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سخن نخست

پس از توفان

دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
صنعت بانکداری در سراسر جهان ،صنعتی کامال متفاوت با سایر فعالیتها و صنایع به شمار میرود .بانکداری را در اقتصاد هم بهعنوان
شاهرگ حیاتی و هم به مثابه شبکۀ مویرگی بدن انسان تلقی کردهاند که باید خون را به مقدار الزم و در زمان مناسب به تمامی اعضا برساند
و تداوم حیات را میسر سازد .از این روی بانکداری ،در عین حال که خود صنعتی همانند سایر صنایع است و بهعنوان بخشی از اقتصاد فعالیت
کرده و ارزش افزوده ایجاد میکند ،به دلیل ماهیت حیاتی خونرسانیاش ،بر تمامی صنایع دیگر و بخشهای گوناگون اقتصاد اثر میگذارد.
بدین سبب است که در بسیاری از بحرانهای بزرگ مالی جهان ،پژوهشهای علمی و حرفهای نشان دادهاند که یا ریشۀ بحران در بانکداری
بوده ،یا نقطۀ آغاز آن در این صنعت شکل گرفته است .نیز به همین خاطر است که سیاستگذاران اقتصادی کشورهای بزرگ و کوچک در
سراسر گیتی ،بخش مهمی از سیاستها و خط مشیهای کالن خود را از طریق سیاستهای پولی و بانکی پیاده میکنند .سیاستهایی مانند
نرخ سود بانکی ،حجم انتشار پول جدید ،سیاستهای اعتباری و مواردی از این قبیل که نهتنها بازار پول کشور را تحت تاثیر قرار میدهد ،بلکه
آثار مهمی بر تمامی بخشهای اقتصاد نیز دارد.
انتشار صورتهای مالی جدید برخی بانکها ،برگزاری مجامع به تعویق افتادۀ سه بانک بزرگ بورسی در هفتههای اخیر و زمزمههایی که از
عملکرد شش ماهۀ آنها به گوش میرسد و البته نامههای بانک مرکزی مبنی بر لزوم اعمال تعدیلهای اساسی در حسابها ،پرده از رخ مستور
نظام نابسامان بازار پول برداشته است .گونهای از نابسامانی که ریشه در سیاستهای پولی ناکارآمد و نارساییهای مدیریتی در سراسر دورۀ 10
یا  12سالۀ اخیر دارد .مروری بر صورتهای مالی بانکهای بورسی و نامۀ بانک مرکزی ،از پیچیدگی عجیبی حکایت میکند که رفع مشکل و
برگرداندن بانکها به مسیر درست و حرفهای بانکداری را نیازمند اتخاذ تدابیری ویژه ،جامع و بنیادی میسازد .اکنون بیشتر بانکهای بورسی
 و شاید غیربورسی نیز ـ با چند مسئلۀ اساسی روبهرویند :ساختار نامناسب مالی ،مطالبات معوق از اشخاص و دولت  -که در این میان بدهیدولت به بانکها رقمی بزرگ و قابل توجه است  ،-فزونی بهای تمامشدۀ تامین سپرده بر درآمد ناشی از اعطای تسهیالت ،ساختار و تعداد شعب
و بهرهوری نیروی انسانی و پیچیدگیهای بنگاهداری آنها .این مسائل در عین حال که در هرکدام از بانکها حالتی ویژه دارد و اتخاذ تدبیری
خاص خود را ایجاب میکند ،مسئلهای در سطح اقتصاد کالن هم به حساب میآید .اینکه سمت داراییها در ترازنامۀ بانکها ابهام سنگینی
دارد و بدون کیفیت الزم قلمداد میشود ،در عین حالی که سمت بدهیها و سرمایه حاکی از بدهی روشن و قطعی بانک است ،مسئلهای در
سطح خرد نیست و چنانچه چالشهایی مانند ارزش منصفانه که مورد تاکید استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ( )IFRSو هستۀ اصلی
آن است و مقام ناظر پولی نیز بر بهکارگیری آن اصرار دارد ،بر آن افزوده شود ،بیشتر مسئلهای در سطح کالن تلقی میشود تا مسئلۀ بنگاه.
اگرچه نفس شفافسازی وضعیت بانکها و عزم جدی سیاستگذاران اقتصادی کشور برای پیادهسازی آن ،اقدامی درست و درخور تقدیر
است ،اما باید توجه داشت که نخستین قدم است و اگر لرزان برداشته شود و با برنامۀ عملیاتی منسجمی برای بهبود وضعیت نظام بانکی و
ارادهای راسخ برای اجرای آن همراه نباشد ،از قضا سرکنگبین صفرا خواهد فزود .برنامهای عملیاتی که نخستین نشانه از وجود ارادهای استوار
برای پیادهسازی آن ،شفافسازی خود برنامه است .اکنون ،تمامی ذینفعان بانکها اعم از سهامداران ،سپردهگذاران ،مشتریان و حتی خود دولت
از این عدم شفافیت رنج میبرد  -اگرچه در این میان سهامداران بانکها از زیانی بیش از حق و حد خود نسبت به سایر ذینفعان برخوردار
شدهاند  -و بر این مبنا شایسته است برنامۀ خروج از بحران مناسبی تدوین و اجرا شود .وضعیت مبهم و بالتکلیف امروز ،سایۀ خود را بر بازار
سرمایه نیز گسترانده و به نظر میرسد که بخش مهمی از نوسانهای غیرطبیعی شاخص بورس ناشی از این حقیقت باشد .با توجه به اینکه
افق پیش رو در مناسبات اقتصادی کشور با سایر کشورها و همچنین افزایشی بودن نرخ رشد اقتصادی ،روشن است و نوید رونق بنگاهها را
میدهد ،اصرار بر تدوین برنامۀ پیشگفته و اجرای جدی آن گره از کار فروبستۀ بانکها خواهد گشود و کشتی بزرگ نظام پولی را از دل توفان
سهمگینی که اکنون دچار آن است ،به ساحل امن و لنگرکاه امین خواهد رساند.
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در راستای برنامۀ راهبردی هفت سالۀ خود برای ثروتآفرینی پایدار ،تخصیص بخشی از سبد سرمایهگذاری
خود به صنعت بانکداری را مورد تاکید قرار داد و با سیاست حفظ سهام بانکهایی که قبل از تدوین برنامه تملک شده بود ،به تقویت این
بخش پرداخت و اکنون ،اگرچه سهم صنعت بانکداری در ترکیب سبد گروه خوارزمی به میزان کافی نیست و زیانهایی از این منظر را نیز
تحمل کرده است ،اما در نظر دارد با حضور فعال و ایفای نقشی اثرگذار در حد خود ،بر لزوم اصالح نظام بانکی  -باز باید تاکید کرد که بر اساس
برنامهای عملیاتی ،جامع و منسجم و نه شعارگونه و نامنسجم و مقطعی  -اصرار ورزد و در این راستا از هیچگونه یاریگری دریغ نورزد ،زیرا در
جهان سه صنعت مهم بر تارک تمامی اقتصادها میدرخشند؛نفت و گاز و انرژی،بانکداری و خودروسازی .گشایشهای بینالمللی پیش رو که
در فضای پسابرجام ،با عقد قراردادهای قطعی و اجرایی مهمی مانند خرید هواپیما ،توسعۀ میادین نفتی و خودروسازی ،افزایش تولید و صادرات
نفت و گاز و برخی موارد تامین مالی ،امیدوارکنندهتر از گذشته به نظر میآید ،فرصتهای بینظیری ایجاد خواهد کرد که استفادۀ کامل از آن
نیازمند اصالح موثر نظام بانکی به مثابه شبکۀ حیاتی رگها و مویرگهاست .در این راه هراس به دل نباید راه داد و از تن سپردن به توفان
نیندیشید که آرامش بعد از آن وعدۀ الهی است.
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند
چون تو را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور
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مجله اقتصاد و مديريت
ء

اقتصاد
محمدحسین علیاکبری

انتظاراتبخشخصوصی
از بودجه96

دولت بودجۀ سال  96را بهعنوان آخرین بودجۀ دولت یازدهم تقدیم مجلس
کرد و در آن منابع و مصارف سال آتی مشخص شد .در بودجۀ سال آینده
سهم نفت رشد  11درصدی دارد و برخی کارشناسان معتقدند که اگر این
افزایش درآمد بتواند در بخشهای سرمایهگذاری هزینه شود ،قطعا میتوان
به رشد اقتصادی در نظر گرفتهشده که  7.7درصد است ،دست یافت .بودجۀ
عمرانی نیز  62هزار میلیارد تومان تعیین شده و این موضوع به معنای توجه
دولت به این بخش ،آن هم در سال پایانی فعالیت خود است .اگر دولت در
مدت باقیمانده بتواند بخشی از مشکل رکود در کشور را حل کند و تولید با
هزینههای پایینتری انجام شود ،قطعا بودجۀ سال آینده عملیاتیتر خواهد
بود.
دولت باید نقش نظارتی در ادارۀ امور داشته باشد؛ درست شبیه چیزی که در
بخش گمرک اتفاق افتاد و سامانهای تعریف شد تا صادرکنندگان بتوانند با
استفاده از الکترونیکی شدن گمرک محصوالت خود را صادر کنند .دولت باید
به همین ترتیب در بخشهای دیگر نیز ورود کند .همچنین باید همۀ بخشها و
بدنۀ دولت برای تخصیص بودجه همکاری الزم را داشته باشند .بهعنوان مثال
زمانی که وزارت صنعت با گمرک همکاری الزم را برای استفاده از پنجرۀ واحد
ندارد ،باز هم اتفاقی در بخش صادرات نخواهد افتاد .یا بهعنوان نمونۀ دیگر،
میتوان به وضعیت اینترنت در ایران اشاره کرد که تعریفی ندارد و همۀ این
موضوعات از چشم گمرک دیده میشود و باید همکاری الزم با سازمانهای
متولی برای کسب درآمدهای دولتی انجام شود .در غیر این صورت قطعا هیچ
اتفاق و رشدی را شاهد نخواهیم بود .با همۀ این تفاسیر ،نظر فعاالن بخش
خصوصی را دربارۀ بودجۀ سال آینده جویا شدیم که در ادامه میخوانید.

اقتصادمقاومتیاجراشود

محمد الهوتی ،رئیس کنفدراسیون صادرات ،دربارۀ بودجۀ پیشنهادی دولت به
خبرنگار ما میگوید :دولت باید اقتصاد مقاومتی را در بودجۀ سال آینده در نظر
بگیرد و بخش تولید و صادرات را تقویت کند.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص اجرای اقتصاد مقاومتی که
پایه و چهارچوب اصلی تولید است ،هنوز اقدام جدی برای رسیدن به این هدف
انجام نشده است .هنوز بهرهوری تولید پایین و هزینههای تولید برای تولید رقابتی
باالست و با توجه به این شرایط نمیتوان یک تولید عقالیی داشت.
توجه به تولید و صادرات میتواند درآمدهای زیاد ارزی را برای دولت به دنبال
داشته باشد و در مسئلۀ تک نرخی کردن ارز که به سال آینده موکول شده ،موثر
خواهد بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به رقابتی نبودن قیمت در بازار گفت :اگر
میخواهیم در کشور رشد اقتصادی و همچنین بهرهوری باالیی داشته باشیم ،باید
بازار در همۀ ابعاد ،بهخصوص قیمت ،قابل رقابت باشد .اکنون هزینههای تولید در
ایران باالتر از کشورهای دیگر است و همین امر موجب میشود کاالهای ایرانی
نتواند با برخی کاالهای خارجی از نظر قیمتی رقابت داشته باشد.
البته عوامل زیادی در رقابتی شدن و قیمت تمامشدۀ محصوالت دخیل هستند.
مهمترین این عوامل هم در حال حاضر نرخ ارز و سرکوب کردن آن است .از سوی
دیگر ،نرخ تسهیالت با سودهای باال نیز باعث شده تولیدکننده نتواند بهآسانی
تولید کند.
همۀ این مشکالت در کوتاهمدت حل نمیشود ،اما باید از یکجایی شروع شود
رسیدن به این اهداف نزدیک به چند سال زمان نیاز دارد و باید هرچه زودتر
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شاهد شکوفایی و شروع کار باشیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به تدوین بودجۀ هرسالۀ دولت گفت:
دولت نباید بودجۀ خود را برای یک سال تدوین کند ،بلکه باید برنامهریزی و
بودجهریزی را به گونهای انجام دهد که در سالهای آتی نیز از این مبالغ بتوان
بهره برد .به بیان بهتر ،دولت باید در تنظیم بودجههای جاری خود را چابکتر
کند و بیشتر به فعالیتها و سرمایهگذاری بپردازد .اکنون مشوقهای صادراتی
در بودجۀ  96در نظر گرفته شده و امیدواریم تخصیص پیدا کند .مشوقهای
صادراتی مانند سرمایهگذاری در بخش ارزی است ،به این دلیل که اگر صادرات
افزایش یابد ،درآمد ارزی کشور بیشتر خواهد شد و دولت میتواند در بازار ارز
کنترل بیشتری داشته باشد.
الهوتی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور با معجزه حل نمیشود و نیاز به برنامهریزی
دقیق دارد ،افزود :اگر قرار است تا پایان سال آینده  20درصد رشد صادرات داشته
باشیم ،بدون حرکت و رفع موانع و ایجاد مقدمات قطعا سال  96هم مانند
سالهای گذشته خواهد بود.

پرداخت معوقات ،اولویت دولت باشد

از سوی دیگر ،محمد امیرزاده ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،در اینباره به
«وخارزم» گفت :به نظر میرسد دولت معوقات و مطالبات بخش خصوصی را در
اولویت قرار دهد ،تا این بخش با اتکا به درآمدهای بهدستآورده بتواند با قدرت
بیشتری کار خود را ادامه دهد.
رشد اقتصادی قطعا بدون حضور بخش خصوصی محقق نمیشود .در طول همۀ
این سالها اقتصاد در دست دولتها بود و رشد اقتصادی پایداری در کشور حاکم
نبود .اما اگر بخشهای دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود ،شاهد رشد
و شکوفایی خواهیم بود .به این دلیل که بخش خصوصی ابتدا سرمایهگذاری
میکند و بعد انتظار سود دارد .اما بخش دولتی نه سرمایهگذاری میکند و نه
انتظار سود دارد ،و فقط هزینههای دولتی افزایش خواهد یافت.
اگر پرداخت معوقات در اولویت اقدام مالی دولت قرار گیرد ،میتوانیم شاهد
افزایش دستمزد کارگران ،افزایش قدرت خرید مردم و رشد تقاضا و قیمتهای
رقابتی در بازار باشیم .اما اگر پرداختی صورت نگیرد ،دست بخش خصوصی
و تولیدکننده خالی میشود و ممکن است به دلیل ناتوانی مالی نتواند حقوق
کارگران خود را بپردازد و مجبور به تعدیل نیرو شود ،که همین امر بر اشتغال
کشور ضربه وارد میکند.
دولت مشوقهای صادراتی را برای تقویت تولید در نظر گرفته و امیدواریم در طول
سال دولت به این ردیف بودجهای خود عمل کند و برنامهریزی مالی خود را طوری
انجام دهد که بتواند بهراحتی به بخش تولید کمک کند .با نبودن این مشوقها،

صادرکنندگان ایرانی تنها با عدد ناچیزی میدان رقابت را از دست میدهند.

رکودمسکنپایانیابد

همچنین محمدرضا زهرهوندی ،فعال اقتصادی ،به «وخارزم» گفت :مهمترین
اقدام دولت در بخش بودجهریزی کشور باید پایان دادن به پروژههای مسکن مهر
و رونمایی از سیاستهای جدیدمسکن خود باشد.
برای رفع مشکل اقتصاد باید رکود مسکن پایان یابد و دولت باید این موضوع را
نیز در اولویت مالی خود بگذارد.
یکی از راههای رفع رکود بخش مسکن افزایش رقم و کاهش سود تسهیالت وام
است .اکنون مردم قدرت خرید کافی برای تهیۀ مسکن ندارند و باید بانک مسکن
با حمایت دولت تسهیالتی را ارائه دهد که مردم بتوانند خانهدار شوند.
الزام توجه به بخش خصوصی
در همین ارتباط حامد واحدی ،عضو هیئت رئیسۀ اتاق تهران به خبرنگار ما
گفت :بزرگتر شدن دولت کمکی به اقتصاد کشور نمیکند و همۀ کشورهای
پیشرفته از کانال بخش خصوصی به رشد رسیدهاند و دولتیهای ایران نیز باید
به این باور برسند.
هر سال شاهد افزایش رقم بودجه و همچنین تامین هزینههای جاری هستیم و
هیچ رشدی اتفاق نمیافتد .درحالیکه باید هر سال رقم بودجۀ جاری کاهش یابد
و دولت کوچکتر شود.
بهترین راه کوچکتر شدن دولت فاصله از درآمدهای نفتی است .اگر همۀ سهم
نفت که در بودجۀ سال آینده  11درصد رشد داشته و از  25به  36درصد رسیده
است ،در بخش سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال هزینه شود ،میتوانیم به رشد
اقتصادی و اشتغال پایدار دست یابیم .اما متاسفانه ما با فروش نفت هزینههای
جاری خودمان را تامین میکنیم .امیدواریم که سیاست دولت چنین موضوعی
نباشد.
دولت باید در زمینۀ بهرهوری اقداماتی را انجام دهد تا هزینههای تولید کاهش
یابد .درواقع مجموعه ای ازسیاستها به تدریج باعث چاقتر شدن دولت در اقتصاد
شده است .برای رسیدن به این هدف نیز باید بخش خصوصی واقعی در بدنۀ
اقتصادی کشور حضور جدی و مستمر داشته باشد .به بیان بهتر ،جایگاه بخش
خصوصی درسیاستهای دولت باید نهادینه شود.
به نظر میرسد هنوز دولمردان ما آن بخش خصوصی واقعی را که انتظار دارند،
در کشور ندیدهاند تا بتوانند بودجهها را بودجههای کمی ببینند و بعد کار به دست
بخش خصوصی سپرده و انجام شود .به این ترتیب ما هنوز اندرخم پروژههای
دولتی هستیم و اگر نگاه کنید ،بودجههایمان هم به این نگاه وابسته است .این
موضوعی است که هرچه سریعتر باید برای آن چارهجویی شود.

معرف کتاب«راهنمای سرمایهگذاری» باترجمه دکترسیدمهدی برکچیان

چگونهسرمایهگذاریکنیم؟

«راهنمای سرمایهگذاری» عنوان کتابی است که بهتازگی
توسط دکتر سیدمهدی برکچیان ،اقتصاددان و هومن کرمی
ترجمه و روانۀ بازار نشر شده است .این کتاب نوشتۀ چارلی
آلیس و برت مالکیل ،دو نفر از مشهورترین متخصصان
دنیای سرمایهگذاری ،است.
در پیشگفتار مترجمان در مورد کتاب میخوانیم« :شاید
این ضربالمثل معروف انگلیسیها را شنیده باشید که
«پسانداز یک پنی یعنی بهدست آوردن یک پنی دیگر»،
و به قول ایرانیها« ،قطرهقطره جمع گردد وانگهی دریا
شود» .برای پسانداز کردن الزم است یک برنامهریزی
خوب و اصولی در طول زندگی داشته باشیم و بتوانیم
پساندازهای خود را به شیوهای صحیح سرمایهگذاری
کنیم تا در مواقع ضروری بتوانیم با خیال آسوده نیاز
مالی خویش را برطرف کنیم .چارلی آلیس و برت مالکیل،
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دو نفر از مشهورترین متخصصان دنیای سرمایهگذاری که
کتابهای معروف و پرمخاطب «بردن بازی باخته» و «گام
تصادفی تا سر والاستریت» را به بازار کتابهای مالی عرضه
کرده بودند ،اکنون با تالیف کتاب «اصول سرمایهگذاری»،
راهنمایی عالی برای مدیریت تصمیمات مالی یک شخص
یا خانواده (بودجهبندی مخارج ،پسانداز ،سرمایهگذاری و
برنامهریزی بازنشستگی) فراهم کردهاند».
دکتر برکچیان فارغالتحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه کمبریج
است .او هماینک عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و در عین حال
معاونت پژوهشی موسسۀ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی (معروف به موسسۀ نیاوران) را نیز بر عهده دارد.
«راهنمای سرمایهگذاری» به همت انتشارات دنیای اقتصاد
به زیور چاپ آراسته شده است.

