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سخن نخست

اشکهاولبخندها

دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
افزایش در سود اغلب شرکتهای کنترلی ،و کاهش در سود تقسیمی بسیاری از شرکتهای غیرکنترلی؛ این خالصۀ تصویری است که صورتهای
اولیۀ حسابرسینشده برای گروه سرمایهگذاری خوارزمی در سال مالی منتهی به پایان خرداد ماه گذشته نشان میدهد و باید بر اساس مقررات
بازار سرمایه تا پایان مرداد ماه افشا شود .تصویری خالصه از اشکها و لبخندها .اشکها ،از آن سبب که در بازار سرمایه کم بودند شرکتهایی
که عملکرد سال مالی آنها در  ۱۳۹۵خورشیدی به افزایش سود و همچنین تقسیم سود بیشتر منجر شد و از این روی ،پیشبینی افزایش
سود شرکتهای سرمایهپذیر غیرکنترلی در گروه تحقق نیافت و حتی برخالف برآوردها ،گروهی از شرکتهای بزرگ بازار رو به تعدیل سود
پیشبینیشده و اعالم سود واقعی کاهشیافته آوردند که اثر مستقیمش را بر سود حاصل از سرمایهگذاریهای 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 تحلیلگران و فعاالن بورس بهتر از هر
کس دیگری بر آن اشراف دارند ،فرصت تحقق سودی افزایشی در نتیجۀ خرید و فروش سهام را نیز در اختیار گروه قرار نداد .به تعداد و نوع این
عوامل ،باید وضعیت ویژهای که بانکها داشتند ،به گونهای که تنها  ۶بانک از  ۲۲بانک 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 سهامداران و ذینفعان قرار دادند ،یا تعدیل سود شرکتهای
صادرکنندۀ محصوالت پتروشیمی و غیره را نیز افزود.
اما ،در شرکتهای اصلی گروه ،حکایت به گونهای دیگر است .افزایش سود شرکت توسعۀ برق و انرژی سپهر ،با وجود عدم افزایش نرخ برق در
بازار و تمام وعدههایی که وزارت قدرتمند نیرو داد و همچنین بیش از  ۸۰۰میلیارد تومان مطالبهای که نیروگاه منتظر قائم از این وزارتخانه دارد،
بهبود مستمری که در عملکرد و سودآوری شرکت موفق سینادارو وجود داشته و همچنین ارتقای عملیات و سودآوری مناسبی که در شرکتهای
توسعۀ فناوری اطالعات خوارزمی ،تولید و توسعۀ ایستگاهی نیرو پارسه ،توسعۀ معادن صدر جهان از یک سو و کاهش زیاندهی شرکتهای دیگر
در نتیجۀ بهبود عملکرد آنها از سوی دیگر و البته افزایش زیانی که در دو شرکت گروه رخ داد ،نقش برنامهریزی و کنترل کارآمد در عبور شرکت
از بحرانهای محیطی را برجستهتر کرده و مدیران و کارکنان را بر آن داشت تا برای جبران آنچه در سال گذشته رخ داد ،افزایش سود سال جاری
را به گونهای برنامهریزی کنند تا خللی در روند کلی برنامۀ راهبردی هفت ساله در راستای ثروتآفرینی پایدار برای نسلها و خلق سود پایدار به
وجود نیامده و گامهای ناتمام گذشته تکمیل شود .و این عالوه بر تعدیلهایی است که در اثر توافق با بانک محترم صادرات ایران برای چگونگی
تسویۀ اقساط خرید نیروگاه منتظر قائم در مرحلۀ نهایی خود قرار دارد و همچنین افزایش درآمدی است که در نتیجۀ برداشت محصول از معدن
طال-مس رشیدآباد در توسعۀ معادن صدر جهان بهعنوان هلدینگ فلزات گرانبهای گروه مورد شناسایی قرار میگیرد.
در آستانۀ آغاز به کار دولت دوازدهم و اخبار امیدوارکنندهای که از چگونگی انتخاب وزرای اقتصادی و برنامههای توسعهای آنان به گوش
میرسد ،با لحاظ کردن عوامل بحرانی مانند سیاستهای رئیس جمهور آمریکا در منطقه که به بیثباتی شدید بازارها میانجامد ،افزایش شدید
نقدینگی در کشور که ناگزیر افزایش نرخ تورم و شاید ارز را به دنبال خواهد داشت و عوارض ناشی از حلوفصل بحران بانکی که جراحی سخت و
دردناکی خواهد بود ،از هماکنون میتوان ماههای نیمۀ دوم سال را سرشار از چالشهایی اساسی برای بنگاهها پیشبینی کرد .چالشهایی که در
صدر آنها تنگنای مالی ،افزایش نرخ ارز و موانع ساختاری کسبوکار قرار دارد .در این مسیر ،برنامۀ گروه خوارزمی آن است که بر اساس تعهدی
که به تحقق اهداف راهبردی خود دارد ،عالوه بر  ۲۱فعالیت اضطراری و مهمی که در آغاز سال بهعنوان برنامۀ عملیاتی در دستور کار قرار گرفت،
با برداشتن گامهایی جبرانی برای افزایش سودآوری و پاسخ شایسته به انتظارهای بهحق سرمایهگذاران ارجمند ،تحقق چشمانداز رسیدن به دارایی
مناسب و نرخ بازده پیشبینیشده در برنامۀ هفت ساله را تضمین کند .اهم این برنامهها ،نهاییسازی قرارداد اجرای طرح فرآوری طال در معادن
شادان و آغاز عملیات احداث کارخانه در آن برای تولید انبوه شمش طال ،آغاز طرحهای راهبردی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما ،تکمیل طرح
انتقال خطوط البراتورهای سینا دارو ،آغاز فازهای جدید احداث نیروگاههای مقیاس کوچک در تهران و شمال کشور بر اساس توافقهای جدید،
ورود شرکت کارگزاری به معرفی صندوقها و ابزارهای نوین و توسعۀ آنها در سطح گروه و بازار ،قراردادها و محصوالت جدید شرکتهای مفاخر
و دادهپردازی خوارزمی در عرصۀ فناوری اطالعات ،برای افزایش درآمد و دارایی این شرکتها در یک طرف و اجرای برنامههای تجدید ساختار و
بهبود شرکتهای توسعۀ ساختمان خوارزمی ،تجارت گستران ،سرمایهگذاری آتی نگر سپهر ایرانیان و توسعۀ مدیریت سرمایۀ خوارزمی در طرف
دیگر خواهد بود تا در آستانۀ برگزاری مجمع عادی ساالنه در مهر ماه آینده ،اخبار مطلوبتری از عملکرد به سهامداران ،کارکنان و ذینفعان 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 اشکها
و لبخندهاست .بزرگداشت این روزهای شیرین ،عالوه بر تجلیل از تحمل سختیهای ایثارگران کشور ،زمینهساز 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 دشواریها و نامالیمات و گاهی
دویدنها و نرسیدنها ،اندوهگین شد که خواجۀ شیرینسخن شیراز فرمود :یوسف گمگشته باز آید به کنعان...
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مجله اقتصاد و مديريت
ء

این حوالی
گزارشی از نهمین همایش سراسری مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی در ارومیه

عزم دوباره برای فرصتسازی
و عبور از موانع
شهر ارومیه در  25و  26مرداد ماه میزبان نهمین همایش مدیران
گروه سرمایهگذاری خوارزمی با حضور فعال مدیران و کارشناسان
ارشد مجموعه خوارزمی بود .این همایش که به میزبانی شرکت توسعه
معادن صدر جهان در هتل آنای ارومیه برگزار شد ،هدف پایش برنامه

راهبردی  7ساله گروه سرمایهگذاری خوارزمی و بررسی چالشها
و موانع پیش روی تحقق اهداف گروه و شرکتهای زیرمجموعه
وشناسایی فرصتهای تازه را دنبال میکرد .آنچه در ادامه میخوانید،
چکیده صحبتهای سخنرانان همایش نهم است.
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دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی :

خوارزمی فارغ از روزمرگی به آینده میاندیشد

مجموعه خوارزمی
تاسیس اندیشکده
خوارزمی را باهدف
برنامهریزی برای بعد
از سال  1400در
دستور کار قرار داده
است .مشکالت جاری
نباید ما را از آینده
غافل کند .محیط کسب
و کار در آینده نزدیک
کامال تغییر میکند
و بسیاری از کسب
و کارها دیگر وجود
نخواهند داشت

دکترحجت اله صیدی مدیرعامل شرکت
سرمایه گذاری خوارزمی درمراسم
افتتاحیه این همایش ضمن خوشامد
به میهمانان وشرکت کنندگان طی
سخنانی ازجمله اظهارداشت:
دستیابی به دارایی  10میلیارد دالری و
رسیدن به  1درصد تولید ناخالص داخلی
کشور در پایان سال  1399و تحقق
شعار ثروتآفرینی پایدار برای نسلها
به تالش و ایثار فراوانی نیاز دارد که در
تیم خوارزمی مشهود است .در همایش
قبلی مدیران گروه در شیراز  21فعالیت
اصلی به صورت صریح ،روشن و دقیق
در شرکت تعریف شد تا در سال 96
انجام شود .در حال حاضر که سه ماه از
سال مالی باقی مانده ،بخشی از این  21فعالیت به نتیجه
رسیده و در برخی بخشها نیاز به تالش بیشتر داریم .با
این حال همین رویکرد باعث شده در آخر مرداد ماه که
صورتهای مالی قرار است روی کدال قرار بگیرد ،نتایج
دلگرمکنندهای عرضه شود.
وی افزود :با وجود تعدیلهای منفی که در ماههای
اخیر ،در برخی شرکتهای بازار سرمایه و بانکها اتفاق
افتاده ،خوارزمی صورتهای مالی قابل قبولی ارایه
کرده است .در حال حاضر برای  22بانک بورسی ،فقط
 6مجمع برگزار شده و بسیاری از بانکها در وضعیت
مناسبی به سر نمیبرند .با وجود همه تنگناهای مالی،
در بخش شرکتهای کنترلی خوارزمی افزایش سود قابل
توجهی داشتهایم که این موضوع جز با برنامهریزی محقق

نمیشود .با این حال پورتفولیوی بورسی ما عموما تعدیل
منفی داشته که خارج از کنترل ما بوده است.
دکترصیدی تاکیدکرد:ما نمیخواهیم در گذشته بمانیم،
میخواهیم برای آینده برنامهریزی کنیم .مجموعه
پیشبینیهایی که از اقتصاد و وضعیت کسب و کار ارایه
میشود ،دو خطر عمده را برجسته کرده است؛ یکی
تصمیمها و رفتارهای غیرعادی رییسجمهورآمریکا و
دیگری وضعیت نامساعد بانکها .در این میان ریسکها
و خطرات معمولی هم مثل تورم و نرخ ارز و سایر
تنگناهای مالی وجود دارد که جزو عوامل ثابت محیط
کسب وکاراست .این وضعیت ،تمرکز دقیق روی اهداف
را ایجاب میکند .برنامهریزی نکردن یعنی برای شکست
برنامهریزی کردن! ما حتی برای شکست نخوردن هم
برنامهریزی نکردهایم ،بلکه میخواهیم حتما به موفقیت
برسیم .تحقق برنامه هفتساله ما را به اوج میرساند ،اما
باید باز هم روند افزایشی را طی کنیم .خوارزمی برای
سال  1400به بعد هم برنامهریزی کرده است .در این
راستا مجموعه خوارزمی تاسیس اندیشکده خوارزمی را
باهدف برنامهریزی برای بعد از سال  1400در دستور کار
قرار داده است .مشکالت جاری نباید ما را از آینده غافل
کند .محیط کسب و کار در آینده نزدیک کامال تغییر
میکند و بسیاری از کسب و کارها دیگر وجود نخواهند
داشت؛ همانطور که کسبوکارهایی مثل تاکسی تلفنی و
فروشگاههای محصوالت صوتی و تصویری در حال کمرنگ
شدن ویاحذف شدن هستند .در نتیجه گروه خوارزمی
تصمیم گرفته تا فارغ از روزمرگی به سال  1400به بعد
بیندیشد و با برنامهریزی دقیق ،بدون توجه به حواشی ،به
اهداف بلندمدت خود دست پیدا کند.

دکتر حسن علی قنبری ،مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدر جهان:

شمارشمعکوسبرایایجادهلدینگطالوفلزاتگرانبها
عدد  7برای شرکت خوارزمی و برای مجموعه توسعه معادن
صدر جهان عدد مهمی است؛ برای خوارزمی از جهت اهمیت
برنامه هفتساله و برای صدر جهان به خاطر معادن هفتگانهای
که در تملک این شرکت و خانواده بزرگ خوارزمی قرار گرفته
است .اندیشه ایجاد هلدینگ طال و فلزات گرانبها در ایران
نهال مبارکی بود که در راستای ثروتآفرینی پایدار بر زمین
نشانده شد .حوزه تولید حول سه محور تبلور پیدا میکند :اول
کاشت ،دوم داشت و سوم برداشت .ما گام اول را برداشتهایم
که همان تملک هفت معدن است؛ معدن طال-مس پورفیری
شادان ،طال-مس پالسر جنوب شادان ،طالی ورگهان ،طال-
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مس مولیبدن قاضیولی ،طال-مس مولیبدن
قاباقتپه ،طال-مس اردستان و طال-مس
رشیدآباد .گام دوم دریافت مجوز از وزارت
صنعت بوده؛ گام سوم تولید اولین طالی
نمونه و گام چهارم انجام 17هزار مترمربع
حفاری در محدوده شادان .از این حفاری
زمینه دسترسی به 40تن طال حاصل شد
که از این  40تن ،برای  15.6تن گواهی
کشف از وزارت صنعت دریافت شده و جزو
داراییهای گروه قرار گرفته است.

مهندس محمد زرکش ،رییس هیات مدیره شرکت توسعه معادن صدر جهان:

آینده از آن دارندگان معادن طالست
تا امروز 170هزار تن طال در دنیا استخراج شده و
110هزار تن ذخایر بالقوه در سراسر جهان وجود دارد.
این در حالی است که فقط 28هزار تن از ذخایر معادن در
حال بهرهبرداری است و اختالف زیادی میان ذخایر بالقوه
و در حال بهرهبرداری وجود دارد.
طال و نقره هر دو عناصر گرانبها هستند و کل نقره
استخراج شده در دنیا حدود  550هزار تن است .با این
حال ،هرچند میزان نقره استخراج شده  3.5برابر بیشتر
از طالی استخراج شده است ،اما طال گردش بیشتری در
بازار دارد و نقره عموما به عنوان کاال ذخیره میشود یا در
صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.
یکسوم طالی تولیدشده در بازار از بازیافت طالی موجود
است .کشورهای فعال حوزه طال به ترتیب شامل آمریکا،
استرالیا ،برزیل ،کانادا ،شیلی و چین هستند و ایران با
وجود ذخایر غنی خود ،در این فهرست جایی ندارد.
در سال  ،2014معادل  2860تن 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
موجود پیشبینی میشود که این رقم به هزار تن هم
برسد .این در حالی است که ما زیر  5تن در کشور تولید
داریم.
ایران در سالهای اخیر ،با رشد مصرف طال مواجه بوده
است .ایران از نظر مصرف زیورآالت هم در جایگاه نهم
جهان قرار دارد و هند و چین بیشترین میزان مصرف
زیورآالت را دارند .به دلیل شدت گرفتن تحریمها ،بانک
مرکزی به خرید طال از بازارهای بینالمللی روی آورده
است .آمریکا و آلمان از نظر مقدار ذخایر استراتژیک طال

در رتبههای اول و دوم قرار دارند .چین و روسیه هم
بیش از سایر کشورها در حال خرید طال برای افزایش
ذخیرههای استراتژیک خود هستند.
در سالهای اخیر ،ذخایر و معادن در
حال بهرهبرداری 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
دسترسی دارد ،در وضعیت خوبی قرار
خواهد گرفت و پیشبینی میشود قیمت
طال تا 2هزار دالر هم رشد کند .تقاضای
طال در سال  4309 ،2016تن تخمین
زده شده است.
تولیدکنندگان عمده طال در کشور
شامل زرشوران ،آقدره ،شرکت صنایع
ملی مس ایران ،موته ،زرمعدن اختران
و زرکوه هستند .زرشوران رسیدن به
ظرفیت  3تنی 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
دو معدن دارای پروانه بهرهبرداری رشیدآباد و اردستان
و یک معدن دارای گواهی اکتشاف در دست اکتشاف
که تاکنون حدود 18هزار متر آن حفاری شده و وجود
 40تن طال در آن محرز است ،همچنین سه محدوده
معدنی قاضیولی ،قاباقتپه و ورگهان که برنامهریزی برای
اکتشاف آن انجام شده ،در قیاس با رقبا در وضعیت قابل
قبولی به سر میبرد.

مرتضیسامی؛معاونتشرکتهاومجامعشرکتسرمایهگذاریخوارزمی:

خلق ارزش و همافزایی در هلدینگها
شرکتهای مادرتخصصی عمدتا
دارای تملک مدیریتی (سهام
کنترلی) هستند و به خرید سهام
شرکتهای موجود در یک صنعت
میپردازند و افق دید بلندمدت در
خصوص نگهداری سهام شرکتهای
موجود در پرتفوی دارند ،اما
شرکتهای سرمایهگذاری در سبد
متنوعی از شرکتها در صنایع
ناهمسان تملک دارند وبنابراین اغلب
افق دید کوتاهمدتی را درنظردارند.
هلدینگها در ایران با مشکالت
زیادی مواجه هستند .شرکتهای
بسیاری بدون بررسی سودآوری وارد

هلدینگ میشوند و توجهی به نقش کنترلی و ویژگیهای
هلدینگ ندارند .چه بسا هلدینگهایی که فقط برای
توسعه حوزه قدرت مدیران ایجاد میشود .این در حالی
است که هدف اول هلدینگ همافزایی و خلق ارزش بیشتر
نسبت به کسب و کارهای مستقل است و هدف ایدهآل
آن خلق ارزش بیشتر نسبت به هلدینگهای رقیب.
شرکتهای مادر میتوانند ازسه طریق کنترل مالی،
کنترل استراتژیک و برنامهریزی استراتژیک با شرکتهای
زیرمجموعه تعامل داشته باشند .نتایج پژوهش دیوید
یانگ درباره اندازه ستاد نشان میدهد که سازمانهای
بزرگ به داشتن ستادهای نسبتا کوچک تمایل دارند.
داشتن ارتباط و نفوذ بیشتر بر توابع ،ستاد سازمان را به
سمت بزرگ شدن سوق میدهد و این مسالهای است که
خوارزمی از آن اجتناب کرده است.
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میزگرد اول :راه خوارزمی؛
تحلیل عملکرد سال1395

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
حیدری مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی و
مهندس پرهام سیدین مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
آتینگر سپهر ایرانیان برگزار شد و اعضای پنل،فرصتها،
آسیبها ،چالشها و موانع تحقق اهداف شرکتها را مورد
بررسی قرار دادند .در ادامه چکیده صحبتهای حضار در
میزگرد اول را میخوانید.
ابوالعالیی :هر چه جلوتر میرویم ،شرایط برای مدیریت
سختتر میشود .رقبا بازارهایشان را به راحتی از دست
نمیدهند و حفظ بازارها و سرمایه موجود دشوارتر شده
است .بنابراین اقتضای شرایط امروزی این است که مدیران
شایستهتر از قبل باشند و بهتر از قبل مدیریت کنند .در
دنیای امروزی شرکتهایی موفق هستند که برای خودشان
یک چشمانداز شفاف ،روشن و البته چالشی مشخص
کردهاند .یکی از ویژگیهای اصلی مدیران موفق تمرکز است
که فقط با همین روشن بودن هدف و مسیر ،میتواند در
مدیریت ایجاد شود.
پژوهشها نشان میدهد که میانگین سن  100مدیرعامل
برتر دنیا  61سال و میانگین سن رسیدن به سمت مدیرعاملی
 44سال است .این نشان میدهد که کسب تجربه ،تاثیر
زیادی در پیشرفت مدیر دارد .مدیران وقتی مدیر میشوند،
هفت دوره را پشت سر میگذارند :نوزادی ،دانشآموزی،
سرپرستی ،سربازی ،سرداری ،فرمانروایی و فرزانگی.
برای این که بفهمیم برای مدیران ارشد سازمان چه
موضوعاتی اهمیت دارد ،باید به چهار نشانه توجه کنیم :اولین
نشانه پیگیری کردن است .پیگیری کردن یک موضوع از
طرف مدیر نشان میدهد که موضوع برای سازمان حیاتی و
مهم است .دوم بازخورد دادن است .سوم صرف منابع محدود
سازمان است .یکی از محدودترین منابع مدیران ارشد،
وقتشان است .باید دید مدیر بیشترین وقتش را صرف
مشتری میکند ،یا تامین منابع مالی یا باال بردن کیفیت
یا ارتباطات و مناسبات بینالمللی .چهارمین نشانه این است
که به کارمندان نشان بدهیم چقدر مهم هستند و چقدر
در رسیدن سازمان به اهدافش کمک میکنند .کارمندان
اگر احساس کنند که حضورشان در سازمان مهم است،
وظایفشان را به بهترین شکل ممکن انجام میدهند.
عالیی طالقانی :یکی از تجربیات مدیریتی مفید ما در شرکت
تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه ،تغییر رویکردی بود که
داراییهای راکد ما را به حرکت درآورد و به ایجاد و گسترش
نیروگاههای پراکنده منجر شد .تولید برق کمکم به سمت
انرژیهای نو و تجدیدپذیر حرکت میکند و در این شرایط
خالیی میان نیروگاههای بزرگ و انرژیهای تجدیدپذیر
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ایجاد میشود که میتواند توسط نیروگاههای 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 تصمیمگیری بود و دیگری استفاده
از تجربیات گذشته برای تغییر استراتژیک رویکرد بود.
مهمترین 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 نیروگاههای مستقل در سراسر
کشور بود ،برای همه این نیروگاهها سیستمهای بهرهبرداری
و مدیریت مجزا ایجاد کردیم و ناچار بودیم مدیرانی را برای
اداره این نیروگاهها تربیت کنیم .این آموزش از آموزشهای
تئوریک بسیار فراتر است .خوشبختانه تعدادی مدیر را آماده
کردهایم که تقسیمبندیهای الزم را در سراسر کشور انجام
بدهیم .برنامه آینده ما این است که به بخش انرژیهای
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 بینالمللی است .در همین راستا نیروی انسانی
توانمندی را هم در سطح مدیریتی و هم در سطح بدنه
کارشناسی در اختیار گرفتهایم .یکی از چالشهایی که در
حوزه کاری خود داشتهایم ،مدیریت منابع مالی برای پروژهها
و شرکتهاست .موفقیت در راهی که در پیش گرفتهایم
نیازمند تصمیمگیریهای سریع و در اختیار داشتن یک تیم
چاالک  ،همفکر و همراستاست.
حیدری :اتفاقی در چند سال اخیر در بخش ساختمان افتاد
و شاید در بخشهای 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 بخشها شرایط
محیطی را باور کردند؛ چون به حرکات سینوسی این بخش
عادت کرده بودند و فکر میکردند خیلی زود به وضعیت
قبلی برمیگردند .در نتیجه واکنش مناسبی را از فعاالن این
بخش شاهد نبودیم.
در شرایط فعلی بازار مسکن ،برای تغییر مسیر به یک
برنامهریزی 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 سختتر نشود.
به موازات همین با مدیریت زمان و تعداد پروژهها به سمت
جبران زیانهای بیشتر رفتیم .بعد از آن به زمینهسازی برای
فرصتهای آتی مشغول شدیم.
درگذشتههرکسیمیتوانستدرحوزهمسکنسرمایهگذاری
کند و به سوددهی برسد ،اما حاال شرایط این بازار بسیار
تخصصیتر شده و تحت هر شرایطی نمیتوان به سود رسید.
وضعیت نامناسب بازار مسکن در واقع برای شرکتهایی مثل
ما به نوعی فرصت تبدیل شده که اگر برای بهرهبرداری از آن
برنامهریزی کنیم ،قطعا به موفقیت میرسیم.

