناشی از تحوالت تکنولوژی
است که زندگی مردم را در مشت گرفته است .یکی از بزرگترین تغییراتی که این
روزها مشاهده میشود ،شکل گرفتن بازار خریدوفروش در شبکههای اینترنتی
است .اگر تا دیروز اقتصاد برحسب علم و تجربه چند بازار مشخص داشت ،اکنون
میتوان مدعی شد یک بازار اصلی دیگری به نام بازار دیجیتال شکل گرفته است که
خریدوفروشهای آنالین در آن ظاهرا آنقدر میتواند در آیندة نزدیک سودآور باشد،
که نظر سرمایهگذاران بزرگ در دنیای توسعهیافته نیز به این بازارها جلب شده
است« .جامعة پویا» تعریف جالبی از بازارهای اینترنتی ارائه داده است .نویسندة
این نشریه مینویسد ،که بازارهای فوق نه داالنی دارند ،نه گذری و نه تاقی و نه
درب ورودی و نه ساعتی برای کسبوکار .این روزها دنیای خرید برای بسیاری که
روزگارشان را در فضای مجازی میگذرانند ،دنیای متفاوتی است .لذت خرید کردن،
به پسندیدن از پشت مانیتور و لذت لمس کردن به کلیک کردن خالصه شده و
خرید از فضای مجازی را رقم زده است.
این تصویر درواقع ماهیت اصلی بازار جدید در اقتصاد است ،که روزبهروز جای خود
را بیشتر باز میکند .کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی میگویند که بازارهای
اینترنتی در آینده حتی سهمی ویژه در کنترل بیکاری و تولید اشتغال خواهند
داشت .برای دیدن چنین چیزی البته زیاد نباید منتظر ماند .همین االن افراد زیادی
از راه خریدوفروش در شبکههای مجازی توانستهاند شغلی برای خود دستوپا کنند.
در این بازارها به قول جامعة پویا ،دنیای غیرواقعی با دنیای واقعی پیوند خورده
و بازاری را به وجود آورده که هر روز طرفدارانش بیشتر میشوند .افزایش تعداد
طرفداران خرید آنالین ،تعداد سایتهایی که امکان خریدهای اینترنتی یا به قولی،
خرید در فضای مجازی را فراهم میکنند هم رو به افزایش است.
به نظر میرسد باید به این نگاه حق داد .فشردگی زمان در روزگار ما و شکل گرفتن
زندگیهای اورژانسی حتما برای بسیاری خرید اینترنتی را مقرونبهصرفه میکند.
با شکل گرفتن و گسترش این بازار ،افراد میتوانند در خانه بنشینند و از هرجا که
میخواهند خرید کنند .حاال در نظر بگیرید که بنگاههای سرمایهگذاری به این بازار
جدید بهعنوان یک اتفاق بزرگ اقتصادی نگاه کنند و بخواهند فروشگاهی بزرگ یا
هایپر یا مال تجاری بزرگی را در اینترنت راهاندازی کنند .به نظر شما راهاندازی یک
مال تجاری اینترنتی چه پیامدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت .البته
حتما این مال تجاری باید متکی بر سیستمهای گردشگری و تفریحات اینترنتی هم
باشد .درنهایت حتما راهروهای این مال تجاری مملو از خریداران خواهد شد.
طرفداران خرید مجازی که به آن خرید آنالین میگویند ،صرفهجویی در وقت
و هزینه و همچنین امکان مقایسة کاالهای مشابه را که از سوی کارشناسان در
سایتهای خرید آنالین گذاشته شده است ،دلیل مراجعه به این سایتها و بررسی
کاالهایی میدانند که قصد خرید آن را دارند.
برخی حتی قیمت مناسبتر ،استفاده از تخفیف ،ضمانتنامههای معتبر و مشاهدة
کاالهای مشابه در این سایتها را از دیگر مزایای خرید آنالین اعالم میکنند.
وجود این طرفداران پروپاقرص که دیگران را هم برای حضور در این بازار تشویق
میکنند ،بازار غیرواقعی در فضای مجازی را به یکی از راههای رونق اقتصادی،
حداقل در آیندهای نه چندان دور تبدیل کرده است .بازاری که از زرقوبرقهای
ویترین در آن خبری نیست و جای آن را راحتی خرید و وعدههای بازاریابی گرفته
است.

خریدی شبیه خرید آنالین

در ایران بازار مجازی یا خرید آنالین با سایتهای فروش لوازم الکترونیکی و
دیجیتالی همچون گوشیهای تلفن همراه و لوازم جانبی آن شناخته شد .بازارهایی
که موازی با بازارهای واقعی تلفن همراه فعالیت خود را آغاز کردند و با ارائة
گزارشهای کارشناسی از معایب و مزایای گوشیهای مختلف و ارائة گزارش
مقایسهای با گوشیهای همسطح از نظر قیمتی و فنی بین برندهای مختلف ،با

بازارهای واقعی به رقابت بلند شدند .هرچند که بسیاری از مراجعهکنندگان به این و قیمت محصول و برند آن را هم اعالم میکنند .خریداران هم به این عکسها و
سایتها از مزایای مقایسهای و بررسیهای کارشناسی که در این سایتها وجود فیلمها اعتماد کرده و سفارش کاال هم به صورت پیامی از طریق تلگرام ،وایبر یا
داشت ،استفاده میکردند و درنهایت خرید خود را از بازارهای واقعی انجام میدادند واتساپ انجام میشود .نیمی از قیمت محصول در زمان سفارش و نیم دیگر آن
اما این سایتها کمکم توانستند جایگاه بهتری پیدا کنند و حتی فعاالن در سایر در زمان تحویل پرداخت میشود .به نظر میرسد شعار اینگونه خرید« ،نشناخته
اعتماد کنید» ،باشد .مشتریان این بازارها« ،خرید نخست» را ریسک میدانند و پس
بازارها را ترغیب کنند ،تا برای حضور در این دنیای غیرواقعی دستبهکار شوند.
رفتهرفته سایتهای رسمی در بخشهای مختلف فعالیت خود را آغاز کردند و نامهایی از آن با اطمینان کامل وارد معامله میشوند .آنها در نخستین خرید ،به برندی که
فانتزی که در بسیاری از مواقع ربطی هم به موضوع فعالیت این سایتها نداشتند ،اعالم شده ،ارزش محصول و حتی تبلیغی که صاحبان این صفحهها برای فروش
شکل گرفتند .خودروییها ،مسکنیها و فعاالن بازار پوشاک ،دیگر گروههایی بودند محصوالت خود انجام داده و اعالم کردهاند که محصوالتشان از کشورهای اروپایی
که وارد این دنیای عجیب شدند و آگهیهای فروش خودرو ،مسکن ،کیف و کفش همچون آلمان ،ایتالیا ،انگلستان و فنالند وارد میشود ،اعتماد میکنند و بدون
اینکه فروشنده را بشناسند و با علم به اینکه اگر پولی پرداخت کنند و محصولی
و لباس را راهی این بازار کردند.
فعالیت این بازارها در ایران با سایر کشورهای جهان بهخصوص کشورهای پیشرفته دریافت نکنند ،چند ده هزارتومان از پولشان را از دست دادهاند ،باز هم وارد این
تفاوتهای بسیاری دارد .سایتهای رسمی خرید آنالین ،تقریبا در بازارهای لوازم بازار میشوند.
الکترونیک و دیجیتال و در برخی موارد فروش لباس ،تشابهی با سایتهای خرید بسیاری از مشتریان این صفحهها ،عدم وجود نمایندگی برخی برندهایی که
آنالین در سایر کشورها دارند .اما وقتی پای خریدوفروش مسکن یا خودرو به میان محصوالتشان در این سایتها عرضه میشود ،در داخل کشور و همچنین قیمت نسبتا
میآید ،این سایتها تنها به آگهیهای فروش که اطالعات ناقصی هم در اختیار مناسب و خرید آسان را دالیل استقبال از این گروهها و این نوع خرید میدانند .کار
خریدار میگذارند ،بسنده کرده و تنها آگهیهایی هستند که ملک ،خودرو یا لوازم به جایی رسیده که پس از فعالیت صفحههای فروش لباس و کیفوکفش ،حاال پای
صفحات فروش طال هم به این شبکهها باز شده .مدلهای
دیگری را به فروش میرسانند .در سایتهای معتبر جهانی
مختلف انگشتر ،گوشواره ،دستبند و ...در این صفحهها
آگهیهای فروش مسکن ،عکسهایی دارند از خانهای که
به نمایش گذاشته میشود ،که قیمت آن با یک کد زیر
قرار است به فروش برسد و اطالعاتی از وضعیت جغرافیایی
عکس قرار دارد .مراجعهکنندگان به این صفحه میتوانند،
خانة مورد نظر؛ دسترسی آن به مراکز خرید ،فروشگاهها،
فعالیت این بازارها در ایران با سایر
زیورآالت مورد عالقة خود را انتخاب و مراحل سفارش
لونقل عمومی و ...را در اختیار خریدار
مراکز آموزشی ،حم 
کشورهای جهان بهخصوص
را همچون سفارش لباسها طی کنند و سفارش خود را
دنبال
به
ها
ت
سای
این
طریق
از
که
قرار میدهند .فردی
کشورهای پیشرفته تفاوتهای بسیاری
دریافت کنند .دریافت اینچنینی طال بهدور از اطالعاتی
خانه میگردد ،میتواند تمامی اطالعات خانهای را که
دارد .سایتهای رسمی خرید آنالین،
است که باید دربارة آن وجود داشته باشد ،نه عیار طالیی
برای فروش گذاشته شده بررسی کند و سپس تصمیم
تقریبا در بازارهای لوازم الکترونیک
که فروخته شده پیش از تحویل کاال قابل اطمینان است
بگیرد که میخواهد ملک مورد نظر را از نزدیک ببیند یا
و دیجیتال و در برخی موارد فروش
و نه میتوان دربارة وزن آن اطمینان حاصل کرد .فعالیت
خیر .این را مقایسه کنید با آگهیهای فروش مسکن در
لباس ،تشابهی با سایتهای خرید
این گروهها زیرزمینی است و فردی که از این گروهها خرید
ایران .این آگهیها نه عکسی از خانة مورد نظر دارند و نه
آنالین در سایر کشورها دارند
میکند ،در صورتی که دچار خسارتی شود ،دستش به
اطالعاتی جدی در اختیار خریدار میگذارند که نشان دهد
جایی بند نخواهد بود و باید بپذیرد که اطمینان نادرست و
خانه چه مزیتهایی دارد .این آگهیها تنها به متراژ ،سن
نشناختهای داشته و کاری هم نمیتواند بکند.
بنا ،تعداد واحدها و مکان حدودی خانه بسنده کردهاند .در
بسیاری از موارد ،خریدار پس از مراجعة حضوری وقتی خانة آگهیشده را میبیند ،به هر روی ،فضای مجازی به همان سرعتی که دنیای واقعی را پشت سر گذاشته و
به دلیل اطالعات ناقصی که در آگهی داده شده بود ،خانة مورد نظر را نمیپسندد و زندگی مجازی را به همراه آورده ،در دنیای اقتصاد هم پیشرفتهای خوبی داشته.
حداقل توانسته بازاری را رقم بزند که از خردهفروشی تا عمدهفروشی را در بر گرفته
وقت و انرژی خود را هدر داده است.
با گذر زمان ،فعالیتهای اقتصادی در بازارهای مجازی گسترش پیدا کرد ،بازاری شد و سهم بسزایی از بازار در آیندهای نه چندان دور را به خود اختصاص داده است.
که در آن خردهفروشی هم رونق گرفت و اقالم مصرفی بسیاری از طرفداران این بازار بر همین اساس ،همانطور که پیش از این نیز گفته شد ،بسیاری از افراد فضای
را هم تامین کرد .حتی فروشگاههای بزرگ که اغلب خردهفروشی میکنند هم برای مجازی و دنیایی که در آن شکل گرفته را راهی برای رونق اقتصادی آینده میدانند.
اینکه جایگاهی در این بازار نوظهور داشته باشند و از پیشرفت آن عقب نمانند ،پا حتی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و کارشناسان حوزة  ،ICTارتباط میان توسعة
 ICTو توسعة اقتصادی کشورها یک رابطة دو سویه است .توسعة  ICTاز راههای
به این بازار گذاشتند تا آینده را از دست ندهند.
مختلفی میتواند بر عملکرد کلی اقتصاد اثرگذار باشد .اول اینکه ،پیشرفت در این
بخش میتواند موجب افزایش تولید و بهبود بهرهوری در خود بخش مربوطه شود،
فروش زیرزمینی اما آنالین
فعالیت بازارهای مجازی برای جلب مشتریانی که در دنیای غیرواقعی سهم زیادی که مستقیما عملکرد اقتصادی جامعه را بهبود میبخشد .دوم آنکه ،کاربرد آن
دارند ،تنها به بازارهای مجازی که دارای مجوز فعالیت هستند یا بر فعالیت آنها در بخشهای دیگر و بهبود عملکرد بخشهای استفادهکننده بهطور غیرمستقیم
نظارت میشود ،محدود نشده است .با گسترده شدن توجه به این بازارها و افزایش عملکرد اقتصادی جامعه را بهتر خواهد کرد .از سوی دیگر افزایش درآمد سرانه
سهم آنها از بازار خردهفروشی در بخشهای مختلف ،پای فعالیتهای زیرزمینی بهعنوان شاخصی از رفاه جامعه ،موجب افزایش تقاضای خدمات  ICTو درنتیجه
هم به این بازار باز شد .شبکههای اجتماعی در این بخش نقش پررنگی ایفا کردند و توسعهبخش میشود .این همان چیزی است که باعث شده اعتقاد بسیاری بر این
باعث شدند ،صفحات یا به قول ساکنان دنیای مجازی ،پیجهای مختلف خریدهای باشد که فضای مجازی و دنیایی که رقم زده ،راه رونق اقتصادی را به خود ختم
آنالین یا خریدهای اینترنتی در این شبکهها ظهور کنند که عمده مشتریان آنها کند و آیندة اقتصاد جهان را در دست بگیرد .باید این پیشفرض را جدی گرفت.
مشتریان لوازم ورزشی ،لباس ،کیفوکفش ،لباسهای مجلسی ،عطروادکلن و لوازم ما آدمهای این هزاره حتما بهزودی بازاری جدید در اقتصاد خواهیم داشت ،که به
آرایشیوبهداشتی هستند .فیسبوک ،اینستاگرام ،الین و ...از جمله شبکههایی موازات بازار پول و بازار سرمای ه دارای کارکردهای اقتصادی است .بیجهت نیست
که در کشورهای توسعهیافته اعتبار ویژهای روی بازارهای دیجیتالی باز کردهاند.
هستند که بازار خریدهای آنالین و گشتوگذار در بازار مجاری را رونق دادهاند.
در این بازارها ،خرید براساس اعتمادی شکل میگیرد که در عالم واقعیت و دنیای سرمایهگذاران ایرانی نیز باید از همین حاال به فکر این بازار جدید باشند .بازاری
منطق خبری از آن نیست .گردانندگان پیج یا صفحههای فروش آنالین ،عکسها که آنقدر ارزش دارد تا سرمایهگذاران داخلی یکبار دیگر مجموعة تجاری بزرگی را
یا فیلمهایی از محصوالتی را که ارائه میکنند ،در صفحه یا پیج خود قرار میدهند اندیشه کنند که ویترینهایش را در اینتریت مستقر کرده است.
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بورس
ایلیا پیرولی