اقتصاد جهان
نسیم بنایی

ارزیابیها از اقتصاد جهان در سال 2017

چالشهایاقتصادجهانی
در سال نو میالدی

پیرمردی با ریش بلند و سفید ،لباسی قرمز و کیسهای بر دوش از راه رسیده تا در
میانۀ برف و بوران زمستانی سال را نو کند .سال  2017در حالی نو میشود که اقتصاد
جهان تغییر چشمگیری نخواهد کرد .واقعیت این است که کاهش رشد اقتصاد جهان
یک وضعیت عادی در جهان است که همۀ کشورها باید آن را تحمل کنند .شش
سال از رکود بزرگ اقتصادی در جهان میگذرد و اقتصاد جهان در سال 2017
برای ششمین سال پیاپی رشدی کمتر از 3درصد را تجربه خواهد کرد .چنین رشد
پایینی در بیش از نیمقرن گذشته تقریبا بیسابقه بودهاست .بررسیهای «وخارزم»
از گزارش اکونومیست نشان میدهد هنوز آن بهبود قوی در اقتصاد جهان که همه
از سال  2008انتظار آن را میکشیدند ،از راه نرسیده و در سال  2017نیز از راه
نخواهد رسید .در سال  2008شرکتها در همۀ کشورها ورشکسته شدند ،اقتصاد
جهان به بحران کشیده شد و همۀ سرمایهگذاران به خاک سیاه نشستند .از سال
 2009تا کنون اقتصاددانان هر سال در انتظارند که بهبود در سال نو از راه برسد،
اما چنین بهبودی هنوز حاصل نشده و امسال نیز محقق نخواهد شد .امسال حتی با
وجود ریاستجمهوری افرادی مانند دونالد ترامپ اوضاع اقتصاد جهان وخیمتر خواهد
شد؛ سیاستهای اقتصادی او مانند سمی برای اقتصاد جهان خواهد بود .البته
سیاستهای این فرد در سال  2017چندان خودش را نشان نخواهد داد،
به این دلیل که هنوز به صورت قطعی اجرایی نشدهاست و وقتی اجرایی
شود اما به این سرعت عمل نمیکند .البته اگر او جنگ تعرفه با چین راه
بیندازد ،باید انتظار چنین فجایعی را داشت ،اما باز هم بعید است که
چنین اتفاقاتی رخ بدهد.
بررسیهای اکونومیست نشان میدهد یک اقتصاد خوبِ جهانی
معموال ساالنه رشدی حدود 4درصد خواهد داشت .این میزان
بر اساس نرخهای بازارهای جهانی سنجیده میشود .وقتی
رشد اقتصادی 3درصد باشد ،یعنی به وضعیت معمولی
نزدیک است .اقتصاد جهان بهطور متوسط در دو دهه
تا سال  2005همین رشد 3درصدی را تجربه میکرد
که تقریبا خوب بود .گاهی اتفاقاتی کوتاهمدت رخ
میداد ،اما رشد با همین سرعت ادامه داشت و بحران
درازمدت نمیشد .اما اکنون بر اساس پیشبینیهای
صورتگرفته توسط مراکز مختلف ،رشد اقتصاد جهان در
سال  2017تنها حدود 2.5درصد خواهد بود .سالهای بعد از آن
نیز تغییر و بهبود چشمگیری رخ نخواهد داد .پس وضعیت برای
رشد اقتصاد جهان بسیار نگرانکننده است.
ضعف همه جا حاکم است .همۀ اقتصادهای
جهانی ،از کوچک تا بزرگ ،با این ضعف
دستوپنجه نرم میکنند .رشد اقتصادی در
حوزۀ یورو در شش سال گذشته هیچگاه
از 2درصد عبور نکرده است .آمریکا نیز
هیچگاه در این مدت عملکرد اقتصادی
خوبی نداشته و بعید است با ترامپ جهش
خاصی داشته باشد .اقتصاد ژاپن با رشد
زیر 1درصد دستوپنجه نرم میکند .اکثر
اقتصادهای نوظهور که تا یک دهه پیش در

جهان میدرخشیدند ،حاال درجا میزنند .در این بین اوضاع چین از همه بدتر
است .اقتصاد این کشور زیر بار بدهیها له میشود .در عینحال چشمبادامیها
تالش میکنند در سال  2017به رشد اقتصادی 6درصد برسند .اما پیشبینیهای
مراکز مطالعاتی نشان میدهد رشد اقتصادی این کشور به 4درصد خواهد رسید.
این رشد در مقایسه با استانداردهای این کشور بسیار پایین است .در میان
تمام اقتصادهای بزرگ جهان تنها هند وضعیت خوبی خواهد داشت .اقتصاد
ماهاراجهها در سال  2017بر اساس پیشبینی اکونومیست حدود 7.5درصد رشد
خواهد کرد که در نوع خود بسیار چشمگیر است.
این کاهش رشد اقتصادی روی وضعیت بانکهای مرکزی در جهان نیز اثر
میگذارد .هرگاه فدرال رزرو آمریکا از وضعیت بازار شغل رضایت داشته باشد ،نرخ
بهره را افزایش میدهد .اما شوک انتخاب ترامپ هنوز حاکم است .در بانکهای
مرکزی اروپایی نیز وضعیت به گونهای مشابه است .یکی از دالیل مهم کاهش
رشد اقتصادی ،محو شدن تولید است .تولید در آمریکا در فاصله سالهای 1990
تا  2005هر سال 1.5درصد رشد داشت ه است ،اما در یک دهۀ گذشته کمتر
از نیمدرصد بودهاست .حوزۀ یورو نیز ثمردهی بسیار کمی داشتهاست.
البته نرخ تولید در بازارهای نوظهور وضعیت بهتری داشته ،اما نکتۀ
اصلی این است که سرعت رشد این نرخ در چین کاهش یافته
است .چشمانداز تولید برای سال  2017بهتر از این نیست.

نگاهی به نیمۀ پر لیوان

با وجود همۀ پیشبینیهای دردناک ،امسال سال درخشانی
خواهد بود .مصرفکنندۀ آمریکایی جان میگیرد .رکود
درآمدها شکسته میشود و آمار و ارقام در این
زمینه به سمت بهبود حرکت میکند .کارخانۀ
تولید شغل در این کشور بیش از 2میلیون
موقعیت شغلی در سال  2017ایجاد میکند.
سیاستهای ترامپ باعث کاهش مالیات هم
میشود .چین به سمت اقتصادی پیش میرود که
مصرفکننده در آن محور است .هرچند بدهیها باعث
گیجی این کشور شده ،اما باز هم حرکت این کشور موثر
خواهد بود .در اروپا هرچند خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا
بحرانهایی را ایجاد کرد ،اما باز هم وضعیت به سمت بهبود
خواهد بود .در این بین بریتانیا از همه بیشتر تقال میکند
خودش را نجات بدهد .روسیه نیز بعد از دو سال بحران در
سال  2017قدمی به سود بهبود برمیدارد .بحران برزیل نیز
به پایان میرسد ،اما باز هم مشکالتی در این کشور پابرجا
خواهد بود .کشورهایی که به کشاورزی و معدن متکی
هستند ،از افزایش قیمت کاال در سال  2017سود میبرند.
البته اگر دوباره بازار خرسی شود ،خبری از افزایش قیمت
کاال هم نخواهد بود .رشد اقتصاد جهان به صورت کلی
ضعیف است .اما چرخۀ کسبوکار هنوز ادامه دارد.
شاید اقتصاد از خاک برخیزد ،اما  2017آن سال
نخواهد بود.
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گزارش «وخارزم» از پیامدهای تعیین دالر  3300تومانی در بودجه سال 96

نقش واقعی شدن نرخ
ارزدررشداقتصادی

نرخ ارز در بودجۀ سال آینده  3هزار و  300تومان تعیین شد .برخی
کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و انتقاد میکنند که
این جریان باعث رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی میشود .اما برخی
دیگر از کارشناسان و فعاالن اقتصادی عنوان میکنند که تعیین این قیمت
برای ارز میتواند درآمد دولت را افزایش دهد و تراز تجاری را مثبت کند.
قیمت ارز در بودجۀ سال  95با تصویب مجلس  3هزار و  200تومان
بود .اکنون این رقم  100تومان رشد داشته است .برخی کارشناسان بر
این باورند که قیمت ارز باید رشد داشته باشد تا هزینۀ واردات زیاد شود
و تولید رقابتی در کشور اتفاق بیفتد .در طول سالهای اخیر تعرفههای
گمرکی نتوانست با قاچاق مقابله کند و برخی کارشناسان معتقدند که
عالوه بر لحاظ کردن تعرفههای الزم ،باید قیمت ارز را متناسب با
واقعیات اقتصادی در نظر بگیرند تا شاهد کاهش قاچاق در کشور نیز
باشیم .البته رشد نرخ ارز معایبی هم دارد که ممکن است در طول مدتی
مردم را با چالش سرمایهگذاری روبهرو کند ،اما بعد از مدتی حتما این
رویه تغییر خواهد کرد.
برخی دیگر اظهار میکنند که قیمت ارز باید شناور شود و به سمت
واقعی شدن قیمت ارز حرکت کنیم .افزایش قیمت ارز نیز موجب رشد
صادرات و ارزآوری مجدد برای کشور خواهد بود .اما برخی کارشناسان
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اقتصاد
غزال بابایی

تنها بخش افزایش هزینههای تولید را در نظر میگیرند ،درحالیکه برای
رشد قیمت ارز باید همۀ بخشهای موجود را در نظر گرفت تا بهترین
راه برگزیده شود .ارز مانند یک کاالست و باید با افزایش تقاضا قیمت
باالتری داشته باشد و با افزایش عرضه ،دوباره روند نزولی را در پیش
بگیرد .یکی از راههای کنترل نرخ ارز در بازار راهاندازی بورس ارز است
که در طول سالهای اخیر بارها مطرح شده ،اما هنوز وارد فاز عملیاتی
نشده است .افزایش درآمد دولت بهعنوان صاحب اصلی منابع ارزی
کشور از محل فروش ارز کمتر با قیمت بیشتر و حفاظت از ذخایر ارزی
و عدم مصرف آن برای کاالهای مصرفی همراه با افزایش درآمدهای
مالیاتی و گمرکی در نتیجۀ رشد سرمایهگذاری و تولید جهت مصرف
داخلی و صادراتی و درنهایت تامین کسری بودجه ،از فواید افزایش نرخ
ارز به میزان تورم داخلی منهای تورم خارجی است .برای تولید یک کاال
باید هزینۀ پرداخت مزد ،مواد اولیه ،انرژی ،استهالک و موارد عمومی را
در نظر داشت .با افزایش نرخ ارز چون این افزایش شامل صددرصد
قیمت کاالی وارداتی میشود ،به معنی صددرصد افزایش بهای هر یک
از عوامل تولید فوق برای کاالهای رقباست .در این صورت کاالهای تولید
داخل تقویت میشود و میتوان مشکل اشتغال را دراین چارچوب به
تدریج کاهش داد.

بخش صادرات قرار ندارد ،قطعا به دنبال صادرات محصوالت خود برای کسب
قیمت ارز واقعی شود
در همین حال عباس آرگون ،عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،دربارۀ نرخ ارز سود بیشتر خواهند بود.
در بودجه و افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر به خبرنگار ما گفت :این افزایش برخی محصوالت استراتژیک مانند گندم در کشور تولید میشود که حتما باید با
موقتی خواهد بود و ادامهدار نیست ،اما افزایش قیمت دالر دارای چند دلیل است حمایت دولت صورت گیرد .به این دلیل که اینگونه محصوالت نباید خودشان به
دنبال بازار صادراتی باشند ،بلکه دولت بعد از رفع نیاز کشور باید به فکر صادرات
که باید همۀ فاکتورها را برای رشد قیمت در نظر گرفت.
انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیس جمهور آمریکا ،باال رفتن تقاضای ارز بهخاطر محصول به کشورهای دیگر بیفتد.
سفرهای اربعین در یک دوره که چندی پیش تمام شد و نزدیک شدن به سال یکی از مشکالتی که در کشور وجود دارد ،بیکاری و تورم است که نتیجۀ دالر
ارزان در کشور است .اگر ما همیشه به صورت دستوری
نو میالدی از دالیل رشد قیمت دالر است .البته اگر
قیمت دالر را پایین نگه داریم ،نمیتوانیم رشد اقتصادی
بخواهیم مهمترین این دالیل را انتخاب کنیم ،انتخاب
را در کشور حاکم کنیم.
ترامپ بهعنوان رئیس جمهور آمریکاست.
اگر نرخ دالر بر اساس نرخ تورم
این اقتصاددان با اشاره به رشد  7.7درصدی اقتصادی
ترامپ زمانی که روی کار آمد ،نظراتی را دربارۀ توافق
و همچنین سود بانکی بر
در سال  96گفت :قیمت دالر اکنون برای واردکننده
هستهای و برجام مطرح کرد و همین امر باعث شد
صرفۀ اقتصادی ندارد ،درحالیکه برای دستیابی به رشد
همین روال پرداخت شود و
قیمت ارز تا حدی رشد کند .ترامپ معتقد است برجام
اقتصادی باید تولید تقویت شود و با دالر ارزانقیمت
بازار سرمایه سود فراوانی به
باید لغو شود ،اما این تفاهمنامه بینالمللی است و آمریکا
نمیتوان به این هدف رسید و حتما باید دالر افزایشی
سرمایه بدهد ،قطعا شاهد
تنها یک طرف ماجراست و حق یک رأی را در 5+1
داشته باشد.
رشد اقتصادی خواهیم بود .در
دارد.
زمانی که هزینۀ واردات پایین است ،کاالهای وارداتی به تولید
طول سا لهای اخیر بانکها
قیمت دالر اکنون در مرز چهارهزار تومان است و اگر
داخل ترجیح داده میشود .راههایی وجود دارد که از طریق
به سمت واقعی شدن پیش برود ،میتوان نتیجه گرفت
ثابت کردند که نتوانستند به
آنها میتوان تضمین کرد که کاالهای وارداتی به کشور با
که حتما رشد و شکوفایی در بخشهای اقتصاد حاکم
اقتصاد کمک کنند و حتما
قیمت ارزان وارد نخواهند شد .همچنین باید ارز تک نرخی
خواهد شد .نوسانات در بازار ارز اکنون موقتی است و
باید رشد اقتصادی و تولید از
شود ،چراکه ارز دو نرخی میتواند فسادزا باشد و نباید دوباره
در روزهای آتی وارد کانال  3700تومان میشود ،اما طریق بازار سرمایه اتفاق بیفتد
به فاصلۀ قیمتی زیاد ارز دولتی و بازار آزاد برگردیم.
قیمت دالر واقعی نیست .دالر از سال  92روند کاهشی
نتیجۀ واردات بیرویه به کشور بیکاری و عدم توانایی
داشته و اکنون که کمی باال رفته ،انتقادات زیادی مطرح
تولید برای قیمت تمامشده است .شاید در مدت زمان
میشود ،درحالیکه از این موضوع غافل میشوند که
کوتاهی شاهد توجه مردم به بازار ارز باشیم ،اما این یک
ممکن است در نتیجۀ این شرایط رشد اقتصادی در
پروژۀ بلندمدت است و باید نتیجۀ آن را بررسی کرد.
کشور اتفاق بیفتد.
آرمان یکی از راههای تقویت اقتصاد کشور را توجه به بازار
افزایش قیمت دالر همیشه بد نیست و باید همۀ ابعاد
سرمایه میداند و معتقد است که اگر دولت میخواهد
آن را در نظر گرفت .دالر اکنون در بودجۀ سال آینده
مردم پولشان را وارد بازارهای داللی و واسطهای نکنند،
سههزار و  300تومان در نظر گرفته شده و ما از دولت
حتما باید بازار بورس سودده باشد .اگر نرخ دالر بر اساس
میخواهیم که هر سال با توجه به نرخ تورم ،قیمت ارز
نرخ تورم و همچنین سود بانکی بر همین روال پرداخت
نیز رشد داشته باشد.
شود و بازار سرمایه سود فراوانی به سرمایه بدهد ،قطعا
آرگون همچنین با بیان اینکه خواستۀ فعاالن بخش خصوصی از دولت واقعی
شدن نرخ ارز است ،میگوید :پیشنهاد ما به دولت مدیریت شناور برای نرخ ارز شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود .در طول سالهای اخیر بانکها ثابت کردند که
است .البته باید به سمت واقعی شدن قیمت ارز حرکت کنیم ،آن هم با درنظر نتوانستند به اقتصاد کمک کنند و حتما باید رشد اقتصادی و تولید از طریق بازار
گرفتن عوامل متعدد آن .زیرا به نظر صادرکنندگان باال رفتن نرخ ارز موضوع سرمایه اتفاق بیفتد.
مناسبی است ،ولی در مقابل به اعتقاد بسیاری کاهش آن میتواند راهگشا باشد .این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد :در زمانی که سرمایه به بازار سرمایه
پس دولت و مدیران اقتصادی باید با یک جمعبندی اصولی به عددی برسند که منتقل میشود ،نقدینگی برای تولید در حد کافی قرار میگیرد و هزینههای
تولید کمتر و چرخۀ پول آسانتر میشود .البته افزایش نرخ ارز عالوه بر مزایای
منطقی باشد و اقتصاد کشور را دچار نوسان نکند.
صادراتی ،مزایای دیگری هم دارد .جلوگیری از واردات بیرویه بهدلیل ارزاننمایی
کاالهای وارداتی ،جلوگیری بخشی از قاچاق کاال به کشور بهدلیل غیراقتصادی
قیمت دالر پنجهزار تومان خوب است!
در همین ارتباط دکتر بهمن آرمان ،اقتصاددان ،در این زمینه به «وخارزم» شدن آنها ،حمایت از تولید ،سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای خالی بخش
میگوید :قیمت ارز اگر به رقم پنجهزار تومان برسد ،قطعا تحولی در اقتصاد کشور تولید و حمایت از اشتغال و رشد آن ،که از دغدغههای دولت است ،بدون نیاز
به سرمایهگذاریهای جدید در واحدهایی که زیر ظرفیت تولیدی به کار اشتغال
خواهد افتاد که تاکنون شاهد آن نبودهایم.
قیمت ارز میتواند نقش موثری در تراز تجاری کشور داشته باشد و هرچه قیمت دارند ،کاهش هزینههای ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای دولت و کاهش
آن بیشتر باشد ،تولیدکنندگان محصوالت صادراتی میتوانند با انگیزۀ بیشتری تبعات منفی سیاسی و اجتماعی بیکاری در کشور را ازجمله فواید این اقدام
کار خود را دنبال کنند .از سوی دیگر ،تولیدکنندگانی که محصوالت آنها در میتوان برشمرد.
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بررسیبازدهشرکتهایبورسیدربازارسرمایه

بورس
سهراب اکبری

پتروشیمیوبرق،
فرصتهایبازارسرمایه

بازار سرمایه در ماه گذشته نوسانات و تغییرات زیادی را به خود دید.
افزایش و کاهش شاخص موجب نگرانی سرمایهداران و سرمایهگذاران
در حوزۀ بازار سرمایه میشود ،اما کارشناسان عنوان میکنند که این
نوسانات موقتی خواهد بود و بازار به تعادل برخواهد گشت.
به گزارش «وخارزم» ،بسیاری از سرمایهداران با افت شاخص سریع
اقدام به فروش سهام خود در بازار سرمایه میکنند ،اما این رفتار به
نوعی هیجانی تلقی میشود و به گفتۀ صاحبنظران این حوزه ،نوسانات
اگر ادامهدار شد ،باید همۀ ابعاد و دالیل اصلی آن بررسی شود.
در یک ماه اخیر شاخص بازار سرمایه با افتوخیز همراه بود و برخی

کارشناسان در همان زمان اعالم کردند که انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان
رئیس جمهور آمریکا ومواضع خاص او باعث شده بازار سرمایه با افت
شاخص همراه باشد .از سوی دیگر ،برخی کارشناسان عنوان میکردند
که تمدید تحریمهای  10ساله آمریکا علیه ایران باعث شده بازار سرمایه
چابکی خود را از دست بدهد .در این میان کارشناسانی هم بودند که
نسبت به آینده خوشبین هستند و اظهار میکنند که شرکتهای داخلی
با توان بیشتری کار خود را نسبت به قبل ادامه میدهند .اینکه اکنون چه
سهامی بخریم که بیشترین سود را ببریم ،در ادامه با برخی صاحبنظران
مطرح شده است.

دکتر جمشید پژویان ،کارشناس اقتصادی ،در اینباره به «وخارزم» میگوید:
سیاست و اقتصاد با اینکه هر دو به صورت تفکیکشده کار خود را ادامه
میدهند ،اما بهشدت به هم وابسته هستند.
بهقطع میتوان گفت که بسیاری از مشکالت اقتصادی ناشی از نارساییهای
سیاسی است و از آن بخش تاثیر میگیرد.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ایران اضافه
کرد :تحریمهای اقتصادی علیه ایران همه ناشی از نوع فشارهادرمساه هسته ای

بود .کشورهای اروپایی و آمریکا برای مقابله با ایران تحریمهای اقتصادی را لحاظ
کرده و در مرحلۀ دوم طرح تشدید تحریمها را اجرا کردند و ما در بسیاری از
موارد فرصتهای اقتصادی خود را از دست دادیم.
در همان زمان اکثر سرمایهگذاران خارجی از ایران رفتند و قلب تپندۀ ایران را
که بخش نفت است ،رها کردند تا همه چیز دست در دست هم دهد که ایران
زمین بخورد .اما توان داخلی چنین اجازهای را به غرب نداد که برای کشورهای
دیگر تصمیم بگیرند ،و ایران تولیدات نفت خود را توسط شرکتهای داخلی
ادامه داد.