دکتربهرامشکوریرییس
کمیسیونمعادنوصنایع
معدنیاتاقبازرگانیایران

جایگاهاقتصاددر
معدنبانگرشیبر
اقتصادمقاومتی
کشور ما  1درصد جمعیت و مساحت
دنیا ،اما  7درصد ذخایر دنیا را در اختیار
دارد و باید بر مبنای همین ظرفیتها
برنامهریزی و عمل شود .تولید یک ماده
معدنی وابستگی شدیدی به شرایط
اقتصادی دارد .اگر استخراج ماده معدنی
صرفه اقتصادی نداشته باشد ،تولید را
ادامه نمیدهیم.
عوامل موثر بر اقتصاد معدن عبارت است
از تکنولوژی ،سیاست داخلی ،سیاست
خارجی ،زیرساختها و بازار فروش.
سودآور بودن استخراج در گروی عرضه
به بازار در زمان مناسب و ارزیابی دقیق
فرصتهای موجود است.
هرچه فاز بهرهبرداری و ساخت کاهش
پیدا کند ،یعنی زمان را در تولید کاهش
دهیم ،سود بیشتری عایدمان میشود.
طبقبررسیهایانجامشده،جهتگیری
اصلی فناوری در جهان تا سال  2025به
سمت  12فناوری کلیدی خواهد رفت
که تا  32تریلیون دالر درآمد ایجاد
خواهد کرد .تکنولوژیهای نوین سرعت
و دقت را باال برده و قیمت تمامشده را
کاهش میدهد .تکنولوژی نوین (موج
چهارم) در حوزه معدن موجب کاهش
زمان و افزایش بهرهوری میشود .بهبود
وضعیت حمل و نقل و ورود نرمافزارهای
نوین به حوزه معدن از جمله این
تکنولوژیهاینویناست.تکنولوژیهای
جدید ،باطلههای دیروز را به مواد معدنی
امروز تبدیل کرده است.
در حوزه معدن سه نوع محدودیت عمده
وجود دارد :محدودیت بازار مصرف
(میزان تقاضا در بازار) ،محدودیت مالی
(میزان سرمایهگذاری) ،محدودیت فنی
(روشهای استخراج و باطلهبرداری).
با باالنس این شرایط و محدودیتها
میتوان محصول را در کوتاهترین زمان
به بازار عرضه کرد.
جهت استخراج سودآور در یک
معدن باید استراتژی درست همراه با
برنامهریزی تولید اقتصادی داشت .در
کشورهای توسعهیافته جمع استراتژی
کمپانیها استراتژی کشور را تشکیل

میزگرد دوم؛ راه خوارزمی ،برنامههای جاری سال 96
استراتژی توسعه صنعتی بروننگر شامل مقرراتزدایی و
حذف قوانین زاید ،خصوصیسازی ،کاهش ارزش پول ملی یا
آزادسازی نرخ ارز برای توسعه صادرات و کاهش واردات و
حذف سوبسیدها با عنایت به قدرت رقابتپذیری بنگاهها است
میدهد ،اما در سایر کشورها دولت استراتژی مستقل خود را تدوین
میکند.
اقتصاد مقاومتی همان
بومیسازی استراتژی توسعه
صنعتی است که در کشورهای
توسعهیافته امتحان خود
را پس داده است .برخالف
آنچه تصور میشود ،اقتصاد
آسیبپذیر یا شکننده نقطه
مقابل اقتصاد مقاومتی است.
در اقتصاد مقاومتی با توجه به
استراتژیهای توسعه صنعتی،
در برابر مخاطرههای جهانی
مقاومت ملی ایجاد میکنند.
این استراتژی توسعه صنعتی
شامل استراتژی دروننگر یا
سیاست جایگزینی واردات
یا استراتژیهای بروننگر یا سیاست توسعه و گسترش صادرات
است .الزامات اقتصاد مقاومتی شامل  6مورد است :آمایش سرزمین،
خصوصیسازی واقعی ،ثبات در قوانین و سیاستگذاریهای دولت،
بهبود نظام بانکی اسالمی ،اجرای سیاست ارزی شفاف و باثبات و بهبود
شاخصهای فضای کسب و کار.
کشورهای مختلفی مثل انگلستان ،آلمان ،ژاپن و سایر کشورهای
پیشرفته صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم استراتژی دروننگر را به
کار بردهاند و با حمایت دولت در این مقاطع ،به کمک صنایع نوپا
پرداختهاند .نحوه حمایت دولتها از سیاستهای جایگزینی واردات
شامل ارایه کمکهای 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
استراتژیهای توسعه صنعتی دروننگر گاهی به دالیلی چون مقابله
شرکتهای بزرگ و چندملیتی به طور مستقیم با تولیدکنندگان
داخلی با استفاده از دامپینگ ،اجرای ناقص این استراتژی و عدم
حمایت اساسی دولت و فساد و رشوه با موفقیت مواجه نشده است.
استراتژی توسعه صنعتی بروننگر شامل مقرراتزدایی و حذف قوانین
زاید ،خصوصیسازی ،کاهش ارزش پول ملی یا آزادسازی نرخ ارز برای
توسعه صادرات و کاهش واردات و حذف سوبسیدها با عنایت به قدرت
رقابتپذیری بنگاهها است .این استراتژی از دو طریق اجرا میشود:
اول سیاست توسعه و گسترش صادرات که بر اساس آن با توجه به
بلوغ شرکتهای داخلی و توانایی آنها برای رقابت در بازارهای جهانی،
در کنار تامین نیازهای داخلی ،مازاد محصول به بازارهای خارجی
صادر میشود .دوم سیاست صادراتگراست که بر اساس آن تولید
محصوالتی در دستور کار قرار میگیرد که فقط بازارهای خارج را هدف
قرار دادهاند و کل محصول به بازارهای هدف صادر میشود.
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور از ترکیب منطقی حداقل  4عامل در
کنار استفاده از دانش ،تکنولوژیهای روز دنیا و مهارتهای مدیریتی
امکانپذیر است -1 :سرمایه مالی -2 ،منابع انسانی -3 ،منابع و ذخایر و
سرمایههای طبیعی -4 ،سرمایههای زیرساختی و عوامل زیربنایی.

دومین میزگرد با عنوان «راه خوارزمی،
برنامههای جاری سال  »96با حضور
دکتر ابوالعالیی؛ عضو هیات علمی سازمان
مدیریت صنعتی ایران ،حمیدرضا فیالی عضو
هیات مدیره شرکت توسعه برق و انرژی
سپهر ،مهندس زرکش؛ رییس هیات مدیره
شرکت توسعه معادن صدر جهان ،هادی
بیک مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت
تجارتگستران خوارزمی برگزار شد .اعضای
پنل ضمن ارایه برنامههای خود برای ماههای
پیش رو ،تجربههای خود را در زمینه مواجهه
با بحرانها و موانع حوزه کاری خود در اختیار
حضار قرار دادند .چکیده مباحث مطرح شده
در میزگرد دوم را در ادامه بخوانید.
ابوالعالیی :در تمام تعاریفی که از رهبری
وجود دارد ،یک خصوصیت تکرار شده
است و آن اثرگذاری و نفوذ است .رهبران
در قبال کارمندانشان توانایی الهامبخشی،
اشتیاقبخشی و نفوذ دارند و از این نظر با
مدیران عادی فرق دارند .اگر بخواهید در
سازمانتان تحول موفق ایجاد کنید ،به  70تا
 90درصد رهبری و  10تا  30درصد مدیریت
نیاز دارید .رهبران خوب به شش منبع قدرت
مجهز هستند :هوش هیجانی ،مهارتهای
ارتباطی و کالمی ،توانایی چشماندازپردازی،
مهارتهای سازمانی ،مهارتهای سیاسی و
هوش محیطی .رهبران موفق شم استعدادیابی
دارند و افراد الیق را دور و بر خودشان جمع
میکنند .آنها قدرت خودشان را از شغلشان
نمیگیرند ،بلکه ذاتا و بر مبنای ویژگیهای
شخصیتیشانقدرتمندهستند.
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  95ما 20هزار متر حفاری داشتیم و در
سال  96هم 20هزار متر حفاری داریم .تا زمانی
که حفاری انجام نشود ،الگوی ماده معدنی
قابل شناخت نیست .چالشهای ما برای انجام
حفاریها ،دیر برگزار شدن مناقصه و مستقر
شدن پیمانکارها بوده است .ما در بخش معدن
مدعی زیاد داریم .اگر معدن از حدی بزرگتر
باشد ،بعد از واگذاری به بخش خصوصی ،با
مدعیانی مثل منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی،
سازمان محیط زیست و  ...مواجه میشود.
اخیرا هم بحث سازمان انرژی اتمی مطرح شده
و حوزههای خاصی مشخص شده که برای
کار در آنها باید از این سازمان مجوز دریافت
شود .چالش بعدی عوامل محلی و روستاهای
اطراف هستند که زمان انتقال مواد معدنی،

ممانعتهایی را به عمل میآورند .در نتیجه رفع
این چالشها انرژی زیادی را از ما میگیرد.
بیک :شرکت تجارتگستران خوارزمی از بدو
تاسیس تا حاال با محوریت تولید کاالهای اساسی
فوالد ،غالت و مواد پروتئینی و کاغذ پیش رفته
است .برنامه ما برای سال  ،96کنترل و بازنگری
مجدد  11نوع مدل کسب و کار فعلی و حدود
 35نوع مدل کسب و کار جدید است .تمرکز
بر ساختار سودآوری و توجه به کاالهای سودآور
با حاشیه سود باالتر در راس این امور قرار
گرفته و برای رسیدن به چنین هدفی ،نیاز به
حمایت بیشتر از سمت گروه داریم .تصمیم ما
برای افزایش سرمایه و سودآوری در کوتاهمدت
این است که بر کاالهایی تمرکز کنیم که هم
از لحاظ میزان مصرف و هم از نظر نوع عرضه،
مدیریت و کنترل بیشتری را ممکن کند .از
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
زمینههای مختلف در بازار عرضهکننده این کاال
بودند ،یکی از گامهای مثبت شرکت ما بوده و از
ابتدای سال توانستهایم در بسیاری از فعالیتهای
تجاریمان این جذب را داشته باشیم .بخش
عمده استراتژی ما از استراتژی عرضهمحور
به استراتژی سفارشمحور تغییر کرده است.
این روش حاشیه سود ما را کم میکند ،اما
اطمینانمان را به سودآوری افزایش میدهد.
فیالی :یکی از عوامل موفقیت شرکتها 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 کردهایم .میزان تولید و فروش را
نه فقط برای خود نیروگاه ،بلکه برای هر کدام
از واحدهای نیروگاهیمان مشخص کردهایم.
بر اساس این اهداف ،راهکارهای دستیابی به
این اهداف را هم تعیین کردیم .به عنوان مثال،
یکی از محدودیتهایی که ما در دستیابی به
تولید پایدار داریم ،بحث تامین سوخت است.
برای این موضوعات چارهاندیشی کردهایم تا
در نیمه دوم سال به مشکل کمبود سوخت
برنخوریم .در نتیجه این برنامهریزیهای دقیق
بود که در سال گذشته با وجود عدم افزایش
قیمت برق ،نهتنها توانستیم بودجه را پوشش
بدهیم ،بلکه سود خوبی را محقق کردیم و
پیشبینی میکنیم این روند در سال آینده هم
ادامه پیدا کند.
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دکتر سید مهدی برکچیان استاد اقصاد دانشگاه شریف :

چشمانداز تورم و رشد اقتصادی تا سال1400
ما در نیمه اول سالهای دهه  ،80بهترین دوره رشد
اقتصادی را داشتیم و بعد از آن رشد اقتصاد ما مرتبا در
حال نزول بوده است .در نیمه دوم دهه  80با وجود آن که
درآمدهای فوقالعاده نفتی داشتیم ،رشد کاهش پیدا کرد
و با باال گرفتن تحریمها منفی شد .این تغییرات نیمه دوم
دهه  80اثرات بلندمدتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
در سال  95ما رشد خوبی را تجربه کردیم که دلیلی
اصلی آن درآمدهای نفتی بوده است .در اقتصاد ما نرخ
رشد اقتصادی بلندمدت توسط نرخ رشد موجودی سرمایه
تعیین میشده است .برای ما نیروی کار گلوگاه تولید
نبوده و رشد بهرهوری هم تقریبا صفر بوده است .در واقع
فقط بازار سرمایه گلوگاه رشد ما بوده و در سالهای 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
اقتصاد ما برای رشد فقط و فقط به سرمایهگذاریهای
عظیم نیازمند است.
بهترین دوره برای اقتصاد ما از نظر سرمایهگذاری ابتدای
دهه  80بوده که نرخ سرمایهگذاری به طور متوسط
ساالنه  10درصد رشد کرده است .اگر سرمایهگذاری ما
در سالهای آتی مستمرا با همین  10درصد رشد مواجه
شود ،نرخ رشد اقتصادی در غیرواقعبینانهترین حالت 3.2
درصد خواهد بود .در نتیجه ما سالهای آسانی را پیش رو
نداریم و اگر اصالحات جدی در ساختار رخ ندهد ،رشد
زیر  3درصد برای ما قطعی است .به بیان دیگر ،در سطح
کالن رشد تقاضای داخلی در اقتصاد ما در بهترین حالت،
سقف  3درصدی خواهد داشت .البته بازارهای بکری هم
هست که میشود به آنها وارد شد و کسب و کارهایی
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 بنگاهها
و صنایع مختلف کاهش پیدا خواهد کرد .در این شرایط
تقاضای داخلی دیگر نمیتواند موتور رشد باشد و یک
رقابت سنگین داخلی برای سهم گرفتن میان بنگاههای
اقتصادی داخلی آغاز خواهد شد.
ارزیابیها نشان میدهد کسری بودجه دولت که در سال
 95حدود 2درصد  GDPبوده ،در سال  1400به 9درصد
 GDPخواهد رسید و تامین مالی مورد نیاز هم به 13
درصد  GDPافزایش پیدا خواهد کرد .در برخی از صنایع
در سالهای گذشته مازاد ظرفیت ایجاد شده و کسب و
کارهایی که متقاضیشان دولت است ،با وجود این کسری
بودجه ،شرایط سختتری را تجربه خواهند کرد .تنها
راهحل مقابله با این شرایط ،ایجاد تنوع در بازار است.
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باید بازارهای صادراتی قابل وصول در
اطراف کشور شناسایی و برای ورود به
آنها برنامهریزی شود تا ریسک داخلی را
با تقاضای خارجی جبران کرد .البته با
توجه به افزایش ریسک خارجی با ظهور
ترامپ ،الزم است آن دسته از بازارهای
خارجی در نظر گرفته شوند که کمتر در
معرض ریسک مسدود شدن ارتباطات
بانکی خارجی و تحوالت سیاسی هستند.
با این حال ،این شرایط ،یک تصویر در
سطح کالن است و در همین شرایط هم
برخی بنگاهها میتوانند عملکرد مناسبی
داشته باشند.
عوامل موثر بر تورم در کوتاهمدت ،نرخ
سود ،قیمت جهانی کاالها و نرخ ارز
هستند .نرخ سود باال در اقتصاد باعث کاهش تورم در
کوتاهمدت و انتقال تورم باال به آینده میشود .در سال
 2017قیمت جهانی کاالها روند کاهشی ندارد و در نتیجه
بر کاهش تورم تاثیری نخواهد داشت .با این حساب ،همه
مراکز تورم سال  96را بین  10.3تا  13درصد پیشبینی
کردهاند.
اغلب پیشبینیها از فاصله گرفتن نرخ تورم از روند
نقدینگی و رشد خبر میدهند و دلیل آن هم نرخ بهره
است .نرخ بهره ،تورم امروز را کم میکند و تورم را با شدت
باالتری به آینده منتقل می کند .در حالت خوشبینانه اگر
رشد اقتصادی ما  3.2درصد ،رشد نقدینگی  27.2درصد و
نرخ رشد سرمایهگذاری  10درصد باشد ،انتظار میرود که
در افق میانمدت  5سال آینده ،تورم ما به طور متوسط
 23درصد باشد.
متالطم شدن بازار ارز یا وخیم شدن شرایط نظام بانکی
که همراه با رشد شدید نرخ پایه پولی باشد ،میتواند
نرخ رشد نقدینگی را به شدت افزایش دهد و در نتیجه
تورمهای باالیی به همراه داشته باشد.
معموال در دوره افزایش تورم ،تقاضای کاال به صورت
مقطعی افزایش پیدا میکند ،چرا که مردم میخواهند با
جلو انداختن خرید ،از خود در مقابل افزایش تورم حمایت
کنند .همچنین میخواهند با تبدیل پول خود به دارایی،
از ارزش پول خود در مقابل شوک تورمی محافظت کنند.
اما پس از مدتی با باال رفتن قیمتها و افت توان خرید،
یک دوره رکود تقاضا حداقل در برخی بازارها ایجاد
میشود .مناسب است بنگاهها به گونهای برنامهریزی کنند
که در مقابل این گونه شوکهای محتمل در آینده ،آسیب
شدیدی نبینند و دچار بحران نشوند.

