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سخن نخست

سرمایههایبهمن

دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
در سالنامة خورشیدی ایرانیان ،ماه یازدهم سرشار از شور و اشتیاق و حس پیروزی است .ماهی که حس شیرین امید را
در دلها میافزاید و روزهای تازة رستن و سربرآوردن جوانهها را نوید میدهد .در ماه یازدهم سال پنجاهوهفت خورشیدی
بود که یخهای نامرادی و نومیدی را خورشید انقالب آب کرد و بهاران خجسته را به بار نشاند که مهمترین ویژگیاش
نقشآفرینی مردم در تعیین سرنوشت خویش بود ،که از آن به مردمساالری یاد شده و در نظامی از پاسخخواهی و
پاسخگویی متبلور میشود و اکنون ،پس از سیونه سال تمام ،امید ایرانیان همچنان به ارتقای مردمساالری دینی و نظام
پاسخگویی است که یکی از مؤلفههای اصلی آن شفافیت است.
روزها و هفتههای منتهی به بهمن امسال ،سرشار از رخدادهایی بهغایت مهم بود که بررسی نقش هر کدام از آنها
در مسیر توسعة اقتصادی کشور ،بازار سرمایه و بنگاهها فرصتی بیشتر و پژوهشی متفاوتتر طلب میکند ،اما به دلیل
اهمیت برخی از آنها نگاهی اجمالی به آثار هر کدام در این مقطع زمانی ناگزیر مینماید .بررسی الیحة بودجۀ سال
نودوهفت در مجلس شورای اسالمی ،مهمترین رویداد این روزهاست که به دلیل بزرگی ارقام بودجه ،دشواریهای
تحقق درآمدها و منابع پیشبینیشده در آن و همچنین عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد ،دقت ویژهای را از سوی
دولتمردان و نمایندگان مردم ایجاب میکند تا بتوان برنامهای منطقی و عملی برای سال آینده را رقم زد .یکی از این
دشواریها ،ساماندهی بدهی سنگین دولت به بانکها و بنگاههاست که یکی از بارزترین نمونههای آن بدهی وزارت نیرو
به نیروگاههای تولیدکنندة برق است که بهمراتب بیشتر و حتی چند برابر رقمی است که در الیحة بودجه پیشبینی
شده و این حتی در صورتی قابل تحقق است که قیمت حاملهای انرژی بر اساس آنچه در الیحه منظور شده ،افزایش
یابد که شواهد موجود نشان از تعدیل این پیشبینیها دارد .نکتة امیدبخش الیحه و تصمیم کمیسیون تلفیق در این
بخش ،امکان تهاتر بدهی بنگاهها به بانکها با طلب آنها از دولت است که میتواند برای نیروگاههایی مانند منتظر قائم
مفید تلقی شود .با وجود رقم بسیار ناچیز پیشبینیشده که تنها در حدود نودوپنج هزار میلیارد ریال است ،نفس توجه
به انتشار اوراق خزانه برای بازپرداخت بدهیهای دولت به تولیدکنندگان برق و سایر بنگاهها نیز افق امیدوارکنندهای از
عزم جدی دولت برای برداشتن گام اول جهت بازپرداخت بدهیها را پیش رو قرار میدهد.
رخداد مهم دیگر ،پاسخخواهی بخشی از مردم در شهرهای کوچک و بزرگ کشور بود که بخش اصیل ،درست و
سالم آن از سوی مقامات عالیرتبه و محترم نظام و ارکان ادارة کشور به رسمیت شناخته شد و از این منظر ،نوید
شنیدن صدای انتقادها و اعتراضهای مردم را داد ،که از آرمانهای انقالب اسالمی بزرگ مردم در سال پنجاهوهفت بود
و بدین ترتیب ،امید به بهبود سازوکار ادارة کشور و برخورداری سرزمین بزرگ ایران از حکمرانی شایستهتر افزایش قابل
مالحظهای یافت .نتیجة پژوهشهای مهم اقتصاد سیاسی نشان میدهد که مهمترین عامل پیشبرندة اقتصاد و رونق
کسبوکار ،برقراری رابطة کارآمدی از پاسخگویی بین ارکان کشور است ،که در این مسیر ،به نظر میرسد پیشرفت
رضایتبخشی نسبت به گذشته فراهم آمده است.
به بنبست رسیدن تالشهای رئیسجمهور ایاالت متحده برای به محاق بردن برجام و تمدید ناگزیر تعلیق تحریمها
از سوی وی ،رخداد برجستة دیگری است که ضمن نمایش وجوه بیشتری از قابلیتها و استحکام برجام و تالش قابل
تقدیر گروه مذاکرهکننده ،فعاالن اقتصادی را نسبت به روزها و ماههای آینده امیدوارتر کرده و چنانچه افق روشنی از
ثبات نرخ ارز نیز رقم بخورد ،میتوان برنامهریزی بهتری را برای بهرهگیری کارآمدتر از فضای کسبوکار آتی به انجام
رساند.
مجموعة رخدادهای مهم در آستانة بهمن ماه ،گروه «ثروتآفرینی پایدار برای نسلها» را در سرمایهگذاری خوارزمی
برآن میدارد که گامهای بلندتری را برای تحقق اهداف برنامة راهبردی هفت ساله بردارد و در ماههای باقیمانده تا پایان
سال مالی ،با تالش بیشتر مدیران و کارکنان و پشتیبانی سهامداران و ذینفعان ارجمند بتواند سالی پربار و عملکردی
رضایتبخش را رقم زند .بهمن ماه هماره ،ماه شگفتیها و پیروزیها بوده و در هفتههای پیش رو نیز نقطة عطفی را
برای ارتقای گروه سرمایهگذاری خوارزمی خواهد آفرید.
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مجله اقتصاد و مديريت
ء

اقتصاد
صدیقه ثنایی

تاثیر افزایش حداقل حقوق کارگری بر اقتصاد چگونه است؟

مسئلهایبهنامکفحقوق

«25سنت» این تمام حقوقی بود که در ازای
یک ساعت کار به کارگران در سال 1938
تعلق میگرفت؛ در آن زمان ایاالت متحدۀ
آمریکا برای نخستین بار تصمیم گرفت حداقل
دستمزد یا حداقل حقوق کارگری را مطابق
با قانون تعریف کند .ماجرا از رکود بزرگ
اقتصادی آغاز شد؛ در آن زمان عدۀ بسیار
زیادی گرفتار بیکاری شدند و آن دسته که کار
میکردند نیز حداقل حقوق ممکن را دریافت
میکردند .آنها از دریافتهای پایین شاکی
بودند و در عینحال هیچ قانونی وجود نداشت
که آنها را حمایت کند و حقوقشان را از
کارفرماها بگیرد .درست در همین حوالی تاریخ
بود که قانون حداقل حقوق کارگری تصویب
شد .اما این حداقل حقوق به چه کاری میآید
و بر چه اساسی تعیین میشود؟ تاثیر آن بر
اقتصاد به چه صورت است؟ نگاه کارگران به آن چگونه است؟ همۀ اینها
جزو پرسشهایی است که دربارۀ حداقل حقوق کارگری مطرح میشود.

زندگی بدون کف حقوقی!

کامال متفاوتی بر جای بگذارد .گاهی افزایش حداقل دستمزد به کسبوکارها
فشار وارد میکند و به آنها آسیب میزند .این بزرگترین نقدی است که به
حداقل دستمزد وارد میشود؛ «آسیب به کسبوکارها» .بهویژه کسبوکارهای
کوچک بیشترین آسیب را میبینند ،تا جایی که گاهی بهکلی ریشهکن میشوند.
بسیاری از خردهفروشها اعتبار خود را در خطر میبینند که میزان دستمزدها
را به حداقل دستمزد تعیینشده نرسانند و از طرفی نمیتوانند همگام با آن
پیش بروند و درنتیجه کسبوکار خود را از دست میدهند .گاهی نیز این مسئله
به ضرر کارگرها تمام میشود .برای مثال برخی از صنایع و کسبوکارها ناچار
میشوند دست به تعدیل نیرو بزنند و برخی از کارگران خود را اخراج کنند تا
حقوق عدهای دیگر را متناسب با حداقل دستمزد معینشده افزایش بدهند.

حداکثر حقوق عموما مسئله نیست ،اما حداقل حقوق همیشه مسئله و محل بحث
بود ه است .اگر کف حقوق کارگران تعریف نشود ،آنها هر روز کمتر از روز قبل حقوق
دریافت میکنند .دیوید کوپر ،کارشناس اقتصادی ،در گفتوگو با مجلۀ فوربس معتقد
است وقتی کارگران حقوق کمتری دریافت کنند ،قدرت خرید مصرفکننده پایین
میآید ،چراکه پول کمتری به دست میآورد .به این ترتیب حداقل حقوق کارگران این
فضا را به نوعی تعدیل میکند .به همین خاطر است که حداقل دستمزد با نرخ تورم
رابطه دارد و بر اساس آن نیز تعیین میشود .نرخ آن هر سال افزایش پیدا میکند ،اما
رهبرانباکفایت
باز هم کارگران نسبت به آن شاکی هستند .حداقل دستمزد باید همگام با تورم افزایش
حداقل دستمزد با همۀ خوبیها و بدیهایی که دارد ،به نظر میرسد همچنان
پیدا کند تا بتواند نقش تعدیلکنندگی خود را در فضای اقتصادی بهدرستی و به شکلی
متناسب با ظرفیتهایش افزایش پیدا کند .این به معنای عدم وجود مشکالت و
مطلوب بازی کند ،اما بررسیها نشان میدهد حتی در مورد ایاالت متحدۀ آمریکا
ایرادها در این زمینه نیست .قطعا معایبی در این سیستم وجود دارد که باید اصالح
بهعنوان پیشرفتهترین و بزرگترین اقتصاد دنیا ،این اتفاق بهدرستی رخ نداده و اکنون
شود .طبیعتا هر کسی که حداقل دستمزد را دریافت میکند ،از این وضع سود
شکافی عمیق میان حداقل دستمزد و نرخ تورم وجود دارد .وقتی حداقل حقوق کارگری
نمیبرد .به همین خاطر است که سیاستهای جدیدی در این راستا برنامهریزی شده
با سرعت افزایش نرخ تورم ،افزایش پیدا نکند ،قدرت خودش را از دست میدهد .سیلویا
است .در حال حاضر در تمامی نقاط دنیا ،بهویژه در کشورهای پیشرفتۀ اقتصادی،
آلگرتو ،کارشناس اقتصاد کارگری ،میگوید« :هرچه شکاف میان حداقل دستمزد و نرخ
دولتها به دنبال سیاستهای جدید برای مسئلۀ حداقل دستمزدها هستند .در
تورم بیشتر شود ،ارزش آن کمتر و کمتر میشود .نکتۀ قابل تامل در این میان نیز این
این بین ،اغلب رهبران اقتصادی بدون تردید ترجیح میدهند هزینههای خود را به
است که این کارگران نسبت به کارگران چند دهه پیش ،تحصیالت و مهارت بیشتری
حداقل برسانند و درنتیجه با افزایش حداقل حقوق نیز مخالف هستند .کوپر معتقد
دارند ،میزان بهرهوری آنها افزایش پیدا کرده و برای اقتصاد ثمردهی بیشتری دارند.
است این رهبران اقتصادی تصویر دقیق و درستی از بازار کار و نیروی کار ندارند؛
بااینحال نسبت به کارگران گذشته ،دستمزد کمتری دریافت میکنند».
آنها نمیدانند که همین نیروهای کار با همین حداقل دستمزد ،کسبوکار آنها
را هدایت میکند .شاید حق با کوپر باشد که میگوید« :رهبران اقتصادی خود به
تاثیرافزایشحداقلدستمزد
دنبال کارگرانی هستند که زندگی خوب و آرامی دارند و به قدر کفایت پول به دست
نظریههای اقتصادی اینطور میگویند که افزایش حداقل دستمزد ،یعنی افزایش
میآورند تا آن را خرج کنند .آنها تنها به دنبال رقابت و کسب سود برای خودشان
پولی که در جیب کارگران وجود دارد تا خرج کنند .اما در عمل ،قضیه قدری
نیستند .این رهبران به پیشرفت اقتصادی در جهان کمک میکنند ».و افزایش
پیچیده است .بررسیها نشان میدهد تاثیر افزایش حداقل حقوق کارگری به
حداقل دستمزد کارگران یکی از آن ابزارهای کاربردی برای پیشرفت اقتصادی در
مکان ،نوع صنعت و میزان افزایش آن بستگی دارد و درنتیجه میتواند اثرات
جهان است.
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اقتصاد
المیرا اکرمی

سپردهگذاری در بانکها هشتهزار میلیارد تومان کاهش یافت

سپردههای خارجشده ازبانکها
به کدام بازارها میرود؟

شهریور ماه امسال بانکها مکلف شدند سود سپرده را برای سرمایهگذاری
مدتدار به  ۱۵درصد کاهش دهند و سود سپرده را برای سرمایهگذاری
کوتاهمدت هم حداکثر  ۱۰درصد تعیین کنند .با وجود اینکه در آستانۀ
کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه بانکها دست به انتقال سپردههای
کوتاهمدت به بلندمدت برای ماندگاری سپردهها زدند ،اما باز هم بعد از
این تغییر از میزان رشد سپردههای مدتدار بانکی کاسته شده است،
بهطوریکه بعد از کاهش نرخ سود ،رشد سپردهگذاری مدتدار تا

هشتهزار میلیارد تومان کاهش دارد .اما در شرایطی که در سالهای
اخیر بانکها با کسری نقدینگی مواجه بوده و هستند ،برخی کارشناسان
معتقدند که ریزش این هشتهزار میلیارد تومان سپرده را نمیتوان به
مثابه اتفاق غیرمترقبهای در اقتصاد کشورمان قلمداد کرد .ولی در مقابل
عدهای دیگر از کارشناسان بر این باورند که این موضوع ،موجب تشدید
کسری نقدینگی در نظام بانکی میشود و ممکن است در آینده حتی
اتفاقاتی مانند افزایش نرخ تورم را رقم بزند.

اتفاق غیرمترقبهای در اقتصاد رخ نداده

در بانکها و رقمهایی در این حد ،نمیتواند بیانگر این نکته باشد که اتفاق
غیرمترقبهای در اقتصاد رخ داده ،زیرا هشتهزار میلیارد تومان نسبت به کل
سپردهها عدد بزرگی نیست.
این کارشناس معتقد است که اگر این عدد بزرگتر بود ،طبیعتا اولین عارضهای
که داشت ،این بود که سایر بازارها را متاثر میکرد ،منتها چون عدد هشتهزار
میلیارد تومان نسبت به کل سپردهها عدد بزرگی نیست ،نتوانست سایر بازارها
را متاثر کند و اگر بازار طال ،ارز و بورس دچار نوسان است ،به این دلیل نیست
که این سپردهها از بازار پول خارج شده است.

در همین رابطه هادی حقشناس ،کارشناس بانکی ،در گفتوگو با خبرنگار
ما توضیح میدهد که علت ریزش سپردهگذاریها در بانکها کاهش نرخ سود
بوده و میگوید :پیش از کاهش نرخ سود ،بانک مرکزی فرصتی را به برخی
از سپردهگذاران داد تا آنها بتوانند قراردادشان را با نرخ قبلی مجددا تجدید
کنند که برخی از بانکها چنین کاری انجام دادند و به مشتریان خود پیام
دادند که مجددا قرارداد جدید یک ساله ببندند .منتها در این میان یکسری
از سپردهگذاران هم پولهای خود را از بانکها خارج کردند و به سراغ سایر
بازارها مانند بازار سرمایه یا بازار سکه و طال رفتند.
به گفتۀ حقشناس ،زمانی که نرخ سود سپردهگذاری کم شد ،طبیعی بود
آنهایی که به دنبال حداکثر سود هستند و این توانمندی را هم دارند ،بخشی
از پول خود را وارد بازارهای موازی جذابتر کنند.
او در عین حال تاکید میکند که هشتهزار میلیارد تومان ریزش سپردهگذاری
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تشدید کسری نقدینگی بانکها

در همین حال کامران ندری ،استاد دانشگاه و کارشناس بانکی ،به خبرنگار ما
میگوید :اگر نگاهی به آمار داشته باشیم ،متوجه میشویم که در چهار پنج
سال گذشته ،نرخ رشد پایۀ پولی بسیار باال بوده و این رشد پایۀ پولی باال در
بلندمدت ما را به سمت نرخ تورم باال سوق میدهد.

ندارد و از آنجا که عمدۀ بانکها در ایران دولتی یا شبهدولتی هستند ،این
مطالبه از بانک مرکزی بهعنوان متولی بازار پول شکل گرفت که در مورد کاهش
نرخ سود بانکها کاری انجام دهد.
به گفتۀ حقشناس ،بین نرخ سود بانکی ،نرخ تسهیالت بانکی و نرخ تورم رابطۀ
معناداری وجود دارد و بنابراین زمانی که نرخ تورم تکرقمی شد ،این انتظار
وجود داشت که نرخ سود سپردهها هم کاهشی شود.
اما کامران ندری در این رابطه اظهار میدارد :من اصل کاهش نرخ سود بانکی
را میپذیرم ،زیرا نرخ سود بانکی مانع بسیار جدی است برای اینکه بنگاههای
تولیدی بتوانند سرمایۀ در گردش مورد نیاز خود یا سرمایهای را که برای توسعه
الزم دارند ،تامین کنند .البته نکتهای که این کارشناس به آن اشاره میکند،
این است که بانکهای کشورمان در وضعیت خوبی قرار ندارند و زمانی که برای
رفع مشکالت بانکها برنامۀ موثری وجود ندارد ،کاهش نرخ سود بانکی اگرچه
از منظر اقتصادی و سیاست پولی اقدام درستی است ،اما نمیتواند آنطور که
باید و شاید ،اثرات مثبتی را بر اقتصاد داشته باشد و حتی ممکن است اثرات
منفی هم داشته باشد .ندری نکتۀ مهم را این میداند که باید کاهش نرخ سود
بانکی با یکسری اصالحات در بانکها همراه باشد ،اما
متاسفانه از اصالحات خبری نیست.

به گفتۀ ندری ،چند عامل در سالهای اخیر موجب شده که نهتنها نرخ تورم
افزایش نیابد ،بلکه کم هم بشود ،که یکی از این عوامل باال بودن نرخ سود بانکی
است .به عبارت دیگر ،نرخ سود بانکی مانند یک لنگر که مانع از حرکت کشتی
میشود ،تا حدودی مانع از حرکت قیمتها به سمت باال شده بود.
آنطور که این کارشناس میگوید ،ثبات نسبی نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت
حاملهای انرژی از دیگر عوامل موثر بر افزایش نیافتن نرخ تورم در چهار پنج
سال اخیر بوده است .به گفتۀ ندری با وجود اینکه در سالهای اخیر زمینه
برای افزایش سریع نرخ تورم وجود داشته ،اما این سه متغیر بسیار مهم نرخ
تورم را مهار کرده بود که البته درجۀ اهمیت نرخ سود بانکی و نرخ ارز به نسبت
بیشتر از قیمت حاملهای انرژی بوده است.
اما حاال به نظر میرسد که هر سه لنگر شل شده و به گفتۀ کارشناسان ،این
موضوع نشان میدهد که دیگر نمیتوان مثل چهار پنج سال گذشته نرخ تورم
را پایین نگه داشت و به احتمال خیلی زیاد ،در آینده شاهد افزایش قیمتها
خواهیم بود.
اما در مورد این موضوع که پیامدهای ریزش سپردهگذاری چیست ،ندری توضیح
میدهد که در چند سال اخیر ،بانکها با مشکل
کسری نقدینگی مواجه بودهاند و خروج سپردهها
از بانکها موجب تشدید مشکل کسری نقدینگی
در شرایطی که مردم آشنایی زیادی با
پولها به سمت کدام بازارها رفتهاند؟
میشود و درنتیجه رشد پایۀ پولی هم افزایش پیدا
بازار بورس ندارند ویا این بازار را پرریسک
اما حاال این سوال مطرح است که دستکم در این
میکند .به عبارت دیگر ،زمانی که نرخ سود سپرده
تلقی میکنند  ،کمتر در بورس
چهار ماه اخیر ،این هشتهزار میلیارد تومان که
باال بود و سپردهها از بانکها خارج نمیشد ،بانکها
سرمایهگذاری میکنند و شایدبتوان
ریزش کرده ،به سمت کدام بازارها رفته؛ طال ،سکه،
با کسری نقدینگی مواجه بودند و حاال که نرخ سود
افزایش نرخ ارز ،رشد حبابی قیمت
ارز ،مسکن یا بورس؟ هر چند که برخی کارشناسان
پایین آمده ،مسئلۀ خروج سپردهها ،کسری نقدینگی
سکه و افزایش قیمت مسکن در
معتقدند ریزش این هشتهزار میلیارد تومان را
بانکها را تشدید میکند و به احتمال زیاد ،اضافه
ماههای اخیر را به نوعی به خروج
نمیتوان به مثابه اتفاق خاصی در بازار پول تلقی کرد
برداشتها از بانک مرکزی را افزایش میدهد و ما
مرتبط
بانکی
های
ه
سپرد
از
بخشی
و پول همچنان در بانکها وجود دارد.حقشناس معتقد
نمیتوانیم کنترلی روی پایۀ پولی کشورمان داشته
دانست
است که پولی که بعد از کاهش نرخ سود از بانکها
باشیم و رشد پایۀ پولی اتفاق خواهد افتاد.
خارج شده ،به سمت بازار طال ،بازار ارز و بازار سرمایه
او در عین حال معتقد است که دیگر چیزی به نام
رفته است .البته استدالل او این است که با توجه به
نرخ بهرۀ باال هم وجود ندارد که اثرات تورمی این
رشد پایۀ پولی را مهار کند و بنابراین اینگونه نتیجه میگیرد که در آینده نرخ تغییرات اخیر در شاخص بورس ،به نظر میرسد که بیشتر این پولها در بازار
سرمایه جذب شده باشد.
تورم دو رقمی را شاهد خواهیم بود.
در مقابل ،ندری پاسخ این سوال را که پولهای خارجشده از بانکها به سمت
کدام بازارها رفتهاند ،منوط به وضعیت سپردهگذاران به لحاظ برخورداری آنها
کاهش نرخ سود همراه با اصالحات
اما در شرایطی که چند ماهی از کاهش نرخ سود بانکی میگذرد ،برخی انتقاداتی میداند و میگوید :قطعا آنهایی که سپردههای کوچکی در بانکها داشتند،
را نسبت به این موضوع مطرح میکنند و حتی بعضی معتقدند که نباید به این نمیتوانند آن را به سمت بازار مسکن ببرند و به سمت بازارهایی مانند سکه
شکل چنین تصمیمی اجرایی میشد .البته در مقابل برخی کارشناسان هم بر و ارز رفتهاند و سپردههای کالن و بزرگ هم به سمت بازار مسکن و زمین و
این باورند که کاهش نرخ سود بانکی اقدام درستی است و باید مورد حمایت مستغالت رفته است .اما در شرایطی که مردم آشنایی زیادی با بازار بورس
قرار بگیرد و ادامه پیدا کند .در همین رابطه هادی حقشناس میگوید :زمانی ندارند ویا این بازار را پرریسک تلقی میکنند  ،کمتر در بورس سرمایهگذاری
که در کشور نرخ تورم کاهشی شد ،این انتظار شکل گرفت که نرخ سود میکنند و شایدبتوان افزایش نرخ ارز ،رشد حبابی قیمت سکه و افزایش قیمت
سپردههای بانکی هم کم شود .به عبارت دیگر ،این انتظار روانی در بازار شکل مسکن در ماههای اخیر را به نوعی به خروج بخشی از سپردههای بانکی مرتبط
گرفت که چرا وقتی نرخ تورم تکرقمی شده ،سود سپردهها کاهش معناداری دانست.
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انرژی
محمدحسین علیاکبری