پتروشیمیهاصعودیمیشوند
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اگر قیمت برق به صورت آزاد عرضه شود ،به دلیل اینکه بیشتر شرکتهای
تنها مشکلی که وجود داشت ،فروش نفت در بازار و همچنین جایگاه ایران در
اوپک بود که سهمیۀ نفت ایران بهشدت کاهش یافت .ایران در اوپک سهمیلیون تولیدکننده بورسی هستند ،قطعا رشد بازار سرمایه اتفاق میافتد .از منظر دیگر
بشکه در روز سهمیۀ صادرات نفت دارد ،اما با تحریم ایران به یک میلیون بشکه زمانی که نقدینگی وارد بازار سرمایه میشود ،تولید با هزینۀ کمتری صورت
کاهش یافت و کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی که از این اتفاق راضی میگیرد و رشد اقتصادی باید از این کانال عبور کند.
بودند ،جای ما را پر کردند که با اقدامات انجامشده سهم نفت ایران در بازار برای اهداف اقتصادی باید بخش بلندمدت آن را در نظر بگیریم که آیا ما به هدف
اصلی که رشد اقتصادی از طریق تولید است ،خواهیم رسید یا خیر .اگر بخواهیم
جهانی بازگشت.
این اقتصاددان با اشاره به نقش نفت در بازار سرمایه گفت :اکنون که نفت ایران در بخش کوتاهمدت را در نظر بگیریم ،هیچ رشدی نصیب کشور نخواهد شد.
جهان جایگاه خود را پیدا کرده و میتوانیم سهمیلیون بشکه در روز صادرات داشته ممکن است در جریان اصالح قیمت برق برخی خانوارها آسیب ببینند و نتوانند
باشیم ،تاثیرات آن بهزودی در اقتصاد نمایان خواهد شد .شرکتهای پتروشیمی آن را بپردازند ،که راهکارهایی برای مقابله با این موضوع وجود دارد و میتوان با
با توان و انگیزۀ بیشتری کار خود را ادامه میدهند و به نظر میرسد در یک سال استفاده از آن راهها قدرت خرید خانوارها را افزایش داد.
آینده روند سوددهی شرکتهای نفتی و زیرمجموعۀ آن صعودی خواهد بود .برای رسیدن به این هدف ابتدا نیاز است که تنها خانوارهای نیازمند مشمول
هزینۀ تولید نفت در ایران در مقایسه با برخی کشورهای دیگر پایین است و اگر دریافت یارانه نقدی شوند و افراد غیرنیازمند از فهرست یارانهبگیران حذف شوند،
قیمت آن در بازار آزاد بیشتر باشد ،هم محصوالت پتروشیمی میتوانند با انگیزۀ تا دولت دست بازتری برای پرداخت یارانه به نیازمندان داشته باشد.
دولت باید خانوارهایی را که قدرت خرید پایینی دارند و در جریان اصالح قیمتها
بیشتری کار خود را ادامه دهند و هم درآمد بیشتری عاید دولت میشود.
شرکتهای پتروشیمی فعال در بورس در یک سال اخیر سودده بودند ،اما برخی آسیب میبینند ،وارد بازار سرمایه کند تا سهام برق خریداری کنند .در آن صورت
از آنها با آزادسازی نرخ خوراک پتروشیمی اظهار میکردند که زیانده خواهند هرچه قیمت برق بیشتر شود ،یا عرضه با قدرت بیشتری ادامه یابد ،این خانوارها
شد .اینگونه اظهار نظرها نشان میدهد که بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران نیز منتفع خواهند شد و دیگر مشکلی از بابت اصالح قیمتها برای خانوارها به
در برخی بخشها فعالیت نمیکند و همچنان منتظر یارانههای دولتی هستند .وجود نمیآید.
اکنون قیمت انرژی در ایران ارزان است و همین امر موجب میشود مصرف
درحالیکه در فضای رقابتی چنین موضوعی نباید مطرح باشد.
البته وزارت نفت با تجدید نظر در این حوزه دوباره نرخ خوراک پتروشیمیها را بخشهای خانگی اصولی نباشد .اما زمانی که اصالح قیمتها صورت گیرد ،قطعا
تعدیل کرد .اگر میخواهیم به اقتصادی شکوفا برسیم ،با حرف قطعا هیچ مشکلی شاهد نحوۀ صحیح مصرف خواهیم بود .این موضوع را در بخش بنزین شاهد بودیم
و زمانی اگر گفته میشد که قیمت بنزین با نرخ هزار
حل نخواهد شد .حتما باید بخش خصوصی واقعی به بخش
تومان عرضه میشود ،هیچکس باور نمیکرد ،اما در
واقعی اقتصاد ورود کند ودر برخی موارد مانند صادرات
عین حال هر روز همه با خودروهای شخصی بیرون
از بخشهای مختلف دولتی کمک بگیرد تا کار خود را
میرفتند .اما با اصالح قیمت این فرآوردۀ نفتی دیگر
راحتتر انجام دهد.
اگر قیمت برق به صورت آزاد
کسی به فکر مصرف بیرویه نیست و این نتیجۀ اصالح
این صاحبنظر اقتصادی با اشاره به رشد اقتصادی کشورهای
عرضه شود ،به دلیل اینکه
قیمتهاست.
توسعهیافته گفت :رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته
بیشتر شرکتهای تولیدکننده
ناشی از تولید و صادرات محصوالتشان است و اگر این روند
اصالحقیمتهارابدنبینیم
در ایران نیز پیادهسازی شود ،قطعا میتوانیم شاهد رشد
بورسی هستند ،قطعا رشد بازار
میرمعینی با اشاره به اینکه اکنون از اصالح قیمتها
پایدار اقتصادی باشیم .رشد اقتصادی در ایران تاکنون به
سرمایه اتفاق میافتد .از منظر
یک تابو ساختهایم و باید هرچه زودتر باتوجه به
صورت ریشهای نبوده و با افزایش و کاهش قیمت نفت
دیگر زمانی که نقدینگی وارد
واقعیات کشور تصمیم بگیریم ،گفت :اصالح قیمتها
نوسان پیدا کرده است .درحالیکه اگر رشد اقتصادی بر
با
تولید
شود،
ی
م
سرمایه
بازار
و تعدد شرکتهای تولید بخش خصوصی در بازار
اساس تولید و صادرات محصوالت زیرمجموعۀ نفت مانند
آزاد موجب میشود رقابت بیشتر شود و عرضهکننده
پتروشیمی بود ،این رشد پایداری بیشتری داشت.
هزینۀ کمتری صورت میگیرد
برای جلب توجه مصرفکننده کاالی خود را با قیمت
و رشد اقتصادی باید از این
کمتری ارائه دهد.
االن نوبت برق است
کانال عبور کند.
اصالح قیمتها همیشه بد نیست و در برخی موارد
در همین ارتباط ،دکتر سیدحمید میرمعینی ،کارشناس
حتی باعث کاهش قیمت فعلی خواهد شد.مثال» اکنون
بازار سرمایه ،در گفتوگو با «وخارزم» به شرکتهای
در برخی زمانها که مسافر هوایی برای کیش نیست ،با
سودده در بورس اشاره کرد و گفت :با توجه به افزایش
 10درصدی نرخ برق حتما شاهد سرمایهگذاریهای زیادی در این حوزه خواهیم قیمت  70هزار تومان میتوان بلیت تهیه کرد .اما در گذشته با قیمت ثابت 300
هزار تومان عرضه میشد .در همین حال زمانی که این مسیرهوایی پرتقاضاست،
بود.
قیمت برق تولیدشده با قیمت برقی که عرضه میشود ،فاصلۀ زیادی دارد و مسافران باید قیمت بیشتری را بپردازند .اصالح قیمتها به نوعی همۀ خانوارها
همین امر موجب میشود سرمایهگذاری در این حوزه زیاد نباشد .در کشور را اقتصادی بار میآورد و یاد میگیرند که چه چیزی را در چه زمانی خریداری و
ما هم قرار بود قانون هدفمندی یارانهها طی پنج سال اجرایی شود و اصالح مصرف کنند؛ موضوعی که درنهایت به نفع اقتصاد است.
قیمتها صورت گیرد ،اما چنین اتفاقی را شاهد نبودیم و تنها بخش یارانۀ نقدی
ادامه داده شد.

بیمهسرمد؛حمایتازیکجشنوارهباهدففرهنگسازیبیمهای
سومین جشنوارۀ جایزۀ استاد همایون خرم ،با حمایت بیمۀ سرمد برگزار میشود.
خرم ،»3دیماه سال جاری
به گزارش روابط عمومی بیمۀ سرمد ،جشنواره «نوای ّ
با حضور اساتید موسیقی ایران و نوازندگان ردۀ سنی زیر  18سال ،در تاالر وحدت
برگزار میشود و شرکتکنندگانی که آثارشان مورد تایید داوران جشنواره قرار
گرفته است ،در اجرایی زنده به رقابت میپردازند .هدف از برگزاری جشنوارۀ
خرم» عالوه بر گرامیداشت استاد شهیر و فقید موسیقی ،مهندس
موسیقی «نوای ّ
همایون خرم ،معرفی و کشف استعدادها و حفظ گسترش فرهنگ فاخر موسیقی

اصیل ایرانی است و با همین آرزو« ،موسسۀ فرهنگی هنری راد نواندیش» با
خرم ،دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
همکاری خانوادۀ استاد همایون ّ
و شرکت «بیمۀ سرمد» از  15تا  17دی ماه در تاالر وحدت ،این جشنواره را
برگزار میکند .بیمۀ سرمد عالوه بر حمایت مالی از برگزاری این جشنواره ،با هدف
حمایت معنوی از هنر ایرانی و آیندهسازان این عرصه ،و همچنین فرهنگسازی
بیمهنامۀ عمر و سرمایهگذاری در بین نوپایان عرصۀ هنر ،تمام برگزیدگان این
جشنواره را تحت پوشش بیمۀ عمر و سرمایهگذاری سپهر سرمد قرار خواهد داد.
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مدیر یت
هدی رضایی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چرا مدیران ارشد
باید به حرف
سرمایهگذاران
عملگراگوشکنند؟
سرمایهگذاران عملگرا که از آنها انتظار باال بردن بازدهی شرکت با اتخاذ تصمیمات استراتژیک شان میرود ،دارای تاثیری با اهمیت زیاد بر
همۀ شرکتها ،از شرکتهای بستهبندی کاال گرفته تا سازمانهای هوافضا و دفاعی ،هستند .شاید شرکت شما هم خود را در موقعیتی ببیند که
نیازمند حضور یک سرمایهگذار عملگرا باشد .در سال  2015سرمایهگذاران طرفداران عمل یا عملگرا 159 ،کمپین را با تمرکز بر ماکزیمم کردن
ارزش سهام النچ کردند که دو برابر نسبت به سال قبل آن بود .اگر شما یک مدیر اجرایی هستید که وجود عملگرایان در سازمانتان شما را با
دغدغههایی مواجه کرده است ،دو راه بالقوه پیش رو دارید :یا حالت تدافعی را در پیش بگیرید و از استراتژی کنونی خود دفاع کنید ،یا چالش
وجود این افراد را بپذیرید و مسیر شرکت خود را برای ایجاد ارزش ،مجددا ارزیابی کنید.

بررسیمیزانعملگراییسازمان

مداخالت افراد عملگرا اغلب توصیفی است و مطلوب یا نامطلوب بودن آن
وابسته به دیدگاه شماست .این کار نیاز به هزینه و درگیر شدن در مهندسی
هزینه دارد ،اما یک راه سادهسازی مفرط از طریق پرسیدن سواالتی در کل فرایند
وجود دارد .بسیاری از عملگرایان سواالت استراتژیک مبنایی درست و واضحی
میپرسند :آیا سرمایهگذاری شرکت شما در مکان درست به انجام رسیده است؟
آیا پورتفولیوی شرکت شما از تنوع زیادی برخوردار است؟ آیا گامهای مختلفی
برای ایجاد یک استراتژی برد وجود دارد؟ مدیران ارشد میبایست بهدقت به
این سواالت توجه کنند ،چراکه میزان عملگرایی در هر سازمانی خواه ناخواه
کم میشود و به وسیلۀ این پرسشهای استراتژیک پایهای میتوان آن را مورد
بررسی قرار داد.

نظریۀکاراییبازارسرمایه

واضح است که بهبود عملکرد در کوتاهمدت ،به معنای قطع هزینهها نیست .افراد
عملگرا خود میتوانند این کار را با کاهش  10درصدی خط اصلی هزینههای
خود انجام دهند .شما باید به هزینهها بهعنوان سرمایهگذاری استراتژیک خود
نگاه کنید که درنهایت موجب رشد میشود؛ هزینههایی که اگر آنها را قطع
کنید ،با کاهش رشد یا مزیت رقابتی خود موجبات نابودی ارزش سهام خود
را فراهم میآورید .بهعنوان یک کارمند داخلی و محرم راز سازمان ،با دیدگاه
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درست و دسترسی به دادههای دقیق سازمان ،میتوانید وضعیت را مقایسه کنید
و از آنچه مورد انتظار است ،فراتر روید .در این راه از سرمایهگذاران عملگرا
کمک بگیرید .در همین رابطه نظریۀ کارایی بازار سرمایه به دو فرض بسیار مهم
توجه دارد .اوال سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای خود در بازار دارای رفتار
منطقی هستند .ثانیا آنها بر اساس آخرین اطالعات و اخبار اقدام به خرید و
فروش اوراق بهادار میکنند و جهت تعیین منصفانه بودن قیمت اوراق بهادار،
درایت کافی دارند .به همین دلیل این افراد میتوانند در تصمیمگیریهای
استراتژیک مرتبط با سرمایه به شما کمک زیادی کنند.

بهسواالتاستراتژیکفکرکنید

زمانی را برای ارزیابی مجدد مسیر شرکت خود در راه رسیدن به ایجاد ارزش
اختصاص دهید .شما باید آشکارا در مورد این سواالت استراتژیک از قبل فکر
کرده باشید ،اما محدودیتهای کسبوکار خود و مسائل کوتاهمدت را نیز
برای رسیدن به پاسخ خود در نظر بگیرید .دستکم میتوانید از نگاه یک فرد
بیرونی به ماجرا نگاه کنید تا دید وسیعتری نسبت به آن به دست آورید و به
نتیجهگیریهای مختلف در مورد آن کسبوکار برسید .اکنون میتوانید تفکر
استراتژیک خود را به برنامۀ ایجاد ارزش تبدیل کنید که تیم مدیریت شما
و هیئت مدیرهتان از آن استقبال خواهند کرد .شما باید ذهنیتی مشخص در
مورد این سواالت داشته باشید :سادهترین رویکرد برای ایجاد ارزشی که برای

دست یافتن به مزیتهای پایدار

هنگامی که سازمان شما هویت خود را تشخیص و توسعه داد ،باید به بررسی
مزیتهایی بپردازد که شرکتهای دیگر فاقد آن هستند .هنگامی که کارل
ایکان ،سرمایهگذار ،خطاب به تیم کوک ،مدیر اپل ،در سال  2014در مورد
نگرانی خود در خصوص رشد غیرکافی نقدینگی و کاهش ارزش سهم اپل
نوشت ،واکنش کوک سنجیده شده بود .او درنهایت شروع به بازخرید سهامها و
افزایش سهم سرمایهگذاران کرد .ایکان سرمایهگذار شرکت بیان کرد که آنچه
تیم کوک در خصوصش تصمیم گرفته ،کامال تصمیم او اما با توجه به اطالعاتی
بوده که سرمایهگذار در اختیارش قرار داده است .شرکت  Danaherنیز به
همین ترتیب با سرمایهگذاران عملگرا در ارتباط بود .درحقیقت ،شرکتی بود
که توسط استیون و مایکل رالز ایجاد شده بود که از همان ابتدا با ارزش انسجام
آشنا بودند.
این صنعت به کار بیاید چیست و کدامیک از آنها هنوز اعمال میشود؟ ما چه آتنا ،مدیر برتولینی ،در مورد اثر مثبت انسجام بر ارزش سهام میگوید :سوال
مزیتهایی داریم و چه مزیتهایی میتوانیم خلق کنیم؟ شرکت ما در انجام چه جادویی این است که آیا کسبوکار شما آن اندازه از پایه منسجم است که
کاری فوقالعاده است؟ انتظار بازار و مشتریان از ما چیست؟ چه چیزهایی برای بتوانید بهطور مداوم یک محصول را به مشتری عرضه کنید و او آن را همیشه
برآوردن این انتظارات مورد نیاز است؟ آرمانهای خود را بدین صورت شرح دهید بخرد؟ اگر مردم اعتقاد داشته باشند که بنیاد کسبوکار شما و مزیت آن پایدار
و آنها را با قابلیتهای مورد نظر برای برآوردنشان ترکیب کنید تا بهترین شانس است ،این خود سبب باال رفتن ارزش سهام میشود .نکته دارای اهمیتی که
برای ایجاد ارزش بلندمدت را به دست آورده و مسائل عملگرایی و سرمایهگذاری میان مزیت رقابتی موقتی و مزیت رقابتی پایدار وجود دارد ،این است که بعضی
مواقع مزیت رقابتی پایدار از مجموع یکسری از مزیتهای رقابتی موقتی حاصل
روی فرصتها و ایدههایی را که به همراه میآورد ،مورد بررسی قرار دهید.
میشود .بهعنوان مثال در صنعت رایانه تسلط شرکت
اینتل در بازار رایانۀ ارزان به وسیلۀ خلق مجموعهای
هماهنگیاستراتژیک
از مزیتهای موقتی حاصل شده است که در ادامه نیز
شرکتهای زیادی طراحی پرسشهای استراتژیک را
یک کار اساسی مدیران ارشد،
مزیت جدیدی را خلق و براساس آن محصول جدیدی
محوریت رفتار خود قرار دادهاند؛ از اپل وهایر گرفته تا زارا
های
هماهنگ کردن شایستگی
را به بازار عرضه میکند و درنتیجه آن رقبایی که
و استارباکس و بسیاری دیگر .ممکن است این شرکتها در
سازمان (مهارتها و منابع داخلی)
درصدد تقلید و کپیبرداری هستند ،مجبورند برای
صدها بخش مختلف خود به انجام تجارت بپردازند ،اما همۀ
با فرصتها و ریسکهای ناشی از
دستیابی به مزیت جدید ،فعالیت جدیدی را شروع
کارهایی که انجام میدهند ،درنهایت به شکل منسجمی
کنند و این راز تداوم مزیت رقابتی اینتل در صنعت
تغییرات محیطی است ،بهطوریکه
با یکدیگر متناسب و دارای هماهنگی استراتژیک است.
فرارقابتی رایانه طی دو دهۀ اخیر بوده است .فرسایش و
در زمان استفاده از این منابع هر دو
برای مثال خدمات آنالین اپل ،گوشیهای تلفن همراه
تحلیل مزیت رقابتی با پایداری آن متعارض است .یک
هم کارا باشند و هم اثربخش
و کامپیوترها همگی متکی به همان توانمندیها برای
مزیت رقابتی به طرق مختلف ازجمله تهدیدات تقلید
طراحی و یکپارچگی است .استارباکس نیز توانایی خود
رقابتی ،غفلت یا عملکرد غلط شرکت ،جایگزینی،
را در مدیریت استعداد و خردهفروشی متمایز اعمال کرده است .برندهای دیگر
روی طراحی ،تولید و بازار و محصوالت مصرفکننده در صنعتهایی همانند تغییرات پیشبینینشدۀ محیطی ،قوانین و مقررات دولتی و ...از بین میرود.
صنایع پزشکی ،تکنولوژیهای صنعتی ،محیطی و علوم زندگی و روانشناسی بنابراین تنها معدودی از مزیتهای رقابتی پایدار باقی میمانند و بیشتر آنها
تمرکز دارند و میزان بازگشت سهام خود را بهطور برجسته تشخیص داده و بر به دالیل فوق و دالیل دیگر دچار فرسایش میشوند و از بین میروند .بنابراین
بهبود مستمر در سراسر کسبوکار خود تمرکز میکنند .الزم به ذکر است که باتوجه به این حقیقت الزم است شرکتها ضمن تالش برای حفظ و صیانت از
مفهوم هماهنگی استراتژیک از اهمیت ویژهای برخوردار است .مفهوم هماهنگی مزیت پایدار و بهرهبرداری مناسب از آن جهت تحکیم و توسعۀ موقعیت رقابتی،
استراتژیک به معنای حداکثر کردن میزان هماهنگی مزیت رقابتی یک شرکت با همواره به صورت نظامیافته سعی کنند پتانسیل مناسبی از مزایای بالقوه را ایجاد
قابلیتهای آن شرکت و همچنین به معنای حداکثر کردن منابع با فرصتهای کرده و برای عملکرد عالی طوالنیمدت آمادگی کسب کنند .و این همان چیزی
موجود در محیط بیرونی است .همانطور که هوفر میگوید :یک کار اساسی است که شرکتی مثل نایک ( )NIKEبا انجام آن در طول سه دهه توانسته در
مدیران ارشد ،هماهنگ کردن شایستگیهای سازمان (مهارتها و منابع داخلی) سطح باالی صنعت مزیت پایدار خود را نسبت به رقبا حفظ کند و به باالترین
با فرصتها و ریسکهای ناشی از تغییرات محیطی است ،بهطوریکه در زمان سهم بازار نسبت به آنها برسد.
منبعHBR :
استفاده از این منابع هر دو هم کارا باشند و هم اثربخش.
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حضورفعالخوارزمیدرنمایشگاه
فرصتهایسرمایهگذاریخوزستان

نخستین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان خوزستان،
آذرماه  1395با حضور بیش از  70شرکت سرمایهگذار و سرمایهپذیر
در مرکز نمایشگاههای بینالمللی اهواز برگزار شد.
شرکت کارگزاری آیندهنگر خوارزمی به همراه شرکت سرمایهگذاری
آتینگر سپهر ایرانیان به نمایندگی از مجموعۀ خوارزمی در این نمایشگاه
حضور یافتند و در راستای برنامۀ راهبردی مجموعۀ خوارزمی اقدام به
معرفی توانمندیهای خود و شرکتهای گروه کردند.
افتتاحیۀ نمایشگاه در تاریخ  4آذرماه  1395در سالن شهید هاشمینژاد
استانداری خوزستان با حضور نمایندگان مشارکتکنندگان و مسئوالن
استان برگزار شد.
غالمرضا شریعتی ،استاندار خوزستان ،در مراسم افتتاحیه نقش دولت
در تامین امنیت سرمایهگذاران را بسیار مهم دانست و بر ظرفیتهای
استان خوزستان برای سرمایهگذاری تاکید کرد .در این مراسم از تمبر
نمایشگاه نیز رونمایی شد.

غرفۀکارگزاریآیندهنگرخوارزمی

کارگزاری آیندهنگر خوارزمی با همراهی شرکت سرمایهگذاری آتینگر سپهر
ایرانیان در ایام نمایشگاه برنامههای متنوعی برای معرفی توانمندیهای خود و
مجموعۀ خوارزمی برگزار کرد.
ازجمله این برنامهها برگزاری دورۀ آموزشی شیوههای تامین مالی برای

شهرداریها ،نشست تخصصی خبری انواع روشهای تامین مالی در بازار سرمایه
و برگزاری جلسات مذاکره با شرکتهای سرمایهپذیر حاضر در نمایشگاه بود.
ازسوی دیگرکارگاه آموزشی انواع شیوههای تامین مالی برای شهرداریهای
استان خوزستان توسط همکاران شرکت سرمایه-گذاری آتینگر سپهر ایرانیان،
برگزار و راهکارهای مناسب تامین مالی برای حضار تشریح شد.
همچنین به همت همکاران شرکت سرمایهگذاری آتینگر سپهر ایرانیان جلسهای
اختصاصی ،در دفتر دکتر سیدعلی بحرینی مقدم ،معاونت اقتصادی استاندار
خوزستان ،برگزار شد که در این جلسه بر توانمندیهای مجموعۀ خوارزمی و
بهخصوص شرکت کارگزاری آیندهنگر خوارزمی و شرکت سرمایهگذاری آتینگر
سپهر ایرانیان به منظور پذیرش شرکتهای استان بهخصوص شرکتهای کوچک
و متوسط در بازار سرمایه ،عرضۀ اختراعات در بازار دارایی فکری فرابورس ایران
و تامین مالی برای شرکتها و شهرداریها از طریق بازار سرمایه تاکید شد.
نشستهای تخصصی بارییس گروه تامین منابع مالی و سرمایه-گذاری شهرکهای
صنعتی استان خوزستان ،وشرکت انرژی پارس وطن وحضورفعال در نشست
تخصصی خبری بازار سرمایه با محوریت تامین مالی شرکتها ازدیگرفعالیتهای
نمایندگان گروه خوارزمی دراین نمایشگاه بود.