باید بازارهای
صادراتی قابل
وصول در اطراف
کشور شناسایی و
برای ورود به آنها
برنامهریزی شود
تا ریسک داخلی
را با تقاضای
خارجی جبران
کرد

مهمترین عامل موفقیت
هلدینگهای تجاری ،اداره
صحیح شرکتهای زیرمجموعه
است .برای اداره صحیح باید
ساختار مناسب ایجاد کرد.
حتی شرکتهای بزرگ دنیا
که درآمدشان با  GDPبرخی
کشورها برابری میکند ،به
خاطر ضعف در اداره نابود
شدهاند .سازمان بورس تالش
کرد تا کمیته حسابرسی را
به عنوان یکی از ارکان اصلی
اداره شرکتها ایجاد کند ،اما
این کمیتهها اغلب کارآمدی
مناسبی ندارند .اگر به دنبال

میزگرد سوم؛ راه خوارزمی ،چشمانداز سال 1399

در ادامه روز دوم همایش ،آخرین میزگرد نهمین همایش خوارزمی با عنوان «راه
خوارزمی؛ چشمانداز  »1399با 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 شرکتها چالشها ،تهدیدها و فرصتهای
بیرونی و نقاط ضعف و قوت درونی را مورد بررسی قرار دادند.
ابوالعالیی :با وجود شرایط نامساعدی که برای اقتصاد ما در سالهای آتی پیشبینی
میشود ،احتمال وقوع رقابت جدی داخلی برای گرفتن سهم از بازار بین شرکتها بسیار
باالست .در چنین شرایطی باید تالشی داشته باشیم که تا به حال نداشتهایم یا باید
تحولی در فرهنگمان اتفاق بیفتد .با این حساب در سالهای آینده با کار کردن نمیتوان
به موفقیت رسید ،بلکه باید شاهکار کرد .همه ما کار میکنیم ،اما معدودی از افراد
هستند که در حوزه کاری خودشان شاهکار میکنند .برای شاهکار کردن سه پایه اصلی
نیاز است .اول انتخاب درست افراد ،دوم آموزش کافی و الزم و سوم انگیزهبخشی مناسب.
هر سه این موارد از استراتژی سازمان بیرون میآید و بر مبنای آن تدوین میشود.
واصفی :هر بنگاهی برای موفقیت به راهکارها و استراتژیهای خاص خودش احتیاج
دارد و اگر بخواهیم با مفروضات ثابت وارد فضای متغیر اقتصادی پیش رو بشویم،
موفق نخواهیم بود .بنابراین باید برای تفریق تصمیمگیریها بنابر انتظارات زمانی
آمادگی داشته باشیم .ما در سینادارو مسیرمان را طوری انتخاب کردهایم که دایما تیم
معرفی محصوالت شرکت در استانها را افزایش بدهیم .وقتی این احتمال را میدهیم
که ممکن است درباره برخی محصوالت ،در مقابل رقبا کم بیاوریم ،استراتژی تهاجمی
را در دستور کار قرار میدهیم .تیم معرفی برنامه با انگیزه و برنامه و تالش بیشتری کار
خود را جلو میبرد 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 روبهجلو است .حاال در بازارهای خارجی مثل افغانستان هم رفتار
انفعالی را کامال کنار گذاشتهایم و در  12استان 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
هفتساله خوارزمی راه دشوارتری را در پیش دارد .در این راستا فعالیتهایی انجام
شده و راهکارها و برنامهریزیهایی برای رسیدن به این هدف تدوین شده است .یکی
از دغدغههای اصلی ما در زیما بحث تامین مالی است .این بحث برای اغلب شرکتها
مطرح است و باید از طریق همفکری و همافزایی با سایر مدیران عضو هلدینگ،
برای آن چارهاندیشی شود .یکی از کارهای دیگری که شرکت مادر برای کمک به
شرکتهای زیرمجموعه میتواند انجام بدهد ،راستیآزمایی برنامههای شرکتهاست
تا مشخص شود که آیا برنامهها بلندپروازانه تدوین شده یا واقعگرایانه .این برنامهها
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 برنامهها ،اهداف پیشبینی شده را
تحقق ببخشد .این شرکت جزو معدود شرکتهای مدیریتی خوارزمی است که با
دو سهامدار عمده مواجه است .این شرکت در ابتدا با هدف تامین مالی شرکتهای
گروه خوارزمی تاسیس شد .بررسی عملکرد شرکت در  8سال گذشته نشان میدهد
که شرکت از بازدهی مناسبی برخوردار بوده و در چارچوبهای مشخصشده حرکت
کرده است .نگاه سهامداران عمده از یک طرف تامین مالی میانمدت و بلندمدت و
سرمایهگذاری در واحدهایی که این هدف را تامین میکنند،و از طرف دیگر تامین
ارزش افزودهای برای نسلهای آینده بوده است .با تغییراتی که در نگاه سهامداران
به وجود آمده ،شرکت توسعه مدیریت ناچار است یک تغییر اساسی در جهتگیری
سرمایهگذاریهایش به وجود بیاورد .چالشی که ما در سالهای آینده از برنامه هفتساله
خوارزمی با آن مواجه هستیم این است که بتوانیم در عین حال که مطابق برنامه
هفتساله خوارزمی پیش میرویم ،سرمایهگذاریهایمان را تغییر جهت بدهیم تا
بتوانیم انتظارات سهامداران را برآورده کنیم .ما ناچار شدهایم که از سرمایهگذاریهای
بلندمدت و میانمدت به سمت سرمایهگذاریهای کوتاهمدت و حداکثرمیانمدت
تغییرمسیربدهیم و سرمایهگذاریهایمان را به سمتی سوق بدهیم که سود قابل
انتظار سهامداران عمده ما به ویژه قابلیت نقدشوندگی بیشتر را تامین کنند .در این
راستا فرصتهای سرمایهگذاری جدید در حال بررسی است و به زودی برنامههای
جدیدمان را متناسب با روح برنامه هفتساله راهبردی پیگیری می کنیم.

دکترحجتالهصیدی،سخنراناختتامیههمایشنهم

برایعبورازموانعبرنامهریزیکنیم
اداره صحیح امورشرکتهاهستیم ،باید روی ساختار
سازمانی و ترکیب هیات مدیره خود کار کنیم.
یکی از بزرگترین مشکالت بر سر راه اداره صحیح
بنگاههای اقتصادی ،نبود فضای گفتوگوست .گاهی
یک برنامه تحول قدرتمند مثل برنامه های بلندمدت
راهیردی تدوین میشود ،اما چون امکان گفتوگو
مهیا نیست ،ممکن است به خوبی اجرا نشود .تقویت
اداره شرکت و کار تیمی فقط و فقط در گروارتقای
فضای گفتوگوست تا تمرکز ما روی مسایل اساسی
تقویت شود و برنامههایمان را محقق کنیم.
آموزش و ارتقای نیروی انسانی اهمیت فراوانی دارد.
امروزتجربه استقرارمدیریت عمومی درموسسات
یک تجربه شکستخورده است ،مدیر باید در حرفه
تحت مدیریت خودش تخصص الزم را داشته باشد
تا بتواند عملکرد مدیریتی مناسبی ارایه دهد .با

این حال ،مدیران باید بدانند یکی از مشخصههای
مهم مدیران بزرگ ،تواضع است .تواضع داشتن
به این معناست که بتوانیم خوب گوش بدهیم و
ندانستههایمان را بپذیریم .اگر بخواهیم شرکتمان
متحول شود ،اول باید خودمان را ارتقا بدهیم.
یکی از راهکارهایی که موفقیت شرکتها را تضمین
میکند ،راهاندازی کمیته پایش بودجه در شرکت
هاست .باید حداقل ماهی یک بار در هیات مدیره
میزان پوشش بودجه تا آخر ماه مطرح شده و موانع
و نقاط قوت مورد بررسی قرار بگیرد .یکی دیگر
از راهکارهای شرکتها برای رسیدن به موفقیت،
مدیریت ریسک است .این در حالی است که این
موضوع در ادبیات اقتصادی ما بعضا"فراموش شده
است .اگر کمیتههای ریسک را در شرکتهایمان
جدی بگیریم ،کارها سازمانیافتهتر پیش میرود.

وقوع وضعیت نامناسب اقتصادی جزو ذات محیط
کسب و کار است و نباید ما را ناامید کند .باید برای
ادامه راه انگیزه داشته باشیم .نباید فراموش کنیم
که مشکالت اقتصادی فقط خاص ایران نیست و
در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد .چرخه
اقتصاد و کسب و کار تا بوده ،همین بوده .با این
در حال در دنیای امروزی دیگر الزم نیست در مه
رانندگی کنیم .بایدمسیر را با همه موانعش بشناسیم
و با آگاهی از موانع میتوانیم برای آنها برنامهریزی
کنیم .باید سهممان را از امکان رشد اقتصادی
کشور تعریف کنیم .چشمانداز اقتصادی شاید در
سطح کالن دلخواه نباشد ،اما در سطح بنگاههای
اقتصادی ،قابل مدیریت است .اگر در راه رسیدن به
هدف عزم و اراده وسماجت داشته باشیم ،حتما به
نتیجه میرسیم.
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گزارش «وخارزم» از وضعیت
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بازار سرمایه هفتههای پرفرازونشیبی را طی کرد و در
برخی روزها با افت شاخص همراه بود و در برخی روزها
سبزپوش شد .این موضوع را میتوان ناشی از مشکالت
بانکی دانست که برای پتروشیمیها در ترکیه و چین به
وجود آمد ،اما هر چه بود ،سریع برطرف شد و از طریق
کانالهای ارتباطی دوباره تولید و صادرات محصوالت
پتروشیمی از سر گرفته شد .ماههای تیر و مرداد فصل
برگزاری مجامع شرکتهاست و سهامداران آگاه میشوند
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 سهامداران قطعا به بازاری ورود میکنند که
شرکت نام سودده را بر پیشانی داشته باشد ،اما سود حاصل
از شرکتها به موارد متعددی خالصه میشود .در حال
حاضر حدودا  60درصد بورس کشور وابستگی مستقیم
به قیمتهای جهانی دارد که  38درصد آن را شرکتهای
پتروشیمی ،شیمیایی و نفتی و  15درصد را محصوالت
فلزی و معدنی دربر میگیرد و حدود  9درصد کل بورس را
نیز هلدینگهایی که صنایع فوق در آن نقش محوری دارند،
تشکیل داده است .کاهش و افزایش قیمت نفت ،مشتقات
نفتی و فلزات اساسی نیز تاثیر قابل مالحظهای بر بازار
سرمایه دارد .بنابراین میتوان گفت در سال آینده بیشترین
تاثیر را از این حوزه خواهد پذیرفت .البته سیاستهای
دولت در تعیین قیمت باالی خوراک این صنایع و نیز وضع
عوارض بر صنایع سنگآهن در چند سال اخیر نقش بسیار
مخربی در بازار داشته است .نرخ سود بانکی ،نرخ ارز و
انتشار اوراق بدهی دولتی نیز مولفههای دیگری هستند که

ت تاثیر قرار خواهند داد.
بازار سهام  96را تح 

حال بازار سرمایه آنی نیست که باید باشد

حامد فالح ،کارشناس بازار سرمایه ،دربارۀ وضعیت بازار
سرمایه به «وخارزم» گفت :بورس این روزها حال خوشی
ندارد و اگر سازمان مربوط و همچنین دولت دست به
کار نشوند و اقدامات خروج از رکود را فراهم نکنند ،بازار
سرمایه وضعیت نامطلوبتری پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه در روزهای گذشته دالر روند صعودی
گرفته و بعد از انتخابات دوازدهمین دورۀ ریاست جمهوری
حدود  300تومان افزایش یافته است ،افزود :مردم بهطور
معمول در بازاری ورود میکنند که سود بیشتری عایدشان
شود و نمیتوان صاحبان سرمایۀ خرد و کالن را به بازاری
محدود محصور کرد .اما میتوان با ارائۀ راهکارهای مختلف
آنها را به سمت بازارهای تولیدی که مطمئنترین آن
بازار سرمایه است ،هدایت کرد .قیمت دالر بعد از انتخابات
ریاست جمهوری که در  29اردیبهشت ماه برگزار شد،
بیش از  300تومان 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 اینکه اکنون بازار
سرمایه نیازمند نقدینگی است تا سرمایۀ در گردش
بنگاههای تولیدی تامین شود ،گفت :دولت در سالهای
گذشته نتوانست آنطور که باید و شاید ،سرمایههای خرد
را به بازار سرمایه هدایت کند .کاهش نیافتن نرخ سود
بانکی یکی از این عوامل بود که تاثیر زیادی روی بازارهای
دیگر داشت.

شرایط بازار سرمایه باید به گونهای باشد که هر فردی بدون اطالع تخصصی بتواند به
آن ورود کند و این موضوع به یک چالش بزرگ برای جذب سرمایههای خرد تبدیل
شده است .اکنون اکثر صاحبان سرمایههای خرد بر این باورند که باید برای ورود به
بازار سرمایه متخصص باشند ،درحالیکه اکنون بازارهایی برای آنها تعبیه شده ،اما
اطالعرسانی کافی صورت نگرفته است.
به گفته او اگر سازمان بورس و اوراق بهادار ازراه رسانههای جمعی اطالعرسانی کند
که امکان جذب سرمایههای خرد با سود مطمئن -حتی کم -وجود دارد ،قطعا بخش
زیادی از سرمایهها به این بازار روانه خواهد شد.

پاالیشگاهها پیشتاز بازار سرمایه

فالح در پاسخ به این پرسش که در شش ماهۀ دوم سال  96چه شرکتهایی سودده
هستند ،گفت :اگر سیاستهای اقتصادی دولت دوازدهم به گونهای باشد که تولید رونق
بگیرد ،قطعا همه از آن نفع خواهند برد .اما در شرایط فعلی به نظر میرسد صنایع
پاالیشگاهی از شرایط مطلوبتری برخوردار باشند ،به این دلیل که سرمایهگذاری در
این حوزه بیشتر بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامۀ صحبتهای خود به سرمایهگذاری شرکتهای
خارجی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت :تا زمانی که شرایط برای سرمایهگذاریهای
داخلی فراهم نشود و ریسک این کار پایین نیاید ،نمیتوان توقع داشت که
سرمایهگذاران خارجی به این بازار ورود کنند .یکی از ارزیابیهای آنها میزان سودی
است که قرار است به دست آورند ،اما اکنون این شفافیت در شرکتها وجود ندارد
و فضای کسبوکار با معضالتی روبهروست که در صورت رفع آنها میتوان افزایش
سرمایهگذاری 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 شرکتهای خارجی
حاضر به سرمایهگذاری در ایران خواهند بود ،گفت :به نظر نمیرسد 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 میتوان به سرمایهگذاری کشورهای دیگر امیدوار بود .همانطور که
اکنون شاهد هستیم توتال که یک شرکت بزرگ نفتی اروپایی است ،سرمایهگذاری
خود را در فاز  11پارس جنوبی تثبیت و فعالیت خود را آغاز کرده است.
فالح دو نرخی بودن ارز را یکی از معضالت بزرگ اقتصاد ایران دانست و گفت:
سرمایهگذاری در این شرایط بسیار مشکل است و امیدواریم دولت دوازدهم
اولین کار خود را در حوزۀ اقتصاد تک نرخی کردن ارز قرار دهد .اکنون فاصلۀ
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 میکند .اگر نرخ سود تسهیالت برای تولید
کاهش یابد ،قطعا شرایط مطلوبتری را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود .فارغ از
اینکه چه فردی با چه سابقهای در مقام وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی قرار
میگیرد ،باید به بازار سرمایه توجه داشته باشد .طبق آمارهای اقتصادی اکنون اقتصاد
از رکود خارج شده ،اما عامۀ مردم به این آمارها انتقاد دارند .اگر این بازار رونق بگیرد،
رکودی که مردم از آن دم میزنند ،دیگر مشاهده نخواهد شد.

شرکتهای سودده بورسی

مهدی پورقاضی ،کارشناس بازار سرمایه دربارۀ سودده بودن شرکتهای بورسی به
«وخارزم» گفت :مجامع بیشتر شرکتهای بورسی انجام شده و تا پایان مرداد ماه
ادامه دارد .در شرایط فعلی کار سختی نیست که مشاهده کرد چه صنایعی سودده
هستند ،اما اینکه چه شرکتهایی سودشان مداوم است ،مورد بحث خواهد بود ،که به
نظر میرسد پاالیشگاهها و صنایع فلزی و معدنی و همچنین حوزۀ نیروگاهی از شرایط
مطلوبتری برخوردارند.
پتروشیمیها به دلیل مشکالت پیشآمده در امر صادرات به ترکیه و چین با کاهش
سرمایهگذاری روبهرو شدند و شرکتهایی 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 آنها
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 ماهۀ
گذشتۀ امسال نسبت به سالهای  93و  94که اقتصاد در رکود عمیقی قرار داشت،
بیشتر بوده است.
پورقاضی با ارائۀ پیشنهاد به سرمایهگذاران تصریح کرد :دولت تا حدی میتواند مشکل
اشتغال را رفع کند و بخش زیادی از آن میتواند توسط بخش خصوصی انجام شود
که باید سرمایهگذاری در این حوزه آنقدر باشد که بنگاههای تولیدی رغبت افزایش
ظرفیت را داشته باشند .دلیل رشد بیکاری در سالهای گذشته و عمیقتر شدن
پدیدۀ فقر مطلق به این دلیل بوده که رکود ایجادشده در اقتصاد بنگاههای تولیدی
زیادی را تعطیل کرد و نیاز کشور از طریق واردات تامین شد و به تبع بیکاری روند
فزاینده پیدا خواهد کرد .اگر صاحبان سرمایه بتوانند نقدینگی خود را برای پیشبرد
اهداف کشور سرمایهگذاری کنند ،هم به سرمایههایشان اضافه خواهد شد و هم بخشی
از مشکالت کشور را حل کردهاند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران
قابل پیشبینی نیست و به همین دلیل سرمایهگذاری با ریسک انجام میشود،
افزود :مشکل امروز بنگاههای تولیدی تامین سرمایه در گردش است که دولت
با اعمال سیاستهایی در این زمینه باید آنها را بهبود ببخشد .بهعنوان مثال
میتواند با احیای واحدهای تولیدی و همچنین افزایش ظرفیت تولید آنها بخشی
از مشکالت بیکاری جامعه را حل کند و چرخ اقتصاد را با سرعت بیشتری به
گردش دربیاورد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :دولت یازدهم وارث میراث خوبی نبود و در
زمان دولت قبل شرکتهایی در قالب رد دیون (بدهی) به شرکتهای زیرمجموعۀ
دولتی واگذار شد که نظارت دولتی از آنها کنار رفت .اما در عین حال از دولت تغذیه
میکنند و حتی هیئت مدیرۀ آنها توسط دولت انتخاب میشود .در اقتصاد دولتی
قطعا ریسک سرمایهگذاری باالست و اصل  44قانون اساسی که به خصوصیسازی
واقعی اشاره دارد ،باید بهطور کامل اجرا شود.
شماره  - 42شهریور 96

13

مروری بر حذف صفر و تغییرات واحد
پولی در ایران و سایر کشورهای دنیا

اقتصاد
نسیم بنایی

خزانصفرها
روی اسکناس های ایرانی

تکهای کاغذ است که ارزشی بیش از همان تکه کاغذ را دارد .ارزش این
تکههای کاغذ حتی از رقمی که روی آنها نوشتهشده نیز بیشتر است .ارزش
آنها به اندازۀ هویت مردم یک کشور است« .پول» تنها ابزاری برای معامالت
اقتصادی و تجاری نیست ،بلکه روی هویت شهروندان و اقتدار دولت تاثیر
میگذارد .درواقع «پول» ابزاری برای استحکام و تقویت دولت است .به همین
خاطر است که سیاستهای پولی و کنترل ارز اهمیت ویژهای در دنیای اقتصاد
دارد .در سیاستهای پولی ،از حذف صفر گرفته تا دستکاری ارز رایج کشور
یا حتی تغییر واحد پولی ،جزو شیوههایی هستند که در بستههای اصالح ارزی
آورده میشوند .حذف صفر از جلوی ارز رسمی بهتنهایی نمیتواند دردی از
تورم را در کشور دوا کند .گاهی باید مجموعهای از اقدامات در چهارچوبی
مشخص پیگیری شوند تا اصالحات اقتصادی به آن شکل که باید ،صورت
بگیرد .این روزها در اقتصاد ایران نیز زمزمههای تغییر واحد پولی و حذف صفر
زیاد به گوش میرسد .در این بین مرور تجربۀ سایر کشورها میتواند برای
تشخیص بهترین سیاست پولی بسیار موثر باشد.

*چرا دولتها صفرها را از پول ملی میزنند؟

ارزش ارز ملی هر کشور به فاکتورهای متعددی وابسته است که در میان آنها
وضعیت اقتصادی کشور در دنیا ،بهرهوری دولت و ثبات قضایی ،قانونی و سیاسی برای
ی که کشورها ارز خود را
جذب سرمایهگذاران خارجی جزو مهمترینها هستند .زمان 
دستکاری میکنند و ارزش آن را پایین میآورند ،اثرات اجتماعی و روانی بسیاری به
دنبال خواهد داشت .در اکثر موارد وقتی ارزش ارز ملی پایین آورده میشود ،مردم
نوعی احساس تحقیر در برابر سایر ارزها پیدا میکنند .حذف صفر عموما فعالیتی
سیاسی محسوب میشود که دولتها انجام میدهند و کمتر پیش میآید که به
توصیۀ کارشناسان اقتصادی انجام شود .درحقیقت دولتها از حذف صفر بهعنوان
ابزاری برای تقویت سیاستهای پولی خود استفاده میکنند .در رژیمهای دموکراتیک،
این اقدام آنقدر موثر است که میتواند در انتخابات بعدی باعث رأی آوردن دوباره
حزب حاکم شود .گاهی رشد نقدینگی و گاهی افزایش عرضۀ پول باعث رشد تورم
میشود و درنتیجه دولت برای کاهش نرخ تورم ناگزیر به دستکاری و حذف صفر از ارز
رایج کشور میشود .اما به صورت کلی این اقدام برای تاثیرگذاری باید با سایر اقدامات
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همراه شود .کشورهای مختلف این مسیر را رفته و اصالحات مختلف ارزی را تجربه
کردهاند ،اما هر کدام به نتیجهای متفاوت رسیدهاند.

حذف صفر آلمانی تا آرژانتینی

راهحل حذف صفر معموال در مورد ارز کشورهایی استفاده میشود که صفرهای زیادی
دارد .از سال 1960تا  2005بیش از  71مورد در تاریخ ثبت شده که دولت ناچار به
حذف صفر شدهاست .بررسیها نشان میدهد نخستین باری که یک کشور ناچار به
حذف صفر از ارز بینالمللی خود شد ،آلمان بود .این کشور بعد از جنگ جهانی دوم
تحت فشار اقتصادی بسیاری قرار گرفت .بهخاطر آسیبهای اقتصادیای که جنگ به
آلمان وارد کرد ،نرخ تورم در این کشور ناگهان افزایش قابل توجهی پیدا کرد .درنهایت
سیاستگذاران 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 آنها بود .سال
 1992بود که آرژانتین با بحران دالر مواجه شد .در آن زمان دولت چارهای نداشت جز
اینکه یک سلسله اصالحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار بدهد تا از این طریق
مانع افزایش سریع نرخ تورم شود .در سال  1960ارزش پزوی آرژانتین به این صورت
بود که هر  1100تا  3500پزو برابر با یک دالر آمریکا میشود .درنهایت آرژانتین
موفق شد با حذف تنها  2صفر 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  1983دوباره چهار صفر
از ارز خود حذف کرد .هرچند تجربۀ نخست آرژانتین بسیار مثبت و ثمربخش بود،
تجربۀ دوم کامال بیفایده 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 میگرفت.

