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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

در مسیر انتخاب دوازدهم

جهان با سرعت، قدرت و جدیت برای 2020 آماده می شود. از ژاپن و کرة جنوبی، استرالیا و چین در شرق کرة خاکی گرفته تا 
خاورمیانه، اروپای غربی و آفریقای جنوبی در قلب جهان و درنهایت کشورهای اثرگذار آمریکای شمالی و جنوبی در آن سوی 
آب ها، هرکدام چشم اندازی برجسته برای خود در سال 2020 تدوین کرده اند و سال هاست با اجرای برنامه های عملیاتی، پیش 
می روند. متن و شکل هرکدام از این برنامه ها دیدنی و آموختنی است و از این میان می توان تنها در تصویری که از شهرهایی 
مانند سئول - که یکی از مهم ترین خیابان هایش، تهران نام دارد -، شانگهای و جاکارتا در خاور دور یا دبی، استانبول و دوحه 
در نزدیکی سرزمین خود، یا هرکدام از کالن شهرهای غربی در سال مورد نظر ارائه می شود، تامل و تصویری کلی از جهان 
متفاوت و پیشرفته در آن سال را در ذهن مجسم کرد؛ تصویری که اراده های آهنین مدیران، دانشمندان، سیاست گذاران و 
مجریان صلح جو، توسعه گرا، مسئول و پاسخ گو آن را در اندک زمانی از ذهن به عین انتقال می دهند و شهروندان آن سرزمین 
با استانداردهایی به مراتب باالتر از منظر برخورداری بیشتر از رفاه عمومی، فرهنگ غنی، سرمایة اجتماعی، امید به آینده و در 
غایت خوش بختی و شادکامی روز را به شب می رسانند و رویاهای خود را تحقق یافته می بینند. برای تامل در این باب، کافی 
است فقط به مورد اکسپو 2020 اشاره شود که از سال 2013 برنامه ریزی شده و قرار است از اکتبر 2020 تا آوریل 2021  با 
حضور بسیاری از کشورهای توسعه یافته و بزرگ جهان در شهر کوچک دبی برگزار شود و کمترین درآمدی که برای آن برآورد 

می شود، فراتر از کل درآمد ساالنة بسیاری از کشورهای خاورمیانه در زمان خود خواهد بود. 
     اکنون می توان دقایقی چشم بر هم نهاد و جایگاه سرزمین ثروتمند ایران را در آن سال مجسم کرد. در جهان مسطح، 
بدون مرز و سرشار از رقابت امروز، اگر کشوری نتواند جایگاه، سهم و نقش خود را درست و دقیق تعریف کند و در آن مسیر 
گام هایی استوار بردارد، ناگزیر خواهد بود تا نقشی را که رقیبان برایش تعریف کرده اند، بپذیرد و در دایره ای که ترسیم 
کرده اند، بازی کند. و این البته سنت تبدیل ناپذیر پروردگار جهانیان است که در کالم وحی بارها تجلی یافته است. جمهوری 
اسالمی ایران اما، در نهایت خوش وقتی، سال هاست چشم انداز بلندمدت خود را ترسیم و جایگاه خود در جهان را در سند 
مهم و معتبر 20 ساله ای تبیین کرده است. آن چه تضمین کنندة دست یابی به اهداف بلندپروازانة این سند است، پای بندی به 
اجرای برنامه های پنج سالة توسعه است که در دولت های سازندگی و اصالحات با قوت هرچه تمام، و البته با وجود دشواری 
و ناهمواری راه، عینیت یافته و ششمین برنامة آن در اسفند ماه گذشته به تصویب رسیده است. بر اساس این برنامه، که افق 
آن به افق 2020 نزدیک است، کشور با برخورداری از میانگین نرخ رشد 8 درصدی، در زمرة یکی از پیش روترین اقتصادها 
در گروه 20 بوده و با توجه به ترکیب نسبتا جوان جمعیت نرخ بی کاری نیز به کمتر از  7 درصد کاهش خواهد یافت. در 
کنار این برنامه، سند راهبردی مهمی چون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در سال 1392 از سوی رهبر بزرگوار انقالب 
ابالغ شده است که از منظر شاخص های مهم تاب آوری نظیر شفافیت، سرمایه های انسانی، اقتصاد دانش بنیان، بهره وری، 
رقابت پذیری و خلق ثروت، کشور را از رتبه ای رضایت بخش در جهان برخوردار خواهد ساخت که شاه بیت آن درون زایی 

اقتصاد و تعامل با بیرون است. 
     در رقابت های انتخاباتی دوازدهمین دورة ریاست جمهوری، بخش مهمی از نکات مطرح شده از سوی نامزدهای محترم 
در مناظره ها ، گفت وگوهای خبری و برنامه های تبلیغی، فارغ از میزان واقع بینی، ارزش محتوایی، سودمندی و مقصود اصلی 
گویندة آن، نشان از اقتصادمحور بودن رویکرد آنان داشته است و این البته مایة مباهات فعاالن عرصة کسب وکار است. آن چه 
مسلم است، برندة  انتخابات دوازدهم، بخش مهمی از همت خود را مصروف اقتصاد خواهد ساخت و از این باب، بنگاه ها 
باید خود را برای مواجهه با سناریو های مختلف و فرصت ها و تهدیدهای هرکدام آماده سازند. رویکرد تاییدی نمایندگان 
از  لزوم استفادة حداکثری  بر  نمایندگان جناح مقابل، هر دو  انتقادی  به برجام و رویکرد  دولت کنونی در مناظره نسبت 
فرصت های برجام تاکید می کنند و از این منظر، می توان فضای پیش رو را در سال های آتی، فضایی رو به گسترش و نه 
تحدید ارزیابی کرد. بر این اساس، گروه سرمایه گذاری خوارزمی، در راستای برنامة راهبردی هفت سالة خود و ثروت آفرینی 
انتخاب دوازدهم، برنامه های عملیاتی خود در  از  با رصد کردن دقیق فرصت های پس  تا  پایدار برای نسل ها، بر آن است 
توسعة سرمایه گذاری ها را چه در بازار داخل و چه در بازارهای بین المللی گسترش دهد. شور و هیجان و شکوه ایام انتخابات 
که دلیل محکمی بر ارتقای مردم ساالری در ایران است، انگیزه ای دو چندان برای گام برداشتن در مسیر رشد شرکت و 
دست یابی به اهداف چشم انداز هفت ساله را می دهد، زیرا بر اساس پژوهش های معتبر اقتصادی و اجتماعی، هیچ متغیری به 
اندازة مردم ساالری، مسیر توسعه و رشد و رونق را هموار نمی کند. باشد که گروه بزرگ خوارزمی در ماه های پیش رو نقشی 
موثر در درون زایی اقتصاد و تعامل با اقتصادهای آن سوی مرزها ایفا کند و ضمن خلق ارزش برای سهام داران ارجمند، در 

توسعه یافتگی کشور نیز سهیم گردد.
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جریان  در  خوارزمي،  سرمایه گذاري  شرکت  مدیرعامل  صیدي،  حجت اله  دکتر 
گروه سرمایه گذاري  برتر  را سرمایة  نیروگاه  این  قائم،  منتظر  نیروگاه  از  بازدید 

خوارزمي معرفي کرد.
از فهرست  در پی تمهیدات نیروگاه برق شهید منتظر قائم، این واحد تولیدی 
صنایع آالیندة محیط زیست استان البرز خارج شده است. در همین حال، نیروگاه 
برق شهید منتظر قائم توانسته مقام برتر آمادگي تولید برق در پیک بار را کسب 
کند. نیروگاه یادشده در تملک گروه خوارزمی و زیرمجموعه یکی از شرکت های 

این گروه به نام شرکت توسعة برق و انرژی سپهر به شمار مي رود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي که به همراه معاونان خود از نیروگاه 
شرکت  مجموعة  در  نیروگاه  اهمیت  به  اشاره  با  مي کرد،  بازدید  قائم  منتظر 
سرمایه گذاري خوارزمي به عنوان سرمایة برتر و هم چنین کاالي استراتژیک، از 
تالش مجموعة کارکنان و مدیران نیروگاه که منتج به توفیقات قابل توجه شد، 

تقدیر و تشکر کرد.

او افزود: در شرایط فعلي بازار برق، کنترل هزینه، پایداري در تولید برق مطمئن و 
کاهش ریسک از ضروریات است و البته در همین رابطه پاسداشت نیروي انساني، 
به عنوان سرمایة اصلي، عنصري اساسي است که مي توان با برنامه ریزي و اعمال 
مدیریت کارآمد، ضمن صیانت از نیروي انساني به اهداف ترسیم شدة مجموعه 

نیز دست یافت.
 ایجاد شرایط و حرکت متعالي رقابتي با هدف دست یابي به موفقیت هاي بیشتر، 
ضرورت تخصصي نگري به نیروي انساني که کارآمدي مجموعه را در پي دارد، 

راه کاري است که الزم است مورد توجه کافي قرار گیرد.
او با تاکید بر ضرورت ارتباط هر چه بیشتر مجموعة نیروگاهي شهید منتظر قائم 
در بخش صف و شرکت توسعة برق و انرژي سپهر در بخش ستاد افزود: الزم 
با توجه به شرایط خاص و اهمیت این صنعت ، به نیروي انساني چنین  است 

مجموعه اي توجه ویژه گردد.
و  ها  هزینه  کنترل  خوارزمي،  سرمایه گذاري  شرکت  مدیرعامل  صیدي،  دکتر 

این نیروگاه، سرمایه برتر 
گروه خوارزمی است

مديرعامل گروه خوارزمی در بازديد از نيروگاه شهيد منتظر قائم:

تازه های خوارزمی
مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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مدیران ارشد نیروگاه شهید منتظر قائم در راستاي پاسداشت نیروي انساني 
مجموعه، به بهانة روز جهاني کارگر در ماه اردیبهشت، از کارگران برتر این 
نیروگاه با اهدای لوح و هدیه، تقدیر کردند. مالکیت نیروگاه شهید منتظر 
قائم به طور کامل در اختیار شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( 

است.
در مراسمي که به مناسبت روز جهاني کارگر  و اعیاد شعبانیه در نیروگاه 
منتظر قائم برگزار شد، مهندس اسالمي، مدیرعامل شرکت توسعة برق و 
و  مدیرعامل  و  دانشگاه،  استاد  ایماني،  دکتر  حجت االسالم  سپهر،  انرژي 

معاونان شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم حضور داشتند.
انرژي سپهر دربارة  ابتدا مدیرعامل شرکت توسعة برق و  این مراسم  طي 
کار و ارزش آن در دین مبین اسالم سخن گفت و  اظهار کرد: شادمانیم و 
به مجموعه تبریک مي گوییم که با کاري عام المنفعه و بنیادي در خدمت 

مردم شریف و کشورمان هستیم.
دکتر ایماني  نیز در این مراسم با اشاره به مضمون کالم حق در زمینة کار 
و ارزش آن، به موفقیت هاي مجموعة نیروگاهي منتظر قائم اشاره کرد و آن 

را اسباب توفیق وصول به حق تعالي برشمرد.
هم چنین آقایان حسین عباسي، بهروز کریمي، صالح رباني، خلیل عسکرزاده، 
سیدعبداهلل  روغني،  رضازاده  علي  قوند،  قلعه  علي اکبر  هاشمي،  مرتضي 
شعبانپور،  عباس  بهینه،  ایرج  قادري،  ابراهیم  اسدالهي،  محسن  حسیني، 
ابراهیم  حیدرنژاد،  اسماعیل  بیاتي،  علي  اکبري،  احمد  قرباني،  مهدي 
پارامترهایي  اساس  بر  که  حنیفه،  عیسي  و  علیزاده  علي  پاکزادشیجاني، 
همچون مهارت شغلي، خالقیت و نوآوري، انضباط اداري، وجدان کاري و 
خصوصیات اخالقي، به عنوان کارگر برتر نیروگاه شهید منتظر قائم برگزیده 

شده بودند و با اهدای لوح و هدیه، مورد تقدیر قرار گرفتند.

تقدير از كارگران برتر نيروگاه شهيد منتظر قائم

پیش گیري از هر گونه اقدام دور از پشتوانة علمي و تامل کافي را در بهبود عملکرد 
و توفیقات نیروگاه  موثر دانست.

دستاوردهاي نيروگاه در سال 95
قائم،  منتظر  شهید  برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل  دهنوي،  مهندس 
یک شنبه، دوم اردیبهشت ماه، در جریان بازدید دکتر حجت اله صیدي، مدیرعامل 
برجستة  دستاوردهای  از  برخی  او  معاونان  و  خوارزمي،  سرمایه گذاري  شرکت 

نیروگاه یادشده در سال 1395 را تشریح کرد.
به گفتة مهندس دهنوی، نیروگاه منتظر قائم در سال گذشته از فهرست صنایع 
آالینده از سوي سازمان حفاظت محیط زیست استان البرز خارج شده و از همین 
رو، از پرداخت عوارض آالیندگي ـ طبق تبصره 1 ماده 38 قانون ـ معاف شده 

است.
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظر قائم از »انجام پروژة گازسوز 
کردن کامل بویلر واحدهاي 1، 2، 3 و 4 بخار در سال 94 به منظور اصالح سیستم 
آالینده هاي خروجي دودکش«، »نصب چهار دستگاه سیستم  و کاهش  احتراق 
برقراری  و  بخار  واحدهاي  دودکش  در   )online analyzer( هنگام  به  پایش 
و  آزمایش  »نمونه برداري،  و  زیست«  محیط  سازمان  پورتال  به  مستقیم  ارتباط 
نیروگاه  زیست محیطي  شاخص هاي  و  پارامترها  تمامي  مرتب  پایش  و  کنترل 
بار در چهارچوب  نتایج هر ماه یک  ارائة  توسط شرکت معتمد محیط زیست و 
که  برد  نام  تمهیداتی  به عنوان  زیست«  سازمان حفاظت محیط  به  خوداظهاري 

منجر به خروج نیروگاه از فهرست صنایع آالیندة استان البرز شده است.
روغن  حاوي  ترانسفورماتور   17 جایگزیني  پروژة  اتمام  به  اشاره  با  هم چنین  او 
با  نهایي  امحای  برای  نیروگاه  از  خارج  به  حمل  و  بارگیري  و  پلمب  آسکارل، 
دریافت مجوزهای داخلي و بین المللي و هماهنگي سازمان محیط زیست، اعالم 
کرد که نیروگاه در کسب مقام برتر آمادگي برای تولید برق در پیک بار تابستان 
سال گذشته، انجام عملیات گستردة تعمیرات اساسي، دوره اي و... در واحدهاي 

نیروگاه نیز موفق بوده است.
نقطه  تشریح  به  قائم  منتظر  نیروگاه شهید  مدیران  و  معاونان  ادامة نشست،  در 
و رهنمودهاي  راه کارها  و  پرداختند  انتقادهای خود  و  پیشنهادها  نظرها و طرح 
الزم از سوي مدیران مجموعة نیروگاهي منتظر قائم، توسعة برق و انرژي سپهر و 

گروه سرمایه گذاري خوارزمي ارائه شد.
در پایان، مهمانان از بخش های مختلف نیروگاه بازدید کردند.
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گزارشی از حضور فعال گروه سرمايه گذاری خوارزمی در دهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه 

خوارزمی
 جلوه های حضور در بازارسرمایه 

دهمیندورۀنمایشگاهبینالمللیبورس،بانکوبیمهازبیستوششمتا
بیستونهمفروردینماهامسالدرمحلنمایشگاههایبینالمللیتهران
برگزارشد.درآیینافتتاحایننمایشگاهشاپورمحمدی،رئیسسازمان
بورسواوراقبهادار،ولیاهللسیف،رئیسکلبانکمرکزی،وعبدالناصر
بازار و اقتصادی فعاالن جمع در ایران مرکزی بیمۀ کل رئیس همتی،

سرمایهحضورداشتند.
یاد مالیکشور رویداد بزرگترین بهعنوان آن از که نمایشگاه این در
میشود،142شرکتارائهدهندۀخدماتمالی،38شرکتسرمایهگذاری

موسسۀ و بانک 10 بیمه، خدمات و بیمه شرکت 15 مالی، خدمات و
اعتباریو16کارگزاریحضورداشتند.

در حاضر شرکتهای ازجمله هم خوارزمی سرمایهگذاری شرکت
حضور که بود بیمه و بانک بورس، بینالمللی نمایشگاه دهمین
فعالیت دو حال، عین در داشت. نمایشگاه این در فعالی و پررنگ
کرد؛ متمایز را نمایشگاه این در خوارزمی حضور نحوۀ هم جدید
بازار اطالعات محوریت با مسابقهای برگزاری و دیجیتال غرفۀ

بورس.

حوالی اين 

جايزۀ 20 هزار سهمی خوارزمی برای برندگان مسابقه 
برای برگزاری این مسابقه، شرکت خوارزمی سه کانتر مسابقه طراحی کرده بود و 
افراد عالقه مند می توانستند از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در آزمون تستی که 
به همین منظور ترتیب داده شده بود، شرکت کنند. برای این آزمون 20 سوال 
تستی در نظر گرفته شده بود و شرکت کنندگان بنا به درصد سوال هایی که درست 
جواب می دادند، بین  هزار تا 20 هزار سهم از سهام خوارزمی جایزه گرفتند. بعد 
از اتمام زمان مسابقه هم سه نفری که بیشترین امتیاز را گرفته بودند، در فینال 
مسابقه شرکت می کردند و به سوال ها پاسخ می دادند و نفر برنده 20 هزار سهم 

خوارزمی جایزه می گرفت. 
به گفتة مسئوالن غرفة شرکت خوارزمی با وجود زمان بر بودن این مسابقه، اما 
هر روز بین 30 تا 50 نفر در آن شرکت کردند. مسابقه ای که هدف از آن هم 
سرگرمی و هم ارتقای سطح دانش افراد فعال در بازار سرمایه و سنجش میزان 

اطالع آنان از شرایط بازار بورس است. 
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راه اندازی غرفۀ ديجيتال 
که  بود  اقداماتی  دیگر  از  دیجیتال  غرفة  راه اندازی 
و  بانک  بورس،  بین المللی  نمایشگاه  در  خوارزمی 
تعریف شده  نرم افزاری  غرفه  این  در  داد.  انجام  بیمه 
بود که متشکل از یک سیستم لمسی بود و اطالعات 
موفقیت های  و  افتخارات  مالی، دستاوردهای شرکت، 
معرفی  عالقه مند  افراد  به  را  زیرمجموعه  شرکت های 
می کرد. در این نرم افزار سابقه ای از همایش های شرکت 
خوارزمی نشان داده می شد و برای هر شرکت به صورت 
مجزا گالری فیلم و عکس تعبیه شده بود و به طور کلی 

اطالعات مربوط به شرکت در آن درج شده بود. 

حضور مستمر مديران خوارزمی در غرفه  
در نمایشگاه امسال شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سه کانتر پاسخ گویی را برای 
پاسخ به سوال های بازدیدکنندگان ترتیب داده بود و چنان چه مراجعه کنندگان، 
پاسخ گویی  به کانترهای  را در غرفة دیجیتال نمی گرفتند،  پاسخ سوال های خود 
بحث ها  اگر  البته  بودند.  آن ها  پاسخ گوی  حاضر  کارشناسان  و  می کردند  مراجعه 
جدی تر و سوال ها عمیق تر بود، مراجعه کنندگان به داخل غرفه راهنمایی می شدند 
پاسخ می دادند. در عین  آنان  به سوال های  از معاونت های مختلف  و کارشناسان 
نمایشگاه  این  در  شیفتی  به صورت  خوارزمی  مدیران  و  معاونان  از  حال جمعی 
حضور داشتند و ترتیبی اتخاذ شده بود که در زمان مراجعة هر کدام از سهام داران 
شرکت به غرفه یکی از معاونان شرکت در غرفه حضور داشت. مدیرعامل شرکت 

هم در روزهای برگزاری نمایشگاه در ساعاتی در غرفه حضور داشت.

نياز به تبليغات پررنگ تر 
دکتر سیداصغر ابن الرسول، معاون طرح و برنامة شرکت خوارزمی، در گفت وگو با 
خبرنگار ما با بیان این که شرکت خوارزمی تالش زیادی برای ارتباط با ذی نفعان 
خود در فضای بورس دارد، می گوید: حتی برنامه داریم که امسال ارتباطمان را با 
ذی نفعان بیشتر کنیم که این ذی نفعان شامل سازمان بورس، بانک ها و سهام داران 

هستند.
ابن الرسول در ادامه در مورد کارکردهای نمایشگاه بورس، بانک و بیمه می افزاید: 
صورت  به  بتوانند  شرکت ها  که  نیست  گونه ای  به  نمایشگاه  شرایط  کلی  به طور 

عمقی کار کنند، زیرا به طور کلی عملکرد نمایشگاه ها بیشتر برای معرفی اجمالی 
البته از آن جا که ممکن است  شرکت هاست، تا این که بررسی ریز مسائل باشد. 
برخی از بازدیدکنندگان، سوال های ریز و دقیق داشته باشند، شرکت خوارزمی 

شرایطی را پیش بینی کرده که به این سوال ها پاسخ داده می شود.
او ضعف در تبلیغات، به ویژه تبلیغات از طریق صدا و سیما، را از کاستی های این 
نمایشگاه می داند و عنوان می کند: متاسفانه اطالع رسانی خوبی در سطح رادیو و 
بیلبوردهای  و  تبلیغات  اما  نگرفت،  نمایشگاه صورت  برگزاری  تلویزیون در مورد 
شهری وضعیت بهتری داشت و این در حالی است که نمایشگاه هایی مانند بانک، 

بیمه و بورس بسیار مهم است.

21 برنامۀ خوارزمی برای امسال 
معاون طرح و برنامة شرکت خوارزمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به این که این شرکت یک برنامة هفت ساله را تا 1399/3/31 تنظیم کرده است، 
می گوید: با این برنامة هفت ساله، برنامة ساالنة شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
روشن است و برای هر کدام از شرکت های زیرمجموعه هم برای هر سال برنامه 

دارد. 
اساس  بر  را  و هر شرکت  تنظیم کرده ایم  پایش  برنامه جداول  اساس همین  بر 
حدودا 10 معیار مشخص شده می سنجیم و اهداف این شرکت ها هم بر اساس این 
معیارها مشخص می شود. البته ممکن است بر اساس شرایط زمان در برنامه های 

ساالنه تغییراتی بدهیم. 
به گفتة ابن الرسول برای سال 96 هم در چهارچوب برنامة هفت ساله 21 برنامة 
ساالنه تنظیم شده که تعدادی از آن ها مربوط به کل گروه و تعدادی هم مربوط 
به شرکت های مختلف گروه است و این برنامه ها هم در راستای ارتقای سود و هم 

تطبیق با شرایط روز است.

حوالی اين 
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گسترش فعاليت های خوارزمی در ساير كشورها 
بین المللی  فعالیت های  کلی  مسیر  بیمه،  و  بورس  بانک،  نمایشگاه  حاشیة  در 
امور  مشاور  ژوبین  منصوریان،  با  گفت وگو  در  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت 
بین الملل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، و ندا شعرباف شعار، کارشناس ارشد 

روابط بین الملل این شرکت، به اختصار ترسیم شد. 
بخش  در  اصلی  هدف  که  می دهد  توضیح  ما  خبرنگار  به  شعار،  شعرباف  ندا 
درباره  اطالعات  جمع آوری  و  خارجی  سرمایه گذاری  جلب  خوارزمی  بین الملل 

کشورهای خارجی به خصوص کشورهای اروپایی است. 
او با تاکید بر این که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به دنبال گسترش فعالیت های 
این است که  برنامه های خوارزمی  از  خود در سایر کشورهاست، می گوید: یکی 
بخش بازرگانی، به ویژه صنایع دارویی، را در سایر کشورها گسترش دهد. از این رو 
و در همین راستا به بازارهایی وارد شده ایم و تالش هایی را انجام داده ایم که نتایج 
خوبی داشته و البته شرایط خوبی ایجاد شده است که می توانیم از این به بعد 

فعال تر هم عمل کنیم.
منتظر  نیروگاه  ترکیبی  سیکل  احداث  به  اشاره  با  ژوبین  منصوریان  ادامه  در 
چند  و  چین  کرواسی،  مانند  کشورهایی  با  گفت:  خوارزمی  شرکت  توسط  قائم 
کشور و شرکت اروپایی مذاکره کرده ایم تا وارد سرمایه گذاری و تامین مالی این 
قالب سرمایه گذاری مشترک  به همکاری در  تمایل  از آن ها  پروژه شوند. بعضی 
تامین مالی قصد همکاری دارند که  قالب  و سهام داری دارند و بعضی دیگر در 

امیدواریم تا اواسط امسال این مذاکرات به نتیجه برسد.

