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»وخارزم« در پی انتشار 50 شماره در قالب ماهنامه 
)از اسفندماه 92 الی اسفندماه 96( و در پی توقفی 

یک ساله، در قالب فصلنامه منتشر خواهد شد. 
پیشاپیش از دریافت دیدگاه  های تان درباره دوره جدید 

»وخارزم« سپاسگزار خواهیم بود.
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به قلم عباسعلی ارجمندی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی

بهاری دیگر

در آستانه بهاری دیگر، »وخارزم« باز هم مهمان شماست. پس از توقفی نزدیک به یک سال، ماهنامه »وخارزم« در 
قالب فصلنامه دوباره انتشار خود را از سر می گیرد.

»وخارزم« کانال ارتباطی گروه سرمایه گذاری خوارزمی با سهام داران، مدیران، کارکنان و خانواده هایشان و تمامی 
عالقه مندان به این شرکت بزرگ است که تالش داشته و خواهد داشت تا عالوه بر اخبار، تحلیل ها و گزارش ها در مورد 
مباحث  و جهان،  ایران  اقتصاد  زمینه های  در  عمومی  اطالعات  افزایش  به  را  گروه سرمایه گذاری خوارزمی، صفحاتی 
و...(  ورزش  خانواده،  فرهنگ،  درباره  خواندنی هایی  )با  فراغت  اوقات  به  را  بخش هایی  نیز  و  انسانی  منابع  و  مدیریت 

اختصاص دهد.
با  ارتباط خوارزمی  تحکیم  در  پیش  از  بیش  امیدواریم  و  نیک می گیریم  فال  به  را  انتشار »وخارزم«  دوباره  آغاز 

دوست دارانش ایفای نقش کند.

آینده خوارزمی
خوارزمی سال97 را به عنوان سالی پرحادثه پشت سر گذاشته است. آقای دکتر حجت اله صیدی پس از چهار سال 
و نیم، سکان مدیریت خوارزمی را به آقای حسین سلیمی سپرد و خود بار مسئولیت سنگین هدایت بانک صادرات ایران 
را بر عهده گرفت. آقای دکتر صیدی در دوران مدیریت خود گروه خوارزمی را به سطح شرکت های بزرگ سرمایه گذاری 
ارتقا داد. برنامه راهبردی هفت ساله، خرید و تملک نیروگاه شهید منتظرقائم، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در 
از  افزایش سرمایه و ارزش دارایی های آن  معادن، نفت و گاز و پتروشیمی و توسعه روابط بین الملل شرکت در کنار 
دستاوردهای دوران مدیریت ایشان بود که با شعار »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها«، چشم اندازی از رشد و توسعه 

روزافزون فعالیت های خوارزمی را پیش رو قرار داد.
آقای حسین سلیمی از مدیران خوش نام بازار سرمایه با کوله باری از تجربه اداره شرکت های بزرگ، هدایت میراث 
دکتر صیدی برای دست یابی به اهداف تعیین شده را در شرایطی بر عهده گرفت که فضای متاثر از زمزمه های خروج 
آمریکا از برجام، بازگشت دوباره تحریم ها و مشکالت ناشی از برخی رخدادهای داخلی، به اقتصاد کشور تحمیل شده بود. 
زمزمه های بر هم خوردن برجام )که اقتصاد ایران برای خروج از رکود، جذب سرمایه گذاری های مالی، فنی و تکنولوژیک 
و شکوفایی، امید بسیار بدان داشت( با تصمیم یک جانبه رئیس جمهور آمریکا، به واقعیت پیوست و نابه سامانی های ارزی 

با شدت بیشتری ادامه یافت و فضای فعالیت های اقتصادی بیش از پیش تحت تاثیر قرار گرفت.
این عوامل به همراه برخی عوامل مدیریتی در گروه خوارزمی )در حوزه سهام داری(، دست یابی به اهداف تعیین شده 
برای عملکرد دوره مالی 97-96 را با چالش هایی مواجه کرد. با برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام در 
28 مهر ماه و تغییر در ترکیب اعضای حقوقی هیئت مدیره و پس از آن انتخاب اشخاص حقیقی، فعالیت های خوارزمی 
وارد دوران جدیدی شده است. هیئت مدیره جدید گروه خوارزمی بر این باور است که وارث بنایی سترگ است که به 
دست مدیران پیشین بنا نهاده شده و می بایست تمام تالش خود را معطوف به دست یابی به اهداف معینی کند که در 

شعار »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« متبلور است.
این بنای رفیع در کنار ساختارهای محکم و منسجم و با حضور مدیران و کارکنانی سخت کوش و پرتالش است که 

گروه خوارزمی را در مسیر پیش رو، یاری خواهند کرد.
گرچه دشواری های به وجودآمده ناشی از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و تاخیر اتحادیه اروپا در تعریف 
راه کارهای مراودات ملی و اقتصادی با ایران، فعالیت های شرکت های گروه خوارزمی را هم تحت تاثیر قرار داده است، 
اما مدیران و همکاران خانواده بزرگ خوارزمی مترصد شناسایی فرصت ها و بهره برداری از آن ها در جهت تامین منافع 

سهام داران هستند.
انسجام مدیریتی و تعیین اهداف کوتاه مدت و میان مدت برای فعالیت های شرکت های تحت پوشش با استفاده از 
تمام ظرفیت ها و پتانسیل ها و در سایه تدبیر و تالش همه کارشناسان و کارکنان، گروه خوارزمی را از این دوران سخت 

عبور خواهد داد. 

      سخن نخست

 شماره یک، فروردین 41398



سکانهدايتخوارزمیرادرپرتالطمترينروزهایاقتصادايرانتحويل
گرفته؛اوجنوساناتارزوباالوپايینهایبازارسرمايهودغدغههادرباره
روزهای به اما گروهسرمايهگذاریخوارزمی تازهنفس مديرعامل آينده.
سال قدمی يک در دارد. راه نقشه برايش و است خوشبین رو پیش
جديد،پایصحبتعباسعلیارجمندینشستهايم؛مديریکهمعتقداست

تعهدوپاسخگويیبهسهامدار،حرفاولوآخررامیزند.

از روزهای آغاز کارتان در مجموعه خوارزمی بگویيد، شرکت را در 
چه وضعيتی تحویل گرفتيد؟

 97 مهر  آغازین  روزهای  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  در  من  کار  آغاز 
هم زمان شد با برنامه ریزی انجام کارهای مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت در روزهای پایانی مهر ماه، و این در شرایطی بود که از یک طرف 
معاونت مالی و اقتصادی شرکت به عنوان مجری تهیه و تکمیل صورت های مالی 
و برگزاری مجمع از کار کناره گیری کرده بود و از طرف دیگر، تاخیر در برگزاری 
مجامع عادی ساالنه برخی شرکت های گروه، جمع بندی گزارشات مالی و هیئت 
مدیره شرکت و دریافت اظهار نظر بازرس قانونی و حسابرس به سرانجام نرسیده 

بود.
خوش بختانه با تالش های همکاران و مدیریت شرکت مجمع عمومی سهام داران 

در تاریخ 28 مهر 97 برگزار شد.
با این اوصاف، مجمع ساالنه با چه شرایطی برگزار شد؟

از سهام داران شرکت  برگزار شد. بخش عمده ای  بسیار خوبی  مجمع در شرایط 

کارکنان شاغل و بازنشسته بانک صادرات ایران هستند که به طور مرتب در جریان 
فعالیت های شرکت هستند و با درک درستی که از شرایط اقتصادی کشور دارند، 
ضمن طرح پرسش های خود در مورد حساب ها و عملکرد شرکت، اظهار نظر و 

اعمال رأی کردند. در مجموع مجمع آرام و به دور از حاشیه برگزار شد.
قبلی  سال های  مجامع  به  نسبت  تغييراتی  چه   97 سال  مجمع 

داشت؟
بزرگ ترین تغییر نبود جناب آقای دکتر صیدی به عنوان مدیرعامل گروه خوارزمی 
پس از برگزاری پنج مجمع بود.آقای دکتر صیدی با انتصاب به مدیرعاملی بانک 
ارتقاءحرفه ای ایشان موجب  ایران، گروه خوارزمی را ترک کردند.البته  صادرات 

افتخارخوارزمی است.  
تغییر دیگر در ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی هیئت مدیره شرکت بود. تا زمان 
برگزاری مجمع ساالنه مجموعه متعلق به بانک صادرات ایران سه عضو و مجموعه 
متعلق به گروه بانک مسکن دو عضو هیئت مدیره را به خود اختصاص داده بودند، 
بانک مسکن در بورس، شرکت سرمایه گذاری  با واگذاری سهام توسط گروه  اما 
به  متعلق  با چهار عضو  و در حال حاضر همراه  ایشان شد  ایران جایگزین  ملی 
مجموعه بانک صادرات ایران ترکیب اعضای هیئت مدیره گروه خوارزمی را تشکیل 

می دهند.
بگویيد.  اخير  ماه های  در  زیرمجموعه  شرکت های  عملكرد  درباره 
کدام یک  زیرمجموعه،  شرکت های  فعاليت  حوزه  تنوع  به  توجه  با 
از شرکت ها با چالش های بيشتری برای تطبيق با شرایط اقتصادی 

فعلی روبه روست؟

      کپ

گفت وگوی ویژه وخارزم با عباسعلی ارجمندی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی

عزم عبور از تنگناها
عکس ها: سمیه سهیلی

5  شماره یک، فروردین 1398



شرکت های سینادارو، نیروپارسه، برق و انرژی سپهر، تجارت  گستران خوارزمی، 
ساختمان  توسعه  خوارزمی،  سرمایه  مدیریت  توسعه  خوارزمی،  داده پردازی 
خوارزمی،  اطالعات  فناوری  توسعه  جهان،  صدر  معادن  توسعه  خوارزمی، 
سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، FZE، نفت و گاز و انرژی زیما، شرکت های 
مدیریتی گروه سرمایه گذاری خوارزمی هستند که متاثر از شرایط اقتصادی کشور، 
با  تناسب  به  فعالیت هایشان  تحریم ها  تشدید  و  برجام  معاهده  از  آمریکا  خروج 

دشواری هایی همراه شده است. 
به عنوان مثال، شرکت نیروپارسه در انتقال پول، ثبت سفارش و خرید دستگاه های 
مولد برق، شرکت سینادارو در مورد تکمیل ماشین آالت طرح توسعه و انتقال و تا 
حدودی مواد اولیه و شرکت توسعه معادن صدرجهان در مورد اکتشاف و مشارکت 
در سرمایه گذاری در معادن با محدودیت های زیادی مواجه شده اند، که به دنبال 

یافتن راه هایی برای پیشبرد کارهایشان وعبورازتنگناهاهستند.
خوارزمی در حوزه ساختمان هم فعاليت می کند. وضعيت این حوزه 

چطور بوده؟ 
از  بیش  سابقه ای  با  خوارزمی  ساختمان  توسعه  شرکت 
10 سال در این صنعت فعالیت دارد. عالوه بر پروژه های 
تکمیل و واگذارشده، چند پروژه در دست احداث و اجرا 
یک  از  ساختمان  بخش  بر  حاکم  تورمی  رکود  که  دارد 
بر  دیگر  از طرف  گران قیمت  مالی  تامین  هزینه  و  طرف 
فعالیت های این شرکت سایه انداخته و پیشرفت پروژه ها 
را با دشواری هایی مواجه کرده است. این امیدواری هست 
ضمن  پروژه ها،  برخی  واگذاری  با  نزدیک  آینده  در  که 
ادامه  و  اصالح شده  مالی شرکت  شناسایی سود ساختار 

فعالیت های شرکت با شرایط بهتری امکان پذیر باشد.
برنامه شما برای کنترل شرایط فعلی چيست؟ 
چه تغييراتی قرار است در روال کاری مجموعه 

اتفاق بيفتد؟
شرکت ها  مدیران  اما  داریم،  قرار  دشواری  شرایط  در 
داخلی  پتانسیل های  بر  تکیه  و  مناسب  برنامه ریزی  با 
شرکت های  فعالیت های  دیدن  آسیب  از  مانع  امیدوارند 

خود شوند و این دوره سخت را پشت سر  گذارند.
در  مهم ترین چالش مجموعه  نظر می رسد  به 
برق  شرکت  سنگين  مطالبات  حاضر،  حال 
دارایی  بزرگ ترین  عنوان  به  سپهر  انرژی  و 

گروه، از وزارت نيرو باشد، درست است؟
شرکت برق و انرژی سپهر بیش از 1100 میلیارد تومان 

دارایی  بزرگ ترین  شرکت  این  دارد.  طلب  دولت  از  توانیر  به  برق  فروش  بابت 
گروه خوارزمی است و چنانچه این مطالبات در زمان ایجاد یا با فاصله کوتاهی 
وصول می شد، گروه خوارزمی می توانست مبالغ دریافتی را صرف توسعه نیروگاه 
یا سرمایه گذاری در سایر بخش ها کرده و منافع حاصل را نصیب سهام داران خود 
کند، که متاسفانه تا کنون این امر به انجام نرسیده و به ناچار مدیریت شرکت برق 
سپهر و هم چنین گروه خوارزمی وصول مطالبات یادشده را از یک طرف در قالب 
بند »و« تبصره 5 قانون بودجه سال 97 و تهاتر بدهی ها به شبکه بانکی و از طرف 
دیگر با طرح دعوی حقوقی پی گیری می کند. به نظر می رسد تا پایان سال بخش 

عمده ای از این مطالبات با تهاتر بدهی ها تسویه شود. 
به  مجموعه  توانمندی های  معرفی  برای  راه  بهترین  شما  نظر  از 

سهام داران چيست؟
گروه به طور پیوسته در تعامل با سهام داران خود است. سهام داران عمده از طریق 
نمایندگان خود در هیئت مدیره اعمال نظر می کنند و سایر سهام داران عالوه بر 

ارتباط مستقیم که می توانند با دفتر مدیریت و هر یک از معاونت ها داشته باشند، 
در  خوارزمی  رسمی  سایت  ونیز  کدال  سامانه  در  منتشرشده  اطالعات  طریق  از 
جریان فعالیت های شرکت ها قرار می گیرند. تقویت روابط عمومی گروه به منظور 
شفافیت بیشتر ونیز پاسخگویی درقبال عملکرد شرکت ها از برنامه های آتی گروه 

خوارزمی است.
از برنامه راهبردی هفت ساله شرکت بگویيد. در سالی که گذشت، 
به  توجه  با  شده؟  محقق  پيش بينی شده  برنامه های  از  درصد  چند 
بلندمدت  برنامه ریزی  در  است  قرار  تغييراتی  چه  فعلی،  شرایط 

شرکت انجام شود؟
طبق برنامه راهبردی هفت ساله که برای فعالیت های گروه خوارزمی تنظیم شده 
است، قرار بر این است که در 31 خرداد 99، زمان پایان برنامه، ارزش دارایی های 
آن  در  داخلی  ناخالص  تولید  )ارزش  کشور   GDP درصد  یک  حدود  خوارزمی 
تاریخ طبق برآورد کارشناسان در حدود 3300 هزار میلیارد تومان برآورد شده 
بود(، یعنی در حدود 33 هزار میلیارد تومان و سود خالص حدود 8500 میلیارد 

تومان باشد.
این برنامه در شرایطی تدوین شد که درپی انتخابات ریاست 
جمهوری سال 92 دولت منتخب بر افزایش تعامل با اقتصاد 
مثبتی  وچشم انداز  تاکیدداشت  تحریم ها  کاهش  و  دنیا 
فعالیت های  مجموع  بود.  آورده  فراهم  کشور  اقتصاد  در 
قبیل  از  چشم انداز  این  با  خوارزمی  گروه  در  انجام گرفته 
معدن  برق،  تولید  نیروگاهی،  بخش های  در  سرمایه گذاری 
و فلزات گران بها، نفت و گاز و پتروشیمی، بانکداری وتوسعه 
اما  گرفت،  صورت  راستا  این  در  بین المللی  فعالیت های 
متاسفانه با تغییر رویکرد آمریکا و خروج این کشور از برجام، 
بازگشت دوباره تحریم ها و دشواری های حاصل از آن، مانع 

از دست یابی گروه خوارزمی به اهداف تعیین شده گردید. 
با  برنامه  تحقق یافته  بخش  زیاد  نسبتا  فاصله  به  توجه  با 
زمان  در  شرکت  جدید  مدیره  هیئت  تعیین شده،  اهداف 
اهداف  تعیین  لزوم  در صورت  و  بازنگری  به  اقدام  مناسب 

جدید در محدوده زمانی مناسب خواهد کرد.
برنامه ریزی  و  آینده نگری  فعلی،  شرایط  به  توجه  با 
سبک  در  اندازه  چه  تا  اصال  آینده  برای  بلندمدت 
مدیریتی شما نقش دارد؟ آیا شرکت ها در این شرایط 
بهتر است به برنامه ریزی های کوتاه مدت و ميان مدت 
رو بياورند، یا هم چنان می توان به سندهای چشم انداز 

چندساله پای بند بود؟
تغییر  وجود  با  که  دارد  وجود  فرصت هایی  ما،  کشور  به ویژه  کشوری،  هر  در 
ما همچنان  باقی می ماند. کشور  و... کماکان دست نخورده  و دولت ها  سیاست ها 
صادرکننده مواد خام است. طرح های توسعه ای که در زمینه نفت و گاز در کشور 
اجرا شده، هنوز نتوانسته ما را به کشوری که تولیدکننده محصول نهایی صنعت 
فرآورده ها  از  برخی  واردات  به  هنوز هم مجبور  و  کند  تبدیل  باشد،  گاز  و  نفت 
هستیم و نمی توانیم از همه ظرفیت های یک پاالیشگاه یا یک واحد صنعتی مان 
استفاده کنیم. بااین حال، فارغ از مسائلی که در دنیا می گذرد، یک سری از صنایع 
برای ما همیشگی است؛ از جمله صنعت نفت و گاز، صنایع معدنی و به ویژه سنگ 
آهن. ما صادرکننده انواع سنگ معدن، آهن و فلزات دیگر هستیم و ایران از نظر 
بودن  دارا  نظر  از  دنیاست.  کشورهای  غنی ترین  از  یکی  معادن  انواع  بودن  دارا 
منابع نفت و گاز هم جزو بزرگ ترین ها هستیم. این صنایع می توانند سازمان دهی 
تعریف شوند.  آن ها  در  نیازهای کشور  تامین  پایین دستی جهت  و صنایع  شوند 
اگر یک سرمایه گذار تصمیم به سرمایه گذاری در زمینه کاالهای واسطه ای داشته 

تعامل  در  پیوسته  طور  به  گروه 
است.  خود  سهام داران  با 

طریق  از  عمده  سهام داران 
هیئت  در  خود  نمایندگان 

و  می کنند  نظر  اعمال  مدیره 
ارتباط  بر  عالوه  سهام داران  سایر 

دفتر  با  می توانند  که  مستقیم 
معاونت ها  از  یک  هر  و  مدیریت 
اطالعات  طریق  از  باشند،  داشته 

در  کدال  سامانه  در  منتشرشده 
شرکت ها  فعالیت های  جریان 

و  هماهنگی  می گیرند.  قرار 
گروه  عمومی  روابط  تقویت 

عملکرد  دادن  نشان  منظور  به 
آتی  برنامه های  از  شرکت ها 

است خوارزمی  گروه 

      کپ

 شماره یک، فروردین 61398



از  نمی تواند  آینده  یا سه سال  دو  از  کمتر  تا  قطعا  باشد، 
وی  عاید  سودی  و  کند  بهره برداری  سرمایه گذاری  این 
شود. چیزی که اهمیت دارد، دیدگاه سیاسی و اقتصادی 
ما نسبت به تحوالت جهانی و ارزیابی ما از موقعیت ایران 
در عرصه سیاست و اقتصاد دنیاست. به نظر من ما از نظر 
اقتصادی حرف های زیادی برای گفتن داریم. شرایط کنونی 
نمی تواند زمان زیادی ادامه داشته باشد و کشور ما حتما در 
سال های آینده از ظرفیت های موجود استفاده خواهد کرد. 
در این شرایط با شناسایی مزیت های کشور در بخش های 
بلندمدت  و  میان مدت  برنامه ریزی  و  اقتصادی  مختلف 
از  و  بازگرداند  کشور  اقتصاد  به  را  رونق  و  رشد  می توان 

منافع آن سود برد.
در شرایط فعلی سرمایه گذاری در کدام بخش 
چشم انداز  و  باشد  اميدوارکننده تر  می تواند 
به  ورود  می کنيد  فكر  مثال  دارد؟  روشن تری 
شرکت  سودآوری  می تواند  استارتاپ ها  حوزه 

را تضمين کند؟
البته برخی از کارشناسان و سرمایه گذاران در بورس اعتقاد 

دارند استارتاپ ها دام بعدی سرمایه گذاران هستند و افت 
بعدی را در این حوزه خواهیم داشت! اما به نظر می رسد 
این حوزه ظرفیت جذب سرمایه گذاری های زیادی برای 

تامین نیازهای مردم را دارد.
شرکت سرمایه گذاری سپهر ایرانیان در این بخش فعال 
از  دانشگاه های کشور  با  مشترک  پروژه های  در  و  است 
کردن  فراهم  می کند.  همکاری  شریف  صنعتی  جمله 
زمینه فعالیت استارتاپ ها و حمایت از آن ها از کارهایی 

است که در این شرکت انجام می شود.
موقعیت استراتژیک کشور فرصت های زیادی را در پیش 
رو قرار داده است. عدم دسترسی کشورهای آسیای میانه 
کشورهای  آسان تر  دسترسی  آزاد،  آب های  به  قفقاز  و 
اروپایی به کشورهای جنوب شرقی آسیا از طریق ایران 
و... همه فرصت های ایران است. جالب است که در شرایط 
تشدید تحریم های ایران، بندر چابهار از شمول آن خارج 

است و این فرصتی است برای بهره برداری از عالقه مندی کشورهای جنوب شرق 
آسیا به ویژه هند برای تعامل بیشتر با اروپا. 

در سالی که گذشت، کدام یک از شرکت های زیرمجموعه در مجموع 
بهترین عملكرد را در قياس با باقی شرکت ها داشته؟

داشته  بهتری  دیگر شرکت ها عملکرد  به  نسبت  می توان گفت شرکت سینادارو 
برنامه های خود جلوتر  از  این شرکت در زمینه تولید، فروش و سودآوری  است. 
است، اما در اجرای پروژه طرح توسعه خود محودودیت هایی دارد. بااین حال روند 
سودآوری آن در تمام این سال ها با یک شیب نسبتا قابل قبول، مثبت بوده است. 
طرح توسعه این شرکت حداکثر تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد. این 
طرح تنها طرح توسعه نیست، بلکه طرح انتقال و توسعه است. لزوما طرح تولید 
یک محصول جدید مطرح نیست، بلکه به واسطه نو شدن دستگاه ها و ماشین آالت، 
این شرکت در حوزه قطره های  افزایش پیدا خواهد کرد.  تولید  حجم و ظرفیت 
چشمی پیشرو است، اما دستگاه ها از زمان تاسیس شرکت در سال 42 در حال 
کار هستند و بعضا«مستهلک شده اند. با اجرای طرح توسعه سینادارو، تولید این 

شرکت به مراتب ارتقا پیدا خواهد کرد. سینادارو در بورس 
از نظر اطالع رسانی جزو شفاف ترین شرکت ها بوده است. 

بعد از سینادارو، نیروگاه  هم در زمینه مسائل زیست محیطی 
برده است.  باال  را  خود  راندمان  و  داشته   خوبی  عملکرد 
متوسط راندمان نیروگاه های مقیاس بزرگ مثل منتظرقائم 
حدود 40 درصد است و می توان گفت نیروگاه  ما با راندمان 
بین 38 تا 40 درصد، عملکرد قابل قبولی داشته است. در 
برنامه های توسعه ای آینده کشور قرار است محدودیت هایی 
برای احداث نیروگاه هایی با راندمان زیر 50 درصد در نظر 

گرفته شود. 
شرکت های  استراتژیک  کنترل  برای  شما  برنامه 
نظارتی  شيوه  همان  چيست؟  خوارزمی  زیرمجموعه 
برای  جدیدی  شيوه  یا  می کنيد،  پی گيری  را  سابق 

تعامل با شرکت های زیرمجموعه در نظر دارید؟
این زمینه بسیار ساده است، چون  خوشبختانه کار ما در 
گذشته  سال های  در  بزرگ شدنش،  با  متناسب  خوارزمی 
دارای ساختارهایی شده که کار خودشان را انجام می دهند. 
شرکت های زیرمجموعه ما که مدیریتی هستند و مدیریت 
آن ها را خوارزمی تعیین می کند، در تعامل با معاونت های 
مختلف شرکت عمل می کنند. خوارزمی پنج معاونت دارد: 
معاونت سرمایه گذاری و توسعه، معاونت امور شرکت ها و 
مجامع، معاونت طرح و برنامه، معاونت مالی و اقتصادی 
و معاونت اداری و پشتیبانی. سه معاونتی که بیشترین 
تعامل را با شرکت های زیرمجموعه دارند، سرمایه گذاری 
و توسعه، امور شرکت ها و مجامع و طرح و برنامه هستند. 
تعامل شرکت های زیرمجموعه با معاونت ها، مداوم است. 
معاونت طرح و برنامه، طرح ها و پروژه های شرکت ها را 
بررسی می کند و سیاست را به آن ها ابالغ می کند. معاونت 
امور شرکت ها و مجامع، بر فعالیت آن ها نظارت دارد و 
سرمایه ای  طرح های  توسعه،  و  سرمایه گذاری  معاونت 
آن ها را بررسی می کند و با سیاست های کلی خوارزمی 
با  نیز  اقتصادی  و  مالی  معاونت  البته  می دهد.  مطابقت 
شرکت ها در ارتباط است، اما ارتباط آن طی این سال ها 
کم رنگ تر شده است که یکی از برنامه های من، تقویت همین بخش است. معاونت 
اداری و پشتیبانی هم بیشتر به کارهای خوارزمی رسیدگی می کند. معاونت امور 
شرکت ها و مجامع،درخط مقدم ارتباط ما با شرکت ها قراردارد. از طرفی کمیته 
حسابرسی داخلی شرکت خوارزمی و هم چنین کمیته حسابرسی تک تک شرکت ها 
تشکیل شده و جلسات آن به طور مرتب برگزار می شود. گزارش این جلسات به 
مدیریت شرکت های مرتبط و به کمیته حسابرسی داخلی خوارزمی ارائه می شود. 
تمام فعالیت های مجموعه شرکت ها به دقت نظارت شده و در جای الزم، راه کار 
و تذکر داده می شود. این روش سیستماتیک کماکان قرار است ادامه پیدا کند. 
اگر به واسطه تغییر بعضی از اعضای کمیته های حسابرسی و خروج افراد، نیاز به 
تغییراتی باشد، در اسرع وقت اقدامات مقتضی صورت می گیرد. هم چنین کمیته 
حسابرسی داخلی قرار شده ارزیابی عملکرد خود کمیته ها و اعضای تشکیل دهنده 

آن ها را هم در دستور کار داشته باشد.
چگونه  دولتی  نهادهای  با  حاضر  حال  در  خوارزمی  شرکت  تعامل 
است؟ آیا انتظارات خاصی از سوی مجموعه در بخش های مختلف 

به  گونه ای  ما  ترکیب سهام داران 
به درآمد  است که مجبوریم 
و  بیشتر  سود  تقسیم  بیشتر، 

فکر  به موقع  پرداخت  به ویژه 
۵۵ درصد سهام ما با  کنیم. 

به  متعلق  بی واسطه  یا  واسطه 
بانک صادرات است  کارکنان 
۱۰ درصد سهام نیز متعلق  و 

بانک  در  به همین مجموعه 
 ۶۵ یعنی عمال  مسکن است. 

از سهام داران ما همکاران  درصد 
این دو بانک هستند که  از  بانکی 

از سهام شرکت  درآمد حاصل 
است برایشان مهم  خوارزمی 
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وجود دارد؟ 
تالش هایی را در این زمینه کرده ایم. واقعیت امر این است 
که ما یک شرکت سهامی عام هستیم و با دولت و نهادهای 
دولتی تعامل چندانی به صورت مستقیم نداریم. بزرگ ترین 
کانال  این  که  است  نیروگاه  بخش  در  دولت  با  ما  تعامل 
ارتباطی را هم می توان در دو بعد مورد بررسی قرار داد. بعد 
اول دریافت مجوز فعالیت های طرح و توسعه است که در 
این زمینه یک پروژه 500 مگاواتی در حال حاضر توسط 
همکاران ما در حال پی گیری است. اگر مصوبه های الزم را 
از مراجع ذی ربط در نهادهای دولتی دریافت کنند، طرح 
توسعه 500 مگاواتی نیروگاه را به اجرا درخواهیم آورد. بعد 
دوم هم بحث وصول مطالبات و درآمد حاصل از فروش برق 
تولیدی نیروگاه است. دولت هم تنگناهای مالی خودش را 
ما وصول مطالبات در کوتاه ترین زمان  تمام سعی  و  دارد 
زیادی  دستاورد  مورد  این  در  تاکنون  متاسفانه  که  است 

قانون  در  که  ظرفیتی  بااین حال  نداشته ایم. 
بودجه سال 97 کشور پیش بینی شده، می تواند 

مشکل ما را تا حد زیادی رفع کند.
انتظارات  مدیریت  زمينه  در 

سهام داران چه برنامه ای دارید؟
که  است  گونه ای  به   ما  سهام داران  ترکیب 
بیشتر  سود  تقسیم  بیشتر،  درآمد  به  مجبوریم 
و به ویژه پرداخت به موقع فکر کنیم. 55 درصد 
به  متعلق  بی واسطه  یا  واسطه  با  ما  سهام 
کارکنان بانک صادرات است و 10 درصد سهام 
مسکن  بانک  در  مجموعه  همین  به  متعلق  نیز 
ما  سهام داران  از  درصد   65 عمال  یعنی  است. 
که  هستند  بانک  دو  این  از  بانکی  همکاران 
درآمد حاصل از سهام شرکت خوارزمی برایشان 
مهم است و ساالنه روی آن حساب باز می کنند. 
طوری  را  سرمایه گذاری ها  هستیم  ناگزیر  پس 
سود  به  توجه  ضمن  که  کنیم  سازمان دهی 
توجه  نیز  کوتاه مدت  عایدی های  به  بلندمدت، 

کنیم و سرمایه گذاری ها را به سمتی هدایت کنیم که هم سطح سودآوری شان 
خوب باشد، هم تقسیم سود داشته باشند. بسیاری از شرکت ها متاثر از وضعیت 
اقتصادی ممکن است تقسیم سود داشته باشند، اما چون توان پرداخت ندارند، 
به  را  تقسیم شده  سود  کل  و  می آورند  مجمع  به  را  سرمایه  افزایش  برنامه  یک 
حساب افزایش سرمایه از محل مطالبات می گذارند. اما ما در خوارزمی موظفیم 
اتمام  به  ماهه اش  قانونی هشت  زمانی که مهلت  تا  و  باشیم  تقسیم سود داشته 
به  نسبت  حقیقی  اشخاص  باشیم.  کرده  پرداخت  را  سود  باید  حتما  می رسد، 
مطالبات سهام خود حساسیت دارند. درنتیجه برنامه ما در خوارزمی باید معطوف 
که  بدهیم  سوق  سمتی  به  را  سرمایه گذاری هایمان  از  بخشی  که  باشد  این  به 
بتواند حداقل سود مورد انتظار سهام داران ما را ایجاد کند. اگر در مجمع گذشته 
75 میلیارد تومان سود قابل تقسیم داشته ایم، ما باید برای سال آینده به عددی 

باالتر از این فکر کنیم. 
کمی هم از تغييرات کادر نيروی انسانی خوارزمی در ماه های اخير 

بگویيد. گروه در این زمينه چه تغييراتی داشته؟

تغییرات چشم گیری نبوده، خوارزمی ساختار نیروی انسانی 
بسیار خوبی دارد و کارکنان شرکت با عالقه مندی وظایف 
محوله را انجام می دهند. آمد ورفت ها متعارف بوده است. در 
سطح شرکت ها هم تغییرات زیادی نبوده و اگر هم تغییری 
افراد  توانمندی های  از  بهینه  داشتیم، در راستای استفاده 

بوده است.
اگر بخواهيد همه اتفاق های اخير را جمع بندی کنيد، 
برای ماه های آتی چه خبرهای اميدوارکننده ای برای 

سهام داران دارید؟
آن ها  از  بخشی  که  است  زیاد  امیدوارکننده   خبرهای 
تسویه  و  تهاتر  گفته ام.  سهام داران  ساالنه  مجمع  در  را 
بابت  توانیر  شرکت  از  مطالبات  با  بانکی  بدهی های 
جهت  برنامه ریزی  دارایی ها،  واگذاری  و  برق  فروش 
نیروگاه،  در  تولید  راندمان  افزایش  و  هزینه ها  کاهش 
سینادارو،  شرکت  انتقال  و  توسعه  طرح  از  بهره برداری 
احداث  و  بهره برداری  جهت  برنامه ریزی 
صدرجهان،  معادن  توسعه  شرکت  در  کارخانه 
و  ساختمان  توسعه  شرکت  مشکالت  رفع 
احداث  دست  در  پروژه های  شدن  فعال تر 
فعالیت های  نوع  در  بازنگری  شرکت،  این 
تعریف  و  خوارزمی  گستران  تجارت   شرکت 
زیما،  پتروشیمی  و  گز  نفت  شرکت  در  پروژه 
سرمایه گذاری  شرکت  فعالیت های  افزایش 
آینده نگر  کارگزاری  شرکت  و  ایرانیان  سپهر 
که  است  مثبتی  اخبار  جمله  از  خوارزمی، 
را  خوارزمی  گروه  آینده  به  امیدواری  می تواند 

افزایش دهد. 
پيش بينی های  کارشناسان  از  بعضی 
نگران کننده ای را برای بازار سرمایه در سال 
را  بازار  این  اوضاع  شما  داده اند.  ارائه   98

چطور پيش بينی می کنيد؟
تحریم ها،  تشدید  برجام،  از  آمریکا  خروج 
نوسانات شدید نرخ ارز و مبهم بودن آینده مانع 
از رشد مناسب بازار سرمایه در سال 97 بوده است. اما همیشه در کنار تهدید ها، 
فرصت هایی هم هست. با گذشت زمان شرکت های بورس، به ویژه صادرکننده ها، 
و  برجام  به حفظ  اروپا  تمایل  و  یافت  فعالیت هایشان خواهند  برای  راه کارهایی 
ایران منجر به این خواهد شد که در مجموع تفاوت  با  یافتن روش های تعامل 
از  نتوان تصور کرد. به نظر می رسد صرف نظر  زیادی بین سال 97 و سال 98 

نوسانات متعارف بازار، سال 98 برای ما بدتر از 97 نخواهد بود.
آینده  سال  در  خوارزمی  شرکت  برای  چشم اندازتان  مشخصا 

چيست؟
می بینم،   97 سال  از  پرسودتر  خوارزمی  شرکت  برای  را   98 سال  تردید  بدون 
چراکه زیرساخت های خوبی در شرکت مهیا شده  است. برخی مشکالت مدیریتی 
خوش بختانه  نشود.  کامل  استفاده  گروه  ظرفیت های  از   97 سال  در  شد  باعث 
این مشکالت رفع شد و مدیریت امور در حال حاضر بسیار منسجم تر ازماههای 
گذشته شده است. نیروهای حاضر در مجموعه هم نیروهای کارآزموده ای هستند 

که می توانند به رشد خوارزمی کمک کنند.

حرف های  اقتصادی  نظر  از  ما 
داریم.  گفتن  برای  زیادی 

زمان  نمی تواند  کنونی  شرایط 
کشور  و  باشد  داشته  ادامه  زیادی 
از  آینده  سال های  در  حتما  ما 
استفاده  موجود  ظرفیت های 
با  شرایط  این  در  کرد.  خواهد 

در  کشور  مزیت های  شناسایی 
اقتصادی  مختلف  بخش های 

میان مدت  برنامه ریزی  و 
رشد  می توان  بلندمدت  و 
کشور  اقتصاد  به  را  رونق  و 

برد سود  آن  منافع  از  و  بازگرداند 

      کپ
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میز پای ومستقیم تولیدمیآيد ازخط راهمیرسد. از باروپوشسفید
در سینادارو، مديرعامل واصفی، محمدحسن دکتر مینشیند. گفتوگو
گفتوگوبا»وخارزم«ازچالشهايیدرصنعتدارومیگويدکهبهواسطه
بحرانیشدناوضاعاقتصادیدرچندماهاخیربهوجودآمدهاست.اودر
ابتدایصحبتهايشتاکیدداردکهنمیتوانهمیشهانتظارفصلبهاريا
تابستانراداشتوظاهرااکنونزمستاناست.شرايطاقتصادیوفضای
بازارارزبسیاریازصنايعرامتاثرکرده،وصنعتدارويکیازآنصنايع
تصمیمگیری مبادی در تاثیرگذاری با میکند تالش بااينحال که است
برسد.سینادارو راه از بهار دوبارهفصل تا بدهد ادامه بهحیاتخودش
برتردرسال96رتبه210 بهگفتهدکترواصفیدرمیان500شرکت
راداشتهاست.بههمیندلیلاينشرکتدرمیانشرکتهایدارويیو
بسیاریازديگرصنايعدرقلهقراردارد،امابايدقلهنوردباشدتابتواند

نظرسرمايهگذارانرادرادامهحیاتشبهخودجلبکند.

جدید  شرایط  است؟  بوده   چطور  سينادارو  برای  گذشت،  که  سالی 
اقتصادی که در این دوره پيش آمده، چه تاثيری بر اوضاع و احوال 

سينادارو گذاشته  است؟
داشته  انتظار  ما  اگر  بزنم.  را  مثال می توانم حرف هایم  این  در  مثالی می زنم که 
 باشیم همیشه بهار باشد، انتظار درستی نیست. یا نمی توانیم انتظار داشته  باشیم 
همیشه تابستان باشد. واقعیت این است که همواره چهار فصل داریم. این حقیقت 
بهره  متغیرها  این  از  که  هستیم  ما  دارند،  وجود  متغیرها  که  می فهماند  ما  به 
تهدیدها  باید  که  هستیم  ما  دارد،  وجود  تهدید  آن ها  دِل  در  گاهی  می گیریم. 
راه کارهایی  که  بود  این  انتظارمان  اردیبهشت  در  ما  کنیم.  تبدیل  فرصت  به  را 
برای شرایط و تهدیدهایی که قابل پیش بینی بود، اندیشیده شود. یعنی به دنبال 
به  اگر  که  بودیم  سیاست مداران  و  سیاست گذاران  سطح  در  مناسب  راه کارهای 
آن مشکالت رسیدیم، بتوانیم از آن ها عبور کنیم، یا در بهترین شرایط تهدید را 
تبدیل به فرصت کنیم. به عنوان یک شهروند و به عنوان کسی که سال ها در حوزه 
دارویی و حوزه مدیریت دستی بر آتش داشته، باید با احتیاط بگویم، ما خودمان 
بتوانیم  بیفتد، مجهز نکرده  بودیم که  اتفاق  اندازه تهدیدهایی که قرار بود  به  را 
ولی  بیفتد.  اتفاق  بود  قرار  و  بود  زمزمه هایی  اردیبهشت  از آن ها عبور کنیم. در 
اتخاذشده در کشور، صنعت دارویی را که صنعتی استراتژیک است  تصمیم های 
و باید نیازهای مردم به دارو را که نیازی بحرانی است، ایمن سازد، ایمن نکرده 
 است. ما نیازهای مختلفی داریم، غذا، پوشاک، تفریح و بسیاری از نیازهای دیگر، 

اما شاید هیچ کدام به اندازه دارو نقش تعیین کننده ندارد. یعنی حاضریم بسیاری از 
هزینه ها را بپردازیم تا سالمتی خود را بازیابیم. در مورد سایر کاالها جایگزین های 
تصمیم گیران  وقتی  نیست. پس  این طور  دارو  مورد  در  ولی  دارد،  وجود  دیگری 
کشور در مقوله ارز تصمیم گیری می کنند، نباید دارو را حتی با کاالهای اساسی 
یک جا ببینند. مسئوالن تراز اول اجرایی کشور می گویند ما برای کاالهای اساسی 
و دارو تصمیم گرفته ایم، این دو تا با هم متفاوت اند. دارو حداقل 20 یا 30 درصد 
مهم تر است و باید آن را به صورت خاص ببینند. ما از ابتدای سال به تدریج وارد 
تنگناهای نقدینگی شدیم. مرتب اعالم کردیم، اعتراض کردیم، در جلسات عمومی 
مختلف با سازمان برنامه  و بودجه و سازمان غذا و دارو این مسائل را گفتیم. ولی 
نتیجه درخوری نگرفتیم. زمانی ناچار شدیم مطالباِت ماه ها عقب افتاده خود را با 
درصد قابل توجهی تخفیف از مشتریانمان بگیریم. وقتی پولی را به کسی قرض 
می دهید و ماه ها به تعویق می افتد، ممکن است درنهایت بگویید 20 درصد کم 
می کنم، اما پولم را برگردان. اما آن تخفیِف 20 درصدی از روی رضایت نیست، 
بلکه ناشی از ناچاری است. ما در ماه های اخیر ناچار شدیم مطالبات معوق خود را 
از شرکت های توزیع کننده دارو با تخفیفی قابل توجه دریافت کنیم. اگر دریافت 

   گپ 

دکتر محمدحسن واصفی، مدیرعامل سينادارو در 
گفت وگو با وخارزم از چالش های داروسازی می گوید

قله نوردی در 
صنعت دارو
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نمی کردیم، راه دیگری نداشتیم. این مثل یخی است که در آفتاب یواش یواش آب 
می شود و کسی متوجهش نمی شود. در زمینه ارزی، هم به شدت آسیب دیدیم و 
ارز مورد نیازمان به موقع تامین نشد، هم نقدینگی کافی برای ادامه فعالیت های 
عادی و پروژه ها دریافت نکردیم. تامین مالی و ارزی نشدیم. ضرورتا به بانک ها 
مراجعه کردیم تا تسهیالت دریافت کنیم. سعی کردیم منابع مالی خود را مدیریت 
کنیم. با راه کارهای اضطراری پیش رفتیم نه راه کارهای عادی. با توجه به همین 
مدیریتی که به ناچار برای امور مالی انجام دادیم، به نقطه ای رسیدیم که گاهی 
وقت ها بعضی از نیازهای ضروری مان را به جای تخصیص ارز 4200 تومانی که 
دولت بارها شعارش را داد، با دالر 12 هزار تومانی حواله کردیم تا بتوانیم خطوط 
برای  تمهیدات الزم  نشان می دهد  این ها  داریم. مجموعه  نگه  فعال  را  تولیدمان 

عبور از بحران یا تبدیل تهدید به فرصت در بخش دارو اتخاذ نشده  است. 
از پروژه های مهمی بگویيد که در سينادارو در حال پی گيری است. 

ما یک پروژه بسیار اساسی داریم و آن هم نوسازی شرکت است. شرکت باید بعد 
از 55 سال برای غلبه بر پیری و ادامه خدمت رسانی اش بازسازی شود. مقوله های 
مختلفی به برنامه زمان بندی و برنامه مالِی مناسب با پیشرفت پروژه آسیب رساند. 
استارت  پروژه  روزها  این  باید  درحالی که  و  داریم  قرار  تنگنا  همان  در  هم  االن 
می خورد، زمان بندی مجدد برای راه اندازی پروژه در دست اقدام است. این یعنی 
زیان پنهان. به هرحال در مجموع زمان به نفع ما نیست و هرچه کار دیرتر تمام 
شود، عالوه بر هزینه مالی ممکن است کارآمدِی پروژه را تحت تاثیر قرار بدهد، 
باید امیدوار باشیم و تالش کنیم. با  چراکه متغیر محیطی در اختیار ما نیست. 
بانک ها و تصمیم گیران مختلف مذاکره می کنیم تا به سمت رفِع تنگنای تامین 

مالی برای خرید ماشین آالت مورد نیاز پروژه قدم برداریم. 
مدت  این  در  که  بودند  دیگری  پروژه های  چه  پروژه،  این  از  جدا 

پيشرفت کرده اند؟
و  پرستیژ  لحاظ  به  ما هم  برای  که  از محصوالت  برخی  تولید  برای  تنوع بخشی 
هم به لحاظ فروش و بازده اقتصادی حائز اهمیت بوده  است، موضوعی است که 
همواره باید به آن اهتمام داشت. ما دو اسپری جدید را که حاوی دو ماده موثر 
با  بتوانیم  تا  تمام کردیم  را  آن  به  مربوط  اثربخشی  آزمایش های  و  نهایی  است، 

اطمینان محصول را عرضه کنیم. در یک کنگره سراسرِی 
تنفس و ریه هم شرکت کردیم و محصول را آن جا معرفی 
شدند  خوشحال  آمدند،  غرفه  به  که  پزشک هایی  کردیم. 
در  سایر شرکت ها  با  بتوانیم  امیدواریم  کردند.  استقبال  و 
زمینه این محصوالت هم رقابت کنیم و سهم عمده ای را 
از بازار به دست بیاوریم. این خبر خوبی برای سهام داران و 
برای شرکت است. اقدام دیگر این بود که محصوالت یک  بار 
مصرف را توانستیم متنوع تر کنیم. یعنی داروهای بیشتری 
دوز  تولید محصوالت سینگل  کنیم.  ارائه  قالب  این  در  را 
برای اولین بار در ایران از سال 94 شروع شد و اکنون بنا 
کرده   پیدا  بیشتری  تنوع  متخصصین چشم  درخواست  به 
سال  در  ایتالیایی  شرکت  یک  با  این که  اضافه  به  است. 
کنیم.  تولید  مشترک  محصول  که  کردیم  توافقی  گذشته 
این هم آغاز شده و چند قلم از محصوالِت آن ها در خط 
تولید ما انجام می شود. جمع بندِی این دستاوردها در پایان 
سال نشان داده می شود. به عنوان خبر مهم می توانم بگویم 

جایگاه شرکت در بین 500 شرکت برتر از رتبه 430 در سال 91 به 210 در سال 
96 ارتقا پیدا کرده  است. باالخره همه شرکت ها، از بانک ها گرفته تا پتروشیمی ها 
و تولیدکننده های خودرو و مواد غذایی و...، در حوزه اقتصاد کشور فعال هستند. 

اما سینادارو توانسته خودش را از 100 شرکت آخر به باالترین ردیف های 100 
شرکت، به ردیف سوم برساند. امیدواریم در دوره بعد در زمره 200 شرکت برتر 

قرار گیریم. 
جایگاه محصوالت سينادارو از لحاظ سهم در بازار چگونه است؟

هنوز آمارهای دقیقی نیامده، اما وقتی فروش شرکت هم به 
لحاظ مقداری و هم ریالی از برنامه جلوتر است و پیش بینِی 
سوِد بیش از آن چه در بودجه دیده شده، قابل دست یابی 
گفت  می توان  شود،  سهام داران  خوشحالی  سبب  و  باشد 

سینادارو جایگاه خوبی دارد. 
درباره طرح های توسعه اِی سينادارو بگویيد؛ خصوصا 
حاال که سال جدید در راه است، توسعه در سينادارو 
قرار است در چه زمينه هایی اتفاق بيفتد؟ آیا به حوزه 

محصوالت جدیدی هم ورود خواهيد کرد؟
آن ها  عرضه  نمایندگی  که  است  محصوالت  از  گروه  یک 
اروپایی دریافت کردیم و در مرحله  تولیدکننده های  از  را 
از  جدیدی  طیف  این ها  است.  بهداشت  وزارت  در  ثبت 
نیازهای چشم پزشکی خواهد بود. بوروکراتیک عمل کردِن 
سازمان های موافقت کننده برای ورود، هم شرکت خارجی 
را متعجب می کند و برای خود ما هم اصال خوب نیست. 
چشم پزشکی  محصوالت  فروش  و  بازاریابی  است  قرار  اما 
به عهده ما باشد و در صورتی که تولید آن ها اقتصادی باشد، می توانیم به لحاظ 
تا  به هرحال  تولید آن ها فراهم کنیم.  برای  را  سخت افزاری و دانش فنی شرایط 
رسیدن به آن  موقع فقط باید تحرکمان را زیاد کنیم. االن در موقعیتی نیستیم 

وقتی تصمیم گیران کشور در 
مقوله ارز تصمیم گیری می کنند، 

نباید دارو را حتی با کاالهای 
اساسی یک جا ببینند. مسئوالن 
تراز اول اجرایی کشور می گویند 
ما برای کاالهای اساسی و دارو 

تصمیم گرفته ایم، این دو تا با هم 
متفاوت اند. دارو حداقل 2۰ یا 3۰ 
درصد مهم تر است و باید آن را به 

صورت خاص ببینند

   گپ 
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انتظارات  اما می دانیم شرکت سینادارو در حوزه  بتوانیم عدد و رقم بگوییم،  که 
چشم پزشکی کشور به مرحله جدیدی وارد خواهد شد. 

استانداردهای  رعایت  و  سينادارو  زیست محيطی  تمهيدات  درباره 
کيفی توليدات دارویی در مجموعه توضيح دهيد. 

نداشته  است.  وجود  سوالی  عالمت  هیچ گاه  سینادارو  محصوالت  کیفیت  درباره 
کنگره های  در  هرگاه  نشده  است.  مطرح  کیفیتش  درباره  سوالی  عالمت  یعنی 
تخصصی حضور پیدا می کنیم، عرضه محصوالت جدید را از ما مطالبه می کنند. 
نتیجه می گیریم وقتی راضی نباشند، دنبال محصوالت جدید از ما نخواهند بود. ما 
بانکی در کشور داریم به نام بانک چشم که در راستای فرهنگ اهدای اعضاست. 
باید قرنیه را که قسمت جلوی چشم است، بردارند و در مایعی بگذارند که زنده 
بماند تا بتوانند آن را پیوند بزنند. برای این کار محلول بسیار خاصی الزم است 
سال  دو  از حدود  می شد.  تامین  کشور  از  خارج  از  زیاد  فوق العاده  قیمت  با  که 
پیش، مدیران بانک چشم با ما تماس گرفتند و درخواست کردند این محلول را 
بسازیم. ما از یک طرف می دانستیم آن را الزم دارند، اما از طرف دیگر اصرارها را 
که می دیدیم، متوجه می شدیم این توانایی را در ما می بینند. بعد از مطالعه ای که 
صورت گرفت، توانستیم به فرمول آن دسترسی پیدا کنیم. خدا را شکر نمونه سازی 
کردیم و از نمونه هم استقبال کردند. از وزارت بهداشت هم خواستند مجوز ساخت 
محلول را به ما بدهند. این ها نشان دهنده این است که ما در کیفیت حرف اول 
را می زنیم. اما باید بدانیم شاگرد اول شدن سخت است، ولی شاگرد اول ماندن 
باید  قله رسیدیم،  به  وقتی  بمانیم.  اول  دارند شاگرد  انتظار  ما  از  سخت تر. همه 
قله نورد باشیم. برای این که قله نورد باشیم، فقط یک راه وجود داشت و آن هم این 
بود که خودمان را برای آینده ای دور آماده کنیم. به همین دلیل است که پروژه  
سنگینی را شروع کردیم. از هیچ اقدامی در سرمایه گذاری و افزایش تولید و فروش 
نیز کوتاهی نکردیم. به همین خاطر است که رتبه شرکت در طول این شش سال 
ارزیابی 500 شرکت  تغییر فوق العاده ای کرده  است. شرکت سینادارو امسال در 
برتر بین دارویی ها رتبه اول را به دست آورده  است. دست یابی به این نتیجه جز با 

هم گرایی و هم افزایی افراِد فعال در سینادارو امکان پذیر نیست.
وضعيت شرکت را از نظر تحقق برنامه راهبردی هفت  ساله خوارزمی 
چطور ارزیابی می کنيد؟ تشدید تحریم ها و سایر عوامل محيطِی ناشی 

از تحوالت اقتصادی و بازار سرمایه چه تاثيری بر 
روند پی گيری برنامه راهبردی بلندمدت مجموعه 

داشته  است؟
در همین صحبت هایی که داشتیم، تلویحا این را گفتم که 
این مسائل در دسترسِی کامل ما به آن اهداف آسیب زده 
 است. ما قرار است از نقطه آ به نقطه ب و از موفقیت موجود به 
موفقیت مطلوب برسیم، ولی اگر مسائل غیرقابل پیش بینی 
و غیرقابل کنترل رخ بدهد، سرعت ما کند می شود. مهم این 
باید سعی کنیم بخشی  را فراموش نکنیم.  است که هدف 
از فرصت های ازدست رفته را هم احیا کنیم. شرایط محیط 
کالن اقتصاد کشور مساعد نیست. این امر ما را در دسترسی 
به اهداف ناموفق نکرده، اما درصِد موفقیت ما را کم کرده 
است که خوشایند نیست. انتظار داریم در آینده بخشی از 
این شرایط نامساعد از بین برود. در درون شرکت سینادارو 
مشکلی نداریم، یا حداقل مشکل عمده ای نداریم. اما شرایط 

با ما همکاری می کنند  نامساعد بیرون در کنترل ما نیست. تقریبا تمام بانک ها 
نمی گویند.  نه  ما  درخواست های  به  دولتی  و  بانک های خصوصی  از  هیچ کدام  و 

اما وقتی پای تخصیص و تامین ارز در میان است و صنعت دارویی هم وابستگی 
زیادی به ارز دارد، وقوع اتفاق غیرمترقبه دور از ذهن نیست. 

پيش بينی شما از وضعيت اقتصادی سال آینده چيست؟ به نظر شما 
بازارهای ارز، سرمایه و... چه وضعيتی خواهند داشت و سينادارو از 

کدام یک از تغييرات احتمالی بيشترین تاثير را می گيرد؟ 
من شرایط پیش رو را برای سال آینده در همه زمینه ها بسیار نگران کننده تر از 
اندازه خودمان  با  بنگاه هایی  توان  در  را  این شرایط  از  سال 97 می بینم. خروج 
نمی دانم. ما معموال برای مشکالت حوزه خودمان گردهمایی هایی داریم و سعی 
می کنیم مسائل را به گوش دولت ایران برسانیم، اما گویا آن قدر مسائل بزرگ و 
متنوع وجود دارد که مسائل مبتال به ما در آن گم می شود. به همین خاطر به 
به  دارویی  باشد صنعت  قرار  اگر  داشت.  پیش خواهیم  در  شرایط سختی  نظرم 
نامساعد داشته  باشد، بعید نیست بقیه صنایع  عنوان یک صنعت ویژه وضعیتی 
هم شرایط مشابهی داشته  باشند. اگر قرار باشد تمهیداتی در کشور اتخاذ شود، 
باید از آن اطالع پیدا کنیم. امیدوارم راه کارهای خروج از بحران اندیشیده و ارائه 
به  سازنده حاضر  که  اقالمی  برای خرید  بن بست  این  از  راه کارهای خروج  شود. 
فروش نیست، استفاده از شرکت هایی است که با چراغ خاموش می توانند از آن ها 
از منابع دیگری  باید  نگیریم،  نتیجه  راه هم  این  از  اگر  بفروشند.  به ما  بخرند و 
که قبال شناسایی کردیم و به کیفیت آن ها هم می توانیم اطمینان داشته باشیم، 

روی بیاوریم. 
را  سازوکارهایی  چه  موانع  همين  بر  غلبه  برای  سينادارو  شرکت 

طراحی و برنامه ریزی کرده  است. 
باید سطح تماس مستقیم مان را با تامین کننده ها بیشتر کنیم. در نمایشگاه های 
بین المللی بیشتری شرکت کنیم تا منابع جدیدتری پیدا کنیم. مذاکره مستقیم 
با برخی از تامین کنندگانی که متزلزل هستند هم در دستور کار ما قرار دارد. یکی 
از راه های فشار به ما، باال بردِن قیمت است. در همین رابطه هم با آن ها مذاکره 

می کنیم. به هرحال سطح تماس را زیادتر می کنیم تا مشکل را برطرف کنیم. 
برنامه سينادارو برای آینده چيست؟ چه برنامه ها یا پروژه هایی برای 

آینده طراحی شده  است؟
االن خبر موثق و قابل اتکایی برای شما ندارم. اما اطمینان داشته باشید اقدامات 
ضروری و اجتناب ناپذیری را انجام دادیم و انجام می دهیم 
تا به محض بهبود روابط اقتصادی ما با کشورهای هدف، 
بتوانیم شاهد نتایج آن باشیم. فکر نمی کنم نکته ای از قلم 

افتاده  باشد. 
اگر جمع بندی دارید، بفرمایيد.

نداریم  انتظار  که  می کنم  یادآوری  را  این  دیگر  بار  یک 
کسانی که در جایگاه تصمیم گیری  های کالن کشور هستند، 
برای ما فرش قرمز پهن کنند. ولی انتظار داریم راه کار های 
داخلِی خروج از بحران را برای ما نبندند. یعنی دولت در 
هر حال باید برای فعالیت های مختلف تسهیل کننده باشد 
نباشد،  این طور  اگر  تسهیل کننده تر.  بحرانی  شرایط  در  و 
پای  به  زنجیر  ندانسته  هم  دولت  بحرانی،  شرایط  در  یا 
می شود.  نتایج سخت تر  به  دست یابی  ببندد،  تولیدکننده 
تولیدی  بنگاه های  چشم  از  را  تنگناها  این  مردم  شاید 
ببینند، اما باید بیشتر از چشم سیاست گذاران ببینند. من 
انتظار دارم هشیارِی بیشتر زمینه مناسب تری را برایمان به وجود بیاورد. امیدواریم 

شرایط بهاری شود.

رتبه شرکت در طول این شش 
کرده  فوق العاده ای  تغییر  سال 
امسال   است. شرکت سینادارو 
۵۰۰ شرکت برتر بین  ارزیابی  در 
دارویی ها رتبه اول را به دست 

آورده  است. دست یابی به 
و  با هم گرایی  نتیجه جز  این 

در سینادارو  افراِد فعال  هم افزایی 
نیست امکان پذیر 
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از برود، پیش بهخوبی چنانچه معدنکاری میدهد نشان ما »تجربه
دارد، سوددهی درصد 70 تا 50 نهايتا که صنايع مختلف بخشهای
بسیارسوددهتراستوشايدحتیدربرخیموادمعدنیتا500درصد
و صبر مناسب، سرمايه بر عالوه آن الزمه البته داشتهباشد. سوددهی
حوصلهوداشتنبدنهکارشناسیمناسباست.«اينبخشیازگفتههای
علیرضاخزايی،مديرعاملجديدشرکتتوسعهمعادنصدرجهان،است.
گروه معدنی هلدينگ توسعه برای برنامههايش از او گفتوگو، اين در
سرمايهگذاریخوارزمیگفتهوچالشهایفعالیتدرحوزهکاریخودرا

تشريحکردهاست.
از چه زمانی مدیرعامل صدرجهان شدید و شرکت را با چه وضعيتی 

تحویل گرفتيد؟
من از تاریخ 97/09/17 مدیریت شرکت را برعهده گرفته ام. فعالیت بنده از همان 
ابتدا یعنی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه امیر کبیر تهران در حوزه معدن بوده 
است. سال 65 وارد بخش استخراج معدن دانشگاه امیرکبیر شدم و سپس وارد 
وزارت معادن و فلزات شدم و پس از طی چند سال کار کردن به عنوان کارشناس 
در استان های مختلف، به عنوان مدیر کل معادن و فلزات و رئیس سازمان صنایع 
و معادن فعالیت داشتم، تا سال 86 که وارد بخش خصوصی و حوزه معادن طال و 
سایر مواد معدنی شدم. با توجه به سوابق فعالیت های گذشته ام در بخش معدن و 
علی الخصوص در آخرین فعالیت معدنی انجام شده در این زمینه که خوش بختانه 
موفق بود، مدیریت این مجموعه )صدرجهان( از طرف دوستان همکار در همین 
زمینه  شدم  متوجه   الزم  بررسی های  انجام  از  پس  شد.  پیشنهاد  بنده  به  پروژه 

برای فعالیت در حوزه معدن در این شرکت مهیاست. فعالیت های معدنی که در 
حال حاضر شرکت صدرجهان با آن روبه روست، سه محدوده معدنی هستند که 
به بهره برداری رسیده  است و سه محدوده است که فعالیت اکتشافی روی آن ها 
صورت می گیرد. »شادان« محدوده معدنی است که در استان خراسان جنوبی واقع 
 شده است و ذخیره خوبی از طال و مس را برای آن اکتشاف کرده اند که می توان 
گفت بهترین فعالیت شرکت است که در سطح کشور نیز مطرح است. محدوده ای 
با کانسنگ مس در منطقه زنجان به اسم رشیدآباد وجود دارد که طی اکتشافات 
معدنی  مواد  فعالیت های  برای  موجود  زمینه های  و  پتانسیل  شد  مشخص  اولیه 
عملیات  است  الزم  هست،  نیز  بهره برداری  پروانه  دارای  که  معدن  این  دارد.  را 
اکتشافی روی آن ادامه پیدا کند تا به ذخیره قطعی و قابل اطمینان منجر شود. 
منطقه دیگری نیز در اردستان اصفهان قرار دارد و فعالیتی است که دارای پروانه  
بهره برداری است. اما محدوده ای که مناسب ترین فعالیت مطابق با حوزه فعالیت 
شرکت صدرجهان است، همان محدوده شادان استان خراسان جنوبی است. جدای 
محدوده  در  دیگر  محدوده  سه  ذکرشده،  بهره برداری  پروانه   دارای  محدوده  سه 
آذربایجان شرقی و اردبیل قرار دارند که این مناطق نیز با توجه به پتانسیل ها، 
ویژگی ها و نشانه های زمین شناسی، قابلیت فعالیت دارند، اما در حال حاضر در 
صورت  آن ها  در  مناسبی  اکتشافی  فعالیت های  باید  دارند.  قرار  اکتشاف  مرحله 
تا شرکت  اثبات ذخیره معدن شود  به  فعالیت ها منجر  این  امیدواریم  گیرد، که 

فعالیت های استخراجی و فرآوری در این محدوده داشته  باشد. 
شرایط  جمله  از  مشکالت  یک سری  زنجان  منطقه  در  واقع  معدنی  محدوده  در 
مسائل  رعایت  برای  هم چنین  می کند.  محدود  را  فعالیت ها  زمان  آب وهوایی، 

      گپ 
گفت وگو با عليرضا خزایی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدر جهان

مـعدن کـاوی 
یک سرمایه گذاری باثبات است

تی
ش

به
الد 

می
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گزارش  تهیه  حال  در  مرتبط  ادارات  با  زیست محیطی 
از  فعالیت  مجوز  امیدواریم  که  هستیم،  زیست محیطی 
ادارات مذکور اخذ شود. در حال حاضر معدن مس رشیدآباد 

با توجه به شرایط آب وهوایی تعطیل است.
برای محدوده اردستان در استان اصفهان نیز سعی داریم 
همراه  به  را  اکتشافی  فعالیت های  ادامه  آینده  سال  در 

استخراجی که در حد پتانسیل معدن است، انجام دهیم. 
در محدوده اکتشافی واقع در استان اردبیل یا محدوده های 
اکتشافی در آذربایجان شرقی به احتمال زیاد باید تا سال 
تا شرایط  باشیم  فعالیت ها منتظر  از سرگیری  برای  آینده 

آب وهوایی اجازه ادامه فعالیت را به ما بدهد.
در منطقه شادان ذخیره  ای بالغ بر 50 میلیون تن کانسنگ 
طال شناسایی شده است که عیار آن به  طور متوسط نیم 
تن   25 حدود  منطقه  این  در  واقع  در  است.  تن  در  گرم 
طالی خالص شناسایی شده است که مباحث اداری انتخاب 
پیمان کار برای شروع فعالیت ها و احداث واحد فرآوری مواد 
یک  خورد.  خواهد  کلید  پیش  رو  ماه  اسفند  در  معدنی، 

در  آن  کارخانه  احداث  برای  تومانی  میلیارد  تا 250  سرمایه گذاری حداقل220 
نظر گرفته  شده است. 

در دست  کلید  روشی  روش  این  است.  ای.پی.سی  روش  کارخانه،  احداث  روش 
است؛ به این  صورت که فرد حقوقی صفر تا صد احداث کارخانه یعنی طراحی، 
خرید تجهیزات و اجرا را انجام  داده و تا یک سال راه اندازی و بهره برداری از آن 

را  ضمانت می دهد. 
برای راه اندازی کارخانه مدت زمان 16 تا20 ماه پیش بینی شده است، که اگر این 
زمان را از ابتدای سال آینده در نظر بگیریم، امیدواریم در آذر ماه 1399 واحد 

فرآوری مذکور راه اندازی شود.
مهم ترین  اول  مرحله  در  معدنی  فعالیت  هر  شروع  برای 
مسئله اثبات وجود ذخیره اقتصادی ماده معدنی است، یعنی 
اگر ذخیره ماده معدنی مناسب و اقتصادی باشد، می توانیم 
برای احداث کارخانه کار کنیم و مواد را استحصال کنیم. 
ذخیره ماده معدنی که برای شادان ارزیابی شده، حدود 50 
میلیون تن است و این مقدار نیز با ادامه عملیات اکتشافی 
قابل افزایش است، لذا چنان چه مورد غیرمترقبه ای پیش 
نیاید و تمام موارد و مسائل از جمله مسائل مالی همان طور 
که مدنظر ماست، پیش برود، افتتاحیه کارخانه برای اواخر 

سال 1399 در نظر گرفته  شده است. 
روند تامين مالی پروژه به چه شكل است؟

چراکه  است،  کارخانه  این  شدن  فعال  بر  نهایی  تصمیم 
بهترین  آن  طالی  استحصال  و  معدنی  کانسنگ  تولید 
می شود  صدرجهان  جایگاه  ارتقای  باعث  که  است  چیزی 
و در این راستا مجموعه خوارزمی و صدرجهان تمام تالش 
خود را در جهت دنبال شدن این پروژه بدون وقفه مبذول 
می دارند. صحبت هایی شده تا روند تامین سرمایه با تاخیر مواجه نشود، چراکه در 
صورت ادامه روند صحیح تامین مالی و عدم رخداد اتفاقات غیرمترقبه، کارخانه در 
اواخر سال 99 افتتاح خواهد شد. البته به منظور تامین خوراک کارخانه عملیات 
آماده سازی و استخراج معدن به طور هم زمان در برج شش یا هفت سال 98 آغاز 

خواهد شد. 
کمی از چالش های حوزه کاری تان و تاثير مشكالت اخير اقتصادی در 

روند کار صدرجهان بگویيد.
تحریم ها بر حوزه کاری ما بی تاثیر نبوده، اما نکته ای که در این بین وجود دارد، 

تحریم ها بر حوزه کاری ما 
در  نکته ای که  اما  نبوده،  بی تاثیر 
این بین وجود دارد، این است 
۱۰ تا ۱۵ کشور  که کشور ما جزو 

معدنی جهان است و از بین ۷3 
ماده معدنی موجود در جهان، 
بالغ بر ۶۰ تا ۶3 نوع آن در ایران 
که  تکنولوژی ای  است.  موجود 
این مواد را مورد بهره برداری قرار 

تحریم  تاثیر  تحت   می دهد، 
اما حدود  قرار خواهد گرفت، 
۸۰ تا ۸۵ درصد از تکنولوژی 

و تجهیزات کارخانه ای که در 
دست ساخت است، در داخل 

است تولید  قابل 
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بین 73  از  و  است  معدنی جهان  تا 15 کشور  ما جزو 10  که کشور  است  این 
ایران موجود است.  تا 63 نوع آن در  بالغ بر 60  ماده معدنی موجود در جهان، 
تحریم  تاثیر  تحت   می دهد،  قرار  بهره برداری  مورد  را  مواد  این  که  تکنولوژی ای 
قرار خواهد گرفت، اما حدود 80 تا 85 درصد از تکنولوژی و تجهیزات کارخانه ای 
مشکلی  نظر  این  از  لذا  است.  تولید  قابل  داخل  در  است،  ساخت  دست  در  که 
است  ممکن  مورد مصرف  مواد شیمیایی  تامین  در خصوص  آمد.  نخواهد  پیش 
با مشکالتی روبه رو شویم، از جمله سیانور و کربن اکتیو که برای جداسازی طال 
به کار می رود و باید از خارج از ایران وارد شود. البته این مواد غیرقابل دسترس 
این  تولیدند.  حال  در  ایران  در  پایین تر  عیار  با  آن ها  از  بعضی  حتی  و  نیستند 
امیدواری هست که با توجه به تعداد معادن طالیی که در چند سال اخیر در ایران 

فعال شده اند و به بهره برداری رسیده اند ، این مشکل به کلی حل شود.
بر  را  خود  برنامه های  توانسته  چقدر  اخير  ماه های  در  صدرجهان 

خوارزمی  ساله  هفت   راهبردی  برنامه  اساس 
شرکت  بلندمدت  برنامه ریزی های  ببرد؟  پيش 
صورت  چه  به  صدرجهان  شرکت  برای  مادر 
در  اخالل  موجب  که  بيرونی  عوامل  و  است 
روند فعاليت ها شده اند، چه تاثيری بر این روند 

خواهند گذاشت؟
گروه  معدنی  هلدینگ  عنوان  به  اتفاق که صدرجهان  این 
خوارزمی  و  است  شده  معرفی  خوارزمی  سرمایه گذاری 
کرده  دنبال  معدنی  بخش های  در  را  خود  سرمایه گذاری 
است، اتفاق بسیار خوبی است، چراکه اکثر سرمایه گذاران، 
در  همکاری  و  فعالیت  به  تمایل  خارجی،  چه  ایرانی  چه 
بخش معدن دارند. به عنوان مثال، هر فرد به منزل و محل 
اولیه  مواد  تامین  که  آن جایی  از  و  دارد  احتیاج  سکونت 
مصالح ساختمانی با معدن است و 95 درصد اجزای یک 
تزیینی  سنگ  گچ،  آهن،  مانند  معدنی  مواد  از  ساختمان 
بازار  از  ذکرشده  معدنی  مواد  لذا  است،  شده  ساخته  و... 
در  را  اولیه  مواد  این  اگر  کنید  تصور  برخوردارند.  خوبی 
از سایر کشورها دچار  برای واردات آن ها  کشور نداشتیم، 
تمام شده  هزینه  آن،  بر  عالوه  می شدیم.  مشکل هایی  چه 

هر  می کند  ثابت  مثال  این  می کرد.  پیدا  توجهی  قابل  افزایش  ساختمان ها 
سرمایه گذاری  کند،  معدن  حوزه  در  که  دارد  زیادی  تمایل  واقعی  سرمایه گذار 
زیرا اگر فعالیت های اکتشافی سرمایه گذار به خوبی پیش برود و به ذخیره مناسب 
برسد، ثبات سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت و برای سرمایه گذار اطمینان 
خاطر ایجاد خواهد شد. با این که در قانون کشور ما مثل خیلی از کشورها، نسبت 
به معادن تملکی حاصل نخواهد شد، اما امتیازی که در این زمینه وجود دارد، این 
است که در صورت وجود ذخیره اثبات شده معدنی و با توجه به میزان استخراج 
ساالنه از آن، قانون گذار به سرمایه گذار حق امتیاز برداشت و بهره برداری حداکثر 
تا 25 سال از معدن را واگذار کرده و در صورت وجود ذخیره حق اولویت بعدی 
بهره برداری از آن را مجددا به او داده است. نکته مهم دیگر در خصوص استحصال 
شمش طال از معدن طالی شادان است. می دانیم که طال در نزد جامعه جهانی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و گذشت زمان نه تنها از اهمیت آن کم نکرده، که با 
پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت و مباحث سیاسی و... همه روزه بر ارزش و 
اهمیت آن افزوده شده و پیش بینی کارشناسان اقتصادی بر این است که هم چنان 
سابقه  واسطه  به  داشت.  خواهد  صعودی  حالت  جهانی  بازارهای  در  طال  ارزش 
حضور در فعالیت های معدنی مختلف، به جرئت می توانم بگویم فعالیت معدن در 

صورت اثبات ذخیره مناسب اقتصادی می تواند بیشترین سوددهی در میان صنایع 
را داشته باشد و هیچ صنعتی به این حد نمی تواند سودده باشد. 

 در غالب بخش صنایع شما می توانید انتظار سوددهی 30 درصد و در بهترین حالت 
سوددهی 70 درصد را داشته  باشید، اما در بخش معدن می توانید انتظار سوددهی 
تا بیش از دو برابر سرمایه گذاری را داشته باشید. به همین دلیل مجموعه شرکت 
از بزرگ ترین  تا یکی  سرمایه گذاری خوارزمی برای صدرجهان برنامه ریزی کرده 
تولیدکننده های طال در خاورمیانه باشد. به منظور افزایش توان عملیاتی در بخش 
معادن و صنایع معدنی می بایست از کارشناسان متخصص و باتجربه استفاده کرد 
که امیدوارم با تکمیل بدنه کارشناسی و دیدگاه مثبتی که مجموعه خوارزمی برای 
فعالیت های معدنی در نظر گرفته است، بتوانیم در سال آتی فعالیت های خود را 
گسترش دهیم و محدوده های متفاوت دیگری، چه در مرحله اکتشاف و چه در 

مرحله بهره برداری، را به محدوده کاری خود اضافه کنیم.
خوارزمی  مجموعه  گفت  می توان  واقع  در  پس 
یک  عنوان  به  صدرجهان  شرکت  فعاليت  به 

سرمایه گذاری بلندمدت نگاه می کند؟
در پاسخ باید بگویم بلی و به همین صورت است. فعالیت 
در حوزه اکتشاف نیازمند پی گیری مداوم و حوصله فراوان 
باید  فلزی  معادن  در  خصوصا  است.  نتیجه  حصول  برای 
یک سری فعالیت های زمان بر و دقیق سطحی و زیرسطحی 
صورت گیرد. به عنوان مثال در ابتدا می بایست جمع آوری 
اطالعات از منطقه مورد نظر صورت گیرد، سپس از طریق 
ماهواره و عکس های هوایی منطقه مورد مطالعه و بررسی 
و  نمونه های مختلف  پیمایش منطقه و گرفتن  قرار گیرد. 
آنالیزهای  نتایج  بررسی  و  مغزه گیری  حفاری های  انجام 
از  مقیاس  کوچک  نقشه های  تهیه  هم چنین  گرفته شده 
جمله  از  پتانسیل دار  مناطق  از  مقیاس  بزرگ  و  منطقه 
بررسی هایی است که در عملیات اکتشافی مدنظر قرار دارد. 
موارد فوق در شرایط آب وهوایی مساعد و بسته به میزان 
فعالیت ها مدت زمان 12 تا 30 ماه را شامل می شود. اگر 
اداری  و  اجتماعی  معضالت  و  آب وهوایی  نامساعد  شرایط 
خواهد  افزایش  اعالم شده  زمان  مدت  کنیم،  مشمول  را 
یافت. البته با تالش و جدیتی که در فعال کردن معدن شادان و واحد فرآوری 
مربوط وجود دارد، امیدوارم در موعد اعالم شده واحد فرآوری مورد نظر احداث و 
بهره برداری از معدن مربوط آغاز شود. کارخانه اکسیده طبق طراحی صورت گرفته 
با خوراک ورودی یک میلیون تن کانسنگ اکسیدی ظرفیت تولید 330 کیلوگرم 

شمش طال و 1250 تن کنسانتره 50 درصد مس در سال را خواهد داشت. 
و  هدف گذاری ها  زمينه  در  صدرجهان،  جدید  مدیرعامل  عنوان  به 
پيشبرد امور، به چه شكل عمل خواهيد کرد و چه تغييراتی را مورد 

نظر دارید؟
واحد های  برای  خاصی  استراتژی  که  دارد  مدیره ای  هیئت  قاعدتا  شرکتی  هر 
همان  اساس  بر  استراتژی  این  که  است،  گرفته  نظر  در  خود  زیرمجموعه 
اساس نامه هنگام تاسیس شرکت، یک سری فعالیت ها را تعریف کرده است. یکی 
از فعالیت های عمده شرکت صدرجهان که در اساس نامه پیش بینی شده است، 
مدیره  هیئت  در  تصمیم گیری ها  غالب  قاعدتا  است.  معدنی  فعالیت های  همین 
بر اساس فعالیت های معدنی )اکتشاف، استخراج و فرآوری( صورت می گیرد. در 
حال حاضر به دنبال تقویت بدنه کارشناسی شرکت هستم، چراکه با فعالیت های 
اجرای  در  مهمی  نقش  کارشناسی  بدنه  ندارد.  تناسب   98 سال  در  نظر  مورد 

      گپ 

شما  صنایع  بخش  غالب  در 
سوددهی  انتظار  می توانید 

حالت  بهترین  در  و  درصد   3۰
داشته   را  درصد   ۷۰ سوددهی 
معدن  بخش  در  اما  باشید، 

تا  سوددهی  انتظار  می توانید 
را  سرمایه گذاری  برابر  دو  از  بیش 
دلیل  همین  به  باشید.  داشته 

سرمایه گذاری  شرکت  مجموعه 
صدرجهان  برای  خوارزمی 
از  یکی  تا  کرده  برنامه ریزی 

تولیدکننده های  بزرگ ترین 
باشد خاورمیانه  در  طال 
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با  مدیران  همراهی  و  هم فکری  چه  اگر  دارد.  فعالیت ها 
مجموعه مهم است، اما اگر بدنه کارشناسی فنی توانمند 
زیاد  تاخیر  با  یا  رسید،  نخواهد  مقصد  به  گروه  نباشد، 
کند،  خارج  اقتصادی  حالت  از  را  فعالیت  می تواند  که 
اجرای  در  تاخیر  دلیلی،  هر  به  رسید.  خواهد  مقصد  به 
پشتیبانی  لذا  است.  مانند سم  در سرمایه گذاری  پروژه ها 
مالی و کارشناسی خصوصا فنی مناسب در اجرای به موقع 

پروژه ها از ضروریات است. 
در حال حاضر تعامل شما با بخش دولتی به چه 
شكل است؟ برای بهبود فضای کسب وکارتان چه 

پيشنهادی به نهادهای دولتی دارید؟
به نظر من یکی از گلوگاه ها برای اجرای فعالیت های بخش 
به  مایل  فردی  اگر  است.  دولتی  بخش  با  تعامل  معادن، 
و  الزم  مجوزهای  اخذ  با  باشد،  صنایع  بخش  در  فعالیت 
صنعتی  شهرک  یک  در  می تواند  سرمایه گذاری ها  انجام 
جاده  و  آب  و  برق  مانند  الزم  زیرساخت های  تمامی  که 

اما در بخش  انجام دهد.  را  فعالیت های خود  است،  دسترسی در آن دیده شده 
و  هستند  بکر  مکان های  در  معموال  معادن  است.  متفاوت  کمی  موضوع  معادن 
معدنی  مواد  ایجاد  سبب  زمین شناسی  شرایط  و  رخدادها  و  نشده اند،  شناسایی 
بکر  اکثر مواد معدنی در محل های  لذا  بوده شده است،  در هر کجا که مناسب 
ابتدا که یک  از  و... مشاهده شده اند.  زیرساختی  امکانات  فاقد  و  و دست نخورده 
درخواست ثبت محدوده معدنی در سامانه کاداستر متعلق به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ارائه می شود و پس از حذف تداخل های محدوده های معدنی متقدم و 
اعالم محدوده آزاد به متقاضی، وزارت صمت مطابق ماده 24 قانون معادن اجبار 
به استعالم از سازمان جنگل ها و مراتع کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و... 
دارد. یعنی از ابتدای شروع فعالیت معدنی که پی جویی و اکتشاف است، تا زمان 
بهره برداری و استخراج مواد معدنی هم چنین فرآوری آن، دو اداره مذکور ناظر بر 
فعالیت های معدنی هستند. لذا دستگاه های دولتی ذی ربط از جمله وزارت صمت، 
منابع طبیعی، محیط زیست، وزارت نیرو، فرمانداری، بخشداری و... در فعالیت های 
بدون  و  داشت  تعامل  آن ها  با  و می-بایست  است  تاثیرگذار  بسیار  معدن  بخش 
تعامل با آن ها و بدون مساعدت آن ها مسلما فعالیت ها به تاخیر می افتد و ممکن 

است در بعضی موارد فعالیت متوقف شود.

از دغدغه های محيط  زیستی صدرجهان بگویيد. چه 
اقداماتی در این زمينه انجام شده؟

ما امیدواریم در این مجموعه بتوانیم از سایر تولید کنندگان 
صنعتی مشابه خود در این زمینه بهتر قدم برداریم، چراکه 
هم از قوانین مطلع هستیم و هم با سازمان های مختلف مثل 
محیط  زیست و منابع طبیعی همکاری تنگاتنگی داشته ایم. 
تامین کننده  همان گونه که قبال عرض کردم، مواد معدنی 
کشورهای  و  است  بشری  جامعه  نیازهای  از  بسیاری 
پیشرفته هم در تالش برای به کارگیری علم و فناوری های 
الزم هستند تا با کمترین آسیب به محیط زیست و منابع 
توسعه  شرکت  کنند.  استحصال  را  معدنی  مواد  طبیعی 
فعالیت های  اجرای  در صدر  مسلما  هم  معادن صدرجهان 
معدنی خود با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و منابع 

طبیعی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط است.
چه  اقتصادی،  شرایط  و  بازارها  نوسانات  به  توجه  با 
وضعيتی را برای صدرجهان در سال آینده پيش بينی 

می کنيد؟
متاثر  اقتصادی  فعاالن  سایر  مانند  صدرجهان  معادن  توسعه  شرکت  به هرحال 
بین المللی  کسب وکار  فضای  حتی  و  خود  جامعه  اقتصادی  و  بازار  شرایط  از 
آن  در  فعال  مجموعه  این  که  طال  و  فلزی مس  معدنی  مواد  به  توجه  با  است. 
متمرکز است و از آن جایی که این دو فلز با پیشرفت زمان و تکنولوژی کاربرد و 
جایگاه بهتری پیدا کرده اند و خصوصا فلز طال که عالوه بر کاربردهای تکنولوژی 
صد  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  کشورها  مرکزی  بانک های  ذخایر  عنوان  به 
البته استفاده های زینتی که در جوامع بشری خصوصا در جامعه ما دارد، دچار 
آسیب های کمتری در مجموعه فعالیت های اقتصادی خواهند شد. لذا پیش بینی 
بنده برای این شرکت در سال آینده در صورتی که اتفاق غیرمترقبه و خاصی در 
کشور نیفتد، شروع فعالیت های بهره برداری از معادن دارای پروانه بهره برداری، 
ادامه و تسریع فعالیت های اکتشافی مناطق دارای پروانه اکتشاف متعلق به این 
معدن طالی شادان  در  فرآوری  واحد  احداث  مهم تر شروع  از همه  و  مجموعه 
واقع در خراسان جنوبی است. به طور کلی با توجه به موارد فوق سال آینده سال 
آغاز شکوفایی و توسعه فعالیت های معدنی در شرکت توسعه معادن صدرجهان 

خواهد بود. ان شاءاهلل...

