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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

تا دریا 

از حکایت های خواندنی است که شخصی از کنار دیواری در حال ساخت گذر می کرد که سه کارگر بر آن کار می کردند. از اولی پرسید که 
چه می کند و پاسخ شنید که کارگری می کند تا روزی اهل خانه فراهم آورد و آنان شب هنگام سر گرسنه بر بالین نگذارند. دومی پاسخ داد 
که در حال ساخت دیوار است و آجر روی آجر می گذارد تا دیوار تمام شود. چون از سومی پرسید، پاسخ شنید که در حال ساخت بزرگ ترین 
و شکوهمندترین قصر جهان است. دانایان بر این باورند که گرچه هر سه کارگر، کار یکسان داشتند، ولی نوع و زاویة نگاه هر کدام، اهمیت، 
بزرگی و شکوه آن کار را معنی می بخشید و نشان می داد. نقش بنگاه ها در اقتصاد و درنتیجه در رشد، توسعه و آبادانی هر کشور، نقش 
همان دیوار یا ستون را دارد که بنای شکوهمند پیشرفتگی و رفاه بر آن استوار می شود و از این روی، اگرچه ممکن است یک بنگاه در یک 
اقتصاد بزرگ به مثابة قطره ای باشد در دریایی پهناور، اما مجموعة تصمیم گیری ها،  اقدام ها و عملیات همان بنگاه هاست که رشد مثبت یا 

منفی کشور را رقم می زند و درنتیجه، چگونگی توجه به این حقیقت می تواند آثار گوناگونی را به دنبال داشته باشد. 
     بی تردید ماموریت اصلی و وظیفة اولیة هر بنگاه اقتصادی، دست یابی به سود قابل قبول و درنتیجه افزایش ثروت سهام داران است. 
ولی تلقی این که گروه سرمایه گذاری خوارزمی، به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم بازار سرمایه، از منظر تصمیم ها و عملیاتش آثار قابل 
توجهی بر اقتصاد کشور و توسعة آن نیز دارد، جایگاه این گروه جوان و رو به رشد را از شرکتی که فقط در پی دست یابی به سود باشد تا 
شب هنگام سر گرسنه بر بالین نگذارد، به جایگاه ارزش آفرینی برای تمامی ذی نفعان ارتقا داده است که در شعار ثروت آفرینی پایدار برای 
نسل ها انعکاس می یابد. اکنون سهام داران، سیاست گذاران، مدیران، کارکنان و تمامی فعاالنی که به نحوی از انحا طرف قرارداد خوارزمی 
یا ذی نفع آن هستند، می دانند که نه در برپایی یک دیوار، بلکه در برافراشتن بنایی شکوهمند مشارکت دارند و این البته حسی خوش تر، 

دل نشین تر و پایدارتر را در هر سرمایه گذار، کارمند و فعالی ایجاد می کند، که بهایی گران دارد.
      پاییز را می توان فصل برگ ریز دانست یا فصل طالیی شدن برگ ها و موسم برداشت محصول. آغاز پاییز طالیی نودوپنج، نوید مجمع 
برای  ساله  راهبردی هفت  برنامة  که سومین سال  آن جا  از  و  را.  داشته ها  و  کاشته ها  برداشت  و فصل  را می دهد  عادی ساالنه  عمومی 
ثروت آفرینی پایدار در آن پایان می یابد، اهمیت ویژه ای دارد. اگرچه تا رسیدن به جایگاه بلند چشم انداز هفت ساله، چهار سال دیگر باقی 
است، اما می توان امیدوار بود و شکرگزار که درخت خوارزمی اکنون به بار نشسته است و به بالندگی ادامه خواهد داد. با تمامی دشواری های 
ریز و درشت اقتصادی، که بر هیچ فعال اقتصادی آگاهی پوشیده نیست، اکنون می توان سپاس گزار بود که به فضل الهی، وعدۀ ارتقای 
کیفیت سود و افزایش سود قابل تقسیم، بار دیگر نیز تحقق یافته است، اگرچه از یک سو به دلیل شرایط خاصی که بازار سهام دارد و 
کاهش چشم گیری که در شاخص کل بورس رخ داده و از سوی دیگر، میزان حجم سهام شناوری که خوارزمی دارد و رفتارهای هیجانی 
رایج در بین خریداران و فروشندگان سهم، این موفقیت  خود را در قیمت سهام نشان ندهد و به باور بسیاری از کارشناسان، سهام خوارزمی 

با نرخی به مراتب پایین تر از ارزش ذاتی آن معامله شود، که البته از اختیارات بازار است و از دست مدیران و سیاست گذاران خارج.
      پاییز نودوپنج، غیر از آن که نوید دست یابی هلدینگ معدنی صدر جهان به طال را به همراه دارد، که البته آثار سود و زیان آن در 
سال های آینده خود را ظاهر خواهد ساخت، نوید به بار نشستن بخشی از طرح تجاری سازی نیروگاه منتظر قائم را می دهد و در همین 
مسیر، نتایج مثبت فعالیت های بین المللی گروه را. و این همه البته در طرح های جدید است و سایر شرکت های گروه را که همچون گذشته 
به افزایش فعالیت ها و بهبود عملکرد خود پرداخته و هم چنان در راستای برنامة راهبردی پیش می روند و گزارش آن ها در نوشته های 
پیشین بر حسب مورد ارائه شده، دربر نمی گیرد. در آستانة مجمع عمومی عادی ساالنه، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی »زیما« مراحل 
ثبت و سازمان دهی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و اکنون می رود که برای برافراشتن بنای آبادانی و توسعه و ثروت آفرینی، گام 
بردارد و نقش خود را ایفا کند. بر هیچ اهل فنی پوشیده نیست که برداشتن گام های بلندتر، به گونه ای که در برنامة راهبردی هفت ساله 
طرح ریزی شده، الزاماتی دارد که یکی از آن ها افزودن بر منابع شرکت است. در کنار تامین مالی از طریق نظام بانکی که گروه در راستای 
آن گام هایی اساسی برداشته، شرکت بر آن سر است که طرح افزایش سرمایة بعدی خود را مطابق آن چه در متن برنامة راهبردی پیش بینی 
شده و در مجامع قبلی نیز به اطالع سهام داران رسیده، ارائه کند. این برنامه، که مقدمات آن فراهم است، گروه را در سرعت گرفتن برای 

دست یابی به اهداف و خلق ارزش بیشتر یاری غیرقابل انکاری خواهد کرد. 
     از این رهگذار است که گروه سرمایه گذاری خوارزمی، خود را برای گام های بلند بعدی آماده می کند تا نقش بنگاهی ارزش آفرین در 
اقتصاد کشور را به گونه ای اثرگذار بازی کند و در سال چهارم برنامه، اهداف عملیاتی پیش بینی شده را محقق سازد. اهدافی که هم انتظارات 
سهام داران ارجمند را برآورده کرده و هم ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت را امکان پذیر سازد. و این راه برگشت ناپذیر، جز با توکل و اهتمام 

و پشتیبانی سهام داران و ذی نفعان طی شدنی نیست. 
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش...     
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مديريت و  اقتصادمجلهء اقتصاد 
محمدحسين علی اكبری

گزارش »وخارزم« از تحوالت اقتصادی در دولت يازدهم؛

کاهش نرخ تورم؛ 
رشد اقتصادی 
و ثبات نرخ ارز

در سه سال

سومینسالفعالیتدولتیازدهمدرحالیبهپایانرسیدکهغولتورممهار
شدهاست.بااینحالاقتصادایرانهمچنانازرکودرنجمیبردوکارشناسان
معتقدندمهمترینتدبیردولتدرماههایآتیبایدغلبهبررکودیباشدکه

بخشهایمختلفاقتصادایرانراتحتتاثیرخودقراردادهاست.
رشدمثبتاقتصادیدربهارسالجاریاینامیدرابرایدولتوبخشخصوصی
ایجادکردکهرکودبهزودیازعرصۀاقتصادرختبرخواهدبست.دراینمیان
آنچهبرایبخشهایمختلفاقتصادیازیکسووتصمیمگیرانوتصمیمسازان
ازسویدیگراهمیتدارد،ایناستکهتدابیریبرایتداومرشدمثبتاقتصادی

اندیشیدهشودوظرفیتهایبالقوهبهظرفیتهایبالفعلتبدیلگردد.
و باشرکتهایجهانی تجاری مختلف توافقهای نفتی، درصادرات جهش
با ایرانیها مذاکرات از تورم،مهمتریندستاوردهاییکسالپس کاهش
کشورهایخارجیبهدنبالبرداشتهشدنتحریمهاوتوافقهستهایاست.
بهباوراغلبکارشناساناقتصادی،اینتوافقموجبتحرکوانعطافنسبی
دراقتصادکشورشدهاستواینخبرخوبیدراواخردورهچهارسالهمدیریت

دولتیازدهماست.

چهار دستاورد مهم
اجرا  به  گذشته  سال  سه  طی  توانسته  یازدهم  دولت  که  اقتصادی  برنامه های 
بگذارد، چهار دستاورد مهم برای اقتصاد ایران داشته است. لغو تحریم های نفتی 
برداشته شدن  از  پس  ماه  است. شش  بوده  توافق هسته ای  در  نکته  مهم ترین 
تحریم ها ایران 3.8 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که بیش از دو میلیون 

بشکة آن را صادر می کند. 
26 پروژه به میزان 4.5 میلیارد دالر حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی 
است که در چهار ماه اول سال به ثبت رسیده که باالترین چشم انداز در دهة 
اخیر برای ایران بوده است. اما این عدد هنوز کمتر از توقع دولت بوده است و 
دولت در تالش است تا میزان سرمایة خارجی را از 30 میلیارد دالر به 50 میلیارد 

دالر افزایش دهد.
ارزش بورس تهران پس از افزایش سرمایه گذاری های خارجی مانند قراردادهایی 

که ایران خودرو بسته، افزایش یافته است. اما 
ارزهای بیشتر به  بازار هم چنان منتظر ورود 
کشور است. هرچند هیجانی که در خرید و 
فروش دالر وجود دارد، واقعی نیست و به طور 

موقتی در بازار دیده خواهد شد.
دهة  آغازین  سال هاي  در  ایران  اقتصاد 
را تجربه کرد. تورم   1390 عملکرد ضعیفي 
افت  اقتصادي،  عمیق  رکود  شتابان،  و  باال 
تالطم  و  سرمایه گذاري  رشد  مالحظة  قابل 
ایران  اقتصاد  ویژگي هاي  مهم ترین  ارز  بازار 
استقرار  از  پس  است.  بوده  سال ها  این  در 
سیاست ها  کلي  رویکرد  یازدهم،  دولت 
پولي،  و  مالي  انضباط  ارتقاي  بر  مبتني 
سهم  افزایش  نقدینگي،  مناسب  مدیریت 
و سالم سازي  نقدینگي  از رشد  درون زا  پول 
ترکیب رشد نقدینگي، حفظ ثبات بازار ارز، 

تامین مالي سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت هاي تولیدي استوار 
تقویت  منظور  به  دارایي  بازارهاي  در  ثبات  ایجاد  تورمي،  انتظارات  مهار  شد. 
انگیزه هاي سرمایه گذاري مولد و ایجاد اشتغال پایدار نیز جنبه هاي دیگري از 
اقدامات  نتیجة  در  است.  داده  تشکیل  را  دوره  این  در  صورت گرفته  اقدامات 
به سطح  و  گرفت  فاصله  پرنوسان  و  نگران کننده  وضعیت  از  تورم  نرخ  مزبور، 
15.4 درصد در مرداد ماه سال 1394 کاهش یافت. تولید ناخالص داخلي نیز 
تاریخي خود، مثبت شد و  از عمیق ترین رکودهاي  از سپري کردن یکي  پس 

سه درصد رشد داشت.
با این وجود، بررسي ها نشان مي دهد اقتصاد کشور از ظرفیت هاي رشد و توسعة 
باالدستي  اسناد  در  مندرج  اهداف  تحقق  و جهت  است  برخوردار  توجهي  قابل 
و  اصالحي  اقدامات  مي باید  ایران  اسالمي  جمهوري  چشم انداز  سند  به ویژه 
انضباط  رعایت  تشدید  درآید.  اجرا  به  آتي  سال هاي  در  توجهي  قابل  تکمیلي 
پولي و مالي به منظور غلبه بر موانع ساختاري کاهش 
ارز  نرخ  نظام  به  بازگشت  و  ارز   بازار  اصالح  تورم،  
قانوني در چهارچوب  واحد،  تعدیل نسبت سپرده هاي 
مقرر  تکالیف  اساس  بر  تورم  و  نقدینگی  رشد  اهداف 
منظور  به  دولت  اقتصادي  »سیاست هاي  مجموعه  در 
خروج غیرتورمي از رکود« و در راستاي افزایش توان 
پرداخت  پي گیري  بانکي کشور،  تسهیالت دهي شبکة 
بدهي هاي دولت به پیمان کاران، بانک ها و بانک مرکزي، 
افزایش پایة مالیاتي و تکمیل اقدامات انجام شده براي 
اصالح ساختار مالي دولت، اصالح نظام تامین مالي و 
متناسب  کردن سهم ابزارها و بازارها در تامین نیازهاي 
مالي اقتصاد، اصالح نظام بانکي و ارتقاي کارآیي آن و 
تسریع  براي  تدوین شده  مختلف  برنامه هاي  و  طرح ها 
لغو  که  فرصت هایي  از  بهره گیري  و  اقتصاد  حرکت 
تحریم ها براي بخش هاي مختلف اقتصاد ترسیم کرده 

است،  همگي مورد اهتمام دولت یازدهم بوده است. 

توانسته اند  تاکنون  شبه دولتی  شرکت های 
جذب  روند  اما  کنند،  جذب  را  خوبی  سرمایۀ 

تجربه  را  زیادی  تغییر  سال  ابتدای  از  سرمایه 
شرکت  یک  که  کرد  اظهار  نمی توان  و  نکرده 

بیان  به  است.  کرده  کسب  زیادی  سرمایۀ 
به  شرکت  یک  از  بورس  بازار  در  سرمایه  بهتر 

سرمایه گذاری  و  شده  منتقل  دیگری  شرکت 
باید  دولت  و  نیفتاده  اتفاق  سرمایه  بازار  در 
سرمایه های  که  کند  حرکت  سمت  این  به 

کند تزریق  بورس  به  را  بیشتری 
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ثبات نرخ ارز
یکی  گفت:  »وخارزم«  به  اقتصادی،  کارشناس  ندری،  کامران  دکتر 
بود.  اخیر  سال های  در  ارز  نرخ  ثبات  یازدهم  دولت  مثبت  اقدامات  از 
و  باعث شد صادرکنندگان  ارز در طول سال های اخیر  نرخ  ثابت ماندن 
واردکنندگان به اندازۀ نیاز جامعه و ظرفیت اقدام به فعالیت های بازرگانی 
کنند. اما در زمان نوسان نرخ ارز خواسته های جامعه نیز با تغییرات زیادی 

روبه رو می شود. 
زیر 10 درصد،  به  میزان 40 درصد  از  نیز  تورم  نرخ   کاهش محسوس 
دستاورد دیگر دولت یازدهم است که این جریان در اقتصاد بسیار ملموس 
است. بسیاری از مردم بر این باورند که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش 
قیمت محصوالت است، در صورتی که این اتفاق زمانی می افتد که تورم 
گرانی  شدن  آهسته  معنای  به  تورم  کاهش  باشد.  منفی  کشوری  در 

کاالهاست. 
استاد دانشگاه امام صادق)ع( در ادامه گفت: دولت در سه سال گذشته با 
برقراری انضباط مالی توانست تا حد زیادی تورم را کنترل کند. به نظر 
می رسد دولت باید فعالیت خود را در این حوزه ادامه دهد و بخش پولی 

و مالی ایران را منضبط تر از پیش کند. 
 دولت تاکنون اقدامات زیادی را در اقتصاد انجام داده و با توجه به سال 

پایانی باید بتواند از دستاوردهای خود محافظت کند. 
 توجه به بنگاه های تولیدی برای خروج کشور از رکود از دیگر ملزوماتی 
البته  می دهد.  قرار  توجه  مورد  فعالیت  پایانی  سال  در  دولت  که  است 
باید برای  اما کافی نیست و  اقداماتی که تاکنون انجام شده، الزم بوده، 

خروج از رکود طرف تقاضا در همة بخش ها تحریک شود. 
 دولت باید در سال آینده تالش خودرا برای تنوع سبد تامین نقدینگی و 
اعتبارات مورد نیاز بنگاه ها انجام دهد تا شاهد خروج از رکود باشیم. در 
حال حاضر بخش عمدۀ تامین مالی توسط بانک ها صورت می گیرد و الزم 

است بازار سرمایه در این زمینه فعال تر از قبل وارد میدان شود. 

كاهش نرخ تورم و افزايش رشد اقتصادی
نهم  ما گفت: دولت  به خبرنگار  اقتصاددان،  پازوکی،  ارتباط دکتر مهدی  در همین 
ودهم برای حسن روحانی، رئیس  جمهوری دولت یازدهم، تورم 40 درصدی و نرخ 
به  باال  تورم  و  منفی  رشد  نرخ  هم  یعنی  گذاشت؛  برجای  درصدی  منفی سه  رشد 

مشکالت کشور اضافه شد و هم نیروی کار زیادی بی کار شد. 
 دولت یازدهم از زمانی که فعالیت خود را آغاز کرد، با دو معضل اساسی روبه رو بود؛ 
اول این که باید تورم 40 درصدی را که از دولت گذشته به ارث رسیده بود، کاهش 
از  می داد. دوم این که نرخ رشد منفی سه درصد را مثبت می کرد. برای همین هم 
همان ابتدا سعی کرد در این دو حوزه توفیقاتی را به دست آورد که موفق هم شد. 
اجرای برجام و رفع تحریم ها گشایش مثبت دیگری بود که در دولت یازدهم رخ داد. 
با توافق ایران و کشورهای 1+5 برای رفع تحریم ها، دولت موفق شد در دو حوزۀ نرخ 
رشد اقتصادی و تورم به  گونه ای پیش برود که هم نرخ رشد اقتصادی منفی، مثبت 
شود و هم تورم باالی 40 درصدی که چالش های زیادی را متوجه اقتصاد کشور کرد، 

تک رقمی شود.
به تالش دولت  دیگر  داد: موضوع مهم  ادامه  دانشگاه عالمه طباطبایی  این مدرس 
برای توسعه و همکاری با کشورهای خارجی برمی گردد. با اقداماتی که از سوی دولت 
یازدهم انجام شد، کشورها نیز بیش از پیش عالقه مندند با ایران همکاری داشته باشند 

و برای همین هم مذاکرات زیادی بین ایران و هیئت های تجاری صورت گرفت.
 مسئلة دیگر بحث صادرات نفت است. اگر تا قبل از تحریم ها ایران زیر یک میلیون 
بشکه نفت صادر می کرد، اکنون میزان صادرات نفت ایران به نزدیک دومیلیون بشکه 
اگر در  بازمی گردد.  بازار دالر  به وضعیت  و حتی بیشتر رسیده است. موضوع دیگر 
دولت های گذشته نرخ دالر روند رو به رشدی داشت و همین موضوع مشکالتی را 
ایجاد کرد، امروز با کمک دولت یازدهم این نرخ کاهش یافته است. حال اگر نرخ دالر 
به زیر سه هزار تومان کاهش یابد، هم واردات ارزان می شود و هم نرخ تورم کاهش 
نرخ  این  اما هنوز  زیر 10 درصد رسیده،  به  تورم  می یابد. چراکه هم اکنون هرچند 
باالست و تورم باال در هر کشوری نشان از اقتصاد بیمار آن کشور دارد. این در حالی 

است که تورم دربسیاری از کشورهای صنعتی دو تا سه درصد است.
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»روسیه با فریز نفتی موافقت کرد.« این مهم ترین خبری بود که در چند مدت 
اخیر در بازار نفت شنیده می شد. بلومبرگ مصاحبه ای نسبتا طوالنی با والدیمیر 
کرده  اظهار  مصاحبه  همین  در  پوتین  داشت.  روسیه،  جمهوری  رئیس   پوتین، 
بود روسیه با فریز نفتی موافق است. قصة فریز نفتی از 9 ماه پیش آغاز شد و 
به کالفی سردرگم تبدیل شد. اما صحبت های پوتین باالخره تکلیف را مشخص 
کرد. او اعالم کرد بهترین تصمیم برای بازار نفت، فریز نفتی است که باید بین 
که  آن جا  از  اما  بگیرد.  صورت  سعودی،  عربستان  به ویژه  اصلی،  تولیدکنندگان 
ایران پیش تر مخالفت خود را نسبت به این مسئله اعالم کرده بود، پوتین ایران را 

معاف از مشارکت در این داستان دانست. 
قصة فریز نفتی از حدود 9 ماه پیش آغاز شد. هنوز دو ماه از ابتدای سال 2016 
نگذشته بود که قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در 13 سال گذشته رسید. 
رفته رفته  فوریه  ماه  در  و  افتادند  تکاپو  به  اوپکی ها  که  بود  پایین  آن قدر  رقم 
زمزمة فریز نفتی در گوش بازار نفت پیچید. ماجرا از این قرار بود که روس ها و 
سعودی ها تصمیم گرفتند سطح تولید خود را به میزان تولید ماه ژانویه نگه دارند 
تا از این طریق مانع کاهش قیمت نفت شوند. اما مشکل کار این بود که یک ماه 
بعد آمار نه تنها حفظ سطوح تولیِد قبلی را نشان نداد، بلکه افزایش تولید نفت را 
نیز ثابت کرد. بهانه ای که این غول های تولیدکنندۀ نفت دارند، این بود که سایر 

تولیدکنندگان بزرگ در این ماجرا شرکت نکرده اند. 
منظور سعودی ها از این تولیدکنندگان بزرگ همان ایران و عراق بود. اما این دو 
کشور به تازگی تولید نفت خود را افزایش داده اند و در این برنامه هیچ مشارکتی 
تا سهم  بازگشته  بازار  به  دوباره  تحریم ها  برداشته شدن  با  که  ایران  نمی کنند. 
ازدست رفتة خود را پس بگیرد. به همین خاطر بود که بیژن نامدار زنگنه، وزیر 
نفت ایران، از فریز نفتی با عنوان »جوک مسخره« یاد کرد. به این ترتیب ایرانی ها 
آب پاکی را روی دست سایر تولیدکنندگان ریختند. عراق نیز بعد از تحریم های 
بین المللی علیه ایران، جای این کشور را در سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت 
بادآوردۀ خود  از سهم  این راحتی دست  به  )اوپک( گرفته و حاضر نیست  خام 
بکشد. لج بازی سعودی ها و حق خواهی ایرانی ها و سهم خواهی عراقی ها باعث شده 

روس ها نیز سرد شوند و جریان فریز نفتی متوقف شود. 
هرچند بحث فریز نفتی متوقف شد، اما روند نزولی قیمت نفت متوقف نشد. ارزش 
طالی سیاه آن قدر پایین آمد که باالخره پوتین در مصاحبة بلومبرگ اعالم کرد 
مناسب ترین تصمیم برای بازار نفت در شرایط فعلی، فریز نفتی است. اما او در 

صحبت های خود ایران را از شرکت در این داستان معاف دانست. به این ترتیب 
پس از ماه ها سرگردانی و حرف باالخره روس ها و سعودی ها تصمیم گرفتند بازار 
نفت را نجات بدهند و دست از افزایش تولید نفت بکشند تا قیمت نفت نفس 
راحتی بکشد. اما تحلیل گر ارشد نفت در مجلة فوربز نوشت: »فریز نفتی تنها برای 
چند روز در بازار نفت پاسخ می دهد و قیمت ها را به صورت کوتاه مدت افزایش 
می دهد.« طبق صحبت های این کارشناس، آن چه در حال حاضر باعث کاهش 
این  به  بازار طالی سیاه است.  قیمت نفت شده، عدم موازنة عرضه و تقاضا در 
ترتیب آن چه می تواند این بازار را نجات بدهد، فریز نفتی نیست. بر اساس گزارش 
فوربز، فریز نفتی یک راه حل کوتاه مدت است و نمی تواند تعادل را به بازار نفت 
بازگرداند. حجم نفتی که شرکت ها و کشورهای مختلف تولید و ذخیره کرده اند 
نیز به قدری زیاد است که جز کاهش عرضه، چیز دیگری دوای درد قیمت نفت 

نیست. 

آسيايی ها زودتر از اوپكی ها دست به كار شدند
اوپکی ها به عنوان تولیدکنندگان اصلی در بازار نفت، اقدامی عملی و جدی برای 
هستند،  سازمان  این  عضو  که  کشورهایی  اغلب  نداشته اند.  نفت  قیمت  کنترل 
بیشترین وابستگی را به درآمدهای نفتی دارند، اما هم زمان با کاهش قیمت نفت 
این در  بوده  است.  نگرانی  ابراز  اقدامشان  تنها  تا کنون  تابستان سال 2014  از 
حالی است که تنها کاهش تولید نفت می تواند توازن را به بازار بازگرداند و باعث 
افزایش قیمت ها شود. اما نکتة جالب توجه این است که پنج کشور اصلی شرق 
آسیا یعنی چین، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام دست به کار شدند و میزان تولید 
نفت خود را کاهش دادند. بر اساس پیش بینی های بلومبرگ این پنج عرضه کنندۀ 
بزرگ نفت در آسیا تا سال 2017 حدود 8 درصد از تولید نفت خود را کاهش 
خواهند داد. این در حالی است که بر اساس بررسی های آژانس بین المللی انرژی، 
تولید نفت آسیا در سال گذشته به روزانه 7 میلیون و 500هزار بشکه در روز 
در  نفت  قیمت  افزایش  به  تا حدودی  این کاهش عرضه می تواند  رسیده  است. 
بازارهای جهانی به ویژه بازارهای آسیایی کمک کند. هر چند آسیایی ها تولید نفت 
خود را کاهش داده اند، روسیه و عربستان تولیدکنندگان بزرگ و مهمی هستند 
که نقش بیشتری در بازار نفت دارند و باید سهمی در کاهش تولید نفت داشته 
باشند تا قیمت نفت روندی صعودی را در پیش بگیرد. حاال بازار نفت چشم انتظار 

آمار تولید نفت در ماه جدید است تا تحقق وعدۀ فریز نفتی را در آن ببیند. 

