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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

بهار و بالندگی

به ثمر رسیدن درخت امید و تالش در هفته های آغازین سال جاری شاهدی ماندگار است بر حتمی بودن توفیق، زمانی که از یک سو با اتکال کامل به عنایات 
حق رخ می دهد و از سوی دیگر با رفتار حرفه ای برخوردار از درست کاری و ایمان پشتیبانی می شود. اگرچه گاهی مواجهه با خستگی و موانع گونه گون و فشارهای 
مستقیم و غیرمستقیم نیز بخشی از آن بوده باشد. بی تردید، آن چه در پی بستن نماد سهم خوارزمی در مهرماه سال گذشته رخ داد، در حافظة تاریخی گروه 
خوارزمی و بازار سرمایه و حرفة حسابداری و گزارشگری مالی خواهد درخشید. آزمون، اگرچه دشوار بود و راه نیز ناهموار، اما رویکرد حرفه ای تمامی طرف های 
درگیر در موضوع گزارشگری مالی شرکت توسعة برق و انرژی سپهر موجب شد که دستاورد بزرگ و مهمی حاصل شود و هیچ انسان منصفی احساس خسران 

نکند. 
       سراسر تاریخ کسب وکار سرشار است از چنین تجربه هایی که در عین سختی و طاقت فرسایی، درنهایت موجب بالندگی بنگاه ها می شود و تمامی ذی نفعان 
را به گونه ای منتفع می سازد. اکنون، سهام داران ارجمند، به عنوان ذی نفعان اصلی گروه، به روشنی شاهد افزایش چندین برابری سود قابل تقسیمی هستند که 
در مجمع عمومی مهرماه سال گذشته، به عنوان حداکثر سود مجاز برای تصمیم ذکر می شد. درحالی که شرکت یکصد ریال از سود حاصل شده در سال منتهی 
به سی ویکم خرداد 94 را جهت تقسیم پیشنهاد داده بود، نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از 28 یا 32 ریال را مجاز نمی دانستند و تنها 
بعد از رایزنی با سازمان بورس مجوز حداکثر 50 ریال داده شد، درحالی که باور و اعتقاد مدیران خوارزمی، تحقق سودی به مراتب بیشتر از این رقم بود. باری، 
مقاومت مستدل و حرفه ای خوارزمی، به نتیجه رسیده و رقم سود قابل تقسیم به بیش از چهار برابر رقم قبلی رسید، هر چند کل سود تحقق یافته مبلغی به 
مراتب فراتر از رقم قابل تقسیم است که با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت های سرمایه گذاری بخشی از آن به عنوان اندوختة سرمایه ای تلقی شده و به جای 
تقسیم، به تدریج به سرمایة شرکت اضافه می شود و البته آن چه به عنوان دستاورد این ماه های چالشی می توان ذکر کرد، در مجموع رقمی بیش از شش هزار 
و پانصد میلیارد ریال را شامل می شود که اثر خود را بر ترازنامه - به صورت یک جا -  و صورت سود و زیان گروه - به صورت تدریجی و دوره ای - نمایان 
ساخته است. همین و فقط همین دستاورد کافی است تا درستی دعوت به صبر و مژدۀ معجزۀ صبر اثبات شود؛ معجزه ای که یافته و اندوختة تمامی طرف های 
نقش آفرین در موضوع را دربر می گیرد. اکنون،  سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر، شاهد به ثمر رسیدن ظرافت ها و دقایقی است که باید به صورت 
شفاف در صورت های مالی لحاظ شود و از این روی حقی از سهام داران حقیقی از بین نرود. پافشاری سازمان بورس و پی گیری های شرکت شفافیت صورت های 
مالی خوارزمی را دو چندان کرده است. اکنون اعضای صاحب نظر حرفة حسابداری می توانند بر خود ببالند که در قضاوتی پیچیده، تمامی جوانب را برای رعایت 
حقوق شرکت، سهام داران و حرفة گزارشگری مالی لحاظ کردند تا انعکاس درست و منصفانه ای از دارایی بزرگ نیروگاه برق منتظر قائم که به دلیل وضعیت 
و موقعیت خاص دارایی و شیوۀ منحصربه فرد تملک آن و اقدام های تجاری سازی بعدی، موضوعی بحث برانگیز به نظر می رسید، تحقق یابد. مدیران و کارکنان 
گروه لبخند رضایت بر لب دارند که توانستند در محیطی آرام و حرفه ای استدالل های کارشناسی خود را مطرح و با شواهد گوناگون از آن دفاع  کنند و ارزش 
واقعی این تملک بزرگ و آثار مثبت آن را به نمایش بگذارند. سرانجام دی نفعان اصلی گروه هم که سهام داران هستند، نفس راحتی کشیده اند که ارزش ذاتی 
و بنیادی سهامشان حفظ شده و منافع بلندمدت پایدار در پای منافع کوتاه مدتی که خالی از عوارض جانبی نیز نیست، قربانی نشده است. اگرچه وضعیت بازار 
سهام در هفته های اخیر و افت کلی شاخص که به طور عمده ناشی از دو عامل مهم عدم کارآیی بازار و هم چنین نارسایی های بخش حقیقی اقتصاد تلقی می شود، 

مانع از تبلور ارزش واقعی سهم وخارزم شده است. 
     البته در ماه های گذشته نیز یکی از دقت ها و همت های کارکنان گروه آن بود که پی گیری موضوع پیش گفته، خللی در فرایند جاری پیشرفت شرکت وارد 
نکند و توقفی در اجرای برنامة راهبردی هفت ساله پیش نیاید. در این راستا موفقیت هم حاصل شده است. اکنون می توان با انگیزه، عشق و ایمان بیشتر، گام های 
استوارتری را در اجرای برنامة ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها برداشت؛ برنامه ای که اکنون سال سوم آن طی می شود. هفته های باقی مانده در خردادماه جاری 
برای تکمیل فرایند سودآوری در سال مالی منتهی به سی ویکم خرداد 95، هفته های سرنوشت سازی به حساب می آیند تا تحقق روند افزایشی سود عملیاتی را 
تضمین کنند؛ تحققی که بررسی آن را در مجمع عمومی عادی ساالنة مهرماه آینده می توان شاهد بود. ادامة ارزش افزایی در نیروگاه و تکمیل فرایند پذیرش 
سهام آن در فرابورس، به بار نشستن بخشی از برنامه های استخراج طال در توسعة معادن صدر جهان، رونمایی از نرم افزارهای جدید و پیشرفتة بانک داری در 
مفاخر، شروع رسمی فعالیت های هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی گروه و توسعة فعالیت های بین المللی در اروپا، سرفصل های جدیدی هستند که عالوه بر 

دستاوردهایی که در سایر شرکت ها به اطالع رسیده، در گروِه هم چنان جوان و رو به رشد خوارزمی به چشم می آیند.
     بی گمان تحقق برنامه های تدوین شده، عالوه بر انگیزه، تالش، امید و تدبیر به دو عامل دیگر نیز نیاز دارد که نخستین آن پشتیبانی سهام داران گران قدر است 
که همواره و در هر شرکتی عاملی مهم به حساب می آید و دومین عامل بهبود فضای کسب وکار و رفع محدودیت های مختلف اقتصادی، به ویژه بهبود گردش 
نقدینگی است که شرایط دشواری را برای بنگاه ها فراهم آورده است. از این روی باید از خداوند توفیق ادب خواهیم و یاری جوییم  تا راِه طی شده، گروه توانمند 
خوارزمی را به سرمنزل مقصود برساند و بالنده تر از همیشه، در بازار سرمایه نقش ثروت آفرینی و توسعه ای خود را ایفا کند که بی عنایات خدا هیچیم هیچ...                
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به  نفتی و گازی در دوره ای  با ذخایر وسوسه برانگیز  به وسعت یک کشور  بازاری 
برای صف کشی  به میدانی  این روزها  نام »ایران« که  به  بازاری  نام »پساتحریم«؛ 
هیئت های تجاری از شرق تا غرب دنیا تبدیل شده  است. در این بین برخی از این 
هیئت ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند مثل کره  جنوبی که چندی پیش به ایران 
آمد. پارک گئون هی، رئیس جمهوری کره جنوبی، در یک عصر اردیبهشتی قدم به 
خاک ایران گذاشت و به این ترتیب نخستین رئیس جمهور کره ای نام گرفت که پس 
از برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور به ایران آمده  است. بیلبوردها و بنرهایی از 
طرف شرکت های ال جی و سامسونگ در اتوبان های شهر تهران به پیشواز کره ای هایی 
رفتند که نه تنها سریال هایشان در ایران طرفدار دارد، بلکه محصوالت و کاالهای 
اقتصادی شان نیز همیشه مورد استقبال مصرف کنندگان ایرانی بوده  است. اما این بار 
قضیه قدری تفاوت داشت. هیئتی بلندپایه از تجار و فعاالن اقتصادی به همراه خانم 
پارک با هدف سرمایه گذاری های درازمدت و انتقال تکنولوژی به ایران آمدند. آن ها در 
قالب هیئتی 230 نفره به عنوان بزرگ ترین هیئت تجاری که به کشوری دیگر اعزام 
شده  است و با دست پر آمده بودند؛ رئیس جمهوری کره  جنوبی در سفر خود در روز 
14 اردیبهشت از یک بستة حمایت مالی به ارزش 25 میلیارد دالر برای سرمایه گذاری 

در زیرساخت های ایران خبر داد. 
روابط دیپلماتیک ایران و کره  جنوبی در سال 1341 برای نخستین بار برقرار شد و 
در سال 1351 نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی و فنی دو کشور برگزار شد. 
در آن زمان حجم مبادالت تجاری ایران و کره رقم قابل توجهی نبود که این مسئله 
نشان می دهد ایران در آن زمان به دنبال اهداف صنعتی و اقتصادی نبود. اما این 
روابط رفته رفته بیشتر شد و از آن جا که این کشور در تحریم های بین المللی علیه 
ایران با دیگر کشورها همکاری نکرد، به شریک خوبی برای ایران تبدیل شد. اما سفر 
رئیس جمهوری این کشور به ایران و دیدار او با مقامات بلندپایة کشور به نقطة عطفی 

در روابط این دو کشور تبدیل شد. 
گزارش های سازمان توسعة تجارت از روابط اقتصادی کره جنوبی نشان می دهد ایران 
با سهم 1.1درصدی، رتبة بیستم را در بین شرکای عمده صادراتی تجار کره ای دارد. 
در زمینة واردات نیز ایران با سهم 1.6درصدی رتبة شانزدهم را در میان کشورهای 
صادرکننده به کره جنوبی به خود اختصاص داده  است. عمده اقالم صادراتی کره جنوبی 
شامل مدارهای مجتمع الکترونیک، روغن های نفتی، خودرو، قطعات الکترونیکی برای 

تلفن، صفحات نمایشی ال سی دی، قطعات و لوازم یدکی خودرو، انواع سکوهای نفتی 
اکتشافی و کشتی های خاص است. واردات کره جنوبی هم بیشتر معطوف به مواد اولیه 
و تجهیزات تولید است. نفت خام و گاز طبیعی در صدر اقالم وارداتی کره جنوبی است. 
در این گزارش ها، روغن های نفتی، پردازنده های الکترونیکی، ماشین ها و دستگاه های 
تولیدکنندۀ نیمه هادی ها، روغن های نفتی سبک، سنگ، مس و کنستانتره از عمده 

اقالم وارداتی به کره جنوبی برشمرده شده است. 

كره  جنوبی به دنبال قراردادهای ميلياردی
با  ایران و سپس  با حسن روحانی رئیس جمهوری  ابتدای سفر خود  گئون هی در 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب دیدار کرد. این دیدارها بازتاب های گسترده ای را 
در رسانه های مختلف جهان به همراه داشت. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته 
بود: »کره جنوبی به دنبال قراردادهای میلیاردی در زمینة اقتصاد و انرژی با ایران 
است.« این روزنامه این طور تحلیل کرده بود که سفر پارک به ایران به عنوان نخستین 
رئیس جمهوری کره جنوبی می تواند جهشی جدید در روابط دوجانبة این کشور ایجاد 
کند. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، کیم سئونگ-هو، سفیر کره جنوبی در 
ایران، نیز اظهار کرده بود بیش از 30 سند برای همکاری بین طرف های دولتی و 
خصوصی در این سفر به امضا رسیده  است. هتل اسپیناس پاالس تهران در روز 14 
اردیبهشت منشأ خبرهای داغ اقتصادی بود. رئیس جمهوری کره  جنوبی در حالی از 
سرمایه گذاری 25میلیارد دالری در زیرساخت های ایران خبر می داد که بنا بر آمار 
رسمی سازمان توسعة تجارت، این کشور در سال 2013 بالغ بر 223.2میلیارد دالر 
در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده  است. به این ترتیب کره جنوبی روی خوش 
خود را برای مشارکت و همکاری در پروژه های توسعه ای ایران نه تنها به این کشور، 
بلکه به کل جهان نشان داد. کره  جنوبی در گذشته اصلی ترین واردکنندۀ نفت خام 
از ایران بوده  است. اکنون که طبق وعدۀ مقامات نفتی کشور، ایران در حال افزایش 
میزان تولید نفت خود است، کره  جنوبی نیز دوباره به ایران روی آورده  است. این کشور 
بالفاصله پس از برداشته شدن تحریم ها دوباره برای خرید نفت به سراغ ایران آمد. 
طبق گفتة گئون هی، به دنبال تحریم ها، روابط دوجانبة تجاری ایران و کره  جنوبی 
که به 17.4میلیارد دالر رسیده بود، در سال 2015 به 6.1میلیارد دالر رسید. اکنون 

برجام برای این دو کشور به پنجره ای برای کسب وکارهای تازه تبدیل شده  است. 

تجارت
نسيم بنايی

پیوند 25 میلیاردی میان
 شرق و غرب آسیا 

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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همه چيز به مذاكرات برمی گردد
در همین حال دکتر شاهین شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت وگو 
با »و خارزم« گفت: »پس از روشن شدن نتیجة مذاکرات هسته ای طبیعتا یک 
ذهنیت مثبت برای فضای کسب وکار به وجود آمد که این تاثیر نیز در بازار 

سرمایه خودی نشان داد. 
 افراد دارای سرمایه بر این باور و انتظار بودند که اکنون فضای روابط بین المللی 
ایران با کشورهای دیگر باز می شود و همه چیز رو به آرامش خواهد رفت، 

درحالی که این تنها انتظار سرمایه گذاران و عموم مردم از برجام بود. 
در فضای مثبت ذهنی که همه انتظار پیشرفت اقتصادی داشتند، بازار سرمایه 
افزایش شاخص را تجربه کرد و سود شرکت ها باال رفت. البته همة انتظارات بجا 
بود و درواقع قرار بود که محقق شود، اما مواضع برخی کشورهای غربی در اجرای 

برجام نتیجة دیگری برجای گذاشت.
در زمان انجام مذاکرات شاخص بورس حدود 62 هزار واحد بود که با انتظارات 
به وجودآمده افزایش چشم گیری داشت. البته این رشد شاخص بیش از حد انتظار 
کارشناسان هم بود و تصور نمی شد به نتیجه رسیدن برجام بتواند چنین تاثیری 
در بازار سرمایه بگذارد. اما این بهشت سرمایه گذاری طولی نکشید که به افول 
نزدیک شد و به دلیل این که باال رفتن شاخص بورس ناشی از رشد اقتصادی و 
توسعة کسب وکار و هم چنین باال رفتن اشتغال و کاهش تورم نبود، سریعا وارد 

کانال نزولی شد و از ابتدای سال چند هزار واحد افت شاخص را شاهد بودیم. 
در همین حال بازتاب صحبت های ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در 
آمریکا درانتقادازنقش غرب درتضعیف نتایج برجام ، یکی دیگر از دالیل کاهش 

انتظارات و افت شاخص بورس توصیف شد. 
اکنون تنش های سیاسی باعث شده تا اقتصاد ایران بسیار تحت تاثیر باشد و اگر 
دوباره خبر ارتباط با کشورهای دیگر مطرح شود، ممکن است شاهد افزایش 

شاخص بورس باشیم، اما مطمئنا عمر آن محدود و کوتاه خواهد بود. 
این که کشور ایران با کشورهای دیگر رابطه داشته باشد، به تنهایی نمی تواند 
بازار سرمایة ما را تقویت کند. دولت باید راه کارهای اساسی را بیندیشد و از 
امضای تفاهم نامه ای که منجر به رشد اقتصادی و سودآوری برای کشور نیست، 

بپرهیزد. 
رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار نتیجة بسیار مطلوبی روی بازار سرمایه 

تحليل وضعيت بازار سرمايه درسال 95 درگفت وگو با كارشناسان

بورس همچنان 
چشم انتظارتحوالت تازه

بازارسرمایهدرطولسهماهپایانیسالگذشتهروندمثبتیراطیمیکرد،امابا
ورودبهسالجدیدبانزولهمراهشد،بهطوریکهدردوروزابتداییسالحدود

3000واحدسقوطکرد.امابالفاصلهروندبورسمثبتشد،بعدازچهاردهم
فروردینبهباالترینسطحرسیدوواردکانال81هزارشد،امادوبارهروند
نزولیراتجربهکردهاست.اینفرازوفرودهایبورسباعثشدهتابرخی
ازسرمایهگذارانازاینبازاراندکیفاصلهبگیرندومکاندیگریرابرای

سرمایهگذاریبرگزینند.البتهمقاماتبورسهمهاذعاندارندکهبعدازاجرای
کاملبرجام،اولینتحولرابازارسرمایهشاهدخواهدبود.

نظرکارشناساندربارةعللکاهششاخصمتفاوتاست.برخیعنوانمیکنند
کهوضعیتبازارسرمایهمتاثرازصحبتهایجنجالبرانگیزرئیسکلبانک

مرکزیدرکشورآمریکابودهاستوبرخیدیگرمعتقدندکهقراردادهایتجاری
ایرانکهبهفرجامنرسیده،نتوانستهشاخصبورسراکهبیشتررویدست

خودروییهامیچرخد،بهسمتباالهدایتکند.درهمینحالبرخیکارشناسان
عنوانمیکنندکهسهامدارانبهصورتهیجانیتصمیممیگیرندوبایداز

سرمایهگذاریدرشرایطخاصدوریکنندتامتضررنشوند.آنچهمسلماست،
ایناستکهبهنتیجهنرسیدنقراردادهایتجاریایرانباکشورهایدیگردر
افتشاخصبیتاثیرنبودهاست.سرمایهگذارانبیصبرانهمنتظرندقراردادهای

تجاریایرانبهنتیجهبرسد.

بورس
سهراب علی اكبری
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خواهد داشت و ما باید روی این موضوع کار کنیم.« 

شاخص بورس زير ساية قراردادهای خودروسازی
هم چنین دکتر حسین نصیری، کارشناس بازار سرمایه، به »و خارزم« گفت: »با توجه به این که شرکت های پژو 
فرانسه و بنز آلمان برای همکاری به ایران آمدند، اما تفاهم نامة هیچ کدام از این شرکت ها به قرارداد رسمی نرسید 
و این مسئله باعث شد تا بازار سرمایه که صنعت پیشران اقتصاد را خودرو معرفی کرده، متاثر شود. بازار سرمایه 
همیشه تاثیرپذیر است و یک مسیر نوسانی را طی می کند و طبیعی است که روزهایی سبزپوش باشد و گاهی 
هم روند نزولی را طی کند. اما وقتی این صعود یا کاهش شاخص طوالنی می شود و میزان آن افزایش می یابد، 

دلیل خاصی دارد که مورد اخیروضعیت صنعت خودروسازی بود که به آن اشاره شد. 
بورس از بخش واقعی اقتصاد نشئت می گیرد و از آن جایی که افزایش شاخص به دلیل رشد اقتصادی نبود، 
خیلی زود خود را با واقعیات کشور منطبق ساخت که احتماال تا پایان اردیبهشت ماه نیز این روند نزولی ادامه 

دارد. 
از سوی دیگر تا اوایل خرداد ماه به دلیل این که مجامع شرکت ها برگزار می شود و تغییر سودی را شاهد 
نیستیم، باید هم چنان شاهد قرمزپوش بودن بورس باشیم. تحوالت سیاسی و رشد اقتصادی مورد انتظار هنوز 
محقق نشده و همین موضوع از دیگر دالیل افت شاخص بورس به حساب می آید.  انتظاراتی که در خصوص 
اقتصاد کشور بعد از برجام شکل گرفته بود، بیش از حد تصور بود و باعث شد تا تقاضا برای خودروسازی ها که 
بیشترین هیئت های تجاری برای آن ها آمده بودند، رشد چشم گیری داشته باشد و شاخص بورس را باال ببرد. 
برای اقتصاد ایران رشد 5.5 درصدی در سال جاری پیش بینی شده و این موضوع می تواند برای بازار سرمایه 
مانند سکوی پرتاب باشد و سرمایه گذاران زیادی از این بازار نفع ببرند، اما واقعیات اقتصادی بازگوکنندۀ مسئلة 

دیگری است. 
در سال جاری باید مسائل بازرگانی ایران همان طور که انتظار می رفت، پیشرفت داشته باشد. این که ما بگوییم 
سوییفت باز است، اما با دالر نتوانیم معامله ای انجام دهیم، نتیجه ای برای ما نخواهد داشت و همة این رشدهای 
موجود را ناپایدار خواهد کرد. ما باید برای سرمایه گذاران خارجی امنیت فراهم کنیم که این جریان به دلیل 
ساختار ناکارآمد اقتصاد دولتی کمی دور از دسترس به نظر می رسد.« دکتر نصیری با تاکید بر این که خصوصی 
بودن تنها یک بخش از اقتصاد نیست، بلکه یک تفکر است، ادامه داد: »همة دولت ها زمانی که روی کار می آیند، 
حرف از کوچک شدن دولت در اقتصاد می زنند، اما این تفکر اغلب تا معاون وزیر اجرا می شود و به بدنه سیستم 
نمی رسد. مشکل اقتصاد ایران اکنون شبه دولتی هایی هستند که نه دولت مسئولیت آن ها را برعهده دارد و نه 
بخش خصوصی می تواند روی آن ها نفوذ داشته باشد. این نهادها تنها پول دولت را در عین این که فاقد کارایی 
هستند، می بلعند و متاسفانه این مشکل باعث شده بازار سرمایة ما نیز از سرمایه گذاری کالن کشورهای دیگر 
محروم شود. اگر می خواهیم بازار سرمایة ما از رشد خوبی برخوردار باشد و رشد اقتصادی پایدار را شاهد باشیم، 
باید از بازوهای مالیاتی استفاده کنیم و گام اول آن هم تغییر در نحوۀ دریافت مالیات است. کشور ایران 85 درصد 
مصرف کننده است و می توان تنها مالیات ارزش افزوده و مالیات بر مصرف را اجرایی کرد که نتیجة بسیار مطلوبی 
برجای خواهد گذاشت. با اجرای این روش، کسب وکار از رونق خوبی برخوردار خواهد شد و بازار سرمایه نیز از 

این جریان نفع می برد.« 

نقش بانكها و خودروسازيها
دکتر فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه، در این خصوص گفت: »بانک ها و خودروسازان دو گروه اصلی در 
بازار سرمایه هستند که بیشترین تاثیر را در افزایش و کاهش شاخص سهام دارند. زمانی که مذاکرات به نتیجه 
رسید و قرار شد برجام اجرایی شود، هیئت های تجاری وارد ایران شدند. رفع تحریم ها با اما و اگرهایی همراه 
بود و همین موضوع باعث شد تا سرمایه گذاران نتوانند برای سرمایه گذاری به صورت مستقیم وارد عمل شوند. 
هم چنین خودروسازانی که تفاهم نامه امضا کرده بودند، دیگر وارد مذاکرۀ جدید برای تولید محصول در ایران 
نشدند و به نوعی این قراردادها روی دیگری به خود گرفت که نوعی دلسردی  را به بازار سرمایه منتقل کرد. 
از سوی دیگر رفع تحریم بانکی و برقراری سوییفت بدون همکاری با بانک های درجه یک اروپایی انجام شد و 
همة این موضوعات از نگاه سرمایه گذاران دور از انتظار بود. صحبت های رئیس کل بانک مرکزی ایران در کشور 
آمریکا پرده از واقعیاتی برداشت که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است و آن هم کارشکنی برخی غربی ها 
دراجرای برجام بود. مسلما این تحوالت نشانه های مثبتی به بازار سرمایه و اقتصاد ایران منتقل نکرد و باعث شد 

تا افت مقطعی شاخص را در گروه خودروسازی و بانک در بورس شاهد باشیم.«

بيمه عمر و پس انداز؛
مديريت ريسک های زندگی

فاطمه حاجی حسينعلی، 
كارشناس بيمه های زندگی در »بيمه سرمد«

بیمة عمر و پس انداز یکی از پرطرفدارترین انواع بیمه در 
سراسر جهان است که به عنوان یک سرمایه گذاری امن، 
روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود 
جلب می کند. این نوع بیمه امکانی را براي شما فراهم 
آورده است که با پس انداز مبالغ اندک، ضمن استفاده از 
پوشش هاي بیمه اي و کاهش تبعات سنگین حوادث و 
اتفاقات ناگوار زندگي، امکان سرمایه گذاري حق  بیمه هاي 
پرداختي فراهم شود تا بدین ترتیب ضمن حفظ قدرت 
براي  مناسب  و  مطمئن  سرمایه اي  پس اندازها،  خرید 
استفادۀ شما و دیگر اعضاي خانواده تشکیل شود. بیمة 
عمر و سرمایه گذاری درواقع یک سرمایه گذاری مطمئن با 
سود تضمینی است که عالوه بر پرداخت سود علی الحساب 
به سپرده گذاری، شامل پوشش های بیمه ای بسیار زیادی 
نیز هست. در این طرح افراد با پرداخت مبلغی به صورت 
ماهانه یا ساالنه تحت عنوان حق بیمه، عالوه بر تامین 
منابع الزم برای تشکیل سرمایه ای در آینده برای خود، 
از امکانات پوشش های بیمة عمر نیز برخوردار خواهند 
شد. شما می توانید بخشی از درآمد ماهانة خود را که 
معموال برای آن برنامه ریزی ندارید یا صرف هزینه های 
غیرضروری می کنید، به بیمة عمر و پس انداز اختصاص 
دهید و اطمینان داشته باشید که این پس انداز به طور 

منظم برای شما سرمایه گذاری می شود.
مهم تر این که اگر حادثه و اتفاق ناگواری مثل فوت، نقص 
عضو، ازکارافتادگی و بیماری های خاص اتفاق بیفتد، بیمه 
حامی شما خواهد بود و نه تنها مبلغ سرمایه گذاری شده 
و سود آن را پرداخت می کند، بلکه مبلغی هم به عنوان 
را  مالی  تا مشکالت  پرداخت می شود  بیمه ای  پوشش 
با  را  پرداختی  بیمه های  عمر حق  بیمة  دهد.  پوشش 
اختصاص نرخ سود تضمینی در اندوخته های شما انباشته 
می کند. این اندوخته طی سال های بعد با افزوده شدن 
حق بیمه ها و سود آن ها، افزایش می یابد و پس اندازی 
مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه ریزی آینده 
شما خواهد بود. هدف اساسی بیمه های عمر، ایجاد و 
و سرمایه گذاری و کسب سود  مالی  جمع آوری ذخایر 
حاصل از سرمایه گذاری و درنهایت ایفای تعهدات شرکت 
بیمه گر در قبال استفاده کنندگان است. بیمه های عمر و 
ذخایر انباشتة آن به عنوان یک عامل می تواند در ارتقای 
سطح تولید ملی نقشی سازنده ایفا کند و این افزایش 
همة  غرامت های  و  سرمایه ها  پرداخت  تولید  سطح 
رشته های خاص در تسریع گردش چرخ های اقتصادی 

کشور موثر خواهد بود. 