برای اجرای  از گلوگاه ها  یکی 
معادن،  بخش  فعالیت های 

اگر  با بخش دولتی است.  تعامل 
به فعالیت در بخش  فردی مایل 
اخذ مجوزهای  با  باشد،  صنایع 

انجام سرمایه گذاری ها  و  الزم 
در یک شهرک صنعتی  می تواند 

زیرساخت های  تمامی  که 
الزم مانند برق و آب و جاده 

دسترسی در آن دیده شده است، 
انجام دهد.  را  فعالیت های خود 

اما در بخش معادن موضوع 
است متفاوت  کمی 
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مراسم تودیع حسین سلیمی و معارفه عباسعلی ارجمندی، مدیران عامل سابق و 
جدید گروه سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( با حضور دکتر مهدی کرباسیان، 
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل 
عامل  مدیران  و  مدیره  هیئت  اعضای  عمده،  سهام داران  ایران،  صادرات  بانک 
برگزار  سرمایه  بازار  شناخته شده  چهره های  از  برخی  و  زیرمجموعه  شرکت های 

شد. 
در این مراسم، پرویز مقدسی، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، 
به  تاسیس و کوچک  تازه  این که خوارزمی حدود دو دهه پیش شرکتی  بیان  با 
مهدی  دکتر  حضور  با  گفت:  بود،  سمیه  خیابان  در  عباسی  تورج  مدیرعاملی 
کرباسیان در گروه خوارزمی به عنوان مدیرعامل از سال 1389، این شرکت جایگاه 
ویژه ای در بازار سرمایه یافت. پس از آن دکتر صیدی هم در کسوت مدیرعاملی 

خوارزمی زحمات زیادی کشیدند و حق بزرگی به گردن گروه خوارزمی دارند.
سرمایه گذاری  شرکت  بر  سلیمی  حسین  مدیریت  کوتاه  دوران  به  اشاره  با  وی 
او به دلیل مشکالت شخصی گفت: بحث های زیادی برای  خوارزمی و استعفای 
از  ارجمندی،  آقای  جناب  درنهایت  و  گرفت  صورت  جدید  مدیرعامل  انتخاب 
مدیران باسابقه بازار سرمایه و هم چنین از مدیران قدیمی شرکت سرمایه گذاری 

خوارزمی، به عنوان مدیرعامل این مجموعه انتخاب شدند.
وی افزود: آقای ارجمندی به طور کامل نسبت به بازار سرمایه و گروه سرمایه گذاری 
با بهره گیری  خوارزمی شناخت دارند، از همین رو خوشحال و امیدواریم ایشان 
از تجربیات ارزشمند گذشته بتواند مسیر رشد خوارزمی را ادامه دهد و در این 

مسیر موفق باشد.

خوارزمی در جمع 100 شرکت برتر
دکتر صیدی، مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، در این مراسم با 
بازار  در  اثرگذار  و  موفق  بزرگ،  از شرکت های  یکی  امروز  این که خوارزمی  بیان 
سرمایه است، گفت: در عین حال، حتی وقتی وارد باشکوه ترین قصرها و کاخ ها 
هم بشویم، ممکن است یکی دو آجر شکسته روی یک دیوار وجود داشته باشد 
و ما با دیدن آن ها از عظمت بنا غافل شویم. از این رو، همواره باید نیمه پر لیوان 

را ببینیم.
او با اشاره به تالش های دکتر هیبتی و دکتر کرباسیان، در جایگاه مدیران عامل 
است. در دوره 4.5  نهاده شده  بنا  افزود: خوارزمی خوب  اسبق گروه خوارزمی، 
بنده  آموختم.  و  بردم  لذت  این مجموعه  بودن در  از  ساله حضورم در خوارزمی 

دارایی های عظیمی را تحویل گرفته بودم. از همین رو، باید این دارایی ها را ارتقا 
می دادم و به مرتبه باالتری می رساندم و این کار بدون داشتن چشم انداز و برنامه 
ممکن نبود. از این رو، در یک تالش فشرده چندماهه با اعالم شعار »ثروت آفرینی 
پایدار برای نسل ها« برنامه هفت ساله راهبردی خوارزمی را تدوین کردیم و به 

مرحله اجرا گذاشتیم و به این ترتیب، به تدریج خوارزمی بزرگ تر شد.
دکتر صیدی با تاکید بر این که گروه خوارزمی مستظهر به پشتیبانی دو بانک بزرگ 
صادرات و مسکن است، اظهار کرد: حس و تجربه خوبی از همکاری با کارکنان 
برنامه هفت ساله  اجرای  ارجمندی در مسیر  آقای  از جمله  و مدیران خوارزمی 
داشتم. هیئت مدیره خوارزمی هم بسیار کمک کردند. بر این اساس، خوارزمی در 
بازار سرمایه اثرگذار شد و با بازدهی خوبی که به دست آورد، در زمره 100 شرکت 
برتر کشور قرار گرفت. در عین حال، برخی از پیش بینی های ما تحقق نیافت، مثال 
فکر می کردیم دولت ساالنه 20 درصد قیمت برق را افزایش دهد، اما چنین نشد.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان این که بنگاه های اقتصادی را باید از نو تحلیل کرد، 
افزود: در این میان، آن چه اهمیت دارد، تیم مدیریت بنگاه های اقتصادی است که 

با قدرت و قوت در مسیر هدف گذاری شده پیش برود.
صیدی گفت: آقای ارجمندی از دوستان و همکاران قدیمی هستند. اولین بار در 
با ایشان آشنا شدم و بعد دوباره در گروه  اوایل دهه 80 در سرمایه گذاری ملی 
خوارزمی ایشان را دیدم و حاال در زمره سابقون این گروه به شمار می روند. آقای 
ارجمندی با توجه به تجارب، سالمت نفس، حرفه ای گری و درست کاری با آرامش 
و اطمینان نفس انتخاب شدند. از این رو، فکر می کنم با حضور آقای ارجمندی، 
ارجمندی  آقای  امیدواریم  تجربه خواهد کرد.  را  بسیار خوبی  روزهای  خوارزمی 
و  مدیره،  هیئت  پشتیبانی  و  همراهی  با  و  اصالح شده  برنامه  یا  قبلی  برنامه  با 
سهام داران حقیقی و حقوقی که مایه خیر و برکت هستند، در این مسیر که همانا 
»ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« است، موفق شوند و در مسیر ثروت آفرینی برای 

کشور بزرگ و عزیزمان ایران گام بردارند.

خصوصی ترین شرکت بورس
شرکت  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  سخنانی  طی  نیز  کرباسیان  مهدی  دکتر 
بورسی  شرکت های  خصوصی ترین  از  یکی  حقیقت  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 
کشور است. چون بر خالف اغلب شرکت ها که برخی نهادها و خصولتی ها در آن ها 

سهم دارند، هیچ نهادی در خوارزمی سهم ندارد.
اغلب  که  است  این  خوارزمی  دیگر  حسن  افزود:  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 

      این حوالی

گزارشی از مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل 
پيشين و جدید گروه سرمایه گذاری خوارزمی

خوارزمی و 
عزمی دوباره 
در آستانه 
فصلی نو
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سهام داران آن کارکنان و بازنشستگان بانک صادرات و بانک مسکن هستند.
پیش کسوتان  از  خوارزمی  گروه  مدیران  اغلب  این که  به  اشاره  با  هم چنین  او 
نشانه شایسته ساالری  این  اظهار کرد:  بازار سرمایه هستند،  رشته های تخصصی 
است. از انتخاب آقای ارجمندی خوشحالم و به ایشان تبریک می گویم. ایشان به 
همراه برخی دیگر از مدیران و همکاران از گردانندگان اصلی ستاد خوارزمی از 

سال های دور بودند و هستند.

رقابت سخت با خوارزمی
عسگری مارانی، از پیش کسوتان بازار سرمایه، در این مراسم با بیان این که رقابت با 
آقایان کرباسیان و صیدی برای ما سخت بود، گفت: االن هم که آقای ارجمندی به 
عنوان مدیرعامل انتخاب شده اند، دعا می کنم در شرکتی مسئولیتی نداشته باشم، 

چون رقابت با ایشان به عنوان فردی خبره و تالش گر هم سخت است.
او با اشاره به حضور مدیران برجسته در هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری خوارزمی، 
از سلیمی، مدیرعامل سابق این گروه، نیز تشکر و ابراز امیدواری کرد که افزایش 

سرمایه سهام داران ادامه یابد.

تبریک به سهام داران
از  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  سابق  مدیران  از  ریاحی،  فضل اهلل  دکتر 
پیش کسوتان بازار سرمایه، در این مراسم گفت: گروه خوارزمی صادرکننده مدیر 
و  وزیر صمت  معاون  به عنوان  االن  اسبق  عامل  از مدیران  یکی  است.  نیز شده 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو است و مدیرعاملی دیگر االن در رأس بانک صادرات 
ایران قرار دارد. امیدواریم آقای ارجمندی هم در آینده در مراتب باالتری برای 
روحیه  و  خوارزمی  گروه  در  خود  حضور  به  اشاره  با  ریاحی  گیرند.  قرار  خدمت 
آکادمیک و حرفه ای دکتر صیدی گفت: در شرایطی که در ایران شرکت ها معموال 
دارای یک برنامه یک ساله هستند، دکتر صیدی در سه ماهه اول حضور خود در 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، از یک برنامه هفت ساله سخن به میان آورد و آن را 
با کمک همکاران تدوین کرد. این مسئله به غیر از داشتن پیشینه علمی نشان دهنده 

شجاعت و شهامت ایشان نیز بود.
سرمایه گذاری  گروه  سابق  مدیرعامل  سلیمی،  حرفه ای  سوابق  به  اشاره  با  او 

خوارزمی، آرزو کرد در بازار سرمایه همچون گذشته موفق باشد.
ریاحی هم چنین اظهار کرد: قبل از تبریک به آقای ارجمندی برای انتخاب شدن 
به عنوان مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی، باید به سهام داران این شرکت 
تبریک بگویم. چراکه این انتخاب و ارتقای شغلی از میان مدیران داخلی مجموعه 
گروه خوارزمی صورت گرفته است. این نگاه هیئت مدیره البته در مورد جایگزینی 
آقای کنعانی به جای آقای سیدین در شرکت آتی نگر سپهر ایرانیان نیز صورت 

گرفته است، که قابل تقدیر است.
او درنهایت با ارائه تحلیلی کوتاه از شرایط اقتصادی کشور به ارجمندی تبریک 

گفت و بهترین ها را برای او آرزو کرد.

تدوین برنامه جدید خوارزمی به زودی
ارجمندی نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم با تشکر از سخنرانان پیشین 
گروه  در  طی شده  مسیر  و  پیشینه  درباره  که  کاملی  و  جامع  اظهارات  برای 
هر  و  هستم  بودم،  کارشناس  من  گفت:  کردند،  مطرح  خوارزمی  سرمایه گذاری 
وقت هم سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را ترک کنم، به عنوان 

کارشناس خواهم رفت.
او با اشاره به دوران مدیریت دکتر کرباسیان اظهار کرد: ایشان عالوه بر توسعه 
باسابقه کشور شور و  با به کارگیری مدیران  مجموعه خوارزمی، در این مجموعه 
شعف ایجاد کردند و از همین رو است که االن احساس می کنم با داشتن چنین 

پشتوانه ای هیچ کاری غیرممکن نیست.
ارجمندی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی هفت ساله گروه خوارزمی در دوران 
مدیریت دکتر صیدی نیز گفت: این برنامه بدیع، جامع نگر و بلندپروازانه – از این 
نظر که پتانسیل های خوارزمی را تشخیص دادند و در برنامه لحاظ کردند- است. 
تا سال سوم از اهداف برنامه اگر جلو نبودیم، قطعا عقب هم نبودیم. االن هم از آن 
اهداف عقب نیستیم. آغاز فعالیت های قابل توجه در بخش معدن و صنایع معدنی، 
نفت و پتروشیمی و هم چنین خرید نیروگاه برق منتظرقائم که دارای ارزش ذاتی 

باالیی است، کمک خواهند کرد که برنامه هفت ساله هم چنان پی گیری شود.

او با اشاره به اثرپذیری اقتصاد کشور و شرکت ها از مسئله برجام، ابراز امیدواری 
کرد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با حمایت سهام داران بانک صادرات ایران و 

بانک مسکن از این مسیر پرفرازونشیب عبور کند و قطعا عبور خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی عادی 
ساالنه این شرکت در 28 مهر ماه سال جاری گفت: برگزاری مجمع مستلزم صرف 
وقت است. اما پس از برگزاری این مجمع، برنامه جامع میان مدت و بلندمدت را 
تدوین خواهیم کرد و »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« هم چنان شعار اصلی ما 

خواهد بود و حتما در این مسیر طی طریق خواهیم کرد.
او با اشاره به ارتباط خود با مدیران بانکی اظهار کرد: دغدغه آن ها را به خوبی درک 
می کنم و از همین رو، قول می دهم اهداف و عملکرد ما بر اساس سودآوری بیشتر 

و باکیفیت تر تدوین شود و تحقق یابد.
ارجمندی با اشاره به مسئولیت بزرگ خود در گروه سرمایه گذاری خوارزمی گفت: 
کرد.  نخواهند  دریغ  کمک  ارائه  از  گروه  مدیره  هیئت  و  صیدی  دکتر  مطمئنم 
جایگاه خوارزمی در بازار سرمایه، جایگاهی رفیع است و تالش خواهیم کرد این 
شرکت در جایگاه باالتری قرار گیرد. اگر پا در جای پای بزرگان گذاشتن سخت 
است، اما تالش خواهم کرد این ماموریت را با همراهی مدیران و همکاران پرتالش 

خوارزمی به درستی انجام دهم و در روز تودیع سربلند باشم.
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معاونتسرمايهگذاریوتوسعهخوارزمیواحدیفعال،برنامهمحوروپويا
وبهتعبیری،حوزهمحوریتصمیمسازیاينشرکتسرمايهگذاریاست.
جديد، برایسال برنامههايش و واحد اين فعالیتهای با آشنايی برای
گروه توسعه و سرمايهگذاری معاون موسوی، سیدرضا با گفتوگويی

سرمايهگذاریخوارزمی،داشتهايمکهچکیدهآنرادرادامهمیخوانید.

اولویت های  و  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاونت  مسئوليت  درباره 
معاونت توضيح دهيد.

معاونت سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در راستای تحقق 
فرصت های  تحلیل  و  شناسایی  در  را  خود  نقش  می کند  تالش  شرکت  اهداف 
مدیریت  هم چنین  و  سرمایه گذاری  راهبردهای  و  راه کارها  ارائه  سرمایه گذاری، 
بررسی  با  هم چنین  معاونت  این  کند.  ایفا  شرکت  سرمایه گذاری های  پرتفوی 
و  نگه داری  )خرید،  پیشنهادی  استراتژی های  ارائه  به  موجود  پرتفوی  وضعیت 
فروش( در خصوص هر یک از سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی می پردازد و 

عملیات بازار را بر این اساس راهبری می کند.
زیرمجموعه  شرکت های  در  توسعه ای  طرح های  چه  حاضر  حال  در 
جدید،  بازارهای  به  ورود  برای  اجراست؟  حال  در  و  شده  تعریف 

برنامه ریزی خاصی صورت گرفته؟
مهم ترین طرح های توسعه در حال  مطالعه و اجرای گروه سرمایه گذاری خوارزمی 

عبارت اند از:
1. طرح ایجاد نیروگاه 25 مگاواتی بابلسر توسط شرکت تولید و توسعه ایستگاهی 

نیروپارسه
2. طرح احداث کارخانه استحصال طال از خاک اکسیده معدن طالی شادان توسط 

شرکت توسعه معادن صدر جهان 
انتقال و توسعه فضای تولیدی شرکت البراتوارهای سینادارو به منظور  3. طرح 

افزایش ظرفیت کارخانه و افزایش بهره وری در تولید
شرکت  در  مالی  خدمات  هلدینگ  ایجاد  منظور  به  ساختار  تغییر  طرح   .4

سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان
هم چنین اهم برنامه های آتی شرکت عبارت اند از:

شادان  معدن طالی  سولفوره  بخش  از  طال  استحصال  کارخانه  احداث  طرح   .1
توسط شرکت توسعه معادن صدر جهان

به  ظرفیت  افزایش  منظور  به  منتظرقائم  شهید  نیروگاه  توسعه  طرح  مطالعه   .2
میزان 500 مگاوات توسط شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

توسعه ای  طرح های  راه  سر  بر  موانعی  چه  فعلی،  اقتصادی  شرایط 
و  ميان مدت  بلندمدت،  برنامه ریزی  در  تغييراتی  چه  کرده؟  ایجاده 

کوتاه مدت شرکت ها ایجاد شده؟
نوسانات نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تامین مالی پروژه و نیز مبالغ ریالی سرمایه 
ثابت مورد نیاز برای اجرای طرح های یادشده را افزایش داده است، به نحوی که 

گفت وگو با سيدرضا موسوی، معاون سرمایه گذاری و 
توسعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی

پیشبرد طرح های 
توسعه ای بر اساس 

برنامه راهبردی جدید

  گپ 
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ضمن ایجاد ابهام در فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری، 
بر  شرکت  توسعه  طرح های  اجرای  در  نامطلوب  اثرات 
فعالیت ها  اولویت بندی  اساس  این  بر  است.  گذاشته  جای 
اقتصادی جدید ضروری است. هم چنین  بر اساس شرایط 
طی  دارایی ها،  مولدسازی  و  بهره وری  افزایش  راستای  در 
از  خوارزمی  گروه  مطالبات  وصول  برنامه  اخیر  ماه های 
توانیر، عمدتا ناشی از فروش برق، از طریق مکانیسم تهاتر 
بدهی های گروه به بانک صادرات ایران )بابت خرید نیروگاه 
شهید منتظرقائم( و تسویه در حساب های فیمابین دولت و 
بانک مذکور پی گیری و اجرایی شده است. از سویی دیگر، 
مدیریت بدهی ها با هدف کاهش نرخ تامین مالی و تسویه 
بدهی های گران قیمت گروه از محل تامین منابع ارزان تر که 
در شرایط تورمی فعلی اثر مضاعفی در بازدهی سهام داران 

محترم خواهد داشت، در زمره اولویت هاست. 
تشدید تحریم ها چه تاثيری بر برنامه راهبردی 

هفت ساله شرکت داشته؟
سال  بهار  از  اقتصادی  تحریم های  بازگشت  به  توجه  با 
جاری از یک سو و نوسانات شدید نرخ ارز طی یک سال 
صنایع  جمله  از  کشور  اقتصادی  بخش های  تمامی  اخیر، 
گاز  نفت،  برق،  صنایع  از  )اعم  انرژی  همچون  استراتژیک 
با  معدنی  صنایع  و  داروسازی  بازرگانی،  پتروشیمی(،  و 
چالش های اساسی در فروش و اجرای طرح های توسعه ای 
مواجه  شدهاند. بر این اساس، اجرای برنامه راهبردی هفت 
عمدتا  صنایع  که  نیز  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  ساله 
استراتژیک و دارای مزیت نسبی را هدف گذاری کرده بود، 
اصالح  نیازمند  ترتیب  بدین  است.  شده  مواجه  چالش  با 

این  در  گام هایی  که  هستیم  اقتصادی  جدید  شرایط  اساس  بر  راهبردی  برنامه 
زمینه نیز برداشته شده است.

در مجموع، تحوالت اقتصادی و بازار سرمایه را در سال آتی چگونه 
ارزیابی می کنيد؟

سال  در  کشور  اقتصادی  شرایط  اقتصاددانان،  و  تحلیل گران  اکثر  نظر  اساس  بر 
آینده رکود تورمی است؛ از یک سو به واسطه افزایش نرخ ارز شاهد شکل گیری 
تورم بیش از 35 درصدی در حال حاضر هستیم و از سویی دیگر، به دلیل کاهش 
قدرت خرید داخلی و درنتیجه کاهش تقاضای کل در کشور و نیز افزایش هزینه 

تراکنش و وصول مطالبات ناشی از صادرات محصوالت با 
رکود مواجه خواهیم بود. هر دوی عوامل مذکور شرایطی 
را رقم خواهد زد که ضمن کاهش مقداری فروش، هزینه 
خواهد  افزایش  نیز  فروش  از  حاصل  منابع  به  دسترسی 
میان مدت،  بازه  در  ترسیم شده،  شرایط  در  اگرچه  یافت. 
احتماال شاهد رونق نسبی تولیداتی هستیم که می توانند با 
جایگزین کردن محصوالت خود به جای محصوالت مشابه 
خارجی، سهم بازار و درنتیجه مقدار فروش خود را حفظ 

کنند.
هلدینگ های  سایر  با  قياس  در  را  خوارزمی  جایگاه 
داخلی چطور ارزیابی می  کنيد؟ برگ برنده خوارزمی 

نسبت به شرکت های مشابه چه بوده؟
سرمایه گذاری های  پرتفوی  مناسب  نسبتا  تنوع  بر  عالوه 
پرتفوی  در  صنایعی  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت 
شرکت وجود دارد که طی دوره های قبلی به دلیل شرایط 
اقتصادی حاکم کمتر مورد استقبال بازار بودند و در حال 
سود  حاشیه  می توانند  که  هستند  شرایطی  به  بازگشت 
عملیاتی خود را بهبود دهند؛ صنعت برق )ناشی از افزایش 
مباحثی  از  )ناشی  بانکداری  صنعت  نیز  و  برق(  تعرفه 
معافیت های  و  داراییها  ارزیابی  تجدید  امکان  همچون 
مالیاتی متوجه آن و نیز امکان تسعیر ارز دارایی های ارزی  
یادشده  صنایع  جمله  از  جدید(  افزایش یافته  نرخ های  با 
هستند. از سویی دیگر، فراهم شدن امکان وصول مطالبات 
از  ناشی  )دولت(  توانیر  از  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
امهال  نیز  و  دوم  نوع  خزانه  اوراق  طریق  از  برق  فروش 
بدهی های آتی شرکت و تهاتر بدهی های گذشته شرکت 
به بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی را در شرایط رقابتی ویژه ای 
نسبت به سایر شرکت های فعال در صنعت سرمایه گذاری از لحاظ پتانسیل رشد 

آتی سهام قرار می دهد.
برنامه های آتی معاونت در سال جاری را تشریح کنيد. 

از مهم ترین برنامه های آتی معاونت سرمایه گذاری و توسعه مدیریت فعال پرتفوی 
بر اساس  از پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت  قالب تجدید ساختار بخشی  در 
گزارش های کارشناسی به روزشده مبتنی بر گزارشات عملکردی اخیر شرکت ها 

و افزایش بازدهی پرتفوی از طریق کاهش  P/Dپرتفوی بورسی است.

عالوه بر تنوع نسبتا مناسب 
سرمایه گذاری های  پرتفوی 

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، 
صنایعی در پرتفوی شرکت وجود 

دارد که طی دوره های قبلی به 
دلیل شرایط اقتصادی حاکم 
کمتر مورد استقبال بازار بودند 
و در حال بازگشت به شرایطی 

هستند که می توانند حاشیه سود 
عملیاتی خود را بهبود دهند

هشتم  روز   )100-IMI( ایران  برتر  شرکت های  رتبه بندی  بیست ویکمین 
بهمن ماه 1397، با حضور سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
مقامات،  صنعتی،  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  بختیاری،  کیانی  ابوالفضل  و 
مدیران ارشد بنگاه های برتر کشور و متخصصان این حوزه در مرکز همایش های 

بین المللی صداوسیما برگزار شد. 
شرکت،  رشد  و  اندازه  دسته:  هفت  در  و  شاخص   33 اساس  بر  سازمان  این 
بازار شرکت های  و  بدهی  نقدینگی،  صادرات،  بهره وری،  عملکرد،  و  سودآوری 

برتر را ارزیابی و رتبه بندی کرد.
شرکت البراتوارهای سینادارو طی شش سال حضور در این رتبه بندی به لحاظ 

شاخص های ذکرشده با 210  پله صعود نسبت به سال 1391 موفق به کسب 
جایگاه 210 گردید.

از  فروش  بازده  شاخص  اول  رتبه  کسب  سینادارو  دستاورد  مهم ترین  به عالوه 
شاخص سودآوری و عملکرد در میان 19 شرکت گروه مواد و محصوالت دارویی 
است. هدف از این رتبه بندی معرفی شرکت هایی است که اثرگذاری بیشتری 
در اقتصاد کشور دارند و ضمن شفاف سازی فضای کسب وکار، باعث ایجاد حس 

رقابت در میان بنگاه های اقتصادی می گردد.
بدیهی است تحقق این دستاورد حاصل درک و استفاده مناسب از فرصت ها و 

هم دلی مدیران و کارکنان سینادارو است.

موفقيت سينادارو در آخرین رتبه بندی شرکت های برتر کشور
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      گپ
زهرا رهگشای

ازبدوتاسیس،بهعنوان ايرانیان شرکتسرمايهگذاریآتینگرسپهر
بازار در خوارزمی سرمايهگذاری گروه اجرايی و کارشناسی بازوی
بازار در گروه نیاز مورد خدمات تمامی و کرده نقش ايفای سرمايه
سهام بازارگردانی سبدگردانی، شرکتها، ارزشگذاری شامل سرمايه
شرکتها،عرضهسهامشرکتها،ارزيابیهایمالیواقتصادی،تامین
موثر همکاری با يا مستقیما و... بورس در خدمات و کاال عرضه مالی،
شرکت دو صددرصدی مالکیت است. گرفته انجام آتینگر شرکت
الگوريتمباعثشده آيندهنگرخوارزمیوشرکتسبدگردان کارگزاری
نقشآتینگردرارائهخدماتتخصصیبازارسرمايهبهگروهپررنگتر
شود.درادامهباعلیرضاکنعانی،مديرعاملشرکتسرمايهگذاریآتینگر
سپهرايرانیان،گفتوگوکردهايمتاازپروژههایفعلیوبرنامههایآتی

شرکتباخبرشويم.

شرکت سرمایه گذاری آتی نگر در چه حوزه هایی فعاليت دارد؟
فعالیت می کند که صرفا  در حوزه هایی  اما  است،  آتی نگر شرکت سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری نیستند. رویکرد شرکت از بدو تاسیس این بود که تمامی خدمات 
هلدینگ  دیگر شرکت های  و  به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  را  بازار سرمایه 
عرضه کند. به همین دلیل از همان ابتدا به دنبال ایجاد و توسعه زیرساخت هایی 
بودیم که این هدف محقق شود. در همین راستا شرکت کارگزاری و سبدگردانی 
خریداری و تاسیس شده  اند که این دو شرکت مجموعا بسته خدماتی را که در 
حوزه بازار سرمایه ارائه می دهیم، تکمیل می کنند. در حال حاضر هم پی گیر اخذ 
مجوز »گروه خدمات بازار سرمایه« هستیم تا بزرگ ترین مجموعه از این دست را 

در بازار سرمایه کشور ایجاد کنیم.

در حال حاضر چه پروژه هایی در مجموعه تعریف شده  است و در حال 
پی گيری است؟

بازار سرمایه  این است که در  ما  تولیدی نیست. کارکرد شرکت  آتی نگر شرکت 
سرمایه گذاری می کند، اما اصوال به دنبال آن نیستیم که به هلدینگ سرمایه گذاری 
تبدیل شویم. کارکرد سرمایه گذاری ما بر خرید و فروش سهام شرکت های مختلف 
یا ابزارهایی که در بازار سرمایه وجود دارند، متمرکز است و جدا از آن خدمات 
مرتبط با این حوزه را ارائه می دهیم. در واقع کارکرد ما خدماتی است. بنابراین 
ساختارسازی  جنس  از  و  است  کیفی  بیشتر  ما  توسعه ای  پروژه های  و  طرح ها 
شرکت  و  کارگزاری  خدمات  کارگزاری  شرکت  روش هاست.  و  سازمان  ایجاد  و 
سبدگردانی خدمات مدیریت دارایی را انجام می دهند. هم چنین ما به طور متمرکز 
در حال حاضر  کرده ایم.  ورود  هم  در حوزه سرمایه گذاری جسورانه  تخصصی  و 
شرکت سرمایه گذاری آتی نگر متولی این حوزه در کل مجموعه خوارزمی است. در 
برخی از صندوق های جسورانه سهام دار عمده هستیم. هم چنین استارتاپ هایی که 
در این حوزه فعالیت دارند، به ما مراجعه می کنند و بررسی می کنیم اگر شرایط 
را  ما  این حوزه  فعاالن  کنیم.  اقدام  آن ها  در  سرمایه گذاری  برای  باشد،  مناسب 
به عنوان یکی از سرمایه گذاران فعال در این زمینه می شناسند. در همین راستا 
شرکت آتی نگر با مشارکت رایان ونچرز فضای کار اشتراکی »کارمانا« را تاسیس 

کرده تا نقش فعال تری در اکوسیستم استارتاپ ها و ایده های نوآورانه ایفا کند.
سال 97 به دليل تشدید تحریم ها و بحران های اقتصادی برای اغلب 
شرکت ها سال سختی بود. شرکت شما در ماه هایی که گذشت، چه 

وضعيتی را تجربه کرد؟
سال 97 سال خاصی بود؛ به این جهت که در برخی از شاخص های کالن دچار 
زیرا جهش  نبود،  اقتصاد  برای  مثبتی  امسال سال  به طور کلی  دگرگونی شدیم. 

گفت وگو با عليرضا کنعانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانيان

توسعه کیفی و تمرکز بر استارتاپ ها
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جدی ارزی داشتیم و این وضعیت با جهش تورم نیز همراه بود که هر دوی این ها 
از شاخص های ثبات اقتصادی هستند. یعنی اقتصاد کالن با بی ثباتی همراه شد. 
جهش جدی ارزی معموال با رشد جدی ارزش دارایی ها همراه است و به همین دلیل 
ارزش دارایی ها برای شرکت هایی مثل آتی نگر  که کارکردش سرمایه گذاری است، 
باال می رود. همین امر باعث می شود با وجود بی ثباتی نسبی در اقتصاد، این دسته 
از شرکت ها به ویژه در حوزه بازار سهام، معموال سال خوبی را به لحاظ عملکرد مالی 

ثبت کنند. اما به نظر نمی رسد این شرایط برای سال آتی نیز تداوم داشته باشد.
برای سهام داران خوارزمی  از طرف شرکت آتی نگر  چه اخبار خوبی 

دارید؟
استراتژی شرکت ما در گروه این است که تمامی خدمات بازار سرمایه با مدیریت 
ما انجام شود. از سه سال پیش خیلی جدی این وظیفه را دنبال کردیم و تمام 
زیرساخت هایی را که الزم بود، فراهم کردیم تا بتوانیم این خدمات را به شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی و دیگر شرکت های هلدینگ عرضه کنیم و االن آمادگی 
کامل را برای این فعالیت ها داریم. ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز در این حوزه 
قطعا به بهبود عملکرد گروه خوارزمی و رضایت هرچه بیشتر سهام داران کمک 

خواهد کرد.
شده  تعریف  مجموعه  در  توسعه ای  طرح های  چه  فعلی،  شرایط  در 

 است؟
تاسیس شرکت سبدگردانی و توسعه فعالیت های کارگزاری و گام هایی که برای 

برنامه های  از  برداشتیم،  مالی  گسترده  خدمات  ارائه 
این  در  گروه  استقالل  باعث  که  بوده  مفیدی  توسعه ای 
از  مالی  تامین  برای  گروه  شرکت های  و  می شود  زمینه 
مراجعه به شرکت های بیرون از گروه بی نیاز خواهند شد.

تحقق  نظر  از  را  آتی نگر  شرکت  وضعيت 
برنامه های راهبردی هفت ساله خوارزمی چطور 

ارزیابی می کنيد؟
برنامه های هفت ساله گروه خوارزمی زمانی نوشته شد که 
این  بنابراین  بود.  متفاوت  فعلی  با شرایط  وضعیت کشور 
هم  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  برای  هم  برنامه ها 
برای دیگر شرکت های گروه در حال بازنگری است. با این 
وجود شرکت سرمایه گذاری آتی نگر بعد کیفی برنامه هفت  
ساله ای را که به شرکت ابالغ شد، کماکان دنبال می کند و 
نسبت به آن انحرافی ندارد. همان طور که در برنامه هفت 
ساله به ما ابالغ شده بود، به مجموعه ای تبدیل شده ایم که 
خدمات سرمایه ای مورد نیاز کل گروه را عرضه می کند. اما 
به لحاظ کمی به دلیل تغییر برخی از مفروضات پایه ای 
برنامه نمی توان قضاوت کرد که در حال حاضر چه وضعیتی 

داریم. به طور مثال روند تورمی که آن زمان پیش بینی شده  بود، روند متعادلی 
داشت، یا روند رشد اقتصادی معقولی را با توجه به شرایط آن دوره در نظر گرفته 

بودند که با تغییر شرایط اقتصادی کشور همگی تغییر کرده اند.
اقتصادی  تحوالت  مثل  عواملی  و  برجام  با  مرتبط  تغييرات سياسی 
تاثيری  چه  مجموعه  بلندمدت  راهبردی  برنامه های  تدوین  روند  بر 

داشته است؟
یک واقعیت کلی  که در حوزه سرمایه وجود دارد، این است که شما نمی توانید 
وضعیت  تعیین کننده  کالن  شرایط  چون  کنید.  حرکت  کالن  شرایط  از  جلوتر 
عملکردی شماست. به همین دلیل چنان چه شرایط کالن مبهم باشد، نمی توانیم 

و  برجام  توافق  از  قبل  باشیم.  داشته  شرکت  عملکرد  از  مثبتی  چندان  برآورد 
بین المللی  برای همکاری های  برنامه ریزی های خیلی جدی  توافق  این  امضای  با 
و  کنیم  شروع  خارجی  شرکت های  با  را  فعالیت هایی  می خواستیم  داشتیم. 
مذاکراتی  هم داشتیم، اما با زمزمه های ریاست جمهوری ترامپ، شرکت های طرف 
مذاکره کم کم خود را کنار کشیدند. بنابراین در حوزه بین المللی فعالیت هایی که 
داشتیم، فعال متوقف شده است. همین طور در حوزه داخلی به دلیل بی ثباتی های 
اخیر اقتصادی بسیاری از فعالیت های توسعه ای در اغلب حوزه های اقتصادی به 
حال تعلیق در خواهد آمد. همین امر باعث می شود برنامه ریزی های  آتی ما هم با 

ابهام مواجه شود.
پيش بينی شما از وضعيت اقتصادی سال آینده چيست؟ 

اقتصادی مبهم است. مثال  اغلب متغیرهای  آینده  هم کماکان وضعیت  در سال 
نمی توان برآورد مشخصی از نرخ ارز داشت و این که ممکن است در چه بازه ای 
نوسان داشته باشد. تورم متوسط سال آینده هم تورم باالیی برآورد می شود. دولت 
ممکن است به دلیل عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده، به ویژه در حوزه 
فروش نفت، با کسری بودجه مواجه شود و مجبور به استقراض از بانک مرکزی 
نقدینگی  برای کنترل  نقدینگی خواهد شد. هم چنین  فزایندگی  باعث  شود، که 
سرگردان  و خروج نقدینگی از بانک ها احتماال سود های بانکی رو به افزایش بگذارد 
و بانک ها برای حفظ سپرده  مجبور خواهند شد بیشتر هزینه کنند، که درنهایت 
به استقراض از بانک مرکزی می انجامد و این عامل فزاینده دیگری خواهد بود. من 
بیشتری خواهیم  نقدینگی  افزایش  فشار  معتقدم سال 98 

داشت، و این مسئله خود بی ثباتی را تشدید می کند.
احتمالی  تغييرات  از  از کدام یک  آتی نگر  نظر شما  از 

بيشترین تاثير را می گيرد؟
تمام صحبت هایی که شد، نشان می دهد ریسک سرمایه گذاری 
رو به افزایش است. هرچه ریسک ها افزایش پیدا کند، طبیعتا 
می شود.  پیچیده تر  و  سخت تر  هم  سرمایه گذاری  فعالیت 
باید  کنیم،  نگاه  بازدهی  بعد  از  بخواهیم  اگر  این که  ضمن 
بگویم سال آینده سال سختی برای شرکت های کل صنایع 
مشکل  با  صادرات محورند،  که  شرکت هایی  و  بود  خواهد 
بیشتری مواجه خواهند شد. در داخل کشور هم به خاطر 
از  فروششان  که  شرکت هایی  احتماال  اقتصادمان  انقباض 
جنس مواد میانی و واسطه ای است، در فروش خود با مشکل 
مواجه خواهند شد و این دسته شرکت ها عموما بزرگ ترین 
و مهم ترین شرکت های بورس ایران و به نوعی تعیین کننده 
روند شاخص هستند. یعنی هم شاخص ریسک و هم بازدهی  
که اصلی ترین متغیرهای تصمیم گیری سرمایه گذاری است، 

وضعیت امیدوارکننده ای نخواهند داشت. 
چه  و  است  شده   طراحی  شرکت  برای  جدیدی  برنامه های  چه 

پروژه هایی قرار است در سال آتی پی گيری  شود؟
باشد  قرار  اگر  را  کمی  توسعه  کرد.  خواهیم  دنبال  را  کیفی  توسعه  کماکان 
اقتصاد  احتیاط دنبال خواهیم کرد. وقتی  با  باشیم،  سرمایه گذاری جدید داشته 
هم  ما  و  می رود  باال  توسعه ای  برنامه های  ریسک  می رود،  انقباض  سمت  به 
برنامه هایمان برای سال آینده را بر همین اساس تنظیم کرده ایم. اگر قرار باشد 
در حوزه  جسورانه  عموما  گفته  شد،  که  همان طور  باشیم،  داشته  سرمایه گذاری 
احتیاط  و  سخت گیری ها  با  البته  که  کرد،  خواهیم  سرمایه گذاری  استارتاپی  و 

بیشتری هم همراه خواهد بود.

استراتژی شرکت ما در گروه 
این است که تمامی خدمات 

انجام  ما  با مدیریت  بازار سرمایه 
از سه سال پیش خیلی  شود. 

را دنبال  این وظیفه  جدی 
زیرساخت هایی  تمام  و  کردیم 
را که الزم بود، فراهم کردیم تا 

را به شرکت  این خدمات  بتوانیم 
دیگر  و  خوارزمی  سرمایه گذاری 
عرضه  هلدینگ  شرکت های 

کنیم و االن آمادگی کامل را برای 
داریم فعالیت ها  این 
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      این حوالی

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( برای 
سال مالی منتهی به 31 خرداد 1397، با حضور حدود 81 درصد از سهام داران 
حقیقی و حقوقی، روز شنبه مورخ 28 مهرماه 1397 برگزار شد و تقسیم 50 ریال 

سود نقدی مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت. 
مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی، صورت های مالی را مورد تصویب قرار داد و موسسه حسابرسی دایا رهیافت 

خوارزمی  سرمایه گذاری  قانونی شرکت  بازرس  و  مستقل  عنوان حسابرس  به  را 
روزنامه های  عنوان  به  اقتصاد  دنیای  و  اطالعات  روزنامه  هم چنین  کرد.  انتخاب 
آرمان اندیشان  شرکت  سپهر،  همیاري  توسعه  موسسه  شدند.  انتخاب  رسمی 
رستاک، شرکت کارت ایران، شرکت امید آیندگان سپهر و شرکت سرمایه گذاري 
برای  خوارزمی  سرمایه گذاري  مدیره شرکت  هیئت  اعضاي  عنوان  به  ایران  ملي 

مدت دو سال انتخاب شدند. 

مرور اجمالی برخی از رویدادهای مهم گروه سرمایه گذاری خوارزمی در سال 97

خوارزمی در یک نگاه
سرمایه گذاري  شرکت  معاونان  و  مدیرعامل  ماه  دی  از  روز  هجدهمین  در 
خوارزمي و اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه برق و انرژي سپهر )مالک نیروگاه 
منتظرقائم( ضمن حضور در مجموعه نیروگاهي منتظرقائم از نزدیک در جریان 

فعالیت ها و عملکرد این مجموعه قرار گرفتند .
 در این نشست که اعضاي هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم نیز 
حضور داشتند، ابتدا مهندس باقي نژاد، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت 
تولید برق منتظرقائم، ورود مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاري خوارزمي را به 
نیروگاه خوشامد گفت و اظهار امیدواري کرد این حضور، اسباب خیر و انرژي در 

مجموعه و در پي آن توفیقات قابل توجه گردد.
به  منتظرقائم  برق  تولید  مدیرعامل شرکت  کریمي،  عباس  مهندس  ادامه،  در 
وجود  با  جاري،  سال  تابستان  مجموعه طي  مطلوب  عملکرد  پیرامون  تفصیل 
گرماي آن و محدودیت هایي که در نیروگاه هاي حرارتي به دلیل دماي باالي 
محیط ایجاد مي گردد، سخن گفت و در ادامه به انجام تعمیرات برنامه ریزي شده 
و  پاییز  در فصول  مربوط،  و دستورالعمل هاي  استانداردها  اساس  بر  نیروگاهي 
زمستان در نیروگاه منتظرقائم اشاره و تاکید کرد مجموعه در تالش است بتواند 
تا واحدها  برساند  پایان  به  را  این عملیات  برنامه هاي پیش بیني شده  با  مطابق 
آماده تولید برق مستمر و پایدار در پیک مصرف سال پیش رو باشند، و افزود ما 
در حال برنامه ریزي هستیم تا با چابک سازي سازمان، مجموعه را قادر به تحقق 

اهداف مطلوب کنیم.
وي هم چنین به طرح هاي مجموعه نیروگاه منتظرقائم در بخش هاي استفاده از 
توانمندي و دانش مجموعه کارکنان، تشکیل شرکت تعمیراتي در کنار نیروگاه، 

ارائه خدمات فني به سایر نیروگاه ها مانند نیروگاه لوشان و... اشاره کرد .
ضمن  خوارزمي،  سرمایه گذاري  شرکت  مدیرعامل  ارجمندي،  آقاي  ادامه  در   
از  نیروگاه،  کارکنان  و  مهندسان  مدیران،  جمع  در  حضور  از  خرسندی  ابراز 
زحمات ایشان قدردانی کرد و بر افزایش توانمندی های نیروی انسانی متخصص 

و کارآزموده شاغل در نیروگاه که از سرمایه های اصلی آن هستند، تاکید کرد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی در قسمتی از سخنان خود بر نقش و 
اهمیت سبد سرمایه گذاری های خوارزمی اشاره کرد و افزود مجموعه نیروگاه از 
نظر ارزش، بیش از نیمی از ارزش دارایی های گروه را به خود اختصاص داده 
است و با توجه به ترکیب سهام داران که بخش بزرگی از آن را کارکنان شاغل و 
بازنشسته بانک های صادرات و مسکن تشکیل داده اند، ضرورت توجه به افزایش 

راندمان، کارایی و سودآوری فعالیت ها را خواستار شد.

در این راستا بر لزوم برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت برای افزایش درآمدها 
و کاهش هزینه ها تاکید کردند. هم چنین درج نام شرکت توسعه برق و انرژی 
سپهر، سهام دار عمده نیروگاه، را در بورس اوراق بهادار تهران به منظور شفافیت 
هرچه بیشتر ارزش دارایی های نیروگاه و بهره مندی از سایر مزایای پذیرش در 

بورس تهران، از اهداف دیگر گروه خوارزمی برشمردند.
ایشان در بخش پایانی صحبت های خود با پیشنهاد تشکیل یک شرکت خدمات 
تعمیرات نیروگاهی به طور کلی موافقت و اجرایی شدن آن را منوط به دریافت 

گزارش کسب وکار کامل از طرف مدیریت شرکت کردند.
رئیس هیئت مدیره شرکت  ـ  فیالي  ارجمندي، دکتر  آقاي  از سخنان   پس 
از تالش مجموعه  تولید برق منتظرقائم ـ در سخناني ضمن تقدیر  مدیریت 
به  خوارزمي  سرمایه گذاري  شرکت  ارشد  مدیران  توجه  حسن  از  نیروگاه، 
بر  با تالش مستمر و همراهي مجموعه سعي  تاکید کرد  و  نیروگاه قدرداني 
برق کشور  نیروگاه در شرایطي مطلوب، همراه مجموعه صنعت  تا  است  آن 
و  بلندمدت  برنامه هاي  تدوین  با  کرد  امیدواري  اظهار  وي  هم چنین  باشد. 
استراتژیک و تدوین برنامه هاي جامع کاهش هزینه هاي تولید، حمایت بیش 
انرژي سپهر  و  برق  توسعه  و شرکت  خوارزمي  گروه سرمایه گذاري  پیش  از 

را داشته باشیم .
 در پایان این نشست، آقای ارجمندی و هیئت همراه با حضور در سایت نیروگاه 
از نزدیک از روند فعالیت ها و تولید انرژی الکتریکی بازدید و از نزدیک با پرسنل 

زحمت کش نیروگاه دیدار و گفت وگوی صمیمانه ای داشتند.

تقسيم 50 ریال سود نقدی به ازای هر سهم خوارزمی

بازدید مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری خوارزمی  از نيروگاه شهيد منتظرقائم
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و هیئت همراه از شرکت سرمایه گذاری 
آتی نگر سپهر ایرانیان و دو شرکت زیرمجموعه آن بازدید کردند.

آقای عباسعلی ارجمندی ضمن بازدید از بخش های مختلف و دیدار با مدیران و 
پرسنل، از آخرین وضعیت فعالیت ها و برنامه های آینده شرکت های سرمایه گذاری 
آتی نگر سپهر ایرانیان و دو شرکت زیرمجموعه آن، کارگزاری آینده نگر خوارزمی 

و سبدگردان الگوریتم اطالع حاصل کرد.
گروه  اجرایی  و  کارشناسی  بازوی  عنوان  به  ایرانیان  سپهر  آتی نگر  شرکت 
بر  شرکت  این  می کند.  نقش  ایفای  سرمایه  بازار  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 
را  مالی  هلدینگ  به  شدن  تبدیل  مراحل  تدوین شده  توسعه ای  برنامه  اساس 
طی می کند. در این رابطه تملک صددرصدی سهام شرکت کارگزاری آینده نگر 
خوارزمی و تاسیس شرکت سبدگردان الگوریتم صورت پذیرفته است. همکاری 

باعث  آینده نگر خوارزمی،  با شرکت کارگزاری  آتی نگر  تیم کارشناسی  مستقیم 
پررنگ تر  گروه  به  سرمایه  بازار  تخصصی  خدمات  ارائه  در  آتی نگر  نقش  شده 

شود.
شرکت سبدگردان الگوریتم در تاریخ سوم بهمن 1396 به صورت سهامی خاص و 
در چهارچوب قانون تجارت و با هدف مدیریت حرفه ای وجوه آحاد جامعه در بازار 
سرمایه از طرف شرکت سرمایه گذاری آتی نگر تاسیس شد. این شرکت به عنوان 
یک نهاد مالی در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس درج شد. شرکت 
سبدگردان الگوریتم با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال مشتمل بر 20 میلیون سهم 
1000 ریالی با نام تاسیس شده است. مدیریت سبد اشخاص حقیقی و حقوقی، 
مدیریت دارایی ها و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری از جمله خدمات قابل ارائه 

از طرف شرکت سبدگردان الگوریتم است.

بازدید مدیرعامل خوارزمی 
از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانيان

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( به مجمع 
به  شرکت  این  سرمایه  کرد  پیشنهاد  شرکت  این  فوق العاده  عمومی 

میزان 40 درصد )معادل 500 میلیارد تومان( افزایش یابد.
کرد:  اعالم  اطالعیه ای  انتشار  با  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
سرمایه  افزایش  زمانی  مراحل  دستورالعمل   3 ماده  به  عنایت  »با 
بهادار )مصوب 17  اوراق  و  بورس  نزد سازمان  ثبت شده  شرکت های 
مهر ماه 1395 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار( به پیوست 
گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از 
مبلغ یک هزار و 250 میلیارد تومان به مبلغ یک هزار و 750 میلیارد 
تومان از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام داران و سایر 
اندوخته ها به منظور اصالح ساختار مالي و جبران مخارج انجام شده 
در  که  سرمایه پذیر  شرکت هاي  سرمایه  افزایش  در  مشارکت  بابت 
تاریخ 19 آذر 1397 به تصویب هیئت مدیره رسیده و برای اظهارنظر 

اظهارنظر  می گردد.  ارائه  شده،  ارسال  قانونی  بازرس  و  حسابرس  به 
بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطالع رسانی می گردد. 
هم چنین بدیهی است نحوه و میزان افزایش سرمایه یادشده و مراحل 
آن منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع 

عمومی فوق العاده است.
سال  نخست  نیمه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  این، شرکت  از  پیش 
1394 سرمایه خود را به میزان 250 میلیارد تومان افزایش داده بود. 
سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به استناد صورت جلسه هیئت 
مرداد   31 مجوز  پیرو  و   1394 مرداد   25 مورخ  شرکت  این  مدیره 
1394 سازمان بورس و اوراق بهادار، از مبلغ یک هزار میلیارد تومان 
به مبلغ یک هزار و 250 میلیارد تومان منقسم به 12 میلیارد و 500 
میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده 

و اندوخته سرمایه ای تامین شده افزایش یافته بود.

پيشنهاد افزایش سرمایه 40 درصدی خوارزمی به مجمع عمومی فوق العاده
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      گپ 

معاونتامورشرکتهاومجامع،يکیازمعاونتهایفعالدرشرکت
اينمعاونتبرشرکتهايیکهگروه سرمايهگذاریخوارزمیاست.
دارد. کنترل آنهاست، مديره هیئت در اصلی رأی خوارزمیصاحب
مديره هیئت در عضويت جهت افرادی پیشنهاد يا معرفی همچنین
درحالیاستکه اين معاونتاست. اين ديگروظايف از شرکتها
اهدافکالنشرکتازطريقهیئتمديرههايیکهانتخابمیشوند،
در معاونت، اين حال عین در میشود. ابالغ حتی و مراقبت پايش،
صورتنیازمجامعفوقالعادهتغییراتاساسنامهوافزايشسرمايه

رابرگزارمیکند.
درهمینحالمعاونتامورشرکتهاومجامعشرکتسرمايهگذاری
از خوارزمیبراینظارتبرشرکتهایزيرمجموعهوراهبریآنها
همچنین میکند. استفاده عملکرد و بودجه بررسی مانند روشهايی
پروژه پايش چهارچوب و روش از پروژهها بررسی در معاونت اين
استفادهمیکندکهبحثهایکنترلپروژهوچهارچوبمديريتپروژه

درآنوجوددارد.
يکیديگرازاقداماتاينمعاونتارائهاطالعاتبهموقعودرستبه
بازاربورساستتاسهامدارانبراساساطالعاتسريعوشايعاتی
تاکید بازارمنتشرمیشود،تصمیمگیرینکنند.درهمینحال کهدر
افشا بالفاصله اهمیت با اطالعات که است اين هم بورس سازمان

شود،يااينکهگزارشهایماهانه،سهماهه،ششماههو9ماههارائه
شود.اينمعاونتهمتالشداردبرایحفظرضايتمندیسهامداران

قواعدیراکهازسویسازمانبورساعالممیشود،رعايتکند.
بهلحاظعملکردی گزارشهایدورهایشرکتهاهمنشانمیدهد
درشرکتهایفعالگروه،وضعیتمناسبیوجوددارد.درهمینرابطه

پیشبینیسال98هممناسبارزيابیمیشود.
از ناشی مسائل و اقتصادی مشکالت با کشورمان است مدتی اما
تحريمهامواجهاست.اينمسائلومشکالتبربرخیازبرنامههای
بلندمدتگروهخوارزمیتاثیراتیداشتهاست.البتهدرمقابلبرخیاز
و اينمسائل تاثیر اينگروهکمترتحت بلندمدت فعالیت جنبههای

مشکالتقرارگرفتهاست.
سیاوش با ما تفصیلی گفتوگوی ماحصل میخوانید، ذيل در آنچه
سرمايهگذاری شرکت مجامع و شرکتها امور معاون محمدی،
نحوه معاونت، اين وظايف مانند مختلفی مسائل درباره خوارزمی،
هیئت اعضای انتخاب معیارهای زيرمجموعه، برشرکتهای نظارت
میزان شرکت، عمومی مجامع شرايط گروه، شرکتهای مديره
شرکتها، دورهای گزارشهای وضعیت سهامداران، رضايتمندی
تاثیرشرايطاقتصادیفعلیوتشديدتحريمهابربرنامههایبلندمدت

شرکتو...است.

معاون امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی عنوان کرد: 

اطالعات درست و به موقع 
به بازار می دهیم

لی
هی

س
یه 

سم
ها: 

س 
عک
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شرکت  مجامع  و  شرکت ها  امور  معاونت  وظایف  و  اهداف  درباره 
سرمایه گذاری خوارزمی توضيح دهيد.

همان طور که از نام معاونت امور شرکت ها و مجامع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
پیداست، بر شرکت هایی که صاحب رأی اصلی در هیئت  مدیره آن هاست، کنترل 
پاسخ گویی  این  که  است  هلدینگ  به  هم  شرکت ها  این  پاسخ گویی  قاعدتا  دارد. 
می تواند در قالب گزارش ها، جلسات و سمینارهای مختلف باشد. در بعضی از این 
جلسات بحث های قانونی تجارت را داریم، که مثال جلسه مجمع از جمله آن هاست. 
گزارش  هیئت  مدیره،  فعالیت  گزارش  عادی  مجامع  در  تجارت،  قانون  اساس  بر 
حسابرس و صورت های مالی مورد بررسی قرار می گیرد و عملکرد مدیران ارزیابی 
و حسابرس و بازرس قانونی انتخاب می شود. بعضی اوقات هم ممکن است مجمع 
عادی به  صورت فوق العاده برگزار شود و در آن درباره یک تصمیم خاص که شرکت ها 
می خواهند بگیرند، با سهام دار مشورت نهایی را انجام دهند. از جمله وظایف اصلی 
این معاونت پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره در مجامع عادی و در برخی موارد 
عادی به  طور فوق العاده، پیشنهاد اشخاص حقیقی نماینده از طرف اشخاص حقوقی 
است. هم چنین مجامع فوق العاده  تغییرات اساس نامه و افزایش سرمایه در صورت نیاز 
برگزار می شود و همکاران معاونت قبل از برگزاری مجامع یادشده با همکاران معاونت 
محترم سرمایه گذاری و توسعه، گزارشات را بررسی و ارزیابی می کنند. قانون تجارت 
الگو قاعدتا در تمام شرکت ها  این  اداره شرکت ها را پیش بینی کرده است.  قواعد 
واقع  انجام می شود. در  نهایی  کانال سهام داران، سیاست گذاری  از  دارد که  وجود 
اگر الزم باشد تصمیمی گرفته شود، در باالترین رکن شرکت که مجمع است، این 
اتفاق می افتد. این می شود سازوکاری که قانون تجارت پیش بینی کرده، منتها از 
آن جا که ما روی شرکت ها هدف گذاری می کنیم، آن ها را موظف می کنیم در قالب 

اهداف تعریف شده گزارش هایی را ارائه دهند و در عین  حال 
جلساتی را برگزار می کنیم و میزان وصول به اهداف را پایش 
می کنیم. هم چنین در بعضی پروژه ها و بعضی از مکانیسم های 

اداره جاری شرکت ها بررسی هایی را انجام می دهیم. 
هم چنین ما بر اساس قواعد حاکمیت شرکتی که سازمان 
کرده،  ابالغ  هلدینگ  شرکت های  به  بهادار  اوراق  بورس 
مجامع  و  امور شرکت ها  معاونت  برای  را  وظایف  یک سری 
تعریف کرده ایم. از جمله این که باید نفراتی را جهت عضویت 
در هیئت  مدیره شرکت ها معرفی یا پیشنهاد کنیم و سپس 
هیئت مدیره گروه پیشنهاد ما را رد یا قبول کند. در عین  
حال این موضوع مهم است که این نفرات چه ویژگی هایی 
داشته باشند و اساسا هیئت مدیره ها با چه ترکیبی شکل 
بگیرند. هم چنین اگر قرار باشد در هیئت مدیره به  عنوان 
یکی از ارکان اصلی شرکت، کمیته هایی درست شود، باید 
ویژگی های خاصی داشته باشد. اهداف کالن شرکت از طریق 
و  مراقبت  پایش،  می کنیم،  انتخاب  که  مدیره هایی  هیئت 
حتی ابالغ می شود. ما سعی می کنیم ترکیبی از متخصصان 
در حوزه فعالیت اصلی شرکت و متخصصان مالی را در هیئت 

مدیره ها داشته باشیم و هیئت  مدیره بنا به نوع و زمینه فعالیت شرکت، ترکیبی 
داشته باشد که بتواند بهینه عمل کند، اعضای هیئت  مدیره یکدیگر را در مسائل 
مختلف و در ابعاد مختلف کمک کنند، در عین  حال به مدیریت اجرایی شرکت هم 

کمک کنند و هم چنین مسائل را مورد بررسی و نظارت قرار دهند. 
در واقع ترکیب هیئت مدیره به  گونه ای انتخاب می شود که هم قواعد حاکمیتی 
شرکتی را که از طریق سازمان بورس ابالغ شده رعایت کنیم و هم در وضعیتی 
رعایت  با  گروه  شرکت های  برنامه های  پایش  و  نظارت  امکان  که  بگیریم  قرار 

دیسیپلین های الزم اداره موفق شرکت، فراهم باشد. بعد دیگر نظارت های جاری 
که معاونت امور شرکت ها و مجامع روی بودجه ها، اهداف و شرایط کاری شرکت ها 
انجام می دهد، جزو وظایف این معاونت است. این معاونت در امور اجرایی ورود و 
دخالت نمی کند و بیشتر اقدامات آن در جهت بحث و بررسی و راهنمایی است. 

چه  از  آن ها  راهبری  و  زیرمجموعه  شرکت های  بر  نظارت  برای 
چهارچوب ها و روشی استفاده می شود؟

ما در شرکت ها چند بحث داریم؛ یکی بحث بودجه آن هاست، که عموما عصاره 
تمام عملیات شرکت ها در بودجه و عملکرد می آید. قاعدتا زمانی که بودجه ها و 

عملکرد را بررسی می کنیم، از همان جا یک سری نکاتی آشکار 
می شود. بنابراین باید ماهانه گزارش های بودجه و عملکرد را داشته باشیم. گزارش های 
سه ماهه و شش ماهه هم وصول می شود. کیفیت هر کدام از گزارش ها در سه ماه 
و شش ماه متفاوت است. گزارش ماهانه برخی از اقالم را شامل می شود. اما ممکن 
است به لحاظ نظارتی، به  خصوص در انجام پروژه ها، الزم باشد گزارش های فصلی 
هم ارائه شود. مثال این موضوع که یک پروژه چقدر پیشرفت فیزیکی داشته، شاید 
در یک ماه ممکن نباشد، ولی وقتی به سه ماه می رسیم، بیشتر قابل  اندازه گیری 
است. ما گزارش های فصلی و شش  ماهه را داریم که باید حسابرسی شود. گزارش 
ساالنه هم حسابرسی می شود و بابت آن مجمع برگزار می شود. یک بحث این است 
که به  طور جاری با شرکت ها در این چهارچوب حرکت می کنیم و بودجه و عملکرد 
را بررسی می کنیم و بسته به میزان اهمیت هر کدام از فعالیت های شرکت راجع به 
فعالیت های شرکت هم بررسی های خاص خود را انجام می دهیم. در همین ارتباط 
سعی می کنیم متوازن حرکت کنیم، یعنی این که اگر پروژه های بااهمیت تر و قابل 
توجه تری وجود داشته باشد، انرژی بیشتری برای آن می گذاریم و آن پروژه ها را 
پایش می کنیم. به خصوص اگر منابع مالی ای ناشی از تامین 
حتما  آن جا  در  باشیم،  داشته  مالی  تامین  هزینه  با  منابع 

حساسیت ما بیشتر است. 
پس بنا به میزان اهمیت پروژه که این اهمیت هم به لحاظ 
است،  برندینگ  لحاظ  به  هم  و  فنی  لحاظ  به  هم  مالی، 
پروژه ها  بررسی  در  می کنیم.  بررسی  را جدا جدا  پروژه ها 
از روش و چهارچوب پایش پروژه استفاده می کنیم که در 
آن بحث های کنترل پروژه و چهارچوب مدیریت پروژه را 

داریم.
چه  با  گروه  شرکت های  مدیره  هيئت  اعضای 
حرفه ای  انتظارات  می شوند؟  انتخاب  معيارهایی 
اعم  تابعه،  از اعضای هيئت مدیره شرکت های  گروه 

از موظف و غيرموظف، چيست؟
تشریح  نخست  سوال  در  را  سوال  این  پاسخ  از  بخشی 
در  عضویت  برای  نظر  مورد  افراد  معاونت  این  که  کردم، 
هیئت مدیره را پیشنهاد می دهد. اما به طور مشخص یکی 
این  اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه  از  انتظارات  از 
است که گزارشگری آن ها به موقع باشد. دوم این که حوزه 
مورد  شوند،  مدیره ها  هیئت  وارد  است  قرار  که  را  افرادی  تجربیات  و  تخصصی 
کار  قبال  آیا  که  می کنیم  بررسی  را  موضوع  این  واقع  در  می دهیم.  قرار  بررسی 
مشابه را انجام داده اند و سمت مشابه را تجربه کرده اند یا خیر. هم چنین اگر قبال 
سمت و کار مشابه را تجربه کرده اند، درجه و وزن کار قبلی شان چقدر با درجه 
و وزن کار فعلی هم خوانی دارد. در عین حال ما به لحاظ میزان وقتی که افراد 
می توانند در هیئت مدیره ها بگذارند و نیاز شرکت های گروه، موظف یا غیرموظف 
را تعریف می کنیم. نظرات فرد پیشنهادی هم حائز اهمیت است؛ در زمینه موظف 

از آن جا که ما روی شرکت ها 
آن ها  می کنیم،  هدف گذاری 
را موظف می کنیم در قالب 

گزارش هایی  تعریف شده  اهداف 
را ارائه دهند و در عین  حال 
می کنیم  برگزار  را  جلساتی 
و میزان وصول به اهداف را 
هم چنین  می کنیم.  پایش 
پروژه ها و بعضی  در بعضی 
اداره جاری  از مکانیسم های 

انجام  را  بررسی هایی  شرکت ها 
می دهیم
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این  بنابراین  سمت.  قبولی  درنهایت  و  بودن  غیرموظف  و 
موضوع دو طرفه است و برای تصمیم گیری در این رابطه 
روی یک سری پارامترها و فعالیت ها فکر می کنیم. درنهایت 
هم با فردی که قرار است سمت را بپذیرد، مشورت انجام 
توافق  و  نتیجه رسیدند  به  با هم  وقتی طرفین  و  می شود 
برای  را  خود  نهایی  نظر  خوارزمی  مدیره  هیئت  کردند، 

معرفی فرد جدید اعالم می کند. 
-شرایط مجامع عمومی شرکت در ماه های اخير 

چطور بوده است؟ 
که  بود  زمانی  شدم،  خوارزمی  گروه  وارد  من  که  مقطعی 
تقریبا تمام مجامع شرکت های گروه برگزار شده بود. طبق 

ماه  چهار  تا  حداکثر  مجامع  باید  تجارت  قانون 
پس از پایان سال مالی برگزار شود، مگر این که 
عادی نباشد و به صورت فوق العاده برگزار شود، یا 
مجمع فوق العاده باشد. سال مالی اغلب شرکت ها 
29 اسفند ماه است و سال مالی برخی شرکت ها 
هم 31 خرداد ماه است و مجامع آن ها بر اساس 
در  می شود.  برگزار  تجارت  قانون  زمان بندی 
پیدا  فاصله ای که من در گروه خوارزمی حضور 
برگزار  و  برنامه ریزی  مجمعی  هنوز  کرده ام، 
نشده است. در دوره گذشته مجمع میان دوره ای 
شرکت ها در ماه های آذر و دی برگزار شده بود. 

سهام داران تا چه حد از وضعيت سوددهی 
و عملكرد شرکت های زیرمجموعه رضایت 

داشته اند؟
زیرمجموعه، شرکت  اصلی شرکت های  سهام دار 
شرکت های  از  بزرگی  بخش  و  است  خوارزمی 
زیرمجموعه ما سهامی خاص هستند. ما شرکت 
و  دارد  حضور  بورس  در  که  داریم  را  سینادارو 
شرکت  این  سهام داران  و  هست  هم  کنترلی 
این  همه  از  بخشی  یک  البته  دارند.  رضایت 
موضوعات به اقتصاد کالن جامعه برمی گردد. یک 
یا  باشد،  حرفه ای  سهام دار  است  ممکن  سهام دار 

ممکن است سهام دار روزمره ای باشد که کار خودش را سهام داری نمی داند. قاعدتا 
نگرش یک سهام دار حرفه ای با فردی که خرید و فروش سهام می کند، متفاوت است. 
ممکن است بیشتر اوقات سهام داران بر اساس اطالعات سریع، تصمیم گیری های 
منتشر می شود، تصمیم گیری کنند. در همین  بازار  در  یا شایعاتی که  شبکه ای 
ارائه دهیم.  بازار  به  و درست  به موقع  را  اطالعات  است که  این  ما  رابطه وظیفه 
افشا  باید بالفاصله  بااهمیت  این است که اطالعات  بورس دارد،  تاکیدی هم که 
شود، یا این که ماهانه به صورت پرتفوی گزارش ارائه شود، یا گزارش سه، شش و 
9 ماهه بدهیم. در واقع همان قواعدی که از سوی سازمان بورس اعالم می شود، ما 
هم رعایت می کنیم و انجام می دهیم. اما این که برداشت مردم از اطالعاتی که ما 

افشا می کنیم، چه هست، کامال بستگی به نگرش خود آن ها دارد. 
روند پی گيری برنامه راهبردی هفت ساله در شرکت های زیرمجموعه 

به چه شكل است؟
هر برنامه ای وقتی تدوین می شود، با یک سری پارامترها، قابل اندازه گیری و ارزیابی 
تغییرات  امسال  به خصوص  و  گذشته  سال  در  کالن  اقتصاد  پارامترهای  است. 
عمده ای را تجربه کرده است، که ما باید یک بار دیگر نگاهی به این برنامه داشته 
باشیم. در عین حفظ اصل برنامه و چهارچوب های آن، می توان برخی اهداف و 

به موجب آن تصمیمات  ارزیابی کرد، که  را مجددا  ارقام 
جدیدی گرفت. در واقع مدام این تغییرات پایش می شود، 
اثرات آن روی تصمیمات بررسی می شود، ریسک ها مجددا 
آنالیز می شود و شاید هدف و تصمیم عوض نشود، اما نیاز 
به تغییر متدولوژی باشد. یکی از وظایف ما در گروه این 
چه  ببینیم  و  کنیم  ارزیابی  را  فضا  این  مجددا  که  است 

تاثیری روی تصمیمات آتی ما خواهد گذاشت.
گزارش های دوره ای شرکت ها چه وضعيتی را ترسيم 
می کند و عملكرد مالی شرکت ها چطور بوده است؟ 

فعال گروه  لحاظ عملکردی در شرکت های  به  در مجموع 
شاهد وضعیت مناسبی بوده ایم و پیش بینی سال آتی هم 
ارزیابی می شود. در حوزه تجارت به تدریج  مناسب 
برنامه های  بیشتر فعال می شویم، در بخش معادن 
حال  در  هم  گاز  و  نفت  بخش  در  داریم.  خوبی 
از  برخی  گرچه  هستیم.  عملیاتی  هدف گذاری 
حوزه  در  است.  بلندمدت  ما  سرمایه گذاری های 

ساختمان هم در حال فعالیت هستیم. 
شرایط اقتصادی فعلی و تشدید تحریم ها چه 
تاثيری بر برنامه های بلندمدت شرکت داشته 

است؟
داخلی  تکنولوژی  از  این که  دلیل  به  معادن  حوزه  در 
استفاده می شود و تقریبا این حوزه بومی شده، تحریم ها 
به  تحریم ها  دارو  حوزه  در  است.  نداشته  زیادی  تاثیر 
این  است  ممکن  ولی  دارد،  را  خود  تاثیرات  طریقی 
تاثیرات کم رنگ باشد. اما ریسک سیستماتیکی که در 
بورس وجود دارد، روی همه شرکت هایی که در بورس 
دارد.  را  خود  تاثیر  سرمایه گذاران  و  می کنند  فعالیت 
قاعدتا تاثیری که تحریم ها روی بورس دارد، ممکن است 
روی شرکت های سرمایه گذاری تاثیر بگذارد. در حوزه 
انجام  در حال  فعالیت ها  این که  به  توجه  با  نیروگاهی 
است، اگر بخواهیم توسعه جدید داشته باشیم، تحریم ها 
تمام  شرایط حاضر  در  داشت.  خواهد  را  کارکرد خود 
نیروگاه های کشور فعال اند و دانش فنی خوبی در صنعت 
نیروگاهی و تولید انرژی وجود دارد. در حوزه تجارت، انتقال ارز و هزینه های انتقال ارز باید 

آثار تحریم را مدیریت کنیم. 
زیرمجموعه چه  بين شرکت های  هماهنگی  ایجاد  برای  مادر  شرکت 

روش ها و برنامه هایی دارد؟ 
شرکت ها در قالب فعالیت های تخصصی خودشان توسعه پیدا می کنند. به عنوان مثال 
شرکتی را که در حوزه مالی و سرمایه گذاری کار می کند، به گروه خدمات مالی تبدیل 
می کنیم. یعنی زنجیره ارزش خدمات مالی را در همان شرکت توسعه می دهیم. اگر 
شرکتی در حوزه معدن داریم، سعی می کنیم تمام فعالیت های معدنی را در یک 
هلدینگ معدنی متمرکز کنیم. اگر در حوزه نفت و گاز فعالیت می کنیم، متولی آن 
حوزه شرکت نفت و گاز ماست و اگر پروژه ای هم معرفی می شود، قاعدتا به آن شرکت 
معرفی می شود. حاال در مواقعی شرکت ها به خدمات یکدیگر نیاز دارند و می توانند 
نیاز خود را از گروه خدمات مالی ما تامین کنند. بالطبع از پتانسیل های گروه حداکثر 
هم افزایی را ایجاد می کنیم. البته در دنیای رقابت همه شرکت های گروه باید آن قدر 
چابک و صاحب خدمات باکیفیت باشند که شرکت های دیگر مجاب شوند از خدمات 
آن ها استفاده کنند. یعنی باید به لحاظ تخصصی، قیمت تمام شده و کیفیت خدمات در 

رتبه و وزنی حرکت کنند که ما بتوانیم در گروه از آن ها استفاده کنیم.

به خدمات  در مواقعی شرکت ها 
می توانند  و  دارند  نیاز  یکدیگر 

نیاز خود را از گروه خدمات 
بالطبع  کنند.  تامین  ما  مالی 

حداکثر  گروه  پتانسیل های  از  ما 
می کنیم.  ایجاد  را  هم افزایی 

رقابت همه  دنیای  در  البته 
آن قدر  باید  شرکت های گروه 

چابک و صاحب خدمات 
شرکت های  که  باشند  باکیفیت 

از خدمات  دیگر مجاب شوند 
کنند استفاده  آن ها 

      گپ 

k h a r a z m i . i r

جهان صدلاير
معادن توسعه

Sadr Jahan
Mines Development Co.

ا�ستگاه� توسعه و تول�د شرت
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     پرونده

پرونده  ویژه »وخارزم« برای شرکت برق و انرژی سپهر

شرکتبرقوانرژیسپهربزرگتريندارايیگروهسرمايهگذاریخوارزمیاستکهبیشاز
مالکیت که اينشرکت داده. اختصاص بهخود را گروهخوارزمی دارايیهای ارزش از نیمی
نیروگاهمنتظرقائمرادراختیاردارد،حاالبیشازهرزمانديگریپیگیروصولمطالباتمعوق
حاصلازفروشبرقاستودراينزمینهگشايشهايیهمحاصلشده؛مسئلهایکهتاثیرقابل
توجهیبرافزايشدرآمدزايیوراندمانوپیشبردطرحهایتوسعهایمجموعهخواهدداشت.
بههمینبهانه،پروندهويژهفصلنامه»وخارزم«رابهمعرفیاينشرکت،واحدهایزيرمجموعه،

وضعیتمطالباتودارايیهاوبرنامههایآيندهبرقوانرژیسپهراختصاصدادهايم.



انرژي و برق توسعه شرکت برای دشواریها، همه وجود با 97 سال
علیرضا مهندس داشته. همراه به قابلتوجهی دستاوردهای سپهر،
با انرژيسپهر،درگفتوگو و برق اسالمي،مديرعاملشرکتتوسعه
»وخارزم«ازهمهدستاوردهاوچالشهاگفتهوبرنامههايشرابرایسال

آتیتشريحکردهاست.

کمی درباره نحوه فعاليت برق و انرژی سپهر، دارایی های مجموعه و 
وضعيت فعلی شرکت توضيح دهيد. 

سازمان خصوصی سازی در اجرای مصوبه هیئت واگذاری، توافقات بین سازمان 
خصوصی سازی و بانک صادرات ایران و مصوبه هیئت مدیره بانک صادرات ایران، 
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در تاریخ 1391/05/15 تاسیس شد، در تاریخ 
1391/08/08 به ثبت اداره ثبت شرکت ها رسید و قرارداد مزبور بین سازمان 
خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران و شرکت توسعه 
برق و انرژی سپهر به عنوان نماینده بانک صادرات ایران مبادله و اقدامات بعدی 

آغاز شد.
نیرو،  محترم  وزیر  به  ایران  صادرات  بانک  محترم  مدیرعامل  نامه  به  استناد  با 
راهبری مناسب نیروگاه شهید منتظرقائم هم به جهت ابعاد فنی و تخصصی و 

هم به جهت فعالیت خاص بانکی با ماموریت اساس نامه ای بانک صادرات ایران 
ناهمگون بود و از طرف دیگر بیم آن می رفت عدم مدیریت صحیح و بهینه این 
نیروگاه واجد آثار و مشکالتی برای کشور باشد. به عالوه تکلیف مقرر در بند 37 
قانون بودجه سال 1392 مبنی بر فروش دارایی های مازاد شرکت های وابسته 
اعتباری  نیز محدودیت های مندرج در دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات  و 
به  نسبت  که  داشت  آن  بر  را  بانک  این  اعتبار،  و  پول  محترم  شورای  مصوب 

واگذاری نیروگاه مزبور به بخش خصوصی اقدام کند. 
هم به لحاظ الزامات قانونی فوق الذکر، هم از حیث مصالح مترتب بر واگذاری، 
بانک صادرات ایران پس از طی تشریفات قانونی، نیروگاه موصوف را در اسفند 
ماه 1392 به گروه سرمایه گذاری خوارزمی واگذار کرد. لذا بانک صادرات ایران 
صددرصد سهام شرکت توسعه برق و انرژی سپهر را به شرکت سرمایه گذاری 
و  منتظرقائم  نیروگاهی  مجموعه  دارایی های  و  اموال  صددرصد  خوارزمی، 
صددرصد سهام شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم را به شرکت توسعه برق 

و انرژی سپهر منتقل کرد.
انرژی سپهر شامل همه فعالیت های  موضوع فعالیت های شرکت توسعه برق و 
مربوط به سرمایه گذاری در انواع نیروگاه های برق، احداث، نگه داری، بهره برداری، 
تعمیرات نیروگاه ها، تولید برق، بازرگانی برق )فروش برق در بازارهای داخل و 

     گپ

گفت وگو با عليرضا اسالمی، مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر 

وصول مطالبات نیروگاه 
هدفی بزرگ برای گروه خوارزمی است
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خارج، خرید برق( و... است.
نیروگاهی  مجموعه  دارایی  صددرصد  مالک  شرکت  این 
هفت  کیلومتر  در  نیروگاه  این  است.  منتظرقائم  شهید 
جاده کرج به مالرد جنب مجموعه کارخانجات گروه مپنا 
در منطقه فردیس کرج در زمینی به مساحت 89 هکتار 
)57.86 هکتار متعلق به شرکت توسعه برق و انرژی سپهر 
و 31.14 هکتار متعلق به شرکت برق منطقه ای تهران( 

نیروگاه  دو  شامل  مجموعه  این  است.  شده  واقع 
بخار و سیکل ترکیبی )جمعا 13 واحد نیروگاهی( 
قدرت  متوسط  و  مگاوات  اسمی 1،623  قدرت  با 

عملی 1300 مگاوات است.
نیروگاه بخار قدیم شامل چهار واحد توربو ژنراتور 
بخار ساخت جنرال الکتریک آمریکا با عمر حدود 
44 سال، ساعات کارکرد 297 تا 343 هزار ساعت، 
 156،25 )هرکدام  مگاوات   625 اسمی  قدرت 
مگاوات   540 عملی  قدرت  متوسط  مگاوات(، 

است.
نیروگاه گازی نیز شامل شش واحد توربو ژنراتور 
 698.4 اسمی  قدرت  به  الکتریک  جنرال  گازی 
مگاوات )هر کدام 116.4 مگاوات( و متوسط قدرت 
عملی 520 مگاوات با عمر حدود 23 سال و ساعت 

بخار  ژنراتور  توربو  واحد  سه  به عالوه  است.  ساعت  هزار   204 تا   187 کارکرد 
سیکل ترکیبی زیمنس به قدرت اسمی 300 مگاوات )هر کدام 100 مگاوات( و 
متوسط قدرت عملی 240 مگاوات با عمر حدود 16 سال و ساعت کارکرد 121 
تا 134 هزار ساعت نیز در این نیروگاه وجود دارد. شش واحد گازی ذکرشده 
به عالوه سه واحد بخار، جمعا سه بلوک سیکل ترکیبی با قدرت اسمی 998.4 
مگاوات و متوسط قدرت عملی 760 مگاوات را تشکیل می دهند. جمع 13 واحد 
عملی  قدرت  متوسط  و  مگاوات   1،623.4 اسمی  قدرت  با  نیروگاهی  مجموعه 

1300 مگاوات است.
نقاط  از  یکی  در  و  است  بزرگ کشور  نیروگاه حرارتی  مزبور جزو 10  نیروگاه 
قرار  البرز  و  تهران  استان های  برق  شبکه  به ویژه  سراسری،  شبکه  در  حساس 
از سهم  اسمی 1623.4 مگاوات 2 درصد  با ظرفیت  نیروگاه  این  است.  گرفته 
ظرفیت اسمی و با ظرفیت عملی متوسط 1300 مگاوات 1.90 درصد از سهم 
 9 حدود  تولید  با   1396 سال  در  هم چنین  داراست.  را  کشور  عملی  ظرفیت 
میلیارد کیلووات ساعت حدود 2.9 درصد برق کشور را تولید و 20 درصد از سهم 

تولید برق در استان های تهران و البرز را داراست.
شرکت  سهام  صددرصد  مالک  سپهر  انرژی  و  برق  توسعه  شرکت  هم چنین 
با  مدیریت تولید برق منتظرقائم است. شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم، 
و سیکل ترکیبی  بخار  نیروگاه های  تعمیرات  و  بهره برداری  نگه داری،  مسئولیت 
منتظرقائم در تاریخ 1370/12/27، تحت شماره 2429 در اداره  ثبت شرکت های 
شهرستان کرج به ثبت رسید. سرمایه شرکت معادل 150 میلیون ریال، منقسم 
به 150.000 سهم 1.000 ریالی با نام است. تعداد پرسنل این شرکت 732 نفر  

شامل 469 نفر رسمی و 243 نفر پیمان کاری است.