گپوگفتی کوتاه با فعاالن بورس دربارة رشد شاخصها

بورسرابنگاههای
سرمایهگذاری
مدیریتکنند

رفع تحریمهای تحمیلی از اقتصاد ایران بسیار سریع بازتاب مثبت خود را در بورس تهران
نشان داد .شاخصها در دو سال گذشته رکود سختی را تجربه کرده بودند اما بالفاصله بعد از
لغو تحریمها شاخصها الک خود را شکستند و در دور صعودی قرار گرفتند .تا قبل از ظهر
روز  12بهمنماه ،شاخصها  1360واحد رشد کردند و به سقف  72هزار رسیدند .این ارتفاع
از آذرماه سال  93بیسابقه بوده و میتوان گفت که بورس حاال یک رکود عمیق را پشت
سر گذاشته است .بهطور حتم بازار سرمایه با این اتفاق وارد دور تازهای از فعالیت میشود،
که در آن سرمایههای بیشتری جذب این بازار خواهند شد .مدت زمان زیادی میشود که
کارشناسان ،مدیران و فعاالن اقتصادی به این درک رسیدهاند که بورس باید محل اصلی
جذب سرمایهها و بهطور طبیعی محل توزیع سرمایهها میان فعالیتهای مولد اقتصادی
باشد اما گرفتاریهای اقتصادی در چند سال گذشته و همچنین رکودی که گریبان بورس را
گرفته بود ،عمال کار را به جایی رساند که بازار سرمایه نقش قابل مالحظهای در بهینهسازی
فضای اقتصادی کشور نداشت .این وظیفه را در ظاهر بانکها انجام میدادند اما بنگاهداری و
کسبوکار آنها در بازار عمال کار را به جایی رسانده بود که فعاالن مولد اقصادی سهمی از
منابع آنها در اختیار نداشتند .این دور باطل اقصادی درواقع عامل اصلی رویکرد به بورس
و ارائة این تحلیل از سوی همة کارشناسان بود ،که حاال دیگر بورس باید نقش اصلی را در
اقتصاد کشور به عهده بگیرد .بعد از برجام و رفع تحریمها ،شاخصها به گونهای حرکت
کردند که این امید میان فعاالن اقتصادی کلید خورد و حاال دوباره این بحث راه افتاده است
که برنامهریزان اقتصادی باید هرچه سریعتر جای اصلی بورس و سرمایهگذاران بورسی را

ع
کس:
پیما
ن یز
دانی

در محیط اقتصاد ایرانی باز کنند .به نظر میرسد باید به
این گروه از کارشناسان حق داد .مدتهای زیادی بود که
شاخصها همین که به  70هزار نزدیک میشدند درجا
میزدند ولی اکنون طی مدتی بسیار کوتاه ،شاخصها
از  70هزار هم عبور کردهاند .چیزی که در کنار این
رشد شاخصها خودنمایی میکند و به نظر میرسد برگ
برندة اصلی در پوستاندازی بازار سرمایه را بر عهده دارد،
بازگشت برخی از صاحبان سرمایههای ریزودرشت به بازار
است .فعاالن بازار میگویند باید برای این اتفاق جشن
گرفت ،چون این بازگشت نوید زنده شدن دوبارة بازار
سرمایه را میدهد .بازگشت سهامداران به حدی بوده
که آنها توانستهاند تمام عرضة حقوقیها را در کیسة
خود قرار بدهند .رضا مدنی یکی از فعاالن بازار به ما

میگوید که سهامداران در ابتدای نخستین هفتة بهمنماه
با دست خالی به بازار آمدند اما در پایان این هفته با دست
پر از بازار خارج شدند .به باور او بازار یک نفس عمیق
کشیده است .حقوقیها معموال در پایان سال به نقدینگی
نیاز دارند ،که آن را از طریق عرضة سهام تامین میکنند.
امسال برخالف سال قبل حقوقیها نیز از حضور خود
در بازار و تالشی که برای جمع کردن نقدینگی داشتند
راضی بودند .به عبارتی فصل تازهای در بازار آغاز شده
است ،که گروه زیادی از سهامداران نگران حفظ این فضا
در بازار هستند .ما با برخی از آنها در تاالر بورس به
گفتوگو نشستیم .حرف مشترک تمام آنها نیاز بورس
در شرایط فعلی به مدیریت عقالنی است ،تا بتواند فضای
موجود را پویا و پایدار کند.

ضرورت وجود مدیریت کارآمد

مدتها میشد که فعاالن بازار در
انتظار روزی بودند که سهامداران به
بازار برگردند .مدیریتهای غلط
اقتصادی در چند سال گذشته باعث
شد تا بسیاری از مردم سرمایههای
خود را به بازارهای حاشیهای و به
مفهومی سادهتر به بازارهای موجود
در پیادهروها و کنار خیابان بردند اما
حاال بعد از آنکه بورس هم شرایط
رکودی شدیدی را تجربه کرده بود ،این
سرمایهگذاران به دلیل تغییر فضای
اقتصادی به بازار برگشتهاند

این نظر را تایید میکند .او میگوید« :مدتهای زیادی
میشود که تمام کارشناسان و مدیران و فعاالن بزرگ
بورس از این مسئله که بانکها باید وظیفة توزیع منابع
را بر عهده داشته باشند ،مینالند .البته آنها حق دارند.
بانکها به دلیل دخالتهای دولتی و رانتی نتوانستهاند
آنگونه که باید و شاید به تولید و اقتصاد مولد یاری
برسانند اما در بورس شرایط براساس رقابت و دادوستدهای
واقعی اقتصاد رقم میخورد و سرمایهها نیز بهترین محل را
برای خود انتخاب میکنند .اما باوجود دانستن این موضوع
هنوز اتفاقی نیفتاده است .به نظر من در شرایط پس از
برجام مجبوریم به بورس بها بدهیم چون بدون وجود
بورس شانس دستیابی به موفقیت اندک است .یعنی اگر
اقبالی هم از سوی مدیران به بورس صورت گرفته است،
به خاطر این اجبار است ولی شک نباید کرد که مدیران
غیربورسی نمیتوانند فضای بورس را به گونهای مدیریت
کنند که باری بزرگ و قابل تامل از روی دوش اقتصاد
ایران در روزهای پس از تحریم بردارد .برای همین باید
حتما بورسیهای بزرگ ،در برنامهریزی برای کارکرد بهتر
بورس ،نقش تعیینکنندهای ایفا کنند».

رضا مدنی یکی از فعاالن بازار میگوید« :مدتها میشد
که فعاالن بازار در انتظار روزی بودند که سهامداران به
بازار برگردند .مدیریتهای غلط اقتصادی در چند سال
گذشته باعث شد تا بسیاری از مردم سرمایههای خود را
به بازارهای حاشیهای و به مفهومی سادهتر به بازارهای
موجود در پیادهروها و کنار خیابان بردند اما حاال بعد از
آنکه بورس هم شرایط رکودی شدیدی را تجربه کرده
بود ،این سرمایهگذاران به دلیل تغییر فضای اقتصادی
به بازار برگشتهاند .ما باید قدر این اتفاق را بدانیم ،برای
همین بورس باید بیش از هر زمان دیگری به شکل
کارآمد مدیریت شود .این فضای موجود در بورس ،تازه
ابتدای راه پیشرفت است و با تحوالتی که در آتیة اقتصاد
پیشبینی میشود ،بورس نیز باید بتواند بیشتر از این
خود را نشان دهد .منتهی باز هم تکرار میکنم که حتما
باید با مدیریت هوشمندانه حرکت بورس را تضمین
کنیم چون در آیندة نزدیک که فعالیتهای اقتصادی در
کشور شتاب میگیرند ،بورسها باید بیشتر از بانکها در
توزیع بهینة منابع دخیل باشند ،از همینرو ضرورت دارد
تا برنامهریزان اقتصادی مدیریت بورس را تقویت کنند».

رضا نادری یکی دیگر از فعاالن بورس نیز در یک
شبکة اینترنتی مینویسد« :فعاالن بازار معتقدند ادامة
روند منطقی و صعود مستمر بازار سرمایه در گرو
مدیریت نقدینگیهایی است که صرفا بهطور هیجانی و
بیمطالعه و با تبلیغات وارد بازار شدهاند ،اگر این دسته
از نقدینگیها از همین ابتدا مدیریت شود ،با معضالتی
که در سال  92به آن دچار شدیم مواجه نخواهیم شد.
این مدیریت میتواند از راه هدایت این پولها به سمت
صندوقهای سرمایهگذاری انجام شود ،که با مدیریت
حرفهای درست و سرمایهگذاری در شرکتهای بنیادی
با چشماندازی روشن ،ریسک بازار را برای آنها کاهش
داده و زمینه را برای سودآوری سهامداران فراهم خواهد
آورد و به رونق و همچنین ثبات بازار خواهد افزود».

بنگاههایسرمایهگذاریبرنامهریزیکنند

ازموقعیتهابهبهترینشکلاستفادهکنیم

علی فالحی یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه معتقد است:
«خوشبینی به بازار سرمایه برگشته است و شرایط فعلی
بهترین زمان برای احیای بورس در اقتصاد کشور است.
به نظر من باید قدر این زمان را بدانیم و برنامهریزی برای
بازار سرمایه را در اختیار گروههایی قرار بدهیم که از
زوایای بورس آگاه هستند و در سود و زیانش هم سهیم
شدهاند .دولتیها و شبهدولتیها و بنگاههای وابسته
به نهادهای غیرخصوصی نمیتوانند در شکلدهی به
بورس بهعنوان نهادی آزاد که وظیفة خونرسانی به
عروق توسعه را بر عهده دارد ،نقش موثری ایفا کنند.
برای آنکه دوباره سرمایهها به بانکها در قلب سپرده
بازنگردند ،شرکتهای سرمایهگذاری باید در مدیریت و
برنامهریزی برای تقویت بورس ،نقش پررنگی ایفا کنند.
بدون دخالت گروههای سرمایهگذاری متکی به بخش
خصوصی ،نمیتوان زیاد امید داشت که بورس بتواند
شرایطی بهینه را در بلندمدت حفظ کند».
امیر رضایی از دیگر فعاالن بازار سرمایه نیز به نوعی

مدیریتنقدینگی،راهموفقیتبورس

وقتی با فعاالن بازار سرمایه حرف میزنید ،به این نتیجه
میرسید که آنها هیچ تقاضایی ندارند جز اینکه
مسئولین و برنامهریزان اقتصادی از امکانات موجود به
بهترین شکل موجود استفاده کنند .این درخواست آنها
بدون شک براساس تجربة همیشگی اقتصاد ایران به وجود
آمده است .تجربهای که نشان میدهد در بسیاری از مواقع
اقتصاد ما بهترین توانایی را در خاکستر کردن موقعیتها
داشته است! اکنون نیز بورس بعد از مدتها به جایی
رسیده است که به نظر میرسد این نگرانی خود را بهخوبی
نشان میدهد .ما مدتهاست که میدانیم به بورس نیاز
داریم و به این نتیجه رسیدهایم ،برای اینکه منابع کشور
هدر نروند و صرف فعالیتهای مولد شوند بازار سرمایه باید
رونق بگیرد اما باوجود قدمت این آگاهی ،هنوز نتوانستهایم
آنطور که باید رویای فوق را به واقعیت برسانیم .برای
همین فعاالن بورس میگویند که بنگاههای سرمایهگذاری
باید نقش اصلی را در طراحی مسیر و نقشة راه بورس ایفا
کنند .اما آیا این اتفاق رخ میدهد؟
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بانکدا ری
بازگشت 9بانک ایرانی به شبکة سوئیفت

ماجهانیتر
میشویم

در دنیای امروز ،تکنولوزیها و مناسبات مدرن
باعث شده است تا دادوستدهای اقتصادی با سرعت
بیشتری انجام شود و به همین خاطر گردش
سرمایه و تولید سود نیز در جهان شتاب بیشتری
پیدا کرده است .این تکنولوژیها و بوروکراسیهای
نوین جهانی همة کشورها را به سمت خود کشانده
است .به نحویکه میتوان به جرات گفت کشوری
در جهان وجود ندارد که بخواهد بدون بهره بردن از
تکنولوژیهای روز ،وارد تعامل جهانی اقتصاد شود.
درواقع جدا ماندن از قافلة دادوستدهای نوین معنایی
جز شکست اقتصادی و جا ماندن در عرصة رقابت
جهانی ندارد .فعاالن اقتصادی نیز هرکدام بر اساس
ماهیت و دایرة عملکردی که دارند با این مناسبات
جدید آشنا هستند .اما آن گروه از فعاالن اقتصادی
که در حیطة جهانی فعالیت میکنند ،میدانند که
بدون وصل بودن به فعلوانفعاالت مدرن جهانی،
نمیتوانند تحرک مطلوبی داشته باشند .این فقدان
تحرک مطلوب درنهایت نیز باعث آسیب و انباشته
شدن زیان میشود .یکی از این مناسبات مدرن در
دنیای امروز سوئیفت است .تحریمهای تحمیلی در
چند سال گذشته باعث شده بود تا اقتصاد ایران و
در راس آنها بانکها از خط ارتباطی سوئیفت جا
بمانند ،به همین دلیل تعللی نصیب فعالیتهای
برونمرزی اقتصاد ایران شد ،که پیامد آن دور ماندن
از موقعیت رقبا و درنهایت زیان بود .بهتازگی و بعد از
رفع تحریمها ،جریان سوئیفت یکبار دیگر به اقتصاد
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و شبکة مالی ایران وصل شده است.
این اتفاق حتما خبر خوبی برای
سرمایهگذاران داخلی است .قبل از
پرداختن به اصل خبر ،بهتر است بهطور
مختصر نگاهی به معنای سوئیفت داشته
باشیم.

