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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

راندن در مه غلیظ

در انتهای درة مه
سکوی ابر می چرخد

سکوی ابر
ابر نهان کننده و بارنده…

فضای کسب و کار جهان را مه سنگینی فرا گرفته، که البته با اعالم نتیجة انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده، بر غلظت مه و ابهام ناشی 
از آن به میزان زیادی افزوده شد. خطاست اگر از فضای مه آلود، لزوماً تعبیری ناخوشایند به دست داده شود. بسا که در انتهای جادة مه آلود، ابر 
امیدی باریدن گیرد و بالندگی آغاز شود. اما، آن هم خطاست که ضرورت های راندن در فضای مبهم مه ، نادیده انگاشته شده و بدون هراس از 
خطر گمراهی در ظلمات ، بی همرهی خضر،  این مرحله طی شود. برآمدن نام دونالد ترامپ از صندوق های رأی بزرگ ترین اقتصاد جهان ، بسیاری 
از تحلیل گران بازارهای مالی را دچار بهت و حیرت کرده و پیش بینی پذیری اقتصاد جهانی ، چه در سطح کالن و چه در سطح خرد را با تردید 
روبرو ساخته است. اگرچه باور مشهور آن است که معموالً سیاست های اجرایی منتخبین در عرصة عمل، متفاوت با شعارهای زمان مبارزة انتخابات 
است،  اما تأکیدهای رییس جمهور منتخب آمریکا بر مواردی مانند تغییر سیاست های تولید و مصرف انرژی ، تولید ، تعرفه ها و نکاتی از این دست ، 
خوش بینی ها را در مورد قیمت جهانی کاالهای پایه ای مانند نفت، فلزات و غیره تا حدود زیادی کاهش می دهد و از این رو، به نظر می رسد که 
یکی از سناریوهای محتملی که بنگاه ها باید برای پیش بردن اهداف تجاری خود ، مورد توجه قرار دهند ، عدم افزایش و حتی شاید کاهش قیمت 

کاالهای یاد شده در سال یا سال های پیش رو  باشد. 
      در فضایی چنین، برای بنگاهی که برنامة راهبردی اش دستیابی به اهداف بلند پروازانة رشد و بالندگی و افزایش سود آفرینی است، نه صرف 
انتظار کشیدن برای برون رفتن از سنگینی مبهم مه، تدبیر صحیحی به شمار می آید و نه نا امید شدن. بلکه، با امید بارش ابر نهان کننده و بارنده، 
باید راندن در مه را دوام بخشید تا به هدف رسید و البته بیش از پیش باید دقت و تمرکز به خرج داد تا دستیابی به مقصد ممکن گردد و 

همان گونه که در گذشته نیز بر آن تأکید شده بود، باید باور داشت که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. 
      شاید درست تر آن باشد که  فرض شود مه ابهام در فضای کسب و کار جهانی، که کشور ما نیز از آن تأثیر می پذیرد، تا ماه ها ادامه خواهد 
داشت و در اثر عوامل داخلی اقتصاد نیز، پیچیدگی بیش تر خواهد شد. زیرا با نزدیک شدن به پایان سال خورشیدی ، میزان کسری بودجه روشن تر 
شده و از سوی دیگر براساس افزایش حجم نقدینگی در ماه های اخیر، مهار تورم دشوارتر خواهد شد و از ماه های پایانی سال نیز با نزدیک تر شدن 
به ایام انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فضای ویژه ای بر جامعه و دنبال آن اقتصاد حکم فرما خواهد شد و از این روی ممکن است تعیین 
تکلیف مواردی اساسی مانند بدهی دولت به بنگاه ها، سیاست های پولی و ارزی و مشابه آن ، به راحتی امکان پذیر نباشد و در این راستا، شفافیت 
الزم در بازار سرمایه نیز ایجاد نگردد و بازار اوراق بهادار، همچنان به نوسان های غیرعادی خود ادامه دهد. به این موارد می توان اضافه کرد تأثیر 
موارد ویژه ای مانند تعدیل و اصالح اساسی صورت های مالی بانک های بزرگ بورسی که سود حسابداری را به زیانی هنگفت بدل ساخته و هنوز 
وضعیت باز شدن نماد آن ها در بورس در هاله ای از ابهام قرار دارد و از آن روی که صنعت بانکداری مانند شریان های اصلی بدن عمل کرده و 
هرگونه اختالل در آن، کل بدن را تحت تأثیر قرار می دهد، باز شدن نماد بانک ها نیز پیام ویژه ای برای سرمایه گذاران در بورس خواهد داشت که 

ممکن است اولین پیامد آن افزودن بر افت وخیز های غریب شاخص های بورس باشد.
      اشتیاق سیراب شدن از ابر نهان کننده و بارنده در انتهای درة مه،  گروه ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها را بر آن می دارد که همچنان به راندن  
ادامه دهد. زیرا شاعر زنده یاد همان شعر آغازین این نوشته در جایی دیگر گفته است که رفتن  به راه می پیوندد ، ماندن به رکود. اکنون در میانة 
راه، و آغاز سال چهارم برنامة راهبردی هفت ساله، نه ماندن نجات بخش است و نه برگشتن. فقط باید پیش رفت. در میانه ای که باید مقدمات 
استخراج طالی کشف شده از معدن شادان و معادن اقماری آن را فراهم ساخت ، طرح های کالن ساختمانی را پیش برد، طرح تجاری سازی نیروگاه 
منتظر قائم را تکمیل کرد و طرح افزایش ظرفیت را با جدیت دنبال کرد، تفاهم نامة پانصد مگاواتی نیروگاه های مقیاس کوچک در شمال کشور را 
اجرایی کرد، برنامة تجدید ساختار و محصوالت جدید توسعة فن آوری اطالعات خوارزمی را پیش برد، طرح انتقال و توسعة بازار و محصوالت سینا 
دارو را به انجام رساند، ارتقاء ترکیب سبد سرمایه گذاری گروه را دنبال کرد و طرح های عملیاتی هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی زیما را اجرایی 
کرد و در کنار آن ها فعالیت های بازار سرمایه و بین الملل را گسترش داد ، حتی ایستادن و درنگ کردن برای چند روز نیز  خطایی نابخشودنی است. 
با این اعتقاد و باور عمیق ، گروه سرمایه گذاری خوارزمی در هوای رسیدن به آسمان آبی و هوای آفتابی چشم انداز راهبردی ، خود را آمادة پیش 
بردن برنامه ها در شرایط جدید اقتصاد جهانی و داخلی می کند تا به فضل الهی ، همچون گذشته، افزایش سود و ثروت را همچنان محقق سازد و 
با گذشتن از تمامی دشواری ها و مانع های پیش رو ،  به اعتماد سرمایه گذاران و سهام داران ارجمندش و تالش های کارکنان خستگی ناپذیرش در 

تمامی گروه، پاسخی در خور دهد. این چنین تر باد.                      
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د قتصا ا
سهراب اكبری

جلوگیری از حضور نهادهای دولتی، نظامی 
و  بنگاه داری  فعالیت های  در  و شبه نظامی 
رقابت با بخش خصوصی و هم چنین بهبود 
و گسترش سیستم های اطالع رسانی و نظام 
ارائة اطالعات  برای  جامع آمار و اطالعات 
دربارة  سرمایه گذاران  به  دقیق  و  به روز 
واحدهای  تولید  میزان  اشتغال،  ظرفیت 
صنعتی در حال کار و واحدهای در دست 
پیشنهادهایی  دیگر  از  توسعه  و  ساخت 
و  اقتصادی  توسط صاحب نظران  که  است 

فعاالن این حوزه مطرح می شود. 
برنامة  کارشناسان،  از  برخی  گفتة  به 
اقتصادی  واقعیات  با  اگر  توسعه  ششم 
منطبق نشود، قطعا با چالش هایی در طول 
که  شد  خواهیم  روبه رو  آینده  سال های 

جبران آن برای کشور سخت است. 

حضور بخش خصوصی 
اجتناب ناپذير است

اتاق  رئیس  نایب  سلطانی،  پدرام  دکتر 
ما  خبرنگار  به  این باره  در  ایران،  بازرگانی 
اقتصاد  در  خصوصی  بخش  حضور  گفت: 
کشور یک امر اجتناب ناپذیر است و حتما 
در این صورت شاهد فعالیت های توسعه ای 
به عنوان  اکنون  بخش  این  و  بود  خواهیم 

حلقة مفقود این موضوع حس می شود. 
می دهد  نشان  دنیا  اقتصادی  فعالیت های 
که سهم نفت در تامین انرژی روند کاهشی 
را پیش گرفته و به همین علت دیگر نباید 
منتظر افزایش قیمت در بازار نفت باشیم و 
دیگر آن قیمت های باال دور از ذهن خواهد 

بود.
دیگر  و  شده  بزرگ تر  اکنون  ایران  اقتصاد 
نمی توان تنها به درآمدهای نفتی تکیه کرد، و 
دولت در همین راستا باید هرچه زودتر از این 
درآمدها فاصله بگیرد. زمانی که درآمدهای 
نفتی وارد چرخة اقتصادی می شود، اقتصاد را 

تنبل می کند و به تولید لطمه می زند.

چالش های حضور بخش خصوصی درمسير تحقق برنامه ششم توسعه

تنگناهای بخش خصوصی 
در اقتصاد ایران

دیرزمانیاستکهسیاستهایکلیبرنامۀششمتوسعهتوسطرهبرمعظمانقالببهدولتابالغشدهو
دولتنیزبارویکردهایتعیینشدهبرنامۀششمتوسعهرادرقالبالیحهایتدوینوبهمجلستقدیم

کردهاست.امابسیاریازکارشناسانوصاحبنظراناقتصادیوبرخینمایندگانمجلسنسبتبهبرخی
موادبرنامۀششمتوسعهانتقاددارند.مقاممعظمرهبریزمانیکهسیاستهایبرنامۀششمتوسعه
راابالغکردند،بهمسئوالندولتیتاکیدداشتندکهاینبرنامهبایدبراساسسیاستهایکلیاقتصاد

مقاومتیتدوینشودودولتنیزدراینزمینهاقداماتیراانجامداد.
برخیازکارشناسانوفعاالناقتصادیاعتقاددارندمقدمبرتدوینبرنامۀششمتوسعه،مقدماتی

استکهدولتبایدآنهارافراهمودربرنامهلحاظکندتاکارآمدیبرنامهارتقایابد.درغیراینصورت
رسیدنبهاهدافموردنظرامکانپذیرنیست.برخیفعاالنبخشخصوصیمعتقدنداقتصادجهاندر
حالتثباتقرارنداردوبرنامههایتوسعهایبایدباظرافتخاصیتدوینشود.روشناستزمانیکه
برنامههایتوسعهایوهمچنینبودجۀساالنۀکشورتدوینمیشود،بایدبراساسواقعیاتاقتصادیو
همچنینباتوجهبهچشماندازدرآمدهاصورتگیرد.دراینمیانعالوهبرتدوینبرنامۀدقیقاقتصادی

برایپنجسالکشوربایددرآمدوبودجهنیزموردبررسیتدوینکنندگانقراربگیردومسئوالن
بهواقعیاتاقتصادیتوجهداشتهباشند،نهاینکهبخواهندشرایطراباآمالوآرزوبررسیکنندو

مثال«قیمتنفتراطوریبرآوردکنندکهفاصلۀزیادیباواقعیتداشتهباشد.

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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تقویت  نیز  را  اشتغال  درآمدها  این  داد:  ادامه  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
نمی کند و رقابت پذیری را از بین می برد. تقریبا همة سیاست گذاران متوجه شدند 
که مسیر تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور اشتباه بوده و برای این موضوع 

دنبال راه کارهای مختلفی هستند.
او با اشاره به نقش بخش خصوصی در برنامة ششم توسعه گفت: در برنامة ششم 
توسعه برای ایجاد انضباط بیشتر مالی و کوچک کردن دولت سازوکارهایی در 
نظر گرفته شده و رویکردهایی در این زمینه مشاهده می شود. اما  مشخص نیست 

دولت به چه میزان می تواند از پس موسسات دولتی بربیاید.
این شرکت ها به نام بخش خصوصی حضور خود را در اقتصاد گسترش داده و 
دولت در این بخش سکوت کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهد که قصد دارد با 

آن ها برخورد کند یا خیر.  
هنوز در شورای اقتصاد شاهد این هستیم که طرح های جدیدی از طرف دولت به 
بخش عمومی غیردولتی سپرده می شود و امروز نگرانی ما دخالت بخش عمومی 

غیردولتی در اقتصاد  است.

قانونی كه رعايت نمی شود
سلطانی با انتقاد از فعالیت شرکت های عمومی غیردولتی  و قانونی عمل نکردن 
آن ها می گوید: این شرکت ها هم چنان به قانون تمکین نکرده و اطالعات مالی 
شورای  اختیار  در  باید  شرکت ها  مالی  اطالعات  نمی کنند.  شفاف  را  خودشان 
رقابت و سازمان بورس قرار گیرد. بخش بزرگی از اقتصاد کشور در تاریکی قرار 

دارد که ناشی از حضور جدی بخش عمومی غیردولتی است.
بخش خصوصی  به  ما  اقتصاد  زمانی  چه  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سلطانی 
هم چنین  و  دولتی   مقامات  تصمیمات  به  بستگی  این  گفت:  می شود،  سپرده 
با شرکت های  دولت  دارد. سرنوشت  نام خصوصی  با  دولتی  کنترل شرکت های 
اصلی  دولت  از  قدرتمندتر  مواردی  در  و حتی  پیوند خورده  غیردولتی  عمومی 

کشور ایفای نقش می کنند. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: دولت توان مقابله با کنترل این موضوع 
را ندارد. رفتار مدیریتی در کشور ما نشان داده زمانی به فکر اصالح می افتیم که لبة 
پرتگاه هستیم و حس می کنیم اقتصاد ما درمعرض نابودی است. بعید به نظر می رسد 
تا وقتی به این درجه نرسیدیم، اقدامی انجام شود. اگر نرخ ارز به صورت دستوری 
کنترل نشود و به سمت تک نرخی شدن در بازار آزاد برود، هم رانت این بخش از بین 

می رود و هم شاهد تقویت بخش خصوصی و افزایش صادرات خواهیم بود. 

رشد اقتصادی و بخش خصوصی
دکتر جمشید پژویان، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 

در گفت وگو با »وخارزم« گفت: تا زمانی که اقتصاد نفتی در کشور حاکم باشد و 
بخش خصوصی حضور کم رنگی در اقتصاد ایفا کند، قطعا رشد اقتصادی پایدار 

اتفاق نخواهد افتاد. 
در سیاست های کلی برنامة ششم توسعه رشد 8 درصدی اقتصاد عنوان شده و 

دست یابی به این هدف بدون بخش خصوصی  محقق نخواهد شد. 
یکی از راه های تقویت حضور و رشد سرمایه گذاری و هم چنین رغبت سرمایه گذاران 
به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اجرای هدفمندی یارانه هاست که اکنون 
تنها به پرداخت پول ماهانه تبدیل شده است. اصالح قیمت ها در همة کشورها 
از منابع تولیدی و  اجرا شده و نتیجة آن کشورهای توسعه یافته ای هستند که 

خدادادی بهترین بهره را می برند. 
اگر قیمت آب، گاز، برق و همة بخش ها واقعی شود، قطعا شاهد سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف خواهیم بود. حتی دولت می تواند پیشنهادهایی را در این 
زمینه ارائه دهد که هم زمان با واقعی شدن قیمت برق سهام برخی نیروگاه ها را 
به مردم واگذار کند تا مردم بخشی از مابه التفاوت قیمت برق را بتوانند از محل 

سود نیروگاه ها بپردازند.
او به بدهی های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت برای رسیدن به 
اهداف اقتصادی باید فکری به حال پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی کند. 

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد  سیاست های  اساس  بر  باید  توسعه  ششم  برنامة  گفت:  اقتصاددان  این 
بخش  حضور  بر  نیز  مقاومتی  اقتصاد  که  آن جایی  از  و  شود  تدوین  مقاومتی 
در  اقتصادی  رشد  که  بود  خواهیم  این  شاهد  تاکیددارد،  اقتصاد  در  خصوصی 
کشور اتفاق خواهد افتاد. اکنون مجلس در حال تدوین برنامة ششم توسعه است 

و قطعا این موارد را در نظر خواهد گرفت. 
برنامه های پنج ساله باید طوری تهیه و تدوین شود که بودجه ها پاسخ گوی آن 
باشد. این که دولت برنامه هایی را تدوین کند، اما به اجرا درنیاید، فایده ای برای 
تنها  عاید کشور شود،  این که سودی  از  بیشتر  و  داشت  نخواهد  اقتصاد کشور 
هزینه بر جا باقی می ماند. برنامة ششم توسعه باید به  گونه ای تدوین شود که 
برنامه ها حمایت  در  درغیراین صورت  نرود.  فراتر  10 درصد  از  برنامه  انحراف 
از بخش مولد و بخش خصوصی مورد تاکید قرار می گیرد، اما در عمل هدایت 
جدا  هدف گذاری شده  مسیر  از  که  است  طریقی  به  برنامه ها  سوی  و  سمت  و 

می شود.
پژویان تاکید کرد: اگر 10 سال پیش اقتصاد به بخش خصوصی سپرده می شد و دولت 
به نقش واقعی خود که سیاست گذاری و نظارت است، می پرداخت، رشد اقتصادی 

کشور با وجود همة مشکالت بیش از 10 درصد بود.

و  می شد  سپرده  خصوصی  بخش  به  اقتصاد  پیش  سال   10 اگر 
است،  نظارت  و  سیاست گذاری  که  خود  واقعی  نقش  به  دولت 

مشکالت  همۀ  وجود  با  کشور  اقتصادی  رشد  می پرداخت، 
10 درصد بود از  بیش 
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شانزدهمین دورة نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران در تاریخ 15 تا 18 آبان 
ماه 1395 در محل دائمي نمایشگاه بین المللي تهران برگزار شد. این نمایشگاه 
به عنوان بزرگ ترین رخداد صنعتي و تجاري ایران در این حوزه که ساالنه با حضور 
جمع کثیري از شرکت هاي توانمند داخلي و خارجي در زمینة صنعت برق برپا 
مي شود، فرصت بسیار مغتنمي است تا شرکت هاي فعال در این صنعت دستاوردها 
و محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار 
دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد این صنعت، 

فعالیت ها و نوآوري هاي آتي خود را هدایت کنند.
شرکت تولید و توسعة ایستگاهی نیروپارسه)متعلق به گروه سرمایه گذاری خوارزمی( 
به عنوان مجری و سرمایه گذار نیروگاه های تولید هم زمان برق و حرارت در جهت هر 
چه بیشتر معرفی کردن زمینة فعالیت خود به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این 

بخش اقدام به شرکت گسترده و فعال در این نمایشگاه کرد.
هدف های از پیش تعیین شده برای شرکت نیروپارسه در راستای شرکت در این 

نمایشگاه موارد زیر را شامل می شود:
شناخت هرچه بیشتر ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش تولید پراکنده
ارتباط مستقیم با سرمایه گذاران بخش های دولتی و خصوصی این بخش

معرفی شرکت به عنوان مجری EPC نیروگاه های مقیاس کوچک
مولد  زمینة  در  برجام  اجرای  از  بعد  ایران  بازار  به  وارد شده  تازه  رقبای  شناخت 

موتورهای گازسوز
ارتباط و شناخت سرمایه گذاران خارجی فعال در این حوزه

تجدید دیدار با مدیران ارشد و مسئوالن مربوط در این حوزه در شرکت های برق 
منطقه ای استان ها و شرکت های توزیع استان ها و شهرستان ها 

حضور مدیران ارشد شرکت HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES در 
نمایشگاه 

حمایت های ویژة وزارت نیرو در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون 

اساسی و به منظور ترغیب و تسهیل بخش خصوصی در صنعت برق با هدف احداث 
مولدهای کوچک تولید برق در مراکز مصرف و تسهیل ورود به بازار خرده فروشی 
این طرح ها  قبیل معرفی  از  توسعه  برنامة چهارم  قانون  ماده 20  استناد  به  برق 
به عنوان طرح های اولویت دار و معرفی به بانک های عامل جهت دریافت تسهیالت 
بانکی، عقد قرارداد خرید تضمینی برق به مدت پنج سال، انجام پرداخت های به موقع 
صورت هزینه های فروش برق، تضمین تامین سوخت مولد و... ازجمله مواردی است 

که سرمایه گذاری در این بخش را جذاب می کند.
با  انتظار می رفت، شرکت های داخلی و خارجی  نمایشگاه، همان طور که  این  در 
و حضور  بودند  وارد عرصه شده  فعالیت خود  حداکثر ظرفیت جهت شناساندن 
 Siemens, ABB, GE, Kawasaki, Hyundai, شرکت های بنام خارجی نظیر

MTU, Rolls Royce و ... نوید تحوالت زیاد را در این عرصه نشان می دهد.
شرکت نیروپارسه با داشتن رزومة130مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک نصب شده 
در ایران، به عنوان یکی از بزرگ ترین و معتبرترین شرکت ها در این عرصه شناخته 
است.  بوده  گازسوز  موتورهای  مولد  تامین کنندة  توجه شرکت های  مورد  و  شده 
شرکت  وجود  هم چنین  و  درخشان  سابقة  دلیل  به  هم چنین  نیروپارسه  شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان شرکت مادر مورد توجه گستردة سرمایه گذاران 

خارجی عالقه مند به این صنعت در ایران بوده است.
حضور مسئوالن عالی رتبة وزارت نیرو در این نمایشگاه ازجمله مهندس فالحتیان 
به عنوان معاون وزیر نیرو در غرفة شرکت نیروپارسه و انجام مذاکرات با مهندس 
عالیی طالقانی، مدیرعامل شرکت نیروپارسه، از نکات مورد توجه این نمایشگاه بود. 
حضور دکترحجت اله صیدی،  مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی، و شرکت 
در جلسة مشترکی با حضور سرمایه گذارانی از کشور ترکیه و انجام مذاکرات با این 
تیم، از دیگر رخدادهایی بود که به حضور فعال نیروپارسه در این نمایشگاه کمک 
کرد. مدیران ارشد شرکت ABB نیز در محل غرفة شرکت نیروپارسه حضور یافتند 
و برای همکاری گسترده با این شرکت در اجرای پروژه های نیروگاهی ابراز عالقه 

کردند.