خوارزمی و استراتژی های رو به جلو 
بورس  بازار  این که  بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  شعار  شعرباف  ندا 
تاثیرپذیر از شرایط کلی کشور است و به همین دلیل ممکن است نوساناتی را 
تجربه کند، می گوید: البته در ارزیابی جدیدی که سازمان مدیریت صنعتی انجام 
رشد  زمینة  در  ایران  پیش رو  از 10 شرکت  یکی  به عنوان  است، خوارزمی  داده 
سریع از نظر میزان فروش معرفی شده است. به همین دلیل حرکت خود را رو 
به جلو می بینیم و استراتژی های ما همه رو به جلو و در جهت گسترش مشارکت 
در بازارهای جهانی هستند و امیدواریم که بتوانیم روز به روز شاهد موفقیت های 

بیشتر شرکت خوارزمی باشیم.

حوزۀ بين الملل در نمايشگاه كم رنگ بود
ژوبین  منصوریان، مشاور امور بین المللی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، ضمن 
بورس  بانک،  نمایشگاه  در  که  می کند  تاکید  نمایشگاه  برگزاری  زمان  از  انتقاد 
است،  بین الملل  مسئلة  نشده،  فکر  اول  روز  از  که  چیزی  تنها  به  گویا  بیمه  و 
بزرگ ترین  و  دنیای مسیحیت  تعطیالت  با  نمایشگاه هم زمان  این  دقیقا  چراکه 
به آن  این  و  برگزار شد  پاک )رستاخیز( است،  عید مسیحیان در دنیا که عید 
معنی است که مدیریت این نمایشگاه به بحث بین الملل آن درست فکر نکرده و 

این یک ضعف اساسی است.
 تصور می کنم یکی دیگر از دالیل این موضوع، نداشتن تبلیغات یا کم رنگ بودن 
تبلیغات در مورد چنین نمایشگاهی است و شاید برگزاری این نمایشگاه به درستی 

به اطالع آن ها رسانده نشده است. 
این  تاثیر شرایط جهانی بر حضور خارجی ها در  بر  تاکید  با  نیز   شعرباف شعار 
نمایشگاه ادامه داد: بسیاری از خارجی ها برای آمدن به ایران ممکن است الزم 
باشد که مراحل زیادی را طی کنند، یا دغدغة مانع تراشی های بعدی آمریکا را 

داشته باشند. 
او ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط و بسترسازی های مناسب تر و تبلیغات 
گستره تر در سال های آینده بتوانیم شاهد برگزاری یک نمایشگاه واقعا بین المللی 

در حوزة بورس، بانک و بیمه با حضور گستردة مهمانان خارجی باشیم.

مدیریت  ادارة  رئیس  رضوانی،  شهاب  محمد  دکتر 
در  هم  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  ریسک 
بانک  بورس،  نمایشگاه  دهمین  برگزاری  حاشیة 
این  ریسک  کمیتة  اصلی  وظایف  مورد  در  بیمه  و 
می گوید:  و  می دهد  توضیح  ما  خبرنگار  به  شرکت 

وظایف اصلی این کمیته در پنج مرحله است: 
1. شناخت ریسک
2.  ارزیابی ریسک

3. ارائة پوشش ها و تکنیک های مدیریت ریسک
4. تدوین استراتژی های مدیریت ریسک

ارائة دستور العمل های پایش استراتژی مدیریت   .5
ریسک

شرکت  در   1395 سال  در  رضوانی  گفتة  به 
شناخت  و  ارزیابی  مرحلة  خوارزمی  سرمایه گذاری 
ریسک انجام شده است و در سال 1396، سه فاز 
باقی مانده برای شرکت های فرعی گروه به تفکیک 

انجام خواهد شد. 
دارد،  ریسک  کاری  هر  این که  بر  تاکید  با  او 
باید  باشد،  باالتر  ریسک  که  چقدر  هر  می گوید: 
قصد  ما  و  داشت  را  بیشتری  بازده  کسب  انتظار 

گروه  شرکت های  در  را  موضوع  این  پیاده سازی 
تحلیل  انتظار  یعنی مشخص کنیم که حد  داریم؛ 
ریسک برای شرکت های گروه در شرکت اصلی به 

چه میزان است.
 این موضوع در اسفند 95 و فروردین 96 در کمیتة 
مشخص  که  زمانی  برنامة  با  و  شد  مطرح  ریسک 
کردیم، در حال حاضر می دانیم که برای هر شرکت 

چه کاری می خواهیم انجام دهیم.

ادارة مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری  رئیس 
سال  ابتدای  در  هنوز  که  می کند  تاکید  خوارزمی 
موضوع  این  شدن  اجرایی  از  پیش  باید  و  هستیم 

سایر مراحل را انجام دهیم. 
هر  ریسک  نقشة  حاضر  حال  در  رضوانی  گفتة  به 
یک از شرکت ها تهیه شده است و این نقشة ریسک 
کلی خوارزمی 12 شاخة اصلی ریسک و 48 ریسک  

شاخة فرعی را نشان می دهد.

پياده سازی مديريت ريسک 
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سرمايه
صديقه سنايی

بود پرسشی این باشد؟« خاورمیانه سیلیکونولِی میتواند بیروت »آیا
کهیکوبسایتخبرِیلبنانیدرسال2015ازکاربرانخودپرسیده
بود.بسیاریتصورمیکنندچونبیروتبهعنوانپایتختلبنانازجمعیت
تحصیلکردهایبرخورداراستوفرهنگینسبتالیبرالداردوعالوهبر
هاب میتواند پس است، برخوردار نیز گستردهای بانکِی نظاِم از آن،
استارتآپهایاینترنتیدرمنطقۀخاورمیانهباشد.اماوضعیتاینترنتدر
لبنانبسیاربداست،دولتنمیتوانداینمسئلهرابهخوبیمدیریتکند
ودرنتیجهاینکشورازضعفسرعتدانلوِداینترنتیرنجمیبرد.امااین
تنهاکشورینیستکهدرمنطقۀخاورمیانهبرایمطرحشدندرزمینۀ
گزارش اساس بر است. روبهرو پیشپاافتاده چالشی با استارتآپها
که میکنند زندگی خاورمیانه در مستعدی مردان و زنان اکونومیست،
اصلیترینسرمایۀاستارتآپهامحسوبمیشوند،امااکثرآنهادرکار
خودباشکستروبهرومیشوند.درمصر،اینشکستمیتواندبرایفرد
بهقیمتزندانتمامشود،چراکهاودیگرنمیتواندبدهیهارادرقالب
اینکهاستارتآپشان برای افراد این چکهایموعددارپرداختکند.
جانبگیرد،بایددائمقوانینومقرراتکشورخودوسایرکشورهارارصد
کنند.اینفعاالنبایدهمیشهبدانندکهاستارتآپهایمشابهشانچه
کاریانجاممیدهندتاپیشرفتکنند.اینمسئلهحتیدراردنولبنان
کهادعامیکننددوستداراستارتآپهاهستندهمقابلمشاهدهاست.
واقعیتایناستکهاستارتزدِنیکاستارتآپبسیاردشواراستو

اینمسئلهدرخاورمیانهبیشترخودنماییمیکند.

آرزوهای بزرگ، مانع پيشرفت است
عمده ترین چالشی که استارت آپ ها با آن مواجه هستند، رقابت های تنگاتنگ 
است. در دنیا چند استارت آپ در چهرة غول هایی شکست ناپذیر ظاهر شده اند 
به  استارت آپ ها مربوط  اگر  به وحشت می اندازد.  را  نوپایی  استارت آپ  که هر 
کسب وکارهای آن الین باشد، بازار رقابت سخت تر و پیچیده تر می شود. محیط 
رقابتی باعث شده استارت آپ ها روی پنجة پا راه بروند و گاهی هم به همین دلیل 
ساده، به حاشیه رانده شوند. انتظارات غیرواقعی از سوی دیگر باعث می شود این 
استارت آپ ها خیلی زود دل سرد شوند. موفقیت به راحتی به دست نمی آید. اکثر 
استارت آپ های جوان کار خود را با انتظارات باال و غیرواقعی شروع می کنند و 
همین مسئله در ادامة راه به چالشی بزرگ برای آن ها تبدیل می شود. موفقیت 
به  هستند.  تمام نشدنی  معموال  انتظارات  اما  می بازد،  رنگ  زود  خیلی  معموال 
همین خاطر است که انتظارات باال برای استارت آپ های جوان به چالشی بزرگ 
تبدیل می شود و رفته رفته آن ها را از پا درمی آورد. درنتیجه استارت آپ ها باید 

انتظارات و اهداف خود را کنترل کنند. 

استارت آپ ها بر کارهای تیمی قوی تکیه دارند. این تیم ها نیز از افراد مختلف با 
توانایی های متفاوت تشکیل شده  است. اگر فردی که مدیریت استارت آپ را به 
عهده گرفته، نتواند این مسئله را به درستی هدایت کند و افراد نامناسب را برای 
بخش های کلیدی در نظر بگیرد، بدون تردید با شکست مواجه می شود. نیروهای 
بسیار زیادی در بازار وجود دارد، اما شخصی که مدیریت گروه را بر عهده دارد، باید 
بهترین نیرو را برای کار خود انتخاب کند. از آن جا که این استارت آپ ها از گروه 
تشکیل شده اند، تصمیم ها نیز باید گروهی باشند. اگر تصمیم ها به صورت شخصی 
و جزیره ای گرفته  شود، آن استارت آپ محکوم به شکست خواهد شد. افرادی که 
در استارت آپ ها فعالیت می کنند، باید بپذیرند که در یک گروه مشغول به کار 

هستند و درنتیجه همة اعضای گروه باید در جریان کار قرار بگیرند. 

اعتماد، سرمايه است
مدیریت مالی در هر کسب وکاری اهمیت دارد. درواقع هیچ کسب وکاری بدون 
مدیریت مالی نمی تواند به موفقیت مالی دست پیدا کند. مدیریت مالی یکی 
از چالش های بزرگ استارت آپ هاست. اکثر این استارت آپ ها به سرمایه گذاران 
خود تکیه دارند و با توجه به سرمایه ای که در اختیارشان قرار گرفته، کار خود 
با  بی شک  نکنند،  مدیریت  به درستی  را  سرمایه  این  اگر  اما  می برند.  پیش  را 
شکست روبه رو می شوند. از آن جا که مدیریت مالی کار بسیار دشواری است، 
استارت آپ ها در این زمینه باید بسیار دست به عصا حرکت کنند و بی گدار به آب 
نزنند، چراکه یک اقدام نادرست می تواند تمام سرمایه های آن ها را به باد بدهد. 
استارت آپ ها در عصر دیجیتال  مواردی است که  از دیگر  نیز  امنیت سایبری 
باید به آن توجه داشته  باشند. هکرها همه  جا هستند و می توانند شرکت های 
جزو  اینترنتی  امنیت  ایجاد  پس  بدهند.  قرار  هدف  به راحتی  را  استارت آپی 
ابتدایی ترین مواردی است که افراد هنگام راه اندازی استارت آپ باید به آن توجه 
داشته  باشند. آخرین چالش استارت آپ ها جلب اعتماد مشتریان است. مشتری، 
پادشاه است، هرچه او می گوید، درست است. جلب اعتماد او در هر کسب وکاری 
استارت آپ ها  موفقیت  برای  راهی  می توانند  مشتری ها  می زند.  را  اول  حرف 
باشند، مشروط به این که افرادی که استارت آپ ها را راه اندازی می کنند نیز به 
اهمیت آن ها پی ببرند و برای جلب اعتماد آن ها تالش کنند، در غیر این صورت 

یک استارت آپ بد یا ضعیف خواهند داشت. 
خوب یا بد، ضعیف یا قوی، کوچک یا بزرگ؛ استارت آپ ها در دنیای در حال 
توسعه هم چنان در حال توسعه هستند. اقتصادهای نوظهور در تقال برای توسعه، 
کنند،  تقویت  نیز  را  خود  استخوانی  و  نحیف  استارت آپ های  می کنند  تالش 
چراکه به نقش و اهمیت آن ها در اقتصاد پی برده اند. همة کشورهای در حال 
توسعه به دنبال سیلیکون ولی خودشان هستند؛ دره ای که می تواند اقتصاد را 

نجات دهد. 

بررسی چالش های استارت آپ ها در دنيای مدرن
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اقتصاد
الميرا اكرمی

رونق توليد اولويت دولت آينده باشد 
در همین رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با خبرنگار ما 
اقتصادی  برنامه های  اصلی  اولویت  آینده  باید رئیس جمهور  تاکید می کند که 

خود را بر مسئلة رونق تولید بگذارد. 
بغزیان در توضیح این موضوع می گوید: باید از یک سو شرایطی ایجاد شود که 
وجود  داخل کشور  در  آن ها  تولید  توانایی  و  امکان  که  کاالهایی  و  محصوالت 
دارد، اما واردات یا قاچاق می شود، در کشور به تولید برسد. البته الزمة تولید 

این محصوالت و کاالها کیفیت است و قطعا دولت نمی تواند بگوید که باید همه 
محصوالت و کاالها حتی بی کیفیت لزوما در داخل کشور تولید شود، بلکه باید 

پروژه هایی را در جهت افزایش کیفیت تولید پیاده کند.
محصوالت  و  کاالها  تولید  سراغ  به  تولیدکننده ها  خود  باید  این که  بیان  با  او 
باکیفیت بروند و حداقل کاالهای مشابه خارجی را به لحاظ کیفیت تولید کنند، 
بعدی  مرحلة  در  باشد،  باال  کاالهایی  چنین  تولید  قیمت  اگر  حال  می گوید: 
تولیدکنندگان باید بگویند که امکان و توان تولید را دارند، اما قیمت تمام شدة 

اولويت اقتصادی دولت دوازدهم چه بايد باشد؟

سرمایه گذاری با  واقع بینی، 
توسعه می آفریند

درحالیکهامروزیکیازاساسیترینمعضالتاقتصادیکشوربیکاری
است،طبعااشتغالزاییبایدبهصورتجدیدردستورکاردولتدوازدهم
وازاولویتهایدولتبعدیباشد.اماکارشناسانوتحلیلگراناقتصادی
معتقدندکهبرایاشتغالزاییبایدتولیدرونقبگیردوبرایرونقگرفتن
تولید،بایدسرمایهگذاریخارجیوداخلیجذبشودودرواقعاینها
زنجیرههایبههمپیوستههستندوهیچیکبدوندیگریمعناییندارد.
برای امن فضای ایجاد که میکنند تاکید کارشناسان حال عین در
مقابلۀ و واردات کنترل و خارجی بهویژهسرمایهگذاری سرمایهگذاری
جدیبامعضلقاچاقازموضوعاتیاستکهبایدبهصورتجدیمورد

توجهدولتدوازدهمقرارگیرد.
وعدۀدیگریکهدرجریانتبلیغاتانتخاباتریاستجمهوریازسوی
برخیکاندیداهامطرحشد،افزایشمیزانیارانۀنقدیبود.اینوعده

درحالیازسویبرخیازنامزدهامطرحشدکهدولتیازدهمهمواره
45 یارانۀ همین مشقت با و بهسختی که کرده تاکید موضوع این بر
این بر اقتصادی کارشناسان اما میکند. پرداخت هم را تومانی هزار
باورندکهدولتدوازدهمبایددستازتقسیمکردنپولنفتدرقالب
رونق برای سرمایهگذاری تشویق با و بردارد نقدی یارانه پرداخت
تولید،ازتولیدکنندگانمالیاتبگیردوبخشیازاینمالیاترابهبهبود
نقدی یارانۀ پرداخت زیرا بدهد. اختصاص کمدرآمدها و فقرا معیشت
فقطنقدینگیرابهجامعهتحمیلمیکند،بدوناینکهتولیدواشتغالی

صورتبگیرد.
درهمینرابطهدرگفتوگوباسهتنازکارشناساناقتصادیاینسوال
رامطرحکردهایمکهاولویتوبرنامههایاقتصادیدولتدوازدهمباید

متمرکزبرچهموضوعاتیباشد؟
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یا  واردات  کردن  ممنوع  با  باید  دولت  شرایطی  چنین  در  لذا  و  باالست  تولید 
افزایش تعرفه ها، این تولید را به صرفه کند. 

بر  را  خود  اقتصادی  اولویت  دوازدهم  دولت  که  را  موضوع  این  اقتصاددان  این 
تولید قرار دهد، از این جهت مهم می داند که تا زمانی که کاال و محصوالتی که 
امکان و توانایی تولید آن ها وجود دارد، وارد یا قاچاق می شود، باید این انتظار را 
داشته باشیم که محصوالت خارجی با کیفیت باالتری جای محصوالت داخلی 

را بگیرد.
جای  باکیفیت  خارجی  محصوالت  که  هم  زمانی  تا  می گوید:  ادامه  در  بغزیان 
محصوالت تولید داخل را بگیرد، به اشتغالی که مدنظرمان است، نخواهیم رسید. 
 )R&D( برای تحقق این موضوع هم باید تولیدکننده به دنبال تحقیق و توسعه

برود تا بتواند محصوالت باکیفیت تولید و حتی صادر کند.
نبود  و  تولید بی کیفیت  را  از کارخانه ها  برخی  تعطیلی  اصلی  از دالیل  او یکی 
قبیل  این  که  تاکید می کند  و  می داند  کارخانه ها  این  برای محصوالت  خریدار 

کارخانه ها باید به دنبال تولید محصوالت جدید بروند. 
یا  صنعتی  کارخانة  یک  ادارة  و  تولید  الفبای  باکیفیت،  تولید  بغزیان  گفتة  به 
نیروی متخصص  و  دانشگاه  این همه  که  در شرایطی  و  است  شرکت خدماتی 
داریم و باز هم تولید باکیفیت برای ما صرف نمی کند، یا بازار آن را نداریم، به 

این دلیل است که بازار توسط واردات بی رویه اشباع شده است. 

كنترل واردات از اهم اولويت هاست 
اولویت  باید  این که  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
باشد،  واردات  کنترل  آینده  دولت  دیگر  اقتصادی 
می گوید: در دولت دوازدهم بازنگری در این موضوع 
که اجازة واردات چه کاالهایی به کشور داده شود و 
واردات چه کاالهایی ممنوع باشد، بسیار مهم است. 
در عین حال بایستی در دولت بعدی به طور جدی از 
قاچاق جلوگیری به عمل بیاید تا فضای خالی برای 

تولید کاال و البته کاالی باکیفیت فراهم شود.
بغزیان تاکید می کند که باید تولیدکنندگان داخلی 
به دنبال کیفیت بروند و البته حمایت هایی که دولت 
بعدی از آنان انجام می دهد، نباید به گونه ای باشد که 

آن ها ارتقای کیفیت را فراموش کنند. 
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که 
رونق تولید منجر به رونق اشتغال می شود، می گوید: 
استخدام  انسانی  نیروی  ما  که  نیست  شکل  این  به 
بلکه  شود،  منتهی  تولید  به  استخدام  این  و  کنیم 
اشتغال نتیجة تولید و سرمایه گذاری است، اما هدف 

ما اشتغال، تولید و ثبات قیمت هاست و هدفمان این نیست که سرمایه گذاری ها 
باال برود. اما سرمایه گذاری  که به تولید منتهی نشود و اشتغال ایجاد نکند، منجر 

به ضرر و زیان می شود. 
باید  است،  نیاز  مورد  که  اشتغالی  نسبت  به  اقتصادی  کارشناس  این  گفتة  به 
نیاز  مورد  سرمایه گذاری  بایستی  آن  نسبت  به  و  شود  برنامه ریزی  تولید  برای 
باید مشخص کند که برای  هم مشخص شود. در همین رابطه دولت دوازدهم 
دست یابی به تولید و اشتغال مدنظر، باید توسعة ظرفیت های تولید اتفاق بیفتد، 

یا بایستی ظرفیت های تولیدی جدید ایجاد شود. 
بغزیان این موضوع را که منابع مالی مورد نیاز از کجا و چگونه تامین شود، مرحلة 
بعدی پیشبرد این مسئله می داند و می گوید: باید نحوة تامین سرمایة مورد نیاز 
برای رونق تولید و اشتغال زایی مشخص شود. درواقع دولت بعدی باید برنامه ای 
هر  در  اشتغال  و  تولید  انواع  از  یک  هر  برای  دهد  تشخیص  که  باشد  داشته 
زمینه ای، بهتر است سرمایه گذاری داخلی جذب شود یا سرمایه گذاری خارجی. 

دولت آينده فضا را برای سرمايه گذاری امن كند
او با تاکید بر این که در عین حال باید فضای امنی برای سرمایه گذاری خارجی 
ایجاد شود، می گوید: یکی از موضوعاتی که در جریان برجام دنبال شد، همین 
بود که امنیت سرمایه گذاری را باال ببرد و موجب شود که سرمایه گذاران خارجی 
پروژه ها  در  سرمایه گذاری  برای  و  بیایند  ایران  به  مذاکره  برای  شوند  ترغیب 

مذاکره کنند. 
به گفتة بغزیان البته این موضوع بسیار مهم است که دولت دوازدهم چه دیدگاهی 
در مورد سرمایه گذاری خارجی داشته باشد که این موضوع تاثیر مستقیم بر رونق 

تولید و اشتغال زایی دارد. 

جذب سرمايه گذاری اولويت دولت دوازدهم باشد 
اما غالمرضا کرد زنگنه، کارشناس اقتصادی، معتقد است 
که تمام شاخص های اقتصادی مانند اشتغال و تولید به 
صورت زنجیره ای به هم متصل هستند و اثراتی که روی 
هم دارند، به سرمایه گذاری ختم می شود، بنابراین دولت 
دوازدهم باید اولویت خود را بر جذب سرمایه گذاری قرار 

دهد. 
این  می گوید:  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  زنگنه  کرد 
کشورمان  در  که  زمانی  تا  که  معناست  آن  به  موضوع 
خارجی  سرمایه گذاری  چه  نشود،  انجام  سرمایه گذاری 
به  نمی تواند  بعدی  دولت  داخلی،  سرمایه گذاری  چه  و 
وعده هایی که احیانا در مورد تولید و اشتغال داده است، 

عمل کند. 
دوازدهم  دولت  که  می گوید  موضوع  این  توضیح  در  او 
تشویق  را  داخلی  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  باید  هم 
که  گونه ای  به  کند،  روان  را  کشور  کسب وکار  فضای  و 
تشویق  و  ترغیب  را  داخلی  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
فضای  باید  هم  خارجی ها  برای  کند.  سرمایه گذاری  به 
سرمایه گذاری به گونه ای باشد که امنیت سرمایه گذاری 

در کشور وجود داشته باشد. 
کرد زنگنه با بیان این که توسعة سیاست خارجی و توسعة سیاست اقتصادی دو 
بال به هم مرتبط هستند، می گوید: به عبارت دیگر، یک کشور نمی تواند توسعة 
در  و  باشد  داشته  توسعة سیاست خارجی  این که  بدون  باشد،  داشته  اقتصادی 

دنیای امروز این دو بدون یکدیگر محقق نمی شود. 
به گفتة این اقتصاددان، دولت دوازدهم باید به این موضوع توجه کند که اگر 
سرمایه گذاری انجام شود، تولید رونق می گیرد و وقتی تولید رونق بگیرد، اشتغال 
رونق می گیرد و این ها به صورت زنجیره ای به هم متصل هستند. به عبارت دیگر، 

سرمایۀ  تامین  نحوۀ  باید 
تولید  رونق  برای  نیاز  مورد 

مشخص  اشتغال زایی  و 
بعدی  دولت  درواقع  شود. 
باشد  داشته  برنامه ای  باید 

هر  برای  دهد  تشخیص  که 
اشتغال  و  تولید  انواع  از  یک 
است  بهتر  زمینه ای،  هر  در 

شود  جذب  داخلی  سرمایه گذاری 
خارجی سرمایه گذاری  یا 
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اگر سرمایه گذاری انجام نشود، نمی توانیم تولید کنیم و به  تبع آن اشتغال ایجاد 
کنیم و بنابراین باید دولت بعدی فضا را برای سرمایه گذاری مهیا کند.

