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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

کیمیای تحلیل و تدبیر

بازار سهام در روزها و هفته های اخیر، یکی از حساس ترین و سخت ترین دوران خود را طی می کند. طبیعی است که فعاالن بازار و سرمایه گذاران اوراق بهادار، 
به دنبال پاسخی متقن و قانع کننده برای پرسش همیشگی خود باشند که دلیل یا دالیل اصلی افت پی درپی و قابل مالحظة شاخص کل چیست و چرا حتی 
حمایت های متعدد سهام داران عمده و بازارگردانان نیز در این راستا کارگر نمی افتد و بازار هم چنان به سیر نزولی خود ادامه می دهد؟ بدیهی است که در پاسخ به 
این پرسش، نمی توان به یک یا چند عامل بسنده کرده و آن را دلیل اصلی نوسان های خیره کنندۀ بازار دانست و شاید اصال دست یابی به پاسخی مستدل هم برای 
سرمایه گذاران کافی نباشد و پرسش مهم تری را طرح کنند که در این شرایط چه باید کرد؟ اگر افت شاخص و نوسان های برجسته در بازار برای سرمایه گذاران قابل 
کنترل و مدیریت نیست، واکنش آن ها نسبت به این رخدادها که می تواند بحثی شخصی تلقی شود و از این روی قابلیت برنامه ریزی و مدیریت داشته باشد. از این 

روی اگر پاسخی هم به پرسش اول داده می شود، باید در این راستا باشد که پاسخ به پرسش مهم دوم یعنی »چه باید کرد« را روشن سازد.
     بی گمان، دالیلی مانند ادامة رکود، شفاف نبودن برخی سیاست های اقتصادی، تعدیل های منفی و پی درپی در سود برخی شرکت ها و دالیلی از این دست که 
بنیادی نیز هستند، از عوامل مهم افت شاخص به شمار می روند. اما واقعیت این است که این عوامل تحت کنترل سرمایه گذاران نیست و حتی مجموعة دولت و 
سیاست گذاران اقتصادی هم با توجه به ریشه دار بودن این مشکالت و ساختاری بودن آن ها که بخش عمده ای از آن هم از گذشته به ارث رسیده است، کنترل 
کامل و منسجمی بر آن ندارند و بنابراین در این بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرند و شاید بهتر آن باشد که به عوامل تحت اختیار اشاره شود. گمان می رود 
که در یک ارزیابی اولیه، فقدان تحلیل و نگاه کوتاه مدت دوعامل مهمی باشند که از سوی سرمایه گذاران اختیار شده اند و از این منظر زیان های قابل توجهی را 

هم بر آنان وارد می کنند. 
    عدم برخورداری بازار سهام از کارآیی الزم ـ در اصطالح علمی و حرفه ای آن که به مفهوم کارآمدی مکانیسم های بازار جهت اثرگذاری درست و منطقی اطالعات 
شرکت ها بر قیمت سهام است - موجب شده  تا بازار شایعات داغ شود و هر خبری در هر جایی و از هر منبعی که منتشر می شود، بی درنگ بر رفتار سهام داران 
اثرگذار باشد. واقعیت آن است که اخبار غیرموثق و شایعات در تمامی بازارهای جهان وجود دارد و نمی توان مانع از انتشار آن شد، به ویژه در عصری که دنیای 
دیجیتال امکان مخابرۀ هر خبری را در هر زمان و مکانی با خیره کننده ترین سرعت فراهم کرده است. تنها عاملی که می تواند مانع از اثرگذاری خبر نادرست 
یا غیرمربوط بر قیمت سهام باشد، تحلیل و تامل است. چنین برآورد می شود که رفتارهای هیجانی، شتاب زدگی و بی حوصلگی، توان تامل و تدقیق را از بخش 
مهمی از فعاالن حقیقی و حتی برخی از حقوقی های بازار گرفته است. نباید چنین انگاشت که تحلیل امر بسیار پیچیده ای است که فقط گروهی خاص از عهدۀ 
آن برمی آیند و بنابراین فراتر از توان سهام داران حقیقی است. قابل انکار نیست که سرمایه گذار فعال در بورس باید حداقل با محاسبات سرانگشتی آشنا باشد و 
در آن قدری تفکر و تامل کند تا اگر به فرض شایعة افزایش تولید و فروش چشم گیر در مورد شرکتی طرح می شود که در سال های گذشته و حتی سال جاری از 
رسیدن به بودجة خود نیز عاجز بوده، سهام دار با یک محاسبة ساده بتواند به احتمال تحقق چنین شایعه ای پی ببرد و فریب صف های خرید لحظه ای یا یک روزه 
را نخورد، حتی اگر مدیری میانی هم از آن شرکت در مصاحبه ای مبهم، تالش کند تا جو مثبت ولی کاذب ایجادشده برای قیمت سهم را تشدید کند. در ماه های 
اخیر چه بسیار سهام دارانی که از این مسیر سودهای کالن برده و در مقابل سهام داران دیگری متحمل زیان های سنگین شده اند. ظریفی اشاره می کرد که امروزه 
در بازار سهام خبرهایی که در تلگرام و بدون ذکر منبع منتشر می شود، از سوی بسیاری از فعاالن معتبرتر از اطالعیه های منتشرشده در کدال تلقی می شود. چون 

اطالعیه های کدال نیاز به خواندن و تحلیل و ضرب و تقسیم کردن دارند، ولی در تلگرام خبرها مختصرند و مفید و اجازۀ فکر کردن نیز نمی دهند.
       عامل دوم،  نگاه کوتاه مدت داشتن به سهام است که این روزها کوتاه مدت تر هم شده است. اگرچه صرف داشتن انتظار بازده از سهام در کوتاه مدت اشتباه 
نیست و اساسا، یکی از ویژگی های بازار سرمایه همین است، اما شتاب زدگی و رفتار هیجانی از آن جا که با عدم برخورداری از تحلیل نیز همراه است، موجب شده 
تا گاهی برای یک سهم طی یک هفته،  چندین بار صف فروش و صف خرید تشکیل شود، که گاه فاصلة این دو واکنش به چند ساعت هم نمی رسد و از این روی، 
سهام داران به دلیل تابعیت از حرکت های گروهی که آن هم گاهی تابعی از شایعات و اخبار ناموثق است، زیان های بیشتری را متحمل شده اند. درحالی که وقتی 
همان سهم در یک دامنة یک ماهه بررسی می شود، به نظر می رسد که اگر سهام دار شتابی در فروش سهام نداشت و صبر پیشه می کرد، سود معقولی نیز به دست 
می آورد و به آرامش فکری و خیال او نیز آسیب نمی رسید. از آن جا که در بازار سرمایة ایران، سهام های بنیادی فراوانی وجود دارند که بازده آن ها فقط به سود 
ناشی از افزایش قیمت محدود نشده و سود نقدی مناسبی هم تقسیم می کنند، به نظر می رسد که افزودن بر تامل و تدبیر در تصمیم گیری برای خرید و فروش 

سهام با دیدی بلندمدت تر،  موجب کسب بازده بیشتری شود. و این چیزی است که این روزها از سوی بخشی از فعاالن بورس، نادیده گرفته شده است. 
       سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز در این هفته ها، از این رفتار بی نصیب نبوده، و گاه سهام داران، خود با علم و اقرار به این که سهم با قیمتی در حدود 
نصف خالص ارزش دارایی های خود معامله می شود، تنها به دلیل نزولی بودن قیمت سهام در برخی روزها، که دقیقا به خاطر نزولی بودن شاخص و منفی بودن کل 
بازار است، اقدام به فروش سهام خود می کنند و گاه شرکت یا سهام داران حقوقی را مسئول افت قیمت سهام می خوانند. درحالی که به گواهی اطالعات منتشرشده، 
نه تنها در قدرت سودآوری شرکت یا خالص ارزش دارایی های آن نقصانی رخ نداده، بلکه با به ثمر رسیدن برخی طرح ها که شرح آن در گذشته ارائه شده، افق 
مناسب تری هم برای سهم پیش بینی می شود. خرید سنگین سهام توسط بخشی از سهام داران حقیقی در مقابل فروش برخی دیگر از آن ها شاهدی محکم بر این 
مطلب است. اما کیست که نداند وقتی شاخص کل نزدیک به پانصد یا حتی هزار واحد منفی است و سهام های موثر بر افت شاخص از همة صنایع بوده و اغلب 
از پنجاه سهم برتر نیز هستند، انتظار افزایش قیمت از سهامی مانند وخارزم داشتن، که ماهیتی بنیادی دارد و رفتارش باید بر ارزش های ذاتی خود استوار باشد 
و نه شایعه و هیجان، انتظاری منطقی تلقی نمی شود. آن چه از شرکت انتظار می رود، افزودن بر خالص ارزش دارایی ها و توان سودآوری - و نه مدیریت قیمت 
سهام - است که عمل در راستای برنامة راهبردی ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها و افزایش همه سالة سود تقسیمی، گواهی بر آن است. باشد که کارکنان گروه 
خوارزمی با توکل به خدای جهانیان، با تالشی بیشتر بر ثروت سهام داران خود بیفزایند و سهام داران نیز با تدبیر و تحلیلی بیشتر، این ثروت را به قیمتی نازل از 

دست ندهند و این همان کیمیای تحلیل و تدبیر است.             
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اقتصاد
مترجم: ن ب

تحلیل گران  از  برخی  که  سالی  بود؛  سرمایه گذاران  برای  دردناک  سالی   2008
از  بسیاری  مالی  بزرگ  بحران  نرسیده  است.  پایان  به  هنوز  معتقدند  اقتصادی 
اقتصادهای بزرگ و کوچک جهان را با خود به قهقرا کشاند. اکنون تکرار دوبارۀ 
به کابوس هر شِب سرمایه گذاران  این سال رخ داد،  سلسله بحران هایی که در 
در  دوباره  کوتاه  سال  چند  فاصلة  به  تاریخ  می رسد  نظر  به  شده  است.  تبدیل 
حال تکرار است؛بسیاری از شرکت ها ورشکسته شده اند، کسانی که وام گرفته اند، 
به جان  افتاده اند و ترس  به دردسر  بانک ها  ندارند،  را  وام ها  بازپرداخت  توانایی 
سرمایه گذاران رخنه کرده  است. اکنون تحلیل ها در مورد آیندۀ اقتصاد ترک خوردۀ 
جهان از موسسات و رسانه های مختلف سر برمی آورند؛ برخی برای تحریک کردن 
اقتصادهاست و برخی دیگر برای ناامید کردن آن ها. جدا از هدفی که هر یک از 
این تحلیل ها دنبال می کنند، نگاهی به آن ها یک مسئله را به خوبی نشان می دهد: 
»اقتصاد جهان قطعا با مشکل مواجه شده  است.« در غیر این صورت این همه 

تحلیل نه دلیل و نه معنایی داشت. 
سناریوهای مختلفی برای اقتصاد جهان ترسیم شده  است. به عقیده روزنامة 
ایندیپندنت سه نوع سناریوی مختلف مقابل اقتصاد جهان قرار دارد. نخستین 
دنبال  استراتژی هایی  مورد  این  در  دارد،  نام  »الزاروس«  اقتصاد  مورد، 
شرایط  این  در  می دهد.  بهبود سوق  به سمت  را  جهان  اقتصاد  که  می شود 
می کند.  رهبری  را  اقتصادها  سایر  و  است  طالیه دار  آمریکا  متحدۀ  ایاالت 
که  می کند  قانع  را  آلمان  و  می کند  برطرف  را  خود  داخلی  نیازهای  اروپا 
از بدهی ها را پرداخت کند. آبه نامیکس یا اصالحات  برای حفظ یورو برخی 
اقتصادی شینزو آبه به ثمر می رسد و اقتصاد ژاپن زنده می شود. چین باالخره 
به  چرخشی  و  می شود  رها  سرمایه گذاری  و  بدهی  بر  مبتنی  بدهی های  از 
نمی دهد،  رخ  چین  در  مالی  بحران  هیچ  داشت.  خواهد  خدمات  و  مصرف 
کارخانه ها  در  عرضه  مازاد  و  نمی شود  ایجاد  کشور  این  در  مسکن  حباب 
منجر به ورشکستگی آن ها نمی شود. اقتصادهای نوظهور به غیر از چین نیز 
موفق می شوند به ثبات برسند و اصالحات ساختاری الزم را در خود ایجاد 
بر  باری  به گونه ای پیش می رود که  تورم در جهان  اقتصادی و  کنند. رشد 
دوش هیچ کشوری نخواهد بود. سیاست های پولی به صورت تدریجی اصالح 
بدهی ها  از  دولت ها  و  می کنند  پیدا  افزایش  مالیاتی  درآمدهای  می شوند. 
که  آسیب هایی  از  و  می شود  تقویت  بین المللی  همکاری های  می شوند.  رها 
جلوگیری  می شود،  وارد  کشورها  اقتصاد  به  ناخواسته  و  خواسته  صورت  به 

می شود. درحقیقت هیچ جنگ اقتصادی بین کشورها صورت نمی گیرد. 

رويای دست نيافتنی
همة آن چیزی که در اقتصاد »الزاروس« گفته شد، رویایی بیش نیست. چنین اتفاقی 
در این شرایط غیرممکن است. نگاهی به وقایع موجود نشان می دهد سیاست هایی 
که تا کنون صورت گرفته، در شش سال گذشته )پس از بحران بزرگ مالی( برای 
جلوگیری از بحراِن دوباره بی تاثیر بوده  است. در حال حاضر کاهش تقاضا در برابر 
توسعة جمعیتی، عدم کارایی تولید، کاهش نرخ ابداعات، هدر رفتن منابع، عوامل 
محیطی و افزایش نابرابری همه دست به دست هم داده و رشد اقتصادی را به ناکجاآباد 
کشانده  است. به همین خاطر است که هر روز کارخانه ها بیشتر به دردسر می افتند، 
کشورها به صورت رقابتی ارزش ارز رایِج کشور خود را کاهش می دهند و اقتصادهای 

قدرتمند تالش می کنند نرخ تورم را بسیار پایین و حتی منفی نگه دارند. 
اما سناریوی دوم شکل دیگری است که در آن مدیریت رکود صورت می گیرد 
و شبیه به رکود طوالنی ژاپن خواهد بود. رشد اقتصادی ضعیف و پر از نوسان 
خواهد بود. تورم پایین می ماند. سطح بدهی ها باال خواهد بود و هر روز افزایش 
بانک های مرکزی  به گونه ای پیش می رود که دولت ها و  پیدا می کند. وضعیت 
ناگزیر می شوند در سیاست های پولی دخالت کنند و ارز خود را دستکاری کنند 
تا محرک هایی را در اقتصاد ایجاد کنند. درنهایت نیز نوعی بی ثباتی در وضعیت 

اقتصاد ایجاد می شود.
در سناریوی آخر، تمامی اتفاقات با هم رخ می دهد. چندین شکست در نظام مالی 
هم زمان با افزایش بدهی شرکت های داخلی در هر کشور رخ می دهد. مشکالت 
در نقدینگی به عنوان مانعی در برابر نظام های بانکی قرار می گیرند. نگرانی ها در 
مورد عدم امنیت مالی باعث پرواز سرمایه از برخی از کشورها می شود و درنتیجه 

آن ها را آسیب پذیر می کند. 
به این ترتیب اکثر تحلیل گران بروز هر بحران مالی را در ادامة بحران بزرگ مالی 
سال 2008 محتمل می دانند. این یعنی بسیاری از مشکالت بحرانی در آن دوران 
پیدا می کنند.  بروز  به صورت شدیدتر  اکنون  و  و درمان نشده  است  ریشه یابی 
اصل قضیه این است که هر مشکلی که اکنون دوباره بروز پیدا می کند، بزرگ تر 
و حل نشدنی تر خواهد بود. اقتصادهای نوظهور این بار طوری به زمین می خورند 
اثبات رسیده  به  راه حل های موجود  ناکارآمدی  بلند شوند.  نمی توانند  دیگر  که 
و شکست آن ها حتمی است، پس دولت ها حتما باید به فکر راه کارهای جدید 
باشند. نرخ بهره های پایین و حتی منفی یا کاهش و دستکاری ارزش ارز تنها 
اوضاع را بدتر می کند. شاید این شرایط را تنها بتوان در جملة معروف ژولیوس 

سزار بیان کرد: »توفان به پا شده و همه در خطرند!« 

تحليلی از اينديپندنت درباره 
آينده اقتصاد آشفته دنيا

اقتصاد
جهان

برمدار
3سناریو
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بورس
سهراب علی اكبری

سرمایه گذاران  به  را  خوش  روزهای  نوید   95 سال  در  سرمایه  بازار  درحالی که 
داده بود، اما اوایل سال با افت مواجه شد و دوباره بازار سرمایه به رکودی نسبی 

دچارشد. 
بازار سرمایه در دو سال اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده، اما اجرای برجام باعث 

شد تا یک باره این بازار با افزایش سهام روبه رو شود. 
در سال گذشته خودروسازان پیشتاز در عرضة سهام بودند و بیشترین سود را 
به خود اختصاص دادند. البته حمایت های دولتی نیز در این زمینه بی تاثیر نبود 
و اعطای 110 هزار وام 25 میلیون تومانی به مردم برای دریافت خودرو، یک 
حمایت بی چون وچرا در این بخش تلقی می شد. از سوی دیگر قراردادهایی که 
سرمایه  بازار  تا  شد  باعث  بستند،  ایرانی  خودروسازان  با  خارجی  خودروسازان 

دوباره با جهش مثبت روبه رو شود. 
اما این همة ماجرا نبود. رفع تحریم های بانکی باعث شد تا سهام بانک هایی که 
در بازار سرمایه فعالیت دارند، یک باره با صعودی مثبت همراه شود و متقاضیان 

سهام آن ها طعم سود را بعد از مدت ها زیر زبان خود تجربه کنند. 
دوران تحریم و محدود شدن روابط خارجی باعث شد که بانک ها نتوانند آن طور 
که باید و شاید عرض اندام کنند، اما بعد از رفع تحریم دوباره این قدرت به آن ها 
داده شد. اکنون تحریم های بانکی رفع شده، اما هنوز بانک های درجه یک اروپایی 
نیستند. جریمه های سنگین  ایرانی  بانک های  با  جانبه  همه  همکاری  به  حاضر 

تحریم مهم ترین  زمان  ایران در  با  رابطه  برای  آمریکا  از سوی کشور  وضع شده 
عاملی است که بانک های اروپایی را برای رابطة گسترده مردد کرده است. 

برخی کارشناسان عنوان می کنند که بانک ها و بیمه ها از رفع تحریم ها بیشترین 
سود را در بازار سرمایه نصیب خود خواهند کرد. البته تاکنون این موضوع محقق 
نشده، اما این اطمینان وجود دارد که بخش بیمه ای کشور با قدرت زیادی که 

دارد، بتواند سرمایه های زیادی را جذب خود کند. 
وگو  گفت  اقتصاد  و  بازارسرمایه  دوکارشناس  با  بازار  های  فرازونشیب  درباره 

کرده ایم.

شركت های سودده
گفت:  »وخارزم«  به  زمینه  این  در  سرمایه،  بازار  کارشناس  فالح،  حامد  دکتر 
را  سود  بیشترین  تحریم ها  رفع  از  بعد  فلزات  و  نفت  بانک،  خودرو،  بخش های 

داشتند و توانستند بعد از مدتی در بازار خودی نشان دهند. 
شانس  دادند،  خود  سهام داران  به  را  سهام  سود   95 سال  در  که  شرکت هایی 
بیشتری برای سرمایه گذاری بیشتر در این بازار دارند و چهار بخش مذکور اکنون 
در این لیست قرار دارند. اما بازار سرمایه در سال جاری افتی را تجربه کرد که 
نشان دهندۀ برخی رفتار های غیراقتصادی دولت است. بازار سرمایه در بهمن و 
با افت روبه رو  اما در سال جاری  اسفند سال گذشته با سود کالنی همراه بود، 

صنایع خوش اقبال در جذب سرمایه
نگاهی به فراز و نشيب های بازار سرمايه در ماه گذشته
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شد و در خرداد ماه نیز این کاهش ادامه داشت و دلیل اصلی آن کاهش حجم 
عرضه بود. 

 زمانی که رفع تحریم های ایران از سوی کشورهای غربی اعمال شد، انتظاراتی 
را به وجود آورد که بازار سرمایه را با جهش مثبت همراه کرد. اما این انتظارات 
به حدی زیاد بود که سریعا تعدیل شد و به جایگاه قبلی بازگشت.  اقتصاد ایران 
اکنون درگیر موج هایی شده که نوسانات را به همراه دارد. این موج ها شامل ثابت 
ماندن نرخ ارز و غیرواقعی بودن قیمت ها در بخش های مختلف است که باید این 

موضوعات اصالح شود. 

استراحت بعد از رشد
دورۀ  به عنوان  می توان  را  سرمایه  بازار  کنونی  وضعیت  گفت:  ادامه  در  فالح 
استراحت بعد از رشد تلقی کرد و بازار بعد از مدتی که رشدچشمگیری داشت، 

اکنون در حال استراحت بوده و بعضا با نوساناتی همراه است. 
 این که این موضوع حل شود و بازار روند مثبت و صعودی داشته باشد، به دولت 
بستگی دارد و دولت باید رفتار اقتصادی خود را اصالح کند. اکنون رفتار دولت 
اقتصادی نیست و بیشتر توان خود را در بخش های سیاسی به کار گرفته است. 
اگر رفتار دولت اقتصادی شود، می توان انتظار داشت که همة صنایع کشور روند 
بهبودی را تجربه خواهند کرد. به عنوان مثال، صنعت برق در ایران بسیار ارزان 
است و همین عامل باعث می شود تا سرمایه گذاری در این بخش حداقلی باشد 
و در سال های آینده این محصول مهم که پایة اصلی همة صنایع است، با مشکل 
مواجه می شود. دولت باید با استفاده از قانون هدفمندی یارانه ها به این بخش 
شکوفایی بدهد تا برخی شرکت های عرضه کنندۀ برق که در بورس فعال هستند، 

سرمایه های زیادی را جذب کنند. 
 اکنون زمان بازدهی سرمایه گذاری در صنایع بسیار طوالنی است و سرمایه گذاران 

می دهند.  انجام  فراوان  ریسک  با  را  کار  این 
دراقتصادمی  خصوصی  بخش  حضور  تقویت 

تواندزمان بازگشت سرمایه راکوتاه تر کند. 

توجه بيشتر به بازار بدهی
فالح ادامه داد: کار دیگری که دولت در بخش 
استفاده  باشد  داشته  می تواند  سرمایه  بازار 
گذاری  درسرمایه  مشارکت  ازاوراق  جدی 
این زمینه وجود  هاست. اکنون رانت هایی در 
دارد که اگر ساز و کار بورس در آن دخیل شود 
اوراق  اکنون  شد.  خواهند  حذف  واسطه ها 
که  می شود  منتشر  دولت  توسط  مشارکتی 
مواجه  با مشکل  آن  پرداخت سود  دولت در 
قطعا  شود  تعریف  بدهی  بازار  اگر  اما  است 
بازار سرمایه خواهد داشت.  فراوانی در  تاثیر 
که  فعلی  میزان  برابر   10 بدهی  بازار  باید 
حدود 30 هزار میلیارد تومان است رشد کند.

این مساله در همه کشورهای پیشرفته مرسوم 
بوده و اجرا شده و پاسخ مثبت بازار را دریافت 
کرده است. به بیان بهتر در ایران حجم سهام 
اقتصادهای  در  اما  است  بدهی  از  بزرگتر 

پیشرفته این موضوع بالعکس است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:  در حال حاضر بانک ها از دولت طلبکار 
بدهی  بازار  از طریق  اما  ندارد  را  بدهی  این  پرداخت  توان  دولت هم  و  هستند 
می توان این اوراق را منتشر کرد و بانک ها نیز باید این مبلغ را نزد بانک مرکزی 
نگه دارند. در این صورت رقابت بانک ها برای جذب سرمایه بیشتر، کمتر خواهد 

شد و مردم بیشتر به سمت بازار سرمایه حرکت خواهند کرد. 
رشد  برای  دیگری  عامل  می تواند  هم  بانکی  سود  نرخ  کاهش  کرد:  تاکید  وی 

شاخص بازار سرمایه باشد و رونق را حاکم کند.  

بورس ارز و سرمايه گذاری خارجی
فالح این بحث را چنین ادامه داد: سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بازار سرمایه 
در بخش های مختلف باید به صورتی باشد که تولید را افزایش دهد، نه این که 
بخواهد سود را به صورت صوری نمایان کند. برای انجام این کار باید بورس ارز 

راه اندازی شود. 
صنعت  این  وضعیت  و  می رسد  نتیجه  به  قراردادهایش  به زودی  خودرو  صنعت 
رو به بهبودی است.این موضوع دربارۀ حوزه لیزینگ و ماشین های سنگین نیز 

صادق است. 
 در حال حاضر اقتصاد و صنایع کشور با رکود همراه است، اما اگر دولت و مجلس 
رفتار خود را به سمت ادارۀ اقتصادی کشور تغییر دهد، بازار کار خودش را می کند 
و در آن زمان بازار است که نرخ سود بانکی را تعیین می کند، نه دستورهای بانک 

مرکزی. 

رقابت سپرده های بانكی با صنايع توليدی
دکتر عباس هشی، کارشناس بازار سرمایه، نیز در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
طبق گزارش هایی که شرکت ها داده اند، مخابرات بیشترین سود را بین شرکت های 
موجود در بازار سرمایه داشته است که یک شرکت شبه دولتی محسوب می شود. 
البته بانک های کشور هنوز صورت های مالی خود را در این زمینه ارائه نکرده اند، 
این  این زمینه اعمال شده، پیش بینی می شود ترازنامة  با تدبیرهایی که در  اما 
شرکت ها نیز مثبت باشد و همین رویکرد باعث شده تا تقاضای سهام آن ها در 

سال جاری بیشتر باشد. 
افزایش  با  سرمایه  بازار  گذشته  سال  اواخر 
را  افت  جاری  سال  در  اما  شد،  روبه رو  شاخص 
تجربه کرد و مهم ترین دلیلی که در این زمینه 
می توان گفت، این است که دولت بودجه را دیر 
به مجلس تحویل داد و تصویب بودجه به خرداد 
صنایع  بیشتر  که  آن جایی  از  رسید.   95 ماه 
باید طبق بودجه ای که دریافت  دولتی هستند، 
می کنند، صورت های مالی خود را تدوین کنند و 
هم چنین دستمزد و هزینه های اضافی را لحاظ 

کنند. 
اما  باشد،  ریسک  بدون  نباید  سرمایه  بازار 
تا  باشد  کوتاه  باید  آن  سرمایة  بازگشت 
سرمایه های خرد و کالن زیادی وارد آن شود. 
انتظار چندانی از  در شرایط فعلی نمی توانیم 
سوددهی قطعی سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
سپرده های  به سود  درنتیجه  و  باشیم  داشته 

بانکی رو می آوریم. 
هشی صحبت های خود را این طور جمع بندی 
رقیب  مهم ترین  سپرده  سود  نرخ  می کند: 
تولید است و بنگاه های تولیدی برای سرمایة 
با  نیاز به نقدینگی دارند که  در گردش خود 
کاهش نرخ سود بانکی این امکان فراهم خواهد شد. بحث بعدی واقعی شدن نرخ 
ارز است. نرخ ارز اکنون به صورت واقعی عرضه نمی شود و دولت بر آن نظارت 
مستقیم دارد، درحالی که باید با قیمت واقعی عرضه شود تا شرکت های تولیدی 

توان صادراتی خود را افزایش دهند. 

