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برآمد باد صبح و بوی نوروز                  
به کام دوستان و بخت پیروز 

مبارک بادت این سال و همه سال         
همایون بادت این روز و همه روز 

)سعدی( 
نوزایش زمین و زمان بهانه ای است برای رویش جوانه های تازۀ 
تدبیر و امید و تالش بر پیکرۀ تنومند درخت گروه خوارزمی. 
راه های طی شده در  تامل دربارۀ  و  برای درنگ  فرصتی است 
قرار  راه هایی که  و  برای نسل ها«  پایدار  مسیر »ثروت آفرینی 

است در این مسیر طی شود.
سالۀ  هفت  راهبردی  برنامۀ  نشاط  با  بهار  پنجمین   ،97 بهار 
خوارزمی را جشن خواهیم گرفت و با نفسی تازه به استقبال 

پنجمین سال اجرای این برنامۀ راهبردی خواهیم رفت. 
سالی که گذشت اما یکی از پرفرازونشیب ترین و در عین حال 
از پس  بهار 96،  در  بود.  ایرانیان  برای  پرهیجان ترین سال ها 
رقابت های نفس گیر انتخاباتی، بار دیگر دولت تدبیر و امید با 
رأی اکثریت مردم برگزیده شد و به همین دلیل، بخش هایی از 
نااطمینانی های حاکم بر اقتصاد و بازارها، با مشارکت گسترده 
غیرتورمی  رونق  مثبت  روند  و  شد  رفع  شهروندان  آگاهانۀ  و 
وجود  با  یافت.  تداوم  اقتصاد  رشد  نرخ  مالیم  صعود  ادامۀ  با 
این، هم چنان ابرهای تیره در آسمان توسعۀ همه جانبۀ ایران 
وجود دارد. از سویی، ریسک ترامپ و ریسک تحوالت سیاسی 
کرده  کوچ   97 سال  به   96 سال  از  خاورمیانه  اقتصادی  و 
که  ایران  اقتصاد  ساختاری  مشکالت  دیگر،  سوی  از  و  است 
در ابرچالش های نظام بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، 
بی کاری، محیط زیست و... تبلور یافته، در انتظار تدابیر جدی 

و اصالح قرار دارند. 
نیزباوجود  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه   ،96 سال  در   
هفت  راهبردی  برنامۀ  مسیر  در  پرقدرت  راه،  های  دشواری 
سالۀ خود گام برداشت و در همین حال، هم چنان به اصالح 
مستمر پرتفوی خود، متناسب با مقتضیات زمان، وفادار باقی 
پرتفوي  به  ارزآور  این چهارچوب، سهام شرکت هاي  ماند. در 
افزوده شد. اصالح فرایندهاي داخلي، »آي تي« و »آي سي تي« 
صورت گرفت و قدم هاي مثبتي براي توسعۀ عملیات بازرگاني 

بین المللي برداشته شد. 
شرکت سرمایه گذاري خوارزمي در سال 96 گام پرقدرتی در 
جلب مشارکت شرکت هاي خارجي در امر استخراج و فرآوري 
مواد در معدن طالي شادان برداشت. گروه خوارزمی هم چنین 
نیروگاه  ظرفیت  و  بنیه  تقویت  برای  خود  هدفمند  تالش  بر 

شهید منتظرقائم به عنوان بزرگ ترین دارایی خود افزود.
و سوم سال  اول  فصل  در  هم چنین  سرمایه گذاری خوارزمی 
بهادار  اوراق  بورس  فعال تر  فهرست 50 شرکت  میان  در   96

تهران قرار گرفت. 
بیستم  رتبۀ  تا »وخارزم« در  سال 96 هم چنین فرصتی شد 

دارندگان بیشترین سهام شناور قرار بگیرد.   
مقایسه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  سهام  هم چنین 
با 32 شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ لیست شده در بورس 
اوراق بهادار تهران، در رتبۀ دوم شناوری قرار دارد. این موضوع 
در حالی است که تنها شرکت دارای درصد سهام شناور آزاد 
بیشتر که رتبۀ پانزدهم شناوری در میان شرکت های بورسی 
کمتری  به مراتب  سرمایۀ  از  است،  داده  اختصاص  خود  به  را 
)1,650 میلیارد ریال معادل حدود 13 درصد سرمایۀ شرکت 
ریال(  میلیارد   12,500 مبلغ  به  خوارزمی  سرمایه گذاری 

برخوردار است.  
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی هم چنین در سال 96 همچون 
سال قبل از آن، به عنوان یکی از اعضای فهرست 100 شرکت 
برتر معرفی شد و رتبۀ هشتم گروه شرکت های چند رشته ای 

صنعتی را نیز از آن خود کرد. 
در چنین شرایطی، برخالف وجود تمام موانع قابل پیش بینی 
بر سر راه اقتصاد ایران و منطقۀ خاورمیانه، مدیران و کارکنان 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی عزم خود را جزم کرده اند تا بر 
مدار برنامۀ راهبردی هفت ساله با امید، قوت و قدرت بیشتر به 
فعالیت های خود برای تحقق شعار »ثروت آفرینی پایدار برای 

نسل ها« در سال جدید ادامه دهند. 
چهارچوب  در  خوارزمی  گروه  اگرچه   ،96 پایانی  ماه های  در 
دکتر حجت اله صیدی،  با  کشور،  اقتصادی  مدیریت  تحوالت 
مدیرعامل فرهیخته، توسعه گرا و کارآمد خود، وداع کرد، اما 
را  ایران  صادرات  بانک  رأس  در  خواه  مدیرتحول  حضوراین 
فرصتی تازه برای همکاری و تعامل برد- برد با این بانک بزرگ 
جایگاه  در  ایشان  می کند  آرزو  و  قلمداد  کشور  صاحب نام  و 
مدیریتی جدید و حساس خود همچون گذشته پیروز و موفق 

باشند.
 گروه خوارزمی هم چنین در آستانۀ بهار و تحول زمین و زمان، 
انتصاب مدیریت عامل جدید، برنامه محور و مجرب تازه را در 
رأس این گروه به فال نیک می گیرد و امید دارد با این تغییر 
و تحول، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با روحیه و عزمی نو 
کماکان در مسیر خلق سود پایدار برای سهام داران خود و نیز 

کمک به توسعۀ همه جانبۀ ایرانی سرفراز گام بردارد.

نخستتولدیتازهدربهار سخن 
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معاونتشرکتهاومجامعازواحدهایفعالگروهسرمایهگذاریخوارزمیاستکه
ازکنترلاستراتژیکشرکتهایزیرمجموعهتانظارتبراجرایبرنامههایعملیاتی
شرکتهارادردستورکارخوددارد.برایمرورآنچهدرسال96دراینواحدانجام
بامرتضیسامی،معاونشرکتهاومجامعسرمایهگذاری شده،گفتوگوییکوتاه

خوارزمی،داشتهایمکهچکیدۀآنرادرادامهمیخوانید.

كمی دربارۀ رسالت و اهداف معاونت تحت مدیریتتان صحبت كنيد.
عملیاتی شرکت  های  و  مالی  پایش  و  هماهنگی  نظارت،  مجامع،  و  معاونت شرکت  ها  رسالت 
سرمایه  پذیر و هم  چنین راهبری و مدیریت مجامع شرکت  ها تعریف شده است. این واحد همواره 
در روند حرکت اجرایی خود سعی بر شکل  گیری، استقرار و ادارۀ محیطی تکاملی و اثربخش در 
راستای اهداف تعریف  شده داشته است. هدف کالن این معاونت، راهبری استراتژیک و نظارت 
هدفمند بر کلیۀ امور مربوط به شرکت  های فرعی و وابستۀ موجود در پرتفوی، جهت تحقق اهداف 
شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی است. در این راستا تالش شده است ضمن هماهنگی و همکاری 
الزم با سایر معاونت  های ستادی، از طریق تاکید بر ارتقای هم  افزایی و ایجاد خودکنترلی اثربخش 

در مجموعۀ گروه خوارزمی، این هدف محقق شود.
در سال ۹۶ چه اقداماتی در واحد شما صورت گرفته و چه دستاوردهایی داشته 

است؟
اقدامات این معاونت در راستای رسالت تعریف  شده در چند بخش صورت می  پذیرد. بخش اول 
به مباحث راهبري و کنترل استراتژیک شرکت  ها برمی  گردد، که سعی می  شود به برخی از موارد 
اشاره شود. موضوعاتی نظیر تبیین اهداف، سیاست  ها و استراتژي  هاي کلي شرکت سرمایه  گذاری 
خوارزمی براي شرکت  هاي سرمایه پذیر و ابالغ به آن  ها، پایش مستمر برنامه  ها و میزان پوشش 
اهداف اعالمی، تعامل اثربخش با شرکت  های تابعه جهت دریافت برنامه  هاي اجرایي و نهایی کردن 
گزارشات عملیاتی شرکت  ها، پي  گیري و نظارت بر اجراي برنامه  هاي عملیاتی مربوط به تحقق 
اهداف، سیاست  ها و درنهایت راهبري فعالیت  هاي مربوط به بررسي الگوهاي شرکت  داري و استقرار 
سیستم بهینۀ مدیریت در شرکت  ها. بخش دیگری از امور به بحث بودجه  ریزی و فرایند آن ارتباط 
دارد، نظیر انجام نیازسنجي  هاي الزم به  منظور تعیین نیازهاي بودجه  اي در زیربخش  هاي مختلف در 
چهارچوب اهداف، سیاست  ها و خط  مشی شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی، ابالغ دستورالعمل  هاي 
الزم در خصوص نحوۀ تنظیم بودجۀ ساالنۀ شرکت  ها، توجیه و هدایت کلیۀ شرکت  هاي سرمایه  پذیر 
به  منظور پیش  بیني و تنظیم بودجۀ  سال  هاي آتي، دریافت بودجۀ  پیشنهادي تنظیم  شده توسط 
شرکت  ها و بررسي و تجزیه و تحلیل آن  ها و پي  گیري تصویب بودجۀ شرکت  ها توسط مدیریت 
شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی و ابالغ برنامه و بودجۀ مصوب به شرکت  هاست. بخش بعدی فرایند 
مطروحه، به نظارت بر برنامه  ها، ارزش  یابي و کنترل عملکرد می  پردازد که شامل مواردی نظیر نظارت 
بر برنامه  هاي عملیاتي ساالنۀ شرکت  ها جهت تحقق اهداف مصوب و تطبیق با قوانین و چهارچوب  هاي 
تعیین  شده، نظارت مستمر بر اجراي بودجۀ ساالنه و گزارش  گیري، بررسي و تحلیل مستمر اطالعات 
مربوط به عملیات و عملکرد مالي حاصل از اجراي بودجه ، تهیۀ گزارش جامع و شفاف عملکرد مبتني 
بر تجزیه و تحلیل اطالعات مالي و عملیاتي براي هر یک از شرکت  ها در بازه  هاي مختلف زمانی، 
 نظارت بر عملکرد شرکت  هاي سرمایه  پذیر در توسعۀ بازار با مشارکت آن  ها، بازدیدهای دوره  ای در 
پروسه  های زمانی کوتاه  مدت و ارزیابی آخرین تغییر و تحوالت در شرکت  های تابعه و تالش برای 

حل  و فصل مشکالت و ارائۀ راه  کارهای بهینه در این حوزه، دریافت ماهانۀ اطالعات مالی و عملیاتی 
و تحلیل وضعیت ساختار مالی و عملکردی شرکت  ها، دریافت و بررسی صورت  جلسات هیئت  مدیرۀ 
شرکت  ها و پی  گیری مهم  ترین موارد مطروحه، مدیریت و نظارت بر ترکیب نمایندگان شرکت 
سرمایه  گذاری خوارزمی در هیئت  مدیره شرکت  های تابعه برمی  گردد. بخش آخر از مجموعۀ اهداف 
این معاونت به مدیریت مجامع و امور سهام  برمی  گردد که مواردی نظیر هماهنگي با شرکت   هاي 
تحت پوشش جهت پي  گیري انجام تکالیف تعیین  شده در مجامع عمومی، راهبري فعالیت  هاي 
مربوط به افزایش سرمایۀ شرکت  ها، برنامه  ریزي مناسب جهت حضور نمایندگان شرکت در مجامع 
عمومی شرکت  ها و پي  گیري و اخذ گزارشات بازرس قانوني و حسابرسان مستقل شرکت  هاي 
سرمایه پذیر و تهیۀ تکالیف مجمع به  منظور ارائۀ توصیه  هاي الزم به هیئت  مدیرۀ شرکت  ها جهت 

رفع ایرادات و اشکاالت احتمالی را شامل می  شود.
چه چشم  انداز و برنامه  هایی برای آینده تدوین كرده  اید؟

با توجه به رسالت تعریف  شده در گروه بزرگ سرمایه  گذاری خوارزمی، برنامه  های این معاونت در 
سال آتی شامل مواردی همچون حصول اطمینان از استقرار حاکمیت شرکتی، اثربخشی نظام  های 
کنترلی، تطبیق هرچه بیشتر عملکرد جاری شرکت  های تابعه با برنامه  های ارائه  شده در راستای 
تحقق برنامۀ استراتژیک گروه، تعامل بیشتر با نمایندگان شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی در 
هیئت   مدیرۀ شرکت  های تابعه و دریافت گزارشات ادواری در بازه  های زمانی کوتاه  مدت است، تالش 
برای استقرار و تقویت کمیته  های تخصصی در راستای رسالت حاکمیت شرکتی، توسعۀ برنامه  های 
نظارتی و هماهنگی سیستماتیک با شرکت  های تابعه در راستای اهداف بلند مدت گروه، استقرار 
فضای نظارت تخصصی برای کلیۀ شرکت  های موجود در سبد سرمایه گذاری  ها به تفکیک صنعت 
و ایجاد ارتباط اثربخش میان کمیته  های تخصصی مستقر در شرکت  ها و واحدهای ستادی شرکت 

سرمایه  گذاری خوارزمی جهت تسریع در اجرای فعالیت  های مرتبط است.  
آیا در سال ۹۶ تغيير و تحوالت خاصی در بخش منابع انسانی انجام شده؟

با توجه به توسعه و گسترش شرح وظایف معاونت شرکت  ها و مجامع نسبت به سال  های اخیر، در 
سال جاری این معاونت ساختار نیروی انسانی خود را از منظر کّمی چابک  تر کرده و برای نظارت 

بهتر و بیشتر درصدد استفاده از خدمات مشاوره  ای متخصصین خارج از شرکت است.
چه ميزان از اهداف پيش  بينی شده  تان در این سال محقق شده است؟

این سؤال از دو جنبه قابل بحث است؛ از منظر انجام کامل فرایند تحقق اهداف مالی شرکت  های 
تابعه که مستقیم از طریق این معاونت مورد پایش قرار گرفته، تا حدود زیادی به اهداف خود دست 
یافته  ایم، ولی از منظر تحقق اهداف مالی مجموعه، برخی از شرکت  های گروه با توجه به شرایط 

اقتصاد کالن کشور، موفق به تحقق کل اهداف برنامه و بودجه  ای خود نشده  اند. 
تحوالت مدیریت بانک صادرات را تا چه اندازه در حمایت جدی  تر از گروه خوارزمی 

اثرگذار ارزیابی می  كنيد؟
به دلیل ترکیب سهام  داران شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی، علیرغم این  که بانک صادرات ایران حتی 
یک سهم این شرکت را در مالکیت ندارد، از گذشته تاکنون پیوند محکمی با یکدیگر داشته و در آینده نیز 
خواهند داشت. این دو شرکت در قالب یک مجموعۀ منسجم و هم  سو با یکدیگر همیشه درصدد ایجاد 
 تعامالت سازنده و منافع مشترک بوده  اند. امید است با حضور مدیریت جدید بانک صادرات ایران این 
هم  افزایی و همکاری بیش از پیش میان دو شرکت توسعه یافته و موجبات رشد و توسعۀ پایدار را 

برای این دو مجموعه بزرگ به همراه داشته باشد. 

گپ

گفت  و گو با مرتضی سامی، معاون شركت  ها و مجامع گروه سرمایه  گذاری خوارزمی

درسالگذشتهچابکترشدهایم

 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )هلدینگ( رتبۀ هشتم گروه 
شرکت های چندرشته ای صنعتی را دریافت کرد.

لیست 500 شرکت برتر اقتصاد ایران برای بیستمین سال 
پیاپی به همت سازمان مدیریت صنعتی اعالم شد.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )هلدینگ( با فروش 11 هزار 
و 451 میلیارد ریالی در رتبۀ 96 این فهرست قرار گرفت 
و هم چنین در بین گروه شرکت های چندرشته ای صنعتی، 

رتبۀ هشتم را به خود اختصاص داد.

شرکت  سالۀ  هفت  راهبردی  برنامۀ  شدن  اجرایی  پی  در 
سال  در  شرکت  این   ،92 سال  از  خوارزمی  سرمایه گذاری 
به عنوان  ایران  صنعتی  مدیریت  سازمان  سوی  از   1394
از 10 شرکت پیش روی کشور معرفی شد. هم چنین  یکی 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی که در سال 1393 در میان 
شرکت های ایرانی جایگاه 107 را به خود اختصاص داده بود، 
در سال 94 با 36 پله جهش در میان 100 شرکت برتر کشور 

به رتبۀ 71 دست یافت.

صنعتی چندرشته ای  برتر  شرکت   10 بین  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 

اقتصادی مجله 
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دکتر سیداصغر ابن الرسول
 معاون طرح و برنامه گروه سرمایه گذاری خوارزمی

در سال 1396 معاونت طرح و برنامۀ گروه سرمایه گذاری خوارزمی در 
راستای بهبود عملکرد شرکت های زیرمجموعه، جلسات و نشست های 
تخصصی را با عنوان »جلسات هم افزایی برنامۀ راهبردی« با نمایندگانی 
از شرکت ها در حوزۀ طرح و برنامه به صورت ماهانه برگزار کرد. در 
جلسات برگزارشده، مفاهیم و روش های به روزرسانی برنامۀ شرکت، 
ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن، عارضه یابی و بررسی 

روندهای برنامه ای مورد تحلیل و بحث قرار گرفت. 
هم چنین پیرو این جلسات، جلساتی به صورت جداگانه با شرکت ها 
برگزار و تحلیل روندها و به روزرسانی برنامه ها مورد نظر قرار داده شد. 
در راستای اجرایی سازی برنامه ها، تدوین طرح کسب وکار شرکت ها 

مورد نظر قرار گرفت که در این راستا شرکت زیما به عنوان اولین شرکت مجری در 
راستای تدوین برنامۀ راهبردی، مدل کسب وکار آن نهایی و مورد تصویب واقع شد. 
در این راستا تدوین مدل کسب وکار برای تمامی شرکت ها در سال 1397 به عنوان 

یکی از اولویت های اصلی و نهایی سازی آن ها مورد نظر قرار خواهد گرفت.
در  برگزارشده  پیرو همایش های  در سال 1396،  معاونت  این  فعالیت های  پی  در 
شهرهای شیراز و ارومیه و طی بحث و گفت وگوهایی که انجام شد، 21 پروژه برای 

از  پس  که  شد  مشخص  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  معاونین  توسط   ،96 سال 
اولویت بندی این پروژه ها، 11 پروژه در اولویت قرار گرفت که در حال بررسی است. از 
این 11 پروژه،  دو پروژه »بررسی و بازبینی و بهبود پرتفوی  هدف« 
و »توسعۀ استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات« از پروژه های مهم 
این معاونت هستند که در حال انجام است. در این راستا اقداماتی به 

شرح زیر در سال 1396 صورت پذیرفت:
آینده نگاری  بر  مبنی  هدف  پرتفوی  از  اولیه  گزارش  ارائۀ 

کسب وکارهای اقتصادی در ایران
به روزرسانی و ایمن سازی زیرساخت های فناوری اطالعات شرکت

به  داده ها  پایگاه  تمامی  انتقال  و  شرکت  ای میل  سیستم  توسعۀ 
سرورهای شرکت

تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط
اجرای آزمایشی طرح شبکۀ اجتماعی سازمانی در شرکت

یکی دیگر از فعالیت های بسیار مهم این معاونت در سال 1396، پی گیری برای 
دانش بنیان کردن شرکت های گروه بوده که از این رو با تمامی شرکت ها جلسات 
شرکت  کردن  دانش بنیان  پی گیری   1396 سال  برای  گردید.  برگزار  جداگانه 
انجام   1397 سال  در  شرکت ها  بقیۀ  ان شاءاهلل  و  است  انجام  حال  در  سینادارو 

خواهد شد.

یادداشت

خوارزمی وه  گر در  برنامه محور  نگاه 

سمیرا برزیمهر
 رئیس اداره حسابرسی داخلی گروه سرمایه گذاری خوارزمی

فعالیت  های  بر  مستمر  نظارت  و  بررسی  شک  بدون 
تمامی  حقوق  رعایت  از  اطمینان  کسب  برای   سازمان 
ذی  نفعان امری است که اگر مدیران بخواهند به  تنهایی آن را اداره 
کنند، از دیگر فعالیت  ها و وظایف اصلی خود بازمی  مانند، درنتیجه 
برای رعایت منافع سهام  داران شرکت و هم  چنین برای استفادۀ موثر از 
منابع، مدیران نیازمند سازوکارهای عملیاتی هستند که وظیفۀ نظارتی 

آن  ها را به  خوبی ایفا کند.
اغلب از حسابرسی داخلی به  عنوان یکی از مهم  ترین ابزارهای راهبری 
شرکتی اثربخش نام برده می  شود. وظیفۀ حسابرسان داخلی به  طور 
به  دست  یابی  جهت  سازمان  مدیران  به  کمک  است:  واضح  کامل 

اهداف راهبردی کوتاه  مدت و بلندمدت. درواقع حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، 
اطمینان  بخش، واقع  بینانه و مشاوره  ای است که برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان 
طراحی می  شود. حسابرسی داخلی با فراهم ساختن رویکردی سیستماتیک و روشمند 
برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای رهبری، سازمان را در دست یابی به اهدافش 

یاری می  کند. 
مدیریت ارشد شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی، کمیتۀ حسابرسی را زیر نظر هیئت  مدیره 
واحد  و  هستند  مالی  تخصص  دارای  و  مستقل  اعضای  از  متشکل  که  داده  تشکیل 
حسابرسی داخلی زیر نظر کمیتۀ حسابرسی تشکیل شده و به  طور مستمر اثربخشی 
کنترل  های داخلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می  دهد و نتایج را به کمیتۀ حسابرسی 

و هیئت  مدیره گزارش می  کند. 
دامنۀ عملیات اداره حسابرسی داخلی به  نحوی است که نسبت به موارد زیر اطمینان 

حاصل گردد:
اطالعات مالی، مدیریتی و عملیاتی بااهمیت شرکت، درست، قابل اعتماد و به  موقع باشد.
فعالیت  های کارکنان مطابق با خط  مشی ها، استانداردها، رویه  ها و قوانین 

و مقررات باشد.
تحصیل منابع به  صرفه باشد و از منابع کارا و اثربخش استفاده شده و از 

منابع به  نحو مناسب حفاظت شود.
برنامه  ها، طرح  ها و اهداف شرکت قابل تحقق باشد.

کیفیت و بهبود مستمر در فرایند های کنترلی شرکت ترویج شود.
مناسب  به  نحو  بر شرکت  موثر  بااهمیت  و حقوقی  قانونی  موضوعات 

شناسایی می  شود و مورد توجه قرار می  گیرد.
حسابرسی داخلی از طریق خدمات خود با پشتیبانی کمیتۀ حسابرسی به 
ایفای مسئولیت راهبری مدیران در سازمان کمک می  کند. به  عبارت  دیگر، 
یک کمیتۀ حسابرسی کارا با فراهم آوردن محیطی مستقل و حمایتی و بازبینی مستمر 
 اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی، باعث تقویت جایگاه حسابرسان داخلی در سازمان 
می  شود.به همین منظور در کلیه شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز 
کمیته  های حسابرسی با افراد حرفه  ای و متخصص در حرفه تشکیل شده و حسابرسان 
داخلی تحت نظر آن ها مشغول فعالیت هستند و کلیه گزارش های مالی، صورت  های مالی 
میان  دوره ای و ساالنه، گزارش های فعالیت هیئت مدیره، پیش  بینی بودجه ها، پیش  نویس 
فرایندها و چرخه  های عملیاتی  نامۀ مدیریت  و کلیۀ  گزارش های حسابرس مستقل، 
شرکت ها در کمیته  های مذکور تحت بررسی قرار می گیرد و گزارش های آن به اداره 
حسابرسی داخلی شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی )شرکت اصلی( ارسال می  شود و سپس 
در کمیته حسابرسی شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی مورد بررسی حرفه  ای قرار گرفته و 

به هیئت  مدیره ارسال می  شود.

داخلی حسابرسی  ابزار  با  اثربخش  شرکتی  راهبری 
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راهوبیراهه
سرمایهگذاری

پرونده ای درباره افت و خيز بازارهای مختلف در سال گذشته 

پرونده

سالیکهگذشت،سالافتوخیزشدیدبازارهابود.باوجودشرایطنهچندانبهساماناقتصادی،
برای آنها در سرمایهگذاری و کردند تجربه را نسبی رشدی مقاطعی در بازارها از بعضی

سرمایهگذارانباسوددهیهمراهشد.
درپروندۀپیشرو،نگاهیانداختهایمبهفرازونشیبهایبازارهایسرمایه،طالوسکه،ارزو
مسکندرسالیکهگذشت.کارشناساناقتصادیدرگفتوگوبا»وخارزم«بهبررسیعواملموثر

بررونقبازارهاپرداختهاندوپیشبینیهاییراازوضعیتبازارهادرسالآیندهارائهدادهاند.
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در نيمۀ اول ۹۶ دولت بازار ارز را آرام نگه داشت 
اما در مورد این که بازار ارز چه وضعیتی در سال 96 داشته است، اباذر نجمی، 
کارشناس و تحلیل گر بازار ارز در گفت وگو با وخارزم می گوید: با توجه به این که 
اردیبهشت ماه 96 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شد، دولت سعی کرد با 
همۀ محدودیت ها و مشکالت موجود، حداقل در چهار پنج ماه اول سال بازار ارز 
را آرام نگه دارد که هم برندۀ انتخابات باشد و هم دستاوردهای اقتصادی را که 

مهم ترین آن ها نرخ تورم بود، حفظ کند.
آن طور که نجمی می گوید، سال 96 در حالی شروع شد که کماکان مشکالت 
ارزی پابرجا بود و محدودیت هایی برای دسترسی به منابع وجود داشت، اما دولت 
توانست با استفاده از روش هایی که بحث تکنیکال پیچیده ای دارد، برخی گره ها 

را باز کند و نقل و انتقاالت ارز را فعال نگه دارد. 
به گفتۀ این کارشناس با نزدیک شدن به نیمۀ دوم سال و در شهریور ماه، بحث 
مشکالت حساب های ایران در چین و نقل و انتقاالت حساب شرکت های ایرانی 
با مشکالت جدی تری مواجه شدند که  به وجود آمد و شرکت های صادرکننده 
منجر به مسدود شدن بعضی از حساب ها شد. درواقع بانک های چینی به بهانۀ 
اصالت منشأ پول که ارز پتروشیمی ها بود، این حساب ها را تحت کنترل درآوردند 

و مسدود کردند. 
با اجرایی شدن بحث مالیات بر  نجمی در ادامه می افزاید: این موضوع هم زمان 
ارزش افزوده در دبی بود که به تدریج صراف ها و تجار ایرانی در این کشور هم برای 

نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شدند. 
به گفتۀ او این اتفاقات در حالی رخ داد که دو کانال اصلی نقل و انتقاالت ارز ایران 

المیرا اکرمی

پرونده

درنیمۀنخستسال96بازارارزروزهاینسبتاآرامیراپشتسر
گذاشتوبهگفتۀکارشناسان،تالشدولتبرایحفظدستاوردشدر
زمینۀتورموپیروزیدرانتخاباتموجبشدکهبازارارزرامدیریتو
کنترلکند.امادرزمستان96شرایطمتفاوتیبرایارزوبهویژهدالر
رقمخورد؛قیمتدالرکهدرآذرماهتاحدود4200تومانپیشرفته
بود،ازدیماهخیزبرداشتودربهمنماهتامرزپنجهزارتومانهم
پیشرفت.البتهاواخربهمنماهبهدنبالبازداشتتعدادیازدالالن

وپلمبچندصرافیوتدابیریکهبانکمرکزیاتخاذکرد،قیمتاین
ارزکمیفروکشکرد.

شرایط 97 سال برای تحلیلگران، برخی که شرایطی در حاال
دیگر برخی برعکس و میبینند دالر بازار روی پیش را آرامی
این بر افزایشقیمتمیکنند،گروهدیگری و نوسان پیشبینی
غیرقابل داریم، رو پیش که سالی در دالر وضعیت که باورند

پیشبینیاست.

بازار ارز در سالی كه گذشت و در سالی كه پيش روست

سالمصاف
باخیزشدالر!
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در خارج از کشور، دبی و چین هستند و با محدود شدن این دو کانال به تدریج 
نرخ ارز حواله افزایش پیدا کرد که این موضوع هم زمان با کاهش نرخ سود بانکی 
در شهریورماه شدند و به تدریج بعضی از سرمایه گذاران خرد و کالن به این نتیجه 

رسیدند که باید آلترناتیوهایی را به جای سپردۀ بانکی پیدا کنند. 
ماه های  بود، در  بانک ها خارج شده  از  آن طور که نجمی می گوید، پول هایی که 
مهر و آبان و آذر با ورود به بازار بورس و مسکن، موجب رونق این بازارها شد، اما 
به تدریج با ملتهب شدن بازار سکه و دالر، ترس از کاهش ارزش دارایی ها باعث 

شد که عمدۀ این پول ها وارد جریان دالر و سکه شود که 
دالر به دلیل نقدشوندگی و حساسیتی که روی نرخ آن 

وجود دارد، این افزایش را بیشتر تجربه کرد.
به گفتۀ این کارشناس در دی ماه با نزدیک شدن به پایان 
سال میالدی که باید تسویه حساب های خارج از کشور 
که  ماه  بهمن  در  و  می شد  انجام  شرکت ها  از  بعضی  با 
هم زمان با سال نو چینی و تسویه با شرکت های چینی 
مطرح است، ارز درخواستی برای حواله هم افزایش پیدا 
کرد و این موضوع موجب ایجاد جو روانی برای افزایش 
دالر شد که به محدودیت های نقل و انتقال ارز در خارج 
از کشور دامن زد و رشد مداوم نرخ دالر را منجر شد. اما 
درنهایت با جو امنیتی و دستگیری تعدادی از دالالن و 

پلمب شدن برخی از صرافی ها و اقدام بانک مرکزی برای بازکردن گواهی سپردۀ 
ارزی و ریالی با نرخ 20 درصد ارزی، اندکی بازار دالر آرام شد. 

وضعيت دالر در سال ۹7 بستگی به عملكرد دولت دارد 
اما حال سوال این است که با توجه به اتفاقات بازار ارز در سال 96 چه پیش بینی ای 
را می توان از وضعیت بازار ارز در سال 97 انجام داد؟ نجمی در پاسخ به این سوال 
می گوید: پیش بینی زمانی مقدور است که بتوانیم تعدادی از متغیرها را شناسایی 
است،  ساختاری  مشکالت،  از  برخی  آن که  دلیل  به  فعلی  شرایط  در  اما  کنیم، 
یک سری بحث های تکنیکال وجود دارد و عامل روانی و انتظارات هم مطرح است، 

که هیچ کدام از این سه مورد قابل پیش بینی نیست. 
این کارشناس در توضیح این موضوع می گوید: مثال ما نمی دانیم در سال آینده 
دولت می خواهد چه سیاستی را در بازار ارز در پیش بگیرد. آیا بانک مرکزی به 
این که  کما  قیمت می گیرد،  کاهش  به  تصمیم  یا  ارز می رود،  نرخ  تثبیت  دنبال 
می دانیم قیمت دالر در بودجه 3500 تومان در نظر گرفته شده است. از سوی 
دیگر مذاکراتی با چین، امارات و ترکیه در جریان است تا راه های نقل و انتقاالت 
این  آیا  این که  و  بیاییم  بیرون  بن بست  این  از  و  کند  پیدا  افزایش  ایران  به  ارز 

مذاکرات به نتیجه می رسد یا نه، یک عامل تاثیرگذار است.
برخورد  با  دولت می تواند  آیا  که  است  این  نجمی، سومین موضوع هم  گفتۀ  به 
امنیتی و مجوز دادن برای افزایش سود گواهی سپرده ها، عامل روانی و انتظارات را 
کنترل کند یا خیر، و از آن جا که هنوز جواب مشخصی برای هیچ کدام از این موارد 
نداریم، بنابراین هیچ گونه پیش بینی حتی برای یک ماه آینده نمی توان انجام داد.

این تحلیل گر در عین حال تاکید می کند که اگر دولت بتواند برای سه مورد مذکور 
چاره ای بیندیشد، قیمت ارز کاهش می یابد، اما اگر نتواند، قیمت ها بسیار باالتر 

از این خواهد شد.

اتفاقات بازار ارز متاثر از بخش واقعی اقتصاد بود 
اما در رابطه با وضعیت بازار ارز در سالی که پشت سر گذاشتیم،  هادی حق شناس، 

تحلیل گر مسائل اقتصادی، به خبرنگار ما توضیح می دهد که یک اصل کلی در 
اقتصاد وجود دارد مبتنی بر این نکته که بازارها با یکدیگر مرتبط هستند؛ یعنی 
در میان مدت سود و نرخ بازدهی در بازارهایی مانند بازار پول، مسکن، ارز و طال 
باید با یکدیگر برابر باشد. به عنوان مثال اگر یک بازه زمانی میان مدت پنج ساله را 
در نظر بگیریم، افرادی که در بازارهای مذکور سرمایه گذاری کرده باشند، در طول 

این پنج سال، سود یکسانی را کسب می کنند. 
ارز  بازار  این است که  ارز است،  بازار  به گفتۀ حق شناس، نکته ای که مخصوص 
با نرخ تورم تعدیل شود، به این معنی  باید متناسب 
که باید نرخ ارز در سال 96 با سال 95 تفاوت داشته 
باشد، زیرا تورم میانگین اقتصاد ایران بیش از میانگین 
تورم کشورهایی است که با آن ها مبادلۀ تجاری داریم. 
در همین رابطه اگر فرض کنیم میانگین تورم اقتصاد 
ایران 10 درصد باشد و نیز اگر فرض کنیم که ایران با 
یک کشور در دنیا مبادلۀ تجاری داشته باشد که تورم 
آن کشور پنج درصد باشد، در این حالت هر سال پول 
ملی ایران باید پنج درصد تعدیل شود، یا به زبان ساده 

دالر باید سالی پنج درصد گران شود. 
آن طور که این کارشناس عنوان می کند، بنابراین به 
حداقل   95 اواخر  تا   92 سال  از  دالر  این که  لحاظ 
نوسانات را داشت، باید در ابتدای سال 96 نرخ این ارز معادل تورم تجمیعی سال 
92 تا پایان 95 تعدیل می شد، یا به زبان ساده قیمت پول ملی تضعیف می شد. اما 

به دلیل دخالت بانک مرکزی در بازار، این امر با تاخیر در سال 96 انجام شد.
درحالی که کارشناسان معتقدند در کشورمان به طور کلی دولت ها تمایل به گران 
شدن ارز ندارند، حق شناس هم با تایید این موضوع می گوید: البته واقعیت امر این 
است که بازارها بر اساس تمایالت دولت ها حرکت نمی کنند، بلکه بر اساس عرضه 
نگذارند  این است که  دارند،  نقشی که دولت ها  تنها  و  تقاضا حرکت می کنند  و 
شوک های خارجی به بازار وارد شود. اما درهرحال پارامترهای واقعی اقتصاد حتما 
منجر به تعدیل شاخص های اقتصادی می شود، بنابراین آن چه در سال 96 در بازار 

ارز اتفاق افتاد، قابل پیش بینی و متاثر از بخش واقعی اقتصاد بود.
او معتقد است که در نیمۀ اول سالی که پشت سر گذاشتیم، بازار ارز متاثر از فضای 

سیاسی کشور و در نیمۀ دوم سال متاثر از شاخص های واقعی اقتصادی بود.
اما از دی ماه سال 96 بازار ارز و به خصوص دالر، دستخوش نوسانات چشم گیری 
شد؛ نوساناتی که قیمت دالر را تا مرز پنج هزار تومان هم نزدیک کرد. حق شناس 
در تحلیل اتفاقات بازار ارز در ماه های دی و بهمن می گوید: در سال های 91 و 
92 هم شاهد اتفاقات مشابه دی و بهمن 96 در بازار ارز بودیم و هر دوی این 
اتفاقات ویژگی های مشترکی داشت و آن ویژگی ها این بود که تورم انباشته شده در 
شاخص دالر تخلیه شد. در هر دو حالت هم دولت ها سعی کردند که دخالت کنند، 
در هر دو حالت یک جمشید بسم اهلل پیدا شد، در هر دو حالت یک عده دستگیر 
شدند و در هر دو حالت قیمت دالر که افزایش پیدا کرده بود، تنها اندکی کاهش 
پیدا کرد و بنابراین ما باید از این دو اتفاق یک درس بگیریم و آن این که بایستی 

با پارامترهای اقتصادی برخورد اقتصادی کرد.
به گفتۀ این تحلیل گر مسائل اقتصادی، در سال 97 ارز بازار باثباتی را طی خواهد 
کرد، زیرا نوسانات آن در سال 96 انجام شد. به عبارت دیگر، افزایش قیمتی که 
در سال 96 اتفاق افتاد، دیگر در سال 97 شاهد آن نخواهیم بود، بلکه هم چنان که 
در سال 93 و 94 شاهد ثبات بازار ارز بودیم، در سال 97 هم ثبات بازار ارز رقم 

خواهد خورد و جهش شدید نرخ ارز رخ نخواهد داد. 

در نیمۀ اول سالی که پشت 
سر گذاشتیم، بازار ارز متاثر 

از فضای سیاسی کشور و 
در نیمۀ دوم سال متاثر از 

شاخص های واقعی اقتصادی 
بود
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نوسانات دالر، طال و سكه را گران كرد 
اما در مورد این موضوع که بازار طال و سکه در سال 96 چه وضعیتی داشته است، 
میثم رادپور، کارشناس بازار طال و سکه، در گفت وگو با »وخارزم« می گوید: در 
چند ماه اول سال، بازار طال و سکه به نسبت آرام بود، اما این وضعیت حفظ نشد 
و از اوایل دی ماه که التهابات و نوسانات بازار ارز جدی شد و با شروع جنبش های 
دالر، بازار سکه و طال هم شروع به نوسانات جدی کرد و متناسب با نوسانات دالر، 

قیمت ها تغییر کرد. 

نوسانات طال و سکه در سال 96، دالر و  به گفتۀ رادپور عوامل عمدۀ موثر در 
اونس طال بودند که البته در این میان نقش عمده تر را دالر بر عهده داشت، زیرا 
در شرایطی که اونس به طور متوسط چهار تا پنج درصد تقویت شد، دالر تقویت 
افزایش  نیمۀ دوم  سال 96  در  این که  به خصوص  داشت.  از 20 درصدی  بیش 
جنبش های ارزی و نوسانات رو به باالی ارزی موجب شد که قیمت طال و سکه، 

به طرز جدی تری افزایش پیدا کند. 
آن طور که این کارشناس می گوید، در ماه های پایانی سال 96 افزایش قیمت دالر 
اثر مستقیم تری در بازار طال بر جا گذاشت، به طوری که قیمت دالر که در بازه 

طالوسکهدرابتدایسال96کهحاالروزهایپایانیآنراپشتسر
میگذاریم،بازارآرامیراپشتسرگذاشت.درواقعمیتوانگفتکهدر
نیمۀنخستسال96،طالوسکهنوسانوالتهابیراتجربهنکردوقیمت
هرگرمطالازحدود125هزارتومانوقیمتهرسکۀتمامبهارآزادی
ازحدودیکمیلیونو260هزارتومانعبورنکرد.امادرنیمۀدومسال
وتحوالتیشد؛ نوسانات بهتدریجدستخوش وسکه بازارطال شرایط
نوساناتیکهبهگفتۀکارشناسانبازارطالوسکه،افزایشقیمتارزو

بهویژهدالربرآنتاثیرگذاشت.
همزمانباافزایشقیمتدالرونوساناتیکهدربازارارزبهوجودآمد،طال
وسکههمروندصعودیقیمتراآغازکردوبهزعمتحلیلگرانمیتوان
ردپایگرانیوصعودنرخدالررادربازارطالوسکهبهوضوحدید.این
افزایشقیمتبهگونهایبودکهاواسطبهمنماهقیمتهرگرمطالتا

بهرکوردیک آزادی بهار تمام وقیمتسکۀ تومان از160هزار بیش
میلیونو600هزارتومانهمرسید.

اماکارشناسانیکعاملدیگرراهمدرروندنوسانیقیمتطالوسکهدر
ماههایپایانیموثرمیدانندوآن،افزایشقیمتاونسطالدربازارهای

جهانیهمزمانباپایانسال2017میالدیاست.
هرچندکهدراواخربهمنماهبهدنبالکاهشتدریجیقیمتدالر،نرخ
اماتحلیلگرانمعتقدندکهدر طالوسکههمتاحدودیکاهشیافت،
همیننوساناتآنهاییکهبهدنبالسودبودند،بههدفخودرسیدندودر
سال97همبهاحتمالفراوان،اینسوددهیبرایعدهایتداومخواهد
داشت.کارشناسانبراینباورندکهدرسالآیندههمنوسانقیمتطالو
سکهازجنسافزایشیخواهدبودوالبتهممکناستاینافزایشقیمت

درنیمۀدومسال97بیشترازنیمۀاولباشد.

بازار فلز زرد در سال ۹۶ چه نوساناتی را پشت سر گذاشت؟ 

ردپاینوسانارزبربازارطالوسکه

پرونده
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3800 تا 3900 تومان بود، با افزایش حدود هزار تومانی به مرز پنج هزار تومان 
هم نزدیک شود. 

وی با اشاره به این که بازار اونس طال هم در سالی که گذشت، صعودی بوده است، 
اظهار می دارد: از دسامبر 2017 میالدی افزایش قیمت اونس طال آغاز شد و البته 
بعد از مدتی، اندکی قیمت ها تعدیل شد، اما هم چنان قیمت اونس جهانی باالست. 
بنابراین در سال 96 عالوه بر طال، اونس جهانی هم تقویت شد و این دو عامل 
موجب شد که قیمت هر سکۀ تمام بهار آزادی از یک میلیون و 200 هزار تومان 

به یک میلیون و 600 هزار تومان هم برسد. 
به گفتۀ رادپور، سقوط بازار سرمایه به خصوص سقوط بازار سرمایه در آمریکا به 
افزایش قیمت اونس کمک کرد، به این علت که ایجاد تنش و نگرانی در بازارهای 
ترجیح  مدیران  از  بسیاری  و  می دهد  تغییر  اونس  نفع  به  را  بازی  جهان،  سهام 
می دهند بخشی از نوسانات سبد سهام خود را از ریسک بازار خالص کنند و به 

همین دلیل به سمت اونس می آیند. 
این کارشناس با ابراز اطمینان نسبت به این که قیمت دالر در 

آینده هم چنان رو به باال خواهد بود، می گوید: علت این 
موضوع آن است که دالر مشکالتی از جنبۀ فنی دارد 
و از تنگ تر شدن دسترسی های ما در بازار حوالۀ ارز 
به خصوص در دو بازار دبی و ترکیه نشئت می گیرد و 
یا میان مدت،  این مسئله ای نیست که در کوتاه مدت 
هم  و سکه  قیمت طال  بر  بنابراین  و  باشد  حل شدنی 

موثر خواهد بود. 

نوسان طال و سكه در سال 7۹ از جنس 
افزایشی خواهد بود 

آینده  سال  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رادپور  اما 
این  بود،  خواهد  چگونه  سکه  و  طال  بازار  وضعیت 
تحرکات  و  اونس  و  دالر  قیمت  به  وابسته  را  موضوع 
این بازارها می داند و می گوید: تصور من این است در 
افزایش  می تواند  اونس  قیمت  که  داریم  قرار  دوره ای 
این که  به ویژه  باشد،  داشته  مالحظه ای  قابل  و  جدی 
بازار  بازار سهام دنیا به ویژه  به دلیل تحرکاتی که در 
در  سرمایه گذاری  به  اقبال  شده،  ایجاد  آمریکا  سهام 
نوسانات  از  بخشی  می تواند  که  عنوان  این  به  اونس 
سبد سرمایه گذاری را پوشش دهد، بیشتر شده است. 
قرار  ارزی  پرنوسان  دورۀ  در  دیگر  از سوی  هم چنین 

داریم و چنان چه این گزاره ها درست باشد و اگر افق بلندمدت را در نظر بگیریم، 
قیمت طال و سکه در آینده افزایش خواهد داشت.

به گفتۀ این کارشناس، در سال 97 قیمت طال و سکه افزایش پیدا خواهد کرد، 
اما احتمال افت آن وجود دارد. ولی به هرحال رشد قیمت طال و سکه به سال بعد 
هم تسری پیدا می کند و سال آینده این بازار، نوسان از جنس افزایش را تجربه 

خواهد کرد. 

آرامش قبل از توفان طال و سكه در نيمۀ اول ۶۹
علی حیدری، کارشناس بازار طال و سکه، هم در گفت وگو با خبرنگار ما سال 96 
را سال پرنوسانی برای سکه و طال و سودده برای افرادی که به دنبال سوددهی 
در این بازار هستند، ارزیابی می کند و می گوید: در نیمۀ اول سال 96 همان طور 
که برخی از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند، از آن جا که دولت به صورت 
آرامش  حالت  در  سکه  و  طال  بازار  می کرد،  دنبال  را  ارز  نرخ  تثبیت  دستوری 

قبل از توفان قرار داشت، اما در نیمۀ دوم سال اگر بودجه و تورم و بسیاری از 
مسائل اقتصادی را کنار هم قرار دهیم، ورود به بازار و دخالت در بازار برای دولت 
غیرممکن بود و از همین رو در نیمۀ دوم سال 96، قیمت ها به سوی اهداف تورمی 

یا قیمت واقعی حرکت کرد.
حیدری با اشاره به این که در کشورمان طال و سکه از بازار داخلی و اونس طال تاثیر 
می پذیرد، می گوید: از دی ماه به بعد که مصادف با آغاز سال میالدی جدید است، 
معموال بازار وارد سکون یا کمبود نقدینگی می شود که در اصطالح غلط، به آن 
اصالح قیمتی گفته می شود. اما همین کاهش قیمت دالر جهانی موجب شد که 
بیشتر سرمایه گذاران به سمت بازار اونس حرکت کنند و هم زمان با آن، افزایش 
قیمت اونس جهانی و نوسان افزایشی قیمت دالر در ایران موجب شد که قیمت 

سکه رشد قابل توجهی داشته باشد. 
نوسانات داخلی 60  نیمۀ دوم سال 96،  این کارشناس می گوید، در  آن طور که 
و  قیمت طال  بر  اونس 40 درصد  و  بیرونی طال  نوسانات  و  درصد 

سکه در کشور تاثیرگذار بوده است. 
به گفتۀ حیدری، در سال 96 هر چقدر که به نیمۀ دوم 
طال  بازار  در  روندها  و  نوسان ها  شدیم،  نزدیک تر  سال 
نظر  به  و  بود  گرفته  خود  به  صعودی  شکل  سکه،  و 
قیمت طال و سکه  روند صعودی  می رسد که کماکان 
اما برای 15 روز عید نوروز،  تا شب عید برقرار باشد، 

تثبیت قیمت و سکون بازار را شاهد خواهیم بود.