دست از تقسيم كردن پول نفت برداريم
کرد زنگنه با اشاره به این که سایر کشورها تمایل به فرار سرمایه ها و فرار مغزها از 
کشورهای در حال توسعه و کشورهای جهان سوم دارند، می گوید: دولت دوازدهم 
ابتدا باید تولید ثروت و سپس توزیع ثروت کند. اگر دولت بعدی به دنبال عدالت 
اشتر  مالک  به  نامة حضرت علی)ع(  به  باید  اقتصادی است،  اجتماعی و عدالت 
توجه کند که فرمودند: مالک اول به مصر برو و آبادانی ایجاد کن و وضع مردم را 

خوب کن، اگر وضعشان خوب شد، بعد مالیات بگیر و خرج فقرا کن. 
به گفتة او ژاپنی ها به خوبی این تز را اجرا کردند. ولی متاسفانه ما بدون توجه به 

تولید و ثروت و منابع تولید ثروت، فقط شعار توزیع ثروت می دهیم. 
کرد زنگنه تاکید می کند که دولت بعدی باید دست از تقسیم کردن پول نفت در 
قالب پرداخت یارانه بردارد و به جای آن سرمایه گذاری را تشویق کند، جلوی فرار 

سرمایه ها را بگیرد و خارجی ها را به سرمایه گذاری تشویق کند.

دولت دوازدهم شعار ندهد 
این کارشناس اقتصادی در مورد این موضوع که دولت دوازدهم باید چه اقداماتی 
و  کنیم  کشت  باید  اول  می گوید:  دهد،  انجام  مردم  وضعیت  بهبود  راستای  در 
سپس برداشت کنیم که در اقتصاد، کشت به معنای سرمایه گذاری است. دولت 
بعدی باید از تجارب کشورهایی مانند ژاپن، چین، مالزی، اندونزی و به خصوص 
سرمایة  که  زمانی  تا  که  کند  استفاده  هندوستان  و  برزیل  حتی  و  آسیا  شرق 

خارجی را به خوبی جذب نکردند، نتوانستند به اهداف اقتصادی شان برسند.
کرد زنگنه معتقد است که دولت بعدی نباید با شعار دادن وضعیت قشر فقیر و 
مستضعف را بدتر کند، زیرا با شعار دادن چیزی از هوا به این قشر نمی رسد. بلکه 
باید افراد را تشویق به سرمایه گذاری کند، مالیات از آن ها بگیرد، تولید را رونق 

دهد و مالیاتی را که می گیرد، خرج فقرا و کم درآمدها کند.

با شارالتانيسم اقتصادی برخورد كنيم
اما مهدی پازوکی، اقتصاددان، معتقد است که رئیس جمهور بعدی باید بگوید که 

در مقابل حقوق شهروندی و در مقابل فشارهای اقتصادی قرار است چه اصالحاتی 
در اقتصاد ایجاد کند. 

توسط  کردن  پخش  پول  که  می کند  تاکید  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پازوکی 
دولت هنر نیست، و اگر دولت بعدی داعیة افزایش یارانه ها را دارد، باید بگوید که 

می خواهد این پول را از کجا بیاورد.
مالیات هستند، می گوید: در  و  نفت  منابع درآمدی دولت  این که  به  اشاره  با  او 
مورد نفت که قرار است وابستگی درآمدی دولت به آن کمتر شود و مالیات هم 

که محدود است. 
حرف های  و  می دهد  شعار  اقتصادی  شارالتانیسم  پدیده  پازوکی  گفتة  به 
دهان پرکن می زند، ولی هیچ پشت بند علمی ندارد و از همین رو دولت دوازدهم 
باید اصالحات ساختاری در اقتصاد ایران به وجود بیاورد و سالمت اقتصادی را 
به اقتصاد ایران بازگرداند. در عین حال اگر می خواهد جلوی بی کاری را بگیرد 
و اشتغال زایی کند و تولید را رونق دهد، باید از بخش خصوصی کارآمد حمایت 
کند. درواقع باید دولت از بخش خصوصی حمایت کند تا سرمایه گذاری افزایش 

یابد، تولید ملی باال برود و درنهایت میزان رفاه جامعه رشد کند.

دولت بعدی با سرمايه دار مخالفت نكند 
او با تاکید بر این که دولت دوازدهم نباید با سرمایه دار مخالفت کند، می گوید: به 
نظر من باید رئیس جمهور آینده از منافع ملی ملت ایران دفاع کند و در شرایط 
ایجاد کند و  افزایش دهد و اشتغال  فعلی تنها راهی که می تواند تولید ملی را 
بی کاری را از بین ببرد، سرمایه گذاری داخلی و تشویق سرمایه داران است، و دولت 
آینده نباید صحبت هایی را مطرح کند که در مخالفت با سرمایه  گذاری باشد، زیرا 
حداقل در ربع قرن گذشته این قبیل صحبت ها باعث عقب ماندگی اقتصاد ایران 

شده است.
به گفتة این کارشناس اقتصادی، دولت دوازدهم باید به این موضوع توجه کند 
که امروز خطرناک ترین عنصری که اقتصاد ایران را تهدید می کند، تفکر تندرو، 
فاسد، فاقد عقالنیت و به دنبال رانت اقتصادی است. کما این که این عوامل  در 
دولت قبلی فساد را در اقتصاد ایران نهادینه کرد و یک طبقة جدید در اقتصاد 
ایران به وجود آورد که مظهر شارالتانیسم اقتصادی است. این موضوعی است که 

رئیس جمهور آینده باید به صورت جدی به آن توجه کند.

با شعار دادن وضعیت  نباید  دولت بعدی 
زیرا  بدتر کند،  را  قشر فقیر و مستضعف 
با شعار دادن چیزی از هوا به این قشر 

تشویق  را  افراد  باید  بلکه  نمی رسد. 
آن ها  از  به سرمایه گذاری کند، مالیات 

را که  را رونق دهد و مالیاتی  بگیرد، تولید 
و کم درآمدها کند می گیرد، خرج فقرا 
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بورس
محمدحسين علی اكبری

سال96ازنظراقتصادیسالبسیارمهمیمحسوبمیشود.یکیاز
دالیلبااهمیتبودناینسالانتخاباتریاستجمهوریووعدههای
بازار واکنش اینکه اما انتخاباتیاست. نامزدهای اقتصادیوسیاسی
سرمایهبهاینرویدادمهمچهخواهدبودوچهآیندهایدرانتظاربورس
برخی پرداختهایم. آن به گزارش ادامۀ در که است مسئلهای است،
معتقدندکهامسالتورمدوبارهدورقمیخواهدشدوبرهمیناساس
مستقیمی تاثیر مسئله این و شود خارج رکود از اقتصاد دارد احتمال
رکود که باورند این بر دیگر برخی اما داشت. بازارسرمایهخواهد بر

سختجانفعلیبهآسانیدستازسربازارسرمایهبرنمیدارد.

تاثير محسوس نرخ بهرۀ بانكی و ارز بر بازار سرمايه
دکتر سیدحمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه، دربارة وضعیت بازار سرمایه 
در ماه های پیش رو به خبرنگار ما گفت: عواملی که در شرایط داخلی بسیار موثر 
است، نرخ بهرة بانکی، نرخ دالر و نرخ تورم است. اگر در این بخش ها تغییراتی 
بازار سرمایه  انجام نشود، وضعیت بدتر خواهد شد و  در زمینة سیاست گذاری 
روند نزولی را طی خواهد کرد. اکنون نرخ سود سپرده های بانکی آن قدر باالست 
که انگیزة سرمایه گذاری را برای سرمایه دارهای خرد و کالن در این بخش بیشتر 

می کند و بازار سرمایه و بخش تولید از این سرمایه ها محروم می شوند.
 نباید سیاست را از اقتصاد جدا بدانیم و همیشه سایة سیاست بر اقتصاد ایران 
حاکم بوده، از این رو تا زمانی که رئیس دولت دوازدهم وارد پاستور نشود، تحلیل 
مشخصی نمی توان ارائه داد.  هر وعده ای که از سوی نامزدهای ریاست جمهوری 
این  است  ممکن  و  داشت  خواهد  تاثیر  سرمایه  بازار  در  قطعا  می شود،  عنوان 

تغییرات به سمت مثبت یا منفی باشد. 
میرمعینی با بیان این که برای تحلیل بازار سرمایه در سال 96 باید به سه مورد 
اشاره کرد، گفت: در  شرایط داخلی، شرایط خارجی و عملکرد سازمان بورس 
چهار سال گذشته، رویکرد دولت کاهش تورم بود و ساختارهای اقتصادی را در 

این زمینه تغییر داد و سناریوهای مختلفی را تعریف کرد. در دولت قبل تولید 
ناخالص داخلی به دلیل وجود تحریم ها نتوانست رشد کند، اما بعد از تحریم ها 
تولیدی  ظرفیت های  از  می رفت  انتظار  درحالی که  داشت،  ادامه  روند  این  نیز 
حداکثر استفاده صورت گیرد. مهم ترین مولفه ای که طی چهار سال گذشته در 
زمینة اقتصاد شاهد آن بودیم، رشد اقتصادی بود، اما این رشد حاصل از تولید 
نبود و در حوزة صنایع تشکیل دهندة تولید ناخالص داخلی، تغییراتی را مشاهده 

نکردیم.
اقتصاد را گرفته است و در طول چهار سال  با اشاره به رکودی که گریبان  او 
نامزدهای  اقتصادی  برنامه های  که  دید  باید  داد:  ادامه  نشد،  حل  نیز  گذشته 
ریاست جمهوری چگونه است و چطور مشکالت موجود در اقتصاد و بازار سرمایه 

حل خواهد شد. 
میرمعینی با بیان این که اگر سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم محاسبه 
شود، قطعا می توان سرمایه ها را به سمت بازار سرمایه و تولید هدایت کرد، گفت: 
اکنون چنین انگیزه ای نه در بدنة اقتصادی دولت و نه در شبکة بانکی مشاهده 

نمی شود. 

تاثيرپذيری از اقتصاد جهانی
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تاثیرات جهانی در اقتصاد داخلی موضوع 
دیگری است که بد نیست به آن توجه شود. ما بیش از این که در اقتصاد جهانی 
تاثیرگذار باشیم، دنباله روی آن هستیم. به عنوان مثال در موضوع قیمت نفت ما 
نمی توانیم تاثیر زیادی داشته باشیم و با افزایش قیمت آن اقتصاد ما رشد می کند 
و با کاهش قیمت نفت، درآمدهای دولت کاهش می یابد. اقتصاد ایران هنوز به 
مقاومت الزم نرسیده که موضوعات جهانی روی آن تاثیر نداشته باشد، یا تاثیر 
کمی را به خود اختصاص دهد. به نظر می رسد اجرا و تکامل اقتصاد مقاومتی 
می تواند به موضوع مردمی سازی اقتصاد و تقویت بازار سرمایه کمک کند. زمانی 
که سرمایه های خرد به بازار سرمایه منتقل شود، آن موقع تولید شکل می گیرد 

نگاهی به چشم انداز بورس در سال 96

روزنه های جذب 
سرمایه های خرد 
به بازار سرمایه
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که  می شود  ایجاد  نیز  اشتغال  آن  تبع  به  و 
مطابق با شعار سال 96 خواهد بود.

اعتمادسازی در سرمايه گذاران
این که عملکرد سازمان بورس  بر  تاکید  با  او 
این که  بازار سرمایه، و  به عنوان متولی اصلی 
چگونه بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند، 
افزود:  دارد،  سرمایه  جذب  در  زیادی  تاثیر 
در  را  خود  اهتمام  باید  اقتصادی  مسئوالن 
این زمینه به کار گیرند. مهم ترین کاری که 
متولیان بازار سرمایه باید انجام دهند، هدایت 
سرمایه های خرد به بازار سرمایه است. اکنون 
ندارند  آگاهی  این که  دلیل  به  زیادی  افراد 

چگونه از سرمایه های خود سود کسب کنند، آن را در شبکة بانکی قرار دادند. 
بازار سرمایة ما بیشتر از این که تاثیرگذار باشد، تاثیرپذیر است و کابینة اقتصادی 

دولت دوازدهم نقش زیادی در بازار سرمایه خواهد داشت.
و هم چنین  اعتماد سرمایه گذار  عامل  اصلی ترین  را  اطالعات   می توان شفافیت 
با  مالی، گردش پول  بازار  برشمرد، چراکه در  ناظر  اجرایی نظارت دقیق  بازوی 
باید  بازار آن گونه که  این  اگر  انجام می گیرد.  باالیی  سرعت زیاد و حجم بسیار 
تحت نظارت نباشد، کل اقتصاد و حتی افرادی که در این بازار مشارکت دارند، 

ممکن است در معرض خطر جدی قرار بگیرند.

اقتصاد بايد بر سياست تاثير بگذارد
ما  خبرنگار  به  بورس  آیندة  دربارة  سرمایه،  بازار  کارشناس  عباس هشی،  دکتر 
گفت: با توجه به رفع تحریم ها و جدی شدن اجرای برجام می توان پیش بینی کرد 
که بازار سرمایه امسال از رونق نسبی برخوردار خواهد شد. البته نباید فراموش 
دولت  به عنوان  که  دولتی  و  دارد  قرار  رکود  در  هم چنان  ایران  اقتصاد  که  کرد 
دوازدهم سر کار می آید، باید اقدامات زیادی را برای رفع این معضل انجام دهد. 

و  از رشد  بازار سرمایه می تواند  زمانی  تحلیل کرد:  بازار سرمایه  کارشناس  این 
رونق برخوردار شود که اقتصاد از رشد اقتصادی بهره مند شود. به بیان بهتر وقتی 
کشوری دارای رشد اقتصادی پایدار است، قطعا از بازار سرمایة خوبی برخوردار 

است. 
 بازار سرمایه هم می تواند متاثر از رشد اقتصادی باشد و هم تاثیرگذار در رشد 
اقتصادی. در اقتصاد ایران به دلیل این که هنوز سایة سیاست در اقتصاد تاثیرگذار 
است، بازار سرمایه نیز دستخوش تغییرات سیاسی است، درحالی که اقتصاد پویا 

باید مستقل از سیاست باشد و حتی در بخش سیاسی کشور تاثیر بگذارد. 
ابتدا  دهند،  انجام  کار سیاسی  دارند  قصد  که  زمانی  بزرگ  اروپایی   کشورهای 
مناسبات اقتصادی را مدنظر قرار می دهند، درحالی که در ایران گاهی این موضوع 

برعکس است. 
بازار سرمایه  و  اقتصاد  زیادی در  تاثیر  این که وزارت خارجه می تواند  بیان  با  او 
داشته باشد، گفت: رایزن های اقتصادی ایران در کشورهای دیگر هنوز خروجی 
که  کنند  تبلیغ  طوری  به  را  داخل  تولید  باید  و  نداشتند  ایران  برای  مناسبی 

محصوالت ما به کشورهای درجه یک صادر شود. 

صادرات به بازار سرمايه كمک می كند
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: رشد صادرات هم به اقتصاد کمک می کند 
و هم بازار سرمایه را رونق می دهد، اما موانع صادراتی آن قدر باالست که هر کسی 
که اقدام به چنین کاری کند، باید از این اتاق به آن اتاق و از این سازمان به آن 
سازمان برود، درحالی که در کشورهای دیگر وزارت خارجة آن ها همة اقدامات را 

برای تسهیل صادرات انجام می دهد. 
هشی با تاکید بر این که شرکت های بورسی اکنون با ظرفیت کمی 
فعالیت می کنند، گفت: دولت برای رفع این معضل عالوه بر اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت باید قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را 
به صورت کامل اجرا کند. وقتی این قانون اجرا نمی شود، مشکالت 
به  خیلی  است  ممکن  آن ها  از  برخی  که  می آید  وجود  به  زیادی 
موانع  از  یکی  مثال  به عنوان  باشد.  بزرگی  اما مسئلة  نیاید،  چشم 
می شود،  واردات  به  منجر  که  است  ارزان  دالر  کسب وکار  توسعة 
اما این موضوع چون دارای ابعاد مختلف است، خیلی جدی گرفته 

نمی شود. 

خروج ازركود مقدم است
او با بیان این که بازار سرمایه امسال از رونق خوبی برخوردار خواهد 
بود، گفت: طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی تورم امسال ممکن 
است چند درصد افزایش یابد و زمانی که تورم روند صعودی به خود بگیرد، برخی 
بازارها مانند بازار سرمایه می توانند از بخش خوب تورم استفاده کنند و بازار خود 

را رونق دهند. 
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که فرهنگ مردم باید نسبت به خرید و 
تورم تغییر کند، افزود: در ایران زمانی که کاال با قیمت ثابت عرضه می شود، افراد 
تقاضای خود را برآورده نمی بینند و هر روز منتظر ارزان شدن کاال هستند. اما 
افزایش قیمت است. زمانی قیمت ها روند  به معنای کاهش شدت  تورم  کاهش 
نزولی به خود می گیرند که تورم منفی باشد، اما هنوز در ایران تورم وجود دارد و 
به نظر می رسد رقم آن در حد معقولی است و باید دولت یازدهم و دولت دوازدهم 
افزایش ظرفیت کارخانجات  از رکود و بهبود فضای کسب وکار و  به فکر خروج 

تولیدی باشند. 
 توجه به شرکت های دانش بنیان در حوزه نفت، صنعت و کشاورزی می تواند بازار 
دانش بنیان  شرکت های  گذشته  سال های  طول  در  بخشد.  رونق  نیز  را  سرمایه 
اقتصاد  در  تاثیرگذار  بخش های  از  یکی  امروز  اما  نداشتند،  اقتصاد  در  نقشی 

محسوب می شوند.  

شدت  کاهش  معنای  به  تورم  کاهش 
قیمت ها  زمانی  است.  قیمت  افزایش 
تورم  که  می گیرند  خود  به  نزولی  روند 

تورم  ایران  در  هنوز  اما  باشد،  منفی 
در  آن  رقم  می رسد  نظر  به  و  دارد  وجود 

یازدهم  دولت  باید  و  است  معقولی  حد 
رکود  از  خروج  فکر  به  دوازدهم  دولت  و 

افزایش  و  کسب وکار  فضای  بهبود  و 
باشند تولیدی  کارخانجات  ظرفیت 
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نفت
نسيم بنايی

»یکشاهکارمهندسی«؛اینتوصیفیاستکههمۀفعاالنصنعتنفتاز
اینچاهنفتیدارند.ماجرابهچاهنفتیمربوطمیشودکهکارکنانشرکت
بزرگرویالداچشلاخیراحفرکردهاند.آندستهازکارکنانشرکتکهدر
ایالتکالگریدرکانادامشغولبهکارهستند،موفقشدهاندچاهیبهاندازۀ6
هزارو200مایل)10هزارکیلومتر(حفرکنند؛امااینچاهدرکانادانیست،بلکه
درجاییبهنامواکامورتادرآرژانتیناست.مهندسهایانگلیسیوهلندی
کهدراینشرکتمشغولبهکارهستند،بهکمکپیشرفتهترینسکوهای
نفتی،کاریراانجامدادهاندکهبهآن»حفاریمجازی«میگویند.درواقعاین
مهندسهابرپایۀدانشیکهازچاههاینفتشیلدرآلبرتاداشتند،موفق
شدهاندکاریمشابهرادرآرژانتینانجامدهند؛البتهآنهاپیشتربهاین
آگاهیدستیافتهاندکهجغرافیادرآرژانتین،مشابهبسترنفتشیلدرآلبرتا

استوبههمینخاطرموفقشدهانداینکارراانجامدهند.
بر است؟ معجزه به شبیه که کردهاند کار چه دقیقا مهندسها این اما
اساسگزارشاکونومیست،فعاالننفتیدرغولرویالداچشل،ازدادههای
کامپیوتریبرایپیشبردکارخودبهرهگرفتهاند؛آنهاازرویهمیندادهها
تصمیمگرفتهاندکارخودراباچهسرعتیودرچهقالبیپیشببرند.درحالیکه
چندسالپیشحفرچاهیمشابهاینچاه،15میلیوندالرهزینهبردهبود،
اینبارهزینۀحفرچاهتنها5میلیونو400هزاردالرشدهاست.اینیعنی
کاهشهزینهکهتنهابهکمکدادههایکامپیوتریصورتگرفتهاست.بن
ونبوردنمدیرعاملشرکتشلدربارۀاینچاهبهاکونومیستگفتهاست:
»اینارزانترینچاهیاستکهتابهحالدرآرژانتینحفاریشدهاست.«

چاه های نفت ديجيتال 
البته شرکت شل در چنین ابداعات و پیشرفت هایی تنها نیست. شرکت های بسیاری 
هستند که موفق شده اند به کمک پیشرفت تکنولوژی و هم چنین علم جغرافیا، 
درحالی که قیمت نفت به پایین ترین حد خود در سال های اخیر رسیده، باز هم در 
صنعت نفت فعالیت کنند. آن ها به کمک همین پیشرفت، هزینة فعالیت های خود را 
کاهش داده اند. درواقع، صنعت نفت تازه از خواب بیدار شده و دریافته که دیجیتال 
شدن در کنار اتوماسیون می تواند انقالبی رویایی به پا کند. هر شرکتی که این واقعیت 
را نپذیرد، بدون تردید از قافله عقب می ماند. شرکت های فناوری به کمک مشاوران 
خود، اصطالح »چاه های نفت دیجیتال« و »میدان های نفتی آینده« را بر سر زبان ها 

انداخته اند. حاال شرکت های نفتی به خوبی می دانند که باید با آغوش باز از تکنولوژی 
استقبال کنند تا بتوانند سهمی بزرگ در انقالب شیل داشته  باشند و دنیای نفت و گاز 
را دگرگون کنند. تکنولوژی از یک دهه پیش صنعت نفت آمریکا را متحول کرده و این 
تحول هنوز به پایان نرسیده  است. صنعت نفت مانند هر صنعت دیگری، خیلی زود با 
تکنولوژی عجین می شود. زمانی بود که شرکت های نفتی برای یافتن منابع و ذخایر 
بزرگ از تکنولوژی بهره می گرفتند. آن ها از داده های دنیای تری دی استفاده می کردند 
و آن را به رخ دیگر شرکت ها می کشیدند. اما حاال دیگر کشف نفت کاری را از پیش 
نمی برد. همه می دانند که نفت هر جایی ممکن است پیدا شود، مهم دست یافتن به 
آن نفت با کمترین هزینه است. تا سه سال پیش قیمت نفت باالی 100دالر در ازای 
هر بشکه بود؛ در آن زمان کسی به هزینه های تولید نفت اهمیت نمی داد. اما حاال 

جریان کامال فرق کرده  است. هدف اصلی شرکت ها کاهش هزینة تولید نفت است. 
حاال که عصر داده هاست، این داده ها می تواند به کمک صنعت نفت نیز بیاید. گزارش ها 
برای  الزم  داده های  و  اطالعات  کل  از  درصد  یک  تنها  گذشته  در  می دهد  نشان 
تصمیم گیری در مورد حفاری چاه های نفتی وجود داشت، اما اکنون وضعیت به کلی 
تغییر کرده  است. دیجیتال شدن و اتوماسیون باعث شده داده ها و اطالعات بیشتری 
برای حفاری در اختیار مهندس های حفاری قرار بگیرد. حفاری معموال هزاران کیلومتر 
زیر زمین صورت می گیرد و به همین خاطر به اطالعات خاص و متفاوتی برای انجام 
عملیات نیاز است. تکنولوژی های مدرن، اطالعات الزم در هر زمینه ای، از طبیعت 
سنگ تا عمق حفاری را در اختیار مهندس ها می گذارند. این تکنولوژی ها هم چنین 
باعث شده کارهایی که روی زمین صورت می گیرد نیز کمتر شود. برخی تصور می کنند 
تنها اطالعات برای حفاری در عمق زمین است. اما حفاری به نیروهای زیادی روی 
زمین نیاز دارد. پیشرفت تکنولوژی باعث شده به نیروهای انسانِی کمتری روی زمین 
نیاز باشد و این یعنی کاهش هزینه که صنعت نفت نیز به دنبال آن است. حاال دیگر 

مهندس ها حتی از راه دور و به صورت کامپیوتری دست به حفاری مجازی می زنند. 
داشتن نفت به تنهایی کاری را از پیش نمی برد؛ در دنیای مدرن، برای تبدیل کردن نفت 
به پول و طال باید از پیشرفته ترین تکنولوژی ها برخوردار بود. امروز این تکنولوژی ها 
به کمک صنعت نفت آمده اند؛ مهندس ها در خانة خود نشسته اند و چاه نفتی را در 
دوردست ترین نقاط دنیا حفاری می کنند و این کار تنها به کمک داده  هایی صورت 
می گیرد که از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر منتقل می شود. صنعت نفت آهسته به 
سوی دیجیتال شدن قدم برمی دارد و این می تواند سرآغاز عصر جدیدی در دنیای 

طالی سیاه باشد. 