سوئیفتچیست؟

آنطور که شبکههای متعدد اقتصادی به شکلی مشترک
تعریف کردهاند ،سوئیفت ( )swiftانجمن ارتباط مالی
بین بانکی بینالمللی است ،که از حروف اول عبارت
"The Society For Worldwide Interbank
 "Financial Telecommunicationمشتق
شده است و مرکز آن در کشور بلژیک است و به
صورت موسسه و به شکل تعاونی فعالیت میکند.
بعد از خاتمة جنگ جهانی دوم ،بهویژه در اواخر
دهة  ،۱۹۵۰تجارت جهانی بهسرعت شروع به
رشدوشکوفایی کرد و به موازات آن حجم عملیات
بینالمللی بین بانکی گسترش یافت ،لیکن رعایت
نکردن استانداردهای بینالمللی در محاورات بین
بانکی ،باعث آشفتگی در پرداختهای بینالمللی و
افزایش هزینههای بانکی شده بود .از اینرو در اوایل
دهة  ۱۹۶۰حدود  ۶۰بانک بزرگ اروپایی و آمریکایی
به این فکر افتادند که چگونه میتوان پیامهای بین
بانکی را به نحوی طرحریزی و استاندارد کرد که
اتوماسیون سیستم بانکی بینالمللی را به همراه

داشته
باشد.
دسامبر
در
سال  ،۱۹۶۷هفت
بانک معتبر از کشورهای آمریکا،
اتریش ،انگلستان ،دانمارک ،سوئیس ،فرانسه و هلند
مطالعهای را شروع و در سال  ۷۳ ،۱۹۷۱بانک از این
کشورها هزینة مطالعه را تقبل کردند .این مطالعه به
همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول
کشید و نتایج آن در سال  ۱۹۷۲ارائه شد .درنهایت
در ماه می  ۱۹۷۳سوئیفت با عضویت  ۲۳۹بانک از
 ۱۵کشور در شهر  La Hulpeدر نزدیکی بروکسل
پایتخت کشور بلژیک تاسیس شد.

سوئیفتکدچیست؟

سوئیفتکد ( )Swift Codeیک نوع عالمت
انحصاری برای شناسایی بانکها است.
این کد برای انتقال وجه بین بانکها ،خصوصا انتقال

بانک عامل مورد نظر است و شعبه را مشخص نکرده
است.
چهار کاراکتر اول کد سوئیفت :معرف کد بانک است،
که تنها میتواند حروف باشد.
دو کاراکتر دوم :معرف کشور بانک است ،بهطور مثال
برای ایران  IRاست.
دو کاراکتر سوم :کد موقعیت مکانی بانک
است.
سه کاراکتر آخر :کد شعبه بانک است که
بدون این کد نیز شمارة سوئیفت کامل
است و این مورد انتخابی است

مزایایسوئیفت

رشد چشمگیر سوئیفت به
خاطر مزایای بیشمار آن است،
که از جمله این مزایا میتوان
به امنیت و سرعت آن اشاره
کرد.
استاندارد :سیستم به نحوی
طرحریزی شده است که با
ارسال پیام از طریق شبکة
سوئیفت امکان برقراری ارتباط
بین رایانههای دو بانک و انجام
کلیة مراحل حسابداری از قبیل
عملیات بستانکاری و بدهکار
کردن حسابهای زیربط ،تهیة
صورتحساب و صورت مغایرت بدون
دخالت نیروی انسانی امکانپذیر بوده و
روز کاری بعد ،کلیة اقدام باز حسابهای
ارزی مشخص و امکان رفع مغایرتها بهطور
سریع فراهم خواهد بود.
قابلیت اطمینان :طراحی سیستم سوئیفت به نحوی
بوده که درصد اشتباه در آن بسیار اندک است و
در صورتی که مشخصة پیام بهطور
صحیح و مطابق با استانداردها تنظیم
نشود ،سیستم از قبول آن خودداری
در دسامبر سال  ،۱۹۶۷هفت بانک معتبر از کشورهای
میکند .سوئیفت ادعا میکند که
آمریکا ،اتریش ،انگلستان ،دانمارک ،سوئیس ،فرانسه و
حدود  ۹۹/۹۹درصد قابل اطمینان
هلند مطالعهای را شروع و در سال  ۷۳ ،۱۹۷۱بانک از این
است .علت وجودی این ادعا مفقود
کشورها هزینة مطالعه را تقبل کردند .این مطالعه به
نشدن یک پیام سوئیفتی از اول
همت گروهی از متخصصان و به مدت یک سال طول
تاسیس در این شبکه است .بنابراین با
کشید و نتایج آن در سال  ۱۹۷۲ارائه شد .درنهایت در ماه
حجم زیاد پیامها قابلیت اطمینان به
می  ۱۹۷۳سوئیفت با عضویت  ۲۳۹بانک از  ۱۵کشور در
سیستم نزدیک به صد درصد است.
شهر  La Hulpeدر نزدیکی بروکسل پایتخت کشور
امنیت :پیامهای مبادلهشده به صورت
بلژیک تاسیس شد
خودکار مخابره میشوند و متن پیامها
تا رسیدن به مقصد پراکنده و نامفهوم
است و دسترسی به پیامها توسط افراد
وجه بینالمللی و ارسال حوالة ارزی استفاده میشود،
همچنین بانکها با استفاده از بستر سوئیفت به غیرمجاز میسر نیست.
سرعت :سرعت انتقال پیام در سیستم سوئیفت بسیار
یکدیگر پیغام میدهند.
کد سوئیفت از  8الی  11کاراکتر تشکیل شده است ،باال است .ارسال پیام چند ثانیه بیشتر طول نمیکشد
زمانی که کد سوئیفت  8رقمی داده میشود ،منظور و بهمحض ارسال آن از طریق شبکة سوئیفت توسط

آخرین امضای مجاز ،بالفاصله پیام تحویل سوئیفت
میشود.
طرح عضویت ایران در شبکة سوئیفت ،در سال
 1364توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه
شد اما با توجه به شرایط جنگی ایران ،این طرح به
فرجام نرسید تا اینکه در سال  ،1369بانک مرکزی،
این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس
از آمادهسازی سیستم بانکی ایران در این خصوص،
تقاضای خود مبنی برعضویت خود را در اواخر 1370
ارائه داد .در آذر  ،1371درخواست ایران پذیرفته شد
و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،به همراه
بانکهای صادرات ،ملی ،تجارت ،ملت و سپه به
عضویت این شبکه درآمدند.
با اوج گرفتن بهانهسازی غرب دربارة برنامة هستهای
ایران ،شبکة سوئیفت ایران از شنبه  27اسفند 1390
در راستای تحریمهای اروپایی قطع شد.

 9بانک ایرانی دوباره با سوئیفت
همراهمیشوند

بعد از تمام شدن ماجرای تحریمها ،بحثهای زیادی
وجود داشت که هرکدام به نوعی از پایان تحریم
سوئیفت خبر میدادند .تحلیلگران این اخبار را
یکی از بهترین اتفاقات برای اقتصاد ایران ارزیابی
میکردند .در بیرون از مرزهای کشور نیز رسانههای
متعددی از چنین اقدامی با عنوان برگ برندة اقتصاد
ایران در روزهای بعد از تحریم سخن میگفتند.
هرچه بود به نظر میرسید با سوئیفت سرعت انتقال
دادههای مالی اقتصاد ایران آنقدر افزایش مییافت
که از این طریق فعاالن اقتصادی ایران میتوانستند
با تحرکپذیری مطلوبتری در مقابل رقبای خود به
صف شوند .بهتازگی ولیاهلل سیف ،رئیس کل بانک
مرکزی خبر داد که  9بانک ایرانی به صف سوئیفت
پیوستهاند.
او گفت 9 :بانک ما سوئیفت نداشت که به این ترتیب
اتصال سوئیفت آنها حاصل میشود اما بانکهای
غیرتحریمی ما سوئیفت داشتند و از روز اجرای برجام
از آن استفاده میکردند.
ولیاهلل سیف افزود :از فردای روز برجام ،گشایشهای
ال سی انجام میشود و با توجه به وضع سوئیفت هیچ
بانک ایرانی در گشایش ال سی مشکلی ندارد.
بانکهای مرکزی ،تجارت ،رفاه کارگران ،توسعة
صادرات ،سپه ،پستبانک ،صنعتومعدن ،ملت و
ملی در فهرست رفع تحریم سوئیفت قرار گرفتهاند.
این  9بانک و در راس آنها بانک مرکزی ،هدایت
اصلی شبکة بانکی کشور را بر عهده دارند .بر همین
اساس انتظار میرود که بهزودی نقلوانتقال مالی
سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی ایران با شبکة
جهانی اقتصاد با سرعت بیشتری انجام شود.
اتفاقی که اگر رخ دهد ،به قول یکی از تحلیلگران
فرانسوی ،ایرانیها بیشتر از آن چیزی که هستند
جهانی میشوند.
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مقاله
دکتر اصغر ابنالرسول،1
2
دکتر شهرام قبادی
(معاونت طرح و برنامة
شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی)

نوآوری در شرکتها؛
تعاریف ،مفاهیم و مدلها
چکیده

در فضاي بیثبات و غيرقابل پیشبيني عصر كنوني ،آنچه سازمانها بهشدت
به آن نيازمندند؛ كسب مزیت رقابتي است و این امر بدون نوآوری و خالقیت
ميسر نميشود .یکي از مهمترین اقداماتی كه شركتهاي برتر به منظور گسترش
خالقيت و نوآوري انجام میدهند ،تحریک نوآوري در واحدهای زیرمجموعه و
توسعة فعالیتهای نوآورانه و درنهایت تشویق نیروی انسانی خویش در مقولة
نوآوری است .این مقاله ابتدا به تعريف مفاهيم و مباني نوآوري ميپردازد و
سپس به ضرورت و ابعاد و انواع نوآوري پرداخته و درنهایت مدلهاي مختلف
نوآوري در سازمان را تشریح میکند؛ با این هدف که تمهیداتی الزم برای
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی جهت تحقق نوآوری ،نهادینهسازی فرهنگ
خالقیتونوآوری ،توسعة روشها و رویکردهای ارتقای نوآوری فراهم شود.
کلیدواژه :نوآوری ،سرمایههای انسانی ،کارآفرینی

-1مقدمه

بیثباتي ،تغييرپذیري ،غيرقابل پیشبيني بودن ،عدم اطمینان ،پیچیدگی،
جهانیسازی و تغییرات فزایندة فناوری از ویژگیهای عصر كنوني است .تغييرات
در محيط بيروني؛ در ابعاد گوناگون با گامهاي سريع رخ ميدهد .اشكال جديد
رقابت ،جهانيسازي بازارها و زنجيرههاي تامين ،جهشهاي فناوری ،ظهور صنايع
جديد ،گرايشهای جمعيتي ،تغييرات در نيروي كار و بازيهاي قدرتي جغرافياي
سياسي از جملة اين تغييرات هستند .اين تغييرات فراگير در محيط خارجي،
تغيير دائمي و سريع در سازمان را تقاضا ميكند .مديريت بايد به اين تغييرات
پاسخ دهد و با اين دو گزينة اجباری مواجه میشود :تغيير كند يا نابود شود .طی
زمان ،سازمانهای غیرخالق از صحنه محو میشوند و اگرچه ممکن است در یک
مقطع از عمر خود موفق باشند ولی سرانجام مجبور به تعطیلی یا تغییر سیستم
خواهند شد .بر این اساس؛ بسیار ضروری است که در دنیایی با شرایط متغیر و
پویا و در شرایطی که تولید کاال و ارائة خدمات ،دیگر هنر نیست و بلکه درست
ارائه کردن و فروختن هنر است ،سازمانها باید یا از خالقیت و نوآوری بهره گیرند
یا از قبل خود را از صحنة رقابت حذفشده بدانند.
موفقیت یک سازمان تحت این شرایط؛ تغییر نوآورانه در فعالیتهای جاری
سازمانی و بهویژه رهبری و حاکمیت شرکتی به سبک ادارة سازمانهای هزارة
سوم را ضروری میسازد .امروزه مهمترین دغدغة بیشتر سازمانها؛ تدوین و
پیادهسازی استراتژیهایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و
پیچیدة محیطی ،تضمین کند .در چنين فضایي ،آنچه سازمانها بهشدت به آن
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نيازمندند تا بتوانند در بازارهاي پویا و پيچيدة امروزي جایگاهي داشته باشند و
براي خود كسب مزیت رقابتي کنند؛ توان توليد محصوالت جدید و ارائة خدمات
نوین و منحصربهفرد و قابل رقابت در بازارهاي متغير امروزي است؛ و این امر
ميسر نمیشود ،مگر با نوآوري و خالقيت مدیران و نيز ارتقای خالقيت و نوآوری
در كاركنان (با كمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگي سازمان) .بدیهی است
كه توليد ثروت بهواسطة نوآوري ممكن ميشود و این مسئله رابطة مستقیمی با
چگونگي نهادینه كردن خالقيتونوآوري و هماهنگ كردن آن با اهدف سازماني
جهت تدوین و اجراي استراتژيهاي رقابتي موثر در سازمان را دارد.

