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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

اشک ها و لبخندها

افزایش در سود اغلب شرکت های کنترلی، و کاهش در سود تقسیمی بسیاری از شرکت های غیرکنترلی؛ این خالصة تصویری است که صورت های 
اولیة حسابرسی نشده برای گروه سرمایه گذاری خوارزمی در سال مالی منتهی به پایان خرداد ماه گذشته نشان می دهد و باید بر اساس مقررات 
بازار سرمایه تا پایان مرداد ماه افشا شود. تصویری خالصه از اشک ها و لبخندها. اشک ها،  از آن سبب که در بازار سرمایه کم بودند شرکت هایی 
افزایش  این روی، پیش بینی  از  و  افزایش سود و هم چنین تقسیم سود بیشتر منجر شد  به  که عملکرد سال مالی آن ها در 1395 خورشیدی 
تعدیل سود  به  بازار رو  بزرگ  از شرکت های  برآوردها، گروهی  نیافت و حتی برخالف  سود شرکت های سرمایه پذیر غیرکنترلی در گروه تحقق 
پیش بینی شده و اعالم سود واقعی کاهش یافته آوردند که اثر مستقیمش را بر سود حاصل از سرمایه گذاری های گروه گذاشت. از سوی دیگر، وضعیت 
خاص بازار سرمایه در یک سال گذشته،  در اثر عوامل خرد و کالن سیاسی و اقتصادی در جهان و ایران، که تحلیل گران و فعاالن بورس بهتر از هر 
کس دیگری بر آن اشراف دارند، فرصت تحقق سودی افزایشی در نتیجة خرید و فروش سهام را نیز در اختیار گروه قرار نداد. به تعداد و نوع این 
عوامل، باید وضعیت ویژه ای که بانک ها داشتند، به گونه ای که تنها 6 بانک از 22 بانک بورسی اقدام به تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه کردند 
که آنان نیز به دالیلی نه سودی مقبول تقسیم کردند و نه افقی روشن پیش روی سهام داران و ذی نفعان قرار دادند، یا تعدیل سود شرکت های 

صادرکنندۀ محصوالت پتروشیمی و غیره  را نیز افزود.
     اما، در شرکت های اصلی گروه، حکایت به گونه ای دیگر است. افزایش سود شرکت توسعة برق و انرژی سپهر،  با وجود عدم افزایش نرخ برق در 
بازار و تمام وعده هایی که وزارت قدرتمند نیرو داد و هم چنین بیش از 800 میلیارد تومان مطالبه ای که نیروگاه منتظر قائم از این وزارت خانه دارد، 
بهبود مستمری که در عملکرد و سودآوری شرکت موفق سینادارو وجود داشته و هم چنین ارتقای عملیات و سودآوری مناسبی که در شرکت های 
توسعة فناوری اطالعات خوارزمی،  تولید و توسعة ایستگاهی نیرو پارسه، توسعة معادن صدر جهان از یک سو و کاهش زیان دهی شرکت های دیگر 
در نتیجة بهبود عملکرد آن ها از سوی دیگر و البته افزایش زیانی که در دو شرکت گروه رخ داد، نقش برنامه ریزی و کنترل کارآمد در عبور شرکت 
از بحران های محیطی را برجسته تر کرده و مدیران و کارکنان را بر آن داشت تا برای جبران آن چه در سال گذشته رخ داد، افزایش سود سال جاری 
را به گونه ای برنامه ریزی کنند تا خللی در روند کلی برنامة راهبردی هفت ساله در راستای ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها  و خلق سود پایدار به 
وجود نیامده و گام های ناتمام گذشته تکمیل شود. و این عالوه بر تعدیل هایی است که در اثر توافق با بانک محترم صادرات ایران برای چگونگی 
تسویة اقساط خرید نیروگاه منتظر قائم در مرحلة نهایی خود قرار دارد و هم چنین افزایش درآمدی است که در نتیجة برداشت محصول از معدن 

طال-مس رشیدآباد در توسعة معادن صدر جهان به عنوان هلدینگ فلزات گران بهای گروه مورد شناسایی قرار می گیرد.
      در آستانة آغاز به کار دولت دوازدهم و اخبار امیدوارکننده ای که از چگونگی انتخاب وزرای اقتصادی و برنامه های توسعه ای آنان به گوش 
می رسد، با لحاظ کردن عوامل بحرانی مانند سیاست های رئیس جمهور آمریکا در منطقه که به بی ثباتی شدید بازارها می انجامد، افزایش شدید 
نقدینگی در کشور که ناگزیر افزایش نرخ تورم و شاید ارز را به دنبال خواهد داشت و عوارض ناشی از حل وفصل بحران بانکی که جراحی سخت و 
دردناکی خواهد بود، از هم اکنون می توان ماه های نیمة دوم سال را سرشار از چالش هایی اساسی برای بنگاه ها پیش بینی کرد. چالش هایی که در 
صدر آن ها تنگنای مالی، افزایش نرخ ارز و موانع ساختاری کسب وکار قرار دارد. در این مسیر، برنامة گروه خوارزمی آن است که بر اساس تعهدی 
که به تحقق اهداف راهبردی خود دارد، عالوه بر 21 فعالیت اضطراری و مهمی که در آغاز سال به عنوان برنامة عملیاتی در دستور کار قرار گرفت،  
با برداشتن گام هایی جبرانی برای افزایش سودآوری و پاسخ شایسته به انتظارهای به حق سرمایه گذاران ارجمند، تحقق چشم انداز رسیدن به دارایی 
مناسب و نرخ بازده پیش بینی شده در برنامة هفت ساله را تضمین کند. اهم این برنامه ها، نهایی سازی قرارداد اجرای طرح فرآوری طال در معادن 
شادان و آغاز عملیات احداث کارخانه در آن برای تولید انبوه شمش طال، آغاز طرح های راهبردی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما، تکمیل طرح 
انتقال خطوط البراتورهای سینا دارو،  آغاز فازهای جدید احداث نیروگاه های مقیاس کوچک در تهران و شمال کشور بر اساس توافق های جدید، 
ورود شرکت کارگزاری به معرفی صندوق ها و ابزارهای نوین و توسعة آن ها در سطح گروه و بازار، قراردادها و محصوالت جدید شرکت های مفاخر 
و داده پردازی خوارزمی در عرصة فناوری اطالعات، برای افزایش درآمد و دارایی این شرکت ها در یک طرف و اجرای برنامه های تجدید ساختار و 
بهبود شرکت های توسعة ساختمان خوارزمی، تجارت گستران، سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان و  توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی در طرف 
دیگر خواهد بود تا در آستانة برگزاری مجمع عادی ساالنه در مهر ماه آینده، اخبار مطلوب تری از عملکرد به سهام داران، کارکنان و ذی نفعان اصلی 

گروه ارائه شود. 
     روزهای پایانی مرداد ماه یادآور بازگشت آزادگان سرفراز جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق در فضایی آکنده از بوی پیراهن یوسف و اشک ها 
و لبخندهاست. بزرگداشت این روزهای شیرین، عالوه بر تجلیل از تحمل سختی های ایثارگران کشور، زمینه ساز یادآوری و تأکید بر این حقیقت 
مسلم است که در پس هر ناامیدی امیدی نهفته و در پایان هر شب سیاه، روز سپیدی قرار دارد. از این روی نباید از دشواری ها و نامالیمات و گاهی 

دویدن ها و نرسیدن ها، اندوهگین شد که خواجة شیرین سخن شیراز فرمود: یوسف گم گشته باز آید به کنعان... 
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

گزارشی از نهمين همايش سراسری مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی در اروميه 

عزم دوباره برای فرصت سازی
و عبور از موانع

حوالی اين 

نهمینهمایشمدیران میزبان ماه و26مرداد ارومیهدر25 شهر
کارشناسان و مدیران فعال باحضور خوارزمی گروهسرمایهگذاری
ارشدمجموعهخوارزمیبود.اینهمایشکهبهمیزبانیشرکتتوسعه
معادنصدرجهاندرهتلآنایارومیهبرگزارشد،هدفپایشبرنامه

چالشها بررسی و خوارزمی سرمایهگذاری گروه ساله 7 راهبردی
زیرمجموعه شرکتهای و گروه اهداف تحقق روی پیش موانع و
وشناساییفرصتهایتازهرادنبالمیکرد.آنچهدرادامهمیخوانید،

چکیدهصحبتهایسخنرانانهمایشنهماست.
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مجموعهخوارزمی
تاسیساندیشکده
خوارزمیراباهدف
برنامهریزیبرایبعد
ازسال1400در
دستورکارقرارداده
است.مشکالتجاری
نبایدماراازآینده
غافلکند.محیطکسب
وکاردرآیندهنزدیک
کامالتغییرمیکند
وبسیاریازکسب
وکارهادیگروجود
نخواهندداشت

دکترحجت اله صیدی مدیرعامل شرکت 
درمراسم  خوارزمی  گذاری  سرمایه 
خوشامد  ضمن  همایش  این   افتتاحیه 
طی  کنندگان  وشرکت  میهمانان  به 

سخنانی ازجمله اظهارداشت:
دستیابی به دارایی 10 میلیارد دالری و 
رسیدن به 1 درصد تولید ناخالص داخلی 
تحقق  و   1399 سال  پایان  در  کشور 
نسل ها  برای  پایدار  ثروت آفرینی  شعار 
به تالش و ایثار فراوانی نیاز دارد که در 
تیم خوارزمی مشهود است. در همایش 
قبلی مدیران گروه در شیراز 21 فعالیت 
دقیق  و  روشن  صریح،  صورت  به  اصلی 
 96 سال  در  تا  شد  تعریف  شرکت  در 
انجام شود. در حال حاضر که سه ماه از 
سال مالی باقی مانده، بخشی از این 21 فعالیت به نتیجه 
رسیده و در برخی بخش ها نیاز به تالش بیشتر داریم. با 
این حال همین رویکرد باعث شده در آخر مرداد ماه که 
صورت های مالی قرار است روی کدال قرار بگیرد، نتایج 

دلگرم کننده ای عرضه شود. 
ماه های  در  که  منفی  تعدیل های  وجود  با  افزود:  وی 
اتفاق  بازار سرمایه و بانک ها  اخیر، در برخی شرکت های 
ارایه  قبولی  قابل  مالی  صورت های  خوارزمی  افتاده، 
فقط  بورسی،  بانک  برای 22  است. در حال حاضر  کرده 
وضعیت  در  بانک ها  از  بسیاری  و  شده  برگزار  مجمع   6
مالی،  تنگناهای  همه  وجود  با  نمی برند.  سر  به  مناسبی 
در بخش شرکت های کنترلی خوارزمی افزایش سود قابل 
توجهی داشته ایم که این موضوع جز با برنامه ریزی محقق 

نمی شود. با این حال پورتفولیوی بورسی ما عموما تعدیل 
منفی داشته که خارج از کنترل ما بوده است.

بمانیم،  تاکیدکرد:ما نمی خواهیم در گذشته  دکترصیدی 
مجموعه  کنیم.  برنامه ریزی  آینده  برای  می خواهیم 
پیش بینی هایی که از اقتصاد و وضعیت کسب و کار ارایه 
یکی  است؛  کرده  برجسته  را  عمده  خطر  دو  می شود، 
و  رییس جمهورآمریکا  غیرعادی  رفتارهای  و  تصمیم ها 
این میان ریسک ها  بانک ها. در  نامساعد  دیگری وضعیت 
سایر  و  ارز  نرخ  و  تورم  مثل  هم  معمولی  خطرات  و 
محیط  ثابت  عوامل  جزو  که  دارد  وجود  مالی  تنگناهای 
اهداف  روی  دقیق  تمرکز  این وضعیت،  وکاراست.  کسب 
را ایجاب می کند. برنامه ریزی نکردن یعنی برای شکست 
هم  نخوردن  شکست  برای  حتی  ما  کردن!  برنامه ریزی 
به موفقیت  بلکه می خواهیم حتما  نکرده ایم،  برنامه ریزی 
برسیم. تحقق برنامه هفت ساله ما را به اوج می رساند، اما 
برای  خوارزمی  کنیم.  طی  را  افزایشی  روند  هم  باز  باید 
این  در  است.  کرده  برنامه ریزی  هم  بعد  به   1400 سال 
را  خوارزمی  اندیشکده  تاسیس  خوارزمی  مجموعه  راستا 
باهدف برنامه ریزی برای بعد از سال 1400 در دستور کار 
قرار داده است. مشکالت جاری نباید ما را از آینده غافل 
تغییر  کامال  نزدیک  آینده  در  کار  و  کسب  محیط  کند. 
می کند و بسیاری از کسب و کارها دیگر وجود نخواهند 
داشت؛ همان طور که کسب وکارهایی مثل تاکسی تلفنی و 
فروشگاه های محصوالت صوتی و تصویری در حال کمرنگ 
خوارزمی  گروه  نتیجه  در  هستند.  شدن  ویاحذف  شدن 
تصمیم گرفته تا فارغ از روزمرگی به سال 1400 به بعد 
بیندیشد و با برنامه ریزی دقیق، بدون توجه به حواشی، به 

اهداف بلندمدت خود دست پیدا کند.

دكتر حجت اله صيدی، مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی :

خوارزمی فارغ از روزمرگی به آینده می اندیشد

عدد 7 برای شرکت خوارزمی و برای مجموعه توسعه معادن 
صدر جهان عدد مهمی است؛ برای خوارزمی از جهت اهمیت 
برنامه هفت ساله و برای صدر جهان به خاطر معادن هفتگانه ای 
که در تملک این شرکت و خانواده بزرگ خوارزمی قرار گرفته 
ایران  فلزات گران بها در  و  ایجاد هلدینگ طال  اندیشه  است. 
نهال مبارکی بود که در راستای ثروت آفرینی پایدار بر زمین 
نشانده شد. حوزه تولید حول سه محور تبلور پیدا می کند: اول 
کاشت، دوم داشت و سوم برداشت. ما گام اول را برداشته ایم 
که همان تملک هفت معدن است؛ معدن طال-مس پورفیری 
شادان، طال-مس پالسر جنوب شادان، طالی ورگهان، طال- 

مس مولیبدن قاضی ولی، طال-مس مولیبدن 
طال-مس  و  اردستان  طال-مس  قاباق تپه، 
رشیدآباد. گام دوم دریافت مجوز از وزارت 
صنعت بوده؛ گام سوم تولید اولین طالی 
نمونه و گام چهارم انجام 17هزار مترمربع 
از این حفاری  حفاری در محدوده شادان. 
زمینه دسترسی به 40تن طال حاصل شد 
برای 15.6 تن گواهی  این 40 تن،  از  که 
کشف از وزارت صنعت دریافت شده و جزو 

دارایی های گروه قرار گرفته است.

دكتر حسن علی قنبری، مديرعامل شركت توسعه معادن صدر جهان:

شمارش معکوس برای ایجاد هلدینگ طال و فلزات گرانبها
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و  شده  استخراج  دنیا  در  طال  تن  170هزار  امروز  تا 
دارد.  وجود  سراسر جهان  در  بالقوه  ذخایر  تن  110هزار 
این در حالی است که فقط 28هزار تن از ذخایر معادن در 
حال بهره برداری است و اختالف زیادی میان ذخایر بالقوه 

و در حال بهره برداری وجود دارد.
نقره  کل  و  هستند  گران بها  عناصر  دو  هر  نقره  و  طال 
استخراج شده در دنیا حدود 550 هزار تن است. با این 
حال، هرچند میزان نقره استخراج شده 3.5 برابر بیشتر 
از طالی استخراج شده است، اما طال گردش بیشتری در 
بازار دارد و نقره عموما به عنوان کاال ذخیره می شود یا در 

صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
یک سوم طالی تولیدشده در بازار از بازیافت طالی موجود 
است. کشورهای فعال حوزه طال به ترتیب شامل آمریکا، 
با  ایران  و  هستند  و چین  شیلی  کانادا،  برزیل،  استرالیا، 

وجود ذخایر غنی خود، در این فهرست جایی ندارد.
در سال 2014، معادل 2860 تن طال در دنیا تولید شده 
است. در کشور ما بر اساس منابع روباز، 320 تن ذخیره 
طال شناسایی شده است. با این حال با توجه به تجربیات 
هم  تن  هزار  به  رقم  این  که  می شود  پیش بینی  موجود 
برسد. این در حالی است که ما زیر 5 تن در کشور تولید 

داریم.
با رشد مصرف طال مواجه بوده  ایران در سال های اخیر، 
نهم  جایگاه  در  هم  زیورآالت  نظر مصرف  از  ایران  است. 
مصرف  میزان  بیشترین  چین  و  هند  و  دارد  قرار  جهان 
زیورآالت را دارند. به دلیل شدت گرفتن تحریم ها، بانک 
آورده  روی  بین المللی  بازارهای  از  خرید طال  به  مرکزی 
است. آمریکا و آلمان از نظر مقدار ذخایر استراتژیک طال 

هم  روسیه  و  چین  دارند.  قرار  دوم  و  اول  رتبه های  در 
افزایش  برای  طال  خرید  حال  در  کشورها  سایر  از  بیش 

ذخیره های استراتژیک خود هستند.
در  معادن  و  ذخایر  اخیر،  سال های  در 
حال بهره برداری روندی کاهشی را تجربه 
کرده است. در نتیجه در عرضه طال در 
سراسر دنیا کاهش اتفاق افتاده است. در 
نتیجه این شرایط هر کس که به معادن 
قرار  خوبی  وضعیت  در  دارد،  دسترسی 
خواهد گرفت و پیش بینی می شود قیمت 
طال تا 2هزار دالر هم رشد کند. تقاضای 
طال در سال 2016، 4309 تن تخمین 

زده شده است.
کشور  در  طال  عمده  تولیدکنندگان 
صنایع  شرکت  آق دره،  زرشوران،  شامل 
اختران  زرمعدن  موته،  ایران،  مس  ملی 
به  رسیدن  زرشوران  هستند.  زرکوه  و 

ظرفیت 3 تنی را مورد نظر قرار داده و زرکوه طرح تولید 
4تن طال در سال را در دستور کار قرار داده است. از این 
نظر شرکت توسعه معادن صدر جهان با در اختیار داشتن 
اردستان  و  رشیدآباد  بهره برداری  پروانه  دارای  معدن  دو 
اکتشاف  دست  در  اکتشاف  گواهی  دارای  معدن  یک  و 
وجود  و  آن حفاری شده  متر  تاکنون حدود 18هزار  که 
محدوده  سه  همچنین  است،  محرز  آن  در  طال  تن   40
معدنی قاضی ولی، قاباق تپه و ورگهان که برنامه ریزی برای 
اکتشاف آن انجام شده، در قیاس با رقبا در وضعیت قابل 

قبولی به سر می برد.

مهندس محمد زركش، رييس هيات مديره شركت توسعه معادن صدر جهان:

آینده از آن دارندگان معادن طالست

عمدتا  مادرتخصصی  شرکت های 
)سهام  مدیریتی  تملک  دارای 
سهام  خرید  به  و  هستند  کنترلی( 
صنعت  یک  در  موجود  شرکت های 
در  بلندمدت  دید  افق  و  می پردازند 
خصوص نگهداری سهام شرکت های 
اما  دارند،  پرتفوی  در  موجود 
سبد  در  سرمایه گذاری  شرکت های 
صنایع  در  شرکت ها  از  متنوعی 
ناهمسان تملک دارند وبنابراین اغلب  

افق دید کوتاه مدتی را درنظردارند.
مشکالت  با  ایران  در  هلدینگ ها 
شرکت های  هستند.  مواجه  زیادی 
بسیاری بدون بررسی سودآوری وارد 

هلدینگ می شوند و توجهی به نقش کنترلی و ویژگی های 
برای  فقط  که  هلدینگ هایی  بسا  چه  ندارند.  هلدینگ 
توسعه حوزه قدرت مدیران ایجاد می شود. این در حالی 
است که هدف اول هلدینگ هم افزایی و خلق ارزش بیشتر 
ایده آل  نسبت به کسب و کارهای مستقل است و هدف 
رقیب.  هلدینگ های  به  نسبت  بیشتر  ارزش  خلق  آن 
مالی،  کنترل  طریق  ازسه  می توانند  مادر  شرکت های 
کنترل استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک با شرکت های 
دیوید  پژوهش   نتایج  باشند.  داشته  تعامل  زیرمجموعه 
سازمان های  که  می دهد  نشان  ستاد  اندازه  درباره  یانگ 
دارند.  تمایل  کوچک  نسبتا  ستادهای  داشتن  به  بزرگ 
داشتن ارتباط و نفوذ بیشتر بر توابع، ستاد سازمان را به 
سمت بزرگ شدن سوق می دهد و این مساله ای است که 

خوارزمی از آن اجتناب کرده است.

مرتضی سامی؛ معاونت شركت ها و مجامع شركت سرمايه گذاری خوارزمی:

خلق ارزش و هم افزایی در هلدینگ ها
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در ادامه روز نخست همایش، میزگرد اول نهمین همایش 
خوارزمی با عنوان »راه خوارزمی؛ تحلیل عملکرد سال 1395« 
با حضور دکتر ابوالعالیی عضو هیات علمی سازمان مدیریت 
صنعتی ایران، مهندس محمدرضا عالیی طالقانی مدیرعامل 
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه، مهندس افشین 
و  توسعه ساختمان خوارزمی  مدیرعامل شرکت  حیدری 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  پرهام سیدین  مهندس 
پنل،فرصتها،  اعضای  و  برگزار شد  ایرانیان  آتی نگر سپهر 
آسیب ها، چالش ها و موانع تحقق اهداف شرکت ها را مورد 
بررسی قرار دادند. در ادامه چکیده صحبت های حضار در 

میزگرد اول را می خوانید.
مدیریت  برای  می رویم، شرایط  جلوتر  هر چه  ابوالعالیی: 
از دست  به راحتی  را  بازارهایشان  سخت تر می شود. رقبا 
نمی دهند و حفظ بازارها و سرمایه موجود دشوار تر شده 
است. بنابراین اقتضای شرایط امروزی این است که مدیران 
شایسته تر از قبل باشند و بهتر از قبل مدیریت کنند. در 
دنیای امروزی شرکت هایی موفق هستند که برای خودشان 
مشخص  چالشی  البته  و  روشن  شفاف،  چشم انداز  یک 
کرده اند. یکی از ویژگی های اصلی مدیران موفق تمرکز است 
که فقط با همین روشن بودن هدف و مسیر، می تواند در 

مدیریت ایجاد شود. 
پژوهش ها نشان می دهد که میانگین سن 100 مدیرعامل 
برتر دنیا 61 سال و میانگین سن رسیدن به سمت مدیرعاملی 
44 سال است. این نشان می دهد که کسب تجربه، تاثیر 
زیادی در پیشرفت مدیر دارد. مدیران وقتی مدیر می شوند، 
نوزادی، دانش آموزی،  را پشت سر می گذارند:  هفت دوره 

سرپرستی، سربازی، سرداری، فرمانروایی و فرزانگی. 
چه  سازمان  ارشد  مدیران  برای  بفهمیم  که  این  برای 
موضوعاتی اهمیت دارد، باید به چهار نشانه توجه کنیم: اولین 
نشانه پیگیری کردن است. پیگیری کردن یک موضوع از 
طرف مدیر نشان می دهد که موضوع برای سازمان حیاتی و 
مهم است. دوم بازخورد دادن است. سوم صرف منابع محدود 
ارشد،  مدیران  منابع  محدودترین  از  یکی  است.  سازمان 
باید دید مدیر بیشترین وقتش را صرف  وقت شان است. 
مشتری می کند، یا تامین منابع مالی یا باال بردن کیفیت 
یا ارتباطات و مناسبات بین المللی. چهارمین نشانه این است 
که به کارمندان نشان بدهیم چقدر مهم هستند و چقدر 
در رسیدن سازمان به اهدافش کمک می کنند. کارمندان 
اگر احساس کنند که حضورشان در سازمان مهم است، 

وظایف شان را به بهترین شکل ممکن انجام می دهند.
عالیی طالقانی: یکی از تجربیات مدیریتی مفید ما در شرکت 
تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه، تغییر رویکردی بود که 
دارایی های راکد ما را به حرکت درآورد و به ایجاد و گسترش 
نیروگاه های پراکنده منجر شد. تولید برق کم کم به سمت 
انرژی های نو و تجدیدپذیر حرکت می کند و در این شرایط  
تجدیدپذیر  انرژی های  و  بزرگ  نیروگاه های  میان  خالیی 