حفاری مجازی نفت 
درعمق 10هزارکیلومتری زمین

ردپای تكنولوژی های نوين در صنعت نفت 
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بحث بر سر قیمت باالی داروها در کشورهای ثروتمند، همیشه بحثی پرتنش و در 
عین حال خسته کننده بوده  است. این مجادالتی که تا کنون صورت گرفته، روی 
هزینه ای که برای ساخت و تولید دارو می شود، تاثیر گذاشته  است. برخی ارقام 
از موسسة تحقیقاتی کوئینتیلزیمز این تاثیر را به خوبی نشان می دهد. نرخ رشد 
هزینه برای نسخه های دارویی در آمریکا در سال 2016 به 4.8درصد سقوط کرده 
 است. این رقم نسبت به متوسط دو سال پیش از آن، حتی از نصف هم کمتر است. 
مایکل لوسک از آژانس اعتبارسنجی مودی، این طور برآورد کرده که این فشارها 
روی رشد درآمد شرکت های داروسازی تاثیر گذاشته  است. بررسی های عمومی 
که روی این شرکت ها صورت می گیرد، باعث محدودیت عملکرد آن ها می شود و 

شرایط را برای همه سخت می کند. 
در  دارد،  وجود  داروسازی  صنعت  دنیای  در  که  سختی هایی  همة  وجود  با  اما 
یک بخش هنوز امیدهایی وجوددارد  . بر اساس گزارش هفته نامة اکونومیست، 
است؛  افزایش  حال  در  بخش  یک  در  کم  دست  داروسازی  صنعت  درآمدهای 
امیدبخش  و  درخشان  نقطة  تنها  »آنکولوژی  می گوید:  لوسک  آقای  »سرطان«. 
برای صنعت داروسازی است.« واقعیت دردناکی که اکنون دانشمندان به آن دست 
یافته اند، این است که در دنیای امروز دست کم دوپنجم از کل جمعیت دنیا این 
شانس را دارند که به انواع سرطان مبتال شوند. در مورد برخی از افراد ممکن است 
این سرطان باالخره درمان شود و در مورد برخی دیگر هم ممکن است سرطان 
تا آخر همراهشان باشد. به همین خاطر است که تعداد داروها برای درمان انواع 
سرطان ها در یک دهة گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته  است. بر اساس 
آخرین یافته ها، بیش از 600 مورد درمان برای سرطان های مختلف وجود دارد. 
داروهای جدیدی که برای مقابله با سرطان تولید می شوند، خیلی زودتر از گذشته 

ُمهر تایید می خورند. 
هر روز بر تعداد داروهای تازه ای که روانة بازار می شود، یکی اضافه می شود. چندی 
پیش در نخستین روز از ماه می، وزارت بهداشت و سالمت در آمریکا دارویی را 
تایید کرد که یک شرکت بریتانیایی برای درمان سرطان معرفی کرده  است. قیمت 
این دارو 180هزار دالر است. مصرف کننده باید برای درمان یک ساله، این مبلغ را 
پرداخت کند. این دارو به زودی به خیل عظیم داروهایی می پیوندد که قرار است 
با بیماری سرطان مبارزه کند. در طراحی این داروها، موادی به کار رفته که به 
بدن بیمار کمک می کند سیستم ایمنی خود را در اختیار بگیرد و با سرطان مقابله 
کند. شرکت های معروف دیگری نیز وجود دارند که هرکدام برای مبارزه با سرطان 

در همین چند وقت اخیر، دارویی را تولید و به بازار معرفی کرده اند. 
دربر  را  داروها  از رشد هزینة  زیادی  داروهای ضدسرطان درحقیقت بخش  این 
می گیرند. شرکت آمریکایی مرک در زمینة دارویی که معرفی کرده، بسیار موفق 
بوده  است. سال گذشته در ماه اوت یکی از همین شرکت های معروف داروسازی، 
دارویی را معرفی و روانة بازار کرد که با شکست روبه رو شد. از آن زمان تا کنون 
کمی حساسیت نسبت به داروهای جدید ایجاد شده  است. این مسئله ارزش بازار 
را نیز زیر سوال برده  است. سهام همان شرکتی که داروی اشتباهی به بازار معرفی 
کرد، از پارسال تا کنون بیش از 16درصد کاهش یافته  است. این مسئله به خوبی 

نشان می دهد که داروهای ضدسرطان تا چه اندازه اهمیت دارند. 

دولت ها بايد به ميدان بيايند
قیمت مناسب برای داروهای ضدسرطان، برای دولت ها نیز اهمیت دارد. این فقط 
بیمه ها و بیماران نیستند که به این قیمت اهمیت می دهند. این داروها در پنج 
سال گذشته ارزش ویژه ای پیدا کرده اند. اما بودجه ای که برای نسل جدید این 
داروها در نظر گرفته می شود، اغلب بسیار کم و ناچیز است. این در حالی است که 
تولید چنین داروهایی اغلب بسیار گران و پرهزینه تمام می شود. اکثر شرکت ها 
سعی می کنند به صورت ترکیبی و با کمک همدیگر در این عرصه فعالیت کنند 

تا از عهدة هزینة کامل آن بربیایند. 
یک اشتباه در زمینة داروهای ضدسرطان می تواند هزینه ای جبران ناپذیر به دنبال 
داشته  باشد. دولت بریتانیا تالش کرده در این زمینه ضمانت هایی برای شرکت های 
این  تولید کنند.  را  با خیال راحت داروها  بتوانند  تا آن ها  ایجاد کند  داروسازی 
ضمانت ها از سال 2010 شروع شده و هم چنان نیز برقرار است. بررسی ها نشان 
می دهد بیش از یک میلیارد و 270میلیون پوند )یک میلیارد و 830 میلیون دالر( 
تا سال 2016 صرف همین داروهایی شده که اغلب نیز ناکارآمد بوده و توان مقابله 

با سرطان را به معنای واقعی کلمه نداشته  است. 
آن ها  تولید  هزینة  باالست،  بسیار  ضدسرطان  داروهای  قیمت  که  همان طور 
حال  مناسب  باید  آن ها  قیمت  که  دارند  را  رویکرد  این  بسیاری  باالست.  نیز 
مصرف کننده باشد، اما تولیدکنندگان بر این باورند که باالخره این هزینه ها باید 
از جایی تامین شود و احتمال شکست خوردن آن نیز مورد بررسی قرار بگیرد؛ 
به همین خاطر است که بسیاری دست به دامان دولت ها می شوند تا به آن ها در 

این زمینه کمک کنند. 

درآمد صنعت داروسازی درمقابله با سرطان
نگاه اكونوميست به بازار داروهای ضد سرطان

داروسازی
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مديريت
هدی رضايی

نبوده،کارکردهاید؟معموال ازیکتیم بافردیکهعضوی تاکنون آیا
چنینافرادیتنهابهتکمیلوظیفهوانجامکارومنافعخودفکرمیکنندو
بهدنبالارتقایشخصیخودهستند،یابااعضایتیمکهدرپیبهپایان
رساندنکاردریکزمانمشخصیابرگزارییکجلسۀمهمهستند،
بهخوبیهماهنگنمیشوند.اینامرمیتواندبرایکلگروهمخربباشد
ورویعملکردکلیمجموعهتاثیربگذارد.حالچگونهبایدبااینفردکه
تجربهایازحضوردرگروهندارد،کارکرد؟وچگونهبایداوراتشویقکرد

کهبیشتربهعضوتیمبودنفکرکند؟

آن چه متخصصان می گويند
هنگامی که یکی از اعضای تیم از خود نگرش بد یا عدم هماهنگی با گروه نشان 
می دهد، می تواند ریسک حقیقی سرایت اجتماعی این رفتار به دیگران و کاهش 
بهره وری در آن ها را به وجود آورد. نشانه هایی در این افراد وجود دارد که می تواند 
این رفتارها سبب کاهش کارایی تیم،  تاثیر بگذارد.  روی رفتار و عمل دیگران 
کاهش سطح تعهد و تمرکز کمتر بر اهداف مشترک می شود. غفلت از این مسئله 
اغلب سبب حادتر شدن آن می شود. بنابراین باید با نگاهی درست به این مسئله 

به بررسی دقیق آن پرداخت. 
نتایج منفی زیادی برای فردی که نمی تواند فشار تیم را تحمل کند، وجود دارد. 
هر چه این موضوع بیشتر به طول انجامد، تاثیر مخرب آن بر دیگر اعضای تیم 
بیشتر می شود. اگر می خواهید کارمند جدیدی استخدام کنید، این مسئله را با 
تیمتان مطرح کنید. اجازه دهید اعضای تیمتان با فرد موردنظر صحبت کنند، 
چون آن ها هستند که قرار است با هم کار کنند و خیلی مهم است که آن فرد 
البته، تجربه و ویژگی ها و کارآمدی آن فرد هم  باشد.  با تیم هماهنگی داشته 
مهم است، اما مهم ترین ویژگی ها برای استخدام همیشه شخصیت و مهارت های 
اجتماعی فرد است که باید با تیم شما سازگاری داشته باشد. در ادامه به مواردی 
نبوده  تیم  از  با فردی که عضوی  به شما کمک می کند چگونه  اشاره شده که 

است، کار کنید. 

زود نتيجه گيری نكنيد
انسانی است که دربارة دالیل پشت هر رفتار فرضیه سازی می کند،  این ماهیت 
این روشی است که مغز ما در مورد آن  حتی هنگامی که شواهد کافی ندارد. 
فکر می کند. اما این نتیجه گیری و فرضیه سازی در مورد همة اموری که به آن ها 
فکر می کنیم، درست نیست. مثال به جای فرضیه ساختن در مورد فرد تازه وارد 
به گروه و این که او فردی سست عنصر یا فاقد تعهد است، بهتر است که ابتدا در 
مورد شخصیت او بررسی کنیم. دریافتن ریشة رفتارهای شخصی می تواند شما 
را شگفت زده کند. این رفتارهای شخصی می تواند با موقعیت های استرس زا در 
خانه مرتبط باشد که منجر به حواس پرتی در محل کار می شود. یا ممکن است 
احساس فشار کاری باشد که از آن بی خبر هستید، یا حتی ندانید که چگونه به 
به جای قضاوت کردن  بنابراین  باید در حل آن مشارکت کنید.  بهترین حالت 
افراد و برچسب گذاشتن روی آن ها، به خصوص هنگامی که انگیزه های کم رنگ 
اندکی  با  شاید  بشناسید.  بیشتر  را  جدید  فرد  کنید  سعی  می بینید،  آن ها  در 
شناخت در مورد او متوجه شوید که او تنها فردی درون گراست و قصد برقراری 
به  اول  برخورد  در  درون گراها  است که  ندارد. درست  را  گروه  با  ارتباط عمیق 
اندازة برون گراها تاثیر خوب نمی گذارند، اما واقعیت این است که همین ها اعضای 

کلیدی تیم هستند. 
معموال درون گراها در ابتدا چندان جایگاه خوبی کسب نمی کنند، یا همکارانشان 
با گذشت  نشان می دهد که  تحقیقات  اما  نمی دانند،  تاثیرگذار  را چندان  آن ها 
افت  مرور  به  برون گراها  وضعیت  درحالی که  می شود،  بهتر  آن ها  جایگاه  زمان، 
می کند. این آدم های ساکت که همه آن ها را دست کم می گیرند، می توانند به طور 
آدم های  که  کنید  حاصل  اطمینان  بنابراین  برسانند.  تعادل  به  را  تیم  خاصی 
گوشه گیر تیمتان هم فرصتی برای نشان دادن خودشان دارند. شاید منزوی بودن 
آن ها فقط به این معنی باشد که کمی خجالتی اند، نه این که چیزی برای ارائه 

چگونه با فردی كه تاكنون عضو هيچ تيمی نبوده كار كنيم؟

شیوه های مدیریت تافته های جدابافته!



17شماره 39 -  خرداد 96

کردن ندارند. این افراد کافی است که فرصت های کشف یک نقش به آن ها داده 
شود تا خودشان را نشان دهند. 

شروع كنندۀ يک ديالوگ باشيد
به جای قضاوت و اتهام زدن به فردی که تازه وارد گروه شده، خود را با سوالی 
دوستانه به همکار جدید نزدیک کنید. حتی اگر در مقام رهبری یک تیم نیستید، 
باز کنید که: عضو یک تیم بودن می تواند  او چنین  با  می توانید سر صحبت را 
به خوبی  را  مدیریت  و  رهبری  مهارت های  که  باشد  شما  برای  خوبی  موقعیت 
تمرین کنید. می توانید پس از آن از او بپرسید که برای چه کاری این جا هستید، 
یا انگیزة شما از بودن در این جا چیست؟ این کار می تواند به شما دیدگاه مناسبی 

برای ارزیابی در مورد نوع نگاه و دیدگاه او بدهد. 

تازه وارد را به جمعتان دعوت كنيد
بیشتر مشکالت جدی در یک تیم هنگامی به وجود می آید که افراد از کسی که 
شبیه آن ها نیست، دوری می کنند. درواقع رفتار آن ها سبب می شود که آن فرد 
تازه وارد نیز منزوی تر شود و از الک خود بیرون نیاید. بهتر است همکار جدید 
خود پیش قدم شود و همکاران جدید را به قهوه یا ناهار دعوت کند، تنها به این 
دلیل که او احساس یکی شدن با آن ها و گروه داشته باشد. وقتی هر روز همراه 
اعضای تیمتان غذا می خورید، فرصتی فراهم می کنید تا گفت وگوهای دورهمی 
در یک محیط راحت و نسبتا صمیمی شکل بگیرد. به این ترتیب، اعضای تیمتان 
فرصت می کنند کمی همدیگر را در خارج از چهارچوب کاری بشناسند. حتی 
می توانید عضو جدید گروه را در میان جمع معرفی کرده و بعد از شناخت او از 
توانایی هایش در میان دیگر اعضای گروه صحبت کنید، تا هم اعتماد دیگران به او 

جلب شود و هم فرد تازه وارد حس خوبی از وارد شدن به گروه داشته باشد. 
زمان استراحت و چای خوردن اعضای تیم را طوری برنامه ریزی کنید که همه در 
یک زمان از کار دست بکشند و همه با هم وقت استراحت را بگذرانند. تعامالت 
بیشتر می تواند روابط دوستانه را در گروه ارتقا بخشد. پس زدن فردی که درک 
بیشتری از او دارید، معموال سخت تر است و این نزدیکی و شناخت، روابط کاری 
را بهبود می بخشد. یک گشت و گذار ساده و دورهمی مثل رفتن به پارک یا موزه 
یا رفتن به استادیوم برای تماشای فوتبال می تواند برای تیمتان معجزه بیافریند. 

ماموريت تيم را مجددا بازبينی كنيد
زمانی که یکی از اعضای تیم نمی تواند با دیگران سازگار شود، می تواند به دلیل 
این باشد که درک درستی از اهداف و ماموریت ها ندارد. این می تواند به مثابه 
این باشد که فردی که اطالعات کافی از اهداف ندارد، نمی تواند خود را با گروه 
هماهنگ کند. در این حالت ممکن است رویکرد شما در تیم داری درست نباشد، 
یا اهداف به میزان کافی روشن نباشد. از این موقعیت استفاده کنید تا با کل تیم 
در مورد دیدگاه مشترک گروه صحبت کرده و ماموریت ها را مجددا بیان کنید. 
این صراحت می تواند به تقویت حس هدفمندی و بهره وری هر کدام از اعضای 
تیم و به خصوص فرد تازه وارد کمک کند. بسیاری از افراد هستند که وارد جلسات 
گروهی می شوند تا تنها بر آن چه به انجام رسیده و آن چه باید انجام گیرد، واقف 
منع  ماموریت  مورد  در  ابتدایی  سوال های  از  آن  در  افراد  که  تیم هایی  شوند. 

می شوند، درنهایت به سرخوردگی و خشم خواهند رسید. 

نقش ها را مشخص كنيد
شاید دلیل انجام نادرست وظایف یک فرد در تیم این باشد که به خوبی وظایفش 
و  بی فایده  است،  انجامش  را که در حال  او کاری  است  نمی کند. ممکن  را درک 
کسل کننده بداند. گاهی این افراد نیازمند مسئولیت بیشتر یا ایجاد یک موقعیت 
برای نشان دادن توانایی هایشان هستند. بنابراین بهتر است به نقش های متناسبی 
که می توانید از این فرد انتظار داشته باشید، فکر کنید و از او درموقعیت های جدید 
استفاده کنید تا حس مفید بودن به او دست دهد. هر فردی دوست دارد توانایی هایش 
پرورش یافته و حسی از توانمندی یا مهارت در خود ببیند. به اعضای تیم خود کمک 
کنید که به این حس برسند. به زودی درخواهید یافت که تعهد به تیم، اعتماد اعضا به 
نقش هایشان را افزایش خواهد داد. افرادی که میزان انگیزش آن ها در تیم باالست، به 
هیچ عنوان دوست ندارند سقوط هم تیمی هایشان را ببینند. اعضای تازه وارد را نیز وارد 
این بازی کنید و به آن ها فرصت دهید تا عملکرد بهتری از خود در تیم نشان دهند. 
هم چنین در راستای وضوح و تعریف نقش ها، یک کارگاه مفید و باکیفیت می تواند 
به کارمندانتان فرصت  دهد که در مباحث مربوط به کارشان به روز باشند و در یک 
محیط جدید، روابط حرفه ای جدیدی شکل دهند، آن هم بدون این که از تک روی 

کردن معذب شوند، یا بقیه آن ها را تافتة جدابافته ببینند. 
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گپ
نرگس فرجی 

است  چندی  كه  است  سمت هايی  دسته  آن  از  انسانی  منابع  مدير 
نامش ميان شركت های ايرانی شنيده می شود. دربارۀ اين سمت مهم 
ويژگی هايی  بايد چه  نظر  مورد  فرد  كه  بفرماييد  و  بگوييد  برايمان 

داشته باشد؟
هر  پرسنل  ارزش  سازمان ها  امور  تخصصی شدن  و  تکنولوژی  رشد  به  توجه  با 
مدیران  از  بسیاری  گفتة  به  حتی  و  می شود  آشکار  بیشتر  قبل  به  نسبت  روز 
پیش رو دیگر ارزش دارایی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فقط به ساختمان ها 
در  نامشهود  دارایی های  نام  به  عبارتی  و  نشده  محدود  فیزیکی  دارایی های  و 
زمینة ارزش گذاری شرکت ها شنیده می شود که نیروی انسانی هم جزئی از این 

دارایی هاست.
متاسفانه در برخی سازمان ها نقش جایگاه مدیریت منابع انسانی تنها در حد امور 
اداری پرسنل مانند تهیة لیست حقوق و مباحث مربوط به بیمه و لیست ساعات 
کار و مباحثی از این دست در نظر گرفته می شود، درحالی که این امور بخشی از 
وظایف اصلی مدیر منابع انسانی است و تعیین سیاست های جذب، نگه داشت و 
توسعة کارکنان وظیفة اصلی اوست. بنابراین اهمیت این سمت روزبه روز افزایش 

می یابد و سازمان ها به شکل جدی تر و تخصصی تری به این سمت می نگرند.
فردی که قرار است این سمت را بر عهده بگیرد، باید دارای ویژگی های گوناگونی 
با  سازمان  کلیدی  پست های  بین  در  تعامل  بیشترین  که  آن جایی  از  که  باشد 
دارد.  قرار  اولویت  در  انسانی  ارتباطات  مهارت های  با  آشنایی  دارد،  را  کارکنان 
آشنایی با اصول روان شناسی و شناخت مدل تیپ های شخصیتی مانند دیسک 
انسان،  بیوریتم  مفاهیم  با  آشنایی  مردم شناسی،  و  جامعه شناسی   ،MBTI و 
ارزیابی  تکنیک های  و  بحران  مدیریت  سازمانی،  رفتار  و  مذاکره  مهارت های 
عملکرد بخشی از مهارت های مورد نیاز این پست سازمانی است، که بخشی از 
آن ها از طریق تحصیل و مطالعه و بخشی از طریق تجربه در اثر تعامل با افراد 

گوناگون در فضای کار به دست می آید.
و  بفرماييد  در شركت ها  انسانی  منابع  مدير  اهميت حضور  دربارۀ   

بگوييد كه نبود آن چه آسيب هايی به شركت ها خواهد زد؟
اجازه دهید در این زمینه خاطره ای را ذکر کنم. سال ها قبل ما در یک مجموعه 
تصمیم گرفتیم سازمانی جهت ارائة خدمات پس از فروش یک برند لوازم خانگی 
ایجاد کنیم. درواقع سازمان در فاز شکل گیری و جذب نیروی انسانی بود و پس 
از درج آگهی روزانه رزومه های بسیاری برای ما ارسال می شد. نکتة جالب این 

بود که اکثر رزومه های دریافتی از کارمندان یکی از معروف ترین برندهای رقیب 
ما بود که هم چنان در آن مجموعه کار می کردند. ولی حتی یک مورد رزومه و 
درخواست کار از کارمندان یکی دیگر از رقبا نداشتیم. همیشه این سوال برای ما 
وجود داشت که چرا این اتفاق افتاده بود. تا این که سال ها بعد فرصت همکاری 
آموزشی با هر دو شرکت رقیب برای من ایجاد شد و اولین چیزی که برایم جالب 
بود، سیاست کامال متفاوت واحد منابع انسانی هر دو مجموعه بود. مجموعة اول 
چندانی  اهمیت  و  داشت  اعتقاد  اول  درجة  در  مشتری  رضایت  کسب  به  تنها 
برای کسب رضایت کارمندان نمی داد. درحالی که مدیر منابع انسانی شرکت دوم 
اعتقاد داشت ایجاد مشتری راضی از مسیر داشتن کارمندان خوشحال و راضی 
انگیزه در پرسنل داشتند. به همین  ایجاد  برای  برنامه های متنوعی  می گذرد و 
جهت پرسنل به مجموعه وفادار بودند و عالقه ای به ترک آن حتی در صورت 
وجود برخی مزایای بیشتر نداشتند. بنابراین شاید نبود مدیر منابع انسانی، یا به 
ارشد  مدیریت  و حرفه ای سبب شود  توانمند  انسانی  منابع  مدیر  نبود  عبارتی، 
سازمان و مالکان آن از توجه ویژه به نیروی انسانی به عنوان اهرم اصلی حرکت 
و ترک  وفاداری کارکنان  مانند عدم  آثار آن در مواردی  و  سازمان غافل شوند 
کار، عدم دلسوزی نسبت به مشتری و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت سازمان از 
سوی پرسنل نمودار شود. بنابراین مدیر منابع انسانی توانمند از سویی مسئولیت 
تدوین برنامة جذب، نگه داشت و توسعة پرسنل را به عهده دارد و از سوی دیگر 
تالش می کند تا ریسک و هزینة نیروی انسانی را برای مدیریت مجموعه با هدایت 

صحیح سیاست های مربوط کاهش دهد.
بايد تحصيالت  آيا فردی كه تصدی اين پست را برعهده می گيرد، 
آكادميک مرتبط داشته باشد، يا اين كه بايد تجربۀ الزم را نيز داشته 

باشد؟
درحقیقت هر دو مورد مکمل هم هستند. کار با انسان و ارتباط مستمر با موجود 
پیچیده ای مانند او نیاز به آگاهی کامل از سازوکارهای ایجاد انگیزه و پیش بینی 
با  مدیریت  رشتة  در  به ویژه  آکادمیک،  تحصیالت  این جهت  به  که  دارد  رفتار 
و  سازمانی  رفتار  مباحث  در  نوین  متدهای  با  آشنایی  و  انسانی  منابع  گرایش 
با  تئوریک  آشنایی  است.  کاربردی  و  مهم  بسیار  کارکنان  انگیزش  تکنیک های 
مانند  مفاهیمی  و   )HR Excellence( انسانی  نیروی  تعالی  مانند  مفاهیمی 
یک  قابلیت های  و  وظایف  از  درک صحیح  به  بسیار   )Coaching( مربی گری 
مدیر منابع انسانی کمک می کند و در کنار آن در صورتی که فرد پیش از این 

مدیریت منابع انسانی؛ 
سرمایه گذاری یاهزینه!؟

گفت وگو با دكتر حميد محمدی پور، مدرس و مشاور بازاريابی و فروش

هستند؛ بازار در سازمانها حرکتی بازوان مهمترین انسانی نیروهای
باعث شوند، داده آموزش و جهتدهی بهدرستی اگر که سرمایههایی
شکستناپذیر قدرتی به تبدیل را آن و میشوند سازمان پیشرفت
خواهندکرد.برایجهتدهیدرستایننیروهانیازبهیکمدیرمنابع

انسانیکارآمداستکهنبودآندرسازمانهایایرانیکموبیشاحساس
میشود.برایبررسینقشمدیرمنابعانسانیدرسازمان،گفتوگویی
بادکترحمیدمحمدیپور،مدرسومشاوربازاریابیوفروش،داشتهایم

کهحاصلآنرادرادامهمیخوانید.
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تجربة رویارویی با پرسنل و آزمون این مفاهیم تئوری را در عمل داشته باشد، 
به  مناسب  تجربة  به سبب  فرد  درحالی که  داشت.  بهتری خواهد  عملکرد  یقینا 
درک مناسبی از کارکرد این پست سازمانی رسیده باشد، ولی تحصیالت آکادمیک 
زمینة  در  کاربردی  کوتاه مدت  دوره های  می شود  توصیه  باشد،  نداشته  مرتبط 
روز  علم  با  تا  بگذراند  را   ) MBA آزاد  دوره های  )مانند  انسانی  منابع  مدیریت 
این مقوله که اتفاقا به سبب پویایی رفتار انسان در حال به روزرسانی و ارتقاست، 

آشنایی یابد.
تا از حضور چنين  بايد در چه حدودی باشد  تعداد پرسنل سازمان 

فردی در سازمان بهره برداری كند؟
معموال در ابتدای راه اندازی سازمان ها و شکل گیری هستة اولیة بنگاه های کوچک 
)مانند استارت آپ ها( تالش می شود به جهت تعداد پایین پرسنل )گاهی تعداد 
حتی کمتر از تعداد انگشتان دست( از فردی با مهارت های چندگانه استفاده شود، 
تا ضمن انجام کار تخصصی خود، در کنار آن امور منابع انسانی را نیز پوشش دهد، 
که البته اگر برنامة جدی توسعه برای سازمان وجود دارد، توصیه می شود از همان 
ابتدا یک متخصص منابع انسانی وجود داشته باشد تا چیدمان سازمان بر مبنای 
اصول درست پیش برود. اما به هر صورت پس از افزایش پرسنل به تعداد قابل 
توجه، با نظر به نیاز به آموزش ایشان و همة امور رفاهی پرسنل دامنة کار مدیر 
منابع انسانی به واحدهای زیرمجموعه مانند امور رفاهی، امور کارگزینی، آموزش، 
امور داخلی، امور اداری و... تقسیم خواهد شد. درمجموع می توان گفت از همان 
ابتدای ایجاد سازمان با هر تعداد پرسنل نیاز به مدیر منابع انسانی وجود دارد، 
که با توجه به محدودیت بودجة سازمان ها برای فاصلة زمانی شکل گیری اولیة 
سازمان تا رسیدن به تعداد قابل توجه )حدود 20 نفر به باال( معموال مدیر منابع 

انسانی عالوه بر امور تخصصی همین پست به امور دیگر 
سازمان نیز می پردازد.