حضور فعال »نیروپارسه«
در نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران

حوالی اين 
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مسکن
محمدحسين علی اكبری

دولت بايد بيشتر تالش كند
ما  خبرنگار  به  این باره  در  مسکن،  اقتصاد  کارشناس  ستاریان،  بیت اهلل  دکتر 
می گوید: وضعیت بازار مسکن در حال حاضر نامطلوب بوده و سیاست گذاری های 

دولتی با چالش و انتقاداتی همراه است.
انواع سرمایه های خارجی  و  آزاد شده  منابع  با ورود  اگر گردش پول در کشور 
سبب  به  مسکن  بخش  و  می یابد  افزایش  نیز  مردم  خرید  قدرت  شود،  حاصل 

این که بسیار به این منابع نیازمند است، این منابع را به سرعت جذب می کند.
او با اشاره به نتیجه برجام و تاثیر آن در بازار مسکن گفت: برخی بر این باور 
اما  باشد،  تاثیرگذار  کشور  اقتصاد  در  کوتاه مدت  در  می تواند  برجام  که  بودند 

درواقع چند سالی طول می کشد که اقتصاد نتایج برجام را حس کند. در بخش 
مسکن هزینه های تولید مصالح ساختمانی با کاهش روبه رو می شود و برای انتقال 
مواد اولیه از کشورهای دیگر یا انتقال فناوری دیگر الزم نیست هزینه های گزاف 

پرداخت شود.
ستاریان ادامه داد: اگر با اجرای برجام، برنامة اقتصادی دولت برای خروج از رکود 
خواهد  مسکن  بازار  بر  اثراتی  هم  برجام  اجرای  که  گفت  می توان  شود،  شروع 
گذاشت. زیرا ما اقتصاد را در انتظار گذاشته بودیم و با اجرای برجام منابع مالی به 
کشور ما وارد می شود و اگر 120 میلیارد دالر و تمامی مبالغی که گفته می شود، 
و  آورد  نیز درخواهد  و مسکن  از بخش ساختمان  ایران شود، سر  اقتصاد  وارد 

پيشنهادهايی برای بهبود وضعيت سرمايه گذاری 
در بازار مسكن در شرايط ركود

بخش توسط آن صددرصد تقریبا که است بازارهایی از یکی مسکن
خصوصیساختهمیشودوحمایتهایدولتبیشتردرساختمسکنهای
حمایتیآنهمدرقالباعطایتسهیالتاست.امارکودچندسالاخیر
باعثشدهسرمایهگذاریدراینبخش،روندیکاهشیراتجربهکند.
نزدیکبهسهسالاستکهبخشمسکندررکودیعمیقفرورفتهو
بهتبعآن،جریانسرمایهگذاریدرسالهایاعالمشدهروندنزولیرا

تجربهکردهاست.
را خود نفسهای مسکن رکود معتقدند مسکن کارشناسان برخی
شود. حاکم مسکن بازار در رونق اینپس از است قرار و میکشد
برخیدیگرنیزسیاستهایدولتبرایتحریکبخشمسکنراکافی
قیمت آزادسازی باید مسکن بازار تقویت برای میگویند و نمیدانند
را خود کالن سرمایهگذاری بتواند خصوصی بخش تا بگیرد صورت
نیزعنوانمیکننددولتدر دیگر برخی کند. تزریق بهمسکن دوباره
نگذاشتهبخشمسکن باوجودتورمموجوددرکشور، اخیر سالهای

رشدقیمتداشتهباشدوبهصورتدستوریقیمتراپاییننگهداشته
است.اینموضوعیاستکهانبوهسازاننیزبهآنانتقادزیادیدارند
وخواستارواقعیشدنقیمتمسکنبرایتزریقپولبهبخشمسکن

هستند.
بازارمسکنمدتهاستدررکودبهسرمیبرد.نهاینکهواحدمسکونی
برایفروشوجودنداشتهباشد،یاهمۀمردمصاحبخانهشدهباشند،
بلکهنامعلومبودنوضعیتاینبازار،نبودتناسببینعرضهوتقاضا،
نگرانیخریداروفروشندهازضرراحتمالیدرنتیجۀانجاممعامالتو...
موجبتداومسایۀرکوددراینبازارشدهاست.برخیازسرمایهگذاران
نیزتحتتاثیراینفضایرکودینگاهشانرادرخصوصسرمایهگذاری
دراینبخشتغییردادهاندواینامرسببخروجبخشیازسرمایههااز
اینحوزۀاشتغالزایکشورشدهاست.فعاالناقتصادیبراینباورند
کهنبودتناسببینعرضهوتقاضادرسالهایاخیر،بیرغبتیسازندگان

بهساختمسکنرابهدنبالداشتهاست.
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شروع به رونق دادن به بخش مسکن می کند.

اقدامات الزم اما ناكافی
را  مسکن  بازار  آیندة  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این 
را  زیادی  اقدامات  دولت  گفت:  و  کرد  تلقی  خوب 
تاکنون برای تقویت و تحریک بازار مسکن انجام داده، 
تحرکات  و  موضوعات  فکر  به  باید  و  نبوده  کافی  اما 
دیگر باشد. به عنوان  مثال افزایش وام مسکن یکی از 
اقداماتی بود که دولت برای تحریک تقاضا انجام داد، 

اما اگر مدت زمان بازپرداخت خانه طوالنی تر شود، افراد بیشتری می توانند از آن 
استفاده کنند. اکنون برای وام 70 میلیون تومانی بانک مسکن 12 سال زمان در 
نظر گرفته اند و اگر این مدت زمان بازپرداخت بیشتر شود، قطعا افرادی با درآمد 
کمتر نیز نسبت به خرید واحدهای مسکونی اقدام می کنند و سرمایه گذاری در 

این بخش به دلیل وجود تقاضا رشد خواهد داشت.
یکی از موضوعات مهمی که دولت برای تحریک بازار مسکن می تواند انجام دهد، 
اعطای یارانه به تولیدکنندگان و هم چنین افزایش تنفس تسهیالت سرمایه گذاران 
است. دولت مدت زمان تنفس تسهیالت به سرمایه گذاران را باید اندکی افزایش 

دهد تا بخش مسکن با رشد روبه رو شود.
رشد  به  حتما  طریق  این  از  و  ببخشد  رونق  را  اقتصاد  می تواند  مسکن  بخش 
اقتصادی دست خواهیم یافت. اما در سال های اخیر پروژه هایی مانند مسکن مهر 
که با انتقادات زیادی همراه بود، باعث شد دست وپای دولت برای سیاست گذاری 

در این بخش بسته شود.
بخش  توسط  ساختمان  عرضة  و  تولید  بخش  مسکن،  کارشناس  این  گفتة  به 
خصوصی بدون نیاز به حضور دولت انجام می شود و اگر دولت قصد دارد برای 
است  کافی  شوند،  خانه دار  آن ها  که  کند  فراهم  را  شرایطی  کم درآمد  اقشار 
این  درآمدی  شرایط  با  متناسب  پرداختشان  بهرة  که  بگیرد  نظر  در  تسهیالتی 

افراد باشد، نه این که خود اقدام به تولید مسکن کند.
پسندیده ای  بسیار  سیاست  کنند،  خانه دار  را  افراد  دارند  قصد  دولت ها  این که   
است، اما حضور مستقیم دولت در ساخت مسکن می تواند هم دولت را به چالش 

بکشاند و هم بخش خصوصی را، که اکنون شاهد این موضوع هستیم.
همة کارشناسان اقتصادی اظهار می کنند که دولت باید حضور خود را در اقتصاد 
کم رنگ کند و از تصدی گری فاصله بگیرد. اما پروژه هایی مانند مسکن مهر باعث 
می شود اقتصاد با چالش فراوان روبه رو شود و قدرت و مشکالت دولت را در بخش 

اقتصاد بیشتر کند.

لزوم افزايش قدرت خريد مردم 
مسکن،  اقتصاد  کارشناس  بیگدلی،  مجتبی  دکتر 
بخواهد  دولت  اگر  گفت:  ما  خبرنگار  به  این باره  در 
و  کند  مدیریت  خود  را  عظیم  مسکنی  پروژه های 
دست به کار شود، قطعا بخش خصوصی از این بخش 
خداحافظی خواهد کرد. به جای تولید مسکن توسط 
شاهد  تا  یابد  افزایش  مردم  خرید  قدرت  باید  دولت 

خانه دار شدن همة اقشار جامعه باشیم. 
به  اکنون  اما  است،  سیاست گذار  نهاد  یک  دولت 
هم  و  می گذارد  سیاست  هم  که  تبدیل شده  نهادی 
اجرا می کند و به کسی هم پاسخ نمی دهد. به نوعی 

شرکت های دولتی حضور پررنگی در اقتصاد دارند و 
با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. 

او با تاکید بر این که دولت باید حامی بخش خصوصی 
باشد، گفت: اقتصادی که توسط بخش خصوصی اداره 
می شود و تولیدات آن بر اساس عرضه و تقاضا صورت 
می گیرد، بسیار شکوفاتر و کارآمدتر از اقتصادی است 
که توسط دولت اداره می شود. یکی از زیان هایی که 
کشور ما در طول سال های گذشته متحمل شده، ادارة 
اقتصاد توسط بخش دولتی بوده که حاضر نیستند از 

این بخش دل بکنند و آن را رها کنند.
این  مدتی  از  بعد  اما  می آیند،  کار  روی  خصوصی سازی  شعار  با  دولت ها  همة 
گفته ها فراموش می شود و در حد همان شعار باقی می ماند. امسال سال اقتصاد 
اقدام  پایان سال هستیم،  به  نزدیک  این که  با  اما  است،  عمل  و  اقدام  مقاومتی 
رکودی  در  مدت هاست  مسکن  بخش  نیستیم.  شاهد  زمینه  این  در  محسوسی 
عمیق فرورفته و از آن جایی که موتور اقتصادی کشور ما مسکن است، باید هرچه 

زودتر از این مرداب خارج شویم. 
از  مسکن  بازار  بر  حاکم  رکود  گفت:  مسکن  بازار  فعلی  وضعیت  درخصوص  او 
نبود تناسب بین عرضه و تقاضا ایجاد شده و این امر در سال های اخیر بی رغبتی 

سازندگان به فعالیت در این بخش را به دنبال داشته است.
این استاد دانشگاه به وابسته بودن بیش از 80 صنعت به بخش مسکن اشاره کرد 
و گفت: رونق بازار مسکن به حل بسیاری از مشکالت این بخش ازجمله به خروج 
از رکود کمک می کند. دولت باید با ارائة تسهیالت مناسب به این بخش به دنبال 
افزایش تقاضا باشد. کاهش سود تسهیالت و افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن 
زمینه را برای سوق دادن متقاضیان به این سمت فراهم می کند، چراکه با توجه 
به شرایط فعلی تنها راه خروج از رکود و ایجاد رونق در این بخش، افزایش قدرت 

خرید خانوارهاست.

 تحريک تقاضا اولين اقدام باشد
بیگدلی با بیان این که باب رکود بیشتر حول محور قیمت زمین می چرخد، گفت: 
اشتغال زایی  رونق  نیز  و  رکود  از  مسکن  بخش  خروج  به  دولت  موثر  اقدامات 
می انجامد. یکی از راه های برون رفت بازار مسکن از رکود، جذب و ترغیب مردم به 

خرید مسکن های به جامانده از دوره های پیشین است.
رئیس انجمن انبوه سازان تاکید کرد: مسئوالن باید تمام تالش خود را برای ایجاد 
رونق در این بخش به  کار گیرند، چراکه تداوم رکود در این بازار حباب قیمت و 

شکل گیری پدیدة رکود تورمی را تشدید می کند.
او در ادامه به افزایش تولید طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق 
از  اما  بوده ایم،  تقاضا  بر  عرضه  گرفتن  پیشی  شاهد 
طریق مطالعات انجام شده می توان دریافت که میزان 

عرضه و تقاضا بسته به قدرت خرید مردم است.
خروج  زمینة  در  باید  دولت  که  اقداماتی  از  یکی 
از رکود مسکن و افزایش قدرت مردم انجام دهد، 
اعطای یارانه یا در نظر گرفتن کاهش مالیات برای 
را  مسکن  ساخت  هزینه های  که  است  انبوه سازان 
کاهش می دهد. زمانی که مسکن با قیمت کمتری 
ساخته شود، دولت می تواند با نظارت این بخش را 

کنترل و از ایجاد فساد و رانت جلوگیری کند. 

برای  دولت  که  مهمی  موضوعات  از  یکی 
دهد،  انجام  می تواند  مسکن  بازار  تحریک 

هم چنین  و  تولیدکنندگان  به  یارانه  اعطای 
سرمایه گذاران  تسهیالت  تنفس  افزایش 

به  تسهیالت  تنفس  مدت زمان  دولت  است. 
تا  دهد  افزایش  اندکی  باید  را  سرمایه گذاران 

شود روبه رو  رشد  با  مسکن  بخش 

که  بود  اقداماتی  از  یکی  مسکن  وام  افزایش 
اما  داد،  انجام  تقاضا  تحریک  برای  دولت 

طوالنی تر  خانه  بازپرداخت  مدت زمان  اگر 
استفاده  آن  از  می توانند  بیشتری  افراد  شود، 

کنند
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گپ
نرگس فرجی

معاونت امور شركت ها و مجامع چه وظايفی را برعهده دارد؟ 
این  تقسیم بندی می شود.  عمده  به چهار قسمت  از سازمان  بخش  این  وظایف 
خود  که  شرکت هاست  استراتژیک  کنترل  و  راهبري  یک:  شامل  قسمت  چهار 
کلي  استراتژي هاي  و  سیاست ها  اهداف،  تبیین  از:  است  عبارت   نیز  بخش  این 
آنان.  به  ابالغ  و  سرمایه  پذیر  شرکت هاي  براي  خوارزمی  سرمایه   گذاری  شرکت 
برنامة شرکت جهت دریافت  تابعه و واحد طرح و  با شرکت های  اثربخش  تعامل 
گزارش های  کردن  نهایی  جهت  نیاز  مورد  هماهنگی های  و  اجرایي  برنامه هاي 
تحقق  به  مربوط  برنامه هاي  اجراي  بر  نظارت  و  پي گیري  شرکت ها.  عملیاتی 
در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  کلي  استراتژي هاي  و  سیاست ها  اهداف، 
دوره هاي زماني سه ماهه. دریافت و بررسی صورت جلسات هیئت  مدیرة شرکت-

 ها در برهه  های زمانی مشخص و پی گیری مهم ترین موارد مطرح شده. مدیریت 
و نظارت بر ترکیب نمایندگان شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی در هیئت  مدیرة 
و  اداری  )واحد  داخلی  واحدهای  همة  با  اثربخش  تعامل  تابعه.  شرکت  های 
حسابرسی  و  ریسک  برنامه،  و  طرح  سرمایه  گذاری  ها،  بررسی  مالی،  پشتیبانی، 
بهبود  فعالیت هاي  راهبري  سازمان.  اهداف  تحقق  و  پیشبرد  منظور  به  داخلی( 

سیستم هاي حسابداري، مدیریت مالي، حسابرسي داخلي شرکت هاي سرمایه  پذیر 
با تشریک مساعي واحدهاي ذي ربط و ارائة پیشنهاد به مبادی ذیصالح. 

انجام  از:  است  عبارت  نیز  بخش  این  که  است  بودجه  ریزي  دیگرکار  بخش 
نیازسنجي  هاي الزم به منظور تعیین نیازهاي بودجه اي در زیر بخش  هاي مختلف 
خوارزمی.  سرمایه  گذاری  شرکت  خط مشي  و  سیاست ها  اهداف،  چهارچوب  در 
تنظیم  و  پیش بیني  منظور  به  سرمایه  پذیر  شرکت هاي  همة  هدایت  و  توجیه 
توسط  تنظیم شده  پیشنهادي  بودجه هاي  دریافت  آتي.  سال هاي  بودجه هاي 
شرکت هاي مختلف و بررسي و تجزیه و تحلیل آن ها. پي گیري تصویب بودجة 
شرکت ها توسط مدیریت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و ابالغ برنامة مصوب به 

شرکـت هاي سرمایه  پذیر.
سوم؛نظارت بر برنامه ها، ارزش یابي و کنترل عملکرداست. وچهارم؛ مدیریت مجامع 
و امور سهام است که خود شامل مواردیست مانند: هماهنگي با شرکت هاي تحت 
پوشش جهت برگزاري جلسات سه ماهه و پي گیري انجام تکالیف مجامع. راهبري 
فعالیت هاي مربوط به پي گیري درخصوص وضعیت افزایش سرمایة شرکت ها و 
استفاده از حق تقدم سهام متعلق به آن. بررسي میزان همگوني فعالیت شرکت ها 

گفت وگو با مرتضی سامی، معاونت شركت ها و مجامع گروه سرمايه گذاری خوارزمی

شفافیت و عدالت در گرو استقرار 
حاکمیت شرکتی است

تمامی هماهنگی به نیاز اقتصادی مجموعۀ یک درست هدایت
ساماندهی بهدرستی اگر که مسئلهای دارد؛ مجموعه آن بخشهای
و خارج خود اصلی مسیر از را اقتصادی بنگاه نشود، برنامهریزی و
و شرکتها مهم بخشهای از یکی کرد. خواهد بحران دچار را آن

مجامع و شرکتها امور هدفمندبر نظارت اقتصادی، مجموعههای
سامی،معاونت مرتضی با داشتیم گویی و هاگفت زمینه دراین است.
امورشرکتهاومجامعشرکتسرمایهگذاریخوارزمی،کهدرادامه

میخوانید.
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با وظایف مندرج در اساس نامه و عند الزوم تنظیم گزارش تغییر فعالیت. اهتمام 
در ایجاد تسهیالت ورود شرکت ها در بازار بورس و اوراق بهادار حسب سیاست ها 
و برنامه هاي شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی. پي گیري و اخذ گزارش های بازرس 
منظور  به  مجمع  تکالیف  تهیة  و  سرمایه  پذیر  شرکت هاي  حسابرسان  و  قانوني 
اشکاالت  و  ایرادات  رفع  به هیئت  مدیرة شرکت ها جهت  توصیه هاي الزم  ارائة 

احتمالی. 
نظام نظارت بر شركت ها به چه صورت انجام می شود؟

این نظارت شامل 18 بخش می شود. این بخش ها عبارت اند از: برنامه  ریزی و انجام 
اقدامات الزم به منظور تشکیل به موقع جلسات مجامع عمومی عادی و فوق  العادة 
شرکت ها. تمهیدات الزم جهت صدور دعوت نامه، ارسال دستور جلسات مجامع عمومی 
و شوراها جهت اعضای مجامع عمومی شرکت  ها و شوراها. بررسی و تجزیه و تحلیل 
گزارش  های حسابرسی به منظور دست یابی به راه کارهای مناسب و ارائة پیشنهادات به 
اعضای مجامع عمومی و شوراها جهت تصمیم  گیری در موارد مطرح شده در گزارش-

های حسابرسی. تشکیل جلسات با مدیران و بازرسان قانونی و حسابرسان جهت 
بررسی  پیش نویس گزارش های حسابرسی.  در  اشکاالت مطرح شده  و  ایرادات  رفع 
پیشنهادهای رسیده از سوی ارکان شرکت ها قبل از طرح در مجمع عمومی و شوراها، 
در صورت لزوم تشکیل جلسات پیش  مجمع با همکاری واحدهای ذی ربط. بررسی 
ترازنامه و گزارش های مالی و تطبیق عملکرد با بودجة مصوب و پی گیری در اخذ 
گزارش های بازرسی و حسابرسی شرکت  ها. انجام بررسی های الزم و تطبیق کلی طرح-

 ها و برنامه  های بلندمدت، میان  مدت و کوتاه مدت شرکت ها با برنامة هفت سالة گروه 
خوارزمی. هدایت و نظارت در تهیه و تنظیم بودجة شرکت  ها در خصوص حصول 
اهداف هفت  سالة گروه خوارزمی. بررسی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی )عملکرد 
مالی( و ارائة نقاط قوت و ضعف عملکرد به اعضای مجامع عمومی و شوراها به همراه 
ارزیابی نسبت  های مهم مالی جهت اتخاذ تصمیم های مناسب. بررسی و تجزیه و 
تحلیل بودجه و عملکرد شرکت  ها و تحلیل انحرافات. بررسی گزارش های حسابرسان و 
بازرسان از نظر کیفی جهت همکاری الزم با ارکان شرکت ها درخصوص تعیین بازرسان 
وضعیت  مستمر  کنترل  منظور  به  الزم  اقدامات  و  بررسی  ها  انجام  حسابرسان.  و 
سرمایه  گذاری و سهام شرکت  ها. نظارت بر برنامه هاي عملیاتي ساالنة شرکت ها جهت 
تحقق اهداف مصوب و تطبیق با قوانین و چهارچوب هاي تعیین شده. نظارت مستمر 
بر اجراي بودجة ساالنه و گزارش  گیري، بررسي و تحلیل مستمر اطالعات مربوط 

اجراي  از  حاصل  مالي  عملکرد  و  عملیات  به 
بودجه هاي هزینه اي. تهیة گزارش جامع و شفاف 
عملکرد مبتني بر تجزیه و تحلیل اطالعات مالي 
و عملیاتي براي هر یک از شرکت ها در بازه هاي 
سه ماهه و ساالنه. راهبري فعالیت هاي نظارتي 
از طریق رسیدگي کارآمد به وضعیت شرکت ها 
ازجمله نظارت بر رعایت موارد مندرج در قوانین 
تجارت، ساختار مالي ، منابع انساني و ... نظارت 
توسعة  در  عملکرد شرکت هاي سرمایه  پذیر  بر 
بازار با مشارکت شرکت هاي سرمایه  پذیر. ارتباط 
موثر با گروه مشاوران و سایر واحدهاي ذي ربط 
جهت اطالع از مسائل و مشکالت مالي، بانکي 

و مالیاتي.

حاكميت  اصول  استقرار  معيارهای 
سرمايه گذاری  گروه  در  شركتی 

خوارزمی چگونه است؟
در  شرکتی  حاکمیت  استقرار  از  نهایی  هدف 
سرمایه گذاری  شرکت  از جمله  و  سازمانی  هر 
رعایت  پاسخ گویی،  شفافیت،  ایجاد  خوارزمی، 
نظارت  برقراری  و  ذی نفعان  حقوق  و  عدالت 
صحیح میان سهام داران، هیئت  مدیره و مدیران 
اجرایی است و هر چقدر نظام حاکمیت شرکتی 
شرکت  ها  یابد،  استقرار  محکم  تر  شرکت  ها  در 

شفاف تر، مدیران پاسخ گوتر و عملکرد شرکت  ها بهتر خواهد بود. 
هم چنین اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی در حاکم کردن خرد جمعی در امور 
حیاتی سازمان از قبیل فعالیت  های نظارتی هیئت  مدیره روی هدف  ها، برنامه  ها 
و سیاست  های کلی، نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی ارشد و اطمینان از رعایت 
قوانین و مقررات در سازمان است و عمده تاثیرات آن به شرح زیر هستند: 1. 
ایجاد اعتماد بین شرکت و سرمایه  گذاران از طریق پاسخ گویی و حساب دهی. 2. 
خلق ارزش و استفادة موثر از منابع. 3. گزارش  دهی به موقع و شفاف در شرکت 
سرمایه  گذاری خوارزمی در راستای استقرار حاکمیت شرکتی. 4. کمیته تخصصی 

)حسابرسی، ریسک، سرمایه  گذاری و منابع انسانی( مشغول فعالیت هستند. 
استانداردهای حسابرسی داخلی از چه قواعدی پيروی می كند؟ 

کنترل  های داخلی از آن جا متولد شده است که نیاز به هدایت و نظارت بر فعالیت  و 
عملیات  شرکت جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف شرکت به وجود آمد. اولین 
در سال 1992منتشر  کوزو  توسط  تهیه شده  داخلی  کنترل  یکپارچة  چهارچوب 
شد. )کوزو سازمانی است که در سال 1985 برای حمایت از کمیسیون ملی برای 
از گزارشگری مالی متقلبانه تشکیل شد و توسط پنج نهاد حرفه ای  پیش گیری 
ناشران  داخلی  کنترل  های  »دستورالعمل  موجب  به  ایران  در  می  شود.(  حمایت 
 16 تاریخ  در  که  ایران«  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرفته شده 
اردیبهشت  ماه سال 1391 به تصویب رسید، هیئت  مدیرة شرکت های پذیرفته شده 
و  استقرار  به  ایران مکلف شدند نسبت  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
نتایج  و  کرده  اطمینان حاصل  اثربخش  و  مناسب  داخلی  کنترل  های  به کارگیری 
حسابرسان  کنند.  درج  داخلی«  کنترل های  »گزارش  عنوان  با  گزارشی  در  را  آن 
مستقل این شرکت  ها نیز مکلف شدند در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان 
سهام در مورد استقرار و به کارگیری سیستم کنترل  های داخلی اثربخش اظهارنظر 
کنند. در شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی با استقرار واحد حسابرسی داخلی، همة 
دستورالعمل  های اجرایی سازمان بورس رعایت شده و گزارش کنترل  های داخلی، 
پایان هر سال، پس از تصویب هیئت  مدیره جهت اطالع ذی  نفعان منتشر می  شود.