ایجاد می شود که می تواند توسط نیروگاه های پراکنده پر 
شود. ما هم مسیر شرکت را به سمت پر کردن همین خالء 
تغییر دادیم. در این مسیر دو عامل به ما کمک کرد؛ یکی 
پشتیبانی شرکت خوارزمی و در عین حال اعتماد به ما و 
باز گذاشتن دست ما در تصمیم گیری بود و دیگری استفاده 
از تجربیات گذشته برای تغییر استراتژیک رویکرد بود. 
مهم ترین چالش ما در این مسیر، مساله نیروی انسانی بود. 
نیروهای انسانی ما نیروهای قابلی بودند که برای اموربازرگانی 
و تجاری تربیت شده بودند و عوض کردن این فرهنگ کار 
بسیار مشکلی بود. ناچار شدیم بخشی از نیروهایمان را تعدیل 
کنیم و بخشی از آنها که زمینه الزم را دارند، آموزش بدهیم. 
از آنجا که هدف ما ایجاد نیروگاه های مستقل در سراسر 
کشور بود، برای همه این نیروگاه ها سیستم های بهره برداری 
و مدیریت مجزا ایجاد کردیم و ناچار بودیم مدیرانی را برای 
اداره این نیروگاه ها تربیت کنیم. این آموزش از آموزش های 
تئوریک بسیار فراتر است. خوشبختانه تعدادی مدیر را آماده 
کرده ایم که تقسیم بندی های الزم را در سراسر کشور انجام 
بدهیم. برنامه آینده ما این است که به بخش انرژی های 
تجدیدپذیر هم ورود پیدا کنیم تا در این زمینه هم بتوانیم 

دستاوردهایی داشته باشیم.
سیدین: در حال حاضر تمرکز ما روی ایجاد یک گروه خدمات 
مالی با رویکرد بین المللی است. در همین راستا نیروی انسانی 
توانمندی را هم در سطح مدیریتی و هم در سطح بدنه 
کارشناسی در اختیار گرفته ایم. یکی از چالش هایی که در 
حوزه کاری خود داشته ایم، مدیریت منابع مالی برای پروژه ها 
و شرکت هاست. موفقیت در راهی که در پیش گرفته ایم 
نیازمند تصمیم گیری های سریع و در اختیار داشتن یک تیم 

چاالک ، هم فکر و هم راستاست.
حیدری: اتفاقی در چند سال اخیر در بخش ساختمان افتاد 
و شاید در بخش های دیگر اقتصاد هم رخ داده باشد، این بود 
که شرایط نامناسب بازار پولی کشور به شکلی بارز خودش 
را در بخش ساختمان نشان داد. فعاالن این حوزه تا پیش 
از پنج سال گذشته به سودهای سریع و آسان عادت کرده 
بودند، اما عمیق شدن رکود، این شرایط را به کلی به هم 
زد. فعاالن ساختمان کمی دیرتر از سایر بخش ها شرایط 
محیطی را باور کردند؛ چون به حرکات سینوسی این بخش 
عادت کرده بودند و فکر می کردند خیلی زود به وضعیت 
قبلی برمی گردند. در نتیجه واکنش مناسبی را از فعاالن این 

بخش شاهد نبودیم. 
یک  به  مسیر  تغییر  برای  مسکن،  بازار  فعلی  شرایط  در 
برنامه ریزی ویژه نیاز داریم. ما در شرکت توسعه ساختمان 
خوارزمی چند گام را در پیش گرفتیم. در مرحله اول تالش 
کردیم شرایطمان را تثبیت کنیم تا اوضاع سخت تر نشود. 
به موازات همین با مدیریت زمان و تعداد پروژه ها به سمت 
جبران زیان های بیشتر رفتیم. بعد از آن به زمینه سازی برای 

فرصت های آتی مشغول شدیم. 
در گذشته هر کسی می توانست در حوزه مسکن سرمایه گذاری 
کند و به سوددهی برسد، اما حاال شرایط این بازار بسیار 
تخصصی تر شده و تحت هر شرایطی نمی توان به سود رسید. 
وضعیت نامناسب بازار مسکن در واقع برای شرکت هایی مثل 
ما به نوعی فرصت تبدیل شده که اگر برای بهره برداری از آن 

برنامه ریزی کنیم، قطعا به موفقیت می رسیم.

میزگرد اول: راه خوارزمی؛ 
تحلیل عملکرد سال 1395

کشور ما 1 درصد جمعیت و مساحت 
دنیا، اما 7 درصد ذخایر دنیا را در اختیار 
دارد و باید بر مبنای همین ظرفیت ها 
برنامه ریزی و عمل شود. تولید یک ماده 
شرایط  به  شدیدی  وابستگی  معدنی 
اقتصادی دارد. اگر استخراج ماده معدنی 
صرفه اقتصادی نداشته باشد، تولید را 

ادامه نمی دهیم. 
عوامل موثر بر اقتصاد معدن عبارت است 
از تکنولوژی، سیاست داخلی، سیاست 
فروش.  بازار  و  زیرساخت ها  خارجی، 
سودآور بودن استخراج در گروی عرضه 
به بازار در زمان مناسب و ارزیابی دقیق 

فرصت های موجود است. 
هرچه فاز بهره برداری و ساخت کاهش 
پیدا کند، یعنی زمان را در تولید کاهش 
دهیم، سود بیشتری عایدمان می شود. 

طبق بررسی های انجام شده، جهت گیری 
اصلی فناوری در جهان تا سال 2025 به 
سمت 12 فناوری کلیدی خواهد رفت 
ایجاد  درآمد  دالر  تریلیون   32 تا  که 
خواهد کرد. تکنولوژی های نوین سرعت 
و دقت را باال برده و قیمت تمام شده را 
کاهش می دهد. تکنولوژی نوین )موج 
چهارم( در حوزه معدن موجب کاهش 
زمان و افزایش بهره وری می شود. بهبود 
وضعیت حمل و نقل و ورود نرم افزارهای 
این  جمله  از  معدن  حوزه  به  نوین 
تکنولوژی های نوین است. تکنولوژی های 
جدید، باطله های دیروز را به مواد معدنی 

امروز تبدیل کرده است. 
در حوزه معدن سه نوع محدودیت عمده 
مصرف  بازار  محدودیت  دارد:  وجود 
)میزان تقاضا در بازار(، محدودیت مالی 
)میزان سرمایه گذاری(، محدودیت فنی 
باطله برداری(.  و  استخراج  )روش های 
محدودیت ها  و  شرایط  این  باالنس  با 
می توان محصول را در کوتاه ترین زمان 

به بازار عرضه کرد. 
یک  در  سودآور  استخراج  جهت 
با  باید استراتژی درست همراه  معدن 
برنامه ریزی تولید اقتصادی داشت. در 
کشورهای توسعه یافته جمع استراتژی 
را تشکیل  استراتژی کشور  کمپانی ها 

دكتر بهرام شكوری رييس 
كميسيون معادن و صنايع 
معدنی اتاق بازرگانی ايران

جایگاه اقتصاد در 
معدن با نگرشی بر 

اقتصاد مقاومتی
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استراتژیتوسعهصنعتیبروننگرشاملمقرراتزداییو
حذفقوانینزاید،خصوصیسازی،کاهشارزشپولملییا
آزادسازینرخارزبرایتوسعهصادراتوکاهشوارداتو
حذفسوبسیدهاباعنایتبهقدرترقابتپذیریبنگاههااست

می دهد، اما در سایر کشورها دولت استراتژی مستقل خود را تدوین 
می کند. 

همان  مقاومتی  اقتصاد 
توسعه  استراتژی  بومی سازی 
صنعتی است که در کشورهای 
خود  امتحان  توسعه یافته 
برخالف  است.  داده  پس  را 
اقتصاد  می شود،  تصور  آنچه 
نقطه  شکننده  یا  آسیب پذیر 
است.  مقاومتی  اقتصاد  مقابل 
در اقتصاد مقاومتی با توجه به 
استراتژی های توسعه صنعتی، 
جهانی  مخاطره های  برابر  در 
می کنند.  ایجاد  ملی  مقاومت 
این استراتژی توسعه صنعتی 
یا  درون نگر  استراتژی  شامل 
واردات  جایگزینی  سیاست 

صادرات  گسترش  و  توسعه  سیاست  یا  برون نگر  استراتژی های  یا 
است. الزامات اقتصاد مقاومتی شامل 6 مورد است: آمایش سرزمین، 
خصوصی سازی واقعی، ثبات در قوانین و سیاست گذاری های دولت، 
بهبود نظام بانکی اسالمی، اجرای سیاست ارزی شفاف و باثبات و بهبود 

شاخص های فضای کسب و کار.
انگلستان، آلمان، ژاپن و سایر کشورهای  کشورهای مختلفی مثل 
پیشرفته صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم استراتژی درون نگر را به 
کار برده اند و با حمایت دولت در این مقاطع، به کمک صنایع نوپا 
پرداخته اند. نحوه حمایت دولت ها از سیاست های جایگزینی واردات 
شامل ارایه کمک های فنی و تکنولوژی، پرداخت برخی سوبسیدها، 
اعمال محدودیت واردات کاالهای مسابه داخلی، اعمال تعرفه باالی 
گمرکی و مبارزه جدی و عملی با مقوله قاچاق است. با این حال این 
استراتژی های توسعه صنعتی درون نگر گاهی به دالیلی چون مقابله 
شرکت های بزرگ و چندملیتی به طور مستقیم با تولیدکنندگان 
استراتژی و عدم  این  ناقص  اجرای  دامپینگ،  از  استفاده  با  داخلی 

حمایت اساسی دولت و فساد و رشوه با موفقیت مواجه نشده است.
استراتژی توسعه صنعتی برون نگر شامل مقررات زدایی و حذف قوانین 
زاید، خصوصی سازی، کاهش ارزش پول ملی یا آزادسازی نرخ ارز برای 
توسعه صادرات و کاهش واردات و حذف سوبسیدها با عنایت به قدرت 
رقابت پذیری بنگاه ها است. این استراتژی از دو طریق اجرا می شود: 
اول سیاست توسعه و گسترش صادرات که بر اساس آن با توجه به 
بلوغ شرکت های داخلی و توانایی آنها برای رقابت در بازارهای جهانی، 
در کنار تامین نیازهای داخلی، مازاد محصول به بازارهای خارجی 
صادر می شود. دوم سیاست صادرات گراست که بر اساس آن تولید 
محصوالتی در دستور کار قرار می گیرد که فقط بازارهای خارج را هدف 

قرار داده اند و کل محصول به بازارهای هدف صادر می شود. 
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور از ترکیب منطقی حداقل 4 عامل در 
کنار استفاده از دانش، تکنولوژی های روز دنیا و مهارت های مدیریتی 
امکان پذیر است: 1- سرمایه مالی، 2- منابع انسانی، 3- منابع و ذخایر و 

سرمایه های طبیعی، 4- سرمایه های زیرساختی و عوامل زیربنایی.

خوارزمی،  »راه  عنوان  با  میزگرد  دومین 
حضور  با   »96 سال  جاری  برنامه های 
سازمان  علمی  هیات  عضو  ابوالعالیی؛  دکتر 
مدیریت صنعتی ایران، حمیدرضا فیالی عضو 
انرژی  و  برق  توسعه  شرکت  مدیره  هیات 
سپهر، مهندس زرکش؛ رییس هیات مدیره 
هادی  جهان،  صدر  معادن  توسعه  شرکت 
بیک مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
تجارت گستران خوارزمی  برگزار شد. اعضای 
پنل ضمن ارایه برنامه های خود برای ماه های 
پیش رو، تجربه های خود را در زمینه مواجهه 
با بحران ها و موانع حوزه کاری خود در اختیار 
حضار قرار دادند. چکیده مباحث مطرح شده 

در میزگرد دوم را در ادامه بخوانید.
رهبری  از  که  تعاریفی  تمام  در  ابوالعالیی: 
شده  تکرار  خصوصیت  یک  دارد،  وجود 
رهبران  است.  نفوذ  و  اثرگذاری  آن  و  است 
الهام بخشی،  توانایی  کارمندان شان  قبال  در 
با  نظر  این  از  و  دارند  نفوذ  و  اشتیاق بخشی 
در  بخواهید  اگر  دارند.  فرق  عادی  مدیران 
سازمان تان تحول موفق ایجاد کنید، به 70 تا 
90 درصد رهبری و 10 تا 30 درصد مدیریت 
نیاز دارید. رهبران خوب به شش منبع قدرت 
مهارت های  هیجانی،  هوش  هستند:  مجهز 
توانایی چشم اندازپردازی،  ارتباطی و کالمی، 
و  سیاسی  مهارت های  سازمانی،  مهارت های 
هوش محیطی. رهبران موفق شم استعدادیابی 
دارند و افراد الیق را دور و بر خودشان جمع 
می کنند. آنها قدرت خودشان را از شغل شان 
نمی گیرند، بلکه ذاتا و بر مبنای ویژگی های 

شخصیتی شان قدرتمند هستند.
زرکش: ما در صدر جهان تا اواسط سال 95 
عمدتا روی بحث تملک معادن و قانونی کردن 
مالکیت معادن کار کردیم. در ادامه سال 95 
بحث اکتشافات به طور وسیع شروع شد. در 
سال 95 ما 20هزار متر حفاری داشتیم و در 
سال 96 هم 20هزار متر حفاری داریم. تا زمانی 
معدنی  ماده  الگوی  نشود،  انجام  حفاری  که 
قابل شناخت نیست. چالش های ما برای انجام 
حفاری ها، دیر برگزار شدن مناقصه و مستقر 
شدن پیمانکارها بوده است. ما در بخش معدن 
مدعی زیاد داریم. اگر معدن از حدی بزرگ تر 
باشد، بعد از واگذاری به بخش خصوصی، با 
مدعیانی مثل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، 
می شود.  مواجه   ... و  زیست  محیط  سازمان 
اخیرا هم بحث سازمان انرژی اتمی مطرح شده 
برای  که  شده  مشخص  خاصی  حوزه های  و 
کار در آنها باید از این سازمان مجوز دریافت 
شود. چالش بعدی عوامل محلی و روستاهای 
انتقال مواد معدنی،  اطراف هستند که زمان 

ممانعت هایی را به عمل می آورند. در نتیجه رفع 
این چالش ها انرژی زیادی را از ما می گیرد.

بدو  از  خوارزمی  تجارت گستران  بیک: شرکت 
تاسیس تا حاال با محوریت تولید کاالهای اساسی 
فوالد، غالت و مواد پروتئینی و کاغذ پیش رفته 
است. برنامه ما برای سال 96، کنترل و بازنگری 
مجدد 11 نوع مدل کسب و کار فعلی و حدود 
35 نوع مدل کسب و کار جدید است. تمرکز 
بر ساختار سودآوری و توجه به کاالهای سودآور 
قرار  امور  این  راس  در  باالتر  سود  حاشیه  با 
گرفته و برای رسیدن به چنین هدفی، نیاز به 
حمایت بیشتر از سمت گروه داریم. تصمیم ما 
برای افزایش سرمایه و سودآوری در کوتاه مدت 
این است که بر کاالهایی تمرکز کنیم که هم 
از لحاظ میزان مصرف و هم از نظر نوع عرضه، 
از  کند.  ممکن  را  بیشتری  کنترل  و  مدیریت 
جمله این بازارهای جدید، بازار حبوبات است. با 
توجه به ساختار فعلی شرکت، انجام فعالیت به 
صورت مشارکتی و دعوت از کلیه تجاری که در 
زمینه های مختلف در بازار عرضه کننده این کاال 
بودند، یکی از گام های مثبت شرکت ما بوده و از 
ابتدای سال توانسته ایم در بسیاری از فعالیت های 
بخش  باشیم.  داشته  را  این جذب  تجاری مان 
عرضه محور  استراتژی  از  ما  استراتژی  عمده 
است.  کرده  تغییر  سفارش محور  استراتژی  به 
اما  می کند،  کم  را  ما  سود  حاشیه  روش  این 

اطمینان مان را به سودآوری افزایش می دهد.
فیالی: یکی از عوامل موفقیت شرکت ها این 
است که اهداف سازمان هم برای مدیران و هم 
برای کارمندان روشن باشد. در مرحله بعدی 
ملزومات رسیدن به اهداف باید فراهم شود. بعد 
از آن هر کسی باید در جای مناسب خودش 
قرار بگیرد. در مرحله آخر باید نظام ارزیابی و 
بازخورد طراحی شود. ما در شرکت توسعه برق 
و انرژی سپهر اهداف خود را برای سال مالی آتی 
به دقت تعیین کرده ایم. میزان تولید و فروش را 
نه فقط برای خود نیروگاه، بلکه برای هر کدام 
از واحدهای نیروگاهی مان مشخص کرده ایم. 
بر اساس این اهداف، راهکارهای دستیابی به 
این اهداف را هم تعیین کردیم. به عنوان مثال، 
یکی از محدودیت هایی که ما در دستیابی به 
تولید پایدار داریم، بحث تامین سوخت است. 
برای این موضوعات چاره اندیشی کرده ایم تا 
در نیمه دوم سال به مشکل کمبود سوخت 
برنخوریم. در نتیجه این برنامه ریزی های دقیق 
بود که در سال گذشته با وجود عدم افزایش 
قیمت برق، نه تنها توانستیم بودجه را پوشش 
بدهیم، بلکه سود خوبی را محقق کردیم و 
پیش بینی می کنیم این روند در سال آینده هم 

ادامه پیدا کند.

میزگرد دوم؛ راه خوارزمی، برنامه های جاری سال 96
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رشد  دوره  بهترین   ،80 دهه  سال های  اول  نیمه  در  ما 
اقتصادی را داشتیم و بعد از آن رشد اقتصاد ما مرتبا در 
حال نزول بوده است. در نیمه دوم دهه 80 با وجود آن که 
درآمدهای فوق العاده نفتی داشتیم، رشد کاهش پیدا کرد 
و با باال گرفتن تحریم ها منفی شد. این تغییرات نیمه دوم 

دهه 80 اثرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
دلیلی  که  کردیم  تجربه  را  خوبی  رشد  ما   95 سال  در 
نرخ  ما  اقتصاد  است. در  بوده  نفتی  اصلی آن درآمدهای 
رشد اقتصادی بلندمدت توسط نرخ رشد موجودی سرمایه 
تولید  گلوگاه  کار  نیروی  ما  برای  است.  می شده  تعیین 
نبوده و رشد بهره وری هم تقریبا صفر بوده است. در واقع 
فقط بازار سرمایه گلوگاه رشد ما بوده و در سال های آینده 
هم وضعیت به همین ترتیب خواهد بود. در حال حاضر 
رشد موجودی سرمایه در کشور به نزدیکی صفر رسیده 
و خروج از این وضعیت بسیار دشوار است. در این شرایط 
سرمایه گذاری های  به  فقط  و  فقط  رشد  برای  ما  اقتصاد 

عظیم نیازمند است. 
بهترین دوره برای اقتصاد ما از نظر سرمایه گذاری ابتدای 
متوسط  طور  به  سرمایه گذاری  نرخ  که  بوده   80 دهه 
ساالنه 10 درصد رشد کرده است. اگر سرمایه گذاری ما 
در سال های آتی مستمرا با همین 10 درصد رشد مواجه 
شود، نرخ رشد اقتصادی در غیرواقع بینانه ترین حالت 3.2 
درصد خواهد بود. در نتیجه ما سال های آسانی را پیش رو 
نداریم و اگر اصالحات جدی در ساختار رخ ندهد، رشد 
زیر 3 درصد برای ما قطعی است. به بیان دیگر، در سطح 
کالن رشد تقاضای داخلی در اقتصاد ما در بهترین حالت، 
سقف 3 درصدی خواهد داشت. البته بازارهای بکری هم 
کارهایی  و  کسب  و  شد  وارد  آنها  به  می شود  که  هست 
هستند که شرایط رشد دارند، اما به طور کلی و در سطح 

کالن، اوضاع تقاضا درخورانتظارات نخواهد بود.
در شرایط کاهش رشد تقاضا، رشد شاخص  فروش بنگاه ها 
و صنایع مختلف کاهش پیدا خواهد کرد. در این شرایط 
یک  و  باشد  رشد  موتور  نمی تواند  دیگر  داخلی  تقاضای 
بنگاه های  رقابت سنگین داخلی برای سهم گرفتن میان 

اقتصادی داخلی آغاز خواهد شد.
ارزیابی ها نشان می دهد کسری بودجه دولت که در سال 
95 حدود 2درصد GDP بوده، در سال 1400 به 9درصد 
GDP خواهد رسید و تامین مالی مورد نیاز هم به 13 
درصد GDP افزایش پیدا خواهد کرد. در برخی از صنایع 
در سال های گذشته مازاد ظرفیت ایجاد شده و کسب و 
کارهایی که متقاضی شان دولت است، با وجود این کسری 
تنها  کرد.  خواهند  تجربه  را  سخت تری  شرایط  بودجه، 
است.  بازار  در  تنوع  ایجاد  شرایط،  این  با  مقابله  راه حل 

در  وصول  قابل  صادراتی  بازارهای  باید 
به  ورود  برای  و  شناسایی  کشور  اطراف 
آنها برنامه ریزی شود تا ریسک داخلی را 
با  البته  کرد.  جبران  خارجی  تقاضای  با 
توجه به افزایش ریسک خارجی با ظهور 
بازارهای  از  ترامپ، الزم است آن دسته 
خارجی در نظر گرفته شوند که کمتر در 
ارتباطات  شدن  مسدود  ریسک  معرض 
بانکی خارجی و تحوالت سیاسی هستند. 
این شرایط، یک تصویر در  این حال،  با 
سطح کالن است و در همین شرایط هم 
برخی بنگاه ها می توانند عملکرد مناسبی 

داشته باشند.
نرخ  تورم در کوتاه مدت،  بر  عوامل موثر 
ارز  نرخ  و  کاالها  جهانی  قیمت  سود، 

در  تورم  کاهش  باعث  اقتصاد  در  باال  سود  نرخ  هستند. 
در سال  می شود.  آینده  به  باال  تورم  انتقال  و  کوتاه مدت 
2017 قیمت جهانی کاالها روند کاهشی ندارد و در نتیجه 
بر کاهش تورم تاثیری نخواهد داشت. با این حساب، همه 
مراکز تورم سال 96 را بین 10.3 تا 13 درصد پیش بینی 

کرده اند.
روند  از  تورم  نرخ  گرفتن  فاصله  از  پیش بینی ها  اغلب 
نقدینگی و رشد خبر می دهند و دلیل آن هم نرخ بهره 
است. نرخ بهره، تورم امروز را کم می کند و تورم را با شدت 
باالتری به آینده منتقل می کند. در حالت خوشبینانه اگر 
رشد اقتصادی ما 3.2 درصد، رشد نقدینگی 27.2 درصد و 
نرخ رشد سرمایه گذاری 10 درصد باشد، انتظار می رود که 
در افق میان مدت 5 سال آینده، تورم ما به طور متوسط 

23 درصد باشد.
متالطم شدن بازار ارز یا وخیم شدن شرایط نظام بانکی 
می تواند  باشد،  پولی  پایه  نرخ  شدید  رشد  با  همراه  که 
نرخ رشد نقدینگی را به شدت افزایش دهد و در نتیجه 

تورم های باالیی به همراه داشته باشد. 
صورت  به  کاال  تقاضای  تورم،  افزایش  دوره  در  معموال 
مقطعی افزایش پیدا می کند، چرا که مردم می خواهند با 
جلو انداختن خرید، از خود در مقابل افزایش تورم حمایت 
کنند. همچنین می خواهند با تبدیل پول خود به دارایی، 
از ارزش پول خود در مقابل شوک تورمی محافظت کنند. 
اما پس از مدتی با باال رفتن قیمت ها و افت توان خرید، 
ایجاد  بازارها  برخی  در  حداقل  تقاضا  رکود  دوره  یک 
می شود. مناسب است بنگاه ها به گونه ای برنامه ریزی کنند 
که در مقابل این گونه شوک های محتمل در آینده، آسیب 

شدیدی نبینند و دچار بحران نشوند.