مدير منابع انسانی بايد از چه زمانی به سازمان 
ابتدا  همان  از  بايد  فرد  اين  آيا  شود؟  ملحق 
همراه با سازمان باشد، يا اين كه در ميان راه نيز 

می تواند به شركت كمک كند؟
همان گونه که اشاره شد، حالت ایده آل وجود مدیر منابع 
بر  عالوه  تا  است  سازمان  شکل گیری  ابتدای  از  انسانی 
در  همراهی  و  انسانی  نیروی  جذب  زمینة  در  مشارکت 
مراحلی  در  تنش  کاهش  و  تیم سازی  چندگانة  مراحل 
مانند Storming )توفان(، به شکل گیری یک استاندارد 
رفتاری در پرسنل و هم راستایی اخالقی و استراتژیک بنگاه 
کمک کند. از آن جا که کارکنان سازمان اولین مشتریان 
از  ایشان  رضایت  کسب  هستند،  داخلی  صورت  به  آن 
ابتدای شکل گیری سازمان در بروز آن به صورت بیرونی و 
خشنودسازی مشتریان خارجی و مصرف کنندگان بسیار 
ماموریت و  بیانیه  تدوین  اثربخش است. حتی در زمینه 
انسانی  منابع  مدیر  نیز  سازمان  ارزش های  و  چشم انداز 

می تواند بسیار موثر عمل کند. البته در صورتی که سازمان ها از میانة راه احساس 
کنند با توجه به افزایش تعداد پرسنل نیاز به حضور شخصی در جایگاه مدیر منابع 
انسانی حس می شود نیز می توان از کمک او استفاده کرد. در این حالت با توجه 
به این که مدتی از شکل گیری سازمان گذشته است و ارتباطات غیررسمی بین 
پرسنل شکل گرفته و ممکن است شاهد بعضی مقاومت ها باشیم، توصیه می شود 

از یک مدیر منابع انسانی با تجربة کاری باال بهره گرفته شود.
با حوزۀ كاری شركت فعاليت  بايد حتما هم راستا  آيا فرد مورد نظر 
كرده باشد، يا اين كه مدير منابع انسانی بايد آن قدر قابليت داشته 

باشد كه بتواند خود را با شركت هم جهت كند؟

نسخه مشخصی برای این مسئله وجود ندارد و البته با توجه به این که مدیریت منابع 
انسانی سازمان  نیروی  توانمندسازی  انسانی یک حوزة کاری تخصصی در زمینة 
به عنوان سرمایة غیرملموس آن است، طبیعتا مهم ترین مسئله آشنایی فرد مورد نظر 
با تکنیک های مرتبط با مقولة مدیریت منابع انسانی است و آشنایی با آن صنعت و 
حوزة کاری در اولویت بعدی قرار می گیرد، که البته پس از مدتی آشنایی مورد نیاز 
به دست خواهد آمد. به عنوان نمونه اگر به سیلیکون ولی آمریکا و شرکت های فعال 
در حوزة فناوری اطالعات مانند گوگل، اپل، فیس بوک، یاهو و... نگاهی بیندازیم، 
مشاهده می شود بسیاری از آن ها از مدیران موفق منابع انسانی در حوزه های کاری 
دیگر مانند صنعت خودرو، مواد غذایی و... جهت پیشبرد برنامة منابع انسانی خود 
بهره گرفته اند. طبیعتا از آن جا که انعطاف پذیری و مدیریت بحران از ویژگی های 
اصلی یک مدیر منابع انسانی است، پس از گذر یک بازه زمانی اولیه، هم راستایی 

مدیر منابع انسانی با سازمان به سرعت ایجاد خواهد شد.
حرف آخر؟ 

همکاری های  در خالل  که  مواردی  از  یکی  به  نیست  لطف  از  خالی  پایان  در   
مشاوره ای با مجموعه های گوناگون بارها تجربه کرده ام، اشاره کنم. یکی از نکات 
ظریف و بسیار مهم در مورد شیوة کار مدیر منابع انسانی ایجاد تعادل در ارتباط 
موارد  برخی  در  است.  کارکنان  و  شرکت  ارشد  مدیریت  و  مجموعه  مالک  بین 
مدیریت منابع انسانی تنها به  عامل اجرایی فرامین مالک و مدیر سازمان تبدیل 
می شود و بدون تبیین آثار این نوع تصمیم برای مدیریت، به صورت یک طرفه 
در مقابل پرسنل قرار می گیرد، و گاهی برعکس این مورد، به عنوان سخن گوی 
انجمن صنفی کارمندان شرکت در مقابل مدیریت قرار می گیرد و بدون توجه به 
استراتژی ها و وضعیت فعلی سازمان تنها کسب رضایت کارمندان را هدف قرار 
می دهد، که هر دو مورد اشتباه است و مدیریت منابع 
انسانی درواقع با آگاهی از ارزش ها و وضعیت سازمان 
تالش  کارمندان  درخواست  و  نیازها  دیگر  سوی  از  و 
هم چنین  کند.  جلب  را  طرف  دو  هر  رضایت  می کند 
انسانی  منابع  مدیران  توسط  باید  که  دیگری  مقولة 
جدی تر گرفته شود، بحث آموزش پرسنل و تالش در 
جهت پیاده سازی فرهنگ مربی گری و جانشین پروری 
مانند  مباحثی  آموزش ها  این  دامنة  است.  در سازمان 
مهارت های فردی از قبیل مدیریت زمان و استرس به 
مانند  فردی  میان  مهارت های  هیجانی،  هوش  همراه 
و  مشتری مداری  موثر،  ارتباطات  مذاکره،  تکنیک های 
نهایتا مهارت های تخصصی هر سمت سازمانی را دربر 
این که  بر  می گیرد. داستان معروفی وجود دارد مبنی 
حدود  که  می کند  اشتباهی  سازمان  یک  در  شخصی 
10 هزار دالر به شرکت خسارت می زند و پس از آن 
مدیر منابع انسانی آن کارمند را به دفتر خود دعوت 
می کند. آن شخص با ناراحتی به مدیر می گوید احتماال 
مرا این جا دعوت کرده اید که به خاطر اشتباهم اخراجم 
کنید! و مدیر پاسخ می دهد: اخراج برای چه؟ ما همین حاال بابت آموزش شما 
10 هزار دالر هزینه کردیم! نکتة بعدی مهارت بسیار مهم مدیر منابع انسانی در 
قطع همکاری و اخراج پرسنل به شکل مناسب است که کمترین آسیب را هم 
به مجموعه و هم به خود شخص اخراج شده بزند. در این حوزه پیشنهاد می کنم 
که  کنند  تماشا  را   Up in the Air سینمایی  فیلم  گفت وگو  این  مخاطبان 
ایده های خوبی در این زمینه به همراه دارد. درنهایت تشکیل خزانة استعدادها 
جذب  در  سازمان  نیاز  به  سریع  پاسخ گویی  که  است  اموری  مهم ترین  ازجمله 
نیروی انسانی متخصص و مناسب را تضمین خواهد کرد و راه اندازی و ایجاد آن 

بر عهدة مدیر منابع انسانی است. 

دارد مبنی  داستان معروفی وجود 
این که شخصی در یک سازمان  بر 
۱۰ هزار  اشتباهی می کند که حدود 

دالر به شرکت خسارت می زند و پس 
انسانی آن کارمند  از آن مدیر منابع 
را به دفتر خود دعوت می کند. آن 

به مدیر می گوید  ناراحتی  با  شخص 
این جا دعوت کرده اید  مرا  احتماال 

کنید!  اخراجم  اشتباهم  به خاطر  که 
و مدیر پاسخ می دهد: اخراج برای 
چه؟ ما همین حاال بابت آموزش 

۱۰ هزار دالر هزینه کردیم! شما 
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تحليل نمايشگاه
قبل از هر اقدامی سازمان های ایرانی باید برای حضور در نمایشگاه تحلیلی از 
باید  این معناست که سازمان ها  به  این تحلیل  باشند.  موقعیت سازمان داشته 
نقاط قوت و ضعف خود را مشخص و تهدیدها و فرصت های پیش روی سازمان را 
تعیین کنند. این موضوع شامل تحلیل استراتژی های رقبای سازمان نیز می شود 
که باید به این موضوع نیز  توجه شود. در تحلیل موقعیت سازمان باید تحلیل و 
بررسی عملکرد سازمان در نمایشگاه های گذشته نیز مورد بررسی قرار گیرد. از 
طریق این تحلیل می توان نقاط ضعف حضورهای قبلی سازمان در نمایشگاه های 
داخلی را مشخص کرد و از این طریق در نمایشگاه های آتی، این نقاط ضعف را 

بر طرف کرد.

چرايی حضور در نمايشگاه های داخلی
کسب وکارهای ایرانی برای فروش محصوالت و خدمات خود نیازمند اثبات تجربی 
مشخصه های آن به مشتریان هستند. معموال در نمایشگاه های داخلی مخاطبان 
ارتباط  برندها  با  چهره  به  چهره  صورت  به  و  واسطه  ای  هیچ  بدون  می توانند 
برقرار کنند. از طرفی  نمایشگاه ها هم حاوی بهترین منابع اطالعاتی برای رقابت 
هستند و هم بهترین فرصت برای نشان دادن برتری بر رقبا. در این میان انعقاد 
قراردادهای جدید نیز در فضای نمایشگاه های داخلی بسیار محتمل است؛ چون 
نمایشگاه های داخلی بستر مناسبی برای رسیدن به قراردادهای کاری هستند. 
به عنوان نمونه این موضوع می تواند با توسعة روابط با مشتریان فعلی تحقق پیدا 
کند. یکی دیگر از اهداف حضور در نمایشگاه ها این موضوع است که سازمان ها 

در نمایشگاه ها به معرفی محصوالت و خدمات جدید خود می پردازند. 

بايد و نبايدهای تدوين استراتژی مناسب برای حضور در نمايشگاه ها

لطفا هدفمند برای نمایشگاه هزینه کنیم!
هرسازمانیدرابتدایسالبودجهبندیمشخصیرابرایفعالیتهای
ساالنۀ بودجۀ این از بخشی معموال و میگیرد نظر در خود بازاریابی
میکند؛ پیدا تخصیص داخلی نمایشگاههای در حضور به سازمانها
باهدفمعرفیونمایش بودجهایکهقابلمالحظهاستوسازمانها
میدهند. تخصیص مهم امر این به را آن خود، خدمات و محصوالت
یا داخلی نمایشگاههای در ایرانی سازمانهای از بسیاری بااینحال
اینکه برای صرفا یا کنند، پیدا دست مناسبی بازدهی به نمیتوانند
رقبانیزدرنمایشگاهحضورپیداکردهاند،اقدامبهحضوردرنمایشگاه

بسیار خستگی با را نمایشگاهها سازمانها این نیز درنهایت میکنند.
که میدهد نشان معضل این میکنند. ترک بیهوده مالی هزینۀ و زیاد
سازمانهایایرانیبایدقبلازورودبهنمایشگاهیاحتیقبلازتخصیص
بودجۀنمایشگاه،استراتژیوبرنامهایمدونداشتهباشندودرپایان
نمایشگاهباارزیابیمیزاندستیابیبهاهدافازپیشتعیینشدۀخود،
سنجشاثربخشینمایشگاهرابهخوبیدردستورکارقراردهند.دراین
نمایشگاههای به ورود برنامههای و استراتژیها به داریم قصد مطلب

داخلیاشارهکنیم.

مديريت
آبتين ايزدی

MBA كارشناس ارشد 
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سازمان های پیش رو در حاشیة نمایشگاه های داخلی می توانند بررسی و مطالعه 
از  اطالعاتی  بانک  تهیة  با  این موضوع می تواند  باشند.  داشته  بازار  روی  دقیقی 
بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان مرتبط با فعالیت های سازمان تحقق پیدا کند. 
جلب توجه رسانه های عمومی نیز از دیگر اقداماتی است که سازمان ها در طول 
طریق  این  از  تا  می دهند  قرار  خود  کار  دستور  در  نمایشگاه ها  برگزاری  دوران 
حاشیة  در  دهند.  انجام  عمومی  روابط  فعالیت های  در  مناسبی  سرمایه گذاری 
فرصت های  ایجاد  روی  جدی  سرمایه گذاری های  می توان  داخلی  نمایشگاه های 
آموزشی برای بازدیدکنندگان انجام داد. این موضوع می تواند در تقویت رابطه بین 
مشتریان و برند سازمان بسیار مثمر ثمر واقع شود. ذکر این نکته دارای اهمیت 
است که برخی از سازمان های پیش رو در راستای استخدام کارکنان جدید نیز 

می توانند از فضای نمایشگاه ها استفاده کنند.

بودجۀ نمايشگاه
تقسیم می شود  به چهار دستة کلی  نمایشگاه های داخلی  در  هزینه  های حضور 
و  تبلیغاتی  هزینه های  غیرمستقیم،  هزینه های  مستقیم،  هزینه های  شامل  که 
هزینه های پرسنلی است. در راستای بودجه بندی مناسب باید ابتدا لیستی از این 
هزینه ها تهیه شود و برآوردی از تعداد بازدیدکنندگان گروه های مختلف هدف 
تخمین زده شود و بر طبق این موضوع، برآوردی از هزینه ها برای طراحی و اجرای 

برنامه در نظر گرفته شود تا هزینه ها به شکلی منطقی از پیش مدیریت شود.

آماده سازی كاركنان غرفۀ نمايشگاهی
به صورت کلی همة کارکنانی که در نمایشگاه حضور پیدا می کنند، باید اطالعات 
آن ها  از  استفاده  طرز  و  باشند  داشته  سازمان  و محصوالت  کاالها  دربارة  کافی 

حمل ونقل،  مورد  در  بازرگانی  اصطالحات  با  و  بدانند  را 
فروش،  شرایط  گمرکی،  تعرفه های  بیمه،  بسته بندی، 
واگذاری نمایندگی و... آشنایی کامل داشته باشند. تحقق 
این موضوع نیازمند آموزش نیروی انسانی سازمان است. 
به عنوان نمونه سازمان ها می توانند با برنامه های آموزشی 
و برگزاری جلسات قبل از برگزاری نمایشگاه های داخلی، 
سازند.  آگاه  موضوع  این  به  نسبت  را  سازمان  کارمندان 
در نمایشگاه های داخلی حضور افرادی که در بخش های 
زبان  چند  به  و  داشته  کاری  سابقة  سازمان،  مختلف 
تسلط دارند، در اولویت است. باید از متخصصان مختلف 
توسعه  و  تحقیق  و  فنی  بازاریابی،  فروش،  حوزه های  در 
باید  افزایش بهره وری،  استفاده شود. از طرفی به منظور 
امکان ارتباط تلفنی یا آن الین با متخصصان، در نظر گرفته 
شود تا در صورت نیاز شرکت کنندگان بتوانند به راحتی با 

متخصصان سازمان ارتباط برقرار کنند و سوال های خود را از آن ها بپرسند.
کنند،  عمل  آن  به  نمایشگاه ها  در  باید  کارمندان  که  تکنیک هایی  ازجمله 
تکنیک های برقراری ارتباط درون گروهی و تقسیم وظایف، چگونگی گردش افراد 
در غرفه، روش های معرفی خدمات و محصوالت جدید، روش های خوشامدگویی 
جمع آوری  روش های  و  مربوط  افراد  به  آن ها  هدایت  و  بازدیدکنندگان  به 
اطالعات و توسعة ارتباطات است، که می تواند در برقراری ارتباطات اثربخش با 

بازدیدکنندگان بسیار مثمر ثمر واقع شود.

بازديدكنندگان نمايشگاه
به عنوان  دارند.  گسترده ای  و  وسیع  بسیار  طیف  نمایشگاهی  بازدیدکنندگان 
ساعتی  چند  این که  یا  سرگرمی  برای  که  هستند  کسانی  آن ها  از  برخی  نمونه 
دیگر  برخی  یا  می کنند.  مراجعه  نمایشگاه  به  باشند،  دور  خود  کار  محل  از  را 
برخی  می آیند.  نمایشگاه  به  تکنولوژی های جدید،  و  از محصوالت  آگاهی  برای 
پیدا  و  مشخص  خدمات  یا  محصول  یافتن  منظور  به  بازدیدکنندگان  از  دیگر 
برخی  میان  این  در  می کنند.  بازدید  نمایشگاه  از  خاص،  تامین کننده ای  کردن 

از بازدیدکنندگان، مشتریانی هستند که در حال مراودات مالی با سازمان اند، یا 
مشتریانی هستند که پیش از این با سازمان ارتباط کاری داشته یا از فعالیت های 
سازمان آگاهی دارند، اما در حال حاضر مراوده مالی با سازمان ندارند. خبرنگاران، 
افراد مهم دولتی و پیش کسوتان صنعت، بازدیدکنندگان بین المللی و دانشجویان 
دیگر  ازجمله  نیز  هستند  آتی  تاثیرگذاران  و  مشتریان  که  فارغ التحصیالنی  و 
بسیار  نکته  این  ذکر  می روند.  شمار  به  داخلی  نمایشگاه های  بازدیدکنندگان 
دارای اهمیت است که سازمان های پیشرو باید برای هر گروه از بازدیدکنندگان، 
برنامه ریزی کرده و رفتار غرفه گردان ها با آن ها را مدیریت کنند و ابزار مورد نیاز 
جهت برقراری ارتباط موثرتر با هر گروه را تشخیص دهند و تهیه کنند. به عنوان 
نمونه با طراحی پیام مناسب، شعارهای تاثیرگذار، متن های ارتباطی و طرح های 

گرافیکی، بروشورها و... می توان ارتباطات اثربخشی را با مخاطبان برقرار کرد. 
که  کنند  جذب  خود  سوی  به  را  بازدیدکنندگان  می توانند  زمانی  سازمان ها 
خودشان را جای آن ها بگذارند. فراهم سازی سرگرمی های مناسب داخل غرفه، 
فضاهای نشستن، پذیرایی و ایجاد فضایی نوآورانه برای استراحت می تواند موجب 
عقب نشینی دیگر غرفه داران شود و برای شما شانس گفت وگو در محیطی آرام را 
ایجاد کند و هم چنین به بازدیدکنندگان این اطمینان را بدهد که بدون نگرانی از 

گیر افتادن در دام فروشندگان سمج، می توانند از غرفه بازدید کنند.

فعاليت های روابط عمومی
در  حضور  برای  سازمان ها  اهداف  از  یکی  شد،  مطرح  پیش تر  که  همان طور 
نمایشگاه های داخلی، جلب توجه رسانه های عمومی و فعالیت های روابط عمومی 
است. ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که بسیاری از بازدیدکنندگان، به 
دنبال خبر هایی در مورد محصوالت و خدمات جدید و شرکت های تازه تاسیس 
هستند. به همین دلیل در زمان حضور در نمایشگاه 
شکل،  بهترین  به  که  شود  اتخاذ  روش هایی  باید 
جدید  پرسنل  حتی  و  جدید  خدمات  و  محصوالت 
به  نوین،  تکنولوژی های  و  احداث  تازه  بخش های  در 
موثرترین شیوه، اطالع رسانی شود. تجربة سازمان های 
پیش رو در زمینة حضور در نمایشگاه های داخلی نشان 
می دهد که در فعالیت های روابط عمومی و به خصوص 
اثبات،  قابل  و  کوتاه  متن های  از  باید  محتوا  تولید 
موثر  آگهی های  رپورتاژ  تهیة  و  نمودارها  و  تصاویر 
برای درج در رسانه های کثیراالنتشار استفاده کرد. در 
کشور  داخل  در  اجتماعی  رسانه های  که  حاضر  حال 
می توانند  سازمان ها  کرده اند،  پیدا   زیادی  اثربخشی 
صورت  به  رسانه ها  این  در  را  خود  اطالعات  و  اخبار 
آن الین منتشر کنند و با این اقدام در تالش باشند تا 

آگاهی از برند خود را افزایش دهند.

ارزيابی عملكرد حضور سازمان در نمايشگاه
سازمان ها باید پس از اتمام نمایشگاه ارزیابی دقیقی از عملکرد خود در نمایشگاه 
در  باشد.  کیفی  و  کمی  صورت  به  می تواند  ارزیابی  این  باشند.  داشته  داخلی 
راستای ارزیابی صحیح از عملکرد سازمان در نمایشگاه، در ابتدا باید شاخص های 
به  دست یابی  میزان  اندازه گیری  با  سپس  و  شود  تعیین  اهداف  به  دست یابی 
اهداف، ارزیابی صحیحی صورت پذیرد. در صورتی که سازمان به اهداف از پیش 
تعیین شدة خود دست نیافته باشد، باید دالیل عدم تحقق اهداف کامال شناسایی 

شود و حتی اقدامات اصالحی در خصوص رفع این کاستی ها انجام شود.
اتمام  از  پس  سازمان ها  که  است  اهمیت  دارای  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
پیدا  سازمان حضور  نمایشگاهی  غرفة  در  که  را  بازدیدکنندگانی  باید  نمایشگاه 
ارسال  با  و  برقرار کرده  ارتباط  با آن ها  معنا که  این  به  کردند، پی گیری کنند؛ 
ای میل، فکس و... اطالعات مورد نیاز مشتریان را برای آن ها ارسال کنند. برقراری 
و استمرار این رابطه می تواند سودآوری مناسبی را در میان مدت و بلند مدت برای 

سازمان ها به همراه داشته باشد.