دربارۀ آخرين اخبار برگزاری مجامع و چشم انداز دستاوردهای پيش 
رو در چهارچوب برنامۀ راهبردی هفت ساله برايمان بگوييد.

 مجامع عمومی عادی ساالنة سال مالی گذشتة شرکت  ها طبق برنامة زمان بندی در 
مهلت مقرر برگزار شده است. در حال حاضر عملکرد شش ماهة شرکت  ها و صورت های 
احتمالی  دالیل  و  می  شود  بررسی  آن ها  مالی 
انحراف از بودجه و تکالیف مجمع و نامة مدیریت 
شرکت  ها پی گیری می  شود. در چهارچوب برنامة 
راهبردی هفت سالة شرکت نیز با در نظر گرفتن 
پارامترهای کالن اقتصادی مانند رشد اقتصادی، 
تسهیالت  نرخ  ارزی،  سیاست های  تورم،  نرخ 
اساسی  کاالهای  و  اولیه  مواد  قیمت  و  بانکی 
در دنیا و پیش بینی آثار این متغیرها بر برنامة 
هفت سالة شرکت های زیرمجموعه سعی می -
شود با برنامه  ریزی و مدیریت صحیح انحرافات 
به  سالة شرکت  ها  هفت  برنامة  اهداف  از  احتمالی 

حداقل برسد. 
در  كه  ديگری  مورد  هر  امكان  صورت  در 
مخاطبان  برای  آن  توضيحات  زمينه  اين 

»وخارزم« مفيد است، بفرماييد.
با توجه به این که آثار رونق اقتصادی در گزارش  های 
اقتصادی شش ماهة اول سال 1395 کشور آشکار 
شده است و با توجه به سرمایه  گذاری  های بلندمدت 
شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی در سبد متنوعی از 
صنایع گوناگون با مزیت نسبی و هم چنین بهره بردن 
از برنامه  ها و سرمایه گذاری  های انجام شده در حوزه  های 
آثار  است  امید  بین  المللی،  رویکرد  با  مالی  و  پولی 
اقتصادی مطلوب این سرمایه  گذاری  ها برای سهام داران 

و ذی نفعان شرکت هر چه سریع تر نمایان شود.

هدف نهایی از استقرار حاکمیت شرکتی در هر سازمانی و 
از جمله شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، ایجاد شفافیت، 
پاسخ گویی، رعایت عدالت و حقوق ذی نفعان و برقراری 
نظارت صحیح میان سهام داران، هیئت  مدیره و مدیران 

اجرایی است 
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بورس
پيمان احمدی

در  موفقیت  میزان  ارزیابی  منظور  به  سهام داران 
حفظ  مورد  در  تصمیم  و  سرمایه هایشان  به کارگیری 
عملکرد  ارزیابی  به  خود  سهام  فروش  یا  افزایش 
این که  دلیل  به  عالقه مندند.  شرکت های سرمایه پذیر 
ثروت سهام داران یکی از بحث های حیاتی شرکت هاست، 
مدیران نیز به منظور ارزیابی عملکرد خود سعی می کنند 
از معیارهای مناسبی استفاده کنند. الزمة مدیریت موفق 
درشرکت ها استفاده از سیستم مبتنی  بر ارزش است و 
جهت گیری این سیستم ها به سمت خلق ارزش برای 

تمامی اجزای شرکت است. 
نقش  سهام داران  برای  ایجادشده  ثروت  میان  این  در 
توسط  که  جنبه ای  مهم ترین  زیرا  دارد،  پررنگ تری 
سهام داران مورد توجه قرار می گیرد، این است که آیا 
ارزش سرمایه گذاری آن ها در نتیجة عملکرد مدیریت 
انگیزه  ایجاد  دلیل،  این  به  است؟  کرده  پیدا  افزایش 
برای سهام داران نیازمند دانستن متغیرهای اصلی ثروت 
بیان کرد  این طور می توان  سهام داران است. هم چنین 
برای  تجاری  واحد های  جهانی،  رقابت  افزایش  با  که 
این که در عرصة رقابت باقی بمانند، تالش هایشان را به 
این  بر  کرده اند.  معطوف  سهام داران  برای  ارزش  خلق 
ارزشی را  تا  برای واحدهای تجاری مهم است  اساس، 
اندازه گیری  می کنند،  ایجاد  خود  سهام داران  برای  که 
را  تجاری  واحد های  ایجادشده  ارزش  پایداری  کنند. 
قادر می سازد تا تصمیم های گذشته را ارزیابی کنند و 
تصمیم هایی بگیرند که خلق ارزش برای سهام دار را بهبود 
بخشند. سرمایه گذاران دربارة فروش یا نگه داری سهام 
اعتبار دهندگان، دربارة میزان امنیت سرمایه گذاری خود و 
مدیران، دربارة عملکرد خود و بخش های مختلف شرکت 

قضاوت خواهند کرد. )ویسو اندام و پورنیما، 2005(
تحقیقات تجربی انجام شده تا این زمان حکایت 
از این دارد که هیچ معیار حسابداری مشخصی 
به تنهایی  آن  به  اتکا  با  بتوان  که  ندارد  وجود 
را  سهام داران  ثروت  در  ایجادشده  تغییرات 
نتایج برخی تحقیقات نشان داده  توضیح داد. 

نقش  زمینه  این  در  اقتصادی  شاخص های  که  است 
پررنگ تری دارند. یک عنصر کلیدی که در معیار های 
)هزینه  فرصت  هزینه  می کند،  نقش  ایفای  اقتصادی 
سرمایه( و بیان گر سودی است که می توانست از طریق 
)مگنی،  شود.  کسب  به کاررفته،  وجوه  سرمایه گذاری 
2007( از آن جا که حفظ هزینه های سرمایه در سطح 
بازار سرمایه  فعالیت در  تداوم  از ضرورت های  معقول 
عملکرد  ارزیابی  روش های  است  الزم  بنابراین  است، 

واحد های با اهداف مذکور هماهنگ باشد. 
اگر هدف سازمان افزایش ثروت سهام داران است، باید 
دارای معیار اندازه گیری عملکردی باشد که با خلق ارزش 
در بلند مدت هم تراز و هم سو شود. این امر نمی تواند 
اتفاق بیفتد، مگر این که منافع مدیران و مالکان با هم 
هم سو شود. در ایجاد هم سویی بین مالکان و مدیران 
دو مسئله اساسی پیش می آید: 1. مسئلة نمایندگی 2. 
مسئلة تسهیم ریسک. با انتخاب معیارهای مبتنی بر 
ارزش در ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت ها می توان بر 

هر دو مسئلة فوق فایق آمد. 
امروزه ارزش  افزوده اقتصادی)EVA( ابزاری مهم برای 
اندازه گیری عملکرد و مدیریت است. هنوز نظریه های 
مختلفی در مورد برتری EVA نسبت به ابزار اندازه گیری 
 EVA عملکرد سنتی وجود دارد و بر استفاده از مفهوم
کنترل  سیستم  یک  به عنوان  آن ها  عملی  کاربرد  و 
مدیریت برای اندازه گیری عملکرد در سازمان ها تاکید 
می شود.EVA  معیاری است که به خواست ها جامة 
عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که 
ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب 
کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینة سرمایه 
باشد. در صورتی که در معیار های عمومی نظیر سود 
و سود هر سهم بدون توجه 
به این نکته تصمیم گیری 

می شود. به عبارتی، بسیاری از شرکت ها سود نهایی را 
بدون در نظر گرفتن هزینة سرمایة خود برآورد می کنند، 
اما در معیار EVA  این نکته اساسی مورد توجه قرار 
گرفته است. هنگامی که شرکتی بتواند با به کارگیری 
سرمایة مناسب و حداقل کردن هزینة سرمایه، بازده 
مطلوب )بازده بیشتر از نرخ هزینة سرمایه( به دست 
آورد، این امر باعث می شود EVA  مثبتی ایجاد شود. 

رويكردها و معيارهای ارزيابی عملكرد شركت ها
جهت ارزیابی شرکت ها رویکردهای مختلفی ارائه شده 

است. اهم رویکرد ها عبارت اند از: 
الف( رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج 
در صورت های مالی نظیر فروش، سود، بازده دارایی های 
استفاده  و...  سهام  صاحبان  حقوق  بازده  شرکت، 

می شود. 
تلفیقی سعی می شود  تلفیق: در رویکرد  ب( رویکرد 
بازار  ارزش های  و  مالی  صورت های  ارقام  تلفیق  از 
نسبت هایی نظیر P/E نسبت ارزش بازار دارایی ها به 
ارزش دفتری آن ها و... برای تجزیه و تحلیل استفاده 

شود. 
ج( رویکرد مدیریت مالی: در این رویکرد از مدل های 
ارزش یابی  مدل  نظیر  مالی  مدیریت  در  مطرح 
دارایی های سرمایه ای جهت ارزیابی و پیش بینی بهره 

گرفته می شود. 
د( رویکرد اقتصادی: در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی 
استفاده می شود، عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت 
سودآوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ 
کار  به  سرمایه  هزینة 
ارزیابی  مورد  گرفته شده، 
از  می گیرد.  قرار 
مهم ترین روش های 
این رویکرد می توان 
 EVA روش  به 

اشاره کرد. 

اهمیتارزشآفرینیبهسودسهامداران
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هر  است.  کرده   پهن  را  بساطش  و  کرده  پیدا  خودش  برای  سایه ای  پیرمرد 
و  ناخن گیر  تا  گرفته  لیف حمام  از  به چشم می خورد؛  بساطش  در  خرده ریزی 
باتری قلمی. با فروش همین ها کسب درآمد می کند. نمونه های این پیرمرد زیاد 
به چشم می خورد؛ آن ها که در سایه می نشینند و فعالیت اقتصادی می کنند و به 
این ترتیب باعث شکل گرفتن مفهوم »اقتصاِد در سایه« می شوند. البته اقتصاد 
سایه به معنای کسی نیست که در سایه می نشیند و کار می کند. فعالیت های 
اقتصادی که به صورت قانونی و گاهی غیرقانونی و خارج از چهارچوب مشاغل 
رسمی صورت می گیرند، اقتصاد سایه یا اقتصاد غیررسمی گفته می شوند. برخی 
هم به آن اقتصاد زیرزمینی می گویند. در این فعالیت های اقتصادی، کسب وکار به 
صورت رسمی جایی به ثبت نرسیده و فرد عموما مالیاتی پرداخت نمی کند. این 
افراد به همان اندازه که باعث رشد اقتصادی می شوند، به خاطر غیررسمی بودن، 

به اقتصاد ضربه می زنند. اما چطور این اتفاق می افتد؟
اقتصاد غیررسمی عموما روی توسعة اقتصاد و فردی که به آن کسب وکار مشغول 
است، تاثیر منفی می گذارد. فردی را تصور کنید که می خواهد وام بگیرد. ابتدا 
باید پیشة خود را به صورت رسمی جایی ثبت کرده باشد و بتواند آمار دقیقی از 
میزان درآمد خود ارائه بدهد تا بتواند به صورت تضمینی وامی را دریافت کند. اما 
در مورد مشاغل غیررسمی این اتفاق نمی افتد. به این ترتیب فرد همان طور که 
از پرداخت مالیات می گریزد، دریافت وام را هم از دست می دهد. به عالوه فردی 
که در حوزة اقتصاد سایه یا بازار سیاه فعالیت می کند، از مزایایی مانند حقوق 
باال یا مستمری در دوران بازنشستگی محروم خواهد شد. اما با وجود همة این ها، 
بر اساس گزارش فوربز، اقتصاد سایه در میانه بحران مالی که جهان با آن مواجه 
شده، در حال افزایش است. البته این مسئله باعث تعجب کارشناسان اقتصادی 

نشده، چراکه مدت هاست انتظار آن را داشته اند. 
بر اساس مطالعات صورت گرفته، اقتصاد سایه اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان 
فریکانامیک  مطالعات  نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  ایران  در  و  می آید  به شمار 
نشان می دهد که حدود 1میلیارد و 800میلیون نفر از کارگران جهان در اقتصاد 
حدود  به   2030 سال  تا  رقم  این  می رود  انتظار  هستند.  کار  به  مشغول  سایه 
نیز  فارن پالیسی  مجلة  در  نیوریت  رابرت  برسد.  جهان  کارگران  کل  از  دوسوم 
بازار سیاه 10تریلیون دالری جهان سریع ترین رشد  ادعا کرده که  در گزارشی 
را در میان اقتصادهای مختلف دارد و درنتیجه در آینده سهم بزرگی در اقتصاد 
نظام  از  خارج  خودشان  برای  که  افرادی  تعداد  روز  هر  داشت.  خواهد  جهان 
بوروکراتیک، کسب وکاری راه می اندازند و بدون پرداخت مالیات مشغول به کار 
می شوند، بیشتر می شود. به این ترتیب کسی که در مترو فروشندگی می کند، 
کسی که وسایل دکوری طراحی می کند و کنار خیابان می فروشد و کودکی که 
اقتصاد سایه هستند و دولت ها  از  سر چهارراه ها گل می فروشد، همگی بخشی 
باید فکری به حال آن ها بکنند. یافتن راه کار برای مقابله با اقتصاد سایه در عین 

پیچیدگی، ساده نیز هست.

مسئله چطور حل می شود؟ 
یکی از راه ها، برطرف کردن بوروکراسی اداری است. درحقیقت هر چه افراد برای 
راه اندازی کسب وکار رسمی خود با سختی های کمتری روبه رو شوند، بیشتر به 

آن روی می آورند. بسیاری از افراد خالق که از مزایای شغل رسمی آگاه هستند، 
اما  بیندازند.  راه  را  کانال های رسمی، کسب وکار خود  از طریق  تالش می کنند 
بوروکراسی های اداری و امضاهای بی پایان آن ها را آن قدر کالفه می کند که عطای 
اقدام می کنند.  کانال های غیررسمی  از  و  لقایش می بخشند  به  را  شغل رسمی 
بیشتری  تمایل  افراد  باشد،  آسان تر  کسب وکار  راه اندازی  هرچه  ترتیب  این  به 
به  باید  دولت ها  که  دیگری  مسئلة  می کنند.  پیدا  خود  شغل  کردن  رسمی  به 
آن توجه کنند، »مالیات« است. اکثر افرادی که به صورت رسمی و زیرزمینی 
مشغول به کار می شوند، مشاغلی قانونی دارند، اما به خاطر درآمد کم و برای فرار 
مالیات ستانی  اگر اصالحات اساسی در نظام  پناه می برند.  به حاشیه  مالیات،  از 
صورت بگیرد، می توان این افراد را تشویق کرد که به صورت رسمی مشغول به 
کار شوند. مالیات باید بر اساس میزان درآمد فرد و به حساب  و کتاب های اساسی 
دریافت شود. اگر این نظام اصالح شود، سهم اقتصاد سایه نیز کاهش چشم گیری 
خواهد یافت. بر اساس مطالعات مجلة فوربز ساالنه 1تریلیون و 200میلیون دالر 
از پرداخت مالیات فرار می کند. این پرداخت مالیات می تواند به رشد و  درآمد 

توسعة اقتصادی کمک کند. 
دولت ها باید اقتصاد رسمی را در نظر شهروندان جذاب کنند و برای آن ها انگیزة 
کافی در این زمینه ایجاد کنند. تا زمانی که نرخ بی کاری در اقتصادهای رسمی 
جهان باال باشد، کسی تمایل زیادی به آن نشان نمی دهد و از آن گریزان می شود. 
از  آن  سایة  حذف  و  سایه  اقتصاد  که  است  این  بر  کارشناسان  باور  به هرحال 
نوبل،  برندة جایزة  فریدمن،  میلتون  است.  بیشتر دولت محور  اقتصاد جهان  سر 
می گوید اقتصاد سایه درحقیقت نماد فرار افراد از سلطة دولت و فعالیت در بازار 
آزاد است. درحقیقت تا زمانی که دولت اقتصاد را در اختیار داشته باشد و نتواند 
آن را به دست شهروندان بسپارد، باید انتظار رشد اقتصاد سایه را داشت. اگر برای 
مثال دولت کنترل قیمتی را از بازار حذف کند، تا حد زیادی به این مسئله کمک 
می کند و در عین حال باعث رقابتی شدن بازار می شود. اقتصاد سایه به صورت 
مختصر به همه می گوید که کدام سیاست های دولتی اشتباه است و برای حل 

مشکل باید از کجا شروع کرد. 

اقتصاد
نسيم بنايی

بررسی اقتصاد غيررسمی و راه كارهای مديريت آن

سایه سنگین
 اقتصاِد سایه بر جهان
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بازار

برخی کارشناسان می گویند بازارهای مالی بعد از مدتی به حالت عادی بازمی گردد 
و دیگر نگرانی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. شاپور محمدی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در واکنش به کاهش شاخص بورس در زمان اعالم رئیس 
بازار به  این رفتار هیجانی است و به زودی  جمهوری دونالد ترامپ گفته است: 
حالت عادی خود بازمی گردد. هم چنین کارشناسان دیگر حوزة بازار مالی بر این 
باورند که سرمایه گذاری در بورس می تواند به افزایش تولید منجر شود و از این 
کارشناسانی  میان  این  در  البته  یافت.  دست  اقتصادی  رشد  به  می توان  طریق 
نیز می گویند که هیچ اقتصادی بدون ارتباطات بین المللی نمی تواند به رشد و 
شکوفایی برسد و حتما باید عالوه بر تولید از طریق تجارت نیز درآمدهایی کسب 
کرد. برخی می گویند روزهای رونق بازار سرمایه آغاز شده است و در نیمة دوم 
اوضاع روزبه روز بهتر هم خواهد شد. آن گونه که اغلب صاحب نظران و  امسال، 

فعاالن بازار سرمایه می گویند، روزهای بعد از امضای توافق هسته ای و اجرایی 
شدن برجام، بازار را حبابی کرده بود. اما اکنون رشد غیرحبابی است و به نظر 

می رسد که در ماه های آینده پایدار باشد.

 بازار اميدواركننده است
عباس آرگون، کارشناس مالی، در این زمینه به خبرنگار ما می گوید: بازارهای 
اتفاقی در اقتصاد بیفتد تا  باید  افزایش ندارد و  مالی در حالت عادی کاهش و 
شاهد تغییرات گسترده در بخش های مالی کشور باشیم. در این شرایط زمانی 
که ایران مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفت، بازار به سمت حبابی بودن سوق 
پیدا کرد و از واقعیات اقتصاد فاصله گرفت. بازارهای مالی در این دوره که چند 
سال طول کشید، هیچ تغییر محسوسی نداشتند، تا زمانی که بحث برجام در دنیا 

نگاهی به بازار سرمايه در ماهی كه گذشت

دونالدترامپرئیسجمهورآمریکاشدوهمینامردلیلیبودتابازارهای
مالیدنیاازجملهایرانباتغییراتیهمراهباشند.بورستهرانزمانیکه
خبررئیسجمهورشدنترامپاعالمشد،بیشازهزارواحدسقوطکرد
ودرمقابلقیمتطالوسکهنیزباافزایشهمراهبود.هرچندچندروزبعد
ابعادایناوضاعمشخص ازالتهابخارجشدامادربررسی بادارتاحدودی
استکهدرچنینشرایطیرفتارهیجانیسرمایهگذارانباعثتغییردر
قیمتهامیشودواگراینرفتارهایهیجانیازبازارحذفشود،شاهد

حداقلتغییراتاقتصادیدرمقابلمسائلسیاسیهستیم.
زمانیکههنوزبرجامبهنتیجهنرسیدهبود،باهربارمذاکره،بازارهای
مالیایرانباتغییراتمثبتومنفیقابلتوجهیهمراهمیشدوزمانی

چندهزار افزایش بازارسرمایه رسید،شاخص نتیجه به برجام که هم
واحدیراتجربهکرد.امابعدازمدتیوضعیتآرامشدوبورسدوباره
همین نیز اکنون شد. نزدیک واقعیت به و گرفت پیش را نزولی روند

شرایطبرایبازارهایمالیدنیاپیشبینیمیشود.
بورس در بعدسرمایهگذاری به این از آیا که اینجاست پرسش حال
تهرانباریسکباالتریانجاممیشود،یاشرکتهایبورسیکهاغلب
متعلقبهبخشخصوصیهستند،میتوانندفعالیتخودراباقدرتادامه
خارجی سیاستهای دربارۀ تصمیمگیریها نتایج منتظر باید یا دهند،
سایرکشورهایدنیاباشند.آیابورستاپایانسالبهسهامدارانخود

سودمیرساند؟

ظهور ترامپ 
و فرصت ها و 
چالش های 
بازار سرمایه
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مطرح شد که بر همة بازارهای مالی دنیا تاثیر گذاشت.  
این کارشناس مالی آیندة بازار بورس تهران را مثبت تلقی کرد و گفت: یکی از 
اقدامات مثبت دولت کاهش نرخ سود بانکی بود که این موضوع باعث می شود 
سرمایه گذاری بدون ریسک از بانک به بازار سرمایه منتقل شود که در جریان این 
سرمایه گذاری شاهد افزایش تولید و هم چنین رفع مشکل اشتغال خواهیم بود. 

 اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ تسهیالت خود را کاهش دهد، می تواند به بخش 
از  بسیاری  کند.  تقویت  را  بورس  بازار  و  باشد  داشته  شایانی  کمک  خصوصی 
بنگاه های اقتصادی اکنون با مشکل نقدینگی روبه رو هستند و کمک شبکة بانکی 

می تواند آن ها را احیا کند و دوباره به چرخة تولید برگرداند. 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: یکی دیگر از عوامل موثر در بازار بورس و 
افزایش سرمایه گذاری که بعد از برجام صورت گرفته، کاهش تورم بود که البته 
واقعی  اجازة  تولیدکنندگان  این که  دلیل  به  اما  می شود.  تلقی  مثبت  اقدامی 
حالشان  به  چندانی  تاثیر  مسئله  این  ندارند،  عرضه  بازار  در  را  قیمت  کردن 
نداشت. اما دولت با اعمال سیاست های خاص در این بخش توانست برجام را 
در اقتصاد موثر کند. گرچه این اقدامات ممکن است تورم قیمت را در برخی 
محصوالت افزایش دهد، اما به نسبت سرمایه گذاری ای که انجام می شود، ناچیز 

خواهد بود. 
با اشاره به سود شرکت های بورسی برای سهام داران شرکت ها گفت: صنایع  او 
غذایی اکنون بیشترین سود را به سهام داران خود می دهند و قیمت این صنایع 
روند صعودی را طی می کند. این در حالی است که نرخ های جهانی بعد از سه 
تا چهار سال ثبات و تثبیت نرخ، اکنون به سمت باالرفتن خیز برداشته اند و با 
وجود این که بازار کاالهایی همچون سنگ آهن چندین سال است که روندی رو 
به کاهش را تجربه می کردند، اکنون رو به افزایش بوده و چشم انداز بازار آن ها  

نیز مثبت است.