قيمت طال و سكه در نيمۀ دوم 7۹ صعودی 
می شود

اما سوال این است که بعد از پایان عید نوروز، چه اتفاقاتی 
در انتظار بازار طال و سکه خواهد بود؟ حیدری در پاسخ 
به این سوال توضیح می دهد که طال و سکه از ابتدای 
ماه  اواخر خرداد  تا  آرامی  خیلی  ماه صعود  اردیبهشت 
خواهد داشت و بعد از آن بازار وارد فاز اصالحی خواهد 
کاهش  یا  قیمت  اصالح  با  هم زمان  موضوع  این  و  شد 
قیمت اونس طال در بازارهای جهانی خواهد بود. بعد از 
این دوره، پروسۀ یکنواختی قیمت تا اواسط مهرماه در 

بازار طال و سکه حاکم خواهد بود.
روند  اگر  که  است  معتقد  عین حال  در  کارشناس  این 
کند،  پیدا  ادامه   97 سال  در  دولت  بودجۀ  کسری 
نشود،  دالر  قیمت  افزایش  موجب  سیاسی  مسائل  یا 
می توانیم به این نتیجه برسیم که طال و سکه یک روند صعودی آرام را در نیمۀ 
نخست سال 97 خواهد داشت، اما در نیمۀ دوم سال روند صعودی چشم گیرتری 
خواهد داشت. از همین رو می توان گفت که در سال 97، سودآوری برخی افراد در 
بازار طال و سکه ادامه خواهد داشت، اما در اوایل سال، طال و سکه با بازه آرام تری، 

سوددهی خواهد داشت.
و   97 سال  بودجۀ  و  اقتصاد  فعلی  رویۀ  به  توجه  با  این که  به  اشاره  با  حیدری 
بازار  برای  را  پیش بینی هایی  می توان چنین  مسائل سیاسی  برخی  بروز  احتمال 
با توجه به حمله به جلویی که رئیس جمهوری  طال و سکه انجام داد، می گوید: 
آمریکا در نظر گرفته و سیاست گذاری غلط در اقتصاد داخلی، در سال آینده انتظار 
نوسانات بیشتری هم در بعد داخلی و هم در سایر بخش ها وجود دارد و بنابراین 
این انتظار وجود دارد که دولت تغییر رویۀ مناسبی در اقتصاد داشته باشد، زیرا 
به نظر می رسد این نوع سیاست گذاری حداقل 30 سال عقب تر از آن چیزی که 

باید باشد، هست. 

در سال 96 هر چقدر که به نیمۀ 
دوم سال نزدیک تر شدیم، نوسان ها 
و روندها در بازار طال و سکه، شکل 
صعودی به خود گرفته بود و به نظر 

می رسد که کماکان روند صعودی قیمت 
طال و سکه تا شب عید برقرار باشد، اما 
برای 15 روز عید نوروز، تثبیت قیمت 

و سکون بازار را شاهد خواهیم بود
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و رفته فرو عمیقی رکود در مسکن بازار که است سال پنج از بیشتر
از بعد ندارد. وجود باشد، باید که شکلی به بازار این در جنبوجوشی
برجامپیشبینیکارشناساناینبودکهازاواخرسال95بازارمسکن
اماعالیماینخروجازرکودبسیارخفیف بهتدریجازرکودخارجشود،
بود.امااینخروجتدریجیازرکودبهشکلآرامیازشهریورماه96کلید

خوردورونقنسبیدراینبازاربهوجودآمد.
حاالدرشرایطیکهدرروزهایپایانیسال96قرارداریم،پیشبینیهای
متفاوتیدرموردوضعیتبازارمسکندرسال97ارائهمیشود.درحالیکه
دوم نیمۀ در مسکن بازار آرام جنبوجوش معتقدند کارشناسان برخی
سالیکهپیشروداریم،تداومپیدامیکند،برخیدیگربراینباورندکه
اگرشرایطسیاسیواقتصادیکشوردچارشوکیاتغییرغیرمنتظرهای
نشودودرصورتیکهدولتتدابیرالزمرابیندیشد،میتوانانتظاررونق

نسبیرادرسال97داشت.

افزایش 15 درصدی قيمت مسكن در سال ۹۶
مهدی  است،  داده  رخ  مسکن  بازار  در   96 سال  در  آن چه  با  رابطه  در  اما 

ما  با خبرنگار  در گفت وگو  بازار مسکن،  تحلیل گر  و  کارشناس  سلطان محمدی، 
می گوید: بعد از یک دوره رکود طوالنی که از سال 92 در بازار مسکن وجود دارد 
و یکی از طوالنی ترین و دیرپاترین رکودهایی بود که مسکن در دهه های اخیر 
به خود دیده، انتظار بر این بود که در سال 96 این بازار به تدریج از رکود خارج 

شود. 
آن طور که سلطان محمدی می گوید، اولین عالیم خروج از رکود بازار مسکن در 
زمستان سال 95 به صورت خیلی خفیف دیده شد و این روند در طول سال 96 
تداوم پیدا کرد و به مرور در نیمۀ دوم سال، افزایش قیمت مسکن برای اولین بار 
بعد از چهار سال به نرخ تورم رسید و آرام آرام از تورم پیشی گرفت؛ به طوری که 
در پایان سال بیش از 15 درصد افزایش قیمت مسکن در شهر تهران رخ داد که 

فاصلۀ قابل توجهی با تورم داشت. 
به گفتۀ وی عامل مشوق و تقویت کنندۀ این موضوع، کاهش نرخ سود بانکی در 
ابالغ  بانک ها  به  ماه  در شهریور  مرکزی  بانک  که  و دستورالعملی  بود   96 سال 
کرد و به موجب آن نرخ سود سپرده ها تا 15 درصد کاهش یافت، باعث شد که 
به مرور سپرده ها از بانک ها خارج شود و به سمت بازارهایی مانند مسکن برود، 
بنابراین این بازار یک روند بهبود آرام را طی کرد. البته عقب گردی که اواخر بهمن 

پرونده

بازار مسكن در سالی كه گذشت و سالی كه پيش روست 

خروجتدریجیمسکن
ازرکودطوالنی
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ماه بانک مرکزی از دستورالعمل نرخ سود داشت و انتشار اوراق 20 درصدی، اثر 
کاهنده ای بر بازار مسکن خواهد داشت، ولی نمی تواند روند را تغییر دهد. 

سلطان محمدی خاطرنشان می کند که اگر نرخ بهرۀ بانکی باال برود، اثر منفی روی 
بخش مسکن دارد، ولی نمی تواند روند را تغییر دهد و روند افزایش قیمت مسکن 
و رونق نسبی بازار، علی رغم سکته ها یا توقف های کوتاه مدتی که ممکن است به 

دالیل خاصی بروز کند، تداوم پیدا خواهد کرد.
پایانی سال 96 هم  ماه  با یک سکته در  بازار مسکن  روند  است که  وی معتقد 
ادامه  روند در سال 97 هم  است که همین  این  بر  انتظار  و  پیدا می کند  تداوم 
تغییر  یا  شوک  دچار  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  شرایط  اگر  البته  باشد،  داشته 

غیرمنتظره ای نشود.
از  می توان  می کند،  عنوان  کارشناس  این  که  آن طور 
زوایای مختلف به رونق بازار مسکن نگاه کرد، اما معموال 
افزایش حجم  هستند؛  رونق  دورۀ  مولفه، مشخصۀ  سه 
معامالت، افزایش قیمت مسکن و زمین و افزایش تعداد 
پروانه های ساختمانی، و این سه عامل معموال با هم شکل 

می گیرد و هم بستگی خیلی باالیی دارد.
سلطان محمدی در توضیح دالیل این موضوع می گوید: 
بازار  می کند،  پیدا  افزایش  مسکن  قیمت  که  زمانی 
رشد  معامالت  حجم  وقتی  و  می شود  سودبخش 
و  مرور جذب شده  به  بازار  مازاد  موجودی  می کند، 
قیمت  افزایش  مستعد  بازار  و  می شود  هجومی  تقاضا 
می بینند  فروشنده ها  که  زمانی  شرایط  این  در  می شود. 
می شوند  ترغیب  می رود،  فروش  به  رکود  و  ماندگاری  مدت ها  از  بعد  امالکشان 
و  می یابد  افزایش  قیمت ها  مرور  به  و  دهند  پیشنهاد  را  بیشتری  قیمت های  که 
عملیات  برای شروع  مجددا  که  می کند  وسوسه  را  سرمایه گذاران  قیمت ها  رشد 

این  سرمایۀ  این که  بر  مضاف  کنند.  اقدام  ساختمانی 
آزاد  ساخته اند،  قبال  که  واحدهایی  فروش  با  افراد 
می شوند و انگیزۀ بیشتری پیدا می کنند برای این که 
از  و  شوند  فعال  ساختمان  سرمایه گذاری  در  مجددا 
همین روست که معموال در بازار مسکن این سه اتفاق 

با هم رخ می دهد. 
به گفتۀ وی در سال 96 بعضا شاهد افزایش هر سه 
عامل حجم معامالت، قیمت مسکن و زمین و تعداد 
پروانه های ساختمانی بودیم، به طوری که طبق آمار در 
به 50 درصد  نزدیک  ماه حجم معامالت مسکن  دی 
درصد   15 از  بیشتر  هم  قیمت ها  کرد،  پیدا  افزایش 
رشد داشت و تعداد پروانه های صادره هم افزایش قابل 

توجهی پیدا کرد.
این تحلیل گر معتقد است که در سال 97 به احتمال زیاد رشد قیمت مسکن بیش 
بازار آرام آرام به رونق مجدد ولی نه به شدت رونق  از میزان تورم خواهد بود و 
دوران قبل بازخواهد گشت؛ هر چند که بعید به نظر می رسد این افزایش قیمت 

به صورت رادیکال یا شدید باشد.

جنب وجوش آرام بازار مسكن در نيمۀ دوم ۹۶
بیت اهلل ستاریان، تحلیل گر و کارشناس بازار مسکن، در گفت وگو با خبرنگار ما در 
مورد وضعیت بازار مسکن در سال 96 می گوید: رکودی که تا شهریور ماه در بخش 
مسکن وجود داشت، تقریبا کل اقتصاد کالن را درگیر کرد؛ به گونه ای که تحریم ها 
و مشکالت اقتصادی موجود، سبب شد که مسکن در یک رکود عمیق فرو برود و 
نه فقط واحدهای مسکونی، بلکه تمام بخش های مسکن و صنایع وابسته به آن را 

هم به طور کامل در رکود عمیقی فرو ببرد. 
تولیدات  که  زمانی  بود،  مهیاتر  تجارت  شرایط  که  گذشته  در  ستاریان  گفتۀ  به 
داخلی صنعت ساختمان جذب نمی شد، این تولیدات صادر و به بازارهای جهانی 
عرضه می شد، اما مدتی است که این امکان هم وجود ندارد و موجب رکود بسیار 

عمیق در صنعت ساختمان شده است. 
از  برجام پس  از  نتایج حاصل  بود که  این  بر  اما درحالی که پیش بینی ها مبتنی 
مدتی اثرات خود را در بازار مسکن بر جا می گذارد، این پیش بینی تا این جای کار 
درست نبوده است. به گفتۀ ستاریان بر اساس نتایج برجام پیش بینی می شد که 
رفع تحریم ها و رونق معامالت تجاری، رونق محسوسی را در انتهای سال 95 در 
بازار مسکن به وجود بیاورد، ولی از آن جا که نتایج برجام بسیار کند پیش رفت و 
اختالالتی پیش آمد، کارشناسان پیش بینی کردند که این رونق در شهریور ماه و با 
شش ماه تاخیر اتفاق بیفتد. البته در شهریور ماه شیب بسیار کمی در بازار مسکن 

ایجاد شد و در مهر ماه هم به همین ترتیب ادامه پیدا کرد. 
آن طور که این تحلیل گر عنوان می کند، در آبان ماه به دلیل موضوعات سیاسی 
مانند سخنان ترامپ و مسائل عربستان سعودی، مقداری بازار مسکن خودش را 
را  اما مجددا در آذر ماه و دی ماه و حتی در بهمن ماه همان خیز  جمع کرد، 
می رود،  پیش  به آرامی  اقتصادی  رشد  کشورمان  در  که  آن جا  از  درواقع  داشت. 

مسکن هم همین رویۀ آرام را دارد. 
 پیش بینی این استاد دانشگاه آن است که این منحنی آرام در بازار مسکن تا اوایل 
سال 97 ادامه پیدا کند و این رویه در فصل بهار هم چنان حاکم باشد و احتماال در 
فصل دوم خیز بلندتری به خود بگیرد و این بازار رونق بیشتری بگیرد و محتمل 
است که این روند تا انتهای سال ادامه پیدا کند، مگر این که اتفاقات ویژه و خاصی 

بیفتد که مانع از این موضوع شود.
ستاریان در عین حال با تاکید بر این که اگر تا انتهای سال 97 تدابیری اندیشیده 
نشود، ممکن است دوباره بازار مسکن وارد رکود جدیدی شود، در مورد این که این 
تدابیر چه باید باشد، می گوید: عموما دولت ها شناسایی 
درستی از بازار ندارند و این به دلیل فقری است که از 
نظر اطالعاتی در بدنۀ دولت ها وجود دارد و این در حالی 
بانک  در  نه  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  نه  که  است 
مرکزی در مورد بخش مسکن، مطالعات ویژه و مشخصی 
وجود ندارد. در وزارت راه و شهرسازی تنها یک معاونت 
بسیار  دخالت  با  هم  آن  دارد؛  وجود  مسکن  حوزۀ  در 
و  مسکن  بخش  که  است  شرایطی  در  این  و  محدود، 
ساختمان تقریبا نیمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد 
و بیش از 66 درصد شاغالن در کشور، در بخش صنعت 

ساختمان مشغول به کار هستند.
به گفتۀ وی دولت باید سیاست گذاری قوی و مشخصی 
این  اخیر  سال های  مانند  نباید  و  باشد  داشته   97 سال  برای  مسکن  بخش  در 
که  داده  نشان  گذشته  سنوات  تجربه های  زیرا  کند.  رها  خود  حال  به  را  بخش 
گاهی  و حتی  نمی شود  انجام  در بخش مسکن  دقیقی  و  سیاست گذاری درست 
اوقات تصمیماتی اتخاذ می شود یا صحبت هایی مطرح می شود که درنهایت منجر 

به افزایش شدید قیمت مسکن می شود.
ستاریان در عین حال در مورد این موضوع که خیزش آرام بازار مسکن در نیمۀ 
دوم سال 96 در چه ابعادی اتفاق افتاده است، می گوید: ماهیت و شرایط اقتصاد 
ما به گونه ای است که رونق در بازار مسکن در چهار بعد افزایش معامالت، افزایش 
نیمۀ  اتفاق می افتد که در  افزایش میزان سرمایه گذاری  و  تولیدات  قیمت، رشد 
دوم سالی که پشت سر گذاشتیم هم همین اتفاق رخ داد و تا انتهای سال 97 
این چهار عامل در کنار هم خواهد بود و احتمال دارد به رونق نسبی بازار مسکن 

کمک کند. 

اولین عالیم خروج از رکود بازار مسکن 
در زمستان سال 95 به صورت خیلی 
خفیف دیده شد و این روند در طول 

سال 96 تداوم پیدا کرد و به مرور در 
نیمۀ دوم سال، افزایش قیمت مسکن 

برای اولین بار بعد از چهار سال به 
نرخ تورم رسید و آرام آرام از تورم 

پیشی گرفت
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در  به طوری که  کرد؛  طی  را  پرفرازونشیب  ماه هایی  سرمایه  بازار  گذشته،  سال 
ابتدای سال، شاخص به دلیل بسته بودن نماد بانک ها روند کاهشی به خود گرفت، 
اما اکنون که این نمادها هنوز باز نشده، آمارها نشان دهندۀ وضعیت مطلوب این 

بازار است. 
این  بورس کاال در گزارش اخیر خود اعالم کرد که رکورد ارزش معامالت در 
اختصاص  خود  به  را  سرمایه  بازار  معامالت  درصد   48 و  شده  شکسته  بورس 
داده است. شاید همین یک جمله کافی باشد تا وضعیت مطلوب بازار سرمایه 
بازارهایی  از  یکی  برجام  از  برسد. در طول سال های پس  اطالع همۀ مردم  به 
که توانست از شرایط بین المللی بهره ببرد، بازار سرمایه بود. این اتفاق تا جایی 
پیش رفت که برخی شرکت های خارجی آمادگی خود برای سرمایه گذاری در 
سال  که  است  این  کارشناسان  برخی  پیش بینی  کردند.  اعالم  را  تهران  بورس 
در  اما  می شود،  بیشتر  اولیه  مواد  مصرف کننده  شرکت های  ضربه پذیری  آینده 
مقابل، شرکت های صادرکنندۀ مواد اولیه وضعیت بهتری خواهند داشت. نوسان 
بورس نیز شدیدتر از  سال 96 است، که این نوسان به دلیل افزایش قیت نفت 

و مواد اولیه خواهد بود.
از سوی دیگر برخی کارشناسان تحلیل می کنند که شاخص بورس سال آینده به 
120 هزار واحد برسد که این وضعیت نشان دهندۀ مطلوبیت بازار سرمایه است. 

بازار بورس سوددهی مناسبی دارد که هم چنان برای افراد مطلع یکی از بهترین 
بازارهاست. سایرین هم می توانند از صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند؛ 
البته با بررسی دقیق سوابق صندوق ها تا با مشکل روبه رو نشوند. در این میان 

اقتصاد  در  آمریکا  مانند  کشورهایی  نقش  از  نباید 
احتمال  شد.  غافل  سرمایه،  بازار  خصوصا  ایران، 
را  سیتماتیک  ریسک های  برجام  از  آمریکا  خروج 
بازار  و  ایران  اقتصاد  می تواند  و  می دهد  افزایش 
سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد. اما به گفتۀ برخی 
به  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  اگر  کارشناسان 
میزان کافی اتفاق بیفتد و سودآوری تولید تضمین 
بگیرد،  پیشی  واردات  از  صادرات  میزان  و  شود 
می توان از تاثیرات تحریم های احتمالی و هم چنین 

نقش این کشور بر اقتصاد ایران کاست. 
بازار سرمایه بیان گر وضعیت اقتصاد یک کشور است 
و  شاخص  رشد  باشد،  حاکم  مطلوب  شرایط  اگر  و 
سرمایه گذاری را در این بازار شاهد هستیم و اگر هم 

وضعیت مناسب نباشد، هر روز باید شاهد قرمز بودن شاخص باشیم. برای بررسی 
با دو کارشناس  بود،  بازار سرمایه چگونه خواهد  آینده وضعیت  این که در سال 
ارشد اقتصادی و بازار سرمایه گفت وگو کردیم که نظرات آن ها را در ادامۀ گزارش 

می خوانید. 
عمل به وعده ها

دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، با بیان این که وضعیت بازار سرمایه امسال 
در  دوازدهم  دولت  کرد:  تاکید  »وخارزم«   با  گفت وگو  در  بود،  گذشته  از  بهتر 
کاهش  و هم چنین  بهبود محیط کسب وکار  بر  مبنی  وعده هایی  انتخابات  زمان 
بلوغ  به  آینده  سال  در  سرمایه  بازار  شود،  محقق  اگر  که  داد  تولید  هزینه های 

خواهد رسید. 
آرمان اضافه کرد: دولت در زمان انتخابات وعدۀ ایجاد اشتغال و هم چنین کاهش 
بهای تولید را داد که در الیحۀ بودجۀ سال آینده این موضوع گنجانده شده و 

امیدواریم در همۀ ابعاد به بار بنشیند تا شاهد تحوالت اقتصادی باشیم. 

چالش تعيين نرخ سود سپرده های بانكی
وی افزود: دولت بهتر است در کارشناسی و اقتصادی از افراد خبره تری بهره ببرد. 
یکی از عواملی که می تواند روی بهای تولید تاثیر بگذارد، نرخ سود سپرده های 
اقتصادهای بزرگ شاهد هستیم که نرخ سود  بانکی و تسهیالت است. در همۀ 
سپرده های بانکی نهایتا سه درصد با نرخ تورم فاصله دارد و طبق آخرین گزارش 
بانک مرکزی نرخ تورم 9,9 درصد بود که در این صورت نرخ سپرده های بانکی 

باید حداکثر 13 درصد عنوان شود. 
معاون سابق بورس تاکید کرد: بازار سرمایه همان طور که 
از نامش پیداست، باید بازاری برای جذب سرمایه باشد، 
به  عادت  مردم  گذشته  سال های  طول  در  متاسفانه  اما 
سپرده گذاری در بانک کردند و این تغییر عادت مشمول 

گذر زمان خواهد بود. 
سرمایه گذاران  باید  سرمایه  بازار  این که  بیان  با  آرمان 
خرد را جذب خود کند، تصریح کرد: دولت در این زمینه 
می تواند نقش اساسی ایفا کند. یکی از اقداماتی که دولت 
مالیاتی  معافیت های  دهد،  انجام  مسیر  این  در  می تواند 
برای شرکت های بورسی است که بیشترین سرمایه های 
خرد را جذب کرده اند. در این صورت شرکت ها به دنبال 
بانکی  تسهیالت  به  نیازی  و شاید  سرمایه خواهند رفت 

غزال بابایی

پرونده

گزارش وخارزم از پيش بينی بازار سرمایه در سال آینده

جادههمواربورس
برایسرمایهگذاری

شرکت های بورسی ما دارای 
توان تولید باال با بهای 

تمام شدۀ پایین هستند. 
قطعا سرمایه گذاری در بازار 

سرمایه نسبت به سایر 
بازارهای موازی بورس اوراق 

بهادار از توجیه بیشتری 
برخوردار است
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پیدا نکنند. 
این کارشناس اقتصادی افزود: تسهیالت بانکی اکنون برای تولید باالست و برای 
تامین سرمایه در گردش باید سود زیادی پرداخت شود، اما با جذب سرمایه های 

عامۀ مردم می توان این بخش را به خوبی پوشش داد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان این که شرایط جهانی قیمت 
محصوالت رو به باالست و ذخایر استراتژیک جهانی با کاهش روبه روست، گفت: 
شرکت های بورسی ما دارای توان تولید باال با بهای تمام شدۀ پایین هستند. قطعا 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی بورس اوراق بهادار 

از توجیه بیشتری برخوردار است. 
 در سال آینده شرکت های بورسی که در زمینۀ صادرات فعالیت دارند، می توانند 
سود خوبی کسب کنند و برخالف برخی کارشناسان اقتصادی که معتقدند افزایش 
نرخ دالر باعث تضعیف پول ملی و افزایش هزینه های تولید می شود، معتقدم باید 
ساالنه به میزان نرخ تورم نرخ دالر هم اضافه شود تا شرکت های صادراتی از این 
محل منتفع شوند. با ورود ارز به کشور افزایش قیمت جبران خواهد شد و دیگر 

کسی سرمایه های خود را به بازارهای داللی مانند ارز وارد نخواهد کرد. 
آرمان به میزان نقدینگی در کشور اشاره کرد و افزود: میزان نقدینگی به حدی 
است که اگر به سمت تولید هدایت نشود، یک تهدید بزرگ برای تورم به حساب 
می آید و بهترین مکان برای این که بازار به خوبی در کنترل باشد و سرمایه گذاران 

از سرمایه های خود سود کافی کسب کنند، بازار سرمایه است. 

شفافيت؛ ارمغان بازار سرمایه در دولت تدبير و اميد
در  می گوید:  این باره  در  سرمایه،  بازار  کارشناس  میرمعینی،  سیدحمید  دکتر 
ازجمله  اقتصادی،  بازارهای  تا همۀ  باعث شد  نامطلوب دولت ها  اقدامات  گذشته 
دو سال  در  دولت خصوصا  اخیر  اقدامات  اما  مواجه شود،  رکود  با  بازار سرمایه، 
برگردد. در طول سال های گذشته هیچ  بازار  این  به  باعث شد شفافیت  گذشته 
زمانی شاهد شفافیت در بازار سرمایه نبودیم، اما اکنون اقدامی که بانک مرکزی 
در این حوزه انجام داده و بانک ها را موظف به تهیۀ ترازنامه کرده تا میزان سود 

و زیان به صورت واقعی مشخص شود، بسیار موثر بوده و تا حدی در روند جذب 
سرمایه در بازار نقش ایفا کرده است. 

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، باید توجه داشت که بازار سرمایه یکی از بازارهایی 
است که هر کسی وارد آن نمی شود، اما در طول فعالیت دولت یازدهم این روند با 

تغییراتی همراه بود که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. 
بانکی  سود  نرخ  کاهش  افتاده،  که  دیگری  مناسب  اتفاق  کرد:  اضافه  میرمعینی 
است. با کاهش این نرخ فضا برای جذب سرمایه، خصوصا برای بخش های تولیدی، 
فراهم شد، اما زمانی که دولت نرخ سود باالی 20 درصد به سپرده گذاران پرداخت 
می کرد، در شرایطی که سود تولید به زحمت به 15 درصد می رسید، هم حیات 
بانک به خطر می افتاد و هم کاهش تولید را شاهد بودیم. شاید یکی از معضالتی 
که دولت یازدهم نتوانست به طور کامل آن را رفع کند، رکود اقتصادی ناشی از 

سود باالی سپرده های بانکی بود. 
این کارشناس بازار سرمایه به اقدامات مناسب دولت در راستای بهبود بازار سرمایه 
اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم اجرای کاهش نرخ سود 
بانکی بود که در شش ماهۀ گذشته روند همواره مثبت بازار سرمایه را شاهد بودیم 
و اگر این روند ادامه داشته باشد و سیاست های ضدتورمی راه قبلی خود را طی 

کنند، وضعیت بهتری را هر روز شاهد خواهیم بود. 
میرمعینی در ادامۀ صحبت های خود با خبرنگار ما، به پیش بینی بازار سرمایه در 
سال آینده پرداخت و گفت: یکی از سخت ترین پیش بینی های اقتصادی در حوزۀ 
بازار سرمایه است و همه چیز بستگی به سیاست های دولت دارد. دولت چندی 
پیش با آشفتگی در بازار ارز روبه رو شد و نرخ گواهی سپرده را از 15 به 20 درصد 
به مدت محدود افزایش داد. همین امر موجب می شود تا هزینۀ تمام شدۀ پول در 
بانک باال برود و روی نرخ سود تسهیالت تاثیر بگذارد و درنهایت بانک ها مجبور 
افزایش نرخ سود تسهیالت خواهند شد، که در این صورت هزینه های تولید  به 

نیز باال می رود. 
به گفتۀ وی اگر سیاست ضدرکودی و ضدتورمی هم زمان اجرا شود، می توان به 

آیندۀ بازار ایران امیدوار بود، که بهبود این وضعیت دور از ذهن نیست. 
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منظور به اقتصادی رایزنیهای انجام مشغول حالی در ایران روزها این
میتوانند تا غربی کشورهای برخی که است خارجی سرمایههای جذب
مختلف بهانههای به روز هر آمریکا میکنند. سنگاندازی زمینه این در
اثبات برای و دهد جلوه برجام در غیرمتعهد راکشوری ایران دارد قصد
صحبتهایخودسعیمیکندازکشورهایدیگرنیزکمکبگیرد.درچنین

فضاییسرمایهگذاریخارجیدرایرانباکمیچالشهمراهمیشود.
به اشتغال، و تولید مانند اهدافی پیشبرد برای اقتصادهایجهان درهمۀ
تامینشود، ازخارج اینسرمایهگذاری اگر که نیازاست سرمایهگذاری
از نیز ایران اقتصاد اساس همین بر کاست. خواهد را داخلی هزینههای
اینموضوعمستثنانیستوبرایپیشبرداهدافخودنیازبهسرمایهگذاری
رتبۀ به کنند، سرمایهگذاری دیگر کشور در اینکه برای کشورها دارد.
پس میدهد نشان شواهد میاندازند. نگاه کشور آن ریسک جهانی
موضوع همین و یافته کاهش ایران در سرمایهگذاری ریسک برجام، از

میتواندنویدبخشیکآیندۀروشنازاقتصادباشد.

صعود از نردبان رتبۀ اعتباری
 ،OECD براساس اعالم رسمی کمیتۀ مسئول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در
مبتنی بر تصمیم آن سازمان، رتبۀ اعتباری کشورمان به 5 ارتقا پیدا کرد. کاهش 
رتبۀ ریسک ایران در کاهش هزینه های تامین سرمایه از نظر مالی معموال تا حدود 
در  کشور  اعتبار  بهبود  اساسا  و  خارجی  سرمایه گذاران  جلب  نظر  از  و  10درصد 
محافل مالی و بین المللی بسیار موثر است. گفتنی است که درجه بندی رتبه ها در 
ایران در بهترین حالت در دهۀ 80 به رتبۀ 4 دست  OECD از 1 تا 7 است و 
یافته بود. از سال 2017 مجددا رایزنی ها توسط سازمان سرمایه گذاری در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی  و با همکاری صندوق و به ویژه وزارت امور خارجه )سفارت 
تشریح  و  الزم  مذاکرات  انجام  از  پس  و  شد  گرفته  سر  از  اتریش(  در  کشورمان 

با  مالی  توافق های  انجام  در  موفقیت های حاصل  به ویژه  و  اقتصادی  دستاوردهای 
اقتصادی  و  از کاهش ریسک های سیاسی  کشورهای مختلف دنیا که خود حاکی 
کشور است، نهایتا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( موضوع را مجددا 
مورد بحث قرار داد و رتبۀ ایران را به 5 ارتقا داد. اما کاهش رتبۀ ریسک در ایران 

چه تاثیراتی در اقتصاد خواهد داشت؟
 بسیاری از کارشناسان معتقدند با کاهش ریسک افزایش سرمایه گذاری در کشور 
اتفاق می افتد و از این فرصت باید به خوبی استفاده کرد تا میزان اشتغال پایدار را 
سرمایه گذاران  برای  سود  تضمین کنندۀ  می تواند  شرایط  این  هم چنین  داد.  رشد 
داخلی باشد که به نتیجه رسیدن آن ممکن است یک تا دو سال به طول بینجامد. 
اگر نگاهی به روند بازار در طول سال های گذشته بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در 
دهۀ 80 سرمایه گذاری در مسکن، سودآورترین سرمایه گذاری تلقی می شد و دو بخش 
ارز و سپرده گذاری در بانک قادر به رقابت با آن نبود. از ابتدای سال 92 تا پایان 96 
سپرده گذاری در بانک بسیار سودآورتر از ورود به بخش مسکن و خرید ارز است. این در 
حالی است که برخی کارشناسان عنوان می کنند از ابتدای سال 1397 به مدت 10 سال 

خرید ارز، سودآورتر از ورود به بخش مسکن و سپرده گذاری در بانک است.

بذر امروز و برداشت فردا
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان، دربارۀ وضعیت سرمایه گذاری در سال آینده گفت: 
این که بخواهیم مشاهده کنیم در سال آینده چه میزان سرمایه گذاری نصیب اقتصاد 

ایران خواهد شد، باید به تفاهم نامه های منعقد شده در امسال نگاهی بیندازیم. 
سال  یک  حدود  دارند،  سرمایه گذاری  قصد  که  زمانی  سرمایه  دارای  کشورهای 
برای مشاهدۀ  اقتصادی شان طول می کشد، درنتیجه  و  و عملی  تحقیقات میدانی 
وضعیت سرمایه گذاری در سال آینده باید به اقداماتی که امسال در این زمینه انجام 
شده، نگاه کنیم. تقوی با تاکید بر این که هر کشوری نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد، 
تصریح کرد: اقتصادهای بزرگ حتی چین و هند هم از سرمایه گذاران خارجی استقبال 

غزال بابایی

سرمایه

نگاهی به چشم انداز سرمایه گذاری در سال آتی با توجه به بهبود رتبه اعتباری ایران

فرصتهاوچالشهای
جذبسرمایههایخارجی
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می کنند، اما در عین حال سرمایه گذاران داخلی خود را 
فراموش نمی کنند. متاسفانه دولت ها برای این که بتوانند 
کنند،  دولتی  اقتصاد  مجذوب  را  خارجی  سرمایه گذاران 
داخلی ها را کنار می زنند، که درنهایت زیان آن به بخش 

دولتی خواهد رسید. 
این کارشناس ارشد اقتصادی در این باره افزود: تسهیالت 
کم بهره و هم چنین اجرای قانون رفع موانع کسب وکار 
می تواند نقش مهمی در سرمایه گذاری های داخلی ایفا 
اما اغلب این مزایا نصیب خارجی ها می شود، که  کند، 
در این زمینه بیشتر باید توجه کرد. راه کاری که در این 
زمینه وجود دارد و دولت در قراردادهای منعقدشده آن 

را اجرا کرده، همکاری سرمایه گذاران ایرانی و سرمایه گذاران خارجی در کنار هم 
است. وی ادامه داد: اکنون شرکت های خارجی با تاسیس یک شرکت در ایران و 
تعیین سهم خود و سهم بخش ایرانی فعالیت خود را در ایران آغاز می کنند، اما 
این جاست که سرمایه گذاری خارجی همان قدر که جذاب است،  توجه  قابل  نکتۀ 
نباید به آن دل بست. در شرایط تحریم شاهد بودیم که همۀ سرمایه گذاران خارجی 
اگر در آن زمان  ایران مسکوت ماند، درحالی که  ایران رفتند و همۀ پروژه های  از 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی ایران در این بخش ها فعالیت داشتند، می توانستیم 

تا حدی امورات خود را پاسخ گو باشیم. 
عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان این که کاهش رتبۀ ریسک در 
ایران منجر به رشد سرمایه گذاری خواهد شد، تصریح کرد: در فضای پس از برجام 
تفاهم نامه های زیادی میان دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی منعقد 
شد، که برخی از آن ها به مرحلۀ قرارداد رسید و برخی دیگر هنوز در مرحلۀ بررسی 
است. اگر ایران بتواند سرمایه گذاران خارجی را جذب اقتصاد ایران کند، رتبۀ ریسک 
اعتباری دوباره روند نزولی خواهد داشت و در این شرایط رشد اقتصادی و هم چنین 

اشتغال پایدار نصیب کشور خواهد شد. 
وی تاکید کرد: پیش بینی می شود در سال آینده بیشتر از این که شبه پول ها نقش 
سودآور در اقتصاد ایفا کنند، بازارها بتوانند خودی نشان دهند. قطعا در سال آینده 
در  و  بود  خواهیم  بورس  و  مسکن  مانند  بازارهایی  در  سرمایه گذاری  رشد  شاهد 
صورت ادامۀ سیاست های ضدتورمی و ضدرکودی دولت رشد اقتصادی هم با شیب 

مالیم ادامه خواهد داشت. 
نخواهد  اقتصاد  نصیب  اقتصادی  رشد  گذشته  سال های  مانند  اکنون  گفت:  تقوی 
شد، به این دلیل که بخش های خالی اقتصاد در سال های پس از برجام تقریبا پر 
اقتصادی سال گذشته که دو رقمی  از دیگر ظرفیت ها بهره برد. رشد  باید  شد و 
بود، ناشی از فروش نفت بود که یک باره از یک میلیون بشکه به دومیلیون و 400 

هزار بشکه رسیدیم. 

ارتباط سرمایه گذاری و برجام
ارشد  کارشناس  ندری،  کامران  دکتر  دیگر،  سوی  از 
اقتصادی، دربارۀ وضعیت سرمایه گذاری در سال آینده به 
خبرنگار ما می گوید: قطعا همۀ افراد برای سرمایه گذاری 
میزان سود را در نظر می گیرند و اگر سود کافی در یک 

بازار وجود داشته باشد، وارد آن می شوند. 
بهترین  پیش بینی  همواره  افزود:  دانشگاه  استاد  این 
سرمایه گذاری در بازار فعلی یا انتخاب بهترین بازار برای 
این  زیرا  آینده مشکل است،  سرمایه گذاری در سال های 
مسائل  گاهی  دارد.  بستگی  بسیاری  عوامل  به  موضوع 
اوقات  برخی  و  می شود  بازار  یک  و سوددهی  اوج گیری  موجب  و خارجی  داخلی 

زمینه ساز زیان ده شدن برخی بازارهای دیگر می شود.
وی تاکید کرد: برخی کارشناسان معتقدند برای سرمایه گذاری ابتدا باید به داخلی ها 
توجه  آن ها  به  ما  هم  اگر  فعلی  شرایط  در  که  این جاست  واقعیت  اما  کرد،  توجه 
کنیم، آن ها به ما توجه نمی کنند. اکنون سود سپرده های بانکی 15 درصد است 
از سوی  تولید ساالنه 12 درصد محاسبه می شود.  این در حالی است که سود  و 
دیگر، سود واردات نزدیک به 50 درصد است و تولیدکنندگانی که نتوانند طی چند 
سال سود کسب کنند، مسیر خود را به واردات تغییر می دهند، که در این صورت 

سرمایه گذاری نیز از بین خواهد رفت. 
اقدام مثبتی که دولت در زمینۀ  افزود:  بانکی  نرخ سود  به کاهش  اشاره  با  ندری 
کاهش نرخ سود بانکی انجام داد، توانست آرامش را به بازار پول بازگرداند و به نظر 
می رسد اعطای سود 20 درصد به منظور کنترل بازار ارز ازجمله انتقاداتی است که 

می توان در این راستا مطرح کرد. 
و  از سرمایه، پس انداز  بیشترین سود  دریافت  و  این که سرمایه گذاری  بیان  با  وی 
سرمایه گذاری مجدد برای دریافت سود بیشتر خواسته هر شخص یا بنگاه اقتصادی 
است، تصریح کرد: برای این که بتوانیم بازار جذابی برای سرمایه گذاران فراهم کنیم، 

باز هم نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، تا این سرمایه ها به تولید تبدیل شوند.  
و  کرد  اشاره  سرمایه گذاری  برای  بین الملل  فضای  تاثیر  به  دانشگاه  استاد  این 
به  ایران  نبودن  پای بند  کردن  وانمود  با  غربی  کشورهای  برخی  اکنون  گفت: 
توافق هسته ای قصد دارند این فرصت سرمایه گذاری را از ایران بگیرند. ایران در 
این زمینه باید ارتباط خود را با کشورهای اروپایی بیشتر کند و توجه بیشتری 
اجرا  به خوبی  بتواند  را  پروژه های خود  تا  باشد  داشته  داخلی  به سرمایه گذاران 
کند. در پروژه های دولتی به منظور سرمایه گذاری خارجی نیز باید شرط انتقال 
دانش فنی ذکر شود تا در صورت تحریم علیه کشور ایران معضالت گذشته به 

نیاید. وجود 

اقدام مثبتی که دولت در زمینۀ 
کاهش نرخ سود بانکی انجام داد، 
توانست آرامش را به بازار پول 

بازگرداند و به نظر می رسد اعطای 
سود 20 درصد به منظور کنترل 
بازار ارز ازجمله انتقاداتی است 
که می توان در این راستا مطرح 

کرد
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مورد در زیادی انتقادات رفت، مجلس به 97 سال بودجۀ که زمانی
افزایشنرخبنزینوهمچنینقطعیارانۀغیرنیازمندانمطرحشد،امادر
میانهمۀاینموضوعاتبرخیکارشناسانونمایندگانمجلسعنوان
اتمام آنها از یکی که دارد، هم مثبتی نکات بودجه این که میکردند

پروژههاینیمهتمامعمرانیباهمکاریبخشخصوصیبود.
پیشبینیسازوکارهایی بودجۀ1۳97، مثبتالیحۀ ویژگیهای از یکی
برایاتمامپروژههایعمرانینیمهتمامیاستکهسالهاازشروعآنها
میگذرد،امادولتبهدلیلکمبودمنابعمالیتواناییتکمیلآنهاراندارد.
دولتامیدواراستبااینسازوکارهابهبخشخصوصیانگیزۀمشارکت
برسند پایان به زودتر چه هر نیمهتمام طرحهای سو یک از تا بدهد،
و کند پیدا افزایش بهمردم وخدماتعمومی کاالها کیفیت و وکمیت
اندیشیدهشده تمهیدات با تقویتشود. ازسویدیگربخشخصوصی
نیمهتمام، جدید، عمرانی طرحهای تمامی ،1۳97 بودجۀ الیحۀ در
از بهبهرهبرداریرسیدهدرحوزههایمختلفاعم یا آمادۀبهرهبرداری
حملونقل،انرژی،آبوفاضالب،ارتباطاتوفناوریاطالعات،کشاورزی،
در آموزش و هنری و فرهنگی ورزش، گردشگری، و فرهنگی میراث
چهارچوبطرحهایعمومی-خصوصیقابلاجراهستند.براساسالیحۀ
بودجۀ1۳97،برایطرحهایعمرانینیمهتمامیکهبهصورتعمومی-
خصوصیاجرامیشوند،اعتباریبالغبر681هزارو260میلیاردریالدر

نظرگرفتهشدهاست.
نيمه كاره ها در انتظار اعتبار چهارهزار ميليارد ریالی

فهرست  به  نگاهی  با  هم چنین  و  حوزه  این  در  انجام شده  بررسی های  طبق 
بلندباالی پروژه های نیمه تمام که شامل حدود شش هزار پروژۀ نیمه تمام ملی و 
65 هزار پروژۀ نیمه تمام استانی است، مشخص خواهد شد که واگذاری بسیاری 
از این پروژه ها به بخش خصوصی برای تکمیل تقریبا غیرممکن است. درحقیقت، 

تعریف سیاسی  و  و تصویب  قبیل تصمیمات غیرکارشناسی  از  مجموعه عواملی 
پروژه های فاقد کارایی، کار را به جایی رسانده که بخش خصوصی تمایل و بخش 
عمومی )دولت( توان مالی تکمیل این پروژه ها را ندارد. بر اساس برآورد دولت، 

برای تکمیل این پروژه های نیمه تمام به چهارهزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
چنان چه روند اختصاص بودجۀ عمرانی مشابه روند چند سال اخیر باشد، اتمام 
این طرح ها به طور متوسط 12 سال به طول می انجامد. این مدت زمان برای برخی 
پروژه ها مانند طرح های آب ممکن است حتی به 20 سال هم برسد، که فرایند 

بسیار ناامیدکننده ای است.

معجزۀ مشاركت عمومی- خصوصی
دولت برای غلبه بر این معضل، رویکرد جدیدی به نام مشارکت عمومی-خصوصی را 
مدنظر قرار داده است که مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی و تفسیر جدید آن است 
که دولت را موظف می کند تا 80 درصد سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی 
واگذار کند. مشارکت عمومی-خصوصی، مکانیسمی است که در آن بخش عمومی 
)دولت و سایر نهادهای حکومتی( به منظور تامین خدمات زیربنایی از ظرفیت های 
بخش خصوصی )دانش، تجربه و مناع مالی( استفاده می کند. در این رویکرد ابتدا کل 
پروژه های عمرانی به پروژه های حوزۀ حاکمیتی و تصدی گری تقسیم شده و سپس 
پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و پروژه های قابل اجرا با مشارکت بخش 
خصوصی و دولتی مشخص شده اند. دولت هم چنین اولویت تخصیص منابع مختلف 
اداره شده،  و وجوه  یارانۀ سود  به عنوان  دارایی سرمایه ای  تملک  منابع طرح  شامل 
منابع ارزی و ریالی صندوق توسعۀ ملی، منابع منتج از بازارهای مالی و پولی و آوردۀ 

سرمایه گذار را به طرح های مشارکت عمومی-خصوصی داده است.
برای  با آن مواجه است، غیررقابتی بودن بخش خصوصی  اما چالشی که دولت 
تولید خواهد بود که در طرح های مشارکت عمومی – خصوصی نمی توان به راحتی 
طبقه بندی های الزم را انجام داد. به بیان بهتر، پروژه های دولتی لزوما دارای سود 

سهراب اکبری

اقتصاد

گزارش وخارزم از وضعيت پروژه های نيمه تمام

پروژههاینیمهتمامعمرانی
درانتظارغیردولتیها
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نخواهند بود و ممکن است قراردادهایی که منعقد می شود، اختصاص بخشی از 
انجام  را  اقدامات الزم  زمینه  این  در  البته دولت  است.  پروژه  اتمام  از  سود پس 
خواهد داد و بخش خصوصی با حساسیت بیشتری در این زمینه گام برمی دارد، اما 
به نظر می رسد پروژه های اولویت دار کشور بیشتر مدنظر بخش خصوصی باشد تا 

پروژه هایی که یک بار هم نامشان به گوش این بخش نخورده است. 
البته می توان این اقدام دولت را تحسین کرد و برای اولین بار است که در الیحۀ 
بودجه میزان مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولتی تا 80 درصد در نظر 
گرفته شده است. این رویه اگر ادامه داشته باشد، خصوصی سازی به معنای واقعی 
اتفاق می افتد. از سوی دیگر، بخش خصوصی مایل است به پروژه هایی وارد شود 

که قیمت گذاری در آن ها از طریق عرضه و تقاضا انجام می شود. 