دكتر سيد مهدی بركچيان استاد اقصاد دانشگاه شريف :

چشم انداز تورم و رشد اقتصادی تا سال 1400 

بایدبازارهای
صادراتیقابل

وصولدراطراف
کشورشناساییو
برایورودبهآنها
برنامهریزیشود
تاریسکداخلی

راباتقاضای
خارجیجبران

کرد

موفقیت  عامل  مهم ترین 
اداره  تجاری،  هلدینگ های 
زیرمجموعه  شرکت های  صحیح 
باید  صحیح  اداره  برای  است. 
کرد.  ایجاد  مناسب  ساختار 
دنیا  بزرگ  شرکت های  حتی 
برخی   GDP با  درآمدشان  که 
به  می کند،  برابری  کشورها 
نابود  اداره  در  ضعف  خاطر 
تالش  بورس  سازمان  شده اند. 
را  حسابرسی  کمیته  تا  کرد 
اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به 
اما  کند،  ایجاد  شرکت ها  اداره 
کارآمدی  اغلب  کمیته ها  این 
دنبال  به  اگر  ندارند.  مناسبی 



در ادامه روز دوم همایش، آخرین میزگرد نهمین همایش خوارزمی با عنوان »راه 
خوارزمی؛ چشم انداز 1399« با حضور دکتر محمدحسن واصفی مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره شرکت سینادارو، مهندس منصور راد مدیرعامل شرکت نفت و گاز و 
پتروشیمی زیما و عباسعلی ارجمندی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه 
مدیریت سرمایه خوارزمی و دکتر ابوالعالیی دبیر پانل و عضو هیات علمی سازمان 
مدیریت صنعتی ایران برگزار شد و مدیران شرکت ها چالش ها، تهدیدها و فرصت های 

بیرونی و نقاط ضعف و قوت درونی را مورد بررسی قرار دادند.
ابوالعالیی: با وجود شرایط نامساعدی که برای اقتصاد ما در سال های آتی پیش بینی 
می شود، احتمال وقوع رقابت جدی داخلی برای گرفتن سهم از بازار بین شرکت ها بسیار 
باالست. در چنین شرایطی باید تالشی داشته باشیم که تا به حال نداشته ایم یا باید 
تحولی در فرهنگ مان اتفاق بیفتد. با این حساب در سال های آینده با کار کردن نمی توان 
به موفقیت رسید، بلکه باید شاهکار کرد. همه ما کار می کنیم، اما معدودی از افراد 
هستند که در حوزه کاری خودشان شاهکار می کنند. برای شاهکار کردن سه پایه اصلی 
نیاز است. اول انتخاب درست افراد، دوم آموزش کافی و الزم و سوم انگیزه بخشی مناسب. 

هر سه این موارد از استراتژی سازمان بیرون می آید و بر مبنای آن تدوین می شود. 
واصفی: هر بنگاهی برای موفقیت به راهکارها و استراتژی های خاص خودش احتیاج 
دارد و اگر بخواهیم با مفروضات ثابت وارد فضای متغیر اقتصادی پیش رو بشویم، 
موفق نخواهیم بود. بنابراین باید برای تفریق تصمیم گیری ها بنابر انتظارات زمانی 
آمادگی داشته باشیم. ما در سینادارو مسیرمان را طوری انتخاب کرده ایم که دایما تیم 
معرفی محصوالت شرکت در استان ها را افزایش بدهیم. وقتی این احتمال را می دهیم 
که ممکن است درباره برخی محصوالت، در مقابل رقبا کم بیاوریم، استراتژی تهاجمی 
را در دستور کار قرار می دهیم. تیم معرفی برنامه با انگیزه و برنامه و تالش بیشتری کار 
خود را جلو می برد و همین ارتباط ما را با خریداران بیشتر کرده و باعث شده رقبای 
ما اعم از رقبای خارجی و داخلی احساس نگرانی بیشتری از ناحیه ما داشته باشند. 
روش ما تهاجمی و روبه جلو است. حاال در بازارهای خارجی مثل افغانستان هم رفتار 
انفعالی را کامال کنار گذاشته ایم و در 12 استان نماینده علمی داریم و درخواست آنها 

از محصوالت ما بسیار باال رفته است. این استراتژی تهاجمی ما را وادار کرده که به 
راهکارهای مناسب بیندیشیم تا بر اساس آن هم در داخل و هم در خارج از کشور 
به موفقیت برسیم. راد: شرکت زیما به خاطر تازه تاسیس بودن برای رسیدن به افق 
هفت ساله خوارزمی راه دشوارتری را در پیش دارد. در این راستا فعالیت هایی انجام 
شده و راهکارها و برنامه ریزی هایی برای رسیدن به این هدف تدوین شده است. یکی 
از دغدغه های اصلی ما در زیما بحث تامین مالی است. این بحث برای اغلب شرکت ها 
مطرح است و باید از طریق هم فکری و هم افزایی با سایر مدیران عضو هلدینگ، 
برای آن چاره اندیشی شود. یکی از کارهای دیگری که شرکت مادر برای کمک به 
شرکت های زیرمجموعه می تواند انجام بدهد، راستی آزمایی برنامه های شرکت هاست 
تا مشخص شود که آیا برنامه ها بلندپروازانه تدوین شده یا واقع گرایانه. این برنامه ها 
باید در جمع افراد صاحب نظر عضو گروه خوارزمی ارایه شود و راهکارها در جمع به 

بحث گذاشته شود تا بهترین نتیجه به دست بیاید.
ارجمندی: شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی یک شرکت جوان است که در 
هشت سال فعالیتش تالش کرده در چارچوب برنامه ها، اهداف پیش بینی شده را 
تحقق ببخشد. این شرکت جزو معدود شرکت های مدیریتی خوارزمی است که با 
دو سهامدار عمده مواجه است. این شرکت در ابتدا با هدف تامین مالی شرکت های 
گروه خوارزمی تاسیس شد. بررسی عملکرد شرکت در 8 سال گذشته نشان می دهد 
که شرکت از بازدهی مناسبی برخوردار بوده و در چارچوب های مشخص شده حرکت 
کرده است. نگاه سهامداران عمده از یک طرف تامین مالی میان مدت و بلندمدت و 
سرمایه گذاری در واحدهایی که این هدف را تامین می کنند،و از طرف دیگر تامین 
ارزش افزوده ای برای نسل های آینده بوده است. با تغییراتی که در نگاه سهامداران 
به وجود آمده، شرکت توسعه مدیریت ناچار است یک تغییر اساسی در جهتگیری 
سرمایه گذاری هایش به وجود بیاورد. چالشی که ما در سالهای آینده از برنامه هفت ساله 
خوارزمی با آن مواجه هستیم این است که بتوانیم در عین حال که مطابق برنامه 
هفت ساله خوارزمی پیش می رویم، سرمایه گذاری هایمان را تغییر جهت بدهیم تا 
بتوانیم انتظارات سهامداران را برآورده کنیم. ما ناچار شده ایم که از سرمایه گذاری های 
بلندمدت و میان مدت به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت و حداکثرمیان مدت 
تغییرمسیربدهیم و سرمایه گذاری هایمان را به سمتی سوق بدهیم که سود قابل 
انتظار سهامداران عمده ما به ویژه قابلیت نقدشوندگی بیشتر را تامین کنند. در این 
راستا فرصت های سرمایه گذاری جدید در حال بررسی است و به زودی برنامه های 

جدیدمان را متناسب با روح برنامه هفت ساله راهبردی پیگیری می کنیم. 

میزگرد سوم؛ راه خوارزمی، چشم انداز سال 1399

برای عبور از موانع برنامه ریزی کنیم

دكتر حجت اله صيدی، سخنران اختتاميه همايش نهم 

ساختار  روی  باید  امورشرکتهاهستیم،  اداره صحیح 
سازمانی و ترکیب هیات مدیره خود کار کنیم.

یکی از بزرگ ترین مشکالت بر سر راه اداره صحیح 
بنگاه های اقتصادی، نبود فضای گفت وگوست. گاهی 
یک برنامه تحول قدرتمند مثل برنامه های بلندمدت 
امکان گفت وگو  اما چون  تدوین می شود،  راهیردی 
مهیا نیست، ممکن است به خوبی اجرا نشود . تقویت 
اداره شرکت و کار تیمی فقط و فقط در گروارتقای 
فضای گفت وگوست تا تمرکز ما روی مسایل اساسی 

تقویت شود و برنامه هایمان را محقق کنیم.
آموزش و ارتقای نیروی انسانی اهمیت فراوانی دارد. 
درموسسات   عمومی  استقرارمدیریت  امروزتجربه 
یک تجربه شکست خورده است، مدیر باید در حرفه 
تحت مدیریت خودش تخصص الزم را داشته باشد 
با  دهد.  ارایه  مناسبی  مدیریتی  عملکرد  بتواند  تا 

از مشخصه های  یکی  بدانند  باید  این حال، مدیران 
داشتن  تواضع  است.  تواضع  بزرگ،  مدیران  مهم 
و  بدهیم  گوش  خوب  بتوانیم  که  معناست  این  به 
شرکتمان  بخواهیم  اگر  بپذیریم.  را  ندانسته هایمان 

متحول شود، اول باید خودمان را ارتقا بدهیم.
یکی از راهکارهایی که موفقیت شرکت ها را تضمین 
شرکت  در  بودجه  پایش  کمیته  راه اندازی  می کند، 
مدیره  در هیات  بار  ماهی یک  باید حداقل  هاست. 
میزان پوشش بودجه تا آخر ماه مطرح شده و موانع 
دیگر  یکی  بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  قوت  نقاط  و 
موفقیت،  به  رسیدن  برای  شرکت ها  راهکارهای  از 
این  که  است  حالی  در  این  است.  ریسک  مدیریت 
بعضا"فراموش شده  ما  اقتصادی  ادبیات  در  موضوع 
شرکت هایمان  در  را  ریسک  کمیته های  اگر  است. 

جدی بگیریم، کارها سازمان یافته تر پیش می رود.

محیط  ذات  جزو  اقتصادی  نامناسب  وضعیت  وقوع 
کسب و کار است و نباید ما را ناامید کند. باید برای 
کنیم  فراموش  نباید  باشیم.  داشته  انگیزه  راه  ادامه 
و  نیست  ایران  خاص  فقط  اقتصادی  مشکالت  که 
چرخه  دارد.  وجود  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  در 
این  با  بوده.  همین  بوده،  تا  کار  و  کسب  و  اقتصاد 
در حال در دنیای امروزی دیگر الزم نیست در مه 
رانندگی کنیم. بایدمسیر را با همه موانعش بشناسیم 
و با آگاهی از موانع می توانیم برای آنها برنامه ریزی 
اقتصادی  رشد  امکان  از  را  سهم مان  باید  کنیم. 
در  شاید  اقتصادی  چشم انداز  کنیم.  تعریف  کشور 
بنگاه های  سطح  در  اما  نباشد،  دلخواه  کالن  سطح 
اقتصادی، قابل مدیریت است. اگر در راه رسیدن به 
هدف عزم و اراده وسماجت داشته باشیم، حتما به 

نتیجه می رسیم.
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در  و  کرد  طی  را  پرفرازونشیبی  هفته های  سرمایه  بازار 
برخی روزها با افت شاخص همراه بود و در برخی روزها 
سبزپوش شد. این موضوع را می توان ناشی از مشکالت 
بانکی دانست که برای پتروشیمی ها در ترکیه و چین به 
وجود آمد، اما هر چه بود، سریع برطرف شد و از طریق 
محصوالت  صادرات  و  تولید  دوباره  ارتباطی  کانال های 
پتروشیمی از سر گرفته شد. ماه های تیر و مرداد فصل 
برگزاری مجامع شرکت هاست و سهام داران آگاه می شوند 
که شرکتشان طی یک سال چقدر سود کسب کرده است. 
برخی از این مجامع برگزار شده و برخی دیگر در حال 

برگزاری است. 
در این شرایط سهام داران قطعا به بازاری ورود می کنند که 
شرکت نام سودده را بر پیشانی داشته باشد، اما سود حاصل 
از شرکت ها به موارد متعددی خالصه می شود. در حال 
حاضر حدودا 60 درصد بورس کشور وابستگی مستقیم 
به قیمت های جهانی دارد که 38 درصد آن را شرکت های 
پتروشیمی، شیمیایی و نفتی و 15 درصد را محصوالت 
فلزی و معدنی دربر می گیرد و حدود 9 درصد کل بورس را 
نیز هلدینگ هایی که صنایع فوق در آن نقش محوری دارند، 
تشکیل داده است. کاهش و افزایش قیمت نفت، مشتقات 
نفتی و فلزات اساسی نیز تاثیر قابل مالحظه ای بر بازار 
سرمایه دارد. بنابراین می توان گفت در سال آینده بیشترین 
البته سیاست های  از این حوزه خواهد پذیرفت.  تاثیر را 
دولت در تعیین قیمت باالی خوراک این صنایع و نیز وضع 
عوارض بر صنایع سنگ آهن در چند سال اخیر نقش بسیار 
مخربی در بازار داشته است. نرخ سود بانکی، نرخ ارز و 
انتشار اوراق بدهی دولتی نیز مولفه های دیگری هستند که 

بازار سهام 96 را تحت  تاثیر قرار خواهند داد. 

حال بازار سرمايه آنی نيست كه بايد باشد
حامد فالح، کارشناس بازار سرمایه، دربارۀ وضعیت بازار 
سرمایه به »وخارزم« گفت: بورس این روزها حال خوشی 
به  و هم چنین دولت دست  مربوط  اگر سازمان  و  ندارد 
کار نشوند و اقدامات خروج از رکود را فراهم نکنند، بازار 

سرمایه وضعیت نامطلوب تری پیدا خواهد کرد. 
او با اشاره به این که در روزهای گذشته دالر روند صعودی 
گرفته و بعد از انتخابات دوازدهمین دورۀ ریاست جمهوری 
حدود 300 تومان افزایش یافته است، افزود: مردم به طور 
معمول در بازاری ورود می کنند که سود بیشتری عایدشان 
شود و نمی توان صاحبان سرمایة خرد و کالن را به بازاری 
محدود محصور کرد. اما می توان با ارائة راه کارهای مختلف 
آن ها را به سمت بازارهای تولیدی که مطمئن ترین آن 
بازار سرمایه است، هدایت کرد. قیمت دالر بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری که در 29 اردیبهشت ماه برگزار شد، 
بیش از 300 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و همین 
امر سبب شده تا بخشی از نقدینگی جامعه به بازار داللی 

ارز سوق پیدا کند. 
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که اکنون بازار 
گردش  در  سرمایة  تا  است  نقدینگی  نیازمند  سرمایه 
بنگاه های تولیدی تامین شود، گفت: دولت در سال های 
گذشته نتوانست آن طور که باید و شاید، سرمایه های خرد 
را به بازار سرمایه هدایت کند. کاهش نیافتن نرخ سود 
بانکی یکی از این عوامل بود که تاثیر زیادی روی بازارهای 

دیگر داشت. 

بورس
محمدحسين علی اكبری

گزارش »وخارزم« از وضعيت 
بازار سرمايه و شركت های 
سودده بورسی

سردی 
معامالت 
در روزهای 
داغ 
تابستان
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شرایط بازار سرمایه باید به گونه ای باشد که هر فردی بدون اطالع تخصصی بتواند به 
آن ورود کند و این موضوع به یک چالش بزرگ برای جذب سرمایه های خرد تبدیل 
شده است. اکنون اکثر صاحبان سرمایه های خرد بر این باورند که باید برای ورود به 
بازار سرمایه متخصص باشند، درحالی که اکنون بازارهایی برای آن ها تعبیه شده، اما 

اطالع رسانی کافی صورت نگرفته است. 
به گفته او اگر سازمان بورس و اوراق بهادار ازراه رسانه های جمعی اطالع رسانی کند 
که امکان جذب سرمایه های خرد با سود مطمئن -حتی کم- وجود دارد، قطعا بخش 

زیادی از سرمایه ها به این بازار روانه خواهد شد. 

پااليشگاه ها پيشتاز بازار سرمايه 
فالح در پاسخ به این پرسش که در شش ماهة دوم سال 96 چه شرکت هایی سودده 
هستند، گفت: اگر سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم به گونه ای باشد که تولید رونق 
بگیرد، قطعا همه از آن نفع خواهند برد. اما در شرایط فعلی به نظر می رسد صنایع 
پاالیشگاهی از شرایط مطلوب تری برخوردار باشند، به این دلیل که سرمایه گذاری در 

این حوزه بیشتر بوده است. 
این کارشناس بازار سرمایه در ادامة صحبت های خود به سرمایه گذاری شرکت های 
خارجی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شرایط برای سرمایه گذاری های 
که  داشت  توقع  نمی توان  نیاید،  پایین  کار  این  ریسک  و  نشود  فراهم  داخلی 
سرمایه گذاران خارجی به این بازار ورود کنند. یکی از ارزیابی های آن ها میزان سودی 
است که قرار است به دست آورند، اما اکنون این شفافیت در شرکت ها وجود ندارد 
و فضای کسب وکار با معضالتی روبه روست که در صورت رفع آن ها می توان افزایش 

سرمایه گذاری خارجی و داخلی را انتظار داشت. 
او در پاسخ به این پرسش که اخیرا ایران به همراه روسیه و کرۀ شمالی برای چندمین 
بار مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است و با توجه به این شرایط آیا شرکت های خارجی 
حاضر به سرمایه گذاری در ایران خواهند بود، گفت: به نظر نمی رسد این موضوع تاثیر 
چندان زیادی داشته باشد، به این دلیل که برجام توسط تیم خبرۀ ایرانی به نتیجه 
رسیده و امضای شش کشور بزرگ پای آن است. قطعا آمریکا یکی از امضاکنندگان 

برجام است، اما می توان به سرمایه گذاری کشورهای دیگر امیدوار بود. همان طور که 
اکنون شاهد هستیم توتال که یک شرکت بزرگ نفتی اروپایی است، سرمایه گذاری 

خود را در فاز 11 پارس جنوبی تثبیت و فعالیت خود را آغاز کرده است. 
فالح دو نرخی بودن ارز را یکی از معضالت بزرگ اقتصاد ایران دانست و گفت: 
دوازدهم  دولت  امیدواریم  و  است  مشکل  بسیار  شرایط  این  در  سرمایه گذاری 
اولین کار خود را در حوزۀ اقتصاد تک نرخی کردن ارز قرار دهد. اکنون فاصلة 
ارز بانک مرکزی و بازار آزاد بسیار کم است و بهترین زمان برای تک نرخی شدن 

ارز است. 
او با انتقاد از نظام بانکی افزود: نظام بانکی در خدمت تولید نیست و این موضوع 
بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد می کند. اگر نرخ سود تسهیالت برای تولید 
کاهش یابد، قطعا شرایط مطلوب تری را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. فارغ از 
این که چه فردی با چه سابقه ای در مقام وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی قرار 
می گیرد، باید به بازار سرمایه توجه داشته باشد. طبق آمارهای اقتصادی اکنون اقتصاد 
از رکود خارج شده، اما عامة مردم به این آمارها انتقاد دارند. اگر این بازار رونق بگیرد، 

رکودی که مردم از آن دم می زنند، دیگر مشاهده نخواهد شد.

شركت های سودده بورسی
مهدی پورقاضی، کارشناس بازار سرمایه دربارۀ سودده بودن شرکت های بورسی به 
»وخارزم« گفت: مجامع بیشتر شرکت های بورسی انجام شده و تا پایان مرداد ماه 
ادامه دارد. در شرایط فعلی کار سختی نیست که مشاهده کرد چه صنایعی سودده 
هستند، اما این که چه شرکت هایی سودشان مداوم است، مورد بحث خواهد بود، که به 
نظر می رسد پاالیشگاه ها و صنایع فلزی و معدنی و هم چنین حوزۀ نیروگاهی از شرایط 

مطلوب تری برخوردارند. 
پتروشیمی ها به دلیل مشکالت پیش آمده در امر صادرات به ترکیه و چین با کاهش 
سرمایه گذاری روبه رو شدند و شرکت هایی که به آن اشاره کردم، توانستند بخشی از 

سهام این شرکت را به خود اختصاص دهند. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دربارۀ عملکرد بازار سرمایه در طول فعالیت 
دولت یازدهم گفت: در طول این چهار سال شرایط خاصی پیش آمد که یکی از آن ها 
انتخاب رئیس جمهور آمریکا بود، و در زمان کوتاهی بازار روند نزولی را در پیش گرفت. 
اما بعد آرام شدن فضا دوباره وارد کانال صعودی شد که البته میزان سود در چند ماهة 
گذشتة امسال نسبت به سال های 93 و 94 که اقتصاد در رکود عمیقی قرار داشت، 

بیشتر بوده است. 
پورقاضی با ارائة پیشنهاد به سرمایه گذاران تصریح کرد: دولت تا حدی می تواند مشکل 
اشتغال را رفع کند و بخش زیادی از آن می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود 
که باید سرمایه گذاری در این حوزه آن قدر باشد که بنگاه های تولیدی رغبت افزایش 
ظرفیت را داشته باشند. دلیل رشد بی کاری در سال های گذشته و عمیق تر شدن 
پدیدۀ فقر مطلق به این دلیل بوده که رکود ایجادشده در اقتصاد بنگاه های تولیدی 
زیادی را تعطیل کرد و نیاز کشور از طریق واردات تامین شد و به تبع بی کاری روند 
فزاینده پیدا خواهد کرد. اگر صاحبان سرمایه بتوانند نقدینگی خود را برای پیشبرد 
اهداف کشور سرمایه گذاری کنند، هم به سرمایه هایشان اضافه خواهد شد و هم بخشی 

از مشکالت کشور را حل کرده اند. 
ایران  اقتصاد  این که  بر  تاکید  با  تهران  بازرگانی  اتاق  صنعت  کمیسیون  رئیس 
انجام می شود،  با ریسک  قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل سرمایه گذاری 
دولت  که  است  در گردش  تامین سرمایه  تولیدی  بنگاه های  امروز  افزود: مشکل 
مثال  به عنوان  ببخشد.  بهبود  را  آن ها  باید  زمینه  این  در  اعمال سیاست هایی  با 
می تواند با احیای واحد های تولیدی و هم چنین افزایش ظرفیت تولید آن ها بخشی 
با سرعت بیشتری به  را  اقتصاد  از مشکالت بی کاری جامعه را حل کند و چرخ 

گردش دربیاورد. 
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: دولت یازدهم وارث میراث خوبی نبود و در 
زمان دولت قبل شرکت هایی در قالب رد دیون )بدهی( به شرکت های زیرمجموعة 
دولتی واگذار شد که نظارت دولتی از آن ها کنار رفت. اما در عین حال از دولت تغذیه 
می کنند و حتی هیئت مدیرۀ آن ها توسط دولت انتخاب می شود. در اقتصاد دولتی 
قطعا ریسک سرمایه گذاری باالست و اصل 44 قانون اساسی که به خصوصی سازی 

واقعی اشاره دارد، باید به طور کامل اجرا شود. 
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تکهایکاغذاستکهارزشیبیشازهمانتکهکاغذرادارد.ارزشاین
تکههایکاغذحتیازرقمیکهرویآنهانوشتهشدهنیزبیشتراست.ارزش
آنهابهاندازۀهویتمردمیککشوراست.»پول«تنهاابزاریبرایمعامالت
اقتصادیوتجارینیست،بلکهرویهویتشهروندانواقتداردولتتاثیر
میگذارد.درواقع»پول«ابزاریبرایاستحکاموتقویتدولتاست.بههمین
خاطراستکهسیاستهایپولیوکنترلارزاهمیتویژهایدردنیایاقتصاد
دارد.درسیاستهایپولی،ازحذفصفرگرفتهتادستکاریارزرایجکشور
یاحتیتغییرواحدپولی،جزوشیوههاییهستندکهدربستههایاصالحارزی
آوردهمیشوند.حذفصفرازجلویارزرسمیبهتنهایینمیتوانددردیاز
تورمرادرکشوردواکند.گاهیبایدمجموعهایازاقداماتدرچهارچوبی
مشخصپیگیریشوندتااصالحاتاقتصادیبهآنشکلکهباید،صورت
بگیرد.اینروزهادراقتصادایراننیززمزمههایتغییرواحدپولیوحذفصفر
زیادبهگوشمیرسد.دراینبینمرورتجربۀسایرکشورهامیتواندبرای

تشخیصبهترینسیاستپولیبسیارموثرباشد.

*چرا دولت ها صفرها را از پول ملی می زنند؟
میان آن ها  وابسته است که در  فاکتورهای متعددی  به  ارز ملی هر کشور  ارزش 
وضعیت اقتصادی کشور در دنیا، بهره وری دولت و ثبات قضایی، قانونی و سیاسی برای 
جذب سرمایه گذاران خارجی جزو مهم ترین ها هستند. زمانی  که کشورها ارز خود را 
دستکاری می کنند و ارزش آن را پایین می آورند، اثرات اجتماعی و روانی بسیاری به 
دنبال خواهد داشت. در اکثر موارد وقتی ارزش ارز ملی پایین آورده می شود، مردم 
نوعی احساس تحقیر در برابر سایر ارزها پیدا می کنند. حذف صفر عموما فعالیتی 
سیاسی محسوب می شود که دولت ها انجام می دهند و کمتر پیش می آید که به 
توصیة کارشناسان اقتصادی انجام شود. درحقیقت دولت ها از حذف صفر به عنوان 
ابزاری برای تقویت سیاست های پولی خود استفاده می کنند. در رژیم های دموکراتیک، 
این اقدام آن قدر موثر است که می تواند در انتخابات بعدی باعث رأی آوردن دوباره 
حزب حاکم شود. گاهی رشد نقدینگی و گاهی افزایش عرضة پول باعث رشد تورم 
می شود و درنتیجه دولت برای کاهش نرخ تورم ناگزیر به دستکاری و حذف صفر از ارز 
رایج کشور می شود. اما به صورت کلی این اقدام برای تاثیرگذاری باید با سایر اقدامات 

همراه شود. کشورهای مختلف این مسیر را رفته و اصالحات مختلف ارزی را تجربه 
کرده اند، اما هر کدام به نتیجه ای متفاوت رسیده اند. 