سالی که رو به پایان است، برای برق و انرژی سپهر 
بر  تاثيری  چه  اقتصادی  جدید  شرایط  بود؟  چطور 

روند کاری مجموعه داشت؟ 
به دلیل کاهش بارش نزوالت آسمانی در سال گذشته و 
عدم امکان تولید برق از نیروگاه های برق آبی از یک طرف و 
افزایش مصرف برق در کشور از طرف دیگر، بهار و تابستان 
سال جاری، فصول بسیار دشواری برای نیروگاه های حرارتی 
و  حفظ  برای  سنگینی  بار  نیروگاه ها  این  و  بود 
پایداری شبکه را به دوش داشتند. خوش بختانه با 
همکاری پرسنل و مدیران نیروگاه توانستیم پیک 
تابستان را به خوبی و با موفقیت بگذرانیم و بیش از 
مقادیر پیش بینی شده برق تولید کردیم و به شبکه 

تحویل دادیم.
برای  برنامه ریزی  سرما،  فصل  به  شدن  نزدیک  با 
انجام تعمیرات دوره ای و اساسی آغاز شد تا بتوانیم 
پیک  برای  را  تولیدی  واحدهای  آمادگی  حداکثر 
تابستان سال 1398 فراهم کنیم. هر چند به دلیل 
نوسان قیمت ها و عدم امکان خرید قطعات و لوازم 
یدکی از خارج، پیشرفت برنامه ها با کندی همراه 
انجام  مقدمات  توانستیم  خوش بختانه  اما  بود، 
نیز  هم اکنون  کنیم.  فراهم  به موقع  را  تعمیرات 
برخی  و  است  انجام  در حال  نیروگاه  نیمه اساسی  و  اساسی  تعمیرات  از  برخی 

دیگر نیز تا فروردین 98 به انجام خواهد رسید.
از نظر دریافت نقدینگی و وصول مطالبات خوش بختانه سال خوبی را پشت سر 
گذاشتیم. با توجه به قوانین بودجه سال جاری کل کشور، بخشی از مطالباتمان 
را در قالب اسناد خزانه اسالمی دریافت کردیم. میزان دریافت نقدینگی شرکت 
در هشت ماهه ابتدایی سال 97 از کل نقدینگی دریافتی در سال 96 بیشتر بود. 
مدیریت  بدهی های شرکت  از  زیادی  بخش  بتوانیم  تا  کرد  کمک  موضوع  این 
تولید برق منتظرقائم را به پیمان کارانی که بعضا دو سال مطالبات خود را دریافت 
از  استفاده  با  هم چنین  کنیم.  پرداخت  بودند،  مواجه  مشکل  با  و  بودند  نکرده 
ظرفیت جز 1 بند »و« تبصره 5 قانون بودجه کل کشور، در حال پی گیری تهاتر 
بخشی از مطالباتمان با بدهی های بانکی شرکت و گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
در  به سزایی  تاثیر  و  شد  خواهد  محقق  به زودی  امر  این  ان شاءاهلل  که  هستیم 
سرمایه گذاری  گروه  و  انرژی  و  برق  توسعه  شرکت  مالی  هزینه های  کاهش 

خوارزمی خواهد داشت و می تواند منجر به افزایش سودآوری گروه گردد.
به هرحال، با توجه به استراتژیک بودن صنعت برق، تمام تالش مجموعه نیروگاه 
و شرکت توسعه برق و انرژی سپهر این است که بتوانیم تولید برق را به شکل 

پایدار به انجام برسانیم.
درباره مطالبات مجموعه از وزارت نيرو بگویيد. این مطالبات در حال 
حاضر چه وضعيتی دارد و چه تمهيداتی برای وصول آن ها اندیشيده 

شده؟ 
مطالبات این شرکت از مجموعه وزارت نیرو تا تابستان سال جاری به بیش از 
1100 میلیارد تومان رسید. همان طور که در پاسخ سوال قبلی نیز توضیح داده 

برای ساخت نیروگاه جدید و تامین 
مالی این طرح که به بیش از 2۶۰ 

میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز است، 
با یک شرکت چینی تفاهم نامه 

جهت انعقاد قرارداد EPC+F امضا 
کردیم و مذاکرات فنی و تعیین 

تجهیزات و مشخصات تجهیزات 
نیروگاه  با هماهنگی مشاور در 

حال انجام است

29  شماره یک، فروردین 1398



دریافت  در  شایانی  کمک  جاری  سال  بودجه  قانون  شد، 
این مطالبات کرد، به طوری که حدود 70 میلیارد تومان از 
مطالباتمان را در قالب اسناد خزانه اسناد دریافت کردیم 
از  بدهی های  تهاتر بخشی  نیز در حال  و در حال حاضر 
از  بخشی  و  نیروگاه  خرید  بابت  صادرات  بانک  به  شرکت 
حدود  با  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  بانکی  بدهی های 
هزار میلیارد تومان از مطالباتمان از مجموعه وزارت نیرو 
هستیم و امیدواریم قانون تهاتر مطالبات با بدهی های بانکی 
در بودجه سال آتی کل کشور نیز گنجانده و تصویب شود.
پی گیری حقوقی  گذشته  سال  از  موارد،  این  بر  عالوه  اما 
برای وصول مطالباتمان را آغاز کردیم. خوش بختانه پرونده 
مطالبه طلب از شرکت مدیریت شبکه برق ایران در دادگاه 
به جریان افتاده است و جلب توجه دادگاه به پرداخت اصل 

و جریمه تاخیر در پرداخت مطالبات یک موفقیت بزرگ برای گروه سرمایه گذاری 
تاثیر مالی  از تعیین خسارت تاخیر تادیه،  خوارزمی محسوب می شود که پس 
آن قابل برآورد خواهد بود. تاکنون یک جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده 
شکایت از شرکت مدیریت شبکه برق ایران تشکیل شده و پرونده برای تعیین 

میزان مطالبات و خسارت تاخیر در پرداخت به کارشناس ارجاع شده است.
از طرح های توسعه ای مجموعه بگویيد. برق و انرژی سپهر در این 

حوزه چه برنامه ها و دستاوردهایی داشته است؟
پس از سه سال تالش و تامین تمام پیش نیازهای فنی، مهندسی و زیست محیطی 
شهید  نیروگاه  توسعه  طرح  برای  الزم  مجوزات  تمام  توانستیم   95 سال  در 
منتظرقائم جهت احداث یک بلوک سیکل ترکیبی جدید به ظرفیت 500 مگاوات 
با تکنولوژی جدید )کالس F( را که موجب ارتقای راندمان تولید نیز خواهد شد، 
از مجموعه وزارت نیرو اخذ کنیم. متاسفانه در مرحله نهایی که می بایست وزیر 
قرارداد  بتوانیم  تا  می کرد  ابالغ  را  برق  تضمینی  خرید  نرخ  نیرو  سابق  محترم 
خرید تضمینی برق را با شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی امضا و 
از این کار امتناع کرد و پی گیری های  مبادله کنیم، ایشان به دالیل نامعلومی 
شرکت نیز بعد از آن هنوز به نتیجه مطلوب منتهی نشده است. با توجه به پایان 
برنامه پنجم توسعه و گذشت حدود دو سال از آغاز برنامه ششم توسعه، سازوکار 
جدیدی برای تعیین نرخ خرید تضمینی برق طراحی نشده است. از طرف دیگر 
با توجه به جهش ارزی اخیر، به تازگی وزیر محترم نیرو طی یک نامه از معاون 
محترم اقتصادی رئیس جمهور درخواست کرده است قیمت خرید تضمینی برق 
2.5 برابر افزایش یابد. بر این اساس ما نیز مطالعات اقتصادی را برای تعیین نرخ 
خرید تضمینی برق با توجه به تغییرات نرخ ارز انجام دادیم و در حال مذاکره با 
وزارت نیرو برای عقد قرارداد خرید تضمینی برق هستیم. به هرحال، در صورت 
نهایی شدن سازوکار و نرخ خرید تضمینی برق در برنامه ششم توسعه، امیدواریم 
بتوانیم قرارداد خرید تضمینی برق را با شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 

حرارتی امضا و مبادله و سپس عملیات اجرایی طرح توسعه را آغاز کنیم.
برای ساخت نیروگاه جدید و تامین مالی این طرح که به بیش از 260 میلیون 
یورو سرمایه گذاری نیاز است، با یک شرکت چینی تفاهم نامه جهت انعقاد قرارداد 
EPC+F امضا کردیم و مذاکرات فنی و تعیین تجهیزات و مشخصات تجهیزات 

نیروگاه  با هماهنگی مشاور در حال انجام است.
البته الزم می دانم این نکته را اضافه کنم که تا سال گذشته تالش های زیادی 
برای خرید شرکت  هایی که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرارداد خرید تضمینی 

با وزارت نیرو مبادله کرده بودند، انجام شد، ولی متاسفانه در هیچ یک از مذاکرات 
صورت گرفته نتوانستیم با مالک فعلی به توافق برسیم. اکثر مالکین نیز تاکنون 
هیچ اقدامی برای احداث نیروگاه انجام نداده اند. جالب این جاست که علی رغم 
عدم اهلیت آن شرکت ها، قرارداد تضمینی خرید برق با آن ها مبادله شده است، 
اما وزیر محترم سابق نیرو این شرکت را از داشتن قرارداد تضمینی خرید برق 
محروم کرد. این در حالی است که میزان صرفه جویی در مصرف سوخت ناشی 
از افزایش راندمان در نیروگاه شهید منتظرقائم می تواند ساالنه میلیون ها دالر 
صرفه جویی به همراه داشته باشد، ضمن این که این طرح آثار مثبت زیادی در 

کاهش آلودگی و کاهش مصرف آب نیز خواهد داشت.
عالوه بر طرح فوق، مطالعه فنی و اقتصادی تملک چند نیروگاه  تولید پراکنده 
در استان اصفهان مجموعا به ظرفیت 83 مگاوات نیز در حال انجام است که در 
با مالک فعلی، این نیروگاه ها  صورت مطلوب بودن شرایط و رسیدن به تفاهم 

نیز تملک خواهد شد.
تا امروز دو مجوز احداث نیروگاه خورشیدی هر یک به ظرفیت 10  هم چنین 
مگاوات در استان های کرمان و فارس که موقعیت بسیار مناسبی از نظر تابش 
خورشید دارند، اخذ شده است و در حال حاضر پی گیری برای اخذ سایر مجوزات 
مورد نیاز و انجام مطالعات فنی و اقتصادی در جریان است. با توجه به برنامه ریزی 
انجام شده، پیش بینی می شود ان شاءاهلل تا خرداد ماه سال 1398 قرارداد خرید 
تضمینی برق از این دو نیروگاه به شرط افزایش قیمت خرید تضمینی با سازمان 

انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی مبادله شود. 
سهام داران  برای  مجموعه  طرف  از  خوبی  اخبار  چه  مجموع  در 

خوارزمی دارید؟ 
مهم ترین خبری که می تواند سهام داران عزیز را دل گرم کند، مربوط به وصول و 

تهاتر مطالبات است که می تواند سودآوری گروه را متحول کند.
همان گونه که در پاسخ به سواالت قبلی نیز توضیح داده شد،  تهاتر مطالبات 
سرمایه گذاری  گروه  و  سپهر  انرژی  و  برق  توسعه  شرکت  بانکی  بدهی های  با 

 از سال گذشته پی گیری حقوقی 
برای وصول مطالباتمان را آغاز 

کردیم. خوش بختانه پرونده 
مطالبه طلب از شرکت مدیریت 

شبکه برق ایران در دادگاه به 
جریان افتاده است و جلب توجه 
دادگاه به پرداخت اصل و جریمه 

تاخیر در پرداخت مطالبات 
یک موفقیت بزرگ برای گروه 

سرمایه گذاری خوارزمی محسوب 
می شود که پس از تعیین خسارت 

تاخیر تادیه، تاثیر مالی آن قابل 
برآورد خواهد بود

     گپ
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افزایش سودآوری  را کاهش دهد و موجب  مالی  خوارزمی می تواند هزینه های 
مطالبات  برای وصول  پی گیری حقوقی  به  توجه  با  آن،  بر  عالوه  شرکت شود. 
امیدواریم بتوانیم خسارت تاخیر تاییدیه پرداخت مطالبات را از مجموعه وزارت 

نیرو دریافت کنیم.
اما عالوه بر این دو خبر خوب، دو خبر خوب دیگر نیز داریم. خبر اول این که 
در پی تالش های این شرکت، بند 1 مصوبه جلسه 263 هیئت تنظیم بازار برق 
ایران مبنی بر عدم افزایش نرخ آمادگی در سال های پایانی برنامه پنجم توسعه 
اداری لغو گردید، متاسفانه شرکت  )سال های 93 تا 95( توسط دیوان عدالت 
مدیریت شبکه برق ایران افزایش نرخ آمادگی را در این سال ها منظور نمی کند. 
لذا پی گیری حقوقی و درخواست اعمال دادخواست  فوق برای سال های 93 تا 
95 به دیوان عدالت اداری ارائه شده و پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی و 
پرونده و  این  است. در صورت موفقیت در  ارجاع گردیده  به کارشناس  سپس 
اعمال افزایش نرخ آمادگی در سال های 93 تا 95 مبالغ قابل توجهی به درآمد 

شرکت افزوده خواهد شد.
خبر دوم نیز در خصوص روند اجرایی تفاهم نامه امهال و تعیین تکلیف تسهیالت 
که  همان طور  است.  منتظرقائم  شهید  نیروگاهی  مجموعه  اقساطی  فروش 
سهام داران عزیز نیز استحضار دارند، پس از سه سال مکاتبات متعدد و مذاکرات 
امهال  تفاهم نامه  خوش بختانه  ایران،  صادرات  بانک  با  سخت  بسیار  و  طوالنی 
تسهیالت فروش اقساطی نیروگاه تنظیم شد و روند اجرایی شدن این تفاهم نامه 
با دارایی های گروه  بانک  از مطالبات  با توجه به تهاتر بخشی  در جریان است. 
سرمایه گذاری خوارزمی از یک طرف و پذیرش بخشودگی جریمه واحتماال تهاتر 
تتمه  اقساط سررسیدشده و هم چنین تقسیط 15 ساله  از سررسید  سود پس 
مطالبات بانک مزبور از طرف دیگر، در صورت نهایی شدن اجرای مفاد تفاهم نامه، 
هزینه های مالی ساالنه شرکت به شکل مطلوبی کاهش خواهد یافت که آثار آن 

در تراز تلفیقی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی پدیدار خواهد شد. 
وضعيت شرکت را از نظر تحقق برنامه راهبردی هفت ساله خوارزمی 

سایر  و  تحریم ها  تشدید  می کنيد؟  ارزیابی  چطور 
بازار  و  اقتصاد  تحوالت  از  ناشی  محيطی  عوامل 
سرمایه چه تاثيری بر روند پی گيری برنامه راهبردی 

بلندمدت مجموعه داشته؟ 
افزایش  راستای  در  مثبتی  اقدامات  تاکنون   93 سال  از 
ظرفیت نیروگاهی و افزایش درآمد شرکت انجام شده است. 
تحقق  تنگناها  و  محدودیت ها  از  برخی  دلیل  به  چند  هر 
برخی از اهداف دشوار به نظر می رسد. در سال های گذشته 
توانستیم بهره وری نیروگاه را افزایش دهیم. در این راستا با 
تامین و نصب تجهیزات و ماشین آالت کمکی و جانبی به 
 منظور کاهش زمان تعمیرات، زمان انجام تعمیرات اساسی 
از حدود 120 روز به 90 روز کاهش یافته است و امیدواریم امسال این رکورد 
پرسنل  و  مدیران  و تالش  با همکاری  برسانیم. هم چنین  روز  به حدود 70  را 
نیروگاه بخشی از تعمیرات اساسی نیروگاه توسط پرسنل شرکت مدیریت تولید 
در حال انجام است و برون سپاری نمی شود، که این امر موجب کاهش هزینه های 
تعمیرات و رضایتمندی کارکنان نیروگاه خواهد شد. عالوه بر آن، انجام تعمیرات 
با  یابد.  افزایش  واحدها  تولید  قابل  عملی  ظرفیت  است  شده  موجب  اساسی 
افزایش  و  پیش بینی نشده  اضطراری  کاهش خروج های  تعمیرات،  زمان  کاهش 
ظرفیت عملی تولید در سال 1395، حدود 500 هزار مگاوات ساعت نسبت به 
سال 1394 تولید را افزایش دادیم. در سال 1396 نیز حدود 250 هزار مگاوات 
ساعت نسبت به سال 1395 تولیدمان بیشتر شد. در شش ماهه اول سال مالی 
انرژی تولیدشده حدود پنج  از نظر تحقق آمادگی و  نیز  تا آذر(  )از تیر  جاری 

درصد از بودجه پیش بینی شده جلوتر هستیم. 
بااین حال، شرایط شبکه برق کشور از یک طرف و رشد اقتصادی کشور از طرف 
دیگر و همراه شدن این موارد با تحریم ها و جهش ارزی موانعی جدی را پیش 
از نیروگاه های  روی شرکت قرار داده است. به عنوان مثال ضریب بهره برداری 
کشور در حدود 60 درصد است. این به معنی است که به طور متوسط از 40 
درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور استفاده نمی شود. هر چند ضریب بهره برداری 
رقابت  به هرحال شدت  اما  است،  از 85 درصد  بیش  منتظرقائم  نیروگاه شهید 
قوانین  به عالوه  افزایش ظرفیت خالی  این  است.  افزایش  به  رو  این صنعت  در 
جدیدی که از سوی هیئت  تنظیم بازار برق تصویب می کند، باعث شده رقابت 
بر سر قیمت افزایش یابد. لذا افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور از طریق احداث 

نیروگاه های جدید، با ریسک های خاص خود همراه خواهد بود. 
و  توجه در صنعت در سال های گذشته  قابل  دلیل عدم رشد  به  این که  ضمن 
افزایش  برق  برای مصرف  ساالنه  تقاضای  آتی،  در سال  منفی  رشد  پیش بینی 
قابل توجهی نداشته و نخواهد داشت. در عین حال عدم تعیین سازوکار خرید 
تضمینی برق نیز موجب تاخیر در اجرایی شدن طرح های توسعه شرکت شده 
پیش روی شرکت هستند.  نیز چالش جدیدی  ارزی  و جهش  تحریم ها  است. 
به هرحال، در تالش هستیم از طریق راه کارهای مختلف نظیر یافتن فرصت هایی 
که با ریسک کمتری همراه هستند، مثل خرید نیروگاه های مقیاس کوچک و 
تجدیدپذیر که دارای قرارداد خرید تضمینی اند، خودمان را به اهداف راهبردی 
شرکت نزدیک کنیم. عالوه بر آن، برای تامین مالی پروژه های جدید نیز شرکای 
تجاری خوبی داریم که مشتاق به همکاری با گروه بزرگ سرمایه گذاری خوارزمی 
هستند و اگر موانع داخلی کشور مانع از عملیاتی شدن طرح های جدید نشوند، 

ان شاءاهلل به برخی از اهداف دست خواهیم یافت.

توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
نقش به سزایی در جلوگیری و 

کاهش آلودگی هوا دارد. لذا این 
شرکت عالوه بر برنامه ریزی برای 
سرمایه گذاری در توسعه دو نیروگاه 

خورشیدی، در حال بررسی و 
ارزیابی فرصت های موجود 
در زنجیره ارزش انرژی های 

تجدیدپذیر است تا بتواند در این 
عرصه نیز حضور موثر و مفیدی 

داشته باشد
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تحقق  و  زیست محيطی  اقدامات  درباره 
در  پاک  انرژی های  به  مربوط  استانداردهای 
حوزه توليد برق توضيح دهيد. برق و انرژی 
سپهر در این حوزه چه دستاوردهایی داشته 

است؟
اجرای طرح های مرتبط با کاهش آالیندگی هوا، شامل 
هم چنین  نیتروژن،  اکسیدهای  کاهش  سولفورزدایی، 
مهم ترین  از  و...  فاضالب  پسماندها،  بهینه  مدیریت 
اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر است. با گازسوز 
شدن صددرصد سوخت نیروگاه قدیمی بخار در سال 

از چرخه سوخت، مشکل  مازوت  و حذف   94
استان  مسئوالن  نگرانی  و  نیروگاه  آالیندگی 
شهید  نیروگاه  راستا  این  در  شد.  مرتفع  البرز 
منتظرقائم فعالیت هاي قابل توجهي مانند نصب 
 )OnLine( مستمر  سیستم  بهره برداري  و 
واحدهاي  اگزوز  از  خروجي  گازهاي  پایش 
را  بهداشتي  و  صنعتي  پساب  تصفیه  بخار، 
پایش  همچون  طرح هایي  و  گذارده  اجرا  به 
مستمر گازهاي خروجي اگزوز واحدهای گازي 
در  را  مجموعه  نهایي  پساب خروجي  پایش  و 
آالینده هاي  کنترل  بحث  در  دارد.  اجرا  دست 
به کارگیري  با  منتظرقائم  شهید  نیروگاه  هوا، 
سیستم پایش مستمر گازهاي خروجي از اگزوز 
 CO  ،NOX، SO2 از  اعم  بخار  واحدهاي 
را  نیروگاه  الزم،  مانورهاي  انجام  با   ،CO2 و 
اساس  بر  خروجي  گازهاي  مجاز  محدوده  در 
تحت  زیست،  محیط  سازمان  استانداردهاي 
احداث  با  نیروگاه  زمینه،  این  در  دارد.  کنترل 
هکتار   20 از  بیش  مساحت  به  سبزي  فضاي 
هم زمان با احداث نیروگاه و هم چنین نگه داري 
و توسعه آن، تلطیف فضاي سایت نیروگاه و تا 
حدود زیادي محدوده نیروگاه را در دستور کار 
از  نیروگاه  این  شد  موجب  اقدامات  این  دارد. 

لیست صنایع آالینده خارج شود که دستاورد مهمی برای این مجموعه محسوب 
می شود. 

استخر  سامان دهی  به  می توان  نیز  نیروگاه  زیست محیطی  آتی  برنامه های  از 
ماده  اجرای  ذرات،  آنالین  مانیتورینگ  سیستم  نصب  و  خریداری  تبخیری، 
45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و آموزش زیست محیطی در جهت 

دست یابی به احراز جایگاه صنعت سبز  اشاره کرد.
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر نیز نقش به سزایی در جلوگیری و کاهش آلودگی 
هوا دارد. لذا این شرکت عالوه بر برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در توسعه دو 
زنجیره  در  موجود  فرصت های  ارزیابی  و  بررسی  حال  در  خورشیدی،  نیروگاه 

ارزش انرژی های تجدیدپذیر است تا بتواند در این عرصه نیز 
حضور موثر و مفیدی داشته باشد.

برنامه برق و انرژی سپهر برای سال آینده چيست؟ چه 
برنامه های جدیدی طراحی شده و چه پروژه هایی قرار 
است در سال آتی پی گيری شود؟ چشم انداز شما برای 

مجموعه چيست؟ 
برای همه کسب وکارها  آینده سال دشواری  به هرحال، سال 
خواهد بود. در عین حال، نیروگاه ها از حیث آسیب پذیری در 
برابر شرایط جدید، در شرایط مناسبی قرار دارند. دلیل این 
موضوع این است که حتی در شرایط جدید کشور و علی رغم 
منفی شدن رشد اقتصادی، پیش بینی می شود 
همراه  جزئی  چند  هر  افزایش  با  برق  مصرف 
شرکت  هزینه های  بیشتر  آن،  بر  عالوه  باشد. 
تشکیل  نیروگاه  پرسنل  دستمزد  و  حقوق  را 
تاثیر  تورم  و  ارز  نرخ  افزایش  از  که  می دهد 
را  چندانی نمی پذیرد و درنتیجه رشد چندانی 
در هزینه ها شاهد نخواهیم بود. ضمن این که به 
از  برق  تولید  نرخ آمادگی و  افزیش  دلیل عدم 
سال 93 تاکنون، انتظار داریم در سال آینده نرخ 
فروش آمادگی و تولید برق نیز افزایش یابد، که 
افزایش دهد.  را  می تواند حاشیه سود عملیاتی 
ضمن این که پی گیری های حقوقی خود را برای 
اعمال افزایش نرخ آمادگی در سال های 93 تا 

95 ادامه خواهیم داد.
بر این اساس، بیشترین تمرکز شرکت در سال 
وزارت  مجموعه  از  مطالبات  وصول  بر  آینده 
بدهی های  با  مطالبات  تهاتر  هم چنین  و  نیرو 
بانکی با استفاده از ظرفیت های قانونی خواهد 
دریافت  برای  قانونی  اقدامات  هم چنین  بود. 
خسارت تاخیر تادیه مطالبات شرکت از وزارت 
نیرو ادامه خواهد یافت و ان شاءاهلل به زودی به 
بر  عالوه  یافت.  خواهیم  دست  مطلوب  نتیجه 
تسهیالت  امهال  تفاهم نامه  شدن  اجرایی  آن، 
فروش اقساطی نیروگاه نیز جزو اولویت های شرکت در سال آینده خواهد بود 
که با همکاری مدیران محترم شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به انجام خواهد 
رسید. برای توسعه ظرفیت نیروگاهی نیز پی گیری مبادله قرارداد خرید تضمینی 
در دستور  نیروگاه خورشیدی  دو  و  منتظرقائم  نیروگاه  توسعه  برای طرح  برق 
کار خواهد بود. اما برای حفظ نیروگاه و افزایش طول عمر تجهیزات نیز یکی از 
سنگین ترین برنامه های تعمیراتی را در سال آتی پیش رو خواهیم داشت و در 
صورت فراهم شدن مقدمات و لوازم یدکی مورد نیاز، سال آتی سه مورد تعمیرات 
اساسی را باید در نیروگاه شهید منتظرقائم انجام دهیم که یک مورد مربوط به 

واحدهای بخار قدیم و دو مورد مربوط به نیروگاه گازی است.

به دلیل عدم افزیش نرخ آمادگی 
و تولید برق از سال 93 تاکنون، 
انتظار داریم در سال آینده نرخ 

فروش آمادگی و تولید برق افزایش 
یابد، که می تواند حاشیه سود 

عملیاتی را افزایش دهد. ضمن 
این که پی گیری های حقوقی 
خود را برای اعمال افزایش نرخ 

آمادگی در سال های 93 تا 9۵ ادامه 
خواهیم داد

     گپ
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تقدیر اداره حفاظت از محيط زیست 
فردیس از نيروگاه منتظرقائم

شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در راستای ایفای نقش مسئولیت های 
اجتماعی و به مناسبت گرامی داشت روز ملی هوای پاک )29 دی ماه( 

اجرای اقدامات زیر را در دستور کار قرار داده است:
در  و...  شعر  مقاله نویسی،  عکاسی،  نقاشی،  مسابقات  برگزاری 

بین پرسنل نیروگاه و خانواده آنان با موضوع محیط زیست
مدارس  بین  در  زیست  محیط  مضمون  با  کتاب  توزیع  و  تهیه 
شهرستان با همراهی کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان

تهیه و نصب بنر با شعار اعالم شده از سوی سازمان محیط زیست 
در جلوی در ورودی نیروگاه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان

با حضور و  پاک سازی ضایعات پالستیکی ضلع جنوبی نیروگاه 
مشارکت پرسنل نیروگاه، اِن جی اُ محیط  یاران فردیس و اداره حفاظت 

محیط زیست شهرستان
انجام این مهم و سایر اقدامات انجام شده توسط نیروگاه و نیز تعامالت 
اداره حفاظت محیط زیست  با محیط زیست، موجب شده  انجام شده 

شهرستان فردیس، از این شرکت تقدیر و تشکر به عمل بیاورد. 

     خبر
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شرکت توسعه برق و انرژی سپهر )سهامی عام(، 
وگاه شهید منتظرقائم مالک نیر

     اینفوگرافی

معرفی مجموعه نيروگاهی شهيد منتظرقائم 
نیروگاهی شهید منتظرقائم در کیلومتر هفت  مجموعه 
جاده کرج به مالرد در جنب مجموعه کارخانجات گروه 
مپنا در منطقه فردیس کرج در زمینی به مساحت 89 
و  برق  توسعه  شرکت  به  متعلق  هکتار   57.86( هکتار 
برق  شرکت  به  متعلق  هکتار   14/31 و  سپهر  انرژی 

منطقه ای تهران( واقع شده است.
سیکل ترکیبی  و  بخار  نیروگاه  دو  شامل  مجموعه  این 
 1623.4 اسمی  قدرت  با  نیروگاهی(  واحد   13 )جمعا 

مگاوات و متوسط قدرت عملی 1300 مگاوات است.

نيروگاه بخار
الکتریک  جنرال  ساخت  بخار  ژنراتور  توربو  واحد  چهار 
تا   297 کارکرد  ساعات  سال،   44 حدود  عمر  آمریکا، 
343 هزار ساعت، قدرت اسمی 625 مگاوات )هرکدام 

25/156 مگاوات(، متوسط قدرت عملی 540

نيروگاه سيكل ترکيبی
 چهار واحد توربو ژنراتور بخار ساخت جنرال الکتریک 
تا  آمریکا، عمر حدود 44 سال، ساعات کارکرد 297 
343 هزار ساعت، قدرت اسمی 625 مگاوات )هرکدام 

25/156 مگاوات(، متوسط قدرت عملی 540 
ترکیبی  سیکل  بخار  ژنراتور  توربو  واحد  سه   
کدام  )هر  مگاوات   300 اسمی  قدرت  به  زیمنس 
100 مگاوات( و متوسط قدرت عملی 240 مگاوات 
تا  کارکرد 121  و ساعت  با عمر حدود 16 سال 

134 هزار ساعت. 
 شش واحد گازی ذکرشده به عالوه سه واحد 
بخار، جمعا سه بلوک سیکل ترکیبی با قدرت 
اسمی 998.4 مگاوات و متوسط قدرت عملی 

760 مگاوات را تشکیل می دهند. 
 جمع 13 واحد مجموعه نیروگاهی با قدرت 
قدرت  متوسط  و  مگاوات   1623.4 اسمی 

عملی 1300 مگاوات

جایگاه نيروگاه در توليد برق کشور
 در یکی از نقاط حساس در شبکه سراسری به ویژه شبکه برق استان های تهران و البرز 

قرار گرفته است.
 با ظرفیت اسمی 1623.4 مگاوات 2درصد از سهم ظرفیت اسمی کشور را داراست.

را  کشور  عملی  ظرفیت  سهم  از  1.90درصد  مگاوات   1300 متوسط  عملی  ظرفیت  با   
داراست.

 با تولید حدود 9 میلیارد کیلووات ساعت در سال 1396 حدود 2.9درصد برق کشور را 
تولید و 20درصد از سهم استان های تهران و البرز را داراست.        

 جزو 10 نیروگاه حرارتی بزرگ کشور 

معرفی شرکت مدیریت توليد برق منتظرقائم
 شرکت مدیریت توليد برق منتظرقائم، با مسئوليت نگه داری، بهره برداری و تعميرات 

نيروگاه های بخار و سيكل ترکيبی منتظرقائم در تاریخ 27/12/1370، تحت شماره 2429 در 
اداره  ثبت شرکت های شهرستان کرج به ثبت رسيد.

 مرکز اصلی این شرکت استان البرز، شهرستان کرج، کيلومتر هفت جاده کرج- مالرد و 
در محل نيروگاه شهيد منتظرقائم است.

 سرمایه شرکت معادل 150 ميليون ریال، منقسم به 150,000 سهم 1,000 ریالی با نام است.
 تعداد پرسنل: 732 نفر )469 نفر رسمی و 243 نفر پيمان کاری(
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 موضوع فعالیت های شرکت توسعه 
برق و انرژی سپهر طبق اساس نامه 

از  برق  انرژی  فروش  و  تولید   .1
نیروگاه های فسیلی و تجدیدپذیر به 

اشخاص حقیقی و حقوقی 
2. خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه

از  برق  عمده  فروش  و  خرید    .3
داخل و خارج کشور و سواپ سوخت 

و برق
4.  انجام تمامی فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و 

سایر حامل های انرژی
5. سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی

تولید،  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری   .6
راه اندازی،  برق،  انرژی  فروش  و  خرید 
مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه های 

تولید برق و نیروگاه های مقیاس کوچک
مرتبط  اجرای طرح های  در  مشارکت   .7
با صنعت برق و انرژی نظیر کاهش تلفات 

انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی
بهینه سازی  طرح های  در  مشارکت   .8

نیروگاه ها، یوتیلیتی ها و تاسیسات مرتبط
از  )اعم  رقابت پذیر  اجرایی  عملیات  برون سپاری   .9
بهره برداری، تعمیر و نگه داری، توسعه و بهینه سازی 

تاسیسات(

10. مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر از قبیل 
برق آبی، بادی، خورشیدی و...

11. پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیالت مالی 
و اعتباری از منابع داخلی و خارجی

12. تهیه و تامین ابزار، ماشین آالت و تجهیزات و مواد 
مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت

13. همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات 
در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت

14. مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع 
فعالیت شرکت )تولید نیروی برق( مرتبط باشد. 

دولتی،  مناقصات  و  مزایده ها  تمامی  در  15. شرکت 
خصوصی، داخلی و خارجی

معرفی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

فهرست اقدامات شرکت در دوره مالكيت شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی

 تحویل و تحول نیروگاه
 انجام تعمیرات اساسی واحدها علی رغم تنگناهای مالی 

 کاهش مدت زمان انجام تعمیرات اورهال از 120 روز به 90 روز و 
برنامه ریزی برای کاهش آن به 70 روز

 پی گیری اسناد مالکیت اراضی نیروگاه 
 بیمه اموال و دارایی های مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم 

 اجرای طرح های بهینه سازی 
 سامان دهی وضعیت زمین خانه های سازمانی کارکنان نیروگاه 

 سامان دهی سهام ترجیحی کارکنان نیروگاه 
 بررسی مشاغل سخت و زیان آور کارکنان نیروگاه

 کاهش بدهی های نیروگاه به پیمان کاران از 616 میلیارد ریال در 
ابتدای سال جاری به کمتر از 290 میلیارد ریال تا پایان دی ماه

 عدم تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل علی رغم مشکل در تامین 
نقدینگی به خصوص در سال 1396

 عدم الزام به تبعیت از آیین نامه های وزارت نیرو برای افزایش حقوق 
و دستمزد کارکنان نیروگاه 

 پی گیری وصول مطالبات معوق از شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 به جریان افتادن رسیدگی به پرونده، بدون پرداخت هزینه دادرسی

 توجه دادگاه به پرداخت اصل و جریمه تاخیر در پرداخت یک 
موفقیت بزرگ محسوب می شود که پس از تعیین خسارت تاخیر 

تادیه، تاثیر مالی آن قابل برآورد خواهد بود.
 تاکنون یک جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده شکایت از 

شرکت مدیریت شبکه برق ایران تشکیل شده و پرونده برای تعیین 
میزان مطالبات و خسارت تاخیر در پرداخت به کارشناس ارجاع شده 

است.
  لغو بند 1 مصوبه جلسه 263 هیئت تنظیم بازار برق ایران توسط 

دیوان عدالت اداری و پی گیری اعمال ماده 13 قانون تشکیالت و 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 با توجه به لغو بند 1 مصوبه 263 هیئت تنظیم بازار برق ایران، 

برای اعمال تعدیل نرخ آمادگی در سال های 93 تا 95 مطابق قانون 
برنامه پنجم توسعه کشور، می بایست ماده 13 قانون تشکیالت و 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال گردد. درخواست اعمال ماده 
فوق به دیوان عدالت اداری ارائه شده و پرونده مربوط به کمیسیون 

تخصصی و سپس به کارشناس ارجاع گردیده است.
 در صورت تعدیل نرخ آمادگی در سال های 93 تا 95 مبلغ 1300 

میلیارد ریال به درآمد شرکت افزوده خواهد شد.
 تفاهم نامه امهال و تعیین تکلیف تسهیالت فروش اقساطی 

ماشین آالت، زمین، ساختمان و تاسیسات مجموعه نیروگاهی شهید 
منتظرقائم

 اجرای بندهای مربوط به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در حال 
پی گیری است.

 انجام مطالعات طرح توسعه مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم از 
طریق احداث یک واحد بلوک سیکل ترکیبی 500 مگاواتی با راندمان 

باال و اخذ مجوزهای الزم تا مرحله عقد قرارداد تضمینی فروش برق 
 مذاکره با شرکت های پیمان کار و تامین کننده مالی خارجی برای 

عقد قرارداد EPC+F طرح توسعه نیروگاه منتظرقائم
 امضای تفاهم نامه و چهارچوب قرارداد EPC+F با شرکت چینی 

Complant برای اجرای طرح توسعه نیروگاه منتظرقائم
 بازدید از توانمندی های شرکت COMPLANT و تولیدکنندگان 

تجهیزات در چین
 مذاکرات فنی و تعیین تجهیزات و مشخصات فنی آن با هماهنگی 

مشاور در حال انجام است.
 انجام مجدد مطالعات اقتصادی برای تعیین نرخ خرید تضمینی برق 

با توجه به تغییرات نرخ ارز و مذاکره با وزارت نیرو برای عقد قرارداد 
خرید تضمینی برق

 مطالعه تملک چند نیروگاه  تولید پراکنده در استان اصفهان به 
ظرفیت 83 مگاوات

 اخذ دو پروانه احداث نیروگاه خورشیدی هر یک به ظرفیت 10 
مگاوات و آغاز مطالعات امکان سنجی
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موفقيت های شرکت
 پنج شرکت برتر از نظر رشد سریع در سال 1394 در بین 100 شرکت دوم بر اساس آمار سازمان مدیریت 
صنعتی

 افزایش 6.2 درصدی تولید به میزان حدود 500،000 مگاوات ساعت در سال 1395 نسبت به سال 1394 
)علی رغم حجم زیاد تعمیرات اساسی(
 افزایش تولید به میزان حدود 250،000 مگاوات ساعت در سال 1396 نسبت به سال 1395

 افزایش 5.7 درصدی آمادگی و افزایش پنج درصدی تولید انرژی در سال مالی منتهی  به 31 خرداد 97 
نسبت به بودجه برآوردشده

 افزایش 3.7 درصدی آمادگی تولید در شش ماهه منتهی به 30 آذر 97 و افزایش هفت درصدی تولید در 
همین زمان نسبت به بودجه برآوردشده

 افزایش بهره وری و بهبود عملکرد نیروگاه )کاهش زمان تعمیرات، درون سپاری و انجام بخشی از تعمیرات به 
دست پرسنل نیروگاه، افزایش آمادگی و تولید و...(
 انجام تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی که موجب افزایش قابل توجه در طول عمر این واحدها شده است.

تعمیرات اساسی واحد 2 بخار نیروگاه منتظر قائم ز دریچه دوربین روابط عمومی نیروگاه
 شماره یک، فروردین 361398



     پرونده

پرونده ای برای پيش بينی وضعيت بازارهای مختلف در سال آینده

سایه روشن های اقتصاد 98
اينها همه ملی؛ پول ارزش و نفتی درآمدهای افت قیمتها، لجامگسیخته افزايش تولید، رشد نرخ کاهش تورمی، رکود تعمیق
تصاويریاستکهاغلبکارشناساناقتصادیازسالآيندهکشورترسیممیکنند؛سالیکهبهگفتهعدهای،شايديکیازسختترين
میتوان برنامهريزی و درايت کمی با میکنند فکر که همهستند ديگری عده اما میان اين در باشد. ايران اقتصاد برای سالها

چالشهایآتیراپشتسرگذاشتوتهديدهارابهفرصتتبديلکرد.
درپروندهپیشرو،نگاهیانداختهايمبهبیموامیدهایبازارهایسرمايه،طالوسکه،ارزومسکندرسالیکهگذشت.کارشناسان
اقتصادیونمايندگانمجلسدرگفتوگوهایاختصاصیبا»وخارزم«بهبررسیعواملموثربررکوديارونقبازارهاپرداختهاندو

پیشبینیهايیراازوضعیتاحتمالیبازارهایمختلفدرسالپیشروارائهدادهاند.



بازار ارز در سال 97 یکی از پرتالطم ترین و پرنوسان ترین سال های خود را پشت 
سر گذاشت. در اردیبهشت ماه امسال و پس از خروج آمریکا از برجام، نوسانات 
افزایش  به شکل چشم گیری  ارزها  دیگر  انواع  و  نرخ دالر  و  ارز شروع شد  بازار 
برجام  از  آمریکا  نااطمینانی که خروج  البته کارشناسان معتقدند در کنار  یافت. 
شد  اعمال  مرکزی  بانک  سوی  از  که  نامناسب  سیاست های  برخی  کرد،  ایجاد 
هم این نااطمینانی را تشدید کرد. در عین حال هجوم مردم به بازار برای این که 
سرمایه و پس انداز خود را تبدیل به دالر کنند، تاثیر منفی خود بر بازار ارز را بر 

جا گذاشت. 
تاثیر تمام این مسائل به گونه ای بود که از بهار تا اواسط پاییز امسال، نوسان و 
افزایش قیمت شدیدی در بازار ارز رخ داد. به طوری که حتی در اوایل پاییز 97 نرخ 

دالر تا 19 هزار تومان هم افزایش یافت. 
اما چند ماه پس از استعفای ولی اهلل سیف از ریاست بانک مرکزی و در شرایطی 
که ناصر همتی این سمت را عهده دار شده بود، روند کاهشی نرخ دالر به تدریج 
آغاز شد. در واقع کاهش جو روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریم ها 
قیمت  کاهش  این  شد،  اعمال  بازار  بر  که  درستی  و  اصولی  مدیریت  کنار  در 
تا  آغاز شد، در مقاطعی  امسال  پاییز  اواسط  از  افت قیمت که  این  را رقم زد. 
جایی رسید که حتی نرخ دالر را به 10 هزار تومان و کمتر از 10 هزار تومان 

کاهش داد. 
حاال پیش بینی و برآورد کارشناسان این است که نرخ دالر دست کم تا اردیبهشت 
ماه سال 98 ثبات نسبی داشته باشد. البته به نظر می رسد لغو معافیت های خرید 
از اردیبهشت ماه و هم چنین چگونگی عملکرد سازوکار  نفت برای هشت کشور 

مالی اروپا برای ایران نقش زیادی در نرخ دالر داشته باشد. 

سایه بی برنامگی بر بازار ارز
با  با »وخارزم«  ارز، در گفت وگو  بازار  کارشناس  ندری،  کامران  رابطه  در همین 
اشاره به غافل گیری مسئوالن نسبت به تحوالت بازار ارز در ابتدای امسال می گوید: 
در واقع می توان گفت مسئوالن اقتصادی و بانک مرکزی، مقداری بی برنامه جلو 
رفتند. تک نرخی کردن ارز و قاچاق اعالم کردن معامالتی که خارج از این نرخ 
انجام می شد، تصمیم مناسبی نبود. به عبارت دیگر، بعد از خروج آمریکا از برجام 
اقتصادی  سیاست های  از  برخی  که  بود  آمده  وجود  به  بازار  در  نااطمینانی هایی 

موجود، به این نااطمینانی دامن زد و آن را تشدید کرد.
به گفته ندری به این ترتیب، بازار ارز در ابتدای سال ماه های بسیار پرتالطم و 
پرتنشی را سپری کرد که درنهایت منجر به استعفای ولی اهلل سیف، رئیس کل 

وقت بانک مرکزی، شد. 

آن طور که وی می گوید، پس از انتصاب ناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، باز 
هم بازار سردرگمی هایی داشت و مشخص نبود دولت به چه شکل می خواهد با 
تحوالتی که در اقتصاد به وجود آمده و به خصوص با دور جدید تحریم ها برخورد 

کند. 
به گفته این استاد دانشگاه در ماه های اول حضور همتی در بانک مرکزی، تالطمات 
و هیجاناتی که از قبل از انتصاب وی ایجاد شده بود، ادامه پیدا کرد و حتی نرخ ارز 

به مدت یک هفته به رقم 19 هزار تومان هم رسید. 

واکنش های خوب بانک مرکزی به بازار ارز
ندری با اشاره به واکنش های خوب رئیس کل جدید بانک مرکزی در مورد بازار 
ارز اظهار می دارد: اختیاراتی که همتی از شورای هماهنگی سران سه قوا گرفت 
و به ویژه کنترل هایی که روی تراکنش های مالی و صدور چک های رمزدار اعمال 
کرد، از جمله این واکنش ها بود. هم چنین برقراری ارتباط با  هاب ارزی عراق از 
دیگر واکنش های خوب بود، زیرا ما دیگر نمی توانستیم با اماراتی ها کار کنیم و 
نقل و انتقال منابع از طریق صرافی های امارات برای ما سخت و دشوار شده بود. 
همین طور مشکالتی با یکی از بانک های چین پیدا کرده بودیم و همه این ها ایجاب 

می کرد نقشه ارزی مان را تغییر دهیم. 
و  آشکار شد  امسال  پاییز  اواسط  از  اقدامات  این  نتیجه  کارشناس  این  گفته  به 
نرخ ارز شروع به کاهش کرد و حتی به رقم 10 هزار تومان و برای چند روزی 
به کمتر از 10 هزار تومان رسید. در حال حاضر هم می توان گفت اگرچه قیمت 
ارز روند صعودی و افزایشی مالیمی دارد، اما از شدت هیجانات و نااطمینانی هایی 
که در ابتدای امسال بر بازار ارز حاکم بوده، به طور نسبی کاسته شده و جهش ها 
آبان ماه  از  بودیم،  ابتدای سال 97 شاهد  افزایش های لجام گسیخته ای که در  و 

تاکنون رخ نداده است.  

     اقتصاد

بررسی بازار ارز در سالی 
که گذشت و سال آینده

 97
پرتالطم ترین
 سال برای دالر
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ثبات بازار ارز تا اردیبهشت 98
ندری با اشاره به تداوم این روند تا پایان سال 97 و فروردین و اردیبهشت ماه سال 
آینده، می گوید: البته نوسانات فصلی را داریم، مانند تحوالتی که بهمن ماه هر سال 
به دلیل سال نوی چینی به وقوع می پیوندد. امسال هم به دلیل سال نوی چینی و 
به این دلیل که باید تجار معامالت خود با تجار چینی را تسویه می کردند، افزایش 

تقاضا برای ارز رخ داد و نرخ ارز افزایش پیدا کرد. 
وی در عین حال پیش بینی بازار ارز در سال آینده را اندکی سخت می داند و عنوان 
می کند: در اردیبهشت ماه سال آینده، معافیت های خرید نفت از ایران برای برخی 
کشورها به پایان می رسد و باید ببینیم فاز بعدی تحریم ها که از اردیبهشت ماه 
شروع می شود، به چه شکل جلو می رود و تکلیف کانال مالی اروپا برای ایران چه 

می شود و این سازوکار به کجا می انجامد. 

دالر باید هفت تا هشت هزار تومان باشد
آن گونه که ندری می گوید، بازار ارز به شدت تحت تاثیر اتفاقات و حوادث سیاسی، 
باال و پایین می شود. هم چنین اظهارات سیاست مداران می تواند روی پیش بینی ها 
از بازار ارز تاثیر بگذارد. اما آن چه تاکنون انجام شده، در مهار حمالت سفته بازانه 
تا حدی موثر بوده و اگر اشتباهاتی که دولت در ابتدای سال 97 مرتکب شد، دیگر 
رخ ندهد، در یک ماه باقی مانده از سال و هم چنین دو ماه نخست 98، بازار ارز 
یک روند صعودی و مالیم را طی خواهد کرد و جهش و افزایش شدید قیمت در 

این مدت اتفاق نخواهد افتاد. 
به گفته این کارشناس زمانی که با تحریم مواجه هستیم و اقتصاد نمی تواند کار 
قرار  اتخاذشده  سیاست های  تاثیر  تحت  و  شرایط  آن  با  متناسب  ارز  نرخ  کند، 
برای  تعادلی مطلوب  ارز  نرخ  بلندمدت  رفع شود، در  تحریم ها  اگر  اما  می گیرد. 

اقتصاد کشورمان هفت تا هشت هزار تومان است. 

سه راه کار برای کنترل نرخ ارز 
اما در شرایط فعلی یک سوال مهم، راه کارهای کنترل نرخ ارز است. ندری در پاسخ 
به این سوال اظهار می دارد: یک راه کار این است که جلوی فعالیت های سفته بازانه 
را در بازار ارز بگیریم. دوم این که جلوی پدیده دالریزه شدن اقتصاد را بگیریم و 
مانع از این شویم که مردم برای پس انداز کردن به جای استفاده از پول ملی به 
سراغ ارزهای خارجی بروند. هم چنین جلوگیری از خروج سرمایه راه کار سومی 
باالتری  از مزیت رفاهی  افراد که  این رابطه وجود دارد، زیرا برخی  است که در 
از کشور  را  به دلیل شرایط سیاسی تصمیم می گیرند سرمایه خود  برخوردارند، 

خارج کنند.
با  مبارزه  روش های  پیاده سازی  با  موارد  این  سه  هر  از  جلوگیری  وی  گفته  به 
بوده که  اقداماتی  آن همین  قدم ساده  دو  یکی  است، که  امکان پذیر  پول شویی 
ناصر همتی انجام داده است؛ اقداماتی مانند ایجاد محدودیت برای تراکنش پول ها 
و اقداماتی که در رابطه با چک های رمزدار انجام شد که می توان این ها را گسترش 

داد. 
جلوی  می تواند  پول شویی  با  مبارزه  روش های  گسترش  است  معتقد  ندری 
به  پول های خارجی  از  استفاده  به سمت  مردم  و حرکت  هجمه های سفته بازانه 

عنوان وسیله ای برای پس انداز کردن و خروج سرمایه را تا حدی بگیرد. 

تاثير مسائل بيرونی و درونی بر بازار ارز 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  کبیری،  تقی  ارز  بازار  تحوالت  با  رابطه  در  اما 
اقتصادی مجلس، در گفت وگو با »وخارزم« می گوید: در سال 97 مسائل مختلفی 
از جمله فشارها و تحریم های بیرونی، سوءمدیریت ها در مدیریت باالدستی، تغییر 
سیاست های مدیریتی منابع ارزی، عدم ورود به هنگام و با برنامه در مدیریت ارزی، 
تصمیم های ناگهانی و مسائل روانی موجب شد نوسانات منحصربه فردی در بازار 
ارز به وقوع بپیوندد. به طوری که متاسفانه افزایش بی حساب وکتاب نرخ ارز تا سه، 

چهار برابر را شاهد بودیم. 
به گفته کبیری بعد از تحریم های 13 آبان احساس می شد تکان ویژه ای در قیمت 
ارز اتفاق بیفتد و تهدیدها و تحریم های دشمن نرخ ارز را افزایش دهد، اما مدیریت 
منابع ارزی موجب شد یک نوسان متعادل را در این بازار تجربه کنیم؛ به طوری که 

پس از 13 آبان بازار و اقتصاد کشور دچار به هم ریختگی نشد. 
آن طور که نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس می گوید، ثبات نسبی که بعد 
از 13 آبان در بازار ارز اتفاق افتاد، نشان داد که اگر مدیریت صحیحی وجود داشته 
باشد، هم نرخ ارز پایین می آید و هم ثابت می ماند. این در حالی است که معموال 
مرکزی  بانک  امسال  اما  می افتد،  اتفاق  ارز  نرخ  در  تغییراتی  سال  هر  ژانویه  در 

به هنگام ورود کرد و این مدیریت موجب شد افزایش قیمت ارز صورت نگیرد. 

نرخ دالر بستگی به تحقق درآمدهای نفتی دارد
کبیری با بیان این که معموال در آستانه سال جدید هم اتفاقاتی در بازار ارز رخ 
می دهد، عنوان می کند: در بودجه 98، دولت فروش 1.5 میلیون بشکه نفت را 
پیش بینی کرده است که نرخ ارز در سال آینده بستگی زیادی به تحقق این موضوع 
دارد. در صورتی که حتی فروش یک میلیون بشکه نفت محقق شود و هم چنین 
دولت بتواند مدیریت منابع ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به 

شکل درست و به هنگام انجام دهد، قیمت ارز به یک ثبات خواهد رسید. 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است باید نرخ ارز کاهش 
پیدا کند و قیمتی کمتر از نرخ فعلی داشته باشد که البته این موضوع بستگی 
به مدیریت منابع ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی دارد. به گفته این نماینده 
مجلس قیمت واقعی دالر کمتر از 9 هزار تومان است و قیمت های فعلی به نوعی 

کاذب است. 

39  شماره یک، فروردین 1398



در سال 97 بازار طال و سکه همچون بسیاری از بازارها جو پرتالطم و پرنوسانی را 
طی کرد. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم ها، نرخ دالر دچار 
نوسان و افزایش شدیدی شد. پس از تالطم های به وجودآمده در بازار ارز، بازار طال 
و سکه هم دستخوش نوسان شد و قیمت این دو کاال به شدت افزایش یافت. این 
نوسان به گونه ای بود که در مقاطعی قیمت هر گرم طال تا حدود 500 هزار تومان 
و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی تا بیش از چهار میلیون و 500 هزار تومان 
افزایش یافت. در این میان تمایل شدید مردم برای خرید طال و سکه هم تاثیرات 
خود را برجا گذاشت. البته نباید از تاثیری که نرخ تورم موجود در جامعه بر این 

بازار گذاشت هم غافل بود. 
از  بعد  اما  داشت،  ادامه  امسال  مهرماه  تا  کماکان  طال  و  سکه  بازار  تالطم های 
تغییراتی که در سیاست های بانک مرکزی به وجود آمد و پس از کاهش نرخ دالر، 
قیمت طال و سکه هم تا حدودی کاهش یافت. در واقع باید گفت از آبان ماه 97 

تثبیت نسبی بر بازار این فلزات گران بها حاکم شد.
اما در مورد روندی که بازار طال و سکه در سال 98 خواهد داشت، کارشناسان 
معتقدند در کنار عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی هم اثرات خود را 
بر این بازار خواهد داشت. به اعتقاد آن ها هر چند که انضباط مالی بانک مرکزی 
سر و سامانی به بازار طال و سکه داده است، اما نمی توان از نقش عواملی مانند 
تنش های بین المللی و اتمام معافیت خریداران نفت ایران از تحریم ها در بهار سال 
آینده غافل بود. ضمن این که قطعا افزایش تورم هم تاثیر خود را بر بازار طال و 

سکه خواهد گذاشت. 

طال و سكه تحت تاثير بی انضباطی های اقتصادی 
در همین رابطه یک کارشناس افزایش قیمت سکه و طال در سال 97 را ناشی از 
واکنش این بازار به تورم موجود در جامعه می داند. علی حیدری، کارشناس بازار 
طال و سکه، در گفت وگو با »وخارزم« می گوید: البته این که این واکنش درست 
بوده یا غلط، به عوامل دیگری مانند تحریم ها و رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و 
روان شناختی برمی گردد و باید این موضوعات بررسی شود. هر چند اگر بخواهیم 
از جنبه اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، واکنشی که بازار طال و سکه در سال 97 
نسبت به تورم جامعه داشت، همانی بود که می شد انتظار داشت؛ نه بیشتر و نه 

کمتر. 
به گفته حیدری تا اواسط آبان ماه بازار طال و سکه نشان می داد که تحت تاثیر 
دنبال  به  اما  است.  بیرونی  فشارهای  حتی  و  تورم  اقتصادی،  بی انضباطی های 
ناصر  که  مناسبی  رویکرد  و  افتاد  اتفاق  مرکزی  بانک  در  که  مدیریتی  تغییرات 
همتی و همکاران وی به کار گرفتند، یک انضباط مالی ایجاد شد که این انضباط 
مالی بسیار عالی است، اما کافی نیست. زیرا با توجه به بودجه 98 هیچ رویکرد و 
چشم انداز مناسب اقتصادی ای را که از دولت می شد انتظار داشت، نمی توان دید 

احتماالت سیاسی پیش رو  و  بانک مرکزی  به عملکرد  نظر می رسد دولت  به  و 
اکتفا خواهد کرد. 

سكه و طال معلول اقتصاد هستند
وی با اشاره به تاثیرگذاری دو معیار اونس جهانی و نوسانات دالر داخلی بر قیمت 
طال و سکه اظهار می دارد: در سال 2018 که بیشتر آن برابر با سال 97 بود، انس 
جهانی یک رویه کامال مشخص داشت و روند نزولی طی کرد، اما در داخل کشور 
با توجه به  افزایشی داشت. به همین دلیل  نسبت برابری نرخ دالر و ریال روند 
برابری دالر و ریال، قیمت طال و سکه  افزایش نرخ  حوادث سیاسی سال 97 و 

روند افزایشی یافت. 
حیدری معتقد است سکه و طال معلول اقتصاد هستند نه این که خودشان عامل 
اقتصاد باشند، بنابراین این که گفته می شود چون سکه، طال و دالر افزایش یافته 
قیمت فالن کاالها هم گران شده، کامال اشتباه است. به اعتقاد وی در واقع طال 
و سکه گران نشده، بلکه تورم ناشی از ضعف مدیریت اقتصادی موجب شد طال 
و سکه هم واکنش نشان دهد. در حیطه اجتماعی هم نگرانی هایی که در بطن 
اجتماع بود، به ترس از آینده و ترس از حال تبدیل شد و همین به الیه های پایینی 

جامعه سوق پیدا کرد.
به گفته این تحلیل گر حتی در زمان جنگ جهانی دوم هم مردم آلمان و بسیاری 
نگران  مربوط  یا حکومت  دولت  مدیریتی  از سیستم  که  زمانی  از کشورها  دیگر 
شدند، با سرعت ارز مربوط را به کاالی دیگری تبدیل کردند. بنابراین کاری که 
مردم کشورمان در مورد خرید طال و سکه انجام دادند، به لحاظ اقتصادی درست 

بود.

تاثير تنش های ناخواسته بر بازار طال و سكه 
حیدری در مورد قیمت طال و سکه در سال 98 و عوامل تاثیرگذار بر بازار می گوید: 
در سال 98 عوامل سیاسی و اقتصادی در بازار طال و سکه به طور جداگانه تاثیراتی 
خواهند داشت. مصوبه مجلس در خصوص اخذ مالیات و سود سهام دولت از محل 
درآمدهای ارزی بانک مرکزی در صورتی که اجرایی شود، تا پایان سال حداقل 
5 تا 10 درصد افزایش تورم را موجب خواهد شد و تاثیراتی در بازار سکه و طال 

بر جا خواهد گذاشت. 
به گفته حیدری در بودجه 98 دولت دالر 4200 تومانی را به 5700 تومان ارتقا 
داده که خود همین نشان می دهد از لحاظ اقتصادی 35 درصد تورم پایه برای 
تاثیر  تحت  را  طال  و  سکه  قیمت  هم  مسئله  این  که  داشت،  خواهیم   98 سال 
قرار می دهد. هم چنین با یک نگاه ساده به اعداد و ارقام بودجه عمرانی می توان 

پیش بینی کرد دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. 
به گفته وی در سال 98 از لحاظ بین المللی دو تنش خیلی خاص وجود خواهد 

      اقتصاد 
المیرا اکرمی

بررسی بازار طال و سكه در سال های 97 و 98

رد پای گرانی دالر 
بر بازار طالیی 
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داشت که هر دو هم محتمل هست. یکی تنش های مقطعی 
بین ایران و اسراییل به دلیل خروج نیروهای آمریکایی از 
سوریه و افغانستان است که بازخورد آن در سال 98 مشخص 
می شود. تنش دیگر هم پایان ضرب االجل شش ماهه دونالد 
ایران است. این در  از  ترامپ به هشت کشور خریدار نفت 
بشکه  میلیون  بودجه 98 صادرات 1.5  در  است که  حالی 
میزان  این که  احتمال  اما  شده،  پیش بینی  روز  در  نفت 
صادرات به 800 هزار بشکه در روز برسد، بسیار زیاد است، 
و این احتمال در فصل چهارم سال 2019 افزایش می یابد و 

حتی بازگشت پول هم سخت خواهد شد. 
حیدری معتقد است این مسائل اقتصادی، سیاسی و بین المللی 
سال 98 را با تنش های ناخواسته زیادی مواجه می کند که 
در بازارهایی مانند طال و سکه تاثیر می گذارد. البته انضباط 
بانک مرکزی می تواند مثمر ثمر باشد، ولی به تنهایی کافی 

نیست. هم چنین در سال 2019 بازار انس جهانی در مجموع صعودی است و بازار 
دالر هم روند صعودی آرامی خواهد داشت، و این عوامل موجب می شود در سال 98 
قیمت طال و سکه روند افزایشی آرام داشته باشد و در برخی فصول سال با تنش های 

صعودی همراه باشد. 

نوسانات بازار طال و سكه تا مهرماه 97
در همین رابطه ناصر موسوی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به 
نوسانات شدید بازار طال و سکه در برخی ماه های سال 97 می گوید: تا اواخر مهر ماه 
امسال مشکالت و نوسانات زیادی را در بازار طال و سکه داشتیم، که می توان گفت در 
طول 40 سال انقالب این نوسانات بی سابقه بود. البته این نوسانات از دی ماه سال 96 
شروع شد و در اردیبهشت ماه 97 اوج گرفت و تا جایی رسید که نابه سامانی هایی را 

نه فقط در بازار طال و سکه، بلکه در اقالم مصرفی مردم هم ایجاد کرد.
به گفته موسوی الرگانی از آبان ماه 97 بازار و قیمت طال و سکه مقداری تثبیت 
ارقام  از  باید نرخ این کاالها کمتر  اما طبق نظر کارشناسان اقتصادی  پیدا کرد، 

فعلی باشد. 
وی با اشاره به عرضه سکه یک میلیون و 500 هزار تومانی به شکل انبوه توسط 
قیمت  اقدام،  این  از  فاصله کمی  به  اما  از سال 97 می گوید:  مقاطعی  دولت در 
سکه به بیش از سه میلیون تومان رسید و تا چهار میلیون و 500 هزار تومان هم 

افزایش یافت، که این امر برای مردم، به خصوص کسانی که 
بدهی سکه دارند، مشکالت زیادی را ایجاد کرد. 

بر  عالوه  است  معتقد  مجلس  در  فالورجان  مردم  نماینده 
تاثیرات خروج آمریکا از برجام، عوامل داخلی هم در افزایش و 
نوسان قیمت طال و سکه تاثیر داشته است. بنابراین نوساناتی 
که در بازار طال و سکه ایجاد شد، فقط منشأ خارجی نداشته 

است. 
آن طور که موسوی الرگانی می گوید، دی ماه سال 96 که 
نوسانات طال و سکه آغاز شد، عده ای گفتند به دلیل سال 
نوی میالدی این موضوع رخ داده است، ولی این نوسانات 
بعد از آن هم ادامه پیدا کرد و بعد از خروج آمریکا از برجام 

به شکل دیگری خود را نشان داد.
این نماینده مجلس با اشاره به تاثیر روانی خروج آمریکا از 
برجام و تاثیر اقدامات و تصمیمات دولت بر نوسانات بازار 
طال و سکه می گوید: البته قاعدتا خروج آمریکا از برجام نمی توانست آن قدر تاثیر 
داشته باشد که نرخ سکه را به بیش از چهار میلیون تومان و قیمت هر گرم طال 

را به بیش از 400 هزار تومان برساند. 
به گفته موسوی الرگانی هر چند آمریکا در اردیبهشت ماه سال 97 از برجام خارج 
شد، اما از آبان ماه دور دوم تحریم ها را که تحریم های سنگین تری بود، اعمال کرد 
و این در حالی است که قبل از آن هم مشکالت و نوساناتی در بازار طال و سکه 

وجود داشت. بنابراین نقش برخی عوامل داخلی را نباید نادیده گرفت. 

تاثير جو روانی بر قيمت ها 
وی با اشاره به جو روانی ایجادشده در مورد طال و سکه در مقاطعی از سال 
میلیون  دو  از  قیمت سکه هنوز کمتر  زمانی که  در  عنوان می کند: مثال   97
تومان بود، اعالم کردند قرار است هر قطعه سکه تا سه میلیون و 500 هزار 
و  طال  و  فروختند  را  خود  خانه های  حتی  عده ای  بنابراین  برسد.  هم  تومان 

سکه خریدند. 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر مسئوالن به اقتصاد مقاومتی 
که  نسبی  تثبیت  قطعا  باشند،  داشته  بیشتری  توجه  ایرانی  کاالی  از  حمایت  و 
در بازار طال و سکه به وجود آمده، به همین حالت خواهد ماند و شاهد افزایش 

چشم گیر قیمت طال و سکه در سال 98 نخواهیم بود. 

در سال 9۸ عوامل سیاسی و 
اقتصادی در بازار طال و سکه به 
خواهند  تاثیراتی  جداگانه  طور 

در  داشت. مصوبه مجلس 
خصوص اخذ مالیات و سود 

از محل درآمدهای  سهام دولت 
ارزی بانک مرکزی در صورتی 
تا پایان سال  که اجرایی شود، 
۱۰ درصد افزایش  حداقل ۵ تا 
تورم را موجب خواهد شد و 

تاثیراتی در بازار سکه و طال بر جا 
گذاشت خواهد 

41  شماره یک، فروردین 1398



تجربه را قیمتچشمگیری افزايش و نوسان درسال97 بازارمسکن
کرد؛نوساناتیکهبهدنبالرشدقیمتدالر،طالوسکه،دامنگیرمسکن
همشد.طبقاعالمبانکمرکزیدرسال97نرخمسکندرکالنشهر
تهرانافزايش90درصدیداشتهاست.اينافزايشقیمتبادرصدهای

پايینتریدرسايراستانهاهماتفاقافتادهاست.
نخست ماههای از که بازار اين شديد نوسانات و ارز قیمت افزايش
امسالرخداد،تاثیرخودرابربازارهایمختلفازجملهبازارمسکنبر
جاگذاشتوبهاينترتیب،قیمتخانهبارشدجهشیوشديدیمواجه
شد.درواقعبعدازحدودپنجسالکهبازارمسکندررکودبهسرمیبرد،
امسالبیشترينافزايشقیمتدرآنرخداد.دراينمیانبسیاریازافراد
همقدرتخريدخانهراازدستدادندوعمالخانهدارشدنبرایآنها

تبديلبهرويايیدستنیافتنیشد.
عدهایپیشبینیبازارمسکنبرایسال98رادشواروسختمیدانند
مراودات به بستگی مسکن بازار رکود يا رونق و قیمت معتقدند و
اين بر هم عدهای دارد. FATF مانند موضوعاتی و ايران بینالمللی
خريد قدرت و میيابد افزايش آينده سال در مسکن قیمت که باورند
98 سال در میگويند هم عدهای میکند. پیدا کاهش همچنان مردم
قیمتمسکنکمترازنرختورمخواهدبودواينبازاررکودبیشتریرا

تجربهخواهدکرد.

شيب تند افزایش قيمت مسكن در سال 97 
گفت وگو  در  مسکن،  اقتصاد  کارشناس  مهدی سلطان محمدی،  رابطه  همین  در 
و زمین در سال 97  بسیار شدید قیمت مسکن  به رشد  اشاره  با  ما  با خبرنگار 
می گوید: در سالی که پشت سر گذاشتیم، نرخ مسکن در پایتخت حدود 90 درصد 
افزایش یافت. در واقع بعد از چند سال رکود که از سال 92 به بعد داشتیم، این 

باالترین افزایش قیمتی بود که بازار مسکن تجربه کرد.
به گفته سلطان محمدی بازار مسکن ظرفیتی را که برای افزایش داشته، تا حد 
افزایش نرخ  این رشد قیمت،  اما عوامل تشدیدکننده  به کار بسته است.  زیادی 
دالر، رشد قیمت مصالح ساختمانی و باال رفتن نرخ تورم بود. هم چنین پس از 
چند سال رکود، بازار مسکن رونقی را تجربه می کند که از سال 96 شروع شد و 

در سال 97 به اوج خود رسید. 
آن طور که وی عنوان می کند، با شیبی که این بازار قبال تجربه کرده، بعید به نظر 
می رسد بازار مسکن هم چنان ظرفیت افزایش قیمت را داشته باشد. این در حالی 
است که معموال دوره های رونق مسکن یک یا دو سال طول می کشد که در دوره 

اخیر، قیمت ها با شیب بسیار تندی باال رفت. 
سلطان محمدی با بیان این که معموال بعد از دوره های رونق مسکن یک دوره رکود 
را تجربه می کنیم، می گوید: این دوره با افزایش کم قیمت ها، با توقف قیمت ها، یا 
حتی در موارد استثنایی با کاهش اندک قیمت ها همراه است، ولی در دوره رکود 
عموما شیب رشد قیمت ها کاهش پیدا می کند و قیمت ها به صورت اسمی کم 

وضعيت بازار مسكن در سال 97 و سال پيش رو بررسی می شود

خانه دار شدن؛
 از رویا تا واقعیت

     مسکن 
المیرا اکرمی
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نمی شود، به خصوص هم اکنون که در شرایط تورمی هستیم.

خروج تدریجی بازار مسكن از رونق 
این کارشناس با استناد به این موضوعات، پیش بینی می کند که در سال 98 بازار 
مسکن به تدریج از دوره رونق خارج شود و شیب رشد قیمت ها کاهش پیدا کند، 
ولی این که قیمت های اسمی تا چه اندازه تغییر پیدا می کند، مقدار زیادی بستگی 

به این دارد که پارامترهای دیگر بازار چگونه عمل خواهند کرد. 
مهم  عوامل  همگی  دالر  قیمت  و  تورم  نرخ  بهره،  نرخ  سلطان محمدی  گفته  به 
دخیل در قیمت مسکن هستند. اما در مجموع به نظر می رسد در سال 98 قیمت 

مسکن کمتر از نرخ تورم باشد. 
وی با اشاره به این که در سال 97 حجم معامالت مسکن کم بود، اظهار می دارد: در 
این سال ساخت وساز حدود 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرد و قیمت ها هم رشد 
شدیدی یافت. به نظر می رسد در سال 98 بازار مسکن رکود بیشتری را تجربه کند 

و بسیار بعید است با افزایش قابل توجهی در حجم معامالت مواجه باشیم. 
سلطان محمدی معتقد است در سال آینده اگر قیمت مسکن تثبیت شود، ممکن 
است افرادی که نتوانستند از فرصت های قبلی استفاده کنند و مسکن بخرند، از 
این فرصت برای خرید استفاده کنند. البته بسیار بعید است در سال 98 با رشد 
قابل توجهی از معامالت مواجه شویم و به نظر می رسد رکود تشدید خواهد شد. 

افزایش قيمت مسكن در سال 98
در  مسکن  قیمت  افزایش  است  معتقد  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  اما 
کرد.  منصرف  مسکن  خرید  از  را  خانواده ها  برخی   97 سال  در  کالن شهرها 
محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با »وخارزم« می گوید: در سالی که پشت سر 
گذاشتیم، قیمت مسکن در کالن شهرها، به ویژه تهران، افزایش چشم گیری داشت 

و افزایش نرخ دالر تاثیر خود را بر قیمت مسکن به شکل قابل توجهی گذاشت. 
به گفته رضایی کوچی این افزایش قیمت بسیاری را از خرید مسکن منصرف کرد 

باید تسهیالت مسکن حداقل 50 درصد  و از همین رو 
درصدی   90 افزایش  دنبال  به  زیرا  کند.  پیدا  افزایش 
قیمت مسکن، مردم در سال 97 توان خرید مسکن را از 
دست دادند و بنابراین خریداران نیازمند افزایش قدرت 

خرید هستند.
رکودی که  به  اشاره  با  در مجلس  مردم جهرم  نماینده 
در بازار مسکن حاکم شده و احتمال تداوم آن در سال 
آینده، عنوان می کند: اگر به دنبال کاهش قیمت مسکن 
و ایجاد اشتغال هستیم، باید بازار مسکن رونق پیدا کند. 
این مسئله هم در گروی آن است که توان مالی خریداران 

باال برود تا چرخه خرید و فروش شکل بگیرد.
رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه مالی 
می دارد  اذعان  مسکن،  تسهیالت  ارائه کننده  بانک های 
که امروز این بانک ها با کمبود بودجه و سرمایه روبه رو 
مسکن  وام  ارائه  روند  در  مسئله  این  قطعا  و  هستند 

مشکل ساز خواهد بود.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس عدم افزایش تسهیالت مسکن و کاهش 

قدرت خرید متقاضیان موجب افزایش قیمت مسکن در سال 98 خواهد شد.  

نوسانات ارزی روند بازار مسكن را به هم ریخت 
در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم در گفت وگو با خبرنگار 
بازار مسکن در سال 97 می گوید: افزایش قیمت مسکن  با اشاره به تحوالت  ما 
در سال 97 متاثر از اتفاقات و جریانات سال های 95 و 96 بود. هم چنین اتفاقاتی 
که در سال جاری در بازار ارز افتاد و نوسانات نرخ ارز روند معمول بازار مسکن 

را به هم ریخت.

ابوالفضل موسوی با اشاره به باال بودن میزان نقدینگی در کشورمان عنوان می کند: 
این نقدینگی در اول تاثیر خود را در قیمت ارز گذاشت و این اتفاق در حالی رخ 
داد که بعضا سیاست های ارزی اشتباهی هم اتخاذ شده بود. سپس این نقدینگی 
تاثیر خود را بر طال و سکه و بعد از آن بر قیمت خودرو گذاشت. سپس بازار خودرو 

را تکان داد و بعد از همه این ها نوبت به مسکن رسید. 
به گفته موسوی وقتی این نقدینگی در بازار مسکن آمد، ته نشین شد، زیرا حجم 
بازار خیلی بیشتر از ارز و سکه و خودرو است و بنابراین تاثیر  مبادالت در این 
عمیق خود را بر بازار مسکن گذاشت. بنابراین پس از کاهش نوسانات قیمت ارز، 
بازار مسکن نتوانست به آن صورت خود را با این موضوع تطبیق دهد و قیمت ها 

پایین نیامد و بنابراین با رکود مسکن مواجه شدیم.
آن طور که وی می گوید، از آن جا که بازار مسکن بازار سنگینی است، با رکودهای 

طوالنی تر مواجه می شود که در کل تولید کشور تاثیر می گذارد. 

اتمام مسكن مهر تا پایان سال آینده
با اشاره به اجرای سیاست مسکن مهر در دولت های نهم و دهم اظهار  موسوی 
می دارد: البته در دولت یازدهم وزیر وقت چندان اعتقادی به مسکن مهر نداشت، 
ولی مجبور بود مسکن مهر را ادامه دهد. در واقع قسمت عمده مسکن مهر در 

دولت های یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کرد.
به گفته نماینده یزد در مجلس با تهمیداتی که در بودجه 98 و تبصره های آن 
در نظر گرفته شده، اگر دولت در سال آینده خوب حرکت کند، تا پایان سال 98 
می تواند مسکن مهر را که مختص دولت نهم و دهم بوده و بار عمده آن به دولت 
یازدهم و دوازدهم کشیده شده، تمام کند. هم چنین دولت درصدد است برای سال 
آینده 400 هزار واحد مسکن تولید کند. از این تعداد، 200 هزار واحد در شهرهای 
جدید، 100 هزار واحد در بافت های فرسوده و 100 هزار واحد در روستاها احداث 

خواهد شد که تمام این واحدها برای اقشار خاصی در نظر گرفته شده است. 
موسوی با بیان این که مسکن هایی که قرار است تولید شود هم دسته بندی دارد، 
می گوید: این مسکن ها شامل مسکن دائمی و مسکن استیجاری است. البته آن چه 
مسکن  باشد،  تاثیرگذار  می تواند  و  است  جامعه  نیاز  مورد 
استیجاری است. این نوع مسکن برای قشر عموم جامعه که 
فراوانی بیشتری دارند، تاثیرگذارتر است و بنابراین باید بیشتر 

به سمت مسکن استیجاری برویم.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است اگر دولت 
بتواند در بازار مسکن عرضه و تقاضا را تنظیم کند، می تواند 
واقع  در  کند.  ایفا  نقش  بازار  این  در  مقداری   98 سال  در 
در حال حاضر یک سری سرمایه دار، پیمان کار یا تولیدکننده 
به جهت  بیشتر  را  کار  این  که  می کنند  تولید  مسکن  انبوه 
افزایش سرمایه انجام می دهند و نه به جهت رفع نیاز بازار، و 

این موضوعی است که باید مدنظر داشته باشیم. 
پیش بینی  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب  اعتقاد  به 
بر  زیرا  است،  سخت  بسیار  آینده  سال  برای  مسکن  بازار 
اقتصاد  بر  سیاسی  جریانات  می کنیم،  تصور  آن چه  خالف 
در  مسکن  بازار  پیش بینی  برای  واقع  در  است.  تاثیرگذار 
سال 98 باید بدانیم روابط کشورمان با دنیای اطراف چه وضعیتی پیدا خواهد 
به  بازار مسکن  باشد،  برقرار   FATF مانند  ما و موضوعاتی  ارتباطات  اگر  کرد. 
FATF برقرار نشود، تاثیر زیادی  همین روال ادامه پیدا می کند، اما چنان چه 
به هرحال  و  اقتصاد کشور دارد  و  تولیدی کشور و صنعت ساختمان  در صنعت 

تاثیرات آن فراگیر خواهد بود.  
به گفته موسوی اگر کشورمان تکلیف خود را با FATF روشن کند و ارتباطات 
تجاری و سیاست ما مشخص باشد، می توان پیش بینی دقیق تری از بازار مسکن در 
سال آینده داشت، اما اگر نتوانیم تصمیم درستی در این زمینه ها بگیریم، ممکن 

است این بازار تحت تاثیر قرار بگیرد و راکد شود. 

با تهمیداتی که در  در مجلس 
بودجه 9۸ و تبصره های آن در 
اگر دولت در  نظر گرفته شده، 

تا  آینده خوب حرکت کند،  سال 
9۸ می تواند مسکن  پایان سال 
را که مختص دولت نهم  مهر 
و دهم بوده و بار عمده آن به 

دولت یازدهم و دوازدهم کشیده 
تمام کند شده، 
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نوسانات نرخ ارز و پتروشيمی های ناکام
درباره شاخص کل  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  ورزی،  دکتر حسین سالح 
بازار سرمایه به »وخارزم« گفت: بازار سرمایه با این که امسال رشد چشم گیری در 
بخش شاخص داشت، اما به همان میزان کاهش را تجربه کرد و این نوسانات برای 
بازار سرمایه که محل جذب سپرده های خرد و کالن عموم مردم است، مناسب 

نیست. 
وی با تاکید بر این که امسال نوسانات نرخ ارز تاثیرات خوبی بر بازار ایران نداشت، 
گفت: نوسانات نرخ ارز موجب شد هزینه های تولید به میزان چشم گیری باال برود 
تعیین کننده در  پتروشیمی  که نقش  و  مانند فوالد  بورسی  برخی شرکت های  و 

شاخص کل بازار سرمایه دارند، با مشکل تامین سرمایه روبه رو شوند. 
سالح ورزی در ادامه گفت: افزایش نرخ ارز همواره به منظور رشد صادرات صورت 
می گیرد و بر اساس اصول اقتصادی زمانی که نرخ ارز باال می رود، باید صادرات 
بیشتر از واردات صرفه اقتصادی داشته باشد، اما این موضوع در ایران محقق نشد 
و ارز ارزان در اختیار واردات کاالهای اساسی و هم چنین برخی موارد مانند موبایل 
قرار گرفت، اما سودجویی برخی افراد باعث شد محاسبه نرخ آزاد ارز برای میزان 
برخی  واردات  برای  را  ارزان  ارز  این که دولت  با  درنتیجه  و  انجام شود  واردشده 

کاالها پرداخت کرد، کاالها ارزان به دست مردم نرسید. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: پتروشیمی ها که تا سال گذشته یکی 
از حکمرانان بازار سرمایه بودند، با افزایش هزینه های تولید و هم چنین محاسبه 
از دست  تاحدی  را  رقابت خود  قدرت  پتروشیمی  برای خوراک  نیمایی  ارز  نرخ 
با  پتروشیمی ها  بودند  معتقد  کارشناسان  برخی  که  است  حالی  در  این  دادند. 
دریافت ارز 4200 تومانی محصوالت خود را صادر می کنند، اما ارز آن را به سامانه 
ارز  این که آمادگی دارند  با اعالم  انجمن پتروشیمی ها  نیما عرضه نمی کنند، که 

دریافتی خود را با نرخ نیما دریافت کنند، به این غائله خاتمه داد. 

وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که پس چرا پتروشیمی ها نتوانستند آن طور 
که انتظار می رفت، در بازارهای صادراتی حاضر شوند، پاسخ داد: شروع تحریم های 
آمریکا و هم چنین قطع کانال مالی بین ایران و سایر کشورها باعث شد صادرات 
ایران با مشکل مواجه شود. البته صادرات انجام می شود اما به سختی، و ما انتظار 

داریم دولت در این زمینه تدابیر ویژه ای بیندیشد. 

سال 98 آرام است، اما به شرطی که...
دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس ارشد اقتصادی، درباره پیش بینی بازار 
سرمایه در سال آینده به »وخارزم« گفت: به نظر می رسد سال آینده بهتر از امسال 
باشد، به این دلیل که سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی در زمان ریاست 
آقای همتی بهتر از ریاست آقای سیف است و توانسته مدیریت بازار را به دست 
بگیرد. در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی می تواند با سازوکاری مطمئن اقدام 

به هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای تولیدی و بورس کند.
معاون سابق سازمان بورس تاکید کرد: نوسانات نرخ ارز امسال را به سالی بدیمن 
برای فعاالن اقتصادی تبدیل کرد، اما اگر ثبات نرخ ارزی که طی ماه های اخیر 
تورم  نرخ  میزان  به  حداکثر  و  باشد  داشته  ادامه  آینده  سال  در  هستیم،  شاهد 
بازار  به خصوص  تولید  رشد کند، می توانیم شاهد سرمایه گذاری مردم در بخش 
بورس باشیم. البته سیاست گذاری های دولت در این بخش نیز موثر است و اگر 
از ابزارهای کارآمدی مانند مالیات برای هدایت نقدینگی به بخش های مولد بهره 
نبرد، با کوچک ترین نوسان دوباره نقدینگی جذب بازارهای غیرمولد خواهد شد که 

نتیجه آن خالی ماندن دست تولیدکننده از نقدینگی برای تولید است. 
مستخدمین حسینی اضافه کرد: در این شرایط اگر صاحب یک بنگاه اقتصادی 
نتواند هزینه های خود را پوشش دهد، مجبور به تعدیل نیرو خواهد شد، که به 

میزان بی کاری می افزاید. 

   بورس 
بورس در آینه 97 و چشم انداز 98غزال بابایی

آینده روشن به شرط مدیریت بازار
اقتصادايرانازاواخرسالگذشتهازثباتخارجشدوقیمتهاشروع
بهافزايشکرد.درفروردينماهنوساناتاقتصادیبهاوجخودرسید
ونرخارزهمچنانروندصعودیراطیکرد؛بهطوریکهنرخدالراوايل
سالبهبیشازهشتهزارتومانرسید،امادرهمانزماناسحاق
جهانگیری،معاوناولرئیسجمهور،اعالمکردنرخارز4200تومان
استواگرکسیبیشتراز10هزاردالردراختیارداشتهباشد،قاچاق
نیروی همکاری با مرکزی بانک ديگر، سوی از میشود. محسوب
انتظامیطیبخشنامهای،فعالیتصرافیهارابهحالتتعلیقدرآورد
وبیشترافرادیکهکنارخیابانمشغولبهکاربودند،خريدوفروش
اين اقتصادیمطرحمیکنند، انجاممیدادند.آنچهکارشناسان ارز
استکهبهکارگیریسیاستنادرستارزیباعثشدمعامالتارزاز

يکبازارشفافبهيکبازارغیرشفافمنتقلشود.

را رشدچشمگیری بازار يک اقتصادی آشفتگیهای همه میان در اما
تجربهکرد.بازارسرمايهزمانیکهنرخارزبانوسانروبهروبودوبهشدت
افزايشيافت،شاخصراتاحدزيادیباالبرد.برخیازکارشناسانبازار
سرمايهدرهمانزماناعالمکردندبهدلیلافزايشارزشدارايیهای
شرکتهایبورسی،شاخصبازارسرمايهرشدکردهاست،امااينرشد
دوامیندارد.طولینکشیدکهصحبتهایاينکارشناسانبازارسرمايه

محققشدوبازارسرمايهشروعبهافتشاخصکرد.
همچنینبايدتوجهداشتکهخودروسازانبزرگبورسیمانندايران
پیدا کاهش ارزشسهامشان تولید، کاهش دلیل به سايپا و خودرو
کردوازآنجاکهخودروسازیوقطعهسازیاهرمموثریدربخش
شاخصبازارسرمايههستند،افتشاخصدراينبخشبرشاخص
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حوزه  در  را  زیادی  نوسانات  امسال  این که  بیان  با  مرکزی  بانک  سابق  معاون 
مختلف  حوزه های  در  اقتصادی  نوسانات  سال  هر  افزود:  بودیم،  شاهد  اقتصادی 
رونق  داد،  قرار  را تحت الشعاع  تولید  و  افتاد  اتفاق  امسال  آن چه  اما  دارد،  وجود 
بازار غیرمولد و سوداگری بود که دولت نتوانست با ابزارهایی که در اختیار دارد، 

آن را کنترل کند. 

سهم بورس را از نقدینگی بدهيد
با  گفت وگو  در  طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  پژویان،  جمشید 
»وخارزم« تصریح کرد: سیاست های پولی و مالی دولت باعث شد نتواند نقدینگی 

را به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت کند. 
تا زمانی که  ایران مشاهده می شود و  اقتصادی زیادی در  افزود: شکاف های  وی 
اقتصادی  رونق  و  شکوفایی  شاهد  نمی توانیم  نکنیم،  موارد  این  اصالح  به  اقدام 
باشیم. چندین سال موسسات پولی که برخی از آن ها غیرمجاز خوانده شدند، با 
پرداخت سودهای باالی 30 درصد و حتی بیشتر به جذب سپرده اقدام کردند. این 
در حالی است که در همان زمان تولید بیشتر از 20 درصد سود نداشت و معلوم 
 60 سود  تا  کنند  سرمایه گذاری  تولید  در  است  قرار  موسسات چگونه  این  نبود 

درصدی به دست بیاورند و نیمی از آن را به سپرده گذار بپردازند. 
رونق  پولی  غیرمجاز  موسسات  که  زمانی  در  اقتصادی،  کارشناس  این  گفته  به 
داشتند، بازار سرمایه محروم از نقدینگی بود و حتی بانک های دولتی و خصوصی 
زیر نظر بانک مرکزی برای بقای خودشان هم که بود، اقدام به پرداخت سودهای 
باال کردند، که نتیجه آن افزایش هزینه تمام شده پول بود. در همان زمان بازار 
سرمایه و واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش خود پول را با هزینه 
باال دریافت می کردند. از این رو بازار سرمایه از نقدینگی که سهمش بود، محروم 

شد. 
قابل  آینده خیلی  اضافه کرد: سال  دانشگاه عالمه طباطبایی  عضو هیئت علمی 
پیش بینی از نظر اقتصادی نیست و آمریکا هر روز تحریم های تازه ای علیه ایران 
وضع می کند. البته ایران 40 سال است در تحریم قرار دارد و آگاه است که چگونه 
بر عملکرد  اما شرایط را سخت می کند و ممکن است  را دور زد،  باید تحریم ها 

شرکت های بورسی، خصوصا شرکت های صادراتی، تاثیر بگذارد.