تاثير قيمت نفت بر بازار سرمايه
آرگون افزود: پتروشیمی ها در سطح جهان نیز زیر فشار بودند و اکنون شاخص 
قیمت آن ها رو به باالست، یا نرخ زغال سنگ چندین پله باال آمده است و این طور 

جهش  بلکه  باشد،  داشته  مختصری  رشد  که  نیست 
داشته است.

گذشته  سال  دو  ایران طی  نیز  نفت  قیمت  مورد  در 
در فشار بوده و نرخ طالی سیاه از 100 دالر به 28 
دالر هم رسیده است، اما االن این وضعیت تغییر کرده 
و نرخ کاالهای مخلتف رو به رشد است. آیتم بعدی 
اجرای  شده،  اثرگذار  نیز  بورس  کل  شاخص  در  که 
به  کمک  و  دولت  سوی  از  رکود  رفع  سیاست های 
اصالح ساختار بانکی است. از آن جایی که اقتصاد ایران 
بانک ها  طریق  از  بخش ها  بیشتر  و  است  بانک محور 
که ساختار  است  نیاز  بنابراین  مالی می شوند،  تامین 

بانک ها اصالح شود. 
از  بعد  گفت:  سرمایه  بازار  ارشد  کارشناس  این 
سودهای  از  بانک ها  اگرچه  مرکزی،  بانک  تاکیدات 
با تعدیالت منفی  بی کیفیت خود صرف نظر کرده  و 
باکیفیت  سود  آینده  سنوات  در  ولی  شده اند،  مواجه 
در بانک ها را شاهد خواهیم بود. اگرچه در بازگشایی 
نماد آن ها، هنوز برخی نمادها بسته و با ریزش مواجه 

است، ولی روند مناسبی را شاهد هستیم.
برای  ایران  روی  پیش  انتخابات  به  اشاره  با  آرگون 
گفت:  سرمایه  بازار  در  آن  تاثیر  و  جمهوری  ریاست 
بازار وارد کانال روانی و  انتخابات  از  از چند ماه قبل 
هیجانی می شود و ممکن است افزایش سود را در این 
مدت شاهد باشیم. در انتخابات آمریکا هم که انجام 
شد و بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داد، باید گفت 
که این رفتار هیجانی است و به زودی به حالت عادی 

باز خواهد گشت. 

پتروشيمی ها و پااليشی ها  در صدر
دکتر شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با »وخارزم« گفت: 
منتفع  را  توانسته اند سهام داران خود  پاالیشی  و  پتروشیمی  اکنون شرکت های 
کنند و هرچه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، شاخص پایداری 

را شاهد خواهیم بود. 
او با اشاره به آیندة بازار سرمایه افزود: به نظر می رسد شاخص بورس صعودی 
در  سرمایه گذاران  و  شود  تزریق  سرمایه  بازار  به  هم چنان  نقدینگی  و  باشد 
خواهند  منتفع  سرمایه  بازار  در  خود  سرمایه گذاری  از  بلندمدت  و  میان مدت 

شد. 
وضعیت بازار سرمایه به گونه ای است که افراد سرمایه دار که تاکنون در بخش 
مالی کشور  بازار  به  با ورود  بودند، می توانند  بانکی سرمایه گذاری کرده  سپردة 
انتفاع زیادی ببرند. البته آن ها نباید هر سهمی را خرید کنند و باید با دقت و 
درایت انتخاب کنند. بااین حال معموال پیش بینی این است که گروه خودرویی از 

این تغییرات بورس بیشترین اثر را می پذیرد.

خودرويی ها سردمدار تغييرات
شایان آرانی اضافه کرد: تجربه نشان داده زمانی که ما نزدیک به یک رخداد سیاسی 
می شویم، خودرویی ها می توانند لیدری شاخص را به عهده بگیرند و موج جدید 
شاخص را با گروه خودرویی شاهد باشیم. موج نقدینگی ورودی به بخش پتروشیمی و 
پاالیشی، بر مثبت نگه داشتن شاخص اثرگذار است، ضمن این که گروه خودرو مدتی 
است بعد از رشد خوبی که شاهد بود، توقف کرده و در حال آماده شدن برای یک رشد 

خوب است که فکر می کنم بتواند لیدری بازار را نیز به دست بگیرد.
دولت سیاست های اقتصادی مناسبی در بخش های مختلف پیاده و اجرایی کرده 
است و این موضوع باعث شده در نیمة دوم و پایان سال شاهد اتفاقات خوبی در 
بازار سرمایه باشیم. با مهار تورم و اهمیت دادن به تامین مالی واحدهای تولیدی 
و جذب نقدینگی از سوی بورس یا انتشار اوراق مشارکت، به نظر می رسد که افق 

خیلی خوبی پیش روی بازار سرمایة ایران باشد.

با مهار تورم و اهمیت دادن به تامین 
تولیدی و جذب  مالی واحدهای 

اوراق  انتشار  یا  از سوی بورس  نقدینگی 
افق خیلی  به نظر می رسد که  مشارکت، 
ایران باشد بازار سرمایۀ  خوبی پیش روی 

بازارهای  می گویند  کارشناسان  برخی 
از مدتی به حالت عادی  مالی بعد 

برای  و دیگر نگرانی  بازمی گردد 
ندارد وجود  سرمایه گذاری 
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کسب و کار
نسيم بنايی

بررسی  به  بانک جهانی هر سال  است که  »آسانی کسب وکار« عنوان شاخصی 
آن می پردازد. درحقیقت بانک جهانی به کمک این شاخص میزان سهولت انجام 
کسب وکار را مورد بررسی قرار می دهد. هرچه رتبة کشورها در این شاخص کمتر 
باشد، یعنی به لحاظ قوانین برای راه اندازی کسب وکار، سهل گیرتر هستند. درواقع 
این شاخص به بررسی قوانینی می پردازد که باعث ایجاد سهولت یا محدودیت 
این  بررسی  از  را  خود  هدف  جهانی  بانک  می شوند.  کسب وکار  راه اندازی  برای 
شاخص، فراهم آوردن فرصت های برابر برای همه عنوان کرده  است. به کمک این 
شاخص کشورها می توانند وضعیت قوانین کسب وکار خود را به صورت کمی مورد 
بررسی قرار دهند. بانک جهانی هر سال این شاخص را در بیش از 190 کشور 

جهان بررسی می کند. اما این شاخص دقیقا چگونه کشورها را بررسی می کند؟
حوزة  در  متفاوت  قلمرو   11 بررسی  به  درحقیقت  کسب وکار  سهولت  شاخص 
کسب وکار می پردازد. یکی از این فاکتورها آغاز کسب وکار است که باید آسان و 
بدون دردسر باشد. سروکار داشتن با مجوزهای ساخت وساز مورد دیگری است 
قرار می دهد. ثبت ملک و شرایط دریافت  بررسی  را مورد  بانک جهانی آن  که 
اعتبار ازجمله دیگر فاکتورهای مهم است. پرداخت مالیات و معامله با شرکت های 
آن سوی آب ها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. درنهایت آن چه بیش از همه در 

کانون بررسی قرار می گیرد، قوانین بازار کار است. 
اصلی ترین یافتة این شاخص برای سال 2017 این است که در میان 190 کشور 
خود  کاری  قوانین  چهارچوب  زمینة  در  بهبودهایی  کشور   137 بررسی،  مورد 
داشته اند. هم چنین اصالحات بسیاری در سال 2016 صورت گرفته که میزان 
پیچیدگی کسب وکار و فرایندهای قانونی را کاسته  است. مهم ترین اصالحات نیز 
در عرصة پرداخت مالیات، دریافت اعتبار و تجارت بین المللی صورت گرفته  است. 
قزاقستان، کنیا، بالروس، اندونزی، صربستان، گرجستان، پاکستان، امارات متحدة 
عربی و بحرین جزو کشورهایی بوده اند که بیشترین پیشرفت را تجربه کرده اند. 
این کشورها روی هم رفته بیش از 48 اصالح اقتصادی را برای آسانی کسب وکار 
انجام داده اند. کشورهایی که در اروپا و آسیای میانه قرار دارند، حداقل یک اصالح 
اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟

وضعيت شاخص آسانی كسب وكار در ايران
بررسی های »وخارزم« از آخرین آمار بانک جهانی نشان می دهد ایران در میان 190 
کشور مورد بررسی، ازنظروضعیت شاخص آسانی کسب وکار رتبة 120 را به خود 

اختصاص داده و به این ترتیب جایگاه مطلوبی به لحاظ این شاخص اقتصادی ندارد. 
بر اساس دسته بندی بانک جهانی، ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط رو به باال 
به شمار می آید. رتبة ایران در فاکتور آغاز یا شروع کار، 102 است که نسبت به سال 
گذشته 5 رتبه کاهش داشته  است. ایران به لحاظ مجوزهای ساخت وساز در میان 
190 کشور جهان وضعیت نسبتا خوبی دارد و رتبة بیست وهفتم را به خود اختصاص 
داده  است. اما وضعیت سرمایه گذارانی که در اقلیت قرار دارند، اصال خوب نیست و 
ایران رتبة 165 را در این زمینه دارد. بدترین مورد نیز معامله و تجارت با خارجی ها و 
در سطح بین الملل است که رتبة 170 است. به این ترتیب فعاالن تجاری و اقتصادی 
برای فعالیت و همکاری با خارجی ها در ایران مشکالت بیشتری را تجربه می کنند. 
وضعیت ایران به لحاظ پرداخت مالیات نیز چندان مطلوب نیست. رتبة ایران در این 
زمینه 100 است و نسبت به سال گذشته بدتر شده  است. تنها شکل قانونی فعالیت 
شرکت ها در ایران نیز شرکت با مسئولیت محدود است. بر اساس بررسی های بانک 
جهانی در ایران تنها بررسی سوءپیشینه به طور میانگین 5 روز زمان می برد. کوتاه تر 

شدن چنین فرایندهایی، راه اندازی کسب وکار را آسان تر می کند. 
معتبرترین  جزو  کسب وکار  آسانی  شاخص  زمینة  در  جهانی  بانک  داده های 
داده هاست. بیش از 800 مقاله علمی از این شاخص استفاده می کنند. بر اساس 
اسناد رسمی، این شاخص روی بهبود وضعیت قوانین و رشد اقتصادی به صورت 
علمی اثر مطلوبی بر جای گذاشته  است. درواقع این شاخص به کشورها و ملت های 
از کشورها برای  تا وضعیت خود را بهبود ببخشند. برخی  بسیاری کمک کرده 
خود اهدافی را تعیین کرده اند و برای رسیدن به آن تالش می کنند. البته برخی 
تحلیل گران اقتصادی نقدهایی به این شاخص داشته اند و آن را فاقد انسجام در 
تاکنون هر سال  از سال 2003  بانک جهانی  به هرحال  نظری می دانند.  مرحلة 
گزارش سهولت کسب وکار یا Doing Business را منتشر می کند و هدف آن 
بهبود شرایط در کشورهای مورد بررسی است. این مطالعه اکنون به یکی از منابع 
اصلی برای توسعة بخش خصوصی تبدیل شده  است. به همین خاطر این مطالعه 
هر سال به صورت دقیق تر و جزئی تر منتشر می شود. از سال 2012 جزئیات این 
مطالعه بیشتر شد و مسائل دیگری حتی فاکتورهایی مانند جنسیت را وارد کرد. 
ابتدا پایة خود را روی قوانین قرار داده و هم چنان نیز به  از  البته این شاخص 
بررسی قوانین کسب وکار به عنوان مهم ترین عامل می پردازد. فعال نیوزیلند رتبة 
نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده  است. اما کشمکش ها برای داشتن 

آسان ترین محیِط کسب وکار هم چنان ادامه دارد. 

وخارزم، شاخص های آسانی كسب وكار را بررسی می كند
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با چه اصولی می توان صفرهای جلوی سرمايه را چند برابر كرد

شش اصل 
سرمایه گذاری موفق

و کند برداشت آن جلوی هم دیگر صفر یک که میکارد 100تومان
1000توماندروکند،اماوقتیکارانجاممیشود،یکصفرهمکمشدهو
10تومانبهدستمیآورد.چرا؟بهاینخاطرکهبااصولسرمایهگذاری
آشنانیست.امااصولسرمایهگذاری،ذاتینیستند،کامالاکتسابیهستند.
بهموقع آنها، از پیروی با و بگیرد یاد را اصول این هرکسیمیتواند
به برساند. بهحداقل را وخطرات ببرد را استفاده ازفرصتهاحداکثر
اینترتیبمیتوانددرنهایتباشیوههایصحیحمدیریِتسرمایه،پول
فرد که نیستند اختیاری توصیههای اصول، این کند. برابر چند را خود
بتواندباپیگیریآنهابهموفقیتدستپیداکند،بلکهملزوماتیهستند
کهبایدرعایتکندتابهموفقیتبرسد.طبیعیاستکهوارنبافتبه
صورتذاتییکسرمایهگذاربزرگنبوده،بلکهبهمرورباپیرویازاصول
سرمایهگذاریموفقشدهبهیکیازبزرگترینمیلیاردرهایجهانتبدیل
شود.اماایناصولکدامهستند؟اصولیسادهکههرکسیمیتواندبا

آنهابهموفقیتدستپیداکند.

به خودتان اعتماد كنيد
وارن بافت، بزرگ ترین و موفق ترین سرمایه گذار جهان، می گوید: »در سرمایه گذاری 
باید از همه طالق بگیرید!« البته او با مشورت گرفتن مخالف نیست. او نیز تاکید 
دارد که باید با افراد ماهر و متخصص مشورت کرد. اما همیشه باید درنهایت ذهن 
خودتان را از دیگران جدا کنید تا به موفقیت برسید. افراِد مختلفی که در کار شما 
وارد نیستند، تنها از زاویة دید خود موضوع را بررسی می کنند و نظر می دهند. 
اما شما از داخل تمامی ابعاد را می بینید و می توانید با در نظر گرفتن همة جوانب 
به بهترین راه کار دست پیدا کنید. طبق اصول مدیریتی، مجموع اذهان همیشه 
باعث فلج شدن ضرایب هوشی می شود. در سرمایه گذاری واقعا نیازی به هوش 

زیاد نیست، بلکه به جسارت نیاز است و به عالوه فرد باید از طمع های دیگران 
فاصله بگیرد. اعتماد کردن به خود، سخت ترین بخش سرمایه گذاری اما مهم ترین 

بخش است. پس تا جای ممکن همه را حذف کنید و خودتان تصمیم بگیرید. 

خطرات را شناسايی كنيد
سرمایه گذاری به همان میزان که می تواند پاداشی به همراه داشته باشد، ممکن 
جلوی  صفری  است  ممکن  که  همان طور  باشد.  داشته  خود  با  نیز  زیان  است 
سرمایة شما قرار بگیرد، این احتمال نیز وجود دارد که دو صفر نیز از آن کم 
شود و حتی بدهکار هم بشوید. دلیل اصلی این موضوع نیز خطراتی است که 
سرمایه گذاری را تهدید می کند. اگر خطرات را به خوبی شناسایی نکنید، آن ها 
بزرگ تر  خطرات  چه  هر  که  است  این  توجه  جالب  نکتة  اما  می بلعند.  را  شما 
اندکی شناخت و پذیرش  با  نیز بزرگ تر می شود. می توان  پاداش آن  می شوند، 

میزان معقولی از ریسک، به موفقیت های بزرگ دست پیدا کرد. 

از محدوديت های مالی خود آگاه باشيد
هیچ خطری باالتر از نداشتن آگاهی از محدودیت های خود نیست. باید بدانید که 
توانایی تان چقدر است و تا کجا می توانید پیش بروید. اگر نسبت به شرایط مالی 
خود آگاهی کامل داشته باشید، بهتر می توانید سرمایه گذاری کنید. نمی توان به 
امید کسب درآمدهای بیشتر، خطر کرد. گاهی باید حساب خطرات آینده را نیز 

داشته باشید. 

هيچ زمانی برای سرمايه گذاری دير نيست
الزم نیست میلیاردها دالر پول داشته باشید تا سرمایه گذاری را در یک حرفه آغاز 
کنید. گاهی با کمترین سرمایه ها هم می توان کسب وکارهای بزرگی را راه اندازی 
آگاهی  میزان سرمایة خود  از  که  است  این  دارد،  اهمیت  که  تنها چیزی  کرد. 
اگر میزان  مواقع هر چه زودتر سرمایه گذاری کنید، حتی  باشید. گاهی  داشته 
سرمایة شما کم باشد، موفق تر خواهید شد. چراکه ممکن است سایر رقبا هنوز 
وارد آن بازار نشده باشند. پس دست به کار شوید و همین حاال سرمایه گذاری 

خود را آغاز کنید. 

برای درازمدت سرمايه گذاری كنيد
است.  بافت  وارن  اصلی  حرف  این  پیمود.«  را  صدساله  ره  نمی توان  »یک شبه 
شرکت های بزرگ گاهی بیش از نیم  قرن تالش کرده اند تا به موفقیت رسیده اند. 
آن ها به مرور و با پیروی از اصول مختلف سرمایه گذاری موفق شده اند نام خود 
به  توجه  سرمایه گذاری،  در  اصول  مهم ترین  از  یکی  بیندازند.  زبان ها  سر  بر  را 
بلندمدت بودِن این فرایند است. نمی توان با سرمایه گذاری یک شبه در سهامی 
که سال ها طول کشیده تا به اوج رسیده، میلیاردر شد. اگر عملکرد یک شرکت 
در درازمدت خوب نباشد، نباید انتظار داشته باشد به شرکتی بزرگ تبدیل شود. 

سرمایه گذاری های هوشمندانه باید در طول زمان صورت بگیرد. 

با نوسان ها دوست شويد
بازار آرام نمی گیرد. این را باید آویزة گوش خود کنید. فرقی ندارد در چه حوزه ای 
و برای چه کاری سرمایه گذاری می کنید، هر بازاری نوسان دارد و با سود و زیان 
همراه است. سرمایه گذاران حرفه ای می توانند نوسانات بازار را پیش بینی کنند. 
برای آن ها این نوسان مانند یک دوست قدیمی است که نمی توانند آن را کنترل 
کنند، اما می توانند با پیش بینی حالت های آتِی آن خود را آماده کنند تا شکست 
می برند.  بهره  فرصت ها  از  به موقع  کنند،  پیش بینی  درست  که  کسانی  نخورند. 

آن ها موفق ترین سرمایه گذاران خواهند بود. 

سرمايه
صديقه سنايی
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به خود انرژی مجدد بدهيد 
که  بود  روش هایی  بیشترین  دنبال  به  که  شد  انجام  آمریکا  در  پژوهشی  اخیرا 
نظرسنجی  می دادند.  اختصاص  وقتشان  رفتن  هدر  به  کار  محل  در  کارمندان 
صورت گرفته به این نتیجه رسید که رفتن به اتاق استراحت و هوای خنک تر و 
گپ با همکاران، بیشترین متهمان هدررفت زمان در محل کار هستند. هم چنین 
صحبت تلفنی یا اینترنتی با دوستان و خانواده نیز در مرحلة بعدی قرار می گیرد. 
سر  آن الین،  شخصی  کارهای  انجام  شامل  کاری  حواس پرتی های  عوامل  دیگر 
زدن به رسانه های اجتماعی و تماشای تلویزیون است. آیا تا کنون به این فکر 
کرده اید که بهتر نیست به جای کلیک کردن در رسانه های اجتماعی و پچ پچ با 
همکاران، از زمان های استراحت خود به شیوه ای استفاده کنید که به شما انرژی 
مجدد دهد و روحیه تان را تقویت کند؟ در ادامة گزارش چند روش برای تحقق 

این موضوع پیشنهاد می شود. 

اولويت های خود را بررسی كنيد
دکتر کاری جی گرین می نویسد: انجام هر کاری اهمیت ندارد. اغلب اوقات افراد 
آن قدر با مسئولیت های مختلف سروکله می زنند که فراموش می کنند چه چیزی 
برای آن ها معنادار و بامفهوم است. قلم و کاغذ بردارید و فهرستی از چیزهایی 

بنویسید که به زندگی تان هدف می دهد، یا دست کم 
آن را معنادار می سازد. شناسایی کنید به کدام یک 
از این حوزه ها به اندازة کافی توجه نمی کنید و این 
اولویت ها را در برنامه تان یکپارچه سازی کنید. یک 
از  جدا  بار،  یک  ساعت  دو  هر  بتواند  باید  کارمند 
استراحت های معمول و متداول زمان کار، وقفه ای 
باشد.  استراحت منظم داشته  و  در کار خود دهد 
شدن  خیره  ساعت  دو  هر  از  پس  باید  کارمندان 
استراحت  برای  را  دقیقه   15 کامپیوتر،  صفحه  به 

دادن به چشمان خودشان صرف کنند. فرد می تواند 15 دقیقه را برای دور کردن 
خستگی از چشم و تمرکز کردن روی یک چیز دیگر سپری کند. او هم چنین باید 
تا جایی که می تواند، چشمک بزند تا از ابتال به بیماری خشکی چشم جلوگیری 

کند. یک پیشنهاد خوب دیگر این است که چشم ها را برای چند دقیقه ببندید.

انرژی زاها 
مواردی را شناسایی کنید که به شما انرژی مجدد می دهد. فهرست اولویت های 
خود را شناسایی کرده و هر موردی را که به شما نیروی تازه می بخشد، ستاره دار 
در  کارمندان  که  هنگامی  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  تحقیق  یک  کنید. 
فعالیت هایی دخیل می شوند که خودشان ترجیح داده اند در وقت استراحت به 
بیشتری دارند.  انرژی  انجام وظیفة خود  و  به کار  بازگشت  بپردازند، هنگام  آن 
شاید تماس گرفتن با خانواده و یک پیاده روی کوتاه بیرون از دفتر بتواند انرژی 
ازدست رفتة شما را احیا کند و راهی مفید برای کمک به شارژ مجددتان باشد. 
راه هایی پیدا کنید که مطابق با عادات شما باشد و آن را هر روز در برنامه تان 
اعمال کنید تا به شما انرژی دهد. برعکس این امر نیز ممکن است. اگر انجام 
کاری مانند حرف زدن تلفنی با والدین برای شما مهم است، اما انرژی شما را 
به  بازگشت  یا  رانندگی  مانند هنگام  برای مواقعی  را  به کلی تخلیه می کند، آن 
خانه بگذارید. زمانی را بگذارید تا فهرستی از وظایفی 
و  انرژی  و  می کنند  پاک  را  که ذهن شما  بنویسید 

بهره وری تان را افزایش می دهند. 