بنگاه های  و  تولید است  رقیب  نرخ سود سپرده مهم ترین 
دارند  به نقدینگی  نیاز  برای سرمایۀ در گردش خود  تولیدی 

این امکان فراهم خواهد  با کاهش نرخ سود بانکی  که 
ارز اکنون  شد. بحث بعدی واقعی شدن نرخ ارز است. نرخ 

به صورت واقعی عرضه نمی شود و دولت بر آن نظارت 
واقعی عرضه شود  با قیمت  باید  دارد، درحالی که  مستقیم 
افزایش دهند را  تا شرکت های تولیدی توان صادراتی خود 
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مجيد اعزازی، 
عبدالمجيد دهقان

گفتگو

طی  را  آموزشی  مباحث  از   سلسله ای 
سال های 93 و 94 برای مديران و كارشناسان 
لطفا توضيحی  ارشد خوارزمی مطرح كرديد. 
آموزشی  كارگاه  جديد  دورۀ  برگزاری  دربارۀ 

در خوارزمی ارائه بفرماييد.
همکاری با شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای من بسیار 
جالب و جذاب است. چون خوارزمی یکی از شرکت های 
موفق ایران است. البته دلیل این موفقیت هم فقط کسب 
سود بیشتر نیست؛ بلکه کیفیت رهبری و مشارکت نیروی 
برنامة  این  است.  آن  ساله   7 راهبردی  برنامه  و  انسانی 
راهبردی بسیار گسترده است و به نظر می رسد مدیران و 
کارکنان خوارزمی خود را برای ایفای نقشی عمده نه تنها 

در بازار ایران که در بازار های بین المللی آماده می کنند.

 ما در طول سه سال گذشته حدود 45 ساعت آموزش 
برگزار  خوارزمی  شرکت  مدیران  با  مستقیم  به طور 
مالی،  مدیریت  به  مربوط  مسائل  دربارۀ  و  کرده ایم 
استراتژیک  تعیین هدف های  سرمایه گذاری،  مدیریت 
هم در سطح مفهوم و هم در سطح عمل بحث صورت 
گرفته است. نرخ بهرۀ سرمایه، تفکیک منابع شرکت، 
ریسک  تحلیل  و  تخصیص  نوآوری،  سرمایه گذاری، 
می تواند  چگونه  خوارزمی  این که  و  ادغام  مسائل  و 
ازجمله  کند،  ادغام  دولتی  پروژه های  با  را  خودش 
برخی از موضوع هایی است که روی آن ها کار کرده ایم. 
به طور خالصه، این 45 ساعت آموزش، از نظر کمی و 
مالی  مدیریت  ارشد  دورۀ  اندازۀ یک  به  نه تنها  کیفی 
که حتی بیشتر از آن بوده است. یک دورۀ ارشد مالی 

پروفسور ابوالحسن جليلوند، استاد دانشگاه لويوالی شيكاگو، در گفت وگو با »وخارزم« عنوان كرد

پروفسورابوالحسنجلیلوند،استاددانشگاهلویوالیشیکاگو،همچونماههایپیشازدستیابیایرانو1+5بهتوافقهستهای،بهگشایشدر
اقتصادایرانامیدواراست.اومیگوید:برجامیکچالۀفوقالعادهبزرگراازجلویپیشرفتاقتصادیایرانبرداشتهاست.یکسالونیمپیش،
زمانیکههنوزتردیدهایفراوانیدربارۀدستیابیایرانو1+5بهتوافقوجودداشت،دکترجلیلونددرگفتوگوبامابهشرکتهایایرانیتوصیه
کردخودرابرایدورانپساتحریمآمادهکنند.اینکامااوازلزومهمکاریبانکها،شرکتهاودانشگاههایایرانباهمسخنبهمیانمیآوردو

تاکیدمیکندایراندرمقایسهباکشورهایچینوکرهجنوبیدردهههایگذشته،برایپیشرفتاقتصادیآمادهتراست.
استاددانشگاهلویوالیشیکاگوبرایخانوادۀخوارزمیچهرهشناختهشدهایاست.اودرخردادماهسالجاریدرایرانبودوکارگاهآموزشیمدیریت
ریسکرابرایمدیرانوکارشناسانارشدگروهسرمایهگذاریخوارزمیبرگزارکرد.درحاشیۀاینکارگاهفرصتیپیشآمدتاپایصحبتهایاین
استادباتجربهایرانیبنشینیموبخشیازمسائلاقتصادیومدیریتمالیایرانراطرحکنیم.دکترعبدالمجیددهقان،عضوهیئتعلمیدانشگاهو

کارشناسارشدبازارسرمایۀایراننیزدراینگفتوگوهمراهوهمکارمابودومباحثتخصصیوعلمیاینگفتوگوراپیشبرد.

موفق  شرکت های  از  یکی  خوارزمی 
موفقیت  این  دلیل  البته  است.  ایران 
نیست؛  بیشتر  سود  کسب  فقط  هم 

مشارکت  و  رهبری  کیفیت  بلکه 
 7 راهبردی  برنامه  و  انسانی  نیروی 

ساله آن است. ما در طول سه سال 
آموزش  ساعت   45 حدود  گذشته 
شرکت  مدیران  با  مستقیم  به طور 

کرده ایم برگزار  خوارزمی 

کاری کنیم خارجی ها با ما شریک شوند
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ما  دوره های  اما مجموعه  است،  حدود 39 ساعت شامل 13 جلسه سه ساعته 
برای  زیادی  بسیار  علمی  منابع  دوره ها،  این  در  است.  در خوارزمی 45 ساعت 
خوارزمی به وجود آمده است. حداقل حدود 500 اسالید در ظرف این 45 ساعته 

تهیه و ارائه شده است.
كارگاه آموزشی جديد اما دربارۀ مديريت ريسک سازمانی و تقريبا 
بسيار  ريسک  مورد  در  است.  گذشته  آموزشی  برنامه های  ادامۀ 
زياد صحبت كرديم، اما دربارۀ مديريت سازمانی صحبت می كنيم 
هدف های  رسيدن  به  كرديم،  مطرح  قبال  كه  را  مباحثی  داريم  و 

استراتژيكی خوارزمی ربط می دهيم.
اگر هدف ها را در یک دست و ریسک هایی را که خوارزمی با آن ها مواجه است، در 
دست دیگر قرار دهید، مسئله این است که خوارزمی چگونه باید با این ریسک ها 
مواجه شود که بتواند به هدف هایش برسد. چه ریسک هایی را باید  قبول کند؟ 
به طور کلی حذف  باید  را  باید  مهار کند؟ چه ریسک هایی  را  چه ریسک هایی 

کند؟
االن در 10 کشور پیشرفتة جهان، شرکت های موفق نمی توانند برنامه ای با این 
کیفیتی که توضیح دادم، نداشته باشند. یعنی عدم داشتن یک برنامة مدیریت 
نباشند،  اقتصادی فعلی موفق  بازار و محیط  باعث می شود در  ریسک سازمانی 
اما  آمد.  خواهد  پایین  سرمایه شان  بهرۀ  نرخ  برنامه،  این  فاقد  شرکت ها  چراکه 

شرکت های موفق شهرت زیادی دارند و می توانند کادر علمی 
و نیروی انسانی متخصص را به راحتی استخدام و حفظ کنند. 
رابطة این شرکت ها با بانک ها خیلی خوب است. مشتری ها 
را از دست نمی دهند، شرکت های دیگر نیز خیلی عالقه مند 

به شراکت با آن ها هستند. 
می گوید  که  است  فرهنگی  سازمانی،  ریسک  مدیریت   
که  تصمیمی  هر  در  شرکت  یک  در  ارشد  کارمند  هر  که 
با  تصمیم  این  پیش زمینة  در  بداند  باید  همیشه  می گیرد، 
چه ریسک هایی مواجه است. وقتی با این کیفیت فکر کنید، 
بودجه بندی یک سازمان بر اساس ریسک هایی است که هر 
شرکت وابسته با آن مواجه است و شرکت وابسته می داند که 

چگونه با این ریسک ها مواجه شود.
فرهنگی است که در یک شب به وجود نمی آید. یعنی اقتدار 
تا یک سال و نیم طول  یک مدیریت ریسک سازمانی یک 
می کشد که نتایجش به طور کلی بروز یابد. در وضع فعلی ما 

در قسمت های اولیه این برنامه هستیم.
حدود يک سال و نيم پيش، در مصاحبه با ما، به 
شركت های ايرانی توصيه كرديد كه خود را برای 
فضای پساتحريم آماده كنند. حاال ايران و 5+1 
به توافق دست يافته اند و برجام با برخی نقص ها 
اجرايی شده است. در اين شرايط توصيۀ شما به 

شركت های ايرانی چيست؟

پیشرفت  از جلوی  را  بزرگ  فوق العاده  چالة  برجام طبیعتا یک  این مسئلة  اوال 
جایی  تا  شود  برداشته  چاله  این  این که  بین  اما  است.  برداشته  ایران  اقتصادی 
پیش  دشواری  راه  هنوز  شوند،  بین المللی  بازارهای  وارد  ایرانی  که شرکت های 
به  نوع دشواری  این دو  اقتصادی است و هم سیاسی.  رو است. دشواری ها هم 
همدیگر هم خیلی ربط دارد. اما از آن جا که حل دشواری های سیاسی در اختیار 
ما نیست و مشخص هم نیست که به چه کیفیتی حل خواهد شد، ما در این باره 
صحبت نمی کنیم. اما من خوش بینم که دشواری های سیاسی حل خواهد شد. 
بر اساس آن چیزی است که در آمریکا می شنوم. در عین  خوش بینی من هم 
مبنی  می گویند  آمریکا  جمهوری خواهان  به ویژه  که  حرف هایی  تمام  با  حال، 
این  این که  احتمال  به نظر من  پاره کنیم،  را  قرارداد  این  این که می خواهیم  بر 
قرارداد از بین برود )البته ممکن است بازبینی شود(، فوق العاده کم است. چون 
بهترین قراردادی است که ممکن بود بین کشورهای عضو گروه 1+5 و ایران و به 

نفع خاورمیانه و اقتصاد همة طرف ها منعقد شود. ممکن است کسی بگوید این 
توافق را دوست ندارم، اما برجام بهترین قراردادی است که می تواند وجود داشته 
باشد. به نظر من طی 10 سال آینده، این قرارداد یکی از مهم ترین قراردادهای 
دالیل  به  بنا  و  تلقی خواهد شد  گذشته  یا 100  در ظرف 50  دنیا  بین المللی 
اقتصادی، ژئوپلتیکی و سوق الجیشی اجرای برجام ادامه خواهد یافت. منتها ما 
30 سال عقب گرد داشتیم. این عقب گرد در چند جهت حس می شود. یکی از 
نظر تکنولوژی است و یکی از نظر علم اقتصاد و علم مدیریت مالی شرکت ها و 

یکی هم از نظر فرهنگ است. 
 از نظر اقتصادی، مهم ترین مشکل موجود، مربوط به بانک هاست. بانک های ایران 
یک قسمت عمدۀ اقتصاد ایران را تشکیل می دهند، اما از نظر راندمان، سرمایه و 
مدیریت ریسک راه بسیار دشواری را پیش روی خود دارند. در وضع فعلی نسبت 
دارایی ها به بدهی های بانک ها، نسبت خوبی نیست. بدهی برخی از بانک های ما 
را در  بین المللی  استانداردهای  نتوانسته اند  بیشتر است، چون  دارایی هایشان  از 
ساختارهای خودشان به وجود بیاورند. از همین رو، مشکل بزرگی برای برقراری 
بانک های  کلی،  به طور  است.  آمده  وجود  به  خارجی  بانک های  با  آن ها  رابطة 
ایران به سرمایه احتیاج دارند. از آن جا که بانک های دنیا مشکالت بسیار زیادی 
از آن ها ورشکست شده اند، کمیته بال نسبت هایی را برای  داشته اند و بسیاری 
سرمایه در بانک های ما به وجود آورده اند، اما بانک های ما متاسفانه نتوانسته اند به 
بانک های  این نسبت ها برسند. پس مدیریت ریسک 
ما خیلی مهم است. اما ما در اول راه هستیم. کفایت 
سرمایة بانکی هنوز خیلی کم است. به نظر من، برای 
بانک های  با  بتوانیم  که  برسیم  منطقه ای  به  این که 
بانک داری  ساختار  باید  شویم،  معامله  وارد  خارجی 
بانک ها  از  برخی  اگر  یعنی  کنیم.  عوض  را  کشور 
به  را  قدرت  بتوانیم  باید  کنند،  فعالیت  نمی توانند 
تا  است  بهتر  وضعشان  که  بدهیم  دیگری  بانک های 
این مسئله  وارد  بعد  و  را قوی کنیم  بانک داری  پایه 
شویم که بانک های خصوصی بتوانند عملیات خود را 
انجام دهند. برخی از بانک ها در کشورهای توسعه یافته 
حداقل 50 سال پیش به این موارد عمل کرده اند اما با 

تمام این تفاسیر من خوش بین هستم.
 1929 سال  در  کنید،  نگاه  آمریکا  اقتصاد  به  اگر 
سال های  بین  و  شد  بزرگ  رکود  دچار   1933 و 
تصور  یعنی  خوابید.  اساسا  نیز   2009 تا   2007
خصوصی  بنگاه های  از  و  بیاید  آمریکا  دولت  این که 
حمایت کند، غیرممکن بود، اما این اتفاق افتاد. حاال 
از  اقتصاد در چه شرایطی است. گذشته  این  ببینید 
در مسئوالن  تمایل  این  است،  زیاد  این که مشکالت 
بین المللی و در مسئوالن ایران هست که این شرایط 
را تغییر دهند. در ایران، نیروی انسانی خیلی جوان و 
تحصیل کرده است، منابع بسیار زیادی داریم و با یک 
بازار 500 میلیون نفری در ایران و کشورهای اطراف آن مواجه هستیم. درنتیجه 
هم  مثال ها  از  یکی  می کنم.  مخالفت  می کنند،  فکر  منفی  که خیلی  کسانی  با 
مطرح  در شرکت خوارزمی  که  مسائلی  و  مباحث  االن  است.  شرکت خوارزمی 
می شود، مسائل دو یا سه سال پیش نیست. از این رو، این تغییرات می تواند در 

شرکت های دیگر هم اتفاق بیفتد. 
پس توصيۀ شما در اين مرحله بيشتر به بانک های ايرانی است تا 

به شركت های ايرانی؟
صددرصد. بانک های ایرانی باید تغییرات مهمی را در خود ایجاد کنند، البته مسئله 
تنها این یک بعد را هم ندارد. در کنار بانک ها، شرکت ها و نظام آموزشی مستقر 
بانک ها و  باید متحول شوند. شرکت ها،  نیز  اقتصاد  در دانشکده های مدیریت و 
دانشگاه ها باید با هم کار کنند. به کارگیری یک مشاور آمریکایی برای انجام امور 
مناسب نیست، چراکه او فرهنگ ایران و زبان فارسی را نمی فهمد. حال اگر به 

برجام طبیعتا یک چالۀ فوق العاده 
بزرگ را از جلوی پیشرفت اقتصادی 

ایران برداشته است. اما بین این که 
این چاله برداشته شود تا جایی که 
شرکت های ایرانی وارد بازارهای 

بین المللی شوند، هنوز راه دشواری 
پیش رو است. دشواری ها هم اقتصادی 

است و هم سیاسی. من خوش بینم 
که دشواری های سیاسی حل خواهد 
شد. خوش بینی من هم بر اساس آن 

چیزی است که در آمریکا می شنوم. 
در عین حال، با تمام حرف هایی 
که به ویژه جمهوری خواهان آمریکا 

می گویند مبنی بر این که می خواهیم 
این قرارداد را پاره کنیم، به نظر من 

احتمال این که این قرارداد از بین برود 
)البته ممکن است بازبینی شود(، 

فوق العاده کم است
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نیروی انسانی داخلی آموزش بدهیم و از افراد متخصص در دانشگاه های خودمان 
استفاده کنیم، نتیجة بهتری به دست خواهیم آورد. در این حالت، باید دانشگاه ها 
مسائلی را که درس می دهند و تکنولوژی ای را که به خدمت می گیرند، تکنولوژی 
و علمی باشد که شرکت ها و بانک های ما را بتواند به جلو ببرد. در این چهارچوب، 
و صنعتی شریف  تهران  دانشگاه های  دانشکدۀ مدیریت  در  اجرای طرحی  برای 

در حال رایزنی هستیم؛ طرحی که مشخص می کند این 
دانشکده ها چطور می توانند پروژه های تحقیقاتی خود را 
به مسائلی که در ایران وجود دارد، ارتباط دهند. در حال 
تالش هستیم تا جایگاه این دانشکده ها را ارتقا داده و در 

طیف بین المللی قرار دهیم. 
استقراض  بحث  روزها،  اين  در  دكتر،  آقای 
وام از خارج كشور در محافل رسانه ای كشور 
مطرح است. نظر شما در اين مورد چيست؟ 
ميان مطرح  اين  بانک ها هم در  اعتبار  بحث 
چه  داد؟  انجام  می توان  كاری  چه  می شود. 
توصيه ای داريد كه اين استقراض با سهولت 

بيشتری صورت گيرد؟
وقتی صحبت استقراض می شود، دو مسئله پیش روی ما 
قرار می گیرد. اول وجود نقدینگی است و دیگری مسئلة 
ریسک است. از نظر وجود نقدینگی در دنیا، مشکلی ندارد 
و نقدینگی فوق العاده زیادی در دنیا وجود دارد. هیچ کدام 
از اقتصادهای موجود در آمریکا و اروپا، مشکل نقدینگی 
ندارند. اما مشکل اصلی، زیاد بودن ریسک است. چه در 

وام های  دریافت  برای  اما  ایران  در  بین المللی.  فضای  در  چه  ممالک،  آن  خود 
خارجی، شفافیت داخلی وجود ندارد. از این رو، خارجی ها منتظرند ببینند که این 
شفافیت چه وقت به وجود می آید. یعنی نمی توانند بگویند حاضریم قرض دهیم، 
اما به جای 10 درصد از شما 15 درصد سود می گیریم. یعنی شفافیت و ریسکی 
درنتیجه  بگذارند.  رویش  نرخی  نمی توانند  که  باالست  این قدر  دارد،  وجود  که 
می گویند قرض نمی دهیم. مسئله این است که باید بتوانیم وضع اقتصاد مملکت و 
وضع اقتصادی شرکت های خود را به صورت شفاف ارائه کنیم. در آمریکا اطالعات 
دربارۀ ایران بسیار کم است، در اروپا اطالعات بیشتری دربارۀ ایران وجود دارد. 
برای همین هست که رغبت به معامله با ایران در اروپا بیشتر از آمریکاست. از 
این رو، باید ظرفیت ها و عملیاتی را که داریم در شرکت ها و فضای اقتصاد کشور 

انجام می دهیم، به آمریکا و سایر کشورهای غربی ارائه کنیم.
مسئله این نیست که از خارج وام بگیریم تا سرمایه گذاری خود را پیش ببریم. 
این  شوند.  شریک  ما  با  خارجی  شرکت های  کنیم  کاری  که  است  این  مسئله 
مسئله مهم است، برای این که شراکت به شرکت های خارجی اجازه می دهد که 
حاکمیت شرکتی هم داشته باشند. وقتی سرمایه گذار می خواهد در  شرکت های 
خیلی کوچک سرمایه گذاری کند، نمی گوید که این 100 میلیون دالر را بگیر 
شرکت  این  در  الزم  کنترل  و  مدیریت  آیا  که  نمی داند  چون  کن،  کار  برو  و 
کوچک اعمال می شود یا نه؟ از این رو، سرمایه گذار برای اعمال مدیریت و کنترل 
حرفه ای خود به شرکت وام گیرنده می گوید این پول را به شما می دهیم، اما با 
هم شریک می شویم و سرمایه را مدیریت می کنیم. باید دنبال این نوع شراکت 
باشیم. باید به طرف های خارجی بگوییم اقتصادی با ظرفیت فوق العاده زیاد داریم 
و از شما شراکت می خواهیم. هم ریسک و هم سودآوری را با ما شریک شوید. 
به نظر من این رویکرد باید هم از سوی شرکت ها و هم از سوی بانک ها و هم از 
سوی دولت دنبال شود. با این رویکرد اگر وارد شویم، فرصت پیروزی برای ما 
بیشتر می شود. اگر بتوانیم چند مسئله را حل کنیم، ازجمله این که بتوانیم نحوۀ 
مدیریت شراکت، نحوۀ سهیم شدن ریسک، نحوۀ مشارکت در سود را حل کنیم، 
البته  ما خواهند شد.  و شرکت های  اقتصاد  وارد  برای سرمایه گذاری  خارجی ها 
ریسک آن ها هم کم خواهد بود. چراکه هیچ اوراق مشتقه ای نمی تواند به اندازۀ 

مشارکت ریسک را کم کند.

اقتصاد ايران همواره با ركود تورمی دست به گريبان بوده است. در 
دورۀ دولت جديد، تمام تالش اين بود كه تورم به هر قيمتی مهار شود. 
اگر تورم مهار شود، از آن طرف ركود به شدت افزايش می يابد. مگر 
اين كه بهای تمام شدۀ كاال پايين بيايد. اين مسئله هم به سرمايه گذاری 
خارجی وابسته است، اگر سرمايه خارجی وارد شود، قيمت تمام شدۀ 
محصول كاهش می يابد. به نظر می آيد دولت همين 
كاهش  را  تورم  طرف  آن  از   كه  دارد  را  استراتژی 
دهد و هم زمان سرمايۀ خارجی را وارد كند و فضا 
را متعادل كند. اما اين سياست به صورت عملی و 
واقعی محقق نشده است. و پيش بينی هم می شود 
تا نيمۀ اول 96 هم هيچ اتفاقی نيفتد. موانعی برای 
ازجمله  دارد.  وجود  خارجی  سرمايه گذاری  تحقق 
كه  مالی شركت هاست  گزارشگری  نظام  موانع  اين 
با نظام بين المللی تطابق ندارد. يا اين كه موسسات 
حسابرسی در ايران مورد تاييد سيستم بين المللی 
راه كار  محدوديت ها  اين  با  شما  نظر  به  نيستند. 
يا  شود  آماده  زيرساخت ها  اين  بايد  آيا  چيست؟ 

راه كار ديگری وجود دارد؟
تمام این مسائلی که گفتید، درست است. تورم یک قسمت 
مسئله است. مثالی بزنم در مورد بهرۀ سرمایه که چهار 
بهره بدون ریسک است.  از آن ها نرخ  قسمت دارد. یکی 
می گویید  بگذارید،  بانک  در  را  پولتان  می خواهید  وقتی 
چون از پولم جدا می شوم، باید بهره بگیرم، حتی اگر تورمی 
وجود نداشته باشد. در این حالت، نرخ بهرۀ اصلی یا »ریسک فری ریت« 2 تا 5 
درصد را می گیرید. مسئلة دیگر در بهرۀ سرمایة تورم است. مسئلة دیگر ریسک 
صرف )premium risk( است که به احتمال ورشکستگی یک شرکت برمی گردد. 
این شاخص ها مستقل نیستند و بر هم تاثیر می گذارند. با پایین آمدن نرخ تورم، 
ریسک صرف هنوز به دالیل مختلف وجود دارد. برخی از این دالیل به وضع اقتصادی 
و برخی به وضعیت اختصاصی یک شرکت یا بانک برمی گردد. یعنی برخی ریسک 
سیستماتیک و برخی ریسک غیرسیستماتیک است. یکی از دالیل ممکن است این 
باشد که شرکت های ایرانی به طور کلی استقرار و مقاومتی را که باید در برابر نوسانات 
اقتصادی داشته باشند، ندارند. برخی دالیل ممکن است مانند آن چه شما گفتید، 
یعنی نبود تشابه مالی از نظر حسابرسی یا ترازنامة شرکت ها باشد. اما به جای این که 
راه حل را دوباره اختراع کنیم، می توانیم از تجربة دیگران استفاده کنیم. به چین نگاه 
کنیم. وقتی تغییر رویکرد داد و گفت می خواهیم سرمایة خارجی وارد کشورمان 
شود، اقتصادش از نظر مسائلی که شما گفتید، خیلی بدتر بود، یا کره جنوبی یا 
ویتنام. این کشورها از نظر نیروی انسانی، نیروی تحصیل کرده، استقرار سازمانی و 
فرهنگ خیلی از وضعیت کنونی ما عقب تر بودند، اما االن برنامه هایشان با برنامه های 
بین المللی هماهنگ شده است. از این رو، از نظر استراتژیک باید در حل همة مسائل، 
هم پایه و هم گام باید جلو برویم. باید سعی کنیم در برخی از مسائل مانند ترازنامه 
شفافیت ایجاد کنیم و بر اساس این که گزارش دهی مالی مبتنی بر ارزش دفتری یا 

ارزش بازاری باشد، تصمیم گیری کنیم.
تعیین ارزش فعلی یا بازاری ترازنامة ما خیلی مشکل دارد. چون بازارهای ایران به 
اندازه ای شفاف نیستند که بتوانند ارزش فعلی دارایی در ترازنامه ها ثبت شود. حتی 
معلوم نیست سهام ما ارزشی را که نشان می دهند، درست باشد، و البته مهم تر 
از ارزش سهام، ارزش بدهی ها نیز نامشخص است. وقتی ارزش فعلی بدهی ها را 
نداریم و نمی دانیم، نمی توانیم بدهی ها و دارایی را تطابق بدهیم. چون بدهی هایمان 
ارزش بازار ندارند. در این صورت، نمی توانیم بگوییم اگر نرخ سود بانکی یا ارز باال و 
پایین برود، چقدر ارزش بازار بدهی ها باال و پایین می رود. این مسئلة مهمی است. 
در مورد حسابرسی زیاد تفاوت نداریم. حسابرسی ایران خیلی پیشرفته است. من 
فکر می کنم بسیاری از مسائلی را که در امور مالی بین المللی رایج است، داخل 
تا تشابهمان  به تدریج می توانیم پیشرفته تر هم بشویم  کشور استفاده می کنیم و 
بسیار زیاد شود. اما در رشتة امور مالی عقب هستیم. دلیلش این است که بازارهای 

بانک های ایران یک قسمت عمدۀ 
اقتصاد ایران را تشکیل می دهند، اما از 
نظر راندمان، سرمایه و مدیریت ریسک 

راه بسیار دشواری را پیش روی خود 
دارند. در وضع فعلی نسبت دارایی ها 

به بدهی های بانک ها، نسبت خوبی 
نیست. بدهی برخی از بانک های ما 

از دارایی هایشان بیشتر است، چون 
بین المللی  استانداردهای  نتوانسته اند 
را در ساختارهای خودشان به وجود 
بیاورند. از همین رو، مشکل بزرگی 

برای برقراری رابطۀ آن ها با بانک های 
خارجی به وجود آمده است
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اوراق بهادار و بازارهای سرمایة ما هنوز به مرحله ای 
نرسیده اند که بتوانیم مدیریت مالی را در قالب آن ها 
انجام بدهیم. اگر بتوانیم در حوزۀ حسابداری با شرکت 
کنیم،  همکاری  آن  مشابه  با شرکت های  یا  دیلویت 
این صورت  بهبود می یابند. در  این مسائل به سرعت 
سرمایه وارد کشور می شود. البته برای ورود سرمایه به 
کشور باید قوانین سرمایة خارجی را عوض کنیم. آن 
سرمایه گذاری که وارد بازارهای ایران شود، می خواهد 
بداند به چه سرعتی می تواند از این بازارها خارج شود. 