نوسان بازار را جذاب می کند
بر خالف اظهار نظر همه کارشناسان که در مورد وضعیت فعلی و آینده صحبت 
کردند، دکتر محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
معتقد است اگر نوسانی در بازار نباشد، هیچ جذابیتی متوجه آن جا نیست و همین 
نوسان ها هستند که می توانند یک بازار اقتصادی را جذاب کنند. وی با بیان این که 
نرخ سود سپرده های بانکی تاثیر زیادی بر سرمایه گذاری در بازارها دارد، افزود: 
زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافت، اغلب افراد سرمایه های خود را 

به بخش های دیگر منتقل کردند تا سود انتظاری را به دست بیاورند. 
حسن نژاد بیان کرد: سازمان بورس طی جلساتی که هر ماه برای افزایش جذابیت 
بازار سرمایه برگزار می کند، قصد جذب سپرده های خرد مردم را دارد؛ سپرده هایی 
که اکنون سرگردان هستند و هر کسی که از نحوه سرمایه گذاری آگاهی ندارد، یا 
اقدام به خرید ارز می کند یا در گوشه خانه سکه نگه می دارد. اما برخی دیگر که 
سرمایه هایشان چشم گیرتر است، به دلیل این که سود تولید پایین تر از بخش های 

دیگر است، به بخش های خودرو و مسکن ورود می کنند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اکنون شرایط مناسبی در حوزه های 
اقتصادی نداریم و اگر از بنگاه های تولیدی برای اشتغال کارگران حمایت نشود، 
نه بازار بورس توانایی رقابت با سایر حوزه های غیرمولد را دارد و نه دولت می تواند 

برای آن ها تعیین تکلیف کند. 
بازدهی  در وضعیت  تولید  که  در شرایطی  است  معتقد  اقتصادی  کارشناس  این 
مطلوبی قرار ندارد، ابتدا باید سرمایه گذاری های دولتی در شرکت های مردمی زیاد 
شود. اما این سرمایه گذاری می تواند در قالب یارانه های غیرنقدی و مولد به بخش 
تولید پرداخت شود. به عنوان مثال هزینه برق و گازی که برای بنگاه های تولیدی 
استفاده می شود، با تعرفه کمتری محاسبه شود و این موضوع را بیان کند که اگر 
صرفه جویی بیشتری در مصرف انرژی و افزایش راندمان و بهره وری بنگاه اقتصادی 
و نیروی کار را مدنظر قرار دهد، می تواند از یارانه های بیشتر به عنوان مشوق های 
تولید استفاده کند. به عنوان مثال، سهم پرداخت بیمه برای کارفرما در صورت 
رعایت موارد فوق کاهش یابد و مابه التفاوت توسط دولت پرداخت شود. در این 
زمان تولید رونق می گیرد و ناخودآگاه سرمایه های مردمی به سمت بازارهای مولد 

مانند بازارهای سرمایه سوق داده می شود. 
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      اقتصاد
نسیم بنایی

اقتصادی مشکالت از بخشی اينها »تحريم«؛ »تورم«، ارز«، »نرخ
هستندکهدرحالحاضرگريباناقتصادايرانراگرفتهاند.اينمشکالت
رامیتوانبهزبانسادهتراينطوربیانکرد:»کمارزششدنارزرايج
کشور«،»گرانی«و»عدمامکانانجاممبادالتتجاری«.اماآياايرانتنها
کشوریاستکهبااينمشکالتمواجهشده؟ياکشورهایديگریهم
هستندکهاينتجربههاراازسرگذراندهاند؟اگرکشورهایديگرهماين
تجربههارادرمورداقتصادخودداشتهاند،پسمیتوانازراهکارهايیکه
آنهااستفادهکردهاند،بهرهگرفتوباالگوبرداریازراهحلهایآنهابرای
برونرفتازمشکالتاقتصادی،مسیربهبودفضایاقتصادیراسادهتر
کرد.همهکشورهایجهانبامشکالتینظیرکمارزششدنپولخوديا
گرانیمواجهشدهاند.بسیاریازکشورهانیزمسئلهتحريمراداشتهاند،يا
حتیهمینحاالباآنمواجههستند.امااينکهچطورباآنمقابلهکردهاند،
امریقابلبررسیاست.»وخارزم«بامطالعهاينمشکالتدرکشورهای
مختلفبهدنبالبهترينراهکارهابرایمقابلهباهريکازاينمشکالت
اقتصادیاست.راهکارهايیکهديگرکشورهابرایبهبودمشکالتمشابه
اقتصادیخوددرپیشگرفتهاند،گاهیمیتواندنسخهایآمادهباشدکه

مسیررابرایبهبوداقتصادیکوتاهترکند.

وقتی پول بی ارزش می شود
ارزش ارز یک کشور ثابت نیست، مسائل مختلف اقتصادی و سیاسی می تواند روی 
آن تاثیر بگذارد و ارزش آن را باال یا پایین کند. اما برخی از کشورها موفق شده اند با 
پی گیری سیاست های خاص خود، ارزش پول رایج خود را حفظ کنند. همه کشورها 
می توانند به کمک سیاست های پولی ارزش ارز رایج خود را حفظ کنند، یا ارزش 
ازدسته رفته ارز خود را به آن برگردانند. بررسی  مطالعات تجوان پتینگر، تحلیل گر 
اقتصادی در اکونومیک هلپ، نشان می دهد سیاست های مختلفی برای افزایش ارزش 
ارز یک کشور وجود دارد. یکی از این راه ها فروش دارایی ها به ارز خارجی و خرید ارز 
کشور است. در مورد ایران می توان این طور فرض کرد که همه به جای خرید دالر، به 
خرید ارز رایج کشور خود روی بیاورند و دالرهایشان را بفروشند. از این طریق می توانند 
به افزایش ارزش ارز خود کمک کنند. البته افراد معموال این کار را انجام نمی دهند، 
وظیفه دولت این است که برای افراد انگیزه کافی برای فروش دالر ایجاد کند. اگر افراد 
خرید دالر را متوقف کنند و تقاضا برای ارز خود را باال ببرند، ارزش ارز رایج کشورشان 
باال خواهد رفت. البته ناگفته نماند که برخی از کشورها و دولت ها خالف این امر را انجام 
می دهند. برای مثال دولت چین اغلب ارز خود را به گونه ای دستکاری می کند تا ارزش 
آن پایین بماند. یعنی دولت دارایی های دالری خود را افزایش می دهد و به این ترتیب، 
ارزش یوآن به عنوان ارز رایج این کشور پایین می آید. چین این کار را برای رقابتی 

کشورهای در حال توسعه با بحران های اقتصادی مشابه ایران چه می کنند؟

بهبود از مسیر 
نسخه های آماده
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کردن صادرات خود انجام می دهد. این کشور یکی از بزرگ ترین صادرکننده های جهان 
است و ارزش ارز خود را نیز در همین راستا پایین نگه می دارد. 

با دنبال کردن آن  از سیاست هایی است که کشورها  افزایش نرخ بهره یکی دیگر 
می توانند ارزش ارز خود را حفظ کنند. افزایش نرخ بهره یکی از راه هایی است که در 
این زمینه می تواند موثر باشد. در واقع افزایش نرخ بهره به جریان پول کمک خواهد 
کرد. هرچند در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر ایاالت متحده، نرخ بهره نزدیک 
به صفر است، اما در کشورهای در حال توسعه این نرخ می تواند افزایش پیدا کند 

و افزایش آن به افزایش ارزش ارز کشور کمک خواهد کرد. 
البته افزایش نرخ بهره همیشه خوب نیست. یعنی این نرخ 
می تواند همراه با افزایش منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی 
شود. در بسیاری از شرایط مثل دوران رکود اقتصادی، افزایش 
نرخ بهره ابزار مناسبی برای تحرک بخشی به اقتصاد نیست. 
در نتیجه دستکاری نرخ بهره امری است که باید با احتیاط 

صورت بگیرد. 
هرچند کشورها به دنبال افزایش ارزش ارز خود هستند، اما در 
عین  حال اقدامات برای افزایش ارزش با احتیاط انجام می شود. 
دلیل این امر نیز این است که صادرات از سمت افزایش ارزش 
ارز آسیب می بیند. به همین خاطر بسیاری از کشورها سعی 
می کنند از این امر جلوگیری کنند. برخی از کشورها با افزایش 
نرخ تورم به افزایش ارزش ارز خود کمک می کنند. این امر 
بیشتر در کشورهای توسعه یافته رایج است، چراکه معموال 
در این کشورها نرخ تورم بسیار پایین است. درنتیجه آن ها با 
افزایش نرخ تورم به افزایش ارزش ارز خود مبادرت می کنند. 
تجربه ثابت کرده افزایش نرخ تورم در درازمدت ارزش ارز یک 

کشور را باال خواهد برد. 
یک طرف  از  است.  دم  دو  تیغ  مانند  باارزش  ارزِ  به هرحال 
واردات را ارزان تر می کند و از طرف دیگر میزان رقابتی بودن 

صادرات را کاهش می دهد. از یک طرف استانداردهای زندگی را افزایش می دهد و از 
طرف دیگر منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. به همین خاطر درباره ارزش ارز 

یک کشور باید با احتیاط اقدام کرد. 

راه کار متورم
تورم در کشورهای توسعه یافته معنایی متفاوت با کشورهای در حال توسعه دارد. 
مردم در کشورهای ثروتمند جهان اغلب تورم را به چشم پدیده ای خوب و مطلوب 
می بینند. اما برای مردم کشورهای فقیرنشین، تورم یعنی گرانی و هم چنین بدبختی؛ 
به همین خاطر است که سعی می کنند با آن مقابله کنند. کشورهای در حال توسعه 
اغلب از نرخ تورم باال رنج می برند، به همین دلیل به دنبال بهترین راه برای کاهش 
نرخ تورم هستند. بررسی  گزارش رایان هاهن در بانک جهانی نشان می دهد نرخ تورم 
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور افزایش یافته و دولت ها در این کشورها سعی دارند 
با راه کارهای مختلف این نرخ را کاهش بدهند. وقتی منابع انرژی گران می شوند، نرخ 
تورم در کشورهای در حال توسعه نظیر چین و هند افزایش پیدا می کند. این امر هم 
روی صادرات و هم روی واردات تاثیر می گذارد. تورم مصرف کننده همان افزایش قیمت 
مصرف کننده است که مردم را آزار می دهد. این تورم در واقع همان گرانی است که 

بدون راه کار نیست. 
بانک جهانی راه کاری ساده برای کاهش نرخ تورم به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد 
می دهد؛ شناور کردِن ارز. رایان هاهن در مطالعات خود نشان داده که چطور شناور 
بودِن ارز یک کشور می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. کشورهایی نظیر اسلواکی، 
لهستان و جمهوری چک جزو کشورهایی هستند که موفق شده اند با همین راه کار 
ساده، نرخ تورم را در اقتصاد خود مدیریت کنند. آن ها اهداف مشخصی در زمینه نرخ 
تورم دارند و بانک مرکزی متناسب با آن نرخ ارز را تعیین می کند. اما قضیه همیشه 

به این سادگی نیست. 
کشورها ممکن است به دالیل مختلفی از نرخ تورم باال رنج ببرند. اگر کشوری به 
واردات وابسته باشد و مواد خوراکی یا برخی از اقالم اساسی را وارد کند، طبیعی است 
با افزایش جهانی قیمت کاالها، نرخ تورم باالیی را تجربه کند. هر گرانی در جهان 
می تواند منجر به افزایش قیمت و افزایش نرخ تورم در این کشورها شود. درنتیجه 
این کشور باید تا جای ممکن اقتصاد خود را از وابستگی به کاالهای وارداتی رها کند. 
مثال دولت می تواند به کاالهای داخلی یارانه بدهد تا مردم هم از کاالهای داخلی 
حمایت کنند. در واقع زنجیره ای پیچیده است که درنهایت 
هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف کننده خواهد بود. 
گاهی یک فاجعه طبیعی منجر به افزایش نرخ تورم خواهد 
شد. مثال یک فاجعه طبیعی رخ داده و کارخانه ای را نابود 
کرده ، یا برخی از زیرساخت ها را از بین برده  است. این مسئله 
می تواند نرخ تورم موقتی ایجاد کند. در این زمینه دولت باید 
به صورت مستقیم دخالت کند و با سرمایه گذاری های مجدد 
و سیاست های حمایتی، این بخش را تقویت کند تا مانع از 
بروز گرانی و افزایش نرخ تورم شود. نکته ای که نباید فراموش 
کرد، این است که نرخ تورم به دالیل مختلفی در کشورها 
رخ می دهد. گاهی چندین عامل به صورت هم زمان منجر به 
افزایش نرخ تورم می شود. برای حل بحران تورم یا گرانی، 

باید تک تک عوامل ریشه یابی شود. 

وقتی اقتصاد دربند می شود
»تحریم«؛ واژه ای که برای اقتصاد بسیاری از کشورها گران 
با  روسیه  نظیر  بزرگی  اقتصادهای  حتی  است.  شده   تمام 
تحریم از پای درآمده اند. بسیاری از کشورها به دالیل مختلف 
اقتصادی  اغلب  که  تحریم هایی  با  است،  سیاسی  اغلب  که 
هستند، مواجه شده اند. هر کدام از کشورها نیز برای مقابله با 
تحریم ها راه کارهایی ویژه خودشان را داشته اند. تحریم در حقیقت ابزاری است که 
قدرت های بزرگ به جای توسل به جنگ و اِعماِل خشونت برای اصالح یا تغییر رفتار 
یک دولت استفاده می کنند. هرچند درباره استفاده از این ابزار هنوز بحث های زیادی 
اما کشورهایی هستند که ناخواسته گرفتار تحریم شده اند و چاره ای  وجود دارد، 
جز مقابله با آن ندارند. تقویت روابط با کشورهای دیگر مهم ترین وسیله ای است 
که کشورهای تحریم شده برای مقابله با تحریم در اختیار دارند. برخی از کشورها 
از ابزارهای دیگری برای مقابله با تحریم های پولی و مالی بهره می گیرند. برای مثال 
ونزوئال نمی توانست بدهی های خود را به صورت مستقیم و از طریق بانک ها پرداخت 
کند. این کشور به ارزهای دیجیتال روی آورد و تالش کرد به کمک ارزهای دیجیتال 
از تحریم های ایاالت متحده طفره برود. با این همه مهم ترین روش این است که 
اقتصادها روابط خود را با دیگر کشورها تقویت کنند تا در صورت بروز بحران هایی 
نظیر تحریم، بتوانند از قدرِت رابطه خود استفاده کنند و به نوعی تحریم را دور بزنند، 
چراکه مهم ترین راه مقابله با تحریم ها، دور زدن آن هاست. ایران نیز تالش می کند 
با بهره گرفتن از قدرِت روابط خود، تحریم ها را دور بزند و ارتباط اقتصادی اش را با 

بسیاری از کشورها هم چنان حفظ کند. 
کشورهای در حال توسعه گاهی عالوه بر »در حال توسعه بودن« در برخی از مشکالت 
اقتصادِی  راه کارهای  از  اشتراک دارند. درنتیجه می توانند  با هم وجه  نیز  اقتصادی 
یکدیگر به عنوان نسخه ای آماده بهره بگیرند. اقتصاد ایران در حال حاضر از سه مشکل 
عمده رنج می برد؛ افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش ارز و تحریم. هر سه مشکل هم جزو 
مشکالتی هستند که بسیاری از دیگر اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران از آن ها رنج 
می برند. راه کارهای دیگر کشورها در زمینه این مشکالت می تواند الگویی آماده برای 
اقتصاد ایران باشد. این الگوبرداری های اقتصادی هزینه را کاهش می دهد و به مدیریت 

بحران های اقتصادی کمک می کند. 

راه کاری ساده  بانک جهانی 
برای کاهش نرخ تورم به 
توسعه  در حال  کشورهای 

کردِن  شناور  می دهد؛  پیشنهاد 
رایان هاهن در مطالعات  ارز. 

خود نشان داده که چطور شناور 
ارز یک کشور می تواند به  بودِن 
تورم کمک کند.  کاهش نرخ 
اسلواکی،  نظیر  کشورهایی 

لهستان و جمهوری چک جزو 
موفق  که  هستند  کشورهایی 

راه کار ساده،  با همین  شده اند 
نرخ تورم را در اقتصاد خود 

کنند مدیریت 
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 بورس
غزال بابایی

حالاقتصادکشورخوبنیستوتاثیراينموضوعرامیتوانبهراحتی
درجامعهمشاهدهکرد.ازکاهشقدرتخريدمردم،افزايشهزينههای
حذف خانوارها سفره از روز هر که کاالهايی نرخ شدن گران و تولید
میشود،میتواندريافتکهسالخوبیراپشتسرنگذاشتهايم.زمانی
کهاقتصادآشفتهمیشودوشفافیتدرآننیست،فعالیتهایسوداگرانه
رونقمیگیردوبازارهایمختلفرابرهممیزند.ازابتدایسالتاکنون
شاهدبههمريختگیدربازارمسکن،خودرو،طال،ارز،سکه،پالستیکو
به نوبهخودضربهای به اينبخشها از بوديمکههرکدام مواردديگر

اقتصادجامعهواقتصادخانوارزدند.
همهاينهادرحالیاستکههنوزيکقانونجامعبازدارندهبرایمقابله
بافعالیتهایسوداگرانهوجودنداردوهمینمساله،بهمشکالتموجود
دامنمیزند.طبقگفتهکارشناساناقتصادی،قانونیبرایهدايتپولبه
سمتتولیدوجودنداردوفقدانهمینقانونباعثمیشودفعالیتهای

اغلب نابهسامانی، شرايط چنین در باشد. داشته رونق سوداگرانه
سهامداراندربازارسرمايهنگرانسرمايههایخودهستندوبهاينفکر
يا شد خواهد سرمايههايشان نصیب سودی آينده سال آيا که میکنند

خیر.

به  اقدام  اقالم مصرفی  برای  افرادی که  اقتصادی  نظر  از  پیشرفته  در کشورهای 
بیش  خرید های  در  اما  هستند،  مالیات  از  معاف  اول  خرید  در  می کنند،  خرید 
بیان  به  بپردازند.  مالیات  می آورند،  دست  به  که  سودی  از  باید  مصرف  نیاز  از 
و  تولید  به سمت  و کالن مردم  و سرمایه های خرد  نقدینگی  این که  برای  بهتر، 
فعالیت های شفاف هدایت شود، از ابزاری به نام مالیات بهره می برند تا بتوانند به 
ایران قانون  این قانون در  جای فعالیت های سوداگرانه تولیدشان را رونق دهند. 
مالیات بر عایدی سرمایه نام دارد؛ قانونی که می تواند اقتصاد را از آشفتگی برهاند، 
اما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. حال این سوال پیش می آید که آیا اقتصاد 

پيشنهادهای کارشناسان اقتصادی برای بهبود وضعيت بازار سرمایه

صیانت از دارایی سهام داران بورس
با ابزار مالیات

 شماره یک، فروردین 481398



ایران زیرساختی برای اجرای این قانون دارد یا خیر، و این که اجرای چنین قانونی 
می تواند نتایج مطلوب اقتصادی را به دنبال داشته باشد؟ چگونه می توان نقدینگی 
را به سمت بخش تولید هدایت کرد و از سهام دارانی که سرمایه های خود را به 
یک بازار شفاف منتقل کردند، حمایت کرد؟ یک کارشناس اقتصادی، یک فعال 
اقتصادی و یک نماینده مجلس در این زمینه به »وخارزم« پاسخ داده اند که در 

ادامه نظرات آن ها را می خوانید. 

قانونی که جدی نمی گيریم
به  تهران،  دانشگاه  اقتصاد  استاد  بغزیان،  آلبرت  دکتر 
پیشرفته  در کشورهای  داد:  توضیح  این باره  در  »وخارزم« 
افراد دو خانه یا دو خودروی شخصی  اقتصادی زمانی که 
از پرداخت  خریداری می کنند، تنها خانه یا خودروی اول 
مالیات معاف است و در خرید دوم و در خرید های بعدی 

باید از سودی که به دست می آورند، مالیات بپردازند. 
وی افزود: در برخی موارد حتی نزدیک به صددرصد سودی 
که نصیب سرمایه گذار در این حوزه می شود، باید در اختیار 
این که  به جای  این رو سرمایه گذاران  از  بگیرد.  قرار  دولت 
وارد فعالیت های سوداگرانه شوند و سودی گیرشان نیاید، 
پول خود را به بازار سرمایه می برند که مکانی شفاف برای 

معامالت است و می تواند سود خوبی عایدشان کند. 
این استاد اقتصاد با تاکید بر این که اقتصاد ایران از شفاف 
شفافیت  از  صحبت  که  هربار  گفت:  می برد،  رنج  نبودن 

است  حالی  در  این  می شود.  بسنده  گزارشات  برخی  ارائه  به  می شود،  اقتصادی 
 که سیاست های اقتصادی کشورهای پیشرفته در این زمینه نشان می دهد که آنها 
قوانین ثابتی در این بخش اعمال می کنند و با تغییر دولت ها هم تغییری در این 

قوانین ایجاد نمی شود. 
گفت:  و  پرداخت  بورسی  شرکت های  سهام داران  از  حمایت  چگونگی  به  بغزیان 
هم چنین  باشد،  داشته  سود  درصد   20 بورس  در  سرمایه گذاری  کنید  فرض 
میانگین سودی که تولید ایران دارد، 22 درصد، نرخ بهره پول 18 درصد و نرخ 
تمام شده تولید حدود 15 درصد باشد، در این شرایط اگر کسب وکاری بیشتر از 
میانگین اعداد و ارقامی که به طور مثال گفته شد باشد، یک اقتصاد از شفافیت 
الزم برخوردار نیست، یا فعالیت های سوداگرانه بر فعالیت های تولیدی غالب است. 
اکنون سود بازار سرمایه با توجه به نوسانی که دارد، حدود 20 درصد است، اما اگر 
کسی یک خانه را سال گذشته خریداری می کرد، اکنون بیش از صددرصد سود 
کرده بود. هم چنین اگر سال گذشته اقدام به خرید یک خودرو می کرد، سود بیش 
از صددرصدی نصیبش می شد، که این موضوعات بیان گر آشفتگی اقتصاد است. 

شفاف  به صورت  را  سرمایه خود  که  سهام دارانی  و  تولید  بخش  از  برای حمایت 
وارد بازار سرمایه کرده اند، باید هزینه حضور دالالن در بازارهای دیگر افزایش یابد. 

به طوری که با در نظر گرفتن یک سامانه جامع به راحتی معامالت قابل رصد باشد. 

تصویب قانون توليد بدون حضور توليدکننده
احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، 
به »وخارزم« گفت: آشفتگی اقتصاد به عوامل متعددی ارتباط دارد که بخشی از 
آن به سیاست های نادرست پولی برمی گردد و بخشی دیگر به عواملی که نقش 

بازدارنده دارند، اما کنار گذاشته شده اند. 
اتخاذ  تولید  برای بخش  اقتصادی که  اغلب تصمیمات  متاسفانه  تاکید کرد:  وی 
تجربه  تصمیم گیران  از  هیچ کدام  که  می گیرد  صورت  درهایی  پشت  می شود، 
درد  می خواهند  چگونه  افراد  این  نداشتند.  را  تولیدی  واحد  یک  اداره  روز  یک 
تولیدکننده را متوجه شوند و برای این بخش قانون تصویب کنند؟ این موضوع 

مهم ترین ضعف در بخش تصویب و اجرای قانون است. 
سهام داران  از  حمایت  برای  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  قانون  به  اسدی  کیمیایی 
خرد و کالن بورس اشاره کرد و گفت: زمانی که یک قانون بازدارنده برای مقابله 

شاهد  را  خاصی  اتفاق  کوتاه مدت  در  دربیاید،  اجرا  به  سوداگرانه  فعالیت های  با 
نیستیم، اما در بلندمدت حتما سرمایه ها به سمت بازارهای تولیدی هدایت خواهد 
شد. اکنون خرید و فروش مسکن و خودرو بیشترین سود را نصیب سرمایه گذاران 
می کند، درحالی که اگر یک قانون بازدارنده در این بخش وجود داشت، صاحبان 
سرمایه های خرد و کالن به جای خرید و فروش مسکن و خودرو در بازار به خرید 

سهام مصالح ساختمانی مانند سیمان و خرید سهام خودروسازان می پرداختند. 
این فعال اقتصادی با تاکید بر این که قوانین بازدارنده نیاز 
سازمان  افزود:  دارد،  آن  شدن  موفق  برای  زیرساخت  به 
می تواند  مالیات  نام  به  ابزاری  از  استفاده  با  مالیاتی  امور 
بودن  موفق  اما  کند،  جلوگیری  سوداگرانه  فعالیت های  از 
همکاری  و  همراهی  به  بستگی  سازمان  این  عملکرد 
راه  وزارت  مثال  عنوان  به  دارد.  دولتی  دستگاه های  سایر 
را  مسکن  معامالت  کنترل  مسئولیت  باید  شهرسازی  و 
بر عهده بگیرد و همه اطالعات سامانه خود را در اختیار 
نیاز  از  افرادی که بیش  تا  قرار دهد  مالیاتی  امور  سازمان 
مالیات  به خرید کردند، مشمول دریافت  اقدام  مصرفشان 

از سود شوند. 
وی معتقد است اگر دولت برای تصمیمات کالن و خردی 
که می خواهد برای اقتصاد به کار بگیرد، با مشورت بخش 
نتایج  قطعا  باشد،  غیردولتی  کارشناسان  و  خصوصی 
مطلوب تری به دست خواهد آمد تا این که بخواهیم با روش 

آزمون و خطا اقدامات را عملی کنیم. 
کیمیایی اسدی در ادامه تصریح کرد: زمانی که اقتصاد با آشفتگی روبه رو می شود، 
نباید به صورت احساسی تصمیم گرفت و وارد عمل شد، اما متاسفانه در طول چند 
سال گذشته خصوصا یک دهه اخیر، اغلب تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی 
بوده، درحالی که برای حال خوب اقتصاد باید برنامه های بلندمدت داشت. زمانی 
که اقتصاد با مشکل روبه رو می شود، نباید تازه به درمان آن اندیشید، بلکه باید 
سیاست های کوتاه مدت را برای رفع بحران به کار گرفت، اما برنامه های بلندمدت 

نیز هم زمان اجرا شود. 

به بانک اطالعاتی قوی نياز داریم
به  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  مال،  یوسفیان  عزت اهلل 
اجرا  ایران  در  می تواند  عایدی سرمایه  بر  مالیات  قانون  اجرای  »وخارزم« گفت: 
شود، اما نیاز به یک بانک اطالعاتی است که بدون خطا در این زمینه اقدام شود. 
وی تاکید کرد: برای حذف یارانه های نقدی به دلیل باال بودن ضریب خطا دولت 
آن را کنار گذاشت، به این دلیل که شناسایی افراد ثروتمند از فقیر بسیار سخت 

بود. 
این نماینده مجلس ادامه داد: سال 95 خبری مبنی بر این که پیرزنی در یک 
روستا چندین پورشه وارد کرده، رسانه ای شد و زمانی که سازمان امور مالیاتی 
برای دریافت مالیات دو میلیاردی خود به وی مراجعه کرد، متوجه شد از مدارک 
تومان نمی رسد.  به دو میلیون  این شخص سوءاستفاده شده و کل دارایی وی 
برای این که قانون مالیات بر عایدی سرمایه سرنوشت کارت های بازرگانی موقت 
را به خود نگیرد، باید زیرساختی در این زمینه فراهم شود و حجم اطالع رسانی 
دردسر  به  را  خود  اندکی  مبلغ  برای  افراد  تا  باشد  وسیع  و  گسترده  آن قدر 

نیندازند. 
یوسفیان مال با اشاره به این که سهام داران بورس در سال آینده منتظر خبرهای 
دادند،  قرار  بازار سرمایه  در  را  باشند، گفت: سهام دارانی که سرمایه خود  خوب 
مطمئن باشند در سال آینده حتی با وجود تشدید تحریم ها سال خوبی را خواهند 
داشت، به این دلیل که در بودجه سال آینده مواردی را برای مقابله با سوداگری در 
بخش های تولیدی و مولد در نظر گرفتیم و هم چنین بخشی از نقدینگی بلوکه شده 
در نظام بانکی در قالب تسهیالت به بنگاه های اقتصادی می رسد، که این موضوع 

توان تولید بنگاه های اقتصادی را باال می برد. 

اکنون سود بازار سرمایه با توجه به 
نوسانی که دارد، حدود 2۰ درصد 
است، اما اگر کسی یک خانه را 
سال گذشته خریداری می کرد، 

اکنون بیش از صددرصد سود کرده 
بود. اگر هم سال گذشته اقدام به 
خرید یک خودرو می کرد، سود 

بیش از صددرصدی نصیبش 
می شد، که این موضوعات 

بیان گر آشفتگی اقتصاد است
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      اقتصاد
صدیقه ثنایی

نمایش آمریكایی
ترامپ با خروج از برجام نمایشی آمریکایی در دنیا به راه انداخت. اما مسئله این جا 
بود که آمریکا فقط از برجام خارج نشد، بلکه نشان داد با اتحادیه اروپا هم مشکل 
دارد. این کشور کامال بی تفاوت نسبت به تصمیم سایر کشورها در زمینه برجام 
با اروپا  از برجام نشان داد  با خروج خود  عمل کرد. به گزارش یورونیوز، آمریکا 
نیز مشکل دارد. به نظر می رسد بعد گذشت سال ها، نوعی اختالف میان منافع 
رئیس جمهوری  ماکرون،  امانوئل  است.  آمده   وجود  به  اروپایی ها  و  آمریکایی ها 
فرانسه، اعالم کرد اتحادیه اروپا دیگر تکیه ای بر تصمیم های ایاالت متحده ندارد. 
در واقع اتحادیه اروپا باید سیاست های امنیتی خودش را دنبال کند تا به منافعش 
برسد، درنتیجه تصمیم های آمریکا برای اتحادیه اروپا چندان معنا و مفهومی ندارد. 
به همین خاطر است که اروپایی ها در زمینه ایران و برجام نیز مسیری متفاوت از 

مسیر آمریکا و ترامپ در پیش گرفته اند. 
به محض این که ترامپ به صورت یک جانبه تصمیم به خروج از برجام گرفت، با 
موج انتقادهای سران اروپایی مواجه شد. این انتقادها از همان ابتدا نشان می داد 
اروپایی ها  برای  بگیرند.  ترامپ در پیش  با  ندارند مسیری مشابه  اروپایی ها قصد 
برجام یک توافق امنیتِی بسیار مهم است که باید با چنگ و دندان حفظ شود. 
شاید این پرسش به میان بیاید که چرا اروپایی ها تمایل به حفظ روابط خود با ایران 

دارند؟ این مسئله می تواند از سه بُعِد سیاسی، امنیتی و اقتصادی مورد بررسی و 
تحلیل قرار بگیرد. به گفته بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی، در عصری 
که ترامپ تالش می کند همه  جا حرف خودش را به کرسی بنشاند، اروپایی ها به 
لحاظ اقتدار سیاسی و به لحاظ حیثیتی تالش می کنند برجام را حفظ کنند. برای 
آن ها اهمیت بسیار زیادی دارد که مقابل سیاست های یک جانبه گرایانه آمریکا سر 
خم نکنند. به گزارش دنیای اقتصاد، بسیاری از سیاستمداران نیز دفاع از برجام 
را فرصتی طالیی برای ایجاد تعادل میان اروپا و آمریکا ارزیابی کرده اند. به لحاظ 
امنیتی نیز هر بحرانی که در خاورمیانه ایجاد شود، بیش از آمریکا، اروپا را متاثر 
خواهد کرد. برای مثال تا کنون بحران پناهندگان اروپایی ها را به دردسر انداخته 
و موج آن به آمریکا که آن سوی دنیاست نرسیده؛ در نتیجه اروپایی ها به لحاظ 
امنیتی نیز تالش می کنند برجام را حفظ کنند. در این بین مسائل اقتصادی هم 
سایر  به  نسبت  را  آن  هم  برخی  و  بااهمیت  بسیار  را  آن  برخی  که  دارند  وجود 
مواد، کم اهمیت تر می دانند. به هرحال اروپایی ها با ایران روابط اقتصادی دارند و 
در این سال هایی که توافق هسته ای رخ داد، پای بسیاری از شرکت های اروپایی 
به ایران باز شد. برجام برای این شرکت ها فرصتی برای سرمایه گذاری و پیشرفت 
بود. بعید به نظر می رسد که آن ها به همین راحتی دست از این مسئله بکشند. 
اما به هرحال اروپایی ها برای حفظ برجام باید سازوکارهای مالِی خاصی را مدنظر 

رسیدهبود: بزرگ دستاوردی به ايران بود؛ 2015 سال تابستان
بین که مشترک« اقدام جامع »برنامه عنوان با توافقی »برجام«؛
ايرانوگروه5بهعالوهيکصورتگرفت.پنجعضودائمشورای
و بريتانیا روسیه، فرانسه، چین، يعنی متحد ملل سازمان امنیت
مشکالت و مسائل گرفتند تصمیم آلمان اضافه به متحده اياالت
کنند. امضا کشور اين با را توافقی و بگذارند کنار ايران با را خود
به ترامپ دونالد ناگهان که بههمینشکلپیشمیرفت همهچیز
کاخسفیدآمريکاراهيافت.يکیازوعدههایترامپازروزنخست
باالخرهدرروز کناربگذارد. را ايران با توافقهستهای بودکه اين
از کامل بهصورت آمريکا کرد اعالم ترامپ ارديبهشت1397 18
زد، اقدام اين به دست ترامپ زمانیکه است. شده خارج برجام
بسیاریازافراداورانقدکردند؛حتیبرخیازافرادازدرونآمريکا

پیشین رئیسجمهورِی اوباما، باراک مثال برای کردند نقد را او نیز
ترامپ که بودند کسانی جمله از او، معاون بايدن، جو و آمريکا،
جمله از اروپايی کشورهای بین اين در دادند. قرار انتقاد مورد را
بودند، توافق اين امضاکنندگان جزو که آلمان و فرانسه انگلیس،
نیز نظرسنجیها حتی کردند. تاسف ابراز ترامپ اقداِم اين بابت
نشانمیدهدعموممردمآمريکاباايناقدامترامپموافقنبودند.
ايرانحفظ با را رابطهخود نوعی به اروپايیهاتالشمیکنند حاال
کنند.آنهاازيکسومیخواهندروابطشانرابابزرگتريناقتصاد
دنیايعنیآمريکاازدستندهندوازطرفديگرنمیخواهندبدقولی
کنندوقراردادشانباايرانراازبینببرند.امااروپايیهابرایحفظ
برجامچهخواهندکرد؟اينپرسشیاستکه»وخارزم«تالشکرده

بهآنپاسخبدهد.

مروری بر سازوکارهای مالی اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام

تالش چشم آبی ها برای حفظ برجام
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داشته  باشند تا بتوانند به رابطه خود با این کشور در چهارچوب برجام ادامه بدهند. 
این سازوکارها چیست؟

استقالل از آمریكا
نوشته:  »هندزبالت«  اقتصادی  روزنامه  در  یادداشتی  در  آلمان  خارجه  وزیر 
»اتحادیه اروپا برای نجات برجام، به سیستم پرداخت مستقل از آمریکا نیاز دارد.« 
ایجاد یک صندوق  اشاره کرده،  آن  به  یادداشت خود  در  او  که  از مسائلی  یکی 
پولی و سیستم مستقل سوئیفت اروپایی است. اواخر تابستان سال 1397 بود که 
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  از  برای »حمایت  اولین بسته خود  اروپا  کمیسیون 
پایدار« در ایران »با تاکید بر بخش خصوصی« را تصویب کرد. ارزِش مالی این بسته 
18 میلیون یورو بود و شامل هشت میلیون یورو کمک به بخش خصوصی در ایران 
می شد. سایت کمیسیون اروپا اعالم کرده  بود این بسته در حقیقت اولین بخش 
از بسته حمایتی 50 میلیون یورویِی اروپا در حمایت از ایران بوده که به عنوان 
بخشی از همکاری های دو طرف پس از توافق برجام صورت می گیرد. زمانی  که 

این برنامه ها بود،  اروپا به دنبال 
نامه ای  16 سناتور آمریکایی در 
خواستار  آمریکا  خزانه دارِی  به 
ایران  بانکی  تحریم  در  تعجیل 
شده  بودند. فدریکا موگرینی نیز 
این  »با  کرد:  اعالم  زمان  همان 
حمایت  اروپا  اتحادیه  اقدامات، 
توسعه  و  ایران  مردم  از  خود 
پایدار و صلح آمیز آن ها را نشان 
می دهد. این اقدام مشوقی برای 
مشارکت بیشتر همه طرفین در 
ایران به ویژه در بخش خصوصی 

است.« 
پس از گذشت بیش از 9 ماه از خروج یک جانبه آمریکا از 
برجام، سرانجام کانال ویژه مالی اروپا با ایران رسما راه اندازی 
شد. سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس که به طور رسمی 
راه اندازی کانال ویژه مالی اروپا با ایران را اعالم کردند، در 
بیانیه ای تاکید داشتند که »ابزار حمایت از تبادالت تجاری« 
از تجارت مشروع اروپا با ایران حمایت می کند و در ابتدا بر 
بخش هایی که برای مردم ایران ضروری تر هستند، تمرکز 
دارد؛ بخش هایی نظیر اقالم دارویی، تجهیزات پزشکی، غذا و 
کشاورزی. البته طبق انتظار، آمریکایی ها نسبت به این قضیه 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  دادند.  نشان  منفی  واکنش 
بیانیه ای تهدیدآمیز اعالم کرد: »به دقت گزارش ها را درباره 
کانال ویژه مالی دنبال می کنیم تا جزئیات بیشتری درباره 
سازوکار آن به دست بیاوریم. همان طور که رئیس جمهوری 

روشن کرده، سازمان هایی که وارد فعالیت های قابل تحریم با ایران شوند، خودشان 
را در معرض پیامدهای جدی از جمله منع دسترسی به نظام مالی آمریکا و کاستن 
از توان تجارت با ایاالت متحده یا شرکت های آمریکایی قرار می دهند.« در این بیانیه 
هم چنین آمده  است: »انتظار نداریم این کانال های ویژه به هیچ نحوی بر کارزار فشار 

حداکثرِی ما علیه ایران اثرگذار باشند.« 

نخستين گام اروپایی ها برای حفظ برجام
توافق هسته ای با تالش و تعهد کشورهای مهمی به تصویب شورای امنیت سازمان 
ملل رسیده و به همین خاطر نمی توان بدون دلیل و به همین سادگی آن را کنار 
 »SPV« یا همان »INSTEX« گذاشت. ابزار حمایت از تبادالت تجاری که به آن
می گویند، در واقع به این منظور راه اندازی شده که اروپایی ها بتوانند به تعهدات خود 
در برابر ایران پای بند باشند. به گزارش ایسنا، در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه 
امکان  که  است  سازوکاری   SPV« :آمده  است این طور  انگلیس  و  فرانسه  آلمان، 
تجارت مشروع اپراتورهای اقتصادی اروپایی با ایران را فراهم می سازد.« سه کشور 
اروپایی تاکید کرده اند تالش هایشان برای حفظ تمهیدات اقتصادی برجام منوط به 
اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل این توافق، شامل همکاری کامل 
و به موقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ابزار حمایت از تبادالت تجاری در 

حقیقت نخستین گام اروپایی ها برای حفظ برجام است. 
سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران، در 
فرانسه ثبت شده؛ پرفیشِر 69 ساله 
که بانک دار برجسته آلمانی است، 
کرد.  خواهد  هدایت  را  برنامه  این 
کشورهای  فقط  حاضر  حال  در 
این  در  آلمان  و  انگلیس  فرانسه، 
امیدوارند  اما  سهام دارند،  برنامه 
اروپایی  کشورهای  دیگر  ادامه  در 
برخی  شوند.  ملحق  آن ها  به  نیز 
این  می گویند  تحلیل گران  از 
زیادی  تاثیر  جدید  مالِی  سازوکاِر 
روی شرایط اقتصادی ایران خواهد 
دیگر  برخی  مقابل  در  اما  داشت، 
آن را چندان موثر ارزیابی نکرده اند. برای مثال راب مالی، 
ملی  امنیت  شورای  در  خاورمیانه  بخش  پیشین  رئیس 
معتقد  بحران،  بین المللی  گروه  اندیشکده  عضو  و  آمریکا 
است تاثیر اقتصادی این کانال کم خواهد بود. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز در توییتی اعالم کرده 
این سازوکار با تاخیر بسیاری راه اندازی شده، اما ایران آماده 
تعامل سازنده در شرایط برابر و احترام متقابل با اروپاست. 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز 
با استقبال از راه اندازی کانال ویژه مالی اروپا با ایران گفته 
 است: »ما به همکاری خود با کشورهای عضو اتحادیه برای 
عملیاتی شدِن هرچه زودتِر این سازوکار ادامه می دهیم. کار 
مشترک ما برای حفظ برجام، به همراه دیگر طرف های این 
توافق و شرکای بین المللی ادامه دارد. این مسئله ای مربوط 
به احترام به توافقات بین المللی و پیشبرد امنیت مشترک منطقه ای و بین المللی مان 
است.« به این ترتیب، چشم آبی ها تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا بر عهد 
خود با ایران بمانند. حال باید دید آن ها هم مانند آمریکایی ها عهدشکنی خواهند 

کرد، یا با سازوکارهای مالی حسن نیت خود را نشان خواهند داد.  

۱39۷ بود  اواخر تابستان سال 
بسته  اولین  اروپا  کمیسیون  که 
از توسعه  برای »حمایت  خود 
پایدار«  اجتماعی  و  اقتصادی 

ایران »با تاکید بر بخش  در 
را تصویب کرد.  خصوصی« 

۱۸ میلیون  این بسته  ارزِش مالی 
یورو بود و شامل هشت میلیون 
به بخش خصوصی  یورو کمک 

ایران می شد در 
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 اقتصاد
محمدحسین علی اکبری

چهارم دی ماه بود که حسن روحانی رئیس جمهور، بودجه سال آینده را تقدیم 
تلفیق  کمیسیون  گذشته،  سال های  روال  طبق  و  کرد  اسالمی  شورای  مجلس 
برای بررسی این موضوع تشکیل شد. زمانی که بودجه راهی مجلس می شود و 
ارائه می کند، سه موضوع مورد بحث،  را  این زمینه توضیحاتی  رئیس جمهور در 
بررسی و چالش قرار می گیرد. ابتدا نرخ ارز و میزان فروش نفت که بخش عمده ای 
از درآمدهای دولت را شامل می شود، دوم نرخ حامل های انرژی و سوم اقدامات 
از اقشار کم درآمد. بررسی و اظهار نظر در مورد  نرخ ارز و  دولت برای حمایت 
میزان فروش نفت برعهده کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، نرخ حامل های 
انرژی بر عهده کمیسیون انرژی و حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر بر دوش 
نماینده دولت  با  کمیسیون اجتماعی مجلس است و هر کدام طی جلساتی که 

دارند، خواسته های مردم را عنوان می کنند. 
شاید تا همین سال گذشته نرخ ارز و نرخ حامل های انرژی بیش از سایر موارد 
مورد توجه بود، اما با توجه به گرانی های اخیر و تورم افسارگسیخته ای که گریبان 

اقتصاد را گرفته، حمایت از اقشار آسیب پذیر حاال بیشتر مورد توجه باشد. 

آن طور که حمید پوراصغری، رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه 
انجام گرفته در  اقدام های  از مهم ترین  و بودجه، اعالم کرده، در بودجه 98 یکی 
این حوزه، تعریف بسته حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و ارائه این حمایت ها به 
گروه های مذکور است. وی گفته در سال  جاری بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان 
پوشش  تحت  خانوارهای  مستمری  پرداخت  برای  یارانه ها،  هدفمندی  منابع  از 
نهادهای حمایتی اختصاص یافته، به نحوی که از سال 1395 تا 1397 مستمری 
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نزدیک به سه برابر شده است. با تمام 
نیابد، توزیع  تا زمانی که وضعیت اشتغال بهبود  اقتصاددانان  از نگاه  این اوضاف 
پول در قالب یارانه نقدی فقط می تواند منجر به افزایش تورم شود و سیاست های 

پولی را با مشکل مواجه می کند. 

یارانه انرژی می دهيم، اما با پرمصرفان برخورد نمی کنيم
در  مجلس  محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو  حسینی،  سیدمحمد 
گفت وگویی که با »وخارزم« داشت، به کلیات بودجه سال آینده اشاره و تصریح 

نگاهی به کليات بودجه 98 و چگونگی حمایت از اقشار آسيب پذیر

ضرورت توزیع عادالنه یارانه
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ندارد،  تغییری  بنزین(  و  )گازوییل  گاز  نفت  مانند  انرژی  حامل های  نرخ  کرد: 
درنتیجه در این بخش دولت درآمدی نخواهد داشت. از سوی دیگر، راه کاری برای 
سهمیه بندی سوخت در نظر گرفته نشده، اما طبق گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت، 
برای سال آینده بنزین یا باید گران شود، یا سهمیه بندی، که البته نظر مجلس هم 

بیشتر معطوف به سهمیه بندی است تا گرانی نرخ. 
وی افزود: البته طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز به افزایش نرخ حامل های 

انرژی است، اما هر سال برای شفاف سازی آن را در بودجه لحاظ می کند. 
حسینی با اشاره به این که راه کاری پیش روی دولت برای کاهش مصرف انرژی 
با  برخورد  نام  به  قانونی  تاکید کرد: مدت هاست  نمی کند،  توجه  به آن  اما  است 
از  یکی  نمی شود.  اجرا  متاسفانه  اما  دارد،  قرار  برنامه کاری دولت  در  پرمصرفان 
تصور  است.  پرمصرفان  با  برخورد  و محروم  آسیب پذیر  اقشار  از  راه های حمایت 
کنید خانه ای در جنوب شهر با یک المپ روشنایی اش تامین می شود، اما در همان 
زمان یک خانه در باالی شهر برای نورانی کردن خانه خود باید حداقل 40 المپ 
را روشن کند، که این موضوع از عدالت اجتماعی دور است و در همه کشورهای 

پیشرفته برخورد با پرمصرفان اجرا می شود. 
قانون  این  کردن  اجرایی  سازوکار  داد:  ادامه   98 بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
فراهم است و اگر دولت در این بخش گام بردارد، صددرصد موفق خواهد بود، که 
با کاهش مصرف از این بخش می تواند مازاد انرژی خود را صادر کند. ما هر سال در 
فصل تابستان با مشکل کمبود برق مواجه می شویم، اما در همان زمان هم برخورد 

با پرمصرفان یا اجرا نمی شود، یا آن قدر جریمه ها کم است که 
برای متخلفان می صرفد که هم چنان به کار خود و پرمصرفی 

ادامه دهند، که نتیجه آن خاموشی برای همه است. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر دولت در بخش مقابله با 
پرمصرفان، ّآب، برق و گاز برخورد کند و بتواند مازاد آن را 
صادر کند، از محلی که درآمد به دست می آورد، می تواند به 

محرومان و اقشار آسیب پذیر کمک کند. 
به نام آسیب پذیرها، به کام ثروتمندان

حمید قریشی، کارشناس انرژی، درباره کمک دولت به اقشار 
آسیب پذیر توضیح می دهد: وقتی صحبت از کمک به اقشار 
آسیب پذیر می شود، همه بر این باورند که باید یارانه نقدی 
زیاد شود. این در حالی است که کمک به این اقشار محترم 

تنها به این موضوع ختم نمی شود. 
اجرای  دلیل  به  ایران  در  یارانه  سازوکار  کرد:  تاکید  وی 
منفعت  پرمصرف  و  ثروتمند  افراد  شده  باعث  نامناسب 
بیشتری ببرند، درحالی که یارانه در بخش های مختلف برای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده که برای این 

موضوع نیز طرح هایی به دولت و مجلس ارائه شده است. 
آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  چگونگی  به  ادامه  در  قریشی 

پرداخت و افزود: برای حمایت از اقشار آسیب پذیر یک مورد مانند بنزین را در نظر 
بگیرید که با گران شدن آن باعث می شود سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، اما 
راه کاری وجود دارد که هم بنزین با نرخ عادالنه ای عرضه شود و هم محرومان و 

اقشار آسیب پذیر از آن درآمد کسب کنند. 
این کارشناس انرژی گفت: در شرایط فعلی افرادی که خودرو دارند، از یارانه انرژی 
یارانه بیشتری  باشد، می تواند  بهره مندند و هر کسی که خودروی بیشتر داشته 
یارانه  از  بیشتر  می تواند  دارد،  باالتری  مصرف  کسی  اگر  هم چنین  کند.  مصرف 

انرژی بهره ببرد، درحالی که این موضوع با یک سازوکار ساده قابل کنترل است. 
قریشی به بیان راه کاری در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: اگر بنزین به جای 
هر خودرو به هر نفر داده شود و میزان مورد نظر ماهانه به سرپرست خانوار واریز 
شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در آن صورت همه از یارانه بنزین بهره مند خواهند 

شد، که در این جا ممکن است سوالی طرح شود مبنی بر این که کسی که خودرو 
ندارد، چگونه می تواند از بنزین درآمدی داشته باشد؟ 

وی تصریح کرد: اجرای این سیاست نیاز به شجاعت دارد. به این دلیل که باعث 
اعتراض پرمصرفان می شود. یکی از مواردی که همیشه بحث می شود، ارزان بودن 
نرخ بنزین در ایران و قاچاقی است که اتفاق می افتد، که طبق قانون اگر بخواهیم  
نرخ بنزین را به 95 درصد فوب خلیج فارس برسانیم، باید نرخ را حداقل شش هزار 

تومان تعیین کنیم، که تبعات تورمی سنگینی به دنبال دارد. 
 اگر بنزین به سرپرستان خانوار تحویل شود، با راه اندازی یک بازار بورس مانند 
بورس کاال می تواند مورد معامله قرار بگیرد و افرادی که خودرو ندارند، سهمیه 
بنزین خود را به افراد پرمصرف با نرخی توافقی بفروشند و دیگر بنزین نرخ ثابتی 
نخواهد داشت. با زیاد بودن مشتری نرخ بنزین برای افراد پرمصرف باال می رود و 
اگر نرخ پایین بیاید، افرادی که بنزین در اختیار دارند و ماشینی هم برای مصرف 

ندارند، بنزین خود را با قیمت پایین تری عرضه خواهند کرد. 
به گفته وی، در این صورت یارانه بنزین به همه اقشار جامعه رسیده است و بدون 
این که پول اضافی به اقتصاد تحمیل شود، به اقشار آسیب پذیر کمک می شود. او 
در این باره توضیح داد: »به عنوان مثال یک خانواده چهار نفره بی خودرو را در 
نظر بگیرید که ماهانه نفری 50 لیتر بنزین دریافت می کنند و در مجموع 200 
کند،  کسب  درآمدی  بتواند  این که  برای  خانوار  سرپرست  این  شد.  خواهد  لیتر 
محصولی را که دولت با یارانه در اختیار وی قرار داده، به بورسی که به آن اشاره 
کردم، منتقل می کند و به راحتی می تواند سهم خود را به 

دیگری بفروشد.«
نرخی  این که  بر  مبنی  ما  پرسش  به  پاسخ  در  قریشی 
که در بورس معامله خواهد شد، چگونه تعیین می شود، 
گفت: دولت بنزین را با قیمت هزار تومان به افراد تحویل 
می دهد، اما نرخ آزاد آن را باید با محاسبه نرخ جهانی به 
باید  می کند،  تعیین  ایران  در  که  نرخی  و  بیاورد  دست 
کمی کمتر از نرخ جهانی باشد. به طوری که ممکن است 
عرضه  بازار  در  تومان  هزار  چهار  قیمت  با  حتی  بنزین 
شود، اما این نرخ گرانی را به مردم تحمیل نخواهد کرد و 
تنها پرمصرفان برای مصرف بیشتر پول زیادتری پرداخت 

کرده اند. 
در این راستا، افرادی که خودروی بیشتری دارند، از یارانه 
هم  قانون  این  اجرای  با  و  شد  نخواهند  بهره مند  بیشتر 
مردم  پول  تزریق  بدون  و هم  رعایت کرده ایم  را  عدالت 
هم  کار  این  برای  که  کنند،  کسب  درآمد  می توانند 

نقدینگی به بازار تزریق نکرده ایم. 
توزیع  فعلی  وضعیت  است  معتقد  انرژی  کارشناس  این 
یارانه انرژی بیشتر از این که حامی فقرا و اقشار آسیب پذیر 
باشد، متوجه ثروتمندان و پول داران است، درحالی که افراد پرمصرف نه تنها نباید 
زیادی  این که مصرف  برای  را  باالتری  ارقام  بلکه  بهره مند شوند،  یارانه دولتی  از 

داشتند، به دولت بپردازند. 
وی با اشاره به این که اگر طرح توزیع عادالنه بنزین بین مردم تصویب شود، گامی 
مثبت در راه عدالت محوری برداشته ایم، افزود: این طرح توسط یکی از نمایندگان 
روزی  نفر  هر  سهمیه  می شود.  چکش کاری  آن  ابعاد  مجلس  در  و  شده  مطرح 
یک لیتر است که با توجه به جمعیت کشور حدود 80 میلیون لیتر می شود و از 
آن جایی که دولت 100 میلیون لیتر تولید دارد، 20 میلیون لیتر مازاد دارد، که 
می تواند با صادرات 20 میلیون لیتر به قیمت پایین تر از نرخ فوب خلیج فارس 
درآمد کسب کند. در این طرح هم دولت و هم مردم منفعت می برند و توزیع یارانه 

به درستی اتفاق افتاده است. 

دولت بنزین را با قیمت هزار 
تومان به افراد تحویل می دهد، 
اما نرخ آزاد آن را باید با محاسبه 
نرخ جهانی به دست بیاورد و 

نرخی که در ایران تعیین می کند، 
باید کمی کمتر از نرخ جهانی 
باشد. به طوری که ممکن است 

بنزین حتی با قیمت چهار هزار 
تومان در بازار عرضه شود، اما این 

نرخ گرانی را به مردم تحمیل 
نخواهد کرد و تنها پرمصرفان 

برای مصرف بیشتر پول زیادتری 
پرداخت کرده اند
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 اقتصاد
سهراب اکبری

وخارزم سياست گذاری های پولی بانک مرکزی 
و تاثير عملكردش بر فضای کسب وکار را بررسی می کند

رسیده تومان میلیارد هزار 1700 از بیش به حاضر حال در نقدينگی
است.بهگفتهکارشناساناقتصادیرشدنقدينگیماننديکتیغدولبه
افتاده اتفاق ازافزايشتولید دراقتصاداست.اگرايننقدينگیناشی
باشد،میتواندمنجربهايجاداشتغالوچرخیدنچرخبنگاههایتولیدی
باشد، دولت هزينههای جبران و بودجه کسری از ناشی اگر اما شود،
نهتنهاتورمرابهجامعهتحمیلمیکند،بلکههزينهتمامشدهپولرابرای
بنگاههایتولیدیباالمیبرد،کهيکیازعوارضآنافزايشهزينههای

تولیداست.
دردولتيازدهمسیاستهایپولیومالیدولتبرایکنترلنقدينگیو
کاهشتورمانقباضیبودکهکاهشسرعتگردشپولازجملهمواردی
استکهاينسیاستدنبالمیکند.بررسیهانشانمیدهدکشورهای
پیشرفتهمانندآلمان،کهيکیازقدرتهایمالیاروپايیوجهاناست،
فراهم را زيرساختی تولید بهسمت آن هدايت و نقدينگی افزايش با
کردهتابخشتولیدیاشبتواندبیشترازايننقدينگیبهرهمندشود،
امادرايرانکهتولیدحالوروزخوبیندارد،چگونهمیتواننقدينگیرا

بهسمتتولیدهدايتکرد.

این  بنگاه های زودبازده مطرح شد و در  از  نهم و دهم طرح حمایت  در دولت 
داشت،  که  ضعف هایی  دلیل  به  طرح  این  شد.  ارائه  زیادی  تسهیالت  بخش 
نتوانست جامعه هدف خود را به درستی شناسایی کند و بخشی از منابع دولتی 
هدر رفت و دولت برای جبران هزینه های این بخش اقدام به چاپ پول کرد. دقیقا 
همین اتفاق در دولت یازدهم و دوازهم افتاد، اما با این تفاوت که تنها واحد های 
تولیدی مشکل دار از حمایت دولت بهره مند می شدند، نه هر کارخانه  ای و با هر 
از بنگاه های تولیدی اظهار  الزامات دولت  فعالیتی. کارشناسان اقتصادی درباره 
از بخش تولید کشور حمایت کند، مانند  نتواند  می کنند و معتقدند اگر دولت 
این است که یک انسان در کما فرو رفته و هر چقدر که اعضای دیگر بدن سالم 
باشند و فعالیت کنند، هیچ اراده  ای برای به حرکت درآوردنشان نیست، درنتیجه 

تولید باید بیشتر از سایر بخش ها مورد توجه قرار بگیرد. 

برای حمایت از کارگر باید کارفرمایان را دید
دکتر علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، درباره 
سیاست های پولی بانک مرکزی به »وخارزم« توضیح می دهد: نقدینگی از ابتدای 
دولت یازدهم حدود چهار برابر شده، که این میزان به رشد تولید نبوده و مشخص 
است که در طول این سال ها مشکالتی وجود داشته و سیاست های مناسبی به 

کار گرفته نشده است. 
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم اتفاقات نامناسبی به دلیل ناهماهنگی 
تیم اقتصادی صورت گرفت که نتیجه آن شرایط آشفته اقتصادی است که هنوز 

تیم اقتصادی جدید نتوانسته آن را جمع وجور کند. 
و  کرد  اشاره  مرکزی،  بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر  مدیریت  به  کریمی 
ادامه داد: سیاست های پولی و ارزی دولت در سال پایانی فعالیت آقای ولی اهلل 
سیف بسیار نامناسب بود، که با منصوب کردن آقای همتی در این سمت شاهد 

برنامه ریزی های کاملی در این بخش بودیم. 
این نماینده مجلس با تاکید بر این که کارنامه روسای کل بانک مرکزی در مورد 
حفظ ارزش پول ملی و رونق تولید متفاوت است اما آقای سیف کارنامه خوبی 
از خود بر جای نگذاشت، گفت: همه روسای بانک مرکزی در کاهش ارزش پول 
ملی تاثیر داشتند و هیچ کدام نتوانستند با به کارگیری سیاست های پولی مناسب 
اقدام به ثبات یا افزایش ارزش پول ملی کنند. البته این به دلیل وجود مشاورانی 
است که به رئیس جمهور مشاوره غلط می دهند و معتقدند اگر نرخ ارز گران 
شود، در آن صورت صادرات افزایش خواهد یافت، اما در طول چهار دهه گذشته 
در دور دوم دولت ها نرخ ارز افزایش زیادی را تجربه کرده، ولی منجر به افزایش 

صادرات نشده است. 
کرد:  تاکید  است،  کشور  سیاسی  تصمیمات  اقتصاد چکیده  این که  بیان  با  وی 
اقتصاد ایران وابستگی زیادی به مسائل سیاسی دارد، اما در کشورهای پیشرفته 
اقتصادی و کسانی که دارای قدرت اقتصادی هستند، سیاست در اختیار اقتصاد 
رایزنی های  شرکت هایشان  اهداف  پیشبرد  برای  دولت ها  طریق  این  از  و  است 
برای  اجرا می شود.  ایران برعکس  این موضوع در  انجام می دهند، ولی  سیاسی 
استقالل اقتصاد و سیاست بانک مرکزی باید برنامه ریزی هایی را داشته باشد که 

اولین گام در این مسیر حمایت از بخش تولید است. 
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: گام دومی که در این راستا باید برداشته شود، 
بازارهای جهانی است که بخش کمی  به  برای ورود  کنترل استاندارد محصول 
از تولید ایران به این موضوع اهمیت می دهند. برای حضور در بازارهای جهانی 
کیفیت محصول باید جهانی باشد. این در حالی است که قیمتی که برای آن کاال 

در نظر گرفته می شود، رقابتی و حتی پایین تر از نرخ رقبا باشد. 
وی افزود: دولت برای حمایت از بخش تولید باید نرخ 

سود بانکی خود را کاهش دهد، که این موضوع 
حمایت  برای  راه  ساده ترین  اقتصادی  نظر  از 
است، اما در همین راستا موضوع دیگری است 
تولید  بخش  از  حمایت  بخش  در  می تواند  که 

که  انرژی  حامل های  اول  بخش  در  بگیرد.  قرار 
در اختیار واحد های تولیدی قرار می گیرد، با نرخ 

کاهش  به  منجر  موضوع  این  که  باشد،  پایین تری 
هزینه  ای  با  نیز  دولت  تولید خواهد شد.  هزینه های 

که برای تولید می پردازد، افزایش درآمد ملی و کاهش 
بی کاری نصیبش خواهد شد. 

کریمی اضافه کرد: از سوی دیگر، دولت می تواند با کاهش هزینه تمام شده پول 
که کاهش نرخ تسهیالت است، از بخش تولید حمایت کند، که این موضوع از دو 
جهت برای جامعه و دولت مفید است. موضوعی که اغلب به آن توجه نمی شود، 
این است که برای حمایت از بخش زحمت کش کارگر ابتدا باید خیال کارفرما 
را راحت کرد تا بتواند از کارگران خود در بخش های مختلف حمایت کند، اما 
به  ارزان قیمتی  و هیچ تسهیالت  کارفرما می گذاریم  راه  را سر  زیادی  موانع  ما 
او نمی پردازیم، ولی از سوی دیگر، چند هزار میلیارد تومان به کارگران کمک 
کاالیی و نقدی و هم چنین بیمه بی کاری می پردازیم. مشخص است راه را در این 
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بخش اشتباه می رویم و بیشتر از این که از کارگر حمایت کنیم، از دالالنی حمایت 
می کنیم که هیچ ارزش افزوده  ای برای اقتصاد کشور ندارند. 

کسب وکار را ببينيد و عملكرد بانک مرکزی را بسنجيد
دکتر میثم موسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با بیان این که فضای کسب وکار 
آینه عملکرد بانک مرکزی است، به »وخارزم« گفت: فضای کسب وکار ایران در شرایط 
فعلی تعریفی ندارد و یک واردکننده درآمد باالتری نسبت به یک تولیدکننده دارد، 

که این موضوع ناشی از سیاست های برون نگری دولت است. 
درحالی که با افزایش توان داخلی در بخش های مختلف باید 
بازارهای  به سمت  را  و آن ها  تولید داخل حمایت کرد  از 

رقابتی خارجی سوق داد. 
موسایی تاکید کرد: چندی پیش قانونی به نام قانون بهبود 
قانون  این  رسید، که طبق  تصویب  به  فضای کسب وکار 
هنوز  نامعلوم  دالیل  به  اما  می شد،  منتفع  تولید  بخش 
پیش  را  مشکالتی  که  نشده،  اجرا  قانون  این  از  ابعادی 
شود،  اجرایی  مستمر  به صورت  قانون  این  اگر  می آورد. 
بدین معناست که بخش سیاست گذار کشور در حوزه پول 
برسد  به هدف خود  توانسته  دارد،  نام  مرکزی  بانک  که 
در  بررسی ها  اما  باشد.  داشته  کامل  حمایت  تولید  از  و 
طول سال های گذشته نشان می دهد شرایطی که اقتصاد 
ایران تحمل می کند، با آن چه در سیاست های پولی دنبال 

می شود، متفاوت است. 
وی با اشاره به این که نقدینگی زیادی در کشور وجود دارد، 
تصریح کرد: نقدینگی اکنون به بیش از 1700 هزار میلیارد 
تومان رسیده که از نگاه اقتصاددانان و کارشناسان صاحب نظر 
این حوزه افزایش نقدینگی شرایط اقتصادی را سخت می کند. 

اما اگر این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، بخش تولید آن قدر قدرت می گیرد 
که می تواند در بازارهای جهانی خودی نشان دهد. البته برای پیاده سازی این سیاست 

موانعی وجود دارد که موسوم به بخش داللی است. 

موثری  نقش  بانکی  نظام  این که  بر  تاکید  با  تهران  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
در افزایش راندمان تولید دارد، گفت: اکنون نظام بانکی کشور در خدمت تولید 
نیست، درحالی که نهاد سیاست گذار، یعنی بانک مرکزی، باید برای بخش بانکی 
کشور تعیین تکلیف می کرد، که در هر شرایطی باید از تولید حمایت شود و پول 
را ارزان به دست آن ها برسانند. اما کاسب کاری برخی بانک ها، خصوصا بانک های 
خصوصی، برای افزایش درآمد خود هزینه های تولید را به شدت افزایش دادند، 

که این موضوع منجر به گران شدن پول می شود. 
موسایی ادامه داد: ایران افزایش نرخ ارز را برای چندمین بار 
تجربه کرد، که این موضوع ناشی از سیاست های نادرستی بود 
که به کار گرفته شد. زمانی که نرخ ارز به صورت دستوری 
ثابت نگه داشته می شود اما در جامعه بیش از 30 درصد تورم 
فنر قیمتی  از چند سال  بعد  وجود دارد، مشخص است که 
رها خواهد شد، که این موضوع تبعات سنگین تری نسبت به 

افزایش ساالنه نرخ ارز به میزان تورم به دنبال دارد. 
سیاست های  این که  بیان  با  اقتصادی  ارشد  کارشناس  این 
پولی و ارزی بانک مرکزی بستگی به سیاست های انقباضی 
نرخ  افزایش  دالیل  از  یکی  گفت:  دارد،  دولت  انبساطی  و 
شرایط  این  در  دولت  و  بود  ارزی  درآمدهای  کاهش  ارز 
یک باره  اما  می گرفت،  کار  به  را  انقباضی  سیاست های  باید 
رانت خوار  افراد  و  شد  اعالم  تومانی   4200 نرخی  تک  ارز 
بیشترین بهره را از ارز 4200 تومانی بردند، درحالی که هدف 
قانون گذار کنترل وضعیت ارزی بود. هم چنین سیاست های 
پولی با توسعه کسب وکار باید به کار گرفته شود؛ موضوعی 
که به آن توجه نمی شود و اغلب روسای کل بانک مرکزی 
برای این که نام خوش از خودشان باقی بماند، اقدام به ارائه 
که  زمانی  از  مرکزی  بانک  عملکرد  اما  می کنند.  تسهیالت 
آقای همتی بر صندلی ریاست آن تکیه می زند، بهتر شده و به واقعیات اقتصادی 
نزدیک است. در همین راستا تصمیماتی که برای بخش پولی اتخاذ می شود هم 

واقعی و به دور از احساسات است. 

با کاهش هزینه  دولت می تواند 
تولید  از بخش  تمام شده پول، 

از  این موضوع  حمایت کند، که 
دو جهت برای جامعه و دولت 

که  موضوعی  است.  مفید 
به آن توجه نمی شود،  اغلب 
از  این است که برای حمایت 
ابتدا  کارگر  زحمت کش  بخش 

را راحت  باید خیال کارفرما 
کرد تا بتواند از کارگران خود در 
حمایت  مختلف  بخش های 

کند، اما ما موانع زیادی را سر راه 
می گذاریم کارفرما 
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وپیشبینیقیمتآناست.باوجودکاهشسهمموادنفتیازکلمصرف
منبع مادهمهمترين اين اماهمچنان اخیر، دنیاطی10سال در انرژی
تامینانرژیدنیاستوحتیکوچکتريناتفاقاتدراينحوزهمیتواند
رویصنايعوزندگیبسیاریازمردمدنیاتاثیربگذارد.سرنوشتقیمت
اوپک بهمسئلهاصلیسران تبديل بهحدیمهماستکه نفت جهانی
واجالسهایغیراوپکیشدهاست.تحلیلگراننفتیدرمورددورنمای
نفتدرسال2019ديدگاههایمتفاوتیدارندوبعضیوضعیتراوخیمتر
دانستهوبرخیديگرانتظاردارندباعرضهوافزايشتولیدنفتشیلآمريکا
وازبینرفتنمشکالتجاریوکاهشسرعترشداقتصادجهانی،قیمت
پايینآيد.درادامهدرموردروندهایاحتمالیکهممکناستدراينبازار

درسال2019وجودداشتهباشد،بیشترخواهیدخواند.

کاهش تعداد دکل های نفتی
در بازه تعطیالت کریسمس قیمت نفت خام آمریکا از بشکه ای 50 دالر به 42 
دالر رسید. البته این روند کاهش از ماه های اکتبر و نوامبر شروع شده بود و از 
دوم اکتبر تا 30 نوامبر قیمت نفت از 76 دالر به 50 دالر رسید که یک کاهش 
33 درصدی را شاهد بود که برای تجار و سرمایه گذاران نشان دهنده این بود که 

     نفت
هدی رضایی

نگاهی به چشم انداز نفتی دنيا در سال 2019 

راه پرپیچ و خم 
طالی سیاه

بازار  این  ایران، عرضه  علیه  ترامپ  نفتی  تحریم های  پیاده سازی مجدد  با وجود 
بیش از حد است. با توجه به این موارد اولین چشم اندازی که برای بازار نفت در 
سال 2019 می توان متصور شد، تداوم افت تدریجی قیمت در طول سال 2019 
است. هم چنین تعداد حفاری های الزم برای استخراج نفت و دکل های نفتی مورد 
استفاده دنیا نیز حدود سه درصد کاهش خواهد داشت و ممکن است تا اواسط 
تابستان این رقم کمتر نیز بشود. )در ادامه از دالیل این کاهش استخراج به دلیل 

تحریم ها بیشتر خواهیم گفت.(

افزایش تقاضای جهانی نفت
پیش بینی دوم را می توان بر افزایش قیمت نفت در نیمه دوم سال 2019 دانست، 
چراکه در نیمه اول سال به نظر نمی رسد با رشد چشم گیری در قیمت ها مواجه 
باشیم و این نرخ از 60 دالر تجاوز نخواهد کرد. حتی با کاهش تدریجی فعالیت 
از  استفاده  سبب  به  آمریکا  کلی  داخلی  تولید  دنیا،  نفت  استخراج  و  حفاری 
تکنولوژی های جدید افزایش خواهد یافت و در طول زمان حجم بیشتری از نفت 
استخراج خواهد شد. با وجود کند شدن نرخ رشد اقتصادی، تقاضای جهانی در 
این خصوص همراه با افزایش خواهد بود و احتماال کاهش صادرات 1.2 میلیون 

بشکه در روز در اواخر دسامبر را جبران خواهد کرد.

ثبت رکورد توليد در شش ماهه اول سال
موارد باال منجر به این پیش بینی می شود که صنعت نفت و گاز داخلی آمریکا به 
رکورد ثبت تولید در شش ماه اول سال در سال 2019 خواهد رسید. عدم وجود هر 
گونه مکانیسم دولتی برای اجبار تولیدکنندگان به کاهش سرعت تولید و قوانین 
ضد اعتمادی که مانع از همکاری تولیدکنندگان با یکدیگر می شد و عدم فشار 
تولید در کوتاه مدت موجب شده همه سرمایه گذاران  اهداف  به  برای دست یابی 
نیز آن ها  ببینند و جو کاهشی قیمت ها  برای سال 2019  را  چشم انداز روشنی 
را امیدوار کرده است. البته موضوع استخراج و تولید بیش از حد نیز می تواند از 
بعدی دیگر برای این کشور نگران کننده تلقی شود. نسبت ذخایر به تولید آمریکا 
تنها 10 سال است و نشان دهنده مقدار زیاد تولید نفت در این کشور در شرایط 
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کنونی است. چنان چه فناوری  های جدید در تولید نفت شیل آمریکا کشف نشود، 
ذخایر این کشور در دهه آتی پایان می  یابد. این در حالی است که ونزوئال و ایران 
و  داشت  نفت خواهند  و 100 سال  میزان 350  به  کنونی  تولید  روند  با همین 

نگرانی ای از بابت ذخایر نفتی خود ندارند. 

روند کاهشی قيمت ها در نيمه اول سال 
سال 2018 در طرح جنجالی فریز نفتی کشورهای عضو اوپک و روسیه تا حدی 
بر کاهش تولید نفت خود حتی کاهش برخی اعضا از جمله عربستان به توافق 
رسیدند، که این مسئله در انتهای سال گذشته نیز تا اواسط سال 2018 دوباره 
تمدید شده بود. از طرف دیگر، بهبود رشد اقتصادی جهان منجر به بهبود تقاضا 
شد و درنهایت وضعیت عرضه و تقاضای سال گذشته رشد اندک قیمت نفت را به 
دنبال داشت. اما در پایان سال 2018 نفت آمریکا بازار را اشباع کرد. از وقتی خط 
لوله های جدید حفاری شده نفت خود را به بازار عرضه کردند، تولید داخلی آمریکا 
افزایش یافت و فشاری تازه بر قیمت نفت وارد کرد. اوپک می تواند این افزایش را 

با تمدید توافق کاهش تولید که در ژوئن منقضی می شود، جبران کند. 

در ماه آوریل سال جاری میالدی )فروردین 98( اوپک و متحدانش دور هم جمع 
می شوند تا مشخص کنند شرایط بازار به چه صورت خواهد بود و آیا روند کاهش 
تولید ادامه دارد یا خیر. قیمت نفت طی ماه های آتی به فاکتورهای مهمی چون 
مایکل  به طوری که  دارد.  بستگی  اوپک  کاهش صادرات  و  اقتصاد جهانی  مسائل 
کوهن، مدیر تحقیقات انرژی و کاال در بانک بارکلیز، در این باره می گوید: »ممکن 
کاهش  این که  نخست  باشیم.  مهم  شرط  دو  به  نفت  قیمت  بهبود  شاهد  است 
این که شاهد وخامت  به کاهش سطح ذخایر منتهی شود و دوم  اوپک  صادرات 
را  متوسط  بهبودی  وال استریت  بااین حال  نباشیم.«  کالن  اقتصاد  شرایط  بیشتر 

برای نفت در 2019 پیش بینی می کند.
پیدا  کاهش  نیز  طبیعی  گاز  قیمت  نفت،  قیمت  کاهش  بر  عالوه  می رود  انتظار 
کند. قیمت گاز پس از یک دوره کوتاه مدت در ماه نوامبر از 4.5 دالر در نوامبر به 
3 دالر در اوایل سال 2019 رسیده و این کاهش ادامه دارد. بنابراین پیش بینی 
بعدی این است که رشد اقتصادی آمریکا بین دو تا سه درصد افزایش یافته و از 
سرمایه گذاری های عمده در هزینه های جدید سرمایه در صنایعی که از گاز طبیعی 

و میعانات به عنوان سوخت استفاده می کنند، حمایت خواهد کرد. 

متغيرهای کليدی در چشم انداز نفتی سال آینده

ایران
یکی از بزرگ ترین و پرریسک ترین 
به  نفت  عرضه  به  مربوط  مسائل 
چهارم  که  می شود  مربوط  ایران 
نوامبر 2018 دور جدید تحریم های 
نفت  صادرات  در خصوص  ترامپ 
آمریکا  سیاست  شد.  آغاز  گاز  و 
ایران  نفتی  صادرات  کامل  قطع 
بر  می تواند  خود  این  که  است 
تاثیر  نفت  جهانی  تقاضای  تامین 
بگذارد. عربستان ادعا کرده است 
ایران  می تواند کاستی تولید نفت 
را جبران کند، اما به نظر می رسد 
قطع کامل صادرات نفت ایران در 
این  بهای  می تواند  آتی  ماه های 
فرآورده را به 100 دالر برای هر 
تحلیل  بنابراین  بکشاند.  بشکه 
خصوص  در  نفتی  کارشناسان 
دوم  نیمه  در  قیمت ها  افزایش 

سال 2019 پربیراه نخواهد بود. 

ليبی
برای  اروپا  امید  چشم  درحالی که 
به  ایران  نفتی  تحریم  جبران 
دلیل  به  نیز  کشور  این  بود،  لیبی 
سال  تا  شبه نظامی  فعالیت های 
2020 تحریم نفتی شد. تحلیل گران 
مانند  کشورهایی  به  پیش  از  بیش 
اعضای  عنوان  به  نیجریه  و  لیبی 
اوپک در شمال آفریقا امید داشتند 
 100 زیر  را  نفت  قیمت  بتوانند  تا 
وجود  با  اکنون  دارند.  نگه  دالر 
تحریم ها وضع در سال 2019  این 
اندکی سخت تر خواهد شد. اعضای 
به  سال ها  آفریقا  شمال  در  اوپک 
نفت  تولید  برای  مطمئن  منبعی 
هدف های  و  بودند  شده  تبدیل 
افزایش تولید در سال  برای  بزرگی 
2019 داشتند، اما این احتمال نیز 
تحریم های  با وجود  دارد که  وجود 
اعمال شده، این سال را با ضررهای 

غیرمنتظره ای بگذرانند. 

ونزوئال
ونزوئال در سال جاری نزدیک به یک میلیون بشکه نفت در روز تولید ناخالص داخلی 
خواهد داشت و از ژانویه 2019، بیش از 600 هزار بشکه نفت در روز تولید کرده 
است. این آمار نشان دهنده افت شدید تولید نفت این کشور است. میانگین تولید این 
کشور در سال 2016، دو و نیم میلیون بشکه در روز بود و اکنون به بیش از نصف 
یابد، چراکه  تولید طی سال کاهش  میزان  این  انتظار می رود  است.  یافته  کاهش 
گذشته  هفته های  طی  و  است  روبه رو  آمریکا  جانب  از  تحریم هایی  با  نیز  ونزوئال 
آمریکا شرکت نفت دولتی پی.دی.وی.اس.ای را تحریم کرده و از ارتش این کشور 
این شرکت طی یک سال گذشته  بپذیرد.  را  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  خواسته 
تحریم های فلج کننده دیگری را نیز در خصوص تجارت و استقراض از سر گذرانده 
و تحریم مستقیم نفت این کشور نیز اخیرا به آن ها اضافه شده است. تحلیل گران 
پیش بینی کرده اند میزان تولید نفت روزانه ونزوئال به 700 هزار بشکه در روز برسد، 
که این خود اثراتی بر قیمت و تولید جهانی نفت خواهد داشت و باید دید اوپک 

چگونه این کمبودها را جبران خواهد کرد. 
عدم افزایش تامین و نبود مهره های کلیدی چون ایران در تولید نفت جهانی می تواند 
یکی از مشکالتی باشد که در انتهای سال 2019 به سال 2020 موکول شود. آمریکا 
تا  را  مشکالتی  چنین  بتواند  خود  شیل  نفت  تولید  خط  افزایش  با  است  درصدد 
حدودی تعدیل کند و تغییر قیمت ها را تا پایان سال ثابت نگه دارد. همه این موارد 
را در کنار احتمال رکود اقتصادی جهانی، رشد اقتصادی چین و کشمکش های آن 
با آمریکا، کاهش تولید ناخالص داخلی برخی از کشورهای اروپایی، بحران ارز در 
بازارهای نوظهور و نوسانات مالی در سراسر جهان در نظر بگیرید تا دریابید تا چه 

اندازه پیش بینی بازار نفت در کنار دیگر فاکتورها پیچیده خواهد بود. 
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کسبوکارهانقشیکلیدیدرتحققاهدافکالناقتصادی،رشد،اشتغال
اقتصادی توسعه در مهمی نقش نیز بانکها ديگر، سوی از دارند. و...
کشورهاازطريقارتقایفاکتورهایتوسعهايفامیکنند.بانکهادررشد
کسبوکارهانیزنقشپررنگیدارند.دربسیاریازکشورهایدنیا،نظام
بانکیمتشکلازبانکهایدولتیوخصوصی،جايگاهمهمیدرهدايتو
کنترلفعالیتهایاقتصادیوگرداندنچرخاقتصادیراداراستومنجر
بهینه تخصیص و پولی سیاستهای اجرای تجاری، مبادالت رونق به
منابعمیشود.بانکهامیتوانندباحمايتهایريزودرشتوتسهیالت
خاصیکهبرایکسبوکارهاینوپاواستارتاپیوهمچنینديگرشرکتها
فراهممیکنند،تبديلبهبازویپیشبرندهاقتصادیشوندکهمتکیبهاين

کسبوکارهاست.
نیزسرمايه خود کسبوکارها و مردم به دادن وام با تجاری بانکهای

به آنها که پولی معموال میآورند. دست به
سپرده حساب از میدهند، وام کسبوکارها
از بانکآنراخواباندهاند. مشتريانیاستکهدر
سویديگر،بانکهایسرمايهگذارمیتوانندسهام
واوراققرضهارائهکنندوآنرابهسرمايهگذاران
دربازاربدهند.ازاينراه،کسبوکارهایمتوسط
وزودبازدهمیتوانندبهخدماتگوناگونبانکهای
مختلفتکیهکنندتاهمتجارتخودراسادهترکنند
وهمشرکتشانرارشددهند.ازجملهخدماتیکه
بانکهادرخارجازکشورمیتوانندبهشرکتهاو
صنايعاعطاکنند،میتوانبهمواردزيراشارهکرد.

اعطای وام با بهره های مختلف
گام اول دریافت وام از یک بانک تجاری برای کسب وکار 
بانک ها  بیشتر  است.  شرکت  اسناد  ارائه  استارتاپ،  یا 
و  دارایی ها  فروش،  رشد  مشاهده  با  کشور  از  خارج  در 
پیش بینی های فروش معقول برای شرکت شما می توانند 
 Reference به شما وام اعطا کنند. طبق اظهارات سایت

for Business، کسب وکارهای کوچک به عنوان سریع ترین بخش رشد اقتصاد 
شناسایی شده اند و بانک های تجاری برای این دسته از کسب وکارها انواع وام با 
نرخ های بهره مختلف در مدت زمان های مختلف را ارائه می کنند و برای کاهش 
با هم رقابت دارند. به گفته  افتتاح حساب برای تامین وام  میزان سپرده هنگام 
وال استریت ژورنال، بانکداری تجاری در برخی کشورها به حالت رابطه ای تبدیل 

شده است و بیشتر به ارتباط آن شرکت با بانک بستگی دارد. بسیاری از بانک ها 
در ازای ارائه تسهیالت از شرکت ها مطالباتی می خواهند. برای مثال با شرکت های 
بیمه ای خاصی برای کارمندانشان قرارداد می بندند و در مقابل شرایط اعطای وام 
را به آن شرکت ساده تر می گیرند. رابطه ای شدن تنها یکی از مواردی است که به 
طور فراینده ای در حال رشد میان شرکت های بین المللی و بانک هاست و به ارتباط 

میان مدیر کسب وکار و آن بانک بستگی دارد. 

خدمات سرمایه گذاری
سود  می شود،  تامین  بانک ها  طریق  از  که  کسب وکارها  رشد  دیگر  راه  یک 
دارای  معموال  تجاری  بانک های  است.  رشد  یا  درآمد  برای کسب  سرمایه گذاری 
یک بخش خاص سرمایه گذاری هستند که می توانند کسب وکارها را در انتخاب 
بازار پول و امالک و مستغالت راهنمایی کنند.  اوراق قرضه، حساب های  سهام، 
تقریبا در تمام کشورهای دنیا دارا بودن رابطه قوی با بخش 
سرمایه گذاری در بانک های خصوصی یا دولتی می تواند رابطه 

شرکت را با بخش ارائه دهنده وام تقویت کند. 

کارت های اعتباری شرکت ها
کارت های اعتباری که به نام شرکت ها از جانب بانک ها صادر 
می شود، یکی دیگر از تسهیالتی است که مستقیما به شرکت و 
کسب وکارها تعلق می گیرد. این کارت های اعتباری به مدیران 
را  خود  کسب وکار  خریدهای  تمام  می کند  کمک  شرکت ها 
پی گیری کنند، زیرا همه آن ها در یک اظهارنامه خواهد بود. 
منزله یک  به  اصطالحا  را  اعتباری  کارت  تجاری،  بانک  یک 
وام غیرقانونی در نظر می گیرد، به این معنی که برای دریافت 
بگذارد.  وثیقه  ازایش  در  نیست  مجبور  کسب وکار  مدیر  آن 
را در اختیار مدیران میانی خود  این کارت ها  مدیر می تواند 
قرار دهد تا از آن ها برای خریدهای شرکت یا دیگر مصارف 
تسهیالت  از  یکی  عنوان  به  اعتباری  کارت  کنند.  استفاده 
بانکی می تواند در سازمان دهی و پی گیری هزینه های شرکت 

نقش داشته باشد. 

بانكداری شرکتی 
بانکداری  عنوان  تحت  خدماتی  و  محصوالت  نیز  بانک ها  برخی  حاضر  حال  در 
با مشتریان شرکتی  تعامل سازنده  برقراری  ارائه می دهند که هدف آن  شرکتی 
خود است که نیازمندی های بانکی بسیار متفاوتی نسبت به سایر مشتریان دارند تا 

      بانکداری
پانیذ میالنی

بانک ها؛ بازوی پیش برنده 
کسب وکارهای نوپا

همه چيز درباره تسهيالت بانک های خارجی برای کسب وکارهای کوچک و متوسط 

به  کوچک  کسب وکارهای 
رشد  بخش  سریع ترین  عنوان 

و  شده اند  شناسایی  اقتصاد 
این  برای  تجاری  بانک های 

وام  انواع  کسب وکارها  از  دسته 
در  مختلف  بهره  نرخ های  با 
را  مختلف  زمان های  مدت 
کاهش  برای  و  می کنند  ارائه 
افتتاح  هنگام  سپرده  میزان 

هم  با  وام  تامین  برای  حساب 
دارند رقابت 
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بتوانند به شیوه مناسبی پاسخ گوی دغدغه های بانکی و مالی آن ها باشند. از جمله 
خدمات بانک ها در بانکداری شرکتی به صنایع و شرکت ها می توان به مواردی چون 
بن کارت، کارت مشترک، مدیریت نقدینگی، تسهیالت سرمایه در گردش و ثابت، 
تامین مالی از طریق بازار سرمایه، طراحی بسته محصوالت بانکی– مالی ویژه هر 
مشتری، خدمات ارز بازرگانی، ارائه انواع ضمانت نامه های گمرکی، پیش پرداخت، 
تسهیالت خرید کاال و تجهیزات اداری، خودرو، تسهیالت تامین و تجهیز دفاتر و 
محل کار اشاره کرد. هم چنین برخی بانک ها بسته های ویژه صنوف مانند بسته 
ویژه هتل ها، بسته ویژه صادرکنندگان کاال و خدمات و... هم به شرکت ها و صنایع 

اعطا می کنند. 