بازدید از خطوط تولید شرکت البراتوارهای سینادارو و هم چنین خط تولید محصوالت چشمی »سینگل دوز« با حضور یک هیئت پزشکی از کشور افغانستان شامل مدیران 
بیمارستان ها، متخصصان چشم و داروسازان انجام شد.

بازدیدکنندگان با ابراز خرسندی از وجود سیستم مکانیزه و پیشرفته در صنعت دارویی ایران از راه اندازی خط تولید محصوالت »سینگل دوز« استقبال کردند.
دکتر امان، رئیس بیمارستان تخصصی چشم امان، از حضور پررنگ قطره های چشمی سینادارو در بازار داروی افغانستان و تمایل جدی پزشکان این کشور به 

تجویز این اقالم دارویی خبر داد و هم چنین بر ظرفیت جذب باالی بازار داروی افغانستان و اهمیت ورود تکنولوژی و فناوری از ایران به افغانستان تاکید کرد.

بازديد هيئت پزشكی افغانستان از سينادارو از میان خبرها
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خطرهدايت نقدينگی به بخش های غيرتوليدی
مدت زمانی است که کاهش نرخ سود بانکی زیر ذره بین اقتصاددانان قرار گرفته 
است و درحالی که برخی عالج دردهای اقتصاد کشور را در کاهش آن می دانند، 
برخی دیگر نظری متفاوت دارند. به عبارت دیگر عده ای مخالف کاهش دستوری 
نرخ سود بانکی هستند و برخی دیگر می گویند کاهش نرخ سود حتی به شکل 

دستوری به بهبود تولید در اقتصاد کمک می کند.
برخی از صاحب نظران بر این باورند که کاهش نرخ سود آن هم به صورت دستوری 

انگیزۀ سپرده گذاری در بانک ها را کاهش می دهد و بخشی از نقدینگی خارج شده 
از بانک ها به سمت بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طال، سکه و ارز سوق پیدا 
می کند، بنابراین نمی توان این گونه تعبیر کرد که لزوما این نقدینگی های سرگردان 

به سمت بخش های تولیدی و صنعتی هدایت خواهد شد. 
در همین راستا برخی از کارشناسان اقتصادی به تجربة سال های گذشته اشاره 
در  بانکی  سود  نرخ  کاهش  اصلی  هدف  سال ها  این  طی  که  می کنند  اذعان  و 
به  تنها  بانک ها  گویا  و  است  نرسیده  ثمر  به  تولید کنندگان  از  راستای حمایت 

بررسی آثار كاهش نرخ سود بانكی و رصد حساب ها 

سیاست های جدید بانکی و مالیاتی ؛ 
به سود یا به زیان تولید؟

بانکداری
الميرا اكرمی

در اخیرا که رویدادیاست دو مالیات، برایگرفتن بانکی ورصدحسابهای نرخسود بهکاهش تصمیمم
اعمال که بانکیمدتیاست نرخسود دودرصدی البتهکاهش بانکیکشورمانمطرحشدهاست. سیستم
بانکیافرادتوسطدولتبه میشودوبخشیازاصالحیةقانونمالیاتهایمستقیمکهبهرصدحسابهای
منظورگرفتنمالیاتمستقیممربوطمیشود،ازمدتیقبلاجراییشدهاست.برخیازکارشناساناقتصادی
معتقدندکهکاهشنرخسودبانکیوامکانرصدحسابهایبانکیافرادبرایگرفتنمالیاتموجبخروج
بخشقابلتوجهیازسپردهگذاریهاازسیستمبانکیخواهدشدوآنرابهزیاناقتصادکشورمیدانندودر

مقابلبرخیدیگراینجهتگیریهارابهنفعاقتصادوتولیدتلقیمیکنند.



7شماره 27 -  خرداد 95

دنبال کاهش هزینه های خود هستند. از 
طرف دیگر تحلیل گران بازندگان اصلی 
می دانند  تولید کنندگانی  را  میدان  این 
نداشته  دسترسی  بانکی  منابع  به  که 
سود،  نرخ  بیشتر  کاهش  با  و  ندارند  و 
میزان دسترسی شان به این منابع کمتر 

هم شده است.
رشد  و  قیمت ها  ثبات  حفظ  هم چنین 
ثبات  نیز  و  طرف  یک  از  اقتصادی 
بازارهای مالی و دارایی و حفظ سالمت 
از  دیگر  سوی  از  بانکی  نظام  اقتدار  و 
سیاست گذاری  چهارگانة  اهداف  جمله 
در  می رسد  نظر  به  که  هستند  پولی 
جریان کاهش دستوری نرخ سود بانکی 
دست یابی به آن ها با مشکل همراه باشد 
کارشناسان  از  برخی  اساس  این  بر  و 
بانک  کوتاه مدت  در  می کنند  پیشنهاد 
پولی  سیاست  متولی  به عنوان  مرکزی 
بین  بازار  در  خود  نقش آفرینی  با  باید 

بانکی و کاهش نرخ ذخیرۀ قانونی و استفاده از سیاست های ضد رکود با صبر و 
تامل بیشتری نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند.

كاهش سود بانكی متناسب با نرخ تورم
بخش های  سمت  به  نقدینگی  شدن  سرریز  نگران  که  افرادی  مقابل  در  اما 
غیرتولیدی هستند، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند در صورتی که یک برنامة 
در  سرمایه گذاری  انگیزه های  و  رغبت  و  باشد  داشته  وجود  دقیق  و  منسجم 
بخش های تولیدی افزایش یابد، افراد تمایل خواهند یافت که سپرده های خود را 

از بانک ها خارج و پول خود را در تولید و صنعت سرمایه گذاری کنند. 
و  است  تورم  نرخ  از  تابعی  بانکی  نرخ سود  معتقدند  از صاحب نظران  گروه  این 
در حال حاضر که دولتی ها اظهار می کنند نرخ تورم در اقتصاد کشور در حال 

تک رقمی شدن است، باید نرخ سود بانکی نیز به تبع آن کاهش پیدا کند. 
از سوی دیگر مدافعان کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که این موضوع افزایش 
نقدینگی تولید و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. این گروه از کارشناسان 
با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی اذعان 
تولیدی  به واحدهای  ارزان  وام  و پرداخت  بانکی  نرخ سود  می کنند که کاهش 
کوچک می تواند کاهش هزینة تولید را به دنبال داشته باشد و توان رقابت بنگاه ها 

را افزایش می دهد.
ارتباط  به روند کاهش نرخ تورم و  با توجه  باورند که  این  بر  این صاحب نظران 
آن با سود بانکی می توان شاهد کاهش مجدد نرخ سود در سال جاری بود و از 
آن جا که نرخ سود بانکی در تمام دنیا بر اساس دو تا سه درصد باالتر از نرخ تورم 
محاسبه می شود، اگر نرخ تورم با توجه به این فرمول کاهش یابد، به تبع آن نرخ 

سود بانکی سیر نزولی خواهد داشت.

رصد حساب ها برای گرفتن ماليات 
اما یکی دیگر از رخدادهای سیستم بانکی در ماه های اخیر که متاثر از اجرای 
به  افراد توسط دولت  بانکی  مالیات های مستقیم است، رصد حساب های  قانون 
منظور دریافت مالیات است. طبق اصالحیة قانون مالیات های مستقیم که مرداد 
ماه سال گذشته توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ابالغ شد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده اند اطالعات مربوط به 
جمع گردش و ماندۀ ساالنة انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را 

در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. 
به  دولت  دسترسی  امکان  صاحب نظران  و  کارشناسان  از  برخی  درحالی که  اما 
حساب های بانکی را دارای ایراد می دانند و انتقاداتی را متوجه این قانون می کنند، 

موجب  موضوع  این  که  معتقدند  کارشناسان  از  دیگر  برخی 
شفاف سازی و امکان گرفتن مالیات از واجدان شرایط خواهد شد. 

مخالفان چه می گويند؟
مخالفان این قانون بر این باورند که در شرایط رکود باید مالیات 
کمتری گرفته شود و نه بیشتر و در شرایط رکود، سرکشی به 
حساب های بانکی موجب می شود که مردم راه گریز را انتخاب 
به  تبدیل  جامعه  سطح  در  و  خارج  بانک ها  از  منابع  و  کنند 

نقدینگی سرگردان شود.
وارد  قانون  این  به  کارشناسان  از  برخی  که  دیگری  انتقاد 
به  تسهیالت دهی  در  بانک ها  مالک  که  است  این  می کنند، 
حقیقی ها و حقوقی ها ضریب موجودی است که اگر موجودی 
افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و 
بانک ها از بابت آن تسهیالت بهتری را به متقاضیان می پردازند. 
قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی  این  با اجرای  اما 
این که  برای  می کنند  سعی  و  می شوند  بی اعتمادی  دچار 
به عنوان  را  خود  نقدینگی  نشوند،  سنگین  مالیات  مشمول 
سپرده  در بانک ها نگذارند و در این حالت تسهیالت کمتری به 
این افراد تعلق می گیرد. به این ترتیب بنگاه های اقتصادی که 
نیاز به نقدینگی دارند، تسهیالت کمتری را در اختیار خواهند داشت و درنتیجه 

رکود تعمیق می شود. 
در عین حال این دسته از کارشناسان معتقدند در حال حاضر فعالیت بنگاه های 
اخراج  حال  در  یا  شده اند  بازخرید  نیروهایشان  و  است  یافته  کاهش  اقتصادی 
هستند و در چنین شرایطی اگر احساس کنند که حجم فعالیت  و حساب های 
بانکی شان هم زیر ذره بین است، نتیجه این خواهد بود که نظم در نظام پولی از 

بین می رود و بازار پول دچار تالطم خواهد شد. 

موافقان رصد حساب های بانكی چه می گويند
اما موافقان گرفتن مالیات از حساب های بانکی نظرات متفاوتی دارند. این دسته از 
کارشناسان معتقدند که سیستم مالیاتی هر دولتی موظف است که اطالعات الزم 
را از کانال های مختلف دریافت کند و حساب های بانکی افراد حقیقی و حقوقی 

هم ازجمله این کانال هاست. 
به اعتقاد این گروه از کارشناسان افرادی هستند که از خارج پول هایشان را به ایران 
وارد می کنند و در بانک های کشور سپرده گذاری می کنند، زیرا در سایر کشورها از 
سپرده های موجود در حساب ها 30 درصد مالیات گرفته می شود، اما در ایران چنین 
قانونی وجود ندارد. این منتقدان معتقدند که اگر افرادی به قصد گرفتن سود در 

بانک ها سپرده گذاری می کنند، بهتر است که این پول ها را وارد بورس کنند. 
گرفته  مالیات  راکد  پول های  از  که  آن جا  از  مالیات،  گرفتن  موافقان  گفتة  به 
نوعی  این  و  نگه می دارند  را در صندوق  با خیال راحت پول ها  نمی شود، مردم 
رباخواری است که به اقتصاد ملی آسیب وارد می کند. این در حالی است که در 
کشورهای اروپایی از حساب های بانکی به میزان یک سوم مالیات دریافت می شود 
بانک ها سپرده گذاری نشود و نقدینگی وارد  این باعث می شود که پول ها در  و 
چرخة تولید و سازندگی شود. ولی در کشور ما مردم با هدف دریافت سود اقدام 
به سپرده گذاری می کنند و به این ترتیب اقتصاد کشورباتنگنا مواجه می شود. در 
صورتی که اگر این پول ها وارد چرخة تولید و سرمایه گذاری شود، موجب ایجاد 

اشتغال می شود و درآمد دولت بهبود می یابد. 
از  مالیات  گرفتن  و  بانکی  سود  نرخ  کاهش  مخالفان  و  موافقان  درحالی که  اما 
خانه های خالی استدالل ها و نقطه نظرات خود را در مورد این دو موضوع مطرح 
می کنند، به نظر می رسد دولت هم چنان مصمم است که این موارد را با جدیت 
اجرا کند. درواقع هدف دولت این است که به دنبال اجرای قوانینی از این دست، 
نقدینگی های موجود در بانک ها و جامعه را به سمت بخش های تولیدی هدایت 
کند و به اشتغال و اقتصاد رونقی ببخشد. هر چند که دست یابی به اهداف مورد 

نظر با اما و اگرها و تردیدهایی مواجه است. 

از یک  اقتصادی  حفظ ثبات قیمت ها و رشد 
طرف و نیز ثبات بازارهای مالی و دارایی و 

از سوی دیگر  اقتدار نظام بانکی  حفظ سالمت و 
پولی  سیاست گذاری  چهارگانة  اهداف  جمله  از 

به نظر می رسد در جریان کاهش  هستند که 
به آن ها  بانکی دست یابی  دستوری نرخ سود 
با مشکل همراه باشد و بر این اساس برخی 
کوتاه مدت  در  می کنند  پیشنهاد  کارشناسان  از 
پولی  سیاست  متولی  به عنوان  مرکزی  بانک 
بانکی  بازار بین  در  با نقش آفرینی خود  باید 

از  و کاهش نرخ ذخیرة قانونی و استفاده 
بیشتری  تامل  و  با صبر  رکود  سیاست های ضد 

اقدام کند بانکی  به کاهش نرخ سود  نسبت 
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بازار
غزال بابايی

جو روانی بازار
بررسی علل  به  ما  با خبرنگار  اقتصادی، در گفت وگو  پژویان، کارشناس  دکتر جمشید 
نوسانات نرخ ارز و افزایش آن بعد از لغو تحریم ها پرداخت و گفت: »نتیجة جو روانی 
حاکم بر بازار باعث شد قیمت ارز و طال در بازار داخلی افزایش یابد. به این دلیل که مردم 
بر این باور بودند که با لغو تحریم ها ایران می تواند نفت بیشتری در بازار جهانی صادر 
کند و بر اساس این کار ارز بیشتری وارد کشور شود و همین امر باعث شود تا قیمت آن 
روند نزولی را طی کند. اما کشورهای نفت خیز دیگر حاضر به باز پس دادن جایگاه ایران 
نشدند و هنوز هم این مسئله به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان در حال پی گیری 

است و سازمان اوپک جلساتی هم در این باره برگزار کرده است.
دولت بخشی از کسری بودجة خود را از فروش دالر در بازار آزاد تامین می کند و همین 
امر موجب می شود تا تمایل دولت به کاهش قیمت ارز کم رنگ شود. هم چنین رویکرد 
دیگر این است که برخی از تولیدکنندگان به امید صادرات به کشورهای همسایه تولید 
خود را همراه با کیفیت افزایش داده اند و اگر قیمت ارز پایین بیاید، برای صادرکننده 
صرفة اقتصادی نخواهد داشت و دیگر به کار خود ادامه نمی دهد. درنتیجه قیمت باید به 

گونه ای تعیین شود که هم تولیدکننده سود ببرد و هم صادرکننده. 
محقق نشدن وعده های غربی در اجرای برجام باعث شد تا امیدهای واهی شکلی واقعی 
به خود بگیرد و با نوسانات قیمتی همراه شود. اگر غربی ها به وعده های خود عمل کنند، 
می توانیم تا حدودی شاهد ثبات قیمت در بازار ارز باشیم. به این دلیل که بر اساس مفاد 

برجام پول های بلوکه شدۀ ایران در کشورهای چین و هند آزاد می شود و 
همین موضوع دلیل محکمی برای کنترل بازار ارز خواهد بود.  

 تا زمانی که بخش تولید کشور تقویت نشده و تحریم ها به صورت کامل 
رنگ و لعاب خود را از دست نداده است، نمی توانیم شاهد ثبات قیمت 
ارز باشیم. اکنون دست هایی در کار است که عالقه ای به کاهش قیمت 
ارز در بازار آزاد ندارد و این مسئله موجب می شود تا تقاضا در این بخش 

هر روز روندی فزاینده را طی کند. 
مدتی است که ارز تک نرخی در دستور کار مسئوالن قرار گرفته است، 
را  موضوع  این  بتوان  اقتصاد  فعلی  شرایط  با  می رسد  نظر  به  بعید  اما 
ندارد.  را  این سیاست  اجرای  پتانسیل  ایران  اقتصاد  هنوز  کرد.  اجرایی 
برای همة  باید  مرکزی  بانک  و  دولت  که  معناست  بدین  تک نرخی  ارز 
امور ازجمله واردات محصوالت مورد نیاز و غیره اعالم آمادگی کنند. اما 
به دلیل کمبود ارز در اختیار دولت فعال این امکان فراهم نیست و باید 

منتظر آزادسازی پول های بلوکه شده ماند.« 
 

 عامل اصلی نوسانات
هم چنین دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی، به »و خارزم« گفت: 
»در ابتدای سال جاری برخی قیمت های بازار طال به دلیل افزایش تقاضا 

نگاهی به تغييرات بازار طال و ارز در آغازسال 95

دست های پنهان 
و قیمت های غیرواقعی
با که داشتند تاکید اقتصادی کارشناسان و دولتمردان از بسیاری درحالیکه
ازمدتیکروز اماپس تغییرینخواهدکرد، ارز و لغوتحریمهاقیمتطال
و کرد راطی روندیصعودی محصول دو هر قیمت برجام، اجراییشدن از
واردجادةنوسانیشد.اکثرکارشناسانبراینباوربودندکهمهمتریندلیل
همة باعثشده که است بازار بر حاکم روانی جو  طال، و ارز نرخ نوسانات
خریدارانباامیدبهخریدطالوارزرویبیاورند،بلکهسرمایهشانزیادشود.
است انتظاری مهمترین همیشه سیاسی اتفاق یک از اقتصادی سود کسب
کههمهازرویدادهایینظیرلغوتحریمهاواجرایبرجامدارند.ایندرحالی
استکهبهعقیدهبسیاریازکارشناساناینتفکردرستنیستوازاقتصاد

سیاستزدةکشورنشئتمیگیرد.
عالوهبراینکهعنوانمیشودتاثیراخباربراقتصادایرانبیشازحدزیاداست
وخیلیزودشاهدتغییرتصمیماتمردمدرموردسرمایههایشانهستیم،برخی
ازکارشناسانهمبراینباورندکهنوساناتقیمتارزناشیازتصمیماتدولت
دربخشصادراتوکمبودمنابعآناست.برخیدیگرازکارشناساننیزاظهار
میکنندکهنوساناتنرخارزبهدلیلورودمستقیمدولتبرایکنترلآناستو
ازآنجاییکهدولتبهدلیلکسریبودجهعالقهایبهکاهشقیمتارزندارد،

فعالتکنرخیشدنآنامکانپذیرنخواهدبود.کارشناساندیگر
نیزمیگویندکهعدمتحققوعدههایغربیهاباعثشدهبازار
روی اینکه جای به و بدهد مسیر تغییر واقعیت به امید از ارز
احتماالتحرکتکند،رویمحرکهایواقعیبهمسیرخودادامه

دهد.
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اما طولی نکشید  را تجربه کرد،  نوروز رشد  در 
که این آرامش به بازار برگشت و اکنون وضعیت 

مطلوبی در بازار طال و ارز حاکم است. 
در پایان تعطیالت خبرهای بلوکه شدن پول های 
ایران توسط آمریکا منتشر شد که در بازار ایران 
تا  شد  موجب  و  نگذاشت  جای  بر  خوبی  تاثیر 
کند.  را طی  افزایشی  روند  تا حدی  ارز  قیمت 
خود  فعالیت های  محور  دولت  دیگر  سوی  از 
معرفی  محصوالت  صادرات  تولید  تقویت  را 
دارد،  اختیار  در  که  منابعی  اما  است،  کرده 
از  بخشی  دلیل  همین  به  است.  محدود  بسیار 
تولیدکنندگان امید خود را برای تولید از دست 

دادند و رمقی به تولید نشان نمی دهند. 
افزایش قیمت ارز می تواند کمر تولید را بشکند 
و کاهش آن نیز می تواند تاثیر منفی در بخش 
واردات ایجاد کند و دولت باید بهترین عملکرد 
را در نظر بگیرد. البته ناگفته نماند که عملکرد 
دولت در زمینة کنترل نرخ ارز بسیار موفق بوده و 
چشم انداز قیمت ارز نیز با توجه به گشایش هایی 
که در اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور به وجود 
آمده و با توجه به ورود سرمایه گذاران خارجی به 
کشور چشم انداز باثباتی است و به نظر می رسد 
و  عرضه  روند  توانسته  به خوبی  مرکزی  بانک 
مورد  ارز  و  کند  مدیریت  بازار  این  در  را  تقاضا 

نیاز بازار را تامین کند.
اگر ایران بتواند جایگاه خود را در بازار نفت پس بگیرد و تولید خود را به زمان قبل از 
تحریم برگرداند، ارز بیشتری وارد کشور خواهد شد. از این رو می توان امید داشت ثبات 

بازار ارز در آیندۀ محقق شود. 