حذف صفر آلمانی تا آرژانتينی
راه حل حذف صفر معموال در مورد ارز کشورهایی استفاده می شود که صفرهای زیادی 
دارد. از سال1960 تا 2005 بیش از 71 مورد در تاریخ ثبت شده که دولت ناچار به 
حذف صفر شده  است. بررسی ها نشان می دهد نخستین باری که یک کشور ناچار به 
حذف صفر از ارز بین المللی خود شد، آلمان بود. این کشور بعد از جنگ جهانی دوم 
تحت فشار اقتصادی بسیاری قرار گرفت. به خاطر آسیب های اقتصادی ای که جنگ به 
آلمان وارد کرد، نرخ تورم در این کشور ناگهان افزایش قابل توجهی پیدا کرد. درنهایت 
سیاست گذاران پولی در این کشور ناچار شدند صفرها را حذف کنند. اما بعد از آلمان 
کشورهای دیگر نیز این سیاست را دنبال کردند. آرژانتین یکی از آن ها بود. سال 
1992 بود که آرژانتین با بحران دالر مواجه شد. در آن زمان دولت چاره ای نداشت جز 
این که یک سلسله اصالحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار بدهد تا از این طریق 
مانع افزایش سریع نرخ تورم شود. در سال 1960 ارزش پزوی آرژانتین به این صورت 
بود که هر 1100 تا 3500 پزو برابر با یک دالر آمریکا می شود. درنهایت آرژانتین 
موفق شد با حذف تنها 2 صفر از جلوی ارز خود، ارزش پزو را با ارزش دالر برابر کند. 
البته آرژانتین بعدا نیز ناچار به تکرار این اقدام شد و در سال 1983 دوباره چهار صفر 
از ارز خود حذف کرد. هرچند تجربة نخست آرژانتین بسیار مثبت و ثمربخش بود، 
تجربة دوم کامال بی فایده بود. دلیل عدم اثرگذاری این اقدام نیز، همراه نبودن دیگر 
اقدامات اصالحی بود. درحقیقت اگر آرژانتین در کنار این اقدام، اقدامات دیگری را نیز 

در دستور کار خود قرار داده  بود، شاید از حذف صفر نتیجه می گرفت. 

ركورددار حذف صفر
6 مرتبه؛ برزیل تنها کشور رکورددار در زمینه حذف صفر است که 6 مرتبه اقدام به 
حذف صفر کرده و با وضعیت فعلی انتظار می رود باز هم دست به چنین اقدامی بزند. 
برزیل در دهة 60 و 70 میالدی از افزایش نرخ تورم به شدت رنج می برد. همین امر 
باعث شد برزیلی ها دست به صفرهای ارز خود ببرند و آن ها را یکی یکی حذف کنند. 
آن ها حتی چند بار ارز خود را به کلی تغییر دادند. با وجود همة این اقدامات برزیل 

خزان صفرها 
روی اسکناس های ایرانی

مروری بر حذف صفر و تغييرات واحد 
پولی در ايران و ساير كشورهای دنيا

اقتصاد
نسيم بنايی
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نتوانست تورم سرسام آور خود را کنترل کند. این تورم افسارگسیخته تا جایی پیش رفت 
که در سال 1981 به رقم 151 درصد رسید. بررسی ها نشان می دهد این کشور از سال 
1930تا سال 2005 دقیقا 18 صفر از ارز خود را حذف کرده  است. عالوه بر آن، 8 مرتبه 
نیز ارز خود را به کلی تغییر داده و نام جدیدی برای آن گذاشته  است. این کشور به خاطر 
همین اقدامات، نام خود را به عنوان رکورددار در این عرصه ثبت کرده  است. به هرحال این 
اقدامات همیشه نقش ُمسکن داشته و هیچ گاه درد اقتصاد برزیل را درمان نکرده  است. 

كليد موفقيت تركيه
ترکیه کشوری اروپایی به شمار می آید، اما هنوز پایه و اساس آن مشابه کشورهای در 
حال  توسعه است. این کشور در سال 2005 به صورت ناگهانی و کامال غیرمنتظره 6صفر 
از ارز خود کم کرد. تورمی که منجر به این اقدام شد، از دهة 80میالدی در ترکیه آغاز 
شده  بود. در سال 1988 هر دالر آمریکا برابر با 1422لیرۀ ترکیه بود. این رقم در سال 
2003 به 5.1 میلیون لیره رسید. کسی که می خواست در ترکیه یک ساندویچ بخرد، 
3میلیون لیره قدیم پول می داد. صفرها آن قدر زیاد شده  بودند که مردم را دچار مشکل 
کرده  بود. در سال های 2000 تا 2005 مردم برای خریداری یک تکه نان باید چندین 
میلیون لیره پول می دادند. باالخره در روز اول ژانویة 2004 برنامه ای در دستور کار دولت 
ترکیه قرار گرفت که می خواست 6صفر از ارز این کشور را حذف کند. اجرایی شدن این 
اقدام یک سال طول کشید و به سال 2005 رسید. باالخره در سال 2005 لیرۀ جدید 
ترکیه وارد بازار شد. این اقدام، راه را برای رشد اقتصادی باز کرد و به کلید موفقیت ترکیه 
تبدیل شد. صندوق بین المللی پول در تحلیلی خود تاکید کرده که ترکیه موفقیت های 
اقتصادی خود را مدیون همین حذف صفر است، چراکه این حذف صفر با تورم مقابله 
کرد. گزارش ها نشان می دهد ترکیه موفق شد از این طریق تورم خود را کنترل کند. 

درنهایت این اقدام پایه و اساس رشد اقتصادی در ترکیه را فراهم کرد. 

اسطوره شكست
هر اندازه ترکیه در حذف صفر با موفقیت های چشم گیر خود دنیای اقتصاد را غافل گیر 
کرد، زیمبابوه به اسطورۀ شکست تبدیل شد. دولت زیمبابوه در سال 2003 با مشکل 
بزرگی مواجه شد. تورم در این کشور در سال 2003 به باالی 1000درصد رسید. به 
همین خاطر دولت تصمیم گرفت 3صفر از ارز ملی خود را حذف کند. اما دولت تنها به 
فکر حذف فیزیکی صفرها از ارز خود بود و هیچ فکری برای مهارم تورم در کشور نکرده 
 بود. به همین خاطر اقدام دولت تاثیر بسیار کمی داشت و اما تاثیر اندک نیز خیلی زود از 
میان رفت. درنهایت تورم آن قدر در این کشور باال رفت که اقتصاد زیمبابوه را ویران کرد. 
دولت حتی ناچار شد ارز جدیدی معرفی کند، اما اسکناس های جدید نه تنها مشکلی را 
حل نکردند، بلکه مشکالت جدیدی نیز برای اقتصاد این کشور آفریدند. به همین خاطر 

است که در تاریخ از حذف صفر در زیمبابوه به عنوان شکستی بزرگ یاد می شود. 
درمجموع می توان گفت کاهش و حذف صفر در مقابله با تورم باال که ممکن است به 
دالیل مختلفی در کشور ایجاد شده  باشد، تنها راه حلی مقطعی برای حل مشکل است. 
دولت ها اگر به فکر بسته ای کامل نباشند و دیگر اقدامات را با این اقدام همراه نکنند، 

درحقیقت به ماجرا پشت کرده اند و کاری از پیش نبرده اند. ایران نیز برای حذف صفر 
از ارز خود باید از دیگر کشورها درس بگیرد. نرخ نقدینگی در این کشور در 40 سال 
گذشته با نوسان بسیار باال بوده و هیچ گاه ثبات الزم را نداشته  است. سیاست گذاران پولی 
و مالی در این کشور می توانند با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، دست 
به اقدامات موفقی نظیر ترکیه بزنند. اما اگر همة جوانب را در نظر نداشته  باشند، باید 

منتظر عواقب آن نظیر زیمبابوه نیز باشند. 

بن بست يا راه نجات؟
حذف صفر از ارز ملی می تواند مزایایی به همراه داشته  باشد. نخست این که مشکالت 
هزینة  کاهش  برمی دارد.  میان  از  می شود،  استفاده  که  را  پولی  اجرایی  و  تکنیکی 
اسکناس ها، کاهش هزینة نظام بانکی، تسهیل فعالیت اجرایی ای تی ام ها، حمل سریع 
و راحت پول، ساده کردن امور بانکی برای مردم و افزایش سرمایه های خارجی ازجمله 
مزایای حذف صفر از ارز ملی است. البته مزایای دیگری نیز وجود دارد. اما در کنار آن 
معایبی نیز هستند که ممکن است این اقدام را از چشم بیندازند. نخستین عیب آن، 
تاثیر روانی ای است که روی مردم می گذارد. هزینه هایی که صرف جمع آوری و تغییر 
واحد پولی می شود، ازجمله دیگر معایب حذف صفر است. یکی از مهم ترین معایب نیز 
گیج شدن مردم است. اغلب اوقات مردم تا مدت ها نمی توانند با این مسئله کنار بیایند. 
به صورت کلی اگر حذف صفر به تنهایی برای کنترل نرخ تورم به کار برود، بدون تردید 
منجر به بروز تورم دوباره در درازمدت خواهد شد. به همین خاطر است که بسیاری از 
کشورها با وجود نرخ تورم باال باز هم دست به حذف صفر نمی زنند. البته حذف صفر 
عموما می تواند اقدامی موثر باشد که اقتصاد کشور را نجات دهد. اگر کشوری قصد دارد 
چنین اقدامی را در دستور کار خود قرار دهد، الزم است ابتدا تمامی جوانب اقتصاد خود 
را زیر نظر داشته  باشد. در هر صورت اگر کشوری این اقدام را بدون سایر اصالحات انجام 

دهد، به بن بست می رسد. 

حذف صفر کرده؟نرخ تورمسالکشورردیف
خیر4962درصد1994ارمنستان 1
بلی169درصد2000بالروس2
بلی375درصد1975شیلی3
خیر123درصد1983غنا4
خیر128درصد1999الئوس5
خیر488درصد1987لبنان6
بلی163درصد1985پرو7
خیر179درصد1987سیرا لئون8
بلی118درصد1992سودان9
بلی102درصد1993اوروگوئه10

اقدامات ارزی كشورهای مختلف در مقابل افزايش نرخ تورم 
 منبع: صندوق بين المللی پول

قائم-  منتظر  شهید  نیروگاه  کوه نوردي  هیئت 
ازشرکتهای تحت پوشش گروه خوارزمی - متشکل 
امیدعلی کلی، حنیف صحرایی، محمود  از همراهان 
از گذشتن  ابراهیمی پس  و مصطفی  دقیق  شعبانی 
از شابیل ـ در ارتفاع 2600 متري از سطح دریا ـ در 
ادامة مسیر،  با  ماه  مرداد  ساعت 19، سه شنبه دهم 
ساعت 20 به پناهگاه ارتفاع 3500 متري از سطح دریا 
رسید و با توجه به احتمال وزش باد شدید بر اساس 
پیش بیني سازمان هواشناسي، در پناهگاه مستقر شد. 
منظور  به   21 ساعت  استراحت  کمي  از  پس  گروه 
هم هوایي از پناهگاه خارج و پس از یک ساعت حرکت 
و نیم ساعت استراحت در ارتفاع، ساعت 23 به پناهگاه 

بازگشت. برنامة روز بعد توسط یکي از صاحبان تجربه در این گونه کوه نوردي ها ـ 

و تجهیزات گروه  براي هم نوردان تشریح  ـ  امید کلي 
چک شد. صبح چهارشنبه یازدهم مرداد، ساعت پنج 
قائم  منتظر  شهید  نیروگاه  کوه نوردي  نفرۀ  چهار  تیم 
صحرایی  حنیف  عقب داري  و  کلی  امید  سرقدمي  به 
باال  از  تیم پس  افتاد.  راه  به  به سوي سلطان سبالن 
رسید؛  محراب«  »سنگ  به  تند  شیب  دو  از  کشیدن 
پیامبر«  زرتشت  نیایش  »جایگاه  شده  نقل  که  جایي 
در  ادامة مسیري  و  محراب  از سنگ  است. پس  بوده 
تیم  مي گذشت،  برف ها  روي  از  که  متر   250 حدود 
کوه نوردي ساعت 11، به قلة سبالن رسید و دریاچة 
زیبای »سلطان سبالن« را به نظاره نشست. گروه در 
این صعود توانست پیام »مدیریت مصرف آب و برق« را 

به عنوان وظیفه اي اجتماعي ـ دیني به دیگران ابالغ کند.

صعودگروه كوه نوردي نيروگاه شهيد منتظر قائم
پیام مدیریت مصرف بر فراز قله سبالن !
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تقدیر خوارزمی از روزنامه نگاران حوزه بورس و بازار سرمایه

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( شامگاه 
روز  مناسبت  به  مراسمی،  طی  مرداد،   22 یکشنبه 
خبرنگار، از جمعی از روزنامه نگاران حوزه بازار سرمایه 

تقدیر و تشکر کرد.
بر پایه این خبر، در این مراسم که با حضور برخی از 
عموزاده  همچون  ادبیات  و  رسانه  عرصه  های  چهره 
سهیل  و  چراغ  چهل  نامه  هفته  خلیلی،مدیرمسئول 
محمودی، شاعر و نویسنده نامی کشور برگزار شد، دکتر 
اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  حجت 
خوارزمی ضمن تبریک روز خبرنگار، از دشواری های 

این حرفه سخن به میان آورد.
صیدی در بخشی از سخنان خود با بیان این که به هر 
میزان که ورود به حرفه ای آزاد باشد، رقابت در آن 
شغل نیز سخت تر است، گفت: از آنجا که ورود به عرصه 
روزنامه نگاری برای اغلب افراد جامعه آزاد است، رقابت 
در این حرفه نیز دشوار است. از این رو، تنها افرادی که 
دارای پیگیری، جدیت و مطالعه بیشتری هستند، می 

توانند در این حرفه ماندگار شوند.
به گفته وی، در عصر حاضر که منابع خبررسانی بسیار 
زیاد شده است، نه تنها تحلیل اخبار که صرفا تشخیص 

صحت و سقم آن به کاری سخت و نیازمند پیگیری 
جدی تبدیل شده است.

دکتر سید رضا موسوی، معاون سرمایه گذاری و توسعه 
مراسم  این  در  نیز  خوارزمی  گذاری  سرمایه  شرکت 
گزارشی مختصر از برنامه ها، موفقیت ها و جایگاه این 

شرکت در بازار بورس تهران ارایه کرد.
به گفته وی، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بر اساس 
برنامه راهبردی 7 ساله خود که از سال 92 آغاز کرده 
است، سرمایه گذاری های خود را در 7 حوزه، بانکداری، 
انرژی)نفت،گاز و انرژی(، بازار سرمایه و واسطه گری 
مالی، معدن و صنایع معدنی، آی.تی و فناوری اطالعات، 

بازرگانی، صنعت ساختمان متمرکز کرده است.
دکتر موسوی با بیان این که در سال های باقی مانده 
تا 1400)پایان برنامه راهبردی 7 ساله( وزن سرمایه 
و  معدن  و  اطالعات،  فناوری  و  آی.تی  در  ها  گذاری 
صنایع معدنی افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: در حوزه 
معدن به موفقیت های بسیار خوبی دست یافته ایم که 
تا پایان سال متناسب با زمان، این موفقیت ها رسانه 

ای خواهد شد.
ارتباطات  عرصه  پیشکسوت  مقدم،  رستمیان  ابراهیم 

خوارزمی  گذاری  مدیرعامل شرکت سرمایه  مشاور  و 
نیز در این مراسم طی سخنان کوتاهی، یکی از دالیل 
همکاری خود با گروه سرمایه گذاری خوارزمی را توجه 
مدیریت سابق و کنونی این شرکت به مقوله مسئولیت 
اجتماعی و مسئولیت شرکتی بر شمرد و گفت: شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی با بیش از 40 هزار سهامدار 
خرد، یکی از شرکت های واقعا سهامی عام کشور به 

شمار می رود.
سهیل محمودی، شاعر وگوینده سال های نه چندان 
دور رادیو پیام نیز در این مراسم، با صدای گرم خود 
خاطرات  همچنین  و  اش  نگاری  روزنامه  خاطرات  از 
مشترکش با دکتر صیدی در حوزه شعر و ادبیات گفت. 
به باور محمودی، قشر روزنامه نگار بر خالف برخي از 
مشاغل و حرفه ها، دارای پیشینه و تاریخ است. پیشینه 
ملک  و  میرزاده عشقی،  یزدی،  فرخی  آن  در  که  ای 
شعرای بهار در اوج قرار دارند و از همین رو است که 
روزنامه نگاران نباید منافع ملی را فدای منافع شخصی 

خود کنند.
در این مراسم، دکتر صیدی نیز به درخواست و اصرار 

حاضران، یکی از غزل های خود را خواند.

حوالی اين 
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سرمايه
صديقه سنايی

پولخودراازبانکبیرونکشیدهوبهدنبالجاییاستکهباسرمایهاش
کشورهای مردم مانند هم ایرانیها روزها این کند. کارآفرینی بتواند
توسعهیافتهسعیدارندبهجایاینکهپولخودرادربانکهانگهدارند
ودرازایآنسوددریافتکنند،سرمایۀخودرابهبازارکارتزریقکنند
از عدهای بین این در کنند. کمک اقتصادی پویایی به طریق این از و
سرمایهگذارانبهدنبالجاییبرایپولخودهستندکههرچندبازگشت
اماسودیانسانییااجتماعیبههمراهداشته سرمایهاشاندکباشد،
باشد.اینافرادکهسوداندکچنینسرمایهگذاریهاییرابهسودهای
درمسیر ناآگاهانه یا آگاهانه که ترجیحمیدهند،کسانیهستند بانکی
»سرمایهگذاریتاثیرگذار«قدمبرمیدارند؛نوعخاصیازسرمایهگذاری
اما میآید. شمار به نیز نوعدوستانه بودن، اقتصادی عین در که

سرمایهگذاریتاثیرگذاردقیقاچیست؟

شاخصه های سرمايه گذاری تاثيرگذار
توافق  افزایش آن  بر سر  افزایش است و همه  تاثیرگذار در حال  سرمایه گذاری 
حوزه  این  بازار  تاثیرگذار،  سرمایه گذاری  جهانی  شبکة  آمار  اساس  بر  دارند. 
به سرعت در حال افزایش است و اندازۀ آن در سال 2016 به 60 میلیارد دالر 
رسیده  است. انتظار می رود تا یک دهة آینده اندازۀ این بازار به 2تریلیون دالر 
به  زیاد  میل  وجود  با  اما  برسد.  دارایی های سرمایه ای جهان  از کل  یا 1درصد 
این شکل از سرمایه گذاری، هنوز مانعی بزرگ بر سر راه آن قرار دارد: همه بر 
سر مفهوم »سرمایه گذاری تاثیرگذار« نظر مشترک ندارند. طبق تعریف رسمی 
که از این مفهوم در شبکة جهانی سرمایه گذاری تاثیرگذار آورده شده، هر نوع 
سرمایه گذاری در شرکت، سازمان یا صندوقی که هدف آن ایجاد تاثیرات مثبت 
در جامعه یا محیط  زیست باشد و در عین  حال سود اقتصادی و بازگشت سرمایه 
البته  نیز به دنبال داشته  باشد، نوعی سرمایه گذاری تاثیرگذار به شمار می آید. 
این شکل از سرمایه گذاری، سه شاخصة مهم دارد؛ نخست این که سرمایه گذار در 
زمینة بازگشت سرمایه توقعی کمتر از حد معمول دارد. دوم این که سرمایه گذار در 
کنار بازگشت سرمایه، انتظار ایجاد نوعی تغییر اجتماعی یا محیط  زیستی مثبت 
تاثیرگذاری  بتواند سطح  باید  سرمایه گذار  این که  نیز  مورد  سومین  و  دارد.  نیز 
اقدام خود را اندازه گیری کند. تصوری که عموما در مورد سرمایه گذاری تاثیرگذار 
وجود دارد، این است که این افراد به دنبال حرکت های بشردوستانه و کمک های 
از سرمایه گذاری وجود  این سبک  اما تئوری اصلی که پشت  اجتماعی هستند. 
پایدار  جامعه ای  ایجاد  به  باید  سرمایه گذاری  و  کسب وکار  که  است  این  دارد، 

کمک کند. 
هرچند تعریفی که از سرمایه گذاری تاثیرگذار می شود، تا حدود زیادی محدودۀ 
کارهای  به  نسبت  متفاوتی  نگاه  سرمایه گذاری  هر  اما  می کند،  مشخص  را  آن 
نوع دوستانه در جامعه دارد و درنتیجه به شیوه ای متفاوت سعی دارد به آن دست 
پیدا کند. برخی از این سرمایه گذاران به صورت جغرافیایی به این موضوع نگاه 

می کنند و درنتیجه بیشتر به کشورهایی توجه خواهند داشت که در حال توسعه 
هستند. اما برخی دیگر با عینک محتوا به ماجرا نگاه می کنند. درنتیجه ممکن 
است در فعالیت های مربوط به اصالحات آموزش  و پروش، تغییرات آب وهوایی یا 
بهبود وضعیت سالمت شرکت کنند. واقعیت این است که شروع هر کار خیری 
می تواند خوب و تاثیرگذار باشد و به همین خاطر نوعی سرمایه گذاری تاثیرگذار 

به شمار می آید. 

آن ها كه آمدند ثواب كنند و كباب شدند!
امری  به عنوان  همیشه  تاثیرگذار  سرمایه گذاری  افراد،  از  بسیاری  نظر  از  شاید 
مثبت تلقی شود. اما واقعیت این است که سرمایه گذاری تاثیرگذار نیز می تواند 
هر  با  همراه  که  همان طور  درواقع  داشته  باشد.  همراه  به  جدی  آسیب های 
سرمایه گذاری  برای  دارد،  وجود  مالی  ریسک های  و  خطرات  سرمایه گذاری، 
تاثیرگذار نیز عالوه بر خطرات مالی، ریسک های »تاثیر منفی« نیز وجود دارد. 
و  نمی شود  ایجاد  بوده،  سرمایه گذار  نظر  مورد  که  مطلوبی  تاثیر  اوقات  گاهی 
فرد  شرایط  این  در  شود.  ایجاد  نیز  منفی  تاثیر  است  ممکن  مواقع  برخی  در 
سرمایه گذار باید نسبت به کاری که انجام می دهد، کامال آگاه شود و اطالعات 
کافی در مورد آن جمع آوری کند تا بتواند بهترین عملکرد را داشته  باشد و به 
از سرمایه گذاری به صورت  این شکل  اگر  نتیجة مطلوب خود دست پیدا کند. 
آگاهانه انجام نشود، فرد را در عملیات قفل می کند و اثری نامطلوب و در اغلب 

مواقع ماندگار بر جای خواهد گذاشت. 

اين روزها همه ثواب می كنند!
سرمایه گذاری  اگر  که  می شود  انجام  شرایطی  در  تاثیرگذار  سرمایه گذاری 
محیط   یا  اجتماعی  حوزۀ  در  مطلوب  نتیجة  یا  خوب  اتفاق  آن  نگیرد،  صورت 
مثال  برای  است.  آسان  اغلب  نیز  شرایط  این  بررسی  نمی شود.  حاصل  زیستی 
اگر با سرمایه گذاری، بتوان تغییر در خدمات بهداشتی ایجاد کرد، یا دسترسی 
شکل  یک  این  گفت  می توان  به راحتی  کرد،  ایجاد  مردم  برای  را  سالم  آب  به 
مناطق  یا  روستاها  در  سرمایه گذاری ها  اغلب  است.  تاثیرگذار  سرمایه گذاری  از 
جالب  نکتة  می گیرند.  قرار  تاثیرگذار  سرمایه گذاری های  دستة  در  فقیرنشین، 
بهبود  به  می تواند  نه تنها  که  است  این  تأثیرگذار  سرمایه گذاری  مورد  در  توجه 
وضعیت اجتماعی یا محیط  زیستی کمک کند، بلکه در عین حال ساختار بازارها 
را نیز متحول و اصالح خواهد کرد. وقتی سرمایه به کشورها و مناطق در حال 
توسعه تزریق شود، اقتصاد و بازار آن منطقه نیز سود می برد و هم زمان با توسعة 
به همین خاطر است که  نیز حاصل می شود. شاید  اقتصادی  توسعة  اجتماعی، 
در بازارهای نوظهور، سرمایه گذاری تاثیرگذار »ُمد« شده  است. این مد، آگاهانه 
بازار  بزرگ تر شدن  باعث  و  کرده  جوامع کمک  کیفیت  افزایش  به  ناآگاهانه  یا 
سرمایه گذاری تاثیرگذار نیز شده  است. حاال دیگر همه می توانند هم ثواب کنند 

و هم سود اقتصادی به دست بیاورند. 