دفترداری و حسابداری
بانک های تجاری می توانند با امور حسابرسی و دفترداری خود به کسب وکارها کمک 
با اظهارنامه های بانکی شروع می شود که می تواند هزینه ها  کنند. این تسهیالت 
را برای شرکت ها دسته بندی کند. بااین حال، بانک ها می توانند در مواردی چون 
بیانیه های سود و زیان نیز به آن ها کمک کنند. بانک ها نقش پررنگی در کمک به 
صاحبان کسب وکار برای ایجاد و ارائه گزارش های مالی و دیگر پرونده های ضروری 
هزینه های  که  هستند  مالیاتی  اسناد  ضروری  اسناد  این  دارند.  شرکت ها  برای 
محاسبه شده، درآمد مشمول مالیات و درآمدهای معاف از مالیات را برای شرکت ها 

و صنایع ارائه می کنند. 

نگاهی به تسهيالت بانک ها در چند شرکت مختلف
کسب وکارهای متوسط و کوچک ستون فقرات اقتصاد هند هستند. آن ها تقریبا 45 
درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از نیمی از مشاغل در این شرکت پرجمعیت 
را از آن خود کرده اند. این شرکت ها هر ساله 11 تا 12 درصد رشد می کنند. در 
همین حال بانک ها به این بخش از صنعت هند بسیار کمک می کنند. آن ها در 
بخش تولیدی که نیاز به سرمایه گذاری بیشتری برای مواد خام و عملیات یا وام 
مدت دار برای تهیه ماشین آالت، زمین و ساختمان دارند، می توانند به کسب وکارها 
کمک کنند. دولت هند نیز در دریافت مالیات برای شرکت های نوپا و اعطای وام 

با  بانک ها  را کمتر کرده است و مدیران  بازپرداخت آن سخت گیری های خود  و 
اعطای این تسهیالت به شرکت های کوچک هندی کمک های زیادی می کنند. 

رشد  و  توسعه  در  بانک  نقش  بر  که  است  کشورهایی  از  دیگر  یکی  نیز  آلبانی 
به خوبی  بانک ها  توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری  در  دارد.  تمرکز  کسب وکارها 
وارد عرصه تولید شده اند و آلبانی نیز یکی از این کشورهاست. هدف بانک ها در 
آلبانی این است که با جمع آوری صندوق های مالی آزاد در مقابل سپرده، بتوانند 
نگه داری  نظیر  اقدامات مختلفی  دیگر،  از سوی  وام های کم بهره دهند.  آن ها  به 
حساب ها، تصویب و پیشبرد وام ها، انتقال حساب ها و... از دیگر مواردی است که 
بانک ها با توجه به عملکرد شرکت ها به آن ها اعطا می کنند. بانک ها در سیستم 
و  شوند  دولت  به  وام  پرداخت  واسطه  می توانند  آلبانی  مانند  کشورهایی  بانک 
تمام پرداخت و رسیدهای حاصل از معامالت برای یک دوره زمانی خاص را در 
اختیار آن ها قرار دهند و بر فعالیت شرکت و عملکرد خدمات و عملکرد نقدینگی 
پرداخت ها نظارت کنند. تا قبل از سال 1990 آلبانی یک سیستم بانکی متمرکز 
به  وام  اعتبار  تامین  وظیفه  که  بود  کشور  این  مرکزی  بانک  شامل  که  داشت 
شرکت ها، اداره کل اوراق بهادار )به عنوان سپرده گذار و دارنده پس انداز عمومی( 
بر عهده داشتند.  را  ارائه دهنده صندوق کشاورزی(  بانک کشاورزی )به عنوان  و 
یاری  به  و  دخیل شده اند  امر  این  در  نیز  کشور  این  بانک های خصوصی  اکنون 

کسب وکارها شتافته اند. 
در کشور لیبی نیز کسب وکارها به طور عمده برای تامین مالی و مدرنیزه کردن 
تجهیزات و کمک به سرمایه در گردش خود به بانک ها مراجعه می کنند. بانک ها 
در این کشور مناسب ترین و بهترین منبع تامین اعتبار هستند که تحت بانکداری 
بوروکراسی های  و  باال  بهره  نرخ های  آن ها  از  برخی  اما  می کنند،  کار  اسالمی 
تحقیقات  طبق  می تراشند.  کسب وکار  به  تسهیالت  اعطای  برای  خاصی  اداری 
منابع  تامین  منبع  مهم ترین   2015 تا   2012 سال  از  مدت دار  وام های  اخیرا 
مالی کسب وکارهای این کشور بوده اند و پس از وام های کوتاه مدت و میان مدت 
قرار گرفته اند. درنهایت در این تحقیق ارتباط مثبت میان وام های بانکی، میزان 
بین المللی شدن کسب وکارها و رشد آن ها تایید شد و فروش انبوه شرکت ها نشان 

داد رشد وام دهی نیز به رشد فروش شرکت ها بستگی دارد. 
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تصدی کاهش پی در اقتصادی، سیاست يک عنوان به خصوصیسازی
خصوصی به عمومی بخشهای از فعالیت و مالکیت انتقال در دولت
بخش کسبوکارهای تقويت فساد، با مبارزه آن هدف معموال و است
خصوصی،فراهمکردنمحیطکسبوکاریمساعدوبهبودحقوقمالکیت
اجرايی را اصل اين خودمان کشور مانند بسیاری کشورهای است.
کردهاندوبرخیبهنتايجموردانتظاررسیدهوبرخیديگرباعدموجود
زيرساختهایمناسببرایاينکار،تنهابهاتالفمنابعوگسترشفقر
دامنزدهاند.دراينگزارشباگردآوریتجربیاتتعدادیازکشورها،به

اينمقولهاقتصادیازابعادمتفاوتخواهیمپرداخت.

پویایی اقتصاد از مزایای خصوصی سازی 
وجود سازمان ها و کسب وکارهای مسئولیت پذیر برای ایجاد یک جامعه قوی مورد 
نیاز است. استراتژی صنعتی دولت، به دنبال رشد اقتصادی در بلندمدت به عنوان 
یکی از اولویت هاست و از شرکت های مسئول به عنوان بازوی پیش برنده اقتصاد 
مجریان  و  تمام سرمایه گذاران  گاهی  دولت ها  منظور  به همین  حمایت می کند. 
در  را  مسئولیت ها  و  کرده  دعوت  پویا  اقتصادی  در  نقش آفرینی  برای  را  صنایع 
از  ترتیب، نسل جدیدی  این  به  واگذار می کنند.  آن ها  به  قالب بخش خصوصی 

کسب وکارها وارد چرخه اقتصاد می شود و می تواند اهداف 
دولت را در کنار اهداف و سود و ماموریت خود پیش ببرد. 
بخش خصوصی می تواند ارزش آفرین باشد و منابع جدید 
سرمایه ای را در اختیار سازمان هایی بگذارد که با چالش 

مواجه اند. 

پر کردن شكاف های مالی ساالنه از اهداف 
خصوصی سازی

شکاف  کردن  پر  برای  دولت ها  باال،  موارد  بر  عالوه 
از  پایدار  توسعه  اهداف  به  رسیدن  برای  ساالنه  مالی 
بخواهند  آن که  به ویژه  می کنند،  استفاده  خصوصی سازی 
زیست،  محیط  مورد  در  تصمیم گیری  در  سازمان ها  به 
مسائل اجتماعی و حکومتی انگیزه دهند. بخش خصوصی 
نقش  اقتصادی  توسعه  و  فقر  کاهش  در  مدت هاست 
مهمی ایفا کرده است و در واقع نقشی فراتر از امور مالی 
در  کشورهای  در  می توانند  خصوصی  شرکت های  دارد. 

نوآوری و تکنولوژی است،  90 درصد مشاغل را  حال توسعه که آماده پذیرش 
اجرای سیاست  هم چنین  فقر(.  از  مردم  رهایی  برای  راه  )موثرترین  کنند  ایجاد 
این  نتیجه  در  می کند.  گسترده تر  جامعه  در  را  سهام  مالکیت  خصوصی سازی، 
گسترش، میزان معامالت در بازار سرمایه افزایش یافته و نهاد های مالی جدید و 
متنوعی به وجود خواهد آمد. این خود می تواند به افزایش رقابت و جلوگیری از 
اختالل قیمت ها و درنهایت افزایش کارایی بینجامد. طبق یک مطالعه جامع در 
خصوص ارزیابی عملکرد بنگاه  های دولتی، محققان به این نتیجه رسیده اند که به 
طور متوسط کارآیی کسب وکارهای دولتی پایین  تر از کسب وکارهای خصوصی ای 
در  به خصوص  دولتی  بنگاه های  فعالیت مشغول اند.  به  زمینه  در همان  است که 
کشور های در حال توسعه در فضایی کامال تحت کنترل عمل می  کنند که در آن 

دولت مالک بوده و مدیریت آن صرفا یک عامل است.

چه کسب وکارهایی در بخش خصوصی وجود دارند؟
می توانند  مختلف  صنایع  و  ساختارها  مختلف،  کسب وکارهای  از  مختلفی  انواع 
در بخش خصوصی حضور فعال داشته باشند. بخش خصوصی یک مفهوم وسیع 
با چند میلیون کارمند و  تا شرکت هایی  است که شامل کسب وکارهای کوچک 
پیمان کار است. فعالیت های بخش خصوصی می تواند به تولید و خدمات تقسیم 
می کنند،  تولید  را  خود  محصوالت  که  شرکت هایی  شود. 
یا  سازمان  برای  سود  کسب  و  فروش  هدف  با  را  کار  این 
را  محصوالت  که  هم  شرکت هایی  می دهند.  انجام  افراد 
بخش  در  خود  خدمات  ارائه  با  نمی کنند،  تولید  خودشان 
خصوصی به دنبال ارزش آفرینی هستند. عمده ترین ساختار 
مالک  با  شرکت هایی  شامل  خصوصی  بخش های  سازمانی 
در  هستند.  محدود  مسئولی  شرکت های  و  شریکی  اصلی، 
و  نفرند  چندین  اصلی  صاحبان  شریکی،  کسب وکارهای 
که  اکنون  می شود.  تقسیم  میانشان  آن  سود  و  مسئولیت 
با مزایا و اهداف خصوصی سازی آشنا شدید، به بررسی این 

فرایند در کشورهای مختلف دنیا خواهیم پرداخت.

خصوصی سازی در آلمان 
فروپاشی  از  پس  که  بود  کشورهایی  اولین  از  یکی  آلمان 
دیگر  به  نسبت  و  کرد  به خصوصی سازی  اقدام  کمونیسم 
آلمان  هدف  واقع  در  بود.  موفق تر  مسیر  این  در  کشورها 

  اقتصادی 
پروانه مسجل

نگاهی به خوب و بد خصوصی سازی در دنيا

ارزش آفرینی یا اتالف منابع؟

دولت هند برای کاهش فقر از 
طریق ایجاد فرصت های شغلی 

بیشتر در بخش خصوصی اقتصاد 
هند، افزایش تعداد موسسات 

مالی در بخش خصوصی، ارائه 
وام برای خرید خانه و تجهیزات 
و آموزش و هم چنین توسعات 

زیربنایی را هدف قرار داد. بخش 
خصوصی در هند اکنون گام های 
بیشتری برداشته و در پی کمک به 
کودکان خیابانی و توانمندسازی 

زنان است
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پس  که  بود  سرمایه گذاران خصوصی  به  دولتی  دارایی  واگذاری  زمان  آن  در 
و  کند  ایفا  می توانست  کشور  این  اقتصاد  در  مهمی  نقش  آلمان  دو  ادغام  از 
از دستاوردهایی که آلمان  انگیزه تشکیل سرمایه را به صاحبان مشاغل دهد. 
در این زمینه به آن دست یافت، می توان به مواردی مانند محدود کردن دامنه 
ماشین آالت  کردن  مدرنیزه  خصوصی سازی،  طریق  از  دولت  اقتصادی  فعالیت 
افزایش  و  اشتغال  حفظ  و  شرکت ها  بین  رقابت  زمینه  افزایش  تجهیزات،  و 
خصوصی سازی  فرایند  این  طی  آلمان  کرد.  اشاره  مولد  سرمایه گذاری های 
 45 این طریق  از  و  واگذار  را  دولتی  و شرکت  واحد  هزار   12 توانست حدود 
مرهون  را  موفقیت  این  تحلیل گران  از  بسیاری  کند.  کسب  درآمد  میلیارد 
اقتصادی  مقررات  و  قوانین  مجموعه  از  برخورداری  پایین،  تورم  نرخ های 
فنی سرمایه گذاران  دانش  و  انسانی  منابع  به  دسترسی  غربی،  آلمان  پیشرفته 
توانا،  و  گسترده  اجتماعی  تامین  سیستم  یک  از  برخورداری  غربی،  آلمان  در 

و... می دانند. بازسازی صنایع،  تجدید ساختار شرکت  ها 

خصوصی سازی در فرانسه 
ژاک شیراک رئیس جمهوری بود که خصوصی سازی را به طور رسمی استارت 
زد. در آن سال دولت فرانسه اعالم کرد قصد دارد سهام 65 شرکت دولتی را 
که ارزش آن ها بین 250 تا 300 میلیارد فرانک است و بیش از 800 هزار نفر 
در آن ها اشتغال دارند، به بخش خصوصی واگذار کند. دولت اقدامات مختلفی 
در این راستا انجام داد و به موفقیت هایی نیز دست یافت که از جمله جبران 
بدهی های دولت به میزان 46 میلیارد فرانک بود و عالوه بر پرداخت بدهی ها، 
فرایند  اکنون  آورد.  دست  به  درآمد  عنوان  به  نیز  فرانک  میلیارد   66 میزان 
را  کار  این  مکرون  و  دارد  ادامه  نیز  مکرون  امانوئل  دولت  در  خصوصی سازی 
به دلیل از میان بردن بدهی های دولت انجام می دهد؛ کاری که شیراک پیش 
گذشته،  سال   20 در  فرانسه  دولت  است.  گرفته  نتیجه  آن  از  و  کرده  این  از 
را  ایرفرانس  و  لیون  بانک  کردیت  تله کام،  نظیر  فرانسوی  بزرگ  شرکت  های 
عمومی  بدهی  کرد.  واگذار  خصوصی  بخش  دارندگان  به  مطلوبی  پیشرفت  با 
به  تقریبا  و  از سطح هدف گذاری شده است  بیشتر  اندکی  اکنون  فرانسه  دولت 
نیز مجبور  و دولت وقت  این کشور رسیده است  ناخالص داخلی  تولید  میزان 
به گسترش خصوصی سازی در کشور خود  رو  بدهی ها  این  برای جبران  است 

بیاورد. 
انگليس 

به شرکای  توانست  موفق  با خصوصی سازی  که  بود  از کشورهایی  یکی  انگلیس 
نشان  دنیا  سراسر  در  مصرف کنندگان  و  تامین کنندگان  سرمایه گذاران،  تجاری، 
بلکه  نیست،  کسب وکار  ایجاد  برای  مکان ها  بهترین  از  یکی  تنها  انگلیس  دهد 
جایی است که می توان آن کسب وکار را به بهترین شکل ممکن اجرا کرد. دولت ها 
استراتژی های خصوصی سازی  از کسب وکارهای مسئولیت پذیر حمایت می کنند. 
می تواند زمینه ای برای اجرای اهداف بلندپروازانه و بلندمدت آن ها برای کمک به 
کسب وکارهای مسئول در ایجاد مشاغل بهتر و باالتر در صنایع و زیرساخت های 
آینده باشد. چشم انداز دولت برای بخش خصوصی دادن نقش های کلیدی و فعاالنه 
سهام داران،  با  مثبت  تعامالت  بپردازد،  را  مالیات  از  خود  عادالنه  سهم  تا  است 
مشتریان و تامین کنندگان برقرار کند و نسبت به سهام داران پاسخ گویی شفاف 
داشته باشد، به طور منصفانه با کارمندان و تامین کنندگان به تجارت بپردازد و 
مسئولیت های آن ها را به رسمیت بشناسد، از محیط زیست و منابع محافظت کند 
و به طور هوشمندانه در بخشی که فعالیت می کند، سرمایه گذاری هم داشته باشد. 
جالب است بدانید که فرایند خصوصی  سازی در این کشور در مدتی کمتر از 10 
سال توانست نتایج قابل  توجهی به  دست آورد. کارآیی در اکثر بخش های اقتصادی 
قابل مشاهده بود و بهبود یافت و فضای اقتصادی از مشکالت سال  های قبل رهایی 
یافت. اقدامات خوب پیش از خصوصی  سازی و استفاده از نظر متخصصان و توجه 
به مسئله بی کاری و تدریجی عمل کردن از جمله عوامل موفقیت این سیاست 

بوده است.

هند
از اروپا به آسیا برویم و با بررسی کشوری شروع کنیم که یکی از پرجمعیت ترین 
کشورهای دنیاست، اما توسعه قابل توجهی در زمینه سرمایه گذاری و سهم آن در 
را مدیون خصوصی سازی است.  این موضوع  ناخالص داخلی داشته است و  تولید 
حمل ونقل،  بخش  شامل  هند  اقتصاد  در  خصوصی سازی شده  کلیدی  بخش های 
خدمات مالی و... هستند. دولت هند برای کاهش فقر از طریق ایجاد فرصت های 
شغلی بیشتر در بخش خصوصی اقتصاد هند، افزایش تعداد موسسات مالی در بخش 
توسعات  هم چنین  و  آموزش  و  تجهیزات  و  خانه  خرید  برای  وام  ارائه  خصوصی، 
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زیربنایی را هدف قرار داد. بخش خصوصی در هند اکنون گام های بیشتری برداشته 
و در پی کمک به کودکان خیابانی و توانمندسازی زنان است. دولت هند از تعدادی 
از سازمان ها برای شناسایی پتانسیل های بالقوه در این بخش کمک خواسته و آن را 
به بخش خصوصی واگذار کرده است. جالب ترین واقعیت در مورد بخش خصوصی 

هند این است که اگرچه سرعت کلی توسعه در این بخش 
نسبت به بخش دولتی کندتر بوده، اما در همان سه ماهه 
اول سال 1990 تقریبا 56 درصد تغییرات مثبت و پیشرفت 
داشته است. دلیل کند شدن این موضوع نیز تحت تاثیر قرار 
گرفتن اقتصاد این بخش با میزان قابل توجهی مجوز و زمان 
برای پردازش اسناد و ایجاد شرکت خصوصی است. در واقع 
مراحل و هفت خوان رستم در خصوصی سازی هند موجب 
کند شدن پیشرفت آن شده است. بااین حال علی رغم کند 

بودن، نتایج مثبتی از این فرایند نصیب دولت شده است. 

چين 
از  نیز  دنیا  اقتصادی  ابرقدرت های  از  یکی  عنوان  به  چین 
اقتصادی خود  برنامه های  در  را  اصالحاتی  پیش  40 سال 
است.  خصوصی سازی  آن ها  از  یکی  که  است  کرده  لحاظ 
رئیس جمهور وقت چین نیز حمایت خود را از تقویت بخش 

خصوصی، ارتقای نوآوری و حل کردن مشکالت توسعه نشان داد. این اهداف تاثیر 
قابل توجهی بر چشم انداز اقتصادی دولت و تغییرات سیاسی اخیر چین گذاشت و 
فشار برای ایجاد احزاب کمونیست در شرکت های خصوصی بیشتر شد. هم اکنون 
بر  در  را  کشور  آن  اقتصادی  رشد  درصد  از 60  بیش  چین  در  صنایع خصوصی 
می گیرند و 75 درصد از فرصت های شغلی چین را ایجاد می کنند. اما روش هایی که 
چینی ها برای خصوصی سازی استفاده کردند، شامل مشتریان خارجی و مشارکت 
انتفاعی با دیگر شرکت ها، خصوصی سازی از طریق فروش سهام و درنهایت واگذاری 
مدیریت بود. در خصوص مورد آخر می توان مدیریت بانک های زیادی را مثال زد 
که کامال از دست دولت خارج شد و مالکیت آن کسب وکار به مدیریت وقت شرکت 
واگذار شد. حدود نیمی از خصوصی سازی ها در چین شامل همین مورد است. البته 
چین باید به خصوصی سازی در صنایع کلیدی هم فکر کند تا رشد اقتصادی بیشتری 
از آن این کشور شود. در روش فروش سهام نیز که بیشتر در دهه 90 میالدی به 
اجرا درآمد، سهام شرکت های دولتی در بازار سهام به فروش می رسید. این نحوه 
خصوصی سازی که شامل فروش سهام شرکت های انرژی، حمل ونقل، مخابرات یا 
بانک ها بوده، تنها یک درصد خصوصی سازی چین را تشکیل می دهد و همان طور 
از طریق واگذاری  باال اشاره شد، بیشترین شکل خصوصی سازی در چین  که در 

مدیریت است.

آمریكای جنوبی
جمله  از  مکزیک  و  شیلی  آرژانتین،  برزیل،  مانند  جنوبی  آمریکای  کشورهای 
کشورهایی هستند که فرایند خصوصی سازی کسب وکارها 
را با جدیت در کشور خود دنبال کردند. آرژانتین که یکی 
از کشورهای پیش گام در میان کشورهای در حال توسعه 
سیاسی  کامال  فضای  یک  در  مناقصات  برگزاری  از  بود، 
عمودی  ادغام های  شکل گیری  بر  بتواند  تا  کرد  استفاده 
در برخی صنایع و کسب وکارها تمرکز داشته باشد. برزیل 
اما با روش مختص به خود و افزایش سهم سرمایه گذاری 
خارجی  سرمایه گذاری  باالی  رشد  به  توانست  خارجی 
تورم  مهار  برای  نیز  شیلی  در  برسد.  خصوصی  بخش  در 
و  استفاده شد  از خصوصی سازی  مالی دولت  بار  و کاهش 
اولیه  صاحبان  به  را  مصادره شده  واحدهای  توانست  دولت 
خود بازگرداند. در واقع دولت شیلی در سال 1974 توانست 
259 شرکت را که بیشتر از شرکت های مصادره ای بودند، 
دو سال  از گذشت  و پس  کند  واگذار  بخش خصوصی  به 
تا سال 1975، 95 درصد  از شروع خصوصی سازی، یعنی 
شرکت های مصادره ای را که حدود 332 شرکت بود، به صاحبان اولیه خود واگذار 
کند. هم چنین این کشور 19 بانک را به بخش خصوصی انتقال داد و با فروش 
به  را  به تدریج شرکت های دولتی  بازنشستگی  به کارمندان و صندوق های  سهام 

خصوصی تبدیل کرد.
اما هدف مکزیک از خصوصی سازی هدفی متفاوت و افزایش کارایی اقتصادی و 
استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی بود که آن را از سال 1982 شروع کرد. 
رقابتی  و  مشاغل کسب وکارهای کوچک  با صاحبان  را  کار  این  مکزیک  دولت 
جایی  به  کار  کم کم  شد.  متمرکز  بزرگ  بنگاه های  روی  به تدریج  و  کرد  آغاز 
بانک های  معادن،  مانند سازمان شیالت،  بزرگ مکزیک  رسید که سازمان های 
تجاری، صنعت آهن و فوالد و... به بخش خصوصی واگذار شدند. این موضوع 
روند  اقتصادی  رشد  و  داشت  بر  در  مکزیک  مردم  برای  خوبی  دستاوردهای 
بخواهیم  اگر  آشکار شد.  مردم  زندگی  در  آن  نتایج  و  گرفت  به خود  صعودی 
عوامل دخیل در تجربه موفق مکزیک از خصوصی سازی را نام ببریم، می توان به 
موادی مانند گستردگی برنامه های خصوصی سازی و حذف تدریجی حمایت های 
غیرمستقیم بخش های اقتصادی، اولویت بندی واگذاری ها و استفاده از تکنولوژی 

خارجی اشاره کرد.

  اقتصادی 

هدف مکزیک از 
خصوصی سازی هدفی متفاوت 

و افزایش کارایی اقتصادی و 
استفاده از سرمایه و تکنولوژی 

خارجی بود که آن را از سال 
۱9۸2 شروع کرد. دولت مکزیک 

این کار را با صاحبان مشاغل 
کسب وکارهای کوچک و 

رقابتی آغاز کرد و به تدریج روی 
بنگاه های بزرگ متمرکز شد
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از زمان ورود مفهوم استارتاپ به فضای کسب وکاری کشور، واکنش ها و نگاه های 
متعدد و گسترده ای نسبت به این مفهوم صورت گرفته است. به گونه ای که موارد 
متعددی از جدی نگرفتن این مفهوم و بازیگران این حوزه تا احساس خطر و تصور 
تهدید جدی کسب وکارهای سنتی و مجموعه های با گردش های مالی چند میلیارد 
تومانی و چند صد میلیارد تومانی از ناحیه فعالیت و حضور استارتاپ های موفق را 

می توان در همین یک دهه اخیر شاهد بود. در این بین البته مجموعه هایی 
هم بودند که با زیرکی ورود و فعالیت استارتاپ ها را به فضای کسب وکاری 
و  تیم ها  از  حمایت  یا  راه اندازی  و ضمن  گرفتند  نیک  فال  به  شرکت 
مجموعه های کوچکی با همین روحیه، از خدمات استارتاپ های ارزشمند 
این حوزه نیز استفاده کردند و به جای تکیه بر مجموعه هایی با نگرشی 
سنتی، لخت و راکد، از ظرفیت تیم ها و خدمات مجموعه های استارتاپی 

برای پیشبرد اهداف کسب وکاری خود بهره جستند. 
به  مفهوم  این  ورود  مثبت  پیامدهای  هم  با  کمی  بیایید  همه  این  با 

فضای کسب وکاری کشور را مرور کنیم. 
 بدون اغراق، از زمان طرح مفهوم استارتاپ و آغاز به برگزاری اولین رویدادهای 
استارتاپی در کشور، روزنه امید نسبتا بزرگی در ذهن بسیاری از جوانان-عموما 
تحصیل کرده-کشور شکل گرفت و بسیاری از ظرفیت ها و استعدادهای دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشگاهی را به این حوزه سرازیر کرد. این اتفاق، به ویژه برای 
روحیه چالش پذیر و ریسک طلب جوانان عالقه مند به فعالیت در این حوزه، اتفاق 
فرخنده ای بود و در اثر همین اتفاق است که اکنون به میزان زیادی از سوی همین 

قشر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.
ورود  مثبت  پیامدهای  دیگر  از  هم  سنتی  کسب وکار  فضای  پوست اندازی   
فرهنگ استارتاپی به کشور بود. مجموعه های کوچک و بزرگ سنتی، خودآگاه یا 
ناخودآگاه بیش از حد محافظه کارانه عمل می کردند و این موضوع، توقف بهبود 
سطح سرویس ها و خدمات قابل ارائه به کاربران این خدمات را به همراه داشت. 
ورود فرهنگ استارتاپی و تجربه موفق استارتاپ ها سبب شد غول خفته رکود و 
کرختی کسب وکارهای کوچک و بزرگ سنتی از خواب بیدار شود و در جهت ارائه 

خدماتی بهتر و شایسته تر به کاربران به حرکت درآید.
 کاهش هزینه شکست کسب وکارها و ایده ها و یادگیری اتخاذ ریسک حساب شده 
را نیز می توان به پای مواهب تفکر استارتاپی نوشت. مجموعه های متعددی هستند 
که برای رشد دامنه کسب وکار، ایده های جدیدی در سر دارند، ولی به سبب رویکرد 
باز  این حوزه های جدید سر  به  از ورود  یا عموما  مدیریتی و طرز تفکر عملیاتی، 
می زنند، یا ریسک های شدیدی را به واسطه ورود به این حوزه های جدید تحمل 
می کنند. فضای استارتاپی به واسطه محیط کنترل شده و مینیمالش، این امکان 
با حداقل  با ریسک کنترل شده و  ایده های جدید در فضایی  تا  را فراهم می سازد 
پیامدهای منفی به بازار عرضه شوند و در صورت کسب موفقیت، توسعه داده شوند.

 استارتاپ ها هم چنین می توانند بازوی اجرایی کسب وکارها نیز محسوب شوند و 
برگزاری رویدادهای مختلف استارتاپی و همین طور روندی که اخیرا در فراخوانی از 
استارتاپ ها برای حل مسائل کسب و کارها شکل گرفته، گواهی بر همین مدعاست. 
با  ذی ربط،  صنعت  در  نوع حضورشان  و  فعالیت  گستره  واسطه  به  کسب وکارها 
تخصص  دانش،  دامنه  در  آن ها  حل  است  ممکن  که  مواجه اند  مختلفی  مسائل 
تیم های  به کارگیری  یا  تشکیل  بین  این  در  نباشد.  آن ها  اجرایی  تیم  تجربه  و 
استارتاپی به عنوان بازوی کسب وکارها در حل مسائل فراروی آن ها می تواند کمک 
بزرگی محسوب شود. این موضوع عموما یا مستقیما از طرف خود کسب وکار یا از 

طریق نهاد و مجموعه متولی صنعت مطرح می شود.

و  فعالیت  فشرده  دوره  یک  طی  استارتاپ ها  در  فعال  نیروهای  آماده سازی   
درگیری و مواجهه جدی با مسائل کسب وکاری هرچند در مقیاس هایی کوچک، به 
مثابه یک فضای کارآموزی جدی و واقعی، یکی از دیگر نتایج و پیامدهای فعالیت 
استارتاپی است. هرچند تا پیش از ورود مفهوم استارتاپ به فضای کسب وکاری 
و  دانشگاهی  مقاطع  گذراندن  الزامات  از  یکی  عنوان  به  کارآموزی  دوره  هم، 
آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار واقعی طراحی شده 
از  را  کارکرد خودش  الزام  این  متعددی  دالیل  به  بااین حال  بود. 
دست داده و تا حدود زیادی بی اثر شده است. نیروهای با سابقه 
که  نیست  حدی  به  تعدادشان  هم  هنوز  هرچند  استارتاپی  کار 
گرهی جدی از این مشکل حل کند، بااین حال سرمایه ارزشمندی 
برای  صنعت،  در  فعال  زیرک  شرکت های  که  می شوند  محسوب 

جلب و جذبشان از انگیزه و تمایل جدی برخوردارند.
هرچند این همه ماجرا نیست و ورود و فعالیت استارتاپ ها بعضا با 
پیامدها و اتفاقات منفی نیز همراه است. از جمله صرف وقت و انرژی 
زیادی از جوانان و فعاالن صنعت استارتاپی که به سبب انتخاب نادرست مسیر و 
عدم بررسی کامل همه جوانب، به هدر و بیراهه می رود، یا تمرکز و تکثر بیش از حد 
تیم های استارتاپی روی حوزه های خاص و مغفول  ماندن از حوزه های دیگری که با 
شدت رقابت کمتری می توان به آن ها ورود کرد و از فرصت های بازار بهره بیشتری 
برد. فقدان قوانین مالکیت معنوی یا بی اطالعی تیم های استارتاپی از ماهیت قوانین 
و چهارچوب های حاکم بر صنعت نیز یا سبب می شود ایده اصلی و ارزش پیشنهادی 
به صاحبان  ایده  قافیه  باختن  یا  باشد،  ارزش کسب و کاری ویژه ای  فاقد  استارتاپ 
سرمایه و دارندگان کسب وکارهای بزرگ تر را به همراه دارد. به گونه ای که گاهی 
مجموعه های بزرگ تر یا صاحب سرمایه به سبب برخورداری از توان مالی و عملیاتی، 
به راحتی قادر خواهند بود به کپی برداری از ایده اصلی شکل گیری استارتاپ بپردازند 
و با بهره گیری از تجارب فعالیت استارتاپ، ظرف مدت کوتاهی از استارتاپ مورد 
نظر پیشی بگیرند و حتی از بازار کنارش بگذارند. بی توجهی نهادها و سازمان های 
مسئول در حوزه ها و صنایع خاص نسبت به ظرفیت ها و پتانسیل های استارتاپ ها 
در جهت ارتقای فضای صنعت و کسب وکار هم از جمله مسائلی است که ورود و 
حضور استارتاپ ها در حوزه های متعددی را با کندی یا حتی ممانعت مواجه می کند. 
به چشم  این معضل  بهبودی  از  مثبتی  نشانه های  اخیر،  )هر چند طی سال های 
می خورد.( برگزاری رویدادهای نمایشی در حوزه ها و زمینه های مختلف و تقلیل 
مفهوم استارتاپ و رویدادهای استارتاپی به محلی برای دور هم جمع شدن عده ای 
خاص، ارائه آموزش های غلط و نامناسب به عالقه مندان این حوزه، برگزاری رویدادی 
نمایشی برای رفع تکلیف یا هدایت انگیزه و انرژی تیم های عالقه مند به فعالیت های 
استارتاپی به مسائل و حوزه هایی که با چالش های جدی دیگری مواجه اند )که شرط 
ورود و فعالیت موفقیت استارتاپی، قبل از هرچیز رفع این موانع یادشده است(، نیز 

از جمله حواشی و پیامدهای منفی گریبان گیر این حوزه است.
بااین حال، برآیند و مرور همین چند سال اخیر نشان می دهد این مفهوم به خوبی 
این دوره  باز کرده و طی  فعالیت های کسب وکاری کشور  را در سبد  جای خود 
گذار، از مفهومی که زمانی به دیده مزاحم، دست وپاگیر یا عاملی خطرساز نگریسته 
می شد، به عنوان فرصتی برای بهبود یاد می شود و در این بین، مجموعه هایی که 
با این جریان همراه شوند، از منافع جنبی آن نیز بهره مند خواهند شد. ادامه این 
از  یقینا خالی  است،  و جدیدی همراه  متعدد  پیچ و خم های  با  نیز هرچند  مسیر 
فایده نخواهد بود و نظیر چند سال گذشته منافعش متوجه بهبود فضای صنعت و 

کسب وکار و نیز بهبود کیفیت شهروندان و کاربران خواهد شد. 

     یادداشت 
دکتر حمیدرضا قاضی مقدم

مشاور و مدرس بازاریابی و 
توسعه کسب وکار استارتاپ ها؛ مهمانان دیروز 

و ميزبانان فردای فضای کسب وکار
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از يکی است. خصوصی بخش به بدهکارها بزرگترين از يکی دولت
میگويد نیرو وزارت است. برق صنعت به دولت بدهیهای بزرگترين
رقمینزديکبه40هزارمیلیاردتومانبهبخشخصوصیصنعتبرق
بدهیدارد.بدهیهايیکهعدموصولآنهاکمربخشخصوصیراخم

کرده،امااگرپرداختشود،صنعتبرقراازبنبستخارجمیکند.
فعاالنبخشخصوصیمیگويندعدموصولمطالباتشانموجبشدهروز
بیشتریدستوپنجه وچالشهای بامشکالت و بهروزضعیفترشوند
بانکی، سیستم به خصوصی بخش شدن بدهکار همچنین کنند. نرم
کاهشظرفیتتولیدوتعديلنیروازديگرآثارمنفیعدمپرداختاين

بدهیهاست.
دراينمیانبرخیازفعاالنصنعتبرقتهاتربدهیهاراکهدربودجه
97همپیشبینیشده،راهکارخوبیبرایوصولاينمطالباتنمیدانندو
ايراداتواشکاالتیرابهآنواردمیکنند.امادرمقابلنمايندگانمجلس
راه بهترين باشد، داشته کهسازوکاردرستی درصورتی تهاتر معتقدند

موجوداست.

بدهی دولت روز به روز بيشتر می شود 
در  ایران  برق  مدیره سندیکای  هیئت  رئیس  نایب  باقری،  پیام  رابطه  همین  در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: از یک سو ما با کمبود منابع مالی در دولت مواجه 
هستیم و از سوی دیگر، به دلیل رکودی که در صنعت برق حاکم است، پروژه های 
بخش  به  را  مضاعفی  فشار  کنار هم  در  موضوع  دو  این  نمی شود.  تعریف  جدید 

خصوصی وارد می کند. 
در  آن  ریشه  که  دارد  وجود  مزمنی  زخم  برق  صنعت  حوزه  در  باقری  گفته  به 
گذشته است و در حال پیشرفت است. به طوری که نه تنها میزان بدهی وزارت نیرو 
این  بلکه بیشتر هم می شود.  به اجزای مختلف بخش خصوصی کمتر نمی شود، 

در حالی است که کمبود منابع موجب شده وزارت نیرو نتواند بدهی های خود را 
انجام نمی شود،  پروژه ای  و  فعالیت  از طرف دیگر، چون  و  پرداخت کند  به موقع 

بدهی ها انباشته می شود.
بخش خصوصی  به  نیرو  وزارت  تومانی  میلیارد  هزار   40 بدهی  به  اشاره  با  وی 
عنوان می کند: با توجه به این که این بدهی موجب ضعیف تر شدن بخش خصوصی 
می شود، طبیعتا آثار آن در اجرای پروژه های کشور نمود پیدا می کند. کما این که 
در حال حاضر 80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام این 

پروژه ها دولت باید بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان هزینه کند. 

وجود پروژه های نيمه تمام در صنعت برق
به گفته باقری در صنعت برق هم به همین ترتیب با پروژه های متوقف و نیمه تمام 
زیادی مواجه هستیم. این در حالی است که از یک سو نوسانات نرخ ارز موجب 
برای  این  که  برود،  باال  یک دفعه  و  ناخودآگاه  صورت  به  تمام شده  قیمت  شده 
پیمان کاران مشکالتی را به وجود آورده است. از سوی دیگر، پیمان کاران به دلیل 
وصول نشدن مطالبات معوقه، بنیه و توانی برای این که بتوانند کار را ادامه دهند، 
ندارند و این تبدیل می شود به پروژه های متوقف و نیمه تمام که ضربه جدی به 

بدنه اقتصاد کشور می زند.
تصمیماتی  اقتصادی  بنگاه های  باید  شرایط  این  در  می گوید،  باقری  که  آن طور 
برای حفظ و تداوم خود بگیرند و بنابراین مجبور می شوند دست به تعدیل نیروی 
ناچارند  باال می رود. هم چنین  در کشور  بی کاری  نرخ  درنتیجه  بزنند که  انسانی 
برای تامین سرمایه در گردش و جبران این کمبودها، از بازار پول و سیستم بانکی 
استقراض کنند و تسهیالت بگیرند، که این موضوع هم حجم بدهی آن ها را به 

سیستم بانکی افزایش می دهد. 
به گفته نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران، به دلیل رکودی که در 
کشور حاکم است، بخش خصوصی برای بازپرداخت اصل و سود تسهیالت مشکل 

     نیرو 

بدهی دولت به صنعت برق زیر ذره بين وخارزم

تسویه حساب برای خروج از بن بست 
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بانکی هم  آن جا که سیستم  از  است.  بدهکار  بانکی  به سیستم  درنتیجه  و  دارد 
نمی تواند مطالباتش را وصول کند، از بانک مرکزی استقراض می کند و به بانک 

مرکزی بدهکار می شود.
به اعتقاد باقری تبعات منفی دیگر این موضوع آن است که بسیاری از بنگاه های 
فعالیت  ظرفیت  یک چهارم  با  حتی  و  پایین  بسیار  تولید  ضرباهنگ  با  تولیدی 
می کنند و درنتیجه قیمت تمام شده تولیدات باال می رود و از درجه رقابت و حضور 

در بازارهای رقابتی خارج می شود. 

تهاتر مسئله بدهی های دولت را مرتفع نمی کند
این فعال بخش خصوصی در مورد تهاتر و راه کارهای دیگری که برای حل مشکل 
بدهی دولت به بخش خصوصی وجود دارد، می گوید: یکی از راه کارهایی که برای 
تسویه بدهی های دولت مطرح است، استفاده از مکانیسم بازار بدهی و از طریق 
اوراق  این  انتشار  با  است.  تسویه  اوراق  و  خزانه  اوراق  مانند  بهادار  اوراق  انتشار 
دولت بدهی خود را با پیمان کاران و فعاالن بخش خصوصی تسویه می کند، اما از 
آن طرف به سیستم بانکی کشور بدهکار می شود و به نوعی این بدهی از محلی 
به محل دیگری منتقل می شود و مقداری از آن هم به آینده موکول می شود، اما 

اصل بدهی سر جای خودش هست. 
باقری معتقد است استفاده از روش تهاتر مسئله اصلی را که بدهی های دولت است، 
مرتفع نمی کند، به این دلیل که استفاده از اوراق تبدیل بدهی از شکلی به شکلی 
دیگر و موکول کردن آن به آینده است. بنابراین دولت هم چنان بدهکار می ماند. 

هم چنین برای بخش خصوصی هم آن طور که باید و شاید، راه گشا نیست. 
به گفته وی اوراق تسویه می تواند کمک بیشتری کند، زیرا در ارتباط با این اوراق 
تسویه  اوراق  طلب خودش  معادل  می شود  داده  اجازه  بخش خصوصی  فعال  به 

ببرد در سیستم بانکی کشور و با بدهی های بانکی اش تهاتر 
کند. اما یکی از اشکاالت اوراق خزانه این است که با توجه 
برای  کاربردی  چندان  دارد،  که  کارکردی  و  مکانیسم  به 
واحدهای فعال کوچک و متوسط ندارد، زیرا معموال سقف 
بنگاه  سطح  در  البته  نیست.  زیاد  خیلی  آن ها  مطالبات 
مطالبات  میزان  در کالن  اما  است،  زیادی  مبلغ  خودشان 
بنگاه های کوچک و متوسط به گونه ای است که اوراق خزانه 
چندان کارکردی در این بخش ندارد و شرکت های کوچک 
و متوسط باید طلب های خود را به صورت نقدی دریافت 
کنند تا بتوانند بدهی های متقابل خود را به سرعت پرداخت 

کنند. 
آن طور که نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران 
می گوید، اشکال دیگر هم نقد کردن اوراق خزانه است. این 
اوراق قابلیت خرید و فروش دارد، اما در زمان فروش اوراق 
این  اوقات  گاهی  که  می شویم  مواجه  تنزیلی  نرخ  یک  با 
ارزش  از  بنابراین  و  به 30 درصد هم می رسد  تنزیل  نرخ 

مطالبات کاسته می شود.
تمام  می دارد:  اظهار  و  می داند  اوراق  این  اشکال  دیگر  را  محدودیت  باقری 
کردن  تهاتر  قابل  اوراق  طریق  از  خصوصی  بخش  به  نیرو  وزارت  بدهی های 
نحوه  در  محدودیت هایی  زیرا  نمی دهد،  پوشش  را  طلبکاران  تمام  و  نیست 
تصویب  بودجه  در  که  عددی  به هرحال  و  دارد  وجود  اوراق  این  از  استفاده 
می شود، محدود است. اما در مجموع استفاده از اوراق، یکی از روش هایی است 
کارکرد  و  شده  استفاده  آن  از  نیرو  وزارت  بدهی های  مورد  در  گذشته  از  که 

خود را داشته است. 

تهاتر روش خوبی برای پرداخت بدهی هاست
انرژی مجلس، تهاتر را روش خوبی برای پرداخت  از اعضای کمیسیون  اما یکی 
بدهی دولت به بخش خصوصی می داند. علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اشاره به مشکالت صنعت برق به دلیل مطالباتی که از دولت دارد، می گوید: امروزه 
مشکالت صنعت برق به حدی بحرانی شده که اگر به آن ها رسیدگی نشود، به طور 
حتم صنعت برق در پروسه توسعه متوقف می شود و عالوه بر آن، در سال آینده با 
خاموشی های گسترده مواجه می شویم؛ خاموشی هایی که هم به اقتصاد و توسعه 

کشور ضربه می زند و هم زندگی مردم را با مشکالتی مواجه می کند. 
بختیار با اشاره به بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمان کاران و سازندگان 
تجهیزات صنعت برق اظهار می دارد: مصوبه مجلس در بودجه 97 مبنی بر امکان 
تهاتر بدهی های وزارت نیرو با بخش خصوصی اقدام خوب و کارگشایی است. در 
واقع مجلس برای این که این مشکل را حل کند، مصوبه تهاتر بدهی ها را در بودجه 
97 گنجاند. البته دولت باید سازوکار و مکانیسم الزم برای اجرای آن را مهیا کند 

و هر چه زودتر این تهاتر صورت بگیرد. 
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس معتقد است اگر این تهاتر صورت بگیرد، 
تامین کنندگان، سازندگان و پیمان کاران با مشکل مواجه نخواهند شد و صنعت برق 
که در شرایط بسیار سختی قرار دارد و قیمت تمام شده اش با قیمت فروش برق 
اختالف زیادی دارد، از مشکالت رهایی پیدا می کند. در واقع این کار می تواند یک 

راه کار موثر برای رفع خروج صنعت برق از بن بست ها و مشکالت باشد.

باید قيمت حامل های انرژی واقعی شود
بختیار در پاسخ به این سوال که چه راه کارهای دیگری به غیر از تهاتر برای حل 
مسئله بدهی های دولت به بخش خصوصی وجود دارد، می گوید: مشکلی که در 
زمینه حامل های انرژی داریم، این است که قیمت انرژی 
در کشور ما پایین است و همه دولت ها و مجالس در ادوار 
مختلف به دلیل این که مردم دچار مشکالت اقتصادی بودند 
و هستند، زیر بار این موضوع که قیمت های انرژی را واقعی 
کنند، نرفتند. این در حالی است که در یک دوره پس از 
اجرای هدفمندی یارانه ها قیمت انرژی واقعی شد و افزایش 
تغییر شاخصه های  و  ارز  بازار  در  زیادی  تاثیر  آن  جهشی 
اقتصادی گذاشت. به همین دلیل آن تجربه ناموفق موجب 
شد مجلس در این شرایط اقتصادی، زیر بار واقعی شدن 

قیمت حامل های انرژی نرود.
نیافتن  افزایش  مجلس،  انرژی  کمیسیون  عضو  گفته  به 
برق  صنعت  برای  زیان باری  آثار  انرژی  حامل های  قیمت 
و اقتصاد کشور دارد. این در حالی است که شدت مصرف 
انرژی در کشور ما حدود سه برابر دنیاست و به طور بهینه 
از انرژی استفاده نمی کنیم. هم چنین دهک هایی که درآمد 

بیشتری دارند، از یارانه انرژی بیشتری برخوردار هستند. 
بختیار معتقد است به غیر از تهاتر کردن بدهی ها، راه کار دیگری 
که وجود دارد، افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی و از جمله برق است. وی در 
این خصوص می گوید: قبال در برنامه های دوم و سوم توسعه کشور هم افزایش تدریجی 
قیمت برق اتفاق افتاده و تجربه موفقی بوده است. به طوری که در طول سال های اجرای 
برنامه سوم ساالنه 10 درصد،  برنامه دوم توسعه ساالنه 20 درصد و در سال های 
قیمت برق افزایش پیدا کرد. این نماینده مجلس معتقد است برای برون رفت از این 
وضعیت، باید به تدریج نرخ برق افزایش پیدا کند و با این افزایش تدریجی از رکود 

صنعت برق و مشکالتی که این صنعت با آن مواجه است، جلوگیری شود. 

بودجه  در  مصوبه مجلس 
تهاتر  امکان  بر  9۷ مبنی 
با  نیرو  بدهی های وزارت 

اقدام خوب و  بخش خصوصی 
واقع مجلس  کارگشایی است. در 

برای این که این مشکل را حل 
در  را  تهاتر بدهی ها  کند، مصوبه 
البته دولت  9۷ گنجاند.  بودجه 

برای  باید سازوکار و مکانیسم الزم 
اجرای آن را مهیا کند و هر چه 

تهاتر صورت بگیرد این  زودتر 
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اهميت تحقيقات بازار در شرایط بحران در گفت وگو با دکتر سعيد نبویان 

زندانی شرایط 
یا جوینده فرصت 

     گپ 
نرگس فرجی 

کسبوکارها حرکتی روند در را بسیاری تغییرات بازار اقتصادی شرايط
ايجادکردهاست؛روندیکهتغییرآناثراتقابلتوجهیبرکسبوکارها
داشتهاست.دراينشرايطتحقیقاتبازارازاهمیتدوچندانیبرخوردار
شدهوکسبوکارهابايدازنتايجودادههایدقیقتحقیقاتیدرمسیريابی
خودبهرهبرداریکنند.بهمنظوردريافتاطالعاتدقیقتردربارهموضوع
تحقیقاتبازارواهمیتآندرزمانبحران،گفتوگويیرابادکترسعید
نبويان،محققوپژوهشگرکیفیپژوهشبازار،داشتهايم؛کارشناسیکه
اينروزهابسیاریازبرندهایداخلیرادرجهتاجرایپروژههایتحقیقاتی

همراهیمیکند.

بحران چيست و در زمان بحران شرایط و امكانات چه فضاهایی را مقابل 
کسب وکارها باز یا بسته می کند؟

در بازار خوب و بد وجود ندارد. شرایط و امکانات کنار هم بازار را می سازند. همین 
امکانات نیز در روزهای بحرانی اهمیت پیدا می کنند و کسب وکارها بر  شرایط و 
اساس آن ها باید برنامه ریزی کنند. در شرایط بحرانی همه فاکتورها مانند تولید، 
تهیه مواد اولیه، بسته بندی، افزایش تصاعدی تمام شده  قیمت کاالها و... دچار چالش 
می شوند. هم چنین در این شرایط رفتار مصرف کنندگان نیز تغییر می کند. در زمان 
بحران، شاهد لغزش قدرت خرید و شیوه تهیه سبد کاالیی مصرف کنندگان هستیم. 
در این شرایط مصرف کنندگان دائما اولویت های خریدشان تغییر کرده و به طور 
مرتب در حال داوری میان خرید محصوالت ضروری و غیرضروری هستند. امکان 
دارد برخی از محصوالت ضروری دیروز جزو محصوالت غیرضروری امروز باشند. 
چنین عملکردی بسیار مهم است و به سرعت بازتاب خود را در بازار نشان می دهند. 
اما در اقتصاد شرایط و امکانات از یکدیگر جدا هستند و با هم فرق دارند. دنیای 
شرایط بسته جبری ا ست و افراد چه بخواهند و چه نخواهند باید با آن هماهنگ شوند. 
ولی دنیای امکانات همیشه باز است. در دنیای امکانات ابتکار، خالقیت، فرصت طلبی 
مثبت مطرح می شود و فرصتی پیش می آید که کسب وکارها از این فاکتورها برای 

رشد در بازار و حضور در فضاها و تولید محصوالت جدید استفاده کنند. 
همان طور که گفته شد، سلیقه مصرف کنندگان نیز در زمان بحران تغییر می کند. 

با سلیقه  متناسب  را  تا محصوالتی  است،  برای کسب وکار  فرصت  اتفاق یک  این 
جدید مصرف کنندگان تولید کنند. گارد مصرف کنندگان در این شرایط باز است و 
آمادگی خرید محصوالتی را که از عادات روزمره آن ها دور هستند، دارند. چون قدرت 
خرید محصوالت قبلی و عادتی خود را ندارند. بنابراین زمانی که از بحران صحبت 
می کنیم، هم باید شرایط و هم امکانات را در نظر بگیریم؛ امکاناتی که به موفقیت 

کسب وکارهای مختلف کمک خواهند کرد. 
درباره اهميت تحقيقات بازار در زمان بحران برایمان بگویيد.

تحقیقات بازار در زمان بحران اهمیت فوق العاده ای دارد. این اهمیت را می توان از 
زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد. اول تعیین استراتژی دقیق  و بهتر متناسب 
زمان  در  به هیچ وجه  غیربحرانی  زمان  در  به کاررفته  استراتژی های  بازار.  با شرایط 
بحران کاربردی ندارند. در زمان بحران مصرف کنندگان نسبت به قیمت و شرایط 
فروش کسب وکارها حساس تر می شوند. در زمان بحران، تغییر نگاه مصرف کنندگان 
داوری  اتفاق می افتد.  و خدمت دیگر سریع تر  به محصول  یا خدمتی  از محصول 
مصرف کنندگان نسبت به انتخاب یک محصول یا سرویس در زمان بحران سریع تر 
انجام می شود. هم چنین سالیق مصرف کنندگان در زمان بحران بسیار سریع تغییر 
می کند. درنتیجه، تحقیقات بازار در زمان بحران برای شناخت رفتار مصرف کنندگان 

و روندهای جدیدی که در بازار اتفاق می افتد، بسیار مهم است. 
تولید کسب وکارها  روند  در  بازار  تحقیقات  بحران  زمان  در  این که  مسئله  دومین 
نیز نقش مهمی ایفا می کنند. کسب وکارها باید تحقیقاتی را در زمینه های مختلف 

سازمان دهی کنند. باید این سوال ها را از خود بپرسند:
• آیا محصوالت تولیدی شان در زمان بحران نیز جواب گویی مصرف کنندگان است؟

• آیا در زمان بحران کسب وکارها به منظور ارائه محصوالت با قیمت مناسب تر بهتر 
نیست فرم تولید خود را تغییر دهند؟

در  تغییراتی  بحران،  زمان  در  مصرف کنندگان  نیاز  به  توجه  با  نیست  بهتر  آیا   •
مناسب تر  قیمت  با  و  کوچک تر  بسته بندی های  در  و  اعمال  خود  بسته بندی های 

محصوالت را به بازار ارائه کنند؟ 
می کند.  جلوگیری  هزینه ها  بیهوده   رفتن  هدر  از  بحران  زمان  در  بازار  تحقیقات 
هم چنین باعث می شود کسب وکارها استراتژی بهتری را متناسب با بازار طرح ریزی 
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و اجرا کنند.
شناخت رفتار و سالیق مشتریان در زمان بحران چه اهميتی دارد؟ 

شناخت رفتار و سالیق مشتریان در زمان بحران اهمیت بسیاری دارد. چون در 
چنین شرایطی رفتار از سلیقه مخاطب پیشی می گیرد. برای مثال، مخاطبان در 
به سراغ محصولی می روند  بازار  بودجه محدود و کمبود  به  با توجه  بحران  زمان 
که شاید در زمان عادی هیچ گاه به سراغش هم نمی رفتند. بنابراین شناخت رفتار 
مصرف کنندگان، شیوه داوری انتخاب محصول در ذهن مصرف کنندگان و... بسیار 
این است که مصرف کنندگان در زمان  انتخاب  از داوری در  دارد. منظور  اهمیت 
بحران به طور مرتب در حال بررسی این که محصول A یا B را بخرند، هستند. آن ها 
قدرت خرید هر دو محصول را ندارند و باید انتخاب کنند. آن ها باید با در نظر گرفتن 
خرید بیشترین محصوالت، بودجه خود را مدیریت کنند. کنترل بودجه در زمان 

بحران برای مصرف کنندگان حیاتی است. 
کسب وکارها  برای  بازار  تحقيقات  از  شيوه هایی  چه  بحران  زمان  در 

سودمندتر است؟ 
زمانی مشکل کسب وکار  هر  در  را  آن  افقی  یا  عمودی  و گسترش  تحقیق  شیوه 
تعیین می کند. بدون بررسی سوال و مشکل کسب وکار نمی توان از قبل شیوه و روند 
تحقیقات بازار را تعیین کرد. فهمیدن سوال و مشکل واقعی کسب وکار و تفکیک آن 
از سواالت فرعی بسیار بااهمیت است. چگونگی تفکیک مشکالت از هم، چگونگی 
طبقه بندی و اولویت  دهی آن موضوعات مهمی ا ست که باید در تحقیقات بازار به 

آن ها توجه شود. 
آیا تمامی کسب وکارها در زمان بحران یک روند را در تحقيقات بازار 

اجرایی می کنند؟ 
روند به سوال و مشکل کسب وکار بازمی گردد. البته برای شروع تحقیقات بازار باید بر 
سوال و مشکل کسب وکار تمرکز کنند و تمامی جوانب ایجاد آن  را در نظر بگیرند. 

تحقيقات بازار در زمان بحران به شرکت های سرمایه گذاری چه کمكی 
خواهد کرد؟ 

می توانند  بازار  تحقیقات  طریق  از  شرکت هایی  چنین 
و  کنند  شناسایی  بازار  در  را  سرمایه گذاری  فرصت های 
محصوالت کارآمدتری با پرفورمنس های متناسب با شرایط 
بازار طراحی و ارائه کنند. هم چنین آن ها با تحقیقات می توانند 
روند حرکتی بازار را که در زمان بحران سریع در حال تغییر 
هستند، بررسی کنند. چنین شرکت هایی با تحقیقات بازار 
این  کرد.  خواهند  کمک  بهتر  تصمیم گیری  و  انتخاب  به 
تصمیم گیری بهتر هم شامل مدیران شرکت و هم مشتریان 
می شود. تحقیقات بازار مشخص می کند کدام دسته از افراد 
از نتایج آن بهره برداری بهتری می کنند. البته هر دسته از 

افراد زاویه تحقیقات را تغییر می دهند. 
آیا شرکت های سرمایه گذاری برای مشتریانشان 

تحقيقات بازار انجام می دهند؟
برخی از شرکت های سرمایه گذاری در اروپا چنین تحقیقاتی 

تحلیل های  و  تجزیه  تحقیقات،  بر  عالوه  شرکت هایی  چنین  می دهند.  انجام  را 
این شیوه شرایط  با  اختیار مشتریان می گذارند. آن ها  بازار در  از  نیز  را  خودشان 
انتخاب بهتری را برای مشتریانشان فراهم می کنند. در این حالت، مشتریان با برخی 

از محصوالت در زمینه پس انداز و سرمایه گذاری، بهتر آشنا می شوند. 
شرکت ها در تحقيقات بازار باید به چه نكاتی اهميت دهند؟

نکات مهم بسیاری در این باره مطرح می شوند. اما از همه مهم تر، تعیین دقیق سوال 
کسب وکارها در تحقیقات است. بسیاری از کسب وکارها با انبوهی از سواالت به سراغ 
تحقیقات می روند. در این حالت آن ها هیچ گاه به نتایج درستی نمی رسند. آن ها باید 
سوال دقیق را با کمک محقق خود شناسایی و نسبت به حل آن اقدام کنند. عالوه بر 

این، در تحقیقات بازار باید متدولوژی مناسبی نیز برای حل سوال کسب وکار انتخاب 
شود؛ بهترین روش و متدولوژی که به سواالت کسب وکار پاسخ می دهد. در این میان 

انتخاب شرکت تحقیقات بازار نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 
در شرایط حال حاضر برندهای ایرانی با چه دغدغه های جدیدی مواجه 

شده اند؟
این روزها اکثر کسب وکارها با طرح مسئله تولید و ارائه محصوالت جدید به سراغ 
ما می آیند. آن ها می خواهند بدانند در این شرایط به چه محصوالتی در سبد کاالیی 
خود توجه کنند. هم چنین فرم بسته بندی و شیوه فروش و تغییر وزن بسته بندی 
نیز از دغدغه های دیگر کسب وکارها در بازار حال حاضر ایران است. عالوه بر این، 
موقعیت محصوالت و برندها نسبت به هم از دغدغه های دیگر مطرح در بازار حال 
حاضر است. از طرفی، خدمات با هزینه های باال جای خود را به خدمات با هزینه های 
به مصرف کنندگان داده  کمتر می دهند. در چنین خدماتی سرویس کمتری هم 
می شود. بازی و لغزش و موقعیت آن ها نیز نسبت به هم از اهمیت زیادی برخوردار 

است. تغییر رفتار مصرف کنندگان باعث ایجاد چنین دغدغه هایی است. 
این که  با  ایرانی  برندهای  از  برخی  بحران است.  پیامدهای شرایط  از  نگرانی یکی 
پایشان در شرایط گیر افتاده، اما سعی می کنند به دنیای امکانات پا بگذارند. چنین 
برندهایی با در نظر گرفتن شرایط به فکر این هستند که راه کارهای خالقانه و ابتکاری 
انجام دهند. هم چنین به فکر صادرات و تغییر محصوالت از نظر بسته بندی و محتوا 

هستند. این دسته از برندها به فکر به دست آوردن موقعیت بهتری در بازارند. 
و  برسند  جواب  به  زود  دارند  تمایل  ایرانی  برندهای  برخی  معموال 
فرصتی برای تحقيقات بازار صرف نمی کنند. در مواجهه با این دسته 

از برندها چه می کنيد؟
این تصور کسب وکارهای ایرانی ا ست که تحقیقات بازار زمان و هزینه بر است. این در 
حالی ا ست که برخی از تحقیقات، کسب وکار را سریع به جواب می رسانند. تحقیقات 
بازار، به طور کلی جزو لوازم اجباری برای تصمیم گیری است. کسب وکارها در زمان 
بحران باید سریع به جواب سوال برسند. محققان نیز باید 
به کارگیری روش های  با  و  را هماهنگ  این شرایط خود  با 
مختلف به سرعت پاسخ سواالت کسب وکارها را بدهند. برای 
مثال، در زمان بحران، کسب وکارها باید مدیریت بهتری در 
زمینه بودجه های تبلیغاتی خود داشته باشند. آن ها باید در 
این شرایط از رسانه ها و روش های درستی استفاده کنند که 
مخاطبان راحت تر و بهتر پیام آن ها درک کنند. آن ها باید 

ایده های اثربخشی را انتخاب کنند.
هم چنین کسب وکارها در شرایط بحران به طور مرتب باید 
کمپین های خود را مورد سنجش قرار دهند تا روند درستی 
تحقیقات  روش های  از  برخی  به کارگیری  با  کنند.  طی  را 
داد.  پاسخ  سواالتی  چنین  به  روز  دو  عرض  در  می توان 
چنین تحقیقاتی به مراتب کمتر از بودجه های تبلیغاتی برای 

کسب وکارها هزینه بر خواهد بود. 
به  نسبت  بيشتر  بازار  از  بخش  کدام  حاضر  حال  در 

تحقيقات بازار حساس شده اند؟
در حال حاضر همه بخش های بازار سردرگم و نسبت به انجام تحقیقات بازار احساس 
اهمیت  به  در حال حاضر  و... همگی  لبنیات  غذایی،  مواد  بانک ها،  نیاز می کنند. 
تحقیقات بازار پی برده اند و نیازمند کمک محققان مجرب و حرفه ای هستند. در 
مجموع امیدوارم کسب وکارها در این شرایط بهترین نتایج را از تحقیقات بازار خود 
دریافت کنند. استفاده از تحقیقات بازار در ایران نیز کم کم جا افتاده و کسب وکارها 
دیگر تحقیقات بازار را هزینه نمی دانند و آن را به عنوان صرفه جویی در نظر می گیرند؛ 
صرفه جویی در هزینه، وقت و انرژی برای کسب وکارها و عامل بسیار حیاتی برای 

تصمیم گیری ها. 

پیامدهای  از  یکی  نگرانی 
از  شرایط بحران است. برخی 

پایشان  این که  با  ایرانی  برندهای 
اما سعی  افتاده،  در شرایط گیر 
پا  امکانات  دنیای  به  می کنند 

در  با  برندهایی  چنین  بگذارند. 
این  به فکر  نظر گرفتن شرایط 
و  راه کارهای خالقانه  که  هستند 

دهند انجام  ابتکاری 
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شرايطاقتصادیحالحاضربرروحیهکارکنانسازمانهاتاثیرگذاشتهو
باعثکاهشراندمانکاریآنهاشدهاست.دراينمیانمديرانمنابع
اجرایروشهایمختلفمیتوانند با ارشدسازمانها انسانیومديران
کارکنانرابهروزهایخوببرگردانندوآنهارانسبتبهآيندهامیدوار
تقويت در انسانی منابع مديران عملکرد تاثیر بررسی منظور به کنند.
بادکتررضااصغريان، را روحیهکارکناندرشرايطبحرانیگفتوگويی
مدرسومشاورمديريت،داشتهايمکهچکیدهآنرادرادامهمیخوانید.

برای کاهش  از کسب وکارها  بسياری  باعث شده  شرایط حال حاضر 
هزینه هایشان به فكر تعدیل نيروهایشان باشند. به نظر شما تعدیل 

نيروها روش مناسبی برای کاهش هزینه در زمان بحران است؟
در زمان بروز بحران اقتصادی مدیران سازمان ها برای کاهش هزینه ها روش های 
مختلفی را اجرایی می کنند. در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، سازمان ها 
کار  به  انسانی شان  نیروهای  حفظ  برای  را  خود  تالش  تمام  مواقعی  چنین  در 
می گیرند. اما در کشورهای دیگری غیر این کشورها مانند ایران، برخی از مدیران 
به محض مواجهه با بحران، برای کاهش هزینه ها شروع به تعدیل نیروهای انسانی 
نیروهای  را  سازمان  بر  تحمیل شده  هزینه های  عمده  علت  چون  می کنند.  خود 
انسانی می دانند. درست است که بخشی از هزینه های سازمان صرف منابع انسانی 
این منابع جزو سرمایه های هر سازمانی محسوب می شوند. سرمایه  اما  می شود، 
بسیار ارزشمند است و به راحتی به دست نمی آید. از زمانی که سازمان نسبت به 
جانمایی  برای  و  می کند  مصاحبه  بعد  و  می دهد  فراخوان  انسانی  نیروی  جذب 
کارکنان در شغل مورد نظر آموزش می دهد، هزینه های غیرمستقیمی بر سازمان 
تحمیل می شود. هزینه های صرف شده برای نیروهای انسانی کم نیستند و نباید 
بی توجه رها شوند. نیروهای انسانی آماده به خدمت هستند و نباید زمانی که به 
آن ها نیاز است، تعدیل شوند. تعدیل آن ها صدمات جبران ناپذیری را به سازمان 
وارد می کند. بنابراین باید مدیران به دقت بررسی کنند که چرا بحران اقتصادی 
به طور مستقیم بر سازمانشان تاثیر گذاشته است. آن ها باید مزیت رقابتی کاال 
منابع  از  چگونه  بگیرند  نظر  در  و  کنند  بررسی  به درستی  را  سازمان  خدمت  و 

انسانی شان در شرایط بحرانی می توانند چند منظوره بهره برداری کنند. آن ها باید 
نباید به فکر  اقتصادی فراهم کنند و همیشه  با بحران  اهرم هایی را برای مقابله 

راه های فرار از بحران باشند. 
در شرایط حال حاضر مدیریت منابع انسانی بيش از پيش اهميت پيدا 
کرده و این مدیریت نقش کليدی بازی می کند، در این باره نظرتان را 
بفرمایيد و بگویيد چه راه کارهایی را این واحد برای مدیریت منابع 

انسانی می تواند اجرایی کند؟
مدیریت منابع انسانی همیشه با اهمیت است و وجود واحدی که فعالیت منابع 
انسانی را به دقت رصد کند، در هر سازمانی ضروری است. اما سازمان های ایرانی 
به کندی به سمت شکل گیری واحد منابع انسانی حرکت می کنند. در چند سال 
اخیر کمتر شرکتی در ایران واحدی با نام منابع انسانی راه اندازی کرده  است. در 
این میان فارغ التحصیالن و مدیران منابع انسانی در این مدت تالش و صبوری 
کرده اند تا سازمان ها پی به اهمیت راه اندازی چنین واحدی ببرند. هنوز در ابتدای 
راه هستیم و در بیشتر سازمان ها از این واحد به عنوان واحد اداری بهره برداری 
می شود. مدیران سازمان ها بیشتر از مدیران منابع انسانی راه کارهایی را می خواهند 
که از طریق آن ها منابع انسانی خود را محدود کنند. آن ها طالب قوانینی هستند 
برای  خروج  صورت  در  یا  جدا  سازمان  از  نتوانند  به راحتی  انسانی  نیروهای  که 
شیوه های  بر  تسلط  بر  عالوه  انسانی  منابع  مدیران  شوند.  مشکل ساز  سازمان 
استخدام و قوانین مربوط به این موارد باید روش های انگیزشی و رفتاری برخورد 

با نیروهای انسانی را به خوبی بدانند. 
مدیر منابع انسانی موفق باید شخصیت منعطفی داشته باشد و با انواع تیپ های 
شخصیتی بتواند ارتباط برقرار کند. مدیر منابع انسانی باید به گونه ای رفتار کند 
که نیروهای انسانی آن را رفیق و دوست خود بدانند. چنین مدیرانی باید حین 
صمیمیت همراه نیروهای انسانی باشند و به آن ها یاد بدهند اگر مشکلی در زندگی 
شخصی خود دارند، چگونه مانع ورود آن به محیط کاری شوند. چنین افرادی که 
این پست را برعهده می گیرند، باید کاریزمای قوی داشته باشند و مانند رهبر در 
سازمان عمل کنند. مدیران سازمان باید حین استخدام مدیران منابع انسانی به 
فاکتورهایی که به آن ها اشاره شد، دقت کنند. در این حالت مدیران منابع انسانی 

گفت وگو با رضا اصغریان، مدرس و مشاور مدیریت 
درباره مدیریت منابع انسانی در تنگنای اقتصادی

استراتژی فرار در زمان بحران 
کارساز نیست       گپ 

نرگس فرجی 
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می توانند در سازمان تاثیرگذار و به افزایش رادمان حوزه های فعالیت خود کمک 
کنند. البته در این میان، مدیرعامل های سازمان ها نیز باید مدیران منابع انسانی را 
جدی بگیرند و آن ها را به عنوان یکی از ارکان سازمان در نظر بگیرند. مدیرعامل ها 
نباید فقط به واحد فروش و تولید اهمیت دهند. واحد منابع انسانی یکی از چهار 

رکن اصلی هر سازمان را تشکیل می دهد. 
یكی دیگر از اتفاقات حال حاضر کاهش حقوق یا تاخير پرداخت هاست، 
می توانند  چگونه  را  موضوع  این  انسانی  منابع  مدیران  نظرتان  به 

مدیریت کنند؟
مدیران منابع انسانی رابط میان کارمندان و مدیران ارشد هستند. بنابراین مدیران 
منابع انسانی عالوه بر دفاع از حقوق کارمندان در مقابل مدیران ارشد، باید قوانینی 
را که مدیران ارشد وضع می کنند، به زبانی مشترک برای نیروهای انسانی بیان 
کنند. بنابراین به خاطر این که وظیفه مدیران منابع انسانی دو سویه است، فعالیت  
آن ها سخت و دشوار خواهد بود. مدیران منابع انسانی در ارتباط مرتب با مدیران 

یا کاهش حقوق در روند عملکرد  بیان کنند تاخیر  باید  ارشد 
آن ها  کاری  راندمان  و  است  تاثیرگذار  بسیار  انسانی  نیروهای 
نگاه  از  یا یک ماهه شاید  تاخیر چند روزه  را کاهش می دهد. 
مدیران ارشد مشکلی ایجاد نکند، اما برای کارمندان بسیار مهم 
است که حقوق آن ها به موقع و سر وقت پرداخت شود. از طرفی 
با  باید  حاضر  حال  اقتصادی  شرایط  در  انسانی  منابع  مدیران 
نیروهای انسانی صحبت و درباره وضعیت مالی سازمان برایشان 
بگویند. در حال حاضر اکثر سازمان ها با تاخیر و کاهش پرداخت 
مانند  انسانی  منابع  مدیران  شرایط  این  در  بنابراین  مواجه اند. 
و  بگیرند  قرار  کارمندان  و  ارشد  مدیران  میان  باید  تسهیل گر 

شرایط روانی سازمان را آرام کنند. 
تحت  حاضر  حال  اقتصادی  شرایط  در  کارکنان 
باعث  کارشان  از  اطمينان  عدم  ترس  و  فشارند 
کاهش بازده آن ها شده است. به نظرتان مدیران 
منابع انسانی چگونه می توانند روحيه کارکنان را 

حفظ کنند؟
آموزش در این شرایط بسیار مهم است. این آموزش وظیفه 
مدیران منابع انسانی ا ست. در این جلسات آموزشی مدیران 
منابع انسانی باید درباره مباحث مختلف انگیزشی، آینده و... 
این شرایط مدیران  با کارکنان سازمان گفت وگو کنند. در 
و  کنند  صحبت  کارکنان  با  مالی  هوش  درباره  است  بهتر 
از آن ها بخواهند درباره این که آیا حقوق دریافتی برایشان 
رضایت بخش است یا خیر، حرف دلشان را بزنند. مدیران در 
این جلسات باید به کارکنان آموزش دهند که دورنمایی از 
آینده را برای خودشان متصور شوند. سازمان برای هر کدام 

نداشته  چشم انداز  اگر  کارکنان  کند.  تعریف  چشم اندازی  باید  خود  کارکنان  از 
باشند و فقط فردای خود را ببینند، با ایجاد کوچک ترین مشکل روحیه خود را 
از دست می دهند. این دسته از کارکنان در شرایط اقتصادی حال حاضر احساس 

می کنند آینده را از دست داده اند. 
مدیران منابع انسانی با برگزاری کارگاه های آموزشی و نشان دادن تخصص های 
به  و  کنند  تبدیل  کارکنان چندمنظوره  به  را  افراد  می توانند  کارکنان  به  مشابه 
کارکنان یادآور شوند با آموزش رشته های تخصصی مشابه فعالیت های بیشتری را 
انجام دهند. مدیران سازمان ها کارکنانی را که هم زمان توانایی اجرای چند وظیفه 
را دارند، به راحتی از دست نمی دهند. در این شرایط کارکنانی که چند وظیفه را 
انجام می دهند و در صورت تاسیس واحد جدید در سازمان توانایی انجام کار تازه 

را دارند، ارزشمندند. بنابراین کارکنان نیز در این شرایط باید به فکر آینده باشند 
می تواند  آموزش  با  سازمان  گرافیست  مثال،  برای  کنند.  سازمانشان کمک  به  و 

عکاسی و فیلم برداری و فعالیت های دیگر را نیز انجام دهد. 
نگاه  می رود  انتظار  انسانی  منابع  مدیران  از  بحرانی  شرایط  در 
کوتاه مدت داشته باشند و به جای تسهيل دست یابی به مزیت رقابتی 
پایدار، تنها اجرای استراتژی های کاهشی را پشتيبانی کنند که آثار 
منفی بر روحيه و انگيزه کارکنان خواهد داشت. نظرتان در این باره 

چيست؟ راه کاری در این باره می توان ارائه کرد؟
مدیران منابع انسانی عالوه بر آموزش کارکنان، باید برای مدیران میانی و ارشد 
سازمان نیز دوره های آموزشی برگزار کنند. مدیران باید با علم روز دنیا آشنا شوند. 
بارها مشاهده کرده ایم که مدیراِن بزرگ ترین سازمان ها نیز با تکنیک های رهبری 
و روش های جدید مدیریتی آشنا نیستند. چنین مدیرانی صرفا بر اساس تجربه های 
شخصی فعالیت می کنند و نگاه کوتاه مدتی دارند. این دسته از مدیران در شرایط 
شد.  خواهند  سازمانشان  شکست  باعث  حاضر  حال  اقتصادی 
اکثر سازمان های ایرانی در حال حاضر مدیران آموزش ندارند؛ 
و  باشند  حاضر  انسانی  منابع  واحد  درون  در  باید  که  مدیرانی 
مسئولیت آموزش را برعهده بگیرند. مدیران آموزش با برگزاری 
ارشد  مدیران  به  می توانند  موفق  مدیران  از  دعوت  و  دورهمی 
سازمانشان آموزش دهند. مدیران باید یاد بگیرند استراتژی گریز 

و فرار در شرایط اقتصادی کارساز نیست. 
آیا در زمان بحران مدیران منابع انسانی باید از توانمندی 

و نظرات کارکنان بيشتر استفاده کنند؟
مدیران ارشد سازمان ها باید از نظرات و ایده های کارکنان خود 
استفاده کنند. این موضوع مهمی ا ست که هر مشاوری بعد از 
ورود به سازمان باید بلند فریاد بزند و از مدیران بخواهد 
از نظرات و ایده های کارکنان خود استفاده کنند. مدیران 
یادگیرنده  قدری  بگیرند  یاد  شرایطی  هر  در  باید  ایرانی 
باشند. این یادگیری هم در زمان بحران و هم در شرایط 
یادگیرنده  موفق  سازمان های  بگیرد.  صورت  باید  عادی 
هم  یادگیری  سمت  به  را  خود  گوش  همیشه  و  هستند 
کرده اند.  تیز  کارکنان  طرف  از  هم  و  مشتریان  طرف  از 
کارکنان و مشتریان بهترین ایده ها را به سازمان خواهند 
داد. این درحالی ا ست که سازمان ها مشاوران را از بیرون 
استخدام و با هزینه های بسیار از آن ها طلب ایده می کنند. 
سازمان  از  هزینه  دریافت  از  پس  مشاوران  از  دسته  این 
می روند. این روش خوب است، اما نباید باعث شود مدیران 

از نظرات داخلی استفاده نکنند. 
نام  به  بخشی  توسعه یافته  کشورهای  سازمان های  در 
صورت  به  می شود  خواسته  کارکنان  از  بخش  این  در  دارد.  وجود  ایده  بانک 
ماهانه ایده هایی را به بانک تحویل دهند. ایده ها در بانک مانند سپرده هستند. 
مدیران برای این سپرده ها وام های نقدی و جایزه تعیین می کنند. ایده های جذاب 
این حالت ترغیب به  بررسی و به کارکنان وام نقدی داده می شود. کارکنان در 
ایده پردازی می شوند. در این شرایط به تمامی سازمان ها پیشنهاد می شود بانک 
ایده را فعال و از آن استفاده کنند. هیچ فردی بهتر از کارمندی که در سازمان 
فعالیت می کند، نمی تواند برای پیشرفت طرح ارائه دهد. مدیران نباید از کارکنان 
بخواهند ایده هایشان را مجانی در اختیار آن ها بگذارند. در مجموع سازمان هایی 
از  انسانی اهمیت دهند و برای این بخش  موفق خواهند شد که به واحد منابع 

افراد متخصص استفاده کنند. 

رابط  انسانی  منابع  مدیران 
ارشد  میان کارمندان و مدیران 

منابع  مدیران  بنابراین  هستند. 
از حقوق  انسانی عالوه بر دفاع 

ارشد،  در مقابل مدیران  کارمندان 
ارشد  را که مدیران  باید قوانینی 

مشترک  زبانی  به  می کنند،  وضع 
کنند بیان  انسانی  نیروهای  برای 
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     صنعت دارو 
آبتین ایزدی 

تا همین چند سال پیش، مصرف کنندگان در صنعت دارو از اهمیت باالیی برخوردار 
عرضه کننده محصوالت  برندهای  بر  را  بسیار کمی  تاثیرگذاری  و  نفوذ  و  نبودند 
دارویی داشتند. در حقیقت پزشکان فقط محرک آن چیزی بودند که دارو باید 
برای بیماران تجویز می شد و تمرکز و توجه چندانی به مصرف کنندگان نمی شد، 
اما اخیرا بازارهای تجاری با تغییرات ملموسی همراه شده اند و این موضوع منجر به 
تغییر رویکرد کسب وکارهای مختلف شده است. در چنین شرایطی بازار دارو نیز از 
این قضیه مستثنا نخواهد بود و با تغییر روندهای حاکم بر سبک زندگی، برندهای 
تغییرات محیطی  این  با  را هم گام  باید خود  نیز  دارویی  عرضه کننده محصوالت 
کنند و با نیم نگاهی به روندهای جهانی، روی بخش های جدید سرمایه گذاری و 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.
 به بیان دیگر، بازار دارو دیگر مانند گذشته انحصاری نیست و رقابت بر سر افزایش 
استراتژی های  دارویی،  باعث می شود شرکت های عرضه کننده محصوالت  فروش 
بازاریابی را اتخاذ کنند. اگرچه در سال گذشته بسیاری از شرکت های عرضه کننده 
محصوالت دارویی به واسطه تحریم های اتخاذشده، با مشکالت جدی دست وپنجه 
برندهای  اگر  شرایطی،  در چنین  می دهد  نشان  تجربه جهانی  اما  می کنند،  نرم 
عرضه کننده محصوالت دارویی بتوانند ضمن حفظ بازار و مخصوصا وضعیت موجود 
سازمان، به روندهای جهانی توجه ویژه ای داشته باشند، می توانند در میان مدت 
چشم گیری  موفقیت های  با  و  بگیرند  سبقت  خود  رقبای  به  نسبت  بلندمدت  و 
مواجه شوند. به بیان دیگر، در چنین شرایطی برندهای عرضه کننده محصوالت 
دارویی اگر بتوانند روی روندهای جدید سرمایه گذاری کنند، هنگامی که شرایط 
و....  تحریم  از  اعم  دارویی  مشکالت شرکت های  و  برمی گردد  معمولی  حالت  به 
کاسته می شود، این شرکت ها با موفقیت بیشتری می توانند همراه شوند. با توجه 
به این موضوع، سوال حائز اهمیت این است که کدام یک از روندهای استراتژیک 
در سال 2019 می توانند بازار دارویی را دستخوش تغییراتی قرار دهند؟ و برندهای 
تحقق  را جهت  عملیاتی  استراتژی های  باید چه  دارویی  عرضه کننده محصوالت 

اهداف خود اتخاذ کنند؟

واقعيت افزوده
انجام شده  بازاریابی دارویی بر اساس مطالعات  از روندهای حائز اهمیت در  یکی 
است.   Augmented Reality یا  افزوده  واقعیت  فوربس،  کسب وکار  مجله 
و  می کند  ترکیب  را  واقعی  و  مجازی  دنیای  که  است  فناوری ای  افزوده  واقعیت 
فرصت  امکان،  این  می شوند.  اضافه  کاربران  پیرامون  دنیای  در  مجازی  اشیای 
محصوالت  عرضه کننده  شرکت های  بیشتر  چه  هر  تاثیرگذاری  برای  را  مناسبی 
دارویی روی مخاطبان فراهم می کند. بر اساس تحقیقات انجام شده از طرف همین 
مجله کسب وکار، 91 درصد از افراد مبتال به بیماری های مزمن نیازمند کمک به 
مدیریت این بیماری دارند و اتفاقا واقعیت افزوده می تواند این امکان را در اختیار 
این بیماران قرار دهد. یکی از نمونه های موفق در حوزه AR، برند لورآل است که 
با طراحی اپلیکیشن و از طریق تحلیل چهره به خانم ها این امکان را می دهد که 

چه زمانی نیاز به آرایش دارند.

یادگيری تعاملی
بسیاری از بیماران برای درک مفاهیم پیچیده پزشکی با مشکالت متعددی همراه 
هستند؛ به نوعی که حتی با مطالعه اطالعات پزشکی نمی توانند تمامی موارد را 
درک کنند. با توجه به این که خود پزشکان نیز در ایران معموال زمان کافی برای 
ارائه توضیحات الزم به بیماران را ندارند، این افراد مجبورند برای کسب اطالعات 
بیشتر در بسیاری از مواقع به اطرافیان خود مراجعه کنند، که این موضوع ممکن 
است اطالعات دقیق و حتی اشتباهی را به بیماران منتقل کند. این در حالی است 
که شرکت های دارویی با استفاده از واقعیت افزوده و تعامل با بیماران می توانند 
به خوبی موضوعات پزشکی را به این افراد یاد دهند و در فرایند این یادگیری و 
انتقال دانش به بیماران، تعامل مناسبی را با این افراد پیدا کنند. از طرفی بیماران 
ضمن دریافت اطالعات الزم از واقعیت افزوده، می توانند به گزینه های درمان نیز 
از این طریق دسترسی پیدا کنند. به بیان دیگر، کاربران در وهله اول شاید با آن 
برند تجاری عرضه کننده محصوالت دارویی آشنا نباشند و در واقعیت افزوده صرفا 

کارشناس ارشد کسب وکار

نگاهی به روندهای جهانی در حوزه بازاریابی دارویی

داروسازی در عصر 
حاکمیت مصرف کننده
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به دنبال راه حل های درمان می گردند، اما پس از دریافت گزینه های درمان، برند 
مورد نظر دارویی نیز به عنوان یک راه حل معرفی شود. این نوع از معرفی می تواند 

در تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان بسیار مثمر ثمر واقع شود.