رکورددار حذف صفر

 6مرتبه؛ برزیل تنها کشور رکورددار در زمینه حذف صفر است که  6مرتبه اقدام به
حذف صفر کرده و با وضعیت فعلی انتظار میرود باز هم دست به چنین اقدامی بزند.
برزیل در دهۀ  60و  70میالدی از افزایش نرخ تورم بهشدت رنج میبرد .همین امر
باعث شد برزیلیها دست به صفرهای ارز خود ببرند و آنها را یکییکی حذف کنند.
آنها حتی چند بار ارز خود را بهکلی تغییر دادند .با وجود همۀ این اقدامات برزیل

نتوانست تورم سرسامآور خود را کنترل کند .این تورم افسارگسیخته تا جایی پیش رفت
که در سال  1981به رقم  151درصد رسید .بررسیها نشان میدهد این کشور از سال
1930تا سال  2005دقیقا  18صفر از ارز خود را حذف کرده است .عالوه بر آن 8 ،مرتبه
نیز ارز خود را بهکلی تغییر داده و نام جدیدی برای آن گذاشتهاست .این کشور بهخاطر
همین اقدامات ،نام خود را بهعنوان رکورددار در این عرصه ثبت کردهاست .بههرحال این
اقدامات همیشه نقش ُمسکن داشته و هیچگاه درد اقتصاد برزیل را درمان نکردهاست.

کلید موفقیت ترکیه

ترکیه کشوری اروپایی به شمار میآید ،اما هنوز پایه و اساس آن مشابه کشورهای در
ل توسعه است .این کشور در سال  2005به صورت ناگهانی و کامال غیرمنتظره 6صفر
حا 
از ارز خود کم کرد .تورمی که منجر به این اقدام شد ،از دهۀ 80میالدی در ترکیه آغاز
شدهبود .در سال  1988هر دالر آمریکا برابر با 1422لیرۀ ترکیه بود .این رقم در سال
 2003به  5.1میلیون لیره رسید .کسی که میخواست در ترکیه یک ساندویچ بخرد،
3میلیون لیره قدیم پول میداد .صفرها آنقدر زیاد شدهبودند که مردم را دچار مشکل
کردهبود .در سالهای  2000تا  2005مردم برای خریداری یک تکه نان باید چندین
میلیون لیره پول میدادند .باالخره در روز اول ژانویۀ  2004برنامهای در دستور کار دولت
ترکیه قرار گرفت که میخواست 6صفر از ارز این کشور را حذف کند .اجرایی شدن این
اقدام یک سال طول کشید و به سال  2005رسید .باالخره در سال  2005لیرۀ جدید
ترکیه وارد بازار شد .این اقدام ،راه را برای رشد اقتصادی باز کرد و به کلید موفقیت ترکیه
تبدیل شد .صندوق بینالمللی پول در تحلیلی خود تاکید کرده که ترکیه موفقیتهای
اقتصادی خود را مدیون همین حذف صفر است ،چراکه این حذف صفر با تورم مقابله
کرد .گزارشها نشان میدهد 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 شکست

هر اندازه ترکیه در حذف صفر با موفقیتهای چشمگیر خود دنیای اقتصاد را غافلگیر
کرد ،زیمبابوه به اسطورۀ شکست تبدیل شد .دولت زیمبابوه در سال  2003با مشکل
بزرگی مواجه شد .تورم در این کشور در سال  2003به 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 آنقدر در این کشور باال رفت که اقتصاد زیمبابوه را ویران کرد.
دولت حتی ناچار شد ارز جدیدی معرفی کند ،اما اسکناسهای جدید نهتنها 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 بهعنوان شکستی بزرگ یاد میشود.
درمجموع میتوان گفت کاهش و حذف صفر در مقابله با تورم باال که ممکن است به
دالیل مختلفی در کشور ایجاد شدهباشد ،تنها راهحلی مقطعی برای حل مشکل است.
دولتها اگر به فکر بستهای کامل نباشند و دیگر اقدامات را با این اقدام همراه نکنند،

درحقیقت به ماجرا پشت کردهاند و کاری از پیش نبردهاند .ایران نیز برای حذف صفر
از ارز خود باید از دیگر کشورها درس بگیرد .نرخ نقدینگی در این کشور در  40سال
گذشته با نوسان بسیار باال بوده و هیچگاه ثبات الزم را نداشتهاست .سیاستگذاران پولی
و مالی در این کشور میتوانند با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم ،دست
به اقدامات موفقی نظیر ترکیه بزنند .اما اگر همۀ جوانب را در نظر نداشتهباشند ،باید
منتظر عواقب آن نظیر زیمبابوه نیز باشند.

بنبست یا راه نجات؟

حذف صفر از ارز ملی میتواند مزایایی به همراه داشتهباشد .نخست اینکه مشکالت
تکنیکی و اجرایی پولی را که استفاده میشود ،از میان برمیدارد .کاهش هزینۀ
اسکناسها ،کاهش هزینۀ نظام بانکی ،تسهیل فعالیت اجرایی ایتیامها ،حمل سریع
و راحت پول ،ساده کردن امور بانکی برای مردم و افزایش سرمایههای 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 روانیای است که روی مردم میگذارد .هزینههایی که صرف جمعآوری و تغییر
واحد پولی میشود ،ازجمله دیگر معایب حذف صفر است .یکی از مهمترین معایب نیز
گیج شدن مردم است .اغلب اوقات مردم تا مدتها نمیتوانند با این مسئله کنار بیایند.
به صورت کلی اگر حذف صفر بهتنهایی 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 نمیزنند .البته حذف صفر
عموما میتواند 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 داشتهباشد .در هر صورت اگر کشوری این اقدام را بدون سایر اصالحات انجام
دهد ،به بنبست میرسد.
ردیف

کشور

2

بالروس

1

3
4

5
6
7
8
9
10

سال

ارمنستان

1994

شیلی
غنا

1975
1983

الئوس
لبنان
پرو
سیرا لئون
سودان
اوروگوئه

2000

1999
1987
1985
1987
1992
1993

نرخ تورم

حذف صفر کرده؟

4962درصد

خیر

375درصد
123درصد

بلی
خیر

169درصد

128درصد
488درصد
163درصد
179درصد
118درصد
102درصد

بلی

خیر
خیر
بلی
خیر
بلی
بلی

اقدامات ارزی کشورهای مختلف در مقابل افزایش نرخ تورم
منبع :صندوق بینالمللی پول

صعودگروهكوهنوردينيروگاهشهيدمنتظرقائم

پيام مديريت مصرف بر فراز قله سبالن !

هيئت كوهنوردي نيروگاه شهيد منتظر قائم-
ازشرکتهای تحت پوشش گروه خوارزمی  -متشكل
از همراهان امیدعلی کلی ،حنیف صحرایی ،محمود
شعبانی دقیق و مصطفی ابراهیمی پس از گذشتن
از شابيل ـ در ارتفاع  2600متري از سطح دريا ـ در
ساعت  ،19سهشنبه دهم مرداد ماه با ادامۀ مسير،
ساعت  20به پناهگاه ارتفاع  3500متري از سطح دريا
رسيد و با توجه به احتمال وزش باد شديد بر اساس
پيشبيني سازمان هواشناسي ،در پناهگاه مستقر شد.
گروه پس از كمي استراحت ساعت  21به منظور
همهوايي از پناهگاه خارج و پس از يك ساعت حركت
و نيم ساعت استراحت در ارتفاع ،ساعت  23به پناهگاه
بازگشت .برنامۀ روز بعد توسط يكي از صاحبان تجربه در اينگونه كوهنورديها ـ

اميد كلي ـ براي همنوردان تشريح و تجهيزات گروه
چك شد .صبح چهارشنبه يازدهم مرداد ،ساعت پنج
تيم چهار نفرۀ كوهنوردي نيروگاه شهيد منتظر قائم
به سرقدمي امید کلی و عقبداري حنیف صحرایی
به سوي سلطان سبالن به راه افتاد .تيم پس از باال
كشيدن از دو شيب تند به «سنگ محراب» رسيد؛
جايي كه نقل شده «جايگاه نيايش زرتشت پيامبر»
بوده است .پس از سنگ محراب و ادامۀ مسيري در
حدود  250متر كه از روي برفها ميگذشت ،تيم
كوهنوردي ساعت  ،11به قلۀ سبالن رسيد و درياچۀ
زيبای «سلطان سبالن» را به نظاره نشست .گروه در
اين صعود توانست پيام «مديريت مصرف آب و برق» را
بهعنوان وظيفهاي اجتماعي ـ ديني به ديگران ابالغ کند.
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این حوالی

تقدیر خوارزمی از روزنامه نگاران حوزه بورس و بازار سرمايه

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) شامگاه
یکشنبه  22مرداد ،طی مراسمی ،به مناسبت روز
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
چهره های عرصه رسانه و ادبیات همچون عموزاده
خلیلی،مدیرمسئول هفته نامه چهل چراغ و سهیل
محمودی ،شاعر و نویسنده نامی کشور برگزار شد ،دکتر
حجت اله صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری
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
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صحت و سقم آن به کاری سخت و نیازمند پیگیری
جدی تبدیل شده است.
دکتر سید رضا موسوی ،معاون سرمایه گذاری و توسعه
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز در این مراسم
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  7ساله خود که از سال  92آغاز کرده
است ،سرمایه گذاری های خود را در  7حوزه ،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 (1400پایان برنامه راهبردی  7ساله) وزن سرمایه
گذاری ها در آی.تی و فناوری اطالعات ،و معدن و
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.
ابراهیم رستمیان مقدم ،پیشکسوت عرصه ارتباطات

و مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
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  40هزار 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
از خاطرات روزنامه نگاری اش و همچنین خاطرات
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
ای که در آن فرخی یزدی ،میرزاده عشقی ،و ملک
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.

مروری بر مفهوم داغ «سرمایهگذاری
تاثیرگذار» و کاربرد آن در دنیای مدرن

ویژگیهای
ی
سرمایهگذار 
نوعدوستانه

سر مایه

صدیقه سنایی

پول خود را از بانک بیرون کشیده و به دنبال جایی است که با سرمایهاش
بتواند کارآفرینی کند .این روزها ایرانیها هم مانند مردم کشورهای
توسعهیافته سعی دارند به جای اینکه پول خود را در بانکها نگه دارند
و در ازای آن سود دریافت کنند ،سرمایۀ خود را به بازار کار تزریق کنند
و از این طریق به پویایی اقتصادی کمک کنند .در این بین عدهای از
سرمایهگذاران به دنبال جایی برای پول خود هستند که هرچند بازگشت
سرمایهاش اندک باشد ،اما سودی انسانی یا اجتماعی به همراه داشته
باشد .این افراد که سود اندک چنین سرمایهگذاریهایی را به سودهای
بانکی ترجیح میدهند ،کسانی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر
«سرمایهگذاری تاثیرگذار» قدم برمیدارند؛ نوع خاصی از سرمایهگذاری
که در عین اقتصادی بودن ،نوعدوستانه نیز به شمار میآید .اما
سرمایهگذاری تاثیرگذار دقیقا چیست؟

شاخصههایسرمایهگذاریتاثیرگذار

سرمایهگذاری تاثیرگذار در حال افزایش است و همه بر سر افزایش آن توافق
دارند .بر اساس آمار شبکۀ جهانی سرمایهگذاری تاثیرگذار ،بازار این حوزه
بهسرعت در حال افزایش است و اندازۀ آن در سال  2016به  60میلیارد دالر
رسیده است .انتظار میرود تا یک دهۀ آینده اندازۀ این بازار به 2تریلیون دالر
یا 1درصد از کل داراییهای سرمایهای جهان برسد .اما با وجود میل زیاد به
این شکل از سرمایهگذاری ،هنوز مانعی بزرگ بر سر راه آن قرار دارد :همه بر
سر مفهوم «سرمایهگذاری تاثیرگذار» نظر مشترک ندارند .طبق تعریف رسمی
که از این مفهوم در شبکۀ جهانی سرمایهگذاری تاثیرگذار آورده شده ،هر نوع
سرمایهگذاری در شرکت ،سازمان یا صندوقی که هدف آن ایجاد تاثیرات مثبت
در جامعه یا محیط زیست باشد و در عینحال سود اقتصادی و بازگشت سرمایه
نیز به دنبال داشته باشد ،نوعی سرمایهگذاری تاثیرگذار به شمار میآید .البته
این شکل از سرمایهگذاری ،سه شاخصۀ مهم دارد؛ نخست اینکه سرمایهگذار در
زمینۀ بازگشت سرمایه توقعی کمتر از حد معمول دارد .دوم اینکه سرمایهگذار در
ط زیستی مثبت
کنار بازگشت سرمایه ،انتظار ایجاد نوعی تغییر اجتماعی یا محی 
نیز دارد .و سومین مورد نیز اینکه سرمایهگذار باید بتواند سطح تاثیرگذاری
اقدام خود را اندازهگیری کند .تصوری که عموما در مورد سرمایهگذاری تاثیرگذار
وجود دارد ،این است که این افراد به دنبال حرکتهای بشردوستانه و کمکهای
اجتماعی هستند .اما تئوری اصلی که پشت این سبک از سرمایهگذاری وجود
دارد ،این است که کسبوکار و سرمایهگذاری باید به ایجاد جامعهای پایدار
کمک کند.
هرچند تعریفی که از سرمایهگذاری تاثیرگذار میشود ،تا حدود زیادی محدودۀ
آن را مشخص میکند ،اما هر سرمایهگذاری نگاه متفاوتی نسبت به کارهای
نوعدوستانه در جامعه دارد و درنتیجه به شیوهای متفاوت سعی دارد به آن دست
پیدا کند .برخی از این سرمایهگذاران به صورت جغرافیایی به این موضوع نگاه

میکنند و درنتیجه بیشتر به کشورهایی توجه خواهند داشت که در حال توسعه
هستند .اما برخی دیگر با عینک محتوا به ماجرا نگاه میکنند .درنتیجه ممکن
است در فعالیتهای مربوط به اصالحات آموزش و پروش ،تغییرات آبوهوایی یا
بهبود وضعیت سالمت شرکت کنند .واقعیت این است که شروع هر کار خیری
میتواند خوب و تاثیرگذار باشد و به همین خاطر نوعی سرمایهگذاری تاثیرگذار
به شمار میآید.

آنها که آمدند ثواب کنند و کباب شدند!

شاید از نظر بسیاری از افراد ،سرمایهگذاری تاثیرگذار همیشه بهعنوان امری
مثبت تلقی شود .اما واقعیت این است که سرمایهگذاری تاثیرگذار نیز میتواند
آسیبهای جدی به همراه داشته باشد .درواقع همانطور که همراه با هر
سرمایهگذاری ،خطرات و ریسکهای مالی وجود دارد ،برای سرمایهگذاری
تاثیرگذار نیز عالوه بر خطرات مالی ،ریسکهای «تاثیر منفی» نیز وجود دارد.
گاهی اوقات تاثیر مطلوبی که مورد نظر سرمایهگذار بوده ،ایجاد نمیشود و
در برخی مواقع ممکن است تاثیر منفی نیز ایجاد شود .در این شرایط فرد
سرمایهگذار باید نسبت به کاری که انجام میدهد ،کامال آگاه شود و اطالعات
کافی در مورد آن جمعآوری کند تا بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد و به
نتیجۀ مطلوب خود دست پیدا کند .اگر این شکل از سرمایهگذاری به صورت
آگاهانه انجام نشود ،فرد را در عملیات قفل میکند و اثری نامطلوب و در اغلب
مواقع ماندگار بر جای خواهد گذاشت.

این روزها همه ثواب میکنند!

سرمایهگذاری تاثیرگذار در شرایطی انجام میشود که اگر سرمایهگذاری
صورت نگیرد ،آن اتفاق خوب یا نتیجۀ مطلوب در حوزۀ اجتماعی یا محیط
زیستی حاصل نمیشود .بررسی این شرایط نیز اغلب آسان است .برای مثال
اگر با سرمایهگذاری ،بتوان تغییر در خدمات بهداشتی ایجاد کرد ،یا دسترسی
به آب سالم را برای مردم ایجاد کرد ،بهراحتی میتوان گفت این یک شکل
از سرمایهگذاری تاثیرگذار است .اغلب سرمایهگذاریها در روستاها یا مناطق
فقیرنشین ،در دستۀ سرمایهگذاریهای تاثیرگذار قرار میگیرند .نکتۀ جالب
توجه در مورد سرمایهگذاری تأثیرگذار این است که نهتنها میتواند به بهبود
وضعیت اجتماعی یا محیط زیستی کمک کند ،بلکه در عینحال 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 میبرد و همزمان با توسعۀ
اجتماعی ،توسعۀ اقتصادی نیز حاصل میشود .شاید به همین خاطر است که
در بازارهای نوظهور ،سرمایهگذاری تاثیرگذار « ُمد» شده است .این مد ،آگاهانه
یا ناآگاهانه به افزایش کیفیت جوامع کمک کرده و باعث بزرگتر شدن بازار
سرمایهگذاری تاثیرگذار نیز شدهاست .حاال دیگر همه میتوانند هم ثواب کنند
و هم سود اقتصادی به دست بیاورند.
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صنعت دارو
المیرا اکرمی

گزارشی درباره یکی از  10شرکت عمدۀ داروسازی کشور

سینادارو ؛ گام های استواردر مسیر رشد

شرکت البراتوارهای سینادارو (سهامی عام) از رشد  17.55درصدی
فروش خود طی سال مالی گذشته خبر داد .این در حالی است که رشد
فروش ریالی صنعت دارو در شش ماهۀ ابتدای سال  1395نسبت
به شش ماهۀ ســـال   قبل از آن تقریبا معادل  16.02درصد بوده
است .طبق برآوردهای صورتگرفته ،فروش شرکت طی سال  1395با
مبلغ  1.869.273میلیون ریال نسبت به سال  1394از نظر مقداری با
 12.61درصد افزایش و از نظر مقدار فروش همگن با  14.43درصد
افزایش همراه بوده است.

افزایش تولید و فروش شرکت

در سال مالی منتهی به سیام اسفند  ،95تولید همگن داروهای مختلف شامل
انواع قطره ،پماد ،آمپول ،محلول و اسپـــــری در سینادارو به  303.204هزار
عدد بالغ شده که در مقایسه با سال مالی قبل مقدار  14.02درصد افزایش
داشته است.
طبق این گزارش ،بیشترین افزایش شاخص تولید در بخش قطرۀ چشمی یک
بار مصرف با  106.1درصد نسبت به سال گذشته بوده است .گروه پماد چشمی
و موضعی با رشد  0.25درصد ،کمترین رشد را تجربه کرده است.
فروش خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش به رقم  1.869.273میلیون
ریال ( 17.55درصد رشد نسبت به سال قبل از آن) رسیده است .از کل فروش
مبلغ  21.391میلیون ریال مربوط به فروش صادراتی است.
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شرکت سینادارو ،از شرکتهای فرعی گروه سرمایهگذاری خوارزمی با
بیش از  50سال سابقه یکی از از  10شرکت عمدۀ داروسازی کشور
است که در زمرۀ شرکتهای ممتاز داروسازی حاضر در بورس قرار
دارد .به گونهای که در فصل جاری رتبۀ یازدهم شفافیت را در بین تمامی
شرکتهای بورسی احراز کرده و در سالهای گذشته نیز دو بار به رتبۀ
اول دست یافته است.
یادآور میشود که  48.73درصد از سهام سینادارو متعلق به شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) است.

افزایش سرمایۀ شركت

سرمایۀ شرکت بر اساس مصوبۀ مجمع عمومی فوقالعادۀ صاحبان سهام مورخ
 1395/10/20و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ،از مبلغ  200.000میلیون
ریال به مبلغ  400.000میلیون ریال از محل مطالبات و آوردۀ نقدی سهامداران
منقسم به  400.000.000سهم یک هزارریالی با نام افزایش یافته است.