خوب و بد ثبات یا تغییر نرخ حاملهای انرژی در گفتوگو با کارشناسان

قیمت حاملهای انرژی؛
افزایش تدریجی یا رشد ناگهانی؟

 19آذر الیحۀ بودجۀ  97به مجلس رفت و رئیسجمهور در صحن علنی
مجلس به توضیح جزئیات آن پرداخت .مهمترین بخشهایی که در
همان ابتدا سروصدای زیادی به پا کرد ،پیشنهادافزایش  50درصدی
نرخ حاملهای انرژی ،قطع یارانۀ  34میلیون نفر و افزایش سه برابری
عوارض خروج از کشور بود.
افزایش  50درصدی نرخ حاملهای انرژی در حالی مطرح میشود که
از سال  92تاکنون نرخ بنزین ثابت مانده و دولت با وجود اینکه اختیار
رشد قیمت را نداشته ،ثبات قیمت را ترجیح داده است .اما اکنون  قصد
دارد باجبران همۀ سالهای گذشته نرخ بنزین را  50درصد اضافه کند.
زمانی که بودجۀ سال  97به مجلس رفت ،اعتراض نمایندگان اصولگرا

افزایش صددرصدی سایر قیمتها

دکتر مهدی تقوی ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،دربارۀ تاثیرات افزایش نرخ
بنزین به خبرنگار ما گفت :بنده مخالف صریح رشد نرخ بنزین هستم ،به این
دلیل که بنزین رابطۀ مستقیمی با وضعیت اقتصادی و معیشت مردم دارد.
وی افزود :وقتی نرخ بنزین  50درصد گران شود 50 ،درصد هم به صورت روانی
قیمتها اضافه میشود و بعد از مدتی متوجه خواهیم شد که هر کاال افزایش
نرخ صددرصدی را تجربه کرده است .در این صورت وضعیت معیشت مردم روند
کاهشی را طی میکند و ممکن است فقیرتر شوند.
تقوی با اشاره به اینکه دولت باید همواره تالش کند تا فقر را از بین ببرد ،تصریح
کرد :دولت با شعار فقرزدایی روی کار آمد ،اما اگر نرخ بنزین را افزایش دهد،
نمیتواند این شعار خود را محقق کند .دولت باید برای معیشت مردم همواره
تالش کند تا قدرت خرید آنها را بیفزاید ،اما اینکه با آزادسازی قیمتها بخواهد
رقابت را به اقتصاد برگرداند ،نمیتواند موفق باشد ،به دلیل اینکه اقتصاد ایران
دولتی است و آزادسازی در این بخش به معنای تشویق رقابت نیست ،بلکه رشد
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و اصالحطلب نسبت به ایده ءافزایش نرخ بنزین باال گرفت ،بهطوریکه
برخی نمایندگان در صحن علنی اعالم کردند دولت قصد دارد یارانه را
قطع و بنزین را گران کند .شاید در بحث کارشناسی این موضوع قابل
بررسی باشد ،اما چقدر درآمد مردم افزایش یافته است .چندی پیش
کمیسیون تلفیق الیحۀ بودجۀ  97در مورد افزایش نرخ بنزین مخالفت
کردند ،اما طبق قانون هدفمندی یارانهها دولت این اختیار را دارد که نرخ
بنزین را به  95درصد نرخ فوب خلیج فارس برساند .قیمت فوب خلیج
فارس حدود دوهزار و  200تومان است که  95درصد نرخ آن حدود
دوهزار تومان میشود .برای بررسی این موضوع با برخی کارشناسان و
نمایندگان مجلس گفتوگو کردیم که در ادامه گزارش میخوانید.

درآمد محسوب میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با تاکید بر اینکه نرخ بنزین نباید با
کشورهای اروپایی دیگر مقایسه شود ،گفت :کشورهایی که نرخ بنزین را بسیار
گران وضع میکنند ،به دلیل نداشتن منابع نفت است .بهعنوان مثال کشورهای
اروپایی و حتی ترکیه که نرخ بنزین گرانی را در نظر میگیرند ،به دلیل واردات
نفت یا واردات فرآوردههای نفتی است ،درحالیکه در ایران نباید نرخ بنزین
همتراز آنها باشد .ما در ایران منابع غنی نفت داریم و باید نرخ بنزینی که به
دست مردم میرسد ،ارزانتر از کشورهایی باشد که فاقد نفت هستند.
او در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان به دلیل آلودگی هوا معتقدند
بنزین باید گران شود ،نظر شما در اینباره چیست ،اظهار کرد :در ایران هیچ
کاالیی با گران شدن کمتر مصرف نمیشود .اگر کاهش مصرف سوخت و
همچنین حاملهای انرژی را از مدارس شروع کنیم ،طی یک دهه افرادی را
تربیت کردهایم که خودشان میتوانند نقش موثری در کاهش مصرف ایفا کنند.
در زمینۀ فرهنگسازی کوتاهیهای زیادی صورت گرفته و نباید هزینۀ بخش

او تاکید کرد :در کشور به میزانی تولید داریم که بتوانیم مصرف را کنترل کنیم و
نیازی به سهمیهبندی نداشته باشیم ،درنتیجه نه افزایش قیمت باید اتفاق بیفتد،
نه قانون سهمیهبندی.

رابطۀ نرخ بنزین و تورم

ولی ملکی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،در اینباره به خبرنگار ما
گفت :یک رابطۀ عرفی بین افزایش نرخ حاملهای انرژی و سایر کاالها وجود دارد
و اگر بنزین گران شود ،به تبع آن تورم هم افزایش مییابد.
او افزود :در صورت افزایش نرخ بنزین قیمت خدمات هم رشد میکند.
ملکی با تاکید بر اینکه نرخ بنزین نباید ثابت باشد ،تصریح کرد :با اینکه نرخ
بنزین ثابت باشد ،اصال موافق نیستم ،اما دولت این اختیار را داشت تا در طول
سالهای  92به بعد نرخ را به صورت تدریجی باال ببرد ،اما این کار را انجام نداده
و با افزایش  50درصدی نرخ بنزین قدرت خرید خانوار بهشدت کاهش مییابد .
بنابراین باید در تدوین این قانون نهایت دقت را داشته باشیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد :از سوی دیگر ،دولت عالوه بر
گرانی بنزین قصد دارد یارانۀ  34میلیون نفر را نیز حذف کند که همین کار نیز
باعث کاهش قدرت خرید خانوار خواهد شد .اکنون که تنها صحبت از گرانی بنزین
شده ،قیمت برخی کاالها اضافه شده است و زمانی که به صورت رسمی اعالم
فرهنگسازینشده توسط مردم پرداخت شود .در مورد
شود ،قطعا افزایش قیمت بیشتری را شاهد خواهیم
آلودگی هوا هم باید مدنظر داشت اگر حملونقل عمومی
بود .درست است که پرداخت یارانه از نظر اقتصادی
به صورت گسترده انجام شود و فرهنگسازی برای کنترل
درست نیست ،اما برای اجرای مباحث کارشناسی باید
ملکی :دولت این اختیار را داشت تا
خودروهای تکسرنشین اتفاق بیفتد ،قطعا بعد از مدتی
زمان مناسبی را در نظر گرفت و اکنون زمان مناسبی
در طول سالهای  92به بعد نرخ را به
شاهد تحول در وضعیت جامعه خواهیم بود.
برای اجرای این قوانین نیست.
صورت تدریجی باال ببرد ،اما این کار
تقوی افزود :اکنون اتوبوسهای ترددکننده در سطح
این نمایندۀ مجلس با ارائۀ پیشنهادی در این زمینه
را انجام نداده و با افزایش  50درصدی
کالنشهرها خودشان آلودهکننده هستند و خودروهایی هم
گفت :اگر برای هر کارت سوخت قیمت تصاعدی را در
که ساخته میشوند ،کیفیت الزم را ندارند و میانگین مصرف
نرخ بنزین قدرت خرید خانوار بهشدت
نظر بگیرند و افراد کممصرف سوخت را ارزانتر دریافت
سوخت این خودروها بسیار باالتر از استانداردهای جهانی
کاهش مییابد  .بنابراین باید در تدوین
کنند و هرچه میزان مصرف باال برود ،نرخ بنزین هم
است .اگر همین موارد حل شود ،هم مصرف بنزین کاهش
این قانون نهایت دقت را داشته باشیم
رشد داشته باشد ،هم مصرف کنترل میشود و هم از
مییابد و هم آلودگی هوا رفع میشود .اکنون در کشورهای
تبعات تورمی آن میتوان جلوگیری کرد.
پیشرفته برای کاهش مصرف سوخت خودروهای برقی را
ملکی با اشاره به اینکه دولتها از سال  89به بعد
تولید میکنند ،اما ما همچنان به فکر تولید محصوالت
نتوانستند قانون هدفمندی یارانهها را بهدرستی اجرا
بیکیفیت پرمصرف هستیم.
کنند ،گفت :از زمانی که قانون هدفمندی یارانهها به
دکتر مهدی تقوی :دولت باید برای
اجرا درآمد ،یارانۀ بخش تولید داده نشد و در مقابل از
نه سهمیهبندی و نه گرانی
معیشت مردم همواره تالش کند تا
بودجههای عمرانی نیز کاهش یافت .در این شرایط که
مجید ناصرینژاد ،عضو کمیسیون انرژی مجلس ،در
قدرت خرید آنها را بیفزاید ،اما اینکه با
مهمترین مطالبۀ مردم اشتغال است ،اگر بنزین گران
اینباره به خبرنگار «وخارزم» گفت :نباید فرصتهای
آزادسازی قیمتها بخواهد رقابت را به
شود ،موج بیکاری افزوده خواهد شد و برای پوشش
کشور را با اقدامات نسنجیده هدر بدهیم و برخی منابع را
اقتصاد برگرداند ،نمیتواند موفق باشد،
آن میتوان درآمد را متناسب با افزایش نرخ بنزین
برای جبران اشتباهات هزینه کنیم.
به دلیل اینکه اقتصاد ایران دولتی
رشد داد.
او افزود :یکی از شعارهای دولت رفع فقر بود ،اما اکنون
است و آزادسازی در این بخش به معنای
عنوان میکند که با افزایش قیمت بنزین قصد ایجاد شغل
تشویق رقابت نیست ،بلکه رشد درآمد
درآمدها هم متناسب با نرخ بنزین افزایش
را دارد که در صورت این رشد خانوارها فقیرتر خواهند
محسوب میشود
یابد
شد.
دکتر میثم موسایی ،اقتصاددان ،در اینباره تصریح
این نمایندۀ مجلس با بیان اینکه باید وضعیت معیشت
مردم را در نظر بگیریم ،تصریح کرد :نه موافق افزایش نرخ حاملهای انرژی هستم کرد :دولت قصد دارد طبق قانون هدفمندی یارانهها نرخ بنزین را گران کند ،اما
اگر قیمت خودرو ،درآمد و خدمات رفاهی را با کشورهایی که مقایسه میکند،
و نه باید سهیمهبندی صورت بگیرد.
افزایش دهد ،قدرت خرید خانوار کاهش نمییابد.
او افزود :اگر دولت میخواهد گرانی بنزین را اعمال کند ،باید متناسب با نرخ تورم
تولید به میزان کافی داریم
این کار را انجام دهد .اکنون تورم در جامعه حدود  10درصد است که بنزین با
بهروز نعمتی ،سخنگوی هیئت رئیسۀ مجلس ،با بیان اینکه کمیتهای برای
اعمال این نرخ به  1100تومان میرسد .حتی اگر دوبرابر این نرخ نیز در نظر
بررسی افزایش نرخ بنزین و تبعات اقتصادی آن در مجلس در نظر گرفته شده،
بگیرد ،نرخ بنزین به  1200میرسد که همین موضوع هم تبعات زیادی در جامعه
به «وخارزم» گفت :بحثهای کارشناسی این موضوع در حال بررسی است ،اما
خواهد داشت ،اما نسبت به رشد  50درصدی بسیار کمتر خواهد بود .البته ظاهرا
بهشخصه مخالف افزایش نرخ بنزین هستم .به این دلیل که باعث کاهش قدرت
کمیسیون تلفیق مجلس افزایش نرخ بنزین را رد کرده و شاید دیگر گران نشود.
خرید خانوار میشود.
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بورس
غزال بابایی

افت و خیز بازار سرمایه در ماهی که گذشت

ظرفیتهایناشناختهبورس
برای توسعه اقتصادی

بازار سرمایه نماگر اقتصاد یک کشور است؛ بازاری که در حال حاضر در کشور ما
به جایگاه قابل قبولی دست پیدا کرده است .مدتی است که بازار سرمایه روند رو
به رشدی را طی میکند و سرمایهگذاران زیادی به این بازار ورود کردهاند.
شواهد نشان میدهد بازار سرمایه توانسته با توجه به نوسانات نرخ ارز ،محل
مناسبی برای سرمایهگذاری باشد .این در حالی است که در گذشته وقتی بازار
ارز در نوسان قرار داشت ،همۀ نقدینگی به این سمت هدایت میشد ،اما مدتی
است با توجه به سیاستهای دولت دوازدهم بازار سرمایه توانسته خودی نشان
دهد و محل ورود سرمایههای خرد باشد.
چندی پیش نرخ ارز از سههزار و  500تومان روند صعودی به خود گرفت و اکنون
حوالی چهارهزار و  300تومان است .این در شرایطی است که اگر سپردههای
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بانکی یکساله نبودند و بازار سرمایه وضعیت خوبی نداشت ،به گفتۀ کارشناسان
نرخ ارز ممکن بود تا باالی پنج هزار تومان نیز برود ،اما این اتفاق نیفتاد و بعد
از مدتی نوسان بازار ارز آرام گرفت .کارشناسان در گفتوگویی که با ما داشتند،
به تحلیل این مسائل پرداختند و معتقد بودند در شرایط فعلی پتروشیمیها
میتوانند محل جذب سرمایههای خرد در بازار سرمایه باشند .از سوی دیگر،
محصوالت مربوط به تولید ساختمان نیز میتوانند نقش اساسی در تولید مسکن
و بازار سرمایه ایفا کنند.

ظرفیتهای بازار سرمایه را ببینیم

دکتر بهمن آرمان ،اقتصاددان ،دربارۀ سرمایهگذاری در بازار سرمایه به خبرنگار

برخی افراد که دارای سرمایۀ خرد
هستند ،به دلیل اینکه آگاهی از
نحوۀ ورود و خروج بازار سرمایه
ندارند ،به این بازار ورود نمیکنند
و ترجیح میدهند که پول خود را
در قالب سپردههای یکساله نزد
بانک نگه دارند .درحالیکه اگر
همین سرمایهها به بازار سرمایه وارد
شود ،میتواند بخش اعظمی از
سرمایهگذاریها را شامل شود

ما گفت :بازار سرمایه هنوز از همۀ ظرفیت خود استفاده
نمیکند و اگر بتواند از همۀ پتانسیل خود برای جذب
سرمایه بهره ببرد ،قطعا محل مناسبی برای سرمایهگذاری
است .او با انتقاد از برخی اقدامات دولت در این زمینه
اظهار کرد :زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد ،وضعیت
بازار سرمایه تعریفی نداشت و آقای علی طیبنیا ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،که تحصیلکردۀ رشتۀ اقتصاد
بود ،با وجود بررسی مشکالت ،مدیریت حوزه بورس و
اوراق بهادار را بسیار دیر تغییر داد .اگر این تغییر در همان ابتدای دولت یازدهم
صورت میگرفت ،اکنون وضعیت بازار سرمایه بسیار مطلوبتر بود.
آرمان با تاکید بر اینکه بازار سرمایه میتواند اقتصاد ایران را به رونق برساند،
گفت :شاخص بازار سرمایه نماگر اقتصاد یک کشور است و شاخص بورس مدتی
است که روند صعودی را طی میکند ،اما هنوز نتوانسته آنطور که باید و شاید،
خودی نشان دهد .به نظر میرسد مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار باید
تمهیداتی را در نظر بگیرند تا سرمایههای خرد وارد بازار سرمایه شوند.
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید کرد :برخی افراد که دارای سرمایۀ
خرد هستند ،به دلیل اینکه آگاهی از نحوۀ ورود و خروج بازار سرمایه ندارند ،به
این بازار ورود نمیکنند و ترجیح میدهند که پول خود را در قالب سپردههای
یکساله نزد بانک نگه دارند .درحالیکه اگر همین سرمایهها به بازار سرمایه وارد
شود ،میتواند بخش اعظمی از سرمایهگذاریها را شامل شود.
او رکود را بزرگترین معضل اقتصاد کشور دانست و افزود :سرمایههای ورودی
به بازار سرمایه میتواند ظرفیت بنگاههای تولیدی را تکمیل کند و از این طریق
مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد .هنوز بازار سرمایه بهعنوان موتور محرک
اقتصاد ایران معرفی نشده و این اشتباه دولتهای مختلف است ،درحالیکه
بازارهای دیگر مانند مسکن با سرمایهگذاری مستقیم بهعنوان موتور محرک
معرفی میشود .آرمان ادامه داد :بیشتر مصالحی که در مسکن به کار گرفته
میشود ،در بازار سرمایه وجود دارند .بهعنوان مثال ،سیمان اگر با سرمایههای
مردم تولید شود ،هم قیمت تمامشدۀ آن کاهش مییابد و هم نیازی به تسهیالت
برای رونق تولید ندارد ،اما این ظرفیتها مغفول مانده و مشکالتی را در اقتصاد
کشور نمایان میکند .مسکن موتور اقتصاد ایران است و در این موضوع هیچ شکی
نیست ،اما برای سرمایهگذاری در این بخش باید اقداماتی صورت گیرد که کار
خیلی سختی نیست ،اما تاثیر بسیار فراوانی را به دنبال دارد.
این اقتصاددان افزود :بازار سرمایه باید واسط بین تولید و سرمایههای مردم باشد
و برخی شرکتهای پیمانکاری بزرگ در این بازار حضور داشته باشند .اکنون
تعداد شرکتهای بزرگ در بورس بسیار کم است ،اما اگر تعداد این شرکتها
افزوده شود ،میتواند سرمایۀ زیادی را جذب کند و از سوی دیگر سود بیشتری
به سهامداران خود بدهد.
بهعنوان مثال مسکن همیشه بهعنوان موتور محرک اقتصاد ایران نامیده میشود،
اما بازار سرمایه چقدر از این ظرفیت بهره برده است؟ اگر شرکتهای پیمانکاری
بزرگ با برآورد هزینه بتوانند هزینۀ ساخت یک واحد مسکونی را پیشبینی کنند،
هم افراد بیشتری خانهدار میشوند و هم شرکتهای پیمانکاری ظرفیت تولید
خود را افزایش میدهند.

حل مشکل اشتغال از طریق بازار سرمایه

در همین ارتباط دکتر جمشید پژویان ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه
طباطبایی ،دربارۀ سرمایهگذاری در بازار سرمایه به خبرنگار ما تصریح کرد :اگر
بازار سرمایه میتوانست نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا کند ،اکنون وضعیت به
گونۀ دیگری بود .بزرگترین مشکل اقتصادی کشور و خواستۀ مردم اشتغال است

که این شعار اصلی دولت دوازدهم در زمان انتخابات
هم بود.
او افزود :شرکتهای تولیدی که در بازار سرمایه مشغول
به فعالیت هستند ،در طول چند سال گذشته به دلیل
برخی سیاستها جایگاه اصلی خود را از دست دادهاند
و ظرفیت فعالیت آنها بسیار کاسته شده .اما با وجود
همۀ انتقادها  ،بازار سرمایه توانست بخشی از جایگاه
گذشته خود را به دست آورد.
پژویان با بیان اینکه بازار سرمایه میتواند مشکالت اقتصادی کشور را بهبود
ببخشد ،گفت :بهبود فضای کسبوکار که در دولت بهخوبی انجام نشد،
میتوانست بر روند فعالیتهای شرکتهای بورسی تاثیر زیادی بگذارد .بهبود
فضای کسبوکار به معنای توسعۀ ظرفیت بنگاههای تولیدی است ،اما در طول
سالهای گذشته هزینۀ تامین مالی بخش تولید آنقدر باال بوده که نتوانستند از
این بخش بهره ببرند .از سوی دیگر قرار بود نظام بانکی در راستای تولید گامهایی
را بردارد و تسهیالت ارزانقیمت به بنگاههای اقتصادی پرداخت کند ،اما کوتاهی
بانکها در این زمینه باعث شد بخشهای تولیدی نتوانند اقدام مناسبی در این
جهت انجام دهند و ظرفیت تولید را باال ببرند.
او با اشاره به نوسانات نرخ ارز افزود :نرخ ارز که پیش از این تا حدودی تعادل خود
را از دست داده بود ،نرخی منطبق با سایر بازارها دارد ،بنابراین با توجه به تمام
این مسائل به نظر میرسد که برای حفظ و نگهداشت ارزش سرمایه ،بورس اوراق
بهادار و سرمایهگذاری در آن میتواند بهترین راه باشد .اکثر مبادالت در سطح
جهان از طریق دالر انجام میشود و نوسانات این ارز روی قیمت طال ،نفت و غیره
تاثیرگذار است؛ بهطوریکه با افزایش نرخ برابری دالر با سایر ارزها ،قیمت این
کاالها با کاهش روبهرو میشود.