اقتصاد برای بخش خصوصی است
بخش  تقویت  راستای  در  گامی  را  دولت  اقدام  اقتصاددان،  رزاقی،  ابراهیم  دکتر 
خصوصی  دانست و گفت: در حال حاضر حدود 64 هزار پروژۀ دولتی در کشور 
است و اگر دولت تصمیم دارد 80 درصد آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند، 

باید نقدینگی را به سمت فعالیت های سودآور تولیدی هدایت کند. 
وی با اشاره به تامین مالی این پروژه ها توسط بخش خصوصی افزود: اجرای این 
پروژه ها حدود 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اما دولت می تواند با جلب 
اعتماد، نقدینگی بین مردم، بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی را در راستای 

اتمام پروژه های نیمه تمام جذب کند.
با تاکید بر این که در واگذاری پروژه ها حتما باید سوددهی پروژه ها برای  رزاقی 
مردم و بخش خصوصی روشن باشد تا اعتماد پایدار ایجاد کنیم، تصریح کرد: اگر 
با مشکل  نه دولت  بودیم، دیگر  اقتصاد کرده  را شریک  ابتدا بخش خصوصی  از 
کمبود منابع روبه رو بود و نه بخش خصوصی ضعیفی داشتیم. برخی پروژه های 
دولتی هستند که نزدیک به دو دهه است تکمیل نشده اند، اما اگر بخش خصوصی 
پا به میدان می گذاشت، به دلیل این که این بخش سرمایه های خود را مسکوت 

نمی کند، در اولین فرصت تمام می شد. 
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران با بیان این که اقتصاد ایران از چالش دولتی 
بودن رنج می برد، تصریح کرد: همۀ دولت های بعد از انقالب اسالمی با مشکالتی 
مانند هزینه های باال روبه رو بودند، تا زمانی که رهبر معظم انقالب اصل 44 قانون 
اساسی را که مبتنی بر خصوصی سازی و سپردن اقتصاد به دو بخش خصوصی و 
تعاونی بود، صادر کردند. اما اجرای نادرست این اصل در دولت های گذشته موجب 

شد تا اصل و هدف این کار دیده نشود و مسیر دیگری را طی کند. 
پروژه های نیمه تمام دولتی در بخش اولویت دار که زودتر به سود می رسد، می تواند 
به  ملزم  را  خود  دولت  این که  جای  به  و  گیرد  قرار  واگذاری  لیست های  سر  در 
پرداخت هزینه در این بخش کند، شرکت همکار را در سود شریک کند. در این 
صورت هم بخش خصوصی می تواند اقدام به جذب نیرو کند و هم دولت هزینۀ 

اضافی در این بخش نمی پردازد. 
رزاقی تاکید کرد: اگر یک پروژۀ جاده سازی و راه سازی را در نظر بگیرید، بخش 
خصوصی می تواند با دریافت عوارض پنج یا 10 ساله سرمایۀ خود را در این بخش 

وارد کند و این موضوع هم به نفع بخش خصوصی است و هم به نفع دولتی ها. 
 

نياز به سرمایه گذاری خارجی
دکتر عباسعلی ابونوری، کارشناس اقتصادی، در این باره می گوید: بهترین شرایط 
این جاست که بخش خصوصی ایران با سرمایه گذاران خارجی بتوانند در پروژه های 

دولتی شرکت کنند. 
نظر  به  دارد،  به سرمایه گذاری  نیاز  ایران  اقتصاد  که  این وضعیت  در  افزود:  وی 
میل  داخلی  شرکت های  همکاری  مشاهدۀ  با  خارجی  سرمایه گذاران  می رسد 
بیشتری به سرمایه گذاری خواهند داشت، در غیر این صورت ممکن است اظهار 
دولتی  پروژه های  در  همکاری  به  حاضر  ایران  داخل  شرکت های  وقتی  کنند 
این  به  سرمایه  و  پذیرفت  را  کار  این  ریسک  می توان  چگونه  نیستند،  خودشان 

کشور منتقل کرد. 
ابونوری با اشاره به این که بخش خصوصی ایران هنوز آمادگی فعالیت پروژه های 
باید تقویت شود  ابتدا بخش خصوصی  دولتی را ندارد، تصریح کرد: طبق قانون 
حضور  دلیل  به  گذشته  سال های  طول  در  اما  باشد،  شریک  اقتصاد  در  بعد  و 
گستردۀ دولت در اقتصاد این بخش نتوانست آن طور که باید و شاید، رشد کند، اما 
آن چه مهم است، اقدام دولت در استفاده از توانمندی های این بخش در راستای 
ایران  اقتصاد  به  را  روشنی  آیندۀ  می تواند  که  است  دولتی  نیمه تمام  پروژه های 

نشان دهد. 
این استاد دانشگاه به فعالیت های اقتصادی دولت یازدهم و سیاست هایی که دولت 
دوازدهم در پیش گرفته، اشاره کرد و افزود: در دولت گذشته سیاست های ضد 
تورمی به کار گرفته شد که تا حدی رکود را به دنبال داشت، اما شرایط فعلی 
اقتصاد بیان گر رشد سرمایه گذاری و هم چنین ضدرکودی است که احتمال دارد 

بین دو تا سه درصد روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. 

معرفی  ضمن  روزه،  یک  سمیناری  برگزاری  با  سینادارو  البراتوارهای  شرکت 
محصوالت سینگل دوز به متخصصان چشم، داروسازان و مدیران شعب توزیع 
دارو در یزد، بازخورد دستاورد و محصوالت اخیر خود و بازخورد آن در جامعۀ 

پزشکی را نیز به بحث گذاشت.
در این گردهمایی که با حضور70 تن از متخصصان چشم، داروسازان و مدیران 
شعب توزیع شرکت های طرف قرارداد در استان یزد برگزار شد، دکتر واصفی، 
مدیرعامل سینادارو، به شرح اهم فعالیت های سینادارو پرداخت و ارائۀ محصول 

باکیفیت متناسب با نیاز جامعه را رسالت سینادارو خواند.
دکتر شجاع، رئیس انجمن چشم استان یزد، نیز با حمایت کامل از محصوالت 
دعوت  شرکت  این  محصوالت  برندنویسی  به  را  متخصصان  تمامی  سینادارو، 

کرد.
کامل  تشریح  با  نیز  سینادارو،  شرکت  نوسازی  و  طرح  معاون  آل  نبی،  دکتر 
محصوالت سینگل دوز، از توزیع موفقیت آمیز سینالون ادونسد و لووفلوکساسین 
به بازار دارویی خبر داد و سایر محصوالت سینگل دوز را که در سال 97 به بازار 

عرضه خواهند شد، معرفی کرد.
سمینار  در  حاضر  مدیران  و  داروسازان  پزشکان،  از  تشکر  با  نیز  هراتی  دکتر 
تعامل  کرد:  اظهار  سینادارو،  شرکت  علمی  نمایندگان  با  ایشان  همکاری  از 
ارتقای کیفی  برای  این شرکت می تواند گامی  نمایندگان علمی  با  متخصصان 
و  نوسازی  عظیم  پروژۀ  هم چنین  سمینار  این  در  باشد.  سینادارو  محصوالت 

انتقال سینادارو به حاضران معرفی شد.

ميزبانی از 120 متخصص آسم در یزد
یازدهمین کنگرۀ ملی آسم، آلرژی و ایمونولوژی دوم تا چهارم اسفند ماه در سالن 
دکتر جوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار شد. شرکت سینادارو در این 
آلرژی و متخصصان  از متخصصان آسم و  نفر  نیز میزبان حدود 120  سمینار 
از  رضایت  اظهار  آلرژی ضمن  و  آسم  متخصصان  کنگره  این  در  بود.  کودکان 
اسپری های بینی اوالنتین و رستانکس، از تولید اسپری تنفسی کاتوسین پالس 
از شرکت هاي متعلق به شرکت سرمایه گذاري  استقبال کردند. سینادارو یکي 

خوارزمي )سهامي عام( است.

یزدی چشم پزشکان  به  و  سینادار محصوالت  معرفی 
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رشداقتصادی،نرختورمونرخبیکاریسهمولفهایاستکهتاثیرات
آمارهاییکهدراینبارهدادهمیشود،خیلیزود اجتماعیزیادیداردو
زودتر تورم نرخ که است اینصورت در میبندد. نقش مردم درذهن
ازآنچیزیکهباید،برجامعهتاثیرمیگذاردوموجبمیشودوضعیت

بهوجودآمدهتشدیدشود.
تورمدرمفهومکلیاقتصادبهدوبخشواقعیواحساسیتقسیممیشود.
درتورمواقعیسطحعمومیقیمتهابادرنظرگرفتنکاالهایموردنیاز
خانوارمحاسبهمیشود،امادرتورماحساسیافرادخیلیزوداحساس
گرانیمیکنندوتقاضایخودرادربازارافزایشمیدهند.اینموضوع
باعثرشدتقاضاورشدقیمتخواهدشدکهدرآمارگیریادواربعدی
افزایش معنای به تورم معنای کلی بهطور بااینحال است. موثر تورم
میشود، صحبت آن کاهش از که زمانی و قیمتهاست عمومی سطع
بدینمعناستکهگرانیباشیبکمتریاتفاقمیافتدوارزانشدندر

کارنیست.

آمارها چه می گویند؟
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجۀ کشور، رشد اقتصادی کشور در 
سال آینده را بین هفت تا هشت درصد پیش بینی کرده است. این در حالی است 
که برخی کارشناسان اقتصادی رشد اقتصادی سال آینده را در بهترین شرایط 
شش درصد می دانند، اما برخی دیگر هم معتقدند ظرفیت اقتصادی ایران اجازه 

رشد دو رقمی را هم در سال آینده می دهد. سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار 
ایران، رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال آینده با احتساب نفت 5.5 درصد و 
بدون احتساب نفت 5.8 درصد پیش بینی کردند. طبق قانون برنامۀ ششم توسعه، 
پیش بینی شده رشد اقتصادی در هر سال به طور متوسط هشت درصد است تا 
اهداف متصور و مفروضات تعیین شده محقق شود. طبق پیش بینی  سازمان برنامه 
و بودجۀ کشور و بر پایۀ اطالعات مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی با 
احتساب نفت در سال آینده 5.5 درصد و بدون نفت 5.8 درصد پیش بینی شده 
است. هم چنین طبق برآوردها نرخ تورم 9.1 درصد و نرخ بی کاری 11.3 درصد 
خواهد بود. پیش تر مرکز پژوهش های مجلس نرخ تورم الیحۀ بودجۀ سال آینده 
بدون در نظر گرفتن افزایش حامل های انرژی را 10.5 درصد و با احتساب آن 
حدود 14.5 درصد برآورد کرد. بانک مرکزی نیز نرخ تورم در 12 ماه منتهی به 
بهمن ماه 1396 را نسبت به 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1395 معادل 9/9 درصد 

اعالم کرده است.

تهدیدی به نام نقدینگی
دکتر جمشید پژویان، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، با بیان این که 
به »وخارزم« گفت: در سال 96  دارد،  آینده چالش هایی  ایران در سال  اقتصاد 
اتفاقاتی در حوزۀ کالن کشور افتاد که آن هم رشد لجام گسیختۀ نقدینگی است 
که طبق آخرین آمار به هزار و 445 هزار میلیارد تومان رسیده است و احتمال 

دارد هر لحظه وارد بازارها شود و افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. 

گزارش وخارزم از وضعيت رشد اقتصادی و تورم در سال ۹7 

اقتصادرویمدارصعود

محمدحسین علی اکبری

اقتصاد
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نقدینگی در جامعه یک تهدید  این که  به  اشاره  با  وی 
در  دولت  کرد:  تصریح  می شود،  محسوب  تورم  برای 
سال آینده باید اقدامات خود را به صورت کنترل شده 
انجام دهد، در غیر این صورت احتمال دارد ناخواسته 
به  نیاز  آن  از  شدن  خارج  که  شود  تورم  جادۀ  وارد 
سیاست های اقتصادی خاصی دارد. با این که بازگرداندن 
نقش  مدت  همان  در  اما  است،  ممکن  تورم  کاهش  و 
خود را ایفا می کند و سطح عمومی قیمت ها را افزایش 
احتمال می رود کاهش قدرت  این صورت  می دهد. در 

خرید خانوار را به دنبال داشته باشد. 
در  اقتصادی  سیاست های  این که  بر  تاکید  با  پژویان 
داشت،  که  چالش هایی  همۀ  وجود  با  یازدهم  دولت 
سیاست های  یازدهم  دولت  در  افزود:  بود،  موفق 
انقباضی به کار گرفته شد و تورم از همان سال اول روند 
کاهشی را پیش گرفت. یکی از معضل های اقتصاد ایران 
همواره وجود تورم باال بود که دولت یازدهم توانست با 

بهره گیری از سیاست های خاص اقتصادی تورم را در دوره ای تک رقمی کند. 
وی در پاسخ به این پرسش که تورم در سال 97 حوالی چه رقمی خواهد بود، 
گفت: سیاست های دولت در زمینۀ کنترل های اقتصادی نشان می دهد روال فعلی 
سال 96 ادامه خواهد داشت و به نظر می رسد که در سال آینده هم نرخ تورم 
بین 10 تا 12 درصد باشد. البته برای نرخ تورم و رشد اقتصادی نمی توان رقم 
اجرایی دولت در زمینۀ  به سیاست های  تعیین کرد و همه چیز بستگی  دقیقی 

اقتصاد دارد. 
این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به سیاست هایی که دولت در بودجۀ سال 
آینده در نظر گرفته، به نظر می رسد خوش بینانه بین چهار تا شش درصد رشد 
اقتصادی بدون نفت داشته باشیم. هر درصد رشد اقتصادی منجر به چندین هزار 
اشتغال پایدار خواهد شد. از سوی دیگر رشد اقتصادی با احتساب نفت به دلیل 
رقمی  دو  می رسد حتی  نظر  به  و  بود  بیشتر خواهد  خام  نفت  افزایش صادرات 

شود.
تولیدی گفت:  بازارهای  نقدینگی به سمت  برای هدایت  راه کاری  ارائۀ  با  پژویان 
کاهش نرخ سود بانکی و هم چنین سودآور کردن تولید می تواند از بروز گردش 
نقدینگی و هم چنین ورود پول به بازارهای سوداگری و افزایش تورم جلوگیری 
کند. از نظر اقتصادی در همۀ بازارها نقدینگی وجود دارد، اما اگر نقدینگی یک 
بازار کاهش و بازار دیگر افزایش داشته باشد، موجب رشد تقاضا خواهد شد، که 

درنهایت افزایش قیمت کاال ها را به دنبال خواهد داشت. 
به گفتۀ وی تولید در شرایطی سودآور خواهد شد که بازگشت نقدینگی به راحتی 
انجام شود و بیشتر از سود بانکی بتواند سود نصیب افراد کند. در طول سال های 
گذشته بازار سرمایه هنوز به یک بازار مولد برای سرمایه گذاران خرد تبدیل نشده، 
با این که اقدامات و سودآوری در این بازار تقریبا صددرصد است، اما افراد عادی از 

ورود به این بازار هراس دارند. 
بتواند  سرمایه  بازار  اگر  داد:  ادامه  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
اقداماتی انجام دهد که مردم عادی به آن ورود کنند، دیگر شاهد نوسان نرخ طال، 

ارز و سکه نخواهیم بود و افراد برای سودآوری پول خود 
به بازار سرمایه رو خواهند آورد. 

تورم تک رقمی
خانۀ  دبیر کل  دانشمند،  دکتر مسعود  دیگر،  از سوی 
اقتصاد ایران، در گفت وگویی که با خبرنگار ما داشت، 
به نرخ تورم در سال آینده اشاره و اظهار کرد: نرخ تورم 
در سال آینده را باید در پایان آن سال بررسی کنیم، 
اما اگر بخواهیم به صورت فصلی پیش بینی کنیم، باید 
اقدامات اکنون دولت را رصد کنیم. به نظر می رسد در 
بهار سال آینده نرخ تورم تغییری نداشته باشد و نرخ 

هم چنان تک رقمی باشد. 
وی با بیان این که تورم تک رقمی نه تنها برای اقتصاد 
نرخ  اگر  دارد، تصریح کرد:  مزایایی  بلکه  نیست،  مضر 
تورم بین چهار تا پنج درصد باشد، برای اقتصاد مفید 
است، اما آن چه فعالیت های اقتصادی را کند و ضررهایی 

را به دنبال دارد، تعیین قیمت در محصوالت برای تولید است. 
دبیر کل خانۀ اقتصاد ایران با تاکید بر این که بازار رقابتی می تواند اقتصاد را شکوفا 
کند، افزود: اگر دولت به جای تعیین قیمت در بازار، به اقدامات نظارتی که وظیفۀ 
اصلی اوست، بپردازد، اقتصاد ایران وضعیت بسیار مطلوبی را به خود خواهد دید. 
نیستند و قصد  اقتصاد  از دست دادن حاکمیت خود در  به  همۀ دولت ها حاضر 
دارند هم مجری باشند و هم ناظر. اگر بخواهم در این زمینه مثالی بزنم، می توان 
گفت که در یک بازی فوتبال یک نفر، هم بازیکن باشد، هم مربی و هم داور. در 

این صورت تیم مقابل هیچ توانی برای رقابت نخواهد داشت. 
دانشمند ادامه داد: اگر دولت اجازۀ تعیین قیمت به صورت عرضه و تقاضا را بدهد، 
وضعیت اقتصادی ایران بسیار مطلوب خواهد شد. اکنون بزرگ ترین چالش اقتصاد 
ایران تعیین قیمت برای کاالهاست، که اگر در سال آینده این روال ادامه یابد، 
می تواند منجر به کاهش تولید شود که در این صورت رشد اقتصادی و تورم را به 

چالش می کشد. 
وی اقدامات دولت در طول چهار سال گذشته را مطلوب دانست و گفت: اکنون 
بخشی از اقتصاد ایران تعیین قیمت به صورت عرضه و تقاضاست. به عنوان مثال 
در بخش بلیت های هواپیما این اتفاق افتاد که در زمان پرتقاضا و کم تقاضا قیمت ها 
بسیار متفاوت است. این اتفاق اگر با نظارت کلی دولت بیفتد، رضایت مردم را به 

دنبال خواهد داشت. 
دو  آینده  سال  در  اقتصادی  رشد  این که  بیان  با  ایران  اقتصاد  خانۀ  کل  دبیر 
زمینه های  در  را  مناسبی  سیاست های  دولت  کرد:  تصریح  بود،  خواهد  رقمی 
اقتصادی در نظر گرفته و اگر تسهیالت ارزان قیمت را برای گسترش واحد های 
ناخالص  تولید  هم  و  کرده  تضمین  را  اشتغال  هم  دهد،  اختصاص  تولیدی 
خواهد  اقتصادی  رشد  به  منجر  موضوعات  این  که  می دهد،  رشد  را  داخلی 
شد. دولت در بودجۀ سال آینده حدود یک میلیون اشتغال در نظر گرفته که 
درصدی   10 اقتصادی  رشد  می توان  بودجه،  قانون  درست  اجرای  صورت  در 

را شاهد بود.

با توجه به سیاست هایی که دولت 
در بودجۀ سال 97 در نظر گرفته، 

به نظر می رسد خوش بینانه 
بین چهار تا شش درصد رشد 

اقتصادی بدون نفت داشته 
باشیم. هر درصد رشد اقتصادی 

منجر به چندین هزار اشتغال 
پایدار خواهد شد. از سوی دیگر 

رشد اقتصادی با احتساب نفت 
به دلیل افزایش صادرات نفت 
خام بیشتر خواهد بود و به نظر 

می رسد حتی دو رقمی شود
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از مجموعهای است. جمعیت نفر میلیون 80 از بیش با کشوری ایران
شاخصهاوسیاستها،وضعیتاقتصادیاینکشوررارقمزدهاست.از
نفتگرفتهتاصادراتگاز،همۀاینهادستبهدستهمدادهاندووضعیت
پایانسالشمسی در »وخارزم« دادهاند. راشکل اینکشور اقتصادی
تالشکردهدرگزارشیبهبررسیعمدهترینومهمترینشاخصهای
اقتصادیدراینکشورومقایسۀآنهاباسایرکشورهابپردازدوازاین
طریقفضایاقتصادیاینکشوررادرپایانسالترسیمکند.مهمترین
شاخصهانظیرنرخرشدتولیدناخالصداخلی،نرختورم،نرخبیکاری،
نرخبهرۀبانکیوشاخصآزادیاقتصادیموردبررسیقرارگرفتهودر
کنارآنآماربرخیازدیگرکشورهایتوسعهیافتهیادرحالتوسعۀجهان
دارند وجود بسیاری اقتصادی شاخصهای البته است. شده آورده نیز
کهبایدبرایبررسیوضعیتاقتصادییککشورآنهاراموردبررسی
قرارداد.شاخصهایینظیربرابریقدرتخرید،میزاندرآمد،نرخارزو
بسیاریازدیگرمواردکهدراینگزارشمجالپرداختبهآنهانبود.به
صورتکلیبررسیهای»وخارزم«نشانمیدهداقتصادایرانهرچنددر
وضعیتبحرانقرارندارد،امابهاصالحاتساختاریعمیقینیازداردتا

بتواندبهتوسعهوبالندگیدستپیداکند.

شاخصی برای اندازه گيری اقتصاد كشور
دارند،  سروکار  اقتصاد  با  که  آن ها  برای  عبارت  این  داخلی«؛  ناخالص  »تولید 
کامال آشناست. آن ها می دانند که میزان رشد تولید ناخالص داخلی در هر کشور 
آن  مردم  رفاه  میزان  درنتیجه  و  آن  اقتصادی  رشد  میزان  نشان دهندۀ  می تواند 
کشور باشد. اکثر اقتصاددان ها در نخستین قدم برای نقد وضعیت اقتصادی یک 
کشور یا یک منطقه، این شاخص را مورد بررسی قرار می دهند. شاخص تولید 
ناخالص داخلی درحقیقت اندازۀ اقتصاد یک کشور و ظرفیت های تولیدی آن را 
نشان می دهد. تعریفی که عموما از تولید ناخالص داخلی ارائه می دهند، »ارزش 
مجموع کاالها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می شود« 
است. بررسی های »وخارزم« نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی جهان در 
پایان سال 2017 برابر با 2,9 درصد بوده و در سال 2018 بر اساس پیش بینی 
تولید  که  این جاست  تامل  قابل  نکتۀ  رسید.  خواهد  درصد   2,7 به  اکونومیست 
ناخالص داخلی در شرایط مطلوب باید باالی سه درصد باشد، اما از زمان بحران 
بزرگ اقتصادی تا کنون این رقم زیر سه درصد بوده  است. بررسی ها هم چنین 
نشان می دهد هند سریع ترین رشد اقتصادی را در سال 2017 تجربه کرده  است؛ 
بر اساس گزارش اکونومیست رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2017 
معادل 7,8 درصد بوده  است. تحلیل گران معتقدند افزایش حجم سرمایه گذاری ها 
در بخش های دولتی باعث رشد و بالندگی اقتصاد هند شده  است. به صورت کلی 
عوامل و فاکتورهای مختلفی می توانند دست به دست هم بدهند و در رشد تولید 
ناخالص داخلی یک کشور اثرگذار باشند. پیشرفت تکنولوژی، روابط خارجی، نرخ 
ارز و نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی، سیاست های پولی و مالی دولت و بسیاری 
حتی  است.  اثرگذار  کشور  یک  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  در  عوامل  دیگر  از 

اثرگذار  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  روی  می تواند  نیز  نفت  به  اقتصاد  وابستگی 
باشد، که این اتفاق در زمینۀ ایران رخ داده  است. بر اساس گزارش اکونومیست 
پیش بینی  روی 5,7 درصد  برای سال 2018  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  رشد 
شده  است. البته آمار بانک مرکزی در ایران در این زمینه قدری متفاوت است. 
برای مثال، بررسی های »وخارزم« نشان می دهد بانک مرکزی در سال 1395 رقم 
12,5درصد را به عنوان رشد تولید ناخالص داخلی کشور اعالم کرده  است. آمار و 
ارقام بین المللی با آمار رسمی که در هر کشوری اعالم می شود، عموما تفاوت دارد. 
ایران  نظیر  توسعه  اقتصادهای در حال  و  نوظهور  اقتصادهای  این مسئله دربارۀ 
بیشتر قابل مشاهده است. به هرحال آمار مربوط به رشد اقتصادی تنها شاخص 
مهم در اقتصاد نیست، اما یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در هر کشور به 
شمار می آید و تا حدود زیادی می تواند وضعیت سالمت آن اقتصاد را نشان بدهد. 
»وخارزم« پیش بینی اکونومیست از رشد تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای 

جهان ازجمله ایران را در سال 2018 روی نمودار آورده  است. 

نسیم بنایی

اقتصاد

»وخارزم« مهم ترین شاخص های اقتصادی ایران و جهان را در پایان سال مقایسه می كند

شاخصهایاقتصادیباماحرفمیزنند!
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نمودار1- 
پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران و چند کشور جهان در سال 2018:
منبع: هفته نامۀ اکونومیست

شاخصی كه چراغ خطر اقتصاد است
»10سال پیش با همین پول می توانستم یک خانۀ ویالیی بخرم، حاال پول یک پراید 
هم نمی شود.« مشابه این جمالت زیاد از زبان افراد شنیده می شود؛ هرچه سن افراد 
باالتر می رود، خاطراتشان نیز در این زمینه بیشتر می شود. آن ها از روزهای خوِب قدیم 
می گویند و از تغییر قیمت ها متعجب می شوند. پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با رقم هایی 
خانه خریده اند که امروزی ها با آن چیپس و پفک هم نمی توانند بخرند. آن چه در این 
میان مطرح می شود، »نرخ تورم« است. تورم درحقیقت افزایش قیمت کاالها و خدمات 
مصرف کننده است. در همه  جای دنیا هزینۀ کاال و خدمات به صورت آهسته و پیوسته 
افزایش پیدا می کند. هرگاه بحران اقتصادی ایجاد می شود، این شاخص اقتصادی بیش 
از سایر شاخص ها خودش را نشان می دهد. برای مثال کشور ونزوئال این روزها با بحران 

بزرگ اقتصادی مواجه است. بر اساس گزارش اکونومیست قیمت ها در این کشور با نرخ 
ساالنۀ چهار رقمی در حال افزایش است. به همین خاطر است که در این کشور روزهای 
خوِب قدیم، دیگر مربوط به چند سال پیش نیست، بلکه به همین چند ماه پیش 
مربوط می شود. یعنی تورم در عرض یک ماه چنان رشد می کند که همه  چیز در ماه 
پیش به نظر خوب و رویایی می آید. مروری بر وضعیت نرخ تورم جهانی نشان می دهد 
این شاخص به صورت پیوسته در حال افزایش است، اما وقتی بحرانی در اقتصاد رخ 
می دهد، نرخ تورم با سرعت بیشتری افزایش پیدا می کند. بررسی های »وخارزم« نشان 
می دهد نرخ تورم جهانی در سال 2017 معادل 3,15 درصد بوده؛ پیش بینی ها نشان 
می دهد این رقم در سال 2018 به 3,31 درصد برسد. به این ترتیب متوسط نرخ تورم 
جهانی نیز با کمی باال و پایین مسیری صعودی را طی می کند. در ایران جریان نرخ 
تورم قدری پیچیده است. یعنی در برخی مقاطع تاریخی، نرخ تورم سر به فلک گذاشته 
و در برخی دیگر از مواقع نیز تک  رقمی شده  است. طبق آمار بانک مرکزی، باالترین 
نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران مربوط به سال 1374 است که به رقم 49,4 درصد 
رسیده  است. مروری بر تاریخ نشان می دهد این دوره همراه با اجرای برنامه های تعدیل 
ساختاری در دولت های گذشته بوده که درنهایت با شکست مواجه شده  است. درواقع 
هر بار اقتصاد عملکرد ضعیفی داشته، نرخ تورم به عنوان شاخصی حیاتی دستخوش 
تغییر شده و همانند چراغ خطری در اقتصاد خودش را نشان داده  است. اقتصاد ایران 
در گذشته های نه چندان دور، نرخ تورم منفی را نیز تجربه کرده  است؛ به گواه آمار بانک 
مرکزی ایران، نرخ تورم کشور در سال 1329 معادل منفی 17,2 درصد بوده  است. در 
سال های اخیر، کمترین نرخ تورم مربوط به سال 1395 بوده که بر اساس آمار بانک 
مرکزی رقم 9 درصد را نشان می دهد. البته باز هم تفاوت هایی میان آمارهای داخلی و 
آمارهای بین المللی وجود دارد. برای مثال اکونومیست برآورد کرده نرخ تورم در اقتصاد 
ایران در سال 2018 میالدی به 13,5 درصد برسد. »وخارزم« در دو نمودار مروری بر 

دو دهه تورم در ایران و مقایسۀ نرخ تورم در ایران با چند کشور جهان داشته  است.

نمودار تورم1: 
مروری بر دو دهه نرخ تورم در ایران
منبع: بانک مرکزی ایران

 
نمودار تورم2: 
پیش بینی نرخ تورم در ایران و چند کشور جهان در سال 2018:
منبع: هفته نامۀ اکونومیست و صندوق بین المللی پول
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از بی كاری تا بزه كاری
»95درصد از مردم در زیمبابوه بی کار هستند.« این آمار مربوط به سال 2009 
است. این کشور با این رقم رکوددار بی کاری در جهان شده  است. شاخص بی کاری 
کشورها  همۀ  درواقع  می آید.  شمار  به  اقتصادی  شاخص های  مهم ترین  از  یکی 
تالش می کنند این نرخ را به حداقل برسانند و تا جای ممکن از نیروی کار خود 
بهره بگیرند تا بتوانند اقتصاد خود را توسعه بدهند. در ایران نیز مسئوالن بیشترین 
تالش را برای به کار گرفتن نیروهای کار در کشور دارند. مرکز آمار و اطالعات 
بی کاری در کشور می پردازد.  نرخ  بررسی  به  به صورت مستمر  راهبردی کشور 
درواقع از یک سو جمعیت فعال اقتصادی در کشور مورد بررسی قرار می گیرد و از 
سوی دیگر آمار بی کاری مشخص می شود. بر اساس آماری که از سرشماری نفوس 
و مسکن در سال 1395 در کشور صورت گرفته، 83,1 درصد از جمعیت کشور در 
سن کار قرار دارند و باید شغلی برای آن ها فراهم شود. استان های مختلف، آمار 
مختلفی در زمینۀ این نرخ دارند. برای مثال در استان کرمانشاه 25,1 درصد از 
کل جمعیت استان بی کار هستند. یعنی یک چهارم از مردم شغل ندارند. کرمانشاه 
بیشترین نرخ بی کاری را در کشور دارد. بر اساس بررسی های »وخارزم« حدود 
3,5 میلیون نفر در کشور بی کار هستند که بخش عمدۀ آن ها را جوانان تشکیل 
می دهند. مشکل بزرگی که در زمینۀ بی کاری جوانان وجود دارد، این است که 
می تواند زمینه را برای بزه کاری و تخریب اجتماعی فراهم کند. به عبارتی، می توان 
بزه کاری نسبت مستقیم دارد و می تواند زمینه ساز آسیب های  با  گفت بی کاری 
که  است  به همین خاطر  بشود.  نیز  اعتیاد  و  نظیر خودکشی  دیگری  اجتماعی 
نرخ بی کاری به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی به صورت مستمر مورد 
با  معموال  دارند،  را  بی کاری  نرخ  باالترین  که  کشورهایی  می گیرد.  قرار  بررسی 
بیشترین مشکالت اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند. در مقابل کشورهایی که 
نرخ بی کاری را تک نرخی و به صفر نزدیک می کنند، به سمت توسعه یافتگی قدم 
برمی دارند. کشور آمریکا یکی از موفق ترین اقتصادهای جهان در زمینۀ بی کاری 
است. بر اساس گزارش ماهانۀ فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( نرخ بی کاری در 
این کشور در سال 2017 به زیر پنج درصد رسیده و در حال حاضر 4,1 درصد 
از دیگر کشورهای موفق جهان در زمینۀ کاهش نرخ بی کاری  نیز  آلمان  است. 
است. نرخ بی کاری در این کشور در ژوالی 2017 رقم 3,7 درصد را نشان داده 
 است. بدون تردید همین کاهش نرخ بی کاری باعث شده این کشورها وضعیت 
اقتصادی مساعدتری نیز نسبت به سایر کشورهای جهان داشته باشند. بررسی ها 
نشان می دهد بی کاری روی شاخص ازدواج نیز تاثیر منفی دارد. روی هم رفته نرخ 
بی کاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی به شمار می آید که در همۀ نقاط 

دنیا به صورت مستمر رصد می شود. 
جدول- جرم خیزترین استان های کشور )9ماه ابتدایی 95(

جرم خیزترین استان های کشور )9ماه ابتدایی 95(

سه جرم اولتعداد زندانياننرخ بی كاریاستان

مواد مخدر، سرقت، 21هزار نفر10,5تهران
جرایم علیه اشخاص

مواد مخدر، سرقت، 18هزار نفر11,2خراسان رضوی
جرایم علیه اشخاص

مواد مخدر، سرقت، 14هزار نفر12,7اصفهان
جرایم علیه اشخاص

نرخ بی کاری نسبت مستقیمی با آمار جرم و جنایت دارد. روزنامۀ سازندگی در 
گزارشی به بررسی این مسئله پرداخته و جدولی را در این زمینه ارائه کرده که جالب 

توجه است. بر اساس تحقیقات نیروی انتظامی در 9 ماه ابتدای سال 95، سه استان 
جرم خیز کشور، استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده اند. نرخ بی کاری 
در این سه استان به ترتیب 10.5، 11.2 و 12.7درصد و سه جرم اول در آن ها مواد 

مخدر، سرقت و جرایم علیه اشخاص اعالم شده  است.

نمودار: 
نگاهی به نرخ بی کاری در ایران و چند کشور جهان
منبع: صندوق بین المللی پول

 
شاخصی برای بهره برداری

سرمایه گذاری در تمام دنیا به شیوه های مختلفی صورت می گیرد؛ برخی روی 
شیوۀ  عمده ترین  اما  طال.  روی  برخی  می کنند،  سرمایه گذاری  ملک  و  خانه 
سرمایه گذاری در بازار سهام است. یعنی سرمایه گذاران پول خود را روانۀ بورس 
می کنند، سهام شرکت های مختلف را خریداری می کنند و از این طریق سرمایۀ 
از  اما قصه قدری متفاوت است. بسیاری  ایران  برابر می کنند. در  را چند  خود 
افراد در بانک سرمایه گذاری می کنند. اما چرا این اتفاق می افتد؟ دلیل آن نرخ 
بهره است. درحالی که بانک ها در تمام دنیا جایی برای ارائۀ خدمات و تسهیالت 
به شمار می آیند، در ایران نقش بنگاه های مالی را ایفا می کنند؛ نرخ بهره های 
باال باعث می شود سرمایه گذاران به جای ریسک کردن و سرمایه گذاری در بازار 
بانک ها بخوابانند و سود آن را دریافت کنند. به همین  سهام، پول خود را در 
به  اقتصادی  مهم ترین شاخص های  از  یکی  بانکی«  بهرۀ  »نرخ  که  است  خاطر 
شمار می آید. در بسیاری از کشورهای توسعه یافتۀ جهان نرخ بهرۀ بانکی نه تنها 
پایین است، بلکه منفی نیز هست، به این معنا بانک بابت نگه داری پول اشخاص 
سرمایه گذاری  غلط،  یا  درست  به هرحال  می کند.  دریافت  آن ها  از  نیز  مبلغی 
البته  ایران به شمار می آید.  از شیوه های مهم سرمایه گذاری در  بانک یکی  در 
یک  اقتصاد  در  تولیدی  ظرفیت های  توسعۀ  زمینه ساز  می تواند  بانکی  پس انداز 
کشور نیز باشد. نرخ بهره رابطۀ پیچیده ای نیز با نرخ تورم دارد. درواقع بسیاری 
استفاده  کنترلی  ابزاری  به عنوان  نیز  بهره  نرخ  از  تورم  مهار  برای  کشورها  از 
می کنند. برای مثال چین سال ها پیش برای مقابله با تورم، نرخ بهرۀ کوتاه مدت 

اقتصاد
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این باره  در  اقتصاددان  قدوسی  حامد  داد.  افزایش  سال  یک  در  مرتبه  پنج  را 
تورم  مهارم  برای  اقتصاد  علم  در  سیاست  این  است  معتقد  و  کرده  نظر  اظهار 
این طور  اقتصاد  دنیای  در  کلی  صورت  به  است.  کاربردی  بسیار  کوتاه مدت  در 
باشد  تورم  نرخ  از  بیشتر  درصد  تا سه  دو  باید  بهره  نرخ  که همیشه  می گویند 
از  یکی  بهره  نرخ  کنترل  به هرحال  بگیرد.  قرار  متعادل  وضعیتی  در  اقتصاد  تا 
دغدغه های مهم اقتصادی در همۀ کشورهای جهان به شمار می آید، که همیشه 
که  آمریکا مدت هاست  در  مثال  برای  دارد.  وجود  و جدل  بحث  آن  بر سر  نیز 
از  صحبت  که  نیز  بار  هر  است.  جدال  در  بهره  نرخ  افزایش  برای  رزرو  فدرال 
آشوب  و   تنش  با   سهام  بازار  می آید،  میان  به  کشور  این  در  بهره  نرخ  افزایش 
مواجه می شود. بانک های مرکزی در تمامی نقاط دنیا تالش می کنند با کنترل 
نرخ بهرۀ بانکی، به اهدافی مثل اشتغال حداکثری، ثبات قیمت و افزایش رشد 
باورند که مقایسۀ نرخ بهره در  اقتصادی دست پیدا کنند. اقتصاددان ها بر این 
بررسی  مورد  آن ها  در  نیز  تورم  نرخ  است که  معنادار  تنها در صورتی  کشورها 
قرار بگیرد. به عبارتی، نرخ بهره به تنهایی نمی تواند چیزی را به اثبات برساند، 
بلکه در کنار نرخ تورم معنادار می شود. از آن جا که در این گزارش به نرخ تورم 
اشاره شده  است، در این بخش نرخ بهره به تنهایی در ایران و چند کشور جهان 
مورد بررسی قرار می گیرد. این آمار برگرفته از گزارشی از خبرگزاری مهر است. 
را  بهره  نرخ  باالترین  که  است  کشورهایی  جزو  ایران  می دهد  نشان  بررسی ها 
دارد، هرچند این نرخ بهره باید در رابطه با نرخ تورم مورد بررسی قرار بگیرد. 
به هرحال همین نرخ بهره های باال باعث شده سرمایه گذاری ها به جای بازار سهام 

راهی بانک ها شود. 

نمودار: 
مقایسه نرخ بهره در ایران و چند کشور دیگر در سال های 2015 و 2016

 
شاخصی برای آزادی اقتصادی

انسان ها در دنیای مدرِن بدون مرز و دیوار زندگی می کنند؛ آن ها مدعی آزادی 
هستند و در این بین آزادی اقتصادی جزو مهم ترین مسائلی است که برای دست 
یافتن به آن تالش می کنند. بررسی های »وخارزم« نشان می دهد بنیاد هریتیج هر 

سال به صورت مستمر شاخصی را بررسی می کند که شاخص »آزادی اقتصادی« 
زیادی  حدود  تا  امروزی  دنیای  در  اقتصادی  توسعۀ  و  فقر  ریشه کنِی  دارد.  نام 
دارند که  بسیاری وجود  فاکتورهای  و  اقتصادی است. مولفه ها  آزادی  به  وابسته 
میانگین آن ها آزادی اقتصادی را مشخص می کند. همان طور که آزادی جزو حقوق 
اولیۀ انسان ها محسوب می شود، آزادی اقتصادی نیز جزو حقوق انسانی است. در 
یک اقتصاد آزاد افراد آزادانه کار می کنند، آزادانه تولید می کنند، آزادانه مصرف 
به  اقتصادی  اقدام  و  آزادانه سرمایه گذاری می کنند. درواقع هر عمل  و  می کنند 
صورت کامال آزادانه صورت می گیرد. بررسی های اقتصاددانان نشان می دهد آزادی 
انسان ها را در جوامع به سمت رفاه بیشتر هدایت کند. برای  اقتصادی می تواند 
حاکمیت  می شوند.  مطالعه  مورد  هر کشور چند  اقتصادی  آزادی  میزان  بررسی 
فاکتورهای  مهم ترین  ازجمله  آزاد  بازار  و  قوانین  کارآمدی  دولت،  اندازۀ  قانون، 
نظیر  مسائلی  آزاد  بازار  زمینۀ  در  مثال  برای  هستند.  اقتصادی  آزادی  سنجش 
آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی مورد بررسی قرار می گیرد. یا 
در زمینۀ کارآمدی قوانین مسائلی نظیر آزادی کسب وکار، آزادی کارگران و آزادی 
پولی مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب شاخص آزادی اقتصادی می تواند 
نقشی حیاتی در اقتصاد هر کشور ایفا کند. بنیاد هریتیج این شاخص را به صورت 
فصلی مورد بررسی قرار می دهد و افراد می توانند با مراجعه به سایت آن به صورت 
بررسی های »وخارزم« نشان می دهد  را مشاهده کنند.  ارقام  و  آمار  این  آن الین 
هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند آزادترین اقتصادهای جهان را دارند. به دنبال آن ها 
کشورهایی نظیر استونی، بریتانیا، کانادا، امارات متحدۀ عربی، ایسلند و دانمارک 
نیز رتبه های بسیار خوبی در این زمینه دارند. در مقابل کرۀ  شمالی، ونزوئال و کوبا 
کشورهای  از  بسیاری  هم چنین  می آیند.  شمار  به  جهان  اقتصادهای  بسته ترین 
زمینه  این  در  وخیمی  وضعیت  نیز  آنگوال  و  چاد  سودان،  نیجر،  نظیر  آفریقایی 
دارند. دربارۀ کشورهای عراق، لیبی و لیختن اشتاین نیز آمار دقیقی در دسترس 
نیست. ایران در میان 180کشور جهان رتبۀ 156را به خودش اختصاص داده که 
نسبتا بسته به شمار می آید. امتیاز ایران از 100 امتیاز 50,9 است. به نظر می رسد 

مسیری طوالنی برای آزادی اقتصادی در ایران در پیش است. 

نمودار: 
امتیاز ایران و چند کشور دیگر از شاخص آزادی اقتصادی
منبع: بنیاد هریتیج

 
دنيای بی پایان شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی در دنیای اقتصاد کم نیستند، برابری قدرت خرید، نرخ ارز، تراز 
بودجه، سطح درآمد و بسیاری از دیگر شاخص ها در دنیای اقتصاد وجود دارند که 
می تواند ساختار اقتصاد را دگرگون کنند. نکتۀ قابل تامل این است که در بررسی اقتصاد 
یک کشور نباید تنها یک شاخص را مورد نظر قرار داد و از وضعیت دیگر شاخص ها 
غافل شد. درحقیقت مجموعه شاخص ها روی هم رفته می تواند وضعیت اقتصادی را در 
یک کشور رقم بزند. گاهی نرخ تورم در یک کشور باالست، ولی نرخ رشد اقتصادی آن 
مساعد است. یا در بسیاری از مواقع نرخ بهره و نرخ بی کاری وضعیت مطلوبی دارند، اما 
نرخ رشد اقتصادی رقم دندان گیری را نشان نمی دهد. درواقع توسعۀ اقتصادی حاصل 

مجموعه ای از عوامل است که در کنار یکدیگر قرار می گیرند. 
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ترازتجاریکشورماندرسال96هممانندسنواتگذشتهمنفیبودواگر
صادراتنفتیراکناربگذاریم،میزانوارداتبیشازصادراتغیرنفتی
بود.درسالیکهپشتسرگذاشتیم،میزانتجارتایرانبالغبر150
میلیارددالربودکهبهگفتۀفعاالناقتصادی4۳میلیارددالرآنمربوطبه
صادراتغیرنفتیاستوسهموارداتهم54میلیارددالراست.ایندر
حالیاستکهکارشناسانمعتقدندباتوجهبهجمعیتایرانووضعیت
اقتصادکشورمان،بایدمیزانتجارتایرانسهبرابرشودوبهرقم450

میلیارددالربرسد،کهالبتهاینموضوعدرسال96محققنشد.

تجارت 150 ميليارد دالری ایران در سال ۹۶ 
اتاق  واردات در سال 96، مجیدرضا حریری، عضو  و  مورد وضعیت صادرات  در 
بازرگانی ایران و فعال حوزۀ تجارت، در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: در تجارت 
فرامرزی تفاوت سال های مختلف نسبت به هم را نمی توانیم حس کنیم، به دلیل 
این که کشورمان نسبت به آن چه از تجارت جهانی سهم دارد، بسیار عقب است. 
اقتصاد  و  است  جهانی  درصد جمعیت   1/2 کشورمان  که جمعیت  معنا  این  به 
کشورمان جزو 20 اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می شود و تمام این ها یک جایگاهی 

را برای ایران تعریف می کند که سهم درخوری از تجارت جهانی داشته باشد.  
 150 ایران  تجارت  کل  میزان   96 سال  در  و  حاضر  حال  در  حریری،  گفتۀ  به 
میلیارد دالر بود و باید این رقم سه برابر شود و به 450 میلیارد دالر برسد تا 
بتوانیم بگوییم که سهممان را از تجارت جهانی گرفته ایم. اما در شرایطی که به 
این حد نرسیده ایم، اگر یک سال هم تراز تجاری مان مثبت شود، نباید این موضوع 
را در بوق و کرنا کنیم، زیرا کار فایده داری نیست و بیشتر به درد پروپاگانداهای 

سیاسی می خورد. 
وی با بیان این که در کشورمان دو نوع صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی تعریف 
شده است، اظهار داشت: می توان گفت که در دنیا، هیچ کشوری مشابه کاری را 
که ما کرده ایم، انجام نداده و ما از این جهت، چنین تفکیکی قائل شده ایم که 
را خرج  نباید آن  بین نسلی است که  تصور می کنیم نفت یک منبع زیرزمینی 
کنیم. اما مگر وضعیت معادن غیر از این است و نباید تفاوتی بین سنگ آهن و 

مس و نفت وجود داشته باشد. 
این فعال حوزۀ تجارت با اشاره به این که هم نفت و هم مواد معدنی از عمق زمین 

استخراج می شوند، می گوید: به هرحال ما هم نفت و هم مواد معدنی را به شکل 
ایرادمان این است که خام فروشی می کنیم، بایستی یک  خام می فروشیم و اگر 
استراتژی مشخص برای آن داشته باشیم. هر چند که فروش مواد اولیۀ خام فی 
نفسه عیب نیست. آن طور که حریری می گوید، بسیاری از کشورها مانند استرالیا 
و برزیل با فروش مواد معدنی خام، اقتصاد خود را اداره می کنند و این موضوع 
ایراد و اشکالی ندارد، البته اگر کشوری که دست به چنین کاری می زند، برنامۀ 

مشخصی داشته باشد.
به گفتۀ این عضو اتاق بازرگانی نه فقط در سال 96، بلکه در تمام سال هایی که 
پشت سر گذاشته ایم، بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی، به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم به نفت برمی گردد و حتی فوالد و سیمانی که در دنیا می فروشیم، 
به خاطر این است که قیمت انرژی در کشورمان ارزان است. به عبارت دیگر، زمانی 
که فوالد می فروشیم، درواقع در حال فروختن سوبسید انرژی هستیم و این به 
دلیل نقص های موجود در تجارت فرامرزی و فقدان یک نقشۀ راه مشخص در 

این زمینه است. 
حریری معتقد است این مسائل موجب شده به رغم این که هر سال اهدافی برای 
این اهداف محقق  اما تقریبا در هیچ سالی  صادرات غیرنفتی مشخص می شود، 
نشود و بررسی ها نشان می دهد که در دو دهۀ اخیر این اهداف به طور کامل تحقق 

نیافته است. 