دریافت جایزۀ غرفۀ برتر در بخش خصوصی

دراین نمایشگاه همچنین غرفۀ کارگزاری آیندهنگر خوارزمی بهعنوان غرفۀ برتر
بخش خصوصی معرفی و لوح تقدیر از ازمسئوالن استانی دریافت کرد.

مقامبرتربراینیروگاهمنتظرقائمدرپیکتابستان
مهندس فالحتيان ،معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي،
از مجموعۀ نيروگاهي شهيد منتظرقائم تقدير به عمل
آورد.
این مقام عالي وزارت نيرو در امور برق و انرژي طي نامهاي
به شركت مديريت توليد برق منتظرقائم ،به دليل پايين
بودن نرخ خروج اضطراري كل «يك و سه دهم درصدي
(1/3درصد)» در پيك تابستان  1395و كسب مقام برتر
در ميان شركتهاي مديريت توليد برق كشور ،از این
مجموعه تقدير و تشكر به عمل آورد.
مهندس فالحتيان همچنين اظهار اميدواري کرد كه
مجموعه بتواند ضمن حفظ موفقيت حاصل ،وضعيت
بهرهبرداري از واحدهاي تحت پوشش را ارتقا دهد.
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اقتصاد جهان
سارا خانی

مزایا و مخاطرات اقتصاد ترامپ

زلــزلـه
«ترامپریشتر»ی
درآمریکا
دونالد ترامپ روزهای انتخابات را با مطرح کردن سیاستهای اقتصادی گذراند
که بیان هر کدامشان رعشه به جان اقتصاددانان میانداخت .او به مانعسازی
برای تجارت آزاد ،کاهش شدید مالیات و اخراج مهاجران اشاره میکرد .اگر این
ایدههای ظاهرا جذاب ترامپی عملی شوند ،بدون شک چیزی فراتر از بحران برای
اقتصاد آمریکا ایجاد میکنند .بررسیهای مرکز مطالعات مودی نشان میدهد
چیزی جز کاهش دستمزدها ،کاهش کارایی و افزایش بدهی دولتی حاصل
نخواهد شد .درواقع ترامپ اقتصاد را در منگنه قرار خواهد داد .یا الاقل آنطور
که خودش در طول انتخابات میگفت ،با سیاستهایش باعث بروز چنین فجایعی
در اقتصاد خواهد شد.
اما در عالم واقعیت هیچکس نمیداند چه تعداد از این ایدهها عملی خواهد شد.
او مسائل را صرفا در حد ایده و روی کاغذ مطرح کرده است .رئیس جمهوری
که انتخاب شده ،عالقهای به بیان جزئیات طرحهای خود نداشته و ندارد .او در
طول برنامههای انتخاباتی خود سه بار به طرحهای مربوط به مالیات اشاره کرد،
اما هنوز این طرح در هالهای از ابهام قرار دارد .او باید برنامههای خود را از طریق
کنگره پیش ببرد .کاهش مالیاتی که او در دستور کار خود قرار داده ،باید از چند
مرحله عبور کند تا قطعی شود و بعد هم یک دهه دیگر باطل خواهد شد .البته
سناتورهای دموکرات احتماال از همان ابتدا مانع خواهند شد.
اما وقتی از حیطۀ مالیات خارج میشویم و به محدودۀ تجارت ،قوانین و مهاجرت
میرسیم ،قدرت رئیس جمهوری نیز بیشتر میشود .تجارت واقعا وضعیت
نگرانکنندهای دارد .ترامپ میتواند بدون مشورت با کنگره در عرض شش ماه
توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی را فسخ کند .بهعالوه او میتواند با چند مانور
قانونی ،تعرفههای شناوری را که مدنظر خودش است ،به اقتصاد آمریکا تحمیل
کند؛ احتماال 45درصد از چین و 35درصد از مکزیک .او بارها ادعا کرده که اینها
درحقیقت موانعی برای معاهدات تجاریِ خوب و مطلوب هستند و وضعیت خوب
در تجارت را تهدید میکنند.
این شرایط باعث وحشت و نگرانی سرمایهگذاران میشود؛ آنها به صورت دائم
به این فکر میکنند که ترامپ سرانجام رشد اقتصاد را به کجا میرساند .هرچه
سیاستهای پولی و مالی بیشتر رها شوند ،شرایط وخیمتر میشود .در اروپا
هم وضعیت مشابهی رخ داد و با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا شرایط قدری
وخیم شد .همۀ اینها باعث میشود فدرال رزرو بهعنوان بانک مرکزی ایاالت
متحدۀ آمریکا ،برنامۀ افزایش نرخ بهره را به دورترین زمانهای ممکن در سال
 2017موکول کند ،یا حتی در جهت کاهش دوبارۀ نرخ بهره نیز اقدام کند.

هرچند نرخ بیکاری بسیار پایین است و دستمزدها هم به صورت تدریجی
افزایش پیدا کرده ،اما باز هم تورم ادامه دارد .بسیاری از کارگرانی که در دوران
بحران اقتصادی شغل خود را از دست دادهاند ،همچنان در صف انتظار بازگشت
به دنیای کار هستند.
اما از سوی دیگر اگر ترامپ واقعا موفق به کاهش مالیات شود و همچنین توسعۀ
جادهها ،بندرگاهها و زیرساختها را در دستور کار خود قرار بدهد ،میتوان به
افزایش نرخ بهره در آمریکا امیدوار بود .ترامپ نیز در طول انتخابات بارها از نرخ
بهرههای پایین در کشورش انتقاد کرد .به این ترتیب افزایش نرخ بهره به نفع
سیاستهای او نیز خواهد بود .او معتقد است نرخ بهرۀ پایین باعث شکلگیری
نوعی حباب در اقتصاد شده است .او حتی چندین بار ژانت یلن ،رئیس فدرال
رزرو آمریکا ،را به این مسئله متهم کرد که نرخ بهره را به دالیل سیاسی پایین
نگه داشتهاست .البته ناگفته نماند که او نمیتواند تا فوریۀ سال  2018و پایان
دورۀ چهار ساله ،یلن را از سمتش عزل کند.

وقتی دالر قوی کمر کارخانهداران آمریکایی را میشکند

نرخ بهره با ارزش دالر بیشترین رابطه را دارد .هرچه نرخ بهره افزایش پیدا کند،
دالر قدرت بیشتری میگیرد .اما این مسئله به تولیدکنندگان و کارخانهداران
آمریکایی جدیترین آسیبها را وارد میکند .همۀ اینها باعث بروز تنش در
اقتصاد داخلی آمریکا میشود .به این ترتیب نوعی فشار به ترامپ وارد میشود
و مخالفان احتماال علیه او برمیخیزند .درنهایت بسیاری از شغلهای تولیدی در
ظاهر جایگزین واردات چینی میشوند ،اما آنچه اهمیت دارد ،این است که این
کشور نمیتواند کاالهای ارزان به سایر نقاط دنیا بفروشد .ارزش دالر باال رفته و
کسی کاالهای گرانقیمت آنها را خریداری نمیکند .به این ترتیب بعد از مدتی
درآمد این تولیدکنندگان و کارخانهداران سقوط میکند .به دنبال آن نیز کارایی
به حداقل میرسد.
سیاستهای ترامپ خواه ناخواه باعث رکود و ورشکستگی در آمریکا خواهد
شد .او هرچند فردی ثروتمند است ،اما سیاست کالن و اقتصادی در یک کشور
نیازمند طرز فکر کالن است .او با طرز فکر خود اقتصاد آمریکا را به خاک سیاه
خواهد نشاند .در این بین دردناکترین بخش ماجرا این است که تنها با اصالح
تفکر ترامپ ،آمریکا دوباره اقتصادی بزرگ خواهد شد و خیلی بعید به نظر
میرسد چنین فردی تفکر خود را حتی به اندازۀ یک بند انگشت تغییر بدهد.
اشتباه در فکر اوست و این اشتباه هیچگاه اصالح نمیشود.
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مدیر یت
امیر کاکایی

کارشناس ارشد MBA

نگاهی به تعارضهای رایج در هلدینگها و نحوه مدیریت آنها

فرصتسازیازتعارضاتسازمانی
امروزه با بزرگتر شدن اندازۀ سازمانها و گسترش فعالیتهای آنها،
چالشهای جدیتری گریبانگیر سازمانها شده است .یکی از این
چالشها وجود تعارضات در داخل سازمان و بهخصوص بین کارمندان
است .معموال مدیران این سازمانها با مواجهه با این چالش درصدد حذف
کارمندان متعارض یا هر عاملی که ایجادکنندۀ تعارض است ،برمیآیند اما
در سازمانهای نوین شرایط به نحو دیگری مدیریت میشود و مدیران
ن
منابع انسانی این سازمانها در تالشاند از تعارضهای موجود در سازما 

فرار از تعارضات سازمانی!

به صورت کلی در هر سازمانی که تعامل از بین میرود ،تعارض بروز میکند .به
بیان دیگر ،تعارض فرایندی است که هنگامی آغاز میشود که یکی از طرفین
احساس کند طرف دیگر ،بر چیزی که برای او اهمیت دارد ،اثر منفی گذاشته
یا میخواهد اثر منفی بگذارد .بهعنوان نمونه اختالفات بین واحدهای سازمانی
ممکن است یکی از تعارضات مخرب در بین سازمانها باشد .در این میان این
واقعیت وجود دارد که در هر سازمانی تعارضاتی وجود دارد و ادعای برخی از
مدیران منابع انسانی سازمانهای ایرانی مبنی بر عدم وجود تعارضات در سازمان،
ادعایی بیهوده و به نوعی پاک کردن صورت مسئله است .با توجه به این موضوع،
پیشنهاد میشود مدیران منابع انسانی در مواجهه با این سوال که «سازمان دچار
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استفادههای بهتری کنند و تهدیدات را به فرصتهای مناسبتری
برای سازمان تبدیل کنند .اگرچه حلوفصل کردن این تعارضات در بین
سازمانهای کوچکتر امکانپذیرتر است ،اما هلدینگهای نوین نیز با
برنامهریزی مناسب در واحد سازمانی  HRیا منابع انسانی ،میتوانند
تاثیرات مثبتی را در فعالیتهای داخلی سازمان بگذارند و بهخوبی تعارضات
سازمان را مدیریت کنند .در ادامه به برخی تعارضات موجود در هلدینگهای
نوین اشاره خواهیم کرد و راههای مدیریت آن را بیان میکنیم.

چه تعارضاتی است؟» به جای پاک کردن صورت مسئله ،راهحل مناسبی را برای
مدیریت این تعارضات تدوین و برنامهریزی کنند و در وهلۀ اول درصدد شناسایی
آن باشند و سپس این تعارضات را بپذیرند.

دالیلتعارضاتسازمانی

در راستای شناسایی تعارضات در سازمان ،دالیل تعارضات باید مورد بررسی قرار
گیرد .معموال این دالیل شامل مسائل ارتباطی ،رفتاری و ساختاری است .از نظر
ارتباطی ،هنگامی که داخل سازمان جریان ارتباطی ضعیفی باشد ،این موضوع
باعث انتقال اشتباه یا نامفهوم اطالعات میشود که این موضوع خود تعارضاتی
را در داخل سازمان ایجاد میکند .از نظر رفتاری نیز با توجه به اینکه هر فرد

احساسات ،نگرشها ،برداشتها و ارزشهای متفاوتی دارد،
این موضوع باعث شده اختالفاتی میان کارمندان ایجاد
شود .از نظر ساختاری هم تعارض نسبت به اندازۀ سازمان،
مشارکت ،کمبود منابع ،گردش کار و ...ایجاد میشود.

بهحداقلرساندنتعارضات

شدت تعارض هنگامی بهینه است
که برای جلوگیری از رکود کافی باشد،
خالقیت را تحریک ،امکان برطرف
کردن تنشها را فراهم و ایجاد تغییر
را میسر کند .اما نباید آنقدر شدت
داشته باشد که باعث ازهمگسیختگی
شود و هماهنگی میان فعالیتها را
مختل کند

بر اساس مطالعات صورتگرفته در زمینۀ منابع انسانی،
برخی نظریهپردازان تعارضات سازمانی را به دو دستۀ
مخرب و سازنده تقسیم میکنند .تعارضات مخرب باعث
شده سازمان به چشمانداز و اهداف استراتژیک خود
دست پیدا نکند ،اما از طرفی تعارضات سازنده اتفاقا
میتواند فرایند رسیدن سازمان به اهدافش را تسهیل
کند ،چون وجود تعارضهای سازنده سطح آگاهی کارمندان را نسبت به خود و
ن هستند ،افزایش میدهد .این نوع از تعارض زمانی سودمند
دیگران که در سازما 
است که کیفیت تصمیمگیری را بهبود ببخشد ،نوآوری و خالقیت را تقویت و
در افراد کنجکاوی و اشتیاق ایجاد کند و تغییر را ترویج دهد .از طرفی تعارضات
سازنده در کارهای گروهی و جلسات ایدهپردازی در داخل سازمان نیز میتواند
بسیار مثمر ثمر واقع شود ،چون مانع این موضوع میشود که همه مانند همفکر
کنند و وجود این تعارضات اجازه نمیدهد تصمیماتی در این گروهها اتخاذ شود
که بر پایۀ فرضیات ضعیف باشد ،یا گزینههای متعدد در آن بررسی نشده باشد.
در این میان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که هر دو نوع از تعارضات
باید در سازمانها به حداقل برسند ،چون تعدد تعارضات در سازمانها موجب
اتالف منابع سازمانی و رسوب چرخۀ تصمیمگیری میشود .این اتفاق پیامدهایی
مانند خارج شدن سازمان از حالت چابکی را به همراه خواهد داشت.

مدیرانیبادیدگاهسنتی

نظریهپردازان مدیریتی ،دیدگاههای متفاوتی را نسبت به تعارضات سازمانی
مطرح میکنند .در ادامه به برخی از این دیدگاهها که در سازمانهای ایرانی نیز
شاهد آن هستیم ،اشاره خواهیم کرد.
دیدگاه سنتی نسبت به تعارضات در بین برخی از سازمانهای ایرانی
وجود دارد .در این دیدگاه ،مدیران سازمان در مواجهه با تعارضات
سازمان ،واکنش تندی نشان میدهند و تالش میکنند منشأ تعارض
را از بین ببرند ،اما درحقیقت این نوع از مواجهه با تعارضات ،نهتنها
باعث بهبود عملکرد سازمانی نمیشود ،بلکه عملکرد داخلی سازمان را
بهشدت کاهش می دهد .بهعنوان نمونه اختالفی تاکتیکی بین واحد
منابع انسانی و بازاریابی سازمان رخ میدهد؛ مدیرانی که دیدگاه سنتی
دارند ،در مواجهه با این اختالف ،در ابتدا منشأ تعارض را از بین میبرند
و این موضوع حتی منجر به اخراج شدن تعدادی از کارمندان سازمان
نیز میشود .از طرفی در فرهنگهای سازمانی که فاصلۀ قدرت زیاد
است ،یعنی فاصله میان مدیران و کارمندان بسیار زیاد است و ممکن
است کارمندان در طول سال حتی یک بار هم با مدیر سازمان برخورد
و ارتباطی نداشته باشند ،کارکنان در مقابل تعارض واکنشهای منفی
نشان میدهند .در چنین فضایی با توسل به شیوههای قهرآمیز ،تضاد و
اختالفنظرها در سازمان سرکوب میشود .در ایران حتی در بسیاری
از شرکتهای خصوصی هم افراد چنانچه نظری مخالف ابراز کنند ،با
واکنشهای منفی و تندی مواجه خواهند شد.

تعامل با تعارضهای موجود در سازمان

برخی از هلدینگهای نوین در مواجهه با تعارضات سازمانی دیدگاه

مدرنتری را اتخاذ کردهاند .در این نوع از مواجهه،
مدیران تعارضات را نهتنها نیروی بالقوه مثبتی
تلقی میکنند ،بلکه آن را الزمۀ عملکرد اثربخش
در سازمان میدانند .به بیان دیگر ،در این دیدگاه
مدیران سازمان در تالشاند که تعارضات سازمان را
به حداقل برسانند و صرفا تعارضات سازنده را برای
سازمان مثبت میدانند .البته این دیدگاه در تعداد
انگشتشماری از سازمانهای ایرانی دیده میشود،
اما همین سازمانها با اتخاذ این دیدگاه توانستهاند
فضای مناسبتری را برای کارمندان داخل سازمان
ایجاد کنند و عملکرد سازمان به شکل محسوسی
ارتقا پیدا کرده است.

تعارضاتدربین کارمندان

در دیدگاه مدرن ،تعارضات بین کارمندان با یکدیگر را کاهش میدهند ،چون
تجربه نشان میدهد که افزایش تعارضات میان فردی ،انجام وظایف در سازمان
را با مشکل مواجه میکند و این موضوع هزینههای گزافی را بر دوش سازمان
میگذارد .برای بررسی و شناخت این نوع از تعارضات میان کارمندان سازمان،
باید تیپ شخصیتی کارمندان هنگام استخدام بهخوبی شناخته شود و این موضوع
از طریق تستهای شخصیتی هویدا میشود ،چون در برخی از هلدینگهای نوین
که کارمندان بسیار زیادی در فعالیتهای سازمانی با یکدیگر سروکار دارند،
تفاوتهای شخصیتی منشأ بروز تعارضهای میان افراد است .برای رفع اینگونه
از تعارضات دیده شده که برخی از هلدینگهای معتبر ،برنامههای آموزشی
متداومی را در داخل سازمان طراحی و اجرا میکنند .این اقدام باعث شده
کارمندان بتوانند با شخصیت یکدیگر بهخوبی آشنا شوند و بهتر با هم تعامل
کنند.

نبود تعارض در سازمان؛ تهدید یا فرصت؟

هنگامی که تعارضات در داخل سازمان به صفر برسد ،شاید از دید برخی از
مدیران ایرانی بسیار خوب و مثبت ارزیابی شود ،اما درحقیقت نبود تعارضات
باعث شده کارمندان آنقدر نسبت به سازمان مطیع باشند که جرئت انتقاد
کردن را نداشته باشند .هنگامی که نسبت به فعالیتهای داخلی سازمان نقد
نشود ،سطح عملکردی سازمان ثابت میماند و رشد نمیکند .از طرفی سختگیری
برخی از مدیران ایرانی باعث شده کارمندان هرگز به خود اجازه ندهند که
وضع موجود را به چالش بکشند .در برخی از سازمانهای ایرانی که فرهنگهای
تعارضستیز دارند ،افرادی که در سطوح ارشد سازمانی قرار میگیرند ،نهیکنندۀ
تعارض بوده و دوست ندارند حرفهای منفی بشنوند ،یا با نظرات آنها مخالفت
شود .اما درحقیقت چنین رویکردی در دنیای رقابتی امروز ،بقا و حیات سازمان
را در بلندمدت با مشکل روبهرو خواهد کرد .بنابراین باید سازمانها در جهت
تشویق کارکنان خود برای به چالش کشیدن سیستم و خلق ایدههای تازه گام
بردارند .بهعنوان نمونه در حال حاضر برخی از هلدینگهای تجاری از افرادی که
برخالف جریان قدم برداشتهاند ،حمایت میکنند و چنانچه ایدۀ آنها توسط
مدیریت تایید نشود ،آنها را کنار نمیگذارند و به این ترتیب ابزار مخالفت را
تشویق میکنند.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که شدت تعارض هنگامی
بهینه است که برای جلوگیری از رکود کافی باشد ،خالقیت را تحریک ،امکان
برطرف کردن تنشها را فراهم و ایجاد تغییر را میسر کند .اما نباید آنقدر
شدت داشته باشد که باعث ازهمگسیختگی شود و هماهنگی میان فعالیتها
را مختل کند.
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روشهایبرندسازی
از کارکنان
طبق بررسیهای انجامشده در سال  2016بیشترین دغدغۀ شرکتها ،استخدام افراد با
استعدادهای اجرایی مختلف و شایستۀ قرارگیری در موقعیتهای رهبری است .درحقیقت
75درصد شرکتها بیان کردهاند که پیدا کردن فردی با توانایی و استعداد درست برای این
موقعیتهای کاری ،زمان زیادی از آنها گرفته است و 13درصد آنها هنوز فرد مورد نظر را
پیدا نکردهاند .انتظار میرود این روند در سال  2017نیز ادامه داشته باشد .در این حالت
چه باید کرد؟
کارشناسان مدیریت بر این باورند که فرایند استخدام نیروهای خاص
را باید با سوال پرسیدن از خود آغاز کنید؛ این سوال که کارمندان چه
انگیزهای برای کار با شما و شرکت شما خواهند داشت؟ این انگیزه
پول یا عنوان شغلی نیست ،چراکه هر فردی میتواند به این موارد
دست پیدا کند .شرکتهایی در طوالنیمدت به پیروزی میرسند که
کارمندان آنها احساس همبستگی با آن هدفی میکنند که شرکت
برای آن ایجاد شده است .اما همیشه وجود نگرش مثبت نسبت به
یک برند در بازار ،در محل کار منعکس نمیشود .کارفرمایان چگونه
میتوانند برای ایجاد این همبستگی به صورت درونی میان رهبران و
کارمندان تالش کنند و از کارمندان خود برندی بسازند که پیشرفت
آنها را نیز در بازارها گسترش دهد؟ سازمانهایی که خواهان ایجاد
این رابطه و جذب استعدادهای مورد نیاز خود هستند ،الزم است که
این چهار مورد را بهطور مداوم مورد نظر داشته باشند.