اما در وضع فعلی این شفافیت وجود ندارد. 
یک مثال برای شما بزنم. از یک شرکت سرمایه گذاری در شیکاگو به نام ویلیام بلرز 
که از نظر رتبه در میان شرکت های سرمایه گذاری در رتبة 5 یا 6 آمریکاست و در 
تمام دنیا شعبه دارد، خواستیم که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را در جلسه ای به 
آن ها فقط معرفی کنیم. مشاوران حقوقی آن شرکت گفتند فرصت خوبی است، اما 
ما شفافیت قانونی نداریم که خواسته باشیم وارد این جلسه شویم. چون در آمریکا 
هنوز شفافیت قانونی برای شرکت ها به وجود نیامده است. یعنی بین آن چه دولت 

آمریکا می گوید و آن چه از نظر قانونی وجود دارد، شکاف هست.
به نظر من، همان طور كه جلو می رويم، بايد حركت هايی انجام دهيم 
خارجی  شركت های  بتوانيم  اگر  شود.  برقرار  رابطه هايی  چنين  كه 
را در برنامه های خودمان درگير كنيم، حركت بسيار خوبی خواهد 
بود. اما دليل اين كه سرمايه وارد نمی شود، نبود شفافيت است. بايد 

هم وغم مان شناسايی ريسک ها باشد و آن را تبليغ كنيم.
متاسفانه در آمریکا و اروپا تبلیغ مثبت دربارۀ اقتصاد ایران خیلی کم است. در مورد 
مسائل سیاسی تبلیغ منفی زیاد است، اما دربارۀ اقتصاد خیلی کم است. از این رو، 
دولت، شرکت ها و بانک های ایران باید شرکت های بازاریابی را در آمریکا استخدام 
کنند تا اقتصاد ایران را در بازار آمریکا تبلیغ کنند. باید شرکت های بزرگ ایران در 
تلویزیون های آمریکا تبلیغ بازرگانی داشته باشد و از این طریق، چهره ها و حرف های 
خوب را به مخاطبان و افکار عمومی آمریکا نشان دهند. چنین تبلیغ هایی می تواند 
افکار عمومی آمریکا را عوض کند. به ویژه در آمریکا نقش بازاریابی و برندینگ بیش از 
هر مسئلة دیگری مطرح است و خود شرکت های آمریکایی هم از این روش استفاده 
می کنند. عربستان سعودی در تلویزیون آمریکا تبلیغات زیادی پخش می کند که البته 
حقیقت هم ندارند، اما نشان می دهند. این در حالی است که ایران با ظرفیت های 

خوبی که دارد، بسیار بهتر می تواند در این زمینه عمل کند.
هدف  منسجم  به صورت  ما  سازمان های  همۀ  متاسفانه 
در  جدی  عزم  و  نمی كنند  دنبال  را  مالی  شفاف سازی 
اين باره ندارند. شايد به اين دليل است كه نمی خواهند 
دارايی هايشان مشهود و به روز شود. خيلی از سازمان های 
دولتی هستند كه سهام دار بخشی از شركت های بورسی 
ايران هستند، از اين رو، شركت های بورسی نيز تا حدی 

تحت تاثير اين نبود عزم قرار می گيرند. 
کامال درست می گویید. اما این عزم و اراده از کجا باید بیاید. 
پس از پاسخ به این سوال، بگویم که می آید یا نمی آید و دالیلش 
چیست. در کشورهای دارای بازارهای پیشرفته، این عزم و اراده را بازار ایجاد می کند. 
بازار می گوید اگر شفافیت مالی نداشته باشید، قرض نمی توانید بکنید، جلو نمی توانید 
بروید، رشد اقتصادی نخواهید داشت. شرکت هایی که می بینند شما این کارها را 
نمی کنید و ارزش شرکت شما )under value( کمتر از چیزی هست که باید 
باشد، شرکت شما را می خرند و آن مسائل را حل می کنند. به این وضعیت تهدید 
ادغام )takeover threat(  می گویند. وقتی شرکتی به هر دلیلی کارش را درست 
انجام ندهد، به معنی این است که ارزش آن شرکت زیر آن ارزشی است که اگر 
کارش را درست انجام می داد، بود. در آمریکا شرکت های دیگری که صدها میلیارد 
دالر نقدینگی دارند، کارشان این است که چنین شرکت هایی را رصد کنند. شرکتی 
که شفافیت دارایی نداشته باشد، under value است. این شرکت را می خرند و 
اخراج می کنند  را  را عوض می کنند. همة مدیران شرکت  اهداف و چشم اندازش 
و مدیران جدیدی را استخدام می کنند. در این فرایند، دولت هیچ دخالتی ندارد 
و اساسا این مسئله به دولت ربطی ندارد. در ایران هنوز نیرو و قدرت بازار به آن 
کیفیتی که در آمریکا وجود دارد، نشده است. درنتیجه به نظر می رسد، به قول 
فرانسوی ها، در ایران مالنژ یا مخلوطی از نیرو و قدرت دولتی و نیرو و قدرت بازار 
باید موقعیتی را به وجود بیاورند که عدم شفافیت دارایی به ضرر شرکت ها باشد. 
تا موقعی که این عدم شفافیت به زیان شرکت ها نباشد، طبیعتا آن ها همین مسیر 
فعلی را در پیش خواهند گرفت. حل این مسئله در گروی تهدید بازار است و چیز 
دیگری نیست. در بازارها هم قوانینی وضع نشده که شما نباید دربارۀ وضعیت مالی 
خودتان دروغ نگویید. البته در آمریکا قوانینی وضع شده که به طور کلی مصرف کننده 
را حمایت کند. اما به طور کلی مسئلة شرکت ها در آمریکا این است که سود خود را 
به هر طریقی باال ببرند. اما روش های افزایش سود را نیروی بازار مشخص می کند. 

متاسفانه در آمریکا و اروپا تبلیغ مثبت 
دربارۀ اقتصاد ایران خیلی کم است. 
در مورد مسائل سیاسی تبلیغ منفی 

زیاد است، اما دربارۀ اقتصاد خیلی 
کم است. از این رو، دولت، شرکت ها 

و بانک های ایران باید شرکت های 
بازاریابی را در آمریکا استخدام کنند تا 

اقتصاد ایران را در بازار آمریکا تبلیغ کنند
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از نظر تئوری، تهدید بازار به نفع جامعه 
این  البته می توان بحث کرد که  است. 
نیست.  یا  نفع جامعه هست  به  تهدید 
که  است   این  سرمایه داری  فلسفة  اما 
درنهایت شما کاری را می کنید که هم 
به نفع خودتان است و هم به نفع جامعه 
است، و اگر انجام ندهید، از بین می روید. 
حاال مسئله این است که در چه موقعی، 
تهدید بازار می تواند شرکت های ایرانی را 
به حدی برساند که یا شفاف شوند، یا از 

میدان خارج شوند.
بازار  نظم  كه  زمانی  بنابراين 
سيستماتيک  صورت  به 
كه  شركتی  هر  شود،  ايجاد 

از  فعاليت هايش منطبق بر آن سيستم نباشد، 
آن خارج می شويد.

بله! خوشبختانه این مسئله در چین و کره جنوبی اتفاق 
این  ما فقط خواب و رویا نمی بینیم، چراکه  افتاده است. 
است.  انجام شده  دیگر  در کشورهای  بازار  تهدید  مسئلة 
در کشورهایی که محدودیت های فرهنگی شان بسیار بیشتر 
از ما بوده، این نظم بازار شروع شده است. دلیل موفقیت 
کشورهای چین و کره  این بوده است که بخش های دولتی 
و خصوصی با هم هم گام شدند و توانستند با هم مسائل را 

پیش ببرند.
و البته در يک فرايند طوالنی مدت.

فرایند طوالنی مدت. در کوتاه مدت نمی شود.  بله، در یک 
اما به نظر می رسد که فرایند حاکمیت نظم بازار در ایران 
را  بود که مثال چین آن  فرایندی خواهد  از  کوتاه مدت تر 
اما  کشید.  طول  سال  چین 20  برای  است.  کرده  تجربه 

چون موقعیت ایران فرق می کند، این دوره کوتاه مدت تر خواهد بود. »فایننشیال 
تایمز« که از مجله های معتبر انگلیس است، در اولین روز سال جدید شمسی دربارۀ 
امور مالی ایران کنفرانسی را برگزار کرد که من هم در آن کنفرانس شرکت کردم. 
در این کنفرانس، از سرمایه داران مهم و هم چنین برخی از وزیران انگلیس صحبت 
کردند. سخنرانان دولت خودشان را مسخره می کردند که ببینید ژاپن و کره جنوبی 
چقدر با ایران قرارداد همکاری اقتصادی وضع کرده اند و ما )انگلیس(  چقدر؟ در 
صحبت های خصوصی با آن ها به من گفتند: »وقتی راجع به ایران صحبت می کنیم، 
یعنی دربارۀ 80 میلیون نفر جمعیتی صحبت می کنیم که می توانند آن الین کاال 
بخرند. ما وقتی وارد بازارهای چین شدیم، این مسئله وجود نداشت.« وقتی ایران 
را مقایسه می کنند، می گویند بازار ایران همان قدر ارزش دارد که بازار چین برای 
آن ها ارزش داشته است. این مسئلة کوچکی نیست. باالخره یک چیزهایی را دارند 
می بینند. حاال بگویم که آن چیزهایی که می گویند، غلط است. وضعیت خودمان 
هم که منفی است. خب وضع مشخص است. به جایی نمی رسیم. به نظرم باید 
قدم های مثبت را برداریم. نباید بگوییم چون مشکالتی که داریم خیلی بزرگ است، 
پس گام های مثبت برداشته نشود. اگر بخواهیم این طوری فکر کنیم، به هیچ جایی 
نمی رسیم. من شخصا تا حاال خوش بینی ام نسبت به ورود سرمایه های خارجی به 
ایران و همکاری شرکت های آمریکایی و اروپایی با شرکت های ایرانی از بین نرفته 
آینده،  ژانویة سال  ماه  در  انجام می شود.  دارد  عملیاتی  است که  است. مشخص 
رئیس دانشکده لویوالی شیکاگو را به تهران می آورم که با رئیس دانشکدۀ مدیریت 
دانشگاه های تهران و صنعتی شریف و مدیران بانکی ایران وارد مذاکره شود. ایشان 
بسیار راغب است که بیاید. رئیس مرکز مطالعات زنجیره ای لویوال هم  همراه او 
خواهد آمد.  فکر می کنم هر چه بیشتر چنین افرادی را به ایران بیاوریم که ایران 
را ببینند و دربارۀ ظرفیت های اقتصادی و علمی آن صحبت کنند، مسائل راحت تر 

حل خواهد شد. این نکته خیلی مهم است.
دولت در سه سال گذشته سعی كرده به شدت تورم را كنترل كند، به 

گونه ای كه هم اينک نرخ تورم در آستانۀ 
تک رقمی شدن است، اما  در عين حال 
طی سه سال گذشته رشد نقدينگی در 
اقتصاد ايران هم چنان باال بوده و هزارهزار 
ميليارد تومان را رد كرده است. برخی از 
ممكن  معتقدند  اقتصادی  تحليل گران 
است با اين شرايط در آينده شاهد انفجار 
دوبارۀ تورم باشيم. نظر شما در اين باره 
در  پديده ای  چنين  امكان  آيا  چيست؟ 

اقتصاد ايران هست؟
رشد  وقتی  دارد.  وجود  مسئله  این  همیشه 
نقدینگی به سرعت افزایش می یابد، تورم ایجاد 
هم  با  را  دو  هر  بتوان  باید  این رو،  از  می شود. 
باید  می یابد،  کاهش  تورم  وقتی  کرد.  کنترل 
ارزش ریال ایران افزایش یابد که چنین نشده است. بین نرخ 
تورم، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه وجود دارد. این در حالی است 
که اگرچه نرخ تورم در ایران روند کاهشی داشته است، اما این 
روند کاهشی رابطة مستقیمی با سایر شاخص ها برقرار نکرده 
است. باید توضیح داده شود که چرا این رابطه وجود ندارد. نرخ 
تورم کاهش یافته است، اما هنوز بر قیمت کاالهایی که به 
صورت تکراری مردم می خرند، اثر نگذاشته است. قیمت های 
این کاالها به آن کیفیتی که تورم کاهش یافته، پایین نیامده 
است. سود بانک ها نیز هنوز روی 18 درصد است. قرار بر این 
است که سود بانک ها به 12 درصد برسد. در این حالت، باید 
قیمت کاالهایی که مردم می خرند، آن قدر پایین آمده باشد که 
قدرت خریدشان به همان کیفیت باقی بماند. اگر این دو تا با 
هم ربط نداشته باشد، مردم خرید نخواهند کرد. مسئلة دیگر 
این است که با کاهش تورم و کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی به احتمال زیاد مردم پول خود را از بانک خارج خواهند 
کرد. در این حالت، مردم پول های خود را  کجا می خواهند سرمایه گذاری کنند؟ من 
هنوز ندیدم برنامة منسجمی برای این مسئله وجود داشته باشد. پایین آمدن نرخ تورم 
به صورت یک منفرد نمی تواند تغییرات مثبتی را در اقتصاد ایجاد کند. تورم باید به طور 

به هم پیوسته با سایر شاخص های اقتصادی کنترل شود. 
پس به نظر شما احتمال بازگشت تورم وجود دارد؟

احتمال بازگشت تورم هست. البته در صورتی که رشد نقدینگی باعث نشود تولیدات 
بیشتر، کیفیت کاالها بهتر و قیمت های آن ها کاهش یابد. اگر این اتفاق رخ ندهد، 
رشد نقدینگی طبیعتا تورم را باال می برد. برای همین هست که وقتی رشد نقدینگی 
تورم  تا  ببرند  باال  را  بهره شان  نرخ  مرکزی سعی می کنند  بانک های  باال می رود، 
ایجاد نشود. اگر رشد نقدینگی هم چنان افزایشی است، شرکت ها باید از این شرایط 
استفاده کنند و سعی کنند کیفیت کاالهای خود را افزایش دهند تا عرضة نقدینگی 
بیشتر شود، قیمت ها کاهش یابد و بعدا با تورم و نرخ بهرۀ پایین بتوانند سهل تر 

کار کنند. 
لطفا دربارۀ فعاليت هايی كه در اين دوره در ايران انجام می دهيد، اگر 

نكته ای باقی مانده است، بفرماييد؟
در این دورۀ فعلی حضورم در ایران، در چند پنل دربارۀ تطابق دارایی ها و بدهی های 
بانک ها شرکت کردم. با چند شرکت که با بانک های معتبر ایران دربارۀ مدیریت ریسک 
نقدینگی کار می کنند نیز همکاری دارم. تالش ما این است که این بانک ها، یک سیستم 
کامپیوتری برای رصد تغییرات نقدینگی شان داشته باشند. هم چنین دربارۀ برقراری 
اصول بال 3  و بال 2 در برخی بانک های ایران در حال برنامه ریزی هستیم. البته قسمت 
عمدۀ فعالیت ما در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است. تالش می کنیم یک پایه ای 
برای مدیریت ریسک در شرکت های وابسته به گروه خوارزمی به وجود بیاوریم. از این رو، 
در حال پایه گذاری مدیریت ریسک در برخی از این شرکت ها هستیم. امیدواریم مدیریت 
ریسک پایه گذاری شده در این شرکت ها، بعدا برای شرکت های دیگر خوارزمی الگو 

شوند.

اگرچه نرخ تورم در ایران روند کاهشی 
داشته است، اما این روند کاهشی 

رابطۀ مستقیمی با سایر شاخص ها 
برقرار نکرده است. باید توضیح داده 

شود که چرا این رابطه وجود ندارد. نرخ 
تورم کاهش یافته است، اما هنوز بر 

قیمت کاالهایی که به صورت تکراری 
مردم می خرند، اثر نگذاشته است. 

قیمت های این کاالها به آن کیفیتی 
که تورم کاهش یافته، پایین نیامده 

است



11شماره 28 -  تیر 95

گاهی به جای مایع سیاه بدبویی به نام نفت،این قرص ها و کپسول های رنگارنگ 
اند که، ارزهنگفتی را به جیب سرمایه گذاران سرازیر می کنند. آمار و ارقام سازمان 
بهداشت جهانی نشان می دهد صنعت دارو در میان صنایع مختلف بعد از نفت، گاز 
و پتروشیمی، دومین صنعت سودآور بوده  است. وضعیت این صنعت به گونه ای است 
که می تواند مورد توجه تمام سرمایه گذارانی واقع شود که تمایل دارند در بورس ایفای 
نقش کنند. ایران نیز از دوره های دور در تاریخ نشان داده که می تواند نقش فعال و 
پررنگی در صنعت دارو داشته باشد. الگورد، نویسندۀ کتاب تاریخ پزشکی ایران، در 
کتاب خود نوشته  است: »دوره صفویه یکی از درخشان ترین دوره های تاریخی ایران 
است. می توان آن را دورۀ زرین داروشناسی در اسالم نامید.« در همان دورۀ صفویه 
کتاب های مهم موثری در زمینة داروسازی ایرانی نوشته شده که میزان فعال بودن 
این صنعت را در ایران نشان می دهد. در سال 1313 هم زمان با تاسیس دانشگاه 
تهران، مدرسه دواسازی در ایران به دانشکدۀ داروسازی تبدیل شد تا داروسازان 
تحصیل کرده ای را وارد این صنعت کند. اما آن چه مانع پیشرفت و توسعة صنعت 

داروی ایران می شد، این بود که قبل از انقالب اکثر بازار 
تولیدات دارویی در کشور در دست چشم آبی های آلمانی 
بوده  است. برای مثال، شرکت تهران دارو در سال 1334 به 
نام البراتوارمیسین به ثبت رسیده بود. باالخره بعد از انقالب 

اسالمی ایران، همة شرکت های دارویی »ملی« شدند. 
این روزها در شرایط پساتحریم راه برای سرمایه گذاران باز 
اوصاف می تواند فرصت  این  با  دارو  شده  است و صنعت 
اساس  بر  کند.  فراهم  سرمایه گذاری  برای  را  مناسبی 
اطالعات به دست آمده از فورچون، صنعت دارویی همیشه 
است.  معرفی شده   از سودآورترین صنایع  یکی  به عنوان 
برای مثال، در دسته بندی صنایع از لحاظ سودآوری که در 
سال 2009 به ثبت رسید، صنعت داروسازی رتبة 53 را 
به خود اختصاص داده  است. اما مورد دیگری که جذابیت 

این صنعت را برای سرمایه گذاری بیشتر کرده، بازدهی باال با کمترین ریسک است. 
سرمایه گذاران همواره به دنبال سرمایه گذاری در کاری هستند که با کمترین ریسک، 
بیشترین بازدهی را برای آن ها داشته باشد. صنعت داروسازی نیز با داشتن این دو 
فاکتور جزو بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری به شمار می آید. عالوه بر آن، بر 
اساس اطالعات به دست آمده از سازمان بهداشت جهانی، صنعت داروسازی پس از 

شرکت های خدماتی بیشترین درصد آینده محوری را به خود اختصاص داده  است. 
سهم سرمایة صرف شده در برابر فروش از موارد دیگری است که در سرمایه گذاری در 
هر صنعت مورد توجه قرار می گیرد. بررسی های فدرال استاتیستیکال نشان می دهد 
بیشترین درصد سرمایة صرف شده دنیا، مربوط به صنعت داروسازی است. سهم 
هزینة تحقیق و توسعه نسبت به فروش نیز در صنعت دارو نسبت به دیگر صنایع 
به مراتب بیشتر است که این امر درنهایت ارزش افزودۀ بیشتری را ایجاد می کند. 

آمار موجود از صنعت داروی اروپا نشان می دهد در سال 2012 در اروپا صنعت دارو 
بشترین سهم از فروش خالص را صرف تحقیق و توسعه کرده  است، که در مقایسه 
با بسیاری از دیگر رسانه ها، قابل توجه است. بازار جهانی دارو گستره ای رو به رشد 
دارد. آمار به دست آمده از سایت آماری استاتیستا نشان می دهد میزان فروش جهانی 
دارو )بازار جهانی( از 390 میلیارد دالر در سال 2001 به 167 میلیارد دالر در سال 
2014 رسیده؛ یعنی حدود 2.7 برابر شده  است. پیش بینی ها نشان می دهد فروش 
جهانی دارو تا سال 2020 به 1.3 تریلیون دالر خواهد رسید. نرخ رشد ساالنة این 
صنعت نشان می دهد ارزش سرمایه گذاری در آن به مراتب بیشتر از سایر صنایع 

است.

فرصت سرمايه گذاری در صنعتی پرسود
صنعت دارو عالوه بر مزیت های کلی که در سطح جهان دارد، در ایران با فرصت هایی 
همراه است که ارزش سرمایه گذاری در آن را بیشتر می کند. اطالعات به دست آمده از 
بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد ارزش بازار 
شرکت های دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران 
در مردادماه 1394 به حدود 89899 میلیارد ریال 
حدود  بازار  کل  ارزش  با  مقایسه  در  که  رسیده 
3.2درصد بوده  است. عالوه بر آن، سرانة مصرف 
دارو در ایران نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سرانة مصرف 
افزایشی  روندی  همیشه  ایران  در  داخلی  داروی 
نخست  ایران جزو 20 کشور  به طوری که  داشته، 
دنیا در مصرف دارو به شمار می آید و در آسیا بعد 
از چین مقام دوم را به خود اختصاص داده است. 
داروهای  تعداد  متوسط  گذشته  سال  هشت  در 
تجویزشده در هر نسخه بیش از چهار قلم بوده که 
در حال حاضر به حدود سه قلم رسیده  است. این در حالی است که متوسط تعداد 

داروی تجویزشده در هر نسخه در جهان کمتر از دو قلم است. 
صنعت داروی ایران به دلیل همین جذابیت ها که برخی از آن ها ذاتی به شمار 
گزارش های  اساس  بر  شده  است.  واقع  سرمایه گذاران  استقبال  مورد  می آید، 
به دست آمده از هفته نامة اکونومیست، یکی از صنایع پرطرفداری که در دوران 
همین  گرفته،  قرار  خارجی  تجاری  هیئت های  توجه  مورد  ایران  در  پساتحریم 
صنعت دارو بوده  است. نگاهی به شرکت های خارجی که در این چند ماه اخیر 
و  اولویت ها  جزو  دارویی  صنایع  که  می دهد  نشان  به خوبی  آمده اند،  ایران  به 
عالقه مندی های آن ها برای همکاری و سرمایه گذاری در ایران بوده  است. در این 
ایران بتواند دوباره صنعت داروی خود را به دوران زرینی که در  شرایط شاید 

عصر صفویه داشته، بازگرداند. 