نفت

قصه فريز نفتی از كجا آغاز شد و نيما بابايی

چه تاثيری بر بازار نفت گذاشت؟
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بورس
غزال بابايی

بايدها و نبايدهای سرمايه گذاری در بورس
یکی از دغدغه های اقتصادی مردم، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری است. 
بسیاری از افراد جامعه، کم وبیش دارای مقادیری پس انداز هستند که نمی دانند 
از  و  می شود  کمتر  و  کم  روز  نقدهر  پول  ارزش  از طرفی  کنند.  کار  آن چه  با 
طرف دیگر نگرانی نسبت به گم شدن، دزدیده شدن یا خرج کردن پول، سبب 
از حوزه های  . یکی  به سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون است  افراد  تشویق 
سرمایه گذاری در سال های اخیر، بورس اوراق بهادار بوده است. افزایش شاخص 
بورس یا همان بازار سرمایه در چند سال اخیر بسیار قابل توجه بوده و هم چنین 
دلیل  به همین  است.  بوده  مثبت  تاکنون  از سال 87  بورس  روند شاخص کل 
است که برخی کارشناسان بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری پیشنهاد می کنند. 
عده ای هم ترجیح می دهند با خرید طال و ارز ارزش سرمایة خود را حفظ کنند. 

درگیر  خود  به  را  تازه کار  سرمایه گذاران  ذهن  که  پرسشی  اوصاف  این  تمام  با 
کرده، این است که اگر بخواهیم وارد بازار سرمایه شویم، در چه بخشهایی باید 
شرایط  در  که  باورند  این  بر  کارشناسان  برخی  نشویم.  متضرر  که  کنیم  ورود 
فعلی اقتصاد، باید یک سبد خرید در نظر داشت تا اطمینان سرمایه گذاری باال 
باشد. برخی دیگر نیز به صورت موردی به این موضوع اشاره دارند و می گویند 
این یاآن صنعت می تواند به سهام داران خود سود خوبی بدهد. درهرحال برای 
این که در بازار سرمایه زیان را تجربه نکنیم، ابتدا باید تحقیق کاملی دربارۀ ابعاد 
سرمایه گذاری در بخشهایی که ریسک کمتری دارند، انجام دهیم و بعد از آن به 
کارگزاری های رسمی مراجعه کنیم تا ضمن اخذمشاوره بااطمینان بیشتری گام 

درراه سرمایه گذاری بگذاریم.

وخارزم از بايدها ونبايدهای سرمايه گذاری دربورس  گزارش می دهد

فرصت ها و چالش های 
سرمایه گذاری کدام اند؟

بازارسرمایهپسازبرجامبارشدعجیبشاخصروبهروشدوبرخی
بهزودی و شده قیمتی حباب دچار بازار که کردند اعالم کارشناسان
قیمتهاتعدیلخواهدشد.اماطولینکشیدکهسهامبسیاریازشرکتها
باافتچشمگیرروبهروشدند.درآنشرایطحتیورودشرکتهایحقوقی
برایباالنگهداشتنشاخصومتعادلکردنبازارنیزفایدهاینداشتو

بورستهرانکاهشیچندهزارواحدیراتجربهکرد.
بهگزارش»وخارزم«،بازارسرمایهدربازههایزمانیمختلفدستخوش

تغییراتیجدیشدهاستوازآنجاییکهسهامهمۀصنایعدرآنعرضه
میشود،کوچکتریننوسانقیمتیمیتواندسرمایههاراجابهجاکردهیا
دربرخیمواردبهکلیازاینبازارخارجکند.ازسویدیگرنوساناتقیمتی
همچنینمیتواندسرمایههایزیادیرابهبورسجذبکندواینبازاررایک
بازارمتعادلقراردهد.امارکودایجادشدهدراقتصاد،بازارسرمایهراهمکه
بهعنواننماداقتصادکشورازآنیادمیشود،تحتتاثیرقراردادهواینبازار

برایسهامدارانهنوزآنگونهکهبایدوشایدبیدغدغهنیست.
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در پس كوچه های اقتصاد
بر سودده   تاکید  با  ما  با خبرنگار  اقتصادی، در گفت وگو  فعال  شاهرخ ظهیری، 
بودن سرمایه گذاری در برخی صنایع گفت: برخی صنایع از کمترین حمایت های 
دولتی بهره مند می شود.مثال" اکنون واحد های صنایع تبدیلی با 20 درصد ظرفیت 
بنگاه های  این  گریبان گیر  که  مسائلی  عمده ترین  از  یکی  و  می کنند  فعالیت 
اقتصادی قرار دارد، نقدینگی است.  با این که اعطای تسهیالت به این بخش آغاز 
شده، اما سرمایه در گردش مالی صنایع تبدیلی به قدری پایین است که تولیدات 

با هزینه های باال و به سختی انجام می شود. 
ظهیری به مشکالت تولید این گونه صنایع اشاره کرد و گفت: اگر شما تولیدکنندۀ 
اولیة  مواد  از  بخشی  می توانید  باشید،  کولرسازی  یا  خانگی  لوازم  کارخانة  یک 
صنایع  در  امکان  این  اما  کنید.  دریافت  اقساطی  صورت  به  را  خود  نیاز  مورد 
تبدیلی)ماندصنایع غذایی و...( وجود ندارد و همة خرید و فروش ها به صورت نقد 
انجام می شود.مثال" برای تولید رب گوجه فرنگی باید گوجه از کشاورز خریداری 
شود و بعد از یک هفته همة مبلغ آن باید تسویه شود. در این صورت تولیدکننده 
باید همة خرید خود را به صورت انبوه و نقد انجام دهد و به صورت تکی عرضه 

کند تا بتواند سود کسب کند. 
 برخی از صنایع که در بورس هستند، می توانند 
در کوتاه ترین مدت سود را به سهام داران تحویل 
سود  با  قطعا  بخش  این  در  سرمایه گذاری  دهند. 
داخلی  مصرف  موضوع  این  دلیل  و  بود  خواهد 
تولید  ظرفیت  گشایش  و  افزایش  و  محصوالت 

است. 
بازار سرمایه نماد اقتصادی کشور است و از آن جایی 
تالشهای  همه  رغم  به  کشور  دراقتصاد  رکود  که 
دولت هنوزهم حضوری پررنگ دارد، همة صنایع 
را  اقتصادی  بنگاه های  و  داده  قرار  تحت الشعاع  را 
شرایطی  چنین  در  است.  کرده  روبه رو  معضل  با 
بیشترین بخشی که در حال حاضر می تواند برای 
داشته  سرمایه  بازار  در  را  سود  سرمایه گذاران 
مواداولیه  عمده  بخش  هستندکه  صنایعی  باشد، 
نهایی  ومحصول  تهیه  داخل  در  موردنیازآنها 
خیلی  بخش  و  می شود  توزیع  کشور  نیزدردرون 

اندکی از آن وارداتی است. 
ظهیری در ادامه درباره ظرفیت های باالی صنعایع 

تبدیلی در اشتغال زایی گفت: 
 صنایع تبدیلی در پس کوچة اقتصاد ایران قرار دارند و با کمی توجه به این بخش 
بازار داخلی را  نیاز  بازار سرمایه را منتفع کنیم و هم  می توانیم هم سهام داران 
بازارهای صادراتی  به  با ورود  نیز می توانیم  تولید  تامین کنیم. در صورت مازاد 

رقابت کنیم. 

پتروشيمی و برق، روبه رشد
مسلما  گفت:  وخارزم  به  سرمایه،  بازار  ارشد  کارشناس  هشی،  عباس  دکتر 
سرمایه گذاران برای انتقال سرمایة خود کسب سود بیشتر را در نظر می گیرند و 
هر جایی از اقتصاد که سود بیشتری به آن ها بدهد، می تواند برای سرمایه گذار 

جذاب باشد. اکنون بازار سرمایه با افت شاخص روبه رو شده، اما بااین حال برخی 
شرکت ها توانستند سود خود را در این زمینه حفظ و سهام داران خود را منتفع 

کنند. 
از صنایع  باید یک سبد کامل  بازار سرمایه شوند،  وارد  افرادی که قصد دارند   
مختلف تهیه کنند که با افت قیمت سهام در یک محصول، طرف دیگر افزایش 

داشته باشد و سهام داران ضرر را تجربه نکنند. 
مناسبتری  اقتصادی  مزیت  دارای  اکنون  که  صنایعی  ازجمله  می رسد  نظر  به   
اند که توانسته اند جذب سرمایة زیادی در  هستند، پتروشیمی ها و صنایع برق 
این بخش داشته باشند. اگر برق با قیمت آزاد توسط بخش خصوصی عرضه شود، 
قطعا سرمایه گذاری در این بخش با رشد چشم گیری روبه رو خواهد شد. اما اکنون 
هم این بازار برای مردم جذاب است و هر کسی که این سهام را خریداری کند، 

می تواند انتظار سود معقولی داشته باشد.
 در بخش صنایع پتروشیمی نیز اگر نرخ خوراک پتروشیمی ها کاهش یابد، قطعا 
سهام داران بخش خصوصی سود بیشتری عایدشان می شود و این مسئله می تواند 

به جذب سرمایه های جدید کمک شایانی داشته باشد. 
که  شده  همراه  رکودی  با  ایران  اقتصاد   
سرمایه گذاری در بخش های مختلف را با ریسک 
همراه کرده و همین موضوع باعث شده بنگاه های 
در  سرمایه  از  نتوانند  متوسط  و  کوچک  تولیدی 

گردش مناسب برخوردار شوند. 
 دولت برای حل معضل بنگاه های تولیدی به اعطای 
این  در  نتوانسته  هنوز  اما  آورده،  روی  تسهیالت 
زمینه موفق عمل کند و بازار را از رکود خارج کند. 

سوددهی صنايع ملی
دالیل  دربارۀ  سرمایه  بازار  ارشد  کارشناس  این 
گفت:  برق  و  پتروشیمی   صنایع  بودن  سودده 
صنایع  جزو  برق  و  پتروشیمی  که  آن جایی  از 
با  مستقیم  صورت  به  و  می شود  محسوب  ملی 
سرمایه  بازار  در  توانسته  دارد،  سروکار  دولت 
پتروشیمی  صنعت  در  کند.  ایجاد  را  جذابیت هایی 
فعالیت  خصوصی  صورت  به  شرکت ها  بیشتر 
می کنند و صادرات آن ها به عنوان صادرات غیرنفتی 
این که  ضمن  می آید.  حساب  به  ملی  افتخار  یک 
به  و  کند  خودکفا  بخش هایی  در  را  کشور  می تواند  صنعت  این  محصوالت 

جای صادرات، محصوالت به داخل عرضه شود. 
 به عنوان مثال، برخی از شرکت های پتروشیمی با تولید بنزین هم می توانند بازار 
داخل را تامین کنند و هم در صورت تکمیل ظرفیت بازار داخل، اقدام به صادرات 

آن محصول کنند.
نیز برای شرکت های خصوصی به دلیل  از سوی دیگر تولید و صادرات برق   
این که خریدار اصلی محصول آن ها دولت است و فعالیت آن ها به تامین برق 
باشد؛  کارساز  زیادی  تا حد  می تواند  قطعا  می کند،  کشور کمک  موردنیازکل 
و  می شوند  منتفع  عرصه  این  فعاالن  هم  آن،  تحقق  صورت  در  که  موضوعی 

هم سهام داران.

از  بازار سرمایه نماد اقتصادی کشور است و 
آن جایی که رکود دراقتصاد کشور به رغم 
حضوری  هنوزهم  دولت  تالشهای  همه 
را تحت الشعاع  دارد، همۀ صنایع  پررنگ 

را با  قرار داده و بنگاه های اقتصادی 
روبه رو کرده است معضل 
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ركود زياد، سرمايه گذاری كم
کشور  گفت:  ما  خبرنگار  به  اقتصادی،  کارشناس  میرمعینی،  سیدحمید  دکتر 
قدر  هرچه  مختلف  بخش های  در  سرمایه گذاری  و  دارد  قرار  عمیق  رکودی  در 
اندک، به صورت شرطی انجام می شود. اگر اوضاع سیاست بین الملل تغییر کند 
و کشورهای غربی به وعده های خود در متن برجام عمل کنند، شاید وضعیت 

بهتری در انتظار ما باشد. 

او با اشاره به باقی ماندن تحریم ها افزود: اکنون کشور در یک تحریم استراتژیک 
به سر می برد. تا مدتی پیش این جریان به صورت رسمی اعالم شده بود، اما در 
حال حاضر اعالم می شود که کشورها و شرکت هایی که با ایران همکاری داشته 
و قصد سرمایه گذاری در این کشور را داشته باشند، با جریمه های آمریکایی ها 
روبه رو خواهند شد و همین موضوع باعث شده صاحبان صنایع وعده های حضور 

خود در ایران را تمدید کنند.

اقتصاد
محمدحسين علی اكبری

کاهش شاهد اخیر سالهای در شده باعث اقتصاد در سنگین رکود
علت بر مزید امر همین و باشیم مختلف بخشهای در سرمایهگذاری
شدهتابنگاههایاقتصادیازسرمایهدرگردشالزمبرخوردارنباشند
آمدن کار روی با یازدهم دولت کنند. نرم دستوپنجه معضالتی با و
بتواند تا گرفت کار به خارجی بخشسیاست در را توانش همۀ خود
نتیجهرسید، به ازراهسیاستدرمانکند.زمانیکهبرجام را اقتصاد
به شروع سریعا و بود پیوسته حقیقت به دولت باورنکردنی رویای
گشایشهایاقتصادیکرد.امااینگشایشطولینکشیدواینحباب
امیدواریدوامنیاوردوباعثشدطرفهایغربیباایرانواردمعامله

نشوند.
یکیازمهمترینموضوعاتیکهاکنوناقتصادایرانباآنمواجهاست،

محدودیتهایسیستمبانکیوعدمدسترسیبهسیستمسوئیفتاست.
کشوری باید تحریم زمان مانند نیست، فعال ایران در سوئیفت وقتی
بهعنوانواسطه،وظیفۀنقلوانتقالپولایرانبهکشورهایدیگررابر
عهدهبگیردواینگونهاقداماتدلیلیشدهتاهزینههایمرتبطبااینامر
کاهشنداشتهباشدوبرجامدربخشهایاقتصادیتاثیرگذارنباشد.در
چنینشرایطیودرغیابسرمایههایخارجی،دولتبهجایاینکهمردم
راتشویقبهسرمایهگذاریدربخشهایمختلفوکالناقتصادکند،از
مردمخواستتادربنگاههایکوچکاقتصادیسرمایهگذاریکنندتاهم
مشکلسرمایهدرگردشاینبخشحلشودوهمسرمایهگذارانمنتفع
شوند.حالاینپرسشپیشمیآیدکهسرمایههایخردبیشازهمه

واردکدامبخشاقتصادیمیشوند.

گزارشی از وضعيت سرمايه گذاری های خرد در دوران ركود اقتصادی

سپردههایبانکی
همچنانجذابدراقتصاد
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زیادی  چالش های  با  را  اقتصادی  بنگاه های  ایران  علیه  تحریم های  برنداشتن   
روبه رو کرده و سرمایه گذاری در بخش های مختلف پرریسک شده است. به نظر 
می رسد با وجود تالش های دولت برای خروج از رکود صنایع و هم چنین ایجاد 
انتخاب کنند. سپرده های  باز هم سپرده ها را  بازار سرمایه، مردم  جذابیت برای 
بانکی بدون ریسک هستند و با این که کاهش سود را تجربه کرده اند، هم چنان 

مطمئن ترین بازار برای سرمایه ها عنوان می شوند.
 اکنون سود سپردۀ بانک ها به 18 درصد رسیده که زمزمة 15 درصد آن نیز به 
گوش می رسد، اما بااین حال بسیاری از افراد حاضر هستند پول خود را در این 

بخش سرمایه گذاری کنند. 
او با اشاره به رکود سنگین در بازار مسکن افزود: اگر بخش مسکن در رکود قرار 
نداشت، قطعا اکنون شاهد سرمایه گذاری کالن در این بخش بودیم. اما اکنون عرضه 
بیش از تقاضاست و مردم توان و قدرت خرید کافی برای تهیة مسکن ندارند و همین 

امر باعث شده سرمایه گذاری و خرید خانه از حداقل تقاضا برخوردار باشد. 
 بازار سرمایه با نوسانات زیادی همراه است و از آن جایی که شاخص کل بورس 
به منظور ایجاد جذابیت دستکاری می شود، باز هم با رکودی عظیم دست وپنجه 

نرم می کند و نتوانسته خیلی موفق عمل کند. 
هم چنین دکتر بهمن آرمان، کارشناس ارشد اقتصادی، به »وخارزم« گفت: بخش 
تولید کشور اکنون از کاهش ظرفیت های تولیدی رنج می برد و این اتفاق ارتباطی 
با سیاست های فعلی اقتصادی کشور ندارد و بیشتر به واقعیات نزدیک است. یک 
واحد تولیدی باید توان تولید انبوه را داشته باشد و از سوی دیگر سرمایه های 

فناوری خود را افزایش دهد که متاسفانه این موضوع مشاهده نمی شود. 
او با اشاره به کاهش ظرفیت بنگاه های تولیدی افزود: هزینة تولید در کشور روند 
صعودی را طی می کند و از سوی دیگر پراکندگی تولید در بخش صنعت بسیار به 
چشم می خورد. در کشورهای پیشرفته تعداد تولیدکنندگان کوچک زیاد نیست، 
اما در ایران به وفور مشاهده می شود و برای برون رفت از این بحران باید بنگاه های 

کوچک ادغام و یک بنگاه اقتصادی بزرگ را تشکیل دهند. 
به عنوان مثال در زمینة کاشی و سرامیک بیش از 100 تولیدکننده وجود دارد و 
این در حالی است که در دیگر کشورها این میزان تولید 400 تا 500 میلیون متر 

مربع در سال است که توسط دو یا سه تولیدکننده انجام می گیرد.

به بخش های اقتصادی بی توجهيم
اقتصادی  بنگاه  از 200  لوازم خانگی هم بیش  ادامه گفت: در زمینة  آرمان در 
فعال است که همة این بنگاه ها ظرفیت های تولیدی پایینی دارند. این در حالی 
است که در تولید لوازم خانگی در یک کارخانة کره ای 2.5 میلیون یخچال ساخته 
می شود، اما در ایران 200 واحد تولیدی بسیج می شوند برای ساخت یک میلیون 
و 200 هزار یخچال. مدیران بخش صنعت هم این موضوع را در نظر نمی گیرند 
که ظرفیت بهینه تولید برای کارخانه های فوالدسازی باید حدود دو میلیون تن 
در سال باشد، اما در ایران واحدهای فوالدسازی با ظرفیت زیر 100 هزار تن در 

سال فعالیت می کنند. 
با همة این تفاسیر احداث واحدهای جدید با ظرفیت های پایین در کشور هم چنان 

ادامه دارد. در این میان دولت یازدهم در حالی شعار ملی حمایت از بخش تولید 
موجب  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت خانة  خود  که  می دهد  سر  کشور  در  را 
هدررفت منابع ارزی و سرمایه های ملی شده و این اتفاق درنهایت منجر به ایجاد 
واحدهای کوچک و غیراقتصادی در کشور می شود؛ واحدهایی که سرمایه گذاری 

روی آن ها سوددهی الزم را ندارد. 
کمبود  از  متاثر  را  خود  مشکالت  تمام  تولیدی  واحدهای  هم  فعلی  شرایط  در 
نقدینگی در بخش تولید کشور می دانند، درحالی که مشکل اصلی در ماهیت خود 
واحدهای تولیدی است، چون به علت فشارهای سیاسی دولت ناچار شده واحدهای 
تولیدی را با تزریق منابع مالی سرپا نگه دارد. اما این سیاست درنهایت سیاست 
اشتباهی است. چون زمانی که چادر اکسیژن حمایتی از واحدهای تولیدی برداشته 

شود، توان رقابت با سایر واحدهای تولیدی را از دست خواهند داد.
 دولت تالش می کند با پرداخت تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی چرخة بخش 
تولید را به حرکت وادارد، اما واقعیت این است که همة مشکل اصلی بخش تولید 
ایران کمبود نقدینگی نیست، بلکه مدیریت های ضعیف موجب رکود بخش  در 
صنعت در کشور شده است. در حال حاضر بنگاه های فعال در ایران نه تولیدی 
هستند و نه اقتصادی، بنابراین در این شرایط پرداخت تسهیالت 16 هزار میلیارد 
تومانی نمی تواند مشکالت بخش صنعت را در کشور حل کند. همة این اقدامات 
صورت  خصوصی  بخش  و  مردم  سرمایه گذاری  برای  جذابیت  ایجاد  منظور  به 

می گیرد، اما با این اقدامات نمی توان در این زمینه موفق عمل کرد. 
 به نظر می رسد سپرده های بانکی که به عنوان یک سرمایه گذاری بدون ریسک تلقی 
می شود، برای مردم جذاب باشد و اگر بازار سرمایه از مشکل نظارتی رنج نمی برد، 

اکنون سرمایه های خرد را در خود جای داده بود. 

سرمايه های سرگردان
می تواند  مسکن  بخش  که  می کنند  عنوان  برخی  گفت:  ادامه  در  آرمان 
از رکود این صنعت، در خود جای  سرمایه گذاری های زیادی را به دلیل خروج 
دهد، اما به نظر می رسد اقدامات دولت برای خروج از رکود بخش مسکن کافی 
دلیل  به  مسکن  تهیة  برای  دولتی  تسهیالت  از  نمی توانند  اقشار  همة  و  نیست 

اقساط باالی آن استفاده کنند.
اخیر  سال های  در  اکنون  بانک ها  داد:  ادامه  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  استاد 
اما  کنند،  جمع آوری  را  جامعه  سرگردان  نقدینگی  از  زیادی  منابع  توانستند 
شرایط  مانند  شرایطی  و  می کند  قفل  را  اقتصاد  نیز  بانک ها  در  سرمایه گذاری 
فعلی را به وجود می آورد. در کشورهایی که اقتصاد آن ها در شرایط تعادل قرار 
دارد، سرمایه گذاری های خرد در بخش صنایع و تولید هزینه می شود و در اغلب 

موارد سودده است. 
 برای این که بتوانیم اقتصادی شکوفا داشته باشیم، باید اقتصاد را به معنای واقعی 
از شعارها فاصله بگیریم. اکنون در مراسم دیدار  به بخش خصوصی بسپاریم و 
بخش خصوصی و دولت عنوان می شود که بخش خصوصی باید گردانندۀ اقتصاد 
باشد، اما بعد از پایان مراسم به فراموشی سپرده می شود و این راه حل برون رفت 

از رکود نیست.

طي نشست یک شنبه 95/5/31 در دفتر مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
مکانیک  الکتریک،  تعمیرات  بخش هاي  مدیران  با حضور  قائم  منتظر  برق 
و کنترل واحدهاي بخار و سیکل ترکیبي و دیگر معاونین شرکت، آقایان 
مهندسین عباس کریمي و جمشید صاحبي به عنوان معاونین تعمیرات و 

بهره برداري نیروگاه معرفي شدند.
هم چنین طي این نشست که با حضور مشاورین مدیرعامل در امور اداري ـ 
مالي و فني برگزار شد، انتصاب آقایان جمال مهدوي و مهندس عبدالمجید 

ظفرمند منصوبین معاونت اقتصادي ـ مالي و بازرگاني شرکت، اعالم شد. 
اظهار  معاونین  این  توانمندي هاي  و  سوابق  به  اشاره  با  دهنوي  مهندس 
امیدواري کرد با توجه به انرژي جدید ایجادشده در شرکت، مجموعه بتواند 

به اهداف تعیین شده که تولید برق و خدمت درست به جامعه است، توفیق 
یابد.

در ادامه، معاونین با تشکر از حسن ظن مجموعه و مدیریت اظهار داشتند 
که امیدواریم بتوانیم در تحقق اهداف مجموعه آن گونه که شایسته و بایسته 

است، حرکت کنیم. 
هم چنین اشاره مي شود آقایان جمال مهدوي، جمشید صاحبي و عباس کریمي 
در مجموعة نیروگاهي منتظر قائم در پست هاي مدیر امور مالي، مدیر نیروگاه 

سیکل ترکیبي و معاون نیروگاه بخار در مجموعه حضور داشتند.
به عنوان  گلشن  حمیدرضا  و  قنبري  محمدرضا  آقایان  است،  ذکر  به  الزم 

مدیران امور مالي و منابع انساني منصوب شدند.