القایحستاثیرگذاری

اکثر کسبوکارها ،از موفقیت یک عده از کارمندانشان تقدیر میکنند ،به
جای اینکه این مسئله را با سایر کارمندان به اشتراک بگذارند .یک تحقیق
نشان داده است که افراد بر اساس میزان حقوق شغل انتخاب نمیکنند،
بلکه بر اساس فرهنگ خود این کار را انجام میدهند .چیزی که آنها
در جستوجویش هستند ،مکانی است که در آن همبستگی ،تاثیرگذاری،
افزایش پتانسیل و رسیدن به اهمیت برای آن ها در پی داشته باشد .هر
شرکتی ایجاد این حس تاثیرگذاری در وجود هر فرد را به یک روش به انجام میرساند .یکی از
شرکتها از کارمندان دعوت میکند که با رئیس خود صبحانه بخورند و دیگری آنها را در جلسات
شرکت میدهد .رئیس شرکت دارون میگوید :ما کارمندان خود را تشویق به پرسش میکنیم.
مشارکتکنندگان میتوانند سواالت خود را بهطور مستقیم از رئیس شرکت بپرسند و این کار در
امنیت کامل و حتی در حالت بدون نام نیز انجام میشود .این فرایند شفافیت روابط دو طرف را باال
میبرد و ارتباطات دوطرفه میان کارمند و مدیر را تقویت میکند .موسسۀ سالمت City of hope
به کارمندان فرصت تاثیرگذاری در نتایج تصمیمهای مهم سازمانی را میدهد تا یک فرهنگ شفافیت،
اعتماد و تعهد ایجاد کند .این تنها راه سازمان برای حرکت رو به جلوست و سبب ایجاد انسجام سازمان
با ماموریت و چشماندازش میشود.

ایجادفرهنگاعتمادوتعهد

فرهنگی ایجاد کنید که در آن اعتماد و تعهد میان رهبران و کارمندان افزایش یابد .سازمانها و
رهبران آنها میدانند که نیاز به ایجاد حس تعهد و اعتماد در میان زیردستان خود دارند تا آنها را
به رشد برسانند .چنین سازمانهایی باید با دیدگاهی توام با احترام به کارمندان خود بنگرند و بیان
کنند که کارمندان ما نقطۀ تفاوت ما هستند و بهعنوان بخشی از بیانیۀ ماموریت خود به آنها ارزش
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مدیر یت
هدی رضایی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مینهیم .طبق تحقیقات بهعملآمده نیروی کار وفادار میتواند یک مزیت رقابتی
مهم محسوب شود .کارمندان برخوردار از سطوح باالی تعهد موثر با احتمال
کمتری شغل خود را رها یا در آن غیبت میکنند .تعهد سازمانی همچنین باعث
رضایتمندی بیشتر مشتریان میشود ،زیرا کارکنان با تجربه و سابقۀ باال دانش
و اطالعات بیشتری از روش کار دارند و مشتریان نیز با همان کارمندان کار
میکنند .کارمندان با تعهد موثر باال ،انگیزش کاری بیشتر و تابعیت سازمانی
باالتری نیز دارند .بااینحال تعهد سازمانی ممکن است برای سازمان مشکالت
بالقوهای نیز ایجاد کند .بهطور مثال یکی از مشکالت مرتبط با نیروی کار بسیار
وفادار این است که گردش شغلی را پایین میآورد و این وفاداری فرصت استخدام
نیروهای متخصص و تازهنفس را از شما میگیرد .مشکل دیگر این است که
وفاداری موجب همرنگی با جماعت میشود که مانع خالقیت است .این مسائل
نیز راهحلهای مختص خود را در دارد که در این مقاله نمیگنجد.
افرادی که دارای تعهد باال هستند ،با تعصب در مورد مدیر خود صحبت میکنند،

آزادی بیان و ارتقای تفاوتها

به کارمندان خود اجازه دهید تا آنچه را هستند ،نشان دهند ،نه آنچه را که
مدیرانشان میخواهند .همه دوست دارند بخشی از فرهنگ محیط کاری باشند
که به آنها اجازه دهد طبیعی و خودشان باشند .برای ارتقای آزادی بیان ،نیاز به
ارتقای تفاوتها دارید ،نه شباهتها و بهتر است که تعارض و کشمکشها را به
صورت مذاکرهای حل کنید .اگر دو کارمند در بیان نظر خود با یکدیگر در تعارض
هستند ،کافی است ابتدا جداگانه برای هر کدام از آنها زمان بگذارید و به آنها
آموزش دهید که نحوۀ بیان آزادانۀ عقایدشان به چه صورت است .کارشناسان
عقیده دارند که پرسیدن سواالت متفاوت در مورد وضع موجود ،ما را به سمت
یادگیری و تفکر خالق هدایت میکند .شما نیاز به کارمندانی دارید که با فرهنگ
شرکت عجین شده و در این راه چابک باشند .نمیتوانیم ادعا کنیم که شرکت باز
از نظر فرهنگی هستیم و سپس محیطی ایجاد کنیم که از تنوع استقبال نکند.
اگر درصدد انتخاب و جذب استعدادهای مختلف برای منصبهای مهم و استقبال
از ارزش آنها هستیم ،باید به تشویق و ارزشدهی به تفکر متفاوت ادامه دهیم.
هنگامی که این موضوع در سطح رهبری اتفاق بیفتد ،سازمانی با فرهنگ طرفدار
تنوع و باز ایجاد میشود.

به کارمندان فضای اجرا دهید

چراکه احساس درگیری با سازمان در
آنها وجود دارد .اما افرادی که از
کمبود بهرهوری ،اعتماد و ارتباطات
رنج میبرند ،این مسئله به ادراک آنها
از سازمان برمیگردد .راهحل این است
که برای آنها منشور معکوس ایجاد
کنید که توسط خودشان هدایت شود.
مدیران نیاز دارند که مورد توجه قرار
گیرند و احساس ارزش کنند و پذیرای
نظر کارمندان در مورد خودشان
باشند .نتیجۀ این منشور طبق نظر
مارتینز این است که 37درصد رشد در
میزان تعهد در طول چند ماه به وجود
آمده است.

اجازه دهید که کارمندان توسط آنچه انجام دادهاند ،تعریف شوند ،نه عنوان
شغلیشان .عناوین شغلی تنها سبب به وجود آمدن سلسله مراتب و زیرساختهای
بوروکراسی میشوند .با این عناوین کارمندان چشمشان را روی توصیف وظایف
خود میبندند و زیر این عناوین مدفون میشوند .برچسبگذاری نقشها و لیست
کردن مسئولیتها میتواند مجموعه انتظارات آنها را محدود کند و پتانسیل
بالقوۀ آنها را در انجام وظایف پنهان کند .توصیف کار کارمندان توسط حل
مسائلی که از روی دوش سازمان برمیدارند ،میتواند به انسجام و همبستگی
بیشتر آنها کمک کند و از تمام انرژی آنها برای حل مسائل سازمانی پرده
بردارد .دوران ،محقق برجسته ،در اینباره میگوید :ما از کارمندان میخواهیم
که بزرگ فکر کنند و فراتر از عنوان شغلی خود را ببینند .ما از آنها میخواهیم
آنچه را که در چنته دارند ،چه بهعنوان یک رهبر ،مدیر یا کارمند ،رو کنند .به
نظر شما این حرکت عالی نیست؟ در سازمانهای سنتی از کارمندان خواسته
میشود طبق شرح وظایف ،مسئولیت خواستهشده را به انجام برسانند .اما در
سازمانهای امروزی ما از آنها میخواهیم که یکدیگر را تشویق به حل آن مسئله
کنند و از هم الهام بگیرند و این مشارکت را فراتر از عناوین شغلی خود ببینند.
حتی در مواردی کارمندان خطوط عملیاتی مسئله را بهتر شناسایی کردند و
راهحلهای بهتری پیشنهاد دادند .ما با کمک یکدیگر با تفکر باز میتوانیم مسائل
را به صورت فردی و جمعی (تیمی) حل کنیم .مارتینز از این مهم بهعنوان بردن
کارمندان به مرکز استراتژی رشد نام میبرد .درواقع این حرکت به کارمند اجازه
میدهد که خودش را در مقام مدیر بگذارد ،رهبری کند و برای چالشهایی که با
آن روبهروست ،راهحل بچیند .هنگامی که جوی ایجاد میکنید که یک فرد تمام
انرژی خودش را در آن به نمایش میگذارد ،میزان تعهدش نیز بیشتر میشود و
در هر چالشی جلوتر از همه به دنبال کشف راهحل است .این اتفاق خود محرک
ایجاد خالقیت و نوآوری است.
برند کردن کارمندان تنها از موقعیت بیرونی شرکت ناشی نمیشود ،بلکه دیدگاه
درونی مدیران مسبب این امر است .بنابراین محیطی ایجاد کنید که در آن
کارمندان (صرف نظر از رتبه یا سلسله مراتب) بتوانند بر آیندۀ سازمان تاثیر
بگذارند و در آن سهیم باشند .به بیان دیگر ،ارزش برند کارمندان سبب برند
شدن خود سازمان نیز میشود .این اتفاق زمانی حادث میشود که محیطی در
سازمان ایجاد شود که هیچ ایدهای در آن قضاوت نشود ،کارمندان احساس ارزش
و احترام کنند ،اعتماد به دست بیاورند و شفافیت در ارتباطات وجود داشته باشد
و دست آنها در اجرا باز گذاشته شود.
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کجامشغول
به کار شویم؟

نخستین باری که رباتها قدم به دنیای انسانها گذاشتند ،کسی به این نکته
فکر نمیکرد که این موجودات آهنی روزی بتوانند جای آدمهای واقعی را در
دنیای کار بگیرند .حاال نگرانی عمدۀ بسیاری از آدمها این است که شغل آنها
را یک ربات گرفته باشد .اما خوشبختانه تا کنون این اتفاق نیفتاده و هنوز کار
برای آدمهای بیکار در دسترس است .اما اتفاق مهمی که افتاده ،این است
که اتوماسیون یا ماشینی شدن باعث شده آدمها از کارهای خاصی نجات
پیدا کنند .مثال بسیاری از رباتها در کارخانهها کارهایی را انجام میدهند
که زمانی در حیطۀ تخصص آدمها بود و به این ترتیب آنها نظم جدیدی را
ایجاد کردهاند .هر چه کارها به مهارتها و قوۀ ادراکی بیشتری نیاز پیدا کنند،
انسانها حکومتشان قطعیتر میشود .به این ترتیب ،پیشرفت فناوری باعث
شده بسیاری از شغلها تغییر ماهیت بدهند و به مهارتهای انسانی بیشتری
اتوماسیون کارخانههای
نیاز پیدا کنند .بسیاری از الدیستها که زمانی با
ِ
ریسندگی مخالفت میکردند ،حتی نمیتوانستند راهآهن ،تلگراف یا برقی شدن
را تصور کنند .اما حاال میتوان آیندۀ شغلها را پیشبینی کرد و در مورد آنها
تصمیم گرفت.
آمار نخستین چیزی است که میتواند به پیشبینی آیندۀ شغلها کمک کند.
درواقع همه میتوانند به کمک آمار پیشبینی کنند که چه شغلهایی در آینده
رشد خواهند کرد و سرعت رشد کدام بیشتر خواهد بود .طبق آمار بهدستآمده
از مرکز آمار آمریکا ،شغلهایی که با خدمات فنی توربینهای بادی سروکار دارند،
بیشترین رشد را خواهند داشت .دلیل اصلی این مسئله نیز توسعۀ قابل مالحظۀ
انرژیهای تجدیدپذیر است .این روند احتماال تا چند دهۀ آینده به همین شکل
ادامه خواهد داشت .در آینده توربینهای بادی بیشتری مورد نیاز خواهد بود و
آنها به متخصصها و کارشناسهای بیشتری نیاز دارند تا وقتی دچار مشکل
شدند ،به لحاظ فنی تعمیر شوند.
نکتۀ دیگری که وجود دارد ،این است که جمعیت در اکثر کشورها در حال پیر
شدن است و این مسئله میتواند باعث شکلگیریِ مشاغل جدید شود .کسانی
که در مشاغلی مانند همیار درمانی ،سالمت در خانه و فیزیوتراپی مشغول به
کار هستند و متخصصهای گوش و چشم بازار کارشان سکه میشود .درواقع
هر کسی مهارتی در زمینۀ همدردی اجتماعی داشته باشد ،یک برگ برنده با
خود دارد.
در زمینۀ کسبوکار ،بسیاری از شرکتها دادههایی را برای مشتریهای خود
جمعآوری میکنند و از این طریق فرصتی را برای خود و مشتریان خود فراهم
میکنند .به همین خاطر است که آماردانها و تحلیلگران پژوهشی میتوانند
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حرفۀ خود را بسط دهند .در زمینۀ درمان و پزشکی نیز افقهای جدیدی به روی
فعاالن این عرصه باز شده که میتوانند فعالیتهای پژوهشی را از سر بگیرند و
راههای جدید درمانی را کشف کنند.

دنیایپرکارترباپیشرفتتکنولوژی

اما همۀ اینها مربوط به شغلهایی بود که همین حاال هم وجود دارند .بخش
مهمی از مشاغل آینده مربوط به آن دسته میشود که اکنون وجود خارجی
ندارند و با ایدههای خالقانه قدم به هستی میگذارند .بیشتر این مشاغل از
سوی شرکتهایی ایجاد میشود که خدمات آنالین در اختیار مشتریان خود
میگذارند .آمازون و مایکروسافت جزو شرکتهای پیشرو در این عرصه هستند.
برای مثال برخی از آنها کسانی را استخدام کردهاند که برای مشتریان رباتهای
پاسخگو میسازند .در این شرایط مشتری دیگر نیازی ندارد به سایت این شرکت
سر بزند و در میان انبوه اطالعات و دادهها گم شود ،بلکه کافی است پیامی به
این ربات پاسخگو بدهد و سوال خود را از او بپرسد .اما بههرحال این رباتها
به متخصصهایی نیاز دارند که برای آنها برنامهنویسی کنند و پاسخهای آنها
را آماده کنند .به این ترتیب ،احتمال دارد در سیلیکونولی استارتآپی شکل
بگیرد که کارش تنها راهاندازی رباتهای نرمافزاری باشد .اینجاست که دنیای
کامپیوتر با ورود به دنیای کار ،شرایط را پیچیده میکند ،اما موقعیتهای شغلی
جدیدی ایجاد میکند.
ماشینها و دستگاههای جدیدی که هر روز توسط بشر خلق میشوند تا به او
کمک کنند ،خودشان هم نیاز به کمک دارند .بسیاری از ابزارهایی که برای
سهولت کار کشاورزی اختراع شدهاند ،به تیمی از متخصصان نیاز دارند که آنها
را بسازند و در کنار آن به تیمی حمایتگر نیاز دارند که هر گاه این ابزار دچار
مشکل شد ،آن را برطرف کنند .جمعیت کرۀ زمین در حال افزایش است و
زمینهای کشاورزی روستایی دیگر جواب نمیدهد .در این بین ،بحث کشاورزی
شهری به میان آمده که نیاز به متخصصان خودش دارد .دنیای شغل نامحدود
است ،اما در دنیایی که تکنولوژی نیز در آن به باالترین حد پیشرفت رسیده ،این
دنیا نامحدودتر میشود .هرچند بشر از این رباتهای آهنی میترسد و نسبت
به آنها احساس حسادت میکند ،چراکه تصور میکند آنها دزد شغلهای
انسانی هستند ،اما واقعیت این است که بشر تا زمانیکه مغزی فعال دارد ،بیکار
نمیشود .هر روز شغلهای جدید در دنیا شکل میگیرد که به مهارتهای
شناختی و ادراکی بیشتری نیاز دارد .کسانی که از مغز خود بیشتر استفاده کنند،
میتوانند با خلق استارتآپها برندۀ این میدان باشند.

نفت
نسیم بنایی

آیا توافق اوپکیها میتواند طالی سیاه را دوباره قیمتی کند؟

اوپکبهدنبالاحیایاعتبار

1میلیون و 200هزار بشکه نفت در روز؛ این تعداد بشکه نفت فارغ از
ارزش مادی که میتواند به همراه داشتهباشد ،ارزشی تعیینکننده نیز در
شدن این تعداد از بیش از 90میلیون
بازار نفت دارد .یعنی اضافه یا کم
ِ
بشکه نفتی که در روز معامله میشود ،میتواند تاثیر بسیار زیادی روی
قیمت داشتهباشد .حاال اوپکیها این بازی را به راه انداختهاند و تصمیم
گرفتهاند از حدود 32میلیون بشکه نفتی که در روز روانۀ بازار طالی
سیاه میکردند1 ،میلیون و 200هزار بشکه در روز کم کنند .بررسیهای
اعالم
«وخارزم» نشان میدهد تنها یک روز پس از این توافق تاریخی و
ِ
رسمی آن ،قیمت نفت ناگهان 12درصد افزایش پیدا کرد .پنجشنبه
ِ
 11آذر برای بازار نفت و دنیای نفت میتوانست یک روز معمولی باشد
که اعضای سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت خام (اوپک) با تصمیم
تاریخی خود آن را به یک روز غیرمعمولی تبدیل کردند .بر اساس
گزارش والاستریت ژورنال تنها یک روز پس از اعالم توافق ،قیمت
نفت مرز  50دالر را شکست .بسیاری از رسانههای جهان با عناوینی
مانند «کودتای نفتی» این رویداد مهم را اطالعرسانی کردند.

1درصدِ تکاندهنده

«1درصد»! میزان کاهش تولید نفت اوپکیها تنها معادل 1درصد از کل تولید
نفت جهان است ،اما همین 1درص ِد ناقابل باعث شده ترس به جان متقاضیان
و خریداران نفتی بیفتد و عرضهکنندهها نیز در مقابل برای آنها با افزایش
قیمت نفت عرضاندام میکنند .پیش از اینکه اوپکیها میزان تولید نفت خود
را کاهش دهند ،مازاد عرضۀ نفت باعث شده بود قیمت نفت بیش از دو سال
ِ
بزرگ نفت سنگین جهان
تحت فشار شدید قرار بگیرد .اما اکنون تولیدکنندگان
مانند عربستان سعودی تصمیم گرفتهاند مانع ادامه مازاد عرضۀ نفت در جهان
شوند .حاال بازار عرضه و تقاضای نفت به تعادلی نسبی دست پیدا کرده و طالی
سیاه دوباره فرصت دارد قیمت خود را در چشم خریداران باال ببرد .بحث کاهش
تولید نفت از سوی اوپکیها مدتهاست که جنجال به پا کرده ،اما کمتر کسی
تصور میکرد این توافق نهایی شود .بهویژه اینکه چند هفته پیش از آغاز
نشست اوپکیها ،برخی کشورها مانند عربستان سعودی اظهار کرده بودند همه
باید تولید نفت خود را کاهش دهند و کشورهایی مانند ایران نباید استثنا شوند،
درحالیکه ایران به دنبال افزایش تولید نفت خود در دوران پساتحریم است.
اما این توافق باالخره نهایی شد .بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت ایران ،با چهرهای

خندان و پیروزمندانه از اتاق نشست بیرون آمد و اکثر روزنامههای داخلی از تمام
شدن مذاکرات نفتی به نفع ایران خبر دادند .در این بین چیزی که هنوز بهعنوان
پرسش باقی مانده ،این است که کدام مقام مسئول میتواند اعضای اوپک را وادار
به اجرایی کردن این توافق کند؟ تاریخ اوپک ثابت کرده برخی از اعضای این
سازمان خیانت میکنند و سهم تعیینشدۀ خود را نیز بیشتر تولید میکنند.
بررسیهای النگسون از موسسۀ مورگان استنلی نشان میدهد که اوپک پیشتر
نیز در فاصله سالهای  2000تا  2008بهطور میانگین روزانه  883هزار بشکه
بیشتر از سهم مقرر خود نفت تولید و روانۀ بازار کردهاست.
مسئلۀ کاهش تولید نفت اوپک در میان اعضای این سازمان تا کنون بارها
مطرح شده بود .از همان دو سال پیش که با انقالب شیل ،ناگهان بازار عرضه و
تقاضا تعادل خود را از دست داد ،برخی از اعضای اوپک پیشنهاد دادند که این
سازمان تولید نفت خود را کاهش بدهد ،اما سعودیها مخالفت کردند .آنها
استراتژی حفظ سهم در بازار را در پیش گرفتند و به این ترتیب تالش کردند
تولیدکنندگان پرهزینۀ نفت را از میدان خارج کنند .درحقیقت بازار نفت برای
سعودی به میدان جنگ تبدیل شد و قربانی آن نیز تولیدکنندگانی بودند که
نفتی پرهزینه تولید میکردند .آنها با ادامۀ تولید نفت خود قیمت را از 120دالر
به حدود 20دالر در ازای هر بشکه رساندند .اما همانطور که فاصلۀ نفت باالی
100دالر خوانده شد ،فاتحۀ شیل نیز تا حدودی خوانده شد .حاال که آنها از
بازی کنار زده شدهاند ،اوپک دوباره برگ برندۀ خود را روی میز گذاشت و نشان
داد که این سازمان هنوز نقشی تعیینکننده در بازار نفت دارد .البته برگ برندۀ
اصلی هنوز در راه است و آن هم همکاری اوپکیها با تولیدکنندگان غیراوپکی
مانند روسیه است .اگر غیراوپکیها نیز  600هزار بشکه در روز از تولید نفت خود
کم کنند ،نفت دوباره مسیر صعود را در پیش خواهد گرفت .بر اساس گزارش
والاستریت ژورنال ،روسیه تاکنون ادعا کرده که روزانه  300هزار بشکه نفت
کمتر تولید میکند .اما واقعیت این است که هنوز مشخص نیست این اتفاق
چقدر قطعی شود .اعتماد در بازار نفت به تولیدکنندگان بسیار کم است.
مردان نفتی آنچه در توان داشتند ،برای بازار نفت انجام دادند .آنها تالش
کردند این بازار را از خاک بلند کنند و در کوتاهمدت بسیار موفق عمل کردهاند.
حاال باید زمان بگذرد .گذشت زمان مشخص میکند که آنها چقدر در دست
یافتن به هدف خود موفق شدهاند .در این بین آنچه مسلم است ،این است که
قیمتهای زیر 100دالریِ نفت دیگر یک وضعیت جدید برای این بازار است و
بعید است اوپکیها یا غیراوپکیها بتوانند این قاعدۀ جدید را بر هم بزنند.
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گفتوگو با دکتر فرزاد مقدم مدرس ،طراح و برنامهریز برند