نمایشگاه  اتمام  از  پس  سازمان ها 
در غرفۀ  که  را  بازدیدکنندگانی  باید 
پیدا  حضور  سازمان  نمایشگاهی 

معنا  این  به  کنند؛  کردند، پی گیری 
که با آن ها ارتباط برقرار کرده و با 

ارسال ای میل، فکس و... اطالعات 
را برای آن ها  نیاز مشتریان  مورد 

کنند ارسال 
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قرن در کرۀخاکی در ساکن جمعیت میشود. خاکستری کمکم زمین
بیستمدوبار،دوبرابرشد؛امادرقرنحاضراینجمعیتحتییکبارهم
دوبرابرنخواهدشد.دلیلآننیزواضحاست؛نرختولددراکثرکشورهای
جهانروبهکاهشاست.براساسگزارشاکونومیست،بهجایتولد
نیروهایتازه،تعدادافرادیکهباالی65سالدارند،درعرض25سال
دوبرابرشدهاست.تحقیقاتموسسۀمورگاناستنلینیزنشانمیدهد
پیدامیکندومیتواندروی افزایش کار نیروی آیندهسن درسالهای
شکل میتواند سن افزایش باشد. اثرگذار اقتصادی رشد و بهرهوری
جدیدیبهاقتصادجهانببخشد.طبقبرآوردهایسازمانمللدرمورد
جمعیتجهان،درسال2010حدود524میلیوننفرازافرادباالی65
سالداشتند؛اینتعداددرسال2050قراراستتقریباسهبرابرشود
اینترتیبدرسال به نفربرسد. وبهحدودیکمیلیاردو500میلیون
2010تنها8درصدازجمعیتباالی65سالداشتند،امادرسال2050
آنها16درصدازجمعیتکلجهانراتشکیلخواهندداد.درحالیکهگرد
پیریبرسرنیرویکارجهانمینشیند،بانکهانیزکمکمخودرابرای

مشتریهایسنوسالدارآمادهمیکنند.

نظام بانكی جديد در عصر خاكستری
واقعیت این است که مشتری های ُمسن بیشترین رابطه را با صنعت بانک دارند؛ 
افراد پیر در جهان مربوط می شود.  افزایش جمعیت  بخش عمدة این امر نیز به 
همة این افراد نیز به خدمات بانکی نیاز دارند. راضی نگه داشتن این قشر از افراد 
جامعه جزو چالش ها و در عین حال فرصت های اصلی بانک ها در سرتاسر جهان 
است. آن ها اصلی ترین مراجعه کنندگان به بانک ها به شمار می آیند؛ از وب سایت 
گرفته تا ATM و حتی سیستم های بانکی داخل تلفن های همراه هوشمند، همگی 
زیر سلطة این افراد قرار دارند. هم گام سازی این سیستم های مختلف بانکی با سطح 
ادراکی و شناختی افراد مسن، جزو اصلی ترین وظایف نظام بانک داری امروز به شمار 
می آید. پیشرفت تکنولوژی، فرصت های فراوانی را برای ایجاد خدمات متنوع پیش 
روی بانک ها قرار می دهد. پژوهش های موسسة تحقیقاتی پیو نشان می دهد مردم 
چه در جوامع توسعه یافته و چه در اقتصادهای نوظهور، هم زمان با افزایش سن بابت 
کیفیت زندگی خود نگران هستند و دسترسی به خدمات مالی یکی از کلیدی ترین 
مسائل در احساس امنیت و استقالل برای آن ها به شمار می آید. بسیاری از بانک ها 
در سرتاسر دنیا به این فکر افتاده اند که نظام بانک داری همراه با افراد مسن را ایجاد 

کنند؛ نظامی که به آن دوست دار افراد مسن گفته می شود. 

افراد در سنین باال با چالش های مختلفی در زمینة مدیریت مالی مواجه می شوند. 
از  افراد  اغلب  که  شناختی  و  ادراکی  اختالالت  اکونومیست،  گزارش  اساس  بر 
در  مسن  افراد  چالش  اصلی ترین  می شوند،  روبه رو  آن  با  خود  زندگی   50 دهة 
زمینة مدیریت مالی است. برای این افراد، کارهای روزمرة بانکی به چالشی بزرگ 
افراد است که  این  از دیگر مشکالت  نیز  تبدیل می شود. کاله برداری و شیادی 
اغلب از سوی آشنایان و دوستان صورت می گیرد. آمار به دست آمده از سازمانی 
در بریتانیا نشان می دهد متوسط سن کسانی که مورد کاله برداری مالی در این 
کشور قرار می گیرند، 75 سال است. کاهش سطح شناختی افراد باعث می شود 
که آن ها همیشه در خطر باشند. هم گام سازی خدمات مالی با افراد مسن ازجمله 
در  دهند.  قرار  خود  کار  دستور  در  باید  بانک ها  که  است  مواردی  مهم ترین 
کشورهای توسعه یافته، بانک ها خدمات آموزشی را برای این افراد در دستور کار 
خود قرار می دهند. یعنی به آن ها یاد می دهند چطور منابع مالی خود را مدیریت 
کنند. یکی از بهترین خدماتی که بانک های کشورهای توسعه یافته در این زمینه 
دارند، »حساب پیری« است. این حساب همه  چیز را به شکل پیچیده ای محاسبه 
می کند و به این ترتیب بهترین خدمات را در اختیار افراد مسن می گذارد. واقعیت 
افراد  با  متناسب  را  خدماتی  چنین  تا  شوند  تشویق  باید  بانک ها  که  است  این 
سالمند ارائه دهند. حتی وام هایی که بانک ها به افراد مسن اختصاص می دهند، 
باید کوتاه مدت باشد و بین 5 تا 10 سال و درنهایت 15 سال باشد. نرخ سود آن 

نیز باید پایین باشد تا در دسترس همة آن ها قرار بگیرد. 
تعداد شعبه های بانکی کاهش یافته و این امر به مشکلی برای افراد سالمند تبدیل 
شده  است. آن ها با دسترسی به سازمان های مالی احساس امنیت می کنند. حتی 
در برنامة محافظت از سالمندان سازمان جهانی بهداشت این مسئله مورد توجه 
قرار گرفته  است. مسئوالن شهرها و محیط های اجتماعی مختلف باید به نیازهای 
محیطی افراد سالمند توجه داشته  باشند و شرایطی را فراهم کنند تا بتوانند به 
صورت مستقل و بدون نیاز به دیگران، احتیاجات خود را برآورده کنند. در زمینة 
خدمات آن الین نیز شرایط باید به گونه ای باشد که افراد مسن به راحتی بتوانند 
از آن استفاده کنند. برخی از سایت ها با روش های مختلف تالش می کنند شرایط 

را برای افراد سالمند تسهیل کنند.
بانک ها در عصر خاکستری ماموریت خطیری را به عهده دارند. آن ها به لحاظ 
بهترین مدیریت مالی و  به مشتری های خود کمک کنند  اخالقی وظیفه دارند 
پولی را داشته  باشند. مسئوالن بانک ها باید استانداردهای مشخصی داشته  باشند 
برابر حقه ها و فریب کاری ها محافظت کنند و  افراد مسن در  از  تا به کمک آن 

جلوی سوءاستفادة مالی را از آن ها بگیرند. 

بانکداری
نسيم بنايی

وقتی سالمندان نظام بانكی را به نفع خود تغيير می دهند

سالمندان و بانک ها؛
هم فرصت، هم چالش
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خانواده و  مجله فرهنگ 

صدا و صالبتش در تاریخ ایران ماندگار 

از اندیشه های  شده؛ صدایی که سرشار 

انسانی گوش جهانیان را پر کرد و افق 

رسید؛  امید  به صبحدم  تا  درنوردید  را 

آوایی که در دنیا طنین انداز شد، مردی 

ازتبار ستم ستیزان  با عزمی استوار و با 

حمایت میلیون ها انسان به پاخاسته  به 

جنگ پلیدی ها رفت و سپیدی را نوید 
داد.

از  می زنیم،  حرف  که  راحل  امام  از 

سپیدی ها می گوییم؛ از صالبت. آمدنش 

قلب های  به  وصف ناشدنی  قدرتی 

دوست دارانش برای مبارزه با سیاهی داد؛ 

قدرتی که حتی با نبودن پیر دیرشان هم 

کم نشد. چراکه پیر دیر به آن ها از فلسفه 

و هدفی گفته بود که انتها نداشت؛ که 

می کرد.  پیدا  بیشتری  وسعت  روزبه روز 

که  آمد  جانشینی سزاوار  او هم  از  بعد 

می گفت؛  تازه  مسیرهای  از  چراغش  با 

نشان  را  زمانه  خصم های   که  چراغی 

تازه تری  افق های  به  را  مردمان  و  داده 

پیر  که  نهضتی  حاال  می کند.  هدایت 

به  تا  دارد  ادامه  کرده،  پایه گذاری  دیر 

سرمنزل مقصود برسد.  

امروز، بعد از گذشت قریب به 40 سال، 

و  دارد  ادامه  گذشته  قوت  با  نهضت 

مستحکم است؛ به هر بادی نخواهد لرزید 

از جای در نخواهد  و هر تلنگری آن را 

آورد. چراکه مردم کشور به عهدی که با 

بنیان گذار انقالب بسته اند، پای بندند و با 

هیچ توفان و خزانی از پای نمی نشینند. 

خمینی)ره( امام  سفرکرده،  امام  آن  یاد 

هم چنان در ذهن ها باقی مانده و هر سال، 

به نیمة خرداد که می رسیم، روشن تر از 

همیشه می درخشد. نیمة خرداد، خاکستر 

غمی بزرگ را در قلب ها و یادها شعله ور 

یار سفرکرده  می کند؛ غمی که غبار راه 

را بار دیگر بر روحمان می نشاند و سخن 

موزون دل نشینش را بر کالممان جاری 

می کند تا از عمق جان بخوانیم:

سال ها می گذرد، حادثه ها می آید

انتظار فرج از نیمة خرداد کشم
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زندگی

پاک كن دو طرفه 
می توان گفت برای دهه شصتی ها یک نوستاژی حساب می شود. همین پاک کن هایی که دو طرف داشتند و تقریبا همة ما در دوران 
تحصیل دست کم یکی از آن ها داشته ایم. قسمت قرمزرنگش برای مداد بود و خیلی هم خوب کار می کرد. ولی برعکس آن چیزی 
که به ما گفته اند، قسمت آبی رنگش برای خودکار طراحی نشده. این بخش برای جوهرهایی است که قابل پاک شدن هستند. اگر 

برای پاک کردن دست نویس خودکار از این قسمت استفاده کنید، فقط یک سوراخ در کاغذ برایتان یادگاری می ماند. 

سوراخ روی قوطی 
یکی از آن چیزهایی که شاید اصال به آن توجه نکرده اید. و آن دسته هم که توجه کرده اند، تنها سوال برا شان پیش آمده، و به 
جوابی نرسیده اند. روی قوطی های نوشابه و قسمتی که برای باز کردن در قوطی است، یک حفره وجود دارد؛ همان حفره ای که 
انگشتتان را دورش می اندازید و قوطی را باز می کنید. در اصل کاربردش این نیست؛ این حفره برای قرار دادن و نگه داشتن نی 

در قوطی نوشابه است. 

مانعی برای سر رفتن 
آیا نگران سر رفتن غذایتان هستید؟ آیا هر بار مجبور هستید مایع سررفته را از روی اجاق گازتان پاک کنید؟ خب الزم نیست 
یک اجاق گاز هوشمند بخرید. ما یک راه حل ساده برایتان داریم. کافی است کفگیر چوبی را به شکل افقی روی دهانه ظرفتان 

بگذارید. این طوری حباب ها به سادگی سرریز نمی شوند. 

سوراخ در پنجره هواپيما 
این  یکی را آن هایی که سوار هواپیما شده اند، دیده اند؛ سوراخ کوچکی که در پایین پنجره هواپیما قرار دارد. البته اصال جای 
نگرانی نیست تا وقتی آن سوراخ بزرگ تر نشده. شاید برای خیلی ها سوال  بوده. جوابش این جاست؛ این حفره کوچک، فشار داخل 

و خارج را هنگام پرواز تنظیم می کند. 

حفره در قاشق 
تا به حال به قاشق های پالستیکی، که حالت چنگکی دارند و بیشتر برای درست کردن ماکارونی و پاستا استفاده می شود، دقت 
یا  اندازه گیری پاستا  البته برای قشنگی اش نیست؛  این حفره برای  اندازة چند انگشت وسطشان دارند.  کرده اید؟ یک حفره به 
ماکارونی است. این طوری دفعة بعد که خواستید ماکارونی درست کنید، می دانید چقدر ماکارونی بریزید که اندازة خانواده تان 

باشد. 

جيب كوچولو 
تقریبا در تمامی شلوارهای جین یا همان شلوار لی از این جیب های کوچک در سمت راست دوخته شده است. این جیب نه برای 
قشنگی است و نه برای نگه داشتن سکه. البته من سکه ها را همان جا می گذارم. ولی در اصل این قضیه برمی گردد به زمانی که 

کارگرها این شلوارها را می پوشیدند و این جیب برای نگه داشتن ساعتشان طراحی شده بود. 

سنجاق سر 
این یکی مخصوص دخترهاست. شاید بتوان گفت ساده ترین وسیلة ممکن است که می تواند اشتباه استفاده شود. بعضی ها هنوز از 
نحوه درستش خبر ندارند. سنجاق سر یک قسمتش صاف است و قسمت دیگرش حالت مجعدی دارد، که برای رفتن داخل موها 

طراحی شده. بخش صاف سنجاق برای نگه داشتن موها مناسب است. 

چیزهایی هست که بد نیست بدانید 
وسيله هايی كه از كاربرد درستشان خبر نداريد 

وقتیوسیلۀالکترونیکییابرقیمیخرید،معموالیکدفترچۀراهنما
طرز یا نصب نحوۀ دربارۀ کلی توضیحات که دارد همراهش هم
هستند دیگر چیزهای از بسیاری ولی است. نوشته را آن استفادۀ
میزند. حرفی بهشما آن دربارۀ کسی نه و دارند دفترچهای نه که
میکنند، استفاده اشتباه شکل به وسیله آن از همه چون هم گاهی

روزانه بهطور وسیلهها این از خیلی با نمیشود. قضیه متوجه کسی
دربارهاش سوالی که آمده پیش گاهی هم شاید و دارید، سروکار
آنها از مورد چند میخواهیم حاال نگرفتهاید. جوابی ولی داشتهاید،
و بدانید را درست کاربرد خودتان هم تا کنیم تعریف شما برای را

بگویید. بهدوستانتان هم
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سینما
فريد دانش فر 

به وقت فیلم دیدن 
چهار پيشنهاد سينمايی 

اکراننوروزیبرایدوفیلمکمدیکهپیشبینیهممیشدبازخوردخوبی
داشتهباشند،بافروشخوبیهمراهشدوهرکدامبهرقمیباالی15
میلیاردرسیدند.هوایبهاریجانمیدهدبرایآنکهخودترادرسالن

ورویصندلیرهاکنیوچشمبدوزیبهپردۀنقرهای.حاالکهفیلمهای
جدیدیرویپردهآمدهاند،بدنیستباآنهاآشناشویدوبرایدیدنشان

بهسالنهایسینمابروید.

نهنگ عنبر 2: سلكشن رويا 
دو سال پیش که فیلم »نهنگ عنبر« 

ساخته شد، به فروش بسیار خوبی دست 
پیدا کرد و مخاطبان بسیاری را به سالن 

سینما کشاند. فیلم چند ویژگی داشت 
که به موفقیتش کمک بسیاری کرد؛ 

اولی کمدی بودن. همین موضوع طیف 
گسترده ای را به سمت خود جذب می کند 
و وقتی رضا عطاران نقش اول فیلم باشد، 

این جذابیت برای مخاطب چند برابر 
می شود. ویژگی دیگر فیلم، به تصویر 

کشیدن نوستالژی هاست، به ویژه دهة 
شصتی ها. از طرفی موسیقی هم نقش 

مهمی در فیلم داشت. بازخوردها باعث 
شد کارگردان به فکر ساخت قسمت دوم 
فیلم بیفتد. حاال »نهنگ عنبر 2« اکران 

شده و به نظر می رسد فروش موفقی 
داشته باشد. رضا عطاران، مهناز افشار، 

ویشکا آسایش، حسام نواب صفوی و 
سیروس گرجستانی ازجمله بازیگران فیلم 
هستند و سامان مقدم هم آن را نوشته و 
کارگردانی کرده است. فیلم درواقع دنبالة 
داستان قبلی و برش هایی دیگر از زندگی 

دو شخصیت اصلی آن است. 

امتحان نهايی 
اگر از دنبال کننده های سینمای جدی 

و اجتماعی هستید، این فیلم گزینة 
مناسبی برای دیدن است. به ویژه 

این که یکی از نویسنده های داستان و 
فیلمنامه، شادروان عباس کیارستمی 
باشد. البته همین ویژگی، سینماروها 

را جذب می کند. ولی اگر تنها این 
موضوع برای شما کافی نیست، شاید 

اگر بدانید نقش اول را شهاب حسینی 
بازی می کند، دیگر برای سینما 

رفتن دل دل نکنید. دربارة خالصه 
فیلم آمده که یک معلم ریاضی برای 
تدریس خصوصی به خانة شاگردش 
می رود و همین امر باعث آشنایی او 

با مادر بچه می شود. برخورد و ارتباط 
این دو، سوژة اصلی فیلم است. دیگر 
نویسندة فیلمنامه عادل یراقی است 

که پیش از این فیلم »آشنایی با لیال« 
را ساخته که در آن اثر هم با مرحوم 

کیارستمی همکاری داشته است. یراقی 
فارغ التحصیل سینما از دانشگاه های 

»LMU«  و »UCLA« آمریکاست 
و با فیلم اولش هم موفق شد از چند 

جشنواره جایزه دریافت کند. 

تيک آف 
سومین ساختة احسان عبدی پور که 
این بار هم نویسندگی اثر را خودش 
بر عهده داشته، روی پرده است. او 
که با اولین فیلمش »تنهای تنهای 

تنها« نگاه بسیاری را به سمت خود 
کشاند، از انجمن منتقدان سینمای 
ایران هم جایزة خالقیت و استعداد 

درخشان ویژة فیلم سازان اول را 
دریافت کرد. نام فیلم که در ابتدا 

»آهای عبدالحلیم« بود، بعدها شد 
»تیک آف«. دربارة داستان فیلم 
هم در شناسه اش نوشته شده در 
پایان جشنی شبانه، زندگی چهار 

دختر و پسر به سمت غریبی سر کج 
می کند. هیجان شوخی شوخی و 

بازی بازی، راه می افتند تا از عقده های 
چندساله شان کام بگیرند. خود 

کارگردان هم گفته که »تیک آف« 
ماجرای یک بند موزیک است که پنج 
سالی است از زمان متالشی شدن آن 

می گذرد. از نکات جالب فیلم، بازی 
کردن رضا یزدانی، خواننده، در این اثر 
است. مصطفی زمانی و پگاه آهنگرانی 

از دیگر بازیگران فیلم هستند. 

نقطه كور 
برای بعضی از فیلم بین ها، تعدد بازیگر 
شناخته شده در فیلم هم در انتخابشان 

بسیار تاثیرگذار است. اگر جزو این دسته 
از سینمادوست ها هستید و فیلم های 

اجتماعی را می پسندید، این فیلم گزینة 
خوبی است. محمدرضا فروتن، هانیه 

توسلی، شقایق فراهانی، محسن کیایی 
و خاطره اسدی ازجمله بازیگران »نقطه 
کور« هستند. این سومین اثر سینمایی 

مهدی گلستانه است. او پیش از این 
کارگردانی دو فیلم »نازنین« و »دردسر 

بزرگ« را در کارنامه داشته. گلستانه 
دربارة این اثر گفته: »»نقطه کور« 

فیلمی در مذمت شک و بی اعتمادی 
در خانواده هاست. متاسفانه این مسئله 

به شدت فراگیر شده و در صورت اپیدمی 
شدن می تواند ضربات جبران ناپذیری 
را به بنیان خانواده ها وارد سازد.« در 
خالصة فیلم آمده که خسرو 23 روز 
را بر پهنة دریا و به دور از خانواده اش 
گذرانده است. او با دنیایی از ابهامات 

فکری که تمام مدت همراه او بوده، وارد 
خانه اش در تهران می شود، اما تمامی 
ذهنیت هایش عینیت یافته و قادر به 

مقابله با مسائل پیش آمده نیست. 
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به موفقیت به دستیابی برای دارند، باالیی اعتمادبهنفس که افرادی
استعدادهاوتواناییهایشانباوردارند.اگرشمابهخودتانباورندارید،
کنند؟ سرمایهگذاری شما روی را باورشان و اعتماد دیگران باید چرا
به باید ببرید، باال را اعتمادبهنفستان و بروید راه غرور با اینکه برای
از مواردی شاید ما از بسیاری درون کنید. توجه مهمی نکات و موارد
عدماعتمادبهنفسوجودداشتهباشدکهازآنهارنجمیبریموآزارمان
میدهد،امامیتوانیدبامطالعۀاینمقالهوآشناییبیشترباخصوصیات
افرادیکهاعتمادبهنفسباالییدارند،سعیدرکسبمهارتالزمبرای

بهدستآوردناینویژگیمنحصربهفردداشتهباشید.

بهانه نمی آورند
افرادی که دارای اعتمادبه نفس باالیی هستند، مسئولیت افکار و رفتارشان را برعهده 
نمی کنند.  بهانه  را  ترافیک  کارشان  محل  به  رسیدن  دیر  برای  آن ها  می گیرند. 
آن ها از بهانه های متداول مثل »وقت ندارم« یا »به اندازة کافی خوب نیستم« 
استفاده نمی کنند. آن ها وقت ایجاد می کنند و آن قدر به ارتقا دادن خودشان ادامه 
افراد  اعتمادبه نفس در  باشند. هرچقدر میزان  اندازة کافی خوب  به  تا  می دهند 
باالتر باشد، آن ها بیشتر در قبال رفتارهایشان مسئولیت پذیر هستند، زیرا هرگز 

به دنبال بهانه ها نیستند.  

از انجام دادن هيچ كاری نمی هراسند
افرادی که اعتمادبه نفس را به اندازة کافی درون خودشان باال برده باشند، اجازه 
انجام  از  که  کارهایی  می دانند  آن ها  کند.  غلبه  زندگی شان  بر  ترس  نمی دهند 
کسی  به  تا  دهند  انجام  باید  که  هستند  چیزهایی  اغلب  دارند،  هراس  دادنش 
تبدیل شوند که باید باشند. درواقع آن ها هستند که عنان زندگی شان را به دست 
گرفته اند و در دنیایی که پر از شلوغی است، می تازانند و اجازه نمی دهند آن چه 
برای خیلی ها به ترس در زندگی تبدیل شده، آن ها را از کاری که می خواهند 

انجام دهند، منصرف کند و به عقب براند. 

در حبابی از آسايش زندگی نمی كنند
یکی دیگر از کارهایی که این دسته از افراد انجام نمی دهند، این است که از بودن 
این همان منطقه ای است که  در منطقة امن خودداری می کنند، زیرا می دانند 
رویاها در آن از دست می روند. برخالف بعضی ها که خود را در یک منطقة امن 
محبوس کرده اند و قدرت هیچ ریسکی ندارند که مبادا با شکست مواجه شوند، 
آسایش مطلق  از  آن  در  که  دنبال حسی هستند  به  فعاالنه  افراد  از  این دسته 
خبری نیست، زیرا می دانند برای دست یابی به موفقیت باید خودشان را به چالش 
با  که  موفقی  زندگی  می دانند؛  موفقشان  زندگی   الزمة  را  مسئله  این  و  بکشند 

زندگی
مونا اشرف زاده

نشانه های اعتماد به نفس را بشناسیم
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یک جا نشستن و فاصله گرفتن از چالش ها برایشان فراهم نخواهد شد. 

كارشان را به بعد موكول نمی كنند
افرادی که اعتمادبه نفسشان باالست، می دانند که یک برنامة خوب که امروز قابل 
اجرا شدن است، بهتر از برنامة  فوق العاده ای است که در آینده بتوان آن را اجرا 
کرد. آن ها منتظر »زمان مناسب« یا »موقعیت مناسب« نمی مانند، زیرا می دانند 
امروز، حاال و همین جا عمل  تغییر است. آن ها  از  این عکس العمل ها ترس  پایة 
می کنند، زیرا این جا همان جایی است که پیشرفت اتفاق می افتد. اگر قرار باشد 
نظر  در  کار  این  برای  را  دیگری  روز  افراد  این  شود،  انجام  االن  همین  کاری 
نمی گیرند، بلکه به پیشواز انجامش می روند و لحظات را با امروز و فردا کردن از 
دست نمی دهند. این ویژگی باعث جلوتر بودن آن ها نسبت به افرادی می شود که 

فکر می کنند برای انجام هر کاری همیشه وقت خواهند داشت. 