افزایش توجه مردم، با افزایش قيمت دارو
تا هنگامی که بخش عمده ای از هزینه های دارویی افراد از طرف بیمه پرداخت 
می شود، افزایش قیمت محصوالت دارویی برای افراد جامعه ملموس نخواهد بود، 
اما با توجه به این که یکی از روندهای جهانی و مورد توجه برندهای بین المللی 

قیمت گذاری  استراتژی های  دارویی،  محصوالت  عرضه کننده 
که  باورند  این  بر  دارویی  شرکت های  از  بسیاری  است، 

افراد  ماهانه  بودجه  در  دارویی  هزینه های  که  هنگامی 
افزایش پیدا کند، این مخاطبان به صورت آگاهانه یا 
غیرآگاهانه به مقایسه هزینه های دارویی با هزینه های 

که  صورتی  در  و  می پردازند  غذایی  مواد 
را  دارو  آن  قطع  امکان  حتی 

آن  بدون  باشند،  داشته 
دارو به زندگی خود ادامه 
طبق  طرفی  از  می دهند. 

دیگر  برخی  مطالعات  این 
به  را  خود  داروهای  می گیرند  تصمیم  مصرف کنندگان  از 
نکنند.  انتخاب  می کردند،  در گذشته خریداری  که  نحوی 
می دهند،  تغییر  را  خود  درمان  نوع  مثال  که  معنا  این  به 
البته  می آورند.  روی  درمان های سنتی  به  نمونه  عنوان  به 
تمامی این موارد درباره بیمارانی است که بیماری های حاد 
تا هر  باشند، چون در چنین شرایطی قیمت دارو  نداشته 
اندازه که افزایش پیدا کند، با توجه به انحصاری بودن بخش 
بازار دارویی در داخل کشور، بیماران ناچار به  از  عمده ای 
خرید آن محصوالت هستند. این در حالی است که وضعیت 
است  دیگر  نحوی  به  نسخه  بدون  یا   OTC داروهای  در 
این محصوالت می تواند در تصمیم گیری  افزایش قیمت  و 
شرایط  به  توجه  با  طرفی  از  بگذارد.  تاثیر  بسیار  خرید 
مشکالتی  هم چنین  و  کشور  داخل  در  اقتصادی  کالن 
واسطه  به  دارویی  محصوالت  عرضه کننده  شرکت های  که 
دارویی  قیمت محصوالت  افزایش  احتمال  دارند،  تحریم ها 

بازار  که  صورتی  در  قیمت  افزایش  در  اما  بود،  خواهد  محتمل  بسیار  آینده  در 
انحصاری نباشد، باید به استراتژی های قیمت گذاری توجه ویژه ای کرد.

توجه به ارتباط با مصرف کنندگان
برقراری ارتباطات اثربخش با مصرف کنندگان دارویی یکی از روندهای جهانی حائز 
اهمیت در شرکت های دارویی محسوب می شود. به بیان دیگر، امروزه شرکت های 
دارویی نیاز دارند با مصرف کنندگان خود ارتباط برقرار کنند و تعامالت مناسبی 
از طریق دریافت بازخورد با مصرف کنندگان داشته باشند. به همین دلیل یکی از 
پیشنهاد های این حوزه، ایجاد فرایندهای الزم در حوزه ارتباط با مشتریان است تا 
از این طریق بتوان پیشنهاد ات و انتقاداِت مصرف کنندگان جمع آوری شود. البته 

یکی از رویکردهای رایج در این زمینه، خریداری نرم افزار های CRM است؛ به این 
معنا که برخی از این شرکت ها بر این باورند که با خرید نرم افزاری در این حوزه 
می توان برای تمامی نیازهای ارتباط با مشتریان پاسخ مناسب ارائه کرد. این در 
حالی است که قبل از خریداری نرم افزارهای مرتبط، نیاز به جاری شدن فرهنگ 
مشتری مداری در داخل سازمان وجود دارد و ارتباط با مشتریان باید به عنوان یک 

استراتژی مورد نظر واقع شود و نه فقط یک ابزار.

حضور اثربخش در شبكه های اجتماعی
کمپیل،  کوین  دکتر  طرف  از  انجام شده  مطالعات  اساس  بر 
شرکت های  توییت های  تعداد  متوسط   2013 سال  از 
داروسازی 530 درصد افزایش یافته است و دنبال کنندگان 
افزایش همراه  با 300 درصد  نیز  این شرکت های دارویی 
شرکت های  می دهد  نشان  موضوع  این  شده اند. 
عرضه کننده محصوالت دارویی تمرکز زیادی 
دارند.  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  روی 
این تاکید و تمرکز در سال 2019 نیز جزو 
باید  که  می شود  محسوب  جهانی  روندهای 
مناسبی  سرمایه گذاری  دارویی  شرکت های 
مواردی  از  یکی  دهند.  انجام  حوزه  این  در 
که در حوزه شبکه های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، 
معنا که مصرف کنندگان  این  به  است.  بازاریابی محتوایی 
دنبال  به  اجتماعی  شبکه های  در  دارویی  محصوالت 
دریافت اطالعات دارویی می گردند که با اتخاذ سیاست ها و 
برنامه های مناسب در حوزه بازاریابی محتوایی می تواند در 
این حوزه بسیار مثمر ثمر واقع شود و ارتباطات اثربخشی 

را با مخاطبان رسانه های اجتماعی برقرار کند.

تحقيقات بازاریابی
بازاریابی  اولیه  اصل های  از  یکی  نیازهای مشتریان  کشف 
دارند.  ویژه ای  توجه  آن  به  تجاری  سازمان های  که  است 
مصرف کنندگان  نیاز  اساس  بر  نیز  دارویی  شرکت های 
محصوالت خود را تولید می کنند، اما مسئله ای که وجود 
محصوالت  به  نیاز  مصرف کنندگان  که  است  این  دارد، 
این  راستای کشف  در  دارویی  و شرکت های  دارند  جدید 
فعالیت های  روی  جدی  سرمایه گذاری  جدید  محصوالت  به  دست یابی  و  نیازها 
فرایند کشف  از  این در حالی است که بخشی  انجام می دهند.  تحقیق و توسعه 
انجام  بازاریابی  تحقیقات  فعالیت های  طریق  از  می توان  را  مصرف کنندگان  نیاز 
از  به بخش عمده ای  کانونی می توان  برگزاری گروه های  از طریق  داد. مخصوصا 
مشکالت محصوالت جاری دست پیدا کرد و هم چنین تحلیل مناسبی را نسبت به 

محصوالت جدید بازار انجام داد. 
به  نیاز  فوق  موارد  تمامی  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
سفارشی سازی و بومی سازی در سازمان های ایرانی دارد. ممکن است در نگاه اول 
این گونه روندها در بازار داخلی کاربرد نداشته باشد، اما در صورت سفارشی سازی 

می توان به موفقیت های چشم گیری نائل شد.

دارویی  از شرکت های  بسیاری 
باورند که هنگامی که  این  بر 
بودجه  در  دارویی  هزینه های 
کند،  پیدا  افزایش  افراد  ماهانه 

به صورت  این مخاطبان 
مقایسه  به  غیرآگاهانه  یا  آگاهانه 

هزینه های  با  دارویی  هزینه های 
مواد غذایی می پردازند و در 

امکان قطع  صورتی که حتی 
آن دارو را داشته باشند، بدون 
آن دارو به زندگی خود ادامه 

می دهند
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     اقتصاد
نسیم بنایی

فراز و فرود رشد اقتصادی
داخلی«  ناخالص  »تولید  گفت  جرئت  به  می توان  اقتصادی  شاخص های  میان  در 
دیگر  از  بسیاری  که  است  کالن  قدری  به  شاخص  این  است.  شاخص  مهم ترین 
شاخص ها را نیز در خود جای داده  است. به همین دلیل است که تولید ناخالص 
داخلی اهمیت ویژه ای در تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی دارد. اما این شاخص 
دقیقا به چه معناست؟ بر اساس گزارش بانک مرکزی، هر یک از محصوالت تولیدشده 
در اقتصاد به منظور تبدیل به محصول نهایی چندین مرحله را طی می کنند. برای 
مثال، نان را در نظر بگیرید؛ نان محصولی نهایی است که به مصرف می رسد. البته 
تولید آن مراحل مختلفی نظیر تولید گندم و آرد را در خود دارد. در برآورد تولید 
ناخالص داخلی باید ارزش محصول نهایی، در این جا نان، را مورد استفاده قرار داد، 
درِک  برای  است.  مستتر  آن  در  گندم  و  آرد  نظیر  محصوالت  بقیه  ارزش  چراکه 
اعالم  اساس  بر  می کنند.  محاسبه  درصد  صورت  به  را  آن  معموال  رقم  این  بهتِر 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال 

1390 در سال 1396 به عدد 3.7درصد رسیده  است. این رقم در واقع مقایسه ای 
نسبت به سال 1395 است و میزان رشد اقتصادی کشور را نشان می دهد. نرخ رشد 
اقتصادی به نوعی می تواند سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را 
نشان دهد. شاخص های مختلفی نظیر بی کاری و فقر نیز تحت تاثیر شاخص رشد 
اقتصادی قرار دارند. به گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 2017 
به 3.8درصد کاهش یافته  است. گزارش ها نشان می دهد بار بیش از نیمی از رشد 
اقتصادی سال های پیش رو بر عهده بخش غیرنفتی خواهد بود. بیشترین رشد تولید 
ناخالص داخلی را در جهان کشورهای ایاالت متحده و چین به عنوان دو غول بزرگ 
اقتصادی به خود اختصاص داده اند. البته تنش های تجاری باعث شده رشد تولید 
ناخالص داخلی این کشورها نیز با مشکل مواجه شود، اما به صورت کلی این کشورها 
بهترین رشد تولید ناخالص داخلی را در جهان دارند. بررسی ها نشان می دهد تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در سال 2017 حدودا 44 برابِر ایران بوده  است. این مسئله 

به تنهایی نشان می دهد آمریکا غول اقتصادی جهان است. 

دائما یکسان نباشد حال دوران! 
مرور »وخارزم« بر شاخص های کالن اقتصادی 

و مقایسه تطبيقی عملكرد اقتصاد ایران با سایر کشورهای جهان

بیشاز80میلیوننفردرسرزمینیبهنامايراندورهمجمعشدهاندو
اقتصاداينکشورراشکلدادهاند.تکتکمردماينسرزمینبافعالیتهای
اقتصادیخودشکلوشمايلیبهاقتصاداينکشوربخشیدهاند.شايد
بسیاریازافراددرنرختورمنقشینداشتهباشند،امادرشاخصهايی
نظیرنرخرشداقتصادینقشیمهمايفامیکنند.شاخصهایمختلفدر
سطحکالناقتصادی،هرکدامحرفهايیبرایگفتندارند.شاخصهايی
سود نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ داخلی، ناخالص تولید رشد نظیر
بانکی،نرخارزوبسیاریازديگرشاخصهایکالناقتصادیوضعیت
سالمتاقتصادکشوررانشانمیدهند.اگراينشاخصهاحالخوبی
داشتهباشند،اقتصادهمحالخوبیخواهدداشت.بررسیهای»وخارزم«

ازشاخصهایمختلفاقتصادیايراننشانمیدهداقتصادکشوردر
برخیازمسائلعملکردخوبیداشته،امادربسیاریازديگرمسائلهنوز
جایپیشرفتوتوسعهدارد.اقتصادايراندورههایمختلفیراپشت
سرگذاشته،باکاهشقیمتنفتدستوپنجهنرمکردهوبارهابهخاطر
خودش پای روی هم باز اما دچارشکستشده، مختلف تحريمهای
ايستادهاست.اکنوننیزانتظارمیروداقتصادکشورباسیاستگذاریهای
صحیحمسیربهبودراپیداکند.بههرحالبهقولحافظ»دائمايکسان
نباشدحالدوران«؛حالوروزاقتصادکشورهمگاهیبدمیشودوگاهی
خوب.اگرسیاستهایدرستدرمقاطعدرستیدرپیشگرفتهشود،

بدونترديدحالاقتصادکشورهمخوبخواهدشد.
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نمودار1: وضعیت رشد اقتصادی جهان
Trading Economics :منبع

وقتی از نرخ سود بانكی می گویيم، از چه می گویيم؟
نرخ بهره بانکی یکی از عوامل مالِی بسیار تاثیرگذار در وضعیت اقتصاد است. از 
دیدگاه کالن و بنگاه های اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار 
یا پول پرداخت می شود. برخی در اصطالح به آن هزینه اجاره پول نیز می گویند. 
نرخ بهره بیشترین تاثیر را روی بازارهای مالی بر جای می گذارد. طبیعی است که 
بازارهای مالی نیز تاثیری بسیار زیاد روی وضعیت اقتصادی بگذارند، چراکه بخش 
مهمی از اقتصاد را همین بازارهای مالی در اختیار دارند. نرخ بهره با نرخ تورم در 
ارتباط است، که به صورت جداگانه به آن پرداخته می شود. در ایران اکثر مواقع 
سیاست ها در این مسیر بوده که نرخ بهره باال باشد. یعنی جدا از این که نرخ بهره 
را با توجه به نرخ تورم در نظر می گیرند، اما به صورت کلی نرخ بهره را با توجه به 
برخی مسائل رایج در بازار نیز تعیین می کنند. بخش خصوصی مدام تالش می کند 
نرخ بهره را پایین بیاورد تا مردم به جای سرمایه گذاری در بانک ها، پول خود را 
روانه بازار سرمایه کنند. در واقع نرخ بهره باال می تواند منجر به آسیب رسانی به 
بازار سرمایه و هم چنین بخش خصوصی شود. البته ایران در این زمینه تفاوت هایی 
با کشورهای توسعه یافته دارد. در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان سال هاست 
نرخ بهره بسیار پایین است و بانک های مرکزی تالش می کنند نرخ بهره را باال 
تالش  مدت هاست  آمریکا  مرکزی  بانک  همان  یا  رزرو  فدرال  مثال  برای  ببرند. 
دارد نرخ بهره را باال ببرد. در برخی از کشورها نرخ بهره منفی است. ایران جزو 
کشورهایی است که نرخ بهره بانکی در آن باالست. البته در ایران مسائل مختلفی 
منجر به بروز این مسئله شده  است. برای مثال، در مدتی که نرخ ارز باال رفته بود 
و مردم برای خرید ارز خارجی، به ویژه دالر، به بازارها هجوم آورده  بودند، بانک 
مرکزی نرخ بهره را باال می برد تا مردم به جای سرمایه گذاری روی دالر، در بانک ها 
سرمایه گذاری کنند. اما به صورت کلی نرخ بهره بانکی باید پایین باشد تا مردم 
سرمایه خود را روانه بازار سرمایه کنند و بخش تولید به گردش دربیاید. نکته مهم 
دیگر این است که در ایران تعیین دستورِی نرخ سود بانکی منجر به بروز اخالل 
ابزارهایی  از  این ترتیب، نرخ بهره یکی  اقتصادی شده  است. به  در سازوکارهای 
است که بانک های مرکزی برای مهار مسائلی نظیر نرخ ارز در اختیار دارند. با توجه 
به این مسائل می توان گفت بانک های مرکزی نیز در تمامی نقاط جهان نقشی 
کلیدی در اقتصاد کشورها و درنهایت در اقتصاد جهان ایفا می کنند. برای مثال 
بانک مرکزی آمریکا یا بانک مرکزی اروپا نقشی کلیدی در وضعیت بازارهای جهان 
و  پولی  با سیاست های  بانک ها  این  بازی می کنند.  اقتصاد جهان  و هم چنین در 
مالِی خود، وضعیت اقتصاد را شکل می دهند. سیاست های این بانک ها در بسیاری 

از مواقع می تواند وضعیت اقتصاد جهان را تغییر دهد. 

نمودار2: نرخ سود سپرده بانکی در ایران )درصد( )منبع: بانک مرکزی ایران(
 

نرخ سود بانک مرکزی کشور
)درصد(

آخرین تاریخ تغییر

30نوامبر 65.002017آرژانتین
2اوت 1.502016استرالیا
21مارس 6.502018برزیل
24اکتبر 1.752018کانادا
23اکتبر 1.752015چین

19ژانویه 2.002009عربستان سعودی
20دسامبر 0.252018-سوئد
8ژوئن 24.002018ترکیه
2اوت 0.752018بریتانیا

19دسامبر 2.502018ایاالت متحده
)Trading Economics :جدول2: نرخ سود بانکی در چند کشور جهان )منبع

گرانی غوغا می کند
»تورم« واژه ای مخوف و ترسناک برای طبقات پایین جامعه و حتی طبقات باالدست 
طبقات  سفره  شدِن  کوچک  نشان دهنده  می تواند  که  واژه ای  می شود؛  محسوب 
ضعیف باشد. در واقع تورم با گرانی و افزایش قیمت کاالها گره خورده  است. هر 
بار که نرخ تورم باال می رود، به این معناست که کاالها گران می شوند و درنتیجه 
تهیه آن ها برای بخشی از اعضای جامعه دشوار خواهد شد. به همین دلیل است 
که دولت های مختلف با سیاست های مختلف تالش می کنند بحران تورم را مهار 
کنند. البته نرخ تورم قصه ای دارد که می توان آن را در این بین خالصه کرد: »دائما 
یکسان نباشد حال دوران!« نرخ تورم در برخی از مقاطع تاریخی بسیار باال رفته 
و در برخی از مقاطع دیگر پایین آمده، اما دولت ها توانسته اند با در پیش گرفتن 
امری مهارشدنی  این یعنی تورم  را مهار کنند.  باالخره آن  سیاست های مختلف 
است. البته که اگر سیاست های درستی در پیش گرفته نشود، نرخ تورم و موج 
گرانی می تواند نقش سیلی ویران گر را بازی کند. عوامل مختلفی روی نرخ تورم اثر 
می گذارند؛ سیاست گذاران باید پیش از هر اقدامی، این عوامل را شناسایی کنند و 
بعد برای مقابله با نرخ تورم در همین راستا عمل کنند. گاهی مسائلی نظیر رشد 
نقدینگی و کسری بودجه روی ظهور و بروز تورم اثر می گذارند. کاهش هزینه های 
دولت می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نگاهی به آمارهای جهانی نشان 
برخی مقاطع  یعنی در  فرازونشیب هایی داشته،  نیز  تورم در جهان  نرخ  می دهد 
تاریخی افزایش و در برخی از دیگر مقاطع تاریخی کاهش یافته  است. برای مثال، 

جدول1: رشد تولید ناخالص داخلی ایران

رشد اقتصادی ایران )درصد( 
1963-2018

رشد اقتصادی حقیقیآخرین رشد اقتصادیبیشترین رشد اقتصادیکمترین رشد اقتصادی 
-12.5423.012.701.80
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متوسط نرخ تورم جهانی در سال 2012 برابر با 4.07 درصد بوده، اما در سال 
سال 2019  در  می شود  پیش بینی  و  کرده  پیدا  کاهش  درصد   2.75 به   2015
به  نسبت  و  است  متغیر  کامال  تورم  نرخ  ترتیب،  این  به  برسد.  درصد   3.83 به 
شرایط مختلف اقتصادی و سیاست های مختلفی که دولت ها در پیش می گیرند، 
تغییر می کند. در ایران مدتی است نرخ تورم به دالیل مختلف نظیر تحریم ها و 
سیاست های متفاوت اقتصادی افزایش یافته و موج گرانی منجر به نگرانِی بخشی 
مناسِب  سیاست های  گرفتِن  پیش  در  با  می تواند  دولت  است.  شده   جامعه  از 
اقتصادی این رویه را کنترل کند. در این بین نگاهی به باالترین و پایین ترین نرخ 
تورم در جهان خالی از لطف نیست. بر اساس گزارش های اکونومیست، باالترین 
بوده  درصد   379.8 رقم  با  جنوبی  سودان  به  مربوط   2016 سال  در  تورم  نرخ 
 است. بعد از آن نیز ونزوئال با رقم 254.9 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص 
داده  است. از آن طرف، سوییس با تورم منفی 0.04 درصدی نام خود در فهرست 
کشورهایی به ثبت رسانده که پایین ترین نرخ تورم را تجربه کرده اند. کشورهایی 
مانند مونته نگرو، اسلواکی و سنگاپور نیز جزو کشورهایی هستند که پایین ترین 
نرخ تورم را در جهان دارند. نرخ تورم جزو شاخص هایی است که عموما زیاد تغییر 
می کند. دلیلش هم این است که عوامل مختلفی روی آن اثر می گذارند. درنتیجه 
رتبه این کشورها هر سال جابه جا می شود، اما به صورت کلی، وضعیت اقتصادی 
خوِب یک کشور می تواند نرخ تورم پایین و وضعیت بِد اقتصادی یک کشور نرخ 

تورم باال را در پی دارد. 

نمودار3: نرخ تورم در ایران )منبع: بانک مرکزی ایران(

 

نمودار4: متوسط نرخ تورم در جهان )منبع: استاتیستا(
 

چشم انتظار اشتغال برای توليد
افراد با شغلی که در اختیار دارند، می توانند نقشی موثر در جامعه ایفا کنند 
و به نوعی تولیدکننده باشند. آن ها به کمک اشتغال خود می توانند در تولید 
مطالعات  از  »وخارزم«  بررسی های  شوند.  سهیم  کشورشان  داخلی  ناخالص 
چند  ایران طی  در  بی کاری  نرخ  می دهد  نشان  استاتیستا  جهانِی  آمار  مرکز 
سال اخیر افزایش یافته  است. در واقع نرخ بی کاری از سال 2015 تا کنون 
سیری صعودی را طی کرده  است. این یعنی تعداد بیشتری از افراد در حال 
نرخ  آمار،  آخرین  طبق  هستند.  شغل  برای  انتظار  صف  در  کشور  در  حاضر 
بی کاری در سال 2017 برابر با 12.52 درصد بوده  است. کشورهای مختلف 
نرخ بی کاری متفاوتی دارند. برای مثال، برخی از کشورها نرخ های باالی 20 
درصد دارند. نمونه اش کشور کنگو که با نرخ بی کاری 49.1 درصدی در سال 
2017 مواجه بوده  است. برخی از کشورها هم در مقابل با نرخ های بی کاری 
در  متحده  ایاالت  در  بی کاری  نرخ  مثال،  برای  روبه رو هستند.  پایینی  بسیار 
این کشور رسیده  است. نرخ  تاریخ  پایین ترین میزان خود در  به  حال حاضر 
اکونومیست،  گزارش  به  است.  درصد   4 حاضر  حال  در  آمریکا  در  بی کاری 
ساختار اشتغال در ایران به گونه ای است که در سال 2018 حدود 18 درصد 
از اشتغال مربوط به بخش کشاورزی بوده  است. 32.5 درصد از اشتغال مربوط 
به بخش صنعت و 49.4 درصد از اشتغال نیز مربوط به بخش خدمات بوده 

     اقتصاد



 است. میانگین نرخ ساالنه بی کاری در ایران در فاصله سال های 2005 تا 2015 
نیز برابر با 11.5 درصد بوده  است. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بی کاری در 
این کشور در بهار سال 97 برابر با 12.1 درصد بوده  است. به گزارش مرکز 
آمار، جمعیت افراد شاغِل 10 ساله و بیشتر در فصل بهار 24 میلیون و 65 
هزار نفر بوده  است. حدود 70 درصد از جمعیت ایران زیر 35 ساله هستند و 
این یعنی تعداد زیادی از افراد به جمعیت نیروی کار اضافه خواهند شد که 
بی کاری درون  نرخ  نماند که  ناگفته  بود.  برای شغل خواهند  انتظار  در صف 
کشور وضعیت همگنی ندارد. یعنی در برخی از استان ها نرخ بی کاری بیشتر 
و در برخی از دیگر استان ها نرخ بی کاری کمتر است. به همین دلیل است که 
با شرایط  باید متفاوت و متناسب  سیاست ها در شهرها و استان های مختلف 
شغلِی افراد در این استان ها باشد. بی کاری در میان زنان و مردان نیز نرخی 
متفاوت دارد. برای مثال امارات متحده عربی بیشترین نیروی کار مرد را دارد. 
به گزارش اکونومیست 84.6 درصد از نیروی کاِر فعال در این کشور در سال 
2016 را مردان تشکیل داده اند. در مقابل موزامبیک بیشترین تعداد نیروی 
کار زن را در اختیار دارد. 54.4 درصد از نیروی کاِر این کشور در سال 2016 
بیشترین  عموما  آفریقایی  می دهد کشورهای  نشان  بررسی ها  بوده  است.  زن 
بیشترین  اغلب  خاورمیانه ای  کشورهای  مقابل  در  و  دارند  را  زن  کاِر  نیروی 
نیروی کار مرد را دارند. شاید یک دلیلش نوع کارهایی باشد که عموما در این 
نفت  در حوزه  کارها  اغلب  در خاورمیانه  مثال،  برای  انجام می شود.  کشورها 
بخش  آفریقا  در  اما  می آید.  به شمار  مردانه  بیشتر حوزه ای  که  است،  گاز  و 
زیادی از کارها زنانه است، ضمن این که نرخ مشارکت زنان به عنوان نیروی 
کار نیز در این کشورها بیشتر است. در ایران 81.9 درصد از نیروی کار را در 
سال 2016 زنان تشکیل داده اند. البته سهم زنان در نیروی کار این کشور در 
باالترین نرخ بی کاری جوانان در  اکونومیست،  افزایش است. به گزارش  حال 
سال 2016 نیز به ترتیب مربوط به کشورهای بوسنی و هرزگوین، گوادولوپ 
اروپایی  از کشورهای  نام برخی  این بین می توان  بوده  است. در  و مارتینیک 
نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان را نیز مشاهده کرد که با پدیده بی کارِی جوانان 

دست وپنجه نرم می کنند.

نمودار5: نرخ بی کاری در ایران )منبع: استاتیستا(
 

بیشترین نیروی کار مرد کشوررتبه
)درصد(

84.6امارات متحده عربی1

84.2عمان2

82.5سوریه3

82.4عربستان سعودی4

82.4قطر5

81.9اردن6

81.9افغانستان7

بیشترین نیروی کار زن )درصد( کشوررتبه

54.4موازمبیک1

54.4روآندا2

51.7بوروندی3

51.2توگو4

51.0الئوس5

50.8نپال6

50.5ماالوی7
جدول3: بیشترین نیروی کار مرد و زن در جهان )2016( )منبع: اکونومیست؛ کتاب 

»جهانی از اعداد«(

از ریال تا دالر
یک  وقت  چند  هر   97 سال  در  آن  پاسخ  که  پرسشی  تومان؟«  چند  دالر  »هر 
یافت.  افزایش  تند  شیبی  با  ناگهان  ایران  در  دالر  قیمت  یافت.  افزایش  بار 
کارشناسان اقتصادی دالیل مختلفی برای افزایش ناگهانی قیمت ارز ارائه کردند. 
برخی می گفتند قیمت ارز مدت ها پیش باید آزاد می شد، در نگاه آن ها نرخ ارز 
مانند فنری فشرده شده  بود و ناگهان باز شد. برخی دیگر هم به مسائلی مانند 
تشدید تحریم ها و تغییر سیاست های بانک مرکزی در این زمینه اشاره می کردند. 
به هرحال هر دالر در سال 96 و به دنبال آن در سال 97 افزایش چشم گیری در 
ایران داشت. در واقع ریال کم ارزش شد. بانک مرکزی نرخ ارز را برای صادرات و 
واردات کاالهای اساسی چهار هزار و 200 تومان اعالم کرد. درنتیجه بقیه برای 
سال هاست  ایران  دولت  ببرند.  پناه  آزاد  بازار  به  باید  خود  نیاز  مورد  ارز  تامین 
در  به هرحال  نشده  است.  تا کنون موفق  اما  تثبیت کند،  را  ارز  نرخ  دارد  تالش 
زمینه کنترل نرخ ارز بانک مرکزی بیشترین قدرت و بهترین ابزارها را در اختیار 
دارد. به گزارش بانک مرکزی، این بانک می تواند هم به صورت مستقیم و هم به 
بانکی یکی  بگذارد. کنترل نرخ های سود  تاثیر  ارز  نرخ  صورت غیرمستقیم روی 
از مهم ترین ابزارهایی است که بانک مرکزی برای اثرگذاری بر نرخ ارز در اختیار 
دارد. سقف اعتباری هم یکی از دیگر ابزارهای پولی است که بانک مرکزی می تواند 
به کمک آن به صورت مستقیم روی نرخ ارز اثر بگذارد. البته گاهی هم می تواند به 
صورت غیرمستقیم اثر بگذارد. برای مثال »نسبت سپرده قانونی« یکی از ابزارهایی 
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است که به بانک مرکزی کمک می کند به صورت غیرمستقیم روی نرخ ارز اثر 
بگذارد. اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی نیز 
از دیگر ابزارهایی است که این بانک می تواند به کمک آن نرخ ارز را کنترل کند. 
نرخ ارز و نرخ برابرِی ارز رایج هر کشور در برابر دالر یکی از مسائل اساسی در 
اقتصاد به شمار می آید که همه کشورها از طریق بانک مرکزِی خود بر آن نظارت 
می کنند. اکونومیست شاخصی دارد که به آن »شاخص بیگ مک« می گویند. این 
شاخص نشان دهنده ارزش ارزهای مختلف کشورها در برابر دالر است. بررسی های 
»وخارزم« نشان می دهد ارز کشورهای سوییس، نروژ و سوئد بیشترین ارزش را در 
جهان در برابر دالر دارد. در مقابل ارز کشورهایی نظیر پرتغال، عربستان سعودی 

و پرو در برابر دالر کم ارزش شده  است. 

نمودار6: قیمت دالر در چند دهه گذشته در ایران )منبع: ایسنا(
 

ارزرتبه

دینار کویت1

دینار بحرین2

ریال عمان3

دینار اردن4

پوند بریتانیا5
)Fxssi :جدول4: باارزش ترین ارزهای جهان )منبع

بدهی ها در مسير نزولی
بدهی ها  این  هستند.  مواجه  خارجی  بدهی های  از  حجمی  با  کشورها  همه 
بررسی های  می کند.  ایفا  مهم  نقشی  کشور  یک  اقتصاد  سالمت  تعیین  در 
»وخارزم« از مطالعات اکونومیست در کتاب »جهانی از اعداد« نشان می دهد 
را  جهان  بدهی  حجم  بیشترین  جهان،  اقتصادی  غول  دومین  عنوان  به  چین 
در سال 2015 داشته  است. بعد از چین کشورهای برزیل، هنگ کنگ، هند و 
می کنند.  نرم  دست وپنجه  جهان  در  خارجی  بدهی  حجم  بیشترین  با  روسیه 
تا  کنند  تامین  را  خود  نیاز  مورد  بودجه  مختلف،  منابع  از  باید  کشورها  این 
بتوانند بدهی های خارجی را بپردازند. اما در ایران وضع به چه صورت است؟ 
است.  مواجه  خارجی  بدهی های  با  کشورها  دیگر  از  بسیاری  مانند  نیز  ایران 
نخست  ماه  ایران در شش  بدهی های خارجی  مرکزی، حجم  بانک  گزارش  به 
سال 1397 نسبت به ابتدای سال با حدود 9 درصد کاهش همراه بوده  است. 
بر اساس  پایان شهریور  بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی در  بر اساس آمار 
سررسید اولیه بدهی ها 10 هزار و 317 میلیون دالر بوده که شش هزار و 853 

میلیون   464 و  هزار  و سه  بلندمدت  و  میان مدت  بدهی های  آن  دالِر  میلیون 
بوده  است. نسبت بدهی های خارجی  این میزان بدهی های کوتاه مدت  از  دالر 
به  پایینی  رقم  است که  2.5 درصد  داخلی حدود  ناخالص  تولید  به  نیز  ایران 
شمار می آید. مقایسه شاخص بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با 
سایر کشورها نشان می دهد ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان 

بدهی خارجی را در جهان دارد. 

نمودار7: باالترین بدهی خارجی )میلیارد دالر، 2015(؛ )منبع: اکونومیست، کتاب 
»جهانی از اعداد«(

 

     اقتصاد
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یک زندگی استاندارد
 مطابق با آمار اکونومیست 24 میلیون و 300 هزار خانوار 
در ایران زندگی می کنند. میانگین تعداد اعضای هر خانوار 
نیز 3.3 است. آن ها با هم جامعه ایران را تشکیل داده اند. 
اما کیفیت زندگی آن ها به چه صورت است؟ شاخص های 
مختلفی وجود دارد که کیفیت و استانداردهای زندگی را 
از شاخص هایی که می تواند کیفیت  یکی  نشان می دهد. 
خرید  قدرت  دهد،  نشان  را  جامعه  یک  اعضای  زندگی 
اکونومیست  مطالعات  از  »وخارزم«  بررسی های  است. 
نشان می دهد مردم کشور موناکو باالترین قدرت خرید را 
در دنیا دارند. پایین ترین قدرت خرید نیز مربوط به کشور 

کشورهایی  میان  در  نیز  سنگاپور  و  لوکزامبورگ  ماکائو،  قطر،  است.  سومالی 
مردم  مقابل  در  برخوردارند.  خوبی  خرید  قدرت  از  مردمشان  که  دارند  قرار 
از  لیبریا  و  کنگو  جمهوری  بوروندی،  مرکزی،  آفریقای  جمهوری  کشورهای 
پایین ترین قدرت خرید در جهان رنج می برند. در کنار قدرت خرید، میزان فقر 
و فالکت یک ملت نیز نشان دهنده وضعیت سالمت اقتصاد آن هاست. کشورهایی 
یمن جزو  و  تاجیکستان  اوگاندا،  موزامبیک،  کنگو،  دموکراتیک  نظیر جمهوری 
نظر  به  نرم می کنند.  فقر دست وپنجه  باالترین میزان  با  کشورهایی هستند که 

می رسد ایران در این زمینه وضعیت نسبتا مساعدی دارد 
و نامش در فهرست کشورهای فقیر قرار ندارد. این کشور 
به دلیل برخورداری از منابع طبیعی، از ثروت زیادی نیز 
برخوردار است و به همین دلیل مردم گرفتار فقر و فالکت 

نشده اند. 

از صادرات تا واردات
مسائلی  مهم ترین  از  یکی  کاال  واردات  و  صادرات  میزان 
اقتصادی  لحاظ  به  کشور  یک  می دهد  نشان  که  است 
مطالعات  از  »وخارزم«  بررسی های  دارد.  شرایطی  چه 
ترکیه  هند،  چین،  کشورهای  می دهد  نشان  اکونومیست 
اصلی  مبادی  مقابل  در  هستند.  ایران  صادرات  اصلی  مقصد  چهار  ژاپن  و 
ترکیه و کره  جنوبی هستند. صادرات  امارات متحده عربی، چین،  نیز  واردات 
اصلی ایران را کاالهایی نظیر نفت و گاز، کاالهای پتروشیمی، میوه های خشک 
و تازه و فرش تشکیل می دهند. عمده کاالهای وارداتی کشور نیز ماشین آالت 
آن جا  از  مواد شیمیایی هستند.  و  کاالهای سرمایه ای  تجهیزات حمل ونقل،  و 
که عمده منابع طبیعی موجود در ایران را نفت و گاز تشکیل می دهد، طبیعی 
قدم  اما  باشد.  کاال  دو  همین  هم  کشور  صادراتی  کاالهای  اصلی ترین  است 
برداشتن در مسیرهای غیرنفتی و تغییر سیاست نفتی از جمله اقداماتی است 
دولت های  از  بسیاری  واقع  در  داده  است.  قرار  کار خود  دستور  در  دولت  که 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  تنوع بخشی  ایران،  جمله  از  خاورمیانه  کشورهای 
کاالهای  پایه  بر  را  خود  اقتصاد  نفت،  جای  به  می کنند  تالش  آن ها  داده اند.  

کنند.  استوار  دیگری 

جدول 5: تجارت ایران )منبع: اکونومیست، کتاب »جهانی از اعداد«(

درصد از کلمبادی اصلی وارداتدرصد از کلمقاصد اصلی صادرات

27.6امارات متحده عربی38.1چین 

15.4چین14.8هند

6.2ترکیه14.5ترکیه

4.9کره  جنوبی7.7ژاپن

پستی ها و بلندی های اقتصاد
دنیای اقتصاد مملو از شاخص هایی است که هر کدام در مورد وضعیت سالمت 
اقتصاد، حرفی برای گفتن دارد. برخی شاخص ها حکم چراغ خطر را دارند. در 
رشد  نرخ  یا  تورم  نرخ  مثال  است؛  بحرانی  وضعیت  می دهند  نشان  آن ها  واقع 
یک  اقتصاد  سالمت  وضعیت  در  تعیین کننده  بسیار  نقشی  می توانند  اقتصادی 
تاثیر  افراد  زندگی  کیفیت  روی  شاخص ها  دیگر  از  برخی  باشند.  داشته   کشور 
باالیی  بسیار  اهمیت  می تواند  خود  نوع  در  اقتصادی  شاخص  هر  می گذارند. 
نشان  ما  به  نمودار  قالب  در  و  ارقام  و  اعداد  زبان  به  شاخص ها  داشته  باشد. 
خبرهای  شاخص ها  روز  یک  می کند.  حرکت  سمتی  چه  به  اقتصاد  می دهند 
و  اقتصاد هم پستی ها  دنیای  به هرحال  بد.  روز خبرهای  و یک  خوب می دهند 

بلندی های خودش را دارد. 

به عنوان دومین غول  چین 
بیشترین  جهان،  اقتصادی 

حجم بدهی جهان را در سال 
2۰۱۵ داشته  است. بعد از چین 
هنگ کنگ،  برزیل،  کشورهای 
بیشترین حجم  با  روسیه  و  هند 

بدهی خارجی در جهان 
این  می کنند.  نرم  دست وپنجه 
مختلف،  منابع  از  باید  کشورها 
را تامین  نیاز خود  بودجه مورد 

بدهی های  بتوانند  تا  کنند 
بپردازند را  خارجی 
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طیسالهایاخیر،تاکیدبسیارزيادیبرانجامکارتیمیدرسازمانهای
تجاریشدهاستوبسیاریازمديرانارشدسازمانهانیزبهاينموضوع
باوردارندکهدرصورتانجامفعالیتهابهصورتتیمی،پیشرفتبهتری
ازاينفعالیتهاحاصلمیشود؛بهطوریکهبراساستحقیقاتانجامشده،
حاال75درصدازاينمديران،کارتیمیرابسیارمهممیدانند.ايندر
حالیاستکهفقطدرباره18درصدازکارمندان،ارزيابیتوانمندیهای
ارتباطیدرفعالیتهایتیمی،درفرايندارزيابیعملکردکارکنانموردنظر
واقعمیشود.درواقعمیتوانگفتکارتیمیدرسازمانهایتجاریدر
جرياننیستودرکمترسازمانتجاری،فعالیتهابهصورتتیمیانجام
تحصیلی دوران آموزشهای جامعه، بر حاکم فرهنگ از جدای میشود؛
شده باعث که جامعه افراد رفتارهای بر تاثیرگذار فاکتورهای ديگر و
در قرارگیرد. ايرانی استقبالسازمانهای مورد کمتر تیمی کار فرهنگ
چنینشرايطیبهنظرمیرسدانجامفعالیتهایتیمینیازبهآموزشهای
الزمداردوصرفابارويکردهایدستوریامکانانجامکارتیمیمحقق

نمیشود.

اهميت کاری تيمی؟
بر اساس تحقیقات انجام شده، 97 درصد از کارمندان و مدیران معتقدند کمبود 
هم بستگی درون یک تیم، نتیجه کار یا پروژه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و 86 
شکست های  دلیل  را  ناموفق  ارتباط  یا  همکاری  کمبود  نیز  افراد  این  از  درصد 
در  می دهد  نشان  تحقیقات  این  می دانند.  تجاری  سازمان های  فعالیت های 
سازمان های تجاری رویکرد مثبتی نسبت به کار تیمی وجود دارد، اما در این بین 
تهدیداتی نیز فعالیت های تیمی را تحت الشعاع قرار می دهد و آن هم این موضوع 
است که در صورت شکست کارهای تیمی در داخل سازمان های تجاری، باور به 
انجام کار تیمی در سازمان از بین می رود و در چنین سازمانی بهبود فعالیت های 

تیمی به سختی صورت می پذیرد.

دغدغه ای متفاوت با دغدغه های جدید
تیم های امروزی با تیم های گذشته تفاوت بسیار زیادی دارند؛ آن ها بسیار متنوع، 
پراکنده، دیجیتال، پویا و... نسبت به تیم های گذشته شده اند و به نسبت با دغدغه ها 
و موانع جدیدی نیز همراه شده اند، اما موفقیت این تیم ها هنوز هم بر پایه مبانی 
اصلی همکاری گروهی متکی است. ریچارد هاکمن، یکی از نظریه پردازان کار تیمی 
که در حدود 40 سال روی موضوع کار تیمی کار کرده است، مهم ترین موضوع 
را برای همکاری در کار تیمی، شخصیت ها، نگرش ها و سبک های رفتاری اعضای 
تیم نمی داند، بلکه سه شرایط شامل مسیر متقاعدکننده، ساختار قوی و رفتارهای 
از  باعث موفقیت های کار تیمی می شود.  حمایت گر را عوامل مهمی می داند که 
طرفی هم چنین هاکمن برای مقابله با موانع تیم های مدرن، داشتن یک ذهنیت 
مشترک را بسیار تاثیرگذار در فعالیت های کار تیمی می داند. در ادامه به تفصیل به 

هر یک از این شرایط پرداخته خواهد شد، اما قبل از موضوع نیاز است به این نکته 
اشاره شود که در حال حاضر به واسطه متغیرهای مختلف، هزینه های برگزاری 
بسیار  دارند،  پراکندگی جغرافیایی  که  تجاری  در سازمان های  جلسات حضوری 
این  و کارمندان  از مدیران  بسیاری  باعث می شود ساالنه  این موضوع  و  باالست 
سازمان های تجاری به ایاب و ذهاب با هدف برگزاری جلسات کاری بپردازند؛ این 
در حالی است که در حال حاضر این امکان از نظر تکنولوژی مهیا شده است که با 
استفاده از نرم افزارهای مختلف این گونه جلسات برگزار شود و حتی تیم کاری به 

صورت مجازی با یک هدف مشترک تشکیل شوند.

مسير متقاعدکننده و 
جذاب

بر اساس مطالعات انجام شده مجله 
اساس  و  پایه  هاروارد،  کسب وکار 
جهت  یک  بزرگی  کاری  تیم  هر 
مسیر  و  جهت  آن  باید  که  دارد، 
متقاعدکننده  تیم  اعضای  برای 
در  دیگر،  بیان  به  باشد.  جذاب  و 
تصویر  تیم  اعضای  که  صورتی 
باشند،  نداشته  آینده  از  روشنی 
فعالیت های  درگیر  نمی توانند 
در  موضوع  این  شوند.  تیم  کاری 
پراکندگی  که  مدرن  تیم های 
بسیار  دارند،  زیادی  جغرافیایی 
حائز اهمیت است، چون در صورت 
عدم ترسیم مسیر جذاب رسیدن 
به اهداف، ممکن است اعضای تیم 
با مشارکت مناسبی همراه نشوند. 
البته ذکر این نکته خالی از لطف 

نیست که معموال در صورت پراکندگی جغرافیایی، اهمیت اهداف برای اعضای تیم 
متفاوت خواهد بود و برای یکسان سازی اهمیت اهداف و مسیر رسیدن به اهداف، 

تیم های کاری نیاز به راه اندازی بحث های فکری درباره این موضوع دارند.

ساختار قوی
تیم ها نیاز به ترکیب مناسب از لحاظ تعداد و شرح وظایف اعضا دارند تا از این 
طریق بتوانند با ایجاد تعادل در مهارت ها با عملکرد مناسبی همراه شوند. تجربه 
تیم های مدرن نشان می دهد تنوع در سن، جنسیت، نژاد و... بسیار می تواند به 
افزایش خالقیت تیم های کاری کمک کند. تجربه کار تیمی در برندهای معتبر 
بین المللی نشان می دهد گروه های کاری ای می توانند موفق باشند که ترکیبی از 

   مدیریت 
آبتین ایزدی

کارشناس ارشد کسب وکار

نگاهی به بایدها و نبایدهای کار تيمی در سازمان های تجاری

که از تنها بال خیزد!
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تمامی رفتارهای نگرشی همراه با مهارت های مختلفی را داشته باشند. به عنوان 
نمونه تیمی که در حوزه بازاریابی قرار بر فعالیت دارد، باید فردی را داشته باشد 
که مذاکره کننده و متقاعدکننده قهاری باشد. در کنار این فرد باید افراد تحلیل گر 
حمایت  تحلیلی  لحاظ  از  را  مذاکره کننده  فرد  این  بتوان  تا  باشند  داشته  وجود 
انجام  با  تا  باشند  داشته  وجود  اجرایی  افراد  باید  تیم  این  در  هم چنین  کنند. 
برنامه ریزی های الزم، برنامه های این تیم کاری را اجرا کنند. به بیان دیگر، این 
افراد اجراکننده بسیار قهاری هستند. به صورت کلی این تنوع در مهارت ها نشان 
می دهد در گروه های کاری باید تمامی جوانب کاری را در نظر گرفت و بر اساس 

مهارت های مورد نیاز، برای اعضای تیم برنامه ریزی کرد.

پشتيبانی مناسب
کاری  تیم های  در  باید  که  شرایطی  سومین 
و  مناسب  پشتیبانی  شود،  واقع  نظر  مورد 
تیم  داخل  در  حمایت گران  رفتارهای  وجود 
طراحی  شامل  می تواند  موضوع  این  است. 
سیستم پاداش با هدف بهبود عملکرد گروه، 
طراحی سیستم اطالعاتی با هدف دسترسی 
سیستم  طراحی  اطالعاتی،  نیازهای  به 
آموزشی و... باشد. این پشتیبانی می تواند در 

ایجاد انگیزه های مثبت در بین اعضای گروه بسیار مثمر ثمر واقع شود.

ذهنيت مشترک
گروه های  موفقیت  برای  الزم  شرایط  شد،  مطرح  پیش تر  که  شرطی  سه  ایجاد 
کاری است، اما برای تیم های مدرن کافی نیست و نیاز به ایجاد ذهنیت مشترک 
در بین اعضا وجود دارد. این موضوع بر اساس مطالعات هاکمن و همکارانش مورد 
و...  فرهنگی  تنوع  جغرافیایی،  پراکندگی  می دهد  نشان  که  گرفته،  قرار  بررسی 
باعث شده است اعضای تیم اطالعات ناقصی داشته باشند و راه حل این موضوع 
ایجاد ذهنیت مشترک در بین اعضای تیم است و این ذهنیت مشترک با ایجاد 
هویت و درک مشترک در داخل تیم به وجود می آید. چون در گذشته تیم ها به 
طور معمول شامل یک مجموعه پایدار و همگن از نظر افراد حاضر در تیم نسبت 
به یکدیگر بودند و ارتباطات چهره به چهره ای داشتند و به همین صورت نیز با 
یکدیگر کار می کردند، اما در حال حاضر در تیم های مدرن به لحاظ پراکندگی 
ندارد و همین  به چهره وجود  به صورت چهره  امکان کار کردن  و...  جغرافیایی 
موضوع باعث می شود تنش و موانع کاری در بین اعضای گروه شکل بگیرد. به 
عنوان نمونه در برخی از جلسات تیمی که به صورت آن الین برگزار می شود، قبل 
از شروع جلسه، 10 دقیقه اعضای جلسه با یکدیگر درباره مسائل غیرکاری به گپ 
این  بین  را  تعامل و ذهنیت مشترکی  بتوان  این طریق  از  تا  و گفت می پردازند 

افراد ایجاد کرد.

ارزیابی تيم
شد،  مطرح  که  شرایطی  اگر 
به خوبی در داخل تیم های کاری در 
نظر گرفته شود، به احتمال بسیار 
موفقیت  با  می تواند  تیم  این  باال 
چشم گیری همراه شود، اما این که 
است  توانسته  شرایط  این  واقعا 
و  بررسی  به  نیاز  واقع شود،  مفید 
دلیل  همین  به  دارد.  تیم  ارزیابی 
باید بر اساس سه شاخص خروجی 
همکاری  توانایی  تیم،  فعالیت های 
فردی،  توسعه  و  یکدیگر  با  اعضا 
فعالیت های تیم مورد ارزیابی قرار 
گیرد. البته رویکرد ایده آل، نظارت 
از  پیش گیری  هدف  با  کنترل  و 
شکست ها و چالش های پیش روی 
تیم است تا از این طریق بتوان تیم 
باید به صورت مستمر و  ارزیابی  این  از طرفی  نائل کرد.  کاری را به موفقیت 

دوره ای باشد. پیشنهاد می شود ارزیابی به صورت سه ماه یک  بار انجام شود.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که کار تیمی نه تنها در ایران، 
نیز هرگز آسان نیست و طی سال های  بین المللی  بلکه در شرکت های معتبر 
اخیر پیچیده تر شده است و بسیاری از گروه های کاری با مشکالت جدی مواجه 
این  و  مجازی شدن هستند  حال  در  فزاینده ای  طور  به  تیم ها  شده اند. چون 
با اتخاذ رویکرد  اما  موضوع باعث بروز تنش ها و مشکالت جدید تیمی است، 
سیستماتیک در تجزیه و تحلیل فعالیت های گروه، می توان به این موضوع دست 
پیدا کرد که تیم کاری شما موفق عمل کرده است یا خیر؟ و مواردی که نیاز 
به بهبود دارد، به خوبی شناسایی می شود و از این طریق می توان به تمایز قابل 

توجهی در حوزه کار تیمی دست پیدا کرد.

مناسب  ترکیب  به  نیاز  تیم ها 
از لحاظ تعداد و شرح وظایف 

از این طریق  اعضا دارند تا 
در  تعادل  ایجاد  با  بتوانند 

مناسبی  عملکرد  با  مهارت ها 
تیم های  تجربه  شوند.  همراه 
مدرن نشان می دهد تنوع در 

بسیار  و...  نژاد  سن، جنسیت، 
خالقیت  افزایش  به  می تواند 

کند کاری کمک  تیم های 
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داشتنيکطرحکلیازاستراتژی،برایرشدسازمانشماضروریاست،
پیشبینی مانند مواردی گرفتن نظر در و رقم و عدد بدون کار اين اما
در نیست. ممکن و... نقدجاری پول میزان و بودجه هزينههای فروش،
واقعيکبرنامهکسبوکارتازمانیکهشروعبهپرکردناعدادوارقام
مالینکنید،درواقعيکطرحمفهومیبیشنیست.بنابرايندربیزينس
پلنخودبهتراستپیشبینیهاواظهارنامههاوارقاممالیرانیزلحاظ
کنید.اينکارموجبمیشودپسازچندماهازخودبپرسیدآيادرحال
رسیدنبهسودهستید،ياتنهامنابعتانراهدرمیدهید.درزيربااهمیت
اينموضوعومواردیکهبهتراستدربخشمالیبیزينسپلنخودبه

آنهاتوجهکنید،آشناخواهیمشد.

هدف بخش مالی
از  بسیاری  نیست.  مالی، حسابداری  بخش  از  ما  منظور  بدانید  است  الزم  ابتدا 
هفتگی،  زیان  و  مالی، سود  پیش بینی های  با  را  پلن  بیزینس  مالی  بخش  افراد 
از  کلی تر  موضوع  درحالی که  می گیرند.  اشتباه  روزانه  نقدی  جریان  و  ترازنامه 
زمانی  به  متعلق  که  نیست  اظهارنامه های حسابداری  مانند  و  است  مسائل  این 
و  حسابداری  گزارش های  جزئیات  مالی،  کسب وکار  طرح  در  شما  باشد.  خاص 
مالیاتی و همه خریدهای فرضی آینده را درج نمی کنید، بلکه تنها می توانید بر 
کنید.  آینده  فروش  برای  پیش بینی هایی  گذشته،  نتایج  آمار  و  تخمین  اساس 
و دیگر ذی نفعان  وام دهنده  اعضای هیئت مدیره،  و  مسلما سرمایه گذاران شما 
دلیل  مهم ترین  اما  هستند.  ارقام  و  آمار  این  با  شرکت  رشد  از  اطالع  خواهان 
برای تدوین این برنامه مالی، منفعت شماست. با کمک آمار واقع گرایانه خواهید 
آن  اجرای  برای  راهنما  یک  و  کنید  مدیریت  را  فهمید چگونه کسب وکار خود 

داشته باشید. 

اجزای بخش مالی در بيزینس پلن
اگر قصد دارید برنامه مالی سال آینده خود را در بیزینس پلن شرکتتان بنویسید، 
باید موارد و اجزایی را در آن بیاورید. البته توالی این موارد مهم نیست، اما اگر 
بخواهید میزان پول نقد جاری را دریابید، باید اول هزینه ها و فروش را حساب و 

کتاب کرده باشید. بنابراین می توانید موارد زیر را به ترتیب دنبال کنید. 

با پيش بينی فروش شروع کنيد
برای  مختلفی  بخش های  کنید.  محاسبه  را  گذشته  سال  سه  طی  خود  فروش 
ستون های خرید و فروش ترتیب دهید و آن ها را به صورت ماهانه یا سه ماهه های 

دوم و سوم و... تنظیم کنید. 
در این قسمت بعد از آن باید اطالعاتی مانند صورت درآمد ناشی از فروش، سود 
ارائه دهید. عالوه بر پیش  نویس  ناخالص و گردش وجوه نقدی را در طرح خود 
انتظار فروش در یک  صورت درآمد، بودجه فروش را نیز که برآورد مقدار مورد 
کنید.  تهیه  برای طرحتان  نیز  را  ترازنامه  کنید. صورت حساب  تعیین  است،  ماه 
صورت حساب سود و زیان را که سود دهی شما را در کسب دوره زمانی مشخص 
و نیز تاثیر مالیات بر کل بازدهی نشان می دهد، در طرح خود بیاورید. نسبت های 
به دست  ترازنامه  و  زیان  و  در صورت حساب سود  موجود  اطالعات  از  هم  مالی 
می  آید، که باید در طرحتان درباره آن ها توضیحاتی ارائه دهید. این نسبت ها شامل 

نسبت  های نقدینگی، کارآیی، سودآوری و نسبت های توان مالی است.

هزینه ها را حساب کنيد
برای این که بدانید چه میزان بودجه برای پروژه نیاز دارید، ابتدا باید درکی درست 
از میزان هزینه ها داشته باشید. هزینه ها معموال شامل هزینه های ثابت مانند اجاره 
و حقوق و دستمزد و هزینه های متغیر )هزینه های مارکتینگ و تبلیغات( است 
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شود.  زده  جمع  یکدیگر  با  و  شده  حساب  جداگانه  باید  و 
هزینه های ثابت کمتر به معنای ریسک کمتر است و بیشتر 
که  است  مستقیمی  هزینه های  از  ناشی  متغیر  هزینه های 
بهتر است  به پیش بینی فروش آن ها مربوط می شود. پس 
منابع هزینه ای )هزینه   های جاری و هزینه های ثابت( خود را 
مشخص کنید. هر هزینه  ای را که به ذهنتان خطور می کند، 
ثبت کنید. حتی ایده خود را برای چند نفر مطرح کنید و 

نظر آن ها را در مورد هزینه های ساالنه جویا شوید.

اظهارنامه جریان نقدینگی تهيه کنيد
این اظهارنامه به شما نشان می دهد چه میزان پول نقد در 
داخل و خارج سازمان در حال گردش است. شما تا حدودی 
فرضیه ها  سایر  و  ترازنامه  اقالم  و  فروش  پیش بینی های  به 

آگاه هستید، اما اگر یک کسب وکار را اداره می کنید، باید اسناد اظهارات سود و 
زیان و ترازنامه های سال های گذشته را نیز داشته باشید تا با سند و مدرک جریان 
نقدی موجود خود را حساب کنید. اما اگر سازمان شما نوپاست و این موارد را 
ندارید، با یک اظهارنامه جریان نقدینگی کار را شروع کنید. با کمک این اظهارنامه 
نرم افزارهای  فهمید.  خواهید  را  و...  روز   90 یا   60  ،30 طی  پرداخت ها  نسبت 

کاربردی زیادی برای کمک به شما در این پیش بینی ها ایجاد شده است. 

پيش بينی درآمد
این بیانیه سود و زیان رسمی شماست و جزئیات پیش بینی های کسب وکار شما را 
برای سال های آینده ارائه می دهد. از اعدادی که در پیش بینی فروش، پیش بینی 
هزینه ها و اظهارنامه جریان نقدی قرار داده اید، استفاده کنید تا بتوانید میزان سود 
و زیان به دست آمده را بسنجید. فروش منهای هزینه های فروش در واقع حاشیه 
سود ناخالص است. با حاشیه سود ناخالص منهای هزینه ها، سود و مالیات، سود 

خالص به دست می آید. 

دارایی ها و بدهی ها
هم چنین شما نیاز به یک ترازنامه پیش بینی شده از دارایی ها و بدهی هایی دارید 
برای  مالی  سال  پایان  در  اما  نشده اند،  مشخص  زیان  و  سود  اظهارنامه  در  که 
این که بتوانید ارزش خالص کسب وکارتان را دریابید، به آن ها نیاز دارید. گرفتن 
که  می شوند  محسوب  دارایی ها  بخش  در  زمانی  تا  موجودی ها  و  وام  دادن  وام، 
که  است  این  دارایی ها  جمع آوری  راه  بنابراین  دهید.  انجام  را  آن ها  بازپرداخت 
آن چه طی ماه به دست می آورید )پول نقد(، حساب های دریافتنی )افراد بدهکار 
به شما(، موجودی ها، دارایی های قابل توجه مانند زمین، ساختمان و تجهیزات 
و... را ثبت کنید. سپس لیست بدهی و دیون و وام های پرداخت نشده خود را نیز 

لحاظ کنید. 

تحليل نقطه سربه سر
نقطه سربه سر به نقطه ای گفته می شود که در آن هزینه  های کلی و درآمد کلی با 

هم برابر می  شوند و از آن نقطه به بعد، می توان به سوددهی 
این  می توانید  ساله  یک  درآمد  پیش بینی  از  بعد  رسید. 
تحلیل را انجام دهید. اگر کسب وکار شما قابل اعتماد و رو 
به رشد باشد، در یک دوره زمانی خاص، درآمد کلی شما 
از هزینه های کلی فراتر می روید و به سود خواهید رسید. 
بالقوه است که  این یک تحلیل مهم برای سرمایه گذاران 
می خواهند بدانند کسب وکار آن ها سریع رشد می کند، یا 

باید استراتژی خروج را پیاده کنند. 

استفاده مدیران از بخش مالی بيزینس پلن 
تنها  این است که  اشتباهات مدیران  بزرگ ترین  از  یکی 
سالی یک بار به بخش مالی کسب وکار خود در بیزینس 
پلن مراجعه کنند، یا برنامه مالی را تنها در انتهای سال 
بررسی کنند. خود طرح بدون برنامه ریزی برای آن بی فایده است. بلکه مدیران 
در  کنند.  استفاده  خود  شرکت  مدیریت  برای  ابزار  یک  عنوان  به  آن  از  باید 
ماه  در  بار  یک  باید  اجرایی  مدیران  دارند  اعتقاد  تحلیل گران  از  بسیاری  واقع 
به این طرح مالی توجه کنند و اعداد واقعی سود و زیان را درج کرده و از این 
مقایسه ها برای پیش بینی ماه های آینده استفاده کنند. هم چنین از این آمار و 
ارقام می توانید تحلیل نسبت در صنعت خود را انجام دهید و میزان سودآوری 
صنعت  در  شرکت ها  دیگر  با  را  خود  نقدینگی  تحلیل های  و  تجزیه  و  بدهی  و 
مقایسه کنید. همه این موارد درنهایت به سود شما و سازمان شماست. شما باید 
از صورت های مالی برای سنجش کسب وکار خود در برابر آن چه طی سال های 
نرم افزارهای  از  استفاده کنید. می توانید  رقبا  با  یا مقایسه  انجام دادید،  گذشته 
مالی برای این کار کمک بگیرید. برنامه های نرم افزاری با ارائه نمودارهای مختلف 
می توانند اطالعات مالی، تاریخچه فروش و پیش بینی درآمدها را طی سه سال 
مشتریان  کردن  قانع  برای  باید  نمودارها  این  از  دهند.  نشان  شما  به  به خوبی 
شرکتی و سرمایه گذاران خود استفاده کنید تا روند رو به رشد شرکت خود را 

به آن ها یادآور شوید. 

تحليل ریسک و تصميم گيری درست مدیران
هم چنین با کمک پیش بینی های مالی می توانید بهتر به تحلیل ریسک بپردازید 
و میزان خسارات احتمالی را مشخص کنید. تاثیراتی که در بازار ممکن است به 
وجود آید، مثل نوسانات فروش، رقابت و... را بررسی کنید و تعیین کنید در این 
برای آن  راه کارهایی  احتمالی وجود دارد و شما چه  زمینه چه خطرپذیری   های 
احتمالی در  قبل عکس العمل های  از  اگر شما  ترتیب،  این  به  پیشنهاد می کنید. 
مورد تغییرات بازار را در نظر گرفته باشید، در مقایسه با حالتی که حتی در مورد 
این موضوع فکر نکرده  اید، می توانید سریع تر تصمیم  گیری و عمل کنید. بنابراین 
صرف نظر از این که نتایج کارها بهتر یا بدتر از وضعیت پیش بینی شده شما پیش 
را  مناسب  اقدامات  و  بررسی  را  حاصل  اثرات  و  احتمالی  علل  قبال  شما  بروند، 
نفع  به  که  تصمیمی  بهترین  به  شرایط  آن  در  می توانید  و  کرده  اید  پیش بینی 

سازمان شماست، برسید. 

برنامه های نرم افزاری با ارائه 
نمودارهای مختلف می توانند 

اطالعات مالی، تاریخچه فروش 
و پیش بینی درآمدها را طی سه 

سال به خوبی به شما نشان 
دهند. از این نمودارها باید برای 
قانع کردن مشتریان شرکتی و 

سرمایه گذاران خود استفاده کنید 
تا روند رو به رشد شرکت خود را به 

آن ها یادآور شوید
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امروزبرخیسازمانهاونهادهابهمنظوربقادرمحیطرقابتیجهانیتحت
عنوانمجموعههايیبهنامهلدينگياشرکتهایمادرگردهممیآيندتابا
ايجادمجموعههایچندشرکتیبتوانندبهترينبازدهیراازسرمايهگذاری
ومنابعخودداشتهباشند.ايجادشرکتهایجديددرمجموعههایمادر
تمرکز و سرمايهگذاری ريسک کاهش چون مختلفی داليل به میتواند

رویچندينکسبوکارمتعددانجامشود.
معموالمديريکهلدينگسعیمیکندشرکتهایمشابهتولیدیرابا
خودادغامکندتاعالوهبرافزايشبهرهوری،مقیاسشرکتخودرانیز
افزايشدهد.شرکتهايیکهبابهرهگیریازمزايایاستراتژیهایفوق
ودراختیارگرفتناکثريتيااقلیتسهاميکياچندينشرکت،گروهی
متشکلويکپارچهازشرکتهاراايجادمیکنند،بسیارموفقترازرقبای
آنها گسترش و هلدينگها ايجاد نگرش و میکنند عمل خود مشابه
میتواندمزيتهایرقابتیزيادیرابرایسازمانهابههمراهبیاورد.اما
مديريتاينهلدينگنیازبهمهارتوتجربهمديرانکارآزمودهداردوبايد

رويکردهايیرادرآنرعايتکردکهدرادامهبهآناشارهمیکنیم.

تفویض اختيار
 مدیر یک هلدینگ بزرگ که خود دارای زیرشاخه ها و شرکت های فرعی زیادی 
است، مسلما نمی تواند مدیریت تمام این واحد ها را با هم انجام دهد. این امر از 
نظر انرژی و زمان میسر نیست و نیاز به مدیران میانی دارد که هر کدام در رده 
اصلی  مدیر  که  است  نیاز  ارشد محسوب شوند.  مدیر  در شرکت خود  مدیریتی 
سازمان با دادن مسئولیت و تفویض اختیار با افراد انتخابی خود بتواند یک تیم 
نهایت  و در  ببیند،  تدارک  یکپارچه هلدینگ خود  برای مدیریت  مدیریتی قوی 
امر کنترل و نظارت بر آن ها را انجام دهد. اگر مدیران شعب فرعی و شرکت های 
مدیریت  دارند،  حضور  دیگر  کشور  یا  شهر  در  دیگری  لوکیشن  در  زیرمجموعه 
شرکت مادر باید در عین حال که به آن ها اختیار می دهد، با سرکشی مداوم بر 
کار آن ها نظارت داشته باشد. به این سبک از مدیریت، مدل کنترل استراتژیک 
نیز می گویند که بر پایه فرایند توافقی بر برنامه های اصلی طراحی شده از طرف 
شرکت مادر استوار است. شرکت مادر با تسهیل ارتباطات و ایجاد اشتراک مساعی 
میان شرکت های تابعه، به ایجاد ارزش افزوده آن ها می پردازد و به آن ها مسئولیت 
در  هلدینگ هاست.  در  مدیریتی  متداول ترین سبک  استراتژیک  کنترل  می دهد. 
شرکت  استراتژی های  اساس  بر  را  خود  برنامه های  تابعه  شرکت های  مدل  این 
مادر و با گرفتن تفویض اختیار از آن تنظیم می کنند و شرکت مادر آن ها را مورد 

بازبینی و کنترل قرار می دهد.
یک مدیر باید میزان تفویض اختیارات و قدرت تصمیم گیری در هر واحد و مدیران 
آن را تعیین کند. نکته قابل تامل در این خصوص این است که طراحی تفویض 
اختیارات باید به  گونه ای صورت بگیرد تا در پایین ترین سطح سازمان نیز به شکل 
درست و کارآمد اجرا شود. در واقع باید بخشی از توان تصمیم گیری مدیران صف 
به متخصصان ستادی و عملیاتی آن بخش انتقال یابد که در این تصمیم گیری، 

خود مدیران ارشد میزان انتقال تصمیم گیری در شرایط مختلف را به شکل کامال 
واضح به افراد زیر مجموعه خود نیز منتقل کنند.

تفویض اختیار اساسا یک سبک مدیریتی است که کارکنان شما را قادر می سازد 
این که  دلیل  به  هلدینگ  در  بکوشند.  خود  دانش  افزایش  و  مهارت  ارتقاي  در 
اختیار  تفویض  هستند،  بزرگ  سازمان  یک  خود  شما  نظارت  تحت  واحدهای 
تفویض  به آن ها سپرده شود.  واحد مربوط  و تصمیم گیری  داده  به مدیران  باید 
تقویت  بازدهی،  افزایش  مزایایی چون  دارای  زیرمجموعه  در شرکت های  اختیار 
همکاری های دسته جمعی و جلوگیری از اتالف وقت و انرژی مدیران اصلی خواهد 
و  کنند  رشد  می توانند  اختیار  تفویض  داشتن  با  زیرمجموعه  شرکت های  شد. 

قابلیت های سازمانی خود را بروز دهند. 

قانون گذاری و خط مشی یكسان 
قانون گذاری در  به داشتن خط مشی و  نیاز  بزرگ تر می شوند،  هرچه سازمان ها 
آن ها بیشتر احساس می شود. تصور کنید چند شرکت دارید که هر کدام از آن ها 
در چنین  را می زنند!  و هر کدام ساز خودشان  قانون خود عمل می کنند  طبق 
میان  بیشتر  چه  هر  هماهنگی  و  نظم بخشی  برای  قوانینی  است  نیاز  شرایطی، 
و  مجزا  واحدهای  مدیریت  برای  یکسان  کلی  مشی های  خط  و  تنظیم  بخش ها 
آن  پیچیدگی های  و  مسائل  باشد،  بزرگ تر  سازمان  هر چه  شود.  تعیین  وابسته 
نیز بیشتر است و یکی از مواردی که می تواند به این پیچیدگی ها نظم ببخشد، 
یا چند شرکت  قوانین و مقررات است.  شرکت هلدینگ شرکتی است که یک 

     مدیریت
هدی رضایی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

H O L D I N G

رویكردهای مدیریتی هلدینگ ها و شرکت های مادر

از کنترل استراتژیک غافل نشوید
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به  نسبت  نباید  اصلی  مدیران  را کنترل می کند، پس  دیگر 
توسعه تکنیک های اجرای خط مشی یکسان در هلدینگ ها 
شرکت  هر  مدیریتی  دستور العمل های  و  باشند  بی تفاوت 
درنهایت از فیلتر مدیر اصلی هلدینگ عبور کند تا یکپارچه 
بخش های  دیگر  و  سازمان  کلی  سیاست های  با  هم راستا  و 

تابعه باشد. 

ارتباطات سيستمی یكپارچه برای ایجاد 
سينرژی

با توجه به بزرگ بودن اندازه سازمان های مادر و هلدینگ ها، 
زمینه  در  مختلفی  مسائل  و  چالش  با  شرکت ها  این 

برقراری  نحوه  و  دارند  سروکار  واحدها  هدایت  و  کنترل  فرایندها،  برنامه ریزی، 
ارتباطات درون این سازمان ها در مورد این مسائل و چالش ها نقش حیاتی دارد. 
به همین دلیل حفظ ارتباطات سیستمی و یکپارچه در این سازمان ها بسیار مهم 
بتواند هم افزایی  ایجاد ارزش های فردی و واحدی،  بر  تا عالوه  محسوب می شود 
نیز در روابط میان سازمان ها ایجاد کند. از آن جایی که این امر جز با هماهنگی 
مدیران واحدهای مختلف هلدینگ ها میسر نیست، حفظ ارتباطات و شکل گیری 
فضای مناسب برای انتقال پیام های درونی سازمان به عنوان یک گام کلیدی در 

مدیریت این سازمان ها محسوب می شود. 

هماهنگی ميان شرکت ها و واحدها
هماهنگی میان شرکت ها و گروه ها نیز برای نیل به هدف سازمانی کلی ضروری 
است. الزم است بدانید در شرکت  های هلدینگ، با توجه به ارتباط بین افراد در 
خود هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه آن، آرایش ساختار سازمانی و هماهنگی 
داشته  مشهودی  تاثیر  سیستم ها  چابکی  در  می  تواند  افراد  بین  ارتباط  و  نقش 
بلکه  نیست،  سازوکارها  در  هماهنگی  ایجاد صرفا  در  هماهنگی  از  منظور  باشد. 
درون سازمانی،  روابط  الگوهای  تا  فردی  میان  روابط  از  می تواند  هماهنگی  این 
اختیارات و ارتباطات و هماهنگی میان فرایند های سازمانی را در بر بگیرد. بیایید 
زنجیر  این  از  را حلقه ای  سازمان  بخش  هر  و  کنیم  تشبیه  زنجیر  به  را  سازمان 
و روشن کردن  نقص در طراحی ساختار  بدیهی  است کوچک ترین  تصور کنیم. 
وظایف هر بخش یا شخص، می  تواند در استحکام این زنجیر خلل ایجاد کند و 
پیوستگی تمامی بخش  های آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ایجاد هماهنگی 
میان وظایف، واحدها و افراد یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران هلدینگ 
باید به آن ها توجه کنند. هماهنگی بین  فعالیت  ها و بیان ارتباطات درون سازمانی 
اهمیت  دارای  نیز  دقیق  و  درست  به شکل  گزارش گیری  و  گزارش  دهی  نظر  از 
در  و تسهیل  تسریع  توان  به  ویژگی  های یک هلدینگ چابک، می توان  از  است. 
تصمیم گیری، واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحد ها اشاره کرد. 
با  با آرایش درست، جریان اطالعات  با توجه به این که در یک ساختار سازمانی 
سرعت زیادی اتفاق می  افتد، اصل چابکی سیستم خود به  خود در مجموعه ایجاد 

خواهد شد. 

رفع تعارضات و کشمكش ها
و مدیران در  افراد  و  واحدها  اندازه هماهنگی میان  هر 
شرکت های زیرمجموعه زیاد باشد، باز هم مواردی پیش 
می گیرد  اعضا شکل  میان  تعارضاتی  آن  در  که  می آید 
تعارضات  انتظار  باید  باشد،  بزرگ تر  شرکت  چه  هر  و 
بیشتری را داشت. برای مثال همان قدر که مدیران میانی 
عمل  قوی  استراتژی  اعمال  در  مادر  سازمان  و ستادی 
اطالعات  نداشتن  اختیار  در  دلیل  به  گاهی  اما  کنند، 
فرایندهای جاری، می توانند تصمیم گیری  و  از وضعیت 
عملیات  در  خود  مداخله  با  یا  باشند،  داشته  نادرستی 
این  کنند.  ایجاد  ارزش مخرب  زیرمجموعه  شرکت های 
بیفتد.  اتفاق  است  ممکن  نیز  پایین  به  باال  از  موضوع 
سازمان  کنند  تصور  ستادی  مدیران  شاید  مثال  برای 
مادر با ایجاد روال های دست وپاگیر حاکمیتی و استقرار 
در  را  زیرمجموعه  واحد های  سازمانی  چابکی  پاسخ گویی،  ناکارآمد  فرایندهای 
به  مصروف  یا  مشغول  را  آن ها  منابع  یا  دهد،  کاهش  مهم  گیری های  تصمیم 
بنگاه های  و  مادر  سازمان  استراتژی های  میان  و  کند  درون گروهی  فعالیت های 
در  است  ممکن  که  است  مسائلی  این ها  همه  آید.  وجود  به  تضاد  زیرمجموعه 
و  تعارض  با روش های حل  باید  مدیران  و  آید  به وجود  مدیریت یک هلدینگ 
تضاد در گروه های بزرگ آشنا باشند. برای این که بتوانید مدیریت هلدینگ خود 
را بر پایه اصول و مبانی صحیح شروع کنید، نیاز است به مواردی که ذکر شد، 

بسیار توجه داشته باشید. 

 در شرکت  های هلدینگ، با 
توجه به ارتباط بین افراد در 

خود هلدینگ و شرکت های 
زیرمجموعه آن، آرایش ساختار 
سازمانی و هماهنگی نقش 
و ارتباط بین افراد می  تواند در 

چابکی سیستم ها تاثیر مشهودی 
داشته باشد. منظور از هماهنگی 

در ایجاد صرفا هماهنگی در 
سازوکارها نیست...
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مدیریت انرژی
استوارت فلچر، مدیرعامل پیشین شرکت Bupa، در این مورد می گوید: »درست 
است که زمان شما محدود است، اما کلید موفقیت شما مدیریت انرژی است. من 
نسبت به جایی که انرژی خود را می گذارم، کامال آگاهم و سعی می کنم انرژی ام 
انرژی  باتجربه و ماهر در مورد اهمیت مدیریت  منحرف نشود.« مدیران اجرایی 
بسیار آگاه اند. از مسائل قابل اجتناب که می تواند مدیران اجرایی را مجبور به اتالف 

زمان و مهم تر از همه درگیر گزارش های مستقیم و غیرمستقیم کند، می توان به 
برنامه کمیته های مختلف و ماموریت های ضعیف و بی اهمیت، جلسات بی فایده و 
تصمیم گیری های بی اهمیت و کاغذبازی میان افراد مختلف و درنهایت رسیدن به 

دست مدیر اشاره کرد. 
با  انرژی ای که در هنگام ورود به سازمان و مواجهه  از موارد میزان  در بسیاری 
کوهی از کارهای انجام نشده، از مدیران تلف می شود، به گونه ای است که حتی با 

     مدیریت
آرین طاهری

ارشد مديران از درصد 50 به نزديک میدهد نشان پژوهشها
آن از پیشتر که نبودهاست پذيرفتهاند،چیزی که نقشی میگويند
با مصاحبههايی مجموعه از که است نتیجهای اين داشتهاند! انتظار
مديرانشرکتهایبزرگبهدستآمدهاستواينمديرانطیآن
گفتهاندباچالشهايیدرهنگامورودبهسازمانجديدمواجهشدهاند
بود اين اينمصاحبهها نمیکردند.هدف را اينفکرش از پیش که
کهبرخیازچالشهايیراکهمديرانهنگامپذيرشنقشمديريت
موردشناسايی روبهرومیشوند، آنها با بهسازمان ورود هنگام در
قراردهدودرموردبهترينشیوههایتصمیمگیریدرخصوصآنها

نتیجهگیریکند.

عدمتناسبمیانانتظاراتوواقعیتيکیازداليلترکشغلیاين
مديراناست.پسخوباستکهآنهابهاينمسئلهآگاهشوندتا
است ممکن حتی نشوند. جديد سازمانی وارد نادرست انتظارات با
وجود با جديد سازمانی به پیوستن هنگام در نیز سابقه با مديران
داشتنمهارتوتجربهشغلیبازهمبااينچالشهاروبهروشوند.
را خود موثر زمان و انرژی مديريت مانند موارد تمام بايد بنابراين
مديريتکنندويکچهارچوبمشخصبرایارتباطخودبااعضای
هیئتمديرهوذینفعانخارجیايجادکنندوازورودوخروجاطالعات
مناسبوصحیحدرداخلوخارجسازماناطمینانحاصلکنند.درادامه

بهتعدادیازاينچالشهاونحوهمقابلهباآنهاخواهیمپرداخت.

چالش هایی که هر مدیر جدید در سازمان با آن روبه روست

از اطالعات نامتقارن 
تا انتظارات غیرواقعی
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وجود صرف زمان بیشتر بسیاری از کارها ناتمام می ماند. برای 
مثال مدیر در ابتدای کار زمان زیادی با اعضای هیئت مدیره 

صرف می کند و بر این باور است که همکاران او در هیئت 
مدیره به مسائل و تصمیمات شرکت واقف اند و می توان 

ساعت ها در خصوص مسائل شرکت با آن ها گفت وگو 
کرد. اما این موضع تنها موجب تخلیه انرژی مدیر در 
بدو ورود به سازمان می شود. یکی از مدیرعامل ها که 
این مسئله مواجه بود، در این خصوص می گوید:  با 
برای  زمان  آن  در  که  است  ذهنی  تغییر  یک  »این 
باید ذهن همه  فکر می کردم  و  بود  آمده  پیش  من 
آن ها  با  را  تصمیمات  جزئیات  و  کنم  راضی  را  افراد 

در میان بگذارم. اما این کار تنها موجب تخلیه انرژی 
من  مدیریت  و  مشاوره  به  آن ها  حد  از  بیش  اتکای  و 
اشتراک  به  آن ها  میان  را  وظیفه  این  اگر  اما  می شد. 
یک  به  افراد  همه  بگیرید،  گروهی  تصمیم  و  بگذارید 
میزان انرژی می گذارند و درنهایت به موفقیت فردی و 
گروهی و سازمانی منجر خواهد شد.« به گفته بسیاری 
از مدیران اجرایی، یکی دیگر از عوامل مهم در حمایت 
از مدیریت بهتر زمان و انرژی، ایجاد یک تیم ارشد قوی 
است. پل فاستر، مدیرعامل شرکت Sellafield، در این 
زیاد در  انرژی  مورد می گوید: »کار طوالنی و گذاشتن 
نقش های مختلف در هنگام ورود به سازمان جدید من 

را خسته کرده بود.« 

مدیریت ارتباط باال و پایين
با  هماهنگی  و  اعتماد  ایجاد  اهمیت  از  اجرایی  مدیران 
تمام سهام داران و ذی نفعان با اولویت بر هیئت مدیره، 
سرمایه گذاران، رسانه ها و مخاطبان دولتی مرتبط آگاه اند. 
تقریبا نیمی از زمان مدیران در سازمان به مدیریت این 
این  از  می شود.  صرف  سازمان  پایین  به  باال  ارتباطات 
میان سهم ارتباط با هیئت مدیره بیشتر از بقیه موارد 
است. تقریبا تمام مدیران اجرایی ارتباط زیادی با اعضای 

روی  تمرکز  و  اعضا  این  با  خود  روابط  گسترش  در  و سعی  دارند  مدیره  هیئت 
تاثیر سرمایه گذاران  است تحت  نیز ممکن  مدیره  اعضای هیئت  دارند. خود  آن 
استراتژی هایی  از  و  می کنند  تمرکز  کوتاه مدت  اهداف  بر  که  هستند  رسانه ها  و 
استفاده می کنند که در کوتاه مدت به نتیجه درست برسند، اما برای رسیدن به 
استراتژی های بلندمدت هزینه بر هستند. ریسک کار کردن با برخی اعضا که درکی 
از استراتژی کسب وکار شرکت یا استفاده از فرصت های پیش آمده ندارند، در این 
حالت بسیار باالست. بنابراین نیاز است میزان ارتباطات خود را در بدو ورود به 
سازمان کنترل کنید تا ضمن جلوگیری از هدررفت منابع و انرژی، مدیریت بهتری 

در خصوص مسائل پیش آمده و نحوه ارتباطات خود در سازمان داشته باشید.
 مدیران اجرایی که در مصاحبه مذکور شرکت کرده بودند، خاطرنشان کردند زمان 
زیادی را صرف ساختن و حفظ روابط یکپارچه با مدیران مختلف کرده اند. یکی 
از مدیران راز مقابله با این چالش را تیمی کار کردن می داند. کار با هیئت مدیره 
یک کار تیمی است. ما با هم کار می کنیم تا مسائل را بررسی کنیم. ایجاد روابط 
با سرمایه گذاران و ذی نفعان داخلی و خارجی اغلب زمان گیرتر از چیزی است که 

فکرش را می کنیم. مسئولیت این کار اغلب به طور منحصربه فرد بر گردن 
مدیر می افتد و او نیز می خواهد به تنهایی این جریان را بدون اتکا 
به دیگران انجام دهد. اما ریسکی که در این راه وجود دارد، 
از وجود دیگران در این مسیر  باید  سنگین است و مدیر 
کمک بخواهد و زمان خود را نیز در این راه مدیریت کند. 
روابط خوب با ذی نفعان دوطرفه است و مدیران اجرایی 
ارتباطات  بهبود  برای  آن ها  بازخوردهای  از  می توانند 
خود و مدیریت زمان در هنگام قانون گذاری استفاده 
کنند و پاسخ های استراتژیک بهتری نسبت به مسائل 

داشته باشند. 

مدیریت جریان اطالعات
مدیران اجرایی یکی از چالش های ورود به سازمان جدید 
را »عدم تقارن اطالعات« در نقش خود می دانند. درحالی که 
سهام داران  و  مدیره  هیئت  با  شرکت  مورد  در  بیشتر  آن ها 
صحبت می کنند و اطالعات سازمان را از آن ها می گیرند، اغلب 
کلید  دارند.  کمتری  اطالعات  ستاد  و  مورد خطوط صف  در 
موفقیت در این کار این است که بدون مدیریت میکرو، کاری 
کنند که از نقش دیگران نیز آگاه شوند. بسیاری از مدیران در 
ابتدای مدیریت خود در سازمان جدید به این نتیجه می رسند 
و  روزانه  روندهای  از  آگاهی  بدون  دقیق  تصمیم گیری  که 
قبلی حضور داشته اند، دشوار  افرادی که در نقش  درک کار 
است. کلید غلبه بر این چالش ایجاد یک ساختار و فرهنگ 
در سازمان است که طی آن اطالعات مناسب به سمت مدیر و 

سایر ذی نفعان جریان داشته باشد. 
بخش های  دیگر  و  مدیران  میان  شفاف  اطالعات  وجود  عدم 
و  جو  باید  مدیر  پس  باشد.  آسیب پذیر  می تواند  سازمان 
فرهنگی در سازمان ایجاد کند که هر فرد اطالعات خود را در 
نقشش با او در میان بگذارد و تعامل مناسب با مدیر داشته 
عامل  یک  نیز  اطالعات  جریان  این  کنترل  یادگیری  باشد. 
سازمان  آن  در  مدیران  کاری  چرخه  طول  در  دیگر  کلیدی 
است. مدیران بی تجربه در زمان استرس و فشار کاری اغلب 
به رفتارهای قدیمی مشابه مدیر قبلی استناد می کنند و این موجب می شود حس 
کنند در نقش خود مفید یا موثر نیستند. در صورتی که جریان اطالعاتی که به 
مدیر می رسد، خود نیاز به کنترل و فیلتر دارد و همه اطالعات درست نیستند. 
بنابراین یک مدیر برای سرعت بخشیدن به فرایند انطباق با سازمان، واضح سازی 
این جریان های  ارزیابی  به  نیاز  با آن  استراتژی شخصی و همگام شدن سازمان 

اطالعاتی دارد. 
برای مدیریت  را  زیادی  بپرسد: »آیا زمان  از خود  باید  روزانه  به طور  یک مدیر 
دارم،  نیاز  کسب وکاری  واحدهای  از  که  را  اطالعاتی  آیا  می کنم؟  صرف  روزانه 
مدیره  هیئت  اعضای  و  فردی  بین  روابط  برای  کافی  زمان  آیا  می کنم؟  دریافت 
دارم؟« نیاز است که یک مدیر همه این چالش ها را در بدو ورود شناسایی و آن ها 
را رفع و رجوع کند و در این کار از کمک دیگران نیز غافل نشود. به همین منظور، 
مدیران امروزی هرگز از نقش مشاور در افزایش شانس موفقیت خود در بدو ورود 
به سازمان جدید غافل نمی شوند و از مشاوره ها و راهنمایی های یک مشاور خوب 

استفاده می کنند تا بتوانند مدیریت بهتری در آن سازمان داشته باشند. 