 -2تعریف نوآوری

نوآوری ریشه در واژة التين  Innovareدارد ،که معنای لغوی آن «ايجاد يک
چیز جدید» است .اما بايد دقت کرد که نوآوری با اختراع متفاوت است .نوآوری به
معنای فرآيند تبديل فرصت به ايدههای جديد ،و رساندن ايدههای جديد به کاربرد
عملي گسترده است .وزارت بازرگانیوصنعت انگلستان نوآوری را بهرهبرداری از
ایدههای جديد میداند .اختراع تنها اولين گام در فرآيند طوالني تبديل ايدههای
خوب به کاربرد گسترده است .برخي افراد مخترعان خوبي هستند اما اين امر
لزوما به موفقيت تجاری نميانجامد.
مورس که بهعنوان پدر تلگراف شناخته ميشود ،تنها کدی را اختراع کرد که صرفا
شامل نام خودش بود و باقي ماجرا حاصل تالش ديگران بود .اما او مهارتهای
بازاريابي و سياسي خود را به کار گرفت و در مدت پنج سال ،پنجهزار مايل خط
تلگراف در آمريکا ايجاد شد .مخترع جاروبرقي فردی به نام موری اسپلنگر بود؛ اما
اسپلنگر نميتوانست اين اختراع را به بازار برساند .کسیکه آن را به بازار رساند؛
يک توليدکنندة محصوالت چرمي بود که چیزی از جاروبرقي نميدانست .نام او
هوور بود .اینکت 3از موفقترين شرکتهای سازندة قايقهای پرسرعت در جهان
است و هماکنون نيمي از بازار جهاني اين حوزه را تصاحب کرده است .این شرکت
کارش را از يک شرکت قايقراني کوچک در شهر دور افتادة هوبارت )واقع در
تاسماني) ،در سال  ۱۹۷۵شروع کرد .صاحب شرکت توانست پس از فرو ريختن
پل اين منطقه ،از تقاضای فزايندة انتقال روی رودخانه استفاده کند .او سپس
برای ايجاد تمايز از رقبا ،طی مسير به مسافران نوشيدني ميفروخت .او سپس
شرکت اينکت را پايهگذاری کرد و نوآوری و تمايز را سرلوحة کار خود قرار داد.
اينکت توانست يک شرکت کوچک قايقراني از يک محل دورافتاده را ،به بازار
جهانی قايقهای تندرو تبديل کند.
هربرت فوکس معتقد است؛ که خالقیت عبارت است از هر نوع تفکری که
مسئلهای را بهطور مفید و واضح حل کند .اریک فروم نیز معتقد است؛ خالقیت

توانایی دیدن (آگاه شدن) و پاسخ دادن است .کایزر تعریف عمومیتری نسبت به
خالقیت ارائه کرده است؛ خالقیت عبارت است از بهکارگیری تواناییهای ذهنی،
برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید .نوآوری؛ ایدهها را با زندگی همراه کرده و
بهعنوان یک پدیدة حاضر در تمام شئونات زندگی جلوهنمایی میکند .نوآوری
به معنای کاربردی ساختن افکار و ایدههای نو و تازه است .پیتر دراکر معتقد
است؛ نوآوري ابزاري است كه كارآفرين با آن ،ثروتي تازه ميآفريند ،منابعی
برای توليد ايجاد ميكند يا به منابع موجود ،موهبت «ثروتآفريني» ميبخشد.
نوآوري فرآيند گردآوري هر نوع ايدة جديد و مفيد براي «حل مسئله» است و
شامل شكلگرفتن ايده ،پذيرش و اجراي ايدههاي جديد در فرآيند ،محصوالت و
خدمات است (کنتر) .نوآوري ،توسعه و اجراي «ايدههاي جديد»؛ توسط افرادي
انجامپذیر است ،كه در يك زمينه با هم در ارتباط متقابل هستند (ون دوون).
نوآوري به معنای اولين تحويل و تبديل يك ايده به «عمل» است(کویین).
نوآوري ارائة ايدة جديد و مفيد به «بازار» و بهكاربردن نوآوری در سازمان؛ براي
توليد ارزانتر و بهتر محصوالت و كسب موثرتر مشتريان يا استفادة موفقيتآميز
تجاري از یک اختراع است(پیتر جوستی).
از آنچه گفته شد ،مشخص است که نوآوری به معنای عملی کردن ایدههای نو و
تبدیل آن به خدمت یا محصول قابل عرضهوفروش است اما خالقیت فقط تولید
ایده و مفهومی جدید است .فرآیند استفاده از ابتكار یا اختراع جديد در کسب
ارزش افزوده را نوآوري میگويند .نوآوری یعنی به وجودآوردن هرگونه محصوالت
يا خدمات جديد يا هر نوع تغيير قابل مالحظه در محصوالت و خدمات كنوني.

 -3ضرورت نوآوری

روندهای کلیدی در فضای پرتالطم عصر حاضر ،ایجاب میکند که سازمانها به
سمت نوآوری گرایش پیدا کنند .منظور از نوآوری ،ارائة جايگزين جديد برای
فناوری يا محصول و ابزار موجود است .ويژگي اصلي نوآوری «جدید بودن و
تغيير» است .مهمترین روندهای کلیدی در عصر حاضر که ضرورت ایجاد نوآوری
در سازمانها را اجتنابناپذیر میکند ،عبارتند از:
مجازی شدن بازار :گسترش روزافزون بازارهای مجازی و مبتنی بر اینترنت
توسعة زیرساختهای فناورانه و شبکههای اجتماعی :بسترهای وسیع فناوری
اطالعات و پهنای باند باال و ابزارهای مدلسازی و شبیهسازی
پیدایش کاربران فعال :نوآوری همگانی و از بین رفتن مرز بین تولیدکننده و
مصرفکننده
چندپارگی بازار :گسترش روزافزون بازارها و بخشهای متنوع آن در سرتاسر
جهان
سرعت گرفتن تولید دانش :هزینة ساالنه یک تریلیون دالر برای خلق دانش
جدید
توزیع جهانی دانش :افزوده شدن تولیدکنندگان دانش در اقصی نقاط جهان،
بهخصوص قدرتهای جدید مانند ایران و برزیل
کاهش زمان عرضة محصوالت جدید در بازار

 -4انواع نوآوري

چهار نوع اصلي نوآوري وجود دارد :نوآوري محصول ،نوآوري فرآيند ،نوآوري
بازاريابي و نوآوري مديريت.
نوآوري محصول؛ به محصوالت يا خدمات جديد يا ارتقاي محصوالت يا خدمات
میانجامد .نوآوري فرآيند؛ به فرآيندهاي بهبوديافته در سازمان ،براي مثال در
بخشهاي عملیاتی مانند سرمایهگذاری ،طرح و برنامه ،تولید ،مديريت منابع
انساني ،امور مالي و  ...منتهی میشود .اين نوآوري بر بهبود اثربخشي و كارايي
تاكيد میکند .نوآوري بازاريابی؛ به كاركردهاي بازاريابي ،تبليغ ،قيمتگذاري و
توزيع و همچنين ديگر كاركردهاي محصول و خدمات همچون فعالیتهایی مانند
بستهبندي يا تبليغات مربوط ميشود .نوآوري مديريت؛ روش مديريت سازمان را
بهبود ميبخشد .بررسي سازمانهاي موفق؛ حاكي از آن است كه اين سازمانها
در مقايسه با سازمانهايی که موفقیت کمتری دارند ،محصوالت و ايدههاي جديد
بيشتري را طراحي ميكنند ،از منابع خود به شکل كارآمدتر و موثرتری بهره
ميگيرند ،به صورت خالقتري محصوالت خود را تبليغ و براي فروش عرضه
ميكنند و از مديريت اثربخشتري برخوردارند .بنابراین زماني يك نوآوري به
تحقق ميپيوندد ،كه محصول يا خدمت جديد وارد بازار شود (نوآوري محصولي)،

يا در فرآيند توليد بهكارگرفته شود (نوآوري فرآيندي) .بنابراين نوآوريها در
برگيرندة مجموعهاي از فعاليتهاي علمي ،تكنولوژيكي ،سازماني ،مالي و تجاري
هستند که به یکي از شکلهای زیر ظاهر ميشوند:
معرفي و تجاري كردن محصول یا خدمت جدید
بهبود اساسي در کارکرد و كاربرد محصوالت و خدمات موجود
ایجاد فرایند جدید (توليدی یا خدماتی)
بهبود اساسي در فرایندهاي موجود
ایجاد بازار جدید ،گسترش و نفوذ در بازارهای جدید
ایجاد تغييرات اساسي در ساختارهاي سنتی سازماني

 -4تفاوت نوآوری با ساير مفاهيم

معموال واژة نوآوری با مفاهیمی همانند خالقیت ،تغییر ،ابتکار ،اختراع ،کارآفرینی
به اشتباه به شکل مترادف استفاده میشود ،اما بیشتر محققان معتقدند که
اصطالح نوآوری باید جدا از مفاهیم ذکرشده مدنظر قرار گیرند ،زیرا دارای معنی
و تعریف جداگانه و منحصربهفردی است .در ادامه به مفهوم نوآوری با هریک از
این اصطالحات پرداخته میشود تا مرزبندی مشخصی بین هریک بیان شود.
 -1-4نوآوري و خالقيت
خالقيت و نوآوري آنچنان با هم عجين شدهاند كه شايد ارائة تعريفي مستقل
از هركدام دشوار باشد .ولي براي روشن شدن ذهن ميتوان آنها را به گونهاي
مجزا از هم تعريف کرد .براساس تعریفهای موجود ،خالقيت بيشتر متوجه
توليد ايدههاي نو و جديد است ولي نوآوري به مرحلهاي منتهي ميشود كه ايده
يا محصول ناشي از آن به بازار راه مييابد ،در بازار ميماند و تاثيري اجتماعي
ـ اقتصادي ايجاد ميكند .خالقيت از جنس قابليت است و نوآوري از جنس
محصول .هر انسان خالقی لزوما نوآور نیست ولیکن یک شخص نوآور یا خالق
است یا از خالقیت دیگران بهره میبرد.
خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید است ،در حالیکه نوآوری عملی
ساختن آن اندیشه و فکر جدید است .نوآوری به معنی بهکارگیری تفکرهای
جدید ناشی از خالقیت است ،که در یک سازمان میتواند به صورت یک کاالی
جدید یا خدمت جدید یا راه حل جدید برای انجام کارها باشد .خالقیت اشاره به
قدرت ایجاد اندیشههای نو دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار
تازه و نو است .تمایز این دو به این صورت است که؛ اندیشهای که خلق میشود،
عالوه بر بدیل بودن برای نوآوری باید در عمل نیز قابل اجرا باشد و افراد باید
بتوانند ایجاد را به نوآوری تبدیل کنند .بنابراین:
نوآوري ،بهكارگيري ايدههاي نوين ناشي از خالقيت است .نوآوري ميتواند
محصول ،خدمت يا راهي جديد براي انجام كاري باشد ،در حاليكه خالقيت
توانايي و قدرت ايجاد فكر يا ايدة جديد و نو است.
خالقيت يعني توليد انديشههاي جديد با استفاده از انديشههاي قبلي ،در حاليكه
در نوآوري از انديشههاي توليدشده استفاده ميشود .در ريشة هر نوآوري ،يك
فكر خالق پنهان است.
خالقيت به معناي تركيب ايدهها در يك روش منحصربهفرد يا ايجاد پيوستگي
بين ايدههاست ،در حاليكه نوآوري گرفتن ايدة خالق و تبديل آن به محصول،
خدمات و روشهاي جديد عمليات است.
 -2-4نوآوري و تغيير
هر نوآوري تغيير است ولي هر تغييري ،نوآوري نيست .تغيير مفهومي عام است
كه بر ايجاد چيزهاي جديد و متفاوت با گذشته داللت دارد .به اينترتيب و با
توجه به تعریفهای قبلي ،ميتوان گفت كه نوآوري نوعي تغيير داراي تشخص
است ،كه با تغيير به معني عام تفاوت دارد .تعاريف زير به همين موضوع اشاره
دارند:
تغيير؛ يعني ايجاد هر آنچه با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوري ایجاد ايدههايي
است كه براي سازمان جديد باشد .بنابراين تمام نوآوريها منعكسكنندة تغيير
هستند اما تمام تغييرات ،نوآوري نيستند.
نوآوري؛ استعداد و توانايي تغيير يا انطباق را بهوجود ميآورد.
نوآوري؛ ايجاد و توسعة كاال ،خدمات يا فرآيند جديد است كه خود از ايدههاي نو
منتج ميشود .اين نوآوري؛ براي صنعت ،بازار و محيط جديد است و به تغيير و
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انطباق بهتر با شرايط محيطي منجر ميشود.
تغيير سازماني با جرقه زدن يك فكر يا رفتار جديد ،توسط سازمان روي ميدهد
اما نوآوري سازماني؛ شکل گرفتن يك ايده يا رفتار است كه براي وضعيت جاري
سازمان ،بازار و محيط كلي سازمان ،جديد است .اولين سازماني كه اين ايده
را معرفي ميكند ،بهعنوان نوآور در نظر گرفته ميشود و سازماني كه تقليد
ميكند ،يك تغيير ايجاد كرده است.
 -3-4نوآوري و اختراع
اختراع نيز گاهي با نوآوري اشتباه گرفته ميشود ،در حاليكه اين دو با هم
متفاوتند .اختراع نتيجة نبوغ و قوة تخيل بشر است ،كه وقوع آن از قاعدة
خاصي پيروي نميكند .به اختراع ميتوان به چشم يك رويداد مقطعي نگريست؛
در حاليكه نوآوري يك فرآيند است و يكي از ابزارهاي نوآوري اختراع است.
اختراع؛ پدیدة بدون سابقه و غیرقابل انتظار است .اختراع را به صورت زير تعريف
كردهاند:
اختراع عبارت است از خلق يك مفهوم يا يك فناوري بديع .اختراع ميتواند
يك محصول ،يك فرآيند ،يا سامانهاي باشد كه قبال ناشناخته بوده است .كلمة
اختراع به تازه بودن در سطح جهان اشاره دارد .اختراع نتيجة نبوغ و قوة تخيل
بشر است ،كه وقوع آن از قاعدة خاصي پيروي نميكند .اختراع گاهي به صورت
اتفاقي و گاهي در پي سعي و خطا براي برطرف كردن يك نياز صورت ميگيرد.
در دنياي جديد ،بیشتر اختراعات در پي اكتشافات علمي رخ ميدهند.
اختراع عبارت است از ايده ،مفهوم ،تكنيك ،وسيله يا فرآيند جديدي كه تجاري
نشده باشد.
اختراع يعني كشف ناگهاني چيزي كه تا آن زمان ناشناخته بوده و براي بهوجود
آوردن نوآوري ،اختراع يك شرط ضروري است .البته به دليل هزينه و ريسك
موجود در نوآوري ،هر اختراعي به نوآوري منجر نميشود.
هرچند رابطة نزديكي بين نوآوري و اختراع برقرار است ولي اين دو يكسان
نيستند .به اختراع ميتوان به چشم يك رويداد مقطعي نگريست ،در حاليكه
نوآوري يك فرايند است .وقوع اختراع ،به فراواني نوآوري نيست و معموال بعد
از هر اختراع ،چندين نوآوري صورت ميگيرد .نوآوري بر رابطة بين يك ايده و
تجاري شدن يا كاربردي شدن آن ناظر است.
از این تعاريف ميتوان دريافت اختراع بر موضوع پديد آوردن ايده ،وسيله ،فن
يا فرايند جديد تكيه دارد ولي به بحث تجاريسازي آن ارتباطي پيدا نميكند.
درواقع ما شاهد بسياري از اختراعات هستيم كه هيچگاه به بازار راه نيافتهاند و
در بهترين حالت در موزهها به نمايش درآمدهاند .بسياري از آنها نيز بهتدريج
به دست فراموشي سپرده شدهاند.
 -4-4نوآوري و دانش
نوآوری و دانش دو اصطالحند که بسیار به یکدیگر مرتبط هستند .نوآوری کلید
خلق دانش سازمانی است .فرض ما یک دایره است که چرخشی اجباری بین
دانش ،نوآوری و مزیت رقابتی ارائه میدهد .دانش برای نوآوری مورد نیاز است،
نوآوری برای مزیت رقابتی مورد نیاز است و دوباره نوآوری منجر به ایجاد دانش
جدید میشود و این بدان معناست که مزیت رقابتی حاصل میشود .خلق دانش
جدید با تولید ایدههای جدید آغاز شده و در ادامه حمایت از این ایدهها توسط
شبکههای تیمی منجر به ادغام و یکپارچهسازی دانش میشود.

