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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.

دوره جدید-  شماره 2، تیر 1398
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دكتر سیدرضا موسوی، مدير عامل گروه سرمايه گذاري خوارزمي

اعتمادبهظرفیتها،راهگشاست
تابستان 98 برای اقتصاد ایران شاید داغ تر از هر تابستان دیگری است. تحریم های ظالمانه و یک جانبه آمریکا دامنه 
گسترده ای پیدا کرده و به تدریج زندگی مردم عادی را نشانه گرفته است. در این شرایط به موازات آثار منفی این اتفاقات 
بر شاخص های اقتصادی کشور، بازار سرمایه نیازمند شکیبایی و تدبیرهای تازه و متناسب است تا این پیچ تاریخی را با 
حداقل آسیب، به سالمت طی کند. اکنون زمان آن فرارسیده است که با کمترین اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت 
خام، سرمایه های بالقوه دیگری که در این آب و خاک نهفته، فرصتی برای نشو و نما بیابند. کلیدواژه »رونق تولید« به 
عنوان شعار سال، می تواند قطب نمایی باشد برای تالش ها و تکاپوهای تازه با سمت و سوی اتکا به خود، در عین آمادگی 
برای تعامل سازنده با دیگران. اکنون بیش از هر زمان دیگری برنامه محوری، واقع بینی و انعطاف می تواند دستمایه ای 

کارآمد برای حرکت رو به جلو باشد.
بازارسرمایه،  و  تولید  های  عرصه  در  فعال  و  پویا  مجموعه های  از  یکی  عنوان  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
نمونه ایست مثال زدنی در اتخاذ شیوه های متناسب با تغییرات محیطی. مجموعه ای که در دوران »پسابرجام« با تمام قوا 
به میدان تالش و تحرک آمد و با طراحی و اجرای برنامه راهبردی هفت ساله، کوشید تا همسو با مصالح ملی، به کسب 

منافع پایدار برای سهامداران خود همت بگمارد.
ترسیم اهداف مشخص برای برنامه راهبردی و بسیج تمام امکانات برای تحقق این اهداف، در دستور کار قرار گرفت 
و گام های روشن و بلندی به پیش برداشته شد؛ هرچند زمانه راه و رسم دیگری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. در این 
شرایط تازه نه فقط رها کردن برنامه راهبردی چاره کار نبود، بلکه تاکید بر برنامه محوری، در عین انعطاف و اتخاذ تدابیر 
متناسب با تغییرات محیطی در دستور کار قرار گرفت. شناسایی چالش ها و بهره گیری از فرصت های تازه و تالش برای 
فرصت سازی  با بهره گیری از ظرفیت های موجود، به دغدغه اصلی مدیران و کارشناسان خوارزمی تبدیل شد. اکنون بار 
دیگر می باید با اتکا به سرمایه انسانی ارزشمند و با حداکثر هم افزایی در همه بخش ها، حول شعار محوری »ثروت آفرینی 

پایدار برای نسل ها« راه گذر از موانع هموار شود.
هیچ کس در دشواری راه تردید ندارد، اما به همان اندازه اعتماد به ظرفیت ها و توانایی ها، می تواند امیدآفرین و 

راه گشا باشد.
عزم ها و اراده ها برای غلبه بر مشکالت و گشودن افق های نو برای آینده، آشکارتر از همیشه است. به امید روزهای 

بهتر و فردای روشن تر. 

      سخن نخست
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سرمایه گذاری  گروه  مدیران  معارفه  و  تودیع  تکریم،  آیین 
بانک  مدیرعامل  صیدی  حجت اهلل  دکتر  حضور  با  خوارزمی 
در  جاری  سال  اردیبهشت   28 شنبه  عصر  ایران  صادرات 

ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی گروه خوارزمی، در این مراسم رییس 
واعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران، معاونان و مدیران 
شرکت های  مدیره  هیات  اعضای  و  عامل  مدیران  و  ستادی 

گروه سرمایه گذاری خوارزمی حضور داشتند. 
مدیرعامل  عنوان  به  موسوی  رضا  دکترسید  مراسم  دراین 
جدید گروه سرمایه گذاری خوارزمی معرفی شد و از زحمات 
عباسعلی ارجمندی که تا پیش از این مدیرعامل این شرکت 

بود، تقدیر به عمل آمد. 
همچنین دکتر جواد فرشباف ماهریان به عنوان رییس جدید 
هیات مدیره به جای پرویز مقدسی معرفی شد. مقدسی به 
این  با  به همکاری  عنوان عضو هیات مدیره گروه خوارزمی 

گروه سرمایه گذاری ادامه خواهد داد. 
ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل  صیدی  حجت اهلل  دکتر 
)سهامدار اصلی گروه خوارزمی( دراین مراسم طی سخنانی، 
آینده شرکت سرمایه گذاری را روشن دانست و تصریح کرد: 
قطعا با سیاست گذاری های جدید، و تحلیل خالق و به روز از 
اجرایی  مدیریت  تحت  و  گذشته  راهبردی  جهت گیری های 

قوی، آینده مطلوبی در انتظار این شرکت خواهد بود. 
شرکت  در  دهه  دو  طی  شده  انجام  فعالیت های  وی 
سرمایه گذاری را شبیه به تالش های زیرساختی در بنای یک 
هدف  افزود:  و  کرد  تعبیر  نیمه ساخته  اما  معظم  ساختمان 
و  شده  تعریف  بلندمدت  خوارزمی،  گذاری  سرمایه  شرکت 
برای رسیدن به آن اهداف کالن و تکمیل این بنای برافراشته 

همه باید کمک کنیم. 
نباید  اما  دارد،  زیادی  ثروت  خوارزمی  کرد:  تاکید  صیدی 
کنونی  شرایط  در  را  شرکت  این  روی  پیش  سختی های 
اقتصادی کشور فراموش کرد. هرچند اطمینان دارم با حضور 
نیروی انسانی کارآمد و مدیران مجرب می توان بر دشواری ها 

غلبه کرد.
در ادامه مراسم، دکتر جواد فرشباف رییس هیات مدیره گروه 
تدوین شده  برنامه  از  سرمایه گذاری خوارزمی طی سخنانی 
هفت ساله شرکت خوارزمی سخن گفت و تصریح کرد: با تعهد 
مدیریتی و همچنین فراهم بودن زیرساخت ها و شفافیت در 
ارائه اطالعات و نیز انعطاف متناسب با شرایط روز می توانیم 
به جایگاه بلندی که برای خوارزمی تعریف شده است، دست 

پیدا کنیم. 

شرکت هایی  روی  پیش  مشکالت  برخی  کرد:  تاکید  وی 
چون خوارزمی ناشی از مناسبات و تغییرات اقتصادی کالن 
درجهان و ایران است، اما می توان با برنامه ریزی مدون به کار 

ادامه داد و از اهداف اصلی بازنماند.
سرمایه  گروه  جدید  مدیرعامل  موسوی،  رضا  سید  دکتر 
گذاری خوارزمی نیز در ادامه این آیین تکریم طی سخنانی 
گفت: در سال 92 همزمان با انجام مذاکرات هسته ای وانعقاد 
آگاهانه  و  داوطلبانه  نیز  خوارزمی  شرکت  برجام،  تفاهمنامه 
چشم انداز بلندمدتی را برای خود تعریف کرد تا هم وظیفه 
هم  و  کند  ایفا  ملی  توسعه  کالن  اهداف  تحقق  در  را  خود 
بهره مند  سهامداران  منافع  سود  به  رو  پیش  فرصت های  از 
از  آمریکا  متحده  ایاالت  یک سویه  متاسفانه خروج  اما  شود. 
تحریم های ظالمانه  اعمال  و همچنین  توافق چندجانبه  این 
علیه ایران، سبب شد تا فضای دشواری برای کسب و کارها 

به وجود بیاید. 
تحریم  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  جدید  مدیرعامل 
با  باید  کرد:  تصریح  و  دانست  فرصت  یک  حال  درعین  را 
ایران،  اقتصاد  در  آمده  پیش  فرصت های  برخی  شناسایی 
همچنان بکوشیم تا به سهم شایسته ای برای سهامداران خود 

دست پیدا کنیم.
وی تاکید کرد: از دو هفته پیش معاونت طرح و برنامه شرکت 
در تعامل با دیگر مدیران گروه خوارزمی در حال برنامه ریزی 
مسیر  در  بتوانیم  تا  است  کشور  اقتصاد  واقعیات  بر  مبتنی 
تحقق شعار ثروت آفرینی برای نسل ها که شعار محوری گروه 
ارزشمند  مدیران  همراهی  با  است،  خوارزمی  سرمایه گذاری 
و همکاران صاحب نظر و مجرب کماکان با قوت و قدرت به 

پیش گام برداریم.
در پایان این مراسم با تقدیم هدایایی از زحمات مدیرعامل و 
اعضای سابق هیات مدیره گروه سرمایه گذاری خوارزمی تقدیر 

به عمل آمد. 

    اخبار خوارزمی

آیینتکریم،تودیعومعارفه
مدیرانگروهسرمایهگذاری
خوارزمیبرگزارشد

دراين مراسم دكترسید رضا 
موسوی به عنوان مديرعامل 

جديد گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی معرفی شد و از 

زحمات عباسعلی ارجمندی 
كه تا پیش از اين مديرعامل 

اين شركت بود، تقدير به 
عمل آمد. همچنین دكتر جواد 

فرشباف ماهريان به عنوان 
ريیس جديد هیات مديره به 
جای پرويز مقدسی معرفی 

شد
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جواد فرشباف ماهريان، رئیس كل اسبق بیمه مركزی، 
چند وقتی است كه به تركیب هیئت مديره شركت 

سرمايه گذاری خوارزمی پیوسته است. او كه از سال 
87 تا شهريور ماه سال 90 رياست كل بیمه مركزی 
را بر عهده داشته، حاال در جايگاه رئیس هیئت مديره 
گروه خوارزمی، مسئولیت تشکیل كمیته برنامه ريزی 

و نظارت راهبردی مجموعه را بر عهده گرفته و در 
تالش است باكمک به طراحی واجرای طرح های 

ابتکاری و ارزش آفرين معطوف به اوضاع و احوال فعلی 
اقتصادی كشور، موفقیت های گذشته گروه حفظ و نام 

و آوازه آن ارتقاء يابد. مشروح گفت وگوی »وخارزم« را 
با رئیس هیئت مديره خوارزمی در ادامه بخوانید.

با توجه به اين كه برنامه هفت ساله گروه خوارزمی 
و  است  شده  نزديک  خود  پايانی  سال های  به 
در  كشور  اقتصادی  شرايط  تغييرات  به  توجه  با 
سال های اخير و به خصوص اتفاقات پسابرجامی، 
وضعيت برنامه استراتژيک شركت چگونه خواهد 

بود؟ آيا برنامه جديد در راه است؟ 
برنامه هفت ساله نقشه راه شرکت از زمان تدوین آن تاکنون 
نسبتا  دستاوردهای  برنامه  این  اجرای  و  تدوین  است.  بوده 
به  توجه  با  اما  است،  داشته  دنبال  به  شرکت  برای  خوبی 
تحریم ها  بازگشت  به ویژه  کشور،  اقتصادی  شرایط  در  تغییر 

بر برخی  از برجام، رکود تورمی حاکم  در پی خروج آمریکا 
از  بسیاری  ارز  نرخ  نوسانات  و  اقتصادی کشور  از حوزه های 
اهداف و راهبردهای برنامه را با چالش روبه رو ساخته است. 
از این رو بازنگری و تدوین برنامه جدید ضروری بوده و در 
برنامه هفت  از کم و کیف  نظر  قرار دارد. صرف  دستور کار 
خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  ضرورت های  از  یکی  ساله 
تدوین استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های اجرایی و عملیاتی 
متناسب با شرایط و موقعیتی است که در کشور، بازار سرمایه 
پیش بینی  ضمن  است،  آمده  وجود  به  بنگاه داری  بخش  و 

تغییراتی که در آینده محتمل است به وجود آید.
اقدامات  دربرگیرنده  که  ماهه  شش  برنامه  تدوین  نخست 
اساسی و عملیاتی شرکت در سال 98 باشد، مدنظر است و 
سپس یک برنامه دو ساله میان مدت تدوین خواهد شد. برای 
نظارت  و  برنامه ریزی  کمیته  تشکیل  مسئولیت  منظور  این 
راهبردی را بر عهده گرفتم تا با انجام مطالعات و بررسی های 
با محیط داخلی و بیرونی شرکت، به ویژه در  الزم در رابطه 
مورد آینده وضعیت بازارهای فراروی گروه خوارزمی، وضعیت 
شرکت های رقیب و شناخت و تحلیل انتظارات ذی نفعان یک 
برنامه جامع، آینده نگر، انعطاف پذیر با قابلیت اجرایی و قدرت 
با  ارزیابی،  و  نظارت  سازوکارهای  با  همراه  باال،  پیش بینی 

مشارکت حداکثری مدیران شرکت تدوین کنیم. 
به  رسيدن  برای  خوارزمی  گروه  شما  نظر  به 
شركت های  بين  در  بهتر  و  برتر  جايگاه های 

   گپ
گفت وگو با دكتر جواد فرشباف ماهريان، رئيس هيئت مديره گروه سرمايه گذاری خوارزمی 

»وخارزم«؛ازتوسعهداراییهایمولد
تاتداومروندارزشآفرینیپایدار
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داخلی يا حتی شركت های خارجی، چگونه بايد 
عمل كند؟ 

به  دست یابی  و  شرکت  یک  موفقیت  و  رشد  تردید  بدون 
از  قبل  دارد.  بستگی  متعددی  عوامل  به  پیشرفت  قله های 
این که بخواهم به عوامل بیرونی بپردازم، می خواهم از داخل 
تهدید های  و  فرصت ها  با  مواجهه  برای  کنم.  شروع  شرکت 
محیطی باید ببینیم قوت ها و ضعف های ما چیست؟ شرکتی 
می تواند به خوبی از فرصت های محیطی استفاده و از تهدید ها 
افزایش  را  خود  قوت  نقاط  همواره  بتواند  که  کند  اجتناب 
مدیریت  در  سیستمی  دیدگاه  کند.  تکیه  آن ها  بر  و  دهد 
بیان می کند که همه بخش های سازمان به عنوان بخشی از 
سیستم باید در مسیر اهداف شرکت حرکت و نقش خود را 
به خوبی ایفا کنند، صرف توجه به یک بخش خاص و غفلت از 
بخش های دیگر ما را از موفقیت دور می کند. اگر می خواهیم 
در تراز شرکت های برتر جهانی قرار بگیریم، باید در تمامی 
جهات حرفه ای عمل کنیم و به دانش و فناوری روز مجهز 
به  شرکت،  هر  انسانی  نیروی  امروزه  مثال،  طور  به  شویم. 
بنابراین  می شود.  تلقی  آن  پایدار  رقابتی  مزیت  تنها  عنوان 
الزم است نگاه سرمایه ای به منابع انسانی داشته باشیم و با 
تکیه بر برنامه ریزی استراتژیک سرمایه انسانی، از نظر تجربه، 
در  خوارزمی  گروه  در  را  افرادی  مهارت،  و  دانش  تخصص، 
اختیار داشته باشیم که جزو برترین ها باشند. در این صورت 
می تواند نیروی انسانی به مزیت رقابتی شرکت تبدیل شود. 

که  دوره ای  در  است.  اطالعات  فناوری  دیگر  مهم  موضوع 
از  ما  بهره مندی  است،  معروف  فناوری  و  اطالعات  عصر  به 
ظرفیت های فناوری اطالعات در گروه خوارزمی باید به شدت 
تقویت شود. فناوری اطالعات و سیستم های مرتبط با آن از 
نظام  استقرار  یا حتی  مدیریت  اطالعات  جمله سیستم های 
مدیریت دانش که در بستر فناوری اطالعات صورت می گیرد، 
مزایای بسیار زیادی برای شرکت به دنبال دارد. ارتباطات را 
تسریع می کند، تصمیم گیری ها را دقیق تر ساخته و سرعت 
برای  به راحتی  را  سازمانی  اطالعات  و  دانش  می بخشد، 
می کند.  فراهم  خوارزمی  گروه  کارکنان  و  مدیران  استفاده 
در این حوزه جای کار زیاد است، در تمامی امور و فعالیت ها 
تالش خواهیم کرد تا مبتنی بر فناوری اطالعات عمل کنیم 
را  الزم  زیرساخت های  و  تجهیزات  ابتدا  این خصوص  در  و 

بایستی فراهم کرد. 
شرايط اقتصادی كشور چه ظرفيت هايی را برای 
حوزه  در  به خصوص  سرمايه گذاری،  شركت های 
برق و انرژی و IT ايجاد كرده؟ خوارزمی در اين 

حوزه ها چه برنامه ای دارد؟ 
تلخ شروع کنم که  واقعیت  این  با  را  پاسخم  اجازه دهید    
ظاهرا ما دربسیاری ازموارد تا موضوعی بحرانی نشود، به آن 
به  بحرانی  رنگ وبوی  اکنون  کشور  اقتصاد  نمی کنیم.  توجه 
به خود جلب کرده  را  توجه ها  و  نگاه ها  خود گرفته و همه 
و حیاتی  اساسی  اهمیت  دیرباز  از  اقتصاد  درحالی که  است. 
داشته است. امروزه حرف از قدرت های اقتصادی بسیار بیشتر 
امروز جنگ  دیگر، جنگ  عبارت  به  نظامی،  قدرت  تا  است 
اقتصادی است، متاسفانه باز می بینیم که در این بخش هم 
ندارم  قصد  البته  نیست.  کم  ما  فرصت سوزی های  و  غفلت 
جریان های  شاهد  ما  کنم.  توجه  منفی  جنبه های  به  فقط 
مثبتی هم در حوزه اقتصادی کشور هستیم، از جمله بحث 
مربوط به راه اندازی و تقویت شرکت های دانش بنیان در حوزه 
فناوری های نوین، ارزش آفرین و پایدار. می خواهم بر این نکته 
شناخت  فعلی  شرایط  از  برون رفت  راه  تنها  که  کنم  تاکید 

گرفتن  قرار  و  کشور  اقتصادی  ظرفیت های  درست  درک  و 
در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی در منطقه و 
امنیتی  و  نظامی  اقتدار  از  اقتصادی کم  اقتدار  است.  جهان 
نیست که هیچ، بلکه ضرورت و اولویت آن آشکارتر هم شده 
از  بخش ها  بعضی  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  است. 
جمله مواردی که ذکر شد، یعنی برق، انرژی، آی تی و البته 
بخش هایی که نام برده نشد، مانند معادن و دارویی، اقدامات 
بسنده  نباید  کار  از  این حد  به  اما  است،  داده  انجام  خوبی 
نقش آفرینی  تا  کرد  تالش  شبانه روزی  و  بی وقفه  باید  کرد. 
بیشتری در همه زمینه های مورد نظر داشته باشیم. به نظر 
من گروه سرمایه گذاری خوارزمی روند افزایشی قابل قبولی 
را در توسعه سرمایه گذاری های خود شاهد بوده است و این 
روند بایستی ادامه یابد. عرصه و گستره فعالیت ها ، اقتضائات 
بیشتری برای ما ایجاد کرده است. حجم نقدینگی به صورت 
مداوم در کشور رو به فزونی است، اما به دلیل عدم جذب و 
هدایت درست آن ارزش آفرینی در کشور و اقتصاد وضعیت 
تکلیف  و  رسالت  این  من  نظر  به  ندارد.  مناسبی  چندان 
مجموعه هایی همچون گروه سرمایه گذاری خوارزمی است تا 
فراوان کشور  از هدررفت منابع  به موقع و تخصصی  اقدام  با 
جلوگیری کنند. گروه سرمایه گذاری خوارزمی باید با تجدید 
ساختار سرمایه و مولدسازی دارایی های موجود و قرار گرفتن 
و  غیرمولد جایگاه  و  در مسیر جذب سرمایه های سرگردان 
موقعیت خود را در اقتصاد کشور و بازار سرمایه بسیار بیشتر 

از گذشته تقویت و تثبیت کند. 
است  كشور  ملی  سرمايه های  جزو  معادن 
اهالی  فعاليت  برای  بااليی  ظرفيت های  و 
حوزه  اين  در  خوارزمی  كرده.  ايجاد  كسب وكار 

چه برنامه هايی دارد؟ 
را  افتخار  این  من  می فرمایید.  که  است  همین طور  واقعیت 
را  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  با  همکاری ام  که  داشته ام 
از بخش معادن آغاز کنم که بسیار ارزشمند و حائز اهمیت 
است. استحضار دارید که به دلیل شرایط مناسب معدنی کشور 
صنعت استخراج و بهره برداری از معادن سابقه دیرینه ای در 
ایران دارد. کشور ما با وجود دارا بودن یک درصد از جمعیت 
جهان، هفت درصد از منابع معدنی جهان را در خود جای 
داده است. ایران بزرگ ترین معدن فلز روی دنیا، نهمین معدن 
دهمین  و  بزرگ سنگ آهن  معدن  دوازدهمین  مس،  بزرگ 
ذخیره اورانیوم جهان را در اختیار دارد. در بررسی هایی که 
اثبات  به  کشور  در  معدنی  ماده  نوع   68 وجود  شده،  انجام 
رسیده که از نظر حجم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی 
و 57 میلیارد تن ذخیره احتمالی در این بخش برآورد شده 
ایران  یازدهمی  جایگاه  علی رغم  اقتصادی هم  نظر  از  است. 
در بین کشورهای معدنی، سهم این بخش از تولید ناخالص 
داخلی و صادرات غیرنفتی کشور چندان قابل توجه نیست. 
بخش معدن حدود یک چهارم کل ارزش بورس اوراق بهادار 
کشور را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود ارزش 
میلیارد  در حال حاضر حدود 3/54  که  ایران  معادن  فعلی 
دالر است، در سال 2021 به حدود 4/56 میلیارد دالر برسد. 
بنابراین شواهد و قرائن حاکی از ظرفیت های عظیمی است 
که در بخش معادن وجود دارد. گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
به درستی بخشی از سرمایه گذاری های خود را در این بخش 
متمرکز کرده است که البته تا اتخاذ رویکردها و تدابیر جدید 
از  است.  انتظار  مورد  بخش  این  از  بیشتری  بسیار  بازدهی 
جمله درصدد هستیم با ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش بخش 
یک  به  جهان  صدر  شرکت  ارتقای  طریق  از  گروه  معدنی 

درصدد هستیم با ايجاد و 
تکمیل زنجیره ارزش بخش 
معدنی گروه از طريق ارتقای 

شركت صدر جهان به يک 
شركت هلدينگ صنايع 

معدنی، طرح ها و برنامه های 
الزم را به تناسب جايگاه 

و موقعیت ممتاز كشور 
در بخش معادن به اجرا 

بگذاريم. بنابراين با جديت 
خاصی طرح ها و برنامه های 

اين حوزه را زير نظر 
خواهیم داشت و حمايت ها 

و هدايت های الزم را از اين 
بخش به عمل خواهیم آورد

بر اساس سیاست های كلی 
اصل 44 قانون اساسی 

برای رشد و توسعه 
اقتصادی و اجرای عدالت 

اجتماعی و فقرزدايی 
ضرورت فعال سازی بخش 
خصوصی تبیین شده است. 

الزمه تحقق اين امر تغییر 
در نقش نهاد دولت از 

مالکیت به هدايت گری و 
تسهیل گری است. بی شک 
برای دست يابی به توسعه 
اقتصادی دولت بايستی در 

كنار بخش خصوصی باشد، 
نه مقابل و رقیب آن
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را  برنامه های الزم  و  معدنی، طرح ها  شرکت هلدینگ صنایع 
به تناسب جایگاه و موقعیت ممتاز کشور در بخش معادن به 
برنامه های  و  با جدیت خاصی طرح ها  بنابراین  بگذاریم.  اجرا 
این حوزه را زیر نظر خواهیم داشت و حمایت ها و هدایت های 

الزم را از این بخش به عمل خواهیم آورد. 
با توجه به سابقه چندين ساله جنابعالی درمديريت 
های ارشد دولتی، روند تعامالت با ديگر نهادها به 
خوارزمی  گروه  در  را  دولتی  دستگاههای  ويژه 
برای  ميزان  به چه  تعامل  اين  و  می بينيد  چگونه 
تحقق اهداف گروه خوارزمی حائز اهميت است؟ 

بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای رشد و 
توسعه اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی ضرورت 
تحقق  الزمه  است.  شده  تبیین  خصوصی  بخش  فعال سازی 
این امر تغییر در نقش نهاددولت از مالکیت به هدایت گری و 
تسهیل گری است. بی شک برای دست یابی به توسعه اقتصادی، 
دولت بایستی در کنار بخش خصوصی باشد، نه مقابل و رقیب 
آن. نقش دولت در بهبود فضای کسب وکار بسیار پررنگ است 
فعالیت های  روی  پیش  موانع  کردن  برطرف  در  می تواند  و 
آن،  بر  باشد. عالوه  داشته  نقش سازنده  کسب وکار شرکت ها 
نقش حمایت های دولت، از جمله حمایت های مالی و مالیاتی 
در موفقیت شرکت های بخش خصوصی نیز قابل توجه است. 
بخش  با  ما  تعامل  فعالیت های شرکت،  و  ماهیت  به  توجه  با 
دولتی نیز ماهیت متفاوتی دارد و مثل سایر شرکت ها دنبال 
بتوان  شاید  نیستیم.  دولت  از حمایت های خاص  برخورداری 
گفت چالش اصلی ما با بخش دولتی در حال حاضر در بخش 
نیروگاه است که عالوه بر تالش برای دریافت مجوز فعالیت های 
توسعه ای، به دنبال وصول مطالبات و درآمد حاصل از فروش 
برق تولیدی نیروگاه هستیم. با توجه به تجربه و سابقه فعالیت 

چندین ساله ام در بخش دولتی و تالش های قبلی انجام شده 
اثربخش تری  تعامالت  داریم  سعی  شرکت،  مدیران  سوی  از 
و  خوارزمی  گروه  اهداف  تحقق  برای  که  دولتی  بخش  با 
این  در  و  باشیم  داشته  است،  الزم  زیرمجموعه  شرکت های 

خصوص مشکالت و موانع را حل وفصل کنیم.
در  را  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  جايگاه 
ارزيابی  را چطور  اين گروه  آينده  و  بازار سرمايه 

می كنيد؟ 
من به سهم خود از این که عضو مجموعه وزین و ارزشمند گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی بوده و هستم، بسیار خرسندم، اما این به 
این معنا نیست که به شرایط فعلی گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
و  رو  پیش  افق های  که  است  این  دلیلش هم  بدهیم.  رضایت 
چشم انداز آینده بسیار وسیع و رفیع است، به گونه ای که می 
تواند گذشتهء نماد با افتخار »وخارزم« را به چالش بکشد. از 
طرفی حفظ موفقیت های گذشته و ارتقای نام و آوازه گروه از 
طریق به اجرا درآوردن طرح های ابتکاری و ارزش آفرین با عنایت 
به اوضاع و احوال فعلی اقتصادی کشور کار ساده ای به نظر نمی 
رسد. باید دقت داشته باشیم چنان چه غفلت کنیم، موفقیت ها 
داد.  خواهیم  دست  از  را  گذشته  افتخار  از  پر  موقعیت های  و 
جمع بندی ام این است که به تناسب دست یابی به موقعیت ها و 
افتخارات، ضمن حفظ خوش بینی ها و مثبت اندیشی ها، همواره 
باید حساسیت و هوشمندی الزم را نسبت به ریسک ها، تهدیدها 
تصمیمات  اتخاذ  و  درایت  با  و  داشت  احتمالی  آسیب های  و 
درگروه  پایدار  ارزش آفرینی  روند  تقویت  به  شفاف،  و  منطقی 
سرمایه گذاری خوارزمی اهتمام و مبادرت کنیم و چنین چیزی 
تعهد و  با مشارکت، مسئولیت پذیری،  نخواهد شد مگر  میسر 
با  و  ارزشمند  همکاران  تک تک  بی شائبه  و  شبانه روزی  تالش 

اخالص نماد پرافتخار و پرآوازه »وخارزم«.

ديدگاه سیستمی در 
مديريت بیان می كند كه 
همه بخش های سازمان به 
عنوان بخشی از سیستم 
بايد در مسیر اهداف شركت 
حركت و نقش خود را 
به خوبی ايفا كنند، صرف 
توجه به يک بخش خاص 
و غفلت از بخش های ديگر 
ما را از موفقیت دور می كند. 
اگر می خواهیم در تراز 
شركت های برتر جهانی 
قرار بگیريم، بايد در تمامی 
جهات حرفه ای عمل كنیم و 
به دانش و فناوری روز مجهز 
شويم

ک معدن
شیوی از ي

س آر
عک
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   پرونده
المیرا اكرمی

بررسی شعار سال از نگاه كارشناسان، فعاالن اقتصادی و نمايندگان مجلس

اماواگرهایرونقتولید
سال 98 به عنوان رونق تولید نام گذاری شده است. 
شعاری که توجه به مسائل اقتصادی را بیش از پیش 
حالی صورت  در  نام گذاری  این  اما  می کند.  پررنگ 
با  در کشورمان  تولید  بخش  که سال هاست  گرفته 
مشکالت و چالش های متعددی روبه روست؛ مشکالت 
و چالش هایی که بخشی از آن ها ریشه داخلی دارد و 
بخشی از آن ها به مسائل بین المللی مانند تحریم ها 
مربوط می شود. حاال وجود این مشکالت موجب شده 
تردیدهای جدی در مورد محقق شدن این شعار وجود 
داشته باشد. به نظر می رسد تا زمانی که این مشکالت 
ریز و درشت پابرجاست، رونق گرفتن بخش تولید هم 

کار چندان ساده ای نباشد. 
قطعا توسعه اقتصادی کشور از مسیر تولید می گذرد. 
به ویژه در شرایط بین المللی فعلی، پرداختن به مقوله 
تولید داخل امری کامال ضروری است. بنابراین اهمیت 
رونق بخشیدن به تولید بر کسی پوشیده نیست و 
مسئله اصلی عملی کردن آن است. به طور طبیعی 
فعالیت های تولیدی عمدتا در بخش صنایع، معادن و 
کشاورزی قرار می گیرد و به این ترتیب، رونق تولید 
هم در گروی فعال شدن این بخش های اقتصاد است.
اما تحقق شعار رونق تولید، آن هم در شرایط تحریم و 
جنگ اقتصادی، مستلزم اقداماتی است که انجام آن ها 
بسیار پیچیده  تر از شرایط عادی است. در شرایطی 
که تحریم ها، واردات بسیاری از اقالم مورد نیاز کشور 
را با مشکل مواجه کرده، فرصتی برای بازگشت به 
تولید داخل فراهم شده است. اما این مسئله که از 
فرصت به وجودآمده برای تقویت و رونق تولید داخل 

استفاده شود یا فرصت  سوزی شود، به درایت و نوع 
نگاه تصمیم  سازان کشور بستگی دارد. به نظر می رسد 
آن  علیه  عوامل  همه  که  شرایطی  در  تولید  رونق 
است، نیازمند یک نگاه سیستمی و همه  جانبه است 

و اصالحات ساختاری جدی را می طلبد. 
هزینه های  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  برخی 
نااطمینانی  تولید در کشورمان باالست و هم چنین 
تولید  گرفتن  رونق  شده  موجب  تحریم ها  از  ناشی 
مانع بزرگی را بر سر راه خود ببیند. به اعتقاد برخی 
دیگر از کارشناسان در این میان، نوسانات و افزایش 
است.  مسئله ساز  تولیدکنندگان  برای  هم  ارز  نرخ 
تثبیت  تولید،  رونق  راه های قطعی  از  یکی  بنابراین 
فعاالن  و  کارشناسان  دیگر  پیشنهاد  است.  ارز  نرخ 
اقتصادی این است که برای رونق تولید، عیوب ذاتی 
اقتصاد کشورمان برطرف شود. عیوبی که از سال ها 
به  افکنده و ربطی  اقتصاد کشورمان سایه  بر  پیش 
برطرف  و  قانونی  رفع خألهای  ندارد.  دولت خاصی 
است  دیگری  پیشنهاد  دست وپاگیر  قوانین  کردن 
که برخی از نمایندگان مجلس برای رونق بخشی به 
تولید دارند. اقدامات فرابخشی و فراقوه ای برای رونق 
تولید هم موضوع دیگری است که از سوی برخی از 
صاحب نظران مطرح می شود، زیرا رونق تولید کاری 
نیست که به تنهایی از سوی یک قوه قابل انجام باشد. 
از  تعدادی  نظرات  نقطه  می خوانید،  ذیل  در  آن چه 
مجلس  نمایندگان  و  اقتصادی  فعاالن  کارشناسان، 
شورای اسالمی در مورد مشکالت و چالش های رونق 

تولید و راه کارهای تحقق آن است. 



آلبرت بغزيان، كارشناس و تحلیل گر اقتصادی
بعضی از کشورها با مشکل به صرفه نبودن تولیدات خود مواجه هستند، زیرا بازار 
مصرفی کوچکی دارند. اما کشور ما این طور نیست و در شرایطی که ساالنه حدود 
50 میلیارد دالر واردات داریم، این موضوع نشان می دهد که بازار مصرفی بزرگی 
هم برای نهاده ها و هم برای کاالهای واسطه ای و نهایی داریم. بنابراین ما مشکلی 
از بابت تقاضا نداریم، زیرا جمعیت کشورمان باالست. مشکل اصلی در کشور ما 
بحث به صرفه بودن تولید است، زیرا هزینه تولید در واحدهای تولیدی به دلیل 
افزایش نرخ ارز باال رفته است و در عین حال به علت تحریم ها، این واحدها 
زیر ظرفیت کار می کنند. هم چنین واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت ها و 
احتکارات، با کمبود مواد اولیه داخلی مواجه شده اند. تمام این مسائل موجب 
می شود بخش تولید رونق نگیرد. بنابراین تا زمانی که نرخ ارز ثبات نگیرد و این 
نرخ برای تولیدکننده به حدی نباشد که بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه 
کند و امکان نقل و انتقال ارز و واردات مواد اولیه را داشته باشد تا هزینه های تولید 

را کاهش دهد، بخش تولید رونق نمی گیرد. 
از سوی دیگر، یک سری از مواد در داخل کشور تولید می شوند، مانند گچ و 
سیمان و میل گرد. اما قیمت تولید این مصالح هم باال رفته است که دلیل آن 
هم به نرخ ارز برمی گردد. یعنی زمانی که قیمت یک کاال در خارج کشور باالتر 
از داخل است، اگر قابلیت صادرات هم داشته باشد، به صرفه است که صادر شود. 
بنابراین این مواد و کاالها در داخل کشور گران تر می شود. هر بار هم این امکان 
وجود ندارد که صادرات کاالیی را که گران شده، ممنوع کنیم، زیرا ارزآوری خیلی 
خوبی دارد. بنابراین به نظر من در وهله اول باید بحث هزینه تولید را در نظر 
بگیریم. تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی اتفاق دیگری است که 
باید رخ دهد تا بهانه ای برای تولیدکننده در جهت تامین هزینه در گردش مورد 

نیازش وجود نداشته باشد. زمانی که این میزان نرخ سود بانکی به پس اندازکننده 
داده می شود، مسلما نرخ سود تسهیالت هم باال می رود و دریافت آن هم سخت تر 
می شود. این مسائل هم به نوبه خود هزینه تولید را باال می برد، بنابراین روی این 
دو موضوع باید کار شود. مابقی موضوعات بسیار بلندمدت هستند؛ به عنوان مثال 
باید فضای کسب وکار را رونق دهیم و استارت آپ ها را راه بیندازیم، که همه این ها 

خوب است، اما زمان بر است. 
اما اگر بخواهیم در مورد تاثیر تحریم ها، خروج آمریکا از برجام و سیاست خارجی 
کشورمان صحبت کنیم، باید بگویم که این مسائل موجب افزایش و نوسان نرخ 
ارز، محدود شدن انتقاالت ارزی و ممنوعیت واردات شد. البته نمی توانیم بگوییم 
این موضوعات به صورت صددرصدی تاثیر داشته، ولی باعث شد نرخ ارز به هم 
بخورد و برخی هم سود سرشاری از انواع احتکارها بردند و سلطان های مختلف به 

وجود آمدند و درنتیجه به تولید لطمه وارد شد و آن را از رونق انداخت. 
اما تا زمانی که مشکل نوسان نرخ ارز و باال بودن نرخ سود تسهیالت حل نشود، 
بقیه راه حل ها تدوینی است تا تجویزی. ما قانون کم نداریم، ولی قانون اجرا و 
رعایت نمی شود. فرض کنید سازمان ها و اداره هایی که مجوز صادر می کنند، 
برای صدور مجوز سخت تر می گیرند، بانک ها سخت تسهیالت می دهند و وثیقه 
می خواهند، که تمام این ها منجر به باال رفتن هزینه های تولید می شود. مادامی 
هم که این هزینه باالست، تولید به صرفه نیست، بنابراین متقاضیان کمتری دارد. 

از همین رو شاهد رکود در بخش های مختلف مانند مسکن و خودرو هستیم.
اما برای کاهش هزینه های تولید، باید بانک مرکزی تکلیف خود را با نرخ ارز 
مشخص کند و اختیارش را دست نرخ دالر سلیمانیه و دالر هرات و غیره ندهد و 
مدیریت ارزی را به دست بگیرد و نرخ ارز را تثبیت کند. در واقع بانک مرکزی باید 

ببیند کدام نرخ به تولید، اشتغال و ثبات قیمت بیشتری منتهی می شود. 

فريال مستوفی، عضو هیئت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران 
منظور از رونق تولید رشد اقتصادی با بهره وری باالست. اجرایی شدن آن هم 
منوط به تحقق شرایطی است. اصوال بر سر راه تولید موانعی وجود دارد. موانع 
ساختاری، موانع سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت و فسادهایی که در جامعه 
وجود دارد، از جمله این موانع است. در عین حال عوامل سیاسی مانند مدیریت 
کالن، توزیع رانت و روابط بین الملل مسائلی هستند که بر نبود رونق تولید 
تاثیر می گذارند. هم چنین رکود اقتصادی، تورم تولید باال، گرانی و نرخ ارز 
موضوعات دیگری هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی رونق تولید 
اثر می گذارند. عالوه بر این، رونق تولید به عواملی مانند فناوری های پیشرفته، 
به کارگیری نیروی انسانی ماهر، کارآمدی سازمان، مدیریت و منابع مالی بستگی 

دارد.
اصوال برای این که تصمیمات درستی در امر سیاست گذاری بگیریم، نیاز به علم 
و تجربه داریم. این به آن معناست که علم یا تجربه به تنهایی کافی نیست. باید 
از مشورت افرادی که علم دارند، مانند اقتصاددانان و افرادی که دستشان در کار 
است، مثل کارآفرینان و کف بازاری ها استفاده شود. بنابراین برای اخذ تصمیمات 
کالن در مورد مسئله تولید و مسائل اقتصادی، نیازمند مشورت با اقتصاددانان و 

کارآفرینان هستیم؛ موضوعی که متاسفانه به آن توجه چندانی نمی شود.
در سال 97 دولت یک سیاست ارزی و تجاری را اعالم کرد که باعث هرج ومرج 

در سیستم تجاری کشور شد، که همان داستان ارز 4200 تومانی بود. اما در 
سال 98 دولت سعی کرده بعضی از چالش ها را از پیش رو بردارد، که البته هنوز 
برداشته نشده است. این چالش ها مسائلی مانند روابط مربوط به ثبت سفارش و 
امکان ورود اقالم بدون انتقال ارز است. در سال گذشته دولت ورود اقالم بدون 
انتقال ارز را ممنوع کرده بود، اما صحبت سر این است که به این شکل کاالها و 
اجناس در گمرک رسوب می کنند و این در حالی است که گمرک باید چابک 

باشد تا اجناس و کاالهایی که وارد آن می شود، سریع ترخیص شود. 
و  کارآفرینان  است.  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  از  حمایت  دیگر  نکته 
سرمایه گذاران برای این که یک پروژه یا کار تولیدی را انجام دهند، نمی توانند 
همه پول و سرمایه را خودشان بیاورند، بنابراین باید تامین مالی شوند. به این 

منظور باید تسهیالتی برای تامین مالی پرداخت شود. 
اصوال درخواست هایی که برای مسئله تولید وجود دارد، یکی بحث محدودیت 
زمان و دیگری عدم تغییر نرخ ارز است. این تغییراتی که در نرخ ارز به وجود 
می آید، واقعا برای تولیدکننده سم است. موضوع دیگر رفع تعهد واحدهای 
تولیدی است برای تولیدکنندگانی که ماشین های تولیدی شان را وارد می کنند. 
باید توجه داشت که در حال حاضر کشور ما در شرایط تحریمی است و یکی از 
عوامل ایجاد توسعه در کشور، رونق تولید است. این امر موجب شکوفایی اقتصاد 

می شود، ایجاد اشتغال می کند و رشد اقتصادی مثبتی را به وجود می آورد.

رونق توليد در گروی تثبيت نرخ ارز 

رونق توليد در گروی مشورت با افراد صاحب نظر

برای كاهش هزينه های توليد، بايد بانک مركزی تكليف خود را با نرخ ارز مشخص كند و اختيارش را دست نرخ دالر سليمانيه و 
دالر هرات و غيره ندهد و مديريت ارزی را به دست بگيرد

در سال گذشته دولت ورود اقالم بدون انتقال ارز را ممنوع كرده بود، اما صحبت سر اين است كه به اين شكل كاالها و اجناس در 
گمرک رسوب می كنند و اين در حالی است كه گمرک بايد چابک باشد
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مجیدرضا حريری، عضو هیئت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران
تمام اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و باید حال همه اقتصاد خوب باشد تا 
حال تولید هم خوب شود. طی یک دهه گذشته، برآیند نرخ رشد اقتصاد کشورمان 
عدد منفی را نشان می دهد. عالوه بر تمام اشکاالتی که به ذات اقتصاد ما برمی گردد، 
دالیل دیگری هم برای منفی بودن اقتصاد وجود دارد. در این اقتصاد دولت نقش 
بزرگی دارد، انگیزه های سرمایه گذاری در آن کم است و احترام به مالکیت در آن 
مخدوش است. در اقتصاد ما شفافیت وجود ندارد و زمانی که شفافیت نیست، رقابت 
هم معنا ندارد؛ یعنی آزادی هم در اقتصاد ما نیست. وقتی اقتصاد شفاف، رقابتی و 
آزاد نیست، قاعدتا این اشکاالت به ذات آن وارد می شود. تفوق بحث های سیاست 
بر اقتصاد، چه در سیاست های فرامرزی و چه در سیاست داخلی هم مزید بر علت 
شده است. در هر دوی این ها اشکاالتی وجود دارد که سوار بر اقتصاد هستند و 

اقتصاد را بیشتر آزار می دهند. 
اقتصاد ما فی ذاته ضعیف است و نقطه ضعف کشور ما اقتصاد است. بنابراین دشمن 
داخلی، دشمن خارجی، گروه های رقیب داخلی و کشورهای رقیب خارجی زمانی که 
می خواهند به ما فشار بیاورند، روی نقطه ای فشار می آورند که از همه جا ضعیف تر 
است و آن اقتصاد ماست. به نظر می آید طی پنج دهه اخیر یعنی از اوایل دهه 50 
شمسی که اقتصاد کشورمان به شدت آلوده به نفت شد و نقش دولت در آن بسیار 

پررنگ شد، تولید هم رو به ضعف گذاشت.
نکته دیگر این است که ما اصال نمی دانیم قرار است چند درصد تولید ناخالص 
داخلی کشورمان از تولید کشاورزی، چند درصد از تولید معدنی و چند درصد از 
تولید صنعتی کسب شود، چون به این ها فکر نشده است. بدون فکر و اندیشه و 
راهبرد هم که نمی توان به نتیجه مطلوبی رسید، یعنی اگر در مقاطعی هم ظاهرا 
نتایج مثبتی را می گیریم، اتفاقی است و حاصل یک تفکر از پیش تعیین شده نیست. 
درنتیجه به نظر من رونق تولید تا زمانی که عیوب ذاتی اقتصاد برطرف نشود، 
خیلی به جایی نمی رسد. هم چنین باید تکلیف اقتصادمان را هم معلوم کنیم که 
اصال می خواهیم چه محصوالت و کاالهایی تولید کنیم و قرار است در بخش های 
کشاورزی و صنعتی و معدنی چه تولید کنیم. در عین حال باید مشخص کنیم که 
فلسفه تولید ما تولید جایگزین واردات است، خودکفایی است، یا تولید برای صادرات 
است؟ این در حالی است که هیچ کدام از این ها مشخص نیست. اگر قرار باشد هر 
چیزی را با هر شکلی در کشورمان تولید کنیم، که در هیچ رشته تولیدی نمی توانیم 
موفق باشیم. کشورهایی که در تولید نامی هستند، عموما روی بخش هایی از صنایع 
که قابل شمارش است، سرمایه گذاری می کنند و تولید را به آن سمت می برند. 
ولی ما در کشورمان می خواهیم همه چیز را تولید کنیم؛ از دمپایی پالستیکی تا 
ماهواره و فضاپیما. درنتیجه این تنوع تولیدی که برای خودمان در نظر گرفته ایم، 

نشان دهنده آشفتگی ذهنی در اقتصاد ماست. این موضوع ممکن است در کوتاه مدت 
جواب دهد، ولی در بلندمدت اقتصاد را به جایی که می خواهیم، نمی برد و راه رشد 
اقتصاد را می بندد. در اقتصادهایی که یک مقدار به سامان تر و قابل الگوگیری هستند 
و هم چنین اقتصادهای مدرن تر، تولید در حوزه کشاورزی و صنعتی و معدنی کمتر 
از 30 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و 70 درصد آن از راه خدمات 
تامین می شود. این خدمات شامل بورس، بانک، بیمه، حمل ونقل، تجارت خارجی 
و تجارت داخلی است. ما هنوز تکلیفمان را با این قضایا معلوم نکرده ایم، بنابراین به 

هیچ جایی نمی رسیم. 
من یک مثال را ذکر می کنم؛ در همه جای دنیا به هر کسی بگویید که 10 شهر مهم 
دنیا را نام ببر، حدود هفت یا هشت شهر، بنادر هستند و در کنار آب های آزاد قرار 
گرفته اند. ولی ما با وجود حدود 1700 کیلومتر مرز جنوبی با آب های آزاد، نه تنها 
جای پررونقی نداریم، بلکه عموم آن مناطق محروم کشور است و نتوانستیم از این 
مزیتی که در خاک کشورمان وجود دارد، استفاده کنیم و این مناطق را آباد و به 
مناطقی که می توان در آن ها فعالیت اقتصادی انجام داد، تبدیل کنیم. یا فرض کنید 
در 50 سال اخیر بالغ بر چند صد میلیارد دالر در صنعت فوالد کشورمان هزینه 
کرده ایم، اما به جز آلودگی محیط زیست و از بین رفتن آب های زیرزمینی چیز 
دیگری را نصیب ما نکرده است. در مقابل اگر ما این چند صد میلیارد دالر را هزینه 
زیرساخت بندری و راه و ریل و هواپیما می کردیم، به دلیل موقعیت سوق الجیشی 
کشورمان در میانه چهارراه دنیا می توانستیم از راه ترانزیت درآمد باالیی کسب 
کنیم. به عبارت دیگر، می توانستیم درآمد سالم بدون هزینه های زیست محیطی 
داشته باشیم و در عین حال کشورمان را به جایی تبدیل کنیم که اقتصاد دنیا به ما 
وابسته باشد و نتواند به این راحتی دور ما دیوار بکشد. اما در مورد تاثیر تحریم ها و 
سیاست خارجی بر رونق تولید، باید بگویم همه کشورهای دنیا می توانند اختالفاتی 
با کشورهای دیگر داشته باشند. اما دلیل این که کشوری به راحتی ما را تهدید به 
حمله نظامی نمی کند، این است که مسائل نظامی خیلی نقطه ضعفمان نیست. ولی 
همه ما را تهدید اقتصادی می کنند، به این علت که اقتصاد نقطه ضعفمان است. بهتر 
بود راه سرمایه خارجی باز می شد و اجازه می دادیم کمپانی های بزرگ چندملیتی 
در داخل کشورمان سرمایه گذاری کنند. در این صورت حاال اقتصاد نقطه ضعفمان 
نبود. اقتصاد ما یک اقتصاد محلی بوده و همیشه دورش را دیوار کشیده ایم. اگر در 
کشور ما صدها میلیارد دالر سرمایه جهانی و سرمایه کمپانی های بزرگ بین المللی 
خوابیده بود که نمی توانستند ما را تحریم کنند. برای این که آن سرمایه ها به خطر 
می افتاد و اصال در دنیا صاحبان سرمایه سیاستمداران را به میزهای سیاسی شان 
هدایت می کنند. در واقع این محلی گرایی، بومی گرایی، داخل مرزها زندگی کردن و 

ترس از رابطه اقتصادی بین المللی ما را برای ضربه پذیری آماده کرد.

رونق توليد منوط به رفع عيوب ذاتی اقتصاد

  اقتصاد ما فی ذاته ضعيف است و نقطه ضعف كشور ما اقتصاد است. بنابراين دشمن داخلی، دشمن خارجی، گروه های رقيب داخلی و 
كشورهای رقيب خارجی زمانی كه می خواهند به ما فشار بياورند، روی نقطه ای فشار می آورند كه از همه جا ضعيف تر است
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سیدجواد حسینی كیا، عضو كمیسیون صنايع و معادن مجلس
اولین کار برای رونق تولید، اراده است و تا زمانی که حرف بزنیم و اراده 
نداشته باشیم، بی فایده است. این در حالی است که در دولت و در مجلس، 
این اراده به آن شکل که باید دیده نمی شود. گام دوم این است که برخی 
کارها با یک نصف خط قابلیت حل دارند و سران سه قوه باید در این راستا 
از اختیاراتی که دارند، استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر کسی می خواهد 
یک واحد تولیدی راه بیندازد، باید به وزارت خانه مربوط مراجعه کند و 
درخواست خود را ارائه دهد و آن وزارت خانه موظف است ظرف یک هفته 
تمام کارهای اداری و مکاتبات را انجام دهد. اما اگر مدیری نتواند این کار 

را انجام دهد، باید از سمتش عزل شود. 
سومین اقدام برای رونق تولید این است که نظام بانکی باید جدیت الزم 
بانکی  منابع  توزیع  باید در مورد چگونگی  این جدیت  و  باشد  را داشته 
شود  مشخص  استانی  سهم  و  تولید  سهم  باید  ارتباط  همین  در  باشد. 
اولویت ها  غیر  به  یا  نکنند،  پرداخت  را  سهم  این  بانک ها  مدیران  اگر  و 
بدهند، باید به دادگاه بروند. زمانی که چهارچوب را محکم بچینیم، کار 
درست می شود، اما وقتی که چهارچوب نیست، هر کسی دنبال البی و 

رانت است. 

چهارم این که در حوزه ضمانت ها، بانک ها در مورد طرح هایی که قابلیت 
وثیقه  و  عنوان ضمانت  به  را  پروژه  اجرای  محل  باید  دارند،  را  کار  این 
قبول کنند. پنجم این که قوه قضاییه شعبه ویژه ای را قرار دهد که اگر 
وزارت خانه ای، تولیدکننده ای را بیش از حد معطل کرده بود، آن فرد بتواند 
در این شعبه ویژه شکایت خود را مطرح کند. شکایت این تولیدکننده 
هم باید در مدت زمان کمتر از یک ماه تعیین تکلیف شود. در واقع هم 
هزینه های  از  و هم  بررسی شود  نوبت  از  قبیل شکایات خارج  این  باید 
دادرسی معاف باشد. زیرا این موضوع مربوط به بخش تولید است و مسئله 
شخصی نیست و تولید مملکت است و یک شهامتی می خواهد که پای 

آن بایستد. 
بنابراین اگر چند قدم اساسی برداشته شود، می توان بخشی از مشکالت 
تولید  مختلف  حوزه های  در  کرد.  حل وفصل  را  اشتغال  و  تولید  بخش 
مثال،  عنوان  به  بگیرد.  را  نفت  جای  بتواند  که  دارد  وجود  هم  ظرفیت 
ایران جزو کشورهای اول دنیا در زمینه معدن است که با استفاده از این 
معادن باید توسعه اشتغال را به سمت مناطق محروم، کمتر توسعه یافته 
خودشان  خانه های  در  را  بانوان  به خصوص  و  ببریم  روستایی  مناطق  و 

صاحب شغل کنیم.

 رونق توليد اراده می خواهد

نظام بانكی بايد جديت الزم را داشته باشد و اين جديت بايد در مورد چگونگی توزيع منابع بانكی باشد. در همين ارتباط بايد 
سهم توليد و سهم استانی مشخص شود و اگر مديران بانک ها اين سهم را پرداخت نكنند، يا به غير اولويت ها بدهند، بايد به 

دادگاه بروند

شماره 2 -  تير 98 12



يحیی كمالی پور، نماينده مردم بروجرد در مجلس
مقدمه شعار امسال از سنوات قبل کلید خورده است و شعارهایی مانند اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی و امثال آن، همه مقدماتی بود که بتوانیم به 
رونق تولید دست پیدا کنیم. مطمئنا اگر ما بخواهیم در تحقق شعار امسال توفیقی 
حاصل کنیم، راهی جز این نداریم که مقدمات کار را کنار هم بگذاریم و با استفاده 
از ظرفیت هایی که تا امروز در تحقق شعارهای سال های قبل به دست آوردیم، یک 

اقدام عملی را برای تحقق شعار امسال انجام دهیم. 
در کنار این موضوع ما در تحقق شعارهای سنوات گذشته، توفیقات چندانی به 
انجام شد، ولی کارساز  اقداماتی  اقتصاد مقاومتی  نیاوردیم. مثال در حوزه  دست 
کاال  قاچاق  از  باالیی  حجم  شاهد  ایرانی  کاالی  از  حمایت  بحث  در  نشد.  واقع 
به نظر  باید، محقق نشد.  امر آن چنان که  این  نهایتا  به داخل کشورمان بودیم و 
می رسد اگر بخواهیم در زمینه رونق تولید، توفیق حاصل کنیم، راهش این است 
که اوال نقاط ضعف و قوت شعارهایی را که مبتنی بر حوزه اقتصادی بودند، بررسی 
و ارزیابی و واکاوی کنیم. اصوال دستگاه های اجرایی که بیشتر عمل کننده به این 
منویات هستند، باید این راه کار را در نظر داشته باشند. در کنار آن ما تاکنون که 
حدود سه ماه از سال را پشت سر گذاشته ایم، یک اقدام همه جانبه جامع و فراگیر 
در حوزه قوای سه گانه کشور نداشته ایم. قطعا در این زمینه نقدهایی به مجلس 
هم وارد است که برای رونق تولید چه دستورالعمل هایی در کوتاه مدت، میان مدت 
و درازمدت دارد. تاکنون که چیزی را شاهد نبوده ایم و تقریبا از شهریور ماه هم 
فضای مجلس، فضای انتخاباتی می شود و نهایتا شاید یکی از حلقه های مفقود عدم 
تحقق شعار سال به خود مجلس برگردد. بنابراین باید قوای سه گانه قبل از این که 
دیر شود، بسترهای الزم را برای تحقق شعار سال فراهم کنند. امروز باید ببینیم 
در حوزه رونق تولید در کجاها خأل قانونی وجود دارد و مجلس باید این خألها را 
برطرف کند. باید مشخص شود در کجاها ضعف نظارت داریم و مجلس باید نظارت 

خود را قوی تر کند. هم چنین قوه قضاییه باید ببیند در کجاها قاچاق و رانت وجود 
دارد و برخورد الزم را انجام دهد. در کنار این دولت هم باید به تولیدکنندگان و 

بخش تولید کمک کند. 
امروزه بی سروسامانی که در حوزه محصوالت کشاورزی وجود دارد، موجب شده 
بار گوجه فرنگی قاچاق شود و قیمت رب گوجه به 20 هزار تومان برسد و  یک 
یک جا هم می بینیم خروار خروار گوجه کشاورزان تلمبار شده و خراب می شود. 
نتوانسته یک سیاست منسجم مبتنی بر  این مدت  این نشان می دهد دولت در 
امروز وزارت  باشد.  تولید محصوالت کشاورزی داشته  جغرافیای کشور در حوزه 
جهاد کشاورزی چرا نباید بداند که در این فصل از سال در کدام نقطه از کشور، 
چه میزان محصول تولید می شود که نرخ ها را به درستی تعیین کند تا کشاورزان 

دچار مشکل نشوند. 
امیدوار هستیم که تا آخر سال حداقل بتوانیم در مورد رونق تولید اقداماتی انجام 
دهیم. اگر ما در حوزه اقتصاد مقاومتی واقعا تالش کرده بودیم، امروز نگران قیمت 
نفت نبودیم. اگر ما در حوزه کیفیت سازی محصوالت داخلی تالش کرده بودیم، امروز 
محصوالت خودمان را بی کیفیت تلقی نمی کردیم و از بنجل ترین محصوالت خارجی 

استقبال نمی کردیم و تحریم ها نمی توانست نقشی در کشور ما داشته باشد.
در بحث رونق تولید هم همین است. کشاورزان ما با تمام مشکالت و گرفتاری ها 
در حال تولید هستند، اما بروکراسی مفسده انگیز حاکم بر اداره کشورمان موجب 
شده یک سرمایه گذار برای راه انداختن کاری مجبور شود از هفت خوان رستم 
رد شود و درنهایت پشیمان شود و کار را انجام ندهد. آن چه امروز باعث افزایش 
نقدینگی در کشور شده و یکی از بالهای خانمان سوز در حوزه اقتصاد کشور است، 
نتیجه همین بروکراسی غلط اداری است که افراد تن به این سختی ها نمی دهند 
و ترجیح می دهند پول و سرمایه خود را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند، به 

جای این که تولید و اشتغال زایی کنند.

خألهای قانونی رونق توليد برطرف شود

كشاورزان ما با تمام مشكالت و گرفتاری ها در حال توليد هستند، اما بروكراسی پيچيده حاكم بر اداره كشورمان موجب شده يک 
سرمايه گذار برای راه انداختن كاری مجبور شود از هفت خوان رستم رد شود و درنهايت پشيمان شود و كار را انجام ندهد
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سیدمهدی مقدسی، عضو كمیسیون صنايع و معادن مجلس
ما در حال حاضر به نوعی تحت فشارهای تحریمی آمریکا هستیم و این کشور در 
حال تحریک سایر کشورها هم هست. اما بهترین راه برون رفت از این وضعیت، 
فعال کردن حوزه های  و  تولید در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی  تقویت 
اقتصادی است. بنابراین به نظر من شعار سال بسیار به جا و مناسب است. منتها 
ما نباید موضوعاتی را که به عنوان یک ضرورت مطرح می شود، فقط به صورت 

شعارگونه تکرار کنیم، بلکه اقدامات عملی الزم است. 
اولویت  در  را  متوسط  و  کوچک  کشورهای  باید  ما  که  است  این  موضوع  اولین 
صادرات قرار دهیم. هم چنین باید منابعی که در بودجه سال 98 برای تقویت تولید 
پیش بینی شده است، صددرصد تخصیص پیدا کند؛ چه مواردی که برای کاهش 
سود بانکی است، چه مابه التفاوت ها که به بانک ها پرداخت می شود و چه تسهیالت 
بانکی که پیش بینی شده است. موضوع بعدی این است که منابع بانک ها بایستی 
با اولویت بیشتر از گذشته به سمت تولید بیاید. به عنوان مثال، کاری که در پایان 
سال انجام گرفت و چهارهزار میلیارد تومان تزریق شد و به خودروسازان وام دادند، 
ولی در اصل پول را به قطعه سازان دادند و این باعث تقویت حوزه قطعه سازی شد. 

این کار ضروری بود و باید انجام می گرفت. 
موضوع دیگری که در بخش تولید و در شرایط فعلی باید بسیار به آن توجه کنیم، 
موارد  بسیاری  در  را  واردات  که  حاضر  حال  در  هم چنین  است.  کیفیت  ارتقای 
ممنوع کرده ایم، یا اصال امکان واردات در برخی موارد وجود ندارد، این پیشنهاد 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم،  مطرح است که حتما و حتما 
مراکز R&D را تقویت کنیم و از ظرفیت دانشگاه های صنعتی برای ارتقای کیفیت 

استفاده کنیم.
از  نباید  ایرانی و مصرف کننده داخلی تامین شود،  برای این که ذائقه و نظر یک 
شرایط تحریمی سوءاستفاده شود، بلکه برعکس باید برای کاهش قیمت ها تالش 
شود. از همه مهم تر باید روی کیفیت تولید کار شود. درخصوص کاهش قاچاق 
کاال هم باید اقدامات جدی انجام شود، زیرا هر میزان قاچاق کاال ضربه به تولید 

می زند. البته اقداماتی که در سال های 96 و 97 صورت گرفت، جای تقدیر دارد، 
ولی این اقدامات باید به حدی برسد که دیگر قاچاقی انجام نشود، و این خیلی 
مهم است. برای قاچاق کاال هم یک سری مبادی رسمی وجود دارد و یک سری 

مبادی غیررسمی، که حتما باید مورد توجه قرار گیرد. 
قوه  و  قضاییه  قوه  دولت،  از  بخش هایی  پیوستن  مهم  بسیار  موضوعات  از  یکی 
مقننه به دولت هوشمند است. دولت هوشمند را باید حاکمیت هوشمند بدانیم 
برای شفافیت، کاهش فساد، ره گیری فعالیت واردات و صادرات که امکان نظارت 
عمومی را بیش از گذشته فراهم می کند. برای این که تولید ما رونق پیدا کند، این 
سامانه هوشمند و دولت هوشمند را که یک بخشی از آن اجرا شده و متاسفانه 
یک بخشی از آن اجرا نشده، حتما باید مورد توجه قرار دهیم و حمایت عملی 
از آن کنیم. این دولت هوشمند هم می تواند شفافیت را بیشتر کند و هم کاهش 

فساد را به دنبال داشته باشد. 
موضوع دیگر بحث مراودات ما با کشورهای همسایه است که باید بسیار افزایش 
البته در چند ماه گذشته این مراودات خوب بوده، ولی باید افزایش  پیدا کند. 
پیدا کند. در رابطه با این موضوع باید اقدامات اساسی صورت گیرد و وزارت امور 
مراودات  زمینه  وزارت خانه ها  سایر  و  تجارت  و  معدن  و  وزارت صنعت  خارجه، 
که  اقداماتی  از  یکی  مجموع  در  کنند.  فراهم  را  همسایه  کشورهای  با  تجاری 
می تواند تولید را رونق ببخشد، بحث صادرات است. برای تقویت صادرات، باید 
این  باید  و  شوند  اقتصادی  سفرای  سیاسی،  سفرای  جای  به  کشورمان  سفرای 
دستگاه  باید  واقع  در  شود.  عملی  و  ببندد  نقش  خارجه  امور  وزارت  در  تفکر 
دیپلماسی سیاسی ما به دیپلماسی اقتصادی تبدیل شود و حوزه اقتصادی آن 

فعال شود. 
مشکالت  رفع  با  رابطه  در  که  است  این  دیگر  مهم  بسیار  موضوعات  از  یکی 
واحدهای تولیدی، بایستی اختیارات استانداران و کمیته های استانی بیش از االن 
و بیش از گذشته باشد. این هم می تواند به عنوان یک عامل موثر باشد که سرعت 

تصمیم گیری ها را افزایش دهد. 

منابع بانكی به سمت توليد بيايد

بايد كشورهای كوچک و متوسط را در اولويت صادرات قرار دهيم. هم چنين بايد منابعی كه در بودجه سال 98 برای تقويت توليد 
پيش بينی شده است، صددرصد تخصيص پيدا كند؛ چه مواردی كه برای كاهش سود بانكی است، چه مابه التفاوت ها كه به بانک ها 

پرداخت می شود و چه تسهيالت بانكی كه پيش بينی شده است
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كامران ندری، كارشناس و تحلیل گر اقتصادی
اگر بخواهیم از چالش ها و مشکالت پیش روی رونق تولید صحبت کنیم، باید 
بگویم تحریم ها و مشکالت مربوط به فضای کسب وکار، انحصار حاکم بر بازار 
از سوی شرکت های بزرگ و فسادی که در نظام اداری وجود دارد، هزینه های 
تولید را در کشورمان بسیار باال برده است. هم چنین مسائل و مشکالت مربوط 
به تامین مالی و تامین سرمایه در گردش بسیار زیاد است. مسائل مربوط به 
نیروی کار به خصوص حق بیمه نیروی کار هم چالش هایی را به وجود می آورد. 
بزرگ  بنگاه های  به دلیل فشارهای سیاسی که روی  این در حالی است که 

وجود دارد، این کسب و کارها امکان تعدیل نیروی کار را ندارند.
اما در این میان مشکالت مربوط به فضای کسب وکار، مهم ترین مسئله است. 
این مشکل به گونه ای است که بنگاه های خصوصی امکان رقابت با بنگاه های 
عمومی و شبه دولتی را ندارند. زیرا برخی از این بنگاه ها، انحصاری هستند و 
به  بنگاه ها  این  رقابت کنند.  با آن ها  نمی توانند  بنگاه های خصوصی  بنابراین 
رانت های متعدد دسترسی دارند و این در حالی است که بنگاه های کوچک تر 
و متوسط به نوعی نمی توانند از این رانت ها استفاده کنند. عالوه بر این، در 
شرایط فعلی مسئله تحریم ها هم مشکلی بسیار جدی است. نااطمینانی که 
بر فضای اقتصاد ایران حاکم شده، این امکان را  که تولیدکنندگان بتوانند در 
بنابراین  است.  آن ها سلب کرده  از  کنند،  تصمیم گیری  حوزه سرمایه گذاری 
سمت  به  فعالیت ها  بیشتر  و  شده  متوقف  اقتصاد  در  سرمایه گذاری  تقریبا 
داللی، واسطه گری، احتکار، نگه داشتن کاال و عدم عرضه کاال سوق پیدا کرده 

اثر تحریم ها در  نااطمینانی است که در  این  است. در مجموع مسئله اصلی 
فضای کسب وکار به وجود آمده است.

اما در مورد راه کارهای پیشنهادی برای رونق تولید، به نظر من اگر بخواهیم 
اقدامی انجام دهیم، باید موانع تولید را که از ناحیه فضای کسب وکار نامطلوب 
ایجاد شده است، برطرف کنیم. این موضوع در شرایط فعلی می تواند کمک 
خیلی  نمی تواند  قبیل  این  از  مسائلی  و  پولی  و  مالی  سیاست های  اما  کند، 
کمک کننده باشد. البته اصالح بخشی از سیاست های تجاری می تواند اندکی 
موجب  که  است  مقررات دست وپاگیر  و  قوانین  این  عمدتا  ولی  کمک  کند، 
می شود بخش تولید برای عبور از سد موانع اداری متحمل هزینه هایی شود؛ 
هزینه های عمدتا غیررسمی و غیرمجاز که ما از آن ها به فساد تعبیر می کنیم 

و هزینه های تولید را افزایش داده است. 
اما نااطمینانی ناشی از تحریم ها که مسئله ای بسیار جدی است، زمانی برطرف 
اما در  تولیدکننده ترسیم کنیم.  برای  آینده  از  بتوانیم تصویری  می شود که 
در حال حاضر  کنیم.  روشنی صحبت  از چشم انداز  نمی توانیم  فعلی  شرایط 
وضعیت  این  از  است  قرار  شکلی  چه  به  و  زمانی  چه  نمی داند  تولیدکننده 
و  بازمی گردد  ما  خارجی  سیاست  به  نااطمینانی  این  شویم.  خارج  اقتصادی 
انجام  نیست چه کاری می خواهیم  این سیاست خارجی مشخص  این که در 
دهیم و چشم انداز مشخصی نسبت به آینده وجود ندارد، بنابراین تولیدکننده 
در یک حالت بالتکلیفی مانده است. نه تنها تولیدکننده، بلکه مصرف کننده و 

اقتصاد هم در یک جو نااطمینانی قرار دارند. 

هزينه های توليد در كشورمان باالست

بنگاه های خصوصی امكان رقابت با بنگاه های عمومی و شبه دولتی را ندارند. زيرا برخی از اين بنگاه ها، انحصاری هستند و به 
رانت های متعدد دسترسی دارند

بهرام پارسايی، عضو هیئت رئیسه كمیسیون اصل 90 
مجلس

هر سال بحث تولید و حمایت از تولید به نوعی در نام گذاری ها وجود 
تا  است.  نشده  برآورده  باید،  که  آن طور  انتظارات  اما  دارد،  و  داشته 
با  و  به صورت جامع و کامل  تولید  زمانی که موانع اصلی در مسیر 
نشود،  برداشته  زمینه  این  در  موفق  کشورهای  تجربیات  از  استفاده 
امسال هم می تواند مشابه سال های قبل باشد و رونق تولید به مرحله 
و  سازوکارها  یک سری  تولید  رونق  رسید.  نخواهد  شدن  عملیاتی 
واقعا در  نمی توانیم  نیابیم،  آن ها دست  به  تا  راه کارها می خواهد که 

این راستا گام برداریم. 
ما در شرایط تحریم ها هستیم و صادرات شاید به سختی صورت گیرد. 
این در حالی است که رانت ها و فسادهای موجود در زمینه استفاده 
از ارزهای دولتی یا ارزهای نیمایی که به نام واردات و به بهانه تولید 
ارزها در  این  از  زیرا بخشی  را سخت می کند.  کار  است، یک مقدار 
مسیرهای دیگری هزینه می شود و حل این مشکل نیازمند یک عزم 
یا  دولت  فقط  که  نیست  کاری  این  دیگر،  عبارت  به  است.  همگانی 
مجلس،  دولت،  باید  بنابراین  دهند.  انجام  بتوانند  به تنهایی  مجلس 
نهادها، سازمان ها،  نظارتی،  قوه قضاییه، بخش خصوصی، بخش های 
صادرات  و  واردات  تولید،  صنعت،  بخش  در  که  مختلفی  ارگان های 
بتوان  تا  کنند  کار  واحد  یک سیاست  راستای  در  همه  دارند،  نقش 
اقدامات  نیازمند  واقع  برداشت. در  تولید گام  راستای رونق  واقعا در 

فرابخشی و فراقوه ای هستیم. 
بر آن ها  داریم، فشار  تولیدکنندگان  با  ارتباط هایی که  و  تماس ها  در 
بسیار زیاد است، که بخشی از آن به عدم اجرای قوانین یا وجود قوانین 
متناقض مربوط می شود، که البته به سرعت هم نمی توان آن ها را اصالح 
کرد. در این رابطه دولت نقش صددرصدی ندارد که بخواهیم بگوییم 
فقط دولت مقصر است. یک مسئله این است که مجوز واحدهای مختلف 
تولیدی بیش از ظرفیت و تقاضای بازار داده شده و این در حالی است 
به هر کسی هر مجوزی داده نمی شود، بدون  که در هیچ جای دنیا 
این که آن شخص اهلیت کار و توانمندی و تخصص داشته باشد. بنابراین 
در کشور ما به علت تعدد هم زمان واحدهای تولیدی مشابه، رقابت های 
ناسالمی در بین فعاالن بخش خصوصی به وجود آمده که موجب لطمه 
به تولید شده است. بدون شک سیاست خارجی هم در رابطه با بحث 
صادرات و واردات نقش کلیدی و حیاتی دارد. متاسفانه در حال حاضر در 
بخش صادرات به رغم شعارهایی که برخی کشورها می دهند، همکاری 

مناسب و درخوری با ما ندارند و بیشتر در حد شعار است. 
مسئله دیگر این است که در عرصه های مختلف تولید، میزان عرضه 
بیش از تقاضاست، به جز در موارد کامال انحصاری مانند خودرو که 
متاسفانه از آن طرف بوم افتاده ایم و انحصار در دست خودروسازان 
تقاضاست،  میزان  از  کمتر  بسیار  خودرو  عرضه  که  آن جا  از  است. 
می خواهند،  که  طور  هر  هم  و  می کنند  یکه تازی  هم  خودروسازان 

قیمت گذاری کرده و به مردم ظلم می کنند.

رونق توليد نيازمند اقدامات فرابخشی

در هيچ جای دنيا به هر كسی هر مجوزی داده نمی شود، بدون اين كه آن شخص اهليت كار و توانمندی و تخصص داشته باشد. 
بنابراين در كشور ما به علت تعدد هم زمان واحدهای توليدی مشابه، رقابت های ناسالمی در بين فعاالن بخش خصوصی به وجود 

آمده كه موجب لطمه به توليد شده است
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گفته می شود اقتصاد كشور هم چنان اقتصادی 
بانک محور است و بازار سرمايه هنوز نتوانسته به 

جايگاهی كه سزاوار آن است، دست پیدا كند. سیاوش 
محمدی، معاون سرمايه گذاری و توسعه شركت 

سرمايه گذاری خوارزمی، علیرضا كنعانی، مديرعامل 
شركت سرمايه گذاری آتی نگر سپهر ايرانیان، و حسن 

قاسمی، مديرعامل كارگزاری آينده نگر خوارزمی، 
در اين میزگرد از چرايی جايگاه فعلی بازار سرمايه 

گفته اند و داليل نوسانات عمده اين بازار را در ماه های 
اخیر، وفرصت های آتی آن را بررسی كرده اند.