پتروشیمیهایبرتر

پژویان تصریح کرد :اغلب گزارشها و پیشبینیها چشماندازها را مثبت نشان
میدهد ،مثل سهام شرکتهای پتروشیمی و پاالیشی که وزن مناسبتر و
بیشتری در بورس به خود اختصاص دادهاند و به نظر میرسد که وضعیت و
قیمتهای رو به کاهش و نزولی در پیش نداریم.
او در ادامه با اشاره به اینکه بیشترین سهم صادرات غیرنفتی کشور ما در حال
حاضر متعلق به گروه پتروشیمیهاست ،گفت :دومین صنعتی که بیشترین سهم
را در صادرات غیرنفتی کشور دارد ،گروه معادن است که به دو بخش کانی فلزی
و کانی غیرفلزی تقسیم میشود .کانیهای فلزی مانند سنگ آهن ،روی ،مس
و طال ،در نیمۀ نخست سال در پی افزایش قیمت و رشد صادرات شرایط خوبی
داشتند و هنوز هم این شرایط برای این گروه حاکم است.
کارشناس مسائل بورس ،چشماندازهای مثبت را قوت قلبی برایسرمایهگذاران
و فعاالن بورس و بازار سرمایه برشمرد و عنوان کرد :انتظار نداریم یکباره شیبی
مثبت و تند را در بازار سهام شاهد باشیم.
او به راهاندازی بازار تثبیت اشاره کرد و ادامه داد :بافت اینگونه صندوقها کامال
دولتی است و ممکن است کارآیی چندانی نداشته باشند .با وجود این و با تمام
دالیل ذکرشده ،اگر اتفاق و رویداد خاصی به لحاظ اقتصادی و سیاسی رخ ندهد،
میتوان چشمانداز مثبتی برای بازار سرمایه کشور ترسیم کرد.
این کارشناس اقتصادی دربارۀ نماد بانکها در بورس عنوان کرد :هر صنعت و
نمادی ممکن است دستخوش تغییر و تحول شود .بازگشایی نماد بانکها لزوما
به معنی بر هم خوردن کل سیستم و تشکیالت در بورس نیست .مهمترین مزیت
بحث نقدشوندگی است و اینکه سهام بانکها یا شرکتهای بورسی بهراحتی
جابهجا شود.
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اقتصاد
صدیقه ثنایی

مروری بر شاخصهای رقابتپذیری
در ایران و جهان

رشد روی
خط رقابت
ورفاه
عبارتی چندبُعدی است .همینجاست که مبحث رقابتپذیری بهعنوان یکی از
ابعاد مهم این اقتصاد مطرح میشود.

یک دهه از بحران بزرگ مالی جهان میگذرد ،اما هنوز اقتصاد به بهبودی
کامل و وضعیتی پایدار دست نیافته؛ هنوز هم خطراتی وجود دارند که
سالمت اقتصاد جهانی را تهدید میکنند .این تهدیدها نشاندهندۀ ناکامی
رهبران و سیاستگذاران اقتصادی در بازارهای مختلف است .آنها هنوز
نتوانستهاند اصالحاتی را که مورد نیاز است ،به مرحلۀ اجرا دربیاورند.
یکی از اصالحاتی که باید صورت بگیرد ،به رقابتپذیری مربوط میشود.
مجمع جهانی اقتصاد به کمک شاخص رقابتپذیری جهانی به بررسی
این مسئله در دنیا میپردازد .بررسیها نشان میدهد این شاخص یکی
از موثرترین عوامل در افزایش سطح تولید است .رقابتپذیری درحقیقت
توانایی و عملکرد یک شرکت ،یک بخش اقتصادی یا یک کشور در
فروش و عرضۀ کاال و خدمات در بازار در مقایسه با دیگر شرکتها،
بخشها و کشورهاست .مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ساالنۀ خود
به بررسی وضعیت تمامی کشورهای جهان ازجمله ایران میپردازد و
وضعیت رشد و پیشرفت کشورها را در این زمینه نشان میدهد .هدف
اصلی نیز بهبود و اصالح وضعیت نظام اقتصاد جهان است.

شاخص رقابتپذیری عملکرد حدودا 140کشور جهان را بر پایۀ 12ستون
رقابتپذیری میسنجد .این شاخص با فاکتورهای خود بهبود اقتصادی و
همچنین افزایش سطح تولید را نشان میدهد که درنهایت به رشد طوالنیمدت
و پایدار اقتصاد کمک خواهد کرد .این شاخص قرار است به سیاستگذاران
اقتصادی کمک کند سیاستهای بهتری را برای اقتصاد طراحی کنند .این
سیاستها بر پایۀ همکاری دولت و بخش خصوصی طراحی میشود و برای
پیشرفت اقتصادی اجرایی میشود .برای اینکه شاخص رقابتپذیری اقتصادی
رشد داشته باشد ،دولت باید در کنار اهالی کسبوکار و جامعۀ مدنی فعالیت
کند .درحقیقت تمامی بخشهای جامعه برای تحقق این هدف باید در ماجرا
درگیر شوند .به این ترتیب میتوان چالشها را هدف قرار داد و راهکارهای
مناسب را برای آنها طراحی کرد.

اقتصاد بر محور رفاه انسانی

گمشدهای به نام ثبات مالی

اقتصاد جهان عالیمی از بهبود نشان میدهد .اما همچنان دولتها ،کسبوکارها
و افرادی که در بازار فعالیت میکنند ،شاهد نوعی ابهام در وضعیت اقتصادی و
سیاستهای مالی جهان هستند .این وضعیت در25سال گذشته بر اقتصاد جهان
حاکم بوده است .رشد اقتصاد جهان در سال  2017با وجود بهبودها هنوز به
رقم چشمگیری نرسیده است .سیاستگذاران اقتصادی نیز هنوز با بحرانهای
کوچک و بزرگی مواجه هستند .منفعتهای رشد اقتصادی به شکلی نابرابر در
میان افراد توزیع شده و همین به مسئلهای بحرانی بدل شده است .حاال همه
به این باور رسیدهاند که تمرکز اقتصاد باید روی رفاه انسانها باشد .اقتصادی
که محور اصلیاش رفاه انسانی باشد ،به لحاظ ماهیت ابعاد مختلفی دارد ،یا به
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شاخصی برای رقابتپذیری و رشد

یکی از کلیدیترین یافتههای شاخص رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد این
است که بعد از گذشت یک دهه از بحران بزرگ مالی جهان ،بخش مالی هنوز
کامال آسیبپذیر است .ثبات مالی یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی به
شمار میآید .اما بررسیها نشان میدهد این ثبات هنوز به صورت درازمدت
ایجاد نشده است .الزم است که اقتصادهای جهان راهی برای ثبات مالی پیدا
کنند ،چراکه این امر میتواند به شرکتهای فعال در کشورها کمک کند سطح
تولید خود را افزایش دهند و در عین حال روی ابتکارات جدید سرمایهگذاری
کنند .همۀ اینها در شرایطی محقق میشود که اقتصادها به ثبات مالی دست
پیدا کنند .البته اتفاقات خوبی هم وجود دارد که در این سالها رخ داده؛ برای

مثال کشورهای بیشتری دست به ابداع و ابتکار میزنند ،هرچند آنطور که باید،
از آن نفع نمیبرند .همین امر بهسادگی نشان میدهد که اگر اقتصادهای مختلف
جهان قدری با یکدیگر همکاری داشتهباشند ،میتوانند به رشدی چشمگیر دست
پیدا کنند و درنهایت جمعیتهای آنها از این همکاری منتفع خواهند شد.

شاخصی که از دلیل توقف تولید میگوید

رقابتپذیری نیز در ایران در فاصلۀ سالهای  2011تا  2018که مجمع جهانی
بررسی کرده 72.63 ،بودهاست .باالترین رتبۀ ایران در این زمینه مربوط به سال
 2015بوده که به عدد  83رسیده و پایینترین عدد نیز  62بوده که مربوط به
سال  2012بودهاست.
سال
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

اقتصاد در یک دهۀ گذشته تغییرات بسیاری را در حوزۀ عملکردی تجربه کرده
است .بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ،هنوز هم کارشناسان اقتصادی به
دنبال دالیل اصلی این تغییرات هستند .برخی به مبحث تقاضا اشاره میکنند
و تالش دارند ماجرا را از این منظر تشریح کنند .برخی نیز به سرمایهگذاریها
اشاره دارند که در فاصله سالهای  2008تا  2015به کمترین سطح خود رسیده
است .هم اقتصادهای پیشرفتۀ جهان و هم اقتصادهای نوظهور با کاهش سطح
تولیدات مواجه شدهاند .این در حالی است که تکنولوژی در همۀ نقاط جهان
پیشرفت داشته است .برخی ادعا میکنند تکنولوژیهای امروزی تاثیر شگرفی
روی تولیدات ندارد و از جنس دیگری محسوب میشود .برخی نیز معتقدند
تکنولوژی دیگر مانند گذشته ظرفیت ایجاد فضا برای تولید ندارد .این درواقع
نوعی پارادوکس است که در دنیای تولید به وجود آمده است .اما مهمترین مسئله
به اقداماتی مربوط میشود که برای رشد اقتصادی و افزایش سطح تولید صورت
گرفته و تقریبا همگی با شکست مواجه شده است.
اکنون برای اینکه اقتصاد جهان در مسیر توسعۀ پایدار
قدم بردارد ،باید بتوان از تمامی ظرفیتهای موجود و
شاخص رقابتپذیری بر 12ستون یا
سرمایههای انسانی و فیزیکی بهره گرفت؛ یعنی حتی
بهرهگیری از تکنولوژی نیز باید به حداکثر برسد .البته
معیار مهم استوار است که به صورت
که چالشهایی در این مسیر وجود دارد ،اما میتوان از
جهانی مورد بررسی قرار میگیرد.
مسئله
آنها عبور کرد .رقابتپذیری میتواند مهمترین
نهادها ،زیرساخت ،محیط اقتصاد
در این ماجرا باشد.
کالن ،سالمت و تحصیالت ابتدایی،

رتبۀ ایران در شاخص رقابتپذیری جهانی
69
62
66
82
83
74
76
69
منبع :گزارش ساالنۀ مجمع جهانی اقتصاد

تامین رفاه با رقابتپذیری

سال  2004بود که مجمع جهانی اقتصاد تصمیم گرفت
اقتصادها را بر اساس رقابتپذیری آنها در جهان
رتبهبندی کند .این شاخص ،رقابتپذیری جهانی نام
گرفت و ژاوی ساال مارتین آن را توسعه داد تا به شکل
امروزیاش درآمد .پیش از آن ،اقتصاد کالن بر پایۀ
شاخص رشد و توسعه سنجیده میشد ،اما این شاخص
جدید ،اقتصادها را بر اساس میزان رقابتپذیری آنها
میسنجد .درنهایت این شاخص قرار است توانایی یک
کشور در تامین رفاه برای شهروندانش را مورد بررسی
افزایش سطح تحصیالت و آموزش،
قرار دهد .اگر اقتصادها بتوانند به شکلی کارآمد از منابع
12ستون برای یک شاخص
کیفیت کاالهای موجود در بازار،
استفاده کنند ،رتبۀ باالتری در رقابتپذیری به دست
شاخص رقابتپذیری بر 12ستون یا معیار مهم استوار
میآورند .بر اساس این گزارش ،سوییس بهترین وضعیت
کارایی بازار کار ،توسعۀ بازار مالی،
است که به صورت جهانی مورد بررسی قرار میگیرد.
را در سال  2017تا  2018داشتهاست .این کشور امتیاز
آمادگی تکنولوژیک ،اندازۀ بازار،
نهادها ،زیرساخت ،محیط اقتصاد کالن ،سالمت و
 5.86را از  7به دست آورده و به این ترتیب جایگاه
پیچیدگی کسبوکارها و اختراعات و
تحصیالت ابتدایی ،افزایش سطح تحصیالت و آموزش،
نخست را در این رتبهبندی به خودش اختصاص داده
ابتکارات همگی ستو نهای اصلی
کیفیت کاالهای موجود در بازار ،کارایی بازار کار ،توسعۀ
است .پس از آن نیز ایاالت متحدۀ آمریکا امتیاز 5.85
شاخص رقابتپذیری به شمار میآیند
بازار مالی ،آمادگی تکنولوژیک ،اندازۀ بازار ،پیچیدگی
را به دست آورده و سنگاپور با امتیاز  5.71به رتبۀ سوم
کسبوکارها و اختراعات و ابتکارات همگی ستونهای
جهانی رسیدهاست .کشورهای هلند ،آلمان ،هنگکنگ،
اصلی شاخص رقابتپذیری به شمار میآیند .البته هر
سوئد ،بریتانیا ،ژاپن ،فنالند ،نروژ ،دانمارک و نیوزیلند نیز جزو برترین کشورها در
کدام از اینها وزن خود را دارند و به یک اندازه روی این شاخص اثر نمیگذارند.
این زمینه هستند .در مقابل ،یمن با امتیاز  2.87آخرین جایگاه یعنی رتبه  137را
دادههایی که در این شاخص مورد بررسی قرار میگیرد ،از صندوق بینالمللی
به خودش اختصاص دادهاست .در کنار این کشور نیز کشورهای موزامبیک ،چاد،
پول ،بانک جهانی ،آژانسهای مختلف سازمان ملل ،یونسکو ،سازمان بهداشت
لیبریا و ماالوی قرار دارند .در سالهای اخیر مفهوم رقابتپذیری ملی بهعنوان یکی
جهانی و بسیاری از دیگر نهادهای معتبر جهانی به دست آمده و درنتیجه بهعنوان
از شاخصهای اصلی پیشرفت اقتصادی مطرح شده است .شاخص رقابتپذیری
پژوهشی کامل و جامع ،وضعیت اقتصاد را نشان میدهد.
درحالیکه محدودیتها و چالشهای بهوجودآمده در مسیر رقابت در بازارهای
جهانی را نمایان میکند ،محدودیتهای مالی دولت در بودجهبندی و چالشهای
ایران کجای ماجراست؟
بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی را نیز ارزیابی میکند.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ساالنۀ خود وضعیت تمامی کشورهای جهان
به این ترتیب ،این شاخص میتواند نقشی کلیدی در اقتصادهای جهان ایفا کند؛
را به لحاظ رقابتپذیری بررسی میکند و جمهوری اسالمی ایران یکی از آن
یافتهها و دستاوردهای آن در سطوح بینالمللی کاربرد دارد و این امکان را فراهم
کشورهاست که رشد نسبتا مالیمی را نشان میدهد .رتبۀ ایران در شاخص
میکند که اقتصادها روی خط رقابت به رشد بیشتری دست پیدا کنند.
رقابتپذیری در سال  2017از میان 137کشور جهان 69 ،بوده است .متوسط
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تجا رت
المیرا اکرمی

بررسی الیحه اصالح قانون تجارت در مجلس  12ساله شد

قانون تجارت؛
اصالح یا دوبارهنویسی ؟
الیحۀ  1261مادهای اصالح قانون تجارت حاال  12سالی میشود که در مجلس
و کمیسیونهای مختلف خاک میخورد .در حالی الیحۀ اصالح این قانون از
مجلس هشتم تا االن بالتکلیف است که قانون تجارت فعلی در سال  ۱۳۱۱به
تصویب رسیده و برگرفته از قانون تجارت فرانسه مصوب سال  ۱۸۷۰میالدی
است .درواقع قانون فعلی تجارت ایران قانونی است که  ۱۴۰سال قبل در فرانسه
تصویب شده و عمدۀ بندهای آن مربوط به سال  ۱۳۱۱است ،اگرچه در سال
 ۱۳۴۷اصالحاتی روی آن انجام شد.
برای اولین بار الیحۀ اصالح قانون تجارت در کمیسیون مشترک در مجلس
هشتم مورد بررسی قرار گرفت و در اوایل سال  ۹۰مجلس نهم این الیحه را برای
شورای نگهبان ارسال کرد .اما درحالیکه کمیسیون حقوقی و قضایی خواستار
بررسی این قانون طبق اصل  ۸۵قانون اساسی بود ،شورای نگهبان از همان ابتدا
ایراد گرفت که باید از اصل  ۸۵قانون اساسی در موارد ضروری استفاده شود
و ضرورتی برای بررسی این الیحه طبق اصل  ۸۵قانون اساسی وجود ندارد و
باید این قانون به صورت دائمی مورد بررسی قرار گیرد .از همین رو دوباره این
الیحه در مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفت و برای شورای نگهبان ارسال شد.
هر چند که رئیس مجلس و برخی نمایندگان پیگیری و تالشهایی کردند تا
نظر شورای نگهبان تعدیل شود و این شورا اجازه بدهد که این الیحه به صورت
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آزمایشی بررسی شود ،اما شورای نگهبان روی نظر قبلی خود اصرار کرد.
اما اواسط آذرماه امسال ،محمد دهقان ،رئیس کمیتۀ اصالح قانون تجارت در
مجلس ،از توافق با علی الریجانی برای بررسی الیحۀ  ۱۲۶۱مادهای اصالح قانون
تجارت در مجلس خبر داد و عنوان کرد که این الیحه بهزودی در صحن مجلس
بررسی میشود .به گفتۀ دهقان با توجه به اینکه دستور کار مهمی در مجلس
وجود ندارد ،از رئیس مجلس تقاضا شده که بررسی قانون تجارت را در دستور
کار صحن علنی قرار بدهد تا بعد از حدود  ۸۵سال ،قانون تجارت اصالح شود.
هر چند که تلقی فعاالن حوزۀ تجارت و کارشناسان این است که بررسی بیشتر
از  1200ماده در مجلس غیرممکن است و همین تعداد ماده به معنای آن است
که هیچگاه این الیحه بررسی و تصویب نخواهد شد ،اما دهقان معتقد است که
اگر طبق آییننامه نمایندگان برای بررسی آن همکاری کنند ،بررسی این الیحه
بیشتر از  ۲۰روز طول نخواهد کشید .البته فعاالن اقتصادی اینگونه استدالل
میکنند که اگر این الیحه تصویب هم شود ،تهیه و تدوین آییننامههای آن
سالهای زیادی طول خواهد کشید.

 30درصد قانون تجارت فعلی دیگر موضوعیت ندارد

در همین رابطه مجیدرضا حریری ،عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال حوزۀ تجارت،

در گفتوگو با خبرنگار ما اصالح قانون تجارت فعلی را
ضروری میداند ،اما در عین حال تاکید میکند که به
جای تصویب و تدوین قانون تجارت جدید ،باید بخشها و
مجیدرضا حریری ،عضو اتاق
مواد اضافی قانون فعلی که در حال حاضر دیگر موضوعیت
بازرگانی ایران :به جای تصویب و
ندارد ،حذف شود و مباحثی مانند تجارت الکترونیک و
تدوین قانون تجارت جدید ،باید
روابط جدیدی که وارد مقولۀ تجارت شده است ،به آن
بخشها و مواد اضافی قانون فعلی
اضافه شود ،که البته باید در این مورد کار کارشناسی
که در حال حاضر دیگر موضوعیت
انجام بگیرد و ذینفعان این قانون با هم تعامل کنند و به
ندارد ،حذف شود و مباحثی مانند
ضعف قانون فعلی برای گسترش صادرات
جمعبندی برسند.
تجارت الکترونیک و روابط جدیدی
اما در شرایطی که توسعۀ صادرات برای فعاالن اقتصادی
او در عین حال تاکید میکند که مواردی در قانون
که وارد مقولۀ تجارت شده است ،به
و تولیدکنندگان از اهمیت باالیی برخوردار است ،قانون
تجارت فعلی وجود دارد که اصوال بیهوده است و حدود
آن اضافه شود
تجارت فعلی چه موانعی را بر سر توسعۀ صادرات
 30درصد از این قانون اصوال در حال حاضر موضوعیت
میگذارد؟ حریری در پاسخ به این سوال میگوید :به
ندارد و مباحث تجاری مربوط به اواسط قرن بیستم است
نظر من این قانون بر توسعۀ صادرات مانعتراشی نمیکند ،اما نکته اینجاست که
که در قرن بیستویکم دیگر مطرح نیست.
اما فعاالن حوزۀ تجارت از بالتکلیفی  12سالۀ الیحۀ تجارت گالیهمند هستند ما اصوال در حوزۀ صادرات نیاز به تغییر پارادایم داریم و با قانوننویسی مشکل
و میگویند این موضوع ،مشکالتی را برای آنها به وجود آورده است .به گفتۀ حل نمیشود.
حریری یک اشتباه این بوده که دولت الیحهای مجزا را به مجلس فرستاده و به گفتۀ او بیشتر از  30سال است که شعار حمایت از صادرات داده میشود،
بیش از یک دهه است که این الیحه در بالتکلیفی به سر میبرد و باید به مباحث اما نتیجهای که به دست آمده ،نزدیک به صفر است و به همین دلیل باید پیدا
جدیدی مانند امضای الکترونیکی و تجارت الکترونیک و اپلیکیشنهایی که کار کنیم که عیب کارمان در کجاست که با وجود تمام شعارهایی که برای حمایت از
صادرات میدهیم ،نتوانستیم حمایت مطلوبی از صادرات داشته باشیم.
تجاری با آن انجام میشود ،سروسامان قانونی بدهیم.
این فعال حوزۀ تجارت معتقد است که برای رفع این مشکل ،باید پارادایمها
را تغییر دهیم و به سمت نوعی از تولید برویم که محصوالت آن قابلیت
الیحۀ تجارت هم پاسخگوی مسائل روز نیست
مسعود دانشمند ،دبیر کل خانۀ اقتصاد ایران و فعال حوزۀ تجارت ،هم به خبرنگار عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشد .درواقع اشکال اصلی ما این است
ما توضیح میدهد که از سال  1311تاکنون شکل تجارت ،اسناد تجاری و روابط که کاالیی که قابلیت صادرات داشته باشد ،کم داریم و به همین دلیل است
تجاری تغییر کرده و تجارت الکترونیک به میان آمده و طبیعی است که قانون که بیشتر از  70درصد صادرات از کشورمان ،مواد معدنی خام ،پتروشیمی،
فعلی باید تغییر کند .دانشمند در عین حال معتقد است که آنچه تحت عنوان گاز و میعانات است.
الیحۀ تجارت در مجلس مطرح است ،پاسخ مسائل امروز را نمیدهد و باید قانون دانشمند هم معتقد است که قانون فعلی تجارت مانعی بر توسعۀ صادرات
تجارت به دو بخش تقسیم شود؛ قانون شرکتها و قانون تجارت.
نمیگذارد ،اما بستر الزم را برای گسترش صادرات ندارد ،زیرا از آنجا که این
او با اشاره به اینکه در حال حاضر مسائل مربوط به شرکتها و تجارت در قالب قانون ،جامع و مانع و کامل نیست ،درنتیجه وزارتخانههای مختلف بخشنامههای
الیحۀ اصالح قانون تجارت در بیشتر از  1200ماده آمده است ،میگوید :به نظر مختلفی را صادر میکنند و گمرک هم موظف به اجرای این بخشنامههاست که
نمیرسد که تصویب این الیحه در مجلس به این سادگیها باشد و راه این موضوع درنهایت این بخشنامهها مانعی بر توسعۀ صادرات میشود ،اما اگر قانون جامع و
که این الیحه رفتوآمد کمتری به کمیسیونهای مختلف داشته باشد ،این است مانع و کامل باشد ،دیگر وزارتخانهها بخشنامههای مختلف صادر نمیکنند.
که بخش شرکتها از قانون تجارت تفکیک شود و برای شرکتها یک قانون و
برای تجارت ،قانون دیگری گذاشته شود و هر کدام از اینها تبدیل به دو قانون
قانون بهروز گرهگشاست
 200مادهای شود که قابل بحث و بررسی در صحن مجلس باشد.
حاال سوال این است که اصالح قانون تجارت فعلی تا چه اندازه برای فعاالن
دانشمند معتقد است که با توجه به روزآمد نبودن و کارآمد نبودن قانون فعلی اقتصادی میتواند مهم باشد؟ دانشمند در پاسخ به این سوال تاکید میکند
تجارت  ،بهتر است که دولت الیحۀ اصالح قانون تجارت را با این نگاه که مبحث که روابط فیمابین بنگاههای اقتصادی و افرادی را که در فعالیتهای اقتصادی
شرکتها و تجارت را تفکیک کند ،از مجلس برگرداند و مسائل روز تجارت ،بانک هستند ،قانون تجارت تعریف میکند و بنابراین هر چه این قانون ،بهروزتر و
و بیمه و حملونقل را در الیحۀ جدید لحاظ کند و مجدد به مجلس ارائه دهد.
شفافتر باشد ،عواملی که در فعالیتهای اقتصادی هستند ،بهتر میتوانند اتکا
به گفتۀ دانشمند تجارت الکترونیک ،دریافتها و پرداختهای الکترونیک و اسناد به قانون کنند.
الکترونیک از مواردی است که باید در قانون تجارت جدید لحاظ شود ،زیرا اینها به گفتۀ دبیر کل خانۀ اقتصاد ایران ،از آنجا که قانون فعلی تجارت تعریف خوب و
بحثهای امروز دنیاست.
درستی از خیلی مباحث ندارد و روابط جدید در آن تعریف نشده ،فعاالن اقتصادی
آنطور که این فعال اقتصادی میگوید ،نقص اساسی قانون تجارت فعلی قدیمی با مشکالتی مواجه هستند و بعضا در قراردادهایشان به قوانین کشورهای اروپایی
بودن مواد آن است و در این قانون موارد زیادی کنار هم آمده که همۀ اینها باید اتکا میکنند ،زیرا قانون فعلی تجارت کارآمدی خود را به دلیل قدیمی بودن از
یکپارچه و به هم متصل شود .این در حالی است که در دنیا ،قانون اسناد تجاری دست داده است.