جایخالیبرندسازی
سیستمیدرشرکتهای
سرمایهگذاری
برندسازی از مهمترین فاکتورهای موفقیت هر سازمانی محسوب میشود .فاکتوری که در سازمانهای ایرانی بهخصوص بسیاری ازشرکتهای فعال
در حوزۀ سرمایهگذاری چندان به آن اهمیت داده نمیشود .بنابراین بررسی بایدها و نبایدهای برندسازی در این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار
است .برای تحلیل مبحث برندسازی در حوزۀ شرکتهای سرمایهگذاری گفتوگویی را با دکتر فرزاد مقدم مدرس ،طراح و برنامهریز برند ،داشتهایم
که حاصل آن را در ادامه میخوانید.
آیا از نگاه برندسازی تفاوتی میان شرکتهای سرمایهگذاری و سایر
شرکتها وجود دارد؟
قبل از پاسخگویی به این سوال بهتر است دربارۀ دستهبندی شرکتهای
سرمایهگذاری توضیح دهم و نکاتی را عنوان کنم .شرکت سرمایهگذاری شرکتی
است که سرمایهها و منابع مالی سرمایهگذاران را تجميع و بر اساس اهداف و
استراتژی خود در بازارها و داراییهای مشخص سرمایهگذاری ميکند .شرکتهای
سرمایهگذاری را از طریق فاکتورهای زیر از هم مجزا میکنیم:
تنوع فعاليت :گاهی شرکتهای سرمایهگذاری در مجموعهای از رشتهها و زمينهها
سرمایهگذاری ميکنند و گاهی فقط در زمينۀ خاصی متمرکز هستند.
حوزۀ فعاليت :گاهی شرکتهای سرمایهگذاری خدمات مختلفی مثل مشاوره و
مدیریت به مجموعهای از شرکتها ارائه ميدهند و گاهی فقط یک گروه خاص را
مشمول خدمات خود قرار ميدهند.
نوع مالکيت :شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی و دولتی یا مختلط.
میزان ریسک :شرکتها را بر اساس ریسک متناسب و پرریسک بودن به دو دسته
یا گاهی به سه دسته (با ریسک بسیار باال) نیز تقسیم میکنند .از نگاه برندسازی
هر کدام از این فاکتورها میتواند در فرایند برندسازی تاثیرگذار باشد .برای مثال
شرکتهای فعال در حوزۀ سرمایهگذاری بر اساس ریسک اگر مالک قرار گیرند،
مسلما روش معماری برند و فرایندهای برندسازی متفاوت خواهد بود .بنابراین
بیاییم برندسازی را از زاویۀ ریسک در شرکتهای سرمایهگذاری بررسی کنیم.
یک) شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر ( .)Venture Capitalوظیفه آنها
عبارت است از تامین سرمایۀ الزم برای شرکتها و کسبوکارهای نوپا (استارتآپ) که
مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی است .چنین شرکتهایی معموال
چندین استارتآپ را بهطور همزمان در اختیار میگیرند ،که البته شاید برخی از
آنها حین فعالیت دچار شکست شوند .شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر از اول
کار میدانند که تمامی استارتآپهای مورد نظرشان به نتیجه نخواهد رسید ،اما
بااینحال باز دست به ریسک در سرمایهگذاری میزنند .این دسته از شرکتهای
سرمایهگذاری برحسب تجربه میدانند در استارتآپ موفق آنقدر سود وجود دارد
که شکست مابقی را جبران خواهد کرد .چنین شرکتهایی میخواهند در اقیانوس
آبی حرکتکنند.
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دو) شرکتهای سرمایهگذاری با ریسک متناسب یا مطمئن .چنین شرکتهایی
دقیقا برخالف شرکتهای سرمایهگذاری پرمخاطره عمل میکنند .یعنی به
سراغ سرمایهگذاریهایی میروند که از نتیجۀ آن مطمئن هستند .برای مثال
سرمایهگذاری در حوزۀ مسکن در سالهای گذشته.
هر دسته از شرکتهایی که دربارۀ آنها توضیح دادید ،آیا نیاز به
پیروی از شیوههای مختلفی از برندسازی دارند؟
برندسازی برای هر دسته از این شرکتها نیاز به راهکارهای متفاوتی دارد.
راهکارهایی که گاهی دقیقا 180درجه با یکدیگر متفاوت هستند .برای مثال یک
وی سی مایل است تا میان صاحبان ایده و سرمایهگذاران خرد و کالن خوشنام باشد
تا حاضر شوند در برنامههایی که برگزار میکند ،شرکت کنند و به او اطمینان کنند.
معموال این دسته از شرکتها بهطور مرتب استارتآپ و مسابقات ایدهیابی برگزار
میکنند .مردم عادی خیلی جزو مخاطبان این دسته از شرکتها نیستند .به نوعی
رفتارهای برندسازی آنها بر اساس اطمینان دادن به دستههای یادشده از مخاطبان
شکل میگیرد .این شرکتها مدرن رفتار میکنند و برای تبلیغات خود نیز بیشتر
از رسانههای دیجیتال بهرهبرداری میکنند .اما مخاطبان شرکتهای سرمایهگذاری
مطمئن ،عامه مردمی هستند که از شیوههای مختلف به سرمایهگذاریهایی مانند
بورس و بازار ،جذب میشوند .رفتارهای برندسازی چنین شرکتهایی کالسیک
است .برای مثال در مجالت تخصصی و روزنامهها اقدام به تبلیغات و درج مقاالت
تخصصی میکنند و به مخاطبان اصلیشان اطالعاتی را دربارۀ فواید سرمایهگذاری
میدهند.
بهطور کلی به نظرتان شرکتهای سرمایهگذاری چه زمانی باید به
سمت برندسازی حرکت کنند؟
هر دسته از شرکتها زمانی که میخواهند از منابع بیرونی استفاده کنند ،باید برای
برندسازی خود نیز برنامهریزی دقیقی داشته باشند .منابع بیرونی یعنی زمانی که
شرکتها نیاز به بهرهبرداری از ایده و سرمایهای خارج از سازمان خود پیدا میکنند.
منبعی به نام ایده ،برای شرکتهای سرمایهگذاری پرمخاطره از اهمیت زیادی
برخوردار است ،چون آنها برحسب ایدههای جدید و جذب آنها در بازار رشد
میکنند .ایده برای چنین شرکتهایی نقش سرمایۀ اصلی را بازی میکند .بنابراین
مخاطبان باید برای ارائۀ ایدهشان به چنین شرکتهایی اعتماد کنند .شرکت نیز باید

به مخاطب یا مشتری خود نسبت به حفظ ایده و کاربلدی خودش در افزایش سرمایه حتی برخی از آنها برای مدیر سازمانشان از مشاوران پرسنال برندینگ استفاده
اطمینان دهد .منبع بیرونی شرکتهای سرمایهگذاری مطمئن نیز سرمایۀ شرکتها میکنند .فاکتور مهم دیگری که باعث تبدیل شدن افراد به برند در کشورهای با
و مردم عادی است .برای مثال امکان دارد چنین شرکتهایی از طریق پذیرهنویسی اقتصاد دولتی میشود ،رابطه است؛ فاکتوری که در کشورهای اقتصاد آزاد اولویت اول
با جذب سرمایه از مردم عادی به سراغ سرمایهگذاری در حوزۀ ساختمان بروند .را ندارد .رابطه فاکتور مهمی است و شرکتهای سرمایهگذاری برای مدیریت به سراغ
مخاطبان عادی نیز برای سرمایهگذاری به شرکتهایی اعتماد میکنند که قبال از افرادی میروند که روابط خوبی با احزاب و دولت دارند .چون در چنین کشورهایی
عملکرد آنها مطمئن هستند و از دستاوردهای قبلیشان اطالع دقیقی به دست بزرگترین سرمایهدار دولت است و باید فردی بهعنوان مدیر انتخاب شود که بداند با
آوردهاند .درنتیجه برندسازی برای این دسته از شرکتها نیز هم برای جذب سرمایه دولت چگونه ارتباط برقرار کند .این عملکرد پیامدهای منفی نیز برای شرکت به همراه
و هم برای فروش بعدی مهم است .در دنیا نیز شرکتهای سرمایهگذاری که اقدام خواهد داشت .چون فاکتور شایستگی و دانایی در این حالت باید نادیده گرفته شود و
به برندسازی کردهاند ،راحتتر فعالیت میکنند .این دسته از شرکتها دیگر برای شرکت با وجود اینکه گزینۀ بهتری را برای مدیریت دارد ،ناچار است به سراغ فردی
جذب سرمایه دست به انتخاب میزنند و هر سرمایهای را نمیپذیرند .مخاطبان نیز کمدانشتر اما با روابط دولتی بهتر برود.
برای سرمایهگذاری در چنین شرکتهایی اشتیاق زیادی دارند و حتی لحظهشماری
دربارۀ دالیل اینکه چرا شرکتهای سرمایهگذاری داخلی به سمت
میکنند .برای مثال نام شرکت سرمایهگذار تبدیل به برند میشود و مخاطب به
برندسازی متمایل نمیشوند ،برایمان بگویید.
محض دیدن نام مورد نظر ،فورا متمایل به سرمایهگذاری میشود و مطمئن است دالیل مختلفی در اینباره مطرح میشود .یکی از آنها نبود بازار رقابتی در این حوزه
به سود مورد نظرش دست خواهد یافت .شرکتهای سرمایهگذاری که اقدام به است .در این حوزه گاهی شرکتهای سرمایهگذاری تالشی برای تولید سرمایه نمیکنند
برندسازی نکردهاند ،از همان ابتدای جذب سرمایه و ایده با مشکل مواجه میشوند .و از سرمایههای بزرگ سرگردان که چندین بار میان شرکتهای دیگر در گردش بوده،
چون باید از شروع برخورد با مخاطبان به آنها دربارۀ وعدهها ،فایده ،جزئیات و استفاده میکنند .وقتی در کشوری پول نفت به صورت سرمایه در شرکتها در چرخش
نحوۀ عملکردشان توضیح مفصلی دهند.
است ،سازمانها نیاز به برندسازی حس نمیکنند .شاید اگر روزی پول نفت قطع
شرکتهای سرمایهگذاری ایرانی در زمینۀ برندسازی فعالیتی را انجام شود ،شرکتهای سرمایهگذاری نیاز به جذب سرمایه از بازار آزاد را پیدا کنند و برای
دادهاند؟
جذب سرمایه برنامۀ برندسازی داشته باشند .درحال حاضر
در اینباره نمونۀ مطرحی را ندیدهام .اکثرا در این حوزه،
شرکتهای سرمایهگذاری داخلی برای جذب سرمایه با
براساس تبلیغات دهان به دهان مخاطبان را جذب
الیهای از روابط شخصی و منافع گروهی روبهرو هستند و در
میکنند .مخاطبانی که در آن شرکت سرمایهگذاری
این حالت نیاز به اثبات خود ندارند .وقتی چنین شرکتهایی
درحال حاضر شرکتهای
کردهاند و راضی هستند ،به دوستان و اطرافیان خود
با بازار طرف قرارداد باشند و سرمایههایشان را از بازار به
سرمایهگذاری داخلی برای
نیز پیشنهاد میدهند .بنابراین کار سیستماتیکی که بر
دست بیاورند ،باید برندسازی را داشته باشند .دلیل دیگر،
روابط
از
ای

ه
الی
با
سرمایه
جذب
مبنای استراتژی ارتباطی مشخصی پیریزی شده باشد،
نبود نگاه درازمدت در شرکتهای سرمایهگذاری سنتی و
در شرکتهای سرمایهگذاری داخلی مشاهده نمیشود .شخصی و منافع گروهی روبهرو
داخلی است .امید به آینده و اطمینان از آینده در میان
هستند و در این حالت نیاز به
اگر این شرکتها استراتژی ارتباطات برند خود را بهطور
شرکتهای سرمایهگذاری داخلی کشورمان پایین است،
چنین
وقتی
ندارند.
خود
اثبات
منظمی تدوین کنند ،باید در بازههای زمانی مشخص در
و به همین دلیل آنها معموال به سراغ سرمایهگذاری در
شرکتهایی با بازار طرف
بازار و در برخورد با مخاطبان رفتار تعریفشدهای را از
پروژههای بلندمدت و چندساله نمیروند .وقتی شرکتی تمام
هایشان
ه
سرمای
و
باشند
قرارداد
خود نشان دهند .چون چنین رفتاری از شرکتهای این
پروژههای خود را کوتاهمدت برنامهریزی میکند ،نیازی به
را از بازار به دست بیاورند ،باید
حوزه در داخل کشور مشاهده نمیشود ،نتیجه میگیریم
برندسازی حس نمیکند .برند طی زمان شکل میگیرد و
برندسازی را داشته باشند.
برندسازی انجام نشده ،یا فقط در سطح آرایشی انجام
برای آن باید نگاهی طوالنیمدت داشت .مشتری ایرانی نیز
شده است .فرایند برندسازی داخلی هم در شرکتهای
تمایل کمتری به سرمایهگذاری بلندمدت دارد و اگر بداند
سرمایهگذاری متفاوت است .در برخی شرکتهای سرمایهگذاری ،فردی که آن را پروژهای پنج سال دیگر جواب میدهد ،شاید به سمت آن نرود.
اداره میکند و نقش مدیر را دارد ،اهمیت فوقالعادهای پیدا میکند .چون در این
پیشنهادتان برای برندسازی در حوزۀ شرکتهای سرمایهگذاری
موارد شرکتها به سراغ فرد مطمئنی میروند که بتواند ارتباطات درونی و بیرونی
داخلی چیست؟
شرکت سرمایهگذاری را اداره کند .این دسته از شرکتهای سرمایهگذاری تالش در این حوزه شاید نتوان پیشنهاد کاربردی را مطرح کرد ،چون برندسازی در این
میکنند مدیر خود را تبدیل به برند کنند و بهعنوان ارزش افزوده از آن بهرهبرداری حوزه نیاز به زیربنای درست اقتصادی دارد؛ زیربنایی که اقتصاد خصوصی آن را
کنند .گاهی این شرکتها به سراغ افراد نامآشنا برای مدیریت سازمانشان میروند .شکل داده باشد .در اینباره نیز باید متخصصان اقتصادی نظر بدهند و راهکارهایی
در چنین شرکتهایی بحث برند رهبری مطرح میشود .چون عالوه بر برند بودن را در رابطه با حرکت اقتصاد دولتی به سمت خصوصی ارائه دهند .برای برندسازی
مدیر ارشد ،مدیران ردههای میانی نیز باید تبدیل به برند شوند .بسیاری از شرکتها نیاز به اقتصادی است که نقش منابع و سرمایۀ آزاد در آن پررنگتر از پول نفت
این شیوۀ برندسازی را اجرا کرده و بهخوبی نیز از آن جواب گرفتهاند.
است .بنابراین شاید بهترین پیشنهاد ،برندسازی در سطح رهبری و برندسازی
آیا برندسازی در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند ،اهمیت پیدا میکند؟
داخلی در شرکتهای سرمایهگذاری باشد ،یعنی سرمایهگذاری روی پرسنل و
فرقی نمیکند ،در هر حالتی برندسازی برای شرکتهای سرمایهگذاری اهمیت زیادی سپس برندسازی مدیرانی که میتوانند در آینده برند پرقدرتی در این حوزه باشند.
دارد .اما مطمئنا نوع برندسازی در کشورهایی با اقتصاد دولتی با شرکتهایی که چنین شرکتهایی با برند کردن مدیران خود بهتر میتوانند به جذب سرمایههای
اقتصاد آزاد دارند ،متفاوت است .در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند ،مدیریت یا برند خصوصی و دولتی اقدام کنند .البته همانطور که قبال نیز اشاره کردم ،بهتر است
رهبری بهتر جوابگوی نیاز شرکتهای سرمایهگذاری خواهد بود .فردی که مدیریت در اینباره شرکتهای سرمایهگذاری به برند رهبری فکر کنند و از مدیران بیشتری
شرکتهای سرمایهگذاری را برعهده دارد ،مهم است .اینکه فرد مدیر بر اساس در واحدهای مختلف برند بسازند .درمجموع معتقدم برندسازی حتی اگر در سطح
برنامهریزی و شایستگی تبدیل به برند شده ،یا براساس روابط و تجربه به این جایگاه آرایشی و ظاهری یعنی محدود به نام ،لوگو ،شعار ،رنگ و نمادها اتفاق بیفتد ،باز
رسیده نیز اهمیت دارد .در کشورمان معموال افراد بر اساس تجربه و ویژگیهای ذاتی ،بهتر از این است که بهطور کل فراموش شود و مخاطب را با سازمانهایی طرف
یعنی برحسب رعایت برخی امور ،تبدیل به برند میشوند .شرکتهای سرمایهگذاری کنیم که هیچگونه یکپارچگی و نظام مشخص فکری ،چه در تداعی ذهنی و چه در
داخلی به اهمیت این موضوع پی بردهاند و بهتازگی در اینباره وقت و هزینه میکنند .هویت بصری آنها ،دیده نمیشود.
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راهبردهاییبراینگهداریمشتریان

مدیر یت
امیر برادران

کارشناس ارشد مدیریت

در حال حاضر ،استراتژیهای مختلفی برای حفظ و بازگشت مشتریان در هلدینگهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرد و اتخاذ این استراتژیها
بسیار به شرایط و موقعیت سازمان بستگی دارد ،چون برخی از سازمانهای ایرانی به صورت  )B2B) Business to Businessو برخی دیگر
به صورت  )B2C)  Business to Consumerفعالیتهای خود را پیش میبرند .هلدینگهای نوین برای رسیدن به بهترین استراتژی ،موقعیت
مشتریان خود را با چرخۀ عمرشان هماهنگ و یکپارچه میکنند .در ادامه به چگونگی یکپارچهسازی این موضوع خواهیم پرداخت.

مشتریانجدید

بر اساس ابتداییترین تعریف ،مشتری جدید به مشتریانی تازهوارد که برای
سازمان جدید هستند ،اطالق میشود .هلدینگهای نوین بخش اعظمی از
برنامههای وفاداری خود را به جذب مشتریان جدید اختصاص میدهند .برای
تحقق این موضوع ،سازمان باید از صحت اطالعاتی که مشتری در اختیارش قرار
داده ،اطمینان حاصل کند ،تا بهخوبی به چگونگی ،کیفیت و سرعت ارتباط با
مشتریان بپردازد .هلدینگهای تجاری در راستای مدیریت مشتریان تازهوارد بر
اساس چرخۀ عمر سازمان باید روی مدیریت یکپارچۀ دادهها سرمایهگذاریهای
جدی انجام دهند .به این معنی که اطالعات مشتریان در یک سیستم مشخص
به صورت یکپارچه ذخیرهسازی شده باشد .در برخی از هلدینگهای تجاری
مشاهده میشود که در هر واحد سازمانی ،بخشی از اطالعات مشتریان وجود دارد
و هر یک از واحدهای سازمانی برای دسترسی به اطالعات خاصی از مشتریان ،با
مشکالت جدی مواجه هستند .برای رخ ندادن این موضوع ،سازمان باید Data
 Baseداشته و این  Data Baseیکپارچگی داده داشته باشد.
یکی دیگر از اقداماتی که سازمانها باید در راستای مدیریت مشتریان تازهوارد
بر اساس چرخۀ عمر انجام دهند ،آموزش مزایای محصوالت سازمان و راهاندازی
محصوالت خریداریشده برای آنهاست .انجام دادن این موضوع در بازار ایران
میتواند برای سازمان بهعنوان مزیت رقابتی مناسبی تلقی شود ،چون بسیاری از

22

شماره  - 34دی 95

سازمانهای ایرانی قادر به معرفی مزایای محصوالت خود به بازار نیستند .از طرفی
محصوالت و خدماتی که سازمانها به بازار عرضه میکنند نیز اغلب با خدمات
پس از فروش و حتی راهاندازی محصول همراه نیست و این موضوع چالشی
جدی را برای مشتریان ایرانی به همراه آورده است .اگرچه بنا به ارزیابیهای
صورتگرفته ،هزینۀ به دست آوردن مشتریان جدید هفت برابر مشتریان فعلی
سازمان است ،اما سازمانها برای مدیریت میانگین ریزش مشتریان خود ناچار
به سرمایهگذاری در این بخش هستند و باید اقداماتی را برنامهریزی کنند تا
مشتریان جدید سازمان نیز ترغیب به خرید از سازمان شوند.