 -5-4نوآوري و کارآفرینی
نوآوری ذاتا با کارآفرینی مرتبط است .کشف فرصتها و بهرهبرداری هوشمندانه
از آنها از راه خلق محصوالت و روشهای جدید ،جوهرة نوآوری است .کارآفرینان
در عین مخاطرهجویی ،دارای قدرت محاسبهگری هستند .نوآوري؛ فرايند دريافت
فكر خالق و تبديل آن به محصول ،خدمات يا شيوهاي نو براي انجام كارهاست
 .نوآوري ناشي از خالقيت است و به عمل آوردن فكر بديع را نوآوري گويند.
كارآفرينی ترجمة واژة  Entrepreneurshipاست ،كه از واژة فرانسوي
 Entreprendreبه معناي عهدهدار شدن كاري گرفته شده است .تعریف
عام کارآفرینی عبارت است از راهاندازی کسبوکار جدید یا ایجاد یک سازمان
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جدید ،که نوعا همراه با خطرپذیری و عدم
قطعیت است .در تعریف خاص کارآفرینی،
بر مباحثی چون ارزشآفرینی و شناسایی
تاکید میشود و بنابراین تعریف خاص
کارآفرینی عبارت است از :فرآیند شناسایی،
پیگیری و بهرهبرداری از فرصتهای
شناختهشده به منظور حداکثرسازی ارزش
ناشی از آنهاست .كارآفريني فرايندي است
كه در محيطها و مجموعههاي مختلفي
اتفاق میافتد و به شكل تغيير در نظام اقتصادي از راه نوآوريهاي افرادي كه به
فرصتهاي اقتصادي واكنش نشان ميدهند ،رخ ميدهد و موجب ايجاد ارزش
براي فرد در جامعه ميشود .کارآفرینی؛ پلی است که نوآوری را به شکوفایی
تبدیل میکند .کارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل
مجموعة منحصربهفردی از منابع ،به منظور بهرهگیری از فرصتها .کارآفرین
متعهد میشود مخاطرات یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند.
کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره میکند و هدف اصلیاش
سودآوری و رشد است .متغيرهاي نوآوري و كارآفريني تحتتاثير عواملي مانند
مديريت مشاركتي و فرهنگ حمايتي هستند و بنابراین مدیران سازمان موثرترين
عامل در گسترشوپرورش نوآوري و كارآفريني در سازمان هستند.
تحقیقات نشان میدهد که همبستگی شدیدی بین عملکرد بنگاهها در بازار ،با
توسعة محصوالت و خدمات جدید وجود دارد .برای موفقیت سازمان ،نوآوری
میبایست بهطور پیوسته جریان داشته باشد ،زیرا بعد از مدتی ،نوآوریها تقلید
میشوند .نتایج نوآوری برای مدتی در انحصار کارآفرین است و او میتواند درآمد
زیاد و سود انحصاری (رانت سود ،مونوپولی سود) کسب کند اما بیشک بهتدریج،
سایرین دستاوردها را دیده و تقلید میکنند و سود ویژه و باالتر از نرمال بهتدریج
کم شده و به حالت تعادل میرسد (مطابق با شکل .)1این چرخه با بهوجود
آمودن نوآوری جدید مدام تکرار میشود و کارآفرینان با نوآوری جدید سعی
میکنند قواعد بازی را از نو بنویسند.
شکل  -1منحنی چرخه سود نوآوری

اغلب ،نوآوری در چهارچوب قواعد يک بازار و بازيگران آن رخ ميدهد .برخي
بازيگران در چهارچوب قواعد بازی بهتر مديريت ميکنند اما در هر حال قواعد
بازی پذيرفته شده است .اما گاهي نوآوری چهارچوب بازی را برهم ميزند و
بازيگران را مجبور ميکند قواعد جديد را بپذيرند .از چنين نوآوری با عنوان

براندازی خالق یاد ميشود .مثال بارز اینگونه نوآوری؛ روش تبريد و يخچال
خانگي است ،که بازار بزرگ يخسازی طبيعي را در سالهای  ۱۸۸۰درهم
شکست.

 -5مدلهای نوآوری

در ادبیات نوآوری ،مدلهای مختلفی وجود دارد که تصویرسازی از واقعیت
موجود است .مجموعة این مدلها را میتوان به سه دستة اصلی؛ مدلهای
خطی نوآوری ،مدلهای پیوندی و تعاملی نوآوری و مدلهای یکپارچة سیستمی
تقسیم کرد .مدلهای خطی نوآوری؛ نوآوری را نتیجة فرایند خطی دانسته كه از
مراحل مختلف پژوهش پایه ،كاربردی ،تحقیق و توسعه ،تجاریسازی ،بازاریابی
و در انتها ،انتشار ،به صورتی متوالی و سلسلهمراتبی و در مسیری یكطرفه
تشكیل شده است .مدل پیوندی و تعاملی نوآوری؛ نوآوری را نتیجة یک فرایند
خطی ندانسته و با تاکید بر فرایند مرحلهای نوآوری ،حلقههایی بازخوردی میان

جدول  -1مقایسة مدلهای کالن نوآوری

فعالیتهای تحقیق و توسعه و بازاریابی برقرار میکنند .در این مدل؛ ترکیبی از
کششورانش بازار و فناوری مطرح میشود .مدل یکپارچة سیستمی؛ به وجود
همکاری و رابطة دو طرفه میان اجزای مختلف اشاره دارد.
بنابراین ،وجه تمایز اصلی این مدلها با گروههای قبلی را میتوان در توسعة
موازی نوآوری کامال یکپارچه ،داشتن یک نگاه کلگرا به فرایند نوآوری و شامل
شدن اجزای مختلف و روابط متفاوت میان آنها دانست .اصلیترین معیاری که
برای انتخاب این مدلها باید در نظر گرفته شود ،میزان تطابق پیشفرضهای در
نظر گرفتهشده در مدل ،با ویژگیهای ذاتی مسئله است .مدلهای مختلف نوآوری
مشتقشده از مدل کالن جدول  1در ادامه تشریح شده است.

شکل  -2مراحل فرآيند نوآوري فریستروم

-2-5مدل نوآوري پاسكال
در اين مدل؛ مرحلة فازي به دو بخش استراتژي فازي و عملیاتی فازی تقسيم
ميشود :استراتژي فازي شامل مراحل؛ نقشة راه ،تصميمات سودآور ،تخصيص منابع
و برنامة تجاري است و عمليات فازي از مرحلة شناسايي فرصتها تا ارزيابي مفهوم
(فكر -ايده) جهت توليد و توسعة آن را در برميگيرد .عمليات فازي بعد از مرحلة
استراتژي فازي و در راستاي عملي كردن استراتژي اجرا میشود و پس از ارزيابي
مفهوم (فكر -ايده) مورد نظر ،در توليد يا خدمات مورد نياز در سازمان به كار گرفته،
سپس از توسعه وارد فرآيند تجاريسازي میشود .اين فرآيند شامل گامهاي توليد
محصول ،بازاريابي و روانه كردن محصول به بازار جهت فروش است.
7

شکل  -3مدل نوآوری پاسکال

کلیة اجزای دخیل در نوآوری
با در نظر گرفتن روابط میان
آنها

1970-1960

تعامل میان تحقیق و تحقیق و توسعه؛ بازار
توسعه و بازار

مرحله ای با
یکپارچه با در نظرگیری کلیة درنظرگرفتنحلقههای
بازخوردی
اجزا و روابط سیستمی

خطی و یکطرفه

منبع نوآوری

فرایند نوآوری

همانطور که در شکل شمارة  4دیده میشود ،از نظر ليندهولم و هول م گرين،
فرآيند نوآوري شامل پنج حلقه است:
8
حلقة اول :خلق ايده
ايدههايي كه ميتوانند
در توليد محصول
جديد ،كاهش هزينهها،
روشهاي جديد توزيع
محصول و … به كار
روند.
حلقة دوم :ارزيابي و
9
انتخاب و گزينش ايده
اين مرحله اولين
آزمايش بعد از خلق
ايده است ،كه ايدههاي
بهتر انتخاب و ايدههاي
نامناسب از دور خارج
ميشوند.
سوم:
حلقة
10
نمونهسازی
در اين مرحله ؛ايدهها و مفاهيم در موقعيتهاي واقعي براي بررسي نقاط قوت و
ضعفشان مورد آزمايش قرار ميگيرند.
11
حلقة چهارم :تنظيم نهايي با استراتژي سازمان
در اين گام؛ برنامة تجاري نوآوري از لحاظ تطبيق و هماهنگي با استراتژي سازمان
مورد آزمون قرار ميگيرد.
اقدامات مرتبط جهت تحقق نوآوری در سازمان

پایههای نوآوری

تاكيد بر كاركنان موثر با حرفهها و مهارتهاي مختلف/ساختن تيمي
كه بر پاية شايستگي و صالحيت باشد /کارگروهي و خوب اعضاي تيم
در سازمان

تيم

راهنمايي و ارشاد مديريت جهت مستقل عمل كردن كاركنان/
تشویق و حمايت از مشاركت در انجام فعاليتها /بازخورد سودمند از
ايدهپردازي و خلق ايدة كاركنان باوجود موفقيت يك ايده

توانمندسازي1

شكستها را مقدمة پيروزي دانستن و اشتباهها را روشي براي
يادگيري حساب كردن /با ارزش حساب کردن فرآيند پرسش و
پاسخ /ترويج اين ايده كه سواالت بيمورد وجود ندارد.

فرهنگ

تاكيد مديريت به درجة بااليي از نوآوري نوآوري يك مولفة مركزي
از استراتژي محسوب شود /همرديف بودن فرآيند نوآوري با دانش
تكنيكي موجود در سازمان /همرديف بودن فرآيند نوآوري با دانش بازار

استراتژي

همكاري با دانشگاهها ،مركز آموزشي ،مراكز تحقيقاتي و/. . .
مشاركت ساختارمند با سازمانها ،مشتريان ،تامینکنندکان ،شركا،
سهامداران /تاكيد بر ساخت شبكههاي بيروني /پیادهسازی سيستمي
جهت شناسايي پتانسيلهاي نوآوري از منابع خارجي

مشاركت

تثبيت رويههايي جهت ارزيابي پروژههاي نوآوري /الگوبرداري مستمر
از رقبا ،خارجيان و ديگران  /رديابي عملكرد مالي پروژههاي نوآوري

نظارت

اختصاص تسهيالت و اتاق فكر جهت حمايت از فرآيند نوآوري/
وجود دستورالعمل و روية روشني براي فرآيند نوآوري /توسعه و
گسترش صالحيتها و شايستگي سازماني /رويهاي براي شناسايي
شايستگيها و ويژگيهاي جديد مورد نياز براي نوآوري

ساختار
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جدول 2

 -3-5مدل نوآوری پنج حلقهای

2000-1980

1980-1970

دوره مطرح شدن

شکل  -4مدل نوآوری پنج حلقهای

 -1-5مدل فرآيندي نوآوري فریستروم
این مدل ،فرایند نوآوری را در سه مرحله تبیین میکند :مرحلة فازی ،مرحلة
6
توسعة محصول جدید 5و مرحلة تجاریسازی
مرحلة فازي براساس شکل  ،2به ترتيب گامهاي آمادهسازي جهت خلق ايده،
ايدهپردازي ،انتخاب ايده و درنهايت به دست آوردن مفهوم و فكر اوليه جهت
توليد است .در مرحلة دوم كه توسعة محصول جديد ناميده شده است ،نخست
مفهوم اولية (ایده) ،به مفهوم توليدي تبديل شده و پس از توليد اوليه ،توسعة
نمونة اولية توليدي صورت میپذيرد و درنهايت ،در مرحلة آخر یعنی تجاريسازي،
محصول جديد توليدشده روانة بازار فروش میشود.
4

مدل سیستمی نوآوری

مدل تعاملی نوآوری مدل خطی نوآوری مدلهای نوآوری

حلقة پنجم :اقدام و اجرا (روانه کردن محصول به بازار)
آخرين مرحلة عملياتي و كاربردي کردن ايده و فروش محصول دربازار است.
 -4-5مدل پايههاي نوآوري
پايهها و اساس نوآوري در این مدل ،شامل هفت بخش و به شرح جدول 2
است.

 -6-5مدل چرخة نوآوری
ارکان مدل چرخة بهرهوری ،براساس شکل  7عبارتند از :تولیدوپرورش ایده،
توسعة محصول و بهرهبرداری از نوآوری.
خلق و پرورش ایده
گام اول در نوآوري؛ پديدار شدن يك نظر (ايده) است ،كه ميتواند به صورت
فردي يا گروهي باشد .نظرية خام و كلي عمال نميتواند منشا اثر باشد ،مگر اينكه
فضا و امكاناتي فراهم شود تا اين نظرها بادقت بررسی و تحقيق شوند و پرورش
یابند .در اين روند ممكن است بسياري از نظرات باطل شوند يا محدوديتهاي
آنها آشكار شود و از گردونة كار خارج شوند .البته در مقابل نظرات بررسی شدة
ديگر رشد پيدا كرده و آمادة ايجاد تغيير و تحول میشوند.

شکل  -5مدل پايههاي نوآوري

 -5-5مدل نوآوري كوپر
از نظر كوپر؛ مراحل توسعة محصول شامل شش مرحلة ذیل است.
ايدهپردازي؛
ارزيابي و بازنگري؛
توليد ايده؛
توسعه؛
آزمون و اعتبارسنجي؛
تجاريسازي.
براساس شکل  ،6پنج فاز مدل فوق از گزينش ايده ،انتخاب دوباره تا حركت از
توسعة محصول به سمت تجاريسازي را در برميگيرد.