دچار تغییرات زیادی شده و امروز بحث تجارت همانی
نیست که در قدیم بوده و شکل اعتبارات اسنادی برای
خرید و فروش تغییر کرده است.
آنطور که دانشمند میگوید ،قانون تجارت کشورمان
باید با قوانینی که در کنوانسیونهای بینالمللی و
بهویژه اتاق بازرگانی پاریس تصویب میشود ،هماهنگ
باشد ،اما تاکنون اینگونه نبوده است.
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گپ
سهراب اکبری

گفتوگو با مهندس منصور راد ،مدیرعامل شرکت
نفت ،گاز و پتروشیمی «زیما»

پشتیبانیازطرحهای
دانشبنيان وایدههاي
نوآورانه در «زيما»
شرکت زیما در راستای اهداف شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و مسئولیت
اجتماعی خود برای تحقق اقتصاد دانشبنیان ،از مهرماه  1396با برنامهریزی
صورتپذیرفته ،بررسی و امکانسنجی سرمایهگذاری در شرکتهای نوپا و
دانشبنیان با ایدههای محوری نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده است.
هدف اصلی از اجرای این طرح رصد و پايش فعاليت و رویدادهای نوآورانه
برای ايجاد کسبوکار فناورانۀ جدید و توسعه شركتهاي نوپا و زايشي

دانشبنيان در جهت ايجاد ارزش افزودۀ اقتصادي ،بازدهي سرمايهگذاري
و افزايش داراييهاي شركت (داراییهای مشهود و نامشهود) در راستای
تحقق اقتصاد دانشبنیان بوده است .به همین منظور برای آشنایی همکاران
در مجموعۀ خانوادۀ بزرگ خوارزمی و انتقال تجربیات ،فرایندها و نتایج
بهدستآمده ،گفتوگویی را با مهندس منصور راد ،مدیرعامل شرکت زیما،
ترتیب دادهایم که چکیدۀ آن را در ادامه میخوانید.

لطفا ابتدا به کارکردهای مورد انتظار از اجراييسازي برنامههای
نوآورانه در شركت زيما اشاره کنید.
هدف اصلی ما نقشآفريني و تاثيرگذاري زيما بهعنوان شركت پيشرو در شناسایی
فرصتهای سرمایهگذاری در نوآوری و فناوری صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
است .اجرای این برنامههای نوآورانه میتواند به توانمندسازی و توسعۀ شركتهاي
زایشی و نوپا در جهت كارآفريني فناورانه و ايجاد كسب و كار جديد در حوزۀ
نفت ،گاز ،پتروشیمی و حتی سایر حوزههای انرژی ،ایجاد و استفاده از ابزارهاي
موثر پایدار براي کشف ،شناسایی ،ارزیابی و بهکارگیری فرصتهای داراي ارزش
افزوده در فناوریهای نوآورانۀ صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي و افزايش اعتبار
برند شرکت و داراییهای نامشهود آن (شامل دانش فنی ،حق مالکیت اختراع،
انتقال فناوری و )...برای افزایش اعتبار تجاری در جهت مشاركتهاي فناورانۀ
داخلي و بينالمللي کمک کند .همچنین کاردکردهایی مثل ایجاد مكانيسم موثر
همكاري شرکت با مراکز علمی ،تحقیقاتی و فناوری (دانشگاهها ،پارکهای علم
و فناوری ،مراکز رشد ،پژوهشگاهها و )...برای تجاریسازی دستاوردهای علمی
در راستای ایجاد کسبوکار جدید فناورانۀ دانشبنیان مدنظر است .عالوه برآن
شناسایی و حمایت از استارتآپهای فعال در حوزۀ نفت ،گاز و پتروشیمی در
جهت شكلگيري ايدههاي تازه براي خلق محصوالت نو و ایجاد کسبوکارهای
جدید ،ایجاد فرایند كنترل موثر و بهتر بر تخصيص سرمایه و ارزيابي تخصصی
ايدههای نوآورانه و نیز سرمایهگذاری در شركتهاي زایشی نوپا در جهت کاهش
ریسک و افزایش سود سرمایهگذاری و بهکارگیری نخبگان و مستعدان برتر
حوزههای تخصصی در اکوسیستم نوآورانۀ ایجادشده در شركت ،مورد نظر
مدیران مجموعه است.
برای همكاري با سرمایهگذاران در راستاي تحقق اهداف اشارهشده
چه چهارچوبهایی در نظر گرفته شده است؟

در زمینۀ همکاری با سرمایهگذاران این چهارچوبها مورد نظر مدیریت مجموعه
قرار گرفته :همراهی ،همكاري و ایجاد نهاد سرمایهگذاری جسورانه (VC
 )Fundمشترک و مدیریت اجرایی آن شامل ارائۀ گزینههای سرمایهگذاری
و راستیآزمایی (  ) Due Diligenceدر تمامی ابعاد سرمایههای انسانی،
بازار ،مشتری ،محصول ،فرایند ،مالی و حسابداری و سرمایهگذاری و ریسک،
همکاری با صندوق نوآوري و شكوفايي ،صندوقهاي پژوهش و فناوري و نيز
شرکتهای تامین سرمایه و سرمایهگذاران بزرگ حقوقی و حقیقی در زمینۀ
سرمایهگذاریهای حوزۀ نفت ،گاز و پتروشيمي و ساير حوزههاي انرژي ،تامین
مالی با بازده ثابت و بلند مدت با بهرهگیری از ظرفیت بازارهای مالی ،پذیرش
سرمایهگذار از طریق عرضۀ سهام شرکتهای دانشبنیان ايجادشده و بررسی
تخصصي و حرفهاي طرحهای کسبوکار پیشنهادی از لحاظ صرفۀ اقتصادی و
شراکت در اجرای آن با استفاده از پتانسیلهای تخصصي موجود در شرکت.
در مورد همکاری با كارآفرينان و صاحبان ايده چطور؟
ما بر این باور هستیم که پشتیبانی زيما از کارآفرینان و صاحبان ايده در آفرینش
کسبوکارهای جدید ،همراهی و حمایت در مسیر رشد کسبوکارهای نوپای
مبتنی بر فناوری ،بستر مناسبی برای دستیابی سریع به اهداف و شکوفایی را
فراهم میآورد.
تابهحال در كارگروه دانشبنيان شركت زيما چه فعالیتهایی انجام شده است؟
دستورالعمل ارزيابي طرحهاي نوآورانه و فناورانه و شركتهاي دانشبنيان تهیه
شده و مکاتبه برای اعالم تمایل شرکت زیما برای سرمایهگذاری حوزههای
دانشبنیان با  40مركز علمي و فناوري (دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،پاركهای
علم و فناوري ،جشنوارههای معتبر فناوری ،نهادها و صندوقهاي متولي نوآوری
و فناوري) جهت معرفي طرحها و شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزههای
نفت ،گاز و پتروشيمي و همكاري دوجانبه در راستاي تحقق اهداف دانشبنيان
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شركت زيما صورت گرفته است .حدود  60طرح و شرکت ،در پاسخ به تقاضای تدوين طرح كسبوكار و تجاریسازی و فنآفرینی در حوزههاي مرتبط ازجمله
شرکت زیما از سوی  17مرکز علمی و فناوری معرفی شده و کاربرگ درخواست برنامههای ما برای آینده است .در مجموعۀ زیما همچنین برای رصد ،پایش ،تعامل و
اطالعات و اعالم آمادگی جهت همکاری به تمامی شرکتهای معرفیشده به همکاری با صاحبان ايده و فناوري ،فارغالتحصيالن مستعد و برتر دانشگاهها و موسسات
منظور ارزیابی ارسال شده است 15 .کاربرگ ارزیابی تکمیلشده توسط صاحبان آموزشي و پژوهشي معتبر کشور و استفاده از ظرفيت نخبگان فعال اين حوزه در
ایده و شرکتهای دانشبنیان دریافت شده و مابقی کاربرگها در حال پیگیری كشور ،تدوین الگوهاي مطلوب ارزیابی نوآوري و نحوۀ سرمايهگذاري بهينه ،تحقيقات
هستند.همچنین کارگروه دانشبنیان در شرکت زیما برای بررسی طرحها و آیندهنگارانه و پیشدستانه در حوزههای مرتبط در راستای تحقق اهداف شرکت برای
اولویتبندی آنها تشکیل شده که قرار است انتخاب چهار طرح برای اولویت اول ،ایجاد کسبوکارهای نوآورانه و جدید ،پایش همیشگی ،تشخيص ،ارزیابی و بهکارگیری
انتخاب دو طرح در اولویت دوم و  9طرح دیگر انجام شود که در حال حاضر جزو فرصتهاي کارآفريني در حوزههای جديد و نوين صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي و
اولویتهای سرمایهگذاری شرکت نیستند .همچنین جلسات حضوری با صاحبان تربيت مديران کارآفرين و جانشينپروري برای شرکتها و پروژههای تحت پوشش
طرحها و شرکتهای دانشبنیان اولویت اول تشکیل شده
برنامهریزی شده است .تصمیم داریم شيوههاي تامين
است.
هدفمند و بهينۀ منابع مالي برای طرحهاي فناورانه و
دربارۀ برنامههاي آیندۀ زیما چه مواردی
ايدههاي نوآورانه را با استفاده از ظرفیتهای موجود
ما بر این باور هستیم که پشتیبانی
هدفگذاری شده است؟
تامینکنندۀ مالی دانشبنیان در کشور امکانسنجی و
زيما از کارآفرینان و صاحبان
راهاندازي مركز نوآوري زيما (با كسب مجوز از وزارت علوم،
بررسي کنیم و بانك اطالعاتي ايده و طرحهای نوآورانه
ايده در آفرینش کسبوکارهای
تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور)،
و فناورانۀ حوزۀ نفت ،گاز و پتروشیمی را ایجاد نماییم.
جدید ،همراهی و حمایت در
برگزاري رویدادهای استارتآپی حوزۀ نفت ،گاز ،پتروشیمی
گذشته از این ،فعالیت در بورس بازار داراییهای فکری
مسیر رشد کسبوکارهای نوپای
و سایر حوزههای انرژی ،حمايت هدفمند از پایاننامههای
و همكاري با فن بازارهاي تخصصی حوزههاي انرژي و
مبتنی بر فناوری ،بستر مناسبی
کارآفرينانه تقاضامحور در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا
نفت ،گاز و پتروشيمي و افزايش تعامالت و همكاريهاي
برای دستیابی سریع به اهداف و
در حوزههاي مرتبط با هدف تجاریسازی و ایجاد کسبوکار
نوآورانه و فناورانۀ بينالمللي در جهت سرمایهگذاری
شکوفایی را فراهم میآورد
فناورانه ،معرفي هدفمند شركت در مجامع دانشگاهي و مراكز
مشترک برای انتقال فناوری و ایجاد کسبوکارهای جدید
تحقیقاتی و فناوري و نهادهاي حاكميتي و تعامل و همکاری
و مشاركت در راهاندازي و راهبري شركتهاي دانشبنيان
فناورانه با آنها و مشارکت در برگزاري رويدادهاي رقابتي استارتآپی و مسابقات ايجادشده ،از برنامههای مهم ما برای آینده است.

چهارمین نشست ماهانه هماندیشی مدیران گروه خوارزمی برگزار شد

چهارمین نشست از نشستهای هماندیشی مدیران خوارزمی ،صبح روز
دوشنبه ،چهارم دی ماه  96با حضور مدیرعامل و معاونان شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی و مدیران عامل شرکتهای وابسته به این گروه ،برگزار شد.
در این نشست ،پس از مرورمهمترین تحوالت اقتصاد ایران و جهان ،حاضران
دربارۀ مسائل و مشکالت شرکتهای گروه و مسئلۀ همافزایی بین شرکتها
گفتوگو و دربارۀ محتوا و برنامههای دهمین همایش سراسری مدیران گروه
سرمایهگذاری خوارزمی تبادل نظر کردند.

این جلسات پیرو پیشنهادی که در نهمین همایش سراسری مدیران گروه
سرمایهگذاری خوارزمی در شهر ارومیه مطرح شد و به تصویب رسید ،اولین
دوشنبۀ هر ماه در ساختمان مرکزی شرکت ،برگزار میشود.
هدف از برگزاری این جلسات ماهانه تبادل اخبار ،همافزایی و همفکری
مدیران در جهت بررسی و ارائۀ راهحل برای مشکالت جاری گروه در فضای
کسبوکار و همچنین استفادۀ شرکتها از ظرفیت و توانمندی شرکتهای
گروه در تمامی زمینهها ،عنوان شده است.
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گپ
نرگس فرجی

گفتوگو با دکتر سینا شریعتی ،مشاور ارشد بازاریابی ومنابع انسانی

هنرجذبونگهدارینیروهایمتخصص
این روزها جذب و نگهداشت نیروهای تخصصی در سازمانهای ایرانی
تبدیل به چالشی بزرگ شده است .نیروهای متخصص بهطور مرتب
درحال جابهجایی بوده و سازمانها برای یافتن جایگزین سریع برای
بهترین شیوههای جذب نیرو در سازمانهای مدرن و تخصصی
چیست؟
سازمانهای تخصصی از روشهای مختلفی به منظور جذب نیرو استفاده
میکنند .روش اول :ایجاد بانکهای نیروهای انسانی تخصصی در زمانهایی که
به چنین نیروهایی احتیاج نیست .برای مثال یک شرکت نفتی ،بانک اطالعاتی
از دانشجویان مقاطع مختلف حوزۀ فعالیت خود در کشور و خارج از آن تهیه
میکند ،تا در زمان نیاز به آن مراجعه کند .روش دوم :ایجاد دانشکدههای
تخصصی حوزۀ فعالیت سازمانهای مختلف .نمونۀ چنین دانشکدههایی در ایران
نیز وجود دارد .در چنین مکانهایی سازمان براساس نیازهای خود نیروهایی را
پرورش می دهد و جذب میکند .در این میان امکان دارد برخی از نیروها جذب
نشده و زمینۀ ورود آنها به سازمانهای دیگر فراهم شود .روش سوم :در نظر
گرفتن مزایای ویژه برای نیروهای تخصصی .سازمانهای تخصصی برای این
نیروها فعالیتهایی را به منظور جلب رضایتشان اجرایی میکنند .با این شیوه
آنها را جذب شرکتهایشان میکنند .این سازمانها هر دورۀ تخصصی را که
نیروهایشان نیاز دارند ،برایشان برگزار میکنند .بنابراین واحد روابط عمومی و
نیروی انسانی سازمانها قبل از نیاز باید به فکر شیوههای جذب نیرو باشند .آنها
با اجرای روشهای مختلف میتوانند بهموقع به سازمان کمک کرده و رفع نیاز
کنند .سازمانهای تخصصی باید در نظر بگیرند که در چند سال آینده کشور با
توفان نیروی انسانی مواجه خواهد شد.
دربارۀ چالش توفان نیروی انسانی برایمان توضیح بدهید.
کشورمان در آینده با خیل عظیمی از تحصیلکردههای بی مهارت مواجه خواهد
شد .تحصیلکردههایی که هیچ نگرشی نسبت به بازار کار نداشته و از حالوهوای
آن بیاطالعاند .برای مثال در حال حاضر با کارشناس ارشد بازاریابی مواجه هستیم
که سادهترین فعالیتهای این رشته را قادر به عملیاتی کردن نیست .چنین
مثالهایی در کشورمان کم نیستند و هر روز نیز در حال افزایش بوده و درجۀ
مدرکشان باالتر میرود .در حال حاضر درجۀ مدرک ،معیار اصلی برای استخدام
در سازمان نیست .فرد مورد نظر باید توانایی اجرایی کردن نیازهای سازمان را
داشته باشد .دکترا یا کارشناسی ارشد بدون تخصص ومهارت فایدهای برای هیچ
شرکتی به همراه نخواهد داشت .سازمانهای ایرانی برای جذب نیروهایشان باید
سریعتر یکی از روشهایی را که عنوان شد ،اجرایی کنند تا نیروهای تخصصی را
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آنها بامشکالتی مواجه اند .برای بررسی این چالش سازمانی با دکتر
سینا شریعتی ،مشاور ارشد بازاریابی و منابع انسانی ،گفتوگویی
داشتهایم که چکیدۀ آن را در ادامه میخوانید.
با خود همراه کنند .تمامی روشهای مورد نظر در سازمانهای ایرانی اجرا شده و
از همگی آنها نیز جواب گرفته شده است .البته روشهای عنوانشده به فضای
سازمانها نیز بستگی دارد .برای مثال در سازمانهای بزرگتر روشهای یک و
دو و سازمانهای کوچکتر روش سه بهتر خواهد بود.
از تهیۀ بانک اطالعاتی برای سازمانها گفتید ،این بانک باید چند
وقت به چند وقت بهروز شود؟
این بانک اطالعاتی هر روز باید بهروزرسانی شود .سازمان باید با دقت روند
فعالیت و اطالعات کسانی را که در بانک هستند ،دنبال کند .امکان دارد عدهای
هر روز از بانک حذف و عدهای وارد آن شوند .بانکی که ماهها پاکسازی و
بهروزرسانی نشود ،دستاوردی را برای سازمان به همراه نخواهد داشت .بسیاری از
سازمانهای بزرگ بینالمللی در زمانی که نیاز به نیروی انسانی ندارند ،شروع به
شناسانی نیروهای تخصصی میکنند .چنین عملکردی جزو سرمایهگذاریهای
بلندمدت سازمانهاست .در بازار امروز دیگر نمیتوان از طریق آگهیهای
لحظهای و فوری نیرو جذب کرد .چنین روشی تنها برای شرکتهایی با پنج نفر
نیرو و کمتر،جوابگو خواهد بود.
بعد از جذب ،مبحث نگهداشت نیروهای تخصصی مطرح است؛
موضوعی که این روزها در سازمانهای ایرانی بهسختی انجام
میشود .در اینباره چه توضیحی دارید؟
این موضوع نیز یکی دیگر از چالشهای پیش روی سازمانهای ایرانی است.
نیروها تمایلی به ماندگاری طوالنی در سازمانها ندارند .این بیاعتمادی از
جنبههای مختلفی نشئت میگیرد ،تعدیل نیروهای چندصد نفری در زمانی
کوتاه باعث بیاعتمادی نیروهای تخصصی میشود .وقتی نیروها با این شرایط
مواجه میشوند ،بیشتر از سازمان به خود و آیندهشان فکر میکنند .در نظر
داشته باشید که سازمانها باید جذب ،آموزش ،نگهداشت و توسعۀ نیروهای
انسانی را در بلندمدت و با برنامهریزی اجرایی کنند .این چهار فاکتور کنار
هم اهمیت پیدا میکند .درحالیکه در سازمانهای ایرانی بیشتر به جذب و
نگهداشت توجه کرده و مراحل بعدی را در نظر نمیگیرند .همانطور که عنوان
شد ،این چهار مرحله باید کنار هم اجرایی شود .ارتش و نیروهای نظامی به
بهترین شکل این چهار مرحله را اجرایی میکنند .درست است که شاید نیروهای
این سازمانها نیز دچار نارضایتی شوند ،اما آنها از ابتدای کار به نیروهایشان
تمامی جنبه ها را یادآور میشوند .برای مثال ،شیوۀ قناعت و مواجهه با شرایط