جدیدتریندستاوردها

شــرکت البـراتـوارهای سینادارو در حـالی سال  1395را به پایان رسانـــد که
ثبات نسبی اقتصادی و کاهش بسیاری از محدودیتها ،سالی آرامتر 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 ،زمینۀ
مناسبتری برای پویایی فراهم کرد .در چنین شرایطی ،کارکنان این شرکت نیز

در فضایی صمیمی و مشارکتجویانه و با روحیۀ همدلی و اتحاد ،توانستند با
سرافرازی سال  1396را آغاز کنند.
اهم دستاوردهای سال مالی مورد گزارش بهاختصار عبارت است از:
 .1ادامۀ اجرای پروژۀ انتقال و توسعه به نحوی که تا تاریخ تهیۀ گزارش 67
درصد از عملیات ساختمانی و  30درصد از عملیات احداث اتاق تمیز و پیشرفت
فیزیکی کل پروژه  42درصد به اجرا درآمده و طبق برنامه تا پایان سال 1396
ماشینآالت جدید خریداری شده و ترخیص ،نصب و راهاندازی آنها پایان
خواهد یافت.
 .2مذاکره با یکی از شرکتهای تولیدکنندۀ اسپری دهانی از کشور ایتالیا پایان
یافته و مرحلۀ اول تولید بهزودی آغاز خواهد شد .مذاکره با دیگر شرکتهای
عالقهمند به تولید تحت لیسانس یا همکاری مشترک برای تولید در سینادارو
در جریان است.
 .3تنوعبخشی به تولید محصوالت سینگل دوز که وعدۀ آن در مجمع گذشته
داده شده بود ،با اخذ پروانۀ تولید دو محصول از سازمان غذا و دارو شروع و
در اردیبهشت ماه جاری تحویل شرکتهای توزیعکننده شد و امید میرود با
معرفی علمی و بازاریابی آنها ،همانند محصول سینالون مورد استقبال جامعۀ
چشمپزشکی قرار گرفته و سهم قابل توجهی از سهم بازار را به خود اختصاص
دهد.
 .4معرفی علمی داروهای صادراتی در کشور افغانستان و اقلیم کردستان عراق
توسط تیم ویزیتوری منتخب نمایندگان ما در آن کشورها زیر نظر شرکت
سینادارو آغاز و تحویل برنامهریزی شده و اقالم مورد توافق در سال 1396
عملیاتی خواهد شد .به این ترتیب سهم صادرات سینادارو از حدود  1/1درصد
فروش در سال  1395به  4درصد در سال  1396افزایش خواهد یافت.
 .5با استراتژی فعالسازی شرکت درمانگر سینا (متعلق به سینادارو) و
تالش هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مزبور ،اخذ نمایندگی از شرکتهای
تامینکنندۀ اروپایی آغاز شده و انتظار میرود که در سال  1396به سودآوری
برسد.
 .6افزایش فروش تعدادی  12.61درصدی ،ریالی  17.55درصدی و افزایش
سود ویژه پس از کسر مالیات به میزان  22.7درصد نسبت به سال 1394
دستاورد قابل توجهی است که با وجود فرسودگی اغلب ماشینآالت شرکت
حاصل شده و نقش افزایش قیمت در این دستاورد ناچیز است.
پیشبینی سال  96حاکی از افزایش فروش تعدادی  23درصدی ،ریالی 29

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

برنامههای آتی شركت جهت افزایش فروش

واحد بازاریابی و فروش شرکت البراتوارهای سینادارو با هدف ارتقای فروش
تعدادی و ریالی محصوالت ،سعی دارد از طریق جذب نمایندۀ علمی در مناطق
مختلف و آموزش مستمر آنها ،شرکت در کنفرانسها ،کنگرههای دارویی و
پزشکی تهران و شهرستانها ،تبلیغات گسترده در مجالت تخصصی ،حضور
پررنگتری در مجامع پزشکی داشته باشد.
همچنین از طریق ارتباط تنگاتنگ با شرکتهای توزیعکنندۀ طرف قرارداد و
پایش مستمر آنها در عرضۀ مویرگی محصوالت ،موثرتر عمل کرده و با بررسی
و پیگیری نقطه نظرات جامعۀ هدف ،تحقق اهداف برنامه و بودجۀ شرکت را
امکانپذیر کند.

محصوالت و پروژههای جدید

محصوالت جدیدی که برخی از آنها درسال  1395به نتیجۀ نهایی و عرضهشده
رسیده است ،عبارتاند از :تثبیت فرموالسیون دو محصول به صورت پماد موضعی
برای صادرات و دو محصول سینگل دوز قابل رقابت با نمونههای وارداتی.
بهعالوه 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
 1396و بعد از آن به تولید انبوه خواهد رسید.
استمرار عرضۀ قطرههای تخصصی کممصرف و قابل بهرهبرداری پس از اعمال
جراحی چشم و نیز عرضۀ رایگان قطرۀ سیستئامین برای بیماران مبتال به
سیستئینوزیس در سراسر کشور از خدماتی است که در سال  1395نیز
موجبات رضایت فوقالعادۀ 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 زمینۀ صرفهجویی در مصرف انرژی (در بخشهای برق
و تاسیسات) و در جهت حفاظت از محیط زیست از طریق سیستم تصفیۀ
فاضالب ،مدیریت پسماند و ...و همچنین افزایش سطح بهداشتی کارکنان
انجام داده است .فعالیتهای توسعۀ منابع انسانی شرکت نیز شامل برگزاری
دورههای آموزشی تخصصی برای کارکنان و بهبود کیفیت منابع انسانی از
طریق کارمندیابی و گزینش برتر ،تحلیل شغل و ارتقای بهداشت و ایمنی
کارکنان است.
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نفت
تحلیلی بر آینده ارزش و قیمت نفت

نفت و دلبری دربازارانرژی!

نفت این روزها مثل همیشه در نوسان است ،اما شواهد و ارقام نشان
میدهد حال آن کمی بهتر شدهاست .نگاهی به قیمت نفت نشان میدهد
اوضاع آنقدر هم بد نیست .اما در این بین کارشناسانی وجود دارند که
معتقدند حالِ خوش نفت دوامی ندارد .دنیس گارتمن یکی از همین
کارشناسهاست که در گفتوگو با سیانبیسی ادعا کرده قیمت نفت با
صعودی شیرینی که این روزها تجربه میکند ،بهزودی دوباره
وجود روند
ِ
فروکش خواهدکرد .هربار آمار ناامیدکنندهای از وضعیت تولید نفت در
ایاالت متحدۀ آمریکا منتشر میشود ،حال نفت کمی خوب میشود .این
روزها نیز دائم خبر از کاهش تعداد چاههای نفتی و تولید نفت در ایاالت
متحدۀ آمریکا منتشر میشود .انتشار این خبرها برای سایر تولیدکنندگان
نفت ،خوب است ،چراکه قیمت نفت را باال میبرد .اما هنوز افرادی وجود
دارند که معتقدند نفت بهزودی کمارزش خواهد شد .محمدبن
سلمان ،شاهزادۀ سعودی ،یکی از آنهاست که معتقد
است نفت بین  20تا  30سال آینده ارزش خود را
سان
از دست خواهد داد .بههرحال نفت همچنان به ِ
طالیی ارزشمند در بازار دلبَری میکند و کسانی
که دستی در تولید آن دارند ،نه میخواهند و نه
میتوانند روزی را تصور کنند که مادۀ سیاه بدبو،
ارزش خود را از دست بدهد.
صعو ِد ُمرده
گارتمن اما نظر متفاوت و مایوسکنندهای دارد .او
در گفتوگو با سیانبیسی میگوید« :مشکل بزرگی
در بازار نفت خام وجود دارد .بازار ظاهرا با افزایش
قیمت نفت روبهرو شده ،اما این یک رون ِد صعودیِ ُمرده
است ».یکی از مهمترین مشکالتی که گارتمن بهعنوان
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 وصفنشدنی و به صورت غیرقابل انتظار ،تولید نفت خود را
افزایش دادهاند .بهخاطر همین مسائل است که گارتمن اعتقاد دارد
نفت فعال روی  48تا 49دالر در ازای هر بشکه درجا بزند.
حراج سعودی
بازا ِر این روزهای طالی سیاه ،ظاهرا گاوی است .یعنی به نظر
میرسد سرمایهگذاران روی آن سرمایهگذاری کنند و وضعیت
تقاضا نیز برای آن خوب باشد .همۀ این تصورات نیز از روند
صعودی قیمت نفت ناشی شده است .اما به نظر میرسد این
روند بهزودی متوقف خواهد شد .از نظر کارشناسان ،بازار این
روزهای نفت اتفاقا «خرسی» است .یعنی بهزودی در مسیر نزولی
قرار خواهد گرفت .البته این تحلیلها شبیه به تحلیل محمدبن
سلمان ،شاهزادۀ عربستان سعودی نیز هست .او پیشبینی کرده
بود که نفت خام تا  20یا  30سال آینده کامال بیارزش خواهد
شد .شاید به همین خاطر است که سعودیها نیز چوب حراج به
تنها پشتوانۀ مالی خود زدهاند و سعی دارند پنج درصد از سهام
شرکت نفت آرامکو را بفروشند .یکی از کارشناسان در مورد
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این فروش تاریخی که ظاهرا بزرگترین حراج دولت در طول تاریخ خواهد بود،
گفتهاست« :مثل این است که جبلالطارق ،صخرههای خود را بفروشد!» واقعیت
این است که بزرگترین شرکت نفت جهان ،به آل سعود قدرت میبخشد .سال
گذشته ( )2016حدود  60درصد از بودجههای دولتی از طریق همین شرکت
آرامکو تامین شدهاست .اما شاهزادۀ جوان سعودی فصل جدیدی را برای شرکت
آرامکو رقم زده است .قرار است این شرکت از نیمۀ دوم سال  2018به فروش
برسد .چنین تصمیمهایی تنها در یک باور ریشه دارد« :نفت بهزودی بیارزش
خواهد شد».

سقوط نفت به زیر 40دالر
اما این فقط سعودیها نیستند که معتقدند نفت بیارزش خواهد شد .هارولد هم ،یکی
دیگر از کارشناسان است که اخیرا در گفتوگو با سیانبیسی از نفت  40دالری خبر
داده و هشدار داده تولیدکنندگان نفت حواسشان به تولید
نفت در آمریکا باشد .هارولد هم یکی از مدیرعاملهای
شرکتهای نفتی در آمریکاست که از مدتها پیش
هشدا ِر نفت  40دالری را داده است .اما
نکتۀ جالب این است که کاهش قیمت
نفت درحالیکه از سوی تولیدکنندگان
آمریکایی ناشی شده ،در وهلۀ نخست روی
همانها نیز تاثیر منفی میگذارد .یعنی در
این بازی ،همان بازیگرانی که بد بازی کردهاند،
بازنده خواهند بود .بررسیها نشان میدهد قیمت نفت
در ایاالت متحدۀ آمریکا از ابتدای سال تا کنون نزدیک به
18درصد کاهش داشت ه است .این مسئله بهتنهایی نشان
میدهد تولیدکنندگان آمریکایی بهعنوان آغازکنندۀ این
بازی ،بازندۀ آن نیز هستند.
آن کیست؟
آینده از ِ
بررسیهای بسیاری در زمینۀ منابع نفتی صورت گرفته
است .برخی از این بررسیها ،نفت را ثروتی تمامنشدنی نشان
میدهد ،درحالیکه برخی از دیگر بررسیها ،نشان میدهد نفت نیز
مانند هر منبع طبیعی دیگری ،محدود و تمامشدنی است .اما هیچیک
شدن خود همچنان
از این بررسیها نشان نداده که نفت تا زمان تمام
ِ
بهعنوان یک ثروت باارزش باقی خواهد ماند ،یا بهزودی به کاالیی
بیارزش تبدیل خواهد شد .حاال تولیدکنندگان نفت به دو دسته
تبدیل شدهاند؛ دستهای که معتقدند نفت بهزودی ارزش خود را تا
چند سال آینده از دست خواهد داد و دستهای دیگر که معتقدند
نفت دوباره به قیمتهای باال خواهد رسید .در این بازی به نظر
میرسد کسانی برنده خواهند بود که هم نفت خود را تولید کنند
و هم تالش کنند با تنوعبخشی به اقتصادشان ،مسیری جدید
برای آینده باز کنند .سعودیها نخستین گام را در این زمینه
برداشتهاند ،هرچند در این مسیر چوب حراجی به تنها پشتوانۀ
ِ
بزرگ
مالی خود زدهاند .حال باید دید اقدام سایر کشورهای
تولیدکنندۀ نفت چه خواهد بود .قطعا زمستان در راه است و
برندۀ نهایی کسی است که بیشترین هیزم را از همین حال
جمعآوری کند.

این حوالی

بیمه سرمد به ازای هر سهم 150ریال سود تقسیم کرد
مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت بیمۀ سرمد  28تیرماه 1396با حضور 95
درصد از سهامداران برگزار شد .بيمۀ سرمد يكي از شركتهاي زيرمجموعۀ شركت
سرمايهگذاري خوارزمي (سهامي عام) به شمار ميرود.
ط عمومی بیمۀ سرمد ،در این مجمع که با حضور پرویز مقدسی ،رئیس
به گزارش رواب 
هیئت مدیره بهعنوان رئیس مجمع ،دکتر اسماعیل دلفراز ،مدیرعامل ،نمایندگان
سازمان بورس و اوراق بهادار ،بیمۀ مرکزی ج.ا.ا ،ناظران سهامداران و دیگر اعضای
مجمع برگزار شد ،تقسیم سود  150ریالی برای هر سهم به تصویب مجمع عمومي
رسید.
دکتر اسماعیل دلفراز ،مدیرعامل شرکت بیمۀ سرمد ،در اين مجمع گفت« :بیمۀ
سرمد در سال  ،1395مسیری رو به رشد را پیمود .در این سال شرکت نهتنها رتبۀ
توانگری مالی در سطح یک را همچون سالهای گذشته حفظ کرد ،بلکه با پیگیری
استراتژیهایی سودمحور ،موفق به غنی ساختن پورتفوی حق بیمۀ خود به واسطۀ
جذب قراردادهای با ریسک مناسب شد».
دکتر دلفراز با اشاره به سرمایۀ ثبتشده هزار میلیاردی بیمۀ سرمد در سال 1395
گفت« :بر اساس مصوبۀ هیئت محترم وزیران ،این سرمایه باید تا پایان سال 1396
به  1500میلیارد ریال افزایش پیدا کند و خوشبختانه با برنامهریزیهای انجامشده،
قبل از پایان سال جاری ،این افزایش سرمایه محقق خواهد شد».
دکتر دلفراز با تاکید بر لزوم جذب بیشتر پورتفوی حق بیمۀ
بیمههای زندگی ،از رشد  83درصدی فروش در این محصول
استراتژیک بیمۀ سرمد در سال گذشته خبر داد و این اتفاق را
مدیون آموزش نمایندگان و جذب نیروهای متخصص دانست.
به گفتۀ مدیرعامل بیمۀ سرمد ،نمایندگان و کارگزاران بیمهای
همکار با این شرکت ،با جذب پورتفوی مناسب و با ریسک
پایین ،توانستهاند بیمۀ سرمد را به چشماندازهای تصویرشده
در این شرکت نزدیکتر کنند.
وی اختصاص  16درصد از پورتفوی بیمۀ سرمد به بیمهنامههای کمریسک آتشسوزی
و جذب محدود بیمهنامههای ثالث را یکی دیگر از دالیل توسعۀ پایدار این شرکت
برشمرد و با اشاره به سهم  19درصدی بیمهنامههای زندگی در پورتفوی این شرکت،

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

راهبر قراردادهای بیمۀ مشترک

مدیرعامل بیمۀ سرمد با اشاره به افزایش اعتماد سایر شرکتها به بیمۀ سرمد،
از نقش راهبری این شرکت در قراردادهای کنسرسیوم یا بیمۀ مشترک ابراز
خرسندی کرد و با بیان اینکه حق بیمۀ صادرشده در بیمۀ سرمد در سال ،1395
با رشد  46درصدی نسبت به سال قبل ،به  1939میلیارد ریال رسیده است ،از
برنامهریزیهایی خبر داد که رشد  63درصدی پورتفوی بیمۀ سرمد در سال جاری
را به همراه خواهند آورد.
دکتر دلفراز مدیریت ریسک و سیاستهای اتکایی را در حفظ سرمایۀ این شرکت
تاثیرگذار دانست و افزود« :با وجود نسبت خسارت  65درصدی صنعت بیمه در سال
گذشته ،با برنامهریزیهای مناسب صورتگرفته در حوزۀ مدیریت ریسک ،نسبت
خسارت بیمۀ سرمد در سال  1395تنها  53درصد بوده است».
دکتر دلفراز با بیان اینکه با اجرای طرح فروش بیمهنامههای استاندارد (طرح نسیم)،
تاکنون بیش از  30هزار فقره بیمهنامه در شعب بانک صادرات ایران صادر شده است،
فروش بیمهنامههای سرمد در بیش از هزار شعبۀ منتخب این بانک را گامی در جهت
تقویت همکاری بانک و بیمه معرفی کرد .وی افزود« :فروش بیمهنامه
در بستر بانک ،اتفاقی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی رخ
میدهد و فرصت جذب پورتفوی با ریسک مناسب و ضریب بسیار
پایین را برای شرکتهای بیمه فراهم میکند .خوشبختانه بیمۀ
سرمد ،با همکاری بانک صادرات ایران ،موفق به اجرای تفاهمنامۀ
طرح نسیم شده است و اجرای این طرح در جهت جذب پورتفوی
با ریسک پایین از مسیر شعب بانک و همچنین فرهنگسازی در
عرصۀ فروش بیمهنامههای اختیاری ،تاثیر قابلتوجهی گذاشته است».
مدیرعامل شرکت بیمۀ سرمد سال  1396را سالی متفاوت برای این شرکت خواند
و درخصوص جذب بیش از  3130میلیارد ریال پورتفوی با ترکیب مناسب در این
شرکت تا پایان سال جاری ،ابراز امیدواری کرد.
شماره  - 42شهریور 96

21

اقتصاد
غزال بابایی

«وخارزم» از تبعات منفی شدن تراز تجارت خارجی گزارش میدهد

افزایش واردات،
بهقیمتعقبنشینیتولید!؟
طبق آمار چهار ماهۀ گمرک جمهوری اسالمی ایران تراز تجاری کشور منفی
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
 813میلیون دالر انواع کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل  24درصد افزایش نشان میدهد .برخی کارشناسان افزایش واردات را ورود
کاالهای مصرفی به کشور تلقی میکنند 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  25درصدی صادرات غیرنفتی را اعالم کرده
بود ،اما با توجه به اینکه در یکسوم سال افزایش واردات اتفاق افتاده است ،اگر
این رویه ادامه داشته باشد ،این هدفگذاری دولت محقق نخواهد شد.
یکی از دستاوردهای دولت یازدهم این بود که در سالهای  94و  95تراز مثبت
تجاری را رقم زده بود و صادرات غیرنفتی از واردات بیشتر بود .اما این دستاورد
اکنون از دست رفته است .طبق قانون برنامۀ ششم توسعۀ صادرات غیرنفتی
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باید ساالنه  22درصد رشد داشته باشد که آخرین آمار گمرک در حوزۀ تجارت
خارجی نشان میدهد با این هدف فاصلۀ زیادی داریم.
اینکه افزایش واردات در اقتصاد کشور در بلندمدت و کوتاهمدت چه تاثیراتی
خواهد داشت ،چهارچوب اصلی این گزارش را تشکیل میدهد .از سوی دیگر
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
اجرا شود .از سوی دیگر این اتفاق درونزا و بروننگر بودن اقتصاد را که در
سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده ،به حاشیه میبرد و با اصل این جریان در
تضاد است.