 معاونين نيروگاه منتظر قائم معرفي شدند 
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مجمع عمومی عادی ساالنۀ خوارزمی مربوط به كدام دورۀ مالی است، 
در چه تاريخی و در كجا برگزار می شود و چه مواردی در دستور كار 

است؟
با توجه به این که پایان سال مالی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سی ویکم خرداد ماه 
هر سال است، مجمع پیش روی دربرگیرندۀ عملکرد شرکت از تاریخ اول تیر ماه سال 
1394 تا سی ویکم خرداد 1395 است که الزم است حداکثر چهار ماه پس از پایان 
سال مالی تشکیل شود. بر این اساس و به منظور اتخاذ رویة یکسان، در سالیان اخیر 
شرکت سعی در برگزاری مجمع خود در حد فاصل زمانی بیستم تا بیست وهشتم مهر 

ماه داشته است.
اطالعيۀ برگزاری مجمع از چه تاريخی و چگونه اطالع رسانی خواهد 

شد؟
با توجه به الزامات قانونی و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت های 
پذیرفته شده الزم است ضمن انتشار دعوت نامة مجمع عمومی در روزنامة کثیراالنتشار 
شرکت نسبت به درج آگهی مجمع به همراه موضوعات دستور جلسة مجمع در سامانة 
اطالع رسانی بورس با عنوان کدال نیز اقدام شود. فاصله بین انتشار دعوت نامة مجمع 
عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 10 روز خواهد بود. با توجه به برنامه ریزی های 
به عمل آمده برای برگزاری مجمع پیش بینی می شود آگهی دعوت مربوط به امسال، 

قبل از پایان نیمة اول مهرماه منتشر شود.
نهايی  و  تدوين  فرايندی  چه  طی  مجمع  به  مديره  هيئت  گزارش 

می شود؟
یکی از اصلی ترین موضوعات مجمع عمومی عادی یک شرکت استماع گزارش هیئت 
با عنایت به عملکرد یک سالة هیئت مدیره و فرصت مغتنم تبادل  مدیره است. 
اطالعات با سهام داران شرکت، بدیهی است این گزارش عملکرد بایستی در برگیرندۀ 

دو محور اساسی باشد.
الف( گزارش از فعالیت های انجام شده در سال مالی مورد گزارش

ب( گزارشی از فعالیت های پیش روی شرکت و برنامه های دورۀ مالی آینده 
طبعا گزارش فعالیت های انجام یافته دربرگیرندۀ صورت های مالی به همراه گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز خواهد بود. در این راستا تدوین گزارش هیئت 
مدیره مستلزم تهیه، بررسی، حسابرسی و برگزاری مجامع تمامی شرکت های گروه با 

در نظر گرفتن پایان سال مالی هر یک از آن هاست. 
به عنوان دبير كميتۀ تدارک مجمع عمومی گروه خوارزمی و با توجه به 
تجارب سال های گذشته، چه توصيه هايی به سهام داران عالقه مند به 

حضور در مجمع داريد؟

مدیریت  مستحضرند،  »وخارزم«  وزین  نشریة  محترم  خوانندگان  که  همان گونه 
قالب سرمقاله گزارشی هر چند مختصر  در  عامل شرکت در هر شماره  محترم 
به  اطالع رسانی  جهت  را  شرکت  روی  پیش  برنامه های  و  انجام شده  اقدامات  از 
بهترین  از  یکی  اما  می کنند.  ارائه  »وخارزم«  خوانندگان  و  محترم  سهام داران 
فرصت ها که دربرگیرندۀ تبادل نظرات دو سویه و نیز ارائة سواالت و نقطه نظرات 
سهام داران محترم است،  فضای فراهم شده در مجمع عمومی شرکت است. حضور 
نظرات  ارائة  به همراه  تصمیم گیری های شرکت  در  مشارکت  و  فعال سهام داران 
و  خوارزمی  شرکت  راه  نقشة  تدوین  برای  مناسبی  فرصت  آنان  پیشنهادهای  و 
است، مجمع  به ذکر  است. الزم  عزیزان  این  انتظارات  راستای  در  برداشتن  گام 
عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بنا بر اذعان بسیاری از اهالی بازار سرمایه و 
نهادهای مرتبط و نیز فعالین حوزۀ اطالع رسانی یکی از پرشورترین مجامع در بین 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و دربرگیرندۀ حضور همیشگی تعداد 
کثیری از سهام داران محترم است. هر چند این مهم مسئولیت ما را در برگزاری و 
تدارک مجمع و حفظ شأن و منزلت این عزیزان سنگین تر می کند، اما امیدواریم 
آن چنان که به عنوان دارندۀ بیشترین سهام شناور در بازار سرمایه شناخته شده ایم، 
در  تعداد سهام دار حاضر  بیشترین  رکورددار  به عنوان  دور  نه چندان  آینده ای  در 
با  از سالن های  برای مجامع خود  مجمع عمومی شناخته شویم و مجبور شویم 

ظرفیت باالتری بهره مند شویم. 
گزارش چگونگی برگزاری مجمع، نتايج و مصوبات آن از چه راه هايی 
به آگاهی سهام دارانی كه فرصت يا امكان حضور در مجمع را ندارند، 

خواهد رسيد؟
پس از برگزاری مجمع یکی از وظایف اصلی و قانونی شرکت اطالع رسانی مناسب 
مصوبات و تصمیمات متخذه در مجمع است. با وجود حضور فعال سهام داران در 
مجمع، هستند افرادی که به هر دلیل فرصت حضور در این جمع را از دست داده اند 
و الزم است در جریان مصوبات مجمع قرار گیرند. بدین منظور ضمن انتشار بالدرنگ 
بورس،  سازمان  اطالع رسانی  سامانة  روی  عمومی  مجمع  مصوبات  از  خالصه ای 
شرکت نسبت به ثبت صورت جلسه مجمع در ادارۀ ثبت شرکت ها و انتشار آن در 
روزنامة کثیر االنتشار منتخب سهام داران اقدام می کند. ضمن آن که با توجه به حضور 
همیشگی اصحاب رسانه در مجمع و نیز با استفاده از نشریة »وخارزم« گزارش کاملی 
نیز از مذاکرات و تصمیمات مجمع به استحضار سهام دارن محترم خواهد رسید. 
الزم به ذکر است، سایت اطالع رسانی شرکت نیز همچون گذشته قبل، حین و بعد 
از مجمع و به صورت لحظه ای اخبار و تصاویر مجمع را در اختیار استفاده کنندگان 

قرار خواهد داد.

گفت وگو با دكتر محمدرضا ستايش، دبير كميته 
برگزاری مجمع عمومی ساالنه خوارزمی

خوارزمی، دارنده 
بیشترین سهام شناور 
در بازار سرمایه
رخ بورسی سازمانهای در ساله هر که مهمی رویدادهای از یکی
میدهد،برگزاریمجمععمومیعادیساالنهاست.اینمجمعبهطور
ساالنهبرایرسیدگیبهصورتهایمالیشرکت،رسیدگیبهگزارش
مدیرانوبازرسانشرکتوتقسیمسودواندوختهمیانصاحبانسهام
برگزارمیشودوفرصتمناسبیبرایتبادلنظرمدیرانوسهامداران
وارائۀسواالتونقطهنظراتسهامداراناست.شرکتسرمایهگذاری
خوارزمینیزدر25مهرماهامسالقصدبرگزاریمجمععمومیعادی
بادکترمحمدرضا ارتباطگفتوگویی این ساالنۀخوارزمیرادارد.در
ستایش،معاونتمالیواقتصادیگروهخوارزمیودبیرکمیتۀبرگزاری

مجمععمومیساالنهخوارزمی،داشتهایم.
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گفت وگو با مرتضی سامی، معاونت نظارت بر 
شركت ها و مجامع گروه خوارزمی

آینده روشن تر از 
گذشته است

درآستانۀ برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنۀ گروه خوارزمی هستيم. 
گروه  زيرمجموعۀ  شركت های  از  حسابرسی  نظام  دربارۀ  كمی  لطفا 

خوارزمی و نحوۀ اعمال استانداردهای مالی توضيح بفرماييد؟  
از حقوق سهام داران،  به اصول حاکمیت شرکتی و در راستای حمایت  با توجه 
تطبیق  از  اطمینان  سازمانی،  انضباط  و  نظم  ایجاد  مالی،  گزارشگری  سالمت 
در  و  مربوطه  مقررات  و  قوانین  و  برنامه ها  استانداردها،  با  شرکت  عملیات 
در  پذیرفته شده  ناشران  برای  داخلی  کنترل های  دستورالعمل   01 اجرای»مادۀ 
کمیتة حسابرسی شرکت  منشور  ایران«،  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
به  تاریخ 3931/11/52 شامل 41 ماده و 1 تبصره  سرمایه گذاری خوارزمی در 
تصویب هیئت مدیره رسیده و از تاریخ تصویب، الزماالجرا شده است. بر همین 
با  گروه  شرکتهای  و  خوارزمی  سرمایهگذاری  شرکت  حسابرسی  کمیتة  اساس، 
هدف افزایش پاسخ گویی و شفافیت و ارتقای سطح نظارت و کنترل شرکت های 
داخلی  و حسابرسان  تشکیل شده  مالی  و خبرۀ  افراد متخصص  با حضور  تابعه 
اثربخشی فرایندهای راهبری و  به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت، 
ارزیابی  سیستم کنترل های داخلی را در شرکتها به طور مستمر مورد بررسی و 
قرارداده و نتایج را به کمیتة حسابرسی و هیئت مدیرۀ شرکت گزارش و روش های 
بهبود سیستم کنترل های داخلی را پی گیری می کنند. در این خصوص الزم به 
توضیح است که تعامل مناسب بین کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی 
شرکت های گروه و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی وجود دارد و همة گزارش های 
در کمیتة حسابرسی شرکت ذی ربط،  بررسی  و  از طرح  گروه پس  شرکت های 

جهت بررسی به کمیتة حسابرسی شرکت اصلی ارائه می گردد.
اهم مسئولیت های کمیتة حسابرسی عبارت است از:

عمده،  حسابداری  رویه های  مالی،  گزارشگری  اهمیت  با  موضوعات  بر  نظارت 
قضاوت ها و برآوردهای عمده، نحوۀ افشا و افشای معامالت با اشخاص وابسته در 

گزارش های مالی شرکت.
کسب اطمینان معقول نسبت به قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارشهای مالی 

شرکت.
کسب اطمینان معقول نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات 

در گزارش های شرکت.
و  هیئت مدیره  تصویب  از  قبل  شرکت  مالی  گزارشهای  پیش نویس  بررسی 

پیشنهادهای حسابرس مستقل در خصوص اصالحات آن.
گزارش های  بررسی  و  شرکت  داخلی  کنترل  سیستم  های  اثربخشی  بر  نظارت 

حسابرسی داخلی.
پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.

»نامة  بررسی  و  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش  پیش نویس  بررسی 
به  پاسخ  در  ارشد  مدیریت  اقدامات  پی گیری  و  مستقل  حسابرس  مدیریت« 

آن.
برای  گذشته،  مالی  سال  در  خوارزمی  گروه  زيرمجموعۀ  شركت های 
حركت در چهارچوب برنامۀ راهبردی هفت سالۀ گروه، با چه فرصت ها و 

چالش هايی مواجه بوده اند؟ 
 اقتصاد کشور در دو سال گذشته با رکود چشم گیر مواجه بوده است. نظام بانکی 
نقدینگی  تامین  توان  و  داده  از دست  را  کارایی الزم  متعدد  دالیل  به  نیز  کشور 
مورد نیاز بنگاههای اقتصادی از طریق پرداخت تسهیالت با نرخ منطقی را ندارد. 
را  پیمان کاران  و  طلبکاران  به  خود  بدهیهای  بازپرداخت  امکان  دولت  طرفی  از 
ندارد. شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز یکی از طلبکاران بزرگ دولت است که 
نقدینگی شرکت  مشکل  لذا  کند.  وصول  کامل  به طور  را  مطالبات خود  نتوانسته 
مادر به شرکتهای گروه نیز منتقل گردیده است. در یک کالم می توان مشکل گروه 
خوارزمی را کمبود نقدینگی اعالم کرد. بعد از برجام تحریم ها به تدریج کاهش یافته 
و فرصت های خوبی برای حرکت در چهارچوب برنامة راهبردی هفت ساله فراهم 
شده است. امکان تعامل با صاحبان تکنولوژی و سرمایه در آن طرف مرزها فراهم و 
تدریجا رو به گسترش است. در شرایط جدید امیدواریم بتوانیم سرمایه گذاری هایی 
را در حوزه های مختلف ازجمله معادن، نفت و گاز و پتروشیمی، ICT و IT توسعه 

دهیم.
چه توصيه هايی به فعاالن بازار سرمايه و سهام داران در زمينۀ نحوۀ ارزيابی 

كارنامۀ گروه خوارزمی داريد؟ 
خوشبختانه اکثریت فعاالن بازار سرمایه از دانش و تجربة کافی برخوردارند و نیازی 
سهام  قیمت  و حوش  حول  فضای  شدن  روشنتر  به خاطر  ولی  ندارند،  توصیه  به 
یادآوری می کند که NAV هر سهم شرکت در  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
شرایط بدبینانه حدود 2000 ریال است. این در حالی ا ست که سهام شرکت در 
از برخی معادن  بازار در حد 50درصد NAV در حال معامله است. بهره برداری 
طالی شرکت در سال جاری و توسعة بهره برداری از باقی ماندۀ معادن در سال های 
آتی و هم چنین بهره برداری از نیروگاه های مقیاس کوچک برق در سال جاری و 
برنامه های شرکت برای توسعة این نیروگاه ها با بازدهی خوب، چشم انداز شرکت را 

بسیار بهتر از گذشته ترسیم می کند.

درحالحاضراکثرکشورهاازلحاظاقتصادیدچاررکودوبحرانهستند.کشورمانیزازاینقاعده
مستثنانیستودرحالحاضرازلحاظنقدینگیدروضعیتمناسبیبهسرنمیبرد.محدودیتهای
دولتازلحاظاقتصادیبهشرکتهایخصوصیوفعاالناقتصادینیزتسریپیداکردهاستو
بخشخصوصینیزدچارمشکالتیشدهاست.برایناساسداشتنیکنظامحسابرسیدقیق
شایدبتواندشرکتهارادربرابربحرانپیشآمدهتقویتکندودورنمایخوبیازآیندهبرایآنها
ترسیمکند.دستیابیبهشناختبیشتردربارۀعملکردنظامحسابرسیشایدبرایتمامیفعاالن
حاضردریکمجموعۀاقتصادیجالبتوجهباشد.برایناساسگفتوگوییبامرتضیسامی،
معاونتنظارتبرشرکتهاومجامعگروهخوارزمیداشتهایم.سامیدراینگفتوگوعالوهبر
تشریحعملکردنظامحسابرسیمجموعۀخوارزمی،دربارۀوضعیتمالیشرکتسرمایهگذاری

خوارزمینیزنکاتیرابیانکردهکهدرادامهمیخوانید.
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تكامل برند از طريق مسئوليت اجتماعی
در حال حاضر برند های تکامل یافته در سطح بین المللی 
شهرت  افزایش  راستای  در  اقداماتی  انجام  از  پس 
فرهنگی  و  اجتماعی  رویکردی  اتخاذ  دنبال  به  برند، 
در  هستند.  خود  اجتماعی  مسئولیت  برنامه های  در 
تشکیل  با  می کنند  سعی  برندها  اجتماعی،  رویکرد 
اجتماعات برند و خلق ارزش برند در این اجتماعات، 
دنیا  نام آشنای  برند های  دهند.  ادامه  را  خود  مسیر 
که به صورت سهامی عام فعالیت می کنند، با ایفای 
تصویر  یک  به  فرهنگی  جریان های  در  فعال  نقش 
برندهایی  دلیل  همین  به  می شوند.  تبدیل  ذهنی 
رسیده اند،  نقطه  این  به  تکاملی خویش  سیر  در  که 
در راستای مسئولیت های اجتماعی و محیط  زیست 
اقداماتی انجام می دهند و با رویکردهای به روز فرهنگی 
میان  رایج در  و دغدغه های  به موضوعات  دارند،  که 
مردم مانند دغدغه های محیط زیستی توجه می کنند 
از این طریق تبدیل به یک تصویر در ذهن مردم  و 
می شوند. اما آن چه در این مقوله بسیار دارای اهمیت 
اثر  مخاطبان  ذهنیت  بر  مستقیم  شکلی  به  و  است 
می گذارد، مدیریت برند با رویکرد فرهنگی و اجتماعی 

در برنامه های مسئولیت اجتماعی است.
استراتژیک  برنامة   باید  بورسی  سازمان های 
یکپارچه ای را در زمینة مدیریت فرهنگی و اجتماعی 
به آن ها  این طریق مشتریان  از  تا  اتخاذ کنند  برند 
تعلق خاطر داشته باشند. این موضوع هم چنین حس 
مناسبی را در بین سهام داران آن سازمان نیز ایجاد 
می کند. به عبارت دیگر اگر سازمانی بتواند این حس 
سازمانی  که  کند  ایجاد  خود  سهام داران  بین  در  را 
به  نسبت  کرده اند،  سرمایه  گذاری  آن  در  آن ها  که 
چالش های اجتماعی و فرهنگی حساس است و این 
موضوع را در اولویت های خود قرار داده است، حس 
وفاداری به برند در بین آن ها تقویت می شود و حتی 
این سازمان در  بیشتر روی سهام  به سرمایه گذاری 
ترغیب  ترتیب،  همین  به  می شوند.  ترغیب  بورس 
سهام  خرید  برای  تقاضا  افزایش  باعث  سهام داران 
سازمان در بورس اوراق بهادار می شود و این موضوع 

افزایش قیمت سهام را برای سازمان به همراه دارد.

خلق ارزش مشترک
بورسی  سازمان های  برای  اجتماعی  مسئولیت 

این  و  دارد  همراه  به  را  مشترک  ارزش  خلق 
موضوع می تواند بازارها و محصوالت جدید و حتی 
کسب وکارهای جدیدی را خلق کند که هم دارای 
مزایای اقتصادی و اجتماعی هستند و هم به عنوان 
به  جامعه  و  سازمان  برای  برنده  برنده -    رابطة  یک 
در  سازمان ها  از  بسیاری  بااین حال،  شمار  می روند. 
مواجه می شوند.  با چالش هایی   CSR برنامة  اتخاذ 
به عنوان نمونه در یک حرکت بشردوستانه به برخی 
اما  می کنند،  مالی  کمک های  خیریه   موسسات  از 
خرید  به  را  مخاطبان  نمی تواند  موضوع  این  صرفا 
در  چون  کند،  ترغیب  بورسی  سازمان  برند  سهام 
اندازه ای  به  اجتماعی  مسئولیت  موج  حاضر  حال 
صرفا  گذشته  مانند  دیگر  که  است  شده  گسترده 
کمک های مالی به موسسات خیریه  نمی تواند تاثیر 
آن  و  بگذارد  برند  ویژه  ارزش  ارتقای  در  آن چنانی 
با توجه به این موضوع الزم  را متمایز جلوه بدهد. 
و  مناسب   CSR استراتژی  سازمانی  هر  که  است 
متفاوت  راه حلی  به  و  کند  اتخاذ  را  خودش  خاص 
ارزش  خلق  به  بتواند  طریق  این  از  تا  بیندیشد 

مشترکی دست پیدا کند.

نگاهی به تاثير برنامه های مسئوليت 
اجتماعی بر رفتار سهام داران 
شركت های بورسی

يت ير مد
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد 

Top Of Mind به یافتن دست برای دنیا معتبر برندهای امروزه
CSR برنامههای روی مخاطبان میان در بیشتر ذهنی سهم یا
Corporate Social Responsibility((یامسئولیتاجتماعیشرکت
عام سازمانهایسهامی و میدهند انجام را سرمایهگذاریهایجدی

نیزازاینقضیهمستثنانیستند.بهعبارتدیگراتخاذبرنامههایمناسب
CSRمیتواندارزشویژۀبرندسازمانهایبورسیراارتقادهدوحتی
اینموضوع،برافزایشقیمتسهامسازمانهادربورساوراقبهادار

نیزتاثیرمیگذارد.
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ارتباط برنامه های مسئوليت اجتماعی با 
هويت برند سازمان

سازمان های بورسی باید استراتژی های CSR منسجم 
ایجاد کنند و در راستای این موضوع باید فعالیت های 
خود را به سه گروه بشردوستانه، ارتقای بازده عملکرد و 
تغییر مدل تجاری برای حصول منفعت مشترک تقسیم 
کنند. شناخت هر یک از برنامه های مسئولیت اجتماعی 
در رسیدن سازمان به برنامه ای منسجم بسیار می تواند 
برنامه های بشردوستانه  تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه 
به منظور سود و بهبود مستقیم عملکرد تجاری سازمان 
نیست و سازمان ها با ارائه تجهیزات و کمک های مالی به 
مؤسسات خیریه  می توانند در این راستا اقداماتی را انجام 
دهند. اما گاهی از مواقع این اقدامات بشردوستانه، به دلیل 
وجود علقه های سنتی مدیران سازمان ها و فشار گروه های 
تجاری  استراتژی های  با  ارتباطی  هیچ  بدون  ذی نفوذ، 
شرکت از جیب سهام داران شرکت پرداخت می شود که 
این موضوع باعث دلخوری برخی از سهام داران می شود. 
با توجه به این موضوع در برنامه های CSR، هم سو بودن 
دارای  بسیار  سازمان  ارزش های  و  اهداف  با  برنامه ها 
اهمیت است و سازمان های ایرانی باید به این موضوع 
توجه ویژه ای داشته باشند و در تالش باشند تا برنامه های 
مسئولیت اجتماعی که اتخاذ می کنند، با جوهره و هویت 

برند سازمانشان هم سو باشد.

ارتقای بازده عملكرد سازمان
ارتقای  اجتماعی،  مسئولیت  برنامه های  از  دیگر  نوعی 
بازده عملکرد سازمان های بورسی است که عملکرد این 
افزایش  و  ارتقا می دهد  ارزش  زنجیرۀ  را در  سازمان ها 
کارایی و بازدهی را برای سازمان به همراه دارد. به عنوان 
منظور  به  پایدار  توسعة  راستای  در  اقداماتی  نمونه 
صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی یا صرف هزینه به 
منظور بهبود شرایط کاری، بهداشتی و درمانی و آموزشی 
کارکنان ازجمله برنامه های مسئولیت اجتماعی در حوزۀ 
ارتقای بازده عملکرد سازمان ها به شمار می رود. به عنوان 
و  آموزش  امکان  می توانند  سازمان ها  دیگر  نمونه ای 
تحصیالت رایگان را برای کارمندانی که فرصت تحصیل 
تصویر  می تواند  موضوع  این  کنند.  فراهم  نداشته اند، 
بیرونی  مخاطبان  در ذهن  را  سازمان  برند  از  مناسبی 
نیز موجب  ایجاد کند و درنهایت  و کارمندان سازمان 

افزایش کارایی و بازدهی سازمان  شود. 

ايجاد مدل تجاری در راستای برنامه های 
مسئوليت اجتماعی

تغییر مدل تجاری، یکی دیگر از برنامه های CSR است 
که برای رفع مسائل اجتماعی و محیطی نوع جدیدی 
دارد.  همراه  به  بورسی  سازمان های  برای  را  درآمد  از 
به عنوان نمونه یکی از شرکت های معتبر دنیا در کشور 
روستاهای  به  خود  محصوالت  ارائة  برای  هندوستان 
را طراحی کرد  توزیع  از مدل شبکة  نوعی  دورافتاده، 
که از این طریق به جای حضور توزیع کنندگان عمده، 
خانم های خانه دار محصوالت شوینده و بهداشتی را به 
دیگران می فروختند. این نوع از مدل تجاری هم برای 
خود سازمان مفید واقع شد و هم در راستای مسئولیت 
اجتماعی سازمان به شمار رفت و از طرفی نیز باعث 
اشتغال زایی شد. چون از طریق این مدل تجاری افراد 
بسیار زیادی سر کار رفتند و اشتغال زایی مناسبی برای 
 CSR زنان جامعه انجام شد. از طرفی این نوع از برنامة

باعث افزایش سطح سالمتی جامعه نیز شد. 

يكپارچگی و تداوم برنامه های
 مسئوليت اجتماعی

هر یک از سازمان های بورسی ممکن است یکی از این 
برنامه های CSR را اتخاذ کنند و انتخاب یکی از این 
برنامه ها قطعا روی برنامه های دیگر سازمان تاثیر می گذارد 
و باعث ایجاد تصویر مناسبی از سازمان در ذهن مخاطبان 
ایرانی می شود. اما موضوعی که در این میان بسیار دارای 
اهمیت است، یکپارچگی برنامه های مسئولیت اجتماعی 
سازمان ها  از  برخی  نمونه  به عنوان  است.  آن  تداوم  و 
اقدامات مناسبی را در راستای مسئولیت اجتماعی انجام 
می دهند، اما این موضوع مقطعی است و با گذر زمان 
در ذهن مخاطبان ایرانی فراموش می شود. با توجه به 
این موضوع، پیشنهاد می شود سازمان های بورسی دید 
بلندمدت نسبت به برنامه های CSR داشته باشند تا از 
این طریق بتوانند در ذهن مخاطبان به خوبی نفوذ کنند.