مشتریموجود

مشتریان موجود به مشتریانی که در شرایط حاضر از شرکت خرید میکنند ،اطالق
میشود .هلدینگهای تجاری معموال برای حفظ این مشتریان دستبهدامان
برنامههای وفاداری میشوند .یکی از ابزارهای وفاداری ،باشگاه مشتریان است.
هلدینگهای تجاری میتوانند در این راستا مشتریان را در باشگاه مشتریان به
سه دسته مشتریان ایدهآل ،مشتریان خاموش و مشتریان ناراضی تقسیم کنند و
بر اساس اتخاذ سناریوی مناسب در باشگاه مشتریان ،شرایط مناسب و انگیزههای
قوی برای تغییر یا حفظ رفتار آنها ایجاد کنند .بهعنوان نمونه برای مشتریان
خاموش سازمان که استفاده از محصوالت و خدمات سازمان را متوقف یا کاهش

دادهاند ،برنامهریزی ترغیبکنندهای در نظر گرفته شود .برای این مشتریان
ایجاد انگیزۀ خرید از طریق مشوقها و انگیزانندههای مالی بسیار میتواند مثمر
ثمر واقع شود .شرکتهای تجاری در گام اول ،باید دلیل کاهش خرید مشتری
خود را جویا شوند و سپس برای رفع مشکل اقدام کنند .سازمانهای نوین از
تاکتیکهای کاربردی جهت مدیریت مشتریان موجود و بالفعل بر اساس چرخۀ
عمر سازمان استفاده میکنند که این تاکتیکها شامل تکمیل طراحی سبد
محصوالت ،بهبود سیستمهای اتوماسیون پرداخت ،فعال کردن مدیریت رسیدگی
به شکایات مشتریان ،ارائۀ محصوالت جدید ،ترغیب مشتریان به استفاده بیشتر از
محصوالت (کاال یا خدمت) ،ارائۀ محصوالت از پیش تاییدشده توسط مشتریان،
ارائۀ پیشنهاد به مشتریان از طریق پیامک و ایمیل و ،...استفاده از بستههای
تشویقی برای خرید بیشتر مشتریان و مدیریت و جذب دوبارۀ مشتریان خاموش
میشود.

مشتری در حال خروج

برخی از مشتریان ،افرادی هستند که قصد ترک سازمان را دارند .این مشتریان
به صورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول ،مشتریانی که در حال
تغییر سازمان خود هستند ،یعنی سازمان مقصد و رقیب را انتخاب کرده و در
حال جابهجایی هستند .دسته دوم ،مشتریانی که به فکر تغییر سازمان افتادهاند،
اما هنوز سازمان رقیب را برای جابهجایی انتخاب نکردهاند .در گام اول ،سازمان
باید بین مشتریان موجود خود این تفکیک را قائل شود که در کدام دسته جای
میگیرند و سپس تالش خود را برای بازگرداندن آنها آغاز کند .هلدینگهای
تجاری معتبر معموال در ابتدا به سراغ مشتریانی میروند که بهتازگی به فکر
تغییر سازمان افتادهاند ،چون تالش برای این گروه ،نتیجهبخشتر از گروه اول
خواهد بود .سازمانهای معتبر دنیا برای اینکه متوجه شوند که چرخۀ عمر
سازمان در چه محصوالتی دچار افت میشود ،میتوانند از اطالعات خرید این
مشتریان استفاده کنند ،چون سازمانها از این طریق میتوانند متوجه شوند
که مشتریان قبل از تصمیم به ترک سازمان ،از چه محصوالتی بیشتر یا کمتر
استفاده کردهاند.

مشتریخارجشده

مشتری خارجشدۀ سازمان به مشتریانی که سازمان از دست داده است ،اطالق
میشود .در چنین شرایطی سازمانها باید استراتژی بازگشت موفق مشتریان
به سازمان را اتخاذ کنند .تجربۀ هلدینگهای تجاری نشان دادهاند که این
نوع از استراتژیها پرهزینهترین ،سختترین و کمبازدهترین ( )ROIاستراتژی
حفظ مشتریان به حساب میآید ،چون بازگشت ذهنی و واقعی مشتریانی
که سازمان را ترک کردهاند و به سراغ رقیب رفتهاند ،کار چندان سادهای

نیست و مدت زمان زیادی طول میکشد تا دوباره به سمت سازمان بازگردند.
هلدینگهای تجاری در این مرحله ،به ارائۀ محرک و انگیزانندههای بسیار
قوی و پرهزینه نیازمند هستند .از طرفی آموزش صحیح کارکنان سازمان
به منظور ارائۀ مشوقهای قوی به مشتریان ازدسترفته ،بسیار دارای اهمیت
است و باید سرمایهگذاریهای جدی در این زمینه صورت پذیرد .در این بخش
نیز سازمان بر اساس اطالعات خرید گذشتۀ این مشتریان ،متوجه میشود
که مشتریان قبل از خروج کامل از سازمان ،از چه محصوالتی بیشتر یا کمتر
استفاده کردهاند .از این اطالعات میتوان در چرخۀ عمر سازمان استفاده کرد
و محصوالتی که دیگر در وضعیت نزولی قرار دارند ،کامال مشخص شود .با
توجه به این موضوع ،شاید سازمان با توجه به این اطالعات تصمیم به تولید
محصوالت جدیدی برای این مشتریان بگیرد ،تا از این طریق بتواند مشتریان
قدیمی را بازگرداند .به صورت کلی هلدینگهای تجاری باید برای بررسی و
رسیدگی به این مشتریان در ابتدا تحقیقات بازار مناسبی را انجام دهند تا
بتوانند بر اساس اطالعاتی که به دست آوردهاند ،به بهترین استراتژی برای
بازگرداندن مشتریان دست پیدا کنند.

خداحافظیباسازمانهایزیانده

هلدینگهای تجاری از سازمانهای زیرمجموعۀ مختلفی تشکیل شدهاند و
همانطور که پیشتر مطرح شد ،چرخۀ عمر سازمان نیز بر اساس دادههای
مشتریان ،مشخص میشود .با توجه به این موضوع ،هلدینگهای تجاری میتوانند
بر اساس چرخۀ عمر ،وضعیت سازمانهای زیرمجموعه را بهخوبی بسنجند و در
صورتی که یکی از سازمانهای زیرمجموعه با ضرر و زیان همراه شد ،علت آن را
جویا شوند و استراتژی مناسبی را برای بهبود وضعیت آن سازمان اتخاذ کنند.
این موضوع ممکن است در برخی از هلدینگهای تجاری منجر به پایان دادن
به کار یکی از سازمانهای زیرمجموعه شود ،چون این سازمان ممکن است با
ضرر و زیان زیادی همراه باشد و سودآوری هلدینگ را تحتالشعاع قرار دهد .به
همین دلیل مدیران بر اساس چرخۀ عمر سازمان میتوانند دربارۀ این موضوعات
بهخوبی تصمیمگیری کنند.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که یکپارچهسازی چرخۀ عمر
سازمان با استراتژی نگهداری مشتریان ،مستلزم جمعآوری اطالعات از مشتریان
است .این اطالعات از طریق تحقیقات بازار جمعآوری میشود ،اما با هزینههای
بسیار زیادی همراه است .این در حالی است که استفاده از برنامههای وفاداری و
ابزار باشگاه مشتریان میتواند روند خرید مشتریان را بهخوبی برای سازمان هویدا
کند و  Base Dataمناسبی را در اختیار سازمان قرار دهد تا هلدینگهای نوین
بتوانند بر اساس این دادهها چرخۀ عمر سازمانهای زیرمجموعه را مشخص و
برای آن برنامهریزی مناسبی را اتخاذ کنند.

تعميرات اساسي واحد 6گازي نيروگاه شهید منتظرقائم(عج)
تعميرات اساسي واحد  6گازي نيروگاه شهید
منتظر قائم(عج) از پنجم آذر ماه سال جاری
آغاز شده است و پيشبيني ميشود بر اساس
برنامۀ تنظیمشده در پنجم بهمن ماه به پايان
برسد.
اين تعميرات كه بر اساس استاندارد اين نوع
از واحدهاي توليد برق ،پس از يك دوره
توليد  200.000ساعتي توليد برق صورت
ميگيرد ،شامل دِمونتاژ ،بازديد تمامي
بخشها ،سرويس ،انجام تعميرات يا تعويض
در بخشهاي الزم اعم از پرهها ،ديسكها،
پمپهاي كمپرسور ،كوپلينگها و ...است.
نیروگاه شهید منتظر قائم(عج) یکی از شرکتهای وابسته به شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی(سهامی عام) است.

دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی ،در یک نشست
خبری که پس از مراسم آغاز چهارمین سال
ورود این شرکت به بازار بورس تهران برگزار
شد ،اظهار کرد :فعالیتهای نیروگاه برق
شهید منتظر قائم تجاریسازی شده است
و توانستهایم این نیروگاه تقریبا زیانده را
به سودآوری برسانیم .این نیروگاه در سال
گذشته  60میلیارد تومان سود کسب کرد.
امیدواریم صادرات برق محقق شود تا طرح
تجاریسازی نیروگاه شهید منتظر قائم
تکمیلتر و سودآوری پایدار برای نسلها در این نیروگاه مستحکمتر شود.
افزون بر این ،این نیروگاه در حال مطالعۀ طرحی برای یک افزایش ظرفیت
 500مگاواتی است.
شماره  - 34دی 95

23

مجله فرهنگ و خانواده

طبیعت

من یه کم آسمون
آبیمیخوام!

به بهانه  29دی ،روز هوای پاک

تصور کنید که اخبار مدام از آلودگی هوا و تعطیلی مدارس و هشدار به افراد
مسن و بیماران قلبی میگوید ،آن هم درست در روزهای نزدیک به «روز
هوای پاک» .شما که غریبه نیستید ،راستش حاال که بیشتر فکر میکنم،
میبینم موضوع آنقدرها هم خندهدار نیست ،آن هم وقتی صحبت از به
خطر افتادن جان ماست .حاال که این را گفتم ،بگذارید یک اعتراف دیگر
هم بکنم؛ زمانی که من دانشآموز بودم هم مدارس را بهخاطر آلودگی
هوا تعطیل کردند ،آن موقع من و همکالسیهایم خیلی خوشحال بودیم
که چند روزی مدرسه نمیرویم و با خیال راحت میتوانیم استراحت و
بازی کنیم ،اما امروز میبینم این ماجرای تعطیلی مدارس بهخاطر آلودگی
هوا ،اصال جالب نیست و خوشحالی ندارد .روز هوای پاک را بهانه کردیم
تا کمی دربارۀ نوع آلودگیها و اینکه از کجا میآید ،بگوییم تا بیشتر با
آن آشنا شویم.

آلودگی از کجا میآید؟!

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از آلودگی هوا بنویسیم ،اینطور میشود :همۀ
عوامل فیزیکی و شیمیایی و زیستی که ویژگیهای طبیعی جو یا اتمسفر را
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تغییر میدهند .حاال این عوامل به دو دسته تقسیم میشوند:
طبیعی و مصنوعی .عوامل طبیعی مثل فعال شدن آتشفشانها،
آتشسوزی جنگلها و گرد و غبار طبیعی .عوامل مصنوعی را هم که
خود ما انسانهای دوپا زحمتش را میکشیم! که مهمترینش وسایل
نقلیۀ موتوری و کارخانهها هستند.

درمان آلودگی با آمپول استاندارد

اما میزان آالینده بودن وسایل نقلیه (مانند موتورسیکلت و اتومبیل) هم
میتواند کم یا زیاد باشد .برای این وسایل ،استانداردهایی طراحی میشود
که میزان حداکثر انتشار آالیندهها را توسط خودروها مشخص میکند تا
ضرر زیادی به محیط زیست وارد نشود .برای مثال استاندارد یورو  ،3که
اگر شرکتهای سازندۀ این استاندارد را رعایت نکنند ،قابل فروش در
اروپا نیستند .در کشور ما هم دی ماه  1390قرار شد همۀ خودروسازان
تا پایان سال  91استاندارد تولید خودرو را از یورو  2به یورو  4برسانند.
این موضوع میتواند کمک زیادی به کاهش آلودگی کند .برای مثال،
شهر پکن برای کاهش آلودگی هوا ،اوایل سال  2006تصمیم گرفت

13هزار تاکسی فرسوده را از رده خارج کند و 2هزار اتوبوس را هم
کنار بگذارد ،و به جای آن خودروهایی را جانشین کند که استاندارد یورو
 3را رعایت کردهاند .این تصمیم باعث شد 30درصد از مواد آالیندۀ وسایل
نقلیه کاهش پیدا کند.

آلودگی هوا بهتر مبارزه کنید.
 .1کمتر نمک بخورید.
 .2میوه و سبزیجات تازه و سالم بخورید.
 .3از آب غافل نشوید؛ خوردن آب به کلیهها کمک میکند امالح اضافی را از
بدن پرت کند بیرون.

بدون شک آلودگی به محیط زیست و انسانها صدمۀ بسیاری میزند .نمونۀ بسیار
ناراحتکنندهاش هم در شهر لندن اتفاق افتاد؛ در سال  1952بهخاطر غلظت باالی
آالیندهها ،فقط در چند روز 4هزار نفر جانشان را از دست دادند و بسیاری دیگر را
هم راهی بیمارستان کرد .در کشور خودمان هم دو ماه قبل بود که عضو فراکسیون
محیط زیست مجلس اعالم کرد« :ساالنه 2هزار و  900تا 4هزار نفر بر اثر آلودگی
هوا جان خود را از دست میدهند .متاسفانه در زمستان با توجه به وارونگی هوا
شاهد حادتر شدن وضعیت کیفی هوا میشویم ».جدا از این صدمهها ،آلودگی هوا
ظاهر شهر و محیط را مهآلود و کثیف و خاکستری میکند.

مختصرومفید

میخواهمزندهبمانم!

چند نکته برای فرار از آلودگی!

در اینجا خیلی کوتاه چند نکته را میگوییم که با رعایت آنها میتوانید با

آلودگی فقط هوایی نیست؛ آلودگی آبی و آلودگی صوتی هم داریم که آنها
هم آسیبها و مشکالت دیگری را درست میکنند .مثال همین ماشینهایی
که دومپ دومپ صدای موسیقی از باندهای غولپیکرشان پخش میشود .این
صداها برای بعضی از بیماران مضر است و امکان دارد مشکالت جدی برایشان
ایجاد کند.
یک درخت ،بهطور متوسط میتواند اکسیژن الزم برای سه انسان را تامین کند.
یکی از آثار مخرب و مشکالت آلودگی هوا ،باران اسیدی است .باران اسیدی
صدمات اکولوژیکی فراوانی به همراه دارد و وجود اسید در هوا روی سالمتی
انسان اثر مستقیم دارد.
95
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تبلیغا ت
تبلیغهاییخالقانهدرقالبتصویر

نقشخالقیتدراثربخشیتبلیغات
بیشک در دنیای امروز که یک محصول توسط شرکتها و کارخانههای متعددی تولید و توزیع میشود
و عرصۀ رقابت بسیار فشرده و پیچیده است ،تبلیغات نقش بسزا و تعیینکنندهای را در معرفی و فروش
محصول ایفا میکند .تبلیغ میتواند از طریق رسانههای مختلف دیداری ،شنیداری و مکتوب به مخاطب
عرضه شود و ناگفته پیداست که هر کدام از اینها تاثیری متفاوت از دیگری بر مخاطب دارد .تلویزیون
به دلیل مخاطبان بسیاری که دارد و بیشترین نگاهها را به سمت خود جذب میکند (البته اگر شبکههای
اجتماعی بهزودی جایش را نگیرند) ،تاثیری به مراتب بیشتر از سایر رسانهها بر بینندهاش میگذارد.
بااینحال ،اگر کمی خالقیت چاشنی معرفی محصول شود ،دیگر نوع رسانه مطرح نیست .اینجا نگاهی
انداختیم به خالقانهترین تبلیغهای جهان که در قالب یک تصویر منتشر شدهاند.

خشونترامتوقفکنید

آژانس تبلیغاتی Terremoto Propaganda :از برزیل
در عکس مشتی بر صورت شخصی کوبیده شده ،و به شکل خالقانهای روی
دستها تصویر دو خودرو کشیده شده که با برخورد مشت ،با هم تصادف
میکنند .درواقع دو مفهوم خشونت ،که حرف و شعار اصلی است ،به همراه
تصادف (عواقب ناشی از عمل نکردن به شعار دوم) در یک لحظه به مخاطب
منتقل میشود .در کنار این طرح نوشته شده :هنگام رانندگی پیامک نزنید.

عینک

آژانس تبلیغاتی Y&R :از پاریس
طراح در این کار برای معرفی و تبلیغ محصول ،خودنگاره ونسان ونگوک ،نقاش
مشهور و صاحب سبک هلندی را دستمایه قرار داده .طراح ابتکار به خرج داده
و در قابی از نقاشی معروف ونگوک ،تصویر عینکی را جلوی طرح قرار داده و
زاویۀ دید را طوری مشخص کرده که بیننده را مستقیما مخاطب قرار میدهد.
به این ترتیب بخشهایی که از دریچۀ عینک پیداست ،کامال شفاف و واضح دیده
میشود .نمونۀ خوب اغراق در کیفیت محصول به شکلی جالب و جذاب.

بدونقند

آژانس تبلیغاتی DDB :از اسپانیا
یکی از عوامل بسیار مهم و تعیینکننده در به چشم آمدن و جذب کردن نگاه
بیننده ،سادگی طرح است .احتماال این جمله را شنیدهاید که میگویند زیبایی
در سادگی است .در خلق یک پوستر ،بهویژه از نوع تبلیغاتیاش نیاز به مفاهیم
و تصاویری داریم که معنی و مضمون را در سریعترین زمان ممکن به مخاطب
منتقل کند .طرحی که شرکت  DDBبرای شکالت بدون قند در نظر گرفته،
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میتواند نمونه و مثال خوبی برای این حرف باشد .مورچههایی که هر جا تکهای
کوچک از قند و شیرینی باعث جمع شدنشان میشود ،در این طرح از کنار
شکالتی که در بر سر راهشان قرار گرفته ،بیخیال رد میشوند.

نخ دندان

آژانس تبلیغاتی Cerebro Y&R :از پاناما
همانطور که در توضیح تصویر قبل هم گفتیم ،سادگی مهمترین چیزی است
که یک ذهن خالق همیشه طرحش را روی آن میسازد .انتقال مفهوم به محض
دیدن تصویر .پسزمینۀ سفید در این طرح تمام نگاه شما را معطوف به یک
کیوی قاچشده میکند و البته دانههای زیر و سیاهی که روی زمین ریخته
شده .بیهیچ حرف اضافه و حتی شعاری در کنار آن .تصویر آنقدر گویا و پیام
به قدری واضح است که دیگر جایی برای گفتن یک کلمه هم باقی نمیگذارد.
همین که تصویر یک نخ دندان در گوشۀ این پوستر باشد ،بیننده کامال متوجه
ماجرا میشود.

پارکدقیق

آژانس تبلیغاتی DDB Tribal :از آلمان
طراح احتماال روزهای پایانی سال به ایران سفر کرده! اگر به شما بگویند با ماهی
قرمز و جوجهتیغی پوستری تبلیغاتی با موضوع پارک خودرو طراحی کنید ،پیش
خودتان بگویید این دو چه ربطی به اصل موضوع دارند .اما ذهن باز و متفکر یک
طراح تنها با گذاشتن ماهی قرمز درون یک کیسۀ نایلون قضیه را حل میکند.
به ترتیب قرار گرفتن آنها دقت کنید؛ میتوانست این ترتیب به شکل خطی و از
زاویۀ روبهرو باشد ،اما طراح با ایدۀ خوبش در این رابطه هم عمق به تصویر داده
و هم شکل پارک خودرو را برای بیننده تداعی کرده است.

ک ِرم شب

آژانس تبلیغاتی TBWANEBOKO :از هلند
فکر نکنید فقط ایرانیها مدام به دخترها میگویند مثل ماه شدی! ماه دارای
زیبایی خاص و بینظیری است و این زیبایی در نهایت شب بیشتر از هر زمان
دیگری به چشم میآید .این آژانس تبلیغاتی هلندی با رسیدن به همین چند
جملۀ کوتاه ،و البته با اطالع از سفیدی رنگ کرم و تیره بودن قوطی آن ،این
تصویر و ایدۀ فوقالعاده را به نمایش گذاشته .ساختن هالل ماه با استفاده از
قوطی کرم ،در کنار کلمۀ ( nightشب) روی آن همه چیز را به بینندۀ این
عکس منتقل میکند .تصویر ماه نهتنها جذابیت دارد ،که حالتی شاعرانه نیز به
پوستر بخشیده است.

کاله

آژانس تبلیغاتی Serviceplan :از آلمان
اگر اهل سینما باشید ،حتما فیلم معروف «دیکتاتور بزرگ» را دیدهاید؛ فیلمی
که در آن چارلی چاپلین از شباهتش با رهبر نازیها استفاده میکند و در نقش
هیتلر ظاهر میشود .احتماال طراح تبلیغ هم این فیلم را دیده .او تصویری ،یا بهتر
است بگوییم نمایی ساده از هیتلر را در سمت چپ نشان داده ،و در سمت راست
تنها با قرار دادن یک کاله ،همان نما را تبدیل به چارلی چاپلین کرده است .حرف
اصلی این است که کاله چقدر میتواند چهره و ظاهر شما را تغییر دهد؛ حرفی
که به بهترین شکل ممکن نمایش داده میشود.

پپسییاکوکا

آژانس تبلیغاتی Buzz in a Box :از بلژیک
بعضیها هم هستند که به جای آنکه خودشان را باالتر نشان بدهند ،ترجیح
میدهند رقیبهایشان را در سطحی پایینتر از خود معرفی کنند .اینبار آژانس
تبلیغاتی از رقابت دور و دراز دو شرکت بزرگ نوشابهسازی بهترین استفاده را
کرده است .این تبلیغ که به مناسبت روز هالووین طراحی شده ،قوطی پپسی را
نشان میدهد که برای ترسناک شدن ،شنلی با نشان کوکاکوال پوشیده! باالی این
قوطی نوشته شده« :امیدواریم هالووینی ترسناک داشته باشید!» به پسزمینه
کمی دقت کنید که سعی دارد محیط را ترسناکتر جلوه دهد .همینطور به برق
زدن قوطی نگاه کنید که با وجود آن شنل ،نشانهای است برای بیان برتر بودن
این محصول.

احترامیشایستهخودتان

آژانس تبلیغاتی LG&F :از بلژیک
ایدۀ این پوستر چیزی شبیه به تبلیغ کاله است .اینبار برای تبلیغ عینک ،تصویر
قصد دارد از تغییر بزرگی که میتواند در ظاهرتان اتفاق بیفتد ،بگوید .البته
این آژانس تبلیغاتی از چهرهای معروف و شناختهشده بهره نبرده و از جایگاه
انسانها در مشاغل مختلف استفاده کرده است .بهطور مثال همانطور که در
تصویر مشخص است ،در سمت چپ شخص درشتهیکلی را میبینید با ریش
پروفسوری و پایین آن نوشته شده «راننده کامیون» ،و در سمت راست همان
تصویر را میبینیم با عینک و در زیر عکس نوشته شده «پروفسور» .این تبلیغ

با همین ایده و شکل و فرم ،چهرههای تیپیکال یک خالفکار و یک قصاب را
نشان داده که با زدن عینک به ترتیب تبدیل به طراح لباس و بازیگر تبدیل
میشوند .طراح سعی داشته ضمن معرفی کاال ،اشارهای به شعار این شرکت کند
که میگوید« :احترامی را بگیرید که شایسته شماست».