مشکالت 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

نتیجۀ رشد واردات بیکاری است

ایران وجود دارد ،چند نرخی بودن ارز است .از سوی دیگر ،ثابت بودن نرخ ارز
در طول سالهای گذشته باعث شده تا صادرات صرفۀ اقتصادی خود را از دست دکتر مسعود دانشمند ،دبیرکل خانۀ اقتصاد ایران دربارۀ آسیبهای رشد واردات
بدهد و واردات جای آن را بگیرد.
به خبرنگار ما گفت :زمانی که تراز تجاری منفی میشود و واردات از صادرات
بازار
روانۀ
و
کند
ی
م
تولید
جهانی
سطح
در
را
زمانی که تولیدکننده کاالیی
پیشی میگیرد ،قطعا اقتصاد کشور با آسیبهایی روبهرو میشود که یکی از آنها
این
ارز
نرخ
بودن
ثابت
با
که
شود
کسب
نظر
مورد
بینالمللی میشود ،باید سود
کاهش ظرفیت بنگاههای تولیدی است.
کسب
را
نظر
مورد
سود
صادرکننده
وقتی
شرایط
این
موضوع از دست میرود .در
او با اشاره به اینکه صادرات کاهش زیادی نداشته ،اما واردات افزایش چشمگیری
نکند ،قطعا کانال واردات را برمیگزیند تا فضای مطلوب را تجربه کند.
داشته ،افزود :اتفاقی که افتاده ،این است که واردات زیاد شده و در این شرایط
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد :به
خطراتی اقتصاد ایران را تهدید میکند که به صورت
نظر میرسد تک نرخی شدن ارز یک راهکار مفیر در این
خاموش است .در وهلۀ اول ایران را به کشورهای دیگر
ارز
زمینه باشد ،ضمن اینکه نباید فراموش کرد قیمت
وابستهتر میکند و در صورت تحریمهای اقتصادی
هم مانند کاالهای دیگر باید مشمول تورم شود و هر سال
جدید کشور ما آسیب زیادی میبیند ،و از آنجایی که
باید صنایع کوچک و متوسط
متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
ظرفیت تولیدی داخل هم از بین رفته ،تاثیر را دوچندان
کشور را تقویت و فضا را برای کاالی
سیاسی
موضوع
یک
به
ارز
متاسفانه در سالهای اخیر نرخ
خواهد کرد.
وارداتی تنگ کرد .امیدواریم در دولت
بازار
بتواند
که
ن
ای
برای
نیز
تبدیل شده و دولت یازدهم
دانشمند با بیان اینکه در سه ماهۀ ابتدایی هر سال
دوازدهم ،دکتر حسن روحانی
را در آرامش نگه دارد و مانع ورود سرمایههای مردم به
کاهش صادرات اتفاق میافتد ،اضافه کرد :معموال در
نسبت به این موضوع حساسیت
بازارهای داللی شود ،قیمت دالر را ثابت نگه داشت ،اما
چند ماهۀ اول سال به دلیل اینکه هنوز تولید اتفاق
بیشتری داشته باشند و صنایع
بعد از انتخابات ریاست جمهوری دالر که مهمترین ارز
نیفتاده و صادرات صورت نگرفته ،آمار صادراتی کاهش
کوچک و متوسطی را که  50درصد
است ،به سمت واقعی شدن رفت و گران شد.
کمی دارد و همیشه نسبت تولید سه ماهۀ اول سال
تولید ناخالص داخلی را شامل
او با اشاره به اینکه قیمت تمامشدۀ کاالهای ایرانی
به سه ماهۀ آخر سال قبل کمتر است و هر سال این
میشوند ،بیشتر حمایت کنند
بازارهای
باالست ،اضافه کرد :قیمت کاالهای ایرانی در
موضوع را شاهد هستیم.
این
در
دولت
و
داده
کاهش
را
غیرنفتی
جهانی دلیل دیگری است که صادرات
دبیر کل خانۀ اقتصاد ایران با اشاره به علل افزایش واردات گفت :وقتی درآمد ارزی
عواملی
از
یکی
وکار
ب
کس
فضای
بهبود
کند.
موضوع نقش اساسی میتواند ایفا
دولت از فروش نفت خام افزایش یافته ،طبیعی است چراغ سبز نشان میدهد که
است که در قیمت تمامشده نقش دارد .قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه به اندازۀ قوۀ آن را به ریال تبدیل کند .برای تبدیل کردن دالر به ریال بهترین و آسانترین راه
مجریه در بهبود فضای کسبوکار نقش دارند و نمیتوان تاثیر این دو قوه را در واردات است .آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد که واردات در حوزۀ کاالهای
شرایط اقتصادی کشور نادیده گرفت .قوۀ مقننه میتواند با حذف قوانین زاید یا نهایی اتفاق افتاده و این موضوع در تولید ناخالص و اشتغال ما اثر ندارد.
تصویب قوانین تولیدمحور به اقتصاد کشور کمک شایانی کند و همچنین قوۀ آسیبی که در شرایط تبدیل ارز به ریال به اقتصاد کشور وارد میشود ،این است
قضاییه فضای امنی را برای سرمایهگذاری فراهم کند و فضا را برای سودجویان که تولید داخلی روزبهروز به نفع واردات عقبنشینی میکند.
ناامن.
دانشمند با بیان راهکاری برای مقابله با این معضل گفت :باید صنایع کوچک و
برای
باید
که
است
ای
ه
شد
م
گ
حلقۀ
صادراتی
های
ق
مشو
کرد:
تاکید
الهوتی
متوسط کشور را تقویت و فضا را برای کاالی وارداتی تنگ کرد .امیدواریم در دولت
تولیدکنندگان صادراتی در نظر گرفته شود .همچنین بخشودگیهای مالیاتی دوازدهم ،دکتر حسن روحانی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند
میتواند انگیزۀ زیادی را برای تولید به دنبال داشته باشد ،اما هیچکدام از این و صنایع کوچک و متوسطی را که  50درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشوند،
موضوعات را شاهد نیستیم.
بیشتر حمایت کنند .اکنون قدرت خرید و سرمایۀ در گردش این بنگاهها نسبت به
فرش
شدن
پهن
نرخی
دو
دالر
گفت:
و
پرداخت
نرخی
او به مشکالت ارز تک
زمانی که دالر هزار تومان قیمت داشت ،یکچهارم است و سهچهارم کاهش داشته
روی
باید
ایران
اقتصادی
گذاری
ف
هد
که
ی
درحال
است
قرمز برای واردات
است .این بنگاهها در صورت نداشتن سرمایۀ در گردش توانایی تامین مواد اولیه را
صادرات باشد .کشور از یک سو نفت خام را صادر میکند و واردکننده از بانک به صورت ارزی نخواهند داشت و تسهیالت باالی  30درصد هم نمیتواند مشکالت
مرکزی دالر ارزانقیمت دریافت میکند و اقدام به وارداتی میکند که شاید آنها را رفع کند .نرخ بهرۀ بانکی برای تولید حداکثر باید  6درصد باشد.
مشابه آن کاال در داخل تولید شود .در این صورت ظرفیت بنگاههای تولیدی او در پاسخ به این پرسش که آیا منبعی برای تزریق تسهیالت با سود  6درصد
کاهش یافته و بیکاری افزایش مییابد که آسیبهای اجتماعی بخشی از آن وجود دارد یا خیر ،گفت :صندوق توسعۀ ملی که حدود  30درصد پول نفت را در
را تشکیل میدهد.
اختیار میگیرد ،میتواند در بخش خرید مواد اولیۀ بنگاههای کوچک نقش مهمی
کشور
خارجی
تجارت
آمارهای
چه
ن
آ
داد:
ادامه
صادرات
کنفدراسیون
رئیس
را ایفا کند .به گونهای که این صندوق به بنگاه تولیدی ارز اختصاص دهد و در
توفیق
بیشتر
افزودۀ
ارزش
با
صادرات
افزایش
در
که
است
آن
کند،
ی
م
روایت
زمان سررسید ارز دریافت کند .برای اینکه اطمینان برای بازگرداندن این پول
نداشتهایم و متاسفانه کاالهای صنعتی ،کشاورزی و معدنی کمترین سهم را بیشتر شود ،دو درصد سود بیشتر را برای بانک عامل در نظر بگیرند تا ضمانتهای
داشتهاند که این موضوع ،جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج از این الزم از بانک دریافت شود .در این صورت شفافیت اقتصادی را شاهد خواهیم بود
وضعیت پیدا کرد .این در حالی است که هر تن کاالی صادراتی ایران ،بهرغم و یک تعادلی در بازار پولی کشور اتفاق خواهد افتاد.
اینکه نسبت به چهار ماهۀ ابتدایی سال قبل 5/2 ،درصد به لحاظ ارزشی رشد در این صورت بانکها بهرۀ بانکی را کاهش میدهند و بانک مرکزی به آرزوی
داشته ،ولی همچنان سطح آن پایین است ،که نشانگر خامفروشی بیشتر در دیرینۀ خود که متعادل کردن نرخ سود سپرده و تسهیالت متناسب با نرخ تورم
صادرات است.
است ،میرسد.
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گپ
نرگس فرجی

گفتوگوبادکترامیریوسفی،
مدرس و مشاور بازاریابی و کسبوکار

حضور و فعالیت استارتآپها زنگ خطری برای کسبوکارهای سنتی
است .کسبوکارهایی که به دلیل دریافت سودشان از بازار فکری برای
تغییر نمیکنند .اما این اشتباهی است که کسبوکار باید هر چه سریعتر
در برطرف کردن آن اقدام کنند .کسبوکارها باید به فکر سرمایهگذاری
و همکاری با استارتآپها باشد؛ همکاریای که نیاز به اطالعات
دقیقی دارد .دکتر امیر یوسفی مدرس و مشاور بازاریابی و کسبوکار،
مدتهاست همکاری نزدیکی با استارتآپها دارد .بر این اساس ،با
ایشان به گفتوگو نشستهایم تا دربارۀ زوایای بیشتری از حوزۀ فعالیت
استارتآپها بدانیم.
این روزها بحث استارتآپها در کشورمان داغ است و همایشها
و مراکز شتابدهی بسیاری در این زمینه فعالیت میکنند ،در
صورت امکان کمی دربارۀ پیشزمینۀ این نوع فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی بفرمایید؟
در ابتدا باید عنوان کنم که با گسترش و توسعۀ فضای استارتآپ در کشور ،در
سالهای اخیر در حال حاضر نهادها و مجموعههای مختلفی در این فضا در حال
فعالیت هستند .در یک دستهبندی مختصر میتوان فعاالن در این حوزه را به
سازمانها و نهادهای دولتی ،شرکتهای خصوصی ،شتابدهندهها و رویدادهای
بزرگ و کوچک تقسیمبندی کرد .اما آن چیز که از پیشینۀ این فعالیتها در
خاطرم هست ،خیلی روشن و واضح نیست .در گذشته که شاید بشود گفت تقریبا
 15سال پیش و قبل از آن مدنظر است ،فعالیتهای کارآفرینی بدین شکل نبود و
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اگر شخص یا مجموعهای را با نام کارآفرین ذکر میکردند ،صرفا به این خاطر بود
که کسبوکار نسبتا بزرگی را راهاندازی کرده است و فضا برای آموزش روشهای
نوین کارآفرینی مهیا نبود.
اما از حدود سال  75به بعد تب کارآفرین شدن و آموزش دروس و رشتههای
مرتبط با کارآفرینی در ایران باال گرفت و کمکم با ورود تکنولوژیهای جدید
نظیر اینترنت و تلفن همراه تنوع در ایجاد کسبوکارهای نوپا شدت بیشتری
به خود گرفت .عالقهمندی جوانان برای ورود به عرصۀ کارآفرینی ،راهاندازی
کسبوکارهای جدید و ایدهمحور و حتی اشتغالزایی باعث شد روند شکلگیری
کسبوکارها و شرکتهای نوپا و استارتآپها در ایران با استقبال روبهرو شود
و شدت بگیرد .همزمان فعالیتهای جنبی این روند رو به رشد نظیر همایشها
و رویدادهای استارتآپی نویدبخش شروع جدیدی در اکوسیستم کارآفرینی
ایران شدند و در حال حاضر با به وجود آمدن مراکز شتابدهی و حمایت از
استارتآپها برای ورود موثر به بازار میتوان گفت صنعت در ایران در حال
پوستاندازی از سنت به سمت مدرنیته است و بازار رقابتی و پویا را با خود به
همراه آورده است.
آیا شروع فعالیت استارتآپها در کشورمان در حال طی کردن
روند درستی است و هیجان ایجادشده این فعالیت را از مسیر اصلی
خود خارج نکرده است؟
بههرحال هر شروعی بیاشکال و ایراد نیست .اما اینکه هر شخصی با تفکر
به اینکه توانایی راهاندازی یک استارتآپ را داشته و در این راه تالش کند،

بهخودیخود اشکالی ندارد .اما هیجانی که در این مسیر برای موفقیت دیده اگر استارتآپی موفق شد تا از کسبوکار یا برند موفقی جلب نظر کرده و
میشود ،باعث شده استارتآپها از مقولهای بهعنوان شکست در استارتآپ غافل همکاری خود را آغاز کند ،مایلم که چند نکته را یادآوری کنم .اوال بایستی
شوند و با اولین شکست عطای این فعالیت را به لقایش ببخشند .اما باید عنوان با اعتبارسنجی مداوم و تحقیقات بازار به وسیلۀ طراحی سواالت درست از
کرد که استارتآپ یک مسابقه برای اجرایی کردن ایدهها نیست و چه بسا که مشتریان ،نسبت به پیشبرد اهداف استارتآپ خود عمل کنند .در مرحلۀ
تفکر و برنامهریزی و استراتژی خاص خود را میطلبد و اگر با این دیدکه «ایده دوم محصولی منطبق با نظر و همکاری در ایدۀ صاحب برند تولید کنند یا
را به صورت اجرایی درآورم دیگر کار تمام است و پولدار میشوم» فکر کنند ،در ارائه دهند .تغییر ایدۀ اولیه به شکلی بنیادی بهصالح نخواهد بود .در بحث
ادامه با شکست روبهرو شده و ممکن است با سرخوردگی از این شکست ایدهای همکاری فیمابین باید در ابتدا مشخص کنند که تا چه مرحلهای از رشد ایده
خواهان همکاری خواهند بود .چه بسا استارتآپ و ایدۀ مطرحشده از نظر
منحصربهفرد را به دست فراموشی بسپارند.
بسیاری از کسبوکارهای بزرگ در حال حاضر شروع به سرمایهگذاری میزان موفقیت از محصول صاحب برند پیشی بگیرد و باعث ایجاد مشکل در
روی استارتآپها کردهاند .به نظرتان چنین کسبوکارهایی در نحوۀ سهمخواهی و ادامۀ روند همکاری شود .باید عنوان کنم که برندهای
اینباره باید به چه نکاتی دقت کنند و دربارۀ پیامدهای این موضوع مطرح خواهان مشارکت با بیش از  50درصد سهم در سود استارتآپ هستند
و در اینجا باید به تیمهای استارتآپی عنوان کنم که ایدهها همیشه به ذهن
بفرمایید؟
این را باید گفت که کسبوکارهای بزرگ برای بقا و حرکتهای رو به رشد خود افراد خالق خطور خواهد کرد .ایدۀ استارتآپی باید روزی از شما جدا شده
با بهرهگیری از استراتژی رشد باید از ایدهها ،استارتآپها و افراد توانمند و و به دست افراد دیگر به رشد خود ادامه دهد ،بنابراین اصطالحا با ایدههای
خود ازدواج نکنید ،چون با خالی کردن ذهن از
ایدهمحور حمایت کرده و پذیرای آنها باشند .باید گفت
یک ایده ،پس از مدتی ایدهای منحصربهفرد به
که این موضوع یک لطف یا مهربانی برندهای بزرگ به
همراه تجربیات کسبشدۀ کنونی تیم استارتآپی
اکوسیستم استارتآپی نیست .بلکه این یک موضوع بسیار
ورود
برای
جوانان
مندی
ه
عالق
را دستنیافتنی خواهد کرد.
مهم و حیاتی برای ادامۀ روند این مجموعههاست .استفاده
به عرصۀ کارآفرینی ،را هاندازی
آیندۀ حرکت استارتآپها را در ایران چگونه
از این فرصتها در دنیا بالدرنگ صورت میپذیرد و تمام
کسبوکارهای جدید و اید همحور
ارزیابی میکنید و به نظرتان هر ایدهای امکان
کسبوکارهای بزرگ در دنیا با ایجاد مراکز شتابدهی
و حتی اشتغا لزایی باعث شد
تبدیل شدن به یک استارتآپ را دارد؟
سعی در جذب ایدهها و استارتآپها برای گسترش
و
روند شکلگیری کسبوکارها
در سواالت قبلی به این مورد اشاره کردم که آیندۀ
کسبوکار خود در بازار رقابتی دارند ،اما باید توجه کنند
شرکتهای نوپا و استار تآ پها
حرکت استارتآپها در ایران باید با فکر و هدایت
که در این مسیر هر ایده و استارتآپی شایستۀ حمایت
در ایران با استقبال روبهرو شود و
درست به سرانجام برسد .چه بسا این هیجان ایجادشده
نیست .بلکه باید با ایجاد مراحل مشکلتر برای تیمهای
شدت بگیرد .همزمان فعالیتهای
و راهاندازی استارتآپها بدون بهرهگیری از علم بازار
استارتآپی روندی را شکل داد تا این تیمها برای موفقیت
جنبی این روند رو به رشد نظیر
و صرفا با داشتن تخصصی همچون تولید اپلیکیشن
و جلب مشارکت برندها همزمان با اجرای ایده نحوۀ
همایشها و رویدادهای استار تآپی
میتواند در ادامه بسیاری از استارتآپها را با شکست
راهاندازی کسبوکار را آموزش دیده و در جریانی رقابتی
نویدبخش شروع جدیدی در
در روند رو به رشد روبهرو کند .ایده برای تبدیل به
بتوانند بهترین ایده را ارائه دهند .در آینده با شکلگیری
اکوسیستم کارآفرینی ایران شدند
استارتآپ موفق باید بارها و بارها اعتبارسنجی شود.
بیش از پیش استارتآپها انتخاب بهترینها از میان آنان
و در حال حاضر با به وجود آمدن
محصول اولیه یا همان  MVPباید به دست افراد
دهی
به یک چالش اساسی از سوی برندها و مراکز شتاب
مراکز شتا بدهی و حمایت از
مختلفی تست شده و استفاده شود .پیشنهادات و
مبدل خواهد شد.
استار تآ پها برای ورود موثر به بازار
انتقادات در مرحلۀ اولیۀ راهاندازی کسبوکار شاید
های
ه
اید
توانند
ی
م
وکارها
ب
کس
آیا خود
میتوان گفت صنعت در ایران در
فرمول جادویی موفقیت استارتآپ باشد و در آخر
کنند؟
فعالیت
باره
ن
ای
در
و
داشته
آپی
استارت
حال پوستاندازی از سنت به سمت
بهرهگیری از یک مشاور کسبوکار مجرب در زمینۀ
آیا این کار از لحاظ هزینه برایشان بهصرفه
مدرنیته است
استارتآپها راه را به سمت تولید یک محصول یا
است؟
خدمت استارتآپی بسیار هموار خواهد کرد
اگر ایدۀ استارتآپی کسبوکارها در راستای بهینه کردن
در پایان هر نکتهای که به نظرتان این مصاحبه را تکمیل خواهد
کیفیت محصول و کسب رضایت بیشتر از مشتریان خود باشد ،باید گفت که
کرد ،بفرمایید.
بهترین راه را برای تولید محصوالتی با مزیت رقابتی پایدار انتخاب کردهاند.
کشور ما با مشکالت ریز و درشت در مسیر اشتغال ،صنعت و کسبوکار
از لحاظ هزینه و بهصرفه بودن انجام این کار باید به استراتژی انتخابشده
نیازمند تزریق خونی جدید به بدنۀ کسبوکار است و ورود افراد خالق
از سوی آن مجموعه توجه شود .شاید برخی از برندها قصد این را
به این بازار فصل جدیدی از کسبوکار را رقم خواهد زد .کشور
داشته باشند تا با ایجاد تنوع در محصوالت ،برندهای جدیدی
ما با داشتن افراد ایدهمحور و خالق باید بیش از پیش به
را به سبد کسبوکار خود اضافه کنند .اما تا آنجا که میشود،
مقولۀ آموزش در مسیر کارآفرینی توجه کند و این پارادایم
توصیهام این است که ایجاد مراکز شتابدهی یا حمایت از
ایجادشده به وسیلۀ تکنولوژی را با حمایت و تشویق و ترغیب
استارتآپها را در اولویت فعالیتهای خود قرار دهند.
افراد به وسیلۀ آسانسازی در ایجاد کسبوکار استارتآپی و
استارتآپها در همکاری با کسبوکارها باید
کارآفرینی در جنبههای جدید بازار و تکنولوژی با رشدی
به چه نکاتی دقت کنند و چه مواردی را رعایت
فزاینده روبهرو کند.
کنند؟
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اقتصاد
المیرا اکرمی

نگاهی به اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم

در شرایطی که چالشها و مشکالت اقتصادی بهشدت در جامعه نمود
دارد ،یکی از انتظارات اصلی از دولت جدید این است که نسبت به رفع
این مشکالت اقدام عاجلی داشته باشد و طبیعتا در این میان وزرای
اقتصادی دولت ،هر یک به فراخور مسئولیت و وظیفهای که دارند ،باید در
این رابطه وارد عمل شوند.
اما عالوه بر مشکالت اقتصادی که در جامعه و زندگی مردم بهوضوح
دیده میشود و تیم اقتصادی دولت باید نسبت به رفع آنها اقدام کند،
بخش خصوصی هم با معضالت و چالشهایی دست به گریبان است و
انتظار فعاالن این بخش از دولت دوازدهم برای رفع این چالشها بسیار
زیاد است .در این میان انتظار فعاالن بخش خصوصی این است که دولت
جدید به گونهای عمل کند که منجر به رونق کسبوکار و فعالیتهای
اقتصادی شود.
اما کارشناسان اقتصادی معتقدند سالم کردن فضای سرمایهگذاری،
ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری ،تامین منابع مالی برای سرمایهگذاری،
قابل پیشبینی شدن آینده برای تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاریهای
آینده ،جذب سرمایهگذاریهای خارجی ،رفع موانع کسبوکار ،بهبود
فضای کسبوکار و واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی واقعی
ازجمله اقداماتی است که میتواند منجر به رونقبخش خصوصی در چهار
سال پیش روی فعالیت دولت دوازهم شود.

بیکاری و کاهش قدرت خرید؛ دو مشکل اساسی

محمود جامساز ،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره
به اینکه یکی از شعارهای حسن روحانی در دوران کاندیداتوریاش شعارهای
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اقتصادی بود ،میگوید :در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور متاثر از کارکرد
ساختارها و نهادهای اقتصاد دولتی در داخل و روابط نهچندان خوب با کشورهای
بزرگ صنعتی در خارج است .این در حالی است که وضعیت اقتصادی کشور عدۀ
بسیار کمی را به ثروتهای افسانهای رسانده ،اما اکثریت مردم فقیرتر شدهاند؛
بهطوریکه در حال حاضر جمعیت بسیار زیادی در پایین خط فقر قرار دارند.
به گفتۀ جامساز در حال حاضر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم از مشکالت
اصلی اقتصادی است و بهرغم اینکه گفته میشود نرخ تورم تک رقمی شده،
ولی مردم این موضوع را در سبد معیشتی خود احساس نمیکنند و واقعا گرانی،
کمر اقشار ضعیف و آسیبپذیر را شکسته است .همچنین در شرایطی که میزان
اجارهها به شکل سرسامآوری افزایش یافته ،مسئلۀ مسکن یکی از بزرگترین
معضالت ،بهخصوص برای جوانان ،است.
آنطور که این کارشناس اقتصادی میگوید ،تمام این مسائل ریشه در ساختار
اقتصاد دولتی دارد ،زیرا اقتصاد دولتی فسادآور است.

سالم کردن فضای سرمایهگذاری ضروری است

به گفتۀ جامساز یکی از اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم برای رونقبخشی به
بخش خصوصی ،باید سالم کردن فضای سرمایهگذاری و ایجاد امنیت و اطمینان
برای سرمایهگذاران باشد و این موضوعی است که بایستی مورد توجه تمام وزرای
اقتصادی بهویژه وزرای اقتصاد و صنعت باشد.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر با یک فضای نامطمئن روبهرو هستیم و هیچ
سرمایهگذاری در چنین فضایی اقدام به سرمایهگذاری و کارآفرینی نمیکند،
میگوید :چون وضعیت چنین است ،خود دولت باید سرمایهگذاری کند ،بنابراین
اقتصاد ما هر چه بیشتر دولتی میشود .این در حالی است که بانکها هم قادر

نیستند به بخش خصوصی تسهیالت بدهند ،زیرا مدعیاند که از منابع تهی
هستند و مطالبات معوق بسیار زیادی دارند.
آنطور که جامساز میگوید ،فساد حول و حوش سیستم بانکی رخنه کرده و
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 نهتنها اشتغالزایی
به دنبال نداشته است ،بلکه بیشتر فقر را توزیع کرده .رسیدگی به تمام اینها
موضوعاتی است که باید در اولویت کاری تیم اقتصادی دولت جدید قرار گیرد.