برنامه ريزی زمانی 
کنید.  برنامه ریزی  خود  بعدی  زمان های  برای 
کارمندان می توانند در زمانی که مشغول به استراحت 
هستند، در مورد کارهایی که قرار است در ساعات 
یا روز بعدی انجام دهند، فکر کنند. آن ها باید یک 

چگونه ساعات استراحت كوتاه ميان فواصل كاری را بهره ورتر كنيم؟

مدیریت زمان های تنفس 
درطول کار مديريت

هدی رضايی 

هشت متوسط بهطور کارمندان دنیا، دیگر نقاط بسیاری و آمریکا در
آنها ساعات این طول در هستند. کار مشغول را شبانهروز از ساعت
تعدادیساعتتنفسواستراحتکوتاهدارندکهآنراصرفوبگردی
یاصحبتباهمکارانخودمیکنند.محققانطییکمطالعهرویبالغبر

2000شرکتکننده،بهایننتیجهرسیدندکه80درصدکارمندانزمان
کاریشانراباوظایفغیرمرتبطدرمحلکارهدرمیدهند.همچنینطبق
نظرجامعهشناسمشهوریبهنامساراهرستیچ،هرفردبزرگسال،15

تا45دقیقۀپایانیساعتکارشراهدرمیدهد.

انرژی  را شناسایی کنید که به شما  مواردی 
خود  اولویت های  فهرست  می دهد.  مجدد 
را شناسایی کرده و هر موردی را که به شما 

کنید ستاره دار  می بخشد،  تازه  نیروی 
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برنامة زمانی با ایده هایی ناب داشته باشند. برای مثال چه زمان هایی از روز سرعت 
بیشتری در کار دارند و چه زمان هایی برای آن ها کسالت آور و بی بازدهی است؟ سعی 
کنید برنامه های استراحت خود را در همان زمان های بی بازده بچینید. وقفه های زمانی 
باعث می شوند یک قدم به عقب برگردیم و مطمئن شویم همه چیز را به نحو درست 
تمرکز  به آسانی  می دهید،  انجام  مداوم  به طور  را  کاری  شما  وقتی  می دهیم.  انجام 
خود را از دست می دهید و در انبوهی از کارها گرفتار می شوید. در مقابل به خودتان 
کمی استراحت بدهید و نیروی خود را بازیابی کنید. چند ثانیه به این فکر کنید که 
درنهایت قرار است به چه چیزی برسید. مطالعات دانشگاه بیلور نشان می دهد وقت های 
استراحت بین کار که وسط صبح است، امکان احیای انرژی، تمرکز و خالقیت را بیشتر 
از استراحت های بعدازظهر افزایش می دهد. هم چنین شواهد آماری زیادی وجود دارد 
که نشان می دهد استراحت منظم در طول یک نوبت کاری، برای کارمند و کارفرما 
مفید است. بر اساس مطالعات انجام شده، بیش از50 درصد کارمندانی که به طور منظم 
در زمان کار خود استراحت می کردند، بیش از 33درصد افزایش کارایی از خود نشان 
دادند. این افراد قادر به پاسخ گویی به حجم بیشتری از مشتریان بوده و اطالعات و 

کمک های دقیق تری را در اختیار آن ها قرار داده اند. 

استراحت كوتاه؛حتی اگر نياز نداريد!
ممکن است سرسختانه مشغول انجام کاری باشید و تمام تمرکز خود را روی آن کار 
متمرکز کرده باشید. از طرف دیگر فکر می کنید باید این کار را بدون خستگی تمام 
کنید و به خودتان انگیزه می دهید که کار در حال پیشرفت و اتمام است. در این جا 
ادامة کار را دارید،  قاعده ای وجود دارد که حتی اگر حس کردید نیروی الزم برای 
اما لحظه ای دست بکشید و استراحت کنید، حتی اگر حس می کنید اصال به آن نیاز 
ندارید. این کار می تواند شانس استراحت و ریکاوری الزم را برایتان فراهم کند، قبل 
از این که با چالش مهمی به نام خستگی مزمن مواجه شوید. هم چنین تصور برخی 
تکیه  بگذارند،  میز  را روی  پاهایشان  این است که  وقفه های کاری  این  از  کارمندان 
بدهند و مشغول پیامک بازی شوند! این بدترین شکل استفاده از زمان استراحت است. 
مغز ما با موضوعات مختلف پر شده است، شما حرکت جسمی به خود نمی دهید و 
چشمان شما هم چنان روی صفحة نمایش یا گوشی است. اگر خواستار بهره بردن از 
این استراحت های کوتاه در فواصل کاری هستید، بهتر است ارتباطتان را در آن فاصله 
با دستگاه های دیجیتال و استریم های ارتباطی به طور کامل قطع کنید. هم چنین الزم 
است به تغذیه تان نیز توجه کنید. طبیعی است که بخواهید در آن بازه چیزی بخورید، 
به خصوص اگر آن زمان، وقت ناهار باشد. به جای استفاده از تنقالت مضر و شکالت 
بهتر است انواع میوه و سبزی، پروتئین ها و موادی با ارزش غذایی باال انتخاب کنید که 
شامل کربوهیدرات و ویتامین ها نیز باشند. این مواد غذایی به شما انرژی بیشتر برای 

مدت زمان بیشتر را می دهد و به سالمت بدن شما کمک می کند. 

تمركز بهتر روی امور 
دریابید که چگونه می توانید از زمان های استراحت کوتاه به بهترین نحو استفاده کنید. 
انجام دهید. خواهید  به صورت درست  به مدت 48 ساعت  را  برنامه تان  سعی کنید 
دید که تا چه اندازه زمان های استراحت خود را هدر می داده اید و می توانستید از تک  
تک دقایق آن 15 دقیقه به نحو احسن استفاده کنید. به همین ترتیب در زمان های 
اولویت هایتان رجوع  کنید و  به فهرست  این موضوع را لحاظ کرده و  آزاد بعدی تان 
فعالیتی را که نسبت به انجام آن اشتیاق دارید، انجام  دهید. ارباب رجوعان نیز وقتی 
با کارمندان شادتر مواجه می شوند، از مزیت این زمان های استراحت کارمندان به طور 
غیرمستقیم بهره خواهند برد، به خصوص هنگامی که خسته و استرسی هستند. اگر 
مدیر هستید، این زمان را برای کارمندانتان ایجاد کنید تا با خستگی و استرس ناشی 
از کار کنار بیایند و قوایشان را در همین 10، 15 دقیقه احیا کنند تا تمرکز بهتری 

روی امور داشته باشند. 
مائورا توماس، نویسندة کتاب »راز بهره وری شخصی«، می نویسد: دفعة بعدی که با 
تنها اجازه  یا گوشی خود،  با تبلت  یک زمان آزاد مواجه شدید، به جای کار کردن 
برقرار کند و دیدگاه بسازد.  ارتباط  نیاز دارد  باشد. مغز شما  آزاد  دهید که ذهنتان 
در نظر گرفتن زمان های تنفس برای شارژ مجدد کارمندان به منظور جریان یافتن 
بهره وری و ایجاد خالقیت در کسب وکارها ضروری است. این اوقات استراحت که امری 
جدانشدنی از هر محل کاری است، کلید اولویت بندی صحیح و بهینة امور از جانب 

کارمندان به شمار می رود. 
HBR منبع: برگرفته از مقاالت

بازديد مديران ستادی گروه خوارزمی 
از شركت سينادارو

مدیرعامل و معاونان شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به همراه مهندس 
پیشرو، مدیرعامل بانک سینا، از خطوط تولید و پروژة در حال اجرای 

انتقال و توسعة شرکت البراتوارهای سینادارو بازدید کردند.
در این بازدید چهار ساعته که در روز دوشنبه 17 آبان ماه 1395 صورت 
گرفت، مدیرعامل بانک سینا و مدیرعامل شرکت خوارزمی، فرایند تولید 
اسپری تنفسی و بینی، قطره های استریل چشمی، پماد استریل چشمی 

و موضعی و آمپول را مورد توجه قرار دادند.
دکتر محمدحسن واصفی، مدیرعامل شرکت سینادارو، در این بازدید، 
خطوط  در  بهره وری  افزایش  موجود،  واحدهای  مستمر  به روزرسانی 
را جزو  تولیدی  افزایش ظرفیت خطوط  و  ماشین آالت  نوسازی  تولید، 
شرکت  اصلی  سرمایة  افزود:  و  برشمرد  سینادارو  دستاوردهای  آخرین 
نیروی انسانی متعهد، شاداب و دارای احساس تعلق است که می تواند 
سایر دارایی ها را در جهت افزایش کارایی و بهره وری مورد استفاده قرار 
دهد و خروجی آن داروها قابل رقابت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی 

و جلب اعتماد جوامع پزشکی تخصصی مرتبط است. 
در این بازدید، طبقات مختلف ساختمان و استقرار واحدهای تولیدی، 
انتقال و توسعه تشریح، و پیشرفت  انبارهای طرح  اداری، آزمایشگاه و 
فیزیکی ساختمان 67,5 درصد اعالم شد. ضمنا ویژگی های اتاق تمیز 
متناسب با نیازهای بخش های تولیدی که عملیات اجرایی آن آغاز شده 
است، به دقت تشریح و زمان بندی متناسب با CPM پروژه مورد تبادل 

نظر قرار گرفت.
گروه  به  وابسته  شرکت های  از  یکی  سینادارو  البراتوارهای  شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی است. این شرکت در سال 1346 تاسیس شده 
معامله می شود.  ایران  بورس  بازار  از سال 1374 در  است و سهام آن 
از  و  به شمار می رود  بورسی  از شفاف ترین شرکت های  یکی  سینادارو 
نظر بازدهی اقتصادی در میان شرکت های دارویی دارای جایگاه ویژه ای 

است.
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عوامل چابكی سازمان
سازمان های نوین در راستای رسیدن به سازمانی چابک باید عوامل چابک سازی 
را به خوبی مدنظر قرار دهند. به  بیان  دیگر، سازمان های نوین باید در ابتدا اهداف 
و استراتژی های سازمان را به خوبی تدوین کنند و بر این اساس، منابع مورد نیاز 
سازمان را محاسبه کنند و آن را در فعالیت های سازمان به  کار گیرند. یکی از 
کرد  تالش  باید  که  هستند  کارمندان  نوین،  سازمان های  در  مهم  بسیار  منابع 
آن ها که  تجارب  از  و  داشت  نگه  در سازمان  از طرق مختلف  را  کارمندان  این 
برخی  در  کرد، چون  مختلفی  استفاده های  می کند،  پیدا  افزایش  زمان  مرور  با 
تجارب  کسب  و  مدت  زمانی  از  پس  کارمندان  که  می شود  دیده  سازمان ها  از 

مختلف برای دست یافتن به شرایط و حقوق بهتر از کار خود استعفا می دهند 
ایجاد می کند، کوچ می کنند.  برای آن ها  را  این شرایط  به سازمانی دیگر که  و 
در چنین شرایطی سازمان با چالش های جدی مواجه می شود و باید کارمندی 
این کارمندان،  تنها آموزش  را استخدام کند که  باسابقه ای کم  تازه کار و حتی 
این موضوع  به  توجه  با  بر دوش سازمان می گذارد.  را  زیادی  بسیار  هزینه های 
فراهم کردن شرایطی مناسب برای کارمندان باسابقه و کاربلد، یکی از اقداماتی 
است که سازمان های نوین باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند و این موضوع 

قدمی اولیه در راستای چابک سازی سازمان است.
روی  توسعه یافته  کشورهای  در  پیش گام  سازمان های  که  می شود  دهه  چند 

امير كاكايی 

MBA كارشناس ارشد

مديريت

بايدها و نبايدهای چابک سازی 

سازمان های نوين

مواجه چالشهایی با خود روزمرۀ فعالیتهای در سازمانها امروزه
آنها برای جدی تهدیدات بروز به منجر مواقع دربرخی که هستند
فرصتی به را تهدیدها میتوانند شرایطی در تنها میشود.سازمانها
مناسبتبدیلکنندکهساختاریچابکداشتهباشند.تحققاینموضوع
چالشهایی از یکی نمونه بهعنوان است. برنامهریزیسازمانی نیازمند
کهسازمانهایامروزیهموارهباآندستوپنجهنرممیکنند،تغییرات
محیطیاست.بهعبارتدیگر،برخیازسازمانهانمیتوانندهمگامو
منطبقباشرایطمحیطیفعالیتهایخودراپیشببرندواینموضوع

درنهایتانقراضآنهارادربازاررقممیزند.
نظریهایدرسطحجهانیدرحوزهکسبوکارتحتعنوانشرکتهای
دایناسوریوجودداردکهبهاینموضوعاشارهمیکندکهدایناسورهابه
ایندلیلکهباتغییراتزیستمحیطیخودراسازگارنکردند،منقرض
شدند.چونمحیطخارجیآنهاتغییریافتوآنهانسبتبهاینتغییر
مثال این شدند. انقراض دچار نیافتند، تغییر و دادند نشان مقاومت
محیطی شرایط با همگام نتوانند که کسبوکارهایی که میدهد نشان
فعالیتهایخودراپیشببرند،محکومبهفراموشیمیشوند.بهعنوان

نمونهبزرگترینبرندهایدنیامانندنوکیا،کداکو...ورشکستشدند،
باتغییرمحیطخارجی،جامعه،سبکزندگیو...سازگارنبودندو چون
چون کداک مانند برندی ندادند. نشان مناسبی پاسخ تغییرات این به
محوشد. بازار ازصحنۀ داشت، را خود مدیریت قصد سنتی بهشکل
درواقعدنیاتغییرکردهبودوبهسمتدیجیتالشدنپیشرفتهبودو
نیازمخاطباننیزتغییرکردهبود،امااینشرکتدیگرپاسخگوینیازهای

مخاطبانشنبود.
بهصورتکلیعلتمحوشدنبسیاریازسازمانهایمعتبربینالمللی
ضعفدرشناختنیازهایمخاطبان،سبکزندگیمشتریانوبازارشناسی
استوسازمانهاییکهدربازارحضورفعاالنهایدارند،بایددرراستای
را خود فعالیتهای محیطی تغییرات با همگام بازار، در مناسب حضور
این به توجه با نشوند. منقرض دایناسورها مانند تا کنند بهروزرسانی
موضوع،یکیازپاسخهایمناسببهخطرانقراضدربازار،چابکسازی
سازماناستکهدرادامهبهعواملمختلفچابکسازیدرسازمانهای
نویناشارهخواهدشدونقشمنابعانسانیدراینموضوعرابررسی

خواهیمکرد.
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سیستم های منابع انسانی خود بازنگری های جدی انجام 
جذب  راستای  در  روان شناسی  متدهای  از  و  می دهند 
کارمندانی مناسب استفاده می کنند. این رویکرد در چند 
سال گذشته نیز مورد توجه برخی از سازمان های ایرانی 
سیستم های  در  را  اساسی  گردگیری  یک  و  قرارگرفته 
از  برخی  به  ادامه  در  است.  کرده  ایجاد  انسانی  منابع 
نحوة  به  و  اشاره خواهد شد  روان شناسی  متدهای  این 
استفاده از این متدها در سیستم های منابع انسانی اشاره 

خواهیم کرد.

تيپ های شخصيتی
در  باید  امروز  که  روان شناسی  اولین تست های  از  یکی 
سیستم های منابع انسانی جایگاه ویژه ای را برای آن قائل 
شد، شناخت تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرای 
کارمندان است. چون این موضوع بسیار می تواند در نحوة 
عملکرد کارمندان سازمان تاثیرگذار باشد. این در حالی 
است که در برخی از پست های سازمانی، کارمندانی دیده 
می شوند که از لحاظ تیپ شخصیتی، مناسب آن پست 

سازمانی نیستند و در عمل نمی توانند وظایف آن بخش سازمان را به خوبی پیش 
ببرند. درحقیقت به کارگیری این کارمندان سازمان در پست های سازمانی دیگر، 
روابط  واحد  نمونه  به عنوان  کند.  بهبودی حاصل  آن ها  در عملکرد  بتواند  شاید 
عمومی سازمان نیازمند کارمندانی با تیپ شخصیتی برون گراست، اما در برخی 
از سازمان ها دیده می شود که اتفاقا برای این پست های سازمانی افرادی درون گرا 
را استخدام کرده اند و این موضوع باعث شده این افراد نتوانند به خوبی با افراد 
این کارمندان سازمان در  اگر  برقرار کنند و شاید  ارتباط  و رسانه های مختلف 
واحد های سازمانی دیگر مانند »تحقیق و توسعه« به کار گرفته می شدند، سازمان  
نادرست  به کارگیری  از طرفی  قرار داشت.  بهتری  بهره وری در جایگاه  لحاظ  از 
کارمندان در پست های سازمانی باعث شده سازمان به  چابکی مناسبی دست پیدا 
نکند و با چالش های جدی مواجه شود. با توجه به این موضوع سازمانی که قصد 
شروع چابک سازی را دارد، باید در سیستم منابع انسانی خود تغییرات جدی را 
هر پست  برای  و  کند  استفاده  روان شناسی  این گونه تست های  از  و  کند  ایجاد 
سازمانی، کارمندان مناسبی را به کار گیرد تا از این طریق سازمان به بیشترین 
نرخ بهره وری دست پیدا کند. در این میان منعطف بودن افراد سازمان نیز بسیار 
دارای اهمیت است، چون کارمندانی که منعطف هستند، می توانند مدیر و رهبر 
افرادی که  کنند.  ایفا  به خوبی  را  نقش سازمان  این  و  باشند  در سازمان  خوبی 
افرادی  و  هستند  خوبی  ذاتی  رهبران  معموال  دارند،  درون گرا  شخصیتی  تیپ 
هستند.  خوبی  اجرایی  مدیران  معموال  دارند،  برون گرا  شخصیتی  تیپ  که  نیز 
سازمان ها می توانند کارکنان خود را به تناسب تیپ شخصیتی آن ها انتخاب کنند. 
باشد، موجب خشنودی شان  با کار آن ها منطبق  هنگامی که شخصیت کارکنان 

می شود.
در این میان در راستای استفاده از متدهای روان شناسی در سیستم های منابع 
اطالعات محیطی  برای جمع آوری و دسته بندی  افراد احساسی  از  باید  انسانی، 
استفاده شود و به افراد شهودی آموزش های الزم داده شود که بتوانند به اطالعات 
کارمندان  تصمیم گیری  نوع  طرفی  از  کنند.  پیدا  دسترسی  به خوبی  سازمان 

بودن  منطقی  یا  احساسی  به  وابسته  نیز  سازمان 
آن هاست. به عنوان نمونه هنگامی که کارمندی احساسی 
باشد، در مدیریت بحران سازمان بسیار می تواند نقش 
کارمندان  که  صورتی  در  یا  باشد،  داشته  تأثیرگذاری 
منطقی باشند، تصمیم هایی را بر مبنای تفکر می گیرند 
و برای واحدهای سازمانی مانند تحقیق و توسعه بسیار 
به خوبی  را  باشند و اطالعات سازمان  می توانند کارآمد 

آنالیز کنند.

ارزيابی عملكرد
چابک  سازمان  عنوان  به  می توان  را  سازمانی  امروزه 
مناسبی  عملکرد  ارزیابی  سیستم  از  که  کرد  تعریف 
پیروی کند. این سیستم ارزیابی عملکرد باید بر اساس 
شرایط سازمان تعریف شود و نمی توان یک نسخة کلی 
باید  بلکه  گرفت،  نظر  در  کارمندان  ارزیابی  برای  را 
ارزیابی  این  به  انسانی  منابع  حوزة  مشاوران  کمک  با 
ارزیابی  سیستم  هنگامی که  کرد.  پیدا  دست  مناسب 
این  می توان  شود،  ایجاد  سازمان  در  مناسبی  عملکرد 
موضوع را در حقوق و شرایط مالی کارمندان نیز دخیل کرد و کارمندانی که در 
این ارزیابی نتیجة خوبی به دست آورده اند، با حقوق و مزایای بیشتری همراه 
شوند. این موضوع در تشویق و ایجاد انگیزه در کارمندان می تواند بسیار مثمر 

ثمر واقع شود.

انسجام و يكپارچگی
توجه  آن  به  راستای چابک سازی  در  باید  سازمان ها  که  اقداماتی  از  دیگر  یکی 
ویژه ای داشته باشند، یکپارچگی و انسجام واحدهای مختلف سازمانی است. به 
فعالیت های  جزیره ای  به  صورت  نباید  سازمانی  مختلف  واحدهای   عبارت  دیگر 
خود را پیش ببرند، بلکه باید هم گام با یکدیگر به  صورت یکپارچه و در راستای 
راستای  این موضوع می تواند در  استراتژی های سازمان حرکت کنند.  و  اهداف 

چابک سازی سازمان بسیار دارای اهمیت باشد.

تفويض اختيار
تفویض اختیار به کارمندان نیز بسیار دارای اهمیت است و در چابکی سازمان 
می تواند بسیار تاثیر بگذارد. مدیران سازمان ها باید به تناسب توانمندی کارکنان 
خود به آن ها اختیار دهند و این توانمندی را می توانند به کارمندان خود آموزش 
به  صورت کلی  را خریداری کنند.  توانمندی  این  نیرو  از طریق جذب  یا  دهند 

سازمان هایی که پویا هستند، نیرو های خوبی دارند.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که سازمانی چابک است که یادگیرنده 
باشد و برای این موضوع برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. به عنوان نمونه، یکی از 
برنامه هایی که در داخل سازمان ها در راستای ایجاد جریان اطالعاتی و یادگیری 
باید در نظر گرفت، مستندسازی است. به  عبارت  دیگر، می توان برنامه ریزی را در 
این راستا لحاظ کرد که هر کارمند به  صورت هفتگی مستندسازی را انجام دهد 
و از طریق ثبت کنش های کاری جریان اطالعاتی را در سازمان ایجادکند و آن 

را در اختیار دیگر کارمندان قرار دهد. 

علت محو شدن بسیاری از 
سازمان های معتبر بین المللی ضعف 
در شناخت نیازهای مخاطبان، سبک 

زندگی مشتریان و بازارشناسی است
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صنعت

کوچک و بزرگ شرکت چند و چندین میان در شرکت 10 تنها
رادر اینصنعت بازاِر ازکل داروسازیدرجهانهستندکهیکسوم
اختیاردارند.سازمانبهداشتجهانیدرگزارشیبهمعرفی10شرکت
برترصنعتداروسازیجهانپرداختهودراینگزارشادعاکردهکه
این اما دارند. اختیار در را دارو بازار کل از یکسوم شرکتها این
موفقیت چنین به چگونه و دارند درآمد چقدر هستند، کدام شرکتها

بزرگیدستپیداکردهاند؟آنهاباروحیۀرقابتیکهدارند،رهبریبازار
میزند. اینشرکتها در را اول حرف مدیریت گرفتهاند. عهده به را
نامی خود، کوچک شرکت از آنها شده باعث قوی مدیریت درواقع
بزرگوماندگاربسازندوآنرابهغولیدرصنعتداروتبدیلکنند.در
اینگزارش،ازانتهابهابتدانگاهیبهاینشرکتهاوشیوۀمدیریتو

رمزموفقیتآنهاشدهاست.

الهام خانی

برترين شركت های داروسازی جهان و رمز موفقيتشان

غول های درمان گر

)Gilead Sciences( 10.جيليد ساينس
»24میلیارد و 474میلیون دالر« این درآمد آخرین شرکت در میان 10 شرکت برتر داروسازی در جهان است. 
این شرکت به خاطر تولید آنتی ویروس ها شهرت بسیار زیادی دارد. این شرکت اخیرا موفق شده با معرفی دارویی 
در زمینة هپاتیت نوع C نام خود را بر سر زبان ها بیندازد. این شرکت هم چنین سعی دارد وارد بازار رقابتی 
داروهای مقابله با ویروس HIV و هم چنین سرطان شود و از این طریق سود بیشتری را کسب کند. استراتژی 
این شرکت ورود به بازارهای رقابتی است و از آن جا که عرصة خود را برای رقابت مشخص کرده و رقبایش را در 

این عرصه به خوبی می شناسد، عملکرد خوب و موفقی در این زمینه داشته  است. 