تنها عاملی که ممکن است محرک افزایش قیمت دالر باشد، یکسان سازی 
نرخ ارز است که البته هنوز زمینه های یکسان سازی فراهم نشده است. به 
نظر می رسد بانک مرکزی منتظر است تا روند قیمت نفت به مدار صعودی 
بازگردد و با تامین پشتوانة محکم ارزی بتواند برنامة یکسان سازی را به 
اجرا بگذارد. به هرحال دیر یا زود بانک مرکزی باید این برنامه را به اجرا 

بگذارد.«
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی به توان دولت و بانک مرکزی در کنترل 
نرخ ارز اشاره کرد و گفت: »دولت قبل زمانی که روی کار آمد، دالر زیر 
هزار تومان بود، اما دولت را با دالر نزدیک چهار هزار تومان تحویل داد. 
وقتی دولت یازدهم روی کار آمد، سیاست های مناسبی برای کنترل نرخ 
ارز به کار گرفت و موجب شد تا مردم سرمایة خود را از این بازار داللی 
خارج کنند. تا چند سال پیش کسی اگر دالر را یک سال نگه داری می کرد، 
سود کالنی عایدش می شد. اما اکنون تغییری در قیمت حاصل نمی شود 
و با احتساب میانگین ساالنه ضرر هم خواهد کرد. به این دلیل که حداقل 

می تواند این مبلغ را در بانک بگذارد و سودی را کسب کند.«

از ين تا دالر
جواهر  و  طال  اتحادیة  رئیس  کشتی آرای،  محمد 
تهران، در گفت وگو با »و خارزم« گفت: »طال برگرفته 
از قیمت جهانی و دالر است و وقتی هر کدام از این 
مولفه ها دارای تحرک خاصی شوند، قطعا روی بازار 

طال و سکة داخلی تاثیر خواهند گذاشت. 
برای  ایجادشده  تقاضای  دلیل  به  سال  ابتدای  در 
نوروز قیمت طال و سکه کمی افزایش یافت، اما در 
این  در  قیمت  ثبات  شاهد  ماه  فروردین  دوم  نیمة 
محصول بودیم. تاثیر اخبار در اقتصاد داخلی بسیار 
مولفه،  کوچک ترین  با  دلیل  همین  به  است،  زیاد 

اتفاقات بزرگ را شاهد هستیم. 
این است که ین  از  ناشی  افزایش اخیر قیمت طال 
بازار دالر  در  آن  تاثیر  و  داده  نرخ  تغییر  دو درصد 
باعث شد تا ارزش دالر کمی کاهش یابد. همین امر 
درصد  پنج  جهانی  بازار  در  قیمت طال  موجب شد 
داخلی  بازار  مسلما  و  کند  تجربه  را  قیمت  افزایش 

ایران نیز از این موضوع تبعیت می کند.« 

دست پرقدرت دالالن در بازار 
از سوی دیگر، عباس مسعودی، رئیس انجمن سکه 
ارز  بازار  »دالالن  گفت:  تهران،  استان  صرافان  و 
برآورد می کنند  و  را رصد می کنند  بازار  که  زمانی 
که قرار است قیمت آن کمی افزایش یابد، اقدام به 
خرید ارز می کنند و همین امر باعث می شود تا ارز 

در بازار کم شود. 
کاال  این  باعث می شوند  ارز  با خرید  برخی دالالن 
در بازار کم شود و روند افزایش قیمت را طی کند. 
اما اگر این دست ها از بازار حذف شوند، دالر تغییر 
ثابت  مدار  روی  و  داشت  نخواهد  چندانی  قیمت 

حرکت خواهد کرد. 
به طور کلی تحوالت اخیر بازارهای جهانی با ریزش 
قابل مالحظة ارزش دالر در مقابل سایر ارزها همراه 
شد و روند نزولی نرخ دالر در این ماه در حالی اتفاق افتاد که ماه گذشته 
دالر در بیشتر روزها به سمت افزایش در حرکت بود و حتی در مقطعی 

از مرز 3700 تومان نیز عبور کرده بود.«

و جواهر  اتحادیة طال  رئیس  محمد کشتی آرای، 
و  از قیمت جهانی  برگرفته  تهران: »قیمت طال 
دالر است و وقتی هر کدام از این مولفه ها دارای 

تحرک خاصی شوند، قطعا روی بازار طال و سکة 
ابتدای سال  در  تاثیر خواهند گذاشت.  داخلی 
نوروز قیمت  برای  ایجادشده  تقاضای  به دلیل 

طال و سکه کمی افزایش یافت، اما در نیمة دوم 
این محصول  ثبات قیمت در  فروردین ماه شاهد 

زیاد  بسیار  اقتصاد داخلی  در  اخبار  تاثیر  بودیم. 
با کوچک ترین مولفه،  دلیل  به همین  است، 

را شاهد هستیم بزرگ  اتفاقات 
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اقتصاد
محمد ربيع زاده 

عضوهيات مديره شركت سرمايه گذاری خوارزمی

تاریخ روایت کرده است سیدجمال الدین اسدآبادی در نامه ای به ناصرالدین شاه 
قاجار نوشته است: »البانک. ما البانک؟ و ما ادریک ما البانک!؟« ده ها سال از این 
پرسش جالب و طنزآمیز و البته قابل تامل و تفکر گذشته است و ملت ایران از 
این مرحله که بانک چه هست، گذشته و با این پرسش که چه باید کرد، روبه رو 
شده است. از شروع کار بانک داری در ایران که سلطان صاحبقران مجوز یک بانک 
را صادر کرد و آن هم اجرایی نشد، تا تشکیل بانک به شکل امروزی در 1285 
و  بوده ایم  کشورمان  بانک داری  تاریخ  در  زیادی  اتفاقات  شاهد  تاکنون  شمسی 
بین المللی  و  داخلی  فعالیت  با  معتبر کشور  و  قانونی  بانک های  کنار  در  امروزه 
شاهد فعالیت ده ها شبه بانک غیرقانونی هستیم که صدای همه را درآورده است. 
چندی قبل باکارمند جوان یکی از موسسات غیرمجاز ودر معرض خطر انحالل 
تماس تلفنی داشتم که به شدت نگران سرنوشت کاری و زندگی اش بود، آن هم 
در این شرایط که یافتن شغل جدید و مناسب سخت شده است. این تماس تلفنی 

انگیزه ای برای نگارش این مرقومه شد.
این روزها صحبت از موسسات غیرمجاز یا به تعبیری بازار متشکل غیررسمی پول زیاد 
شده است و از مردم عادی و رسانه ها گرفته، تا قوای سه گانة کشوری به این موضوع 
را دارد: دولت  این ماجرا دغدغة خودش  مهم روی آورده اند و هر گروهی هم در 
برای اجرای قانون و امنیت کشور و ثبات اقتصادی، سهام داران برای حداقل حفظ 
سرمایة خود، مدیران برای حفظ جایگاه و آبروی خود، کارکنان و خانواده های آنان 
به شدت نگران بی کاری و مشکالت بعد از آن و سپرده گذاران با دغدغة این که حاصل 
سال ها تالش آنان نابود نشود. برخی از وام گیرندگان شاید به فکر و وسوسة تاخیر در 
بازپرداخت و نکول، بانک مرکزی با دغدغة سامان دهی این نوزادان متولدشده و در 
حال رشد بی شناسنامه و اجرای سیاست های پولی و دفاع از منافع سپرده گذاران، 
بانک ها با دغدغة فرار منابعشان به سمت و سوی این موسسات و در مواقع بحران 
نگران این که این موسسات به آن ها تحویل شوند و... به هرحال نزدیک به دو دهه است 
که این موسسات )که خود را به کری و اللی زده و کار خود را می کنند( قارچ گونه و 

سرطانی شعب خود را گسترش داده و ادارات مرکزی و شرکت هایشان در روز روشن و 
با تابلوی جذاب به کار خود ادامه می دهند و در ظاهر برخی از این موسسات از بعضی 
بانک هایی که توسط بزرگان بانکی کشور و با رزومه شفاف شکل گرفته اند، موفق تر به 
نظر می رسند! درهرحال هم چنان بانک مرکزی در سامان دهی این موسسات احساس 
تنهایی می کند، یا در عرصة عمل واقعا تنهاست. به نظر اینجانب بانک مرکزی انگیزه 
و ارادۀ قوی و محکمی در سامان دهی این موسسات دارد و حتی اگر نداشت هم به 
علت جلوگیری از تخریب بیشتر سیاست های پولی مجبور است ارادۀ ای چنین قوی  
داشته باشد. اما در عرصة عمل این بانک مجبور است در مقابل روند ناخواستة افزایش 
شگفتی آورشعب این موسسات همة دغدغه هایی را که در باال به آن اشاره شد، در نظر 
بگیرد و به همین علت نیاز به کمک و یاری همه، اعم از بانک ها، رسانه ها، مردم و همة 

نهادهای ذی ربط در قوای سه گانه دارد.
حال با توضیحات فوق به طرح این پرسش می پردازیم که چه باید کرد؟ برای 

سامان دهی این موسسات پیشنهادهای ذیل مطرح می شود: 

سازوکار دقیقی برای این که از این به بعد موسسات جدیدی شکل نگیرند تعریف 
جدید  موسسة  راه اندازی  به  اقدام  و  درآید  اجرا  مرحلة  به  قاطعیت  با  و  شود 
به عنوان جرمی بزرگ تلقی شود و بالفاصله برخورد شود. در صورت نیاز به قانون 
طرح یا الیحة آن به مجلس ارائه شود. )برای تسریع در تصویب و ابالغ و اجرای 
آن عکسی از پسربچه ای گریان که ترازوی وزنه او را شکسته اند تا در خیابان سد 
معبر نکند، یا مرد پریشانی که ماموران در حال برچیدن بساط دست فروشی او 

هستند، ضمیمه آن شود!(

با پشتیبانی مراکز ذی ربط رزومة سهام داران عمده 10 درصد به  بانک مرکزی 

با موسسات 
غیرمجاز در 
بازار پول 
 چه بایدکرد؟

1

2
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مدیرۀ  هیئت  و  عامل  مدیران  و  باال 
اطالع  به  جراید  در  را  موسسات  این 
مردم برساند. البته همکاری برخی از 
این افراد برای ارائة رزومه دور از تصور 
است، ولی تهیة آن از روش های دیگر 
امکان پذیر است. درهرحال مردم حق 
دارند کسانی را که می خواهند به آنان 

اعتماد کنند، بشناسند.

ورود  با  به ویژه  و  فعلی  شرایط  در 
مجبور  غیرمجاز  موسسات  دادستانی، 
یا عالقه مندند که مجوز بانک مرکزی 
را بگیرند و حتی انگیزه دارند که خود 
را به سطح بانک برسانند. البته برخی 
از این موسسات قبل از این سروصداها 
در پی گرفتن مجوز بوده اند و اقداماتی 
بانک  پافشاری  هرچند  داده اند.  انجام 
مرکزی بر ضوابط و مقررات خود الزم 
و  بانک  این  شأن  و  است  ضروری  و 
مصالح کشور نیز این را می طلبد، اما 
در ادامة سامان دهی اگر این موسسات 
گرفتن  برای  سختی  بسیار  موانع  با 
است  ممکن  باز  شوند،  روبه رو  مجوز 
با اطالع رسانی به مردم که در حال گرفتن مجوز هستند و ذکر هر مرحلة آن 
با زمان بازی کنند و به کار خود ادامه دهند، که قطعا تداوم این مسیر به نفع 
کشور نیست و ممکن است به نقطه ای برسد که به راحتی امروز نتوان مشکل را 
حل وفصل کرد. پیشنهاد می شود از طرف بانک مرکزی گروهی از صاحب نظران 
پولی و بانکی و باتجربه تشکیل شده و حتی از مدیران بانکی داخل این موسسات 

نیز دعوت شود تا ضمن بررسی مقررات نسبت 
وضع  با  نیاز  صورت  در  و  فرایند  روان سازی  به 
مقررات فوق العاده و خاص و موقت تصمیم سازی 

شود.

عامل  هیئت  و  اعتبار  و  پول  شورای  طرف  از 
بانک مرکزی به طور موقت برای مثال یک سال 
فرایند  در  تصمیم گیری  برای  کاملی  اختیارات 
صدورمجوز این موسسات به معاونت نظارتی این 
بانک تفویض شود. )این کار در کشور ما سخت 
به  افراد  موارد  برخی  در  حتی  و  می شود  انجام 
می کنند.  خودداری  آن  پذیرش  از  تبعات  دلیل 
اما تا این مهم تحقق نیابد، مشکلی حل نخواهد 

شد.(

هیچ  بعد  به  این  از  است  قرار  این که  علت  به 
باید  بنابراین  نگیرد،  شکل  غیرمجازی  موسسة 
کارکنان  به  مقامات  از  یکی  مصاحبة  طریق  از 

آنان  و سپرده گذاران موسسات فعلی آرامش و اطمینان داده شود که حقوق 
داده  نباید  عمده  سهام داران  به  تضمینی  چنین  البته  شد.  نخواهد  تضییع 
به  اما  شود.  واقع  صاحب نظران  انتقاد  مورد  است  ممکن  پیشنهاد  این  شود. 
دالیل مختلف اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و... از آن دفاع می کنم. در مورد 
جلوگیری  موسسات  این  به  کارکنان جدید  ورود  از  قاطعیت  با  باید  کارکنان 
کرد و وزارت کار، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی می توانند در کنترل این 
موضوع به بانک مرکزی کمک کنند. اما کارکنان فعلی باید در آرامش باشند 
انجام شود. در مورد سپرده گذاری  به درستی  ادغام  یا  فرایند گرفتن مجوز  تا 
نیز اگر مردم برای گرفتن سپرده های خود به این موسسات هجوم بیاورند و 
از طرفی کسانی که وام )تسهیالت( گرفته اند، از پرداخت اقساط خودداری یا 
کوتاهی کنند، فرایند گرفتن مجوز و ادغام ها با مشکل مواجه می شود و تبدیل 
وحشت  و  سپرده گذاران  هجوم  این که  ضمن  شد.  خواهد  سردرگم  کالف  به 
ویران گر  سیلی  چون  و  است  خطرناکی  پدیدۀ  بانک داری  وحشت  یا  بانکی 
نمی شناسد.   باگناه  و  بی گناه  و  خشک  و  تر  شود،  بی تدبیری  اگر  که  است 
درهرحال این موسسات همچون وسیلة نقلیة بدون مجوزی هستند که بدون 
رفته اند و گرفتار سیل شده اند  اخطار های مکرر در مسیر خطرناکی  به  توجه 
اگر  سیل  حادثة  یک  )در  است.  سیل  از  سرنشینان  نجات  اولویت  اولین  و 
نابود شود، نجات دهندگان  نقلیه هم  اگر وسیلة  یابند، حتی  سرنشینان نجات 

نخواهند خورد.( افسوس 

در  موسسه  چند  ادغام  طریق  از  سامان دهی ها  بیشتر  این که  به  توجه  با 
اقدامات  ادامة مسیر الزم است  انجام می شود، در  بانک  با یک  یا  یکدیگر 
و  ضعف  نقاط  و  بگیرد  قرار  آسیب شناسی  و  بررسی  مورد  تاکنون  ادغام 
استفاده  موسسات  بقیة  ادغام  برای  تجربیات  این  از  و  شناسایی  آن  قوت 

شود.

پس از ادغام موسسات و تشکیل موسسة جدید، حمایت همه جانبه از آن و تقویت این 
بیمار براثرعمل جراحی و پیوندهای سخت گذشته ضروری 
شاهد  باید  جدید  تابلوی  دیدن  با  هم زمان  مردم  است. 
مجوزهای بانک مرکزی و حمایت سایر نهادها باشند. در غیر 

این صورت نمی توان ادغام را موفق ارزیابی کرد.

پیشنهاد می شود با تقویت کنترل های داخلی و استقرار 
حاکمیت شرکتی و پویایی کمیتة حسابرسی و مدیریت 
با  و  ادغام  از  موسسات جدید حاصل  این  در  ریسک 
و  با سهام داران عمده، هیئت مدیره  هماهنگی کامل 
حسابرسان مستقل و به منظور تقویت ساختار مالی، 
از  که  شود  قانع  موسسات  این گونه  عمومی  مجمع 
تقسیم سود حداقل برای دو یا سه سال صرف نظر شده 
اجرای  شودهرچند  داده  اولویت  سرمایه  تقویت  به  و 

این توصیه دشواراست. 

توضيح: خالصه این یادداشت اسفند ماه سال گذشته 
تحت عنوان »8 پیشنهاد برای سامان دهی موسسات 
اقتصاد  دنیای  روزنامة  در  پول«  بازار  در  غیرمجاز 

منتشر شده است

به  یا  از موسسات غیرمجاز  این روزها صحبت 
زیاد شده  پول  بازار متشکل غیررسمی  تعبیری 
است و از مردم عادی و رسانه ها گرفته، تا قوای 

این موضوع مهم روی  سه گانة کشوری به 
آورده اند و هر گروهی هم در این ماجرا دغدغة 

خودش را دارد
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پرونده

درسالهایاخیر،هردولتیکهرویکارآمده،حمایتازصنایعکوچکرابهعنوانیکیازاولویتهایاقتصادیخود
ازکشور معرفیکردهاست؛صنایعیکهتنوعوگستردگیفراوانیدارندوبستهبهشرایط،میتواننددرهرنقطه
فعالیتکنند.درهمینراستااقداماتیمثلافزایشسرمایهصندوقضمانتسرمایهگذاریصنایعکوچکوکیفیسازی
شهرکهایصنعتیبرایارایهخدماتمطلوبتربهصنعتگرانازسویدولتدردستورکارقرارگرفتهاست؛اقداماتی
کهالبتهبهاعتقادبسیاریازکارشناساناقتصادی،کافینبودهاست.بهباورموافقانتوسعهصنایعکوچک،گسترش
اینکسبوکارهایکوچکومتوسطمیتوانددرمانیموثربراییکیازبزرگترینمعضالتاقتصادیکشور،یعنی

بیکاریباشد.
درادامه،برایبررسیچالشهایدولتدرزمینهحمایتازصنایعکوچکومتوسطومزایاومعایبسرمایهگذاریدر

اینزمینه،پروندهایکوتاهترتیبدادهایمونظرکارشناساناقتصادیومدیریتیراجویاشدهایم.

بررسی لزوم حمايت از صنايع كوچک و متوسط در كشور
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الميرا اكرمی

پرونده

تجميع صنايع كوچک و متوسط در شهرک های 
صنعتی

در  دانشگاه،  مدرس  و  اقتصادی  کارشناس  بغزیان،  آلبرت  رابطه  همین  در 
با خبرنگار ما می گوید: »یک زمانی این شعار مطرح بود که کوچک  گفت وگو 

تعبیر  این گونه  می توانستیم  را  شعار  این  و  زیباست 
برویم  متوسط  و  کوچک  صنایع  سراغ  به  باید  که  کنیم 
سرمایة  با  را  کوچک  تولیدی  واحدهای  و  کارگاه ها  و 
با  ارتباط  در  که  مشکلی  اما  کنیم.  راه اندازی  اندک 
صنایع کوچک و متوسط وجود دارد، این است که مسئلة 

مقیاس را از دست می دهند. 
پاالیشگاه ها  و  نیروگاه ها  خودروسازی ها،  مثال،  به عنوان 
ایجاد  موضوع  به تازگی  البته  باشند.  کوچک  نمی توانند 
نیروگاه های کوچک مطرح است، اما خودروسازی کوچک 
بی معنی است و باید حداقل هایی وجود داشته باشد که 
که  چند  هر  باشد.  اقتصادی  صرفة  دارای  خودروسازی 

صنایع کوچک در مورد محصوالتی مانند پوشاک که نیاز به مجتمع های بزرگ 
تولیدی ندارد، جواب گوست.« 

قالب  در  متوسط  و  تجمیع صنایع کوچک  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  بغزیان 
یا شهرک های صنعتی می تواند موجب کاهش هزینه های  مجتمع های صنعتی 
متوسط  و  کوچک  صنایع  »اگر  می گوید:  شود،  آن ها 
صنعتی  شهرک های  یا  صنعتی  مجتمع های  قالب  در 
توسعه داشته  و  واحد تحقیق  تجمیع شوند، می توانند 
و  کنند  دریافت  را  ارزان تری  و  کالن  وام های  باشند، 

خدمات الزم را در یک جا از دولت دریافت کنند.« 
دانشگاه معتقد است که صنایع کوچک و  این مدرس 
شوند  تجمیع  مکان  یک  در  و  مکان یابی  باید  متوسط 
درواقع  کنند.  فعالیت  سندیکا  یا  صنف  قالب  در  و 
و  زیرمجموعة خوشه ها  باید  متوسط  و  کوچک  صنایع 
مجتمع ها قرار بگیرند و تبدیل به مجموعة بزرگ تری با 
اعضای کوچک  شوند و در این شرایط مقیاس هم پیدا 
می کنند و درضمن می توانند از پژوهش ها و تجربیات 

به روز شدن؛ الزمه تاثیرگذاری 
و رونق کوچک ترها 

بررسی چالش ها و جايگاه صنايع كوچک و متوسط در اقتصاد 

دولتیازدهمدردوسالگذشتهتنهاحامیصنایعپیشرانوبزرگبودهاستودرمقابلحمایتچندانیازصنایعکوچکومتوسطنداشتهاست.
اینجملهومواردیمشابهآنازجملهانتقاداتیاستکهصاحبانصنایعکوچکومتوسطمتوجهعملکرددولتمیکنند.ایندرحالیاستکهاعتقاد
صاحبانصنایعکوچکومتوسطوبرخیازفعاالناقتصادیایناستکهرسیدنبهرشداقتصادیباالیچهاردرصدباحمایتازصنایعبزرگو
پیشراننمیتواندبهرشدمتوازنمنجرشود،چراکهاینصنایعنقشیدراشتغالزایینخواهندداشت،بلکهرونقصنایعکوچکومتوسطاستکه

میتواندرشدمتوازنوهمراهبااشتغالرامحققکند.
درعینحالبعضیکارشناسانوصاحبنظراننظراتمتفاوتیدرموردمشکالتوچالشهایصنایعکوچکومتوسطوتاثیراینصنایعدررشد
اقتصادیواشتغالزاییدارند.کارشناساناقتصادیمعتقدندهرچندکهصنایعکوچکومتوسطمیتواننددراشتغالزاییواقتصادکشورموثرباشند،
امابایدبرایتاثیربیشترخودرابهروزکنندوازتکنولوژیودانشروزبهرهمندشوند.درعینحالکارشناسانبراینباورندکهباوجودمزایایبسیار
زیادیکهصنایعکوچکومتوسطدارند،مستقلازصنایعبزرگنمیتوانندرشدکنند،بنابرایننمیتوانیمصنایعکوچکومتوسطراتافتةجدابافته

ازصنایعبزرگبدانیم.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و 
مدرس دانشگاه: »اگر صنایع کوچک و 

متوسط در قالب مجتمع های صنعتی 
یا شهرک های صنعتی تجمیع شوند، 
می توانند واحد تحقیق و توسعه داشته 

باشند، وام های کالن و ارزان تری را 
دریافت کنند و خدمات الزم را در یک جا 

از دولت دریافت کنند.« 
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یکدیگر استفاده کنند. 
مانند  صنایعی  از  دولت  حمایت  دلیل  که  دارد  اعتقاد  حال  عین  در  بغزیان 
خودروسازی و پتروشیمی این است که آن ها صنایع بزرگی هستند و زنجیرۀ 

وسیعی از صنایع مختلف را دربر می گیرند.