43 ميليارد دالر صادرات غيرنفتی در سال ۹۶ 
به گفتۀ این فعال حوزۀ تجارت، برای سال 96 هدف گذاری صادرات غیرنفتی به 
میزان  55 میلیارد دالر در نظر گرفته شده که بعید است این هدف محقق شود 
و میزان صادرات غیرنفتی تا پایان سال 96 حدود 43 میلیارد دالر خواهد بود. در 
همین حال در سال 96 میزان واردات رشد داشته و تا پایان سال میزان واردات 
به رقم 54 میلیارد دالر خواهد رسید، به این دلیل که قیمت کاالها در دنیا باال 
رفته؛ همان طور که قیمت مواد معدنی هم که کشورمان صادر می کند، افزایش 

یافته است.
اما درحالی که برخی کاهش میزان واردات را اتفاق خوب و مثبتی ارزیابی می کنند، 
حریری نظری متفاوت در این زمینه دارد و می گوید: بیش از 80 درصد محصوالتی 
که از طریق مرزهای رسمی وارد کشورمان می شود، مواد اولیه، کاالهای واسطه ای، 

تجارت

تراز تجاری در سال ۹۶ چه وضعيتی داشت؟

توسعهتجارتبرونمرزی،
نیازمندنقشهراه
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کاالهای سرمایه ای و کاالهای اساسی است، بنابراین تنها 
با  و  است  مصرفی  کاالی  آن  درصد   15 تا   10 حدود 
توجه به این موضوع، واکنش برخی افراد نسبت به میزان 

واردات غیرمنطقی به نظر می رسد. 
تا  در سال 96 هم 10  عنوان می کند،  که وی  آن طور 
15 درصد از واردات رسمی، مربوط به کاالهای مصرفی 
در  استفاده  منظور  به  وارداتی  کاالهای  مابقی  و  بوده 
کارخانه ها و خطوط تولیدی وارد کشور شده است. در 
بیابد،  کاهش  واردات  میزان  که  چقدر  هر  شرایط  این 
نباید سرخوش شویم، زیرا مفهوم اصلی آن این است که 
خطوط تولید ما که عمدتا واردات محور هستند، فعالیت 
نمی کنند و مشتری ندارند و این همان رکودی است که 

در پنج سال اخیر از ناحیۀ تقاضا در کشورمان وجود دارد و در این مدت یک رکود 
دائمی در حوزۀ تقاضا داشته ایم.

به گفتۀ حریری اگر یک مصرف کننده در سال 90 می توانست با پنج  هزار تومان 
حول و حوش پنج و نیم دالر خرید کند، امسال با پنج هزار تومان می تواند 1/2 
دالر خرید کند و بنابراین قدرت خرید مردم پایین آمده و سفره و معاش مردم 

روزبه روز کوچک تر شده است.
واردات  نکات جالب توجهی در  این که  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  این عضو 
واردات  گذاشتیم،  سر  پشت  که  سالی  در  می دارد:  اظهار  دارد،  وجود   96 سال 
قطعات منفصلۀ اتومبیل به شدت رشد داشت و نسبت به سال 95 حدود دو و نیم 
افزایش پیدا کرد که این موضوع نشان می دهد در زمانی که  برابر سال گذشته 
واردات خودروی ساخته شده ممنوع بود، قطعات ساخته شدۀ خودرو جای خودروی 

ساخته شده را گرفته و برخی  سودهای بسیار زیادی از این راه برده اند. 
برخی  در  رانت  یک  گذشته،  سال های  مانند  هم   96 سال  در  حریری  گفتۀ  به 
تصمیم گیری ها در حوزۀ تجارت خارجی وجود دارد، بنابراین نکتۀ مهم این است 
که به یک ثبات قوانین و مقررات در حوزۀ صادرات و واردات نیاز داریم و به خصوص 

در حوزۀ واردات، قوانین و مقررات بسیار متزلزل است.
آن طور که این فعال حوزۀ تجارت می گوید، اگر صادرات غیرنفتی را از صادرات 
نفت جدا کنیم، در سال 96 میزان صادرات غیرنفتی نسبت به واردات کمتر بود و 
این اتفاقی است که تقریبا هر سال به جز یک سال در مورد تراز تجاری رخ داده 

و این تراز منفی بوده است. 
به گفتۀ حریری، مهم تر از منفی یا مثبت بودن تراز تجاری، مهم و قابل افتخار 
این است که کاالهایی صادر کنیم که ارزش افزودۀ ناشی از نیروی کار بومی یا 

تکنولوزی بومی داشته باشد. 

تراز تجاری منفی ایران در سال ۹۶ 
اقتصادی  فعال  و  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیسۀ  هیئت  مقیمی، عضو  فاطمه  سیده 

به  کشورمان  تجاری  تراز  وضعیت  با  رابطه  در  هم 
خبرنگار ما توضیح می دهد که در سال 96 تراز تجاری 
صرف نظر از صادرات نفت، منفی بوده و این در حالی 
از صادرات کشورمان شامل  است که بخش عمده ای 

نفت و مواد پتروشیمی است. 
به گفتۀ او اگر صادرات نفت و صادرات غیرنفتی را با 
با میزان واردات مقایسه کنیم،  هم در نظر بگیریم و 
در سال 96 تراز تجاری کشورمان مثبت می شود، اما 
معموال به این روش تراز تجاری را محاسبه نمی کنند. 
مقیمی با بیان این که در سال 96 هم مانند سال های 
اخیر، صادرات به چند دلیل شرایط مطلوبی نداشت، 
می گوید: قاعدتا پایین بودن کیفیت کاالی صادرشده 
به بازارهای بین المللی و نداشتن قابلیت الزم برای جذب مشتریان بین المللی، تنها 

عامل موثر در این موضوع نیست. 
دلیل  به   96 سال  در  که  است  این  مهم تر  عامل  اقتصادی،  فعال  این  گفتۀ  به 
از فروش کاالها  ارز حاصل  انتقال  بود،  برقرار  وجود سایۀ تحریم ها که هم چنان 
در بازارهای بین المللی به راحتی به ایران برنگشت و زمانی که این اتفاق نیفتاد، 
باشند  داشته  مطلوبی  وضعیت  نتوانستند  هم  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
اقتصادی  نفع  بنابراین  برگردانند،  کشور  به  را  صادرشده  کاالی  از  حاصل  ارز  و 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان تامین نشد.
آن طور که مقیمی عنوان می کند، در سال 96 اثرات حاصل از برجام درکل، تاثیر 
مثبت بر صادرات داشته، که این موضوع روی ترازها مشخص می شود. البته یکی از 
تاثیرات برجام، تاثیر مثبت روانی است که واقعا اتفاق افتاد و دیگری تاثیر اقتصادی 

است که به اندازه ای که انتظار داشتیم، نبود. 

لزوم محدودیت واردات
سال  در  واردات  وضعیت  مورد  در  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیسۀ  هیئت  عضو 
نداشت،  وجود  کافی  اندازۀ  به  ارز  که   96 سال  در  قاعدتا  می گوید:  هم   96
امکانی  آینده  سال های  برای  باید  بنابراین  شد،  انجام  محدودیت  با  واردات 
در  محصول  یا  کاال  تولید  قابلیت  که  اولیه ای  مواد  فقط  که  کنیم  ایجاد  را 
کشورمان داشته باشد، وارد شود، زیرا اگر کاالی ساخته شده و مصرفی وارد 
آن  شاهد  هم  حاال  همین  متاسفانه  که  می شود  بی کاری هایی  موجب  کنیم، 
و  محرک  عامل  که  شود  وارد  کشور  به  کاالیی  باید  علت  همین  به  هستیم. 
از تولید داخلی نشود و ارزش  ایجاد اشتغال کند، مانع  اثربخش تولید باشد، 

کند.   ایجاد  افزوده 
مقیمی معتقد است در عین حال باید تولید داخلی، صادرات محور باشد و کاالهایی 
تولید شود که هم تقاضای داخلی را پوشش دهد و هم صادرات آن درآمدزایی 

برای کشور ایجاد کند.

نه فقط در سال 96، بلکه در 
تمام سال هایی که پشت سر 

گذاشته ایم، بخش عمده ای از 
صادرات غیرنفتی، به صورت 

مستقیم یا غیرمستقیم به 
نفت برمی گردد و حتی فوالد و 

سیمانی که در دنیا می فروشیم، 
به خاطر این است که قیمت 
انرژی در کشورمان ارزان 

است
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سرمایهگذاری برای دقیقی بررسیهای به نیاز ایران پرتالطم بازار
و کسبوکارها هم و خرد سرمایهگذاران دربارۀ هم مسئله این دارد؛
شرکتهایسرمایهگذاریصادقاست.بدونبررسیوتعییناستراتژی
نیست. امکانپذیر سخت، سنگالخی مسیر این در حرکت مشخص،
بنابرایندراینراه،مسیریابیباتکیهبراجرایاستراتژیهایمناسب
سهلتربودهوافرادمیتوانندباتعیینجهتمناسببرایخود،بهترین
استراتژیهای تحلیل و بررسی برای بیاورند. دست به را دستاورد
مختلفسرمایهگذاری،بادکترمجتبیپیرزاد،مشاورارشدکسبوکارو
بازاریابیوعضوهیئتعلمیدانشگاه،گفتوگوییداشتهایمکهحاصل

آنرادرادامهمیخوانید.
بازاریابي  استراتژي هاي  تدوین  برای  سرمایه گذاري  شركت هاي 

خود باید چه روندی را طی كنند؟
شخصیت،  باید  سرمایه گذاری  شرکت های  مناسب،  استراتژی های  یافتن  برای 
چنین  براساس  و  گرفته  نظر  در  را  نظرشان  مورد  بودجۀ  و  اهداف  هویت، 

استراتژی های  شیوه های  از  مواردی  این باره  در  کنند.  برنامه  ریزی  فاکتورهایی 
که  شده  تدوین  اقتصادی  تاکتیک های  و  فرضیه ها  بر  مبتنی  سرمایه گذاری 
تجزیه  بر  مبتنی  به شیوۀ  راستا؛ می توان  این  در  کرد.  اشاره  آن ها  به  می توان 
استراتژی های  از  یکی  بنیادی  تحلیل  و  تجزیه  کرد.  اشاره  بنیادی  تحلیل  و 
روش،  این  با  است.  اساسی  و  بنیادی  تحلیل  و  تجزیه  متداول  سرمایه گذاری 
شاخص های  تغییر  با  آن  تغییرات  و  ارز  قیمت  پیش بینی  به  قادر  سرمایه گذار 
این  بود.  خواهد  شایعات  حتی  و  دولتی  گزارش های  اخبار،  متنوع،  اقتصادی 
استراتژی برای پیش بینی های بلندمدت کاربرد دارد. با توجه به نوسانات ارزی 

در کشورمان، باید بر این استراتژی تمرکز بیشتری داشت.  
براساس صحبت های شما آیا می توان به استراتژی ای اشاره كرد كه 

نيازی به پيش بينی نداشته باشد؟
بله، در روش سرمایه گذاری ارزشی افراد دیگر نیازی به پیش بینی ندارند. در این 
روش، سرمایه گذار برای خرید سهام و سایر فعالیت های کنونی بازار هر شرکت 
باید دو نوع ارزش را در نظر بگیرد. این دو ارزش عبارت اند از: ارزش دفتری و 

نرگس فرجی

گپ

قطبنمایتدوین
استراتژیهای
سرمایهگذاری

گفت وگو با دكتر مجتبی پيرزاد
 مشاور ارشد كسب وكار و بازاریابی
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بازاری. ارزش دفتری یعنی تقسیم دارایی ها  ارزش 
و موجودی ها بر تعداد سهم ها و ارزش بازاری یعنی 
حاصل ضرب هر سهم در تعداد آن. پس از محاسبۀ 
ارزش  از  شرکتی  بازاری  ارزش  اگر  ارزش ها،  این 
کم  آن  سهام  قیمت  یعنی  شد،  کمتر  آن  دفتری 
این  اجرای  برای  البته  است.  مناسب  برای خرید  و 
بهره برداری  نیز  متخصص  یک  نظر  از  باید  شیوه 

کرد.   
محيط های  نيازمند  روش هایی،  چنين 

اقتصادی سالم و در حال رشد هستند؟
محیط های اقتصادی سالم و در حال رشد نیازمند 
در  هستند.  رشد  سرمایه گذاری  استراتژی  اجرای 
شرکت ها،  از  اعم  ذی نفعان  تمامی  استراتژی  این 
بیشتر  رشد  دنبال  به  سرمایه گذاران  و  مشتریان 
به  این رشد حاضر  به  یافتن  برای دست  هستند و 
)مثل شرکت های  سرمایه گذاری اند  و  هزینه  صرف 
و  سالم  محیط  در  فناوری(.  زمینۀ  در  پیش گام 

مناسب اقتصادی این شرکت ها با نگاه به آینده، پیوسته به دنبال سرمایه گذاری 
بیشتر برای ایجاد فناوری های جدید و تغییرات آتی هستند. در این باره می توان 

شعار »با قیمت باال خرید و گران تر فروخت« را مثال زد. 
را  بازار  آیندۀ  تحركات  می توان  مشخصی  استراتژی  براساس  آیا 

حدس زد؟
این  کرد.  اشاره  فنی  تحلیل  و  تجزیه  استراتژی  به  می توان  راستا،  همین  در 
روش  این  در  است.  بنیادی  تحلیل  و  تجزیه  مقابل  نقطۀ  در  استراتژی 
برای پیش بینی  بازار  و روندهای جاری  اخیر  الگوهای قیمتی  از  سرمایه گذاران 
براساس  روندها  و  الگوها  درواقع  می کنند.  استفاده  آتی  روندهای  و  الگوها 
شاخص های معین و تعریف شده ای تحرکات آتی بازار را پیش بینی می کنند. در 
این استراتژی روش های تعریف شده از قبل و شاخص های قطعی، الگوی بعدی 

بازار را پیش بینی می کنند.  
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به چه مواردی توجه می كنند؟

می کنند.  سرمایه گذاری  گران  فروش  و  ارزان  خرید  شعار  با  سرمایه گذاران 
ارزش گذاری  واقعی،  ارزش  از  کمتر  که  سهام شرکت هایی هستند  دنبال  آن ها 
ماه ها  برای  را  انجام می گیرد که سهام خود  این قصد  با  شده اند و خرید آن ها 
می کند  بازار  تغییرات  و  آشوب ها  جایگزین  را  اطمینان  روش  این  دارند.  نگه 
سرمایه گذاری  روش  این  در  صبوری  پاداش  بلندمدت،  در  قیمت ها  افزایش  و 
در  موجود  انفعالی  حالت  به خاطر  حالت  این  در  سرمایه گذاری  سبدهای  است. 

طبیعتشان، سبد های سرمایه گذاری تنبل نام دارند.
سرمایه گذاران چگونه می توانند خطرات احتمالی را كاهش دهند؟

مشترک شاخص  مثل صندوق  هسته ای  از  متشکل  استراتژی   ماهواره  و  هسته 
انواع صندوق ها یا همان صندوق های ماهواره ای است.  سهام با سرمایۀ کالن و 
و  است  سرمایه گذاری  سبد  بخش  وسیع ترین  نشان دهندۀ  هسته ای  صندوق 
سرمایه گذاری  سبد  از  کوچک تری  بخش های  کدام  هر  ماهواره ای  صندوق های 
را تشکیل می دهند. در این استراتژی همان جملۀ معروف »تمام تخم مرغ ها را 

سیستم،  این  در  می شود.  رعایت  نگذاریم«  سبد  یک  در 
خطرات و ریسک های احتمالی کاهش یافته و شکست در 
یک بخش، تمام چکیدۀ سرمایه گذاری را یک جا بر زمین 
نخواهد زد. دقت داشته باشید، سرمایه گذار در اجرای هر 
استراتژی باید موقعیت بازار و شرایط موجود اقتصادی را 

نیز لحاظ کند.  
الگوی  مناسب،  استراتژی  اجرای  زمينۀ  در  آیا 

مشخص یا دستورالعمل كلی خاصی وجود دارد؟
دیو رمزی، متخصص زبده در امور مالی و مجری معروف 
سبد  استراتژی  به  او  است.  محور  گفت وگو  برنامه های 
معنا  این  به  دارد.  اعتقاد  صندوقه  چهار  سرمایه گذاری 
که می گوید: سرمایه گذاری تان را به شکل برابر به چهار 
نوع صندوق طبقه بندی کنید؛ رشد، رشد و درآمد، رشد 
تهاجمی، رشد بین المللی. این سرمایه گذاری خطرپذیری 
و ریسک سرمایه گذاری پایینی داشته، یعنی مدت زمان 
اختیار  در  سرمایه گذاری شده  مبلغ  حفظ  برای  کمتری 
دارید و درصد کمتری به صندوق رشد تهاجمی تخصص 

دارد. 
آیا سرمایه گذاران حين سرمایه گذاری خطر هم می كنند؟ در این باره 

استراتژی مشخصی تدوین شده است؟
سرمایه گذاری  سبد  در  است.  شده  تدوین  استراتژی  شیوۀ  نیز  این باره  در  بله، 
مدرن)MPT( سرمایه گذار می کوشد برای سبد سرمایه گذاری، کمترین ریسک 
بیاورد. در این  تا بیشترین نرخ بازگشت را به دست  بازار را بپذیرد  و خطر در 
روش سرمایه گذار می تواند نوعی از دارایی یا اوراق بهادار خاص را که به تنهایی 
ریسک باالیی دارد، نگه دارد و آن را با انواع دیگری از دارایی ها یا سرمایه گذاری 

ترکیب کند و از خطری که سرمایه را تهدید می کند، دور بماند. 
شيوه های استراتژی دیگری نيز در این باره می توان مثال زد؟

در این راستا می توان به استراتژی سبد پست مدرن و تشخیصی دارایی تاکتیکی اشاره 
کرد. سبد سرمایه گذاری از چندین سرمایه گذاری متنوع با سطوح ریسک متفاوت 
تشکیل می شود و سرمایه گذار به دنبال بازگشت معقول سرمایه است. در این روش، 
عالوه بر مدل های ریاضی، ابعاد رفتاری سرمایه گذاری و شرایط محیطی را نیز در نظر 
دارد و تنها به روندها و آمارها تکیه نمی کند. چون گاهی اوقات سرمایه گذاران معقول 
عمل می کنند و غیرقابل پیش بینی بودن آن ها را باید در پیش بینی های سرمایه گذاری 
اضافه کرد. هم چنین استراتژی تشخیص دارایی تاکتیکی، ترکیبی از استراتژی های 
اوراق  این روش سه گروه دارایی اصلی یعنی سهام،  سرمایه گذاری قبلی است. در 
قرضه و نقدینگی با نیت حداکثرسازی بازگشت سبد سرمایه و حداقل کردن ریسک، 
طراحی و برنامه ریزی می شوند. این روش سرمایه گذاری، تمرکز به اختصاص دارایی 
در گام اول و انتخاب استراتژی های سرمایه گذاری در گام های بعدی است. درمجموع 
سرمایه گذاران قبل از هر اقدامی باید جوانب مختلف بازار و استراتژی های متفاوتی  
را در نظر بگیرند تا بهترین نتیجه را برای سودآوری به دست بیاورند. سودآوری که 
ماندگاری آن در بازار فعلی سخت شده است. اما این سختی با داشتن یک قطب نمای 
مطمئن  مانند یک استراتژی درست آسان خواهد شد. قطب نمایی که مسیر را برای 

سرمایه گذاران مشخص کرده و آن ها را به هدف مورد نظرشان می رساند.  

در روش سرمایه گذاری ارزشی افراد 
دیگر نیازی به پیش بینی ندارند. در 
این روش، سرمایه گذار برای خرید 

سهام و سایر فعالیت های کنونی بازار 
هر شرکت باید دو نوع ارزش را در 
نظر بگیرد. این دو ارزش عبارت اند 

از: ارزش دفتری و ارزش بازاری
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داخلی،ورودوخروج ازسازمانهایتجاری درحالحاضردربسیاری
مداومکارمندانبهسازمانبسیاررایجاست؛بهاینمعناکههرسالتعداد
زیادیازجایگاههایشغلیسازمانباافرادمختلفپریاازآنهاخالی
میشود.اینرفتوآمدهادرپستهایمدیریتیوبرایمدیرانسازمان
نیزبسیاررخمیدهد.باورودمدیرانجدیدبههرسازمانی،قطعاآنهابا
گروههایغیررسمیمختلفیمواجهمیشوندکهدرصورتعدممدیریت
این فعالیتهای اثربخشی است ممکن حتی غیررسمی، گروههای این

مدیرانتحتالشعاعقرارگیرد.
سازمانهای در غیررسمی گروههای ایرانی، مدیران بیشتر اگرچه
و تحقیقات اما میبینند، خود روی پیش چالش بهعنوان را تجاری
مطالعاتانجامشدهدراینحوزهنشانمیدهدکهگروههایغیررسمی
واقع نیز ثمر مثمر سازمان برای میتوانند مدیریتصحیح، درصورت
شوند.طبقپژوهشالتونمایودرسال19۳۳دربارۀروابطغیررسمیدر
سازمانها،میزانرضایتاجتماعیکارمندانازمحیطکارتاثیرگذارترین
عاملبهرهوریشناختهمیشودکهاینموضوعبایدموردتوجهمدیران
با تجاری سازمانهای مدیران اینکه گیرد. قرار تجاری سازمانهای
میتوان چگونه و میکنند نرم دستوپنجه حوزه این در مشکالتی چه
اهدافکالن راستای در تجاری درسازمانهای غیررسمی گروههای از
سازماناستفادهکرد،مسئلهایاستکهدرادامهبهآنخواهیمپرداخت.

گروه های غيررسمی به چه معناست؟
گروه های  دربارۀ  مشترکی  تعریف  به  رسیدن  به  نیاز  بحثی  هر  به  ورود  از  قبل 
غیررسمی وجود دارد. در حال حاضر با بروز سبک زندگی مدرن در شهرها، محیط 
کار به خانۀ اول برخی از انسان ها تبدیل شده است؛ به این معنا که افراد بیشتر 
ساعات مفید روزانۀ خود را در محیط کار سپری می کنند. این موضوع سبب شده 
کارمندان در تالش باشند محیط کار خود را متنوع سازند و با دیگر کارمندان 
سازمان به روابط اجتماعی مناسبی دست پیدا کنند. درحقیقت کارمندان فراتر 

از مرزهای رسمی سازمان به روابط با یکدیگر می پردازند و گروه های غیررسمی 
را تشکیل می دهند. با توجه به این موضوع، گروه های غیررسمی در سازمان های 
تجاری به گروهی از کارمندان گفته می شود که نوع مواجهۀ آن ها در بسیاری از 
مسائل یکسان است و عالیق و نیازهای یکسانی دارند. درحقیقت افرادی که در 

این گروه های غیررسمی حضور دارند، رفتارها و احساسات مشابهی دارند.
گروه های  و  مشترک  عالیق  بر  مبتنی  گروه های  اساس  بر  غیررسمی  گروه های 
شامل  غیررسمی  گروه های  از  برخی  دیگر،  عبارت  به  می شوند.  تقسیم  دوستی 
گروه های  از  برخی  و  دارند  صمیمی  روابط  یکدیگر  با  که  می شوند  دوستانی 
غیررسمی اگرچه روابط دوستانه ای با یکدیگر ندارند، اما عالیق مشترکی دارند که 

نوع مواجهۀ آن ها به مسائل شباهت فراوانی با یکدیگر دارد.

تاثيرپذیری افراد در گروه های غيررسمی
افراد در گروه  روان شناسی، هنگامی که  انجام شده در حوزۀ  اساس مطالعات  بر 
هستند، تحت تاثیر افراد دیگر گروه قرار می گیرند؛ به معنای دیگر افراد همواره به 
دنبال کسب هویت هستند و در قرار گرفتن در گروه یا به صورت کلی در جامعه 
هویت کسب می کنند. به عنوان نمونه آداب، رسوم، ارزش ها و... افراد گروه بسیار 

می تواند روی آن ها تاثیر بگذارد.

مزایای وجود روابط غيررسمی در سازمان های تجاری
طبق مطالعات انجام شده فورس در حوزۀ منابع انسانی، وجود روابط غیررسمی 
در سازمان های تجاری منجر به کاهش استرس شغلی، افزایش امنیت و رضایت 
شغلی، نگرش کارمندان، خالقیت، مشارکت کارمندان و... می شود که این موضوع 

نیز باید مورد توجه مدیران ارشد سازمان ها قرار گیرد.

مدیریت گروه های غيررسمی
این واقعیت وجود دارد که جهت مدیریت گروه های غیررسمی باید در وهلۀ اول 
به شناسایی این افراد و گروه های غیررسمی پرداخت و سپس اهداف و ارزش های 

آبتین ایزدی
کارشناس ارشد کسب وکار

مدیریت

توصيه هایی برای مدیریت گروه های 
غيررسمی در سازمان های تجاری
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اساس  بر  این گروه های غیررسمی که شناسایی شده است، 
اهداف و ارزش های رسمی سازمان تغییر داده شوند. منظور 
از تغییر، استفاده از این اهداف و ارزش ها در راستای نیل به 
مدیریت  جهت  کلی  صورت  به  است.  سازمان  کالن  اهداف 

گروه های غیررسمی مراحل ذیل باید انجام شود.

شناسایی اهداف و ارزش های گروه های 
غيررسمی

جهت شناسایی اهداف و ارزش های گروه های غیررسمی، 
مدیران باید در تالش باشند روابط کاری خود را با این 
طریق  از  می تواند  موضوع  این  و  ببخشند  بهبود  افراد 
سازمانی  سالگرد  جشن های  آموزشی،  جلسات  سلسله 
و  رفاهی  مجموعه های  در  گروه  حضور  سال،  پایان  و 

تفریحی و... انجام شود.

نشان دادن اهميت گروه های غيررسمی در 
سازمان به خود آن ها

پس از سلسله جلسات آموزشی و... که مدیران با ارزش 
می توان  شدند،  آشنا  غیررسمی  گروه های  اهداف  و 
دارای اهمیت بودن نقش آن ها در معادالت سازمان را 
به این افراد نشان داد. البته این موضوع باید به صورت 

غیررسمی،  گروه های  این  به  نامتعارف  بهای  صورت  در  چون  باشد.  کنترل شده 
در  باید  مدیران  کلی  صورت  به  می رود.  سوال  زیر  مدیران  تاثیرگذاری  سیطرۀ 
را  آن ها  که  بقبوالنند  غیررسمی  گروه های  این  در  حاضر  افراد  به  باشند  تالش 
نادیده نگرفته اند و اتفاقا در مواردی که ارزش ها و اهداف این گروه های غیررسمی 

هم راستا با سازمان هستند، مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.

مقایسۀ اهداف و ارزش های گروه های غيررسمی با ارزش ها و 
اهداف رسمی سازمان

اهداف گروه های  و  ارزش ها  تطابق  تطابق و عدم  به میزان  به خوبی  باید  مدیران 
غیررسمی با اهداف و ارزش های رسمی و کالن سازمان آگاه شوند. این موضوع 
زمانی تحقق پیدا می کند که اهداف و ارزش های کالن و رسمی سازمان نیز به 

صورت شفاف در دسترس مدیران باشد.

تعریف اهداف و ارزش های جدید به  جای اهداف غيرقابل قبول
هنگامی که اهداف و ارزش های گروه های غیررسمی مطابق با اهداف و ارزش های 
را  آن  با روش های مختلف  باشند  در تالش  باید  مدیران  نباشد،  رسمی سازمان 
آموزش،  )مربی گری(،  منتورینگ  طریق  از  می تواند  موضوع  این  دهند.  تغییر 
کوچینگ، تشویق رسمی، پاداش و... صورت پذیرد. نوع مواجهۀ مدیران با این گونه 
مسائل بستگی به نوع موضوع دارد. البته پیش از هر اقدامی مدیران باید دالیل 
این  در  افراد حاضر  برای  را  غیررسمی  گروه های  ارزش های  و  اهداف  این  تغییر 

گروه ها بیان کنند.

بهبود جریان اطالعات افقی در سازمان
تجاری  سازمان های  در  غیررسمی  گروه های  که  هنگامی 
در  اطالعات  جریان  باشند،  داشته  قدرتمندی  حضور 
سازمان تقویت می شود و کارمندان می توانند به یکدیگر 
زمانی  در  موضوع  این  البته  کنند.  اثربخشی  کمک های 
افراد گروه های غیررسمی  محقق می شود که دغدغه های 
هم راستا با اهداف کالن سازمان باشد. چون در زمانی 
این  باشد،  داشته  وجود  اهداف  در  تفاوت  این  که 
گروه های غیررسمی منجر به کارشکنی در سازمان ها 
خواهند شد. به همین دلیل مدیران سازمان های تجاری 
باید برای گروه های غیررسمی مدل ذهنی و برنامه ای 
این  بتوانند  آن ها  مدیریت  با  تا  باشند  داشته  مناسب 

تهدید را به فرصت تبدیل کنند.

استفاده از گروه های غيررسمی جهت 
تقویت روحيۀ كار تيمی

موضوع  این  مدیران  از  بسیاری  برای  حاضر  حال  در 
را  سازمانی  فعالیت های  باید  که  است  مبرهن  کامال 
با  که  معنا  این  به  ببرند؛  پیش  تیمی  کار  سمت  به 
افزایش روحیۀ کار تیمی می توانند با افزایش اثربخشی 
گروه های  که  موضوع  این  به  توجه  با  شوند.  مواجه  سازمان  جاری  فعالیت های 
غیررسمی روابط مناسب با یکدیگر دارند، مدیران از این فرصت می توانند جهت 

بهبود کار تیمی استفاده کنند.

مواجهۀ مدیران با مدیران
و  تعامل  مستلزم  سازمانی  واحد  هر  جاری  فعالیت های  در  بهبود  و  پیشرفت 
بازاریابی جهت  واحد  نمونه  به عنوان  است.  سازمانی  دیگر  واحدهای  با  همکاری 
پیشبرد فعالیت های جاری خود نیازمند تعامل جدی با واحد مالی، منابع انسانی، 
روابط عمومی و... است. اما در برخی از سازمان های ایرانی دیده می شود که به 
دالیل مختلف مدیران با مواضع متفاوت با یکدیگر اختالف نظر جدی دارند، و به 
اثربخشی فعالیت های جاری خود را پیش ببرند.  همین دلیل نمی توانند به نحو 
که  غیررسمی  سازمان های  به  حتما  تازه وارد  مدیران  می شود  توصیه  درحقیقت 
متشکل از دیگر مدیران سازمان است، توجه ویژه ای داشته باشند و نوع مواجهۀ 

آن ها با این مدیران را متفاوت با دیگر کارمندان سازمان در نظر بگیرند.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که ایجاد تغییر در برندهای تجاری 
که اندازۀ سازمانی بزرگی دارند، به سختی صورت می پذیرد، چون هر گونه تغییر 
به همین  قرار دهد.  را تحت الشعاع  افراد مجموعه  تمامی  ممکن است سرنوشت 
هم گام  برای  بنابراین  می پذیرد،  صورت  مقاومت  تغییرات  برابر  در  معموال  دلیل 
کردن افراد یک سازمان تجاری با تغییرات پیش روی، باید به گروه های غیررسمی 
توجه ویژه ای کرد تا از این طریق بتوان ریسک های احتمالی و مقاومت ها را به 

حداقل رساند.

مدیران باید به خوبی به میزان 
تطابق و عدم تطابق ارزش ها و 
اهداف گروه های غیررسمی با 

اهداف و ارزش های رسمی و کالن 
سازمان آگاه شوند. این موضوع 

زمانی تحقق پیدا می کند که 
اهداف و ارزش های کالن و رسمی 

سازمان نیز به صورت شفاف در 
دسترس مدیران باشد
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ضرورت برندسازی داخلی در هلدینگ تجاری
 ،Nielson طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینۀ برندسازی داخلی توسط
92 درصد از مخاطبان از توصیۀ افراد بیشتر از برندهای تجاری استفاده می کنند. 
کارمندانی که روی برندسازی شخصی سرمایه گذاری می کنند، 27 درصد بیشتر 
از سایر کارمندان به آیندۀ کاری خود در سازمان خوش بین هستند، 20 درصد 
احتمال بیشتری دارد که در شرکت به فعالیت های کاری خود ادامه دهند و 40 
درصد بیشتر از سایر کارمندان به این موضوع باور دارند که سازمانی که در آن 

مشغول به کار هستند، بیشتر از رقبا، متمایز و رقابتی تر است.

داستان برند شخصی مدیران ارشد سازمان
برندها  با  مواجهه  در  مخاطبان   ،Quirk انجام شده  مطالعات  و  تحقیقات  طبق 
تمایل دارند روابط عاطفی را با آن ها برقرار کنند. به بیان دیگر، مخاطبان بیرونی 
همواره تمایل دارند حس مثبتی با برندها داشته باشند و این حس معنا و مفهومی 
عاطفی داشته باشد. به همین دلیل بسیاری از مدیران ارشد سازمان های تجاری 
برای برند شخصی خود داستان و روایتی قوی می سازند. چون این واقعیت وجود 

احساسی  داستان های  با  راحت تر  مخاطبان  که  دارد 
روایت  یک  درحقیقت  می کنند.  برقرار  ارتباط  قوی 
اعتبار  نمایش  برای  راهی  به عنوان  قدرتمند می تواند 
برندها به شمار رود و گامی موثر در برقراری ارتباطات 
اثربخش با مخاطبان بیرونی سازمان باشد. به عبارت 
ضروری  جزئی  برندهای شخصی  موفقیت های  دیگر، 
مخاطبان  برای  و  می رود  به شمار  تجاری  نام های  از 

بیرونی سازمان می تواند بسیار مهم باشد.
در ساخت داستان برندهای شخصی باید این موضوع 
در  انگیزشی  و  احساسی  نقاط  که  گیرد  قرار  مدنظر 
طریق  این  از  تا  شود  برجسته  تدوین شده  روایت 

باشند.  داشته  مثبتی  احساس  برندهای شخصی  داستان  با  مواجهه  با  مخاطبان 
فرایند تدوین داستان برند باید با بهره گیری از خود شخص انجام شود تا از این 

طریق بتوان به داستانی واقعی دست پیدا کرد.

برند شخصی خاص
خاص بودن برندهای شخصی به معنای تمایزات آن ها نسبت به سایر برندهای 
شخصی است. نشان دادن تمایزات برندهای شخصی می تواند از طریق دستاوردهای 
این افراد انجام شود؛ به این معنا که هر یک از مدیران ارشد سازمان های تجاری 
طی تجربیات چندسالۀ خود دستاوردهای متمایزی داشته اند که اشاره کردن به 
این دستاوردها و ارائۀ توضیحات دربارۀ آن ها بسیار می تواند به ایجاد تمایز در برند 
شخصی این افراد کمک کند. به همین دلیل برندهای شخصی باید دستاوردهای 
مرتبط با کسب وکاری را که در آن مشغول به کار هستند، برجسته سازند تا از 
این طریق بتوانند برای بازار هدف خود خاص و جذاب به نظر رسند. شایان ذکر 
است که دستاوردهای هر برند شخصی باید در نقاط تماس این افراد با مخاطبان 
بیرونی سازمان مطرح شود؛ به عنوان نمونه در لینکدین، وب سایت شخصی و... به 

این دستاوردها اشاره شود.

حضور فعاالنه در رسانه های اجتماعی
حضور  اجتماعی  رسانه های  در  باید  شخصی  برند  هر 
اجتماعی  رسانه های  در  حضور  باشد.  داشته  فعاالنه ای 
در  صفحه ای  ساختن  یا  وب سایت  طراحی  معنای  به 
برای  برندهای شخصی  باید  بلکه  نیست،  و...  لینکدین 
حضور خود در رسانه های اجتماعی برنامه ای تدوین شده 
داشته باشند تا از این طریق بتوانند با اتخاذ استراتژی 
کنند.  برقرار  مخاطبان  با  را  موثری  ارتباطات  مناسب 
رسانه های  در  ارشد  مدیران  از  برخی  حاضر  حال  در 

 بایدها و نبایدهای بهبود برند شخصی مدیران هلدینگ های تجاری

اعتمادسازیازطریق
مدیرانارشدسازمان

از بسیاری مختلف، بازارهای در رقابت افزایش با گذشته سالهای طی
سازمانهایتجاریرویفعالیتهایارتباطاتیبرندخودسرمایهگذاریجدی
انجامدادهاندتاازاینطریقبتوانندجایگاهمناسبیرادرذهنمخاطبانبیرونی
سازمانکسبکنند،امابسیاریازاینسازمانهایتجاریکهفعالیتهایخود
رابهصورتB2Bپیشمیبرندومشتریانآنهاسازمانهایتجاریدیگرو
نهمصرفکنندگاننهاییهستند،بامشکالتمختلفیجهتبرندشدنمواجه
شدهاند؛چونمشتریاناینهلدینگهایتجاریسازمانهایدیگریهستندو
بایدبتواندرذهنافرادتاثیرگذاراینسازمانهاجایگاهمناسبیراایجادکرد.
اینواقعیتوجودداردکهازطریقبرخیازروشهایبرندسازینمیتوان

جایگاهمناسبیرادرذهنمشتریانسازمانهایB2Bایجادکردوتصویر
مناسبیازبرنداینسازمانهارابهمخاطبانبیرونیارائهداد؛بههمیندلیل
برخیازاینسازمانهایتجاریرویبرندشخصیمدیرانارشدسازمان
سرمایهگذاریمیکنندتاازاینطریقبتوانندارتباطاتموثرویکپارچهایرااز
طریقبرندشخصیمدیرانسازمانبامخاطبانبیرونیکهافرادتاثیرگذاریدر
سازمانهایبازارهدفهستند،برقرارکنند.اینکهمدیرانارشدهلدینگهای
تجاریچگونهمیتوانندگامهایموثریدرراستایبرندشخصیخودبردارندو
چهاصولیرادراینراستارعایتکنند،بهانهایشدتادراینمطلببهبایدهاو
نبایدهایبهبودبرندشخصیمدیرانارشدهلدینگهایتجاریاشارهکنیم.

امیر کاکایی 
MBA کارشناس ارشد

مدیریت

برندهای شخصی باید روی 
فعالیت های روابط عمومی 

سرمایه گذاری جدی انجام دهند. 
فعالیت های روابط عمومی برندهای 

شخصی باید متناسب با هویت 
برند اشخاص باشد تا از این طریق 

بتواند اثربخشی الزم را داشته 
باشد
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اجتماعی حضور دارند، اما یا حضور مستمری ندارند، یا دربارۀ موضوعاتی اظهار 
ارتباطی ندارد. به همین دلیل توصیه  نظر می کنند که به حوزۀ تخصصی آن ها 
می شود پس از مشخص شدن هویت برند شخصی مدیران، محتواهای منتشرشده 
در رسانه های اجتماعی بر اساس هویت این افراد تولید شود. به عنوان نمونه باید 
با حوزۀ  اظهار نظر برندهای شخصی در رسانه های اجتماعی تخصصی و مرتبط 

کاری و تجربی آن ها باشد تا بتواند تاثیرگذاری الزم را داشته باشد.

فعاليت های روابط عمومی برندهای شخصی
برندهای شخصی باید روی فعالیت های روابط عمومی سرمایه گذاری جدی انجام 
برند  هویت  با  متناسب  باید  برندهای شخصی  عمومی  روابط  فعالیت های  دهند. 
به عنوان  باشد.  داشته  را  الزم  اثربخشی  بتواند  طریق  این  از  تا  باشد  اشخاص 
نمونه برندهای شخصی می توانند در حوزۀ تخصصی و تجربی خود تعامل جدی 
تقویت  به  یادداشت  و  مصاحبه  قالب  در  و  باشند  داشته  مرتبط  رسانه های  با 
برندهای شخصی در  نمونه ای دیگر حضور  به عنوان  بپردازند.  برند شخصی خود 
در  می تواند  به عنوان سخنران  و...  نمایشگاه  همایش،  از  اعم  مختلف  رویدادهای 
تقویت برند شخصی مدیران ارشد سازمان ها بسیار تاثیر بگذارد. شایان ذکر این که 
فعالیت های روابط عمومی باید به صورت مستمر باشد تا بتوان از آن بازخوردهای 

مناسبی را دریافت کرد.

دیدار حضوری و نه صرفا آن الین
فضای  طریق  از  را  مخاطبان  با  خود  تماس  نقاط  برندهای شخصی  از  بسیاری 
دیجیتال برنامه ریزی می کنند. این در حالی است که برقراری ارتباطات حضوری 
با مخاطبان قدرت ماندگاری بیشتری در ذهن این افراد دارد و منجر به اثربخشی 
قوی  شخصی  برندهای  با  دارند  تمایل  مخاطبان  درحقیقت  می شود.  ارتباطات 
را  برند شخصی  به صورت حضوری  وقتی  و  کنند  برقرار  نزدیک تری  ارتباطات 
را  مثبت تری  حس  می پردازند،  نظر  اظهار  به  و  صحبت  به  او  با  و  می بینند 

مخاطبان  این  ذهن  در  شخصی  برند  جایگاه  تاثیرگذاری  و  می کنند  دریافت 
باید  شخصی  برندهای  که  می شود  توصیه  دلیل  همین  به  شد.  خواهد  بیشتر 
مختلف  و...  رویداد  جلسات،  در  حضور  و  عمومی  روابط  فعالیت های  طریق  از 
برای برقراری ارتباطات حضوری خود تالش کنند. شایان ذکر است، در صورتی 
از  که پس  اثربخش تر خواهد شد  دیجیتال  فضای  در  برندهای شخصی  حضور 
برندهای  عمومی،  روابط  فعالیت  طریق  از  برند  از  آگاهی  افزایش  و  برندسازی 
برند  روابط  استمرار  باعث  و  کنند  پیدا  اجتماعی حضور  رسانه های  در  شخصی 

با مخاطبان شوند.

ارائۀ اطالعات معتبر آموزشی
یکی از روندهای بسیار دارای اهمیت در حوزۀ برندسازی شخصی در سال 2018، 
حوزۀ  صاحب نظران  از  بسیاری  است.  معتبر  آموزشی  محتوای  تولید  به  توجه 
برندسازی بر این باورند که برندهای شخصی با ارائۀ اطالعات معتبر آموزشی به 
مخاطبان می توانند در ذهن این افراد کسب اعتماد کنند. در حال حاضر، در عصر 
بی اعتمادی مخاطبان به برندها قرار داریم و بسیاری از مخاطبان نسبت به برندها 
آموزشی  برنامه های  از طریق  اعتماد  بنابراین کسب  دارند.  اعتماد  عدم  احساس 
معتبر می تواند در ایجاد اعتماد بسیار مثمر ثمر واقع شود و تاثیرگذاری در ذهن 
مخاطبان را بیشتر و اثربخش تر خواهد کرد. برندهای شخصی می توانند با تکیه  بر 
تحقیقات، مطالعات، آمار و... در حوزه های مرتبط با صنعتی که در آن مشغول به 

کار هستند، به تولید محتوا و اظهار نظر بپردازند.
تبلیغات  حاضر  حال  در  که  است  اهمیت  دارای  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
دهان به دهان یکی از اثربخش ترین ابزارهای موجود جهت اطالع رسانی از محصوالت 
و ترغیب به خرید آن ها به شمار می رود. به همین دلیل برندهای شخصی می توانند 
تاثیرگذار  بسیار  سازمان  بیرونی  مخاطبان  با  ارتباط  هنگام  نقش  این  ایفای  در 
افراد تاثیرگذار را در سازمان هایی که مشتری آن ها هستند، ترغیب به  باشند و 

خرید از محصوالت سازمان کنند.
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مدلهای بیزینس با بزرگ ایدههای ترکیب از موفق نوآوریهای
پایداروسوددهبهوجودخواهدآمد.دربطناینمدلهایکسبوکار،
بدونرضایتمشتریانشاید دارد. بهمشتریانوجود ارزش انتقال
در سود این که بدانید باید اما آورید، دست به سود اندکی بتوانید
بلندمدتپایدارنخواهدبود.اینبدینمعنیاستکهمدیراننوآور
نیاز یک بهعنوان ایدهها بررسی منظور به را مشتریان میبایست
دارند. نیاز آنها باشندکه ارضایآنچیزی ببینندودرصدد حقیقی
آنها باید بلکه کرده، برقرار ارتباط آنها با نهتنها منظور این برای

رادرگیرهمبکنند.

پيچيدگی ارتباط با مشتریان
اما ارتباط با مشتریان دشواری های خاص خود را دارد. بیشتر مدیران نوآور 
آن ها  نشود.  ایجاد  ارتباطی  چنین  می دهند  ترجیح  استارت آپی  نیم های  و 
تنها می خواهند محصولشان را تولید کرده و آن را به دست مشتری برسانند. 
اعضای  بتوانید  باید  می دهد،  اهمیت  نوآوری  به  که  تیمی  رهبر  به عنوان 
ایجاد  به  ترغیب  و  متقاعد  را  آن ها  و  کرده  خارج  ساختمان  از  را  تیمتان 
اعضای  چراکه  است،  دشوار  نیز  فرایند  این  انجام  کنید.  مشتری  با  ارتباط 
نمی توانند  فکر می کنند که  دفتر خود، هم چنان  از  از خارج شدن  تیم پس 
ارزشی در این فرایند ایجاد کنند. یک مثال در این زمینه هنگامی است که 
مشتری بیان می کند به چه چیزی نیاز دارد و نیت خود برای خرید را نشان 
به  اقدام  می تواند  است،  کرده  کسب  که  تجاربی  از  استفاده  با  تیم  می دهد. 
ایجاد آن محصول کند، اما یاد گرفته است که در مرحلۀ اول مشتریان ممکن 
همان  این  نخرند.  است،  آمده  بازار  به  که جدیدا  را  محصولی  هیچ گاه  است 
پیچیدگی هایی است که سبب می شود اعضای تیم انگیزۀ کافی برای ارتباط با 
مشتری نداشته باشند. گفتیم که اعضای تیم باید از دفتر خود بیرون بیایند و 
با مشتری در مورد نیازهایش صحبت کنند، فیدبک ها را گرفته و آن محصول 
را ایجاد کنند. اما با انجام این کار هم چنان موفقیتی در کار خود نمی بینند. 

چگونه این اتفاق می افتد؟

صحبت با مخاطب
حیوانات  انسان ها،  دارد.  وجود  مشتریان  با  در صحبت  پیچیدگی  الیه  چندین 
پس  دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را  دیگران  دارند  دوست  که  هستند  اجتماعی 
بدهید.  را  آن ها  سوال  جواب  دارند  دوست  مشتریان  چرا  که  است  مشخص 
آن ها می خواهند واکنش شما را به درک آن چه آن ها می گویند، بسنجند. این 
نگرانی ها مرتبط با مطلوبیت اجتماعی است، به این معنی که در وهلۀ اول به 

آن چه مشتری می گوید، باید گوش دهیم. 
پیش بینی  قابل  نامعقولی  به صورت  بودن،  اجتماعی  بر حیوانی  انسان ها عالوه 
باشند، بیشتر آن ها  انگیزه ای برای تصمیمات عقالنی داشته  اگر  هستند. حتی 
نمی دانند چرا همیشه دست به انتخاب های معینی می زنند. بیشتر مردم اطالع 
به عالوه  می گذارد.  تاثیر  تصمیماتشان  بر  آن ها  ذهنی  پیش زمینۀ  ندارند چقدر 
که  دارند  محصوالتی  انتخاب  برای  خود  قلبی  دالیل  به  تمایل  بیشتر  آن ها 
می تواند مدیران تازه کار را گمراه کند. انسان ها قادر نیستند رفتارهای آتی خود 
از تولید محصول نمی توان پیش بینی کرد که  بنابراین بعد  را پیش بینی کنند، 
آیا این محصول به خوبی در بازار فروش می رود یا خیر. مدیران ترجیح می دهند 
به این مسئله مثبت فکر کنند، چراکه به هرحال مخارجی را صرف محصول و 

بازاریابی آن کرده اند. 