یک مدیر به طور روزانه باید از خود 
بپرسد: »آیا زمان زیادی را برای 
مدیریت روزانه صرف می کنم؟ 
آیا اطالعاتی را که از واحدهای 
کسب وکاری نیاز دارم، دریافت 
می کنم؟ آیا زمان کافی برای 

روابط بین فردی و اعضای هیئت 
مدیره دارم؟« نیاز است که یک مدیر 

همه این چالش ها را در بدو ورود 
شناسایی و آن ها را رفع و رجوع 
کند و در این کار از کمک دیگران 

نیز غافل نشود
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  تجارت 
امیر کاکایی

کارشناس ارشد کسب وکار

بایدها و نبایدهای انتخاب استراتژی سازمان های تجاری در دوران رکود

لطفا آستین ها را باال بزنید!
اينروزهابانگاهیگذرابهوضعیتبازارهایمختلف،نارضايتیازرکود
بهصورتی میخورد.وضعیت بهچشم ازگذشته برجستهتر شکلگرفته
شدهکهتابوتوانسازمانهایتجاریراگرفتهوطیچندماهگذشته
قوت به يا کردهاند، متوقف را خود فعالیتهای يا شرکتها از بسیاری
گذشتهنمیتوانندفعالیتهايشانراادامهدهند.تشخیصاينکهوضعیت
مبرهن تجاری فعاالن از بسیاری بر کرده، تغییر تجاری سازمانهای
است.تامکورنر،يکیازاقتصاددانهایبرجستهکانادا،براينباوراست
زمان برای را خود بايد میدانند معموال ارشد مديران و کارآفرينان که
اينکه نمیدهند. انجام را الزم اقدامات همیشه اما کنند، آماده سخت
درچنینشرايطیسازمانهایتجاریبايدچهاستراتژیایاتخاذکنند،
ازاستراتژیهایدورانرکوددر بهانهایشدتادراينمطلببهبرخی

سازمانهایتجاریبپردازيم.

عدم تمرکز صرف بر مدیریت مالی
قبل از اتخاذ هر استراتژی، ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که نوع مواجهه 
فقط  آن ها  که  است  صورتی  به  رکود  دوران  در  تجاری  سازمان های  از  بسیاری 
تمایل دارند بر روی مدیریت مالی سازمان تمرکز کنند؛ به این معنا که جریان 
نقدینگی را در سازمان مدیریت و تقویت کنند، هزینه ها را کاهش دهند و... این 
در حالی است که در دوران رکود باید به غیر از مدیریت مالی، بر دیگر ابعاد مورد 

به  مالی  مدیریت  بر  صرف  تمرکز  عدم  البته  داشت.  ویژه ای  توجه  سازمان  نیاز 
معنای این موضوع نیست که کال نسبت به این حوزه بی توجه شد؛ اتفاقا مدیریت 
مالی در دوران رکود یکی از مهم ترین مواردی است که باید سازمان های تجاری 
به آن توجه ویژه ای داشته باشند، اما نباید تمام تمرکز و انرژی را برای این حوزه 

برنامه ریزی کرد.

اولویت بندی مشتریان
مجموعه ای از عوامل از جمله شرایط مالی سازمان ایجاب می کند در دوران رکود 
امکان تمرکز و سرمایه گذاری روی همه مشتریان سازمان مقدور نباشد؛ به این معنا 
که سازمان های تجاری نمی توانند به یک اندازه برای مشتریان خود بودجه بازاریابی 
و تبلیغات صرف کنند. به همین دلیل اولین استراتژی ای که سازمان های تجاری 
باید در دوران رکود اتخاذ کنند، اولویت و طبقه بندی مشتریان است. به بیان دیگر، 
را  خود  بازاریابی  برنامه  می توانند  اولویت بندی  این  اساس  بر  تجاری  سازمان های 
تدوین کنند و از این طریق با شناسایی مشتریانی که برای آن ها سودآوری مناسبی 
دارند، سرمایه گذاری روی این مشتریان را آغاز کنند و به سودآوری مناسبی دست 
پیدا کنند، چون طبق قانون 20/80 پارتو، 80 درصد سود سازمان را 20 درصد 
مشتریان ایجاد می کنند و 80 درصد مابقی مشتریان، سازمان را تنها با 20 درصد 
از سودآوری همراه می سازند. از طرفی ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که 

اولویت بندی مشتریان می تواند هزینه های سازمان را کاهش دهد.
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کاهش تنوع محصوالت
رونق  دوران  در  تجاری  سازمان های  از  بسیاری  معموال 
این معنا  به  با توسعه محصول همراه می شوند؛  اقتصادی، 
که محصوالت خود را متنوع می سازند و در تالش خواهند 
پیدا کنند.  به سودآوری مناسبی دست  این طریق  از  بود 
این  به  است؛  دیگر  گونه ای  به  رکود شرایط  دوران  در  اما 
زیادی  بسیار  هزینه های  خود  با  محصول  توسعه  که  معنا 
به  و...  تبلیغات  و  بازاریابی  توسعه،  و  تحقیق  از  اعم  را 
همراه دارد و در شرایط رکود نیز ممکن است با موفقیت 
همان طور  می شود  توصیه  از طرفی  نشود.  همراه  مناسبی 
که مشتریان اولویت بندی می شوند، محصوالت و حتی در 
هلدینگ های تجاری کسب وکارها نیز اولویت بندی شوند و 
آن محصوالت و کسب وکارهایی که برای سازمان سودآور 

هستند، به قوت قبلی فعالیتشان ادامه پیدا کند و در موارد دیگر که سازمان را با 
هزینه همراه می کند، متوقف شود. به بیان دیگر یکی از استراتژی های کالن در 
این حوزه کاهش تنوع محصوالت است. البته این موضوع جزئیات بسیار زیادی 
دارد که در حوصله این مطلب نمی گنجد، چون در برخی از صنایع اتفاقا افزایش 
تنوع محصوالت با کاربردهای مختلف محصوالت همراه می شود و محصوالت به 

بازارهای دیگر معرفی می شود که مورد استقبال بیشتری قرار گیرد.

حفظ و وفاداری مشتریان
پس از طبقه بندی مشتریان و کاهش تنوع محصوالت، سازمان های تجاری باید 
درصدد افزایش وفاداری سازی مشتریان سودآور خود باشند. حفظ این مشتریان 
نیاز به تدوین برنامه های وفاداری دارد تا از این طریق بتوان مشتریان خود را حفظ 
کرد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که در دوران رکود سهم بازار بسیاری 
از سازمان های تجاری کاهش پیدا می کند و در چنین شرایطی اگر سازمان های 
با  کنند،  حفظ  را  خود  مشتریان  وفاداری،  برنامه های  بر  تکیه  با  بتوانند  تجاری 
کاهش سهم بازار رقبا، به نوعی این مشتریان می توانند با افزایش سهم بازار مواجه 
شوند که این موضوع یکی از استراتژی های رشد در دوران رکود به شمار می رود.

برنامه ریزی در فعاليت های منابع انسانی
تغییرات  دستخوش  رکود،  دلیل  به  که  یافت  می توان  را  تجاری  سازمان  کمتر 
قرار نگرفته. با شروع تغییرات در داخل هر سازمانی، بحران های داخلی در میان 
کارمندان آغاز می شود و این موضوع وضعیت سازمان را با چالش های جدی همراه 
می کند. به همین دلیل توصیه می شود یکی از استراتژی های اتخاذشده در دوران 
با  سازمان  مدیران  است  الزم  دیگر،  بیان  به  باشد.  انسانی  منابع  در حوزه  رکود 
کارمندان در این دوران در تعامل و نزدیکی جدی باشند، چون یکی از مواردی که 
دیده می شود، این است که مدیران ارشد سازمان در دورانی که سازمان ها با رکود 
جدی مواجه هستند و وضعیت داخلی سازمان نیز با مشکالتی همراه شده است، 
از مواجهه با کارمندان خود پرهیز می کنند. این در حالی است که توصیه می شود 
در چنین شرایطی باید در تصمیم گیری ها و یافتن راه حل های موجود از کارمندان 
کمک گرفته شود و با ایجاد حس مشارکت در کارمندان، انعطاف پذیری این افراد 
را افزایش داد. به  عنوان نمونه در شرایطی نیاز است که وظایف کارکنان افزایش 
پیدا کند و امکان استخدام کارمند جدید نیز برای سازمان مهیا نیست، به همین 
دلیل در چنین شرایطی در صورت وجود کارمندان انعطاف پذیر، با مشارکت آن ها 
می توان آموزش های الزم را به این کارمندان عرضه کرد و وظایف بیشتری را از 

آن ها طلب کرد.

 تقویت شبكه سازی
شبکه سازی در دوران رکود اقتصادی می تواند بسیار مثمر 
ثمر واقع شود. به بیان دیگر، سازمان های تجاری با تقویت 
و  استراتژی ها  از  می توانند  آن ها  با  تعامل  و  خود  شبکه 
برنامه های عملیاتی سازمان های دیگر در دوران رکود آشنا 
شوند. این موضوع می تواند در حوزه مشتریان، کارمندان، 
اتحادیه های  نمونه،  عنوان  به  باشد.  و...  تامین کنندگان 
شبکه سازی ها  تقویت  در  می تواند  حوزه  این  در  مختلف 

مثمر ثمر واقع شود.

استفاده از نرم افزارهای نوین
یکی از استراتژی های سازمان های تجاری در دوران رکود، 
استفاده از نرم افزارهای جدید در حوزه های مختلف است. 
به بیان دیگر، سازمان های تجاری از طریق این فرصت در تالش اند از رقبای خود 
سبقت بگیرند. البته استفاده از این موضوع نیازمند بررسی های الزم مبنی بر این 
موضوع است که آیا راه اندازی و استفاده از این نرم افزارها می تواند منجر به افزایش 
کارایی و کاهش هزینه های سازمان شود؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت 
را  خود  فعالیت های  نوین  سیستم های  به کارگیری  با  می توانند  سازمان ها  باشد، 
با مشتریان  ارتباط  از سیستم های  به عنوان نمونه استفاده  ببرند.  به خوبی پیش 

می تواند در بسیاری از سازمان ها مثمر ثمر واقع شود.

سرمایه گذاری در صادرات
حوزه  در  سرمایه گذاری  رکود،  دوران  در  اتخاذشده  استراتژی های  از  دیگر  یکی 
می تواند  صادرات  است.  بین المللی  سطح  در  تجاری  روابط  گسترش  و  صادرات 
و  سرمایه گذاری  اما  باشد،  داخلی  بازارهای  کمبود  برای  مناسبی  جایگزین 
برنامه ریزی  بازاریابی و تدوین  انجام تحقیقات  برنامه ریزی در این حوزه مستلزم 
استراتژیک مناسب برای کشور بازار هدف است که بدون توجه به این موضوع اتفاقا 

سازمان های تجاری با شکست های جبران ناپذیری همراه خواهند شد.

سناریوسازی برای آینده
یکی از معضالت جدی که سازمان های تجاری در دوران رکود با آن دست وپنجه 
نرم می کنند، این موضوع است که آن ها برنامه ریزی ای را تدوین و اجرا می کنند 
که بر اساس تحلیل وضعیت موجود در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که بر 
اساس تحلیل های داخلی و خارجی به استراتژی و برنامه های عملیاتی ای دست 
پیدا کرده اند که درباره وضعیت موجود بازار و سازمان است. این در حالی است که 
در دوران رکود سرعت تغییرات محیطی و داخلی بسیار زیاد است و در بسیاری 
را  برنامه های عملیاتی  با شرایطی همراه می سازد که کلیت  را  مواقع سازمان  از 
دستخوش تغییرات جدی قرار می دهد. به همین دلیل توصیه می شود در چنین 
شرایطی در فرایند تدوین برنامه استراتژیک، حتما روی سناریوسازی نیز کار کرد. 
به بیان دیگر، با استفاده از سناریوسازی می توان ریسک تصمیمات اتخاذشده در 
آینده را به حداقل رساند و سازمان در تغییرات ناگهانی با شوک و چالش کمتری 

مواجه شود.
اتخاذ راه کارهای خالقانه و  این نکته بسیار حائز اهمیت است که  پایان ذکر  در 
جدید در تمامی بخش های سازمان می تواند در دوران رکود بسیار مفید واقع شود 
و راه گشای چالش های پیش روی سازمان باشد. به همین دلیل مدیران ارشد باید 
همواره پذیرای ایده های جدید و خالقانه باشند و با حمایت خود از افراد خالق، 

راه کارهای جدید و متناسب با سازمان را اتخاذ کنند.

را می توان  کمتر سازمان تجاری 
یافت که به دلیل رکود، 

نگرفته.  قرار  تغییرات  دستخوش 
با شروع تغییرات در داخل هر 
داخلی  بحران های  سازمانی، 
آغاز می شود  در میان کارمندان 

این موضوع وضعیت سازمان  و 
را با چالش های جدی همراه 

توصیه  دلیل  همین  به  می کند. 
استراتژی های  از  یکی  می شود 

اتخاذشده در دوران رکود در حوزه 
باشد انسانی  منابع 
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     مدیریت 
امیر کاکایی

در تالشاند در کارمندان تجاری، سازمانهای از بسیاری در معموال
و افزايشحقوق درباره را مذاکراتخود پايانسال، به منتهی ماههای
خود باالدستی مديران با سازمان در شغلی موقعیت ارتقای يا دستمزد
انجامدهند.دراينمذاکراتبسیاریازکارمندانموفقخواهندبودوبه
خواستههایخودمیرسندوبسیاریديگرنیزباسرخوردگیياسالکاری
جديدراآغازمیکنند،يابهامیددستيافتنبهموقعیتمالیوسازمانی
مناسب،محلکارخودراترکمیکنند.نکتهبسیارحائزاهمیتايناست
کهدرسازمانهایتجاریکهفرايندمنابعانسانیمناسبیجهتبهبود
موقعیتمالیوسازمانیکارمندانطراحینمیکنند،معموالنارضايتیهای
وجود انسانی منابع سیاستهای به نسبت کارمندان سوی از مختلفی
بهرهوری نتوانند معترض کارمندان میشود باعث موضوع اين که دارد،
بااليیداشتهباشند.البتهکهفرايندهایمختلفیدراينزمینهوجوددارد
اختیار در را مناسبی امکانات موضوع اين مديريت جهت میتواند که
سازمانهایتجاریقراردهد،امايکیازمدلهایموفقیکهدربسیاری
ازسازمانهایتجاریمورداستفادهواقعمیشود،ارتقایمالیوسازمانی
اين اينکه است. عملکرد ارزيابی و مدلشايستگی بر مبتنی کارمندان
مدلتاچهاندازهمیتوانددراينزمینهمثمرثمرواقعشودومديرانارشد
افزايشحقوقودستمزدوهمچنین برای اينمدل از چگونهمیتوانند
بهبودوتوسعهجايگاهکارمندانخوداستفادهکنند،بهانهایشدتادراين
مطلببهاينموضوعبپردازيموبخشیازچگونگیطراحیاينفرايند

رامطرحکنیم.

مدیریت عملكرد
به صورت کلی مدیریت عملکرد به اندازه گیری عملکرد کارمندان با هدف توسعه و 
بهسازی اشاره دارد و تمرکز زیادی بر افزایش بهره وری کارمندان می کند، اما نکته 
بسیار حائز اهمیت این است که چگونه می توان عملکرد کارمندان را اندازه گیری 
کرد و این اندازه گیری باید بر اساس چه خط کش و شاخصی انجام شود. به عنوان 
مثال ارتباطات موثر می تواند در سازمانی به عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار 
مطرح شود، که کارمندانی که در این زمینه بتوانند به خوبی ظاهر شوند، شایسته 
ارتقا و تشویق هستند. این در حالی است که همین شاخص در سازمانی دیگر 
ممکن است به عنوان شاخص های تاثیرگذار مطرح نشود. با توجه به این موضوع، 
قبل از انجام هر کاری در حوزه مدیریت عملکرد، سازمان های تجاری باید بتوانند 

خط کش مناسبی را برای این موضوع طراحی کنند.

مدل شایستگی
در  کامل  و  جامع  خط کشی  به  دست یابی  برای  مناسب  راه کار های  از  یکی 
مجموعه  به  شایستگی  مدل  است؛  شایستگی  مدل  تدوین  تجاری،  سازمان های 
اندازه گیری و حیاتی برای عملکرد  رفتارهای عملکرد فردی قابل مشاهده، قابل 
موفقیت آمیز سازمانی و فردی اشاره دارد. این ویژگی ها در هر سازمانی متفاوت 

عنوان  به  می گیرد.  نشئت  نیز  سازمان  فرهنگ  از  و  است 
خالقیت،  مانند  فکری  توانمندی های  سازمانی  در  نمونه 

مهارت های میان فردی مانند کار تیمی و شایستگی های 
فاکتورهای  عنوان  به  مالی  دانش  مانند  تخصصی 

می شوند.  تعریف  شایستگی  مدل  در  تاثیرگذار 
اگرچه شرح چگونگی طراحی مدل شایستگی 

در سازمان های تجاری از حوصله این مطلب 

خارج است، اما به صورت خالصه می توان به این موضوع اشاره کرد که مدل های 
سازمانی  هر  است؛ چون  متفاوت  نیز  تجاری  رقیب  دو  بین  در  شایستگی حتی 
شایستگی  مدل های  قطعا  و  دارد  را  خودش  خاص  کاری  فرایندهای  و  فرهنگ 
متفاوتی نیز می توانند داشته باشند. معموال برای پیاده سازی مدل شایستگی، در 
ابتدا به بررسی مطالعات و تجربیات برندهای مختلف از جمله رقبا پرداخته می شود. 
از سازمان های تجاری معتبر بسیار می تواند نقشه راه  الگوبرداری  بیان دیگر،  به 
را برای تدوین چنین مدلی هموار سازد. پس از این موضوع، از طریق روش های 

نگاهی به روشی کارآمد برای بهبود عملكرد کارمندان

افزایش رضایت سازمانی 
با مدل شایستگی و 
ارزیابی عملکرد
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شایستگی های  شناسایی  به  کانونی  گروه های  یا  عمیق  مصاحبه  از  اعم  مختلف 
این  باالیی دارند، پرداخته می شود. جمع بندی  مدیران و کارمندانی که عملکرد 
نظرات می تواند منجر به تعریف شایستگی های دارای اولویت سازمان شوند. پس از 
جمع بندی این نظرات، نیاز است که شایستگی ها بر اساس استراتژی های سازمان 
تحلیل شوند. به بیان دیگر، مدل شایستگی بر اساس استراتژی های کالن سازمان 
در شرکت  استفاده  مورد  نمونه، شایستگی های  عنوان  به  اولویت بندی می شوند. 
نستله شامل سازگاری، ارتباطات، انعطاف پذیری و کار گروهی است، یا در موندلیز 

شایستگی ها شامل مشتری مداری، نوآوری، دانش و تجربه در صنعت و... است.

سفارشی سازی
پس از تعیین مدل شایستگی، بخشی از خط کش مورد نظر جهت فرایند توسعه 
و پیشرفت کارمندان استخراج شده است، اما نیاز به سفارشی سازی برای الیه های 
شایستگی های  دیگر،  بیان  به  دارد.  سازمان  مختلف 
استخراج شده برای جایگاه های مختلف شغلی شدت 
متفاوتی دارند. به عنوان نمونه، افرادی که به عنوان 
نگهبان در سازمان مشغول به کارند، قطعا از نظر 
شایستگی ارتباطات موثر به اندازه مدیران ارشد 
سازمان نیاز به این شایستگی ندارند. به همین 
متفاوت  مختلف  سطوح  در  شایستگی ها  دلیل 
مدیران  شایستگی های  باید  تفاسیر  این  با  است. 
ارشد، میانی، عملیاتی، کارشناسان و... تدوین 
و حد قابل قبول برای هر یک از این سطوح 

نیز تعیین شود.

ارزیابی عملكرد
مدل  تدوین  از  غیر  به 
حوزه  در  که  شایستگی 
رفتارهای  مجموعه 
در  فردی  عملکرد 
تجاری  سازمان های 
است  نیاز  دارد،  اشاره 
عملکرد  با  مرتبط  شاخص های 
عنوان  به  شود.  طراحی  نیز  فرد 
فروش،  مدیران  برای  نمونه، 
یکی  عنوان  به  فروش  افزایش 
اندازه گیری  قابل  شاخص های  از 
عنوان  به  یا  می شود،  تعریف 
مدیران  برای  دیگر،  نمونه ای 
نرخ  کاهش  انسانی  منابع 
از  کارمندان  خروج 
یکی  عنوان  به  سازمان 
قابل  شاخص های  از 
ارزیابی  در  اندازه گیری 
مدیران  این  عملکرد 
می شود.  استفاده 
استخراج این شاخص ها نیز می تواند به روش های مختلف اعم از مصاحبه عمیق، 

گروه های کانونی و... با مشارکت الیه های مختلف سازمان انجام شود.

ترکيب شایستگی و ارزیابی عملكرد
پس از انجام اقداماتی که پیش تر مطرح شد، سازمان دو خط کش برای مدیریت 

اقتضای  اساس  بر  این دو خط کش  و وزن  اهمیت  دارد.  کارمندان خود  عملکرد 
شاخص های  است  ممکن  سازمانی  در  نمونه،  عنوان  به  می شود.  تعیین  سازمان 
کمی مانند افزایش فروش، کاهش نرخ خروج کارمندان و... اهمیت و وزن بیشتری 

نسبت به شایستگی هایی مانند مشتری مداری و... داشته باشد.

تشكيل پرونده 
پس از ترکیب شاخص های ارزیابی با مدل شایستگی، هر فرد باید بر اساس این 
موارد ارزیابی شود. این ارزیابی نیز می تواند به صورت ارزیابی 360 درجه باشد. 
به این صورت که هر فرد از طرف مافوق، همکاران، مشتریان، زیردستان و حتی 
خودش مورد ارزیابی قرار گیرد تا میانگین این موارد وضعیت عملکردی فرد را 
نشان دهد. با انجام این اقدام، هر فرد دارای پرونده ای می شود که وضعیت موجود 
این کارمند در آن ذکر شده است و هم از لحاظ مدل شایستگی و هم عملکردی 
مورد ارزیابی قرار گرفته است. به بیان دیگر، این پرونده وضعیت موجود کارمندان 
را نشان می دهد و بر اساس آن می توان برنامه های مناسب جهت توسعه و بهبود 

آن ها ترتیب داده شود.

سناریوسازی 
در هر یک از سطوح سازمانی باید سناریوسازی برای برنامه ریزی در بهبود و توسعه 
کارمندان انجام شود. به عنوان نمونه، افرادی که شایستگی های مدل شایستگی را 
در حد قابل قبولی دارا هستند و از نظر عملکردی نیز شاخص های ارزیابی نشان 
می دهند که شرایط مناسبی دارند، می توان برای آن ها سناریو ارتقا را تعریف کرد. به 
عنوان نمونه، کارشناس فروش که طی چند ماه گذشته اهداف فروش خود را محقق 
ساخته است و در کنار این موضوع، از لحاظ مدل شایستگی نیز دارای شایستگی 
مشتری مداری، ارتباطات موثر و... است، لیاقت ارتقا و سرپرست فروش شدن در آن 
سازمان تجاری را دارد. این در حالی است که افرادی که این موارد را در حد پایینی 
افرادی که  دیگر،  نگاهی  از  آن ها شود.  اخراج  به  است منجر  دارا هستند، ممکن 
دارای عملکرد باالیی هستند اما شایستگی های رفتاری پایینی دارند، باید از طریق 
کوچینگ بهبود پیدا کنند، یا افرادی که شایستگی های باالیی دارند اما عملکرد 
مناسبی ندارند، مورد آموزش واقع شوند. به صورت کلی نوع سناریوسازی در هر 
سازمانی می تواند متفاوت باشد و شرایط آن سازمان در نوع تصمیم گیری می تواند 
بسیار تاثیرگذار باشد. اما مسئله حائز اهمیت این است که با توجه به صورت مسئله 
مطرح شده در ابتدای این مطلب، استفاده از مدل شایستگی و استخراج شاخص های 
عملکردی بسیار می تواند در موضوع افزایش حقوق و دستمزد و هم چنین ارتقای 
موقعیت سازمانی مثمر ثمر واقع شود و ابزاری است که می تواند منجر به کاهش 

نارضایتی های داخل سازمانی از این قبیل موضوعات شود.

بازه زمانی
اساس  بر  که  دارد  زمانی  بازه های  به  نیاز  قطعا  انسانی  منابع  فرایندهای  چنین 
چنین  برای  ثابتی  زمانی  بازه  نمی توان  اگرچه  داد.  انجام  را  ارزیابی  بتوان  آن 
برنامه منابع انسانی برای همه سازمان های تجاری در نظر گرفت و سیاست ها و 
استراتژی های کالن سازمان می تواند در این امر بسیار حائز اهمیت باشد، اما برای 
است حداقل  نیاز  موقعیت شغلی،  ارتقای  و هم چنین  و دستمزد  افزایش حقوق 
شش ماه یک  بار این ارزیابی انجام شود تا بتوان برنامه های توسعه ای مناسبی را 

برای کارمندان طراحی کرد.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که مدل های شایستگی به غیر از 
کاربردی که پیش تر به آن اشاره شد، در حوزه انتخاب و استخدام کارمندان، تعیین 
انتظارات، جلب تمرکز کارمندان بر تقویت مشارکت و افزایش احساس رضایت و... 
نیز کاربرد دارند. این موضوع نشان می دهد اگرچه تدوین مدل شایستگی ممکن 
است برای سازمان هزینه های مختلفی اعم از مالی و زمانی داشته باشد، اما در 

سایر بخش های سازمان می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
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      مدیریت
بهار سلیمانی

تفكر مدرن
بزرگ ترین افراد خالق و نوآوران لزوما افرادی نیستند که بهترین 
ایده را دارند. بلکه اغلب آن ها افراد یا تیم هایی هستند که خالقیت 
خود را برای ایجاد یک دیدگاه جدید یا روش موثر برای ارتباط 
با یک ایده به کار گرفته اند. شما می توانید ذهن خود را در مورد 
تسخیر فرصت ها، دور شدن از امور روزمره و عادت ها و خالقیت 
نیاز  تفکر خالق مهارتی است که  واقع  تربیت کنید. در  طبیعی 
الگوها و روش های تفکر  باید بتوانید  دارید آن را پرورش دهید. 
سنتی را کنار بگذارید تا تفکر را به شیوه ای خالقانه آغاز کنید. 
ارائه  برای شما  تکنیک ها  و  رفتارها  از  زیر مجموعه ای  مقاله  در 
با کمک آن می توانید خالقیت ذاتی خود را تقویت  می شود که 
به صورت  برخی  و  فردی  به صورت  ابزارها  این  از  برخی  کنید. 
گروهی باید انجام گیرد، اما درنهایت هدف این است که بتوانید 
برای خلق ایده و داشتن تفکر خالق مهارت کسب کنید و اهمیت 
مسئله  و سناریوهای حل  با چالش های جهانی  مقابله  در  را  آن 

روزمره درک کنید. 
اهمیت تفکر خالق

شاید فکر کنید خالقیت متعلق به هنرمندان است. بسیاری نیز 
این  حقیقت  اما  می دانند.  وقت  اتالف  را  خالقیت  به  پرداختن 
است که خالقیت یکی از مهارت های ارزشمند در دنیای پیچیده 
آشنا  تفکر خالق  تکنیک های  با  باید  فردی  هر  و  است  امروزی 
خالق  کارکنان  دنبال  به  امروزی  کسب وکارهای  چراکه  باشد، 
است. هنرمندان در نقش آفرینی خود در هنرهای مختلف نیاز به 
خالقیت دارند و کارآفرینان نیز ذاتا باید هنرمند و خالق باشند. 
تفکر خالق یکی از مهارت هایی است که امروزه ارزش زیادی به 
آن داده می شود. خالقیت در واقع چیزی به جز انجام دادن امور 
قدیمی به شیوه ای جدید نیست. در واقع اگر بتوانید مشکالت را 
با راه حل دیگری حل کنید، خالق هستید. اگر شما خالق نباشید، 
ایده های جدید  اگر  و  کنید  را کشف  ایده های جدید  نمی توانید 
به دست شما کشف نشوند، جسارت استفاده از تفکر انتقادی را 
ارائه می شود که  به شما  نیز نخواهید داشت. در زیر روش هایی 

می تواند در داشتن تفکر خالق به شما کمک کند. 

مهارتهای از يکی نوآورانه و تفکرخالق توانايی امروزی، تغییِر درحال دنیای در
موقعیت يک در میتوانید تفکرخالق کمک با است. کارمندی و مدير هر ضروری
از متفاوتوخارج باديدگاهی را اطالعات،مسائل باگردآوری و برگرديد بهعقب
راهحلهایمرسومببینیدوبرايشچارهبینديشید.آشنايیوارتباطبرقرارکردنبا
ايدههایجديدبهيکروشجذابونوآورانهمیتواندبهدرکمشکالتاززوايای
تازهوايجادراهحلهایجديدکمککند.همهاينمواردازويژگیهایکارمندیاست
کهبسیاریازکارفرمايانبهدنبالشهستندوازويژگیهایمديریاستکهبسیاری

ازسرمايهگذارانمیخواهنداوراانتخابکنند.

از محدودیت ها استقبال کنيد
داشتن  در  اشتباهات  بزرگ ترین  از  یکی 
تفکر خالق، خطای تفکر و محدود کردن 
در  خالق  تفکر  واقع  در  است.  خودتان 
فضای آزاد می تواند رشد کند. حال بیایید 
از این زاویه هم به ماجرا نگاه کنیم که خود 
می توانند  فشارها  و  محدودیت ها  قوانین، 
بنابراین  موجب شکوفایی خالقیت شوند. 
دفعه بعد که مدیر یا مشتری شما را سرزنش 
کرد و انتقاداتی به شما وارد کرد، بهتر است 
بنیان گذار  بزوس،  کنید. جف  تشکر  او  از 
دارد  جالبی  جمله  مورد  این  در  آمازون، 
که می گوید: »حتی صرفه جویی هم مانند 
سایر محدودیت ها می تواند منجر به نوآوری 
شود. این که بخواهید از یک موقعیت دشوار 
شوید،  خارج  خالقانه  روشی  به  تنگنا  و 
نیازمند تفکر خالقانه است.« هنگامی که 
منابع و زمان کمتری دارید، طبیعتا مجبور 
خواهید  جدیدتری  راه حل های  کشف  به 
بود و می توانید تفکر خالق خود را پرورش 
محدودیت ها  در  معروف  قول  به  و  دهید 
ستاره شوید. بنابراین از محدودیت ها برای 
پرورش روح خالقانه استقبال کنید و آن را 
به عنوان مانع برای رشد خالقیت نبینید. 

کاری را انجام دهيد
 که نمی توانيد 

شوارتزنگر  آرنولد  زندگی نامه  کتاب  اگر 
داستان  این  احتماال  باشید،  خوانده  را 
به  آرنولد  این که  از  قبل  که  را شنیده اید 
عنوان یک ستاره  هالیوودی شناخته شود، 
تنها یک بدن ساز موفق بود. در طول این 

نیز  در سینما  کرد  او سخت تالش  دوره 
نقش در یک فیلم خوب را به دست آورد. 
بنابراین هنگامی که برای تست بازیگری 
فیلم »کونان بربر« رفت، هر چه را در توان 
متمرکز  نقش  این  گرفتن  برای  داشت، 
آیا  شد  پرسیده  او  از  که  هنگامی  کرد. 
می تواند اسب سواری کند؟ او با اطمینان 
گفت »بله«. اما حقیقت این بود که آرنولد 
بود،  این هرگز سوار اسب نشده  از  پیش 
این  می تواند  بود  گفته  تهیه کننده  به  اما 
کار را انجام دهد. به همین دلیل تا قبل 
استارت  پروسه  و  فیلم برداری  شروع  از 
پرداخت؛  اسب سواری  آموزش  به  فیلم 
در  سررشته ای  هیچ  که  را  کاری  یعنی 
آن نداشت، شروع کرد. این داستان را به 
این  به  تنها  که  کردیم  تعریف  دلیل  این 
نکته برسیم که بگوییم کشف کنید و این 
کشف کردن را از طریق راه های جدیدی 
و حتی کارهایی که نمی توانید انجام دهید 

شروع کنید. 
از روش های چهارچوب شکنی  یکی دیگر 
و  غیرکاری  زمینه های  در  مطالعه  نیز 
سفر  هم چنین  است.  خودتان  تحصیلی 
خالقیت  بر  می تواند  مختلف  مناطق  به 
شما تاثیرگذار باشد. در کل سعی کنید به 
زندگی خود تنوع دهید و امور مختلف را 
از طریق مسیرهایی که پیش از این انجام 

نداده اید، تجربه کنید.

عقاید خود را با یک منتقد 
خالق در ميان بگذارید

دوست  چند  خود  اطراف  در  افراد  همه 
در  آن ها  با  که  هنگامی  که  دارند  بدبین 

تفكر خالق چيست و چگونه خالقانه فكر کنيم؟

تربیت ذهن 
برای تسخیر فرصت ها
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کامال مسری است و شما در هر صورت می توانید انسان خالق با 
زیرا  نباشید،  نتیجه سریع  دنبال  به  بنابراین  باشید.  تفکر خالق 
این اتفاق سرانجام رخ خواهد داد. بنابراین انجام کار را به روش 
کنار  را  تنبلی  و  کنید  رها  می دهد،  جواب  همیشه  که  متداولی 
بگذارید. برای این که کارمند یا مدیر یا فرد خالقی باشید، نیاز 
است راه حل های جدید را با انجام کارهای متفاوت کشف و 
اجرا کنید. طی همین پروسه، بی آن که بدانید، به فردی 

خالق تبدیل شده اید. 

زمان های بلوکه شده خود را آزاد کنيد
آزاد  زمان  و  زیاد  مشغله  وجود  مواقع  از  بسیاری 
برای  شود.  خالقانه  تفکر  مانع  می تواند  نداشتن 
از  ما  ذهن  است  نیاز  تفکر  در  خالقیت  داشتن 
تعدادی  باید  کار  این  برای  و  شود  آزاد  مشغله ها 
کنیم.  آزاد  را  تقویم خود  در  بلوکه شده  زمان های  از 
هر کدام از ما روزانه 1440 دقیقه زمان داریم که این زمان در 
هفته 168 ساعت و در سال 8736 ساعت است. اما هیچ کدام 
از ما سهم مناسبی از این زمان ها برای پرورش تفکر خالق نداریم 
تنظیم  ذهنمان  در  بزرگ  ایده های  خلق  برای  کمی  فرصت  و 
می کنیم. بنابراین بهتر است  زمانی را برای خالق بودن خود کنار 
بگذاریم. این کار در بلندمدت به سود ما، کسب وکار و زندگی مان 
است. بهترین پیشنهاد در این زمینه این است که یک ساعت در 
»زمان من«  را  آن  نام  و  بودن دهید  به خالق  اختصاص  را  روز 
بگذارید. شاید الزم باشد از زمان های مرده و هدررفته خود برای 
این کار کم کنید و زمان خالقیت را به تقویم خود اضافه کنید. 
هر زمانی که این حرکت را آغاز کنید، از دیگران در این خصوص 

جلو خواهید افتاد.
جهت  در  زمان  مدیریت  و  راستا  این  در  که  راه هایی  از  یکی   
خالقیت می توانید استفاده کنید، کم کردن زمان جلسات است. 
جلسه  برای  را  خود  همکاران  درخواست  که  زمان  هر  واقع  در 
تفکر خالقانه خود کم می کنید.  زمان  از  میتینگ می پذیرید،  و 
آزاد  آرام و  باید ذهنی  به فضا و زمان دارد و  نیاز  تفکر خالقانه 
داشته باشید. بنابراین به جلسات بی وقفه و ناگهانی که سراغتان 
می آید، نه بگویید و در انتخاب جلسات حق انتخاب داشته باشید. 
اگر  کنید.  محدود  را  جلسات  تعداد  خود  تقویم  در  می توانید 
الزم  شاید  است،  مدیر  عنوان  به  شما  خود  با  جلسه  مسئولیت 
باشد جلسه را به جای 60 دقیقه در 30 دقیقه تمام کنید و به 
جای آن بازخوردها را بگیرید و رویش فکر کنید. جلسات بیهوده 
دشمن زمان هستند و کمبود زمان می تواند یکی از دشمنان تفکر 
خالق شناسایی شود. بنابراین جلسات را محدود کنید و از فرصت 
جلسات محدود تنها برای جذب ایده ها و گرفتن بازخورد از سایر 
همکاران استفاده کنید و این بازخوردها را به منزله راهی برای 

پرورش تفکر خالق ببینید. 

مورد یک ایده یا پروژه صحبت می کنند، 
یا  »نمی دانم،  که  می شنوند  را  پاسخ  این 
هنگامی  نیستم«.  مطمئن  آن  مورد  در 
که مردم در مورد ایده هایشان با دیگران 
صحبت می کنند، تنها به یک دلیل است 
و آن احساس نیاز به هم فکری است. هیچ 
راه کاملی وجود ندارد و می توان یک کار 
انجام رساند.  به  به شکل های مختلفی  را 
می کنید،  مشورت  فردی  با  که  هنگامی 
نیز  او  نگاه  زاویه  از  را  مسئله  می توانید 
ذهن  به  که  نیز  را  راه حل هایی  و  ببینید 
کنید.  تحلیل  خود  ذهن  در  می رسد،  او 
دارید  نیاز  فردی خالق  به  درنهایت شما 
که جهت درست را به شما نشان دهد و 
هم چنین فردی که کار را به روش درست 

انجام دهد.
 بنابراین افراد به فردی احتیاج ندارند که 
باشد.  داشته  »نمی دانم«  یا  خنثی  نظر 
رضایت  یا  انتقاد  دریافت  دنبال  به  آن ها 
هستند.  دارند،  که  ایده ای  و  تصمیم  از 
که  کنید  پیدا  را  خالق  فردی  بنابراین 
مهم  برایش  شما  تصمیمات  و  نظرات 
اطراف  در  را  فردی  چنین  اگر  و  باشد 
خود ندارید، از یک مربی یا مشاور کمک 
بگیرید. فردی که بتواند ایده های شما را 
به چالش بکشاند، می تواند شما را مجبور 
این  در  و  کند  کارتان  در  نظر  تجدید  به 
ارائه  به  منجر  ما  خالقانه  تفکر  حالت 
راه حل های بهتر خواهد شد و این همان 
خالقیت واقعی است. باید بدانید خالقیت 
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     بهاریه
ملیحه شاهرخی جاوید

طعم  و  می آید  رنگ ها  جادوی  با  بهار 
تِک  زمستانی که تک   با  وداع  و  نوبرانه ها، 

لحظه های سردش بوی انتظار می داد.
انتظاری سپید برای استقبالی سبز از راهبه  

پاکی ها...
نگاه کردن از درون صبری قندیلی، به امید 
سفیدی های  بخشیدن  و  شدن  آبشاری 
نوازش  با  تا  خواب،  چوب های  به  لطیف 
به  که  برف هایی  و  بیدارشوند؛  شکوفه ها 

حرمت آن ها آب می شوند.
جوانه   چرخیدِن  و  روییدن  کردِن  نظاره 
از  آمدن  بیرون  تلنگر  و  گیاه  سرد  تن  از 
شدن  بهاری  برای  که  سکوتی  و  سکون 
باید بپیمایند؛ که ناگزیرند از این پیمودن 
یخی. و زمینی که بی تاب است برای روزی 

رساندن.
گلوی  از  را  پیامش  که  روزگار  از  فصلی    
سبزه ها فریاد می زند و جلوه هایش را برای 
تماشا به صحنه  نمایش می گذارد؛ همچون 
ُرخ  به  را  پروردگارش  وجود  که  نوزادی 

می کشاند. 
حلول بهار بر صخره ها و کوه ها و برداشتن 

خاکی شان،  و  سنگی  چهره  از  نقاب 
پروراندن رودها در دامنشان و چشمه هایی 
که می جوشند تا از فراز جنگل خودنمایی 
تصویر  به  را  شگفت  حضوری  و   کنند 
بکشانند. صیرورتی که در کویر هم شن ها 
رقص  به  را  زندگی  و  می کند  جاری  را 

وادار. 
اوج این دگرگون شدن ها نهایت لذت است 
از شنیدن اول صبح صدای کالغ ها و آوای 
شب هنگام جغدها تا نفس کشیدن طراوِت 
باران، همه و همه داللت بر وجود است و 

ُوجوب.
دیدِن  شمعدانی ها،  گِس  برگ های  لمس 

بهـــار
باجادویرنگها

مـیآيــد
پنجره ها؛  برق شیشه   و  حیاط  درخشِش سنگ های کف 
از  تعریفی جداگانه  درونشان  در  هرکدام  که  پنجره هایی 
کدِر  شیشه های  میان  این  در  و  دارند.  را  شدن  نو  این 

غبارگرفته  روایتی دیگر از بهار را در دل دارند. 
نگاه سهرابی و بستن چترها و شستن چشم ها؛

و  می زند  پلک  را  بهار  پیوسته  که  است  نگاهی  این  و   
برف ها را از زمستان برای جاری شدنش به ودیعه می گیرد 

و تند می بارد.
و بهار از روزنه ها نفوذ خواهد کرد و هستی را به جنبش 

وادار.
از ترک ُکنده ای خشک، گیاهی سر بر خواهد آورد، برگ 
به  مانده  جا  شاخه  بر  پاییز  از  که  چناری  زرد  و  خشک 
عشق نسیم دل از درخت می کند و به افتادن تن می دهد؛ 

و طبیعت بر عظمت بهار سجده می کند.
به  را  بلورین  حسی  تکراری ناپذیر،  مداوم  تکرار  این  و 

ارمغان می آورد و آرزوها را برای اجابت به پرواز... 

تعطيالت نوروزی با فيلم ها و سریال هایی جذاب

از جهان آخرالزمانی 
تا جاسوس بازی در دوران جنگ سرد
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تعطيالت نوروزی با فيلم ها و سریال هایی جذاب

از جهان آخرالزمانی 
تا جاسوس بازی در دوران جنگ سرد

گذراند: فعالیتها اين از مجموعهای به بايد قطعا را نوروزی تعطیالت
خودتان که را اول گروه دو فرهنگی. فعالیتهای و سفر اقوام، ديدار
میتوانند که فرهنگی فعالیتهای از عمدهای بخش هستید. استادش
بهسادگیانجامشوند،ديدنفیلموسريالاست.دراينيادداشت12
ديدنی بُعدی از کدامشان هر که شده پیشنهاد شما به سريال و فیلم
هستند.اينفهرستترتیبخاصیندارد،امااولینناممربوطبهيکفیلم
استودومینناممربوطبهيکسريال،ازهمانجابهبعدهميکیدرمیان

به را روز هر بتوانید اگر شدهاند. معرفی ديگر سريال پنج و فیلم پنج
بررسیوديدنيکفیلموسريالاختصاصدهیدوروزسیزدهمهمبه
طبیعتبرويدو13را»بهدرکنید«،قطعانوروزبسیارپرثمریراازسر
قسمتی 75 مثال يکسريال نمیشود که است واضح گذراندهايد.خب
رادريکروزديد،پساگرهمنتوانستیدهمهاينفیلمهاوسريالهارا
ازهمهچیزمهمتر وشادابیاش فدایسرتانکهسالمتی کنید، تماشا

است.

حكومت سوپرمن ها
Reign of the Supermen

انیمیشن »حکومت سوپرمن ها« در امتداد انیمیشن 
»مرگ سوپرمن« ساخته شده است. این فیلم که در 
آغاز سال 2019 میالدی توسط کمپانی وارنر برادرز 
و دی سی ساخته و اکران شد، در واقع بر اساس یک 
کمیک بوک ابرقهرمانی است. داستان از جایی شروع 
از  زیادی  تعداد  حاال  و  مرده  سوپرمن  که  می شود 
افراد می خواهند جانشین او شوند. این انیمیشن روی 
که  دارد  پادشاهی  داستان  به  مشابه  طرحی  کاغذ 
حاال مرده و بین شاهزاده ها نزاعی بر سر جانشینی 
پیش آمده است، با این تفاوت که فضای فانتزی آن 
ارتباطی  نوجوان  و  کودک  مخاطب  می شود  باعث 
بهتر با آن پیدا کند. شش ماه از فداکاری سوپرمن 
که منجر به مرگ او شد، گذشته است و حاال دنیا با 
چهار قهرمان جدید آشنا می شود: مردی با یک شنل 
فوالدی، سوپربوی، سوپرمن رباتی و ارادیکاتور. هر یک 
از این چهار قهرمان شخصیتی متفاوت دارد و نحوه 
خاصی از مبارزه با ظلم و جنایت را به خود اختصاص 
می دهد. کشمکش داستان از آن جایی آغاز می شود 
که این تفاوت ها با یک رقابت همراه می شود؛ هر یک 
از این چهار قهرمان می خواهد نشان دهد که جانشین 
برحق سوپرمن است. اگر به قول معروف »سوپرمن باز« 
هستید، حتما »حکومت سوپرمن ها« را در فهرست 

نوروزی خود قرار دهید. 

آمریكایی ها
The Americans

سریال »آمریکایی ها« قدیمی ترین سریال این لیست 
است. سال نوی 2013 بود که این سریال برای اولین 
بار پخش شد و بهار سال گذشته بود که با پایان گرفتن 
فصل ششم به انتها رسید. »آمریکایی ها« در مجموع 
75 قسمت دارد و می توانید آن را به صورت یک جا و 
کامل تماشا کنید و دیگر انتظار فصلی جدید را تحمل 
نکنید. این سریال به ماجراهای جاسوسی در دوران 
جنگ سرد بازمی گردد و شخصیت های اصلی اش یک 
زوج هستند که در واقعیت افسر کاگ ب شوروی بوده، 
اما در آمریکا خود را به ظاهر یک زوج درآورده اند و 
با کودکانشان در ویرجینیا زندگی می کنند. همسایه  
آن ها هم یک مامور اف بی آی است و همین مسئله 
می سازد.  را  سریال  این  کشمکش  اساسی  کانون 
داستان این سریال با ریاست جمهوری رونالد ریگان در 
سال 1981 آغاز می شود و دقیقا پس از شش6 سال 
در 1987 به پایان می رسد، یعنی سالی که معاهده 
سالح های اتمی میان بُرد به امضا رسید. طی سال های 
اخیر داستان های زیادی در فضای جنگ سرد ساخته 
و پرداخته شده اند، اما شاید هیچ یک از آن ها تا این 
حد وارد فضای اصلی جاسوسی نشده بود. اگر از فیلم 
»پل جاسوسان« اسپیلبرگ خوشتان آمده، حتما از 
»آمریکایی ها« هم خوشتان خواهد آمد و می توانید 

تعطیالت نوروزی را با آن پر کنید.

      هنر هفتم 
شکیب شیخی

جعبه پرنده
Bird Box

سه ماه پیش بود که فیلم »جعبه پرنده« توسط کمپانی 
نتفلیکس توزیع شد. داستان این فیلم دو ساعته به وقایع 
هولناک جهانی آخرالزمانی می پردازد که در آن داستان 
یک زن با بازی ساندرا بوالک روی تصویر می رود. دو بچه 
به نام های »دختر« و »پسر« همراه او هستند و یک مسیر 
جنگلی را می پیمایند، اما با چشمانی بسته. چرا چشمانی 
بسته؟ چون در این دنیا موجودات فراطبیعی حضور دارند 
که یک نگاه به آن ها باعث خودکشی خواهد شد. این فیلم 
شاید نتوانسته باشد نظر منتقدان را به خود جلب کند، 
تقریبا  باعث شده  ایده جذابش  از  نمای کوتاه  اما همین 
همه تماشاچی ها سری به آن زده و لحظه ای زندگی در 
نابینایی را تجربه کرده باشند. به طور خالصه  از  جهانی 
لذت می برید،  غریب«  و  فیلم های »عجیب  دیدن  از  اگر 
قطعا تا حاال »جعبه پرنده« را دیده اید، یا اگر فرصت هم 

نداشته اید، می توانید از این تعطیالت استفاده کنید.
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این ما هستيم
This Is Us

پخش کمدِی خانوادگی »این ما هستیم«  از تابستان دو سال پیش آغاز شد. فصل 
سوم این سریال از تابستان همین امسال شروع شد و احتماال در ابتدای فروردین 
به پایان برسد. بنابراین تعطیالت نوروزی می تواند فرصت خوبی باشد برای تماشای 
کامل سه فصل این مجموعه. نکته بسیار قابل توجه درباره این سریال، افزایش 
تعداد تماشاچی در فصل دوم، نسبت به فصل اول است. این مسئله که بسیار خاص 
و نادر است، به ما نشان می دهد سازندگان این اثر برنامه ای بلندمدت برای رشد و 
توسعه داستان خود دارند، و این طور نیست که با طرح یک ایده اولیه خام، مخاطب 
را تا جایی دنبال خود بکشند و از جایی به بعد رها کنند. یک زن و مرد را در نظر 
بگیرید که بچه هایشان در روز تولد پدرهایشان به دنیا آمده اند. »این ما هستیم« 
داستان چنین خانواده ای را دنبال می کند. هر فصل این سریال 18 قسمت دارد 
قالب  و مدت زمان هر قسمت چیزی حدود 40 دقیقه است. داستان عمدتا در 
قسمت ها،  عمده  در  بازمی گردد.  خانواده  این  زندگی  گذشته  به  فالش بک هایی 
اتفاقی در زمان حال می افتد، سپس با یک فالش بک به سال های قبلی و اتفاقاتی 
که در گذشته این خانواده افتاده، پرتاب می شویم. »این ما هستیم« یکی از بهترین 

گزینه ها برای تماشای خانوادگی است.

جایگزین
Replicas

عنوان اصلی این فیلم Replicas است که در زبان انگلیسی به معنای »کپی 
دقیق« یا »المثنی« استفاده می شود. این فیلم هیجان انگیز علمی- تخیلی یک 
بازیگری دوست داشتنی که  ریوز؛  دارد: کیانو  ما  برای همه  آشنا  بسیار  نقطه 
دل  در  را  خود  »کنستانتین«  و  »ماتریکس«  »دراکوال«،  چون  فیلم هایی  با 
به  ویک«  »جان  مجموعه  با  هم  اخیر  سال های  در  و  کرد  جا  ما  از  بسیاری 
چهره ای بسیار آشنا و محبوب برای نوجوانان دهه هشتادی بدل شده است. 
این فیلم که اقتباسی از یکی از داستان های استیون هامل است، از اواخر دی  
ماه در آمریکا اکران شده است. این فیلم چه به لحاظ فروش و چه جلب توجه 
منتقدان عملکردی ضعیف داشته، اما چه چیز باعث شده در این فهرست قرار 
بگیرد؟ جدای از بازی کیانو ریوز، مضمون فیلم هم بسیار مهم است. داستان 
»جایگزین« مربوط به یک متخصص اعصاب است که از قوانین و اخالق حرفه ای 
تخطی کرده و حاال می خواهد خانواده اش را به زندگی بازگرداند؛ خانواده ای که 
همگی در یک تصادف رانندگی کشته شده اند. این دو دلیل، شاید نظر بسیاری 
از تماشاچیان را به خود جلب کند و دقیقا به همین دو دلیل، می توان چیزی 

در حدود 100 دقیقه از تعطیالت عید را به این فیلم اختصاص داد.

دکتر خوب
The Good Doctor

»دکتر خوب« چند سال پیش توسط کشور کره ساخته شد و عملکرد بسیار موفقی هم داشت. موفقیت آن سریال کره ای 
به حدی رسید که آمریکایی ها هم تصمیم گرفتند بر اساس آن سریالی با همین نام تولید کنند. فصل دوم این سریال در 
تابستان آغاز شد و احتماال تا اواسط فروردین ادامه پیدا کند. داستان که پس زمینه پزشکی بسیار پررنگی دارد، شخصی به 
نام شاون مورفی را دنبال می کند. شاون که مبتال به سندروم ساوان است، کودکی بسیار سختی را در شهر نه چندان بزرگ 
َکسپر گذرانده و حاال که بدل به یک جراح بسیار جوان شده، اوتیسم را همراه خود به شهر نسبتا بزرگ سن خوزه می برد، تا 
در آن جا در یک بیمارستان بسیار معتبر مشغول به کار شود. اگر دیدن لحظاتی را که قلب انسان را به رقیقی آب درمی آورد 

دوست دارید، حتما »دکتر خوب« را در فهرست »سریال هایی که باید دید« قرار دهید.

تاکسی 5
Taxi

باورتان بشود یا نشود، 20 سال گذشته. 20 سال گذشته از اولین باری که با تماشای فیلم فرانسوِی جذاب، پرهیجان و خنده دار 
»تاکسی« باال و پایین می پریدیم. بهار سال گذشته بود که شماره پنجم این مجموعه هم منتشر شد، و برای اولین بار به طور کامل 
ترکیب بازیگران فیلم تغییر کرده بود. برای شناختن سابقه مجموعه فیلم های »تاکسی« کافی  است بدانید در لیست پرفروش ترین 
فیلم های تاریخ سینمای فرانسه، فیلم های این مجموعه به خوبی می درخشند. بخش پنجم این مجموعه داستان یک بازپرس اداره 
پلیس پاریس به نام سیلوین مارو را تعریف می کند؛ مأموری بسیار نخبه و توانمند که رویای پیوستن به نیروهای ویژه را دارد. او 
پس از یک مشکل شخصی که با رئیس پلیس پیدا می کند، به پلیس استانی مارسی منتقل می شود. در آن جا زمانی که یک تاکسی 
را با ماشین پلیس تعقیب می کند، اتفاقی رخ می دهد که خب باید برای دانستن آن فیلم را ببینید. »تاکسی 5« مانند شماره های 
قبلی خود سرشار از لحظات خنده دار، به همراه صحنه های رانندگی و تعقیب و گریز بسیار زیاد و جذاب است. هیجان این فیلم به 
حدی است که با قاطعیت می توان گفت: به هر سبکی از فیلم که عالقه داشته و هر حال وهوایی که دارید، قطعا وقتی برای تماشای 

»تاکسی 5« کنار بگذارید.

      هنر هفتم 
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و  »شگفت انگیز«  نام های  با  که  »مستعدها«  سریال 
اینترنتی  »بااستعداد« هم در شبکه های 
ایرانی شناخته می شود، داستانی علمی-

تعریف  ما  برای  را  ابرقهرمانان  از   تخیلی 
به تازگی  سریال  این  دوم  فصل  می کند. 
پایان یافته و بهترین فرصت برای کودکان 
و نوجوانان فراهم آمده تا بتوانند دو فصل 
اول را با هم یک جا تماشا کنند. داستان 
این سریال به صورت مستقیم با فیلم های 

»ایکس ِمن« ارتباط دارد. خانواده ای که بچه هایی با 
توانایی های عجیب دارند، از ترس حکومت 
زیرزمینی  به یک شبکه  را  بچه های خود 
حفاظت  را  آن ها  می تواند  که  می رسانند 
بعد  به  این جای داستان  از  تربیت کند.  و 
را  ابرقهرمان ها  این  بیرونی  نه تنها خطری 
درونی  درگیری های  بلکه  می کند،  تهدید 
بر سر قدرت هم وجود دارد. تا پایان فصل 
اول داستان بیشتر متمرکز است بر رسیدن 

به حلقه های درونی آن تشکیالت زیرزمینی. در فصل 
دوم اما درگیری های درونی این تشکیالت بیشتر روی 
کار می آیند. این الگو دقیقا در خود فیلم های »ایکس 
ِمن« هم وجود دارد و برای مخاطب بسیار آشناست. 
با این که تعداد فیلم های ابرقهرمانی بسیار زیاد است، 
اما هنوز هم مخاطب خود را از دست نداده اند و اگر 
را  پول«  »دد  یا  ِمن«  »ایکس  فیلم های  مجموعه 
دوست دارید، حتما سری به سریال »مستعدها« هم 

بزنید.

پلویی
Ploey

»در جست وجوی نمو« را یادتان هست؟ خب فعال فراموشش کنید تا داستان »پلویی« را به خوبی بشنوید. داستان این انیمیشن مربوط 
به یک جوجه بسیار زیبای مرِغ باران یا آبچلیک است، که هنوز هم یاد نگرفته چطور می تواند پرواز کند. فصل پاییز فرا می رسد و خانواده 
این پرنده کوچک می خواهند از ترس زمستان به نقطه دیگری کوچ کنند. حاال این جوجه کوچک باقی مانده که باید هم از سرمای 
بسیار سخت قطبی نجات پیدا کند و هم از دشمنانی بسیار خطرناک. تمام امید او هم به این مسئله است که زنده بماند، تا بهار آینده را 
دوباره کنار عزیزانش سپری کند. عنوان تکمیلی این انیمیشن »هرگز به تنهایی پرواز نخواهی کرد« است که به درستی روحیه شاداب و 
امیدبخش اثر را به ما نشان می دهد. این که چرا »پلویی« شهرت زیادی در سطح جهان پیدا نکرده، به این دلیل است که ساخته کشور 
ایسلند و به کارگردانی آرنی آسگریسون است. با داستانی پرکشش و جذاب از زیبایی های طبیعی و سختی های طبیعت روبه رو هستیم، 
که هر لحظه ما را نگران قهرمان داستان کرده و لحظه بعدش با لبخندی به ادامه کار ترغیب می کنند. اگر هنوز هم »در جست وجوی 

نمو« را دوست دارید، »پلویی« را حتما ببینید.

قتل به ترتيب حروف الفبا
The ABC Murders

کارآگاهی  سریال های  که  هستید  سریال بین ها  دسته  آن  از 
قدیمی مانند »شرلوک هلمز«، »هرکول پوآرو« و »خانم مارپل« 
را می پسندید؟ پیشنهاد ما به شما دیدن »قتل به ترتیب حروف 
الفبا« است. این سریال از روی کتابی از آگاتا کریستی با همین 
نام ساخته شده و شخصیت اصلی اش هرکول پوآروی محبوب 
خود ماست. نقش پوآرو را جان مالکوویچ بازی می کند و به غیر 
از او هم روپرت گرین در این سریال نقش آفرینی کرده که در 
فیلم های »هری  پاتر« نقش ران ویزلی را داشت. دی ماه امسال 
بود که سه قسمت این سریال منتشر شد. داستان که در یورکشایر 
اتفاق می افتد، شروعی ساده و مطابق اسمش دارد: هرکول پوآرو 
نامه هایی دریافت می کند که با A.B.C امضا شده اند و در هر 
یک از آن ها یک قتل پیش بینی شده است. بازپرس جدیدی 
که به اداره پلیس آن منطقه آمده، اولین نامه را به نوعی دروغ 
آوریل  که چیزی شبیه دروغ 13 خودمان است، قلمداد می کند، 
اما واضح است که داستان به همین سادگی پیش نمی رود و 
پوآرو سررشته امور را در دست می گیرد. اگر می توانید چیزی در 
حدود چهار ساعت برای دیدن داستانی جنایی و کارآگاهی وقت 

بگذارید، گزینه اصلی همین سریال کوتاه است.

مستعدها
The Gifted

کارآگاه حقيقی
True Detective

»کارآگاه حقیقی« آشناترین سریال موجود در این 
دارای  جنایی  سریال  این  فصل  هر  است.  فهرست 
آن  فصل  سه  کنون  تا  و  است  مستقل  داستانی 
منتشر شده است. جدا از کارگردانی بسیار ماهر و 
فیلمنامه قوی، چیزی که در فصل اول این سریال 
بسیار  بازی  به خود جلب کرد،  را  تماشاچیان  نظر 
این  اول  فصل  بود.  مک کانهی  متیو  جذاب  و  گیرا 
سریال مربوط به بازجویی از دو کارآگاه اداره پلیس 
لوییزیانا، درباره پرونده قتلی بود که آن دو نفر در 
سال 1995 مسئولیت آن را بر عهده داشتند. فصل 
شهرداری  ارشد  مدیران  از  یکی  قتل  داستان  دوم 
است که درگیر معامله بزرگی بر سر یک زمین بوده 
و حاال صحنه قتلش به حدی مبهم است که دو افسر 
را به دردسرهای اساسی انداخته. فصل سوم هم با 
گسستگی های زمانی به سال 1980 بازمی گردد تا 
پرونده قتلی را بازگشایی کند که در آن دو کودک 
گم شده بودند. اگر به سریال های جنایی عالقه دارید، 

حتما »کارآگاه حقیقی« را تماشا کنید.

پسر زیبا
Beautiful Boy

11 سال پیش بود که دیوید شف، نویسنده مشهور 
زیبا: سفر یک  نام »پسر  با  نوشت  رمانی  آمریکایی، 
مبنایی  که  رمان  این  پسرش«.  اعتیاد  دل  در  پدر 
بود،  به شکل خاطرات شکل گرفته  واقعی داشت و 
داستان دیوید و پسرش نیک را تعریف می کرد که به 
متامفتامین اعتیاد داشت. این رمان به سرعت مشهور 
شد و در بسیاری از فهرست های »پرفروش ترین ها« 
قرار گرفت. تابستان امسال در جشنواره تورنتو، فیلمی 
اساس  بر  که  رفت  پرده ها  روی  زیبا«  »پسر  نام  با 
استیو  را  پدر  نقش  بود.  شده  ساخته  کتاب  همین 
کاِرل بازی می کرد و نقش پسر را تیموتی شاالمه. این 
فیلم که متمرکز بر رابطه مخدوش شده پسری نوجوان 
و پدرش است، در فصل پاییز توانست نگاه بسیاری از 
مخاطبان را به خود جلب کرده و بارقه های پررنگی از 
امیِد خانوادگی را در دل آن ها زنده کند. اگر به دنبال 
داشتن  و  نوجوانی  سختی های  که  هستید  فیلمی 
»پسر  حتما  دهد،  نشان  به خوبی  را  نوجوان  بچه ای 

زیبا« را ببینید که مبنایی کامال واقعی هم دارد. 
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     زندگی
مونا اشرف زاده

حرفهای شخصی، زندگی در مهمی پیامدهای میتواند خريد به اعتیاد
فرهنگ در بهشدت خريد که آنجايی از باشد. داشته شما مالی و
از زمانی اينکهچه است،تشخیص گنجاندهشده سرمايهداریجهانی
باشد. دشواری کار میتواند کردهايد، عبور خريد برای تعیینشده خط
بايدعاليم بااينحالراهکارهايیهستکهبهشمانشانمیدهدچطور
اعتیادبهخريدرابشناسید،آنراتغییردهیدودرصورتلزومبهدنبال
کمکمتخصصانباشید.دراينراستا،جنبش»نهبهخريد«نیزباتوجه
بهاثراتزيستمحیطیصنعتمددردنیا،باهدفخودداریازخريدهای
جنبش اين ايده است. افتاده راه به داريم، آنچه از استفاده و جديد
سادهاست؛بهجایخريدلباسيالوازمجديد،متعهدمیشويدازهمان

چیزهايیکهداريد،استفادهکنید.

مشكل را شناسایی کنيد
 همانند بسیاری از اعتیادها، توجه به رفتارها در زندگی و روابط روزمره و روبه رو 
لیست  این  به  می رود.  شمار  به  آن  بر  غلبه  برای  راه  از  نیمی  واقعیت  با  شدن 
برای  مهم  قدم  این یک  آشنا شوید.  به خرید  اعتیادتان  با شدت  تا  توجه کنید 
باید نیازتان به خرید را کاهش دهید و آن را  تصمیم گیری درباره این که چقدر 

کنترل کنید، به شمار می رود. 
- خرید و خرج کردن پول هنگام ناراحتی، عصبانیت، تنهایی یا اضطراب

- جر و بحث با دیگران درباره خریدتان برای منطقی جلوه دادن رفتارتان 
- احساس گم شدگی یا تنهایی بدون کارت های اعتباری تان

- به طور مداوم با اعتبار به جای پول نقد خریداری کنید
- احساس وجد و هیجان بیش از اندازه هنگام خرید

- احساس گناه، شرم یا خجالت پس از خرج کردن بیش از اندازه پول 
- دروغ گفتن درباره عادت های خرج کردن پول یا هزینه هایتان در موارد خاص

- داشتن افکار وسواسی درباره پول
- صرف زمان زیاد برای مدیریت هزینه ها و صورت حساب ها برای تطبیق هزینه های خرید

به عادت های خریدتان صادقانه نگاه کنيد
 فهرستی از چیزهایی را که در دو هفته خریده اید و هم چنین یادداشتی از نحوه 
از خودتان  تهیه کنید. درباره زمان و چگونگی خرید  پرداخت هزینه های خرید 
هفته خرج  دو  این  در  که  پولی  مقدار  دقیق  محاسبه  هم چنین،  بپرسید.  سوال 

می کنید، به شما کمک می کند بفهمید اعتیادتان به خرید چقدر است.

نوع اعتيادتان به خرید را بشناسيد
انواع آن  به  باشد. آگاهی نسبت  اجباری می تواند اشکال مختلفی داشته   خرید 
به شما کمک می کند اعتیادتان به خرید را بهتر درک و بیشتر به خودتان کمک 

کنید. به فهرست زیر دقت کنید، شاید شما جزو این دسته از افراد باشید.
- خریدارانی که در شرایط احساسی مختلف خرید می کنند.

- کسانی که به طور مداوم در جست وجوی آیتم های ایده آل برای خرید هستند
- خریدارانی که از خرید اجناس زرق وبرق دار لذت می برند و احساس یک خریدار 

بزرگ را دارند.
- افرادی که به دنبال حراجی ها هستند و تنها به دلیل فروش ویژه شان اجناس 

را خریداری می کنند.
را  خریدهایشان  و  شده اند  گرفتار  متداوم  خرید  چرخه  در  که  خریدارانی   -

بازمی گردانند و دوباره شروع به خرید می کنند.
- گردآورنده هایی که به دنبال تکمیل خرید خود از هر چیزی هستند و یک کاال 

را در رنگ ها و سبک های مختلف خریداری می کنند. 

آثار بلندمدت اعتياد به خرید را بشناسيد
 درحالی که تاثیرات کوتاه مدت اعتیاد به خرید مانند احساس خوشحالی، ممکن 
است مثبت باشد، اما اثرات بلندمدت آن تا اندازه زیادی منفی است. درک این 

اثرات یک راه خوب برای مقابله با این عادت است. 
- خرج کردن بیش از حد و دچار مشکالت مالی شدن

- خرید بیش از نیازهای ضروری )برای خرید یک ژاکت از خانه خارج می شوید، 
اما چند عدد می خرید(

- پنهان کردن مشکلتان برای جلوگیری از انتقادها

خرج کردن بيش از اندازه پول اغلب دالیل عاطفی دارد
برای بسیاری افراد، خرید یک راه برای جلوگیری از فرار از احساسات منفی است. 
مانند بسیاری از اعتیادها که در آن افراد به دنبال یک راه کار »سریع« برای حل 
مشکالتی هستند که ریشه روان شناسی عمیق دارد، خرید نیز به حفظ تصویر غلط 
از شادی و امنیت کمک می کند. باید بفهمید خرید برای پر کردن خأل زندگی  تان 

نیست. خألیی که می تواند با شیوه های سالم تر و پایدارتر درمان شود. 

اعتياد به خرید را بشناسيد و بر آن غلبه کنيد

نه به مصرف گرایی
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پاشنه آشيلتان را بشناسيد: هر عاملی که شما را وادار به خرید می کند، 
بشناسید. یک دفترچه کوچک همراه خود داشته باشید و احساستان را درباره 
آن چه شما را به خرید کشانده است، بنویسید. ممکن است این احساس درباره 
یک محیط خاص، دوست، تبلیغات تلویزیون، یا عواطفی مانند خشم، شرم یا 
که  چیزهایی  از  می کند  کمک  شما  به  آشیل  پاشنه  دانستن  باشد.  خستگی 
شما را وادار به خرید می کنند، دوری کنید و یاد بگیرید این عادت را کاهش 

دهید.
خرید را کم کنيد: بهترین راه برای محدود کردن خرید، بدون توقف کامل 
این است که آگاهی واقع بینانه از میزان بودجه تان داشته باشید. بودجه ای که 
به طور واقعی به شما اجازه می دهد بیش از حد نیاز خرید نکنید. نگاهی دقیق 
به شرایط مالی تان داشته باشید و تنها زمانی که بودجه تان حد مجاز را تعیین 
این روش، می توانید  از  استفاده  با  به خرید دعوت کنید.  را  می کند، خودتان 
است،  همراه  عادت  این  با  که  بزرگ تر  خریدهای  از  اما  کنید،  خرید  گه گاه 
یا  با خود حمل نکنید،  خودداری کنید. وقتی به خرید می روید، پول زیادی 

کارت های اعتباری تان را در خانه بگذارید تا برای خرید وسوسه نشوید. 
نیاز  واقعا  و وسایلی که  دارید  لوازمی که  از  هم چنین می توانید یک فهرست 
دارید، تهیه کنید. نگاه کردن به این فهرست در هنگام خرید به شما کمک 

می کند از خریدن چیزهایی که به آن نیاز ندارید، خودداری کنید. 
حداقل 20 دقیقه قبل از خرید صبر کنید. اگر درباره خریدتان مطمئن نیستید، 
وقتتان را صرف فکر کردن به این نکته کنید که چرا باید یا نباید این وسیله 

را بخرم. 
از حد  بیش  و  عالقه شماست  مورد  که  دارد  وجود  فروشگاه های خاصی  اگر 
در آن ها خرید می کنید، فقط در موارد خاص یا با دوستانتان که می توانند بر 
برای خرید  اگر مکان مورد عالقه تان  بروید.  به آن جا  خریدتان نظارت کنند، 
یک وب سایت است، مطمئن شوید در فهرست صفحات نشانه گذاری تان ذخیره 

نشده است.
تنها به خرید نروید: بیشتر افرادی که به خرید اعتیاد دارند، تنهایی خریدشان 
را انجام می دهند. اگر با دوستان و اطرافیانتان به خرید بروید، احتمال آن که 
پول کمتری خرج کنید، بیشتر است. خرید مناسب و به اندازه را از افرادی یاد 
بگیرید که به قضاوتشان اعتماد دارید. حتی ممکن است الزم باشد فردی را که 

به او اطمینان کامل دارید، مسئول امور مالی تان قرار دهید. 
در فعاليت های دیگر شرکت کنيد: راه کارهای موثرتر برای گذراندن زمانتان 
پیدا کنید. وقتی سعی می کنید رفتاری را که به عادت تبدیل شده است، تغییر 
دهید، جایگزینی آن با یک روش دیگر که زمانتان را پر و شما را راضی می کند، 

بسیار حائز اهمیت است. به یاد داشته باشید که این روش باید پایدار باشد. 
را احساس  و زمان  فعالیت هایی که در آن غرق می شوند  را در  افراد رضایت 
برای  را که  پروژه ای  بگیرید،  یاد  پیدا می کنند. یک مهارت جدید  نمی کنند، 
روش های  به  را  خودتان  یا  کنید،  تمام  گذاشته اید،  کنار  طوالنی  زمان  مدت 
دیگر ارتقا دهید. این روش ها می تواند شامل خواندن، دویدن، آشپزی کردن 
یا یادگیری موسیقی باشد که شما را به طور کامل درگیر می کند. هم چنین 
رضایت  احساس  برای  پایداری  منبع  می تواند  هم  پیاده روی  و  کردن  ورزش 

باشد. این فعالیت های مفید می توانند جایگزین مناسبی برای خرید باشند. 
ميزان پيشرفتتان را ردیابی کنيد: هنگام تغییر عادت های خرید، خودتان 

قبال پیشرفتی که داشته اید،  به خودتان در  را تشویق کنید. دل گرمی دادن 
بسیار حائز اهمیت است. ترک هر اعتیادی کار دشواری است. ارزیابی دقیق از 
میزان پیشرفتتان مانع دلسردی تان و تردیدتان می شود. مقدار پولی را که خرج 
کرده اید، در یک جدول وارد کنید. هم چنین میزان رفت وآمدتان به فروشگاه ها 
یا سایت های خرید مورد عالقه تان را با ایجاد عالمت هایی در تقویم مشخص 

کنید. 
فهرستی از محيط هایی که نباید به آن جا بروید، تهيه کنيد: این فهرست 
مکان هایی است که شما در آن جا بیش از حد خرید می کنید. در واقع مکان های 
مورد عالقه تان برای خرید هستند. همواره مکان هایی مانند فروشگاه ها، مراکز 
قوانینی  باشند.  برایتان جذاب  دارند که می توانند  غیره وجود  و  خرید خاص 
متقاعد شوید  تا  باشند  دقیق  و  باید شفاف  برای خودتان وضع می کنید،  که 
مواقع  در  به ویژه  کنید،  بررسی  را  فهرستتان  کنید.  مدیریت  را  و خواسته تان 

حساس که اعتیاد به خرید به سراغتان می آید. 
البته دوری کردن از تمام مکان های مورد عالقه تان کار آسانی نیست، به ویژه 
بخواهید خرید کردن را کاهش دهید، نه این که به طور کامل ترک کنید. از 
برای  برنامه ای  این مکان ها را محدود کنید.  این رو، سعی کنید حضورتان در 

خودتان تهیه کنید و هر از گاهی به این مکان ها بروید. 
محبوب ترین  از  یکی  اینترنت  حاضر،  حال  در  کنيد:  کنترل  والدین  مانند 
روش های خرید به شمار می رود. به یاد داشته باشید محیط کامپیوترتان باید 
اندازه جهان شما هنگامی که آف الین هستید، آرام باشد. اگر به خرید کردن 
خرید  سایت های  فهرست  از  را  الکترونیک  تجارت  سایت های  دارید،  اعتیاد 
آن الین مورد عالقه تان حذف کنید. یک برنامه مسدودکننده تبلیغات خوب را 
دانلود کنید تا مانع ظاهر شدن تبلیغات شخصی در مرورگر سیستمتان شود. 
خریدن آن الین با یک کلیک بسیار خطرناک است. بنابراین خرید آن الین را 

برای خودتان با حذف 
اکانت، شماره کارت 
اطالعات  سایر  و 
در این وب سایت ها 

سخت کنید. اگر باز هم 
نتوانستید مانع خودتان شوید، این 

سایت ها را نیز بالک کنید. 
به کارگیری  با  اگر  درنهایت 

مانع  نتوانستید  روش ها  این 
شوید،  خرید  به  اعتیادتان 

مراجعه  مشاور  یک  به 
راهنمایی های  تا  کنید 

الزم را در این زمینه 
قرار  اختیارتان  در 

دهد. 

رفتارهایتان را برای مقابله با اعتياد به خرید تغيير دهيد
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اگرمیخواهیددرشبکههایاجتماعیتاثیرگذارباشیدوچهرهمحبوبی
برایخودتانيابرایکسبوکارتانوبرندتانبهجابگذاريد،اولويت
رسانهها اين در اطمینان قابل و آنالينشفاف بايدحضور اولشما

باشد.
اينستاگرام،گوگلپالسوغیرههمگیشبکههای فیسبوک،تويیتر،
میخواهند همه امروزه میشوند. محسوب فعال بسیار رسانهای
خودشان برای و شوند شناخته رسمیت به اجتماعی شبکههای در
اجتماعی شبکههای وارد که همین کنند. کسب اعتبار برندشان و

میشويد،يعنیزمانعملفرارسیدهاست.
موفقیت به میتواند اجتماعی شبکههای در موفق حضوری داشتن
کسبوکارتانياهدفیکهدراينشبکههادنبالمیکنید،کمککند.

  شبکه  اجتماعی
مونا اشرف زاده

چگونه چهره ای محبوب و معتبر از خودتان در شبكه های اجتماعی بسازید؟

سیمای کاربری در میان جمع
اينموفقیتتنهازمانیاتفاقمیافتدکهبتوانیددنبالکنندگانتانراافزايش
برایساختن قراردهید. اختیارشان در آنهامیخواهند، را آنچه و دهید
اين به اجتماعیتان بصریشبکههای کیفیت افزايش و پايدار محبوبیتی

راهنمايیهاتوجهکنید.

اهدافتان را شناسایی کنيد
اولین گام برای رشد و حضور در شبکه های اجتماعی، شناسایی اهدافتان است. به 
این معنا که پیش از آغاز ارسال پست و محتوا در شبکه های اجتماعی، بدانید که 
چه می خواهید، هدفتان چیست، قصد دارید چگونه پیش بروید. از این رو باید بدانید 
هر یک از این پلتفرم ها برای چه هدفی مناسب هستند و چگونه کار می کنند. اگر 
هدفتان را به خوبی بشناسید، می توانید شروع فوق العاده ای در شبکه های اجتماعی 

داشته باشید. 
هم چنین شناخت آن چه مخاطب شما نیاز دارد، این امکان را برایتان فراهم می کند 
محتوایی  چه  پی  در  آن ها  بدانید  باید  کنید.  برقرار  ارتباط  آن ها صمیمانه تر  با  تا 
هستند. زمانی که این مسئله را درک کردید، می توانید همه آن چه را نیاز دارند، 
و  اجتماعی  شبکه های  در  صفحاتتان  به  آن ها  بنابراین  دهید،  قرار  اختیارشان  در 

وب سایتتان وارد خواهند شد. 

 پروفایل های شبكه های اجتماعی تان را کامل کنيد
این یک نکته ساده اما ضروری است. اگر پروفایل هایتان کامل نباشند، به اندازه ای 
که باید، نمی توانند موثر واقع شوند. هر شبکه اجتماعی یک فرصت متفاوت برای 
نشان دادن شخصیت و دستاوردهای شما فراهم می کند. هر دوی این موارد برای 
پلتفرم های  در  پررنگ  یک حضور  ایجاد  برای  اهمیت اند.  حائز  افراد حرفه ای 
را  آن ها  از  یک  هر  نفوذ  قدرت  و  مزایا  شوید  مطمئن  اجتماعی تان،  شبکه 

به درستی مورد استفاده قرار می دهید. 
به این بخش های مهم در شبکه های اجتماعی مورد اشاره توجه کنید:

را  فیس بوک  »درباره«  بخش  مردم  اغلب   :)Facebook( فیس بوک   -
فراموش می کنند. درحالی که در این بخش می توانید اطالعاتی درباره آن چه 
دوست دارید انجام دهید، چه کسی هستید و حقایق سرگرم کننده و جذاب 
دیگری درباره خودتان مانند فیلم های مورد عالقه، نقل قول ها یا کتاب هایی 

که مطالعه کرده اید و غیره را به اشتراک بگذارید. 
کوتاه  بیوگرافی  یک  می دهد  اجازه  کاربران  به  توییتر   :)Twitter( توییتر   -
کاراکتر   160 با  اجتماعی  شبکه  این  در  دهند.  ارائه  خودشان  درباره  جذاب  و 
می توانید خودتان را به مخاطبتان معرفی کنید. با وجود محدودیتی که در این 
شبکه اجتماعی برای معرفی تان وجود دارد )160 کاراکتر(، اما این پایان داستان 
نیست. یکی از قابلیت های شبکه اجتماعی این است که می توانید لینک های مورد 
نظرتان را در بخش معرفی اضافه کنید. هم چنین می توانید هشتگ های مناسب یا 

لینک مورد نظرتان را به وبالگ یا نمونه کارهای مورد نظرتان بیفزایید.
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بیش از ۱۰۰ میلیارد ای میل در طول 
روز ارسال و دریافت می شوند. اگر 

ای میل برای درخواست یک شغل 
ارسال می کنید، با یک مشتری 

در ارتباط هستید، یا با یک کارمند 
دیگر درباره کار روزانه صحبت 

می کنید، امضای ای میل شما 
می تواند یک ابزار قدرتمند برای 

ارتقای پروفایل های شبکه 
باشد اجتماعی  تان 

به دنبال ایجاد ارتباط باشيد، نه افزایش دنبال کنندگان
شبکه های  درگیر  را  خودتان  که  شنیده اید  بارها  و  بارها  را  نکته  این  احتماال 
اجتماعی کنید. پی گیری و ارتباط با افراد در شبکه های اجتماعی می تواند چیزی 
باشد که شما را از دیگران جدا کند. توجه داشته باشید که 100 دنبال کننده که 
به طور مرتب در ارتباط با شبکه های اجتماعی  شما هستند، بهتر از 1000 نفری 

است که نسبت به فعالیتتان بی توجه اند. 
نمی خواهیم خیلی به گذشته بازگردیم، اما تا همین چند سال گذشته اینترنت 
برای  آن ها  به  تا  نداشت  قرار  مردم  دسترس  در  آن قدر 
آن ها  شرایط  و  شرکت ها  درباره  تحقیق  و  جست وجو 
کمک کند. اما در حال حاضر شرایط به گونه ای است که 
مصاحبه شوندگان می توانند جزئیات مربوط به اهداف شرکت 

و شرح وظایف شغل و غیره را در مصاحبه بیاموزند. 
در  اطالعاتی  مصاحبه های  مانند  را  اجتماعی  شبکه های 
برای  متفاوت  راه  یک  اجتماعی  شبکه  هر  بگیرید.  نظر 
برقراری ارتباط با دنبال کنندگان ارائه می دهد. برای نمونه، 
با استفاده از هشتگ ها، مشارکت در گفت وگوهای توییتر 
یا فیس بوک، انتشار توانمندی ها، دستاوردها و تجربه های 
به  می توانید  غیره  و  پیشنهادات  بخش  از  استفاده  کاری، 
معرفی بهتر خودتان در شبکه های اجتماعی کمک کنید. 

هر چقدر تعاملتان با شبکه های اجتماعی تان بیشتر باشد 
اطالعات  کنید،  آن  درگیر  را  خودتان  بیشتر  واقع  در  و 
ارزشمندی درباره فعالیتتان به مخاطبتان ارائه خواهید داد. 
اجتماعی  شبکه های  در  مخاطبتان  و  دنبال کنندگان  افزایش  احتمال  درنتیجه 

افزایش می یابد و قدرت رقابت با سایرین را پیدا می کنید. 
اگر دقیقا نمی دانید برای برقراری ارتباط از کجا شروع کنید، این ایده ها به شما کمک می کند: 

- همیشه افرادی را که در پست های رسانه های اجتماعی درباره آن ها صحبت 
می کنید، منشن کنید. 

- به پرسش های افرادی که در شبکه  اجتماعی تان حضور دارند، پاسخ دهید. 
یا پست ها و محتوای شبکه های  را منشن می کنند  را که شما  افرادی  پاسخ   -

اجتماعی تان را به اشتراک می گذارند، بدهید. 
- تنها محتوا و پست های دیگران را بازنشر ندهید و الیک نکنید، با یک کامنت 

پاسخ دهید تا سرآغاز یک ارتباط باشد. 