ن ب

داروسازی؛ 
صنعتی سودآور 

»وخارزم« جذابيت های سرمايه گذاری 
در صنعت دارو را بررسی می كند

سرمايه

 390 از  میزان فروش جهانی دارو )بازار جهانی( 
2001 به 167 میلیارد دالر در  میلیارد دالر در سال 
2014 رسیده؛ یعنی حدود 2/7 برابر شده  سال 

فروش  می دهد  نشان  پیش بینی ها   است. 
2020 به 1/3 تریلیون دالر  جهانی دارو تا سال 

این صنعت نشان  خواهد رسید. نرخ رشد ساالنۀ 
می دهد ارزش سرمایه گذاری در آن به مراتب 

از سایر صنایع است بیشتر 
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ويژگی های طال به عنوان ابزار سرمايه گذاری
تاریخ  طول  در  زرد  فلز  این  تا  است  شده  سبب  طال  منحصربه فرد  ویژگی های 
اخیر  باشد. در طول دهه های  برخوردار  انسان  دارایی های  ویژه ای در  از جایگاه 
در  اقتصادی  و  مالی  بازارهای  توسعة  فرایند  در  منحصر به فرد  ویژگی های  این 
سرتاسر جهان مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته و طال و سایر ابزارهای مالی 
مبتنی بر طال را به بخشی الینفک از پرتفوی سرمایه گذاری در طیف وسیعی از 

سرمایه گذاران فردی و نهادی ازجمله بانک های مرکزی تبدیل کرده است.
ویژگی های عمومی طال به عنوان یک ابزار انباشت ثروت و حفظ ارزش پول باعث 
شده این فلز برای سرمایه گذاران حقیقی و نیز نهادهای سرمایه گذاری به گزینه ای 
جذاب در سبد سرمایه گذاری ها مبدل شود. شواهد بسیاری در تایید ویژگی های 
منحصربه فرد طال وجود دارد که طال را به یک دارایی پایة متمایز تبدیل کرده 
است که درحالی که در زمان بحران های اقتصادی منجر به کاهش زیان می شود، 

عملکرد پرتفوی را بهبود می بخشد. 
و  امالک  شاخص  نوسان  و  کاالها  شاخص  نوسان  از  عموما  نه تنها  طال  نوسان 
بازارهای  سهام  شاخص  شامل  سهام  شاخص  از  بلکه  است،  کمتر  ساختمان 
سهام  شاخص  به ویژه  و   )DAX یا   FTSE  ،500  S&P نظیر   ( توسعه یافته 
بازارهای نوظهور نیز کمتر است. این در حالی است که در این جا طال، به عنوان 
یک دارایی منفرد، با شاخص هایی مرکب از تعداد زیادی از کاالها و سهام مقایسه 
شده است که طبیعتا به دلیل تعداد باالی اجزای شاخص، بسیار متنوع شده اند. 
هم چنین طی بحران مالی که شاخص های سهام به شدت سقوط کرده و نوسان 
ادامه  به کار خود  از سهام  پایین تر  نوسان طال هم چنان بسیار  افزایش می یابد، 
می دهد. به عالوه توزیع بازدهی طال، برخالف بیشتر دارایی ها شامل سهام و کاال، 
چولگی Skewness مثبت دارد. به عبارت دیگر نوسان طال زمانی که قیمت ها 

پایین می آیند، کمتر از زمانی است که قیمت ها باال می روند.
عالوه بر حفظ ارزش پول، عملکرد طال نشان داده است که در شرایط بحرانی 
و رکود اقتصادی، می تواند به عاملی برای پوشش یا کاهش زیان سبد دارایی ها 
تبدیل شود. روند تغییرات قیمت طال در چرخه های اقتصادی رونق و رکود در 
طول 40 سال گذشته، نشان دهندۀ هم بستگی منفی طال با سهام است. هم چنین 
به دلیل عدم وابستگی طال به دیگر طبقات سرمایه گذاری، طال یک ابزار بسیار 

موثر برای متنوع سازی پرتفوی و مدیریت ریسک است. به طور کلی، طال همواره 
هم بستگی کم یا منفی با دارایی های اصلی و نیز دارایی های بدیل از خود نشان 

می دهد.
ارزش  در حفظ  ابزار مطمئنی  فلز  این  که  است  داده  نشان  تاریخی طال  سابقة 
پول به شمار می رود. برای مثال ارزش یک خانة متوسط در آمریکا در اوایل دهة 
1970 حدود 25000 دالر بود و در همان زمان 25000 دالر قابلیت خرید 700 
اونس طال را داشت. مقدار 700 اونس طال در بازار رو به افول طال در زمان حاضر 
حدود 800 هزار دالر ارزش دارد که توان خریدی بیش از مبلغ مورد نیاز برای 
خرید یک خانة متوسط در آمریکا را تامین می کند. قیمت طال در بازۀ زمانی 37 
ساله 1978 تا 2015  با رشد متوسط ساالنه ای معادل 4.27 درصد از 226 دالر 
در هر اونس در ابتدای سال 1978 به 1062 دالر به ازای هر اونس تقریبا در 

انتهای سال 2015 رسیده است. 

موجودی طالی استخراج شده روی سطح زمين
سال  در  طال  تن   3000 حدود  جهان  در  برآوردها،  اساس  بر  حاضر  حال  در 
برآوردها حاکی  پایان سال 2014  تا  که  است  در حالی  این  استخراج می شود. 
از آن است که تمام طالی استخراج شده روی سطح زمین، بالغ بر 176 هزار تن 
به دلیل حجم زیاد طالی استخراج شده موجود روی سطح زمین نسبت  است. 
آن  تقاضای  در سمت  تغییرات  از  متاثر  بیشتر  قیمت طال  آن،  تولید ساالنة  به 
است تا ناشی از سمت عرضه. همان طور که در نمودار 1 نشان داده شده است، 
حدود نیمی )49 درصد( از کل طالی استخراج شده تاکنون، به شکل جواهرات و 
زیورآالت بوده و پس از آن سرمایه گذاری خصوصی به شکل شمش و سکة طال 
)20 درصد(، نهادهای رسمی مانند بانک های مرکزی )17 درصد( و محصوالت 
صنعتی )12 درصد( از جایگاه های بعدی در سهم از کل طالی استخراج شده روی 

سطح زمین برخوردارند. 
در حالی در انتهای سال 2015 مجموع طالی نهادهای رسمی در حدود 34.4 
هزار تن برآورد می شود که از این میزان مجموع اتحادیة اروپا )11 تن(، ایاالت 
متحده )8 تن( و پس از آن آلمان )3.4 تن( جایگاه های اول تا سوم را در بین 
بانک های مرکزی جهان به خود اختصاص داده اند. طالی در اختیار سرمایه گذاران 

له مقا
سيدمحمدهادی رضوی

كارشناس گروه سرمايه گذاری خوارزمی

بررسی حجم و جايگاه بازار طال در جهان

در شرایط دشواراقتصادی
سرمایه گذاری امن 

را طال بازار در سرمایهگذاری امر به ورود پیش مدتها از که است کشور گذاری سرمایه معتبر گروههای معدود جزو خوارزمی سرمایهگذاری
دردستورکارخودقراردادهوازطریقتاسیسشرکتتوسعۀمعادنصدرجهان،عمالبهاینحوزهورودپیداکردهاست.درایننوشتارنویسندهبرآن
استتاباارائۀتصویریازبازارجهانیطال،ویژگیهاوجنبههایاصلیاینبازارراتبیینکند.درنوشتاربعدیسعیبرآنخواهدبودتابازارطالی

کشورموردبررسیقرارگرفتهوعملکردتاریخیآندرمقایسهبابازارهایرقیب،تحلیلشود.
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خصوصی و نهادهای رسمی )درمجموع حدود 37 درصد( است که می توان آن را 
به عنوان بازار مالی طال تلقی کرد. این میزان طال با در نظر گرفتن متوسط قیمت 
طال در سال 2015 )معادل 1151 دالر در هر اونس( بالغ بر 2.4 هزار میلیارد 
دالر است. این عدد از ارزش بازار بدهی خارجی بخش عمومی تمام کشورهای 
اروپایی بزرگ تر و در سطح جهان تنها از بازار اوراق خزانة امریکا و اوراق قرضة 

دولتی ژاپن کمتر است.

نمودار 1. موجودی طالی استخراج شده روی سطح زمين 2014 
 The Boston Consulting Group. The Ups and Downs :منبع

 2015 of Gold Recycling. Mar

عرضۀ طال
طال در سمت عرضه از دو بخش عمده تشکیل شده است. تولید معدنی تقریبا 
70 درصد از عرضة جهانی طال را شامل می شود و 30 درصد باقی مانده مربوط 
به بخش طالی بازیافتی است. با توجه به این که تولید معدنی طال در سرتاسر 
میزان  به  کاالها  دیگر  به  نسبت  جغرافیایی  ریسک های  شده،  توزیع  جهان 
کمتری، عملکرد قیمتی طال را تحت تاثیر قرار می دهند. طالی بازیافتی دائما 
وارد بازار می شود، بنابراین نقش فاکتور متوازن کننده را در مواقعی که زنجیرۀ 
تامین با شوک مواجه می شود، بازی می کند. درکل در سال 2014 عرضة طال 
از این میزان در حدود 3005 تن مربوط  در حدود 4275 تن بوده است که 
طالی  به  مربوط  نیز  تن   1270 حدود  در  و  معدنی  استخراج شدۀ  طالی  به 

بازیافتی است. 
و  بازار  شامل  یک  هر  که  است  تشکیل شده  بخش  دو  از  بازیافت طال  صنعت 
از کل  پرارزش که 90 درصد  بازیافتی  است: طالی  ارزش خاص خود  زنجیرۀ 
عرضة طالی بازیافتی را به خود اختصاص می دهد. اگرچه این بخش عمدتا بر 
پایة بازیافت جواهرات استوار است، سکه ها و شمش های طال نیز اغلب در فرایند 
بازیافت مورد استفاده قرار می گیرند. بخش دوم، طالی بازیافتی صنعتی است که 
10 درصد باقی ماندۀ عرضة طالی بازیافتی را به خود اختصاص می دهد؛ سهمی 
که 10 سال پیش به زحمت به 5 درصد می رسید. طالی بازیافتی صنعتی عمدتا 
از طالی موجود در قطعات و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مستعمل تشکیل 

می شود.
انجام  پراکنده در سطح جهان  به شکل  لحاظ جغرافیایی  به  نیز  استخراج طال 
سال  در  طال  معدنی  تولید  تن   3005 حدود  کل  از   1 جدول  طبق  می گیرد. 
2014، چین )15 درصد(، استرالیا )9 درصد( و روسیه )9 درصد( جایگاه های 
اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. هم چنین در ایران در سال های اخیر در 
حدود 3 تن طال استخراج می شود که اندکی کمتر از 0.1 درصد از کل طالی 

استخراجی جهان در سال است.

جدول 2. حجم استخراج طال  در كشورهای منتخب )تن(

چین 462 کانادا 151

استرالیا 272 مکزیک 110

روسیه 266 غنا 104

آمریکا 211 برزیل 91

پرو 171 ایران 3

آفریقای جنوبی 168
WWW.gold.org :منبع

تقاضای طال
به صورت کلی می توان تقاضای طال را برخوردار از گونه ای دوگانگی مثبت قلمداد 
اقتصاد کالن عمل می کند و مصرف  کرد: سرمایه گذاری در طال خالف سیکل 
زمانی  دیگر  عبارت  به  می افتد.  جریان  به  کالن  اقتصاد  سیکل  با  موافق  طال 
به عنوان  و عدم قطعیت است، سرمایه گذاری در طال  بحران  اقتصاد گرفتار  که 
یک سرمایه گذاری امن افزایش می یابد و زمانی که اقتصاد در دوران رونق خود 
قرار دارد، افزایش درآمد قابل تصرف به صورت سرانه منجر به افزایش تقاضای 
و  مصرف  جانب  از  طال  بلندمدت،  در  کلی،  صورت  به  می گردد.  طال  مصرفی 

پس انداز بلندمدت حمایت می شود.
افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش تقاضای طالی زینتی می شود. تحلیل ها 
نشان می دهد که با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها به ازای هر 1 درصد افزایش 
می یابد.  افزایش  درصد   5 جواهرات  شکل  به  طال  مصرف  جهان   GDP در 
سایر  ماندن  ثابت  فرض  با   GDP در  افزایش  درصد   1 هر  ازای  به  هم چنین 
افزایش  الکترونیکی 5.1 درصد  تولید تجهیزات  از محل  تقاضای طال  متغیرها، 

.)2014 .WGC1( می یابد
همان طور که در نمودار 2 نشان داده شده است، هند )26 درصد( و چین )20 
درصد( درمجموع در حدود نیمی از تقاضای ساالنة طال در طول پنج سال اخیر 
را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که مجموع سهم این دو کشور 
در ابتدای دهة 90 میالدی در حدود 25 درصد بوده است. مصرف کنندگان در 
چین و هند بیش از 1300 تن طال در 2014 خریداری کرده اند که 20 درصد 
لیست  آمریکا  با پشتوانة طالست که در  ETF2های  تمام  از کل طالی  بیشتر 
شده اند. منطقة خاورمیانه نیز درحالی که حدود 5 درصد از جمعیت جهان را در 
خود جای داده، به دلیل رویکردی که در سنت مردمان آن نسبت به طال وجود 
دارد و شاید به دلیل عدم ثبات در این منطقه بیش از 10 درصد از تقاضای پنج 
سال اخیر طال را به خود اختصاص داده و از جایگاه چهارم در جهان پس از هند، 
چین و قارۀ اروپا قرار دارد. با در نظر گرفتن مصرف بیش از 75 تن طال در ایران 
در سال 2014 به دو شکل طالی کارشده و شمش یا سکه، ایران نیز از جایگاه 

هشتم مصرف در بین کشورهای جهان برخوردار است.

نمودار 2. متوسط تقاضای پنج سالۀ طال )غير از بانک های مركزی(
2014 Sep .7 World Gold Council. Gold Investor. Vol :منبع

World Gold Council -1
Exchange Traded Fund -2 نوعی صندوق سرمایه گذاری که مانند سهام در بازار 

قابل معامله می باشد.
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اقتصاد

محمدرضا محمدی

جايگاه ايران دراقتصاد آزاد
در ایران به دلیل پیچیدگی ها و تناقضات درونی قوانین کسب وکار ، گاهی امکان 
اتخاذتصمیم های اقتصادی شفاف و مطمئن از افراد گرفته می شود. این وضعیت سبب 
شده است ایران در رتبه بندی آزادی اقتصادی پایین تر از کشورهایی مانند آنگوال، 
بروندی، گینه، بنگالدش و کنگو قرار گیرد. شاید دسترسی به رتبة کشورهایی مانند 
هنگ کنگ، کانادا، استرالیا، سنگاپور، سوییس و نیوزلند در فرصت کوتاه پس از برجام 
برای اقتصاد ایران بسیار دشوار باشد، اما ماندن در آخرین رتبه های جهانی و پس از 

آنگوال نیز پذیرفانی نیست. 
وضع تولید ناخالص داخلی در ایران نشان می دهد که اوال از همة مزیت ها نمی توانیم 
خوب استفاده کنیم و دوم این که خیلی از فرصت های تولید جای خود را به تهدیدهای 
اقتصادی می دهد، مانند قاچاق کاال و رشد اقتصاد زیرزمینی و رشد فعالیت های داللی. 
برای این که تاکنون قانون کارآمدی برای جلوگیری از قاچاق تدوین نشده و مقررات 

پیچیده فعلی نیز پاسخگوی نیازبازار اقتصادی نیست. 
سه مولفة »مجوز، انگیزه و اطمینان« برای شکل گیری فضای کسب وکار در کشور 
الزم است و تا زمانی که در صدور مجوزها محدودیت داریم، محروم از خالقیت ها و 

نوآوری های بخش غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی خواهیم بود.

برنامه ريزی برای بهبود فضای كسب وكار
نامساعد بودن فضای کسب وکار سال هاست که اقتصاد کشور را رنج می دهد، چون 
علمی  و  واقعی  فضای  و  بستر  در  اقتصادی خود  نسبی  مزیت های  از  نتوانسته ایم 
بهره برداری کنیم. این در حالی است که پیش زمینة هرگونه سیاست اقتصادی، آزادی 

اقتصادی و بهبود فضای فعالیت های ایجاد ارزش افزودۀ واقعی است نه فضای دور از 
واقعیت ها که مبتنی بر مولفه های داللی و واسطه گری تورم زاست.

دولت بر مبنای مادۀ هشت قانون سیاست های اصل 44 موظف است تمام امتیازهایی 
را که برای بنگاه های دولتی وجود دارد، حذف و به بنگاه های غیردولتی نیز تسری 
و تعمیم دهد. اجرای برجام و سیاست های اصل 44 فرصت مغتنمی را برای بهبود 
فضای کسب وکار کشور در اختیار تمامی فعاالن اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی 
قرار داده است تا با استفاده از ظرفیت های قانونی این سیاست ها جایگاه کشورمان در 

رتبه بندی های جهانی بهبود یابد، اما الزمة این بهبود وجود آزادی اقتصادی است.
بی تردید یکی از مهم ترین عواملی که باعث کاهش رتبة جهانی آزادی اقتصادی ایران 
شده، نبود قوانین استاندارد جهانی کسب وکار است. قوانین موجود بیش از آن که در 
رشد و توسعة اقتصاد ایران سهم داشته باشند، نقش بازدارندگی دارند. از این رو بنگاه های 
اقتصادی کوچک و بزرگ در مراحل تولید با موانعی روبه رو می شوند که موجب افت 

رشد اقتصادی و پیشرفت می شود. 
مجلس دهم در اتفاقی مبارک می تواند با همراهی و همدلی دولت و تصویب قوانین تازه 
و حذف و اصالح برخی از مقررات و قوانین دست وپاگیر راه را برای رشد اقتصاد ایران 
هموار کند. در سال 95 حکومت، دولت و ملت در یک هدف مشترک بر آن هستند تا 
با اجرای درست قوانین کسب وکار، زمینه ها برای رشد و پیشرفت اقتصاد ایران فراهم 
شود و راهی تازه برای بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی ها گشوده شود تا از این 
طریق بتوان با افزایش نرخ تولید و اشتغال زمینه ها را برای رشد پنج درصدی اقتصاد 

در سال 95 فراهم کرد. 

آزادیاقتصادیپیششرطورودبهعرصههایجهانیتولیدوتجارتتوصیف
میشود.اقتصادایرانپسازبرجامفصلتازهایازروابطبینالمللیراآغاز
کردهاستودراینفصلجدیدآزادیاقتصادیمیتوانددرجهانیشدنو

رشدوتوسعۀاقتصادایرانبسیارموثرباشد.
طبقگزارشوزیرصنعت،معدنوتجارترتبۀآزادیاقتصادیایراندر
بین186کشورجهانبه171رسیدهاست.شاخصهایآزادیاقتصادی
شاملحجمواندازۀحضوردولتدراقتصاد،ساختارقانونیامنیتحقوق
مالکیتفردیوخصوصی،دسترسیبهنقدینگیسالموگردشآزاددر
اقتصادداخلیوآزادیدرروابطتجارتبینالمللیوقوانینمالی،بانکیو
کسبوکاراست.آزادیاقتصادیبدانمعناستکهفردبهلحاظمالکیتو
تصرفدرهمۀمراحلبتواندبرمایملکخوداشرافواحاطهواختیارکامل
داشتهباشدوموفقیتوشکستاقتصادیناشیازتالشوعملکردفرد

منابع از استفاده با ایران،شرکتها ازجمله ازکشورها، برخی در باشد.
در نابرابری امکان و میشوند تجارت و تولید بازار وارد رانتی و دولتی
رقابتاقتصادیرافراهممیآورند.بنابراینآزادیاقتصادیبهمعنایحذف
رانتهایدولتیاست،تاافراددریکرقابتبرابربدوندرنظرگرفتن
موقعیتسیاسی،اجتماعیواقتصادیبرپایۀقوانینکسبوکاررقابت

کنند.
فعالیتهایاقتصادیدرسایۀآزادیاقتصادیدرعصرپسابرجاممیتواند
موجبرشدسرمایهگذاری،ایجاداشتغال،افزایشدرآمدمالیاتیدولتورفاه
جامعهشود.ازاینرودولتنیزبرآناستتابااجرایسیاستهایمدونشده
راهتازهایبرایتولیدواشتغالدرماههایپسازبرجامبگشاید،امادرمسیر
اجرایاینسیاستها،آزادیاقتصادیمیتواندموجباترشدوتوسعهرا

تسریعوتسهیلکند.

پيش زمينه های دستيابی به 
رشد 5 درصدی درسال 95
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موانع برون رفت از بحران
دولت تدبیر و امید در ماه های پس از برجام بسیار امیدوار است تا بتواند با جذب سرمایة خارجی 
و مشارکت در تولید، نرخ بی کاری را در ایران کاهش و تولید داخلی و اشتغال را افزایش دهد. 
اما به باور بسیاری از فعاالن اقتصادی، تا هنگامی که قوانین غیراستانداردی که نقش بازدارنده 
دارند، حذف و اصالح نشوند و ضریب امنیت سرمایه گذاری با تهیه و تدوین و تصویب قوانین 
جدید باال نرود، سرمایه گذار خارجی رغبت جدی به سرمایه گذاری در فضای سیال اقتصادی 

نخواهد داشت.
 طبق گزارش های اخیر حدود 8600 طرح با پیشرفت 60 درصد به باال در کشور وجود دارد 
که در صورت راه اندازی می تواند 300 هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند. هم چنین 62 هزار 
معدن در کشور وجود دارد که در صورت رسیدگی، ظرفیت ایجاد 124 هزار شغل را دارد. اما 
زمانی این طرح ها عملیاتی می شود که سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند با تکیه بر قوانین 
کسب وکار احساس امنیت کنند. مجلس دهم برای ایجاد زمینه های ضریب افزایش آزادی 
اقتصادی نقشی محوری و تعیین کننده دارد. دولت می تواند با ارائة پیشنهادهای اصالحی در 
قوانین کسب وکار، راه را برای فعاالن اقتصادی فراهم کند. در شرایط فعلی تولیدکنندۀ بخش 
خصوصی رقیب دولت به شمار می رود، در صورتی که تولید و اشتغال در همة بخش ها می تواند 

موجبات رشد اقتصاد ایران را فراهم کند و این مهم با ایجاد آزادی اقتصادی ممکن است. 
طبق آمارهای ارائه شده در بخش صنعت و معدن، از سال 79 تا 90 به تدریج سرمایه گذاری رو 
به افزایش بوده، اما از سال 91 افت کرده است. درحقیقت فاجعة امروز در بخش صنعت نتیجة 
عدم سرمایه گذاری در سال های اخیر بوده است. برای این که سرمایه گذاری بدون قانون و حمایت 

و امنیت امکان پذیر نیست.

اشتغال زايی به روايت آمار
در 88 هزار واحد تولیدی کشور در واحدهای کوچک زیر 50 نفر که در مرکز آمار تعریف شده، 
یک میلیون اشتغال و واحدهای بین 50 تا 100 نفر حدود 300 هزار اشتغال و واحدهای باالی 
100 نفر گرچه تعداد آن ها 3500 است، اشتغال آن بیشتر و حدود 1.2 میلیون نفر است. طبق 

همین آمار در حال حاضر حدود دو میلیون و 180 هزار اصناف و کسبه رسمی و حدود 800 
هزار صنف و کسبه غیررسمی در کشور وجود دارد.

تسهیالت اعتباری ارائه شده به بخش تولید از 63 هزار میلیارد تومان به 122 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافته، که البته نیاز این بخش به تسهیالت در حدود 180 هزار میلیارد تومان است که 
متاسفانه سهم بخش خدمات به دلیل مسائل بانکی از سهم تسهیالت ارائه شده به نسبت بیشتر 

بوده است.
این آمار و ارقام نشان می دهد که کشور ایران از نظر اقتصادی دارای آمادگی کامل برای جهش 
اقتصادی و رسیدن به رشد حداقل پنج درصدی است، اما به دلیل نبود قوانین استاندارد 

کسب وکار و آزادی های اقتصادی هنوز نتوانسته ایم به جایگاه واقعی خود دست یابیم. 
ایران رتبة 74 در فهرست رقابت پذیری جهانی درمیان 144 کشور را دارد که در بخش صنعتی 
شرایط بهتر بوده و دارای رتبة 67 در بین 142 کشور است. در زمینة رونق اقتصادی نیز ایران 
بین 129 کشور رتبة 106 را داراست که نشان دهندۀ وجوداشکاالتی در رونق اقتصادی کشور 
است. اما ایران ظرفیت آن را دارد تا بتواند در رتبه های باالی اقتصاد جهانی قرار گیرد. برای 

رسیدن به پله های موفقیت در رتبه بندی جهانی، آزادی اقتصادی شرط مهم و اساسی است. 
 بی شک آزادی اقتصادی دارای محورهای تعیین کنندۀ دیگری در بخش های مالی، بانکی و 
حقوقی است، اما مهم ترین عاملی که می تواند در تحقق آزادی اقتصادی و دسترسی به رشد 
اقتصاد ایران موثر باشد، حذف یا اصالح قوانین دست وپاگیر کسب وکار است تا تولیدکننده بتواند 
با ضریب امنیت مالی و روحی مناسب در این بخش سرمایه گذاری کند. با رشد آزادی اقتصادی 
در ایران توانمندی ها و قابلیت های بخش خصوصی نمایان می شود و این بخش می تواند در یک 
فضای رقابتی و آزاد، امکان مناسبی برای افزایش سطح تولید و اشتغال فراهم کند و اقتصاد ایران 

را به رشد پنج درصدی برساند. 