ارزيابی از ميزان تاثيرپذيری
سال  طول  در  است  ممکن  بورسی  سازمان های 
اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  را  مختلفی  اقدامات 
انجام دهند، اما همان طور که پیش تر مطرح شد، این 
در  مناسب  برنامه ای  به  یافتن  برای دست  سازمان ها 
حوزۀ CSR باید در ابتدا برنامه های مختلف مسئولیت 
اجتماعی را با ارزش ها و هویت سازمان هم سو کنند و 
انسجام مناسبی را بین برنامه های مختلف مسئولیت 
اجتماعی ایجاد کنند. یکی از اقداماتی که سازمان های 
موضوع  این  دهند،  انجام  راستا  این  در  باید  بورسی 
است که معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد برنامه های 
CSR شناسایی کنند و همواره نسبت به برنامه های 
میزان  برای  و  باشند  حساس  اجتماعی  مسئولیت 
به عنوان  دهند.  انجام  را  ارزیابی هایی  آن ها  اثربخشی 
گزارش های  در  می توانند  بورسی  سازمان های  نمونه 
ساالنة خود ارزیابی از میزان تاثیرپذیری این برنامه ها 
را ارائه دهند. این موضوع می تواند اعتماد سهام داران 

به برنامه های مسئولیت اجتماعی را افزایش دهد.

استخدام افراد متخصص
برنامه های  به  یافتن  امروزه دست  این که  به  توجه  با 
مناسب و اثرگذار در حوزۀ مسئولیت اجتماعی برای 
بورسی  سازمان های  است،  و سخت  پیچیده  سازمان 
دارد،  تخصص  زمینه  این  در  که  را  فردی  می توانند 
هماهنگی  و  ادغام  طریق  این  از  و  کنند  استخدام 
حضور  با  فرد  این  دهند.  انجام  را   CSR برنامه های 
سازمان  کلیدی  افراد  با  می تواند  سازمان  در  موثر 
برنامة  به  رسیدن  راستای  در  را  اثربخشی  ارتباط 

مسئولیت اجتماعی مناسب برقرار کند. 
اجتماعی  برنامه ای مسئولیت  اجرای  به صورت کلی 
می  تواند ارتباطی دوسویه بین جامعه و برند را برقرار 
از  ارتباط  این  که  است  آن  امر  این  الزمة  اما  کند، 
کانال های مختلفی اطالع رسانی شود. با توجه به این 
و  سازمان ها  عمومی  روابط  مدیران  نقش  موضوع، 
فعالیت های Public Reation می تواند در معرفی 
بسیار  جامعه  مخاطبان  به  سازمان  شایستة  اقدامات 
اثربخش باشد تا اهداف مورد نظر سازمان از اجرای 
محقق  به درستی  اجتماعی  مسئولیت  برنامه های 

شود.

بازدید معاون طرح و برنامه 
گروه خوارزمي از نیروگاه 

منتظر قائم 

و  طرح  معاون  ابن الرسول،  سیداصغر  دکتر 
برنامة شرکت سرمایه گذاري خوارزمي، و دو 
تن از کارشناسان این معاونت طي بازدیدی 
از بخش هاي مختلف نیروگاه بخار و سیکل 
ترکیبي نیروگاه منتظر قائم وابسته به گروه 
خوارزمی با ظرفیت ها و عمکرد این مجموعة 

توانمند از نزدیک آشنا شدند.
روز  نخستین  در  که  بازدید  این  طي 
همکاران  شد،  انجام  گذشته  ماه  شهریور 
بخش هاي بهره برداري، تعمیرات، اداري و... 
به بیان مسائل، درخواست ها و دیدگاهشان 
دکتر  سوي  از  الزم  پاسخ  که  پرداختند 

ابن الرسول و همراهان ارائه شد. 
دهنوي،  مهندس  ابتدا  بازدید،  این  در 
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق منتظر 
قائم، با اشاره به سوابق و توانمندي هاي فني 
ـ تخصصي و دانش این مجموعه، به معرفي 
و  پرداخت  بازدیدکنندگان  براي  نیروگاه 
انساني  نیروي  مسائل  و  نیروگاه  دربارۀ 
مجموعه سخن گفت و افزایش 30 درصدي 
تولید و کاهش خروج هاي بي برنامة نیروگاه 
را از دستاوردهاي زحمات کارکنان دانست. 
به  تهدیدها  تبدیل  به ضرورت  هم چنین  او 
پیشنهادي  طرح  و  داشت  اشاره  فرصت 
ارائه شده از سوي نیروگاه به استانداري استان 
البرز تحت عنوان »طرح های سبز اقتصادی 
این  از  یکي  به عنوان  را  نیروگاه«  جوار  در 
اقدامات نیروگاه بیان کرد. این طرح نیروگاه 
و مقامات استان البرز را قادر مي سازد تا از 
نیروگاه  فعالیت  از  حاصل  موجود  پتانسیل 
از  بهینه  استفادۀ  ضمن  و  کرده  استفاده 
منابع موجود منطقه، به حفظ سالمت محیط 

زیست هم توجه کنند. 
ضمن  ادامه  در  دهنوي  علیرضا  مهندس 
تشکر از حسن توجه مدیران ارشد شرکت 
»شرکت  گفت:  خوارزمي،  سرمایه گذاري 
خوارزمي الگوي یک کارفرما و سرمایه گذار 
حکومت اسالمي است که توجه این گونه به 
را در همراهي و  انساني و مجموعه  نیروي 
است  آگاه  و  دانسته  مؤثر  بیشتر  هم دلي 
کرده  ایجاد  افزوده  انرژي  راهبرد،  این  که 
ضروریات  از  مي کند.  بیشتر  را  بهره وري  و 
بحث هاي مدیریتي در هر مجموعه اي توجه 
به نیروي انساني و پاسخ گویي به مطالبات 
بتوانیم  امیدواریم  که  است  آنان  به حق 
اهداف  تحقق  در  دست  این  از  اقداماتي  با 
مجموعه آن گونه که شایسته و بایسته است، 

حرکت کنیم.«
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نگاه
محمدرضا محمدی

بررسی موانع و راهکارهای 
توسعه صادرات غیرنفتی

اتخاذسیاستهایراهبردیدرزمینۀصادراتکاالهایغیرنفتیمیتواند
برساند. پایدار رشد به آرام آرام و کند خارج رکود از را ایران اقتصاد
و وضعیت از درست شناخت اساس بر باید اقتصادی سیاستهای
موقعیتتولیدوصادراتتهیهوتدوینشود.صادراتکاالهایغیرنفتی
یکفرصتمناسببرایخروجازرکوداقتصادیورسیدنبهرشدپایدار
نشود، ترمیم و اصالح بهدرستی صادرات ساختار که زمانی تا و است
نمیتوانانتظارداشتبنگاههایتولیدیبتواننددرتولیدواشتغالنقش
به تقریبامجکوم موثر تقاضای بازار بدون تولید زیرا کنند، ایفا مهمی
شکستاست.ازاینروپرداختتسهیالتدولتیبهبنگاههایتولیدی
کوچکبرایتامینسرمایهدرگردش،اگربدونتوجهبهتحرکبخش
تقاضاصورتگیردتاثیریجدیدربهبودتولیدواشتغالنخواهدداشت
بنگاههایتولیدی ماند.زیرازمانی باقیخواهد ومشکلرکودهمچنان
میتوانندازرکودخارجشوندکهدارایبازارتقاضایموثربرایکاالهای

تسهیل با تقاضا بازار ایجاد که است دلیل همین به باشند. تولیدی
از را ما اقتصاد میتواند منطقه کشورهای به تولیدی کاالهای صادرات

وضعیتکنونیخارجکندوآرامآرامبهرشدپایداربرساند.
توسعههموارهراهیطوالنیدرپیشدارد.بررسیمشکالت،راهکارهاو
موانعموجودمیتوانددرهموارکردناینراهورسیدنبهقلۀعظیماعتبار
فرهنگی،اجتماعیواقتصادیدرسطحجهانینقشیمحوریداشتهباشد.
توسعهایهدفمندوپویاخواهدبودکهدرکنارشاخصههایمهماقتصادی،

ابزارهاووسایلفرهنگیواجتماعیالزمرانیزفراهمکند.
تغییرنگرشها،آموزشاساسی،تربیتنیرویمتخصصوتالشوهمت
عمومیازجملهعواملیهستندکهمیتوانباتکیهبرآنها،موانعموجود
رابرطرفکردودگرگونیالزمراپدیدآورد.اگربسترالزمدرمقابلهبا
اینموانعفراهمشود،بدیهیاستعظیمترینمشکالتوجدیترین

تنگناها،دیگرچندانمقاومتناپذیرنخواهندبود.

الزامات ورود به بازارهای بين المللی كدام اند؟ 
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ضرورت تقويت بازار تقاضا
یکی ازمهمترین عوامل رکود در اقتصاد ایران ضعف مفرط ازجانب بازار تقاضاست 
انتظار داشت به رشد  بازار تقاضا اصالح نشود، نمی توان  و تا زمانی که ساختار 
بنگاه های  مشکل  افراد  از  گروهی  نظر  خالف  بر  یابیم.  دست  اقتصادی  پایدار 
تولیدی تنها نبود سرمایة در گردش نیست. برخی از بنگاه های تولیدی با وجود 
این که از تامین سرمایة مناسبی برخوردار هستند، نمی توانند بازار تقاضای موثری 
برای کاالهای تولیدشده داشته باشند. از این رو تا زمانی که بازار تقاضا به عنوان 
عامل اصلی رونق و توسعه ایجاد نشود، نمی توان انتظار داشت با تزریق نقدینگی 
برای تامین سرمایة در گردش برخی از بنگاه های تولیدی کوچک، تولید و اشتغال 

به وضعیت مناسب برسد. 
رشد  وجود  با  این رو  از  است  اقتصادی  گوناگون  مشکالت  دارای  ایران  اقتصاد 
با  حتی  بازرگانی  تبادالت  در  هنوز  مختلف  زمینه های  در  خوب  اقتصادی 
به طور مسلم چنان چه  روبه روست که  با مشکالت عدیده ای  کشورهای همجوار 
فرهنگی،  توسعة  راه  در  مهم  موانع  از  نشود  اندیشه  آن  برای  اساسی  راه حلی 
اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. درحقیقت شاید هنوز به مفهوم دقیق توسعه 
که نشان دهندۀ رشدی همه جانبه و گسترده درخصوص آگاهی، تعهد و احساس 
مسئولیت در جامعه و در سطح کلی جهان است، چندان که باید و شاید، توجه 

نشده است. 
مسلم است که برای ایران در شرایط حاضر، به دلیل کاهش سرمایه های داخلی و 
تنگناهای اقتصادی موجود که منجر به کاهش تولید و صادرات کاالهای غیرنفتی 
می شود، امکان رقابت جدی درخصوص توسعة صادرات، در سطح جهانی وجود 
ندارد. درواقع در موازنة اقتصادی، بیشتر واردکننده بوده ایم تا صادرکننده، این 

مسئله که از گذشته دوروجودداشته و ادامه یافته است.

اصالح ساختار صادرات كاال
یکی از راه های تقویت بازار تقاضا، اصالح ساختار صادرات کاالست که تولیدکنندۀ 
ایرانی همواره در این زمینه با مشکالت گوناگونی روبه روست. بی تردید کشورهای 

فعال  بازارهای  از  یکی  و منطقه می توانند  همسایه 
ساختار  دلیل  به  اما  باشند،  ایرانی  تولیدکنندگان 
موانع  با  همواره  ایرانی  کاالهای  صادرات  نامناسب 

چندگانه ای روبه رو هستند. 
بازار صادرات  نبود آمار و اطالعات دقیق علمی در 
کاال و عدم شناسایی دقیق بازارهای منطقه یکی از 
مشکالت است. تقریبا آمار دقیقی در زمینة نیازها 
و تقاضاهای مشتریان بازارهای مختلف وجود ندارد. 
بنابراین نمی توان برنامه ریزی و مدیریت درستی بر 

صادرات کاال داشت.
ضعف  کاال  صادرات  در  مهم  مشکالت  از  یکی 
بین المللی  ازاستانداردهای  دوری  و  الزم  کیفیت 

است. بسیاری از کاالهای تولید داخل دارای استاندارد واقعی نیستند، بنابراین 
در بازارهای منطقه مشتری ندارند و تا زمانی که کیفیت تولید به استانداردهای 

بین المللی نرسد، بازار جهانی از این کاالها استقبال نمی کند. 
تغيير ساختار سنتی توليد

 تولید ایران عموما دارای ساختار سنتی است. از این رو مشتری مداری و خدمات 
پس از فروش اغلب معنا و مفهومی منطقی ندارد. بازار منطقه مایل نیست کاالیی 
از ایران بخرد که کسی به صورت حرفه ای پس از خرید پاسخ گوی آن ها نباشد. 

یکی از مهم ترین مسائل ما در صادرات کاال، مسائل انسانی است که باید مورد 
هستند  سازمان هایی  و  نهادها  که  امر  متولیان  درواقع،  گیرد.  قرار  بسیار  توجه 
گمرکی  مسائل  مثل  کشور  از  کاال  قوانین، صدور  تصویب  مجوز،  در صدور  که 

و غیره نقش دارند، باید برای این امر برنامه ریزی داشته باشند. این ها همه باید 
بر  کامل  نظارت  به صورت جمعی،  و  باشند  داشته  تخصصی  کمیته های خاص 
فرآورده هایی داشته باشند که نیروی انسانی ما تولید می کند و درصدد است به 
خارج صادر کند. این که بر مسائل انسانی تکیه می شود، منظور نیروی متخصصی 

است که به منافع ملی اش متعهد باشد و ضابطه را فدای رابطه نکند. 
هم چنین باید از ضعف تشکل ها و اتحادیه های صادراتی یاد کرد که نمی توانند 
در بازار جهانی حضور ثمربخشی داشته باشند. برخی از این اتحادیه ها حتی با 

وظایف و کارکرد خود آشنا نیستند و درک درستی از تولید و صادرات ندارند. 
دیپلماسی سیاسی و اقتصادی نیز در رشد صادرات کاالهای غیرنفتی مهم است. 
در دورۀ پسابرجام موقعیت مناسب تری برای صادرات کاال وجود دارد. از این رو هر 
چقدر دیپلماسی ما در عرصه های بین المللی فعال تر باشد، امکان حضور کاالهای 

ایرانی در کشورهای خارجی بیشتر می شود. 

از بوروكراسی تا قيمت گذاری
 قوانین موجود در گمرک یکی دیگر از موانع صادرات کاال به شمار می رود. گاه به 
دلیل ساختار بروکراتیک و اداری بسیاری از فرصت ها از دست می روند و امکان 
تازه ای برای صدور فراهم نمی شود. دولت می تواند با اصالح این ساختار، شرایط 

را برای صدور کاال به کشورهای دیگر تسهیل کند.
 در صادرات کاالی غیرنفتی مسئلة قیمت بسیار مهم است. هزینة تمام شدۀ کاال 
در ایران به دلیل این که ساختار تولید در بسیاری از مواقع سنتی است، زیاد است. 
از این رو قیمت تمام شدۀ کاال در ایران نیز با برخی از کشورها بسیار متفاوت است 

و همین عاملی است تا از کاالهای ایرانی استقبال زیادی نکنند. 
ساختار سنتی تولید در ایران آسیب های زیادی به صادرات کاال می رساند. اغلب 
این رو حاضر  از  ایران دارای رویکرد مدرن نیستند.  تولیدی در  صاحبان صنایع 
به صرف هزینه های تبلیغاتی موثرو معرفی کاال به کشورهای دیگر نمی شوند و 
همین مسئله عاملی است تا کاالی ایرانی در کشورهای خارجی غریب و مهجور 

باشد. 
در  نبود خالقیت  از مشکالت صادارات  دیگر  یکی 
تولیدکنندگان  از  بسیاری  است.  توزیع  و  تولید 
با همان نگاه قدیمی کاال را  ایران هنوز  سنتی در 
تولید، بسته بندی و توزیع می کنند. در صورتی که 
نوآوری و خالقیت در تولید محصول جدید و ارائة 
بسته بندی مدرن و تدوین شیوه های نوین صادراتی 
ایران  غیرنفتی  کاالهای  صادرات  رشد  به  می تواند 

بسیار کمک کند. 
ازجمله مشکالتی که سال های گذشته مانع از تحقق 
ناهماهنگي  است  شده  غیرنفتی  صادرات  توسعه 
بخش  سیاست هاي  میان  سیستمي  نگاه  عدم  و 
بازرگاني با بخش هاي دیگر، عدم ثبات اقتصادي در 
سیاست هاي دولت در زمینة بازرگاني به خصوص در تغییر مستمر نرخ هاي تعرفة 
واردات و اعمال مجوزهاي صادراتي، وجود نرخ هاي تعرفة باال در برخي کاالهاي 
خاص، عدم عضویت در سازمان جهاني تجارت و وجود قوانین متفاوت با کشورهاي 
داراي  کشورهاي  با  سیاسي  مناسبات  و  تعامالت  پایین  سطح  تجاري،  شریک 
حمل ونقل  ناوگان  ازجمله  مناسب  زیرساخت هاي  وجود  عدم  اقتصادي،  قدرت 
جاده اي، هوایي، دریایي، ریلي و وجود مشکالت دیوان ساالرانه در بنادر، گمرکات 
حوزۀ  در  مختلف  کشورهاي  با  منعقدشده  موافقت نامه هاي  تعدد  فرودگاه ها،  و 
در  تجاری  دیپلماسی  نداشتن  اولویت  و  آن ها  کارآیي  به  توجه  بدون   بازرگاني 

سیاست خارجی ازجمله موانعی است که می توان به اجمال بدان ها اشاره کرد.
بی تردید تسهیل امورصادرات کاالهای غیرنفتی می تواند گام مهمی برای بهبود 

وضعیت تولید و اشتغال و خروج از رکود اقتصادی به شمار آید.

مناسب تری  موقعیت  پسابرجام  دورۀ  در 
برای صادرات کاال وجود دارد. از این رو 

در عرصه های  ما  دیپلماسی  هر چقدر 
حضور  امکان  باشد،  فعال تر  بین المللی 

بیشتر  در کشورهای خارجی  ایرانی  کاالهای 
می شود
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اقتصاد
سهراب اكبری

مسكن اجتماعی از كجا آمده؟
طرح مسکن اجتماعی که در دولت یازدهم متولد شد نیز مثل مسکن مهر 
هدف تامین مسکن برای کم درآمدها را دنبال می کند و قرار است اقشار 
کم درآمد را صاحب خانه کند. در این طرح با انتخاب بافت های فرسوده 
سامان دهی  طرح،  اجرای  برای  نیاز  مورد  زمین  تامین  و  شهرها  درون 
بافت های فرسودۀ شهری به عنوان نخستین هدف در دستورکار قرار گرفته 
است و از سوی دیگر با ساخت مجتمع های مسکونی عالوه بر سکونت 
مالکان این خانه های قدیمی، بخشی از متقاضیان کم درآمد مسکن نیز 
در واحدهای ساخته شده جای می گیرند. طرح مسکن اجتماعی که با نام 
»تامین مسکن اقشار کم درآمد« با تفاهم وزارت های راه و شهرسازی و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شد، اسفند ماه گذشته با حضور اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس  جمهوری، در شورای عالی رفاه به تصویب 

رسید و اکنون وارد مرحلة اجرایی شده است.
با اجرای طرح مسکن اجتماعی قرار است ساالنه 125 هزار واحد مسکن 
برای اقشار کم درآمد در شهرهای مختلف ساخته شود که این روند تا 
این  تولیدی  واحدهای  مجموع  و  انجامید  خواهد  طول  به  سال  شش 
این که برخی  با وجود  بود.  طرح 750 هزار واحد در کل کشور خواهد 
از کارشناسان بیان می کنند که مسکن اجتماعی هنوز در اقتصاد ایران 
جایی ندارد، سال گذشته این طرح در کشور کلید خورد و چند واحد 

و مطرحشد یازدهم دولت آمدن کار روی با اجتماعی موضوعطرحمسکن
دربارۀجزئیاتآننیزوزیرراهوشهرسازیتوضیحاتیراارائهداد،امااکنون
همۀمسئوالندروزارتراهوشهرسازیعنوانمیکنندکهتاتکمیلنشدن
مسکنمهر،طرحمسکناجتماعیقابلیتاجراندارد.دردولتنهمطرحمسکن
مهرکلیدخوردوبسیاریازدهکهایکمدرآمدتوانستندطعمخانهدارشدن
این بامشکالتزیادیروبهروشدوبرطرفکردن اینطرح اما رابچشند،
مسائل،هزینههایاینطرحرابسیارافزایشداد.طرحمسکنمهرباوجودی
کهبهساختبیشازیکمیلیونواحدمسکونیدرکشورمنجرشد،امابهدلیل
جانمایی همچنین و مالی منابع تامین بخش در بهخصوص نادرست اجرای
علت به چراکه یابد، دست خود پیشبینیشدۀ اهداف به نتوانست اشتباه،
فاصلۀزیادباشهرهاوعدموجودزیرساختهایضروری،هماکنونبسیاری
ازواحدهایمسکونیساختهشدۀمسکنمهرخالیازسکنهاست.حاالدولت
یازدهمموظفاستطرحمسکنمهررابهپایانبرساندودراینشرایطاز
منابعمالیکافیبرایاجرایمسکناجتماعیبرخوردارنیستونمیتوانداین
طرحرابهصورتگستردهاجراکند.دولتبامطرحکردنمسکناجتماعیبا
انتقاداتزیادیمواجهشدکهاصلحرفآنهااینبود:تکلیفمسکنمهرهای
باقیماندهچهمیشود؟امارویکرددولتدراینزمینهمشخصبودوازهمان
ابتدااعالمکردهبودکهبهدلیلمحدودبودنمنابعمالی،اجرایطرحجدیددر

ابعادگستردهبهپایانمسکنمهرموکولمیشود.

پازل چند ضلعی مسکن اجتماعی
وقتی كم درآمدها با مسكن اجتماعی صاحب خانه می شوند
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مسکونی به مستضعفان تحویل داده شد. 
طبق گفتة مسئوالن وزارت راه و شهرسازی زمین مورد نیاز این واحدها تامین 
شده و واحدهای طرح مسکن اجتماعی هم استیجاری خواهد بود و هم ملکی. 
با آغاز ساخت مسکن اجتماعی در  سال اول 20 هزار واحد به نتیجه می رسد و 
 سال بعد میزان ساخت وساز جبران می شود، چراکه مقدمات شروع ساخت مسکن 

اجتماعی )انتخاب زمین و ...( زمان بر است.

چه گروه هايی مشمول دريافت هستند؟
 طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی بهترین گروه های هدف قابل شناسایی توسط 
وزارت تعاون مشخص می شود و زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن اجتماعی 

نیز از سوی وزارت راه تامین خواهد شد.
برای جلوگیری از آثار منفی استفاده از منابع بانک مرکزی که در 
تکیه  اجتماعی  طرح مسکن مهر عملیاتی شد، در طرح مسکن 

تا  است  طرح  این  مالی  تامین  برای  مختلف  محل  چندین  بر 
کمترین آثار تورمی را به همراه داشته باشد. براین اساس 
مسکن«،  »یارانه های  محل های  از  طرح  این  مالی  منابع 

»مابه التفاوت نرخ تسهیالت«، »منابع داخلی وزارت های راه 
»تسهیالت  اجتماعی«،  رفاه  و  کار  تعاون،  و  شهرسازی  و 
تامین  »خیران مسکن ساز«  و  متقاضیان«  »آورده  بانکی«، 

خواهد  شد. پیش بینی شده متناسب با پیشرفت کار با موافقت 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ردیف های مناسب برای 

تامین مالی پروژه ها اختصاص یابد.
در این طرح که ویژۀ اقشار کم درآمد و دهک های 
اول و دوم جامعه تدوین شده، روش های مختلفی 
شده  پیش بینی  خانوارها  این  مسکن  تامین  برای 
اجرایی  سال  شش   طول  در  و  مرور  به  که   است 
می شود. طرح تامین مسکن اقشار کم درآمد عالوه 
بر این که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند 
کمیتة امداد و بهزیستی را شامل می شود، گروه های 
حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  که  نیز  را  دیگری 
می شوند،  محسوب  کم درآمد  اقشار  از  اما  نیستند 
دربر می گیرد که شناسایی این گروه ها برعهده بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی است.

مسكن اجتماعی در تهران
شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  محمدزاده،  نادر  محمد 
خبرنگار  به  اجتماعی  مسکن  درباره  تهران،  استان 

ما گفت:  مسکن اجتماعی در حال اجراست، اما همة اقشار جامعه نمی توانند از 
آن بهره ببرند. 

او به طرح های دیگر مسکن در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: مسکن ویژه 
نیز که در تهرانسر در حال انجام است و مراحل پایانی خود را می گذراند، در 
 2200 بخش  این  در  ساخته شده  واحدهای  تعداد  می شود.  تمام  امسال  پاییز 
واحد است و خدمات زیربنایی و روبنایی آن بسیار خوب در نظر گرفته شده 
تا افراد به راحتی بتوانند در آن منطقه زندگی کنند. این خدمات شامل احداث 
پارک، مراکز درمانی و غیره است. متقاضیانی هم که برای مسکن ویژه ثبت نام 
کردند، اقشار ضعیف نیستند و هر خانوار حدود 100 میلیون تومان آوردۀ اولیه 
بخش  این  در  که  می شود  دریافت  اقساط  صورت  به  مابقی  و  کرده  پرداخت 

یارانه ای دیده نشده است. 