ارتباط درست ایجاد كنيد 
هنگام صحبت با مشتری الزم است نکاتی را مدنظر قرار دهید تا او احساس نکند 
مورد بازجویی قرار گرفته است. مشتریان معموال از محدودیت ها و توانایی های 
خود در مورد یک مسئله و مشکل خاص آگاه هستند، ولی توان بیان آن ها را 
به  سطحی  پاسخ های  از  را  مشتریان  بتوانید  باید  درکل  ندارند.  صریح  به  طور 
پاسخ های عمیق هدایت کنید. در این جا یک نکتۀ کلیدی وجود دارد و آن این 
بیان  می  خواهند،  که  را  چیزی  آن  صریح  خیلی  نتوانند  مشتریان  شاید  است: 
شما  عبارتی،  به  آورند.  زبان  به  صراحتا  را  خود  نیازهای  می توانند  ولی  کنند، 
با آن ها همراه شوید تا نیازهای درونی کنونی  باید در یک فرایند، گام  به  گام 

آن ها را استخراج کنید. 

صحبتبا
مشتریانکافی
نیست،آنهارا
درگیرکنید

هدی رضایی
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 

مدیریت
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درک نيازهای كنونی
هم چنین نباید از آن ها بپرسید که در آینده به چه محصولی احتیاج پیدا خواهند 
راه حل  به  نیز  مدیران  و  می کنند  فکر  کنونی خود  نیازهای  به  آن ها  زیرا  کرد، 
چالش های  مورد  در  مشتریان  با  مکالمه  روی  تنها  باید  آن ها  خود.  درآمدی 
کنونی و آن چه اکنون درگیرش هستند، صحبت کنند، نه نیازهای آینده. چیزی 
عملی  و  قلبش هست  در  که  با چیزی  می گذرد،  ما  آیندۀ  مشتری  فکر  در  که 
با  انجام می دهد، سه چیز متفاوت هستند. بسیار مهم است که در مکالمه  که 
مشتری به داده های واقعی دست پیدا کنید و دلیل تصمیم ها و رفتارهای آیندۀ 
به طور کلی  بپرسید، خودتان کشف کنید.  از آن ها  این که  به جای  را  مشتریان 
می شود:  شما  کسب وکار  یا  استارت آپ  تهدید  باعث  همیشه  اصلی  ریسک  دو 
اول این که نمی توانید مشکل اصلی مشتری را حل کنید؛ یعنی مشکل درستی 
نیست  مشکل  واقعا  مشکل  این  اصال  یا  نداده اید،  تشخیص  کردن  برای حل  را 
ولی  داده اید،  تشخیص  درست  را  مشکل  این که  دوم  ندارد.  ویژه ای  اهمیت  و 

راه کاری که انتخاب کرده اید، راه کار جذاب و کاربردی برای مشتری نیست.

مشتری را درگير كنيد
برای یک مکالمۀ حرفه ای باید کاری کنید که خریدار زیاد صحبت کند تا شما 
منظور  این  برای  دهید.  نشان  او  به  و  شناسایی  را  او  آشکار  نیازهای  بتوانید 
خریدار باید صحبت کند و باید بتوانید او را ترغیب به مشارکت و درگیری در 
فرایند خرید خود کنید. هنگامی که سوالی می پرسید و خریدار خیلی خالصه 
»لطفا  یا  بدونم«  بیشتر  »می تونم  چون  واژگانی  از  استفاده  با  می دهد،  جواب 
امروزه  دهد.  ادامه  صحبت  به  تا  کنید  تشویق  را  او  و...  دهید«  توضیح  بیشتر 
درگیر کردن مشتری به موضوع اساسی سازمان ها تبدیل شده که در آن تعامل 
از  یا شرکت پس  تجاری  نام  به یک  نسبت  رفتار مشتریان  نشان گر  با مشتری 
سایر  و  پاداش  ارائۀ  با  شرکت ها  است.  نگرشی  محرک های  از  حاصل  و  خرید 
را  مشتری  کردن  درگیر  به  مربوط  رفتارهای  می توانند  خرید،  برای  انگیزه ها 

تحت تاثیر قرار دهند. 

كسب داده از مشتری
او  با  از مکالمه  بگیریم و  از مشتری  حس درگیری سبب می شود داده های جدید 
را  مدیران صحبت مشتری  از  بسیاری  است  بااین حال ممکن  کنیم.  تجربه کسب 
تنها مبنای حرکت خود در نظر بگیرند، که کار اشتباهی است. تکیه کردن تنها به 
سخنان مشتری می تواند ریسک آمیز بوده و به شکست منجر شود. مهم است که 
نتایج ارتباط و مکالمه شما با داده های رفتاری مشتری مورد تایید قرار گیرد تا صحت 
آن مشخص شود. درواقع ابتدا می آموزیم که مشتری به چه چیزی نیاز دارد و سپس 
تایید می کنیم که برای حل آن نیاز باید چه اقداماتی انجام دهیم. این بدین معنی 
است که باید فراتر از رفتارها و واکنش های مشتری فکر کنیم. این تجارب می تواند 
دربرگیرندۀ امر ثبت نام مشتری در صفحات سایت تا پیش فروش و توصیۀ محصول به 
دیگری باشد. همۀ این تجربه ها به مدیران کمک می کند پیش از آن که اقدامی برای 
طراحی محصول کنند، تمام جوانب نیاز مشتری و بازار را سنجیده باشند. اگر دیدند 
اطالعاتشان ناقص است، باید پروسه را متوقف کرده، دوباره به میان مشتریان بروند و 

آن ها را درگیر پروسۀ خود کرده و دیتا جمع آوری کنند. 

تعامل مثبت، وفاداری دائمی 
سازمان ها  برای  می تواند  شود،  انجام  درست  روشی  به  اگر  مشتریان  با  تعامل 
بسیار ارزشمند باشد. اگر تیم شما هم چنان روی اصول مدیریتی هنری فورد و 
ادامز تاکید می کند، شما روی نوآوری ای تاکید کنید که بدون کسب ورودی و 
اطالعات از مشتری به دست نخواهد آمد. همان طور که استیو بالنک می گوید، 
مشتریانش  با  به درستی  این که  مگر  نمی رسد،  بقا  به  کسب وکاری  پلن  هیچ 
ارتباط برقرار کرده باشد. اگر چنین ایدئولوژی ای در سازمان شما وجود ندارد،  
یادگیری  و  اطالعات  به کسب  شروع  و  شوید  خارج  میز  پشت  از  امروز  همین 
و  برقرار  ارتباط  آن ها  با  کسب  وکارها  این که  از  مشتریان  کنید.  مشتریانتان  از 
آن ها را به درگیری و مشارکت بیشتر دعوت کنند، حس خوبی پیدا می کنند. 
خلق  تجربیاتی  که  است  این  مارکتینگ  روش های  موثرترین  از  یکی  بنابراین 
کنید که درگیری و تعامل مشتریان را افزایش دهند و منجر به وفاداری دائمی 

آن ها شوند.

تکیه کردن تنها به سخنان مشتری 
می تواند ریسک آمیز بوده و به 
شکست منجر شود. مهم است 
که نتایج ارتباط و مکالمه شما با 
داده های رفتاری مشتری مورد 

تایید قرار گیرد تا صحت آن 
مشخص شود
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برای مزایایمختلفی باخود باسبکیمدرن زندگیشهرنشینی اگرچه
شهروندانبههمراهدارد،امامعایبیهمچونسپریکردنبخشاعظمی
اززمانمفیدروزانۀافراددرمحیطکاررانیزبهدنبالداشتهاست.این
دوم اولویت به خانه محیط در استراحت و حضور شده باعث موضوع
بسیاریازافرادتبدیلشود.بهبیاندیگر،درحالحاضرمخصوصادر
کالنشهرها،افراددرطولهفتهفقطبرایخوابیدنبهخانهبازمیگردند
خود کاری محیط از خارج در تفریح و استراحت برای زیادی زمان و

ندارند.
کالنشهرها در کردن زندگی اینگونه به افراد این از بسیاری اگرچه
عادتکردهاندوناگزیربهصرفساعاتطوالنیدرروزبرایکارکردن
درمحیطکاریخودهستند،اماقطعااینموضوعچالشهاییرادرزندگی
سازمانهای ارشد مدیران که بماند است. آورده همراه به افراد این
تجاریمخصوصادربخشخصوصیبامشکالتبیشتریدراینحوزه
مواجههستندوزمانزیادیدرروزرانمیتوانندبهفعالیتهایغیرکاری
بپردازند.اینکهدرچنینشرایطیافرادبایدچگونهزمانروزمرهخودرا
مدیریتکنندوچرابایدبرایفعالیتهایغیرکاریخودزمانیمناسب
به باشیم داشته نگاهی مطلب این در تا شد بهانهای دهند، اختصاص

برخیازتکنیکهایمدیریتیدرایجادتعادلبینکاروزندگی.

تعادل بين كار و زندگی شخصی مهم است؟
با این که بسیاری از افراد بخش اعظمی از ساعات مفید روزانۀ خود را به کار کردن 
می پردازند، اما بااین حال همواره از این موضوع گالیه دارند و تمایل دارند بتوانند 
به نوعی تعادل بین کار و زندگی شخصی خود را ایجاد کنند. ایجاد تعادل بین کار 
و زندگی شخصی می تواند در افزایش بهره وری سازمان های تجاری نیز مثمر ثمر 
واقع شود. اهمیت این موضوع تا اندازه ای است که بر اساس مطالعات انجام شدۀ 
گالوپ در سال 2017، 53 درصد از کارمندانی که توانسته اند تعادل مناسبی را 
در زندگی کاری و شخصی خود ایجاد کنند، با عملکرد بهتری همراه هستند و 
حقوق  دریافت  به  میل  طرفی  از  می کنند.  ایجاد  سازمان  در  را  موثرتری  نقش 
بیشتر و کسب درآمد باالتر همواره در بین افراد مختلف جامعه وجود دارد، اما 
این موضوع نباید منجر به عدم تعادل بین کار و زندگی شخصی شود. با توجه به 
این موضوع، بر اساس مطالعات دیگری در این حوزه، برای 45 درصد از کارمندان 
پس از پرداخت حقوق و امنیت شغلی، تعادل در زندگی کاری و شخصی بسیار 
دارای اهمیت تلقی می شود. البته این موضوع در بین افراد مختلف قطعا متفاوت 
خواهد بود. چون ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و کاری زمانی از اهمیت باالیی 
برخوردار خواهد بود که این افراد دارای فرزند باشند و نسبت به افرادی احساس 
مسئولیت داشته باشند. این در حالی است که برای افراد بدون فرزند یا مجرد 

ایجاد تعادل در زندگی کاری و شخصی شاید اهمیت چندانی نداشته باشد. صحت 
این ادعا را گزارش های Flex Jobs به خوبی بیان می کند؛ طبق این گزارش، 79 
درصد از کارمندان بدون فرزند، انعطاف پذیری را بهتر از تعادل در کار و زندگی 
اندازه ای در  به  افراد  از  برخی  میان  این  دارد. در  اولویت  برای آن ها  و  می دانند 
کار خود غرق شده اند که اصال به این موضوع که باید تعادلی بین کار و زندگی 
شخصی ایجاد کنند، فکر هم نمی کنند. به همین دلیل توصیه می شود در صورتی 
که در اطراف خود چنین افرادی وجود دارند، آن ها را از مزایای ایجاد تعادل در 

زندگی شخصی و کاری باخبر سازید.

تفویض اختيار در سازمان
ایران وجود  ارشد سازمان های تجاری در  از مدیران  بین برخی  اپیدمی در  یک 
دارد که تمایل دارند تمامی فعالیت های جاری سازمان را خودشان انجام دهند. 
یا  دهند،  انجام  نیمه کاره  صورت  به  را  کارها  تمامی  می شود  باعث  موضوع  این 

نگاهی به برخی از تكنيک های مدیریتی در ایجاد تعادل بين كار و زندگی شخصی

کاربرایزندگی
یازندگیبرایکار؟

امیر کاکایی
MBA کارشناس ارشد

مدیریت
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برای  روزانه  را  زیادی  زمان  آن ها،  انجام  صورت  در 
که  است  حالی  در  این  کنند.  صرف  امور  این  انجام 
در صورت تفویض اختیار به نیروی های زیردست، این 
تجربه  البته  شود.  انجام  می تواند  به خوبی  فعالیت ها 
کار  انجام  همواره  اختیار  تفویض  در  می دهد  نشان 
به صورت صددرصدی ممکن است توسط زیردستان 
با اعتماد  بااین حال مدیران می توانند  اما  انجام نشود، 
نشان  برای  کارمندان  به  فرصتی  خود،  زیردستان  به 
دادن شایستگی های خودشان بدهند. به صورت کلی 

با تفویض اختیار، مدیران سازمان های تجاری می توانند وقت بیشتری برای سایر 
نکته  این  ذکر  میان  این  در  باشند.  داشته  زندگی شخصی شان  و  سازمانی  امور 
بسیار دارای اهمیت است که در ایران کنترل یکی از مهم ترین وظایف هر مدیری 
است، به همین دلیل در صورت تفویض اختیار می توان با ابزارهای مناسب کنترلی 

بازدهی فعالیت های کارمندان سازمان را به حداکثر رساند.

اولویت بندی و اختصاص زمان مناسب
برخی از افراد پرمشغله حتی اگر 48 ساعت نیز به جای 24 ساعت در شبانه روز 
و  می آورند  کم  زمان  خود  کاری  امور  انجام  برای  هم  باز  باشند،  داشته  زمان 
نظر  به  دهند.  اختصاص  زندگی شخصی خود  برای  را  مناسبی  زمان  نمی توانند 
لورا  است.  خود  روزانۀ  فعالیت های  اولویت بندی  عدم  افراد  این  مشکل  می رسد 

که  است  باور  این  بر  زمان  مدیریت  متخصص  واندکام، 
شخصی  و  کاری  زندگی  در  تعادل  ایجاد  جهت  افراد 
باشند؛  داشته  هفتگی  و  روزانه  اولویت بندی  باید  خود 
به این معنا که مهم ترین امور روزانه را در اولویت قرار 
دهند و فعالیت های غیرضروری را در اولویت های روزانه 
و هفتگی خود قرار ندهند. از طرفی در بین اولویت بندی 
فعالیت های روزانه باید زمان مناسبی هم برای رسیدگی 
و  اختصاص دهند  زندگی شخصی خود  فعالیت های  به 
نمونه  به عنوان  کنند.  امور  آن  اجرای  به  ملزم  را  خود 
حداقل یک ساعت رسیدگی به فرزندان یا چند ساعت تفریح در طول هفته همراه 

با خانواده و دوستان ازجمله اموری است که باید مدنظر قرار گیرد.

پرهيز از اتالف وقت در انجام امور روزانه
عادی  انجام  وقت،  اتالف  نوع  بدترین  فورس،  انجام شدۀ  مطالعات  اساس  بر 
مواقع  از  برخی  در  نیست.  آن  دادن  انجام  به  نیازی  اصال  که  است  اموری 
امور روزانه ای می شوند که هیچ گونه  انجام  مدیران سازمان های تجاری درگیر 
به  فعالیت ها  این  اگر  حتی  درحقیقت  ندارد.  سازمان  برای  مناسب  خروجی 
بهترین شکل ممکن نیز انجام شود، اما فایده ای برای مدیران و سازمان ندارد 
که  می دهد  نشان  مطالعات  این  طرفی  از  می شود.  وقت  اتالف  باعث  فقط  و 
افراد باید فعالیت هایی که وقت و انرژی زیادی را از آن ها می گیرد، رها کنند. 
جهت مدیریت این موضوع، پیشنهاد می شود که قبل از انجام امور، به اهداف 
و نتایج احتمالی آن ها و تاثیر انجام این فعالیت ها در زندگی کاری و شخصی 
فعالیت های  انجام چنین  از  ناشی  بتوان ریسک های  این طریق  از  تا  فکر شود 

کاری را به حداقل رساند.

لذت بردن از تعطيالت و آخر هفته ها
 برخی از افراد به دلیل انبوه فعالیت های کاری مجبور هستند انجام بخشی از این 
امور را به داخل خانه ببرند؛ به عنوان نمونه در آخر هفته ها به برخی از فعالیت های 
عقب افتادۀ هفتگی می پردازند. اگرچه بسیاری از صاحب نظران این حوزه بر این 
باورند که نباید در آخر هفته و تعطیالت به انجام امور کاری پرداخت، اما درواقع 
می شود  توصیه  بااین حال  است.  انجام  غیرقابل  موضوع  این  افراد  از  برخی  برای 
مکان انجام امور کاری با زندگی شخصی متفاوت باشد. به عنوان نمونه در منزل 
اتاق یا فضای دیگر برای انجام امور کاری در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان 
بین امور کاری و شخصی در زندگی تفکیک قائل شد. از طرفی افراد باید مرزبندی 
مناسبی جهت تعادل در زندگی شخصی و کاری اتخاذ کنند. به عنوان نمونه در 
روزهای خاصی که تعطیل هستند، تحت هیچ شرایطی به فعالیت های کاری خود 
نپردازند، مگر در صورت بروز اتفاقات و بحران های غیرقابل پیش بینی که مجبور 

به رفع و رجوع کردن آن هستند.
در پایان ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که همواره باید خانواده اولویت اول 
افراد در زندگی باشد. این موضوع باید مدنظر مدیران ارشد و مخصوصا کارآفرینان 
قرار گیرد، چون معموال این افراد نمی توانند زمان مناسبی را برای خانواده خود 
اختصاص دهند. به همین دلیل باید افراد اولویت های خود را تغییر دهند و بودن 
در کنار خانواده خویش را در اولویت اول خود قرار دهند تا از این طریق بتوانند 

تعادل مناسبی بین زندگی کاری و شخصی خود برقرار کنند.

بدترین نوع اتالف وقت، انجام 
عادی اموری است که اصال 

نیازی به انجام دادن آن نیست. 
در برخی از مواقع مدیران 

سازمان های تجاری درگیر انجام 
امور روزانه ای می شوند که 

هیچ گونه خروجی مناسب برای 
سازمان ندارد
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در ایرانی شرکتهای از بسیاری
تومان میلیونها سال هر پایان
هدایای خرید و طراحی صرف
این نظر از میکنند. تبلیغاتی
تبلیغاتی هدایای ارائۀ شرکتها،
تجاری شبکۀ و مشتریان به
ارزشمندسازمان،برنامۀتاثیرگذار
اغلب مختلف تجاری برندهای تبلیغاتی هدایای اما است، ارزشمندی
به را تبلیغاتی هدایای اهدای مسئله، همین و ندارد هم با تفاوتی هیچ
که تجاری سازمانهای بااینحال، است. کرده تبدیل بیفایده اقدامی
فعالیتهایخودرابهصورتB2Bپیشمیبرندوبامشتریانسازمانی
سروکاردارند،نیازمندبرقراریارتباطاتاثربخشباافرادتاثیرگذاردر
میانمشتریانبازارهدفخودهستندتاازاینطریقبتوانندفعالیتهای
دلیل، همین به ببرند. پیش ممکن شکل بهترین به را سازمان جاری
جهتبرقراریارتباطاتاثربخشبااینمشتریان،دائماًبایدبرنامههای
وفاداریمناسبیرااتخاذکنند.یکیازاینبرنامههایمناسبوتاثیرگذار
برایهلدینگهایتجاری،استفادهازکمپینهایاهدایهدایایتبلیغاتی
تجاری اینکهسازمانهای است. انتهایسال فقط نه و درطولسال
چگونهبایدکمپینهایهدایایتبلیغاتیخودراطراحیوراهاندازیکنند
بگذارند، تاثیر برمشتریانخود رقابتی بازار این در وچگونهمیتوانند
کمپینهای طراحی نبایدهای و بایدها به مطلب این در تا بهانهایشد

هدایایتبلیغاتیبپردازیم.

تحقيقات بازار چه می گوید؟
دیگر  به  نسبت  تبلیغاتی  هدایای  حوزه،  این  در  انجام شده  بازار  تحقیقات  طبق 
ابزارهای تبلیغاتی مانند رسانه های محیطی، تلویزیونی و... از تاثیرگذاری بیشتری 
در ذهن مشتریان برخوردار است و نقش جدی تری را ایفا می کند. طبق همین 
ارائه کنندۀ  با شرکت  تبلیغاتی  از دریافت کنندگان هدایای  تحقیقات، 79 درصد 
هدایای  دریافت کنندگان  از  درصد   66 و  می کنند  همکاری  تبلیغاتی  هدایای 

تبلیغاتی می توانند نام برند تجاری عرضه کنندۀ هدایای تبلیغاتی را به یاد آورند.

تفاوت پاداش های نقدی با هدایای تبليغاتی
بسیاری از سازمان های تجاری برای مشتریان و مخصوصا کارمندان خود هدایای 
نقدی و شبه نقدی مانند بن خرید از فروشگاه ها و... در نظر می گیرند تا از این 
طریق بتوانند ارتباطات برند خود را با مخاطبان اثربخش تر کنند، اما تحقیقات در 
این حوزه نشان می دهد که در ذهن مخاطبان پاداش های نقدی در سرفصل های 
درآمد ذخیره می شود و به عنوان هدیه ثبت نخواهد شد. به همین دلیل پاداش های 
می شود  توصیه  دلیلی  همین  به  باشد.  هدایا  جایگزین  نمی تواند  مالی  و  نقدی 
برای  معنوی  ارزش  باشد،  داشته  مادی  ارزش  این که  از  بیش  تبلیغاتی  هدایای 

مشتریان داشته باشد تا از این طریق بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

طراحی كمپين های خالق
سازمان  ارزشمند  تجاری  شبکۀ  و  مشتریان  به  متمایز  تبلیغاتی  هدایای  ارائۀ 
هنگامی  درحقیقت  است.  تبلیغاتی  هدایای  کمپین  طراحی  در  اصل  مهم ترین 
بسیاری  می آید،  میان  به  تجاری  سازمان های  در  تبلیغاتی  هدایای  از  که حرف 

امیر کاکایی
MBA کارشناس ارشد

مدیریت

بایدها و نبایدهای طراحی و انتخاب هدایای تبليغاتی در هلدینگ های تجاری

برقراریارتباطاتاثربخش
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سال  انتهای  به  را  موضوع  این  تجاری  سازمان های  از 
و عرضۀ تقویم و رسید، فلش و... خالصه می کنند که 
روی آن ها لوگوی سازمان درج شده است؛ این در حالی 
از  را  کارکرد خود  تبلیغاتی  هدایای  این گونه  که  است 
در  می شود  توصیه  دلیل  همین  به  است.  داده  دست 
تبلیغاتی  هدایای  باشد  تالش  در  سازمان  اول  درجۀ 
طراحی کند که برای گیرندۀ آن مفید باشد و در درجۀ 
معنای  به  باشد؛  سازمان  فعالیت های  با  مرتبط  بعدی 
دیگر هدایای تبلیغاتی در عین مفید بودن برای گیرندۀ 
آن باید تداعی برند تجاری را در ذهن مخاطبان انجام 
دهد. به عنوان نمونه بسیاری از سازمان های تجاری در 
تالش هستند در وهلۀ اول هدایای تبلیغاتی خالقانه ای 
برای  باالیی  معنوی  ارزش  هدایا  این  و  کنند  تولید  را 
بعدی  وهلۀ  در  و  باشد  داشته  آن  دریافت کنندگان 
مرتبط با هویت برند سازمان باشد. با توجه به مواردی 

باید  که مطرح شد، سازمان های تجاری جهت طراحی کمپین هدایای تبلیغاتی 
به شناسایی درستی از مشتریان بازار هدف خود دست پیدا کرده و بر اساس این 
شناخت هدایای تبلیغاتی خالقانه ای را طراحی کنند که حاوی پیام مشخص و 
شفافی از سازمان باشد؛ به عبارت دیگر، کمپین هدایای تبلیغاتی باید ارائه کنندۀ 
پیام های مشخصی به دریافت کنندگان آن باشد و در فواصل زمانی مختلف این 
تکرار  بیرونی سازمان  تبلیغاتی در ذهن مخاطبان  ارائۀ هدایای  از طریق  پیام ها 

شود.

شخصی سازی در هدایای تبليغاتی
تبلیغاتی در سال  اهمیت در کمپین های هدایای  دارای  بسیار  روندهای  از  یکی 
2018، شخصی سازی است؛ به این معنا که در سال 2018 بسیاری از مشتریان 
تمایل دارند هدایای تبلیغاتی ای را دریافت کنند که خاص آن ها تولید شده باشد. 
ایجاد کند.  تبلیغاتی  را در گیرندگان هدایای  این موضوع می تواند حس مثبتی 
جهت شخصی سازی هدایای تبلیغاتی می توان نام این افراد را به جای درج لوگو 
روی هدایای تبلیغاتی انجام داد. این موضوع می تواند هدایای تبلیغاتی را برای این 
افراد بسیار مهم تلقی و دریافت کنندگان آن را ترغیب به استفاده از آن کند. ذکر 
این نکته بسیار دارای اهمیت است که بسیاری از مخاطبان تمایلی به استفاده از 
ارائۀ  ندارند.  برندهای دیگر روی آن ها درج شده است،  نام  تبلیغاتی که  هدایای 
هدایای تبلیغاتی شخصی سازی شده به مشتریان می توان تجربۀ منحصربه فردی را 
برای این افراد ایجاد کند؛ چون خلق تجربۀ مناسب و منحصربه فرد برای مشتریان 
یکی دیگر از روندهای دارای اهمیت در حوزۀ بازاریابی در سال 2018 است که از 

طریق ارائۀ هدایای تبلیغاتی می توان این مهم را ایجاد کرد.

برنامۀ زمان بندی 
این  به  به صورت ساالنه طراحی شود.  تبلیغاتی  توصیه می شود کمپین هدایای 
و  پیام مشخص  با  مناسب  تبلیغاتی  هدایای  زمانی مشخص  فواصل  در  که  معنا 
شفاف طراحی و به بهانه های مختلف برای مشتریان ارسال شود. به بیان دیگر، 
کمپین های هدایای تبلیغاتی می تواند در فرایند پی گیری بازاریابی و فروش نیز 
مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان نمونه وقتی سازمان های تجاری B2B در تالش 
هستند با مشتریان ارتباطات یکپارچه ای را ایجاد کنند، می توانند با ارسال هدایای 

تبلیغاتی پی گیری فرایند فروش خود را انجام دهند.

سنجش اثربخشی 
برای  تبلیغاتی  هدایای  کمپین  راه اندازی  قطعا 
مالی  به صورت ساالنه هزینه های  سازمان های تجاری 
ارشد  مدیران  اقناع  و  باشد  داشته  می تواند  زیادی 
سازمان جهت پیاده سازی چنین برنامه های وفاداری در 
برخی از سازمان ها به سختی صورت می پذیرد. به همین 
دلیل توصیه می شود در فاز اول اجرای کمپین هدایای 
تبلیغاتی، این موضوع به صورت آزمایشی طراحی و اجرا 
شود. به عنوان نمونه اگر سازمان 1000 نفر مشتری و 
از  نفر  اول 100  گام  دارد، در  ارزشمند  تجاری  شبکۀ 
این افراد را انتخاب کرده و با هزینه ای بسیار پایین تر 
شروع کمپین هدایای تبلیغاتی را آغاز کنند و در مقابل 
اثر بخش  انجام شدۀ  تحقیقات  و  مطالعات  اساس  بر 
این اقدام را با 100 نفر دیگر از مشتریان سازمان که 
است،  نشده  اجرا  آن ها  برای  وفاداری  برنامۀ  هیچ گونه 
مقایسه کنند. نتایج نظرسنجی ها و مطالعاتی که روی این مشتریان انجام می شود، 
البته ذکر  باشد.  تبلیغاتی  اثربخشی کمپین هدایای  بیان کنندۀ  به خوبی می تواند 
این نکته بسیار دارای اهمیت است که در صورت دریافت گزارش های مقایسه ای 
که بیان کنندۀ این موضوع است که تفاوتی بین این دو گروه 100 نفره ایجاد نشده 
است، قطعا باید کمپین هدایای تبلیغاتی دستخوش تغییراتی قرار گیرد. چون در 

صورت عدم اثربخشی، قطعا باید کمپین مورد بازنگری قرار گیرد.

چند نكتۀ مهم دربارۀ طراحی هدایای تبليغاتی
هدایای تبلیغاتی نباید بیش از اندازه گران قیمت باشد.

تجربه نشان می دهد که وقتی هدایای تبلیغاتی بیش از اندازه گران قیمت باشد، 
این سوال در ذهن دریافت کنندۀ آن پیش می آید که به چه دلیل سازمان باید 
برای من تا این اندازه هزینه کند؟ به معنای دیگر، حس مثبتی در گیرنده ایجاد 
نمی شود و اتفاقا ممکن است نسبت به هدایای تبلیغاتی مشکوک شود. از طرفی 
عرضۀ هدایای تبلیغاتی گران قیمت هزینه های بسیار زیادی را بر دوش سازمان 

می گذارد.

عدم عرضۀ محصوالت سازمان به عنوان هدایای تبليغاتی
 الزاما عرضۀ محصوالت سازمان به مشتریان، مخصوصا مشتریان B2B، برای این 
افراد جذاب نیست. به عبارت دیگر، تجربه نشان می دهد که محصوالت سازمان 
الزاما  و  نیست  برخوردار  باالیی  از جذابیت  افراد  برای  تبلیغاتی  به عنوان هدایای 
حس مثبتی را بین این افراد ایجاد نمی کند. از طرفی برخی از دریافت کنندگان 
محصوالت سازمان به عنوان هدایای تبلیغاتی بر این باورند که این هدایا از ارزش 

کمتری از میزان واقعی آن برخوردار است.
در پایان، ذکر این نکته بسیار دارای اهمیت است که در طراحی کمپین های 
باید  هدایا  این  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  موضوع  این  باید  تبلیغاتی  هدایای 
برای  مشتریان  همۀ  دیگر،  عبارت  به  باشد.  متفاوت  مختلف  مشتریان  برای 
می شود  توصیه  دلیل  همین  به  ندارند.  یکسانی  جایگاه  تجاری  سازمان های 
شود  انجام  مشتریان  از  رتبه بندی  تبلیغاتی  هدایای  کمپین  اجرای  از  قبل 
معنوی  ارزش  که  شود  طراحی  خاصی  هدایای  مشتریان  از  گروه  هر  برای  و 

باشد. داشته  مناسبی 

یکی از روندهای بسیار دارای 
اهمیت در کمپین های هدایای 

تبلیغاتی در سال 2018، 
شخصی سازی است؛ به این معنا 

که بسیاری از مشتریان تمایل 
دارند هدایای تبلیغاتی ای را 
دریافت کنند که خاص آن ها 

تولید شده باشد. این موضوع 
می تواند حس مثبتی را در 
گیرندگان هدایای تبلیغاتی 

ایجاد کند
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همهمامیخواهیمدرمحلکارماندوستانیداشتهباشیم.باوجودساعات
زیادیکههرروزدرمحیطکاریوباهمکارانمانسپریمیکنیم،مهم
استاطرافمانراکسانیاحاطهکنندکهواقعابهآنهاعالقهداریم.همین
امرباعثمیشودکهروزهایکاریتانقابلتحملترباشدودرعینحال

فضایگروهیگرمیدرمحیطکارایجادمیشود.
حاالاگررئیستاننیزوارداینفضاشود،چهاتفاقیمیافتد؟داشتنیک
اماآیامیخواهیداینرابطهرا رابطۀکاریمستحکمخیلیخوباست،
خارجازفضایکاریهمادامهدهید؟اگراینطوراست،اینرابطهچه

اثراتیرابههمراهخواهدداشت؟
خوشبختانهماجواباینپرسشهاراداریم.شغلتانخودبهخودتحت
تاثیرروابطیکهایجادمیکنید،قرارمیگیرد.بسیاردقتکنید،اینروابط
مزایاومعایبیرابههمراهدارند.بنابراینقبلازاینکهبخواهیدبارئیستان

رابطۀدوستیبرقرارکنید،اینمزایاومعایبراسبکوسنگینکنید.

مزایا: پيشرفت كردن در كار برایتان آسان تر خواهد شد
از  مهربان تر  دارد،  دوستش  که  کسانی  به  نسبت  که  است  این گونه  انسان  ذات 
اگر  نیست.  قاعده مستثنا  این  از  نیز  کار  ندارد. محیط  کسانی است که دوست 
رئیستان بداند که به دلیل یک پروژۀ خاص یا گرفتن اطالعاتی که می تواند به 
به  می توانید  غلط،  یا  درست  کرده اید،  برقرار  دوستی  رابطۀ  او  با  باشد،  نفعتان 

هدفتان برسید.

معایب: همكارانتان از شما متنفر می شوند
در بهترین حالت ممکن، نگاه های تنفر همکارانتان است که با این نگاه ها به شما 
می گویند چطور رئیس همیشه با تو کنار می آید و سخت گیری نمی کند. اما در 
یک محیط رقابتی، همکارانتان احتماال اتهاماتی را به شما وارد می کنند. وقتی 
تهدید محسوب می شود، جوی  برایش یک  فردی  کند  احساس  کاری  تیم  یک 

مسموم به سرعت شروع به رشد می کند. 
اگر رئیستان از این مسئله آگاه شود، مسلما روی رشد و پیشرفت کاری تان تاثیر 
منفی خواهد داشت. برای متوقف کردن چنین اتهاماتی، آن ها می توانند رویکرد 
کار نکردن درست را در پیش بگیرند، تا بتوانند روی کار شما هم تاثیرگذار باشند. 
همین مسئله باعث می شود حتی زمانی که واقعا شایستگی ارتقا را دارید، نادیده 

گرفته شوید. 
مزایا: می توانيد یک دوست جدید برای سرگرمی هایتان داشته باشيد

باشد،  رئیسمان  این دوست  اگر  کنیم، حتی  پیدا  مایلیم دوست جدید  ما  همۀ 
به خصوص وقتی قرار باشد عالیق مشترکتان را نیز به اشتراک بگذارید. به عنوان 
مثال ممکن است رئیستان به بازی فوتبال عالقه مند باشد و صرف نظر از سلسله 
مراتب کاری، این شما باشید که او را همراهی کنید و این هیچ اشکالی ندارد. 

چراکه نه؟
معایب: ممكن است انگيزه هایتان كامال صادقانه نباشند

دوست شدن با رئیس برای این که با او وقت بگذرانید، مسئله ای است، و نزدیک 
شدن به او برای ارتقا گرفتن بحث دیگری است. اگر هدفتان از دوست شدن با 

مونا اشرف زاده

مدیریت

آیابایدبارئیستاندوستباشید؟
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نظر  به  بعید  است،  اهدافتان  به  رسیدن  تنها  رئیستان 
می رسد که این دوستی پایان خوشی داشته باشد. اگر 
را  ارزشتان  آگاه شود،  موضوع  این  به  نسبت  رئیستان 

پیش او از دست خواهید داد. 
را  توانایی هایتان  می توانيد  تئوری  در  مزایا: 

آسان تر اثبات كنيد
بتوانید  که  است  دشواری  کار  عادی  حالت  در 
این کار زمان بر  اثبات کنید.  به رئیستان  توانایی تان را 

و استرس زاست، اما وقتی با رئیستان دوست باشید، این کار آسان تر خواهد بود. 
حتی می توانید به راحتی درباره کارها و پروژه های گذشته تان با او صحبت کنید، 

زیرا می دانید که دوستتان شما را اخراج نخواهد کرد. درست است؟
معایب: در واقعيت این گونه نيست

شاید رئیستان دوست شما باشد، اما درواقع مسئولیت حرفه ای سازمان یا شرکت 
از اعضای تیم  برعهده اوست و به همین دلیل سعی دارد مطمئن شود هر یک 
نیستید،  افراد  این  جزو  شما  اگر  می دهد.  ارائه  را  ممکن  کار  بهترین  کاری اش 
رئیستان از کنار آن به سادگی نخواهد گذشت و واقعا بی انصافی است اگر انتظار 

داشته باشید چنین کاری انجام دهد. 
مشکل این جاست که همه نمی توانند بین روابط کاری و شخصی شان تفاوت قائل 
شوند و انتقاد همیشه ناراحت کننده است. اگر نمی توانید تحمل کنید که با شما 
نیز مانند سایر کارمندان شرکت رفتار شود، زیاد روی دوستی تان با رئیس حساب 

باز نکنید و سعی کنید روی مهارت های کاری تان تمرکز بیشتری داشته باشید. 
مزایا: از مسائل درون شركت آگاه خواهيد شد

عالوه بر این که با دوست شدن با رئیس شرکتتان احساس خاص بودن خواهید 
کرد، از اتفاقاتی که در مدیریت رخ می دهد نیز آگاه می شوید. از این رو می توانید 
سایر  به  نسبت  شما  برای  مسئله  این  و  بگیرید،  شغلتان  در  بهتری  تصمیمات 
کارمندان شرکت یک مزیت محسوب می شود. از طرف دیگر، می توانید تمام نکات 

مثبت و منفی را که رئیستان درباره همکارانتان در ذهنش دارد، بدانید. 
معایب: در موقعيت سخت قرار خواهيد گرفت

طرفی  از  و  بود  خواهد  نفعتان  به  طرفی  از  رئیس  با  صمیمانه  روابط  برقراری 
همکارانتان دیگر اطمینان نخواهند کرد تا مسائلشان را با شما در میان بگذارند. 
دوست شدن با رئیس شرکت باعث می شود سایر کارکنان نه تنها با شما احساس 

راحتی نداشته باشند، بلکه شهرتتان نیز در میان آن ها خدشه دار شود. 
او  بدهید،  رئیستان  به  کارمندان  سایر  جانب  از  را  خبری  اگر  طرفی،  از  حتی 
میان  این  در  وقتی  گرفت.  نخواهد  قرار  همکارانتان  به  شما  خیانت  تاثیر  تحت 
قرار بگیرید، تشخیص این که به کدام طرف باید وفادار باشید، کار سختی است، 

می تواند درگیری ایجاد کرده و شما را وارد یک مخمصه کند. 
مزایا: می توانيد زندگی شخصی رئيستان را نيز ببينيد

وقتی با رئیستان به یک رستوران یا مسابقۀ فوتبال می روید، موانعی که در سلسله 
مراتب کاری بر سر راهتان قرار دارند، برداشته می شوند و بیشتر دربارۀ زندگی 
شخصی و خصوصیات اخالقی  او خواهید دانست. حتی گاهی آن قدر به رئیستان 
نزدیک می شوید که به خانه اش رفت وآمد خواهید کرد و با خانواده اش نیز آشنا 
می شوید. البته کمتر پیش می آید که یک کارمند این چنین وارد زندگی شخصی 

رئیسش شود. 

معایب: برداشتن موانع در ارتباط با رئيس می تواند 
روابط را تار كند

جنبه هایی  است،  رئیستان  شما  دوست  که  زمانی  تا 
محدود  را  رابطه  این  که  دارند  وجود  دوستی  از 
به  رئیستان  با  این که  از  بعد  به عنوان مثال،  می کنند. 
شدید،  صمیمانه  گرم صحبت  و  رفتید  رستوران  یک 
حتی  یا  کاری تان  وظایف  از  بخواهید  است  ممکن 
نمی آید،  آن ها خوشتان  از  کار  محیط  در  که  افرادی 
در  را  رئیستان  قبیل،  این  از  چیزهایی  گفتن  است؛  این  مشکل  کنید.  صحبت 
کنید.  تسویه حساب  دیگران  با  دارید  قصد  که شما  می دهد  قرار  موقعیت  این 
همیشه به خاطر داشته باشید که این افراد ابتدا رئیستان هستند، در وهلۀ دوم 
دوست شما محسوب می شوند. بنابراین همیشه باید چهارچوب روابط حرفه ای 

را با آن ها رعایت کنید. 
مزایا: می توانيد سایرین را نيز در رابطۀ دوستی تان شریک كنيد

می کند،  دعوت  کاری  ساعت  از  بعد  قهوه  یک  نوشیدن  به  را  شما  رئیستان  اگر 
می توانید از سایر همکارانتان نیز دعوت کنید تا با شما همراه شوند. به این ترتیب 
هم چنین  کرد.  خواهید  ایجاد  کارتان  محیط  در  نیز  قدرتمندتری  تیمی  روحیۀ 
هیچ  که  می فهمند  و  داشت  خواهند  به شما  نسبت  مثبت تری  نگاه  همکارانتان 
قضاوت های  کار  این  انجام  با  است.  نگرفته  تعلق  شما  به  غیرمنصفانه ای  امتیاز 

نادرست و منفی را نیز از خودتان دور می کنید. 
معایب: ممكن است همكارانتان نخواهند شریک دوستی تان شوند

باشید،  به رخ کشیده  را در دفتر محل کارتان  با رئیس  اگر دوستی تان  مطمئنا 
نقش  ندارد  دوست  کارمندی  هیچ  شد.  نخواهد  دوستی  این  شریک  هیچ کس 
رئیس  با  را  رابطۀ دوستی تان  نباید  بازی کند. در عین حال که  را  سیاهی لشکر 
مخفی کنید، آخرین چیزی که می خواهید، نگاه های معنادار همکاران و تمسخر 

آن هاست. همۀ آن ها شما و رابطه تان را سرزنش خواهند کرد.
با مطرح کردن این مزایا و معایب، پرسشی که در ابتدا مطرح کردیم، باقی می ماند؛ 

آیا باید با رئیسمان دوست باشیم یا نه؟
در واقعیت، سوال این نیست که باید با رئیستان دوست شوید، درواقع پرسش 
این جاست که آیا ظرفیت درک موانعی را که بر سر راهتان قرار می گیرد و ممکن 
با  روز جمعه  اگر  مثال  به عنوان  خیر.  یا  دارید  بگذارد،  تاثیر  حرفه تان  بر  است 
رئیستان به تماشای مسابقۀ فوتبال رفتید و به جای صحبت دربارۀ کار دربارۀ 
کاری  مسائل  به  بازی،  دربارۀ  صحبت  جای  به  شنبه  روز  و  زدید  حرف  بازی 
پرداختید، نشان می دهد که ظرفیت برقراری یک ارتباط سالم کاری و دوستانه 
در شما وجود دارد. بنابراین می توانید روی دوستی تان با رئیس شرکتتان حساب 
کنید، در غیر این صورت به دقت نکات منفی چنین دوستی ای را مطالعه کنید، 
سپس تصمیم بگیرید که آیا شما همان فرد مورد نظر هستید یا خیر. به عواقب 
این دوستی خوب فکر کنید، اگر شما آن فرد مورد نظر نباشید، نه تنها اعتماد 
رئیس، بلکه همکارانتان را نیز از دست خواهید داد و به جای این که در محیط 
کار که ساعت های طوالنی را در آن سپری می کنید، دوستان جدیدی پیدا کنید، 
چنین  در  کردن  کار  درنهایت  داد.  خواهید  دست  از  هم  را  قبلی تان  دوستان 
اعتماد همکاران، کار  نه  مانده است  باقی  برایتان  رئیس  اعتماد  نه  محیطی که 

بسیار دشواری خواهد بود. 

اگر رئیستان شما را به نوشیدن 
یک قهوه بعد از ساعت کاری دعوت 

می کند، می توانید از سایر همکارانتان 
نیز دعوت کنید تا با شما همراه 

شوند. به این ترتیب روحیۀ تیمی 
قدرتمندتری نیز در محیط کارتان ایجاد 

خواهید کرد. هم چنین همکارانتان 
نگاه مثبت تری نسبت به شما خواهند 

داشت و می فهمند که هیچ امتیاز 
غیرمنصفانه ای به شما تعلق نگرفته 

است
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معموالپسازیکبحران،مجریانومدیرانبهطورطبیعیاقداماتیهمراه
باریسکرابرایپیشگیریمجددآنمسئلهبهانجاممیرسانند.برای
مثالپسازاینکهدرسال2002انرونوشرکتWorldComبهتقلب
گستردهدرحسابداریوکالهبرداریازشرکتمتهمشدند،قانونگذاران
آن طی که رساندند تصویب به امر این مختص قانونی متحده ایاالت
مسئولیتهاینظارتیجدیدیبهمدیراناجراییوارشدمحولمیشد.
همچنیندرپیبحرانمالیسال2008،بسیاریازبانکهابیزینسمدل
)مدلکسبوکار(خودراتغییردادندوشرکتهایدیگرنیزسیستمهایی
رابرایمدیریتبهترریسکهایاعتبارییاحذفبیشازحدوابستگی
بهمدلهایریاضیاجراکردند.بدینترتیبنقشریسککردنخصوصا
دربحرانهایشرکتهادرمدیرانبرجستهودارایاهمیتاست.دراین
گزارشبههمینمقولۀمهمیعنیمدیریتریسکدرسازمانهاخواهیم

پرداخت.

مدیریت ریسک چيست؟
گفته  خطرساز  عوامل  به  پاسخ  و  تحلیل  شناسایی،  فرایند  به  ریسک  مدیریت 
می شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک 
به  طور منظم برای شناسایی مشکالت احتمالی و یافتن راه  حل آن ها انجام شود، 
کنترل  و  بودجه  برنامه ریزی،  سازمان دهی،  ازجمله  دیگر  فرایندهای  به  راحتی 
هزینه را کامل خواهد کرد و با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش گیری 
می کند. مدیر پروژه  ای که در این زمینه پیش گام باشد، می تواند تا حد زیادی از 

وقوع اتفاقات غیرمنتظره در طول عمر پروژه پیش گیری کند.
مدیریت ریسک اغلب مترادف با پیش گیری از ریسک است. هر مدیری که وارد 
و  پایین تر  بازده  معنای  به  پایین تر  ریسک  که  می داند  می شود،  سرمایه گذاری 
سودآوری کمتر است. امروزه مدیران ریسک نقش خود را کمک به شرکت ها در 
برای  ارتباط آن در سراسر شرکت  به ریسک و  تعیین و شفافیت اشتیاق آن ها 
هدایت تصمیم گیری می دانند. در بعضی موارد نیز آن به معنی کمک به مدیران 
خط تولید برای کاهش میزان ریسک است. برای مثال، یکی از شرکت های بزرگ 

تصمیم می گیرد که سیاست بیمه برای مشتریانی را که 35 سال برای آن ها بیمه 
رد کرده بود، متوقف کند. این ریسک بسیار خطرناک و سود ناشی از انجام این 
مدیر  تصمیم گیری  به  باید  ریسک  مدیر  مواقعی  در چنین  است.  ناچیز  نیز  کار 
ارشد کمک کند تا چنین ریسکی را که نارضایتی های بی شماری در پی خواهد 

داشت، اعمال نکند. 

انواع ریسک 
انواع مختلفی از ریسک در سازمان ها وجود دارد که عبارت اند از:

ریسک مالی؛ ریسک مالی به خطر باال رفتن بودجه بیش از آن چیزی که مدیر 
تعیین کرده است، تلقی می شود. 