ویژگی های 
سرمایه گذاری  

نوع دوستانه

مروری بر مفهوم داغ »سرمايه گذاری 
تاثيرگذار« و كاربرد آن در دنيای مدرن
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افزايش توليد و فروش شركت
در سال مالی منتهی به سی ام اسفند 95، تولید همگن داروهای مختلف شامل 
انواع قطره، پماد، آمپول، محلول و اسپـــــری در سینادارو به  303.204 هزار 
افزایش  مقدار 14.02 درصد  قبل  مالی  با سال  مقایسه  بالغ شده که در  عدد 

داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین افزایش شاخص تولید در بخش قطرۀ چشمی یک  
بار مصرف با 106.1 درصد نسبت به سال گذشته بوده است. گروه پماد چشمی 

و موضعی با رشد 0.25 درصد، کمترین رشد را تجربه کرده است.
فروش خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش به رقم 1.869.273 میلیون 
ریال )17.55 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن( رسیده است.  از کل فروش 

مبلغ 21.391 میلیون ریال مربوط به فروش صادراتی است.

 افزايش سرمايۀ شركت 
سرمایة شرکت بر اساس مصوبة مجمع عمومی فوق العادۀ صاحبان سهام مورخ 
1395/10/20 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از مبلغ 200.000 میلیون 
ریال به مبلغ 400.000 میلیون ریال از محل مطالبات و آوردۀ نقدی سهام داران 

منقسم به 400.000.000 سهم یک هزارریالی با نام افزایش یافته است.

جديدترين دستاوردها
شــرکت البـراتـوارهای سینادارو در حـالی سال 1395 را به پایان رسانـــد که 
ثبات نسبی اقتصادی و کاهش بسیاری از محدودیت ها، سالی آرام تر از گذشته 
را برای صنعت داروسازی کشور به ارمغان آورد. تورم بیش از گذشته کنترل شد، 
نرخ ارز تغییرات اندکی را شاهد بود و حمایت نسبی از این صنعت کشور، زمینة 
مناسب تری برای پویایی فراهم کرد. در چنین شرایطی، کارکنان این شرکت نیز 

دارو صنعت 
الميرا اكرمی

درصدی رشد17.55 از عام( )سهامی البراتوارهایسینادارو شرکت
فروشخودطیسالمالیگذشتهخبرداد.ایندرحالیاستکهرشد
نسبت 1395 سال ابتدای ماهۀ شش در دارو صنعت ریالی فروش
بوده درصد 16.02 معادل تقریبا آن از قبل  ســـال ماهۀ بهشش
است.طبقبرآوردهایصورتگرفته،فروششرکتطیسال1395با
مبلغ1.869.273میلیونریالنسبتبهسال1394ازنظرمقداریبا
با14.43درصد ازنظرمقدارفروشهمگن 12.61درصدافزایشو

افزایشهمراهبودهاست.

شرکتسینادارو،ازشرکتهایفرعیگروهسرمایهگذاریخوارزمیبا
بیشاز50سالسابقهیکیازاز10شرکتعمدۀداروسازیکشور
قرار بورس در حاضر داروسازی ممتاز شرکتهای زمرۀ در که است
دارد.بهگونهایکهدرفصلجاریرتبۀیازدهمشفافیترادربینتمامی
شرکتهایبورسیاحرازکردهودرسالهایگذشتهنیزدوباربهرتبۀ

اولدستیافتهاست.
شرکت به متعلق سینادارو سهام از درصد 48.73 که میشود یادآور

سرمایهگذاریخوارزمی)سهامیعام(است.

گزارشی درباره يكی از 10 شركت عمدۀ داروسازی كشور

سینادارو ؛ گام های استواردر مسیر رشد
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در فضایی صمیمی و مشارکت جویانه و با روحیة هم دلی و اتحاد، توانستند با 
سرافرازی سال 1396 را آغاز کنند.

اهم دستاوردهای سال مالی مورد گزارش به اختصار عبارت است از:
1. ادامة اجرای پروژۀ انتقال و توسعه به نحوی که تا تاریخ تهیة گزارش 67 
درصد از عملیات ساختمانی و 30 درصد از عملیات احداث اتاق تمیز و پیشرفت 
فیزیکی کل پروژه 42 درصد به اجرا درآمده و طبق برنامه تا پایان سال 1396 
پایان  آن ها  راه اندازی  و  نصب  ترخیص،  و  شده  خریداری  جدید  ماشین آالت 

خواهد یافت.
2. مذاکره با یکی از شرکت های تولیدکنندۀ اسپری دهانی از کشور ایتالیا پایان 
یافته و مرحلة اول تولید به زودی آغاز خواهد شد. مذاکره با دیگر شرکت های 
عالقه مند به تولید تحت لیسانس یا همکاری مشترک برای تولید در سینادارو 

در جریان است.
3. تنوع بخشی به تولید محصوالت سینگل دوز که وعدۀ آن در مجمع گذشته 
داده شده بود، با اخذ پروانة تولید دو محصول از سازمان غذا و دارو شروع و 
در اردیبهشت ماه جاری تحویل شرکت های توزیع کننده شد و امید می رود با 
معرفی علمی و بازاریابی آن ها، همانند محصول سینالون مورد استقبال جامعة 
چشم پزشکی قرار گرفته و سهم قابل توجهی از سهم بازار را به خود اختصاص 

دهد.
4. معرفی علمی داروهای صادراتی در کشور افغانستان و اقلیم کردستان عراق 
شرکت  نظر  زیر  کشورها  آن  در  ما  نمایندگان  منتخب  ویزیتوری  تیم  توسط 
در سال 1396  توافق  مورد  اقالم  و  برنامه ریزی شده  تحویل  و  آغاز  سینادارو 
عملیاتی خواهد شد. به این ترتیب سهم صادرات سینادارو از حدود 1/1 درصد 

فروش در سال 1395 به 4 درصد در سال 1396 افزایش خواهد یافت.
و  سینادارو(  به  )متعلق  سینا  درمان گر  شرکت  فعال سازی  استراتژی  با   .5
از شرکت های  نمایندگی  تالش هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مزبور، اخذ 
تامین کنندۀ اروپایی آغاز شده و انتظار می رود که در سال 1396 به سودآوری 

برسد.
افزایش  و  ریالی 17.55 درصدی  تعدادی 12.61 درصدی،  افزایش فروش   .6
سال 1394  به  نسبت  درصد   22.7 میزان  به  مالیات  کسر  از  پس  ویژه  سود 
اغلب ماشین آالت شرکت  با وجود فرسودگی  توجهی است که  قابل  دستاورد 

حاصل شده و نقش افزایش قیمت در این دستاورد ناچیز است.
ریالی 29  تعدادی 23 درصدی،  افزایش فروش  از  پیش بینی سال 96 حاکی 

درصدی و سود 25 درصدی نسبت به سال 1395 خواهد بود.

برنامه های آتی شركت جهت افزايش فروش
فروش  ارتقای  با هدف  البراتوارهای سینادارو  فروش شرکت  و  بازاریابی  واحد 
تعدادی و ریالی محصوالت، سعی دارد از طریق جذب نمایندۀ علمی در مناطق 
مختلف و آموزش مستمر آن ها، شرکت در کنفرانس ها، کنگره های دارویی و 
تخصصی، حضور  مجالت  در  گسترده  تبلیغات  و شهرستان ها،  تهران  پزشکی 

پررنگ تری در مجامع پزشکی داشته باشد.
هم چنین از طریق ارتباط تنگاتنگ با شرکت های توزیع کنندۀ طرف قرارداد و 
پایش مستمر آن ها در عرضة مویرگی محصوالت، موثرتر عمل کرده و با بررسی 
و پی گیری نقطه نظرات جامعة هدف، تحقق اهداف برنامه و بودجة شرکت را 

امکان پذیر کند.

محصوالت و پروژه های جديد
 محصوالت جدیدی که برخی از آن ها درسال 1395 به نتیجة نهایی و عرضه شده 
رسیده است، عبارت اند از: تثبیت فرموالسیون دو محصول به صورت پماد موضعی 

برای صادرات و دو محصول سینگل دوز قابل رقابت با نمونه های وارداتی.
به عالوه تکمیل فرموالسیون تعدادی اسپری دهانی، ژل اشک مصنوعی مولتی 
دوز و قطره که پس از اخذ پروانه و در صورت لزوم مطالعات بالینی در سال 

1396 و بعد از آن به تولید انبوه خواهد رسید. 
استمرار عرضة قطره های تخصصی کم مصرف و قابل بهره برداری پس از اعمال 
به  مبتال  بیماران  برای  سیستئامین  قطرۀ  رایگان  عرضة  نیز  و  چشم  جراحی 
نیز   1395 سال  در  که  است  خدماتی  از  کشور  سراسر  در  سیستئینوزیس 

موجبات رضایت فوق العادۀ متخصصان چشم و بیماران را فراهم کرده است.
الزم به ذکر است که سینادارو در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، 
اقدامات موثری را در زمینة صرفه جویی در مصرف انرژی )در بخش های برق 
تصفیة  سیستم  طریق  از  زیست  محیط  از  حفاظت  جهت  در  و  تاسیسات(  و 
کارکنان  بهداشتی  سطح  افزایش  هم چنین  و  و...  پسماند  مدیریت  فاضالب، 
برگزاری  نیز شامل  انسانی شرکت  انجام داده است. فعالیت های توسعة منابع 
از  انسانی  منابع  کیفیت  بهبود  و  کارکنان  برای  تخصصی  آموزشی  دوره های 
ایمنی  و  بهداشت  ارتقای  و  شغل  تحلیل  برتر،  گزینش  و  کارمندیابی  طریق 

کارکنان است.
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نفت

نشان ارقام و اماشواهد نوساناست، در مثلهمیشه روزها این نفت
میدهدحالآنکمیبهترشدهاست.نگاهیبهقیمتنفتنشانمیدهد
اوضاعآنقدرهمبدنیست.امادراینبینکارشناسانیوجوددارندکه
همین از یکی گارتمن دنیس ندارد. دوامی نفت خوش حاِل معتقدند
کارشناسهاستکهدرگفتوگوباسیانبیسیادعاکردهقیمتنفتبا
وجودروندصعودِیشیرینیکهاینروزهاتجربهمیکند،بهزودیدوباره
در نفت تولید وضعیت از ناامیدکنندهای آمار هربار خواهدکرد. فروکش
ایاالتمتحدۀآمریکامنتشرمیشود،حالنفتکمیخوبمیشود.این
روزهانیزدائمخبرازکاهشتعدادچاههاینفتیوتولیدنفتدرایاالت
متحدۀآمریکامنتشرمیشود.انتشاراینخبرهابرایسایرتولیدکنندگان
نفت،خوباست،چراکهقیمتنفتراباالمیبرد.اماهنوزافرادیوجود

دارندکهمعتقدندنفتبهزودیکمارزشخواهدشد.محمدبن
معتقد که آنهاست از یکی سعودی، شاهزادۀ سلمان،

را خود ارزش آینده سال 30 تا 20 بین نفت است
ازدستخواهدداد.بههرحالنفتهمچنانبهساِن
طالییارزشمنددربازاردلبَریمیکندوکسانی
نه و نهمیخواهند دارند، آن تولید در کهدستی
بدبو، مادۀسیاه راتصورکنندکه میتوانندروزی

ارزشخودراازدستبدهد.

صعوِد ُمرده
او  دارد.  مایوس کننده ای  و  متفاوت  نظر  اما  گارتمن 
در گفت وگو با سی ان بی سی می گوید: »مشکل بزرگی 
افزایش  با  ظاهرا  بازار  دارد.  وجود  خام  نفت  بازار  در 
قیمت نفت روبه رو شده، اما این یک رونِد صعودِی ُمرده 

به عنوان  از مهم ترین مشکالتی که گارتمن  است.« یکی 
مشکل اصلی بازار نفت خام به آن اشاره کرده، افزایش تولید 

نفت خام از سوی کشورهایی مانند لیبی و نیجریه است. این کشورها 
با توانی وصف نشدنی و به صورت غیرقابل انتظار، تولید نفت خود را 
افزایش داده اند. به خاطر همین مسائل است که گارتمن اعتقاد دارد 

نفت فعال روی 48 تا 49دالر در ازای هر بشکه درجا بزند. 

حراج سعودی
نظر  به  یعنی  است.  گاوی  ظاهرا  سیاه،  طالی  روزهای  این  بازاِر 
وضعیت  و  کنند  سرمایه گذاری  آن  روی  سرمایه گذاران  می رسد 
روند  از  نیز  تصورات  این  همة  باشد.  خوب  آن  برای  نیز  تقاضا 
این  می رسد  نظر  به  اما  است.  شده   ناشی  نفت  قیمت  صعودی 
این  بازار  کارشناسان،  نظر  از  شد.  خواهد  متوقف  به زودی  روند 
روزهای نفت اتفاقا »خرسی« است. یعنی به زودی در مسیر نزولی 
قرار خواهد گرفت. البته این تحلیل ها شبیه به تحلیل محمدبن 
سلمان، شاهزادۀ عربستان سعودی نیز هست. او پیش بینی کرده 
 بود که نفت خام تا 20 یا 30 سال آینده کامال بی ارزش خواهد 
شد. شاید به همین خاطر است که سعودی ها نیز چوب حراج به 
تنها پشتوانة مالی خود زده اند و سعی دارند پنج درصد از سهام 
شرکت نفت آرامکو را بفروشند. یکی از کارشناسان در مورد 

این فروش تاریخی که ظاهرا بزرگ ترین حراج دولت در طول تاریخ خواهد بود، 
گفته  است: »مثل این است که جبل الطارق، صخره های خود را بفروشد!« واقعیت 
این است که بزرگ ترین شرکت نفت جهان، به آل سعود قدرت می بخشد. سال 
گذشته )2016( حدود 60 درصد از بودجه های دولتی از طریق همین شرکت 
آرامکو تامین شده  است. اما شاهزادۀ جوان سعودی فصل جدیدی را برای شرکت 
آرامکو رقم زده  است. قرار است این شرکت از نیمة دوم سال 2018 به فروش 
برسد. چنین تصمیم هایی تنها در یک باور ریشه دارد: »نفت به زودی بی ارزش 

خواهد شد«. 

سقوط نفت به زير 40دالر
اما این فقط سعودی ها نیستند که معتقدند نفت بی ارزش خواهد شد. هارولد هم، یکی 
دیگر از کارشناسان است که اخیرا در گفت وگو با سی ان بی سی از نفت 40 دالری خبر 
داده و هشدار داده تولیدکنندگان نفت حواسشان به تولید 
نفت در آمریکا باشد. هارولد هم یکی از مدیرعامل های 
شرکت های نفتی در آمریکاست که از مدت ها پیش 
اما  داده  است.  را  دالری   40 نفت  هشدارِ 
قیمت  کاهش  که  است  این  نکتة جالب 
تولیدکنندگان  سوی  از  درحالی که  نفت 
آمریکایی ناشی شده، در وهلة نخست روی 
همان ها نیز تاثیر منفی می گذارد. یعنی در 
این بازی، همان بازیگرانی که بد بازی کرده اند، 
بازنده خواهند بود. بررسی ها نشان می دهد قیمت نفت 
در ایاالت متحدۀ آمریکا از ابتدای سال تا کنون نزدیک به 
18درصد کاهش داشته  است. این مسئله به تنهایی نشان 
می دهد تولیدکنندگان آمریکایی به عنوان آغازکنندۀ این 

بازی، بازندۀ آن نیز هستند. 

آينده از آِن كيست؟
گرفته  نفتی صورت  منابع  زمینة  در  بسیاری  بررسی های 
 است. برخی از این بررسی ها، نفت را ثروتی تمام نشدنی نشان 
نیز  نفت  نشان می دهد  بررسی ها،  از دیگر  برخی  می دهد، درحالی که 
مانند هر منبع طبیعی دیگری، محدود و تمام شدنی است. اما هیچ یک 
از این بررسی ها نشان نداده که نفت تا زمان تمام شدِن خود هم چنان 
کاالیی  به  به زودی  یا  ماند،  خواهد  باقی  باارزش  ثروت  یک  به عنوان 
دسته  دو  به  نفت  تولیدکنندگان  حاال  شد.  خواهد  تبدیل  بی ارزش 
تبدیل شده اند؛ دسته ای که معتقدند نفت به زودی ارزش خود را تا 
چند سال آینده از دست خواهد داد و دسته ای دیگر که معتقدند 
نظر  به  بازی  این  در  رسید.  خواهد  باال  قیمت های  به  دوباره  نفت 
می رسد کسانی برنده خواهند بود که هم نفت خود را تولید کنند 
جدید  مسیری  اقتصادشان،  به  تنوع بخشی  با  کنند  تالش  هم  و 
زمینه  این  در  را  گام  نخستین  سعودی ها  کنند.  باز  آینده  برای 
برداشته اند، هرچند در این مسیر چوب حراجی به تنها پشتوانة 
بزرِگ  کشورهای  سایر  اقدام  دید  باید  حال  زده اند.  خود  مالی 
راه است و  بود. قطعا زمستان در  تولیدکنندۀ نفت چه خواهد 
حال  همین  از  را  هیزم  بیشترین  که  است  کسی  نهایی  برندۀ 

جمع آوری کند. 

تحليلی بر آينده ارزش و قيمت نفت

نفت و دلبری دربازارانرژی!
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حضور 95  تیرماه 1396با  سرمد 28  بیمة  شرکت  ساالنة  عادی  عمومی  مجمع 
درصد از سهام داران برگزار شد. بیمة سرمد یکي از شرکت هاي زیرمجموعة شرکت 

سرمایه گذاري خوارزمي )سهامي عام( به شمار مي رود.
به گزارش روابط  عمومی بیمة سرمد، در این مجمع که با حضور پرویز مقدسی، رئیس 
هیئت مدیره به عنوان رئیس مجمع، دکتر اسماعیل دلفراز، مدیرعامل، نمایندگان 
سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمة مرکزی ج.ا.ا، ناظران سهام داران و دیگر اعضای 
مجمع برگزار شد، تقسیم سود 150 ریالی برای هر سهم به تصویب مجمع عمومي 

رسید.
دکتر اسماعیل دلفراز، مدیرعامل شرکت بیمة سرمد، در این مجمع گفت: »بیمة 
سرمد در سال 1395، مسیری رو به رشد را پیمود. در این سال شرکت نه تنها رتبة 
توانگری مالی در سطح یک را همچون سال های گذشته حفظ کرد، بلکه با پی گیری 
استراتژی هایی سودمحور، موفق به غنی ساختن پورتفوی حق بیمة خود به واسطة 

جذب قراردادهای با ریسک مناسب شد.«
دکتر دلفراز با اشاره به سرمایة ثبت شده هزار میلیاردی بیمة سرمد در سال 1395 
گفت: »بر اساس مصوبة هیئت محترم وزیران، این سرمایه باید تا پایان سال 1396 
به 1500 میلیارد ریال افزایش پیدا کند و خوش بختانه با برنامه ریزی های انجام شده، 

قبل از پایان سال جاری، این افزایش سرمایه محقق خواهد شد.«
دکتر دلفراز با تاکید بر لزوم جذب بیشتر پورتفوی حق بیمة 
بیمه های زندگی، از رشد 83 درصدی فروش در این محصول 
استراتژیک بیمة سرمد در سال گذشته خبر داد و این اتفاق را 
مدیون آموزش نمایندگان و جذب نیروهای متخصص دانست.

به گفتة مدیرعامل بیمة سرمد، نمایندگان و کارگزاران بیمه ای 
همکار با این شرکت، با جذب پورتفوی مناسب و با ریسک 
پایین، توانسته اند بیمة سرمد را به چشم اندازهای تصویرشده 

در این شرکت نزدیک تر کنند.
وی اختصاص 16 درصد از پورتفوی بیمة سرمد به بیمه نامه های کم ریسک آتش سوزی 
و جذب محدود بیمه نامه های ثالث را یکی دیگر از دالیل توسعة پایدار این شرکت 
برشمرد و با اشاره به سهم 19 درصدی بیمه نامه های زندگی در پورتفوی این شرکت، 

نسبت به رشد بیش از 180 درصدی فروش این بیمه نامه ها تا پایان سال جاری ابراز 
امیدواری کرد.

راهبر قراردادهای بيمۀ مشترک
مدیرعامل بیمة سرمد با اشاره به افزایش اعتماد سایر شرکت ها به بیمة سرمد، 
ابراز  مشترک  بیمة  یا  کنسرسیوم  قراردادهای  در  شرکت  این  راهبری  نقش  از 
خرسندی کرد و با بیان این که حق بیمة صادرشده در بیمة سرمد در سال 1395، 
با رشد 46 درصدی نسبت به سال قبل، به 1939 میلیارد ریال رسیده است، از 
برنامه ریزی هایی خبر داد که رشد 63 درصدی پورتفوی بیمة سرمد در سال جاری 

را به همراه خواهند آورد.
دکتر دلفراز مدیریت ریسک و سیاست های اتکایی را در حفظ سرمایة این شرکت 
تاثیرگذار دانست و افزود: »با وجود نسبت خسارت 65 درصدی صنعت بیمه در سال 
گذشته، با برنامه ریزی های مناسب صورت گرفته در حوزۀ مدیریت ریسک، نسبت 

خسارت بیمة سرمد در سال 1395 تنها 53 درصد بوده است.«
دکتر دلفراز با بیان این که با اجرای طرح فروش بیمه نامه های استاندارد )طرح نسیم(، 
تاکنون بیش از 30 هزار فقره بیمه نامه در شعب بانک صادرات ایران صادر شده است، 
فروش بیمه نامه های سرمد در بیش از هزار شعبة منتخب این بانک را گامی در جهت 
تقویت همکاری بانک و بیمه معرفی کرد. وی افزود: »فروش بیمه نامه 
در بستر بانک، اتفاقی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی رخ 
می دهد و فرصت جذب پورتفوی با ریسک مناسب و ضریب بسیار 
پایین را برای شرکت های بیمه فراهم می کند. خوش بختانه بیمة 
سرمد، با همکاری بانک صادرات ایران، موفق به اجرای تفاهم نامة 
طرح نسیم شده است و اجرای این طرح در جهت جذب پورتفوی 
با ریسک پایین از مسیر شعب بانک و هم چنین فرهنگ سازی در 

عرصة فروش بیمه نامه های اختیاری، تاثیر قابل  توجهی گذاشته است.«
مدیرعامل شرکت بیمة سرمد سال 1396 را سالی متفاوت برای این شرکت خواند 
و درخصوص جذب بیش از 3130 میلیارد ریال پورتفوی با ترکیب مناسب در این 

شرکت تا پایان سال جاری، ابراز امیدواری کرد.

بیمه سرمد به ازای هر سهم 150 ریال سود تقسیم کرد

اين حوالی
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اقتصاد

غزال بابايی

تراز تجاری کشور منفی  ایران  آمار چهار ماهة گمرک جمهوری اسالمی  طبق 
شده است. به این معنا که در این مدت واردات رشد بیشتری نسبت به صادرات 
داشته است. بر اساس گزارش گمرک، در چهار ماه اول امسال، 15 میلیارد و 
813 میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 24 درصد افزایش نشان می دهد. برخی کارشناسان افزایش واردات را ورود 
کاالهای مصرفی به کشور تلقی می کنند که در شرایط فعلی ایران که نیاز مبرمی 

به تولید دارد، خوب نبوده و باعث بروز مشکالتی خواهد شد. 
دولت در ابتدای سال جاری رشد 25 درصدی صادرات غیرنفتی را اعالم کرده 
بود، اما با توجه به این که در یک سوم سال افزایش واردات اتفاق افتاده است، اگر 

این رویه ادامه داشته باشد، این هدف گذاری دولت محقق نخواهد شد. 
یکی از دستاوردهای دولت یازدهم این بود که در سال های 94 و 95 تراز مثبت 
تجاری را رقم زده بود و صادرات غیرنفتی از واردات بیشتر بود. اما این دستاورد 
غیرنفتی  صادرات  توسعة  برنامة ششم  قانون  طبق  است.  رفته  دست  از  اکنون 

باید ساالنه 22 درصد رشد داشته باشد که آخرین آمار گمرک در حوزۀ تجارت 
خارجی نشان می دهد با این هدف فاصلة زیادی داریم. 