 وخارزم: تحليلتان از شرايط فعلی بازار سرمايه 
ارزيابی  چطور  را  بازار  اخير  نوسانات  و  چيست 

می كنيد؟
قاسمی: در خصوص شرایط فعلی اقتصاد کشور معتقدم حجم 
معامالت در شرایط خوبی قرار دارد، اما بیشتر سهم هایی رشد 
می کند که سهم های متفرقه در بازار هستند. سهم های بنیادی 

آن چنانی  رشد  می دهند،  که  خوبی  گزارش های  علی رغم 
نداشتند. به عنوان مثال، در چند روز اخیر سهام پتروشیمی 
رشدی  اما  داشتند،  خوبی  خیلی  گزارش های  پاالیشگاه  و 
نداشتند. این مسئله که بازار رشدی ندارد، نشان دهنده عدم 
اطمینان نسبت به آینده است. شاید شرایط سیاسی که در 
حال حاضر در کشور وجود دارد، دلیل اصلی این امر باشد. 
علی رغم این که شرکت ها سود خیلی خوبی دارند، اما اقبالی 
به سمت رشد و باال رفتن نمی شود. در کنار این موضوع ما 
شاهد این امر هستیم که بازارهای سرمایه نسبت به بازارهای 
دارایی محور مثل بازار لوازم فیزیکی و ساختمان و این موارد 
رشدی نکرده است و شرایط طوری است که شاید بتوان گفت 
امروزه یکی از ارزان ترین دارایی ها در کشور ما بورس است. 
برمی گردد که  به مسائل سیاسی  آن  اصلی عدم رشد  دلیل 
مثال،  عنوان  به  است.  کاری شده  فضای  مبهم کردن  باعث 
شرکت های ما در حال حاضر در حال فعالیت و کار هستند، 
اما از آینده کاری خود در ماه پیش رو بی اطالع اند و نمی دانند 
ماه در حال صادرات آن  این  را که در  آیا می توانند کاالیی 

   میزگرد
فرصت ها وچالش های بازار سرمايه زير ذره بين كارشناسان 

رونقبازارسرمایه؛
وامدارشفافیت،شکیباییووفاداری

 با حضور سياوش محمدی، معاون سرمايه گذاری و توسعه شركت سرمايه گذاری خوارزمی، عليرضا 
مديرعامل  قاسمی،  حسن  و  ايرانيان،  سپهر  آتی نگر  سرمايه گذاری  شركت  مديرعامل  كنعانی، 

كارگزاری آينده نگر خوارزمی

تی
ش

به
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اطمینان  عدم  این  نه.  یا  کنند  آینده صادر  ماه  در  هستند، 
در داخل شرکت به بازار خارج از شرکت و فعالین بازار هم 
منتقل می شود. علی رغم این که شرکت ها در این مدت سود 
خیلی خوبی هم داشتند، اما این ریسک های سیاسی که به 
فضای اقتصادی منتقل می شود، شرایط را نامساعد می کند؛ 
مثل ریسک تحریم، ریسک عدم امکان فروش محصوالت یا 
این که در صورت فروش محصول از انتقال بهای آن به داخل 
کشور جلوگیری می-شود، یا در صورت انتقال وجه باید وارد 
سامانه نیما شوند که در سامانه نیما قیمت ها با آن چه در بازار 
آزاد وجود دارد، بسیار متفاوت است، بنابراین ممکن است از 
این نظر جذابیتی برای آن ها نداشته باشد. همه این عوامل 
بازار سرمایه علی رغم رشد نسبتا خوب سود  باعث می شود 
خوبی  رشد  داشته،  وجود  کشور  در  که  تورمی  و  شرکت ها 

نداشته باشد. 
كنعانی: نظرات جناب قاسمی با شرایط و وضعیتی که بنده 
بسیار  ابهامات  دارد. حجم  تطابق  هستم،  معتقد  آن  به  هم 
زیاد است و تعداد متغیرهایی که باید در تصمیم گیری های 
جهت گیری های  و  است  شده  زیاد  بسیار  کنیم،  وارد  خود 
آن ها هم مشخص نیست که در کدام طرف قرار دارد. ما هم 
مواجه هستیم با هجمه سنگینی از تحریم ها که این مسئله 
تا حدودی وضعیت را روشن می کند. ما کامال آگاه هستیم 
که شرایط روزبه روز برای شرکت ها، خصوصا شرکت هایی که 
تنها  تقریبا  این  می شود.  سخت تر  دارند،  خارجی  مراودات 
چیزی است که بازار روی آن متفق القول است. اما متغیرهای 
واکنش  به ویژه  نیست؛  واضح  و  روشن  به هیچ وجه  دیگر 
سطح  در  اتفاقاتی  چه  این که  و  قضایا  این  به  نسبت  دولت 
تصمیم گیری کالن کشور روزبه روز حادث می شود و واکنش 
و استراتژی ای که باید در قبال آن اتخاذ کنیم. این تصمیمات 
مرتب در حال تغییر است و نمی خواهم نفس این سیاست را 
نقد کنم، چون در بعضی شرایط اصال چاره ای نیست، چون 
کشور  تصمیم گیران  و  دولت مردان  و  نیست  روشن  شرایط 
نشده  پیش بینی  قبل  از  که  می گیرند  قرار  وضعیتی  هر  در 
باشد، مجبورند یک استراتژی اتخاذ کنند و سیاستی در پیش 
بگیرند که متناسب با شرایط باشد. ولی به طور کلی تغییر 
مرتب اوضاع باعث شده است کار برای تصمیم گیری امثال ما 
سخت  شود. تنوع در متغیر بسیار زیاد است. این که شرکت ها 
قرار است نرخ تسعیر خود را چه عددی بگیرند، یک مسئله 
کامال عادی بوده و هیچ وقت در مورد آن ابهامی وجود نداشته 
که  است  بوده  ارز  نرخ  بر  مبتنی  شاخصی  به هرحال  است. 
اعالم  مشخص  تاریخ  یک  پایان  در  همواره  هم  را  ارز  نرخ 
می کردند و هیچ نکته مبهمی در این بین وجود نداشت. اما 
االن از تاریخ مشخصی که ترازنامه-های مالی بسته می شود، 
چند ماه گذشته است، اما هیچ کسی نمی داند آن عدد چند 
است؟ عددی که هیچ وقت برای اهالی بازار محل ابهام نبوده 
است. از این جنس ابهامات زیاد داریم و این ابهامات بسیار 
تاثیرگذار هستند. این که شرکت صادرکننده امکان صادرات 
کاالهای تولیدی خود را داشته باشد، یک مسئله و ابهام در 
را  ارزی  که  است  این  مسئله جدی  است.  بازار  شرایط  این 
به داخل کشور منتقل کند،  بتواند  اگر  دارد،  اختیار  که در 
کند؟  عرضه  را  آن  باید  و سیستمی  مکانیسم  قالب چه  در 
مقرر شد این ارز در قالب سامانه نیما عرضه شود. بعد از آن 

یک مسیر تنفسی ایجاد کردند که می توانید 10 درصد آن را 
در بازار آزاد عرضه کنید. در حال حاضر هم این 10 درصد 
تغییرات  ایجاد  باعث  مسائل  این  شد.  درصد   50 به  تبدیل 
پی درپی می شود که لزوما هم هم جهت و هم سو با یکدیگر 
منفی  واردکننده  شرکت  برای  می تواند  تغییر  این  نیستند. 
این  از  کلی  برآیند  باشد.  مثبت  برای شرکت صادرکننده  و 
تغییرات و این که بازار را به چه سمتی می برد، روشن نیست. 
هرچند دیدگاه کلی من این است که با توجه به این که بازار 
سهام بازار ارزانی است، به طور نسبی قیمت-گذاری که در 
بازار شکل گرفته است، نسبت به بقیه حوزه های دارایی بسیار 
پایین تر است. اغلب حوزه هایی که حوزه های سرمایه گذاری 
درصد   200 از  بیش  رشدی  می شوند،  شناخته  کشور  در 
داشتند، اما در بازار سرمایه ما شاید کمی بیشتر از صددرصد 
این است که وقتی چنین  نکته جالب تر  بودیم.  شاهد رشد 
اتفاقاتی در کشور می افتد، معموال سود شرکت ها اهرمی رشد 
می کند. یعنی با وضعیتی که ممکن است درآمد یا عدد فروش 
شرکت دو برابر شده باشد، اما سود خالصی که در پایان ماه 
عاید شرکت می شود، ممکن است چهار تا هشت برابر شده 
باشد. ما با چنین وضعیتی مواجه هستیم. بااین حال باز هم 
بازار سهام آن چنان که ما انتظار داریم رشد کند و خود را با 
هم تراز  دارد  وجود  شرکت های  سودآوری  در  که  عددهایی 
کند، پیشرفت نمی کند. با وجود تمام این ابهامات و به دلیل 
هستیم،  شاهد  قیمت ها  در  را  جاماندگی  مقدار  این  این که 
برآورد کلی من از این بازار، برآورد مثبتی است، البته مشروط 
بر این که اتفاقات سیاسی از جنس اتفاقات غیرقابل پیش بینی 

و عجیب و غریب پیش نیاید. 
محمدی: بنده با صحبت جناب قاسمی مبنی بر این که عدم 
است،  شده  افراد  خاطر  آزردگی  موجب  که  است  اطمینان 
طبق  کشور،  اقتصاد  واقعی  فضای  در  هستم.  موافق  بسیار 
کشور  اقتصاد  رشد  نرخ  می شود،  به روزرسانی  که  اخباری 
که  تولیدکننده  شرکت های  در  تامین  زنجیره  است.  منفی 
دچار  می کنند،  وارد  کشور  از  خارج  از  را  خود  اولیه  مواد 
تولید  برای  قطعات  و  اولیه  مواد  واردات  است.  خدشه شده 
زنجیره  وقتی  و  است  شده  ایران سخت  در  نهایی  محصول 
باال می رود  کاال  نهایی  قیمت  درنتیجه  تامین محدود شود، 
در  بنابراین  است.  نیاز  مورد  بیشتری  گردش  در  سرمایه  و 
یک نقطه ای تعادل به هم می خورد و سرمایه گذاران فعال در 
فضای بورس از روی ترند صورت های مالی یا گزارشات فصلی 
می توانند به این نکته پی ببرند که رشد قیمت تمام شده از 
رشد قیمت فروش بیشتر شده است. به نظر می آید باید یک 
دگردیسی در این بین رخ دهد و بورس ما باید تجدید ارزیابی 
شود. قیمت بورس ما نباید این عدد باشد، بلکه باید قیمت 
شرایط  می کنیم  فکر  این که  علی رغم  باشد.  داشته  باالتری 
پرابهام است، اما بورس ما بورس ارزان قیمتی است. کشور ما 
بسیار بیشتر از این دارایی دارد. بنابراین به نظر می آید بورس 
همان  به  نمی کند،  رشد  ما  بورس  این که  دارد.  رشد  جای 
فرمودند.  قاسمی  آقای  برمی گردد که  اطمینان  مسئله عدم 

سرمایه گذاران نگران هستند.
در  سرمايه  بازار  اخير،  ماه های  در  وخارزم:   
قابل  رشد  بازارها  ساير  و  بازار مسكن  با  مقايسه 
تا  ندارد  وجود  راه حلی  واقعا  آيا  نداشته.   توجهی 

قاسمی: علی رغم اين كه 
شركت ها سود خیلی خوبی 

دارند، اما اقبالی به سمت 
رشد و باال رفتن نمی شود. 

در كنار اين موضوع ما شاهد 
اين امر هستیم كه بازارهای 
سرمايه نسبت به بازارهای 
دارايی محور مثل بازار لوازم 
فیزيکی و ساختمان و اين 
موارد رشدی نکرده است 
و شرايط طوری است كه 

شايد بتوان گفت امروزه يکی 
از ارزان ترين دارايی ها در 

كشور ما بورس است
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شود؟  هدايت  بورس  سمت  به  خرد  سرمايه های 
يا فعاالن بخش خصوصی می شود  از طريق دولت 
در  سرمايه گذاری  به  ترغيب  مردم  كه  كرد  كاری 
هر  مسكن  فعلی  قيمت  به  توجه  با  شوند؟  بورس 
كسی نمی تواند در آن بخش سرمايه گذاری كند و 
در بخش طال و ارز هم چالش هايی وجود دارد. چه 
می شود كرد كه سرمايه ها به سمت بورس گرايش 

پيدا كند؟
با  شما  این که  مهیاست.  فضا  این  مدت هاست  كنعانی: 
پیدا  ورود  سرمایه  بازار  به  می توانید  دارایی  مقدار  کمترین 
کنید، یکی از ویژگی های اصلی است که بازار سرمایه را برای 
عامه مردم جذاب می کند. اما شاید این دغدغه و نگرانی برای 
مردم باشد که ورود به این بازار مهارت می خواهد. بازارهای 
دیگر به اندازه بازار سرمایه پیچیده به نظر نمی رسند. مثال 
بازارهای بانکی که نرخ ها در آن مشخص است و چند نرخ 
بانکی  در  سپس  و  می کنند  مقایسه  یکدیگر  با  را  سپرده 
می کنند.  می کند، سرمایه گذاری  پرداخت  بیشتری  نرخ  که 
است.  مردم  برای  شفافی  و  ملموس  بازار  هم  مسکن  بازار 
بازار  اما در  بازار سکه و طال هم برای مردم ملموس است، 
سهام سرمایه گذار باید سهام را بشناسد و با تنوعی از سهام 
مواجه هستید. ما در بازار سرمایه از شرکتی با کمترین حد 
تکنولوژی مثل شرکت گزسازی داریم تا یک هلدینگ عظیم 
با تکنولوژی پیشرفته مثل مپنا. در واقع تنوع گسترده ای از 
شرکت ها و صنعت ها داریم و طبیعی است که فردی که مایل 
به سرمایه گذاری در این بازار است، باید بازار را بشناسد و 
مردم  عموم  و  است  به جایی  نگرانی  این  کند.  ورود  آن  در 
این عرصه ورود کنند و مستقیم سهم خرید  به  نمی توانند 
و فروش کنند. اما سال هاست که این زیرساخت آماده شده 
است. ما نهادهایی را داریم که به طور تخصصی از سازمان 
دریافت  پول  مردم  از  سازمان  نظر  تحت  و  می گیرند  مجوز 
می کنند و به صورت تخصصی این پول را در قالب قراردادها 
ارائه  که  خدماتی  و  سرویس  نوع  می کنند.  سرمایه گذاری 
آن  ها  به  مستقیم  می تواند  مشتری  است.  متنوع  می کنند، 
مراجعه کند. البته چنان چه حجم دارایی ای که مشتری قصد 
سرمایه گذاری آن در بورس را دارد، قابل توجه، قابل قبول 
و معنادار باشد. امروزه مبالغی که صنعت گردان ها در بورس 
تومان  میلیون   100 زیر  می پذیرند،  سرمایه گذاری  برای 
هزار  چند  تا  حتی  کوچک تر  هدف های  برای  البته  نیست. 
تومان هم ابزاری در بازار وجود دارد و آن هم صندوق های 
این  سوی  از  سرمایه گذاری  است.  سرمایه گذاری  مشترک 
شکل  را  سبدها  متخصص  یک  و  می شود  مدیریت  نهادها 
با  افراد می توانند  را صادر می کند.  می دهد و واحدهای آن 
مراجعه به کارگزاری ها یا شرکت های سبدگردان، واحدهای 
از  آن  نظارت  بابت  از  و  کنند  خریداری  را  صندوق ها  این 
سوی یک فرد متخصص مطمئن باشند. وقتی عملکرد این 
صندوق ها را بررسی کنید، متوجه می شوید به طور متوسط 
عملکرد این صندوق ها نسبت به سایر بازارها بهتر بوده است، 
اما مشکل اصلی ما این است که تبلیغات گسترده ای در این 
حوزه انجام نشده است و تصور عامه مردم از این بازار، یک 
بدتری  تعابیر  است  ممکن  حتی  که  است  ریسک پذیر  بازار 
این  این که  مانند  استفاده شود،  بازار  این  توصیف  برای  نیز 

بازار یک قمارخانه است. متاسفانه این تعبیر در یک دوره ای 
از مسئوالن هم  برخی  از سوی  بلکه  از سوی مردم،  نه تنها 
مورد استفاده قرار می گرفت. در صورتی که در واقعیت امر 
است.  حرفه ای  کامال  فضای  یک  فضا،  این  نیست.  چنین 
می کنید،  توجه  مذکور  شرکت های  عملکرد  به  که  زمانی 
خواهید دید بازده آن ها از اغلب بازارها جلوتر است، ضمن 
است.  نظارت  تحت  کامال  آن ها  فعالیت های  تمامی  این که 
سازمان  سمت  از  که  نظارتی  مکانیسم  گفت  بتوان  شاید 
نظارتی  مکانیسم  از  می شود،  اعمال  سرمایه  بازار  بورس 
بسیار  اعمال می شود،  بانک ها  بر  بانک مرکزی  از طرف  که 
مثبت  امتیاز  یک  می تواند  موضوع  این  است.  سرسختانه تر 
این  در  سرمایه گذاری  و  ورود  قصد  که  باشد  کسانی  برای 

شرکت ها را دارند.
بررسی  مورد  دقیق  طور  به  را  موضوع  این  بنده  محمدی: 
قرار نداده ام، اما بر اساس تجربه فکر می کنم طی سال های 
گذشته، خصوصا دو سال اخیر، افزایش سرمایه ما روزبه روز 
و  می رویم  پیش  ارزیابی  تجدید  سمت  به  و  می شود  کمتر 
به این معنی نیست که طرح توسعه ای داریم، اما در دوران 
برخوردار  اهمیت  از  سرمایه ها  افزایش  بورس،  واقعی  رونق 
گفته  این که  باشد.  زیاد  باید  سرمایه ها  افزایش  هستند. 
بازار سرمایه محور است، از  یا  می شود اقتصاد ما بانک محور 
همین موضوعات و تعابیر نشئت می گیرد. بازار سرمایه هنوز 
کند. طی  تثبیت  اقتصاد  در  را  خود  جایگاه  است  نتوانسته 
دو، سه سال اخیر پس از بازگشت تحریم ها، شرکت های ما 
توسعه شان  بابت طرح های  نقدی  آورده های  از محل  چقدر 
که  است  شاخصی  شاخص،  این  داشتند؟  سرمایه  افزایش 
سرمایه گذاری  به  راغب  مردم  چرا  می دهد  نشان  به خوبی 
در بورس نیستند، چراکه بورس تبدیل به ظرف ثابتی شده 
است که همه ما در این ظرف ثابت سرمایه گذاری می کنیم. 
ارزش افزوده ای برای خودمان ایجاد می کنیم و درنهایت به 

سراغ یک دارایی فیزیکی می رویم.
باشد  فرهنگی  است یک مسئله  این مسئله ممکن  قاسمی: 
نتوانسته اند  شاید  هستند،  شاغل  بورس  در  که  کسانی  و 
ابزارهای بورس را به مردم بشناسانند. البته این کار وظیفه 
ما نیست و اصال در توان ما نیست. این کار وظیفه یک نهاد 
نظارتی است. نهاد نظارتی باید ورود کند و این کار را انجام 
دهد. این کار خوب انجام نشده و این ابزارآالت هم وسایل 
جدیدی هستند، اما مسئله ای که در این میان به ذهن من 
می رسد، این است که این مسئله یک مسئله فرهنگی است 
که ریشه در فرهنگ ما دارد. واقعیت این است که در جامعه 
ما توان و تحمل ضرر و زیان وجود ندارد. یعنی در جامعه ما 
این مسئله در ذهن مردم جا افتاده است که اگر پولی را در 
اضافه  پول  آن  به  سودی  باید  کردند،  سرمایه گذاری  جایی 
ذات  که  در صورتی  پول حفظ شود،  اصل  یا حداقل  شود، 
سرمایه گذاری ذات خطر است و ممکن است پولی که شما 
سرمایه گذاری کرده اید از بین برود و شما شکست بخورید. 
اما متاسفانه این مسئله در دید مردم جامعه ما به درستی جا 
نیفتاده است. مثال بخشی از تورم ما ناشی از اسکناس هایی 
علیه  مردم  گسترده   اعتراضات  به  رسیدگی  برای  که  است 
به  اما هیچ کس  است.  بانک ها چاپ شده  و  مالی  موسسات 
دورانی  در  و  رکود  زمان  در  که  نمی کرد  توجه  مسئله  این 

كنعانی: بازار سرمايه ايران با 
توجه به شرايط فعلی اقتصاد 
كشور و به نسبت بقیه 
اجزای اقتصادمان بورسی 
بسیار مترقی است. بورس 
ما توسعه خیلی خوبی پیدا 
كرده و انصافا منافع خیلی 
خوبی هم برای اقتصاد و 
هم برای دولت و هم برای 
فعالین ايجاد كرده است. 
اگر چنین فضايی وجود 
نداشت، شركت ها و دولت 
چطور می-خواستند خريد 
و فروش انجام دهند؟ اين 
شفافیتی كه در بورس ايجاد 
شده است، در كدام فضا 
می توانست ايجاد شود؟
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سپرده گذاران  نداشته،  بازدهی  این قدر  بیزینسی  هیچ  که 
سود 30درصدی می گرفتند، اما حاال که این شرایط محقق 
نشد و اصل پول یا حتی بخشی از سود پول از بین رفت، 
مسئله  این مسئله یک  زدند. شاید  اعتراض  به  همه دست 

فرهنگی است.
كنعانی: شاید الزم است این فرهنگ را ما بین مردم جامعه 
جا بیندازیم. در همه نقاط جهان همین طور است. هیچ کس 
این مسئله  اما اگر شما می خواهید  ببیند.  نمی خواهد ضرر 
کنید.  توجه  سرمایه گذاری  دوره  به  باید  کنید،  توجیه  را 
واقع  در  و  ما  ادعای  است.  سرمایه گذاری  دوره  ما  بحث 
آن چه عملکرد بازار نشان می دهد، این است که اگر شما با 
شناخت وارد بازار سرمایه شوید، کمتر زیان می کنید. البته 
ممکن است همه مردم جامعه این تخصص را نداشته باشند 
و در این جا الزم است سرمایه به یک فرد متخصص سپرده 
شود و آن فرد متخصص سبد متنوعی از شرکت های بورسی 
دارایی  و  اقسام  و  انواع  و  را که فقط شامل سهم نمی شود 
مردم  اکثر  البته  که  می شود  شامل  را  باال  تنوع  با  کاالها 
نیستند،  آگاه  آن  از  اصال  نیز  بازار  اهالی  از  برخی  حتی  و 
میزان  صورت  این  در  کند.  خریداری  سرمایه  دارنده  برای 
ضرر و زیان کمتر می شود. در بورس حتی طال هم می توان 
مطلع  مسائل  این  از  اصال  مردم  غالب  اما  کرد،  خریداری 
نیستند و به جای سرمایه گذاری در بورس، پول خود را در 
بازار سکه و طال با تفاوت خرید و فروش باال سرمایه گذاری 
فاحشی  تفاوت  اصال چنین  بورس  در  درحالی که  می کنند، 
ریسک  و  هزینه  و  ندارد  فروش  و  خرید  قیمت  میزان  در 
تعبیر  به  مسائلی  اگر چنین  ندارد.  وجود  هم  آن  نگه داری 
جناب قاسمی از سوی نهاد ناظر برای مردم ما تعریف شود، 
در  مردم  سرمایه های  جذب  راه  در  بزرگی  کمک  می تواند 
از  سبدی  چنان چه  هم  زیان  مبحث  در  باشد.  بورس  بازار 
و  شود  خریداری  آگاهی  با  متخصص  فرد  سوی  از  سهام 
سرمایه گذار صبور باشد، نتایج مثبت آن را خواهد دید. این 
تفاوت  بزرگ ترین  و  دارد  اهمیت  بسیار  بودن  صبور  اصل 
است.  مسئله  همین  در  جهان  نقاط  سایر  با  ما  فرهنگی 
درست است که هیچ انسان عاقلی از ضرر خوشش نمی آید 
افراد در  اما در همه جای جهان  از زیان دوری می کند،  و 
داریم  عادت  ما  هستند.  صبور  زیان  و  سود  مسئله  مقابل 
جامعه  افراد  وقتی  مثال  باشد.  سودآور  تنها  سرمایه گذاری 
یافته، سریعا  افزایش  بورس 15درصد  ارزش سهام  بشنوند 
و  سود  که  صورتی  در  می کنند،  سرمایه گذاری  بورس  در 
زیان با هم هستند. توقع درست از سرمایه گذاری در بورس 
این نیست که انتظار داشته باشیم ظرف دو ماه 40 درصد 
سود کنیم، بلکه باید با این دید به بازار بورس وارد شویم 
که این بازار طی پنج سال بیشتر از سایر بازارهای سرمایه 
سودآوری داشته است، که متاسفانه اکثر ما دید دسته اول 
که  شده اند  بورس  بازار  وارد  زیادی  بسیار  افراد  داریم.  را 
توانسته اند  رانت  مسیر  از  نه  و  آگاهی  و  درست  انتخاب  با 
منکر  من  البته  کنند.  را کسب  بورس سود خوبی  بازار  در 
فرد  خود  آگاهی  اما  نمی شوم،  بین  این  در  شانس  پارامتر 
افراد در بورس  این گونه  بازی می کند.  را  هم نقش اساسی 
ماندگار هستند. بازار سرمایه مشروط بر این که سرمایه گذار 
صبور باشد و با استفاده از آگاهی و دانش خود و نه بر پایه 

شایعات و اخبار بی پایه و اساس سرمایه گذاری کند، نسبت 
به سایر بازارهای سرمایه، بازار سودآورتری است و به طور 
ویژه توصیه اکید من در زمینه سرمایه گذاری در بورس این 

است که پول خود را به فرد متخصص بسپارند.
دوستان  حرف  به  نکته  یک  می خواهم  بنده  محمدی: 
تمایل  چندان  مردم  چرا  که  است  این  سوال  کنم.  اضافه 
است  این  مسئله  ندارند؟  بورس  بازار  در  سرمایه گذاری  به 
که بازارهای جایگزین برای سرمایه گذاری وجود دارد. نرخ 
بهره و نرخ تورم به عنوان پارامترهای تاثیرگذار در اقتصاد 
و نرخ رشد دارایی فیزیکی طی سالیان گذشته به ما نشان 

نمی دهد سرمایه گذاری در بورس توجیه پذیر است.
كنعانی: اما این مسئله اتفاقی است.

اما  است،  اتفاقی  مسئله  این  که  است  درست  محمدی: 
اتفاقی است که افتاده.

كنعانی: اما شما نمی توانید اتفاقی تصمیم گیری کنید.
محمدی: اما این ها اتفاقی است که افتاده و مردم به همین 
اتفاق ها نگاه می کنند. شرایط را با گذشته مقایسه می کنند. 
برای خیلی از افراد و سرمایه گذاران این مسئله حائز اهمیت 

است. 
كنعانی: مثال من جزو کسانی بودم که با وام بانکی سنگین 
خانه خریدم و پنج سال به وضعیت رکود اقتصادی خوردم 

و مشکالت زیادی برایم به وجود آمد.
محمدی: ولی اساس اقتصاد ما اقتصاد سرمایه گذاری محور 
که  هست  بحثی  است.  سفته بازی محور  اقتصاد  نیست، 
و  می کند  حرکت  بیشتر  منافع  سمت  به  سرمایه  می گوید 
وفاداری در آن نیست. این جمله به این معنی است که من 
به صرف این که ملک یا بورس را دوست دارم، در بازار آن 
عقالنیت  این  و  نمی کنم. طبیعی هم هست  سرمایه گذاری 
اقتصادی و تئوری عقالنیت اقتصادی است. پس سرمایه به 
این  کنیم،  اضافه  باید  که  دیگری  نکته   است.  سود  دنبال 
است که مردم با مفهومی به نام پورتفو ناآشنا هستند. بدین 
معنا که ما کل سرمایه  خود را یا در بازار ملک یا خودرو و... 
سرمایه گذاری می کنیم. مفهومی به نام مفهوم پورتفو هنوز 
در کشور ما جا نیفتاده است. بحث من اصال مفهوم علمی و 
شاخص گذاری و محاسبات آن نیست. مثال کسی که بساز 
و بفروش است، کل سرمایه اش در بازار ملک سرمایه گذاری 
و  است  کرده  درست  پورتفو  خودش  نظر  از  است.  شده 
کنید  پیدا  می توانید  را  کسی  کمتر  و  است  ملک  همه اش 
که این طور نباشد. مردم باید با این مفهوم آشنا شوند و این 
بعدی  مسئله  نمی شود.  محقق  کالس  برگزاری  با  آشنایی 
اتفاقی  سرمایه  رفتن  بین  از  نگرانی  است.  مردم  نگرانی 
در  که  را  افرادی  از  زیادی  بخش  اخیر  سال  چند  در  که 
مبلغ  است  ممکن  است.  داده  فراری  بودند،  فعال  بورس 
سرمایه گذاری اصال زیاد نباشد. مثال معلم بازنشسته ای که 
ضرر  و  می کند  سرمایه گذاری  بورس  در  را  خود  بازخرید 
می کند  توصیه  اطرافیانش  تمامی  به  فرد  همین  می کند. 

سرمایه شان را در بورس سرمایه گذاری نکنند. 
كنعانی: چون این فرد پورتفو تشکیل نداده و فقط روی یک 

سهم تمرکز کرده و این کار ریسکش باالست. 
کنم،  بحث  بورس  ارکان  مورد  در  نمی خواهم  محمدی: 
اما اعضای فعال در بورس باید در جهت وفادارسازی افراد 

محمدی: فرقی كه بورس 
در ساير نقاط جهان با 

ايران دارد، در اين است كه 
آموزش ها در همه جای جهان 
در اختیار همه اعضای جامعه 

قرار می گیرد و نظارت ها 
بیشتر است. شركت های 

بزرگ در بورس منابع مالی 
خود را تجهیز می كنند. در 

اين جا فرد سرمايه گذار سکه 
می خرد، هزينه مبادله باالتر 

است و امنیت آن پايین تر 
است، اما نمی رود اوراق 

طال با هزينه تراكنش بسیار 
پايین تر را خريداری كند
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درست  جریان  راه اندازی  با  هم  وفادارسازی  کنند.  فعالیت 
کار  باید درست  اتفاق می افتد. شبکه های مجازی  اطالعات 
ارزش  تولید  که  هستند  هم  شبکه هایی  بین  این  در  کنند. 
شایعات  و  اساس  و  بی پایه  اخبار  و  می کنند  کاذب  افزوده 
پخش می کنند. یک روز بورس مثبت است و یک روز بورس 
حوزه  در  هم  خاصی  اتفاق  هیچ  این که  بدون  است،  منفی 
هم  خبری  و  است  ثابت  هم  دالر  قیمت  بیفتد.  ما  اقتصاد 
است.  مشکل  برخی  برای  مسائل  این  هضم  نشده.  پخش 
این  هستند  متوجه  هستند،  فعال  بورس  در  که  کسانی 
موضوعات بخشی از ذات بازار است. اما کسی که از بیرون به 
این ماجرا نگاه می کند، پیش خودش می گوید محال است 
باعث می شود  فاکتور  این چند  بازار کنم.  این  وارد  را  پولم 
دنبال  دائما  ما  نمی ماند.  بورس  بازار  در  پولی  و  سرمایه 
می شوند  خارج  بازار  از  عده ای  هستیم.   fresh money
و عده دیگری جای آن ها را می گیرند. با این وضعیت است 
که این عدم اطمینان و فضای واقعی اقتصاد باعث می شود 
بورس تا االن جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. زحمت 

زیادی پیش رو است. 
 وخارزم: صرف نظر از اين شرايط بحرانی تورمی 
كه در ماه های اخير در كشور به وجود آمده، آيا 
شرايطش  كه  ندارد  وجود  خارجی  مشابه  الگوی 
با  باشند  توانسته  و  بوده  ما  شرايط  به  شبيه 

تمهيداتی اين فرهنگ سازی را انجام دهند؟
محمدی: به نظر من ذات بورس دقیقا همین است که در 
کشور ما در جریان است، اما فرقی که بورس در سایر نقاط 
همه  در  آموزش ها  که  است  این  در  دارد،  ایران  با  جهان 
و  می گیرد  قرار  جامعه  اعضای  همه  اختیار  در  جهان  جای 
منابع  بورس  در  بزرگ  شرکت های  است.  بیشتر  نظارت ها 
سرمایه گذار  فرد  این جا  در  می کنند.  تجهیز  را  خود  مالی 
سکه می خرد، هزینه مبادله باالتر است و امنیت آن پایین تر 
است، اما نمی رود اوراق طال با هزینه تراکنش بسیار پایین تر 
آن  در  نمی خواهند  مردم  چرا  بااین حال  کند.  خریداری  را 
زمینه که هزینه تراکنش کمتری دارد، سرمایه گذاری کنند. 
مسئله این جا همان مسئله عدم اطمینان و عدم آشنایی با 

پورتفو است. 

كنعانی: قطعا کار رسانه ای باید در این زمینه صورت پذیرد 
از  مسئله  این  اما  است،  بازار  این  بزرگ  نقطه ضعف  این  و 
نهادهای  وظیفه  این  است.  خارج  بورس  بازار  فعاالن  توان 
شوند  آشنا  حوزه  این  با  مردم  تا  است  دولت  و  باالدستی 
سرمایه  بازار  معتقدم  من  کنند.  سرمایه گذاری  آن  در  و 
نسبت  به  و  کشور  اقتصاد  فعلی  شرایط  به  توجه  با  ایران 
بورس  است.  مترقی  بسیار  بورسی  اقتصادمان  اجزای  بقیه 
خیلی  منافع  انصافا  و  کرده  پیدا  خوبی  خیلی  توسعه  ما 
خوبی هم برای اقتصاد و هم برای دولت و هم برای فعالین 
ایجاد کرده است. اگر چنین فضایی وجود نداشت، شرکت ها 
دهند؟  انجام  فروش  و  خرید  می خواستند  چطور  دولت  و 
ایجاد شده است، در کدام فضا  این شفافیتی که در بورس 
واسطه  به  هم  نوین  فضاهای  در  شود؟  ایجاد  می توانست 
بورس توسعه خیلی خوبی رخ داده است. بازار سرمایه تنها 
جایی است که مسئولین آن با مفهوم ریسک آشنا هستند. 
یاد  آن ها  از  استارت آپ  عنوان  با  که  نوین  کسب وکارهای 
می شود، ذات پرریسکی دارند. اگر فضایی مثل بازار سرمایه 
وجود نداشته باشد، این استارت آپ ها کجا می توانند تامین 
مالی شوند. این فضا منافع بسیار زیادی برای جامعه ایجاد 
قرار  بسیاری  انتقاد  مورد  که  هم  سفته بازی  بحث  می کند. 
گرفته و مانند یک ویژگی منفور به آن نگاه می شود، اصال 
با  سفته بازها  که  ویژگی ای  مهم ترین  نیست.  بدی  ویژگی 
خود در بازار می آورند، همین نقدشوندگی است. تصور کنید 
فرد سهم را بخرد و پنج سال نگه دارد. این بازار نمی شود. 
باید عده ای خرید و فروش کنند که اگر زمانی فرد خواست 
این  او  از  باشد که  بفروشد، فردی  دلیلی  به هر  را  سهمش 
بازار بورس شود، بخواهد  سهم را بخرد. اگر هر کسی وارد 
به مدت طوالنی سهم خود را نگه دارد، این خرید و فروش 
در بازار به وجود نمی آید. پس سفته بازی در هر بازاری و در 
روان می کنند.  را  بازار  در  فروش  و  دنیا جریان خرید  همه 
می شود،  انجام  روز  در  که  معامالتی  درصد   95 از  بیش 
معامالت روزانه است. می توان گفت تقریبا در هیچ جای دنیا 
به  کشور  اقتصادی  نظام  که  ندارد  اهمیتی  هیچ کس  برای 
کدام سمت می رود. با همین ویژگی سفته بازان را وارد بازار 
می کنیم و این باعث می شود بازار روان شود و این خود یک 

كنعانی: اصل صبور بودن 
بسیار اهمیت دارد و 
بزرگ ترين تفاوت فرهنگی 
ما با ساير نقاط جهان در 
همین مسئله است. درست 
است كه هیچ انسان عاقلی 
از ضرر خوشش نمی آيد و 
از زيان دوری می كند، اما 
در همه جای جهان افراد در 
مقابل مسئله سود و زيان 
صبور هستند. ما عادت داريم 
سرمايه گذاری تنها سودآور 
باشد
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پارامتر بسیار مثبت است. 
شركت های  نقش  ميان  اين  در  وخارزم:   
بحث  در  خوارزمی  شركت  مثل  سرمايه گذاری 
چطور  چيست؟  سهام داران  انتظارات  مديريت 
می توان اين اطمينان را به سهام دار داد كه جای 
سرمايه اش امن است و ريسكی كه در بازار هست، 

از سوی شركت سرمايه گذاری كنترل می شود؟
شرکت های  تمام  که  است  این  واقعیت  محمدی: 
سرمایه گذاری، به خصوص ما که شرکت سرمایه گذاری نهادی 
هستیم، طبیعتا هم باید ارزش ثروت سهام دار را حفظ کنیم 
کنار  وظیفه  دو  هر  یعنی  دهیم.  توسعه  را  او  ثروت  هم  و 
این که  برای  سهام دار.  ثروت  توسعه  و  حفظ  دارد؛  قرار  هم 
حفظ و توسعه به عنوان یک وظیفه و ماموریت درست انجام 
یک سری  قاعدتا  باشد،  داشته  هم  خوبی  ارزشی  بار  و  شود 
سازمان دهی الزم است که آن سازمان دهی ها در شرکت های 
کارشناسی خیلی  تیم های  دارد. حتما  وجود  سرمایه گذاری 
مجربی در این زمینه مشغول به کار هستند که روی بحث 
خیلی  تیم های  حتما  می کنند.  کار  دارایی شان  پورتفوی 
زیرمجموعه  شرکت های  توسعه  طرح-های  روی  مجربی 
شرکت های  برای  مجربی  مدیران  حتما  می کنند.  کار  آن ها 
زیرمجموعه انتخاب می شوند برای این که بتوانند هم اهداف 
شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ را پوشش دهند و هم 
سیگنال های درستی از سرمایه گذاری در صنعت خودشان را 
به هلدینگ هایشان بدهند. یک وقت هایی ما یک وظیفه ای را 
به یک شرکتی می سپاریم باید برود و انجام دهد و بنابراین 
در چهار زمینه فعالیت صورت می گیرد: کارشناسان مجرب 
تحلیل سرمایه گذاری یا تیم های مجرب تحلیل سرمایه گذاری، 
که  سرمایه گذاری  پروژه-های  ارزیابی  مجرب  تیم های 
با  مدیریتی  مجرب  تیم های  و  می شود  انجام  شرکت ها  در 
و  خوب  مدیره  هیئت  یک  البته  و  مختلف  کارکردهای 
این ها  همه  بتواند  این که  برای  هلدینگ  خود  در  منسجم 
انجام دهد.  را پوشش دهد و سیاست گذاری درستی را هم 
قاعدتا  بگیریم،  اگر کنار همدیگر در نظر  را  این چهار رکن 
می کنند.  سازمان دهی  این  برای  سرمایه گذاری  شرکت های 
خوش بختانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی این فضا را برای 
خود آماده کرده است. هم در فعالیت های جدید حساب شده 
وارد شده و هم کسب وکار قبلی را توسعه داده است، فضای 
بازار سرمایه اش را خیلی خوب مدیریت کرده است و ارزش 
ایجاد کرده  بازار سرمایه  را در سهام خود در  باالیی  افزوده 
است. چون ما شرکت هلدینگ چند رشته ای تلقی می شویم، 
به  فعالیت می کنند،  ما در حوزه ای  از شرکت های  هر کدام 
ما  مثال  باشیم.  کرده  آن ها سرمایه گذاری  در  ما  که  شرطی 
در  سرمایه گذاری  داریم،  ساختمان  حوزه  در  سرمایه گذاری 
حوزه انرژی داریم. در حوزه معدن داریم. در حوزه بازرگانی 
آخر  تا  می کنم  فکر  داریم.  سرمایه  بازار  حوزه  و  تجارت  و 
امسال، زنجیره ارزشمان در حوزه خدمات مالی کامل خواهد 
شد. برنامه ای هم که داریم بررسی و ارزیابی می کنیم، این 
تکمیل تر  ارزشش  زنجیره  ما  مالی  خدمات  گروه  که  است 
می شود. چرا اسم این را زنجیره ارزش گذاشته ایم؟ زیرا کل 
بتوانند  را  فعالیت  انتهای  تا  فعالیت  ابتدای  از  افزوده  ارزش 
بدهند  سرویس  یکدیگر  به  و  کنند  کامل  زنجیره  یک  طی 

و سبد خدماتی را که به جامعه ارائه می دهند، کامل کنند. 
در بحث طرح های توسعه و پروژه هایی که در حال اجراست، 
ارزیابی های دقیق و دوره ای روی پروژه ها اتفاق می افتد که 
درست  صنعت  آن  وضعیت  با  متناسب  آن  زمان بندی  هم 
حرکت کند و هم هزینه ها منطبق بر واقعیاتی باشد که قرار 
است اتفاق بیفتد. اگرچه در همه این فضا آن عدم قطعیت 
مربوط به ارز و تحریم ها، عدم قطعیت مربوط به بازار اقتصاد 
تیم های  مدیران،  روی  فشار  و  می آید  هم  کنار  این ها  همه 
ارزیاب را حتما بیشتر می کند. ولی  کارشناسی و تیم-های 
من فکر می کنم حتما ما طی سال های گذشته یاد گرفته ایم 
با همین فشارها باید کار کنیم. اقتصاد ما بهای تمام شده اش 
ندارند، حتما  را  این مسائل  اقتصادهایی که  به سایر  نسبت 
باالتر است، اما از سوی دیگر، توانایی های جوانان و مدیران 

ما اصال کمتر از مدیران خارج از ایران نیست. 
قاسمی: نتیجه این سازمان دهی هم قاعدتا در قیمت سهم، 
ترکیب پورتفو، سود ساالنه، پایداری سود و در این آیتم ها 

خود را نشان می دهد. 
داشته  جمع بندی  يک  بخواهيم  اگر  وخارزم:   
باشيم، پيش بينی تان از وضعيت بازار سرمايه در 
را  سناريوهايی  چه  تحقق  چيست؟  آتی  ماه های 
محتمل می دانيد و چقدر نسبت به بهبود اوضاع 

اميدوار هستيد؟ 
قاسمی: پیش بینی به شدت سخت است. یعنی هر سناریویی 

هم که چیده می شود، مشروط است.
این  از  بدتر  اوضاع  وخامت  سیاسی  لحاظ  به  اگر  كنعانی: 
سه  هر  صحبت ها  اول  که  همان طور  بگویم  باید  نشود، 
متفق القول معتقد بودیم، با توجه به این که جریان قیمت ها 
همراهی  جریان  این  با  هم  سرمایه  بازار  باالست،  به  رو 
می کند و مثبت خواهد بود، البته اگر اتفاق بدتری نیفتد. 

اتفاق  نکرده  خدای  که  بگیریم  را  فرض  این  اگر  قاسمی: 
خروج  و  ورود  جریان  و  نیاید  پیش  کشور  برای  خاصی 
مواد  گران تر،  ولو  بتوانند  شرکت ها  اگر  و  نشود  قطع  کاال 
اولیه و لوازم یدکی را که نیاز دارند، تامین کنند و بتوانند 
بازار  بورس  طبیعتا  بفروشند،  را  کاالیشان  معقولی  حد  در 
روبه رشدی خواهد بود و بازده خوبی به سرمایه گذار خواهد 
داد. اگر مقایسه ای نگاه کنیم، نسبت به سایر بازارها، در این 
بازار قیمت دارایی  ها هنوز ارزان است، قیمت سهام هنوز با 
قیمت ها  است.  نکرده  پیدا  تطبیق  تومان  13هزار  دالر12، 
ظرفیت ها  این  پس  است.  تومانی  هزار   9  ،8 دالر  با  هنوز 
وجود دارد. منتها این فرض اصلی را باید در نظر بگیریم که 

تداوم جریان کاالها و وجه نقد قطع نشود. 
فکر  هستم.  موافق  دوستان  نظر  با  هم  بنده  محمدی: 
می- کنیم،  حرکت  پورتفوی  مفهوم  با  چنان چه  می کنم 

در  سرمایه گذاری  هر  برای  را  مناسب تری  بازدهی  توانیم 
که  مفروضاتی  همین  شرط  به  البته  کنیم.  فراهم  بورس 
با  اضافه کنیم،  آن  به  باید  را هم  تثبیت  مقداری  و  گفتید 
روزهای  می تواند  بازار  می آید  من  نظر  به  موجود  شرایط 
بهتری را تجربه کند. ما به شانس معتقد نیستیم، تا جایی 
فکر  مجموع  در  کرد.  انتخاب  درست  باید  می شود،  که 
می کنم با این مفروضاتی که گفتید، بازار هم چنان پتانسیل 

رشد دارد.

قاسمی: ريسک های سیاسی 
كه به فضای اقتصادی منتقل 
می شود، شرايط را نامساعد 
می كند؛ مثل ريسک تحريم، 
ريسک عدم امکان فروش 

محصوالت يا اين كه در 
صورت فروش محصول از 

انتقال بهای آن به داخل 
كشور جلوگیری می شود، يا 
در صورت انتقال وجه بايد 

وارد سامانه نیما شوند كه در 
سامانه نیما قیمت ها با آن چه 

در بازار آزاد وجود دارد، بسیار 
متفاوت است
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تقريبا همه بازارهای مالی در سال گذشته نوسان 
زيادی را تجربه كردند. برخی از آن ها پذيرای 

نقدينگی سرگردان مردم بودند و برخی ديگر از اين 
نقدينگی محروم شدند. 

بازار طال، سکه، خودرو، مسکن و بورس در سال 
گذشته تقريبا سکه بود و تقاضای زيادی به اين 

بخش وارد شد، اما اين تقاضای زياد و كاذب باعث 
شد حباب قیمتی ايجاد شود و از سوی ديگر ركود در 
انتظار آن ها باشد. برخی كارشناسان معتقدند بورس 
در سال جاری بازدهی بااليی خواهد داشت و برخی 

ديگر معتقدند با توجه به كاهش فروش نفت فعالیت 
شركت های نفتی در بورس اندک می شود. نگاهی 
به سودآوری شركت های بزرگ بورسی از ابتدای 

سال تاكنون نشان می دهد آينده بهتری در انتظار 
شركت های بورسی است و سرمايه گذاران به دنبال 

دريافت سهمی از اين بازار برای خود هستند. 

آينده بازار در سايه تحريم ها
شرایط فعلی برای شرکت های تولیدکننده و دارای سهام دار 
خیلی مطلوب نیست و هر روز در چالش های تحریمی قرار 
به شرکت های  زیادی  نشیب های  و  فراز  تحریم ها  می گیرند. 
غیرقابل  آن ها  از  بسیاری  و  می کند  تحمیل  تولیدکننده 
پیش بینی است. در این میان برخی شرکت ها هستند که با 
عرضه مناسب و سبدگردانی به موقع می توانند نظر سرمایه داران 
در گذشته  کنند. هرچند که  به خود جلب  را  و سهام داران 

شرکت های بورسی موظف به اعالم سود پیش بینی شده خود 
بودند، اما اکنون که این الزام وجود ندارد، برخی شرکت ها با 
را  اعتماد سهام داران  آن  و تحقق  اعالم سود پیش بینی شده 
جلب می کنند تا بتوانند نقدینگی آن ها را در راستای تولید به 

کار گیرند و هر ماه سود بپردازند. 
می دهد،  بیشتری  سود  که  جایی  هر  پول  اقتصادی  نظر  از 
می رود، درنتیجه نقدینگی قابل هدایت نیست. اما این اصول 
اقتصادی در کشورهای پیشرفته تغییر یافته و عالوه بر این که 
پول را به سمت بازارهای هدف هدایت می کند، از فعالیت های 
سوداگرانه و بدون زحمتی که اکنون ایرانی ها دستی بر آتش 
دارند، مالیات های سنگین دریافت می کنند تا همه نقدینگی 
مکان  بهترین  سرمایه  بازار  کند.  پیدا  سوق  تولید  به سمت 
برای ورود سرمایه های مردم برای دریافت سود است. زمانی 
که بورس به صورت متوالی سبزپوش است، بازیگران تازه وارد 
انتظار کسب سود در کوتاه ترین  و  وارد آن می شوند  زیادی 
زمان را دارند. این افراد اغلب کسانی هستند که موجب به هم 
ریختن بازار خواهند شد و به صورت هیجانی رفتار می کنند. 
داشته  زیادی  افزایش  روز شاخص کل  است در یک  ممکن 
باشد و روز بعد کاهش چشم گیر اتفاق بیفتد. افرادی که در 
سود  اغلب  می کنند،  رفتار  عقالیی  صورت  به  سرمایه  بازار 
به صورت هیجانی  افرادی که  تا  عایدشان می شود  بیشتری 
رفتارهای عجیب از خودشان نشان می دهند. البته باید توجه 
داشت که این افراد تاثیرشان در بازار سرمایه کوتاه مدت است 
درشمار  عموما  که  است  شرکت هایی  دست  اصلی  بازی  و 
سرمایه گذاری ها، صندوقها، نفت، فوالد، پتروشیمی، مخابرات 

    بورس
غزال بابايی

بازار سرمايه زير ذره بين وخارزم

آیندهمثبتبورس؛سرابیاواقعیت؟
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و شرکتهای مشاوره ای هستند. از طرفی تحلیل گران بازدهی 
بورس طی سال 98 را در محافظه کارانه ترین سناریوها 30 
درصد پیش بینی می کنند و سقف بازدهی برآوردشده برای 
این بازار 115 درصد است. رکود معامالت مسکن و ریسک 
نقدشوندگی سرمایه از جمله مهم ترین مسائل مطرح در رابطه 
با بازار مسکن است که سبب می شود انتظار برای بازدهی این 

بازار رقیب به مراتب کمتر از انتظارات بازدهی بورس باشد.

چشم انداز روشن بازار سرمايه
دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، درباره 
چشم انداز بورس در ماه های آتی به خبرنگار ما گفت: کاهش 
بورس  شاخص  رقم  کاهش  باعث  خردادماه  در  دالر  نرخ 
بازار  ناکارآمدی شرکت ها در  اما این کاهش به معنای  شد، 
گذاشتند  اقتصاد  بر  زیادی  تاثیر  تحریم ها  نیست.  سرمایه 
همراه  مشکالتی  با  نیز  داخلی  مدیریت  دیگر،  سوی  از  و 
اما بررسی ها نشان  است که بحران ها را به هم گره می زند. 
می دهد سود پیش بینی شده و سود انتظاری برای سهام داران 
طی ماه های آتی محقق خواهد شد و همان طور که تحریم 
بازسازی  برای  فرصت  یک  باشد،  محدودکننده  می تواند 

اقتصاد ایران است. 
در  مالیاتی  قوانین  این که  به  اشاره  با  حسینی  مستخدمین 
ایران 40 سال است  تولید در  افزود:  تغییر کند،  باید  ایران 
که با تحریم کار خود را پیش می برد، اما با این همه سختی 
که به اقتصاد ایران تحمیل شده، نتوانستیم اقدامی را انجام 
دهیم که امروز تولیدکننده با فراغ بال سراغ تولید برود. بیمه 
و مالیات از جمله معضالت تولیدکنندگان است که اگر دولت 
در این زمینه ورود کند و یارانه مشخصی را تعیین کند، قطعا 
تجربه  را  تولید  رشد  و  راندمان  افزایش  تولیدی  کارگاه های 

خواهند کرد. 
اخذ  برای  تدابیری  باید  مالیاتی  امور  او، سازمان  به عقیده   
بازارهای  به  که  غیرمتخصص  افراد  و  سوداگران  از  مالیات 
تولید هموارتر  برای  راه  تا  بیندیشد  ورود می کنند،  مختلف 
شود. در این صورت وقتی افراد با مالیات های سنگین در برابر 
سودهای کالن ناشی از داللی روبه رو شوند، قطعا پول خود را 

به بخش تولید تزریق خواهند کرد. 
نوعی  را  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  اقتصادی  کارشناس  این 
محرک برای رونق تولید دانست و تاکید کرد: در کشورهای 
افراد  اگر  که  شده  تعریف  طوری  مالیاتی  سیستم  پیشرفته 
کاالیی را به منظور مصرف خریداری کنند، از مالیات معاف 
خریداری  تعدادمعین  یک  از  بیش  کاال  یک  از  اگر  و  است 
شود، به ازای باال رفتن تعداد، مالیات از سود به حدی افزایش 
می یابد که جذابیت سرمایه گذاری بی رویه در آن حوزه گرفته 
می شود. به عنوان مثال، در بخش ساختمان خانه اول برای 
خریداران از مالیات معاف است، اما در خانه دوم بیش از 50 
درصد سود به دست آمده حاصل از فروش خانه باید به دولت 
درصد   90 از  بیش  به  رقم  این  سوم  خانه  در  و  شود  داده 
سرمایه گذاری  جای  به  سرمایه گذاران  درنتیجه  می رسد، 
پیمان کاری  بخش  به  داللی  فعالیت های  و  مسکن  حوزه  در 
مسکن وارد می شوند و سرمایه خود را آن جا تزریق می کنند 
که با ساخت هر خانه سود زیادی نصیبشان شود. اگر دولت 
در شرایط فعلی که کشور در تحریم های بین المللی قرار دارد، 
برای  تابلو  بازار سرمایه که مهم ترین  این طرح را اجرا کند، 
نشان دادن رونق تولید است، با رشد مناسبی همراه می شود. 

بازارهای غيرمولد در رقابت با بورس!
درباره  سرمایه،  بازار  کارشناس  میرمعینی،  حمید  دکتر 
چشم انداز بازار سرمایه به »وخارزم« گفت: بازار سرمایه در 
سال گذشته سود 80 درصدی را به سهام داران خود پرداخت 
کرد، اما باید توجه داشت که سود در این بازار نسبت به سایر 
بازارها مانند خودرو، مسکن و سکه بسیار کمتر بود. به عنوان 
مثال مسکن به طور متوسط حداقل بین 100 تا 150 درصد 
دنبال  به  و سرمایه داران خرد  کرد  تجربه  را  قیمت  افزایش 
سود زیاد در کمترین زمان هستند که این بازارها نشان داد 

می تواند بهترین مکان برای سرمایه گذاری باشد. 
در سال گذشته همه بازارهای مالی نوسانات زیادی را تجربه 
دارایی   افزایش  و  کاهش  باعث  ارز  نرخ  نوسانات  و  کردند 
شرکت ها  سود  محاسبه  در  موضوع  این  که  شد  شرکت ها 

بی تاثیر نبود. 
میرمعینی شرط رونق تولید در بازار سرمایه را معرفی و 
از  بسیاری  کرد:  تاکید  و  دانست  سهام داران  آسان  ورود 
بازار سرمایه  با  نبودن  آشنا  دلیل  به  سرمایه گذاران خرد 
می سپارند،  سپرده  عنوان  به  بانک ها  به  را  خود  پول 
درحالی که اگر این پول وارد چرخه تولید شود، هم ارزش 
باالتری پیدا می کند و هم از نظر معنوی در توسعه اشتغال 

موثر است. 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که در سال گذشته با 
وجود رشد شاخص عملکرد بازار سرمایه چندان قابل قبول 
نبود، گفت: افزایش شاخص ناشی از ورود سرمایه داران جدید 
به این بازار نبود، بلکه به دلیل افزایش ارزش دارایی شرکت ها 
به  بورسی  اکنون شرکت های  بود.  ارز  نرخ  افزایش  قبال  در 
نقدینگی زیادی نیاز دارند و دولت و سازمان بورس و اوراق 
این  به  سرمایه داران  ورود  برای  را  جذابیت هایی  باید  بهادار 

بخش فراهم کند. 
بازارهای  دولت،  اقتصادی  سیاست  گذاری  سیاسی،  عوامل 
تاثیرگذاری  مولفه های  بورس  داخلی  عملکرد  و  جهانی 
و می گوید: شاخص کل  است که میرمعینی عنوان می کند 
دارد  اشاره کردم، بستگی  به آن  به همه عواملی که  بورس 
و با کوچک ترین نوسان در یکی از این عوامل بازار سرمایه 
سیاسی  عوامل  جمله  از  البته  بود.  خواهد  همراه  نوسان  با 
با  ایران  می توان به تحریم ها، سرانجام برجام، نحوه برخورد 
انتخاباتی  رقابت های  و  منطقه ای  تنش های   ،FATF قضیه 
پیش  در  جاری  سال  پایان  در  که  اسالمی  شورای  مجلس 

خواهیم داشت، اشاره کرد.
روند  بر  زیادی  تاثیر  که  بودجه ای  سیاست های  درباره  او 
و  بودجه  کسری  گفت:  دارند،  بورسی  شرکت های  فعالیت 
سیاست های پولی و مالی که دولت به کار می گیرد، ارتباط 
مستقیمی بر فعالیت شرکت های بورسی دارد و اگر نقدینگی 
یک  نکند،  حرکت  مولد  بازارهای  سمت  به  و  یابد  افزایش 

تهدید برای تولید محسوب می شود. 
امسال  بورسی گفت:  میرمعینی درباره صادرات شرکت های 
شرکت های  و  است  مواجه  رکود  با  جهان  اقتصادی  نظر  از 
بخش  این  در  را  خود  کار  نمی توانند  هم  صادرات محور 
گسترش دهند. از سوی دیگر، تحریم شرکت های پتروشیمی 
در  آن ها  فعالیت  کاهش  باعث  محصوالتشان  صادرات  برای 
این زمینه خواهد شد و ارزآوری این شرکت ها نیز به حداقل 
می رسد که از سرمایه در گردش آن ها می کاهد و ممکن است 

از نظر تامین مالی آن ها را دچار مشکل کند. 

در كشورهای پیشرفته 
سیستم مالیاتی طوری 

تعريف شده كه اگر افراد 
كااليی را به منظور مصرف 

خريداری كنند، از مالیات 
معاف است و اگر از يک 

كاال بیش از تعداد معینی 
خريداری شود، به ازای 
میزان باال رفتن تعداد، 
مالیات از سود به حدی 

افزايش می يابد كه جذابیت 
سرمايه گذاری بی رويه در آن 

حوزه گرفته می شود

بسیاری از سرمايه گذاران 
خرد به دلیل آشنا نبودن با 

بازار سرمايه پول خود را 
به بانک ها به عنوان سپرده 
می سپارند، درحالی كه اگر 
اين پول وارد چرخه تولید 

شود، هم ارزش باالتری پیدا 
می كند و هم از نظر معنوی در 

توسعه اشتغال موثر است
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گروه  مدیرعامل  موسوی،  سیدرضا  دکتر  سوی  از  جداگانه ای  احکام  طی 
سرمایه گذاری خوارزمی، آقایان محمدتقی چراغی، کیانوش همتیان و سیاوش 
محمدی رودباری به ترتیب به عنوان معاون شرکت ها و مجامع، معاون مالی و 

اقتصادی و معاون سرمایه گذاری و توسعه این شرکت منصوب شدند.
مدیران  و  معاونان  نشست  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 

ستادی این شرکت برای معارفه معاونان جدید گفت:
حرفه ای  دانش  و  تجارب  از  بهره گیری  با  خوارزمی  گروه  دارم  اطمینان 
ارزشمند تیم مدیریتی خود و نیز با بهره مندی از توان باالی کارشناسی در 
بدنه این گروه و تعهد به برنامه محوری خواهد توانست گام های بلندی به 

سوی تحقق اهداف ترسیم شده به پیش بردارد.

شرکت سرمایه گذاري خوارزمي )سهامي عام( طي اطالعیه اي زمان پرداخت 
سود سهام داران حقیقي خود را اعالم کرد.

 1398 خردادماه   22 از  خوارزمي  حقیقي  خبر،  سهام داران  این  پایه  بر 
مي توانند با در دست داشتن کارت ملي براي دریافت سود سهام خود به 

شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.
ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری  پیرو  است:  آمده  اطالعیه  این  در 

به  منتهی  مالی  برای سال  عام(  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی 
31/03/1397 و تصمیمات متخذه در این مجمع به اطالع می رساند تمامی 
سهام داران حقیقی صرف نظر از تعداد سهام می توانند با همراه داشتن کارت 
ملی و مراجعه به هر یک از شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور، 
را  مذکور  مجمع  تقسیمی  سود   ،22/03/1398 مورخ  چهارشنبه،  روز  از 

دریافت کنند.

با انتصاب سه معاون جديد، تيم مديريتی ستاد گروه سرمايه گذاری خوارزمی تكميل شد

اطالعيه پرداخت سود سهام از تاريخ 22 خردادماه 1398

  اخبار خوارزمی

آشنايی با معاونان جديد گروه خوارزمی

و  مالی  جدید  معاون  همتيان،  كيانوش 
مدرک  دارای  خوارزمی،  گروه  اقتصادی 
کارشناسی ارشد حسابداری و عضو جامعه 
حسابداران رسمی کشور است. برخی دیگر 
از سوابق حرفه ای او عبارت اند از: سرپرست 
کشور،  حسابرسی  سازمان  در  حسابرسی 
قائم مقام معاونت مالی در شرکت تام ایران 
نفت  پاالیش  شرکت  مالی  معاون  خودرو، 

جی و...

محمدتقی چراغی، معاون جدید مجامع 
دارای  خوارزمی،  گروه  شرکت های  و 
از  »ام بی ای«  ارشد  کارشناسی  مدرک 
حسابرسان  از  و  صنعتی  مدیریت  سازمان 
ارشد سازمان حسابرسی است. در پیشینه 
حرفه ای او هم چنین عضویت هیئت مدیره 
بیمه  کارگزاری  ایدکو،  چون  شرکت هایی 
نیروپارسه،  سپهرپارس،  واسپاری  سایپا، 
رفاه  بانک  بیمه  مدیرعاملی  و  زامیاد 

کارگران دیده می شود.

سياوش محمدی رودباری، معاون جدید 
خوارزمی،  گروه  توسعه  و  سرمایه گذاری 
و  مجامع  معاون  سمت  در  این  از  پیش 
او  داشت.  فعالیت  گروه  این  شرکت های 
مهندسی  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارای 
او  حرفه ای  سوابق  از  برخی  است.  صنایع 
شرکت  هیئت مدیره  عضو  از:  عبارت اند 
رهیافت، مدیر گروه سرمایه گذاری شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران، مدیرعامل گروه 
شرکت  مدیرعامل  رستا،  اقتصادی  توسعه 

توسعه فناوری اطالعات سینا و...  
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در دوران مدرن، تصور يک روز بی برقی و محرومیت 
از يخچال و فريزر گرفته تا موبايل و كامپیوتر و... هر 

كسی را به وحشت می اندازد. يک ساعت بی برقی كافی 
است تا ضررهای هنگفتی به صنايع و كسب وكارهای 

مختلف تحمیل شود. با مهندس مجیدرضا ضیايی، 
مديرعامل شركت تولید و توسعه ايستگاهی نیروپارسه، 

گفت وگويی در مورد تولید برق و برنامه های پیش رو 
داشته ايم. ايشان معتقد است نیاز جوامع بشري به برق 
هر روز در حال افزايش است و ايران نیز در اين مسیر 
گام های مثبتی برداشته است. از سوی ديگر، می گويد 

برای تولید برق بايد ديد كه چه منابعی در دسترس 
است و اولین منبعی كه براي تولید انرژي وجود دارد، 
خورشید است كه متاسفانه چندان مورد استفاده واقع 

نشده است. البته شركت نیروپارسه برنامه های ويژه ای 
در اين زمینه دارد. 

 لطفا درباره فعاليت های شركت نيروپارسه، اهداف 
كالن و چشم اندازهای مجموعه توضيح دهيد.

شرکت نیروپارسه از سال 90 فعالیت خود را به طور رسمی با 
هدف تولید و توسعه نیروگاه هاي تولید پراکنده برق در قالب 
موتور هاي  تامین  جهت  در  شرکت  این  کرد.  آغاز  پیمان کار 
گازسوز دور پایین )مولد هاي تبدیل انرژي( با انتخاب شرکت 
صنایع سنگین هیوندایي کره جنوبي به عنوان شریک تجاري 
نقش  است  توانسته  نیروپارسه  شرکت  شد.  عرصه  این  وارد 
تاثیرگذاري در تولید )ساخت نیروگاه هاي تولید برق  فعال و 
در مقیاس کوچک( و توسعه این نیروگاه ها داشته باشد، عالوه 
بر آن ورود به بازار تبدیل انرژي )تولید برق( هم از برنامه هاي 
دیگر شرکت بوده است. به طوری که اکنون دو نیروگاه فعال در 
مالکیت شرکت است که تمامی فعالیت هاي آن از طراحي تا 

اجرا زیر نظر شرکت انجام گرفته و یک نیروگاه براي شرکت 
فوالد مبارکه ساخته که تحویل موقت شده است و هم چنین 

یک نیروگاه دیگر در دست ساخت هم دارد.
انرژي برق از طریق منابع تجدیدپذیر آینده  از طرفي، تولید 
روشني دارد. تکنولوژي هاي استفاده از انرژي خورشیدي، انرژي 
باد و بیوگاز و... به سرعت در حال توسعه است. در حال حاضر 
هم زمان با کشور هاي توسعه یافته در اکثر کشور هاي در حال 
توسعه از جمله ایران، شرکت هاي پیش رویي وجود دارند که در 
آن ها سرمایه گذاري کرده اند. دولت نیز رویکرد مناسب حمایتي 
براي استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر را دنبال مي کند. شرکت 
نیروپارسه با انتخاب یک شریک تجاري آلماني تحقیقات خود 
را در زمینه نیروگاه هاي خورشیدي آغاز کرده و امیدوار است 
در آینده نزدیک نقش تاثیرگذاري را در این زمینه در کشور 

به عهده گیرد.
 فعاليت در حوزه نيروگاه های مقياس كوچک چه 

چالش ها و مزيت هايی دارد؟
مستقیم  صورت  )به  دولت  بازار  این  کنش گر  مهم ترین 
دولت  توسط  برق  تضمیني  خرید  است.  غیرمستقیم(  و 
بزرگ ترین مزیت این شاخه از صنعت است. خرید تضمیني 
یکي از بزرگ ترین نگراني هاي هر سرمایه گذاري را که همان 
بازار محصول باشد، برطرف می کند. مدت قرارداد هاي خرید 
تضمیني پنج سال است که طبق شرایطي دو سال هم قابل 
تمدید است. پس از این مدت نیز برق تولیدي در نیروگاه با 

قیمت بازار برق به فروش می رسد.
 یکی دیگر از مزیت های نیروگاه های تولید پراکنده سرمایه گذاری 
در  است. سرمایه گذاري  بزرگ  نیروگاه های  به  نسبت  آن  کم 
نیروگاه هاي بزرگ بسیار زیاد است، به گونه اي که شرکت هاي 
برآیند.  آن  اولیه  سرمایه  پس  از  نمي توانند  زیادي  خصوصي 
پراکنده 25  تولید  نیروگاه  نیاز یک  مورد  درحالي که سرمایه 

گفت وگو با مجيدرضا ضيايی، مديرعامل شركت نيروپارسه

    گپبرقحرفاولاقتصادوصنعتاست

شركت نیروپارسه در حال 
ايجاد ارتباطات بین المللي و 
شبکه سازي در جهت يافتن 

مسیر هاي مطمئن و كم هزينه 
براي تامین قطعات ضروري 
و احتماال خدمات مهندسي 

خاص است. با دسترسي 
به اين مسیر ها قطعات و 

خدمات را می توان با قیمت 
مناسب تهیه كرد. با تهیه 

مقرون به صرفه اين خدمات، 
امکان ارائه آن ها به ساير 
شركت ها و نیروگاه ها هم 

فراهم خواهد شد
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مگاواتی گازی حدود  120 میلیارد تومان است. 
با این که وجود دولت به عنوان خریدار تضمیني مزیت بزرگي 
تغییر  باشد.  نیز  بزرگي  چالش  مي تواند  هم چنین  است، 
دیگر(  دلیل  هر  یا  دولت  تغییر  دلیل  )به  دولت  دیدگاه هاي 
مي تواند باعث تغییر سیاست هاي آن ها در قیمت گذاري نرخ 
منافع  بر  تغییرات  این  لزوما  که  شود  خرید  شرایط  یا  برق 

کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاران منطبق نیست. 
عدم پرداخت به موقع بهاي انرژي هم از چالش هاي پیش روي 
این صنعت است. عدم وجود نقدینگي مي تواند باعث تاخیر 
نیروگاه  و دشواري مدیریت  نیروگاه  تعمیرات  و  نگه داري  در 

گردد.
چالش مواجهه با شرایط بین المللي از جمله تحریم هاي ظالمانه 
موجود و سخت بودن شرایط معامالت بین المللي همانند سایر 

صنایع در این صنعت نیز پررنگ و تاثیرگذار است.
 وضعيت اقتصادی فعلی چه تاثيری بر روند كار 
شما  كاری  حوزه  و  كوچک  مقياس  نيروگاه های 

داشته است؟
الزم است توضیح دهم هزینه هاي نگه داري و تعمیرات نیروگاه 

نسبت به سرمایه اولیه آن زیاد نیست و 
و  قطعات  تهیه  امکان  توجه  قابل  نکته 
در حال حاضر  که  است  نیاز  مورد  لوازم 
لذا  است.  امکان پذیر  ولي  دشوار  کمي 
پاسخ شما را در دو بخش می گویم. یکی 
در مورد سرمایه گذاری هاي گذشته و یکی 

سرمایه گذاری هاي جاري و آتی.
اگر سرمایه گذاری در گذشته انجام شده 
از  زیادي  مقدار  این که  به  توجه  با  باشد، 
این سرمایه گذاري به صورت ارزي است، 
نبوده  زیاد  گذشته  سرمایه گذاري  حجم 
است. هم چنین فرمول خرید تضمینی به 
گونه ای است که نسبت متوسط نرخ ارز در 
ماه قبل از تولید به متوسط نرخ ارز در یک 
سال قبل از عقد قرارداد در آن تاثیرگذار 

است. بنابراین اگر زمان عقد قرارداد قبل از افزایش نرخ ارز 
باشد، نرخ فروش برق هم افزایش مي یابد، و البته در تعیین 
نرخ خرید تضمیني عالوه بر نرخ ارز، نرخ تورم نیز به همان 
شکل )ولي نه به همان نسبت( تاثیر دارد. لذا مي توان گفت در 
قرارداد هایي که قبل از افزایش نرخ ارز عقد شده است، عالوه بر 
حجم سرمایه گذاري کم نرخ فروش انرژي افزایش یافته است و 
این باعث جذاب شدن سرمایه گذاري مي گردد )تا پایان قرارداد 
خرید تضمیني(. در صورتي که در سرمایه گذاري هاي جاري و 
آتي هم حجم سرمایه گذاري باال بوده و هم این که با توجه به 
فرمول خرید تضمیني نرخ فروش انرژي کم خواهد بود. و اگر 
وضعیت قرارداد ها به نحو فعلي باشد، بعید است سرمایه گذاري 

حاضر به سرمایه گذاري جدید در این حوزه باشد.
در  نقشی می تواند  فعلی، دولت چه  در شرايط   

بهبود وضعيت فعاالن اين حوزه ايفا كند؟
دولت به عنوان خریدار برق و تعیین کننده نرخ خرید در طول 
مدت قرارداد خرید تضمیني مي تواند مهم ترین نقش را در این 
عرصه بازي کند. در نگاه اول به نظر می رسد نرخ خرید هر 
کیلو وات ساعت برق از نیروگاه هاي تولید پراکنده بیشتر از نرخ 
بازار برق است. در واقع مجموع عوامل مستقیم و غیرمستقیم 
می تواند دولت را مجاب کند که می بایست با منطقي کردن و 

افزایش نرخ خرید، از این صنعت حمایت کند.
در نیروگاه هاي تولید پراکنده بابت تولید یک کیلو وات ساعت 
برق، انرژي کمتري )سوخت( صرف می شود. باال بودن راندمان 
نیروگاه هاي تولید پراکنده و هم چنین نزدیک بودن نیروگاه ها 

از  ناشي  برق  انرژي  کمتر  اتالف  باعث  که  مصرف  محل  به 
انتقال کوتاه تر است، از عوامل مهم صرفه جویي انرژي است. 
پراکنده  تولید  نیروگاه هاي  در  )فسیلي(  کمتر  انرژي  صرف 
باعث می شود عالوه بر مصرف کمتر منابع ملي، آسیب هاي 
کمتري به محیط زیست وارد گردد. این عوامل باعث می شود 
کمتري  بسیار  پنهان  هزینه هاي  پراکنده،  تولید  نیروگاه هاي 
در سطح ملي و کالن نگري نسبت به سایر نیروگاه ها داشته 

باشند.
عالوه بر این، پروتکل هاي پدافند غیرعامل دولت ها را به استفاده 
از نیروگاه هاي تولید پراکنده ترغیب می کند. آثار ریالي کاهش 
ریسک امنیت ملي که از منافع ملي این طرح است، می تواند 

به گونه اي در قیمت گذاري نرخ برق تاثیرگذار باشد. 
كوتاه مدت شركت  برنامه ريزی های  درباره  لطفا   

برای عبور از دوره تشديد تحريم ها توضيح دهيد.
و  بین المللي  ارتباطات  ایجاد  حال  در  نیروپارسه  شرکت 
کم هزینه  و  مطمئن  مسیر هاي  یافتن  در جهت  شبکه سازي 
براي تامین قطعات ضروري و احتماال خدمات مهندسي خاص 
است. با دسترسي به این مسیر ها قطعات و خدمات را می توان 
تهیه  با  کرد.  تهیه  مناسب  قیمت  با 
ارائه  امکان  خدمات،  این  مقرون به صرفه 
آن ها به سایر شرکت ها و نیروگاه ها هم 
فراهم خواهد شد. به عبارت دیگر، فروش 
و  تعمیرات  و  نگه داري  یدکي،  قطعات 
شرکت  خدمات  سبد  به  بهره برداري 

اضافه می گردد.
 ارزيابی تان از وضعيت صنعت برق 
تامين  در  خصوصی  بخش  نقش  و 
بخشی از نيازهای برق مصرفی كشور 

در آينده چيست؟
از بین بردن وابستگي کشور در صنعت 
برق از اوایل انقالب اسالمي مورد توجه 
از  موثري  اقدامات  و  گرفته  قرار  دولت 
جمله در زمینه انتقال و تولید و توسعه 
مولد هاي بخار و... به کمک شرکت هاي خصوصي صورت گرفته 
است. در حال حاضر در مجموع صنعت برق کشور به سطح 
قابل قبولي از خودکفایي رسیده ایم. ولي  هنوز در زمینه فعالیت 
این شرکت )نیروگاه هاي گازسوز تولید پراکنده و نیروگاه هاي 

خورشیدي( در ابتداي کار قرار داریم.
در نیروگاه هاي گازسوز خصوصا مولد هاي دور پایین، با توجه 
به سطح و پیچیدگي تکنولوژي امکان استقالل و عدم نیاز به 
خارج از کشور بسیار دشوار است. ولي در ارتباط با نیروگاه هاي 
خورشیدي فعالیت هایي در ارتباط با تولید پنل هاي خورشیدي 
رشد  به  رو  آینده  به  توجه  با  است.  گرفته  در کشور صورت 
نیروگاه هاي خورشیدي )خانگي و صنعتي(، سرمایه گذاري در 
تولید پنل هاي خورشیدي می تواند جذاب باشد، که مستلزم 

بررسي و تحقیق بیشتر است.
در  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  جايگاه   
ارزيابی  چطور  را  گروه  اين  آينده  و  سرمايه  بازار 

می كنيد؟
موفق  عملکرد  نشان دهنده  خوارزمی  شرکت  مثبت  کارنامه 
آن است. این شرکت در بازار سرمایه بسیار موفق است و در 
حوزه های متفاوتی نیز فعالیت دارد. همین که این شرکت در 
چند حوزه فعالیت دارد، نشان دهنده این است که یک تفکر 
بزرگ که همان شعار »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« است، 
بازار  به  ورود  با  امیدواریم  هم  ما  است.  آن  واقع گرایانه  نماد 
بتوانیم  خوارزمی  شرکت  بازوهای  از  یکی  عنوان  به  سرمایه 

خدمت رسانی بیشتری کنیم. 

در نگاه اول به نظر می رسد 
نرخ خريد هر كیلو وات 
ساعت برق از نیروگاه هاي 
تولید پراكنده بیشتر از نرخ 
بازار برق است. در واقع 
مجموع عوامل مستقیم و 
غیرمستقیم می تواند دولت 
را مجاب كند كه می بايست 
با منطقي كردن و افزايش 
نرخ خريد، از اين صنعت 
حمايت كند
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  پرونده

سال هاست كه قیمت گذاری حامل های 
انرژی يکی از مهم ترين و بحث برانگیزترين 

موضوعات اقتصاد ايران است. از يک سو 
موافقان افزايش قیمت حامل های انرژی 

بر اين باورند كه يارانه انرژی، قیمت ها را 
تحريف می كند و از تخصیص بهینه منابع 

جلوگیری می كند و به كاهش رشد اقتصادی 
و كسری بودجه منجر می شود. از سوی 

ديگر، برخی ديگر از كارشناسان ادعا 
می كنند شرايط فعلی اقتصاد كشور و تورم 

افسارگسیخته فعلی، اجازه قیمت گذاری 
صحیح حامل های انرژی را به دولت نمی دهد 

و مقايسه قیمت بنزين و برق و... در ايران 
با ساير كشورها بدون در نظر گرفتن ساير 
پارامترهای اثرگذار بر اقتصاد، كار درستی 

نیست. برای بررسی جوانب مختلف اين امر، 
پرونده  كوتاهی ترتیب داده ايم درباره بايد و 
نبايدهای قیمت گذاری حامل های انرژی در 

ايران و جهان.

پرونده ای درباره قيمت گذاری حامل های انرژی

شطرنجتعدیل



بر اساس قانون بودجه 98 و مصوبه مجلس، قیمت 
حامل  های انرژی در سال جاری افزايش نخواهند يافت. 

هر چند طبق قانون برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت 
اين اختیار و اجازه را داده كه در صورت نیاز بدون رأی 

و نظر مجلس افزايش قیمت حامل  های انرژی را اعمال 
كند. قانون مجلس اين اختیار را به دولت داده كه هر 

 ساله رقمی را به قیمت حامل  های انرژی اضافه كند. اما در 
سال های اخیر دولت روحانی با وجود داشتن اين اختیار 

قانونی، از اين امکان استفاده نکرده است. 
البته بدون ترديد افزايش و واقعی شدن قیمت حامل های 

انرژی، تاثیراتی را در اقتصاد و معیشت و زندگی مردم 
به جا خواهد گذاشت. هر چند برخی معتقدند اين تاثیر 

كوتاه مدت خواهد بود و در بلندمدت آثار مثبت آن بیشتر 
از اثرات منفی آن خواهد بود. تاكید صاحب نظران بر اين 
است كه افزايش و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی 
بايد تدريجی اتفاق بیفتد تا هم آثار كوتاه مدت منفی آن 

كمتر باشد و هم اقتصاد در بلندمدت بیشتر از نتايج مثبت 
آن استفاده كند. در مجموع اين افزايش و واقعی شدن 

قیمت ها به صالح اقتصاد كشور و معیشت مردم ارزيابی 
می شود. 

آثار گذرا و موقت افزايش قيمت ها 
پیام باقری، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، 
اولین و بیشترین اثر واقعی شدن و افزایش قیمت حامل های 
انرژی را اثر اقتصادی فارغ از آثار اجتماعی آن می داند. باقری در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: سال هاست کشور ما بر اساس 
اقتصاد دولتی اداره می شود، بودجه آن بر پایه بودجه درآمدهای 
از  قانون گذاران  و  مسئوالن  دولت،  رو  همین  از  و  است  نفتی 
یارانه بسیار زیادی در اداره اقتصاد کشور استفاده کرده اند. برای 

کشوری که سال هاست دست به گریبان این موضوعات بوده و 
هست، بسیار سخت است که از این مسائل فاصله بگیرد. البته این 
مسائل لطمات بلندمدتی بر جا گذاشته که امروز با آن ها دست به 
گریبان هستیم و تبعاتی را متوجه اقتصاد کشورمان کرده است.