 در خصوص مسکن اجتماعی ابتدا باید به تعریف آن بپردازیم. اکنون یک نگاهی 
فراگیر  اجتماعی  که مسکن  باور هستند  این  بر  برخی  و  دارد  وجود  در جامعه 
برای همة افراد است. اما این طور نیست و تنها افرادی که توانایی تامین مسکن 
را ندارند، در نظر گرفته شده اند. با توجه به وضعیت مسکن مهری که در دولت 
قبل شروع شده، اگر قرار باشد کار خاصی انجام دهیم، باید برای گروه هایی باشد 
که از منظر خانه دار شدن دچار مشکالت خاص نشوند. در کشور گروه هایی داریم 
که نمی توانند مسکن داشته باشند و برای بخشی از این ها کارهایی در حال انجام 
شده  باعث  که  مطلبی  مهم ترین  اما  معلول.  دو  دارای  خانوارهای  مانند  است، 
دولت در این زمینه فعالیت گسترده انجام ندهد، این است که حجم مسکن مهر 
باقی مانده زیاد بوده و توانمندی بخش خصوصی و اعتباری بخش دولتی بسیار 

محدود است.
 مسکن اجتماعی به صورت متمرکز اجرا نمی شود و بنیاد مستضعفان، 
وزارت راه و شهرسازی و بهزیستی در کنار هم برای اجرای این پروژه 
کمک می کنند. هدف مسکن اجتماعی همة جامعه نیست و برای 
تهیه  مسکن  دارند،  مشکل  سرپناه  داشتن  برای  که  افرادی 
می کند. به این دلیل که این افراد قدرت وام پذیری ندارند 

و باید عالوه بر یارانه به آن ها کمک شود. 

تاثير كاهش سود تسهيالت بر بازار مسكن
تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  به  اشاره  با  محمدزاده  نادر  محمد 
مطابقت  جامعه  واقعیات  با  اکنون  بانکی  سود  گفت:  مسکن 
ندارد. تورم کاهش یافته و باید نرخ سود بانکی 
نیز کاهش یابد، اما این اتفاق نمی تواند به صورت 
ضرب االجلی بیفتد. حقیقت این است که سود باال 
به ضرر بانک هاست، به این دلیل که آن ها باید 
فعالیت اقتصادی داشته باشند که دو برابر سود 
به دست بیاورد و به زودی اعالم خواهد شد که 
باز هم رقم سود تسهیالت پایین تر خواهد آمد. 
درخصوص پرسش شما باید بگویم که تقاضا در 
بخش مسکن با کاهش سود وام بیشتر می شود، 
اما به همین میزان سپرده گذاری صورت می گیرد. 
یک ضرب المثل در بازار وجود دارد که می گوید: 
می تواند  هم  بانک  مسلما  زیاد.  و  بفروش  ارزان 
این  انجام شده  سپرده گذاری های  از  استفاده  با 
کار را انجام دهد. ضمن این که دولت این مجوز 
بازپرداخت های مسکن مهر به دلیل  را داده که 
این که از منابع دولتی بوده، در نظام بانکی باقی 

بماند و برای تامین تسهیالت جای نگرانی وجود ندارد.
 مسکن در ایران نیز باید مانند کشورهای پیشرفته از لیست خانه های سرمایه ای 
یک  وقتی  گذشته  در  باشیم.  اقتصاد  در  شکوفایی  و  رشد  شاهد  تا  شود  خارج 
خودرو خریداری می شد، بعد از چند سال استفاده با قیمت باالتر فروخته می شد، 
اما اکنون چنین موضوعی معنا ندارد و خانه در کشورهای پیشرفته نیز به همین 
صورت است. تنها دلیل این موضوع ثابت ماندن تورم و نداشتن این معضل در 
جامعه است که دولت یازدهم توانسته با کاهش نرخ تورم به اقتصاد کشور کمک 
شایانی کند. مسکن در کشورهای پیشرفته بعد از استفاده ضرر می دهد، اما ما با 
این جریان فاصلة زیادی داریم. قطعا تامین مسکن منوط به تقاضا خواهد بود و 
بر اساس نیاز تولید می شود. تنها در چنین شرایطی است که می توان به بهبود 

اوضاع بازار مسکن امیدوار بود.

با اجرای طرح مسکن اجتماعی قرار است 
125 هزار واحد مسکن برای اقشار  ساالنه 

در شهرهای مختلف ساخته شود که  کم درآمد 
این روند تا شش سال به طول خواهد انجامید 

 750 و مجموع واحدهای تولیدی این طرح 
هزار واحد در کل کشور خواهد بود. با وجود 

که  بیان می کنند  کارشناسان  از  برخی  این که 
ایران جایی  اقتصاد  در  اجتماعی هنوز  مسکن 

ندارد، سال گذشته این طرح در کشور کلید 
خورد و تحویل داده شد
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مديريت
هدی رضايی 

كارشناس ارشد مديريت اجرايی

آگاهی از ماهيت مديريت 
ماهیت  از  آگاهی  باشیم،  آن  دنبال  به  باید  موقعیت  این  در  که  چیزی  اولین 
مدیریت است. حرکت به سمت یک نقش مدیریتی نیازمند محروم کردن خود از 
بعضی وظایف فردی و اختصاص دادن زمان به وظایف جدید به عنوان رهبر تیم 
است. اگر مدیر جدید نتواند به درستی این وظایف را درک کند، باید رویکردهای 

زیر را پیش برد: 
بعضی از وظایف به اعضای تیم تفویض شود. 

محول  او  به  را  وظایف  دوباره  کرد،  پیدا  را  الزم  تجربة  مدیر  این که  از  پس 

کنید، چراکه اغلب اعضای تیم اعتقاد دارند که مدیرانشان کارها را بهتر انجام 
می دهند. 

برقراری ارتباط با مدیر انتخابی به وسیلة گزارش های مستقیم و آگاه کردن او از 
وظایفش در صورت قصور.

گسترش  اجازۀ  تیم  اعضای  به  که  صورتی  به  جزئی  بررسی های  و  موشکافی 
توانمندی هایشان را بدهد. 

مهارت ها و عاليق 
یکی از بهترین روش ها برای سنجش این که آیا فرد کاندیدای شما برای مدیریت، 

هنگامیکهمدیرجدیدیرابرایشرکتخوداستخداممیکنید،ریسک
به نیاز کنیدشما تصور اول نگاه در شاید میشوید. متحمل را باالیی
بودجۀسازمان راهدایتکرده، کارمندان بهطورموثر داریدکه فردی
ارتباط بهخوبی شما خود ازجمله ارشد مدیران با و کند مدیریت را
برقرارکندوهمۀاینمهارتهاراازروزاولبلدباشد.اماچهمیشود
در و دارد را مدیرشدن پتانسیل تنها که کنید استخدام را فردی اگر

کلیدی مهرههای از یکی دارد امکان آیا ندارد؟ مهارت باال موارد همۀ
سازمانخودراکهقبالتجربهمدیریتینداشته،برایهدایتکسبوکار
بهاینچالشدیدگاهیعمیقتربه اینکهنسبت آموزشدهید؟برای
دستآورید،گزارشیدرموردمهارتهاوویژگیهایشخصیتیافراد
پیش هستید، آنها جستوجوی در مدیریت سمت برای که مناسبی

رویشماست.

چگونه دريابيم كه كانديدای مورد نظر ما آمادگی مدير شدن دارد؟ 

چالش های انتخاب سکان دار کسب وکار
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به خوبی این نقش را درک کرده یا خیر، این است که از او بپرسید چه تفکری 
دربارۀ مدیریت دارد و نسبت به انجام چه وظایفی در مدیریت حریص و مشتاق 
است؟ از او در مورد مهارت ها و عالیقش بپرسید. این به شما کمک خواهد کرد که 
بدانید چه تجارب مدیریتی و پتانسیل هایی خارج از محل کار دارد. مانند هدایت 
یک تیم ورزشی، فعالیت در مجلة ادبی دانشگاه یا مدرسه، حضور داوطلبانه در 
ترتیب می توانید  و... بدین  برادر  و  تعداد زیادی خواهر  تیم هنری، داشتن  یک 
تاثیرگذار آن ها در نقش های قبلی شان دریابید. اگر  از مدیریت  دیدگاهی مفید 
مهارت های  که  گفت  خواهد  او  بپرسید،  این خصوص  در  باسابقه  مدیر  یک  از 
است  ویژگی هایی   مهم ترین  از  است،  و خودشناسی  اشخاص که شامل هم دلی 
یا  زندگی  محیط  از  به دست آمده  خودآگاهی  باشد.  داشته  باید  مدیری  هر  که 
تجربیات حرفه ای از پتانسیل هایی است که یک مدیر جدید باید در نگاه اول از 
آن برخوردار باشد. برای مثال این فرد باید درک کند که دانش او هدایت کنندۀ 
تیمش است یا حتی می تواند منجر به کنکاش نامناسب و غیرموثر افرادی شود 
که تحت نظر او کار می کنند. ) این یکی از شایستگی های اصلی است که می تواند 

به فرد مورد نظر در راه رسیدن به سمت مدیریت کمک کند.( 

برخورداری از هوش هيجانی 
از نقطه نظر مدیریتی،  بعضی از متخصصان عقیده دارند که وجود هوش هیجانی 
برای افرادی که در جست وجوی سمت مدیریتی هستند، الزم است. افرادی که به 
جایگاه های مدیریتی منصوب می شوند، باید توانایی مشاهده و درک افق سازمان 
و توانایی هر یک از اعضای سازمان برای فراتر رفتن از موقعیت جاری، و سایر 
مالحظاتی را که برای مدیر می توان متصور شد، داشته باشند، یعنی دیدگاهی 
چگونگی  درک  همراه  به  آن  با  مرتبط  فرعی  بخش های  و  سازمان  آیندۀ  برای 
اجرای تفکر تصویری. هم چنین هم کاندیداهای مدیریت و هم اعضای تیم باید 
درک درستی از عناصر اصلی مدیریت در سازمان خود داشته باشند. آن ها باید 
بدانند که فرهنگ سازمان چیست، چه افرادی با چه تخصص هایی در این سازمان 
حضور دارند و چه منابع و محدودیت هایی در اختیار آن ها قرار دارد. درست است 
درک  بهتر  سازمانی  داخل  مدیریت  کاندیداهای  توسط  اطالعات  قبیل  این  که 
می شود،  اما یک گزینة مشتاق و عالقه مند و پای بند از خارج از سازمان که درک 

درستی از این عناصر داشته باشد نیز می تواند برای این هدف مفید باشد. 

احساس تعلق و مثبت انديشی 
وقتی در بحران باشید، یا اوضاع کسب وکار چندان پررونق نباشد، شما به مدیر 
خود  سازمان  به  نسبت  آن ها  وفاداری  روی  بتوانید  که  دارید  نیاز  مدیرانی  یا 
حساب ویژه باز کنید. یک مدیر با احساس تعلق باال به سازمان، فردی است که 

در  می شود،  حاضر  به موقع  جا  همه  و  همیشه 
کارش بی انگیزه و سست نمی شود و هر زمانی 
به حضورش احتیاج باشد، حتی تا دیروقت، در 
محل کار می ماند. کسی که شهامت الزم برای 
پای بندی و مقید بودن به هدف خود را دارد و هر 
سختی ای را برای رسیدن به آن تحمل می کند، 
را  نامالیمی  نوع  هر  تحمل  برای  الزم  پشتکار 
که  می خواهید  فردی  شما  داشت.  خواهد  نیز 
وقتی کاری به او می سپارید، مطمئن باشید آن 
را درست انجام می دهد و کار را پیش می برد. 
شما قطعا مدیری را نمی پسندید که آرام باشد و 
نسبت به همه چیز بی تفاوت باشد. شما مدیری 

می خواهید که خط مشی هایش خوش بینانه و مثبت باشد. این خصیصه به ایجاد 
محیطی اخالقی در کسب وکار شما کمک می کند و باعث می شود شما کارمندانی 

با رضایت شغلی باالتر، بهره وری بیشتر و کسب وکاری پررونق تر داشته باشید.

پرسش در مورد مهارت ها 
می کنید،  جست وجو  مدیر  یک  درون  شما  که  خصلتی  و  ویژگی  هر  از  فارغ 
نظر  مورد  فرد  آیا  که  است  این  می گردید،  آن  دنبال  گام  اولین  در  که  چیزی 

مهارت های الزم برای رهبری افراد را دارد یا خیر. یک مدیر باید به این توانایی 
خود اعتقاد و اعتماد کامل داشته باشد. او باید در سخنوری چیره باشد، کارها را 
به بهترین شکل بین افراد تقسیم کند و طوری رفتار کند تا کارمندان به راحتی 
فردی  ارتقای  درصدد  شما  اگر  کنند.  قبول  را  او  سوی  از  صادرشده  دستورات 
او  از  که  شناختی  بر  عالوه  هستید،  خود  سازمان  داخل  در  مدیریت  به سمت 
یا  مدیریتی  ویژگی های  مورد  در  همکارانشان  یا  آن ها  از خود  می توانید  دارید، 

مهارت هایشان بپرسید. این سوال ها می تواند شامل موارد زیر باشد: 
چه زمانی مجبورید خودآگاهی خود را به منظور اطمینان از حرکت رو به جلوی 

سازمان افزایش دهید؟
چالش مدیریتی کنونی سازمان را در چه می بینید؟

آیا می توانید گروهی خارج از سازمان را مدیریت کنید که به شما در یادگیری 
مدیریت کمک می کنند؟ 

چه کسی از میان همکاران شما، توانایی تان برای مدیریت یک گروه یا پروژه را 
درک کرده است؟

چگونه آمادۀ پذیرش تغییر از نقش فعلی در تیم به نقش مدیریتی در همان تیم 
می شوید؟

چگونه مهارت های افراد زیردست خود را توسعه می دهید؟
چگونه میان نگاهتان برای رسیدن به اهداف کلی و وظایف هر روزۀ تیمتان تعادل 

برقرار می کنید؟ 
از  درکی  می تواند  کاندیدا  افراد  از  پرسش  و  مشاهده  و  مسائل  این  بررسی  با 
پتانسیل مدیریتی آن ها به دست آورید و بدین ترتیب می توانید نتیجه بگیرید که 
آیا آن ها می توانند مدیری با استعداد و موثر باشند یا خیر. و درنهایت باید تصمیم 
این هستید  یا خواهان  دارید،  را  به عنوان مدیر  استخدام آن ها  آیا قصد  بگیرید 
افراد را به سمت مدیریت  ارتقا دهید و سپس این  که فعال مهارت های آنان را 
بگمارید. به همین دلیل نیاز دارید که در مورد منابعی که در دسترس دارید و 
پتانسیل های فرد کاندیدای خود بدانید. به آن ها اطمینان دهید که هوایشان را 
دارید و حمایتشان می کنید و طی جلساتی میزان و روال کار را با آن ها بررسی 
خواهید کرد. به یاد داشته باشید که باید از آن ها میزان پیشرفت را بخواهید و از 
نواقص و بهبود فرایندها اطالع داشته باشید و به آن ها در بهبود مهارت هایشان 

یاری دهید. 

ارتقای مهارت های  مديريتی
یکی از ویژگی هایی که کاندیداهای مدیریت شما باید دارا باشند، مهارت برنامه ریزی 
است. مهارت  برنامه ریزی  برای  هر نوع  کار و مسئولیتی  الزم  و مفید است . برنامة 
پروژه  مانند نقشه ای  راهنماست و نشان  می دهد از ابتدا تا انتها، کار را چگونه  باید 
و  مستمر  است   امری   برنامه  ریزی   پیمود. 
مداوم  و برای  تمام  سطوح  سازمانی  ضرورت  
فعالیت های   از  کلی   برنامة   یک   تهیة   دارد. 
یکی   پروژه   عملیات   از شروع   قبل   و  پروژه  
تعیین  برای   است .  مدیر  مسئولیت های   از 
 منابع  مورد نیاز و برنامه  ریزی  صحیح ، مدیر 
پروژه  باید از مهارت های  ارتباطی  و پردازش 
 اطالعات ، آگاهی  داشته  باشد و هم چنین  از 
توانایی  مذاکره  با مدیران  و مقامات  مربوط، 
برخوردار باشد و با افراد کلیدی  در داخل  و 

خارج  سازمان  ارتباط موثر برقرار کند.
که  فردی  باشید  داشته  نظر  در  پایان  در 
استخدام می کنید، باید آن قدر انگیزه داشته باشد که بدون نیاز به نظارت مستمر 
شما، کارش را به خوبی انجام دهد. الزم است تا این فرد اهداف پایه و اصلی کار 
شما را بشناسد و استراتژی های مناسب برای رسیدن به آن ها را برگزیند و اجرا 
کند. این فرد باید بتواند کارهای روزمره را با تمام وجود و با اشتیاق انجام دهد و 
الزم نباشد مدیر مافوق از نزدیک کار او را رصد کند. تنها فردی با این ویژگی ها 

می تواند کاندیدای مناسبی برای سکان داری کسب وکار شما باشد.
HBR :منبع 

پررونق  اوضاع کسب وکار چندان  یا  وقتی در بحران باشید، 
بتوانید روی  دارید که  نیاز  یا مدیرانی  به مدیر  نباشد، شما 

باز کنید.  وفاداری آن ها نسبت به سازمان خود حساب ویژه 
یک مدیر با احساس تعلق باال به سازمان، فردی است 

که همیشه و همه جا به موقع حاضر می شود، در کارش 
بی انگیزه و سست نمی شود و هر زمانی به حضورش 
تا دیروقت، در محل کار می ماند احتیاج باشد، حتی 
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مديريت
امير كاكايی

MBA كارشناس ارشد 

هماهنگی طرح های كسب و كار در هلدينگ ها
که  است  اهمیت  دارای  حیث  این  از  هلدینگ ها  برای  کسب و کار  طرح  تدوین 
باید برای هر یک از سازمان های زیرمجموعة هلدینگ، طرح کسب و کاری تهیه 
و تدوین شود و تمامی این طرح کسب و کارها با یکدیگر هماهنگ و در راستای 
اهداف و چشم انداز کلی سازمان باشد. به عبارت دیگر، هر هلدینگی چشم انداز 
و سند استراتژیکی دارد که باید طرح کسب و کار سازمان های زیرمجموعة آن، بر 

اساس این سند استراتژیک تدوین و تهیه شود.

بهره گيری از مديران بخش های مختلف سازمان
زیرمجموعة  سازمان های  از  یک  هر  برای  کسب و کار  طرح  تدوین  و  تهیه  برای 
هلدینگ، باید تیمی از مشاوران و مدیران سازمان جمع آوری شود تا از این طریق 
به بهترین طرح کسب و کار سازمان ها دست پیدا کنند. در این میان ذکر این نکته 
خالی از لطف نیست که اعضای این تیم باید متشکل از مدیران میانی واحدهای 
مختلف سازمان باشد تا طرح کسب و کار سازمان ها دچار مشکل و یک سونگری 
بازاریابی  تهیة طرح در حوزۀ  اگر مدیران و مشاوران دست اندرکار  نشود، چون 
فعال باشند، طرح کسب و کار سازمان ها با رویکرد بازاریابی تدوین می شود و این 

بخش از سایر بخش های طرح کسب و کار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان 
نمونه، برنامة بازاریابی سازمان در طرح کسب و کار که شامل استراتژی بازاریابی، 
بازارهای هدف، آمیخته بازاریابی، پیام رسانی، برنامه های اجرایی و مواردی از این 
 دست می شود، نقطه عطف طرح کسب و کار قرار می گیرد و به سایر بخش های 
طرح کسب و کار توجه چندانی نمی شود. به همین دلیل توصیه می شود از مدیران 
بخش های مالی، R&D، منابع انسانی و... در تیم تهیه و تدوین طرح کسب و کار 
توجه  مورد  کسب و کار  طرح  مختلف  بخش های  طریق  این  از  تا  شود  استفاده 
جریان  سازمان ها،  کسب و کار  طرح های  از  برخی  در  نمونه  به عنوان  گیرد.  قرار 
وجوه نقد در سازمان جایگاهی ندارد. این در حالی است که جریان وجوه نقد 
در طرح کسب و کار بسیار حیاتی است، چون به مواردی از قبیل منابع و مصارف 
از  ناشی  درآمد های  شامل  خود  نقدی  جریان  منابع  دارد.  اشاره  نقدی  جریان 
فروش، وام های بانکی و آورده های سهام داران می شود و مصارف جریان نقدی نیز 

هزینه های راه اندازی و جاری و سایر هزینه های سازمان را دربر می گیرد.

هدف های رويايی
یکی از معضالتی که در بسیاری از طرح های کسب و کار دیده می شود، این موضوع 
است که انواعی از هدف های فروش، مالی و... تعیین می شود که با واقعیت و پتانسیل 

 Business plan بايد و نبايدهای تهيه
برای هلدينگ های تجاری

با برنامه 
پیش بروید

امروزهبارقابتیشدنبازار،سازمانهاییمیتوانندازسهمبازارمناسبی
آن اساس بر و اتخاذ را جامعی کسبوکار برنامۀ که باشند برخوردار
استراتژیهایبازاریابیمناسبیرادنبالکنند.شایددرگذشتهمدیران
براینوشتنطرح باید بودندکه باور این بر ازسازمانها برخی ارشد
کسبوکارششماهوقتبگذارندوبخشقابلتوجهیاززمانمدیران
در کسبوکار طرح این نیز انتها در و بگیرند را سازمان مشاوران و
نوین سازمانهای گذشته دهۀ در اما بخورد، خاک سازمان کتابخانۀ
بهضرورتطرحکسبوکاردرسازمانهاپیبردهاندورویاینبخش
سرمایهگذاریهایجدیراانجامدادهاندوفعالیتخودرابرمبنایطرح
مدونکسبوکارپیشمیبرند.طرحکسبوکاردرسازمانها،پتانسیل
اینراداردکهماهیتوجودیسازمانهاراتعریفکردهوبرنامۀجامعی
رادراختیارمدیرانسازمانهاقراردهدکهشاملخالصۀمدیریتی،نوع
صنعتومحصوالت،برنامۀبازاریابی،برنامۀمالی،برنامۀطرحوتوسعه،

ساختارسازمانیوچگونگیارتباطتمامیاینمواردبایکدیگرمیشود.
ایننکتهنیزبسیاردارایاهمیتاستکههیچفرمولاستانداردیبرای
حجم برای نیز استانداردی هیچ و ندارد وجود کسبوکار برنامۀ تهیۀ
برنامهیامیزانجزئیاتآنیافتنمیشود.باتوجهبهاینموضوع،هر
بهخوبی را بایدجزئیاتطرحکسبوکارخود ازسازمانهاینوین یک

کشفوتدوینکنند.
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سازمان هم خوانی ندارد. به عنوان نمونه مدیران سازمان ها، در طرح کسب و کار خود 
مقادیر فروشی را مشخص می کنند که آن سازمان هرگز به این مقادیر دست پیدا 
نمی کند و دست نیافتن به این مقادیر، باعث بی انگیزگی کارمندان و حتی مدیران 
با توجه به گسترش و تنوع دامنه و  این مسئله در هلدینگ ها  سازمان می شود. 
حوزۀ کاری شرکت های زیرمجموعه، بیشتر از سایر سازمان ها محسوس است. با 
توجه به این موضوع، استفاده از تحقیقات بازار و شناسایی پتانسیل های سازمان 
می تواند سازمان را از این گونه معضالت دور کند و دست یافتن به طرح کسب و کار 
می توان  بازار،  تحقیقات  به کارگیری  با  نمونه  به عنوان  کند.  امکان پذیر  را  اجرایی 
سهم بازار سازمان را مشخص و بر اساس آن برنامه ریزی آتی سازمان را اتخاذ کرد. 
از طرفی تحقیقات بازار در طرح کسب و کار استفاده های دیگری نیز دارد. به عنوان 
نمونه در بخش شناسایی تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف سازمان می توان 
از تحقیقات بازار استفاده کرد و هر یک از این آیتم ها را به خوبی شناسایی و کشف 
کرد و بر اساس آن برنامه ریزی های مناسبی را اتخاذ کرد. به عنوان نمونة دیگر، از 
تحقیقات بازار می توان در راستای شناسایی بازارهای جدید و رفتار مصرف کنندگان 
بازارهای جدید  بازارهای کشف شده تمرکز کرد. تمرکز روی  استفاده و روی  نیز 

می تواند جایگاه ویژه ای را برای سازمان در آن بازارها به همراه داشته باشد.
 

طراحی هويت سازمان
در طرح کسب و کار باید هویت سازمان به خوبی 
شناسایی و کشف شود. به عبارت دیگر، تیم 
باید  سازمان  مشاوران  و  مدیران  از  متشکل 
اهداف  و  قوت ها  ضعف،  نقاط  از  فهرستی 
سازمان را تهیه کنند و هویت برند سازمان را 
طراحی کنند و بر اساس هویت سازمان، طرح 
به عنوان  کنند.  تدوین  و  تهیه  را  کسب و کار 
بخش  در  می شود  باعث  موضوع  این  نمونه، 
برنامة طرح و توسعة طرح کسب و کار، توسعة 
محصوالت و خدمات سازمان بر اساس هویت 
برند سازمان انجام شود و سازمان هر محصول 
و خدمات نامرتبط و نامناسبی را تولید و به 

بازار عرضه نکند.