شکل -7چرخة نوآوری

هر نوآوريای كه مربوط به حوزة خاصي باشد ،داراي مراحل خاص توسعه و
تكميل است كه متناسب با آنها ردههاي مختلفي درگير كار ميشوند ،كه بايد
بهدقت طراحي و پيادهسازي شود تا بهطور همزمان اثربخشي و بهرة كار تضمين

شکل  -6مدل نوآوري كوپر
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توسعةمحصول/خدمت/کاال

شکل  -8پروسة تجاریسازی نوآوری

شود.

تجاریسازی یا بهرهبرداری از نوآوری

در صورتيكه هر نوآوري عمال منجر به بهرهبرداري و ورود به بازار نشود ،عمال
نوآوري محقق نشده و چرخه ناقص است .زمانی آثار مثبت نوآوري كه اساسا
شكوفايي است محقق ميشود؛ كه مورد بهرهبرداري قرار گيرد .شکل  8پروسة
تجاریسازی را تشریح میکند.

-6جمعبنديونتيجهگيري

با توجه به اهميت خالقيت و نوآوري در هر سازمان كه برخي از صاحبنظران
آن را به منزلة مرگ و زندگي براي سازمانها تلقي كردهاند و با عنايت به مرور
و مطالعة مختصري كه در اين خصوص انجام گرفته است ،به نظر ميرسد براي
ايجاد فرهنگ خالقيت و نوآوري در هر سازمان ،بايستي به نكات زير توجه كامل
مبذول شود .مديران بايد در درجة اول به خالقيت باور داشته و آن را بپذيرند.
مديران شرايط الزم براي بروز آن را در كل سازمان مهيا سازند و اين امر در
صورت پرداختن به موارد ذيل ،شدني خواهد بود.
فرهنگ سازماني مناسب؛ يعني نوعي از فرهنگ كه نوآوري را تشويق كند.
ساختار متناسب يا ساختار منعطف كه زمينههاي نوآوري را به وجود آورد.
استراتژي مطلوب :استراتژي مطلوب براي ايجاد و حفظ نوآوريای از نوع
حمايتي برنامهریزی و پیاده کند ،سيستم ارزيابي ،پاداشدهي ،تشويق تفكر
خالق و نوآوري تشکیل دهد .كاركنان با يد به نحوي آموزش ببينند كه نوآوري
در آنها ايجاد شود  .وظيفة مدير ايجاد شرايطي است كه تمام افراد بتوانند به
سمت خالقيت بروند و نوآوري را تبديل به فرهنگ کنند .مدیران باید افراد خالق
را شناسايي کنند و به اين امر باور داشته باشند كه خالقيت قابل پرورش است.
آنها میبایست زمينههاي آموزش حل مشكل به شيوة خالق را ايجاد کنند و
از بستر فناوری اطالعات و دیگر فناوریهای مدرن براي ايجاد نوآوري سازماني
بهرة الزم را ببرند و باور داشته باشند خالقيت و نوآوري مایة حیات سازمان است
و اگر سيستمي مایة حیات خود را از دست بدهد يا اين مایة حیات از قدرت و
توان الزم برخوردار نباشد ،سيستم خودبهخود بالاستفاده شده و از رده خارج

ميشود.
پانویسها:

1- ebnerasoul@kharazmi.ir
2- ghobadi@kharazmi.ir
3- INCAT
4- Fristrom Innovation Process Model
5- New Product Development
6- Commercialization
7- Poskela
8- Idea generation
9- Idea evaluation, selection and concept
10- Prototyping
11- Alignment with corporate strategy
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مجله فرهنگ و خانواده

کوله پشتی
مجید بختیاری
بسیاری از ما خواب یک سفر دور دنیا را میبینیم!
اینکه بتوانیم مدتی طوالنی کار و درس را رها
کنیم و به دنبال تفریح در مکانهایی رویایی باشیم
که همیشه در مستندها و گزارشهای تصویری
دیدهایم .اما واقعیت این است؛ چیزی که به آن
فکر میکنیم در بیشتر مواقع امکانپذیر نیست.
رها کردن کار برای مدتی طوالنی ،حجم کارهای
شخصی عقبافتاده و احتماال هزینههای این
سفرهای لوکس چیزی نیست که بهراحتی از پس
آن بربیاییم .خب با این اوصاف بهتر است این طرز
فکر را کمی تغییر دهیم و به این بیندیشیم که تعداد

توریستمحلیباشید

هر چند وقت یکبار مانند یک توریست در شهر خود گردش میکنید؟ تقریبا هیچوقت،
درست است؟ شهر محل تولدتان را چقدر میشناسید؟ احتماال تا به حال بارها از کنار
مکانهای دیدنی از تاریخیها گرفته تا پارکها گذشتهاید اما هیچگاه نگاه گردشگرانه
به آنها نداشتهاید .بعضی از جاذبههایی که شما تا به حال یکبار هم به سراغ آن
نرفتهاید ،در طول سال هزاران بازدیدکننده دارد.
از همین فردا سفر خود را آغاز کنید ،البته نه طوریکه مثل همیشه به آن نگاه میکنید
و درنهایت هم آن را عمل نمیکنید .یک هتل در شهر محل تولد خود رزرو کنید یا
در یک تور یک روزة شهرگردی ثبت نام کنید ،این کارها شما را مجبور میکند که
سفر محلی خود را جدی بگیرید .به این فکر نکنید که مساحت شهرتان چقدر است یا
چقدر سابقة تاریخی دارد ،مطمئن باشید که مکانهای کشفنشدة زیادی وجود دارد.

منطقهایسفرکنید

بوغریب نیست .تعداد کمی از مردم برای سفر به
سفر همیشه مقصدهای دور و عجی 
مناطقی که در تلویزیون یا مستندهای طبیعت و حیات وحش میبینید ،آمادگی دارند؛
مناطقی که دور از دسترساند و رسیدن به آنها زمان زیادی میخواهد .اما به احتمال
زیاد ،در مناطق اطراف محل زندگی شما نیز مناظر بیهمتا یا جاذبههای توریستی
زیادی وجود دارد که تاکنون آنها را ندیدهاید.
برای این کار یک محدودیت زمانی مشخص کنید ،برای مثال مشخص کنید که با چهار
ساعت رانندگی به چه شهرها یا مکانهایی خواهید رسید .با این الگو انتخابهای زیادی
پیش روی شما قرار میگیرد؛ انتخابهایی که الزم نیست برای انجام آنها میلیونها
تومان پول خرج کنید یا عرض اقیانوس را بپیمایید!

کمپینگ را فراموش نکنید

زندگی در کمپ بسیار هیجانانگیز است .اگر تاکنون این شرایط را تجربه نکردهاید،
یکبار آن را امتحان کنید .نظر بسیاری از گردشگران طبیعت این است که کمپینگ
بهترین راه برای طبیعتگردی است .اما در سفر به شهرها اوضاع کمی متفاوت است.
اگر میخواهید در شهر کمپ ایجاد کنید ،تنها راه آن برپا کردن چادرها در مکانهایی
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زیاد سفرها در طول روز در کل دنیا ،ضرورتا به
شیوهای که ما به آن فکر میکنیم انجام نمیشود.
شیوههای زیادی برای مسافرت در کل دنیا وجود
دارد که مردم تمام کشورها از آنها برای داشتن
تعطیالت لذتبخش و مداوم استفاده میکنند.
اگر قرار است ما نیز این شیوهها را به کار بگیریم،
باید از سد دو مانع همیشگی سفر یعنی؛ زمان و
پول بگذریم .به همین دلیل در این مقاله ایدههایی
را برای کاهش هزینههای سفر با شما در میان
میگذاریم ،که کمی تصورات فانتزی دربارة سفر
را از ما دور میکند.

است که شهرداریها آن را مجاز اعالم کردهاند؛ مکانهایی که باید برای اتراق کردن در
آنها مبلغ کمی نیز بپردازید.

یک تور لحظة آخری رزرو کنید

آژانسهای مسافرتی همیشه نمیتوانند ظرفیت تورهای خود را برای سفرهای مختلف
پر کنند ،به همین دلیل در بسیاری از موارد برای برابر کردن هزینهها و درآمدها ،گاهی
بلیتهای خود را حتی با  ۷۰درصد تخفیف به فروش میرسانند.در شرایطی میتوانید
از این امکان استفاده کنید که بتوانید امور شغلی خود را برای یک مرخصی چندروزه،
تنها در چند ساعت هماهنگ کنید .البته راه حل دوم شما این است که مقصد را
انتخاب نکنید ،بلکه زمان سفر را انتخاب کنید و چند روز مانده به زمان مورد نظر ،به
دنبال یک بلیت تخفیفخورده باشید.

زاویة نگاهتان را تغییر دهید

شاید الزم است کمی دید خود را نسبت به سفر و مقصد آن تغییر دهید .شهرهایی را
که دوست دارید به آنها سفر کنید فهرست کنید .فکر میکنید سفر به شهری مانند
پاریس ارزانتر است یا بوداپست؟ چرا به جای فصل بهار یا تابستان ،زمستان را برای
رفتن به شمال انتخاب نمیکنید؟ این کارها با چنین نگاهی ممکن است کمی عجیب
به نظر برسد اما تا اندازة زیادی هزینههای شما را کاهش میدهد .سفر به مناطق
مشهورتر ،آن هم در فصلهای پر رفتوآمد معموال کمی گرانتر از حد معمول است.

در خانههای محلی ساکن شوید

تعداد زیادی از مردم محلی خانههای خود را برای سکونت در اختیار گردشگران قرار
میدهند .شما با انتخاب این خانهها بهعنوان محل اسکان ،میتوانید هم با غذاها ،شیوة
زندگی و بهطور کلی فرهنگ مردم منطقه آشنا شوید و هم هزینههایتان را به مقدار
قابل توجهی کاهش دهید .نکتة مثبت دیگر این شیوه این است که تا اندازة زیادی به
اقتصاد محلی کمک خواهید کرد .بسیاری از مردم جهان نیز برای آنکه لذت بیشتری
از سفر ببرند ،با مردم محلی بیشتر آشنا شوند یا تعداد سفرهایشان در طول سال را
افزایش دهند ،از همین شیوه استفاده میکنند.

سینما

فیلمهایی که در سال 2016باید دید

سعید مرادی

عالقهمندان جدی سینما ،پیشاپیش به دنبال فیلمهای مهمی هستند که در آینده اکران خواهند شد .در زیر با هیجانانگیزترین فیلمهایی آشنا
میشوید که در سال  2016میالدی اکران میشوند.

درود بر سزار ()Hail, Caesar

اتان و جوئل کوئن شاید به یکی از فاخرترین فیلمهای 2016
بدل شود ،فیلمی که همۀ المانهای مورد عالقۀ این دو برادر را
در خود دارد .گروگانگیری ،دوران طالیی هالیوود ،جورج کلونی
در نقش یک احمق! جاش برولین در نقش یک تهیهکنندۀ
استودیویی ظاهر شده که باید دردسرهایی را که جورج کلونی در
نقش سوپراستار سینما ایجاد میکند ،رفعورجوع کند .بازیگران
مطرح دیگری مانند اسکارلت یوهانسون ،چنینگ تاتوم ،رالف
فینس و تیلدا سوینتون در این فیلم نقشآفرینی کردهاند.

جادوگر ()the witch

جادوگر فیلمی مستقل و ترسناک است که مخاطبان جشنوارهای
از ذکاوت و سبک فیلم و هراسناکی اعصابخردکن فیلم ،تعریف
میکنند .برندۀ بهترین فیلم اول در جشنوارۀ فیلم لندن ،به
کارگردانی رابرت اگرس ،روایتگر داستان خانوادهای پیوریتن است
که دهۀ  1630از شهری در نیوانگلند تبعید شدهاند و مجبور به
ساخت خانهای در نزدیکی جنگلی دورافتاده میشوند .ظاهرا این
خانواده در دام جادوی سیاه میافتند و البته تعصبات مذهبی
پدرومادر نیز در این میانه ،به غنای داستان افزوده است.

جولیتا()Julieta

تازهترین فیلم پدرو آلمادووار؛ بازگشت او به سینمای زنان است و
احتماال با درامی کمدی مملو از احساس روبهرو خواهیم بود .اما
سوارز و آدریانا اوگارته ایفاگر نقش اصلی این فیلم در دو مقطع
سنی مختلف هستند.

بلندمرتبه()HighRise

فیلم کمدی سیاه و سورئال بن ویتلی با این صحنه آغاز میشود
که تام هیدلستون در بالکن واحدش در برج ایستاده و در حال
کباب کردن یک سگ است و از اینجا به بعد اتفاقات عجیبو
عجیبتر میشوند .این فیلم از رمانی به همین نام نوشتۀ جی جی
باالرد اقتباس شده .داستان فیلم در یک آسمانخراش میگذرد،
که فقرا در طبقات پایین آن ،ثروتمندان رو به اضمحالل در
طبقات باالی آن و معمار پادشاهوار آن در پنتهاوسش زندگی
میکنند .این فیلم با بازی سینا میلر ،لوک اوانس و الیزابت ماس،
به نسبت دیگر فیلمهای ویتلی پرخرجتر و پرستارهتر است .او اما
همچنان روحیۀ آنارشیستی خود را حفظ کرده است.

همه قدری میخواهند (Everybody wants
)Some

پسرانگی؛ شاهکار ریچار لینکالتر بود که طی 12سال فیلمبرداری
شده بود و داستان پسری تگزاسی را را در سالهای دبیرستان
روایت میکرد .فیلم جدید او به نوعی ادامۀ فیلم قبلی است.
لینکالتر درمورد فیلمش میگوید:
فیلم دقیقا از جایی شروع میشود که پسرانگی تمام شد .در این

فیلم پسری کالج را شروع میکند و با هماتاقیاش و یک
دختر آشنا میشود .فیلم در دهۀ  1980میگذرد.

اسنودن ()Snowden

یکی دو دههای هست که اولیور استون فیلم بهدردبخوری
نساخته ،اما گویا با اسنودن به همان سبک درام رکوراست
و بحثبرانگیزش برگشته است .فیلمی سیاسی ،جنجالی و
غیرداستانی هرچند که صفت آخر احتماال محل مناقشه
خواهد بود .جوزف گوردونلوویت ،در این فیلم نقش ادوارد
اسنودن ،کارشناس رایانۀ سیا که در سال  2013اطالعات
طبقهبندیشدۀ آژانس امنیت ملی آمریکا را به رسانهها درز
داد ،ایفا میکند .شایلین وودلی نقش دوست اسنودن را که
به همراه او به روسیه فرار کرد بازی میکند.