به گفته او زمانی که درآمدهای نفتی تحت الشعاع تحریم ها قرار 
گرفت و نفتی که اقتصاد را اداره می کند، دیگر کامال در اختیار 
مسئوالن نیست، به این نتیجه رسیدیم که باید اقتصاد، خودش 
را اداره کند. البته این ظرفیت در داخل کشور وجود دارد، به ویژه 
در بخش انرژی که اقتصاد خودش را مدیریت کند، اما نیاز به یک 
دوره گذار دارد که طبیعتا این دوره گذار آثار و تبعاتی را برای 

بخش های مختلف کشور ایجاد می کند. 
این فعال بخش خصوصی راه نجات اقتصاد کشور را رفتن به 
سمت اقتصاد آزاد و غیردولتی و فاصله گرفتن از فضای رانت 
یارانه می داند و عنوان می کند: به استناد گزارش آژانس بین المللی 
انرژی در سال 2017 میالدی، ایران اولین کشور در دنیاست که 
یارانه در حوزه انرژی پرداخت می کند و این عدد سرسام آور در 
همان سال حدود 45 میلیارد دالر بوده است. این یارانه بایستی 
در خدمت توسعه و آبادانی کشور، توسعه زیرساخت و صنایع 
مادر باشد و این موضوعی بود که در قانون هدفمندی یارانه ها 
هم پیش بینی شده بود، ولی ما نتوانستیم این قانون را به خوبی 

اجرا کنیم.
آن طور که باقری می گوید، قرار بود در پایان برنامه پنجم توسعه، 
اما  برسد،  خودش  واقعی  قیمت  به  انرژی  حامل های  قیمت 
درحالی که اواسط اجرای برنامه ششم توسعه هستیم، هم چنان 
شاهدیم که در بخش برق فاصله معناداری بین قیمت تمام شده 
یارانه  دیگر، هم چنان  عبارت  به  دارد.  تکلیفی وجود  قیمت  و 
هنگفت و سرسام آوری در بخش برق و در بخش های دیگری 

مانند بنزین پرداخت می شود. 
تاکید  ایران  برق  صنعت  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس  نایب 

 با اقتصاد دولتی و غیرآزاد 
نمی توانیم به سمت 
آزادسازی قیمت حامل های 
انرژی برويم. در حقیقت 
مبنا بايد مبنای عرضه و 
تقاضا باشد و نه قیمت های 
دستوری. بسیاری از 
كشورهای توسعه يافته يا 
در حال توسعه را می بینیم 
كه مبتنی بر جريان اقتصاد 
آزاد كه پايه آن نظام عرضه 
و تقاضا و كسب قیمت در 
بازار عرضه و تقاضاست، 
توانسته اند اقتصاد خود را 
سروسامان دهند و امروز 
بعضی از آن ها جزو مدعیان 
اقتصاد دنیا هستند

فرصتهاوچالشهای
اصالحقیمتحاملهایانرژی

    انرژی
المیرا اكرمی



می کند که آزادسازی و افزایش قیمت حامل های انرژی بایستی 
به شکل تدریجی اتفاق بیفتد و یک شبه نمی توان آن را محقق 
کرد. البته این تدریجی اتفاق افتادن، در ابتدا آثاری روی اقتصاد 
کشور دارد و ممکن است بر قیمت کاالها و محصوالت و قیمت 
تمام شده نهاده ها تاثیر بگذارد و نرخ تورم را باال ببرد. هر چند 
در یک جریان گذار و در میان مدت، این موارد قابل مهار کردن 

خواهد بود.
به گفته باقری افزایش و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، 
درآمدی است که اقتصاد کشور خود را از آن محروم کرده و 
این درآمد می تواند موجب اشتغال زایی، ایجاد و توسعه صنایع 
زیربنایی و زیرساختی کشور شود که در یک بازه زمانی می تواند 
تبدیل به افزایش نرخ رشد اقتصادی شود. درنهایت هم تولید 
ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد  و می تواند یک بازسازی 
را در اقتصاد کشور ایجاد کند که این بازسازی در یک جریان 
اقتصاد کشور است. اگر هم آثاری چه به  گذار قطعا به سود 
لحاظ اقتصادی و چه از نظر اجتماعی دارد، آثاری گذرا، موقت 

و کوتاه مدت است.
واقعی شدن قیمت  افزایش و  تاکید می کند  او در عین حال 
حامل های انرژی، به ویژه در حال حاضر که در شرایط تحریم ها 
قرار داریم، وابستگی کشور را به درآمدهای نفتی کاهش می دهد 
که درنهایت موجب تقویت اقتصاد کشور و عدم وابستگی به 

فروش نفت و درآمدهای نفتی خواهد شد.

واقعی شدن قيمت برق كمكی برای فعاالن اقتصادی 
و حوزه هایی  که چه کسب وکارها  است  مطرح  سوال  این  اما 
چه  و  می شوند  منتفع  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  از 
کسب وکارها و حوزه هایی دچار چالش می شوند؟ نایب رئیس 
هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در پاسخ به این سوال 
می گوید: در کوتاه مدت قطعا این موضوع چالش هایی را برای 
اقتصاد کشور ایجاد می کند. با باال رفتن قیمت حامل های انرژی، 
طبیعتا قیمت نهاده های تولید در بخش های مختلف باال می رود 
و این می تواند قیمت تمام شده کاال و محصوالت را در کوتاه مدت 
افزایش دهد که می تواند آثار تورمی در اقتصاد کشور داشته 
باشد. البته با توجه به این که منابع جدیدی در کشور به وجود 
می آید، این منابع می تواند به خدمت خروج کشور از شرایط 
رکود، تعریف پروژه های جدید، اجرای پروژه های زیرساختی و 

زیربنایی یا حتی صادرات دربیاید. 
به گفته باقری اما با توجه به این که بخش انرژی کشور به ویژه 
بخش برق از محل منابع درآمدی چندان سهم ویژه ای ندارد، 
افزایش و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی می تواند به کمک 
فعاالن اقتصادی حوزه برق و انرژی بیاید. ضمن این که این فعاالن 
اقتصادی می توانند در آینده نسبت به دریافت مطالبات معوقه 
خود خوش بین باشند. در عین حال با تعریف کار و پروژه های 
جدید و زیربنایی این صنعت می تواند منتفع شود، زیرا از شرایط 

رکود فعلی خارج خواهد شد. 
آن طور که این فعال بخش خصوصی می گوید، ممکن است این 
موضوع آثار کوتاه مدتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، ولی در 
یک جریان گذار قطعا به سود و صالح اقتصاد کشور خواهد 
بود. این موضوع در وهله اول به صالح بخش انرژی و برق و در 
مجموع به صالح صنعت و اقتصاد کشور و درنهایت به سود آحاد 
جامعه و مردم خواهد بود. در واقع هر چقدر سفره اقتصادی 
کشور بزرگ تر شود، وابستگی ما به درآمدهای نفتی کمتر شود و 
یارانه ها بیشتر به خدمت اقتصاد گرفته شوند تا این که به صورت 
نقدی به جامعه تزریق شوند. به عبارتی افزایش قیمت حامل های 
انرژی می تواند در کلیت اقتصاد کشور و حتی در معیشت مردم 

بسیار موثر باشد. 
اما سوال دیگر این است که افزایش قیمت حامل های انرژی طبق 
الگوهای جهانی باید مطابق با چه روالی اتفاق بیفتد؟ نایب رئیس 
هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در پاسخ به این سوال با 
تاکید بر این که باید به سراغ تجربیات موفق برویم، می گوید: در 
تجربیات موفق، الگوی اقتصاد بر مبنای اقتصاد آزاد بوده است. 
یعنی ما با اقتصاد دولتی و غیرآزاد نمی توانیم به سمت آزادسازی 
قیمت حامل های انرژی برویم. در حقیقت مبنا باید مبنای عرضه 
و تقاضا باشد و نه قیمت های دستوری. بسیاری از کشورهای 
توسعه یافته یا در حال توسعه را می بینیم که مبتنی بر جریان 
اقتصاد آزاد که پایه آن نظام عرضه و تقاضا و کسب قیمت در 
بازار عرضه و تقاضاست، توانسته اند اقتصاد خود را سروسامان 

دهند و امروز بعضی از آن ها جزو مدعیان اقتصاد دنیا هستند. 

اجرای تدابير قانونی مانع از زيان مردم می شود 
در  انرژی،  حوزه  کارشناس  مرادی،  حسن  ارتباط  همین  در 
گفت وگو با خبرنگار ما در مورد تاثیرات واقعی شدن و افزایش 
قیمت حامل های انرژی می گوید: در کشور ما در قوه مجریه 
نظام قوی کنترلی وجود ندارد و با وجود دستگاه های نظارتی و 
کنترلی، هیچ گونه نظارت قابل لمسی احساس نمی شود. درنتیجه 
حتی گران شدن کاالیی که تاثیر چندانی در اقتصاد ندارد هم 
در جامعه تاثیر باالیی می گذارد، که این یکی از مشکالت بزرگ 

اقتصادی ماست. 
به گفته مرادی حتی شایعه افزایش قیمت بنزین هم موجب شد 
جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد و مبلغ برخی از کرایه ها اضافه شد 
و دیگر هم کاهش نیافت و در حاکمیت هم قدرت الزم برای 
مهار آن وجود نداشت. بنابراین هر نوع افزایش قیمت، در جامعه 

انعکاس باالتر از حد مجاز و حد نرمال و استاندارد را دارد.
او در پاسخ به این سوال که چه کسب وکارهایی از این افزایش 
قیمت منتفع و چه کسب وکارهایی متضرر می شوند، می گوید: 
این افزایش قیمت در حوزه حمل ونقل انعکاس پیدا می کند. در 
آن شرایط باید حوزه حمل ونقل طبق آمار و ارقام و به صورت 
علمی، مقدار مشخصی را به کرایه ها اضافه کند. اگر این چنین 
نباشد، این موضوع به عموم مردم ضربه می زند و زیان هایی را 
متوجه آن ها می کند. به عبارت دیگر، بهره برداران جامعه، یعنی 
استفاده کنندگان از حمل ونقل، ضرر می کنند که این ضرر باید 

جبران شود. 
اگر تدابیری که در  این کارشناس می گوید،  البته آن طور که 
قانون برنامه وجود دارد، اجرا شود، عموم مردم ضرر نخواهند 
کرد. به عبارت دیگر، توسعه خطوط ریلی، مترو و اتوبوس رانی 
و گسترش استفاده از سی ان جی و ال پی جی موجب خواهد شد 
عموم مردم متضرر نشوند. ولی متاسفانه آن طور که باید، تحول 

جدی در این حوزه ها به وجود نیامده است. 
به گفته مرادی برای افزایش و واقعی شدن قیمت حامل های 
انرژی، ما نمی توانیم از الگوهای جهانی پیروی کنیم، زیرا یک 
اطراف  در  که 15 کشور  داریم  ژئواستراتژیک  وضعیت خاص 
کشور ما قرار دارند که قیمت بنزین در همه آن ها باالتر از ماست. 
درنتیجه قاچاق بنزین از کشور ما به سمت این کشورها سرازیر 
می شود. بنابراین ما اگر بخواهیم الگوهای جهانی را پیش ببریم، 

چندان موفق نخواهیم بود. 
این کارشناس حوزه انرژی معتقد است ما باید کار خودمان را 
بکنیم و بهترین اقدام این است که ما بنزین را به کشورهای 
همسایه عرضه کنیم. به عبارت دیگر، اگر مازاد بنزینی وجود 
دارد، دولت آن را به قیمت باال به کشورهای همسایه عرضه کند 

و اجازه ندهد بنزین قاچاق شود.

برای افزايش و واقعی 
شدن قیمت حامل های 
انرژی، ما نمی توانیم از 

الگوهای جهانی پیروی كنیم، 
زيرا يک وضعیت خاص 

ژئواستراتژيک داريم كه 15 
كشور در اطراف كشور ما 

قرار دارند كه قیمت بنزين 
در همه آن ها باالتر از ماست. 

درنتیجه قاچاق بنزين از 
كشور ما به سمت اين 

كشورها سرازير می شود. 
بنابراين ما اگر بخواهیم 
الگوهای جهانی را پیش 

ببريم، چندان موفق نخواهیم 
بود



انرژی ای كه ما برای حمل ونقل و گرم كردن خانه 
و... استفاده می كنیم، به شکل های مختلفی وجود 
دارد و بشر از ديرباز به اين انرژی احتیاج داشته 

است. انرژی هايی چون گازويیل و برق و نفت و... با 
كمیت های فیزيکی تعريف شده و مفهوم حامل های 
انرژی را از منظر چگونگی تغییر، جابه جايی و نحوه 

ذخیره تعريف می كنند. در كشور ما قیمت گذاری 
حامل های انرژی مطابق  قانون هدفمند كردن رايانه ها 

با توجه به نرخ تسعیر ارز و موارد ديگر به صورت 
آزاد در كشور به فروش می رود. البته مسائل ديگری 
نیز مانند نوسانات بازار و هزينه هايی چون حمل ونقل 
و مالیات و... روی قیمت حامل های انرژی تاثیرگذار 

است. اما خوب است نگاهی به مصرف و مديريت 
حامل های انرژی در كشورهای ديگر دنیا نیز بیندازيم. 
)نکته: با توجه به تحريم ها و موارد ديگر ممکن است 

تفاوت هايی را در آمار و رقم ها ببینید. ضمن اين كه 
بسیاری از كشورها از انتشار و ذكر آمار دقیق نرخ 

حامل های انرژی شان خودداری كرده اند و اطالعات به 
جهت سیاست های هر كشور تنها به صورت كلی وجود 

دارد.(

مقايسه قيمت گازوييل در ايران و جهان 
قیمت گازوییل در سه ماهه اول سال 2019، در مقایسه با 
به طور  در سراسر جهان  در گذشته،  ماهه سال  همین سه 
آمار، طیف  این  اما پشت  یافت.  افزایش  متوسط 2.9 درصد 

وسیعی از نوسانات متفاوت قیمتی هر کشور وجود دارد. در 
این  دارد.  وجود  مختلف  کشورهای  در  گازوییل  قیمت  زیر 
اطالعات از GlobalPetrolPrices.com به دست آمده و 

در تاریخ 16 می 2019 منتشر شده است. 
ارز  نرخ  از  استفاده  با  ذیل  در  گازوییل  قیمت گذاری  )نکته: 
در همان روز انجام شده است. آماری که برای ونزوئال وجود 
دارد، با استفاده از قیمت تقریبی بازار سیاه برای این حامل 
انرژی به وجود آمده است. نرخ ارز برای این محاسبات از نرخ 
قیمت  اولین  است.  گرفته شده  متحد  ملل  عملیات سازمان 
در دسترس از حامل های نیجریه سه ماهه سوم 2015 است 
قرار  استفاده  مورد  پیشین  مراحل  تمام  برای  قیمت  این  و 
نیز  ایران  برای  آمار  این  تنها قیمت موجود در  گرفته است. 
سه ماهه دوم سال 2015 بود و متاسفانه حتی رسانه ای مانند 
بلومبرگ نیز نتوانسته آمار دقیقی از نرخ به روز تقریبی میزان 
حامل های انرژی به دست آورد. میزان قیمت در زیر به ازای 
هر گالن است و میانگین هزینه انرژی گازوییل در دنیا 1.70 

دالر است.( 
ونزوئال و ایران با داده هایی که متعلق به چند سال قبل است، 
رتبه اول و دوم این جدول با 0.01 و 0.052 دالر هستند که 
قطعا این آمار در سال 2019 بسیار متفاوت و گران تر شده، 
با  کویت  به  سوم  رتبه  ندارد.  وجود  اطالعاتی  متاسفانه  اما 
1.31 دالر به ازای هر گالن گازوییل و نیجریه با 1.54 دالر 
دالر،  با 2.69  روسیه  مانند  دیگری  کشورهای  گرفت.  تعلق 
آرژانتین 3.75 دالر و مکزیک 4.17 دالر رتبه های 10، 15 و 
20 این جدول بودند. کشورهای اروپایی که قیمت حامل های 

  انرژی
هديه رضايی 

كشورهای مختلف در زمينه قيمت گذاری حامل های انرژی چطور عمل كرده اند

ازتعرفهبندیساعتیتابرقرایگان!
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انرژی باالیی دارند، در کانال 4 دالر به باال بودند که نشان 
می دهد مردم این کشورها برای سوخت خود باید هزینه های 
در  گازوییل  گالن  هر  قیمت  به طوری که  بپردازند.  را  زیادی 
بریتانیا 6 دالر و در ایتالیا 6.65 دالر ، هلند و نروژ 7 دالر و 

درنهایت هنگ کنگ نیز 8 دالر است. 

مديريت مصرف حامل های انرژی 
یکی از علل باال بودن میزان مصرف حامل های انرژی خصوصا 
عدم  کشورها،  سایر  به  نسبت  ایران  در  بنزین  و  گازوییل 
توسعه حمل  ونقل عمومی و ریلی در کشور است. دسترسی 
آسان و ارزان و توسعه و تنوع وسایل نقلیه عمومی از جمله 
میزان  که  سازد  فراهم  زمینه ای  می تواند  که  است  مواردی 
از سوی  یابد.  بنزین در خودروهای شخصی کاهش  مصرف 
نقلیه عمومی  وسایل  از  استفاده  فرهنگ  نشدن  رایج  دیگر، 

نیز باعث افزایش خودروهای تک  سرنشین و مصرف گرایی 
در  فرهنگ سازی  است.  شده  بنزین  بحث  در 

توسعه  عمومی،  حمل ونقل  از  استفاده 
پیاده روی  ترویج  ریلی،  حمل ونقل 

مدیریت  و  دوچرخه  سواری  و 
کمک  به  مردم  جابه جایی های 
دولت های الکترونیک را می توان 
از سیاست ها و اقداماتی در نظر 
گرفت که در بلندمدت می تواند 
حامل های  مصرف  مدیریت  به 
و  مختلف  در کشورهای  انرژی 
در  بینجامد.  هزینه ها  کاهش 

سطح جهانی، بخش خصوصی و شرکت هایی مانند تسال در 
تالش اند راه هایی سبز پیدا کنند که بتواند مصرف سوخت ها 
را کاهش دهند. باتری جدید و عظیمی که شرکت تسال برای 
کشور استرالیا طراحی کرده است، هزینه های انرژی را تا 90 
نهایی  این خود موجب کاهش قیمت  درصد کاهش داده و 
برای مشتریان استرالیایی نیز می شود. شرکت ایالن ماسک 
در زمان طراحی این پروژه اعالم کرد اگر شرکت او موفق به 
اجرای این پروژه ظرف مدت تعیین شده نشود،  تقریبا 50 
میلیون لیتر انرژی پاک را به طور رایگان در اختیار کاربران 
به صورت  را  استرالیا مي تواند آن  و  دولت  خواهد گذاشت 

رایگان مورد استفاده قرار دهد.
انرژی در  آمارها نشان می دهد مصرف جهانی  به طور کلی 
سال 2017 نسبت به 2016 حدود 2.2 درصد افزایش یافته 
مصرف  جهانی  رشد  میانگین  که  است  حالی  در  این  است. 
 1.2 حدود  ساالنه   2016 تا   2006 سال  از  انرژی 
در  گذشته،  سال های  مشابه  بود.  درصد 
سال 2017 نیز گاز طبیعی بیشترین 
میان  در  را  مصرف  رشد  درصد 
انواع حامل های انرژی به خود 
اختصاص داده است. درصد 
نفت  جهانی  مصرف  رشد 
نسبت   2017 سال  در 
 1.7 حدود  قبل  سال  به 
تقریبا  یعنی  درصد، 
تن  میلیون   64.6 معادل 

نفت، افزایش یافت. 

آمارها نشان می دهد مصرف 
جهانی انرژی در سال 2017 

نسبت به 2016 حدود 
2.2 درصد افزايش يافته 
است. اين در حالی است 
كه میانگین رشد جهانی 

مصرف انرژی از سال 2006 
تا 2016 ساالنه حدود 1.2 
درصد بود. مشابه سال های 
گذشته، در سال 2017 نیز 
گاز طبیعی بیشترين درصد 

رشد مصرف را در میان انواع 
حامل های انرژی به خود 

اختصاص داده است

هند و حركت به سمت انرژی های تجديدپذير 
گذاری  قیمت  برای  خوبی  الگوهای  هند  مانند  زیاد  جمعیت  با  کشورهایی 
انرژی  کمبود  با  عمده  طور  به  هند  انرژی  سیاست  هستند.  انرژی  حامل های 
انرژی  انرژی، به خصوص  بر توسعه منابع جایگزین  یافته و  در کشور گسترش 
انرژی هسته ای تمرکز دارد. هند در سال 2014 موفق شد  باد و  خورشیدی، 
موقعیت خود را در خودکفایی انرژی به میزان 66 درصد افزایش دهد. مصرف 
انرژی اولیه در هند، سومین میزان پس از چین و ایاالت متحده آمریکا با 5.6 
برای  واردات سوخت های فسیلی  به  است. هند  درصد جهانی در سال 2017 
تامین انرژی خود وابستگی زیاد دارد و انتظار می رود تا سال 2030 وابستگی هند 
به واردات انرژی به بیش از 53 درصد کل مصرف انرژی کشور برسد. به همین 
منظور فرایند تولید انرژی های تجدیدپذیر را سرلوحه کار خود قرار داده و حتی 
متروهایی با پانل های خورشیدی را نیز برای کاهش مصرف سوخت در دهلی 
راه اندازی کرده است. مجموع تاسیسات انرژی های تجدیدپذیر در هند تا سپتامبر 
2018 به 75 گیگاوات تولید رسیده است، که 21 درصد از کل ظرفیت نصب شده 
را تولید می کند و 11.9 درصد از کل برق کشور را به میزان قابل توجهی تولید 
که  به صورتی  تجدیدپذیر  انرژی های  کامل  به ظرفیت  تا رسیدن  اما  می کند. 
به بهترین وجه قادر به برآورده ساختن اهداف کالن باشند، دولت مردان هند 
می خواهند قیمت گذاری حامل های انرژی را به صورت ساعتی تعرفه بندی کنند. 
این کشور معتقد است سیستم قیمت گذاری فعلی مانع از افزایش ظرفیت تولید 

انعطاف پذیر و قدرتمند برای دست یابی به حداکثر تقاضا می شود.

 قيمت گذاری و تعرفه های منفی برق در آلمان
شاید برایتان جالب باشد که در آلمان حتی به ازای مصرف برق به مشترکین 
برق  این  اما  بگیرند!  پول  آن ها  از  این که  جای  به  می کنند،  پرداخت  پول 

مجانی از کجا تامین شده است؟ 
 35 باد  و  خورشید  انرژی  مانند  تجدیدپذیر  انرژی های  حاضر،  حال  در 
زغال سنگ  از  هنوز  ضمن،  در  می کنند.  فراهم  را  آلمان  انرژی  از  درصد 
منابع  این  از  که  سیستمی  می شود.  استفاده  هم  هسته ای  نیروگاه های  و 
استفاده می کند، برق را از نیروگاه به دست هم وطنان می رساند. قیمت نیرو 
و حامل های انرژی در بازار آلمان بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می شود. 
روز  در طول  بیشتر  مردم  و  است  نوسان  در  همیشه  نیرو  برای  تقاضا  اما 
برق  مصرف  میزان  تعطیالت  و  هفته ها  آخر  و  می کنند  استفاده  انرژی  از 

کمتر می شود. 
به این ترتیب، در ساعات بسیار کم مصرف در شبکه برق آلمان انرژی زیاد 
انرژی  تولید  کاهش  به  قادر  هزینه ها  دلیل  به  نیز  نیروگاه ها  و  دارد  وجود 
وجود  اندازه  از  بیش  شبکه  در  سبز  انرژی  وقتی که  بنابراین  نیستند.  خود 
برای  است که  این  آلمان  در  برق  تولیدکنندگان  برای  راه  ارزان ترین  دارد، 
مصرف آن به مردم پول بدهند. به همین دلیل بسیاری از مردم این کشور 
نقدی  برق هدیه  میزان مشخصی  ازای دریافت  به  کریسمس سال گذشته 
از  استفاده  آبونمان  و  مالیات  استفاده شده،  انرژی  میزان  قبض  رقم  شامل 

شبکه دریافت کردند! 

سیاست کشورها در قیمت گذاری حامل های انرژی
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علی جوانمردی، مديرعامل شركت توسعه مديريت 
سرمايه خوارزمی در گفت وگو با وخارزم اشاره می كند 

كه در برخی موارد تاثیر سیاست بر اقتصاد غلبه 
می كند و مشکالت از كالن تا خرد حاصل می شود، 

اما با مديريت بحران می توان از تاثیر منفی اين گونه 
موارد كاست و به جای اين كه بخواهیم به دنبال 

راه كاری برای برون رفت از بحران باشیم، می توانیم به 
فکر توسعه فعالیت ها در راستای تولید باشیم. زمانی 

كه تولید افزايش می يابد، اقتصاد به حركت درمی آيد و 
اين تحرک باعث كم اثر شدن فشارهای خارجی مانند 

تحريم است. مشروح اين گفت و گو را با هم مرور 
می كنیم.

 كمی درباره فعاليت های شركت توسعه مديريت 
چشم اندازهای  و  دستاوردها  خوارزمی،  سرمايه 

مجموعه توضيح دهيد.
 1376 سال  در  خوارزمی  سرمایه  مدیریت  توسعه  شرکت 
سال  در  آن  نام  و  شد  تاسیس  رایان  نرم  عنوان  تحت 
و سپس  خوارزمی  مدیریت  دانش  توسعه  به شرکت   1378
تغییر  خوارزمی  سرمایه  مدیریت  توسعه  به   1388 سال  در 
و  دانشی  رویکرد  بیان گر  شرکت  این  تاریخچه  یافت. 
دارایی ها  بهینه  مدیریت  به  تاسیس  بدو  از  شرکت  حرفه ای 
همه  برای  ملی  مقیاس  در  افزوده حداکثری  ارزش  ایجاد  و 
در  مشارکت  عمدتا  گروه  فعالیت های  است.  خود  ذی نفعان 
این حوزه  در  و  است  اقتصادی  واحدهای  و  سهام شرکت ها 
در  و سهام داران خود  موسسان  با  بر هم گرایی  تاکید  ضمن 
مدیریت سرمایه گذاری های نافع و اثربخش، موضوع ورود به 
مدیریت  تاکید  مورد  نیز  اقتصادی  نوین  و  نوآور  حوزه های 
شرکت، در حال حاضر است. این شرکت در طول این سال ها 

تعدادی  فعالیت های  توسعه  و  راه اندازی  در  مشارکت  ضمن 
عرصه های  به  ورود  موضوع  اقتصادی،  و  مالی  واحدهای  از 
در  نیز  اکنون  و  داده  قرار  کار  دستور  در  نیز  را  دانش بنیان 
حوزه بازار سرمایه، ساختمان، انرژی و معدنی دستاوردهای 
بسیار متنوع و مناسبی داشته است. این شرکت در نظر دارد 
با توجه به پتانسیل و ظرفیت های موجود در چشم انداز خود 
بر  با موسسان خود،  به عنوان یک شرکت پیش رو و هم گرا 

تارک شرکت های سرمایه گذاری کشور قرار گیرد. 
سهام  در  مشاركت  و  سرمايه گذاری  حوزه  در   
شركت ها و بنگاه های اقتصادی چه فعاليت هايی با 

چه اهدافی انجام شده يا خواهد شد؟
به  شرکت  این  سرمایه گذاری های  پرتفوی  حاضر  حال  در 
انبوه سازي،  مالي،  واسطه گري هاي  نظیر  موضوعاتی  سمت 
باالی  افزوده  ارزش  با  و  پایدار  امالک و مستغالت و صنعت 
با  نزدیک  آینده  در  می رود  امید  و  داشته  گرایش  معدنی 
برنامه ریزی های صورت گرفته در چهارچوب اسناد باالدستی و 
اهداف سهام داران محترم، اساس نامه و همراهی و تأکید هیئت 
بتواند  دارایی ها  راهبردی  مدیریت  و  شرکت  محترم  مدیره 
ضمن تعامل و هم افزایی با شرکت های گروه خوارزمی و سایر 
ذی نفعان نسبت به ورود به عرصه های نوین سرمایه گذاری در 
بخش هایی نظیر بیمه و مشاوره و خدمات مدیریت سرمایه، 
مشارکت در سهام شرکت های دانش بنیان با بازدهی مناسب، 
کند.  اقدام  توریسم سالمت  هم چنین حوزه  و  نو  انرژی های 
در کل نیز باید در نظر داشت که این شرکت به دنبال بهبود 
بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  سرمایه گذاری های  توازن 
خود بوده و امید می رود با حسن ظن و همراهی که در میان 
موسسان شرکت و گروه معظم خوارزمی وجود دارد، امکان 
افزایش چابکی و قدرت مانور شرکت، به ویژه در دارایی های 
فراهم  گذشته  از  بیش  سریع المعامله  و  نقدشونده  پربازده، 

    گپ

تاريخچه اين شركت 
بیان گر رويکرد دانشی و 
حرفه ای شركت از بدو 
تاسیس به مديريت بهینه 
دارايی ها و ايجاد ارزش 
افزوده حداكثری در مقیاس 
ملی برای همه ذی نفعان 
خود است. فعالیت های 
گروه عمدتا مشاركت 
در سهام شركت ها و 
واحدهای اقتصادی است 
و در اين حوزه ضمن تاكید 
بر هم گرايی با موسسان و 
سهام داران خود در مديريت 
سرمايه گذاری های نافع 
و اثربخش، موضوع ورود 
به حوزه های نوآور و نوين 
اقتصادی نیز مورد تاكید 
مديريت شركت، در حال 
حاضر است

گفت وگو با علی جوانمردی مديرعامل شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمی

بازدهیباالونقدشوندگی؛
دوویژگیدرمدیریتداراییها
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شود. 
 برای ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مديريت 
سرمايه گذاری چه چهارچوب ها و هدف گذاری هايی 

در مجموعه وجود دارد؟
به  سرمایه گذاری  مدیریت  حوزه  در  شرکت  این  رویکرد 
دنبال  به  شرکت  این  سویی  از  است.  چندوجهی  صورت 
به کارگیری بهینه و استفاده حداکثری از دارایی های خود به 
منظور ایجاد ارزش افزوده مطلوب تر است و از سویی دیگر، 
اهتمام نسبت به ارائه انواع خدمات مشاوره مدیریت مالی و 
در  فعالین  سایر  و  خوارزمی  گروه  شرکت های  به  عملیاتی 

رو  از همین  حوزه سرمایه گذاری. 
تالش این شرکت پایش مستمر و 
بازار سرمایه  فعالیت های  تطبیقی 
این  در  فعال  شرکت های  سایر  و 
فرصت های  از  استفاده  و  عرصه 
زمینه  همین  در  روست.  پیش  
اخیرا واحد طرح و برنامه شرکت با 
وظایفی مانند مدیریت برنامه ریزی 
اقتصادی  مطالعات  و  استراتژیک 
اعم از تحلیل صنعت، بازار، فضای 
کاربردی  تحلیل های  کسب وکار، 
و...  پرتفوی  مناسب  ترکیب  و 
مدیریت  بهینه سازی  منظور  به 
در  را  خود  فعالیت  دارایی ها، 

شرکت آغاز کرده است. 
 سرمايه گذاری در كدام پروژه ها اعم از توليدی 
شركت  برای  مديريتی  و  ساختمانی  خدماتی،  و 
اولويت  بيشتر  خوارزمی  مديريت سرمايه  توسعه 
چطور  را  سرمايه گذاری ها  اين  فضای  و  دارد 

ارزيابی می كنيد؟
با عنایت به راهبرد محوری رهبری معظم انقالب اسالمی در 
سال جاری مبنی بر رونق تولید ملی، این شرکت از سویی 
شرکت های  در  سودآور  پروژه های  نهایی سازی  دنبال  به 
امالک و هم چنین  و  سرمایه پذیر خود در حوزه ساختمانی 
جدید  عرصه های  به  ورود  دیگر،  سوی  از  و  است  معدن 
استارت آپی  جدید  کسب وکارهای  به ویژه  سرمایه گذاری 
پرتفوی  ترکیب  اصالح  بر  عالوه  مشاوره ای  خدمات  ارائه  و 
کسب وکار  فضای  در  جاری  تطورات  و  تحوالت  بورسی. 
نظیر ورود  از فرصت ها موضوعاتی  بهره گیری  با  تا  می طلبد 
در ایجاد مشارکت در شرکت های دانش بنیان و دارای حاشیه 
سود باالتر، مشاوره مدیریت و خدمات مالی و به طور کلی 
در  خوارزمی  گذاری  سرمایه  گروه  با  هم افزایی  و  هم گرایی 

اولویت کار قرار گیرد. 
اقتصادی،  ركود  وجود  با  و  فعلی  شرايط  در   

را  سرمايه گذارها  رفتار  و  سرمايه  گذاری  وضعيت 
و  می كنيد  ارزيابی  چطور  مختلف  حوزه های  در 
در رابطه با تصميم های دولت برای بهبود وضعيت 
سرمايه گذاری در بازارهای مختلف چه توصيه هايی 

داريد؟
به نظر مهم ترین رویکرد دولت محترم، با وجود همه زحمات 
انجام شده، می تواند تثبیت هر چه بیشتر شاخص های کالن 
اقتصادی و هم چنین بهبود روزافزون فضای کسب وکار باشد. 
ناملموس  و  ملموس  سرمایه های  و  دانشی  ثروت های  انواع 
استفاده  و  ملی  خیز  برای  را  باالیی  بسیار  ظرفیت  کشور، 
توانمندی ها  و  فرصت ها  از  مضاعف 
نظر  به  بنابراین  است.  کرده  فراهم 
پیش شرط  دو  به  عنایت  با  می رسد 
اقتصادی  بخش های  سایر  فوق، 
بتوانند موجبات افزایش بیش از پیش 
محرکه  موتور  و  ملی  ثروت  و  تولید 

اقتصاد باشند.
و  جهت گيری ها  درباره  لطفا   
توضيح  شركت  آتی  برنامه های 

دهيد.
پیش گفته،  مطالب  به  عنایت  با 
می توان  را  شرکت  آتی  برنامه های 
مالی  مدیریت  مشاوره  بخش  دو  در 
و بهبود مدیریت دارایی ها دسته بندی 
شرکت  این  پیش بینی  بنابراین  کرد. 
به  است،  میان مدت  و  کوتاه مدت  مقرر در  تحقق چشم انداز 
نحوی که عالوه بر مدیریت کاهش نرخ و میزان تحقق هدف 
ممتاز و فاخره مدیریت هزینه های مالی، به شکلی فعال و پویا 
به سمت و سوی ایجاد ارزش افزوده و سود مناسب با نگاه به 
آینده در راستای »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« و به تبع 

آن برای کشور عزیزمان ایران اسالمی حرکت کرد.
در  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  جايگاه   
ارزيابی  را چطور  گروه  اين  آينده  و  بازار سرمايه 

می كنيد؟
گروه سرمایه گذاری خوارزمی با در اختیار داشتن دارایی های 
استراتژیک و حیاتی و مدیران ممتاز و صاحب نظر در حوزه 
و  متخصص  متعهد،  همکارانی  و  سرمایه گذاری  و  اقتصاد 
فرهیخته همواره از پیش گامان بازارهای مالی و بخش واقعی 
اقتصاد بوده و از همین رو از سهم باالیی در اقتصاد کشور 
برخوردار است. به جرئت می توان گفت که گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی با مشارکت شرکت های هم گروه، سهام داران محترم 
از  بیش  می تواند  اقتصادی  فعاالن  سایر  همراهی های  و 
گذشته به عنوان راهبر بازار سرمایه ایران و مولد بخش قابل 

مالحظه ای از اقتصاد کشور تبدیل شود. 

مهم ترين رويکرد دولت 
محترم، با وجود همه زحمات 

انجام شده، می تواند تثبیت 
هر چه بیشتر شاخص های 
كالن اقتصادی و هم چنین 

بهبود روزافزون فضای 
كسب وكار باشد. انواع 

ثروت های دانشی و 
سرمايه های ملموس و 

ناملموس كشور، ظرفیت 
بسیار بااليی را برای خیز 
ملی و استفاده مضاعف از 

فرصت ها و توانمندی ها 
فراهم كرده است. بنابراين 
به نظر می رسد با عنايت به 

دو پیش شرط فوق، ساير 
بخش های اقتصادی بتوانند 

موجبات افزايش بیش از 
پیش تولید و ثروت ملی و 

موتور محركه اقتصاد باشند
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مديران كسب وكار چگونه می توانند بهترين تصمیم گیری 
را در مورد ارتقای وضعیت خود در بازار سرمايه داشته 

باشند؟ آيا روشی برای تجزيه و تحلیل ريسک وجود 
دارد كه به مديران كمک كند خريدهای معقول، تولید 
محصوالت جديد، مدرن سازی كارخانه يا جلوگیری از 
تولید ظرفیت بیش از حد را انجام دهند؟ پاسخ مقوله 

»تحلیل ريسک سرمايه گذاری در بازار سرمايه« به اين 
سواالت مثبت است و می گويد: با اندازه گیری تعداد 

زيادی ريسک كه در هر وضعیت وجود دارد، می توان 
اين كار را به انجام رساند. در ادامه به راه كارها و 

استراتژی های اين موضوع نگاهی می اندازيم. 
از میان تمام تصمیماتی كه مديران می گیرند، 

هیچ كدام چالش برانگیزتر از انتخاب درست از 
میان فرصت های سرمايه گذاری جايگزين نیست. 

چیزی كه اين نوع تصمیم را مهم می كند، مشکل در 
برجسته سازی نرخ بازگشت سرمايه تحت مجموعه ای 

از مفروضات نیست، بلکه در دشواری فرضیه های 
جايگزين و تاثیر آن هاست. هر كدام از اين فرضیه ها 

دارای عدم قطعیتی هستند كه می تواند شرايط را 
پیچیده تر كند. اين جايی است كه عنصر ريسک وارد 
شده و در ارزيابی ريسک است كه يک مدير اجرايی 

قادر به دريافت كمک كمی از ابزارها و تکنیک های 
حال حاضر است، اما در عین حال می تواند رويکردها 

و استراتژی هايی را به كار گیرد كه به او در كاهش 
ريسک و مديريت آن كمک كند. 

اهميت مديريت ريسک 
روبه روست.  وسیعی  تنوع  و  گستره  با  سرمایه گذاری  مقوله 
عادی،  سهام  قرضه،  اوراق  سپرده،  گواهی  در  سرمایه گذاری 
صندوق مشترک سرمایه گذاری و... می تواند نمونه هایی از انواع 
مدیریت  نیازمند  سرمایه گذاری  شود.  محسوب  سرمایه گذاری 
از  از سرمایه گذاری  به ثروت سود ناشی  است، زیرا دست یابی 
آن جا که با گذشت زمان ارتباط دارد، همواره با مقوله ای به نام 
مخاطره یا ریسک توام است. تاریخ نشان می دهد هنگامی که 
مردم سرمایه گذاری می کنند و به سرمایه گذاری ادامه می دهند، 
دارند.  بلندمدت  در  مثبت  برای کسب سود  بیشتری  احتمال 
اما هنگامی که بازارها شروع به نوسان می کنند، ممکن است 
تغییرات  به  واکنش  در  مالی  شرایط  مورد  در  تصمیم گیری 
پورتفولیو وسوسه کننده باشد. افرادی که تصمیمات مالی خود را 
روی احساسات پایه گذاری می کنند، هنگامی که بازار رو به رشد 
و قیمت ها کم است، نتیجه می گیرند. این سرمایه گذاران درنهایت 
زمان سخت تری برای رسیدن به اهداف مالی بلندمدت خود دارند. 
اما چگونه می توان با فکر و تحلیل از این اشتباهات سرمایه گذاری 
که  سرمایه گذاری  استراتژی های  این  کرد؟  اجتناب  معمول 
به  به کاهش خطرات مربوط  بیان می شود، می تواند  ادامه  در 
سرمایه گذاری کمک کند و به طور بالقوه نرخ بازگشت سرمایه 

پایدار در طول زمان را برای شما به ارمغان آورد. 

استراتژی اول؛ تخصيص دارايی ها 
تخصیص دارایی مناسب به نحوه ارزش گذاری سرمایه گذاری ها 

  مدیریت
بهار سلیمانی

بايد و نبايدهای مديريت ريسک در بازار سرمايه 

بهسرمایهگذاریخودنظمدهید
از نظارت بیش از حد 
بر سرمايه گذاری خود 
خودداری كنید و بگذاريد 
سرمايه گذاری زمان مورد 
نظر خود را طی كند. اين 
كه گفته می شود اگر هر روز 
به دنبال بررسی عملکرد 
خود باشید، می توانید به 
سود بیشتری برسید، شايد 
اغراق آمیز باشد. شرايط بازار 
همیشه به نفع شما نیست، 
بنابراين از تصمیم گیری های 
نادرست برای جلوگیری 
از ضرر خودداری كنید و 
به دنبال كسب سود در 
بلندمدت و تمركز روی برنامه 
بلندمدت خود باشید
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در پروژه پورتفولیوی شما کمک می کند و ممکن است تنها 
عامل مهم در موفقیت پورتفولیوی شما باشد. به عنوان مثال، 
اگر هدف شما دنبال کردن رشد است و مایل به رسیدن به 
این هدف هستید، می توانید 80 درصد از دارایی های خود را 
در سهام و 20 درصد را در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید. 
دارایی ها  طبقه بندی  چگونه  بگیرید  تصمیم  این که  از  قبل 
از  که  شوید  مطمئن  کنید،  تقسیم  خود  پورتفولیوی  در  را 
پاداش های  و  ریسک ها  و  سرمایه گذاری  زمانی  چهارچوب 
احتمالی هر طبقه از دارایی ها آگاه باشید. موارد زیر می تواند 

در زمینه تخصیص دارایی ها راه گشای شما باشد. 

  سهام
بازار  بودن  نوظهور  میزان  به  توجه  با  سهام  کلی  طور  به   •

می تواند سطح باالی ریسک را در کوتاه مدت تحمل کند. 
به  نسبت  بیشتری  بلندمدت  درآمد  نیز  تاریخی  لحاظ  از   •

سایر دارایی ها کسب می کند.
سایر  به  نسبت  تورم  از  آن  رفتن  فراتر  کلی،  طور  به   •

سرمایه گذاری های دیگر در بلندمدت بهتر است.

  اوراق قرضه
به طور کلی نوسانات قیمتی شدید کوتاه مدت آن نسبت   •
به سهام کمتر است و درنتیجه ریسک بازار پایین تری را ارائه 

می دهد. 
بازده  ارائه  به  تمایل  و  کند  حفظ  را  پول  اصل  می تواند   •

بلندمدت پایین تر و ریسک تورم باالتر در طول زمان دارد.
احتماال  بهره  نرخ  افزایش  صورت  در  قرضه  اوراق  قیمت   •
سقوط خواهد کرد. اگر پیش از رسیدن به رشد، اوراق قرضه 
را بفروشید، ممکن است قیمت باالتر یا پایین تری از آن چه 
پرداخت می کنید، با توجه به جهت نرخ بهره دریافت کنید. 

  ابزارهای بازار پول
بازده،  لحاظ  از  دارایی ها  کالس های  پایدارترین  میان  در   •
ابزارهای بازار پول دارای ریسک کم بازار هستند. )در سطح 
جهانی، مدیران این اوراق بهادار سعی دارند قیمت هر سهم 
را روی یک دالر نگه دارند و نرخ بازگشت سرمایه را به عنوان 

سود تقسیم کنند.( 
• به طور کلی امکان بالقوه برای جلوگیری از تورم با کمک 

حاشیه سود بزرگ وجود ندارد.
• این روش از سوی هیچ آژانس دولتی ای تضمین نشده است. 
)هیچ تضمینی وجود ندارد که هر یک از صندوق ها قیمت 

پایه یک دالر را حفظ کند.(

تمركز روی برنامه های بلندمدت
زمان   – سال  پنج  ترجیحا  طوالنی،  مدت  در  سرمایه گذاری 
طوالنی تر، ایده آل تر – می تواند احتمال بازگشت مثبت سرمایه را 
افزایش دهد، هر چند تضمینی برای این کار نیست و بستگی به 
میزان ریسک هایی دارد که در بازار سرمایه وجود دارد. شما ممکن 
است تصمیم بگیرید نوسانات روزانه یا کوتاه مدتی را که رخ می دهد، 
نادیده بگیرید و بر پتانسیل های رشد بلندمدت سرمایه گذاری خود 
متمرکز شوید. هم چنین عاقالنه است به خودتان یادآوری کنید که 

چرا اولویت های خاصی را انتخاب کرده اید. 
از نظارت بیش از حد بر سرمایه گذاری خود خودداری کنید 
و بگذارید سرمایه گذاری زمان مورد نظر خود را طی کند. این 
که گفته می شود اگر هر روز به دنبال بررسی عملکرد خود 
اغراق آمیز  شاید  برسید،  بیشتری  سود  به  می توانید  باشید، 

از  بنابراین  نیست،  شما  نفع  به  همیشه  بازار  شرایط  باشد. 
تصمیم گیری های نادرست برای جلوگیری از ضرر خودداری 
کنید و به دنبال کسب سود در بلندمدت و تمرکز روی برنامه 

بلندمدت خود باشید. 

مزايای سرمايه گذاری منظم
دهید.  قرار  خود  اهداف  جزو  را  منظم  سرمایه گذاری های 
زمان  در طول  بازار سهام می تواند  در  منظم  سرمایه گذاری 
بازدهی را باال ببرد، زیرا شما از مزایای میانگین هزینه بهره 
خواهید برد. این به معنای آن است که میزان سرمایه گذاری 
که  زمانی  در  و  بیشتر  است،  کم  قیمت ها  که  وقتی  شما 
تئوری  این  کمک  با  می شود.  انجام  کمتر  است،  گران تر 
شما به طور موثر قیمت متوسط در طول یک دوره ثابت را 
نوسانات  اثر  پرداخت می کنید، که می تواند موجب تضعیف 
دیگری،  نوع  هر  مانند  استراتژی،  این  بااین حال،  بازار شود. 
همیشه جواب نخواهد داد و امکان دارد که شما با بازدهی 
پایین تری کار را به پایان برسانید، به جای این که از ابتدا کل 

مبلغ واحد را سرمایه گذاری کرده باشید. 
سهام  سرمایه گذاری  برای  ضرر  توقف  دستور  از  می توانید 
استفاده کنید. سرمایه گذاری منظم کمک می کند ضرر ناگهانی 
را تشخیص دهید و از دستور توقف ضرر استفاده کنید تا از 
خود در برابر هر گونه شکست ناگهانی در بازار جلوگیری کنید. 
هنگامی که شما دستور توقف ضرر را در لحظه می دهید، به 
این معنی است که سهام به صورت خودکار به هنگام فروش 
به قیمت خاصی فروخته شود. این استراتژی ممکن است برای 
زیان  گونه  هر  کردن  محدود  هم چنین  و  سود  از  محافظت 
استفاده شود. به عنوان مثال، یک دستور توقف ضرر که در 10 
درصد کمتر از قیمت تعیین می شود، ضرر شما را به 10 درصد 
استراتژی  این  از  استفاده  چگونگی  گرچه  می دهد،  کاهش 

بستگی به اولویت ها و نگرش شما به ریسک دارد. 

سرمايه گذاری جهانی؛ ريسک يا سود؟ 
سرمایه  به  می تواند  جهانی  صندوق های  در  سرمایه گذاری 
طیف  که  دهد  را  امکان  این  شما  به  و  ببخشد  تنوع  شما 
تمرکز در یک  به جای  دنیا  را در سراسر  از سهام  وسیعی 
با  نقطه ای  در  سهام  بازار  اگر  کنید.  سرمایه گذاری  نقطه 
دیگر  جای  در  باشید  امیدوار  می توانید  شد،  مواجه  رکود 
در حال سوددهی هستید. صندوق های جهانی ممکن است 
حال  در  هم  و  توسعه یافته  کشورهای  شرکت های  در  هم 
قادر  را  سرمایه گذاران  بازارها  این  و  کنند  ظهور  توسعه 
با  اقتصادهایی  از  گسترده ای  طیف  معرض  در  می سازند 
به  گیرند.  قرار  متفاوت  پویایی های  و  مختلف  جمعیت های 
و  از جمعیت جوان تر  اغلب  نوظهور  بازارهای  مثال،  عنوان 
را هم  این موضوع  بهره مند هستند.  بهتری  اقتصادی  رشد 
مدنظر داشته باشید که این بازارها می توانند نوسان داشته 
ممکن  و  باالست  آن ها  در  سرمایه گذاری  ریسک  و  باشند 
معموال  بنابراین  شود.  تنظیم  بازارها  سایر  از  کمتر  است 
بخش کوچکی از مجموعه سرمایه گذاری متنوع را تشکیل 
جهانی  بازارهای  در  سرمایه گذاری  هم چنین  می دهند. 
می تواند میزان ریسک ارزی را نیز باال ببرد. بنابراین هدف 
از بیان این موضوع این بود که پیش از سرمایه گذاری حتما 
را  آن خصوص  در  تحلیل های الزم  و  بسنجید  را  بازار  نوع 
هر  در  سرمایه گذاری  ریسک  انواع  است  الزم  دهید.  انجام 
امکان  حد  تا  اصطالح،  به  و  کنید  تحلیل  را  خاص  بازار 

دست به عصا راه بروید. 

سرمايه گذاری نیازمند 
مديريت است، زيرا 

دست يابی به ثروت سود 
ناشی از سرمايه گذاری از 
آن جا كه با گذشت زمان 

ارتباط دارد، همواره با 
مقوله ای به نام مخاطره يا 
ريسک توام است. تاريخ 
نشان می دهد هنگامی كه 

مردم سرمايه گذاری می كنند 
و به سرمايه گذاری ادامه 

می دهند، احتمال بیشتری 
برای كسب سود مثبت در 

بلندمدت دارند
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ساختمان يکی از نیازهای اصلی خانوارهاست و در 
محاسبه سبد خانوار در مركز آمار سهم بیش از 35 
درصدی را دارد. مهندس سعید احسانی، مديرعامل 
شركت توسعه ساختمان خوارزمی، در گفت وگويی 

كه با »وخارزم« داشت، از مدل های مختلف اقتصادی 
برای رونق بازار مسکن سخن گفت كه مهم ترين آن 

تحريک تقاضا و افزايش عرضه هدفمند بود. او معتقد 
است هنوز در بخش مسکن سازی ابعاد اجتماعی 

آن جدی گرفته نمی شود و بی توجهی به اين مقوله 
به مراتب آسیب هايی را به جامعه تحمیل می كند. 

ساختمان  توسعه  شركت  فعاليت های  درباره   
چشم اندازهای  و  دستاوردها  اهداف،  خوارزمی، 

مجموعه توضيح دهيد.
فعالیت  مورد موضوع  در  تعاریف کلی  اساس نامه شرکت  در 
شرکت توسعه ساختمان درج شده که تقریبا تماما بر حوزه 
ساختمان متمرکز است. عمده فعالیت این شرکت تاکنون در 
بخش های سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه ها مانند خرید 
زمین، اجرا و فروش بوده است و دستاوردهای نسبتا خوبی 
هم عاید سهام داران گردیده که در صورت های مالی سنوات 
البته در اساس نامه موارد دیگری  گذشته نمود داشته است. 
هم داریم که تا االن روی آن کار نشده است، مانند خدمات 
پیمان کاری و مشاوره ای. البته شرکت ظرفیت باالیی در برخی 
حوزه ها هم دارد که در اساس نامه تعریف نشده و در نظر داریم 
در اولین جلسه مجمع موضوعات را با ذی نفعان مطرح کنیم. 
به طور مثال بحث واسطه گری خرید و فروش ساختمان در 

قالب مدیریت علمی- تخصصی خرید و فروش امالک شامل 
تنظیم  حقوقی،  و  اقتصادی  فنی،  ارزیابی  شناسایی،  مراحل 
قراردادها و...؛ کاری که می توانند شرکت های ساختمانی برای 

سازمان های باالدستی و هم عرض انجام دهند. 
موجود،  مشکالت  از  برون رفت  منظور  به  حاضر  حال  در 
اجرا  و  را در حال پی گیری  برنامه های کوتاه مدت و سریعی 
هستیم و امیدوارم با تعامل با ذی نفعان شرکت در اسرع وقت 
نسبت به تدوین و تعریف اهداف و برنامه های جدید شرکت 

اقدام کنیم. 
طرح های  پيشرفت  وضعيت  حاضر  حال  در   

عمرانی مجموعه به چه شكل است؟
فرازونشیب هایی را طی  شرکت توسعه ساختمان خوارزمی 
دچار  مالی  و  حقوقی  امور  در  زمانی  دوره  یک  در  و  کرده 
و  گران قیمت  کوتاه مدت  تسهیالت  است.  هایی شده  چالش 
دشواری در بازپرداخت تسهیالت دریافتی و تطویل حل وفصل 
سال  دو  در  شرکت  پروژه های  بر  آثاری  حقوقی  موضوعات 

گذشته داشته است. 
 البته شرکت سرمایه گذاری خوارزمی برای حل این چالشها 
راه کارهایی  دنبال  به  تدابیرالزم   وبا  کرده  زیادی  کمک 
با استفاده  یا  برای تسویه تسهیالت در قالب تهاتر دارایی ها 
ازروش های دیگر هستیم. هم چنین به موازات پی گیری های 
با  گذشته  مطروحه  دعاوی  تکلیف  تعیین  برای  قضایی 
طرف های اختالف در حال مذاکره و استیفا و استرداد حقوق 

شرکت از طریق توافق ایم. 
 رشد بی رويه قيمت مسكن در ماه های اخير چه 

تاثيری بر روند كاری شما داشته؟

    گپ
گفت وگو با مهندس سعيد احسانی، مديرعامل شركت توسعه ساختمان خوارزمیمحمدحسین علی اكبری

بافتهایفرسوده،
فرصتیبرایرونقبازارمسکن

ساختمان در ايران دارايی 
سرمايه ای تلقی می شود و 
تقريبا تمامی شاخص های 
كالن اقتصادی بر قیمت آن 
تاثیر می گذارد. از ارز و طال 
و نفت گرفته تا قیمت زمین، 
مصالح ساختمانی، نرخ بیمه، 
عوارض ساخت، انشعابات، 
ضوابط طرح تفصیلی، 
نرخ سود تسهیالت، نرخ 
شهرنشینی و بعد خانوار و... 
با اين توصیف افزايش قیمت 
مسکن ناشی از افزايش 
قیمت نهاده ها و متاثر از 
ساير شاخص های اقتصادی 
است
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شود.  تعریف  نگاه  نوع  ابتدا  باید  سوال  این  به  پاسخ  برای 
بگویم  باید  کنیم،  نگاه  ساختمان  بخش کالن حوزه  به  اگر 
و  می شود  تلقی  سرمایه ای  دارایی  ایران  در  ساختمان  که 
تقریبا تمامی شاخص های کالن اقتصادی بر قیمت آن تاثیر 
می گذارد. از ارز و طال و نفت گرفته تا قیمت زمین، مصالح 
ساختمانی، نرخ بیمه، عوارض ساخت، انشعابات، ضوابط طرح 
تفصیلی، نرخ سود تسهیالت، نرخ شهرنشینی و بعد خانوار 
افزایش  از  ناشی  مسکن  قیمت  افزایش  توصیف  این  با  و... 
اقتصادی است.  از سایر شاخص های  نهاده ها و متاثر  قیمت 
این افزایش لزوما نمی تواند در درآمد تولیدکننده موثر باشد، 
بلکه صرفا منجر به افزایش ارزش دارایی شده است. در نگاه 
کالن اگر قدرت خرید مردم در حدی باشد که بتواند منتج 
به خرید مسکن شود، بازار رونق می گیرد، اما اگر قدرت خرید 
کاهش یابد، عمال رکود در خرید و فروش ایجاد خواهد شد. 
تقاضا  و  داشته  قیمت  افزایش  همه  تولید  نهاده های  اکنون 
با  که  هستند  متصور  افراد  برخی  البته  است.  یافته  کاهش 
شده  عایدشان  زیادی  سود  قیمت،  افزایش  و  مسکن  خرید 
است، اما اگر محاسبه نسبت به قیمت تمام شده انجام شود، 
درآمدی  و  شده  حفظ  دارایی  ارزش  تنها  می شود  مشخص 
می خواهند  ساختمانی  شرکت های  همه  است.  نشده  زیاد 
انجام  را  بیشتری  معامالت  بتوانند  تا  باشد  پایین  قیمت ها 
دهند. حاال اگر نگاهمان را به مورد شرکت توسعه ساختمان 
می شود. متفاوت  کمی  موضوع  کنیم،  معطوف  خوارزمی 

تحوالت بازارایجاب می کند شرکت مابه نقدینگی بیشتری 
نیازداشته باشد.

شرايط  در  ساختمان  حوزه  در  سرمايه گذاری   
اقتصادی فعلی، چه مزيت ها و چالش هايی می تواند 

داشته باشد؟
اگر با توضیح دارایی سرمایه ای نگاه کنیم، ساختمان همواره 
افزایش قیمت داشته. زمانی که مردم قدرت خرید  تورم  با 
مناسبی داشته باشند، نیاز به تامین مسکن تبدیل به تقاضای 
خرید می شود و به اصطالح بازار رونق می گیرد، و اگر قدرت 
از  فعال  مسکن  خرید  متقاضی  یعنی  باشند،  نداشته  خرید 
را  تقاضایش  است  ناگزیر  برنمی آید، پس  هزینه خرید  پس 
به سمت رهن و اجاره منتقل کند. )یعنی اصل تقاضا حذف 
نمی شود، نوع تقاضا تغییر پیدا می کند.( لذا ممکن است دو 
سال یا سه سال افزایش قیمت نداشته باشیم، ولی به محض 
افزایش قدرت خرید این افزایش قیمت اتفاق می افتد. مسکن 
و  دارد  دیرتری  نقدشوندگی  ارز  و  طال  بازارهای  به  نسبت 
به اصطالح خوابش سنگین است، اما در زمان مستعد شدن 
بازار یک باره جبران دوره رکود را می کند. از سوی دیگر، باید 
توجه داشت که جمعیت در حال افزایش است و این تقاضا 

همواره موجب رونق بازار مسکن خواهد شد. 
 ارزيابی تان از شرايط صنعت ساختمان و به ويژه 

بازار مسكن در ماه های آتی چيست؟
عمال تا زمان بازگشت قدرت خرید مردم، بازار خرید و فروش 
ابزارهایی  با  این که  مگر  بود،  خواهد  مواجه  رکود  با  مسکن 

اقدامات متناسب با این شرایط را اعمال کنیم.
 اكنون طرحی از سوی وزارت راه و شهرسازی 
اعالم شده مبنی بر اين كه قرار است زمين رايگان 
تخفيف  مجوزها  بخش  در  و  بدهند  سازنده ها  به 
اعطا كنند. آيا اين موارد تاثيری در افزايش قدرت 
رونق  برای  را  راه كارهايی  چه  دارد؟  مردم  خريد 

فعاليت در حوزه ساختمان پيشنهاد می دهيد؟
طرحی که وزارت راه و شهرسازی داده، مشابه طرح مسکن 
مهر است، اما واقعا چقدر طرح مسکن مهر موفق بود؟ دولت 
وقت می خواست بخشی از مردم شهرنشین به شهرهای جدید 

بروند )مهاجرت معکوس(، اما مسکن مهر، شهرهای جدید، 
مسکن اجتماعی یا هر اسم دیگری در واقع یک ایستگاه جدید 
برای ورودی شهر محسوب می شود و هر کسی که می خواهد 
وارد شهر شود و از امکان مالی باالیی برخوردار نیست، ابتدا 
وارد این شهرها می شود و به محض تهیه نقدینگی آن جا را 
ترک می کند. در واقع تعلق خاطری به این مراکز سکونتی 
به وجود نمی آید. شهر عالوه بر امکانات زیربنایی و روبنایی، 
این مراکز سکونتی فاقد آن  هویت می خواهد، که متاسفانه 
شود،  حل  جدید  شهرهای  زیربنایی  موضوعات  اگر  است. 
مشکالتشان تا حدودی کاهش می یابد، اما یکی از راه کارهای 
جایگزین استفاده از ظرفیتی است که در بافت های فرسوده 
وجود دارد. بافت های فرسوده یک فرصت است. اگر احیای 
بافت های فرسوده با برنامه مدون مدیریت شود، دستاوردهای 
بی نظیری نصیب شهر و شهرنشینان می گردد؛ بهره مندی از 
امکانات و تاسیسات زیربنایی موجود در شهر با هزینه بسیار 
کمتر، آزادسازی اراضی شهری به منظور تامین فضای سبز، 
راه، پارکینگ و...، زیباسازی منظر شهری، کاهش هزینه های 
کیفی  و  ایمنی  ارتقای  هوا،  آلودگی  کاهش  حمل ونقل، 
ساختمان ها و پیش گیری از خسارات احتمالی ناشی از زلزله، 
آتش سوزی و... معتقدم از تکرار اشتباهات گذشته باید پرهیز 
کنیم. دولت هزینه ای را که می خواهد برای شهرهای جدید 
انجام دهد، به عنوان مشوق های مالی به مالکان در بافت های 
فرسوده تخصیص دهد تا راه برای یک تحول بزرگ در حوزه 

شهر و مسکن فراهم شود. 
اما راه کارهای رونق فعالیت های ساختمانی؛ در بازار ساختمان 
تقاضا  و  بازارها یک معادله عرضه  اکثر  نیز مشابه  و مسکن 

وجود دارد که از هر دو جهت می توان بازار را کنترل کرد. 
نیاز  با  متناسب  ساخت وساز  بایستی  اوال  عرضه،  بخش  در 
روابط  از  ناشی  خانوار  بعد  در  تغییرات  شود.  انجام  جامعه 
اجتماعی امروزی می بایستی در ساخت مسکن لحاظ گردد. 
عنوان  به  شود.  گرفته  نظر  در  باید  اجتماعی  واقعیت های 
و  کنند  ازدواج  می خواهند  که  افرادی  مسکن  برای  مثال، 
یکدیگر  از  دلیلی  هر  به  که  افرادی  مسکن  برای  هم چنین 
جدا می شوند، فکری نشده است. از سوی دیگر، برخی افراد 
مایل به ازدواج نیستند و می خواهند مستقل زندگی کنند، 
این  برای  که  می گیرد  شکل  نفره  تک  خانوارهای  درنتیجه 
افراد هم فکری نشده است. ثانیا تدوین قوانین با قابلیت اجرا 
در خصوص روش های واگذاری مسکن در قالب پیش فروش، 
به  واحدها  عرضه  جدید  مدل های  تدوین  اقساطی،  فروش 

صورت رهن و اجاره و... 
و  بلندمدت  مالی  تامین  ابزارهای  با  باید  تقاضا  بخش  در 
تقویت  را  متقاضی  خرید  قدرت  مسکن  لیزینگ  یا  کم بهره 

کرد.
در  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  جايگاه   
ارزيابی  را چطور  گروه  اين  آينده  و  بازار سرمايه 

می كنيد؟
شرکت خوارزمی جزو 100 شرکت برتر کشور و 10 شرکت 
پیش رو برتر است. چند سال متوالی سود پیش بینی شده خود 
را صددرصد محقق کرده و این موضوع باعث افزایش اعتماد 
سهام داران می شود. آخرین بررسی ها نشان می دهد تقاضای 
تقاضای  و  درصد   67 حدود  خوارزمی  شرکت  سهم  خرید 
فروش حدود 33 درصد است و این نشان می دهد روند خوبی 
در این زمینه وجود دارد. گروه معظم خوارزمی با اتکا به توان 
مدیریتی قوی و هم چنین نوآوری های زیادی که در این گروه 
سرمایه گذاری انجام می شود، باعث جذابیت برای سهام داران 
شده است. حتما خوارزمی به دنبال ایجاد سبد متنوع سهام 
سرمایه  بازار  در  شرکت هایی  قاعدتا  است.  سرمایه  بازار  در 

حتما خوارزمی به دنبال 
ايجاد سبد متنوع سهام در 
بازار سرمايه است. قاعدتا 

شركت هايی در بازار سرمايه 
موفق می شوند كه سبد هايی 

از محصوالت گوناگون 
عرضه كنند تا با ركود در يک 

بازار انعطاف پذير باشند و 
باعث ريزش ارزش سهام 
نشوند، درنتیجه در مجموع 
چشم انداز روشنی در انتظار 

خوارزمی خواهد بود

از  سبد هایی  که  می شوند  موفق 
محصوالت گوناگون عرضه کنند تا با 
رکود در یک بازار انعطاف پذیر باشند 
نشوند.  سهام  ارزش  ریزش  باعث  و 
چشم انداز  مجموع  در  درنتیجه 
خواهد  خوارزمی  انتظار  در  روشنی 
شرکت های  نظرم  به  البته  بود. 
شدن  بورسی  ظرفیت  ساختمانی 
ندارند. افرادی که وارد بازار سرمایه 
می شوند، می خواهند در کوتاه مدت 
اما  آوردند،  دست  به  را  خود  سود 
سود  نمی تواند  ساختمان  حوزه 
انتظاری آن ها را برآورده کند. به این 
دلیل که ارزش ساختمان همواره در 
نوسان و تالطم است و ممکن است 
چند سال هیچ تغییر قیمتی صورت 
افزایش  قیمت ها  یک باره  اما  نگیرد، 
سرمایه گذاری  بهتر،  بیان  به  یابد. 
می خواهد  صبر  ساختمان  حوزه  در 
بورسی  شرکت های  با  ذاتش  و 
بورسی  کشش  و  نیست  هم خوان 

شدن را ندارد. 
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امروزه، فناوری اطالعات و ارتباطات، صنعتی رو به 
توسعه و حائز اهمیت در جهان به شمار می رود. اهمیت 
اين صنعت در عصر حاضر و اثرگذاری آن در حوزه های 

مختلف بر كسی پوشیده نیست و شاغالن بخش 
اطالعات و ارتباطات نقش مهمی را در توسعه كشورهای 
مختلف ايفا می كنند. صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 

نیز در ايران سال هاست فعالیتش را در بخش های 
مختلف آغاز كرده است. شركت های مختلفی در اين 

زمینه فعالیت و سعی دارند كه با سرعت پیشروی صنعت 
هم گام باشند. يکی از اين مجموعه ها، شركت »توسعه 

فناوری اطالعات خوارزمی« است كه با بیش از 20 سال 
سابقه در حوزه پشتیبانی تجهیزات شعب بانک ها، به 

عنوان يکی از شركت های شناخته شده در اين زمینه به 
شمار می رود. از آن جايی كه صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات، صنعتی  رو به توسعه است، شركت فناوری 
اطالعات خوارزمی نیز طی اين سال ها تالش كرده در 
راستای اين مهم قدم بردارد. از ارائه خدمات مناسب 

به مشتريان تا قدم گذاشتن در مسیر تولید در شرايط 
كنونی كشور. دراين زمینه ها با مهندس سیدامیرحسین 

هاشمی، مديرعامل اين شركت، گفت وگو كرديم. 
 لطفا درباره خودتان و هم چنين سوابق كاری تان 
ارائه  توضيحاتی  خوانندگان  بيشتر  آشنايی  برای 

دهيد. 
از دانشگاه تهران و  من فارغ التحصیل لیسانس مهندسی برق 
فوق لیسانس علوم کامپیوتر از همان دانشگاه هستم. در مرز 40 
سالگی قرار دارم. حدود 18 سال است که در صنعت فناوری 

ارتباطات و اطالعات فعالیت می کنم. حرفه ام را با کارآموزی و 
برنامه نویسی آغاز کردم و در ادامه به حوزه های مخابرات نیز وارد 
شدم. حدود 10 سال است در صنعت ICT تجربه مدیریتی 
مدیریت  و  بازرگانی  مدیریت  مانند  بخش هایی  در  و  داشته ام 
برخی شرکت های  عامل در سرویس های آن الین، مدیرعاملی 
وابسته  در شرکت های  موظف  مدیره  هیئت  عضویت   ،  ICT
به صداوسیما مانند سروش رسانه و غیره کار کرده ام. از دیگر 
فعالیت هایم می توانم به حضور به عنوان مدیر پروژه در مرکز 
تحقیقات مخابرات و مدیر سرویس های کاربرمحور در مرکز ملی 
فضای مجازی اشاره کنم. مدتی نیز مدیریت سرویس فیلیمو و 

مشاورت برخی شرکتها را بر عهده داشتم. 
و  اطالعات  فناوری  بر صنعت  فعالیت هایم  تمامی  مجموع  در 

ارتباطات متمرکز بوده است. 
 جايگاه صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در 

دنيای امروز چيست؟
این صنعت یکی از دستاوردهای بزرگ بشر به شمار می رود که 
یکی از مزایای آن افزایش شفافیت و درنتیجه کاهش فساد است. 
در ایران نیز ICT تاثیر به سزایی در ایجاد شفافیت و فسادزدایی 
داشته است. چه از بُعد کاهش نقش عوامل انسانی و جایگزینی 
سیستم در سرویس ها و چه از بُعد تقویت رسانه های اجتماعی 

که منجر به اطالع رسانی شفاف شده اند. 
افزون بر این، صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات تاثیر به سزایی 
در افزایش بهره وری داشته است، چراکه نیاز به صرف زمان و 
مسافت جهت مذاکرات یا انجام امور اداری را از طریق برقراری 
ارتباطات آن الین تا حد زیادی از بین برده است. برای نمونه 
وضعیت ترافیک را به واسطه استفاده مردم از انواع نرم افزارها 

   گپ

گفت وگو با سيداميرحسين هاشمی، مديرعامل شركت »توسعه فناوری اطالعات خوارزمی«

جذابیتهایفناوریاطالعاتوارتباطات
برایسرمایهگذاریهایکارآمد

ما حركتی جدی را در راستای 
توسعه در حوزه نرم افزار 
آغاز كرده ايم. قرار است 
در حوزه هايی كه ديگر 
شركت های نرم افزاری در 
مجموعه بانک صادرات 
و شركت سرمايه گذاری 
خوارزمی ورود پیدا نکرده 
اند، وارد شويم. در زمانی 
كوتاه توانسته ايم سبد 
نرم افزاری مان را شکل دهیم
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در زمینه پرداخت های بانکی، کارهای اداری و حتی مسیریابی 
هوشمند بهبود بخشیده است که این باعث صرفه جویی بسیاری 

در زمان و هزینه ها و درنتیجه افزایش بهره وری است. 
ابتدا  در  گاهی  توسعه  به  رو  کشورهای  در  تکنولوژی  ظهور 
کاربری مصرف گرایانه داشته و حتی معضالت دیگری را رقم 
زده است، اما پس از مدتی روش استفاده صحیح از این ابزارها 
بین مردم گسترده تر می شود. برای نمونه، امروزه مردم کشور ما 
سرویس های متعدد و مفیدی را از اپلیکیشن های گوشی های 
هوشمند دریافت می کنند، بنابراین ترس از توسعه این صنعت، 

بیهوده است و باید از مزایای آن استفاده کرد. 
ICT در کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بخش 
قابل توجهی از GDP را به خود اختصاص داده و در جهان از 
شش درصد عبور کرده است. در کشور ما این عدد در حدود سه 
درصد است که در برنامه ششم توسعه به چهار درصد خواهد 
رسید. این نشان از فرصت های خالی و آزادنشده در این صنعت 
در کشور ماست. در مجموع، این صنعت صنعتی رو به توسعه 
و بسیار جذاب است و برای بنده مایه افتخار است که در این 

صنعت فعالیت داشته ام. 
خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه  شركت   
چگونه شكل گرفت و جايگاه آن از گذشته تاكنون 

دستخوش چه تحوالتی شده است؟
و  پشتیبانی  هدف  با  و  پیش  سال   20 از  بیش  شرکت  این 
طی  شد.  تاسیس  صادرات  بانک  شعب  تجهیزات  نگه داری 
سال های فعالیت، خدمات دهی به دیگر بانک ها نیز در دستور 
کار شرکت قرار گرفت و توسعه یافت. شرکت ما در حال حاضر 
وظیفه پشتیبانی و نگه داری تجهیزات حدود 10 بانک را در 
کشور برعهده دارد و می توانیم ادعا کنیم بزرگ ترین شرکت 
پشتیبان بانک ها در کشور هستیم. این شرکت چندین سال 
است که با نماد »مفاخر« وارد بورس شده است و کماکان بیشتر 

سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است. 
 در حال حاضر »مفاخر« با بيش از 20 سال سابقه 
فعاليت به خانواده ای بزرگ تبديل شده است، روند 
توسعه اين شركت و برنامه های آن در آينده چگونه 

خواهد بود؟
شرکت مفاخر برند معتبری است، واز این اعتبار می توان بهره 
برداری های بسیاری کرد درحالی که توسعه شرکت تاکنون 

بیشتر در بخش های سخت افزار و پشتیبانی بوده است. 
درباره موضوع توسعه، نظرات متناقضی در میان کارشناسان در 
دنیا و حتی در ایران وجود دارد. برخی کارشناسان در شرایط 
متالطم اقتصادی، مانند شرایط کنونی کشور، توسعه را پیشنهاد 
نمی دهند و حفظ وضعیت موجود را اولویت می دانند. این در 
حالی است که برخی دیگر در چنین شرایطی هم توسعه را 
مدنظر قرار می دهند. در مفاخر سعی کرده ایم توسعه متوازن و 
بابرنامه داشته باشیم. از این رو، عالوه بر حفظ وضعیت موجود، 

برنامه ریزی در راستای توسعه را فراموش نکرده ایم. 
 بزرگ ترين چالش پيش روی شركت چيست؟

شرکت هایی مانند مفاخر که حوزه فعالیتشان پشتیبانی است، 
همواره با مشکل نقدینگی مواجه هستند. هم چنین چالش دیگر 
این صنعت جذب سرمایه برای توسعه است. افزون بر این، افزایش 
نرخ ارز، تالطم آن و تحریم ها چالش های دیگری هستند که 
بسیاری از شرکت ها با آن دست وپنجه نرم می کنند. اما بهتر است 

کمتر گله کنیم و بیشتر و عاقالنه تر کار کنیم تا نتیجه بگیریم. 
 درباره برنامه توسعه فعاليت در حوزه نرم افزار كه 
اخيرا در شركت اتفاق افتاده است، بيشتر توضيح 

دهيد. 
ما حرکتی جدی را در راستای توسعه در حوزه نرم افزار آغاز 
کرده ایم. قرار است در حوزه هایی که دیگر شرکت های نرم افزاری 

بانک صادرات و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  در مجموعه 
ورود پیدا نکرده اند، وارد شویم. در زمانی کوتاه توانسته ایم سبد 
 BI نرم افزاری مان را شکل دهیم. در همین راستا، به حوزه های
 Mission وارد شده ایم و تولید نرم افزارهای GIS و مباحث
management و tracking را در دستور کار قرار دادیم و به 
محصول رساندیم. هم چنین، نمایندگی تولید برخی از نرم افزارها 
در حوزه امنیت شبکه را از خارج از کشور دریافت کرده ایم. در 
تولید نرم افزارهای بومی مربوط به ATM و کیوسک حرکت 
با هدف گیری  نیز  آغاز کرده ایم و در حوزه های دیگر  را  خود 
بازارهای صنعتی، مالی، بانک ها و بیمه ها در حال شکل دادن 

رویکردهای جدیدمان در بخش نرم افزار هستیم. 
 مهم ترين ويژگی های شركت مفاخر برای حضور 

در بازار فناوری اطالعات كشور چيست؟
بانکی و  مهم ترین ویژگی شرکت، خوش نامی آن در سیستم 
ارتباطش با چندین بانک بزرگ و شناخته شده در کشور است. 
شبکه مویرگی و گسترده   آن در سرتاسر کشور با نمایندگی های 
متخصص  و  وفادار  پرسنل  هم چنین  دارند.  فعالیت  مختلف 
شرکت را می توان یکی دیگر از مزایای آن برای حضور هرچه 

بهتر در صنعت فناوری ارتباطات و اطالعات کشور دانست. 
به چه صورت  با شركت های خارجی  تان  روابط   
است . در حوزه ارتباطات بين المللی چه برنامه هايی 

داريد؟
با توجه به تحریم ها در این حوزه باید با احتیاط بیشتری عمل 
کنیم. مذاکراتمان را با تامین کنندگان خارجی در حوزه هایی که 
تولید نداریم، ادامه خواهیم داد. واقع گرایانه و بر مبنای نیاز واقعی 
در کشور روی تولید در داخل نیز متمرکز هستیم. با توجه به 
وجود زیرساخت ها و کارخانه ای که در ساوه داریم و هم چنین 
سابقه تولید، در این زمینه مزیت الزم را داریم. سعی می کنیم 
در بخش هایی که مزیت نسبی وجود دارد، به خصوص تجهیزات 
مرتبط با صنعت مالی، به حوزه تولید وارد شویم و محصوالتی 

باکیفیت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم. 
 در پايان جايگاه گروه سرمايه گذاری خوارزمی و 

چشم انداز مجموعه را چگونه ارزيابی می كنيد؟
کارشناسان حوزه بازار سرمایه باید در این باره نظر دهند، چراکه 
تمرکز ما روی صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات است. اما به طور 
کلی با توجه به برنامه هایی که از زمان جناب آقای دکتر صیدی در 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به اجرا درآمده است و هم چنین 
برای  موفق  آینده ای  فعلی،  جوان  مدیریت  به حضور  توجه  با 
مجموعه پیش بینی می کنم. همان طور که حضور یک وزیر جوان 
در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اتفاقات خوبی را به همراه 
داشت. بی شک اعتماد به جوانان در کشور و به ویژه در صنعت 
ICT می تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند، به شرطی که معیار این 
انتخاب ها پاک دستی و تخصص نیروهای جوان باشد. هم چنین در 
مسیری که حرکت می کنیم، استفاده از تجارب مدیران پیشین 
و نسل قبلی بسیار حائز اهمیت است. در پایان توجه اثرگذاران 
بازار سرمایه، به ویژه وابستگان به گروه سرمایه گذاری خوارزمی را 
به این نکته جلب می کنم که صنعت ICT پیش روترین صنعت 
است.  سرمایه گذاری  برای  صنایع  جذاب ترین  از  یکی  و  دنیا 
ریسک سرمایه گذاری در این حوزه کمتر از دیگر حوزه هاست، 
مشروط بر این که با نگاه صحیح به آن وارد شویم. گفتنی است، 
بازار استارت آپ ها در چند سال گذشته، بسیار گسترش یافت و 
بازار مکاره نیز در کنار آن متولد شد. همین مسئله باعث شد 
سرمایه گذاران با شک بیشتری به این صنعت نگاه کنند، اما با 
توجه به موفقیت های به دست آمده در این حوزه- در بخش های 
سخت افزار و نرم افزار در دنیا و ایران- ارزش سرمایه گذاری در این 
بخش نمایان شده است. از این رو، تمام مجموعه بانک صادرات و 

خوارزمی را به تمرکز بیشتری بر این حوزه دعوت می کنم. 