الیککمکینمیکند

آژانس تبلیغاتی Publicis :از سنگاپور
حرف این تصویر ،حرف دل خیلی از ماست .این روزها به هر کجا که سر بزنی،
آدمها را میبینی که سرشان پایین است و مدام در شبکههای اجتماعی چرخ
میزنند .عکسهایی که اینجا و آنجا الیک میخورند ،بیآنکه کسی بداند دلیل
گذاشتن این عکس چه بوده .تصویر گویاست؛ برای دختری که در سیل گیر افتاده
و خانه و جایی برای ماندن ندارد و دارویی برای التیام زخمهایش ندارد ،الیک
کمکی نمیکند؛ داوطلب شوید.

از چین تا استرالیا

آژانس تبلیغاتی DDB :از برزیل
شرکت فدکس ( )FedExیک شرکت پست در آمریکاست .آنهایی که فیلم
«دورافتاده» ( )Cast Awayرا دیدهاند ،با نام و نشان این شرکت آشنا هستند.
دو حرف  Exدر این اسم به معنی سریع (همان پست پیشتاز خودمان) است؛
مهمترین ویژگیای که یک شرکت پست باید داشته باشد .در پوستر مشاهده
میکنید که با استفاده از دو پنجره و پسزمینهای که نقشۀ جهان است ،مفهوم
مورد نظر را بهسادگی نشان میدهد .اما نکتهای که در این پوستر است ،انتخاب
دو شخصی است که در آن حضور دارند .آژانس تبلیغاتی برای دختری که در
پنجرۀ باال (در نقشه ،کشور چین) است ،یک دختر چینی را انتخاب کرده و
همچنین برای آن پسر در پنجره پایین (در نقشه ،استرالیا) ،پیراهنی زرد که نماد
آن کشور است ،در نظر گرفته.

گیاه برای سیاره

آژانس تبلیغاتیLeagas Delaney :
ن یکی کامال به اوضاع و احوال تهران میخورد؛ تبلیغی برای زنده نگه داشتن
ای 
طبیعت و گیاهان است که اکسیژن الزم را برای ما تامین میکنند .شعار این
پوستر هم همین است« :هر برگ تلهای است برای  .»co2برگ گیاهی که
کارخانهها مانند یک کرم به جانش افتادهاند و کمکم آن را از بین میبرند .برای
پی بردن به دقت طراح ،نگاه کنید به لبۀ برگ که زردرنگ شده.

مسابقاتساالنۀگلفبانوان

آژانس تبلیغاتی MacLaren McCann :از کانادا
بین ایدهها و تصویرهای پیادهسازیشده این یکی به دلیل وجود فضای وسیعی
که ترسیم کرده و وجود پایۀ توپ گلف بزرگ ،ممکن است به راحتی سایر
پوسترها به مخاطب منتقل نشود .البته این موضوع در مقایسه با سایر طرحهای
این مجموعه قابل بیان است .زمین گلف بهخوبی در پسزمینه نمایش داده
شده؛ نکتۀ این پوستر ،پایۀ توپ گلف است که به شکل یک کفش زنانه طراحی
شده.

شماره  - 34دی 95

27

اشتغال
در سال  2017چهکاره شویم؟

پردرآمدترین
شغلهایسالنو

در حالیکه سال  2017از راه میرسد بسیاری
از افراد هنوز بیکار هستند و امید دارند در سال
جدید شغل نانوآبداری برای خود پیدا کنند.
اما چه شغلهایی در سال  2017مناسبتر
خواهند بود .بازار کار همیشه باال و پایینهایی
دارد .پیشبینی آینده چنین بازاری بسیار دشوار
است .در برخی موارد حتی نمیتوان پیشبینی
کرد کدام شغلها رشد میکنند و کدام شغلها
رشدی نخواهند داشت .حداقل و حداکث ِر
دستمزدها همیشه محلی برای گمانهزنی
است .اما مراکز آمار باز هم دست از تحقیق
برنمیدارند و سعی میکنند بهترین شغلها را
پیدا کنند .برخی از شغلها آینده بهتری دارند
یا ثبات بیشتری با آنها همراه است .به هر
حال میتوان با کمی تحقیق و پژوهش بهترین
شغلها را برای سال جدید پیدا کرد و شاید
سرگرم کار شد .اما این
بتوان در همان مشاغل
ِ
شغلها در سال  2017کدام هستند.

.1تکنسینتوربینهایبادی

نباید زیاد تعجب کردهباشید .آنقدر بحث انرژیهای
نو و تجدیدپذیر مطرح شده و آنقدر مسئله انرژی
اهمیت پیدا کرده که همه دیگر با وسایلی مانند
توربینهای بادی و الزامات آن آشنا هستند.
کسی نباید تعجب کند که چرا در سال  2017به
تکنسینهای بیشتری برای توربینهای بادی نیاز
است .آنطور که موسسههای انرژی برآورد کردهاند
در صنعت انرژیهای نو یا تجدیدپذیر به سرعت در
حال رشد و گسترش است .هر روز کشورهای مختلف
برنامههایی را در دستور کار خود قرار میدهند تا از
وسایل تولیدکننده انرژیهای نو نهایت استفاده را
ببرند و یکی از این وسایل پرکاربرد ،توربینهای
بادی هستند .به اینترتیب همه ما به تکنسینها
و متخصصهایی نیاز داریم که بتوانند این توربینها
را نصب کنند یا در صورت نیاز آنها تعمیر کنند.
اگر شما هم با ارتفاع مشکلی ندارید و میتوانید در
اتفاعات باال کارهای فنی انجام بدهید شاید بد نباشد
این شغل را امتحان و برای آیندهٔ خود انتخاب
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کنید .شروع تحصیل در این رشته نیز نیازمند مهارت
خاصی نیست و میتوان با گذراندن چند دوره ساده
به متخصص توربینهای بادی تبدیل شد .به عالوه
دستمزد ساالنه این شغل نیز بسیار خوب برآورد
شده ،در امریکا این دستمزد در سال حدود 51هزار
دالر بودهاست .برآوردها نشان میدهد فعالیت در
خدمات توربین بادی در فاصله سالهای  2014تا
 2024حدود 108درصد رشد خواهد داشت .امروز
به آن فکر کنید شاید بخواهید در این درصد سهمی
داشته باشید.

.2درمانگران و پرستاران

جمعیت زمین در حال پیرتر شدن است .جوانها
پیر میشوند و به لطف پیشرفت علم بهویژه در
بخش پزشکی ،بیشتر از حد معمولی در گذشته
عمر میکنند .هر چند آنها زنده میمانند اما پیر
میشوند و پیری برابر با از کار افتادگی است .هر
روز به شمار افرادی که به کمک دیگران نیاز دارند
افزوده میشود .اگر فردی هستید که از روحیه باالیی
برخوردار هستید و میتوانید به دیگران کمک کنید
پس شاید بتوانید به این شغلها فکر کنید .بسیاری
از افراد در طول روز به کسانی نیاز دارند که به عنوان
فیزیوتراپ در خانه به آنها کمک کنند .این افراد
کمکی نقش حامی را برای آنها بازی میکنند .البته
باید برای آغاز این کار گواهیهایی را کسب کنید اما
کسب این دیپلمها کار چندان دشواری نیست و کافی
است کمی وقت بگذارید .درآمد متوسط این افراد در
سال  2015حدود 54هزار دالر در سال بودهاست.
تجربه کاری در این زمینه بسیار موثر است .هر چه
تجربه شما بیشتر باشد حضورتان ارزشمندتر خواهد
بود و در نتیجه امکان دارد حقوق و مزایای بیشتری
نیز دریافت کنید.

.3دستیارفیزیوتراپی

افراد پیر گاهی تنها با کمک در خانه کارشان راه
نمیافتد؛ بسیاری از آنها به فیزیوتراپ نیاز دارند .در
این شغل جذاب شما میتواند به کمک ابزار و وسایل
به هر کسی کمک کنید تا دردش تسکین پیدا کند

و توانایی خود را بازیابد .توانبخشها به افراد کمک
میکنند زخمهای ناشی از تصادف یا بیماری را
بهبود ببخشند و به زندگی طبیعی خود ادامه
بدهند .بازار کار در این زمینه به سرعت در حال
رشد است و گفته میشود تا سال  2020حدود
40درصد رشد را تجربه خواهد کرد .بسیاری از
افراد از طریق این شغل هم پول به دست میآورند
و هم به آرامش خاطر و رضایت درونی دست پیدا
میکنند چرا که از طریق آن به افراد ناتوان کمک
کردهاند تا توانایی خود را دوباره به دست بیاورند.
اما این شغل به روحیه بسیار قوی نیاز دارد .پس،
پیش از استخدام به عنوان دستیار فیزیوتراپی،
خوب به آن فکر کنید و سپس تصمیم بگیرید.

.4پرستارانخانگی

آدمها پیر میشوند و از کارافتاده؛ در مقابل جوانها
باید سر کار بروند و پول جمع کنند .اما افراد پیری
که در خانه تنها ماندهاند چه میشوند؟ چارهای
نیست جز اینکه کسی به خانه بیاید و کمک کند.
گاهی هم بچههای کوچک و نوزادان تنها در خانه
میمانند چرا که مادرانشان شاغل شدهاند و باید
در جامعه خدمت کنند؛ در این شرایط عدهای
میتوانند به کمک بیایند و به عنوان پرستار خانگی
مشغول به کار شوند .این شغل به سرعت در حال
گسترش است و به نیروهای زیادی نیاز دارد .افراد
میتوانند از این طریق درآمد بسیار خوبی نیز
کسب کنند و در عینحال به دیگران نیز کمک
کنند که این حس مفید بودن را به فرد میدهد.

.5آماردان

شاید تصورش عجیب باشد اما آماردانها جزو
شغلهای پرطرفدار در سال جدید خواهند بود .اگر
کسی میخواهد بیش از 80هزار دالر در سال درآمد
داشته باشد بهترین راه این است که یک متخصص
آمار بشود .چشمانداز این شغل بسیار روشن است و
انتظار میرود تقاضا برای این شغل 34درصد افزایش
پیدا کند .پس اگر مدرک آمار دارید یا در تحلیل

دادهها استعداد دارید شاید بد نباشد از این استعداد
استفاده کنید و مشغول به کار شوید .بسیاری از افراد
متخصصآمار در ادارههای دولتی و بسیاری دیگر در
ادارههای خصوصی کار میکنند .این شغل میتواند
آینده و بازار کاری بسیار خوبی داشتهباشد.

.6پژوهشگر

اگر بتوانید دادهها را تحلیل کنید و ریاضی خوبی
داشته باشید که چه بهتر اما اگر این توانایی را
نداشته باشید ولی توانایی تحقیق و پژوهش داشته
باشید بدون شک میتوانید درآمد خوبی کسب
کنید .کافی است تنبلی را کنار بگذارید و در یک
موسسه یا سازمان مشغول به کار شوید .نیاز به
پژوهش و مطالعه در مورد موضوعات مختلف نیاز
روز است و هر کسی که توانایی انجام این کار را
داشته باشد بدون شک موفق خواهد شد و آینده
شغلی درخشانی نیز خواهد داشت .بسیاری از
پژوهشگران به صورت تماموقت کار میکنند و باز
هم بازار کار دارند .این شغل هیچگاه تازگی خود را
از دست نمیدهد.

.7مشاورمالی

مشاوره خوب است و میتواند بسیار راهگشا باشد؛
حاال اگر تخصص ،مدرک یا مهارتی در این زمینه
دارید بهتر است هر چه زودتر دست بجنبانید چرا
که بازار کاری مشاوره بسیار داغ است .هرچند افراد
بسیار زیادی به عنوان مشاور مشغول به کار هستند
اما این بازار کار هنوز هم اشباع نشدهاست .فعاالن
اقتصادی بسیاری در بازار وجود دارند که نمیدانند
سرمایه خود را در چه زمینهای صرف کنند و چگونه
پول خود را خرج کنید .اگر شما مهارت کافی برای
مشاوره دادن به این افراد را دارید بهتر است همین
حاال دستبهکار شوید و اولین مشاوره خود را آغاز
کنید .هر مشاوره مالی موفقی که بدهید میتواند
پول زیادی برای شما به همراه داشته باشد .این
شغل ساالنه بیش از 89هزار دالر درآمد خواهد
داشت .به عالوه بازار آن نیز به زودی 30درصد
رشد خواهد داشت پس معطل نکنید.
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معما ری

غولهایشیشهای
شهرهای مدرن باید تحولی در آسمانخراشهای خود ایجاد کنند

ساختمانهای بزرگ و آسمانخراشهای شیشهای روی خیابانها
و فضاهای شهری در جهان سایه انداختهاند .این غولهای بزرگ
چندان خوشنام نیستند؛ شیشههای آنها در تابستان نور خورشید را
جذب میکند و در زمستان سرد میشود به این ترتیب دستگاه تهویه
هوا و کنترل دما در این ساختمانها یک وسیله ضروری خواهد بود.
داخل این ساختمانها اغلب تاریک است و به نورپردازیهای روشن

روزی که شهرها خودکشی کردند

واقعیت این است که آسمانخراشهای مدرن از دل یک انقالب معماری ظهور
کردند و نخستین بار در شیکاگو در دهه  1880میالدی رونمایی شدند .اگر
این ساختمانها در شیکاگو ساخته نمیشد قطعاً نمایی متفاوت داشت .اما
به هر حال این ساختمانها ساخته شدند و سپس روزی فرا رسید که اقتصاد
جهان دچار بحران شد .در سال  2008همه ورشکست شدند و به این ترتیب
ساختوساز ساختمانها نیز متوقف شد .دلیل آن نیز بدهیهای سنگینی بود
که بر دوش اهالی بازار افتاد .البته شاید هم دنالد ترامپ راست گفته باشد که
شیکاگو خودکشی مالی کرد و به این ترتیب همه این اتفاقات پشت سر آن
افتاد.
در سالهای  1920تا  1930میالدی بود که یک معمار آلمانی شکل جدیدی
از ساختمانها را با فوالد و شیشه طراحی کرد .او از آلمان به امریکا فرار کرد و
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نیاز دارد؛ به عالوه هزار دستگاه کامپیوتر نیز در دل این ساختمانها
اغلب مشغول مصرف برق هستند .این در حالی است که بهرهوری
انرژی بحث داغ و رو ِز دنیاست .پس باید نگاهی به این غولهای
شیشهای بندازیم؛ غولهایی که منظره شهری را قبضه کردهاند.
شاید وقت آن رسیده که این اشتباهات تاریخ را برای آینده درست
کنیم.

ایدههای خود را در این کشور عملی کرد .به این ترتیب نخستین ساختمانهای
بلن ِد شیشهای در ایاالت متحده امریکا ساخته شدند .اولین ساختمان بر اساس
گزارش سیانان ،ساختمان سازمان ملل متحد بود که در سال  1952طراحی و
ساخته شد .پس از آن نیز به ترتیب برجهای بلند بعدی با شیشه ساخته شدند.
این سبک آنقدر تقلید شد که در قرن بیستم به یک سبک بینالمللی تبدیل
شد .اما حاال که به سال  2020نزدیک میشویم دولتها به فکر بهرهوری انرژی
افتادهاند.

ساختمانهاییباپوستشیشهای

امروزه ساختمانها به شکلی جدید و دوالیه ساخته میشوند .الیه رویی که همه
از بیرون ساختمان آن را میبینند یک الیه شیشهای است .در حقیقت گویی
ساختمان پوستی از شیشه دارد که زیر آن پوست الیهای دیگر قرار دارد .زیر

الیه شیشهای در عصر جدید چیزی قرار دادهاند که نور
خورشید را به خود جذب کند تا از آن به عنوان منبع
انرژی استفاده کند .امروزه دیگر استفاده از این منبع
انرژی برای المپها و همچنین آسانسورها به یک امر
کام ً
ال طبیعی تبدیل شدهاست.
در زیرزمین ساختمانهای جدید منبعی وجود دارد که
انرژی مورد نظر را به سرما یا گرما تبدیل میکند.
به این ترتیب انرژیهای خورشیدی از پشت شیشه
ساختمانها به یک منبع اصلی برای تأمین انرژی تبدیل
میشود .در البی این ساختمانها نیز از چمنکاریها
و گلکاریهایی متناسب با فضا استفاده میشود که به
فضای سبز کمک میکند .نکته جالب توجه این است
که این گیاهان از آب باران تغذیه میکنند .در واقع
سیستمی در ساختمانهای مدرن تعبیه شده که آب
باران را برای چنین مواردی ذخیره میکند .واقعیت این
است که نحوه توسعه شهرهای امروزی ایجاب میکند
که چنین تغییراتی را در نظام انرژی ساختمانها ایجاد
کرد.

شهرهابهفکرپایداریافتادند

در امریکا شهریسازی به اوج خود رسیده و به تحوالتی
اساسی نیاز دارد .باید برای حملونقل و همچنین تأمین
انرژی راهکارهایی را پیدا کرد .شهروندان برای اینکه
خود را با شرایط شهری شدن وفق بدهند باید فشارهای
بسیاری را متحمل شوند .آنها باید به فضای باز توجه
بیشتری داشته باشند .شهرهای مختلف در واکنش به این
چالشها راهکارهای مختلفی را در نظر گرفتهاند .لندن
یکی از این شهرهاست که بر اساس سیاستهای موجود،
ساختمانهای بلند را دستهبندی کردهاست .تالش شده
ساختمانهای بلند در این شهر به گونهای ساخته شوند
که خطوطی مابین آنها آزاد باقی بماند.
پاریس یکی دیگر از شهرهای بزرگ جهان است که
دهها آسمانخراش در دل آنها روییدهاست .در این
شهر هم دستهبندیهایی برای آسمانخراشها در نظر
گرفته شده و نمیتوان در هر ناحیهای از این شهر
ساختمانی بلند ساخت .چین هم چیزی به اسم
شهر ارواح دارد .در این شهرها جمعیت بسیار
زیادی زندگی میکند و باید این جمعیت را در
اولویت قرار داد.
برجهایی که ساخته میشوند ارتفاعاتی عجیبوغریب
خواهند داشت .برای مثال در سال  2019ساختن
برجهایی با ارتفاع  300یا  400متر یک امر طبیعی
خواهد بود .نکته جالب این است که نحوه استفاده
افراد از آسمانخراشها نیز در حال تغییر است.
اینرنت بیش از پیش همهجا حضور دارد و به همین
خاطر نیاز به دفاتر بزرگ و راحت را از

بین بردهاست .حاال حتی فضای دفاتر کاری هم تغییر
کردهاست .دیگر نیازی به دیوارهای بلند شیشهای
نیست .میتوان از طریق پنجرهها نور زیادی را ذخیر کرد
و از این طریق آن را به یک منبع انرژی تبدیل کرد .البته
نیازهای جدیدی نیز سر بر میآورند .به هر حال بسیاری
از اماکن که به عنوان دفتر استفاده میشدند اکنون
دیگر به عنوان دفتر استفاده نمیشوند .مورد استفاده
فضاها تغییر کردهاست .حاال دیگر آسمانخراشها به
محلی برای تفریح ،خرید یا خوردن تبدیل شدهاست.
برخی نیز به عنوان هتل مورد استفاده قرار میگیرند.
برخی از این آسمانخراشها حتی به عنوان کالج
مورد استفاده قرار میگیرند .به این ترتیب شکل
آنها و مورد استفادهشان از محلی برای کار به جاهای
دیگر تغییر یافتهاست .این به یک وضعیت جدید تبدیل
شدهاست .به ویژه در ژاپن و چین ای مسئله بسیار رواج
یافتهاست .استفاده ترکیبی از این ساختمانهای بلند
باعث شده شوکهایی نیز به اقتصاد وارد شود.

ِ
دوستطبیعتهستند
اینساختمانها

به هر حال ایدهای در سال  1969شکل گرفت و در چین
توسعه پیدا کرد؛ این ایده حاال در تمامی جهان مطرح
است .امروزه تکنیکهای جدیدی برای ساختوساز
وجود دارد .شیوه ساخت و طراحیها نیز تغییر کرده و
به روز شدهاست .حاال دیگر ساختمانهای چند دهمتری
هم حیاط و باغچه دارند و حتی در آنها درخت کاشته
میشود .پیشرفت فناوری باعث شده هر چیزی ممکن
شود .در دوبی سازندگان قصد دارند برجهایی با ارتفاع
 800و حتی 1000متر طراحی کنند .به این ترتیب
نسل جدیدی از آسمانخراشها در راه است.
هرچه ارتفاع باالتری برود یک مورد از نظر
دور نمیماند و آن هم بهرهوری انرژی در این
ساختمانهاست .نسل پنجم آسمانخراشها در راه
است .نسلی که قرار است هیچ ردپای کربنی در جهن
بر جای نگذارد .این برجها دوست طبیعت خواهند بود
ِ
ساخت
و به مسئله انرژیهای تجدیدپذیر در فرایند
آنها توجه شدهاست .به این ترتیب آینده در دستان
هم برجهای جدید است .از گرما و سرما گرفته تا
به دام انداختن آب باران ،اینها ابتداییترین مواردی
است که در این برجها مد نظر قرار گرفتهاست .قطعاً
شرایط زمین به گونهای پیش میرود که هر روز تعداد
بیشتری از سازندگان ساختمانهای بلند به فکر میافتند تا
نسل پنجم آسمانخراشها را راه بیندازند .اگر قرار است
شهرها همچنان زنده و پویا باقی بمانند و زندگی در آنها
جاری باشد راهی به جز ایجاد تغییر و تحول در نظام
ساختوساز ساختمانها نیست.
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