آزادی  جهانی  رتبۀ  کاهش  باعث  که  عواملی  مهم ترین  از  یکی 
است.  کسب وکار  جهانی  استاندارد  قوانین  نبود  شده،  ایران  اقتصادی 

داشته  سهم  ایران  اقتصاد  توسعۀ  و  رشد  در  آن که  از  بیش  موجود  قوانین 
و  کوچک  اقتصادی  بنگاه های  این رو  از  دارند.  بازدارندگی  نقش  باشند، 
رشد  افت  موجب  که  می شوند  روبه رو  موانعی  با  تولید  مراحل  در  بزرگ 

می شود پیشرفت  و  اقتصادی 

با مديريت و هدايت پروفسور جليلوند انجام شد؛
برگزاری كارگاه آموزشی »مديريت ريسک«

 در گروه خوارزمی 

کارگاه آموزشی »مدیریت ریسک« برای مدیران و کارشناسان ارشد 
پروفسور  راهنمایی  و  تدریس  با  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
ابوالحسن جلیلوند، عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی شیکاگو، برگزار 
این  امسال در سالن کنفرانس  این کارگاه که در خردادماه  شد. در 
پیاده سازی  نتایج  و  ریسک  مدیریت  پایة  مفاهیم  شد،  برپا  شرکت 
قرار  بررسی  مورد  بین المللی  بزرگ  در شرکت های  ریسک  مدیریت 

گرفت.
ریسک  مدیریت  سیستم  پیاده سازی  کارگاه،  این  برگزاری  از  هدف 
در شرکت های زیرمجموعة گروه سرمایه گذاری خوارزمی اعالم شده 
است. پروفسور جلیلوند پیش از این در تابستان و پاییز سال 1393 
دربارۀ  آموزشی  کارگاه  دوره  سه   1394 سال  تابستان  هم چنین  و 
ارشد  و کارشناسان  برای مدیران  را  مالی  مباحث پیشرفتة مدیریت 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برگزار کرده بود. 
برای مدیران و کارشناسان  اولین کارگاه آموزشی پروفسور جلیلوند 
ارشد گروه خوارزمی در تابستان 1393 بر مسائل ویژۀ سرمایه گذاری 
در ایران و در سطح جهان متمرکز بود و در آن، به طور کلی مسائل و 
فرایند امور بورس اوراق بهادار تهران و بورس سایر کشورها مرور شد. 
هم چنین یک سری مدل های مدیریتی و کاربرد های آن مدل ها مورد 

بررسی قرار گرفت.
تمرکز دومین قسمت کارگاه آموزشی که از 8 تا 12 آذرماه 1394 
مسائل  به  بخش  این  در  بود.  شرکت ها  مدیریت  کار  بر  شد،  برگزار 
صدور  شرایط  مورد  در  فاکتورهایی  به  و  شرکت ها  سرمایه گذاری 
اوراق قرضة شرکت ها توجه شد. هم چنین مسئلة نرخ بهرۀ سرمایه 
و مدل هایی که این نرخ سرمایه را به وجود می آورند نیز مورد توجه 

قرار گرفت. 
در سومین قسمت کارگاه آموزشی که در تابستان سال 1394 برگزار 
ترازنامة  ریسک  مدیریت  به  مربوط  مسائل  جلیلوند،  پروفسور  شد، 
شرکت ها  را مطرح و تالش کرد به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
در پیاده سازی برنامة مدیریت ریسک آن کمک و الگوی موجود برای 

مدیریت ریسک در این شرکت را تکمیل کند.
الزم به ذکر است، دکتر ابوالحسن جلیلوند با بیش از 30 سال تجربة 
ارشد در  پژوهش گر  و  دانشکده  رئیس  بین المللی،  اجرایی در سطح 
دانشگاه های دولتی و خصوصی برتر آمریکا )دانشگاه لویوال شیکاگو( 
و کانادا )دانشگاه دالهوزی( است. هم چنین انجام پروژه های پژوهشی 
در مورد سیاست های تامین مالی از طریق استقراض، مدیریت ریسک، 
بدهی های مستقل، تجدید ساختار و حاکمیت بخشی از فعالیت های 

او را شکل می دهد.
گفت و گوی اختصاصی انجام شده با ایشان درهمین شماره وخازرم 

جداگانه منتشرشده است.
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كم توجهی به بازارمسكن
بازار  وضعیت  دربارۀ  ایران،  انبوه سازان  کانون  رئیس  بیگدلی،  مجتبی  دکتر 
ارقام بودجه در سال های مختلف  مسکن به وخارزم گفت: اگر نگاهی گذرا به 
بیندازیم، هر سال افزایش رقم را شاهد هستیم و این یک نشانه است از گران 
شود  اداره  دولت  عمدتا«توسط  اقتصادکشور  که  زمانی  تا  کشور؛  شدن  اداره 
را  رکود  از  خروج  انتظار  نمی توان  باشد،  حاشیه  در  واقعی  خصوصی  بخش  و 

داشت.
 کشورهای اروپایی به جای این که فضای رکودی کشور را درک کنند و موتور 
که  می کنند  توجه  بخش هایی  به  بیشتر  درآورند،  حرکت  به  را  اقتصاد  محرک 

تحرک چندانی در اقتصاد ایجاد نمی کند. 
وضعیتی که می توان شرایط فعلی را به آن تشبیه کرد، دوران پس از جنگ است 
که به کشور 1200 میلیارد تومان خسارت وارد شده بود و تحریم ها تاثیر زیادی 

در اقتصاد ایران داشت و کشور ضررهایی متحمل شد که نمایان است. 
اقتصاد باید مبتنی بر یک اقتصاد خصوصی باشد و با بضاعت مستقل جلو برود. 
کشورهای دیگر این راه را رفته  و به نتیجه رسیده اند ، درحالی که از درآمد نفتی 

محروم بودند، اما ایران مزیتی دارد که از درآمد نفتی برخوردار است و می تواند 
به راحتی اقتصاد خود را سروسامان ببخشد. 

تکرار چرخة مدیریتی در سال های مختلف باعث شده تا کارایی الزم در دولت به 
وجود نیاید. رئیس یک سازمان بعد از پایان خدمتش یک پست دیگر را تحویل 
می گیرد و مدیران ثابت و در حال چرخش هستند. تا زمانی که اقتصاد توسط 
مردم اداره نشود، نمی توان شاهد شکوفایی در بخش های مختلف ازجمله مسکن 

که موتور محرک اقتصاد ایران است، بود. 
بخش مسکن مدت هاست در رکود است و به شکل مطلوب مورد توجه دولت قرار 
نمی گیرد. حتی تسهیالتی هم که اعالم و ارائه می شود، آن قدر از اقساط باالیی 
برخوردار است که هر کسی توان پرداخت آن را ندارد. درنتیجه با اقدامات فعلی 

نمی توان شاهد خروج از رکود در سال جاری بود. 
دولت اکنون اعالم می کند که تورم را از 40 درصد به 10 درصد کاهش داده که 
مهم ترین دستاورد دولت در سال های اخیر در زمینة اقتصادی محسوب می شود. 
کاهش  دیرکرد  هم چنین جریمه  و  تسهیالت  نرخ سود  تورم  کاهش  با  چرا  اما 
تا تولید رونق بگیرد؟ اکنون نرخ سود تسهیالت نزدیک به 40 درصد  نمی یابد 

مسکن
غزال بابايی

بازارمسکندرهفتههایاخیربانوساناتیهمراهشدهکهبرخیآنرا
زمزمۀخروجازرکودمیدانند.کارشناسانحوزۀمسکنتنهاراهخروجاز
بحرانراچارهجوییبرایافزایشمعامالتمسکنمیدانند.بازارمسکن
پنجسالاستکهدررکودغرقبودهوبهتبعآن،بازارهایزیرمجموعۀ
آننیزباکاهشتولیدهمراهشدهاند.برخیکارشناسانبراینباورندکه
ایندلیلکهموتور به ازرکودکارآمدنیست، نسخۀدولتبرایخروج
محرکاقتصادایرانمسکناست،امادولتبابرنامهریزیهاواجراهایی
را ایران اقتصاد موتورمحرک که داده نشان داشته، اینبخش در که

هدف برای نشانهگیری این البته که است کرده تعریف خودرو صنعت
خروجازرکودپاسخمثبتندادهاست.

کارشناساندیگرحوزۀمسکنبراینباورهستندکهکاهشنرخسود
روزنۀ میتواند و بود خواهد تاثیرگذار مسکن بازار روی قطعا بانکی
هم صاحبنظران برخی باشد. بخش این رکود از خروج برای امیدی
میگویندتازمانیکهدراقتصادکشورشاهدپویایینباشیمواقتصاددر
از ادارهنشود،نمیتوانخروج دستبخشخصوصیبهشکلیواقعی

رکودراانتظارداشت.
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است، درحالی که دردوران تورم 40 درصدی تولیدکنندگان مسکن می توانستند 
با نرخ 12 تا 15 درصد تسهیالت دریافت کنند، اما اکنون این موضوع معکوس 

شده است. 

بازار در حال خروج از ركود
علی قائدی، کارشناس مسکن، نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: قیمت مسکن 
در چند سال اخیر ثابت بوده، اما باتوجه به رفع بخشی از تحریم های اقتصادی  تا 

حدودی شاهد خروج از رکود در بخش تولید هستیم. 
بیشترنرخ  تعدیل  زمزمه های  و هم چنین  به 18  از 20  بانکی  نرخ سود  کاهش 
سود تا15 درصد باعث می شود تا این پول ها از بانک ها به سمت تولید حرکت 
کند و مردم به جای این که بخواهند ساالنه 15 درصد از مبلغ پس انداز خود سود 
ایران  در  که  کنند  دیگری سرمایه گذاری  ترجیح می دهند جای  کنند،  دریافت 

غالبا سرمایه گذاری ها در بخش مسکن است. 
انجام  برنامه ریزی هایی که دولت  با  از رکود مسکن است و   امسال سال خروج 
داده، قطعا از رکود خارج خواهیم شد و تسهیالتی که در این زمینه در نظر گرفته 

شده است، می تواند کمک بزرگی به این بخش باشد. 
این کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که خروج از رکود با افزایش قیمت 
همراه خواهد بود یا خیر؟ گفت: از آن جایی که در حال حاضر واحدهای مسکونی 
خالی در بازار زیاد است و ذخیرۀ قابل توجهی در این زمینه وجود دارد، به نظر 

می رسد که رونق بازار را با ثبات قیمت شاهد باشیم.  
برنامه ریزی دولت در بخش مسکن نشان می دهد که به این بخش توجه می کند 
را  اقتصاد کشور  رکودی که کل  از  را  تاثیرگذار  و  مهم  این بخش  دارد  و قصد 
درگیر کرده است، خارج کند. سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند، 
این است که قدرت خرید مردم را افزایش دهد و این کار نیز از طریق اعطای 
این  در  دارد.  وجود  زمینه  این  در  بهتری  راه  اما  شد،  خواهد  محقق  تسهیالت 
بخش نیاز به این است که دولت بخشی از یارانة مربوط به تفاوت سود تسهیالت 
را به خصوص به اقشار میانی و کم درآمد پرداخت کند، اما در شرایط فعلی دولت 

از توان مالی مناسبی برخوردار نیست. 
سود  تغییر  آیا  این که  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  مسکن  کارشناس  این 
یا خیر؟ گفت: تسهیالت  از رکود خارج کند  را  بازار مسکن  تسهیالت می تواند 
ثبات  مهم تر  بحث  و  بوده  بازار مسکن  در  رکود  از  برای خروج  مولفه  تنها یک 
قیمتی است که اکنون در بازار حاکم است و سال هاست شوک افزایش قیمت را 

مشاهده نمی کنیم. 

رشد قيمت در كار نيست
از سوی دیگر حسام عقبایی، رئیس اتحادیة مشاوران امالک تهران، به خبرنگار 
از وضعیت رکودی دیده  برای خروج بخش مسکن  ما گفت: چشم انداز روشنی 
نمی شود و به نظر می رسد این موضوع تا پایان سال تداوم داشته باشد. میزان 
معامالت مسکن در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 کاهش را به دنبال 
داشته است، اما این به معنای تشدید رکود نیست و در خرداد ماه و تیر ماه به 
نظر می رسد رشد معامالت را در زمینة خرید و اجاره داشته باشیم که البته این 

رشد هم به معنای رونق نخواهد بود. 
زمانی می توانیم بگوییم که بخش مسکن از رکود خارج شده که اقشاروسیعی از 

جامعه  توان خرید داشته باشند، اما هنوز این امکان فراهم نیست. 
وی بر این باور است تا زمانی که اقتصاد کشور متحول نشود و بخش های واقعی 

اقتصاد به حرکت درنیاید، بخش مسکن هم از رکود خارج نخواهد شد.
با توجه به تاثیر دیرهنگام آثار برجام در اقتصاد کشور حداقل زمان منطقی برای 
رونق بخش واقعی اقتصاد را می توان یک سال فرض کرد. بنابراین خروج مسکن 

از رکود بعد از این مدت دور از انتظار نیست.
عقبایی با اشاره به این که خریداران مسکن معموال از خرداد ماه وارد بازار مسکن 
می شوند، گفت: البته افزایش حجم معامالت در تابستان سال 95 و رونق گرفتن این 
بخش به معنی افزایش قیمت نخواهد بود، چراکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 
افزایش قیمت اتفاق نخواهد افتاد و در صورت رشد قیمت، رکود تشدید خواهد شد. 

رئیس اتحادیه مشاوران امالک به کاهش میزان صدور پروانه ساخت از سال های 
92 تا اوایل سال 94 به میزان 40 تا 50 درصد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
در دو ماه اخیر بسیاری از سازنده ها اقدام به خرید خانه های کلنگی کرده اند تا در 

سال 95 اقدام به ساخت کنند که این می تواند موجب رونق ساخت وساز شود.
نرخ سپرده های  نیز گفت: کاهش  اجاره بها در سال 95  با وضعیت  رابطه  او در 
بانکی می تواند موج های افزایش قیمت اجاره بهای مسکن را برطرف کند، چراکه 
همواره مالکین، اجاره بهای مسکن را با نرخ سود سپرده های بانکی و منافع خود 
تطبیق می دهند. بنابراین با توجه به کاهش نرخ سود بانکی پیش بینی می شود 

اجاره بهای مسکن در سال 95 متعادل شود.
به گفتة عقبایی یکی از مباحثی که همواره در رشد اجاره بهای مسکن در این 
سال ها موثر بوده، قطعا شاخص قیمت مسکن نبوده است. چراکه با وجود این که 
یافته است.  افزایش  از سال 92 قیمت مسکن رشد نداشته است، نرخ اجاره بها 
کاهش سود بانکی می تواند این موج به وجودآمده در اجاره بها را برطرف کند و 

قطعا اجاره بهای مسکن در سال آینده متعادل می شود.

امسالسالخروجازرکودمسکناستوبابرنامهریزیهاییکهدولتانجامداده،قطعاازرکودخارجخواهیمشدوتسهیالتیکهدراینزمینه
درنظرگرفتهشدهاست،میتواندکمکبزرگیبهاینبخشباشد
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»50دالر«بهعددیرویاییتبدیلشدهودربازارطالیسیاهجنگروانی
اینعددرویایی به نفت ماه اوایلخرداد البتهدر انداختهاست. راه به
دستیافتوحدودیکروزامیدرادردلتولیدکنندگاننفتروشنکرد،
امادوامینداشتودوبارهبهزیر50دالرسقوطکرد.قیمتنفتدرروز
دالر به50 گذشته ماه هفت درحدود بار نخستین برای خرداد ششم
ازبلومبرگگرفتهتا درازایهربشکهرسیدهبود.بسیاریازرسانهها
والاستریتژورنالوازگاردینتافایننشالتایمزهمگیخیلیسریعاین
خبرکوتاهوامیدبخشراتیتریکخودقراردادند:»نفتبراینخستین

باردرسال2016بهباالی50دالررسید.«
ناگهانی صعود برای رسانهها این تحلیلگران که دالیلی عمدهترین
قیمتنفتداشتند،دردرجۀنخستبهکانادا،نیجریهوونزوئالمربوط
میشد.تولیدنفتاینکشورهاکهجزومهمترینتولیدکنندگاننفتبه
شمارمیآیند،بااختالالتجدیمواجهشد.بازارنفتنیزمثلهمیشهبا
کوچکترینتزلزلیدرعرضه،باافزایشقیمتروبهرومیشود.امااین
همۀدلیلافزایشقیمتنفتوعبورآنازمرز50دالرنبود.تقاضانیز
ازطرفهندوچینافزایشداشتهاست.ایندوکشورجزومهمترین
تقاضا افزایش خاطر همین به و میآیند بهشمار نفت مصرفکنندگان
نفت قیمت افزایش و بازار واکنش با بهسرعت کشورها این سوی از
بهعنوان خاورمیانه منطقۀ تنشهای تشدید درنهایت میشود. همراه
دارند، تولیدکنندۀنفتجهاندرآنقرار منطقهایکهکشورهایاصلی
دیگردلیلافزایشقیمتنفتبود،چراکهسرمایهگذارانتزلزلدراین
منطقهرابرابرباکاهشعرضۀنفتمیدانندکهباافزایشقیمتنفت
همراهمیشود.اماچرانفت50دالریتاایناندازهحساسوبااهمیت

شدهاست؟

نفت 50 دالری يعنی چه؟
قیمت 50 دالر برای هر بشکه نفت خام، چیزی نیست که تولیدکنندگان نفت را 
جادو کند و آن ها را وادار کند ناگهان تولید نفت خود را افزایش بدهند. اما اگر 
قیمت نفت از این مرز عبور کند، می تواند تاثیرات مهمی روی تصمیم های فدرال 
رزرو آمریکا برای تصمیم گیری در مورد نرخ بهره داشته باشد. هرچند قیمت نفت 
برنت حوزۀ دریای شمال و شاخص نفت دبلیوتی آی آمریکا موفق شدند خود را 
به باالی مرز 50 دالر برسانند، اما خیلی زود به زیر این قیمت سقوط کردند. اما 
همین صعود یک روزه در بازار معنای بسیاری داشت. نفت دبلیوتی آی آخرین بار 
در ماه ژوییة سال 2015 به این قیمت رسیده بود. نفت برنت نیز آخرین بار در 

ماه نوامبر 2015 قیمت باالی 50 دالر را تجربه کرده بود. از آن طرف فدرال رزرو 
آمریکا به دنبال نشانه هایی برای تقویت اقتصاد جهان است تا در مورد نرخ بهره 

در ایاالت متحدۀ آمریکا تصمیم گیری کند. 
برین میلن، مدیر شرکت تولیدکنندۀ انرژی در آمریکا، در گفت وگو با هلنیک نیوز 
گفته  است: »برای فدرال، نفت 50 دالری یعنی اقتصاد جان گرفته و اگر اقتصاد 
دوباره زنده شده باشد، این نهاد می تواند نرخ بهره را در ماه آینده افزایش بدهد.« 
بهره  نرخ  افزایش  برای  را  نفت 50 دالری درحقیقت چراغ سبز  ترتیب  این  به 
روشن می کند. اما افزایش نرخ بهره چه تاثیرات اقتصادی در آمریکا و در جهان 

خواهد داشت؟
زمانی  که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد، دالر را تقویت می کند. نکتة 
نفت  به ویژه  نفت  ارزش  دالر،  تقویت  با  هم زمان  که  این جاست  توجه  جالب 
دبلیوتی آی آمریکا سقوط می کند، چراکه این کاال با دالر معامله می شود. به این 
ترتیب افزایش نرخ بهره به طور غیرمستقیم قیمت نفت را تحت فشار قرار می دهد. 
اکنون که نفت قیمت باالی 50 دالر را تجربه کرد، زمزمه ها در مورد افزایش نرخ 
بهره در نشست ماه ژوئن فدرال رزرو نیز افزایش یافت. هم زمان با این زمزمه ها 
ارزش دالر نیز روندی صعودی را در پیش گرفت. دالر بالفاصله پس از افزایش 

قیمت نفت در هفتة نخست خرداد، 2.3 درصد افزایش ارزش داشت. 
می شوند  معامله  ارز  این  با  که  کاالهایی  تمامی  دالر،  ارزش  افزایش  با  همراه 
تحت فشار قرار می گیرند و در این بین نفت از همه مهم تر است. نفت خام به 
هرچند  شد.  روبه رو  قیمت  افزایش  با  عرضه  در  اختالل  و  تقاضا  افزایش  دلیل 
تولیدکنندگان نفت از این روند راضی و خوشنود بودند، آن دسته که در ایاالت 
متحدۀ آمریکا رانندگی می کنند، ناراحت شدند، چراکه باید پول بیشتری را برای 
بنزین خود پرداخت کنند. اما نکته جالب در مورد این رانندگان این است که یکی 
از فاکتورهای اصلی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره هستند. این یعنی ژانت 
یلن، رئیس فدرال رزرو آمریکا، برای آن که نرخ بهره را افزایش بدهد، به راحتی 

رانندگان نیز توجه می کند.
البته ناگفته نماند که تعداد اندکی از تحلیل گران در این مورد نظر دیگری دارند. 
فدرال  برای  بهره  نرخ  افزایش  برای  نفت 50 دالری دلیل کافی  آن ها معتقدند 
رزرو نخواهد بود. برای مثال، زمانی هم  که در سال 2014 نفت باالی 100 دالر 
نیز ممکن  اکنون  نداد. پس  افزایش  را  بهره  نرخ  فدرال  بود،  ازای هر بشکه  در 
است نفت 50 دالری هیچ تاثیری روی تصمیم فدرال نداشته باشد. آن چه مسلم 
است، این است که در حال حاضر قیمت نفت چشم به این نشست ها از جمله 
نشست فدرال و اوپک دارد و همراه با هر حرف مقامات مسیر صعود و نزول را 

طی می کند. 

جنگ روانی در بازار نفت
قيمت نفت چه رابطه ای با افزايش نرخ بهره و ارزش دالر دارد؟ 

نفت
نسيم بنايی
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نام  به  جهان  برنقشه  گربه ای 
دریای  به  شمال  از  که  ایران 
خلیج  به  جنوب  از  و  خزر 
بسیاری  باور  به   فارس می رسد؛ 

از کارشناسان عرصة حمل ونقل در 
بهترین موقعیت جغرافیایی برای ترانزیت 

کاال قرار دارد و می تواند از منافع اقتصادی بسیاری برخوردار شود. ایران از طریق 
مرزهای آبی و خاکی خود با بیش از 15 کشور جهان در ارتباط است و می تواند یکی 
از بزرگ ترین شاهراه های ترانزیتی جهان باشد. این کشور در گذشته از جادۀ ابریشم 
نفع می برد؛ جاده ای که شرق کرۀ زمین را به غرب آن وصل می کرد. آسیا، آفریقا و 
اروپا همگی از طریق همین جاده با هم تبادل کاال داشتند و مهم ترین کاالیی که در 
این بین از ایران می گذشت، ابریشم چین بود که سود کالنی را روانة خزانه حاکمان 
ایرانی می کرد. اما اکنون این کشور از آن روزها آن قدر دور شده که با وجود موقعیت 

جغرافیایی خوبی که دارد، دیگر جایگاه چندانی در ترانزیت کاال در جهان ندارد. 
این روزها چین به دنبال اجرای طرح جدیدی به نام »جادۀ ابریشم جدید« است. 
در این بین ایران نیز در اوایل خرداد سعی کرد با توافق نامه چابهار و سپس جادۀ 
به  ترانزیت کاال  و  را در عرصة حمل ونقل  توانایی خود  قزوین-رشت-آستارا  ریلی 
نمایش بگذارد. درحالی که ایران از این موقعیت بسیار مناسب برخوردار است، برخی 

از تحلیل گران نظراتی متفاوت ارائه می دهند. برای مثال یکی از 
فعاالن عرصة حمل ونقل در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران 
اظهار کرده روابط ترانزیتی ایران در حال حاضر محدود به چند 
کشور همسایه است. از نظر او ترانزیت کاال در شرایطی که بین دو یا 
چند قاره صورت بگیرد، می تواند سودهای کالنی را به دنبال داشته 
باشد، اما وقتی این روابط محدود به چند کشور همسایه باشد، تنها 
حق ترانزیت ناچیزی را به همراه خواهد داشت که به جبران هزینة 

ترمیم و نگهداری جاده ها نیز نخواهد رسید. 
برخی دیگر از منتقدان ترانزیت کاال نیز معتقدند ترانزیت کاال یعنی یک طرف تنها 
نظاره گر روابط تجاری سایر کشورهاست و چشم خود را به حق ترانزیتی می دوزد که 
قرار است به آن کشور بدهند. این دسته از منتقدان بر این باورند که به جای ترانزیت 
کاال باید روی صادرات کاال تمرکز کرد. به اعتقاد آن ها فعاالن اقتصادی و مسئوالن 
می توانند روی بازارهای هدف تمرکز کنند و کاالهای خود را در آن بازارها به فروش 
برسانند. البته سایر کارشناسان نیز در مقابل این دسته بر این باور هستند که ترانزیت 
کاال نافی صادرات کاال نیست. از نظر آن ها باید ترانزیت کاال را هم پای صادرات کاال 
در کشور پیش برد، چراکه هر دو طرف می تواند سود و مزایای بسیاری را برای کشور 

به دنبال داشته باشد. 

حيات ترانزيت در گرو رونق بازار
ترانزیت کاال در ایران، با وجود تاریخ و پیشینة بسیار خوبی که دارد، در حال 
موسوی نژاد،  سیدحسن  گفتة  طبق  نیست.  برخوردار  خوبی  شرایط  از  حاضر 
مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی، درآمد ترانزیتی ایران در دورۀ پیک )اوج( آن 
چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد دالر بوده  است که نسبت به ظرفیت های موجود 
در این کشور و تاریخ حضور ایران در جادۀ ابریشم بسیار ناچیز است. البته او در 
صحبت های خود تاکید کرده  است که درآمد ترانزیتی ایران وابستگی باالیی به اقتصاد 
جهان و قیمت های جهانی کاال دارد. برای مثال در ایران پنبه جزو مهم ترین کاالهای 
تولیدی  پنبة  از 100هزار تن عدل  ترانزیتی است؛ گزارش ها نشان می دهد بیش 
کشورهای آسیای میانه تنها از طریق بندر شهید رجایی به کشورهای اروپایی و 
آسیای شرقی ترانزیت می شود. اما اگر تغییری در میزان تولید و صادرات این کاال 
ایجاد شود، روی درآمد ترانزیتی کاال در ایران تاثیر می گذارد. عالوه بر آن نفت نیز 
از دیگر کاالهای مهمی است که در مسیرهای ترانزیتی ایران ردوبدل می شود، اما از 
آن جا که از سال 2014 تاکنون قیمت این کاال روندی نزولی داشته، روی درآمدهای 

ترانزیتی آن نیز تاثیر گذاشته  است.
اما مسئلة سود ترانزیتی در ایران تنها به نوع کاالها مربوط نیست. سیده فاطمه 
مقیمی، عضو هیئت رئیسة اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران معتقد 
است حمل ونقل ایران نیازمند اجرایی شدن قوانین سهل است. او با تاکید بر این که 
شاهراه ترانزیتی ایران می تواند منبع درآمد 
بسیار خوبی باشد، می گوید: »اگر مسئوالن 
کمی از شعار فاصله بگیرند و بیشتر عمل 
حوزۀ  برای  را  درخشانی  آیندۀ  کنند، 
حمل ونقل کشور رقم خواهند زد.« بسیاری 
از کارشناسان حوزۀ حمل ونقل معتقدند ایران 
نباید از پتانسیل هایی که برای ترانزیت کاال 
دارد، چشم بپوشد. از نظر آن ها حق ترانزیت 
از  اشتغال زایی یکی  برای مثال  ترانزیت کاال در کشور است.  مزایای  از  تنها یکی 
مسائل مهمی است که در زمینة ترانزیت کاال باید مورد توجه قرار بگیرد. از نظر این 
کارشناسان اکنون که تحریم های بین المللی علیه ایران برداشته شده  است، می توان با 

تسهیل قوانین و مقررات از مرحلة شعار به عمل رسید. 
تقابل میان مخالفان و موافقان ترانزیت کاال همیشه وجود داشته  است. اما آن چه مسلم 
است، این است که ایران زمانی شریان اصلی در منطقه به شمار می آمده و اکنون نیز 
می تواند از این موقعیت جغرافیای خود استفاده کند و دوباره به روزهای اوج جادۀ 
ابریشمی بازگردد. این کشور زمانی در جاده ای قرار داشته که شرق را به غرب متصل 

می کرده، پس چرا اکنون نتواند در آن راه قرار بگیرد؟ 

ترانزيت
صديقه ثنايی

آيا ترانزيت كاال سوددهی كافی دارد؟

ترانزیت؛ازجاده
ابریشمتاناکجاآباد

درآمد ترانزیتی ایران در دورۀ پیک )اوج( آن چیزی 
حدود 15 تا 20 میلیارد دالر بوده  است که نسبت به 
ظرفیت های موجود در این کشور و تاریخ حضور 

ایران در جادۀ ابریشم بسیار ناچیز است
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منافع اجرای هوش 
تجاری در سازمان ها

فرايندی تكنولوژی محور برای تحليل داده ها 
اطالعات  ارائة  و  داده ها  تحلیل  برای  تکنولوژی محور  فرایند  یک  تجاری  هوش 
اجرایی برای کمک به مدیر کسب وکار و مقامات اجرایی و دیگر کاربران نهایی 
در آگاهانه کردن تصمیم های مدیریتی است. هوش تجاری مجموعه ای از ابزارها، 
داده هایی  باشد  قادر  تا سازمان  کار می گیرد  به  را  و روش های خاصی  عملیات 
و  تحقیقات  توسعة  و  تحلیل گران  برای  خارجی  منابع  و  داخلی  از سیستم های 
تکمیل گزارش ها جمع آوری کند. درواقع هوش تجاری مجموعه ای از متدلوژی ها، 
فرایندها، معماری ها و تکنولوژی هایی است که داده های خام را به اطالعات مفید 

و معنادار برای مدیران و دیگر ذی نفعان تبدیل می کند.