مهم ترين ويژگی شركت، 
خوش نامی آن در سیستم 

بانکی و ارتباطش با چندين 
بانک بزرگ و شناخته شده در 
كشور است. شبکه مويرگی و 
گسترده   »مفاخر« در سرتاسر 

كشور با نمايندگی های 
مختلف فعالیت دارند. 

هم چنین پرسنل وفادار و 
متخصص شركت را می توان 
يکی ديگر از مزايای آن برای 
حضور هرچه بهتر در صنعت 
فناوری ارتباطات و اطالعات 

كشور دانست
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بحران های مالی هر چند وقت يک بار گريبان اقتصادهای 
مختلف را می گیرند. در اين بین بانک ها نقشی حیاتی 

ايفا می كنند. عموما بانک ها و موسسه های مالی در كانون 
ماجرا قرار دارند. بحران های مالی بیش از همه آن ها را 

درگیر می كند و اغلب اوقات هم تنها راه نجات از دل 
بانک ها می گذرد. اما بانک ها فقط در زمینه بحران های 

مالی نقش آفرينی نمی كنند. آن ها در همه بخش های 
اقتصادی اثرگذار هستند. بانک ها نقشی حیاتی در نظام 

مالی و اقتصاد دارند. آن ها يکی از اجزای كلیدی نظام 
مالی به شمار می آيند و با پول و سرمايه ای كه در اختیار 

اشخاص و سازمان ها می گذارند، به توسعه اقتصادی 
كمک می كنند. عالوه بر آن، خدمات مالی كه بانک ها به 

صورت حرفه ای ارائه می دهند، بخش مهمی از اقتصاد را 
شکل می دهد و به توسعه اقتصادی كمک می كند. 

برای اين كه بتوانید به نقش و اهمیت بانک ها پی ببريد، 
كافی است دنیا را بدون بانک ها تصور كنید. به راحتی 
متوجه خواهید شد كه شکل دهی بازارهای مالی بدون 
آن ها ممکن نیست و در واقع بانک ها نقشی حیاتی در 
توسعه مالی ايفا می كنند. اگر بانک نباشد، از كجا وام 

می گیريد؟ اگر بانک نباشد، با پس انداز خود چه می كنید؟ 
واضح است كه بانک ها برای انجام امور مالی بايد حضور 

داشته  باشند. بانک ها عموما پس اندازها و سرمايه های 
سپرده گذاران را دريافت می كنند و به وسیله آن ها خدمات 

مالی خود را ارائه می دهند. در واقع بسیاری از وام هايی 
كه افراد دريافت می كنند، از طريق همان سپرده ها 

مهیا می شود. اين وام ها نیز در بسیاری از شرايط روانه 
كسب وكارهايی می شود كه می تواند به پیشرفت اقتصاد 

كمک كند. در واقع بانک ها نقش واسطه مالی را دارند كه 
در فرايندهای مالی بسیار موثر است. 

دست های نامرئی
بانک ها همیشه نقشی حیاتی در دنیای اقتصاد مدرن داشته اند. 
از یک  سو اهالی کسب وکار از بانک ها وام می گیرند تا کسب وکار 
از سوی  ایفا کنند و  بازار نقشی  راه اندازی کنند و در  را  خود 
دیگر، مردم پول خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و در 
واقع بانک برای آن ها حکم یک گاوصندوق امن را دارد. سود یا 
بهره ای که سپرده گذاران بابت پول خود دریافت می کنند، نقش 
بانک تشویق  به سپرده گذاری در  را  را دارد که آن ها  مشوقی 
می کند. می توان گفت بانک ها نقشی حیاتی در ایجاد سرمایه های 
جدید و درحقیقت شکل دهی به سرمایه ها دارند و از این طریق 
به توسعه اقتصادی یک کشور کمک می کنند. برخی از بانک ها 
در حوزه صنعت فعالیت دارند و به شرکت ها و صنایع کمک 
می کنند در درازمدت فعالیت های تولیدی خود را داشته  باشند. 
این یعنی بانک ها در هر بخش اقتصادی می توانند اثربخش باشند. 
گویی بانک ها در برخی از مراحل مثل دست های نامرئی هستند، 
یعنی نقشی که ایفا می کنند، به راحتی قابل مشاهده نیست، اما 

    اقتصاد جهان
صديقه ثنايی

كريس اسکینر، كارشناس 
بانک داری، در سايت 
فايننسر نوشته  است: 
»عملکرد بانک ها از زمان های 
دور تا كنون تغییر و تحوالت 
بسیاری داشته  است. 
بانک ها در گذشته بیشتر به 
صرافی ها شباهت داشتند، 
اما اين روزها موسسه های 
مالی مهمی هستند كه نقشی 
كالن در اقتصاد كشورها ايفا 
می كنند.«

در دنيای مدرن، بانک ها چه نقشی را در نظام اقتصادی ايفا می كنند؟

بانکداریزیرسایهبحرانمالی
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حضور آن ها به قدری موثر است که به راحتی نمی توان آن ها را 
نادیده گرفت.

فراتر از مرزهای صرافی!
بانک ها شاید در گذشته مثل صرافی ها بودند، اما این روزها در 
دنیای مدرن نقش های پررنگ تری گرفته اند. کریس اسکینر، 
کارشناس بانک داری، در سایت فایننسر نوشته  است: »عملکرد 
بانک ها از زمان های دور تا کنون تغییر و تحوالت بسیاری داشته  
است. بانک ها در گذشته بیشتر به صرافی ها شباهت داشتند، اما 
این روزها موسسه های مالی مهمی هستند که نقشی کالن در 
اقتصاد کشورها ایفا می کنند.« البته بانک ها تا مدت ها هم چنان 
محلی بودند و به مرور نقشی بین المللی پیدا کردند. این رویه تا 
جایی ادامه پیدا کرده که انجام فعالیت های تجاری در دنیا بدون 

اتصال به شبکه های بانکی امکان پذیر نیست. 
واقعیت این است که صنعت بانک داری هم مانند سایر صنایع 
دستخوش تغییراتی شد که اغلب ناشی از جهانی سازی و دیجیتال 
 شدن است. این رویه همه صنایع، از جمله صنعت بانک داری را 
تحت تاثیر خود قرار داده  است. بانک ها هم به مرور پیشرفت 
کردند و به چیزی تبدیل شدند که امروز شاهد آن هستیم. نظام 
خدمات مالی که امروز شاهد آن هستیم، نظامی پویاست. در این 
نظم نوین، همه اقتصادها در هم تنیده شده اند. در گذشته شاید 
بانک ها با هم در ارتباط نبودند، اما این روزها در دنیای مدرن 
آن ها کامال به هم ربط دارند. این بانک ها سرمایه های جهانی را 

در اختیار دارند و می توانند جرقه جنبش های بزرگی را بزنند. 

از كميت تا كيفيت
در گذشته تعداد بانک ها بیشتر بود، اما این روزها با وضع قوانین 
فایننسر  تغییر کرده  است. مطالعات  و مقررات جدید شرایط 
نشان می دهد در سال 1984 حدود 14هزار و 400 بانک در 
ایاالت متحده وجود داشته، تعداد این بانک ها در سال 2017 
به 4هزار و 938 مورد رسیده  است. به این ترتیب بانک ها به 
لحاظ کمیتی در روند نزولی قرار گرفته اند و تعداد آن ها در حال 
کم شدن است، اما کیفیت آن ها تغییر کرده  است. دلیل اصلی 
هم وضع قوانین جدید است. نظام مقرراتی که در دنیای مدرن 
برای بانک ها ایجاد شده، به بهبود وضعیت بانک ها کمک کرده و 
کارایی آن ها را نیز باال برده  است. به هرحال این صنعت در تمامی 
نقاط دنیا رشد خودش را کرده و اکنون بانک داران صرفا به دنبال 
راهی برای افزایش کیفیت نظام بانک داری هستند. درحالی که 
بانک ها رشد کرده اند، سایر موسسه های مالی در درازمدت به 
سمت نابودی قدم برداشته اند. کمتر موسسه مالی می تواند با 
بانک ها رقابت کند و به همین خاطر خیلی زود از میدان خارج 
می شود. اکثر این موسسه ها و نهادهای مالی تالش می کنند با 
سود و بهره های سنگین به نوعی با بانک ها رقابت کنند، اما باز هم 
با مشکل مواجه می شوند و به همین خاطر هیچ گاه نتوانسته اند 
به اندازه بانک ها قابل اطمینان باشند. به نظر مي رسد مشتریان 
نیز بیشتر به بانک ها توجه نشان می دهند. در واقع برای آن ها 
تا زمانی که بانک ها حضور دارند، سایر موسسه های مالی معنایی 
برای سرمایه گذاری ندارند. عالوه بر آن، بانک ها در زمان بروز 
بحران های بزرگ مالی قابل اعتمادتر از موسسه ها و نهادهای 
مالی غیربانکی هستند. به همین خاطر اقبال عمومی به آن ها 

بیشتر از سایر نهادها و موسسه های مالی است. 

موج خالقيت در راه است
یک دهه پیش بحران بزرگ مالی در جهان رخ داد و بسیاری 

از اقتصادهای بزرگ جهان را درگیر خود کرد. در این جریان، 
بسیاری از بانک ها، به ویژه بانک مرکزی اروپا و آمریکا، درگیر 
شدند و مردم یک باره اعتماد خود را به آن ها از دست دادند. اما 
شرایط به مرور تغییر کرد. یک دهه از بحران بزرگ سال 2008 
را که مشکل  از خود  توانستند بخش هایی  بانک ها  و  گذشت 
داشتند، شناسایی کنند تا دوباره در شرایط بحران اقتصادی با 
مشکل مواجه نشوند. در این بین پیشرفت فناوری به بهبود اوضاع 
کمک زیادی کرده  است. نوآوری ها و خالقیت ها نیز به میدان 
آمده و وضعیت بانک ها را نسبت به یک دهه پیش به کلی تغییر 
داده  است. بانک های مرکزی بیشتر تغییر کرده اند و در حقیقت 
یک رویه تکاملی را پشت سر گذاشته اند. بسیاری از استارت آپ ها 
تنها با این هدف روی کار آمده اند که شرایط نظام بانکی را بهبود 
ببخشند و آن ها را به فضاهایی امن برای سرمایه گذاری تبدیل 
کنند. همین استارت آپ ها فناوری های نوین خود را به کمک 

نظام بانکی آورده اند و بهبود شرایط بانکی را رقم زده اند. 
اما آینده نظام بانکی به چه صورت خواهد بود؟ آیا بانک ها باز هم 
تغییر خواهند کرد، یا به آخرین مرحله تکامل خود رسیده اند؟ به 
گزارش فایننسر، بانک ها باید باز هم در انتظار آشوب های بزرگ 
باشند. آشوب هایی که بازار را به کلی تکان می دهد و انقالبی در 
این صنعت به پا می کند. فناوری های بیرونی بیشترین نقش را 
در این زمینه ایفا خواهند کرد. واقعیت این است که فناوری 
همیشه در مسیر توسعه است، یعنی هیچ گاه روند پیشرفت آن 
متوقف نمی شود. هر چیزی که با فناوری پیشرفت می کند نیز 
به رویه پیشرفت خود ادامه خواهد داد. به این ترتیب، صنعت 
بانک داری هم به تکامل نرسیده و هم چنان به پیشرفت خود در 

آینده ادامه خواهد داد. 

در مسير مسئوليت اجتماعی
آمریکایی  اقتصاددان های  بزرگ ترین  از  فریدمن یکی  میلتون 
در  گزارشی  در  میالدی   70 دهه  در  پیش  سال ها  او  است. 
نیویورک تایمز گفته  بود کسب وکارهای مختلف باید برای بقای 
خود مسئولیت اجتماعی داشته  باشند. بانک ها یکی از مهم ترین 
کسب وکارهایی هستند که الزم است برای حفظ موقعیت خود و 
هم چنین برای جلب اعتماد مردم به پدیده مسئولیت اجتماعی 
روی بیاورند. واقعیت این است که مطابق با نگاه فریدمن، بانک ها 
باید مدل کسب وکار خود را تغییر دهند و یک مدل مدرن را در 
پیش بگیرند. این صنعت از این مسیر می تواند نجات پیدا کند. 

به  مالی  خدمات  به  هنوز  جهان  در  نفر  میلیارد  دو  از  بیش 
بانک داری می تواند  شیوه های مدرن دسترسی ندارند. صنعت 
با جلب اعتماد این افراد و با فراهم آوردن امکانات کاری کند 
که این دو میلیارد نفر هم از خدمات مالی بانکی بهره بگیرند 
برسانند. حتی در  نیز سود  بانک داری  به صنعت  مقابل  و در 
توسعه یافته ترین اقتصادها نظیر ایاالت متحده نیز کسانی هستند 
که به خدمات بانکی دسترسی ندارند. گزارش ها نشان می دهد 
که 15میلیون و 600 هزار نفر در سال 2017 در ایاالت متحده 
به نظام بانکی دسترسی نداشته اند. واضح است که نظام بانکی 
باید به فکر خدمت رسانی به این افراد باشد. به هرحال نظام بانکی 
طی سال های گذشته مسیر پرفرازونشیبی طی کرده. گاهی به 
دلیل بحران های مختلف مشتریان به آن بی اعتماد شده اند، اما 
بانک ها دوباره موفق شده اند اعتماد سازی کنند. حاال به سمت 
عصری پیش می رویم که زندگی بدون بانک ها ممکن نیست. 
یک لحظه دنیای بدون بانک ها را تصور کنید. آیا چنین دنیایی 
ممکن است؟ نظام اقتصادی مدرن قطعا بدون بانک ها نمی تواند 

به حیات خود ادامه دهد. 

حتی در توسعه يافته ترين 
اقتصادها نظیر اياالت متحده 

نیز كسانی هستند كه به 
خدمات بانکی دسترسی 
ندارند. گزارش ها نشان 

می دهد كه 15میلیون و 600 
هزار نفر در سال 2017 در 

اياالت متحده به نظام بانکی 
دسترسی نداشته اند. واضح 
است كه نظام بانکی بايد به 

فکر خدمت رسانی به اين 
افراد باشد
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     اقتصاد جهان
هدی رضايی

فرض كنید تابستان داغی در سال 2025 است و پس 
از يک جلسه خسته كننده به همراه همکاران به بیرون 

از شركت می رويد و نوشیدنی خنک سفارش می دهید. 
هنگام حساب كردن اسکناسی مچاله را روی پیشخان 

می گذاريد، اما پیشخدمت با صورتی متعجب به شما 
می گويد: پول كاغذی؟ اكنون در آينده زندگی می كنیم 
و 10 سال از آخرين باری كه كسی اسکناس كاغذی 

دست فرد ديگری ديده، می گذرد. 
پیش بینی باال چندان دور از انتظار نیست و گفته می شود 
در آينده ای نزديک پول نقد از جوامع جمع آوری می شود. 

حتی كشور ما نیز از چنین طرح هايی استقبال كرده و 
اجرای طرح »كیش، شهر بدون اسکناس« را در جهت 
حركت به  سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های 

آن در كشور به مورد اجرا گذاشته است. اما كارشناسان 
گذشت حدود 60 سال را برای پايان دادن به پول 
فیزيکی پیش بینی كرده اند. با افزايش كارت های 

اعتباری، پرداخت های بدون تماس و رمزنگاری ارزهای 
ديجیتال مانند بیتکوين اين امر چندان دور از دسترس 
نیست. بااين حال بعید نیست در آينده ای نه چندان دور 

پول فیزيکی نیز به تاريخ بپیوندد. 

قدمت پول فيزيكی و سكه های تاريخی 
پول فیزیکی هزاران سال است که همراه ما بوده و برای داد و 
ستد از زمان هایی که مبادله کاال به کاال حذف شد، در اختیار 
مردم دوران های مختلف بوده است. این پول به طور گسترده 
شدن  جایگزین  با  حتی  است.  اعتماد  مورد  و  شده  پذیرفته 
دولت ها یا خراب شدن سیستم های الکترونیکی، پول فیزیکی 

در  و  بزند  دور  را  آن الین  تجارت  دنیای  توانسته  هم چنان 
مبادالت کمک حال مردم باشد. اگر فردی اکانت خرید آن الین 
به صورت  و  نقد  پول  با  را  کاال  همان  می تواند  باشد،  نداشته 
حضوری خریداری کند. برای سیستم های پرداخت جایگزینی 
وجود ندارد که راحت، قابل اعتماد و ناشناس باشد. کارت های 
پس  بالفاصله  اما  شده اند،  پذیرفته  گسترده  طور  به  اعتباری 
تکنولوژی  پیشرفت  با  دارند. حتی  فرد  تایید  به  نیاز  از خرید 
هم از بسیاری جنبه ها، پول نقدی به سادگی با پول دیجیتال 
مزایای  از  نمی توان  دیگر  طرف  از  اما  نیست،  مقایسه  قابل 
مثال،  برای  کرد.  عبور  به راحتی  نیز  الکترونیک  دولت های 
و  می گیرد  انجام  خانه  از  به راحتی  بانکی  تراکنش های  امروزه 
برای انجام کاری ساده مجبور نیستید ساعت ها در صف بمانید. 
بتوانند  که  دولت هاست  برای  مغتنمی  فرصت  این  بنابراین 
راه کاری مناسب در اقتصاد دیجیتال را عرضه کنند که یکی از 

آن ها شهرهای بدون اسکناس در کشورهای مختلف است. 

گسترش الكترونيكی شدن پول در جوامع مختلف
در  الکترونیک  کارت های  و  پول ها  گسترش  می رسد  نظر  به 
دنیا در حال ازدیاد است. برای درک این موضوع تنها به این 
تنها  اعتباری  کارت های   1990 سال  در  که  کنید  نگاه  آمار 
این رقم  اکنون  اما  استفاده می شد،  برای 300 میلیون خرید 
به بیش از 40 میلیارد دالر رسیده است. اپلیکیشن هایی مانند 
apple pay و zelle ؛Venmo بارها از سوی کاربران مختلف 
مورد استفاده قرار گرفته اند. فناوری های دیگر مانند اسکن اثر 
انگشت، اسکن چهره و... نیاز به گوشی را نیز حدف می کنند. 
اکنون شما می توانید حتی قبوض آب و برق خود را نیز تنها با 

اسکن کد پرداخت کنید.

نگاهی به خوب و بد يكی از مهم ترين موضوعات اقتصادی فراگير اين روزها

دنیابدوناسکناس!
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اقتصادی و توسعه اعالم  در سال 2002، سازمان همکاری 
کرد: »سرنوشت پول، دیجیتال شدن است.« در واقع، امروزه 
در بسیاری از کشورهای پیشرفته، پول نقد به وضوح در حال 
معامالت  از  درصد   20 فقط  جنوبی  کره  در  است.  کاهش 
مصرف کننده شامل پول نقد یا چک است. در کانادا این رقم 
29 درصد است. در سنگاپور و هلند حدود 40 درصد است. 

در ایاالت متحده تقریبا نصف است. گزارش دسامبر 2017 
معامالت  تعداد  می دهد  نشان  مسکن  بین المللی  بانک  از 
گذشته  دهه  دو  در  »حداقل  جهان  سراسر  در  غیرنقدی 
کشورهایی  چه  اما  است«.  شده  دوبرابر  کشورها  تمام  در 
به مبحث کشور بدون اسکناس فکر و عمل  به طور جدی 

کرده اند؟ 

در سال 2002، سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه 
اعالم كرد: »سرنوشت پول، 

ديجیتال شدن است.« در 
واقع، امروزه در بسیاری 
از كشورهای پیشرفته، 

پول نقد به وضوح در حال 
كاهش است. در كره جنوبی 
فقط 20 درصد از معامالت 

مصرف كننده شامل پول نقد 
يا چک است. در كانادا اين 

رقم 29 درصد است. در 
سنگاپور و هلند حدود 40 

درصد است

دانمارک
خود  همراه  گوشی  از  دانمارک  جمعیت  از  یک سوم  تقریبا 
صورت  به  معامالت  انجام  برای   MobilePay اپلیکیشن  و 
افراد  بین  پول  انتقال  امکان  که  استفاده می کنند،  غیرنقدی 
در  می کند.  فراهم  را  آن الین  یا  فروشگاه ها  در  خرید  نیز  و 
حقیقت کسب وکارهایی مانند خرده فروشان لباس، رستوران ها 
و پمپ بنزین ها نیز از نظر قانونی آزاد هستند که از پرداخت 
نقدی مشتریان خودداری کنند. بااین حال این امر در خدماتی 
مانند بیمارستان ها، ادارات پست و... اعمال نمی شود. گزارش ها 
سال  تا  زمانی  مهلت  دانمارک  دولت  که  است  آن  از  حاکی 
2030 انجام داده تا پول را به طور کامل از جوامع خود حذف 
استارت  که  بود  اولین کشوری  دانمارک  می شود  گفته  کند. 
انجام این کار را زد. پس از آن، دیگر همسایگان اسکاندیناوی 
به سمت پول  را  نیز گام هایی  نروژ و سوئد  مانند  این کشور 
کاهش  به  می توان  کار  این  مزایای  از  برداشتند.  الکترونیکی 
برای  تالش  کاهش  و  امنیت  افزایش  حمل ونقل،  هزینه های 

سرقت نقدی اشاره کرد.  

سوئد
سوئد یکی از کشورهایی است که معامالت نقدی آن تا میزان 
را  میزان  این  است.  یافته  کاهش  ملی  اقتصاد  در  درصد  سه 
در  پول  اهدای  یا  شدن،  سوار  اتوبوس  هنگام  در  مردم  هم 
یا  بانکی  کارت  از  امور  بقیه  و  می کنند  استفاده  و...  کلیسا 
بانکداری آن الین انجام می شود. این موضوع دزدی از بانک ها 
درصد   16 میزان  به   2008 سال  در  درصد   110 از  نیز  را 
نقد  پول  بانک های سوئدی  اکثر  زیرا  داد،  کاهش  در 2011 
جنبش  ریزد.  هم  بر  را  دزدان  رویای  می تواند  این  و  ندارند 
شهر بدون اسکناس و پول نقد به سرعت در این کشور در حال 
اجرا شدن است و دولت این کشور با شیوه های مختلف مردم 
کارهایی  انجام  و  الکترونیک  پرداخت  روش های  اتخاذ  به  را 
مانند عدم نگه داشتن پول نقد در اکثر شعبات و عدم پذیرش 
تنها  اکنون  که  حدی  تا  می کند.  تشویق  نقدی  سپرده های 
می شود.  انجام  فیزیکی  پول  با  مالی  معامالت  از  درصد   15
پول  مردم  از  دیگر  مکان های  و  مترو  فروشگاه ها،  از  بسیاری 
نقد دریافت نمی کنند و تنها با کارت می توانند از این خدمات 
استفاده کنند. بیشترین پرداخت الکترونیکی بین اشخاص نیز 
با کمک یک برنامه تلفن همراه به نام Swish انجام می شود 
که به شما امکان می دهد پول را از طریق یک حساب بانکی 
به دیگری تنها با کمک یک شماره تلفن ارسال کنید. حتی 
فروشندگان خیابانی نیز این سیستم را پذیرفته اند و مبادالت 
از سوئدی ها  انجام می دهند. حداقل نیمی  خود را این چنین 
از Swish استفاده می کنند و حتی لغت Swishig نیز وارد 
واژگان ملت شده است. هم چنین در این کشور حدود 4000 

نفر از تزریق میکروچیپ زیر پوست خود استفاده کرده اند تا 
را  پرداخت هایشان  کارت  به  نیاز  بدون  و  با دست خود  تنها 

انجام دهند. 

نروژ
رقابت  که  است  اروپایی  کشورهای  از  دیگر  یکی  نیز  نروژ 
جهانی به سمت بانکداری الکترونیکی دارد. گفته می شود در 
این کشور حتی غذاهای فست فود خیابانی و روزنامه ها نیز از 
بزرگ ترین   DNB انجام می شود.  با گوشی  بانکداری  طریق 
بانک در نروژ است که از مردم خواسته تا اواخر امسال استفاده 
از پول نقد را متوقف کنند. این بانک پیشنهاد کرده است کنار 
گذاشتن پول نقد می تواند به کاهش استفاده از پول سیاه و 
به  بانک ها  نیز  نروژ  جنایاتی مانند پول شویی کمک کند. در 

مشتریان پول نقد نمی دهند. 

فرانسه 
فرانسوی ها نیز در شهرهای خود از کارت های بدون تماس و 
m-POS ها برای انجام معامالت روزانه استفاده می کنند. پس 
از بلژیک، فرانسه نیز به طور متوسط 92 درصد از جمعیت را 

به سمت معامالت بدون پول نقد سوق داده است.

انگلستان
از  انگشت شماری  تعداد  در  تنها  پرداخت  برای  کاغذی  پول 
 89 متوسط  طور  به  می شود.  استفاده  کشور  این  مکان های 
درصد از مردم از بانکداری دیجیتال برای حمل ونقل و سایر 
سیستم  محبوب ترین   Paym می کنند.  استفاده  معامالت 
آن  معامالت  حجم  که  بریتانیاست  در  همراه  تلفن  پرداخت 
از 26 میلیون پوند عبور کرده، چراکه دوسوم از جمعیت این 
به  می کنند.   انتخاب  را  موبایلی  پرداختی  روش های  کشور، 
در  روزبه روز  دیجیتال  پرداخت های  از  استفاده  ترتیب،  این 
انگلیس در حال افزایش است و کارت های پرداخت پالستیکی 
به یکی از محبوب ترین راه ها برای خرید تبدیل شده اند. تنها 
حدود 30 درصد از تراکنش ها از پول کاغذی و سکه استفاده 
آینده  سال  در 15  رقم  این  می شود  پیش بینی  که  می کنند 
به میزان 10 درصد برسد. این موضوع موجب کاهش شعب 
بانکی در انگلیس می شود. تنها در چهار سال گذشته بیش از 
3000 شعبه بانکی بسته شده اند و عابربانک های دریافت پول 
نقد نیز با نرخی سریع تر یعنی ماهی 300 عدد کنار گذاشته 

می شوند. 

سومالی
آفریقاست،  کشورهای  فقیرترین  از  یکی  آن که  با  سومالی 
انتخاب  را  الکترونیکی  بانکداری  کشور  این  مردم  اما 

كشورهايی كه به سمت حذف پول كاغذی می روند
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آلمان و حركت خالف جهت
اما جالب است بدانید در همین حین کشورهایی هم هستند 
که حرکت خالف جهت را در پیش گرفته اند. برای مثال کشور 
آلمان یکی از کشورهایی است که استفاده از پول نقد هم چنان 
در آن محبوب است و مکان هایی مانند کافه و رستوران های 
کوچک برعکس کشورهای اسکاندیناوی حاضر به قبول کارت 
نیستند. حتی گزارش هایی حاکی از نفرت و عدم پذیرش حذف 
پول در این کشور از سوی فعاالن اقتصادی نوشته شد. گزارش 
این خصوص نشان می دهد: »آلمان  آمریکایی در  کارشناسان 
کشوری است که بر پایداری، پرداخت صورت حساب ها، اجتناب 
از بدهی و حتی کنار گذاشتن کارت های اعتباری تاکید دارد.« 
طوالنی  صف های  برای  دلتان  می کنید  احساس  اگر  بنابراین 
بانک تنگ شده، اقامت در آلمان را انتخاب کنید! احتماال این 
پول  معایب حذف  و  مضرات  مورد  در  دیگران  از  بیش  کشور 
کاغذی نگران است. اما این معایب چیست؟ در ادامه نگاهی به 

تعدادی از این مشکالت می اندازیم. 

معايب و مشكالت حذف پول كاغذی چيست؟ 
به  نقد می توان  پول  کنار گذاشتن  مزایای  از  که  است  درست 
کاهش جرم و فرار از پرداخت مالیات های سنگین اشاره کرد، 
اما منتقدان عقیده دارند پرداخت های الکترونیکی می تواند برای 
مردم فقیری که دسترسی آسان به حساب های بانکی و اینترنت 
ندارند، مشکل ساز شود. یکی از خوبی های پول نقد این است که 
معامله می تواند ساده و مستقیم بین افراد فارغ از فقیر و غنی 
بودن انجام گیرد. اما با الکترونیکی شدن بسیاری از افرادی که 
دسترسی به سیستم ندارند، خارج از آن باقی می مانند و خطر 
واقعی محرومیت برای آن ها وجود دارد. خصوصا در کشورهایی 

مانند هند ارتباط معامالتی فقیر و غنی پس از حذف پول نقد 
هر  از  پیش  باید  دولت ها  بنابراین  دارد.  سوال  جای  هم چنان 

اقدامی تسهیالت انجام این کار را برای مردم ساده کنند. 
ممکن  نیز  باجه ها  و  دست فروشی  مانند  خرد  مشاغل  بعضی 
است با حذف پول نقد در ابتدا به مشکالتی بر بخورند. فرض 
کنید یک روزنامه فروش که در ازای اسکناس روزنامه را تحویل 
می داده، اکنون باید برای فروش مجالت و روزنامه ها مجهز به 
کارت خوان، گوشی همراه و اتصال به بلوتوث شود و دانش این 

کار را داشته باشد. 
را  کالن  رقم های  نمی توانند  جنایت کاران  کاغذی،  پول  بدون 
بیشتر می شود.  آن ها  تشخیص  احتمال  کنند، چراکه  جابه جا 
قاچاقچیان مواد مخدر نمی توانند پول سیاه خود را به صورت 
الکترونیکی انتقال دهند، زیرا قابل ردیابی است. اما در عوض 
مشکالت امنیتی دیگری مانند هک از جانب هکرهای حرفه ای 
اتفاق می افتد که نگرانی ها را در این خصوص افزایش می دهد. 
این نوع معامالت و  از کشورها هنوز به  هم چنین در بسیاری 
ارزهای دیجیتال اعتماد ندارند و بسیاری آن را نشانه تقلب در 
معامالت می دانند. آن ها فکر می کنند احتمال کاله برداری در 
تاریخ نشان  از رویکردهای پول نقد است.  این روش ها بیشتر 
در  می کنیم،  نقد حس  پول  وجود  در  ما  که  امنیتی  می دهد 
ارزهای دیجیتال وجود ندارد. حتی پیشینیان ما نیز پول نقد 
با خیال راحت تر  تا  خود را در متکا زیر سرشان می گذاشتند 
بخوابند! اکنون این نگرانی وجود دارد که پول الکترونیکی مردم 
در چه سمت و سویی در حال گردش است. فرهنگ های مردم 
کشورهای مختلف در این قضیه متفاوت است و پیش از اجرایی 
شدن این موضوع در دنیا باید زیرساخت های اجرایی و فرهنگی 

الزم در آن به مورد اجرا گذاشته شود. 

درست است كه از مزايای 
كنار گذاشتن پول نقد 

می توان به كاهش جرم و 
فرار از پرداخت مالیات های 

سنگین اشاره كرد، اما 
منتقدان عقیده دارند 

پرداخت های الکترونیکی 
می تواند برای مردم فقیری 

كه دسترسی آسان به 
حساب های بانکی و اينترنت 

ندارند، مشکل ساز شود

کشور  این  بازار  در  به سرعت  نقدی  پول  جریان  کرده اند. 
نیز  فروشندگان خیابانی  زیرا حتی  است،  در حال کاهش 
به طوری که  پذیرفته اند.  را  هوشمند  گوشی  پرداخت های 
حتی کارت ها تبدیل به اولین روش پرداخت در این کشور 
به  نشان می دهد  نظرسنجی در سال 2012  شده اند. یک 
طور متوسط مشتریان در طول یک ماه حدود 34 درصد از 
معامالت را به صورت آن الین انجام داده اند که بیشتر از هر 

جای دیگری در دنیاست. 

كنيا
 M-Pesa برنامه  از  کاربر  میلیون  نیز حدود 15  کنیا  در 
بر  مبتنی  پول  انتقال  برنامه  یک  که  می کنند  استفاده 
گوشی است. ارسال پول نقد به مناطق حاشیه و روستایی، 
از  و همه  پرداخت صورت حساب، هزینه های مدرسه همه 
طریق M-Pesa انجام می گیرد. مردم کنیا حتی از طریق 
این برنامه حقوق خود را دریافت می کنند. استفاده از پول 

نقد بیش از پیش در کنیا منسوخ شده است. 

كانادا
در کانادا، 90 درصد از مردم برای انجام معامالت روش بدون 
اسکناس را انتخاب می کنند، درحالی که به طور متوسط 70 
درصد از پرداخت ها با کارت انجام می شود. نتایج گزارشی 
از PayPal در کانادا نشان می دهد 56 درصد از مردم این 
کشور پول آن الین را ترجیح می دهند. هم چنین ارز جدید 
و  است،  شده  چاپ   2013 ژانویه  یکم  تاریخ  از  کانادا  در 
این گام بیشتر به دلیل فقدان تقاضای پول جدید در بازار 

صورت گرفته است.

كره جنوبی
اما در آسیا، کره جنوبی یکی از معدود کشورهای آسیایی 
است که به سوی یک اقتصاد بدون هزینه حرکت می کند. 
استفاده  نقد  پول  از  که  کسانی  با  رفتار  در  حتی  دولت 
می کنند، رفتار مالیات بر ارزش افزوده ترجیحی را اعمال 

می کند.
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     بازاریابی
مونا اشرف زاده

 قيف بازاريابی در حال تغيير است
در حال حاضر قیف بازاریابی )marketing funnel( همه را 
قبول می کند. آن ها را با توجه به سودآوری بررسی می کند و 
اگر نامناسب باشند، رد می کند. همان طور 
می نویسد:  فوربس  در  هال  جان  که 
را  مشتریانشان  کمپانی ها  از  »بسیاری 
به عنوان نگهبانان کیف پولشان می بینند، 
در  مشتریان  معامله،  پایان  در  درحالی که 
در  و  می شوند  گرفته  نادیده  حالت  بهترین 
به  می شود.«  توهین  آن ها  به  حالت  بدترین 
بازاریابی که هر کسی  قیف  باز کردن یک  جای 
نفوذ  از  استفاده  به  می بلعد، کسب وکارها شروع  را 
مخاطب  دادن  قرار  هدف  برای  موثر  طور  به  محتوا 

خاص کردند. 
برندتان  به  بیشتری  عالقه   احتماال  که  افرادی  به  دست یابی 
زمان  و  است  پایدارتر  بلکه  بود،  ارزان تر خواهد  نه تنها  دارند، 

کمتری مصرف می کند. مشتریان کسب وکارهایی را که آن ها 
را فریب می دهند، نمی خواهند. آن ها به دنبال اعتماد قانونی و 

روابط درست هستند. 

 محتوا همه چيز است
که  همان طور  است.  چیز  همه  محتوا  کنونی،  شرایط  در 
می دانید، الزم است نظر مخاطبتان را جلب کنید، الهام بخش 
یا  کنید  تهییج  را  مخاطب  برانگیزید،  را  افکارش  باشید،  او 

براساس عالیقش عمل کنید.
قرار  اختیارشان  در  را  محتوا  به سادگی  که  نیست  این  هدف 
دهید و امیدوار باشید به آن پاسخ دهند، بلکه باید آن ها را به 
اشتراک گذاری و مشارکت در آن تشویق کنید. محتوا، چه یک 
مقاله روی خروجی وب سایتتان باشد، یا یک ویدیو در شبکه 
باز می کند که  ارتباط دوطرفه  اجتماعی، راهی به سوی یک 
به مشتریان نشان می دهد  اعتماد الزم است و  برای ساختن 

شما به خواسته آن ها احترام می گذارید. 

شناخت ترندهای جديد در فرايند پيچيده بازاريابی 

وقتیتکنولوژیحرفاولرامیزند
پیش بینی اين كه چه روش هايی در ارتباط با مشتريان بیشترين اثرگذاری را در بازار همیشه در حال تغییر دارد، كار 
دشواری است. درست زمانی كه بازارياب ها فکر می كنند جامعه هدفشان را شناخته اند، يک تکنولوژی جديد، رفتار 

جديد يا حتی يک گروه هدف كامال جديد ظهور پیدا می كند و جايگزين همه چیز می شود. 
بر  به گسترش كه  به ترندهای رو  الگوهای سال  گذشته و توجه  بازتاب  همواره مطرح می شود كه بررسی 

بازاريابی  ترندهای  به  داريم  اين مطلب قصد  در  است.  كاربردی  اقدامی  اثرگذار هستند،  آينده  موفقیت سال 
بايد در سال 2019 مورد توجه قرار بگیرد، اشاره كنیم.  كه 

بازاریابی

وش فر

مشتری
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 ربات های سخن گو جايی نخواهند رفت
خدمات دهی به مشتری بسیار حائز اهمیت است، اما 
همه مشتریان در ارتباط با یک شخص از طریق 
تماس تلفنی احساس راحتی نمی کنند، یا 
از  ندارند.  ای میل  ارسال  برای  کافی  زمان 
یا  سخن گو  ربات های  از  استفاده  رو،  این 
است.  مناسب  بسیار  چت بات ها  همان 
چت بات یا ربات سخن گو، یک برنامه 
از هوش  رایانه ای است که در آن 
شبیه سازی  برای   )AI( مصنوعی 
استفاده  انسانی  گفت وگوهای 
کمک  با  چت بات ها  این  می شود. 
هوش مصنوعی در وب سایت  یکپارچه 
می شوند و می توانند به سواالت پاسخ و 
انجام دهند. هم چنین  را به سرعت  درخواست ها 
بسیاری از افراد می توانند بدون قربانی کردن شخصیتشان از 

خدمات استفاده کنند. 
Grand View Research نشان می دهد که  گزارش های 
 1.25 به  جهان  سرتاسر  در  سخن گو  ربات های  بازار  ارزش 
 24.3 ساالنه  رشد  و  می رسد   2025 سال  در  دالر  میلیارد 
ترجیح  کاربران  از  درصد   45 کرد.  خواهد  تجربه  را  درصد 
استفاده  چت بات ها  از  مشتریان  خدمات  بخش  در  می دهند 
کنند، بنابراین اگر یکی از چت بات ها را داشته باشید، می توانید 
وفاداری افرادی را که از ارتباط برقرار کردن با این برنامه های 

کوچک راضی هستند، به دست آورید. 

 هوش مصنوعی هم چنان گسترش می يابد
هوش  است.  گسترش  به  رو  مستمر  طور  به  مصنوعی  هوش 
می تواند  و  می کند  کارآمدتر  بسیار  را  داده ها  آنالیز  مصنوعی 
انجام  است،  چالش  دچار  آن  انجام  با  انسان  که  را  وظایفی 
دهد. گاهی اوقات به شکل ماشین یادگیری پیشرفته خواهد 
بود، اما حتی در عمل سیستم پیشنهادی برنامه جدید شبکه 

تلویزیونی نتفلیکس هم هوش مصنوعی است. 
هوش مصنوعی می تواند الگوهای آن الین مشتریان را بررسی و 
به شما کمک کند تا رفتارشان را در دنیای واقعی درک کنید. 
بااین حال نگرانی های درستی در این زمینه وجود دارد که آیا 
این کار اخالقی است یا نه. حتی اگر تصمیم بگیرید از هوش 
مصنوعی به این روش استفاده نکنید، هوشمندانه است که به 
آن  از  نیز  رقبایتان  آیا  این که  و  آن  به  عکس العمل مشتریان 

بهره می برند، توجه داشته باشید. 

 مردم نسبت به امنيت هوشيارند
هر شرکتی باید اطمینان حاصل کند امنیت آن کامل است. 
وقتی  دارند  حق  نیز  نکنند  توجه  آن  به  مشتریان  اگر  حتی 
صحبت از امنیت اطالعات و جزئیات مالی  می شود، با احترام 
کامل با آن ها برخورد شود. از آن جایی که هر شرکتی چنین 
این  به  توجهشان  مشتریان  نمی کند،  تضمین  را  ایمنی ای 
عمومی  اطالعات  از  حمایت  قانون  است.  شده  بیشتر  مسئله 
توجه  مشتریان  و  بوده  تاثیرگذار  اروپا  در  امسال   )GDPR(
بیشتری نسبت به این موضوع که چگونه شرکت ها اطالعاتشان 

را حفظ می کنند، نشان می دهند. 
درباره امنیت با مشتریانتان صحبت کنید. چه چیزی امنیت 
شما را نسبت به دیگران برتر می کند؟ در اقتصادی که مردم 
نگرانی به جایی نسبت به هک شدن اطالعات، انتشار و دستبرد 
به آن را دارند، آن ها عالقه مند به بنگاه هایی هستند که تجربه 

یک تجارت ایمن را برایشان تضمین می کند. 
 

جست وجوی صوتی مهم تر می شود
براساس اعالم Search Engine Land، فروش 
تجارت بر مبنای صوت در آمریکا به 1.8 میلیارد 
دالر در سال 2017 رسید و پیش بینی می شود 
تا سال 2022 به 40 میلیارد دالر برسد. بله،40 
میلیارد دالر! این ترند یعنی سال 2019 سالی 

است که این بازی از آن آغاز می شود. 
هوشمندانه  بیت  یک  صوتی  جست وجوی 
کسی  چه  این،  بر  افزون  است.  تکنولوژی 
نزدیک ترین  به  به سادگی  ندارد  دوست 

نه تنها  دهد؟  انجام  را  کاری  بگوید  هوشمند  گوینده 
جست وجوی صوتی یافتن اطالعات آن الین بدون بیرون آوردن 
آن از یک دستگاه را آسان تر می کند، بلکه مردم آن را دوست 
دارند، زیرا زمان آن ها را برای مشاهده صفحه نمایش ها کاهش 
می دهد. اطمینان حاصل کنید که در سال آینده برای استفاده 

از جست وجوی صوتی آماده شده اید. 

استفاده از ويديوهای عمودی رو به افزايش است
همه ما می دانیم که ویدیوها بخش ضروری و مهمی محسوب 
می شوند. این یکی از جنبه های استراتژیک بازاریابی شماست، 
اما حاال به یک استراتژی کامل برای ویدیوهایتان نیاز دارید! 
مردم روزانه تعداد بی شماری ویدیو تماشا می کنند و یوتیوب 
بزرگ ترین موتور جست وجوی ویدیوها پس از گوگل محسوب 
پلتفرم ها،  دیگر  یا  اینستاگرام  فیس بوک،  در  چه  می شود. 

ویدیوها همیشه حضور دارند. 
بااین حال، مردم همیشه دوست ندارند دستگاه تلفن  همراهشان 
را در جهت افقی برای تماشای ویدیو قرار دهند. اینستاگرام، 
به عنوان یکی از محبوب ترین پلتفرم های شبکه های اجتماعی، 
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ژوئن  ماه  از   IGTV قابلیت  افزودن  با 
در راستای تماشای ویدیوها به حالت 
این   IGTV برداشت.  قدم  عمودی 
امکان را به کاربر می دهد تا ویدیوهای 
این رو  از  کند.  آپلود  را  طوالنی مدت 
دموها،  متحرک،  ویدیوهای  می تواند  کاربر 
واقعیت مجازی 360  مطالعاتی،  موارد  مصاحبه ها، 

درجه، حوادث زنده و غیره را روی این پلتفرم منتشر کند. 
شما  اجتماعی  شبکه های  استراتژی  که  باشید  داشته  یاد  به 
باید قابلیت نمایش ویدیوهای عمودی IGTV را داشته  نیز 

باشد. 

زمان تمركز روی Gen Z است
قدمت Gen Z بیشتر شده و این یعنی فناوری نسلZ  در حال 
ورود به بخش نیروی کار و فرایندهای خرید است. باید به یاد 
بیاورید که چگونه بازاریاب ها برای درک نسل هزاره ها )به نظر 
نمی رسید صنعتی باشد که آن را نابود نکرده باشند، اما آن ها 
فقط شکست خوردند و بیشتر دروغ گفتند( تقال می کردند، از 

این رو، اکنون زمان توجه به Gen Z فرا رسیده است. 
دوم  نسل  جوان  اعضای  درباره  یکپارچه  بیانیه های  اعالم 
غیرممکن است، اما باید چند مورد را به خاطر بسپارید: آن ها 
کسب وکارهای  می دهند  ترجیح  و  هستند  اعتبار  دنبال  به 
باشند. آن ها در یک جهان ترسناک  اجتماعی مسئولیت پذیر 
و یک اقتصاد پرتالطم رشد می کنند، بنابراین احتمال این که 
به شرکت هایی تبدیل شوند تا جهان را به جایگاه بهتری بدل 

کنند، بیشتر است. 

جست وجوهای بصری ظهور می كنند
افزون بر جست وجوهای صوتی، می توانید نوع دیگری از روش 
جست وجو را که در حال گسترش است، نام ببرید؟ درست است، 
جست وجوی  بخش  مدت هاست  گوگل  بصری.  جست وجوی 

جدید  تکنولوژی  اما  است،  کرده  فعال  را  تصاویر  معکوس 
از  تا  آورده  فراهم  مردم  برای  را  امکان  این  دوربین ها 

آن چه در دنیای واقعی می بینند، عکس بگیرند و 
درباره آن اطالعات کسب کنند. 

Pinterest در ماه فوریه ویژگی لنز را راه اندازی 
کرد و بر اساس گزارش پلتفرم این شبکه اجتماعی، 
کاربران ماهانه بیش از 600 میلیون جست وجو در 

آن انجام می دهند. 
از  تصاویر،  جست وجوی  قدرت  از  استفاده  برای 
Pinterest در تالش برای بازاریابی غافل نشوید 
و تصاویر سایت  و شبکه های اجتماعی تان را برای 

بخش SEO بهینه سازی کنید. 

اينفلوئنسرها هويت های متفاوتی دارند
شبکه های  کالسیک  استراتژی  یک  اینفلوئنسر،  بازاریابی 
اجتماعی است، اما آن چه اینفلوئنسرها هستند، در حال تغییر 
کردن است. شرکت ها پیش از این در راستای متقاعد کردن 
مردم برای استفاده از یک محصول و خرید آن از سلبریتی ها 
هم ساالن،  بر  بیشتر  امروز  مشتریان  اما  می کردند،  استفاده 

هم نسالن و دوستانشان متکی هستند. 
از  به تازگی  ایسلند  منجمد  غذاهای  زنجیره  نمونه،  برای 
بازاریابی از سوی افراد مشهور به سمت مشارکت با افراد واقعی 
 – مشتریانشان  چراکه  است،  رفته  کوچک(  )اینفلوئنسرهای 
خانم ها در این مورد- به خانم ها و مادران دیگر بیشتر از برندها 
کنید  سعی  دارند.  اطمینان  صنعت  به اصطالح  کارشناسان  و 
در سال آینده، استراتژی بازاریابی تان در بخش اینفلوئنسرها 
مطابق با مخاطبانتان باشد. باید بدانید مخاطبان شما به کدام 

اینفلوئنسرها بیشتر پاسخ می دهند. 
گفتنی است؛ بازاریابی در جهان در حال تبدیل شدن به فرایندی 
پیچیده است، بنابراین برای بازاریاب ها مهم است که توجهشان 

به سمت تکنولوژی ها، روش ها و الگوهای نوظهور باشد.
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چندی پیش وزارت خزانه داری آمريکا تحريم های 
جديدی علیه ايران اعمال كرد و بزرگ ترين هلدينگ 

پتروشیمی ايران را در لیست تحريم های خود قرار 
داد؛ اقدامی كه به گفته سیدعباس موسوی، سخن گوی 

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، مصداق 
تروريسم اقتصادی و در ادامه خصومت های مستمر 
كاخ سفید علیه ملت ايران است. ارديبهشت سال 

گذشته اياالت متحده آمريکا از برجام خارج شد و همه 
تحريم هايی را كه در قالب اين توافق نامه لغو شده 
بود، بازگرداند تا حلقه فشار را بر ايران تنگ تر كند.
آمريکا به هشت كشور خريدار نفت ايران معافیت 

داد تا بتوانند مجموعا تا سقف يک میلیون بشکه از 
ايران نفت بخرند، اما اين مهلت هم تمديد نشد و 

كشورهای زيادی خريد نفت از ايران را قطع كردند 
اما با اين وجود برخی كشورها در حال رايزنی برای 

دريافت رضايت نامه از آمريکا برای خريد نفت از ايران 
هستند. صادرات نفت ايران كاهش يافته و كشور در 

تنگنای ارزی قرار دارد؛ درعین حال برخی كارشناسان 
معتقدند ايران در طول سال های گذشته به اندازه 

كافی زمان داشت تا بودجه كشور را از نفت جدا كند، 
اما ظاهرا طعم نفت در بودجه آن قدر شیرين است كه 

هیچ دولتی حاضر به كنار گذاشتن جدی اين درآمد 
نبوده است. 

سهم نفت از بودجه 
شد،  مجلس  روانه   94 سال  بودجه  که  زمانی   93 سال  در 
میزان وابستگی نفت به بودجه به 25 درصد کاهش یافت و 
این موضوع به عنوان یک دستاورد برای دولت مطرح شد، اما 
در سال 94 که برجام امضا شد، دولت مردان بر این باور بودند 
که این رویه ادامه دار خواهد بود و دوباره سهم نفت به حدود 
40 درصد در بودجه رسید؛ سهمی که اکنون گریبان بودجه 
کشور را گرفته و سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های 
مجلس به دنبال راه کاری برای اداره کشور بدون نفت هستند. 
اخیرا سازمان برنامه و بودجه برنامه ای با عنوان اداره کشور 

تا کارشناسان و  ارائه کرده  با قطع وابستگی بودجه به نفت 
نخبگان در این زمینه اظهار نظر کنند و پس از جمع بندی 
برای سران قوا ارسال شود. از سوی دیگر، مرکز پژوهش های 
و  کرده  تدوین  را  نفت  بدون  کشور  اداره  برنامه  نیز  مجلس 
از   و  است  فراهم  برنامه  این  اجرای  زیرساخت  است  معتقد 

نیمه دوم سال می تواند به مرحله اجرا دربیاید. 

پتروشيمی جايگزين نشد
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران می گوید به دنبال راه کاری برای 
مسئله  اما  هستیم  درروز  نفت  بشکه  میلیون  یک  صادرات 
درشرایط  بود  قرار  است.  ایران  پتروشیمی  تحریم  بزرگتر 
کاهش صادرات نفت، با افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی 
نام  قرار گرفتن  اما  تامین شود،  نیاز کشور  مورد  درآمدهای 
تحریم های  فهرست  در  ایران  پتروشیمی   بزرگ ترین شرکت 
وزارت خزانه داری آمریکا باعث شد چون و چراهایی در این 
عرصه مطرح شود. نگاهی به فهرست شرکت های پتروشیمی 
تحریم شده نشان می دهد برخی واحدها مانند پتروشیمی های 
پتروشیمی،  بازرگانی  مرجان،  قائدبصیر،  بوعلی،  بندرامام، 
و  صدف  نوری،  پارس،  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت 
تندگویان از آبان سال گذشته در فهرست تحریم قرار داشتند 
که قرارگیری برخی از آن ها در فهرست جدید اتفاق جدیدی 
محسوب نمی شود. از سوی دیگر باید توجه داشت پتروشیمی 
مقصد  ده ها  به  خریدار  صدها  با  محصول  نوع   350 حداقل 
صادراتی دارد و به همین دلیل انعطاف پذیری اش باالست. به 
عبارتی، صنعت پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و 
دریایی دارد و تنوع محصول و مشتری نمی گذارد این صنعت 

تحریم پذیر باشد.

پتروشيمی رديابی نمی شود
اقدامات گاه و بی گاه تالش  با  ترامپ  در شرایطی که دولت 
دارد جریان صادرات نفت و فرآورده های آن را به صفر برساند، 
کارشناسان و مقامات ایرانی بارها اعالم کرده اند دست یافتن 
مدیرعامل  ربیعی،  جعفر  است.  غیرممکن  هدفی  چنین  به 
هلدینگ خلیج فارس، در واکنش به تحریم های جدید آمریکا 

    پتروشیمی
سهراب اكبری

صنعتپتروشیمی
وتابآوریدربرابرتحریمها

صنايع پتروشیمی حداقل 
350 نوع محصول با صدها 
خريدار به ده ها مقصد 
صادراتی دارد و به همین 
دلیل انعطاف پذيری اش 
باالست. به عبارتی، صنعت 
پتروشیمی شرايط مختلفی 
در حمل زمینی و دريايی دارد 
و تنوع محصول و مشتری 
نمی گذارد اين صنعت 
تحريم پذير باشد
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گفت: »با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد. در چنین 
زمانی باید با آرامش در مسیری از قبل پیش بینی شده گام 
برداشت و نباید این فضا را به نفع طرف مقابل هیجانی کرد.«   
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  محمدی،  بهزاد  هم چنین 
خبرگزاری  به  پتروشیمی  تحریم  درخصوص  پتروشیمی، 
تسنیم گفت: از نظر ما پتروشیمی صنعتی تحریم پذیر نیست 
و تاب آوری باالیی دارد، اما باید خودمان را برای هر اتفاق و 

شرایطی آماده کنیم. 
فروش  افزود:  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
محصوالت پتروشیمی در مقابل فروش نفت شرایط متفاوتی 
دارد و به  عنوان نمونه همچون نفت مبادی مشخص صادراتی 

و نفت کش های عظیم قابل ردیابی ندارد.

پتروشيمی تحريم پذير نيست
محمدعلی خطیبی، کارشناس نفت با تایید تاب آوری باالتر 
به  ایران  پتروشیمی  تحریم  مورد  در  پتروشیمی،  صنعت 
وخارزم گفت: کیفیت نفت هر کشوری با یک آزمایش ساده 
به  متعلق  نفت  آن  که  و مشخص می شود  به دست می آید 
کدام کشور است، اما در مورد محصوالت پتروشیمی این گونه 

نیست. 
کوتاهی های  گذشته  سال های  طول  در  این که  بیان  با  وی 
زیادی در مورد ساخت پاالیشگاه صورت گرفت، افزود: اگر به 
جای صادرات بیشتر نفت به فکر ساخت پاالیشگاه و افزایش 
صادرات محصوالت پتروشیمی بودیم، امروز مشکالت کمتری 

داشتیم.
خطیبی با تاکید بر این که محصوالت پتروشیمی قابل رصد 
یک  دارای  کشورها  همه  در   4 یورو  بنزین  گفت:  نیست، 
شده  تولید  کشوری  چه  در  نمی شود  معلوم  و  است  فرمول 
است. ایران نیز باید در این مسیر قرار می گرفت و به جای 
صادرات نفت باید صادرات محصوالت تولیدشده از نفت را در 

برنامه خود قرار می داد. 
در  که  صادراتی  از  بخشی  داد:  ادامه  نفت  کارشناس  این 
می   محسوب  خام  مواد  می شود،  انجام  پتروشیمی  بخش 
ساخته  ایران  در  آن  تکمیل  زنجیره  اگر  درحالی که  گردد، 
صورت  زیادی  ارزی  صرفه جویی  واردات  زمینه  در  می شد، 
شرایط  در  می شد.  بیشتر  محصوالت  صادرات  و  می گرفت 
است،  نکرده  تکمیل  را  ارزش  زنجیره  هنوز  ایران  که  فعلی 
عرضه  و  تولید  از  بیشتر  پتروشیمی  محصوالت  برای  تقاضا 
محصوالت  تولیدکننده  شرکت های  دلیل  همین  به  و  است 
نهایی به دنبال خرید محصوالت پتروشیمی حتی به صورت 

خام هستند و هیچ کشوری نمی تواند جای ایران را در این 
بازار بگیرد.

تولید و فروش محصوالت  این که مسئولیت  به  اشاره  با  وی 
بخش  گفت:  است،  خصوصی  بخش  اختیار  در  پتروشیمی 
برای  تحریم ها  پس  از  می تواند  کرده  ثابت  ایران  خصوصی 
زمینه  این  در  افرادی  هم چنین  بربیاید.  صادرات  و  واردات 
متخصص هستند که می توان با بهره بردن از آن ها موانع و 
اختالالتی را که در این بخش مشاهده می شود، رفع کرد. از 
سوی دیگر، باید توجه داشت اگر برنامه ریزی ما به این سمت 
ایجاد  حلقه  آخرین  تا  را  ارزش  زنجیره  که  می کرد  حرکت 
راحت تر  و  نداشتیم  تحریم  دغدغه  دیگر  امروز  می کردیم، 

می توانستیم محصوالت نهایی را صادر کنیم.

پروژه های جديد پتروشيمی به بهره برداری می رسد
از  نفت  وزیر  معاون  محمدی،  بهزاد  شرایطی  چنین  در 
همکاری با هلدینگ های صادراتی خبر داد و گفت: در حال 
تحریم  کارگروه  صادراتی  هلدینگ های  همکاری  با  حاضر 

تشکیل شده است. 
معاون وزیر نفت، درآمد کشور از فروش محصوالت پتروشیمی 
تن  میلیون   31 از  گفت:  و  کرد  اعالم  دالر  میلیارد   17 را 
تولیدات قابل فروش 22 میلیون تن آن با ارزش 12 میلیارد 
به 30 کشور مقصد صادر می شود. محمدی هم چنین  دالر 
پیشرفت  با  پتروشیمی  واحد  بودن 64  احداث  در دست  از 
تا 99 درصد هم در کشور خبر داد که شش طرح آن   20
نیز  پروژه  پنج  و  تن  میلیون   15 ظرفیت  با  خوراک  تامین 
زیرساختی است. این پروژه ها تا سال 1403 به بهره برداری 
می رسد و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش 90 تا 

95 درصدی به 130 میلیون تن در سال می رسد.

تحريم پتروشيمی ايران نمايش است
سوزان مالونی، یکی از تحلیل گران اتاق فکر موسسه بروکینگز 
واشنگتن، تحریم های جدید را اقدام زائدی توصیف کرد که 
تعمدا با هدف القای این برداشت که تعامل با کل اقتصاد ایران 
ممنوع است، وضع شده اند. به گفته او، اثر خالص این اقدام 
مقام سابق صندوق خزانه داری  بود.این  ناچیز خواهد  نسبتا 
آمریکا گفت: آخرین اقدامات دولت آمریکا برای تحت  فشار 
قرار دادن بیشتر اقتصاد ایران، می تواند تاثیر کمی در آینده 
این کشور داشته باشد، زیرا شرکت های غیرآمریکایی پیش 
دلیل  به  را  ایران  پتروشیمی  بخش  با  خود  تجارت  این  از 

تحریم ها متوقف کرده بودند.

بنزين يورو 4 در همه 
كشورها دارای يک فرمول 

است و معلوم نمی شود 
در چه كشوری تولید شده 

است. ايران نیز بايد در 
اين مسیر قرار می گرفت و 
به جای صادرات نفت خام 

بايد صادرات محصوالت 
تولیدشده از نفت را در برنامه 

خود قرار می داد
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در سال های اخیر اقتصاد كشورمان با دو مشکل عمده 
مواجه بوده است؛ رشد نقدينگی و كسری بودجه. 
البته اين دو مسئله ارتباطی با دولت خاصی ندارد 

و كارشناسان معتقدند از دهه 50 اين مشکالت 
گريبان گیر اقتصاد كشور شده است. آمارها نشان 

می دهد در هر يک از دولت هايی كه سركار آمده اند، 
رشد نقدينگی اتفاق افتاده است. كسری بودجه 
به صورت يک چرخه معیوب بر نقدينگی و تورم 

تاثیرگذار است. 
برخی از تحلیل گران يکی از داليل عمده رشد شديد 

نقدينگی را خلق پول از سوی بانک ها می دانند. 
افزايش نرخ ارز يکی ديگر از داليلی است كه برای 

اين مسئله برشمرده می شود. هم چنین اين دسته 
از تحلیل گران معتقدند همه كاره بودن دولت ها 

در اقتصاد، يکی ديگر از عواملی است كه به رشد 
نقدينگی و درنهايت كسری بودجه دامن می زند. برخی 
ديگر از كارشناسان هم عدم تعادل های اقتصادی را از 

داليل اصلی رشد نقدينگی ارزيابی می كنند. 

رشد نقدينگی به دليل خلق پول از سوی بانک ها
علی حیدری، کارشناس و تحلیل گر اقتصادی کسری بودجه 
یک سری  یعنی  بودجه  کسری  می کند:  تعریف  این گونه  را 
برای  انجام دهد، ولی پولی  هزینه هایی که دولت می خواهد 
این  به  ساده  بیان  به  هم  نقدینگی  او  اعتقاد  به  ندارد.  آن 
معناست که یک پولی در بطن جامعه به صورت کلی و بدون 

پشتوانه ایجاد شود. 
حیدری در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: یک زمانی پشتوانه 
نقدینگی طال بود، اما در حال حاضر پشتوانه دولت ها عملکرد 
اقتصادی شان است. دولتی که عملکرد اقتصادی نداشته باشد، 
پول می سازد که بهترین و سریع ترین راه حل جبران کسری 
بودجه است. به عبارت دیگر، زمانی که دولت ها کسری بودجه 
دارند، می خواهند کارهایی انجام دهند که از لحاظ سیاسی در 
بطن جامعه جلوه گری خوبی داشته باشد و بنابراین به جای 

این که حرکت اقتصادی داشته باشند، پول خلق می کنند.
از  یک  هر  در  اخیر  دهه  سه  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
دولت های اصالحات، دولت مهرورزی و دولت تدبیر و امید، 
نقدینگی به طور میانگین 27 درصد رشد داشته است. به گفته 
حیدری، در ایران یک دلیل عمده برای رشد نقدینگی وجود 
دارد. این دلیل عمده خلق نقدینگی از سوی بانک هاست که 
در دولت نهم و دهم، به وفور هر بانکی به شکل مستقل پول 
تولید می کرد. علت عمده خلق این نقدینگی از سوی بانک ها 
دوم  دلیل  است.  مدیریت  سطح  در  آشفتگی  خاطر  به  هم 
استقالل دولت ها و بانک ها از بانک مرکزی است که دولت ها 
خودشان  می شوند،  مواجه  بودجه  کسری  با  وقتی  معموال 

کمک می کنند به این که نقدینگی افزایش پیدا کند. 
آن طور که او می گوید، از دهه 50 تا امروز عمده کسانی که 
سکان اقتصاد را در کشورمان در دست داشتند، تابع سیاست 
اقتصادی یا طریق اقتصادی جان اف. کندی هستند. شفاف 
و عامیانه یعنی این که دولت ها در اقتصاد همه کاره هستند، 
منجی اقتصاد هستند، می توانند در همه چیز دخالت کنند و 

   اقتصاد ایران
المیرا اكرمی

»وخارزم« افزايش نقدينگی و كسری بودجه را بررسی می كند

ردپایپولپرقدرت
دررشدنقدینگی

يک زمانی پشتوانه نقدينگی 
طال بود، اما در حال حاضر 
پشتوانه دولت ها عملکرد 
اقتصادی شان است. دولتی 
كه عملکرد اقتصادی نداشته 
باشد، پول می سازد كه 
بهترين و سريع ترين راه حل 
جبران كسری بودجه است. 
به عبارت ديگر، زمانی كه 
دولت ها كسری بودجه دارند، 
می خواهند كارهايی انجام 
دهند كه از لحاظ سیاسی در 
بطن جامعه جلوه گری خوبی 
داشته باشد و بنابراين به 
جای اين كه حركت اقتصادی 
داشته باشند، پول خلق 
می كنند
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بنابراین اجازه رشد به بخش خصوصی را هم نمی دهند. در 
واقع از آن جا که دولت ها خود را قیم بانک مرکزی می دانند، 

چنین اقداماتی را انجام می دهند.
حیدری دلیل سوم را افزایش نرخ ارز می داند و می گوید: از 
آن جا که از دهه 50 به بعد دولت های اقتصادمدار نداشتیم و 
اصوال از سوی حکومت ها هم تعریف خاصی از اقتصاد در بطن 
جامعه ارائه نشده است، هر دولتی با هر رویکردی می آید و 

اعمال نظر می کند، که نتیجه آن افزایش نرخ ارز می شود. 
به گفته این کارشناس اگر همین رویه ادامه پیدا کند، دیگر 
نخواهند  را  به بخش خصوصی  ارائه تسهیالت  توان  بانک ها 
بخش های  و  دولت  با  همکاری  به  بانک ها  به ناچار  و  داشت 
شبه خصوصی و خصولتی ها سوق پیدا می کنند. این به معنای 
فساد،  گسترش  عجیب،  نقدینگی  ایجاد  باال،  تورم  ایجاد 

افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی خواهد بود. 

مقوله تورم بايد اصالح شود
و  نقدینگی  افزایش  از  جلوگیری  برای  راه کارهایی  چه  اما 
جبران کسری بودجه وجود دارد؟ حیدری در پاسخ به این 
سوال می گوید: راه کار این است که در وهله اول اقدامات الزم 
از مجلس آغاز شود و یک سری از قوانین دست وپاگیر اصالح 
این که  دوم  شود.  حذف  قوانین  این  از  برخی  حتی  و  شود 
اقتصاد بر سیاست مقدم باشد و نه این که سیاست بر اقتصاد 
گسترش  و  تنش  کاهش  دیگر  راه کار  باشد.  داشته  تقدم 

مناسبات حداقل در سطح منطقه است. 
از  استفاده  بر  مبنی  نظام  کل  رویکرد  تغییر  کارشناس  این 
مدیران متخصص و متعهد را دیگر راه کار می داند و می گوید: 
این در حالی است که کماکان از همان دهه 50 در انتخاب 
مدیران، دو مقوله تعهد و تخصص مقدم نیستند و این رویکرد 

هم چنان ادامه دارد. 
در  او  است.  راه کار  دیگر  تورم  اصالح  است  معتقد  حیدری 
همه  در  تورم  مقوله  که  می کند  تاکید  موضوع  این  توضیح 
یا فکاهی است و تورم در همه  جای دنیا شبیه یک جوک 
جای دنیا اصالح شده است و در کمتر کشوری شاهد تورم دو 
رقمی هستیم. راه حل هم این است که رویکرد ما به اقتصاد 
علمی شود و از علم جدید اقتصاد استفاده کنیم. این راه کار 

ساده می تواند کل تورم را در کمتر از دو سال بهبود دهد.
اقتصادی  نظر  از  نشود،  اجرا  راه کارها  این  اگر  او  اعتقاد  به 
بزرگ  تعطیلی بطن  به معنای  این  و  ابرتورم می شویم  وارد 
اقتصاد خواهد شد. در آن شرایط تمام سودها و زیان های یک 
سویه نه متوجه دولت، بلکه بدنه نظام خواهد شد. ادامه رویه 
نابرابری های اجتماعی هم در اقتصاد سبب می شود ساختار 
یعنی  این  برود.  پیش  هودی  رابین  اقتصاد  سمت  به  فعلی 
اقتصادی،  تعادل  ایجاد  در  دولت  ناتوانی  صورت  در  این که 
روانی و اجتماعی در بطن جامعه، در مرحله بعد قوه قضاییه 
و قوه قهریه و سایر نهادها برای ایجاد تعادل وارد این عرصه 

می شوند. 
تاریخی  لحاظ  به  کشورها  سایر  تجربیات  حیدری  گفته  به 
نشان می دهد وارد عمل شدن نهادهای موازی دولت نتیجه 
بعد  مرحله  در  اجتماعی  لحاظ  از  دارد.  یا سرانجام ضعیفی 
شدت  یعنی  این  و  می کنند  تعادل  ایجاد  جامعه  بطن های 
یافتن نابه سامانی های اجتماع در سطح خیابان و این که هر 
کسی می تواند در هر جایگاهی خود را محق بداند که حق 
ازدست رفته خود را از هر کس دیگری در هر جای دیگری 

بگیرد.

عدم تعادل های اقتصادی؛ دليل رشد نقدينگی 
رادپور،  میثم  بودجه  کسری  و  نقدینگی  رشد  با  رابطه  در 
تمام دولت ها  است  معتقد  اقتصادی،  تحلیل گر  و  کارشناس 
رشد 20 تا 25 درصد نقدینگی را به اقتصاد کشور تحمیل 
نمودار  اگر  ما می گوید:  با خبرنگار  او در گفت وگو  کرده اند. 
متوجه  کنیم،  بررسی  زمان  طول  در  را  نقدینگی  رشد 
و  است  ثابت  کم وبیش  نقدینگی  رشد  میزان  این  می شویم 
فقط قدری کم و زیاد شده، ولی نمی توان گفت دولتی به طور 
حجم  رشد  کنترل  در  چشم گیری  توفیق  مالحظه ای  قابل 

نقدینگی داشته است. 
رادپور دلیل اصلی رشد نقدینگی را عدم تعادل های اقتصادی 
عدم  اقسام  و  انواع  کشورمان  در  ما  می گوید:  و  می داند 
تعادل ها را به صورت مصنوعی ایجاد کرده ایم. به عنوان مثال، 
در دولت محمود احمدی نژاد، یک جنسی از عدم تعادل را در 
نظام پولی داشتیم و از همین رو تمام تالش دولت نهم و دهم 
این بود که نرخ بهره را پایین بیاورد و در آن دوره نرخ بهره 

در یک مدت زمان طوالنی پایین تر از نرخ تورم بود. 
به گفته او زمانی که چنین اتفاقی رخ داد، یک عدم تعادل در 
اقتصاد ایجاد شد، بنابراین انگیزه برای وام گیری بیشتر شد 
اما در  بانک ها شد.  از سوی  افزایش خلق پول  به  که منجر 
زمان دولت فعلی، یک عدم تعادل دیگری اتفاق افتاد و نرخ 

بهره بسیار باالتر از نرخ تورم قرار گرفت. 
هستیم  کشوری  در  ما  می گوید،  کارشناس  این  که  آن طور 
از سوی  عموما  اقتصادی  تعادل های  عدم  اقسام  و  انواع  که 
دولت به اقتصاد تحمیل می شود و دولت تالش می کند این 
خودش  این  که  کند،  حفظ  نحوی  هر  به  را  تعادل ها  عدم 
موتور محرک افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر، این عدم 
کاال  بازار  حوزه  در  و  نیست  پولی  حوزه  در  فقط  تعادل ها 
زیادی می دهد  یارانه  دولت  زیرا  دارد.  وجود  و خدمات هم 
و به خصوص در جهش های ارزی عدد یارانه ها خیلی بزرگ 
می شود و این بزرگ شدن یارانه ها عدم تعادل بسیار مشکوکی 

را در اقتصاد ایجاد می کند. 

كسری بودجه نگران كننده است
درحالی که  و  ارزی  جهش های  با  هم زمان  رادپور  گفته  به 
قیمت  دولت  کرده،  پیدا  افزایش  به شدت  دولت  هزینه های 
برق و آب و گاز را با نرخ ثابت ارائه می دهد که این مسئله 
فشار دیگری را روی نقدینگی ایجاد می کند و موجب کسری 
بودجه هم می شود. به عبارتی، دولت به طور دائم در معرض 
کسری بودجه است، زیرا قیمت برخی از کاالها و خدمات را 
به صورت یارانه ای پرداخت می کند تا از این طریق یک سری 
اقتصاد را فیکس کند. این فیکس  از قیمت های کلیدی در 
در  این  و  می شود  دولت  هزینه های  افزایش  موجب  کردن 
حالی است که درآمدهای دولت هم افزایش پیدا نمی کند و 

درنهایت به کسری بودجه منتهی می شود.
او با بیان این که این کسری بودجه از دو مسیر می تواند تامین 
شود، عنوان می کند: یا باید اوراق عرضه دولتی چاپ شود، 
یا باید دولت به بانک مرکزی مراجعه کند. اگر مسیر اول در 
دولت  باشد،  نداشته  را  آن  کشش  بازار  یا  نباشد،  دسترس 
بانک  به  مراجعه  کند.  مراجعه  مرکزی  بانک  به  است  ناچار 
میزان  افزایش  و  پرقدرت  پول  ورود  معنای  به  هم  مرکزی 

نقدینگی است.
افزایش  معرض  در  به شدت  حاضر  حال  در  رادپور  گفته  به 
و شدید  ناگهانی  بسیار  ارزی  زیرا جهش  نقدینگی هستیم، 
بوده و قیمت آب، برق، گاز و بنزین به گونه ای است که اصال 

از دهه 50 تا امروز عمده 
كسانی كه سکان اقتصاد 
را در كشورمان در دست 

داشتند، تابع سیاست 
اقتصادی يا طريق اقتصادی 

جان اف. كندی هستند. 
شفاف و عامیانه يعنی اين كه 

دولت ها در اقتصاد همه 
كاره هستند، منجی اقتصاد 

هستند، می توانند در همه چیز 
دخالت كنند و بنابراين اجازه 
رشد به بخش خصوصی را 

هم نمی دهند

کفاف هزینه های دولت را نمی دهد، 
محل،  این  از  به خصوص  بنابراین 
کسری بودجه پیش می آید که این 
نگران کننده  خیلی  بودجه  کسری 

است.
این که  بر  تاکید  با  کارشناس  این 
به  نقدینگی  حجم  شدید  افزایش 
ایجادشده  تعادل های  عدم  دلیل 
در بازار مالی و کاالیی است، عنوان 
هر  تعادل ها  عدم  این  که  می کند 
دارد،  که  نوعی  اساس  بر  کدام 
که  می کند  ایجاد  را  فرایندی  یک 
دامن  نقدینگی  حجم  افزایش  به 
می زند. بنابراین دولت هیچ چاره ای 
داشت  نخواهد  و  نداشته  و  ندارد 
غیر از این که تالش کند جلوی این 

عدم تعادل ها را بگیرد.
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تورم در كشورهايی مانند ايران امری شناخته شده 
است و مردم هر روز با اين مقوله سروكار دارند، اما 

به كارگیری سیاست های دور از واقعیت در بخش 
اقتصاد باعث می شود تبعات تورم بیشتر شود و مردم 

برای خريد تمايل بیشتری نشان دهند. 
تورم در معنای اقتصاد به افزايش سطح عمومی 

قیمت ها اطالق می شود، اما آن چه اهمیت پیدا می كند، 
تورم در بخش كاالهای اساسی است. دسته بندی 
كاالها در ايران در مقايسه با كشورهای ديگر كمی 
تفاوت دارد و ايران از يک دسته بندی به نام كاالی 

اساسی استفاده می كند. كاالی اساسی كاالهايی 
هستند كه خانوارها تقريبا هر روز با آن سروكار دارند. 

ميل مبهم خريد
تورم  واژه  از  مردمشان  که  اقتصادی  پیشرفته  در کشورهای 
نمی کنند،  را حس  قیمت ها  افزایش  و  ندارند  درک چندانی 
اقداماتی انجام می دهند تا مردم تمایل بیشتری برای خرید 
نشان دهند، اما در ایران به دلیل شرایط تورمی مردم بر این 
باورند که اگر امروز خرید نکنند، در روزهای بعد باید همان 
کاال را با قیمت باالتری بخرند، به همین دلیل میل به خرید 

افزایش می یابد. 
سیاست های نادرستی که در اقتصاد ایران به کار برده می شود، 
برخی مشکالت را در این بخش برجسته تر می کند. به عنوان 
نگه  ثابت  اقتصادی،  کارشناسان  از  بسیاری  باور  به  مثال، 
داشتن قیمت دالر طی سال های مختلف آن هم در شرایطی 
که تورم در کشور دو رقمی است، تبعات منفی زیادی را به 
دنبال دارد و پس از چند سال دالر از قیمت گذاری دستوری 
دارد.  چشم گیری  افزایش  یک باره  قیمت  و  می گیرد  فاصله 
افزایش قیمت دالر به معنای کاهش ارزش پول ملی است و 
تقریبا همه دولت ها در دوره اول ریاست جمهوری شان قیمت 

این ارز را ثابت نگه می دارند تا نشان دهند ارزش پول ملی 
زیاد است و تجربه نشان داده در دوره دوم فنر قیمتی ارز رها 

می شود و حداقل سه برابر افزایش قیمت را به دنبال دارد. 
به  اقدام  خود  پول  ارزش  حفظ  برای  مردم  شرایط  این  در 
می کنند.  سرمایه ای  کاالهای  و  مصرفی  محصوالت  خرید 
این که دقیقا کاالی مصرفی، واسطه ای یا سرمایه ای شامل چه 
کاالهایی می شوند، امر چندان مهمی نیست، چراکه هیچ یک 
از کاالها ذاتا این صفت ها را ندارند، بلکه این نگاه سرمایه گذار 
است که کاالی سرمایه ای، کاالی واسطه ای یا کاالی مصرفی 
را تعیین می کند. حتما تجربه سال گذشته را به یاد دارید که 
قیمت ارز، سکه، مسکن، خودرو و بسیاری اقالم دیگر افزایش 
بازارها  این  وارد  خود  پول  ارزش  حفظ  برای  مردم  و  یافت 
بیشتر قیمت ها  به دلیل سوداگری و کسب سود  شدند، که 
محاسبه  از  سکه  قیمت  مثال،  عنوان  به  شد.  حباب  دارای 
نرخ ارز و طالی جهانی به دست می آید که اگر فرض کنیم 
محاسبه این دو مقوله عددی به نام A را نشان می دهد، در 
زمانی که سرمایه های مردم روانه این بازار می شود، قیمت این 
کاال به A+N تبدیل خواهد شد و این موضوع باعث باال رفتن 
انتظار مردم از سود کاالهایی است که خریداری می کنند. در 
شرایطی که سود انتظاری مردم افزایش می یابد، قیمت کاالها 
می کند  حرکت  بازاری  سمت  به  پول  می آید.  پایین  سخت 
که سود بیشتری عاید مردم کند و این موضوع را عبدالناصر 
همتی بارها در جمع خبرنگاران اعالم کرده، اما کارشناسان 
معتقدند می توان با استفاده از ابزارهای مختلف مانند مالیات 

پول را به سمت بازارهای مولد و تولیدی هدایت کرد. 