بی اف جی ()The BFG

سی سال پس از آنکه ملیسا ماتیسون فیلمنامة ای تی
موجود فرازمینی را نوشت ،اعالم شد که او و اسپیلبرگ دوباره
با هم همکاری خواهند کرد و اینبار یکی از بهترین رمانهای
روالد داهل دستمایۀ اقتباس این دو قرار گرفته بود .متاسفانه،
ماتیسون در نوامبر امسال بر اثر ابتال به سرطان فوت کرد
و نتوانست نتیجۀ نهایی کار را ببیند .اما مطمئنا دستپخت
ماتیسون و اسپیلبرگ کار قویای خواهد بود .کتاب جادة
داهل ،به دوستی قهرمان کودک فیلم با یک غول میپردازد.

دختری سوار قطار (The Girl on the
)Train

جدیدترین فیلمی که با محوریت یک دختر ،موضوعی
رازآلود و هیجانی را روایت میکند؛ «دختری سوار قطار
است» که براساس رمان پرفروشی به همین نام ساخته شده
است ،در این فیلم به کارگردانی تیت تایلر ،امیلی بالنت
در نقش یک الکلی افسرده ایفای نقش میکند که ذهنش
درگیر شوهر سابقش است .یک روز صبح که از خواب بیدار
میشود ،متوجه میشود که لباسهایش خونآلود شده و
نگران میشود که شاید بیآنکه یادش باشد در یک قتل
دست داشته است .بالنت بهخوبی توانسته از پس نقش خود
برآید.

دکتر استرینج ()Doctor Strange

سال  2016پر از فیلمهای گیشهای ابرقهرمانی است؛
از جمله بتمن در مقابل سوپرمن طلوع عدالت ،کاپیتان
آمریکا جنگ داخلی و مردان ایکس آخرالزمان .اما جالب
توجهترین این فیلمها؛ دکتر استرینج است که برای اولینبار
این شخصیت کتابهای مصور مارول کامیکز را به پردۀ
نقرهای میآورد .حتی کسانی که از فیلمهای ابرقهرمانی
خسته شدهاند نیز احتماال وسوسه میشوند که این فیلم
را ببینند.
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مدیر یت
هانا میرمرادی

 31صفتمشترک
مدیرانبزرگجهان
راهوروش درست مدیریت یک گروه ،چندان به تغییرات دنیا و پیشرفتهای
تکنولوژیک آن وابسته نیست .مدیران بزرگ صنعت ،اقتصاد ،تکنولوژی و
عرصههای دیگر ،در دورههای گذشته تقریبا از شیوههای مشابهی برای مدیریت
استفاده میکردهاند.
«اندروکارنگی» ،صنعتگر خودساخت ه در اوایل قرن بیستم نیز یکی از همین
مدیران بزرگ است ،که آموزههایش دربارة شیوة مدیریت جهانگیر شده است.
ماجرای نشر تفکرات او در اینباره به سال  ۱۹۰۸و مالقاتش با ژورنالیستی به نام
ناپلئون هیل بازمیگردد؛ به زمانیکه او تصمیم گرفت استراتژیهای مدیریتی
خود را با مردم دنیا به اشتراک بگذارد.
مکالمات این دو نفر از آن پس پایه و اساس بیشتر نوشتههای هیل بود؛ از جمله
کتاب او در سال  ۱۹۷۳به نام «بیندیشید و ثروتمند شوید» ،که به یکی از
پرفروشترین کتابها در آن دوران تبدیل شد.
هیل مکالمات اولیة خود با کارنگی را جمعآوری و ویرایش کرد و در سال ۱۹۴۸
با عنوان «به روش خود ثروتمند شوید» ،به چاپ رساند.
از نظر کارنگی؛ مدیران موفق دنیا در تمام جنبههای زندگی خود صفات مشترکی
از خود به نمایش میگذارند .خالصهای از این صفات را در ادامه آوردهایم:

هدف و برنامة مشخص برای رسیدن به آن دارند.
مدیران بزرگ همیشه در حال تالش برای رسیدن به هدفی فراگیر هستند.
انگیزهای دارند که مدام آنها را به جلو میراند .
کارنگی میگوید«:هیچ چیز بزرگی بدون انگیزه به دست نمیآید».
اطرافشان پر از افراد با استعدادی است که دید مشترکی دارند.
کارنگی میگوید« :موفقیتهای بزرگ همواره نتیجة هماهنگی ذهنهایی است
که به سمت یک هدف قطعی حرکت میکنند».
به خودشان متکی هستند.
یک مدیر بیشتر اوقات براساس ابتکار ،تالش و قضاوت خود عمل میکند.
بهشدت منضبط و منظم هستند.
اگر نتوانید خود را کنترل کنید ،قادر به کنترل دیگران نیز نخواهید بود .به قول
کارنگی در این قانون استثنایی وجود ندارد!
سرسخت هستند.
آنها برنامههای خود را با دیدن نخستین نشانههای «مخالفت» ،رها نمیکنند.
خالقیت دارند.
طبق گفتة کارنگی به هیل ،مدیران توانمند باید بهدنبال راههای جدید و بهتر
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برای انجام کارها باشند .آنها باید برای یافتن ایدهها و
موقعیتهای جدید همیشه آمادگی داشته باشند.
قاطع هستند.
تصمیمگیری بدون فکر قبلی بسیار خطرناک است ولی یک
تصمیم ناقص بهتر از نداشتن آن است.
تمام حقایق ممکن را قبل از قضاوت جمعآوری میکنند.
کارنگی میگوید« :مدیران توانمند ،بدون یک دلیل محکم تصمیم
نمیگیرند .آنها کسبوکار خود را براساس دریافت واقعیتها
پیش از قضاوت میسازند ،اما با سرعت و قاطعانه
حرکت میکنند».
مشتاقاند.
اشتیاق بیش از حد
فقط میتواند فرد را
از خطر بدبین
بودن نجات
دهد ،اما
یک مدیر

تاثیرگذار میداند که چطور محرک گروهش باشد و از این
انرژی در راه هدف استفاده کند.
متعادل هستند.
توجه بیشازاندازه به کارکنان یا رفتار تحقیرآمیز
با آنها در طوالنیمدت ،نتایج عملکردی مثبتی
نخواهد داشت.
ذهن باز دارند.
کارنگی توضیح میدهد« :هیچ فردی با ذهن
بسته نمیتواند حس اطمینان را به همکاران
خود القا کند و مدیران بزرگ بدون داشتن
اطمینان موفقیتشان غیرممکن است».
فراتر از چیزی هستند که از آنها انتظار
میرود.
کارنگی میگوید« :من هیچ مدیر توانمندی
در تجارت و صنعت نمیشناسم که بیش از
زیردستان خود برای ارائة خدمت تالش نکرده
باشد».
مبادی آداب هستند.
مدیران بزرگ میدانند که چگونه برازنده باشند و
مدیر جذابی برای تیم خود به نظر برسند.

بیش از آنچه میگویند ،گوش میکنند.
مدیران بزرگ از سخنان خود بهعنوان دستاویزی برای
نشان دادن خودشان استفاده نمیکنند؛ آنها تا حد
ممکن سعی میکنند از کسیکه با او سخن
میگویند ،یاد بگیرند.

به جزئیات توجه میکنند.
مدیران موفق از مسئولیتها و خروجی زیردستان خود آگاه هستند اما به دنبال
مدیریت ذرهبینی نیستند.
مصمم هستند.
بهترین مدیران از شکست درس میگیرند؛ مطمئنا آنها پس از شکست برای
رسیدن به پیروزی مجهزتر هستند.
انتقادپذیرند.
کسیکه با انتقاد دیگران خشمگین میشود ،هرگز مدیری موفق نخواهد شد.
میدانند چه زمانی خود را مهار کنند.
مدیرانی که بیشتر اوقات زیادهروی میکنند ،احترام خود را نزد اطرافیان از
دست میدهند.
وفادار هستند .
کارنگی میگوید وفاداری باید از وفاداری به دیدگاه خود آغاز شود و با وفاداری به
گروه و مشتریان نیز بسط داده شود.
زمان صریححرفزدن را میدانند.
ف زدن به مصالحه منجر
یک مدیر دیپلماتیک میداند که خودداری از حر 
میشود یا حمله و دشمنی! اما فریب دادن دیگران و پنهان کردن حقیقت برای
حفظ اعتبار ،قطعا او را غیرقابلاعتماد خواهد کرد.
انگیزة دیگران را درک میکنند.
مدیران بزرگ این توانایی را دارند که دیدگاه زیردستان یا حتی رقبای خود را
تصور کنند.
فوقالعاده دوستداشتنی هستند.
اگر مدیری توانایی همدردی و خشنود کردن کارمندان را داشته باشد ،کارمندان
نیز وفاداری خود را به مدیر نشان میدهند.
متمرکز هستند.
بهترین مدیران تمام توجه و انرژی خود را روی یک پروژه و در یک زمان خاص
متمرکز میکنند.
از اشتباهات درس میگیرند.
آموختن از اشتباهات ـ مانند آموختن از اشتباهات دیگران ـ بسیار مهم است.
مسئولیت اشتباهات زیردستان خود را میپذیرند.
کارنگی میگوید« :هیچ چیز سریعتر از واگذار کردن مسئولیت به دیگران؛ ظرفیت
مدیریت یک فرد را از بین نمیبرد».
دستاوردهای دیگران را تصدیق میکنند.
یک مدیر بزرگ درک میکند که عملکرد عالی باید مورد تقدیر قرار گیرد .کارنگی
میگوید افراد با تایید کالمی تالشهایشان ،بیشتر انگیزه پیدا میکنند تا جایزة
نقدی.
با دیگران طوری رفتار میکنند که دوست دارند با خودشان رفتار شود.
خوشبین هستند.
بعضی افراد بدبینی را مانند یک نشان افتخار با خود حمل میکنند اما کسانی
که خوشبینی را انتخاب میکنند ،خودشان را با موفقیت و نیکنامی بیشتر
هماهنگ کردهاند.
مسئولیت اقدامات کل تیم خود را میپذیرند.
کارنگی این نکته را در پایان صحبتهای خود به هیل میگوید اما تاکید میکند
که اگر میتوانست به عقب بازگردد ،آن را بهعنوان مهمترین نکته در باالی
فهرست خود قرار میداد.
قادرند بدون احساساتی شدن عمل کنند.
بهترین مدیران میتوانند در زمان تصمیمگیری ،خودشان را از هیجاناتشان جدا
کنند و همه چیز را عینی ببینند.
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گجت
مرجان قنادزاده

گجتها چه بر سر روابط شما میآورند؟
درست زمانی که یکی از اعضای خانواده با شما در حال صحبت است ،مشغول
نصب یک اپلیکیشن هستید .سعی میکنید تمام حواستان را به سخنان او بدهید
اما او به هر حرکتی که مربوط به گوشی هوشمند شماست حساس است و به شما
تذکر میدهد .درنهایت این گفتوگو نتیجة خاصی ندارد و با یک دلخوری پایان
مییابد.
شما این اتفاق را تقریبا هر روز تجربه میکنید؛ درحالیکه کار خاصی ندارید ،مدام
قفل گجت خود را بازوبسته میکنید و به سراغ اپلیکیشنها میروید و درعینحال
اصرار دارید که تمام حواستان به صحبتهای طرف مقابل است ،اما این تنها
خواستة او نیست.
پیش از این مطلبی درمورد اعتیاد به گجتها در وبالگ بامیلو خواندهاید؛ مطلبی که
برخی از نشانههای رفتاری وابستگی به گجتها را با شما در میان گذاشت .عالئمی
که نشان میداد بسیاری از ما یا به گجتهای خود وابستهایم یا بهزودی دچار یک
وابستگی دردسرساز میشویم .حاال کمی فکر کنید که این وابستگی چه بر سر
روابط شما با نزدیکانتان میآورد.
البته این موضوع جدیدی نیست و تنها به شما اختصاص ندارد  .مطالعاتی در
آمریکا نشان میدهد که  ۵۸درصد از استفادهکنندگان گوشی هوشمند ،نمیتوانند
بدون گوشی خود ،بیشتر از یک ساعت دوام بیاورند .این یعنی تقریبا از هر پنج
نفر ،سه نفر بهطور ملموس درجههایی از وابستگی را به گوشی خود نشان دادهاند.
این موضوع برای بسیاری از ما قابل درک است ،تا جایی که در بسیاری از قرارهای
دونفره نیز گوشی همراه بهعنوان عضو سوم جمع ،در کنار ما هست.
بدون شک این حجم استفاده از گجتها ،روابط اصلی اجتماعی مانند گفتوگوهای
چهرهبهچهره را تحت تاثیر قرار میدهد .حتما شما نیز احساس سردرگمی ،ناراحتی،
خشم و درنهایت بیاعتمادی را زمانیکه مخاطب شما مشغول کار با گجت خود
بوده ،تجربه کردهاید.
این نکته را فراموش نکنید که استفاده از این گجتها تا اندازهای حساسیتبرانگیز
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شده است که حتی اگر در یک مکالمه از آن استفاده نکنید و تنها آن را در کنار
خود داشته باشید ،باز هم کیفیت ارتباط شما کاهش مییابد و طرف مقابل اعتماد
کمتری به شما خواهد داشت .این موضوع را محققان دانشگاه اسکس در مطالعات
خود یافتهاند.
در چنین شرایطی خانوادة شما اعم از پدر ،مادر ،همسر ،خواهر و برادر که نیازمند
همدلی شما درمورد نگرانیهای خود هستند ،احساس اعتماد به شما بهعنوان
عضوی از خانواده را از دست میدهند و اگر بخواهیم جسورانه چند قدم پیشتر
برویم ،این گجتها توانایی آن را دارند که شما را از کسانیکه دوستشان دارید ،جدا
کنند .حاال بهتر است کمی این روابط در معرض خطر را در ذهن تجسم کنید:
همسرتان دیگر کمتر با شما صحبت میکند و احتماال رابطة شما سردتر از گذشته
است؛ چون او به گفتة خودش از تکرار جملة «گوشیات را کنار بگذار» خسته شده
است.
مادرتان کمتر مسائل مهم و روزمره را با شما در میان میگذارد ،چون احساس
میکند عکسالعملی که باید از شما هنگام سخن گفتن ببیند ،نمیبیند.
ت برای پدر نیستید؛ او ترجیح
شما دیگر یکی از افراد مورد اعتماد و قابل مشور 
میدهد شما با تبلت خود مشغول باشید.
صحبتهای خواهرانه و برادرانه را فراموش کنید .آنها دیگر به راههایی که برای
حل مشکالتشان ارائه میکنید اعتماد ندارند ،چون مطمئن نیستند حرف آنها را
کامل شنیده باشید.
احتماال تلخترین مورد زمانی اتفاق میافتد که فرزند شما از اینکه احساس کرده
خاطرة امروز مهد کودک او را درست نشنیدهاید ،در گوشهای از خانه ناراحت ایستاده
باشد.
هیچکدام از اینها خواستة شما نیست .احتماال تصور آن هم کمی شما را آزردهخاطر
کرده است .بیایید به این موضوع از زاویة دیگری نگاه کنیم ،گجتهای امروزی
عضوی از خانوادة شما هستند! به این معنی که بسیاری از فعالیتهای شما در طول