چه كسب وكارهايی از هوش تجاری استفاده می كنند؟
مدیر یکی از رستوران های زنجیره ای می گوید ما همیشه از نرم افزارهای هوش 
تجاری برای گرفتن تصمیم های استراتژیک نظیر اضافه کردن محصول غذا به منو 
استفاده می کنیم. خود این تصمیم منجر به حذف وعده های غذایی غیرمحبوب 
و حتی بسته شدن بعضی شعب می شود. هم چنین مدیران این کسب وکارها از 
با تامین کنندگان  هوش تجاری برای مسائل تاکتیکی نظیر قراردادهای مذاکره 
می کنند.  استفاده  ناکارآمد  فرایندهای  بهبود  برای  فرصت ها  شناسایی  و  غذا 
رستوران های زنجیره ای از این نظر که بسیار عملیات محور و به شدت متکی به 
کسب اطالعات و داده هستند، یکی از گروه های کسب وکار هستند که ارزش این 
یعنی تحلیل های  سیستم ها را می دانند. یکی از اجزای حیاتی هوش تجاری – 
از  بسیاری  است.  الزم  صنعتشان  در  شرکت ها  موفقیت  برای  کامال   – تجاری 
پی کسب  در  که  سازمان هایی  و  فناوری  شرکت های خودروسازی، شرکت های 

از  استفاده  پروپاقرص  طرفداران  از  تغییرند،  حال  در  بازار  در  رقابتی  مزیت 
سیستم های هوش تجاری هستند. 

مجريان هوش تجاری در سازمان چه كسانی هستند؟
به اشتراک گذاری دانش در موفقیت پروژه های هوش تجاری حرف اول را می زند، 
این فرایند درگیر است، می بایست اطالعات کاملی در  چراکه هر فردی که در 
اختیار داشته باشد تا به واسطة آن قادر به تغییر روش های کاری باشد. پروژه های 
پروژۀ  که  گروه  دومین  شود.  آغاز  سازمان  ارشد  مدیران  با  باید  تجاری  هوش 
هوش تجاری را پیش می برند، مدیران بازاریابی هستند. وظیفة آن ها این است 
که فروش را باال ببرند و به دلیل این که آن ها اغلب شایستگی انجام این کار را 
دارند، بنابراین باید بیشتر با هوش تجاری آشنا شوند و اطالعات مشتری را برای 
سازمان فراهم کنند. کار با ابزارهای هوش تجاری زیاد سخت نیست و می توان 

به داده های آن ها اعتماد کرد. 

كارمندان چه نفعی می برند؟ 
کارمندان با استفاده از سیستم های هوش تجاری به اصالح وظایف خود و تیم 
کاری شان خواهند پرداخت و این رویکرد درنهایت منجر به بهبود عملکرد تمام 
تجاری  هوش  از  بیشتر  که  فروشی  تیم های  شد.  خواهد  فروش  تیم  و  تیم ها 
استفاده می کنند، معموال یک سر و گردن باالتر از اعضای دیگر تیم ها هستند و با 
اطالعاتی که گرد می آورند، بقیة اعضا را به سطح مطلوب خود می رسانند. شما نیز 
به عنوان مدیر با اطالعاتی که از اعضای تیم فروش خود کسب می کنید، می توانید 

در مورد محصول یا خدمتتان تصمیم های بزرگی بگیرید. 

مديريت
هدی رضايی 

كارشناس ارشد مديريت اجرايی

امروزهکسبوکارهایمختلفازهوشتجاریبرایبهبودفرایندتصمیمگیری،
کاهشهزینههاوشناساییفرصتهایجدیدکسبوکاراستفادهمیکنند.
و دادههاست گردآوری ابزارهای مجموعه از فراتر چیزی تجاری هوش

شرکتهاازهوشتجاریبرایشناساییفرایندهایتجاریناکارآمدیکه
هزینهرویدستسازمانمیگذاردنیزاستفادهمیکنند.اماهوشتجاریبه

چهمعناستونفعیکهکسبوکارهایمختلفازآنمیبرند،چیست؟
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چارت اجرای سيستم های هوش تجاری 
هنگامی که چارت اجرای سیستم های هوش تجاری را 
در سازمان خود می کشید، باید به این نکته توجه داشته 
باشید که ابتدا روش تصمیم گیری خود را تحلیل کنید و 
اطالعاتی را که کارمندانتان برای تسهیل امور و گرفتن 
و  چارت  گزارش ها،  )مانند  دارند  نیاز  تصمیم  سریع تر 
اطالعات  این  دهید.  قرار  اختیارشان  در  و...(،  نمودارها 
منجر به این امر خواهد شد که چه بخش هایی نیاز به 
جمع آوری اطالعات، تحلیل و انتشار آن در سیستم های 
به  نیاز  تجاری  دارند. سیستم های هوش  تجاری  هوش 
فالن  دهید  گزارش  کارمندان  به  این که  دارند.  محتوا 
کافی  آن ها  برای  فروخته شده،  تاریخ  این  در  محصول 
بر فروش  باید شرح دهید که چه عواملی  بلکه  نیست. 
 Y در فالن تاریخ تاثیر داشته که بر محصول X محصول

در همان زمان تاثیرگذار نبوده است. 

گام هايی برای اجرای هوش تجاری 
اجرای هوش تجاری در سازمان نیز همانند بسیاری از 
وجود  و  اعضا  همکاری  با  اگر  دیگر  فناوری  پروژه های 
زیرساخت ها همراه نباشد،  با شکست مواجه خواهد شد. 
آن  اجرای  برای  نیز  را  کارمندان خود  است ذهن  الزم 
استراتژیک  اجرای  با  که  بگویید  آن ها  به  کنید.  آماده 
تغییر  و چگونگی  داد  خواهد  رخ  سازمان  عملیات  در  تغییراتی  چه  برنامه،  این 
برای آن ها شرح دهید. مدیران  ابزارها  این  از  با استفاده  را  تصمیم های سازمان 

نیاز دارند که از حس کاربران نیز بعد از اجرای این 
سیستم ها آگاه شوند. 

برای اجرای سیستم های هوش تجاری بهتر است 
چند گام را مدنظر قرار دهید:

گردآوری شدۀ خود  داده های  بودن  درست  از   .1  
مطمئن شوید.

 2. به کارمندان خود آموزش دهید.
ببرید.  پیش  به سرعت  و  کنید  اجرا  را  آن   .3  

زمان زیادی برای توسعة گزارش ها نگذارید، به 
محض اجرای سیستم هوش تجاری در سازمان 
کارمندان خود را موظف کنید که گزارش های 
ایجاد  را تحویل دهند و در آن ها اشتیاق  خود 

کنید.
 4. از ابتدا رویکردی یکپارچه برای ایجاد انباره 
که  شوید  مطمئن  باشید.  داشته  خود  داده 
کار  این  برای  الزم  کارآمدی  از  شما  استراتژی 

برخوردار باشد.
 5. قبل از شروع کار، نرخ بازگشت سرمایة خود 
را شرح دهید و مزایای خاصی را که قرار است 
به آن ها نائل شوید، ذکر کنید و این لیست را 

هر چهار یا شش ماه بازبینی کنید.
 6. بر اهداف تجاری خود تمرکز کنید.

 7. نرم افزارهای هوش تجاری را نخرید،  چراکه احساس نیاز به آن پیدا می کنید. 
هوش تجاری را با این ایده اجرا کنید که اعداد زیادی در آمار سازمان شما وجود 

دارند و در پی درک این هستید که آن ها کجا به کار شما می آیند. 

مزايای استفاده از هوش تجاری 
استفاده از سیستم های هوش تجاری در شرکت ها، به نحو موثری نرخ بازگشت 
کم هزینه،  ایده های  شناسایی  برای  تجاری  هوش  می کند.  جابه جا  را  سرمایه 
پوشش فرصت های تجاری، تبدیل داده های ERP )برنامه ریزی منابع انسانی( به 
گزارش های قابل دسترس، واکنش سریع به تقاضای خرده فروشی ها و بهینه سازی 
به داده ها، به شرکت  قیمت ها به کار می رود. هوش تجاری، عالوه بر دسترسی 
مشتریان  و  تامین کنندگان  با  ارتباط  و  مذاکره  تسهیل  برای  بیشتری  امکان 
بهینه سازی  با  هزینه ها  در  به صرفه جویی  می توان  آن  مزایای  دیگر  از  می دهد. 

فرایندهای کسب وکار اشاره کرد. 

مدير همانند يک خلبان 
برای درک عمیق تر این موضوع مثال یک هواپیما را به ذهن بیاورید که از مقصد 
داالس به نیویورک در حال پرواز است. با وجود توفانی بودن مسیر، گردباد و شرایط 
جوی، خلبان طوری هواپیما را مدیریت می کند که به مقصد می رسد. هدف سازمان 
از اجرای هوش تجاری، رسیدن به نتیجة مورد نظر با وجود تمام مشکالت و توفانی 
بودن محیط سازمانی است. مدیران می توانند با استفاده از این ابزار انتظار نتیجه ای 
بهتر از نوآوری های ناشی از اجرای هوش تجاری در سازمان خود داشته باشند. اما 
خلبان چگونه موفق به رساندن هواپیما به مقصد شد؟ او شش متغیر حیاتی را به طور 
موثر مدیریت کرد که عبارت اند از: نقطة شروع، مقصد، برنامه، تغییرات، اجرای سریع 
و اجرای با تفکر. اجرای هوش تجاری در سازمان نیز شبیه به رساندن هواپیما به 
و  می دانید  را  سازمان  شرایط  می کنید.  شروع  را  کار  این  نقطه ای  از  است.  مقصد 
داده هایی در دست دارید. شما از مقصد آگاهی دارید و انتظارات خود را از اجرای 
این سیستم به خود یادآور می شوید. هوش تجاری باید 
از دیدگاهی روشن، اهداف مشخص و استراتژی بهره مند 
باشد و ابزار مناسب این کار را برای رسیدن به مقصد نهایی 
به کار بگیرد. بعد از مشخص شدن مسیر باید برنامه ای 
برای ورود و طی کردن آن داشته باشید. هواپیما هم بدون 
وارد کردن برنامة پرواز مشخص بلند نخواهد شد. بنابراین 
مدیر هوش تجاری باید همانند یک خلبان از لحظة اجرای 
هوش تجاری تا مرحلة آخر برای آن برنامه داشته باشد و 
تغییرات را پیش بینی کند. او باید جوی در سازمان ایجاد 
کند که کارمندان ارزیابی خود را بعد از اجرای سیستم 
هوش تجاری به مدیر خود به راحتی گزارش کنند. مدیر 
هوش تجاری باید نشانه های بصری و داده محور را بعد 
از اجرای این سیستم ها فراهم کند. یک چارت میله ای از 
بازۀ زمانی فراهم کرده و دسترسی به نتایج مورد انتظار 
خود را روی آن ترسیم کند. مدیر باید برای هر اقدام و 
تفکر خود برنامه داشته باشد و در کنار سرعت بخشی به 
اجرای پروژۀ هوش تجاری، عدم اطمینان را کاهش دهد و 
با تمرکز بر اجرای درست آن به اهداف خواسته شدۀ خود 
از اجرای هوش تجاری در سازمانش برسد. هوش تجاری 
امروزه توانسته تغییری شگرفت در فرایند سازمان ها ایجاد 
کند. مدیرانی که هوش تجاری را به درستی در سازمان 
خود اعمال می کنند، فرایندهای کسب وکار خود را بسیار بهتر و فراتر از ابزارهای اولیة 

گزارش دهی و جمع آوری سنتی داده ها بهبود می بخشند. 
HBR منبع: برگرفته از مقاالت

تجاری  از سیستم های هوش  استفاده  با  کارمندان 
به اصالح وظایف خود و تیم کاری شان خواهند 
به بهبود  رویکرد درنهایت منجر  این  و  پرداخت 
تیم فروش خواهد شد.  و  تیم ها  عملکرد تمام 

استفاده  از هوش تجاری  بیشتر  تیم های فروشی که 
از اعضای  می کنند، معموال یک سر و گردن باالتر 

با اطالعاتی که گرد می آورند،  و  تیم ها هستند  دیگر 
به سطح مطلوب خود می رسانند را  اعضا  بقیۀ 
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ريابی ا باز
امير كاكايی

 كارشناس ارشد مديريت كسب وكار

تقسيم بندی سازمان ها
به صورت کلی سازمان های B2C )Business To Consumer( به سازمان هایی 
گفته می شود که کسب وکار آن ها در ارتباط تنگاتنگی با مصرف کنندگان نهایی است 
و محصوالت ارائه شدۀ این سازمان ها توسط مشتریان نهایی خریداری می شود. این در 
 )B2B )Business To Business حالی است که برخی از سازمان ها به صورت
فعالیت های خود را پیش می برند و محصوالتی را برای دیگر شرکت ها تولید می کنند؛ 
بازار  به  را  نهایی محصوالتی  برای مصرف کنندگان  این سازمان ها  دیگر  عبارت  به 
عرضه نمی کنند و شرکت های مختلف گروه هدف این سازمان ها هستند. برخی از 
شرکت های سرمایه گذاری در ایران، شرکت های زیرمجموعة بسیار زیادی دارند که 
برخی از این شرکت ها به صورت B2B و برخی دیگر به روش B2C فعالیت های 
خود را پیش می برند. به همین دلیل باید برای هریک از این شرکت های زیرمجموعه 
استراتژی های مناسبی را در خصوص حضور در شبکه های اجتماعی اتخاذ کرد. در این 
میان شرکت های سرمایه گذاری سهامی عام، با تعداد بسیار زیادی از سهام داران مواجه 
هستند که برای ارتباط مناسب با این سهام داران نیز در شبکه های اجتماعی می توان 

برنامه ریزی های مناسبی را اتخاذ کرد.

برنامه ريزی  مجزا برای هر يک از شركت های زيرمجموعه
با وجود تاکید فراوانی که بر اهمیت حضور در شبکه های اجتماعی می شود، برخی از 
مدیران سازمان های ایرانی بر این باورند که استفاده از شبکه های اجتماعی صرفا برای 
سازمان های B2C مناسب است، چون در شبکه های اجتماعی کاربران حضور دارند و 
این کاربران می توانند با سازمان های B2C ارتباط مناسبی را برقرار کنند. این در حالی 
است که درواقع سازمان های B2B نیز می توانند در شبکه های اجتماعی حضور داشته 
باشند و محتواهایی را متناسب با این شبکه های اجتماعی تولید و در دسترس مخاطبان 

قرار دهند. قطعا تدوین استراتژی حضور سازمان های B2B در این شبکه ها در مقایسه 
با سازمان های B2C با تفاوت هایی همراه است. از طرفی این موضوع نیز بسیار دارای 
اهمیت است که هر یک از شرکت های زیرمجموعه دریک گروه باید صفحة مجزایی 
برای خود در شبکه های اجتماعی داشته باشند و بر اساس نوع سازمان، محتواهای 

تخصصی را برای حضور در شبکه های اجتماعی تولید کنند.

تمايل خريداران
بازارهای بین المللی در مورد حضور سازمان های  انجام شده در  بر اساس تحقیقات 
B2B در شبکه های اجتماعی، 64 درصد این سازمان ها در شبکه های اجتماعی حضور 
فعاالنه ای دارند و از آن استفاده می کنند. بیشتر این سازمان ها با سه هدف آگاهی از 
برند، حفظ مشتری و افزایش تقاضا در شبکه های اجتماعی حضور دارند. این موضوع 
بسیار دارای اهمیت است که بسیاری از خریداران تمایل بیشتری دارند از شرکت هایی 
محصوالت مورد نیاز خود را خریداری کنند که در شبکه های اجتماعی حضور فعال 

و موثری دارند.

تمركز بر فرهنگ سازمانی
همان طور که پیش تر اشاره شد، سازمان های B2B ارتباط تنگاتنگی با شرکت های 

چندوچون
حضورشرکتها
درشبکههایاجتماعی
امروزهمزایایحضورکسبوکارهادرشبکههایاجتماعیبرکسیپوشیده
نیست.گسترشاینترنتوورودمخاطبانایرانیبهشبکههایاجتماعی
درچندسالگذشته،فرصتبسیارمناسبیرادراختیارسازمانهایایرانی
قراردادهتاهمگامبامخاطباندرشبکههایاجتماعیحضورداشتهباشند
وازاینبستر،استفادههایبازاریابیوتبلیغاتیمناسبیراببرند.شبکههای
اجتماعیاینامکانرابهسازمانهایایرانیمیدهندتاباکلیککردنیک
دکمهبهمیلیونهاکاربردسترسیداشتهباشندوازطریقتولیدمحتوای
افزایش را برندسازمانخود از آگاهی یا Brand Awarness مناسب،
دهند.قطعاباافزایشآگاهیمخاطبان،سازمانهاشناختهشدهترمیشوند

ومشتریانبیشتریراباخودهمراهمیکنند.
هرسازمانیباتوجهبهحیطۀفعالیتخودمیتوانداستراتژیهایمناسبی
این به باتوجه اتخاذکند. اجتماعی رادرخصوصحضوردرشبکههای
موضوعدرادامهبهتقسیمبندیکلیسازمانهایایرانیاشارهخواهدشدو
براساساینتقسیمبندیبرایشرکتهایسرمایهگذاریاستراتژیهای

مناسبیدرخصوصحضوردرشبکههایاجتماعیپیشنهادخواهدشد.
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دیگر دارند و به عبارت دیگر، برای مصرف کنندگان نهایی محصوالتی را به بازار عرضه 
نمی کنند، بلکه گروه هدف این سازمان ها، شرکت های دیگر هستند. این نوع سازمان ها 
باید روی فرهنگ سازمانی خود تمرکز کنند و در تالش باشند فرهنگ سازمانی خود 
را در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام معرفی کنند. برای شرکت هایی که جزو 
مشتریان سازمان های B2B محسوب می شوند، اطالع از فعالیت های درون سازمانی 
این نوع سازمان ها بسیار دارای اهمیت است. مشتریان همواره تمایل دارند از فرهنگ 
سازمانی این نوع سازمان ها آگاه باشند و بدانند درون این سازمان ها چه خبر است و این 

سازمان ها از چه فرهنگ سازمانی پیروی می کنند.

لزوم تعريف هويت سازمانی برای ورود به شبكه های اجتماعی
Organizational Culture یا فرهنگ سازمانی مقولة گسترده ای است و هر سازمانی 
باید فرهنگ سازمانی را برای خود تعریف کند تا این موضوع نوعی حس هویتمندی را به 
کارمندان سازمان اعطا کند. از طرفی این موضوع بر فرایند تصمیم گیری و حل مسئله، 
انگیزش، رضایت، میزان خالقیت و نوآوری کارمندان تاثیر می گذارد. با توجه به این 
موضوع، سازمان های B2B برای حضور در شبکه های اجتماعی در ابتدا باید فرهنگ 
سازمانی را به صورت مشخص و مدون برای کارمندانشان شفاف سازی کنند. اگرچه در 
بسیاری از سازمان های ایرانی فرهنگ سازمانی به صورت قوانین نانوشته است، اما برای 
تدوین برنامه ریزی های مناسب برای حضور در شبکه های اجتماعی باید این موضوع 

را به صورت شفاف مورد بررسی قرار داد. این موضوع نیز بسیار دارای اهمیت است 
که منبع اصلی فرهنگ سازمانی در هر سازمانی، بنیان گذاران و مدیران آن سازمان 

هستند.

تعامل اثربخش با مخاطبان و سهام داران
تولید محتوای مناسب از جنس فرهنگ سازمانی در شبکه های اجتماعی می تواند 
اعتماد مشتریان به سازمان را افزایش دهد. برخی از شرکت های سرمایه گذاری عام که 
با سهام داران بسیار زیادی همراه هستند، با حضور در شبکه های اجتماعی می توانند 
اعتماد این سهام داران را جلب کنند، چون بسیاری از سهام داران در شبکه های اجتماعی 
حضور دارند و تمایل دارند از چند و چون فعالیت های داخلی سازمانی که سهام دار آن 
هستند، مطلع شوند. حضور سازمان های B2B در شبکه های اجتماعی قطعا می توانند 
 Engagement با تعامل کاربران و سازمان های مختلف همراه شود. به عبارت دیگر
یا درگیری مخاطبان با سازمان افزایش پیدا خواهد کرد و مخاطبان می توانند ارتباط 

مناسب تری را با سازمان برقرار کنند.

كاهش هزينه های بازاريابی و تبليغات
حضور شرکت های B2B در کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات نیز بسیار می تواند 
مثمر ثمر واقع شود. البته هر سازمانی باید برای اتخاذ استراتژی های مناسب در این 
حوزه، گروه هدف خود را شناسایی کند و بر اساس این گروه هدف برنامه ریزی هایی 
را برای تولید محتوای خود داشته باشد. در شبکه های اجتماعی از بودجه های سنگین 
و سرسام آور تبلیغاتی و برندینگ خبری نیست و با تخصیص بودجة بسیار کم هم 
می توان در این شبکه های اجتماعی حضور داشت. اما نکتة  دارای اهمیت، به کارگیری 
متخصصان در حوزۀ شبکه های اجتماعی است. قطعا واحد روابط عمومی هر سازمانی 
شرح وظایف خاص خودش را دارد، اما این واحد سازمانی می تواند متخصصانی را نیز 
در حوزۀ شبکه های اجتماعی به کار گیرد و با برنامه ریزی های الزم مقدمات حضور موثر 

سازمان در شبکه های اجتماعی را مهیا سازد.

تحقيقات بازار
عالوه بر مواردی که به آن اشاره شد، حضور سازمان های B2B در شبکه های اجتماعی 
می تواند اطالعات زیادی درباره ی جمعیت، الگوی رفتاری کاربران و روند گفت و گوهای 
آن ها در اختیار سازمان ها قرار دهد. برای سازمان های B2B، دانستن این اطالعات 
در فعالیت های تحقیقات بازار آن ها بسیار می تواند مثمر ثمر واقع شود. به عبارت 
دیگر سازمان های B2B می توانند فعالیت های شرکت های خریدار را دنبال کنند و 
اطالعات مناسبی را از مشتریان خود دریافت کنند. البته این موضوع نیازمند اتخاذ 
برنامه ریزی های مناسب است که تیم پژوهش و اجرا بتواند از اطالعات به دست آمده 

مشتریان Data Base مناسبی جمع آوری کند.

تمركز بر محصول
هستند.   B2C سازمان های  سرمایه گذاری،  شرکت های  زیرمجموعه های  از  برخی 
همان طور که پیش تر مطرح شد، این نوع سازمان ها برای حضور در شبکه های اجتماعی 
روی محصوالت خود متمرکز می شوند و در تالش هستند که محتواهایی تخصصی را 
در حوزۀ محصوالت ارائه شده به بازار تولید کنند و در شبکه های اجتماعی به اشترک 
ارائه دهندۀ دارو می توانند محتواهای آموزشی  به عنوان نمونه، شرکت های  بگذارند. 
و درمانی را در خصوص سالمت مخاطبان تولید کنند و در شبکه های اجتماعی به 
اشتراک بگذارند. بحث های مرتبط با سالمتی و ویژگی ها و عوارض داروها این روزها 
در شبکه های اجتماعی مخاطبان فراوانی دارد و به راحتی توسط کاربران بازنشر و به 

اصطالح »ویروسی« می شود و به شهرت و اعتبار سازمان دامن می زند.
افزایش تعامل  از اقدامات دیگری که سازمان های B2B و B2C در راستای  یکی 
کاربران با سازمان می توانند انجام دهند، طراحی و راه اندازی کمپین های مسئولیت 
اجتماعی در شبکه های اجتماعی است. این کمپین ها باید به  گونه ای طراحی شوند 
که مخاطبان تعامل بیشتری با کمپین برقرار کنند و در آن مشارکت داشته باشند. در 
پایان شرکت های سرمایه گذاری که دارای زیرمجموعه های بسیار زیادی هستند، باید 
استراتژی  یکپارچه ای را برای حضور شرکت های زیرمجموعه در شبکه های اجتماعی 
اتخاذ کنند و هر یک از این شرکت های زیرمجموعه، با راه اندازی صفحه های مشخصی 
در شبکه های اجتماعی و پیروی از دستورالعملی یکپارچه، محتواهای مناسبی را تولید 

و در شبکه های اجتماعی منتشر کنند تا به نتیجه دل خواه برسند.
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نظر شما چيست؟ 
مدیر یکی از سازمان های بزرگ دنیا می گوید: »من جملة باال را بسیار به کار می برم، چراکه دوست دارم 
نظر اعضای تیمم را بدانم. اعضای تیم من می دانند هنگامی که با مسئله یا سوالی نزد من می آیند، من 
همان سوال را به خودشان بازتاب می دهم. حتی گاهی به آن ها می گویم که »نمی دانم« تا آن ها را وادار 
به فکر کردن و خودم را وادار به گوش دادن کنم. به عنوان یک مدیر در سازمان، گاهی نیاز است که 
همکاران و کارمندان خود را از طریق یافتن جواب توسط خود آن ها هدایت کنید. بیشتر اوقات هنگامی 
که این سوال را از زیردستان خود می پرسم، اعضای تیمم جواب بهتری نسبت به خودم پیدا می کنند؛ 
جوابی که شاید هیچ گاه به ذهن خودم نمی رسید! بدین ترتیب هم فرصت فکر کردن به آن ها داده ام و 

هم مهارت گوش دادن خود را تقویت کرده ام.« 

تمركز روی متغيرهای قابل كنترل
تکنیک برگرداندن پرسش به کارمندان یک ابزار قدرتمند خصوصا« برای مواقعی است که هیچ پاسخ 
منفرد درستی وجود ندارد. این روش در سازمان هایی که هر کدام از اعضای تیم تا حدودی روحیة 
مدیریتی دارند و در آن ها برای گوش دادن ارزش نهاده می شود، مناسب است. در سازمان های متغیر و 
درحال رشدی مانند توییتر، امکان ندارد که مسائلی مشابه برای مدت زمانی طوالنی ادامه یابند. بلکه 
به طور مداوم تیم های جدید شکل می گیرند و اعضای جدیدی به آن ها اضافه می شوند و پروژه ها طبق 
اولویت بندی های جدید تغییر می کنند. در سازمان هایی با چنین فضایی و محیط متغیر بهتر است روی 
متغیرهایی تمرکز کنیم که می توانیم کنترلش کنیم، چراکه کنترل همة مسائل و متغیرها از دست 

ما خارج است. 