)Bayer( 9.بِِير
درآمد شرکت بیر 25میلیارد و 470میلیون دالر است. این شرکت از ترفند وفور تولید محصوالت استفاده کرده 
و از این طریق موفق شده درآمد بسیار زیادی کسب کند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، شرکت بیر 
بیش از پنج هزار نوع داروی مختلف تولید و روانة بازار دارو می کند. این شرکت نه تنها در زمینة داروهای انسانی، 
بلکه در عرصة محصوالت شیمیایی برای کشاورزی نیز فعالیت می کند. داروهایی که شرکت بیر برای درمان 
بیماری های چشمی تولید می کند، از همه شهرت بیشتری کسب کرده و گوی سبقت را در زمینة مشتری از 
دیگر رقبا ربوده  است. به این ترتیب این شرکت با ارائة خدمات ویژه و بزرگ به موفقیت دست پیدا کرده  است. 
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 )AstraZeneca( 8.آسترازنكا
بیماری های بزرگ و خطرناک را نشانه گرفته  است و از همین طریق 26میلیارد و 95میلیون دالر درآمد کسب 
می کند. از سرطان گرفته تا بیماری های قلبی و عفونی، بیماری های اختالل اعصاب و بیماری های تنفسی؛ شرکت 
آسترازنکا برای همة این بیماری های العالج، عالجی دارد. این شرکت بریتانیایی به صورت متمرکز کار می کند و 
از همین راه موفق شده نام خود را بر سر زبان ها بیندازد. اما آسترازنکا به همین جا قانع نیست و برنامه ریزی های 
درازمدتی برای آینده دارد. این شرکت سعی دارد با برنامه ریزی های دقیق نام خود را در میان 10 شرکت بزرگ، 

به نخستین شرکت برساند. 

)GlaxoSmithKline( 7.گالكسو اسميت كالين
از ردیف هفتم به بعد درآمد به باالی 30میلیارد دالر می رسد. شرکت گالکسو 37میلیارد و 960میلیون دالر 
درآمد دارد. این شرکت بیشتر در زمینة واکسن ها تخصص دارد. اما داروهای گوارشی را نیز به صورت ویژه در 
دستور کار خود قرار داده  است. این شرکت با مدیریت هوشمندانه ای که داشته، تمرکز خود را روی بازارهای 
نوظهور قرار داده  است. بازارهای نوظهور نیز از محصوالت این شرکت اشباع شده اند. به عالوه این شرکت به صورت 
هوشمندانه ریسک می کند و قراردادهای کالنی را به امضا می رساند. رمز موفقیت آن نیز در همین قراردادهای 

خطرناکی است که با درایت انجام می دهد. 

)Merck( 6.ِمرک
شرکت مرک 42میلیارد و 237میلیون دالر درآمد دارد. این شرکت موفق ترین داروها را در زمینة بی خوابی روانة 
بازار کرده  است. رمز موفقیت این شرکت در تیم تحقیقاتی است که به کار گرفته. این تیم از افرادی متخصص 
و ماهر تشکیل شده و باعث شده شرکت مرک به موفقیت های بزرگی دست پیدا کند. همین تیم تحقیقاتی با 
اعتبار خود تا کنون باعث شده چند داروی جدید از سوی این شرکت به ثبت رسد. همة این ها روی هم رفته باعث 

افزایش درآمد شرکت مرک شده  است. 

)Sanofi( 5.سانوفی
شرکت فرانسوی سانوفی 43میلیارد و 700میلیون دالر درآمد دارد. این شرکت تمرکز خود را روی هفت عرصة 
مشخص در زمینة داروسازی قرار داده و به این ترتیب با استراتژی »فوکوس« یا تمرکز، نام خود را در این هفت 
عرصه بر سر زبان ها انداخته  است. البته تمرکز روی این هفت مورد باعث نشده که سانوفی دست از پیشرفت 
بکشد. این شرکت هم چنان به دنبال توسعه و بسط فعالیت های خود در حوزه های دیگر اما به صورت متمرکز 

است. 

)Pfizer( 4.فيزر
در همة حوزه ها دارو تولید می کند و بیش از 49میلیارد و 605میلیون دالر درآمد دارد. این شرکت داروهایی را در 
زمینة ایمن سازی بدن روانة بازار کرده که مورد استقبال مشتری ها قرار گرفته  است. درحقیقت فیزر با استراتژی 
خالقیت و ارائة محصوالتی نو، جای خود را در بازار دارو باز کرده  است. داروهایی مانند سلبرکس و لیپتور ازجمله 

محصوالت برجستة شرکت فیزر هستند که تقریبا همه آن ها را می شناسند. 

)Roche( 3.ُرش
داروهای  ارائة  به خاطر  شرکت  این  دارد.  درآمد  دالر  860میلیون  و  49میلیارد  از  بیش  ُرش  سوییسی  شرکت 
مبتکرانه اش به شهرت رسیده  است. کسانی که در این شرکت مشغول به کار شده اند، همگی افراد کارشناسی 
هستند که بیماران را به صورت تخصصی مورد مطالعه و آزمایش قرار می دهند و درنهایت داروی ابداعی خود را 

روانة بازار می کنند که تا کنون همگی موفقیت آمیز بوده و برای این شرکت پول زیادی به همراه داشته  است.

)Novartis( 2.نوارتيس
دومین شرکت بزرگ داروسازی جهان نیز متعلق به سوییس است. این شرکت 57میلیارد و 996میلیون دالر 
درآمد دارد. نوارتیس بیش از 100هزار نیروی مشغول کار دارد و در بیش از 140کشور دنیا با شعبه های مختلف 
کار می کند. استراتژی نوارتیس، استمرار بوده  است. این شرکت به صورت مداوم و مستمر فعالیت خود را در عرصة 

داروسازی ادامه داده و اکنون به موفقیت های بزرگی در این زمینه دست پیدا کرده  است. 

)Johnson & Johnson( 1.جانسون و جانسون
»74میلیارد و 331میلیون دالر«؛ این درآمد نخستین شرکت بزرگ و فعال در زمینة داروسازی در جهان است. 
با شناخت  این شرکت معتقد است  اختیار دارد. مدیر  را در  بازار عمدة داروسازی در جهان  این شرکت 182 

خطرات و پاداش ها در بازار دارو به چنین درآمدی دست پیدا کرده  است.
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مديريت
هدی رضايی 

كارشناس ارشد مديريت اجرايی

آيا مجبورم اين كار را انجام دهم؟
فرض کنید این درخواست از طرف مافوق شما، بزرگ ترین مشتری تان یا یکی 
از اعضایی باشد که رابطة نزدیکی با او دارید. ممکن است ابتدا به او بله بگویید، 

حتی اگر واقعا نخواهید این کار را انجام دهید و در رودربایستی گیر افتاده باشید. 
با توجه به این که با فرد مقابلتان رابطه ای نزدیک دارید، از او برای انجام آن کار 
بدانید  باید  اما  بگیرید.  دیگری کمک  منبع  از  فاصله  این  در  و  بخواهید  مهلت 

چک ليستی برای سنجش آمادگی پذيرش پيشنهادهای كاری

چه زمان باید به یک خواسته »نه« بگوییم؟ 
»هر عنوان با 2016 سال در زن مدیران گردهمایی بزرگترین در
را آن اشخاص ازسوی بارها که مطرحشد سوالی باشیم«، بهتر روز
این راداریم، بهدرخواستی نهگفتن شنیدهایم:چگونهزمانیکهقصد

موضوعراعملیکنیم؟
وحتی کنند بهدیگرانکمک دارند ذاتیدوست بهطور افراد از بعضی
زمانهاییکهانجامکاریمطابقمیلشاننیست،مجبورمیشوندآنرا
انجامدهندوتوانایینهگفتنندارندواینکاررابیادبانهمیخوانندو
فکرمیکنندنهگفتنآنهابهفردمقابلباعثایجادتعارضوناراحتیاو
میشود.بنابراینآنهاخودرابیشازحدغرقاموردیگرانکردهودر
صورتنهگفتناحساسگناهمیکنندودرتالشاندهمهراراضینگه

دارندوکسیازدستآنهاناراحتنشود.
اغلبافرادبیشازخودشاندلواپسومتوجهدیگرانهستندووقتی

ازآنهاتقاضاییمیشود،حتیممکناستاحساسکنندموردلطف
بودن مهم احساس امرسببمیشود این گرفتهاند. قرار موهبت و
چنین دوباره هرگز مخالفت صورت در که باشند آن نگران و کنند
تقاضاییازآنهانشود.اینها،نمونههاییازاحساساتدستوپاگیر
هستندکهمیتواننددرآزادیعملافرادبهویژهدرردههایمدیریتی
طول در گفتن نه برای کس هر شخصی معیارهای کنند. مداخله
زمانتغییرمیکند،چراکهبازتابیازتغییراتجاریاودرطولزمان
به بنابراین اوست. کوتاهمدت و بلندمدت اهداف دیگر با مرتبط و
مورد در تصمیمگیری برای سختگیرانه معیارهایی اینکه جای
زیر همانند لیستی چک کنید، گردآوری دیگران درخواستهای
فراهمکنیدکهدرآنپنجسوالکلیدیراهنگامدرخواستدیگران

بپرسید. ازخودتان
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چه افرادی با آن پیشنهاد موافقت می کنند. هم چنین 
تخصصشان  حوزه  در  دارند  دوست  افراد  بعضی 
را  خود  حوزه های  بنابراین  کنند.  کمک  دیگران  به 
ندارید،  مهارت  کاری  در  اگر  و  کنید  اولویت بندی 
در  اگر تخصص شما  مثال  برای  نکنید.  قبول  را  آن 
دارید  و شما دوست  است  فروش  پیش بینی  شرکت 
پیشنهاد  اگر  این صورت  در  بمانید،  در همان حوزه 
و درخواستی جهت کمک در این حوزه از شما شود، 

طبیعی است که به آن نه نگویید. 

آيا دوست دارم اين كار را انجام دهم؟
آیا هنگامی که کسی از شما کاری می خواهد، استرس در دلتان می افتد و پلکتان 
می زند؟ یا نه، مشتاق می شوید و چشم هایتان می درخشد؟ این ها نشانة مهمی 
است. اگر دربارة آن پیشنهاد هیجان زده می شوید، این نشانه این است که باید 
تحقیق  و  تفحص  توجه کنید که  باشید.  داشته  آن  بیشتری درخصوص  کاوش 
بیشتر به این معنی نیست که آن پیشنهاد را بپذیرید. اگر فردی عالقه مند به 
هیجان و پی گیری موضوعات جدید هستید، شاید واکنش شما در این گونه موارد 
دادن پاسخ مثبت به طرف مقابل باشد. اما در این حالت درواقع ارضای عادت 
خود را انجام داده اید و کاری در جهت برآوردن حس لذت و هیجان خود انجام 
آن  درخصوص  هیجانی  اولیة  واکنش  حالت،  این  در  است  بهتر  پس  نداده اید. 
پیشنهاد نداشته باشید و جواب دادن به آن را مشروط به بررسی بیشتر و دقیق تر 
پیشنهاد کنید. این کار می تواند یک پروژه، فعالیت یا موضوع جذاب باشد، اما 
از قبول  تا بعدا  از این که در مورد آن هیجان زده شوید، درست فکر کنید  قبل 
آن درخواست پشیمان نشوید. به طرف مقابل بگویید می توانیم دوباره در فالن 
روز یا ساعت در موردش صحبت کنیم تا پاسخم را به شما منتقل کنم؟ به یاد 
داشته باشید که این کار گرفتن وقت دیگری و سرزنش کردن خودتان نیست، 
بلکه دادن زمانی به خود برای بررسی بیشتر است. پس از بررسی در صورتی که 
به این نتیجه رسیدید که انجام کار با عالیق درونی و روحیاتتان سازگار نیست، 
به فرد مقابل بگویید که در حال حاضر شرایط پذیرش این درخواست را ندارید و 

اگر شرایطتان اجازه مي داد، دوست داشتید آن را انجام دهید. 

آيا می توانم آن را انجام دهم؟
پذیرش  برای  نیز  معیارها  دیگر  کار،  یک  انجام  برای  شخصی  عالقه  بر  عالوه 
خواستة دیگران در اولویت هستند که یکی از آن ها توانایی انجام آن کار خاص 
است. گاهی اوقات فردی که درخواست کمک کرده است، برایش بهتر است به 
فرد متخصص دیگری رجوع کند. نه گفتن شما در این مورد نه تنها او را ناراحت 
نکرده، بلکه به او کمک می کند که زودتر کارش را پیش ببرد. برای مثال، فرض 
کنید شما مشاور ارتباطات هستید و یکی از مشتریان کلیدی شما نیاز به ادیت 
و  بیشتر  دارید  سعی  و  می دهید  انجام  برایش  را  کار  این  شما  دارد.  ویدیویی 
بیشتر درگیر کار شوید و آن را به نحو احسن انجام دهید و حمایت خود را از 
این مشتری نشان می دهید. اما مشتری شما در این حالت باید بداند شما فرد 
درست برای انجام آن کار در آن سطح نیستید و تخصص شما چیز دیگری است. 
شاید به وجود آمدن این هنجار که افراد درخواست کنندة کمک باید نزد افراد 
مناسب بروند، نیاز به شناخت و زمان داشته باشد. در مثال باال، شما به جای 

این که درخواست این مشتری عزیزتان را بپذیرید، 
به جایش کار مهم تری برای او انجام دهید و او را 
تخصص  ویدیو  ادیت  زمینة  در  که  شریکتان  نزد 
دارد، راهنمایی کنید. کلید موفقیت در این مرحله 
ارزیابی واقع بینانه از توانایی خود برای انجام عملی 

است که به شما پیشنهاد شده است. 

آيا زمان بندی آن مناسب است؟
برای پاسخ گویی به این سوال به مثال باال توجه کنید. فرض کنید شما عالقه مندید 
کار ادیت ویدیو را با توجه به عالقه و وقتی که دارید، خودتان برای مشتری انجام 
دهید. او زمانی را  برای این کار در اختیار شما می گذارد و نتیجة نهایی کار را 
چند روز بعد از شما می خواهد. قبل از این که به انجام کاری بله بگویید، زمان 
خود را ارزیابی کنید و سپس به درخواست طرف مقابل پاسخ دهید. ممکن است 
شما این درخواست را بپذیرید، اما همان هفته مسافرت بروید و درحالی که روی 
ساحل لم داده اید، باید مشغول ادیت کردن ویدیو باشید! این کار باعث می شود 
که نه از مسافرت لذت ببرید و نه کار را با دقت انجام دهید. ممکن است به دلیل 
مشغلة خانوادگی زمان زیادی برای انجام کارهای اضافه نداشته باشید و هم زمان 
کارهای شخصی و اداری دیگری نیز در محل کار به شما محول شود و نتوانید 
کاری را که قول داده بودید، برای طرف مقابل انجام دهید و شرمنده شوید. در 
مورد این که چقدر می توانید روی یک پروژه وقت بگذارید، منطقی فکر کنید و 
همة تعهدات فردی و حرفه ای دیگر را پیش از بله گفتن به آن خواسته، مورد 

نظر قرار دهید. 

آيا انجام آن از اهداف شما حمايت می كند؟
کاری  انجام  فشار  تحت  را  خود  کوتاه مدت  بازه  یک  برای  این که  اوقات  گاهی 
قرار بدهید، برایتان ارزشمند است. چراکه فرصتی در اختیارتان قرار گرفته که 
به سادگی تکرار نمی شود و خود این فرصت می تواند پلی باشد برای رسیدن شما 
رسانه ای  چند  متخصص  یک  داشتید  دوست  همیشه  کنید  فرض  اهدافتان.  به 
و آن ها  پیشنهادهای کوچک شروع کنید  از  باشید.  ارتباطی  در کسب وکارهای 
انرژی و زمان خود را مطابق با گسترش پروژه بیشتر کنید.  را بپذیرید. سپس 
از همان ابتدا به پروژه های بزرگ آری نگویید و توانایی خود را بسنجید. تجربه 
کسب کنید و محتاط گام بردارید. بعضی پیشنهادها آن قدر ارزشمند هستند که 

آن ها را بپذیرید، حتی اگر زمان بندی انجامشان ایده آل نباشد. 
قوانین سفت و سختی برای رد یک درخواست وجود ندارد، بنابراین می توانید از 
چک لیست باال استفاده کنید تا مطمئن شوید چه زمان آمادگی پذیرش انجام 
یک پیشنهاد را دارید و از نظر شخصی می توانید آن را انجام دهید و چه زمان 
باید نه بگویید. از طرف دیگر، اگر واکنش شما به هر پیشنهاد به طور طبیعی نه 
احتمال  و  کنید  چارچوب  بندی  را  لیست  دوباره چک  است  بهتر  است،  گفتن 
دادن پاسخ بله را درنظر بگیرید. این سوال ها می تواند در این حالت کمک کننده 
باشد: چگونه می توانم به این فرد کمک کنم؟ چرا من از دادن پاسخ بله به این 
پیشنهاد هیجان زده می شوم؟ با پذیرش آن چه چیزی به من اضافه می شود و یاد 
می گیرم؟ چگونه می توانم آن را متناسب با برنامة زمانی خودم کنم؟ و درنهایت 
این که با پذیرش این پیشنهاد چه پیشرفت و حمایتی در جهت انجام اهداف خود 

خواهم داشت؟ 

در مورد این که چقدر می توانید روی یک پروژه 
و همۀ  کنید  بگذارید، منطقی فکر  وقت 

از بله  تعهدات فردی و حرفه ای دیگر را پیش 
گفتن به آن خواسته، مورد نظر قرار دهید
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مديريت
آبتين ايزدی

قول های دروغ 
یا  ناظر  به خاطر خوشایند  از حد  بیش  دادن های  قول  پرفشار،  موقعیت های  در 
مدیران تان کاری نادرست است.  قول دادن کاری آسان است، مثال این که بگویید 
ما این پروژه را ظرف شش هفته انجام خواهیم داد، اما درواقع باید در مورد آن چه 
توانایی انجامش را دارید، قول بدهید. اگر یکی از اعضای تیم شما یا همکارانتان 
به شما قول های پوچ  دهد، درمی یابید که او بر سر قول هایش نیست و نمی توان 
روی او حساب کرد. اگر به این افراد زمان، بودجه یا منابع پروژه را بدهید، درواقع 

سرمایه تان را هدر داده اید. 

كار را بر گردن ديگری انداختن
افرادی در هر تیم وجود دارند که در مسئولیت به اشتراک گذاری شده کار تیمی 
بهترین روش سروکار  را گردن دیگری می اندازند.  ایجاد می کنند و آن  تداخل 
و  کردن  مطرح  و  تیم  قالب  در  آن ها  به  نقشی  کردن  منصوب  آن ها  با  داشتن 
بپرسید در چه  از آن ها  برجسته سازی مسئولیت آن هاست. هم چنین می توانید 
حوزه خاصی که به آن عالقه دارند می توانند کار کنند. بدین ترتیب می توانید 
آتش اشتیاق را در آن ها روشن کنید. گاهی می توانید به این افراد شانس هدایت 
اگر آن ها سابقه  باشند.  تا در پی آن  به آن ها مسئولیتی دهید  یا  شدن دهید، 

تنبلی در وظایف داشته باشند، نیاز به نظارت و کنترل آن ها دارید. 

مسئوليت قصور را نمی پذيرند 
آن قدر  آن ها  از  بعضی  اما  می برند،  لذت  شدن  ستایش  از  انسان ها  همه 
انعطاف پذیرند که برای رسیدن به این جایگاه و کسب رتبه تشویقی تمام تالش 
خود را به کار می گیرند. اما متاسفانه بعضی مسئولیت قصور را هنگام شکست 
این فرد پی گیری و ثبت بخشی  با  راه کنار آمدن  بهترین  بر عهده نمی گیرند. 

از پروژه است که او روی آن کار می کند. بدین ترتیب می توانید دریابید که چه 
سهمی از کار توسط او انجام شده است. بنابراین اگر شکستی در بخشی از پروژه 
که او مسئول آن است پیش بیاید، می توانید با دلیل و برهان ثابت کنید که قصور 

توسط او رخ داده و نمی تواند از زیر بار آن شانه خالی کند. 

اشخاص ايرادگير 
هیچ چیز بدتر از افرادی نیست که ایرادگیر و سخت گیرند و مدام در حال نقد همه 
چیز هستند. آن ها حتی در مسائلی که خوب پیش می رود نیز نکته ای منفی پیدا 
می کنند. فرقی ندارد که استراتژی، حجم کاری یا وظایف چیست. آن ها با همه 
چیز مشکل دارند و کوچک ترین بهانه کافی است تا از هر چیز ایراد بگیرند. این 
رفتار یک رفتار سمی است، چراکه آن ها بیشتر زمان خود را صرف کاری عبث 
می کنند. بهترین روش رفتار با چنین افرادی این است که بهانه ها و انتقادهای 
آن ها را جدی نگیرید و به آن ها وظایف متعدد و مسئولیت هایی سنگین دهید که 

وقت سر خاراندن و به اصطالح کنجکاوی در امور دیگران نداشته باشند. 

كارمندانی كه به تنهايی كار می كنند
بعضی از کارمندان به تنهایی بهتر کار می کنند و این چیز خوبی است. اما هنگامی 
که در یک گروه قرار می گیرید، باید بتوانید با روحیه و جو تیم کنار بیایید. بعضی 
بدون  جهت دهی های  و  پراکنده گویی  با  می شوند،  تیم  وارد  وقتی  افراد  این  از 
اعتبار، ماهیت پروژه را به خطر می اندازند. آن ها راه حل های مخصوص خودشان را 
برای مسائل پیشنهاد می کنند و بهتر است آن ها را محدود کنید. می توانید بخشی 
به  آن ها  اگر  بسپارید.  آن ها  به  دارد،  انفرادی  کار کردن  قابلیت  که  را  پروژه  از 
صورت فردی بهتر کار می کنند، می توانید بهره وری بهتری از آن ها انتظار داشته 

باشید و به دیگران نیز اجازه دهید با خیال راحت در گروه خود کار کنند. 