سخت به آنها آموزش داده میشود .سازمانهای ایرانی باید از شیوۀ عملکرد
شاهد جابهجایی سریع نیروها هستیم .آیا این جابهجایی سریع به
نیروهای نظامی استفاده کنند .چون در حال حاضر رقابتی سخت برسر نیروهای
خود نیرو آسیب وارد نمیکند؟
انسانی ایجاد شده و سازمانها برای ماندگاری و داشتن نیروهای خوب باید چنین معموال افراد به دلیل حضور در محیط جدید کاری ،آسیب چندانی نمیبینند.
عملکردی داشته باشند.
افراد در محیط جدید ،انرژی مضاعفی به دست آورده و سعی به یادگیری میکنند.
گاهی جذب و نگهداشت به بهترین شکل صورت گرفته ،اما نیروی همین موضوع باعث میشود افراد در سازمانهای ایرانی در مدت زمان کوتاهی
انسانی به محض دریافت گزینۀ بهتر ،سازمان را رها میکند و به جابهجا شوند .حال اگر جابهجایی به یک محیط بهتر باشد ،آسیب کمتر نیز
سراغ کار جدید میرود .علت این موضوع چیست؟
خواهد بود .چون فرد از این جابهجایی سود برده و پیشرفت میکند .جابهجایی
در این حالت سازمان مرحلۀ آموزش را بهخوبی اجرایی نکرده است .آموزش نیروها بهخصوص در کشورمان چالشی است که به علل مختلفی بستگی دارد و
فقط یادگیری استفاده از سیستمهای سازمان نیست .شرکت در این آموزش باید به خود فرد مرتبط نمیشود .برای مثال ،در اکثر مواقع از فرد مورد نظر موقع
فرهنگ سازمانی را به نیروهایش یاد دهد .نیرو باید به مرحلهای برسد که عاشق استخدام در مورد علت جابهجایی آن سوال میشود .این بدترین سوالی است
فعالیت در سازمانش باشد .آموزش باید به شکلی باشد که نیرو جزو آرزوهایش که موقع استخدام از افراد پرسیده میشود .چون مطمئنا فرد جواب مشخصی
فعالیت در سازمان باشد و به محض جذب نیرو فرد منتظر ورود به سازمان را به سوال خواهد داد؛ جوابی که هیچ کمکی به سازمان نمیکند .بنابراین نباید
باشد.
برحسب اینکه فرد در مدت زمان کوتاهی از سازمانی جابهجا شده ،در مورد آن
در این میان گاهی ورود به سازمان رویای افراد است ،اما پس از ورود قضاوت بد کرد ،یا گفت :حتما نتوانسته با سازمان هماهنگ شود و کار گروهی
خواهان ماندگاری در آن نیستند .سازمان در این حالت با چه چالشی کند .کار گروهی دراغلب سازمانهای ایرانی معنا ندارد و نباید افراد را به آن
روبهرو بوده است؟
مجبور کرد .چون نیروهای ایرانی به صورت انفرادی فعالیت کاری خود را بهتر
سازمان مرحلۀ نگهداشت و توسعه را بهخوبی اجرایی نکرده است .نیروی
انجام میدهند .انجام کار گروهی ساده نیست و باید فرهنگسازی شود.
انسانی در این حالت کامال برای ماندگاری در سازمان مجاب نشده
آیا حین استخدام افراد باید سری سواالت مشخصی از آنها
است .برای این ماندگاری سازمان باید فاکتورهای مختلفی را وارد کند.
پرسیده شود؟
برای مثال آموزشها و ورزش یا بهرهگیری از یک روانشناس صنعتی
برای استخدام هم سواالت استاندارد وجود دارد و هم سواالتی که از قواعد
در این حالت کارساز است .شاید نیروهای انسانی در مرحلۀ اولیه دچار
درستی پیروی نمیکنند و شاید بتوان آنها را غیراستاندارد نامید .مجموع
مشکل شده و نسبت به حضور روانشناس واکنش نشان دهند .اما
این سواالت را باید روانشناس از افراد حین استخدام بپرسد .کسانی که
به مرور افراد منتظر زمانی خواهند شد که با روانشناس
در حوزۀ منابع انسانی کار میکنند ،از قاعدۀ یکسانی پیروی
صحبت کنند .سازمان بعد از طی این مرحله باید روش
میکنند که معموال نتیجهبخش نیست .روانشناسان راحتتر
جدید دیگری را اجرایی کند .باید سازمان را بهروز و تازه
قادر به شناسانی مشکالت افراد هستند .بنابراین سازمانها
نگه داشت تا کارکنان دچار کسالت سازمانی نشوند.
بهتر است از روانشناسان صنعتی برای استخدام نیروهایشان
آیا به نظرتان مشکالت مالی تنها دغدغۀ
استفاده کنند ،چون آنها با سواالت غیرساختاریافته آشنا
کارکنان سازمانهاست؟
هستند و بهتر عمل میکنند .درمجموع بهتر است جذب
حقوق و ابعاد مالی بخشی از چالشهای حضور کارکنان
نیروهای انسانی براساس قواعد خارج از سیستمهای علمی
در سازمانهاست .کارکنان ساعتهای طوالنی در محیط
و عمومی انجام شود ،چون در سیستمهای علمی معموال از
کار هستند و عالوه بر حقوق ،نیاز به تشویق و ...نیز
مدیران منابع انسانی در جهت جذب بهرهبرداری میشود
دارند .تشویق عامل محرکه خوبی است و باعث میشود
که این روند درستی نیست و همانطور که گفته شد ،بهتر
کارکنان با اشتیاق بیشتری در سازمان حرکت کنند.
است از روانشناس استفاده شود .روانشناس میتواند
درجۀ مدرک ،معیار اصلی برای
کارکنان گاهی مواردی را مطرح میکنند که نیازشان
نسبت به آموزشپذیر بودن افراد نظر دهد و اگر فردی
فرد
نیست.
سازمان
در
استخدام
نیست اما خواستۀ آنهاست .سازمانها باید میان نیازها
آموزشپذیر نباشد ،بهتر است وارد سازمان نشود .بنابراین
و خواستههای آنها تفاوت قائل باشند .تشخیص این مورد نظر باید توانایی اجرایی کردن
بهتر است سازمانها دانش فنی را در کنار نگرش اجتماعی
تفاوت مانع از ریزش نیروها یا همان سرمایههای انسانی نیازهای سازمان را داشته باشد .دکترا
قرار دهند و پیش روند .سازمانها باید فرایندپذیرش نیرو
یا کارشناسی ارشد بدون تخصص
سازمانها خواهد بود .برقراری فرهنگ سازمانی یکسان
را کامل انجام دهند .یعنی جذب ،نگهداشت ،آموزش و
شرکتی
هیچ
برای
ای

ه
فاید
ومهارت
به تشخیص این تفاوتها کمک میکند.
توسعه در کنار هم معنا پیدا کرده و موفقیتآمیز خواهد
به همراه نخواهد داشت
با تمام صحبتهای شما در برخی از سازمانها
بود.
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گفتوگو با علیرضا دهنوی ،مدیرعامل نیروگاه شهید منتظرقائم(متعلق به گروه سرمایه گذاری خوارزمی)

نیروگاهیباتوانمندیهایتازه
وچشماندازهایامیدبخش

نیروگاه منتظرقائم از مهمترین نیروگاههای کشور و از سرمایههای
ارزشمند گروه سرمایهگذاری خوارزمی است که این روزها تجدید قوا

کرده و حاال بیش از همیشه به آینده امیدوار است .حالوهوای این روزهای
نیروگاه را از زبان علیرضا دهنوی ،مدیرعامل این مجموعه ،بشنوید.

کمی از وضعیت فعلی نیروگاه منتظرقائم و جایگاهش در صنعت برق
ایران بگویید.
ميدانيد كه نيروگاه منتظرقائم يكي از مهمترين و قديميترين نيروگاههاي كشور
است .بدين لحاظ شركت مديريت توليد برق منتظرقائم نيز به لحاظ تجربه و
دانش بهرهبرداري و تعميرات ( )O&Mنيروگاهي ،یکی از برترينهای كشور است
و بهجرئت ميتوان گفت نيروهاي متخصص اين شركت در رشد و توسعۀ صنعت
برق كشور سهم بسزايي دارند .شرکت ما از وزارت نیرو پروانۀ بهرهبرداري و نگهداری
دریافت کرده و بر این اساس مجوز  4000مگاوات بهرهبرداري نيروگاهي را داراست.
هماكنون كمتر از نيمي از ظرفيت فوق را استفاده كردهايم .توجه ميفرماييد اين
پتانسيل پاسخگوي اهداف استراتژيك شركت توسعه برق وانرژی سپهر و گروه
خوارزمي براي سال  1400است .شركت مدیریت تولید برق منتظرقائم ،اغلب
سالها در مقایسه با سایر نیروگاههای کشور رتبههای خوبی در شاخصهای ارزیابی
صنعت برق کسب کرده است و حتی در این دو سال اخیر نیز مفتخر به دريافت
لوح افتخار و تقدير از مقامات كشوري و صنعت برق شدهایم و این نشاندهندۀ
ارزشمند بودن این سرمایه است.
مهمترین چالشهایی که در حال حاضر با آن مواجه هستید ،چیست؟
در بدو ورود من به شركت (روزهاي پاياني سال )94جستوجو و شناخت نسبي از
پتانسيل بالقوۀ همكاران و مديران شركت ،سبب شد با كمك آنها شرايط را تغيير
دهیم و متحول كنيم .به یاری خدا و تالش همکاران در هريك از دو تابستان گذشته
(95و )96مفتخر به دريافت لوح برتر در يكي از عوامل ارزشي در بين نيروگاههاي

كشور شدهايم و از اينكه توانستهايم در ماههاي اوج نياز برق به هموطنانمان خدمت
كنيم و در تامين برق هموطنانمان تاثيرگذار باشيم ،شادمان هستيم .امیدواریم که
بتوانیم درآینده شرایط بهتری بیابیم.
درست است كه حدود 40درصد ماشينآالت توليدی ما قدمت بیش از  40ساله و
60درصد ديگر قدمت بيشتر از  20ساله دارند ،ولي توانستهايم پابهپاي نيروگاههاي
جديد و دوشبهدوش آنها و در برخي عوامل جلوتر از آنها به جامعۀ ذينفع خودمان
خدمت كنيم .با شناخت از ظرفيتهاي موجود در شركت ،دسترسي به اهدافي باالتر
را قابل وصول ميدانم .طي  20ماه گذشته با همكاري هيئت مديرۀ محترم ،كاركنان
محترم شركت برق و انرژی سپهر و از همه مهمتر مديران و همكاران نيروگاه
توانستهايم فعاليتهای قابل توجهی را انجام بدهیم.
وضعیت تولید نیروگاه االن چطور است؟ چند درصد از آن به فروش
میرسد؟
در سال  95حدود  9.9ميليون مگاواتساعت آمادگي توليد داشتهايم كه از اين
مقدار بيشتر از هشتميليون مگاواتساعت توسط صنعت برق از ما خريداري شده
است .براي سال  96حدود 10ميليون مگاوات ساعت آمادگي هدفگذاري كردهايم و
پيشبيني ميشود كه حدود  8.7ميليون مگاوات ساعت انرژي توسط صنعت برق از
ما خريداري شود .با گذشت هشت ماه از شروع برنامه بيشتر از 70درصد محقق شده
است و این به این معنی است که در صورت ثابت بودن شرایط ،باالتر از هدفگذاری
فوق از طرف تنها مشتری خود خرید خواهیم داشت .اگر مشکالت نقدينگي و تامين
كاال كمتر باشد ،ظرفيت بهبود بيشتر دور از دسترس نيست.
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نگهداري در واحدهاي سيكل تركيبي كه بهعنوان زيرساخت ضروري تاثير بسزايي در
برای ارتقای بهرهوری نیروگاه چه اقداماتی انجام دادهاید؟
در ماههای اخیر براي تامين زيرساختهاي قانوني و فرهنگي مورد نياز جهت رفع مشكالت و برنامهريزيهاي آينده دارد ،پيگيري ارتقاي سيستم اتوماسيون تعمير
اقدامات ارتقای بهرهوری آينده در شركت اقدام کردهایم .تدوين برنامۀ اصالح ساختار و نگهداري در واحدهاي بخار كه همانند بند  7در ارتقاي سطح كيفي و كمي خدمات
فعاليتهاي شركت با هدف افزايش بهرهوري كمي و كيفي فعاليتها و برونسپاري و برنامهريزيها بهشدت تاثيرگذار است ،احيا و ارتقاي جلسات مشورتي و ريشهيابي
برخي از فعاليتهای عمومی و اصالح ساختار نظارتي برخي از فعاليتهايي كه قبال حوادث و تريپها كه تاثير بسزايي در ارتقاي دانش فنی کارکنان ،اخالق سازمانی و
برونسپاري شده بود ،از دیگر اقدامات ما بوده است .همچنین بهینه سازی تدريجي فرهنگ تعمير و نگهداري دارد.
ترکیب نيروي انساني را در دستور کار قرار دادهایم كه همراه با افزايش بهرهوري است .تجدید ساختار و فعال کردن واحد پایش وضعیت کارکرد تجهیزات در نیروگاه فعال
همكاري مديران و معاونان و تكتك پرسنل در قبول اين تغيير نياز به فرهنگسازي شده که برای جلوگیری از حوادث خسارت بار و تشخیص و رفع عیب قبل از خسارت
و جلسات مكرر داشته و بدون تنش خاصي اين مهم محقق شده است .عالوه بر نقش مهم و تاثیرگذاری دارد .یکی دیگر از نتایج زیرساختی ،اصالح استراتژی شرکت
این ،تاكيد ،دستور و پيگيري بهبود شرايط كاري و محل كار همكاران (بهرهبردار و برای تعویض لولههای بویلر (از طریق ادامۀ خرید لولههای ساختهشده در شرکت
تعميرات) درحد اعتبارات و امكانات داخلي با هدف افزايش رضايتمندي و بهبود شرايط خارجی یا تامین داخلی) بوده است .تاثیر فاز اجرايي این اقدام و رفع ساير نقايص
كار و افزايش بهرهوری انجام شده و بازنگري و اجراي پرداختهاي انگيزشي با هدف جزئي ،افزایش حداقل  60مگاوات ظرفیت تولید در نیروگاه است .مورد بعدی تجدید
افزايش بهرهوري در چهارچوب اعتبارات (و با رعايت انحراف مثبت در پيشبينيها) ساختار ،اصالح گردش کار ،فعال کردن و استقرار واحد بازسازی کاال برای استفاده
صورت گرفته است .استقرار نگرش پاكسازی ،زيباسازي محيط كار و محوطۀ نيروگاه حداکثری از سرمایههایی بوده که به دلیل استهالک و خرابی از چرخۀ تولید خارج
در همكاران و اجراي آن توسط همكارانم همراه با افزايش ايمني و مطلوبيت منظر هم شده و میشوند .با این اقدام تاکنون توانستهایم حتی از توقف تولید نیز جلوگیری
در دستور کار ما بوده است .البته در این بخش ظرفیت انجام کار فوقالعاده زیاد است کنیم و در اکثر موارد شارژ انبار نیز داشته باشیم (تعداد زیادی والوهایی که در
و کارهای بیشتری باید انجام شود .برای رفع مشکل زمینهای منازل سازمانی هم که بازار داخل و خارج نتوانسته بودیم تهیه کنیم ،تعدادی پمپ ،تعدادی تورک کنورتور
دغدغۀ بزرگی برای کارکنان بود ،اقدام شده .البته کار ادامه دارد ،ولی دغدغه حل شده واحدهای گازی و ،)...همچنین تغییر در شرایط ترمودینامیکی سیکل آب و بخار و
است .انتظارمهم کارکنان برای اعطای سهام هم که قبال از سوی مالک محترم تعهد رفع موانع تولید بارنامی 156مگاوات (بارنامی) از طریق رفع موانع فرهنگی ،مدیریتی
شده بود ،موردتوجه قرارگرفته است؛ هرچند این اقدام که توسط مالک محترم برای و فنی انجام شده که این اقدام حدود یک سال است که ظرفیت این واحد را از 135به
 150مگاوات افزایش داده است .تدوین روشهای اجرایی کار مهندسی تعمیرات و
افزایش انگیزش کارکنان صورت می گیرد یک اجبار قانونی نیست.
از نظر تعامل با نهادهای ذیربط چه اقداماتی اخیرا در مجموعه انجام بهرهبرداری از واحدهای بخار و اجرایی شدن آن ،که استمرار تولید و کاهش ترکیدن
لولههای بخار را داشته باشیم (تا تامین لولههای مورد نیاز) ،پيگيري رفع جرايم
شده است؟
تعامل سازنده و تامين همكاري متقابل با شوراي اسالمي كار و نمايندگان محترم آاليندگي از طريق تامين نظر سازمان محيط زيست و دادستاني محترم و دستور موكد
كاركنان در جهت اجراي اهداف مشترك و تاكيد و پيگيري حل اختالفات سنواتي بر ارتباط مستمر با آن سازمان براي اطمينان از حفظ اعتبار عدم آاليندگی و پيگيري
فيمابين شركت و مراجع قانوني نظیر سازمان امورمالیاتی و تامين اجتماعي و حل اجراي بازچرخاني مقدار زيادي از پساب خوب و تميز نيروگاه كه از بدو تاسيس نيروگاه
آن با تالش و فعاليت كاركنان مالي با دقت و وسواس در حفظ منافع شركت ازجمله به خارج از نيروگاه هدايت و باعث مشکالت زيستمحيطي نيز ميشد ،در دستور کار
اقداماتی بوده که در این زمینه انجام شده .پيگيري تعامل سازنده با دادستان محترم قرار گرفته است .اين اقدام عالوه بركاهش چشمگير مصرف آب موجب كاهش بسيار
منطقه و مقامات حاكميتي محلي براي نصب كنتور برای نظارت بر برداشت آب از زيادي در هزينۀ مواد شيميايي نيز شده است .همچنین براي جايگزيني كندانسورآبي
فعلي با نوع هوايي به منظور حذف ريسك مصرف آب كه ميتواند منجر به تعطيلي
سفرههاي زيرزميني هم در این مدت مورد نظر مدیریت مجموعه بوده است.
برای قیمتگذاری خدمات و کاهش هزینهها هم اقدامی انجام دادهاید؟ نيروگاه شود ،اقدام شده است .هماكنون فاز مطالعات امكانسنجي شروع شده و نتايج
در این مدت ما پیگیر استقرار قيمت تمامشده خدمات شركت مديريت توليد و خوبي هم به دست آمده كه درصورت تامين شرايط اجرا نياز نيروگاه از  10چاه آب
اصالح روش اجرا مطابق با نظر هيئت مديرۀ محترم بودهایم و بر همكاري با به  3تا  4چاه كاهش مييابد .بازسازي و رفع نواقص حفاظت خوردگي تاسيسات
كندانسور و اجراي آن ،كه تاثير بسيار زيادي در طول عمر
حسابرسان داخلي و پيگيري پاسخ به مصوبات كميتۀ
و كاهش ريسك بهرهبرداري دارد و ارزيابي ،بازسازي و رفع
محترم حسابرسي داخلي تاکید داشتهایم .همچنین بهطور
نواقص حفاظت خوردگي خطوط لوله گازرساني و اجراي
همزمان شش مورد تعميرات نيمهاساسي و تعميرات اساسي
آن كه تاثير مستقيم بر كاهش ريسك خطرات ناشي از
ويژه در سال  1395انجام شده ،به همراه بازرسي روتور دو
تركيدن لولههاي انتقال گاز و افزايش عمر آنها دارد ،از
دستگاه توربين گازی ،يك مورد تعميرات اساسي به همراه
دیگر اقدامات مهم و سازندۀ اخیر بوده است.
برداشتن روتور توربين و كمپرسور در  35روز كه سابقهاي
با تمام بحثهایی که مطرح شد ،بهعنوان مدیر
از آن در كشور سراغ ندارم و یک مورد نوسازی کامل برج
مجموعۀ جایگاه فعلی نیروگاه را در میان دیگرفعاالن
خنککنتر و ارتقای کیفی آن در کمتر از  90روز که این
صنعت چطور ارزیابی میکنید؟
هم در کشور بیسابقه است .همچنین دستور بررسي و
ما در دو تابستان سالهای اخير موفق به دريافت لوح رتبۀ
جلوگيري از تعويض زودهنگام و غيرضروري سه ست پره
برتر در بين نيروگاههاي كشور شدهايم .يك سال در خروج
كمپرسور صادر شده كه منتج به بيش از  40ميليارد ريال
اضطراري با حدود  230ميليارد ريال تاثير درآمد و سال
كاهش هزينۀ اجراي تعميرات براي هر ست پره مذكور بوده
جاري نيز در افزايش ميزان توليد با افزايش قابل توجه
است .در حال حاضر واحدهاي مذكور تحت پايش مستمر
درآمد .توجه شود اين موفقیت در حالي حاصل شده
هستند تا امكان حداكثر بهرهبرداري از سرمايه موجود
است كه نيروگاههاي همقدرت و همسطح تكنولوژيك و
محقق شود و در صورت نياز تعويض انجام خواهد شد .در دو تابستان سالهای اخير موفق
همعمر واحدهاي ما با فاصلۀ بسيار دورتر موفق به تحقق
مشكل تحريك سيكل تركيبي را با ابتكاري منحصربهفرد
به دريافت لوح رتبۀ برتر در بين
آن نشدهاند .بديهي است كه اين مهم نتيجۀ فعاليتهاي
توليد
رفع کردهایم كه حداقل تاکنون  1.5سال استمرار
نيروگاههاي كشور شدهايم .يك
جدی و برنامه محورتوسط مديران و كاركنان شرکت بوده
كه
ي
درحال
يك واحد بخار سيكل تركيبي را پيامد داشت؛
سال در خروج اضطراري با حدود
است .امیدواریم به یاری خداوند و همکاری بیش از پیش
هيچ قطعه يدكي در انبار نداشتيم و در كل كشور نيز امكان
 230ميليارد ريال تاثير درآمد و سال
شرکت برق و انرژی سپهر و هیئت مدیرۀ محترم شرکت
تامين نبود و طي اين  1.5سال هنوز هم موفق به تامين
جاري نيز در افزايش ميزان توليد با
فرصتی باشد که خدمات بیشتری را به ذینفعان محترم
قطعه نشدهايم .این اقدام حداقل  100ميليارد تومان تاثير
افزايش قابل توجه درآمد
ارائه کنیم.
درآمدي داشته است .راهاندازي سيستم اتوماسيون تعمير و
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بازاریابی
آرین طاهری

فرصتهایبازاریابی
و فروش درفضای مجازی
بسیاری از کسبوکارها از طریق رسانههای دیجیتال مانند کانالهای
تلگرامی و اینستاگرام به معرفی و بازاریابی محصوالتشان میپردازند و
نسبت به رسانههایی چون توییتر توجه کمتری دارند .این شبکۀ اجتماعی
پتانسیل آن را دارد که به یکی از دروازههای ارتباط شما با مشتریانتان
تبدیل شود .میتوانید از طریق آن بهراحتی با مخاطبان خود ارتباط
برقرار کنید ،به پرسشهایشان جواب دهید و محتوای توییتری خاص
و جذابی ایجاد کنید که بارها در میان کاربران این شبکه ریتوییت شود و
مورد اشتراک قرار بگیرد .برای آگاهی از اهمیت توییتر در بازاریابی تنها
کافی است بدانید که طبق تحقیق حدود  84درصد از مشتریانی که در
توییتر حضور دارند ،از این شبکۀ اجتماعی برای خواندن بررسی کاالها
استفاده میکنند و کاربران توییتر تقریبا دو برابر بیشتر از کاربران دیگر
شبکههای اجتماعی خرید میکنند .بنابراین اگر جزو مدیرانی هستید که
هنوز در این شبکۀ اجتماعی پروفایل ندارید ،همین امروز اقدام کنید.