به عنوان  می توانند  می دانید،  که  همان طور  ناراضی  کارکنان  کارکنان؛  ریسک 
یک ریسک فیزیکی برای سازمان و دیگر کارکنان خطر آفرین باشند. کارمندان 
اخراج شده می توانند به سادگی بی ثبات شوند و اسرار شرکت را به رقیبان لو دهند. 
هنگام اخراج و فسخ قرارداد خود با این کارمندان مراقب باشید و ریسک های ناشی 
از آن را بپذیرید. برای این منظور بهتر است که حین مصاحبه های استخدامی 
کامال جریان مصاحبه را با دقت و وسواس و از فیلترهای مختلف عبور دهید تا 
کارمندان خود  از جمع  را  کارمند  از چند سال آن  بعد  نشوید  درنهایت مجبور 
اخراج کنید و آن را به یک عامل ریسک بالقوه در شرکتتان تبدیل کنید. امنیت 

در محل کار یک ارزش واقعی برای کارمندان است.
نامطلوب هر  از خطرات  لو رفتن اطالعات می تواند یکی  ریسک اطالعات؛ خطر 
سازمانی باشد. تنها داشتن یک سیستم گسترده که همۀ اطالعات شرکت در آن 
به ثبت رسیده باشد، مهم نیست، بلکه چگونگی حفظ و نگه داری از این اطالعات 

نیز مهم است. هر مدیر باید مسئولی جهت حفاظت از این اطالعات بگمارد. 
ریسک عملیاتی؛ ریسک ها و خطراتی که در حین عملیات و ناشی از دیگر عوامل 
به وجود می آید، خود یکی از عوامل ایجاد ریسک در سازمان است. برای مثال 
کسب وکارها  از  برخی  برای  می تواند  نیز  آب وهوا  و  جوی  تغییرات  گاهی  حتی 
به عنوان خطر محسوب شود. توفان های شدید، آسیب به شبکه های برق و خراب 
خطر  یک  می تواند  خود  موارد  این  از  کدام  هر  عملیات،  حین  دستگاه ها  شدن 

هدی رضایی 
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 

مدیریت

اهميت مدیریت ریسک در سازمان ها 

ابزاریکارآمد
برایحفاظتازکسبوکار
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بالقوه تلقی شود که پیش از رسیدن به بحران باید در 
اندیشید. مثال مدیر کارخانه ای که در  مورد آن چاره 
مرکزی  دارای  باید  دارد،  وجود  کوهستانی  منطقه ای 
مجهز به سیستم برق ذخیره باشد تا در چنین مواقعی، 
عملیات آن ها دچار بحران نشود. مدیران باید امکانات 
نظر  زیر  به صورت دقیق  را  انجام عملیات  برای  الزم 
مسئله ای  این که  به  کردن  فکر  تنها  باشند.  داشته 
کافی  تبدیل شود،  بزرگ  بحرانی  به  کوچک می تواند 
الزم  اقدامات  به  وقوع،  از  پیش  باید  بلکه  نیست. 

درخصوص آن اندیشیده شود.

تمركز بر تصميم گيری، نه فرایندها
انطباق همانند سواالت  از طریق مشاغل مستلزم نظارت و  از کارمندان  بسیاری 
امنیتی IT با مدیریت ریسک ارتباط پیدا می کنند. امنیت سایبری اهمیت دارد 
و چنین اقداماتی می تواند تا حدودی ریسک را کم کند. به عالوه مدیران ریسک 
آن ها  به  واقعی  زمان  در  را  که خطر  دارند  نیاز  داشبوردها  همانند  ابزارهایی  به 
ارزیابی ریسک نیز می تواند کمک کننده  نشان می دهد. آموزش به کارمندان در 
باشد. کارمندان هم چنین می توانند به شرکت کمک کنند تا در تصمیم گیری خود 
ارشد ریسک  مدیر  لگو،  مثال در شرکت  برای  برسد.  از ریسک  بهتری  به درک 
سرمایه  میزانی  شرکت،  عملیات  تمام  به  مربوط  تصمیمات  تمام  در  استراتژیک 
برای ریسک و بحران در نظر گرفته بود. او به کارمندان کمک کرد که مشکالت 
بالقوه را شناسایی کنند تا مدیران هر بخش آن ها را با ریسک خاص خود متناسب 

با اهداف شرکت بهبود  بخشند. این دیدگاهی پیش نگر است. 

كارمندان اولين خط دفاع هستند 
همیشه  و  می گیرند  را  آن ها  مردم  نمی شوند،  گرفته  خود  خودی  به  تصمیمات 

وجود  تصمیمات  این  گرفتن  هنگام  ریسک  مدیر  یک  هم 
برای  هوشمند  شرکت های  بنابراین  ندارد. 

مشارکت  در  کارمندان  توانایی  بهبود 
ریسک پذیری  سطوح  در 

تصمیم گیری  هنگام 
کار  این  می کنند.  تالش 
فرایند  زمان  از  می تواند 
شود.  شروع  استخدام 
اکنون  شرکت ها  بعضی 

یا  ریسک«  »ناظرین  از 
سیستم های  انواع  دیگر 

به  میل  سنجش  برای  ارزیابی 
استفاده  کارمندان  ریسک پذیری 

می کنند. این افراد در آینده نیاز به آموزش یا 

بهبود نخواهند داشت و در هزینه های مربوط به این مورد 
نیز صرفه جویی خواهد شد. شرکت ها نیز سعی می کنند 
انواع مشاغل یا واحدهایی را که با سهم ریسک باال در 
دارند، شناسایی کنند و کارمندان  تصمیمات مشارکت 
آموزش  این  در  باید  آن ها  دهند.  آموزش  را  بخش  آن 
تمرکز  ریسک ساز  سناریوهای  شبیه سازی  روی  بیشتر 
کنند تا آگاهی دهی در مورد تئوری ریسک، چراکه بدین 
ترتیب کارمندان می توانند خود را در آن موقعیت حس 
کنند و گام های درست درخصوص یک تصمیم درست را 
بردارند. درنهایت این که، مدیران ریسک در مصاحبه های 
زیرا  هستند،  دخیل  نیز  شرکت  از  کارمندان  خروج 
می توانند  اغلب  می شوند،  خارج  سازمان  از  که  افرادی 
خطراتی را که دیگران قادر به دیدن آن نبوده اند، شناسایی و احساس خطر  کنند؛ 

خطراتی که به  دلیل آن می خواهند از سازمان خارج شوند. 
بسیاری از سازمان ها برای هدایت مدیران ریسک به فعالیت های مرتبط، ساختار 
شرکت ها،  از  بعضی  در  اکنون  مثال  به عنوان  می دهند.  تغییر  را  خود  سازمانی 
مدیران ریسک به مدیر استراتژی یا مدیر عملیات به جای مدیرعامل ارشد گزارش 
می دهند. شرکت های دیگر که مسئولیت گسترده ای برای مدیریت ریسک دارند، 
دارای واحدهای چندگانه همانند امنیت، شکایات، واحد حسابرسی، واحد ایمنی 
و کیفیت و... هستند تا برای ایجاد هماهنگی، توابع مدیریت ریسک را در سازمان 

سازمان دهی کنند. 

مدیریت ریسک یک سپر محافظتی
هدف کلی سازمان ها و سیاست آن ها در این قضیه این است که مدیریت ریسک 
را از یک عملکرد جانبی محصور به یک فرایند یکپارچه و همگانی در مدیریت 
هر روزه تبدیل کنند. شرکت های پیش رو هر تصمیمی که می گیرند، به عنوان یک 
تصمیم جدید و ریسک آفرین محسوب می شود و آن ها این ریسک را 
با نتایج بزرگ بعدی انتخاب می کنند. برای کاهش 
میان زیان و ارزیابی آن از مدیریت ریسک 
به عنوان یک سپر محافظتی استفاده 
می کنند، نه یک اقدام بازدارنده. 
ریسک،  انگلیسی  کلمۀ 
معنای  به  ایتالیایی  ریشه ای 
حفظ  دارد.  کردن  جرئت 
ذهن  در  لغت  این  معنای 
متبادر  را  نکته  این  مدیران 
به  رسیدن  برای  که  می سازد 
سود بیشتری، باید جرئت بیشتری 
به خرج دهند و مسئولیت آن را با کمک 

مدیریت ریسک بسنجند. 

مدیران ریسک در مصاحبه های 
خروج کارمندان از شرکت نیز دخیل 
هستند، زیرا افرادی که از سازمان 

خارج می شوند، اغلب می توانند 
خطراتی را که دیگران قادر به دیدن 

آن نبوده اند، شناسایی و احساس 
خطر  کنند؛ خطراتی که به  دلیل آن 

می خواهند از سازمان خارج شوند
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امنيت زنان در سفر
سفرهای  این  است.  اجتناب پذیر  زن  مدیران  برای  کاری  سفرهای  گاهی 
شود.  تبدیل  نامطلوب  تجربه ای  یا  لذت بخش  تجربه ای  به  می تواند  تنهایی 
دارد  وجود  خطراتی  همیشه  می کنند،  مسافرت  به تنهایی  که  زنانی  برای 
را  خود  امنیت  سفر  طول  در  بتوانند  تا  باشند  مطلع  آن  از  است  بهتر  که 
تامین کنند. آگاه شدن در مورد خطرات مرتبط با سفر به این معنا نیست 
بلکه به معنای هوشمند و  از همکاران مرد خود هستند،  که زنان ضعیف تر 
آماده شدن است. ایمنی در مسافرت های منفرد یکی از اولویت هاست. برای 
جلوگیری از سرقت، از کارت های اعتباری به جای حمل مبالغ زیادی پول 
در چمدانتان  LEDدار  چراغ  یک  یا  قوۀ کوچک  یک چراغ  کنید.  استفاده 
قرار دهید تا در خیابان های تاریک و راه پله ها از آن استفاده کنید. چراغ های 
پیدا  برای  این چراغ ها  از  دارند.  باتری  به  نیاز  و  روشن تر هستند  LEDدار 
کردن کلیدهای اتاق خود در راهروهای تاریک هتل ها استفاده کنید. سعی 
تا  دارید  نگه  خواب  هنگام  تخت خوابتان  کنار  در  را  همراهتان  تلفن  کنید 

آن  به  به راحتی  بتوانید  اتاق  تاریکی  در  داشتید،  احتیاج  آن  به  اگر ضرورتا 
در  نیز  را  آن ها  شارژ  کابل های  و  لپ تاپ  و  گوشی  باشید.  داشته  دسترسی 
مکانی آماده به شارژ نگه دارید تا با خانواده و بستگان خود در طول سفر از 
اتوبوس های  از  باشید.  داشته  ارتباط  اجتماعی  شبکه های  و  اسکایپ  طریق 
را  هتلتان  اتاق  در  کنید.  استفاده  شهر  در  تردد  برای  تاکسی ها  و  عمومی 
قفل کنید و برای چمدان خود رمز بگذارید. زنان و دخترانی که در تنهایی 
نتوانند هتلی امن را پیدا کنند و  سفر می کنند، ممکن است در طول سفر 
وارد یک مهمان خانه یا  هاستل شوند. در این مواقع اطمینان از در، یکی از 
یک  با حمل  می توانید  ولی شما  نگران می کند.  را  که شما  است  مشکالتی 
وسیلۀ کوچک و بسیار کاربردی به نام قفل در قابل حمل این مشکل را حل 
کم رفت وآمد  ساعت های  در  تردد  از  منطقه،  هر  فرهنگ  به  توجه  با  کنید. 
داشتن  اعتمادبه نفس  باشید.  کرده  حفظ  را  خود  امنیت  تا  کنید  خودداری 
خود یکی از بهترین راه کارهای دفاعی در سفرهای تنهایی است. به خود این 

اعتماد را بدهید که از پس این سفر برمی آیید و مشکلی پیش نمی آید.  

هدی رضایی 

راهنمایسفرهایکاریزنانهزندگی
سفرهایکاریبخشیجداییناپذیرازبعضیمشاغلاستوهمبرایمدیران
وکارمندانزنوهممردانپیشمیآید.سفرمیتواندباعثگسترشافق
دیدگاهوتقویتمهارتشمادرحرفهتانشود،امادانستناینکهچگونه
براییکسفرکاریآمادهشویم،خصوصابرایزنانشاغل،یکیازنکات

مهمسفراست.اصوالبانوانبهسببمحدودیتهاییکهدارند،بایدبرنامۀ
سفرراازقبلمشخصکردهوهتلووسیلۀنقلیۀسفرامنوبلیتهایرفت
وبرگشتراازقبلتهیهکنندتاحینسفرهایکاریتنهابهمشکلیبرخورد

نکنند.درزیرنکاتیدرخصوصسفرهایکاریزنانشاغلذکرمیشود.
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ارتباط آن الین با خانواده در سفر
اگر قرار است زمان زیادی را در شهری دیگر که بستگانی در آن جا دارید، بگذرانید، 
بهتر است سری به این بستگان و دوستان خود بزنید تا احساس تنهایی در طول 
سفر نکنید، یا اگر کمک ضروری احتیاج داشتید، از آن ها کمک بخواهید. حتی 
ببرید.  همراه  را  خود  مادر  یا  فرزند  می توانید  است،  مقدور  که  سفرهایی  برای 
مطمئنا ماجراجویی با مادر می تواند بهترین سوغاتی برای او باشد. اعضای خانواده 
نیز می توانند در کنفرانس های شما شرکت کنند، بنابراین اگر امکان و وقت آن 
برای شما وجود دارد، از موهبت خانواده در کنار خود غافل نشوید. اما اگر این 
امکان فراهم نبود که آن ها را با خود ببرید، می توانید با استفاده از اپلیکیشن هایی 
همانند اسکایپ یا Time Face  هر لحظه از سفر به اینترنت متصل شوید و با 
آن ها به گفت وگو بپردازید و جاذبه های گردشگری آن شهر را نیز به آن ها نشان 

دهید. هم چنین می توانید یک هم اتاقی خانم نیز در طول 
سفر برای خود انتخاب کنید تا از تنهایی درآیید. 

ليست اقالم ضروری 
خود  همیشگی  دستی  کیف  بدون  می کنید  فکر  اگر 
نمی توانید به سفر بروید، کیف دستی خود به همراه کیف 
کیف های  تا  بگذارید  جادار  چمدان  یک  در  را  لپ تاپ 
متعدد بار سنگینی روی کتف و شانه شما ایجاد نکند. 
حواستان به لوازم ضروری که در سفر نیاز دارید، باشد. 
برای مثال لوازم شخصی و بهداشتی مورد نیاز به همراه 
کیسه  یک  است.  ضروری  مناسب  کاری  لباس  یک 
پارچه ای کوچک که برای لوازم آرایش دوخته شده است، 

می تواند دربرگیرندۀ لوازم آرایشی مورد نیاز، کرم های مرطوب کننده 
همراه  نیز  کاله  و  آفتابی  عینک  خود  با  باشد.  شما  ضدآفتاب  و 
داشته باشید و با چک کردن هوای کشور مقصد، مطمئن شوید 
بیاید، یک  باران  است  قرار  روزهایی که آن جا هستید،  اگر طی 
کت گرم و چتر نیز با خود به همراه داشته باشید. کلیدهای اتاق، 
پول، کارت های اعتباری و کارت های بیزینس خود را در یک کیف 

کوچک قرار دهید و در جایی امن نگه داری کنید. دستمال مرطوب 
نیز یکی از اقالم ضروری بانوان در سفر برای پاک کردن آرایش 

رستوران  در  غذا  خوردن  از  قبل  دست ها  تمیزی  و  صورت 
است. قرص هایی که همیشه مصرف می کنید، به همراه 

است در طول سفر همراه  بهتر  نیز  تعدادی مسکن 
مواجه شدید،  با دردهای جسمی  اگر  تا  باشد  شما 
بتوانید موقتا آن ها را برطرف کنید و به کنفرانس یا 
جلسۀ کاری خود برسید. نقشه و مسیرهای کاری 

مطمئن شوید  و  باشید  داشته  همراه  به  را  خود 
که حمل ونقل عمومی برای رفتن به آن مسیر 

یا  آژانس  از  این صورت  غیر  در  دارد.  وجود 

بیشتری  امنیت  که  کنید  استفاده  رفت وآمد  برای  آن الین  کرایه ای  ماشین های 
دارند. از رفتن به مکان های دور و ناشناخته در شهر خودداری کنید، چون ممکن 
است گم شوید. اگر حس کردید گم شدید، به یک مکان عمومی که خلوت نیست، 

بروید و از آن ها آدرس بپرسید. 

ورزش و شادابی در سفر
در اوقات فراغتی که در حین سفرهای کاری برایتان پیش می آید، پیاده روی کنید و 
با جاذبه های شهر آشنا شوید. یک تی شرت راحت بپوشید و در هتل محل اقامتتان 
حرکات یوگا را تمرین کنید. کفش ورزشی بپوشید و در یک پارک کوچک اطراف 
محل اقامتتان کمی بدوید. اگر فرصت آشپزی برایتان فراهم است و امکانش وجود 
دارد، برای خودتان غذاهایی که دوست دارید، بپزید. این امر خصوصا در کشورهایی 
که ذائقۀ غذایی آن ها با ما متفاوت است، بسیار دارای 
اهمیت است. زنان وقتی به تنهایی سفر می کنند، زمان 
عالیقشان  و  خودشان  به  کردن  فکر  برای  بیشتری 
دارند. شک نکنید هنگامی که تصمیم به سفر تنهایی 
می گیرید، مملو از حس استقالل و آزادی خواهید شد 
و سطح جدیدی از اعتمادبه نفس را تجربه خواهید کرد. 
چنین سفری به شما کمک می کند تا از حاشیۀ امن 
اطراف تان خارج شوید و هویت جدیدی از خودتان را 
کشف کنید. شک نکنید که پس از بازگشت از چنین 

سفری، از خودتان شگفت زده خواهید شد. 

استفاده از فرصت های سفر كاری و 
افزایش اعتمادبه نفس

نیستند.  کم  نیز  بانوان  برای  تنهایی  سفر  مثبت  جنبه های 
احساس ناب استقالل و آشنایی با فرهنگ های شهر یا کشور 
دیگر تنها بخشی از این جنبه هاست. از فرصت هایی که این 
و  کرده  استقبال  می آورد،  پیش  شما  برای  کاری  سفرهای 
با  آشنایی  سبب  اغلب  سفرها  این  کنید.  استفاده  آن ها  از 
نگرش افراد مختلف و منجر به ایده های جدید می شود. سعی 
با  شرایط،  اقتضای  به  کنید.  امتحان  را  کنید چیزی جدید 
آدم های مختلفی رو به رو می شوید که بعدها می بینید تا چه 
در  همین  و  گرفته  اید  تاثیر  آن ها  جهان بینی  از  حد 
از  بنابراین  بود.  خواهد  مشکل  گشا  زند گی تان 
منزلۀ  به  را  آن  و  نترسید  ماجراجویی  این 
تجربه ای در زندگی خود قلمداد کنید. همۀ 
این موارد درنهایت به افزایش اعتمادبه نفس 
یک  که  اعتمادبه نفسی  می شود؛  منجر  شما 
در  موفقیت  پله  های  پیمودن  برای  زن 

تحصیل و حرفه  اش به آن نیاز دارد. 

اعتمادبه نفس داشتن خود یکی 
از بهترین راه کارهای دفاعی در 
سفرهای تنهایی است. به خود 

این اعتماد را بدهید که از پس 
این سفر برمی آیید و مشکلی 

پیش نمی آید
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الهام متقی فرد

یادمان

چهار دیوار به طول چند متر و وسعت یک جهان.
***

شادي از پردۀ سیاه آویزان شده بود و بي قرار تاب مي خورد.
کعبه دل تو دلش نبود انگار انتظار پشت به دیوار در دل کعبه 

نشسته بود و روزها را براي آمدنش مي شمرد.
آفتاب به امید آمدنش طلوع مي کرد؛ تمام روز از پشت ابرها به 

خانۀ کعبه زل مي زد... تا غروب اجباري.
ماه تمام شب چشم به راهش بود و زیارت او را مي خواند. 

***
زن با چهره اي درهم و سنگین قدم برمي داشت، درد را با خود 

حمل می کرد، سنگین بود، شاید بیشتر از تِن بي جانش. 
از درون زن می شنید که  او را آرام و ضعیف  کعبه صداي قلب 
به سختي نزدیک می شد. خورشید همه چیز را مي دید؛ از انتظار 
بر روي  تا بي قرارِي شادي  را جمع مي کرد  که کم کم بساطش 

پردۀ سیاه کعبه .
کعبه با لبخندي به چهرۀ خستۀ زن او را در آغوش کشید تا جاِن 

این جهان را از تِن خستۀ زن بگیرد و علي متولد شود.
قلب  دارند، صداي  مهمان  کعبه  دیوارهاي  و شب مي دانند  روز 

علي را می شنوند. 
براي  علي  روشن  روي  به  تا  مي دهند  نگهباني  خورشید  و  ماه 

نخستین بار بتابند.
چند شب می آید و روز مي رود و شبانه روز آفتاب و مهتاب چشم 

به کعبه مي دوزند. تا مهمان کعبه به در آید.
***

روشن  دیدنش  به  مهتاب  و چشم  نمي دهد  رخ  شبانه   آمدنش 
نمي شود.

و آن »روز« می رسد.
آفتاب طالیي می شود.

شادي بر پردۀ کعبه می رقصد. 
انتظار چمدانش را می بندد، وقِت رفتن است. امید آمده است در 

ميالد امام علی)ع( الگوی واالی شهامت و دیانت
 بر عاشقانش مبارک باد

دل کعبه بنشیند و علي را بنویسد.
از خانۀ محمد تا امیِر مؤمنین.
***

امید بر تن تاریخ، علي را حک مي کند؛
علي، ولِي محمد.

علِي فاطمه.

پدِر حسین.
»شیِر خدا... شاه عرب«

و امیر همیشگي مؤمنان.
***

به دیوار کعبۀ مسلمانان نشسته و  امید هنوز پشت 
آمدن مهدي را مي نویسد؛ او امید جهانیان است.

آفتاببهامیدآمدنت
طلوعمیکند...

خانواده و  مجله فرهنگ 
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بیا تا از مدیریت برایت
بخوانم قصه و پند و حکایت

مدیریت عجایب فن دوران
مدیریت پدال و چرخ و فرمان

مدیریت که امری بس شگفت است
اصولش چون بتون بسیار سفت است

مدیریت که حالل قضایاست
مدیریت که بنیان مزایاست

تمام گریه ما در غم اوست
هزاران فتنه در پیچ و خم اوست

اگر بینی که حال ما خراب و
شده آینده ما چون سراب و

به خون آغشته شد نان من و تو
پر از اشک است چشمان من و تو

هواپیمای مان اندر سقوط است
به جای اوج کار ما هبوط است

همه پروازها تاخیر دارند
تمام کارهامان گیر دارند

اگر کشتی مان سوراخ گشته
ترافیک از برامان شاخ گشته

صنایع کلهم بیچاره هستند
اگر سرمایه ها آواره هستند

اتوپیای ما اکنون دبی شد
بهار ما اگر مانند دی شد

اگر رانندگی مان افتضاح است
همه قافیه هامان اشتباه است!

اگر بد پیله و پر کینه هستیم
رکورد خشمگینی را شکستیم

فقط با فحش با هم روبه روییم
میان فحش ها در گفت وگوییم

برای بوق اول ابله و خر
به وقت بوق دوم گاو و عنتر

دگر از بعد آن باشد مقدر
حدیث آشنای خوار و مادر!((

اگر در ورزش تیمی ضعیفیم
وگر در انفرادی ها ردیفیم

تمام مشکل ما سیستم ماست
طلسم باطل ما سیستم ماست

مهارت هایمان تک تک بدک نیست
نیازی بهر اصالح و بزک نیست

به فن خود به رندی کاردانیم
خر لنگان به مقصد می رسانیم

ولی در کار تیمی لَنگ لَنگیم
َهَونگیم و شلنگیم و کلنگیم!

اهم مشکل ما حرف ذیل است:
ندانم کاری است و حیف و میل است

فساد و رشوه در کار اداری
روابط های! پر بی بند و باری

مدیریت اگر کم کار باشد
فساد و رشوه بی افسار باشد

مدیریت که حالل قضایاست

اگر سوراخ دارد طرح و نقشه
همان گردد شروع لرز و رعشه

به یک تصمیم در بعضی محافل
فرو ریزد بنای برج ایفل!

اگر تصمیم گیری خوب باشد
فساد و رشوه هم مغلوب باشد

ز طرح خوب کم مشکل همیشه
شود بهتر امور ما ز ریشه

مدیر کاردان خوب دانا
کند ایران ما آخر شکوفا

علی معروفی

طنز شعر 
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وقت گذرانی با خانواده و انجام امور خيریه 
ترجیح  را  بودن  خانواده  کنار  در  تعطیالت  بازه  در  موفق  مدیران  از  بسیاری 
و  باکس  ایکس  سابق  مدیر  هریسون،  فیل  همانند  آن ها  از  بسیاری  و  می دهند 
به  تازه  به خانواده و فرزندان  بیشتر  به خاطر اختصاص دادن زمان  آتاری، حتی 
دنیا آمده، شغل خود را برای مدتی کنار گذاشتند. تونی فرناندز، مدیر ایرآسیا، 
نیز ترجیح می دهد زمان فراغت خود را با افرادی بگذراند که به او حس خوب 
می دهند. او در سال 2008 یک وبالگ راه انداخت و از مخاطبان خود خواست 
اگر حرفی با او دارند، در این وبالگ با او به اشتراک بگذارند. همۀ ما کار می کنیم 
مهم  ترین  بزرگ  مدیران  باشیم.  داشته  بهتری  زندگی  خانواده  مان  کنار  در  که 
می آید،  پیش  برایشان  که  تعطیالتی  از  و  می دهند  خانواده شان  را  خود  اولویت 
به عنوان فرصتی با ارزش برای گذراندن وقت در کنار خانواده  شان بهره می برند. 
کنی ویچر، بنیان گذار و مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی خصوصی، آخر هفته را 
با خانواده سپری می کند، اما همان موقع هم رویاهای بزرگش در زمینۀ کسب وکار 
را در سر می پروراند. این مدیران هم چنین تعطیالت خود را در کنار گروه های 
خیریه های مهم می گذرانند. در یک آشپزخانۀ محلی غذایی معمولی می خورند 
و به سالمندانی که ممکن است در تعطیالت تنها باشند، سر می زنند. بسیاری از 
آن ها نیز در فستیوال های خیریه شرکت می کنند تا در حین گذراندن لحظات 
برانسون اعتقاد  امور خیریه نیز کرده باشند. ریچارد  خوش، وقت خود را صرف 
دارد که تعطیالت آخر هفته زمان بسیار مناسبی است جهت شرکت در کارهای 
داوطلبانۀ محلی و اجتماعی. ریچارد برانسون سرمایه گذار و فعال حقوق بشر است 
 )Group Virgin( که بیشترین شهرت او به خاطر بنیان گذاری گروه ویرجین
است که 400 کمپانی را دربر می گیرد. او می گوید: هیچ چیز بیش از کمک کردن 
به افرادی که در زندگی کمتر از شما خوش شانس بوده اند، به شما در تسلط بر 

امور و کاهش استرس کمک نخواهد کرد.

ورزش و گردش در طبيعت
یک تعطیالت طوالنی زمان مناسبی برای بیرون رفتن و نفس تازه کردن است، 
خصوصا در تعطیالت سال نو که بسیاری از مدیران از مدت ها قبل برنامۀ سفر خود 
را می چینند و چمدان خود را می بندند. هم چنین آن ها نه تنها در طول سال، بلکه 

در تعطیالت نیز از ورزش غافل نمی شوند و در این بازه به تفریحاتی خاص مانند 
جت اسکی و گلف و... روی می آورند. افراد موفق از تاثیر مثبت ورزش روی سالمت 
جسمی و روحی خود آگاه اند و به همین علت از تنبلی بیزارند و تمرینات خود را 
حتی هنگام تعطیالت نیز فراموش نمی کنند. کالین گرانت، مدیر گروه زنجیره ای 
و بین المللی پیور، در اوقات فراغت خود به تمرینات یوگا می پردازد و در این باره 
می گوید: هنگامی که یوگا کار می کنم، سبب می شود که ذهنم به سمت دنیایی 
دیگر رود. یوگا به من کمک می کند که از نظر روحی و جسمی تغییر کنم و آمادۀ 
بازگشت به کار شوم. شوان لیچ، مدیر ارتباطات شرکت Quintessentially در 
آسیا، نیز می گوید که گلف را به عنوان ورزش روزهای تعطیل خود دنبال می کند. 
آنا وینتور، سردبیر مجلۀ VOGUE، روزانه یک ساعت تنیس بازی می کند. و 
او تنها آدم سرشناسی نیست که زمانش را برای فعالیت بدنی اختصاص می دهد. 
او سردبیر مجلۀ ُمد و سبک زندگی VOGUE از سال 1988 و هم چنین مدیر 

هنری انتشارات Nast Conde از سال 2013 است. 

لوازم الكترونيكی را كنار گذاشتن
اصطالح unplug شدن در میان مدیران بزرگ دنیا وجود دارد و آن به معنی 
آن الین نبودن و کنار گذاشتن دستگاه های الکترونیکی و عدم استفاده از وای فای 
یا چک کردن ای میل و شبکه های اجتماعی است. آن ها در این حالت به تجدید 
قوای روحی، جسمی و تغذیۀ روح خود می پردازند. حتی یک تعطیالت ملی در 
ما  در کشور  دارد.  به همین مسئله  اختصاص  که  دارد  از کشورها وجود  بعضی 
نوروز  و  یلدا  شب  مانند  در شب هایی  به خصوص  کار  این  در  فرهنگ سازی  نیز 
است.  انجام رسیده  به  بودن،  یکدیگر  و در کنار  به جهت کنار گذاشتن گوشی 
تسانگ فین، نویسندۀ کتاب Abroad Living، نیز یکی دیگر از افراد موفقی 
است که توصیه می کند در کنار توسعه و کشف چیزهای جدید در اوقات فراغت، 
مدیران بهتر است مرزی بین زندگی حرفه ای و شخصی خود ایجاد کنند و در 
تعطیالت مدام به مسائل کاری فکر نکنند. او این کار را با کنار گذاشتن گوشی و 
جواب ندادن به تماس های کاری و غیرضروری در بازه تعطیالت پیشنهاد می کند. 
اپرا وینفری، مجری معروف، در این باره می گوید که زمانی را به ریلکس کردن 
و  می دهد  اختصاص  تعطیالت  در  گوشی  از  استفاده  جای  به  خواندن  کتاب  و 
اصطالحا زمان های عاری از تکنولوژی یا free-Tech را در منزل یا هتل محل 

هدی رضایی 
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 

زندگی تعطیالتتانرا
پرخیروبرکتکنید

بیشترسازمانهادربازهتعطیالتسالنوتعطیلهستندوبهکارمندانو
مدیرانفرصتتجدیدقوامیدهند.مدیرانبزرگوموفقدنیاهمانقدر
به اندازه همان به آگاهاند، بهموقع و درست کردن کار اهمیت از که
تعطیالتواستراحتنیزتوجهنشانمیدهند.شایدفکرکنیدکهآنها
اماحقیقت برنامهمیبینند، و تلویزیونمینشینند پای نیزهمانندشما
فکر نیز دیگری مهمتر امور به خود تعطیالت در آنها که است این

وچگونه افرادموفقتشخیصمیدهندچهچیزیمهماست میکنند.
میتوانندازمزایایآندرتعطیالتبهرهمندشوندوهمزمانخودرانیز
شارژکنند.آنهاساعتهایزیادیرادرهفتهکارمیکنندتابهتعطیالت
برسندونهایتاستفادهراازآنببرند.برنامهریزیبرایتعطیالتمهم
استوبایدنهایتاستفادهازآنراببرید.درزیربهتعدادیازاموریکه

مدیرانبزرگدنیادرتعطیالتانجاممیدهند،اشارهمیکنیم.

پيشنهادهایی برای گذران مفيد تعطيالت
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اقامتش سپری می کند. او هم چنین تمرین سکون را نیز انجام می دهد، یعنی 20 
دقیقه از وقتش را برای نشستن در بی حرکتی محض می گذراند و اعتقاد دارد که 
مدیتیشن بر تمرکز حواس در کاهش استرس، افزایش بهره وری، تسهیل خالقیت 
و حفظ سالمت عمومی تاثیر دارد. وارن بافت، مدیرعامل اجرایی برکشایر و یکی 
موفق ترین  را  او  است  ممکن  که  دنیا،  کارآفرینان  معروف ترین  و  موفق ترین  از 
سرمایه گذار قرن بیستم بدانند، در اوقات فراغتش دوست دارد گیتار بنوازد. این 
قبیل امور می تواند با پرورش خالقیت و کاهش استرس، آن ها را در راه رسیدن 

به موفقیت یاری دهد. 

شركت  در تفریحات دسته جمعی
برای آن اشتیاق دارند، شرکت می کنند.  از مدیران در فعالیت هایی که  بسیاری 
استادیوم های   VIP جایگاه  در  را  بسیاری  بیزینسی  شاخص  چهرۀ  مثال  برای 
در  این چهره ها  می دهد  نشان  که  می بینیم  فوتبال  تماشای  مطرح جهان حین 
تعطیالت عالیق خود را دنبال می کنند. تیلور در این باره می گوید: تعطیالت فرصت 
مناسبی است که به سمت چیزی که مدت هاست دوست دارید انجام دهید، بروید. 
این کار می تواند خرید کردن، در اجتماع و مهمانی ها ظاهر شدن، کتاب خواندن، 
را  شما  که  دهید  انجام  را  کاری  باشد.  موارد  دیگر  یا  کنسرت  به  رفتن  نقاشی، 
خوشحال کند. کاری که در طول سال یا هفته آرزو می کردید که ای کاش وقت 

کافی برای انجام آن را داشتید و به این فکر کنید که اکنون این فرصت برای شما 
آن ها  دادن  انجام  برای  کافی  زمان  را که در طول هفته،  فعالیت  هایی  مهیاست. 

ندارید، می توانید به این زمان موکول کنید. 

فرصت تفكر و شارژ مجدد
همه ما به استراحت و شارژ مجدد ذهنی و روحی نیاز داریم و مدیران نیز از این 
مسئله مستثنا نیستند. افراد موفق از تعطیالتی چون تعطیالت سال نو و تعطیالت 
آخر هفته برای این کار استفاده می کنند. در عین حال آن ها برنامه ریزی می کنند 
که از این تعطیالت بهرۀ معنوی هم ببرند و چیزی یاد بگیرند و به پیشرفت و 
آیندۀ خود نیز فکر کنند. در آخرین شب از تعطیالت سال نو یا آخر هفته، بسیاری 
از افراد موفق به هفتۀ پیش رو و اهداف اصلی مورد نظر خود در این هفته فکر 
ایلر  یا استرسی به خود تحمیل کنند.  می کنند، بدون این که کوچک ترین فشار 
سال، مدیرعامل Slice، هم این گفته را تایید کرده و می گوید دربارۀ چالش هایی 
که با آن مواجه است، حل مشکالت، بهبود هرچه سریع تر شرکت و حذف مواردی 

که مشتریان نمی  پسندند، در اوقات فراغت در جهت پیشرفت بهتر فکر می کند. 
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آرین طاهری

زندگی

راه های برطرف كردن حس رخوت بعد از یک تعطيالت طوالنی

بازگشتبهکار،بدونکسالت!
تعطیالت،فرصتیبرایاستراحتوانرژیگرفتناست.گاهطیاین
بازهاینقدربهکارمندانومدیرانخوشمیگذردکهبرگشتبهکار
بهیک تبدیل میزنشستن وپشت روتینهمیشگی کارهای انجام و
کابوسمیشود.تعطیالتهرچقدرهمطوالنیباشد،باالخرهیکروز
بهپایانمیرسدوکارمندانومدیرانبایدآمادۀبازگشتبهمحلکار
باچهرهای تعطیالت از بعد روز کارمندان که دیدهشده اکثرا شوند.

خوابآلودوکسلواردمحیطکارشدهوتمرکزکافیدرانجاموظایف
برای راهکارهایی ادامه در تا شد بهانهای موضوع این ندارند. خود
کاری محیط به سریعتر بازگشت برای کسالت این رفع و مواجهه
ممکن بهدر سیزده فردای میکنید فکر نیز شما اگر شود. پیشنهاد
همراه زیر مقالۀ با باشید، نداشته را سرکار به رفتن حوصلۀ است

باشید.

با حس كسالت كنار بيایيد
هیچ کس دوست ندارد تعطیالت تمام شود! و با پایان یافتن حس افسردگی به او 
دست دهد. قدم اول در برطرف کردن این حس، پذیرفتن آن است. به وجود آمدن 
چنین روحیه ای در شما طبیعی است و باید بپذیرید که اندکی زمان می برد تا به 
روزهای پیش از تعطیالت برگردید و خودتان به خود کمک کنید تا آن را برطرف 
کنید. تداوم این حالت می تواند روی وظایف شما نتیجۀ منفی داشته باشد و باید 

دیدگاهی مثبت برای برطرف کردن آن داشته باشید. 

برنامه ریزی كنيد و به آن پای بند باشيد 
لیست  در  می توانند  که  دارند  وجود  برنامه ریزی  برای  زیادی  اپلیکیشن های 
اپلیکیشن های محبوب شما باشند. بهتر است شما نیز یکی از این اپلیکیشن های 
do-To را نصب کنید و لیستی از مواردی را که باید در اولین روز بازگشت به 
کار انجام دهید، در آن یادداشت کنید. بدین ترتیب، از حجم کار خود پس از 
بازگشت از تعطیالت مطلع بوده و با حجم ناراحت کننده ای از وظایف روی میز 
در  تمرکز  برای  تالش  جهت  در  عالی  راه  یک  این  نمی شوید.  مواجه  خود  کار 
شروع وظایفی است که حتی نمی دانید کدام یک را ابتدا شروع کنید. اولویت بندی 
وظایف همین طور روشی عالی برای انجام یک به یک وظایف است. اگر قرار است 
کاری را به بعد از تعطیالت واگذار کنید، به انبوه دیگر امور انجام نشده فکر کنید 

و بخشی از آن را همین اکنون انجام دهید. 

چک كردن ای ميل ها 
گاهی اوقات بیشتر تایمی که کارمندان به محل کار خود برمی گردند، به چک 
کردن ای میل های کاری می گذرد. شاید بهتر باشد که این کار را به شب قبل از 
ای میل های خوانده نشده مواجه  از  با حجمی  تا صبح  اختصاص دهید  تعطیالت 
را  آن ها خود می تواند شما  به  پاسخ گویی  و  ای میل  از  این حجم  نشوید. دیدن 
دچار اضطراب کند. بنابراین پیشنهاد می شود که در آخرین شب تعطیالت چند 
ساعتی را صرف خواندن و چک کردن ای میل های خود کنید تا بدین ترتیب از 
حجم وظایف فردای خود کاسته باشید. اگر ای میل مهم کاری دارید که نیازمند 
تمرکز بیشتری برای پاسخ دهی است، آن را ستاره دار کرده و پاسخ آن را به زمان 

دیگری موکول کنید. 

زودتر بيدار شوید و لباس محبوبتان را بپوشيد
زود شاید برایتان سخت باشد که روز  صبح  تعطیالت  از  بعد 
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لنگ ظهر  تا  بود دوباره  فکر کنید که چه خوب  این  به  و  بیدار شوید  از خواب 
می خوابیدید! اما به هرحال باید این موضوع را بپذیرید و حتی برای این که اطمینان 
از  زودتر  اندکی  می رسید،  به موقع سرکار  و  نمی خورید  ترافیک  به  کنید  حاصل 
روزهای متداول کاری دیگر از خانه خارج شوید. این کار کمک می کند که با حال 
گرفته ناشی از ترافیک به محل کار وارد نشوید. هم چنین سعی کنید لباسی را 
که به شما حس خوبی می دهد و آن را دوست دارید، تن کنید؛ لباسی که با آن 

راحت هستید و با توجه به شرایط آب وهوایی شما 
آفتابی  هوا  اگر  مثال  نگه می دارد.  یا خنک  را گرم 
است، لباسی کلفت نپوشید که باعث گرما و کالفه 

شدن شما شود. 

سوغاتی بياورید
هیچ چیز مانند خوراکی نمی تواند آدم ها را در محل 
به شهر  اگر  که  است  کند! چه خوب  کار سرحال 
از خوراکی  رفتید،  برای مسافرت  یا کشوری دیگر 
با  به عنوان سوغاتی  را  های محبوب آن ها مقداری 
خود به محل کار بیاورید و آن را میان همکارانتان 
به  که  بر حس خوبی  عالوه  کار  این  کنید.  پخش 

شما در بازه پس از تعطیالت و برگشت به کار می دهد، باعث می شود باب صحبت 
با همکارانتان در این خصوص باز شود و آن ها را با فرهنگ کشور یا شهر دیگری 

که به آن جا سفر کرده بودید نیز آشنا کنید. 

موسيقی گوش كنيد 
موسیقی یکی از راه کارهای آرامش بخش برای ایجاد جوی مثبت است که به شما 
کمک می کند انگیزه بگیرید. هنگامی که روز پس از تعطیالت در حال رفتن به محل 
کار خود هستید، مسیر خلوت تری را انتخاب کنید و بگذارید موسیقی مورد عالقه تان 
جریانی از روح شما شود. از موسیقی انرژی بگیرید و آن را به محل کارتان 
نیز منتقل کنید. اگر احساس خواب آلودگی می کنید، صدای هندزفری یا 
ضبط ماشین را بلندتر کنید تا خواب از سرتان بپرد و آمادۀ یک روز با 
انرژی شوید. اگر بخواهید، حتی می توانید حین انجام وظایف در محیط 
کارتان نیز موسیقی گوش کنید، به شرطی که از هدفون استفاده کنید 

و تمرکز حواستان نسبت به وظایف را از بین نبرد. 

در مورد تعطيالت صحبت كنيد
با ورود به محل کار به این فکر نکنید که باید بالفاصله پشت میز بنشینید و کارها را 
انجام دهید. به خود اندکی فرصت دهید تا دوباره با جو کاری هماهنگ شوید، به همین 
دلیل چند دقیقه ای را با همکارانتان در مورد تعطیالت و سفری که پشت سر گذاشته اید، 
صحبت کنید و از آن ها نیز تجربیاتشان را بپرسید. ممکن است رویدادی خنده دار و 
هیجان انگیز برای آن ها طی سفر پیش آمده باشد که خواهان به اشتراک گذاشتن آن با 
شما باشند. بنابراین این فرصت را از خود و همکارانتان دریغ نکنید. اگر فردی هم سفر 
نرفته، از او بپرسید که تعطیالت چگونه بوده و دوست دارد تعطیالت بعدی را چگونه 
بگذراند؟ باز کردن سر صحبت با همکارانی که آن ها نیز همانند شما دچار رخوت بعد از 

تعطیالت شده اند، می تواند هم در روحیۀ شما و هم آن ها موثر باشد. 

خوردن ناهار در زمان طوالنی تر
اگر همیشه در محل کار خود ناهار را سریع می خوردید که زودتر به وظایفتان برسید، 
اشکالی ندارد که در روز بازگشت به محل کار اندکی زمان ناهار خود را طوالنی تر 
کنید تا حس استرس و اضطراب انجام وظایف به شما دست ندهد. طوالنی شدن 
تایم ناهار به شما یادآور روزهای ناهار خوردن کنار خانواده 
و دوستان در مسافرت یا خانه در تعطیالت است و می تواند 
حس خوبی به شما دهد. این کار برای عادت کردن مجدد 
به محیط کار اشکالی ندارد و کسی شما را بابت یکی دو روز 
از  ناهار مواخذه نخواهد کرد. می توانید  تایم  طوالنی شدن 
همکارتان نیز دعوت کنید که با شما ناهار بخورد و با هم 
اگر مقدور است و شرکت شما دارای  صحبت کنید. حتی 
ناهارتان  و  کرده  پیدا  را  دنج  فضایی  است،  بیرونی  محیط 
هواخوری  کنید.  یا شرکت صرف  اداره  محیط  از  بیرون  را 
و بیرون غذا خوردن می تواند به شما حس شادابی بدهد و 

این طور تصور کنید که هنوز در تعطیالت هستید! 

برنامه ای برای بعد از كار بچينيد
بهتر است روز کاری بعد از تعطیالت را نیز صرف کار مورد عالقه تان کنید، یا با 
دوستان و همکاران و خانوادۀ خود برنامه ای مفرح بچینید. این کار کمک می کند 
تصوری که در ذهن شما درخصوص شروع روزهای کاری تکراری و کسالت بار وجود 
دارد، کم رنگ شود. می توانید به این دیدگاه برسید که حتی با وجود شروع روزهای 
کاری، شما هم چنان تفریح خود را خواهید داشت. شب به یک رستوران بروید، یا 
در پارک قدم بزنید و ساعاتی را با دوستانتان در کافه بگذرانید. برنامه ریزی برای 
بدانید  اگر  باشد.  برای شما  نویدبخش روزی مفید  امور غیرکاری می تواند  انجام 
فردای سیزده به در که به سرکار برمی گردید، هیچ تفریحی ندارید، این تصور خود 
باعث رخوت شما می شود، اما اگر برنامه ریخته باشید که همان شب به سینما یا 
استخر بروید، در ذهنتان این تصور به وجود می آید که باز هم یک روز هیجان انگیز 

دیگر در بازه پس از تعطیالت انتظارتان را می کشد. 

تعيين اهداف جدید در زندگی 
چه خوب است که سال جدید را با تعیین اهداف جدیدی در زندگی خود شروع 
کنید. وجود این اهداف در ذهنتان به شما انگیزه می دهد و می تواند روحیۀ شما را 
تا تعطیالت بعدی حفظ کند. نداشتن هدف در زندگی خود یکی از عوامل کسالت 
خصوصا در محیط کار است. هنگامی که به سر کار برمی گردید، به این فکر کنید 
باید  آن  به  رسیدن  برای  و  دارید  زندگی تان  در  را  اهداف جدید  این  امسال  که 
تالش کنید. تنها راهی که شما را از این رخوت خارج می کند، فکر کردن به این 
موضوع و حرکت و تالش برای رسیدن به این اهداف است. این هدف ها می تواند 
از خانه خریدن گرفته تا شروع یک زبان جدید یا ورزش روزانه باشد. بخشی از 
زندگی خود را که به پیشرفت در آن بخش نیاز دارید، مدنظر قرار دهید و برای 

آن هدف بچینید. 