اشتغال زايی صنايع كوچک استمرار ندارد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که صنایع کوچک و متوسط 
می توانند چه تاثیری در اشتغال زایی و رشد اقتصادی داشته باشند، می گوید: 
با  و  کار  ابتدای  همان  در  می توان  کوچک  و  متوسط  صنایع  راه اندازی  »با 
سرمایه گذاری اندک اشتغال زایی انجام داد. اما این اشتغال زایی استمرار ندارد 
این صنایع نمی تواند  تولید  تامین هزینه های مالی،  ارز و  نرخ  تلنگری در  با  و 
و  تجمیع شوند  یکدیگر  با  این صنایع  که  است  بهتر  بنابراین  کند.  پیدا  ادامه 
برخی از کارها را به شکل مشترک انجام دهند. در چنین شرایطی درعین  حال 
که صنایع، کوچک هستند، اما خوشه های صنعتی قلمداد می شوند و می توانند 

از امکاناتی که به شهرک های صنعتی داده می شود، استفاده کنند. 
اما به نظر می رسد که صنایع کوچک هم به خود بیایند و این موضوع را ارزیابی 
کنند که چه مزایایی دارند و تولیدات آن ها چه آینده ای خواهد داشت و اگر 
انتظار کمک دارند، باید خود را مجهز به تکنولوژی روز کنند. اما معموال برای 
استفاده  مورد  و  کنند  وارد  را  تکنولوژی  این  که  ندارد  اقتصادی  صرفة  آن ها 

قرار دهند. 
بحث های حمایت دولت از پژوهش و فناوری به اشاعة تکنولوژی بستگی دارد 
و چنان چه صنایع کوچک و متوسط تجمیع شوند، دولت می تواند حمایت های 
هستند،  پراکنده  که  زمانی  تا  اما  بگذارد،  آن ها  تمام  اختیار  در  را  این چنینی 

چنین حمایت هایی وجود نخواهد داشت.« 

كوچک ها مستقل از بزرگ ها رشد نمی كنند 
درحالی که بغزیان دلیل حمایت دولت از صنایع بزرگ را وجود زنجیرۀ وسیعی 
مدرس  و  اقتصادی  کارشناس  یوسفی،  محمدقلی  می داند،  مختلف  صنایع  از 
نتوانسته  اصال  دولت  کلی  به طور  اخیر  سال های  در  که  است  معتقد  دانشگاه، 
است به بخش صنعت رسیدگی کند و این در حالی است که صنایع کوچک هم 

مستقل از صنایع بزرگ نمی توانند رشد کنند.
تضادی  این که هیچ گونه  بیان  با  ما  با خبرنگار  یوسفی در گفت وگو  محمدقلی 
بین صنایع کوچک و صنایع بزرگ وجود ندارد و هر دوی این صنایع از مشکالت 
دولت  کنیم  تصور  که  موضوع  این  »بنابراین  می گوید:  می برند،  رنج  مشترکی 

صنایع  مقابل  در  و  است  کرده  حمایت  بزرگ  صنایع  از 
درستی  تصور  است،  نداده  قرار  حمایت  مورد  را  کوچک 
نیست. متاسفانه در سال های اخیر به طور کلی دولت اصال 
در  این  و  کند  رسیدگی  بخش صنعت  به  است  نتوانسته 
حالی است که صنایع کوچک هم مستقل از صنایع بزرگ 

نمی توانند رشد کنند.
زمانی صنایع کوچک می توانند اهمیت خود را نشان دهند 
که در صنایع بزرگ ادغام شوند و به نوعی هم بستگی و 
بهبود  و  رشد  با  درواقع  و  کنند  پیدا  آن ها  با  پیوستگی 
بزرگ، صنایع کوچک هم می توانند رشد  کیفیت صنایع 

و نمو بیابند.« 

صنايع كوچک تافتة جدابافته نيستند
به گفتة این مدرس دانشگاه، صنایع کوچک و متوسط به 

چند دلیل بسیار مهم هستند که اشتغال زایی، نیاز به سرمایة اندک، نیاز کم به 
کاالهای وارداتی، استفاده از مواد خام و سرمایه های محلی، امکان پراکندگی 
در اقصی  نقاط کشور و امکان فعالیت به عنوان پیمان کاران صنایع بزرگ ازجمله 

این دالیل است. 
صنایع  که  زیادی  بسیار  مزایای  وجود  با  است  معتقد  یوسفی  حال  عین  در 
کوچک و متوسط دارند، مستقل از صنایع بزرگ نمی توانند رشد کنند، بنابراین 

نمی توانیم صنایع کوچک و متوسط را تافتة جدابافته از صنایع بزرگ بدانیم.

صنايع كوچک و تكنولوژی روز دنيا
اما به نظر می رسد تا زمانی که صنایع کوچک و متوسط نتوانند خود را به روز 
یوسفی  باشند.  تاثیرگذار  اشتغال زایی  و  اقتصادی  رشد  بر  نمی توانند  کنند، 
می توانند  متوسط  و  کوچک  صنایع  که  چند  »هر  می گوید:  رابطه  این  در 
وضعیت  از  خروج  به  قادر  اگر  اما  باشند،  داشته  اشتغال زایی  بر  زیادی  تاثیر 
سنتی و تغییر ساختار و پویایی خود نباشند، هزینه های بسیاری را به جامعه 
تحمیل می کنند. بنابراین صنایع کوچک و متوسط باید خود را به  روز کنند و 
از تکنولوژی جدیدتری استفاده کنند تا بتوانند بر رشد اقتصادی و اشتغال زایی 

اثر بگذارند.«

استراتژی صنعتی مشخصی نداريم 
برای حل مشکالت صنایع کوچک  این که  بر  تاکید  با  اقتصادی  این کارشناس 
می گوید:  باشد،  داشته  وجود  مشخصی  صنعتی  استراتژی  یک  باید  متوسط  و 
این  نتیجه  و  هستیم  استراتژی  این  فاقد  کشورمان  در  ما  متاسفانه  »البته 
دارد،  وجود  کشور  در  که  منابعی  و  امکانات  از  تولید  و  صنعت  که  می شود 
محروم می شود. از طرف دیگر صنایع ما قادر به تامین مالی و به دست آوردن 
کنند.  کشور  وارد  را  ماشین آالت  و  قطعات  نمی توانند  و  نیستند  ارزی  منابع 
هم چنین در کشورمان منابع بانکی پرهزینه است و بنابراین صنایع داخلی در 

یک رقابت نابرابر با کاالهای وارداتی قرار می گیرند.« 
در حال  دو جهت  از  در کشورمان صاحبان صنایع  این که  به  اشاره  با  یوسفی 
این مشکالت صنایع کوچک و متوسط  آسیب دیدن هستند، معتقد است که 
در  دانشگاه  مدرس  این  است.  داده  قرار  تحت تاثیر  بزرگ  صنایع  از  بیشتر  را 
این رابطه می گوید: »از یک طرف فضای نامساعد کسب وکار کشور، باال بودن 
فضای  دیگر  سوی  از  و  قطعات  تامین  مشکالت  و  سرمایه  تامین  هزینه های 
رقابتی ناسالم که به دلیل واردات ارزان خارجی به جامعة ایران تحمیل شده 
است، تمام بخش های تولیدی و صنعتی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط را با 

مشکالت جدی مواجه کرده است. 
صنایع  که  شرایطی  در  می رسد  نظر  به  درمجموع 
می توانند  و  هستند  تغییرپذیر  و  چابک  کوچک 
باشند،  تاثیرگذار  اقتصادی  رشد  و  اشتغال زایی  بر 
کشور  کسب وکار  فضای  در  موجود  مشکالت  اما 
شده  موجب  صنایع  این  نبودن  به روز  هم چنین  و 
در  را  خود  اساسی  و  اصلی  نقش  نتوانند  که  است 
اقتصاد کشور ایفا کنند. شاید بتوان امیدوار بود که 
دوران  به  ورود  و  تحریم ها  لغو  آثار  نمایان شدن  با 
گذار از رکود، دست دولت در حمایت از تمام صنایع 
با  و  شود  باز  متوسط  و  کوچک  صنایع  ازجمله  و 
اهداف  از  بخشی  صنایع  این  رونق  و  شدن  به روز 
طریق  از  کشورمان  اقتصادی  رشد  و  اشتغال زایی 

آن ها محقق شود.«  

محمدقلی یوسفی، کارشناس 
اقتصادی و مدرس دانشگاه: »از یک 

طرف فضای نامساعد کسب وکار کشور، 
باال بودن هزینه های تامین سرمایه 
و مشکالت تامین قطعات و از سوی 

دیگر فضای رقابتی ناسالم که به دلیل 
واردات ارزان خارجی به جامعة ایران 
تحمیل شده است، تمام بخش های 

تولیدی و صنعتی و به ویژه صنایع 
کوچک و متوسط را با مشکالت جدی 

مواجه کرده است«
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پرونده

عصر پسابرجام یک فرصت طالیی برای ایران است تا بتواند از همة ظرفیت های 
داخلی برای رشد و توسعة تولید داخلی استفاده کند. در این میان صنایع کوچک 
تاثیری مستقیم دارند. در همة کشورهای  اقتصاد کشورها  در رشد و شکوفایی 
جهان به نقش صنایع کوچک در تقویت صنایع بزرگ اهمیت ویژه ای می دهند. 
اقتصاد ایران طی سالیان اخیر با تحریم های پیوسته در رکود به سر می برد و با 
وجود لغو تحریم ها و تجربة دوران پساتحریم اگر مدیریت و برنامه ریزی درستی 
بر کسب وکار وجود نداشته باشد، بی شک دوران قبل از تحریم و پساتحریم برای 

اقتصاد ایران تفاوتی نخواهد داشت. 
لغو تحریم های اقتصادی و باز شدن دروازه های تجارت اتفاق مبارکی برای اقتصاد 
اقتصادی  اتفاق می تواند آغاز جهش  این  از سال های متوالی است و  ایران پس 
تنهایی  به  تحریم ها  لغو  اما  باشد.  پیشرفت  و  موفقیت  قله های  فتح  برای  ایران 
کارگشا نیست، بلکه با لغو تحریم ها و ورود به دوران پساتحریم در شرایط مساوی 
با کشورهای دنیا قرار می گیریم و طبیعی است تا زمانی که صنایع داخلی از رکود 
ایران نمی تواند طعم خوش پساتحریم  اقتصاد  خارج و وارد مرحلة رونق نشود، 

را بچشد. 
بنگاه های  شناسایی  پس  ازاین  امید  و  تدبیر  دولت  شایستة  اقدامات  از  یکی 
عمل  محرک  و  پیشران  صنعت  به عنوان  می توانند  که  است  اقتصادی  کوچک 
کنند. بنگاه های اقتصادی کوچک در زمان رکود اقتصاد ایران می توانند باالترین 
و سریع ترین نرخ بازگشت را داشته باشند. از این رو برای اقتصاد ایران که نیازمند 
تحریک بخش های بدنة تولید کشور است، باید به صنایع کوچک اهمیت بیشتری 
داده شود تا با رشد حجمی فعالیت های اقتصادی روبه رو شویم. فعالیت هایی که 
با توجه به افت زیاد سطح درآمد نزدیک ترین فاصله را با تقاضای مصرف نهایی 
و پایین ترین میزان سرمایه گذاری داشته باشند، از مهم ترین معیارهای انتخاب 

بخش های پیشران در برون رفت از رکود است.

چرا حمايت از بنگاه های كوچک؟
دولت تدبیر و امید زمانی می تواند از فرصت های به دست آمده در دورۀ پساتحریم 
استفاده الزم را ببرد که از بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده حمایت و اقتصاد 

محمدرضا محمدی
 مدرس و كارشناس مديريت

صنایع کوچک 
درپساتحریم فراموش نشوند
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را از رکود خارج کند، برای این که:
اوال: بنگاه های کوچک اقتصادی نیاز به سرمایة کالن برای راه اندازی و رسیدن 
به تولید ندارد. دولت می تواند با تزریق نقدینگی حداقل ده ها هزار واحد تولیدی 

آماده به کار را فعال و با تحریک چرخة تولید، اقتصاد را ترمیم کند.
ثانیا: صنایع کوچک سهم بسیار باالیی در اشتغال زایی جامعه دارد و با راه اندازی 

و حمایت دولت از این بنگاه ها رشد بی کاری شهرهای 
و  می یابد  کاهش  به شدت  محروم  مناطق  و  کوچک 
بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی در شهرک های 

صنعتی و خارج از آن راه اندازی می شود. 
 در حال حاضر بسیاری از شرکت های تولیدی به دلیل 
رکود اقتصادی یا تعطیل شده اند یا با حداقل ظرفیت 
روی  به  دنیا  تجارت  دروازۀ  که  امروز  می کنند.  تولید 
ایران گشوده شده، یک فرصت مناسب برای رقابت در 
بتوانیم توانمندی و ظرفیت  تا  عرصة بین المللی است 
باالی تولید داخلی را تجربه کنیم و نرخ رشد تولید را 

در ایران افزایش دهیم. 
باشد که  بزرگی  از صنایع  اگر سیاست دولت حمایت 
تاثیر  و  بودن  به دلیل دیربازده  عموما دولتی هستند، 
بازار  در  رکود  ناگزیر  ملی  اقتصاد  بر  آن  دیرهنگام 
کوچک  صنایع  به  وابسته  کشور  اقتصاد  ماند.  خواهد 
زودبازده است و اگر قرار باشد میلیاردها تومان پول به 

بخش دولتی و صنایع بزرگ تزریق شود، بدون شک باز شدن دروازۀ تجارت در 
باید صنایعی را حمایت  اثری بر اقتصاد ما نخواهد گذاشت. ما  کوتاه مدت هیچ 
کنیم که اثرات خروجی آن به عینه مشاهده شود و بتواند دیگر بخش های تولیدی 
را تحریک کند. صنایع کوچک در کمتر از شش ماه می تواند اثرات مثبت خود 
را بر بدنة اقتصاد نشان دهد و باعث کاهش نرخ بی کاری در جامعه شود و سهم 
تولید کاالهای غیرنفتی را افزایش دهد و در صادرات و ارزآوری ملی موثر باشد. 
صنعتی،  بنگاه های  همة  دربرگیرندۀ  ما  کشور  در  متوسط  و  کوچک  واحدهای 
ویژگی های خاص  علت  به  بنگاه ها  این  و کشاورزی هستند.  بازرگانی  خدماتی، 
خود دارای کارکردهای منحصربه فردی هستند، ازجمله اشتغال زایی، توزیع ثروت 
در جامعه، توسعة مناطق حاشیه ای و محروم و درنهایت تامین عمده محصوالت 
مورد نیاز بنگاه های بزرگ و خانواده ها. بنابراین دولت باید برای حفظ بنگاه های 
پرورش دهندۀ  و  باال  انعطاف پذیری  دلیل  به  این ها  بر  متوسط، عالوه  و  کوچک 
در  تاثیرگذار  و  آسان  استقرار  و  بزرگ  بنگاه های  برای  مجرب  انسانی  نیروهای 
مناطق محروم و دورافتادۀ کشور، به طور جدی برنامه های راهبردی قابل اجرایی 
داشته باشد. در شرایط کنونی که رکود تقریبا سه فصل متوالی در برخی از صنایع 
است،  گذاشته  را  خود  نامطلوب  اثرات  متوسط  و  کوچک  واحدهای  به خصوص 
بهترین تصمیم حمایت و راه اندازی بنگاه های کوچک اقتصادی است که ثمرات 

ارزشمند آن به همة بخش های جامعه بازمی گردد.

صنايع كوچک به منزلة ستون های اقتصادی كشور 
در صنایع کوچک حجم سرمایه گذاری کمتر و سهم اشتغال بیشتر است و همین 
مسئله می تواند عامل مهمی برای سرعت دادن به کسب وکارهایی باشد که در 
دورۀ پساتحریم می تواند محرک خوبی برای اقتصاد ایران و پایداری رشد اقتصادی 
باشد. طی سالیان گذشته به دلیل رویکرد نامناسب سیاست گذاران اقتصادی و 
از چند  یارانة تولید بیش  تورم 40 درصدی و نبود نقدینگی و پرداخت نشدن 
هزار بنگاه  اقتصادی کوچک عمال تعطیل شده  و این تعطیلی باعث رکود بزرگ 
در اقتصاد ایران شده است، چراکه نمی توانیم از سهم باالی 40 درصدی صنایع 

کوچک در اقتصاد ایران به راحتی بگذریم. 
صنایع کوچک ستون های اقتصادی هر کشور به شمار می روند و اگر قرار باشد هر 
روز یکی از این ستون ها برداشته شود و فرو ریزد، طبعا کل مجموعه اقتصادی 
آسیب می بیند. بنابراین با ورود سرمایه به بازار ایران دولت باید با تصمیم گیری 

درست مانع از ایجاد تورم دوباره در اقتصاد شود و برای این که نقدینگی باعث 
تورم نشود، الزم است در بخش تولید به کار گرفته شود و اگر صنایع تولیدی 
کوچک مستقیم از طرف دولت حمایت شوند، پس از چند ماه نه تنها اقتصاد از 

رکود خارج می شود، بلکه می توانیم شاهد رشد اقتصادی باشیم.
اجرای برجام و لغو تحریم ها تا زمانی که ما تصمیم درستی برای اقتصاد نداشته 
زمانی  داشت.  نخواهد  ما  اقتصاد  بر  مثبتی  تاثیر  باشیم، 
می شود،  کشور  وارد  که  سرمایه هایی  برای  بتوانیم  که 
رکود  از  آرام آرام  ایران  اقتصاد  آن گاه  کنیم،  برنامه ریزی 
خارج می شود و عالوه بر کاهش نرخ بی کاری شاهد رشد 

نرخ تولید و عدم افزایش تورم خواهیم بود. 

تبديل ديدگاه های تجاری به نگاه توسعه ای
تولیدی  واحدهای  از  حمایت  به  نیاز  اول  گام  در  دولت 
نقدینگی الزم  اما  تولید هستند  آمادۀ  که  دارد  کوچکی 
الزم  شاید  بنابراین   . ندارند  سرمایه  در  گردش  برای  را 
نباشد در گام اول به سراغ صدور پروانه های جدید برای 
کسب وکارهای کوچک برویم. در گام نخست شرکت های 
برای  را  زمینه ها  و  امکانات  همة  که  زودبازده  تولیدی 
این  و  شوند  مالی  حمایت  باید  دارند،  فعالیت  شروع 
دوباره  باشد،  بانک ها  تجاری  نگاه  اگر در گروی  حمایت 
به  صرفا  بانک ها  این که  برای  می دهد،  معکوس  نتیجة 
تولیدی کوچک  واحدهای  بودن  بسته  یا  باز  بنابراین  فکر می کنند.  منافع خود 
برای بانک ها اهمیتی ندارد و در صورتی که آن ها نتوانند اقساط و بدهی های خود 

را پرداخت کنند، با اجرا گذاشتن وثیقه وارد عمل می شوند. 
 دولت در حمایت از صنایع کوچک در دوران پساتحریم باید زاویة نگاه ها را از 
سمت تجاری صرف به سمت نگاه توسعه ای سوق دهد. رشد و رونق بنگاه های 
اقتصادی کوچک منجر به رشد و رونق اقتصاد کشور می شود. این مسئله برای 
بانک هایی که مثال تسهیالت پرداخت می کنند، شاید از اولویت خاصی برخوردار 
نباشد، کما این که تعطیلی بیش از نیمی از واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت 
تولید مربوط به نرخ باالی سود بانکی است. دولت می تواند با ارائة تسهیالت با 
نرخ بهرۀ پایین تر از تورم واحدهای تولیدی زودبازده را فعال کند و اگر قرار باشد 
تولیدکننده با نرخ سود باالتر از تورم از تسهیالت برخوردار شود، انگیزه ای برای 
فعالیت مجدد نخواهد داشت، چراکه تنها در این فرایند بانک ها فربه می شوند و 

هر روز وضعیت تولید و تولید کننده بدتر می شود. 
بنابراین دولت در گام نخست منابع را در اختیار واحدهایی قرار دهد که جزو 
صنایع کوچک به شمار می روند و صنایع زودبازده هستند. درضمن صنایعی باید 
در گام نخست حمایت شوند که آمادۀ تولید هستند و امکانات آن ها برای تولید 
فراهم است. زیرا فعال کردن واحدهای زودبازدهی که هنوز تجهیزات و امکانات 
با صنایعی باشد که  باید  اولویت حمایت  ندارد، باعث هدر رفتن زمان می شود. 
هم سهم تولید را افزایش دهد و هم ارزآوری ملی داشته باشد و صنایعی حمایت 
شوند که باعث تحریک دیگر بخش های اقتصادی می شوند و از بنگاه هایی حمایت 
صنایع  شکلی  به  و  کند  کمک  بزرگ  صنایع  به  می تواند  آن ها  تولید  که  شود 

کوچک وظیفة هم پوشانی را بر عهده داشته باشد. 
ارائة نحوۀ  اقتصادی زودبازده  بنگاه های  از  نکته در بخش حمایت  اما مهم ترین 
تسهیالت به این صنایع است. دولت با نگاه توسعه ای باید از تولیدکننده حمایت 

کند و نگاه صرفا تجاری بانک ها را در این عرصه تعدیل کند.
مانند  پساتحریم  دوران  که  نبریم  یاد  از  دلخوشیم،  پساتحریم  دوران  به  اگر 
سال های قبل از تحریم است و اگر قرار باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت دل 
ایران نخواهد  اقتصاد  برای  نتیجه ای  به معجزه پساتحریم خوش داریم، هیچ  را 
داشت و چه بسا با ورود نقدینگی شاهد افزایش تورم به بازار شویم. اما حمایت 
منطقی از صنایع کوچک و زودبازده می تواند ابتدا اقتصاد ما را از رکود خارج کند 

و سپس به رونق برساند. 

از صنایع  اگر سیاست دولت حمایت 
دولتی  که عموما  باشد  بزرگی 

تاثیر  و  به دلیل دیربازده بودن  هستند، 
ناگزیر  اقتصاد ملی  بر  آن  دیرهنگام 

اقتصاد کشور  بازار خواهد ماند.  رکود در 
زودبازده  به صنایع کوچک  وابسته 

اگر قرار باشد میلیاردها تومان  و  است 
پول به بخش دولتی و صنایع بزرگ 

تزریق شود، بدون شک باز شدن دروازة 
بر  اثری  تجارت در کوتاه مدت هیچ 

گذاشت نخواهد  ما  اقتصاد 
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نفت

قيمت نفت جان گرفت
همة دعواها در بازار نفت بر سر قیمت است. قیمتی که از ژوئن 2014 تا کنون 
سقوطی بی سابقه را تجربه کرده و چرخش بزرگی را در ساختار بازار نفت نشان 
می دهد. روزهای رویایی نفت 120 دالری مانند رویایی هستند که دیگر تکرار 
نمی شوند. اکنون تولیدکنندگان برای نفت 40 دالری با هم می جنگند و سعی 
که   2016 سال  نمانند.  عقب  کم سود  بازِی  این  در  نفت  بیشتر  تولید  با  دارند 
قیمت نفت به مرز 20 دالر در ازای هر بشکه رسیده بود، سال بدی نبوده  است. 
قیمت نفت با کمی باال و پایین دوباره مسیر صعود را در پیش گرفته، اما هنوز 
حتی به 50 دالر هم نرسیده  است. نفت برنت حوزۀ دریای شمال در پایان ماه 
آوریل به محدودۀ 48 دالر در ازای هر بشکه رسید. نفت دبلیوتی آی که شاخص 
نفت آمریکا به شمار می آید نیز به محدودۀ 46 دالر در ازای هر بشکه رسید. این 
دو شاخص نفتی که در سال 2015 شکافی هفت تا هشت دالری را هم تجربه 
کردند، این روزها با اختالف دو و درنهایت سه دالر پابه پای هم پیش می روند. 