عوامل افزايش قيمت كاال
از نظر اقتصاد آزاد قیمت کاال باید به واسطه عرضه و تقاضا 
تعیین شود و زمانی که تقاضای یک کاال افزایش می یابد، یا 
عرضه کاال کم می شود، قیمت آن افزایش می یابد. اما اتفاقاتی 

اجرای قانون مالیات بر 
عايدی سرمايه می تواند تا 
حد زيادی با فرار مالیاتی 
مقابله كند، اما به شرط 
آن كه همه ابعاد آن اجرا شود 
و مانند قانون هدفمندی 
يارانه ها كه قانونی خوب 
برای اقتصاد ايران بود، با 
اجرای بد به يک چالش 
جديد تبديل شود

    اقتصاد
محمدحسین علی اكبری

پيامدهای افزايش ميل به خريد كاال برای حفظ ارزش سرمايه شخصی

وقتیمالیاتتنهاراهحلاست
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که در اقتصاد ایران می افتد، با نظریه اقتصاددانان صاحب نام 
کاالهای  جهانی  اقتصادهای  در  دارد.  تفاوت  کمی  جهان 
مصرفی برای یک بار از مالیات معاف هستند. به بیان بهتر، 
وقتی یک فرد دارای یک منزل مسکونی است، برای خرید 
به خرید  تمایل  اگر  اما  معاف می شود،  مالیات  از  یک خانه 
خانه دوم را داشته باشد، دولت مالیات زیادی را از خریدار 
دریافت می کند.  باشد،  داشته  را  آن  فروش  زمانی که قصد 
خودرو  مانند  دیگر  مصرفی  کاالهای  مورد  در  موضوع  این 
پرداخت  از  خودرو  یک  خرید  با  افراد  و  می کند  صدق  هم 
مالیات معاف هستند. افراد سرمایه دار به دلیل این که دنبال 
سود بیشتر هستند، چون بخش اعظمی از سودشان را باید 
این حوزه ها  وارد  کنند،  پرداخت  مالیات  قالب  در  دولت  به 
نمی شوند و اغلب پول خود را در بورس تزریق می کنند که 
ارتباط مستقیمی با تولید دارد، اما به دلیل این که در ایران 
افراد دارای چند خانه هستند و  قانونی وجود ندارد،  چنین 
هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند. چندین سال است 
که قانونی به نام دریافت مالیات از خانه های خالی به تصویب 
رسیده، اما به دلیل وجود یک درآمد پوششی به نام نفت قوه 
دیگر،  از سوی  نداد.  تن  قانون  این  اجرای  به  مجریه خیلی 
قانونی به نام مالیات بر عایدی سرمایه از سوی کارشناسان 
این  درآوردن  اجرا  به  که  شد،  مطرح  مجلس  نمایندگان  و 
است  ممکن  که  دارد  همراه  به  را  چالش هایی  هم  موضوع 

تبعات زیادی به دنبال داشته باشد. 

از اهرم ماليات درست استفاده نمی كنيم
دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان، در مورد رفتار مردم در زمان 
افزایش تورم به »وخارزم« گفت: زمانی که قیمت کاالها رو 
و  تکاپو می افتند  به  کاال  تهیه  برای  است، مردم  افزایش  به 
افرادی که دارای سرمایه های خرد هستند، به منظور حفظ 
ارزش پول خود وارد هر بازاری که نزدیکشان باشد، می شوند. 
که  می روند  بازاری  سراغ  به  مردم  اقتصاد  عادی  شرایط  در 
سود بیشتری عایدشان شود و در اقتصاد تورمی هر بازاری 
که سود بیشتری عاید سرمایه گذاران خود کند، بیشتر دچار 
چالش می شود. البته این مورد درباره سرمایه گذاری در بخش 

غیرمولد جامعه است. 
مالیات  ابزار  از  این که  بیان  با  اقتصادی  کارشناس  این 
به درستی استفاده نمی کنیم، تاکید کرد: کشورهایی که رشد 
اقتصادی باالیی دارند، توانستند از ابزار مالیاتشان به درستی 
استفاده کنند و با فرار مالیاتی مقابله کنند، اما در کشورهایی 
مانند ایران که از نعمت نفت بهره مند هستند، خیلی به مقوله 
که  کارگران  و  کارمندان  از  دولت  و  نمی شود  توجه  مالیات 
هیچ زحمتی برای رصد اطالعات آن ها نیست، مالیات دریافت 
می کند. کشورهای پیشرفته اقتصادشان را از طریق مالیات 
در کشورهای  موضوع  این  پیاده سازی  تا  اما  اداره می کنند، 
نفت خیزی مانند ایران، فاصله زیادی باقی ست. اگر همه افراد 
دارای شغل مالیات پرداخت کنند، اداره کشور بدون درآمد 
نفتی ممکن است، که زیرساخت آن تکمیل بانک اطالعاتی 
با  افراد  صورت  این  در  بود.  خواهد  مالیاتی  امور  سازمان 
افزایش درآمدشان باید مالیات پرداخت کنند و در زمان تورم 
دیگر به سراغ خرید کاالهای مصرفی و سرمایه ای برای حفظ 

ارزش پول خود نمی روند. 
سرمایه  عایدی  بر  مالیات  قانون  این که  بر  تاکید  با  ملکی 
می تواند با فرار مالیاتی مقابله کند، گفت: اجرای قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه می تواند تا حد زیادی با فرار مالیاتی مقابله 

کند، اما به شرط آن که همه ابعاد آن اجرا شود و مانند قانون 
هدفمندی یارانه ها که قانونی خوب برای اقتصاد ایران بود، با 

اجرای بد به یک چالش جدید تبدیل شود. 

چاره كار حضور بخش خصوصی در اقتصاد است
به  این باره  در  اقتصادی،  فعال  ورزی،  سالح  حسین  دکتر 
»وخارزم« گفت: زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می کند، به 
دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشور ما به بحث دالر و افزایش 
هزینه های تولید و تامین مواد اولیه، قیمت تمام شده کاالها 
افزایش زیادی پیدا می کند و پول دیگر ارزش سابق خود را 
ندارد و به همین دلیل مردم ترجیح می دهند به جای نگه 

داشتن پول نقد دارایی خود را به کاال تبدیل کنند. 
سالح ورزی با بیان این که در طول سال های گذشته به مقوله 
تولید اهمیت زیادی داده نشده، افزود: اگر به جای تامین کاال 
از کشورهای دیگر، به فکر ایجاد اشتغال و توسعه تولید در 
کشور بودیم، با افزایش قیمت ارز و هزینه تمام شده تولید و 
هم چنین واردات بی رویه محصوالت مواجه نمی شدیم، اما با 
که  تغییر می کند  تولید  قیمت  ارز  نرخ  نوسان  کوچک ترین 

این موضوع با سیاست اصلی حمایت از تولید تناقض دارد. 
زمانی  تا  ایران  اقتصاد  کرد:  تاکید  اقتصادی  فعال  این 
وضعیت  بهبود  از  زیادی  توقع  نمی توان  است،  دولتی  که 
داشت. در کشورهای پیشرفته اگر اقتصادشان ثبات دارد و 
بخش  دلیل حضور  به  می شود،  انجام  زیادی  سرمایه گذاری 
خصوصی در اقتصاد است، اما در ایران دولت همه کارها را 
مراد  وفق  بر  چیز  همه  دارد  توقع  و  می دهد  انجام  خودش 
و  است  توسعه  فکر  به  خصوصی  بخش  درحالی که  باشد، 
بقایش  خود  تقویت  بر  عالوه  که  می دهد  انجام  را  اقداماتی 
را تضمین کند؛ درنتیجه به سمت زیان حرکت نخواهد کرد. 
دولت هر سال در قانون بودجه، بودجه ای مشخص برای اداره 
موجب  موضوع  این  که  اختصاص می دهد  شرکت های خود 
باال رفتن هزینه اداره کشور خواهد شد و اداراتی که بودجه 
در اختیار دارند، چابک نیستند و در این مسیر هم حرکت 

نمی کنند. 
سالح ورزی با تاکید بر این که اقتصاد دولتی در مسیر پویایی 
ورود  تسهیل  دولت  ذاتی  وظیفه  گفت:  نمی کند،  حرکت 
بخش خصوصی به اقتصاد و نظارت بر عملکرد آن هاست، اما 
واگذاری هایی که اخیرا صورت گرفته، واقعا تا چه حد باعث 

ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد شده است؟
خصوصی  بخش  حضور  این که  بر  مبنی  ما  پرسش  به  وی 
این  به  برای پاسخ  نیاز دارد، پاسخ داد:  به چه میزان زمان 
مربوط  یکی  که  گرفت،  نظر  در  باید  را  مقوله  دو  پرسش 
شرایط کشور است و دیگری تمایل مدیران اجرایی، که در 
هر دو بخش ما زیرساختی را مشاهده نمی کنیم. کشورهای 
پیشرفته اگر توانستند در اقتصادهای جهانی سهمی داشته 
باشند، بخش خصوصی شان را تقویت کردند و در همه شرایط 
پشتیبان آن ها بودند، اما در ایران هر روز قوانین جدید برای 
مانند  قوانینی  که  این جاست  جالب  و  می شود  وضع  تولید 
بهبود مستمر فضای کسب وکار و حذف قوانین زاید مربوط 

به تولید هم اجرا نمی شود. 
را  دولتی  شرکت های  واگذاری  اجازه  دولت  میانی  مدیران 
بخش  درحالی که  نمی دهند،  اختیاراتشان  کاهش  دلیل  به 
وجود  به  برایش  که  تنگناهایی  به  توجه  با  ایران  خصوصی 
می آید، ثابت کرده در زمان تحریم و مشکل چگونه می توانند 

به تقویت اقتصاد ایران کمک کنند. 

در اقتصادهای جهانی 
كاالهای مصرفی برای يک 
بار از مالیات معاف هستند. 

به بیان بهتر، وقتی يک فرد 
دارای يک منزل مسکونی 

است، برای خريد يک خانه 
از مالیات معاف می شود، اما 

اگر تمايل به خريد خانه دوم 
را داشته باشد، دولت مالیات 

زيادی را از خريدار زمانی 
كه قصد فروش آن را داشته 

باشد، دريافت می كند
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اقتصادهای مختلف دست به دست هم داده اند و 
اقتصاد جهان را شکل داده اند. حال برخی اقتصادها 

خوب است و حال برخی ديگر بد. اما روی هم رفته 
حال اقتصاد جهان چگونه است؟ بانک جهانی در 

گزارشی به بررسی وضعیت اقتصاد جهان پرداخته  
است. اين گزارش نشان می دهد اقتصاد جهان در سه 

سال گذشته به پايین ترين سطِح رشد خود رسیده  
است. اكنون به نظر می رسد در مسیر ثبات قرار 

گرفته. اما به هرحال اقتصاد در وضعیت فعلی، كامال 
شکننده و حساس است. ظاهرا تجارت بین الملل و 

سرمايه گذاری های خارجی دچار ضعف شديدی شده  
است. اين ضعف بیشتر از حد انتظار است و از ابتدای 

سال 2019 تا كنون شدت بیشتری گرفته  است. 
فعالیت های اقتصادی نیز در اقتصادهای پیشرفته و 
بزرگ نظیر حوزه يورو و هم چنین بازارهای نوظهور، 

كمتر از حد انتظار بوده  است. در واقع وضعیت 
فعالیت های اقتصادی در اين كشورها نسبت به آن چه 

پیش بینی شده  بود، ضعیف تر بوده  است. انتظار می رود 
رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و هم چنین در 
كشورهای در حال توسعه، در سال آينده بهبود پیدا 

كند. البته همه اين ها مشروط به اين است كه بخشی 
از آشوب ها و تنش ها در اقتصادهای بزرگ جهان 

خاتمه پیدا كند، يا دست كم آرام شود. 

و  حساس  وضعیت  در  جهان  اقتصاد  اکنون  به هرحال 
این شرایط  شکننده ای قرار گرفته  است. خطرات بزرگی در 
اقتصاد جهان را تحریک می کند. یکی از مهم ترین مسائلی که 
در حال حاضر اقتصاد جهان را تهدید می کند، جنگ تجاری 
میان ایاالت متحده و چین است. ایاالت متحده اولین اقتصاد 
بزرگ جهان و چین دومین است. جنگ تجاری میان این دو 
کشور به تهدیدی برای اقتصاد جهان تبدیل شده  است. هرچه 
جهان  اقتصاد  احتمال شکست  بگیرد،  باال  بیشتر  تنش  این 
باالتر می رود. در واقع آشفتگی غول های اقتصاد جهان برابر با 
آشفتگی کِل اقتصاد جهان است. اما این فقط آمریکا و چین 

نیستند که دچار مشکل شده اند. اقتصادهای نوظهور نیز حکم 
چرخ دنده های حیاتی را برای اقتصاد جهان دارند. اما اکنون 
مواجه شده اند. همین مشکالت  با مشکل  نیز  اقتصادها  این 
روی هم رفته  این ها  می گذارد.  تاثیر  نیز  جهان  اقتصاد  روی 
تصویر کلی اقتصاد جهان را در شرایط فعلی تشکیل می دهد. 
مهم ترین نگرانی در حال حاضر همان جنگ تجاری است و 
کمترین دغدغه هم بروز بحرانی مشابه بحران بزرگ اقتصادی 

در 10 سال پیش. 

اعتماد به كسب وكار
اقتصاد قوی می تواند به کاهش فقر کمک کند. دیوید مالپس، 
است:  گفته   جهانی  بانک  گزارش  در  جهانی،  بانک  رئیس 
»رشد قوِی اقتصاد جهان برای کاهش فقر و هم چنین بهبود 
فعلِی  وضعیت  است.«  ضروری  کاماًل  زندگی  استانداردهای 
نیز باعث  افزایش سطح بدهی ها  اقتصاد کامال ضعیف است. 
می شود اقتصاد وضعیت نابه سامانی داشته  باشد. بررسی های 
حال  در  اقتصادهای  از  عده ای  می دهد  نشان  جهانی  بانک 
می شوند  توسعه یافته  اقتصادهای  ماندِن  عقب  باعث  توسعه 
نگه  ضعیف  نسبتا  وضعیتی  در  را  جهان  اقتصاد  درنتیجه  و 
می دارند. آن چه از نگاه بانک جهانی برای نجات اقتصاد ضروری 
به نظر می رسد، نیاز به اصالحات ساختاری در اقتصاد است. 
و  ببخشد  بهبود  را  این اصالحات می تواند فضای کسب وکار 
اقتصادی جذب کند.  برای پیشرفت  را  سرمایه های جدیدی 
برای مدیریت بدهی ها در  نیز  فعالیت هایی  باید  در کنار آن 
کشورهای مختلف صورت بگیرد. برخی از کشورها با باالترین 
آن ها  اقتصادِی  ساختار  اگر  هستند.  مواجه  بدهی  حجم 
شفافیت داشته  باشد، می توانیم شاهد کاهش حجم بدهی ها 
به مرور زمان نیز باشیم. به هرحال اکنون بدهی ها در وضعیت 

نابه سامانی قرار دارند. 
از آن جا که رشد اقتصادی امری ضروری برای کاهش فقر و 
افزایش رفاه عمومی در جوامع به شمار می آید، اقتصادهای 
هرچه  باید  توسعه  حال  در  اقتصادهای  هم چنین  و  نوظهور 
را  اقتصادی خود  تا رشد  اقدام کنند  این زمینه  سریع تر در 
افزیش دهند. آن ها هم چنین باید ساختار و چهارچوب دقیقی 

  اقتصاد
نگاهی بر گزارش بانک جهانی از وضعيت اقتصاد جهان

روزهایتلخاقتصادجهان

از آن جا كه رشد اقتصادی 
امری ضروری برای كاهش 
فقر و افزايش رفاه عمومی 
در جوامع به شمار می آيد، 
اقتصادهای نوظهور و 
هم چنین اقتصادهای در حال 
توسعه بايد هرچه سريع تر 
در اين زمینه اقدام كنند 
تا رشد اقتصادی خود را 
افزيش دهند. آن ها هم چنین 
بايد ساختار و چهارچوب 
دقیقی را برای جلوگیری از 
فشارهای اقتصادِی ناگهانی 
طراحی كنند تا اين فشارهای 
ناگهانی يک باره اقتصاِد آن ها 
را تحت فشار قرار ندهد
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را برای جلوگیری از فشارهای اقتصادِی ناگهانی طراحی کنند 
تا این فشارهای ناگهانی یک باره اقتصاِد آن ها را تحت فشار 
قرار ندهد. سیاست گذاران اقتصادی باید به فکر فعالیت ها و 
سیاست هایی باشند که شرایط اقتصادی را بهبود می بخشد. 
برای مثال آن ها باید در وهله نخست به فکر مقابله با افزایش 
شفاف  هم چنین  و  بدهی ها  مدیریِت  باشند.  بدهی ها  حجم 
بودِن وام هایی که یک دولت دریافت کرده، همگی می تواند 
به کاهش حجم آن ها کمک کند. اقتصادهای نوظهور بیش از 

سایر اقتصادها باید به این مسائل توجه داشته  باشند. 
پایینی  درآمِد  که  شده  متمرکز  کشورهایی  در  بیشتر  فقر 
اقتصادی  پیشرفت  عدم  می دهد  نشان  تمرکز  همین  دارند. 
جلوی  و  باشد  داشته   را  مانع  یک  نقش  می تواند  خودش 
رشد اقتصادی را بگیرد. به این ترتیب، در این کشورها باید 
بانک جهانی به عنوان یکی  برای کاهش فقر قدم برداشت. 
با پرداخت وام به  از نهادهای مسئول در جهان تالش دارد 
پیشرفت  درنتیجه  و  فقر  کاهش  به  کشورها  این  دولت های 
بانک جهانی  عضو  که  کند. کشورهایی  آن ها کمک  اقتصاد 

هستند، می توانند از این ماجرا نهایت بهره را ببرند. 

صعود بدهی
افزایش حجم بدهی یکی از عواملی است که می تواند مانِع 
رشد اقتصادی شود. در حال حاضر افزایش حجم بدهی به 
شده  است.  تبدیل  جهان  اقتصادهای  در  نگران کننده  امری 
اقتصادهای  هم چنین  و  نوظهور  اقتصادهای  از  بسیاری 
توسعه یافته میزان زیادی وام دریافت کرده اند و از هر جایی 
توانایی  اکنون  گرفته اند.  قرض  پول  رسیده،  دستشان  که 
کوهی  با  خاطر  همین  به  و  ندارند  را  پول ها  این  پرداخت 
بحران  ریشه های  درحالی که  شده اند.  مواجه  بدهی ها  از 
به  نشده،  کامال خشک  هنوز  در جهان  پیشین  مالِی  بزرگ 
نظر می رسد بحرانی دیگر در کمین است. بررسی های بانک 
جهانی نشان می دهد حجم بدهی ها در اقتصادهای نوظهور 
و اقتصادهای در حال توسعه در سال 2018 به طور متوسط 
حدود 15درصد افزایش یافته و اکنون دردسرهای زیادی را 

برای این اقتصادها ایجاد کرده  است. 
که  می کنند  تعریف  را  پروژه هایی  خود  برای  کشورها  اکثر 
این  مالی  تامین  برای  آن ها  آن ها کمک می کند.  توسعه  به 
پروژه ها به کمک های مالی و وام های مختلف روی می آورند. 
اما کمی بعد متوجه می شوند توان بازپرداخت این وام ها را 
ندارند. از یک  سو پروژه های زیرساختی روی زمین می ماند و 
پیش نمی رود و از سوی دیگر دولت با افزایش حجم بدهی ها 
روبه رو می شود. به هرحال دولت ها هم در زمینه زیرسازی و 
هم در زمینه بهداشت و آموزش به سرمایه گذاری نیاز دارند. 
این سرمایه ها هم به این سادگی تامین نمی شود و چاره ای 
جز روی آوردن به وام نیست. بررسی های بانک جهانی نشان 
اقتصادهای  اقتصادهای در حال توسعه و هم چنین  می دهد 
نوظهور برای این که تا سال 2030 به اهداف توسعه اِی خود 
تا  دالر  میلیارد   640 حدود  ساالنه  باید  کنند،  پیدا  دست 
2.7 تریلیون دالر سرمایه جذب کنند. طبیعی است که آن ها 
برای جذب این سرمایه به وام روی بیاورند و نتوانند آن را 
پرداخت کنند. درنتیجه حجم بدهِی آن ها همین طور افزایش 

پیدا می کند. 
برای  جدی  بسیار  خطرات  می تواند  بدهی ها  حجم  افزایش 

اقتصادها به همراه داشته  باشد. حتی اگر وام ها بهره بسیار 
می کند  پیدا  افزایش  بدهی ها  هم  باز  داشته  باشند،  پایینی 
هزینه های  باید  دولت ها  می آورد.  وجود  به  را  مشکالتی  و 
مواجه  بدهی  افزایش  مشکل  با  تا  کنند  مدیریت  را  خود 
فعالیت های  انجام  مانِع  می تواند  بدهی ها  اما  نشوند. 
اقتصادی شود. از سوی دیگر، وقتی بدهی ها در یک کشور 
اغلب  می کند.  وحشت  دچار  را  سرمایه گذاران  می رود،  باال 
مواجه  بدهی  باالیی  با حجم  سرمایه گذاران در کشوری که 
است، سرمایه گذاری نمی کنند. در واقع آن ها به اقتصادهایی 
به هرحال حجم معینی  ندارند.  اعتماد  بدهی  باالی  با حجم 
از بدهی می تواند طبیعی باشد و خطری هم نخواهد داشت. 
اما وقتی تعادل را در دنیای اقتصاد به هم می ریزد، می تواند 

منجر به ویرانِی اقتصادی نیز شود. 

كاهش سرمايه گذاری
در اقتصادهای نوظهور و هم چنین اقتصادهای در حال توسعه، 
چیزی که حرف اول را می زند، سرمایه گذاری است. افزایش 
را  جهانی  اقتصاد  چشم انداز  می تواند  سرمایه گذاری ها  حجم 
در درازمدت بهبود ببخشد. اما در حال حاضر نگرانی هایی در 
مورد سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی های بانک جهانی نشان 
می دهد حجم سرمایه گذاری ها در جهان، به ویژه در اقتصادهای 
نوظهور، در حال کاهش است. وقتی کشورهای در حال توسعه 
نکنند،  پیدا  دست  کافی  سرمایه  به  نوظهور  اقتصادهای  و 
نمی توانند زیرساخت های الزم را برای پیشرفت اقتصادی فراهم 
افزایش سرمایه گذاری  برای  زیادی  کنند. هرچند تالش های 
صورت گرفته، اما به نظر می رسد میزان سرمایه گذاری ها در 
سال های آتی کمتر از سال های گذشته باشد. این امر می تواند 

به تهدیدی برای رشد اقتصادی تبدیل شود. 
اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه تالش دارند 
خودشان را به اقتصادهای پیشرفته برسانند. اما این کار تنها 
اقتصادها  وقتی  می شود.  ممکن  سرمایه گذاری ها  افزایش  با 
نتوانند به سرمایه کافی برای توسعه دست پیدا کنند، طبیعی 
توسعه یافته  اقتصادهای  پای  به  اقتصاد  رشد  در  که  است 
نخواهند رسید. کشورهایی که تولیدکننده هستند، همیشه 
به حجم باالیی از سرمایه نیاز دارند. اگر به این سرمایه دست 
پیدا نکنند، فرایند تولید در آن ها متوقف می شود. همه این 
اقتصادهای  برای  وضعیت  می دهد  نشان  به خوبی  مسائل 

مختلف تا حدود زیادی نگران کننده است. 
اقتصاد باید رشد پیدا کند تا کشورهای فقیر بتوانند خودشان 
این  به  امر  این  می رسد  نظر  به  اما  دهند.  نجات  فقر  از  را 
اقتصادی شاید در  افزایش رشد  راحتی محقق نخواهد شد. 
اقتصادهای توسعه یافته تا حدودی ممکن باشد، اما کشورهایی 
این راحتی  به  پایین و متوسط دارند، نمی توانند  که درآمد 
به سرمایه کافی دست پیدا کنند و درنتیجه رشدی را هم 
تجربه نخواهند کرد. البته تعداد کشورهایی که درآمِد پایین 
سال  در  کشور   34 به   2001 سال  در  کشور   64 از  دارند، 
2019 رسیده، ولی ظاهرا این روند همین جا کند و حتی در 
اقتصادهای  به هرحال همه  موارد متوقف خواهد شد.  برخی 
پیشرفته امروز زمانی در حال توسعه بوده اند. اقتصادهای در 
حال توسعه امروز هم باید بتوانند مانند آن ها پیشرفت کنند. 
همه این ها منوط به این است که شرایط برای پیشرفت آن ها 

فراهم شود. 

اكثر كشورها برای خود 
پروژه هايی را تعريف 

می كنند كه به توسعه آن ها 
كمک می كند. آن ها برای 

تامین مالی اين پروژه ها به 
كمک های مالی و وام های 
مختلف روی می آورند. اما 
كمی بعد متوجه می شوند 

توان بازپرداخت اين وام ها را 
ندارند. از يک  سو پروژه های 

زيرساختی روی زمین 
می ماند و پیش نمی رود و از 

سوی ديگر دولت با افزايش 
حجم بدهی ها روبه رو 

می شود
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سرمايه ای به دست آورده و می خواهد آن را چند برابر 
كند. به فکر راه انداختن چیزی شبیه به يک مهمان سرا 
يا هاستل است كه هم خودش در آن زندگی كند و هم 

پذيرای مهمانان و گردشگران باشد. آن چه او در فکرش 
است، به نوعی با پديده اقتصاد و مصرف اشتراكی در 

ارتباط است. مصرف همیشه با خريد همراه بوده؛ شايد 
به همین خاطر است كه پديده مصرف در هیچ فرهنگی 

امر پسنديده ای نیست و مردم عموما تالش می كنند 
مصرفی نباشند. اما اخیرا پديده ای شکل گرفته كه در 

آن مصرف كننده می تواند از كاال و خدمات بهره بگیرد، 
بدون اين كه آن ها را خريداری كند. مردم می توانند 

سوار الكچری ترين خودروها شوند، گران قیمت ترين 
جواهرات را بپوشند و كاالهايی را استفاده كنند كه شايد 
هیچ وقت در زندگی شان توان خريد آن را نداشته  باشند؛ 
در مقابل افرادی هم كه مالک يک كاال هستند، می توانند 
از كاالی خود به بهترين شکل بهره بگیرند. همه اين ها 

به لطف پديده نوظهوِر مصرف اشتراكی امکان پذير شده  
است. اين پديده در كنار اقتصاد گروهی شکل گرفته 

و فضايی را فراهم آورده كه افراد در يک جامعه بتوانند 
از دارايی های يکديگر بهره بگیرند. اينترنت بستری را 

برای شکل گیری اقتصاد گروهی فراهم آورده  است. افراد 
عادی می توانند از طريق اينترنت و به كمک شركت های 

استارت آپی كه نقش واسطه را دارند، كاالهای خود را 
برای مصرف اشتراكی در اختیار ديگر افراد قرار دهند و 

از اين طريق پولی هم به دست آورند. حاال اگر يک ست 
گران قیمت جواهر خريداری كرديد، می توانید از آن كاال 
درآمدزايی كنید و اگر توان خريد آن را نداريد، می توانید 
آن را از طريق كسی كه مالک آن كاالست و به واسطه 

استارت آپ هايی كه در اين زمینه فعال هستند، با كمترين 
هزينه دريافت كنید. همه اين ها به لطف اقتصاد گروهی 
امکان پذير شده  است. اما اقتصاد گروهی دقیقا چیست؟
* تیتر برگرفته از عنوان كتابی از ريچل باتزمن و رو راجرز

ظهور پديده ای به نام اقتصاد گروهی
مدتی است که اصطالحی بر سر زبان ها می چرخد؛ اقتصاد گروهی 
یا اقتصاد گروهی. به کمک این پدیده می توان کاالها و خدمات را 
به پول تبدیل کرد، یعنی آن ها را برای مصرف دوباره و چندباره 
برای  را  آن ها  می توان  واقع  در  داد.  قرار  افراد  دیگر  اختیار  در 
مدتی معلوم اجاره داد و در ازای آن پول دریافت کرد. این طور 
که پیداست، کاالهای الکچری که عموم مردم توان خرید آن ها 
را ندارند، بیشتر برای مصرف اشتراکی مورد استقبال مردم واقع 
می شوند. این کاالها می توانند نمایان گر سطح رفاه باشند و به 
همین خاطر بیشتر مورد استقبال افراد واقع می شوند. افرادی 
ساعت های  و  مارک دار  لباس های  می توانند  ندارند،  پول  که 
گران قیمت خریداری کنند؛ کافی است سری به استارت آپ ها 
بزنند و گران قیمت ترین لباس و ساعت را برای یک یا حتی چند 
بار استفاده با قیمتی بسیار پایین تهیه کنند. در واقع در گذشته 
هم سیستمی مشابه وجود داشت؛ مغازه هایی بودند که کاالهایی 
ازای آن پول دریافت  امانت می دادند و در  یا  افراد عاریه  به  را 
به  را  آن  کاال  مالک یک  نیست  دیگر الزم  اما حاال  می کردند. 
مغازه امانتی بفروشد، مغازه ها هم نیازی نیست به صورت رودررو 
با مصرف کنندگان سروکله بزنند. همه  چیز به صورت آن الین و 
به کمک استارت آپ هایی انجام می شوند که نقش واسطه را ایفا 
می کنند. فرد مالک هم می تواند هم چنان دارایِی خود را حفظ 
و در عین  حال از آن درآمدزایی کند. ریچل باتزمن و رو راجرز 
در کتاب خود با عنوان »آن چه مال من است، مال شماست« 
از مصرف اشتراکی  می گویند: »هر روز مردم در حال استفاده 
هستند؛ یعنی به اشتراک گذاشتن، معامله پایاپای، قرض گرفتن، 
تجارت، اجاره کردن، هدیه دادن و معاوضه به شکل سنتی که 
تعریف  دوباره  همسان،  افراد  جماعت های  و  فناوری  طریق  از 
افراد را قادر می سازد سود عظیم  شده  است. مصرف اشتراکی 
دسترسی به محصوالت و خدمات را فراتر از مالکیت دریابند و به 
طور هم زمان، در پول، مکان و زمان صرفه جویی کنند، دوستان 
جدیدی پیدا کنند و دوباره به شهروندانی فعال تبدیل شوند.« 
واقعیت این است که مصرف اشتراکی در حقیقت به نوعی خیزش 

    پرونده
نسیم بنايی

نگاه »وخارزم« بر چيستی و ماهيت اقتصاد گروهی و مصرف اشتراكی

آنچهمالمناست،
مالشماست*
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جهانی تبدیل شده و میلیون ها نفر در جهان در آن سهم دارند. 
برخی از این افراد حتی روحشان هم خبر ندارد که جزئی از یک 
خیزش جهانِی بزرگ به شمار می آیند. اما این اقتصاد گروهی با 

جهان پیرامون انسان مدرن چه می کند؟

انقالبی از جنس اشتراک
اقتصاد گروهی یا اقتصاد گروهی به قدری مورد استفاده قرار 
گرفته که اکنون مفهوم آن قدری گیج کننده است. برای مثال 
بسیاری از افراد آن را با اجاره دادن و اجاره کردن یکی می بینند، 
درحالی که این دو مورد به لحاظ ماهیتی با هم تفاوت دارند. در 
واقع پدیده اقتصاد گروهی به شکلی درآمده که هر کسب وکاری 
به راحتی برچسب اقتصاد گروهی می خورد. واقعیت این است که 
در اقتصاد گروهی افراد می توانند منابع مختلفی را که در اختیار 
دارند، با دیگران به اشتراک بگذارند. اما اتفاق مهمی که با اقتصاد 
گروهی می افتد، این است که پول زیادی از این مسیر روانه جیب 
مردم عادی می شود؛ مردمی که سرمایه گذار یا تاجر نیستند 
و می توانند به راحتی از دارایی های خود به عنوان ابزاری برای 
واسطه ای  بگیرند. شکل گیرِی شرکت های  بهره  درآمد  کسب 
که بتوانند فرایند را برای مصرف کننده تسهیل کنند، یکی از 
مهم ترین مسائلی است که با اقتصاد گروهی به وجود آمده  است. 
در واقع می توان گفت یکی از بزرگ ترین تحوالت و انقالب هایی 
که با اقتصاد گروهی رخ داده، همین شرکت ها و استارت آپ های 
واسطه ای هستند. این شرکت ها از اینترنت و دنیای دیجیتال 
نظیر گوشی های تلفن  همراه هوشمند بهره می گیرد تا مشتریان 
به قدری  اقتصاد گروهی  پدیده  به هرحال  پیدا کنند.  را  خود 
گسترده است که مسائل مختلف را در بر می گیرد و می تواند 
کسب وکارهای گسترده ای را شامل شود. به این ترتیب، اقتصاد 
گروهی انواع مختلفی از کسب وکارها را شامل می شود. برخی از 
کسب وکارها به خودرو و مسکن مربوط می شود و برخی دیگر به 
پوشاک. تحول مهمی که اقتصاد گروهی ایجاد کرده، در صنعت 
کاالهای الکچری است. واقعیت این است که اکثر افراد توانایی 
خرید کاالهای معمولی را دارند. اما آن چه اغلب افراد به دنبالش 
هستند و با مصرف اشتراکی می توانند به دست بیاورند، کاالهای 
الکچری است. این امر می تواند یکی از بزرگ ترین تحوالِت ناشی 
از مصرف اشتراکی باشد. از زمانی که پدیده مصرف اشتراکی به 
صورت جدی روی کار آمده، بسیاری از شرکت های الکچری 
این  برده اند. در واقع کاالهای الکچری که  این ماجرا سود  از 
شرکت ها تولید می کنند، به نوعی کاالی سرمایه ای تبدیل شده 
که خریداران می توانند از طریق آن ها درآمدزایی کنند. فردی 
یک ساعت گران قیمت و الکچری خریداری می کند و آن را 
برای مصرف اشتراکی با دیگران به اشتراک می گذارد و از این 
طریق پول ساعت را هم به مرور به دست می آورد. چنین فردی 
شاید در حالت عادی اصال تمایلی به خرید یک ساعت الکچری 
نداشته، اما درآمدزایی از کانال ساعت به او انگیزه می دهد تا 
آن را خریداری کند. به هرحال این اقتصاد به همه حیطه ها سر 

می کشد. اما همین اقتصاد گروهی می تواند تهدیدی برای برخی 
از کسب وکارها نیز باشد.

چالش هايی در مسير اشتراک
را  جدیدی  کسب وکارهای  و  فرصت ها  می تواند  گروهی  اقتصاد 
ایجاد کند، اما درعین حال می تواند تهدیدی برای برخی از دیگر 
کسب وکارها نیز باشد. برای مثال کسب وکارهای زیادی در دنیای 
امروز وجود دارند که با تکیه برای خریِد مصرف کنندگان زنده هستند. 
یعنی حیاِت آن ها منوط به این است که مصرف کنندگان از آن ها 
خرید کنند. اما در اقتصاد گروهی، مصرف کنندگان چیزی خریداری 
نمی کنند. درنتیجه اقتصاد گروهی می تواند حیات این کسب وکارها 
را نیز به خطر بیندازد. پژوهش ها نشان می دهد اکثر افراد هنگام 
خرید یک کاال نگاهی به هزینه ها و فایده ها می کنند و در صورت 
امکان، به جای این که هزینه ای صرف خرید یک کاال کنند، آن را 
از مسیر اشتراکی به دست می آورند. البته اقتصاد گروهی همان طور 
که برای دیگر کسب وکارها چالش هایی ایجاد می کند، خودش نیز 
با چالش هایی مواجه است. برخی از کسب وکارها در حوزه اقتصاد 
گروهی، به اشتراک محلی برای خواب و استراحت مربوط می شود. 
برای نمونه استارت آپی وجود دارد که به آن ایربی ان بی می گویند. 
در این استارت آپ، هر کسی خانه ای داشته  باشد، می تواند مثال 
یک اتاقش را برای یک یا چند شب به دیگری اجاره دهد. این 
ایربی ان بی  اما  بسیار مرسوم شده  است.  دنیا  اشتراکی در  شیوه 
هم با چالش هایی در حوزه قوانین مواجه است که می تواند به کلی 
کسب وکارش را مختل کند. این کسب وکار به نوعی رقیبی جدی 
برای هتل ها به شمار می آید. به این ترتیب، کسب وکارهای حوزه 

اقتصاد گروهی نیز با مشکالتی مواجه هستند.
پدیده مصرف اشتراکی به پدیده ای مرسوم در دنیای مدرن تبدیل 
شده  است. این پدیده همراه با خود کسب وکارهایی را ایجاد کرده 
و کسب وکارهایی را نیز از بین برده، یا دست کم حیات آن ها را 
به خطر انداخته  است. انسان مدرن، درحالی که ولع مصرف دارد، 
می تواند از کانال مصرف اشتراکی به نوعی به نیاز خود برای 
مصرف کاالهای مختلف پاسخ دهد. انسانی که به دنبال کاالهای 
الکچری است و توان خرید آن ها را ندارد، احتماال می تواند به 
این خواسته اش  به  اشتراکی  و مصرف  گروهی  اقتصاد  کمک 
دست پیدا کند. فردی که ماشین الکچری دوست دارد اما توان 
خرید آن را ندارد، می تواند دست کم از مسیر مصرف اشتراکی، 
برای شب ازدواجش یک ماشین گران قیمت کرایه کند. مصرف 
مورد  مختلف  زوایای  از  می تواند  که  است  پدیده ای  اشتراکی 
بررسی قرار گیرد. از یک  سو می توان آن را پدیده ای دانست 
که مصرف بی رویه را در افراد متوقف می کند و باعث می شود 
افرادی که مالک یک کاال هستند، از آن درآمدزایی کنند و از 
سوی دیگر، می تواند میل به مصرف کاالهای الکچری را در افراد 
اشباع کند و از این طریق به شکل دیگری به مصرف دامن بزند. 
به هرحال این روزها بیش از هر زمانی این شعار مورد استفاده 

افراد قرار می گیرد: »آن چه مال من است، مال شماست.«

اقتصاد گروهی انواع 
مختلفی از كسب وكارها 
را شامل می شود. برخی 

از كسب وكارها به خودرو 
و مسکن مربوط می شود 
و برخی ديگر به پوشاک. 

تحول مهمی كه اقتصاد 
گروهی ايجاد كرده، در 

صنعت كاالهای الكچری 
است

برآوردی که درباره رشد اقتصاد گروهی تا سال 2025 صورت گرفته  است.335 میلیارد دالر

درآمد مردم جهان از مسیر اقتصاد گروهی در سال 2013 بوده  است.3.5 میلیارد دالر

از مردم آمریکا در سال 2016 در اقتصاد گروهی سهم داشته اند.44 درصد

افزایش درآمد مردم جهان به کمک اقتصاد گروهی در سال 2016 بوده  است.15 درصد

از مردم آمریکا در یک نظرسنجی در سال 2016 اعالم کرده اند که با اقتصاد گروهی زندگی شادتری دارند.86 درصد

اعدادی كه بايد درباره اقتصاد گروهی بدانید
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دوچرخه های نارنجِی متحدالشکلی رديف به رديف كنار 
هم قرار گرفته اند. هر كسی كه می خواهد، می تواند با 
عضويت در يک برنامه و پرداخت هزينه ای نه چندان 

زياد، از دوچرخه ها استفاده كند، وقتی كارش با 
دوچرخه تمام شد، آن را در ايستگاهی ديگر بگذارد تا 

فردی ديگر از آن استفاده كند. به لطف ظهور اقتصاد 
گروهی، هر كسی هم كه دوچرخه نداشته  باشد، 

می تواند دوچرخه سواری كند. به نظر می رسد اقتصاد 
گروهی يک امر مثبت است كه هیچ زاويه منفی ندارد. 

اما همین پديده مثبت هم مخالفانی دارد كه اگر با 
دقت به حرف های آن ها گوش بدهیم، شايد نگاهمان 
به اقتصاد گروهی تغییر كند، يا دست كم ديگر آن قدر 

به چشم پديده ای مثبت به آن نگاه نکنیم. گزارشی در 
ای يو استارت آپ به بررسی نظرات موافقان و مخالفان 

پديده اقتصاد گروهی پرداخته  است. 
ما در دنیايی زندگی می كنیم كه همه  چیز در آن 

به سرعت در حال تغییر است. مصرف هر روز افزايش 
پیدا می كند و درنتیجه منابع رو به اتمام است. در 

آمريکا و هم چنین در كشورهای اروپايی اين مسئله 
صورت جدی خودش را نشان می دهد. در شهرهای 

پرجمعیت، ظاهرا تنها چیزی كه می تواند منجی 
بشريت باشد، اقتصاد گروهی و مصرف اشتراكی 

است. اين اقتصاد به پنج دسته اصلی تقسیم می شود: 
حمل ونقل، امور مالی، كاالهای مصرفی، دارايی ها و 
امالک و خدمات شخصی. به همین سادگی پديده 

اقتصاد گروهی به امری همه جايی تبديل شده  است. 
به هر سو كه نگاه كنید، می توانید آثار آن را مشاهده 
كنید. شايد خیلی از ما روی گوشی های تلفن همراه 
خود اپلیکیشن ها و برنامه هايی داشته  باشیم كه بر 

پايه اقتصاد گروهی است. برای مثال بسیاری از ما 
برنامه هايی روی گوشی خود داريم كه می توانیم به 

كمک آن ها تاكسی بگیريم و به نقاط مختلف شهرمان 
سفر كنیم. اما بايد بدانیم كه همین ابزار كاربردی 

درحالی كه موافقان بسیاری دارد، مخالفانی سرسخت 
دارد. حاال وقت آن رسیده كه نگاهی به نظرات 

موافقان و مخالفان اقتصاد گروهی بیندازيم. 

جريانی موافق با اقتصاد گروهی
اقتصاد گروهی ظاهرا پدیده ای خوب و مثبت است. بسیاری 
از افراد معتقدند از دریچه اقتصاد گروهی می توانند وضعیت 
مصرف خود را کنترل کنند. در واقع این افراد می توانند به 
جای خرید یک کاال، آن را از کانال اشتراک به دست بیاورند. 
موافقان هم به مسائلی از این دست اشاره و از اقتصاد گروهی 

حمایت می کنند. 
انعطاف پذيری

مصرف کنندگاِن اشتراکی یکی از چیزهایی را که بسیار مورد 
بازار،  این  در  است.  انعطاف پذیری  می دهند،  قرار  تحسین 
کسی که از چیزی استفاده می کند، نیازی نیست که صاحب 
یا مالک آن باشد. همین امر باعث می شود با انعطاف بیشتری 
کاال را انتخاب کند و آن را مورد استفاده قرار دهد. یکی دیگر 
از جنبه های انعطاف پذیری این ماجرا هم به حضور اینترنت و 
لوازم دیجیتال مربوط می شود. در واقع حضور اینترنت کارها 

را بسیار ساده و انعطاف پذیر کرده  است. 
استقالل

اقتصاد گروهی فقط مربوط به مشتریان نیست. افرادی را نیز 
که در یک کسب وکار مشغول هستند، در بر می گیرد. بررسی ها 
نشان می دهد اقتصاد گروهی برای این افراد استقالل زیادی 
به همراه دارد. به هرحال افراد وقتی برای جایی کار می کنند، 

    پرونده

موافقان و مخالفان اقتصاد گروهی چه می گويند؟

خوبوبِدمصرِفاشتراکی
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این در حالی  باید در دفترهای کارِی رسمی فعالیت کنند. 
و  جداگانه  خودشان  می توانند  گروهی  اقتصاد  در  که  است 
از دور کار کنند. به این ترتیب، افراد می توانند در محیطی 
است.  سازگار  هم  روحیه شان  با  که  دهند  انجام  را  کارشان 
دفاتر  در  کردن  کار  به  را  دورکاری  زیادی  افراد  روزها  این 
برای  را  امکان  این  گروهی  اقتصاد  می دهند.  ترجیح  سنتی 
آن ها فراهم می کند. به این ترتیب، آن ها می توانند در کنار 

انعطاف پذیری از استقالل نیز برخوردار باشند. 
استفاده پايدار از منابع

نیست.  بی نهایت  می کنند،  استفاده  انسان ها  که  منابعی 
باالخره یک روز این منابع تمام خواهد شد. به این ترتیب، 
کند.  خود  مصرف  وضعیت  حال  به  فکری  بشر  است  الزم 
فراهم  مصرف کنندگان  برای  را  امکان  این  گروهی  اقتصاد 
می کند که به صورت اشتراکی از یک کاال بهره بگیرند. در 
بعد  و  کنند  را خریداری  کاال  آن  نیست  نیازی  شرایط  این 
آن ها  بخورد.  خاک  تا  بگذارند  گوشه ای  را  آن  استفاده،  از 
با آن  این که کارشان  از  می توانند کاال را کرایه کنند و بعد 
به  که  دهند  قرار  دیگری  فرد  اختیار  در  را  کاال  شد،  تمام 
آن نیاز دارد. این مسئله هم در مورد کاالهایی مثل خانه و 
ماشین جواب می دهد و هم در مورد کاالیی مثل پوشاک. به 
این ترتیب، مصرف کنندگان می توانند جلوی هدررفت منابع 
اقتصاد  به کمک  افراد  بگیرند.  اشتراکی  به کمک مصرف  را 
گروهی می توانند به صورت پایدار از منابع بهره بگیرند و در 

عین حال مانع مصرف  بی رویه و هدررفت منابع شوند. 
ايجاد حلقه اعتماد

یعنی  می رود.  پیش  جامعه  یک  کمک  به  گروهی  اقتصاد 
حلقه ای از افراد باید در کنار هم قرار گیرند و سپس کاالها 
قرار  اختیار یکدیگر  اشتراکی در  برای مصرف  را  و خدماتی 
دهند. جامعه ای که به خاطر اقتصاد گروهی ایجاد می شود، 
نوعی اعتماِد درون گروهی دارد. این حلقه اعتماد می تواند در 
جامعه نقش بسیار مهمی را ایفا کند. هم مصرف کنندگان و 
از  می گذارند،  دیگران  اختیار  در  را  کاالهایی  کسانی که  هم 
طریق اقتصاد گروهی جامعه ای معتمد را شکل می دهند. این 
امر می تواند فضایی مثبت را ایجاد کند که در سالمت جامعه 

نیز نقش بسیار موثری دارد. 
منافع اقتصادی

مهم ترین جنبه مثبت در اقتصاد گروهی، نفع مالی است. این 
اقتصاد برای مصرف کنندگان خود شرایطی را فراهم می کند 
ببرند.  مالی  نفع  از کاالهای در دسترِس خود  که می توانند 
برای مثال در شرکت ایربی ان بی که یکی از استارت آپ های 
معروف در حوزه اقتصاد گروهی است و اشتراک گذارِی خانه 
را شامل می شود، افراد می توانند به صورت متوسط به ازای 
هر شب 88 دالر سود مالی داشته  باشند. این اتفاقی است که 
به لطف اقتصاد گروهی ایجاد شده و در شرایط عادی ایجاد 
نخواهد شد. به خاطر همین سود مالی است که بسیاری از 
افراد به اقتصاد گروهی روی آورده اند. به هرحال مسئله مالی 
به یکی از مهم ترین عواملی تبدیل شده که به افراد انگیزه 

می دهد. 

حرف حساب مخالفان چيست؟
هر مسئله ای که موافقانی دارد، می تواند مخالفانی هم داشته 
 باشد. اقتصاد گروهی هم همین طور است. در کنار موافقان 
آن ها  دارد.  هم  سرسختی  مخالفان  دارد،  که  بی شماری 
اقتصاد  مختلف  جنبه های  از  و  دارند  مختلفی  دغدغه های 

گروهی را زیر ذره بین می گذارند و با آن مخالفت می کنند. 
در نگاه آن ها اقتصاد گروهی می تواند ناامن، بی قانون و حتی 
قابل  حرف های  گروهی  اقتصاد  مخالفان  باشد.  سود  بدون 

تاملی برای گفتن دارند. 
دغدغه های امنيتی

اصل  و  می گیرد  شکل  جامعه  یک  پایه  بر  گروهی  اقتصاد 
با هم  افرادی که  اول در آن جامعه نیز اعتماد است. یعنی 
فعالیت می کنند، باید به هم اعتماد کنند. درحالی که موافقان 
اقتصاد گروهی از اعتماِد شکل گرفته در جامعه به عنوان برگ 
برنده سخن می گویند، عده ای دیگر همین اعتماد را یک امر 
خطرناک می دانند. در نگاه افراد مخالف، تحت هیچ شرایطی 
نمی توان به افراد در دنیای مصرف اشتراکی اعتماد کرد. به 
این ترتیب، برگ برنده اقتصاد گروهی می تواند به سادگی به 

عاملی خطرناک تبدیل شود. 
كمبود قوانين

را  باید قوانین مشخص و مربوط به خودش  اقتصاد گروهی 
داشته  باشد. اما این پدیده نوظهور در بسیاری از کشورهای 
و  قانون مشخص  به همین خاطر  و  تازه جان گرفته  جهان 
از  بسیاری  شده  باعث  قوانین  کمبود  همین  ندارد.  دقیقی 
در  می شود  باعث  قوانین  نبود  کنند.  مخالفت  آن  با  افراد 
بسیاری از مواقع افراد کاالهایی بی کیفیت را به جای کاالهای 
اصال  که  است  این  اصلی هم  دلیل  کنند.  دریافت  باکیفیت 
خبری از قانون و ناظر نیست. هر کسی می تواند هر چیزی 
را که دوست داشته  باشد، به دست مصرف کننده برساند و 
مصرف کننده هم چاره ای جز اعتماد ندارد. گاهی این اعتماد 
با موفقیت همراه می شود. اما گاهی ماجرا برعکس می شود. 
اگر قوانین درست و مشخصی برای اقتصاد و مصرف اشتراکی 
در نظر گرفته شود، این مشکالت هم برطرف خواهد شد. اما 
در حال حاضر اقتصاد گروهی یک پدیده نوظهور است و در 

کمتر کشوری از دنیا، با قوانین مناسب همراه است. 
آينده مبهم

را  خودش  شیفتگان  دیگر  پدیده  هر  مانند  گروهی  اقتصاد 
دارد و در عین حال افرادی هم هستند که از آن نفرت دارند. 
به هرحال این اقتصاد برای خودش نوعی مدل کسب وکار ایجاد 
کرده که برخی آن را می پسندند و برخی هم نمی پسندند. 
این  می گویند  هستند،  گروهی  اقتصاد  منتقد  که  آن ها 
می چرخند،  گروهی  اقتصاد  محور  حول  که  کسب وکارها 
مسئله ای  وقتی  که  می دانند  آن ها  دارند.  مبهم  آینده ای 
قانون مشخص ندارد، یعنی آینده مشخصی هم در انتظارش 
نیست. حتی سود و نفع مالی هم در این نوع از کسب وکارها 
مرتبط  در کسب وکارهای  افراد  شاید  نیست.  اطمینان  قابل 
الزاما  با اقتصاد گروهی، استقالل بیشتری داشته  باشند، اما 
انعطاف  و  آزادی  این  واقع  در  ندارند.  مطمئنی  وضعیت 

می تواند نشانه عدم ثبات و نوعی نااطمینانی باشد. 
اشاره  آن  به  اغلب  گروهی  اقتصاد  مخالفان  که  مسئله ای 
گروهی  اقتصاد  که  است  این  دارد،  تامل  جای  و  می کنند 
را  بی رویه  مصرف  جلوی  است  قرار  که  ظاهرش  خالف  بر 
بگیرد، در حقیقت روشی برای ترویج مصرف گرایی به شمار 
می رود و رواج دهنده نوعی سبک زندگِی الکچری در میان 
همین  واسطه  به  مردم  از  بسیاری  است.  مصرف کنندگان 
اقتصاد گروهی با بسیاری از کاالهای الکچری آشنا می شوند 
و آن ها را مصرف می کنند. این در حالی است که در شرایط 
درنتیجه  و  ندارند  را  الکچری  کاالهای  خرید  توان  عادی 
حتی به آن فکر هم نمی کنند. از طرف دیگر، اقتصاد گروهی 

مهم ترين جنبه مثبت 
در اقتصاد گروهی، نفع 
مالی است. اين اقتصاد 

برای مصرف كنندگان خود 
شرايطی را فراهم می كند 

كه می توانند از كاالهای 
در دسترِس خود نفع مالی 

ببرند. برای مثال در شركت 
ايربی ان بی كه يکی از 

استارت آپ های معروف در 
حوزه اقتصاد گروهی است و 
اشتراک گذارِی خانه را شامل 

می شود، افراد می توانند به 
صورت متوسط به ازای هر 

شب 88 دالر سود مالی 
داشته  باشند

تظاهری  مصرف  نوعی  به  می تواند 
افراد  یعنی  افزایش دهد.  افراد  را در 
موفق  اشتراکی  مصرف  کمک  به 
برای  صرفا  را  کاالهایی  می شوند 
نمایش و خودنمایی مصرف کنند، که 

این مصداق مصرف تظاهری است. 
می تواند  اشتراکی  مصرف  به هرحال 
از  هم  و  مثبت  جنبه های  از  هم 
و  تحلیل  مورد  منفی  جنبه های 
این  اصلی  نکته  گیرد.  قرار  واکاوی 
این پدیده در جهان ظهور  است که 
کرده و در حال ایفای نقشی پررنگ 
چه  است.  جهان  اقتصادی  نظام  در 
موافق و چه مخالف، باید سعی کنیم 
به مسیری درست و کاربردی  را  آن 
سطح  در  اقتصاد  تا  کنیم  هدایت 

کالن از آن بهره مند شود. 
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اين روزها می توان در دست بسیاری از افراد گوشی های تلفن همراه هوشمندی 
را ديد كه در آن برنامه های مختلفی نصب كرده اند و بسیاری از برنامه ها مرتبط 
با اقتصاد گروهی است، بدون اين كه خودشان از آن اطالع داشته  باشند. برای 
مثال خیلی ها برنامه هايی را در گوشی های خود دارند كه به آن ها كمک می كند 
هر وقت بخواهند، تاكسی بگیرند. در آمريکا معروف ترين برنامه برای تاكسی 
گرفتن اوبر است. بررسی ها نشان می دهد در سال 2018 بیش از 48 میلیون 
نفر از مردم آمريکا روی گوشی های خود برنامه اوبر را داشته اند و به كمک آن 

سفرهای درون شهرِی خود را انجام داده اند. اين يعنی همراه با اقتصاد گروهی، 
كسب وكارهايی شکل گرفته كه برخی از آن ها مورد استقبال اكثريت مردم واقع 

شده  است. وقتی اين كسب وكارها مشتری داشته  باشند، می توانند به درآمد 
زيادی دست پیدا كنند و به غولی در جهان تبديل شوند. بسیاری از شركت ها و 

استارت آپ ها به لطف اقتصاد گروهی به غول های بزرگی تبديل شده اند كه به سادگی 
كسب درآمد می كنند. مجله نیبور مروری بر موفق ترين استارت آپ های حوزه اقتصاد 

گروهی داشته  است. البته شركت های موفق در حوزه اقتصاد گروهی بسیار است، 
اكثر اين شركت ها بسیار محبوب هستند و مشتريان زيادی دارند. اما برخی از آن ها 

به غول هايی شکست ناپذير تبديل شده اند. 

ايربی ان بی
نظر خطرناک  به  فرد غریبه  خوابیدن در خانه یک 
اعتماد  صاحب خانه  به  مردم  از  بسیاری  می آید. 
با حضور یک استارت آپ  اما مدتی است  نمی کنند. 
آمریکایی، مردم از خانه غریبه ها به عنوان هتل استفاده 
می کنند. کسانی هم که خانه ای بزرگ دارند، می توانند 
یک یا چند اتاق آن را به مسافران و گردشگران کرایه دهند. این 
اتفاق بر پایه اعتماد رخ می دهد. در حال حاضر چهارمیلیون خانه 
برای کرایه در فهرست ایربی ان بی موجود است. به همین خاطر 
است که ارزش شرکت ایربی ان بی 38 میلیون دالر برآورد شده 
و  ریخته  به هم  را  و صنعت هتل داری  بازار  این شرکت   است. 
وضعیت جدیدی را به وجود آورده که در آن افراد می توانند با هر 

شرایطی شب خود را در امنیت و آرامش سحر کنند.

روِور
از  خود  خانه  در  خیلی ها  روزها  این 
می کنند.  نگه داری  خانگی  حیوانات 
اما مواقع بسیاری هم وجود دارد که 
این حیوان خانگی روی دستشان می ماند، مثال می خواهند کاری 
را انجام دهند و کسی نیست از آن حیوان نگه داری کند. رووِر 
در همین راستا طراحی و راه اندازی شده  است. این شرکت در 
حقیقت جامعه ای را تشکیل داده که هدفش نگه داری از حیوانات 
خانگی است. این استارت آپ در حقیقت واسطه ای میان صاحبان 
حیوانات خانگی و پرستاران است. از یک  سو افراد می توانند به 
عنوان کسی که از حیوانات نگه داری می کند، نام خود را در این 
فهرست وارد کنند و از سوی دیگر، کسانی  که حیوانات خانگی 

دارند، می توانند فردی را برای نگه داری از آن پیدا کنند. 

اوبر
این روزها کمتر کسی است که نام اوبر را 
نخستین  جزو  این شرکت  باشد.  نشنیده 
استارت آپ های حوزه اقتصاد گروهی بود. اوبر در حقیقت ابزاری 
برای تاکسی گرفتن است. مشتریان برنامه اوبر را در گوشی تلفن 
 همراه خود نصب می کنند، رانندگان می توانند به راحتی مسافر 
خود را پیدا کنند و مسافران هم می توانند از هر جایی که هستند، 
تاکسی  برای مقصد خود یک  برنامه،  این  و  اینترنت  به کمک 
پیدا کنند. این برنامه به قدری پرطرفدار است که خیلی سریع 
مثال چینی ها  برای  آن ساخته شد.  دنیا مشابه  نقاط  در همه 
استقبال  مورد  که  کردند  راه اندازی  را  دیدی چاکسینگ  برنامه 
چینی ها واقع شده  است. اوبر در حال حاضر یکی از ثروتمندترین 

شرکت های جهان در حوزه اقتصاد گروهی به شمار می آید. 

    پرونده

نگاهی بر موفق ترين استارت آپ ها كه با 
اقتصاد گروهی كسب درآمد می كنند

غولهایمصرفاشتراکی
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تورو
افراد دوست دارند خودروهای  از  بسیاری 
چیزی  خودرو  اما  شوند.  سوار  مختلفی 
نیست که هر روز بتوان آن را عوض کرد. 
استارت آپ تورو در حقیقت یک شرکت اشتراک خودروی همتا-

به-همتا است و به این افراد کمک می کند به خودروی مورد نظر 
خود دست پیدا کنند. در واقع این شرکت این امکان را فراهم 
روابط  از  استفاده  با  شخصی  خودروهای  صاحبان  تا  می کند 
کاربری آن الین و تلفن  همراه، وسایل نقلیه خود را اجاره کنند. 
بررسی ها نشان می دهد در سال 2017 بیش از چهارمیلیون کاربر 
در این سرویس ثبت نام کرده اند. در آن زمان 170هزار ماشین 
خصوصی برای اجاره در دسترس بوده  است. مقر این شرکت نیز 

سانفرانسیسکو است. 

تسک ربيت
افراد بسیاری به عنوان کارگر آزاد به دنبال کار 
هستند. استارت آپ تسک ربیب به این افراد 
کمک می کند در محیطی امن مشغول به کار 
شوند. افرادی که متقاضی نیروی کار هستند 
هم می توانند به کمک این برنامه، نیروی کار 
مورد نظر خود را پیدا کنند. مشتریان ممکن است هر کاری داشته 
 باشند؛ از تمیز کردن تا نقل  و انتقال وسایل خانه. این استارت آپ 
نخستین بار در سال 2008 شکل گرفت و از آن زمان تا کنون به 
درآمد زیادی دست پیدا کرده  است. نمونه تسک ربیت در بسیاری 
از دیگر کشورها از جمله ایران هم راه اندازی شده  است. هر کسی 
که کاری مشخص دارد، می تواند به کمک این برنامه کارش را به 

سرانجام برساند.

لندينگ كالب
استارت آپی  سانفرانسیسکو  در 
وجود دارد که مشتریان می توانند 
به کمک آن وام بگیرند. این استارت آپ وام های هزار تا 40هزار 
خوِد  که  نماند  ناگفته  البته  می دهد.  خود  مشتریان  به  دالری 
ثبت نام  مشتری  عنوان  به  افرادی  نمی دهد،  وامی  استارت آپ 
می کنند تا وام بدهند و مشتریان دیگری هم برای گرفتن وام از 
این استارت آپ بهره می گیرند. به این ترتیب، مشتریان می توانند 
به شیوه ای امروزی و مدرن، بین هزار تا 40هزار دالر وام دریافت 
کنند. این شرکت خیلی سریع مورد استقبال مشتریان واقع شد 
و اکنون یکی از مهم ترین استارت آپ های حوزه اقتصاد گروهی به 
شمار می آید. ارزش این شرکت به صورت ساالنه افزایش یافته 

 است. 

سيترسيتی
خانواده هایی وجود دارند که 
در آن ها هم پدر و هم مادر 
مشغول به کار هستند. مشکل آن ها از وقتی شروع می شود که 
صاحب بچه می شوند. اگر مادر و پدر هر دو شاغل باشند، باید 
فکری برای نگه داری از بچه کنند. سیترسیتی در همین راستا 
که  کسی  هر  بیاید.  خانواده ها  این  کمک  به  تا  شده  راه اندازی 
سیترسیتی  استارت آپ  کمک  به  می تواند  است،  بچه  صاحب 
نزدیک ترین و مطمئن ترین پرستار برای فرزند خود پیدا کند. این 
شرکت نخستین بار در سال 2001 در بوستون راه اندازی شد. 
عده ای از دانشجویان در اوقات فراغت خود برای این که پولی به 

دست بیاورند، از بچه ها نگه داری می کردند. به مرور این استارت آپ 
به یک شرکت مهم و جدی تبدیل شد. اکنون سیترسیتی یک 
از  زیادی  تعداد  است.  گروهی  اقتصاد  حوزه  در  موفق  شرکت 
پرستاران کودک در این استارت آپ ثبت نام کرده اند و می توانند 
هم  مشتریان  کنند.  پیدا  دست  خود  مشتریان  به  به راحتی 
می توانند بدون سختی، پرستار مورد نظر را برای کودک خود پیدا 
کنند. روی هم رفته، سیترسیتی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین 
استارت آپ هایی است که تا کنون راه اندازی شده. نمونه های این 

استارت آپ آمریکایی در همه نقاط دنیا وجود دارد. 

كيک استارتر
برخی شرکت ها همه فن حریف هستند، یعنی 
در همه زمینه ها فعالیت دارند. کیک استارتر 
یکی از همان شرکت هاست. این استارت آپ 
آمریکایی در حقیقت یک شرکت عام المنفعه 
نوآورانه در  پروژه های  به  برای کمک  است 

و خالقانه  نوین  ایده های  با  استارت آپ هایی  از  که  بشر  زندگی 
استقبال می کند. در واقع این استارت آپ می تواند فضایی برای 
به کار  نو مشغول  ایده های  با  تا  فراهم کند  استارت آپ ها  بقیه 
شوند. ایده هایی که این شرکت روی آن ها کار می کند، در همه 
زمینه هاست، یعنی از فناوری گرفته تا آشپزی در این شرکت مورد 
استقبال قرار می گیرد تا بتواند سرمایه های عمومی را جذب کند. 
تا کنون پروژه های خالقانه بسیاری از جمله فیلم، موسیقی و... به 

کمک این استارت آپ تامین مالی شده اند. 

پست ميتس
آیا می دانستید با یک گوشی تلفن همراه هم 
می توان بسته ای را پست کرد؟ پست میتس 
یک شرکت آمریکایی است که همین امکان را 
فراهم می کند. مشتریان این شرکت می توانند 

با برنامه پست میتس، بسته های خود را به دست پستچی ها برسانند 
و پستچی ها آن بسته ها را به مقصد می رسانند. این استارت آپ 
نخستین بار در سال 2011 راه اندازی شد و خیلی زود مشتریان 
از آن استقبال کردند. حاال هر کسی بخواهد، می تواند هر چیزی 
را به راحتی پیک کند. برخی این کار را با دوچرخه انجام می دهند 
و برخی هم با موتور. به هرحال بسته ای که مورد نظرشان است، به 

راحتی پست می شود. 

ايت ويت
شاید تصور کنید کاالهای خوراکی 
قرار  گروهی  اقتصاد  زمره  در 

نمی گیرند. اما استارت آپ ایت ویت ثابت کرده حتی خوراکی های 
از  استارت آپ  این  اشتراک گذاشت.  به  را هم می توان  مصرفی 
نام آن  اقتصاد گروهی، کسب وکاری را راه اندازی کرده و  کانال 
را ایت ویت گذاشته  است. این استارت آپ برای افراد این امکان 
را فراهم می آورد که غذای خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. 
با ایت ویت از مسافران گرفته تا افرادی که مشکالت مالی دارند، 
می توانند به غذاهای متنوع دسترسی پیدا کنند و در کنار دیگران 
آن غذا را میل کنند. ایت ویت یکی از خالقانه ترین استارت آپ های 
حوزه اقتصاد گروهی است که انتظار می رود در آینده رشد زیادی 
پیدا کند. تجربه ثابت کرده بیشتر، مسافران از این استارت آپ 
استقبال می کنند، چراکه هم هزینه کمتری برایشان دارد و هم 
این که می توانند غذای باب میل خودشان را به راحتی پیدا کنند. 
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تنها چند روز پس از آن كه ترامپ سندی را امضا كرد 
و مراوده با هوآوی را در لیست سیاه قرار داد، گوگل 

نیز اين شركت را تحريم كرد و به خدمات خود برای 
گوشی های اين شركت پايان داد. به اين ترتیب، 

همکاری  گوگل با شركت هوآوی در حوزه هايی كه 
مستلزم انتقال سخت افزار، نرم افزار و خدمات فنی بود، 

متوقف شد. 

ماجرای هوآوی و گوگل چه بود؟
محتوای سندی که ترامپ امضا کرد، این بود که شرکت های 
از شرکت های  دولت،  اجازه  بدون کسب  نمی توانند  آمریکایی 
و  بخرند  مخابراتی  محصوالت   ZTE و  هوآوی  مانند  چینی 
عمال شمشیر جنگ اقتصادی برای چین را از رو بست. به نظر 
می رسد تصمیم ترامپ بیشتر برای کاهش سرعت هوآوی در 
رسیدن به برتری مخابراتی در شبکه  های نسل پنجم است و 
از این توانایی علیه آمریکا  واشنگتن نگران آن است که پکن 

استفاده کند. 
سال گذشته نیز درگیری های تجاری مشابهی میان آمریکا و 
ZTE به وجود آمده بود و اکنون پای این مناقشات به دیگر 
میلیون  چند  و  شده  باز  نیز  هوآوی  مانند  چینی  شرکت های 
اقتصادی  جنگ  این  وارد  را  اندرویدی  گوشی  این  کاربر 
سیستم  دیگر  هوآوی  تحریم  با  گوگل  چراکه  است.  کرده 
از  و پس  نمی کند  پشتیبانی  را  این شرکت  عامل گوشی های 
از  را  اندروید  و  برنامه ها  آپدیت  دیگر  هوآوی  گوشی های  این 

طریق پلی استور گوگل در اختیار نخواهند داشت و نمی توانند 
دیگر سرویس های گوگل را نیز روی خود اجرا کنند. این خبر 
به فکر سیستم  باید  این معناست که هوآوی  به  شوک دهنده 
عاملی برای گوشی های خود باشد و نسل آینده گوشی های این 
برند بدون پلی استور و اپلیکیشن های گوگل مانند جی میل و 

یوتیوب وارد بازار می شوند. 
تراشه ساز  بزرگ  بلکه شرکت های  نبود،  ماجرا  تمام  این  البته 
کارمندان خود  به  نیز  و...  برودکام  کوالکام،  اینتل،  مانند  دنیا 
اعالم کرده اند که تا اطالع ثانوی از فروش هرگونه محصوالت 
تولیدشده خود، اعم از تراشه، به هوآوی خودداری کنند. هنوز 
مشخص نیست شرکت هوآوی تا چه اندازه از اقدام اخیر دولت 
در  کارشناسان  گفته  به  چراکه  شد،  خواهد  متضرر  آمریکا 
صورت محدود شدن همکاری هوآوی با شرکت های آمریکایی 
اما  دهد.  ادامه  را  فعالیت خود  می تواند  به سختی  این شرکت 
به همین بهانه بد نیست نگاهی به سرمقاله ژورنال های معتبر 

دنیا بیندازیم. 

سرمقاله روزنامه فايننشال تايمز 
فایننشال تایمز در سرمقاله روز 20 می 2019 خود به قلم لوییز 
لوکاس، خبرنگار بخش تکنولوژی آسیا، و نیک فیدالس از این 
موضوع به عنوان جنگ سرد یاد کرد. در زیر این سرمقاله را 

با هم می خوانیم.
هوآوی اعالم کرده است اگر گوشی های این شرکت از سیستم 
عامل اندروید محروم بمانند، به سرعت سیستم عامل اختصاصی 

     فناوری
بهار سلیمانی

نگاهی به سرمقاله روزنامه فايننشال تايمز در مورد يكی از مهم ترين مناقشات اين روزها

هوآویوگوگل؛مهرههایجنگسرد
اقتصادیمیانآمریکاوچین
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خود را راه اندازی و رونمایی خواهد کرد. البته ناگفته نماند که 
گوگل تصریح کرد که گوگل پلی و آپدیت امنیتی برنامه ها و 
سیستم عامل را فعال مطابق روال سابق برای افرادی که گوشی 
یا تبلت اندرویدی هوآوی دارند، به روز می کند. بنابراین کاربران 
نمی گیرند.  قرار  تحریم  این  تاثیر  تحت  حاضر  حال  در  فعلی 
تجاری  محدودیت های  بگیرد  تصمیم  نیز  ترامپ  است  ممکن 
این شرکت چینی را کاهش دهد، چراکه برای آمریکا نیز کنار 
گذاشتن کامل این غول مخابراتی وجود ندارد و هر دو کشور 

می توانند به توافقات تجاری در این زمینه برسند. 
آینده ای  در  جهان  هوشمند  گوشی های  سازنده  بزرگ ترین 
سیستم  تولیدکننده  بزرگ ترین  گوگل،  حمایت  دیگر  نزدیک 
داشت  نخواهد  را  شرکت،  این  گوشی های  محبوب  عامل 
ممنوعه  لیست  در  را  این شرکت  سفید  کاخ  آن که  از  پس  و 
قطعات  تامین  در  آمریکایی  است، شرکت های  داده  قرار  خود 
با هوآوی باید مراقب تحریم ها باشند. هوآوی که سال گذشته 

داده  قول  خود  مشتریان  به  فروخت،  دستگاه  میلیون   200
شرکت  این  گوشی های  بود 
خود  کار  به  قدرت  با  هم چنان 
از  کاربران  و  می دهند  ادامه 
گوگل  رسمی  فروشگاه  طریق 

یعنی پلی استور می توانند به برنامه ها 
و آپدیت آن ها دسترسی داشته باشند؛ 

اتفاقی که اکنون دیگر نمی توان به آن 
امید داشت.

بخش  در  هوآوی  معاون  واتکینز،  تیم  اما 
اروپای غربی، در مورد این اتفاق چنین هشدار 

داد: »آینده خیلی مشخص نیست. هوآوی قربانی تجاری 
جنگ میان آمریکا و چین شده است.« واتکینز از واژه گرفتار 
شدن در مخمصه برای این موضوع نام برد. او گفت این شرکت 
پس از آن که سال گذشته نیز آماج حمالت آمریکا قرار گرفت، 
عامل  سیستم  روی  کار  و  کرده  بدتر  شرایط  آماده  را  خود 
واژه  از  جهت  همین  به  بود.  کرده  شروع  را  خود  اختصاصی 
»راه اندازی سریع« سیستم عامل اختصاصی نام برد که حتی 
اجرا  به طور آزمایشی مورد  را  نیز آن  از چین  در بخش هایی 

قرار داده بود. 
هوآوی که از سیستم عامل ویندوز روی لپ تاپ و تبلت هایش 
استفاده می کند، از مدت ها پیش در فکر توسعه سیستم عامل 
خود بود. ریچارد یو، مدیر اجرایی بخش مصرف کنندگان این 
شرکت، در مصاحبه ای با روزنامه Die welt آلمان تایید کرد 
لیست  در  قرارگیری  گونه  هر  آماده  را  خود  شرکت  این  که 
سیاه آمریکا کرده بود. او گفت: این پلن B یا برنامه جایگزین 
و  گوگل  اکوسیستم های  با  می دهیم  ترجیح  ما  البته  ماست. 
این  در  مایکروسافت  شرکت  هنوز  کنیم.  کار  مایکروسافت 
برای  هوآوی  است.  کرده  پیشه  سکوت  و  نداده  نظری  مورد 
تامین تراشه های سیلیکونی گوشی های خود نیز به شرکت های 
آمریکایی مانند کوالکام و اینتل متکی است. واتکینز می گوید 
این شرکت به میزان پنج سال تولید گوشی برای خود قطعات 
اما  است.  کرده  ذخیره  را  تراشه ها  مانند  جانبی  و  یدکی 
تحلیل گران عنوان کرده اند که ممنوعیت های نرم افزاری بالقوه 

کافی است تا گوشی های هوشمند و تجهیزات شرکت هوآوی 
را فلج کند. گوگل اعالم کرد تصمیمش با دستورات کاخ سفید 

مطابقت دارد و مفاد آن را بررسی می کند. 
سه چهارم  در  تقریبا  که  عاملی  سیستم  اندروید-  گوگل  اگر 
گوشی های هوشمند در سراسر دنیا استفاده می شود و بیش از 
2.5 میلیون برنامه برایش وجود دارد- را از هوآوی بگیرد، این 
شرکت چینی هم چنان قادر خواهد بود از نسخه اصلی نرم افزار 
آینده  هوشمند  گوشی های  اما  کند.  استفاده  خود  باز  منبع 
یوتیوب،  مانند  برنامه هایی  به  دسترسی  احتماال  شرکت  این 
و  استور  پلی  فروشگاه  هم چنین  و  مپس  گوگل  و  جی میل 
این موضوع  داد.  از دست خواهند  را  امنیتی  به روزرسانی های 
احتماال تاثیر شدیدی بر جذابیت گوشی های هوآوی اندروید، 
خصوصا در خارج از چین، دارد. اما با این شرایط نیز هوآوی 
 48 گذشته  سال  که  خود  هوشمند  گوشی های  کسب وکار  از 
بود، دست  داده  اختصاص  به خود  را  از درآمد شرکت  درصد 
این  در  نیز  مستقل،  تحلیل گر  ویندزور،  ریچارد  نمی کشد. 
مورد می گوید: »از دست دادن اکوسیستم گوگل 
تمام شده گوشی های  زیاد هزینه  احتمال  به 
را  از چین  خارج  در  برند  این  هوشمند 

افزایش خواهد داد.«
پیتر گرنری، مدیر بخش استراتژی 
می گوید:  بانک،  ساکسو  در  سهام 
»حرکت گوگل به طور موثر نشانه 
شروع یک جنگ سرد تکنولوژیک 
آن  شاهد  اکنون  ما  آن چه  و  بود 
تجارت  بالقوه  بازسازی  هستیم، 
جهانی است. شرکت های آمریکایی 
که درآمد قابل مالحظه ای در ارتباط با تجارت با چین و هنگ 
این  تشدید  هرگونه  از  که  هستند  شرکت هایی  دارند،  کنگ 
جنگ تجاری بیشتر در معرض ریسک قرار می گیرند. گسترش 
سلطه اقتصادی هوآوی بر کسب وکار گوشی های هوشمند در 
سرقت  همچون  آمریکا  برای  را  گسترده ای  نگرانی های  دنیا 
بر کل جهان  فناوری چین  فزاینده  توانایی  و  مالکیت معنوی 
ایجاد کرده است. به طوری که مدتی پیش نیز آمریکا تعرفه های 

واردات کاالهای چینی را به میزان 25 درصد افزایش داد. 
تولیدکنندگان  دیگر  برای  دنیا  بر  هوآوی  سلطه  نگرانی 
گوشی ها در کشورهای دیگر کم رنگ تر از آمریکاست، چراکه 
خود  عامل  سیستم  توسعه  دنبال  به  نیز  دیگر  سازندگان 
از آن ها به پیشرفت های قابل توجه  اما تعداد کمی  هستند، 
در  و  هوآوی  پای  به  تا  دارند  نیاز  زیادی  زمان  و  رسیده اند 
حد رقابت با او برسند. علی بابا که از بزرگ ترین پلتفرم های 
اندروید چینی  الکترونیک در چین است، سعی کرد  تجارت 
بسازد، اما نتوانست در حد و اندازه های اندروید ظاهر شود. 
بود.  اندروید  بر  مبتنی  نیز   ALIOS آن  قبلی  جانشین 
سیستم  پروژه  ساخت  در  نیز  سامسونگ  ترتیب  همین  به 
با  لینوکس  بر  مبتنی  تایزن  نام  به  خود  اختصاصی  عامل 
شکست هایی روبه رو شد. حال باید دید هوآوی می تواند این 
مسیر را طی کند، یا از آمریکا خواهد خواست که تحریم ها 

را از سر راهش بردارد؟ 

تیم واتکینز، معاون هوآوی در 
بخش اروپای غربی، هشدار 

داد: »آينده خیلی مشخص 
نیست. هوآوی قربانی تجاری 

جنگ میان آمريکا و چین 
شده است.« واتکینز از واژه 

گرفتار شدن در مخمصه 
برای اين موضوع نام برد. 