مشخص کردن هدف

قبل از اینکه حساب کاربری در توییتر برای خود ایجاد کنید ،از خودتان بپرسید
که هدف شما و کسبوکارتان از این کار چیست؟ باید از حضور جامعۀ هدفتان که
به صورت فعاالنه در توییتر حضور دارند ،مطمئن باشید و به این فکر کنید که چه
کاری برای جذب و ترغیب آنها و تبدیل آنها به مشتری بالفعل انجام دهید؟ در
هنگام تبلیغ در توییتر باید کاربران هدف را بهدرستی مشخص کنید تا بتوانید
بهترین نتیجه را بگیرید .اهدافی خاص مدنظر داشته باشید که در توییتر قابل
اجرا باشند .تعیین کردن هدف به شما کمک میکند هدفمند باشید و در زمینۀ
بازاریابی نیز بهتر عمل کنید .به صورت ماهانه تعداد فالوئرها و میزان مشارکتشان
با توییتهای شما را بررسی کنید و ببینید آیا در جهت رسیدن به اهدافتان خوب
عمل کردهاید یا نه.

نام مرتبط و مناسب

ابتدا الزم است برای خود پروفایلی در توییتر ایجاد کنید و نامی مرتبط با برند و
اهداف تجاریتان انتخاب کنید .اگر نام کاربری شما در توییتر بیانگر کسبوکار
شما باشد ،موفق به ایجاد ارتباطی بهتر با مشتریان خواهید شد .هنگام نوشتن
بیوگرافی توییتری ،به این فکر کنید که قصد دارید کسبوکارتان را چگونه تعریف و
معرفی کنید .این بیوگرافی باید  140کاراکتر باشد و مستقیم سر اصل مطلب برود.
ثبتنام در سامانۀ بیزینس توییتر راحت است .توییتر سه مدل هدفمندی تبلیغات
را در اختیار اهالی کسبوکار قرار میدهد که به صورت زیر است :عالقه ،جنسیت
و جغرافیا .همچنین فراموش نکنید که برای رسیدن به مقاصد تجاری زبان ساده و
واضح و بیان روان همان چیزی است که مخاطبان و مشتریان بالقوۀ شما انتظارش
را دارند.

پاسخگوییسریع

مخاطبان دنیای سریع تکنولوژی و اینترنت انتظار دارند به پیامهایشان در شبکههای
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اجتماعی به همان سرعت تماس تلفنی پاسخ داده شود .اگر باکس پیامها و
هشتگهای اختصاصی خود را در توییتر چک کنید ،چنانچه صفحۀ فعالی
داشته باشید ،با حجمی از پیامها و توییتها مواجه میشوید که باید در کمترین
زمان ممکن آنها را پاسخ دهید و مخاطبانتان را بیشتر از این منتظر نگذارید.
فعالیت در توییتر نیاز به قواعد خاص خود دارد ،باید بتوانید در کاراکترهایی پیام
خود را به مخاطب توییت کنید .نیاز است که شرکتها برای رساندن صدای برند
و ماموریتشان ،پاسخگویی سریعی در این شبکۀ اجتماعی داشته باشند .آنها باید
با زبانی خودمانی و البته نه گستاخانه پست بگذارند .همچنین باید نسبت به ترند
شدن یک موضوع در توییتر واکنش نشان دهند و آنها نیز محتوایی مربوط به
ماجرا یا حادثهای که ترند شده است ،تولید کنند.

اشتباهی که اغلب مدیران
کسبوکار هنگام استفاده از توییتر
مرتکب آن میشوند ،این است
که فراموش میکنند در این شبکه
بیشتر نقش نظارتی داشته باشند
تا پیام دادن و منشن کردن .بهتر
است به جای توییتهای مکرر
و مسیج دادن ،بر پیامها ،موارد
منشنشده ،هشتگها ،اسم
شرکت ،اسم محصوالت و نام مدیر
نظارت داشته باشید

فقط شعار دهید ،یک بار آن را عملی کنید .وقتی احساس میکنید مخاطبان
همیشگی دارید که مدام صفحۀ شما را دنبال میکنند و به پستهایتان
واکنش نشان میدهند ،پیشنهادی خاص و ویژه برایشان در نظر بگیرید .در
این صورت آنها نهتنها از آن قدردانی میکنند و همچنان به پیگیری ادامه
میدهند ،بلکه با کالم خود دنبالکنندگان بیشتر و مشتاقتری برای پیگیری
پیشنهادات جدیدتان فراهم میسازند .اغلب دنبالکنندگان تمایلی به دریافت
انبوهی از اطالعیهها و پیشنهادات موقعیتی ندارند ،درحالیکه یک ترفیع ویژه
با دلیل پرداخت منطقی برای مشتریان مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
درنتیجه هرچه مستقیمتر به منفعت مشتری اشاره کنیم ،بهتر است .بدین
صورت میتوانید بهراحتی شاهد توییتهای فراوان از سوی کاربران باشید که
اگر در همان موقع بتوانید به آنها پاسخ دهید و با آنها وارد رابطۀ صمیمی
و مبتنی بر اعتماد شوید ،برگ برنده در دست شماست.

بهرهگیریازفیدبکمخاطب

شبکۀ اجتماعی یکی از راههای اساسی شناخت مشتری از کاراکتر و شخصیت
شماست .مطمئن شوید که شخصیتی محکم را در معرض نمایش میگذارید.
مسئولیت هرگونه شکست در مقابل عدم برآوردهسازی نیازهای مشتری را
بپذیرید .همیشه راهی برای جبران آن وجود دارد .اگر مطمئن نیستید که
چگونه میتوانید شرایط را بهتر کنید ،به صدای مشتریان و خواستههای آنها
گوش کنید و فیدبک بگیرید .از آنها بپرسید« :چگونه میتوانیم این مسئله را
جبران کنیم؟» حس اعتماد به آنها دهید تا صادقانه پاسخهایشان را بشنوید
و با استفاده از فیدبکها ،خدمات خود را بهبود بخشید .با استفاده از فیدبک
مشتریان ،متوجه میشوید در آینده چه گامهایی باید بردارید و چه اقداماتی
برای رشد کسبوکارتان انجام بدهید.

بیشترناظرباشیدتاتوییتکننده

اشتباهی که اغلب مدیران کسبوکار هنگام استفاده از توییتر مرتکب آن
میشوند ،این است که فراموش میکنند در این شبکه بیشتر نقش نظارتی
داشته باشند تا پیام دادن و منشن کردن .بهتر است به جای توییتهای
مکرر و مسیج دادن ،بر پیامها ،موارد منشنشده ،هشتگها ،اسم شرکت،
اسم محصوالت و نام مدیر نظارت داشته باشید و ببینید این کلمات در کدام
توییتها و به چه دلیل تکرار شدهاند .فراموش کردن نظارت بر این موارد،
درواقع به نشانۀ عدم بهرهبرداری مناسب شما از این پلتفرم به نفع برندتان
است.

ازگفتههایمخاطبدرسبگیرید

برقراریارتباطانسانیهوشمندانه

توییتهایتان باید واقعگرایانه ،حقیقی و خودمانی باشد و بر نیازهای مشتریان هدفتان
تمرکز کند .سعی کنید کامنتها را با حوصله ،صبر و همراه با میل و ارائۀ راهکار جواب
دهید .در همۀ محیطهای ارتباطی و مکالمهای به برندتان و هماهنگی با ارزشهای
شرکت فکر کنید .به فکر طعنه زدن ،کلکل کردن و توهین در مقابل انتقادات برنیایید
و با لحنی محترمانه انتقادات را پاسخ دهید .انسانیت را وارد ارتباطات دیجیتال کنید
و رابطهای هوشمندانه و با احترام ایجاد کنید تا بر تجربۀ مشتری تاثیری مثبت
بگذارید.

برای مشتریان خود ارزش ایجاد کنید

دادن احساس ارزشمند به مخاطب بهتر از توییتهای مداوم است .به جای اینکه

کاربران توییتر میتوانند تعداد محدودی کلمه توییت کنند که از همانها
میتوانید درس بگیرید .به شکایات ،انتقادات طنزآمیز و جوکهایی که
در مورد برند شما یا دیگران ساخته میشود ،توجه کنید و دالیل پشت
آن را بررسی کنید .سعی کنید اگر دیگران اشتباهی مرتکب شدند ،شما
مشابه آن را تکرار نکنید .افرادی را دنبال ( )followکنید که اوقاتتان را
ارزشمندتر میسازند و در کنار فالوئرهای خود محیطی صمیمی ایجاد
کنید و از فیدبکهای آنها استفاده کنید .هنگامی که میخواهید از بازار
و جمعیت هدف خود اطالعاتی کسب کنید ،بهتر است از مدل توییت
پرسشی استفاده کنید .شما از طریق یک پرسش در کنار نام برند خود،
بسیاری از کاربران را که خود را در برابر صنعت خاص شما مسئول میدانند،
وارد جریان تبلیغاتی خود میکنید .یک سوال سرگرمکننده که به نحوی
خالقانه طراحی شده باشد ،میتواند در برندسازی و ترویج پیام شما و
درگیر کردن کاربران نقش اساسی داشته باشد و از جانب آنها به شما
فیدبکی دهد که در مسیر پیشبرد اهدافتان از آن استفاده کنید .میتوانید
از مسابقات توییتری و هشتگگذاریهای خاص با توجه به رویدادهای ترند
دنیا برای درگیری مخاطب استفاده کنید .این رویکرد اشتیاق مشارکت در
کاربر را افزایش میدهد و انگیزهای فراتر از صرف ارتباط با برند از طریق
این شبکۀ اجتماعی به وجود میآورد.
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مدیر یت
امیر کاکایی

کارشناس ارشد MBA

نگاهی به چگونگی تدوین برنامههای استراتژیک

برنامههای راهبردی؛
موازین وراهکارها

حدود یک ماه از آغاز سال  2018گذشته و بنگاههای کالن اقتصادی درصدد برنامهریزیهای
استراتژیک جدید برای سال  2018هستند .با اینکه ایرانیان عید نوروز را شروع سال جدید
میدانند ،اما سازمانهای تجاری بینالمللی در ایران برای همگام شدن با تغییرات و بازارهای جهانی،
برنامهریزیهای استراتژیک آتی خود را طبق سالهای میالدی انجام میدهند ،تا از این طریق بتوانند
همچون برندهای بینالمللی فعالیتهای سازمانی خود را بهروزرسانی کنند و تاب رقابت در بازارهای
جهانی را داشته باشند .در این روزهای گذشته از سال  2018بیشتر مدیران ارشد سازمان پیگیر
دریافت برنامههای استراتژیک هریک از واحدهای سازمان هستند ،تا از این طریق بتوانند خطمشی
خود را برای سال آینده تعیین کنند .اما بااینحال بسیاری از این برنامههای استراتژیک یا جنبۀ عملی
ندارند و صرفا کلیگویی هستند ،یا دچار خطاهای استراتژیکی میشوند که در صورت اجرای آن سازمان
را با بحرانهای جدی همراه میسازند .اینکه برنامههای استراتژیک برای سال جدید میالدی باید چه
ویژگیهایی داشته باشند ،بهانهای شد تا در این مطلب به برخی از روندهای دارای اهمیت و تاثیرگذار
در این برنامههای استراتژیک بپردازیم .این نکته نیز بسیار دارای اهمیت است که قطعا هر مدیر میانی و ارشدی به مباحث مقدماتی از تهیۀ یک برنامۀ
استراتژیک احاطه کامل دارد و در این مطلب قصد ارائۀ نکاتی جهت بهبود تدوین برنامههای استراتژیک را داریم.

توجه به تغییرات محیطی

امروزه بازارهای مختلف دستخوش تغییراتی قرار گرفتهاند و سرعت این تغییرات
به اندازهای زیاد است که فعالیتهای سازمانهای تجاری را تحتالشعاع قرار
میدهند .با توجه به اینکه همواره تغییرات محیطی تاثیرات زیادی بر فعالیت
سازمانهای تجاری دارند ،مدیران ارشد سازمان که وظیفۀ اتخاذ برنامهریزیهای
سازمان را بر دوش دارند ،باید تغییرات محیطی را هنگام اتخاذ فرایند برنامههای
استراتژیک لحاظ کنند .در حال حاضر یکی از چالشهای پیش روی سازمانهای
تجاری ،عدم توجه به تغییرات محیطی سازمان در هنگام اتخاذ برنامهریزیهای
استراتژیک است .عدم توجه به این موضوع در بسیاری از مواقع باعث میشود
این برنامهریزیهای استراتژیک با شکست مواجه شوند .توصیه میشود در طول
اجرای برنامههای استراتژیک انعطافپذیری بر اساس تغییرات محیطی و مطابق
با استراتژیها و اهداف کالن سازمان مورد نظر قرار گیرد تا برنامههای واحدهای
سازمانی بهخوبی قابلیت اجرایی شدن داشته باشند.

حدس و گمانهزنی ممنوع!

یکی از چالشهای برنامههای استراتژیک در برخی از برندهای ایرانی این موضوع
است که این برنامهها بیشتر حدس و گمانهزنی از آیندۀ سازمان هستند؛ به عبارت
دیگر ،تدوینکنندگان این برنامهها آرمان خود را تدوین میکنند و قبل از تدوین
برنامۀ استراتژیک مطالعاتی روی اطالعات داخلی سازمان انجام نمیدهند .یکی از
روندهای بسیار مهم در تدوین برنامههای استراتژیک این موضوع است که مدیران
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ارشد و میانی سازمان باید توانایی تحلیل اطالعات داخلی سازمان را داشته باشند
و از طریق تحلیل این اطالعات به برنامهریزی مناسبی برای آیندۀ سازمان دست
پیدا کنند .برای تحقق صحیح این موضوع ،برندها کارشناسان تحلیل داده را به
کار میگیرند تا این کارشناسان بتوانند مدیران استراتژیک سازمان را در تدوین و
اتخاذ تصمیمگیریهای جدید سازمان یاری کنند.

نگاهی عملیاتی به برنامۀ استراتژیک

یکی از رویکردهای جدید نسبت به برنامههای استراتژیک ،نگاهی عملیاتی در
تدوین این برنامههاست .این واقعیت وجود دارد که در ایران و بهخصوص در
برخی از سازمانهای بخش خصوصی ،رفتوآمد بین مدیران میانی و حتی ارشد
سازمانها بسیار زیاد است .اگر از معضالت این رفتوآمدهای نیروهای خبره
بگذریم ،معموال این موضوع باعث میشود بسیاری از برنامههای اتخاذشده توسط
این مدیران سازمان با رفتن آنها ابتر بماند .به همین دلیل یکی از رویکردهای
جدید نسبت به برنامههای استراتژیک به این صورت است که نگاهی عملیاتی
اتخاذ شود تا مدیران سازمان در بازه زمانی که وظیفۀ مدیریت سازمان یا بخشی
از سازمان را بر عهده دارند ،بتوانند تصمیمات اتخاذشده جدید را به ثمر برسانند.
البته نگاه عملیاتی به برنامههای استراتژیک نباید به معنای عدم اتخاذ برنامههای
بلندمدت استراتژیک باشد .به معنای دیگر ،سازمانها باید در راستای استراتژی
و اهداف کالن سازمان نگاهی عملیاتی نسبت به برنامههای جاری سازمان داشته
باشند.

 Trendsفعالیتهای روابط عمومی سازمانهای  B2Bتوجه ویژهای داشته باشد و از طریق
 Benchmarkیا الگوبرداری از بهترینها نکات و روندهای اتخاذشدۀ برندهای رقیب و معتبر
بینالمللی را دنبال کند ،تا از این طریق از قافلۀ تغییرات جهانی عقب نمانند .بهعنوان نمونهای
دیگر ،واحد بازاریابی سازمانهای  B2Bطبق روندهای مطرحشدۀ مجلۀ معتبر فوربس ،باید در
برنامۀ استراتژیک خود به برندسازی اجرایی ،بهبود تجربۀ مشتری ،بازاریابی با محتوای بصری،
بازاریابی موبایلی ،شبکههای اجتماعی و ...توجه ویژهای داشته باشند و برای هر یک از این
روندهای مورد توجه برندهای بینالمللی برنامهریزی مناسبی داشته باشند.

مستندسازی پروژه

یکی از ضعفهای موجود در سازمانهای ایرانی عدم انجام مستندسازی از پروژههای جدید است.
این موضوع باعث شده با تغییر کارمندان و مدیران ،بیشتر پروژهها نیمهکاره رها شود ،چون تنها
دستاندرکاران پروژه از آن خبر دارند و با رفتن آنها اطالعاتی از پروژه در دسترس سازمان و
مدیران ارشد قرار نمیگیرد .یکی از مواردی که باید در برنامهریزیهای استراتژی به آن توجه
ویژهای شود ،مستندسازی از تصمیمات و پروژههای اتخاذشده است ،تا از این طریق بتوان درصد
پروژههای نیمهکارۀ سازمان را به حداقل رساند .در برنامهریزی استراتژیک میتوان خالصهای از
اقدامات انجامشده و پروژههای نیمهکاره را در بخش تحلیل داخلی برنامۀ استراتژی ارائه داد و
یک برنامۀ تکمیلی از برنامههای آتی سازمان برای پروژههای سازمان ارائه کرد .توصیه میشود
که در پایان هر سال مستندسازیهای پروژههای انجامشده به صورت کامل تدوین شود ،تا با
گذر زمان سازمان با چالشهای اینچنینی مواجه نشود.

آمارها چه میگویند؟

بر اساس جدیدترین تحقیقات  ،McKinsey Quarterlyامروزه بسیاری از برندهای تجاری
نمیتوانند برنامۀ استراتژیک تدوینشدۀ خود را به صورت صددرصد اجرا کنند .طبق این
تحقیقات که از بین  800مدیرعامل و ارشد سازمانهای معتبر بینالمللی انجام شده است،
فقط  45درصد از آنها از روند برنامهریزی استراتژیک خود رضایت داشتند .از طرفی برخی از
نظریهپردازان این حوزه بر این باورند که تدوین برنامههای استراتژیک با هدف اجرای صددرصد
آن انجام نمیشود ،بلکه این برنامهها با هدف بهبود عملیات جاری سازمان تدوین میشوند تا از
این طریق چهارچوب کلی سازمان برای اجرای تصمیمات اتخاذشده در نظر گرفته شود .چون
در حال حاضر سرعت تغییرات بازارها و تکنولوژی به اندازهای زیاد است که نمیتوان برنامههای
آینده را به صورت تضمینی اجرا کرد .به همین دلیل توصیه میشود برنامههای استراتژیک با
توجه ویژه به عملیاتی بودن آن مورد نظر واقع شود.

برنامهریزی فصلی

اتفاقا یکی از ترندهای سال  2017در برنامهریزی استراتژیک که
قطعا در سال آینده نیز برندهای بینالمللی به آن توجه ویژهای
دارند ،تدوین برنامۀ ساالنهای است که به صورت برنامههای فصلی
تقسیمبندی شده است .به این معنا که در حال حاضر پارادایم
برنامهریزی استراتژیک دستخوش تغییراتی قرار گرفته است و
برندها تمایل دارند برنامههای چابک سهماههای را در راستای
استراتژی و اهداف کالن سازمان اتخاذ کنند ،تا امکان اجرایی
شدن آن باال باشد.

توجه به روندهای جهانی

هر ساله بسیاری از رسانههای معتبر بینالمللی در صنایع مختلف،
فهرستی از  Trendsیا روندهای مهم و مورد توجه هر یک
از صنایع را مطرح میکنند .این روندها رویکردهای برندهای
هریک از صنایع را در سال جدید نشان میدهند و بسیاری از
صاحبنظران آن صنعت ،پیشبینی خود را از تغییرات هر یک
از صنایع مطرح خواهند کرد .توجه به این تغییرات و روندها در
تدوین برنامهریزیهای استراتژیک بسیار دارای اهمیت است .از
طرفی هر یک از روندهای واحدهای مختلف سازمانی نیز هر ساله
دستخوش تغییراتی قرار خواهد گرفت که عدم توجه به این
روندها به معنای اتخاذ رویکرد سنتی و قدیمی آن واحد سازمانی
است .بهعنوان نمونه اگر واحد روابط عمومی یک سازمان B2B
تمایل به تدوین برنامۀ استراتژیک سال  2018را دارد ،باید به

یکپارچهسازی سیستمهای نرمافزاری

یکی از روندهای بسیار مهم در تدوین برنامۀ استراتژیک برای سال  ،2018تمرکز هرچه بیشتر
بر فناوریهای جدید و یکپارچهسازی نرمافزارهای سازمانی است .در صورتی که سازمانها
 ERPیا برنامۀ منابع سازمانی یکپارچهای ندارند که از طریق نرمافزار واحدی سیستمهای مالی،
ساخت و تولید ،مدیریت زنجیرۀ تامین ،پروژه ،ارتباط با مشتری ،انبار دادهها ،کنترل دسترسی
و ...مدیریت شود ،ابتدا باید درصدد باشند یکپارچگی مناسبی در سیستمهای نرمافزاری سازمان
ایجاد کنند .این موضوع از این حیث در برنامهریزی استراتژیک باید در نظر گرفته شود که
با شروع سال جدید هر واحد سازمانی تمایل به برنامهریزی جهت استفاده از نرمافزارها و
ابزارهای جدید در حوزۀ فناوریهای مختلف دارد؛ قطعا در صورت عدم یکپارچگی سیستمهای
نرمافزاری ،سازمان با مشکالت جدی مواجه خواهد شد و هر بخش از سازمان از نرمافزار خاصی
استفاده خواهد کرد .به همین دلیل توصیه میشود سیاستهای کالنی باید نسبت به استفاده از
فناوریهای جدید وجود داشته باشد تا سازمانها دچار چنین مشکالتی نشوند .بهعنوان نمونه
واحد  ITاز سیستم جیرا استفاده میکند ،منابع انسانی پورتال وب سرویس مجزایی دارد ،واحد
ارتباط با مشتری از نرمافزار شیرپوینت استفاده میکند ،سیستم مالی سازمان از نرمافزار خاص
خود استفاده میکند و...
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که تدوین برنامۀ استراتژیک نباید از باال
به پایین باشد ،بلکه این موضوع نیازمند فرایندی از پایین به باالست .معموال مدیران میانی
با برگزاری جلسات متعدد و همفکری کارمندان زیردست ،باید برنامههای خود را برای سال
جدید به مدیران ارشد سازمان انتقال دهند ،و این مدیران ارشد سازمان نیز با تکمیل و تجمیع
برنامههای دریافتشده ،به برنامهای کامل و جامع برای سازمان دست پیدا کنند .این خطای
استراتژیکی است که برخی از سازمانها هنگام دیکته کردن برنامههای استراتژیک به آن دچار
خواهند شد.
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این حوالی