نسبت به نظرات ديگران وسواس ندارند
منفی  بازخوردهای  گرفتار  را  خودشان  باالست،  اعتمادبه نفسشان  که  افرادی 
و سعی  اهمیت می دهند  دیگران  با  رفتار کردن  به خوب  نمی کنند. درحالی که 
منفی  نظرهای  درگیر  را  خودشان  باشند،  داشته  جهان  در  مثبتی  تاثیر  دارند 
که  می دانند  آن ها  نمی کنند.  دهند،  انجام  درباره شان  هم  کاری  نمی توانند  که 
نگران  را  خودشان  و  دارند  قبولشان  هستند،  که  همان طور  واقعی شان  دوستان 

نظرات دیگران نیز نمی کنند. 

ديگران را قضاوت نمی كنند
نمی کنند.  غیرضروری  مسائل  درگیر  را  خودشان  باال  اعتمادبه نفس  دارای  افراد 
آن ها نیازی به توهین و صحبت کردن پشت سر دوستانشان احساس نمی کنند، 
یا در شایعه سازی و شایعه پراکنی ها دربارة همکارشان مشارکتی ندارند و هرگز 
کاری در جهت ضربه زدن به دوست و همکارشان انجام نمی دهند. آن ها کامال با 
خودشان کنار آمده اند و کسی را که هستند، قبول کرده اند و نیازی به از باال به 

پایین نگاه کردن ندارند. 

آن ها اجازه نمی دهند كمبود منابع متوقفشان كند
این دسته از افراد می توانند از هر منبعی که در اختیار دارند، استفاده کنند. مهم 
نیست که این منبع بزرگ یا کوچک باشد. آن ها می دانند که همه چیز با خالقیت 
عقب نشینی  هدفشان  از  آن ها  می شود.  امکان پذیر  برنداشتن  تالش  از  دست  و 
بلکه روی پیدا کردن یک راه حل مناسب تمرکز می کنند. منابعشان  نمی کنند، 

هرچقدر هم که محدود باشد، آن ها سعی می کنند بهترین بهره را از آن ببرند. 

مقايسه نمی كنند
افرادی که اعتمادبه نفس باالیی دارند، خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند. 
آن ها با هیچ کس جز کسی که خودشان در گذشته بودند، رقابت نمی کنند. آن ها 
می دانند که هر فردی داستان زندگی منحصربه فرد خود را دارد و مقایسه کردن 

کاری بیهوده و بی ارزش است. 

آن ها لذت را در راضی كردن ديگران پيدا نمی كنند
نگه داشتن همه  راضی  به  دارند، عالقه ای  ویژگی ای در خود  افرادی که چنین 
ندارند. آن ها می دانند که نمی توانند همه را راضی نگه دارند، یا با همه کنار بیایند، 
اتفاق می افتد. از همین رو، آن ها سعی  و این دقیقا چیزی است که در زندگی 
می کنند روی کیفیت روابطشان تمرکز کنند، به جای این که به کمیت بیندیشند. 
تعداد کسانی که در اطراف این افراد قرار دارند، برایشان مهم نیست، بلکه کیفیت 
روابطی که با دیگران دارند، مهم است. بنابراین هیچ گاه سعی نمی کنند همه را 

راضی نگه دارند. 

آن ها به دست گيری نيازی ندارند
افرادی که دارای اعتمادبه نفس باال هستند، نیازی به این که دیگران دستشان را 

بگیرند، در خود احساس نمی کنند. آن ها می دانند که زندگی پستی ها و بلندی های 
زیادی دارد و همیشه همه چیز خوب و به میل آن ها پیش نخواهد رفت. آن ها 
اتفاقی را در زندگی شان کنترل کنند، بنابراین روی  می دانند که نمی توانند هر 
توانایی شان تمرکز می کنند تا به روشی مثبت عکس العمل نشان دهند؛ روشی که 

آن ها را به سمت جلو پیش می برد. 

آن ها از حقايق ناخوشايند زندگی دوری نمی كنند
افرادی که اعتمادبه نفس به یکی از ویژگی های رفتاری شان تبدیل شده، مشکالت 
زندگی را در نطفه از بین می برند و اجازه نمی دهند این مشکالت پیش روی کند 
که  مشکالتی  می دانند  آن ها  بگیرد.  دربر  هم  را  زندگی شان  بخش های  سایر  و 
ادامه پیدا می کنند. آن ها  باقی می مانند، برای روزها، هفته ها و ماه ها  حل نشده 
ترجیح می دهند امروز با شریک زندگی شان یک گفت وگوی ناراحت کننده یا بحث 

داشته باشند، تا این که بعدها رابطه شان در معرض خطر جدی قرار بگیرد. 

آن ها به خاطر يک شكست كوچک عقب نشينی نمی كنند
افرادی که اعتمادبه نفسشان زیاد است، هر زمانی که با شکست مواجه شوند، از 
اجتناب ناپذیری  بخش  می دانند که شکست  آن ها  پشتیبانی می کنند.  خودشان 
از فرایند رشد است. این افراد مانند یک کارآگاه می مانند، به دنبال سرنخ هایی 
این که  از  بعد  است.  نداده  جواب  روش ها  این  چرا  می سازد  آشکار  که  هستند 
دوباره  و  می کنند  برطرف  را  ایرادهایش  کردند،  تحلیل  و  تجزیه  را  برنامه شان 
کارشان را از سر می گیرند، اما این بار از دفعة قبل بهتر عمل خواهند کرد. تسلیم 

نشدن راز موفقیت این افراد است. 

آن ها به اجازۀ كسی برای انجام كاری نياز ندارند
تا بدون هیچ شک و  این امکان را به آن ها داده  افراد  این  ویژگی منحصربه فرد 
من  »اگر  که  می کنند  یادآوری  خودشان  به  روز  هر  آن ها  کنند.  عمل  تردیدی 
این کار را  انجام ندهم، چه کسی آن را انجام خواهد داد؟« این ویژگی قدرت 
تصمیم گیری و ابتکار عمل آن ها را باالتر می برد و باعث می شود هرگاه احساس 
ریسک پذیر  شوند،  کار  به  دست  تردید  بدون  دهند،  انجام  باید  را  کاری  کردند 
باشند و عواقب کاری را که انجام می دهند، بپذیرند. کلیدی دیگر برای موفقیت 

این دسته افراد پیش ِ رویشان است. 

آن ها خودشان را به ابزار كوچک محدود نمی كنند
از دیگر کارهایی که این افراد انجام نمی دهند، این است که آن ها خودشان را به 
برنامة A  محدود نمی کنند. آن ها همیشه از تمام ابزارهایی که در دسترسشان 
است، استفاده می کنند و هر روشی را که امکان پذیر است، آزمایش می کنند تا 
که  تالشی  و  هزینه  قبال  در  را  نتیجه  بهترین  که  کنند  پیدا  را  استراتژی هایی 
متقبل شده اند، به دست آورند. چون این افراد بیشترین استفاده را از ابزارهایشان 
می کنند و در طرح و برنامه شان چیزی را از قلم نمی اندازند و همواره به دنبال 
بهترین استراتژی هستند، موفقیت را به بخشی از زندگی و کسب وکارشان تبدیل 

می کنند. 

آن ها هيچ چيزی را كوركورانه قبول نمی كنند
می خوانند،  »واقعیت«  به عنوان  اینترنت  در  که  را  آن چه  هیچ گاه  افراد  این 
کورکورانه و بدون تفکر قبول نمی کنند. آن ها هرگز مقاالتی را که در اینترنت 
است،  واقعی  کرده  مطرح  آن  نویسندة  که  دلیل  این  به  صرفا  می شود،  نوشته 
به عنوان واقعیت نمی پذیرند. آن ها به این مقاالت از لنز و چشم انداز منحصربه فرد 
خودشان نگاه می کنند. آن ها یک تردید سالم را دنبال می کنند و از هر متریالی 
که مناسب زندگی شان است، استفاده می کنند و بقیة چیزها را فراموش می کنند. 
درگیر  را  ذهن  و  هستند  جالب  و  سرگرم کننده  مقاله ها  از  برخی  درحالی که 
تنها  آن ها  می دانند  هستند،  باالیی  اعتمادبه نفس  دارای  که  افرادی  می کنند، 
اعتمادبه نفس  معنی  را  که  این  دربارة  تصمیم گیری  قدرت  که  هستند  کسانی 

چیست، دارند. 
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گپ
فريد دانش فر

عملکرد  بازی،  یک  از  غیر  به  ملی  تیم  که  مقدماتی،  مرحلة  تمام شدن  از  بعد 
خوبی از خود نشان داد و با شش برد و دو تساوی در صدر جدول ایستاد، نوبت 
به قرعه کشی مرحلة آخر انتخابی جام جهانی رسید. جایی که به عقیدة بسیاری 
از کارشناسان، قرعة خوبی نصیب تیم ما شد و در گروهی قرار گرفتیم که نه از 
عربستان خبری بود و نه از ژاپن و استرالیا. هرچند هیچ کدام از تیم های حاضر 
در این مرحله را نمی شد دست کم گرفت، اما به هرحال تیم ملی با این قرعه با 
بازی اول، آن هم  این که در  بازی ها رفت. نکتة دیگر  روحیة خوبی به استقبال 
مقابل قطر، میزبان بودیم. اولین بازی در هر مسابقه ای همان طور که از اهمیت 
باالیی برخوردار است، شرایط ویژة خودش را هم دارد. به ویژه وقتی که تیم، بازی 
تدارکاتی مهمی انجام نداده باشد. همین موضوع و البته استرس بازی اول، باعث 
شد تیم ملی در مقابل قطر نتواند آن هماهنگی و نظم همیشگی را داشته باشد و 
به خصوص در دقایق ابتدایی سردرگم عمل کند. اشتباه دروازه بان قطر، هدیه ای 
بود که دو دستی تقدیم ما شد و مثل همیشه رضا قوچان نژاد به داد تیم رسید 
و با ضربة نرم و دقیقش اولین گل را برای ما به ثمر رساند. بعد از این گل نفس 
راحتی کشیدیم. شوت زیبای جهانبخش در اواخر بازی خیالمان را بابت این برد 

راحت کرد. 
برای گام بعدی باید به چین می رفتیم. جایی که چندان خاطرة خوبی برای ما 

نداشت. هرچند شوت های زیبای مهدوی کیا در ذهنمان نقش می بست، ولی از 
فراموش کنیم.  نمی توانستیم  را  پنالتی چیپ یحیی گل محمدی  آن  طرفی هم 
تاکتیک  هم  دیگر  نکتة  اما  می شد،  دیده  تیم  در  اول  بازی  ناهماهنگی  هنوز 
بردن سطح  باال  در  با سرمایه گذاری های کالن سعی  که  بود. کشوری  چینی ها 
فوتبالش دارد، نشان داد که آن قدرها هم دست وپابسته نیست. دروازة تیم ملی 
تساوی  این  داشتیم.  زدن  گل  موقعیت  این که  با  نزدیم،  هم  گل  اما  نشد،  باز 
در  بازی  برای  را  ما  و  انداخت  اول  بازی  شوق  و  شور  آن  از  را  هواداران  کمی 
تاشکند دل نگران کرد. با خاطرة شکست چهار سال پیش مقابل ازبکستان، آن 
هم در ورزشگاه آزادی پا به تاشکند گذاشتیم. نتیجة این بازی می توانست روی 
روند حرکت ما کامال تاثیرگذار باشد، چراکه یک هفته بعد می بایست رودرروی 
کره ای ها قرار می گرفتیم. بازی با در اختیار گرفتن توپ توسط تیم ما شروع شد 
و از همان ابتدا معلوم شد بازیکنان و کادر فنی به دنبال سه امتیاز حساس این 
دیدار هستند. سیدجالل حسینی مثل بازی های جام ملت های آسیا )2007( با 
یک ضربة سر دروازه ازبکستان را باز کرد. تیم با این گل روحیه گرفت و بازی 
بود.  دفاعی  خط  خوب  بسیار  عملکرد  مهم  نکتة  داد.  ادامه  را  روانش  و  خوب 
به طوری که حریف حتی نتوانست یک ضربه هم به چهارچوب بزند. درحالی که دو 
سه موقعیت بسیار خوب دیگر هم داشتیم، بازی با همان یک گل تمام شد و تیم 

وقت پروازه! 
مشکل و دردسر با همیشه ایران ملی تیم برای جهانی جام به صعود
تنها میشدیم. مواجه اگر و اما با همیشه گفت میشود و بود همراه
دورهایکهکمیخیالمانازاینبابتراحتبود،بهزمانسرمربیگری
و استرس بدون میتوانیم سال، 10 از بعد حاال برمیگردد. برانکو
نگرانی،دستبهکمربایستیمولبخندبزنیموفقطمنتظرسوتپایان

بازیباشیم.سهبازیتاپایانبازیهایانتخابیباقیمانده،ومافقط
برایاینکهصعودمانبیشتربهدهانمانمزهکندودرزمینخودمانمهر
صعودرابزنیم،بایدبازیبعدیراکه22خردادبرگزارمیشود،ببریم.
حاالکهنگرانینداریم،بدنیستنگاهیبیندازیمبهراهیکهتیمملی

طیکردتابهایننقطۀهیجانیبرسد.

تيم ملی فوتبال، آماده جشن صعود به جام جهانی 
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با روحیة عالی به خانه برگشت. 

جدال با رقبای سنتی
دیگر عادت کرده ایم که در بازی های انتخابی جام جهانی و جام ملت ها روبه روی 
کره جنوبی بازی کنیم. رقیب سنتی این بار در حالی روبه روی ما قرار می گرفت 
که نتوانسته بود تیم تحت هدایت کی روش را شکست دهد. با این اوضاع، آن ها به 
یک مساوی هم راضی بودند. ورزشگاه مملو از جمعیت شده بود؛ تماشاگرانی که 
به احترام ایام عزاداری ماه محرم، همگی سیاه پوشیده بودند. بازیکنان تیم ملی 
در این دیدار هم روند رو به رشد خودشان را ادامه دادند و با ارائة یک بازی روان 
و هماهنگ، کامال به بازی تسلط پیدا کردند. در این مسابقه هم در همان نیمة 
اول با گل زیبای سردار آزمون پیش افتادیم. کره ای ها هیچ حرفی برای گفتن 
نداشتند و دروازة تیم ملی در بازی چهارم هم بسته ماند. چشم بادامی ها هم مانند 
ازبک ها نتوانستند حتی یک شوت هم در چهارچوب بزنند. پیروزی در این بازی 
مساوی شد با برداشتن یک گام بلند در راه صعود. اما کسی فکرش را هم نمی کرد 
که با این کیفیت بازی، مقابل سوریه به مشکل بخوریم. بازی در زمین بی طرفی 
که اصال چمن مناسبی نداشت و بارش باران شدید این وضعیت را بدتر هم کرد. 
بازی روی زمین عمال امکان نداشت. تیم کشورمان در این دیدار هم گلی دریافت 
نکرد، اما در باز کردن دروازة حریف هم ناموفق بود. البته یک گل زدیم، که داور 

آن را به اشتباه آفساید اعالم کرد. 
بازی در قطر یکی از سخت ترین بازی های ما بود، چراکه قطری ها تنها امیدشان 
برای ماندن در کورس صعود، پیروزی در این دیدار بود. آن ها می خواستند قبل 
از میزبانی شان در سال 2022 دست کم یک بار حضور در جام جهانی را تجربه 
کرده باشند. بنابراین با تمام قدرت برای این دیدار حاضر شدند. با این حساب 

شاید یک تساوی هم برای ما راضی کننده بود، اما وقتی ترکیب تیم را دیدیم، 
حسابی تعجب کردیم؛ سه مهاجم )طارمی، انصاری فرد و آزمون( در ترکیب ثابت 
تیم حضور داشتند. این همان چیزی بود که قطری ها فکرش را هم نمی کردند. 
قطری ها با تکیه به بازیکنی مانند تاباتا، سعی داشتند به دروازة ما نزدیک شوند 
و برای اولین بار دروازة ما را باز کنند. اما خط دفاعی قوی و حضور بیرانوند درون 
دروازه بان، مانع از گل زنی آن ها شد. گل مهدی طارمی در اوایل نیمة دوم بازی، 
کار را برای ما راحت کرد؛ سه امتیازی که ما را تا یک قدمی صعود به جام جهانی 

پیش برد. 
در  پیروزی  با  می خواستند  حاال  و  بودند  داده  را شکست  جنوبی  کره  چینی ها 
تهران،  امیدشان به صعود را پررنگ کنند. ورزشگاه آزادی آن قدر شلوغ بود که 
روی صندلی ها دیگر جایی برای نشستن نداشت و تعدادی از هواداران پرشور تیم 
نفر هم پشت درهای  بازی نشسته و چندین هزار  به تماشای  ملی، روی دیوار 
روزهای  از  یکی  چشم گیرشان  حضور  این  با  تماشاگران  بودند.  مانده  استادیوم 
فراموش نشدنی ورزشگاه آزادی و البته تیم ملی را رقم می زدند. در این دیدار هم 
مهدی طارمی روند گل زنی اش در باشگاه و تیم ملی را ادامه داد و در اوایل نیمة 
دوم دروازة چین را باز کرد. برای هموارتر کردن راه صعود، همین یک گل کافی 

بود. چینی ها با وجود موقعیت سازی، نتوانستند دروازة تیم ملی را باز کنند. 
حاال تیم ملی تنها یک بازی تا صعود فاصله دارد. یک دیدار، آن هم در ورزشگاه 
آزادی. سه امتیاز این بازی مساوی است با رفتن به جام جهانی 2018 روسیه. 
این بار نه نیازی به حضور در پلی آف است، نه احتیاج به معجزه داریم و نه قرار 
است تا بازی آخر و دقایق آخر منتظر بمانیم. می توانیم دو بازی مانده به پایان این 
رقابت ها، در خانه و مقابل دیدگان هزاران تماشاگر، به جام جهانی صعود کنیم. 

وقت پرواز به جام جهانی روسیه است. 

حاالتیمملیتنهایکبازیتا
صعودفاصلهدارد.یکدیدار،
آنهمدرورزشگاهآزادی.
سهامتیازاینبازیمساوی
استبارفتنبهجامجهانی
2018روسیه.اینبارنهنیازی
بهحضوردرپلیآفاست،نه
احتیاجبهمعجزهداریمونه
قراراستتابازیآخرودقایق
آخرمنتظربمانیم.میتوانیم
دوبازیماندهبهپایاناین
رقابتها،درخانهومقابل
دیدگانهزارانتماشاگر،به
جامجهانیصعودکنیم
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قیت خال

خالقیت در اوجهدی رضايی
نگاهی به چند تبليغ منحصربه فرد از برندهای بزرگ دنيا 

اهمیتخالقیتدرتبلیغاتبرکسیپوشیدهنیستوبرندهاامروزهسعی
با را برندشان پیام خود، آگهیهای در خالقیت چاشنی با که میکنند
سرعتهرچهتمامتربهگوشوچشممخاطببرسانند.یکتبلیغباید
آن یاد به زمانی هر و هرجا مخاطب که باشد گیرا و تاثیرگذار آنقدر
بیفتد،حتیاگردارایدامنۀوسیعیازمشتریانباشد)مانندبرندنایک(.
مجریانتبلیغاتامروزیبایدبدانندکهچگونهمحصولیاخدمتآنها
درزندگیمشتریبهکارمیآیدواینویژگیرابرجستهسازند.هرچه
بهرهوریمحصولآنهابیشترباشد،باطیفمشتریانشادتروراضیتری
روبهروخواهندبود.تبلیغاتآنهابایدبهمخاطبحسارزشآفرینیو
ارتباطمشتریبابرندایجادکند.برندهایبرتردنیاپیامخودرابهروشی

نشان و میرسانند خود مخاطبهدف به تأثیرگذار قوی، الهامبخش،
میدهندکهخدماتآنهاچهباریازرویدوشجامعهبرداشتهاست.
کمپینهایتبلیغاتیمشهورمعموالبردیدگاهروانشناسیمخاطببرای
نفوذبهاواستفادهمیکنند.آنهاپیغامشانرابهروشهایتحریککننده
با وداستانگونهدرقالبتصاویریخالقبهمخاطبمیرسانند.آنها
و کرده ترغیب خرید به را او میکوشند مشتری در ایجادحسخوب
وفادارکنند.مهمنیستازچهرسانهایبرایرساندنپیامخوداستفاده
در خود برند از که است تصوری و مفهوم است، مهم آنچه میکنید،
پسذهنمشتریمیسازید.درگزارشزیرنگاهیبهچندآگهیخالق

منحصربهفردمیاندازیم.

جيپ
گوزن یا پنگوئن؟ تصمیم با شماست. یکی از آگهی های 
خالق، متعلق به شرکت جیپ است که شعار آن یعنی 
»آن چیزی را ببینید که دوست دارید ببینید« به صورت 
هوشمندانه به مجموعه عکس هایی اشاره دارد که از دو جهت 
دارای مفهوم هستند. یعنی اگر صفحه را برعکس کنیم نیز 
از این سری  تصویر جدید دیگری خواهیم دید. در یکی 
آگهی ها، ابتدا تصویر یک گوزن را می بینید و از سمت دیگر 
یک پنگوئن قابل مشاهده است. یکی از ویژگی های کمپین 
برندهای معتبر این است که از محصول خود در تبلیغات 
استفاده نمی کنند، بلکه از المان هایی استفاده می کنند که 

یک تصور اختیاری به مخاطب دهند. 

كتاب صوتی پنگوئن
این آگهی چاپی توسط مدرسة خالقیت میامی ایجاد 
و  کسب وکار  این  رقابتی  مزیت  بر  تمرکز  که  شده 
صرفه جویی در کاغذ دارد. این آگهی به خوبی توانسته 
به  تشویق  را  او  و  برساند  مخاطب  به  را  خود  پیام 
شنیدن کتاب های صوتی به جای تهیة برگة چاپی آن 
و صرفه جویی در کاغذ و جلوگیری از قطع درختان 
شعار  و  درخت  تنة  روی  حکاکی شده  تصویر  کند. 

صرفه جویی در کاغذ کامال قابل لمس است. 

مجلۀ رولينگ استون
یکی دیگر از آگهی های خالقانه، آگهی مجلة موسیقی 
رولینگ استون است. شعار آن نیز این است: همة ما از 
راک )سبک موسیقی( ساخته شده ایم. این تگ الین 
نشان از نگرش برند، محصول آن و ویژگی های این 
مجله است که بدون کوچک ترین تالشی با استفاده از 
طراحی خوب )قفسة سینه به شکل گیتار الکتریک( 
به مخاطب منتقل می شود. هم چنین در این آگهی 
از یک فونت امضامانند استفاده شده که نشان دهنده 
و القاکنندة حس زیبایی شناسی ستاره های موسیقی 
راک است. این تبلیغ به مناسبت دهمین سال انتشار 

این مجله به چاپ رسیده بود. 
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كانال نشنال جغرافی و كودكان
این کانال همیشه از پیش روهای اهمیت به مسائل زیست محیطی بوده و از 
به  کودکان  است  ممکن  اما  می برد.  بهره  زیادی  زیست  محیط  کارشناسان 
و  بازی  لطف وجود کنسول های  به  این شبکه  علمی  و مستندهای  برنامه ها 
شبکه های اجتماعی، زیاد توجه نکنند. آژانس تبلیغاتی FoxP2 در کیپ تاون 
آفریقای جنوبی این مسئله را مورد بررسی قرار داده و دو عنصر تکنولوژی و 
طبیعت را در اثری که با کودک ارتباط برقرار می کند، آمیخته است. در این 
تبلیغ تعدادی پرندة آبی انیمیشنی در کنار یک پرندة زیبای واقعی وجود دارد 

که از لحاظ توجه به طبیعت را در ذهن مخاطب بیدار می کند. 