مزيت رقابتی
برای خود  را  رقابتی  مزیت  باید  هر سازمانی 
رقابتی،  مزیت   این  اساس  بر  و  کند  تعریف 
کند.  تدوین  و  تهیه  را  کسب و کار  طرح 
از  یک  هر  رقابتی  مزایای  هلدینگ ها  در 
در  باید  ترجیحا  زیرمجموعه  شرکت های 
شود.  تعریف  سازمان  اصلی  مزیت  راستای 
کیفیت  صرفا  بین المللی  بازارهای  در  اگرچه 
سازمان  برای  را  رقابتی  مزیت  نمی تواند  باال 
به همراه داشته باشد، اما در بازار ایران، ارائة 
مزیت  به عنوان  می تواند  باکیفیت  محصوالت 
کارایی  طرفی  از  شود.  تلقی  پایدار  رقابتی 
نیز  مشتری  با  برتر  روابط  و  برتر  نوآوری  و 
به  را  رقابتی  مزیت  سازمان ها  برای  می تواند 

همراه داشته باشد. با توجه به این موضوع، در صورت مشخص شدن مزیت های 
و  کرد  تدوین  و  تهیه  موضوع  این  پایة  بر  را  کسب و کار  طرح  می توان  رقابتی، 

مزیت های رقابتی سازمان را در طرح کسب و کار لحاظ کرد. 
این موضوع است  ایرانی  از سازمان های  از معضالت برخی  به صورت کلی یکی 
که به درستی مزیت رقابتی سازمان را کشف نمی کنند و بر این باورند که برخی 

یک  ارائة  صرف  و  می رود  شمار  به  رقابتی  مزیت  به عنوان  سازمان،  اقدامات  از 
محصول یا خدمت خاص باعث شده مشتریان این سازمان را به سازمان های دیگر 
ترجیح دهند. این در حالی است که چون تحقیقات بازاری در این راستا انجام 
نگرفته، مدیران به درستی متوجه این موضوع نشده اند که از دید مخاطبان بیرونی، 
اقدامات سازمان به عنوان مزیت رقابتی به شمار نمی رود. با توجه به این موضوع 
شناسایی  راستای  در  می تواند  سازمان،  برای  بیرونی  مشاوران  به کارگیری  نیز، 

مزیت های رقابتی مثمر ثمر واقع شود. 

آموزش كاركنان
امروزه سازمان های نوین دائما در حال آموزش و بهبود وضعیت کاری کارمندان 
هستند، اما این موضوع تحت برنامه ریزی های جامعی انجام نمی شود و معموال به 
صورت مقطعی به آن نگاه می شود. با توجه به این موضوع، در بخش برنامة سازمانی 
طرح کسب و کار باید به صورت مفصل به برنامه های آموزشی سازمان اشاره شود و 
حتی در صورت نیاز از مشاوران آموزشی در این زمینه کمک گرفته شود. از طرفی 
باید رویکرد آموزشی در سازمان ها،  این نکته بسیار دارای اهمیت است که  ذکر 
برای  به خوبی لحاظ شود و  این موضوع در طرح کسب و کار  باشد و  مهارت محور 
شود. چون  اتخاذ  مناسبی  برنامه ریزی های  آن 
می شود  دیده  ایرانی  سازمان های  از  برخی  در 
و  گواهی نامه  گرفتن  برای  صرفا  کارمندان  که 
پر کردن ساعت در دوره های آموزشی شرکت  
آموزشی  دوره های  این  درنهایت  و  می کنند 
خروجی مناسبی را به همراه نخواهد داشت و 
صرفا مباحث تئوریکی در این دوره های آموزشی 
مطرح می شود. با توجه به این  موضوع، تمرکز 
دوره های  می تواند  بسیار  مهارت محوری  روی 
مناسبی همراه  با خروجی  را  آموزشی سازمان 

سازد.

بازبينی و اصالح طرح كسب و كار
باید  کسب و کار  طرح  تدوین  و  تهیه  پایان  در 
بر اساس  انجام شود و  بازبینی و اصالح طرح 
تحقیقات انجام شده و بازخوردهای دریافت شده، 
تیم متشکل از مشاوران و مدیران سازمان های 
طرح  بازبینی  به  اقدام  هلدینگ،  زیرمجموعه 
اصالح  و  بازبینی  طرفی  از  کنند.  کسب و کار 
طرح در بازه های زمانی مشخص نیز باید در دستور 
کار این تیم قرار گیرد. به عنوان نمونه، استراتژی 
به طرحی شود که  تبدیل  باید  بازاریابی سازمان 
اندازه گیری  و  پی گیری  ماهانه،  بازبینی  شامل 
نتایج به دست آمده، پیش بینی فروش، بودجه های 
مبتنی هزینه و معیارهای غیرمالی برای پی گیری 
نتایج شود و در بازه  های زمانی مشخص، متناسب 
تغییرات  دستخوش  بازار  و  صنعت  تغییرات  با 
دیگر،  نمونه  به عنوان  یا  شود.  به روزرسانی  و 
بازاری که  تازه واردها در  تامین کنندگان جدید و 
طرح  بازطراحی  در  دارد،  حضور  آن  در  سازمان 
کسب و کار لحاظ شود. در این میان آن چه باید به آن توجه داشت، این است که 
هرچند طرح کسب و کار باید دائما پایش و ارزیابی و در بازه های زمانی مشخص 
بازطراحی شود، اما کلیت طرح باید طبق اهداف سه تا پنج سالة سازمان تدوین 
شود و نگاه بلندمدتی نیز به آیندۀ سازمان داشته باشد تا بهترین نتیجه را برای 

کسب وکار رقم بزند.

امروزه سازمان های نوین دائما در حال آموزش و بهبود 
وضعیت کاری کارمندان هستند، اما این موضوع تحت 

برنامه ریزی های جامعی انجام نمی شود و معموال به صورت 
مقطعی به آن نگاه می شود. با توجه به این موضوع، 

در بخش برنامۀ سازمانی طرح کسب و کار باید به صورت 
مفصل به برنامه های آموزشی سازمان اشاره شود



شماره 31 -  مهر 95 22

له مقا
گردآورنده: سيد محمدتقی پورمقيم

كارشناس سرمايه گذاری شركت 
سرمايه گذاری آتی نگر سپهر ايرانيان

شرح ماجرا
و  کرد  پیدا  ادامه  رشد  این  نهاد.  رشد  به  رو  سال 1982  از  آمریکا  سهام  بازار 
سال های 1986 و 1987 اوج رشد بازارهای مالی آمریکا بود. شاخص داوجونز 
)که در مورد بحران 1987 به عنوان نمادی برای عمق فاجعه ای که اتفاق افتاد 
از آغاز فعالیت  باالترین مقدار خود  به کار می رود( در 25 اوت سال 1987 به 
 14 روز  از  جهان  مالی  افت شاخص های   .)2722( بود  رسیده  نیویورک  بورس 
اکتبر آغاز شد. در این روز شاخص داوجونز 95.45 واحد افت کرد. این سقوط 
تا جمعه 16 اکتبر هم ادامه داشت و شاخص به 2246 واحد رسید. همان زمان 
اعالم کرد که ممکن   )James Baker( بیکر  آمریکا، جیمز  رئیس خزانه داری 
است در تعطیالت آخر هفته بسیاری از سرمایه گذاران تصمیم به فروش سهام 
خود بگیرند. دوشنبه 19 اکتبر، ساعت ها پیش از آن که بازار سهام آمریکا فعالیت 
خود را آغاز کند، بازار سهام کشورهای شرق دور با روندی منفی کار خود را آغاز 
کردند. با باز شدن سایر بازارهای سهام کشورها در اروپا این موج منفی همچون 
جریانی از هوای غبارآلود تا آمریکا ادامه پیدا کرد. نبردی که در یکی از حوزه های 
نفتی ایران نیز روی داد، اوضاع سیاسی را با پیش بینی های منفی مواجه کرد و 
زمانی که بازار آمریکا باز شد، همه چیز سیاه به نظر  می رسید. سقوط شاخص در 
روزهای پیش، فرصت های آربیتراژی پیش رو در بازارهای معامالت آتی، سقوط 
بازارهای جهان و درگیری نظامی در خلیج فارس چنان قدرتی به این موج داده 
بود که  شاخص داوجونز 22.61 درصد افت کرد و 500 میلیارد دالر از ارزش 

خود را از دست داد.
مالی  بازارهای  تمام  برای  که  متحده،  ایاالت  برای  نه تنها   1987 مالی  بحران 
هنگ  بازار  سال  همان  اکتبر  آخر  تا  داشت.  پی  در  هزینه های سنگینی  جهان 
کنگ 45.8درصد، استرالیا 41.8درصد، اسپانیا 31درصد، انگلستان 26.4، کانادا، 

22.5درصد سقوط کردند. 

معمای اصلی
بحران 1929  به  زیادی  شباهت  ساله،   58 زمانی  فاصله  وجود  بحران 1987با 
دارد. با مقایسة نمودار شاخص داوجونز این دو سال، متوجه تشابهاتی در شیب، 
حرکات قیمتی و هم چنین زمان رخداد بحران و حوادث ماقبل آن در بازه زمانی 

سپتامبر – اکتبر می شویم.

تشريح تشابهات دو بحران
در هر دو دهه بازار رشد بلندمدتی را تجربه کرد که افزایش بی سابقه ای در قیمت 

سهام رخ داده است.
در 25 اوت 1987 بازار به نقطة اوج می رسد که این نقطه در سال 1929 در 3 

سپتامبر رخ می دهد )تفاوت 8 روزه(.
نقطة اوج دوم که پایین تر از اولی است، در 1929 در تاریخ 11 اکتبر و در 1987 

در 5 اکتبر است.
تعداد روز بین نقطة اوج اول و دوم در 1987 ، 38 روز و در 1929، 40 روز 

است.
باالترین حجم روزانة سهام در 2 روز قبل از بحران 1929 و روز ماقبل بحران 

1987 است.
هر دو بحران در روز دوشنبه در ماه اکتبر رخ داد. هرچند که بحران 1929 دو 

روز طول کشید.

استفاده از الگوی قیاسی و 
تئوری های اجتماعی 
در پیش بینی بحران های مالی
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تئوری اين مقاله
تئوری این مقاله این است که قیمت ها در سال 1987 تحت تاثیر 1929 بوده است. 
چراکه خاطرۀ 1929، سقوط و صعودهای آن، در دوشنبة سیاه 1987 تکرار شد. 
فرضیه این است که بحران 1929 بحران 1987 را به وجود آورد. بدین علت که این 
عقیده وجود دارد که معامله کنندگان، تحلیل گران و سرمایه گذاران به دنبال راه هایی 
برای سودآوری بوده اند و آن ها دسته بندی هایی از منابع اطالعاتی را برای عملی کردن 
اندیشه های خود ایجاد می کنند. داده های ذخیره شدۀ بازار از این جمله اند. معامله گران 
می توانند به این الگوها رجوع کرده و الگوهایی را برای آینده ترسیم کنند. تعدادی از 
معامله گران بازار با استفاده از الگوی آنالوگ )قیاسی( از شباهت های بین دو بحران 
آگاه شدند. این اندیشه در بین این افراد رشد کرد. با پیش بینی بحرانی نظیر 1929، 
آن ها سفارشات فروش خود را اجرا کردند. تصمیم به فروش منجر به سقوط بازار شد. 
هم چنان که قیمت ها توسط افراد آنالوگ به وجود می آمد، عقیدۀ توازن بین این سال ها 

قوت گرفت و در دوشنبة سیاه به اوج خود رسید.

 شواهد تجربی
Tudor-jones  معامله گر موفقی که صندوق فیوچر را اداره می کرد، با استفاده 

از مدل قیاسی بحران را پیش بینی کرد.
در صبح 19 اکتبر 1987، روزنامة وال استریت قیمت های سهام 1987 را منتشر 

کرد که به طور خارق العاده ای شبیه قیمت های 1929 بود.
الرسن، سردبیر روزنامة cash in on chaos از قرار گرفتن اتفاقی دو نمودار 

XMI 1929 و داوجونز 1987در پرینتر روی هم از این آنالوگ آگاه شد.
 the  great depression of 5 روز قبل از بحران 1987، راوی بانزا، نویسندۀ
1990 فرضیه ای را بیان کرد که تاریخ تمایل دارد خودش را با جزئیات کامل 

تکرار کند. بنابراین بحران 1929 می بایستی خودش را تکرار کند.

قانون علت و اثر
قدرت  کافی  اندازۀ  به  که  )علت(  بود  قوی  اصلی  عقیدۀ  قیاس 87-1929 یک 
داشت که حادثه ای را که پیش بینی شده بود، عملی کند )اثر(. طبق قانون علت و 
اثر، عقاید قوی شرکت کنندگان در تحلیل علت و اثر در بازار منجر به ظهور همین 
روابط شد. به نظر می رسد که قیمت های بازار که توسط انتخاب های مطابق با 
عقیدۀ ما برای خرید و فروش ایجاد می شود، از طریق دسته ای از برهان های علی 
غلط اجرا می شوند. این قیمت های غلط که تابعی از دالیل اشتباه ماست، منبع 

جدیدی از اطالعات برای برهان های اشتباه بیشتر می شود.

نتايج برگرفته از قانون علت و اثر
این  نمی کرد،  توجه  بحران ها  زمانی  بین چهارچوب های  تقارن  به  اگر هیچ کس 
قیاس ناگفته می ماند و عقاید مربوط به آن پدیدار نمی شد و بحران رخ نمی داد.

اگر بحران 1929 اتفاق نمی افتاد، بحران 1987 هم رخ نمی داد. چون سابقه ای از 
کاهش 22 درصدی وجود نداشت.

اگر بحران 1929 ویژگی های متفاوتی داشت، مثال در آوریل رخ می داد، بحران 

1987 هم همین گونه بود. اگر اخباری که بازار را شکل می دهند و منجر به بحران 
1987 در اکتبر شده اند، در آوریل 2007 رخ می داد، بحران صورت نمی گرفت.

آدمی  ذهن  در  را   1987 بحران  علت  که  است  علت  بدان  مهم  تمایزات  این 
می دانیم، نه در دنیای فیزیکی.

چرا اتفاقات سال های 1989 و 1997 منجر به بحران نشد؟
بین  تشابهاتی  یافت.  کاهش  درصد   7.2 داوجونز  شاخص   1997 اکتبر   27 در 

1997 و 1987 وجود دارد، اما بحران رخ نداد. چون:
اوج بازار در 1997 فاقد close alignment  در سال های 87-1929 بود.

وجود circuit breaker  در بورس نیویورک پس از بحران 1987 وظیفة آرام 
ساختن بازار را بر عهده داشت.

قوی  کافی  اندازۀ  به  بازخوردی  اثر  و  نمی گذشت  بحران 1987  از  زیادی  زمان 
نبود.

خاطرۀ بازپروری پس از بحران 1987 که در روزهای بعد از بحران بازار به ترتیب 
5 و 10 درصد بهبود یافت، سبب می شد مردم در پایان دوشنبه 27 اکتبر 1997 

شروع به خرید کنند که مانع وقوع بحران می شد.
هم چنین در جمعه 13 اکتبر 1989 شاخص داوجونز 6.97 درصد کاهش یافت. 

بحران 1987 نمی تواند 1989 را به وجود آورد، زیرا:
1989 در روز جمعه اتفاق افتاد نه دوشنبه.

حرکات واقعی قیمت 89-1987 به صورت lockstep )پیش روی آهسته( نبود.
1989 بالفاصله پس از دست یابی بازار به record high رخ داد، در صورتی که 

در 1929،1987 و 1997 چندین ماه بعد از یک high اتفاق افتاد.

تغييرات بازارها به عنوان تابعی از ذهن انسان
در  که  می کنند  استفاده  تحلیل  سنتی  روش های  از  مشاهده گران  از  بسیاری 
جست وجوی علل فیزیکی و تحلیل اثرات آن است. ما در این جا تغییر در بازارهای 
مالی را محصول ذهنی خود از محیط پیرامون می دانیم. این جا ادعا می شود که 
بحران 1987،  توضیح  در  است.  بوده  ما  عقاید  از  تابعی  بازار  در  کاهش  بیشتر 
باید بیان کنیم که بازارها به طور ذهنی ایجاد می شوند نه فیزیکی. عکس العمل 
متقابل ارزش ها و سیستم عقاید مختلف منجر به تصمیماتی برای خرید و فروش 
می شود و قیمت های بازار را به وجود می آورد. شرکت کنندگان در بازار می خواهند 
معامالتی انجام دهند که عقاید آن ها را عملی کند. زمانی که عقایدی قیمت ها 
را به طور صحیح ایجاد کنند، این عقاید تعداد بیشتری از معتقدان به آن را بر 
می انگیزد و قیمت ها در آینده به گونه ای حرکت می کنند که منافع گروه اولیه را 
فراهم آورد. در روزهای عادی چون عده ای کافی از مشارکت کنندگان بازار عقیده 
دارند بازار باید افزایش یابد، این عقیده، عقیده ای دیگر مبنی بر ریزش بازار را 
کنار می زند، بنابراین ریزش صورت نمی گیرد. در زمان هایی که بازار جهت ندارد، 
به علت نظرهای مثبت و منفی معادل هم در بازار به ندرت یک عقیده بر سایر 
عقاید بازار غالب می شود. قیمت ها به طور مستقیم توسط حوادث ایجاد نمی شوند، 

بلکه درک ذهن ما از آن حوادث تعدیل می شوند.

روش علمی در مقابل تئوری اجتماعی
تایید  آزمایشگاهی  محیط  در  مکرر  آزمایش  طریق  از  را  فرضیه ها  علمی  روش 
می کند. در این مقاله در ابتدا کوشش ها به دنبال نتیجه ای در مورد علت بحران 

است که در آن از روش علمی )فرضیه ها و اثبات تئوری( استفاده می شود.
قیاس 87-1929یک مثال خوب از تئوری اجتماعی است. آنالوگ توسط تعداد 
بازار صورت می گیرد. تئوری های اجتماعی نه تنها  از شرکت کنندگان در  زیادی 
و  عقاید  با  آن  مواجهه  در  باید  بلکه  می شوند،  سنجیده  آن ها  صحت  براساس 
تئوری های موجود سنجیده شود. به عبارت دیگر تئوری های اجتماعی تا جایی 
افراد  توسط  تئوری ها  این  است.  معتبر  باشد،  داشته  را  ایجاد جهان  توانایی  که 
این  تاثیر می گذارد. آزمایش  از طریق عمل بر جهان  باور می شود و  مشاهده و 
انسانی  آزمایشگاه های  در  بلکه  نیست،  کنترل شده  و  بسته  محیط  در  تئوری ها 
اطالعات  براساس  پیش بینی  توانایی  تنها  علمی  تئوری های  می گیرد.  صورت 
گذشته را دارد. اما این مقاله می گوید که عالوه بر پیش بینی می توان حوادث را 
خلق کرد. قیاس 87-1929 را می توان تئوری مؤثری نامید، چون به طور تقریبا 

کامل خودش را در بازار شناسایی کرد.
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شاخصی   1986 سال  در  اکونومیست  هفته نامۀ 
نامیده شد.  را معرفی کرد که شاخص بیگ مک 

را بر نظریۀ برابری قدرت  این شاخص پایۀ خود 
خرید قرار داد، اما به غیر از آن دامنۀ خود را روی 

ترتیب  این  به  و  همبرگرهای مک دونالد پهن کرد 
با  از آن  نامیده شد و تحلیل گران  شاخص بیگ مک 

کردند یاد  برگر  اقتصاد  عنوان 

دلقکی با لباس زرد و آستین هایی با راه های سفید و قرمز؛ ساندویچی در دستانش 
گرفته، اما این بار داخل این نان های گرد به جای همبرگر چیزی متفاوت و غیرقابل 
خوردن قرار دارد. روی لباسش حرف M جلب توجه می کند؛ او دلقکی است که 

به نماد مک دونالد تبدیل شده، اما این بار به جای مک دونالد نماد یک شاخص 
اقتصادی شده  است؛ »شاخص بیگ مک«. هفته نامة اکونومیست در سال 1986 
شاخصی را معرفی کرد که شاخص بیگ مک نامیده شد. این شاخص پایة خود 
را بر نظریة برابری قدرت خرید قرار داد، اما به غیر از آن دامنة خود را روی 

مک دونالد  همبرگرهای 
پهن کرد و به این ترتیب 
نامیده  بیگ مک  شاخص 
آن  از  تحلیل گران  و  شد 

یاد  برگر  اقتصاد  عنوان  با 
شاخص  این  که  زمانی   کردند. 

از سوی گروه اکونومیست معرفی شد، 
کسی تصور نمی کرد تا این اندازه مورد استقبال 

برای  شاخص  این  از  روزها  این  بگیرد.  قرار  اقتصاد  دنیای  اهالی 
ارز رایج آن ها استفاده  تا ارزش  سنجش میزان گرانی در کشورها 

می َشود. 
نظر  به  همبرگر  کمک  به  کشور  یک  اقتصاد  وضعیت  سنجش 
مسخره می آید، اما سال هاست که قدرت خرید مصرف کننده به 
یک  قیمتی  سبد  چه  هر  می شود.  سنجیده  ساده  روش  همین 
کشور  دو  آن  باشد،  نزدیک تر  هم  به  کشور  دو  بین  بیگ مک 
این  اصلی  خانه  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  دارند.  برابرتری  موقعیت 
بیگ مک ها به شمار می آید و قیمت هر مک دونالد در آن 4.79 

دالر است. سوییس گران ترین بیگ مک دنیا را دارد و در یک سر 
طیف قرار گرفته  است. قیمت هر بیگ مک در سوییس 6.82 دالر 
است. اما نکته جالب توجه این است که همان بیگ مک در ونزوئال 
0.67دالر است و به همین خاطر ونزوئال در سوی دیگر طیف قرار 
را  اقتصاد جهان  و  بزند  نمی تواند حرف  همبرگر  یک  گرفته  است. 
بررسی  برای  اساسی  پایه و  به  به همین سادگی  اما  توضیح بدهد، 

اقتصاد جهان تبدیل می شود. 

گران ترين بيگ مک دنيا در گران ترين 
كشور دنيا

اما چرا یک ساندویچ بیگ مک ساده در سوییس تا 
از چیزهایی  یکی  در  پاسخ  است؟  اندازه گران  این 
است که سوییس شهرت خود را از آن وام گرفته، 
سوییس  نیست.  شکالت  یا  ساعت  چیز  آن  البته 
از گران ترین نقاط دنیا برای زندگی به شمار  یکی 
می آید. بخشی از این مسئله به استانداردهای باالی 
کمک  به  مردم  می گردد.  باز  سوییس  در  زندگی 
موفق  سنگین  مالیات های  و  دستمزدها  پرداخت 
شده اند استانداردهای زندگی اقتصادی خود را باال 
ببرند. بسیاری از کاالها و خدمات به همین خاطر از 
قیمت بسیار باالیی برخوردار هستند؛ ساندویچ های 

البته این گرانی به  مک دونالد به ویژه بیگ مک نیز از این قاعده مستثنا نیستند. 
جای این که سبب نگرانی مردم شود، یا به دغدغة آن ها تبدیل شود، باعث افزایش 
از  این کشور شده  است. مردم سوییس یکی  زندگی در  استانداردهای 
شادترین و سالم ترین افراد در دنیا هستند. بیش از 80 درصد مردم 
در سوییس صاحب کار هستند و امید به زندگی آن ها 83 سال 
است. این دو رقم هر دو از میانگین های جهانی بیشتر است. کشور 
ساعت و شکالت حتی در میان کشورهای توسعه یافته نیز از همه 

جلوتر است. 
اما در سال  را دارد.  ارزان ترین بیگ مک دنیا  این روزها  ونزوئال 
2013 قیمت هر بیگ مک در این کشور بیش از 9دالر بود 
و جزو گران ترین 
ی  بیگ مک ها

شمار  به  دنیا 
می آمد. در چند سال گذشته 
آزادی  سقوط  ونزوئال  اقتصاد 
باالترین  از  یکی  کرده  است.  تجربه  را 
نرخ های تورم دنیا مربوط به ونزوئالست. نرخ باالی تورم 
باعث شده قیمت بسیاری از کاالها و خدمات در این کشور 
سر به فلک بگذارد. بسیاری از خانواده ها تنها نان بخور و 
نمیری به دست می آورند و چیزی برای پس انداز ندارند. 
البته آن ها اگر دارایی خود را پس انداز کنند هم خیلی 
زود ارزش خود را از دست می دهد. اما نیکوالس مادورو، 
رئیس  جمهوری این کشور، سیاست های جدیدی را برای 
کنترل قیمت معرفی کرده که قیمت بیگ مک نیز در 
آن قرار می گیرد. به همین خاطر است که قیمت این کاال 
پایین باقی مانده  است. اگر کنترل های دولتی نباشد، قیمت 

بیگ مک نیز همراه با دیگر کاالها افزایش پیدا می کند. 
ارزش ارزهای جهان مهم ترین چیزی است که از طریق شاخص 
بیگ مک سنجیده می شود. برای مثال با بررسی این شاخص می توان 
شاهد کاهش ارزش یوآن در برابر دالر آمریکا بود. هم چنین سقوط 
روبل روسیه نیز از طریق این شاخص به راحتی قابل مشاهده است. این 
در حالی است که ارزش ارز سوییس بیش از 30درصد از دالر بیشتر است. 
بررسی های »وخارزم« نشان می دهد تنها ارزش ارز سه کشور سوییس، 
نروژ و سوئد از دالر آمریکا بیشتر است و دیگر کشورها همگی 

ارزشی کمتر از دالر امریکا را تجربه می کنند. 
که  کرده  ثابت  اخیر  سال های  در  جهان  اقتصاد 
میانه ای با ثبات و پایداری ندارد. همه  چیز مانند 
تاسی است که به هوا پرتاب می شود و هیچ کس 
نمی تواند پیش بینی کند کدام روی تاس به زمین 
اقتصاد  اگر  ادامه می افتد.  اتفاقی در  می آید و چه 
آمریکا دچار آشوب شود، قیمت های بیگ مک در 
این کشور نیز مانند ونزوئال با فراز و فرودهای بسیاری 
ثبات  با  جهان  اقتصاد  اگر  اما  شد.  خواهد  همراه 
بیشتری همراه شود، بیگ مک در اکثر کشورهای 

دنیا به یک قیمت واحد در دسترس خواهد بود.