اهميت گوش دادن در ارتباطات 
گوش دادن، توانایی دریافت صحیح پیام و تفسیر آن در فرایندهای ارتباطی و کلید همة ارتباطات موثر 
است. بدون این مهارت، پیام ها مورد سوءبرداشت واقع شده و در پروسة ارتباط خلل وارد می شود. اگر 
قرار باشد که تنها یکی از مهارت های ارتباطی را فرابگیرید، گوش دادن موثر یکی از آن هاست. گوش 
دادن یکی از اساسی ترین مهارت های ارتباطات بین فردی محسوب می شود. این مهارت با شنیدن 
تفاوت دارد و به صورت اتفاقی رخ نمی دهد، بلکه فرایند فعالی است که براساس تصمیم آگاهانه و 
درک پیام های گوینده شکل می گیرد. فردی که به صحبت ها گوش می دهد، بایستی بی طرف بماند 
و قضاوت از پیش نداشته باشد، به این معنی که جانبداری یا اظهار عقیده به ویژه در اوایل صحبت ها 

صورت نگیرد. 

مهارت فراموش شده
گوش دادن یکی از آن مهارت ها و ابزارهایی است که ازسوی بسیاری از مدیران در ایجاد محیط 
سازمانی مناسب چشم پوشی می شود. مطالعات زیادی طی دهه های اخیر به انجام رسیده که ثابت 
می کند ما دوسوم وقت خود در زندگی را به گوش دادن اختصاص می دهیم. محققان در سال 1957 
دریافتند که معموال افراد تنها نیمی از آن چه را که می شنوند، به ذهن خود می سپارند. گوش دادن یکی 
از مهارت های چالشی مدیران است که باید در آن به سطح باالیی برسند. در جلسات توسعة مدیریتی 

سه مرحله از گوش دادن برجسته تر از دیگر مراحل است که در ادامه به آن ها اشاره می شود.

گوش دادن درونی
این نوع گوش دادن بر افکار، نگرانی ها و اولویت های شما متمرکز است. معموال این نوع گوش دادن، از 
روی غریزه و ساده است. در مکالمات میان دو نفر، یکی چیزی می گوید و دیگری می شنود و می خندد، 
این خنده به این دلیل نیست که آن چیز خنده دار است، بلکه به این دلیل است که او تشخیص می دهد 

این کاری است که باید به صورت غریزی انجام می داده است. 

گوش دادن متمركز 
در این نوع گوش دادن شما قادر به تمرکز بر شخص دیگر هستید، اما به طور کامل با آن ها ارتباط 
برقرار نمی کنید. ممکن است پس از تماس با یک فرد و گوش دادن به صحبت ها، حرف هایش را با 
تکان دادن سر تایید کنید، اما بعد از قطع کردن گوشی به دنیای خودتان برگردید. در این حالت حین 
مکالمه با او همراه بوده اید و به سخنانش گوش داده اید، اما پس از قطع مکالمه، تمرکزتان به جای 

دیگری منتقل می شود. 

گوش دادن 360
این گوش دادن همانند معجزه است! در این نوع گوش دادن شما 
نه تنها آن چه را که دیگری می گوید، می شنوید،  بلکه به چگونگی 
لحن و بیان آن چه می گوید و حتی آن چه نمی گوید و در ذهنش 

معجزۀ شنیدن!
گوش دادن، ابزاری كه اغلب مديران از آن غافل اند 

مديريت
آبتين ايزدی



25شماره 28 -  تیر 95

هست نیز گوش می کنید. این نوع گوش دادن شبیه به زمانی است که تمام زوایای سخن طرف 
مقابل حتی لحن کالمش را نیز متوجه می شوید و تحلیل می کنید. اما چگونه می توانید این گوش 

دادن را به نحو موثرتر به انجام برسانید. پیشنهادهای زیر می تواند کمک کننده باشد. 

مستقيم به چشمان طرف مقابل نگاه كنيد
یکی از محققان مدیریت که مطالعه ای در خصوص روابط آن الین کرده است، در کتابش بیان می کند 

که ما با انتخاب های زیادی در گوش دادن موثر روبه رو هستیم و راه های زیادی برای عملی کردن 
آن وجود دارد. گوش دادن تنها قطع کردن تلفن هنگام جلسه یا بستن لپ تاپ نیست. گوش دادن 
شما باید به گونه ای باشد که عالوه بر خودتان در طرف دیگر نیز انگیزه ایجاد کرده و او را تشویق به 
بیان ادامة سخنانش کند. ضرب المثل قدیمی »مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد« اشاره به 
اهمیت همین موضوع دارد. در گوش دادن فعال مواردی مانند حوصله، مکث  و سکوت های کوتاه 
بایستی مورد توجه قرار گیرد. شنوندگان نباید هنگام سکوت چند ثانیه ای طرف مقابل، با مطرح 

کردن پرسش ها و نظرات خود، تمرکز او را مختل کنند. در گوش دادن 
موثر باید به طرف مقابل زمان داده شود تا بتواند افکار و احساسات 
خود را بیان کند. گوش دادن موثر نه تنها مستلزم توجه کامل شنونده 
به گوینده است، بلکه باید عالمت های کالمی و غیرکالمی نیز به او 
ابراز شود. به طور کلی گویندگان از شنوندگان انتظار دارند که با گوش 

کردن فعال خود، پاسخ های مناسبی را به صحبت های آن ها بدهند.

زمان خالی ايجاد كنيد
تقویم خود را مدیریت کرده و خودتان را از انحصار قرار گرفتن در 
یک روز کاری فشرده خالص کنید. می توانید جلسات طوالنی را برای 
بهره وری باالتر به تعدادی جلسه کوچک تر با زمان نیم ساعته تقسیم 
کنید تا هم اعضای تیم دچار خستگی نشوند و هم شما بتوانید به طور 
کامل حرف و نظرات آن ها را با تمرکز و فعاالنه گوش دهید. بعد از 
جلسات زمانی را برای ریلکس سازی و تفکر در مورد سخنانی که در 
جلسه به انجام رسید، اختصاص دهید و بازخورد خود را ارائه کنید. 
شنوندۀ خوب از نقش و اهمیت نشانه هاي بازخورد آگاه است و بر 
اهمیت اطمینان خاطر دادن به گوینده درخصوص این که پیام او را 
دریافت کرده، واقف است. این پاسخ ها باید در جهت افزایش یا تقویت 

بیشتر ارتباط عمل کنند.

تمركز ايجاد كنيد 
گوش دادن موثر تمرکز ایجاد می کند؛ تمرکزی که برای انجام کار 
بهتر به آن احتیاج داریم. برعکس این امر نیز حقیقت دارد. وقتی 
تمرکز داریم، بهتر می توانیم گوش دهیم. پس هنگامی که مکالمه ای 
رودررو دارید، سعی کنید هدفتان اختصاص زمان کافی برای تمرکز 
بر گفته های دیگران باشد.  زمانی  که به صورت استراتژیک یک فضای 
زمانی در تقویم خود برای انعکاس مکالمات و آماده سازی جلسة بعدی 
ایجاد کنید، در درک و نزدیک شدن به کارمندان خود موفق تر خواهید 

بود. 

سوال های بيشتری بپرسيد 
او  به  گفت وگو هستید،  در حال  یا شریک خود  کارمند  با  وقتی 
اطمینان دهید که حرف هایش و موقعیت را درک می کنید. سپس 
به جای پاسخ دادن به صحبت هایش، از او سوال بپرسید. آن چه  
سوال های  پرسیدن  با  شنونده  بپرسید.  به روشنی  دارد،  نیاز  را 
گفته شده  مطالب  شدن  روشن  باعث  که  نظراتی  بیان  یا  مرتبط 
می شود، می تواند توجه خود را به گوینده نشان دهد. هم چنین با 
پرسیدن سوال های مرتبط، شنونده عالقة خود را به گوش دادن 
ابراز می کند. روشن کردن ابهام معموال با استفاده از سوال های باز 
است که باعث می شود گوینده نقطه نظرهای ضروری خود را بیان 
کند. البته همیشه پس از سوال پرسیدن و جواب دادن انتظاراتی 
را  که حرف هایش  دهید  نشان  خود  مقابل  طرف  به  دارد.  وجود 
فهمیده اید و نیازهایش را جهت دهی و راهنمایی کنید و حتی به 

او دیدگاه مستقیم دهید. 

آثار مثبت گوش دادن موثر در سازمان 
مهارت  مدیون  را  خود  موفقیت  مدیران  و  رهبران  از  بسیاری 
گوش دادن موثر هستند. یکی از مدیران معروف سازمانی در این 
خصوص می گوید: »گوش دادن موثر، یکی از مهارت هایی است که 
زیربنای تمام ارتباطات مثبت انسانی است. به عنوان یک مدیر باید 
وقت بیشتری برای تفکر و کسب مهارت در گوش دادن و توسعة 
بنای  سنگ  مهارت  این  با  دهید.  اختصاص  مرتبط  مهارت های 
موفقیت را خواهید ساخت.« گوش دادن موثر و تعاملی درنهایت 
بهره وری  کارمندان،  و  رضایت مشتری  افزایش  مثبتی چون  آثار 
و  دانش  به اشتراک گذاری  افزایش  کمتر،  اشتباه  میزان  با  بیشتر 

ایجاد محیطی نوآور و خالقانه را به دنبال خواهد داشت. 
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تیکه  40

نبردبزرگانوتقابلاندیشهها
در این آوردگاه همه بزرگان فوتبال جهان، به جز برزیل و آرژانتین، رقابتی سخت 
و جانانه با یکدیگر خواهند داشت. رقابت های یورو که به غیر از یکی دو دوره، 
برای جنگ  محفلی  کرده،  دنبال  را  رشدی  به  رو  روند  و  همواره سیر صعودی 
بازیکنان در درون زمین و نبرد اندیشه های مربیانی که در هر دوره سعی می کنند 
تاکتیک یا سیستم جدیدی را ابداع کرده و آن را به فوتبال جهان معرفی کنند. 
رقابت های یورو را می توان مثل نمایشگاهی در نظر گرفت که در آن صاحبان کاال 
و خدمات سعی می کنند بهترین محصول خود را برای عرضه به دیگران به نمایش 
بگذارند. رقابت های یورو از نظر کیفیت، پس از جام جهانی دومین تورنمنت برتر 
دنیاست. در یورو 2012، خبرنگاری در مورد کیفیت رقابت های یورو، سوالی از 
ژاوی، هافبک تیم ملی اسپانیا، پرسید. ژاوی هم در جواب این سوال گفته بود: 
بازی های جام ملت های اروپا و یورو از کیفیت هم سطح جام جهانی برخوردارند، 
تنها تفاوتی که یورو با جام جهانی دارد، این است که در یورو دیگر تیم هایی مثل 
هندوراس و عربستان را نداریم که هشت تا هشت تا گل بخورند و سطح بازی ها 
را دچار افت کنند. )اشاره به هشت گلی که عربستان در جام جهانی 2002 از تیم 
ملی آلمان دریافت کرد.( قهرمانی در رقابت های یورو، اگر دشوارتر از قهرمانی در 
جام جهانی نباشد، بدون شک آسان تر هم نیست. حتی در رقابت های جام جهانی 
بخش اعظم بار فنی و کیفی رقابت ها بر دوش تیم های اروپایی است. از این نظر، 
این رقابت ها همیشه می تواند جذاب و دیدنی باشد. تفاوت دیگری که در برگزاری 

افزایش تعداد تیم های شرکت کننده در  این دوره به چشم می خورد،  بازی های 
مرحله نهایی به 24 تیم است که برای نخستین بار بازی ها با این تعداد از تیم ها 
برگزار خواهد شد. این مسئله را از دو جهت می توان بررسی کرد. اول این که با 
افزایش تعداد تیم ها، ناگزیر برخی تیم هایی که سطح متوسط و پایین تری دارند، 
در رقابت ها حاضر شده و این مسئله می تواند بر کیفیت کلی بازی ها تاثیر منفی 
داشته باشد. از سوی دیگر، این افزایش می تواند به توسعه هرچه بیشتر فوتبال در 
قاره اروپا و بهبود و ارتقای سطح فنی سایر کشورها کمک کند. حال باید منتظر 

ماند و حاصل کار را مشاهده کرد.

آیابازهممیزبانیبرایفرانسهخوشیمنخواهدبود؟
که  است  دوره ای  سومین  برای  این  رقابت هاست.  از  دوره  این  میزبان  فرانسه 
فرانسوی ها عهده دار میزبانی جام ملت ها یا رقابت های یورو هستند. آن ها پیش 
از این در اولین دوره در سال 1960 و در هفتیمن دوره در سال 1984 میزبانی 
بازی ها را برعهده داشته اند. در این دوره، بازی ها در 9 شهر فرانسه برگزار خواهد 
نیس،  لیون،  بوردو،  لن،  مارسی،  لیل،  پاریس،  از  عبارت اند  این شهرها  که  شد 
سنت اتین و سنت دنیس. در اکثر مواقع، میزبانی برای فرانسوی ها خوش یمن 
دست  قهرمانی  مقام  به  خود  آخر  میزبانی  دو  در  فرانسه  ملی  تیم  است.  بوده 
بهترین  تورنمنت هم جزو  اتفاقا هر دو  نگه داشت که  را در خانه  یافته و جام 
و  شد  برگزار  فرانسه  میزبانی  به   1998 جهانی  جام  است.  بوده  رقابت ها  دوره 

جـام جهـانی بدون 
عربستان و هندوراس

نگاهی توامان به کوپا آمریکا و یورو

دیگربهترازایننمیشود!رقابتهایجامملتهادر
دوقارهایشروعشدکههرکدامازآنهاخودرابرتر
آمریکایجنوبی ازقارهدیگرمیبیند؛جامملتهای
یورو. همان یا اروپا ملتهای جام و آمریکا کوپا یا
نباختن استرس گهگاهیهم تفریح، ماههیجان، یک
شدن میخکوب شوق و شور عالقهمان، مورد تیمهای

سرگرم رمضان، مبارک ماه سحرهای تا تلویزیون پای
تفسیرهای و بازیها شروع برای لحظهشماری به بودن

خودمانیبعدازبازی،لذتتماشایهنرنماییستارگانفوتبال
توپ، با فوتبالیستها بعضی شعبدهبازی از کردن کیف جهان،

کارهاییمیکنندکهبهعقلماهمنمیرسد،ذوقدیدنطنازیمسی
از اماهرکدامشاندریکگوشه باتوپپر، باتوپویکهتازیرونالدو

باهمانعشق نیمکرهجنوبی.هنوزهم دنیا،یکیدرنیمکرهشمالیودیگری
وعالقهایکهازکودکیبهتماشایفوتبالداشتیم،بهتماشایرقابتهاییورو2016
مینشینیمتابتوانیمباتماشایجشنوارهبهترینهایفوتبال،فقطکیفکنیموکیفکنیم.

خانواده و  مجله فرهنگ 
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میزبان در آن دوره تیمی بسیار فوق العاده با حضور فوق ستاره ای به نام زین الدین 
زیدان داشت. در پایان بازی ها، فرانسه برای نخستین بار قهرمان جهان شد. دیگر 
میزبانی فرانسوی ها به رقابت های یورو 84 برمی گردد که میزبان در آن دوره هم 
تیمی هماهنگ و یکدست با حضور مثلث ستارگان خود، یعنی میشل پالتینی، 
آلن ژیرس و ژان تیگانا، همه حریفان را از پیش رو برداشت و قهرمان اروپا شد. 
باید منتظر آغاز بازی ها بمانیم تا عیار خروس ها محک بخورد و مشخص شود 
نه.  یا  از توان کافی برای قهرمان شدن برخوردار است  آیا فرانسه در این دوره 
اما آن چه از شرایط میزبان پیش از شروع رقابت ها برمی آید، کار شاگردان دیدیه 
دشامپ نسبت به سایر دوره هایی که فرانسه میزبان بوده، دشوارتر خواهد بود. 

مسئله دیگری که باید به آن اشاره کنیم، این است که 
یورو 2016 آخرین دوره ای است که میزبانی رقابت ها 

واگذار  مشترک  صورت  به  کشور  دو  یا  یک  به 
می شود. قرار است در دور بعدی رقابت های 

مشترک  صورت  به  کشور   20 یورو، 
میزبان این بازی ها باشند. یعنی در 

هر کشور میزبان، فقط چند بازی 
انجام شده و سایر بازی ها بین 

به عنوان  برگزیده  کشورهای 
میزبان تقسیم می شود. این 
برنامه های  جمله  از  طرح 
پالتینی  میشل  ابتکاری 
بود و هدف از اجرای این 
طرح را این گونه بیان کرد 
باید  یورو  رقابت های  که 
به میزبانی کل قاره اروپا 
یا دو  نه یک  برگزار شود 

کشور. از جمله مزایای این 
شیوه برگزاری این است که 

تماشاگران بیشتری در سراسر 
حداقل  توانست  خواهند  قاره 

مشاهده  را  یورو  از  مسابقه  چند 
کنند و هزینه های سرسام آوری را برای 

سفر به دیگر کشورها متحمل نشوند.

طغیانحواشیبرسرفرانسه
 2016 یورو  در  فرانسه  عملکرد  و  شرایط  مورد  در  گذشته  سال  اگر 

سوال می شد، پاسخ ها کامال متفاوت و البته امیدوار کننده تر بودند. از سال گذشته 
تاکنون حاشیه های بسیار زیادی برای فرانسه ایجاد شد که بدون شک تاثیر منفی 
روی عملکرد شاگردان دشامپ خواهد داشت و قهرمانی خروس های میزبان در 
رقابت های امسال به چیزی شبیه معجزه نیاز دارد. اولین شوکی که بر پیکره این 
تیم وارد شد، رسوایی های مالی در سطح مدیران فیفا و یوفا بود که دامن میشل 
پالتینی، رئیس سابق یوفا را هم گرفت. پالتینی به جرم پرداخت رشوه و اعمال 
نفوذ در جریان انتخاب میزبان جام جهانی 2022 از سمت ریاست یوفا برکنار و 
هشت سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شد. پالتینی هم پشتوانه 
روحی مناسبی برای فرانسه بود و هم در آخرین مصاحبه خود به عنوان رئیس یوفا 
گفته بود: حیف از این که سال آینده دیگر رئیس یوفا نیستم و نمی توانم بازی های 
پسران سرزمینم را )به عنوان رئیس یوفا( ببینم. پس از این اتفاق، ماجرای عجیبی 

در اردوی فرانسه رخ داد که کریم بنزما به عنوان مهاجم نوک و امید اول گل زنی 
خروس ها در بطن ماجرا قرار داشت. بنزما به دلیل تهدید به انتشار عکس های 
خصوصی و خانوادگی یکی از بازیکنان تیم ملی، و سعی در اخاذی از او مقصر 
شناخته شد. انتشار این خبر آن قدر سریع و در سطحی گسترده انجام شد که 
همه مقامات ورزشی فرانسه، از وزیر ورزش این کشور گرفته تا دیدیه دشامپ، 
رقابت های  برای  فرانسه  ترکیب  از  بنزما  نام  حذف  برای  خود  قاطع  تصمیم  از 
یورو 2016 سخن می گفتند و درنهایت با قاطعیت تصمیم خود را عملی کردند. 
تیم  بر  نه تنها  منفی  تاثیرات  و حیاتی ترین مسئله ای که می تواند  مهم ترین  اما 
فرانسه، بلکه روی تمام تیم های شرکت کننده داشته باشد، مسئله امنیت بازی ها 
و برگزاری رقابت ها در فضایی امن و آرام است. 
تروریستی داعش  ماه پیش گروه  حدود هفت 
هنگام برگزاری یکی از بازی های دوستانه تیم 
ملی فرانسه در پارک دو پرنس، دو حمله 
نقطه  دو  در  و  داد  انجام  تروریستی 
صورت  انفجارهایی  پاریس  شهر 
گرفت. یکی از این انفجارها در 
دو  پارک  ورزشگاه  نزدیکی 
فرانسوا  که  داد  رخ  پرنس 
تماشای  برای  هم  اوالند 
ورزشگاه  به  بازی 
تماشاگران  بود.  رفته 
برای  که  فرانسوی هم 
ورزشگاه  به  بازی  این 
با شنیدن  بودند،  رفته 
از  انفجار  صدای 
تا  ورزشگاه،  نزدیکی 
یک ساعت پس از پایان 
بازی هم ورزشگاه را ترک 
مرعوب  فضایی  در  و  نکرده 
و وحشتناک در محوطه زمین 
تا  شدند  جمع  ورزشگاه  چمن 
اوضاع امن شود. بالفاصله پس از این 
انفجارها، گروه تروریستی داعش مسئولیت 
برعهده  را  صورت گرفته  انفجارهای  و  حمالت 
نظامی  دخالت های  را  خود  اقدام  این  علت  و  گرفت 
فرانسه در سوریه عنوان کردند. در این بیانیه، به مقامات فرانسوی با 
قطعیت هشدار داده شد که داعش اجازه نخواهد داد یورو در فضایی امن و در 
کمال آرامش برگزار شود. نگرانی زیادی بابت امنیت رقابت های یورو وجود داشت 
و حتی بحث لغو برگزاری بازی ها یا واگذاری میزبانی به کشوری دیگر هم به طور 
جدی مطرح شد، اما سرانجام مقامات یوفا و مسئوالن فرانسوی تصمیم گرفتند 
با تشدید شرایط امنیتی، رقابت ها را طبق برنامه از پیش تعیین شده در فرانسه 
برگزار کنند. هفته گذشته مسئوالن امنیتی فرانسه و یوفا به همه تماشاگران و 
تیم های شرکت کننده اطمینان دادند با خیالی آسوده فقط به فکر انجام بازی های 
زیبا و تماشاگرپسند باشند و هیچ نگرانی از نظر امنیت خود نداشته باشند. اما با 
این حال، رقابت های امسال در فضایی کامال امنیتی و آکنده از رعب و وحشت 
بازی ها  تاثیرات منفی زیادی روی کیفیت  برگزار خواهد شد که همین مسئله 

خواهد داشت.
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گفته  و  رفته  پلیس  نزد  شاکی  لحنی  با  و  اشک ریزان  12ساله  پسربچه ای 
بود: »تا بفهمم کی لباس منو دزدیده، مشت می کوبم توی شکمش!« دست 
چنین  دنبال  به  که  مبارزان  باشگاه  بود، صاحب  مارتین  پلیس  آن  قضا  بر 
استعدادهایی بود. او در پاسخ گفته بود: »خب بهتره قبلش شیوه مبارزه رو 
امروز 32  بر داستان محمدعلی کلی شد.  اتفاق آغازی  این  یاد بگیری!« و 
کتاب، یک تئاتر، دو کتاب مصور، پنج کتاب کودک، 11 فیلم، چهار بازی 
ویدیویی و 25 قطعه موسیقی تنها بخشی از آثار هنری، فرهنگی و رسانه ای 
مادرش  که  اسطوره ای  دارند.  خود  در  را  محمدعلی  از  نامی  که  هستند 
ادعا می کرد از زمانی که نوزادی 18 ماهه بود، استیل بوکسورها را به خود 
می گرفت و به سوی او مشت می زد، هفته گذشته در سن 74 سالگی از دنیا 
خبرهای  صدر  در  ابتدا  مشت زنی  افسانه  درگذشت  خبر  کرد.  خداحافظی 
گرفته  واشنگتن پست  از  طوری که  گرفت،  قرار  جهان  بزرگ  رسانه های 
ورزش  آیکون  »بزرگ ترین«  از  همگی  بی بی سی  و  ژورنال  وال استریت  تا 
با آن فضای  نوشتند. هم زمان  تیترهایی جلب توجه کننده  با  سنگین وزن ها 
از عکس ها و خاطرات  مجازی، شبکه های اجتماعی و دنیای واقعی پر شد 
و  شد  لبریز  کلی  عکس های  از  ناگهان  تلگرام  و  اینستاگرام  صفحات  کلی. 
به همین راحتی صفحات و شبکه های اجتماعی »کلی باران« شد. از عکس 
او با گروه بیتلز و مشتی که به صورت نمایشی نثار آن ها کرده تا تصاویری 
از حضور او در مشهد و حرم امام رضا)ع( همه نمونه هایی از بارش کلی در 

فضای مجازی بود.
یا دیگر شبکه های اجتماعی  اینستاگرام  از تلگرام و  اما در آن زمان که خبری 
نبود هم محمدعلی در دل توجه مردم و رسانه های جهان بود. تعداد بسیار زیاد 
آثار فرهنگی و هنری که با محوریت محمدعلی خلق شده، دلیل روشنی بر این 
به شخصیت »کلی« کمتر  نگاه  بارش توجه و  این  اما آن چه در کنار  ادعاست. 
مورد توجه قرار گرفته، دالیل محبوبیت این بوکسور سیاه پوست است. چه چیزی 
پشت مشت های گره کرده، دندان های به هم فشرده و رجزخوانی های یک مشت زن 
وجود داشته که پای او را به دل های مردمی در قاره ای دیگر باز کرده است. قطعا 

هر آن چه بوده، بیش از ورزش و مشت زنی بوده است. 