این که افزایش واردات در اقتصاد کشور در بلندمدت و کوتاه مدت چه تاثیراتی 
از سوی دیگر  را تشکیل می دهد.  این گزارش  خواهد داشت، چهارچوب اصلی 
نام امسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است که افزایش واردات به معنای 
ایجاد شغل برای کارگران کشورهای واردکننده است و این موضوع باید برعکس 
در  که  را  اقتصاد  بودن  برون نگر  و  درون زا  اتفاق  این  دیگر  از سوی  شود.  اجرا 
این جریان در  با اصل  به حاشیه می برد و  اقتصاد مقاومتی آمده،  سیاست های 

تضاد است.  

مشكالت نرخ ارز ثابت
محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات کشور، دربارۀ علل افزایش واردات 
و کاهش صادرات غیرنفتی به »وخارزم« گفت: یکی از مشکالتی که در اقتصاد 

»وخارزم« از تبعات منفی شدن تراز تجارت خارجی گزارش می دهد

افزایش واردات،
 به قیمت عقب نشینی تولید !؟
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ایران وجود دارد، چند نرخی بودن ارز است. از سوی دیگر، ثابت بودن نرخ ارز 
در طول سال های گذشته باعث شده تا صادرات صرفة اقتصادی خود را از دست 

بدهد و واردات جای آن را بگیرد. 
بازار  روانة  و  می کند  تولید  جهانی  سطح  در  را  کاالیی  تولیدکننده  که  زمانی   
بین المللی می شود، باید سود مورد نظر کسب شود که با ثابت بودن نرخ ارز این 
موضوع از دست می رود. در این شرایط وقتی صادرکننده سود مورد نظر را کسب 

نکند، قطعا کانال واردات را برمی گزیند تا فضای مطلوب را تجربه کند. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به 
نظر می رسد تک نرخی شدن ارز یک راه کار مفیر در این 
زمینه باشد، ضمن این که نباید فراموش کرد قیمت ارز 
هم مانند کاالهای دیگر باید مشمول تورم شود و هر سال 

متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. 
متاسفانه در سال های اخیر نرخ ارز به یک موضوع سیاسی 
تبدیل شده و دولت یازدهم نیز برای این که بتواند بازار 
را در آرامش نگه دارد و مانع ورود سرمایه های مردم به 
بازارهای داللی شود، قیمت دالر را ثابت نگه داشت، اما 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری دالر که مهم ترین ارز 

است، به سمت واقعی شدن رفت و گران شد. 
ایرانی  کاالهای  تمام شدۀ  قیمت  این که  به  اشاره  با  او 
بازارهای  ایرانی در  اضافه کرد: قیمت کاالهای  باالست، 

جهانی دلیل دیگری است که صادرات غیرنفتی را کاهش داده و دولت در این 
ایفا کند. بهبود فضای کسب وکار یکی از عواملی  موضوع نقش اساسی می تواند 
قوۀ  اندازۀ  به  قوۀ قضاییه  و  قوۀ مقننه  دارد.  تمام شده نقش  است که در قیمت 
مجریه در بهبود فضای کسب وکار نقش دارند و نمی توان تاثیر این دو قوه را در 
شرایط اقتصادی کشور نادیده گرفت. قوۀ مقننه می تواند با حذف قوانین زاید یا 
قوۀ  و هم چنین  اقتصاد کشور کمک شایانی کند  به  تولیدمحور  قوانین  تصویب 
قضاییه فضای امنی را برای سرمایه گذاری فراهم کند و فضا را برای سودجویان 

ناامن. 
برای  باید  که  است  گم شده ای  حلقة  صادراتی  مشوق های  کرد:  تاکید  الهوتی 
مالیاتی  بخشودگی های  هم چنین  شود.  گرفته  نظر  در  صادراتی  تولیدکنندگان 
از این  اما هیچ کدام  انگیزۀ زیادی را برای تولید به دنبال داشته باشد،  می تواند 

موضوعات را شاهد نیستیم. 
او به مشکالت ارز تک نرخی پرداخت و گفت: دالر دو نرخی پهن شدن فرش 
روی  باید  ایران  اقتصادی  هدف گذاری  درحالی که  است  واردات  برای  قرمز 
صادرات باشد. کشور از یک سو نفت خام را صادر می کند و واردکننده از بانک 
شاید  که  می کند  وارداتی  به  اقدام  و  می کند  دریافت  ارزان قیمت  دالر  مرکزی 
مشابه آن کاال در داخل تولید شود. در این صورت ظرفیت بنگاه های تولیدی 
از آن  افزایش می یابد که آسیب های اجتماعی بخشی  یافته و بی کاری  کاهش 

را تشکیل می دهد. 
کشور  خارجی  تجارت  آمارهای  آن چه  داد:  ادامه  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
افزودۀ بیشتر توفیق  با ارزش  افزایش صادرات  روایت می کند، آن است که در 
را  سهم  کمترین  معدنی  و  کشاورزی  صنعتی،  کاالهای  متاسفانه  و  نداشته ایم 
این  از  برای خروج  راه کاری  باید  و  دارد  تامل  موضوع، جای  این  که  داشته اند 
وضعیت پیدا کرد. این در حالی است که هر تن کاالی صادراتی ایران، به رغم 
این که نسبت به چهار ماهة ابتدایی سال قبل، 5/2 درصد به لحاظ ارزشی رشد 
داشته، ولی هم چنان سطح آن پایین است، که نشان گر خام فروشی بیشتر در 

صادرات است.

نتيجۀ رشد واردات بيكاری است
دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانة اقتصاد ایران دربارۀ آسیب های رشد واردات 
از صادرات  واردات  تراز تجاری منفی می شود و  به خبرنگار ما گفت: زمانی که 
پیشی می گیرد، قطعا اقتصاد کشور با آسیب هایی روبه رو می شود که یکی از آن ها 

کاهش ظرفیت بنگاه های تولیدی است. 
او با اشاره به این که صادرات کاهش زیادی نداشته، اما واردات افزایش چشم گیری 
داشته، افزود: اتفاقی که افتاده، این است که واردات زیاد شده و در این شرایط 
صورت  به  که  می کند  تهدید  را  ایران  اقتصاد  خطراتی 
خاموش است. در وهلة اول ایران را به کشورهای دیگر 
اقتصادی  تحریم های  صورت  در  و  می کند  وابسته تر 
جدید کشور ما آسیب زیادی می بیند، و از آن جایی که 
ظرفیت تولیدی داخل هم از بین رفته، تاثیر را دوچندان 

خواهد کرد. 
سال  هر  ابتدایی  ماهة  سه  در  این که  بیان  با  دانشمند 
در  معموال  کرد:  اضافه  می افتد،  اتفاق  صادرات  کاهش 
اتفاق  تولید  هنوز  این که  دلیل  به  سال  اول  ماهة  چند 
نیفتاده و صادرات صورت نگرفته، آمار صادراتی کاهش 
سال  اول  ماهة  سه  تولید  نسبت  همیشه  و  دارد  کمی 
این  و هر سال  ماهة آخر سال قبل کمتر است  به سه 

موضوع را شاهد هستیم.
دبیر کل خانة اقتصاد ایران با اشاره به علل افزایش واردات گفت: وقتی درآمد ارزی 
دولت از فروش نفت خام افزایش یافته، طبیعی است چراغ سبز نشان می دهد که 
آن را به ریال تبدیل کند. برای تبدیل کردن دالر به ریال بهترین و آسان ترین راه 
واردات است. آمارهای تجارت خارجی نشان می دهد که واردات در حوزۀ کاالهای 

نهایی اتفاق افتاده و این موضوع در تولید ناخالص و اشتغال ما اثر ندارد. 
 آسیبی که در شرایط تبدیل ارز به ریال به اقتصاد کشور وارد می شود، این است 

که تولید داخلی روزبه روز به نفع واردات عقب نشینی می کند. 
باید صنایع کوچک و  این معضل گفت:  با  برای مقابله  بیان راه کاری  با  دانشمند 
متوسط کشور را تقویت و فضا را برای کاالی وارداتی تنگ کرد. امیدواریم در دولت 
دوازدهم، دکتر حسن روحانی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند 
و صنایع کوچک و متوسطی را که 50 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شوند، 
بیشتر حمایت کنند. اکنون قدرت خرید و سرمایة در گردش این بنگاه ها نسبت به 
زمانی که دالر هزار تومان قیمت داشت، یک چهارم است و سه چهارم کاهش داشته 
است.  این بنگاه ها در صورت نداشتن سرمایة در گردش توانایی تامین مواد اولیه را 
به صورت ارزی نخواهند داشت و تسهیالت باالی 30 درصد هم نمی تواند مشکالت 

آن ها را رفع کند. نرخ بهرۀ بانکی برای تولید حداکثر باید 6 درصد باشد. 
او در پاسخ به این پرسش که آیا منبعی برای تزریق تسهیالت با سود 6 درصد 
وجود دارد یا خیر، گفت: صندوق توسعة ملی که حدود 30 درصد پول نفت را در 
اختیار می گیرد، می تواند در بخش خرید مواد اولیة بنگاه های کوچک نقش مهمی 
را ایفا کند. به گونه ای که این صندوق به بنگاه تولیدی ارز اختصاص دهد و در 
زمان سررسید ارز دریافت کند. برای این که اطمینان برای بازگرداندن این پول 
بیشتر شود، دو درصد سود بیشتر را برای بانک عامل در نظر بگیرند تا ضمانت های 
الزم از بانک دریافت شود. در این صورت شفافیت اقتصادی را شاهد خواهیم بود 

و یک تعادلی در بازار پولی  کشور اتفاق خواهد افتاد. 
در این صورت بانک ها بهرۀ بانکی را کاهش می دهند و بانک مرکزی به آرزوی 
دیرینة خود که متعادل کردن نرخ سود سپرده و تسهیالت  متناسب با نرخ تورم 

است، می رسد. 

و متوسط  باید صنایع کوچک 
کشور را تقویت و فضا را برای کاالی 

وارداتی تنگ کرد. امیدواریم در دولت 
روحانی  دوازدهم، دکتر حسن 

حساسیت  موضوع  این  به  نسبت 
صنایع  و  باشند  داشته  بیشتری 

50 درصد  کوچک و متوسطی را که 
را شامل  داخلی  ناخالص  تولید 

کنند حمایت  بیشتر  می شوند، 
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گپ
نرگس فرجی

سنتی کسبوکارهای برای خطری زنگ استارتآپها فعالیت و حضور
است.کسبوکارهاییکهبهدلیلدریافتسودشانازبازارفکریبرای
تغییرنمیکنند.اماایناشتباهیاستکهکسبوکاربایدهرچهسریعتر
دربرطرفکردنآناقدامکنند.کسبوکارهابایدبهفکرسرمایهگذاری
اطالعات به نیاز که همکاریای باشد؛ استارتآپها با همکاری و
وکسبوکار، بازاریابی مشاور و مدرس یوسفی امیر دکتر دارد. دقیقی
با اساس، این بر دارد. استارتآپها با نزدیکی همکاری مدتهاست
ایشانبهگفتوگونشستهایمتادربارۀزوایایبیشتریازحوزۀفعالیت

استارتآپهابدانیم.
و همايش ها  است  داغ  در كشورمان  استارت آپ ها  بحث  روزها  اين 
در  می كنند،  فعاليت  زمينه  اين  در  بسياری  شتاب دهی  مراكز  و 
صورت امكان كمی دربارۀ پيش زمينۀ اين نوع فعاليت های اقتصادی، 

اجتماعی بفرماييد؟
در ابتدا باید عنوان کنم که با گسترش و توسعة فضای استارت آپ در کشور، در 
سال های  اخیر در حال حاضر نهادها و مجموعه های مختلفی در این فضا در حال 
فعالیت هستند. در یک دسته بندی مختصر می توان فعاالن در این حوزه را به 
سازمان ها و نهادهای دولتی، شرکت های خصوصی، شتاب دهنده ها و رویدادهای 
این فعالیت ها در  از پیشینة  اما آن چیز که  بزرگ و کوچک تقسیم بندی کرد. 
خاطرم هست، خیلی روشن و واضح نیست. در گذشته که شاید بشود گفت تقریبا 
15 سال پیش و قبل از آن مدنظر است، فعالیت های کارآفرینی بدین شکل نبود و 

اگر شخص یا مجموعه ای را با نام کارآفرین ذکر می کردند، صرفا به این خاطر بود 
که کسب وکار نسبتا بزرگی را راه اندازی کرده است و فضا برای آموزش روش های 

نوین کارآفرینی مهیا نبود.
اما از حدود سال 75 به بعد تب کارآفرین شدن و آموزش دروس و رشته های 
با ورود تکنولوژی های جدید  باال گرفت و کم کم  ایران  با کارآفرینی در  مرتبط 
بیشتری  نوپا شدت  ایجاد کسب وکارهای  در  تنوع  تلفن همراه  و  اینترنت  نظیر 
راه اندازی  کارآفرینی،  عرصة  به  ورود  برای  جوانان  عالقه مندی  گرفت.  خود  به 
کسب وکارهای جدید و ایده محور و حتی اشتغال زایی باعث شد روند شکل گیری 
کسب وکارها و شرکت های نوپا و استارت آپ ها در ایران با استقبال روبه رو شود 
و شدت بگیرد. هم زمان فعالیت های جنبی این روند رو به رشد نظیر همایش ها 
کارآفرینی  اکوسیستم  در  جدیدی  شروع  نویدبخش  استارت آپی  رویدادهای  و 
از  و حمایت  مراکز شتاب دهی  آمدن  به وجود  با  و در حال حاضر  ایران شدند 
حال  در  ایران  در  صنعت  گفت  می توان  بازار  به  موثر  ورود  برای  استارت آپ ها 
پوست اندازی از سنت به سمت مدرنیته است و بازار رقابتی و پویا را با خود به 

همراه آورده است.
كردن  حال طی  در  كشورمان  در  استارت آپ ها  فعاليت  آيا شروع   
روند درستی است و هيجان ايجادشده اين فعاليت را از مسير اصلی 

خود خارج نكرده است؟
تفکر  با  شخصی  هر  این که  اما  نیست.  ایراد  و  بی اشکال  شروعی  هر  به هرحال 
راه تالش کند،  این  و در  را داشته  استارت آپ  راه اندازی یک  توانایی  این که  به 

گفت وگو با دكتر امير يوسفی، 
مدرس و مشاور بازاريابی و كسب وكار
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دیده  موفقیت  برای  مسیر  این  در  که  هیجانی  اما  ندارد.  اشکالی  به خودی خود 
می شود، باعث شده استارت آپ ها از مقوله ای به عنوان شکست در استارت آپ غافل 
شوند و با اولین شکست عطای این فعالیت را به لقایش ببخشند. اما باید عنوان 
کرد که استارت آپ یک مسابقه برای اجرایی کردن ایده ها نیست و چه بسا که 
تفکر و برنامه ریزی و استراتژی خاص خود را می طلبد و اگر با این دید  که »ایده 
را به صورت اجرایی درآورم دیگر کار تمام است و پول دار می شوم« فکر کنند، در 
ادامه با شکست روبه رو شده و ممکن است با سرخوردگی از این شکست ایده ای 

منحصربه فرد را به دست فراموشی بسپارند.
 بسياری از كسب وكارهای بزرگ در حال حاضر شروع به سرمايه گذاری 
در  كسب وكارهايی  چنين  نظرتان  به  كرده اند.  استارت آپ ها  روی 
اين باره بايد به چه نكاتی دقت كنند و دربارۀ پيامدهای اين موضوع 

بفرماييد؟
این را باید گفت که کسب وکارهای بزرگ برای بقا و حرکت های رو به رشد خود 
و  توانمند  افراد  و  استارت آپ ها  ایده ها،  از  باید  رشد  استراتژی  از  بهره گیری  با 

باید گفت  باشند.  ایده محور حمایت کرده و پذیرای آن ها 
به  بزرگ  برندهای  مهربانی  یا  لطف  یک  موضوع  این  که 
اکوسیستم استارت آپی نیست. بلکه این یک موضوع بسیار 
مهم و حیاتی برای ادامة روند این مجموعه هاست. استفاده 
از این فرصت ها در دنیا بالدرنگ صورت می پذیرد و تمام 
شتاب دهی  مراکز  ایجاد  با  دنیا  در  بزرگ  کسب وکارهای 
گسترش  برای  استارت آپ ها  و  ایده ها  جذب  در  سعی 
کسب وکار خود در بازار رقابتی دارند، اما باید توجه کنند 
شایستة حمایت  استارت آپی  و  ایده  هر  مسیر  این  در  که 
تیم های  برای  مشکل تر  مراحل  ایجاد  با  باید  بلکه  نیست. 
استارت آپی روندی را شکل داد تا این تیم ها برای موفقیت 
نحوۀ  ایده  اجرای  با  هم زمان  برندها  مشارکت  جلب  و 
راه اندازی کسب وکار را آموزش  دیده و در جریانی رقابتی 
بتوانند بهترین ایده را ارائه دهند. در آینده با شکل گیری 
بیش از پیش استارت آپ ها انتخاب بهترین ها از میان آنان 
به یک چالش اساسی از سوی برندها و مراکز شتاب دهی 

مبدل خواهد شد.
ايده های  می توانند  كسب وكارها  خود  آيا 
كنند؟  فعاليت  اين باره  در  و  داشته  استارت آپی 
به صرفه  برايشان  هزينه  لحاظ  از  كار  اين  آيا 

است؟
اگر ایدۀ استارت آپی کسب وکارها در راستای بهینه کردن 

کیفیت محصول و کسب رضایت بیشتر از مشتریان خود باشد، باید گفت که 
بهترین راه را برای تولید محصوالتی با مزیت رقابتی پایدار انتخاب کرده اند. 
از لحاظ هزینه و به صرفه بودن انجام این کار باید به استراتژی انتخاب شده 

از برندها قصد این را  از سوی آن مجموعه توجه شود. شاید برخی 
داشته باشند تا با ایجاد تنوع در محصوالت، برندهای جدیدی 
را به سبد کسب وکار خود اضافه کنند. اما تا آن جا که می شود، 
از  یا حمایت  ایجاد مراکز شتاب دهی  این است که  توصیه ام 

استارت آپ ها را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.
بايد  كسب وكارها  با  همكاری  در  استارت آپ ها 
به چه نكاتی دقت كنند و چه مواردی را رعايت 

كنند؟

و  نظر کرده  برند موفقی جلب  یا  از کسب وکار  تا  استارت آپی موفق شد  اگر 
همکاری خود را آغاز کند، مایلم که چند نکته را یادآوری کنم. اوال بایستی 
از  وسیلة طراحی سواالت درست  به  بازار  تحقیقات  و  مداوم  اعتبارسنجی  با 
مرحلة  در  کنند.  عمل  خود  استارت آپ  اهداف  پیشبرد  به  نسبت  مشتریان، 
یا  تولید کنند  برند  ایدۀ صاحب  با نظر و همکاری در  دوم محصولی منطبق 
اولیه به شکلی بنیادی به صالح نخواهد بود. در بحث  ارائه دهند. تغییر ایدۀ 
همکاری فیمابین باید در ابتدا مشخص کنند که تا چه مرحله ای از رشد ایده 
نظر  از  ایدۀ مطرح شده  و  استارت آپ  بسا  بود. چه   خواهان همکاری خواهند 
میزان موفقیت از محصول صاحب برند پیشی بگیرد و باعث ایجاد مشکل در 
برندهای  که  کنم  عنوان  باید  روند همکاری شود.  ادامة  و  نحوۀ سهم خواهی 
مطرح خواهان مشارکت با بیش از 50 درصد سهم در سود استارت آپ هستند 
و در این جا باید به تیم های استارت آپی عنوان کنم که ایده ها همیشه به ذهن 
افراد خالق خطور خواهد کرد. ایدۀ استارت آپی باید روزی از شما جدا شده 
و به دست افراد دیگر به رشد خود ادامه دهد، بنابراین اصطالحا با ایده های 
از  ذهن  کردن  خالی  با  چون  نکنید،  ازدواج  خود 
به  منحصربه فرد  ایده ای  مدتی  از  پس  ایده،  یک 
استارت آپی  تیم  کنونی  کسب شدۀ  تجربیات  همراه 

را دست نیافتنی خواهد کرد.
ايران چگونه   آيندۀ حركت استارت آپ ها را در 
امكان  ايده ای  هر  نظرتان  به  و  می كنيد  ارزيابی 

تبديل شدن به يک استارت آپ را دارد؟
آیندۀ  که  کردم  اشاره  مورد  این  به  قبلی  در سواالت 
هدایت  و  فکر  با  باید  ایران  در  استارت آپ ها  حرکت 
درست به سرانجام برسد. چه بسا این هیجان ایجادشده 
و راه اندازی استارت آپ ها بدون بهره گیری از علم بازار 
اپلیکیشن  تولید  تخصصی همچون  داشتن  با  و صرفا 
می تواند در ادامه بسیاری از استارت آپ ها را با شکست 
برای تبدیل به  ایده  در روند رو به رشد روبه رو کند. 
استارت آپ موفق باید بارها و بارها اعتبارسنجی شود. 
افراد  دست  به  باید   MVP همان  یا  اولیه  محصول 
و  پیشنهادات  شود.  استفاده  و  شده  تست  مختلفی 
شاید  کسب وکار  راه اندازی  اولیة  مرحلة  در  انتقادات 
آخر  در  و  باشد  استارت آپ  موفقیت  جادویی  فرمول 
از یک مشاور کسب وکار مجرب در زمینة  بهره گیری 
یا  محصول  یک  تولید  سمت  به  را  راه  استارت آپ ها 

خدمت استارت آپی بسیار هموار خواهد کرد
در پايان هر نكته ای كه به نظرتان اين مصاحبه را تكميل خواهد 

كرد، بفرماييد.
کشور ما با مشکالت ریز و درشت در مسیر اشتغال، صنعت و کسب وکار 
نیازمند تزریق خونی جدید به بدنة کسب وکار است و ورود افراد خالق 
به این بازار فصل جدیدی از کسب وکار را رقم خواهد زد. کشور 
به  پیش  از  بیش  باید  خالق  و  ایده محور  افراد  داشتن  با  ما 
پارادایم  این  و  کند  توجه  کارآفرینی  مسیر  در  آموزش  مقولة 
ایجادشده به وسیلة تکنولوژی را با حمایت و تشویق و ترغیب 
افراد به وسیلة آسان سازی در ایجاد کسب وکار استارت آپی و 
رشدی  با  تکنولوژی  و  بازار  جدید  جنبه های  در  کارآفرینی 

فزاینده روبه رو کند. 

ورود  برای  جوانان  عالقه مندی 
راه اندازی  کارآفرینی،  عرصۀ  به 

ایده محور  و  جدید  کسب وکارهای 
شد  باعث  اشتغال زایی  حتی  و 
و  کسب وکارها  شکل گیری  روند 
استارت آپ ها  و  نوپا  شرکت های 
و  شود  روبه رو  استقبال  با  ایران  در 

فعالیت های  هم زمان  بگیرد.  شدت 
نظیر  رشد  به  رو  روند  این  جنبی 

استارت آپی  رویدادهای  و  همایش ها 
در  جدیدی  شروع  نویدبخش 

شدند  ایران  کارآفرینی  اکوسیستم 
آمدن  وجود  به  با  حاضر  حال  در  و 

از  حمایت  و  شتاب دهی  مراکز 
بازار  به  موثر  ورود  برای  استارت آپ ها 

در  ایران  در  صنعت  گفت  می توان 
سمت  به  سنت  از  پوست اندازی  حال 

است مدرنیته 
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اقتصاد

الميرا اكرمی

نمود درجامعه بهشدت اقتصادی ومشکالت کهچالشها درشرایطی
دارد،یکیازانتظاراتاصلیازدولتجدیدایناستکهنسبتبهرفع
وزرای میان این در طبیعتا و باشد داشته عاجلی اقدام مشکالت این
اقتصادیدولت،هریکبهفراخورمسئولیتووظیفهایکهدارند،بایددر

اینرابطهواردعملشوند.
بهوضوح مردم زندگی و جامعه در که اقتصادی مشکالت بر عالوه اما
دیدهمیشودوتیماقتصادیدولتبایدنسبتبهرفعآنهااقدامکند،
بخشخصوصیهمبامعضالتوچالشهاییدستبهگریباناستو
انتظارفعاالناینبخشازدولتدوازدهمبرایرفعاینچالشهابسیار
زیاداست.دراینمیانانتظارفعاالنبخشخصوصیایناستکهدولت
فعالیتهای و رونقکسبوکار به منجر که کند عمل گونهای به جدید

اقتصادیشود.
سرمایهگذاری، فضای کردن سالم معتقدند اقتصادی کارشناسان اما
ایجادامنیتبرایسرمایهگذاری،تامینمنابعمالیبرایسرمایهگذاری،
قابلپیشبینیشدنآیندهبرایتصمیمگیریدرموردسرمایهگذاریهای
بهبود کسبوکار، موانع رفع خارجی، سرمایهگذاریهای جذب آینده،
فضایکسبوکاروواگذاریامورتصدیگریبهبخشخصوصیواقعی
ازجملهاقداماتیاستکهمیتواندمنجربهرونقبخشخصوصیدرچهار

سالپیشرویفعالیتدولتدوازهمشود.