اقتصاد
نسيم بنايی

اقتصاد جهان در مختصات 
همبرگر!شاخصی اقتصادی برای شيفتگان مک دونالد 
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»اصفهان نصف جهان«؛ همین عبارت کوتاه کافی است تا سفر و گردشگری در اصفهان 
را توجیه کند. اما واقعیت این است که اصفهان تنها شهر دیدنی در ایران نیست. شهرها 
و مناطق دیگری نیز وجود دارند که به اندازۀ شهر نصف جهان زیبایی های دیدنی را 
در خود جای داده اند. در همة  جای دنیا مناطق دیدنی جذابی وجود دارد، اما در عالم 
واقع تنها شهرها و کشورهای خاصی هستند که مورد توجه گردشگران یا توریست ها 
قرار می گیرند و به همین خاطر مشکالت و موانعی را بر سر راه گردشگری پایدار ایجاد 
می کنند. این مناطق از یک  سو به جایی برای کسب درآمد مردم بومی منطقه تبدیل 
می شوند و از سویی دیگر مشکالتی را برای آن ها ایجاد می کنند. گردشگری پایدار 
مفهومی است که برای کاهش مشکالت و افزایش سود اقتصادی شکل گرفته  است. 
این مفهوم که زیرمجموعة توسعة پایدار است، نه تنها به نیازهای فعلی مردم منطقه و 

توریست ها می پردازد، بلکه نیازها و فرصت های آینده را نیز مورد توجه قرار می دهد. 
اروپا نخستین مقصد گردشگران است. طبق آمار رسمی به دست آمده از سازمان ملل، در 
سال 2000 حدود 57.8 درصد از گردشگران به اروپا سفر کرده اند. این یعنی بیش از 
نیمی از توریست ها به اروپا رفته اند. پس از آن نیز شرق آسیا مورد توجه توریست ها قرار 
گرفته  است. اما در کشورها و شهرهای اروپایی این مسئله به یک معضل تبدیل شده  
است. شهرهای گردشگری عموما بسیار گران هستند و مردم بومی منطقه را به دردسر 
می اندازند. به عالوه هجوم سیل گردشگران که هر کدام فرهنگ متفاوتی دارند نیز 
یکی دیگر از منابع مشکل است. گردشگران اغلب از فرهنگی کامال متفاوت از فرهنگ 
مردم کشور مقصد سفر کرده و مشکالتی را در این زمینه ایجاد می کنند. بررسی ها از 
گزارش های اکونومیست نشان می دهد عمده ترین گردشگران، چینی هستند. طبق 
آمار از هر 10 توریست یک نفر از چین سفر کرده  است. یکی از غذاهای مورد عالقه 
چینی ها خرچنگ است، اما این مسئله باعث شده اکثر آن ها عادت بدی داشته باشند. 
بسیاری از هتل داران، به ویژه در کشورهای اروپایی، از بوی بد کتری های داخل اتاق 
گالیه می کنند. طبق گفتة آن ها چینی ها خرچنگ های محبوب خود را در این کتری ها 
درست می کنند و باعث بوی بد آن ها می شوند. همین یک مثال ساده می تواند تا حدود 
زیادی نشان بدهد چطور توریست ها به مقصرهای اصلی بسیاری از کشورها و شهرهای 

توریستی تبدیل می شوند.

صنعت رو به رشد توريسم
هرچند توریسم می تواند هزینه هایی مانند بوی بد کتری هتل ها را به دنبال داشته 
باشد، اما سودهای کالنی را نیز به دنبال دارد و به همین خاطر برخی مناطق به 

قطب های گردشگری در جهان تبدیل می شوند. یکی از بزرگ ترین و سودآورترین 
صنعت ها در جهان همین صنعت گردشگری است. بر اساس گزارش سازمان ملل، 
گردشگری بین المللی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصاد جهان در حال رشد و 
گسترش است. در دهة 90 میالدی رشد گردشگری بین المللی به طور متوسط ساالنه 
7.3درصد بوده  است. در سال 1999 این رشد به باالی 8 درصد رسیده  است. یکی 
از منابع اصلی کسب درآمد جزیره های کوچک نیز صنعت توریسم است. گردشگری 
مهم ترین بخشی است که می تواند شغل مورد نیاز زنان را تامین کند. به عالوه کسانی که 

به دنبال شغل های پاره وقت هستند نیز از توریسم بهره می برند. 
اما آن چه در مورد گردشگری پایدار اهمیت بسیاری دارد، این است که در کنار تمام 
این مزایای اقتصاد، مشکالتی که این صنعت می تواند ایجاد کند و هم چنین اثرات 
مخرب فرهنگی آن به حداقل برسد. مصرف و کاهش منابع طبیعی یکی از عمده ترین 
مشکالتی است که توریسم در یک منطقه می تواند آن را تشدید کند. اکثر توریست ها 
در سفر مصرف خود را دو چندان می کنند و این جریان می تواند در کشور یا شهر 
مقصد مشکالت جدی را ایجاد کند. به این ترتیب مصرف منابع طبیعی و آسیب به 
اکوسیستم جزو دو مورد اساسی است که به عنوان مضرات گردشگری برای محیط 
زیست معموال به آن ها اشاره می شود. اما کشورهایی که صنعت آن ها به طور ویژه بر پایة 
گردشگری است، در حال حاضر به این مسائل به عنوان تهدیدی جدی نگاه می کنند. 
آن ها دریافته اند که گردشگری ناپایدار مشکالتی را ایجاد می کند. به همین خاطر است 
که سازمان گردشگری جهانی مفهوم گردشگری پایدار را ایجاد کرد. گردشگری پایدار 
از یک  سو باعث می شود توریست لذت بیشتری از سفر خود ببرد و از سوی دیگر مزایای 
اقتصادی توریسم را به حداکثر می رساند. اما برای این که گردشگری به این نقطه دست 
پیدا کند، همه باید برای آن تالش کنند. در این سال ها که ایدۀ گردشگری پایدار مطرح 
شده، سازمان ها و نهادهای مختلفی آن را پی گیری کرده اند. طبق تعریف، گردشگری 
پایدار باید مطابق با نیازهای اجتماعی، فرهنگی، اکولوژیکی و محیط زیستی جوامع 
پیش برود. بر اساس گزارش های سازمان ملل، رویکردهای مدرن در زمینة گردشگری 
می تواند تا 25 سال آینده این صنعت را در اکثر کشورها به صنعتی پایدار تبدیل کند. 
البته نمی توان فرمولی جهان شمول در زمینة گردشگری پایدار ارائه داد. اما این مسئله 
می تواند تمامی کشورها و شهرهایی را که مقصد گردشگران هستند، به نوعی دربر 
بگیرد و به همین خاطر باید مقامات و مسئوالن در این زمینه اقدام کنند. به هرحال هر 
برنامه ای که برای گردشگری در نظر گرفته می شود، باید به نوعی گردشگری پایدار را 

مورد توجه قرار بدهد.  

گردشگری
صديقه سنايی

توسعه اقتصادی با گردشگری پایدار



شماره 31 -  مهر 95 26

مديريت
فرنوش خانی

»600میلیون« به تنهایی به نظر رقم کمی نمی آید؛ مثال 600 میلیون تومان، 600 
میلیون کتاب، یا 600 میلیون شغل! بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی 
از میان یک میلیارد و 800 میلیون جوانی که در جهان زندگی می کنند، حدود 
یک سوِم آن ها نه صاحب کار هستند، نه فارغ التحصیل و نه حتی آموزشی برای 
آغاز کار دریافت می کنند. اما از این وحشتناک تر این است که ظرف یک دهة 
آینده بیش از یک میلیارد جوان دیگر وارد بازار کار می شوند و در میان آن ها تنها 
40 درصد به فرصت های شغلی دست پیدا می کنند. به این ترتیب اقتصاد جهان 
باید تا یک دهة آینده حدود 600 میلیون شغل جدید ایجاد کند. یعنی هر ماه 
حدود پنج میلیون شغل جدید باید در جهان ایجاد شود. تنها در این صورت است 
بی کاری  رشد  زمینة  در  پیش بینی شده  نرخ  هم پای  می تواند  جهان  اقتصاد  که 
جوانان پیش برود. به همین خاطر است که بی کاری به اولویت همگانی در تمام 

نقاط دنیا تبدیل شده  است. 
هر چند صاحب شغل شدن و کسب درآمد کردن به نظر خوب می آید، اما مطلوب 
نیست. شغل داشتن زمانی مطلوب است که برای فرِد مشغول به کار رضایت بخش 
بررسی های  باشد.  از کیفیت کار خود راضی  و  باشد، حقوق کافی دریافت کند 
در  نفر  21میلیون  می دهد  نشان  کار  بین المللی  سازمان  گزارش  از  »وخارزم« 

جهان از کار اجباری رنج می برند. از میان این افراد، 11میلیون و 400 
هزار نفر زن و دختر هستند. 9میلیون و 500 هزار نفر نیز 

مرد و پسر هستند. نکتة جالب توجه این است که در 
میان این 21میلیون نفر، حدود 19میلیون نفر از 

سوی شرکت ها و افراد در بخش های خصوصی 
به کار گماشته شده اند و دومیلیوِن دیگر نیز 

به  گروه های شورشی  و  دولت ها  از سوی 
کار اجباری و بدون مزد یا همان بیگاری 
این در حالی است که  مشغول هستند. 
ساالنه از کار اجباری حدود 150میلیارد 
دالر صرفة اقتصادی به دست می آید. به 
این ترتیب بسیاری از افرادی که مشغول 

جهان  اقتصاد  رشد  به  و  هستند  کار  به 
بیگاری  درحقیقت  نیز  می کنند  کمک 

می کنند. 
دیگر  بخش  است.  از مشکل  بخشی  بیگاری  اما 

باکیفیت  ایجاد شغل های  اشتغال،  مشکل در زمینة 
بیشتر  زنان  جهانی،  بانک  گزارش های  اساس  بر  است. 

به  را  اقتصادی  صرفة  و  سود  کمترین  که  هستند  کارهایی  مشغول 
دنبال دارد. بر اساس اهداف توسعة هزاره، دولت ها نه تنها باید برای از بین بردن 
بی کاری و ایجاد شغل های بیشتر تالش کنند، بلکه باید به فکر کیفیت شغل ها نیز 
باشند. در توسعة پایدار، دست یابی به رشد اقتصادی از طریق رفع بی کاری تنها 
راه حل نیست، بلکه افزایش کیفیت مشاغل نیز جزو دغدغه ها در این بخش است. 

از آن جا که زنان عموما قربانی اصلی کارهای بی کیفیت هستند، این برنامه ها ابتدا 
برای آن ها اجرایی می شود. 

زنان قربانی كارهای بی كيفيت
تفاوت بین زنان و مردان در زمینة کار، در مناطق و بخش های مختلف به اَشکال 
مختلفی وجود دارد. زنان عموما نسبت به مردان فرصت های شغلی کمتری دارند. 
این مسئله به ویژه در جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر حاکم است. 
به عالوه زنان به صورت کلی به شکلی نابرابر در بخش های کشاورزی و بخش های 
غیررسمی مشغول به کار هستند. نکتة قابل توجه نیز این است که این دو بخش 
جزو بخش هایی هستند که کمترین سود و ثمربخشی را برای فرد شاغل به همراه 
دارند. اما اگر این زنان مانند مردان اجازه پیدا کنند که در بخش های کارآمدتری 
مشغول به کار شوند، می توانند در زمینة رشد اقتصادی بسیار موثر واقع شوند و 

به این ترتیب بسیاری از چالش های اهداف هزاره را برطرف کنند. 
اما چطور می توان از طریق رشد اقتصادی، شغل های بیشتری ایجاد کرد؟ پاسخ 
ساده است: »از طریق افزایش بهره وری.« رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش 
سطوح بهره وری اتفاق می افتد و این امر در صورتی محقق می شود که دولت ها 
از شغل های کم بازده به کارآمد و پربازده تغییر جهت بدهند. بررسی ها از 
این  در  ماجرا  اصلی  کلید  می دهد  نشان  جهانی  بانک  گزارش 
قرار  بخش خدمات  روی  را  تمرکز خود  دولت ها  که  است 
بدهند، چراکه در این بخش افراد بسیار زیادی مشغول 
به کار هستند. اما مشکل در این است که بازدهی 
راه کارهایی  یافتن  است.  پایین  عموما  بخش  این 
برای افزایش بهره وری و کارآمدی در این بخش 
می تواند به تحقق هر چه سریع تر اهداف هزاره 

نیز کمک کند. 
نشان  جهانی  بانک  پژوهش گران  یافته های 
می دهد بسیاری از افرادی که در سرتاسر جهان 
مشغول به کار هستند، با تمام ظرفیت خود کار 
نمی کنند. آن ها معموال چند ساعت در روز کار 
می کنند، درحالی که خودشان تمایل به شغل های 
مهارت  سطح  نیز  موارد  برخی  در  دارند.  تمام وقت 
مثل کسانی  نیست.  که می گیرند،  با شغلی  برابر  آن ها 
که با مدارک لیسانس و فوق لیسانس در بخش های خدماتی 
مشغول به کار هستند. به این ترتیب دولت ها باید این قضیه را از 
پیدا کنند.  را  راه کارهای موثر آن  و  بدهند  قرار  بررسی  ابعاد مختلف مورد 
اطالعات  افزایش  بردارند،  راستا  این  در  باید  دولت ها  که  قدمی  نخستین  شاید 
و داده ها در این زمینه است. درنهایت، دست یابی به شغل های بهتر و مطلوب تر 
یعنی ایجاد پول بیشتر، و این یعنی رشد اقتصادی بیشتر. و به این ترتیب کیفیت 

زندگی افزایش پیدا می کند. 

براساساهدافتوسعۀهزاره،دولتهانهتنهابایدبرایازبینبردن
بیکاریوایجادشغلهایبیشترتالشکنند،بلکهبایدبهفکرکیفیت
از اقتصادی رشد به دستیابی پایدار، توسعۀ در باشند. نیز شغلها

طریقرفعبیکاریتنهاراهحلنیست،بلکهافزایشکیفیتمشاغلنیز
جزودغدغههادراینبخشاست.ازآنجاکهزنانعموماقربانیاصلی
کارهایبیکیفیتهستند،اینبرنامههاابتدابرایآنهااجراییمیشود.

ضرورت برنامه ريزی برای افزايش بهره وری شغلی توسط دولت ها

شغل بیشتر یا بهتر، مسئله این است
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روزانه میلیاردها انسان از اختراع کسی که در 13سالگی اولین نرم افزار خود را که یک بازی 
ساده بود، نوشت، استفاده می کنند. دنیای مدرن مدیون این سیاتلی سختکوش هستند. 
ویلیام هنری گیتس سوم، مشهور به بیل گیتس، رئیس و موسس شرکت مایکروسافت، در 

28 اکتبر 1955 در یک خانوادۀ متوسط در شهر سیاتل آمریکا متولد شد.
گیتس از همان دوران کودکی روحیة رقابت طلبی خود را نشان داد و سعی می کرد در هر 
زمینه ای از دوستان خود پیش باشد. او تحصیالت ابتدایی را در مدرسة عمومی پشت سر 
گذاشت و در آن جا بود که با کامپیوتر آشنا شد. در آغاز یکی از سال های تحصیلی، مسئوالن 
مدرسه تصمیم گرفتند با کمک خانوادۀ دانش آموزان، یک ترمینال کامپیوتر اجاره کنند و در 
اختیار دانش آموزان قرار بدهند. در این هنگام بیل گیتس با کامپیوتر آشنا شد و به سرعت 
در استفاده از آن مهارت کسب کرد. در ادامه با این میلیاردر خالق آشنا می شویم. او که 
تحصیالتش را در دانشگاه  هاروارد نیمه کاره رها کرد، برخالف بسیاری از ثروتمندان که 
می گویند از هیچ شروع کرده اند و صرفا با سعی و تالش خود به ثروت رسیده اند، گیتس یک 
فرد معمولی نبود. پدر او یک وکیل موفق و سرشناس بود و پدر جدش هم یک بانک را بنیان 
گذاشت که بعدها مدیریت آن به پدربزرگش رسید و عاقبت زمانی که تنها یک کودک بود، 
سرمایه ای یک میلیون دالری را برای او بر جای گذاشت. بیل گیتس در سال 1975 به همراه 
دوست دوران کودکی خود، پل آلن، شرکت کوچکی به نام Microsoft با شعار در هر 
خانه یک کامپیوتر ایجاد کرد. مایکروسافت انواع زبان های برنامه سازی را برای کامپیوترهای 
مختلف تولید می کرد. در آن زمان مایکروسافت فقط 40 کارمند داشت که شبانه روز کار 
  IBM می کردند و کل فروش آن فقط 2/4 میلیون دالر در سال بود. در سال 1980 شرکت
برای این که از بازار کامپیوترهای شخصی عقب نماند، تصمیم گرفت کامپیوتر خود را که 

بعدها PC  نام گرفت و کامپیوترهای امروزی نیز مبتنی بر آن هستند، بسازد و وارد بازار 
کند. IBM تصمیم گرفت کار نرم افزار آن را به عهدۀ شرکت دیگری بگذارد. این بود که 
IBM قراردادی با شرکت مایکروسافت بست تا نرم افزارهای سازگار با کامپیوترهای شخصی
IBM را تولید کند. گیتس زمانی که فقط 19 سال داشت، مایکروسافت را مدیریت می کرد. 
او به قدری کار می کرد که حتی گاهی چند روز محل کار خود را ترک نمی کرد و به همراه 
کارمندان خود به سختی روی پروژه های مختلف و سفارش مشتریان کار می کرد. گیتس 
زمانی که در مایکروسافت کار می کرد، به خاطر زبان نیش دار و پر از طعنه اش شهرت داشت 
و لحن کالم او در جلسات و ای میل هایش نیز معموال همین گونه بود، اما مخاطب مستقیم او 
افراد نبودند. یکی از اشخاصی که با گیتس کار کرده، می گوید: »گیتس شاید عصبانی به نظر 
می رسید، اما هیچ گاه ندیدم که با فردی بد صحبت کند.« ویدر سال 2000 از مدیرعاملی 
کنار می کشد و بالمر را جایگزین خود می کند و راه مادر خود را ادامه می دهد )تاسیس بنیاد 
خیریه(. او با 29 میلیارد دالر سرمایه، بنیاد خیریة بیل و ملیندا را تاسیس کرد. سال 2006  
گیتس اعالم کرد از ژوییه 2008 کار در مایکروسافت را رها می کند، ولی به دلیل عالقة زیاد 

در کارهای برنامه نویسی به مایکروسافت کمک خواهد کرد. 

حقايق عجيب از بيل گيتس
بیل گیتس زمین خانه اش را در سال 1988 به مبلغ دومیلیون دالر خرید و ساخت خانه اش 

حدود هفت سال به درازا انجامید و در سال 1995 به پایان رسید.
از خصوصیات این خانه آن است که به محض ورود هر مهمان یک microchip به سینه 
او نصب می گردد که ارکاندیشن و الکتریسیته و سایر احتیاجات در محل سکونت مهمان، با 

سلیقه و خواست مهمان، مرتبا به صورت اتوماتیک تنظیم می گردد.
درضمن تمام دکوراسیون و آثار هنری در قسمت اقامت مهمان مطابق با سلیقة شخصی 
مهمان بالفاصله تغیر می کنند و همیشه فقط نزدیک ترین دستگاه تلفن به آن شخص زنگ 

می زند.
گیتس حس شوخ طبعی فوق العاده ای دارد. برای نمونه زمانی ویدیویی عاشقانه را برای 
وب سایت سرگرمی ردیت روی یوتیوب قرار داد که مملو از نکته های نغز و لطیف بود و 

بسیاری را به خنده واداشت.
بیل گیتِس جوان فردی بی باک بود. در دهة 1980 میالدی، زمانی که این مدیر جوان و 
شریکش آلن نتوانستند به موقع خود را به هواپیمایی در فرودگاه بین المللی سانفرانسیسکو 
برسانند، گیتس شروع به فشار دادن دکمه های کنترل در مسیر سرپوشیدۀ ورود به هواپیما 
)جت وِی( کرد تا مانع از پرواز آن شود. جالب است بدانید این کار به هیچ وجه باعث دستگیری 

او نشد و حتی مقامات فرودگاه اجازۀ ورودش را به هواپیما دادند.
و  عالقة خاصی به خرید مدل های مختلف پورشه داشت و با جنونی وصف ناشدنی ا

پشت فرمان این ماشین ها می نشست. جالب است بدانید که در دوران جوانی 
خود بارها و بارها به خاطر تخلفات رانندگی جریمه شد و همین مسئله 
او را مجبور کرد که وکیلی را صرفا برای حل این مسائل به استخدام 
خود دربیاورد. اما گیتس اصول جوانمردی را به خوبی رعایت می کرد 
و هر زمان با خودروهای پارک شده برخورد می کرد، کارت ویزیتش 
را برای رانندۀ خودروی مقابل می گذاشت تا برای دریافت هزینه 
با او تماس بگیرد و این مسئله با چنان تناوبی اتفاق می افتاد 
که باعث دهان به دهان شدن یک جمله در منطقة 
سیاتل شد: بیل ]در زبان انگلیسی به معنای جریمه یا 

صورت حساب[ را برای بیل ]گیتس[ بفرست.
طریق  از  گیتس  بشردوستانة  فعالیت های  همة 
بنیاد او انجام نمی شوند و او پروژه هایی را نیز 
شخصا برعهده می گیرد که می توانند برای 
شخص او نیز پول ساز باشند. یکی از 
این پروژه ها یافتن راهی برای تامین 
انرژی پاک در تمامی کشورهای 

فقیر دنیاست.

ی ژ لو تکنو

درباره بيل گيتس؛ خالق مايكروسافت

نابـغـه
خانواده و  مجله فرهنگ 
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خوب و بد محصول تازه كمپانی جنجالی اپل

وداع با هدفون های گره خورده!
هنوزهممیتوانبهراحتیقیافهکجوکولهشدههمهآیفون6خریدهها
رابهیادآورد،بهوقترونماییازآیفونS6موعودیکهقراربوداین
باردربازتابیکناییدررابطهباآننمایهS،هیچهمشبیهبهمدلقبلی
نباشد،اماکپیزشتوتوهینآمیزیبودکههیچکسدرستوحسابی
متوجهتغییراتشنشد.هنوزهمعکسهاازشلوغکاریهاوصفهای
طویلوپرتراکمِجلویاپلاستورهایآنزمانرامیتوانباسرچی
نیمدقیقهایگیرآوردوبهاستداللیاستقرایی،ازسیررونماییهای
گوشیموبایلهایاپلوبازخوردهایهیجانیمردمدرطولزمان،به
راحتیاستنتاجکردکهبلی،آیفون7همهمانقدراتفاقشگرفیاست
البتههماناندازههیجانداردکهآیفونs7قرار کهآیفونs6بودو

استدرآیندهاینهچنداندورباخودهمراهداشتهباشد.
هرچندکمپانیاپل،ازهیجانانگیزترینآگهیهابرایایجادشور
جدیدی آپشنهای در حتی اما میبرد، بهره مضاعف هیجانی و
کهارائهدادهاستهماتفاقچنانخاصیچشمآدمرانمیگیرد.
عجیبوغریب عکسالعملهای میبینیم هم هنوز وجود این با
هزینه برای شده گذاشته کنار سرمایه از که را هموطنانی
هم خیلی بخرند. 7 آیفون بتوانند بلکه میگذرند، ازدواجشان

آنقدری روزها این ژورنالیسم سوشال تب نیست، غیرمنتظره
باالگرفتهاستکهباتقریبخیلیخوبیمیتواناعالمکردکه
که داریم خودعکاسپندار هنردوسِت ایرانی میلیون 70 ما حاال
و حرفهای زندگی میتواند راستی به ،7 آیفون دوربین ارتقای
هنری)معادلاینستاگرامی(شانراتحتالشعاعقراردهد.دراین
اینمعرکهگیری انتقادهاییکه و نیستندشوخیها میانهم،کم
را نخنما رونماییهای از مردم هرباره ذوق این و اپل تکراری
نشانهمیگیرند.هرچهمیخواهیدازاینگوشیجدیدوقابلیتها
وامکاناتجدیدوقیمتشبدانیدرامیتوانیدباجستوجوییساده
وپرثمردرانواعواقسامجستوجوگرهابهدستآورید،غرضما
ازاشغالاینصفحه،اینبودهکهدورهمبنشینیموبهآندسته
آن همه بهریش بخندیم و بپردازیم مذکور نقدهای و شوخیها
هزار با و افتادهاند زندگیشان از تاحاال، رونمایی از که کسانی
جورقرضوالتماسوخریدبلیت،آمادهسفربهبالدکفرشده،
پرازدحام صفهای در ایستادنشان از شبانه پستی بتوانند بلکه
پیشخریدگرفته،درصفحاتاجتماعیشانمنتشرکردهوچشم

دنیاراکورکنند.