شادی ايرانی با برنده آمريكايی
»فردا صبح ساعت پنج کله پاچه، ساعت شش مسابقه مشت زنی محمدعلی کلی با 
فریزر در تلویزیون این قهوه خانه، در صورت برنده شدن محمدعلی چای و قلیان 
مجانی است.« این متن نوشته ای روی دیوار یک قهوه خانه ایرانی در سال های دور 
است که عکس آن بالفاصله پس از مرگ کلی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
شد. عکس هایی از این قبیل نشان می دهد که محمدعلی در ایران از محبوبیت 
باالیی برخوردار بوده است. این محبوبیت به اندازه ای بود که کلی را وادار کرد به 
ایران سفر کند؛ به این ترتیب او در سال 1372 به ایران آمد. اما این محبوبیت نه 
در ایران، بلکه در کِل جهان از کجا آغاز شد؟ شاید ماجرا از جنگ ستیزی شروع 
شد؛ از »ویتنام«. آمریکا در یک دوره 20 ساله درگیر جنگی تمام عیار با ویتنام بود. 
این کشور در دوران جنگ بیشترین نیاز را به نیروهای انسانی داشت. در این بین 
حضور شخصیتی مانند محمدعلی کلی بوکسور قدرتمند می توانست تاثیر بسیاری 
روی جذب نیروهای انسانی برای ادامه جنگ داشته باشد. اما »کلی به جنِگ ویتنام 
نرفت!« او که به اسالم روی آورده بود، به عدم شرکت در جنگ بسنده نکرد، بلکه 
به صورت رسمی و علنی مخالفت خود را با جنگ ویتنام اعالم کرد و آن را خالف 
آموزه های دینی و عقیدتی خود دانست. به دنبال این جریان، پلیس آمریکا او را به 
اتهام »فرار از خدمت« بازداشت کرد. پس از آن نیز عناوین قهرمانی از کلی سلب 
شد تا این که سال ها بعد دادگاه عالی آمریکا این محکومیت را لغو کرد. محمدعلی 
مورد  در  اظهاراتش  علت  به  ترامپ  دونالد  از  بیانیه اش  آخرین  در  پیش  چندی 
»ممنوع الورود کردِن مسلمانان به آمریکا« انتقاد کرده بود. البته در کنار این دالیلی 
که به نظر می رسد برای کسب شهرت جهانی تا حدودی قانع کننده است، افسانه ها 
و داستان هایی نیز از این شخصیت وجود دارد که ممکن است به محبوب تر شدن او 
کمک کرده باشد، مانند داستان مادرش از دوران نوزادی محمدعلی، یا داستان هایی 

که از مبارزات او در نوجوانی و جوانی دهان به دهان نقل می شود. 
از دنیا  بود،  برخوردار شده  از آن  به هر دلیلی که  تمام محبوبیتش  با  کلی 
رفت. واشنگتن پست نوشت مردم مانند یک رئیس دولت به بدرقه محمدعلی 
نام  قطعا  ولی  به دل خاک سپردند،  را  ورزشکار محبوب خود  آن ها  رفتند. 
آن سوی  که  قهرمانی  داشته اند؛  نگه  یاد خود  در  تاریخ  برای همیشه  را  او 

خطوط مرزی کشورها به قلب ها راه یافته بود.

وقتیشبکههایاجتماعی
»ِکلی«بارانشد

نگاهی به داليل محبوبيت پسربچه 
12ساله ای كه با مشت به قلب ها راه يافت

ينگ ر
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وقتیشبکههایاجتماعی

آنتوان چخوف
اولین نوشتة او که در آن زمان دانشجوی رشتة پزشکی بود، در سال 1880 چاپ شد. او در نامه ای به دوستش می نویسد: 
نخستین تکة ناچیزم در 10 تا 15 سطر در نشریة »دارگون فالی« در ماه مارس یا آوریل 1880 درج شد. اگر آدم بخواهد 
مدارا کند و این نوشتة ناچیز را آغازی به  حساب بیاورد، بنابراین سالگرد )25  سال نویسندگی( من زودتر از 1905 فرا نخواهد 
رسید.« چخوف در اوایل محافظه کارتر بود و در نوشته های خود چندان به سیاست وارد نمی شد. اما کم کم میزان تمسخرهای 
سیاسی در نوشته هایش افزایش یافت و دو داستان مشهورش »هزاررنگ« و »سرجوخه پریشیبیف« را با مایه های هجوآمیز 
سیاسی نوشت. از بد حادثه در همان ابتدای شهرت به مرض سل مبتال شد و در همین هنگام بود که برادر محبوبش در اثر 
همین بیماری جان سپرد. او در اثر مرگ برادر و آگاهی از فرجام ناگوار بیماری خود، به افسردگی دچار شد. چخوف در ادامه 
به تدریج نمایشنامه های مشهور خود، »مرغ دریایی«، »باغ آلبالو«، »دایی وانیا«، »ایوانف« و »سه خواهر« را منتشر کرد؛ آثاری 
درخشان با تمرکز بر روحیات و عواطف شخصیت هایشان که عمدتا تنها، دل تنگ و فرورفته در افکار خود توصیف می شدند 
و در موقعیت هایی سوءتفاهم آمیز با مایه های طنزآلود قرار می گرفتند. حماقت انسانی، ایجاد موقعیت تراژیک برای مواردی 
به ظاهر کم اهمیت و افسردگی ناشی از آن از خصوصیات دیگر آثار او هستند. جزئیات واقع گرایانه موجود در آثار چخوف بر 
ادبیات قرن بیستم تاثیر فراوانی گذاشت و نمایشنامه های او در این صد سال بارها بر صحنة تئاتر کشورهای مختلف ازجمله 

ایران اجرا شده اند.

فرانتس كافكا
فرانتس کافکا به دوست نزدیک خود ماکس برود وصیت کرده  بود که تمام آثار او را نخوانده بسوزاند. ماکس برود از این 
دستور وصیت نامه سرپیچی کرد و بیشتر آثار کافکا را منتشر کرد و دوست خود را به شهرت جهانی رساند. پرآوازه ترین آثار 
کافکا، رمان کوتاه »مسخ« و رمان »محاکمه« و رمان ناتمام »قصر« هستند. اصطالحا، به فضاهای داستانی که موقعیت های 
پیش پاافتاده را به شکلی نامعقول و فراواقع گرایانه توصیف می کنند —فضاهایی که در داستان های کافکا زیاد پیش می آیند— 
کافکایی می گویند. زندگی نامه نویسان گفته اند که خیلی پیش می آمده که کافکا قسمت هایی از کتاب هایی را که رویشان 
کار می کرده، برای دوستان نزدیکش بخواند، و در این خوانش ها همیشه بر جنبة طنزآمیز نثر متمرکز بوده. میالن کوندرا 
طنز کافکا را در اساس فراواقع گرایانه و الهام بخش هنرمندانی چون فدریکو فلینی، گابریل گارسیا مارکز و کارلوس فوئنتس 

می داند. مارکز می گوید با خواندن »مسخ« کافکا بود که فهمید »می توان جور دیگری نوشت«. 

ارنست همينگوی
از مهم ترین رمان های همینگوی »پیرمرد و دریا« است که جایزه نوبل را برایش به ارمغان آورد. او در این کتاب به حوزۀ 
زندگی پیرمردی چنگ می اندازد که روزی قلمرو بزرگ دریا در حیطة اقتدارش بود و عروسکان خوش خرام دریا بیوه هایی 
بوده اند درمانده در تاروپود تورش و اینک که زندگی او به پایان خود می رسد، در آرزوی بزرگ ترین صیدش دل به دریای 
بزرگ می سپارد و بزرگ ترین صیدش را به چنگ می آورد. ولی آن قدرتی که بتواند شاهکار آخرین خود را به ساحل بکشد، 
ندارد و چیزی جز اسکلت به ساحل نمی آورد. همینگوی در »پیرمرد و دریا« شکوه قلمرو دریا را با افت وخیز زندگی دراز یک 
صیاد در هم می آمیزد و از این آمیزش زندگی نامه ای سرشار از اندوه برای صیادی ازپاافتاده فراهم می کند. برخی از نقادان 

گفته اند این کتاب با »موبی دیک« اثر هرمان ملویل برابری می کند. 
همینگوی در اکتبر 1917 به عنوان خبرنگاری تازه  کار در روزنامة استار کانزاس  سیتی مشغول به  کار شد. این نشریة درجه 
 یک به کارکنان خود کتاب راهنمایی می داد که در آن توصیه شده بود: »جمالت کوتاه... پاراگراف های موجز و فشرده... قاطع 

و صریح... منفی بافی نکنید.«
بدین گونه سبک همینگوی شکل گرفت. روزنامه نگاری با ذوق او جور درآمد، اما او شور و شوق حیطة گسترده تری را در سر 
می پروراند. نقص در چشم چپش موجب عدم  صالحیت خدمت در ارتش شد، ولی در صلیب  سرخ آمریکا در آوریل 1918 
نام نویسی کرد و با سمت رانندۀ آمبوالنس، نخست در جبهة فرانسه و سپس در جبهة ایتالیا در جنگ  جهانی اول شرکت کرد. 

این بخشی از زندگی او بود که به »وداع با اسلحه« جان بخشید.

مينو جهانبخش

دبیات ا

سه تفنگدار
نویسندگانیبودندکهمسیرادبیاتراباکتابهایشانتغییردادندودنیایجدیدی
دانته و مانندسوفوکل،شکسپیر متاخرین از آفریدند؛ اینحوزه برایعالقهمندان
تامتقدمینیمانندمارکزوبورخس.دراینبینهمبودهاندنویسندگانیکهسبک
جدیدیدرادبیاتداستانیپایهریزیکردند.اینماهتولدسهنفرازآنهاست؛آنتوان
چخوف،فرانتسکافکاوارنستهمینگوی.بههمینمناسبتنیمنگاهیانداختیمبه

زندگیادبیاینسهشخصیت.
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محمدعلی مومنی

بیرونزدنشاِخقرنبیستویکم
عجیب نیست که این دو صفحه را مطالبی درباره گوشی های هوشمند بردارد.

به گفته بسیاری از صاحب نظران قرن بیست ویکم با پدیده گوشی های هوشمند شناخته 
می شود. همان طور که قرن قبل به قرن خودرو مشهور شد.

تا همین چند سال پیش نسل ما با کارت هایی بازی می کرد که اطالعات مربوط به 
خودروها را ارائه می کرد. چیزی که می شد به دانستنش افتخار کرد و سری توی سرها 

درآورد، اطالعات مربوط به خودروها بود.
حاال اما مردم بیشتر درباره ویژگی های تلفن های هوشمند با هم گفت وگو می کنند. 
خیلی  ها هم تا جدیدترین نمونه یک گوشی به بازار بیاید، آن را روی هوا خریده اند. 
چنان که در قرن گذشته در بازار ماشین همین حکایت بود. هر چند که هنوز طرفداران 
بازار  همان  در  سرشان  »ماشین بازها«  خودمان  قول  به   یا  خودرو  به  عالقه مندان  و 

می چرخد.
از شروع  تازه 16 سال  است.  زود  بیست ویکم  قرن  درباره  برای قضاوت کردن  البته 
قرن گذشته و علم و تکنولوژی با شتاب پیش می روند و معلوم نیست که در 84 سال 

باقی مانده چه اتفاق هایی بیفتد.
همین حاال هم حتی بود و نبودهای مجازی با اما و اگرها روبه روست. خیلی عجیب نیست 

که پدیده ای که میدان دار بوده، ناگهان با یک اتفاق از میدان به در شود.
مثال فکر کنید به وبالگ ها که با همه فراگیری ناگهان خاموش شدند. یا حتی ابزار 

ارتباطی وایبر که چراغ عمرش )دست کم برای ما ایرانی ها( خیلی زود غروب کرد.
یا حتی یاهو و گوگل که دو غول بزرگ اینترنت بودند و حاال دیگر نیستند.

کمی نزدیک تر فیس بوک بود. با این که هنوز از پرجمعیت ترین فضاهای مجازی و از 
پول سازترین پدیده های اینترنتی است، اما کم کم نشانه های افول فیس بوک هم ظاهر 

می شود.
پس خیلی عجیب نیست که ناگهان به توفانی تکنولوژیک تلفن های هوشمند هم از 

زندگی ما بیرون بروند.
همین روزها صحبت از گجت های »واقعیت مجازی« می شود. رئیس بخش Vive در 

کمپانی HTC پیش بینی کرده که کم کم تلفن های 
را  آن  و جای  فرود می آیند  اوج  از  هوشمند 

هدست های واقعیت مجازی می گیرد.
او حتی توی دل تولیدکنندگان گوشی های 
هوشمند را هم خالی کرد و گفت: رایانه های 
بازار  صدر  از  دهه  سه  تا  دو  از  پس  خانگی 
فروش پایین آمدند. اما گوشی های هوشمند 

و  کنند  خداحافظی  صدر  با  باید  زودتر  خیلی 
جایشان را بدهند به این هدست ها.

حاال فکر کنید به کشورهایی که تازه به این فکر افتاده اند که بروند توی نخ تولید 
گوشی های هوشمند و تبلت های بومی!

تا برسند، تمام شده!

يک نوک پا رفتن توی بازی 
احتماال به  زودی زود پدرها و مادرها با اجبار بچه ها باید به سراغ گجت های واقعیت 

افزوده هم بروند.
بعد از آن باید فضای بیشتر به بچه ها بدهند که از بازی کردن با این گجت لذت بیشتری 

ببرند.
باید کم کم آماده شوند که گجت های همراه با عنوان Lighthouse هم به دیوارهای 

خانه نصب شود.
و البته آماده شلوغ پلوغی های این گجت باشند.

البته گجت واقعیت افزوده گران هم از آب درمی آید که در برابر اصرار و پافشاری بچه ها 
موضوع مهمی نیست.

مبلغی نزدیک به پنج میلیون تومان برای این بازی بچه ها از همین االن کنار بگذارید.
حاال بچه ها با استفاده از این ابزار کامال در متن بازی سه بعدی هستند. فاصله ای بین آن ها 

و کاراکتر بازی نیست.
بچه ها و البته احتمال نزدیک به یقین بزرگ ترها نیاز به محوطه ای دارند که بتوانند به 

کمک هدست واقعیت افزوده در آن بچرخند و بازی کنند.
آن گجت های همراه یا Lighthouse که به دیوارها نصب شد هم کارشان کنترل 
حرکت گیمر است. دیوارهای محوطه در هدست بازنمایی می شود و احتمال برخورد 

گیمر با دیوار را منتفی می کند.
شاید فکر کنیم که ما یک بازی را مدیریت می کنیم. اما شاید برعکس باشد. گویا ما به 

مدیریت ابزارهای مجازی درآمده ایم!

قصه پرغصه باتری های خالی
گویا وارد هر دوره ای که شویم، یک دغدغه تمامی ندارد. چه در عصر خودروها باشیم، چه 

در عصر تلفن های هوشمند یا لپ تاپ و تبلت و گجت های دیگر؛ دغدغه باتری.
مخصوصا وقتی که صدای اخطارش هم بلند می شود.

بسیاری از خریداران گجت ها یکی از مواردی که برای خرید در نظر می گیرند، 
اندازه مصرف انرژی و ماندگاری باتری است.

کم نبوده اند اپلیکیشن هایی که برای تلفن های هوشمند طراحی 
شدند که کاربران با آن بتوانند از نحوه مصرف شارژ باتری ابزارشان 

مطلع شوند و بتوانند این مصرف را بهتر مدیریت کنند.
اما مشکل باتری یکی دو تا نیست. یکی هم عمر باتری است. این که بعد 
از مدتی مجبور باشید باتری ابزارتان را عوض کنید، شاید باعث دل چرکی 

شما و حتی جدایی شما از ابزارتان شود.
حاال صحبت از باتری های مادام العمر به میان آمده. محققان در دانشگاه کالیفرنیا باتری ای 
اختراع کرده اند مبتنی بر تکنولوژی »نانوسیم« که دیگر کنتور ندارد و هر چند صد هزار 

بار که بخواهید، می توانید شارژش کنید و نگران خرابی آن نباشید.
هر روز باید برای یک پدیده جدید پول خرج کرد. حاال منتظر نانوسیم باشید!

اعتياد به اينترنت خيلی هم مجازی نيست
وقتی از معتادها حرف می زنیم، فقط منظور معتادان به مواد مخدر نیستند. عادت و 
وابستگی بیش از حد به هر چیز که زندگی روزمره را مختل کند، اعتیاد است و کسی که 

به آن مبتالست، باید تحت مداوا باشد.
شاید این روزها وقتی از معتادان مجازی حرف می زنیم، خیلی هم بحث جدی گرفته 

نشود. شاید معتاد مجازی را یک نوع اغراق و شلوغ کاری در کلمه بدانیم.
اما وقتی همین عادت بیش از حد به فضای مجازی زندگی روزمره را مختل می کند، 
تفاوت چندانی با اعتیاد به مخدرها ندارد. چه بسا که این هم یکی از مخدرها باشد. البته 

که سروکله مخدرهای مجازی و صوتی هم پیدا شده است.
حاال در کشورهایی مثل ژاپن و چین کمپ های ترک اعتیاد مجازی راه اندازی شده.

قرن ماشين بازها، قرن گوشی بازها

تی آی 
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در چین 24 میلیون معتاد به اینترنت شناسایی شده.
البته موضوع خیلی هم جدید نیست. اولین کمپ ترک اعتیاد اینترنتی در چین سال 

2004 راه اندازی شد.
در این مرکز که یک روان شناس با نام تائو ران آن را راه اندازی کرد، معتادان تحت نظر 
سربازان و افسران سابق نظامی قرار می گیرند و فعالیت های فرهنگی و ورزشی را دنبال 
می کنند تا ترک کامل اعتیاد. مسئوالن این مرکز می گویند هدف از راه اندازی کمپ، 
دور کردن نوجوانان و جوانان از یکجانشینی و وادار کردن آن ها به تحرک و نشاط و 

فعالیت است.
شینج لیمینگ، یکی از مقامات مسئول در این اردوگاه، می گوید: نوجوانانی که به اینترنت 
اعتیاد دارند، به لحاظ جسمی به شدت ضعیف می شوند. هیجان و عالقه به اینترنت به 
سالمت آن ها آسیب می زند و درنهایت آن ها توانایی زندگی عادی و ارتباط با دیگر را از 
دست می دهند. آموزش و زندگی در محیط نظامی باعث می شود آن ها دوباره توانایی 

زندگی طبیعی را بازیابند.
در کنار تمرینات جسمانی در این مرکز، نوجوانان در کالس های موسیقی و رقص اژدهای 

شیر نیز شرکت می کنند.
این کمپ برنامه های دیگری مثل سفال گری، کالس های موسیقی، کالس های اختصاصی 
روان کاوی و مشاوره های درمانی برای تقویت اعتمادبه نفس و ارتباط بهتر با خانواده و 

افراد فامیل هم اجرا می کند.
عکس هایی که از یکی از این کمپ ها منتشر شده، برای ما که از بیرون نگاه می کنیم، 

بامزه است.
معتادان اینترنتی لباس نظامی به تن دارند. مثل سربازها لباس ها و ظرف هایشان را باید 

بشویند. گاهی پدرها و مادرها به آن ها نامه می دهند.

بيمار اينترنت با توام؛ بيشتر بخند!
معموال تا صحبت از یک بیماری و عالیمش می شود، خیلی ها احوال خودشان را بررسی 
می کنند که از وضعیت سالمتشان خبردار شوند. البته عموما همه فکر می کنند همه 

بیماری ها را دارند. فقط کافی است آقای پزشک توی تلویزیون لب تر کند.
برای  شخصی  تست  یک  شاید  است.  شده  همه گیر  واقعا  گویا  یکی  این  اما 

این گونه  به گفته روان شناسان و رفتارشناسان  اینترنتی  باشد. معتاد  همه الزم 
معرفی شده:

- تمام تالشتان برای محدود ساختن ساعات استفاده از اینترنت بی نتیجه مانده است .
- ساعات پرداختن به امور شخصی خود را در پشت رایانه صرف می کنید.

پا  بودن در دنیای مجازی پشت  به خاطر  به دوستان ، خانواده و مسئولیت هایتان   -
می زنید.

- در مورد ساعات جست وجو در اینترنت به خانواده یا رئیس خود دروغ می گویید.
- هنگامی که خطوط ارتباطی قطع یا محدود شود، احساس ناراحتی ، افسردگی و 

بی قراری می کنید .
- در زمان دل مشغولی های فکری و ذهنی ساعات متمادی را پشت رایانه می گذرانید .

- هنگامی که پشت رایانه خود نیستید، دائما به استفاده مجدد از آن فکر می کنید .
در ایران فعال با خوددرمانی به داد خودتان برسید!

پيوند تاريخی اينترنت و تاريخ
اگر در چین و ژاپن برای ترک اعتیاد به اینترنت کمپ می سازند، در انگلستان ماجرا به 

رنگ دیگر است.
در انگلستان قرار است »موزه اینترنت« تاسیس کنند. موزه اش هم این جور نیست که 

مجازی باشد و شما نشانی اش را حک کنید و بروید در موزه مجازی بچرخید.
چراکه فراخوان خطاب به طراحان  و معماران نوشته شده.

این موزه فضایی خواهد بود برای نگاه کردن به گذشته و تاریخچه اینترنت و احتماال 
تکنولوژی های ارتباطی و البته فضایی برای بررسی آینده اینترنت.

طراحی موزه اینترنت سه برنده خواهد داشت و درمجموع 5000 دالر جایزه به این سه 
نفر تعلق می گیرد.

برنده ها هم همین روزهای خردادی معرفی می شوند.
می بینید؟ جهان چنان شتاب گرفته که در فاصله یک یا دو دهه ابزارهای مدرن هم 

راهی موزه می شوند.
موزه جایی برای نمایش اشیای چند هزار ساله نیست. اشیایی هم که تا چند سال پیش 

در دست شما بوده، حاال یک شیء تاریخی است.
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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 آقاى نعمت اله تركى ، از بانك صادرات 
شعبه فوالد شهر اصفهان 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- نشانه، هدف - از شخصيت هاى هزارويكشب كه احتماال 
ريشه در شخصيت و خاطرات سليمان تاجر، دريانورد ايرانى 

قرن نهم ميالدى دارد
آن  در  على  كه  بود  غزوه اى  تنها   - خونريز   - خداوند   -2

شركت نكرد
و  پهن  چوب   - وزنى  ضمير   - هندوان  مقدس  كتاب   -3
مسطح - حكومت باستانى عرب كه بين قرون 9 قم تا 6 بعد 

ميالد در يمن فرمانروايى مى كردند
4- آسيب ، آفت  - از دستگاه هاى موسيقى - چاك پيراهن  

- زمان اندك
5- آواز بلند - از شهرهاى بخش مركزى شهرستان فومن 

واقع در استان گيالن
6- پس از نوروز بزرگترين جشن ايرانيان باستان بوده است 

- عكس تلخى و ترشى
7- بخشش ، عطا - رفتار پسنديده - بوى خوشى مركب از 

مشك و عنبر و عود - پرنده فرياد كش
8- سنن و روش ها - گم گشته - ماه نو

9- حرف دهن كجى - عضو گوشتالوى صورت - سرورى ، 
فرماندهى - عاشق رامين بود

وب  براى  است  معادلى   - بست   چوب  بند،  چوب   -10
سايت

11- اصل اين ميوه از ايران است واز اين كشور به آسياى 
صغير و اروپا برده شده - سالمت ، تندرستى 

12- ويتامين انعقاد خون - كاسه مسى، باديه - نوعى رنگ 
قرمز - پوشش بدن پرندگان

13- عدد گنگ معروف - كسى كه از دنيا بريده و به خدا 
پيوسته و نيز از ازدواج خوددارى كند - حرف شك - جدا 

از هم
نيكى  بازى  با  ميالنى،  تهمينه  كارگردانى  به  فيلمى   -14
مليح   - مركزى  استان  مركز  فروتن-  محمدرضا  و  كريمى 

، زيبا
15- پسر عموى خديجه، همسر محمد(ص) پيامبر اسالم 
انجيل احاطه داشت  بود كه بر كتاب هاى مقدس تورات و 

- غذاى معروف ژاپنى

عمودى
عراق  كنونى  كشور  در  هنوز  ايرانى  كاخ  اين  بازمانده   -1
را  آن  تا  كوشيد  خليفه عباسى  منصور  ابوجعفر  به جاست 

ويران كند ولى در اين كار ناكام ماند - خانه زنبور عسل
ديانت  از  اى  تازه  شده  اصالح  صورت  ظاهرا  او  تعليم   -2
پيروى  آن  از  مبانى  و  اصول  در  يا دست كم  و  بوده  مانى 
مى كرده است - هدايت كننده - سه تن از شاهان ساسانى 

اين نام را داشته اند
3- به جا آوردن - روز بعد از امروز - درد، رنج - روزى 

حيات  پايان  دهنده  نشان  كه  مفهومى   - مأوا   ، منزل   -4
تكسلولى  موجودات  براى  اما  است  سلولى  چند  موجودات 

صدق نمى كند - كم خردى - حرف نفى
5- هويدا، آشكار - انداختن

6-  گياهى كه دانه ندارد و از طريق هاگ توليد مثل مى كند 
- باغ مصفا

كره  كوه  بلندترين   - داشتن  دوست   - دهان  گرداگرد   -7
زمين - تخيلى نويس فرانسوى

8- جايى كه در آن كارهاى ادارى يا بازرگانى انجام گيرد - 
داد خواهى  - آتش شعله دار

خدايى   ، اوستا  نوشته هاى  طبق   - آلمانى  موسيقيدان   -9
است كه نگهبان خانه است و انسان و چهارپايان را فزونى 

مى بخشد  - ريشه - سطح داخلى دست
10- انبار كردن و نگاهداشتن كاال به قصد گران فروختن 

- بمب خانمان برانداز
11- از شهرهاى استان كرمانشاه كه مردمش به زبان لكى 

سخن مى گويند - يكى از چهار شهر واليت باستانى توس
12- معبود، معشوق - دو دندان نيش هميشه در حال رشد 
در آرواره هاى باال و پائين دارد - فلز آشپزخانه - فلز سرخ 

رنگ
13- زندانى كردن - قدم يك پا - عشوه گر - تختگاه

 - مخفى   ، پنهان   - حيله  و  مكر  به  معروف  حيوان   -14
حركت و فعاليت پى گير در جستجوى چيزى 

فلسفه  و  منطق  آموزگار  را  او   - اعداد  طبقه  اولين   -15
فلسفه  در  سريانى،  زبان  به  رساله اى  داراى  و  انوشيروان 

دانسته اند

راهنمايى: يكى از كارگردان هاى سينماى ايران

سرگرمى هوش
رانندگي  و  راهنمايي  چراغ 
است  خيابان  روبروي  كه 
راهنمايي  افسر  است،  قرمز 
است،  ايستاده  آنجا  در  هم 
از چراغ  راننده اي  اين حال  با 
قرمز مي گذرد و كسي مزاحم 
چنين  چطور  نمي شود.  او 

چيزي ممكن است؟