بادشمنان کار تیمی چگونه رفتارکنیم؟ 
همیشهدرهرسازمانی،تعدادیکارمندوجوددارندکهبرایکسبوکار
را اهداف به درمسیررسیدن آنهاسرعتحرکتشما شمامضرند.
آنها اوقات گاهی میشوند. شما منفی تحریک سبب و میکنند کم
کارمندانیسادهوبیفایدههستند.اینهااعضایسمیتیمشماهستند
اما نمیشوند، یامحیطکاری پروژهها اکثرادرگیر نظرمیرسد به که
تواناییفریبمدیربرایماندندرشغلرادارند.درحالیکهمشارکت
75درصدیکارمنداندرکارتیمیالزماست،امابسیاریازکارمندان

ازکارکردندرتیممیترسندوازاینهراسدارندکهیکیازاعضای
ارتباطگرفتن ازآنهادر نیزخرابکند.بعضی را اعضا بقیه کار تیم
دلیلضعف به بلکه نیست، عمدی کار این و دارند دیگرانمشکل با
متخصص مسیک، الکساندر نظر طبق است. اجتماعی مهارتهای
ارتباطات،اینضعفهابرایدیگرافرادتیموسازماننیزمضراست.
درگزارشزیرچنددشمنکارتیمیوبهترینروشمقابلهمدیرانبا

اینپدیدهآوردهشدهاست.
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پدرش کارمند بانک )در ایران( و مادرش پرستار بود. دوریس لسینگ، در سال 1919 
در شهر کرمانشاه به دنیا آمد و تا شش سالگی هم در ایران بود. پس از آن به زیمباوه 
مهاجرت کردند و دوران سختی را در آن جا گذراندند. او بعدها در مصاحبه ای درباره 
دوران حضورش در ایران این طور گفت: »کرمانشاه شهري با بازارها و عمارت هاي زیبا 
بود. بعد ناگهان قبل از آن که بفهمیم چه اتفاقي افتاده، همه چیز عوض شد و اوضاع 
به هم ریخت و ما به تهران نقل مکان کردیم.« لسینگ حتی نتوانست در مدرسه 
هم دوام بیاورد و در 13 سالگی از مدرسه بیرون آمد و تصمیم گرفت تحصیالتش را 
به طور خودخوان ادامه دهد. خودش در این باره می گوید: »من هیچ وقت فکر نمی کردم 
یک روز نویسنده شوم. درس که می خواندم، همه فکر و ذکرم این بود که از مدرسه 
فرار کنم.« در 15 سالگی خانه را ترک کرد و به شغل پرستاری روی آورد تا از این 
راه کسب درآمد کند. در این کار با متن ها و کتاب های جامعه شناسانه و البته سیاسی 
آشنا شد و این مطالعات روی طرز فکرش تاثیر گذاشت. او در دوره های مختلف تحت 
تاثیر عقاید متفاوتی قرار گرفت و به همین دلیل مضمون و نگرش داستان هایش نیز 
تغییر کرد. در جوانی نوشتن را آغاز کرد و در سن 31 سالگی اولین کتابش به نام 
»علف ها آواز می خوانند« به چاپ رسید. زمانی که این رمان منتشر شد، او عقاید 
کمونیستی داشت، اما پس از چند سال دیدگاهش نسبت به این موضوع تغییر کرد 

و در جبهه مخالف قرار گرفت. سرکوب قیام مردم مجارستان 
توسط نیروی ارتش سرخ در سال 1956 به طور مشخص تاثیر 

ویژه ای بر او گذاشت. 
جزو  که  نوشت  را  پنجم«  »فرزند  رمان  کتاب،  این  از  پس 
آثار برتر او به حساب می آید. این رمان آن قدر برایش مهم و 
جذاب بود که بعد از وقفه ای 12ساله رمان دیگری به نام »بن 
در جهان« در ادامه اش نوشت و به چاپ رساند. هرچند دو اثر 
را می توان مستقل از یکدیگر دانست و از خواندنش لذت برد، 
اما درواقع داستان ها به هم مرتبط هستند. مجموعه 50 اثر او، 
جایزه نوبل ادبیات را در سال 2007 برای او به ارمغان آورد. با 
وجود آن که سن باالیی داشت، اما دست از نوشتن برنداشت و 

یک سال پس از دریافت نوبل ادبیات کتاب »آلفرد و امیلی« از او راهی بازار کتاب شد. 
عالوه بر رمان، او داستان کوتاه هم می نوشته و مجموعه ای از این آثار نیز در کشورمان 
ترجمه و منتشر شده است. نشریه تایمز در سال 2008 او را در ردیف پنجم فهرست 
50 نویسنده بزرگ انگلیسی از سال 1945 قرار داد. دوریس لسینگ پس از تحمل 

چند ساله بیماری، در سن 94سالگی درگذشت. 
پیش از دریافت جایزه نوبل توسط لسینگ، تنها دو کتاب از او در ایران ترجمه و 
منتشر شده بود. اما پس از سال 2007 ناشرها به فکر چاپ کتاب های او افتادند. البته 
ترجمه های مختلفی از آثارش، به ویژه رمان »فرزند پنجم« به چاپ رسید. در این میان 
می توان به ترجمه مهدی غبرایی اشاره کرد که توسط انتشارات ثالث منتشر شد. عالوه 
بر این رمان، کتاب های »رویاهای شیرین«، »تابستان پیش از تاریکی«، »تروریست 
خوب«، »رهنمودهایی برای دوزخ«، »چال مورچه« و »دری که می خواند« ازجمله 

آثار لسینگ هستند که در کشورمان ترجمه و چاپ شده اند. 
دوریس لسینگ در جایی می گوید: »همه ما را جنگ ساخته است. جنگ ما را زیرورو 
و منهدم کرده است و ما فقط در ظاهر آن را فراموش کردیم.« این حرف از سوی 
کسی مطرح می شود که خودش به واقع از کودکی زندگی اش با جنگ گره خورده 
است. پدرش در جنگ جهانی اول شرکت کرده بود و به قول خودش، اوضاع روحی 
انگلستان، بار و بندیلش را جمع  خوبی نداشت. پدری که تحت تاثیر تبلیغاتی در 
برای  زندگی  کار می شود. جایی که  به  زیمباوه مشغول  در  مزرعه ای  و در  می کند 
دختر کوچکی مانند دوریس چندان خوشایند و زیبا و مطابق میلش نیست. او شرایط 
سختی را در دوره های مختلف تجربه کرده است. با صحبت هایی که بعد از دریافت 
جایزه نوبل ادبیات مطرح کرد، می توان گفت که او اتفاق ها و داستان هایی 
را که در زندگی با آن ها روبه رو شده، در کتاب هایش بازتاب داده. هرچند 
سفرهای  تاثیر  نمی توان  اما  هستند،  ترسناک  و  تخیلی  آثارش  برخی 
دور و دراز و هم چنین جنگ را بر محتوای آثارش نادیده گرفت. رمان 
»فرزند پنجم« روایت گر زوجی است که زندگی خوبی را آغاز می کنند 
و هر کدام رویاهایی در سر دارند. آن ها روزگار خوشی دارند تا این که 
فرزند پنجمشان، »بن« متولد می شود. از زمانی که شخصیت زن داستان 
متوجه بارداری اش می شود، کم کم اوضاع رو به تغییر و به هم ریختگی 
نیست، که  معمولی  نوزادان  نه تنها چهره اش شبیه  بچه ای که  می رود. 
شخصیتش نیز با دیگران متفاوت است؛ رفتاری تهاجمی، غیراجتماعی 
به هم  را  زندگی خانواده اش  تا  است  آمده  انگار  و غریب که  و عجیب 
بریزد. نویسنده درباره این داستان می گوید: »می خواستم برگردانی از افسانه ای کهن 
را بنویسم. می دانید در قصه های پریان، بیگانه ای در گهواره آدمیزاد پرورش می یابد. 
حاال چنین کسی را بگذارید در یک زندگی متمدن... پیداست که این زندگی ویران 

می شود. به این ترتیب بن را آفریدم که... خب کتاب ترسناکی است.« 

براینوبلگرفتن
هیچوقتدیرنیست

فريد دانش فر 

آشنايی با مسن ترين برنده نوبل ادبيات 

درستاستکهماایرانیهاهنوزدستمانبهجایزهنوبلادبیاتنرسیدهو
حتیکاندیداهمنمیشویمکهدلمانخوشباشد،ولیدستکممیتوانیم
ازاینموضوعخوشحالباشیمکهنویسندهایمتولدایرانموفقشدهاین
جایزهرابهدستبیاورد،آنهمدرسن87سالگی.بهمناسبتسالگرد
تولددوریسلسینگ،مسنتریننویسندهایکهنوبلادبیاترابهدست

آورده،ازاونوشتیمتابیشترباایننویسندهبزرگآشناشویم.

ادبیات

خانواده و  مجله فرهنگ 
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5 تصوير از تيم فوتبال آرژانتين 

ورزش
فريد دانش فر 

و آرژانتینیهادرمستطیلسبزدگیررمق دنیای و زندگی
جانیندارد؛چیزیکهازهرتیمیمیتوانانتظارداشت،اما
ازآلبیسلستهنه.میشودتصورکردآلمانهاباهمانحالت
یک در اخمآلود گاهی و جدی نگاههای و سرد خشک،
انگلیسیهاییکهسالیان یا نتیجهراواگذارکنند،و بازی
از مانده کوتاه جام به رسیدن از دستشان است دراز
رقیبشانشکستبخورند،یاایتالیاییکهچندسالیاست
ازدوراناوجشفاصلهگرفته.ولیهمهمیدانیموقتیاز
آرژانتینحرفمیزنیم،ازچهحرفمیزنیم.صحبتازیک
است ازعشقی مارادونا،حرف مانند است فوتبالی جنون
کهدرساقپاهایباتیستوتانهفته،غیرتیکهمانندخون
دررگهایخاویرزانتیجریانداردوشعبدهایکهمانند
صدفیدرجانلیونلمسیمیدرخشدوهرکسیرامتحیر

میکند.

عقل  آنکه  وجود  با  پذیرفت،  را  تیم  هدایت  مارادونا  وقتی   -1
گوشزد می کرد او برای این جایگاه مناسب نیست، اما دل ها امید 
داشتند؛ امید به اینکه حتی اگر یک چهارم توانایی اش در بازیکنی  
را هم به کار بگیرد، می تواند با مهره های در اختیارش جام جهانی 
2010 را فتح کند. اوضاع خوب پیش نرفت و راستش را بخواهید 
با کمی شانس از سد مکزیک گذشتیم. ولی وقتی چهارمین گل 
عقاب ها وارد دروازه شد، مات مان برد و یخ زدیم. عقل چهره ای 
حق به جانب گرفت و زیر چشمی نگاه مان کرد. آن لحظه به عقل 
چیزی نگفتیم؛ نه به خاطر امیدی که به اشتباه توی دل داشتیم 
و قطره قطره آب شد، که به دلیل تلخی شکست، آن هم روبروی 
نگفتیم  عقل  به  و  ماندیم  ساکت  آلمان ها.  همیشگی مان،  رقیب 
عشقی که در قلب داریم به این زودی ها جا نمی زند. مسی هنوز 

جا داشت برای به رخ کشیدن هنرهایش و ما هنوز امیدوار. 

برگزار می شود  بغل گوش مان  بازی ها همین  بار  این  2- گفتیم 
و  انداختیم  ترکیب  به  نگاهی  است.  از همیشه  نزدیک تر  جام  و 
به  برسد  چه  ترسیدیم،  ستاره هایی  همچین  وجود  از  خودمان 
رقیب ها؛ مسی، دی ماریا و آگوئرو. آماده شدیم برای شادی های 
با  مسی  هم.  سر  پشت  پیروزی ها  گرفتن  جشن  و  گل  از  بعد 
از  بیشتر  و  کرد  قرص  را  دل مان  گروهی  مرحله  در  گل هایش 

هر زمانی به جادویش اعتماد کردیم. به عنوان تیم اول صعود 
دیگر  تیم های  فکر  به  آنقدر  سوئیس.  به  رسیدیم  و  کردیم 
دلشاد  نمی آمد.  حساب  به  رقیب  برای مان  این یکی  که  بودیم 
تا  انتظار  این  اما  بودیم،  و خوشحال منتظر غوغای خط حمله 
بازی دستگیرمان شد که  این  از  دقیقه 118 طول کشید. بعد 
یک  توقع  نباید  و  است  حمله  روی ضد  تیم  تاکتیک  و  سبک 
بازی پر هیجان داشته باشیم؛ هرچند سخت بود تصور آرژانتین 
بدون شور و نشاط و حمله های یک پارچه. بلژیک را به همین 
شکل بردیم و در پنالتی های ترسناک از سد هلند گذشتیم و به 
فینال رسیدیم. همه چیز مهیا بود؛ تاکتیک تعریف شده و منظم، 
درخشش مسی و یک بازی انتقامی؛ بازی روبروی همان تیمی 
که چهار سال قبل بدجور زخم روی قلب مان گذاشتند. عقاب ها 
که تا فینال خوب پیش آمده بودند و برزیل را در خانه اش تحقیر 
افت شدید همراه شد.  با یک  فینال  بازی شان در  بودند،  کرده 
آلمان ها  سرسخت  دفاع  و  پررنگ  آبی های  حمله  بین  رقایبت 
بود. بازی به وقت های اضافه کشیده شد و روی یک حرکت از 
آلمان ها، دروازة آلبی سلسته باز شد. مسی مغموم تر از چهار سال 
قبل، مات و مبهوت ماند. می گفتند اگر دی ماریا مصدوم نمی شد 
و به فینال می رسید نتیجه عوض می شد، یا اگر هیگوآین با آن 
شوت عجیب و غریبش موقعیت تک به تک را هدر نمی داد، اگر 
گرفته  پنالتی  آلمان ها  جریمه  محوطه  در  مشکوک  آن صحنه 
می شد، اگر کارلوس توز در تیم بود... . این حرف ها فقط حسرت 

و آه و اندوه را بیشتر می کنند. 

و  شکست  زخم  مرهم  می توانست  آمریکا  کوپا  بازی های   -3
ناکامی آرژانتین باشد. سال 2015 جامائیکا، اروگوئه و کلمبیا 
با شش گل  را  پاراگوئه  نهایی  نیمه  و در  را پشت سر گذاشت 
تحقیر کرد تا با انرژی دو برابر به استقبال شیلی در فینال برود. 
با نمایش تماشایی آرژانتین، هوادارها فقط منتظر خبر پیروزی 
بازیکنان  و  طرفدارها  دل  پنالتی  ضربه های  هم  باز  اما  بودند. 
را شکست. زخم، عمیق تر شد و دردش بیشتر از قبل. دومین 

فینال، آن هم با کاپیتانی مسی از دست رفت. 

4- یک بار دیگر مسابقات کوپا آمریکا و چشم امید میلیون ها 
به کسب  امید  با  این جام. خسته و کم رمق، ولی هنوز  به  نفر 
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جام. انگار خورشید دیگر طلوع نمی کرد اگر کاپیتان شمارة 10 
روی سکو نمی رفت و با پیراهن تیم کشورش جام را باالی سر 
بر  را دو  اول شیلی  بازی  یارانش در همان  و  نمی برد. کاپیتان 
یک بردند تا کمی دل مان خوش و خنک شود. بعد هم پاناما، 
بولیوی و ونزوئال را گلباران کردند تا خیال مان راحت شود که 
این همان آرژانتین خودمان است. در نیمه نهایی هم چهار گل 
تقدیم آمریکا شد و تیم به سادگی هر چه تمام تر راهی فینال 
از  پس  بود  وقتش  شود؛  جبران  کاستی  بود  وقتش  حاال  شد. 
این همه سال تیم جام بگیرد، وقتش بود کار نیمه تمام دوره قبل 
را جمع کنند برود پی کارش. نود دقیقه پر هیجان و وقت های 
اضافه پر از استرس و دلهره. بهترین پایان بندی برای همچین 
داستانی، تکرار ضربه های مهلک پنالتی بود. این بار خود مسی 
ضربه اول را می زد. پشت توپ، مسی نایستاده بود؛ پشت توپ، 
این  به  کشورش  مردم  بود.  متالطم  دریای  بود،  اضطراب  کوه 
به  چشم  که  لشکری  مثل  درست  بودند؛  دوخته  چشم  ضربه 
با پای تخصصی اش  فرمانده اش دارد. مسی آرام حرکت کرد و 
دنبال  را  توپ  مسیر  متعجب  و  حیرت زده  چشم ها  زد.  شوت 
آن  بی حوصله،  و  شل  رفت.  بیرون  دروازه  باالی  از  که  کردند 
ته مانده امید در دل هم داشت آب می شد. بی اختیار یاد روبرتو 
باجو افتادیم و چقدر نزدیک و خوب حال آن روزهای ایتالیا و 
بیشتر  باخت تلخی اش  این  را فهمیدیم. فقط نمی دانیم  روبرتو 
بود یا سنگینی اش. هرچه بود، سومین فینال پیاپی هم از دست 

رفت. 

5- حاال آرژانتین در راه جام جهانی 2018 روسیه است؛ کم رمق، 
خسته و بی حوصله. کاپیتان، خسته تر از هر وقت دیگری به رده 
ششم تکیه زده و احتماال چشم دوخته به بازی های آینده. چقدر 
گفتنش سخت است که آلبی سلسته با این روند حتی ممکن است 
به جام جهانی نرسد. شکست سه بر صفر مقابل رقیب همسایه 
و دیرینه، زخم آرژانتینی ها را شکاف داده و اوضاع و احوال را 
بدتر کرده. هرچند، هوادارهای آرژانتینی نگاه شان تنها روی این 
امتیازها و نتیجه ها نیست؛ آن ها با قلب شان تصمیم می گیرند و 
نگاه می کنند. و امید در همان دل نهفته است، هرچند کوچک و 
کم سو. این قصه باقی اش گفتن ندارد، باید تماشا کرد. باور دارم 

شعبده بازی های شماره 10 هنوز تمام نشده. 
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20.پراگ، جمهوری چک
سفر  پراگ  به   2016 سال  در  بین المللی  بازدیدکننده  810هزار  و  5میلیون 
شمار  به  اروپا  اتحادیة  بزرگ  شهر  چهاردهمین  حقیقت  در  شهر  این  کرده اند. 
می آید. تنها 1میلیون و 300هزار نفر ساکن شهر پراگ هستند اما در سال 2016 
بیش از 5میلیون توریست خارجی از این شهر دیدن کرده اند. آب وهوای پراگ 
معتقدل و اقیانوسی است، تابستان هایی گرم و زمستان هایی سرد؛ این وضعیت 
باعث شده توریست ها زیاد به آن سر بزنند. متروی پراگ در سال 1974 تأسیس 

شده است و جزو اصلی ترین وسایل رفت وآمد در این شهر است. 

19.شانگهای، چين
بزرگ ترین شهر در کشور چین و دومین شهر بزرگ جهان پس از توکیو است. در 
سال 2016 حدود 6میلیون و 120هزار نفر از این شهر دیدن کرده اند. شانگهای 
جزو مهم ترین بنادر چین است. این شهر غول آسا لبریز از جمعیت است و رابطی 
بین چین و دنیای خارج از آن به شمار می آید. شانگهای را جنگل آسمان خراش ها 
نیز می گویند. این شهر همچنین با 25 دانشگاهی و موسسة دانشگاهی به مرکز 

روشنفکری نیز شهرت دارد. 

18.وين، اتريش
بازدیدکنندة  نفر  690هزار  و  6میلیون  میزبان   2016 سال  در  اتریش  پاتخت 
بزرگ  شهر  نهمین  و  است  اتریش  شهر  بزرگ ترین  وین  بوده است.  بین المللی 
در اتحادیه اروپا به شمار می آید. وین تا قبل از شروع قرن بیستم، بزرگ ترین 
والس  و  موسیقی  با  مترادف  قدیم  از  وین  نام  بوده است.  اروپا  آلمانی زبان  شهر 
قرار  آن  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر  که  دنیاست  شهر  وین سومین  بوده است. 
دارد. دفتر سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( نیز در آن قرار دارد. 
توافق هسته ای ایران نیز در همین شهر منعقد شد. موزه ملکه سی سی یکی از 

معروف ترین موزه های وین است که بازدید زیادی از آن صورت می گیرد. 

17.اوساكا، ژاپن
از اوساکا به عنوان سومین شهر بزرگ  7میلیون و 20هزار نفر در سال 2016 
ژاپن دیدن کرده اند. این شهر مرکز استان اوساکا به شمار می آید و جزو جزایر 
اصلی ژاپن است. بر اساس آمار به دست آمده از مجمع جهانی اقتصاد، اوساکا 

هفدهمین شهر پربازدید جهان در سال 2016 بوده  است. 

16.رم، ايتاليا
ایتالیا سفر  پایتخت  به رم  در سال 2016 حدود 7میلیون و 120هزار خارجی 
کرده اند. رم جزو شهرهای تاریخی و مهم کشور ایتالیا است. این شهر پایتخت 
مِد جهان نیز به شمار می آید. در حقیقت بعد از میالن، نیویورک و پاریس، شهر 
رم در زمینه مد با لندن رقابت می کند. بسیاری از برندهای معروف مانند شنل، 
پرادا و ورساچه در رم قرار دارند. این شهر در نزدیکی دریای مدیترانه قرار دارد 

و باغ های بسیار زیبایی دارد. 

15.تايپه، تايوان
تایپه پایتخت تایوان است؛ در سال 2016 حدود 7میلیون و 500هزار نفر این 
شهر را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده اند. این شهر به همراه توکیو یکی از 

مهم ترین مراکز اقتصادی آسیا به شمار می آید. 

14.ميالن، ايتاليا
7میلیون و 650هزار نفر در سال 2016 به شمال ایتالیا و به شهر میالن سفر 
کرده اند. میالن بعد از رم، دومین شهر پرجمعیت ایتالیا است. این شهر در انقالب 
مرکز  حقیقت  در  میالن  شده است.  تبدیل  ایتالیا  اقتصادی  پایتخت  به  صنعتی 
شناخته  جهان  سطح  در  نیز  عنوان  همین  با  شهر  این  است.  ایتالیا  مِد  اصلی 

شده است. 

پربازديدترين شهرهای دنيا در سال 2016

از پراگ تا بانکوک
مقصدتوریستهایجهانهستند؛مجمعجهانیاقتصادشاخصیبرای
بر دارد. نام جهان« مقصِد »شهرهای کهشاخص گرفته نظر در آنها
اساساینشاخص132شهِرپربازدیددرسال2016مشخصشدهاند.
طبقآماراینشهرهابیشترینبازدیدروزانهراداشتهاند.براساساین
شاخص،پربازدیدترینکشورهانیزدرسال2016مشخصشدهاند.از

آفریقا؛همهشهرها و وخاورمیانه اروپا تا گرفته پاسیفیک آسیا منطقۀ
موردبررسیقرارگرفتهاندوتنهانام20شهرباقیماندهاست.ازآخربه
اول،مروریبراینشهرهاوتعدادبازدیدکنندگانآنهاخواهیمداشت.
به نیز دارند قرار آن در که کشوری شده باعث شهرها این از بازدید

کشوریپربازدیدتبدیلشودوتوریستهاازآناستقبالکنند.

new 
york Dubai



29شماره 33 -  آذر 95

13.آمستردام، هلند
حدود 8میلیون نفر در سال 2016 پایتخت هلند را به عنوان مقصد خود انتخاب 
کرده اند. این شهر در غرب هلند قرار دارد. جمعیت آن تنها یک میلیون نفر است 
اصلی  هستة  بوده است.  خود  جمعیِت  8برابر  حدود  میزبان   2016 سال  در  اما 
این شهر نیز در قرون وسطی شکل گرفته است. این بندر یکی از محبوب ترین 
معروف ترین  جزو  نیز  آمستردام  دانشگاه  است.  اروپا  در  گردشگری  هدف های 

دانشگاه های جهان است. 

12.بارسلون، اسپانيا
ایتالیا و اسپانیا جزو کشورهای محبوب توریست ها هستند. به این ترتیب شهرهای 
آن ها نیز جزو شهرهای پربازدید جهان هستند. بارسلون به عنوان پرجمعیت ترین 
خارجی  بازدیدکننده  200هزار  و  8میلیون  حدود   2016 سال  در  اسپانیا  شهر 
داشته است. این شهر بعد از مادرید برای اسپانیا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است. در مجموع حدود 5میلیون نفر در این شهر زندگی می کنند. بناهای تاریخی 

و موزه هایی که در این شهر تاریخی قرار دارد باعث محبوبیت آن شده است. 