با ورود به محل کار به این فکر نکنید 
که باید بالفاصله پشت میز بنشینید 

و کارها را انجام دهید. به خود اندکی 
فرصت دهید تا دوباره با جو کاری 

هماهنگ شوید، به همین دلیل 
چند دقیقه ای را با همکارانتان در 

مورد تعطیالت و سفری که پشت سر 
گذاشته اید، صحبت کنید
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خلیجفارسعالوهبراهمیتاستراتژیکوسیاسیکهبرایکشورمادارد،
دارایجایگاهویژهایدرامرگردشگریاست.ایندریاکهازدیربازبه
نامخلیجفارسشناختهمیشدهاست،عالوهبراینکهتامینکنندۀبخش
بزرگیازانرژیجهاناست،بهخاطرموقعیتژئوپلتیکیخاصیکهدارد،
امادراینبین نیزبرایکشورمااهمیتدارد. امنیتی ازنظرسیاسیو
بهخاطروضعیتخاصاجغرافیاییآندارایجاذبههایطبیعیوانسانی
برایگسترشگردشگریاست.اگریکبرنامهریزیدرستدراینزمینه
شود،میتواندبهیکیازقطبهایمهمگردشگریدرجهانتبدیلشود.
استفادهکردهاند، پتانسیل این از تاکنون البتهکشورهایحاشیۀجنوبی
اماایرانچندانازاینظرفیتبالقوهاستفادهنکردهاستکهاینلزوم
برنامهریزیگردشگریدراینمنطقهرابیشازگذشتهآشکارمیکند.

جزایر خليج فارس، مرواریدهای غلتان
در خلیج فارس حدود 130 جزیره بزرگ و کوچک وجود دارد که جزایر شمالی آن 
همگی در مالکیت و حاکمیت ایران هستند. بسیاری از این جزایر مسکونی و آباد 
است، اما جزایر جنوب و شمال غرب که در مرز آبی به کشورهای عربی  قرار دارند، 
فارس  بزرگ ترین جزیرۀ خلیج  و غیرمسکونی هستند.  بیشتر مرجانی و سنگی 
قشم است که 115 کیلومتر طول و بین 35-10 کیلومتر عرض دارد. پس از قشم 
به ترتیب جزایر بوبیان )کویت( و بحرین بزرگ ترین جزایر منطقه هستند. جزایری 
مانند هرمز، قشم، خارک، کیش، بحرین و فیلکه )کویتی( دارای سابقۀ تاریخی 

نام برد: از موارد زیر  ایرانی خلیج فارس می توان   دیرینه هستند. ازجمله جزایر 
هرمز، الرک، قشم، هنگام، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، فرور بزرگ، فرور 
ام  خارگو،  خارک،  نخیلو،  الکریم،  ام  الوان،  هندورابی،  کیش،  سیری،  کوچک، 

مسیله، دوبه، حاج صلبوخ، دارا، مینو و جزیرۀ فارسی و...
جنوبی  ترین جزیرۀ ایرانی آب های خلیج  فارس، جزیره ابوموسی است. نکته قابل 
توجه در مورد جزیرۀ ابوموسی نزدیک  ترین خشکی از خاک ایران به خط استوا 
است که  آب وهوای مرطوب و گرم تری دارد. این جزیره فاقد آب و اراضی مناسب 
کشاورزی است، ولی کشت و زرع محدودی در آن صورت می گیرد و بیشتر مردم 

بومی محل به صید ماهی اشتغال دارند.
جزایر شیف و خارک مهم ترین جزایر مسکونی این استان هستند که شیف 1987 نفر 
جمعیت دارد که اغلب به ماهی گیری و لنج سازی می پردازند. جزیرۀ مرجانی خارک 
نیز با مساحت حدود 31 کیلومترمربع در شمال غرب بندر بوشهر و در ژرف ترین 
نقطۀ خلیج فارس واقع شده. این جزیره درواقع پایانۀ نفتی ایران در خلیج فارس 
محسوب می شود و مهم ترین منطقۀ صدور نفت ایران است. هم چنین در این جزیره 
 یک مجتمع شیمیایی با تولیداتی چون بنزین، گوگرد و گاز مایع مشغول به کار است.
جزایر ام الکریم، جبرین، خارگو-خان، شیخ کرامه، گرم، متاف و دخیلو همگی 
فاقد آب شیرین و خالی از سکنه هستند. جزایر عباسک و فارسی با وجود این که 
در حال حاضر فاقد سکنه اند، ولی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. جزیرۀ فارسی به 
دلیل دارا بودن ایستگاه هواشناسی که اطالعات هواشناسی را به تمام شرکت های 
بودن  دارا  و  به ساحل  نزدیکی  دلیل  به  عباسک  و جزیرۀ  کشتی رانی می رساند 

فواد شمس

گردشگری

گردشگریدرخلیجفارسرادریابیم
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استعداد توریستی ویژه، از جایگاه برتری برخوردار شده اند.
کیلومتری جنوب شرقی جزیرۀ الوان  نیم  و  فاصلۀ حدود یک  در  جزیرۀ شتور 
قرار دارد. طول جزیره 7 / 1 کیلومتر و عرض آن 800 متر است. جزیرۀ شتور 
از  جزیره  این  نمی شود.  دیده  آن  در  فعالیتی  هیچ گونه  و  است  غیرمسکونی 
الک پشت های  )پرندگان،   حیات وحش  پناهگاه  های  مهم  ترین  و  باارزش ترین 
مناطق حفاظت شدۀ  و جزو  است  فارس  در خلیج  دلفین ها(  و  ماهی  ها  دریایی، 

کشور است. 

الک پشت ها، موجودات پير دریا 
پنج گونه از هشت گونه الک پشت موجود در جهان در آب های خلیج فارس و 
دریای عمان زندگی می کنند که دو گونه الک پشت عقابی و الک پشت سبز در 
سواحل و جزایر ایران تخم گذاری می کنند. این دو الک پشت در سواحل جزایری 
چون هرمز، الرک، قشم، فارور و بنی فارور و مکان های کم عمق ساحلی سکونت 
فرور، شیدور،  و عمده مکان های تخم ریزی آن ها در جزایر هرمز، هنگام،  دارند 
شدن  وارد  این که  بر  عالوه  شده  است.  گزارش  الکرم  ام  و  نخیلو  کیش،  الوان، 
نفت به آب های خلیج فارس می تواند باعث ایجاد مسمومیت در این الک پشت ها 
شود، فعالیت های صیادی، وجود زباله، فاضالب ها، تردد شناورها، انفجارات جهت 
اکتشاف معادن و آلودگی حرارتی تهدیداتی برای زندگی آن ها محسوب می شود.

دلفين ها و نهنگ های سالطين خليج فارس
دلفین ها و نهنگ ها ازجمله پستان داران آبی هستند که در خلیج فارس و دریای 
بینی  دلفین های  هم چنین  و  پورپویز  نام  با  دلفین هایی  می کنند.  زندگی  عمان 
زندگی  هرمز  و  ساالرک  هنگام،  جزیره های  جوار  در  و  قشم  جنوب  در  بطری 
می کنند که در معرض مخاطرات گوناگون هستند. نبود تحقیقات کافی و نبود 
متخصص زبده باعث کاهش تعداد دلفین های گوژپشت و نهنگ های خاکستری 
و  قایق ها  موتور  پروانۀ  و  شناورها  با  نهنگ ها  و  دلفین ها  برخورد  است.  شده  
و  نفتی  آالینده های  به  فارس  خلیج  آب های  نقاط  از  برخی  آلودگی  همین طور 
شیمیایی زندگی این پستان داران را تهدید می کند. طبق برخی گزارش ها نهنگ 

خلیج فارس در معرض خطر انقراض قرار دارد.

كوسه های شورشی 
آن ها  میان  از  که  می کنند  زندگی  فارس  خلیج  آب های  در  کوسه  گونه  هفت 
می توان به کوسه ماهی درنده، کوسه گربه ماهی، نهنگ کوسه یا کوسه کر، کوسه 
دلیل  به  کرد.  اشاره  گورخری  ماهی  کوسه  و  شکاری  ماهی  کوسه  سرچکشی، 
گرانی قیمت کوسه در مقایسه با دیگر ماهیان خلیج فارس، صید بی رویه این آبزی 
در سال های اخیر افزایش چشم گیری یافته و نسل آن ها را در معرض انقراض قرار 
داده  است. از آن جایی که اغلب گونه های کوسۀ ساکن خلیج فارس زنده زا هستند، 

نمی توان برنامه های مناسبی برای احیای نسل آن ها به روش پرورشی انجام داد. 
هم چنین این کوسه ها در زمان زاد و ولد به سوی آب های با عمق کمتر )که کمینۀ 
دما را برای بچه های آن ها فراهم می کند( می آیند. افزایش تخریب مناطق ساحلی 

خطری دیگر برای تداوم نسل آن ها به حساب می آید.

جنگل های حرا
در سواحل شمالی جزیره قشم، مجموعه ای از درختان سرسبز شناوری روی آب 
دیده می شود که آبراهه های تودرتو و پرندگان زیبا و طبیعت بکر وحشی اش از 
را  زیادی  افراد  و هر ساله  و دیدنی هرمزگان محسوب می شود  توریستی  منابع 

برای تماشا فرا می خواند.
بافت ساقه، تنه و ریشۀ درختان حرا از نوع گیاه مانگرو به گونه ای است که آب 
شور دریا را تصفیه، مواد مورد نیاز آن را جذب و بقیه را دفع می کند. دانۀ آن 
روی درخت مادر می روید و نهال تولید می کند. سپس از درخت جدا می شود و 
بلکه  دارند،  اهمیت  ملی  در سطح  فقط  نه  این جنگل ها  می افتد.  مرداب  داخل 
همین  به  هستند.  نیز  بین المللی  تاالب  و  ُکره  زیست  ذخیره گاه  نوع  دو  دارای 
دلیل به جنگل های حرا در منطقۀ قشم، سه عنوان جهانی منطقۀ حفاظت شدۀ 
بین المللی، ذخیره گاه زیست ُکره و تاالب بین المللی نام داده اند، چراکه 80 درصد 
آبزیان خلیج فارس دورۀ تخم ریزی خود را در این منطقه می گذرانند. حرا مهد 
زندگی انواع گوناگون آبزیان، پرندگان و دوزیستان است. از پرندگان می توان به 
از ماهی ها  پلیکان، مرغابی و مرغ دریایی، و  مرغ ماهی خوار، حواصیل، لک لک، 
به خرچنگ، مار دریایی، شیلو، کلینگ )نوعی از صدف( و انواع مختلف قورباغه 

اشاره کرد.

جاذبه های گردشگری ساخت دست انسان
ازجمله جاذبه هاي مهم گردشگري، معماري و شهرسازي بومي یک منطقه است 
که کشور ما از این لحاظ بسیار غني است. سواحل خلیج فارس به عنوان بخشي 
جدایي ناپذیر از پیکرۀ ایران بزرگ داراي آثار معماري و خصوصا سکونتگاه هاي 
بومي و ارگانیک ارزشمند است. به این ترتیب این مناطق عالوه بر جاذبه هاي 
از معماري و شهرسازي  توسعۀ گردشگري مي تواند  بي شمار طبیعي در زمینۀ 
تاریخي الفت،  بندر  بومي  و شهرسازي  معماري  گیرد.  بهره  نیز  ارزشمند خود 
قابلیت هاي  و  جاذبه ها  سایر  کنار  در  موثر  و  مهم  گردشگري  جاذبۀ  یک 
حفاظت  صورت  در  الفت  بومي  بافت  و  معماري  است.  سواحل  در  گردشگري 
جاذبه هاي  کنار  در  موثر  و  مهم  گردشگري  جاذبۀ  یک  به عنوان  سامان دهي  و 
طبیعي منحصربه فرد آن قرار گرفته و مي تواند عاملی در توسعۀ گردشگري در 
این نقطه به شمار رود. این موضوع در کنار قابلیت ها و جاذبه هاي گردشگري 
توسعۀ  در  منطقه  این  باالي  بسیار  قابلیت  نشان دهندۀ  دیگر،  متعدد  و  متنوع 

گردشگري است.
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مختلف صنعتهای به را خود راه اجتماعی شبکههای و مجازی فضای
را متنوعی بازاریابی استراتژیهای کسبوکارها، مدیران و کردهاند باز
برمبنایمحبوبیتاینشبکههابرایجلبمخاطبپیادهمیکنند.صنعت
گردشگریوسفرنیزازاینقاعدهمستثنانیستوگردشگرانومسافران
زیادیدرسراسردنیابرایبرنامهریزی،تهیۀبلیتوانتخابهتلخود،از
رویکردمجازیومنابعآنالیناستفادهمیکنند.امااینفضایمجازی
تاچهحدنوعبرنامهریزیسفرهاراتغییردادهوتاچهحدمیتوانبهآن

اعتمادکرد؟

اهميت رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی های سفر 
کشف مقاصد گردشگری ناشناخته تا شرکت در فستیوال ها و تفریح های متنوع 
در بعضی کشورها و اطالع از سوغاتی ها، یکی از دالیلی است که گردشگران را 
به سمت استفاده از ابزارهای فضای مجازی برای انتخاب مقصد سفر سوق داده 
را در شبکۀ  تجربۀ سفر خود  فیلم های  و  افراد عکس ها  از  نیمی  از  بیش  است. 
اجتماعی محبوبشان به اشتراک می گذارند و این میزان محبوبیت، اینترنت را در 
حال حاضر به عنوان یک عنصر بصری و تفسیری از محتوای قابل دسترس برای 
الهام بخشی به گردشگران تبدیل کرده است. بیشتر گردشگران پیش از سفر از 
رسانه های اجتماعی و فضای آن الین برای مقاصد زیر استفاده می کنند: 27درصد 
کسب اطالعات در خصوص مقصد، 23درصد اطالعات در مورد هتل ها، 22 درصد 

فعالیت های مرتبط با سفر، 21درصد جاذبه های گردشگری و 17 درصد اطالعات 
در مورد رستوران ها و غذاها. هم چنین در طول سفر نیز از این سایت ها و رسانه ها 
برای پیدا کردن مسیر، چک کردن قیمت بلیت، هتل و نقدهای کاربران از کیفیت 
هتل و مقایسۀ قیمت خدمات مختلف در آن نقطه استفاده می کنند. هم چنین 72 
درصد از این افراد از رسانه های اجتماعی برای پست گذاشتن در مورد تعطیالت 
و به اشتراک گذاری عکس های سفر خود استفاده می کنند و 70 درصد آن ها نیز 

استتوس خود در مورد مسافرتشان را اپدیت می کنند. 

ارزش فضای مجازی برای صاحبين مشاغل گردشگری
بر  مالحظه ای  قابل  به طور  اجتماعی  رسانه های  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
برنامه های سفر تاثیرگذار است. درحقیقت 52 درصد از تصاویر فیس بوک متعلق 
به سفر است. هم چنین 55درصد مخاطبان این شبکه نیز صفحات مرتبط با سفر 
و برنامه ریزی های مرتبط با سفر را نیز الیک و فالو کرده اند. این نشان دهندۀ یک 
برندهاست  این  بازاریابی  مدیران  و  گردشگری  برندهای  برای  ارزشمند  فرصت 
به پیدا  نیز  برندها  برای  این مسیر  از  که مشتری بیشتری جمع کنند. استفاده 
برایشان  را  کردن  رزرو  همانند  اموری  و  می کند  کمک  وفادار  مخاطبین  کردن 
موتور  یک  دارای  هتل داری  شرکت های  از  50درصد  مثال  برای  می کند.  ساده 
جست وجوی رزرو آن الین یا صفحۀ مخصوصی برای این کار در صفحات اجتماعی 

بوده اند. 

دنيای مجازی چگونه بر صنعت گردشگری تاثير گذاشته است؟

سیاحتواقعیباابزارهایمجازی

آرین طاهری 

گردشگری
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استفاده از توليد محتوا برای جلب اعتماد
تجارب شخصی سفر در زمان واقعی و ثبت آن به شکل عکس و فیلم و به روزرسانی 
آن سبب شده که شرکت های صنعت گردشگری نیز مجبور به تحرک در کانال های 
مجازی و استفاده از اینفلوئنسرها شوند تا نیازهای مشتریان خود را به شیوه ای 
نوین برآورده سازند و درآمد خود را در مقابل رقبا افزایش دهند. این شرکت ها از 
تولید محتوا برای برقراری ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنند. برای مثال 
راهی  به عنوان  کاربرانش  توسط  تولیدشده  محتوای  از  زنجیره ای هیت  هتل های 
آن ها  می کنند.  استفاده  اجتماعی  رسانه های  مشتریان  دیگر  کردن  درگیر  برای 
هم چنین کمپینی با هشتگ خاص را طراحی کردند تا ارزش برند هتل خود در 
زمینۀ مهمان نوازی و خدمات مطلوب را برجسته سازند. خود کارکنان نیز اقداماتی 
را که از روی مهربانی به مهمانان هتل می دادند، به عنوان فعالیت های روزانه در 
پیج فیس بوک و اینستاگرام قرار می دادند. دیری نپایید که هشتگ طراحی شده 
آن جهانی شد و افراد بسیاری از خدمات این هتل استفاده کردند. بیش از 89000 
تصویر در اینستاگرام با آن هشتگ اختصاصی از جانب 575 شعبۀ این هتل در 
ایجاد  برای  از محتوا  از استفاده  این مثالی  به اشتراک گذاشته شد.  سراسر دنیا 
اعتماد در میان مشتریان موجود و گسترش دامنۀ برند و تشویق مشتریان بالقوه 
به رزرو خدمات بود. مسلما درگیری مخاطب به چنین شکل گسترده ای می تواند 
اعتماد دیگر مشتریان را جلب و آن ها را به سمت استفاده از خدمات این هتل 
را جلب و  بالقوۀ خود  برند می تواند نظر مشتریان  به همین سادگی  سوق دهد. 
آن ها را به مشتری بالفعل تبدیل کند. در ادامه تعدادی از سایت ها و اپلیکیشن های 

معروف سفر را گرد آورده ایم که با هم از نظر می گذرانیم. 

Tripadvisor سایت رتبه بندی
و  دیگران  مشارکت  به  منجر  اجتماعی،  رسانه های  در  سفر  تجربیات  اشتراک 
کامنت گذاری آن ها نیز می شود. یک بررسی آن الین از مسافران آمریکایی نشان 
مهمی  منبع  به عنوان   Tripasvisor چون  سایت هایی  از  آن ها  بیشتر  که  داد 

استفاده  خود  تعطیالت  سفرهای  برنامه ریزی  برای 
می کنند. چنین سایت هایی به عنوان یک سایت سوم 
به سفر همانند  مربوط  موارد  رتبه بندی  برای  شخص 
دیگران  و  می کند  عمل  مهمان پذیرها  و   هاستل ها 
در  را  خود  بی طرفانۀ  و  واقعی  بازخورد  می توانند  نیز 
کنند.  وارد  سایت ها  این  گفت وگوی  محل  و  فروم ها 
میلیارد  نیم  از  بیش  دارای   Tripadvisor سایت 
میلیون   360 و  مختلف  مکان های  خصوص  در  نظر 
سایت  این  در  کاربران  است.  ماه  در  بازدیدکننده 
را  مسافران  تجارب  مورد  در  دقیق  نظرات  می توانند 

 Hotels.com همراه با رتبه بندی های ستاره دار و عکس ها مشاهده کنند. سایت
و  رتبه بندی  مشاهدۀ  معروف جهت  اپلیکیشن های  و  سایت ها  از  دیگر  یکی  نیز 
نظرات کاربران و رزور هتل ها در سراسر دنیاست. در این برنامه می توانید مشخص 
کنید که سفر شما گروهی، انفرادی، خانوادگی و... است و بر طبق شرایط و سن 
شما مطلوب ترین انتخاب از نظر تسهیالت و قیمت و نزدیکی و امنیت و... به شما 

ارائه شود. 

booking.com آگاهی از ميزان محبوبيت اقامتگاه ها با سایت
مقاصد  رتبه بندی  و  سفر  از  اطالع  جهت  معروف  سایت های  از  دیگر  یکی 
گردشگری، سایت Booking.com است که با ظاهری ساده و آسان، لیست 
می دهد.  ارائه  شما  به  کنید،  رزور  خود  سفر  برای  می توانید  که  را  مکان هایی 
اقامتگاه های مسافرتی متنوع و برنامه ریزی  ارائۀ  هم چنین این سایت عالوه بر 
که برای رزرو آن ها انجام می دهد، بهترین مکان برای سفر شما را نیز مشخص 
می کند. این سایت از میزان محبوبیت اقامتگاه هایی که جست وجوی آن ها در 
رتبه بندی  این سایت می توانید  در  بهره می گیرد.  نیز  است  بوده  بیشتر  گوگل 
خوابگاه های  و  تا  هاستل ها  گرفته  ستاره  پنج  هتل های  از  هتل ها،  همۀ 
را مشاهده کنید. مسافرخانه هایی  مسافرتی کمتر شناخته شده در سراسر دنیا 
و  است  صبحانه  و  تخت خواب  دارای  می شوند،  رزرو  سایت  این  طریق  از  که 
باشید  هم اتاقی  دارای  مثال  که  کنید  را محدودتر  می توانید جست وجوی خود 
ios  و  اندروید و  اپلیکیشن های سفر موجود روی  یا خیر. این سایت بهترین 
ویندوز را نیز در خود جای داده است و خود نیز دارای اپلیکیشنی جهت نصب 
روی گوشی است. برای ورود به این اپلیکیشن می توانید از اکانت خود که در 
و  گردید  بهره مند  دیگران  تجربیات  از  و  وارد شوید  کرده اید،  ثبت  این سایت 
اقامتی و هتل ها در  نزدیک ترین مکان های  از  قابلیت جست وجو  از  استفاده  با 

اطراف خود آگاه شوید. 

با اپليكيشن Expedia سفر گروهی 
ترتيب دهيد 

نام  همین  به  نیز  سایتی  که  اکسپدیا  اپلیکیشن 
برای  خصوصا  معروف  رسانه های  از  دیگر  یکی  دارد، 
شما  به  برنامه  این  تورهاست.  و  گروهی  مسافرت های 
مختلف  ظرفیت های  در  تعطیالت  پکیج های  پیشنهاد 
است.  جذاب  بسیار  اپلیکیشن  این  برنامه های  می کند. 
به سرتان  زمستانی  است شما هوس یک شکار  ممکن 
زده باشد، یا میل به ماهی گیری در تعطیالت آخر هفته 
ممکن  شما  برای  را  کار  این  اکسپدیا  باشید،  داشته  را 
دوست  که  نیز  را  هم سفرانی  می تواند  حتی  و  می کند 
کند.  پیدا  شوند،  ملحق  شما  به  برنامه  این  در  دارند 
در  آمریکاست،  سراسر  در  اکثرا  که  پیشنهادی  گروهی  سفرهای  از  هم  لیستی 
کوتاه  سفرهای  برای  منبعی  به عنوان  اپلیکیشن  این  دارد.  وجود  اپلیکیشن  این 
و زمینی  بلیت های هوایی  قیمت  لیست کرایۀ خودروها،  ناشناخته،  و مکان های 
و  مبدا  سایت  این  در  می توانید  می شود.  استفاده  نیز  سفر...  در  صرفه جویی  و 
ارزان تر  بلیت های تخفیف خورده و  از هتل ها و  مقصدتان را وارد کنید و لیستی 
یا هتل  ایرالین  به سایت آن  برای خرید مستقیما  پیشنهاد می شود که  به شما 
مربوط هدایت می شوید. هم چنین قسمتی جذاب به نام Cruises در این برنامه 
و سایت آن وجود دارد که مختص سفرهای دریایی با کشتی است. در این قسمت 
نیز می توانید پیشنهاد های اکسپدیا را درخصوص مقاصد گردشگری که با کشتی 

می توان به آن جا رسید، ببینید و سفر خود را ترتیب دهید. 

اشتراک تجربیات سفر در رسانه های 
اجتماعی، منجر به مشارکت دیگران 

و کامنت گذاری آن ها نیز می شود. 
یک بررسی آن الین از مسافران 

آمریکایی نشان داد که بیشتر آن ها 
از سایت هایی چون »راهنمای سفر« 

به عنوان منبع مهمی برای برنامه ریزی 
سفرهای تعطیالت خود استفاده می کنند
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سينمای جهان در سالی كه گذشت

ازعشقبههیوالتاانتقامفرزند!
بانک بهسرقت همکارانش و مینشست فرمان پشت یکی بود. جذابی فیلمهای میزبان 2017 سال در جهان سینمای
میرفتند،دیگریدرگیرنبردیدرجنگجهانیدومبود،یکینوجوانبودوبهفکرآینده،دیگریدرمیانسالیعاشقیک
هیوالیعجیبوغریبشدهبود.ازاینمیان،هفتفیلمرابرایشماانتخابکردموپیشنهادمیکنمدرمیانتعطیالتسال

نو،زمانیهمبرایتماشایآنهاکناربگذارید.

شکیب شیخی

سینما

Baby Driver :هفتم
داستان مربوط به پسر جوانی است با دست فرمانی که حرف ندارد. این پسر به 
یک گروه خالف کار در انجام پروژه هایی مانند سرقت مسلحانه کمک می کند. تا 
این جا همه  چیز عادی پیش می رود، اما کافی  است به این تصویر دو مولفۀ دیگر 
با هدفن مشغول گوش  دائما  این پسر عادت دارد  این که  اول  اضافه کنید:  هم 
کردن آهنگ باشد و حرف های دیگران را از طریق لب خوانی بسیار دقیقی متوجه 
این پسر عاشق یک دختر شده و خودتان می دانید که  این که  می شود، و دوم 

عشق و کار خالف آبشان در یک جوی نمی رود. 
اگر به دنبال صحنه های رانندگی جذاب در کنار یک شخصیت مرموز و عجیب 
هستید، این فیلم را به هیچ وجه از دست ندهید. اگر هم بدتان نمی آید که چند 
یکدیگر شلیک کنند، که  به سمت  تفنگ ها  پیشرفته ترین  با  بازیگر خوش تیپ 
دیگر با این فیلم جنستان جور می شود. اما دلیل اصلی پیشنهاد دادن این فیلم 
همان طور که حدس می زنید، عشقی ا ست که باید در میانۀ جنگ و تیراندازی 
رشد کرده و جان سالم به در ببرد. شاید هم مسئلۀ »جان سالم به در بردن« 
بیاید.  دنیا  به  شعله ها  این  از  ققنوس  یک  مانند  باید  عشق  این  شاید  نیست. 

نمی دانم! فیلم را ببینید و باقی قضاوت با خودتان!

Dunkirk :ششم
در شمالی ترین نقطۀ فرانسه و در نزدیکی مرز بلژیک شهری کوچک وجود دارد به 
نام دانکرک. این شهر در کنار دریا قرار دارد و آن سوی دریا ساحل کشور انگلستان 
در فاصلۀ کمتر از 100 کیلومتری قرار دارد. سال 1944 و در مرحله های انتهایی 
جنگ جهانی دوم، متحدین تمام نیروهای خود را به سمت این منطقه متمرکز 
کردند تا از طریق آن پیوند انگلستان با بقیه اروپا را قطع کنند. سربازان فرانسوی 
و بریتانیایی که در این شهر تحت محاصره قرار گرفته بودند، هیچ راهی نداشتند، 
مگر این که از طریق دریا به سمت انگلستان فرار کنند، اما نه امکانات به اندازۀ 

کافی بود و نه آتش مداوم هواپیماهای آلمانی اجازۀ عمل به آن ها می داد.
نوالن  اثر کریستوفر  آخرین  »دانکرک«  فیلم سینمایی  کلی  فضای  این چند خط 
است. در سالی که گذشت، این فیلم یکی از ستوده شده ترین فیلم ها در میان منتقدان 
بین المللی بود. این فیلم تصویری جذاب است از مقاومت و مبارزه و دست روی داستانی 
از جنگ جهانی دوم می گذارد که تاکنون کمتر دیده شده. پس اگر می خواهید بیش 
از 100 دقیقه هیجان و اضطراب و جنگ، آن هم از نوع زمینی و دریایی و هوایی را 
ببینید، اگر می خواهید داستانی از شجاعت ها و رذالت های انسانی هنگام بحران را در 

کنار صدای بلند توپخانه ها تماشا کنید، »دانکرک« گزینۀ خوبی برای شماست.

Get Out :پنجم
این فیلم را می توان به صورت خالصه این طور توصیف کرد: »شوخی شوخی 
نژادی،  تبعیض  به  مربوط  از مسائل  ا ست  فیلم مخلوطی  جدی می شود!«  
رابطۀ عاطفی بین دو جوان و جنایت. شاید همین جا این سوال برایتان پیش 

بیاید که چنین ملغمه ای چطور دور هم جمع می شود؟ پاسخ خیلی ساده  است: 
کمدی!

یک پسر سیاه پوست و یک دختر سفیدپوست برای یک تعطیالت آخر هفته به 
خانۀ  پدری دختر می روند. خانۀ ویالیی این خانواده سفیدپوست بسیار مرفه در 
ابتدا به یک قصر شبیه است، اما رفته رفته تبدیل به محیطی مرموز و ترسناک 
می شود. سیاه پوست هایی که در این خانه هستند، رفتار عجیبی از خود نشان 
می دهند. اما به من اجازه بدهید که داستان را بیش از این لو ندهم. در این تریلر 
روانی هیجان انگیز یک پارامتر وجود دارد که فیلم را بسیار دیدنی می کند و آن 
هم دوسِت این پسر سیاه پوست است. پسر داستان ما که از موضوعات این خانه 
تا  با دوست خود تماس می گیرد و برخی مکالمات آن ها  متعجب است، دائما 
حد جنون خنده دار است. عاملی که این فیلم را از دیگر فیلم هایی که به مسئلۀ 
سیاه پوستان می پردازند، متمایز می کند، همین وجه کمیک آن است. ترجمۀ 
عنوان این فیلم می شود »بزن به چاک!« اما شما سر جایتان بنشینید و تا انتها 

آن را تماشا کنید.
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Lady Bird :چهارم
جوان ها در نقطه ای از زندگی شان باید تصمیماتی 
بگیرند که شاید به مذاق خانواده خوش نیاید. 
باشد.  نام  تغییر  شاید  تصمیمات  این  از  یکی 
کریستین مک فیرسن نام نوجوان مدنظر ماست، 
اما او خودش را »لیدی بِرد« نامیده است. مادر 
جدی و سخت گیرش هم مشکلی با این تغییر 
نام ندارد و حتی او را »لیدی برد« صدا می کند. 
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. خودتان 
یا حتی  دانشگاه  رشتۀ  انتخاب  کنکور،  مرحلۀ 
انتخاب رشتۀ دبیرستان را در ایران متصور شوید، 
تا دقیقا درک کنید اختالف نظری که بین والدین 

و فرزند مدنظر است، چیست.
تنش خانوادگی  به یک  فقط  اما  فیلم  داستان 
محدود نمی شود. داستان در شهر ساکرامنتوی 
ایالت کالیفرنیای آمریکا می گذرد. این شهر که 
لس آنجلس،  نظیر  بزرگی  شهرهای  به  نسبت 
و  کوچک  بسیار  شهری  نیویورک  و  شیکاگو 
گرفتار مشکالت اقتصادی بی کاری، به حساب 
می آید، محیطی را پیرامون »لیدی برد« ما پدید 
شهری  به  مهاجرت  برای  هم  را  او  که  آورده 
کنار  در  هم  و  کرده  تحریک  بیشتر  بزرگ تر 
هم کالسی های پول دارترش، دچار انواع احساس 
فقدان و حسادت می کند. »لیدی برد« شاید یکی 
برای  دیدنش  که  باشد  فیلم هایی  مهم ترین  از 

همه مخاطبان ایرانی واجب است.

A Ghost Story :سوم
نمی خواهم فکر تلخی به ذهنتان ورود کند، اما پس از مرگ 
این  از  ما  که  خاطراتی  هم  می آید؟  خاطراتمان  سر  بر  چه 
جهان داریم و هم خاطراتی که این جهان از ما دارد. چقدر 
طول می کشد تا زندگی عزیزانمان به حالت عادی بازگردد؟ 
روح های دیگر را هم می بینیم یا تنهای تنهاییم؟ این ها تنها 
بخشی از سواالتی  است که این فیلم به آن ها دامن می زند. 

سرتاسر این فیلم آغشته به طعمی َگس است.
داشتیم؟  روح  یک  از  تصوری  چه  بودیم،  کودک  که  زمانی 
پیکری که یک ملحفۀ سفید بر سر خودش کشیده و جای 
چشم هایش دو سوراخ بزرگ حفر شده اند. این فیلم از همین 

ایدۀ زیبا و ساده و کودکانه بهره گرفته تا پیچیده ترین مطالب و احساسات را برای تماشاچیان به تصویر بکشد. 
داستان زندگی یک روح هم همانی  است که ما در زندگی عادی خودمان تجربه کرده و از سر می گذرانیم: 
انتظار! همان قدر که ما در این جهان در انتظار رستگاری و کامروایی هستیم، شاید پس از مرگ روحمان هم 
به دنبال رستگاری و رهایی باشد. اگر می خواهید یک ساعت و نیم را در خیال هایتان غوطه ور شوید، »داستان 

یک روح« را از دست ندهید.

The Shape Of Water :دوم
بیش از 10 سال پیش این کارگردان فیلمی ساخت به اسم 
»Pan’s Labyrinth«. اگر آن فیلم را ندیده اید، حتما به 
تماشایش بنشینید، شاید اندکی سختی این روزگار را بشوید 
و پایین ببرد. اگر هم حوصلۀ آن کار را ندارید، همین فیلم 
جدید را ببینید. اواخر تابستان همین امسال بود که در اخبار 
ونیز  برندۀ شیر طالی جشنواره  دل تورو،  »فیلم جدیِد  آمد: 
بفتا هم جایزۀ  بعد در جایزه ُگلدن گلوب و  شد!« چند ماه 
بهترین کارگردانی به این فیلم رسید و احتماال همین موفقیت 

را در جوایز اسکار هم تکرار کند.
چقدر خوب می شود فردی که دوستش دارید، در شما عیبی 

نبیند؟ حتی می شود پا را یک گام فراتر گذاشت. چقدر خوب می شود فردی که دوستش دارید، عیب شما را 
به عنوان نقطۀ قوتتان برداشت کند؟ احتماال خیلی رویایی باشد. اما برای به واقعیت پیوستن این رویا بالفاصله 
وقوعش سهل  ازخودگذشتگی کنید؟ عشق  فردی چقدر حاضرید  برای چنان  یک سوال دیگر پیش می آید: 
است و بقایش دشوار، احساسش ساده است و عملش پیچیده و در یک کالم »منطقش بی منطقی ا ست!« اگر 
می خواهید فیلمی را ببینید که احساساتتان را تا حدی رقیق می کند که اشک مانند آب چشمه از چشم هایتان 

جاری شود، »شکِل آب« را به هیچ وجه، به هیچ وجه و به هیچ وجه از دست ندهید.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri :اول
هویتی   است.  هویت  یک  نیست،  کلمه  یک  تنها  مادر  مادر! 
به  را  بن بست ها  و  مسدود  راه های  تمام  می تواند  که  است 
هم  را  این  کند.  گشودنی  و  ساده  سهل،  چشم برهم زدنی، 
که  می شود  آغاز  این جا  از  اما  سوال  شما.  هم  می دانم،  من 
اگر یک مادر بخواهد انتقام فرزندش را بگیرد، چه می شود؟ 
اگر بخواهد عدالت را بر جنایت کاری که جان فرزندش را به 
خشن ترین شکل گرفته، جاری کند، باز هم لبخندی مهربان 
در محوطۀ خارجی شهر  بیلبوردی که  دارد؟ سه  بر صورت 
اِبینگ ایالت میزوری آمریکا قرار دارند، هم شاهد و هم محمل 
این فرایند پیچیده واقع می شوند. در این فیلم دیگر خبری 

از کلیشه های اجتماعی-سیاسی سینمای هالیوود نیست، با این که به همۀ آن ها اشاره ای گذرا می شود. فیلم 
تصویر کامل و بی نقصی ا ست از »سمج و مصمم بودن«. خشم عنصر اصلی سازندۀ این فیلم است و افراد و 
گروه های مختلف آن را به هم روا می دارند. مادر برای رسیدن به عدالتی که مدنظرش است، خشم خود را به 
شکلی ابراز کرده و مردم هم که با وجود هم دلی صوری و ظاهری با او از این عملکردش خشمگین شده اند، 
حسابی از خجالتش درمی آیند. حواستان باشد که وقتی فیلم را می بینید، به نفع چه کسی موضع می گیرید، 

شاید با فرد کنار دستی دعوایتان شود.
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هستی رضایی 

سینما

 معرفی تازه ترین محصوالت شبكه نمایش خانگی 

راهنمایفیلمبینیرویکاناپه!
مختلف جاهای دیدن و سفر فکر به همه نوروز، ایام شدن نزدیک با
هستند،اماهستندکسانیکهترجیحمیدهنددراینتعطیالتوشلوغیها
بهسفرنروندودرعوضازاینزماندرمنزللذتببرندوبافیلمدیدن
وکتابخواندنخودشانرامشغولکنند.تعطیالتنوروزفرصتمناسبی
برایتماشایفیلموسریالاست،خصوصابرایکسانیکهحالوحوصلۀ

سینمارفتنوتماشایبرنامههایتلویزیونیراندارندوترجیحمیدهند
هرزمانکهدلشانخواست،دکمۀکنترلتلویزیونراروشنکنندوفیلم
موردعالقهشانراداخلدستگاهبگذارندوتماشاکنند.درادامهبهمعرفی
نمایش شبکۀ به بهتازگی که ایرانی سریالهای و فیلمها از تعدادی

خانگیراهپیداکردند،پرداختهایم.

فقط برای خندیدن
خنده دار  فیلم های  تماشای  دنبال  که  کسانی 
تشویش  بدون  ساعت  یک  دارند  دوست  و  هستند 
کنند،  سپری  را  هیجان  و  شادی  با  همراه  و 
»خالتور«  باشد.  می تواند  مناسبی  گزینۀ  »خالتور« 
فیلمی به کارگردانی آرش معیریان و تهیه کنندگی 
است.  علیخانی  عبداهلل  و  فرحبخش  محمدحسین 
استقبال  با  امسال  گیشۀ سینمای  در  که  فیلم  این 
مخاطبان مواجه شد،  یک کمدی موزیکال است که 
از زندگی سه جوان موزیسین  ارائه می دهد  روایتی 
بازاری نشوند  اسیر موسیقی  زیادی دارند  که سعی 
اقبال  عدم  اما  بپردازند.  موجه  قطعات  اجرای  به  و 
مخاطبان موجب می شود به سراغ نوعی از موسیقی 
سوی  از  نشدن  گرفته  جدی  وجود  با  که  بروند 

کارشناسان، مخاطبان فراوانی دارد. 
پورسرخ،  پوریا  شریفی نیا،  محمدرضا  فیلم  این  در 
به  و...  قریشی  سحر  صادقی،  علی  غفوریان،  مهران 

ایفای نقش پرداختند. 

اثر متفاوت دیگری از خالق فيلم »قرمز«
»خفه گی« به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی 
به  و  است   1395 سال  محصول  جیرانی،  فریدون 
 صورت سیاه وسفید تولید شده  است. »خفه گی« که 
در گونۀ فیلم های نوآر طبقه بندی می شود، داستانی 

پرتعلیق از یک ماجرای جنایی را روایت می کند. 
این فیلم به دلیل فضا و ساختار غیرمتعارفی که دارد، 
با فیلم های معمولی که در سینمای ایران می بینیم، 
عامۀ  نه  اصلی اش  مخاطب  و  است  متفاوت  کمی 
تخصصی تر  مخاطبان  و  فیلم ها  عشق  بلکه  مردم، 
مشرقی  صحرا  داستان  »خفه گی«  هستند.  سینما 
که  می کند  روایت  را  شاکردوست(  الناز  بازی  )با 
در تیمارستانی در مقام سرپرستار فعالیت می کند. 
پردیس  بازی  )با  سازگار  نسیم  بیماران  از  یکی 
احمدیه( است که شوهرش مسعود سازگار )با بازی 
بودنش می کند. در  روانی  بر  ادعا  نوید محمدزاده( 
رفتارهای  مسعود  می شود  مشخص  میان  همین 
وحشیانه ای دارد و به دلیل باال کشیدن ارث دختر 
دست به چنین عملی زده است نوید محمدزاده در 
»خفگی« با سیمایی متفاوت ایفای نقش کرده است 
و الناز شاکردوست هم شمایلی تازه از بازیگری خود 

را ارائه داده است.

داستان دردناک زندگی 
مهاجران افغان در ایران 

که  است  فیلمی  کندری،  حسین  ساختۀ  »َشِنل« 
کمال  و  تهیه کننده  مقام  در  نوری  شجاع  علیرضا 

تبریزی به عنوان مشاور پروژه در آن حضور داشتند. 
باران  به رغم همۀ حاشیه هایی که در مورد  این فیلم 
در  او  چهرۀ  پخش  عدم  و  آن  اصلی  بازیگر  کوثری، 
تبلیغی  می توانست  و  داشت  تلویزیونی  تیزرهای 
نتوانست  اما  باشد،  فیلم  گیشۀ  برای  غیرمستقیم 

موفقیت چندانی در این زمینه به دست بیاورد. 
پرستار  زن  یک  زندگی  داستان  روایت گر  »شنل« 
زندگی  فرزندش  با  خاصی  شرایط  با  که  است 
رخ می دهد.  او  برای  ماجراهایی  و  اتفاقات  و  می کند 
»شنل« داستان دردناک و مخوف مهاجران افغان به 

سرزمینمان است.
فهیمه  و  کاتوزی  بهار  انصاری،  بابک  بهبودی،  رضا 

رحیم نیا دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
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احيای دوبارۀ یک سریال پرطرفدار
مجموعه ای  فتحی،  حسن  کارگردانی  به  »شهرزاد« 
اول آن در سال 1394 در  نمایشی است که فصل 
28 قسمت و فصل دوم آن نیز تابستان و پاییز امسال 
در 15 قسمت پخش شد. فصل سوم این سریال نیز 
امسال  پایان فصل دوم، بهمن  ماه  از  چند ماه پس 
به شبکۀ نمایش خانگی راه پیدا کرد که تاکنون پنج 
قسمت از آن توزیع  شده است. فصل سوم این سریال 
حاوی بخش های مهم و تاثیر گذاری نسبت به فصل 
دوم هستند. این قسمت ها شامل بخش هایی ازجمله 
افشای رابطۀ قباد با اکرم، کشته شدن امین شروانی 
شیرین  فرار  دیوان ساالر،  خانوادۀ  افراد  دست  به 
جنگ  بزرگ،  قتل  راز  شدن  آشکار  آسایشگاه،   از 
فرهاد و شهرزاد با قباد و... است. این ویژگی ها باعث 
شده است که رخداد های سریال به  صورت منطقی 
پی گیری شده و ضعف ها و نقصان های فصل دوم و 
هم چنین قسمت یک  فصل سوم تا حدودی جبران 

شود.

تركيبی از ستاره های موفق سينما
و  شعیبی  بهروز  کارگردانی  به  »گلشیفته«  سریال 
محصول  نجفی، جدیدترین  علی اکبر  تهیه کنندگی 
شبکۀ نمایش خانگی است که از 9 اسفند ماه وارد 

بازار شده است. 
فیلمنامۀ این مجموعه توسط خشایار الوند به نگارش 
درآمده است. الوند تاکنون نویسندگی مجموعه های 
هزارچهره«،  »مرد  تلخ«،  »قهوه  همچون  موفقی 

»دیواربه دیوار« و ...را بر عهده داشته است.
از پربازیگرترین مجموعه های  »گلشیفته« که یکی 
کمدی- ژانر  در  است،  خانگی  نمایش  شبکۀ  ویژۀ 

اجتماعی ساخته شده است.
اجتماعی  کمدی  مجموعۀ  این  داستان  در خالصۀ 
برای  دخترش  ندارد  عالقه ای  حبیب  است:  آمده 
ادامه تحصیل به تهران بیاید و این آغاز دردسرهای 

این خانواده است.
مهدی هاشمی، مهناز افشار، سیامک انصاری، نازنین 
محمد  ژوله،  امیرمهدی  افشار،  کیان  بهاره  بیاتی، 
با حضور  خداداد،  شیال  و  شعبان نژاد  نیما  بحرانی، 

هومن سیدی از بازیگران این مجموعه هستند.
مهناز افشار که ایفاگر نقش راحله گلشیفته در این 
سریال است، یکی از متفاوت ترین نقش هایش را در 

این مجموعه بازی کرده است. 

یک عاشقانۀ تراژیک 
 »رگ خواب« چهارمین ساختۀ حمید نعمت اهلل پس از 
فیلم های »بوتیک«، »بی پولی« و »آرایش غلیظ« است. 
این فیلم در سی وپنجمین جشنوارۀ فیلم فجر توانست 
توجه منتقدان بسیاری را به خود جلب کرده و جایزۀ 
بهترین بازیگر نقش اول زن را نصیب لیال حاتمی کند. 
»رگ خواب« یک عاشقانۀ تراژیک است و زندگی زنی 
ازدواجی  از  رهایی  با  روایت می کند که  را  مینا  نام  به 
ناموفق، برای ادارۀ زندگی خود و پدرش به دنبال شغلی 
می گردد. او در مسیر زندگی اش با مردی به نام کامران 
در  عاشقانه  ماجرای  این  در  ناکامی  و  برخورد می کند 
او احساس شکست و بی پناهی ایجاد و زندگی او را با 
و  فیلم ساز  می کند.  صراحت  مواجه  تازه ای  بحران های 
البته فیلمنامه نویس )معصومه بیات( در طرح برخی از 
مسائل، از نکات مهم این فیلم است؛ مسائلی که شاید 
باشد؛  رفته  سراغش  به  فیلم سازی  کمتر  سال هاست 
نزدیک شدن به دنیای زنی آسیب دیده و دردمند که در 
شرایطی کامال بحرانی قرار گرفته است.  کوروش تهامی، 
الهام کردا، بامداد نعمت اهلل، لیال موسوی از دیگر بازیگران 
»رگ خواب« هستند.  همایون شجریان، خوانندۀ سنتی 
ایران، آوازخوانی »رگ خواب« را بر عهده داشته است. 
 این فیلم اقبال خوبی در اکران عمومی نیز داشت و با 
فروشی نزدیک به پنج میلیارد تومان جزو آثار پرمخاطب 

سینمای ایران در سال 96 به حساب می آید.