بيكاری و كاهش قدرت خريد؛ دو مشكل اساسی
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره 
به این که یکی از شعارهای حسن روحانی در دوران کاندیداتوری اش شعارهای 

اقتصادی بود، می گوید: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور متاثر از کارکرد 
ساختارها و نهادهای اقتصاد دولتی در داخل و روابط نه چندان خوب با کشورهای 
بزرگ صنعتی در خارج است. این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور عدۀ 
بسیار کمی را به ثروت های افسانه ای رسانده، اما اکثریت مردم فقیرتر شده اند؛ 

به طوری که در حال حاضر جمعیت بسیار زیادی در پایین خط فقر قرار دارند. 
به گفتة جامساز در حال حاضر بی کاری و کاهش قدرت خرید مردم از مشکالت 
این که گفته می شود نرخ تورم تک رقمی شده،  اقتصادی است و به رغم  اصلی 
ولی مردم این موضوع را در سبد معیشتی خود احساس نمی کنند و واقعا گرانی، 
کمر اقشار ضعیف و آسیب پذیر را شکسته است. هم چنین در شرایطی که میزان 
بزرگ ترین  از  یافته، مسئلة مسکن یکی  افزایش  به شکل سرسام آوری  اجاره ها 

معضالت، به خصوص برای جوانان، است.
آن طور که این کارشناس اقتصادی می گوید، تمام این مسائل ریشه در ساختار 

اقتصاد دولتی دارد، زیرا اقتصاد دولتی فسادآور است. 

سالم كردن فضای سرمايه گذاری ضروری است 
به گفتة جامساز یکی از اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم برای رونق بخشی به 
بخش خصوصی، باید سالم کردن فضای سرمایه گذاری و ایجاد امنیت و اطمینان 
برای سرمایه گذاران باشد و این موضوعی است که بایستی مورد توجه تمام وزرای 

اقتصادی به ویژه وزرای اقتصاد و صنعت باشد.  
او با اشاره به این که در حال حاضر با یک فضای نامطمئن روبه رو هستیم و هیچ 
نمی کند،  کارآفرینی  و  به سرمایه گذاری  اقدام  فضایی  در چنین  سرمایه گذاری 
می گوید: چون وضعیت چنین است، خود دولت باید سرمایه گذاری کند، بنابراین 
اقتصاد ما هر چه بیشتر دولتی می شود. این در حالی است که بانک ها هم قادر 

نگاهی به اولويت های اقتصادی دولت دوازدهم
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تهی  منابع  از  که  مدعی اند  زیرا  بدهند،  تسهیالت  خصوصی  بخش  به  نیستند 
هستند و مطالبات معوق بسیار زیادی دارند.

بانکی رخنه کرده و  آن طور که جامساز می گوید، فساد حول و حوش سیستم 
نقدینگی در بخش کوچکی از جامعه انباشته شده و این نقدینگی به سوی امور 
مولد نرفته و بیشتر صرف امور سوداگری و تجارت شده که نه تنها اشتغال زایی 
به دنبال نداشته است، بلکه بیشتر فقر را توزیع کرده. رسیدگی به تمام این ها 
موضوعاتی است که باید در اولویت کاری تیم اقتصادی دولت جدید قرار گیرد. 

موانع جدی بخش خصوصی برای آغاز كسب وكار
به گفتة این کارشناس اقتصادی در شرایطی دولت دوازدهم باید بهبود وضعیت 
کسب وکار را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد که این مسئله یک موضوع 
ساختاری است،  زیرا 10 عامل مهم در زمینة بهبود کسب وکار وجود دارد و در 

حال حاضر برای شروع کسب وکار موانع جدی روبه روی افراد است.
او معتقد است که هر کدام از این موانع در ارتباط زنجیره ای با ارگان های مختلف 
قرار دارد، بنابراین باید در نهادهای حاکم بر اقتصاد، تغییر و تحول اساسی داده شود، 
که البته این موضوع در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و برنامه ریزی جدی می خواهد 
و باید نگاه مسئوالن به طور جدی نسبت به اقتصاد دولتی تغییر کند. به بیان دیگر، 
بایستی خصوصی سازی به طور واقعی اتفاق بیفتد، اقتصاد رقابتی شود، دولت دست 

خود را از بازارها کوتاه کند و دخالت های نامطلوب خود را در اقتصاد کم کند. 
جامساز در عین حال تاکید می کند که اگر دولت دوازدهم، ساختارهای اقتصادی 
را متحول نکند و به سمت یک اقتصاد آزاد و رقابتی نرود و بخش خصوصی را 
تقویت نکند و کارها را به بخش خصوصی نسپارد، به هیچ وجه موفق نخواهد شد. 
این در حالی است که عواملی وجود دارند که در برابر خصوصی سازی سنگ اندازی 
می کنند، زیرا این موضوع را به نفع خود نمی دانند. برخی نهادهای فرادولتی هم 

به دنبال این هستند که در این فضای اقتصادی، ثروت اندوزی بیشتری کنند. 
او معتقد است که هم چنین دولت باید خود را کوچک کند، زیرا دولت بزرگ هم 

هزینه های بیشتری را می بلعد و هم فساد را گسترده تر می کند. 
دولت  در  روحانی  حسن  که  داشت  انتظار  نباید  البته  کارشناس  این  گفتة  به 
دوازدهم تمام این مسائل را حل وفصل کند و به نتیجة مطلوب برساند. این مسائل 

باید به صورت ریشه ای حل شود. 

امنيت سرمايه گذاری ايجاد شود 
در همین رابطه حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان، هم با اشاره به این که الزمة 
این که  برای  می گوید:  است،  مولد  بخش های  در  سرمایه گذاری  اشتغال،  ایجاد 

که  است  نیاز  عامل  چند  بگیرد،  صورت  سرمایه گذاری 
تیم اقتصادی دولت و به ویژه وزرای صنعت و اقتصاد باید 
به آن توجه کنند. یک عامل امنیت سرمایه گذاری است 
می کند.  پیدا  ارتباط  اقتصادی  امنیت  بحث های  به  که 
مالی  منابع  تامین  فضای کسب وکار،  بهبود  دیگر  عوامل 
برای  آینده  شدن  پیش بینی  قابل  سرمایه گذاری،  برای 
آینده و جذب  تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های 

سرمایه گذاری های خارجی است. 
شرایطی  جدید،  دولت  در  باید  شرکا  برادران  گفتة  به 
برای  انگیزه  خارجی  سرمایه گذار  که  بیاید  وجود  به 
سرمایه گذاری در کشورمان داشته باشد که بهترین حالت 
آن سرمایه گذاری های مشترک بین سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی است. 
که  می داند  مسائلی  دیگر  از  را  موثر  تقاضای  تقویت  او 
می گوید:  و  بگیرد  قرار  دوازدهم  دولت  توجه  مورد  باید 
به  باید شرایطی  اتفاق می افتد،  زمانی که سرمایه گذاری 
وجود بیاید که کاالی تولیدشده در بازار به فروش برسد، 
بنابراین باید تقاضای موثری در جامعه برای خرید کاالها 
به وجود بیاید. البته این موضوع هم مستلزم آن است که 

توان اقتصادی مردم باال برود و مردم توان خرید داشته باشند، بنابراین باید منابع 
با آن منابع  نیازهای اساسی خود را  تا بتوانند  افراد قرار بگیرد  مالی در اختیار 
خریداری کنند، و این موضوعی است که به ویژه باید مورد توجه وزرای اقتصاد و 

صنعت قرار بگیرد. 

واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی باشد
تمام  دوازدهم  دولت  است  بهتر  اساسا  این که  بر  تاکید  با  اقتصاددان  این 
بپردازد،  حاکمیتی  بخش  به  و  کند  واگذار  را  خود  اقتصادی  تصدی گری های 
می گوید: درحقیقت قدم هایی که دولت باید در بخش وظایف حاکمیتی بردارد، 
مستلزم رهایی از تصدی گری های دولتی است، زیرا تصدی گری های دولتی ضمن 
اموری می کند که جزو  را مشغول می کند و وقت دولت را صرف  این که دولت 
می برد.  بین  از  هم  را  خصوصی  بخش  رقابت  قدرت  نیست،  اصلی اش  وظایف 
درواقع واگذاری تصدی ها هم به نوعی تقویت بخش خصوصی است و هم دست 

دولت را باز می کند تا به وظایف حاکمیتی اش بپردازد.
به  باید  واگذاری ها  دوازدهم،  دولت  در  این که  بر  تاکید  با  شرکا  براداران 
اقتصاد  وزارت  کار  دستور  در  باید  موضوع  این  و  باشد  واقعی  خصوصی  بخش 
از  هدفمان  که  ببینیم  باید  اساسا  ما  می گوید:  باشد،  آن  زیرمجموعه های  و 
بخش  به  را  دولت  تصدی های  که  است  این  اگر هدف  خصوصی سازی چیست. 
خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی هم به تمام معنا خصوصی باشد، یک 
نگاه است. یک نگاه دیگر هم این است که بنگاه ها و شرکت ها را از بخش دولتی 
منفک کنیم و به بخش عمومی غیردولتی واگذار کنیم که معموال در این موارد 
به  بخش خصوصی،  واگذاری  برای  گونه ای که  به  اعمال می شود؛  تبعیض هم 
به بخش عمومی  واگذاری  برای  اما  نظر گرفته می شود،  در  باالتری  قیمت های 

تخفیفاتی اعمال می شود. 
او معتقد است که این نگاه باید اصالح شود و دولت دوازدهم باید به این نتیجه 
برسد که بهتر است واگذاری ها به بخش خصوصی حقیقی باشد و در عین حال 
باید  دولت  شد.  خواهد  چه  واگذاری  این  از  بعد  که  نباشد  موضوع  این  نگران 
مطمئن باشد که بخش خصوصی واقعی انگیزۀ بیشتری خواهد داشت تا این که 
و  کند  آینده نگری  کند،  مطالعه  برساند،  سودآوری  به  را  اقتصادی اش  فعالیت 

کارش راانجام دهد.
برادران شرکا تاکید می کند که در هدف گذاری واگذاری ها اشکاالتی وجود دارد، 
بنابراین باید این هدف گذاری اصالح شود و سپس خصوصی سازی اجرا شود. اما 

هنوز در کشور ما این اتفاق رخ نداده است. 

اولويت، اصالح ساختار اقتصادی دولت 
باشد 

در  باید  اولویت  این که  به  اشاره  با  اقتصاددان  این 
می کند  تاکید  باشد،  دولت  اقتصادی  ساختار  اصالح 
به  چه  نیست،  مناسبی  ساختار  موجود،  ساختار  که 
لحاظ اهداف سازمانی و چه به لحاظ ساختار سازمانی 

و نیروی انسانی. 
بسیار  دولت  اقتصادی  ساختار  این که  بیان  با  او 
جدی  بازسازی  و  بازنگری  به  نیاز  و  است  قدیمی 
تا حد  دنیا  که  شرایطی  در  می گوید:  دارد،  سازمانی 
زیادی متحول شده و نیازها و ساختارها هم متحول 
که  آن چنان  ما  کشور  در  هنوز  متاسفانه  ولی  شده، 
در ساختارهای سازمانی  اساسی  تحول  و شاید،  باید 

دولتی مان به وجود نیامده است. 
برادران شرکا معتقد است افرادی که رئیس جمهور به عنوان 
وزرای اقتصادی تعیین می کند، باید ظرف مدت مشخصی، 
مثال ظرف سه ماه، اصالحات مناسبی را با توجه به اهداف 
و شرایط جدید و نیازهای جدید انجام دهند، که درنهایت 

منجر به رونق بخش خصوصی هم شود. 

بخش  در  باید  دولت  که  قدم هایی 
مستلزم  بردارد،  حاکمیتی  وظایف 
دولتی  تصدی گری های  از  رهایی 

دولتی  تصدی گری های  زیرا  است، 
مشغول  را  دولت  این که  ضمن 
را صرف  و وقت دولت  می کند 

وظایف  جزو  که  می کند  اموری 
رقابت  قدرت  نیست،  اصلی اش 
بین  از  هم  را  خصوصی  بخش 

تصدی ها  واگذاری  درواقع  می برد. 
بخش  تقویت  نوعی  به  هم 

دست  هم  و  است  خصوصی 
وظایف  به  تا  می کند  باز  را  دولت 

بپردازد حاکمیتی اش 
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10سالازعرضۀاولینآیفونیکهاپلمنتشرکرد،گذشتهاست.باورود
موبایلنهتنهاچرخۀتکنولوژی،بلکهکسبوکارهانیزدچارتغییراتزیادی
پیشرفتخودهستند، کهخواهان میانسازمانهایی این در و شدهاند
بایدهمرنگجماعتشوند.اندازهوحیطۀفرصتهاییکهانقالبموبایلی
انتظاراست.شایدمهمترین از برایکسبوکارهافراهممیکند،فراتر
تاثیرهمۀرویکردهایموبایلیرابتوانایجادفرصتهایمستمرجدید

برایکسبوکارهاوارتباطبامشتریانشاندانست.

افزايش درگيری كاربران با گوشی های هوشمند 
است.  شده  ما  زندگی  دور  راه  از  کنترل  وسیلة  یک  به  تبدیل  موبایل  امروزه 
تعامالت در کانال های دیجیتال  به مثابه قطب  ابزار  این  نیز،  برای کسب وکارها 
و مکان های فیزیکی است و راه را برای کسب تجارب بهتر در دنیای مجازی و 
حقیقی باز خواهد کرد. طبق گزارش اخیر سایت internet trends، گوشی های 
هوشمند در دستان 3.4 میلیارد نفر از مردم سراسر دنیا هستند و این درگیری 

به طوری که هر  افزایش است،  با گوشی های هوشمند روزبه روز در حال  کاربران 
کاربر روزانه سه ساعت از وقت خود را با گوشی اش می گذراند که نسبت به سال 
گذشته 4درصد افزایش داشته است. در این میان فرصت های زیادی برای برندها 
وجود دارد. آن ها می توانند با تمرکز روی هدف اصلی به بیشترین سود برسند. 
برای رسیدن به این هدف، شرکت ها باید زمانی را به تعدیل و تنظیم تالش های 

مرتبط با استراتژی های زیر اختصاص دهند. 

بازنگری اهداف و استراتژی ها
تماس  نقاط  تعداد  می رود،  پیش  شدن  دیجیتال  سمت  به  دنیا  مادامی  که 
گسترش  به سرعت  داشت،  خواهند  خود  مشتریان  با  شرکت ها  که  بالقوه ای 
خواهد یافت. برندها برای رشد در این چشم انداز جدید باید دریابند که معنای 
امروزه  بود.  نخواهد  هوشمند  گوشی های  اپلیکیشن های  به  محدود  تنها  موبایل 
 BI .فرصت هایی برای ارتباطات موبایلی در هر نقطه ای در کرۀ زمین وجود دارد
intelligentce پیش بینی کرده است که حتی 75درصد خودروها نیز تا سال 

مديريت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی 

وقتی استراتژی موبايلی شركت شما محدود به تلفن همراهتان نخواهد بود

کسب وکار در دوران انقالب موبایلی

خانواده و  مجله فرهنگ 
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2020 به اینترنت متصل خواهند شد و 130 
سال  در  نیز  هوشمند  خانگی  لوازم  میلیون 
جاری در سراسر دنیا تولید و فروخته خواهد 
شد. کسب وکارها با افزایش گزینه های تعامل 
دیجیتال  استراتژی  است  ممکن  موبایلی، 
نادرستی را در پیش بگیرند یا استراتژی های 
پیشین خود را به میزان کافی به روز نکرده 

باشند. 
تالش های  مسیر  در  سازمانی  یا  برند  هر 
استراتژی  است  درصدد  خود  بازاریابِی 
توجه  به  با  را  منحصربه فردی  بازاریابی 
برای  هدف،  مخاطب  و  صنعت  ویژگی های 
خود ایجاد و دنبال کند. دو ویژگی سفارشی 
موبایل،  تکنولوژی  بودِن  شخصی  و  بودن 
تحت  نیز  را  موبایلی  بازاریابی  استراتژی 
 تأثیر قرار می دهد. رویکردهای دیجیتال در 
برنامة  یک  حول  می بایست  سطح  باالترین 
روشن در مورد چگونگی و چرایی انجام کار 
بچرخد. تقلید کورکورانه از رقبا و دنباله روی 
است،  نادرست  کاری  معیوب  چرخة  از 
درعوض بهتر است به عنوان مدیر از خود این 

سوال ها را بپرسید: 
ما درصدد اجرای چه هدفی هستیم؟

چه انتظاراتی از به کارگیری این روش در بازاریابی وجود دارد؟
آیا ما نقشة راه سفر دیجیتال مشتری را فراهم کرده ایم؟

آیا تالش های ما در جهت استراتژی موبایلی، مسئله ای جدی برای مشتریانمان 
را حل می کند و تجربة موبایلی منحصربه فردی ایجاد می کند؟

مانند  خاصی  دیجیتال  توانمندی های  نیازمند  تجربیات  بهتر  انتقال  برای  آیا 
دوربین، شمارۀ مخاطبان، داده های حسی یا موقعیت جغرافیایی هستیم؟ 

 تاکنون چه اقداماتی برای هدف قراردادن مخاطب از طریق موبایل انجام شده است؟
اگر در زمینة  بازاریابی موبایلی تالشی صورت گرفته، جزئیات انجام آن به چه 

صورت بوده است؟ 
نقاط قوت و ضعف ما در این زمینه چه بوده و چه نکاتی تاکنون از نظر دور 

مانده است؟
 کدام رفتار مشتریان در این کانال می تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد؟

شناسایی  و  موفقیت  سنجش  برای  درست  معیارهای  از  که  شوید  مطمئن 
حوزه های رشد استفاده می کنید. 

مردم  از  که  وقتی  کنار  در  موبایل  از  استفاده  که  است  این  توجه  قابل  نکتة 
با  است.  کرده  راحت  نیز  را  آن ها  زندگی  می کند،  را سرگرم  آن ها  و  می گیرد 
این تفاسیر بهتر است برندها تاکید کمتری بر دانلود کردن و گذراندن زمان در 
بر تعهد و درگیری و مفید بودن و رضایت  اپلیکیشن ها بگذرانند و به جایش 

مشتری تمرکز کنند. به بیان دیگر، تمرکز باید از دسترسی و تکرار به آن چه در 
ذهن مشتری و کسب وکار شما مهم است، تغییر کند. کاربرد مکرر یا تکمیل 
بهره وری  برای  گذرانده شده  زمان  از  بامفهوم تری  معیارهای  می تواند  مذاکرات 
خطوط  مانند  گردشگری  اپلیکیشن های  یا   dropbox نظیر  اپلیکیشن هایی 

هواپیمایی آالسکا باشد. 
را روی  زیادی  زمان  روز  نیست که هر  نیاز  توجه کنید.   Airbnb به شرکت 
اپلیکیشن این سایت اجاره هتل بگذرانید. برندها باید این تفکر را کنار بگذارند 
که تکنولوژی های موبایل یک استراتژی برای روز مباداست. استراتژی موبایلی 
تنها اجرای مدل های تعهد بر مبنای دسکتاپ نیست، بلکه کل کسب وکار را دربر 
می گیرد. این بدان معنی است که ابزارهایی که برای دسترسی به استراتژی های 

موبایلی استفاده می شود، می بایست ورای تعامالت موبایلی گسترش یابد. 

درک محتوای موبايلی 
این نکته برای مدیران بازاریابی دارای اهمیت است که با محتوای بهینه سازی شده 
است  واضح  و  برد  باال  را  مصرف کننده  مشارکت  میزان  می توان  موبایل،  برای 
این که  برای  انجام می گیرد.  با محتوای خوب  تنها  موفق  موبایلی  بازاریابی  که 
یک استراتژی بازاریابی محتوای موبایلی موفق باشد، مهم است که بتواند فهم 
عمیق تر و دقیق تری از رفتار کاربران موبایلی ارائه دهد و از آن در تولید محتوا و 
بهبود تجربة کاربری بهره جوید. اپلیکیشن ها و وب سایت های بهینه سازی تلفن 
همراه سعی می کنند میزان تعامل کاربر و ماندن او در صفحة سایت را با ایجاد 

محتوای مناسب و درخور افزایش دهند. 
مدیران برندها باید بپذیرند که بازاریابی حوزه های آن الین و موبایل یک حوزۀ 
تخصصی است و باید از افراد متخصص در این حوزه برای برنامه ریزی استراتژی 
 Z نسل  را  آن  اسم  ما  که  آینده  نسل  طرفی،  از  کنند.  استفاده  آن،  محتوای 
خواهان  آن ها  است.  کرده  تغییر  مجازی  فضای  از  خواسته هایشان  می نامیم، 
کسب بیشترین اطالعات ممکن در کمترین زمان هستند و به سمت برندهایی 
کشش دارند که در تبلیغات خود شفاف و صادق باشند. باید بتوانید در کمترین 
موبایلی خود  بازاریابی  رویکردهای  از طریق  را  توجه مخاطب  بیشترین  زمان، 
جلب کنید. برای دست یابی به این دسته از مصرف کنندگان، برندها باید تمرکز 
و آگاهی خود را از مسائل اجتماعی باال ببرند و آن را به خوبی در محتوای خود 
منعکس کنند. شرکت ها باید مطمئن شوند که کمپین های تبلیغاتی که برای 
برند  واقعی  هویت  و  اجتماعی  واقعیات  منعکس کنندۀ  می کنند،  اجرا   Z نسل 
باشد. محتوای کوتاه، شفاف و صادقانه، تنها راه رساندن پیام برند به این نسل از 
مخاطبان نسل است. هویت حقیقی، عجیب و جالب برند خود را هرچه هست، 
نشان دهید و از واقعیات اجتماع و کمپین های مسئولیت اجتماعی و مناسبی 
غافل نشوید. تجربه نشان داده که واکنش برندها به اتفاقات روز جامعه به سرعت 

ویروسی شده و در شبکه های اجتماعی موبایلی دست به دست می شود. 

پر كردن شكاف ميان مخاطب و برند 
از طريق استراتژی های موبايلی

سخن آخر این که، موبایل می تواند پرکنندۀ شکاف میان مخاطب و برند و فرصتی 
برای اتصال نقاط تماس این دو و تجربة بهینة مشتری، منبعی برای گردآوری 
داده ها و درگیری و تعامل با مخاطب باشد. کسب این فرصت بسیار گسترده تر 
ارائة  آن،  برندۀ  برگ  درواقع  و  بوده  گوشی  نمایش  صفحة  طریق  از  تعامل  از 
محتوای مناسب برای مخاطب است. به یاد داشته باشید که استراتژی بازاریابی 
کمپین های  تمام  از  مجموعه ای  و  نیست  منفرد  و  محدود  تالش  یک  موبایلی 
و  کانال ها  طریق  از  کمپین ها  این  می گیرد.  کار  به  را  کوتاه مدت  و  بلندمدت 
ای میل  تا  مناسب گرفته  و محتوای  به سئوی سایت  توجه  رویکردهایی چون 
تکنولوژی  می شود.  داده  قرار  توجه  مورد  اجتماعی  رسانه های  در  بازاریابی  و 
موبایل، دنیای گسترده ای است که بازدهی آن برای کوتاه مدت نیست و هر روز 
تنوع استفاده از آن بیشتر می شود. برای رسیدن به بیشترین مزیت، شرکت ها 
می بایست به طور منظم و به روز استراتژی های موبایلی خود را تغییر دهند و با 
اهداف و الزامات شرکت هماهنگ سازند. هم چنین آن ها باید بر خدمت رسانی 
به مشتری و رضایت او تمرکز کرده و بدانند که آیندۀ موبایل در کسب وکارها 

پایانی باز دارد.