11.هنگ كنگ، چين
جزیره ای در جنوب چین در سال 2016 میزبان 8میلیون و 370هزار نفر خارجی 
بوده است. این شهر یک منطقه خودمختار در چین است که 7میلیون و 230هزار 
نفر جمعیت دارد. هنگ کنگ جزو مهم ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان 
است. زبان رسمی در این شهر نیز چینی و انگلیسی است. بیش از 39ساختمان 
بلند با ارتفاع بیش از 200متر در این شهر وجود دارد. به همین خاطر به شهر 

آسمان خراش ها نیز معروف است. 

10.سئول، كره جنوبی
10میلیون و 200هزار نفر در سال 2016 به یکی از پایدارترین شهرهای جهان 
سفر کرده و از آن دیدن کرده اند. سئول پایتخت و کالن شهر در کشور کره جنوبی 
است که بیش از 10میلیون نفر جمعیت دارد. این شهر یکی از پرجمعیت ترین 
شهرهای جهان به شمار می آید. متروی سئول سومین شبکة بزرگ مترو در جهان 

است. این شهر تا کنون میزبان بازی های المپیک و جام جهانی نیز بوده است. 

9.توكيو، ژاپن
در سال 2016 بیش از 11میلیون و 700هزار نفر به توکیو یعنی پایتخت ژاپن 
سفر کرده اند. این شهر در شرق ژاپن قرار دارد و در ابتدا یک دهکده ماهیگیری 
بوده است. این شهر پس از نیویورک و لندن عنوان بزرگ ترین پایتخت صنعتی 

جهان را به دست آورده است. 

8.استانبول، تركيه
هر کسی این شهر را نشناسد، ایرانی ها خیلی خوب آن را می شناسند. استانبول 
یا قسطنطنیه که این روزها مورد حمله داعشی ها قرار می گیرد، پایتخت ترکیه و 
جزو پربازدیدترین شهرهای جهان است. با وجود حمله هایی که به این شهر شده 
و آسیب هایی که به گردشگری این شهر وارد شده باز هم در سال 2016 حدود 
11میلیون و 950هزار نفر از این شهر بازدید کرده اند. این شهر، تنها شهر بزرگ 

جهان است که یک پای آن در آسیا و یک پای دیگرش در اروپا است و به این 
ترتیب یک شهر در دو قاره است. 

7.كواالالمپور، مالزی
خارجی  توریست  20هزار  و  12میلیون  میزبان   2016 سال  در  مالزی  پایتخت 
اداره  مالزی  دولت  نظر  زیر  مستقیم  طور  به  شهر  این  بوده است.  بین المللی  و 
کواالالمپور  عماًل  اما  است  مالزی  و حکومتی  اداری  پایتخت  پوتراجایا  می شود. 

است که شهرت دارد. 

6.سنگاپور، سنگاپور
12میلیون و 110هزار نفر در سال 2016 به شهر سنگاپور سفر کرده اند. این شهر 
در حقیقت پایتخت جمهوری سنگاپور است، کشوری که در جنوب شرقی آسیا 
از شهرت بسیار زیادی برخوردار است. مالزی و اندونزی تنها همسایه های کشور 

سنگاپور هستند اما شهر سنگاپور جزو شهرهای پربازدید جهان است. 

5.نيويورک، اياالت متحده امريكا
12میلیون و 750هزار نفر از مردم جهان در سال 2016 به شهر نیویورک سفر 
امریکا  متحده  ایاالت  و  نیویورک  ایالت  پرجمعیت ترین شهر  این شهر  کرده اند. 
است. نیویورک در حقیقت یکی از قطب های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان 

است. عده ای حتی آن را پایتخت جهان می نامند. 

4.دوبی، امارات متحده عربی
شهری در جنوب کشور ایران در سال 2016 میزبان 15میلیون و 270هزار نفر 
متحده  امارات  کشور  شهر  بزرگ ترین  خلیج فارس،  حاشیه  شهر  این  بوده است. 
مربوط   1799 سال  به  دوبی  در  شهرسازی  نشانه های  نخستین  است.  عربی 
مرطوب  و  گرم  بسیار  آب وهوایی  لحاظ  به  شهر  این  که  نماند  ناگفته  می شود. 

است. 

3.پاريس، فرانسه
نیازی به معرفی ندارد؛ شهری که در سال 2016 بیش از 18میلیون و 130هزار 
یکی  شهر  این  ندارد.  معرفی  به  نیازی  قطعاً  کشانده است  خود  به سوی  را  نفر 
اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاست، تحصیل،  از شهرهای پیشروی جهان در زمینه 

تفریحات، مد و علم است. 

2.لندن، انگلستان
پایتخت انگلستان و بریتانیا است. در سال 2016 بیش از 19میلیون و 880هزار 
نفر از آن بازدید کرده اند. لندن بزرگ ترین و پرجمعیت ترین شهر در بریتانیا است. 
این شهر قدمتی دوهزار ساله دارد و در دوران روم باستان ساخته شده است. لندن 

امروز مهم ترین شهر انگلستان است. 

1.بانكوک، تايلند
پاسخ دادن به این پرسش که چرا بانکوک، آنقدر هم آسان نیست اما این شهر در 
سال 2016 میزبان 21میلیون و 470هزار توریست خارجی بوده است. شاید الزم 

باشد یک بار پایتخت این کشور تایلندی را ببینید تا دلیل آن را دریابید. 

Paris
LonDon
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فقیت مو

دستهایکوچکشرامشتمیکندودرحالیکهپوستلبشرامیجود
میآید؛ مدرسه به که است روزی اولین میاندازد؛ مادرش به نگاهی
میگوید: میزند، موج آن در معصومیت که کودکانهای شیرین لحن با
»استرسدارم!«.هانسسایلیدانشمندوروانشناسمجارستانیکمی
بیشاز50سالپیشواژۀ»استرس«راابداعکرد؛واژهایکهدرفارسی
نیز استرس عنواِن همان با ولی میشود شناخته »اضطراب« عنوان با
حتی دارد، واژه این که کمی عمر وجود با میگیرد. قرار استفاده مورد
کودکششسالههمبامفهومآنآشناستوازآناستفادهمیکند.البته
پیشازآنکهسایلیاینواژهراابداعکندنیزاسترسیااضطرابوجود
داشت.همهآدمهادستخوشتنشهایروحیوعصبیمیشوندکهبه

آناضطرابمیگویند.
همهافرادگاهوبیگاهدچاراسترسمیَشوند.گاهیکار،استرسرابه
همۀ اما خاص؛ موقعیتهای و شرایط هم گاهی و میاندازد آدم جان
درمانگرانبراینباورندکهمیتوانبهکمکدوستانوخانوادهمیزان
باکسیاحساس فردهمیشهدرگفتوگو البته داد. راکاهش استرس
آرامشمیکندکهبااوهمعقیدهباشد.یعنیتعاملدرزماناسترسبا
کسیکهعقیدهایمتفاوتازشماداردمیتواندبهمیزاناسترسشما
بیفزایدامااگرفردهمسوباشمافکرکند،صحبتکردنبااومیتواندشما
رابهآرامشبرساند.اماچطورمیتوانمیزاناسترسخودرامدیریت
کرد؟فنونوتکنیکهاییوجودداردکهفردمیتواندباپیرویازآنها،بر

استرسخودغلبهکندیاحداقلمیزانفشارآنراکمکند.

1.مديتيشن و ريلكسيشن
استرس در حقیقت نوعی تنش و آشوب در بدن فرد ایجاد می کند؛ او می تواند 
ابزارها  مهم ترین  از  یکی  کند.  برطرف  را  تنش  این  آرامش بخش،  روش های  با 
مدیتیشن و ریلکسیشن است. در روز دقایقی را به خود اختصاص بدهید و سعی 
کنید بر تنش های درونی خود غلبه کنید. بررسی های روانشناختی نشان می دهد 
که فرد می تواند به کمک چند دقیقه ریلکس کردن، مسیر استرس را در رگ های 
عصبی خود تغییر بدهد و در نتیجه میزان استرس خود را کم کند. انجام این 
کار نیز بسیار ساده است. می تواند روی یک سطح صاف به آرامی دراز بکشید، 
چشمان خود را ببندید و توجه خود روی یک حس خوب یا جمله آرامش بخش 
متمرکز کنید. مثاًل با خودتان بگویید: »من خودم را دوست دارم«. به این ترتیب 
به  می توانید  این حین  در  بفرستید.  مغز خود  به  مثبت  می توانید سیگنال های 
موسیقی آرامش بخشی نیز گوش بدهید. دستان خود را روی شکم خود قرار دهید 

و به آرامی نفس بکشید. از این طریق هر فکر ناآرامی را از خود دور کنید. 

2.عميق نفس بكشيد
این  کار  بهترین  این شرایط  در  دارد.  نامنظمی  تنفس  است،  فرد عصبی  وقتی 
است که چند نفس عمیق بکش. هر بار میزان استرس درونی تان به اوج رسید، 
5دقیقه به خود زمان بدهید و تنها روی تنفس خود تمرکز کنید. یعنی به صورت 
حساب شده نفس های عمیق بکشید. بهتر است که با چشمان بسته تنفس خود 
را کنترل کنید. از راه بینی نفس را به داخل ریه های خود منتقل کنید و سپس 

10 راهكار برای غلبه بر استرس
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از طریق دهان بازدم را انجام بدهید. با این کار باعث آرامش ذهن خود می شوید. 
تنفس عمیق روی تپش قلب و فشار خون شما اثر مثبتی بر جای می گذارد. الزم 

است که برای سالمت روحی و جسمی خود، تنفس خود را مدیریت کنید. 

3.در جريان باشيد
آرام باشید؛ سرعت خود را کمی پایین بیاورید تا تنش های تان فروکش کند. هر 
بار به اوج استرس رسیدید، چند دقیقه به خودتان مجال بدهید تا از رفتار خود 
می دهید  انجام  را  کاری  هر  ناآگاهانه  به صورت  و  با سرعت  گاهی  شوید.  آگاه 
باید  می شوید.  آگاه  خود  رفتار  و  حس  از  کنید  حفظ  را  خود  آرامش  اگر  اما 
بدانید که حتی هوای اطراف شما هم می تواند احساسات شما را دریافت کند. 
نحوه قدم گذاشتن شما روی زمین هم می تواند موج های مثبت و منفی ارسال 
کند. پس آرام و در جریان باشید. سعی کنید از همه چیز لذت ببرید. وقتی غذا 
می خورید، هر لقمه را حس کنید و از آن لذت ببرید. اجازه بدهید تمامی اجزای 
بدن تان حتی بافت پوست تان، لذت کارهایی که انجام می دهید مثل غذا خوردن 

را دریافت کند. 

4.با دنيای بيرون در تماس باشيد
روابط اجتماعی یکی از موثرترین ابزار برای کاهش میزان استرس است. از آن 
ابزار نهایت استفاده را ببرید. وقتی خیلی عصبی هستید در مورد استرس درونی 
خود با افراد نزدیک و دوستان تان صحبت کنید. بهتر است به جای تلفن از رابطه 
رو در رو بهره بگیرید. همیشه صحبت های چهره به چهره موثرتر خواهد بود. هر 
اتفاقی که می افتد را با یکی در میان بگذارید. گاهی می توانید از این طریق با 
زاویه دید جذاب تری روبه رو شوید که میزان استرس شما را کم کند. هر کسی 
نسبت به موضوعی، چشم انداز و عقیده ای دارد، گاهی این عقیده می تواند به شما 

بسیار کمک کند. 

5.بدن خود را چک كنيد
باعث  چیزهایی  چه  کنید  فکر  خودتان  با  می روید  رختخواب  به  که  شب  هر 
استرس تان شده است. سعی کنید هر چیزی را که روی بدن تان تأثیر می گذارد یا 
باعث استرس تان می شود، بشناسید و مدیریت کنید. سپس به بدن خود اطمینان 
بدهید که دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یاد بگیرید که کدام یک از اعضای 
بدن تان بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرد و سعی کنید آن را کنترل کنید. 
حتی اگر انگشت کوچک پای تان با استرس دچار درد می َشود باید آن را شناسایی 

کنید و به آن توجه داشته باشید.

6.از كمپرس آب سرد و گرم استفاده كنيد
گاهی الزم است به صورت فیزیکی به خودتان برسید. یک حوله را گرم کنید و 
آن را روی گردن و شانه خود قرار بدهید. برای ده دقیقه آن را روی شانه خود 
بگذارید و چشمان تان را ببندید. گاهی هم می توانید از ماساژ استفاده کنید تا از 
این طریق به آرامش دست پیدا کنید. ماساژ می تواند استرس را به میزان قابل 
توجهی کاهش بدهد. می توانید برای ماساژ از روغن های مخصوص و آرامش بخش 
از آب خنک  تأثیر آن چندبرابر شود. گاهی هم می توانید  تا  استفاده کنید  نیز 

استفاده کنید و پاهای خود را درون آن قرار بدهید تا به کمک آن احساس آرامش 
کنید. استفاده از کمپرس های سرد و گرم بستگی به وضعیت شما دارد اما در هر 

حالت بسیار موثر خواهد بود. 

7.بلند بخنديد
سالم  و  خوب  خنده  یک  کند.  دور  بدن  از  را  استرس  می تواند  خندیدن  بلند 
که از ناحیه شکم انجام شود، به لحاظ ذهنی به شما آرامش می دهد. در بدن 
هورمون هایی وجود دارد که هورمون استرس نام دارد. این هورمون ها با خنده 
بلند و اصولی، از تقال می افتند. خنده باعث انجام فعل و انفعاالت شیمیایی در 
بدن شما می شود و به بهبود فضای روحی شما کمک می کند. با کسی که به شما 
کمک می کند بخندید، صحبت کنید تا باعث خنده شما بشود. ویدئویی را نگاه 
کنید که برای شما لحظات شادی را می آفریند. به کمک این ترفندهای ساده 
خود را وادار به بلند خندیدن کنید تا از این طریق استرس را از خود دور کنید. 

8.موسيقی گوش كنيد
مالیم  و  آرام  موسیقی  به  دادن  گوش  می دهد  نشان  روانشناختی  پژوهش های 
می تواند به کاهش فشار خون کمک کند. یک موسیقی خوب، میزان تنش را در 
این ترتیب  به  او می شود.  باعث تعادل بخشی به ضربان قلب  فرد کم می کند و 
فشار خون فرد نیز کنترل می شود. پس همین حاال دست به کار شوید، فهرستی 
از موسیقی های آرامش بخش مورد عالقه خود را تهیه کنید و هر روز زمانی را 
برای گوش دادن به آن ها بگذارید. مغز خود را روی ملودی ها متمرکز کنید. اجازه 

بدهید تمامی اجزای بدن تان موسیقی را لمس و درک کند. 

9.كار كنيد
دائم  کنید  می کند. سعی  برابر  چند  را  استرس  نشستن  یک جا  ننشینید.  بیکار 
تحرک داشته باشید اما این تحرک باید با آرامش همراه باشد. مثاًل هنگام یوگا، 
این وضعیت  انجام می َشود.  آرامش خاصی  با  کار  این  اما  ورزش می کنید  شما 
به آرامی پیاده روی  از بدن شما دور کند. گاهی الزم است  می تواند استرس را 
کنید. ورزش ها کششی می تواند به کاهش استرس در بدن کمک کند. به همین 
خاطر است که گاهی حتی خمیازه کشیدن و کشش بدن هم استرس را از بدن 

دور می کند. 

10.سپاسگزار باشيد
به عبارت دیگر، همیشه شاکر باشید. سعی کنید در هر لحظه، چیزهایی خوبی 
که دارید را به خاطر بیاورید و بابت آن ها شاکر باشید. وقتی سالم هستید اما بابت 
چیزی ناراحت هستید، سالمتی را به خاطر بیاورید و بابت آن از خدا سپاسگزاری 
کنید. چیزهای خوبی که در زندگی دارید و باید بابت آن ها شکر کنید را روی 
کاغذ یا روی تخته بنویسید و دائم برابر خود قرار بدهید تا هر بار اتفاقی افتاد 
که باعث ناراحتی تان شد، با دیدن آن شکرگزاری کنید. گاهی باید بابت برخی 
به  را  کار  این  بگیرید.  بلکه جشن هم  تنها شکر کنید  نه  چیزهای خوب حتی 
یک تفریح در زندگی خود تبدیل کنید تا هر بار استرس به جان تان افتاد با یک 

سپاسگزاری ساده آن را از خود دور کنید. 



شماره 33 -  آذر 95 32

فريد دانش فر 

استانيسالو پتروف 
برای کسانی که او را نمی شناسند، سخت است باور 
کنند که پتروف جهان را از وقوع یک جنگ اتمی 
به  ماجرا  کند!  کار خاصی  این که  بدون  داد،  نجات 
که  بود  افسری  او  برمی گردد.   1983 سپتامبر   26
سوی  از  پرتاب شده  موشک های  ثبت  وظیفه اش 
دشمنان به سمت شوروی بود. صبح آن روز متوجه 
می شود رایانه ها و سیستم های هشداردهنده پرتاب 
این  تصمیم می گیرد  پتروف  اما  نشان می دهند.  را  آمریکا  از سوی  چند موشک 
موضوع را گزارش ندهد و کمی صبر کند. ناگفته پیداست که اگر او چنین کاری 
می کرد و به مقام های باالتر این موضوع را می گفت، شوروی با یک پاتک سخت 
جواب این حمله را می داد. این افسر 30 سال بعد درباره واقعه می گوید: »من تمام 
اطالعات )حاکی از شروع یک حمله موشکی( را داشتم. اگر گزارش خود را برای 
سلسله مراتب فرماندهی می فرستادم، هیچ کس اعتراضی به آن نمی کرد.« او که 
به این هشدار رایانه ها شک داشت، پس از گذشت نیم ساعت از این اعالم خطر، 
متوجه می شود خبری نبوده و این موضوع تنها یک اشتباه سیستمی بوده. در آن 
زمان او هیچ صحبتی در این رابطه انجام نداد، تا به گفته خودش خوب کار نکردن 
این کشور نشود. سازمان  ارتش  سیستم های دفاعی شوروی موجب سرافکندگی 
 World« نشان   2004 سال  در   »Citizens  World  of  Association«

Award Citizen« را به همراه هزار دالر در مسکو به پتروف اهدا کرد. 

گريس هاپر 
اولین ها معموال آدم های معروفی می شوند؛ مثال اولین 
نفری که به فضا رفت. اما این قاعده همیشه برقرار 
نیست. گریس هاپر که به عنوان اولین بانوی نرم افزار و 
هم چنین نخستین مادر و مدرس برنامه نویسی شناخته 
می شود، با وجود داشتن چنین عنوان بزرگی، آن قدرها 
هم معروف نیست و چهره شناخته شده ای محسوب 
نمی شود. او اولین زبان برنامه نویسی را در سال های 
دهه 1950 برای رایانه مارک یکم و یونیواک یکم اختراع کرد و اولین مترجم )کامپایلر( 
را ساخت. او که بسیار پرتالش بود، فعالیت های بسیاری انجام داد و افتخارات فراوانی 
کسب کرد. او که ریاضی دان بود، در رشته خودش موفق شد بار دیگر به عنوان اولین بانو 
دکترای ریاضی را از دانشگاه ییل دریافت کند. او هم چنین در نیروی دریایی آمریکا هم 

خدمت کرد و در آن جا هم عنوانی دیگر کسب کرد؛ پیرترین افسر در نیروی دریایی. 

لری تسلر 
برای این که شخص مهمی باشید، الزم نیست فقط 
جهان را نجات دهید؛ کافی است خدمتی کنید که 
زندگی و کار کردن برای سایر انسان ها ساده تر شود. 
 )copy/paste( مثل لری تسلر که عمل کپی/پیست
و  دارند  آشنایی  رایانه  با  که  آن ها  کرد.  اختراع  را 
سروکارشان با رایانه است، کامال درک می کنند که اگر 
چنین عملی نبود، چقدر کارشان سخت تر و پیچیده تر 
می شد. تسلر که یکی از مهندس های نخبه مرکز تحقیق و توسعه در ایالت کالیفرنیا 
در دهه  70 میالدی بود، در سال های 1973 تا 1976 راهی برای ذخیره کردن متن ها 
روی حافظه داخلی رایانه و انتقال آن ها به جایی دیگر پیدا کرد. این ایده درواقع همان 
عمل کپی کردن و چسباندن متن بود. او بعدها به عنوان کارشناس رایانه در شرکت 
اپل استخدام شد. پس از این عنوان شغلی، او با کار روی زیست فناوری توانست سمت 
معاون ارشد را در شرکت آمازون و یاهو به دست آورد. حاال روزانه میلیون ها نفر عمل 

copy/paste را انجام می دهند، بدون آن که مخترعش را بشناسند. 

كلودت كلوين 
متحمل  را  بسیار  سختی های  آمریکا  رنگین پوستان 
شدند و مورد ظلم قرار گرفتند، تا در آخر توانستند در 
برابر تبعیض نژادی بایستند و مبارزه کنند و به نتیجه 
برسند. در این راه افراد بسیاری بودند که تالش هایشان 
باعث شد اسمشان در تاریخ مبارزات ماندگار شود؛ مانند 
مارتین لوترکینگ. اما در این میان یک نفر آن طور که 
باید، شناخته نشد؛ کلودت کلوین که در اتوبوس نشسته 
بود، حاضر نشد جایش را به شخص سفیدپوستی بدهد. بعد از این کار، او را به جرم 
نافرمانی مدنی بازداشت کردند و به زندان انداختند. این عمل توسط خانم دیگری به 
نام رزا پارکس تکرار شد، و مارتین لوترکینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی های 
آفریقایی تبار، با شرح اتفاقی که برای رزا پارکس افتاد، موفق شد اتوبوس رانی مونتگمری 
را تحریم کند. کلوین همان کار و مقاومت را پیش تر انجام داده بود، اما کینگ او را چهره 
مناسبی برای آن که نماد مبارزات مدنی شناخته شود نمی دانست. به این ترتیب بود که 

کلوین آن چنان که می بایست، معروف نشد. 

ناشناس های مهم 
چهار شخص مهم در تاريخ جهان كه نمی شناسيم 

انسانهایبزرگیکهدرعرصههایمختلفباشیوهوروشهایگوناگون
بهزندگیبشرخدمتکردهاند،بهطورمعمولشناختهشدههستندومااز
نیز اینمیانعدهای امادر باآنهاآشناشدهایم. طریقرسانههابیشتر
هستندکهدرهمینراهقدمگذاشتهوکارهاوخدماتیرابرایجامعهخود

بیخبرند. آن از بسیاری که دادهاند انجام مردمجهان تمام همچنین و
بوده. رسانهها برای چهرهها خود یا کارها نبودن جذاب شاید دلیلش
قصدداریمتعدادیازاینافرادراکهمیتوانستندبیشترازاینمعروفو

شناختهشدهشوند،معرفیکنیم.

تاريخ

باعرضپوزشازمخاطبانگرامی؛
دراینشمارهبهعلتتراکممطالب،ازداشتنصفحهسرگرمیمعذوریم.امیدواریمدرشمارههایبعدیماهنامه»وخارزم«بااینصفحهدرخدمتشما

عزیزانباشیم.