تدبیر نیروگاه منتظرقائم
برای مقابله با ریسک کمآبی
با هدف کاهش ریسک تولید نشدن برق ،به دلیل بحران کمبود آب و همچنین
تاکید مالکان و مدیران ارشد نیروگاه برق شهيد منتظرقائم مبنی بر شناسایی
ریسکهای مهم نیروگاه براي جلوگیری ازکاهش تولید برق ،طرح «شناسایی و
جایگزینی سیستم خنککن مناسب در واحدهای نیروگاه بخار ،جهت کاهش یا
حذف ریسک عدم تولید برق به دلیل بحران کمبود آب» ،در دستور کار مديران
اين نيروگاه قرار گرفت .شركت سرمايهگذاري خوارزمي (سهامي عام) مالكيت
صددرصد نيروگاه برق شهيد منتظرقائم را در اختيار دارد.
آب مورد نیاز نیروگاه برق شهيد منتظرقائم توسط چاههای عمیق حفرشده در
محوطه و محدودۀ نیروگاه ،تامین میشود .این آب پس از استحصال و انتقال به
تصفیهخانه و انجام مراحل بعدی فرایند (پروسه تصفیه) مربوط ،آمادۀ مصرف در
چرخۀ تولید برق ميشود .در حال حاضر مصرف آب و مواد شیمیایی در برجهای
خنککن نیروگاه بخار مجموعۀ نیروگاهي شهید منتظرقائم ،باالتر از میزان آب
و مواد شیمیایی مصرفی در برجهای خنککن خشك
بود که با بررسی شرح خدمات و سرفصلهای ارسالی
رسد
در نیروگاه بخار مشابه است .از اينرو ،به نظر می
شرکتها و همچنین انجام بررسی و تبادل نظرهای
راهحل اساسی براي کاهش یا حذف اتالف آب و مواد
تخصصی و انجام اصالحات الزم ،شرح خدمات مشاورۀ
قرارداد مشاورۀ امکان سنجی ،با
شیمیایی در برجهای خنککنندهتر ،تبدیل اين برجها
امکانسنجی پس از تهیه و تایید کارگروه تخصصی،
شرکت برندۀ مناقصه يعني مركز
به برج خنککن خشک است.
مورد تصویب کمیتۀ راهبردی قرار گرفت.
صفر
فاز
در
اوليه
های
ی
فعاليتهای مطالعاتي و بررس
شريف،
صنعتي
دانشگاه
توسان
در ادامه با دعوت از کارشناسان شرکتهای مذکور
مطالعاتی كه با تشکیل کارگروهی آغاز شد ،با بازدید
جهت حضور در کارگروه تخصصی ،ارزیابی فنی
منعقد شد كه در حال حاضر،
بهعملآمده از نیروگاه طوس مشهد (از لحاظ توان
توانمندی شرکتها آغاز شد كه پس از شناسایی
عمليات فاز «امکانسنجی» طرح
نامی مشابه نیروگاه شهید منتظرقائم است ،ولی
شرکتها و بررسی مدارک و مستندات ارائهشده از
مذكور ،در حال انجام است
سیستم خنککننده آن از نوع  ACCاست) ،وارد فاز
سوي شركتهاي مذكور و انجام مذاکرات دو جانبه
امکانسنجی آن شد.
کارشناسی ،از مجموع  ۱۰شرکت داخلی متقاضي
شناسایی شرکتها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ذیصالح دارای توانمندی انجام پروژه ،شش شرکت یا مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی از لحاظ توانمندیهای
اجراي طرح مذكور ،با توجه به تجربههای خوب موجود داخلی و بینالمللی در این فنی از سوی اعضای کارگروه تخصصی ،دارای صالحیت تشخیص داده شدند.
زمینه ،انجام شد و پس از طرح نیاز با چند شرکت داخلی و خارجی ۱۲ ،شرکت پس از تایید هیئت مدیرۀ نیروگاه و شرکت توسعۀ برق و انرژی سپهر ،قرارداد
داخلی با ارسال رزومه ،تجربه و شرح خدمات پیشنهادی ،آمادگی خود را براي مشاورۀ امکان سنجی ،با شرکت برندۀ مناقصه يعني مركز توسان دانشگاه
انجام امکانسنجی طرح اعالم كردند.
صنعتي شريف ،منعقد شد كه در حال حاضر ،عمليات فاز «امکانسنجی» طرح
در راستای مدیریت هر چه بهتر طرح ،کمیتهای تحت عنوان کمیتۀ راهبردی مذكور ،در حال انجام است.
متشکل از معاونان تولید ،مهندسی ،برنامهریزی و سیستمها و مدیر امور کارشناسان امور آب پيشبيني ميکنند در آيندهاي نهچندان دور تنشها،
بهرهبرداری شیمی نيروگاه منتظر قائم به همراه نمایندۀ شرکت توسعۀ برق درگيريهاي ملي ،منطقهاي و بينالمللي بر سر مسئلۀ آب بيشتر خواهد شد
و انرژی سپهر از دوم بهمن ماه سال گذشته ،تشکیل و فعاليتها آغاز شد .و از آنجا که همگان به آب شيرين و پاک نياز دارند ،دور از ذهن نخواهد بود
تشکیل كميتۀ فني و تخصصي متشكل از شش کارگروه تخصصی با هدف که بحرانهاي آيندۀ جهان بر سر منابع آب صورت گيرد .در  ٥٠سال گذشته
بهرهگیری از تمام توان تخصصی کارشناسان نیروگاه براي بررسیهای فنی  ٣٧مورد خشونت بين کشورها بر سر آب گزارش شده است که همۀ آنها به
و تخصصی دقیق ،با حضور کارشناسان بهرهبرداری بخار ،تعمیرات مکانیک ،جز  ٧مورد مربوط به منطقۀ خاورميانه است .چنانکه طبق اعالم مطالعات
شیمی ،دفتر فنی ،کارشناس امور سیستمها ،امور بازرگانی و همچنین یک سازمان ملل متحد کمبود آب ،بحراني حاد در سراسر خاورميانه به شمار
مشاور متخصص از موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که تجارب ميرود؛ بحراني که تنها از طريق اعمال برنامهريزيهاي کالن و واقعبينانه و
خوبی در زمینۀ شبیهسازی فرایند نیروگاه با استفاده از نرمافزارهای مطرح مبتني بر تعامالت بينالمللي و با استفاده از تمامي امکانات و ظرفيتها قابل
رايج ازجمله ترموفلو و ..دارد ،بخش دیگری از اقدامات انجامشده در این رابطه کنترل خواهد بود.
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ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ
ﺟﺪﻭﻟﻬﺎ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ :ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺯﺧﻮ

BAZKHOO @ yahoo.com

ﺣﺮﻑ ) ﺩ ( ﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ؟

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

یک فنجان چای

١ـ ﺳﺎﺭﺍ ﻣﻘﺼﻮﺩﯼ ـ ﺭﺷﺖ
٢ـﻣﺤﻤﺪﺑﻬﺸﺘﯽﺳﻘﺰ
٣ـﻣﺤﻤﻮﺩﻣﻬﺮﺧﻮﺍﻩـﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺟﻮﺍﻳﺰ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺩﺭ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ

جواب معمای پایین صفحه :جواب  8است .زیرا در هر شکل ،عدد وسط بهصورت زیر بدست میآید:
حاصلضرب دو عدد پایین را از حاصلضرب دو عدد باالیی شکل ،کم می کنیم.

ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ

ﺍﻓﻘﻲ:
 .۱ﺟﺸﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ
ﺷﺪﻥ ﻋﺎﻟﻢ ـ ﻣﻬﻤﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻗﺪﻳﻢ
 .۲ﺟﺎﻧــﻮﺭﻱ ﺑﻮﻣــﻲ ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ـ ﺁﺗــﺶ
ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
 .۳ﻣــﺰﻩ ﺩﻫﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﻛــﻦ ـ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻮﻩ
ﻧﻤﻲﺩﻫﺪ ـ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳــﺎﺯﻱ ـ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ـ ﺍﺯ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 .۴ﺷﻬﺮ ﻣﺪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ـ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ـ
ﻧﻮﻋﻲ ﺩﻭﺧﺖ ﺩﺭﺯ ﻭ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ
 .۵ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ ـ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﻓﺮﺍﺯﻣﻴﻨﻲ ـ ﭘﻞ ﻣﺸﻬﻮﺭ
ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ـ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻞ
 .۶ﺧﻮﺍﻫــﺶﻧﻔــﺲـﻭﺭﺯﺵﭘﺮﻭﺭﺵﺭﻭﺡـ
ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻴﻼﻗﻲ ـ ﺍﻭ
 .۷ﻧﻔــﺲ ﺧﺴــﺘﻪ ـ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻴﺠــﻲ ﻭ ﺧﻮﺍﺏ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ـ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺮﺩﻥ
 .۸ﻣﺠﻠﺴــﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴــﺘﺎﻥ ـ ﻭﺳــﻴﻠﻪﺍﻱ
ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺒﻜﻪ ـ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﺳﺨﺖ
 .۹ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ـ ﭘﺎﻳﺘﺨــﺖ
ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ـ ﻣﻈﻬﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ
 .۱۰ﺣــﺮﻑ ﻧﺪﺍ ـ ﭘﻮﻝ ﭼﻴــﻦ ـ ﺟﻤﻊ ﻋﻠﻢ ـ ﻓﻠﺰ
ﭼﻬﺮﻩ
 .۱۱ﺻﻤــﻎ ﮔﻴﺎﻫــﻲ ﺧﻮﺷــﺒﻮ ـ ﻳﻢ ـ ﺟﺴــﺮ ـ
ﺷﺮﻳﻔﺘﺮ
 .۱۲ﺍﻣﺎﻧﺘــﻲ ـ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺋﻴــﺲ ﻋﻠــﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯ ـ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺩﺍﺭ
 .۱۳ﺑــﻪ ﻧﻔــﻊ ﺍﻭ ـ ﻧﻮﻋــﻲ ﺁﭼﺎﺭ ـ ﭘﻴﺸــﻪ ـ ﻛﺎﺭ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ـ ﺷﻬﺮ ﺭﻳﺸﻪ
 .۱۴ﺳﺎﺯ ﻛﺎﻣﻞ ـ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﻱ ﻣﺴﻲ
 .۱۵ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﺷــﺮﻗﻲ
ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ـ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻮﺷﻚ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ
ﻋﻤﻮﺩﻱ:
 .۱ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻬــﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫــﻲ ﻛــﻮﺩﻛﺎﻥ ـ ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﺩﺭﻳﺎ
 .۲ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﺩﺭﻳﺎ ـ ﺧﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ
 .۳ﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻱـﺍﺑﺮﻳﺸﻢﻣﺼﻨﻮﻋﻲـﺩﺭﺁﻣﺪ،ﻣﺴﺘﻤﺮﻱ
ـ ﭘﺸﻢ ﺑﺰ
 .۴ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ ـ ﺷﺐ ﻋﺮﺏ ـ ﺟﻤﻊ ﺭﻋﻴﺖ
 .۵ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺖ ـ ﭘﺎﺳﺒﺎﻥ ـ ﻣﺎﻩ ﻧﻮ
 .۶ﺷﺮﻁ ﺭﺍ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ـ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ـ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ
 .۷ﺭﺥ ـ ﮔﻴﺎﻫــﻲ ﺧﺎﺭﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﻮﺭﻧﺪ ـ ﻭﺍﺣﺪ
ﻃﻮﻝ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ـ ﺩﺭﺧﺖ ﺯﺑﺎﻥ ﮔﻨﺠﺸﻚ
 .۸ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﻴﻨﻲ ـ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ ـ ﻧﻴﺸﮕﻮﻥ
 .۹ﺁﻗﺎﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ـ ﺿﺎﻳﻊ ـ ﻛﺘﺎﺏ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
 .۱۰ﻧﺎﻡ ﺁﺳــﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻳﺰﺩﮔﺮﺩ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ
ﻛﺸﺖ ـ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻮ ـ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 .۱۱ﺍﺷــﺎﺭﻩﺑــﻪﺩﻭﺭـﻗــﺎﺭﻩﺯﺭﺩـﺍﺯﭼﺎﺷــﻨﻲﻫﺎـﻗﻮﺭﺑﺎﻏــﻪ
ﺩﺭﺧﺘﻲ
 .۱۲ﻣﻮﺵ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻲ ـ ﺍﺯ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﻥ ـ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺳﻌﺎﺩﺕ
 .۱۳ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺩﺍﺭﻩ ـ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻥ ـ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻫﺎﻱ ﻇﺮﻳﻒ
 .۱۴ﺧﻴﻤﻪ ﺑﺰﺭﮒ ـ ﺳــﻮﺭﻩ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ  ١٢٣ﺁﻳﻪ

مجله فرهنگ و خانواده

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

ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺟﺪﻭﻝ ٣٧٦٥

ـ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺕ
 .۱۵ﺳــﻮﺩﺍﻱ ﻧﺎﻟﻪ ـ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ـ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ـ ﺟﺪﻳﺪ
 .۱۶ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﺭﺳــﻢ ﻭ ﺁﺯﻣــﻮﺩﻥ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ـ ﻣﺤــﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ
 .۱۷ﺍﮔﺮﭼﻪ ـ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺣﻞ ﺟﺪﻭﻟﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ٣٧٦٥

معمای هوش:
عدد صحیح را پیدا کنید

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻫﻔﺘﮕﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3776
شماره  - 47بهمن 96

٤٥

27

نگاهی به زندگی و
موفقیتهای رید هستینگز،
مدیرعامل شبکه نتفلیکس

سریالهای «خانۀ پوشالی»« ،نارکوس»« ،پانیشر»« ،چیزهای عجیب»،
«بلک میرور» و « 13دلیل برای اینکه »...نامهای آشنایی برای هواداران
سریالهای تلویزیونی و خصوصا شبکۀ تلویزیونی نتفیلکس هستند .این
شبکۀ موفق امسال نیز رقمهای میلیارد دالری را صرف تولید محتوای
اورژینال برای مخاطبانش کرد و خود را تبدیل به یک هالیوود خانگی
کرده که در تمام طول سال برای مخاطبانش برنامهها و سریالهای
جذاب دارد .رید هستینگز ،مرد اول این برند است که در سال 1997
این شرکت خدمات آنالین رسانهای را راه انداخت .رید هستینگز به
اندازۀ دیویدیهای نتفلیکس سرسخت به نظر میرسد و با مدیریت
موفق خود به هر آنچه میخواسته ،رسیده است .در گزارش زیر
نگاهی میاندازیم به زندگی و موفقیتهای مردی که توانست دنیای
تلویزیونهای کابلی را تغییر دهد.

تحصیالت ،عامل موفقیت

رید هستینگز در سال  1960در بوستون ماساچوست به دنیا آمد و در سابر
بلمانت زندگی میکرد .او در خانوادهای از قشر متوسط بزرگ شد .پدر او وکیل
بود و ثروت زیادی نداشت .یکی از دالیل موفقیت او تحصیالت و عالقه به ادامۀ
تحصیل بود .او دوران دبیرستان را در یک مدرسۀ خصوصی در کمبریج گذراند
و موفقیت تحصیلی او شامل دریافت لیسانس از دانشگاه بولدین بود .او یک
ترم تابستانی را در برنامۀ آموزشی نیروی دریای آمریکا سپری کرد ،اما متوجه
شد که خدمت در نیروی دریایی کار مناسبی برای او نیست .سپس به گروه
 Peace Corpsملحق شد و طی برنامۀ آموزشی داوطلبانه به مدت دو سال به
تدریس و آموزش در سراسر دنیا مانند سوییس و آفریقا پرداخت .آموزش برای
او الهامبخش بود ،همانطور که او در مصاحبۀ سال  2005خود با چارلی رز به
آن اشاره کرد و گفت که عاشق تدریس و ریاضیات دبیرستان است و سالهای
تدریس را تجربهای فوقالعاده میداند .او سپس به آمریکا برگشت و در رشتۀ
مهندسی کامپیوتر از دانشگاه استنفورد مدرک ارشد خود را دریافت کرد و یک
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شرکت فناوری با نام آداپتیوو راه انداخت که سال  1991آن را ترک کرد.

راهاندازی اولین شرکت

مارک باکس نام سرمایهگذار استارتآپی بود که رید هستینگز در آن عصر
جدیدی از برنامهنویسی را در همان سال  91آغاز کرد و نام آن را Pure
 Softwareگذاشت و سعی کرد بهترینها را استخدام کند .کیفیت اولویت او
بود و شرکت سال به سال بزرگتر میشد .سال  1995سالی بود که بسیاری
از استارتآپها آرزوی رسیدن به جایگاهی را داشتند که شرکت هستینگز
به آن رسیده بود ،یعنی جزو  90استارتآپی بود که به مرحلۀ عرضۀ عمومی
سهام رسیده بود .او دو سال بعد این شرکت را به ارزش  750میلیون دالر به
فروش رساند تا استعدادهایش را در جهت متفاوتی دنبال کند و نتفلیکس را
بنیان نهاد.

پیشبینی آینده و تغییرات استراتژیک

رید هستینگز ،کارآفرین آمریکایی شبکۀ نتفلیکس را بنیان نهاد تا بتواند از
طریق تولید استریمهای ویدیویی ،تقاضای این بخش از مخاطبان بازار را برطرف
کند .او در سال  1997این شرکت را بهعنوان شرکتی برای کرایۀ دیویدی
تاسیس کرد و کمکم با درک صحیح و تغییر استراتژی توانست به یکی از
موفقترینهای این عرصه تبدیل شود .زمانی که دیویدی بهتازگی رواج پیدا
کرده بود ،او شرکت خود را بر اساس خرید دیویدی از طریق ایمیل شکل داد.
آن زمان بیشتر سرمایهگذاران متقاعد شده بودند که نتفلیکس نیز همانند سایر
شرکتهای ویدیویی ،یک ایدۀ کوچک و ناموفق خواهد بود .کسی مشترک آن
نمیشد و ممکن بود ایدۀ این شرکت هیچگاه عملی نشود .اما اکنون همان شرکت
میلیونها مشترک و هزاران کارمند دارد و شبکهها و استودیوهای مطرحی چون
فاکس قرن  ،21پارامونت ،برادران وارنر و یونیورسال تامینکنندۀ محتوای آن
هستند .هستینگز با پیشبینی آینده حرفۀ خود را بنا نهاد و همیشه به فکر

تغییرات استراتژیک است .این مدیر موفق بهطور شگفتآوری متمرکز بر نوآوری
است و فردی باهوش است که مسیر حرکت خود را میداند .البته او جزو مدیرانی
طبقهبندی میشود که زیاد در مورد خودشان صحبت نمیکنند ،اما عملکردش
نشان میدهد که تا چه اندازه در ادارۀ شرکتش موفق است .او یک کارآفرین زاده
نشد ،بلکه همانند مردم عادی مسیرهای متفاوت و زیادی از تدریس گرفته تا کار
در نیروی دریایی را تجربه کرد تا به آنچه عالقهمند است ،برسد.

این افتخار میکنم که تصمیمات کمی را خودم میگیرم .هنگامی که یک مقیاس
واقعی برای سنجش درست یا غلط بودن دارید ،وظیفۀ شما سپردن کار به آنها
و تنها نظارت کردن است.

ارزش نهادن به فرهنگ سازمانی

هستینگز در سخنان خود در مورد فرهنگ سازمانی که او در شرکتش ،یعنی
نتفلیکس ،ایجاد کرده ،سخن گفته است .او از مکانی صحبت میکند که در آن
مدیریت استعدادهای ناب سازمان و گزینش دقیق آنها افرادی با فرهنگهای مختلف در حال رسیدن به هدف واحد و برتری ارزشها
و هماهنگی با دیگران هستند و این فرهنگ همکاری
نتفلیکس و هستینگز بیش از دیگر مهارتهای
در سراسر سازمان در جریان است .او ازجمله مدیرانی
مدیریتی ،توجه ویژهای به مدیریت استعدادهای سازمان
است که اهداف بلندپروازانه و بلندمدت دارد و به جای
خود نشان میدهند .شرکت او معروف به سیاست بدون
رید هستینگز درواقع اعتقادی به
تمرکز بر امروز ،بر فردا تایید دارد .هستینگز اعتقاد دارد
تعطیالت است که اجازه میدهد کارمندان تا هر زمان
داشتن دفتر فیزیکی ندارد و از
که« :گسترش اهداف با منابع کم روی مدلهای عملیاتی
که خواستند ،در محل کار خود بنشینند و کارشان را به
سال  2008اتاقش را تحویل داده،
جاری نیز ممکن است و با این کار میتوان روی برنامههای
پایان برسانند و زمان تعطیالتشان را خودشان انتخاب
چون نیاز نبود برگهای را امضا کند و
آیندۀ سازمان تمرکز کرده و آنها را نیز اجرایی کرد .تنها
کنند .البته هر مدیری این سیاست را دوست ندارد و
کافی است تمام تالش خود را روی شرکت و اهدافش
منتقدان زیادی مخالف این روش هستند و آن را نوعی
میتواند این کار را از طریق اینترنت
بگذارید .از سالها قبل ما به این نتیجه رسیدیم که
فشار روی کارمند میدانند .اما هستینگز اعتقاد دارد
به انجام برساند .او ترجیح میدهد
کسبوکار فروش دیویدی توسط ایمیل یک شغل
که این کار کمک میکند که نتفلیکس تنها کارمندان
به جای پشت میز نشستن به میان
موقت خواهد بود و دنیا به سمت استریمهای دیگری در
کاردرست و تاپ را جذب کند و زحمات آنها را با
کارمندانش برود ،با آنها گپ بزند
جریان است .ما میخواستیم نتفلیکس شویم و این هدف
پرداختهای باال و سخاوتمندانه پاسخ دهد ،با این درک
و ایده بگیرد
را به انجام رساندیم».
که عملکرد ضعیفتر کارمندان شبکههای رقیب منجر
به اخراج بیشتر میشود .او میگوید :کارمندان من
عدم وابستگی به دفتر و ابزارهای فیزیکی
میدانند که وارد چه شرکتی شدهاند و مسئولیتش را پذیرفتهاند .ما میخواهیم
جالب است بدانید که این مدیر که اخیرا بهعنوان یکی از گرانقیمتترین مدیران
آنها مسئولیتپذیری را در کنار آزادی و کار با هم داشته باشند.
جهان نیز شناخته میشود ،دفتر کار مجزا ندارد و اکثر وظایفش را بدون نیاز به
کامپیوتر و لپتاپ و تنها از طریق گوشی هوشمند خود انجام میدهد .او درواقع
اجازه دادن به رشد زیردستان
هستینگز بارها اعالم کرده است که با رشد بیشتر و بزرگتر شدن شرکت نتفلیکس ،اعتقادی به داشتن دفتر فیزیکی ندارد و از سال  2008اتاقش را تحویل داده،
او اختیار بسیاری از تصمیمات را به اعضای گروهش داده است .یک مثال از این چون نیاز نبود برگهای را امضا کند و میتواند این کار را از طریق اینترنت به انجام
رویه میتواند به مشورت گذاشتن زمان شروع محتوای شرکت و تعیین آن توسط برساند .او ترجیح میدهد به جای پشت میز نشستن به میان کارمندانش برود ،با
تیمی باشد که آنها را با دقت و وسواس گردآوری کرده است .مثال برای عرضۀ آنها گپ بزند و ایده بگیرد .ظاهرا این شیوۀ مدیریت او عجیب و نامتعارف است،
زمان سریال «خانۀ پوشالی» او تنها نیم ساعت وقت روی بازنگری تصمیمات اما هستینگز حتی در سفر و هنگامی که کنار خانوادهاش هست نیز با استفاده از
هیئت مدیرهاش گذاشت و درواقع تصمیم اصلی را آنها گرفتند .شرکت او با همان گوشی هوشمند خود بر کار کارمندان خود نظارت میکند .بدین ترتیب،
محتواهای نابی که تولید کرد 9 ،جایزۀ امی را در سال  2016از آن خود کرد .مردی که نه به دفتر کار نیاز دارد و نه به لپتاپ ،در سال  ۲۰۱۶مجموعه درآمد
اگر او بخواهد برای سال آینده نیز برنامه بچیند و بازارهایش را گسترش دهد ۱۰۶ ،میلیون دالری داشته است! و این موفقیت نشان میدهد که مدیریت به
روی نظرات و تصمیمات تیمش حسابی جداگانه باز میکند .او میگوید :من به هوش و استعداد بیشتر از ابزار کار و دفتر نیاز دارد.
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تبلیغا ت
بهار سلیمانی

خالقانهترین تبلیغات سال نومیالدی

هر ساله برندها با نزدیک شدن به سال نوی میالدی ،درصدد ترفیع و
ارتقای محصوالت خود از طریق راهاندازی کمپینهای فصلی خاص و
متناسب با این بازه زمانی برمیآیند .این رویکرد باعث میشود تا در
کنار حفظ و پاسداشت رسم و سنتی فراگیر ،با قرار دادن المانهایی چون
کریسمس و بابانوئل ،کسبوکارها به ارتقای فروش خود نیز در این بازه
امیدوار باشند.
مدیران مارکتینگ برندهای معروف ،هر ساله با ایدههای نو و خالقانه،

کمپینهایی را طراحی میکنند که بسیاری از آنها روی مفاهیمی چون
مهربان بودن ،کمک به دیگران ،شادی و جشن و بهطور کلی انسانی
خوب بودن در کنار دیگران و سهیم شدن شادی جشن سال نوی میالدی
با سایرین تاکید میکنند .امسال نیز همانند سالهای قبل تبلیغات
خالقانۀ کریسمسی زیادی خصوصا به صورت ویدیویی در فضای مجازی،
تلویزیونی و چاپی تولید شد که در این گزارش به تعدادی از آنها اشاره
میکنیم.