آرزوهای دست نيافتنی
سوره،  سینمایی  توسعۀ  سازمان  محصول  خردمندان،  سیدمحمدرضا  کارگردانی  به  فیلمی  بعد«  روز  »بیست ویک 
تولیدشده در پاییز سال 1395 است. در نسخۀ شبکۀ نمایش خانگی این فیلم برای نخستین بار پشت صحنه تولید 
فیلم و نماهنگ »بیست ویک روز بعد« با صدای مهدی یراحی عرضه  شده است. هم چنین زیرنویس انگلیسی فیلم، 

نسخۀ اصلی نماهنگ اختصاصی فیلم، تصاویر صحنه و پشت صحنه از دیگر بخش های لوح فشرده این فیلم است.
در این فیلم ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق، جالل فاطمی، رضا استادی، سینا رازانی به همراه دو 
بازیگر نوجوان سینمای ایران مهدی قربانی و حسین شریفی نقش آفرینی می کنند. در خالصۀ داستان »بیست ویک روز 
بعد« آمده است: مرتضی نوجوانی پرشور و ماجراجوست که آرزوی فیلم ساز شدن دارد. او به دنبال تحقق آرزویش، دست 
به نگه  داشتن قطار می زند! اما بیماری ناگهانی مادرش، سرنوشت آرزویش را تغییر می دهد... این فیلم نامزد بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران در سی وپنجمین جشنوارۀ فیلم فجر، برگزیدۀ پنج پروانۀ زرین از سی امین جشنوارۀ فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان و نامزد جایزۀ خالقیت و استعداد درخشان یازدهمین جشن انجمن منتقدان سینما شده و دیپلم 

افتخار بخش فیلم های سینمایی دومین جشنوارۀ فیلم سالمت را نیز دریافت کرده است.
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هرگز تركم مكن / ایشی گورو / مترجم: مهدی غبرایی 
نویسنده ای که توانست نوبل ادبیات امسال را به دست بیاورد، قبل از این هم طرفدار داشت و حاال با این جایزه، قطعا مخاطبان 
بیشتری در کشورمان خواهد داشت. بدون شک یکی از بهترین نویسنده های ژاپنی است؛ البته با وجود این که در ژاپن به دنیا آمده، 
اما داستان هایش سبک و سیاق داستان های آمریکایی را دارد، چون محل زندگی اش در اروپاست، به انگلیسی می نویسد و به ندرت 
حال وهوای شرق آسیا  را در کارهایش می بینیم. ایشی گورو نویسندگی حرفه ای را در سال 1982 آغاز کرد و چهار سال بعد برای کتاب 
»هنرمندی در دنیای شناور« جایزۀ ادبی »وایت برد« را به دست آورد. تنها سه سال بعد برای رمان »بازمانده روز«، که معروف ترین 
اثرش به حساب می آید، جایزۀ ادبی بوکر را از آن خود کرد. جایزۀ بوکر  یکی از مهم ترین جوایز ادبی دنیاست که هر ساله به بهترین 
رمان جدید انگلیسی زبان که نوشتۀ شهروندان کشورهای مشترک المنافع بریتانیا یا جمهوری ایرلند باشد، اعطا می شود. براساس رمان 
»بازمانده روز« فیلمی با نقش آفرینی آنتونی هاپکینز، بازیگر مطرح سینمای هالیوود، ساخته شد که در گیشه هم موفق بود. در بخشی 
از این رمان می خوانیم: »حاال که توی در و دشت رانندگي مي کنم، هنوز چیزهایي را مي بینم که مرا یاد ِهیلَشم مي اندازد. شاید از 
کنج مزرعه اي مه آلود بگذرم یا قسمتي از خانه ي بزرگي را هم چنان که از دامنه ي تپه اي پایین مي آیم، یا حتي دسته اي سپیدار را با 
ترتیب خاصي در کمرکش تپه اي ببینم و با خود بگویم: »شاید همین باشد! پیدایش کردم!«« این کتاب را به کسانی که به ادبیات 

داستانی عالقۀ جدی دارند، پیشنهاد می کنیم. 

بال های بایگانی / سيدحسن حسينی 
یکی از بهترین شاعران معاصر ما سیدحسن حسینی است که خیلی زود از میان ما رفت و فرصت نشد تا آثار بیشتری از او 
بخوانیم و از این احساس های شاعرانه لذت ببریم. این کتاب آخرین اثری از اوست که چند سال پیش منتشر شده؛ هرچند 
خود شاعر عالقه مند به چاپ آثارش نبود، و شاید در بند این چیزها نبود، اما برای دل خودش شعر می نوشت و شاعرانه بودن 
را فراموش نمی کرد. این کتاب توسط سهیل محمودی و ساعد باقری گردآوری شده و توسط نشر افق به چاپ رسیده است. 

این کتاب شش بخش دارد؛ بخش اول به اسم »رستخیز روح« مجموعه ای از غزل های اوست. بخش دوم »زبان لحظه ها« است 
و مجموعه ای از قطعه ها. شاید بعضی ها ندانند که این شاعر توانمند، ترانه هم می نوشته؛ بخش سوم »بخوان برای دل من« نام 
دارد و شامل ترانه های سیدحسن حسینی می شود. بخش چهارم »رباعی ها و دوبیتی ها« هستند که آن قدر زیبا و دل نوازند 
که ارزشش را دارد چندین و چند بار خوانده شوند. بخش پنجم نیز »تک افتاده های قفسی« نام دارد که مفردات سیدحسن 
هستند و درنهایت هم در بخش پایانی کتاب با نام »بیداری تو محرابی مقدس« است،  مجموعه ای از اشعار سپید و نیمایی این 

شاعر آمده است. برای آشنایی بیشتر، یک چکه از شعر او را با هم می خوانیم:
»ظاهرم را مبین که خندانم/ در دلم زار زار می گریم/ روز روشن به خنده مشغولم/ لیک شب های تار می گریم/ اشک بیهوده ام 

نمی گوید/ که برای چه کار می گریم...« 
این کتاب به کسانی که شعردوست هستند، به شدت توصیه می شود. 

آدم های عوضی / پوریا عالمی 
به خالف اسمش که کمی غلط انداز است،  کتاب بسیار ساده، روان و نرم و نازکی است که کمی هم چاشنی طنز دارد؛ طنزی 
که مخصوص خود پوریا عالمی است؛  کسی که در نشریه های مختلف ستون طنز داشته و آن بخش از نوشته هایش هم در 
قالب کتاب چاپ شده اند. پس ما با یک تیر چند نشان زدیم؛ کافی است اسمش را در یکی از همین اپلیکیشن های موبایلی 
جست وجو کنید تا کتاب های طنزش را هم ببینید. اما این کتاب شامل هشت داستان کوتاه است که سعی دارد با لحنی ساده 
و صمیمی، حرفی جدی به مخاطبش بزند، بی این که ژستی بگیرد و وارد فضاهای پر از ابهام و پیچیده شود. هرچند ممکن 
است گاهی هم حرف خیلی خاصی نداشته باشد، اما فضاها به قدری نزدیک و خوب روایت شده اند که خواندن کتاب را راحت 
می کند. در بخشی از داستان اول که از زبان یک پسربچه نوشته شده، می خوانیم: »لیال موهاش را دم موشی بسته،  با روبان آبی. 
خودش می گوید خرگوشی. اما شبیه موش ها شده است. من عاشق لیال شده ام. می خواهم باهاش ازدواج کنم و بگذارم بروم. 
اسم بچه مان را هم بگذارم صنوبر. اگر پسر بود باهاش طالق می گیرم. پسر خوب نیست،  مایه دردسر است. مامانم می گوید.« 
خواندن این کتاب برای همه ساده است و تقریبا هر کسی با آن احساس نزدیکی می کند. درنتیجه خواندنش را به همه توصیه 

می کنم؛ دختر و پسر جوان، میان سال ها یا پدربزرگ ها. یادتان باشد ویژگی طنز در هر اثری، آن را خواندنی می کند. 

فرید دانش فر

چند پيشنهاد خواندنی برای تعطيالت نوروز ادبیات

عیددیدنیباکتاب
برایدقیقهبهدقیقۀروزهایفروردینبایدبرنامهریزیکنید؛آمدن
بایدسیصدوشصتوپنجروز عیدنوروزبههمینسادگینیست،
منتظرشبمانیم،سفرهبچینیمورختولباسنوبپوشیموحسابی
خودمانراآمادهکنیمتابیاید.پسنبایدبهسادگیهمازشردشویم.
حیفاستاینلحظههاراازدستبدهیم.بینبرنامهایکهدارید،یک
گوشهایهمبگذاریدبرایکتابخواندن.کتاب،لذتتنهاییاست.و
ماگاهینیازداریمازشلوغیهافرارکنیموبخزیمکنجخلوتخودمان

نباشید؛ هم کتاب انتخاب نگران کنیم. استراحت آسوده خیال با و
مادراینجابرایشماکتابتدارکدیدیموبرایهرسلیقهایهم
کتابداریم،تاجایهیچبهانهایباقینگذاریم.حاالکهچندنرمافزار
بسیارخوببرایگوشیهایهوشمندآمده،دیگربهانۀنزدیکنبودن
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وبخوانید.پساینکتابهارایادداشتکنید.
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پرت و پال / ابراهيم رها 
مگر می شود کتاب معرفی کنیم و بینشان یک اثر طنز نباشد. اصال بهار و عید وقت شادی است؛ فرصتی برای دور شدن 
از زندگی روزمره و انجام دادن کارها و تفریح هایی که در روزهای دیگر سال امکانش را نداشته اید. طنازهای خوبی داریم 
و برای همین انتخاب از میان آثار مختلف، کار ما را سخت می کند. اما یکی از کسانی که آثارش با استقبال بسیار خوبی 
روبه رو شده و توانسته دل مخاطب را به دست بیاورد، ابراهیم رها است؛ که دیگر نبض مخاطبش را به خوبی می شناسد 
و کارش را هم بلد است. ابراهیم رها تا به حال چند کتاب در همین موضوع منتشر کرده که در بین آن ها، کتاب »چقدر 
خوبیم ما« )که عنوانش قسمتی از گزارش عادل فردوسی پور در جریان بازی ایران و آرژانتین است( بیشتر شناخته شده. 
ولی ما از آن جا که می خواهیم کتاب های سال جاری را معرفی کنیم، می رویم سراغ »پرت و پال«؛ البته نمی خواهیم پرت 
و پال بگوییم، اسم کتاب همین است. پشت جلد کتاب نوشته شده: »دو چیز در حال حاضر از واجب ترین امور به شمار 
می روند، اول رمان طنز دنباله دار نوشتن و دوم دری وری و ایضا پرت و پال گفتن.« درواقع با نوشتن این چند جمله، 
نویسنده با خودش هم شوخی کرده، چون همان طور که بعدها خودش در مصاحبه ای گفت، »پرت وپال« قسمت دوم از 
رمانی است که پیش از این قرار بود در سه قسمت و در سه کتاب مختلف چاپ و منتشر شود. قسمت اول این رمان، 
»دری وری« نام دارد که سال 1395 منتشر شد. »پرت و پال« هم ادامه این رمان است، اما در عین حال یک قصه مستقل 
دارد، یعنی برای خواندن و لذت بردن ازش نیاز نیست حتما کتاب قبلی را خوانده باشید. این کتاب توسط نشر چشمه 

و در 124صفحه منتشر شده.

امشب نه شهرزاد/ حسين یعقوبی 
رمان »امشب نه شهرزاد...« اولین رمان حسین یعقوبی است که به روابط انسانی می پردازد. ماجرا درباره آدمی است که 
به یک دستگاه پخش دی وی دی رو می آورد و سعی دارد با دیدن فیلم از این وضعیتی که دارد، رد شود. این رمان در 
عین کوتاه بودن،  شخصیت های زیادی دارد و در اصل خرده داستان هایی را هم روایت می کند. اگر اهل سینما هستید 
و فیلم بین حرفه ای، حس این کتاب و حال شخصیت اصلی را بهتر درک می کنید. رمان »امشب نه شهرزاد...« خیلی 
صمیمی و خودمانی روایت می شود و لحن نوشته  شده همانی است که ما روز و شب استفاده می کنیم. برای مثال، در 
بخشی از کتاب می خوانیم: »مي دوني آخر هر عشق، ته تهش چیه؟ یا مرگه یا جدایي یا عادت. یه وقتایي هم نفرت. 
خیلي وقتا. اونا که عشقشون با مرگ تموم مي شه خوشبختن، اونا که عشقشون با جدایي تموم بشه غمگینن، اونا که به 
عادت برسن محتاجن معتادن. اونایي هم که عشقشون به نفرت برسه بدبختن. از هر بیچاره اي بیچاره ترن. تا حاال فکرشو 
کردي قراره ما به کدومشون برسیم؟« موضوع و تم اصلی این رمان روابط انسان ها و به ویژه رابطۀ زن و شوهر است. ایدۀ 
نوشتن این رمان آن قدری جذاب بوده که حتی مخاطب سخت گیر هم به خاطر این فضای جالب و درگیر با سینما، آن را 

می خواند. ضمن این که حجم کتاب هم زیاد نیست و حوصله تان را سر نمی برد. 

اجازه می فرمایيد گاهی خواب شما را ببينم / محمد صالح عالء
نویسنده ها معموال چون مثل بازیگرها و سوپر استارها جذابیت ندارند و در برنامه های پرمخاطب تلویزیونی نیستند، در 
جامعۀ ما چندان شناخته نمی شوند، اما این نویسندۀ عزیز را دیگر باید بشناسید؛ محمد صالح عالء. او که این روزها اجرای 
برنامۀ تلویزیونی  »چشم شب روشن« را برعهده دارد، پیش از این هم با برنامه های دیگر در صدا و سیما حضور داشته 
و شناخته شده. ضمن این که سال ها قبل هم در چند فیلم بازیگری کرده که یکی از آن ها فیلم »تیغ و ابریشم« مسعود 
کیمیایی است. بهتر است از عالم سینما و تلویزیون بیرون بیاییم و برسیم به کتاب. مجموعه داستان »اجازه می فرمایید 
گاهی خواب شما را ببینم« شامل هفت داستان کوتاه است با نام های »روزی که من عاشق شدم«،  »تابستان جان است«، 
»جالل آباد«، »از ذائقه ی جغور بغوری تا شرمی گل بهی«، »پشت پلک تر پاییز«، »به حجله رفتن زن بیوه« و »بن بست 
آینه«. لحن داستان ها، همان طور که از عنوان کتاب مشخص است، لحن خود محمد صالح عالء است؛  همان قدر شیرین، 
جذاب، گیرا، صمیمی و زیبا. شما می توانید برای نخواندن هرکدام از این کتاب ها یک دلیلی بیاورید، اما قصه هایی که 
در این کتاب هستند، آن قدر ساده روایت می شوند که شما دوست دارید مثل یک قصه شب بخوانید و به خواب بروید. 
این خاص بودن زاویه دیدش است که ما را جذب خودش  به هر موضوعی دارد.  را  نگاه خاص خودش  نوع  نویسنده، 
می کند. به این بخش از کتاب توجه کنید: »شاید یک روز کتابی بنویسم و در آن ثابت کنم که به عکس تصور انسان ها، 
گاوها گاو نیستند. گاوها شخصیت پیچیده ای دارند. برخی احساساتی، گوشه گیر، خجالتی و فروتن اند؛ برخی ریاست طلب، 
پرخاش گر و زودرنج اند. اندام بزرگی دارند، ولی بسیار مهربان، متین و بی آزارند. گاوها اغلب بیماری قلبی دارند، و آن 
تنها به خاطر جثه ی بزرگشان نیست، به خاطر رنج هایی است که در طول زندگی می کشند.« شما هم اگر یک چکه از 
این کتاب بخوانید، به چشم خود می بینید که یک نفر نشسته است کنارتان و با شما حرف می زند؛ انگار خودتان کتاب 
را نمی خوانید، گویی یکی دیگر برای شما تعریف می کند. دلیلش هم این است که داستان ها »لحن« دارند. حاال پیش 

خودتان فکر می کنید می شود از این کتاب گذشت؟! من که نمی توانم. 
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ما که دست آخر نفهمیدیم کی این فکر را انداخت توی سر خان عموی ما که برود 
یکی از این کالس های روان شناسی مثبت اندیشی ثبت نام کند. از وقتی بازنشست 
اوایل فقط صفحۀ  بود توی خانه و هر روز روزنامه می خواند.  بود، نشسته  شده 
حوادث را می خواند و تسلیت ها. با هر خبری هم یک بار سرش را به تاسف تکان 
می داد و لبش را می گزید.  بعد یک مدت که گذشت، متوجه شد بقیۀ صفحات هم 
دست کمی از صفحۀ حوادث و تسلیت ها ندارد. از آن به بعد مدت سر تکان دادن 
و لب گزیدن روزانۀ خان عمو شده بود یک ساعت و نیم. بعد از این یک ساعت 
تلگرامی خانوادگی مان.  کانال  توی  بگذارد  را  نیم شروع می کرد همان خبرها  و 
این قضیه بود تا این که یک شیر پاک خورده ای فرستادش یکی از این دوره های 

مثبت اندیشی. اوایل امسال بود...
اوایل اردیبهشت بود که پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد. همه مان می ترسیدیم 
استقاللی های  از  خان عمو  بنویسیم.  پرسپولیس  قهرمانی  از  چیزی  کانال  توی 
قدیمی بود. از همان ها که معتقدند خدا یکی، تیم هم یکی. همه مان منتظر بودیم 
یکی یک چیزی بنویسد که به خان عمو دلداری بدهد. اما یکهو اول صبح دیدیم 
خودش پیام داد: »این درست است که پرسپولیس قهرمان لیگ شده است، اما 

آسمان هنوز هم آبی است. بیایید به زیبایی های زندگی فکر کنیم.«
اول همه مان این را گذاشتیم به حساب این که از یک جایی این پیام را فوروارد 
کرده است، اما چند روز بعد که به ایام انتخابات رسیدیم، دیگر مطمئن شدیم 

ابراهیم قربان پور

داستان

یکسالصددرصددلخواه
براییکمثبتاندیشبینام
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که یک طوری اش شده است. یعنی وقتی صبح انتخابات توی گروه پیام گذاشت: 
از غرق شدن و  راه نجات کشور  تنها  ایران،  بزرگ ناجی  امروز  امید خدا که  »به 
پدر صنعت مدرن ایران مصطفی میرسلیم را به صندلی ریاست جمهوری خواهیم 
رساند.« این که خان عمو از قدیم طرفدار این کت های یک سره بود را می دانستیم، 

اما این که تخیلش این قدر خوب کار می کند، توی کتمان نمی رفت.
همان وقت من یک گروه دیگر راه انداختم به اسم »آسیب شناسی خان عمو« و 
همه فامیل را اضافه کردم تا ببینیم چه خاکی بر سرمان شده است. باالخره معلوم 
شد خان عمو مدتی است دارد سعی می کند به آسمان ها انرژی مثبت بفرستد تا 
کارش راه بیفتد. زن خان عمو توی گروه نوشته بود نشسته است رو به آسمان و 
روزی 100 بار اسم میرسلیم را رو به آسمان صدا می زند. باالخره روز انتخابات شد 
و معلوم شد انرژی هایی که خان عمو فرستاده است آسمان زورشان به رأی های 
کرده اند.  گیر  جایی  یک  باال  آن  احتماال  و  است  نرسیده  روحانی  رئیس جمهور 
به هرحال ما خیلی نگران بودیم که مبادا شکست خوردن رابطۀ عاشقانۀ خان عمو 
و میرسلیم باعث افسردگی اش شود. اما برای آن که ما شک نکنیم که حالش خوب 
است، بالفاصله توی گروه نوشت: »برای کسانی که از تاریخ جلو افتاده اند، طبیعی 
است که تنها بمانند. گاهی باید سر جایت بمانی تا دیگران به تو برسند. من و آن 
غریق نجات بزرگ منتظرتان هستیم.« یکی از پسرعموها زیرش نوشت: »به تتلو 

هم سالم برسانید«. خان عمو بالفاصله بالکش کرد. 
***

پیام مثبت توی گروه می داد.  بود که عمو روزی یک  اوضاع طوری شده  کم کم 
وقتی شورلتش را کوبید به درخت، پیام داد: »چه بسیار آدم ها که شورلتشان سالم 
چربی  شد  معلوم  که  روزی  من خوش بختم.«  پس  مرده اند،  خودشان  اما  است، 
خونش باالست و دیگر نمی تواند کله پاچه بخورد، پیام داد: »بسیار انسان ها هستند 
که هیچ وقت کله پاچه نخورده اند، درحالی که من شصت سال کله پاچه خورده ام، 
پس من خوش بختم.« یک روز توی گروه نوشت: »قرار است فردا به دیدار نمایندۀ 
محترم شهرمان بروم و به او بگویم که چقدر خوش بختم که او نمایندۀ شهرمان 
توجه  با  و  نیست  اوضاع مزاجی ام خوب  نوشت: »متاسفانه  فردا صبحش  است.« 
به فاصلۀ زیاد محل مالقات های مردمی با محل اجابت مزاج من امروز به دیدار 

نماینده مان نمی روم.«
یکی از پسرعموها زیرش نوشت: »پس زیاد خوش بخت نیستید.« عمو درست قبل 
از آن که او را هم بالک کند، جواب داد: »چه بسا اگر به مجلس می رفتم، اتفاق 
بدی برایم می افتاد. من بسیار خوش بختم.« همه ما توی آن یکی گروه یعنی گروه 
»آسیب شناسی خان عمو« کلی استیکر خنده و قهقهه برای هم فرستادیم، اما یک 
ساعت بعدش متوجه شدیم که به ساختمان مجلس حملۀ تروریستی کرده اند و 
تعدادی از مردم را به شهادت رسانده اند. همان وقت عمو پیام صبحش را دوباره 
توی گروه فوروارد کرد و بعد ساکت منتظر ماند ببیند کسی چیزی برای گفتن 
دارد یا نه. پدر من که تا آن روز عالقه ای به این موج تازۀ مثبت اندیشی نشان نداده 

بود، نوشت: »خان داداش شما چه ساعتی می ری مثبت می اندیشی؟«
***

ما تا آن موقع نمی دانستیم مثبت اندیشی ممکن است مثل ویروس مسری باشد 
اما  کند.  آلوده  را  رفته یک جمع  رفته  و  یکی  آن  روی  بپرد  آدم  این  روی  از  و 
وقتی صبح یک روز گرم تابستان پدرم توی گروه خانوادگی مان نوشت »درست 
است که ژن خوبی در رگ هایمان نمی جنبد، اما زن خوبی داریم که رگ هایمان 
را می جنباند«، فهمیدیم که خطر از چیزی که گمان می کردیم، به ما نزدیک تر 
است. خان عمو زیرش نوشت: »آفرین داداش. حتی من هم نتوانسته بودم به این 
کند.  تایپ  چیزی  یک  کرد  شروع  پسرعموها  از  یکی  بیندیشم.«  مثبت  ماجرا 
خان عمو قبل از این که او پیامی را که داشت می نوشت ارسال کند، بالکش کرد 
و بالفاصله اسم گروه را عوض کرد گذاشت: »حال خوب های مثبت اندیش بی نیاز 

به ژن خوب«
***

از خان عمو در گروه نبود. نگرانش بودیم. هیچ کس  اثری  یکی دو روزی بود که 
از حالش خبر نداشت. در گروه آسیب شناسی نظرات زیادی مطرح بود. باالخره 

ببیند  است  رفته  شد  معلوم  بگیریم.  را  سراغش  خان عمو  زن  از  شدیم  مجبور 
می تواند یک قسمت از پول بازنشستگی اش را که در یکی از این موسسات مالی 
سرمایه گذاری کرده بود، زنده کند یا نه. زن عمو می گفت سه روز است خانه نیامده. 
اعتراض مدنی  با یک پتو و یک فالسک چای بست نشسته است در موسسه و 
از خودش  اصرار ما حاضر شد یک عکس سلفی  به  باالخره روز چهارم  می کند. 
بفرستد که ما خیالمان راحت شود تمامیت عرضی اش )همان عرضی منظورم است 
نه ارضی. منظورم تمام عرض شکمش است( سر  جایش است. دیدیم نشسته است 
بین بقیۀ مال باختگان و یک مقوا هم گرفته است دستش. روی مقوا نوشته بود: 

»مطمئنم پول هایمان را بهمان می دهید. مطمئنم آدم های خوبی هستید.«
بود  امیدوار  که  کسی  برای  »به هرحال  بود:  نوشته  زیرش  پسرعموها  از  یکی 
میرسلیم رئیس جمهور شود، آن قدرها عجیب نیست.« پدرم به نیابت از خان عمو 

بالکش کرد.
***

او یافت/ فلک جنبش زمین  از  نام  نام آن که هستی  عمو توی گروه نوشت: »به 
آرام از او یافت«

مملکت  جای  همه  در  دارد  زمین  که  »فعال  نوشت:  زیرش  پسرعموها  از  یکی 
قهوه ای تر  فالن هم  از  دارد  هوا  که  است  گرفته  آرام  آن قدر  فلک هم  می جنبد. 

می شود.«
بیاید؛  تهران  کرمانشاه  زلزلۀ  بود  ممکن  که  کنید  فکر  این  »به  نوشت:  خان عمو 
همان  شوهرش  است؛  کرمانشاه  ساکن  عمه ها  از  یکی  کرمانشاه.«  تهران  زلزلۀ 
زیر نوشت: »خب؟« خان عمو که فهمید شوهرعمه ام خیلی مثبت فکر نمی کند، 

نوشت: »عوضش امنیت داریم.«
تا سه روز خبری از خان عمو نبود.

***
خان عمو و پدرم رفته بوده اند کالس مثبت اندیشی. پدرم گفته است وقتی هر روز 
یک گوشۀ مملکت دارد زمین لرزه می آید، در اهواز مردم دارند به خاطر بدی هوا 
خفه می شوند، در بیشتر شهرها مردم به خاطر وضع بد مالی حال و روزشان بد 
است و سی و چند نفر آدم وسط آب های غریب توی یک کشتی نفت کش کشته 

شده اند، مثبت اندیشی کمی سخت است. 
استاد مثبت اندیششان توضیح داده است که راه حل درست برای این طور مسائل 
این است که به این فکر کنند که همه چیز ممکن بود از این هم بدتر باشد. مثال 
ممکن بود هر ساعت یک گوشۀ مملکت زلزله بیاید، یا در اهواز همراه گرد و خاک 
دود تهران هم وجود داشته باشد، یا مردم شهرهای مختلف عالوه بر گرسنگی فلج 
اطفال هم داشته باشند، یا آن کشتی وسط تهران منفجر می شد. این طوری متوجه 
می شوید که اوضاع آن قدرها هم بد نیست. همان وقت با موبایل به استادشان خبر 
داده اند که برادرش در پرواز تهران یاسوج از دنیا رفته است. استاد بالفاصله زده 
است زیر گریه. همان وقت خان عمو به قصد دلداری گفته است: »به جنبه های 
مثبت قضیه فکر کنید. به این فکر کنید که ممکن بود همه برادرها و خواهرهایتان 

در هواپیمای تهران-یاسوج باشند.« 
رویش  هم  خان عمو  حتی  که  است  گفته  چیزهایی  یک  جواب  در  استادشان 

نمی شود برای ما تعریف کند.
***

معلوم شد وضع چربی خون خان عمو خراب تر از چیزی است که فکر می کند. یعنی 
عالوه بر کله پاچه باید قید هر رقم گوشت قرمز دیگر را هم بزند. توی گروه عکس 

یک کاسه آبگوشت را گذاشت و زیرش چند تا شکلک گریه فرستاد.
این هم  از  بدتر  فکر کن که همه چیز می توانست  این  »به  نوشت:  زیرش  پدرم 

باشد.«
عمو نوشت: »چطور ممکن است از این بدتر باشد؟«

میرسلیم  واقعا  بود  ممکن  که  کن  فکر  این  »به  نوشت:  پسرعموها  از  یکی 
رئیس جمهور شود.«

چرا  مثبت اندیش ها  نمی دانم  من  کرد.  پاک  را  خانوادگی مان  گروه  کال  خان عمو 
تازگی ها این قدر بی جنبه شده اند.
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فرید دانش فر

ورزشی

سال1۳96همباروبندیلشراجمعکردورفتوبرایمافوتبالیها
یکمشتخاطرهبهجاگذاشت.سالیکهگذشت،باوجوداینکهنهجام
جهانیداشت،نهجامملتهایاروپاوآسیا،اماپربودازاتفاقهایمهم
درمستطیلسبز.فوتبالهمیناست،غافلگیرتمیکند؛برایتیمهای
انتظارشرانداری،وگاهیتیمهای بزرگنتیجههاییاتفاقمیافتدکه
نتیجههای هم قبل سال میزنند. شگفتی خلق به دست بینامونشان
غیرقابلتصورواتفاقهایعجیبکمنداشت.حاالقراراستسریبزنیم

بههمینرویدادهاومهمترینهایشرابرایتانتعریفکنیم.

دبل مادریدی ها
سه ماه بعد از سال 96 نشستیم پای تماشای فینال لیگ قهرمانان اروپا تا ببینیم 
مدافع قهرمانی فصل قبل می تواند قهرمان سری آ ایتالیا را از پیش رو بردارد یا 
نه. یوونتوسی ها لباس همیشگی خودشان را بر تن داشتند، ولی رئالی ها با پیراهن 
و شورت ورزشی بنفش به زمین آمدند. اما نکتۀ بازی رنگ جالب توجه رئالی ها 
نبود؛ ویژگی مهم این دیدار آخرین فرصت جی جی بوفون برای به دست آوردن 
این جام به حساب می  آمد. دروازه بان متعصب یووه با توجه به باال رفتن سنش و 
زمزمه های خداحافظی اش، خیلی سخت بود که بتواند باز هم در چنین موقعیتی 
قرار بگیرد. درنتیجه این به نوعی آخرین شانسش برای فتح لیگ قهرمانان بود. 

مانع گل زنی  ستاره های  تا  ایستاد  کاپیتان درون دروازه 
تیم کهکشانی ها شود. 

لیگ  در  بازی هایش  که  داده  نشان  همیشه  رئال 
هر  از  درخشان تر  البته  و  متفاوت  قهرمانان 
در  ندارد  اهمیت  چندان  است.  دیگری  رقابت 
جام  در  یا  ایستاده اند  اللیگا  جدول  کجای 
حذفی مانده اند یا نه؛ عرصۀ اصلی آن ها در جام 

اول را  بازی هم گل  این  اروپاست. در  باشگاه های 
آن ها زدند و پیش افتادند. اما چند دقیقه بعد بازیکنان 

یووه با چند پاس خوب و درنهایت مانژوکیچ با حرکتی 
امیدها  کرد.  باز  را  ناواس  دروازۀ  زیبایی  به  آکروباتیک 
برای کاپیتانشان یک بار دیگر جان گرفت. اما در نیمۀ 
بوفون  دروازۀ  وارد  تغییر جهت  با  دوم شوت کاسمیرو 
را  یووه  نسخۀ  سوم،  گل  زدن  با  رونالدو  کریس  شد. 
پیچید. گل دقایق پایانی هم فقط شکست را سنگین تر 
کرد. رئال با تکرار قهرمانی اش باز هم رکورد زد و این بار 

در لیگ قهرمانان اروپا دبل کرد. ناامیدی و چهرۀ خسته 
البته  و  مهم  قاب های  از  یکی  بازی،  این  پایان  در  بوفون 

ناخوشایند برای هواداران او و یووه بود.

ناكامی و شگفتی
سالی که گذشت، برای بوفون با خاطره های خوبی همراه نبود. تیم 

ملی ایتالیا برای صعود به جام جهانی 2018 روسیه در گروه سختی 
قرار گرفت و نتوانست تیم فوق العادۀ اسپانیا را کنار بزند و با ایستادن 

در مقام دوم، برای صعودش دل خوش به مرحلۀ پلی آف شد. قرعۀ بد یک 
روبه روی سوئد می ایستادند.  باید  این بار  آن ها شد؛  بار دیگر هم نصیب 
سوئد با این که ستارۀ بی نظیرش، ابراهمیموویچ را در ترکیب نداشت، در 
بازی رفت موفق به کسب پیروزی شد. تمام امیدهای الجوردی پوشان 
ماند برای بازی برگشت. ولی در این بازی خبری از آن ایتالیایی که ما 
می شناختیم، نبود. آن نسل از ستاره هایی که به تنهایی می توانستند 

بازی را به نفع تیمشان تمام کنند، تمام شدند؛ از فرانچسکو توتی تا آندره پیرلو 
و الساندرو دل پیرو و اینزاگی. بازی با تساوی به پایان رسید؛ اشک های کاپیتان 
بوفون در انتهای این دیدار، و البته خداحافظی اش از تیم ملی، تلخی شکست را 

دو برابر کرد. 
وضعیت هلند حتی از ایتالیا هم بدتر بود؛ در گروهشان نتوانستند نتایج خوبی 
بگیرند و به پلی آف هم نرسیدند. فرانسه به عنوان تیم اول راهی روسیه شد و سوئد 
هم که دوم بود، بعد از پیروزی مقابل ایتالیا مسافر جام جهانی شد. ستاره هایی 
چون آرین روبن و ممفیس دیپای هم نتوانستند به تیم کمک کنند و یک ناکامی 
بزرگ برای تیمشان رقم خورد. بدون شک یکی از مهم ترین رویدادهای امسال، 
صعود نکردن این دو تیم بزرگ اروپا به جام جهانی بود. خبر حذف این دو آن قدر 
هم  جنوبی  آمریکای  از  نبود  حواسش  کسی  دیگر  که  شد،  پررنگ  و  یک  تیتر 
شیلی، قهرمان کوپا آمریکا نتوانست جواز صعود را بگیرد؛ شیلی حتی به پلی آف 

هم نرسید.

پنجمين توپ طالی رونالدو
احتماال ستاره هایی که امروز و در این دوره از تاریخ فوتبال بازی می کنند، جزو 
بدشانس ترین بازیکنان تاریخ فوتبال هستند! چون راستش را بخواهید، شاید اگر 
کریس رونالدو و لئو مسی نبودند،  هرکدامشان می توانستند دست کم یک بار آن 
توپ طال را باالی سر ببرند و به افتخاراتشان اضافه کنند. ستاره هایی نظیر نیمار، 
ابراهیموویچ، ژاوی، اینیستا و چندین و چند بازیکن دیگر. طی یک دهۀ اخیر، 
این دو فوق ستاره پرتغالی و آرژانتینی بودند که توپ ها را بین خودشان تقسیم 
کردند. این بار هم نوبت رونالدو بود که توپ طال را از آن خودش کند و در این 
زمینه هم با مسی برابر شود. این دو که رقابت تنگاتنگی با هم دارند و مدام در 
حال رکوردشکنی هستند، در کسب توپ طال اجازۀ نفس کشیدن هم به بازیکنان 

مرور مهم ترین اتفاق های فوتبالی جهان در سال 13۹۶

اشکهاولبخندها
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دیگر نمی دهند! هرچند رونالدو در اواخر سال 2017 کمی دچار افت شد و موتور 
گل زنی اش درست کار نکرد و تیمش هم به ردۀ چهارم و پنجمی در اللیگا رسید، 
اما به دلیل افتخارات تیمی )قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا( موفق شد 
از همین حاال چشم ها منتظرند  بیاورد.  به دست  را  بار توپ طال  پنجمین  برای 
بازیکن  یک  که  افتخاری  مهم ترین  ببینند؛  جهانی  جام  میدان  در  را  دو  این  تا 
می تواند به دست بیاورد، قهرمانی در این بازی هاست که هیچ کدام از این دو فعال 
قدمی اش هم  تا یک  قبلی  دورۀ  در  بیاورند. هرچند مسی  به چنگ  نتوانسته اند 
رفت، اما باز هم در فینال ناکام ماند. موفقیت هر کدام از تیم های این دو اعجوبۀ 
فوتبال نقش تعیین کننده ای در اهدای توپ طالی بعدی به هر یک دارد. رونالدو 
با توجه به باال رفتن سنش، این دوره آخرین فرصت و شانس او برای فتح جام 
جهانی است. ضمن این که پرتغالی ها هم چشم امیدشان به اوست، چراکه اگر او از 
تیم خداحافظی کند، معلوم نیست چندین سال دیگر باید انتظار بکشند تا بازیکنی 

شبیه به او در پرتغال زاده شود. 

معجزۀ نيوكمپ
من مدام تعجب می کنم وقتی بعضی ها می پرسند چرا فوتبال تا این حد طرفدار 
دارد. جواب دادن به این سوال از گل زدن به یک دروازۀ خالی هم ساده تر است 
و تعداد جواب ها آن قدر زیاد است که در این جا نمی شود تمامشان را گفت. این بار 
به  این حد  تا  بپرسد؛ کدام ورزش در جهان  فوتبال سوال  بگذارید یک طرفدار 
زندگی نزدیک است؟ این غیرقابل پیش بینی بودن، این در لحظه اتفاق افتادن و 
این شگفتی تنها در مستطیل سبز رقم می خورد. زمانی که پاریسن ژرمن در زمین 
خودش و مقابل تماشاگران پرشورش، درحالی که خودشان هم باورشان نمی شد، 
با چهار گل بارسلونا را در هم کوبیدند، خود را در مرحلۀ بعد می دیدند. آن ها فقط 
تا صعودشان  بارسلون و 90 دقیقه منتظر می ماندند  پا می آمدند  باید یک نوک 
را نهایی کنند. هواداران آبی اناری ها شاید در بهترین حالت به فکر یک پیروزی 

خفیف بودند تا کمی از رنج آن شکست بکاهد. 
بارسلونا مثل همیشه توپ و میدان را در دست  بازی که زده شد،  سوت شروع 
گرفت و در همان دقایق ابتدایی بازی اولین گل را وارد دروازه کرد. با آن شور و 
حرارتی که در سوآرز برای بازگشت سریع به میدان برای شروع دوباره بود، همه با 
خودشان می گفتند یعنی امکان دارد بتوانند سه گل دیگر هم بزنند؟ یک گل دیگر 
در نیمۀ اول، این امید را پررنگ تر کرد. بازیکن ها به رختکن رفتند. معلوم نیست 
در این فاصله و در رختکن، سرمربی پاریسی ها چه حرف هایی به شاگردانش زد و 
چه گفت. آیا واقعا ترسیده بود؟ به هرحال نیمۀ دوم با امید و ترس دو طرف شروع 
شد. حملۀ بارسایی ها ادامه داشت تا این که یک پنالتی برایشان گرفته شد. مسی با 

گل کردن این ضربه اختالف را به حداقل رساند. حاال دیگر چیزی تا جبران 
آن شکست باقی نمانده بود. اما ادینسون کاوانی همۀ معادله ها را بر 

هم زد؛ گل او باعث شد بارسایی ها برای صعود نیاز به سه گل 
چسباند،   تور  به  را  توپ  که  لحظه ای  باشند.  داشته  دیگر 

وجود  تمام  با  را  ورزشگاه  در  مرگ بار«  »سکوت  معنی 
می شد حس کرد. در دقیقۀ 88 نیمار توانست روی یک 

ضربۀ زیبا دروازۀ پاریسی ها را باز کند. چند دقیقه 
پنالتی  مدافع، یک  اشتباه  و  تیزهوشی  روی  بعد 

دیگر به نفع بارسا گرفته شد و گل پنجم هم 
ارسال  لحظۀ  آن  مگر می شود  و  رقم خورد. 

دقیقۀ  در  روبرتو  سرخیو  پرش  و  نیمار 
فراموش کرد؟ وقتی فردوسی پور  را   96

حرف  می لرزد،   دارد  تنم  تمام  گفت 
به  را  فوتبال  هواداران  از  خیلی   دل 
زبان آورده بود. بارسا یک بازگشت 

تاریخی و ماندگار را به نمایش گذاشت؛ کاری که برای اولین بار یک تیم توانست 
انجام دهد. یادتان باشد هروقت در زندگی احساس ناامیدی کردید، خالصۀ بازی 

برگشت بارسلونا و پاریسن  ژرمن را ببینید.

گران ترین انتقال تاریخ
و  جذاب  فوق العاده  بازی  آن  در  نیمار  که  باشگاهی  همان  است  عجیب  خیلی 
این  پاهای  جادوی  خریدنش.  سراغ  بیاید  زد،  رقم  برایش  تلخی  روز  تماشایی 
و  حرف  و  شایعه  مدت ها  گرفت.  را  پاریسی ها  چشم  برزیلی،  تکنیکی  بازیکن 
حدیث دربارۀ پیوستن نیمار یا نرفتنش شکل گرفته بود. موضوع اصلی هم مثل 
همیشه پول بود و هزینۀ باالیی که باشگاه متمول می بایست به بارسا پرداخت 
می کرد. رقم آن قدر نجومی بود که کسی باور نمی کرد چنین اتفاقی بیفتد. اما 
ثابت  ژرمن  پاریسن  این بار  می خواست  و  نبود  دست بردار  ظاهرا  باشگاه  مالک 
بیشتر  مبلغی  آن ها  گران.  انتقال  این  نیست؛ حتی  غیرممکن  کند هیچ چیزی 
به  واقعی  انتقال شکل  این  تا  پرداخت کردند  بارسلونا  به  یورو  میلیون  از 200 
خودش بگیرد. نیمار رفت و شماره 10 را بر تن کرد. مقدار باالی هزینۀ انتقال 
او، تا حدی بود که روی بازار خرید و فروش بازیکنان دیگر هم تاثیر گذاشت. 
 75 ساتهمپتون  مدافع  برای  لیورپول  باشگاه   2017 سال  روزهای  آخرین  در 
تاریخ فوتبال  به گران ترین مدافع  پوند هزینه کرد و ویرجیل فن دایک  میلیون 
تبدیل شد. هرچند نیمار در ابتدای ورودش به این تیم با کاوانی کمی به مشکل 
خورد، اما کم کم این تنش ها هم برطرف شد و حاال جزو بهترین گل زنان لیگ 

یک فرانسه است.

خداحافظی طوالنی
خداحافظی  هم  آن  و  داشت،  هم  دیگر  نکتۀ  و  ویژگی  یک  گذشت،  که  سالی 
با  تماشاگری  هر  که  بازیکنانی  است.  فوتبال  دنیای  فراموش نشدنی  ستارۀ  چند 
هر  از  بعد  و  می ساخت  خاطره  می زدند،  که  گلی  هر  با  کرد،  زندگی  بازی شان 
بازی، چند روز انتظار می کشید تا بازی چشم نوازش را باز هم ببیند. معلوم نیست 
با آن تکنیک  برزیل پیدا شود؛  تا کسی مثل کاکا در  باید صبر کنیم  چه مدت 
نابش و آن پا به توپ شدن های بی نظیر. بیشتر از ما، میالنی ها منتظرند چنین 
به  را  آن ها  اوج  روزهای  و  کند  تن  بر  را  و مشکی  قرمز  پیراهن  دوباره  بازیکنی 

ن  شا د حسرت یا باید  حاال  که  ایتالیایی  مثال،  به طور  یا  بیاورد. 
حضور نداشتن در جام جهانی را بخورد، چقدر باید 
آندره  مانند  مهندس  بازیکن  تا یک  بماند  منتظر 
پیرلو متولد شود و در میانۀ میدان همه چیز را 
به دست بگیرد و هر ضربۀ آزادش و هر پاس 
در عمقش بوی گل بدهد. این ها کسانی هستند 
سالی  در  می زند.  ذوق  توی  بدجور  نبودنشان  که 
که گذشت، گالدیاتور رم هم کفش هایش را آویخت 
و رفت تا شاید او را در قامت سرمربی تیم ببینیم، 
 بلکه از دل تنگی مان کم شود. فرانچسکو توتی کاری 
روز  در  نتوانی  باشی،  نداشته  دوستش  نتوانی  که  کرد 
نشوی.  احساساتی  اشک هایش،  دیدن  با  خداحافظی اش 
انگلیس و چلسی هم با لمپارد خداحافظی کردند. راستی 
مگر می شود هافبک باشی و این قدر گل زن؟! فرانک به ما 
ثابت کرد می شود. در فوتبال هیچ چیزی غیرممکن نیست؛ 
فقط گاهی الزم است بازیکنی این موضوع را به ما یادآوری 
کند. این بازیکن می تواند یک مهاجم باشد، یا یک مدافع مثل 
فیلیپ الم. یک آلمانی تمام عیار. عقاب ها در جام جهانی روسیه باید به 

فکر یکی باشند تا قدری جای خالی او را پر کند. 
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3783 ٤٥اطالعات هفتگى        شماره

اسامی برندگان جدول ٣٧٧٢
  ١ـ   اصالن سلمانیـ  تهران

٢ـ ليال صالحی جهانیـ  بجنورد
٣ـ بهاره پوريوسفـ  آبادان BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
۱. آليـ  داراي تخصص با مدرك كارداني

۲. آبزي بسيار بزرگـ  شكلي هندسيـ  بانگ
۳. ميوه خوبـ  خونـ  مقصودـ  طالساز
۴. ابريشمـ  مضحكـ  فلز لحيم كاري
۵. تربيت معلم سابقـ  رختـ  پهلوان

ــراي، جهتـ  باغ  ــتـ  ب ــي دنبال آن اس ۶. معدنچ
معروف افالطون

۷. ابويـ  دستبند زينتي خانمهاـ  دام
ــف وبالگـ  پايه، ركنـ   ــراـ  مخف ۸. زردآب، صف

آب آذري
۹. ميوه تلفنيـ  رنگ گياهيـ  صواب

۱۰. بلدراهـ  خوگرفته، آموختهـ  پاره آتش
ــث حركت  ــاعتيـ  مبح ــوييچ س ــاسـ  س ۱۱. اس

اجسام
۱۲. مخفف ليكنـ  تيرـ  گلي زيبا

ــما  ــهـ  من وش ۱۳. قانون چنگيزيـ  معاون مدرس
ـ راز نهفته

ــيله اي در  ــلـ  وس ــع اردبي ــيدنـ  از تواب ۱۴. بخش
آزمايشگاه

۱۵. مخترع ايتاليايي راديوـ  پايانه
عمودي:

۱. سدـ  نظريه اي كه به لزوم كثرت عناصر و عوامل 
در جامعه و مشروعيت منافع آنها باور دارد

ــل تمرين يا تفريح دانش آموزان يا  ۲. جادهـ  مح
ورزشكارانـ  قاره زرد

ــوداي ناله  ۳. مظهر زيبايي طبيعتـ  جان پناهـ  س
ـ جمع كسر

۴. تفكرـ  دراز، كشيدهـ  از مصالح
۵. مزه ترش و شيرينـ  يكي از تركيبات آلومينيوم 
ــتـ   ــت به صورت بلورين موجود اس ــه در طبيع ك

شامه نواز
ــور  ــهري مذهبي در عراقـ  مركز كش ۶. درياـ  ش

اردن
۷. رنگي تركيبيـ  حدادـ  منسوب به روان

ــهيلـ  جوي خونـ  سمت و سوـ  فرو  ــتاره س ۸. س
خوردن خشم

ــيار  ــتد كردنـ  فراوان، بس ۹. با يكديگر داد و س
ـ مرده

ــدوـ  متضاد  ــنـ  از نژادهاي هن ــم رنگي ۱۰. ابريش
ماده

ــان بومي قاره آمريكاـ   ــوي رطوبتـ  از گياه ۱۱. ب
همه دارند

ــه اي براي  ــانانـ  محوط ــه اي از گربه س ۱۲. گون
اجتماع افراد زيادـ  طراوت

حرف (  ر  ) چه تعداد است؟

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

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

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

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

۱۳. دزدـ  عدد روستاـ  هاله ماهـ  کاروانه
۱۴. نوعي فرش پشميـ  جزيره اي درجنوبـ  خانه

۱۵. داراي مزيتي عالوه بر مزيت سابقـ  اتحاديه اي 
ــركت يا موسسه اقتصادي براي در  مركب از چند ش

دست گرفتن بازار و نرخ ها
حل جدولهای شماره٣٧٧٢
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افقی

یک فنجان چای

2- در تصویر چند چهره می بينيد؟
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