بر اساس گزارش های رویترز، آن چه به افزایش قیمت نفت کمک کرده، از یک 
سو تغییر در ارزش دالر و از سوی دیگر تمایل دوبارۀ سرمایه گذاران به بازار نفت 
است. عالوه بر آن، ین ژاپن نیز نقش حمایت کننده ای را برای قیمت جهانی نفت 

بازی کرده  است. 
قیمت نفت اوپک نیز با روندی صعودی در ماه مارس به 34.65 دالر در ازای هر 
بشکه رسیده  است. سبد نفتی اوپک متشکل از 13 شاخص نفتی از کشورهای 
عضور این سازمان است. بر اساس آخرین گزارش ماهانة این سازمان، گران ترین 
اساس  بر  بوده  است.  عربی  متحدۀ  امارات  نفت  مارس،  ماه  در  نفتی  شاخص 
جدول های موجود این شاخص نفتی به قیمت 40.01 دالر در ازای هر بشکه به 
فروش رفته  و به این ترتیب تنها شاخص در سبد نفتی اوپک بوده که به قیمتی 
باالی 40 دالر به فروش رفته  است. بقیة شاخص ها همگی در محدودۀ 30 دالر 
بوده اند. ارزان ترین شاخص نفتی اوپک نیز نفت اکوادور بوده که به قیمت 31.45 
دالر در ازای هر بشکه به فروش رفته  است. نفت سنگین ایران نیز با 5.95 دالر 
افزایش قیمت نسبت به ماه فوریه به قیمت 33.23 دالر در ازای هر بشکه به 

نسيم بنايی

نفت، نفت تا قیامت!
مروری بر بازار جهانی طالی سياه در ماهی كه گذشت

با تولیدکنندگان اینروزها ازایهربشکهقیمتداشت. راپشتسرگذاشته،روزهاییکه120دالردر طالیسیاهروزهایطالییخود
شنیدنقیمت40دالرو50دالربراینفتخوشحالمیشوندوامیدوارکهشایددوبارهشاهدآنروزهایطالییباشند؛روزهاییکهبهگفتة
تحلیلگراندیگررویاییبیشنیست.بههمینخاطراستکهاکثرتولیدکنندگانبزرگنفتبرایکسبدرآمدبهتولیداتغیرنفتیروی
آوردهاند.نمونهاشعربستانسعودیکهشاهزادةهمهکارهاشتصمیمگرفتهدرعرض10سالاینکشورراازتکیهبردرآمدهاینفتینجات
بدهد.اماکاهشقیمتنفتدلیلکافیبرایدستکشیدنازآننبودهوحرصبشررابرایدستیافتنبهاینکاالیخاصکمنکردهاست.
نفتهنوزتیتریکخبرهایاقتصادیجهاناست.کوچکترینتحرکیدراینبازار،جنجالبهپامیکند.یکسویجهانغولهاینفتیدور
همجمعمیشوندتابرایجلوگیریازکاهشقیمتنفت،تولیدخودرافریزکنندودرآخرهمبهنتیجهنمیرسند.آنسوترگروههایتروریستی
برایدستیافتنبهاینمنابعنفتی،خونبهپامیکنندومانعافزایشتولیدنفتکشورخودمیشوندوبهاینترتیبناخواستهبهفریزتولید
نفتکمکمیکنند.اوپکهنوزهرماهگزارشیازوضعیتتولیداعضایخودمنتشرمیکندودرموردقیمتهایآتینفتپیشبینیمیکند.

غولهاینفتیهنوزبهدنبالنفتکشورهایخاورمیانههستند.وجنگنفتیهنوزدردنیاادامهدارد.
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فروش رسیده  است. در سال گذشته )2015( نفت سنگین ایران جزو ارزان ترین 
شاخص های نفتی اوپک بود. متوسط قیمت نفت ایران در این سال 49.77 دالر 
در ازای هر بشکه و زیر 50 دالر بود. این در حالی است که متوسط نفت نیجریه 

در این سال 55.25 دالر در ازای هر بشکه بوده  است.  

فريز نفت به دست چريک ها و شورشی ها
چریک ها در کلمبیا، شورشی ها در لیبی و نیروهای ارتشی در نیجریه موفق به 
کاری شده اند که بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در جهان در انجام آن شکست 
خوردند: آن ها مانع افزایش یک میلیون و 500 هزار بشکة مازاد عرضة نفت در 
بازار شده اند. به گزارش »و خارزم« به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، درحالی که 

اصلی  تولیدکنندگان  دیگر  و  روسیه  سعودی،  عربستان 
به  نفت  تولید  فریز  برای  فروردین  در  جهان  در  نفت 
به  مناطق  این  داخل  تنش های  نیافتند،  دست  توافقی 
لولة نفتی گرفته  از حمله به خطوط  شکل های مختلف 
بشکه  هزار   800 ورود  مانع  نفتی  میدان های  بستن  تا 
اکثر  شده  است.  جاری  سال  در  بازار  به  اضافی  نفت 
دولت های نفتی ازجمله لیبی و نیجریه درگیر جنگ های 
نفت  تولید  افزایش  مانع  که  هستند  خارجی  و  داخلی 
آن ها می شود. بر اساس اطالعات به دست آمده از آژانس 
بین المللی انرژی، نیجریه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ 
نفت در آفریقا حدود یک میلیون و 700 هزار بشکه در 
روز نفت تولید می کند که این کمترین میزان تولید نفت 
این کشور از سال 2009 تا کنون به شمار می آید. لیبی 

نیز به عنوان بزرگ ترین دارندۀ ذخایر نفتی آفریقا وضعیت بهتری ندارد. این کشور 
در هر منطقه توسط گروهی از افراد اداره می شود. گروه های ارتشی مختلف برای 
تسلط بر میدان های نفتی این کشور با یکدیگر می جنگند و به این ترتیب تولید 
نفتی در  تنها در یک سال سه میدان  پیدا کرده  است.  این کشور کاهش  نفت 
این کشور بسته شده  است. کشوری که در سال 2011 پیش از آغاز فعالیت های 
شورشی ها حدود یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت در روز تولید می کرد، اکنون 
کوچک ترین تولیدکنندۀ اوپک است که تنها 345 هزار بشکه در روز نفت تولید 
قابل  و هیچ گاه  کرده اند  غافل گیر  را  نفت  بازار  نیجریه همیشه  و  لیبی  می کند. 
پیش بینی نبوده اند. البته آفریقا تنها جایی نیست که با جنگ و تنش مواجه است. 
کلمبیا نیز با حملة چریک های مارکسیست درگیر است. داده های بلومبرگ نشان 
این  به  و  مواجه شده  با کاهش 14 درصدی  این کشور  در  نفت  تولید  می دهد 
ترتیب کلمبیا در ماه مارس تنها 622 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده  است. 
به این ترتیب شورشی ها و چریک ها موفق شدند تولید نفت کشورهای خود را 
فریز کنند؛ کاری که تولیدکنندگان بزرگ نفت از انجام آن عاجز مانده بودند. این 

مسئله به عدم کاهش قیمت نفت کمک می کند. 

ايران سوم شد
بیش از یک سوم از نفت مورد نیاز جهان توسط سازمان کشورهای صادرکنندۀ 
نفت خام )اوپک( تامین می شود. این سازمان در گذشته همراه با کاهش قیمت 
نفت، عرضة خود را پایین می آورد و به این ترتیب برای مصرف کنندگان شاخ و 
شانه می کشید تا قیمت نفت را دوباره افزایش بدهد. اما اکنون ساختار بازار نفت 
در  نفت  تولیدکنندگان  بکشد،  کنار  اگر  سازمان  این  است.  کرده   تغییر  به کلی 
آمریکا و دیگر مناطق جهان جایش را خواهند گرفت. به همین خاطر است که 
هر چند ماه یک بار بحث کاهش یا توقف تولید نفت برای افزایش قیمت به میان 
می آید، اما باز هم نه تنها کسی تولید نفت خود را کاهش نمی دهد، بلکه افزایش 
این  نشان می دهد  اوپک  ماهانة  از گزارش  بررسی های »و خارزم«  نیز می دهد. 
سازمان در ماه مارس 32 میلیون و 250 هزار بشکه نفت در روز تولید کرده  است 
که نسبت به ماه پیش حدود 15 هزار بشکه افزایش تولید داشته  است. افزایش 
تولید نفت اوپک بیشتر از جانب کشورهای ایران، عراق و آنگوال بوده  است. ایران 

طبق وعده ای که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت این کشور، و سایر مقامات نفتی 
داده بودند، به دنبال برداشته شدن تحریم ها و اجرای برجام، تولید نفت خود را 
افزایش داد. آن طور که منابع ثانویة اوپک نشان می دهد، جمهوری اسالمی ایران 
در ماه مارس سه میلیون و 291 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده  است و به 
این ترتیب موفق شده به جایگاه سومی اوپک دست پیدا کند. عراق، کشوری که 
به محض ایجاد تحریم ها از فرصت استفاده کرد و با افزایش تولید جای ایران را 
در اوپک گرفت، اکنون چهارمیلیون و 199 هزار بشکه در روز نفت تولید و روانة 
بازار می کند. این کشور از یک طرف خود را در رقابت با ایران می بیند و سعی 
از  داخلی  درگیری های  دیگر  از طرف  و  کند  را حفظ  بادآوردۀ خود  دارد سهم 
جمله حضور داعش به عنوان مانعی بر سر راهش قرار دارد. عربستان سعودی مثل 
هزار   120 و  میلیون   10 تولید  با  همیشه 
و  است  اوپک  پرچم دار  روز،  نفت در  بشکه 
سعی می کند به واسطة همین سهم تولید، 
حرف خود را به کرسی بنشاند. بحث تولید 
کامل  تقاضا  و  عرضه  بحث  با  اوپک  نفت 

می شود. 
نفت  بازار  در  را  اول  حرف  تقاضا  و  عرضه 
اوپک،  ماهانة  گزارش  اساس  بر  می زند. 
حدود   2015 سال  در  نفت  تقاضای 
یک میلیون و 540 هزار بشکه در روز رشد 
داشته و به متوسط 92 میلیون و 980 هزار 
بشکه در روز رسیده  است. در سال 2016 
نیز تقاضا یک میلیون و 200 هزار بشکه در 
روز رشد خواهد داشت. به این ترتیب انتظار می رود متوسط مصرف نفت در سال 
2016 حدود 94 میلیون و 180 هزار بشکه در روز باشد. بخش زیادی از این 
تقاضا توسط تولیدکنندگان غیراوپکی تامین می شود. در سال 2015 حدود 57 
میلیون و 130 هزار بشکه نفت توسط تولیدکنندگان غیراوپکی تامین شده  است. 
برآوردها نشان می دهد در سال 2016 نیز حدود 56 میلیون و 390 هزار بشکه 
نفت توسط غیراوپکی ها تولید شود. یعنی در سال 2016 شاهد کاهش تولید نفِت 

غیراوپکی ها خواهیم بود. 

جدول: توليد نفت اوپک و كشورهای عضو آن در ماه مارس 2016 

توليد نفت در ماه مارس)ميليون بشكه در روز( كشور توليدكننده رتبه

10.120 عربستان سعودی 1

4.199 عراق 2

3.291 ایران 3

2.772 کویت 4

2.682 امارات متحدۀ عربی 5

2.320 ونزوئال 6

1.778 آنگوال 7

1.722 نیجریه 8

1.084 الجزایر 9

725 اندونزی 10

664 قطر 11

547 اکوادور 12

345 لیبی 13

32.251 اوپک مجموع

لیبی  در  شورشی ها  کلمبیا،  در  چریک ها 
ارتشی در نیجریه موفق به  نیروهای  و 

تولیدکنندگان  بزرگ ترین  که  شده اند  کاری 
نفت در جهان در انجام آن شکست 

و  افزایش یک میلیون  مانع  آن ها  خوردند: 
500 هزار بشکة مازاد عرضة نفت در بازار 

شده اند
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بازاريابی

ترغيب به خريد داروهای ايرانی
پیش گرفتن استراتژی های مناسب برای شرکت های دارویی می تواند بر کیفیت 
دارو، بسته بندی، قیمت گذاری، توزیع و... تاثیر بگذارد و به سازوکار این شرکت ها 
کشور  داخل  در  دارو  بازار  شدن  تخصصی  با  طرفی  از  دهد.  مناسبی  انضباط 
نیازهای بیماران و نیازمندان به دارو به خوبی شناسایی می شود و از این طریق 
موضوع  این  به  توجه  با  داد.  ارائه  بیماران  به  را  مناسب تری  داروهای  می توان 
بوده،  مواجهه  از کشور  ارز  قبیل خروج  از  با مشکالتی  دارو همواره  واردات  که 
ارتقای کیفیت و ارائة مناسب دارو می تواند از این گونه معضالت جلوگیری کرده و 

مصرف کنندگان ایرانی را ترغیب به استفاده از داروهای ایرانی کند.

برقراری ارتباط معنايی ميان محصوالت
اساس  بر  را  خود  برندینگ  و  بازاریابی  استراتژی های  باید  دارویی  سازمان های 
منطقی از پیش تعیین شده، پیاده سازی کرده و بر مبنای چشم انداز سازمان، این 
موضوع را مدیریت کنند. شرکت های معتبر دارویی در صورت داشتن استراتژی 
مناسب بر اساس جوهر برند سازمان، حتی نوع نام گذاری محصوالت مختلف خود 

را نیز به نحوی انجام می دهند که یکدیگر را نفی نکند و در چهارچوب استراتژی 
برندینگ سازمان تعریف شده  باشد. به بیان دیگر، شرکت های دارویی باید نوع 
چیدمان و ارتباط معنایی نام محصوالت مختلف با یکدیگر را مورد بررسی قرار 
دهند و بتوانند چنین ارتباطی را بین آن ها ایجاد کنند. این تدبیر باعث می شود 
مخاطبان به راحتی بتوانند محصوالت یک شرکت دارویی را از دیگر محصوالت 

موجود در بازار تشخیص دهند.

استراتژی های تبليغات شركت های دارويی
دارو جزو محصوالتی به شمار می رود که خیلی نمی توان تبلیغات عمومی را برای 
آن برنامه ریزی کرد، چون این محصوالت بیشتر از طریق پزشکان و داروسازها به 
بیماران تجویز می شود. شرکت های دارویی معموال با محدودیت هایی در زمینة 
راستای  در  تبلیغاتی  رسانه های  تمامی  از  نمی توانند  و  هستند  مواجه  تبلیغات 
معرفی محصوالت خود به بازار استفاده کنند. در حال حاضر بیشتر شرکت های 
ارائه دهندۀ دارو از دو نوع تبلیغات استفاده می کنند. برخی از شرکت های دارویی 
به صورت ترویج علمی از طریق ارتباط با پزشکان و داروسازان تبلیغات خود را 

راه های تدوين استراتژی يكپارچه بازاريابی برای شركت های دارويی

امير كاكايی
 كارشناس ارشد مديريت اجرايی

امروزههرسازمانیبهدنبالافزایشفروشوگسترشبازارمحصوالتخوداستوشرکتهایارائهدهندة
برسر رقابت دارویی برندهایحوزة و تنوعمحصوالت افزایش با نیستند. مستثنا قضیه این از نیز دارو
بین،شرکتهاییمیتوانندسهم این ودر ازپیشاحساسمیشود بازار،بیش از بیشتری کسبسهم
اتخاذ را مناسبی بازاریابی استراتژیهای بازار این در نفوذ برای که باشند داشته را بازاردارو از مناسبی
کنندورویقیمتگذاریدقیقوموثر،برنامهریزیوبودجهگذاریمناسببازاریابی،سنجشنیازمشتریان
وتنظیمفعالیتهابراساسآن،بررسیاثربخشیتبلیغاتوتخصیصمناسبهزینةتبلیغاتی،آموزشو
تربیتنمایندگانعلمیونیروهایفروشو...سرمایهگذاریهایجدیانجامدهند.درحالحاضربیشتر
شرکتهایداروییدرداخلکشور،برنامهریزیهاییرادرحوزةبازاریابیوفروشانجامدادهاند،اماکمتر
شرکتهای البته باشد. کرده برند را خود و داده انجام را هدفمندی اقدامات که است دارویی شرکت
داروییدرداخلکشورهستندکهدارایشهرتباالییاندوبسیاریازمخاطبانایرانیبهخصوصپزشکان،
داروسازان،پرستارانو...بانامآنهاآشناهستند.امابااینوجودهمینشرکتهاهمبایدمسیریطوالنی

راتابرندشدنطیکنند.

اهمیت برندسازی درصنعت داروسازی
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پیش می برند. به عنوان نمونه یک شرکت دارویی، نماینده های علمی را استخدام 
می کند و آن ها را آموزش می دهد. سپس این نماینده های علمی به مطب پزشکان 
و داروخانه های سطح شهر مراجعه و محصوالت خود را به آن ها معرفی می کنند. 
به  در شرکت  تولیدشده  علمی محصوالت  نمایندگان  به کمک  کلی  به صورت 
پزشکان معرفی علمی می شود و از این طریق پزشکان با محصوالت تولیدشده 
معرفی محصول  نوع  این  نسخه می کنند.  را  و محصوالت  آشنا می شوند  جدید 
این  بیشتر  غالبا  این که  به  توجه  با  اما  است،  تاثیرگذار  بسیار  کشور  داخل  در 
یک  مزایای  نمی توانند  به خوبی  ندارند،  مرتبطی  تحصیالت  علمی  نماینده های 
به تازگی  دلیل  همین  به  دهند.  توضیح  داروسازان  و  پزشکان  برای  را  محصول 
شرکت های دارویی روی برگزاری دوره های آموزشی برای نماینده های علمی خود 
سرمایه گذاری های جدی انجام می دهند تا بتوانند به خوبی وجه تمایز و مزایای 

یک محصول دارویی را به پزشکان و داروسازان معرفی کنند. 
تبلیغ  دارویی،  شرکت های  برای  تبلیغات  روش های  از  دیگر  یکی  طرفی  از 
در  است.  دارویی  و  پزشکی  تخصصی  در مجالت  مکمل ها  و  دارو ها  از  برخی 
این نوع تبلیغات نیز شرکت های دارویی روی گروه هدف پزشکان و داروسازان 
که  نکته ای  می کنند.  معرفی  آن ها  به  را  خود  محصوالت  و  می کنند  تمرکز 
بسیار دارای اهمیت است، یکپارچگی استراتژی تبلیغاتی شرکت های دارویی 
به  و  نکنند  محدود  تبلیغات  نوع  این  از  یکی  در  را  باید صرفا خود  که  است 
برخی  میان  این  در  ببرند.  پیش  را  خود  محصوالت  معرفی  یکپارچه  صورت 
دارویی  و  پزشکی  نمایشگاه ها  در  حضور  روی  دارویی  شرکت های  از  دیگر 

می کنند  سرمایه گذاری 

داشتن بانک اطالعاتی جامع
داشتن بانک اطالعاتی جامع برای هر شرکت دارویی 
اطالعات  باید  دارویی  شرکت های  است.  ضروری 
و...  داروخانه ها  پزشکان،  خصوص  در  را  مناسبی 
طریق  از  معموال  اطالعات  این  کنند.  جمع آوری 
جمع آوری  داروخانه ها  و  پزشکان  علمی  ویزیت های 
می شود. پس از جمع آوری این اطالعات، شرکت های 
با آن ها  ارتباط  برقراری  راستای  دارویی می توانند در 
برنامه ریزی های مناسبی را انجام دهند. به عنوان نمونه، 
دعوت  مرتبط  نمایشگاه های  و  همایش ها  به  را  آن ها 

کنند.

فعاليت های ارتباطاتی يكپارچه برند
یکپارچة  استراتژی  باید  دارویی  شرکت های 
توجه  با  و  باشند  داشته  خود  مخصوص  بازاریابی 
بازاریابی شان  فعالیت های  تمام  برند خود  به جوهرۀ 
باید  امر  ابتدای  در  البته  کنند.  برنامه ریزی  را 
برای یک شرکت دارویی تعریف شود.  برند،  جوهرۀ 

یکپارچگی  نبودن  دارویی،  شرکت های  از  برخی  در  که  است  حالی  در  این 
صورت  به  سازمان  فعالیت های  و  می شود  احساس  بازاریابی  فعالیت های  در 
هدفمند پیش نمی رود. از طرفی هر شرکت دارویی باید استراتژی یکپارچه ای 
نمونه، در مـــورد  به عنوان  باشد.  برند خود داشته  ارتباطاتی  فعالیت های  در 
پزشکان  چون  ذی نفعانی  توسط  دارو  و  برند  ارزش  بیمارستانی  داروهـــای 

که  می شود  تعیین  می دهند،  قرار  استفاده  مورد  را  دارو  آن  که  پرستارانی  و 
به عنوان یک عامل مهم باعث تقویت برند یک شرکت دارویی می شود. یعنی 
هنگامی که یک محصول دارویی به خوبی به پزشکان و پرستاران معرفی شود، 
این موضوع در تقویت برند شرکت دارویی بسیار مثمر ثمر واقع می شود. در 
این میان سهولت استفاده از دارو های بیمارستانی در بیمارستان برای پرستار 
بسیار مهم است، اما ممکن است برای پزشکان اهمیت زیادی نداشته باشد و 
این سهولت استفاده از آن دارو ممکن است از دارو در بیمارستان برند بسازد. 
یا در مورد پزشکانی که دارو را نسخه می کنند، اثربخشی دارو و عوارض کمتر 
آن دارو از اهمیت زیادی برخوردار است و ممکن است از نظر پزشک آن دارو 

یک برند قوی محسوب شود.

انتخاب گروه هدف
و شرکت های  کند  انتخاب  برای خود  را  مناسبی  گروه هدف  باید  سازمانی  هر 
تمرکز  و  مناسب  گروه هدف  انتخاب  نیستند.  قضیه مستثنا  این  از  نیز  دارویی 
و  کند  ایجاد  را  تمایزی  دارویی  شرکت های  برای  می تواند  هدف  گروه  آن  بر 
برای  را  بازار  در  مناسبی  جایگاه  تمایز  وجه  این  طریق  از  دارویی  شرکت های 
خود کسب کنند. البته شرکت های دارویی باید در تالش باشند وجه تمایزی را 
برای خود ایجاد کنند که ماندگار باشد و سایر شرکت های دارویی به آن دست 
پیدا نکنند. از طرفی هنگامی که گروه هدف یک شرکت دارویی مشخص شد، 
شرکت  اصطالح،  به  و  کند  تولید  هدف  گروه  این  برای  را  محصوالتی  می تواند 
که  است  اهمیت  دارای  بسیار  موضوع  این  اما  دهد.  توسعه  را  خود  محصوالت 
دارویی  شرکت  هدف  گروه  راستای  در  محصول  توسعة 
تولید  هدف  گروه های  سایر  برای  محصولی  اگر  و  باشد 
می شود، تحت عنوان برند دیگر وارد بازار شود. در صورتی 
باشد،  مختلفی  برند های  دارای  دارویی  شرکت   یک  که 
نام های  بین  بهتر است  اشاره شد،  همان طور که پیش تر 
برند های مختلف یک شرکت دارویی ارتباط معنایی وجود 
داشته باشد تا از هزینة معرفی و تبلیغات برند های مختلف 
یک شرکت کاسته شود. در این میان نکتة بسیار مهم این 
است که بنا بر عادت پزشکان در ایران نام دارو بهتر است 
برگرفته از مولکول دارو باشد تا یک پزشک بتواند نام آن 

دارو را بهتر به خاطر بسپارد.

استراتژی قيمت گذاری دارو
هر شرکت دارویی باید استراتژی مناسبی را در خصوص 
قیمت  مناسب ترین  انتخاب  و  باشد  داشته  قیمت گذاری 
برای محصوالت دارویی ارتباط تنگاتنگی با نوع محصوالت 
بسیاري  قیمت  میان  این  در  دارد.  و گروه هدف شرکت 
خارجي  مشابه  داروهاي  با  داخل  تولید  داروهاي  از 
می شود  باعث  موضوع  این  و  دارد  فاحشي  تفاوت  خود 
شرکت های خارجی ارائه دهندۀ دارو بتوانند سود خوبی کسب کنند و راحت تر در 
زمینة تبلیغات، تحقیق و توسعه و... سرمایه گذاری کنند. با توجه به این موضوع 
شرکت های ارائه دهندۀ دارو در ایران باید با تحلیل دقیق بازار داخلی و خارجی، 
با  رقابت  توان  تا  بگیرند  پیش  قیمت گذاری  خصوص  در  را  مناسبی  استراتژی 

شرکت های خارجی ارائه دهندۀ دارو را داشته باشند.