جشن کنار آنهایی که دوستشان دارید
تویوتا برای تبلیغ معروفترین خودروی این برند ،یعنی کمری ،روی آن را
با روکش رنگی کریسمسی پوشاند! تویوتا یکی از برندهای مورد اطمینان
مشتریان در دنیاست و خانوادههای زیادی مشتری آن هستند ،نهتنها به
این دلیل که آن یک خودروست ،بلکه همراه و همسفر امن آنها و یکی از
اعضای خانوادۀ آنها محسوب میشود .پیام این تبلیغات نیز همین است ،که
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خودروی کمری نیز همانند یکی از اعضای خانواده در کنار دیگران کریسمس
را جشن میگیرد .در این تبلیغ ،روکش روی خودرو هماهنگ با لباس دیگر
افراد و دارای این مفهوم است که کریسمس محلی برای جمع شدن کنار
افرادی است که دوستشان داریم ،خواه این فرد ،انسان ،حیوان خانگی یا حتی
خودرویی چهارچرخ باشد!

کریسمس رنگی برای کوررنگ ها

پنج درصد از جمعیت جهان مبتال به بیماری کوررنگی هستند و یک
موسسۀ خیریه تصمیم گرفته که نگذارد این افراد از جشن کنار گذاشته و
فراموش شوند .بیشتر مردم لباسهای رنگی بابانوئل و هدیهها و رنگهای
جذاب درخت کریسمس را میبینند ،اما این افراد تنها آنها را اشیایی
قهوهای یا خاکستری خواهند دید .موسسۀ میلر با کمک دکتر جی و
آزمایشگاه رنگشناسیاش ،روی پالتهایی رنگی کار کرده و آنها را به
صورت کارتهای کریسمس چاپ کرده که به صورت آنالین نیز امکان
ارسال آنها برای دوستان و آشنایان وجود دارد .هدف این کارتها این است
که در این روز بیماران کوررنگی را فراموش نکنیم و در کنار آنها باشیم.
این پروژه تمرینی برای طراحی و اعمال این کارتها در سطح وسیع است
و امید آن میرود که با این کار افراد طردشدۀ کوررنگ به جامعه بازگردند.
کارتها بیشتر به رنگهای روشن و تن شاد است که آرزوی کریسمسی
خوب برای این افراد دارد .این کارتهای تبریک قابل اشتراکگذاری در
فضای مجازی یا به صورت ایمیل به خانواده و دوستانتان هستند.

کمکبهخانوادههاینیازمند

سازمان صلیب سرخ که همیشه در امور خیریه پیشقدم است ،کمپین
خود را با تکیه بر فروش درختان کریسمس به نفع  11000خانوادۀ
نیازمند دانمارکی برگزار میکند که توانایی خریدهای سال نو و جشن
گرفتن این تعطیالت را ندارند .شاید در نگاه اول این میزان خانواده
تعداد کمی به نظر برسند ،اما دانمارک کشور کوچکی است و از شش
سال پیش ،تعداد نیازمندان این کشور رو به فزونی یافته است .برای
کمک به این نیازمندان ،سازمان صلیب سرخ دانمارک ،یک استند
درخت کریسمس منحصربهفرد در شکل و اندازۀ جالب با لوگوی صلیب
سرخ طراحی کرده که دارای ایده بصری ساده و مفهومی است .هر
فردی که این درخت کریسمس را بخرد ،بهطور غیرمستقیم به این
خانوادههای نیازمند مبلغی را اهدا کرده است .درواقع کل سود به این
خانوادهها تعلق میگیرد و آنها نیز میتوانند برای خود درختی برای
جشن داشته باشند.

بستهبندیباکاغذچیزبرگر

پیدا کردن یک هدیۀ مناسب برای اعضای خانواده در تعطیالت
سال نو میتواند استرسزا باشد .شعبۀ مکدونالد مستقر در
سوئد تالش کرده که در این راه در کنار مشتریان خود باشد
و از بار این استرس بکاهد .این برند هدایایی با بستهبندی
ویژه همانند چیزبرگر مکدونالد طراحی کرده است که شب
کریسمس به دست مشتریان خواهد رسید .اما این تمام ماجرا
نیست .اگر کاغذ این بستهبندی را نگه دارید و بعد از کریسمس
آن را به یکی از شعب مکدونالد سوئد تحویل دهید ،میتوانید
یک چیزبرگر مجانی نیز نصیب خود کنید! بستهبندی این
هدیهها شبیه به بستهبندی برگرهای مکدونالد است و شاید
کسی که هدیه را زیر درخت کریسمس میبیند ،در نگاه اول
آن را با یک برگر اشتباه بگیرد! انتخاب هدیهها با بستهبندی
چیزبرگری تنها در رستورانهای مشخصشدۀ مکدونالد در
سوئد که حق امتیاز این کار را خریده ،ممکن است .در شعار
این آگهی امده است :هر برگۀ کاغذ این بستهبندی ،به اندازۀ
یک چیزبرگر میارزد!
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ورزش
فرید دانشفر

درباره خداحافظی بازیکنان مطرح فوتبال در سال 2017

شببهخیرستارهها!

سال  2017میالدی با وجود اینکه مسابقۀ فوتبالی مهمی در خود نداشت،
اما یکی از سالهای مهم تاریخ فوتبال میتواند در ذهن بسیاری از
عالقهمندان این رشتۀ پرهیجان و فوقالعاده ،ماندگار شود .میپرسید چرا؟
بهخاطر حذف دو تیم هلند و ایتالیا از جام جهانی .به نظرم همین یک اتفاق
برای مهم بودن سالی که گذشت ،کافی است .طرفداران نارنجیپوشها
و الجوردیپوشها به این زودیها نمیتوانند این خاطرۀ تلخ را فراموش
کنند؛ تازه زمانی که بازیها در روسیه آغاز شود ،داغ دلشان تازه میشود.
بدون شک جای این دو تیم حسابی در جام جهانی خالی خواهد بود .اما

در این سال شاهد اتفاقهای دیگری هم بودیم؛ رونالدو موفق شد پنجمین
توپ طالی خودش را هم بگیرد و در این بخش هم با لیونل مسی برابر شد.
ن ژرمن در لیگ قهرمانان
بازگشت بارسلونا در بازی برگشت مقابل پاریس 
هم یکی از آن بازیهایی است که تا سالها از ذهن ما پاک نمیشود .اما در
این بین خداحافظی ستارههای فوتبال را بههیچوجه نمیشود نادیده گرفت.
بازیکنان بزرگی در این سال کفشهایشان را آویختند و با اشک و بعضی
هم با حسرت از دنیای فوتبال خداحافظی کردند؛ ستارههایی که سالها
زمان میبرد تا جانشینی برایشان پیدا شود.

ژابیآلونسو

چهرهاش به بازیگران فیلمهای وسترن نزدیک است؛ همانطور خشک و جدی و
البته محکم ،در نقش یک هافبک دفاعی قدرتمند در زمین ظاهر میشد .شباهت
اسمش با هموطنش گاهی باعث میشود او را اشتباه بگیرند ،ولی او آنقدرها
بزرگ شد که حتی این شباهت لفظی هم نتوانست او و سبک بازیاش را به
شخص دیگری شبیه کند .هرچند بعضیها میگفتند سبک بازیاش به
آلمانیها نزدیک است ،اما او یک اسپانیایی بود و با وجود اینکه پست
بازیاش بیشتر از هر چیزی به قدرت بدنی و دفاعی نیاز داشت ،اما
گاهی حرکات تکنیکی را هم ضمیمه بازی خوبش میکرد .دوران
خوب او در لیورپول و البته در آن بازی فراموشنشدنی مقابل
میالن رقم خورد؛ شبی که ضربۀ پنالتی را نزدیک بود از دست
بدهد ،اما در ریباند توانست توپ را به تور دروازۀ میالنیها
بچسباند .هرچند دیگر سرمربیاش اجازه نداد پشت ضربۀ
پنالتی بایستد .او  ١١سال برای تیم ملی اسپانیا بازی کرد
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و در این مدت١١٤ ،بار به میدان رفت؛  ٨٤برد ١٣ ،تساوی و  ١٣شکست ،آماری
بود که در این سالها بهجا گذاشت و  ١٦گل هم برای تیم ملی اسپانیا زد .البته
اینها فقط آمار و ارقام هستند و گاهی این عددها نمیتوانند کیفیت یک بازیکن
را به نمایش بگذارند .همانقدر که جام جهانی آفریقای جنوبی برایش شیرین
بود ،جام بعدی در برزیل به بدترین شکل ممکن رقم خورد و پس از آن رقابتها
بود که از تیم ملی خداحافظی کرد ،اما به بازی در باشگاهش ادامه داد .پس
از لیورپول به رئال رفت و پنج سال در کشورش ماند و بعد هم به بایرن مونیخ
پیوست .آلونسو توانست دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن رئال
مادرید و یک قهرمانی بینظیر هم با لیورپول به دست آورد .همچنین یک
قهرمانی در اللیگا ،دو کوپا دلری ،دو یورو و یک جام جهانی را تجربه
کرد .هافبک اسپانیایی با پیراهن بایرن هم موفق شد سه بار به
قهرمانی در بوندسلیگا برسد .او در سال  2003بهترین بازیکن
اسپانیایی شد.

کاکا

اصال شبیه برزیلیها نبود؛ نه چهرهاش سبزه بود ،نه دندانهای
خرگوشی داشت و نه موهایش مشکی بود .ولی تا دلتان بخواهد،
اسمش حسابی برزیلی بود؛ ریکاردو ایزکسون دوس سانتوز لیته،
که به کاکا شناخته و معروف شد .به خالف بسیاری
از بازیکنان بزرگ برزیلی و آمریکای جنوبی ،بازی را
در محلههای فقیرنشین شروع نکرد .کارش از مدرسه
و بعد هم آکادمی فوتبال آغاز شد و از همان روزهای
ابتدای نوجوانی نشان داد توانایی باالیی در فوتبال دارد .خیلی زود
استعدادش کشف شد و تا سن 15سالگی با تیم سائوپائولو قرارداد
بست .پس از دو سال مورد توجه باشگاه میالن قرار گرفت و راهی
ایتالیا شد .دوران خوب خودش و البته آث میالن در همان زمان شکل
گرفت .همراه با میالن ،قهرمان سری آ شد و بعد هم لیگ قهرمانان و
جام باشگاههای جهان را فتح کرد .در همان سال بهعنوان بهترین
بازیکن جهان انتخاب شد .کاکا آخرین بازیکنی است که پیش از
سلطۀ رونالدو و مسی بر توپ طال ،این جایزه را به دست آورد.
با تیم ملی کشورش هم در سال  2002قهرمان جهان و در
سالهای  2005و  2009فاتح جام کنفدراسیونها شد .گل
بهیادماندنی او در فینال جام کنفدراسیونها مقابل
آرژانتین در سال  ٢٠٠٥که رأی به برتری  ٤بر یک
سلسائو داد ،یکی از فراموشنشدنیترین گلهایش
مادرید رفت و با
با پیراهن تیم ملی برزیل است .او بعد از میالن به رئال
این تیم هم قهرمان لیگ و جام حذفی شد .با این وجود در رئال نتوانست آنطور که باید
و شاید ،قابلیتهایش را به نمایش بگذارد .بعد از رئال ،به میالن بازگشت ،اما مصدومیت به
او اجازه نداد به دوران اوجش برسد .اشکهای او در زمان خداحافظیاش یکی از تصاویر
بهیادماندنی فوتبالی در سال  2017است.

آندرهپیرلو

مهندس ایتالیایی .آن خونسردی و تکنیک ناب و البته
پاسهای فوقالعادهاش از او بازیکنی ساخت که یک تیم را
میتوانست با حرکاتش رهبری و هدایت کند؛ بازیکنی که
امروز فوتبال ایتالیا آن را کم دارد .نکتۀ جالب دربارۀ
پیرلو ،بازی کردنش در مطرحترین تیمهای ایتالیاست.
چیزی که در عین مهم بودن ،کمی هم عجیب است.
او ابتدا به اینتر رفت ،بعد به آث میالن پیوست و
بیش از  10سال برای قرمز و مشکیپوشها توپ
زد و در آخر هم پیراهن یوونتوس را پوشید.
او با میالن دو بار در سالهای  2003و 2007
جام باشگاههای اروپا ،دو بار قهرمان سری آ و یک
بار هم قهرمانی جام حذفی را به دست آورد .موفقیتش در
تیم بانوی پیر هم ادامه پیدا کرد و در سال  2012قهرمان
سری آ و همچنین سوپرکاپ ایتالیا شد .نقطۀ اوج بازیهایش
در تیم ملی هم به سال  2006برمیگردد؛ جایی که
پاس گل تساویبخش را به ماتراتزی داد و همین
گل بازی را به ضربات پنالتی کشاند تا درنهایت
این پیرلو و یارانش باشند که از سد تیم پرقدرت
فرانسه با کاپیتانی زینالدین زیدان میگذرند و
جام را باالی سر میبرند .یکی دیگر از مهارتهای
او ،ضربات ایستگاهی بود .گلهای پیاپی او روی این
ضربهها او را تبدیل به متخصص ضربات کاشته کرد .او در جام جهانی
 ٢٠١٤برزیل به تیمش کمک کرد در اولین دیدار آمار پاس صحیح
عجیب و باورنکردنی  ٩٣,١٩درصد را داشته باشند و رکورد دانمارکیها
در سال  ١٩٨٦را بشکنند.

فیلیپالم
نماد خوبی برای تیم ملی آلمان است .سرسختی ،جنگندگی و سختکوشی او در
تیم ملی و در بایرن مونیخ مثالزدنی است .حتی آنهایی که از سبک آلمانیها
ی از بازیکنانش خرده میگیرند ،وقتی به اسم فیلیپ
انتقاد میکنند و به بعض 
الم میرسند ،موضعشان کمی تغییر میکند .دفاع کناری که بهخوبی و
بهطور دقیق به وظایفش و البته آنچه سرمربی از او خواسته ،عمل
میکرد .داشتن جامهای متعدد در لیگ ،آن هم در بوندسلیگا
که بایرین مونیخ حرف اول و آخر را میزند ،آنقدرها هم

فرانکلمپارد

هافبک شمارۀ هشت آبیپوشها ،از همان روزهای اول نشان
داد که برای گلزنی میشود روی او هم حساب کرد ،آن هم با
شوتهایی  20متری .دو سال بعد آبراموویچ باشگاه را به دست
گرفت تا با ثروتش روزهای خوبی برای آبیپوشها بسازد .لمپارد
روند گلزنی را ادامه داد و هر فصل آمار گلهایش را باالتر میبرد؛
از هفت گل در اولین فصل حضورش آغاز کرد و در سال
 2005به مرز  20گل رسید .شوتهای سنگین راه
دورش تورها را میشکافت و پاسهای کوتاه و بلندش
گلسازی میکرد .سه بار قهرمانی در لیگ جزیره،
چهار قهرمانی در جام حذفی و البته یک قهرمانی
در جام باشگاههای اروپا و لیگ اروپا از افتخارات
تیمی فرانکی است .البته او و دیگر ستارههای
انگلیسی هم نتوانستند مقام خوبی برای تیم
ملی کشورشان به دست بیاورند .او و استیو
جرارد که از نظر سبک بازی هم شبیه به
هم بودند ،در جام جهانی  2006و در بازی
مقابل پرتغال دو پنالتی را از دست دادند
و سرنوشتی مشابه برای خودشان و تیمشان
رقم زدند.

عجیب نیست .نکتۀ مهم دربارۀ الم ،تداوم تواناییهایش در باشگاه و تیم
ملی بود .هشت قهرمانی در بوندسلیگا و شش قهرمانی در جام حذفی و
یک قهرمانی در جام باشگاههای اروپا حاصل حضورش در باشگاه بود .در
جامهای جهانی  2006و  2010همراه دیگر همتیمیهایش به مقام
سوم رسید و درنهایت در جام جهانی برزیل موفق شد بهعنوان کاپیتان
جام را باالی سر ببرد .پس از اینکه خیالش از کسب این جام هم
راحت شد ،همان روزها از تیم ملی خداحافظی کرد.

فرانچسکوتوتی

گالدیاتور .چه چیزی در این فرصت کم میشود دربارۀ بازیکنی به این
بزرگی نوشت؟ بازیکنهای بسیاری شمارۀ  10تیم
باشگاهی را بر تن کردهاند ،و اگر قرار باشد  10نفر از
آنها را انتخاب کنیم ،بدون شک فرانچسکو توتی یکی
از آنها خواهد بود 25 .سال حضور در یک تیم و تداوم
سطح باالی بازی و حفظ کردن کیفیت و مهارت ،شوخی
نیست .رد کردن پیشنهادهای تیمهای بزرگی که هر کسی
آرزویش را دارد ،اصال ساده نیست .شاید در آ.اس .رم
به جامهای زیادی دست پیدا نکرد ،اما محبوبیت و
جایگاهی بین ایتالیاییها کسب کرد که تا سالهای
سال در قلبهایشان ماندگار خواهد بود .با وجود اینکه
در تیم ملی تعداد بازیهایش زیاد نبود ،اما در همان مدت کم موفق
شد یک بار جام جهانی را باالی سر ببرد .بدون شک جام جهانی  2002از آن
خاطرات تلخ توتی حساب میشود .اما از اینها که بگذریم ،همراه با رم یک بار
قهرمان سری آ و جام حذفی شد .اسطورۀ باشگاه رم که تمام دوران حرفهایاش
را در همین باشگاه سپری کرد ،خاطرهانگیزترین گلش را به رقیب دیرینه ،التزیو
زد .توتی با  ٤٠سال و  ٢٤٣روز ،دهمین بازیکن مسنی است که در سری آ
ایتالیا بازی کرده و با همین سن ،مسنترین مهاجمی است که در این لیگ
بازی کرده است.
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دهه فجر ،ایام خروش یک ملت علیه استبداد
"اسالم برای تودهها آورده شده و پیامبر نیز از همین تودهها برخاسته،
از بین مردم فقیر و طبقه سوم و تنها به نفع تودهها قیام کرده "...این
باور امام خمینی (ره) ،فلسفه اصلی انقالب مقدسی بود که نزدیک به 40
سال پیش رخ داد و سرنوشت ملتی را برای همیشه دگرگون کرد .انقالب
اسالمی ایران انقالب مبتنی بر اسالم فقرای دردمند بود؛ انقالب محرومان
و کوخنشینان .انقالبی که آمد تا با سرمایهداران و مرفهان بیدرد بستیزد
و تا آخرین نفس در خدمت تودههای مردم باشد.
به باور بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،گروههایی که در سرتاسر
کشور این انقالب را به ثمر رساندند ،زنان و مردان محروم و مستضعفی
هستند که ثابت کردند کاخنشینها ضعیف و پوسیدهاند و برای این ملت
هیچ کاری نکردهاند و نخواهند کرد" :تنها آنهایی تا آخر با ما هستند
که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند .فقرا و متدینین
بیبضاعت ،گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقالبها هستند .ما باید
تمام تالشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است ،خط اصولی
دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم ...ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع
بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد ".حاال این انقالب مردمی
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در آستانه 40سالگی است؛ در اوج بلوغ و پختگی.
گفتمان انقالب اسالمی عدالت ،منطق ،عقالنیت و برابری و برادری
است؛ موضوعی که سبب شده این انقالب پرچمدار تحوالت جهانی باشد.
همین عدالتخواهی و نابرابریستیزی بود که همه تفرقها را کنار زد و
موجب شکلگیری وحدت و اجماعی مثالزدنی شد .این عدالتخواهی
بود که جانهای تشنه حقیقت را به اندیشه واداشت و الگوی بسیاری از
خیزشهای انقالبی شد .در دومین ماه از زمستان  ،57تاریخ معجزهای را
به تماشا نشست؛ جلوهای بینظیر از کرامت انسانی در بستری از سنتهای
الهی به نمایش درآمد و ندای حقطلبی و عدالتخواهی ایران گوش دنیا
را پر کرد.انقالب اسالمی ایران در یک کالم تبلور کالم خداوند متعال
است که میفرماید" :لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و
المیزان لیقوم الناس بالقسط" ".به راستی [ما] پیامبران خود را با دالیل
آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف
برخیزند ".مردم ایران در بهمن ماه  57به انصاف برخاستند و همچنان هم
بعد از گذشت نزدیک به  40سال ،در پی انصافند .گفتمان عدالتخواهی
و برابریطلبی در ایران آمده است که بماند.

آغاز چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی
					  مبارکباد
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