موانع جدی بخش خصوصی برای آغاز کسبوکار

به گفتۀ این کارشناس اقتصادی در شرایطی دولت دوازدهم باید بهبود وضعیت
کسبوکار را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد که این مسئله یک موضوع
ساختاری است ،زیرا  10عامل مهم در زمینۀ بهبود کسبوکار وجود دارد و در
حال حاضر برای شروع کسبوکار موانع جدی روبهروی افراد است.
او معتقد است که هر کدام از این موانع در ارتباط زنجیرهای با ارگانهای مختلف
قرار دارد ،بنابراین باید در نهادهای حاکم بر اقتصاد ،تغییر و تحول اساسی داده شود،
که البته این موضوع در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و برنامهریزی جدی میخواهد
و باید نگاه مسئوالن بهطور جدی نسبت به اقتصاد دولتی تغییر کند .به بیان دیگر،
بایستی خصوصیسازی بهطور واقعی اتفاق بیفتد ،اقتصاد رقابتی شود ،دولت دست
خود را از بازارها کوتاه کند و دخالتهای نامطلوب خود را در اقتصاد کم کند.
جامساز در عین حال تاکید میکند 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 ،بههیچ وجه موفق نخواهد شد.
این در حالی است که عواملی وجود دارند که در برابر خصوصیسازی سنگاندازی
میکنند ،زیرا این موضوع را به نفع خود نمیدانند .برخی نهادهای فرادولتی هم
به دنبال این هستند که در این فضای اقتصادی ،ثروتاندوزی بیشتری کنند.
او معتقد است که همچنین دولت باید خود را کوچک کند ،زیرا دولت بزرگ هم
هزینههای بیشتری را میبلعد و هم فساد را گستردهتر میکند.
به گفتۀ این کارشناس البته نباید انتظار داشت که حسن روحانی در دولت
دوازدهم تمام این مسائل را حلوفصل کند و به نتیجۀ مطلوب برساند .این مسائل
باید به صورت ریشهای حل شود.

امنیتسرمایهگذاریایجادشود

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

واگذاریها به بخش خصوصی واقعی باشد

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اساسا بهتر است دولت دوازدهم تمام
تصدیگریهای اقتصادی خود را واگذار کند و به بخش حاکمیتی بپردازد،
میگوید :درحقیقت قدمهایی که دولت باید در بخش وظایف حاکمیتی بردارد،
مستلزم رهایی از تصدیگریهای دولتی است ،زیرا تصدیگریهای دولتی ضمن
اینکه دولت را مشغول میکند و وقت دولت را صرف اموری میکند که جزو
وظایف اصلیاش نیست ،قدرت رقابت بخش خصوصی را هم از بین میبرد.
درواقع واگذاری تصدیها هم به نوعی تقویت بخش خصوصی است و هم دست
دولت را باز میکند تا به وظایف حاکمیتیاش بپردازد.
براداران شرکا با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم ،واگذاریها باید به
بخش خصوصی واقعی باشد و این موضوع باید در دستور کار وزارت اقتصاد
و زیرمجموعههای آن باشد ،میگوید :ما اساسا باید ببینیم که هدفمان از
خصوصیسازی چیست .اگر هدف این است که تصدیهای دولت را به بخش
خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی هم به تمام معنا خصوصی باشد ،یک
نگاه است .یک نگاه دیگر هم این است که بنگاهها و شرکتها را از بخش دولتی
منفک کنیم و به بخش عمومی غیردولتی واگذار کنیم که معموال در این موارد
تبعیض هم اعمال میشود؛ به گونهای که برای واگذاری به بخش خصوصی،
قیمتهای باالتری در نظر گرفته میشود ،اما برای واگذاری به بخش عمومی
تخفیفاتی اعمال میشود.
او معتقد است که این نگاه باید اصالح شود و دولت دوازدهم باید به این نتیجه
برسد که بهتر است واگذاریها به بخش خصوصی حقیقی باشد و در عین حال
نگران این موضوع نباشد که بعد از این واگذاری چه خواهد شد .دولت باید
مطمئن باشد که بخش خصوصی واقعی انگیزۀ بیشتری خواهد داشت تا اینکه
فعالیت اقتصادیاش را به سودآوری برساند ،مطالعه کند ،آیندهنگری کند و
کارش راانجام دهد.
برادران شرکا تاکید میکند که در هدفگذاری واگذاریها اشکاالتی وجود دارد،
بنابراین باید این هدفگذاری اصالح شود و سپس خصوصیسازی اجرا شود .اما
هنوز در کشور ما این اتفاق رخ نداده است.

در همین رابطه حمیدرضا برادران شرکا ،اقتصاددان ،هم با اشاره به اینکه الزمۀ
ایجاد اشتغال ،سرمایهگذاری در بخشهای مولد است ،میگوید :برای اینکه
سرمایهگذاری صورت بگیرد ،چند عامل نیاز است که
تیم اقتصادی دولت و بهویژه وزرای صنعت و اقتصاد باید
به آن توجه کنند .یک عامل امنیت سرمایهگذاری است
قدمهایی که دولت باید در بخش
که به بحثهای امنیت اقتصادی ارتباط پیدا میکند.
وظایف حاکمیتی بردارد ،مستلزم
عوامل دیگر بهبود فضای کسبوکار ،تامین منابع مالی
رهایی از تصدیگریهای دولتی
برای سرمایهگذاری ،قابل پیشبینی شدن آینده برای
تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاریهای آینده و جذب
است ،زیرا تصدیگریهای دولتی
سرمایهگذاریهای خارجی است.
ضمن اینکه دولت را مشغول
شرایطی
جدید،
دولت
به گفتۀ برادران شرکا باید در
میکند و وقت دولت را صرف
به وجود بیاید که سرمایهگذار خارجی انگیزه برای
اموری میکند که جزو وظایف
سرمایهگذاری در کشورمان داشته باشد که بهترین حالت
اصلیاش نیست ،قدرت رقابت
آن سرمایهگذاریهای مشترک بین سرمایهگذاران داخلی
بخش خصوصی را هم از بین
و خارجی است.
میبرد .درواقع واگذاری تصدیها
او تقویت تقاضای موثر را از دیگر مسائلی میداند که
هم به نوعی تقویت بخش
باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار بگیرد و میگوید:
زمانی که سرمایهگذاری اتفاق میافتد ،باید شرایطی به
خصوصی است و هم دست
وجود بیاید که کاالی تولیدشده در بازار به فروش برسد،
دولت را باز میکند تا به وظایف
بنابراین باید تقاضای موثری در جامعه برای خرید کاالها
حاکمیتیاش بپردازد
به وجود بیاید .البته این موضوع هم مستلزم آن است که

اولویت ،اصالح ساختار اقتصادی دولت
باشد

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اولویت باید در
اصالح ساختار اقتصادی دولت باشد ،تاکید میکند
که ساختار موجود ،ساختار مناسبی نیست ،چه به
لحاظ اهداف سازمانی و چه به لحاظ ساختار سازمانی
و نیروی انسانی.
او با بیان اینکه ساختار اقتصادی دولت بسیار
قدیمی است و نیاز به بازنگری و بازسازی جدی
سازمانی دارد ،میگوید :در شرایطی که دنیا تا حد
زیادی متحول شده و نیازها و ساختارها هم متحول
شده ،ولی متاسفانه هنوز در کشور ما آنچنان که
باید و شاید ،تحول اساسی در ساختارهای سازمانی
دولتیمان به وجود نیامده است.
برادران شرکا معتقد است افرادی که رئیس جمهور بهعنوان
وزرای اقتصادی تعیین میکند ،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.
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مدیریت
هدی رضایی

کارشناس ار

شد مدیریت اجرایی

مجله فرهنگ و خانواده
وقتیاستراتژیموبایلیشرکتشمامحدودبهتلفنهمراهتاننخواهدبود

کسبوکاردردورانانقالبموبایلی
 10سال از عرضۀ اولین آیفونی که اپل منتشر کرد ،گذشته است .با ورود
موبایل نهتنها چرخۀ تکنولوژی ،بلکه کسبوکارها نیز دچار تغییرات زیادی
شدهاند و در این میان سازمانهایی که خواهان پیشرفت خود هستند،
باید همرنگ جماعت شوند .اندازه و حیطۀ فرصتهایی که انقالب موبایلی
برای کسبوکارها فراهم میکند ،فراتر از انتظار است .شاید مهمترین
تاثیر همۀ رویکردهای موبایلی را بتوان ایجاد فرصتهای مستمر جدید
برای کسبوکارها و ارتباط با مشتریانشان دانست.

افزایشدرگیریکاربرانباگوشیهایهوشمند

امروزه موبایل تبدیل به یک وسیلۀ کنترل از راه دور زندگی ما شده است.
برای کسبوکارها نیز ،این ابزار به مثابه قطب تعامالت در کانالهای دیجیتال
و مکانهای فیزیکی است و راه را برای کسب تجارب بهتر در دنیای مجازی و
حقیقی باز خواهد کرد .طبق گزارش اخیر سایت  ،internet trendsگوشیهای
هوشمند در دستان  3.4میلیارد نفر از مردم سراسر دنیا هستند و این درگیری
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کاربران با گوشیهای هوشمند روزبهروز در حال افزایش است ،بهطوریکه هر
کاربر روزانه سه ساعت از وقت خود را با گوشیاش میگذراند که نسبت به سال
گذشته 4درصد افزایش داشته است .در این میان فرصتهای زیادی برای برندها
وجود دارد .آنها میتوانند با تمرکز روی هدف اصلی به بیشترین سود برسند.
برای رسیدن به این هدف ،شرکتها باید زمانی را به تعدیل و تنظیم تالشهای
مرتبط با استراتژیهای زیر اختصاص دهند.

بازنگریاهدافواستراتژیها

مادامی که دنیا به سمت دیجیتال شدن پیش میرود ،تعداد نقاط تماس
بالقوهای که شرکتها با مشتریان خود خواهند داشت ،بهسرعت گسترش
خواهد یافت .برندها برای رشد در این چشمانداز جدید باید دریابند که معنای
موبایل تنها محدود به اپلیکیشنهای گوشیهای هوشمند نخواهد بود .امروزه
فرصتهایی برای ارتباطات موبایلی در هر نقطهای در کرۀ زمین وجود داردBI .
 intelligentceپیشبینی کرده است که حتی 75درصد خودروها نیز تا سال

مادامیکه دنیا به سمت دیجیتال شدن
پیش میرود ،تعداد نقاط تماس بالقو های
که شرکتها با مشتریان خود خواهند
داشت ،بهسرعت گسترش خواهد یافت.
مانداز جدید
برندها برای رشد در این چش 
باید دریابند که معنای موبایل تنها محدود
به اپلیکیشنهای گوشیهای هوشمند
نخواهد بود .امروزه فرصتهایی برای
ارتباطات موبایلی در هر نقط های در کرۀ
زمین وجود دارد
 2020به اینترنت متصل خواهند شد و 130
میلیون لوازم خانگی هوشمند نیز در سال
جاری در سراسر دنیا تولید و فروخته خواهد
شد .کسبوکارها با افزایش گزینههای تعامل
موبایلی ،ممکن است استراتژی دیجیتال
نادرستی را در پیش بگیرند یا استراتژیهای
پیشین خود را به میزان کافی بهروز نکرده
باشند.
هر برند یا سازمانی در مسیر تالشهای
بازاریابی خود درصدد است استراتژی
ِ
بازاریابی منحصربهفردی را با توجه به
ويژگیهای صنعت و مخاطب هدف ،برای
خود ایجاد و دنبال کند .دو ویژگی سفارشی
بودن تکنولوژی موبایل،
بودن و شخصی
ِ
استراتژی بازاریابی موبایلی را نیز تحت
تأثیر قرار میدهد .رویکردهای دیجیتال در
باالترین سطح میبایست حول یک برنامۀ
روشن در مورد چگونگی و چرایی انجام کار
بچرخد .تقلید کورکورانه از رقبا و دنبالهروی
از چرخۀ معیوب کاری نادرست است،
درعوض بهتر است بهعنوان مدیر از خود این

سوالها را بپرسید:
ما درصدد اجرای چه هدفی هستیم؟
چه انتظاراتی از بهکارگیری این روش در بازاریابی وجود دارد؟
آیا ما نقشۀ راه سفر دیجیتال مشتری را فراهم کردهایم؟
آیا تالشهای ما در جهت استراتژی موبایلی ،مسئلهای جدی برای مشتریانمان
را حل میکند و تجربۀ موبایلی منحصربهفردی ایجاد میکند؟
آیا برای انتقال بهتر تجربیات نیازمند توانمندیهای دیجیتال خاصی مانند
دوربین ،شمارۀ مخاطبان ،دادههای حسی یا موقعیت جغرافیایی هستیم؟
تاکنون چه اقداماتی برای هدف قراردادن مخاطب از طریق موبایل انجام شده است؟
اگر در زمینۀ 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 میتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد؟
مطمئن شوید که از معیارهای درست برای سنجش موفقیت و شناسایی
حوزههای رشد استفاده میکنید.
نکتۀ قابل توجه این است که استفاده از موبایل در کنار وقتی که از مردم
میگیرد و آنها را سرگرم میکند ،زندگی آنها را نیز راحت کرده است .با
این تفاسیر بهتر است برندها تاکید کمتری بر دانلود کردن و گذراندن زمان در
اپلیکیشنها بگذرانند و به جایش بر تعهد و درگیری و مفید بودن و رضایت

مشتری تمرکز کنند .به بیان دیگر ،تمرکز باید از دسترسی و تکرار به آنچه در
ذهن مشتری و کسبوکار شما مهم است ،تغییر کند .کاربرد مکرر یا تکمیل
مذاکرات میتواند معیارهای بامفهومتری از زمان گذراندهشده برای بهرهوری
اپلیکیشنهایی نظیر  dropboxیا اپلیکیشنهای گردشگری مانند خطوط
هواپیمایی آالسکا باشد.
به شرکت  Airbnbتوجه کنید .نیاز نیست که هر روز زمان زیادی را روی
اپلیکیشن این سایت اجاره هتل بگذرانید .برندها باید این تفکر را کنار بگذارند
که تکنولوژیهای موبایل یک استراتژی برای روز مباداست .استراتژی موبایلی
تنها اجرای مدلهای تعهد بر مبنای دسکتاپ نیست ،بلکه کل کسبوکار را دربر
میگیرد .این بدان معنی است که ابزارهایی که برای دسترسی به استراتژیهای
موبایلی استفاده میشود ،میبایست ورای تعامالت موبایلی گسترش یابد.

درکمحتوایموبایلی

این نکته برای مدیران بازاریابی دارای اهمیت است که با محتوای بهینهسازیشده
برای موبایل ،میتوان میزان مشارکت مصرفکننده را باال برد و واضح است
که بازاریابی موبایلی موفق تنها با محتوای خوب انجام میگیرد .برای اینکه
یک استراتژی بازاریابی محتوای موبایلی موفق باشد ،مهم است که بتواند فهم
عمیقتر و دقیقتری از رفتار کاربران موبایلی ارائه دهد و از آن در تولید محتوا و
بهبود تجربۀ کاربری بهره جوید .اپلیکیشنها و وبسایتهای بهینهسازی تلفن
همراه سعی میکنند میزان تعامل کاربر و ماندن او در صفحۀ سایت را با ایجاد
محتوای مناسب و درخور افزایش دهند.
مدیران برندها باید بپذیرند که بازاریابی حوزههای آنالین و موبایل یک حوزۀ
تخصصی است و باید از افراد متخصص در این حوزه برای برنامهریزی استراتژی
محتوای آن ،استفاده کنند .از طرفی ،نسل آینده که ما اسم آن را نسل Z
مینامیم ،خواستههایشان از فضای مجازی تغییر کرده است .آنها خواهان
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
زمان ،بیشترین توجه مخاطب را از طریق رویکردهای بازاریابی موبایلی خود
جلب کنید .برای دستیابی به این دسته از مصرفکنندگان ،برندها باید تمرکز
و آگاهی خود را از مسائل اجتماعی باال ببرند و آن را بهخوبی در محتوای خود
منعکس کنند .شرکتها باید مطمئن شوند که کمپینهای تبلیغاتی که برای
نسل  Zاجرا میکنند ،منعکسکنندۀ واقعیات اجتماعی و هویت واقعی برند
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 کمپینهای مسئولیت اجتماعی و مناسبی
غافل نشوید .تجربه نشان داده که واکنش برندها به اتفاقات روز جامعه بهسرعت
ویروسی شده و در شبکههای اجتماعی موبایلی دست به دست میشود.

پر کردن شکاف میان مخاطب و برند
ازطریقاستراتژیهایموبایلی

سخن آخر اینکه ،موبایل میتواند پرکنندۀ شکاف میان مخاطب و برند و فرصتی
برای اتصال نقاط تماس این دو و تجربۀ بهینۀ مشتری ،منبعی برای گردآوری
دادهها و درگیری و تعامل با مخاطب باشد .کسب این فرصت بسیار گستردهتر
از تعامل از طریق صفحۀ نمایش گوشی بوده و درواقع برگ برندۀ آن ،ارائۀ
محتوای مناسب برای مخاطب است .به یاد داشته باشید که استراتژی بازاریابی
موبایلی یک تالش محدود و منفرد نیست و مجموعهای از تمام کمپینهای
بلندمدت و کوتاهمدت را به کار میگیرد .این کمپینها از طریق کانالها و
رویکردهایی چون توجه به سئوی سایت و محتوای مناسب گرفته تا ایمیل
و بازاریابی در رسانههای اجتماعی مورد توجه قرار داده میشود .تکنولوژی
موبایل ،دنیای گستردهای است که بازدهی آن برای کوتاهمدت نیست و هر روز
تنوع استفاده از آن بیشتر میشود .برای رسیدن به بیشترین مزیت ،شرکتها
میبایست بهطور منظم و بهروز استراتژیهای موبایلی خود را تغییر دهند و با
اهداف و الزامات شرکت هماهنگ سازند .همچنین آنها باید بر خدمترسانی
به مشتری و رضایت او تمرکز کرده و بدانند که آیندۀ موبایل در کسبوکارها
پایانی باز دارد.
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مدیر یت
آبتین ایزدی

کارشناس ارشد کسبوکار

مدیریتمشتریانناراضیدرعصرنوین

امروزه با افزایش تنوع محصوالت و برندها در بازار و گسترش
شبکههای اجتماعی ،نیاز به تعاملی اثربخش با مشتریان بیش از
پیش احساس میشود ،اما در چنین شرایطی حتی برندهای معتبر
بینالمللی نیز با مشتریانی ناراضی مواجه هستند .درواقع این ادعا که
سازمانی اصال مشتری ناراضی ندارد ،توهمی بیش نیست که ساخته
و پرداختۀ ذهن مدیران این کسبوکارهاست .در حال حاضر مدیران
برندهای معتبر به جای تکذیب این موضوع که بههیچوجه مشتریان

دوگانگیرفتارکارمندان

در برخی از هلدینگهای تجاری دیده میشود که واحد سازمانی ارتباط با
مشتریان تعامل بسیار خوبی با مشتریان دارد و هنگامی که مشتریان ناراضی با
آنها تماس میگیرند ،بهخوبی به نارضایتی مشتریان گوش میدهند و حتی آنها
را راهنمایی میکنند تا مشکالت آنها رفع و رجوع شود .اما همین که مشتریان
برای رفع مشکالت خود به دیگر واحدهای سازمانی مراجعه میکنند ،با دوگانگی
رفتار کارکنان مواجه میشوند .بهعنوان نمونه بخشهایی از سازمان مانند انبار،
پشتیبانی IT ،و ...به علت عدم رویکرد مشتریمداری ،برخوردی سرد و نامناسب
با مشتریان دارند و در برخی از سازمانها کارهای مشتریان حتی بسیار عقب
میافتد و بهخوبی این واحدهای سازمانی پاسخگوی این مشکل نیستند .این
موضوع نشان میدهد که هلدینگهای تجاری به جای
اینکه در برنامههای وفاداری مشتریان همیشه
به سراغ واحدهای بازاریابی ،فروش و ارتباط
با مشتریان بروند ،باید برنامهریزی الزم را
جهت آموزش دیگر واحدهای سازمانی
اتخاذ کنند .با آموزش واحدهای
سازمانی مرتبط با تامین و پشتیبانی
محصوالت ،سازمانها میتوانند روح
مشتریمداری را در کلیت سازمان
بدمند تا از این طریق بتوانند
بهدرستی به مشکالت و نارضایتی
مشتریان پاسخ دهند .بهعنوان
نمونه در سال  ،2009شرکت
نوکیا زیمنس برنامۀ آموزشی را در
حوزۀ مشتریمداری برای نمایندگان
بخشهای فروش و خدمات مشتریان
اجرا کرد ،اما درحقیقت این برنامۀ
آموزشی نتوانست رضایت مشتریان
را افزایش دهد .این در حالی بود که در
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ناراضی ندارند ،در تالش هستند تا با برنامهریزی فرایندهایی را
اتخاذ کنند که از این طریق بتوانند به نارضایتی مشتریان پاسخی
مناسب دهند .مدیریت و برنامهریزی مناسب برای مواجهه با این
چالش در هلدینگهای تجاری که با مشتریان بیشتری همراه هستند،
قطعا سختتر است و نیاز به دقت بیشتری دارد .با توجه به این
موضوع ،در این مطلب قصد داریم به چگونگی و راهکارهای مدیریت
مشتریان ناراضی سازمان بپردازیم.
سال  2010با بررسیهای انجامشدۀ شرکت نوکیا ،این موضوع مشخص شد
که مشکل اصلی عدم افزایش رضایت مشتریان در کارمندان بخش توسعۀ
نرمافزار و سختافزار بود .این موضوع باعث شد تا دورههای آموزشی مناسبی
برای کارمندان این بخش از نوکیا اجرا شود که همین موضوع میزان رضایت از
خدمات در میان مشتریان اصلی نوکیا را تا  20درصد افزایش داد.
پرهیز از برخورد خشک کارمندان
احتماال هنگامی که با مرکز تماس یک شرکت تماس حاصل میکنید ،متوجه این

موضوع شدهاید که اپراتورها درباره سوالهای شما پاسخهای یکسانی دارند .گویی
این سوالها از قبل در سازمان پرسیده شده و جوابهای مرتبط نیز به صورت
مکتوب در نظر گرفته شده است و هنگامی که شما سوالهای خود را از چنین
اپراتوری میپرسید ،آنها جوابهای یکسانی بدون یک نقطه کم یا زیاد به شما
تحویل میدهند .اگرچه برخورد برخی از این مراکز تماس گرم و صمیمی است،
اما مخاطبان حس میکنند با یک ربات در حال مذاکره هستند ،چون هیچگونه
انعطافی در بین مکالمات اپراتور حس نمیشود .درحقیقت سازمانها هزینههای
هنگفتی را بابت آموزش کارمندان مرکز تماس صرف میکنند تا آنها دقیقا بر
اساس فرایندها و چهارچوبهای از پیش تعیینشده با مشتریان به گفتوگو
بپردازند .حتی در برخی از سازمانها کنترل شدیدی روی مکالمات کارمندان
مرکز تماس وجود دارد و آنها دائما رصد میشوند .این در حالی است که
کارمندان مرکز تماس باید افرادی منعطف باشند تا بتوانند با مشتریان ارتباطات
اثربخشی برقرار کنند و به جای اینکه پاسخها را از روی جوابهای مکتوب برای
مشتریان بخوانند ،باید طبق فرایندی مناسب به پاسخگویی 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
مذاکره با مشتریان باید در ابتدا دغدغههای مشتریان را به رسمیت بشناسند
و سپس اقدام به عمل کنند .پاسخ کارمندان مرکز تماس به این سوالها که
سازمان قرار است چه خدماتی را به مشتریان بدهد و این خدمات تا چه اندازه
برای آنها ارزشمند است نیز بسیار دارای اهمیت است و میتواند در ایجاد تعامل
با مشتریان ناراضی مثمر ثمر واقع شود.

مشتریانناراضیراپیداکنید

بر اساس تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده 95 ،درصد مشتریان ناراضی
بدون اینکه شکایت کنند ،به سراغ رقبا میروند .این آمار نشان میدهند که
برخی از برندها که دست روی دست میگذارند و منتظر میمانند که مشتریان
ناراضی با آنها تماس بگیرند ،قطعا محکوم به شکست هستند .طبق تحقیقات

دیگر ارائهشده توسط موسسۀ  ،National Customer Rageدرحالیکه
مشتریان ناراضی در دهۀ  ۱۹۷۰ممکن بود نارضایتی خود را با  10تن از دوستان
و نزدیکان خود در میان بگذارند ،امروزه مطالعات حاکی از این است که کاربران
بهطور متوسط در هر بار اتصال به شبکههای اجتماعی با  ۲۸۰کاربر دیگر در
ارتباط هستند .در حال حاضر برندهای معتبر بینالمللی به جای دست روی
دست گذاشتن ،به دنبال مشتریان ناراضی میروند و دائما در تالش هستند تا
با این افراد ارتباط اثربخش برقرار کنند .برای پیدا کردن مشتریان ناراضی ،از
بستر شبکههای اجتماعی میتوان بسیار استفاده کرد؛ چون شبکههای اجتماعی
ازجمله نقاط تماس مشتریان با برندها هستند که از طریق آن مشتریان بهراحتی
میتوانند دغدغههای خود را مطرح کنند .از طرفی برندها از طریق شبکههای
اجتماعی میتوانند مشتریان ناراضی را دائما تشویق به طرح شکایت کنند و
آمادگی خود را برای حل این مشکالت به گوش مخاطبان خود برسانند .تجربه
نشان داده است مشتریانی که نارضایتی خود را به گوش برندها میرسانند و
برندها نیز آن نارضایتیها را بهخوبی حلوفصل میکنند ،نسبت به برندها وفادارتر
میشوند.

خداحافظیباروشهایسنتیرضایتسنجی

همواره برندها از طریق روشهای کمی در تالش هستند تا میزان رضایت
مشتریان خود را بسنجند ،اما در صورتی که بخواهند به تحلیلی جامع دست پیدا
کنند ،باید از روشهای جدید تحقیقات بازار استفاده کنند .بهعنوان نمونه برخی
از برندهای ایرانی از طریق پرسشنامههای طوالنی اطالعاتی را از مشتریان کسب
میکنند که در بسیاری از مواقع تحلیل این اطالعات بهسختی صورت میپذیرد.
این در حالی است که سازمانها میتوانند از طریق تحقیقات کیفی به بخشی از
اطالعات مشتریان دست پیدا کنند که از طریق تحقیقات کمی قابل دسترس
نیست .در این میان پیشنهاد میشود که به دلیل حجم کار و تخصصی بودن
فرایندهای تحقیقاتی ،اینگونه اقدامات برونسپاری شود تا به بهترین وجه ممکن
به نتیجۀ مطلوب مدنظر سازمان دست یافت.

مشتریمداریدرقالبنرمافزار

در بسیاری از سازمانهای ایرانی دیده میشود که برای برقراری ارتباطات
اثربخش با مشتریان و رفع چالش مشتریان ناراضی ،اقدام به خرید نرمافزار
 CRMمیکنند و معموال نیز بر این باورند که با خرید یک نرمافزار میتوانند
تمامی این مشکالت را حل کنند .اما غافل از اینکه مشتریمداری یک رویکرد
است و باید ابتدا آموزشهای الزم انجام شود تا از این طریق روح مشتریمداری
در کلیت سازمان دمیده شود .واقعیت این است که تنها با استفاده از نرمافزار
 CRMنمیتوان سازمان را به یک برند مشتریمدار تبدیل کرد ،بلکه CRM
یک ابزار است و در صورتی که بستری مناسب در سازمان وجود داشته باشد،
میتوان از آن استفادههای بسیار زیادی کرد.
در پایان ،ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که بخش اعظمی از مشتریان
ناراضی را از طریق برنامههای وفاداری و بهخصوص باشگاه مشتریان میتوان
مدیریت کرد .به این معنا که سازمانها از طریق باشگاه مشتریان میتوانند تعامل
مناسبی را با مخاطبان برقرار کنند و در صورت ایجاد این تعامل ،اگر مشتری از
محصوالت ،نحوۀ برخورد کارکنان و ...شاکی شود ،راحتتر میتواند 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 میشود و در
صورتی که یک مشتری اعالم نارضایتی از برند سازمان داشته باشد ،این سفیران
برند میتوانند شجاعانه از برند سازمان دفاع کنند و حتی نظر مشتریان ناراضی
را برگردانند .این مهم زمانی تحقق پیدا میکند که سازمان ،سفیران برند زیادی
را از طریق تعامل مناسب با آنها داشته باشد.
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تبلیغا ت
مینا رضایی

جدیدترینتبلیغاتخالقدنیا

با روی کار آمدن رسانههای تازه و امکانات جدید ،میزان خالقیت آگهیهای
تبلیغاتی روزبهروز در حال افزایش است .شرکتها و برندهای بزرگ دنیا
در زمینۀ طراحی آگهیهای تبلیغاتی ،هرچه دارند ،رو میکنند تا در رقابت

 13دلیل که چرا...

نفسگیر این روزها ،با ابزاری به نام آگهی ،از رقبا پیش بیفتند .در ادامه به
خالقانهترین و نوآورترین تبلیغات روز دنیا میپردازیم که در ماههای اخیر،
توجه زیادی را به خود جلب کردهاند.

اولین آگهی خالق این شماره ،آگهی جدید شرکت  netflixاست .شعار این آگهی که با الهام از
سریال پرطرفداری به نام «  13دلیل که چرا» طراحی شده ،اشاره به پخش انحصاری این سریال از
رسانۀ اینترنتی نتفلیکس دارد .شاید کمتر کسی میتوانست گمانهزنی کند که مجموعۀ تلویزیونی
« ۱۳دلیل که چرا» توسط خوانندۀ نوجوانپسندی چون سلنا گومز تهیه شود و بتواند همزمان نظر
منتقدان و مخاطبان سریالها را با هم جلب کند .کارشناسان ،والدین و معلمان بر این موضوع توافق
دارند که این سریال و موضوع آن خودکشی را ترویج میکند و آن را زیر بار رگبار نقدهای تند و تیز
گرفتهاند .در هر صورت استقبال از این سریال چنان باال بوده که سرویس اینترنتی نتفلیکس بهسرعت
سفارش ساخت فصل دوم آن را نیز داده و باید بهزودی شاهد پخش فصل دوم از این سریال معمایی
باشیم .این مجموعه پخش فصل اول خود را در  ۱۳قسمت از طریق رسانۀ نتفلیکس به اتمام رساند و
درکمال تعجب به محبوبترین 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.
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اگربخواهید،میتوانید

آگهی بعدی ،تبلیغات بزرگترین پلتفرم آنالین شغلیابی اتریش به
آدرس  karriere.atاست .این پورتال فرصتها به شما کمک میکند تا
شغل رویاییتان را در کل شبانهروز و هفت روز هفته پیدا کنید .ایدهای
که پشت این آگهی وجود دارد ،نشان دادن آیندۀ روشن افراد حتی در
تاریکترین وضعیت ممکن و پیدا کردن راهی روشن توسط این سایت
در رسیدن فرد به شغل رویاییاش است .در این آگهی میبینیم 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 میدهد .درواقع او شغل مورد عالقهاش را با رفتن به این سایت
تصور کرده و پیدا میکند .این آگهی چاپی توسط شرکت هیمات اتریش
ساخته شده است.

فستیوالکامیونهایخوراکیکانادا

کشور کانادا از آن دست کشورهایی است که در فصولی
بهخصوص میزبان فستیوالهای مختلفی است .یکی
از این فستیوالها ،جشن  TFTFیا فستیوال کامیون
غذای کاناداست که از تاریخ چهارم تا هفتم اوت در یکی
از پارکها برگزار میشود .آگهی چاپی این رویداد با ذکر
آدرس سایت و تصویر یک غذای خوشمزه سعی در
ترغیب مخاطبان به شرکت در این جشنوارۀ چهار روزه
دارد .غذاهای خوشمزه و کامیونهای بامزه در کنار
هم آمدهاند تا یکی از فستیوالهای بزرگ کانادا را که
پذیرای بالغ بر  100هزار نفر است ،جشن بگیرند.
این جشن یکی از چهار جشن بزرگ کاناداست و هر ساله
عالقهمندان زیادی را از سراسر دنیا به سوی خود جلب
میکند .شرکت سفارشدهنده نیز انتظار برجستهسازی
این موضوع و تحریک ذائقۀ مخاطب را با تصویری آشکار
داشت .شرکت تبلیغاتی  The&Partnershipکانادا
تمام تالش خود را به کار گرفت تا طرح را با سادگی
و درعوض فریبهای بصری پیش روی مخاطب بگذارد.
این شرکت تبلیغاتی در لندن واقع است و کار طراحی
این تبلیغ را بر عهده داشته است .این تبلیغ در ردۀ
تفریح و اوقات فراغت جای گرفته و دارای دو پوستر
دیگر با دو طرح غذای جذاب و متفاوت است.

حقایقی در مورد آلودگی اقیانوس آرام

زندگیشکلکهایداخلموبایلرویبیلبورد

همۀ ما هنگام برقراری ارتباط در شبکههای اجتماعی ،از ایموجی یا شکلکهایی برای بیان احساسات خود استفاده
کردهایم .این موضوع اخیرا دستمایه 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 آگاهیبخشی مخاطبان از زمان
انتشار انیمیشن ایموجی ( 28ژوالی) پرده برداشتند .آنها با استفاده از تواناییهای تبلیغات تکنولوژیک ،هر بیلبورد
را طوری طراحی کردند که به صورت خودکار محتوایی متناسب با هر ایموجی و با توجه به شرایط ترافیک و
آبوهوا نشان دهد .این بیلبوردها از  30ژوالی در بیلبوردهای انحصاری شرکت المار در شهرهای داالس ،شیکاگو،
دنور ،فونیکس ،سیاتل ،آتالنتا ،بوستون و اورالندو به مورد اجرا گذاشته شدند .انیمیشن ایموجیها شما را به دنیای
مخفی درون گوشیهای هوشمندتان میبرد؛ به تکستوپلیس ،شهری که همۀ ایموجیهای مورد عالقهتان در آنجا
زندگی میکنند و منتظرند تا توسط کاربر انتخاب شوند...

آگهیهای محیط همیشه جزو تاثیرگذارترین
آگهیهای دنیا هستند و با اخطار دادن به مخاطب
سعی در آگاهسازی او دارند .آگهی پیش رو نیز از
این قاعده مستثنا نیست .تبلیغی به نام زیردریایی
که توسط شرکت ساعتچی و به سفارش Surfers
 Against Sewageطراحی و تولید شده است ،با
به تصویر کشیدن یک بطری پالستیکی به شکل
زیردریایی ،سعی در بیان حقایقی در مورد آلودگی
اقیانوسها دارد.
اقیانوس آرام شمالی میزبان یکی از فاجعهبارترین
دخالتهای بشری در طول تاریخ است .برای اینکه
عمق فاجعه را درک کنید ،کافی است با این حقیقت
روبهرو شوید که جمع زبالههای پالستیکی که در این
اقیانوس وجود دارد ،پنج برابر بزرگتر از مساحت
بریتانیاست! افراد کمی از این حقیقت آگاهاند .شرکت
تبلیغاتی این مسئله را روی طرح آگهی به تصویر
کشیده است و زیر آن جدیدترین و خطرناکترین
کشور دنیا را معرفی کرده است :سرزمین زبالهها!
این آگهی در حوزه منافع عمومی و سازمانهای
غیردولتی دستهبندی شده است.
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ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳـﺎﻋﺖ  ١٨/٣٠ﺍﻟﯽ  ٢٠/٣٠ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻩ  ٠٩٣٥٥٠١٠٧٧٦ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺟﺪﻭﻟﻬﺎﺯﻳﺮﻧﻈﺮ:ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮ

BAZKHOO @ yahoo.com

ﺣﺮﻑ )ﺍ( ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ؟

ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ١٣ـ ﻣﺨﻔﻲ ـ ﻧﺎﺑﻮﺩ ـ ﺧﺎﺩﻡ ﺳﺘﻮﺭ ـ ﻟﻄﻴﻔﻪ
 ١٤ـ ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ـ ﺳــﻴﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮﻕ ـ ﺍﺻﻄﻼﺣﻲ ﺩﺭ
ﺑﻌﻀﻲ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎ ـ ﻗﺎﻳﻖ ﻛﻮﭼﻚ
 ١٥ـ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸــﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ـ
ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ

معمای مجموع زوایا

ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻟﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ٣٧٤٥
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ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﺩﺕ ﺑﻪﮐﺎﺭ ﻣﯽﺑﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﺎﺩﻭﻳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ
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یک فنجان چای

ﺁﻧﺘﻮﻧﯽ ﺭﺍﺑﻴﻨﺰ

ﺍﻓﻘﻲ:
 ١ـ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻮﻩﺍﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ـ ﺍﺻﻮﻝ
ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ
 ٢ـ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ،ﺩﺍﺋﻢ ـ ﭘﺮﻧﺪﻩﺍﻱ ﻭﺣﺸــﻲ ﻭ ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺷــﺖ ـ
ﻋﻴﺴﻮﻱ ﻣﺬﻫﺐ
 ٣ـ ﺑﻲﻣــﻮ ـ ﻓﺎﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳــﺮﺍﺭ ﻛﺴــﻲ ـ ﺗﻨﺪﺭﺳــﺖ ـ
ﺧﺎﻃﺮﻩ
 ٤ـ ﺯﺍﻳﻮﺗﺮﺳــﺎﻥ ﻗﺪﻳﻢ ـ ﺻﻔﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻘﺮﺏ ـ ﺗﻔﺤﺺ ـ
ﺍﺯ ﭼﺎﺷﻨﻴﻬﺎﻱ ﻏﺬﺍ
 ٥ـ ﻃﻼﻱ ﺳﻔﻴﺪ ـ ﺧﻼﺻﻲ ،ﺭﻫﺎﻳﻲ
 ٦ـ ﺑﺮﺍﺑﺮ ـ ﻓﻠﺰ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ـ ﻋﺰﻳﺰ
 ٧ـ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻮﭘﺪﻱ ـ ﺩﺍﻧﻪ ﻣﻌﻄﺮ ـ ﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ـ
ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺒﺰﻱ ﻛﻮﻫﻲ ﺧﻮﺭﺩﻧﻲ
 ٨ـ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ـ ﻛﻢ ﻋﻘﻞ ـ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﻛﻮﺑﺪ
 ٩ـ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ـ ﭘﻴﺲ ـ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻱ
 ١٠ـ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ـ ﺗﻨﻬﺎ ـ ﺳﺮﺣﺪ
 ١١ـ ﺑﺎﺩﻩ ﻓﺮﻭﺵ ـ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ـ ﻧﺖ ﺳﻮﻡ ـ ﻗﺪﻳﻢ ،ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ
 ١٢ـ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ـ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ـ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ
 ١٣ـ ﻛﻨﺪﻥ ﻋﻠﻔﻬﺎﻱ ﻫﺮﺯ ـ ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ
 ١٤ـ ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸــﺘﻲ ﺁﺯﺍﺩ ـ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺯﺧﻢ ـ
ﺣﻼﻝ ﺭﻧﮓ ـ ﺟﺎﻱ ﭘﺮﺩﺭﺧﺖ
 ١٥ـ ﭼﺎﻫــﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﻨــﻢ ـ ﻣﺤﻞ ﺳــﻜﻮﻧﺖ ـ ﻧﺖ ﻣﻨﻔﻲ ـ
ﺯﻧﮓ ،ﺩﺭﺍﻱ
 ١٦ـ ﻭﺍﺣــﺪﻱ ﺩﺭ ﻭﺯﻥ ـ ﻫــﻮﺱ ﺣﺎﻣﻠــﻪ ـ ﺻﻔﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺎﺯﻳﮕﻮﺷﻲ ﻭ ﺷﻴﻄﺎﻥ
 ١٧ـ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ـ ﻛﺒﺎﺏ ﭘﺰ
ﻋﻤﻮﺩﻱ:
 ١ـﻧﻮﻋﻲ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮﺭ ﺳﻨﺖ ـ ﺍﺛﺮﯼ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﻜﺎﺭﻭﺍﻳﻠﺪ
 ٢ـ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ـ ﺍﺩﻭﻳﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ـ ﺗﻠﺦ ـ ﺩﻭﺑﻴﻨﻲ
 ٣ـ ﺟﻌﺒــﻪ ﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ـ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺧﺎﻧﻪ ـ ﻗﺴــﻤﺘﻲ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ـ ﻧﺎﻡ ﺷﻄﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺒﺮﻱ
٤ـﻏــﺬﺍﻱﺁﺑﻜــﻲـﺷــﻮﻛﺖـﺳــﻼﺣﻲﭘﺮﺗﺎﺑﻲـﻭﺍﺣﺪ
ﺗﻨﻴﺲ
 ٥ـ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼﻡ ـ ﺳﺒﺰﻩ ـ ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ
 ٦ـ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ـ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺩﮔﺎﻥ ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻣﻐﻮﻝ
ـ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﺩﻱ
 ٧ـ ﺩﺳﺖ ـ ﭘﻮﻝ ﻋﻤﺎﻥ ـ ﻫﺠﻮﻡ ـ ﻃﻴﺐ ،ﻃﺎﻫﺮ
 ٨ـ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺯﻱ ـ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻔﻲ ـ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺳــﺎﻳﻴﺪﻧﻲ ـ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ـ ﺧﺎﻟﺺ
 ٩ـ ﺁﻟﻮﺩﻩ ،ﺁﻏﺸــﺘﻪ ـ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗــﻮﺭ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭ ﺭﻭﻡ ـ ﺗﺮﻣﻴﻢ ـ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺻﺮﻳﺢ
 ١٠ـ ﺗﻦ ﭘﻮﺵ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎ ـ ﮔﻴﺎﻫﻲ ـ ﺗﺒﺎﺭ ،ﺩﻭﺩﻣﺎﻥ
 ١١ـ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ـ ﻣﻠﺢ ـ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ
 ١٢ـ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷــﺖ ـ ﺍﺳــﺎﺱ ،ﺑﻨﻴﺎﺩ ـ ﻣﻤﻠﻜﺖ ـ ﺷــﻬﺮﻱ

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 ﺑﺎﻻ 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  ٢ﻣﺎﻫﻪ ،ﻻﺯﻡ
ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ ٣٧٤٥
١ـ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺳﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ـ ﺗﻬﺮﺍﻥ
٢ـ ﺳﻤﻴﺮﺍ ﺟﻮﺩﮐﯽ ـ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ
٣ـ ﻧﺎﺩﺭ ﮐﺮﻳﻢﻓﺮـ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻫﻔﺘﮕﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3756

٤٥

ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﻭﺧﺎﺭﺯﻡ« ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﻮﺩﺩﻩ ﺑﻮﺭﺳﻰ

ﺳﺮﺩﻯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺩﺍﻍ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺻﻔﺤﻪ 10ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ
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