آينده ای همراه با پيش بينی افزايش شمار فوتوگرافر های موبايلی!
همان طور که از قبل هم وعده داده شده بود،  آیفون 7 قرار است تحوالت سخت افزاری را به همراه داشته باشد که پیش از این هرگز با 
این شیب اتفاق نیفتاده بودند. مهم ترین این تغییرها در راستای دوربین آیفون نوشکفته است. به این ترتیب که حاال عالوه بر رزولوشنی 
که کمافی السابق 12 مگاپیکسل است، قرار است سنسوری در کنار لنز جلویی آن به کار رود که می تواند اوضاع را به نسبت قبل متحول 
کند. لرزش گر اپتیکال هم امکان ثبت عکس هایی واضح تر را در اختیار کاربران قرار می دهد. نکته قابل توجِه دیگر در ارتباط با دوربین 
این گوشی تازه رونمایی شده، توانایی روشنایی فلشی است که 50 درصد از دوربین های قبلی بیشتر شده است. سنسور »فلیکر«ای که 

اضافه شده است هم می تواند به صورت خودکار شاتر را تنظیم کرده و مانع از انباشت عکس های بی کیفیت با نور مصنوعی شود.
دوربین های دوگانه اما پرحرف و حدیث ترین بخش از اخبار مرتبط با دوربین آیفون 7 پالس است. این گوشی قرار است دو دوربین با 
سنسور 12 مگاپیکسلی داشته باشد با لنزهای متفاوتی که، برای دوربین اصلی عریض و برای دوربین دوم تله فوتو است. قابلیت  تازه بوکه 
هم که قرار است کمی بعد تر از توزیع گوشی و در قالب یک آپدیت عملی شود، شامل امکان تغییر فوکوس، از ویژگی های دوربین های 
گران قیمت است. پیش بینی می شود بعد از ابداع دوربین های دوگانه تالش  در راستای رژیم و مصرف باورنکردنی فست فود در دنیا و 
کاهش چاقی، به طور چشمگیری کمرنگ شود. چراکه با این قابلیت تازه، بحران جا نشدن در قاب سلفی ها هم حل شود و به خوبی 

مدد می کند که آدم های تنها، تنهاتر شوند.

از ما هم عصرانی که تا قبل از 2000 میالدی متولد شده ایم، روزی برای نوه هایمان از خاطرات  هر کدام 
گره شان  کردن  باز  صرف  که  روزانه ای  تایم  از  گفت.  خواهیم  سیم دار  هدفون های  با  کردنمان  نوجوانی 
انگشتانمان هم  از حرکت  بند و بساطمان در حدی که  با  این سیم ها  از خاطرات گیر کردن  و  می کردیم 
باز می ماندیم و مضحکه می شدیم. رونمایی از هدفون های بی سیم مخصوص آیفون 7، به مهم ترین شایعه 
اما  حال  عین  در  برانگیخت،  را  بسیاری  حیرت  و  زد  واقعیت  رنگ  اپل  گوشی های  نسل  جدید ترین  از 
چالش های بسیاری را نیز از جانب کاربران شاهد بود که چندان هم از این قابلیت جدید، ابراز خوشحالی 

نکردند.
appleplugs.(چندی از افراد طناز هم دست به ابتکاری جالب زده و با طراحی سایتی بسیار مشابه به سایت اپل
com(، پالگ های کوچکی را می فروشند که با فرو رفتن در جای هدفون آیفون های قدیمی، آن ها را شکل 

نوستالژی هدفون های سيمی

تکنولوژی
بنفشه چراغی
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»ضد آب« يا »مقاوم در برابر آب«، مسئله اين است!
بعد از پخش شدن اخبار مربوط به رونمایی از آخرین دستاورد تلفن همراه های اپل، مردم 
خو ش خیاالنه تابستان های جدیدی را برای خود متصور شدند که قرار است با آیفون هایشان 
به استخر و دریا بروند و همان تنها عکس هایی هم که تا به حال از حریم خصوصی شان در 
ارائه جهانیان قرار نداده بودند را نیز ثبت کنند. اما زهی خیال باطل که این خبر نه که شایعه 

باشد، بلکه ناشی از بی توجهی به توضیحات دقیق در رابطه با این محصول است. 
حقیقت ماجرا این است که آیفون 7 دارای گواهی IP67 است، به این معنا که می تواند تا عمق 1.5 
متری آب، به مدت نیم ساعت غوطه ور بماند. به این  ترتیب که من بعد خطری ندارد اگر گوشی تان 
از دستتان در چاه توالت بیافتد، یا اگر زیر باران خیس شود، یا حتی اگر یک بار با دهانی پر از 
نوشیدنی از خنده منفجر شوید و از قضا آیفون تان هم مورد اصابت واقع شود و از همه محتمل تر، 
اگر تاب زندگی بی تکنولوژی برای چند دقیقه را هم نیاوردید و گوشی تان را در تمام مدت دوش 
گرفتنان همراهتان داشته باشید، خیالتان می تواند راحت باشد که با اعتماد به سخنرانی برگزارشده 
در رونمایی،  همه چیز امن و امان می ماند. آیفون 7 فکر ریز ترین محدوده های متعلق به حریم 
خصوصی شما را هم کرده است و هر مانعی در مسیر، اعم از آسیب در اثر برخورد با آب و گرد  و 
 غبار را هم دریده است. اصال چه معنایی دارد آدم ها در این عصر جهانی شدن، دمی را بخواهند 

فارغ از وابستگی های تکنولوژیک خود بگذراند؟

این سری از آیفون های جدید دو دسته رنگ مشکی 
براقی  مشکی  دیگری  و  مات  مشکی  یکی  که  دارند 
رنگ  دو  این  است.  بلک  جت  همان  اصطالح  به  یا 
توجه  شدت  به  و  دارند  هم  با  زیادی  تفاوت های 
هر  از  پیش  اما  کرده اند،  جذب  خود  به  را  کاربران 
کمتر  که  کنیم  یادآوری  خودمان  به  است  الزم  چیز 
کسی پیدا می شود که بعد از پرداختن هزینه آیفون 
خود، به فکر خریدن قابی برای محافظت آن نیافتد و 
در همین نقطه حساس است که رنگ بندی ها اهمیت 
خود را از دست می دهند. با وجود همه این ها، چونان 
که برمی آید مشکی براق به مراتب مشکی تر از مشکی 
رنگ  و  شب  سیاهی  عاشق  که  آن هایی  و  است  مات 
معیاری  را  سیاهی  شدت  به راستی  و  هستند  کالغ  پر 
حاال  می کنند،  لحاظ  خود  همراه  تلفن  انتخاب  برای 
به  دنیا  آیفون  مشکی ترین  که  باشند  مطمئن  می توانند 
آیفون  نکته دیگر درمورد  برسد.  راه  از  قرار است که  زودی 
مشکی براق این است که اگر بدون قاب استفاده شود، زودتر جای لک و رد انگشت 
از مشکی  مراتب محتمل تر  به  رویش هم  ایجاد خش  امکان  و  به خود می گیرد  را 
مات است. از طرفی اما از آن جایی که این رنگ تنها برای آیفون 7 با حافظه 128 

انکارناپذیر باالتر از سایر رنگ ها  یا 256 گیگابایت طراحی شده است، با اختالفی 
بهتر،  گران تر،  هرچی  تئوری  که  است،  تعجب  جای  و  است  شده  قیمت گذاری 
کماکان چنان زنده و جوشان است که اکثریت قریب به تمام داوطلبان پیش خرید 

آیفون 7 در سراسر دنیا،  یک صدا خواستار این جت بلک یا مشکی براق شده اند.
این که مردم این چنان برای آیفون 7 هیجان زده شدند و این که این چنین به دنبال خرید 
رنِگ  بی فایده ترند، انگار که اهمیتی ندارد که رویش را قاب می گیرد و اگر هم نگیرد،  
آسیب پذیرتر است، تاییدی بر این دیدگاه است که »ما که خرج می کنیم که خرج 
کرده باشیم« و همه این را بفهمند، نه این که از کیفیت بهتری برخوردار شویم. همان 
طور که هیجان زدگی کاذبمان برای کمک به شهرت یک کمپانی و صدای کرکننده 
جیغ و سوت هایمان برایش، همه و همه ناشی از فرایند یکپارچگی جهانی است. مردمی 
از سراسر دنیا که بر سر بدوی ترین قوانین بشری و ساده ترین اَشکال تصمیمات مدنی 
درگیر وحشیانه ترین نبرد ها شده اند، اما می توانند راس یک روز و یک ساعت میخکوب 
تبلیغ اربابی شوند که قرار است به زودی مرکبش شوند و اجازه راندنش دهند. انگار نه 
انگار که هیجان زده،  در انتظار خرید ابزاری نشسته ایم که به خیالمان قرار است هویتمان 
را بازگوید، غافل از این که این ابزار/ ارباب قرار است بیاید و برای سبک زندگی مان قوانین 
جدیدی وضع کند و برده وار، هویتمان را بزداید. با این یکسان سازی همگانی و القای 
بی نیازی نسبت به زندگی جمعی سابقمان، لشکری از سربازانی مطیع فراهم آورد که 
به وقت فرمانی که گاه در شکل یک آپدیت ظهور می کند و گاه در هیبت یک حرکت 

جمعی، تنها جوابی که از واژگان به یاد دارد، »بله، قربان« است.

به رنگ مشكی براق،  مشكی تر از هميشه!

آیفون 7 جا می زند. 
نخستین علت نارضایتی ها، از بابت اطمینان کاربران در مورد 
گم کردن این »ایرپاد«هاست. بدیهی است کسی که هدفون با 
آن ابهت و آن حجم از سیم های در هم طنیده را روزی چندبار 
را در  ایرپادهای پیشرفته  این  از  گم می کند، دست کم یکی 
کسری از ثانیه پس از بیرون آوردن از جعبه، برای همیشه از 

دست خواهد داد.
نکته دیگر هم شارژی بودن این ایرپادهاست. گویا اپل خیلی 
مبرهن  همگان  بر  وگرنه  ندارد،  شناخت  خود  کاربران  از  هم 
تکنولوژیک،  نسل  همیشگی  دغدغه های  جمله  از  که  است 
قرار های  ساعت  که  مردمی  از  است.  بی شارژی  از  کردن  ناله 

شارژشان  بقای  تخمینی  زمان  مبنای  بر  را  مهم زندگی شان 
از  حاال  که  داشت  انتظار  می توان  چطور  می کنند،  هماهنگ 

ایرپادهای شارژی استقبال کنند؟
در میان قابلیت های آیفون 7، ایرپادها می توانند پدیده مهمی 
این روزها تجربه  باری که  آیند. در زمانه خشونت  به حساب 
می کنیم، تجهیز به موسیقی و انسداد راه های شنیداری اضافی 
در مقابل آلودگی های صوتی سطح شهر، از اهمیتی دوچندان 
برخوردار شده است و می توان تصور کرد که حاال با راحت تر 
شدن کار، همه مردم ایرپاد به گوش، به پیش بینی افسانه اِی 
تبدیل آدم ها به ارواحی بیگانه و فردگرا و بدون کوچک ترین 

اعتنایی به دنیای پیرامون، محقق شود.
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نامی به بزرگی تاریخ جهان، به بزرگی هندوستان. مردی که با عقاید و طرز 
بر  انکارنشدنی  تاثیری  و  ساخت  خود  مسحور  و  متحیر  را  جهان  خود،  فکر 
هند  استقالل طلبانة  مبارزات  رهبری  که  گذاشت. کسی  مردم سراسر جهان 
را به خوبی پیش برد و با نگرش خاص خود و استواری بر نگاه و عقیده اش، 
موفق شد به آن چه می اندیشید و هدف بزرگش بود، دست یابد. به بهانة 10 
استقالل  بنیان گذار  و  هند  معنوی  و  ملی  رهبر  گاندی،  ماهاتما  زادروز  مهر، 
شبه جزیره هندوستان، نگاهی انداختیم به برخی از اتفاقات مهمی که رقم زد 

و هم چنین برخی از سخنان ماندگارش. 
گاندی که به آفریقای جنوبی رفته بود، در آن جا با برخوردهای نژادپرستانه و 
هم چنین رفتارهای تبعیض آمیز روبه رو شد. در سال 1906 دولت ترانسوال، 
قانونی وضع کرد که بر اساس آن جمعیت هندی آن منطقه ناچار می شدند 
سپتامبر  یازدهم  در  موضوع،  این  از  پس  کنند.  اخذ  رسمی  اقامت  مجوز 
برگزار  قانون  این  تصویب  به  اعتراض  در  ژوهانسبورگ  در  بزرگ  تظاهراتی 
شد. گاندی که پیرو روش ساتیاگراها )پیروی از حقیقت( بود، از هم وطنان 
خود درخواست کرد تا از مراجعه به مراکز ثبت خودداری کنند و به جای 
با  بگیرند. هرچند هندی ها می دانستند  نادیده  را  قانون وضع شده  خشونت، 
قبول چنین نوع اعتراضی دچار مشکل می شوند، اما آن را پذیرفتند. به این 
خود  البته  که  شدند  زندان  روانة  و  بازداشت  هندی  هزاران  که  بود  ترتیب 
تیرباران  دیگر  بعضی  و  برخی شالق خوردند  بود.  آن ها  ازجمله  نیز  گاندی 
دادند.  ادامه  اعتراض غیرخشونت آمیز خود  به  این وجود هندی ها  با  شدند. 
زمان  آن  در  آن ها  مبارزۀ  هرچند  انجامید.  طول  به  سال  هفت  مبارزه  این 
سرکوب شد، اما مدتی بعد به دلیل فشار افکار عمومی، ناچار شدند با گاندی 

وارد مذاکره شوند. 
با مالیات نمک در هند و هم چنین جلب  گاندی برای اعالم مخالفت خود 
با  همراه  داندی  شهر  سمت  به  احمدآباد  از  12مارس  در  مردم،  توجه 
می خواست  حرکت  این  با  گاندی  کرد.  پیاده روی  هم نظرانش  از  تعدادی 
مالیات نمک را بی اعتبار نشان دهد. فاصله ای که آن ها باید طی می کردند، 
گاندی  می رسیدند،  که  شهری  هر  به  بود.  کیلومتر   390 حدود  چیزی 
برایشان سخنرانی می کرد و مالیات نمک را عملی غیرانسانی می خواند. او 
و همراهانش در هر شهر توقف می کردند، شب را در فضای باز می خوابیدند 
و حرکتشان را ادامه می دادند. در این راه، جمعیت بسیاری به آن ها ملحق 

مبارزه 
بدون 

خشونت 

لحظات مهم زندگی ماهاتما گاندی 

تاريخ تقويم 
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روز  صبح  و  رسیدند  داندی  ساحل  به  آوریل  پنجم  روز  در  سرانجام  شدند. 
امپراتوری  پایه های  این،  »با  و گفت:  برداشت  نمک  ِگل  گاندی مشتی  بعد، 
بریتانیا را می لرزانم.« حرفی که به ظاهر ساده و اغراق آمیز به نظر می رسید، 
اما در عمل ثابت شد که پربیراه نگفته. پس از این اتفاق، انگلیسی ها مجبور 

به مذاکره با او شدند. 
نظر  به  که  او  رفت.  لندن  به  تحصیل  ادامة  برای  نوجوانی  دوران  در  گاندی 
اعتقادات  و  تفکرات  از  پیروی  و  روح  جالی  فکر  به  سنین  همان  از  می رسد 

خودش بود، به مادر و عمویش قول 
انگلیس گوشت نخورد،  داد که در 
الکل مصرف نکند و هم چنین اسیر 
مسائل جنسی و بی بندوباری نشود. 
بر سر حرفش ماند، گیاه خواری  او 
را ادامه داد و در همان کشور سعی 
او  داشت.  گیاه خواری  ترویج  در 
عقیده داشت خوراک گیاهی نه تنها 
نیازهای بدن را تامین می کند، بلکه 
در مقایسه با مصرف گوشت، بسیار 
گاندی  است.  مقرون به صرفه تر 
وقتی به سن میان سالی رسید، یک 
مقاله ای  او  بود.  تمام عیار  خام خوار 
بخش هایی  که  نوشت  این باره  در 
از آن در نشریة انجمن خام خواران 
منتشر  گیاه خواری  نام  به  لندن 

شد. 
به  و  برگشت  به هندوستان  وقتی 
از  دیگر  شد،  مشغول  حقوقی  کار 
دست  غربی  لباس های  پوشیدن 
برداشت. حتی یک بار در دادگاهی 
را  دستاری  تا  شد  خواسته  او  از 
اما  بردارد.  بسته،  خود  سر  به  که 
چنین کاری نکرد و او را از دادگاه 

و  می داد  ویژه  بسیار  اهمیتی  ساده زیستی  به  که  گاندی  انداختند.  بیرون 
همیشه در کارها و رفتارش سعی بر ترویج این حرکت داشت، لباسی را بر 
تن کرد که از پارچه ای هندی تهیه شده بود. او و پیروانش پارچة لباسشان 
را از نخی که خودشان می رشتند، تهیه می کردند. این اقدام او در حالی بود 
که بسیاری از کارگران هندی لباس های خود را از تولیدی های تحت تملک 
می شست.  خودش  هم  را  لباس هایش  گاندی  می کردند.  خریداری  انگلیس 
با کارهایی از این قبیل، هم سعی در ترویج ساده زیستی داشت و هم حس 
استقالل طلبی  و  بودن  مستقل 
زنده  کشورش  مردمان  در  را 

می کرد. 
مخالف  گاندی  این که  وجود  با 
داشت  اعتقاد  و  بود  خشونت 
باید از راه مسالمت آمیز موانع و 
مشکالت را از میان برد، بااین حال 
به دلیل این که با استقالل هند، 
می کرد،  قطع  را  عده ای  منافع 
قصد  که  داشت  هم  دشمنانی 
چندین  او  داشتند.  را  جانش 
گرفت.  قرار  سوءقصد  مورد  بار 
در آخرین آن ها، وقتی که عازم 
اصابت  مورد  بود،  عبادت  محل 
درگذشت.  و  گرفت  قرار  گلوله 
گفته می شود شخصی که چنین 
اقدامی انجام داده، از هندوهای 
داشته  عقیده  که  بود  افراطی 
گاندی نسبت به مسلمانان بیش 
از حد با تساهل و مدارا برخورد 
تجلیلی  در  شاو  برنارد  می کند. 
کوتاه از گاندی نوشت: »قتل او 
بودن  خوب  که  می دهد  نشان 

چقدر خطرناک است.« 

برقراری آرامش در  به دلیل ضعیف بودن هندوستان نیست که طرفدار   
آن هستم. من می خواهم هندوستان قدرت و نفوِذ خود را آگاهانه در راه از 
میان برداشتن خشونت به کار گیرد. برای آگاهی به قدرت خویش، نیازی 

به اسلحه نیست.
 ما فقط به وسیلة عشق می توانیم عقیدۀ مخالفان خود را تغییر دهیم، نه با 
تنفر. تنفر وحشیانه ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر 

دارد، آسیب می رساند نه فرد مورد تنفر.
 بسیار عادت بدی است که اندیشه های دیگران را بد و نادرست بدانیم و 
مال خودمان را نیک و درست، و باور داشته باشیم که هر کس عقیده و نظر 

ما را ندارد، دشمن کشور است.
 در زندگی مرحله ای می رسد که شخص نیازی ندارد اندیشه هایش را اعالن 
کند و طبعا هیچ نیازی هم نخواهد بود که آن ها را با اعماِل ظاهری خود 

نشان دهد. در این مرحله، اندیشه به خودی خود عمل می کند و به صورت 
قدرت درمی آید. در این صورت می توان گفت که حتی اقدام نکردن هم خود 

نوعی اقدام و عمل است... تالش های من در این راستاست.
روح  برای  نیز  نماز  و  دعا  است،  نیاز  بدن  برای  غذا  که  اندازه  همان  به   
ضرورت است. درواقع آن قدر که دعا و نماز برای روح الزم است، غذا برای 
بدن ضرورت ندارد. زیرا اغلب الزم است به خاطر سالمتی بیشتر به خودمان 
گرسنگی بدهیم و از غذا خوردن پرهیز کنیم، اما در مورد دعا و نماز چنین 

خودداری ای نمی تواند وجود داشته باشد.
آن جا  در  باید  کسی  هر  دارد.  وجود  آدم ها  همة  قلب  در  حقیقت   
جست وجویش کند و آن گونه که خود آن را می فهمد، چراِغ راهش سازد. 
هیچ کس این حق را ندارد که دیگران را وادارد بر پایة فهم او از حقیقت، 

راهی را بپیماید. 

برخی از سخنان مهم و تاثيرگذار گاندی 

فيلم سينمايی گاندی 
در سال 1982 فیلمی که بر اساس زندگی ماهاتما گاندی ساخته شده بود، بر 
پردۀ سینماها رفت. این اثر سینمایی که با بازی زیبای بن کینگزلی در نقش 
اصلی همراه بود، با موفقیت چشم گیری روبه رو شد. فیلم »گاندی« توانست 
هشت جایزۀ اسکار، ازجمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامة 
غیراقتباسی و البته بهترین بازیگر نقش اول مرد را به دست بیاورد. کارگردان 
ریچارد اتنبرا که به جرئت می توان گفت این فیلم بهترین اثرش بود، دو سال 

قبل درگذشت. 
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فصل جانبازی...
بدری مشهدی
سوگواره نيست، از پستوی همين واژه هاست كه نوای سوگ 
برمی آيد! غزل نيست، آوای نوحۀ چكاوكان ماتم زده ای است 
كه قافيه می جويند در پس قصيده ای حماسی! اندوه شاپركان 
سوخته بالی است بر گرد گل های نيلی دشت! حزن دلی است 
جامانده در مذبح منا! سودای سری است بی تن، روانه سوی 

دياری غريب، تنی مقيم مشعر و مشتاق طواف... 
حكايت اين قصه، حكايت غروب دل گيری است، سنگين 
قافله ای  و  غريب  و خاكستر. حكايت شامی  بوی خون  از 
بی قافله ساالر. حكايت وادی وهم انگيز طف است با آسمانی 
سرخ و زمينی تب دار به هرم تن های چاک چاک، حكايت 

اين قصه حكايِت...
شيهۀ غريبانۀ اسبی است بی سوار، خضاب كرده به خون و 

كودكی وحشت زده و سرگردان در تاريكی خارزار.
انعكاس چكاچک نيزه هاست، جامانده در سكوت صحرا و 

تازيانۀ باد شرجِی شط بر گونۀ نيم سوختۀ خيمه ها.
 حسرت كودكانۀ در آغوش كشيدن سر پدر است به هنگام 
يغما  كه  چادر  به  چادر  می زند  آتش  كه  مشعلی  و  خواب 

كند.
دورتر هلهله ای است، بيدادی بر تن های بی كفن، آتشی گرِد 

اهل حرم، سر می برند و عبا، خلخال و گوشواره و انگشتر.
كاروانی مصيبت زده است اسير چنگ خصم و ساده لوحانی 

سنگ بر دست در پس كوچه های انتظار نشسته به پيشواز
آفتاب علقمه است كه شهادت می دهد اين حكايت را، از آن 

دم كه برآمد و به تماشا نشست معركه را و شنيد ندای: 
هل من ناصر ينصرنی؟ هل من ناصر ينصرنی؟

حسين است خطبه خوان از طلوع صبح عاشورا و كيست 
پسر علی، پس كجاست گوش  و  نواده محمد  جز حسين 

شنوا؟ 
برق  به  فريفته  لشكری  صحرا،  اين  ميانۀ  است  معركه ای 
پيش  استغاثه  به  نشسته  حری  و  روست  پيش  سكه ای، 

پای. 

عمر سعد است مغرور و شادمان، فريفتۀ ملک ری و گواهی 
سپاه كفر بر اول شمشيری كه بركشيد بر لشكر حسين.

دوش،  بر  آب  از  پر  مشكی  با  كف  بر  جان  است  ساقی ای 
بر فرق  به تير كين و عمودی آهنين   مشكی سوراخ شده 

سر.
نبردی تن به تن است با فاصله ای ميان دو لشكر، فاصله ای 
سپرده به برق شمشير حبيب و رجزخوانی غالمی سفيانی. 

خورشيد علقمه است رسيده بر قلب آسمان، نظاره گر نبرد، 
هنگامۀ فريضۀ ظهر رسيده و اذان است و نوا، نوای:

حی علی خير العمل
حسين است ايستاده در برابر معبود به نماز، در ميانۀ ميدان 

تير و جماعتی اندک در پشت سر با حضور و خلوص 
هنگامۀ عاشقی است، گاِه شمشير بر كشيدن نوبت به نوبت 

رفيقان و رسيدن نوبت به علی اكبر با سينه ای سپر.
جوانی است در هيبت رسول اهلل، غلتيده در خون، با قامتی 

رعنا، زخمی بر سينۀ پدر و نفرين بر اهل كين.
وداع آخر است، نگاه تشنۀ علی اصغر روی  دست حسين و 

ابليسی تير نشانده در كمان، به كمين گلوی نازک طفل.
حسين است ايستاده در برابر كفر، با مشتی خون پاشيده 

سوی آسمان، و تيری سه شعبه، نشانه رفته از بنِد كمان.
صوت قرآنی است بر نی، لب هايی خشكيده از عطش، كمری 

شكسته از داغی اكبر و صبری به عظمت نام زينب.
اسبی بی سوار است پيک مصيبت، شيهه كشان، روانه سوی 

خيمه ها، و خيمه هايی بی عمود، فروريخته از ماتم.

زينب است لب بر رگ های گلوی برادر نهاده، با دلی شكسته 
و اشكی سوزان، با صالبتی بی مثال، با  فرياد كوبندۀ: 

 ما رايت اال جميال 
حكايت، حكايت معركه ای ماندگار است بر دل تاريخ، مباهلۀ 

حق و باطل، حماسۀ خون بر شمشير، حماسۀ خون خدا.
و  پرآب  نهر  دو  ميان  است  طف  عطشناک  وادی  قصۀ 
شرمناكی آفتاب علقمه هر گاه كه به ياد می آورد معركه 

را.
حكايت، حكايت ايثار برادر است برای برادر، عشق پدر 
ماندگاری  و  ديدن  زيبا  فصل  خواهر،  همراهی  پسر،  و 

حق.
قصۀ رسيدن هالل ماه محرم است و فصل جانبازی...