كمپين افق
یکی دیگر از کمپین هایی که در راستای حفاظت از محیط زیست النچ و با استقبال 
زیادی روبه رو شد، کمپین افق بود که توسط سازمان برنامه ریزی محیط زیست 
سازمان ملل سفارش شده بود. این آگهی به مسئلة زمین گرمایی اشاره دارد و 
شعار آن نیز بر همین موضوع تاکید می کند. شعار این بود که ذوب شدن توده های 
شناور یخ منجر به غرق شدن خط افق می شود. این تبلیغات چاپی درصدد افزایش 
متوقف شدن  و خواستار  زمین  گرمایش  مسئلة  ایجاد  دالیل  در خصوص  آگهی 
سریع آن است. طراحان این آگهی از فتوشاپ بهره بردند تا خط افق را به صورت 
خالقانه در کنار یخ ها نمایش دهند. این کمپین با هم ذات پنداری کردن با مخاطب 

به خانه های آن ها آمد و پیام خود را به صورت سریع و موثر القا کرد. 

فولكس واگن 
آگهی فولکس واگن با شعار »موتور ماجراجویی ات را روشن کن« بر مزیت جدید 
این خودرو تاکید دارد که می تواند 620 مایل را با تنها یک باک بنزین بپیماید. 
این آگهی طرح های مختلف دیگری هم دارد و در آن افراد سعی می کنند موتور 
ماجراجویی خود را با این خودرو روشن کنند. مفهوم این تصاویر ترغیب مخاطب 
به شروع هیجان با این ماشین و سفر به شهر، صحرا یا مناظر کوهستان تنها با 

یک باک بنزین است!

سازمان جهانی حفاظت از محيط زيست و خطر انقراض
سازمان جهانی حفاظت از محیط زیست با نمایش یک خرس قطبی در خصوص 
انقراض این گونه ها هشدار داد. این آگهی که توسط آژانس اسپانیایی ساخته شده 
است، بر مسئلة انقراض گونه های کمیاب تاکید دارد. در این تصویر یک خرس 
این مفهوم تداعی شود که هیچ  تا  قطبی در تعمیرگاه یک گاراژ دیده می شود 

ابزاری برای درست کردن مسئلة انقراض وجود ندارد. 

مک دونالد
پیشی  رقبای خود  از  آگهی های خالقانه  در طراحی  مک دونالد همیشه 
گرفته است و این آگهی نیز یکی دیگر از آن هاست. این طراحی چشم گیر 
کار آژانس TBWK شانگهای است و تعدادی سیب زمینی خالل شده را 
نشان می دهد که از داخل یک سیب زمینی درسته بیرون آمده اند. درواقع 
تاکید آگهی بر حقیقی بودن و تازه بودن مواد تشکیل دهنده از چیزی 

است که از آن ساخته می شوند. 
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افقي :
  1 - خدمتگـزار 7 - اسـب زورو 12 - اديـت 
-14 همسـر خسـرو 17 - ويـران كننده 19 - 
جيره غذايى روزانه 21 - واحد سـطح، پسوند 
فاعلـى 23 - كيـف سـفرى 24 - فارسـى 
باسـتان، نوعى كبك 26 - اى دل 27 - قرقى 
29 - امتيـاز قدر تمندان شـوراى امنيت 30 - 
كارها، دسـتورات، رود آسـيايى 31 - سختى 
33 - زنـدان 35 - جنبـش 36 - داالن 38 - 
در توضيح كالم اسـتعمال مى شود 40 - بانگ 
نزديـك، بانـگ چوپـان، ضميـر عربـى 41 - 
خانـدان 43 - عضـو پرواز، انـدام پرواز پرنده 
44 - كامل كننده مرد 47 - در حال شيون 50 
- پسر 52 - مادر عرب، عزيز تازى 54 - ولرم 
56 - سسـتى 57 - جالل، بزرگى 59 - آسان 
61 - ناپيـدا، مفقـود 62 - بسـيار گريه كننده 
63 - مجلـس اعيان 64 - نماد روشـنى 66 - 
خانه محقر روسـتايى 67 - ستاره متحرك 69 
- بيمارى يرقان 71 - گياه مرداب، سـاز موالنا، 
ساز شـاكى 72 - ميوه رسيده 74 - عنكبوت 

77 - حداد، آهنگر 78 - پشت سر هم

عمودي :
 2 - جهـت، ديـد چشـم، نـور انـدك 3 - 
واحدشمارش فشـنگ، ماه پرتابى، انداختنى با 
كمـان 4 - حيـوان باركـش 5 - پايين كوه 6 - از 
گلهـاى زينتى 8 - گريزحيوان، مركز ايتاليا 9 - 
مالطفـت 10 - واى درهـم 11 - پشـت سـر هم، 
پـى در پـى 13 - فتنـه، بـدى 15 - شـهرى در 
اصفهان 16 - سـور . كرنا 18 - مخالف خوبتر 20 
- نشسـتن 22 - مظهر حيله 25 - ملخ دريايى، 
ميگو 28 - نوعى پرنده شكارى، پرنده ترازو 29 
- پنـدار، گمـان وخيال 30 - مـرد خميده 32 - 
طايفه ايرانى، قوم غيور 34 - كفش اسـب 37 - 
بلندمرتبـه، برتـر 39 - شـوهر خواهـر 42 - از 
زبان هـاى كهـن 45 - كبـود رنـگ 46 - محرم 
اسـرار 48 - بـال 49 - تازه بنا شـده 50 - واحد 
پول تايلند 51 - حالت بين نشسـته و برخاسته 
53 - رنـگ سـياه 55 - شـهر مذهبـى، مـن 
تبريزى، بركت برنج 58 - شهرى در آذربايجان 
شـرقى 60 - رديـاب 63 - شـريك 65 - صفت 
سـيب زمينـى، بـى غيـرت، بى تعصـب 68 - 
خرسـندى، لقب امام هشتم 70 - برهنه، همسر 
اسـكارلت 73 - پادگان تهـران، اصفهان قديم 

75 - همراه لرز، نشانه بيمارى 76 - رمق آخر

افقي :
  1 - قدرت و توانايى - از گازهاى آلى - همراه خم 2 - 
نيروها - بار بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سخن چين 
3 - پايتخت چين - زن پرهيز كار - كاشـف واكسن 
آبلـه 4 - قـوم مغول - اهلى، مطيـع - حرف فاصله، 
خميدگى كاغذ 5 - سـفره چرميـن - نغمه، صداى 
آهنگين، وسايل زندگى - مدل وارونه 6 - از قومهاى 
ايرانى - مخفف بدتر - قوت اليموت، بركت سـفره، 
محصول خبازى 7 - سوسن زرد - سگ انگليسى - 
بانگ و آواز - نشاط، شادمانى 8 - قفل لباس - مخفف 
تباه - كمتر، كمترين اندازه - پسوند شباهت 9 - در 
مقابل - لون، فام - رنگ دريا، رنگ آرامش، از رنگهاى 
اصلـى 10 - زنگ كاروان، زنگ گردن چهار پا - جاده، 
طريق، خوشى - نپخته 11 - ميوه، خشكى - سرزمين 
بلقيس - از انواع ريواس 12 - شـهر بادگيرها، استان 
كويـرى - صداهـا - ظـرف روغـن 13 - نام كوچك 
آرمسترونگ در NBA - عميق - رگ گردن 14 - ست 

وارونه - سعى، كوشش - رودى در يونان

عمودي :
 1 - مـردن ازغصـه - قرارگاه جـوان - خانه هاى 
شـعرى، چند بيت 2 - غذاى مريض - سزاى عمل 
- گل سرخ، درخت انگور 3 - شيوه جنگى - پيش 
- وحشى، حيوان وحشى 4 - نالوطى - رود مرزى، 
سد آذربايجان شرقى - برآمدگى ته كفش، دندانه 
سوهان 5 - آب بند - نقطه بيگانه - توضيح ندارد 
-6 دست دراز كردن - آتش پرست، پيرو زرتشت 
- مقابل فرعى، بنيادى و اساسى، حقيقى و واقعى 7 
- وسيله رفت وروب - كار ماندگار، فعاليت ابتكارى 
8 - مركز يونان، شهر المپيكى - جاى ماشين 9 - 
آسمان غرنبه، رعد - باالپوش بلند - توضيح ندارد 
10 - مهلـت دادن، فرصـت دادن - عنوان مردانه، 
سيد - نت چهارم 11 - رمق آخر - شهرها - تبسم 
12 - جـم وارونـه - خزنده متنفر از پونه - مراسـم 
بزرگداشـت 13 - يادداشـت، الفباى موسـيقى - 
مردم قرآنى، سـوره آخر - هدايت كردن 14 - آهو 

- اطرافيان - زدنى در بازى، كشمكش و نزاع

افقي
  1 - مـاده اى اسـت كـه از درخت بلوط بدسـت 
مى آيد - برادر حضرت موسـى - بسـيار سـخن 
چين 2 - زيبا و نيك - از دوران زمين شناسـى - 
گوسـفند 3 - دفاع فوتبال - برزن - عدد بلبل - 
محل ورود، مرواريد درشت 4 - يك بار، آفريدگار 
- سـخنور و شـاعر نابينـاى يونـان 5 - كفـش 
پاشـنه دار، پنجره رو به حياط - پيامبر - پارساى 
دير نشـين 6 - جامه - منحرف - دام خرد 7 - بار 
بر و نوكر، جاى بسيار تاريك - سالم تلفنى، ميوه 
تابستانى، شعله آتش - فرو بردن غذا - خر تازى 
8 - پول ژاپن، پول آسيايى، پول قدرتمند آسيا - 
نوعى پارچه - شـهر بادگيرها، اسـتان كويرى - 
ضمير اشـاره، اشاره به دور، از خواهران برونته 9 - 
خـواب، نـام مرغـى، نيـاز و حاجـت - رودى در 
يوگسالوى - شهر آذربايجان غربى - چه كسى 10 
- بزرگان - خندان لب - نوعى شنا 11 - باز دارنده 
- پست - جوهر مازو 12 - دوزخ - مطالعه اجمالى 
13 - سـطح، چهـره، مايه پيشـرفت بعضى ها - 
نزديك شده - دعاى صبح جمعه - حرف مشايعت 
14 - قرقى - كشـورى داراى تكنولوژى پيشرفته 
- سـريش 15 - وسيله برقى اتومبيل - آزمايش، 

امتحان - سنبله نورسيده ذرت

عمودي
 1 - كنـده كارى روى چـوب - كشـاورز - 
آرامـگاه 2 - غربـال، سـرند، مو بيـز - باال بر 
برقى - جنبيدن 3 - باد سـرد - سـوره قرآن 
- بافنـده - ترديـد، دو دلـى، از مبطالت نماز 
-4 نوار ضبط صوت - اسـب سـياه 5 - هيئت 
منصفـه - الفت، خو گرفتن، همنشـين جن - 
سيمرغ 6 - آدم خبرچين - گلرنگ - چاشنى 
صبحانه 7 - وسـيله درودگرى - رشد كردن، 
گواليـدن - ميـخ - زراعـت، قـد و قامت 8 - 
نشـانه مفعولى - نخوت - ريسـمان، مفصل - 
شـهر مذهبى، شهر سـوهان 9 - چوب دستى 
- امـر بـه يافتن - حقارت و پسـتى - امر نهى 
از دويدن 10 - سـالح جنگجوى قديم - گازى 
در خورشـيد - جديـد و امـروزى 11 - روكش 
لباس - نـام بتى - خاك گور، خاك، مقبره 12 
- خاكسـتر - آهنگـر انقالبى 13 - پيشـواى 
زرتشـتى - گروگـذارى - گوشـه ورزشـى - 
همـراه خل 14 - قطـب مثبت، عدد مجهول - 
حملـه هوايـى - چـه بسـيار 15 - گوهـرى 
سـبزرنگ - جـوى مصنوعـى، ترعه - سـيم 

ضخيم، پايتخت افغانسـتان

جدول كلمات متقاطع

جدول كلمات   متقاطع

طنز :   سياسيون چهارشنبه سورى چه مى كنند؟ 

100 درصد اون!جدول شرح در متن
كيـم جونـگ اون، رهبـر 
كره شمالى در انتخابات مجمع 
عالـى خلـق اين كشـور كه 
عالى ترين نهـاد قانونگذارى 

محسوب مى شود با كسب 100 درصد آرا پيروز شد.
قبل از انتخابات، مناظره تلويزيونى بين كيم جونگ اون 

و مجرى برنامه:
مجرى: آقاى نامزد بفرماييد.

نامزد انتخابات يك ساعت و 17 دقيقه مى فرمايند.
مجرى: متشكريم آقاى نامزد.

نامزد انتخابات: باقى حرفام مونده!
مجرى: بله شما وقت دارين. بازم بفرماييد.

ــه اخذ رأى با عكس هاى بزرگى از  روز انتخابات:محوط
ــده و همه برگزاركنندگان به شكل نامحسوسى  «اون» پرش
روى بازوى خود برچسب «اون» چسبانده اند. ليست نامزدها 
به شكل درشت (بيلبورد سابق) در محل اخذ رأى نصب شده 

است. برگه هاى اخذ رأى داراى چهار گزينه است:
- ما به اون رأى مى دهيم       - اون رأى نهايى ماست
- كسى بهتر از اون پيدا نكرديم   - يا اون يا هيچكس

ديالوگ
ناظران به رأى دهندگان بى سواد:

شما هم به اون رأى مى دهيد؟
يكساعت پس از آغاز رأى گيرى، راديو كره شمالى

ــمالى! بازهم دموكراسى روى گرده  مجرى: مردم كره ش
ــد. ملت كره  ــان را انتخاب كردي ــد و رهبر م ــما چرخي ش
ــما نمونه نداريد. كور بشه چشم كره جنوبى و  ــمالى، ش ش

بدخواهان شما. مبارك باد اين انتخاب خجسته.
وزارت كشور كره شمالى دو ساعت بعد:

ــاعت به پايان راى  گيرى باقى مانده،  با اينكه هنوز 7 س
شما مردم انتخابات را هت تريك كرديد(!) و نامزد محترم 
ــدند. ميزان  ــگ اون، با اكثريت آراء انتخاب ش ــم جون كي
ــت. درصد آراى آقاى  ــخص نيس آراى مأخوذه: هنوز مش

اون 100 درصد.
اولين پيام اون

ــراى ايجاد فضاى  ــاير نامزدها ب ــكرم. از س مردم، متش
رقابت ممنونم. از اينكه بار اين مسئوليت رو بر شانه هاى 
ــات آزاد «بهترين» را  ــن روند انتخاب ــن نهاديد و در اي م
ــان داديد اينكه مردم  ــما نش انتخاب كرديد هم ممنونم. ش
ــت و مردم  جاهاى ديگر دنيا مى گويند در كره آزادى نيس

آزاد نيستند، چرند است.
تلويزيون كره، ساعت 9 شب

ــمارش آرا در تمام  ــان رأى گيرى، نتايج ش ــس از پاي پ
حوزه ها به اين شرح اعالم و نهايى شد:

كيم جونگ اون: همه آرا، 100 درصد.
ــوز براى  ــه صندوق ها هن ــه خاطر اينك ــت ب گفتنى اس
ــه زودى اعالم  ــق را ب ــده اند، عدد دقي ــاز نش ــمارش ب ش

مى كنيم. مردم لطفًا براى انجام شادى به خيابان ها بريزند.
صفحه اول روزنامه فرداى انتخابات:

ــت  ــا محبوبي ــى ب ــان مل ــد، اون قهرم ــردم تركاندن م
جهانى:100 درصد اون!

مطلبى كه در پيش رو داريد پاسـخى اسـت به اين 
سـوال كه «شخصيت هاى سياسى در روز چهارشنبه 

آخر سال چه كارى انجام مى دهند؟»
ــى گويد  ــت كه م ــژاد: روايتى اس ــدى ن ــود احم محم
اصولگرايان در سال 84 كه با احمدى نژاد ائتالف كردند 
ــى براى او  ــوم جديد خواننده لس آنجلس ــت تاثير آلب تح
ــد: بيا باز با من -ائتالف كن- تا گل بريزم زير  مى خواندن
ــى صحنه رو با دلبريات ... آقاى  پات / تا به آتيش بكش
احمدى نژاد هم به دعوت آن عزيزان لبيك گفت و هشت 
ــت صحنه را با دلبرى هايش به آتيش  ــال همينطور داش س
مى كشيد. مسلما چهارشنبه سورى را هم با همين آتش ها 
و با پريدن از روى اونجايى كه مى سوزه جشن مى گرفت. 
ولى خب االن فرصت خدمتگزارى از ايشان گرفته شده و 
مجبور است اين چهارشنبه آخر سال همراه با مشاور پاك 
ــه و بمب و  ــايى ترق ــه مش ــفنديار هميش آريايى خود اس

نارنجك جمع كند براى انتخابات آينده مجلس.
ــايى،  ــينيان، رس ــريعتمدارى، حس ــحرك (ش گروه ش
ــيدن چهارشنبه  ــاله در زمان فرارس كوچك زاده): هر س
آخر سال از محل اجتماع گروه شحرك صداى انفجارهاى 
مهيبى به گوش مى رسد و آسمان هم در آن ناحيه به طور 
شگفت انگيزى نورافشانى مى شود. اين صحنه ها چيزى 

نيست جز واكنش (شيميايى) كوچك زاده نسبت 
ــتان اينگونه است كه  ــائل مختلف. داس به مس
ــحرك هر سال اين موقع سال دور هم  گروه ش
جمع مى شوند و از آنجايى كه خريد كپسول 
ــار 15 ثانيه اى  ــواره آتش و آبش ــه و ف و ترق
ــت و خالف اصول ساده زيستى  ــراف اس اس
ــوب مى شود با آوردن نقل قول هايى از  محس

اصالح طلبان و اعتدالگرايان عمدا كوچك زاده 
ــبت به اظهارات  ــك مى كنند تا نس را تحري
آنها واكنش نشان دهد. ايشان هم بزرگوارى 
ــيميايى از  ــى كنند و ضمن چند واكنش ش م

ــوى  ــده و با پرتاب خود به س چند جهت منفجر ش
ــان مى كنند. دستشان درد  ــمان آن را نورافش آس

نكند.
ــاختمان آتش  ــان با هلى كوپتر از روى س قاليباف: ايش
ــرخى من  گرفته خيابان جمهورى مى پرد و مى گويد: س

از تو، عدم استقرار مستحكم تو از من!
ــمى: ايشان كار خاصى نمى كند. فقط ترس ما اين  هاش
ــت كه روزنامه آرمان عكس هاشمى را فتوشاپ كند  اس
ميان شعله هاى آتش و بگويد: نتيجه يك پژوهش علمى 

/ آتش هاشمى را نمى سوزاند!
ــناس و با لباس  ــاى دولت يازدهم: به صورت ناش اعض

ــق و يك كاسه در دست مى گيرند و  مبدل يك قاش
در يكى يكى خانه ها را مى زنند.

صاحبخانه: كيه؟
ــش را نازك كرده):  ــى (در حالى كه صداي ــو دولت عض

منم پريچهر دختر همسايه.
صاحبخانه: خب بده ظرفت رو پر آجيل و شيرينى كنم.

عضو دولتى: بيا ... پول هم بريز. خزانه خاليه.
صاحبخانه با تعجب نگاه مى كند و آجيل مى ريزد.

عضو دولتى: اين فرم هم ميشه بى زحمت پر كنيييين؟
صاحبخانه: اين كه فرم انصراف از دريافت يارانه است!

ــى گويد: پر كن  ــوه اى مى آيد و م ــو دولتى عش عض
ديگه. پر نكنى دلم مى شكنه ها!

صاحبخانه: باشه پر مى كنم. ولى چهره شما چقدر منو 
ياد آقاى اسحاق جهانگيرى مى اندازه.

عضو دولتى (با استرس): اسحاق جهانگيرى كيه ديگه؟ 
من پريچهرم. اين چهره قبل از عملمه!

صاحبخانه: ئه ئه! از زير چادر كت و شلوار آبى پوشيدى 
ــو دولتى با عجله فرم را مى گيرد و فرار مى كند.  چرا؟عض
ــرعت  صاحبخانه به دنبال او مى دود ولى عضو دولتى با س

ــوار مرسدس بنز مى شود و به  س
مقصدبعدى مى رود!

گـروه فرهنـگ و هنـر:  برنده 2 سـيمرغ بلورين 
جشـنواره بين المللى فيلم فجر در سـال هاى 86 و 
90 گفت: آرزويم از سال 79 تا امروز و حتى در آينده 
اين اسـت كه مردم به سينماهاى كشور بازگردند و 

حامى  فيلم هاى خود باشند.
هنگامه قاضيانى با اشاره به اينكه برخى انتظار ايجاد 
ــريع در سينما دارند، گفت: اين انتظار صحيح  تحول س
نيست و ما نمى توانيم به يكباره چنين خواسته اى داشته 
باشيم. ادامه دار بودن چنين خواسته هايى نه تنها در كار 
مشكل به وجود مى آورد بلكه دست اندركاران كار نيز 
از اين وضعيت رها مى شوند.بازيگر سينما و تلويزيون 
كشورمان، گفت: اگر مى خواهيم سينما را اصالح كنيم 

ــم در غير اين  ــات خود را پايين بياوري ــد ابتدا توقع باي
صورت هيچ كارى پيش نخواهد رفت.وى تصريح كرد: 
خوشحالم كه با روى كار آمدن دولت جديد چهره هايى 
ــته اند.  ــن داوودى به كار خود بازگش ــون ابوالحس چ
ــت اما هيچ  ــال ها بيرون نشس داوودى در طول اين س
ــت سينماى ايران دچار بحران  اعتراضى نكرد و نخواس
شود.وى اظهار داشت: بايد هميشه از چهره هايى چون 
ابوالحسن داودى و ابوالفضل جليلى تقدير شود زيرا اين 

ها در بدترين شرايط هم حاضر نشدند با حاشيه سازى 
ــاره به آرزوى خود  ــينما لطمه بزنند.قاضيان با اش به س
براى سينماى ايران، گفت: آرزويم از سال 79، امروز و 
ــت كه مردم به سينما بازگردند چون سينما  فردا اين اس
بدون مردم معنا پيدا نمى كند.برنده دو سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر در خصوص كسانى كه قصد داشتند ميان 
ــكاف ايجاد كنند، اظهار داشت: واقعا  ــينما و مردم ش س
نمى دانم بايد پاسخ اين افراد را چگونه دهم چون اصال 
معناى برخورد آنها را نمى فهمم و نمى دانم هدف شان 

از اين رفتار ها چه بوده است.

قاضيانى: آرزويم بازگشت مردم به سينماست

گروه فناوري: اگرچه آپديت اخير ارائه شده براى 
IOS كاربران آى فون سـرعت اجراى نرم افزارها را 
در اين تجهيزات باال برده است اما به اذعان بسيارى 
از كاربران مصرف شارژ را باال برده و زمان پشتيبانى 

باطرى آن را نيز كاهش داده است.
ــران در توييتر و فروم هاى  ــاس نظرات كارب  بر اس
گفتگوى اپل، از زمان نصب آپديت 7,1 ارائه شده بر 
ــيته در اين  ــى هاى آنها، مصرف الكتريس روى گوش
ــتيبانى  ــى ها افزايش يافته و در نتيجه زمان پش گوش

شارژ آنها توسط باطرى كاهش يافته است.

ــه يكى از  ــارژ و باطرى ب ــئله ش ــه طور كلى مس ب
ــكالت كاربران آى فون تبديل شده است. به دليل  مش
عدم قابليت تعويض باطرى و استفاده از باطرى يدك 
ــتفاده باالى اين گوشى از شارژ باطرى  و همچنين اس
ــاى كاربردى،  ــرم افزار ه ــگام اجراى ن ــود در هن خ
ــكل روبرو  ــواره با مش ــى ها هم ــران اين گوش كارب
ــركت فن آورى آرك تكنيكا،  ــتند.با اين حال ش هس
ــرات كاربران در  ــت به دليل اينكه نظ اعالم كرده اس
توييتر قابل استناد نيستند و اينكه آمار درستى نسبت 
به گوشى هاى آنهاو اينكه قبال از چه آپديتى استفاده 

ــركت تعدادى  ــن  ش ــت اي ــت نيس ــرده اند در دس ك
ــت و  ــراى اثبات اين ادعا انجام داده اس ــش را ب آزماي
ــر از آپديت 6 به 7 با افزايش  ــى رغم اينكه با تغيي عل
ــارژ در اين گوشى ها مواجه مى شويم ولى  مصرف ش
ــى ها هيچ  ــارژ گوش ــت 7 به 7/1 مصرف ش از آپدي

تغييرى نمى كند.

IOS 7 نارضايتى برخى كاربران آى فون از آپديت