زندگی به آنها وابسته است و جدایی
از آنها تقریبا غیرممکن است .پس
عاقالنهترین انتخاب میتواند ایجاد رابطة
دوستی میان خانوادة گجتی و انسانی شما
باشد؛ تصمیمی که آرامش را به کارهای
روزانه و روابطتان بازمیگرداند.
اگر با ما همراه باشید ،پیشنهادهایی داریم
که شاید خودتان بارها به آن فکر کردهاید
یا آن را از دیگران در قالب تذکرها و ُغرها
شنیدهاید ،اما اگر آنها را به صورت منظم
و کاربردی به ذهن بسپارید ،مناقشة دو
خانواده را تا اندازة زیادی حل خواهید
کرد .این پیشنهادها کمک میکنند
تا گجتهای خود را از میان رابطههای
انسانیتان بردارید و جایی شایسته برای
آنها پیدا کنید.
گجتهایتان را شبهنگام در اتاق خواب
شارژ نکنید؛ اتاق خواب جای آرامش است
و حضور یک گجتی که اتفاقا همسر شما
نیز به آن حساس است ،میتواند اعتماد و
آرامش را از رابطة شما دور کند.
با گجت خود به رختخواب نروید؛ جای
گجت شما روی میز کنار تخت یا زیر
بالش نیست.
سعی کنید  ۳۰دقیقه تا یک ساعت قبل
از خواب کار با لپتاپ ،گوشی و تبلت
را کنار بگذارید ،اگر نیم ساعت زودتر
چک کردن شبکههای اجتماعی را کنار
بگذارید ،اکانت شما نابود نمیشود!
اگر در ساعتهای حضور در خانه ،با گجت
خود کار ضروری ندارید ،برای چک کردن
اپلیکیشنهای خود برنامة زمانی داشته باشید؛ مثال هر  ۴۵دقیقه ،پنج
دقیقه از آن استفاده کنید.
هنگام مکالمه با اعضای خانواده ،دستگاه خود را در دورترین مکان
بگذارید؛ جایی که در راستای نگاه شما نباشد .حتی اگر لحظهای به آن
نگاه کنید ،فضای گفتوگوی خود را از دست دادهاید.
اگر فردی از اعضای خانواده درخواست گفتوگو با شما را داشت یا سوالی
پرسید ،از او بخواهید صبر کند تا گجت خود را کنار بگذارید؛ این اعتماد
طرف مقابل را به شما افزایش میدهد.
با اعضای خانواده قرار بازیهای گروهی و گردش بگذارید ،تا از حساسیت
آنها نسبت به استفادة بیش از حد از گجتها بکاهید.
گاهی اپلیکیشنهای سرگرمی گجت خود را با اعضای خانواده در میان
بگذارید؛ اپلیکیشنها ظرفیت خوبی برای شروع یک حرکت جمعی
خانوادگی دارند.
موقع غذا خوردن گوشی خود را همراه نداشته باشید یا آن را نزدیک میز
غذا نیاورید ،به آرامش خانوادة خود در زمان صرف غذا احترام بگذارید.
تمام این موارد و بسیاری نکات دیگر به شما کمک میکند تا از رابطة خود
و خانواده و نیز استفاده از گجتها نهایت لذت را ببرید .البته این خطر نیز
وجود دارد که گاه استفاده از گجتها آنقدر بیشازاندازه باشد که آگاهی
استفادهکننده را در زمینة روابط اجتماعی بکاهد یا از بین ببرد.
خب حاال که این متن را خواندید ،تصور میکنید هدف از انتشار آن
چه بوده است؟ اینکه به شما بگوید استفادة بیش از حد از گجتها به
شما آسیب میرساند؟ روابط خانوادگی و اجتماعی در دنیای امروز در
تودرتوی توسعه و رواج اپلیکیشنها و گجتها تقریبا نابود شده است؟
باید استفاده از آنها را محدود یا کنترل کرد؟

درکشورهایمختلفدنیا
مردم چگونه ب ه هم هدیه میدهند؟
همه از هدیه گرفتن خوشحال میشوند! در فرهنگهای مختلف هدیه دادن نشانة
محبت و احترام به شخص مقابل است .در فرهنگ ایرانی نیز افرادی که برای هم
احترام قائلاند و عالقهمند هستند به یکدیگر هدیه میدهند .در کشورهای مختلف
هدیه دادن آداب خاص خود را دارد .در زیر به برخی از نکات فرهنگی هنگام هدیه
دادن و هدیه گرفتن اشاره شده است.
هدیه به سبک چینی!
در کشور چین رسم بر این است که افراد هنگام کادو گرفتن ،سه بار از گرفتن کادو امتناع
میکنند و سپس کادوی خود را تحویل میگیرند و همچنین فردی که کادو میدهد نیز باید
کادو را با دو دست تقدیم کند و سه بار بر تحویل کادو اصرار کند .معموال کادوها مقابل کسی
که کادو را تحویل داده باز نمیشود.
هدیه به سبک مصری!
مناسبترین هدیه برای اولین دیدار در منزل میزبان در مصر ،میوه و شیرینی است .ولی هدیه به
هرمناسبتی باید با دست راست تقدیم شود .هدیهها را با کاغذ زیبا و رنگی بستهبندی میکنند
و با احترام تقدیم میکنند .معموال هدیه را مقابل شخصی که هدیه را تقدیم کرده باز نمیشود.
مگر اینکه هدیه؛ دسر ،شیرینی یا میوه باشد ،که معموال بعد از صرف شام برای همة مهمانان
سرو میشود.
هدیه به سبک هندی!
در هند در مناسبتهای مختلف به یکدیگر کادو میدهند .در اواخر شهریور طی یک مراسم به
نام “ ”Rakhiمعموال برادرها به خواهران خود هدیه میدهند .در آبانماه هم مراسم دیگری به
نام “ ”Diwaliبرپا میشود که به جشن نور و چراغ معروف است و افراد با نسبتهای مختلف
به یکدیگر هدیه میدهند .معموال افراد از اینکه هدیهای را که بخشیدهاند جلوی خودشان باز
کنند خوشحال میشوند.
هدیه به سبک ژاپنی!
در کشور ژاپن شیوة تقدیم کردن هدیه از خود هدیه مهمتر است .افراد در مناسبتهای مختلف
مانند مراسم عروسی ،تولد ،جشن فارغالتحصیلی یا هدیة اولین مهمانی ،به یکدیگر هدیه
میدهند .بعد از گرفتن کادو ،ژاپنیها معموال یک هدیه برای تشکر ارسال میکنند ،که در
فرهنگ ژاپن “ ”O-kaeshiنام دارد .ارزش این هدیه معموال کمتر از هدیة قبلی است.
هدیه به سبک ترکیه
در ترکیه هدیة مرسوم هنگام رفتن به مهمانی ،انواع شیرینی بهویژه باقلواست .در
مراسم عروسی افراد فامیل به عروس و داماد طال هدیه میدهند .هدیه را معموال
در اولین لحظة دیدار به یکدیگر تقدیم میکنند و همان لحظه نیز آن را باز
میکنند.
هدیه به سبک یونان
در فرهنگ یونانی هدیه نباید زیاد گرانقیمت باشد .چون شخصی که هدیه
گرفته باید هدیهای با ارزش مادی یکسان را بازگرداند .ولی
بستهبندی و شیوة تقدیم کردن هدیه برای مردم یونان مهم
است.
هدیه به سبک سنگاپور
در سنگاپور هدایا باید با کاغذ کادو بستهبندی شوند و با
دو دست تقدیم شوند ولی در این کشور بازکردن هدیه
مقابل شخصی که هدیه داده چندان مرسوم نیست.
معموال افراد در سنگاپور به رسم تعارف و احترام از دریافت هدیه
امتناع میکنند و سپس شخصی که هدیه را آورده اصرار
میکند تا طرف مقابل هدیه را بپذیرد.
هدیه به سبک آرژانتین
در فرهنگ آرژانتین هدیة مرسوم هنگام دعوت شدن به
منزل کسی گل ،شکالت ،شیرینی و… است .ولی مردم
معموال از دادن هدیههایی که تیز و فلزی هستند مانند قیچی
یا چاقو خودداری میکنند ،زیرا معتقدند که این هدایا بر روابط
صمیمانة افراد تاثیر منفی میگذارد.
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ﻣﻌﻤﺎﻯ
ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻰ

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﻰ
ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻧﺎﻡ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺣﺪﺱ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﻯ
sargarmi.kharazm@gmail.com
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪ
ﻛﺸﻰ ﺟﺎﻳﺰﻩﺍﻯ ﻧﻔﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺮﺍﺩ ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭ
ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  20ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻯﻣﻴﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭﺧﺎﺭﺯﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.
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ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ  :ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻰ

ﭘﺴﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﻮﺵ

ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻼﻫﻰ ﺧﺮﻳﺪ .ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ  5ﺩﺭﺻﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻼﻩ
ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩ.ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺳﺮﺍ ﻛﻼﻩ ﻫﻮﺵ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ
ﺭﻳﺎﺿﻰ
ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺁﻧﺮﻭﺯ 95ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩ .ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ  114ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻼﻩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻛﻼﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﻔﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻼﻩ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺱ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ:
ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮﺯﺍﺩﻩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻴﺪﻯ ،ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺯﻧﺪﻭﻛﻴﻠﻰ
ﺍﺯ ﻛﺮﻣﺎﻥ ،ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺘﻤﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺎﺟﻰ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ،ﺁﺭﺵ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ،ﺣﻤﻴﺪ ﻧﻈﺮﻯ ،ﺍﻟﻤﻴﺮﺍ ﺯﺍﺭﻉ،
ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﺮﺍﺩﻯ ،ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻏﻼﻣﻰ ،ﻣﺮﺟﺎﻥ ﭘﻮﺭﺁﺫﺭ ،ﻋﻠﻰ
ﻟﻄﻔﻰ ،ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻣﺤﺠﻮﺏ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺘﻜﺎﺭ ،ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺟﺎﺑﺮﻯ،
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ،ﺻﺎﺩﻕ ﻏﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
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5
6
7
8
9
10

ﺍﻓﻘﻰ:
 .1ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻻﺭﻧﺲ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ -
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ
 .2ﻏﺎﺭ ﻧﺒﻮﺕ  -ﺩﺍﺧﻞ ﺷﺪﻥ  -ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺪﺭﺳﻪ  -ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ
 .3ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﺳﻪ ﺭﻗﻤﻰ  -ﺟﺎﻯ
ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ  -ﻭﺳﻂ  -ﺭﻳﺰﻧﻤﺮﺍﺕ  -ﺗﭙﻪ
ﻛﻮﭼﻚ
 .4ﺯﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﺎﻳﺮ  -ﻣﺸﻬﻮﺭ -
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ  -ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﻰ
 .5ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻥ  -ﺗﻠﻪ  -ﺳﺮﻭﺩ -
ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ
 .6ﺷﻬﺮﻯ ﺗﺮﻙ ﻧﺸﻴﻦ  -ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﻏﺮﺏ ﻛﺸﻮﺭ  -ﻣﻴﻮﻩ ﺧﻮﺭﺷﺘﻰ  -ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ
 .7ﺧﻮﺭﺩﻥ  -ﺍﻟﮕﻮ  -ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﻛﺸﻮﺭ  -ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻞ ﻧﺸﻴﻦ
 .8ﺻﺪﺍﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺩ ﻻﺳﺘﻴﻚ
ﻣﺎﺷﻴﻦ  -ﺳﺎﻝ ﻫﺎ  -ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ
 ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺎﻧﻪ  -ﻣﺤﺼﻮﻝﺁﺏ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ
 .9ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻮﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ  -ﻫﻤﺴﺮ ﺯﻥ
 ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺳﺮ  -ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﺒﺖ .10ﻛﻬﻨﻪ ﻭ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ  -ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎﻯ
ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻋﻤﻮﺩﻯ:
 .1ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ
 .2ﺭﺟﻞ  -ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ
 .3ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻔﻌﻮﻝ  -ﺑﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ -
ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ
 .4ﺑﺎ ﺍﺩﺏ  -ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺷﻴﻌﻪ
 .5ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺗﻦ  -ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ
 .6ﺑﺎﺭﻫﺎ  -ﺯﻥ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎﺭ ﻓﺮﻋﻮﻥ
 .7ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ  -ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎ
 .8ﻛﻼﻩ ﺍﻟﻒ  -ﺯﺍﺭﻯ  -ﺑﺪﻯ
 .9ﻗﺎﺑﻠﻪ  -ﺷﻴﭙﻮﺭ
 .10ﺣﻘﻴﺮ ﻭ ﭘﺴﺖ  -ﺟﻬﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ
 .11ﺍﺭﺷﺎﺩ  -ﺩﺭﺧﺘﻰ ﺟﻨﮕﻠﻰ
 .12ﻭﺳﻂ  -ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 .13ﭘﻬﻠﻮ  -ﺭﻫﺮﻭ  -ﺣﺮﻑ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 .14ﻟﻘﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻢ  -ﺍﻫﻠﻰ
 .15ﺭﻛﻦ  -ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻮﺳﻰ
 .16ﺳﻮﻏﺎﺕ ﻛﺮﻣﺎﻥ  -ﻓﺸﺮﺩﮔﻰ
 .17ﺳﻨﮕﻰ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﻗﻴﻤﺘﻰ  -ﺑﺎ ﺩﻗﺖ
 .18ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻗﺪﻳﻢ  -ﻣﺨﻠﻮﻁ  -ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ
ﺁﻟﻤﺎﻥ
 .19ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺩﻥ  -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺰﻳﻰ
 .20ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺟﻨﻮﺑﻰ

