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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

بنیان پایدار

در میانة سال چهارم اجرای برنامة راهبردی هفت ساله در راستای ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها، گروه جوان خوارزمی در 
آستانة برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه، بر سکوی پرشی دیگر قرار گرفته است تا مسیر رشد را -اگرچه دشوار و به غایت 
ناهموار- نیرومندتر از پیش بپیماید. ساختن، پرداختن و پرچم ارزش آفرینی افراختن و در پی آن افزودن بر ثروت گروه و 
ذی نفعانش، اگرچه نیروی زیاد برده و می برد، اما نتایج شیرینش از خستگی و آزردگی می کاهد و عزم را برای رسیدن به اوج 

دوچندان می کند. 
       امروز، دارایی های گروه خوارزمی بیش از هر زمان دیگری استحکام یافته و منبع پایدار خلق ارزش و تولید سود شده  
اقتصادی کشور، تنگنای  ازجمله شرایط  به دالیل گوناگونی،  برنامه راهبردی است. اگرچه  از هرچیزی مدیون  این بیش  و 
نتوانست تمامی اهداف  ایران، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  آثار تحوالت بین المللی بر محیط کسب وکار  بنگاه ها و  مالی 
پیش بینی شده برای سال چهارم برنامه را تحقق ببخشد و با سرعتی که در روزهای تدوین برنامه، خوش بینانه پیش بینی کرده 
بود،  پیش رود، اما باور قوی آن است که همین مقدار از پیش رفتن نیز در فضای سخت کسب وکار سال های گذشته، بدون 
برنامه میسر نبود و روشن نیست که اگر برنامة بلندپروازانه و اعتقاد قوی به آن وجود نداشت، اکنون گروه در چه وضعیتی 
قرار می گرفت. در سال هایی که رکود حاکم بر بنگاه ها، بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در بورس را ناگزیر از تعدیل سود 
و عملکرد ساخت، خوارزمی با انگیزه ای دوچندان، باز نایستاد و به راه خود پرشتاب تر از گذشته ادامه داد و توانست افزایش 

دارایی و سود شرکت های گروه را تا میزان مناسبی محقق سازد، که البته از رقم هدف گذاری شده به مراتب پایین تر بود. 
     مهم ترین مانع در این راستا، عدم تعادل در اقتصاد و محدودیت نقدینگی بود که بزرگ ترین شرکت گروه را آزار می داد، 
به گونه ای که در شرکت توسعة برق و انرژی سپهر که مالکیت و مدیریت نیروگاه منتظرقائم را به عهده دارد، دو رویداد وعده 
داده شده و مورد انتظار رخ نداد؛ افزایش نرخ برق و وصول مطالبات از دولت. هزینة فرصت ناشی از مطالبه ای نزدیک به 10 
هزار میلیارد ریال از وزارت نیرو و هم چنین عدم تحقق تعدیل متناسب قیمت برق فروشی و عالوه بر این موارد، محدودیت های 
ایجادشده برای بخش غیردولتی در صادرات برق و رقابت سازنده در بازار داخل، درحالی که این بخش بیش از 50 درصد برق 
کشور را تولید می کند، دشواری هایی برای گروه ایجاد کرد. اما مدیران و کارکنان توانستند با افزایش راندمان نیروگاه، بهبود 
نظام های تولید و باز مهندسی فروش، آثار ناگوار این محدودیت را به کمترین مقدار خود برسانند و با کسب سودی بیشتر از 
هفتصد میلیارد ریال در نیروگاه، مسیر رشد را هموار سازند. عدم برخورداری نیروگاه از جریان مطلوب ورود وجه نقد، عمال 
بازپرداخت اقساط خرید نیروگاه به بانک صادرات ایران را دشوار ساخته بود، که خوش بختانه پس از ماه ها پی گیری و مذاکره 
و همکاری ارزشمند مدیران ارجمند بانک، مصوبة هیئت مدیرۀ بانک درخصوص تهاتر اقساط سررسید شده با دارایی و تسهیل 
اقساط آتی در هفته های گذشته ابالغ شد و ابهام سنگین موجود در مورد نیروگاه را از بین برد. این توافق، غیر از آن که فرصت 
مناسبی را برای رشد و افزایش ظرفیت در اختیار نیروگاه قرار می دهد، شناسایی سود مناسبی را برای سال منتهی به پایان 

خرداد ماه آینده میسر می سازد، که آن نیز بال نیرومند دیگری برای اوج گرفتن است.
     در آستانة مجمع ساالنه، ضمن آن که عملکرد شش ماهة بخش مهمی از شرکت های گروه نویدبخش ارتقای توان سودآوری 
و ارزش آفرینی است و سیاست های پولی اعالم شده از سوی دولت و بانک مرکزی نیز افق روشن تری را برای بازار سرمایه 
ترسیم می کند و البته احتمال باالتر رفتن نسبی نرخ ارز و تورم در شش ماه آینده نیز از یک سو تهدیدی برای اقتصاد در سطح 
کالن و از سوی دیگر فرصتی برای برخی از بنگاه ها در سطح خرد به شمار می رود، گروه ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها بر آن 
است تا با استفاده از فرصت های آتی بازار اوراق بهادار و عرضة سهام شرکت های گروه در آن، تحکیم کسب وکارهای جدیدی 
افزایش بهره وری و سودآوری شرکت های  ارتقای ترکیب سبد سرمایه گذاری بورسی و هم چنین  که در گروه آغاز شده اند، 
دیگر در کنار توسعة بین المللی فعالیت ها، سال پنجم برنامة راهبردی هفت ساله را به گونه ای متفاوت تر و به مراتب بهتر از 
پیش رقم زند. زیرا بنیان های سرمایه گذاری خوارزمی اکنون استحکام یافته اند و فضا آمادۀ اوج گرفتنی دیگر است که عالمه 

اقبال گفت:     

موج را از سینه دریا گسستن می توان
بحر بی پایان به جوی خویش بستن می توان

گر به خود محکم شوی سیل بالانگیز چیست
مثل گوهر در دل دریا نشستن می توان
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توافق جدید خوارزمی و بانک صادرات ایران
برای بازپرداخت اقساط نیروگاه منتظر قائم

رییس هیأت مدیره شرکت توسعه برق و انرژی سپهر از انجام تواقفاتی جدید با بانک 
صادرات ایران جهت تسویه بدهی های نیروگاه شهید منتظر قائم خبر داد.

مرتضی سامی در گفت و گو با خبرنگار وخارزم گفت: پرداخت اقساط نیروگاه شهید 
منتظر قائم یکی از دغدغه های شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و شرکت سرمایه 
گذاری خوارزمی بود. از زمان واگذاری نیروگاه شهید منتظر قائم به شرکت سرمایه 
گذاری خوارزمی توسط بانک صادرات ایران، بخشی از مطالبات بانک پرداخت شده 
و مابقی معوق مانده بود. از سوی دیگر وصول وجوه مربوط به فروش برق به وزارت 
نیرو به دلیل محدودیت های اعتباری این وزارتخانه، معوق مانده است، به طوری که 
مجموعه وزارت نیرو به شرکت برق و انرژی سپهر )متعلق به شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی(، رقمی حدود 1000میلیارد تومان بدهکار است. سامی افزود: بیش از دو 
سال است که بین شرکت خوارزمی و بانک صادرات ایران، مذاکرات همه جانبه ای 
برای دستیابی به یک چارچوب مناسب جهت پرداخت اقساط بدهی به بانک جریان 
داشت و طرفین چند بارهم به جمع بندی نزدیک شدند اما تصمیم نهایی اخذ نشد تا 
اینکه حدود یک ماه پیش توافق اولیه در این زمینه انجام و در روزهای اخیر مذاکرات 
به نتیجه رسیده است. سامی در خصوص رقم بدهی اقساط شرکت برق و انرژی سپهر 
به بانک صادرات ایران و شیوه بازپرداخت آن توضیح داد: تا پایان سال 1395، مبلغ 
860 میلیارد تومان اقساط سررسید شده باید پرداخت می شد که به دلیل کمبود 
نقدینگی و طلب هزار میلیارد تومانی از مجموعه وزارت نیرو، قرار شد تا این اقساط 

به شکل دارایی به بانک صادرات ایران 
شرایطی  در  واقع  به  شود؛  پرداخت 
که امکان تامین نقدینگی الزم وجود 
انرژی  و  برق  شرکت  طبیعتا  ندارد، 
اقساط  پرداخت  امکان  هم  سپهر 
این رو  از  و  نداشته  نقد  به شکل  را 
تهاتِر دارایی مورد توافق قرار گرفت. 
این دارایی شامل سهام شرکت های 
بورسی و غیر بورسی و برخی پروژه 
ساختمانی  بزرگ  و  ارزشمند  های 
گروه خوارزمی است که بابت اقساط 
بدهی به بانک صادرات ایران واگذار 
می شود. سامی اضافه کرد: به موازات 

دستیابی به چارچوب مذکور، مذاکرات برای رفع برخی ابهامات در زمینه سودهای 
گذشته و نحوه محاسبه سود و جدول بازپرداخت در آینده ادامه دارد که به زودی 
این ابهامات نیز رفع خواهد شد. سامی در ادامه گفت: طبق قرارداد قبلی، قرار بود 
کلیه اقساط طی 8 سال پرداخت شود که اکنون این اقساط تا پایان سال 95 از طریق 
واگذاری این دارایی ها بازپرداخت می شود و مانده طلب بانک نیز طی 12 سال 
بازپرداخت خواهد شد. همان طور که اشاره شد، مشکل اصلی ما این است که وزارت 
نیرو در پرداخت مطالبات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر بابت فروش برق تأخیر 
جدی دارد. با این حال اگر بانک صادرات ایران این ابهامات مورد اشاره را رفع کند، 
این شرکت هم تالش خواهد کردکه به تعهدات خود عمل نماید. رییس هیأت مدیره 
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر درباره وضعیت فعلی نیروگاه گفت: نیروگاه دارای 
چهار واحد بخار قدیمی است که عمر باالی 40 سال دارند و یکی از ایرادات این واحدها 
مصرف آب باالست. واحدهای گازی و سیکل ترکیبی هم عمرشان حدود 2 تا 25 سال 
است. وزارت نیرو در دوران تملک نیروگاه، تا سال ها به دلیل اینکه قصد واگذاری آن را 
داشته، هزینه جدی هم برای آن نکرده است، اما وقتی نیروگاه به بانک صادرات ایران 
واگذار شد و متعاقبا به شرکت توسعه برق و انرژی سپهر رسید، هزینه های کالنی 
صرف تعمیرات اساسی و به روزرسانی این نیروگاه صورت گرفت تا میزان بهره وری 
آن باال برود. رییس هیأت مدیره شرکت برق و انرژی سپهر ضمن اشاره به این که از 
زمان تحویل نیروگاه تا به امروز، حدود 20 درصد افزایش بهره وری محقق شده، افزود: 
این نیروگاه 25 درصد از برق مصرفی 
با  می کند.  تأمین  را  تهران  استان 
وجود  که  مشکالتی  تمام  وجود 
وضعیت  در  نیروگاه  اکنون  داشت، 
خوبی قرار دارد و در سال گذشته و 
جاری نیز تولید خوبی داشته و بازار 
مصرف برق این نیروگاه، استان تهران 
و استان های همجوار است. شرکت 
توسعه برق و انرژی سپهر که مالک 
نیروگاه شهید منتظر قائم است، یکی 
از بزرگترین شرکتهای وابسته به گروه 

سرمایه گذاری خوارزمی است.

مرتضی سامی؛ رييس هيأت مديره شركت توسعه برق و 
انرژی سپهر در گفت و گو با وخارزم خبر داد:

برق  از  درصد   25 قائم  منتظر  نیروگاه 
می کند.  تأمین  را  تهران  استان  مصرفی 

وجود  که  مشکالتی  تمام  وجود  با 
وضعیت  در  نیروگاه  اکنون  داشت، 
دارد و در سال گذشته و  خوبی قرار 

بازار  و  داشته  خوبی  تولید  نیز  جاری 
تهران  استان  نیروگاه،  این  برق  مصرف 

است همجوار  استان های  و 

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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بورس
غزال بابايی

معدنی ها و فلزی ها دوباره شاخص بورس را باال كشيدند
رشد ادامه دار قیمت مواد معدنی و فلزی در بازارهای جهانی، دوباره تاثیر مثبت 
خود را بر بازار سرمایة ایران بر جای گذاشت، به طوری که نرخ سهام شرکت های 

مرتبط با گروه فلزی و معدنی افزایش یافت.

نرخ جهانی مس به مرز هفت هزار دالر نزدیک شد و قیمت نمادهای مرتبط را 
تحت تاثیر قرار داد. تنها یک شرکت مسی در یک روز بیش از 100 واحد رشد را 
تجربه کرد. اکنون بیشترین سودی که شرکت های بورسی می توانند به سهام داران 
خود اعطا کنند، مربوط به حوزۀ معدنی هاست. بخش فوالد، مسکن و سایر فلزات 

اوج گیری معدن، 
فلزات و محصوالت 

وابسته به مسکن

وضعيت سوددهی شركت های بورسی در ماهی كه گذشت

در روزهایی که گذشت، با کاهش نرخ سود بانکی، برخی بازارها ازجمله 
برخی  و  شدند  همراه  افزایشی  نوسانات  با  ارز  و  طال  سرمایه،  بازار 
شهریور  یازدهم  از  بودند.  کرده  پیش بینی  را  موضوع  این  کارشناسان 
ماه سال جاری نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد کاهش یافت و 
برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش این نرخ می تواند تاثیر مثبتی 
داشته  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  و  رعایت  شرط  به  البته  تولید  روی 
باشد. این در حالی است که قبال شرکت های بورسی برای تامین سرمایه 
در گردش خود باید تسهیالت حدود 30 درصد دریافت می کردند و این 

موضوع باعث شده بود تا تولید روند نزولی داشته باشد.
در  می شد،  داده  تولیدی  بنگاه های  به  که  تسهیالتی  سود  گذشته  در   

بود  شده  موجب  امر  همین  و  نبود  مقایسه  قابل  تولید  سود  با  مقایسه 
انباشت بدهی بانک ها روند صعودی به خود بگیرد. بازار سرمایه که رابطۀ 
مستقیمی با تولید و نرخ سود بانکی دارد، حاال روزهای خوبی را سپری 
می کند. با این که نرخ سود بانکی کاهش یافته، هنوز نقدینگی به سمت 
افتاده،  بازار  اثراتی که در  یا منتقل نشده و همۀ  بازار مشخصی هدایت 

بیشتر جو روانی است. 
انسجام و قدرت کافی  به  بانکی هنوز  برخی کارشناسان معتقدند نظام 
اما  بدهد،  را  نقدینگی  اجازۀ خروج  این بخش  که  است  بعید  و  نرسیده 
که  می دهد  نشان  ماه گذشته  در یک  بورس  بررسی شاخص  بااین حال 

روند صعودی در بازار سرمایه حاکم است. 
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بازار سرمایه محسوب می شوند بررسی  و خودرو اکنون سودده ترین شرکت های 
شرکت های بورسی نشان می دهد بعد از آن شرکت ها، گروه فرآورده های نفتی که 

پاالیشگاه ها نیز در آن جای دارند، سود خوبی را نصیب سهام داران خود کردند. 

اتصال بازار سرمايه به تحوالت آينده
نقش تعیین کننده ای که در اقتصاد وجود دارد، این است که آیا سیاست گذاری 
نحوۀ  هم چنین  خیر.  یا  بود  خواهد  همراه  تغییر  با  آینده  سال  یک  در  دولت 
بودجه ریزی و تعیین اولویت های اقتصادی نشان خواهد داد که در چه بخش هایی 
قرار است تحول رخ دهد. به عنوان مثال در سال 94 اولویت دولت افزایش ظرفیت 
خودروسازی بود که 110 هزار فقره تسهیالت در این بخش در نظر گرفته شد تا 
بخش خودروسازی بتواند در برابر کمپین نه به خرید خودروی صفر خودی نشان 
دهد. از سوی دیگر، تعیین نرخ دالر نیز در فعالیت شرکت ها تاثیرگذار خواهد بود. 
نرخ گذاری های جهانی روی محصوالت صادراتی نیز نقش بسزایی در ادامة حیات 
با منطق  این شرایط چقدر منطبق  اجرای  باید دید که  و  برخی شرکت ها دارد 

اقتصادی و سازگار با شرایط داخلی است.

سرمايه های كالن در بازار سرمايه
سرمایه  بازار  تحلیل  به  سرمایه،  بازار  کارشناس  میرمعینی،  سیدحمید  دکتر 
پرداخت و به خبرنگار »وخارزم« گفت: بازار سرمایه هنوز نمی تواند محلی برای 
ورود سرمایه های خرد و کوچک باشد، به دلیل این که ریسک سرمایه گذاری در 
این بخش وجود دارد. نرخ سود سپرده های بانکی بدون ریسک و مالیات است و 
نیاز به تخصص برای ورود به این بخش ندارد. اما برای ورود به بازار سرمایه مردم 
تصور می کنند باید تخصص زیادی داشته باشند و به همین دلیل است که همیشه 

سپرده های بانکی اولین مقصد برای سرمایه گذاری به حساب می آید. 
بازار سرمایه تابع شرایط اقتصادی داخلی و خارجی است،  با اشاره به این که  او 
تصریح کرد: در بخش داخلی باید گفت که هنوز برنامه ریزی ها و تحوالتی که در 
بازار سرمایه در نظر گرفته شده، وارد فاز عملیاتی نشده و بعید است تا یک سال 
آینده بورس با تغییرات خیلی محسوسی همراه باشد. از سوی دیگر، باید در نظر 

داشت که بخش تقاضای بازار داخلی اشباع شده و سود 
زیادی از این بخش نصیب سهام داران نخواهد شد. 

در  بسزایی  نقش  دالر  نرخ  این که  بیان  با  میرمعینی 
به  سوددهی  هم چنین  و  بورسی  شرکت های  فعالیت 
سهام داران دارد، افزود: برخی شرکت ها در بازار سرمایه 
هستند که ماهیت صادراتی دارند و می توانند با افزایش 
نرخ دالر کار خود را گسترش دهند. زمانی که قیمت 
دالر واقعی شود، صادرات صرفة بهتری خواهد داشت 
افزایش  با  را  داخلی  بازار  اشباع شدۀ  بخش  می توان  و 
وضعیت  صادرات  شرایط  این  در  کرد.  مهار  صادرات 
بهتری پیدا می کند و تولید نیز با افزایش ظرفیت کار 
خود را ادامه خواهد داد که این موضوع نیز نشئت گرفته 

از مسائل سیاسی کشورهاست. 

خودرويی ها برنده بازار سرمايه
مردم  و  است  بورس  در  که  کاالیی  تنها  داد:  ادامه  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
افزایش کیفیت  با  همیشه به آن نیاز دارند، خودرو است. این محصول می تواند 
واردات  تعرفة  اکنون  اختصاص دهد.  به خود  را  بازار  از  قابل توجهی  خود سهم 
خودرو در ایران باالست و این خطر همیشه وجود دارد که اگر این تعرفه کاهش 
که  دلیل  این  به  نمی رود،  داخلی  محصوالت  سراغ  به  هیچ کس  موقع  آن  یابد، 
کاالهای ایرانی در مقایسه با کاالهای خارجی قابل رقابت نیستند. به نظر می رسد 
هیچ دولتی تصمیم نگیرد که چنین کاری را انجام دهد و همین امر موجب شده 
تا برخی مردمی که توانایی خرید خودروی خارجی را ندارند، به خرید خودروی 

ایرانی روی بیاورند. درنتیجه خودرو هیچ زمانی با نوسانات منفی محسوسی روبه رو 
نخواهد شد، اما اگر کیفیت خود را با افزایش ظرفیت همراه کند، حتما در بازار 

موفق خواهد شد. 

قيمت گذاری جهانی، سودآوری داخلی
او با اشاره به شرکت های بورسی که در زمینة صادراتی فعالیت دارند، گفت: این 
شرکت ها عالوه بر در نظر گرفتن شرایط داخلی باید شرایط خارجی را هم در نظر 
اتفاقات داخلی می تواند روی فعالیت شرکت  بیان بهتر، برخی  به  باشند.  داشته 
تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر قیمت گذاری های جهانی نیز در این بخش موثر 
است. برخی کارشناسان پیش بینی می کنند رشد قیمت در یک ماه اخیر متوقف 
باشیم. شرکت هایی  اقتصادی شاهد  اتفاقی در بخش کالن  این که  می شود، مگر 
را  محصوالتشان  جهانی  قیمت های  اساس  بر  باید  هستند،  صادرات محور  که 

قیمت گذاری کنند. 

قانون سود سپرده های بانكی دوام ندارد
به نظر می رسد مشکلی که در بخش بانکی وجود دارد، اجازه ندهد قانون تنظیم 
بانکی  نظام  باشد.  اجرایی داشته  ماه ماهیت  از دو  بیش  بانکی  سود سپرده های 
در طول سال های گذشته با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم کرده و همین امر 
موجب شده تا امروز مشکالت بیش از گذشته باشد. باال بودن نرخ سود سپرده و 
تسهیالت باعث شد تا بانک ها در مقابل تولید قد علم کنند و تولید به دلیل زور 

کمی که در اختیار دارد، در حاشیه قرار بگیرد. 

وابسته به مسكن ها سودده تر می شوند
به  سرمایه  بازار  تحوالت  دربارۀ  اقتصادی،  کارشناس  پژویان،  جمشید  دکتر 
»وخارزم« گفت: با کاهش نرخ سود بانکی که مهم ترین تحول شرایط اقتصادی 
در چند سال اخیر محسوب می شود، به نظر می رسد اولین سرمایه های مردم به 
سمت بازار مسکن وارد شود. از این رو اولین شرکت هایی که از سرمایه های خرد و 

کالن مردم منتفع شوند، شرکت های وابسته به ساخت وساز در بورس هستند. 
او تاکید کرد: شرایط امروز اقتصاد کشور ایجاب می کند 
بازارهای  و  شود  خارج  بانکی  شبکة  از  کمی  پول ها  که 
دیگر نیز از این موضوع نفع ببرند. اکنون خود بانک ها با 
مشکالت زیادی همراه شده اند و سپردن پول به بانک ها 
به  نیست؛  اعالم شده  نرخ  با  سپرده  اعطای  ضامن  لزوما 
این دلیل که بانک ها سرمایه های جذب شده را در تولید 

سرمایه گذاری نکرده اند. 
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: فلزات و سیمان 
پیش بینی  و  دارند  مسکن  بخش  با  مستقیمی  رابطة 
می شود که شرکت های تولیدکنندۀ این دو بخش بتوانند 
این  اما همة  اعطا کنند،  به سهام داران خود  سود خوبی 
اگر  است.  وابسته  اقتصادی  کالن  شرایط  به  موضوعات 
از  نگذارد که پول  تغییر کند و  اقتصادی دولت  سیاست 
در  رکود  شاهد  باید  هم چنان  شود،  خارج  بانکی  شبکة 
برخی  این که  به  اشاره  با  پژویان  باشیم.  تولید  بخش 
اعطا  خود  سهام داران  به  خوبی  سود  می توانند  برق  تولیدکنندۀ  شرکت های 
کنند، گفت: اکنون مصرف برق در شرایطی قرار دارد که اگر بخش خصوصی 
خاموشی  شود،  کم رنگ  زمینه  این  در  فعال  بورسی  شرکت های  و  برود  کنار 
و  اقتصادی  ایران  در  برق  قیمت  این که هنوز  به  توجه  با  و  بیشتر خواهد شد 
واقعی نیست، اما هم چنان دارای صرفة اقتصادی است. از این رو دولت همیشه 
خریدار اصلی برق است و شرکت های تولیدکنندۀ برق می توانند سود خوبی را 
به دست آورند. البته نباید فراموش کرد که شفافیت در ترازنامة این شرکت ها 

می تواند تاثیر زیادی در جذب نقدینگی داشته باشد.

با کاهش نرخ سود بانکی که 
در  اقتصادی  شرایط  تحول  مهم ترین 
اخیر محسوب می شود،  چند سال 
سرمایه های  اولین  می رسد  نظر  به 
از بانک ها خارج و به سمت  مردم 

از این رو اولین  بازار مسکن وارد شود. 
سرمایه های  از  که  شرکت هایی 
خرد و کالن مردم منتفع شوند، 

ساخت وساز  به  وابسته  شرکت های 
بورس هستند در 
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سرمايه
الميرا اكرمی

قوانين و مقررات زائد مهم ترين مانع است 
در همین رابطه یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت 
اداری اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با »وخارزم« مهم ترین مسئله ای را که در 
بهبود فضای کسب وکار وجود دارد، بحث روان بودن فضای کسب وکار یعنی سهولت 

ایجاد کسب وکار و انجام کسب وکار می داند و می گوید: بزرگ ترین مشکلی که در 
فضای کسب وکار داریم، تعدد قوانین، تناقض های موجود در قوانین، ضابطه هایی 
که معموال توسط مجریان دولتی به وجود می آید، اعمال سلیقه های شخصی در 

برخورد با کسب وکارها و به روز نبودن قوانین است. 

راه دشوار بهبود کسب وکار
گزارشی درباره جايگاه ايران در رتبه بندی شاخص كسب وكار و رقابت پذيری 

درباره وضعیت شاخص   ماه پیش  بانک جهانی که حدود چهار  گزارش 
کسب وکار در کشورهای مختلف منتشر شد، نشان می دهد که ایران در 
بین 1۹0 کشور دنیا در سال 201۷، در جایگاه 120 قرار دارد. تنها اصالح 
ثبت شده در گزارش سال 201۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد 
تجاری بود که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل 
مشاهده است، اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبۀ 
ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 16۷ به رتبۀ 1۷0 در سال 201۷ تنزل 
یافته است. اما از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبۀ ایران در گزارش 
انجام کسب وکار بانک جهانی آغاز شد، به طوری که رتبۀ ایران از 152 در 

سال 2014 به رتبۀ 118 در سال 2016 ارتقا یافت.
بررسی گزارش های سال های 2014 تا 201۷ بانک جهانی نشان می دهد 
در این دوره تنها سه مورد اصالح در گزارش های انجام کسب وکار برای 

ایران ثبت شده و بخش عمدۀ تغییر رتبۀ ایران در این سال ها به دلیل 
بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.

در وضعیت  ایران  در سال 2014  بانک جهانی  گزارش های  اساس  بر 
سال  در  و   11۹ رتبۀ   2015 سال  در   ،132 رتبۀ  کسب وکار  شاخص  
2016 رتبۀ 11۷ را در اختیار داشت.  اما در جدیدترین گزارش سهولت 
انجام کسب وکار رتبۀ ایران سه رتبه تنزل یافته، به طوری که از 11۷ به 
120 در بین 1۹0 کشور دنیا رسید که بر این اساس درواقع وضعیت 
واقعی کسب وکار ایران طبق گزارش بانک جهانی در سال 201۷ تفاوت 
که  گفت  باید  ترتیب  این  به  است.  نداشته   2016 سال  با  محسوسی 
طی  جهانی  بانک  کسب وکار  گزارش  در  ایران  نماگرهای  وضعیت 
و  نکرده  چندانی  تفاوت  واقعی  به طور  به سال 201۷  منتهی  سه سال 

کسب وکار در ایران سهل تر نشده است. 
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به گفته راهدار در حال حاضر فضای کسب وکار ما به گونه ای است که اگر فردی 
بخواهد یک کسب وکار جدید، نوآورانه و مبتنی بر دانش و فناوری راه اندازی کند، 
بسیاری از قوانین با او همراهی نمی کند و ممکن است به بن بست بخورد. در همین 
حال برخی ایده های جدید با موانع عجیب و غریبی مواجه می شود که بعضا هیچ 

راهی هم برای حل آن ها وجود ندارد. بنابراین مهم ترین 
مسئله ای که درواقع باید به آن پرداخته شود، حذف 

قوانین و مقررات زائد و تسهیل آن است.
او حذف رانت های اطالعاتی را موضوع دیگری می داند 
که برای بهبود شاخص های کسب وکار باید اتفاق بیفتد 
و می گوید: اگر شفافیت اطالعاتی در فضای کسب وکار 
ما وجود داشته باشد، این فضا را بسیار تسهیل می کند 
که متاسفانه هنوز ما به آن دسترسی پیدا نکرده ایم. در 
همین رابطه خروج دولتی ها و شبه دولتی ها از فضای 

کسب وکار باعث می شود که این فضا تسهیل شود. 
به  شرایط  ما  کشور  در  اقتصادی  فعال  این  گفته  به 
گونه ای است که باید بسیاری از کارهای خدماتی هر 
ساله مجوزهای خود را تمدید کنند و همین موضوع 
بسیار ساده یکی از موانع کسب وکار است و از آن جا که 
فعاالن این حوزه همیشه درگیر تمدید مجوزها و تردد 
بین دستگاه های اجرایی و دولتی هستند، هر چقدر هم 

تالش می کنند، به جلو حرکت نمی کنند.
رابطه  در  ما  که  همان قدر  این که  به  اشاره  با  راهدار 
شاخص های  و  کسب وکار  شاخص های  بهبود  با 
رقابت پذیری کار می کنیم، سایر کشورها هم اقداماتی 

را انجام می دهند، می گوید: عالوه بر این، باید توجه کنیم ما به قدری رتبه های 
پایینی داریم که ممکن نیست به این سرعت بهبودی حاصل شود و باید خیلی کار 
کنیم و تالش کنیم؛ کما این که سایر کشورها هم مانند ما در حال انجام اقداماتی 

هستند. 

سرمايه گذاران خارجی شاخص های ايران را بررسی می كنند 
به گفتة راهدار در زمینة زیرساخت هایی مانند تجارت الکترونیک وضعیت کشورمان 
بسیار نابسامان است و وضعیت ریسک اعتبارمان هم بسیار پرریسک بود و به تازگی 
مقداری از این ریسک خارج شده ایم و وضعیتمان بهبود پیدا کرده است. هم چنین 
بحث آزادی اقتصادی و بحث حقوق مالکیت معنوی مواردی است که خیلی عقب 
هستیم و سال ها به این موارد، توجهی نشده و طی شش، هفت سال اخیر متوجه 

این شاخص ها شده ایم. 
او با بیان این که در 10 سال گذشته آحاد جامعه درگیر این شاخص ها نبودند 
و ما در یک محیط بسته خودمان با خودمان کار می کردیم، می گوید: حاال که 
این که  از  باید توجه کنیم که سرمایه گذاران قبل  با دنیا کار کنیم،  می خواهیم 
وارد کشور ما شوند، در ابتدا شاخص های مربوط به کسب وکار و رقابت پذیری را 
بررسی می کنند و به رغم این که خارجی ها تمایل به سرمایه گذاری در ایران دارند، 
اما زمانی که شاخص های مذکور را بررسی می کنند و متوجه می شوند که ریسک 
سرمایه گذاری در کشور ما تا این اندازه باالست و مشخص نیست که چه اتفاقی 

برای سرمایه گذاری آن ها بیفتد، اصال چنین ریسکی نمی کنند. 
راهدار تاکید می کند که عالوه بر کار کردن روی بهبود بسترها، نیاز داریم که یک 

مقدار کارهای فرهنگی هم انجام دهیم.
به گفتة رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق بازرگانی ایران، 
در شاخص های کسب وکار و شاخص رقابت پذیری در منطقه خاورمیانه، همیشه 
امارات باالتر از ایران است و در دنیا هم کشورهایی که بیشترین سرمایه پذیری 
را دارند، شاخص های کسب وکار بهتری دارند و در این زمینه کشورهایی مانند 

سنگاپور و چین هم بسیار موفق عمل کرده اند.  

تورم قوانين در فضای كسب وكار 
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان 
این که حداقل در یک دهة اخیر رتبة ایران در شاخص کسب وکار و رقابت پذیری 
مشکل داشته است، می گوید: در برخی سال ها رتبة ایران در شاخص کسب وکار 
و شاخص رقابت پذیری، به  152 و 153 رسید و از سال 
93 بارم بندی های این رتبه بندی تغییر کرد و بر اساس آن 
رتبة ایران مقداری بهتر شد و درواقع ما کاری برای بهبود 

وضعیت انجام ندادیم. 
و  اقتصادی  امور  وزارت  حال  عین  در  حریری  گفتة  به 
دارایی هم برخی اطالعات را تصحیح و برای بانک جهانی 
ارسال کرد و این موضوع هم باعث شد که در سه سال 

اخیر، رتبة ایران بین 120 تا 121 در نوسان باشد. 
او با تاکید بر این که با تمام این تفاصیل فضای کسب وکار 
و رقابت در کشور ما مطلوب نیست، می گوید: بر همین 
بهبود مستمر  قانون  پنج سال است که  از  بیش  اساس 
من  که  جایی  تا  ولی  شده،  تصویب  کسب وکار  فضای 
و  نشده  قانون کامل  این  اجرایی  آیین نامه های  می دانم، 
بخش های مهمی از این قانون هنوز اجرایی نشده است. 

قوانین  وجود  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  این 
مزاحم بسیار زیاد در فضای کسب وکار می گوید: در مادۀ 
76 قانون برنامة پنجم هم مقرر شده بود که قوانین مزاحم 
از فضای کسب وکار حذف شود که این قانون هم اجرایی 
و مقررات مواجه  قوانین  از  تورمی  با  ما کماکان  و  نشد 

هستیم که بعضا همدیگر را نقض می کنند. 

بدترين نمره ايران در تجارت فرامرزی است 
شاخص های  به  مربوط  مشکالت  از  بخش  یک  می گوید،  حریری  که  آن طور 
کسب وکار و رقابت پذیری هم مربوط به زیرساخت هاست، مانند زمان هایی که تجار 
در بنادر و در حمل ونقل از دست می دهند که در رتبه بندی ایران تاثیر می گذارد. 
تجارت  به  مربوط  رتبه بندی  این  در  ایران  نمرۀ  بدترین  که  است  در حالی  این 

فرامرزی است و هیچ اقدامی هم برای این موضوع نمی شود. 
هم  و  می شود  شناخته  مذموم  امری  به عنوان  واردات  ما  کشور  در  او  گفتة  به 
سیاست گذار و هم فرهنگ عمومی جامعه ضد واردات است و در عین حال موانع 
تعرفه ای و غیرتعرفه ای جدیدی که ایجاد می شود، موجب پایین آمدن رتبة ایران 
در شاخص های کسب وکار و رقابت پذیری می شود. بنابراین نیاز به یک رنسانس 
فکری در حوزه سیاست گذاری وجود دارد و اصوال تکلیف ما باید با این که واردات 
امری مذموم است یا خیر، مشخص شود. زیرا این مسئله به طور اصولی روی جذب 

سرمایه گذاری خارجی ما تاثیر می گذارد و باید برای آن فکری شود. 
حریری تاکید می کند نپیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و نبود اراده برای 
پیوستن به این سازمان، رتبة ایران را در کسب وکار و رقابت پذیری و آزادسازی 

اقتصاد و از همه مهم تر در شفافیت کاهش می دهد. 
پایین بودن رتبة کشورمان در شاخص کسب وکار و شاخص رقابت پذیری را  او 
عالمتی می داند که به سرمایه گذار خارجی داده می شود که ایران محل مناسبی 

برای سرمایه گذاری نیست. 
به گفتة این عضو اتاق بازرگانی ایران سرمایه گذار خارجی هم این موضوع را لحاظ 
می کند که کدام کشور برای سرمایه گذاری امن تر و سهل تر است و این در حالی است 
که ایندکس های بین المللی نشان می دهد که ایران منطقة جذابی برای سرمایه گذاری 
ایندکس های  بهبود  با  هم  خارجی  سرمایه گذاری  برای  جذابیت  ایجاد  و  نیست 
بین المللی مانند شفافیت و رقابت پذیری و آزادسازی اقتصاد محقق می شود و تا 
زمانی که همه روی سه شرط اقتصاد رقابتی، شفاف و آزاد اجماع نکنند و از مرحله 

حرف به عمل درنیاید، نمی توانیم سرمایه گذار خارجی را جذب کنیم. 

در حال حاضر فضای کسب وکار ما به 
اگر فردی بخواهد یک  گونه ای است که 

بر  و مبتنی  نوآورانه  کسب وکار جدید، 
راه اندازی کند، بسیاری  دانش و فناوری 

او همراهی نمی کند و  با  از قوانین 
به بن بست بخورد. در  ممکن است 

با  ایده های جدید  همین حال برخی 
و غریبی مواجه می شود  موانع عجیب 

که بعضا هیچ راهی هم برای حل 
مهم ترین  بنابراین  ندارد.  وجود  آن ها 

پرداخته  آن  به  باید  مسئله ای که درواقع 
شود، حذف قوانین و مقررات زائد و 

آن است تسهیل 
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زنان و افزايش بازدهی سازمان
بر اساس مطالعات مدرسة  کسب وکار UNC، تنها 14.6 درصد از مدیران اجرایی و 
4.6 درصد از مدیران عامل سازمان ها در سراسر کشورها را زنان تشکیل می دهند. بر 
اساس همین مطالعات، سازمان هایی که زنان بیشتری را در موقعیت مدیران اجرایی 
قرار داده اند، 53 درصد بازدهی بیشتری نسبت به سایر سازمان ها دارند. اثر بازدهی 
حضور زنان در سازمان ها را می توان در سبک مدیریتی و ویژگی های شخصیتی 
آن ها یافت، چون معموال زنان تعامل بهتری را با دیگر کارمندان می توانند در سازمان 
ایجاد کنند و این موضوع می تواند در اثربخش ظاهر شدن گروه های کاری جلوۀ 
بیشتری داشته باشد. البته تحقیقات نشان می دهد که در برخی از جوامع، زنان با 
یکدیگر نمی توانند با تعاملی سازنده به فعالیت های سازمان بپردازند؛ به این معنا که 
زنان در این جوامع در کنار کارمندان و زیردستان مرد می توانند اثربخش ظاهر شوند 
و با زنان دیگر در فعالیت های سازمانی که فشار کاری باال باشد، معموال به مشکالت 
متعددی بر می خورند. برخی از صاحب نظران مدیریتی بر این باورند که در راستای 
حل وفصل کردن مشکالت کاری زنان با یکدیگر نیاز به ایجاد صمیمیت بیشتر در 
سازمان وجود دارد. به عنوان نمونه برگزاری جشن های سازمانی، برنامه های تفریحی 
بیرون از سازمان و... بسیار می تواند در ایجاد رابطه ای صمیمی در بین زنان با یکدیگر 

مثمر ثمر واقع شود و مشکالت آن ها را با یکدیگر حل وفصل کند.

نقش مكملی زنان در گروه های كاری
طبق مطالعات موسسة ABI، گروه های کاری که حداقل یک عضو زن داشته باشند، 
IQ بیشتری را نسبت به گروه های کاری که فقط متشکل از مردان باشد، دارا 

هستند. این مطالعات نیز نشان می دهد که حضور زنان در گروه های کاری بسیار 
می تواند مثمر ثمر واقع شود و بازدهی گروه های کاری را افزایش دهد، چون هنگامی 
که زنان در گروه های کاری قرار می گیرند، به خوبی می توانند نقش مکملی مردان 
را ایفا کنند و در نقاطی که فعالیت های سازمانی مردان با نقاط ضعف جدی همراه 

است، زنان با سبک مدیریتی که دارند، آن را بهبود می بخشند.

آموزش زنان برای جايگاه های مديريتی
پایین  در سنین  زنان  که  می دهد  نشان   UNC مدرسة  کسب وکار  مطالعات 
اشتیاق کمتری به حضور در مشاغل مدیریتی دارند و معموال ترجیح می دهند 
فعالیت های سازمانی را که کمتر چالش برانگیز هستند، انتخاب کنند. این ویژگی 
فرصتی را پیش روی سازمان های نوین قرار می دهد که با استخدام زنان در سنین 
پایین، آن ها را تحت آموزش برای رسیدن به پست های مدیریتی قرار دهند. 
تجربة برخی از  کسب وکارها نشان می دهد که هنگامی که زنان را طی سال های 
متوالی در سازمان آموزش دهند، بیشتر از زنان مدیر می توانند در سازمان مفید 
واقع شوند؛ یعنی ترجیح سازمان های نوین بر این است که اگر برای واحدی از 
سازمان قصد استخدام مدیر زن را دارند، بهتر است که کارمندان زن خود را 
برای این واحد سازمان آموزش دهند تا این که بخواهند یک مدیر زن را استخدام 
کنند. چون در واقعیت هنگامی که زنان از سنین پایین تحت آموزش سازمان 
قرار می گیرند، عملکرد و اثربخشی بیشتری نسبت به افرادی که در بیرون از 
سازمان مدیر بوده اند، دارند. اما شاید برخی از مدیران سازمان ها با خواندن این 
موضوع به این فکر فرو روند که کدام یک از زنان سازمان پتانسیل پست های 

صنعت
امير كاكايی 

MBA كارشناس ارشد

نگاهی به نقش كليدی زنان در سازمان های نوين

بسیاری از زنان بر این باورند که در جوامعی که رویکرد مردساالرانه 
جوامع  در  اگرچه  دارند؛  کمتری  اجتماعی  جایگاه  باشد،  حاکم  آن  بر 
جایگاه های  در  مردان  با  مقایسه  در  نتوانسته اند  زنان  نیز  مدرن 
مدیریتی حضور پیدا کنند. یکی از آخرین تحقیقات در این حوزه نشان 
می دهد که کشوری مانند نروژ با 13.3 درصد باالترین حضور زنان در 
بخش هیئت مدیره را دارد، یا در آمریکا 42.۷ درصد از مدیران ارشد 
بخش های  در  زنان  حضور  روند  بااین حال  داده اند.  تشکیل  زنان  را 

چند  در  است.  بهبود  به  رو  در کسب وکارها  به خصوص  جامعه  مختلف 
سال گذشته در ایران نیز زنان توانسته اند به موفقیت های چشم گیری 
مردساالرانه  رویکرد  هم چنان  اما  کنند.  پیدا  دست  اقتصاد  عرصۀ  در 
به حضور زنان در بخش های مختلف  ایرانی نسبت  در  کسب وکارهای 
نقش  تاثیرات  به  تا  شد  بهانه ای  موضوع  این  دارد.  وجود  مدیریتی 
مورد تحلیل  را  آن ها  بپردازیم و سبک مدیریتی  زنان در کسب وکارها 

و بررسی قرار دهیم.
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مدیریتی را دارد و سازمان باید روی کدام یک از کارمندان زن خود سرمایه گذاری 
کند؟ بر اساس مطالعات دانشگاه استنفورد، زنانی که در کار خود انعطاف پذیری 
باالیی داشته باشند، می توانند به موفقیت چشم گیری دست پیدا کنند. درواقع 
این مطالعات نشان می دهد که سازمان ها باید روی کارمندان زنی سرمایه گذاری 
کنند که در فعالیت های کاری خود انعطاف پذیری باالیی دارند. درحقیقت زنانی 
برای پست های  ندارند،  انعطاف الزم را  که اهل تعامل نیستند و در کار خود 
مدیریتی مناسب نیستند. البته ذکر این نکته نیز بسیار دارای اهمیت است که 
ساختار سازمان هایی می تواند پذیرای زنان انعطاف پذیر باشد که چابک و مدرن 
باشد. درحقیقت سازمان هایی با ساختارهای سنتی نمی تواند بستر الزم را برای 
رشد زنان مهیا سازد. از طرفی هنگامی که سازمان ها تمایل به سرمایه گذاری روی 

زنان را دارند، باید به آموزش سبک رهبری مردانه به زنانه 
دقت کافی داشته باشند. عدم دقت به این موضوع باعث 
می شود انتظاراتی که از یک مدیر مرد است، از یک مدیر 
زن نیز به وجود آید، یا برعکس. این در حالی است که 
زنان و مردان می توانند نقش های متفاوتی را در سازمان ها 

ایفا کنند.

زنانی كه مردانه رهبری می كنند
دیدگاه برخی از مدیران ارشد سازمان های ایرانی بر این 
باور است که در صورتی زنان باید در پست های مدیریتی 
به کار گرفته شوند که همچون مردان ویژگی های رهبری 
و مدیریتی داشته باشند. این موضوع باعث شده تا برخی 
و  کنند  رفتار  مردان  مانند  سازمان ها  در  نیز  زنان  از 
فعالیت های خود را پیش ببرند. این در حالی است که 
رفتار  مانند یک مدیر مرد در سازمان  زنان  نباید  اتفاقا 
مدیریت  می تواند  که  خود  قوت  نقاط  از  باید  و  کنند 
در  بتوانند  تا  کنند  بیشتری  استفاده  باشد،  مشارکتی 
به صورت  اثربخش تر ظاهر شوند.  فعالیت های سازمانی 
موفق  زن  رهبران  برای  که  ویژگی های شخصیتی  کلی 
شمرده می شود، عبارت اند از همکاری، مشارکت و مشاوره. 
درحقیقت رهبران موفق زن از لحاظ استراتژیک از این 

ویژگی ها برای ایجاد شرکت های موفق استفاده می کنند. تمامی این موارد نیز به 
نقش تعاملی زنان اشاره دارد که در صورت ایفای درست این نقش، می توانند 

مکمل مناسبی برای مردان در سازمان ها به شمار روند.

دقت و شفافيت باال
از دیگر ویژگی های زنان در سازمان ها که بسیار می توانند در فعالیت های سازمانی 
مثمر ثمر واقع شود،  نظم، دقت و شفافیت باالی آن هاست. این موضوع می تواند 
نقطه قوت حضور زنان در سازمان ها و گروه های کاری باشد، یا معموال زنان در مورد 
آن چه انجام می دهند، عمیقا پرشور هستند. به این معنا که با شور و شوق باالیی 
نسبت به مردان فعالیت های سازمانی را پیش می برند. برخی از سازمان های نوین 
برای این که فعالیت یک واحد سازمانی با شور باالتری ادامه پیدا کند، از حضور 
زنان در سازمان استفاده می کنند. تجربه نشان داده که افرادی که شور کمتری در 
فعالیت های خود دارند، انگیزۀ الزم برای ارتقا و پیشرفت در سازمان را ندارند. این در 
حالی است که افراد حرفه ای که در کار خود شور دارند، تالش می کنند آن کار را با 

لذت بیشتری انجام دهند.

اين متقاعدكنندگان خوب
یکی از ویژگی های زنان در سازمان ها این موضوع است 
می توانند  به خوبی  و  هستند  خوبی  متقاعدکنندۀ  که 
کانال های  در  زنان  ویژگی  این  کنند.  قانع  را  دیگران 
ارتباطی سازمان ها می تواند بسیار اثربخش باشد. البته 
موفق  می توانند  سازمانی  واحد های  این گونه  در  زنانی 
و  باشند  داشته  برون گرایی  شخصیت  که  کنند  عمل 
چون  کنند.  برقرار  ارتباط  دیگران  با  بتوانند  به خوبی 
در صورتی که شخصیت این افراد درون گرا باشد، قطعا 
برقراری ارتباطات با افراد داخل و بیرون سازمان برای 
این افراد بسیار سخت خواهد بود.در پایان ذکر این نکته 
زنان متاهل  از  اهمیت است که بسیاری  بسیار دارای 
وقتی که صاحب نوزاد می شوند، یا از کار خود استعفا 
می دهند، یا بخش اعظمی از کار خود را کم می کنند. 
البته این اتفاق بیشتر در بخش خصوصی رخ می دهد. با 
توجه به این موضوع برای رشد زنان در سازمان ها نیاز 
به حمایت از آن ها وجود دارد تا حتی االمکان آن ها شغل 
نکنند.  ترک  از خانواده  مراقبت  و  برای حفظ  را  خود 
انجام  امکان  و  است  زنان  فعالیت های سازمانی  نیز کاستن  این موضوع  راه حل 
با  بتوانند  این طریق  از  تا  فعالیت های سازمانی آن ها در منزل است  از  بخشی 

استرس کمتری به فعالیت های خود بپردازند.

مدرسۀ  کسب وکار  مطالعات  اساس  بر   
مدیران  از  14/6درصد  تنها   ،UNC

از مدیران عامل  4/6درصد  و  اجرایی 
زنان  را  کشورها  سراسر  در  سازمان ها 
همین  اساس  بر  می دهند.  تشکیل 

زنان  که  سازمان هایی  مطالعات، 
اجرایی  مدیران  موقعیت  در  را  بیشتری 

بازدهی  53 درصد  داده اند،  قرار 
سازمان ها  سایر  به  نسبت  بیشتری 
در  زنان  بازدهی حضور  اثر  دارند. 

سبک  در  می توان  را  سازمان ها 
شخصیتی  ویژگی های  و  مدیریتی 

تعامل  زنان  معموال  چون  یافت،  آن ها 
می توانند  کارمندان  دیگر  با  را  بهتری 

کنند ایجاد  سازمان  در 

طی  سرمد  بیمة  تهران  شرق  شعبة 
مراسمی و با حضور جمعی از مدیران و 
معاونان بانک صادرات ایران و مدیرعامل، 
معاونان، مدیران و نمایندگان این شرکت 
بیمه ای افتتاح شد. شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی )سهامی عام( با دارا بودن حدود 
20 درصد از سهام بیمة سرمد، یکی از 
سهام داران عمدۀ این شرکت بیمه ای به 
روابط  عمومی  به گزارش  شمار می رود. 
دلفراز،  اسماعیل  دکتر  سرمد،  بیمة 
مدیرعامل این شرکت، در این مراسم، با 
اشاره به اهمیت خدمت رسانی مطلوب به 
مشتریان، افتتاح شعبة شرق تهران بیمة 

سرمد را گامی برای پاسخ گویی بهتر به بیمه گذاران و متقاضیان ساکن در جنوب 
و شرق تهران برشمرد. او با بیان این که نمایندگان هر شرکت بیمه، اصلی ترین 
سرمایه های آن شرکت هستند، گفت: »نمایندگان باتجربه، متخصص و باانگیزه، با 
جذب پورتفوی های خرد، می توانند سودآوری و توسعة شرکت های بیمه را تضمین 
کنند و به همین دلیل است که ما در بیمة سرمد، تکریم و تقویت شبکة فروش 
را به عنوان اصلی اساسی در فعالیت های خود مورد توجه قرار داده ایم.« مدیرعامل 
بیمة سرمد هم چنین از تالش های صورت گرفته برای تغییر نام »سرمد« سخن 

گفت و افزود: ما تصور می کنیم که سهام دار 
و حامی خوش نامی مانند بانک صادرات، یکی 
دیگر از سرمایه های باارزش شرکت بیمة سرمد 
است. به همین دلیل با بررسی های انجام شده، 
جلسات  و  صورت گرفته  نظرسنجی های 
تغییر  به  تصمیم  متخصصان،  با  برگزار شده 
دادن نام »بیمة سرمد« به »بیمة صادرات« 
گرفتیم.  دلفراز در خاتمة سخنان خود گفت: 
»کسب و حفظ سطح یک توان گری مالی در 
صنعت بیمه، برای سه سال متوالی، نشان از 
بدون  و  دارد  سرمد  بیمة  بودن  برنامه محور 
تردید، تکریم مشتریان، خدمت رسانی همراه 
با تعهد و تقویت شبکة فروش، در این موفقیت 
تاثیری قابل توجه داشته است.« محمد اسماعیل قزوه ای، رئیس شعبة شرق بیمة 
سرمد نیز در این مراسم با اعالم این که شرکت توانمندی چون بیمة سرمد، رسالتی 
بزرگ را بردوش دارد، گفت: »مفتخریم تا با گذشت چهار سال از آغاز فعالیت بیمة 
سرمد، در هجدهمین شعبة این شرکت، خدمت رسان مشتریان باشیم. بیمة سرمد 
ارائة خدمات مطلوب به مشتریان را وظیفة خود می داند و تالش برای تحقق همین 
آرمان، این شرکت را در دوره های مختلف، به پاسخ گوترین شرکت بیمه بدل کرده 

است.«

افتتاح شعبه بيمه سرمد در شرق تهران
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بانکداری
حجت اله صيدی*

در میان پنج صنعت بزرگ جهان، بانک داری وضعیتی متفاوت دارد. دلیل اصلی 
این تفاوت آن است که نظام بانکی به مثابه شبکه ای منسجم و مویرگی، وظیفة 
خون رسانی به تمامی اعضای دور و نزدیک پیکرۀ بزرگ اقتصاد جهانی را دارد و از این 
منظر است که نه مانند صنعت نفت و گاز، فقط در میادین و حوزه های مربوط، بلکه 
مانند صنایع غذایی در نقطه نقطة این کرۀ خاکی حضور دارد و این حضور به قدری 
حیاتی است که برقراری رابطة اقتصادی بین بنگاه ها، صنایع و کشورهای جهان، بدون 
استفاده از نظام بانکی، تصوری محال تلقی می شود. در این صنعت، بانک ها در عین 
حال که ممکن است رقیب یکدیگر به شمار آیند، نیاز شدید به برقراری رابطة بانکی 
با همدیگر دارند که در اصطالح صنعت، به آن رابطة کارگزاری اطالق می شود و بدون 
برقراری این رابطه، نظام بانکی زمین گیر خواهد بود، زیرا در این صورت، نه انتقال 
وجهی از شخصی به شخصی دیگر، شرکتی به شرکت دیگر یا کشوری به کشور دیگر 
امکان پذیر است و نه انتقال دارایی یا اعتباری، و از این روست که می توان گفت در آن 
صورت، حتی معامله ای شکل نخواهد گرفت. تعامل کشورها و شرکت ها با یکدیگر در 

اقتصاد را رابطة کارگزاری بانک ها به میزان بسیار زیادی تسهیل می کند. 
     کارآیی رابطة کارگزاری در نظام بانکی بین المللی، دو جنبة سیاسی و فنی دارد. 
از منظر سیاسی، اگر کشورهای متبوع بانک ها نتوانند رابطة مناسبی با یکدیگر برقرار 
کنند، ایجاد رابطة کارگزاری دشوار، هزینه بر و در مواردی غیرممکن خواهد بود. و 
درست از این منظر بود که موضوع محوری تحریم های بین المللی علیه کشورمان، 
که از انگیزۀ سیاسی ظالمانه ای برخوردار بود و هست، ایجاد محدودیت در روابط 
بانکی بود که از سوی سیاست گذاران آمریکایی، تحریم های هوشمند لقب گرفت. 
آنان می دانستند که تنها با ایجاد موانع جدی بر سر راه روابط بانکی و بستن مسیر 
تعامالت پولی و مالی ایران با جهان، می توان اقتصاد کشور را دچار چالش هایی جدی 
کرد، که در این راه تا حدودی هم موفق بودند، و اگر نبود تالش های سرشار از 
تدبیر و شایستة تقدیر دولتمردان دولت یازدهم در دست یابی به سند باارزش برجام، 
اکنون با شرایطی به مراتب پیچیده تر و دشوارتر روبه رو بودیم، زیرا جریان ورود و 
خروج پول و ارز در کشور روندی بسیار بهتر از گذشته یافته و از این منظر، فرصت 
اکنون،  آن چه  است.  آورده  فراهم  برای سیاست گذاران  نیز  را  اقتصادی  اصالحات 
مانع از تحقق تمامی دستاوردهای بالقوۀ برجام در زمینة اقتصاد شده، رفتارهای 

آکنده از خصومت آمریکاست که نه تنها بنگاه ها و بانک های آمریکایی را از تعامل با 
بانک های ایرانی بازداشته، بلکه بانک های بزرگ بین المللی در دیگر کشورها را نیز که 
حجم سپرده های بسیار کالنی نزد بانک های آمریکایی دارند، یا سپرده های بانک ها 
و بنگاه های بزرگ ترین اقتصاد جهان را نگه داری می کنند و عالوه بر آن، درآمد 
سرشاری از تعامالت اقتصادی با بنگاه های آمریکایی می برند، عالوه بر جریمة نقدی 
به قطع رابطة تجاری در صورت تعامل با اشخاص، بنگاه ها و بانک های ایرانی تهدید 
می کند. بر این اساس است که اکنون یکی از مهم ترین برنامه های دستگاه سیاست 
خارجی کشور و هم چنین بانک مرکزی و دیگر دستگاه ها، مذاکره های متعدد و 

اقدام های موثر برای رفع این موانع قلمداد می شود. 
       اما از منظر فنی، که انگیزۀ اصلی این نوشته است، موضوع به کلی متفاوت است. 
از این روی نوشتة حاضر، نه در پی تحلیل علل تحریم ها و آثار آن، بلکه به دنبال آن 
است که در کنار جوالدوزی که برای مذاکره با خارجیان و احقاق حق ایران و ایرانیان 
ضروری می شمارد، سوزنی به خود فرو کند تا معلوم شود اگر تالش های سیاستمداران 
و مذاکره کنندگان در مجاب کردن نهادهای مالی بین المللی به ثمر بنشیند، زمینه 
و ظرفیت استفاده از این فرصت ها در داخل تا چه میزان فراهم است و از این منظر، 
سیاست گذاران و مجریان عرصة اقتصاد را انذار دهد که کشتیبان را تدبیر و سیاستی 
دیگر باید. برای تشریح بهتر موضوع، ارائة مثالی ساده کافی است. فرض کنیم که 
تالش ها و پی گیری های سیاسی به ثمر نشسته و گروهی از بانک های بزرگ اروپایی 
و آسیایی کلیت تعامل و همکاری تمام و کمال با بانک های ایرانی را پذیرفته اند. 
در این صورت، نوبت امور فنی فرامی رسد و در اولین قدم ایجاد رابطة کارگزاری یا 
برقراری مجدد این رابطه بین بانک ها پیش نیاز تعامل است. در سراسر جهان وقتی 
بانکی پیشنهاد برقراری رابطة کارگزاری به بانک دیگر می دهد، یکی از نخستین و 
مهم ترین اسناد الزم، صورت های مالی حسابرسی شدۀ بانک پیشنهاددهنده است که 
اطالعات اولیة مهمی را در مورد آن بانک ارائه می دهد و بانک مقابل، ضمن بررسی 
و تحلیل اطالعات مندرج در صورت های مالی و سایر اطالعاتی که طلب می کند، 
درخصوص پاسخ مثبت یا منفی برای برقراری رابطة کارگزاری تصمیم می گیرد که 
تصمیمی کامال فنی و بر اساس اصول بانک داری، مقررات بین المللی )مانند مقررات 
کمیتة بال، الزامات گروه ویژۀ اقدام مالی یا همان FATF  و ضوابط نهادهایی مانند 



13شماره 43 -  مهر 96 13شماره 43 -  مهر 96

بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و نظایر آن( و نظام نامه ها و رویه های 
داخلی آن بانک است. 

     اکنون گاهی از وجود بحران در نظام بانکی کشور یاد می شود که برای آن دالیلی 
از قبیل نرخ سود سپرده، مطالبات معوق، بدهی های دولت و تحریم های بین المللی 
ارائه شده است که البته مواردی مهم به شمار می آیند و رفع آن ها نیز به اصالحاتی 
ساختاری نیازمند است که هم برنامة دقیق الزم دارد، هم نیازمند عزم جدی است 
و هم تدریجی باید باشد - که در هر سه مورد با تردیدی اساسی روبه رو هستیم-، 
اما به زعم این نوشته، حتی مشکالت پیش پاافتاده تری وجود دارد که بانک مقابل 
را از ارائة پاسخ مثبت برحذر می دارد و طرفه این که در این موارد هم عزمی جدی 
به چشم نمی آید. کافی است توجه کنیم که در تیر ماه گذشته، که فصل مجامع 
ساالنة بانک هاست، از میان 22 بانک بزرگ بورسی، فقط 6 بانک مجمع عمومی 
برگزار کردند که در برخی موارد، آن هم با اما و اگر از سوی بورس و سهام داران و 
بانک مرکزی روبه رو بود و به مصوبات متقن قابل ارائه ای منجر نشد. 10 بانک مجمع 
خود را لغو یا معلق کردند و 3 بانک هم اصال آگهی دعوتی منتشر نکردند. در بین 
بانک های غیربورسی نیز داستان کمابیش مشابه است و به قرار اطالع تعداد اندکی 
از این بانک ها توانسته اند مجمع ساالنه برگزار کنند. دلیل اصلی این موارد را لزوم 
به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( ذکر می کنند که خود 

یکی داستان است پر آب چشم. 
بانک محترم مرکزی به درستی بر این اعتقاد است که بدون رعایت استانداردهای 
مزبور، صورت های مالی بانک ها قابل ارائه در مجامع، بانک ها و نهادهای بین المللی 
نیست، بنابراین ضوابطی را برای آن ارائه داده که مورد نقد سازمان حسابرسی، که 
با استناد به شواهدی قانونی، خود را مرجع رسمی تدوین استانداردهای گزارشگری 
مالی می داند، واقع شده و موارد انتقادی حرفه ای آن هم از اهمیت وافری برخوردارند 
و سازمان یادشده چون حسابرس بسیاری از بانک ها نیز هست، عمال قادر به تایید 
صورت های مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای جدید نیست. سازمان بورس و 
اوراق بهادار هم که نهاد ناظر بر بانک های پذیرفته شده در بورس است، راه حل میانه ای 
را در پیش گرفته و رأی به برگزاری مجامع بر اساس استانداردهای ملی داده و مهلت 
دیگری را برای ارائة صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید اعالم کرده که 

در متن اعالمیة منتشرشده ابهام اساسی وجود دارد که ناظر بر متن مرجع برای 
به کارگیری IFRS  است. با توجه به این که اخباری دایر بر گفت وگوی موثر بین این 
سه نهاد مهم و توافق بر چگونگی به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی به گوش نمی رسد، سرنوشت این مهم، هم چنان تاریک است. باید یادآوری 
کرد که در کشورهایی که متن واحدی برای به کارگیری IFRS  منتشر شده و 
رهنمودهای به کارگیری آن ها هم در دسترس بانک ها و بنگاه قرار گرفته، چالش هایی 
اساسی بروز کرده، بنابراین در ایران و با وضعیت حاضر، تو خود حدیث مفصل بخوان 

از این مجمل. 
     نکتة طنزآلود و البته حزن انگیز دیگر آن است که در برخی از این بانک ها یا ترکیب 
پنج یا هفت نفری هیئت مدیره کامل نیست، یا برخی از آن ها اصال تعیین یا تایید 
نشده اند، یا مدیرعامل بعد از ماه ها تعیین یا تایید نشده و بنابراین نظام ادارۀ بانک با 
چالشی جدی مواجه است. می توان از بانک هایی که در عرض یکی دو سال چندین 
مدیرعامل عوض کرده یا سرپرستان و مدیرانی را به کار گرفته اند که از ابتدایی ترین 
اطالعات بانک مورد سرپرستی خود بی اطالع بوده یا هیچ گونه برنامه ای برای بهبود 
آن ندارند، صرف نظر کرد. ایضا می توان به عنوان نمونه به بانکی اشاره کرد که در اواخر 
اسفند ماه سال گذشته، زیان هنگفتی را برای عملکرد واقعی 9 ماه منتهی به آذر ماه 
اعالم کرده و در کمال شگفتی برای کل سال سودی پیش بینی کرده که به معنی 
کسب سودی چند هزار میلیاردی در چند روز باقی مانده از سال بوده و در خرداد ماه 
سال جاری نیز بعد از گذشت سه ماه از پایان سال هم چنان بر سودآوری اصرار داشته 
و این در عین عجز مدیران آن برای ارائه پاسخی یک خطی برای این گونه رفتار بوده 
و درنهایت با عدم برگزاری مجمع ساالنه از این مرحله عبور کرده است. هر بانک دار 
بین المللی می داند که در مقابل بانک خارجی نمی توان با صورت های مالی دو سال 
پیش، آن هم با کلی اما و اگر نشست. نمی توان از بانکی بزرگ در اروپا یا آسیا تقاضای 
همکاری کرد و در پاسخ به سوال به حق آن ها درخصوص برنامة برون رفت از وضعیتی 
که بانکی خاص با آن روبه روست، سخنرانی کرد. مسئله به غایت فنی است، بنابراین 
راه حل فنی می طلبد. رفتارهای بانک مرکزی که با مشکالت عدیده ای در نظام پولی 
مواجه است و باید برای موفقیتشان دعا کرد، نیز نشان از اشراف آن بر برنامة بانک ها 

برای برون رفت از همین مشکالت پیش پاافتاده ندارد. 
     اولین پیش نیاز درمان، تشخیص درد است، وقتی بیش از دوسوم بانک ها صورت 
مالی قابل اتکا ندارند، مدیران آن بانک و بانک مرکزی - اگر دغدغة بهبود داشته باشند، 
اگر ترکیب کامل داشته باشند و اگر صاحب صالحیت باشند - چگونه می خواهند 
مشکل اساسی بانک را تشخیص دهند و برای بهبود آن قدم بردارند؟! از این روی 
باید سوزنی بر خود فرو کرده و یادآور شد که باید ابتدا برای نظام ادارۀ کارآمد بانک ها 
فکری کرد که امری کامال داخلی است و باید برای حل مسئلة گزارشگری مالی 
بانک ها فکری کرد، که باز مسئله ای کامال داخلی است، سپس باید برنامه ای جامع 
برای اصالح نظام بانکی تهیه کرد که آن هم مسئله ای داخلی و البته بسیار مهم و 
دشوار است و سپس با آمادگی مناسبی با بانک های بزرگ بین المللی وارد گفت وگو 
از موضع قدرت شد تا برنده به حساب آمد، وگرنه هم چنان دوره خواهیم کرد خود 

را، شب را و روز را، هنوز را. 
* عضو هيئت علمی دانشگاه، و مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی
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پيامد تصميمات اشتباه
دکتر حیدر مستخدمین حسینی دربارۀ دالیل برگزار نشدن مجامع بانک ها به »وخارزم« 
گفت: اگر بخواهیم به صورت آسیب شناسانه به موضوع مشکالت بانکی بپردازیم، باید 
گفت که این معضالت از گذشته به نظام بانکی تحمیل شده است. مشکل به سال های 

اخیر برنمی گردد و نگاه به بانک و بانک داری با اصل زیرساخت آن تفاوت داشت. 
 نگاهی به صنعت بانک داری در چهار سال گذشته نشان می دهد اعطای تکلیف به بانک 
و تصمیم هایی که صورت می گرفت، به دلیل مدیریت مستقیم دولت هایی بود که هرجا 
به مشکل مالی برخورد می کردند، از شبکة بانکی کمک می گرفتند. از سوی دیگر اعضای 
قوۀ مجریه و قوۀ مقننه همیشه به صورت تکلیفی وظایفی را برای بانک تعریف می کردند 
که اولین موضوع آن به تسهیالت تکلیفی بازمی گردد و هم چنین زمانی که دولت قصد 
اجرای پروژه های مختلف را داشت، بدون در نظر گرفتن بازدهی مالی بانک را مجبور به 

ضمانت می کرد، یا تسهیالتی در این زمینه اعطا می شد. 
مستخدمین حسینی با بیان این که در گذشته بانک های تخصصی وجود داشت و اکنون 
بانک ها فعالیت های غیرتخصصی خود را بسط دادند، گفت: ما در گذشته بانک توسعه اي، 
تخصصي و تجاري داشتیم، اما تصمیمي در چهار دهة گذشته گرفته شد که بانک هاي 
توسعه اي تعطیل شد و بانک تخصصي هم فعالیتشان را به بانک هاي تجاري تغییر دادند. 
بانک مسکن و کشاورزي که اسمشان بانک هاي تخصصي است، االن سپرده مي گیرند 
و تسهیالت متنوع مي دهند. هم چنین گشایش اعتبار براي واردات مي کنند و بنابراین 
بانک هاي تخصصي هم از چهارچوب وظیفة خودشان پا فراتر گذاشتند. این ها درواقع به 
کمک دولت هاي مختلف و مصوبات مجلس صورت گرفت. یک قدم که جلوتر آمدیم، 
بحث بازپرداخت بدهي هاي دولت شروع شد. دولت و مجلس تصمیماتي گرفتند مبني 
بر این که بدهي هاي دولت را با اعطای واحد هاي صنعتي تولیدي خدماتي که در اختیار 
دارند، تسویه کنند و بانک نیز باید این شرایط را برای زنده کردن بدهی های خود قبول 

بانک ها
 تصمیمات دیروز
 مشکالت امروز

وخارزم دليل برگزار نشدن مجامع عمومی 
بانک ها را بررسی می كند

چند وقتی است که مجامع عمومی بانک ها به دالیل مختلف برگزار 
نمی شود و این موضوع تاثیر زیادی روی بازار سرمایه داشته است. 
نگاهی به صنعت بانک داری در طول سال های بعد از انقالب نشان 
تکلیفی  صورت  به  همیشه  بانک داری  صنعت  مدیریت  که  می دهد 
صورت گرفته و نبود شفافیت در صورت های مالی بانک ها که عامل 
اصلی برگزار نشدن مجامع شده، ریشه در چهار دهۀ گذشته دارد. 
برخی کارشناسان بر این باورند که شبکۀ بانکی کشور از شفافیت 
عمومی  مجمع  تا  شده  موجب  امر  همین  و  نیست  برخوردار  الزم 

بانک ها برگزار نشود. 

بانکداری
محمدحسين علی اكبری



15شماره 43 -  مهر 96

می کرد. 
این کارشناس اقتصادی به بیان دالیل بنگاه داری بانک ها 
پرداخت و ادامه داد: تصمیمات اشتباه دولت و مجلس و 
اعطای واحدهای صنعتی و تولیدی به بانک ها آن ها را وارد 
مجرای بنگاه داری کرد، اما این وضعیت به گونه ای آشفته 
شده که رئیس جمهور چندین بار اعالم کرده که بانک ها 
نباید بنگاه داری کنند، غافل از این که خود دولت آن ها را در 
این مسیر قرار داده است. اصوال خود بانک ها نخواستند این 
کار صورت بگیرد، بلکه قوۀ مجریه و قوۀ مقننه مسبب این 
کار بودند و بانک ها را در این کانال قرار دادند. در این شرایط 

بانک ها هم مالحظه کردند که وقتي دولت و مجلس چنین تکالیفي را انجام دادند، 
خودشان نیز شروع به تاسیس شرکت کردند و یک داالن خلوت را براي خودشان 
فراهم کردند و مفاسدي هم به تبع آن قضیه به وجود آمد، که االن در رسانه ها شنیده 

می شود. 

نقدينگی بزرگ نزد بانک ها
معاون سابق بانک مرکزی افزود: برخی مدیران هم برای افزایش درآمد خود به منظور 
ادارۀ این شرکت ها حق جلسه و حق عضویت در نظر گرفتند که تبعات آن اکنون 
مشاهده می شود. زمانی که دولت به تسهیالت نیاز داشت، همیشه به بانک ها تکلیف 
می کرد، یا وقتی پیش بینی بودجه بیش از واقعیت بود، از بانک ها برای پوشش هزینه ها 
دولت  سررسید  در  متاسفانه  و  می کرد  منتشر  مشارکت  اوراق  و  می گرفت  کمک 

نمی توانست پرداخت کند.
او با تاکید بر این که بانک ها نقدینگی زیادی در اختیار دارند، گفت: 50 درصد دارایي های 
بانک ها سمي و قفل هستند و غیرقابل استفاده اند. اکنون مشکلی که در نظام بانکی ما 
وجود دارد و عامل برگزار نشدن مجامع بانک هاست، نبود شفافیت در سیستم بانکی 
است. بانک ها در حال حاضر قوانین بین المللی نظام بانکی را رعایت نمی کنند و همین 
امر موجب شده بانک های خارجی همکاری با بانک های ایرانی نداشته باشند. به بیان 
بهتر، مشکالتی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد و برخی معتقدند که تحریم های 
نظام بانکی برداشته نشده، این است که بانک های ایرانی از قوانین روز بین المللی 
بهره مند نیستند و بانک های خارجی در این شرایط با بانک های ایرانی کار نمی کنند. 
از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بانک به دولت تسهیالتی اعطا می کرد و در مقابل 
میزان سود شناسایی و تعیین شده و در پایان سال تقسیم می شد. اما ممکن بود این 
سود اصال وجود خارجی نداشته باشد. به بیان بهتر، سود به صورت شفاف نبوده و باعث 

بروز مشکالت امروز نظام بانکی شده است. 

سودهای غيرواقعی
دکتر سیدبهاءالدین حسینی  هاشمی، کارشناس اقتصادی، در این باره به خبرنگار ما 
گفت: سود هایی که در بانک ها تنظیم می شود، بیشتر به صورت حسابداری است، نه به 
صورت واقعی. بانک ها سودی را در اسناد حسابداری خود بررسی و بین سهام داران خود 
توزیع می کردند. سودی که بانک ها بین سهام داران خود تقسیم کرده اند، واقعی نبوده 
و بیشتر بر اساس پیش بینی های صورت گرفته روی سیستم بانکی است. عاملی هم که 
باعث شده بانک های خارجی با بانک های ایرانی تعامل نداشته باشند، همین موضوع 

غیرشفاف بودن سود و زیان و به بیان بهتر مشکل در تهیة ترازنامه هاست. 
او تاکید کرد: یکي از دالیل تشکیل نشدن مجامع بانک ها این است که صورت هاي 

مالي تهیه شده مورد تایید بانک مرکزي نیست. بانک مرکزی 
اکنون روی شفافیت صورت حساب های مالی تاکید دارد. اگر 
بانک ها به صورت شفاف صورت حساب سود و زیان خود را 
بررسی کنند، مشخص خواهد شد که بیشتر بانک ها از زیان 
زیادی برخوردارند و همین امر موجب شده تا بازتاب های 

منفی نمود بیشتری داشته باشد. 
به گفتة این کارشناس اقتصادی، برخی از تسهیالت گیرندگان 
بانکی در سررسید اصل مبلغ را استمهال )تمدید(  نظام 
می کنند. به همین دلیل نقدینگی در بانک ها بسیار کاهش 
یافته و قدرت تسهیالت دهی را پایین آورده و همین امر 
موجب شده تا بانک ها برای سیستم حسابداری خود تغییراتی بدهند که بانک را 

سودده جلوه دهد. 

ترس از خروج پول
حسینی  هاشمی با تاکید بر این که بانک ها از نبود شفافیت رنج می برند و از خروج 
سپردۀ بانکی در هراس اند، گفت: بانک ها در یک رقابت ناسالم قصد داشتند تا مانع 
خروج سپرده ها شوند و به همین دلیل سپرده هایی با نرخ باال در شبکة بانکی جذب 
شد و بانک هر روز به مشکالتش افزوده شد. بانک مرکزی در این شرایط باید عالوه 
بر سیاست گذاری پولی اقدام به نظارت روی اقدامات انجام شدۀ خود را بیشتر کند تا 
این رقابت ناسالم از سیستم بانکی حذف شود. اکنون نرخ سود سپرده های بانکی به 
15 درصد رسیده و قطعا برای پیشبرد اهداف کشور باید نظام نظارتی بانک مرکزی با 
جدیت بیشتری کار خود را دنبال کند. بانک مرکزی تاکنون در زمینة نظارت بر اجراي 
سیاست هاي پولي بسیار ضعیف عمل کرده و وظیفة قانوني خود را خوب اعمال نکرده 
است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: موسسات مالی غیرمجاز از سیستم بانکی 
نادرست توانستند رشد کنند و قدرت بگیرند. بانک مرکزی در این زمینه خیلی عملکرد 
خوبی نداشت، درحالی که بانک مرکزی یک نهاد حکومتي است که هیئت انتظامي 
دارد، رأي مي تواند صادر کند، بانک متخلف را مي تواند شناسایي کند و به آن عدم 
صالحیت بدهد. حتي مي تواند مجوزش را لغو کند و بعضي از اختیارات آن را بگیرد. 
این ها اختیاراتي است که بانک مرکزي دارد و تابه حال از آن ها استفاده نکرده و به نظر 

مي آید اگر استفاده نکند، وضعیت را وخیم تر خواهد کرد. 
 اگر امروز بانک ها سودهاي باال اعالم نکنند، ممکن است سپرده گذاران مبلغ را از بانک 
بخواهند و چه بسا بانک ها آن مبلغ را در اختیار نداشته باشند و به مشکل بخورند و 

براي حفظ آن بانک ها سود هایي با نرخ باالتر به سپرده گذار ها بدهند.
حسینی  هاشمی با اشاره به رویة سازوکار بانک های خصوصی و دولتی گفت: در بانک 
دولتی انگیزه ای برای توسعه وجود ندارد، اما در بانک هاي خصوصي سهام دار وجود دارد 
و سهام داران این انتظار را دارند که این اتفاق پیش نیاید و این که سپرده هاشان افزایش 
پیدا کند. اگر سود آن ها کاهش پیدا کند، باید پاسخ گو باشند، به همین دلیل تالش 
مي کنند سپرده از بانک خودشان خارج نشود و به بانک دیگري بنشیند، به خاطر این که 
همان سپرده اي را که دارند جذب مي کنند، مي توانند سپرده بدهند، ولي اگر سپرده 
خارج شود، نمي توانند سپرده بدهند و بازگشتي هم ندارند، و این است که وضعیت آن 
بانک را وخیم تر خواهد کرد. کاري که مي توان کرد، این است که نظام بانکي در یک 
فضاي واقعي مورد تحلیل قرار بگیرد. اکثر بانک ها اکنون در وضعیت مطلوبی به سر 
نمی برند. در نظام دولتي در سال گذشته پول تازه اي در بانک نیامد و فقط حسابداري 

آن تغییر کرد. این اتفاق از تسعیر ارز به دست آمد. 

بانک ها بین سهام داران خود  سودی که 
بیشتر  و  نبوده  واقعی  کرده اند،  تقسیم 

صورت گرفته  پیش بینی های  اساس  بر 
بانکی است. عاملی هم  روی سیستم 

با  بانک های خارجی  که باعث شده 
باشند،  نداشته  تعامل  ایرانی  بانک های 
سود  بودن  غیرشفاف  موضوع  همین 
و زیان و به بیان بهتر مشکل در تهیۀ 

ترازنامه هاست

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( برای 
سال منتهی به 31 خرداد 1396 چهارشنبه 26 مهرماه 1396 برگزار می شود.

بر پایه این خبر، آن طور که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برنامه ریزی کرده است، 
مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال منتهی به 31 خرداد 1396 

با هدف بررسی صورت های مالی و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره شرکت از 
ساعت 8 و 30 دقیقه تا 12 چهارشنبه 26 مهر ماه 1396 در پژوهشگاه نیرو برگزار 
می شود. نشانی کامل محل برگزاری این مجمع به این شرح است: تهران، شهرک 

قدس، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس.

مجمع عمومی عادی ساليانه »خوارزمی« 26 مهر برگزار می شود
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وفادار كردن كاركنان به سازمان ها در ايران كم كم تبديل به رويا شده 
است. اكثر مديران با اين موضوع مشكل دارند، به نظرتان وفادارسازی 
كاركنان از چه مرحله ای بايد شروع شود. آيا اين اتفاق بايد از همان 

ابتدای ورود كاركنان صورت بگيرد؟
همان طور که اشاره شد، این فرایند در کشور ما تبدیل به فرایند دشواری شده است 
و خیلی از سازمان ها یا به کل از اجرایی شدن استراتژی های وفاداری پرسنل سر باز 
می زنند، یا این که در قالب عناوین مختلف و چهره های نمایشی مختلف اقدام به شوآف 
در خصوص این موضوع حیاتی سازمانی می کنند. باید گفت قبل از پرداختن به این که 
از چه مرحله ای باید شروع کرد و چه باید کرد، در خصوص مدل نیازهای کانو به تشریح 
بپردازیم. در این مدل بیان می شود که نیازهای مشتریان به سه دسته تقسیم بندی 
می  شود. اول نیازهای تلویحی، نیاز هایی هستند که الزمه و جزو ماهیت وجودی یک 
محصول است، به عنوان مثال فرمان برای اتومبیل. دوم نیاز تصریحی، نیازهایی هستند 
که براساس درخواست و اظهار مشتریان پایه ریزی شده. به عنوان مثال انتخاب رنگ 
خاصی از خودرو در زمان تحویل. گفتنی است در نیاز تلویحی عدم تحقق آن نیاز عدم 
انتخاب را به همراه دارد و عدم مراجعة مجدد به آن سازمان یا برند. در صورتی که 
در نیاز تصریحی ممکن است خرید نیز اتفاق افتد، ولی با عدم تحقق نیاز تصریحی 
عدم نارضایتی به وجود می  آید. به عنوان مثال رنگ خودرو خاکستری طبق درخواست 
مشتری ثبت شده، ولی سفید تحویل می گردد، و این نارضایتی مشتری را در صورت 
پذیرش به ناچار ایجاد می  کند. سوم نیاز انگیزشی، نیاز هایی است که بدون توقع برآورده 
می  شود و موجب ایجاد وفاداری می  گردد، چراکه درخواستی که داشته، بیش از آن 
را دریافت کرده است. به عنوان مثال، خودروی سفارش داده شده مجهز به روکش 
صندلی چرم است که موجب افزایش هیجان و انگیزش و درنهایت تبدیل به وفاداری 
برای محصوالت می گردد. حال با در نظر گرفتن این موضوع باید گفت که خیلی از 
سازمان ها در برآورده ساختن نیازهای تصریحی و قانونی که حاکمیت وضع کرده، 
کوتاهی می کنند و این امر موجبات نارضایتی را فراهم می کند و مسلما پرسنل به درجة 
وفاداری نمی رسند، چراکه با توجه به محدودیت های موجود و ناچاری های جامعه 
برخالف میلشان شرایط را تحمل می کنند و در اولین زمان و موقعیت شغلی بهتر 
اقدام به جابه جایی می کنند. باید گفت بهتر است سازمان ها الگویی مشخص از نیازهای 
پرسنل را در قالب دسته بندی هایی مشخص کرده و براساس آن اقدام به طرح ریزی 

استراتژی های متعدد مخصوصا در حوزۀ وفادارسازی کنند.
با  سازمان  برای  چقدر  كاركنان  وفادارسازی 
سازمان  روند  بر  تاثيری  چه  و  است  اهميت 

می گذارد؟
همان طور که می دانید، پرسنل سازمان را به عنوان مشتری 
داخلی می نامند و این مشتریان داخلی بهترین تاثیرگذارانی 
هستند که می توانند مشتریان خارجی را ترغیب به خرید 
یا تکرار خرید یا حتی توصیه به خرید کنند. در صورتی که 
یک سازمان این بخش از حلقه موفقیت را نادیده بگیرد، 
نمی تواند به اهداف خرد و کالن خود دست یابد. مسلما 
نادیده گرفتن این بخش لطمات جبران ناپذیری به برند و 
سازمان وارد می کند که در طوالنی مدت این فرایند تبدیل 
به معظل جبران ناپذیری خواهد شد. این رویداد برگرفته از 

ذهنیت صاحبان کسب وکار ها و مدیران سازمان ها به وجود می آید و آن این که پرسنل 
را وسیله ای برای تحقق هدف می دانند تا شرکای تجاری و همراهان اصلی. همین دلیل 
است که فاصله بین سازمان و پرسنل را افزایش داده و روزبه روز از فرصت های تحقق 

موفقیت دور می شوند.
آسيب های عدم وفادارسازی برای سازمان چيست؟

همان طور که در سوال قبل نیز به آن اشاره شد، باید گفت امروزه حتی به پرسنل به 
دید منابع انسانی نگاه نمی شود، بلکه یک رده باالتر به عنوان سرمایه های انسانی در نظر 
گرفته می شود و این یعنی هر پرسنل نه تنها یک شریک تجاری بسیار اثرگذار است، 
بلکه می تواند به عنوان یک سرمایه به شمار آید. باید افزود در مشاغل تخصصی و فوق 
تخصص این ویژگی نمود بیشتری به خود می گیرد و درحقیقت می تواند به عنوان مزیت 
رقابتی در بازار رقابتی امروز باشد، چراکه در سازمان های مختلف یک صنعت با عملکرد 
یکسان و محصوالت مشابه، یکی از عوامل تعیین کنندۀ اصلی نیروی انسانی خبره 
است. با اشاره به موارد فوق باید گفت آسیب های عدم وفادارسازی و قبل از آن عدم 

رضایتمندی یک سازمان رابطة مستقیم با موفقیت و عدم موفقیت آن سازمان دارد. 
آيا سازمان می تواند عملكردی داشته باشد كه افراد خارج از سازمان كه 

هنوز به آن نپيوسته اند نيز حس وفاداری را داشته باشند؟
بله، اتفاقا اگر بخواهیم به سازمان های پیش رو و استراتژی های جذب پرسنل آن ها دقت 
کنیم، به این نتیجه می رسیم که آن ها در پی تحقق یک استراتژی عظیم و بسیار عالی 
هستند و آن استراتژی چیزی نیست جز استراتژی آرزوی حضور و کار در سازمان برای 
پرسنل، به این صورت که سازمان های پیش رو رویکردی را اتخاذ می کنند که نتیجة 
آن تحقق این امر باشد که تمامی متخصصان آن صنعت آرزوی همکاری و حضور در 
سازمان را داشته باشند و این امر محقق نمی شود مگر با ایجاد ارزش ویژۀ پیشنهادی 

که شامل مباحث مفصلی است.
در صورت امكان، اگر نمونه ای در ذهن داريد كه در اين مورد موفق بوده، 

بفرماييد. 
به نظرم نمایندگی های رسمی  برند های بزرگ با الگوبرداری از روش های نوین مدیریت 
منابع انسانی توانسته اند در ایران تا حدودی به این ویژگی دست یابند. البته تعداد کمی 

از سازمان های ایرانی هم در این حوزه به موفقیت هایی دست پیدا کرده اند. 
به نظرتان سازمان های ايرانی تابه حال در اين باره چگونه عمل كرده اند؟

باید  بدهیم،  پاسخ  سوال  این  به  صادقانه  بخواهیم  اگر 
سازمان های  در  حوزه  این  در  انجام شده  اقدام  که  گفت 
از  و  است  ناچیز  و  کم  خیلی  تقریبا  متوسط  و  کوچک 
دو دلیل نشئت می گیرد. یکی این که خیلی از سازمان ها 
واقعا هیچ استراتژی مدون اجرایی نه تنها در حوزۀ منابع 
انسانی، بلکه در سطح کل سازمان هم ندارند و این امر 
باعث می شود مسئوالن هر سازمانی از آن چه می خواهند 
و آن چه انتظار دارند، اطالع دقیقی داشته باشند، و این 
عملکرد.  ارزیابی  کلیدی  شاخص های  تعیین  عدم  یعنی 
و  جذب  در  عمده ای  بسیار  نقش  ارتباطات  این که  دوم 
امر موجبات عدم  این  گزینش پست های کلیدی دارد و 
با  شایستگان  درنهایت  و  می زند  رقم  را  شایسته ساالری 

این رفتار سرشکسته می شوند.

کارمندان در سازمان های امروزی دیگر فقط بازوانی برای حرکت نیستند، آن ها سرمایه های فکری هستند 
که سازمان ها باید تمام تالش خود را برای حفظ رضایتشان انجام دهند. بنابراین شرایط ایجاد رضایت 
شغلی و وفادارسازی که پیامدهای مثبت زیادی برای سازمان ها دارد، باید به دقت بررسی شده و فرایند 
پیاده سازی آن با دقت طراحی شود. در این باره گفت وگویی با مهرداد انوری، دکترای مدیریت و مدرس و 

مشاور توسعۀ کسب وکار داشته ایم که چکیدۀ آن را در ادامه می خوانید.

گفت وگو با مهرداد انوری، مدرس و مشاور توسعه كسب وكار

کارکنان وفادار، 
سرمایه ارزشمند سازمان ها

گپ
نرگس فرجی

خیلی از سازمان ها در برآورده ساختن 
نیازهای تصریحی و قانونی که 

حاکمیت برای کارمندان وضع کرده، 
کوتاهی می کنند و این امر موجبات 
نارضایتی را فراهم می کند و مسلما 

پرسنل به درجۀ وفاداری نمی رسند، 
اما با توجه به محدودیت های موجود 

و ناچاری های جامعه برخالف 
میلشان شرایط را تحمل می کنند
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برنامه ای روی گوشی خود نصب کرده و به کمک آن وضعیت سالمتی اش 
را رصد می کند. این برنامه نشان می دهد که در روز چقدر راه رفته، ضربان 
قلبش به چه صورت است و در حال حاضر باید چه کارهایی انجام بدهد تا 
بدنی سالم داشته  باشد. این تنها یکی از تحوالت بزرگی است که در دنیای 
صنعت پزشکی و داروسازی رخ داده  است. تحول، فراتر از فناوری است. 
»اقتصاد نوین سالمت« مفهوم جدیدی است که این روزها بر سر زبان ها 
افتاده و قرار است تحولی بزرگ در صنعت بهداشت و سالمت ایجاد کند. 
در گذشته، محیط این صنعت کامال بسته بود، اما این روزها نیروهای جهانی 
بسیاری در حال شکل دادن این صنعت هستند. این نیروها، صنعت پزشکی 
و دارویی را به محیطی مبتکرانه و متعادل تبدیل کرده که در آن مصرف کننده 
نقشی بزرگ ایفا می کند. میلیون ها مصرف کننده در سرتاسر دنیا، اپلیکیشن ها 
و برنامه های سنجش سالمتی را دانلود کرده اند و از آن کمک می گیرند. این 
روزها افراد با نصب یک برنامه روی گوشی خود، کلینیکی را در گوشی خود 
دارند که می توانند از آن بهترین مشاوره های پزشکی را دریافت کنند. از 
طرف دیگر، دانشمندان سعی دارند ژن ها را اصالح و دستکاری کنند. برخی 
از دانشمندان نیز تالش دارند داروهایی را ابداع کنند که دوربینی در آن ها 
3D وضعیت درونی  به صورت  بیمار می تواند  به بدن  با ورود  و  قرار دارد 
جسم بیمار را نشان بدهد. هرچند این علوم پیشرفته بسیار پیچیده هستند، 

اما هم چنان هزینه های درمانی در حال کاهش است. 

هم پای اقتصاد نوين سالمت
همة این ها شرایطی را برای صنایع پزشکی و دارویی فراهم کرده که آن را به سمت 
نوین سالمت«  این شرایط جدید، »اقتصاد  به  دانشمندان  تکامل سوق می دهد. 
و  پزشکی  صنایع  زیرساخت های  جدید،  اقتصاد  این  می رسد  نظر  به  می گویند. 
شیوۀ  به  هنوز  که  بازیگرانی  برای  تغییرات  این  اما  می سازد.  نو  از  را  داروسازی 
سنتی در این صنعت فعالیت می کنند، عواقب بسیار عمیقی در پی خواهد داشت. 
البته این عواقب الزاما بد نخواهد بود. اما بازیگران مدرن بیشترین سود را از این 
شرایط می برند. آن ها می توانند از فرصت های جدید نهایت استفاده را ببرند. اکثر 
آن ها روی مردم، فناوری های مدرن و فعالیت های خالقانه سرمایه گذاری کرده اند 

و سهمی بزرگ در این فرایند تغییر و تکامل دارند. هرچند فناوری نقش مهمی را 
در این تغییرات ایفا می کند، اما شرایط قدری فراتر از پیچیدگی ها و پیشرفت های 
فناورانه است. درواقع این مدل های کسب وکاِر سالمتی و پزشکی هستند که در 
حال تغییر و تحول اند. زنجیرۀ ارزش در این صنعت شکل تازه ای به خود گرفته 
و با مهندسِی دوباره، سروشکلی امروزی به خود گرفته  است. فشارها برای کاهش 
هزینه، افزایش بیماری های دوره ای، افزایش سن جمعیت و افزایش مصرف گرایی 
دست به دست هم داده و وضعیت صنعت پزشکی را متحول کرده  است. به همین 

دلیل است که تنها فناوری مسئول این تغییر و تحوالت شناخته نمی شود. 

استراتژی »اول بيمار«
در گذشته، صنعت پزشکی محیطی بود که تنها تولیدکنندگان، بیمه ها و شرکت های 
داروسازی در آن دخیل بودند. اما این روزها مدل و استراتژی کسب وکار در صنعت 
پزشکی و داروسازی به کلی متحول شده و مدل »اول بیمار« روی کار آمده  است که 
اولویت را به بیمار می دهد. درواقع این مدل سعی دارد ارتباط بیشتری بین صنعت 
پزشکی و داروسازی با مشتری برقرار کند. به این ترتیب شکل جدیدی از کسب وکار 
بر پایة فاکتورها و اولویت های جدید ظهور کرده که مشتری محور است.  مدل جدیِد 
کسب وکار پزشکی و داروسازی، نیاز به بازیگرانی دارد که بتوانند با همکاری با یکدیگر 
در این محیط کار کنند و مطابق میل مشتری، خدمت رسانی کنند. جالب این جاست 
بازاری را در دنیای  که در مدل جدید، دیگر کسی نمی تواند به صورت انحصاری، 
پزشکی و داروسازی در اختیار خود بگیرد، بلکه هر تازه واردی می تواند به این بازار ورود 
کند و با سرمایه گذاری در آن، به سود مطلوب خودش دست پیدا کند. همة این ها 
منوط به این است که بتواند مطابق قواعد مدرن بازی کند. این مدل درحقیقت نسبت 
به ابتکارات و ابداعات بسیار انعطاف پذیر است و هر ابداعی را می پذیرد. به همین دلیل 
است که محیط مستعِد پرورش استارت آپ ها نیز هست.  در دنیایی که مشتری ها به 
مقولة سالمت خود اهمیت می دهند و سعی می کنند به کمک ابزارها و اپلیکیشن های 
جدید، وضعیت سالمتی خود را به صورت لحظه ای دنبال کنند، صنعت پزشکی و 
داروسازی نمی تواند با سیستم های منسوخ و سنتی به کار خودش ادامه دهد. طبیعی 
است که هر کسی می خواهد در این فضای کسب وکار موفق باشد، چاره ای ندارد جز 
این که هم پای تغییرات جدید پیش بیاید و مانند بازیگران مدرن و امروزی عمل کند. 

صنعت

صنعت پزشكی و دارويی شكلی مدرن به خود می گيرد

اقتصاد نوین سالمت
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كارآفرين های كم خرج
جونز  راپرت  که  است  عنوانی  این  بدهید.«  کوچک  وام های  کارآفرین ها  »به 
برای گزارش خود در گاردین انتخاب کرده  است. جونز در گزارش خود یکی از 
شیوه های جالب برای سرمایه گذاری پول های اندک را مطرح می کند. او معتقد 
افراد می توانند سرمایه های کم و ناچیز خود را برای کارآفرین هایی خرج  است 
راه اندازی  برای  کافی  پول  اما  دارند،  درآمدزایی  و  خالقانه  ایده های  که  کنند 
کسب وکار خود ندارند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مردم سرمایه ها و 
پول های کم خود را برای کارآفرینی که احساس می کنند آیندۀ درخشانی دارد، 
خرج می کنند. کار آن ها از نظر جونز شبیه به وام دادن است؛ پول اندک آن ها 
به  او کارآفرینی بزرگ می سازد.  از  و  را متحول می کند  گاهی زندگی یک فرد 
یا  وام  نوعی  به  این شیوۀ سرمایه گذاری شبیه  است  معتقد  همین خاطر جونز 
حتی قرض الحسنه است. برای این کار وب سایت هایی نیز طراحی شده که افراد 
می توانند به کمک آن کارآفرین ها را شناسایی و سپس در صورت تمایل برای 
همین  مشابه  بریتانیا  در  اخیرا  کنند.  اقدام  فرد،  آن  پروژۀ  روی  سرمایه گذاری 
کار برای کشورهای در حال توسعه نیز انجام می شود. یعنی فرد سرمایه گذار در 

بریتانیا می تواند سرمایة خود را برای کارآفرینی در فیلیپین خرج کند. 

سيل پول ُخرد
بانک ها  در  را  خود  اندک  پول های  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  مردم  اغلب 
نگه داری می کنند و با سود بانکی، سرمایة خود را چندبرابر می کنند. اما این کار 
نه تنها برای اقتصاد سمی مهلک است، بلکه فرد را نیز به لحاظ اقتصادی به رخوت 

و تنبلی می کشاند. سرمایه گذاران در کشورهای توسعه یافته 
به شکلی پویا و فعال در اقتصاد خود دخالت می کنند. آن ها 
به  بورس  و  سهام  بازارهای  در  را  خود  اندک  سرمایه های 
به  عظیمی  سیل  ناگهان  خرد  پول های  می اندازند.  جریان 
راه می اندازند که می تواند دنیای اقتصاد را زیرورو کند. به 

گزارش »نَزَدک« سرمایه گذاران تنها می توانند با هزار دالر قدم به دنیای بورس 
بگذارند. این کار در کشورهای غربی کامال مرسوم است. 

ولی افتاد مشكل ها!
در  که  را  پولی  مبلغ  است  کافی  می کنند  تصور  کم تجربه  سرمایه گذاران  اکثر 
اختیار دارند، به بازار سهام ببرند، حسابی برای خود باز کنند و درنهایت سهمی 
برای خود خریداری کنند. اما قضیه به این سادگی نیست. بسیاری از موسسه های 
مالی و شرکت ها، حداقل هایی را برای سرمایه گذاری تعیین کرده اند. درواقع آن ها 

حساب  در  پول  از  مشخصی  حد  داشتن  آن ها  از  یکی  که  دارند  ملزوماتی 
اجازۀ  فرد  آن  به  با هزار دالر،  بسیاری هستند که  یعنی شرکت های  است. 
می کنند،  را سخت  شرایط  این شرکت ها  هرچند  نمی دهند.  سرمایه گذاری 
سهام داران  مواقع،  از  بسیاری  نمی رسد.  آخر  به  سرمایه گذاری  دنیای  اما 
تخفیف هایی را در نظر می گیرند که فرد اگر از آن ها باخبر شود، می تواند با 

هزار دالر هم سرمایه گذاری کند. برخی از سرمایه گذاران به صورت مستقیم 
سهمی را از شرکت ها خریداری می کنند. آن ها از طریق برنامة خرید مستقیم 

سهام اقدام می کنند. در این شرایط فرد معموال باید حداقل 100 تا 500 دالر 
سرمایه گذاری کند. اما باز هم 100 تا 500 دالر رقمی کالن به شمار نمی آید و 
درنتیجه فرد با سرمایه ای تا این اندازه ُخرد و کوچک می تواند به بازار سرمایه 

سرمايه

شيوه های سرمايه گذاری هوشمندانه با سرمايه های ُخرد

وقتی پول ُخردها، ثروت می شوند

صديقه سنايی

شیوه های  به خاطر  که  دنیاست  سرمایه گذار  بزرگ ترین  بافت  وارن 
سرمایه گذاری خود به شهرت رسیده  است. او گاهی معامله هایی می کند 
که سرمایه گذاران انگشت به دهان می مانند. بافت به راحتی کسب وکارهای 
بزرگ را خریداری می کند و هر بار به ثروت کالن تری دست پیدا می کند. 
او اکنون ثروتمندترین مرد دنیاست. به خاطر همین موفقیت هاست که اکثر 
فعاالن کسب وکار به دنبال رازهای سرمایه گذاری او هستند. اما واقعیت این 
است که بافت کار خود را با سرمایه های ُخرد و اندک آغاز نکرده  است. اکثر 
سرمایه گذارانی که از شیوه های سرمایه گذاری برای مردم عادی می گویند، 
تصور می کنند آن ها کوهی از پول و سرمایه در خانۀ خود دارند و نمی دانند با 
آن چه کار کنند. این در حالی است که اکثر افراد سرمایه های خرد و کوچکی 

دارند که می خواهند آن را به سرمایه ای کالن یا کمی بزرگ تر تبدیل کنند. 
هر آدمی با حداقل بهرۀ هوشی باید بتواند یک میلیارد دالر را دوبرابر کند. اما 
هر کسی نمی تواند هزار دالر را به دوهزار دالر تبدیل کند. سرمایه گذاران 
باید یاد بگیرند سرمایه های اندک خود را نیز چندبرابر کنند. اکثر مردمی 
که در کشورهای توسعه یافته )به لحاظ اقتصادی( زندگی می کنند، به خوبی 
می دانند با سرمایه های کوچک خود چه کار کنند. مردم در کشورهای در 
حال توسعه نیز باید در این زمینه آموزش ببینند و سرمایه های کم خود را 
برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد به کار ببندند. اگر سرمایه های کوچک 
و پول های کم به اقتصاد تزریق شود، می تواند بدنه ای مقاوم از آن ایجاد کند 

که همۀ اعضای جامعه از آن بهره خواهند برد. 
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را  راهی  نیز  آن الین  تجارت های  اخیرا  کند.  پیدا  راه 
کرده  است.  باز  اندک  سرمایه های  با  سرمایه داران  برای 
محدودیت ها در این شرایط کمتر است و فرد می تواند با 

خیال راحت و با پولی اندک، سرمایه گذاری کند.  

قدم های اول
بی شک همة افراد با اندک سرمایه ای تمایل دارند به بازار 
راه پیدا کنند. اما پیش از آن باید حداقل آشنایی هایی با 
اصول کسب وکار و سرمایه گذاری داشته  باشند. نخستین 
قانون در سرمایه گذاری این است که فرد نسبت به آن چه 
در آن سرمایه گذاری می کند، شناخت کامل داشته  باشد 
و این کار چندان ساده ای نیست. آشنایی با فضای کلی 
با  آشنایی  بعدی،  قدم های  است.  اول  قدم  کسب وکار، 
آن  در  دارد  قصد  فرد سرمایه گذار  که  است  بخشی  آن 

کاری  به  را  سرمایه گذاری اش  چیزهایی،  چه  بداند  باید  او  کند.  سرمایه گذاری 
مهارت  نوعی  درحقیقت  سرمایه گذاری  آن،  بر  عالوه  می کند.  تبدیل  موفق آمیز 
هر  یادگیری  البته  بیاموزد.  را  آن  دیگری  مهارت  هر  مانند  باید  فرد  که  است 
و  زمان  گذر  به  نیز  سرمایه گذاری  مهارت  آموختن  برای  می برد.  زمان  مهارتی، 
باورند  این  بر  سرمایه گذاری  حوزۀ  کارشناسان  اکثر  است.  نیاز  تجربه  اندوختن 
که سرمایه گذاری مانند راندن دوچرخه است؛ فرد بارها و بارها زمین می خورد تا 

باالخره یاد بگیرد چطور از آن دوچرخه استفاده کند. 

از سرمايه گذاری های ُخرد تا سرمايه گذاری های كالن
پول ها و سرمایه های اندک شاید به ظاهر برای سرمایه گذاری مناسب نباشند، اما 
واقعیت این است که اگر فردی می خواهد به سرمایه گذاری بزرگ تبدیل شود، 
ابتدا باید با همین سرمایه های اندک خودش را محک بزند، با پول های کوچک، 
اشتباهات مالی کند و درنهایت به مهارت سرمایه گذاری دست پیدا کند. یعنی اگر 
فرد میزان زیادی پول و سرمایه نیز در اختیار داشته  باشد، نباید از آن در 
بازار استفاده کند، بلکه ابتدا باید حجم کمی را روانة بازار سرمایه کند 
تا حداقل شناخت و آشنایی هایی را به دست بیاورد و بعد متناسب با 
تجربه ای که در این مسیر اندوخته، دست به سرمایه گذاری های کالن 
در  نیز  را  سرمایه  اندک  حجم  همین  این که  برای  فرد  البته  بزند. 
از  یکی  کند.  طی  را  اولیه ای  قدم های  باید  داشته  باشد،  اختیار 
رویکردها در این زمینه به رویکرد قلک شهرت دارد. یعنی فرد در 
قدم های اول باید تنها با یک قلک ساده، پولی را پس انداز کند. جالب 
این جاست که وقتی فرد به این قصد، اقدام به پس انداز کند، در زمانی 
کوتاه موفق می شود سرمایه ای را برای شروع کار کسب کند و با آن مبادرت 

به سرمایه گذاری کند.

استراتژی گلوله برفی
صد  چند  به  برخی  دارد.  متفاوتی  معنای  مختلف،  افراد  برای  کم«  »سرمایة 
دالر، سرمایة کم می گویند و برخی چند هزار دالر را سرمایه ای اندک می دانند. 

دارد.  نیاز  حداقل هایی  به  سهام  خریداری  به هرحال، 
سرمایه ای  باشد،  برخوردار  حداقل ها  این  از  کسی  هر 
برای  با آن سرمایه گذاری کند.  دارد که می تواند  اندک 
شروع سرمایه گذاری نیز باید بداند چطور با پولی اندک، 
می توان سرمایه گذاری کرد. برخالف تصور رایج در میان 
مردم، می توان با سرمایه ای اندک، سرمایه دار شد. یکی 
از شیوه های معمول که کارشناسان سرمایه در این زمینه 
به آن اشاره می کنند، استراتژی گلوله برفی است. در این 
رشد  را  خود  اندک  سرمایة  می گیرد  یاد  فرد  استراتژی 
این که  برای  البته  کند.  بزرگ تر  و  بزرگ  را  آن  و  بدهد 
فرد سرمایه گذار بتواند به این موفقیت دست پیدا کند، 
باید مسیر مشخصی را طی کند. سرمایه گذاری در بازار 
سهام با خطراتی همراه است و فرد هر لحظه امکان دارد 
سرمایه اش را از دست بدهد. هر شخصی باید خودش را 
برای این خطرات آماده کند. برای مثال باید درآمد حداقل سه تا شش ماهش را 
به صورت پس انداز در جایی نگه داری کند تا بتواند در صورت نیاز از آن استفاده 
کند. امن ترین سهام نیز در خطر ریزش یا نوسان است و فرد باید خودش را برای 

چنین اتفاقات نامنتظره ای آماده کند. 

همه تخم مرغ ها را در يک سبد نچينيد
مفهوم »همة تخم مرغ های خود را در یک سبد نچینید« در حوزۀ سرمایه گذاری 
کامال صدق می کند. بهترین شیوه برای سرمایه گذاری این است که فرد تمرکز 
سرمایة خود را روی گستره ای از سهام ها قرار بدهد. اگر فرد تنها یک سهام را 
خریداری کند و آن سهام سقوط کند، سرمایه گذار نیز تمامی سرمایة خود را از 
بازار مشخص پخش کرده  ابتدا سرمایه اش را در چند  از  اما اگر  دست می دهد. 
اطالعات  فرد  است  البته الزم  داشت.  نخواهد  نگرانی  زمینه  این  در  دیگر   باشد، 
کافی دربارۀ سهام مختلف به دست بیاورد و روی کم خطرترین بازارها برای شروع 
کار سرمایه گذاری کند. به هرحال این که همة تخم مرغ های خود را در یک سبد 
قرار ندهد، روشی هوشمندانه در سرمایه گذاری به شمار می آید که نه تنها مانع 
شکست فرد سرمایه گذار می شود، بلکه او را به سمت پیشرفت نیز مایل می کند. 

بسترهای اقتصادی برای سرمايه گذاری
باید  کشور  آن  اقتصاد  که  است  مقدماتی  نیازمند  سهام  بازار  در  سرمایه گذاری 
برای فرد سرمایه گذار فراهم کرده  باشد. بسیاری از افراد می دانند و می خواهند 
در بازارهای سهام و بورس سرمایه گذاری کنند، اما شرایط اقتصادی کشور و نوع 
به  را  بانک  در  درنتیجه سپرده گذاری  و  می اندازد  هراس  به  را  آن ها  بازار سهام 
باید  دولت ها  که  است  مسئله ای  این  می دهند.  ترجیح  بورس  در  سرمایه گذاری 
برای حل آن اقدام کنند. کارآفرین های بسیاری قصد دارند با سرمایه ای اندک و 
ایده ای خالقانه قدم به دنیای کسب وکار بگذارند و راه را برای سرمایه گذاری و 
اشتغال دیگران باز کنند. اما این کار نیاز به همراهی دولت ها دارد. حمایت دولت ها 
از برنامه های توسعه ای، سرمایه گذاری آن ها روی زیرساخت های سرمایه ای، بهبود 
فضای قانونی کسب وکار و قوانین قابل اعتماد ازجمله مواردی است که به افراد 
عالقه مند، جسارت می دهد با اندک سرمایه ای اقدام به سرمایه گذاری کنند. همان 
آموزش  خود  اندک  و  کم  پول های  با  سرمایه گذاری  برای  باید  مردم  که  اندازه 
ببینند، دولت ها نیز باید بستر الزم را به لحاظ اقتصادی و مالی برای آن ها فراهم 

کنند. 

را در  مفهوم »همۀ تخم مرغ های خود 
در حوزۀ سرمایه گذاری  نچینید«  یک سبد 
برای  بهترین شیوه  کامال صدق می کند. 

این است که فرد تمرکز  سرمایه گذاری 
از سهام ها  را روی گستره ای  سرمایۀ خود 

اگر فرد تنها یک سهام را  قرار بدهد. 
خریداری کند و آن سهام سقوط کند، 

از  را  نیز تمامی سرمایۀ خود  سرمایه گذار 
ابتدا سرمایه اش  از  اگر  اما  دست می دهد. 

را در چند بازار مشخص پخش کرده  باشد، 
این زمینه نگرانی نخواهد داشت در  دیگر 
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مديريت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی 

در هر سازمانی، پس از تعریف اهداف و یک چشم انداز مشخص، نقش 
مدیر پروژه در تعیین کیفیت و زمان و قیمت تمام شدۀ یک پروژه و نحوۀ 
تخصیص منابع و گردآوری داده ها، بیش از پیش پررنگ خواهد شد. در 
زمینۀ اهداف بزرگ تر، فرصت های رشد سازمان شما به چهار دستۀ مختلف 
تقسیم می شود و به منظور توسعۀ کسب وکار در یک روش پایدار تجاری، 
نیاز به هدایت چهار نوع مدیر پروژه دارید. این چهار مدیر را می توانید 
از میان مدیران فعال شرکت که نوع توانمندی آن ها بر شما آشکار شده 
است، انتخاب کنید. با درک بهتر عملکرد آن ها می توانید ارتباط بهتری بین 

آن ها، پروژه و کارمندانتان برقرار کنید. 

ماتريكس مديران پروژه
نوع مدیران و فرصت رشد یک نمودار دو وجهی فراهم می کند که در یک سوی 
آن این سوال پرسیده می شود که 1. آیا فرصت رشد هماهنگ با استراتژی موجود 
سوال  دو  این  شود؟  ایجاد  می تواند  معتبر  تجاری  موفقیت  یک  آیا   .2 و  است؟ 
ماتریکسی ایجاد می کند که توسط آن می توانید چهار نوع از رهبران پروژه را از هم 
تشخیص دهید و دریابید که هر کدام برای چه نوع پروژه ای مناسب هستند. آیا هر 
سازمانی به همة چهار نوع مدیر پروژه برای رسیدن به توسعة پایدار و رشد سازمان 
محافظه کار ترین  و  باثبات ترین  حتی  که  می شود  استدالل  چنین  دارد؟  احتیاج 
صنعت ها را نیز ورشکستگی تهدید می کند و بیشتر صنایع پویا و فوق رقابتی نیز 
ارزیابی شود. مجریان  و  اندازه گیری  با فرصت های رشدی مواجه اند که می تواند 
پروژه نیاز دارند که از فرصت های رشد آگاه باشند و برای هر پروژه تنها روی یک 

نوع خاص از مدیر پروژه تمرکز کنند. 

چهار نوع مدير
چهار نوع مدیر پروژه وجود دارد که هر کدام فرصت های رشد مختلفی را دنبال 
شرکت  اهداف  به  دست یابی  برای  مختلفی  ارتباطی  منطق  پی  در  و  می کنند 
هستند. به بیان دیگر، شما به همة این افراد نیاز دارید، چراکه هر یک از آن ها 
این  در  می کنند.  حمایت  و  می بینند  را  رشد  فرصت های  از  مختلفی  جنبه های 
رابطه،  آن ها یکدیگر را تکمیل می کنند. این لزوما بدین معنی نیست که نیاز به 
تعداد برابری از این افراد دارید، چراکه بیشتر سازمان ها می بایست عمدتا بر اجرا 
متکی باشند تا مطمئن شوند هماهنگی و امکان سنجی الزم در کوتاه مدت وجود 
دارد. بنابراین نیاز به تعدادی از این مدیران به نام های رهبر، ریسک کننده، مدیر 

و  شناسایی  به  قادر  توسط  آن ها  تا  داریم  اجراکننده  مدیر  و  متخصص 
فرصت هایی که می تواند  باشیم؛  پیرامون خود  فرصت های رشد  تعقیب 
به تجدید ساختار و روش انتخابی ما کمک کند. در زیر این چهار نوع 

شخصیت را مفصل تر شرح می دهیم. 

شخصيت رهبر
این نوع مدیر پروژه به صورت فعاالنه فرصت های کسب وکاری را که در 
خارج از مرزهای استراتژیک موجود قرار دارد، دنبال می کند؛ مرزهایی 
با احتمال موفقیت بسیار  که در آن رسیدن به داده های شفاف مرتبط 
دشوار است. بنابراین رهبر در جست وجوی پیروانی است که دید وسیعی 
نسبت به رشدی دارند که از نظر استراتژیک کامال با وضع موجود متفاوت 
به  متکی  و  ندارد  معتبری  کمی  شواهد  فرصت ها  این  داده های  است. 
فرصت ها  چنین  هدایت  که  است  آشکار  است.  سازمان  اعضای  مدارک 
و  نپذیرد  تحقق  هیچ گاه  شاید  و  است  پرریسک  بسیار  پروژه هایی  و 
کارمندان و پیروان نیز درنهایت رهبری نادرست را انتخاب کرده باشند. 
اتخاذ  و  موجود  استراتژی  کشیدن  چالش  به  نیازمند  رهبر  مدیر  یک 
نوع  این  از  نمونه ای  است.  رشد  فرصت های  از  چشم پوشی  یا  ریسک 
مدیران و کارمندان در شرکت گوگل دیده می شود که دارای واحدی به 
نام گوگل X یا X هستند که یک فضای خودساخته است. کارمندان در 
این واحد به دنبال حل مسائل بزرگ با استفاده از فناوری های پیشرفته 
و راه حل های ریشه ای هستند. بنابراین پروژه ها در واحد ایکس تمایل به 
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استراتژیک دارد. در چنین  از دامنه جاری شرکت و تمرکز  خارج شدن 
پروژه هایی، ارزیابی واقع بینانه برای رسیدن به موفقیت قبل از آزمایش آن 

امکان پذیر نیست.

شخصيت ريسک كننده 
این مدیر پروژه به صورت فعاالنه فرصت های کسب وکاری را که در داخل 
پروندۀ  هیچ  اما  می کند،  دنبال  دارد،  قرار  جاری  استراتژیک  مرزهای 
تجاری مرتبط به آن وجود ندارد؛ چراکه داده های موثق مرتبط با احتمال 
موفقیت پروژه وجود ندارد. بنابراین شخصیت ریسک کننده باید قمار کند 
و به دنبال پیروانی باشد که روی آن پروژه شرط ببندند و روی فرصت 
جاری  استراتژی  با  هماهنگ  و  داشته  مجموعه  برای  که  سودی  و  رشد 
شرکت باشد، بدون داشتن مدارک کمی موثق ریسک کنند. به بیان دیگر، 
ریسک کننده طبق قوانین بازی و با دنبال کردن فرصت های رشد داخل 
محدودۀ استراتژی شرکت بازی می کند، اما نمی تواند احتمال موفقیت را 
پیش بینی کند، چون عمل او با ریسک و احتمال همراه است. درنتیجه 
افرادی است که  بیشتر  به دنبال درگیر کردن هر چه  فرد ریسک کننده 
اصطالحا روی پروژۀ او ریسک کرده و با او همکاری کنند. این موقعیت 
آن  در  دارد سودی  احتمال  که  است  نامعین  مسیری  به  رفتن  به  شبیه 
وجود نداشته باشد، یا برعکس سرشار از سود و عاری از ضرر باشد. بنابراین 
وجود مدیر ریسک کننده در شرکت ضروری است، چراکه  آن ها می توانند 
استراتژی موجود را با دنبال کردن فرصت های رشدی که از لحاظ تحلیلی 

نادیده گرفته شده است، به روزرسانی کنند. 

مدير متخصص 
این نوع مدیر به دنبال فرصت هایی است که خارج از حیطة 
استراتژی شرکت است، اما بر اساس داده های موثقی جلو 
می رود که برای یک پروژۀ شرکت وجود دارد. بنابراین فرد 
بیشتر  سازمانی  پیروان  تعداد  کسب  آرزوی  در  متخصص 
برای تغییر مراحل اجرا برای رسیدن به هدف هماهنگ با 
استراتژی جاری است که توسط مدارک محکم و معتبری 
حمایت می شود. درنتیجه یک مدیر متخصص بر اعضایی از 
سازمان تکیه می کند که به توصیه ها و پیشنهادات او گوش 
می کنند. درست است که در این حالت امکان سنجی پروژه 
به انجام رسیده و توسط سازمان حمایت می شود، اما چالش 
اصلی این مدیر این است که اعضای سازمان را از نیاز به 
تغییر استراتژیک و نیاز مبرم به اقدام آگاه سازد. متخصص 
نیازمند به چالش کشیدن استراتژی موجود با دنبال کردن 

فرصت های رشد حمایت شدۀ شرکت است. 

مدير اجراكننده 
مدیر اجراکننده به طور فعاالنه ای در پی اجرای پروژه هایی است که در داخل 
برای  زیادی  برنامه های  و  پرونده  و  داشته  قرار  شرکت  استراتژیک  مرزهای 
 آن ها از قبل وجود داشته است. نقش این مدیر تنها اجرایی کردن پروژه های 
از پیش تعیین شده است و خودش دخالتی در طراحی و اجرای پروژۀ جدید 
هماهنگی  و  شرکت  رشد  از  که  است  نیروهایی  دنبال  به  مدیر  این  ندارد. 
برای  داده های الزم  باشند. هم چنین  استراتژی جاری شرکت مطمئن  با  آن 
و  ریسک  هیچ  دیگر،  بیان  به  دارد.  وجود  کافی  میزان  به  نیز  پروژه  اجرای 
در  جز   – با چالش خاصی  مدیر  و  ندارد  وجود  حالت  این  در  قطعیتی  عدم 
موارد اجرا - مواجه نخواهد بود. او باید تیمی را انتخاب کند که تحلیل های 
مطمئن ترین  و  قطعی  حالت  این  باشند.  پذیرا  را  پروژه  از  او  دقیق  و  سخت 
با  و هماهنگ  به درستی مستند شده  اهداف  و  است  موفقیت  به  راه رسیدن 
استراتژی موجود سازمان است. این مدیر به صورت منظم فرصت ها را تحلیل، 

آماده سازی و حمایت می کند. 

تعامل چند مدير پروژه با يكديگر 
برای  و  یکدیگر پیش می برند  با  را  پروژه  بزرگی هستند که چند  شرکت های 
نحوۀ  شرکت ها  این  در  اما  هستند.  مدیریت  از  خاصی  نوع  نیازمند  کدام  هر 
تعامل این چهار مدیر پروژه باید به چه صورت باشد؟ ممکن است تعارض یا 
مشاجراتی بین  آن ها پیش بیاید: مثال مدیری با شخصیت رهبر، مدیر اجراکننده 
را فردی سخت گیر و بوروکراتیک بداند، یا برعکس ممکن است مدیر اجراکننده، 
اندیشه های مدیر رهبر را غیرواقعی و سازمان نیافته توجیه کند. درنتیجه تعارض 
زیاد می شود. برای این که این حالت پیش نیاید، باید مطمئن شوید که فضای 
کافی درون شرکت برای جوالن دادن این افراد وجود داشته باشد، بدون این که 
در وظایف  آن ها تداخلی پیش آید. هم چنین باید مرزهای میان  آن ها را مدیریت 
کنید تا وارد حریم یکدیگر نشوند. به ایده های  آن ها احترام بگذارید و آن را بر 
اساس منطق پیش ببرید. مطمئن شوید که زمان کافی برای هر پروژه اختصاص 
داده اید و نحوۀ انجام درست کار هر مدیر را نظارت می کنید. توجه به نقش این 
چهار مدیر درنهایت سبب می شود که تنوع در شرکت شما گسترش یافته و این 
خود موجب توسعة کسب وکار شما می شود. بنابراین مدیرانی که به دنبال رشد 
و پیشرفت امور کاری خود هستند، نیاز به حفظ این چهار نوع مدیر در شرکت 
از راه های  بین  آن ها تقسیم کنند و  را  بتوانند فرصت های رشد  تا  خود دارند 

مختلفی به اهداف خود نائل شوند.  

که  دارد  وجود  پروژه  مدیر  نوع  چهار 
مختلفی  رشد  فرصت های  کدام  هر 

منطق  پی  در  و  می کنند  دنبال  را 
دست یابی  برای  مختلفی  رتباطی  ا

به  هستند.  شرکت  اهداف  به 
افراد  این  همۀ  به  شما  دیگر  بیان 
ز  آن ها  ا یک  هر  چراکه  دارید،  نیاز 

فرصت های  از  مختلفی  جنبه های 
حمایت  و  می بینند  را  رشد 

رابطه،  آن ها  این  در  می کنند. 
این  می کنند.  تکمیل  را  یکدیگر 

به  نیاز  که  نیست  معنی  بدین  لزوما 
رید دا افراد  این  ز  ا برابری  تعداد 
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صنعت

کسانی که در کسب وکار دارو فعالیت می کنند، این طور می گویند که فضای آن 
عموما کم بازده و پرهزینه است. اخیرا نیز موج نوسانات و تالطم های بازار باعث 
دارند  اما شرکت های جدید سعی  این صنعت شده  است.  بیشتر  آسیب پذیری 
این صنعت  برای  پرسود  و  متفاوت  آینده ای  پیشرفته،  تکنولوژی های  به کمک 
دارو  صنعت  برای  گذشته،  دهة  یک  که  می دهد  نشان  بررسی ها  کنند.  خلق 
بسیار پرتالطم بوده  است. از یک سو مدل های جدید کسب وکار مطرح می شوند، 
بر سر راه صنعت دارو قرار می گیرد و موج  از سوی دیگر چالش های جدیدی 
جدیدی از تقاضاها را در بازار ایجاد می کند؛ همة این ها مسیر آیندۀ کسب وکار 
دارو را مشخص می کند. اما حاال این صنعت در چه مسیری قدم برمی دارد، در 
آینده از چه میزان آب استفاده خواهد کرد )چراکه آب اصلی ترین منبع در این 
صنعت به شمار می آید( و در یک کالم، چه آینده ای در انتظار صنعت دارو است؟ 
بررسی های »وخارزم« نشان می دهد انقالبی بزرگ در صنعت دارو در راه است. 

در گذشته داروهای جدید با سرعت زیادی کشف و روانة بازار می شدند. شکل 
اکتشافاِت  این  عمر  که  است  مدتی  اما حاال  بود.  اغلب سنتی  نیز  آن ها  کشِف 
زودهنگام به سر آمده  است. حاال دیگر شرکت ها نمی توانند به راحتی داروهای 
جدیدی را کشف و روانة بازار کنند، درنتیجه به روش های پیشرفته و استفاده 
که  کسی  هر  درحقیقت  آورده اند.  روی  مولکولی  فرایندهای  در  تکنولوژی  از 
بخواهد در این صنعت دوام بیاورد، چاره ای ندارد جز این که تمرکز خود را روی 
بر اساس گزارش گاردین، در سال 2009 حدود  بگذارد.  تکنولوژی های جدید 
17درصد از فروش داروها متعلق به واکسن هایی بود که به شکل مولکولی تولید 
شده اند. رشد پایدار فروش این محصوالت نشان می دهد که آن ها تا سال 2020 

به سهم 27درصدی در بازار دست خواهند یافت. 
گزارش  اساس  بر  دارد.  را  خودش  چالش های  تولید،  جدید  شیوه های  البته 
اغلب  با روش های قدیمی تولید می شدند،  گاردین، داروهایی که در گذشته و 
ناخالصی بسیار کمی داشتند، اما داروهای جدید کامال فرق دارند. میزان استفاده 
از آب نیز در تولید این داروهای جدید کامال متفاوت است. شکل دیگر از داروها 
که اکنون در جهان تولید می شوند، داروهای نانویی هستند. این داروها در ترمیم 
سلول ها کاربرد زیادی دارند. اما آن ها نیز بدون چالش و مشکل نیستند. برخی 
از این داروها به حضور مداوم بیمار نیاز دارد، چراکه دایم باید از او نمونه برداری 

صورت بگیرد و این مسئله می تواند بیمار را با سختی هایی همراه کند. 
چشم اندازی در حال تغيير

هرچند صنعت جدید دارو با سختی هایی همراه است، اما آسانی های دل چسبی 
نیز به همراه دارد. برای مثال، بر اساس گزارش اکونومیست، در آینده ای نه چندان 
هوش  ورود  لطف  به  اتفاق  این  می شوند.  بازار  روانة  هوشمند  قرص های  دور، 
مصنوعی به عرصة پزشکی و دارویی صورت می گیرد. قرص های هوشمند به این 
به  این قرص ها خودشان  باشد،  فراموش کار  فردی  اگر  مثال  صورت هستند که 
بیمار یادآوری می کنند که زمان مصرف آن هاست. به عالوه آن ها آن قدر هوشمند 
هستند که می دانند به کدام یک از سلول های داخل بدن نفوذ کنند. این انقالبی 
بزرگ است که به لطف هوش مصنوعی در صنعت دارو ایجاد می شود. در جای 
دیگری از گزارش اکونومیست این طور آمده که قرص های مخصوص افراد مبتال 
به دیابت در آینده، به شکلی خواهد بود که فرد دیگر مجبور نباشد به صورت 
بار دارو را  با سوزن سوراخ کند، بلکه می تواند تنها یک  مداوم انگشت خود را 

مصرف کند و دارو به مرور به بدنش تزریق شود. 
بود که حتی در زمینة داروهای ترک  به حدی خواهد  پیشرفت صنایع دارویی 
اعتیاد نیز موثر واقع خواهد شد. بر اساس گزارش گاردین، شرکت های آمریکایی به 
دنبال تولید داروهایی هستند که به بیماراِن مبتال به اعتیاد کمک می کند به مرور 
اعتیاد خود را ترک کنند. استارت آپ هایی که هر روز سروکله شان در سیلیکون ولی 
پیدا می شود، به دنبال همین کارهای تازه و خالقانه هستند. آن ها می خواهند با 

تولید داروهایی متفاوت، فرایند درمان را برای بیماران آسان تر کنند. 
حرکت صنعت دارو به سمت بهبود، به خاطر فشاری که از محیط بیرون به آن 
نقاط مختلف دنیا  امری کامال طبیعی است. شرکت هایی که در  وارد می شود، 
در زمینة صنعت دارو فعالیت می کنند، تحت فشار محیط بیرونی قرار گرفته اند 
به  و  کنند  همراهی  جهانی  موج  این  با  این که  جز  ندارند  چاره ای  درنتیجه  و 
سمت بهبود خود به کمک تکنولوژی های نوین حرکت کنند. بر اساس گزارش 
از  تکنولوژی  است.  دارو  صنعت  تکاملی  سیِر  درحقیقت  حرکت،  این  گاردین، 
این صنعت کمک می کند که در  به  از سوی دیگر  بیرونی  و فشارهای  یک سو 
مسیر تکامل قدم بردارد. در این مسیر، هم اهالی کسب وکار دارو منتفع می شوند 

و هم بیمارانی که باید هزینه های کالن صرف بیماری ها خود کنند. 

چه آينده ای در انتظار صنعت دارو است؟

دارو در مسیر تکامل
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خوارزمی اخبار 

تولید برق در نیروگاه شهید منتظر قائم)عج( طی پنج ماهة نخست سال جاری 
12 درصد نسبت به برنامة پیش بینی شدۀ امسال افزایش یافت، به گونه ای که طی 
این مدت 3 میلیون و 880 هزار مگاوات ساعت برق در این مجموعة نیروگاهي 
از  قائم)عج( یکی  نیروگاه شهید منتظر  به شبکة سراسري گسیل شد.  و  تولید 

دارایی های متعلق به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( است.
افزایش  این  قائم،  منتظر  برق  تولید  مدیریت  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
تولید، در شرایطی رخ داد که این واحدها عمري بالغ بر 46 سال در واحدهاي 

بخار و 25 سال کارکرد در واحدهاي گازي دارند. 
مهندس جمشید صاحبي، معاون تولید نیروگاه دربارۀ این افزایش تولید گفت: 
»برنامه ریزي و پیش بیني تولید براي پنج ماهة نخست سال جاري، 3 میلیون و 
447 هزار مگاوات ساعت بود، اما با تالش همکاران توانستیم 12 درصد بیشتر از 
میزان پیش بیني تولید را به ثبت برسانیم تا شبکة برق کشور در ماموریت خود، 

یعني تامین برق مطمئن و پایدار، توفیق داشته باشد.«

انجمن  ساالنة  همایش  »شانزدهمین 
»بیستمین  و  ایران«  داروسازان  علمي 
فرصت  دو  به  ایران«  اپتومتري  کنگرۀ 
تبدیل  سینادارو  شرکت  براي  طالیي 
شرکت هاي  از  یکي  که  سینادارو  شد. 
سرمایه گذاري  شرکت  به  وابسته 
شمار  به  عام(  )سهامي  خوارزمي 
با  توانست  همایش ها  این  در  می رود، 
به طور  اپتومتریست ها  و  داروسازان 
را دربارۀ  نظر آن ها  و  مستقیم مذاکره 
دریافت  اثربخشي محصوالت سینادارو 

کند.
شانزدهمین  در  سینادارو  شرکت 

ایران  داروسازان  انجمن علمي  همایش ساالنة 
با معرفی محصول جدید خود، قطرۀ سینالون 
ادونسد )اشک مصنوعی سینگل دوز با فرمول 
سدیم هیالورونات(، میزبان 500 داروساز بود. 
این همایش دوم تا چهارم شهریورماه در مرکز 

همایش هاي رازي برگزار شد.
این  تولید  از  خرسندی  ابراز  با  داروسازان 
تولید  خصوص  در  را  پیشنهادهایی  محصول، 
هم چنین  کردند.  ارائه  شرکت  آتی  محصوالت 
تولید  از  همایش  این  در  سینادارو  شرکت 
در  که  داروهایي  داد؛  خبر  جدید  داروهای 

اولویت تولید و عرضه به بازار قرار دارند.
سینگل  مصنوعی  )اشک  ادونسد  سینالون  قطرۀ  معرفی  با  هم چنین  سینادارو 
دوز حاوی سدیم هیالورونات(، پس از قطرۀ سینالون با فرمول HPMC رضایت 
کنگرۀ  بیستمین  در  که  رضایتي  است؛  کرده  جلب  را  ایران  اپتومتری  جامعة 

مستقیم  به طور  ایران  اپتومتري 
به مسئوالن غرفة سینادارو اعالم 
بیستمین  شد. غرفة سینادارو در 
میزبان  ایران   اپتومتري  کنگرۀ 
بیش از 500 اپتومتریست حاضر 
خود  نوع  در  که  بود  کنگره  در 

کم سابقه به شمار می رود.
مذاکرۀ مستقیم با اپتومتریست ها 
آن ها  نظرات  نقطه  دریافت  و 
محصوالت  اثربخشی  درخصوص 
ارتباط  راه کارهای  و  سینادارو 
بیشتر با آن ها یکي از دستاوردهاي 
ایران  اپتومتري  کنگرۀ  بیستمین 
براي شرکت سینادارو بود؛ کنگره اي که هشتم 
رازي  همایش هاي  مرکز  در  شهریور  دهم  تا 

برگزار شد.
از  سینادارو  شرکت  ادونسد  سینالون  بر  عالوه 
که  داروهایي  داد؛  خبر  جدید  داروهای  تولید 
دارند.  قرار  بازار  به  عرضه  و  تولید  اولویت  در 

داروهاي جدید به این قرار هستند:
1. قطرۀ سینگل دوز لووفلوکساسین

مولتی  مصنوعی  اشک  )ژل  ژل  2. سینالون 
دوز(

3. قطرۀ سینگل دوز سیکلوپنتولیت
4. قطرۀ سینگل دوز میدارکس 0/5درصد و 1درصد

5. قطرۀ سینگل دوز آنستوکایین
6. اسپری تنفسی کاتوسین )فلوتیکازون(

7. اسپری تنفسی کاتوسین پالس )فلوتیکازون + سالمترول(

دو فرصت طالیی سینادارو در شهریور ماه

افزايش 12درصدی توليد برق در نيروگاه شهيد منتظر قائم
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اقتصاد جهان
نسيم بنايی

چرا كشورها تجارت می كنند؟
کنند.  پیدا  دست  بهتری  وضعیت  به  تا  می کنند  تجارت  یکدیگر  با  کشورها 
گاهی یک کشور در وضعیتی قرار دارد که می تواند برای تولید کاالها سرمایه 
و نیروی کار کمتری به کار ببرد و درنتیجه هزینه های تولید کاال را به حداقل 
برساند. چنین کشوری از نظر دیوید ریکاردو، اقتصاددان حوزۀ تجارت، می تواند 
در عرصة صادرات و تجارت بین الملل بسیار موفق ظاهر شود. به همین خاطر 
است که این کشور برای رسیدن به موفقیت های اقتصادی باید درهای خود را 
به روی دیگران باز بگذارد و اجازه بدهد تجارت به شکلی آزادانه و بدون مشکل 
انجام شود. ریکاردو معتقد است اگر کشوری در زمینة تولید پوشاک نسبت به 
بهتر  تولید فوالد، سه برابر  بهتر است و در زمینة  اقتصادی خود دوبرابر  شریک 
کند،  وارد  را  پوشاک  و  دهد  قرار  فوالد  روی صنعت  را  تمرکز خود  باید  است، 
چراکه به لحاظ تجاری مقرون به صرفه تر است و فضا را برای معامله فراهم می کند. 

درواقع این کشورها در تجارت با یکدیگر باید مزیت های نسبی را در نظر بگیرند. 
همین مزیت های نسبی کمک می کند تجارت درنهایت به افزایش استانداردهای 
زندگی برسد. داگالس ایروین، اقتصاددان دیگری در حوزۀ تجارت، معتقد است 
مزیت های نسبی در تجارت درواقع »خبرهای خوب« برای توسعة اقتصادی به 
شمار می آیند. اگر کشوری هیچ مزیت مطلقی نداشته  باشد، اما چند مزیت نسبی 
در روابط تجاری خود با سایر کشورها داشته  باشد، به لحاظ اقتصادی کشوری 

موفق به شمار می آید. 
از سرمايه تا نيروی كار

مزیت های نسبی در تجارت به دالیل مختلفی ایجاد می شوند. الی هکشر و برتیل 
اوهلین دو اقتصاددان سوئدی هستند که پژوهش هایی در این زمینه انجام دادند. آن ها 
معتقدند فاکتورهای سرمایه و نیروی کار نقشی حیاتی در مزیت نسبی ایفا می کنند. 
بر اساس این مطالعات، کشورهایی که به لحاظ سرمایه ای قوی هستند، یعنی تعداد 

وقتی توسعه تجارت بين المللی به رشد اقتصاد جهانی می انجامد

تجارت، موتور توسعه 
ملت ها وقتی با یکدیگر خرید و فروش می کنند، قطعا زندگی بهتری دارند. 
اقتصادها روی  تقریبا همۀ  باشد که  نکته در دنیای تجارت  تنها یک  اگر 
آن توافق نظر داشته  باشند، این است که تجارت در میان ملت ها، زندگی 
آن ها را بهتر می کند. البته تجارت بین المللی همیشه می تواند جرقۀ دعواها 
و نزاع های بین المللی را نیز روشن کند. درواقع بسیاری از دعواهای بین 
دولت ها ریشه در مشکلی دارد که مربوط به تجارت میان آن ها می شود. اما 
نگاه ها به تجارت بین المللی به صورت کلی، مثبت است. صندوق بین المللی 
پول گزارشی در زمینۀ تجارت بین الملل دارد که در آن ادعا می کند وقتی 
شرکتی یا فردی کاال یا خدمات تولیدی ارزان تر را از خارج تهیه می کند، 
استانداردهای زندگی در هر دو کشور باال می رود. دالیل بسیار زیادی وجود 

دارد که مصرف کنندگان و شرکت ها به جای این که کاالی مورد نیاز خود را 
از داخل تامین کنند، آن را از خارج تهیه می کنند. یکی از دالیل می تواند این 
باشد که کاالی خارجی نیاز آن ها را بهتر برآورده می کند. البته در این شرایط 
هرچند شرکتی که کاال را به قیمتی ارزان تر خریداری می کند، شرکت داخلی 
که محصول مشابه را به قیمتی باالتر تولید می کند، بازندۀ این نبرد خواهد 
فاکتورهای  گرفتن  نظر  در  با  شرکت ها  وقتی  این ها،  همۀ  وجود  با  بود. 
مختلف، کاالیی را وارد می کنند، به تجارت بین الملل و درنهایت به بهبود 
کیفیت زندگی کمک می کنند. قرن هاست که بحث تجارت آزاد بین المللی 
در میان اقتصاددان ها مطرح است. هنوز هم عده ای مقابل آن ایستاده اند و 

عده ای دیگر با دالیل روشن از آن دفاع می کنند. 
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بسیار زیادی کارخانه و ماشین آالت در آن ها وجود دارد، اغلب بهتر است روی صادرات 
کاالهایی تمرکز کنند که به وسیلة این سرمایه ها تولید می شوند. اما کشورهایی که 
با وفور نیروی کار مواجه هستند، بهتر است تمرکز خود را روی کاالهایی قرار بدهند 
که به نیروی کار انسانی نیاز دارد و حتی باید تمرکز خود را روی امور خدماتی برای 
صادرات قرار دهند. به این ترتیب کشورها و شرکت ها می توانند در سطح بین المللی و 

جهانی، استفادۀ بهینه ای از منابع و تولیدات خود ببرند. 

رشد كسب وكار با تجارت بين المللی
قطعا  دارد.  بسیاری  مزایای  بین المللی  تجارت 
مربوط  جهانی  اقتصاد  رشد  به  نکته  اصلی ترین 
مورد  بیشتر  بین المللی  تجارت  هرچه  می شود. 
استقبال اهالی کسب وکار قرار بگیرد، اقتصاد جهانی 
شرکت ها  اما  می کند.  میل  مطلوب تری  وضعیت  به 
نیز جزو برندگان تجارت بین المللی هستند. شرکتی 
به  را  تجاری خود  معامالت  بین المللی  در سطح  که 
مشتریان  از  »دنیایی  تردید  بدون  می رساند،  انجام 
که  دارد  خود  روی  پیش  در  را  عرضه کنندگان«  و 
شرکتی  اگر  ببرد.  بهره  آن ها  از  به راحتی  می تواند 
بخواهد بازار خود را در سطح بین المللی توسعه بدهد، 
می خواهد  که  وقتی  تا  دارد،  بیشتری  فضای  قطعا 
آن،  بر  عالوه  کند.  کار  کشور  یک  بازار  روی  صرفا 
وقتی شرکتی کسب وکار خود را تنها روی یک بازار 
متمرکز می کند و تمامی منابع خود را تنها با یک ارز 
معامله می کند، قطعا بیشتر در خطر است تا زمانی که 
دارد.  دسترسی  مختلف  ارزهای  با  بازار  چندین  به 
هر اتفاق کوچکی می تواند بازارها را زیرورو کند. در 
این بین شرکتی که به جای یک نقطه از کرۀ  زمین، 

فعالیت های خود را در سرتاسر کرۀ زمین پخش کرده، از گزند بسیاری از خطرات 
می توانند  خارجی  بازارهای  وسیلة  به  کسب وکارها  درواقع  بود.  خواهد  امان  در 

خودشان را در شرایط بحرانی نجات بدهند. 

شركت هايی كه بين المللی می شوند
بازار ایاالت متحدۀ آمریکا به عنوان کشوری که بزرگ ترین 
و  بزرگ  بازاری  قطعا  می آید،  شمار  به  جهان  اقتصاد 
عظیم است، اما باز هم برای کارآفرین ها کافی نیست. 
این دسته از صاحبان کسب وکار که همیشه در تخیل 
دنیایی  به  هستند،  اقتصاد  توسعة  دنبال  به  خود 
بزرگ تر از بازار آمریکا فکر می کنند. برای آن ها کل 
دنیا، بازاری بزرگ است که باید از آن بهره گرفت. 
نیز  تقریبا همة شرکت ها  به همین خاطر است که 
به دنبال تجارت در سطح بین المللی و دسترسی به 
بازارهای جهانی هستند. اما پیش از آن که کارآفرینی، 
در جست وجوی تجارت بین المللی باشد، باید چند پرسش را 
از خودش بپرسد و به آن ها پاسخ بدهد. نخستین پرسش این است: 
»آیا کاالی مورد نظر در فرهنگ کشور مقصد، فروش خوبی خواهد 
داشت؟« برای پاسخ به این پرسش، کمی پژوهش کفایت می کند 
و گاهی فرد به این نتیجه می رسد که صرفا با چند تغییر ساده در 
کاالی خود می تواند آن را به جنسی فروختنی در کشور مقصد تبدیل 
کند. دومین پرسش این است: »آیا بازار کشور مقصد با محصول یا کاالی مورد 
نظر آشنایی دارد؟« اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد، ابتدا باید این آمادگی 
در بازار هدف ایجاد شود. این کار گاهی با اندکی سرمایه گذاری قابل انجام است. 
راحتی  احساس  دیگر  کشور  در  »آیا  است:  فرد  خود  مورد  در  پرسش  سومین 
می کنم؟« دلیل این پرسش به این مسئله مربوط می شود که احتماال فرد ناچار 
است مدتی به صورت موقت در آن کشور فعالیت کند. هروقت فرد بتواند به این 
پرسش ها پاسخ مشخص و قابل قبولی بدهد، می تواند قدم های اول را برای تجارت 

در سطح بین المللی بردارد. 

راه پرخطر
فعالیت  کسب وکار  عرصة  در  که  کسانی  همة  نظر  در  تقریبا  بین المللی  تجارت 
قرار  آن ها  مقابل  را  بلندتری  افق های  می تواند  که  است  رویایی  امری  می کنند، 
برای  بزرگ  دنیایی  به  بین المللی،  تجارت  در  آن ها  صاحبان  و  شرکت ها  بدهد. 
فعالیت و بازاری وسیع برای سود فکر می کنند. اما این بازار بزرگ هم خطراتی 
دارد. تنها کسانی در این مسیر موفق می شوند که خطرات 
آن را به خوبی شناسایی کنند و گام های خود را با احتیاط 
از  که  باشد  این  کار  بهترین  شاید  بردارند.  حساب شده  و 
تجربة سایر افراد فعال در آن عرصه بهره گرفته  شود. افراد 
بسیاری در مسیر توسعة کسب وکار خود در سطح بین المللی 
شکست خورده اند، اما الزاما قرار نیست هر شخص دیگری 
که به این مسیر قدم می گذارد نیز به شکست برسد. جان 
کلیک به عنوان کارشناس این عرصه به برخی از اشتباهاتی 
که در میان اهالی کسب وکار در زمینة صادرات رایج است، 
اشاره می کند. نخستین و یکی از مهم ترین دالیل شکست 
که  است  این  بین المللی  در سطح  کوچک  کسب وکارهای 
و  برنامه ای منسجم  به شکل  را  استراتژی خود  نمی توانند 
تصور  کسب وکار  اهالی  از  دیگر  برخی  دربیاورند.  منظم 
می کنند چون کارشان در کشور خودشان نتیجه داده، پس 
با همان شکل در سایر کشورهای دنیا نیز جواب می دهد. 
اما این پیش فرض می تواند منجر به شکست آن ها در سطح 
هدف  بازار  با  متناسب  باید  کاالیی  هر  شود.  بین المللی 
خودش تولید شود و این مسئله در کشورها و نقاط مختلف 
دنیا تفاوت دارد. یکی از نکات جالب نیز مقولة »زبان« است. 
نمی توان همة کسب وکارها را با زبان مبدأ یا با زبان انگلیسی 
انجام داد. بی توجهی بسیاری از اهالی کسب وکار به این مسئله باعث می شود ارتباط 
الزم و موثر را برقرار نکنند و درنهایت به شکست برسند. برای موفقیت باید این 

خطرات را در نظر داشته  باشند. 

جهانی شدن
اما  انجام کسب وکار در سطح بین المللی به نظر راه طوالنی و پرمشقتی می آید، 
این راهی است که هر سال تعداد بسیار زیادی از کسب وکارهای کوچک آن را 
طی می کنند و به سرانجام می رسند. آن ها با طی کردن چند گام، خودشان را 
جهانی می کنند. نخستین قدم این است که کمپینی برای توسعة کسب وکار خود 
در سطح بین المللی به راه می اندازند. برای این کار باید برنامه ریزی کنند و مطابق 
با نیازها و شرایط خود، هدف گذاری کنند. قدم دوم شناسایی بازارهای خارجی 
است. پس از آشنایی با این بازارها، باید متدها و روش هایی برای توسعة خود پیدا 
کنند. البته در این مسیر نباید نقش دولت ها نادیده گرفته  شود. آن ها باید فضا 
را برای تجارت آزادانه باز بگذارند و به فعاالن کسب وکار اجازه دهند در عرصة 

بین المللی نقش آفرینی کنند. 

جهانی شو تا در امان باشی!
قطعا جهانی شدن و فعالیت در سطح بین المللی تنها راه یا بهترین راه برای توسعة 
هستند  بزرگ  قدری  به  داخلی  بازارهای  برخی  نیست.  شرکت  یک  کسب وکار 
این  واقعیت  اما  نمی بینند.  بین المللی  عرصة  در  فعالیت  به  نیازی  که شرکت ها 
است که دنیا به سمت جهانی شدن پیش می رود. ورود به حوزه های بین المللی 
می تواند هر کسب وکاری را از خطرات سقوط بازار داخلی در امان نگه دارد. هیچ 
شرکتی نمی تواند ادعا کند بازار داخلی برای انجام کسب وکارش کفایت می کند. 
بازاری در داخل کشورها ممکن است دستخوش آشوب و نوسانات بسیاری  هر 
شود و صاحبان برخی از شرکت ها را ورشکسته کند. اما وقتی شرکت ها فعالیت 
خود را محدود به یک کشور نکنند و در چند بازار بین المللی فعالیت داشته  باشند، 
بی شک از چنین خطراتی در امان خواهند بود و رشد بیشتری را در کسب وکار 

خود تجربه خواهند کرد. 

سطح  در  فعالیت  و  شدن  جهانی  قطعا 
برای  راه  بهترین  یا  راه  تنها  بین المللی 
نیست.  شرکت  یک  کسب وکار  توسعۀ 

بزرگ  قدری  به  داخلی  بازارهای  برخی 
فعالیت  به  نیازی  شرکت ها  که  هستند 
اما  نمی بینند.  بین المللی  عرصۀ  در 

سمت  به  دنیا  که  است  این  واقعیت 
به  ورود  می رود.  پیش  شدن  جهانی 
هر  می تواند  بین المللی  حوزه های 
بازار  سقوط  خطرات  از  را  کسب وکاری 

شرکتی  هیچ  دارد.  نگه  امان  در  داخلی 
برای  داخلی  بازار  کند  ادعا  نمی تواند 

می کند کفایت  کسب وکارش  انجام 
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پذيرش مسئله طرد شدن 
هر فرد موفقی در زندگی خود بارها در روابط خود دچار طردشدگی شده است. 
هیچ فردی قرار گرفتن در این وضعیت را دوست ندارد، اما نباید از آن ترسید. 
پذیرش تحصیل در دانشگاه  هاروارد جک ما، 10 بار از سوی دانشگاه رد شد. 
استخدام  درخواست  مختلف  شغل   30 برای  فارغ التحصیلی،  از  پس  حتی  او 
فرستاد و در همة آن ها رد شد. جک ما در این باره می گوید: »من برای کار در 
پنج  از  نیستی.  مناسب  گفتند شما  آن ها  اما  دادم،  پلیس درخواست  آکادمی 
نفری که درخواست داده بودند، چهار نفر را پذیرفتند و تنها من مورد پذیرش 
واقع نشدم! من حتی زمانی که KFC به شهر من آمده بود، برای کار به آن جا 
رفتم. 24 نفر برای این کار اقدام کرده بودند. 23 نفر پذیرفته شدند. باز هم 

من تنها کسی بودم که پذیرفته نشدم!« 
شاید با خود بیندیشید فردی که تا این حد طرد شده، بازنده ای بیش نیست 
و ناامید شده است. سخنی از جک ما در این باره معروف است: »امروز بی رحم 

بی رحمی  شدن  طرد  زیباست.«  فردا  از  پس  روز  اما  بی رحم تر.  فردا  و  است 
نتوانید  اگر  آمد.  خواهد  آن  از  بعد  فردا  از  پس  روز  یک  درنهایت  اما  است، 
بیایید، موفقیتی  با آن کنار  و  را مدیریت کنید  ناامیدی و طردشدگی  مسئلة 
شکست  بزرگ ترین  شدن  تسلیم  ما،  جک  دیدگاه  طبق  بر  دید.  نخواهید  را 
است. او در این باره می گوید: »اگر بخواهید هدفی را پیش ببرید، باید نهایت 
تالشتان را بکنید. شکست ها پله های ترقی شما هستند و از طریق آن هاست 
از  که  بود  فردی  مدیران  دیگر  همانند  ما  جک  می رسید.«  موفقیت  به  که 
او یادگیری از  موانع و سختی ها درس می گرفت و یکی از کلیدهای موفقیت 

مشکالت بود.  

داشتن يک ديدگاه مشخص 
در مراحل اولیه شروع کسب وکار، جک ما به تحریک و جلب اعتماد مشتریان 
خود پرداخت، به جای این که سعی کند بهترین مدل کسب درآمد را طراحی 

وقتی فردی استارت یک کسب وکار را با تنها 20 هزار دالر می زند و به 
رشد خالص 28 میلیون دالری می رسد، حتما اموری را در مدیریت خود 
به درستی رعایت کرده و در راه موفقیت قدم گذاشته است. این مسئله 
همان چیزی است که برای جک ما، بنیان گذار سایت آمازون و کارآفرین 
مشهور چینی، اتفاق افتاده است. او با ورود به دنیای تجارت الکترونیک، 
زندگی خود را در 31 سالگی ری استارت کرد و قدم به دنیای جدیدی 
گذاشت. سایتی که او تاسیس کرد، حاال تبدیل به یکی از بزرگ  ترین 

آمازون و  برای  تازه ای  دنیا شده که رقیب  شرکت های تجاری آن الین 
دیگر ابرقدرت های فناوری محسوب می شود. علی بابا تقریبا کنترل تمام 
تجارت های الکترونیک را به عهده دارد و هر محصول از هر برندی در 
زندگی  می رسد.  فروش  به  زیرمجموعه اش  سایت های  و  سایت  این 
علی بابا،  خرده فروشی  سایت  مدیرعامل  و  موسس  به عنوان  ما  جک 
درس های زیادی برای به اشتراک گذاری دارد. در این گزارش درس های 

کسب وکاری را که می توان از موفقیت جک ما گرفت، یادآور می شویم. 

درس های كسب وكاری از جک ما، بنيان گذار علی بابا

تجارت

مينا رضايی 
كارشناس ارشد مديريت اجرايی
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از آن ها ثروتمند  به دنبال پول و ثروت می روند و برخی  افراد  از  کند. بسیاری 
و موفق می شوند. اما از نظر جک، افراد موفق واقعی کسانی هستند که دیدگاه 
تغییر جامعه برای کسب مزیتی بهتر را دارند. او به ایجاد چیزی اعتقاد داشت که 
دارای تاثیر مثبت بر زندگی مردم بود، چراکه ارتباط میان شرکت و مشتریانش 
ارزشمندتر از هر ثروت مادی بود. در نظر او، پول می توانست همیشه از طریق 
محصوالت فرعی به دست آید و هیچ گاه هدف نهایی او نبوده است. بزرگ ترین 
و درعین حال شجاعانه ترین حرکت مجموعة علی بابا، عرضة سهام این شرکت در 
بورس ایاالت متحده بود که به یک باره ارزش این شرکت را تا 159 میلیارد دالر 
باال برد و به تبع آن، جک ما با 25 میلیارد دالر سرمایه، ثروتمندترین مرد چین 
لقب گرفت. جک ما در صحبت هایی در همان روز گفت: »امروز این پول نبود که 
به  دست آوردیم. آن چه حاصل شد، اعتماد مردم بود.« به عالوه جک ما اعتقاد 
داشت که یک مدیر باید سخت گیر و دارای دیدگاهی واضح باشد. دانستن آن چه 
شما را به پیشرفت نائل می کند و برخورداری از یک انگیزه تنها شروط الزم برای 
ورود به جادۀ موفقیت نیست، بلکه الهام بخش شما برای سخت کوشی و رسیدن 
به هدف است. سخت کوشی و به دنبال پاسخ بودن، دو کلید اصلی فلسفة بیزینس 
جک ما در کارش بود. او دربارۀ داشتن یک هدف بزرگ تر می گوید: »اصال مهم 
نیست که شکست خوردم. حداقل یک تفکر کلی پیدا کردم که دیگران ندارند. 

حتی اگر من موفق نشوم، یکی دیگر موفق می شود.« 

قابل اعتماد بودن 
این کارآفرین چینی ارتباط خوبی با زیردستان خود 
اعتماد  این  دارند.  اعتماد  او  به  کامال  آن ها  و  دارد 
ارتباط میان مدیر و کارمندان  پایه های مهم  از  یکی 
است و خود سبب تقویت وفاداری و ایجاد روابط قوی 
به سمت رشد  را  و می تواند شرکت  در شرکت شده 
نیستند  مجبور  کارمندان  سازد.  رهنمون  پیشرفت  و 
حس خوش طبعی خود را فدا کنند تنها به این دلیل 
بنابراین  ندارد.  وجود  جو  این  آن ها  شرکت  در  که 
ایجاد جو آرامش بخش و بدون حاشیه و حس اعتماد 
در  که  مدیرانی  که  است  مواردی  از  یکی  طرفه  دو 
خود  کار  سرلوحة  را  آن  باید  هستند،  پیشرفت  پی 
فضای  است  کرده  سعی  همیشه  جک  دهند.  قرار 
به  شرکت  وقتی  مثال  باشد.  مفرح  علی بابا  در  کاری 
اسپری  عدد  یک  کارمند  هر  به  او  رسید،  سودآوری 
را  لحظاتی  تا  داد   )Silly String( اِسترینگ  سیلی 
مورد  در  او  هم چنین  بپردازند.  تفریح  و  شوخی  به 
بدانید  و  باشیم  خوبی  تیم  »اگر  می گوید:  تیم سازی 
که چه کار می خواهیم انجام دهیم، یکی از ما، 10 نفر 
بر کارمندان،  از آن ها را شکست خواهد داد.« عالوه 
جک ما خود در زاویة دید مشتریانش نیز قرار می دهد 

و سعی می کند دریابد که چه محصوالتی به آن ها مرتبط و الهام بخش تر است.

لذت بردن از زندگی
»من همیشه به خودم می گویم که ما برای کار کردن به دنیا نیامده ایم، بلکه 
این جاییم تا از زندگی لذت ببریم. ما در این دنیا هستیم تا امور را برای خود 
و دیگران راحت کنیم و اسم این هدف کار نیست. اگر شما کل زندگی تان را 

که  است  این ها جمالتی  شد.«  خواهید  پشیمان  آن  از  قطعا  کنید،  کار  صرف 
دنیا  از  تجربه  برای کسب  کردن  زندگی  دارد؛  وجود  ما  زندگی جک  قلب  در 
ذهنیت  سریع تر  هرچه  باید  شماست،  هدف  پول  اگر  دیگر.  مردم  به  کمک  و 
است،  ثروتمندی  فوق العاده  فرد  ما  این که جک  وجود  با  دهید.  تغییر  را  خود 
موردش  در  او  دوستان  دارد.  ساده ای  سرگرمی های  و  غیرپیچیده  زندگی  اما 
کرده  تغییر  خیلی  ثروت  همه  این  وجود  با  او  که  نمی کنند  فکر  که  گفته اند 
خواندن  به  هم  هنوز  می کند،  زندگی  قدیم  سبِک  به  هم  هنوز  چون  باشد، 
تمرین های  و  مراقبه  بازی،  موسیقی،  نواختن  کونگ فو،  داستان های  نوشتن  و 
و حتی  نیاورده  به  وجود  او  روحیات  در  تغییری  ثروت  این  دارد.  تاچی عالقه 

هنوز از خریدهای پرزرق  و برق پرهیز می کند.

با فرصت به منزله پيشرفت رفتار كردن 
جک ما هر فرصت را به منزلة مسیری برای رشد می دید. هیچ فرصتی کوچک 
و بی اهمیت نیست و نباید ساده از کنار آن گذشت. وقتی چیزی در مسیر شما 
قرار دارد، آن را به دست آورید. آن را با تمام وجود چنگ بزنید و با تمام جسم 
کسب  دنبال  به  اگر  ببرید.  را  استفاده  نهایت  پیش آمده  فرصت  از  روحتان  و 
بود  کاری  همان  این  نگذرید.  کوچک  چیزهای  از  حتی  هستید،  بزرگ  نتایج 
به نحو احسن استفاده  از فرصت هایش  توانست  که جک ما در پیش گرفت و 
کند. او در این باره می گوید که اگر می خواهی رشد کنی، یک فرصت پیدا کن. 
فکر کن که کدام  این  به  ایجاد کنی،  را  اگر می خواهی شرکت موفقی  امروزه 

مشکل اجتماع را می توانی حل کنی. مهم ترین چیز در جلو بردن یک تجارت 
الکترونیک، انجام دادن کاری است که همین االن در حال انجام دادنش هستی، 
اما با شور و عالقه آن را پیش ببری. فرصت ها جایی نهفته اند که محدودیت ها 
به  نمی توان  را  روی شماست. همه  پیش  زیادی  فرصت های  دارند.  قرار  آن جا 
دست آورد، اگر یک فرصت خوب را به دست آورید، کافی است. مسیر رشد را 

پله پله طی کنید. 

امروز بی رحم است و فردا بی رحم تر. 
اما روز پس از فردا زیباست. طرد شدن 
اما درنهایت یک روز  بی رحمی است، 

پس از فردا هم روز بعد از آن خواهد آمد. 
طردشدگی  و  ناامیدی  مسئلۀ  نتوانید  اگر 

بیایید،  با آن کنار  و  را مدیریت کنید 
بر طبق  دید.  نخواهید  را  موفقیتی 

بزرگ ترین  تسلیم شدن  ما،  دیدگاه جک 
است شکست 
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ت تبلیغا
بهار سليمانی 

جديدترين تبليغات خالقانه دنيا چه تبليغاتی هستند؟ 

خالقیت های بی پایان 
گونه ای  به  دیجیتال  عصر  در  مختلف  برندهای  میان  رقابتی  فضای 
است که آن ها را به سوی هر چه خالقانه تر کردن آگهی هایشان سوق 
یا  محصول  خالقانه تر  و  بهتر  نمایش  برای  آن ها  این رو  از  می دهد. 
خدمت خود هر روز در حال رو کردن نوع مدرنی از تبلیغات چریکی، 
چاپی یا انواع دیگر هستند. با نزدیک شدن فصل تابستان و طی دو ماه 
اخیر شرکت های سازندۀ سریال های محبوبی چون »گیم اف ترونز«، 
نمایش فصل جدید  برای  اخیرا »نارکوس«  این که چرا« و  »13 دلیل 

سریال های خود تبلیغات چریکی جذابی چون حضور یک »وایت واکر« 
در مترو، یا استقرار یک ساعت شنی عظیم جثه در فرانسه را اجرا کردند 
که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کرد. بی شک چنین تبلیغاتی 
نه تنها برای هواداران جذاب خواهد بود، بلکه آن دسته از مخاطبانی 
را نیز که آن سریال را ندیده و تنها از کنار این ماکت ها رد می شوند، 
ترغیب به تماشا و پی گیری خواهد کرد. در ادامه به جدیدترین تبلیغات 

خالق دنیا در ماهی که گذشت، اشاره خواهیم کرد. 

آخرین  تبلیغ  برای  شبکه  این  ندارد.  تمامی  نتفلیکس  شبکة  خالقیت 
سریال خود که فصل سوم سریال محبوب »نارکوس« است، از یک تبلیغ 
شنی  ساعت  یک  که  ترتیب  بدین  است.  برده  بهره  خیابانی  و  چریکی 
این  آغاز  روزشماری  و  شده  مستقر  پاریس  در  خیابانی  در  عظیم جثه 
محتوای  به  توجه  با  می کند.  روزشماری  مخاطب  پیش چشم  را  سریال 
این سریال که قاچاق مواد مخدر است، داخل این ساعت به طور نمادین 
به جای شن با ماده سفیدی پر شده که شبیه به کوکایین تلقی شود. نام 
این تبلیغ را نیز شمارش معکوس سفید نامیده اند. بنابراین نتفلیکس به 
جای اجارۀ ستونی برای تبلیغ در یک روزنامه، فضای خیابان را ترجیح 
به  را  آن ها  هواداران،  برای  فیزیکی  معکوس  شمارش گر  یک  با  و  داده 

تماشای سریالی که قرار است چند روز بعد منتشر شود، تشویق می کند. 
سوم  فصل  می خوانید،  را  متن  این  شما  که  حاضر  حال  در  )احتماال 
زندگی  بررسی  با  »نارکوس«  مجموعة  است.(  شده  منتشر  سریال  این 
پربیننده ترین  از  یکی  به  اسکوبار،  پابلو  مخدر،  مواد  مشهور  قاچاقچی 

سریال های سال 2015 مبدل گشت.
 این مجموعه با ارائة یک درام اعتیاد آور در مورد رخدادهای دهة 80 و 
مبارزۀ پلیس در مقابله با مواد مخدر و کارتل قدرتمند کلمبیایی توانست 
با  و  بگذارد  نمایش  معرض  به  را  میدان  طرف  دو  از  صحیح  منظرگاهی 
تعداد  به  قطعا  آگهی خالق  این  انتشار  روبه رو شود.  نیز  زیادی  استقبال  

بینندگان فصل جدید این سریال پربیننده اضافه خواهد کرد.

ساعت شنی غول پيكر 

خانواده و  مجله فرهنگ 
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زمان یکی از کمیت های مهمی است که در مشاغلی 
مانند آژانس های خبری دارای اهمیت دوچندانی است. 
خبرگزاری ها و آژانس ها سرعت در انتقال خبر را در 
صدر لیست اولویت های خود قرار می دهند. سرعت، 
اعتبار و تنوع خبر سه کلید اصلی خبرهایی است که 
هر روز تولید می شود. پورتال خبری News Now با 
سرلوحه قرار دادن این سه فاکتور و تاکید بر مفهوم 
که  کرده  سعی  می افتند«،  اتفاق  لحظه  در  »خبرها 
این حقیقت را به گوش همگان برساند که خبر هایی 
دارای  بودن،  معتبر  عین  در  می کند،  منتشر  که 
سرعت لحظه ای نیز هستند. این سایت با استفاده از 
یک تکنیک بصری ویژه و خالقانه، خبر انتقال نیمار 
فوتبالیست مشهور را از طریق این وب سایت ورزشی 
می کند.  منتشر  مینیمالیستی  و  ساده  رویکردی  با 
نام این وب سایت خبری پرتغالی به زبان اصلی خود 
برای  اما  است،  اکنون  معنای  به   .AGORA RN
درک بهتر مخاطب و جامع و فراگیرتر شدن آن، این 
سایت با کلمه ای معادل نام سایت در زبان انگلیسی  

یعنی Now نام گذاری شده است. 

پليكانی از زباله ها 
هر روز حجم زباله هایی که تولید می کنیم، بیشتر و بیشتر شده و این امر حتی 
فضای زندگی حیوانات را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و بر کیفیت زندگی آن ها 
اثرات سوء داشته است. در بعضی موارد نیز منجر به کشتن گونه های نادر و در 
مناطقی  در  آلودگی محیطی  این  است.  آن ها شده  قرار گرفتن  انقراض  معرض 
که میزان رفت وآمد توریست ها در آن بیشتر است، به کرات دیده می شود. بنیاد 
که  کرده  تهیه  شعار  این  با  گرافیکی  طرح  سه  از  متشکل  کمپینی   Fudena

نگذارید آخرین نفس آن ها در میان زباله باشد. 
و  گردشگری  محیط های  که  است  افرادی  روی  تاثیرگذاری  پی  در  آگهی  این 
سواحل را آلوده کرده اند. طراحان این آگهی خالق در واقع درصدد فرهنگ سازی 
تاثیرات  از  افراد  برای حفظ محیط زیست هستند. آگاه سازی  برداشتن گامی  و 
این  کند.  فکر  آن  به  باید  فردی  هر  که  است  مسائلی  از  یکی  آلودگی محیطی 
فودنا طراحی  بنیاد  برای   JWT موسسة  توسط  و  بوده  به صورت چاپی  آگهی 

شده است. 

يک سفر ميوه ای
نوبتی هم باشد، نوبت تبلیغ خوراکی هاست.  شرکت Conaprole  یک شرکت 
لبنی واقع در اروگوئه است که از سال 1936 تاسیس شده است. این شرکت در 
فضایی  ایجاد  با  و  ماست چندطعمة خود دست گذاشته  اخیر خود روی  تبلیغ 
در  سعی  دارد،  آبی  بک گراند  که  پوستری  و  مختلف  میوه های  از  رنگی  و  شاد 
تصویر  این  دارد.  محصول  این  بودن  چندطعم  و  ماست  خنکی  خاصیت  انتقال 
به  کامال   Conaprole جدید  ماست  طعم  و  عطر  که  دهد  نشان  می خواهد 
معنای واقعی کلمه ذهن شما را درگیر خود خواهد کرد. در این پوستر می بینیم 
و  بسیار شاداب شده  استفاده کرده، در ذهن خود  این ماست  از  که فردی که 
اصطالحا بال درآورده است! باید دید آیا واقعا این ماست چندمنظوره می تواند 
چنین حسی به مشتری دهد، یا تنها در حد شعار باقی می ماند؟ ضمن این که 
شعار این آگهی یک سفر میوه ای است و این تبلیغ توسط شرکت JWT برای 
این شرکت لبنی در اروگوئه ساخته شده و تبلیغ آن در دسته بندی مواد غذایی 

قرار می گیرد.

خبرها در لحظه اتفاق می افتند
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ورزشی
فريد دانش فر 

نگاهی به هشت بازيكن برتر تاريخ فوتبال 

نابغه های مستطیل سبز 
یکی از بحث های فوتبالی که به نظر می رسد تا همیشه ادامه داشته باشد، 
انتخاب بهترین بازیکن است. با وجود هزاران باشگاه و صدها تیم ملی در 
جهان، بازیکنان مختلف با ویژگی های متفاوت و مهارت های گوناگون هستند 
رابطه،  این  برای داوری در  البته  را بسیار سخت می کند.  انتخاب  کار  که 
اولین شرط، نداشتن تعصب به بازیکن خاصی است. و با این پیش فرض 
اگر جلو برویم، واقعا گاهی گیج می شویم که چه بازیکنی را باید شایسته 

این عنوان بدانیم. به تازگی مجلۀ فوتبالی معتبر فوفورتو بهترین بازیکنان 
فوتبال را انتخاب کرده؛ آن هم از زمان اختراع فوتبال. یعنی بهترین بازیکن 
تاریخ فوتبال. یعنی کاری دو برابر سخت تر از آن چیزی که حرفش را زدیم. 
بدون شک هر انتخابی می تواند نقدهایی را در پی داشته باشد، و گاهی هم 
سلیقه ها در این گزینش تاثیرگذار هستند. به هرحال، بد نیست با هم نگاهی 

به این انتخاب و هم چنین مروری به بازیکنان انتخابی داشته باشیم. 

ليونل مسی 
آرژانتینی ها صدر را مال خودشان کردند! 
آخرش  که  مقایسه هایی  از  دیگر  یکی 
هم بی نتیجه ماند، مقایسة لیونل مسی و 
مارادوناست. طرفداران هر کدام هم دالیل 
نگاه  منصفانه  وقتی  و  دارند  را  خودشان 
می کنی، به واقع نمی توانی به طور مشخص 
و با قاطعیت بگویی یکی شان از دیگری برتر 
است. شاید اگر لیونل مسی در جام جهانی 
2014 برزیل کمی خوش شانسی می آورد 
اوضاع  فینال یک گل می زد،  بازی  و در 
نمایش های  با وجود  فرق می کرد.  کمی 
خارق العاده و بی مانندش، جای یک کاپ 
افتخارات  ویترین  در  طالی جام جهانی 
پرشمارش خالی است. مسی جدا از کسب 
اللیگا،  قهرمانی  بارۀ جام  کردن چندین 
کوپا دل ری، لیگ قهرمانان و باشگاه های 
هم  را  مارادونا  تاریخی  اتفاق  دو  جهان،  
از  تا نشان دهد هیچ چیزی  تکرار کرد، 
اسطورۀ تیم ملی اش کم ندارد؛ یکی گل 
زدن با دست و دیگری گل انفرادی اش با 
حرکت از وسط زمین. او با تیم کشورش 
قهرمان المپیک هم شد تا یک جام ملی 

هم به افتخاراتش اضافه کند. 

يوهان كرايف 
اسطورۀ هلندی باشگاه بارسلونا. شاید 
و  الغر  بدن  یک  با  تنها  اول،  نگاه  در 
استخوانی روبه رو شویم، ولی در زمین 
بازی وضعیت کامال فرق می کرد. بازیکنی 
که می توانست در تمامی پست ها بازی 
توانایی  مهارت،  از  آن که  بدون  کند، 
طالیی  دوران  شود.  کم  تکنیکش  و 
آژاکس با حضور او بود که رقم خورد. 
باشگاهی که تنها دو بار قهرمان لیگ 
شده بود، با وجود ستاره ای به نام کرایف، 
 از هشت دوره توانست شش بار به مقام 
این جا  به  شگفتی  اما  برسد.  قهرمانی 
ختم نشد و آن ها سه بار هم قهرمان 
جام باشگاه های اروپا شدند. جدا از این 
افتخارات، او فلسفة جدیدی را در زمان 
خودش به فوتبال آورد. چیزی که بعد 
تحت  تیم های  در  بازیگری،   دوران  از 
هدایتش ادامه داد و بعد از او هم پپ 
گواردیوال در بارسلونا این ایده و سبک 
را بیشتر از قبل گسترده کرد. کرایف 
دو بار به فینال جام جهانی رسید، اما 
با نتیجه ای نزدیک، بازی را به آلمان و 

آرژانتین واگذار کرد. 

كريستيانو رونالدو 
از  باالتری  ردۀ  در  داشتند  انتظار  خیلی ها  شاید 
این فهرست باشد. اندام متناسب، سرعت، تکنیک 
فوق العاده،  البته سرزنی  و  قدرت شوت زنی  و  باال 
او  بدشانسی  از  رونالدو است. شاید  از ویژگی های 
و رقیبش، مسی است که مدام آن ها را با یکدیگر 
مقایسه می کنند. اما هر چه هست، باعث خوشحال 
و خوش وقتی ماست که در زمان بازی این دو ستارۀ 
فراموش نشدنی زندگی می کنیم. رونالدو یا همان 
CR7، بعد از درخشش در منچستر، به رئال مادرید 
رفت. بسیاری از بازیکنان بعد از انتقال به باشگاه های 
بزرگ، دچار افت می شوند و رقابت با دیگر بازیکنان 
برایشان سخت است، اما او با پوشیدن لباس سفید 
تیم پایتخت اسپانیا، به دوران اوج فوتبالش رسید 
و جام ها را یکی پس از دیگری فتح کرد. با وجود 
آن که به 30 سالگی رسیده، اما هنوز کوچک ترین 
چشم  به  توانایی اش  و  مهارت  شدن  کم  از  اثری 
نمی خورد. البته اوضاعش در تیم ملی کمی متفاوت 
سپری شد. بعد از دو جام جهانی 2010 و 2014 
که اصال مطابق انتظاراتش پیش نرفت، تمام توانش 
را در جام ملت های اروپا 2016 گذاشت. با وجود 
فینال در دقیقة 25 مصدوم شد  بازی  این که در 

ادامه  را  بازی  نتوانست  و 
دهد، تیمش موفق شد در 

وقت های اضافه بازی را 
بار  چهار  رونالدو  ببرد. 
بهترین  طالی  توپ 
را  جهان  سال  بازیکن 

به دست آورد. 

فرانس بكن باوئر 
قیصر از نوع فوتبالی و از جنس آلمانی. در 
آکادمی بایرن مونیخ رشد پیدا کرد و در 
همان باشگاه کارش را ادامه داد. خیلی زود 
در تیم جا افتاد و در 20 سالگی به تیم ملی 
کشورش دعوت شد و به جام جهانی 1966 
بازی ها  فینال  در  داور  اشتباه  البته  رفت. 
باعث شد تا دستش از جام کوتاه بماند. ولی 
بااین حال بهترین بازیکن جوان آن مسابقات 
جام  در  بعد  سال  هشت  شد.  شناخته 
جهانی روسیه، این بار او بود که نگذاشت 
برسد.  قهرمانی  به  هلند  با  یوهان کرایف 
مدافع سرسخت آلمانی از معدود کسانی 
است که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان 
مربی تیم در جام جهانی به قهرمانی رسید. 
او با بایرن مونیخ سه بار جام باشگاه های 
اروپا را باالی سر برد. نام بکن باوئر با فوتبال 

آلمان گره خورده و 
خیلی سخت است 
کسی بتواند به این 

او  جای  زودی ها 
را بگیرد و این 

ت  ا ر فتخا ا
تکرار  را 

کند. 
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ديگو مارادونا 
سوال مارادونا بهتر است یا پله، درست مانند 
و  کلیشه ای  ثروت،  یا  است  بهتر  علم  سوال 
تکراری شده! دو بازیکن در دو دوره مختلف 
هم.  از  متفاوت  کامال  ویژگی هایی  با  البته  و 
بارسلونا  مثل  بزرگی  باشگاهی  در  مارادونا 
قهرمان هم شد.  تیم  این  با  و  حضور داشت 
او فوق العاده تکنیکی بود، استارت های خوبی 
را  او  این ها  اما  بود.  مادرزاد  گل زن  و  می زد 
خاص نکردند. بدون شک یکی از دستاوردهای 
مهم او این بود که توانست یک تنه تیم ملی 
البته  و  برساند.  به مقام قهرمانی  را  آرژانتین 
به  فراموش نشدنی اش  و  معروف  گل  دو  آن 
و  تصمیم عجیب  دیگر،   موضوع  اما  انگلیس. 
بود.  باشگاهی اش  تیم  انتخاب  در  او  غریب 
او پس از بارسلونا، به تیم متوسطی در لیگ 
ایتالیا رفت؛ ناپولی. او با حضورش در این تیم، 
با  مارادونا  زد.  رقم  را  عجیب تری  اتفاق های 
تیمش دو قهرمانی در سری آ، یک قهرمانی 
در جام حذفی و حتی قهرمانی در لیگ اروپا 
طرفداران  که  چیزی  آورد؛  دست  به  هم  را 
می بینند.  را  خوابش  امروز  همین  تا  ناپولی 
البته بعدها حاشیه های مختلفی برای شماره 
او  نداد  اجازه  که  شد  درست  آرژانتین   10
بزرگ تر از چیزی که بود، شود. بااین حال، او 
کار خودش را کرد. می شود گفت برای اولین 
بار »هنر فوتبال« را به همه نشان داد؛ چیزی 
از  نباشید،  هم  فوتبال  طرفدار  اگر  حتی  که 

دیدنش لذت می برید. 

پله 
بعید می دانم یک برزیلی پیدا شود که 
البته  است.  پله  از  بهتر  مارادونا  بگوید 
تعصبشان  به  هم  کمی  موضوع  این 
اما چیزی که نمی توان در  برمی گردد. 
او  است.  پله  افتخارات  کرد،  شک  آن 
بار قهرمان  بازیکنی است که سه  تنها 
جام جهانی شده و جوان ترین بازیکنی 
است که در مسابقات گروهی و فینال 
جام جهانی گل زنی کرده. و البته صاحب 
رکورد بیشترین گل زده است؛ آن هم 
با عدد عجیب و غریب 1283. البته با 
وجود این که بازیکن بسیار بزرگی بود، 
به تیم های مطرح و نام دار اروپایی نرفت. 
در سانتوس برزیل ماند، و بعد هم که 
با پیشنهاد وسوسه کننده تیم نیویورک 
کاسموس، راهی این باشگاه شد. یکی 
از لحظه های تاریخی و ماندگار فوتبال، 
گلی است که او با ضربه سر بی نظیرش 
وارد دروازۀ ایتالیا کرد. او هم چنین در 

سال 2013 اولین توپ 
را  افتخاری  طالی 

دریافت کرد.

آلفردو دی استفانو 
می دهند  نشان  افتخارات  و  آمار  گاهی 
دوران  هستیم.  روبه رو  بازیکنی  چه  با 
شکل  او  درخشش  با  مادرید  رئال  اوج 
اما  باشد،   ساده  گفتنش  شاید  گرفت. 
پنج قهرمانی متوالی در جام باشگاه های 
اروپا به این سادگی ها نیست. او با زدن 
بعد  ال کالسیکو،  بازی های  در  گل   17
از لیونل مسی،  دومین گل زن برتر این 
بازی هاست. یکی از بهترین پیروزی های 
رئال مقابل بارسا، با چهار گلی که او به 
ثمر رساند، اتفاق افتاد که درنهایت بازی 
رسید.  پایان  به  صفر  بر  پنج  نتیجه  با 
اسطورۀ رئال مادرید در سال های 1957 
و 1959 موفق به کسب عنوان بهترین 
اروپا شد. در کنار مهارت  بازیکن سال 
گل زنی ، یکی از قابلیت ها و ویژگی های 
دیگر او، توانایی بازی با هر دو پا بود که 
به او این امکان را می داد بتواند به خوبی 
بازی سازی هم انجام دهد. دی استفانو 
در تیم ملی آرژانتین هم عملکرد نسبتا 
مقام  به  تیمش  همراه  و  داشت  خوبی 
قهرمانی رقابت های کوپا آمریکا رسید. 
مارکا، حدود 10 سال  ورزشی  روزنامة 
بازیکن  این  نام  به  را  جایزه ای  پیش 
بهترین  به  راه اندازی کرد که  افسانه ای 

بازیکن اللیگا تعلق می گیرد. 

زين الدين زيدان 
که  بازیکن هایی  معمول  به طور 
تکنیکی  چندان  هستند،  قدبلند 
ستارۀ  اما  درنمی آیند.  آب  از 
درخشانی از فرانسه طلوع کرد که 
به کلی این حرف را کنار زد. با آن 
صورت خشک و جدی و موهای 
شروع  همان  از  تقریبا  کم پشت،  
کار در وسط زمین بازی می کرد. 
بیشتر  و  بیشتر  یوونتوس  در 
قراردادی  بعد  و  شد،  شناخته 
رکورد  که  بست  کهکشانی ها  با 
را  اروپا  تاریخ  انتقاالت  و  نقل 
شکست. او تبدیل شد به ستارۀ 
تیم، با آن که در کنارش کسانی 
مانند لوییس فیگو، رائول، دیوید 
بکهام و رونالدوی برزیلی بودند، 
بازیکن  کدامشان  هر  البته  که 
به حساب می آیند.  فوق العاده ای 
سابقش،   مربی  قول  به  یا  زیدان 
معنی  به  میدان  وسط  در  زیزو، 
تسلط  می کرد.  هنرنمایی  واقعی 
کاملش روی توپ و تکنیک ناب 
پاس های  به  را  مثال زدنی اش  و 
با  او  کنید.  اضافه  دقیق  و  زیبا 
سری  قهرمان  بار  دو  یوونتوس 
مادرید  رئال  در  شد.  ایتالیا  آ 
و  رسید  اللیگا  قهرمانی  به  هم 
باالی  را  اروپا  قهرمانان  جام  هم 
به یادماندنی  تصویرهای  برد.  سر 
داریم؛  خاطره  در  او  از  بسیاری 
جهانی  جام  در  قهرمانی  از 
1998 فرانسه تا ضربة سرش 
گل  اما  ماتراتزی.  سینة  به 
در  لورکوزن  بایر  به  زیبایش 
این  به  اروپا  قهرمانان  لیگ 
زودی ها از یاد فوتبال دوست ها 

نمی رود. 
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زندگی

كبريت و فندک 
به  نظر کامال منطقی  به  گاهی وقت ها چیزهایی که 
نظر می رسند، درست نیستند. مثال شما ممکن است 
فندک.  بعد  و  شده  اختراع  کبریت  اول  کنید  خیال 
اما درحقیقت عکس این موضوع اتفاق افتاده! گاهی 
ظاهرا  اختراع های  از  بعد  ساده  اختراع های  وقت ها 

پیچیده شکل می گیرند.

 قفل 
اگر از آن دسته آدم ها هستید که به نکته ها و جزئیات 
انتهای قفل ها یک  توجه می کنید، حتما دیده اید که 
کرده اید  فکر  خودتان  پیش  البد  دارد.  وجود  سوراخ 
چرا باید سوراخی انتهای قفل باشد. جواب ساده است؛ 
برای این که وقتی از قفل در محیط های بیرون از منزل 
)محیط بدون سقف( استفاده می شود، آب در قفل باقی 
نماند و باعث زنگ زدگی نشود یا درون قفل یخ نبندد. 

تی شرت 
در اصل تی شرت ها که عمری حدود 100 ساله دارند، 
برای مردانی ساخته شد که یا مجرد بودند یا مهارتی 
منطقی  کامال  این  یکی  نداشتند.  دوز  و  دوخت  در 
مثل  اضافی  چیز  هیچ  بدون  و  ساده  لباسی  است. 

دکمه یا زیپ، که بعدها آدم را به دردسر بیندازد. 

شيركاكائو 
برای  کوچه  سر  مارکت  سوپر  از  می رویم  امروزه 
می خوریم.  لذت  با  و  می خریم  کاکائو  شیر  خودمان 
ولی اصل قضیه چیز دیگری است. شیر کاکائو اولین 
و  شد  ساخته  ایرلندی  فیزیک دان  یک  توسط  بار 
به عنوان دارو به شخصی فروخته شد. فقط نمی دانیم 
آن طرف چه نوع بیماری داشته که شیر کاکائو برایش 

مفید و الزم بوده. 

حلقه 
همین حلقه که در دست چپ افراد متاهل می بینیم. 
شما  که  چیزی  آن  از  بیشتر  حلقه  کردن  دست  به 
فکرش را می کنید، می تواند غیربهداشتی باشد. تعداد 
میکروب هایی که امکان دارد زیر حلقه باشد، می تواند 
معادل جمعیت اروپا، یعنی حدود 370میلیون باشد. 
نظر  از  فقط  نکنید.  ازدواج  نمی شود  دلیل  این  البته 

بهداشتی خواستیم بگوییم که حواستان باشد! 

ميز اداره 
است،  بهداشتی  مسائل  و  آلودگی  از  حرف  که  حاال 

بگذارید این را هم بگوییم که یک میز اداری به طور 
معمولی  دست شویی  یک  برابر  چهارصد  میانگین 
پیام  یک  نکته  این  باشد.  داشته  باکتری  می تواند 
توجه  فقط  قضیه  یک  ظاهر  به  دارد؛  هم  اخالقی 
نکنید، بعضی چیزها ظاهرا خوب هستند ولی در اصل 

و باطن، قضیه فرق می کند. 

تخت خواب 
و  خواب  و  استراحت  یاد  می شنوید،  که  را  اسمش 
آرامش می افتید. دلتان می خواهید بروید خودتان را 
پرت کنید روی تخت خواب. اما این وسیله همیشه هم 
به این خوبی نیست. یعنی راستش را بخواهید، گاهی 
می تواند منجر به مرگ شود. شاید عجیب باشد، ولی 
از  افتادن  به خاطر  نفر   450 حدود  آمریکا  در  تنها 
تخت خواب روی زمین جانشان را از دست می دهند. 

اسمارتيز 
گاهی وقت ها در زشتی، زیبایی به وجود می آید. بگذارید 
رنگی خوش مزه،  اسمارتیز های  کنیم. همین  ساده اش 
برای سربازها در جنگ جهانی دوم ساخته شد. دلیلش 
هم این بود که با وجود یک روکش روی شکالت، سربازها 

دیگر نگران آب شدن شکالت توی جیبشان نبودند. 

كلوچۀ شكالتی 
»راث گریوز« کسی بود که ایدۀ کلوچه های شکالتی 
این  بار آن را درست کرد.  اولین  به ذهنش رسید و 
خانم ایده اش و طرز تهیة این کوکی ها )کلوچه ها( را 
پولی  قرارداد؟  مبلغ  فروخت.  بزرگ  شرکت  یک  به 
آخر  تا  که شرکت  بود  این  او شرطش  نبود؛  کار  در 
تامین کند! حاال  را  از شکالت  نیازش  بانو،  این  عمر 
دیگر به خوبی می دانید خانم ها چقدر شکالت دوست 

دارند. 

باركد 
دارد.  روی هر جنسی که خریداری می کنید، وجود 
البد خودتان دیده اید. همان شکل با رگه های سیاه و 
سفید. وقتی به فروشگاهی می روید و خرید می کنید، 
و  می گیرد  جنس  روی  را  دستگاهی  یک  فروشنده 
مدام  بودم،  بچه  وقتی  می کند.  حساب  را  قیمتش 
بخش های سیاه رنگ را نگاه می کردم تا ارتباطی بین 
قیمت جنس با آن خط های سیاه پیدا کنم. اما تازه 
فهمیدم از ریشه کارم اشتباه بوده. بارکدخوان درواقع 
قسمت های سفید را می خواند. این دستگاه نور را روی 
بارکد می اندازد و بخش های سفید را بازتاب می دهد. 

10 واقعيت از چيزهايی كه روزانه با آن ها سروكار داريد

رمزگشایی از 10 واقعیت ساده 
داشته  ازشان  و حسابی  اطالعات درست  این که  بدون  بسیاری چیزها ساده می گذریم،  کنار  از  ما 
باشیم. شاید هم گاهی دربارۀ بعضی چیزها کنجکاو شده ایم و برایمان سوال هم پیش آمده، ولی 
همین  از  را  نکته  چند  می خواهیم  کم  فرصت  این  در  حاال  بی جواب.  ماندیم  و  نگرفتیم  را  دنبالش 

چیزهای دم دستی که هر روز می بینید، برایتان بگوییم. مختصر و مفید. 
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سینما
فريد دانش فر 

1. راب راینر، بازیگر فیلم »گرگ وال استریت« برای 
گرفتن امتیاز فیلمنامه، پیشنهاد 2.5 میلیون دالری به 
فرانک دارابونت داد. اما دارابونت از همان ابتدا به این کار 
باور داشت و می دانست قرار است یکی از بزرگ ترین 
آثار خود را بسازد. او این پیشنهاد فوق العاده را رد کرد. 
طرز فکر این دو با هم متفاوت بود. به نظر می رسد راینر 
به این قضیه تجاری تر فکر می کرد، و از همین رو قصد 
داشت از هریسون فورد و تام کروز در نقش های رد و 

اندی استفاده کند. 

دلیل  به  رد  شخصیت  کتاب،  اصلی  داستان  در   .2
اتومبیل همسرش و کشته  غیرفعال کردن ترمزهای 
شدن او و هم چنین همسایه اش به زندان می افتد. اما 
در فیلم او به جرم سرقتی که مرتکب نشده، در زندان 

به سر می برد. 

اول  رتبة  نظر کاربران در  از  فیلم  این که  با وجود   .3
فهرست برترین آثار سینمایی قرار دارد، در جوایز 

اسکار آن سال موفق عمل نکرد. دلیلش هم 

حضور فیلم بسیار خوب »فارست گامپ« بود. البته به 
نظر می رسد سیاست های این جشنواره در این انتخاب 

کامال تاثیرگذار بوده. 

4. این فیلم براساس داستان کوتاهی از استفن کینگ به 
 Rita Hayworth And The Shawshank« نام
مجموعه ای  در  که  شده،  ساخته   »Redemption
تحت عنوان »فصل های مختلف« این نویسنده به چاپ 
تبدیل  فیلم   به  مجموعه  این  از  داستان  سه  رسیده. 
شدند. استفن کینگ گفته که داستان اصلی او، نقطة 
اوج خاطره هایی است که از تماشای فیلم های مرتبط به 

زندان، در کودکی داشته. 

5. بعضی از اتفاق هایی که در فیلم می بینید، با چیزی که 
در داستان اصلی وجود دارد، متفاوت هستند. در کتاب، 
شخصیت رد یک فرد انگلیسی-ایرلندی است. درحالی که 
بازی  را  سیاه پوست  یک شخص  نقش  فریمن  مورگان 
می کند. هم چنین این شخصیت در داستان 
اصلی هیچ گاه مسئول کتاب خانه نمی شود. 

6. در ابتدا کوین کاستنر برای نقش آفرینی شخصیت 
اندی در نظر گرفته شده بود. او با این که از داستان 
خوشش آمده بود، ترجیح داد فیلم »دنیای آبی« را 
کار کند. البته او بعدها از این انتخابش سخت پشیمان 

شد. 

7. نماهای بسته از دست های شخصیت اندی، درواقع از 
تیم رابینز گرفته نشده. فرانک دارابونت ایفاگر این بخش ها 
بوده، چون اعتقاد داشته تنها خودش می داند در این 

صحنه ها چطور باید کار کرد و صحنه چگونه باید باشد. 

8. یکی از ویژگی های جالب فیلم، حضور بسیار کم رنگ 
بازیگر زن است. درواقع هیچ زنی در فیلم جزو نقش های 
اصلی یا فرعی نیست. تنها در دو صحنه دو خانم در 
نمایی از فیلم قرار می گیرند و دیالوگ می گویند. اولی 
جایی است که خانم میان سالی از رد به کارفرمایش 
شکایت می کند و دیگری در انتهای فیلم است؛ جایی 
که تنها جملة »می تونم بهتون کمک کنم؟« از زبان 

کارمند بانک گفته می شود. 

هشت واقعيت درباره فيلم »رهايی از شاوشنک« 

اثری ماندگاردرتاریخ سینما
که  زمانی  است؛  هالیوود  سینمای  خوب  سال های  از  یکی   1۹۹4 سال 
چهار فیلم بسیار زیبای »رهایی از شاوشنک«، »فارست گامپ«، »پارک 
از  یکی  شک  بدون  شدند.  ساخته  عامه پسند«  »داستان  و  ژوراسیک« 
که  اثری  است.  شاوشنک«  از  »رهایی  فیلم  سینما،  تاریخ  ماندگار  آثار 

مدت هاست در رده اول فهرست برترین فیلم سینمایی از نظر کاربران 
سایت معتبر IMDB با بیش از یک میلیون رأی قرار گرفته. در این جا 
آن ها  از  شاید  که  فیلم  این  درباره  واقعیت هایی  به  می اندازیم  نگاهی 

بی اطالع باشید. 
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يک فنجان چای

تست هوش
قطعه گمشده پازل روبرو كدام است:

1234
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فرا رسیدن محرم، 
ماه خون و قیام 
را تسلیت می گوییم
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k h a r a z m i . i r

جهان صدلاير
معادن توسعه

Sadr Jahan
Mines Development Co.

ا�ستگاه� توسعه و تول�د شرت

هن�ـروپالايرسـه

گروه سرمایه گذارى خوارزمى 