یک وبالگ یا وب سایت شخصی ایجاد کنيد
استفاده از شبکه های اجتماعی برای افزایش اعتبار آن الین شما یک استراتژی 
بازاریابی قدرتمند است، اما ایجاد یک وب سایت یا وبالگ شخصی که به عنوان 

یک مرکز همه فعالیت های آن الینتان عمل کند، بسیار حائز اهمیت است. 
پروژه ها،  می توانید  آن  در  که  می کند  ایجاد  را  فضایی  وب سایت  یک  ایجاد 
پست های وبالگ و ویدیوها را آپلود کنید. این وبالگ یا وب سایت نام تجاری یا 
هویت فعالیت  شما را نشان می دهد. البته می توانید تمام این موارد را در لینکدین 
نیز ایجاد کنید، اما در بارگذاری خالقانه بسیاری از محتواهای این شبکه اجتماعی 
محدودیت هایی وجود دارد. درحالی که در وب سایت خودتان آزادی عمل بیشتری 

دارید و می توانید برای معرفی بهتر خودتان خالقانه تر عمل کنید. 
متمرکز  نقطه  یک  به  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت هایتان  تمام  انتقال  با 
)وب سایت یا وبالگ(، یک چهره معتبر، محبوب و با حضور پررنگ تر از خودتان 
از  شرکت ها  از  درصد   92 امروزه  آمار،  اساس  بر  است،  گفتنی  می دهید.  ارائه 
استخدام  که  زمانی  می کنند.  استفاده  استخدام  برای  اجتماعی  شبکه های 
یا  ارگان، شرکت   معرف  اجتماعی،  شبکه های  در  و حضورتان  اعتبار  می شوید، 
سازمانی خواهد بود که برای آن کار می کنید. از این رو، ایجاد شبکه های اجتماعی 
معتبر و حرفه ای و به روز ماندن در این بخش، می تواند شما را در رقابت حرفه ای 

و شخصی در این رسانه ها پیشتاز کند. 

لینکدین )LinkedIn(: این شبکه اجتماعی می تواند پروفایلی کامل و قدرتمند 
تا آن جا که  این شبکه اجتماعی را  ارائه دهد. تمام بخش های  برای حرفه ای ها 
دستاوردهای  داوطلبانه،  کارهای  جوایز،  و  کنید  تکمیل  است،  مقدور  برایتان 

علمی، عالقه مندی ها، مهارت ها و تجربه های کاری و غیره را فراموش نکنید. 

 لينک ها را به نمونه کارهای خود اضافه کنيد
از  فهرستی  تنها  نباید  اجتماعی،  شبکه های  در  حرفه ای  اعتباری  ایجاد  برای 

کارهایی را که انجام می دهید، ارائه دهید. روش موثرتری 
برای نشان دادن توانایی ها و دستاوردهایتان در این شبکه ها 
لینک های  لینک هاست.  از  استفاده  هم  آن  و  دارد  وجود 

مرتبط را به نمونه کارهایتان اضافه کنید. 
برای  را  کار  که  است  اجتماعی  شبکه های  جزو  لینکدین 
حرفه ای ها آسان کرده است. این شبکه اجتماعی گزینه هایی 
را در اختیار افراد قرار می دهد که می توانند با استفاده از 
آن نمونه کارهایشان را به پروفایلشان متصل کنند. هر بار 
که یک عنوان شغلی جدید به این بخش اضافه می کنید، 
می توانید رسانه هایی مانند اسناد، عکس ها، لینک ها، فیلم ها 

یا سخنرانی ها را آپلود کنید.
بنابراین برای معرفی هر چه بهتر خودتان و کسب محبوبیت 
و اعتبار در شبکه های اجتماعی، لینک ها را فراموش نکنید. 
و  توانمندی ها  دستاوردها،  معرفی کننده  که  را  لینک هایی 
هم چنین  کنید.  اضافه  پروفایلتان  در  است،  قابلیت هایتان 
یا دستاوردهایتان  کار  از  نمونه  پیشنهاد می کنیم چندین 

را در این بخش قرار دهید. 

 از بخش پيشنهادات شبكه های اجتماعی استفاده کنيد
پیشنهادات  بخش  لینکدین،  در  نادیده گرفته شده  ویژگی های  از  یکی 
)Recommendations( آن است؛ نظرات نوشته شده اعضا برای به رسمیت 
شناختن فرد مورد نظر که می تواند همکار، شریک تجاری و دانشجو و غیره باشد. 
به عنوان یک عضو این شبکه اجتماعی می توانید از دوستانتان درخواست کنید 
وارد کنند. هم چنین خودتان می توانید  را  نظراتشان  این بخش  درباره شما در 
نظراتتان را در این بخش برای دیگران بنویسید و آن ها را مورد تایید قرار دهید. 
این بازخوردها نه تنها در لینکدین، بلکه در دیگر شبکه های اجتماعی نیز تاثیر 
تمایل دارید جذب شبکه   اعتبار شما خواهد گذاشت. کسانی که  سریعی روی 
اجتماعی  شما شوند، به ویژه اگر می خواهید با ورود به کسب وکاری، توجه مدیر 
مورد نظرتان را جلب کنید، به بخش پیشنهادات توجه می کنند. آن ها می خواهند 
بدانند دیگران شما را چگونه می بینند، از این رو به ارزیابی ها درباره شما اهمیت 

می دهند. بخش پیشنهادات را نادیده نگیرید.

 لينک های شبكه اجتماعی تان را به امضاهای ای ميل تان بيفزایيد 
بیش از 100 میلیارد ای میل در طول روز ارسال و دریافت می شوند. اگر ای میل 
برای درخواست یک شغل ارسال می کنید، با یک مشتری در ارتباط هستید، یا با 
یک کارمند دیگر درباره کار روزانه صحبت می کنید، امضای ای میل شما می تواند 

یک ابزار قدرتمند برای ارتقای پروفایل های شبکه اجتماعی  تان باشد. 
نمونه  برای  کنید.  تعریف  لینک  یک  اجتماعی تان  شبکه های  از  یک  هر  برای 

می توانید از گزینه های زیر در امضای ای میلتان استفاده کنید:
.……………www :طرفدار ما شوید
……………www:ما را دنبال کنید

مدیریت  اجتماعی تان  صفحات  در  به درستی  و  ارسال  خالقانه  را  لینک هایتان 
کنید.
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    دیجیتال 
مریم محمدی

ازخانه وخارجشدن بدونهزينه نمیکرد راهم شايدکسیتصورش
طول در افراد کرد. سفر کامپیوتری کلیکهای با تنها را دنیا دور بتوان
زندگیشانآرزویسفربهبسیاریازنقاطجهانرادارند،امااينامکان
برایهمهفراهمنیست.شرايطاقتصادیوهزينههایسفردراينمیاناز
موانعمهمبهشمارمیروند.امابهلطفپیشرفتتکنولوژیسفرکردننیز
برایعالقهمندانسفروسیاحتآسانترشدهاست.صنعتگردشگری
مجازیاينامکانرابرایگردشگرانباحضوردرسرزمینهایديجیتال
کهمیخواهید، دنیا بههرکجای است. آورده فراهم اطالعات فناوری و
با عالقهتان، مورد هتلهای حتی باستانی، اماکن تا گرفته موزهها از

گردشگریمجازیسفرکنید.

گردشگری مجازی چيست؟
گردشگری مجازی حضور مجازی و غیرفیزیکی گردشگران در مکان های توریستی 
کشورهای مختلف با استفاده از تکنولوژی های نوین است. گردشگری مجازی این 
امکان را فراهم آورده است تا مردم از داخل اتاق پذیرایی شان سفر به نقاط مورد 
عالقه شان را آغاز کنند. این تکنولوژی حتی برای کسانی که امکان سفر به نقاط 
مختلف جهان را دارند نیز موثر است. آن ها می توانند پیش از سفر مکان های مورد 

عالقه شان را با سفری مجازی انتخاب کنند. 
ظهور تکنولوژی های نوین رایانه ای و تلفیق آن با رسانه، شرایطی را فراهم آورده 
بتوانند به صورت مجازی در یک جاذبه گردشگری که فرسنگ ها  افراد  تا  است 
از آن ها فاصله دارد، حضوری غیرفیزیکی پیدا کنند، بدون این که مجبور باشند 

هزینه های قابل توجهی برای آن بپردازند. 
مکان های  در  گردشگران  مجازی  حضور  حس  می کوشد  مجازی  گردشگری 
توریستی را هر چه بیشتر واقعی جلوه دهد. افزون بر این، در بُعد اقتصادی نیز 
می تواند گردشگران را به سفر و حضور واقعی در جاذبه های گردشگری  کشورها 

و شهرهای مختلف ترغیب کند. 
مجازی  تور  می رود.  شمار  به  مجازی  گردشگری  جذاب  تجربه  مجازی  تور 
به  بیشتر  حاضر  حال  در  البته  و  فیلم ها  شامل  معموال  مکان  یک  شبیه سازی 

صورت تصاویری ساکن از آن می شود. هم چنین از عناصر دیگر چندرسانه ای مانند 
جلوه های صوتی، موسیقی، روایت و متن استفاده می کند. در واقع، تور مجازی 
شامل تصاویر پانورامای 360 درجه از نقاط مختلف یک جاذبه گردشگری است که 
گردشگر می تواند نقطه مورد نظر و دلخواه خود را انتخاب کند و آن را به صورت 
تصاویری واقعی تماشا کند. هم چنین، کاربر این تور می تواند نقطه مورد عالقه اش 

را به زاویه  دلخواه تغییر دهد و بزرگ نمایی کند. 
بخشی دیگر از گردشگری مجازی شامل بازسازی سه بعدی مکان های گردشگری 
از  است.  آن  به  مربوط  نرم افزارهای  و  تصویربرداری  تکنولوژی های  از  استفاده  با 
این طریق نیز گردشگر مجازی می  تواند جزئیات مختلف یک جاذبه گردشگری 

را تماشا کند. 
گفتنی است، اطالعات مربوط به جاذبه گردشگری مورد مشاهده گردشگر مجازی 
مانند اطالعات متنی، توضیحات صوتی، کلیپ ها و غیره در صفحه ای که کاربر در 

آن حضور دارد، یافت می شود. 
صنعت گردشگری مجازی برای ترغیب افراد به سفر کردن و حتی استفاده افرادی 
که امکان سفر برایشان مهیا نیست، به حدی رو به گسترش است که امروزه برخی 
دیجیتال  بخش  به  را  خود  شهری  دوربین  سیستم های  دولتی  وب  سایت های  از 
مشاهده  زنده  صورت  به  را  مختلف  شهرهای  بتوانند  کاربران  تا  کرده اند  متصل  
کنند. حتی با توجه به ابعاد اقتصادی، محیط  زیستی، اجتماعی و غیره گردشگری 

هوشمند در دستور کار توسعه بسیاری از شهرها قرار گرفته است.

هدست های واقعيت مجازی
حضور مجازی در یک مکان گردشگری و تماشای جذابیت های آن به صورت تور 
نیازمند »هدست های واقعیت مجازی« است. یک  با تصاویر سه بعدی  یا  مجازی 
محیط در هدست واقعیت مجازی توسط اپلیکیشن های اختصاصی آن به وجود 
می آید. برخی از این محیط ها به صورت گرافیک رایانه ای و سه بعدی هستند و 
برخی دیگر نیز ویدیوها یا تصاویری 360 درجه از محیط های واقعی اند که از قبل 
فیلم برداری شده اند. با این قابلیت فناوری واقعیت مجازی می توان این امکان را 

فراهم کرد تا افراد بتوانند از جاذبه های گردشگری به خوبی دیدن کنند. 

حضور در سرزمين های دیجيتال با گردشگری مجازی

سفر به دور دنیا با یک کلیک
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عالقه تان  مورد  نقاط  به  مجازی  سفری  می توانید  نیز  هدست ها  این  بدون  البته 
داشته باشید، اما با حضور این هدست ها این سفر هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک 

خواهد شد.
هدست های واقعیت مجازی دو دسته اند. یک گروه آن هایی که به رایانه  شخصی  یا 
کنسول بازی نیاز دارند و کیفیتی به مراتب باالتر از هدست های گروه دوم دارند. 
با  شده اند.  طراحی  موبایل  گوشی های  برای  که  هستند  هدست هایی  دوم  گروه 
وجود کیفیت پایین تر اما با قیمتی بسیار کمتر می توانید از سفر به دنیای مجازی 
لذت ببرید. تنها الزم است تلفن همراهتان را درون هدست قرار دهید، هدست را 

روی سرتان بگذارید و واقعیت مجازی را تجربه کنید. 

تاثير سفر مجازی بر صنعت گردشگری
کسب و کارهایی که در صنعت گردشگری فعالیت می کنند، در حال روی آوردن به 
سمت تکنولوژی واقعیت مجازی هستند و دالیل خوبی هم برای استفاده از این 
تکنولوژی دارند. به طور معمول، مشتریان این کسب وکارها به دنبال خرید تجربه 
تا  است  این صنعت  برای  موثر  واقعیت مجازی روشی  و  کاالها هستند  به جای 
تجربه آن چه را که می خواهند، در اختیار گردشگران قرار دهند. گردشگران معموال 
پرسش های بسیاری دارند و همیشه به دنبال اطالعات مختلف هستند. برای نمونه 
پیش از رزرو اتاق در هتل سواالت زیادی در ذهنشان ایجاد می شود که پاسخ دادن 
به این سواالت نیاز به توصیف هتل، مشاهده تصاویر، تماشای ویدیوها، خواندن 
نظرات کسانی که به آن هتل رفته اند و جست وجوی نظرات دیگران در رسانه های 
اجتماعی دارد، اما با استفاده هوشمندانه از واقعیت مجازی، این روند می تواند به 
از هتل ها و شرکت های  قابل  توجهی کوتاه تر شود. در حال حاضر بسیاری  طور 
مسافرتی عناصر واقعیت مجازی را در وب سایت ها یا برنامه هایشان ارائه می دهند. 
این شرکت ها به کاربران امکان می دهند نسخه دیجیتال مکانی را که قصد دارند 
به آن سفر کنند، یا اتاق هتلی را که می خواهند تعطیالتشان را در آن بگذرانند، با 
دقت، جزئیات و تصاویر واقعی تماشا کنند. در واقع ورود این تکنولوژی به صنعت 

گردشگری، »گزینه ای پیش از خرید« را در مقابل افراد قرار می دهد. 
درنهایت، واقعیت مجازی هتل ها، آژانس های مسافرتی، جاذبه های گردشگری و هر 
آن چه را که در یک سفر انتظار دارید، در اختیارتان قرار می دهد. به این ترتیب، 
اگر امکان سفر به این نقاط را ندارید، می توانید تجربه ای تقریبا مشابه یک سفر 
واقعی داشته باشید و اگر شرایط سفر به شهرها و کشورهای مختلف برایتان فراهم 

است، از این گزینه به عنوان پیش نمایش سفرتان استفاده کنید. 

چگونه سفر مجازی را تجربه کنيم؟
و  ایران  در  را  مجازی  سفر  که  است  فراهم  برایتان  امکان  این  حاضر  حال  در 
دیگر کشورهای جهان تجربه کنید. برای تجربه این سفر هیجان انگیز می توانید 
از وب سایت های داخلی و خارجی برای استفاده از این ظرفیت استفاده کنید. در 

ادامه برخی از این وب سایت ها را برای آغاز سفری مجازی معرفی می کنیم.

وب سایت گردشگری مجازی شهرداری تهران
این وب سایت به آدرس virtualtour.tehran.ir از طرف شهرداری تهران اداره 
می شود و تصاویر سه بعدی از بخش های مختلف پایتخت را به عالقه مندان نشان 
پانوراما در  این سفر مجازی شامل عکس های گیگاپیکسل، سه بعدی و  می دهد. 
و  مذهبی  و  ملی  مراسم  نمایشگاه ها،  شهر،  )میادین  شهر  در  گذری  بخش های 
زیارتگاه ها  و  امام زاده ها  )مساجد،  مذهبی  اماکن  پس کوچه ها(،  کوچه   در  گذری 
بازارهای  و  محله ها  موزه ها،  یخچال ها،  برج ها،  )گذرها،  تاریخی  اماکن  غیره(،  و 
کوچه باغ ها،  خرید،  مراکز  )پارک ها،  تفریحی  و  گردشگری  اماکن  قدیمی(، 

سفره خانه ها، کوه ها و کوهپایه ها(، اماکن فرهنگی هنری )سینماها، کتاب خانه ها، 
نگارخانه ها، فرهنگسراها و سالن های نمایش( و اماکن ورزشی )بازی های فوتبال، 
وب سایت های  هم چنین  است.  بین المللی(  بازی های  و  ورزشی  اماکن  معرفی 
tourismiran.( ایران  توریسم   ،)Irantravels.ir( تراولز  ایران  مانند  دیگری 
گردشگرها   ،)makanbin.com( مکان بین   ،)iranview.ir( ویو  ایران   ،)ir
می توانند  نیز   )tourismiran.ir( ایران  توریسم  و   )gardeshgarha.com(

اطالعات جذاب گردشگری در اختیارتان قرار دهند. 

سفر مجازی خارج از ایران
اگر به دنبال وب سایت های خارجی و بازدید از نقاط گردشگری سایر کشورها هستید، 
این وب سایت ها را به شما پیشنهاد می کنیم. البته می توانید تنها با جست وجوی 
مکان مورد نظرتان در گوگل همراه با سفر مجازی )virtual travel( به نقطه مورد 
برای جست وجوی مکان های مورد  این وب سایت ها محلی  نظرتان سفر کنید. در 
عالقه تان در شهر یا کشور مربوط وجود دارد. هم چنین می توانید با یک جست وجوی 

ساده در گوگل سایت های متنوع بسیاری را در این زمینه پیدا کنید. 

360Cities وب سایت
این وب سایت مجموعه مناسبی از عکس های پانوراما از سرتاسر جهان ارائه می دهد. 
می توانید با استفاده از این وب سایت و نقشه پانوراما از یک نقطه جهان به نقطه دیگری 
سفر کنید. هم چنین با امکاناتی که در سایت طراحی شده، در مسیر مورد عالقه تان 

حرکت کنید. می توانید تصاویری تمام صفحه  داشته باشید و آن ها را تنظیم کنید. 

وب سایت 1001 شگفتی 
اگر می خواهید فهرستی از برترین نقاط گردشگری در جهان را در یک وب سایت 
 1001( وب سایت  این  بزنید.  سری   1001 وب سایت  به  کنید،  جست وجو 
فهرست  در  که  جهان  گردشگری  جاذبه های  از  پانوراما  تور  یک   )Wonders
میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند، ارائه می دهند. در حال حاضر، 263 جاذبه 
وب سایت  این  نهایی  هدف  می شود.  داده  نمایش  وب سایت  این  در  گردشگری 
نمایش 1001 جاذبه گردشگری شناخته شده جهان به صورت تصاویر پانورامیک 
است. می توانید سفرتان را با دیوار بزرگ چین آغاز کنید، یا به فهرست آن مراجعه 

کرده و مکان مورد عالقه تان را پیدا کنید. 

اَِروندر 
کافه ها،  پارک ها،  موزه ها،  شهرها،  از  پانوراما  مناظر  در  شدن  غرق  دنبال  به  اگر 
فروشگاه های محلی، کلیساها و غیره هستید، حتما اروندر )ARounder( را در 
گوگل جست وجو کنید. سفری آن الین در یک وب سایت پانورامای مجهز و درست 
طراحی شده در این وب سایت در انتظارتان است. می توانید تنها با یک کلیک روی 
نقطه مورد نظرتان در نقاط مختلف جهان، تور مجازی با چشم اندازی وسیع را تجربه 
کنید. هم چنین این وب سایت برنامه مخصوص تلفن های همراه آیفون را رایگان برای 
برخی از گشت وگذارهای مجازی فراهم آورده است تا مجبور نباشید برای این سفر 

مجازی حتما در خانه و کنار کامپیوتر شخصی تان حضور داشته باشید. 

virtualtour.tehran.ir
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     گردشگری
مینا باقری

راهنمای سفرهای خاص نوروزی
سال جدید را با جاذبه های گردشگری خاص آغاز کنيد

مکانهای افراد از بسیاری جديد، سال به شدن نزديک با
شناختهشدهوحتیمکانهايیراکهپیشازاينبهآنسفرکردهاند،
برایتعطیالتشانانتخابمیکنند.امادراينمیانبعضیهاهمبه
دنبالمکانهایخاصتروبکرتربرایتعطیالتهستندتابهدوراز

شلوغیوجمعیتزيادمسافرهاینوروزیدرشهرهاومکانهای
جزو اگر کنند. تجربه را متفاوت شناختهشده،سفری گردشگری
دستهدومهستید،ممکناستاينپیشنهاداتگزينههایمناسبی

برایسفرنوروزیتانباشد.

تاالب کياکالیه - گيالن
شهرستان لنگرود با وسعتی حدود 900 کیلومترمربع در ناحیه شرق گیالن 
قرار گرفته است. بندر چمخاله که در شش کیلومتری لنگرود قرار دارد، از 
جاذبه های گردشگری آن است. از دیگر جاذبه های گردشگری این منطقه 
می توان به پل خشتی لنگرود، منزل قدیم منجم باشی، مسجد جامع لنگرود 
و غیره اشاره کرد. اما یکی از مکان های کمتر شناخته شده آن تاالب کیاکالیه 
است که یکي از غني  ترین تاالب هاي استان گیالن از نظر تنوع گونه  هاي 

حیاتي به شمار می رود و از ظرفیت های اکوتوریستي شهر لنگرود است. 
موقعیت جغرافیایی این تاالب در نزدیکی شهر لنگرود، در سه کیلومتری لیال 
کوه و محور ترانزیتی رامسر - رشت است. این تاالب از یک طرف به این شهر 
و از جهات دیگر به شالیزارها و کوهپایه ها  متصل می شود. در حال حاضر 
پوشش گیاهی این تاالب درخت توسکا و پوشش نی است.  گل های نیلوفر 
به عنوان ویژگی منحصربه فرد هر تاالبی در کیاکالیه نیز چشم نواز است. 
هم چنین انواع پرندگان مانند حواصیل ، چنگر نوک سرخ، انواع کاکایی، 

آبچلیک پاسرخ و تلیله شکم سیاه در این تاالب یافت می شوند. 

بهشت گم شده- فارس
مرودشت  در  خوش آب وهوا  بسیار  و  سرسبز  ییالقی  گم شده،  بهشت 
و  طبیعت گردها  بهشت  و  است  بستانک  تنگ  منطقه  این  نام  است. 
گردشگران محسوب می شود. اگر به دنبال طبیعتی بکر با آبشار، کوچه 
باغ های روستایی، جنگل  و دریاچه  هستید، این منطقه بهترین گزینه 
است. این منطقه  ییالقی در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت استان 
و کامفیروز،  بیضا  از روستاهای  از عبور  قرار گرفته است. پس  فارس 
بلوط،  جنگل های  درودزن،  سد  دریاچه   به  کشتزارها  و  باغ ها  کوچه 
روستاهای دیدنی و شالیزارهای سرسبز می رسید. آبشار تنگ بستانک 
پس از عبور از این مناظر در انتظارتان است. پوشش گیاهی این تنگه 
متنوع و شامل درخت های بلوط، چنار، گردو، پسته و بادام کوهی است. 
زرشک، شیرخشت، خار شتر، آویشن شیرازی، شیرین بیان و گون هم 
نوع خود جالب  تنوع جانوری هم در  پیدا می شوند.  این محدوده  در 
توجه است و حیواناتی مانند قوچ، بز وحشی، خرس قهوه ای، سمور، 
سنجاب ایرانی، خرگوش، روباه، میش، کبک و پرندگان شکاری حیات 

وحش این منطقه را متنوع کرده است.
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جنگل مه آلود پاسند- مازندران
برای  شناخته شده  البته  و  پرطرفدار  شهرهای  از  یکی  مازندران 
این  گیاهی  پوشش  و  جنگل ها  است.  سال  طول  در  گردشگران 
منطقه را بسیاری از مردم ایران به ویژه تهرانی ها خوب می شناسند، 
اما جنگل مه آلود پاسند کمتر شناخته شده است. در شرق استان 
مازندران و شهرستان بهشهر، درست در سه کیلومتری شرق در 
نام  اتوبان در جوار رودخانه پاسند روستایی زیبا به  سمت راست 
پاسند  قرار گرفته است. جنگل  رز  پاسند  زیبای  و منطقه  پاسند 

جنگلی مه آلود، بکر، زیبا و دست نخورده است. 
آب وهوایی  غلیظ،  مه  جنگل،  در  کشیده  فلک  به  سر  درختان 
بی نظیر، بهترین مکان را برای چادر زدن و گذراندن ساعاتی به دور 
از هیاهو در طبیعت ایجاد کرده است. تصاویر بکر طبیعت در این 
منطقه و روستای زیبا، ایده های بی نظیر عکاسی به شمار می روند. 

روستای ميمند- کرمان
در  و  شهربابک  کیلومتری   35 در  میمند،  روستای 
استان کرمان قرار دارد. روستای میمند روستایی شبیه 
از سکونتگاه های  آذربایجان است. یکی  به کندوان در 
بی نظیر انسان است که به دست طبیعت ساخته شده 
است. به خانه های غارمانند اهالی این روستا »کیچه« 
کوه  دامنه   داخل  در  حفره هایی  کیچه ها  می گویند. 
ابزار تراشیده و به خانه  هستند. این حفره ها با کمک 
اهالی روستا تبدیل شده اند. این خانه ها بدون پنجره در 
کنار ُگنبه ها و کپرها مجموعه ای از خانه های ییالقی و 
قشالقی را برای اهالی روستا تشکیل داده اند. مطالعات 
نیز  این منطقه  بر سفال های کشف شده در  انجام شده 
نشان می دهند نمونه های یافت شده مربوط به دوره های 
مختلفی از جمله اشکانی، ساسانی و اسالمی هستند. 
ساکنان این روستای سه هزار ساله دارای آداب و رسوم 
از کلمات  خاص هستند و در زبان و گویششان هنوز 
پهلوی ساسانی استفاده می کنند. میمند شهربابک در 

میراث یونسکو به ثبت رسیده است. 

چشمه  آب گرم مرتضی علی، استان خراسان جنوبی
چشمه آب گرم مرتضی علی با داشتن چشمه های جوشان با دو 
نوع آب سرد و گرم کنار هم در دل کویر ایران در مسیر گردشگری 
شده   واقع  طبس  شهر  کیلومتری   27 فاصله  در  و  خرو  روستای 
پای  با  را  کیلومتر  پنج  حدود  باید  طبس،  از  عبور  از  پس  است. 
از داخل آب می گذرد.  نیز  این مسیر  بیشتر  پیاده طی کنید که 
دیواره  های سنگی بلند و دره مانند در طول مسیر قرار دارند. روی 
که  می خورد  چشم  به  بزرگی  و  کوچک  حفره  های  دیواره ها  این 
بزرگ ترین  هستند.  آب  جوشان  چشمه های  آن ها،  این  از  برخی 
چشمه حمام مرتضی علی نام دارد. پس از طی شش کیلومتر به 

این چشمه آب گرم می رسید. 
تنگه  این  به رودخانه  سردر که در  آب گرم چشمه مرتضی علی 
جریان دارد، می ریزد و جریان آب گرم و سرد به وجود می آورد 
که در نوع خود برای گردشگران جالب توجه است. چشمه مرتضی 

علی طبس در فهرست میراث طبیعی به ثبت رسیده است.
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     معرفی کتاب 
فرید دانش فر

معرفی کتاب هایی برای مطالعه در تعطيالت نوروزی

پیشنهادی که نمی شود ردش کرد
خیلیازمابرایروزهایتعطیلدرعیدنوروزبرنامهمیچینیمکهيک
که خوبی فرصت اين از و نرود هدر بیخودی زمانی و ساعت وقت
داريم،بهتريناستفادهراببريم.درذهنخودمانکلیفیلموکتابو
موسیقیکنارمیگذاريمکهطبقبرنامهبرويمسراغشان،البتهتهش
معموالآنچیزینمیشودکهانتظارشراداريم!اينبارسعیکرديم

بهترينکتابهایداخلیوخارجیراکهدرمدتاينيکسالبهچاپ
رسیدهاند،برایشمافهرستکنیمکهکارتانراحتشود.سلیقههمهرا
همدرنظرگرفتیموبرایردهسنیکودکونوجوانهمکتابانتخاب
کرديمتايکخانوادهکنارهمبنشینندوکتاببخوانند.کتابهايیکه

اگرخواندنشانراشروعکنید،نمیتوانیدنصفونیمهکناربگذاريد.

داستان کامال ِسری
از آن داستان هایی است که مقدمه و شروع فوق العاده خوبی دارد و به محض باز کردن کتاب و خواندن چند خط 
ابتدایی، وارد ماجرا می شوید. وقتی صحبت از شروع درست و دقیق می کنیم، تنها این ویژگی را که در اوایل 
داستان به دل ماجرا می رویم در نظر نمی گیریم، بلکه خود موضوع و ساخت موقعیت هم اهمیت باالیی دارد. از 
همان اول کار شما می فهمید که پاپ در حال مرگ است، و حاال در کنار مدیریت این موضوع و اعالم این خبر، 
نیاز است پاپ جدیدی انتخاب شود. جمله های اولیه، فضایی متناسب با این وضع سخت و تا حدودی در میان 
نگرانی ایجاد می کند. هوا تاریک است، آمبوالنسی آن نزدیکی منتظر است و نور چراغ های برق کمی آن تاریکی را 
کم کرده اند. از همان اول با شخصیت اصلی قصه همراه می شویم و جلو می رویم. برای انتخاب پاپ جدید باید یک 
مجمع سری تشکیل شود تا با حضور کاردینال ها در کشورهای مختلف، با انجام مراسم رأی گیری طی چند روز، 
درنهایت به گزینه نهایی برسند. افرادی که در این رأی گیری شرکت می کنند، طبیعتا مذهبی اند و به نظر می رسد 
این رأی گیری ساده و بدون مشکل پیش برود، اما به همین راحتی هم که روی کاغذ نوشته می شود، نیست. در 
این کتاب می بینید کاردینال هایی که به موعظه می پردازند و سعی می کنند خودشان را از هر گناهی دور نگه 
دارند، چطور از چالش رسیدن به گزینه نهایی و انتخاب شدن پاپ بعدی گذر می کنند. رابرت هریس، نویسنده این 
کتاب که پیش از این خبرنگار حوزه سیاسی بوده و تسلط بسیار خوبی روی موضوع هایی شبیه به این قصه دارد، 
به فضای داستان کامال آشناست و خوب می داند از چه چیزی حرف می زند. چون راستش بعضی نویسنده ها درباره 
سوژه داستانشان اطالع و آگاهی درست ندارند. در کنار این قلم، با ترجمه روان و دقیقی هم روبه روییم. یادتان باشد 
ترجمه می تواند شما را به یک کتاب یا نویسنده عالقه مند کند و همین طور می تواند تاثیر منفی روی اثر بگذارد. 

مجمع سری/ نویسنده: رابرت هریس/ مترجم: مهدی فیاضی کیا/ نشر: چترنگ

پيوند فوتبال و ادبيات
شاید پیش خودتان فکر کنید خواندن چند یادداشت چه فایده دارد، یا این که شاید هم دلتان بخواهد بیشتر 
داستان و رمان بخوانید. اما این کتاب حتما نظرتان را عوض می کند، به ویژه اگر فوتبالی باشید. که البته ایرانی ها 
این عالقه مندی را دارند،  حاال هر کجای این سرزمین که باشند. حتی اگر اهل فوتبال نباشید، به احتمال زیاد 
یک فوتبالیستی بوده که در بچگی دوستش داشتید و شاید یک فوتبالیستی هم در حال حاضر باشد که دوستش 
دارید. چون فوتبالیست ها فارغ از آن شخصیت ورزشی شان، یک وجه دیگر هم دارند که به بُعد شخصیتی و ویژگی 
رفتاری خودشان برمی گردد؛ به خاطر همین وجه، کارهایی در درون یا بیرون از زمین سبز ورزشگاه انجام داده اند 
که نظر خیلی ها را به خود جلب کرده اند. مثل گلی که مارادونا با دست زد، تصویر مات و مبهوت روبرتو باجو بعد 
از خراب کردن پنالتی، شادی گل دیوید بکهام بعد از گل به آرژانتین، حرکت عجیب زین الدین زیدان در فینال 
جام جهانی، مصدومیت کریس رونالدو آن هم درست وقتی به فینال یک بازی ملی رسیده بود و... زیادند از این 
دست تصویرها. این ها به خودی خود جذاب و دل نشین اند، حاال تصور کنید یک کارشناس فوتبال با قلمی گیرا و 
زیبا از این آدم ها بنویسد. حمیدرضا صدر را هم سینمایی ها می شناسند و هم فوتبالی ها. و اگر بشناسیدش، حتما 
می دانید وقتی از یک مسابقه یا یک بازیکن حرف می زند، لحنش چه شور و اشتیاقی دارد و با چه عشقی از آن 
صحبت می کند. صدر این ویژگی را دارد که یک بازی معمولی را بشکافد و از دلش یک ماجرای بکر بیرون بیاورد. 
کتاب »پیراهن های همیشه« نوشته او، درباره اسطوره های فوتبالی است که همه ما با آن ها خاطره داریم. این 

یادداشت ها آن قدر لطیف و صمیمی اند، که گاهی خیال می کنید در حال خواندن یک شعر هستید. 
»توپ به جست وجویش برخاسته، به رویش لبخند زده، بر پایش نشسته. توپ به بازیکن نیاز داشته و بازیکن به 
توپ. آن ها سرخوشانه و رقص کنان جلو رفته اند و جلو... زمان سپری شده و توپ نغمه بی وفایی سر داده، ناز کرده 
و دل از بازیکن کنده. کنده و به آغوش دیگری خزیده. بازیکن چشم در چشم عاشقان سینه چاکی که دعای خیر 
سر می دادند، دوخته و دریافته عاشقان دیروزش هیبت جالدها را گرفته اند. بازیکن شده تنهاترین تنهای دنیا.« 

پیراهن های همیشه/ نویسنده: حمیدرضا صدر/ نشر چشمه 
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قصه ای از دماغ استالين
بعضی ها عقیده دارند برای نوجوان ها نباید سیاست را قاطی ادبیات و داستان کرد. سلیقه ها و نظرها مختلف است 
و یک عده هم با این موضوع موافق اند که کم کم برای نوجوان ها روشن کرد که سیاست غلط چیست و حتی از 
تاریخ و مبارزه های سیاسی برایشان گفت. اگر مخالف این قضیه هستید، بروید سراغ کتاب بعدی، اما اگر شما 
هم موافقید که می شود با یک زبان مناسب برای این رده سنی، آن ها را آماده ورود به دنیای بزرگ ترها کرد،  این 
پیشنهاد را از دست ندهید. این داستان ماجرای یک بچه 10 ساله در دوران حکومت استالین است که ذوق و 
شوق زیادی برای »پیشاهنگ« شدن دارد. درست در همان روز که ساشا می خواهد به این آرزویش برسد، پدرش 
را دستگیر می کنند و در ادامه همین ماجرا، اتفاق های دیگری پیش می آید که زندگی اش را دستخوش تغییر 
قرار می دهد. این کتاب را یوجین یلچین نوشته که خودش هم در زندگی واقعی تا حدودی در همین فضای 
داستان قرار داشته و از این موضوع لطمه خورده. در واقع برای نوشتن این داستان از تجربه های خودش الهام 
گرفته. »شکستن دماغ استالین« جایزه های متعدد و نقد و نظرهای مثبتی دریافت کرده است. این رمان کوچک 
که خواندنش ساده و روان است، برنده مدال افتخار نیوبری شده و در منتخب فهرست بهترین کتاب سال هورن 
بوک هم قرار گرفته. قصه در عین بامزه بودن و سادگی شخصیت اصلی، تلخ و گزنده است و به شکلی روشن و 

صریح، رنج ها و مصیبت های دوره حکومت استالین را بیان می کند. 
شکستن دماغ استالین/ نویسنده: یوجین یلچین/ مترجم: شهاب الدین عباسی/ نشر مروارید

کميک ایرانی
این که چرا در ایران کتاب های کمیک زیادی نداریم، یک مقدار عجیب است. مخصوصا که آثار خوب در این 
یا  استقبال خوب نوجوان ها و حتی بزرگ ساالن همراه می شود. همان طور که وقتی کارتون  با  زمینه همیشه 
انیمیشن جذاب پخش می شود، یک خانواده پای تماشایش می نشینند. شخصیت های کارتونی همه نگاه ها را 
به سمت خودشان می کشانند و از آن جایی که دلمان می خواهد چند دقیقه ای را به خنده و سرگرمی صرف 
بگذرانیم، خوشمان می آید مثال »پت و مت« ببینیم. کتاب »موش و گربه به روایت عبید با دستکاری بزرگمهر 
حسین پور« یکی از نمونه های خوب کتاب کمیک ایرانی است. پرداختن به یک کتاب قدیمی از عبید زاکانی، 
که البته همان طور که عنوانش هم می گوید، دستکاری شده و جدا از تصویر بامزه، در کالم هم سعی کرده این 
شوخ بودن را داشته باشد. بزرگمهر حسین پور را مطبوعاتی ها خیلی خوب می شناسند؛ هم در نشریه های مختلف 
فعالیت داشته، هم چندین کتاب به چاپ رسانده و هم این که چند نمایشگاه برگزار کرده. حتی اگر اسمش را 
نشنیده باشید، قطعا یکی از طرح هایش را دیده اید. این کارتونیست به دنیای حیوان ها عالقه خاصی دارد و این 
موضوع را هم در کتاب ها و هم در فعالیت مطبوعاتی اش می شود دید. بیشتر دلش می خواهد قصه و حرفش را 
از زبان حیوان ها به ما بگوید. حرف هایی که در عین بامزه بودن، یک تلخی خاصی هم همراهشان دارند. این 
کتاب ماجرای جدل و دعوای موش و گربه است که این بار از زبان یک کارتونیست می شنویدش. خواندن این 
کتاب شاید نیم ساعت هم وقت شما را نگیرد،  ولی از آن دست کتاب هایی است که حتما دوباره و دوباره سراغش 

می روید. این را هم اضافه کنم که در مقایسه با سایر کاالها، این کتاب به واقع قیمت کمی دارد. 
موش و گربه به روایت عبید/ نویسنده و تصویرگر: بزرگمهر حسین پور/ نشر چشمه

زخم شير
نمی دانم این ذهنیت که داستان خوب ایرانی نداریم، یا کم داریم، از کجا آمده. شاید این انتشار گسترده از ادبیات 
جهان و اسم های خارجی بی تاثیر نباشد در این موضوع. به هرحال می خواهیم بگوییم داستان ایرانی خوب داریم،  
و آن قدر خوب که بعد از خواندنش سراغ کتاب های دیگر همین نویسنده خواهید رفت. مجموعه داستان »زخم 
شیر« یکی از کتاب هایی بود که در سال 97 سروصدا کرد؛ سروصدا نه به خاطر حاشیه،  که به خاطر کیفیت 
داستان های این مجموعه و توجه منتقدها به این کتاب. این کتاب شامل 11 داستان کوتاه است که بیشتر آن ها 
هم در جنوب کشور اتفاق می افتند؛  هرچند در بعضی از این قصه ها، به طور مشخص از مکان وقوع داستان اسمی 
آورده نشده و از لهجه خاصی هم استفاده نشده است. در بیشتر داستان های این مجموعه شاهد نتیجه برخورد 
انسان با طبیعت اطرافش هستیم؛ یعنی نویسنده حرفش این است که رفتار و برخورد ما با طبیعت، به خودمان 
برمی گردد. رفتاری که تقریبا در تمامی آثار این مجموعه، منفی است و نتیجه اش هم شامل حال شخصیت ها 
و  است  کارها غمگین  فضای کلی  بزنید،  این چند خط حدس  از  احتماال می توانید  که  و همان طور  می شود. 
نمایی تلخ از دنیای آدم ها پیش روی ما می گذارد. شاید هم بشود گفت نویسنده آینه ای روبه روی ما قرار داده 
تا خودمان را به خودمان نشان دهد. حیوان ها نقش پررنگی در این قصه ها دارند و همگی نمادی از طبیعت اند. 
ضمن این که نشانه ها هم به ما کمک می کنند بیشتر و بهتر با ذهنیت نویسنده آشنا شویم و بدانیم به طور دقیق 
چه حرفی می خواهد بزند. کتاب »زخم شیر« بدون شک یکی از بهترین مجموعه داستا ن های سال 97 بود. این 
اثر در جایزه جالل آل احمد تقدیر شد و جایزه احمد محمود را هم به دست آورد. این کتاب برای عالقه مندان به 

داستان نویسی هم خوب و مفید است و می تواند راهنمای خوبی برای نوشتن یک کار رئال باشد. 
زخم شیر/ نویسنده: صمد طاهری/ ناشر: نیماژ
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     معرفی کتاب 

هرچند دانشکده های مدیریت و بازرگانی مبانی نظری آموزه  های مدیریتی را به 
زمینه  در  مدیران  اغلب  اما  می دهند،  آموزش  رشته  این  دانشجویان  به  تفصیل 
استفاده کاربردی از این اصول، با مشکل مواجه می شوند. مدیران امروزی با انبوه 
وظایف و محدودیت وقت مواجهند و اغلب فرصت کافی برای مطالعه کتاب های 
حجیم مدیریتی را ندارند. این کتاب شاید جای کتاب  های مدیریت بازرگانی را 
نگیرد، اما نکات حساسی را که فعاالن کسب  وکار در اقدام  های روزانه خود باید به 

آن ها توجه داشته باشند، به طور برجسته نشان می  دهد. خواندن کتاب آسان است 
و تصاویر و کارتون  ها و نقل  قول  ها به فهم و یادآوری مطالب کمک می  کنند. 

دانشگاه  در  بازرگانی  مدیریت  مدعو  استاد  کتاب،  نویسنده  پرایز  دبلیو  مایکل 
ایلینوی در اوربانا شامپین است میتو فردری، نویسنده دیگر این کتاب هم یک 
مهندس معمار، طراح شهری و عضو هیئت علمی دانشگاه است. این کتاب توسط 

دکتر احمد عظیمی بلوریان به فارسی ترجمه شده است.

اقتصاد به زبان ساده
اقتصاد و کارکردهای آن برای بسیاری از افراد، موضوعی مبهم و پیچیده به 
نظر می آید. اغلب این افراد گمان می کنند که آشنایی با مفاهیم اقتصادی، 
معضالت  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  است.  دست نیافتنی  موضوعی 
اقتصادی فعلی جامعه ایران، ناشی از دخالت سازمان ها و اشخاص غیرمرتبط 
و  علمی  ادبیات  توسعه   ، علت  همین  به  است.  اقتصاد  در  غیمتخصص  و 
و  دانشجویان  کارشناسان،  مدیران،  برای  ساده  زبان  به  اقتصاد  تخصصی 
شهروندان فعال در حوزه های اقتصادی و حتی اشخاص عادی بسیار ضروری 

محسوب می شود.
با  فروزفر  علی  ترجمه  و  فلین  شون  نوشته  ساده،  زبان  به  اقتصاد  کتاب 
اقتصادی  رویدادهای  و  متغیرها  بهتر  درک  به  که  نمودارهایی  از  استفاده 
دقیق  بررسی  با  و  می پردازد  اقتصادی  موضوعات  عمق  به  می کند،  کمک 
آنها، پاسخ های علمی و به روزی را به خوانندگان عرضه می کند. مطالب این 
کتاب به ویژه در شرایط امروزی که کشورمان مراحل حساس گذار از اقتصاد 
بسیاری  برای  می تواند  می گذراند،  را  مردمی  و  اقتصاد خصوصی  به  دولتی 

الهام بخش باشد.
این کتاب 464 صفحه ای در 5 بخش و 20 فصل توسط انتشارات مبلغان 

ارایه شده است.

101 نكته ای که در دانشكده مدیریت هاروارد آموخته ام
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      شعر 
علی معروفی

گران شد!
مربا و پنیر و نان گران شد

توتون و آتش قلیان گران شد

نه تنها چنجه و ششلیک و خوش گوشت
پیاز و فلفل و ریحان گران شد

سرند و کمچه و قربیل و ماله
کلنگ و تیشه و سندان گران شد

به سختی کود! را ارزان نمودند
همان هم راحت و آسان گران شد 

خیار غبن فاحش را نمک زن
کنون که عرصه و اعیان گران شد

مدیران از صداقت خوب گفتند
دروغ و خالی و چاخان گران شد!

ز بعد نطق هر مسئول دلسوز
دلیل و منطق و برهان گران شد!

همه دانلودهامان غیرشرعی است 
بلیت گیشه و اکران گران شد

به اشک و گریه باید قیمتش داد
ز بس که پسته خندان گران شد

بهای گوشت از افالک بگذشت 
حقوق و بیمه چوپان گران شد! 

تویوتا و مازاراتی گران بود
پراید و وانت پیکان گران شد

دو دستی بند شلوارت نگه دار 
ز بخت بد کش تنبان گران شد!

دگر این جا نیرزد شعر گفتن
که حتی واژه »ارزان« گران شد

جوانان عزب دلگیر هستند 
که ناز و غمزه جانان گران شد!

مجرد مانَد این شاعر از این پس
که تشکیل سر و سامان گران شد!
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     تبلیغات

نگاهی به تاثيرگذارترین کمپين های تبليغاتی محيط زیست

مرگ یا زندگی؛ مسئله این است
حتمابرایشماهمپیشآمدهکهباجريانهایغالبتبلیغاتیهمراه
آن به چشمتان باشید، نداشته عالقهای آنها به اگر حتی و باشید
تبلیغات انواع از زيستی محیط و اجتماعی تبلیغات باشد. خورده
تاثیرگذاریهستندکهحتیبسیاریازآنهاممکناستماراشوکه
مانند عمومی منافع به مربوط مسائل که ندارد تعجب جای کند.
مسائلی جمله از حیوانات و انسانی حقوق زيست، محیط سالمت،

آلودگی کنند. بیدار را انسانها وجدان میتوانند همیشه که هستند
محیطزيستوانقراضحیواناتوموضوعاتیازايندستدستمايه
تدوينبرنامههایمسئولیتاجتماعیشرکتهایبزرگیدرسالهای
اخیربودهاست؛شرکتهايیکهدرصددآگاهیبخشیبهمردمدراين
زمینههاهستند.درادامه،بهتعدادیازتبلیغاتخالقانهتاثیرگذاردر

زمینهمحیطزيستاشارهخواهیمکرد.

حيات را از اقيانوس ها نگيریم
آبزی  حیوانات  حیات  زندگی  از  حمایت  خصوص  در  پوستری  شعار  باال  جمله 
کارگروه Rethink و به سفارش Greenpeace است. بحث در مورد نقش مخرب 
پالستیک های یک بار مصرف در حیات اقیانوس ها یکی از مسائل اساسی بسیاری از 
برندها در جهت مسئولیت اجتماعی شرکتشان بود. بزرگان بازار مانند استارباکس که 
تولید زباله های یک بار مصرف آن ها در این خصوص زیاد بود، می گویند فاکتورهای 
تولید پالستیک را از بسته بندی محصوالت خود حذف خواهند کرد. شاید تاثیرگذارترین 
طرح در این زمینه را شرکت موسسه greenpeace کانادا و آژانس Rethink به 
تصویر کشیده اند. آگهی ای غم انگیز که می تواند هر فردی را به فکر فرو ببرد؛ تصویری 
قدرتمند و فراموش نشدنی از لحظه هایی که می تواند برای هر حیوان آبزی پیش آید. 

چرخه حيات وحش
جئوگرافیک  نشنال  شبکه  سفارش  به   Rocket Yard استونیایی  استودیوی 
کمپینی را طراحی کرده است تا در مورد گونه های در معرض خطر و خطرناک ترین 
حیوانات و چرخه حیات این حیوانات اطالع رسانی کند. در این طرح برای نمایش 
مفهوم مرگ بارترین حیوانات آفریقا از نمایش فیس در فیس دو حیوان به شیوه ای 
نیز  بصری  لحاظ  از  است.  استفاده شده  دایره )چرخه( حیات  از طریق  خالقانه 
دیگری  خوراک  یکی  درنهایت  که  است  حیوان  دو  میان  تنش  از  الهام گیرنده 
می شود و این چرخه ای طبیعی در زندگی این حیوانات است. این کمپین روز 26 
نوامبر سال 2018 رونمایی شد و شعار آن به این  نکته اشاره می کند که در چرخه 

بی پایان حیات، مرگ یکی به معنای زندگی برای دیگری است. 
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قطع بی رویه درختان
بار دیگر نهاد wwf  مسئله خشک سالی و قطع 
با  را  جنگل زدایی  مسئله  برای  درختان  بی رویه 
تصویری جذاب و تامل برانگیز به تصویر کشیده 
است. در این طرح کاغذهای دستمال سبزرنگ به 
منزله درختان در حال کاهش در نقشه ای مشابه 
آفریقا هستند. این تصویر بیان گر مفهوم تخریب 
جنگل ها و قطع بی رویه درختان است که خود 
تنوع  کاهش  چون  آسیب هایی  موجب  می تواند 
زیستی و تغییرات آب وهوایی بر دنیا باشد. طبق 
میلیون  فائو، هر ساله حدود 7.3  گفته سازمان 
هکتار از جنگل ها در سراسر دنیا از بین می روند 
دلیل  به  آفریقا  جنگل های  میان  این  در  که 
و  اورژانسی  موقعیتی  بی رویه  بهره برداری های 
نگران کننده تر دارد. جالب است بدانید تحقیقات 
 10 که  است  آن  بیان گر  جهانی  منابع  موسسه 
کشور در جهان در سال 2014 بخش بزرگی از 
اراضی جنگلی خود را از دست داده اند و این در 
حالی است که پنج کشور از آن ها در غرب آفریقا 

قرار دارد. 

اثرات ماندگار زباله ها در دریا 
جهانی  بنیاد  را  دریایی  موجودات  مورد  در  تاثیرگذار  طرح های  از  دیگر  یکی 
در  که  زباله هایی  حجم  روز  هر  است.  کرده  منتشر   WWF یا  وحش  حیات 
به  می تواند  موضوع  این  و  است  افزایش  حال  در  می شود،  تولید  دنیا  سراسر 
زندگی آن  بر کیفیت  و  تبدیل شود  زندگی حیات وحش  مسئله ای مهلک در 
صدها  ماندگاری  و  پالستیکی  زباله های  به خصوص  است.  داشته  سویی  اثرات 
معرض  در  و  نادر  گونه های  کشتن  به  منجر  نیز  موارد  بعضی  در  آن ها  ساله 
انقراض قرار گرفتن آن ها شده است. این آلودگی محیطی در مناطقی که میزان 
 WWF رفت وآمد توریست ها در آن بیشتر است، به کرات دیده می شود. بنیاد
کمپینی متشکل از چند پوستر تبلیغاتی با این شعار طراحی کرده که زباله های 
شما می توانند کشنده باشند، در پی حفظ حیات دریاها باشیم. این آگهی در 
دستخوش  را  حیوانات  این  زیستگاه  که  است  مخاطبانی  روی  تاثیرگذاری  پی 
آلودگی و تغییر کرده اند و بسیاری از گردشگرانی که به مسافرت می آیند نیز 
این  را در دریا رها می کنند.  زباله های خود  بوده و  امر بی توجه  این  به  نسبت 
تبلیغ به صورت چاپی بوده و اثرات مخرب ماندگار زباله ها و پالستیک در دریا 

را مانند اثرات بمب اتمی ماندگار می داند. 

گرمایش زمين
یکی دیگر از مسائل نگران کننده در محیط زیست، مسئله گرمایش زمین و استفاده 
بیش از حد از سوخت های فسیلی است که موجب شده بسیاری از نهادهای وابسته 
و حتی شرکت های خودروساز رو به استفاده از سوخت های سبز و الکتریکی آورند 
و مشوق استفاده از انرژی پایدار باشند تا میزان اثر کربن بر کره زمین را کاهش 
دهند. در طرح موسسه Sustainableenergy نیز آب شدن یخ های قطب ناشی 
از زمین گرمایی به خوبی به تصویر کشیده شده است. شعار این مجموعه که به رنگ 
هشداردهنده قرمز است، بر اخطار ناشی از گرم شدن تاکید دارد. در قسمت پایین 
پوستر نیز نکته ای آگاهی دهنده به رنگ ستاره های پس زمینه وجود دارد که طی آن 
با جمله ای از لونی تامپسون چنین توضیح داده است: »دنیا در حال گرم تر شدن است 
و احمقانه است که وانمود کنیم چنین چیزی وجود ندارد.« بنابراین اگر نگران سیاره 
خود در این کهکشان هستید، همان طور که در طرح می بینید، باید فکری به حال 
گرم تر شدن زمین کنیم و هر یک به نوبه خود در این خصوص قدمی برداریم. استفاده 
از روش های حمل ونقل عمومی تا جلوگیری از تخریب جنگل ها و بازیافت مواد از 
اموری است که هر کدام از ما می توانیم در کشور و شهر خود انجام دهیم تا به اندازه 

خود در کاهش این اثرات سهیم باشیم. 
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ليورپول - تاتنهام، 11 فروردین 1398، 20:00
فوتبال را نمی شود پیش بینی کرد؛  این موضوع را هر چند وقت یک بار، یک تیم 
یا یک بازی خاص دوباره به ما گوشزد و یادآوری می کند. مثل همان فصلی که در 
میان غول هایی مثل چلسی، آرسنال، لیورپول، منچستریونایتد و منچسترسیتی، 
باشگاه لسترسیتی که تازه پا به لیگ برتر گذاشته بود، قهرمان شد. این گزاره در 
با هم دارند،  امتیازی کمی  بزرگی که فاصله  با وجود تیم های  انگلستان و  لیگ 
پررنگ تر هم می شود. مثال همین منچستریونایتدی که اوضاعش کامال به هم ریخته 
بود، یک دفعه و با حضور ستاره سال های نه چندان دور خودش در کادر مربی گری، 
به کورس رقابت ها برگشت و حاال برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تالش 
می کند. اما این فصل شاید دیگر نوبت لیورپول رسیده تا بعد از 20 سال بتواند 
جام قهرمانی را به دست بیاورد و هوادارانش )سالم آقای فردوسی پور!( را خوشحال 
کند. لیورپول حاال فاصله امتیازی کمی از دیگر رقیب ها دارد و به جلو می رود. 
آن ها  بازی های  حساس ترین  از  یکی  قطعا  تاتنهام  مقابل  سی ودوم  هفته  بازی 
پیروزی،  یک  با  می تواند  تاتنهام  است؛  فصل  این  در 
امیدهایش را برای رسیدن به قهرمانی زنده کند، و 
از طرفی هم لیورپول اگر بتواند از سد هری کین 
و یارانش رد شود، گام بلندی برای شکستن 
طلسم 20 ساله برمی دارد. البته قرمزهای 
هستند  خوش شانس  هم  کمی  آنفیلد 
شده  مصدومیت  دچار  تاتنهام  ستاره  که 
مهم،  بازی  این  به  رسیدنش  احتمال  و 
ضعیف است. ضمن این که دله آلی، دیگر 
ستاره تاتنهامی، هم دچار مصدومیت شد و 
ممکن  برسد،   هم  بازی حساس  این  به  اگر  حتی 
باشد.  نداشته  را  همیشگی  آمادگی  آن  است 
با  کماکان  منچسترسیتی  هم  دیگر  طرف  از 
می رود  جلو  آگوئرو  مثل  گل زنی  مهاجم 

سوی  از  کوچک  لغزش  یک  منتظر  و 
را در صدر  تا جایش  رقیب است 

از  که  خالصه  بگیرد.  جدول 
منتظر  باید  حاال  همین 
بود؛  سی ودوم  هفته 
می شود  که  جایی 

گفت نقطه عطف بازی هاست و شاید همین بازی تعیین کند جام به چه تیمی 
می رسد. 

بارسلونا - اسپانيول، 11 فروردین 1398، 22:30
اوضاع اللیگا شباهتی به جدل های نزدیک و سخت غول های لیگ انگلیس ندارد، 
اما تجربه نشان داده همان تیم های رده های میانی و حتی پایین تر هم می توانند 
برای رئال و بارسا دردسر درست کنند. رئال هنوز آن رئالی که انتظارش را داریم، 
دچار  مادریدی  و سفیدپوش های  گذاشت  را  تاثیر خودش  رونالدو  رفتن  نیست. 
افت شدند، اما بعد از شکست مقابل سوسیداد، خودشان را دوباره پیدا کردند و با 
چند پیروزی پیاپی، به کورس مسابقات برگشتند. هرچند اتلتیکو سایه به سایه 
آن ها حرکت می کند و اگر امتیاز از دست بدهند ، به رده سوم می روند. در حال 
باال آمدن  امتیازی بین تیم های سوم و چهارم آن قدری هست که  حاضر فاصله 
تیم هایی مثل ختفه و سویا در جدول بسیار سخت باشد. در این شرایط،  بارسلونا 
به مصاف اسپانیول می رود. شاید روی کاغذ بازی ساده ای برای آبی اناری ها باشد، 
اما آن هایی که اللیگا را دنبال کرده اند، می دانند که این اسپانیول از آن تیم هایی 
است که می تواند گره در بازی بیندازد و با یک تساوی، خوشحال از زمین بیرون 
بیاید. دربی کاتاالن ها جذابیت خاص خودش را دارد؛ حتی اگر بارسا با اختالف 
امتیاز قابل قبول از دیگر رقیب ها در صدر جدول و اسپانیول حتی برای گرفتن 

سهمیه لیگ اروپا هم با مشکل روبه رو باشد. 

     ورزشی
فرید دانش فر

مهم ترین بازی های باشگاهی در عيد نوروز

این فروردیِن فوتبالی
فوتبال، تماشای پای گرد به ديگری سرگرمی هیچ فوتبالیها برای
مخصوصابازیتیمیکهدوستشدارند،نمیرسد.بنابراينبرایآنها
سال هر نوروزی. تعطیالت در يا باشند تابستان وسط ندارد فرقی
جديد سال ابتدايی روزهای در اروپايی لیگهای بازیهای از بعضی
شمسیمیافتدواينوسطعدهایازفوتبالیهاکهدرگیرعیدديدنی

میدهند. دست از را رقابتها اين ديدن هستند، زدن گره سبزه و
فروردين يازدهم و دهم روزهای در مهم بسیار مسابقه چند امسال
برگزارمیشودکهبرایديدناينبازیهابايدقیدعیدديدنیرابزنید
بازیرا باهماينشش ويکظهرتاشبرابرايشکناربگذاريد.

مرورمیکنیم.

 شماره یک، فروردین 1101398



آ.اس.رم - ناپولی، 11 فروردین 1398، 17:30
درست است که آث میالن دیگر آن میالنی که می شناختیم نیست و اینتر هم از 
دوران اوجش فاصله گرفته، اما هنوز هم آن ها تیم های بزرگ سری آ هستند؛ حتی 
اگر میالن جایی در سه رده باالیی جدول نداشته باشد، یا اینتر حدود 20 امتیاز 
با صدر فاصله داشته باشد. یوونتوس در این چند سال اخیر دیگر عادت کرده در 
انتهای فصل، جام را باالی سرش ببرد. حاال که فوق ستاره ای مثل رونالدو را هم 
در ترکیب دارند، احتماال چشم انداز وسیع تر و زیباتری در نظر دارند و به فتح لیگ 
قهرمانان اروپا فکر می کنند. یوونتوس بدون استرس و نگرانی به باالی جدول تکیه 
داده و حاال حاالها پایین نمی آید. ناپولی خیلی خوب توانسته امتیاز جمع کند و 
پشت سر بانوی پیر قرار بگیرد،  اما به نظر می رسد امسال هم نتواند قهرمانی در 
ایتالیا را تکرار کند. آن ها هنوز هم جام را با مارادونا به یاد می آورند. شاید نیاز 
داشته باشند کسی مثل مارادونا دوباره ظاهر شود و خاطره های خوبشان را برای 
آن ها تکرار کند. مارک همشیک برای موفقیت تیمش دست از تالش برنداشت و 
هرچه در توان داشت، وسط زمین پیاده کرد. همشیک حتی عنوان بهترین گل زن 
تاریخ باشگاه را هم از آن خود کرد،  اما این عنوان برای قهرمانی ناپولی کافی نبود. 
حاال زمزمه های جدایی او به گوش می رسد. از طرف دیگر هم آ.اس.رم که دیگر 
قهرمانی و حتی نایب قهرمانی در این فصل برایشان چیزی شبیه معجزه است، 
می خواهد به جایگاه سومی برسد تا با خیالی راحت سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 
را کسب کند. در این لحظه که مشغول نوشتن این مطلب هستیم، رم با التزیو 
هم امتیاز است و آن ها این نگرانی را دارند که سهمیه لیگ قهرمانان را از دست 

بدهند. درنتیجه، بازی رم با ناپولی برای هر دو طرف اهمیت ویژه ای دارد. 

آژاکس - آیندهوون، 11 فروردین 1398، 19:15
لیگ هلند از صداوسیما پخش زنده ندارد )آن قدر بازی های مهم از لیگ های دیگر 
داریم که دیگر نوبت به هلندی ها نمی رسد!(،  اما زمان بازی های لیگ قهرمانان اروپا 
و در مواجهه تیم های لیگ هلند با بزرگان اروپا، همیشه شاهد بازی های جذاب 
بوده ایم. آن وقت است که متوجه می شویم تیم های نظیر آژاکس و آیندهوون در 
چه سطحی قرار دارند. البته در این چند سال اخیر و به لطف حضور قوچان نژاد در 
هیرنفین و علیرضا جهانبخش در تیم های نایمخن و آلکمار، با این لیگ و تیم های 
حاضر در اردیویسه بیشتر از قبل آشنا شدیم. آژاکسی ها در مصاف با دیگر رقیب 
فتح جام،  فاینورد و هم چنین مقابل تیم متوسطی مثل هراکلس شکست خوردند 
عقب  آیندهوون،  دیرینه شان،   رقیب  از  حسابی  شد  باعث  امتیاز  شش  همین  و 
بیفتند. حاال آیندهوون با یک بازی کمتر و با پنج امتیاز اختالف در صدر ایستاده 
و هوادارانش دارند از همین حاال سرود قهرمانی می خوانند. بازی روز یک شنبه 11 
فروردین، شاید آخرین فرصت آژاکسی ها باشد برای زنده کردن امید قهرمانی شان. 
این کورسوی امید هم در حالی است که آن ها فرانکی دی یانگ، یکی از ستاره های 
تیمشان را به خاطر انتقال به بارسا دیگر در اختیار ندارند. احتماال بازیکنان پی.اس.

وی بعد از پیروزی در این بازی، به اندازه قهرمان شدنشان خوشحالی خواهند کرد، 
چراکه پر کردن فاصله هشت 
بازی  هفت  در  امتیازی 
انتهای  تا  باقی مانده 
لیگ، برای آژاکسی ها 
نظر  به  غیرممکن 

می رسد. 

دورتموند – وولفسبورگ، 10 فروردین 1398، 19:00
همیشه  آن ها  بوندسلیگا  در  بایرنی ها.  توسط  جام  بردن  باال  به  کرده ایم  عادت 
جشن  رقابت ها  پایان  به  مانده  هفته  چند  هم  معموال  و  هستند  جدول  باالی 
قهرمانی می گیرند. ستاره های بزرگی هم در اختیار دارند و در لیگی که رقیب 
از آن ها غیر  از یک نمونه، رقیب سرسخت دیگری به چشم نمی خورد،  به غیر 
خامس  ریبری،   فرانک  لواندوفسکی،  نظیر  بازیکنانی  نداریم؛  انتظار  هم  این  از 
رودریگز، آرین روبن، توماس مولر و گورتزکا. اما این بار ماجرا کمی فرق کرده؛ 
رقیب همیشگی شان گوی سبقت را بدجور ازشان ربوده و با تمام توان در حال 
دور شدن و فاصله گرفتن از آن هاست. زنبورها نیش خودشان را زده اند و حاال 
به  البته کارشان  به پیش می روند.  باشد،  ایستاده  این که کسی جلویشان  بدون 
همین سادگی هم که می گوییم نیست؛ دو تساوی مقابل تیم های فرانکفورت و 
هافن هایم نشان داد تیم های متوسط و حتی پایین جدول را نمی شود دست کم 
گرفت. دورتموندی ها در هفته بیست وهفتم، بازی  حساسی روبه روی وولفسبورگ 
دورتموند شکست  همین  از  خانه  در  و  رفت  دیدار  در  که  وولفسبورگی  دارند؛ 
خورده و حاال می خواهد آن شکست را جبران کند و به نوعی انتقامش را بگیرد. 
آن ها دو هفته پیش از این بازی هم باید مقابل بایرن قرار بگیرند، ضمن این که 
با این حساب، بازی های  تالش می کنند سهمیه لیگ اروپا را به دست بیاورند. 
تعیین  در  به سزایی  نقش  می تواند  جدولی  باالی  تیم  دو  مقابل  وولفسبورگ 

قهرمان این فصل ایفا کند. 

پرسپوليس – استقالل، 10 فروردین 1398، 17:00
نیازی به  این  یکی احتماال  بازی مهم است؟! برای  این  الزم است بگوییم چقدر 
یادآوری ما نبود. شهرآورد تهران در هر زمانی که برگزار شود، 100هزار نفر را به 
این  اهمیت ویژه  تلویزیون می نشاند!  پای  را  نفر  ورزشگاه می کشاند و میلیون ها 
دیدار ربطی به جدول و موقعیت تیم ها هم ندارد. آن جمله معروف و کلیشه ای 
»این بازی هم مثل بقیه بازی ها سه امتیاز دارد« را هم بگذارید کنار. چون دربی 
قرمز و آبی فراتر از یک بازی در لیگ است. پیروزی در این مسابقه به اندازه یک 
تیم ها یک مربی خارجی  از  باشد. حاال هر کدام  ارزش داشته  قهرمانی می تواند 
تیمشان  با  خوبی  نتیجه های  هم  مربی  دو  هر  و  دارد  خود  نیمکت  روی  بزرگ 
گرفته اند. از طرف دیگر هم این دو تیم اختالف امتیاز زیادی ندارند و سه امتیاز 
این رقابت برای هرکدام نقش مهم و تعیین کننده ای در ادامه بازی ها خواهد داشت. 

استقالل در نیم فصل دوم سه بازیکن خارجی به خدمت گرفته 
که یکی از آن ها گادوین منشا است؛ مهاجمی که چند فصل 

برای پرسپولیس بازی کرد و در قهرمانی و در فینال آسیا 
هم همراه تیم بود. حاال حضور منشا در استقالل جذابیت 

هم  دیگر  طرف  از  می کند.  دوچندان  را  دیدار  این 
قرمزهای پایتخت بازیکنان باکیفیت و خوبی مثل 

سروش رفیعی، مهدی ترابی، مهدی شیری 
و ماریو بودیمیر را به خدمت گرفته اند. 

می خواهند  پرپسولیسی ها 
قهرمان  سوم  بار  برای 

برای  و  شوند  لیگ 
این  به  رسیدن 
محکم  سد  مقام،  

نام  به  بلندی  و 
استقالل را پیش روی خود دارند. شکست در این 

تا  که  می گیرد،   تیم  از  را  امتیاز  سه  نه تنها  بازی،  
حدودی روحیه بازیکنان را هم تضعیف خواهد کرد. به 
همین دالیل است که می بینیم هر دو طرف به تساوی 

راضی می شوند و در این بازی ریسک نمی کنند. 
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      طنز
ابراهیم قربان پور

باالخره آدمی زاد است و ذاتا حسود. آقابزرگمان را می گویم. می گوید حاال که بعضی 
می گذارند  را  اینستاگرامی  شان   درددل های  که  دارند  اعتماد به نفس  این قدر  ها 
تنگ هم و یک مقوا می چسبانند به اول و آخرش و اسمش را می گذارند کتاب، تو 
هم باید تعبیرخواب هایی را که من برایتان کرده ام، کتاب کنی. حاال هر چه هی 
ما قسم و آیه می آوریم که آن رقم کتاب ها کاربردش مثل پوستربعضی  انتخابات 
هاست و به درد ما نمی خورد که به خرجش نمی رود. دست آخر راضی اش کردیم 
از خر شیطان پیاده شود و به همین دو صفحه مجله قناعت کند. هر خواب را 
با صاحب خواب و تعبیرش نوشته ام، چون آقابزرگ معتقد است خواب برحسب 
این که صاحبش کی باشد، تعبیرش خیلی فرق دارد. حاال درست است که لولهنگ 
آقابزرگ ما قد برخی مدعیان آب برنمی دارد، اما به نظرم با همین فن تعبیرخوابش 

راحت به درد نماینده شدن می خورد. قضاوتش با شما.
 سه شنبه، 14 فروردین 

صاحب خواب: من
خواب دیدم اژدهایی بزرگ از آسمان به زمین آمد و هر چه درخت و سبزی روی 

زمین بود، با آتش خودش سوزاند.
تعبیر: استغفراهلل... اژدها خود تویی که روز سیزده به در افتادی به جان درخت ها و زمین 
خدا و همه چیزش را درب وداغون کردی.! اصال اژدها تویی که افتادی به جان زندگی 
ما ول نمی کنی بروی. اژدها تویی که هر چی دیروز بهت گفتم کمتر بخور، گوش ندادی 

تا شب همچین خواب مزخرفی ببینی. برو گم شو جلوی چشمم نباش.
 دوشنبه، 3 اردیبهشت

صاحب خواب: خانم بزرگ )مادر آقابزرگ(
و  کاغذ  ورق  یک  جان  به  است  افتاده  زردرنگ  وحشی  یک خرس  دیدم  خواب 
جوری دارد این  طرف و آن  طرفش را گاز می گیرد که انگار هووی مامانش است. 
گاو وحشی زردرنگ خیلی زور زد کاغذ را از بین ببرد، اما وقتی ولش کرد، خیلی 
دوباره  بردند  و  سراغش  آمدند  خوش برورو  آدم  نفر  شش  و  بود  نشده  چیزیش 

ظاهرش را تر و تمیز کردند.
تعبیر: مادر من آخر این هم خواب است شما می بینی؟ کاش یک طوری باشد که 
پیدا می شود که  آمریکا  این یعنی یک موجود زردرنگی در  تعبیر نشود.  خوابت 
می افتد به جان برجام و می خواهد زرتش را قمصور کند. البته این طور که مشخص 
است، یک عده دیگری هستند که نمی گذارند این بابا هر طور دلش می خواهد لگد 

بپراند و برجام را با چنگ و دندان نگهش می دارند.
 پنج شنبه، 3 خرداد 

صاحب خواب: من
خواب دیدم یک پرنده لطیف و زیبا که مدت ها در قفس بود، وقتی باالخره از قفس 

بیرون آمد، بالفاصله پرید و رفت و دیگر دست هیچ کس به آن نرسید.
تعبیر: تو چرا این قدر خواب های نحس می بینی بچه؟ چرا هرچی خبر نحس است، 
باید تو خوابش را ببینی؟ اگر این دفعه هم خوابت درست دربیاید، باید تا یک ماه 
بروی توی جوب بخوابی. این خوابت یعنی یک هنرمندی که یک عمر نتوانسته 
کار کند، حاال که تازه توانسته یک کارهایی بکند، یکهو از دنیا می رود. اگر آن 
هنرمند ناصر ملک مطیعی باشد، باید بروی تا یک ماه... برو دعا کن درست درنیاید 

خوابت. برو.

 جمعه، 25 خرداد
صاحب خواب: خان عمو

چهار  به خصوص  بودند.  ایستاده  خط  یک  روی  زیبا  یوزپلنگ   11 دیدم  خواب 
تایشان خیلی روی یک خط ایستاده بودند. آن وقت یکهو 11 گاو آمدند و بهشان 

حمله کردند و این قدر فشار آوردند تا باالخره از روی یوزپلنگ ها رد شدند. 
می خوری؟  ناجور  غذای  بچه شب ها  این  مثل  هم  شما  نکند  خان داداش  تعبیر: 
حاال این سقش سیاه است، چشمش شور است، وجودش نحس است. شما دیگر 
چرا؟ این خوابی که شما دیده اید، یعنی در جام جهانی تیم فوتبال که 11 نفری 
وامی ایستند توی محوطه جریمه خودمان برای دفاع، بعد از کلی مقاومت از یک 
تیم گاوباز گل می خورند و می بازند. آن چهار تا هم چهار تا دفاعمان هستند که به 

حرف عقال گوش نکرده اند و رفته اند روی یک خط دفاع خطی تشکیل داده اند.
 شنبه، 2 تير

صاحب خواب: خانم جان
راه  آن ها  روی  ما  وقتی  اما  بود،  باال  به طرف  که  بود  پله  دیدم یک سری  خواب 
آخرهای خوابم  زیرزمین، طوری که  به طرف  داشتیم می رفتیم  انگار  می رفتیم، 

دیگر همه جا تاریک شده بود و هیچی را نمی شد دید.
بزرگ  خانم  زردرنگ  وحشی  خرس  خواب  آن  با  عیال،  شما  خواب  این  تعبیر: 
بی ارتباط نیست. تعبیر خواب شما این است که یک چیزهایی هی می رود باال، هی 
می رود باال و همان طور که آن ها دارند می روند باال، ما هی می رویم پایین، می رویم 

پایین، طوری که دیگر آخرهایش پایین تر از آن وجود ندارد. 
 پنج شنبه، 28 تير

صاحب خواب: محسن، پسِر عمه  بلقيس
نان جلویم بود که داشتم می خوردم. هنوز شروع نکرده  خواب دیدم یک قرص 
بودم که دیدم نصف شد. تا آمدم نگهش دارم، دوباره نصف شد. خواستم بگیرمش 

توی بغلم که یکهو تمام شد و رفت.
تعبیر: هزار دفعه بهت گفتم این قدر شلتاق نکن زنت را طالق نده. حاال دنده ت 
نرم باید سکه بدهی. سکه هم اول یک میلیون تومان است. بعد دو میلیون تومان 
می شود، بعد چهار میلیون. آخرش هم این قدر می رود باال که برای سکه دادن باید 
خودت گرسنگی بکشی. می خواستی زنت را طالق ندهی بچه قرتی. آخر آدم که 

کار و بار درست و حسابی ندارد، زن طالق می دهد؟
 یک شنبه، 7 مرداد

صاحب خواب: من
...

چه  فهمیدم  بی ادبی ات. خودم  این خواب های  با  کنی  تعریف  نمی خواهد  تعبیر: 
بگویی  من  به  می کنی  غلط  که  است  این  تعبیرش  دیده ای.  نامربوطی  خواب 
می خواهی زن بگیری. هر وقت خودت پول درست و حسابی درآوردی آن وقت. با 

این قیمت سکه هم اصال به نظر من زن نگیر. همان خواب ببینی بهتر است.
 پنج شنبه، 25 مرداد 

صاحب خواب: خود عمه بلقيس
خواب دیدم یک فرش خیلی زیبایی بود که یک گوشه اش یک مردی داشت گاوش 
را به صحرا می برد. یک گوشه اش یک مردی یک کیف انگلیسی گرفته بود دستش. 
یک گوشه اش یک مردی داشت نقاشی های زیبا می کشید. یکهو فرش آتش گرفت 

و همه اش سوخت و به باد رفت.

مگر ما چی مان 
از فروید کمتر است؟!

یا راهنمای تعبيرخواب کامال کاربردی برای زیستن
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تعبیر: این طوری که معلوم است، شما همه تان کمر همت بسته اید به تمام کردن 
کار هنر این مملکت. این چه خواب هایی است که شما برای این کشور می بینید 
دنیا  از  دارند  مملکت  این  هنرمندهای  نصف  شما  خواب  این  توی  آبجی  آخر؟ 
می روند. من اصال رویم نمی شود اسمشان را بیاورم. یعنی این ماه مرداد قرار است 

این قدر نحس باشد؟ خدا به دور!
 چهارشنبه، 14 شهریور
صاحب خواب: دایی اسد

دیشب همین جا توی خانه شما خواب بودم. ناگهان خواب دیدم در تاریکی مطلق 
هستم و هیچ کاری نمی توانم بکنم. از گرما داشتم می مردم و خیس عرق بودم.

تعبیر: اسد جان  یک ذره عقلت را به کار بنداز! خواب ندیدی این ها را. بیدار بودی. 
خاموشی بود. برق نداشتیم. همه داشتیم از گرما خفه می شدیم. شما هم فکر کنم 

خیلی اختیارت دست خودت نیست... ببخشید خانم. چشم. ادامه نمی دهم.
 یک شنبه، 6 آبان

صاحب خواب: آقامجتبی، همسایه
 خواب دیدم یک سری تخت پادشاهی بود که هی یکی یکی داشتند می افتادند و 

کسی نمی توانست جلوشان را بگیرد.
آقا مجتبی. سلطان های  افتاده است  این خوابت  تعبیر: یک سلطان خاصی توی 
مختلف. سکه. دالر. تشک. گالبی. خشکبار. حاال چرا تخت هایشان دارد می افتد، 

اهلل اعلم. من دیگر خبر ندارم.
 جمعه، 2 آذر

صاحب خواب: آقای ساالری، از مراجعين اینترنتی کانال تعبيرخواب 
آقابزرگ

خواب دیدم یک صندلی بود که گذاشته بودند آن وسط و هی آدم های مختلف 
نزدیکش می شدند و رویش می نشستند. اما هنوز ننشسته یک چیزی باعث می شد 
از روی صندلی بپرند باال. یکی شان یک دختربچه آمد جلویش رقصید، بعد بلند 
نفر که  باالخره یک  بلندش کردند. دست آخر  بود که  زیاد  شد. یکی شان سنش 

شبیه آدم های پیروز بود، رویش نشست و من از خواب پریدم.
تعبیر: این صندلی باید یک مقام اجرایی باشد که در این چندماهه هر کس رویش 
نشسته، هنوز جا نیفتاده او را از روی صندلی به بهانه ای بلند کرده اند. اول یکی 
سرپرست بوده. بعد یکی آمده که مجبور شده استعفا بدهد. بعد یکی دیگر آمده 
که گفته اند پیر است. دست آخر هم یک نفر پیروز موفق می شود رویش بنشیند 

که فعال کسی کاری به کارش ندارد.

 پنج شنبه، 29 آذر
صاحب خواب: غالم، شوهر خاله سيما

که  آوردیم  چیزی  یک  بعد  بودند.  مهمان  خانه مان  در  زیادی  عده  دیدم  خواب 
بخورند. همین که آن را گذاشتند داخل دهانشان، یکهو گلوی همه شان گرفت و 

خفه شدند. خیلی وحشتناک بود
تعبیر: آقا غالم؟ این رسمش است؟ همه چیز گران شده درست. پسته کیلویی 
نوبت شماست که شب چله جمع شویم  امسال  است درست.  تومان  200 هزار 
خانه تان هم درست. اما این دلیل می شود که خواب الکی تعریف کنی که ما توی 

خانه تان چیزی نخوریم؟ آخر این درست است؟
 دوشنبه، 3 دی

صاحب خواب: خانم جان
خواب دیدم یک کاروان شتر داشت در یک بیابانی حرکت می کرد. هی یکی یکی 

همه از دور و اطرافش کم شدند تا این که ته کاروان چیزی نماند.
تعبیر: اوه اوه! چه خوابی دیده ای خانم! این ماه سفر خیلی ناامن است. اتوبوس ها 
می خورند به در و دیوار. هواپیماها سقوط می کنند. آمار تصادف های جاده ای باال 

می رود. امن ترین جا نشستن در خانه است. مواظب باشید از خانه بیرون نروید.
 پنج شنبه، 18 بهمن

صاحب خواب: من
خواب دیدم که توی خانه نشسته بودیم...

تعبیر: ببین اگر می خواهی خواب جعل کنی که بلند شویم این چند روز تعطیالت 
هفته بعد را برویم سفر، کور خوانده ای. از این خبرها نیست. می نشینی توی خانه 
از پنجره بیرون را نگاه می کنی و از طبیعت زیبای زمستانی تهران لذت می بری. 

همین و تمام. ضمنا هر روز هم خودت نان می گیری. من خسته ام.
 شنبه، 4 اسفند

صاحب خواب: خود آقابزرگ
خواب دیدم که عید شده بود. هر کس آمد خانه مان بعد از خروج از خانه هم زمان سکته 
کرد، اچ آی وی اش مثبت شد، سرطان خون هم گرفت. تعبیرش هم این است که با 
این قیمت هایی که من دیروز توی بازار دیدم، غلط می کند امسال کسی بخواهد بیاید 
خانه ما عیددیدنی. هر کس دلش برای من تنگ شده، ما را دعوت کند خانه اش که 
ببیندمان. تو هم به جای چرت وپرت نوشتن توی مجله بلند شو برو دوزار پول دربیاور 
که این وضع زندگی مان نباشد. پول این صفحه هم هر چی شد، می دهی به من، چون 

از تعبیرخواب های من استفاده کرده ای. بلند شو برو ردکارات . بلند شو.
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اسامی برندگان جدول  ٣٨١٧
  ١ـ  فرانک داعيانـ  سنقر

٢ـ حسين عزيزیـ  قم
٣ـ احمد سليمانیـ  نطنز

افقي:
ــر و فروش كتابـ  اُقنوم سوم  ــه يا محل نش ۱. موسس

نزد مسيحيان
۲. ناخالصـ  حاكمـ  به رنگ سبز

ــوند  ــاه زمزمـ  نوعي كفش چرمي قديميـ  پس ۳. چ
نظيرـ  روان

ــي به  ــي افزودن ــان داروي ــيـ  از گياه ــرف ترك ۴. ب
ماءالشعير ـ  محبوبـ  تيغ گياه

ــوراك كوبيدنيـ  ثابت و  ــاي خونيـ  خ ۵. از گروهه
استوارـ  آش

۶. نوعي رنگ مخلوط با پودرآهنـ  جوانمردـ  بخش 
كبابي گوشت مرغ

۷. خاطرهـ  دندانهاي نيشـ  عنواني براي نجباي اروپا 
بين دوك و كنت

ــنتي زنان هنديـ  نشانه  ــتينـ  نوعي لباس س ۸. پوس
جمعـ  ماه سوم فرنگي

ــور  ــان خودروـ  مهمترين نهاد قضايي هر كش ۹. فرم
ـ طرف، سوي

ــكـ  رنگ موي  ــمـ  باري ــوشـ  نت شش ــوي خ ۱۰. ب
فوري

۱۱. متضاد دورـ  هدفـ  سطل آب كشي از چاه
۱۲. نوعي شيريني ترـ  پيروان يك نبيـ  صورتگر

۱۳. واحد تنيسـ  ترمينالـ  حيلهـ  راه كوتاه
۱۴. نصفـ  كحلـ  آفريدگارـ  مذهب

ــدانـ  نوعي كلمـ  ميوه  ــرزيـ  خان ــاي م ۱۵. از روده
پخته شده با شكر

۱۶. اسب مادهـ  فربه، چاقـ  مولد برق
۱۷. از جزاير ايرانيـ  گالري

عمودي:
۱. كينه توزـ  سجل

ــايل نقليهـ   ــتم توقف وس ۲. ضربه آخر بوكسـ  سيس
قمر سياره كيوان

۳. برشته كنـ  حرف نداـ  رهبرـ  دودل
۴. خجلتـ  گليمـ  عارضه اي چشميـ  حرف هفدهم 

زبان انگليسي
۵. سوداي نالهـ  واقعهـ  اتاق درسـ  واحد سطح

۶. يك چهارم منـ  جاده قطارـ  مركز آلباني
۷. شهرتـ  تراسـ  شهر آرزو

۸. فرق سرـ  رودي در اروپاـ  كتفـ  عدد ماه
۹. نااستوارـ  تزـ  شهر سوهان

ــرانـ  كنيزـ  الفباي  ــي نزديك ته ــهرهاي مذهب ۱۰. از ش
موسيقيـ  امانت دار

۱۱. جدا كردنـ  عذر نابجاـ  مكر
۱۲. بازرس ويژه امور مالي و حسابداريـ  مگرـ  منسوب 

به ناز

حرف (  ر ) چه تعداد است؟
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دکتر محمدحسن واصفی، مدیرعامل سينادارو در گفت وگو با وخارزم 
از چالش های داروسازی می گوید
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