استراتژی  باید  دارویی  هر شرکت 
در خصوص قیمت گذاری  را  مناسبی 

مناسب ترین  انتخاب  و  باشد  داشته 
دارویی  محصوالت  برای  قیمت 

محصوالت  نوع  با  تنگاتنگی  ارتباط 
و گروه هدف شرکت دارد. در این 

تولید  داروهاي  از  بسیاري  میان قیمت 
با داروهاي مشابه خارجي  داخل 
خود تفاوت فاحشي دارد و این 

شرکت های  می شود  باعث  موضوع 
بتوانند سود  دارو  ارائه دهندة  خارجی 

خوبی کسب کنند و راحت تر در 
و...  توسعه  و  تحقیق  تبلیغات،  زمینة 

کنند سرمایه گذاری 
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له مقا

قانع كردن مديران ارشد 
در سازمان های امروزی بیشتر مدیران منابع انسانی در تالش هستند از نگاه 
مدیران ارشد سازمان ها، فردی مورد اعتماد به  حساب آیند، اما این در حالی 
ذی نفعان  و  کارمندان  مدافع حقوق  باید  حال  عین  در  مدیران  این  که  است 
سازمان، در برابر مدیران ارشد سازمان باشند. با توجه به این وظیفة خطیر و 
دوگانة مدیران منابع انسانی، آن ها همواره باید در تالش باشند مدیران ارشد 
سازمان را به خوبی بشناسند و از جزئی ترین مسائل غیرمحرمانه ای که مربوط 
منابع  مدیر  می شود  باعث  مناسب  شناخت  این  باشند.  آگاه  آن هاست،  به 
انسانی در فعالیت های خود فردی موفق تلقی شود و با مدیران ارشد سازمان 
بازاریابی  دیدگاه  از  که  است  چیزی  همان  این  کند.  برقرار  خوبی  ارتباط 
بر  و  می شود  مطرح  فرایندگرا  سیاسی  بازاریابی  عنوان  تحت  نیز  سیاسی 
انسانی سازمان ها به  منظور اعمال قدرت و پیشبرد  اساس آن، مدیران منابع 
مناسبات  از  استفاده  با  و  قدرت وصل می شوند  منابع  به  کارمندان،  مطالبات 
سیاسی و تعامالت مناسب، مدیران ارشد سازمان  ها را در راستای اهداف خود 

می کنند. قانع 

جريان اطالعات از پايين به باال 
مواجه  زیادی  بسیار  تغییرات محیطی  با  امروزی، سازمان ها  پرتالطم  دنیای  در 
هستند که این تغییرات در داخل و خارج سازمان ها رخ می دهد. برخی از مدیران 
آگاه  تغییرات  این  از  بسیاری  از  زیاد،  به مشغلة کاری  توجه  با  ارشد سازمان ها 
و  روزنامه ها  همة  خواندن  برای  کافی  زمان  حتی  آن ها  از  بسیاری  و  نیستند 
نشریات تجاری را ندارند. این در حالی است که در حالت ایده آل، مدیران منابع 
انسانی ارتباط تنگاتنگی با کارکنان سازمان دارند و می توانند از جریان اطالعات و 
تغییرات داخلی و حتی خارجی سازمان ها مطلع شوند و این اطالعات و تغییرات 
انسانی  منابع  مدیران  طرفی  از  دهند.  قرار  سازمان  ارشد  مدیران  اختیار  در  را 
داشته  باال  به  پایین  از  اطالعات  این  در جمع آوری  تأثیرگذاری  نقش  می توانند 
باشند و سیستم هایی را طراحی کنند تا از طریق آن بتوانند تغییرات، مطالبات و 
به صورت کلی اطالعات را از کارمندان سازمان جمع آوری کرده و آن را از طریق 

گزارش های روزانه، هفتگی، ماهانه و... در اختیار مدیران ارشد قرار دهند. 
مدیران  که  هستند  باور  این  بر  انسانی  منابع  مدیران  از  بسیاری  میان  این  در 
ارشد صرفا اطالعاتی فرمالیته را دربارۀ حقوق و اضافه کار و قرارداد و مواردی 

مدیران 
چندمنظوره!

بايد ها و نبايد های مديريت
 منابع انسانی در سازمان های مدرن

دنیایامروز،دنیایمحدودیتمنابعاستوسازمانهاییمیتواننددرایندنیافعالیتهایخودرابهخوبیپیشببرندکهبتوانندهمینمنابعمحدود
خودرابهخوبیمدیریتکنند.یکیازمهمترینمنابعهرسازمانی،سرمایةانسانیآناستکهکارکردیحیاتیدربقایسازمانهاداردوبهعنوان
کلیدموفقیتوشکستهرسازمانیبهشمارمیآید.باتوجهبهاینموضوعمدیرانمنابعانسانینقشبسزاییرادرسازمانهایامروزیایفامیکنند
ودرکاهشهزینةنیرویکاروافزایشبهرهوریآنهابسیارمیتوانندمثمرثمرواقعشوند.درادامهبهشرحبرخیازوظایفمدیرانمدرنمنابع

انسانیمیپردازیمکهشایدکمتردرسازمانهابهآنتوجهمیشود.
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از این دست در خصوص کارکنان سازمان از آن ها مطالبه می کنند، اما مدیران 
منابع انسانی با توجه به ارتباطاتی که با کارمندان همة واحدهای سازمانی دارند، 
می توانند افق دید باالتری نسبت به مسائل داشته باشند و دیدگاه های خود را 
واحد  این که  به  توجه  با  از طرفی  انتقال دهند.  نیز  ارشد سازمان ها  مدیران  به 
روابط عمومی سازمان ها معموال روی آگاهی عمومی دربارۀ آن چه سازمان  انجام 
این  کارمندان  می توانند  انسانی  منابع  مدیران  می کند،  سرمایه گذاری  می دهد، 
بخش را از خط مشی ها و رویه های اثرگذار در سازمان مطلع کنند. این موضوع 
ارتباطات اثربخشی را در سازمان ایجاد می کند و جریان اطالعات از پایین به باال 

و در سطوح موازی و هم عرض ایجاد می شود.

برطرف كردن نگرانی های مديران ارشد
انسانی است  از وظایف مدیران منابع  شناخت مناسب مطالبات کارمندان یکی 
در  نمونه،  به عنوان  باشد.  متفاوت  مطالبات  این  است  ممکن  سازمانی  هر  در  و 
سازمانی پرداخت به موقع حقوق یکی از مطالبات اصلی کارمندان و در سازمانی 
دیگر پاداش و مزایا به عنوان مطالبات آن ها به شمار می آید. مدیران منابع انسانی 
باید این مطالبات را به مدیران ارشد سازمان اطالع دهند، اما این در حالی است 
دارند.  هراس  مطالبات  این  کردن  مطرح  از  انسانی  منابع  مدیران  از  برخی  که 
ارشد  مدیران  با  را  مناسبی  گفت و گوهای  و  جلسات  باید  انسانی  منابع  مدیران 
سازمان برنامه ریزی کنند و در تالش باشند از طریق این جلسات مسائل دشوار 
و مشکالت کارمندان را به گوش مدیران ارشد سازمان برسانند و با این که ممکن 
است برای مدیران ارشد شنیدن این انتقاد ها خوشایند نباشد، اما می توان با ارائة 
پیشنهاد هایی در راستای کاهش هزینه ها یا بهبود بهره وری سازمان، نگرانی های 

مدیران ارشد را تا حدی برطرف کرد.

چهارچوب  تصميم گيری های مديران منابع انسانی
سازمان های امروزی نیاز به مدیران میانی ای دارد که جرئت گرفتن تصمیم  های 
مهم و بزرگ را داشته باشند و این تصمیم گیری ها مبتنی بر تحلیل های مناسب 
باشد. این در حالی است که مدیران ارشد سازمان های مدرن نیز تمایل دارند با 
مدیران میانی کار کنند که به درستی و به موقع تصمیم گیری می کنند و منتظر 
تصمیم هایی از باال نیستند. با توجه به این موضوع مدیران منابع انسانی با در نظر 
گرفتن شرایط سازمانی باید یا تصمیم های مناسبی را بگیرند، یا در صورت مهیا 
نبودن شرایط سازمان فرایند انجام این تصمیم گیری ها را از طریق مدیران ارشد 
تسهیل کنند. البته مسائلی که نیاز به تصمیم گیری های بزرگ دارد، باید با توجه 
به ریسک آن ها رتبه بندی شود و چهارچوب مناسبی را برای آن ها تهیه کرد و 
در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار داد که از این طریق مدیران منابع انسانی به 
توافقاتی با مدیران ارشد دست پیدا کنند. به عنوان نمونه، در این چهارچوب بندی 

می توان به توافقاتی با مدیران ارشد دست پیدا کرد که بر اساس آن، برخی از 
مسائل صرفا از طریق مدیران ارشد سازمان بررسی و رفع و رجوع شود.

تحليل شغل و بهره وری كارمندان
هر یک از سمت های سازمانی وظایف خاص خودش را دارد و کارمندانی که در 
پست های سازمانی مختلف مشغول به کار هستند، باید از شرح این وظایف مطلع 
باشند و همواره این وظایف به آن ها یادآوری شود. این در حالی است که شرح 
این وظایف نیاز به تحلیل شغل دارد و تحلیل شغل در سازمان ها یکی از وظایف 
اصلی مدیران منابع انسانی است که به  منظور هدایت امر کارمندیابی و گزینش، 
سازمان های  می رود.  کار  به  و...  شغل  ارزش یابی  آموزشی،  نیازهای  تشخیص 
با توجه به شرح این وظایف سیستم های بهره وری را طراحی می کنند  امروزی 
و از طریق آن ارزیابی از کارمندان انجام می دهند. مدیران منابع انسانی باید با 
توجه به تحلیل شغل و بهره وری  که انجام داده اند، برنامه ریزی های مناسبی را 
برای کارمندان خود انجام دهند و نقاط ضعف و قوت کارمندان را مشخص کنند. 
نظر سازمان  مورد  زمینه های  برخی  در  با ضعف   که  کارمندانی  نمونه،  به عنوان 
همراه هستند، باید آموزش ببینند و برعکس کارمندانی که در ایفای نقش خود 
می تواند  قطعا  موضوع  این  گیرند.  قرار  تشویق  مورد  باید  به خوبی ظاهر شدند، 
شغل  طراحی  طرفی  از  شود.  واقع  ثمر  مثمر  بسیار  نیز  کارمندان  انگیزش  در 
از  معموال  در سازمان هاست که  انسانی  منابع  مدیران  از وظایف  دیگر  یکی  نیز 
طریق تخصصی کردن، توسعه، غنی سازی و چرخش شغل انجام می شود. کنترل 
از شغل کارکنان تلقی می شود  کیفیت در سازمان های امروزی به منزلة بخشی 
باید  هستند،  سازمان   در  بهره وری  افزایش  درصدد  که  انسانی  منابع  مدیران  و 

سرمایه گذاری های جدی را در این بخش انجام دهند.

ارتباط مناسب بين برنامه ريزی استراتژيک و منابع انسانی 
سازمان های مدرن دارای برنامه ریزی های استراتژیک مناسبی هستند و معموال 
کنند.  پیدا  دسترسی  تعیین شده ای  پیش  از  اهداف  به  باید  هرسال  گذشت  با 
قطعا بخشی از این برنامه  استراتژیک مربوط به برنامه ریزی منابع انسانی است. 
سازمان ها در تالش اند از طریق این موضوع در راستای رسالت سازمان، کارمندان 
توجه  با  کنند.  سازمان  جذب  کارآمد  و  اثربخش  به طور  را  مستعدی  و  الیق 
برنامه ریزی  بین  را  مناسبی  ارتباط  باید  انسانی  منابع  مدیران  موضوع  این  به 
استراتژیک و منابع انسانی برقرار کنند تا تصمیم هایی که در این واحد سازمانی 
گرفته می شود، در راستای برنامه ریزی استراتژیک سازمان باشد. به عنوان نمونه، 
تحلیل شغل، کارمندیابی، آموزش و... با توجه به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت 
برنامة استراتژیک سازمان انجام شود تا به این ترتیب حضور مدیر منابع انسانی، 

بیشترین تاثیر را در پیشبرد اهداف سازمان داشته باشد.   

کارمندانیکهضعیفهستنددر
برخیزمینههایموردنظرسازمان
همراههستند،بایدآموزشببینند
وبرعکسکارمندانیکهدرایفای
نقشخودبهخوبیظاهرشدند،باید
موردتشویققرارگیرند.اینموضوع
قطعامیتوانددرانگیزشکارمندان
نیزبسیارمثمرثمرواقعشود
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راهكارهای نوآوری در سازمان ها
مديريت

گردآوری و ترجمه: 
هدی رضايی

ايجاد ارزش افزوده برای كسب وكار 
حقیقت این است که نوآوری یک فرایند پیچیده با سطوح مختلف است. اجرای 
نوآوری نیاز به زمان و هزینه دارد تا نتایج مثبت آن آشکار شود. اگر به اجرای 
نوآوری در کسب وکار خود فکر می کنید، نیاز دارید که در مورد منافع به دست آمده 
از آن بیشتر بدانید. برای مثال، باید بدانید که چه ارزش افزوده ای به کسب وکار 
بهینة  برای چگونگی عملکرد  معیاری خوب  افزوده  ارزش  اضافه می شود؟  شما 
نوآوری در یک شرکت است. به منظور رقابت در بازارهای متغیر امروزی و افزایش 
ارزش افزودۀ کسب وکار خود، شما باید کارایی مدل کسب وکار خود را با افزایش 
ارزش افزوده بهبود ببخشید. یکی از راه های رسیدن به این ارزش افزوده ایجاد 

نوآوری است. 

محيط مستعد پذيرش نوآوری 
در دنیای واقعی بسیاری از سازمان ها با وجود تاکید زیاد روی نوآوری، در عمل 

آن را انجام نمی دهند. یا فرهنگ سازمانی آن ها مخالف ریسک و کشف چیزهای 
جدید است و مانع اجرای آن می شود. برای مثال، مدیر اجرایی یک شرکت به 
زیردستان خود می گوید: کلید موفقیت در سازمان ما این است که یک اشتباه را 
دو بار تکرار نکنید. چنین نگرشی در این سازمان ها خود بزرگ ترین مانع برای 
رسیدن به موفقیت و نوآوری است. این کار به نوبة خود نیاز به صبر و تحمل و 
روحیة شکست پذیری و آموختن از تجارب مداوم دارد. اکنون چگونه می توان یک 
نگرش را در سازمان کم رنگ کرد و محیط سازمانی را مستعد پذیرش نوآوری 

ساخت؟
و  نوآوری  از  ناشی  ریسک  پذیرش  برای  مفیدی  تجربی  راه حل های  ادامه،  در   

نکاتی پیشنهاد شده است که مطالعة آن ها خالی از لطف نیست. 

از يک ريسک هوشمندانه صحبت كنيد
و  می دهد  آن ها جواب  در  ریسک  که  را  باال، حوزه هایی  نوآوری  با  شرکت های 

بسیاریازمدیرانارشدبرسراینموضوعتوافقدارندکهریسککردن
درمسیررسیدنبهنوآوریمهماست،اماآنهادرعملبااینگفتهفاصلة
زیادیدارند.برایمثال،طیتحقیقیکهازیکیازشرکتهایبزرگدنیا
شدهاست،مدیرانبیانکردندکهبهشدتازتوسعةمحصوالتواقدامات

وخدماتجدیداستقبالمیکنند،بااینحالهنگامیکهدرمرحلةبعدازآنها
پرسیدهشدکهبعدازاجرایایناقداماتجدیدچهپیشخواهدآمد؟تنها
17درصدبهمعجزةنوآوریایمانداشتندونتیجهرامثبتدانستند.پاسخ

47درصدبهاینسوالاینبودکهنتیجهغیرقابلپیشبینیاست.
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برای  می دهند.  تشخیص  به خوبی  ندارد،  فایده  آن  در  ریسک  که  را  حوزه هایی 
مثال، ممکن است با تحقیق برایتان آشکار شود که نیاز به ریسک اجرایی کم 
در حوزۀ تعهد مشتری و نتایج مالی و ریسک زیاد در توسعة راه حل های جدید 
برای مسائل مشتری دارید. این نتایج نقطة امن برای نوآوری را نشان می دهد و 
می بایست شامل پارامترهایی خاص نظیر زمان )نشان دهندۀ پیشرفت بعد از چند 
ماه( یا اثرات مالی )پتانسیل ایجاد درآمد تا فالن مقدار یا باال نرفتن هزینه ها از 

مقداری خاص( باشد. 

واژگان درست در خدمت تشويق فرهنگ درست 
زبان درست  استفاده کنید.  فرهنگ درست  تشویق  واژگان درست در جهت  از 
می تواند به رفتار جهت ببخشد و طرز فکری خاص در خصوص موارد مقبول و 
نامقبول ایجاد کند. برای مثال، استفاده از واژه »تجربی« یا »ماموریت اکتشافی« 
به جای پروژۀ موفق یا ناموفق، نشانة نگرش بازتر نسبت به ریسک است. متمرکز 
کردن فعالیت های نوآوری روی مفهوم »کشف«، استرس مرتبط با انجام چیزهای 
جدید را تسهیل می بخشد. دقیقا به همین دلیل است که موسس آمازون، جف 
از واژۀ ذهن جست وجوگر به جای ذهن فتح کننده استفاده می کند، به  بزوس، 
این معنی که تمرکز او روی تجربة چیزهای جدید است، نه فقط انجام کارها بهتر 
نوآوری غیرمنتظره«  نام »گروه  به  از رقبا. یک کمپانی نوشیدنی حتی واحدی 
تشکیل داد تا ایده های جدید را به بوتة آزمون بگذارد. این شرکت درصدد القای 

ذهن کاوش گر به تمام سازمان خود بود. 

تشكيل تيم هايی با ذهن نوآور 
برآورد کنید. معموال مسائل  را  اندازۀ مسئله  باید  نوآورانه  ایده های  اجرای  از  قبل 
کوچک تر در تیم های کوچک تر، سریع تر جواب می دهند. شرکت تسال به همین منظور 
تیم های کوچکی تشکیل داد که ذهن نوآور و کارآفرینانه نسبت به ریسک داشتند، در 
صورتی که شرکت های قدیمی تر در صنعت خودرو روی تیم های بزرگ نوآوری تکیه 

کرده بودند. مثال مشابه دیگر یک آژانس فعال در زمینة 
پروژه های تحقیقات پیشرفتة دفاعی بود که سازمانی با تنها 
امکان می داد که  به آن ها  امر  این  بود.  دو الیة مدیریتی 
ایده ها و تصمیم هایشان را با سرعت بیشتری انتقال دهند، 
نبوغ  الهام بخش  »فوریت،  که  بود  این  شعارشان  چراکه 
بیشتر« است. این تیم های کوچک که هر یک روی پروژه ای 
خاص کار می کردند، استقالل و سرعت بیشتری در انجام 
کارهایشان داشتند و این امر درنهایت منجر به نوآوری های 

باورنکردنی می شد. 

ايجاد مراحل و معيارهای مشخص برای 
پروژه های مالی  

باال  ریسک  با  پرهزینه  پروژه ای  روی  کار  حال  در  اگر 
به  را  پروژه  آن،  جای  به  دارید.  نگه  دست  هستید، 
فاز  در  را  کدام  هر  و  کنید  تقسیم  مختلف  قسمت های 
مرحلة  از  اگر  دهید.  انجام  تعریف شده ای  و  مشخص 
اول عبور کردید، روی مراحل بعد سرمایه گذاری کنید. 

اثبات  برای  ماهه ای  چهار  تا  سه  تعریف شدۀ  زمانی  بازۀ  تیم ها  گوگل،  در  مثال 
امکان پذیری آن پروژه دارند. اگر پروژه ای که آن ها مشغول کار رویش هستند، در 
چهارچوب زمانی تعیین شده مزایایش را اثبات نکند، تیم پروژه را منحل می کند. 

تیم ها تنها روی ایده هایی کار می کنند که پتانسیل الزم را دارند. 

آشنايی با مزايا و ريسک های نوآوری 
موفقیت نوآوری همیشه تضمین نمی شود، چراکه همواره دربرگیرندۀ میزانی ریسک 
است. اگر کارمندان نوع و اندازۀ ریسک را درک نکرده و مورد پذیرش قرار ندهند، 

شاید هیچ گاه نتوانند وارد بازی نوآوری شوند. در بلندمدت ورود به نوآوری های 
بزرگ، ریسک های بزرگ تری را نیز می طلبد. بهتر است زمانی را با کارمندان خود 
برای کسب درکی از نوآوری و مزایای آن برای سازمان اختصاص دهید و این مزایا را 
به صورت صریح برای آن مشخص کنید. هم چنین آن ها را با ریسک هایی که در این 
راه وجود دارد، آشنا کنید. استفاده از حضور یک مشاور سازمانی در کنار مدیر، در 
آگاهی دهی به کارمندان درخصوص مزایای نوآوری و ریسک های آن برای آمادگی 
بهتر هنگام مواجهه و اجرای راه حل های نوآورانه می تواند موثر باشد. برای این کار 
فهرستی از مزایای نوآوری را برای خود آماده کنید. این مزایا مواردی از این دست را 
شامل می شوند: افزایش حاشیة سود، تنوع محصول، ارضای نیازهای مصرف کننده، 
در  استراتژیک  موضع  از  اطمینان  بازار،  سهم  افزایش  و  مشتری، حفظ  وفاداری 
بازار، استفاده از فرصت های جدید در کسب وکار، توسعة بازار، خدمات شخصی شده، 

افزایش مزایای رقابتی. 
در مقابل ریسک هایی هم که در راه رسیدن به نوآوری وجود دارند، عبارت اند از: 

محصول جدید مورد پذیرش بازار قرار نمی گیرد.
عمر  چرخة  طول  در  سرمایه  این  و  است  سرمایه گذاری  به  نیاز  نوآوری  برای 

محصول به سازمان برنمی گردد. 
تمرکز بیش از حد منابع و توجه روی محصول جدید برای باال بردن کیفیت و 

مسئلة بازاریابی محصوالِت موجود است.
انتقال دانش  با شرکتی دیگر کار می شود، ریسک  پروژه ای مشارکتی  اگر روی 

وجود دارد. 
ریسک وابستگی شرکت به محصول جدید وجود دارد. 

ظرفیتی برای اجرای نوآوری در شرکت وجود ندارد. 
قرار  نوآوری، معیارها و توسعة سریع تحت مداخله برخی عوامل  مزیت رقابتی 

می گیرد. 

افزايش آگاهی نسبت به ريسک 
بسیاری از مدیران محافظه کار از ریسک می ترسند. آن ها 
برای کاهش این ریسک بهتر است آگاهی خود را افزایش 
دهند. درواقع اگر میزان مخاطره آمیز بودن یک نوآوری 
به انتخاب افراد بستگی داشته باشد، در این صورت هر 
چقدر انتخاب های آن ها آگاهانه تر باشد، ریسک موجود 
کمتر خواهد بود. اما وقتی شرکت ها و سیاست گذاران به 
عواقب یک نوآوری فکر می کنند، باید از محدودیت های 
نوآوری  از  استفاده  برای  آن  اساس  بر  افراد  که  مدلی 
می دانیم،  که  همان طور  باشند.  آگاه  می گیرند،  تصمیم 
برخی مدل ها از اساس دارای نقص و در عمل بی استفاده 
هستند. درحالی که مدل های دیگر را می توان اصالح کرد 
و توسعه داد. برخی مدل ها فقط برای کاربردهای خاص 
مناسب اند. برخی از آن ها به کاربران پیچیده ای با شرایط 
خاص نیاز دارند تا نتایج خوب ایجاد کنند. تجربه نشان 
استفاده  مناسب  مدل های  از  افراد  وقتی  حتی  می دهد 
نوآوری  یک  از  استفاده  چگونگی  مورد  در  تا  می کنند 
آن ها  رفتار  تغییر  این که  پیش بینی  بگیرند،  تصمیم 
غیرممکن  تقریبا  می گذارد،  تاثیر  انتخاب هایشان  بودن  مخاطره آمیز  بر  چگونه 
نوآوری  از خود آن  نوآوری،  با یک  از ریسک های همراه  است. درواقع، بسیاری 
ناشی نمی شود، بلکه از زیرساختی که آن را معرفی می کند، سرچشمه می گیرد. 
مدیران باید از محدودیت های مدل خود آگاه بوده و انتظار مسائل غیرمنتظره را 
داشته باشند. هر نوآوری دروازۀ ورود به موفقیت است و اگر خواهان رسیدن به 
دنیای جدید و پیشرفت های آتی هستیم، خواه ناخواه باید با ریسک های ناشی از 

آن روبه رو شویم و آن ها را مدیریت کنیم. 
منبع: برگرفته از مقاله های سایت هارواردبیزینس ریویو

از واژگان درست در جهت تشویق 
زبان  کنید.  استفاده  درست  فرهنگ 

ببخشد  رفتار جهت  به  درست می تواند 
و طرز فکری خاص در خصوص 

ایجاد کند.  نامقبول  و  موارد مقبول 
از واژه »تجربی«  برای مثال، استفاده 
پروژة  به جای  اکتشافی«  یا »ماموریت 
بازتر  نشانة نگرش  ناموفق،  یا  موفق 
ریسک است. متمرکز کردن  به  نسبت 

مفهوم  روی  نوآوری  فعالیت های 
انجام  با  مرتبط  استرس  »کشف«، 

می بخشد تسهیل  را  جدید  چیزهای 
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خانواده و  مجله فرهنگ 

انتظار جایی برای  انتظار جان گرفت. در مرام  باز شعبان به نیمه اش رسید و مفهوم 
ناهوشیاری و خواب نیست. انسان منتظر همیشه چشم به راه است تا محبوب خود را 
ببیند. تا گره از کارش گشوده شود. در ادبیات ما شعر های بسیاری درباره انتظار گفته 

شده. حافظ سروده است: 
خوش تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست   

سـاقـی کـجـاسـت گـو سـبـب انـتـظـار چـیـست
انسان های  ما  یادآوری کنیم  به خودمان  برایمان روزی است که دوباره  نیمة شعبان 
منتظری هستیم. منتظر روزی که دیگر ظلمی در جهان ریشه نگیرد. دست مظلومی 
رویای  فکر  در  کودکی  ننشیند.  قدرت  تخت  بر  ستمگری  نماند.  کوتاه  روزی اش  از 
برای  چشمی  و  نگذارد  بالین  بر  سر  نمی رسد،  هرگز  آن  به  می داند  که  کودکانه اش 

نداشته هایش تر نشود.
ما آن روز را انتظار می کشیم تا منجی مان ظهور کند و سراسر هستی را از مهربانی و 
عطوفت پر کند. تا ببینیم می شود مهربان بود. می شود ظلم نکرد و حقی را ضایع نکرد. 
ما حتی در این زمانه که سرهای بی گناه بی شماری به ناحق بریده می شود و کودکی 
بی گناه به اسارت درمی آید، باز نباید ناامید شویم. نباید چشمانمان را ببندیم و در دل 
بگوییم انگار ظلم همیشگی است. باید مدام به نیمة شعبان فکر کنیم تا دلمان قرص 

شود که »او« می آید. ما انتظار فرج را می کشیم.