او گفت اين شركت پس از 
آن كه سال گذشته نیز آماج 
حمالت آمريکا قرار گرفت، 

خود را آماده شرايط بدتر 
كرده و كار روی سیستم عامل 
اختصاصی خود را شروع كرده 

بود. به همین جهت از واژه 
»راه اندازی سريع« سیستم 
عامل اختصاصی نام برد كه 
حتی در بخش هايی از چین 

نیز آن را به طور آزمايشی 
مورد اجرا قرار داده بود
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از پايان قرن نوزدهم، حداقل دستمزد به يک موضوع 
قراردادی بین كارفرما و كارگر تبديل شد. اكثر 

اقتصاددان ها، تعیین حداقل دستمزد را يک تصمیم 
مضر می دانند كه می تواند هم بر كارفرما و هم كارگر 

تاثیر بگذارد. بسیاری از كشورها نیز به قانون بازار كار 
آزاد بر اساس عرضه و تقاضا اعتقاد دارند. بااين حال 
اگر می خواهید سرمايه گذاری خود را در يک كشور با 

مقررات پیشنهادی در خصوص حداقل دستمزد شروع 
كنید، يا در مورد درآمد و دستمزدهای حداكثری برای 

كار در كشور ديگر بدانید، كشورهای بسیاری به عنوان 
الگو در اين زمینه وجود دارند. در گزارش زير نگاهی 

به كشورهايی با كمترين و بیشترين میزان درآمد 
خواهیم انداخت. 

كمترين دستمزد حداقلی را كدام كشورها دارند؟ 
مثال  برای  است.  ارتباط  در  کار  نوع  با  مقوله  این  به  نگاه 
دستمزد  درنهایت  کنید،  استخدام  دورکار  نیروی  شما  اگر 
ثابت خواهید داد. کشورهایی  نیروهای  به  را نسبت  کمتری 
داشته اند،  دورکار  نیروهای  جذب  در  را  رشد  بیشترین  که 
مانند  کشورهایی  در  بوده اند.  دستمزد  نرخ  کمترین  دارای 
ونزوئال، آلبانی، مصر، مالزی، مراکش و حتی آفریقای جنوبی 
تعداد فریلنسرها هر روز به میزان زیادی افزایش پیدا می کند، 
زیرا آن ها برای رهایی از حداقل دستمزد نیازمند کار روزانه 
است  از کشورهایی  نیز یکی دیگر  نیز هستند. هند  دیگری 
زندگی  کشور  این  داخل  اینترنتی  کارگران  درصد   20 که 

می کنند. 
با این اوصاف، اگر بخواهیم کمترین میزان دستمزد در مشاغل 
قراردادی را در اروپا محاسبه کنیم، آمار زیر می تواند جالب 
توجه باشد. تا ماه ژانویه 2019، کمترین سطح دستمزد در 
یورو  با 286  بلغارستان  به  متعلق  اروپا  اتحادیه  اعضای  بین 
بوده است. هم چنین در 9 کشور که همگی آن ها در شرق 
و مرکز اتحادیه اروپا هستند، حداقل سطح دستمزد کمتر از 
600 یورو است که عبارت اند از لتونی با 430 یورو، رومانی 
با 446 یورو، مجارستان با 464 یورو، کرواسی با 506 یورو، 
جمهوری چک با 519 یورو، اسلواکی با 520 یورو، لهستان با 
523 یورو، استونی با 540 یورو و لیتوانی با 555 یورو. می توان 
گفت که در میان کشورهای اروپایی، کشورهای اروپای شرقی 
کمترین درآمد و کشورهای اروپای غربی بیشترین درآمد را 

به کارگران خود می دهند. 
به  می توان  نیز  حداقلی  درآمد  با  دنیا  کشورهای  دیگر  از 
ترتیب  به  مولداوی  و  اوکراین  برزیل،  مانند  کشورهایی 
حداقل  البته  کرد.  اشاره  دالر   0.77 و   0.84  ،  1 ساعتی  با 
و حداقل دستمزد  است  نیز کمتر  این  از  ایران  در  دستمزد 
ساعتی سال گذشته در ایران معادل 6000 تومان بود که 0/6 
تومانی  با احتساب دالر 13000  این رقم  نیز  امسال  دالر و 
) تا این لحظه( به 0/5 دالر رسیده است، که نشان می دهد 
کشور ما یکی از کمترین دستمزدهای کارمندی و کارگری را 

در میان تمام کشورهای دنیا دارد. 

كشورهايی با بيشترين ميزان دستمزد حداقلی
را  میزان حداقل دستمزد  بهترین  بخواهند  اما کارگرانی که 
داشته باشند، در کدام کشورها باید کار کنند؟ طبق گزارشی 
میان  در  لوکزامبورگ  و  استرالیا  شده،  منتشر   WSI از  که 
بر  هستند.  دارا  را  دستمزد  حداکثر  که  بوده اند  کشورهایی 
معادل 14  استرالیا  در  کار  ساعتی  نرخ  گزارش،  این  اساس 
به  این کشور نسبت  را در  آمریکاست که قدرت خرید  دالر 
لوکزامبورگ  می کند.  برابر  شش  روسیه  مانند  کشورهایی 
13.14 دالر در ساعت، نیوزیلند 11.28 دالر در هر ساعت، 
فرانسه 11.24 دالر در هر ساعت و هلند 11.01 دالر آمریکا 
کارمندان  به  ساعت  هر  در 

خود می دهد. 
 نیوزلند، فرانسه، آلمان، کانادا 

  اقتصاد

نگاهی به مقوله دستمزد حداقلی و حداكثری افراد در كشورهای مختلف 

ازنابرابریتارشداقتصادی
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محسوب  کارمندان  و  کارگران  بهشت  نوعی  به  نیز  ژاپن  و 
می گیرند،  کارگران  که  حداقلی  دستمزد  میزان  و  می شوند 
نسبت به کشورهای دیگر باالست. در ژاپن دستمزد کارگران 
ساعتی هفت و نیم دالر و در آمریکا هشت دالر و در کره 
جنوبی نیز حداقل دستمزد ساعتی شش دالر است. این بدان 
کارگران  برابر   16 کشورها   این  در  کارگران  که  معناست 

ایرانی حقوق می گیرند. 

قدرت خريد و هزينه های زندگی
نرخ ساعتی کار در آمریکا معادل شش دالر است که بر اساس 
برابر روسیه است که قدرت خرید  این گزارش تقریبا چهار 
چیست؟  خرید  قدرت  استاندارد  اما  است.  دالر   1.87 تنها 
استاندارد قدرت خرید یک واحد ارزی مرجع مشترک است 
تفاوت  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  اروپا  اتحادیه  در  که 
لحاظ  از  برمی دارد.  میان  از  را  کشورها  بین  قیمتی  سطوح 
نظری، یک PPS یا استاندارد قدرت خرید، همان مقدار کاال 

و خدمات خریداری شده در کشور دیگر است. 

اختالف طبقاتی، يكی از پيامدها 
نابرابری و بی عدالتی یکی از پیامدهایی است که در کشورهایی 
تمام  این  البته  به وجود می آید.  با کمترین میزان دستمزد 
ماجرا نیست و همین بی عدالتی روی شاخص دیگری چون 
می گذارد.  تاثیر  نیز  دنیا  کشورهای  غمگین ترین  یا  شادتر 
اندازه گیری سطح مقایسه ای نابرابری در کشورهای مختلف 
ساده نیست. اما آیا عادالنه است که تنها روی نابرابری های 
نظر  در  نیز  را  زندگی  کیفیت  باید  یا  شویم،  متمرکز  مالی 
گرفت؟ اگر چنین است، چگونه باید آن را اندازه گیری کرد؟ 
سه شاخص کلیدی نابرابری مالی وجود دارد؛ درآمد، مصرف 
و ثروت. معموال نابرابری اصطالحا به معنای نابرابری درآمدی 
است، زیرا به عنوان مبنایی برای معیارها و مستندات مختلف 
قرار گرفته است. اما در مورد دو شاخص دیگر، یعنی مصرف 
و ثروت نیز چنین آورده شده است که مصرف اغلب در پی 
درآمد داشتن اتفاق می افتد، به طوری که استانداردهای زندگی 
مردم می تواند تعیین کند چه چیزهایی خرید و مصرف کنند. 
قوی  تعیین کننده ای  می تواند  نیز  انباشته  سرمایه  یا  ثروت 
معیارهای  باشد.  نابرابر  دنیای  در  زندگی  استانداردهای  در 
مانند  زندگی  استانداردهای  در  ناکارایی هایی  موجب  پولی 
دسترسی عادالنه به بهداشت و درمان و... می شود. یا این که 
این موارد بر کیفیت زندگی زنان و کار آن ها و اقلیت ها تاثیر 

می گذارد. 
شاخص ضریب  جینی در چنین مواردی یکی از شاخص های 
برای سنجش میزان  این شاخص  برای مقایسه است.  کامل 
آماری  جامعه  یک  در  ثروت  یا  درآمد  توزیع  در  نابرابری 
استفاده می شود که رقمی بین 0 -1 دارد. هر چقدر ضریب 
توزیع  در  بیشتر  برابری  باشد،  صفر  عدد  به  نزدیک  جینی 
هر چقدر ضریب جینی  برعکس  و  می دهد  نشان  را  درآمد 
مشخص  را  درآمد  نابرابر  توزیع  باشد،  یک  عدد  به  نزدیک 
می کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد، یعنی 
اگر  و  مطلق(  )برابری  دارند  یکسان  ثروت  و  درآمد  همه 
به گونه ای  نابرابری مطلق،  باشد، یعنی  با عدد یک  مساوی 

که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی 
گرفت  نتیجه  می توان  جینی  ضریب  مقایسه  طبق  ندارد. 
توزیع  میزان  نظر  از  هاییتی  و   نامیبیا  جنوبی،  آفریقای  که 
برآوردهای شاخص  اساس  بر  نابرابر،  درآمد جزو کشورهای 
جینی منتشرشده از بانک جهانی است، درحالی که اوکراین، 
درآمدی  نظر  از  برابر  کشورهایی  عنوان  به  نروژ  و  اسلوونی 

شناخته می شوند. 
رتبه بندی های ترکیبی بر اساس طیف وسیعی از اقدامات و 
و مصرف  یا قدرت خرید  ثروت  بر درآمد،  نه صرفا متمرکز 
است. ایده رتبه بندی های جدید دسترسی مردم به فرصت ها 
اولویت قرار داده و کشورها را تشویق به  و احساس رفاه را 
هدایت سیاست های عمومی خود نه فقط در راستای افزایش 
شادتر  شهروندانی  ایجاد  برای  بلکه  داخلی،  ناخالص  تولید 
هم چنان  دنیا  کشورهای  شادترین  منظر  این  از  می کند. 
و  دانمارک  و  نروژ  یعنی  اسکاندیناوی  حوزه  کشورهای 
نیز در میان  تانزانیا  نام سوریه و روآندا و  ایسلند هستند و 

غمگین ترین کشورهای دنیا به چشم می خورد. 

خوب و بد نابرابری درآمدی 
و مديريت آن از سوی دولت ها

اقتصاددانان سال هاست به این ایده عالقه مند شده اند که سطح 
توسعه کشورها ممکن است به تعیین سطح کیفیت مطلوب 
زندگی کمک کند. یکی از مشهورترین نظریه پردازان در این 
که  است  آمریکایی،  اقتصاددان  کوزنتس،  سایمون  خصوص 
اواخر قرن بیستم متولد شد و استدالل کرد که نابرابری یک 
مسیر طبیعی را طی می کند. طبق نظر او نابرابری در جوامع 
معیشت  سطوح  حداقل  در  مردم  اکثریت  که  پیشاصنعتی 
زندگی می کنند، کم است. بااین حال، با شروع صنعتی شدن 
جوامع، شکاف ها شروع به رشد می کنند، به طوری که درآمد 
کارگران کارخانه در مقایسه با کشاورزان افزایش پیدا می کند 
و با افزایش تخصص در میان کارگران صنعتی ادامه می یابد. 
و  می کند  شدن  باریک  به  شروع  شکاف ها  آن،  از  پس  اما 
دولت ها چاره این کار را گرفتن مالیات به عنوان یک راه حل 

می دانند تا  بتوانند آن را مدیریت کنند. 

اختالف دستمزدی و نابرابری، 
يک رابطه پيچيده و پويا

می توان به رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد از جهت مخالف 
نیز نگاه کرد؛ این که آیا نابرابری رشد را افزایش می دهد و اگر 
چنین است، چگونه این کار انجام می گیرد؟ ریچارد بی فریما، 
اقتصاددان دانشگاه  هاروارد، یکی از کسانی است که معتقد به 
چنین چیزی است. او استدالل می کند که نابرابری درآمدی 
برای رشد خوب است- حداقل تا رسیدن به یک نقطه- اما 
افزایش  و  مردم  بیشتر  چه  هر  شدن  فقیرتر  با  آن  از  پس 
نیز رو به سقوط می گذارد و  اختالفات طبقاتی رشد کشور 
افرادی با مهارت و با استعداد فرار مغزها را به جای ماندن در 
کشور انتخاب می کنند و در آینده جامعه با کمبود نیروی کار 
ماهر و متخصص روبه رو می شود. تحلیل های این چنین نشان 
از پیچیدگی ارتباط بین نابرابری و رشد دولت دارد و این که 

تا چه اندازه این موضوع باید دغدغه دولت مردان باشد. 

با شروع صنعتی شدن 
جوامع، شکاف ها شروع به 
رشد می كنند، به طوری كه 
درآمد كارگران كارخانه در 

مقايسه با كشاورزان افزايش 
پیدا می كند و با افزايش 

تخصص در میان كارگران 
صنعتی ادامه می يابد. اما 

پس از آن، شکاف ها شروع 
به باريک شدن می كند و 
دولت ها چاره اين كار را 

گرفتن مالیات به عنوان يک 
راه حل می دانند تا  بتوانند آن 

را مديريت كنند

65شماره 2 -  تير 98



هنگامی كه سازمان های تجاری بزرگ تر می شوند، 
پیچیدگی فرايندهای سازمانی نیز در اين سازمان ها 

افزايش پیدا می كند؛ به طوری كه در برخی از اين 
سازمان ها، ساختار سازمانی نامشخص است و 

واحدهای سازمان نمی دانند بايد به كدام واحد گزارش 
يا خدماتی ارائه كنند. تجربه نشان می دهد معموال 
با افزايش پیچیدگی های سازمانی، رخوتی سنگین 

سازمان های تجاری را تحت الشعاع قرار می دهد 
و اثربخشی و كارايی اين سازمان ها را با معضالت 

جدی همراه می سازد؛ اگرچه حل اين مسئله نیازمند 
راه حل های مختلف سازمانی و درگیر شدن واحدهای 

متعدد سازمان است، اما يکی از فعالیت های مرتبط با 
اين حوزه كه می تواند با اثربخشی و كارايی مناسبی 

همراه شود، تدوين و اجرای مناسب فرايندهای 
سازمانی با هدف كاهش پیچیدگی هاست. البته 

اين راه حل در بسیاری از سازمان ها با هدف بهبود 
فرايندهای جاری سازمان ها نیز مورد استفاده قرار 
می گیرد. اين كه تدوين فرايندهای جاری سازمان 
چه تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی در فعالیت های 

سازمان های تجاری می گذارد و در شرايط حال حاضر 
بازارهای تجاری كه با سرعتی وصف نشدنی در حال 

تغییر هستند، تدوين اين فرايندها چگونه می تواند 
باعث بهبود می شود، بهانه ای شد تا در اين مطلب 

به چگونگی تدوين و الزامات اجرايی اين فرايندهای 
سازمانی بپردازيم.

هدف از تدوين فرايند
در سازمان های تجاری، تدوین فرایندهای جاری با این هدف 
است که مجموعه ای مشخص و مرتب شده از فعالیت های کاری 
خاتمه  و  شروع  با  و  معین  مکانی  و  زمانی  محدوده  یک  در 
دارای  که  کند  ارائه  عملکرد  برای  ساختاری  مشخص شده 
تدوین  در  ساده تر،  زبانی  به  باشد.  روشنی  و خروجی  ورودی 
کشیده  تصویر  به  سازمان  سطح  در  عملیات  گردش  فرایند، 
می شود. به این معنا که هر برنامه اجرایی عملیاتی چه زمانی 
برنامه  این  بازه زمانی طول می کشد و  آغاز می شود و در چه 
عملیاتی در چه مکانی انجام می شود و چه ورودی و خروجی 
را برای سازمان به همراه دارد. از همه مهم تر این که هر یک از 
واحدهای سازمانی نسبت به این برنامه عملیاتی چه وظیفه ای 

دارند و چه مجموعه اقداماتی را باید انجام دهند.

تحليل فرايند
به تحلیل  نیاز  فرایندهای سازمان های تجاری،  تدوین  از  قبل 
وضعیت موجود سازمان تجاری است، چون حتی هر سازمان 
نیز  باشد  نداشته  مکتوبی  و  تدوین شده  فرایند  اگر  تجاری 
فرایندهای جاری دارد که فعالیت های سازمان را پیش می برند. 
به همین دلیل در گام اول نیاز است که مصاحبه های عمیق 
افراد  از  از پیش طراحی شده است،  که شامل پرسش نامه های 
شود  مشخص  باید  حقیقت  در  شود.  انجام  سازمان  کلیدی 
چه  در  و  می شوند  آغاز  نقطه ای  چه  از  مختلف  فرایندهای 
نقطه ای خاتمه پیدا می کنند و چه افراد و واحدهای سازمانی 
درگیر این فرایندهای سازمانی هستند. در این مرحله هدف، 

     مدیریت
آبتین ايزدی

نگاهی به چگونگی تدوين فرايند در سازمان های تجاری

بهبودعملکردسازمانی
باکاهشپیچیدگیها
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فرایندهاست.  اجرایی  گلوگاه های  و  گم شده  حلقه های  کشف 
در گام دوم باید هر یک از این فرایندها دسته بندی و مکتوب 
شوند و برای تکمیل آن ها با افراد درگیر در فرایند یا ذی نفعان 
مصاحبه های عمیق انجام شود. قوانین و آیین نامه های داخلی 
فرایند در  زنجیره  به همراه حلقه های  فرایندها  از  در هر یک 
این مرحله باید مشخص شود. در گام آخر با مشاهده میدانی 
نمایان می شود.  و...  نوع اطالعات  در محیط کار، گردش کار، 
باید مشخص  این مرحله  فرایندها در  تاخر در  تعیین تقدم و 
به خوبی  را  فرایندهای موجود سازمان  بتوان  درنهایت  تا  شود 

تحلیل کرد. 
به عنوان نمونه اگر فرایند رسیدگی به شکایات مشتریان مورد 
با مدیران  باید مصاحبه عمیق  اول  واقع شود، در گام  تحلیل 
سازمان  در  تاثیرگذار  و  کلیدی  افرادی  که  سازمان  ارشد 
هستند، انجام شود. در گام بعدی، واحد روابط عمومی وظیفه 
و در صورتی  دارد  بر عهده  را  به شکایات مشتریان  رسیدگی 
که شکایت مشتریان به سازمان ارجاع داده شود، این شکایت 
جهت پاسخ گویی و رسیدگی به واحد مورد شکایت واقع شده، 
به عنوان مثال مالی، فروش و...، ارجاع داده می شود و پس از 
دریافت پاسخ و بررسی مناسب از واحد مذکور، پاسخ نهایی و 
نتیجه بررسی از سوی واحد روابط عمومی به مشتری شاکی 

انتقال داده خواهد شد.
روابط  واحد  از  فرایند  این  اجرایی  قوانین  باید  مرحله  این  در 
عمومی پرسیده شود. به عنوان نمونه واحد روابط عمومی در 
این خصوص بیان می کند که شکایات پس از دریافت از سوی 
واقع  بررسی  مورد  باید  کاری  روز  تا سه  عمومی  روابط  واحد 
طریق  از  شود. سپس  داده  ارجاع  مشتریان  به  نتیجه  و  شود 
مشاهدات میدانی می توان نحوه گردش فرایند را که از طریق 
کرد.  مشخص  می شود،  انجام  مختلف  نرم  افزارهای  یا  ای میل 
درنهایت نیز تمامی این موارد باید به صورت پیش نویس فرایند 

مکتوب شود.

الگوبرداری از بهترين فرايندها
از  الگوبرداری  باید  سازمان،  جاری  فرایندهای  تحلیل  از  پس 
این فرایندها در دیگر سازمان های تجاری انجام شود. از طریق 
الگوبرداری می توان به استانداردها و اقدامات جدید سازمان های 
تجاری در این حوزه پی برد و با برگزاری جلساتی با مدیران 
اجرایی  برای  را  جدید  نکات  این  اجرایی،  فرایندهای  ذی نفع 
باید  مرحله  این  در  حقیقت  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  شدن 
شکاف بین وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب شناسایی و نقاط 
بهبود در فرایند تعیین شود. پس از بررسی های صورت گرفته، 
که  کرد  پیدا  دست  مناسبی  تدوین شده  فرایند  به  می توان 
ورودی و خروجی مشخصی دارد و وظایف هر یک از واحدهای 
زمانی  بازه  گرفتن  نظر  در  احتساب  با  افراد  حتی  و  سازمانی 
در  که  نظارتی  و  کنترلی  اقدامات  درنهایت  و  است  مشخص 
این فرایند باید انجام شود نیز مشخص شده است. البته برای 
اولویت بندی  بهبود  فرصت های  باید  تغییرات،  این  پیاده سازی 
شود و اولویت بندی نیز می تواند با نظر مدیران ارشد و مدیران 
پیش تر  که  مثالی  در  نمونه،  عنوان  به  شود.  انجام  ذی نفع 
که  اقداماتی  از  یکی  شد،  مطرح  شکایات  به  رسیدگی  درباره 
از سازمان های تجاری در این خصوص می توان  الگوبرداری  با 

انجام داد، این است که سیستم تنبیه و پاداش برای واحدهای 
صورت  این  به  شود.  گرفته  نظر  در  واقع شده،  شکایات  مورد 
رسیدگی  مورد  تعیین شده  زمانی  بازه  در  شکایات  اگر  که 
به  با جریمه همراه خواهند شد و در صورتی که  نگیرد،  قرار 
انجام  رسیدگی  این  تعیین شده  زمانی  بازه  در  منظم  صورت 
شود، با تشویق همراه شوند. البته ایجاد این موضوع نیز نیازمند 
طراحی مناسب فرایند رسیدگی به شکایات است و هم چنین 
در سازمان های تجاری که اندازه سازمانی بزرگی دارند، تحقق 
این موضوع نیازمند استفاده از نرم افزارهای مناسب است تا از 
این طریق بتوان سیستم مناسبی در حوزه تنبیه و پاداش در 
خصوص مدت زمان پاسخ گویی به شکایات مشتریان طراحی 

کرد.

مقاومت در برابر تغيير
از نگاه بیرونی با اتکا به فرایندی که پیش تر ارائه شده، می توان 
به راحتی فرایندهای مناسبی در سازمان تدوین و اجرا کرد، اما 
مقاومت  معموال  پیاده سازی،  مرحله  در  که  است  آن  واقعیت 
نسبت به پیاده سازی فرایندهای جدید زیاد است. به این دلیل 
و  دارند  همراه  به  را  تغییراتی  خود  با  جدید  فرایندهای  که 
از  بسیاری  در  معموال  نیز  تغییرات سازمانی  برابر  در  مقاومت 
سازمان های تجاری از سوی کارمندان ایجاد می شود. به همین 
به مشارکت  این فرایندها،  پیاده سازی  برای  اقدام  اولین  دلیل 
این  واقع  در  است.  سازمان  ارشد  و  اجرایی  مدیران  گرفتن 
افراد باید به طور چشم گیری از بهبود روند حمایت کنند تا از 
این طریق با ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در جهت بهبود، 
جدید  فرایندهای  اجرای  و  پیاده سازی  نیز  سازمان  کارمندان 
که  است  موضوع  این  اقدام  این  از  هدف  واقع  در  بپذیرند.  را 
افراد در سراسر سازمان به فرایندها بپیوندند. به همین دلیل 
اقدامات  از  یکی  فرایندهای جاری سازمان،  تحلیل  در مرحله 
ضروری مصاحبه عمیق با این مدیران ارشد و اجرایی سازمان 
است تا از این طریق و با استفاده از برقراری ارتباطات اثربخش 

با این افراد، بتوان حمایت این افراد را جلب کرد.
 از دیگر اقداماتی که باید در این راستا انجام شود، گسترش 
مالکیت فرایندها در سراسر سازمان است تا از این طریق تیم های 
کاری مختلف مالکیت فرایندها را از آن خود بدانند و مسئولیت 
اجرای آن را بپذیرند. در حقیقت هنگامی که فرایندها از طریق 
تیم های خارجی طراحی شود، تضمین اجرایی ندارد و بسیاری 
برای  را  جدید  فرایندهای  این که  دلیل  به  کاری  گروه های  از 

خود نمی دانند، عالقه و انگیزه ای نیز برای اجرای آن ندارند.
 در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که منبع مرکزی 
باید برای مستندسازی فرایندها ایجاد شود. همه افرادی که در 
سازمان حضور دارند و درگیر فرایندهای اجرایی هستند، باید به 
این پلتفرم دسترسی داشته باشند. در حقیقت با مستندسازی 
فرایندهای جدید سازمان  با  را  می توان دیگر گروه های کاری 
آشنا ساخت و در صورت جابه جایی کارمندان نیز با اتکا به این 
این در  برند.  را پیش  مستندها می توانند فرایندهای سازمانی 
حالی است که عدم مستندسازی و جاری سازی آن در سازمان 
باعث می شود با جابه جایی افراد، فرایندهای سازمانی با اخالل 
جدی مواجه  شود. به معنای دیگر، این فرایندها قائم به فرد یا 

گروه کاری هستند.

در مرحله تحلیل فرايندهای 
جاری سازمان، يکی از 

اقدامات ضروری مصاحبه 
عمیق با اين مديران ارشد 
و اجرايی سازمان است تا 

از اين طريق و با استفاده از 
برقراری ارتباطات اثربخش 

با اين افراد، بتوان حمايت 
اين افراد را جلب كرد
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     مدیریت
آرين طاهری

راه كارهايی برای مديريت بهينه زمان جلسات 

هیچ چیز سخت تر از دعوت همکارانی كه از جلسه 
گذاشتن متنفرند، به گرد هم جمع شدن نیست! 

جلساتی كه اغلب می توان آن ها را با ارسال يک ای میل 
كوتاه انجام داد تا افراد از كار خود دور نمانند و نیاز 
به جلسه گذاشتن برای هر موضوع كوچکی نداشته 
باشند. دلیلی ندارد كه برای هر چیزی جلسه برگزار 

كنید. اما اگر مجبور به اين كار بوديد، روش هايی وجود 
دارد كه با كمک آن ها می توانید زمان جلسات خود را 

كوتاه تر كرده و آن ها را موثرتر برگزار كنید. در زير به 
تعدادی از اين روش ها اشاره می شود. 

اين جلسات بی هدف وقت گير
کارمندان بسیاری اقرار کرده اند که واقعا به آن چه در جلسات 
طوالنی برگزار می شود، گوش نمی کنند و از آن زمان بیشتر 
صرف رویاپردازی و پیام فرستادن می کنند! طبق تحقیقات 
به طور میانگین، کارمندان 62 ساعت در یک ماه را صرف 
جلسات می کنند که بیش از نیمی از آن زمان های تلف شده 
می دهد  نشان  مدیریت  محققان  از  یکی  تحقیقات  است. 
شرکت ها و مسئوالن اجرایی بیش از 15 درصد کل زمان 
سازمان خود را صرف جلسات می کنند و این درصد از سال 
2008 تا امروز مدام در حال افزایش است. یکی از راه حل ها 
برای موثر کردن برگزاری جلسات در کنار هدفمند کردن، 

کاهش زمان برگزاری جلسات است. 

تصميم بگيريد آيا واقعا نياز به جلسه داريد
کنار گذاشتن ساعات طوالنی در بازه کاری و جمع کردن افراد 

تنها برای یک پرسش و پاسخ ساده یا نظرسنجی معمولی 
از  جلسه  برگزاری  از  پیش  بنابراین  نیست.  عاقالنه ای  کار 
خود بپرسید آیا این جلسه را می توان با یک ای میل گروهی 
افرادی که در آن  برای تمام  این جلسه  آیا  جایگزین کرد؟ 
حاضر می شوند، مفید است؟ آیا می توانم به جای جلسه از 
کارمندانم بخواهم طی یک ای میل هفتگی در زمان مشخص، 
مسئولیت و کارهای خود را به من ارجاع دهند، به جای این که 

نه من وقت آن ها را بگیرم و نه آن ها وقت من را. 
کاری   محیط های   از  ناگزیری   بخش   جلسات   برگزاری 
مدرن  است،  ولی  برگزاری  آن ها باید ضروری  تشخیص  
داده  شود و مفید باشد، در غیر این  صورت،  به هیچ وجه  
نباید جلسه  تشکیل  شود. برای مدیریت جلسات کاری با 
یک هدف روشن، جلسه را هماهنگ و جهت آن را تعیین 
کنید. بعضی جلسات می توانند هزینه بر باشند. برای محاسبه 
هزینه دقیق، دستمزد ساعتی هر فردی را که در طول جلسه 
حضور دارد، چند برابر کنید. اگر می توانید از طریق ای میل، 
کنفرانس تلفنی، اسکایپ یا حتی یک بحث سریع در یک 
جلسه به هدف خود برسید، از فکر برگزاری جلسه به طور 

کامل بیرون آیید. 

جلسه ها را كوتاه برگزار كنيد
و  بزرگ تر  نشان می دهد هر چه جلسات   HBR تحقیقات 
این که  دارند.  اثرگذاری کمتری  و  بازدهی  باشند،  طوالنی تر 
زبان بدن خود را با صحبت جلوی یک جمع 20 نفره حفظ 
اندازه  چه  هر  است.  کوچک تر  از جمع های  کنید، سخت تر 
پیدا کند،  افزایش  با آن ها جلسه می گذارید،  گروه هایی که 

ايستاده برگزار كردن 
جلسات به مديريت 
زمان و سرعت دادن 
بیشتر به زمان برگزاری 
آن كمک می كند، ضمن 
اين كه طبق تحقیقات 
جلسات كوتاه تر به همان 
اندازه جلسات طوالنی تر 
بهره ور هستند. يک 
مطالعه در سال 2014 
نشان می دهد تیم های 
ايستاده در جلسات، 
خالق تر از تیم هايی بودند 
كه روی صندلی نشسته 
بودند
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کمتری  فشار  احساس  دارند،  حضور  آن  در  که  کارمندانی 
می کنند. هم چنین محدود کردن افراد در کاهش زمان جلسه 
یا  چهار  به  افراد  کردن  محدود  واقع  در  است.  تاثیرگذار  نیز 
در یک جلسه  که همه  است  این  از  اطمینان  برای  نفر  پنج 
60 دقیقه ای صحبت می کنند و عالوه بر این که به همه وقت 
می رسد، از نشستن بیهوده برای گوش کردن صحبت های 20 

نفر دیگر خودداری می شود. 
جف بزوس، مدیرعامل آمازون، جمله ای کلیدی در این زمینه 
دارد که می گوید: »هرگز جلسه ای برگزار نکنید که در آن کل 
گروه نتوانند دو تا پیتزا را بخورند!« برگزاری جلسات به صورت 
تمرکز  هدفش  روی  فرد  هر  می شود  موجب  کوتاه  و  فوری 
برگزاری جلسه  آماده سازی  برای  زمان  رفتن  از هدر  و  کرده 
جلوگیری می کند و به مدیران نیز اجازه می دهد اگر جلسه به 
سمت نادرستی در حرکت بود، اقدام به تغییر جهت آن کنند. 
با گذراندن زمان کمتر در جلسات می توانید بهره وری خود را 

افزایش دهید و به ارزش زمان بیشتر پی ببرید.

از قانون 2/3  استفاده كنيد
یکی از راه ها برای محدود کردن تعداد افراد در جلسات اعمال 
کردن قانون 2/3  است. نمی توان هر فردی را درگیر موضوع 
جلسه کرد، اما حداقل اطمینان حاصل کنید دوسوم افرادی 
که از آن ها دعوت به جلسه کرده اید، مرتبط با جلسه باشند. 
یا  کنید،  آزاد  را  دیگر  افراد  وقت  می توانید  ترتیب،  این  به 
از  بنابراین پیش  از آن ها بهره بگیرید.  در جلسات مرتبط تر 
باید  افرادی که  از خود بپرسید مرتبط ترین  برگزاری جلسه 
آیا  در این جلسه حضور داشته باشند، چه کسانی هستند؟ 
همه افرادی که در جلسه حضور دارند، افراد مرتبطی هستند 
و نظرات آن ها به موضوع کمک می کند، یا تنها به حرف های 
اضافه شاخ وبرگ داده و زمان جلسه را می گیرند. هم چنین به 
این موضوع نیز فکر کنید که بهتر است این جلسه دوستانه 
یک  همانند  خصوصی؟  یا  عمومی  رسمی؟  یا  شود  برگزار 
قوانین  که  است  نیاز  جلسه  در  آیا  ارائه؟  یک  یا  کنفرانس 
خاصی برگزار شود یا خیر؟ به خاطر داشته باشید در تمام 

این موارد قانون 2/3 را از یاد نبرید. 

دستور جلسه تهيه كنيد 
صورت  به  جلسات  برگزاری  برای  راهنمایی  تایمز  نیویورک 
موثر منتشر کرد که طی آن اولین قاعده را این دانسته بود که 
همه باید بدانند برای چه کاری جمع شده اند و چه کاری باید 
انجام دهند. بنابراین در ابتدای جلسه موضع خود را روشن 
کنید و با کوتاه صحبت کردن به سراغ اصل مطلب بروید و 
از گزافه گویی و گرفتن وقت دیگران خودداری کنید. بنابراین 
یک دستور جلسه واضح تنظیم کنید تا دیگران بدانند جلسه 
به چه منظوری است، چراکه کشاندن آن ها به جلسه ای که 
آن ها  شدن  جمع  برای  انگیزه ای  هستند،  آن جا  چرا  ندانند 

ایجاد نمی کند. 

از همراهان خود بخواهيد كه بايستند
ایستاده برگزار کردن جلسات به مدیریت زمان و سرعت دادن 
بیشتر به زمان برگزاری آن کمک می کند، ضمن این که طبق 

اندازه جلسات طوالنی تر  تحقیقات جلسات کوتاه تر به همان 
می دهد  نشان   2014 سال  در  مطالعه  یک  هستند.  بهره ور 
که  بودند  تیم هایی  از  جلسات، خالق تر  در  ایستاده  تیم های 
روی صندلی نشسته بودند. جلسات منظم طراحی شده برای 
صحبت با کارکنان و بحث در مورد گزارش وضعیت معموال 
بنابراین جلسات  انجام شود.  یا کمتر  می تواند در 15 دقیقه 
را کوتاه برگزار کنید و از همه بخواهید بایستند تا این روند 

تسریع پیدا کند.

بين صحبت ديگران وقفه نيندازيد
صحبت های  بین  اگر  تا  کنید  استفاده  یادداشت  و  قلم  از 
فردی، سوالی برایتان پیش آمد، آن را یادداشت کنید و بعد 
از اتمام صحبت هایش از او بپرسید. بنابراین از وقفه انداختن 
بین صحبت دیگر همکاران خودداری کنید. این موضوع خود 
می تواند به افزایش زمان برگزاری و کش آمدن جلسات منجر 
شود. به طوری که تنها یک نفر در حال سوال پرسیدن و دیگری 
در حال پاسخ و بقیه در حال چرت زدن هستند! اگر سواالت 
را در انتهای سخنرانی هر فرد بپرسید، عالوه بر این که او را از 
موضوع بحث دور نکرده اید، از تکرار اطالعات و سواالت تکراری 
که ممکن است دیگران هم آن را بپرسند، جلوگیری و زمان 
را بهینه تر مدیریت کرده اید. جلسات کاری می توانند با ارزش 
و مولد باشند، فقط باید فوت و فن مدیریت جلسات کاری را 

به خوبی بدانید تا موفق شوید.

نكات هر جلسه را روی پروژكتور نمايش دهيد
برای این که دوباره گویی ها را کاهش دهید، خوب است نکاتی 
را که هر فرد در جلسه قبلی در خصوص آن صحبت کرده بود، 
به صورت تیتروار روی اسالیدی در پروژکتور نشان دهید، تا 
ضمن این که ذهن افراد آماده جلسه بعدی شود، از سردرگمی 
و پرسیدن سوال و گرفتن وقت خودداری شود. ممکن است دو 
نفر یک مکالمه مشابه را شنیده باشند، اما دو برداشت مختلف 
از آن کرده باشند. با ارائه نکات می توانید منظور و هدف خود را 
از جلسه پیشین و جلسه پیش رو به وضوح بیان کنید. هم چنین 
در ابتدای جلسه هر اقدام پی گیری مورد نیاز را شفاف سازی 
کنید و اگر در جلسه قبل نکاتی ذکر شد که نیازمند پی گیری 
افراد بود، آن را پی گیری کنید. همه شرکت کنندگان در جلسه 
باید دقیقا بدانند چه چیزی از آن ها انتظار می رود. بالفاصله هر 

جلسه پی گیری را برنامه ریزی کنید.

در ساعات مشخص جلسه را تمام كنيد
افراد  به  را  اتمام آن  برگزاری جلسات ساعت  ابتدای  از همان 
گوشزد کنید تا در همان ساعت جلسه را به پایان برسانند. در 
غیر این صورت جلسه به درازا می کشد و زمان برایش کم می آید. 
هم چنین با نزدیک شدن به زمان اتمام جلسه، آن را به طور 
قطعی پایان دهید و از همه افراد نیز بخواهید در این خصوص 
مسئولیت پذیر عمل کنند. جلساتی که ساعت ها طول می کشند، 
باعث می شود شرکت کنندگان صبر و شکیبایی خود را از دست 
بدهند. محدوده توجه کوتاه است و زمان ارزشمند است. جلسات 
کارآمدتر به موقع شروع و به موقع پایان می یابد و جلساتی که 

همه موارد را رعایت کنند، بهره ورترند و کارایی بیشتری دارند. 

در ابتدای جلسه موضع خود 
را روشن كنید و با كوتاه 

صحبت كردن به سراغ اصل 
مطلب برويد و از گزافه گويی 

و گرفتن وقت ديگران 
خودداری كنید. بنابراين يک 

دستور جلسه واضح تنظیم 
كنید تا ديگران بدانند جلسه 
به چه منظوری است، چراكه 

كشاندن آن ها به جلسه ای 
كه ندانند چرا آن جا هستند، 
انگیزه ای برای جمع شدن 

آن ها ايجاد نمی كند
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اگر متهم به سیاه نمايی نشويم، اين روزها كمتر 
شهروندی را می توان يافت كه از وضعیت نیمه جان 

اقتصادی كشور باخبر نباشد؛ نرخ تورم هر ماهه 
قله های جديدی را فتح می كند، ركود وضعیت بازارها را 
تحت الشعاع قرار داده و آينده پیش روی اقتصادی نیز 
پر از ابهام و سردرگمی است. اين وضعیت و ترس از 
آينده به بسیاری از كسب وكارهای ايرانی رخنه كرده 
و فعالیت های اين سازمان های تجاری را دستخوش 

تغییراتی قرار داده است. باور عمومی بسیاری از 
مديران ارشد سازمان های تجاری بر اين است كه در 
چنین شرايط اقتصادی بايد جريان نقدينگی سازمان 

را حفظ كرد و از سرمايه گذاری و هزينه در بسیاری 
از بخش ها پرهیز كرد. فعالیت های مرتبط با روابط 

عمومی نیز از آن دسته است كه برخی از سازمان های 
تجاری ترجیح می دهند در چنین وضعیت اقتصادی 

به آن نپردازند و سرمايه گذاری در آن نداشته باشند، 
اما تجربه موفق برندهای بین المللی در دوران ركود 

نشان می دهد كه اتفاقا زمانی كه سازمان های تجاری 
هزينه های خود را در حوزه روابط عمومی كاهش 

می دهند، فرصتی پیش روی رقبا قرار می گیرد تا با 
سرمايه گذاری درست بتوانند روی ذهن مخاطبان 

سازمان تاثیرات بسیار مهمی بگذارند. اين كه در دوران 
ركود سازمان های تجاری بايد چگونه در حوزه روابط 

عمومی سرمايه گذاری كنند، بهانه ای شد تا در اين 
مطلب به برخی از فرصت های سرمايه گذاری در حوزه 

روابط عمومی بپردازيم.

چرا روابط عمومی؟
کوچک  از  حاکی  مرکزی  بانک  و  آمار  سازمان  گزارش های 

شدن اقتصاد کشور است؛ در چنین شرایطی که قدرت خرید 
تجاری  سازمان های  فروش  حجم  کرده،  پیدا  کاهش  مردم 
نسبت،  به  و  است  گرفته  قرار  تغییراتی جدی  دستخوش  نیز 
سازمان های تجاری در چنین شرایط اقتصادی با کاهش سهم 
بازار و مشتری همراه خواهند شد. تحلیل این وضعیت باعث 
شده بسیاری از سازمان های تجاری استراتژی حفظ و نگه داری 
مشتریان را اتخاذ کنند و جهت حفظ و نگه داری مشتریان در 
چنین شرایطی نیز نیاز به ابزارهای روابط عمومی بیش از پیش 
احساس می شود تا از این طریق بتوان ارتباطات اثربخشی را با 
مخاطبان سازمان برقرار کرد، اما بااین حال، اگر شرایط سازمان 
پیدا  باید کاهش  ایجاب می کند که هزینه های روابط عمومی 
کند، این مهم باید مشخص شود که چه چیزی صرف هزینه های 
روابط عمومی خواهد شد که بازار هدف سازمان را هدف قرار 
می دهد. جان کوئلچ، یکی از اساتید مدرسه کسب وکار  هاروارد، 
تجاری در  است که سازمان های  باور  این  بر  این خصوص  در 
تغییری کرده  نیازهای مشتریان چه  ببینند  باید  رکود  دوران 
است و استراتژی های خود را بر این اساس تغییر دهند. با توجه 
به این موضوع، تغییر در استراتژی های روابط عمومی نیز باید 
انجام شده  بر این اساس اتخاذ شود. هم چنین طبق تحقیقات 
در برخی از سازمان های تجاری اروپایی، کسب وکارهایی که در 
افزایش  را  تبلیغات خود  و  روابط عمومی  بودجه  رکود  دوران 
داده بودند، سود و سهم بازار آن ها نیز با افزایش همراه شده 
موردی  مطالعات  از  برخی  در  که  است  ذکر  شایان  البته  بود. 
نتایج حاکی از آن است که فعالیت های روابط عمومی در دوران 
رونق  دوران  در  آن  نتایج  و  ندارد  کوتاه مدت  بازدهی  رکود، 

نمایان می شود.

حفظ سهم ذهنی در دوران ركود
خود  مخاطبان  ذهن  در  تجاری  سازمان های  کلی  صورت  به 

     مدیریت
آبتین ايزدی

 كارشناس ارشد كسب وكار

به كارگيری روابط عمومی در دوران ركود

تهاجمییاتدافعیبودن؛
مسئلهایناست؟

در دوران ركود كه 
فعالیت های بسیاری از 

سازمان های تجاری در حوزه 
روابط عمومی كم می شود، 

در حقیقت سهم ذهنی 
ايجاد شده در ذهن مخاطبان 
را از دست می دهند و كسب 

مجدد اين سهم ذهنی در 
دوران رونق، سازمان را با 

هزينه های زيادی همراه 
می سازد
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سهمی دارند که از آن به عنوان Share of mind یاد می شود 
فعالیت های  طریق  از  ذهنی  سهم  این  از  عمده ای  بخش  که 
روابط عمومی و تبلیغات ایجاد شده است. اما در دوران رکود 
که فعالیت های بسیاری از سازمان های تجاری در حوزه روابط 
عمومی کم می شود، در حقیقت سهم ذهنی ایجاد شده در ذهن 
مخاطبان را از دست می دهند و کسب مجدد این سهم ذهنی 
در دوران رونق، سازمان را با هزینه های زیادی همراه می سازد. 
با توجه به این که معموال هزینه های روابط عمومی و تبلیغات 
تجربه های جهانی  است،  توجهی  قابل  رقم  به صورت عمومی 
نشان می دهد در چنین شرایطی ابتدا باید مشتریان سازمان را 
طبقه بندی کرد و بر اساس میزان اهمیت و سودآوری مشتریان 
در هر طبقه، رسانه مورد نظر جهت فعالیت های روابط عمومی 
تجاری که  در سازمان های  مهم  این  انتخاب شود.  تبلیغات  و 
چنین  در  دارد.  پررنگ تری  نقش  هستند،   B2B اصطالح  به 
به  عمومی  روابط  فعالیت های  روی  باید  تجاری  سازمان های 
این طریق  از  تا  صورت شخصی سازی شده سرمایه گذاری کرد 
بر  کرد.  ایجاد  سازمان  برای  را  مناسبی  و  جدی  تمایز  بتوان 
رکود  دوران  در   Clark سوی  از  انجام شده  تحقیقات  اساس 
درصد   12.5 میزان  به  تجاری  سازمان های  اقتصادی،  بزرگ 
مشتریان  با  ارتباط  حوزه  با  مرتبط  نرم افزارهای  از  بیشتر 
استفاده کردند که نتایج این سرمایه گذاری نشان می دهد که 
حدود 100 برند برتر بین المللی، با چهار درصد کاهش هزینه 
دوران  در  تجاری  سازمان های  حقیقت  در  بودند.  شده  همراه 
رکود با استفاده از این نرم افزارها و سیاست های مرتبط با حوزه 
طبقه بندی  را  مشتریان  هستند  تالش  در  مشتریان  با  ارتباط 
کرده و جهت مواجهه درست با هر یک از این گروه مشتریان، 
در  طرفی  از  کنند.  اتخاذ  را  مناسبی  ارتباطی  سیاست های 
مناسبی  ارزشمند که سودآوری  رکود، حفظ مشتریان  دوران 
از طریق  است که  اهمیت  بسیار حائز  دارند،  برای سازمان  را 
سیاست های مناسب در حوزه ارتباط با مشتریان می توان برای 
این گروه از مشتریان برنامه ریزی های مناسبی را انجام داد. به 
عنوان نمونه استراتژی شخصی سازی در خصوص این مشتریان 
اتخاذ شود؛ چون اجرای چنین استراتژی ای برای کل مشتریان 
برای  را  زیادی  هزینه های  شرایطی  چنین  در  است  ممکن 

سازمان به همراه داشته باشد.

خلق تجربه منحصربه فرد در استراتژی های ارتباطی
بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی Rightnow، 86 درصد 
کسب  برای  بیشتر  درصد   25 پرداخت  به  حاضر  مشتریان  از 
این تحقیقات نشان می دهد  برندها هستند.  از  تجربه مناسب 
در دوران رکود، در صورتی که سازمان های تجاری بتوانند در 
سیاست ها و استراتژی های ارتباطی خود تجربه منحصربه فردی 
مهم  این  کنند،  ایجاد  سازمان  مخاطبان  و  مشتریان  برای  را 

می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد شود. 

تمركز بر آموزش 
این  افزایش بی کاری است.  از جمله ویژگی های دوران رکود، 
درآمد  شده  باعث  اقتصادی  حال  شرایط  که  است  حالی  در 
شود.  همراه  مالحظه ای  قابل  کاهش  با  نیز  کشور  شهروندان 
در چنین شرایطی معموال افراد به دنبال افزایش درآمد خود 
هستند و به همین دلیل نیاز به کسب مهارت را در خود به شدت 

احساس می کنند. به همین دلیل در صورتی که در فعالیت های 
مرتبط با روابط عمومی، بخش آموزش پررنگ شود، با استقبال 
بهتر و قابل توجهی همراه خواهد شد. این فعالیت های مرتبط 
با روابط عمومی می تواند در بخش های بسیار زیادی انجام شود. 
به عنوان نمونه، وقتی در رسانه های اجتماعی، تولید محتوای 
استقبال  با  شود،  انجام  آموزش  حوزه  در  سازمان  با  مرتبط 

مناسبی همراه خواهد شد.

 سياست های تهاتر
جریان  رکود،  دوران  در  شده،  مطرح  پیش تر  که  همان طور 
نقدینگی در سازمان بسیار حائز اهمیت است. با توجه به این 
موضوع، توجیه مدیران ارشد سازمان برای تخصیص بودجه در 
به  تبلیغات سخت تر صورت می پذیرد.  و  روابط عمومی  حوزه 
همین دلیل با اتخاذ سیاست های تهاتری می توان این مهم را 
راحت تر انجام داد. این تهاتر می تواند در بخش های مختلفی از 
سازمان انجام شود و جهت پیاده سازی آن در ابتدا نیاز است 
با  می تواند  تهاتر  به صورت  که  سازمان  و خدمات  محصوالت 
برای  و  مشخص  شود،  گذاشته  اشتراک  به  مجموعه ها  سایر 
این موضوع برنامه ریزی های الزم انجام شود. به عنوان نمونه، 
شرکت های دارویی می توانند برخی از محصوالت خود را که به 
صورت OTC یا بدون نسخه هستند، با رسانه های آن الین و 
مکتوب تهاتر کنند. به این صورت که در ازای انتشار رپورتاژ 
این  به  امکان  صورت  در  را  خود  محصوالت  از  برخی  آگهی 

رسانه ها جهت استفاده پرسنل داخل سازمانی تهاتر کنند.  

درصد از افزايش فروش
یکی دیگر از رویکردهای حائز اهمیت که در دوران رکود بسیار 
می توان از آن استفاده کرد، این موضوع است که با برخی از 
شرکت های حوزه تبلیغات و روابط عمومی می توان به صورت 
چنین  در  کرد.  همکاری  و  تعامل  فروش  افزایش  از  درصد 
فعالیت های  جهت  را  هزینه ای  تجاری  سازمان های  شرایطی، 
صورت  در  اما  نمی شوند،  متقبل  تبلیغات  و  عمومی  روابط 
افزایش فروش، درصدی از این افزایش فروش را جهت خدمت 
برد  برد-  به صورت  تعامل  از  نوع  این  دریافت می کنند.  خود 
سودآوری  می تواند  مجموعه  دو  هر  برای  و  می شود  تعریف 

مناسبی را به همراه داشته باشد.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که بر اساس 
 52 حدود  در   ،1397 سال  در  منتشرشده  آمارهای  آخرین 
میلیون نفر از شهروندان کشور به اینترنت تلفن همراه دسترسی 
دارند، که از این تعداد در حدود 40 میلیون نفر در رسانه های 
اجتماعی حضور دارند. این آمارها نشان می دهد سرمایه گذاری 
دیجیتال  فضای  روی  عمومی  روابط  با  مرتبط  فعالیت های  در 
بسیار می تواند اثربخش ظاهر شود و در شرایط حال حاضر نیز 
هزینه های زیادی را برای سازمان های تجاری به دنبال ندارد. البته 
جهت حضور در رسانه های اجتماعی، بعضی از سازمان های تجاری 
پرسنل مرتبط با این موضوع را در واحد روابط عمومی دارند، 
اما برخی از سازمان های تجاری به واسطه نوع کسب وکارشان، 
پرسنل متخصص در حوزه دیجیتال مارکتینگ ندارند. به همین 
شروع  برای  می توان  سازمان  هزینه های  مدیریت  برای  دلیل 
فعالیت های این حوزه، به صورت برون سپاری فعالیت های مرتبط 

با دیجیتال مارکتینگ را انجام داد.

طبق تحقیقات انجام شده در 
برخی از سازمان های تجاری 

اروپايی، كسب وكارهايی 
كه در دوران ركود بودجه 
روابط عمومی و تبلیغات 

خود را افزايش داده بودند، 
سود و سهم بازار آن ها نیز 
با افزايش همراه شده بود. 

البته شايان ذكر است كه در 
برخی از مطالعات موردی 

نتايج حاكی از آن است كه 
فعالیت های روابط عمومی 

در دوران ركود، بازدهی 
كوتاه مدت ندارد و نتايج 

آن در دوران رونق نمايان 
می شود

71شماره 2 -  تير 98



لزوم تحقيقات بازاريابی در داخل سازمان
داخل  در  بازاریابی  تحقیقات  انجام  لزوم  به  پرداختن  از  قبل 
که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  به  اشاره  سازمان، 
تعامل اطالعات  به منظور توسعه، تفسیر و  بازاریابی  تحقیقات 
از  ایران  داخل  در  معموال  و  می شود  تعریف  تصمیم  اساس  بر 
متدولوژی های آن در بازار استفاده می کنند. این در حالی است 
که رویکردهای نوین در حوزه بازاریابی نشان می دهد در حال 
حاضر یکی از مشتریان اصلی هر سازمانی کارمندان آن سازمان 
به شمار می روند و به همین دلیل تمرکز و سرمایه گذاری روی 
این مشتریان می تواند در فعالیت های پیش روی سازمان مثمر 
ثمر واقع شود. لزوم انجام تحقیقات بازاریابی در داخل سازمان 
نیز به این منظور است که در درجه اول وضعیت موجود سازمان 
در صورتی  و  تعریف شده مشخص شود  اساس شاخص های  بر 
که بخش های مختلفی از سازمان به استانداردهای الزم و کافی 
دست پیدا نکرده اند، برنامه ریزی های مختلف در راستای بهبود 
به معنای دیگر،  انجام شود.  تعریف شده  ارتقای شاخص های  و 

هدف از انجام تحقیقات بازاریابی در داخل سازمان می تواند این 
موضوع باشد که مدیران ارشد سازمان در خصوص تصمیمات 
پیش روی خود، بی گدار به آب نزنند. به عنوان نمونه، در صورتی 
که  دهد  نشان  سازمان  داخل  در  بازاریابی  تحقیقات  نتایج  که 
شاخص »امنیت شغلی« در سازمان وضعیت نامناسبی دارد و 
ارشد  دارند، مدیران  زیادی  نارضایتی  این موضوع  از  کارمندان 
منابع انسانی سازمان می توانند در این راستا برنامه ریزی های الزم 
را داشته باشند. به عنوان مثال مدت زمان قرارداد کارمندان را 
افزایش دهند، دالیل وجود حس ناامنی کارمندان مورد بررسی 
واقع شود و در صورت وجود تهدیدات از سوی مدیران باالدستی، 

به این مدیران تذکرات الزم داده شود.

 صرفا جهت اطالع
در حال حاضر روش های بسیار زیادی برای تحقیقات بازاریابی 
در داخل سازمان های تجاری وجود دارد، اما برخی از این روش ها 
به صورت کاربردی نمی تواند اطالعات الزم را برای تصمیم گیری 

     بازاریابی
امیر كاكايی

كارشناس ارشد كسب وكار

نگاهی به برخی از رويكردهای تحقيقات بازاريابی در داخل سازمان

بیگداربهآبنزن!
همواره برای مديران ارشد سازمان بسیار مهم است كه 

بدانند در داخل سازمان چه می گذرد؟ كارمندان درباره 
سازمان چه فکری می كنند و میزان رضايت آن ها از 

بخش های مختلف سازمان به چه صورت است؟ پاسخ 
به اين سواالت و ديگر سواالتی كه می تواند مبنای 

تصمیم گیری مديران ارشد سازمان باشد، فرصتی را 
پیش روی سازمان قرار می دهد تا با بهبود وضعیت 
داخل سازمانی، با افزايش عملکرد كارمندان همراه 

شود و درنهايت افزايش سودآوری را برای سازمان به 
همراه داشته باشد. اين واقعیت وجود دارد كه كارمندان 

به مثابه سفیران سازمان تلقی می شوند و نوع نگرش 

آن ها نسبت به سازمان بسیار می تواند بر تصوير برند 
سازمان از نگاه مشتريان تاثیر بگذارد. اين مهم باعث 
شده است كه بیش از گذشته، خصوصا در سازمان های 

تجاری، به نظر و نگرش كارمندان داخل سازمان 
اهمیت دهند. اين كه در حال حاضر سازمان های تجاری 

بین المللی از چه متدولوژی جهت تحقیقات بازار در 
داخل سازمان استفاده می كنند و هر يک از اين روش ها 

به كدام يک از نیازهای اطالعاتی سازمان پاسخ مثبتی 
می دهند، بهانه ای شد تا در اين مطلب به برخی از 
رويکردهای تحقیقات بازاريابی در داخل سازمان 

نگاهی داشته باشیم.
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در اختیار سازمان قرار دهد. به عنوان نمونه، برخی از روش های 
سنجش وفاداری کارمندان »صرفا جهت اطالع« تلقی می شوند و 
فقط اطالعاتی را برای اطالع مدیران سازمان جمع آوری می کند، 
برای  الزم  برنامه ریزی های  نمی توان  کاربردی  صورت  به  اما 
بهبود وضعیت را روی آن انجام داد. به عنوان مثال، وقتی طبق 
میزان رضایت  که  پرسیده می شود  کارمندان  از  پرسش نامه ای 
خود را از سازمان با اعالم یکی از شماره های طیف یک تا پنج به 
این معنا که یک کامال ناراضی، دو ناراضی، سه نظری ندارم، چهار 
راضی و پنج کامال راضی بیان کنید، درنهایت تحلیل اطالعات از 
نظر کمی نشان می دهد مثال 70 درصد از کارمندان در مجموع 
از سازمان راضی هستند. تفسیر این اطالعات برای مدیران ارشد 
می تواند به این معنا باشد که رضایت کارمندان از سازمان در 
وضعیت مناسبی قرار دارد، اما در حقیقت 30 درصد از کارمندانی 
که از سازمان ناراضی هستند، در سازمان های تجاری که تعداد 
باالیی کارمند دارند، عدد قابل توجهی است و عدم رضایت و 
وفاداری این کارمندان هر ساله هزینه های پنهان بسیار زیادی را 
بر دوش سازمان می گذارد. از طرفی برای بهبود شاخص رضایت 
نیز اطالعات کافی از این گونه پرسش ها به دست نمی آید؛ به این 
معنا که این گونه تحقیقات بازاریابی وضعیت موجود را به صورت 
»صرفا جهت اطالع« نشان می دهد، اما راه حلی را برای بهبود این 

وضعیت نمی تواند بیان کند.

سنجش وفاداری كارمندان
در سال 2003 فرد ریچهلد در مجله کسب وکار هاروارد روشی 
مخفف   NPS عنوان  تحت  مشتریان  وفاداری  سنجش  جهت 
سادگی  عین  در  که  کرد  مطرح   Net Promoter Score
اطالعات کاربردی بسیاری از میزان وفاداری مشتریان در اختیار 
برای  شد  باعث  روش  این  بودن  کاربردی  می گذارد.  سازمان 
اولین بار شرکت هایی مانند اپل از این روش در داخل سازمان 
 Employee Net Promoter مخفف ENPS تحت عنوان
سوال  روش،  این  در  که  معنا  این  به  کنند؛  استفاده   Score
چه  »تا  که:  است  موضوع  این  بر  مبنی  کارمندان  از  اصلی 
دوستان  به  کردن  کار  برای  محلی  عنوان  به  را  سازمان  اندازه 
و اطرافیانتان توصیه می کنید؟« پاسخ به این سوال از صفر به 
توصیه  معنی »حتما  به  تا 10  نمی کنم«  توصیه  »اصال  معنی 
می کنم« است. کسانی که نمره 9 و 10 را در پاسخ به این سوال 
یا سفیران سازمان  ترویج دهنده  کارمندان  عنوان  به  می دهند، 
تلقی می شوند. کارمندانی که نمره 7 و 8 را می دهند، به عنوان 
کارمندان منفعل محسوب می شوند و افرادی که از نمره صفر تا 
6 می دهند، کارمندان منتقد یا مخالف سازمان تلقی می شوند. 
پس از تحلیل ابتدایی کمی، می توان نمره وفاداری کارمندان را 
در سازمان محاسبه کرد. به این معنا که نمره وفاداری برابر است 
با حاصل تفریق تعداد کارمندان منتقد از ترویج دهنده روی تعداد 
پاسخ دهندگان ضرب در 100، که نمره نهایی در بازه مثبت 100 

تا منفی 100 خواهد شد.
(Number of Promoters — Number of Detractors) / 
(Number of Respondents) x 100

نمره NPS نشان می دهد در صورتی که این نمره منفی باشد، 
به این معناست که تعداد کارمندان منتقد از ترویج دهنده بیشتر 
در  اما  دارد،  وجود  سازمانی  فعالیت های  بهبود  به  نیاز  و  است 
میزان  که  معناست  این  به  باشد،  مثبت  نمره  این  که  صورتی 
وفاداری کارمندان سازمان وضعیت مطلوبی دارد و سازمان باید 

در جهت جذب و نگه داری افراد مستعد تالش بیشتری کند.

در این روش تحقیقات بازاریابی سوال فرعی یا دومی نیز وجود 
دارد که از افرادی که نمره صفر تا 6 می دهند، پرسیده می شود؛ 
به این صورت که از این کارمندان پرسیده می شود: »از نظر شما 
سازمان چه اقداماتی را باید انجام دهد تا شما به آن نمره 10 
دهید؟« پاسخ به سوال دوم جنبه کیفی می تواند داشته باشد و 
کارمندان در موضعی قرار می گیرند که باید از پاسخ به سوال 
قبلی شان دفاع کنند. به عنوان نمونه، از یکی از کارمند سوال 
اول پرسیده می شود و پاسخ او به این سوال نمره 5 است. در 
ادامه از این کارمند سوال دوم پرسیده می شود که او می گوید در 
صورتی که حقوق و دستمزد به موقع پرداخت شود، امنیت شغلی 
افزایش پیدا کند، فرایند درخواست مرخصی بهبود پیدا کند و 
سازمان  به  را  نمره 10  ندهد،  انجام  بدرفتاری  باالدستی  مدیر 
می دهد. هریک از نقدهای این کارمندان می تواند موشکافی شود. 
به عنوان نمونه، پرسیده شود که از نظر شما فرایند درخواست 
مرخصی چگونه باید بهبود پیدا کند؟ و... به بیان دیگر، با سوال 
دوم صحبت کردن بین کارمند و پرسش گر آغاز می شود و از این 
برای  را  بسیار مناسبی  پیشنهاد های  و  انتقادها  طریق می توان 

بهبود فعالیت های سازمان دریافت و جمع بندی کرد.
به صورت  بازاریابی  تحقیقات  روش  این  از  که  می شود  توصیه 
پرسش نامه فیزیکی استفاده شود؛ به این معنا که پرسش گر به 
و  کند  دریافت  کارمندان  از  را  سواالت  پاسخ  صورت حضوری 
کارمندان  از  را  بیشتری  اطالعات  فرعی،  سواالت  خصوص  در 
دریافت کند. هم چنین برای اثربخشی این فعالیت ها نیاز است 
میزان  بتوان  تا  شود  انجام  مشخص  زمانی  بازه  در  تحقیقات 
اثربخشی فعالیت ها با هدف بهبود را اندازه گیری کرد و از جانب 
واحد سازمانی مشخصی انجام شود که بی طرف بودن در پژوهش 

رعایت شود.

استفاده از روش های كيفی
برای موشکافی برخی از چالش ها و مشکالت سازمان، استفاده از 
ابزارهای کمی نمی تواند چاره کار باشد. معموال در چنین شرایطی 
سازمان های تجاری به سراغ روش های کیفی می روند. یکی از این 
روش های کیفی، مصاحبه عمیق است. به این معنا که در ابتدا 
در  که  شود  طراحی  عمیق  مصاحبه  انجام  برای  پروتکلی  باید 
این پروتکل، سواالت و جهت مصاحبه عمیق مشخص می شود. 
توصیه می شود پروتکل طراحی شده مورد بررسی صاحب نظران 
این حوزه برسد تا مشخص شود از طریق سواالت طراحی شده، 
می توان به پاسخ های مورد نظر در تحقیق دست پیدا کرد. پس 
از آن، بر اساس پروتکل طراحی شده، مصاحبه عمیق از سوی 
پرسش گری که در این زمینه صاحب تجربه است، انجام شود و 
پس از ضبط مصاحبه انجام شده، متن مصاحبه کدگذاری شود. 
در صورتی که نگاه کاربردی به این موضوع وجود داشته باشد، 
می توان از کدگذاری باز استفاده شود؛ به این معنا که هر یک از 
نظرات این افراد به صورت کدی مشخص تعریف شود و فراوانی 
نتایج مصاحبه های کیفی  انتها مورد بررسی قرار گیرد.  آن در 
می تواند نظرات جامع و کاملی از کارمندان داخل سازمان را به 

مدیران ارشد ارائه دهد.
در این مطلب تالش شد دو متدولوژی مورد استفاده و کاربردی 
در تحقیقات بازاریابی در داخل سازمان مورد بررسی قرار گیرد. 
بر اساس  این حوزه وجود دارد که  قطعا روش های دیگری در 
نیاز اطالعات سازمان های تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، 
اما این دو روش یادشده به واسطه کاربردی بودن آن ها و ارائه 
اطالعات مورد نیاز، در سازمان های ایرانی می توانند بسیار مورد 

استفاده واقع شوند. 

روش های بسیار زيادی 
برای تحقیقات بازاريابی در 
داخل سازمان های تجاری 

وجود دارد، اما برخی از اين 
روش ها به صورت كاربردی 
نمی تواند اطالعات الزم را 

برای تصمیم گیری در اختیار 
سازمان قرار دهد. به عنوان 

نمونه، برخی از روش های 
سنجش وفاداری كارمندان 
»صرفا جهت اطالع« تلقی 

می شوند و فقط اطالعاتی را 
برای اطالع مديران سازمان 

جمع آوری می كند، اما به 
صورت كاربردی نمی توان 

برنامه ريزی های الزم برای 
بهبود وضعیت را روی آن 

انجام داد
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طی دهه های گذشته سناريونويسی در برخی از 
سازمان های تجاری بین المللی مانند شركت نفتی 

شل، هواپیماسازی پرات ويتنی، اگزون و جنرال 
موتورز به عنوان ابزاری پیشرفته برای پرداختن 

به عدم قطعیت های آينده به شمار می رود. ابزاری 
كه به توصیف آينده می پردازد و سازمان را برای 

مواجهه درست با تغییرات محیطی آماده رزم 
می كند. در فضای كالن اقتصادی سیاسی كشور 

كه طی چند سال گذشته به واسطه تنش های 
بین المللی تغییرات كالنی ايجاد شده است، محیط 

سازمان های تجاری با تغییرات بسیار زيادی همراه 
است. روند اين تغییرات طی دو سال گذشته نشان 

می دهد تحلیل و پیش بینی مناسب از آينده پیش 
روی، بدون استفاده از ابزارهای عملی میسر نیست 

و در صورت نداشتن سناريو و تحلیل مناسب از 
اتفاقات پیش روی، سازمان های تجاری با مشکالت 

جدی مواجه می شوند. مصداق بارز عدم توجه 
به اين مهم، تعطیلی يا كوچک شدن بسیاری از 

سازمان های تجاری طی چند سال گذشته است. 
اين كه سناريونويسی در سازمان های تجاری ايرانی 

چه بايدها و نبايدهايی را دارد و نگاه كاربردی به اين 
مسئله چگونه است، بهانه شد تا در اين مطلب به 

برخی از رويکردهای سناريونويسی بپردازيم.

هدف سناريوسازی
 در برخی از بنگاه های اقتصادی بزرگ که فعالیت های تجاری 
افراد  یا  گروه  بین  مشترک  زمینه ای  ایجاد  دارند،  گسترده ای 
سازمان  روی  پیش  استراتژی های  انتخاب  و  توسعه  برای 
که  دارد  وجود  واقعیت  این  چون  می پذیرد.  صورت  به سختی 
منابع محدود هستند و تضاد منابع نیز در سازمان های تجاری 
وجود دارد و مجموعه این موضوعات باعث می شود اختالف نظر 
در پیشبرد فعالیت های سازمان بسیار زیاد شود. این در حالی 
مشترک  زمینه  این  ایجاد  در  می تواند  سناریوسازی  که  است 
را  سازمان  مختلف  گروه های  و  افراد  و  باشد  اثربخش  بسیار 

درباره احتماالت مهم پیش رو به سرفصل مشترکی برساند.
هدف دیگری که با سناریوسازی در سازمان های تجاری می توان 
استراتژی های  اثر  برآورد  و  تخمین  کرد،  پیدا  دست  آن  به 
اساس  بر  نمونه،  به عنوان  بر محیط سازمان است.  اتخاذشده 
سناریوسازی، پیش بینی می شود طی شش ماه آینده سازمان 
با مشکل تامین مواد اولیه مواجه خواهد شد و این موضوع نیز 
از نقل و  ناشی  ارز دولتی و مشکالت  از عدم تخصیص  ناشی 
انتقاالت مالی با کشورهای دیگر است که سبب می شود واردات 
با  و  گیرد  قرار  جدی  تغییرات  دستخوش  سازمان  اولیه  مواد 
توجه به این که عرضه این مواد اولیه بر اساس تحلیل سناریو 
کاهش پیدا می کند، قیمت آن با افزایش قیمت همراه خواهد 
نیز  بازاریابی  یا  عمومی  روابط  واحد  شرایطی  چنین  در  شد. 
برنامه ریزی های الزم برای آغاز کمپین تبلیغاتی را برای چند 

سناريونويسی در سازمان های تجاری

وصفآیندهباتکیهبراحتماالت!

     مدیریت
امیر كاكايی
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را  خود  جاری  فعالیت های  نیز  تامین  واحد  و  دارد  آینده  ماه 
انجام می دهد و جریان نقدینگی سازمان نیز در وضعیتی قرار 
دارد که آغاز کمپین تبلیغاتی بار مالی زیادی را برای سازمان 
ایجاد می کند. در چنین شرایطی اگر تحلیل مناسبی از سناریو 
انجام شود، استراتژی سازمان باید تامین مواد اولیه خود باشد 
تا از این طریق طی چند ماه آینده با مشکالت کمتری مواجه 
جدیدی  خرید  کانال  روی،  پیش  ماه های  طی  حتی  و  شود 
اقدام  این  اگر  کنند. چون  ایجاد  خود  اولیه  مواد  تامین  برای 
انجام نشود، ممکن است سازمان کمپین تبلیغاتی خود را آغاز 
کند، اما در هنگام مشکل تامین موارد اولیه، نتواند محصوالت 
خود را به موقع تولید و به بازار عرضه کند. این موضوع باعث 
می شود هزینه تبلیغاتی که انجام داده است، به کل هدر رود. 
این مصداق نشان می دهد در صورت وجود اختالف نظر بین 
حوزه  در  تامین  زنجیره  و  بازاریابی  عمومی،  روابط  واحدهای 
کمپین  راه اندازی  یا  اولیه  مواد  خرید  به  بودجه  تخصیص 
تبلیغاتی، با اتکا به این سناریو می توان ذهنیت مشترکی را در 

سازمان ایجاد کرد.

الگوی اجرای سناريوسازی
حوزه  در  زیادی  بسیار  تکنیک های  گذشته  دهه های  طی 
تجاری  سازمان های  در  کمی  و  کیفی  از  اعم  سناریوسازی 
این  از  یک  هر  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  بین المللی 
تکنیک ها نقاط ضعف و قوتی دارند که از حوصله این مطلب 
خارج است، اما با مطالعه این تکنیک ها و پیاده سازی آن ها در 
سازمان های ایرانی، یکی از این تکنیک ها را می توان در شرایط 
مورد  و  کرد  پیاده سازی  ایرانی  کسب وکارهای  حاضر  حال 
استفاده قرار داد. در ادامه به تشریح این تکنیک سناریوسازی 

خواهیم پرداخت.
تیم  تشکیل  و  تعیین  سناریوسازی،  تکنیک  این  اول  گام  در 
از صاحب نظران عرصه های مختلف،  سناریوسازی که متشکل 
در  گیرد.  قرار  مدنظر  باید  است،  و...  آینده پژوهان  ذی نفعان، 
تاثیرات  که  سازمان  کلیدی  تصمیم های  یا  موضوع  تیم،  این 
موارد  این  برای  باید  که  می شوند  مطرح  دارند،  بلندمدتی 
اولیه  مواد  خرید  نمونه،  عنوان  به  شود.  انجام  سناریوسازی 
سازمان به عنوان موضوع کلیدی سازمان مورد نظر قرار خواهد 
گرفت. در گام بعدی، باید بازیگران مهم و تاثیرگذار شناسایی و 
بررسی شوند. برخی از این بازیگران تحت نفوذ و کنترل سازمان 
هستند و برخی دیگر این شرایط را ندارند. به همین دلیل باید 
این بازیگران تفکیک شوند. در این مرحله باید هر یک از این 
بازیگران مهم از نظر اهمیت و تاثیرگذاری بر اساس نظر تیم 
سناریوسازی رتبه بندی شوند و رفتار بازیگران مهم مورد تحلیل 
و بررسی قرار گیرند. به عنوان نمونه، در مورد خرید مواد اولیه 
سازمان، بازیگران کلیدی می توانند فروشندگان خارجی، دولت 
و گمرک، بانک ها به عنوان نهاد مالی جهت نقل و انتقال پول 
و... باشند. حال هر یک از این بازیگران با نظر تیم سناریوسازی 

رتبه بندی خواهند شد.
در گام سوم باید مولفه ها و عوامل تاثیرگذار شناسایی شوند. به 
این صورت که فهرست عواملی که بیشترین تاثیر مستقیم بر 
موفقیت یا عدم موفقیت را در موضوع انتخاب شده می گذارد، 
مشخص شوند. در این خصوص استفاده از روش تحلیل استیپ 
این روش، متغیرهای اجتماعی  باشد. در  بسیار می تواند موثر 
فناورانه  متغیر  و...،  سالیق  آموزش،  جمعیت شناسی،  قبیل  از 
متغیر  و...،  حمل ونقل  ارتباطات،  اطالعات،  فناوری  قبیل  از 

اقتصادی از قبیل رشد بازارها، سیاست های مالی، مالیات و...، 
و...،  آلودگی  از قبیل مواد، منابع، آب وهوا،  متغیر زیست بومی 
متغیر سیاسی از قبیل ساختار، فعالیت ها، سیاست ها و... است. 
به عنوان نمونه، سیاست های ارزی دولت در خصوص واردات یا 
عدم امکان برقراری ارتباط با تامین کنندگان جدید به واسطه 

وجود تحریم ها از جمله عوامل تاثیرگذار در سناریو هستند. 
گام چهارم در سناریوسازی، شناسایی پیشران هاست که به هر 
و  می سازد  متحول  را  محیط کالن  که  دارد  اشاره  آن چیزی 
می تواند به صورت بالقوه، بالفعل و حتی مثبت و منفی تلقی 
شود. معموال در سناریوسازی در پیشران ها مانند بازیگران از نظر 
اهمیت رتبه بندی می شود. به عنوان نمونه، یکی از پیشران های 
حائز اهمیت می تواند موضوع مذاکره با آمریکا باشد که می تواند 

فضای کالن کشور را دستخوش تغییراتی قرار دهد. 
در گام پنجم، شناسایی عدم قطعیت ها حائز اهمیت است که 
به رویدادی اشاره دارد که قابل پیش بینی نیستند. در حقیقت 
در این گام، پیشران هایی که قابل پیش بینی نیستند، به عنوان 
عدم قطعیت ها مشخص می شوند. مثال چگونگی توافق مجدد 
در خصوص برجام یکی از موارد عدم قطعیت هاست که در حال 
انجام شود، چه  حاضر مشخص نیست در صورتی که مذاکره 
امتیازاتی دو طرف به یکدیگر می دهند، که این موضوع فضای 

اقتصادی، سیاسی و... کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
گام ششم به ترسیم چشم انداز کلی اشاره دارد؛ به این صورت 
پس  که  است  صورت  چه  به  ممکن  آینده  مطلوب ترین  که 
و  چشم انداز  عنوان  به  آینده  مطلوب ترین  شدن  مشخص  از 
تاثیر  لحاظ  از  کلیدی  قطعیت های  عدم  باید  قطعیت ها،  عدم 
و  نمونه، در خصوص خرید  عنوان  به  تعیین شوند.  اهمیت  و 
تامین مواد اولیه، چشم انداز این موضوع است که تامین مواد 
انتقاالت  و  نقل  تحمل هزینه های گزاف  و  واسطه  بدون  اولیه 

مالی انجام شود.
نوشتن  پیشین،  گام های  این  گرفتن  نظر  در  با  هفتم  گام  در 
می شود  پیشنهاد  معموال  که  است  امکان پذیر  سناریو 
نباشد.  مورد  پنج  از  بیش  موضوع  یک  درباره  سناریو  تعداد 
بازنگری  ارزیابی،  مورد  باید  سناریوها  این  از  هریک  درنهایت 
و بازخوردگیری قرار گیرند که این موضوع در بازه های زمانی 

مشخص شده انجام می شود.