مادامی  که دنیا به سمت دیجیتال شدن 
پیش می رود، تعداد نقاط تماس بالقوه ای 

که شرکت ها با مشتریان خود خواهند 
داشت، به سرعت گسترش خواهد یافت. 
برندها برای رشد در این چشم انداز جدید 

باید دریابند که معنای موبایل تنها محدود 
به اپلیکیشن های گوشی های هوشمند 
نخواهد بود. امروزه فرصت هایی برای 

ارتباطات موبایلی در هر نقطه ای در کرۀ 
زمین وجود دارد
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مديريت
آبتين ايزدی

 كارشناس ارشد كسب وكار

دوگانگی رفتار كارمندان
با  ارتباط  سازمانی  واحد  که  می شود  دیده  تجاری  هلدینگ های  از  برخی  در 
مشتریان تعامل بسیار خوبی با مشتریان دارد و هنگامی که مشتریان ناراضی با 
آن ها تماس می گیرند، به خوبی به نارضایتی مشتریان گوش می دهند و حتی آن ها 
را راهنمایی می کنند تا مشکالت آن ها رفع و رجوع شود. اما همین که مشتریان 
برای رفع مشکالت خود به دیگر واحد های سازمانی مراجعه می کنند، با دوگانگی 
رفتار کارکنان مواجه می شوند. به عنوان نمونه بخش هایی از سازمان مانند انبار، 
پشتیبانی، IT و... به علت عدم رویکرد مشتری مداری، برخوردی سرد و نامناسب 
با مشتریان دارند و در برخی از سازمان ها کارهای مشتریان حتی بسیار عقب 
این  نیستند.  این مشکل  پاسخ گوی  سازمانی  واحد های  این  به خوبی  و  می افتد 

موضوع نشان می دهد که هلدینگ های تجاری به جای 
همیشه  مشتریان  وفاداری  برنامه های  در  این که 

ارتباط  و  فروش  بازاریابی،  واحدهای  سراغ  به 
را  الزم  برنامه ریزی  باید  بروند،  مشتریان  با 

سازمانی  واحدهای  دیگر  آموزش  جهت 
واحدهای  آموزش  با  کنند.  اتخاذ 

با تامین و پشتیبانی  سازمانی مرتبط 
محصوالت، سازمان ها می توانند روح 
سازمان  کلیت  در  را  مشتری مداری 
بتوانند  طریق  این  از  تا  بدمند 
نارضایتی  و  مشکالت  به  به درستی 
به عنوان  دهند.  پاسخ  مشتریان 
شرکت   ،2009 سال  در  نمونه 
نوکیا زیمنس برنامة آموزشی را در 
حوزۀ مشتری مداری برای نمایندگان 
بخش های فروش و خدمات مشتریان 

برنامة  این  درحقیقت  اما  کرد،  اجرا 
مشتریان  رضایت  نتوانست  آموزشی 

در  که  بود  حالی  در  این  دهد.  افزایش  را 

شد  مشخص  موضوع  این  نوکیا،  شرکت  انجام شدۀ  بررسی های  با   2010 سال 
توسعة  بخش  کارمندان  در  مشتریان  رضایت  افزایش  عدم  اصلی  مشکل  که 
نرم افزار و سخت افزار بود. این موضوع باعث شد تا دوره های آموزشی مناسبی 
برای کارمندان این بخش از نوکیا اجرا شود که همین موضوع میزان رضایت از 

خدمات در میان مشتریان اصلی نوکیا را تا 20 درصد افزایش داد.
پرهيز از برخورد خشک كارمندان

احتماال هنگامی که با مرکز تماس یک شرکت تماس حاصل می کنید، متوجه این 

مدیریت مشتریان ناراضی در عصر نوین
گسترش و بازار در برندها و محصوالت تنوع افزایش با امروزه
از بیش مشتریان با اثربخش تعاملی به نیاز اجتماعی، شبکههای
معتبر برندهای حتی شرایطی چنین در اما میشود، احساس پیش
بینالمللینیزبامشتریانیناراضیمواجههستند.درواقعاینادعاکه
کهساخته نیست بیش توهمی ندارد، ناراضی مشتری اصال سازمانی
وپرداختۀذهنمدیراناینکسبوکارهاست.درحالحاضرمدیران
مشتریان بههیچوجه که موضوع این تکذیب جای به معتبر برندهای

را فرایندهایی برنامهریزی با تا هستند تالش در ندارند، ناراضی
پاسخی مشتریان نارضایتی به بتوانند طریق این از که کنند اتخاذ
این با مواجهه برای مناسب برنامهریزی و مدیریت دهند. مناسب
چالشدرهلدینگهایتجاریکهبامشتریانبیشتریهمراههستند،
این به توجه با دارد. بیشتری دقت به نیاز و است سختتر قطعا
بهچگونگیوراهکارهایمدیریت اینمطلبقصدداریم موضوع،در

بپردازیم. ناراضیسازمان مشتریان
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موضوع شده اید که اپراتورها درباره سوال های شما پاسخ های یکسانی دارند. گویی 
این سوال ها از قبل در سازمان پرسیده شده و جواب های مرتبط نیز به صورت 
مکتوب در نظر گرفته شده است و هنگامی که شما سوال های خود را از چنین 
اپراتوری می پرسید، آن ها جواب های یکسانی بدون یک نقطه کم یا زیاد به شما 
تحویل می دهند. اگرچه برخورد برخی از این مراکز تماس گرم و صمیمی است، 
اما مخاطبان حس می کنند با یک ربات در حال مذاکره هستند، چون هیچ گونه 
انعطافی در بین مکالمات اپراتور حس نمی شود. درحقیقت سازمان ها هزینه های 
هنگفتی را بابت آموزش کارمندان مرکز تماس صرف می کنند تا آن ها دقیقا بر 
گفت وگو  به  مشتریان  با  تعیین شده  پیش  از  چهارچوب های  و  فرایندها  اساس 
از سازمان ها کنترل شدیدی روی مکالمات کارمندان  بپردازند. حتی در برخی 
که  است  حالی  در  این  می شوند.  رصد  دائما  آن ها  و  دارد  وجود  تماس  مرکز 
کارمندان مرکز تماس باید افرادی منعطف باشند تا بتوانند با مشتریان ارتباطات 
اثربخشی برقرار کنند و به جای این که پاسخ ها را از روی جواب های مکتوب برای 
مشتریان بخوانند، باید طبق فرایندی مناسب به پاسخ گویی مشتریان بپردازند. 
کارمندان مرکز تماس در راستای رسیدن به فرایندی اثربخش باید دائما در تالش 
باشند تا برای مشتریان ارزش ایجاد کنند. کارمندان این واحد سازمانی هنگام 
بشناسند  رسمیت  به  را  مشتریان  دغدغه های  ابتدا  در  باید  مشتریان  با  مذاکره 
که  این سوال ها  به  تماس  مرکز  کارمندان  پاسخ  کنند.  به عمل  اقدام  و سپس 
سازمان قرار است چه خدماتی را به مشتریان بدهد و این خدمات تا چه اندازه 
برای آن ها ارزشمند است نیز بسیار دارای اهمیت است و می تواند در ایجاد تعامل 

با مشتریان ناراضی مثمر ثمر واقع شود.

مشتريان ناراضی را پيدا كنيد
ناراضی  انجام شده، 95 درصد مشتریان  زمینه  این  در  تحقیقاتی که  اساس  بر 
نشان می دهند که  آمار  این  رقبا می روند.  به سراغ  این که شکایت کنند،  بدون 
برخی از برندها که دست روی دست می گذارند و منتظر می مانند که مشتریان 
ناراضی با آن ها تماس بگیرند، قطعا محکوم به شکست هستند. طبق تحقیقات 

درحالی که   ،National Customer Rage موسسة  توسط  ارائه شده  دیگر 
مشتریان ناراضی در دهة 1970 ممکن بود نارضایتی خود را با 10 تن از دوستان 
و نزدیکان خود در میان بگذارند، امروزه مطالعات حاکی از این است که کاربران 
با 280 کاربر دیگر در  اتصال به شبکه های اجتماعی  بار  به طور متوسط در هر 
روی  دست  جای  به  بین المللی  معتبر  برندهای  حاضر  حال  در  هستند.  ارتباط 
دست گذاشتن، به دنبال مشتریان ناراضی می روند و دائما در تالش هستند تا 
از  ناراضی،  برای پیدا کردن مشتریان  برقرار کنند.  اثربخش  ارتباط  افراد  این  با 
بستر شبکه های اجتماعی می توان بسیار استفاده کرد؛ چون شبکه های اجتماعی 
ازجمله نقاط تماس مشتریان با برندها هستند که از طریق آن مشتریان به راحتی 
می توانند دغدغه های خود را مطرح کنند. از طرفی برندها از طریق شبکه های 
و  کنند  شکایت  طرح  به  تشویق  دائما  را  ناراضی  مشتریان  می توانند  اجتماعی 
آمادگی خود را برای حل این مشکالت به گوش مخاطبان خود برسانند. تجربه 
و  می رسانند  برندها  به گوش  را  نارضایتی خود  که  مشتریانی  است  داده  نشان 
برندها نیز آن نارضایتی ها را به خوبی حل وفصل می کنند، نسبت به برندها وفادارتر 

می شوند.

خداحافظی با روش های سنتی رضايت سنجی
رضایت  میزان  تا  هستند  تالش  در  کمی  روش های  طریق  از  برندها  همواره 
مشتریان خود را بسنجند، اما در صورتی که بخواهند به تحلیلی جامع دست پیدا 
کنند، باید از روش های جدید تحقیقات بازار استفاده کنند. به عنوان نمونه برخی 
از برندهای ایرانی از طریق پرسش نامه های طوالنی اطالعاتی را از مشتریان کسب 
می کنند که در بسیاری از مواقع تحلیل این اطالعات به سختی صورت می پذیرد. 
این در حالی است که سازمان ها می توانند از طریق تحقیقات کیفی به بخشی از 
از طریق تحقیقات کمی قابل دسترس  اطالعات مشتریان دست پیدا کنند که 
به دلیل حجم کار و تخصصی بودن  این میان پیشنهاد می شود که  نیست. در 
فرایند های تحقیقاتی، این گونه اقدامات برون سپاری شود تا به بهترین وجه ممکن 

به نتیجة مطلوب مدنظر سازمان دست یافت.

مشتری مداری در قالب نرم افزار
ارتباطات  برقراری  برای  که  می شود  دیده  ایرانی  سازمان های  از  بسیاری  در 
نرم افزار  خرید  به  اقدام  ناراضی،  مشتریان  چالش  رفع  و  مشتریان  با  اثربخش 
CRM می کنند و معموال نیز بر این باورند که با خرید یک نرم افزار می توانند 
تمامی این مشکالت را حل کنند. اما غافل از این که مشتری مداری یک رویکرد 
است و باید ابتدا آموزش های الزم انجام شود تا از این طریق روح مشتری مداری 
از نرم افزار  با استفاده  در کلیت سازمان دمیده شود. واقعیت این است که تنها 
 CRM نمی توان سازمان را به یک برند مشتری مدار تبدیل کرد، بلکه CRM
ابزار است و در صورتی که بستری مناسب در سازمان وجود داشته باشد،  یک 

می توان از آن استفاده های بسیار زیادی کرد.
در پایان، ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که بخش اعظمی از مشتریان 
می توان  مشتریان  باشگاه  به خصوص  و  وفاداری  برنامه های  طریق  از  را  ناراضی 
مدیریت کرد. به این معنا که سازمان ها از طریق باشگاه مشتریان می توانند تعامل 
مناسبی را با مخاطبان برقرار کنند و در صورت ایجاد این تعامل، اگر مشتری از 
محصوالت، نحوۀ برخورد کارکنان و... شاکی شود، راحت تر می تواند شکایت خود 
را به باشگاه مشتریان و سازمان انتقال دهد. با این اقدام و با برقراری ارتباطات 
اثربخش با مشتریان، هریک از مشتریان به سفیر برند سازمان تبدیل می شود و در 
صورتی که یک مشتری اعالم نارضایتی از برند سازمان داشته باشد، این سفیران 
برند می توانند شجاعانه از برند سازمان دفاع کنند و حتی نظر مشتریان ناراضی 
را برگردانند. این مهم زمانی تحقق پیدا می کند که سازمان، سفیران برند زیادی 

را از طریق تعامل مناسب با آن ها داشته باشد.
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ت تبلیغا

مينا رضايی 

جدیدترین تبلیغات خالق دنیا 
بارویکارآمدنرسانههایتازهوامکاناتجدید،میزانخالقیتآگهیهای
تبلیغاتیروزبهروزدرحالافزایشاست.شرکتهاوبرندهایبزرگدنیا
درزمینۀطراحیآگهیهایتبلیغاتی،هرچهدارند،رومیکنندتادررقابت

نفسگیراینروزها،باابزاریبهنامآگهی،ازرقباپیشبیفتند.درادامهبه
خالقانهترینونوآورترینتبلیغاتروزدنیامیپردازیمکهدرماههایاخیر،

توجهزیادیرابهخودجلبکردهاند.

13 دليل كه چرا... 
اولین آگهی خالق این شماره، آگهی جدید شرکت netflix است. شعار این آگهی که با الهام از 
سریال پرطرفداری به نام » 13 دلیل که چرا« طراحی شده، اشاره به پخش انحصاری این سریال از 
رسانة اینترنتی نتفلیکس دارد. شاید کمتر کسی می توانست گمانه زنی کند که مجموعة تلویزیونی 
»13 دلیل که چرا« توسط خوانندۀ نوجوان پسندی چون سلنا گومز تهیه شود و بتواند هم زمان نظر 
منتقدان و مخاطبان سریال ها را با هم جلب کند. کارشناسان، والدین و معلمان بر این موضوع توافق 
دارند که این سریال و موضوع آن خودکشی را ترویج می کند و آن را زیر بار رگبار نقدهای تند و تیز 
گرفته اند. در هر صورت استقبال از این سریال چنان باال بوده که سرویس اینترنتی نتفلیکس به سرعت 
سفارش ساخت فصل دوم آن را نیز داده و باید به زودی شاهد پخش فصل دوم از این سریال معمایی 
باشیم. این مجموعه پخش فصل اول خود را در 13 قسمت از طریق رسانة نتفلیکس به اتمام رساند و 
در کمال تعجب به محبوب ترین سریال سال تا به این لحظه مبدل شده است. همین دالیل کافی است 

تا دریابیم چرا نتفلیکس در تبلیغ چاپی خود تا این حد روی این سریال و نام آن مانور داده است. 

اگر بخواهيد، می توانيد 
به  اتریش  شغل یابی  آن الین  پلتفرم  بزرگ ترین  تبلیغات  بعدی،  آگهی 
آدرس karriere.at است. این پورتال فرصت ها به شما کمک می کند تا 
شغل رویایی تان را در کل شبانه روز و هفت روز هفته پیدا کنید. ایده ای 
که پشت این آگهی وجود دارد، نشان دادن آیندۀ روشن افراد حتی در 
تاریک ترین وضعیت ممکن و پیدا کردن راهی روشن توسط این سایت 
در رسیدن فرد به شغل رویایی اش است. در این آگهی می بینیم که مرد 
با لباس راحتی در خانه ایستاده، اما نوری که از سایت این کاریابی بر 
صورت او تابیده، نمای باالیی بدنش را با پوشش کت و شلوار رسمی سر 
کار نشان می دهد. درواقع او شغل مورد عالقه اش را با رفتن به این سایت 
تصور کرده و پیدا می کند. این آگهی چاپی توسط شرکت هیمات اتریش 

ساخته شده است. 
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زندگی شكلک های داخل موبايل روی بيلبورد 
همة ما هنگام برقراری ارتباط در شبکه های اجتماعی، از ایموجی یا شکلک هایی برای بیان احساسات خود استفاده 
کرده ایم. این موضوع اخیرا دست مایه ساخت انیمیشنی به همین نام توسط کمپانی سونی شده است. سونی طی 
همکاری با شرکت المار، از تبلیغات دیجیتال و بیلبورد برای ترفیع و باال بردن آگاهی بخشی مخاطبان از زمان 
انتشار انیمیشن ایموجی )28 ژوالی( پرده برداشتند. آن ها با استفاده از توانایی های تبلیغات تکنولوژیک، هر بیلبورد 
با توجه به شرایط ترافیک و  با هر ایموجی و  را طوری طراحی کردند که به صورت خودکار محتوایی متناسب 
آب وهوا نشان دهد. این بیلبوردها از 30 ژوالی در بیلبوردهای انحصاری شرکت المار در شهرهای داالس، شیکاگو، 
دنور، فونیکس، سیاتل، آتالنتا، بوستون و اورالندو به مورد اجرا گذاشته شدند. انیمیشن ایموجی ها شما را به دنیای 
مخفی درون گوشی های هوشمندتان می برد؛ به تکستوپلیس، شهری که همة ایموجی های مورد عالقه تان در آن جا 

زندگی می کنند و منتظرند تا توسط کاربر انتخاب شوند... 

حقايقی در مورد آلودگی اقيانوس آرام
تاثیرگذارترین  جزو  همیشه  محیط  آگهی های 
با اخطار دادن به مخاطب  آگهی های دنیا هستند و 
از  نیز  رو  پیش  آگهی  دارند.  او  آگاه سازی  در  سعی 
زیردریایی  نام  به  تبلیغی  نیست.  مستثنا  قاعده  این 
 Surfers به سفارش  و  که توسط شرکت ساعتچی 
Against Sewage طراحی و تولید شده است، با 
شکل  به  پالستیکی  بطری  یک  کشیدن  تصویر  به 
آلودگی  مورد  در  بیان حقایقی  در  زیردریایی، سعی 

اقیانوس ها دارد. 
فاجعه بارترین  از  یکی  میزبان  شمالی  آرام  اقیانوس 
دخالت های بشری در طول تاریخ است. برای این که 
عمق فاجعه را درک کنید، کافی است با این حقیقت 
روبه رو شوید که جمع زباله های پالستیکی که در این 
مساحت  از  بزرگ تر  برابر  پنج  دارد،  وجود  اقیانوس 
بریتانیاست! افراد کمی از این حقیقت آگاه اند. شرکت 
تصویر  به  آگهی  طرح  روی  را  مسئله  این  تبلیغاتی 
خطرناک ترین  و  جدیدترین  آن  زیر  و  است  کشیده 
زباله ها!  سرزمین  است:  کرده  معرفی  را  دنیا  کشور 
سازمان های  و  عمومی  منافع  حوزه  در  آگهی  این 

غیردولتی دسته بندی شده است. 

فستيوال كاميون های خوراكی كانادا
کشور کانادا از آن دست کشورهایی است که در فصولی 
یکی  است.  مختلفی  فستیوال های  میزبان  به خصوص 
کامیون  فستیوال  یا   TFTF فستیوال ها، جشن  این  از 
غذای کاناداست که از تاریخ چهارم تا هفتم اوت در یکی 
از پارک ها برگزار می شود. آگهی چاپی این رویداد با ذکر 
در  سعی  خوش مزه  غذای  یک  تصویر  و  سایت  آدرس 
ترغیب مخاطبان به شرکت در این جشنوارۀ چهار روزه 
کنار  در  بامزه  کامیون های  و  خوش مزه  غذاهای  دارد. 
از فستیوال های بزرگ کانادا را که  تا یکی  هم آمده اند 

پذیرای بالغ بر 100 هزار نفر است، جشن بگیرند. 
این جشن یکی از چهار جشن بزرگ کاناداست و هر ساله 
عالقه مندان زیادی را از سراسر دنیا به سوی خود جلب 
می کند. شرکت سفارش دهنده نیز انتظار برجسته سازی 
این موضوع و تحریک ذائقة مخاطب را با تصویری آشکار 
کانادا   The&Partnership تبلیغاتی  شرکت  داشت. 
با سادگی  را  تا طرح  به کار گرفت  را  تمام تالش خود 
و درعوض فریب های بصری پیش روی مخاطب بگذارد. 
این شرکت تبلیغاتی در لندن واقع است و کار طراحی 
ردۀ  در  تبلیغ  این  است.  داشته  عهده  بر  را  تبلیغ  این 
پوستر  دو  دارای  و  گرفته  جای  فراغت  اوقات  و  تفریح 

دیگر با دو طرح غذای جذاب و متفاوت است. 
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3756 ٤٥اطالعات هفتگى        شماره

اسامی برندگان جدول ٣٧٤٥
  ١ـ نسرين سراوانیـ  تهران
٢ـ سميرا جودکیـ  خرم آباد
٣ـ نادر کريم فرـ اسالمشهر BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
١ـ  گياهي بومي استراليا با ميوه اي گران قيمتـ  اصول 

آداب و معاشرت
ــتـ   ــي و حالل گوش ٢ـ  همواره، دائمـ  پرنده اي وحش

عيسوي مذهب
ــتـ   ــيـ  تندرس ــرار كس ــوـ  فاش كردن اس ٣ـ  بي م

خاطره
ــان قديمـ  صفتي براي عقربـ  تفحصـ   ٤ـ  زايوترس

از چاشنيهاي غذا
٥ـ  طالي سفيدـ  خالصي، رهايي
٦ـ  برابرـ  فلز پرمصرفـ  عزيز

٧ـ  ابزاري در ارتوپديـ  دانه معطرـ  رودي در اروپاـ  
نوعي سبزي كوهي خوردني

٨ـ  برداشتن محصول كشاورزيـ  كم عقلـ  كسي كه 
چيزي را مي كوبد

٩ـ  تكرار حرف آخرـ  پيسـ  ويتامين انعقادي
١٠ـ  مركز تايلندـ  تنهاـ  سرحد

١١ـ  باده فروشـ  حرف مفتـ  نت سومـ  قديم، ديرينه
١٢ـ  از توابع استان اصفهانـ  سلطان جنگلـ  خريدار

١٣ـ  كندن علفهاي هرزـ  غيرحرفه اي
ــتي آزادـ  بيماري عفوني از راه زخمـ   ١٤ـ  فني در كش

حالل رنگـ  جاي پردرخت
ــكونتـ  نت منفيـ   ــمـ  محل س ــي در جهن ١٥ـ  چاه

زنگ، دراي
ــهـ  صفتي براي  ــوس حامل ــدي در وزنـ  ه ١٦ـ  واح

كودكان بازيگوشي و شيطان
١٧ـ  از بيماريهاي ويروسيـ  كباب پز 

عمودي:
١ـ  نوعي المپ فلور سنتـ  اثری مشهور از اسكاروايلد

٢ـ  آرزوهاـ  ادويه معروفـ  تلخـ  دوبيني
ــمتي از  ــه بردهاي رايانهـ  صندوق خانهـ  قس ٣ـ  جعب

دستـ  نام شطي در سيبري
ــالحي پرتابيـ  واحد  ــوكتـ  س ــيـ  ش ــذاي آبك ٤ـ  غ

تنيس
٥ـ  از توابع استان ايالمـ  سبزهـ  خوراك شومينه

٦ـ  واحد سنجش الكتريسيتهـ  از نوادگان چنگيز مغول 
ـ عالم مادي

٧ـ  دستـ  پول عمانـ  هجومـ  طيب، طاهر
ــاييدنيـ   ٨ـ  از رودهاي مرزيـ  عدد منفيـ  لبنيات س

تصديق آلمانيـ  خالص
ــور خونخوار رومـ  ترميمـ   ــتهـ  امپرات ٩ـ  آلوده، آغش

نشان مفعول صريح
١٠ـ  تن پوش چهارپاـ  گياهيـ  تبار، دودمان

١١ـ  پديد آورندهـ  ملحـ  به نوبت
ــهري  ــاس، بنيادـ  مملكتـ  ش ــتـ  اس ١٢ـ  يادداش

حرف (ا) چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجشـنبه ها از سـاعت ١٨/٣٠ الی ٢٠/٣٠ به شـماره تلفن 

همراه ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦ پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ٢ ماهه، الزم 

جوايز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره  ٣٧٤٥

مذهبي نزديك تهران
١٣ـ  مخفيـ  نابودـ  خادم ستورـ  لطيفه

ــيم منفي برقـ  اصطالحي در  ــمت چپـ  س ١٤ـ  س
بعضي ورزشهاـ  قايق كوچك

ــهور از نويسنده افغان خالد حسينيـ   ١٥ـ  رماني مش
از سازمانهاي وابسته به سازمان ملل متحد

معمای مجموع زوایا

يک فنجان چای
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مربوط به مطلب صفحه 10 همين شماره

سردى معامالت در روزهاى داغ تابستان
گزارش «وخارزم» از وضعيت بازار سرمايه و شركت هاى سودده بورسى
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خـوارزمـى
در فهرست  شرکت 

پـیشـرو  ایران

IMI100