ما باید منتظر بمانیم...
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کتاب معرفی 
پروانه مسجل

ارتباطات سازمانی: مفاهيم، الگوها، ابزارها
ارتباطات مهم ترین عنصر هر سازمانی است. بدون ارتباطات، سازمان فقط مجموعه ای از افراد، مواد و فرایندهایی است که غیرقابل استفاده خواهد 
بود. اثربخشی سازمان به کیفیت ارتباطات وابسته است. مدیران ناچارند با مافوق و مرئوسان ارتباط برقرار کنند. آن ها بیش از 75 درصد زمان 
اثربخش خود را صرف برقراری ارتباط می کنند. آن چه خواندید، مقدمة کتاب »ارتباطات سازمانی: مفاهیم، الگوها، ابزارها« تالیف دکتر امید مهدیه، 
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، است. در این کتاب، او تعاریف ارتباطات و انواع دیدگاه های مرتبط با این حوزه شامل دیدگاه سنتی، تفسیری و 
انتقادی را به رشتة تحریر درآورده است. فرایند ارتباطات و الگوهای مختلف آن در این کتاب با مدل سازی به تصویر کشیده شده که به درک بهتر 

مخاطب کمک می کند. این کتاب در 80 صفحه توسط موسسة مهربان نشر به چاپ رسیده است. 

استراتژی های بازاريابی مشتری مدار
بازاریابی و مشتری مداری، موضوعی استراتژیک است که به سطوح مدیران ارشد اجرایی تعلق دارد. کتاب »استراتژی های بازاریابی مشتری مدار« 
ترجمه و تالیف  هاجر معیری فرد و الهام کیان مهر با اشاره به این موضوع، اصول و مفاهیم بازارگرایی را به عنوان یک فلسفه، راه کار یا استراتژی مورد 
بررسی قرار می دهد. در این کتاب به چگونگی تبدیل شدن سازمان به سازمان بازارگرا و رابطه میان بازارگرایی و بازاریابی رابطه مند پرداخته شده 
و هم چنین ساختارهای سازمانی بازارگرا و سنتی نیز با یکدیگر مقایسه شده اند. این کتاب در 9 فصل و 176 صفحه توسط انتشارات بازاریابی به 

چاپ رسیده است. 

برنامه ريزی برند 
کتاب »برنامه ریزی برند« نوشتة کوین لین کلر و ترجمة دکتر امین اسداللهی است که توانسته سه مدل سودمند برنامه ریزی برند به همراه مفاهیم 
کلیدی آن ها و بخش های ویژه و مهم مورد تاکیدشان را در یک جامعیت کنار هم قرار بدهد. ساده سازی و ساده گویی و عرضة کتاب هایی این چنین 
پرمحتوا در صفحات کم  کاری بسیار دشوار است که در کتاب »برنامه ریزی برند« صورت گرفته است. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »پاسخ های 
برند، به چگونگی پاسخ دهی مشتریان به برند و تمامی فعالیت های بازاریابی آن و سایر منابع اطالعاتی اشاره دارند که این یعنی مشتریان دربارۀ برند 
چه فکر می کنند، یا چه احساسی نسبت به آن دارند. پاسخ های برند می توانند بر اساس قضاوت ها دربارۀ برند و احساس نسبت به برند، بر حسب 

این که این پاسخ ها از مغز برآمده اند یا قلب، تفکیک شوند. این کتاب در 144 صفحه توسط انتشارات بازاریابی به چاپ رسیده است. 

مديريت برندهای صنعتی
کتاب »مدیریت برندهای صنعتی« به شما می آموزد که نام و نشان های تجاری، ایده ها، برداشت ها، توقعات و اعتقاداتی هستند که در ذهن 
مصرف کنندگان ایجاد شده و می تواند بر کسب وکار شما اثرگذار باشد. ارزش و اعتماد به دست آمده بین وعدۀ نام و نشان تجاری و تجربة درک شده 

از سوی مشتری، همیشه پایه و اساسی ساده در هرگونه تالش مداوم تجاری - بازرگانی است.
این کتاب یکی از اولین نمونه های واقعی علم و هنر برندینگ صنعتی به شمار می آید که ضمن ارائة مفاهیم و نظریه های نام گذاری کاالهای صنعتی، 
تعداد زیادی از نمونه های موفق این حوزه را به طور کامل تشریح کرده است. »مدیریت برندهای صنعتی« در هفت فصل نگاشته شده که از مهم ترین 
فصول آن می توان به نام گذاری کردن یا نکردن، جنبه های نام گذاری بازارهای صنعتی، مراقبت خطاها و اشکاالت نام گذاری و چشم انداز آتی اشاره 
کرد. کتاب حاضر به تالیف فیلیپ کاتلر و والدیمار پفورچ است و کامبیز حیدرزاده آن را ترجمه کرده است. تعداد صفحات آن 314 صفحه است و 

توسط انتشارات سیته چاپ شده است.

پيروزی در مذاكره
واقعا مذاکره چیست و چه ابعادی دارد؟ پاسخ این سوال را می توان در کتاب »پیروزی در مذاکره« پیدا کرد. این کتاب شامل مقاالت علمی از اساتید 
مجرب دانشگاه  هاروارد است و به طرح موضوعات مختلف دربارۀ شیوه ها و تکنیک های مذاکره می پردازد. نویسندگان کتاب تالش کرده اند تا ضمن 
تعریف مذاکره و تشریح محیط هایی که هر مذاکره ای در آن انجام می شود و با تاکید بر همکاری روابط متقابل و حفظ شراکت های استراتژیک، 
روش هایی ارائه کنند تا با کمک آن ها مذاکرات تحت فشار و مذاکرات میان فرهنگی، با سهولت هرچه بیشتری انجام شوند تا به توافقاتی دست 

یابید که هم به نفع شرکت شما و هم به نفع طرف مقابل باشد.
این کتاب در چهار فصل با عناوین مذاکرۀ همکارانه، ایجاد و حفظ شراکت های استراتژیک، مذاکره کردن تحت فشار و مذاکرۀ میان فرهنگی تدوین 

شده است. کتاب حاضر 133 صفحه است و به قلم تام کراتن میکر و با کمک همکارانش نوشته و مجید نوریان آن را ترجمه کرده است.

از ارتباطات سازمانی
 تا سازمان های چابک

معرفی چند كتاب  آموزنده مديريتی

تبمطالعةکتابهایمدیریتیاینروزهادرمیانمدیرانداغشده؛کتابهاییکهعمدتاترجمهازمنابعخارجی
ازکتابهای بهچندمورد ادامه ندارند.در اجرا و پیادهسازی قابلیت هستندودرفضایسازمانهایداخلی

آموزندهوکاربردیاینحوزهاشارهمیکنیمکهمیتواندبرایمدیرانکتابخوانامروزیراهگشاباشد.
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پیش از ظهور تکنولوژی و فناوری های امروزی، مردم ناچار بودند برای مالقات با 
یکدیگر، صحبت کردن، خرید کردن و انجام بسیاری از کارهای دیگر، مسافتی را 

در شهر طی کنند و از نزدیک با هم در تعامل 
باشند. این موضوع در کنار کوچک بودن شهرها 
اگر  که  بود  شده  باعث  آن ها  کم  جمعیت  و 
رخ دهد،  و شهری  و خیابان  در گذری  اتفاقی 
مردم به طور مستقیم از آن آگاه شوند. امروزه که 
شهرها به طور چشم گیری گسترش پیدا کرده اند 
از  انسان ها  ارتباط  نرم افزارها  و  و سخت افزارها 
ساخته اند،  فراهم  به سادگی  را  دور  فواصل 
اطالع رسانی و آگاهی بیش از هر زمانی اهمیت 
پیدا کرده است. در این میان هر تولیدکننده ای 
به  آن که  از  بیشتر  خود  محصول  فروش  برای 
تا  دارد  نیاز  باشد،  داشته  احتیاج  فروشگاه 
تولیدات خود را به مردم معرفی کند. از طرفی 
با وجود شرکت های مختلفی که در یک زمینه 
محسوب  یکدیگر  رقیب  و  می کنند  فعالیت 
میدان  به  امروز  عصر  در  تبلیغات  می شوند، 
اصلی رقابت برای تولیدکننده ها تبدیل شده. در 
این میان شرکتی که تبلیغات خالقانه ای داشته 

باشد، پیروز این میدان خواهد بود. 
تکنولوژی  پیش  از  بیش  و  پررنگ  حضور  با 

تبلیغات  به  شرکت ها  از  بسیاری  هوشمند،  همراه  تلفن های  شدن  همه گیر  و 
از  بعضی  حال،  این  با  آورده اند.  روی  موبایلی  اپلیکیشن های  و  اینترنت  در 
از  دیگری  شکل  تبلیغاتی  شرکت های  و  تولیدکننده ها 
می دهند.  ترجیح  تبلیغ  و  اطالع رسانی  برای  را  آگهی 
برند Powerade که وابسته به شرکت کوکاکوال است، 
تبلیغات محیطی جالبی طراحی و رونمایی کرد که توجه 

و استقبال بسیاری از مردم را به همراه داشت. 
برای  ویژه  نوشیدنی های  تولیدکننده  که  برند  این 
ورزشی  تمرینی  بیلبوردهای  از  است،  ورزشکاران 
استفاده کرد. این بیلبوردها در معابر قرار داده می شوند 
می کنند،  عبور  آن  کنار  از  که  مردمی  و  رهگذران  و 
خالقیت  این  کنند!  تمرین  وسیله ها  این  با  می توانند 
دیده  نیز  بیلبوردها  این  روی  نوشتن شعار  در  تبلیغاتی 
قدرت  می کنی  فکر  آن چه  از  »بیشتر  شعار  می شود. 
 You have more power than you( داری.« 
think( این تبلیغ ویژه و جالب را دیدنی تر و جذاب تر 

کرده است. 
بیلبوردها در سه طرح صخره نوردی، بوکس و وزنه برداری 
و  چالش  به  را  آلمان  برلین  شهر  مردم  و  شده  ارائه 

زورآزمایی دعوت می کند. 
به شرکت  متعلق  Gatorade که  برند  نظر می رسد  به 

پپسی است، در این مورد از رقیبش عقب افتاده. 

تبليغات محيطی خالقانه 

صخرهنوردیوسطپیادهرو

قیت خال
فريد دانش فر
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ورزش

فوتبال 
در جام های جهانی و مسابقات یورو طرحی مخصوص برای توپ فوتبال در نظر 
با آن توپ  می گیرند و مسابقات لیگ های معتبر و همین طور مسابقات دوستانه 
برگزار می شود. توپی که شش سال پیش و در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 
استفاده شد، کلی سروصدا به پا کرد و بعضی از بازیکن ها –به ویژه دروازه بان ها- از 
آن ناراضی بودند. اما توپی که سال 2014 طراحی شد، هم ظاهر شیک و جذابی 
داشت و هم بازیکن ها را راضی کرد. بنا به رسمی که چندین دوره است بنا شده، 
اسمی برایش گذاشتند؛ »برازوکا«. این همان اسمی بود که مردم برزیل در یک 
با گرما  از شش قطعه  ملخی تشکیل شده که  برازوکا  انتخاب کردند.  نظرسنجی 
و بدون دخالت دست انسان به هم وصل شدند. این توپ که 437گرم وزن دارد، 

حتی اگر باران شدیدی هم ببارد، فقط دو دهم 
درصد از آب را به خودش جذب می کند. 

این موضوع به دلیل این که فوتبال در 
برگزار  مختلفی  آب وهوایی  شرایط 
می شود، اهمیت بسیار زیادی دارد. 
با پیشرفت فناوری، توپ این رشته 
بهتری  کیفیت  دوره  هر  ورزشی 

پیدا می کند. 

واليبال 
می گفتند ما در ورزش های تیمی 

ضعیف کار می کنیم. اما در چند 
سال اخیر که پیشرفت چشم گیری در 

والیبال داشتیم و در میدان های جهانی حضور پیدا کردیم، این نظریه بین مردم 
تا حد زیادی کم رنگ شد. احتماال تا حدودی از نزدیک با این توپ آشنایی دارید. 
توپی که گرد است و آن را از چرم می سازند که البته از توپ های پالستیکی یا از 
جنس ماده دیگری شبیه به آن هم استفاده می شود. یکی از ویژگی های این توپ، 
رنگ آن است؛ قسمت رویی توپ از سه رنگ زرد، آبی و سفید تشکیل می شود. 
ویژگی ای که باعث شده اگر این رنگ ها را روی هر توپ دیگری ببینید، یاد توپ 
والیبال بیفتید. محیط این توپ بین 65 تا 67 سانتی متر است و وزنش بین 260 تا 

280 گرم. »میکاسا اسپورت« از بزرگ ترین برندهای توپ والیبال است. 

بسكتبال 
این  کسی که  می رسد  نظر  به  اما  شد.  ابداع  میالدی  سال 1891  در  ورزش  این 
ورزش را ابداع کرد، اصال به فکر نوع توپ آن نبوده. چون در دو سال اولی که این 
رشته به وجود آمد، با توپ فوتبال بازی می کردند. البته آن ها خیلی زود متوجه 
شدند توپ فوتبال برای این ورزش زیادی سبک است. بنابراین یک توپ سنگین تر 
و بزرگ تر ساخته شد. البته توپی که امروزه با آن بازی می شود، اولین بار در سال 
1949 تولید شد. جنس آن از چرم، الستیک یا پالستیک است. محیط این توپ 

در حالت استاندارد باید بین 75 تا 78 سانتی متر و وزنش هم بین 600 تا 650 
گرم باشد. البته وزن آن برای رده  نوجوانان کمی سبک تر است. توپ بسکتبال در 

بین ورزش های گروهی، سنگین ترین و بزرگ ترین توپ است. 

واترپلو 
ورزش های آبی، یعنی ورزش هایی که درون آب انجام می شوند، بین دیگر ورزش ها 
غریبه افتاده اند. از جمله واترپلو، که شاید حتی ندانید زمانش چقدر است و چند نفر 
در آن بازی می کنند. این ورزش آبی یک توپ هم دارد که چون در آب با آن بازی 
می شود، ضدآب است. توپی که از سه قسمت اصلی، بلیدر، نخ پیچ و رویه توپ تشکیل 
شده است و در دو اندازه مختلف ویژه مردان و زنان تولید می شود. البته این 
تغییر اندازه، درباره خود استخر هم وجود دارد؛ یعنی مسابقه های 
زنان در استخر کوچک تری به اندازه 25 در 17 متر برگزار 
می شود. وزن توپ بین 400 تا 450 گرم و رنگش هم 

زرد است. 

بولينگ 
جالب  بسیار  ورزش های  از  یکی 
سالن  در  که  سرگرم کننده  و 
بولینگ  داد،  انجام  می شود 
با  ورزش  این  توپ  است. 
تفاوت های  دیگر  توپ های 
گرفته  وزنش  از  دارد؛  زیادی 
تا شکل و ظاهرش. این توپ در 
وزن های مختلفی استفاده می شود و به طور معمول بین 2.700 تا 7.300 کیلوگرم 
است. )سبک ترین نوعش هم سنگین است.( هر شخصی با توجه به وزن خودش 
توپ مناسب را انتخاب می کند. به خانم ها و کودکان توصیه می شود توپ هایی را 
که حدود 4.5 کیلوگرم هستند، بردارند. روی هر توپ سه سوراخ وجود دارد که 
محل قرار گرفتن انگشتان است. هرچقدر وزن توپ بیشتر باشد، قطر و همین طور 

فاصله سه سوراخ روی توپ از هم بیشتر می شود. 

گلف 
حاال که صحبت از ورزش در هوای پاک شد، می خواهم توپ ورزشی را معرفی کنم 
که در فضایی بسیار باز انجام می شود و احتیاج به فضای سبز و چمن تقریبا بزرگی 
دارد؛ گلف. توپ گلف از الستیک ساخته شده که یک روکش پالستیکی دارد. چون 
در این ورزش و در ضربه زدن به توپ دقت بسیار زیادی الزم است و هم چنین 
برای برد بیشتر، سازندگان این توپ شیارهای مخصوص و ویژه ای را روی سطح 
آن می گذارند. اگر حتی یک عکس از ورزش گلف دیده باشید، حتما می دانید که 
در شروع بازی توپ را روی یک پایه می گذارند و بازیکن می تواند برای زدن اولین 

ضربه اش به هر حفره، از این پایه استفاده کند. 

آشنايی با توپ های ورزشی 

دوستهاییکهشوتمیکنیم!
میگویندژاپنیهاکارتونفوتبالیستهاراساختندتامردمکشورشانرابهفوتبالعالقهمندکنندواینپیاممهمرابدهندکهمیتواننددراینرشته
حرفیبرایگفتنداشتهباشند.جداازتاثیراینانیمیشنرویمردمژاپن،جملهایاستکهبهدیالوگماندگاراینانیمیشنتبدیلشد:»توپدوست
ماست.«هرکدامازماطرفداریکرشتهورزشیهستیمومسابقاتآنرادنبالمیکنیم.دراینبین،ورزشهایتوپیمانندفوتبال،بسکتبالووالیبال
بیشترینطرفداررادردنیادارند.امابسیاریازمااطالعچندانیازاینتوپهایورزشینداریموتنهاشکلشانرامیشناسیم.دراینفرصتکوتاه

میخواهیماطالعاتمختصریازچندتوپورزشیبهشمابدهیم.
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معرفی چهار برنامه يادداشت نويسی برای گوشی های هوشمند 

نوشتنراتاچکنید
تلفنهایهمراههوشمندروزبهروزپیشرفتمیکنندوهربارباتولیدمحصولیجدید
ازشرکتهایبزرگ،اینصنعتبرگدیگریازامکاناتوخالقیتمهندسانو
طراحانرونماییمیشود.همراهبابهروزرسانیوپیشرفتتلفنها،نرمافزارهای
قبلیارتقاپیدامیکندوبرنامههایتازهتریبرایپلتفرمهایگوناگونعرضه
میشود.اینبرنامههانهتنهاانجامبسیاریازکارهارابهوسیلهگجتهابرای
کاربرآسانکردهاند،بلکهآنهارادردسترسقراردادهاند.یادداشتبرداریاز

جملهکارهاییاستکهتقریباهرشخصیدرموقعیتهایمختلفبهآناحتیاج
پیدامیکند.ازطرفیممکناستشماهمیشهیکبرگکاغذسفیدوقلمبرای
نوشتنهمراهنداشتهباشید.باطراحینرمافزارهایمخصوصبهاینکار،دیگر
نیازینیستبراینوشتنیکشماره،نکتهیاایدهدنبالکاغذوخودکاربگردید.
اینجاچندبرنامهبراینوشتنیادداشتمعرفیکردهایمکههرشخصیباهر

سلیقهوهرتلفنهوشمندیبتواندازآناستفادهکند.

O m n i  N o t e s
تلفن های اندروید کاربران بسیار زیادی در کشورمان دارند و برنامه هایی که برای این پلت فرم عرضه می شود، توجه بیشتری را به خود 
جلب می کند. به همین دلیل اولین برنامه ای که معرفی می کنیم، برای اندرویدی ها است. Omni Notes یک برنامه کاربردی و 
کم حجم است که قابلیت های خوبی برای یادداشت برداری دارد. مانند بسیاری از برنامه های دیگر در این زمینه، امکان ایجاد، ویرایش 
و حذف را به سادگی برای کاربر مهیا می کند. اما ویژگی مهم این نرم افزار تهیه نسخه پشتیبان )Backup( از یادداشت های شما به 
صورت خودکار است. به این ترتیب نیازی نیست نگران از بین رفتن نوشته هایتان باشید. امکان جست وجو و اشتراک گذاری هم از 
دیگر قابلیت های این برنامه است. هم چنین می توانید یادداشت هایتان را به ترتیب تاریخ ایجاد، عنوان یا تاریخ یادآوری مرتب کنید. 
از دیگر ویژگی های Omni Notes این است که از 30 زبان زنده دنیا پشتیبانی می کند. سازگاری با قفل صفحه نمایش و هم چنین 

امکان یادآوری یادداشت ها و قرارهای ثبت شده از جمله امکانات جالب و البته مهم این اپلیکیشن است. 

E v e r n o t e
برنامه های  جامع ترین  و  کامل ترین  از  یکی 
که  هوشمند  گوشی های  برای  یادداشت برداری 
کاربران زیادی را در سرتاسر جهان به سمت خود 
جذب کرده و نمره قبولی از آن ها دریافت کرده است. 
به عقیده بسیاری از کاربران و هم چنین کارشناسان، 
Evernote تمام خواسته های یک شخص را برای 
مختلف  امکانات  و  گرفته  نظر  در  یادداشت نویسی 
و متفاوتی در اختیار کاربر قرار می دهد. به همین 
یادداشتی  دفترچه  بهترین  را  آن  که  است  دلیل 
می دانند که برای تلفن های هوشمند اندروید منتشر 
شده است. یکی از مهم ترین ویژگی های این برنامه 
این است که در کنار نوشتن متن، شما می توانید از 

عکس، فیلم و صدا نیز برای ثبت یادداشت ها و قرارهای خود استفاده کنید. به این 
ترتیت این نرم افزار می تواند یک دفترچه خاطرات همراه برای شما باشد. دیگر امکانی 
هم گام سازی  قابلیت  می کند،  متمایز  مشابه  نرم افزارهای  سایر  از  را  برنامه  این  که 
یادداشت های ثبت شده در رایانه و دستگاه های دیگر توسط Evernote است. این 
برنامه موفق شده جایزه TechCrunch Crunchies را از نشریه معتبر نیویورک 

تایمز دریافت کند. 

A w e s o m e  N o t e
برنامه ای برای ثبت هر چیزی که 
در ذهن شما است؛ آن هم برای 
امکانات  آیپد.  و  آیفون  کاربران 
که  است  زیاد  آن قدر  برنامه  این 
نمی توانید برای استفاده نکردن از 
آن بهانه ای پیدا کنید. از برنامه ریزی 
یادآوری  تا  آینده  روزهای  برای 
نکته برداری،  روزانه،  کارهای 
یک  ثبت  و  خرید  لیست  تهیه 
ویژه  قابلیت های  از  مالقات.  قرار 
امکان  به  می توان  برنامه  این 
سفارشی کردن پوشه ها و محیط 
برنامه، افزودن تگ )برچسب( به 
یادداشت ها، رمزگذاری برای یادداشت ها و وارد کردن اطالعات آب وهوایی است. 
هرکدام از این امکانات برای یک برنامه کافی است تا آن را به نرم افزاری پرطرفدار 
تبدیل کند و حاال تمامی این قابلیت ها در یک برنامه برای شما جمع شده تا 

بتوانید هر آن چه در فکر دارید، روی صفحه گوشی خود پیاده کنید. 