معايب سناريونويسی
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که با این که 
سازمان های  برای  می تواند  را  زیادی  مزایای  سناریونویسی 
هست  نیز  معایبی  دارای  اما  باشد،  داشته  همراه  به  تجاری 
با  را  سازمان  است  ممکن  آن،  به  توجه  عدم  صورت  در  که 
مورد  سازمان های  بررسی  سازد.  مواجه  گزافی  هزینه های 
مطالعه نشان می دهد در برخی از این سازمان ها به دلیل این که 
اعتماد  اندازه  از  بیش  آینده  از  خود  قضاوت  به  سناریوسازان 
دارند، سناریوهایی مطرح می کنند که دارای کمترین احتمال 
اما این موضوع ممکن است  ایده ها باشند،  این  با  برای مقابله 
از واقعیت بسیار دور باشد. یکی دیگر از معایب سناریوسازی 
این موضوع  از سازمان های تجاری رخ می دهد،  که در برخی 
است که تیم تدوین سناریو بیش از اندازه اطالعات جمع آوری 
می کنند، که این موضوع تاثیر مخربی بر تصمیم ها دارد و باعث 
حالی  در  این  شد.  خواهد  تصمیم گیرندگان  اطمینان  افزایش 
است که احتمال قطعیت سناریو وجود ندارد و باید این موضوع 

نیز مورد نظر واقع شود.

بررسی سازمان های مورد 
مطالعه نشان می دهد در 

برخی از اين سازمان ها به 
دلیل اين كه سناريوسازان 

به قضاوت خود از آينده 
بیش از اندازه اعتماد دارند، 
سناريوهايی مطرح می كنند 

كه دارای كمترين احتمال 
برای مقابله با اين ايده ها 

باشند، اما اين موضوع ممکن 
است از واقعیت بسیار دور 

باشد
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برنامه های توسعه حرفه ای در سازمان ها برای بزرگ 
شدن و پیشرفت امور حیاتی هستند. با هدف گذاری 

برنامه های توسعه ای در سازمان، اهداف شفاف و 
چالش زا مشخص می شود و مديران می كوشند با 

ايجاد تناسب بهتر میان اهداف سازمانی و كاركنان، 
اثربخشی سازمان را افزايش دهند. مديران و اعضای 

تیم می بايست برای اجرای چنین برنامه هايی به 
صورت دوره ای برای برنامه ريزی كار، مرور موفقیت، 

حل مسائل و رسیدن به اهداف با يکديگر جلسه 
برگزار كنند و موازی با هم پیش روند. برای ايجاد 

يک برنامه توسعه سازمانی، استراتژی، اهداف و 
مطالعات موردی را مرور كنید. راهنمای زير نیز برای 

برنامه ريزی و اجرای برنامه های توسعه سازمانی 
می تواند مفید باشد. 

برنامه توسعه حرفه ای چيست؟ 
توسعه  برنامه  عنوان  به  آن  از  که  حرفه ای  توسعه  برنامه 
برای  می شود،  برده  نام  نیز  فردی  توسعه  برنامه  یا  کارکنان 
نشان دادن اهداف کاری و تعیین استراتژی در مورد چگونگی 
برآورده سازی آن ها استفاده می شود. ایجاد یک برنامه توسعه 
اما نوشتن  برنامه ریزی دارد.  نیاز به  حرفه ای زمان بر است و 
و اجرای آن به شما کمک می کند به اهداف خود برسید و 
در مسیر موفقیت قرار گیرید. این فرایند مهمی است که به 
رسیدن  جهت  در  خود  پتانسیل های  از  می کند  کمک  شما 
و  خود  حرفه ای  رشد  مسئولیت  و  کنید  استفاده  اهداف  به 

سازمانتان را بر عهده بگیرید. 
اکنون زمان فکر کردن به آینده ای است که می خواهید داشته 
دست  در  را  شغلتان  کنترل  که  است  مهم  بنابراین  باشید. 
مسئولیت شماست.  از  بخشی  توسعه حرفه ای  بگیرید.  خود 
چه به عنوان مدیر و چه به عنوان کارمند نیاز است که برنامه 
توسعه حرفه ای را به عنوان بخشی از فرایند بررسی عملکرد 
در سازمان خود ایجاد کنید تا عالوه بر ایجاد انگیزه، شرکت 
را نیز به اهداف کالنش برسانید. هم چنین برنامه های توسعه 
حرفه ای شخصی می تواند به شما در برنامه ریزی برای رسیدن 
به  رسیدن  و  کند  کمک  طوالنی مدت  در  شغلی  اهداف  به 

نوشتن  کند.  هموار  دارید،  نیاز  که  را  اقداماتی  و  مهارت ها 
اهداف تنها زمانی به وقوع می پیوندد که آن ها را پیاده سازی 
کنید. نوشتن برنامه توسعه حرفه ای می تواند اولین گام برای 
شغلتان  در  مهم  اهداف  آوردن  دست  به  و  رویاها  ساختن 

باشد. 
چگونه یک برنامه توسعه شغلی بنویسیم؟

این کار نیاز به تکمیل چند مرحله دارد که در زیر آن ها را 
ذکر می کنیم:

• ارزیابی کنید در حال حاضر در کجا قرار دارید.
• اهداف حرفه ای خاص خود را مشخص کنید. 

• اطالعات را جمع آوری کنید.
• مهارت های حرفه ای را که در سازمان شما وجود دارد یا نیاز 

به داشتن آن ها دارید، شناسایی کنید. 
• چگونگی رسیدن به اهداف خود را انتخاب کنید. 

تارگت های  و  اهداف خاص  انجام  برای  زمانی  یک جدول   •
خود ایجاد کنید. 

• همه موارد را بنویسید.
• برنامه خود را ارزیابی کنید.

• پیشرفت خود را ارزیابی کنید. 
در ادامه به بررسی هر کدام از این برنامه ها به تفصیل خواهیم 

پرداخت. 

ارزيابی كنيد در حال حاضر در كجا قرار داريد
حال  در  جهتی  چه  در  شما  سازمان  و  شغل  کنید  بررسی 
پیشرفت است. ارزیابی وضعیت شغلی فعلی شما یک مکان 

مناسب برای شروع است. سواالت زیر را بپرسید: 
تا پنج سال گذشته برای کمک به پیشرفت و  در طول سه 
توسعه سازمان و شغل خود چه کاری انجام داده اید؟ آیا فکر 

می کنید هنوز در این مرحله از حرفه خود هستید؟ 
برنامه  یک  نوشتن  زمان  اکنون  است،  منفی  پاسخ شما  اگر 
توسعه است تا در کسب و کارتان تحول ایجاد کنید. حتی اگر 
پاسخ شما خیر نیست، باز هم این گام به شما فرصتی برای 
ارزیابی اثربخشی استراتژی ها و اقداماتی که در گذشته انجام 
داده اید، می دهد. از این فرصت برای انعکاس اقدامات استفاده 
کنید و با خودتان صادق باشید. هرگونه اقدامی را که به طور 

    مدیریت
هدی رضايی

چگونه يک برنامه توسعه حرفه ای برای سازمان بنويسيم و اجرا كنيم؟

توسعهبرنامهمحور
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برعکس  یا  می کند  کمک  شما  حرفه ای  پیشرفت  به  خاص 
مانع از آن می شود، شناسایی کنید. 

 اهداف حرفه ای خاص خود را مشخص كنيد
کجا  به  توسعه  برنامه  این  از  می خواهید  که  کنید  مشخص 
می طلبد.  را  زیادی  زمان  سوال  این  به  دادن  پاسخ  برسید. 
بنابراین خوب است که ایده های خوبی در سر داشته باشیم و 
برای پاسخ به این سوال عجله نکنیم. برای شناسایی اهداف 

حرفه ای از خود سواالت زیر را بپرسید: 
ارتقای  مالی،  موفقیت  آیا  دارد؟  معنایی  چه  برایم  موفقیت 
مدیریتی یا شروع یک کسب وکار جدید به معنای موفقیت 

برایم است؟ 
به فرد دیگر متفاوت است. هیچ  از فردی  تعریف موفقیت 
باید  شما  بنابراین  ندارد،  وجود  آن  برای  واحدی  معیار 
سوال  این  به  پاسخ  برای  شما  انگیزه های  که  کنید  درک 
چه چیزهایی هستند. نیاز است بدانید چه فعالیت هایی را 
بیشتر دوست دارید؟ آیا این فعالیت ها بخشی از شغل فعلی 
دهید؟  تغییر  را  آن ها  می توانید  آیا  نه،  اگر  هستند؟  شما 
تجربه  خود  فعلی  کار  در  را  موفقیت  این  از  نسخه ای  آیا 
می کنید؟ دوست دارید 5 تا 10 سال آینده به کجا برسید؟ 
این زمان خوبی برای شناسایی اهداف بلندمدت شماست. 
البته تعریف اهداف بلندمدت و کوتاه مدت می تواند ترسناک 
بسیاری  میان  این  در  و  بکشد  طول  زیادی  مدت  و  باشد 
باشید  داشته  یاد  به  اما  کنید.  نابود  را  خود  تصمیمات  از 
با برنامه های توسعه ای  که بزرگ فکر کردن خوب است و 
می توانید به هر چیز بزرگی برسید، تنها کافی است اهداف 
قابل دست یابی،  قابل سنجش،  یا خاص،   SMART شما 

واقع بینانه و به موقع باشد. 

جمع آوری اطالعات 
به این فکر کنید که چه مهارت های حرفه ای برای رسیدن به 
جایی که می خواهید برسید، مورد نیاز است؟ پس از این که 
اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود را شناسایی کردید، تحقیق 
در مورد آن چه شما برای دست یابی به آن ها نیاز دارید، قدم 
بعدی است. کدام مهارت ها شما را در مصاحبه ها تحت تاثیر 
میان مصاحبه شوندگان  از  ایده آل  کارمندانی  و  داده اند  قرار 
بلندمدت  اهداف  که  است  آن  زمان  اکنون  کرده اید؟  پیدا 
کنید.  تفکیک  کنترل  قابل  مراحلی  به  را  خود  توسعه ای 
نیازهای  موفقیت  و  توسعه  مراحل  از  کدام  هر  به  رسیدن 
شغلی و مهارت های مختلفی نیاز دارد و آن ها را به گام های 
آینده  برای  بهتر  بتوانید یک طرح  تا  تقسیم می کند  فردی 

ایجاد کنید. 
برای  مناسب  فرصت  یک  نیز  تولید  مدیران خط  با  مالقات 
برنامه های  برای  که  را  اطالعاتی  تا  است  کار  این  شروع 
در  را  پیشنهادهایی  و  کنید  گردآوری  دارید،  نیاز  توسعه 
مورد  در  تحقیق  دهید.  ارائه  آینده  فرصت های شغلی  مورد 
معیارهای شغلی که پیش بینی می کنید و برگزاری ورک شاپ 
و نیازسنجی مهارت های کلیدی مورد نیاز نیز در این زمینه 
مفید است. این مرحله مهم است، زیرا به شما کمک می کند 
به  رسیدن  برای  که  را  توانایی هایی  و  حرفه ای  مهارت های 
اهداف خود نیاز دارید، شناسایی کنید تا بتوانید فرصت های 
رشد حرفه ای  به  مربوط  که  را  توسعه ای  و  یادگیری  جدید 

شماست، برنامه ریزی کنید.

مهارت های حرفه ای سازمان را ارزيابی كنيد
برای  حرفه ای  مهارت های  چه  کردید  مشخص  که  اکنون 
مسیر شغلی ایده آل و آینده سازمان نیاز دارید، سعی کنید 
تقویت  را  افراد ضعیف  و  کرده  ارزیابی  را  فعلی  مهارت های 
بنابراین  است.  مهم  شما  فعلی  قوت  نقاط  دانستن  کنید. 
است  ممکن  چیزی  چه  کنید  مشخص  به وضوح  می توانید 

موجب عقب گرد شما شود. 

يک جدول زمانی ايجاد كنيد
مهم است که تصمیم بگیرید چه زمانی می خواهید به اهداف 
کنید.  اجرا  آن  برای  زمانی  چهارچوب  یک  و  برسید  خود 
دانستن مهلت های ددالین می تواند احتمال رسیدن شما به 
اهداف را بیشتر کند. اهداف خود را ساالنه برنامه ریزی کنید و 
اطمینان حاصل کنید که برای هر هدف زمان بیشتر یا کمتری 

اختصاص دهید و فرصت های مابین را شناسایی کنید. 

برنامه ها را بنويسيد 
توسعه حرفه ای  برنامه  از  یادداشت های مفصلی  سعی کنید 
نوشتن  بنویسید.  تغییرات  و  به روزرسانی ها  همراه  به  خود 
و  خود  کلی  اهداف  کرد  خواهد  کمک  شما  به  این ها  همه 
یاد  به  گذاشته اید،  کنار  خودتان  برای  که  را  مراحلی  تمام 
داشته باشید. برنامه توسعه شغلی چیزی نیست که با نوشتن 
فراموش شود، اما یک ابزار حرفه ای طوالنی است که باید به 

طور منظم به آن مراجعه کنید. 

برنامه خود را ارزيابی كنيد 
قبل از این که به برنامه توسعه فردی و سازمان متعهد شوید، 
مجددا به آن نگاه بیندازید. همه اهداف و مراحل باید خاص، 
باشد.  به موقع  و  واقع بینانه  دست یابی،  قابل  سنجش،  قابل 
دارید،  خود  سازمان  توسعه  برای  بزرگی  رویای  اگر  حتی 
توسعه حرفه ای شدنی  برنامه  یک  از  منطقی  پیروی  تجربه 
است، اما کاری استرس زا و دشوار است. بنابراین مهم است 
تا  تا اطمینان حاصل کنید  ارزیابی کنید  را  برنامه خود  که 
معقول  را  آن  و  یافت  دست  اهداف  به  می توان  میزان  چه 

تصور کرد. 

پيشرفت خود را اندازه گيری كنيد
آیا به اهدافی که در این زمینه می خواستید، رسیدید و اجرا 
شدند؟ اکنون ارزیابی پیشرفت در این زمان مهم است. میزان 
پیشرفت خود را ارزیابی کنید و آموزش حرفه ای را نیز در 
اولویت خود قرار دهید. اندازه گیری پیشرفت به شما کمک 
می کند با استفاده از چک لیست ها اهداف را مجددا برآورده 
کرده و آن ها را ارزیابی کنید. شما ممکن است نیاز به تنظیم 
داشته  جدید  اهداف  ایجاد  یا  آن ها  کنترل  و  قبلی  مراحل 

باشید. 
نیز  و شما  تغییر می کنند  برنامه ها  که  باشید  داشته  یاد  به 
هم گام با اهداف حرفه ای خود باید استراتژی های توسعه ای 
بنویسید. یادگیری یک فرایند مادام العمر  برای آن ها  جدید 
است و مهم است که برای پیشرفت حرفه ای خود و رسیدن 

به موفقیت حرفه ای به این مقوله نیز توجه داشته باشید. 

توسعه حرفه ای بخشی از 
مسئولیت شماست. چه به 
عنوان مدير و چه به عنوان 
كارمند نیاز است كه برنامه 

توسعه حرفه ای را به عنوان 
بخشی از فرايند بررسی 
عملکرد در سازمان خود 

ايجاد كنید تا عالوه بر ايجاد 
انگیزه، شركت را نیز به 
اهداف كالنش برسانید
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برنامه استراتژيک يک ابزار مديريتی است كه می تواند 
به كسب وكار شما كمک كند كه عملکرد بهتر و موفقیت 
بیشتری در درازمدت داشته باشید. كار كردن با برنامه و 
اصول می تواند در كنار اين كه تالش های شما را متمركز 
می كند، تیم شما را به يک جهت واحد هدايت و به شما 
برنامه  يک  كمک  كند.  دشوار  اموری  تصمیم گیری  در 
استراتژيک بلندمدت نیاز به تعريف اهداف دارد و در اين 
فرايند شما قادر خواهید بود آن ها را شناسايی كنید و به 
مزيت رقابتی خود بینديشید. در ادامه با گام های ايجاد 
يک طرح استراتژيک كامل و موثر برای پیشبرد و هدايت 

كسب وكار شما به سوی هدف آشنا خواهیم شد. 

1. چشم انداز شركت خود را تعريف كنيد
خود  شرکت  چشم انداز  و  دیدگاه  تعریف  به  قادر  باید  شما 
به  را  آن  و  داده  توسعه  را  بیانیه  این  باشید.  کلمه  در 100 
صورت عمومی در دسترس کارمندان و مشتریان قرار دهید. 
این چشم انداز باید به سواالت کلیدی که کسب وکار شما را 
هدایت می کند، پاسخ دهد. سواالتی از این قبیل که شرکت 
شما کجاست؟ چه چیزی می خواهد؟ و... اگر جواب سواالت 
فوق را نمی دانید، باید به آن ها فکر کنید. البته این پاسخ ها 
باید در فکر شما باشند، نه این که آن ها را مکتوب کنید. اما 
می گوییم،  تبریک  شما  به  نوشته اید،  را  چشم انداز  این  اگر 
استراتژیک  برنامه  ایجاد یک  اولین و مهم ترین گام در  شما 

بلندمدت را به درستی به پایان رسانده اید. 

2. ديدگاه شخصی خود را تعريف كنيد
دیدگاه شخصی شما به عنوان مدیر نیز در برنامه استراتژیک 
اهمیت دارد، اما برعکس چشم انداز نیازی نیست آن را با تیم 
باید  شما  شخصی  دیدگاه  بگذارید.  اشتراک  به  مشتریان  و 
هم جهت با دیدگاه شرکت و مواردی چون رشد زیاد، صرف 
زمان با خانواده و... باشد. پس بینش شخصی خود را با دیدگاه 

نیز درست  را  دیدگاه شخصی خود  کنید.  هماهنگ  شرکت 
مانند چشم انداز باید در 100 کلمه توصیف کنید. 

3. كسب وكار خود را بشناسيد
و  فرصت ها  ضعف،  قوت،  نقاط  )شناسایی   SWOT تحلیل 
این که کسب وکار شما  دانستن  با  دهید.  انجام  را  تهدیدات( 
هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد، می توانید پیش بینی های 
این  چرا  مانند  سواالتی  دهید.  انجام  رشد  برای  آگاهانه تری 
کسب وکار مهم است و بهترین کاری که می تواند انجام دهد 
چیست، سواالت خوبی برای شروع هستند. تجزیه و تحلیل 
بهبود  برای  برنامه ریزی  در  شما  به  می تواند  نیز   SWOT
پاسخ این سواالت کمک کند. سواالتی مانند »چه چیزی نیاز 
به بهبود دارد و چه کارهای دیگری می توان انجام داد؟« به 
شما کمک می کند برنامه استراتژیک خود را به گونه ای تنظیم 

کنید که شکاف ها برطرف و فرصت ها برایتان باز شود. 

۴. تنظيم اهداف كوتاه مدت
که  باشد  واقع بینانه ای  موارد  شامل  باید  کوتاه مدت  اهداف 
می خواهید طی 36 ماه آینده کسب کنید. اهداف شما باید 
اندازه گیری،  قابل  خاص،  )یعنی   S.M.A.R.T اصطالحا 
اسمارت  درمورد  مثال  باشد. یک  به موقع(  و  منطقی  عملی، 
بودن اهداف می تواند این باشد: ایجاد یک محصول یا خدمت 
جدید در سال آینده یا افزایش سود خالص به میزان دو درصد 
در 10 ماه آینده. اگر شما پیش از این تحلیل SWOT را 
انجام داده باشید، ایده ای منطقی از آن چه کسب وکار شما در 

حال انجام دادن آن است، در ذهن خواهید داشت. 

۵. نوشتن استراتژی های كوتاه مدت
اهداف  به  گامی هستند که مسیر رسیدن شما  استراتژی ها 
کوتاه مدت را کوتاه می کنند. برای مثال اگر هدف کوتاه مدت 
شما ایجاد یک محصول یا خدمت جدید باشد، ممکن است 

    مدیریت
هدی رضايی

نكاتی برای طراحی
 يک برنامه استراتژيک بلندمدت 

وقتیآیندهنگری
حرفاول
رامیزند

همواره مسیر رسیدن خود 
به اهداف را چک كنید. 
بررسی ها را به صورت 
هفتگی و ماهانه در مورد 
اهداف، استراتژی ها و 
برنامه های عملیاتی سازمان 
انجام دهید. اين كار می تواند 
به شما كمک كند اگر نیاز به 
تغییری احساس شد، بتوانید 
هر چه زودتر آن را اعمال 
كنید. بنابراين زمان بندی 
اين كار را در تقويم خود 
يادداشت كنید
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استراتژی ها موارد زیر باشند: 
• تحقیق در مورد پیشنهادات رقبا

• ارتباط با فروشندگان و تامین کنندگان 
• فرمول بندی یک برنامه توسعه

• معرفی یک طرح بازاریابی و فروش برای ارائه محصوالت و 
خدمات جدید

۶. برنامه های عملياتی
بخش  استراتژی ها  عملی سازی  برنامه  یا  پلن  اکشن  یک 
استراتژی  توسعه  و روند  برنامه ریزی سازمان شما  از  مهمی 
است. بهترین تجزیه و تحلیل ها، تحقیقات جامع در بازار و 
ارائه استراتژی های خالقانه اگر عملی نشود، کامال بی معنی 
و ناموثر است. یک برنامه عملی باید مستند و قابل تغییر و 
که  کاری  مورد  در  آن  جزئیات  باید  اما  باشد.  به روزرسانی 
مورد  منابع  و  مسئول  فرد  و  تکمیل  زمان  می دهید،  انجام 
نیاز و نحوه سنجش آن مشخص باشد. برنامه های عملیاتی 
می توانند استراتژی های شما را به مسیر اجرایی شدن هدایت 

کنند. 

۷. پرورش ارتباطات استراتژيک 
برای هماهنگی تیم خود، شما باید قادر به برقراری ارتباطات 
استراتژیک باشید؛ در واقع انواعی از ارتباطات که نتیجه محور 
و متمرکز بر مذاکره باشد و هر ارتباطی ریشه در هدفی خاص 
داشته باشد. این ارتباطات باید شامل چگونگی، مکان، زمان 
و مهم تر از همه دستورالعمل ها، فیدبک ها، به روزرسانی ها و... 

باشد. 

8. اصالح و تجديدنظر منظم در استراتژی ها
همواره مسیر رسیدن خود به اهداف را چک کنید. بررسی ها 
را به صورت هفتگی و ماهانه در مورد اهداف، استراتژی ها و 
برنامه های عملیاتی سازمان انجام دهید. این کار می تواند به 
شما کمک کند اگر نیاز به تغییری احساس شد، بتوانید هر 
چه زودتر آن را اعمال کنید. بنابراین زمان بندی این کار را 
به  لیست های هفتگی  کنید. چک  یادداشت  تقویم خود  در 
تغییر در  یا  پیشرفت، شکست  اجازه می دهد هر گونه  شما 

این خصوص را ارزیابی کنید. 

9. خود را پاسخ گو بدانيد 
است.  عالی  کسب وکار  برای  راهنما  یا  مشاور  یک  داشتن 
و  باشند  داشته  زیادی  اهمیت  اهداف  چه  هر  به خصوص 
به سختی بتوان به آن ها رسید، نیاز به یک مشاور ضروری 
داده  نشان  پالس در سال 2015  نظرسنجی شرکت  است. 
را  مشاور  با  کار  سازمان  مدیران  که  دالیلی  از  یکی  است 
به  می توانند  مشاوران  است.  پاسخ گویی  می کنند،  انتخاب 
را  خود  و  بیاید  کنار  چالش ها  انواع  با  کنند  کمک  مدیر 
بشناسد.  است،  داده  انجام  که  کاری  مسئول  و  پاسخ گو 
استراتژیک  برنامه های  ایجاد  به  نسبت  مدیران  از  بسیاری 
مشاور  یک  و  هستند  بی توجه  و  کم کار  طوالنی مدت 
این  اهمیت  به  نسبت  را  آن ها  می تواند  خود  کسب وکار 
ارائه  آن ها  به  را  احتمالی  راه حل های  و  کند  آگاه  موضوع 

دهد. یک مدیر باید با پرسش از خود نسبت به اموراتی که 
باشد و مطمئن شود همه چیز در  پاسخ گو  انجام می دهد، 
نامناسب  دارد و در صورتی که عملکرد  قرار  مسیر درست 
از جانب خود دید، خود را مسئول بداند و اقدامات اصالحی 

را دنبال کند. 

10. انعطاف پذير باشيد 
چیز  همه  برای  نمی توانید  شما  که  باشید  داشته  یاد  به 
برنامه ریزی کنید و طبق اصول پیش روید. درست همان طور 
که چالش ها ایجاد می شوند، فرصت های زیادی نیز در برابر 
باشید  لحظه ای  منتظر  باید  آن  هر  و  می گیرد  قرار  شما 
چک  و  هفتگی  بررسی های  دهید.  تغییر  را  برنامه  باید  که 
یکی  کند.  کمک  آن  درک  به  می تواند  کنترلی  لیست های 
برنامه  مورد می گوید: »یک  این  در  مدیران کسب وکاری  از 
تصویب  از  پس  زیاد  احتمال  به  طوالنی مدت  استراتژیک 
را  آینده  نمی تواند  هیچ کس  زیرا  می کند.  تغییر  زود  خیلی 
در درازمدت پیش بینی کند.« اما با نظارت هر روزه و درک 
چالش ها می توانید به دنبال فرصتی برای پیش بردن برنامه 
استراتژیک خود و نهایت استفاده از خالقیت و بهره برداری 
از نقاط ضعف رقبا در بازار باشید.« بنابراین مدیران نیاز به 
طوالنی مدت  استراتژیک  برنامه  نوشتن  در  انعطاف پذیری 
آن  بازنویسی  به  اقدام  باید  بود،  الزم  که  زمان  هر  و  دارند 
کنند. مهم است که انطباق پذیر و سازگار باشیم، زیرا شرایط 
باقی نمی ماند. مهم است که چابک  همواره به طور یکسان 
بودیم،  نکرده  را  پیش بینی اش  که  فرصت هایی  از  و  باشیم 
به خوبی استفاده کنیم. داشتن ذهنیت بهبود مستمر یکی از 

بهترین راه ها برای پیشبرد برنامه استراتژیک است. 

11. ايجاد يک تيم برنامه ريزی استراتژيک
از  مرحله  هر  در  می تواند  استراتژیک  برنامه ریزی  تیم  یک 
استراتژی  تطبیق  تا  و چشم انداز  دیدگاه  ایجاد  از   – فرایند 
– به مدیر خود کمک کند. تیم خود را با کارمندان کلیدی 
و نیروهای اصلی هیئت مدیره و برخی دیگر از مجریان امور 
تشکیل دهید. اگر فکر می کنید برای نوشتن یک برنامه ریزی 
استراتژیک بیش از اندازه سرتان شلوغ است، باید گفت اتفاقا 
احتیاج  برنامه  این  نوشتن  به  بیشتر  شما  تفکری  چنین  با 
دارید. داشتن یک برنامه متمرکز به شما اجازه می دهد انرژی 
خود را به خوبی روی آن بگذارید و مسئولیت هدایت سازمان 

خود را به درستی بر عهده بگیرید. 
استراتژیک  برنامه  یک  ایجاد  مطمئنا  است،  درست 
چالش برانگیز و زمان بر است، اما تفاوت مشهودی در نحوه 
این  ایجاد خواهد کرد.  بلندمدت  به اهداف  دست یابی شما 
نادرست اجتناب کنید  از تصمیمات  موضوع سبب می شود 
و بتوانید مسیر درست رسیدن به اهداف را شناسایی کنید 

و به پیشرفت مورد نظر خود برسید. 
خود  استراتژیک  برنامه ریزی  شروع  در  را  باال  گام های 
از  پس  باشید.  انعطاف پذیر  رویکردتان  در  و  کنید  لحاظ 
و  نتایج  مورد  در  بلندمدت،  استراتژیک  برنامه  این  اجرای 
خود  سازمانی  فرایندهای  دستاورد  شدن  کارآمدتر  میزان 

شگفت زده خواهید شد. 

مطمئنا ايجاد يک برنامه 
استراتژيک چالش برانگیز 
و زمان بر است، اما تفاوت 

مشهودی در نحوه دست يابی 
شما به اهداف بلندمدت 
ايجاد خواهد كرد. اين 
موضوع سبب می شود 
از تصمیمات نادرست 

اجتناب كنید و بتوانید مسیر 
درست رسیدن به اهداف را 

شناسايی كنید و به پیشرفت 
مورد نظر خود برسید



سازمان ها در مواقع مختلفی تصمیم می گیرند اندازه 
خود را كاهش دهند و تعديل نیرو داشته باشند. 

اين كار می تواند نتیجه افزايش بهره وری يا كاهش 
تقاضا باشد. تعديل نیرو يکی از مواردی است كه 
می تواند روی همه افراد سازمان تاثیرگذار باشد، 

خصوصا افرادی كه اخراج می شوند يا بايد شركت را 
ترک كنند. اگرچه ضرورت مالی يکی از داليل اصلی 

است كه شركت ها به خاطرش تعديل نیرو می كنند تا 
هزينه های خود را كاهش دهند، اما داليل ديگری نیز 

در اين خصوص وجود دارد كه در زير آن ها را مرور 
می كنیم. 

تعديل نیرو هرگز كار دلخواهی برای مديران و 
شركت نبوده است. همه افراد در سازمان به نوعی 
تحت تاثیر اين تصمیم قرار می گیرند و هنگامی كه 
يک شركت تصمیم به كاهش تعداد كارمندان خود 

می گیرد، به غیر از بی كاری برای عده ای از كارمندان، 
موجب ايجاد ساختار و تغییر وظايف ديگر كارمندان 
می شود. صاحبان كسب وكار به طور معمول تصمیم 

می گیرند اين كار را بدون بحث و جدل انجام دهند و 
هزينه های خود را در مواردی كه تغییر قابل توجهی در 

صرفه جويی هزينه ها ببینند، مديريت كنند. 

چه زمانی بايد به فكر تعديل نيرو در سازمان باشيم؟ 
بی ثباتی مالی

آشکارترین دلیل برای کاهش یک شرکت این است که این 
را در  نباشد. جنرال موتورز  پایدار  به لحاظ مالی  کسب وکار 

نظر بگیرید که 10 درصد از نیروی کار خود را در سال 2009 
برای اجتناب از ورشکستگی کاهش داده است. هنگامی که 
مشتریان سفارشات را کاهش می دهند یا تاخیر و توقف در 
برای  است  ممکن  دارند،  خود  صورت حساب های  پرداخت 
کسب وکار ادامه دادن راه به این صورت دشوار باشد، خصوصا 
هنگامی که شرکت در چنین شرایطی باید حقوق کارمندان 
به  باید  یا کارآفرین  این مرحله، مدیر  بدهد. در  نیز  را  خود 
فکر جذب مشتریان جدید یا افزایش درآمد شرکت باشد، یا 
با کاهش هزینه ها به فکر صرفه جویی باشد. اما این اقدامات 
همیشه راه گشا نیستند و اگر شرکت نتواند خود را پشتیبانی 
نیروی  تعدیل  با  اندازه سازمان  به فکر کاهش  کند، مدیران 

کارمندان می افتند. 

كاهش سودآوری
مگر  نمی گیرد،  قرار  سقوط  ریسک  معرض  در  شرکت  یک 
مشتریان  دلیل  به  یا  ببیند،  کاهش یافته  را  سود  که  زمانی 
برای  مشروع  دلیل  یک  اضافی،  هزینه های  افزایش  و  کمتر 
که  دریابد  شرکت  یک  اگر  کند.  پیدا  سازمان  افراد  کاهش 
شود،  قبل  از  سودآورتر  کارمندان  تعداد  کاهش  با  می تواند 
می تواند تعدیل نیرو را راهی برای کاهش هزینه ها و سودآوری 

شرکت بداند. 

حفظ استانداردهای محصوالت و خدمات 
مدیرعامل شرکت جنرال الکتریک، جک ولش، به این معروف 
است که هر سال 10 درصد کارمندان خود را تعدیل نیرو می کند 
و در راستای استراتژی اش برای حفظ برتری، بدترین عملکرد 

    مدیریت
هدی رضايی

مالحظاتی دربارهء تعديل نيرو در سازمان ها 

ازشفافیتتاامنیتروانی
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کارمندان را مورد نظر قرار می دهد تا دیگران آن اشتباهات را 
تکرار نکنند. درحالی که شاید چنین طرح هایی غیرمنطقی به 
نظر برسد، اما هنگامی که شرکت ها بیش از حد رشد می کنند، 
برایشان  ارائه شده  و خدمات  محصوالت  کنترل  است  ممکن 
سخت باشد و برای کسب سود نیازمند افرادی با مهارت های 
باال و بدون اشتباه باشند. در این مرحله، یک شرکت ممکن 
است بخواهد کوچک شود تا اطمینان حاصل کند که بهترین 
فراهم می کند.  مشتریان خود  برای  را  و خدمات  محصوالت 
بر کارکنان کوچک تر که  نظارت  برای مالک یک کسب وکار 
بیشتر بر یک یا دو محصول یا خدمات متمرکز هستند، آسان تر 
پروژه های  روی  که  کند  نظارت  کارکنانی  بر  این که  تا  است 
چند  این که  از  اطمینان  هم چنین  هستند.  متمرکز  مختلف 
پروژه با توجه به استانداردهای شرکت تکمیل شود، آسان تر 
و هر  بررسی شود  پروژه های مختلفی عمیقا  این که  تا  است 

کدام را که مورد نیاز است، مورد توجه قرار دهند. 

ايجاد تعادل در زندگی كاری
هدف برخی از صاحبان کسب وکار از تعدیل نیرو فقط برای 
کسب موفقیت و سوددهی نیست. بسیاری از آن ها این کار را 
برای لذت بردن از زندگی انجام می دهند! آن ها می خواهند 
تعادل کاری درست را پیدا کنند تا هر دقیقه در زندگی شان 
را که بیدار هستند، تنها صرف کار نکنند. کسب وکارها نباید 
کار  مواقع  بعضی  در  واقع  در  شوند،  موفق  تا  باشند  بزرگ 
اگر  باشد.  زیان آور  شرکت  برای  است  ممکن  حد  از  بیش 
کار  اغلب هیچ  مالک  باشد،  بسیار کم هزینه  یک کسب وکار 
اشخاص  استخدام  برای  زمان  و  نمی دهد  انجام  را  اضافه ای 
نیرو  تعدیل  مقوله  به  توجه  و  بر شرکت  نظارت  برای  دیگر 
آزاد  وقت  حالت  این  در  مدیر  واقع  در  می یابد.  افزایش 
بیشتری دارد و کارمندان مختلف و مناسب زیادی را برای 

شغل خود امتحان می کند. 

برون سپاری
برون سپاری نیز یکی از دالیلی است که شرکت ها به خاطر آن 
دست به تعدیل نیرو می زنند. بسیاری از آن ها مانند سیسکو 
بیرونی  شرکت های  به  را  خود  کار  مشاغل   2009 سال  در 
می سپارند که هزینه های ارزان تری برایشان در پی دارد. به 
است خدمات حسابداری  ممکن  رستوران  یک  مثال  عنوان 
خود را به شرکت شخص ثالث بسپرد تا این که بخواهد یک 
حسابدار داخلی استخدام کند. زیرا این به این معنی است که 
کارمندان کمتری برای فراهم ساختن فضای اداری و مواد و 
مدیریت منابع ارزشمند نیاز است. اگر برون سپاری برخی از 
وظایف برای شرکت شما مهم باشد، ممکن است کارمندان را 

تعدیل نیرو کرده و کار آن ها را برون سپاری کند. 

تاثيرات مثبت و منفی تعديل نيرو بر سازمان
تاثيرات روانی 

هنگامی که به یک کارمند گفته می شود دیگر نیازی به او 
خواهد  او  روی  بدی  روانی  تاثیرات  نمی شود،  کار حس  در 
با دیگر همکارانش مقایسه  گذاشت. او ممکن است خود را 
کند که در شرکت باقی مانده اند و اعتمادبه نفس خود را از 
دست بدهد. حتی کارمند می تواند از این اخراج عصبانی شود 
و با گذشت زمان این خشم به تلخی تبدیل شود. برای مقابله 
سازمان،  از  خارج شده  کارمندان  بر  روان شناختی  اثرات  با 
این  به  را  از شرکت ها خدمات مشاوره و پشتیبانی  بسیاری 
نیروها می دهند و حتی سعی می کنند شغلی جایگزین برای 

آن ها پیدا کنند. 

تاثيرات مالی 
کارمندان به شیوه منظم زندگی کارمندی و دریافت حقوق 
ماهانه عادت دارند و معموال روی حقوق خود برای پرداخت 
بدهی ها و وام و اجاره خانه حساب می کنند. از دست دادن 
کند،  وارد  مالی  تعدیل شده ضربه  کارمند  به  می تواند  شغل 
چراکه او نمی تواند به سرعت شغل جایگزین پیدا کند. حقوقی 
که به عنوان سنوات دریافت کرده است نیز شاید تنها حقوق 
چند ماه او را کفاف دهد. یا این که اگر شغلی پیدا کند، باید با 
دستمزدی پایین تر از آن چه تاکنون می گرفته، کنار بیاید. اگر 
چنین اتفاقی بیفتد، شیوه زندگی او تغییر می کند و مجبور 

است درآمد پایین تری برای گذراندن زندگی داشته باشد. 

اثرات منفی روی سازمان 
برای  کوتاه مدت  راه حل  یک  عنوان  به  آن قدر  نیرو  تعدیل 
شده  مطرح  مختلف  کسب وکارهای  در  هزینه ها  کاهش 
نیرو  تعدیل  که  می گیرند  نادیده  را  نکته  این  مدیران  که 
است.  مشکالت  دلیل  باشد،  مشکالت  آن که حالل  از  بیش 
شرکت هایی که اقدام به کاهش کارمندان می کنند، زمانی که 
صرف آموزش آن ها کرده اند و نیز شبکه های روابط و دانش 
دیگر  مطالعات  هم چنین  می دهند.  دست  از  را  آن ها  کاری 
اکثر شرکت ها کاهش  نیرو،  تعدیل  از  بعد  است  داده  نشان 
در سودآوری را تجربه می کنند. هم چنین یک مطالعه مرتبط 
دیگر نشان داد که کاهش سود در چنین شرکت هایی ممکن 
است تا سه سال طول بکشد. گروهی از محققان دانشگاه های 
تعدیل  و تنسی دریافتند که شرکت هایی که  بیلور  آوبورن، 
نیرو دارند، در مقایسه با شرکت هایی که تعدیل نیرو ندارند، 

دو برابر بیشتر در معرض احتمال ورشکستگی هستند.

انجام تعديل نيرو با كمترين ميزان آسيب 
کاری  چنین  انجام  قصد  اگر  که  کرد  اضافه  باید  درنهایت 
فرایند  می خواهید  که  کارمندانی  انتخاب  از  ابتدا  دارید،  را 
تعدیل نیرو را برایشان اجرا کنید، مطمئن شوید. کارمندان را 
طبق قانون اداره کار کنار بگذارید و تمام حق و حقوق آن ها 
اطالع  آن ها  به  زودتر  کار  این  انجام  از  پیش  و  پرداخت  را 
دهید تا کاری برای خود پیدا کنند. مطمئن باشید در غیر 
این صورت و با شکایت احتمالی تمام پولی را که قرار است 
صرف کاهش هزینه ها کنید، باید برای پی گیری پرونده ها و 
تعدیل  انجام  در  بنابراین  کنید.  طی  خود  شهرت  بازسازی 
نیرو تمام جنبه های مدیریتی و کارمندی را بررسی کنید و با 

احتیاط این کار را انجام دهید. 
خصوص  این  در  دیگر  کارمندان  به  است  الزم  هم چنین 
تمایز  وجوه  مهم ترین  از  یکی  دهید.  امنیت  احساس 
شرکت های موفق از سایر شرکت ها در حوزه منابع انسانی، 
القای حس امنیت به کارکنان است. این که کارکنان بدانند 
سازمان به آن چیزی که تعهد کرده، عمل می کند و می توانند 
حتی  یا  تعدیل  کنند.  باز  حساب  سازمان  روی  به اصطالح 
اخراج تعدادی از کارکنان اگر همراه با شفافیت نباشد، قطعا 
سازمان  در  باقی مانده  افراد  حس  روی  زیادی  منفی  اثرات 
از  خواهد داشت. هم چنین سازمان می تواند در صورتی که 
لحاظ مالی وسع و توان دارد و تعدیل نیرو به دلیل مسائل 
مالی نیست، برنامه هایی برای توانمندسازی افراد تعدیل شده 
در نظر بگیرد. این کار می تواند برای وجهه سازمان های بزرگ 

بسیار اعتبارآفرین باشد. 

كاهش سود در شركت هايی 
كه تعديل نیرو می كنند، 

ممکن است تا سه سال طول 
بکشد. گروهی از محققان 

دانشگاه های آوبورن، 
بیلور و تنسی دريافتند كه 

شركت هايی كه تعديل 
نیرو دارند، در مقايسه با 

شركت هايی كه تعديل نیرو 
ندارند، دو برابر بیشتر در 

معرض احتمال ورشکستگی 
هستند
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استخدام يک مشاور در سازمان به اندازه كافی فرايند 
هزينه بری است و به همین دلیل است كه استخدام 
يک مشاور نامناسب می تواند هزينه های هنگفتی را 

روی دست سازمان ها بگذارد. در هر سازمانی در 
بازه هايی از تصمیم گیری، نیاز به مشاوره و كمک خارج 

از سازمان داريد. اين امر ممکن است تصمیم گیری 
در مورد اطالعات موجود در بازار مورد نیاز، مشاوره، 

مهارت، استراتژی ها و تکنیک های موجود در سازمان 
باشد. مشاوران می توانند راه حل هايی برای طیف 

گسترده ای از مسائل مربوط به كسب وكار را به شما 
ارائه كنند. انواع مختلف مشاوران سازمانی ايده های 

مختلفی را ارائه می كنند، اما شما بايد بدانید چه موقع 
و چگونه از آن ها استفاده كنید. 

چه زمانی مشاور استخدام كنيم؟
به طور کلی یک مشاور کسب وکار با استراتژی، برنامه ریزی و 
حل مسئله با شما کار می کند. این افراد ممکن است به شما 
در توسعه مهارت کسب وکار و رشد دانشتان کمک کنند. اگر 
در مورد یک تصمیم گیری دودل هستید، یا نیاز به یادگیری 
نحوه طراحی یک مدل کسب وکار یا ایجاد یک طرح بازاریابی 
در  مشاور  یک  از  می توانید  دارید،  آن  تکنیک های  تعیین  و 

کنار خود در سازمانتان استفاده کنید. 
انواع مشاور 

مشاوران سازمانی به طور کلی به چند دسته مختلف تقسیم 
می شوند: 

مشاور مدیریت و استراتژی: این شرکت ها یا افراد درک عمیق 
از بازار خاص دارند و از بهترین شیوه های صنعت شما مطلع 
هستند. آن ها می توانند با کمک به گسترش بازار، پیشنهادات 

برای  بازاریابی  در  شما  به  دهند،  گسترش  را  خود  محصول 
قابلیت های  کنند،  کمک  هزینه  در  صرفه جویی  و  بازدهی 
شرکت شما را افزایش دهند، یا به خرید تجهیزات بزرگ و 

حتی خرید یک شرکت دیگر کمک کنند.
مشاور عملیاتی: شرکت هایی که بر افزایش کیفیت و کارایی 
عملیاتی  مشاور  دنبال  به  می کنند،  تمرکز  خود  پردازش 
فرایندهای  برنامه ریزی  دنبال  به  که  زمانی  بنابراین  هستند. 
برای  توصیه هایی  و  آن ها هستید  تحلیل  و  تجزیه  و  موجود 
بهبود کیفیت، کاهش مراحل یا اشتباهات و افزایش حاشیه و 

کاهش هزینه ها نیاز دارید، از این مشاوران استفاده کنید. 
و  تکنولوژی  سریع  سرعت  به  توجه  با  احتماال   :IT مشاور 
این  نیاز، اکثر شرکت ها یک مشاور در  پشتیبانی فنی مورد 
سیستم های  بهبود  و  ادغام  به  تا  می کنند  استخدام  زمینه 
کامپیوتری یا فضای ذخیره سازی، ارتقای سرورها و... به آن ها 

کمک کند. 
مشاور منابع انسانی: بعضی کسب وکارها به طور خاص روی 
برای  از آن ها  نیازهای کارکنان کار می کنند. شما می توانید 
استخدام استعدادهای برتر خود استفاده کنید، حفظ اشتغال 
خود  اهداف شرکت  با  را  جبران خسارت  تعیین  و  کارکنان 
مقایسه کنید. شما می توانید از آن ها برای توسعه رهبری و 

ارتباطات استفاده کنید.
مشاور بازاریابی و فروش: شرکت ها در این زمینه برای ایجاد 
مختلف،  ماموریت  بیانیه های  روی  کار  بازاریابی،  طرح های 
توسعه یک برند یا نام تجاری، راه اندازی کمپین های تبلیغاتی، 
فروش  روند  ایجاد  اجتماعی،  رسانه های  استراتژی  ایجاد 
مشاوران  از  مربی گری  و  فروش  آموزش  طراحی  و  بهبود  و 
بازاریابی و تبلیغات استفاده می کنند. این مشاوران می توانند 

برند ها را زودتر به نقطه اگاهی و فروش برسانند.

    مدیریت
آرين طاهری

بايد و نبايدها و مزايای استخدام مشاور در سازمان

میانبریبرایرسیدنبهاهداف
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داليل استخدام مشاور 

تخصص: یک مشاور دارای تخصص در زمینه ای خاص است 
که می تواند شما را در آن زمینه راهنمایی کند. بنابراین اگر 
نیاز به فردی ماهر و متخصص دارید، یک مشاور استخدام 

کنید. 
شناسایی مشکالت: گاهی مشاوران برای شناسایی مشکالتی 
پیدا  را  استخدام می شوند که خود مدیر ممکن است آن ها 
نکند. مشاور می تواند با صحبت نزدیک با کارمندان و مدیر 
از مشکالت آن ها باخبر شود و سازمان را به سمت درست 
می گذرانند.  را  تناقض آمیزی  زندگی  مدیران  کند.  هدایت 
آن ها می خواهند بدانند در سازمان چه اتفاقی می خواهد روی 
دهد، اما به افراد واقعی دسترسی ندارند. در خالل چند دهه 
گذشته، مشاوران، مسئولیت حساسی را در سازمان به عنوان 
به  هدفمند  بازخورد  و  صداقت  ایجادکنندگان  و  شنوندگان 
عهده گرفته اند و توانسته اند با هوش و درایت خود مشکالت 

سازمان ها را شناسایی وبه حل آنهاکمک کنند. 
کارمندان  از  می تواند  مشاور  یک  کارمندان:  از  حمایت 
پشتیبانی کند، به درددل آن ها گوش دهد و مشکالت آن ها 
را با واحد منابع انسانی در میان بگذارد و راه کار ارائه دهد. 
معمول  طور  به  که  است  کسی  انسانی  منابع  مشاور  یک 
می دهد  اطمینان  و  می کند  نظارت  اداری  کارهای  تمام  بر 
تمام سیاست ها و قوانین شرکت، دولت و صنعت را برآورده 
می کند. آن ها می  توانند متخصص امور مربوط به یک سیاست 
خاص مرتبط با منابع انسانی باشند. افرادی که در این پست 
به کار گرفته می  شوند، می  توانند به شکل دائمی یا به صورت 

پاره وقت به استخدام شرکت درآیند.  
گاهی اوقات یک کسب وکار هزینه زیادی را صرف استخدام 
کارمندان خارج از سازمان می کند، درحالی که نیاز به استخدام 
کارمندان تمام وقت دارد. یا برعکس گاهی نیاز به وجود مشاور 
داخلی نیست و می توان به جای هزینه های گزاف تنها به صورت 
پروژه ای با مشاوران کار کرد تا حقوق و دستمزد میانگین را به 

آن ها پرداخت کرد. بنابراین تصمیم انجام این کار به مدیران 
رده باالی سازمان و بودجه آن ها بستگی دارد. 

تغییر رفتار: یک مشاور می تواند به عنوان یک کاتالیزور برای 
تغییر رفتار عمل کند. هیچ کس تغییر رفتار را دوست ندارد 
و این امر در شرکت های بزرگ بیشتر است. اما گاهی الزم 
است این تغییر رفتار از جانب شخص سومی به نام مشاور به 
کارمندان القا شود؛ شخصی که پیش از این تصمیم در مورد 

تغییرات و تاثیرات آن تحقیق الزم را انجام داده است.
که  است  این  مشاور  کمک  با  کار  این  مزیت های  از  یکی   
مشاور می تواند بدون نیاز به نگرانی در مورد فرهنگ سازمان، 
روحیه کارمندان یا مسائل دیگر، در مسیری که سازمان در 
تالش برای طی کردن آن است، اقدامات الزم را انجام دهد. 
مشاوران به طور معمول به عنوان عوامل تغییر یا گاهی به 
عنوان مربیان تغییر دیده می شوند. به ندرت از مشاوران برای 
پیشنهاد  برای  می مانند،  تغییر  بدون  و  ثابت  که  چیزهایی 
دهد،  رخ  جریانی  چنین  اگر  می شود.  خواسته  کمک  دادن 
مشاور باید در جریان شرایط وتحوالت بازار باشد، زیرا ممکن 
و  تغییر  آغازکنندگان  بین  مهره  یک  عنوان  به  او  از  است 

کسانی که در برابر تغییر مقاومت می کنند، استفاده شود.
صورت  به  را  اهداف  می تواند  سازمان  مشاور  هدف گذاری: 
عینی و بی هیچ دغدغه ای برای سازمان تعیین کند. مشاوران 
چشم اندازی دارند که بهتر می توانند به نتایج و دستاوردهای 
بلندمدت در آن خصوص نگاه کنند. بنابراین می توانند ترتیبی 

بچینند که بهتر به نحوه دست یابی به آن ها فکر شود. 
آموزش: ممکن است یک مشاور به دالیل آموزشی استخدام 
در  فراوانی  مهارت های  تدریس  برای  مشاوران  شود. 
وظیفه  این  البته  می شوند.  استخدام  مختلف  سازمان های 
در حرفه خود  را  پیشرفت ها  و  باشد  به روز  که  است  مشاور 
مشاهده کند تا هم گام با آن ها تخصص خود را به روز کند. 
مورد  در  را  جدید  مشتریان  تا  هستند  آماده  همیشه  آن ها 

آن چه برای حفظ رقابت نیاز دارند، آموزش دهند. 
HBR :منبع

مشاوران به طور معمول 
به عنوان عوامل تغییر يا 

گاهی به عنوان مربیان تغییر 
ديده می شوند. به ندرت از 

مشاوران برای چیزهايی كه 
ثابت و بدون تغییر می مانند، 

برای پیشنهاد دادن كمک 
خواسته می شود. اگر چنین 

جريانی رخ دهد، مشاور 
بايد در جريان تحوالت بازار 

باشد، زيرا ممکن است از 
او به عنوان يک مهره بین 

آغازكنندگان تغییر و كسانی 
كه در برابر تغییر مقاومت 

می كنند، استفاده شود

تكميل اهداف كوتاه مدت
کارکنان و مدیر در موقعیت شغلی خود در حال کار هستند، 
اما برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت نیازمند مشاوره فردی 
معمول  طور  به  که  کارمندانی  هستند.  سازمان  خارج  از 
نقش های  در  است  ممکن  می دهند،  انجام  را  وظایف خاصی 
جدید خود دچار اضطراب شوند و ناکارآمد و بی تجربه نشان 
دهند. قرار گرفتن یک مشاور باتجربه در کنار منابع موجود 
اغلب می تواند به صرفه جویی در وقت و هزینه های بازآموزی 
کارکنان، سازمان دهی و تعیین اولویت بندی برنامه ها و اجرای 

استراتژی بینجامد. 

توانمندی در مهارت های جديد 
با  که  است  این  مشاوران  از  کدام  هر  کار  از  عمده ای  بخش 
بتوانند  فعلی  متدولوژی  و  استراتژی ها  کسب وکار،  روندهای 

روندهای سازمان را نظارت و بهینه سازی کنند. آن ها در این 
راه نیز به توانمندسازی مهارت های جدید نیاز دارند و هنگامی 
که این مهارت ها مورد استفاده قرار می گیرند، قادرند مدیران 
شرکت ها را با نحوه بهینه سازی این روش ها و نحوه استفاده از 

آن ها برای دست یابی به نتیجه گیری آشنا کنند. 

دانش بازار خارجی
مشاوران استخدام شده نیاز به تجربه و درک بازاری دارند که 
در آن عمل می کنند. از آن جایی که مشاوران سال ها در این 
زمینه زمان و دانش گذاشته اند، قادر به درک مواردی هستند 
که شاید یک مدیر درون سازمانی نتواند متوجه آن شود. در 
دیگر  به  نسبت  جامع  دیدگاه  یک  می توانند  مشاوران  واقع 
شرکت ها و کل صنعت به مدیر دهند تا کاری را انجام دهد که 

بتواند آن ها را نسبت به رقبا جلو بیندازد. 

مزايای استفاده از مشاور 
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     بازاریابی
سیما زمانی

امکان تولید و انبار كردن 
در محصوالت و كاالها 

وجود دارد. اين در حالی 
است كه هرگز نمی توان 

خدمات را تولید و نگه داری 
كرد و در موعد مناسب به 

فروش رساند. درنتیجه اين 
موضوع يکی از اساسی ترين 

دشواری های بازاريابی 
خدمات به شمار می آيد

نكاتی در باب بازاريابی خدمات و تفاوت آن با بازاريابی محصول

موفقیتبهشرط
بهینهسازیتجربهمصرف

صنعت توريسم يکی از صنايع تريلیون دالری در 
دنیاست. بااين حال فروش يک محصول نامشهود برای 

بسیاری از كشورها يک كار چالش برانگیز محسوب 
می شود. چگونه می توان محصولی را كه مصرف كننده 

هرگز مالک آن نیست، فروخت؟ 
موفق ترين كمپین های شركت های خدماتی، محصوالت 

خود را نمی فروشند، بلکه تجربه مصرف را بهینه 
می كنند. بازاريابی خدمات مانند محصول نیست. 

برای مثال مشتری می تواند فرش را لمس كند، اما 
فرايند قالی شويی يا شستن فرش را نه. تقريبا تمام 

محصوالت مجموعه ای از محصوالت و خدمات هستند. 
هنگامی كه فرد خودرو می خرد، همراهش گارانتی 

دريافت می كند و به خدمات پس از فروش نیاز پیدا 
می كند. هنگامی كه فردی كولر می خرد، به تکنسین اين 
كار برای راه اندازی نیاز پیدا می كند. بااين حال خدماتی 
مانند سرويس های نظافتی هستند كه به هیچ محصولی 

وابسته نیستند. بنابراين بازاريابی خدمات چالش های 
منحصربه فردی را برای بازارياب ايجاد می كند و آن ها 
در پی راه حل های هوشمندانه در اين خصوص هستند. 
بنابراين خوب است در مورد اين نوع بازاريابی بیشتر 

بدانیم و با جنبه های مختلف آن آشنا شويم. 

بازاريابی خدمات چيست؟
به  عنوان یک رشته  بازاریابی خدمات  اواسط دهه 1990،  در 
مهم بازاریابی، با تحقیقات تجربی و داده  های مربوط به خود و 
اهمیت روزافزون بخش خدمات، اقتصاد هزاره جدید را تحت 
بخش  این  در  مطالعه  جدید  زمینه  های  داد.  قرار  خود  سلطه 
شناسایی شد که موضوع تحقیقات گسترده ای بود و منجر به 
ایجاد مفاهیمی نظیر طیف محصول- خدمات، بازاریابی رابطه، 
فرانشیز خدمات، حفظ مشتری و غیره شد. بازاریابی خدمات 
دسته ای گسترده از استراتژی های بازاریابی است که متمرکز بر 

فروش هر چیزی است که یک محصول فیزیکی نیست. خدمت، 
عمل یا انجام کاری برای کسی یا چیزی است. خدمات به طور 
نیست.(  محصول  )مانند  است.  لمس ناپذیر  و  نامشهود  عمده 
بچشید،  کنید،  حس  بشنوید،  ببینید،  را  آن  نمی توانید  شما 
خدماتی  موارد  همه  شامل  بازاریابی  نوع  این  کنید.  لمس  یا 
وسایل  اجاره  آرایشگاه،  درمانی،  و  پزشکی  مراقبت های  مانند 
شیوه ای  هر  است.  و...  آموزشی  کالس های  و  کنسرت  نقلیه، 
برای  پلی  مشتریان  برای  خدمت  مزایای  مورد  در  بتواند  که 
ارتباط با سازمان برقرار کند، می تواند در راستای استراتژی های 
بازاریابی خدمات قرار گیرد که از جمله آن می تواند به ترفیع، 
تولید محتوا، تبلیغات اینترنتی و... اشاره کرد. معموال بازاریابان 
و مدیران بازاریابی به دنبال نشان دادن منافع خدمات خود از 
طریق نمودارها و تصاویر هستند تا یک مفهوم ذهنی و غیرقابل 

لمس را عینی  تر، بصری تر و قابل فهم  تر کنند.

چه افرادی به بازاريابی خدمات نياز دارند؟ 
ارائه  مشتری  به  را  خدمت  از  نوعی  که  سازمان هایی  همه 
استراتژی های  به  تا هتل ها،  آژانس های مسافرتی  از  می کنند، 
بازاریابی خدمات نیاز دارند. این سازمان ها به دو دسته گسترده 
ارائه  افراد  به  را  خدمات  که  سازمان هایی  می شوند؛  تقسیم 
می دهند )کسب وکار به مشتری یا B2C( و سازمان هایی که 
 )B2B خدمات را به دیگر سازمان ها )کسب وکار به کسب وکار یا
ارائه می دهند. بازاریابی خدمات اغلب از سوی شرکت هایی که 
رفتار  آن ها  می شود.  استفاده  می دهند،  ارائه  خدمات  افراد  به 
مصرف کننده را در نظر می گیرند تا تبلیغاتی با توجه به جامعه 
اجازه می دهد  به شرکت ها  کار  این  کنند.  ایجاد  هدف خاص 
تالش بازاریابی خود را محدود و متمرکز کنند. به عنوان مثال 
موسسه ای که کالس های یوگا را به مردم آموزش می دهد، از 
استراتژی های بازاریابی خدمات استفاده می کند تا تحقیق کند 
یوگا هستند، سپس  یادگیری  به  بیشتر عالقه مند  افرادی  چه 
محتوای تبلیغاتی خود را بر همان اساس می چیند و با توجه به 
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شرایط بازار، در هر برهه ای در این محتوا تجدیدنظر می کند. 
اما سازمان هایی نیز که خدمات خود را به شرکت های دیگر ارائه 
می کنند، از تالش های بازاریابی صنعتی B2B استفاده می کنند. 
با  بیشتری  تماس  که  دارد  رویکردی  به  نیاز  معموال  کار  این 
شرکت  از  فروش  نماینده  یک  مثال،  عنوان  به  دارد؛  شخص 
ارائه دهنده خدمات با یک نماینده از کسب وکار مشتری محور. 
برای روشن شدن این مطلب مثالی بزنیم. شرکتی که خدمات 
می کند،  فراهم  دیگر  شرکت های  رایانه های  برای  را  فنی 
را  مشتریان  تا  می کند  استفاده  خدمات  بازاریابی  خدمات  از 
و سرمایه گذاری  بوده  نحوی ضروری  به  کند خدمات  متقاعد 
در آن خوب است. این کار احتماال نیازمند برگزاری جلسات، 
سخنرانی ها و مذاکرات قراردادی به اضافه ایجاد مواد بازاریابی 
در جهت کسب وکارهایی است که از رایانه ها استفاده می کنند. 
بنابراین روابط در بازاریابی خدمات یک عامل کلیدی است. از 
تصمیم  از  بزرگی  بخش  است،  نامحسوس  محصول  که   آن جا  
از   خرید مشتریان به میزان اعتماد به فروشنده بستگی دارد. 
از  آن ها  ساختن  برآورده  و  مشتری  نیازهای  در  دقت  این رو، 
طریق ارائه خدمات مناسب و ایجاد رابطه طوالنی  مدت منجر 

به تکرار فروش و تبلیغات مثبت می  شود.
خدمات  صنعت  به  آمریکا  اقتصاد  اکثریت  بدانید  است  جالب 
سال ها  آمریکا  در  خدمات  بخش  این،  بر  عالوه  است.  متکی 
به طور پیوسته رشد کرده است. این برای 80 درصد از تمام 
تولیدشده کشور در  شغل های داخل کشور و میزان کل پول 
داخل و خارج محسوب می شود. از کل تولید ناخالص داخلی، 

68 درصد به مشاغل خدماتی تعلق دارد. 

مراحل بازاريابی خدمات
می گیرد؛  بر  در  را  کلی  پروسه  سه  خدمات  بازاریابی  مراحل 
تبلیغاتی،  فعالیت های  از شروع  پیش  ارزیابی.  و  مواد  تحقیق، 
شرکت ها معموال مشتریان خود را برای طراحی پیش بینی های 
منافع و نیازهای خود مورد تحقیق قرار می دهند. سپس شرکت 
اطالعات و داده های تحقیقاتی را جمع آوری و بررسی می کنند 
تا به یک بازار هدف برسند. گام آخر نیز ارزیابی موفقیت طرح 
فروش،  برای  را  اهداف خاصی  باید  ارائه دهنده خدمات  است. 
نرخ تبدیل، هزینه تبلیغات برای هر مشتری و سایر معیارهای 
زمان  اتمام  از  مشخص  دوره  یک  از  پس  و  تعیین  مشخص 

کمپین، تغییرات را اندازه گیری و تحلیل کند.
 

تفاوت های بازاريابی خدمات و بازاريابی محصول 
ویژگی هایی در ارائه  خدمات وجود دارند که آن ها را متمایز از 
محصوالت می کنند. تفاوت کاال و خدمات باعث می شود اصول 

بازاریابی خدمات با اصول بازاریابی محصوالت متفاوت باشد. 

ملموس بودن 
ملموس  محصوالت  که  است  این  واضح  تفاوت های  از  یکی 
هستند و خدمات غیرملموس. اغلب به نظر می رسد محصوالت 
ملموس به راحتی در بازار عرضه می شوند، می توان آن ها را لمس 
کرد و دید و ارزش آن برای مشتریان مشخص است. بنابراین 
هدف در استراتژی بازاریابی محصول یافتن بازار مناسب برای 
محصول و  ارتقای آن به شیوه ای است که بهترین پاسخ را از 
مخاطبان مورد نظر خود دریافت کند. مهم این است که به یاد 
داشته باشید محصول شما بدون در نظر گرفتن اهداف، باقی 

می ماند و اگر مشتری ناراضی باشد، می تواند آن را بازگرداند.

خدمات ناملموس
خدمات به صورت غیرمستقیم می توانند برای شما ارزش آفرینی 
کنید.  لمس  یا  ببینید  را  یک سرویس  نمی توانید  شما  کنند. 
با  خوب  روابط  ایجاد  بازاریابی  خدمات  از  هدف  بنابراین 
این حالت شما  در  آن هاست.  اعتماد  و جلب  مخاطبان هدف 

اساسا در حال فروش خودتان هستید! 

سفارشی سازی
و  استانداردهایی طراحی، ساخته  درحالی که محصوالت طبق 
به طیف وسیعی از مشتریان تحویل داده می شوند، خدمات را 
می توان با توجه به نیازها یا خواسته های مشتریان بهینه سازی 
و سفارشی کرد. استراتژی بازاریابی خدمات شما باید این را با 
به  این که چگونه  یا  ارائه دهد،  ارزش شخصی  برجسته کردن 

نیازهای مشتریان خود گوش می دهید.

انبار و ذخيره سازی
امکان تولید و انبار کردن در محصوالت و کاالها وجود دارد. این 
در حالی است که هرگز نمی توان خدمات را تولید و نگه داری 
کرد و در موعد مناسب به فروش رساند. درنتیجه این موضوع 
شمار  به  خدمات  بازاریابی  دشواری های  اساسی ترین  از  یکی 
می آید. البته مزیتی نیز در این مورد نهفته است؛ این که خواب 
ارائه خدمات  یا فاسد شدن آن چه تولید کرده اید، در  سرمایه 

بی معنی است.
 

 مالكيت
و سپس  استفاده شود  می تواند خریداری شود،  یک محصول 
نمی تواند  »دست دوم« فروخته شود، درحالی که یک سرویس 
ماهیت  یک  هم چنین  محصول  یک  برسد.  مصرف  به  دوباره 
ایجاد  را  آن  که  می آید  حساب  به  کسب وکار  برای  جداگانه 
می کند و می فروشد. از سوی دیگر، بازاریابی برای خدمات باید 
همه چیز در مورد نام تجاری و شخصیت ارائه دهنده خدمات 

را در بر بگیرد. 

انقضا
مصرف  بالفاصله  خدمات  که  بدانید  است  مهم  هم چنین 
نمی توانند  شود،  استفاده  آن ها  از  که  زمانی  و  می شوند 
بازاریابی  هدف  که  است  جایی  این  شوند.  بازگردانده 
خدمات  اگر  می آید.  وجود  به  اعتماد  ایجاد  یعنی  خدمات، 
پس  شما  به  را  خدمت  مشتریان  دهید،  ارائه  را  بدی 
نمی دهند، اما ممکن است دیگر به سرویس شما بازنگردند. 
خریداری  را  محصولی  خریدار  یک  که  نیز  هنگامی  البته 
می کند، به این معنا نیست که دوباره از شما خرید می کند. 
خرید  برای  بیشتری  احتمال  باشد،  راضی  آن  از  اگر  اما 

مجدد وجود دارد.

زمان
معموال خدمات در یک زمان خاص برای یک دوره خاص ارائه 
یا  تمدید  باید  توافق نامه خدمات  زمان،  این  از  می شوند. پس 
لغو شود. اما یک محصول را می توان بدون هرگونه محدودیت 
زمانی خریداری کرد. تفاوت های بازاریابی در این جا باید روی 
هزینه اشتراک ماهانه کم هزینه در مورد خدمات، یا یک پیام 
محصول  یک  برای  همیشه«  برای  استفاده  بار،  یک  »خرید 

تمرکز کنند. 

روابط در بازاريابی خدمات 
يک عامل كلیدی است. 

از  آن جا  كه محصول 
نامحسوس است، بخش 

بزرگی از تصمیم خريد 
مشتريان به میزان اعتماد 
به فروشنده بستگی دارد. 
از  اين رو، دقت در نیازهای 
مشتری و برآورده ساختن 

آن ها از طريق ارائه خدمات 
مناسب و ايجاد رابطه 

طوالنی  مدت منجر به تکرار 
فروش و تبلیغات مثبت 

می  شود
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همه ما روزانه زمان زيادی را در محل كار می گذرانیم 
و هر روز با همکاران خود ارتباط داريم. روابط كاری 

يکی از اركان اصلی موفقیت هر سازمانی است كه برای 
حفظ كارايی سازمان نیز ضروری است. روابط میان 

كارمندان می تواند بر روحیه، اعتماد و بهره وری نیروی 
كار تاثیر بگذارد. بنابراين جو محل كار تا حد امکان بايد 

صمیمانه باشد و از درگیری و استرس خودداری شود. 
هر چند وجود استرس در محل كار اجتناب ناپذير است، 

اما می توان تا حدودی اين استرس را با روابط بین 
كارمندی درست تعديل كرد.

به يكديگر احترام بگذاريد
شما چه به عنوان مدیر در پی تقویت ارتباط با زیردستان خود 
و چه به عنوان کارمند در پی بهتر کردن روابط با همکاران خود 
طبیعی  نیست.  ساده ای  کار  کار،  این  که  بدانید  باید  هستید، 
به  نیاز  آن  تقویت  و  همکاران  دیگر  با  ارتباط  ایجاد  که  است 
یک  کار  محل  دارد.  چالش هایی  با  مواجهه  و  مراحل  از  عبور 
گردهمایی از افرادی با ارزش ها، تجارب، فرهنگ ها، انتظارات، 
محدوده های سنی و شخصیت های مختلف است. بنابراین جای 
تعجب نیست که اختالف نظرها و تنش ها هنگام ایجاد ارتباط 
با دیگران باال بگیرد، خصوصا زمانی که تیم بزرگ تر باشد. پس 
با تمام تفاوت ها همدیگر را  اولین گام این است که همکاران 
بپذیرند و به عقاید و شخصیت هم احترام بگذارند. کاری کنید 
که این احترام ناشی از صمیمیت باشد، نه از روی ترس. ترس 

ارتباط می تواند فضایی مسموم و آکنده  برقراری  از  کارمندان 
درنهایت  که  کند  ایجاد  و...  بی اعتمادی  بدبینی،  اضطراب،  از 
نگران  کارمندی  اگر  رفت.  خواهد  سازمان  چشم  به  آن  دود 
این باشد که نتواند مسئله را با شما یا دیگر کارمندان مطرح 
خواهد  وجود  به  اختالل  آینده  در  سازمان  عملکرد  در  کند، 
آمد. بنابراین یاد بگیریم به یکدیگر احترام متقابل بگذاریم. این 
توانایی اظهار نظر کردن  اجازه  بیان و  مسئله در مورد آزادی 

بدون پیش داوری نیز صادق است. 

ارتباط صادقانه برقرار كنيد
با  کارمند   – کارمند  یا  کارمند   – مدیر  عنوان  به  کنید  سعی 
نظرات  به  کنید.  برقرار  حرفه ای  و  صادقانه  ارتباطات  یکدیگر 
خود  نظرات  نکنید  سعی  اما  کنید،  گوش  هم  نگرش های  و 
افراد  کنید همه  اطمینان حاصل  کنید.  تحمیل  دیگری  به  را 
و  کمک  دیگران  از  باشند.  کاری  تغییرات  آخرین  جریان  در 
پشتیبانی دریافت کنید و به آن ها نشان دهید کارشان ارزشمند 
به  مفید  کردن  معنای گوش  به  ارتباط خوب  یک  هنر  است. 
همان اندازه صحبت کردن است. بنابراین گوش شنوایی برای 
مدیریت  بتوانید  این که  برای  هم چنین  باشید.  خود  همکار 
ارتباط با کارمندان خود را هر چه بهتر بر عهده بگیرید، باید 
بدانید چگونه با هم صادقانه بحث کنید. روش های حل تعارض 
سالم  تری  کاری  کارمندان کمک می کند محیط  و  کارفرما  به 
داشته باشند و به آن ها یاد می دهد چطور یک مسئله را حل 
کنند و با همکاری یکدیگر به توافق برسند. این مورد به شما 

     مدیریت
هدی رضايی

 كارشناس ارشد مديريت اجرايی 

پيشنهادهايی برای تقويت روابط ميان كارمندان در سازمان 

برایهمکارانخود،گوششنواباشید
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کمک می کند روابط شغلی و محیط کار شادتر و با بهره وری 
باالتری داشته باشید.

ايجاد حس اعتماد 
به  کارمندان  بین  مشارکتی  اعتماد  فرهنگ  یک  ایجاد  روی 
عنوان اعضای تیم و دارایی ارزشمند سازمان کار کنید. به طور 
منظم از برنامه های آموزشی استفاده کنید، یا این که پروژه های 
کار گروهی را تشویق و تقویت کنید. تالش ها و موفقیت های 
از  جلوگیری  با  را  ارتباطی  باز  مدل های  بستایید.  را  یکدیگر 
شایعات و تنش های بعدی کنترل کنید و تنها اخبار و اطالعاتی 
را به اشتراک بگذارید که حاشیه ای در پی نداشته باشد و به 
اعتماد میان کارمندان خدشه وارد نکند. کار یکدیگر را قضاوت 
نکنید تا از اعتماد میان یکدیگر کم شود. هنگامی که اشتباه 
می کنید، به سرعت به آن اعتراف کنید و راهی برای مقابله با 
یا راه  آن پیدا کنید. هنگامی که پاسخ پرسشی را نمی دانید، 
انجام دادن پروژه ای را بلد نیستید، آن را بپذیرید و به کمک 

دیگران اعتماد کنید. 

تشكر و قدردانی 
مثبت  نقاط  بلکه  نکنید،  تاکید  هم  منفی  نقاط  روی  فقط 
کارمندان دیگر را نیز برجسته کنید. مطمئن باشید همکاران 
یا اعضای تیم شما ارزشمند هستند و دستاوردهای آن ها باید 
می تواند  قدردانی  و  تصدیق  فقدان  گیرد.  قرار  ستایش  مورد 
موجب نادیده گرفتن تالش همکاران و سرخوردگی آن ها و این 
حس شود که آن ها خود را از سازمان جدا ببینند. یاد بگیرید 
کارمندان  به  و  کنید  تایید  را  دیگران  شخصی  چشم انداز  که 
زیردست خود این حس را بدهید که حضور آن ها برای سازمان 

مهم است و از نظرات آن ها استقبال خواهید کرد. 

هم دلی و دلسوز هم بودن
در محل کار، هم دلی موجب احترام عمیق بین همکاران می شود 
و نشان می دهد شما به جز رعایت قوانین کار و سازمان، به دنبال 
احترام و تصدیق یکدیگر هم هستید. هم دلی، توانایی قدم زدن 
با کفش های دیگری است. سعی کنید خود را جای همکاران 
خود در موقعیت های مشابه بگذارید، از احساسات آن ها مطلع 
هم دلی  و  رهبری  سبک  کنید.  درک  را  نیازهایشان  و  شوید 
و  روحیه  افزایش  بهره وری،  قدرت،  احساس  تیم  به  می تواند 

وفاداری دهد. هم دلی یک ابزار قدرتمند اجرایی است.

الهام بخشی و پاداش
افرادی که بهتر کار می کنند، شادتر و کارآمدتر هستند. البته 
این در صورتی است که تشویق و الهام جای انتقاد و تنبیه را 
بگیرد. گاهی اوقات تنها راه این کار، بیان کردن آن است، بدون 
این که پاداشی در کار باشد. به عنوان مثال، کارمندی به شما 
او نمی تواند  بهبود بخشیده است.  را  می گوید که فروش خود 
باشید  او  هم رتبه  همکاری  شما  شاید  یا  کند،  جایزه  تقاضای 
می توانید  اما  باشید،  نداشته  را  او  به  دادن  پاداش  توانایی  که 
بگویید که در مسیر درست قرار دارد  او  به  به صورت کالمی 
و با تالش بیشتر می تواند فروشش را از این هم بیشتر کند تا 
از جانب مدیر پاداش دریافت کند. اگر در مقام مدیر هستید 
نیز پاداش های کوچکی را برای چنین مواقعی در نظر داشته 

باشید تا انگیزه کارمندان را تقویت کنید. انگیزه های کوچک تر 
برای ادامه کار کارمندان بسیار ضروری است. این پاداش ها و 
انگیزه های کوچک می تواند دادن بلیت جشنواره یا فیلم، یک 
باشد.  و مرخصی  نقدی  پاداش  یا  میز شام  رزرو  کارت هدیه، 
هنگامی که فردی به هدفی دست پیدا می کند، اعالم موفقیت 
او به صورت عمومی می تواند مهری بر تایید عملکرد درست او 
باشد. پیروزی یک فرد در سازمان، پیروزی کل سازمان است 

و باید قدردانی شود. 