 C o l o r N o t e  N o t e p a d
فرار  قابلیت های مختلف در آن ها  نرم افزارها و وجود  از شلوغی و پیچیدگی در  از کسانی هستید که  اگر جزو آن دسته 
می کنند، همین حاال این برنامه را دانلود کنید! یک نرم افزار ساده، سبک و کم حجم برای نوشتن آن چه در ذهن دارید و 
نمی خواهید فراموش کنید. کار با این برنامه به سادگی نوشتن روی یک برگه کاغذ است. اما چیزی که در کنار سادگی باعث 
شده تا این برنامه مورد استقبال قرار بگیرد، شکل و شمایل و درواقع محیط آن است و البته به اضافه یک ویژگی بسیار ساده؛ 
امکان انتخاب رنگ برای هر یادداشت. این قابلیت هم به شما کمک می کند که یادداشت ها با موضوعات مختلف را کنار هم 
داشته باشید، ولی دچار سردرگمی نشوید. هم چنین قرار گرفتن یادداشت ها با رنگ های متفاوت در کنار هم محیط برنامه را 

جالب و زیباتر می کند. البته ColorNote به همین سادگی هم که ما تعریف کردیم، نیست و قابلیت هایی مانند جست وجو، داشتن 
دو حالت برای نمایش یادداشت ها و اطالع رسانی از طریق استاتوس بار را در خود دارد که ارزش این برنامه را دو چندان می کند. 

گجت
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یادیازستارههایدوستداشتنی
دیویدسیمن

برتر  لیگ  رقابت های  از  دوره  نخستین  در  که  سیمن 
ثابتی  جایگاه  شد،  قهرمان  آرسنال  با  همراه  انگلیس 
وجود شکست  با  داشت.  شیرها  سه  دروازه بان  به عنوان 
انگلیس در مرحله نیمه نهایی برابر آلمان، دیوید سیمن 
رقابت ها  از  دوره  این  منتخب  تیم  دروازه بان  به عنوان 
انتخاب شد. البته سیمن به درخشش خود در رقابت های 
عنوان  دو  آرسنال  با  و  داد  ادامه  هم چنان  باشگاهی 
هم  را  کاپ   FA قهرمانی  چهار  و  برتر  لیگ  قهرمانی 
کسب کرد. اما در عرصه رقابت های اروپایی، سیمن تنها 
در سال 1994 به عنوان دروازه بان آرسنال قهرمان جام 

برندگان جام شد.
به منچسترسیتی پیوست و  تابستان 2003، سیمن  در 
تنها شش ماه پس از حضور در این تیم و انجام 19 بازی، 
کتف  ناحیه  از  مصدومیت  علت  به  سالگی   40 سن  در 
اعالم بازنشستگی کرد. او پس از بازنشستگی تنها در دو 
بازی خیرخواهانه حضور داشته و مسیر زندگی خود را 
کامال از فوتبال جدا کرد. او در این سال ها بیشتر اوقات 
خود را در کنار خانواده گذرانده، و به گفته خودش گلف، 
به  او  عالقه  مورد  تفریحات  جمله  از  سفر  و  تیراندازی 

شمار می روند.

گرتساوتگیت
مدافعانی  جمله  از  جنگنده  و  سختکوش  گیت  ساوت 
بود که بسیاری از بازیکنان تیم های رقیب اصال دوست 
نداشتند رودرروی او بازی کنند. ساوت گیت در تیم هایی 
چون کریستال پاالس، آستون ویال و میدلزبورو به میدان 
سال های  بین  در  بازی،  دوران  پایان  از  پس  و  رفت 
کار  به  مشغول  میدلزبورو  مربی  به عنوان   2006-2009
توسعه  مرکز  رئیس  به عنوان  او   2011 سال  در  بود. 

فوتبال در اتحادیه فوتبال انگلیس مشغول به کار شد و 
تنها پس از یک سال فعالیت، از سمت خود کناره گیری 
کرد. او در سال 2013 به عنوان مربی در تیم زیر 21 سال 
انگلیس منصوب شد و تا امروز در این سمت باقی مانده 
است. بزرگ ترین موفقیت او به عنوان مربی تیم ملی زیر 
21 سال انگلیس، راه یابی به دور نهایی رقابت های جام 

ملت های اروپا در سال 2015 است.

تونیآدامز
مدافعان  از  یکی  به عنوان  دهه  دو  از  بیش  آدامز  تونی 
می شد؛  شناخته  اروپا  حتی  و  انگلیس  فوتبال  برجسته 
از  که  برد  پایان  به  تیمی  همان  در  را  فوتبالش  آدامز 
 1980 سال  از  او  آرسنال.  یعنی  بود،  کرده  آغاز  آن جا 
درحالی که  و  پیوست  لندن  توپچی های  جوانان  تیم  به 
تیم  به  می گذاشت،  سر  پشت  را  نوجوانی  دوران  هنوز 
با  بازی   600 از  بیش  در  او  شد.  ملحق  آرسنال  اصلی 
پیراهن آرسنال، موفق به کسب چهار قهرمانی لیگ برتر، 
سه قهرمانی FA کاپ و دو قهرمانی سوپر کاپ شد. او 
در سال 2002 از میادین فوتبال خداحافظی کرد و در 
تیم هایی چون وایکومب واندرز، پورسموث و تیم گاباال 
به عنوان  هم اکنون  او  پرداخت.  مربی گری  به  آذربایجان 
مدیر ورزشی در این تیم آذربایجانی فعالیت دارد. آدامز 
49 ساله چند سال پیش دست به قلم شد و در کتاب 
خاطرات زندگی خود، پرده از اعتیادش به مشروبات الکلی 
برداشت. او سال گذشته با بیماری سختی دست وپنجه 
نرم کرد و سرانجام به توصیه پزشکان مجبور شد تا عمل 

جراحی قلب انجام دهد. 

استوارتپیرس
را  خود  فوتبالی  تورنمنت  آخرین   96 یورو  در  پیرس 

درفاصلهکمترازیکماهتاآغازرقابتهایجام
ملتهایاروپادرفرانسه،نگاهینوستالژیک
بهبرترینوالبتهدوستداشتنیترینتیمهای
تاریخاینرقابتهامیتواندیادآورخاطرات
تلخوشیرینگذشتهبرایفوتبالدوستان
بسیاری ،96 یورو شروع از پیش باشد.
امید انگلیس فوتبالدوستان و مردم از
بسیاریبهتیمملیخودداشته،وباتوجه
بهمیزبانیانگلیس،ایندورازرقابتهارا
بهترینفرصتبرایکسبعنوانقهرمانی
میدانستند.پسازجامجهانی1966،این
نخستینباربودکهمیزبانییکرویدادمهم
بهانگلیسواگذارشدهبود.سهشیرهابه
و آماده بسیار تیم بلز ونه تری مربیگری
که کردند مسابقات روانه را پرستارهای
سرآمدهمهآنهاآلنشیرروپلگاسکویین
بودند.تنهاچندسالازراهاندازیلیگبرتربا
سبکوسیاقامروزیگذشتهبودوهمینامر
باعثشدتامردمشوروحرارتیدوچندان
نسبتبهفوتبالپیداکنند.انگلیسپساز
نتیجه4-1 با هلند برابر مقتدرانه پیروزی
وحذفاسپانیادرضرباتپنالتیبهمرحله

نیمهنهاییرقابتهاراهیافت.
ورزشگاه در نیمهنهایی مرحله در انگلیس
ویمبلیکهبیشاز75هزارتماشاگررادرخود
میدید،بهمصافآلمانرفت.میزبانابتدااز
حریفخودپیشافتاد،اماآلمانموفقشدگل
تساویرابهثمررساندهوبازیبهضربات
انگلیس آنکه وجود با شد. کشیده پنالتی
میزباندرضرباتپنالتیبازیرابهآلمانها
بازیکناناینتیمهمانند از اما واگذارکرد،
قهرماناستقبالشدوهنوزهمپسازسالها،
بسیاریازکارشناسانوفوتبالدوستانتیم
یورو96رابهترینتیمچنددههاخیرانگلیس
میدانند.آیامیدانیدچهبازیکنانیدرترکیب
انگلیسدریورو96حضورداشتندواکنون
این ادامه پس هستند؟ کاری چه مشغول

گزارشراازدستندهید.

ورزش
احمد تقی زاده
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بازی،   78 از  پس  و   1999 سال  در  او  کرد.  بازی 
که  زمانی  کرد.  خداحافظی  ملی  تیم  در  حضور  از 
در ناتینگهام فارست توپ می زد، به مدت چهار ماه 
مربی   – بازیکن  به عنوان   1996-1997 فصل  در 
به من سیتی پیوست  حضور داشت. در سال 2001 
به عنوان   2005 سال  در  شد.  تیم  این  کاپیتان  و 
سیتی  منچستر  در  کیگان  کوین  جایگزین  مربی 
شد و سرانجام در سال 2007 از مربی گری این تیم 
اخراج شد. استوارت پیرس از سال 2007 تا 2013 
المپیک  در  و  بود،  انگلیس  زیر 21 سال  تیم  مربی 
2012 لندن هم سکان هدایت تیم فوتبال بریتانیا را 
برعهده داشت. پس از استعفای فابیو کاپلو از سمت 
مربی گری تیم ملی انگلیس در فوریه 2012، پیرس 
بزرگ ساالن  ملی  تیم  مسئولیت  کوتاهی  مدت  به 
در  ذکر  قابل  نکات  از  داشت.  برعهده  را  انگلیس 
مورد استوارت پیرس می توان به حضور مجدد او در 
از  خداحافظی اش  از  پس  سال   14 فوتبال،  میادین 
شد  سبب  اتفاق  این  که  کرد  اشاره  فوتبال  میادین 
بار  این  البته  بیفتد.  زبان ها  سر  بر  دیگر  بار  او  نام 
حضور پیرس در میادین چندان طوالنی نبود و تنها 
یک بازی برای تیم النگفورد از سری رقابت های لیگ 

نیمه حرفه ای منطقه ای انجام داد.

استیومکمانمان
جمله  از  مختلفی  باشگاه های  در  که  مانمان  مک 
می زد،  توپ  منچستر سیتی  مادرید،  رئال  لیورپول، 
خالق  و  باتکنیک  نفوذی  هافبک  یک  به عنوان 
روزنامه نگارانی  و  کارشناسان  اکثر  می شد.  شناخته 
انگلیس  ملی پوش  هافبک  این  با  نزدیکی  رابطه  که 
داشتند، به هوش و استعداد او در زمینه گزارشگری 
و کارشناسی مسابقات فوتبال صحه گذاشته و شاید 
گذاشتن  کنار  از  پس  مانمان  مک  دلیل،  همین  به 
روی  فوتبال  مفسری  و  کارشناسی  شغل  به  بازی، 
آورد. استیو 44 ساله، با وجود سن نه چندان زیادش، 
تجربه فراوانی در زمینه تفسیر فوتبال داشته و پیش 
از این با شبکه های ESPN، ITV، سناتا اسپورت، 
و الجزیره اسپورت همکاری کرده و اکنون در شبکه 
بی تی اسپورت مشغول به کار است. استیو مک مانمان 
گاهی اوقات در مباحث کارشناسی خود مطالبی را 
بیان کرده که باعث شده حاشیه هایی را برای او به 
همراه داشته باشد. از آخرین اظهارنظرهای جنجالی 
پایان  در  خال  فان  لوییس  برکناری  به  می توان  او 
این فصل از رقابت های لیگ جزیره اشاره کرد؛ البته 
لوییس فان خال هلندی هم ساکت نماند و شدیدا به 

 هافبک سابق لیورپول تاخت.

پلاینس
تاریخ  هافبک های  سخت کوش ترین  از  یکی  اینس 
برابر  بازی  در  که  می رود  شمار  به  انگلیس  فوتبال 

مرکز  در  العاده ای  فوق  نمایش   96 یورو  در  آلمان 
دو  در  که  بود  بازیکنانی  معدود  از  او  داشت.  زمین 
بازی  یونایتد  منچستر  و  لیورپول  یعنی  رقیب  تیم 
کرد. اینس سابقه بازی در سری او تیم اینتر میالن 
را نیز دارد. او در اواخر دوران بازی به عنوان بازیکن 
مربی تیم سوییدان تاون کار کرد. آخرین سابقه   –
مربی گری او در تیم بالکپول بود که در سال 2014 
دوره های   2015 سال  در  کرد.  ترک  را  تیم  این 
سر  پشت  موفقیت  با  را  فوتبال  مربی گری  پیشرفته 
گذاشت، اما تاکنون نتوانسته شغلی برای خود پیدا 
کند. او گه گاه در برنامه های تلویزیونی حضور یافته و 
به اجرای برنامه های مختلف می پردازد. پسر او به نام 

تام اکنون در تیم دربی کانتی بازی می کند.

پلگاسکویین
فوتبال  حرفه ای  بازیکنان  از  انگشت شماری  تعداد 
در  گاسکویین  همانند  که  برد  نام  می توان  را 
البته حس  و  کرده  بازی  باالیی  بسیار  کیفی  سطح 
عاقبتی  اما  باشند،  داشته  هم  شدیدی  وطن پرستی 
چون سرافکندگی و اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد 
مخدر در انتظار آن ها باشد. گاسکویین به عنوان یک 
و خیلی  کرد  امضا  قرارداد  نیوکاسل  تیم  با  نوجوان 
با  او  کشید.  همه  رخ  به  را  خود  ناب  استعداد  زود 
به  پیوستن  برای  فرگوسن  آلکس  سر  پیشنهاد  رد 
بعدی  مقصد  به عنوان  را  تاتنهام  یونایتد،  منچستر 
حضور  تیم  این  در  فصل  پنج  و  کرد  انتخاب  خود 
در  هنوز  که  خاطره انگیزی  بازی های  اما  داشت. 
رقم  ملی  عرصه  در  بسته،  نقش  هواداران  ذهن 
جام  نیمه نهایی  به  شیرها  سه  صعود  از  پس  خورد. 
جهانی 1990 ایتالیا، گازا )لقب گاسکویین( به یک 
قهرمان ملی بدل شد. او در دیدار افتتاحیه یورو 96 
رساند.  ثمر  به  اسکاتلند  برابر  زیبایی  فوق العاده  گل 
را  او  هنوز  انگلیس  ملی  تیم  هواداران  از  بسیاری 
نیمه نهایی  مرحله  در  که  طالیی  موقعیت  به خاطر 
داد، سرزنش  از دست  آلمان  برابر  اضافه  و در وقت 
می کنند. گازا در سال 2004 فوتبال را کنار گذاشت 
و پس از دوره کوتاهی مربی گری در کشورهایی چون 
ایتالیا، اسکاتلند، چین و آمریکا، دچار اعتیاد شدید 
به مشروبات الکلی شد. او که اکنون 48 سال دارد، 
مدت کوتاهی توانست بر اعتیاد خود غلبه کند، اما 
باز هم درگیر مشروبات الکلی و مواد مخدر شد. به 
نظر می رسد او همین رویه رقت بار زندگی را تا پایان 

ادامه دهد.

آلنشیرر
تاریخ  مهاجمان  بهترین  از  یکی  زمره  در  آلن شیرر 
 441 طی  شد  موفق  که  دارد  قرار  انگلیس  فوتبال 
بازی 260 گل به ثمر برساند؛ این مهاجم گل زن طی 
سه فصل متوالی در لیگ برتر انگلیس آمار 30 گل 

زده را ثبت کرد. عالوه بر این، شیرر در 63 بازی ملی 
با پیراهن انگلیس، 30 گل به ثمر رساند. او با پنج 
گلی که در یورو 96 به ثمر رساند، به عنوان بهترین 
گل زن این رقابت ها دست یافته و هم چنین نام خود 
را در ترکیب تیم منتخب یورو 96 به ثبت رساند. با 
وجود عالقه شدید منچستر یونایتد به جذب شیرر، 
 15 ارزش  به  قراردادی  با  گل زن  مهاجم  این  اما 
میلیون پوند )که در آن زمان رکورد نقل و انتقاالت 
در جهان فوتبال را شکست( به تیم محبوب دوران 
فصل   10 او  پیوست.  نیوکاسل  یعنی  خود  کودکی 
این  به  نسبت  وفاداری اش  و  نیوکاسل سپری  در  را 
باشگاه را ثابت کرد؛ هرچند طی این سال ها همراه 
و  نشد  قهرمانی  عنوان  کسب  به  موفق  نیوکاسل  با 
گذاشت.  کنار  را  فوتبال   2006 سال  در  سرانجام 
شیرر در سال 2009 در هشت بازی پایانی لیگ برتر 
ماموریت  در  اما  برعهده گرفت،  را  نیوکاسل  هدایت 
پایین تر  از سقوط به دسته  این تیم  خود که نجات 
بود، توفیقی نداشت. شیرر 45 ساله اکنون در شبکه 
بی بی سی به تفسیر و کارشناسی رقابت های فوتبال 
کارهای  در  انگلیس  سابق  ملی پوش  است.  مشغول 
سفیر  به عنوان  و  است  فعال  بسیار  هم  خیرخواهانه 
کودکان  آسیب  از  جلوگیری  ملی  انجمن  یونیسف، 
کار، بنیاد خیریه رویا و... مشغول فعالیت است. او در 
راه اندازی  را  آلن شیرر  فوتبال  آکادمی  سال 2006 
سرطان  تحقیقات  مرکز  عضو  شیرر  هم چنین  کرد. 

وابسته به بنیاد سر بابی چارلتون است.

سرمربی:تریونهبلز
تری ونه بلز که در دوران بازی بسیار موفق و درخشان 
بود، در تیم هایی چون چلسی، تاتنهام، کوییز پارک 
ملی  بازی  دو  او  زد.  توپ  پاالس  کریستال  و  رنجرز 
دوران  به خاطر  شهرتش  بیشتر  اما  دارد،  کارنامه  در 
مربی گری بود. او سابقه مربی گری در بارسلونا اسپانیا 
قهرمانی  عنوان  تیم  این  با  و  دارد  کارنامه  در  را هم 
یافت،  راه  اروپا  فینال جام  به  و  را کسب کرد  اللیگا 
اما در بازی نهایی مغلوب استوا بخارست رومانی شد. 
در سال 1987 به عنوان مربی تاتنهام مشغول به کار 
شد و سرانجام در سال 1994 سکان هدایت تیم ملی 
انگلیس را برعهده گرفت. او به دلیل تاکتیک و روش 
برابر   96 یورو  نهایی  نیمه  بازی  در  نامناسب  بازی 
هواداران  و  کارشناسان  شدید  انتقادات  مورد  آلمان، 
فوتبال قرار گرفت. پس از این رقابت ها ونه بلز از تیم 
ملی انگلیس کنار رفت و هدایت تیم ملی استرالیا را 
به  رسیدن  راه  در  استرالیا  همراه  او  گرفت.  برعهده 
جام جهانی 1998 فرانسه ناموفق بود و در یک بازی 
عجیب، درحالی که با دو گل از ایران پیش بود، طی 
10 دقیقه بازی را واگذار کرد و در آن جا هم مرد ناکام 
لقب گرفت. ونه بلز در حال حاضر به همراه همسرش 

مدیریت یک هتل مجلل در اسپانیا را برعهده دارند.
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يك فنجان چاى

جدول 
متقاطع

sargarmi.kharazm@gmail.com
در  مربوطه  پاسخ  يافتن  با  تا ضمن سرگرم شدن  مى كنيم.  دعوت  را  شما  اين صفحه  در  مجله  گرامى  خوانندگان 
قرعه كشى جايزه اى نفيس شركت كنيد. با جواب دادن به جدول اين صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قرار دهيد. 
در ضمن پاسخ  هاى خود را تا تاريخ 20  هر ماه به آدرس اى ميل صفحه ارسال كنيد. همراهان گرامى جواب ها را هم 

در شماره آينده وخارزم مشاهده  خواهيد كرد.

پاسخ جدول سخت و برنده شماره گذشته

معماى
چهره شناسى

برنده اين ماه خانم معصومه صادق پور به قيد قرعه 
هستند كه  براى دريافت جايزه با ايشان تماس  گرفته 

خواهد شد. 

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.

افقى:
1. جلسه - پدر دانش ژنتيك

2. داستان - حرف روراستى - گدا - مار بزرگ
آن شروع  از  رود   - -تنها  يواش!  آبى   - موزيك   .3

مى شود
4. آموختن - با كمربند است - وى

5. صفحه اينترنتى - مرى - كدر - رمز
اشرافى - شهرى در  لقب  6. مبحثى در هندسه - 

ايالت ايلى نوى آمريكا -
7. بخشنده نيكى - چاشنى غذا - واحد اندازه گيرى 

كار و انرژى -هيزم
8. حرف فاطله - ضايع - سن و سال - جد

و  كوچك   - انگليسى  اتوبوس   - قد  هم  دويار   .9
بزرگ آن در جنوب است - آشپزى - مخالف ماده

10. بزرگترين رود جهان - مردم -ترسيم كننده - از 
دورى كسى مردن

 - ترسان  -زائو  كارى  از  بازداشتن   - موى   .11
جوشيدن مواد مذاب از دل كوه

نمايشنامه نويسان  و  شاعران  برجسته ترين  از   .12
نخورده  -دست  تركيه  تبار  لهستانى  كمونيست 

-آفت
13. لوله غذاى جنين - از حروف يونانى - ديدار - 

محل عبور از رود
14. پايه و بن - چين و شكن - دانشمند، نويسنده و 

نقاش آلماني- سوئيسي ( 1967-1877 ) -
15. نويسنده - عدد ماه -بزرگوار - تابيدن

16. سرد كودكانه - واحدى براى اندازه گيرى -حرف 
اضافه - چهارمين پسر چنگيز و فاتح خراسان

باريك  نوارهاى  به صورت  عمودى  پردة  نوعى   .17
متعدد- نتيجه

عمودى:
1. براى نخستين بار، اتر را براى بيهوشى دريك عمل جراحى 

به كار برد- خويشاوند
هواپيمايى   - سنت  و  رسوم   - شاعرانه  زياد   - زاده  فرزند   .2

روسى
نامهاى  ياز  يك   - زبان   - تار  و  تيره   - دنيا  براى  لغبى   .3

خورشيد
4. چهلمين رييس جمهور اياالت متحده آمريكا - خالص - امور 

محوله به يك شخص
5. ضمير متصل دوم شخص - پايتخت كشور بنگالدش - اشاره 

به دور - گريختن - اضافه كردن به انگليسى
6. خاتم انگشترى - آسان گرفتن - در بند

7. روان و تخت - گياهى خوراكى و تپل - بزرگترين تراژدى 
نويس رومى - شهرى در آلمان

8. نوكر - كاروانسرا و مهمانخانه - كارگر خيلى ساده - مخالف 
راست

9. پدر مرده - نزد ايرانيان است و بس - گردش و تفريح
چيزى  بودن  آيند  خوش  موقع  در  كه  است  اى  كلمه   .10

ميگويند - كشورى در اروپا - چه بسيار - درسى در ابتدايى
11. وجود دارد - اكنون - پوست بزغاله - نامى براى خداوند

12. حرف مجهول معروف - خروشيدن و به يكديگر خوردن 
امواج دريا - درجه نظامى در آمريكا

13. دور دهان - همزاد سگ - خرس آسمانى - گروه - تكرار 
يك حرف

14. چكامه - آب دهان - كمربند زمين
15. دوباره كندن قبر - طاليى - نزديك - ابله و نادان

 - راست  سمت   - معروف  نويسنده  آلكساندر  فاميل  نام   .16
رشته كوهى در اروپا - زرد

17. عالم غيب و الهى - از خلفاى عباسى بود. در شهر رى زاده 
شدودر توس خراسان درگذشت.

راهنمايى: يكى از خوانندگان پاپ ايران 

سرگرمى هوش

12 8 414 10 6 2151617 11 7 313 9 5 1

1

2

3

4

5

6

7

8

14

13

9

10

11

12

15

16

17

سوال اعداد 1و2و3 و4 و5 و6 و7 و9 را به ترتيب با 
ماشين حساب بنويسيد و در عدد 18 ضرب كنيد 

پاسخ زيبايى خواهيد ديد.
بله قطارى از اعداد 2 را مشاهده مى كنيد.

در  را  اينجاست شما عدد 12345679  حال سوال 
پديد   3 عدد  از  قطارى  تا  كنيد  ضرب  عددى  چه 

آيد؟