ايجاد جو صميمی و مفرح 
سعی کنید با حضور در کنار یکدیگر خوش بگذرانید، اجتماعی 
کمک  بودن  اجتماعی  کنید.  جمع صحبت  میان  در  و  باشید 
اشتراک  به  خود  همکاران  با  دارید،  که  را  روحیه ای  می کند 
بگذارید. سعی کنید در فضایی غیر از محیط کار نیز با همکاران 
خود بیرون بروید و یک محیط آرام و غیررسمی را برای تقویت 
ایجاد  برای  مناسبی  سرمایه  زمان  کنید.  انتخاب  خود  روابط 
یک رابطه سالم با همکاران است. با گذشتن زمان صمیمیت ها 
بیشتر می شود و روابط خوب کمک می کند همکارانی با اعتماد 
باال و روحیه مناسب داشته باشید و هر وضعیت بالقوه تنش زا 
را مدیریت کنید. اگر در محیط کار خود شاد باشید، بیرون از 
محل کار نیز شاد خواهید بود و مزایای این موضوع بی پایان و 

نامحدود است. 

با يكديگر جشن بگيريد
هر فردی در زندگی اش روزهای خوب و بدی دارد که می تواند 
بگذارد. سعی  اشتراک  به  یا جمعی  به صورت جداگانه  را  آن 
و  کنید  کارمندان خود حمایت  از  زمان های سختی  در  کنید 
نیز جشن  آن ها  شادی  زمان های  در  باشید.  همکارانتان  کنار 
بگیرید.  جشن  یکدیگر  با  کنید  سعی  و  کرده  عمومی تر  را 
موفقیت های سازمان را به کارمندان اعالم کنید و با شیرینی یا 

ناهاری مختصر در کنار هم جشن بگیرید. 

با هم غذا بخوريد  
است  این  کارمندان  روابط  تقویت  و  حفظ  راه های  از  یکی 
ساعت های  مثال  برای  بگذرانید.  یکدیگر  با  را  ساعاتی  که 
این  طی  باشد.  مطلوب  موارد  از  یکی  می تواند  غذاخوری 
ساعات که می تواند حتی در فضای بیرون شرکت برای مثال 
در حیاط اتفاق افتد، می توانید با همکاران خود صحبت کنید 
و از دل مشغولی های آن ها مطلع شوید و ناهارتان را با یکدیگر 

به اشتراک بگذارید. 

به يكديگر ياد دهيد
آموزش و به اشتراک گذاری دانش می تواند یکی از راه های خلق 
روابط بهینه در میان کارمندان باشد. همان طور که ورزشکاران 
نیز  شما  می کنند،  تمرین  یکدیگر  با  عضالتشان  تقویت  برای 
را  خود  همکاران  به  مربوط  وظایف  بخواهید  کارمندانتان  از 
بیاموزند و مهارت های  بیشتری کسب کنند. آموزش متقابل به 
شما کمک می  کند در صورت غیبت یا ترک کار از سوی یک 
و کارمندان  باشید  اختیار داشته  نیروی جایگزین در  کارمند، 
سایر  در  می توانند  که  است  راحت  بابت  این  از  خیالشان  نیز 

بخش  های شرکت نیز مشغول به کار شوند. 

هم دلی موجب احترام عمیق 
بین همکاران می شود و نشان 

می دهد شما به جز رعايت 
قوانین كار و سازمان، به دنبال 
احترام و تصديق يکديگر هم 
هستید. هم دلی، توانايی قدم 

زدن با كفش های ديگری 
است. سعی كنید خود را جای 
همکاران خود در موقعیت های 
مشابه بگذاريد، از احساسات 

آن ها مطلع شويد و 
نیازهايشان را درک كنید
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اين روزها شرايط نوسانی بازار، بسیاری از كسب وكارها 
را دچار سردرگمی كرده  است؛ كسب وكارهايی كه برخی 
از آن ها به دنبال فرصت و برخی ديگر در پی اين هستند 

كه طرح كسب وكار خود را تغییر دهند و مسیر ديگری 
را برای ماندگاری در بازار طی كنند. طرح كسب وكار 

و ايجاد تغییر در آن موضوع مهمی در مبحث مديريت 
كسب وكارهاست كه در گفت وگويی با دكتر مجتبي 
پیرزاد، كارشناس كارآفريني و توسعه بازار و عضو 

هیئت علمي دانشگاه، به بررسی آن پرداخته ايم.
 

 برای شروع كمی درباره طرح كسب وكار و روند 
طراحی آن توضيح بفرماييد؟

کارآفرینی و شروع کسب وکار همیشه با ایده ای شروع و همراه 
این  در  و  البته رشد می کند  و  ادامه  با مخاطرات خاص خود 
روشن  و  واضح  راه  مسیر  و  نقشه  اهمیت طرح   کار  از  نقطه 
شده و نیاز به مطالعات و بررسی جامع عوامل و موارد پیرامون 
کسب وکار  طرح  واقع  در  می کند.  خودنمایی  نظر  مورد  ایده 
مدیریت  و  پیشبرد  پیش بینی،  برای  کارآمد  ابزاری  عنوان  به 
می شود.  محسوب  نظر  مورد  ایده  به  مربوط  امور  بهتر  هرچه 
چشم انداز  می توان  کسب وکار،  طرح  کمک  به  این،  بر  عالوه 
را ترسیم کرد. هم چنین می توان  ایده  از  آینده  شغلی حاصل 
چشم انداز مالی کسب وکار خویش را ترسیم کرد و نیز سرمایه 
طرح  معموال  کرد.  تامین  و  اندازه گیری  بررسی،  را  نیاز  مورد 
کسب وکار از یک چهارچوب کلی پیروی می کند. برای نگارش 
و  برنامه ها  فرصت،  شرح  به  اقدام  حتما  باید  کسب وکار  طرح 
برآورد توانمندی کارآفرین برای بهره برداری از آن و درنهایت 
این  به  رسیدن  برای  کرد.  اجرای طرح  از  ناشی  زیان  و  سود 
اهداف می توان از بخش های ذیل در طرح کسب وکار استفاده 

کرد. عوامل مورد نیاز برای مطالعه و توجه به منظور نگارش 
شرح  مدیریتی،  تیم  معرفی  از:  عبارت اند  کسب وکار  طرح 
کسب وکار، تجزیه و تحلیل محیط کسب وکار، وضعیت صنعت، 
تجزیه و تحلیل رقبا، تجزیه و تحلیل بازار، طرح بازاریابی، طرح 

عملیاتی، طرح مالی.
طرح  پيروزی  يا  شكست  باعث  داليلی  چه   

كسب وكار می شوند؟
در دنیای کسب وکار عدم برنامه ریزی و عدم تسلط بر شرایط 
کسب وکار و تقلید کورکورانه از روش سنتی کسب وکار مورد 
از عوامل حیاتی شکست  به علم کسب وکار  بی توجهی  و  نظر 
و  ایده  و  طرح  پیروزی  یعنی  آن  مقابل  نقطه  و  است  کسب 
برنامه ریزی،  بر  منوط  کسب وکار  رشد  و  شروع  ادامه  در 
هدف گذاری، آینده نگری و به طور کلی دارا بودن طرح و نقشه 
کسب وکار است.  این نکته نیز مهم است که کسب وکار ها در 
زمان بحران به طور حتم به منظور ماندگاری و ادامه حیات نیاز 

به تغییر طرح کسب وکارشان دارند.
 اگر كسب وكاری تمايل به تغيير طرح خود داشت، 

اين تغيير را در چه زمانی بايد انجام دهد؟
باید صاحبان کسب وکار همیشه گوش به زنگ بازار هدف باشند 
و تغییرات موجود در بازار هدف و شاخه کسب وکار خود را مدام 

رصد کرده تا در بهترین موقع زمانی اقدام به تغییر کنند. 
تغيير طرح كسب وكار  مزايای  و   درباره چالش ها 

توضيح بفرماييد؟
در دنیای کسب وکار، »تغییر« نیروی معمولی محسوب می شود. 
کسب وکارهای کوچک باید بتوانند خود را با تغییرات صنعت و 
تقاضای مشتریان وفق دهند. عدم موفقیت در این کار، باعث از 
دست رفتن مشتریان و حاشیه  سود کمتر می شود و هم سویی 
با مدل کسب وکارمان،  تصمیم گیری های ما در قبال تغییرات 

در دنیای كسب وكار، »تغییر« 
نیروی معمولی محسوب 
می شود. كسب وكارهای 
كوچک بايد بتوانند خود را با 
تغییرات صنعت و تقاضای 
مشتريان وفق دهند. عدم 
موفقیت در اين كار، باعث 
از دست رفتن مشتريان و 
حاشیه  سود كمتر می شود و 
هم سويی تصمیم گیری های 
ما در قبال تغییرات با 
مدل كسب وكارمان، برای 
جلوگیری از هدررفت زمان 
و منابع از اهمیت به سزايی 
برخوردار است

گفت وگو با دكتر مجتبي پيرزاد، كارشناس كارآفريني و توسعه بازار

چالشهاومزایای
تغییرطرحکسبوکار      گپ

نرگس فرجی 
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به سزایی  از اهمیت  از هدررفت زمان و منابع  برای جلوگیری 
برخوردار است. هم چنین این مبحث درخصوص کسب وکارهای 
است.  مبرهن  و  توجه  قابل  بزرگ تر،  مقیاس  در  بزرگ تر، 
است.  تحول  و  تغییر  حال  در  همیشه  کسب وکار،  طرح  یک 
مواجه  چالش هایی  با  پیوسته  شما  کسب وکار  که  همان طور 
می شود و تغییرات بزرگ و کوچکی در آن رخ می دهد، طرح 
کسب وکارتان نیز همراه با فعالیت هایتان  باید دگرگون شود. 
طرح کسب وکار نوشته می شود تا بتواند در وهله اول راهنمای 
سازمان در فعالیت خود برای رسیدن به اهدافش باشد. عالوه 
بر این، کاربرد مهم و اصلی طرح کسب وکار هنگامی است که 
سازمان نیاز دارد فرد یا سازمانی را برای انجام کاری قانع کند. 
استفاده  سرمایه  تامین  برای  کسب وکار  طرح  معموال  اگرچه 
می شود، ولی در مواقع دیگر نظیر فروش کسب وکار و ادغام دو 
شرکت )Merger & Aquisition( و قرارداد مشارکت در 

پروژه ها )Joint Venture( نیز به کار می رود.
 به كسب وكارهايی كه دچار مشكل شده اند، برای 
چه  خود،  كسب وكار  طرح  به روزرسانی  يا  تغيير 

پيشنهادی داريد؟
به  وابسته  نیز  می شود  ارائه  کسب وکار  طرح  یک  که  قالبی 
یک  از  مختلف  شکل  چهار  تا  سه  داشتن  است.  ارائه  شرایط 

طرح کسب وکار به ویژه در شرکت های نوپا غیرعادی نیست.
اول  Elevator Pitch که یک ارائه مختصر سه دقیقه ای از 
خالصه  مدیریتی طرح کسب وکار است که اغلب به عنوان یک 

تیزر تبلیغاتی براي جلب توجه و نظر سرمایه گذاران، مشتریان 
یا شرکای استراتژیک بالقوه به کار می رود.

از  استفاده  با  جذاب  ارائه   یک  یعنی  طرح؛  شفاهی  ارائه  دوم 
ابزارهای بصری )اسالید، نرم افزارهای گرافیکی و...( که محرک 
بحث و تبادل نظر می شود و مخاطب طرح را ترغیب به خواندن 
مکتوب طرح می کند. محتوای جلسه  ارائه شفاهی عمدتا حول 

خالصه  مدیریتی طرح متمرکز است.
قرار  سازمان  خارج  ذی نفعان  اختیار  در  که  مستندی  سوم 
می گیرد، دارای جزئیات کافی است؛ با ادبیات مناسبی نوشته و 

در قالب زیبایی آماده شده است.
چهارم طرح عملیاتی درون سازمانی که یک برنامه کامال دقیق 
و دربرگیرنده آن دسته از جزئیات برنامه ریزی است که مدیریت 
برای عملیاتی ساختن برنامه به آن نیاز دارد. سبک نوشتاری 
این طرح غیررسمی تر است و صراحت بیشتری در مقایسه با 

طرح های برون سازمانی دارد.
تحوالتی  دستخوش  زمان  گذر  با  چشم انداز  حتی  و  اهداف 
طرح  کردن  به روز  و  همیشگی  نگارش  بنابراین  می شوند. 
کسب وکار و توجه به افت وخیزهای ایده و کسب وکار مورد نظر 
می بایست همیشه مدنظر باشد و از نظر دور نشود. همیشه در 
نظر داشته باشیم که طرح ها و مدل های کسب وکار، به جای 
پویا محسوب می شوند و توصیه  باشند، مفاهیمی  آن که راکد 
می شود طرح را به صورت دوره ای مورد بازبینی و اصالح قرار 

دهیم. 

كاربرد مهم و اصلی طرح 
كسب وكار هنگامی است 

كه سازمان نیاز دارد فرد يا 
سازمانی را برای انجام كاری 

قانع كند. اگرچه معموال 
طرح كسب وكار برای تامین 

سرمايه استفاده می شود، 
ولی در مواقع ديگر نظیر 

فروش كسب وكار و ادغام 
 Merger &( دو شركت
Aquisition( و قرارداد 

 Joint( مشاركت در پروژه ها
Venture( نیز به كار می رود

دکتر پیرزاد موارد به کارگیری طرح کسب و کار را این طور برمی شمارد:
 اخذ وام: برای گرفتن وام چه به صورت انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه 
و چه به صورت دریافت پول از بانک الزم است شرکت طرح کسب وکار خود 
را ارائه دهد. در صورت انتشار اوراق قرضه نیز بانک یا موسسه منتشرکننده بر 
 Financial Credit( اساس طرح کسب وکار شرکت، ارزیابی مالی اعتباری
Rating(  به عمل می آورد و بر این مبنا نسبت به تعیین نرخ بهره و انتشار 

اوراق اقدام می کند.
 جذب سرمايه گذار: یکی از مهم ترین کاربردهای طرح کسب وکار، به ویژه 
در مورد کارآفرینانی که در مرحله راه اندازی کسب وکارشان قرار دارند، جذب 
  )Venture Capitalist( سرمایه اولیه از طریق سرمایه گذاران مخاطره پذیر
است. این سرمایه گذاران در ازای شریک شدن در یک کسب وکار بخشی یا 
تمام سرمایه اولیه راه اندازی یا در برخی موارد طرح های توسعه یک شرکت 

را تامین می کنند.
طرح  مسابقات  در  شرکت  كسب و كار:  طرح  مسابقات  در  شركت   
کسب وکار )Business Plan Competition( یکی دیگر از انگیزه های 
نوشتن طرح است. چنین مسابقاتی که در سطح دانشگاهی و ملی کشورهای 
مختلف دنیا برگزار می شوند، هدف توسعه  کارآفرینی را دنبال می کنند. افراد 
به کسب وکارهای  را  ایده های خود  تبدیل  دانشجویان، طرح  به ویژه  جوان، 
و  جوایز  از  مسابقات  در  شرکت  با  و  می نویسند  غیرانتفاعی  و  انتفاعی 

کمک هایی برای راه اندازی کسب وکار خود بهره مند می شوند.

 حضور در مراكز رشد و پارک های فناوری: چند سالی است که مراکز 
امکان  مراکز  این  شده اند.  راه اندازی  کشور  در  فناوری  پارک های  و  رشد 
برخورداری شرکت های مستقر از امکاناتی نظیر دفتر کار، خدمات مشاوره، 
امکانات اداری و برخی تسهیالت مالی را فراهم می آورند. متقاضیان حضور 
در مراکز و پارک ها باید پیش از هر چیز طرح کسب وکار خود را آماده کنند 

و بتوانند توجیه پذیر و فناورانه بودن کسب وکار خود را نشان دهند.
عموم  به  را  خود  سهام  عرضه  قصد  که  شرکت هایی  بورس:  به  ورود   
آینده  برنامه های  از وضع موجود شرکت،  کاملی  است جزئیات  دارند، الزم 
و پیش بینی های خود از آینده شرکت را به سازمان بورس و نیز خریداران 
و  منسجم  مالی  بخش  از  باید  این شرکت ها  دهند. طرح کسب وکار  اطالع 
به ویژه   )Financial Analysis( مالی  تحلیل های  شامل  دقیقی  کامال 

ارزش گذاری )Valuation( سهام تکشیل شده باشد.
است  ممکن  مختلفی  دالیل  به  تجاری:  امتيازات  و دريافت  مذاكره   
دو شرکت با یکدیگر وارد مذاکره شوند. ممکن است شرکتی قصد داشته 
باشد نمایندگی یک شرکت دیگر را اخذ کنید، یا آن که به صورت مشترک 
بپردازد.  تولید  به  لیسانس شرکتی  تحت  یا  مناقصه شود،  وارد  با شرکتی 
در همه  این موارد الزم است شرکت پیشنهاددهنده پیش از شروع مذاکره 
یا حین آن طرح کسب وکار خود را ارائه دهد. طبیعتا در چنین طرح هایی 
موجود  پتانسیل های  و  قابلیت ها  و  شرکت  موجود  وضع  بر  تمرکز  عمده 

آن است.

ح کسب و کار کارکردهای طر
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تکنولوژی  صنعت  کارآفرینان  و  بزرگ  مدیران  درباره  وقتی 
مانند  نام هایی  به  مردم  بیشتر  می کنیم،  صحبت  جهان  در 
مشهور  اسامی  و  زاکربرگ  مارک  جابز،  استیو  گیتس،  بیل 
لطف  به  درخشان  استعدادهای  این  می کنند.  اشاره  دیگری 
نوآوری هایی که اثراتش امروز در زندگی ما قابل لمس است، 
بااین حال،  هستند.  شناخته شده  مردم  از  بسیاری  ذهن  در 
وجود  با  که  دارد  وجود  تکنولوژی  عرصه  در  دیگری  مدیر 
است؛  شده  گرفته  نادیده  مردم  سوی  از  اغلب  اثرگذاری 
درصد   26 از  بیش  بر  عرصه  این  در  نوآوری اش  که  کسی 
نیست جز  او کسی  است.  یافته  وب سایت های جهان سلطه 
بنیان گذار وردپرس،   ،)Matt Mullenweg( مت مولنوگ 
شمار  به  کارآفرینی  عرصه  بزرگ  پیش گامان  از  یکی  که 
می رود و به ایجاد سیستم اینترنتی که امروز از آن استفاده 

می  کنیم، کمک شایانی کرده است.
مت مولنوگ در سال 1984 متولد شد. او در تگزاس زندگی 
می کرد. سال های اولیه زندگی او تاثیری در عالقه مندی اش 
به طراحی وب نداشت. مت حتی در دبیرستان کالسی مرتبط 
با طراحی کامپیوتری هم سپری نکرد و بیشتر به موسیقی 
و هنرهای تجسمی عالقه مند بود. او در سال های دبیرستان 
موسیقی را با ساکسیفون امتحان کرد، اما هرگز در این زمینه 

فعالیت حرفه ای نداشت. 
او پس از ترک دانشگاه هوستون، جایی که قرار بود در زمینه 
 CNET کار در  با  را  علوم سیاسی تحصیل کند، حرفه اش 
ترک  را  آن  بعد  سال  یک  تنها  اما  کرد،  آغاز   Networks
عنوان یک  به  نوجوانی،  در  و  مولنوگ در سال 2003  کرد. 

یک   ،cafelog/b2 سیستم  در  داوطلب  برنامه نویس 
پلتفرم وبالگ نویسی منبع باز، فعالیت می کرد. مدیر 

از  ناگهانی دست  به طور  و  روز  این سیستم یک 
کار  برای  دیگر سیستمی  داوطلبان  و  کار کشید 
همکاری  با  نیز  مت  نداشتند.  آن  روی  کردن 

مایک لیتل، همکار برنامه نویسش، شاخه ای 
از b2 ایجاد کرد و این گونه بود که 

ایجاد   )WordPress( وردپرس 
که  زمانی  مولنوگ  مت  شد. 
را  وردپرس  باز  منبع  نرم افزار 
راه اندازی کرد، تنها 19 سال 

داشت.
سورس  اوپن  پلتفرم  امروز 
بر  وردپرس  در   CMS
از  درصد   26 از  بیش 
وب سایت های جهان سلطه 
 59 بر  هم چنین  دارد، 
وب سایت هایی  از  درصد 
 CMS یک  از  که 

استفاده می کنند. 
مولنوگ بعدها Automattic، شرکت توسعه وب را که امروز 
 Gravatar. Akismet. مانند  سرویس هایی  و  وردپرس 
PollDaddy و غیره را اداره می کند، راه اندازی کرد. شرکت 
پروژه های  و  وردپرس  اداره کننده  عنوان  به   Automattic
منبع باز دیگر، صدها نفر از مردم سراسر جهان را استخدام 

می کند.
در حال حاضر مت مولنوگ به عنوان یک سرمایه گذار سریالی 
نیز فعالیت دارد و حدود 39 سرمایه گذاری به نام او ثبت شده 
از این تعداد سرمایه گذاری حداقل 15 مورد خروجی  است. 
به  سرمایه گذار  یک  برای  غیرمعمولی  رقم  که  است  داشته 
شمار می رود. بنیان گذار ورودپرس هم چنین به عنوان عضو 

هیئت مدیره و مشاور هفت شرکت نیز فعالیت دارد. 
مت تاکنون جوایز متعددی را دریافت کرده و از سوی نشریات 
مختلف به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد در زمان حال 

حاضر معرفی شده است. 
روش ها  جوان،  و  موفق  کارآفرین  و  مدیر  یک  عنوان  به  او 
الهام بخش کارآفرینان و  و سبک مدیریتی دارد که می تواند 

مدیران دیگر باشد. 

 جايگزينی برای تعهد وجود ندارد
زندگی مت مولنوگ یک بیانیه درباره این واقعیت است که 
می تواند  نتیجه،  از  به یک صنعت، صرف نظر  یکپارچه  تعهد 
شخص را به موفقیت برساند. عشق مت به تکنولوژی، نکته ای 
او را به سمت شروع نوآوری ای مانند وردپرس پس  بود که 
از پایان ناگهانی کار داوطلبانه اش سوق داد. درحالی که 
به  را  سیستمش  گرفت  تصمیم  ابتدا  در  مولنوگ 
سراسر  در  وب  توسعه دهندگان  به  رایگان  طور 
جهان اختصاص دهد تا بتوانند آن را اصالح و از 
برای  راهی  درنهایت  کنند،  استفاده  سیستم  این 
در  و  کرد  پیدا  نوآوری اش  از  نیز  درآمد  کسب 
حال حاضر به یک مولتی میلیونر تبدیل شده 
سفر  طول  در  وردپرس،  بنیان گذار  است. 
این  بر  بسیاری  تمرکز  ماجراجویانه اش، 
نکات داشت؛ کجا می خواهد برود و به چه 
چیزی قرار است دست یابد. او هم چنین 
پیش  برای  شفاف  کامال  چشم اندازی 
موفقیتش  شگفت انگیز  داستان  بردن 

ترسیم کرده بود. 
به عنوان یک کارآفرین، تنوع موضوعی 
ایده آل به نظر می رسد. راه های زیادی 
وسوسه  و  دارد  وجود  کشف  برای 
مختلف  کارهای  کردن  امتحان 
برسد.  نظر  به  فوق العاده  می تواند 

  شبکه اجتماعی

داستان سلطه مولنوگ و وردپرس بر يک چهارم وبالگ های جهان 
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بااین حال، باید نقاط قوت خود را به خوبی بشناسید و برای 
دست یابی به موفقیت و پیروزی مداوم یک هدف سخت کار 
مولنوگ  مت  مانند  مدیرانی  و  کارآفرینان  موفقیت  کنید. 

می تواند الگوی شما نیز باشد.

مسائل را ساده بگيريد
شاید بتوانید او را یک مینیمالیست )ساده گرا( بنامید، چراکه 
چیزهای زیادی وجود دارند که مت مولنوگ آن ها را ساده 
می گیرد. هنگامی که صبح از خواب بیدار می شود، به مدت 
یک ساعت مانند دستگاهی است که هنوز به برق وصل نشده 
است، به این معنا که در آن مدت نه از کامپیوتر و نه ای میل 

خبری نیست. 
 getting into the« او هم چنین یکی از طرفداران بزرگ
کارش  میز  فضای  می کند  سعی  که  زمانی  است،   »zone
دارد. مت  نگه  آماده  و  متمرکز  دارد،  امکان  که  جایی  تا  را 
مولنوگ می گوید: »زمانی که در جریان کار قرار دارم، همه 

چیز به آسانی، خوب و الهام بخش پیش می رود.«
شلوغ کردن اطرافتان توجه شما را منحرف و بهره وری تان را 
اولویت بندی؛  و  اولویت بندی  اولویت بندی،  می کند.  تخریب 
همه چیز را ساده بگیرید، حتی اگر برنامه روزانه تان باشد و 

تمام کارهایی که باید انجام دهید. 
خالص شدن از به هم ریختگی و آشفتگی هایی که در اطراف 
شما وجود دارند، ذهنتان را آزاد می کند تا روی مواردی که 

واقعا اهمیت دارند، تمرکز کنید. 

باور داشته باشيد
بنیان گذار وردپرس به »باور داشتن« معتقد است. او اعتقاد 
برای  آن ها  از  نفر  یک  که  باورهاست  از  مجموعه ای  دارد 
داشتن  باور  می گوید  می کند. مت  استفاده  رفتارش  هدایت 
انجام  آینده  در  آن چه  و  کسب وکار  در  که  است  چیزی 
می دهید، منعکس می شود. او یک باورنامه نوشت که در حال 
 Automattic قرارداد کارکنان  از  به عنوان بخشی  حاضر 
به آن افزوده شده است. در این متن آمده است: »من هرگز 
یادگیری را متوقف نخواهم کرد. من تنها روی وظایفی که 
به من اختصاص داده شده است، کار نمی کنم. من می دانم 
که چنین چیزی به عنوان وضعیت موجود، وجود ندارد. من 
پایدار  طور  به  وفادار  و  مشتاق  مشتریان  با  را  کسب وکارم 
همکار  یک  به  کمک  فرصت  از  هرگز  من  ساخت.  خواهم 
را  چیز  همه  این که  از  پیش  را  روزهایی  و  گذشت  نخواهم 
باز«  »منبع  که  می دانم  آورد.  خواهم  خاطر  به  بگیرم،  یاد 
نسل  ایده های  قدرتمندترین  از  یکی   )Open Source(
ماست. من تا حد امکان ارتباط برقرار می کنم، چراکه ارتباط 
ماراتن  در یک  است. من  توزیع کننده  اکسیژن یک شرکت 
دور  چقدر  هدف  نیست  مهم  و  تمام،  سرعت  با  نه  هستم، 
است، تنها راه رسیدن به آن قرار دادن هر روز یک قدم در 
مقابل قدم دیگر است. با اختصاص زمان، هیچ مشکلی نیست 

که برطرف نشود.«
چشم انداز  باورها  از  مجموعه ای  یا  کلی  اعتقاد  یک  داشتن 
و رشد می دهد.  به وجود می آورد  را  و دیدگاه شرکت  شما 
هم چنین اطمینان حاصل می کنید که هر یک از کارمندانتان 

هستند.  مشترک  هدف  یک  به  دست یابی  برای  تالش  در 
کوچک تر  ماموریت های  و  وظایف  به  را  آن  می توانید  حتی 
تقسیم کنید. مهم این است که اطمینان حاصل کنید اعضای 
به  نسبت  و  دارند  قرار  مشترک  صفحه ای  در  شما  سازمان 
دیدگاه های مشترک که منجر به رشد و توسعه کسب وکارتان 

می شود، آگاه باشید. 

هرگز دست از توسعه برنداريد
 ،2014 سال  ژانویه  در  ویدیویی  مصاحبه  در  مولنوگ  مت 
گفت: »6.999 نفر در جهان وجود دارند که هنوز وبالگ یا 
وب سایت ندارند، آن ها هنوز وردپرس ندارند.« با وجود این که 
یک چهارم وب سایت های جهان مشتریان او هستند، اما مت 
سایر  فکر می کند که چگونه  موضوع  این  به  مداوم  به طور 

وب سایت ها را نیز به وردپرس وارد کند. 
رسیدن  از  موفقیت،  به  دست یابی  از  پس  کارآفرینان  اغلب 
اگر  می کشند.  دست  بزرگ تر  موفقیت های  و  رویاها  به 
می خواهید مت مولنوگ یا مارک زاکربرگ بعدی باشید، باید 
به طور مداوم به این موضوع فکر کنید که چگونه می توانید 
نام تجاری خود را گسترده تر کنید. محدودیتی برای آن چه 
بزرگی  رویاهای  اگر  ندارد،  آورید، وجود  به دست  می توانید 
در سر داشته باشید و برای دست یابی به آن ها سخت تالش 

کنید. 
درخشان ترین  از  یکی  شک  بدون  ساله   35 مولنوگ  مت 
تکنولوژی در سرتاسر جهان  استعدادهای کهکشان مدیران 
برای  اراده  و  کردن  کار  وقف  را  خود  نگرش،  است.  امروز 
ارتقا یافتن درس هایی هستند که تمام کارآفرینان و مدیران 
کسب وکارها برای دست یابی به موفقیت باید در نظر بگیرند. 

فضايی را كه رقبايتان خالی گذاشته اند، پر كنيد
مولنوگ هرگز وردپرس را راه اندازی نمی کرد، اگر جای خالی 
سال  در  نمی کرد.  پر  شد،  ناپدید  یک شبه  که  را  پلتفرمی 
2003 وقتی او یک نوجوان بود، داوطلبانه برای یک وبالگ 
برنامه نویسی می کرد. زمانی که توسعه دهنده این پلتفرم به 
طور ناگهانی ناپدید شد، مولنوگ تصمیم گرفت این خأل را 

پر کند. به این ترتیب وردپرس متولد شد. 
برداشت؛  بزرگ تری  قدم  بعدش  سال  در  وردپرس  حتی 
 Movable  - آن  پیش رو  رقبای  از  یکی  که  هنگامی 
کند.  دریافت  هزینه  کاربرانش  از  گرفت  تصمیم   -Type
انبوه وبالگ نویسان به سوی پلتفرم رایگان در دسترس یعنی 

وردپرس رفتند.
 

كسب وكارتان را بخوريد، نفس بكشيد و با آن بخوابيد
مت مولنوگ می گوید: »وردپرس بخشی از کسی است که من 
هستم. مانند خوردن، نفس کشیدن، موزیک. من نمی توانم 

روی وردپرس کار کنم.«
ما بهترین کار را روی پروژه هایی انجام می دهیم که در مرکز 
آن قرار داریم. این چیزی است که مولنوگ با وردپرس دارد. 
او می گوید: »من با فکر کردن به وردپرس به خواب می روم و 
از خواب بیدار می شوم. خودم را خیلی خوش شانس می دانم، 

چراکه روی چیزی کار می کنم که عاشق آن هستم.«

اغلب كارآفرينان پس از 
دست يابی به موفقیت، 
از رسیدن به روياها و 

موفقیت های بزرگ تر دست 
می كشند. اگر می خواهید مت 

مولنوگ يا مارک زاكربرگ 
بعدی باشید، بايد به طور 

مداوم به اين موضوع فکر 
كنید كه چگونه می توانید نام 

تجاری خود را گسترده تر 
كنید. محدوديتی برای آن چه 

می توانید به دست آوريد، 
وجود ندارد، اگر روياهای 

بزرگی در سر داشته باشید 
و برای دست يابی به آن ها 

سخت تالش كنید

91شماره 2 -  تير 98



آقا  می رفتند،  تهران  از  چندساله شان  ماموریت  برای  وقتی 
رحیم و مهین خانم یک دختر 15 ساله یکی یک دانه داشتند، 
و  غریبی  َگرِد  بردن  بین  از  برای  که  بود  کسی  تنها  منیژه 
کج ُخلقی های مادر و پدر، شوخ طبعی اش گل می کرد، بی هوا 
هوس ساندویچ می کرد تا حال وهوای خانواده اش را عوض کند 

و اجاق خاموش را توجیه.
تا  می رفت  برادرهایش  با  و  می نشست  دوچرخه  ترِک  روی 
ساندویچ بخرد، برای دوچرخه هم اسم گذاشته بود. می گفت: 
»برو ِرکس، تند تر برووووو.« و همین که فریاد می زد، همان 
می داد،  فشار  و  می گرفت  را  نفسش  بزرگ همیشگی  سنگ 

نمی گذاشت تا تِه شادی اش داد بزند!
پدرش  تپل  دست های  در  را  ساندویچ  بر می گشت،  وقتی 
می گذاشت و لب های آویزانش را مجبور به خنده می کرد و 
با لهجه  شیرینی که از خاور، دختر همسایه یاد گرفته بود، 

مادرش را به وجد می آورد.
همه  دل  روی  سنگینی  غِم  امروز  ما 

نشسته اند  همه  این بار  نشسته! 
دورِهم، نه شور هست و نه کسی 

هوس هایش  با  که  هست 

آن ها را از این عذاب دردآور درآورد. عطر غذای عزا بلند است، اما 
هوسی در کار نیست. سنگ بزرگ لعنتی باالخره کار خودش را 

کرد و بر نفس های دختر پیروز شد.
انگار که سکوت و غبار مرگ، از گورستان دنباِل  همه  فامیل 
آمده است، بدون منیژه چگونه باقی مانده  غربت را بگذرانند؟ 

اصال چگونه باقی عمر را بگذرانند؟
از  یاس، که  به شاخه های  و  به حیاط  پنجره  از  مهین خانم 
خاور  به  بعد  می کند،  نگاه  می خورد،  تکان  دیگ ها  حرارت 
یاِس  باشین  مواظب  خدا  رو  »تو  می گوید:  و  می شود  خیره 

دخترم نسوزه.«
را  منیژه  عکس های  قبال  پیرزن ها  اما  می برد،  پناه  ُکُمد  به 
پنهان کرده اند، مادر همه چیز را بیرون می ریزد و بقچه ای را 

بغل می کند می فشارد و می بوید!
یاس های  به  و  می کند  باز  را  دخترش  لباس های  بقچه   گره  
همیشه  می اندازد،  چنگ  او  لباس های  وسط  خشک شده 
خانه   دیوار  روی  درخت  از  را  یاس  گل های  خاور،  با 
می کندند و شیره اش را می مکیدند و می-خندیدند، 
شاخه های  به  را  دستش  منیژه  خنده هایشان  وسط 
کردن  تازه  نفس  برای  آن قدر  و  می گرفت  یاس 

    داستان کوتاه
ملیحه شاهرخی جاويد

کاجهایخشک
خانواده و  مجله فرهنگ 
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سرفه می کرد تا شکوفه های سفید از روی موهایش به زمین 
می افتاد.

اما باقی مشت سپیدش را در بقچه اش می ریخت.
ِهق ِهِق گریه مادر بلند می شود: »خداااا می خواستم عروسی 
آخه  براش. چرا؟  داشتم  آرزو  تا  هزار  ببینم. خدایا  دخترمو 

چرا؟«
بیرون  خانه  از  و  می  شود  بلند  می شود.  طاق  پدر  طاقت 

می زند.
آقا رحیم سالم هیچ کس را نشنید تا علیک بگوید، هوا ابری تر 

شده بود و شب کم کم پیدا...
روی پُلی که بر نهِر روستا زده بودند، ایستاد، به شاخه  جوان 
درختی که از البه الی دیوار و درخت تنومند بیرون آمده بود، 
خیره ماند، بوی نم باران بلند شد، تا عمق جانش نفس کشید، 
دیوارهای  بوی  شدن  بلند  موقع  منیژه  که  نفس هایی  مثل 
اما  کاه گلی می خواست بکشد، بچرخد و به به و چه چه کند، 
آن شب  آتش گرفت،  آقا رحیم  نمی شد، جگر  نمی توانست، 

رفت، آن جا که چند بار منیژه را برده بود تا ساندویچ بخورد.
زیِر  درختی  پوسِت  زبری  وقتی  بلند  درخت های  آن  میان   
دستش راه می رفت و وقتی باران، اشک هایش را می شست 
سر  برگ های  که  طوری  بماند،  پنهان  ترکیده اش  بغض  تا 
شاخه ها، قطرات باران را فقط به سمت او هدایت می کردند. 

مجله ای  عکِس  رفت،  راه  سرگردان  شب  نیمه های  تا 
چروک شده و خیس، روی زمین توجهش را جلب کرد، عکِس 

دختربچه ای 13، 14 ساله بود.
آقا رحیم زانو زد و عکس را دودستی و آرام برداشت روی 
صورتش چسباند. بوی رنگ و خیسی می داد، عکِس چسبناک 

پوستش را سردتر کرد.
به  و  برد  آسمان  به سمت  را  ِجل، عکس  ِجلُّ  باران  آن  در 
تاریکی ها چشم دوخت و گفت: »خداااا ما با یه دختر اومدیم 

این جا، نذار بی دختر برگردیم.«
غم  از  را  حواسشان  کوچکشان  نوزاد  گریه های  بعد  سال 
عروسی  دیدن  آرزوی  در  آن ها  می کرد.  پرت  بزرگشان 
ُدردانه شان لحظه های بزرگ شدنش را غنیمت می شمردند. 

دیوار  روی  عاشق گل های خوش بوی  مثل خواهرش  هم  او 
بود، خاور هم حاال دست های کوچک او را پر از گل های سپید 

می کرد و از خواهرش قصه های شیرین می گفت.
روزگار مثل برق و باد گذشت و دختر اجابت شده بزرگ شد.

با  خانم  مهین  خانواده.  اعضای  چراغ  و  چشم  بود  شده 
ذوق وشوق جهاز جمع می کرد. گاهی هم به بوته  یاِس آویزان 
از دیوار که پدر از آن غربت به یادگار آورده بود، نگاه می کرد 
و به یاد دختر رفته اش آه می کشید. اما حادثه ها و بیماری ها 

این بار آقا رحیم و مهین خانم را نشانه رفتند.
امروز او بر خواهِر قصه هایش، آرزوی مادرش و اجابت 
از  کاج های خشک جداشده  به  پدرش  دعای 
خیره  قبرستان  سبز  همیشه  درخت-های 

می ماند. 
از گل یاس جلوی چشم هایش  پر  دستی 

می آید و کاج ها را تار می کند.
گل های شبنم زده را روی قبرها می پاشند.

خاور زیر لب می گوید: »گاهی نمی شود 
که نمی شود که نمی شود.«
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اگر مطالعه كافی درباره تکنولوژی داشته باشید، متوجه 
روند جالبی خواهید شد؛ با وجود اين كه گسترش 

تکنولوژی های جديد در راستای صرفه جويی در وقت 
صورت گرفته است، اما انسان ها از يک نسل به نسل 

ديگر سرشان شلوغ تر شده است.
يکی از مواردی كه امروزه تکنولوژی بسیاری از افراد 
جهان را به خود مشغول كرده، استفاده از شبکه های 
اجتماعی است. همه ما در زندگی امروز آن را تجربه 
كرده ايم؛ وقت گذرانی در شبکه های اجتماعی، جايی 
كه به پلتفرم آن وارد می شويم و ساعت ها می گذرد 

اما خروج از آن برايمان سخت است. امروزه مردم با 
گسترش انواع شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک، 

تويیتر، اينستاگرام، واتس اپ و غیره در احاطه 
تکنولو ژی قرار گرفته اند و به ظاهر گريزی از آن نیست. 
گاهی اوقات بسیاری از ما كارهای عقب افتاده ای داريم 
كه حتی هنگام استفاده از شبکه های اجتماعی ذهنمان 

را درگیر كرده اند، با اين وجود، ساعت ها در اين شبکه ها 
وقت گذرانی می كنیم! 

انعکاس وقايع زندگی مان و تماشای احوال ديگران از 
طريق لنز اينستاگرام يا فیس بوک، مکالمه با دوستان 

و آشنايان در شبکه های اجتماعی، خريد آن الين و 
بسیاری فعالیت های ديگر، به بخش جدايی ناپذير 

زندگی بسیاری از افراد در نقاط مختلف جهان تبديل 
شده است. 

از اين رو، مديريت صحیح زمان در استفاده از 
شبکه های اجتماعی ضروری به نظر می رسد. همه ما 

می توانیم با استفاده بهینه از اين شبکه ها و با توجه به 
مزيت هايشان نهايت بهره را از آن ها ببريم. 

اگر زمان زيادی را در شبکه های اجتماعی سپری 
می كنید و در پی راه كارهای موثر برای مديريت صحیح 

حساب های كاربری تان هستید، اين نکات به شما كمک 
خواهند كرد. 

استراتژی داشته باشيد
استفاده  استراتژی  یا  بدون هدف  اجتماعی  از شبکه های  اگر 
اتفاق زمانی رخ  این  را هدر می دهید.  می کنید، زمان زیادی 
می دهد که افراد به دلیل نداشتن استراتژی درست، برای پست 
را  زیادی  زمان  اجتماعی  شبکه های  در  محتویاتشان  کردن 
صرف می کنند، یا بیش از اندازه در این شبکه ها وقت گذرانی 

می کنند. 
استراتژی و تعیین هدف به شما کمک می کند با آگاهی بدانید 
چه محتوایی را در شبکه های اجتماعی تان قرار دهید، زمان 
انجام آن را مشخص کنید و چگونه به بازخوردها پاسخ دهید. 
به این ترتیب، مشارکتتان را در شبکه های اجتماعی مدیریت 

خواهید کرد.
استراتژی شبکه های اجتماعی این امکان را به شما می دهد تا 
هر بار که آن الین می شوید، متمرکزتر باشید. این استراتژی به 
افراد کمک می کند که نه تنها با هدف در شبکه های اجتماعی 

حضور داشته باشند، بلکه از فعالیت هایی که زمانشان را تلف 
می کند نیز خودداری کنند. 

 شبكه های اجتماعی موثر را بشناسيد
سعی نکنید در همه شبکه های اجتماعی حضور داشته باشید. 
ارزیابی  کنید.  انتخاب  هدفتان  با  متناسب  را  شبکه هایی 
شبکه های اجتماعی مختلف بر اساس نیاز و هدفی که دارید، 
استفاده بهینه از آن ها را آسان تر می کند. برای نمونه، افرادی 
به دنبال معرفی کسب وکار خود  اجتماعی  که در شبکه های 
هستند، یا حتی کسانی که از طریق سلبریتی شدن و جذب 
آگهی درآمد کسب می کنند، فعالیت گسترده ای در اینستاگرام 
دارند. هم چنین افرادی که قصد دارند تخصصشان را به طور 

حرفه ای به نمایش بگذارند، وارد LinkedIn می شوند.
این افراد با استراتژی، شناخت گروه هدف و هم چنین پلتفرم 
مناسبشان، وارد این عرصه شده اند. از این رو، شناخت و ارزیابی 
پلتفرم مناسب می تواند راه کار موثری برای جلوگیری از هدر 

رفتن زمان در استفاده از شبکه های اجتماعی باشد. 
زمانتان را بر یک یا دو شبکه اجتماعی متمرکز کنید و به خاطر 

بسپارید که نمی توانید در لحظه همه جا حضور داشته باشید.

محدوديت زمانی تعيين كنيد
حضور  هنگام  به  زمان  گذر  چگونه  که  است  شگفت انگیز 
کاربری  حساب  وارد  می شود.  گم  اجتماعی  شبکه های  در 
فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و غیره  می شوید، با این تصور که 
زمان کوتاهی وقتتان را به بازدید از آن چه روی داده اختصاص 
می دهید، اما چند ساعت می گذرد و هنوز درگیر محتویات خود 

و دیگران هستید. 
اجتماعی  شبکه های  در  که  هستید  افرادی  دسته  آن  از  اگر 
غرق می شوند، هر توییتی را می خوانند و هر لینکی را مشاهده 
می کنند، محدود کردن زمان استفاده از شبکه های اجتماعی 

راه كارهای موثر برای مديريت زمان استفاده از شبكه های اجتماعی   شبکه اجتماعی

دردنیایدیجیتالغرقنشویم

سعی نکنید در همه 
شبکه های اجتماعی حضور 

داشته باشید. شبکه هايی را 
متناسب با هدفتان انتخاب 

كنید. ارزيابی شبکه های 
اجتماعی مختلف بر اساس 

نیاز و هدفی كه داريد، 
استفاده بهینه از آن ها را 

آسان تر می كند
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می تواند به شما کمک کند. 
پیش از ورود به شبکه اجتماعی مورد نظرتان تصمیم بگیرید 
چه زمانی را به آن اختصاص خواهید داد. هم چنین تنها روی 
نزدیک تر  هدفتان  به  را  شما  که  کنید  تمرکز  فعالیت هایی 
می کند. حتی می توانید از یک زنگ هشداردهنده برای مشخص 
کردن زمان حضورتان در شبکه های اجتماعی استفاده کنید. 
تنها کافی است در محدود کردن زمان مصمم باشید تا یاد 

بگیرید به طور هدفمند از این شبکه ها بهره ببرید. 

اعالن ها را تغيير دهيد
تلفن   در  برنامه ها   )notifications( هشدار  تنظیمات  آیا 
همراهتان هم چنان در حالت پیش فرض قرار دارد و هشدارهای 
صفحه  در  غیره  و  واتس اپ  اینستاگرام،  توییتر،  فیس بوک، 
نمایشتان مشاهده می شود؟ اگر این گونه است، این سروصداها 

را حذف کنید. 
به بخش تنظیمات این هشدارها در تلفن های همراه، لپ تاپ، 
تبلت  و غیره بروید و تمام آن چه را که ضروری نیست، خاموش 
ظاهر  نمایش  مختلف  صفحه های  بر  که  هشدارهایی  کنید. 
می شوند، در واقع از شما می خواهند که آن ها را بررسی کنید. 
یک قانون خوب این است که تمام اعالن ها را به جز پیام های 
را  پیام هایی  تنها  ترتیب،  این  به  کنید.  خاموش  مستقیم 
و در  ارسال می شوند  برایتان  اشخاص  از سوی  می بینید که 

طول روز درگیر سایر محتویات نخواهید بود. 

تلفن همراهتان را دور از خود نگه داريد!
سعی کنید شب ها تلفن همراهتان در دسترس نباشد. به جای 
این که تلفن  همراهتان را در مکانی که هستید، شارژ کنید، آن 
را به اتاق دیگری انتقال دهید تا برای استفاده از آن وسوسه 

نشوید. 
هم چنین یکی دیگر از راه های فاصله گرفتن از تلفن  همراه این 

است که از آن به عنوان یک ساعت زنگ دار استفاده نکنید. 
بسیاری از افراد عادت دارند پیش از خواب ساعات طوالنی را در 
شبکه های اجتماعی سپری و از برخی برنامه ها برای کاهش نور 
آبی دستگاه تلفن همراه استفاده می کنند، اما بهترین راه حل 
برای جلوگیری از غرق شدن در تکنولوژی و حتی پیش گیری 
تلفن   امکان  تا حد  این است که  از آسیب های احتمالی آن، 

همراهتان را در شب از خودتان دور نگه دارید. 

حد و مرز اجتماعی تعيين كنيد
از تکنولوژی گم  از نکات مهمی که در فضای استفاده  یکی 
که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  است.  معاشرت  آداب  شده، 
استفاده از تلفن همراه در چه زمانی مناسب است و در کجا 
مقابلتان  فردی  که  هنگامی  می شود.  محسوب  بی احترامی 
تلفن  از  استفاده  دارید،  مستقیم  گفت وگوی  او  با  و  نشسته 

 همراه نوعی بی احترامی به آن شخص محسوب می شود. 
لحاظ  به  هم  می تواند  که  مناسب  قانون  یک  نمونه،  برای 
اجتماعی پسندیده باشد و هم به استفاده مناسب تر از شبکه های 
اجتماعی کمک کند، این است که تلفن  همراهتان هنگام صرف 
غذا در رستوران یا در خانه روی میز نباشد. به ویژه هنگامی که 
کودکان بر سر میز غذا حاضر هستند، رفتار نامناسبی است که 
در حال غذا خوردن، صفحه اینستاگرامتان را مشاهده و تظاهر 

 کنید که به حرف های دیگران گوش می دهید. 

محل شبكه های اجتماعی 
در تلفن همراهتان را تغيير دهيد

آیا  چیست؟  همراهتان  تلفن  اصلی  صفحه  در  برنامه  اولین 
اینستاگرام،  توییتر،  فیس بوک،  مانند  اجتماعی  شبکه های 
واتس اپ و غیره را در یک ردیف مشخص قرار داده اید؟ در این 
صورت، ابتدا تمام این برنامه ها را به یک پوشه جداگانه و به 

آخرین صفحه ایجادشده در تلفن همراهتان انتقال دهید.
قدم دوم این است که دوباره تلفن  همراهتان را به یک ابزار 
مناسب تبدیل کنید. تمام برنامه های کاربردی مانند دوربین، 
روی صفحه  را  آب وهوا  و وضعیت  یادداشت ها  نقشه،  تقویم، 
اصلی قرار دهید و تمام برنامه های غیرضروری را تبعید کنید. 
به این ترتیب، ذهن  شما مجبور می شود برای باز کردن این 

برنامه ها آگاهانه تالش کند. 

رنگ ها را كم كنيد!
به گفته مرکز تکنولوژی انسانی )CHT(، »هر بار که آیکون های 
رنگی را باز می کنیم، مغز ما جایزه پرزرق وبرق دریافت می کند«. 
تنظیم تلفن  همراه به حالت سیاه و سفید یک راه حل برای 
استفاده  اجتماعی  از  شبکه های  تا کمتر  تمرین ذهن است 
کنیم. در سیستم عامل های iOS، به بخش تنظیمات، عمومی، 
 )Settings > General > Accessibility( دسترسی 
 )Accessibility Shortcut( بروید و گزینه دسترسی میانبر
 )Color Filters( را پیدا کنید. اگر گزینه فیلتر رنگ ها را
امکان  شما  به  که  یافت  خواهید  ویژگی  یک  کنید،  بررسی 
خاموش و روشن کردن رنگ سیاه و سفید در گوشی آیفون را 
خواهد داد. با استفاده از  iOS Screen Time، برنامه هایی 
که در طول مدت زمانی نادیده گرفته اید، به رنگ خاکستری 

نمایش داده می شوند.
هم چنین در سیستم عامل اندروید نیز این روند ممکن است. 
انجام این کار به گزینه تنظیمات بروید و درباره تلفن  برای 
)Settings > About phone( را بررسی کنید. با استفاده 
برنامه هایی   ،Android Pie در Digital Wellbeing از
رنگ  به  باشند،  داشته  استفاده  محدودیت  روز  طول  در  که 
خاکستری درمی آیند. به این ترتیب، ذهن تمایل کمتری برای 

به کارگیری این برنامه ها خواهد داشت. 

شبكه های اجتماعی را حذف كنيد
اگر از تمام این روش ها و دیگر راه کارهای توصیه شده استفاده 
کردید و هم چنان نتوانستید در مقابل استفاده بیش از حد از 
شبکه های اجتماعی مقاومت کنید، تنها راه کارتان حذف برخی از 
آن هاست. برخی از شبکه های اجتماعی را می توان از طریق لپ تاپ 
یا کامپیوترهای شخصی نیز دنبال کرد، از این رو می توانید استفاده 

از آن ها را تنها به این دستگاه ها محدود کنید. 
کاربرد  شما  برای  اجتماعی  شبکه های  از  برخی  هم چنین 
چندانی طی زمان استفاده از آن ها نداشته اند. اگر چنین شبکه  
را حذف  تلفن  همراهتان نصب کرده اید، آن  اجتماعی ای در 

کنید و نگران از دست دادن چیزی نباشید. 
تقریبا تمام شبکه های اجتماعی امکان برقراری تماس تصویری 
را به شما می دهند، از این رو، نیازی نیست برای هر یک از 

نیازهایتان یک شبکه اجتماعی جداگانه نصب کنید. 
در پایان به یاد داشته باشید، این شما هستید که تکنولوژی را 
کنترل می کنید، اجازه ندهید تکنولوژی شما را تحت کنترل 

خود درآورد. 

هشدارهايی كه بر 
صفحه های مختلف نمايش 
ظاهر می شوند، در واقع از 
شما می خواهند كه آن ها را 

بررسی كنید. 
يک قانون خوب اين است 
كه تمام اعالن ها را به جز 
پیام های مستقیم خاموش 
كنید. به اين ترتیب، تنها 
پیام هايی را می بینید كه 

از سوی اشخاص برايتان 
ارسال می شوند و در طول 
روز درگیر ساير محتويات 

نخواهید بود
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بتهوون كه بود؟ 
لودویگ ون بتهوون، پیانیست و آهنگ ساز بزرگ در 17 دسامبر 
1770 در اتریش متولد شد. پدر او نوازنده دربار بود و همین 
موضوع الهام بخش بتهوون در کودکی و قدم گذاشتن در مسیر 
موسیقی شد و سخت گیری های پدر و گاه کتک های او در جهت 
تعلیم سرانجام جواب داد. او با استعداد بی نظیری که داشت، از 
کودکی نواختن پیانو، ویولن و چند ساز را یاد گرفت، در هفت 
سالگی اولین کنسرت خود را اجرا کرد و توانست در بزرگ سالی 
به یکی از موسیقی دان های بزرگ قطعات کالسیک دنیا تبدیل 
شود. بتهوون هیچ گاه در خدمت اشراف وین نبود. او معتقد بود 
هنرمندان به اندازه  اشراف قابل احترام  اند. به همین دلیل به  جای 
کار برای کلیسا یا دربار )کاری که اکثر هنرمندان و موسیقی دانان 
پیش از او می کردند( به کار آزاد پرداخت و خرج زندگی خود را 
از برگزاری اجراهای عمومی و فروش آثارش و نیز دستمزدی که 
عده  ای از اشراف پس از کشف توانایی اش به او می دادند، تامین 
می کرد. کارهای بتهوون تحت تاثیر  هایدن و موتسارت بود. او 
آهنگ ساز انقالبی و آغازگر رمانتیسم در موسیقی بود. بتهوون 
240 اثر از جمله سمفونی، کنسرت های پیانو، قطعات چهارتایی 

برای سازهای زهی و یک اپرا ساخته است.

داليل ناشنوايی او چه بود؟ 
بتهوون پس از آن که در زمینه ساخت موسیقی و آهنگ سازی 
به شهرت رسید، در اواسط دهه 20 زندگی اش به تدریج ناشنوا 
مانده  باقی  راز  و  او فعال در حد یک رمز  ناشنوایی  شد. علت 
است، اگرچه تجزیه و تحلیل های مدرنی که از دی ان ای او به 
از جمله  می کند.  روایت  را  متفاوتی  داستان های  آمده،  دست 
و  می شود  دیده  سرب  حد  از  بیش  میزان  او  بدن  در  این که 
ساخته  سربی  صفحات  از  که  داده اند  ربط  او  ساز  به  را  این 
ناشنوایی  برای  را  زیادی  علل  دانشمندان  تابه حال  بود.  شده 
این موسیقی دان برجسته در دنیا بیان کرده اند که از جمله آن 
مسمومیت، پارگی پرده صماخ و سایر بیماری  ها مانند پجت و 

حصبه و حتی مشکالت دی ان ای است. 
دوستش  برای   1801 ژوئن   29 که  نامه ای  در  بتهوون  اما 
نوشته، دلیل آن را مشکالت شکمی اش می دانست. او می گوید: 
»علت این وضعیت باید شکم من باشد. همان طور که می دانید، 
از اسهال رنج می برم که  مشکالتی در شکمم دارم و همیشه 
با  می خواست  فرانک  می شود.  من  فوق العاده  ضعف  موجب 
داروهای تونیک بدن و روغن بادام شنوایی من را تقویت کند، 
اما ظاهرا که هیچ اتفاقی نیفتاد و شنوایی من بدتر و بدتر شد 

     موسیقی

تصور كنید در حال رهبری اركستری هستید كه 
نمی توانید صدای آن را بشنويد، يا اين كه در 
حال نواختن پیانويی با بک گراند هزاران چشم 
خیره شده به خود هستید، اما در گوشتان تنها 
سکوت است و سکوت. 
وضعیت شرح داده شده باال، وضعیت نیمه 
دوم زندگی بتهوون، نوازنده و آهنگ ساز 
بزرگ دنیاست كه به تدريج حس شنوايی اش 
را از دست می دهد و زندگی اش تبديل به 
يکی از رازآلودترين داستان های زندگی 
موسیقی دان های بزرگ دنیا می شود. برای يک 
آهنگ ساز و نوازنده، هیچ چیزی ناگوارتر از از 
دست دادن شنوايی نیست؛ اما حتی آن هم 
نتوانست مانعی جدی برای زندگی حرفه ای 
بتهوون باشد. آخرين كارهای او كه در دوران 
ناشنوايی ساخته است، شگفتی خاصی دارند و 
بسیاری آن ها را مملو از معانی مرموز و ناشناخته 
می دانند. حقیقت اين  است كه اين ناشنوايی 
مانعی برای كار كردن او و حتی پیدا كردن 
محلی برای زندگی نشد و او با وجود غمی كه 
در دلش داشت، هم چنان به كار خود ادامه داد. 
چگونگی برخورد با اين پروسه ناشنوايی يکی 
از داستان های بزرگ بشريت است. داستان های 
نگفته ای در مورد زندگی او طی اين سال ها و 
دست وپنجه نرم كردنش با پروسه ناشنوايی 
وجود دارد كه در ادامه پس از معرفی اين 
هنرمند در موردش بیشتر می خوانیم. 

داستان هايی ناگفته از زندگی بی صدای آهنگ ساز بزرگ، بتهوون

قطعههایمسکوت
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و شکمم هم هم چنان ورم دارد. پزشکی به من حمام سرد را 
و  من سخت گذشت  به  واقعا  گذشته  زمستان  کرد.  پیشنهاد 
دوباره به شرایط قبلی بازگشتم. دوباره با وگنر تماس گرفتم و 
از او خواستم مرا جراحی کند. عالوه بر این، اعتماد زیادی به 
از قرص های معده  او چند روز پیش دارویی متشکل  او دارم. 
گیاهی برای گوشم تجویز کرد. پس از مصرف احساس بهتری 

دارم، جز این که در گوشم یکی به طور مداوم آواز می خواند.«
آن زمان متخصصان گوش وجود نداشتند، اما همین دکتر وگنر 
علت این مشکل بتهوون را بیماری آتوپسی ذکر کرده بود. او در 
یادداشت هایش چنین نوشته است: »غضروف گوش او یک بعد 
بزرگ و شکل نامنظم دارد و در الله گوشش عمق زیادی دیده 
می شود.« با توجه به این نوشته ها، وزوزهای گوش بهتوون از 
سال 1796 و ناشنوایی اش در سال 1798 آغاز شد. او در سال 
و  بود  داده  دست  از  را  شنوایی اش  درصد   60 حدود   ،1801

سرانجام در سال 1816 کامال ناشنوا شد. 

كشف حس و پنهان كردن
عامه  باور  برخالف  کالسیک،  آهنگ ساز  بتهوون،  ون  لودویگ 
که تصور می کنند به یک باره و در اثر بیماری حس شنوایی اش 
را از دست داده، سالیان زیادی درگیر مبارزه با حس ناشنوایی 
شد  متوجه   1800 دهه  به  نزدیک  سال های  در  بتهوون  بود. 
از  را  موضوع  این  اما  است.  نقصان  به  رو  وضعیت شنوایی اش 
دیگران مخفی می کرد و بیشتر به گوشه گیری روی آورد و از 
مکالمه و ارتباط برقرار کردن با دیگران اجتناب کرد تا وضعیت 
کم شنوایی اش برای دیگران عیان نشود. در اوایل بیماری او از 
سمعکی  استفاده می کرد که به وسیله نوار سری که می  بست، 
مخفی می شد و دست هایش را  برای کارهایش آزاد می گذاشت. 
فکر  چراکه  کرد،  مخفی  را  موضوع  این  طوالنی  مدت  به  او 
می کرد این موضوع از محبوبیت قطعاتش کم می کند، و نه تنها 
روی آهنگ سازی، بلکه روی اجرای آن ها نیز تاثیر می گذارد. او 
نمی خواست کارش را با حاشیه ها درگیر کرده و خراب کند و با 
همان وزوز گوش و کم شنوایی جسته و گریخته به کارش ادامه 

می داد. اما در 44 سالگی بتهوون کامال کر شده بود.  

نامه هايی برای نشنيدن 
میان  در  کسانی  با  تنها  را  شنوایی اش  مشکل  اوایل  بتهوون 
گذاشت که به آن ها اعتماد مطلق داشت؛ دوستانی که از لحاظ 
می کردند.  زندگی  بون  شهر  در  و  بودند  دور  او  از  جغرافیایی 
مخفی  این  از  بیش  را  معلولیتش  نمی توانست  دیگر  او  اما 
از  خصوص  این  در  دوستانش  با  ارتباط  برای  بنابراین  کند، 
زیر  در  بپرسد.  را  تا سواالتش  استفاده می کرد  یادداشت هایی 
به  نامه هایش در سال 1801  او در  را که  از عباراتی  تعدادی 
دوستش دکتر فرانتس گرهارد وگنر در شهر بون ارسال کرده، 
می خوانید و می بینید که تا چه اندازه در پی درمان بوده و غم 

و دغدغه حل این مشکل را داشته است.
بدتر شده  من خیلی  شنوایی  وضعیت  که  بدانید  است  »بهتر 

است...«
افرادی که  از تمام چیزها و  باید  اندوه من زیاد است،  »غم و 

برایم عزیزند، اجتناب کنم...«

کامل  طور  به  می تواند  من  شنوایی  که  خوشحالم  »چقدر 
بازسازی شود، برای این کار عجله دارم...«

این  اما  کنم،  عبور  مانعی  هر  از  گرفته ام  تصمیم  من  »البته 
چگونه ممکن است؟«

راز  یک  را  من  ناشنوایی  مسئله  که  خواستم  شما  از  من   ...«
محرمانه نگه دارید، مهم نیست که...«

»... وضعیت شنوایی من طی سه سال گذشته بدتر شده است و به 
من گفته اند که این موضوع به بیماری داخل شکمم مرتبط است...«

اجتناب  اجتماعی  مراودات  تمام  از  تقریبا  که  است  »دو سال 
کرده ام، زیرا غیرممکن است به مردم بگویم ناشنوا هستم. اگر 
شغلی دیگر داشتم، این کار ساده تر بود، اما در حرفه من کامال 

ترسناک است...«
»حس غریبی است گفت وگو کردن با افرادی که وضعیت من را 
متوجه نمی شوند. از آن جا که در حین صحبت غافل گیر می شوم، 
آن ها هم دلیلش را همان غافل گیری حساب می کنند. خصوصا 

با افرادی که تن صدای آرامی دارند، تنها 
با کلمات بله و نه جواب می دهم. البته 

تحمل آن هایی هم که صدایشان بلند 
است، دشوار است...«

تطبيق و پذيرش
ناشنوایی  داستان  آن که  وجود  با 

بتهوون اغراق آمیز و دراماتیک تصور می شد، 
اما کر شدن یک باره نبود. بلکه ذره ذره زجر 

کشیدن او البه الی خطوط نامه کامال مشهود 
عصبی  ارتباط،  برقراری  در  توانایی  عدم  است. 

و  شدن  تنها  برادر،  فوت  عشقی،  شکست  شدن، 
موارد دیگر دالیلی بود که او را تا مرز خودکشی پیش برد. 

اما درنهایت آن را پذیرفت و تبدیل به قهرمانی شد که حتی از 
روزهای اوجش نیز باالتر رفته بود. او در سال 1818 برای این که 
کاغذی  برگه های  از  کند،  کم  ارتباطش  مشکل  بار  از  مقداری 
بازدیدکنندگان  و  دوستان  که  کرد  استفاده  بزرگ  دفتری  در 
کنسرت هایش می توانستند برایش بنویسند. این دفتر اکنون به 
نام »کتاب مکالمات« در موزه نگه داری می شود. حقایق جالبی 
در این کتاب وجود دارد و می توان برایش داستان ها و پاسخ هایی 

را از جانب بتهوون متصور شد.
 

موسيقی، زبانی با قواعد خاص
شاید برایتان سوال باشد که او چگونه توانست با وجود ناشنوایی 
خودش  خاص  قوانین  با  زبان  یک  موسیقی  بنویسد؟  آهنگ 
است. دانستن قوانین نحوه ساخت موسیقی توانست به او کمک 
موسیقی  قطعه  یک  و  بنشیند  خود  میز  پشت  تنها  که  کند 
که  دوره ای  در  او  که  گونه ای  به  بنویسد؛  شنیدنش  بدون  را 
سمفونی شماره 9 را می ساخت، کامال  ناشنوا بود. سونات های 
استثنایی او برای پیانو مثل توفان و اپوس 31، سمفونی شماره  
2و3، ارویکا  و سمفونی نهم در این دوران خلق شدند. در واقع 
شمار قابل توجهی از آثار جاودانی که  از ذهن بتهوون نشئت 
گرفت، هیچ گاه به وسیله خود او شنیده نشد.  در تمام سال های 

بی صدایی، بتهوون استاد خلق صدا در زبان موسیقی بود. 

موسیقی يک زبان با قوانین 
خاص خودش است. دانستن 
قوانین نحوه ساخت موسیقی 

توانست به او كمک كند كه 
تنها پشت میز خود بنشیند 

و يک قطعه موسیقی را 
بدون شنیدنش بنويسد؛ 

به گونه ای كه او در دوره ای 
كه سمفونی شماره 9 را 

می ساخت، كامال  ناشنوا بود. 
سونات های استثنايی او برای 
پیانو مثل توفان و اپوس 31، 
سمفونی شماره  2و3، ارويکا 

 و سمفونی نهم در اين دوران 
خلق شدند
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     تبلیغات
آرين طاهری

نگاهی به جديدترين تبليغات خالق روز دنيا 

یکروزکافینیست!
خالقیت در دنیای تبلیغات تمامی ندارد و هر روز پوسترهای تبلیغاتی فراوانی پیش چشم مشتريان رژه 

می روند كه سعی در جلب نظر و درگیر كردن آن ها دارند. تعدادی از آگهی های خالق جديد دنیا را با 
يکديگر مرور خواهیم كرد. 

خانواده های حقيقی ايكيا
خانواده ها هسته اصلی کسب وکار ایکیا هستند؛ پیر و جوان، سنتی 
یا می خواهند  فرزندی هستند،  منتظر  و مدرن، خانواده هایی که 
یک زندگی را شروع کنند. ایکیای شعبه امارات با چالش بزرگ تری 
مواجه شده است که می تواند با همه این خانواده ها مرتبط باشد، 
زیرا اکثر جمعیت این کشور را مهاجران تشکیل داده اند که بنا به 

اهداف مختلف ممکن است محصوالت این برند را بخرند. 
این  دارد.  فرهنگ ها  همه  برای  مناسبی  راه حل های  ایکیا  اما 
اتاق ها را بر اساس فضای شخصی محبوب هر فرد  برند می تواند 
بازسازی کند؛ فضایی که الهام گرفته از تنوع طلبی مخاطبان است و 
این موضوع در پوستر جدید تبلیغاتی این شرکت مشخص است. 

در این کمپین تبلیغاتی، ایکیا محصوالت خود را با مبلمان چند 
خانواده معروف )مانند سریال چیزهای عجیب و...( جایگزین کرده 
است. این برند تجاری سوئدی، سه اتاق نشیمن خانوادگی را که 
سپس  و  کرده  انتخاب  شده اند،  چیده  تلویزیون  محوریت  حول 

طراحی آن ها را با مبلمان خود تکرار کرده است. 
برای این کار ایکیا از بین صدها کاتالوگ و محصول خود به بررسی 
پرداخت تا مبلمانی مناسب برای این فضاهای نمادین پیدا کند. 
پس از آن نیز نیاز به پیدا کردن تلویزیون هایی به همان شکل بود. 
پس از دو ماه جست وجو همه قطعات انتخاب شدند و عکس برداری 

کمپین به پایان رسید. 
به  را  نشیمن ها  اتاق  این  تا  شد  منتقل   3D استودیو  به  سپس 
ایکیا  واقعی  زندگی  شعار  و  کند  تبدیل  زنده  و  حقیقی  زندگی 
برازنده آن باشد. هدف ایکیا این بود که نشان دهد این مبلمان ها 
است.  شده  ساخته  واقعی  خانواده های  برای  و  واقعی  دنیای  در 
این  اجرای  و  طراحی  مسئولیت  اسپانیا  در   Publicis آژانس  

کمپین را بر عهده داشته است. 
نشیمن  اتاق  »هر  می گوید:  سایتش  در  این طرح  مورد  در  ایکیا 
داستان خانواده ای را روایت می کند که در آن زندگی می کنند و 
اجازه دهید وسایل  بنابراین  ندارند.  بیان داستان خود  از  هراسی 
فضای  می توانید  شما  کنند.  صحبت  خود  شیوه  به  نیز  زندگی 
زندگی تان را با چراغ ها رنگی کنید، یا مجموعه بزرگی از کتاب ها 
داشته باشید. هر رویکری که محبوب خانواده تان است، در ایکیا 

راهی برای دست یابی به آن وجود دارد.« 

يک روز كافی نيست، 
هر روز ساعت زمين است

 2019 بهار  خالقانه  تبلیغات  از  دیگر  یکی 
به پوستر ساعت زمین اختصاص داشت که 
در  سعی  نیست«  کافی  روز  »یک  شعار  با 
آگهی دهی به مخاطب در این خصوص داشت 
که هر روز را باید روز ساعت زمین محسوب 
کرد. با خاموش کردن چراغ ها به مدت یک 
ساعت در یک سال چیزی از مشکل محیط 
زیست حل نخواهد شد، بلکه اگر می خواهیم 
این کار واقعا جواب دهد، باید بیشتر برایش 
هشداردهنده  پوستر  این  در  کنیم.  تالش 
چنین نوشته شده است که سیاره ما فقط تا 
سال 2030 توان مقاومت در مقابل تغییرات 
جوی فاجعه بار را دارد. بنابراین تنها یک روز در 
سال را به نام روز ساعت زمین گذاشتن کافی 
نیست و باید هر روز به این مقوله توجه کرد.  
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بازی تاج و تخت يا بازی قاشق ها 
و تخت«،  تاج  »بازی  اتمام سریال  و  پایان فصل هشتم  به  نزدیک شدن  با 
بسیاری از برندها پوسترهایی با حال وهوای خاندان های این سریال طراحی 
نام  از آن ها بود. این شرکت کمپینی به  نیز یکی  کردند که شرکت مگنوم 
Game of Spoons یا بازی قاشق ها به راه انداخت که در آن قاشق های 
بستنی خوری را با طراحی نماد هر یک از خاندان های مطرح در سریال »بازی 
تاج و تخت« همراه کرد. جالب است که مگنوم حق انتشار این نمادها را نیز 
در طرحش لحاظ کرده و از نام سریال در کنار شبکه اچ بی اُ غافل نشده است. 
این شرکت در بیلبوردهایی جداگانه نیز طرح هر یک از قاشق ها را جداگانه 
برای خوردن بستنی های مگنوم میان  به نظر شما  به تصویر کشیده است. 
قاشق ها جنگ راه می افتد؟ کارگردان هنری این کمپین سائولو روچا و کپی 

رایتر آن جیمی لودنا است. 

دليوری سريع 
تازه  و  سریع  حمل ونقل  روی  که  است  شرکت هایی  از  یکی  لوتوس  تسکو 
رسیدن محصول دست مشتری تمرکز کرده است، حتی زمانی که به خانه 
بگیرد،  آب  از  وقت  هر  را  تازه  ماهی  دارد  سعی  تسکو  واقع  در  می رسد. 
بالفاصله به دست مشتری برساند و این منظور را تا حدودی از تبلیغ چاپی 
خود رسانده است. کمپین جدید تسکو لوتوس خبر از تعهد این خرده فروش 
به ارائه مواد غذایی با کیفیت باال با دلیوری سریع می دهد، چراکه تازه بودن 
شعار و هدف اصلی این کسب وکار است. این تبلیغ چاپی را لئو برنت برای 

شرکت تسکو تایلند طراحی کرده است. 

پرتره ای از اثر انگشت ها 
تبدیل  اروپایی  جوامع  در  داغی  موضوع  به  بیومتریک  هویت  احراز 
شده است. اما اگر حتی شرکتی مانند مسترکارت به توسعه ابزارهای 
الزم برای تطبیق با استانداردهای صنعت پرداخت جدید پایان دهد، 
از  پشتیبانی  برای  که  است  مواردی  مهم ترین  از  یکی   ID Chek
پیام  نوآوری  انتقال  و  آموزش  برای  مشتری  ارتباطی  چهارچوب های 
هم چنان مورد نیاز است. اما چگونه می توان یک پیام روشن و تاثیرگذار 
بیومتریک که  امنیتی جدید  ابزارهای  برای مصرف کنندگان در مورد 
شرکت  یک  عنوان  به  مسترکارت  کرد؟  ارسال  است،  داغ  روزها  این 
با  را  بیومتریک  مورد حس گرهای  در  سریع  آگاهی  نوآوری،  فناوری 
را  آن ها  منحصربه فردی  تکنیک  با  که  پرتره ها  از  مجموعه ای  ایجاد 
شناختن  رسمیت  به  مزایای  کردن  برجسته  در  سعی  است،  ساخته 
چهره و پرداخت پول نقد از طریق یک فرم هنری منحصربه فرد دارد. 
چنین  و  است  پرداخت  صنعت  تکنولوژیک  رهبر  حقیقتا  مسترکارت 

طرح های نوآورانه ای  به شدت روی آگاهی مشتری تاثیرگذار است. 
مسترکارت با ترکیب کردن دو روش پیچیده پرداخت یعنی حس گر 
اثر انگشت و تشخیص چهره، به مشتریان خود امن ترین راه پرداخت 
به  نباید  که  توضیح می دهد  مردم  به  کمپین  این  می کند.  معرفی  را 
اثر  با  پرتره ای  کار  این  برای  و  باشند  بی اعتماد  تکنولوژی های جدید 
انگشت های مختلف را به تصویر کشیده است. مسترکارت برای انجام 
این کار از یک هنرمند مشهور به نام جان پتروف دعوت به همکاری 
کنفرانس  یک  آن ها  بکشد.  انگشت  با  این بار  را  نقاشی هایش  تا  کرد 
مطبوعاتی نیز برگزار کردند تا تماشاگران شاهد چگونگی نقاشی کردن 
این هنرمند باشند. در انتها نیز هر فردی می توانست آثار این هنرمند 
برای  در چک  آژانس مک کین  از سوی  آگهی  این  کند.  را خریداری 

مسترکارت اجرا شده است. 
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همین که نام هریسون فورد به یک کمدی رمانتیک در سال 
1988 گره خورده باشد، جذابیت یک فیلم را می تواند زیاد 
کند. اما هریسون فورد، که در آن دوران بیشتر با نقش ایندیانا 
جونز در خاطر مردم مانده، نه تنها نقطه برجسته اصلی این 
به  اصلی  جذابیت  کردن  پیدا  برای  باید  بلکه  نیست،  فیلم 
نقطه مقابل، یعنی یک زن برویم. شخصیت تس مک گیل، با 
بازیگری مالنی گریفیث، یک دختر از طبقه کارگر است که 
هم دارای هوش و ذکاوت باالست، هم توانایی برقرار کردن 
ارتباط با افراد و حفظ ظاهری آراسته را دارد. تِس از هوش 
نردبان  از  رفتن  باال  منظور  به  دارد،  اقتصاد  از  که  درکی  و 
موفقیت استفاده می کند و بله، درست حدس زدید، به مرد 
مورد عالقه اش می رسد. البته در این طومار بلند از حوادث و 

روابط و پیچیدگی های ذهنی زنانه در محیط کاری، چیزی 
که فیلم را به جذابیتی دوچندان می رساند، خوِد تس است؛ 
شخصیتی با ظاهری تقریبا جذاب که از توانایی های خودش 
مطلع است و اعتمادبه نفس بسیار زیادی دارد و از شکستن 
قواعد نمی ترسد. تماشای این زن جوان که برای رسیدن به 
خود  خودی  به  برمی دارد،  راه  سر  از  را  مانعی  هر  موفقیت 
روحیات  و  انگیزه ها  از  پنهان  زاویه ای  نشان دهنده  می تواند 
که  است  روحیاتی  آن  متضاد  قطب  دقیقا  که  باشد،  کاری 
در کشورمان ایران تحت عنوان »روحیه کارمندی« شناخته 
عنوان  با  غرب  جهان  در  که  زنانی  تماشای  از  اگر  می شود. 
حتما  می برید،  لذت  می شوند،  شناخته  موفق  و  قدرتمند 

»دختر کارگر« را در فهرست فیلم هایتان بگنجانید.

شاید قرار گرفتن این سریال قدیمی در فهرست سریال هایی 
کافه ای  اما  باشد،  عجیب  هستند  مربوط  کاری  فضای  به  که 
مردم  از  بسیاری  برای   1993 و   1982 سال های  بین  که 
فضای  معرفی  برای  نقطه  بهترین  بود،  فضا  آشناترین  آمریکا 
این  »چیرز«  سریال  کافه  اصلی  ویژگی  می رسد.  نظر  به  کار 
می شناختند.  اسم  به  را  همدیگر  همه  فضا  این  در  که  بود 
کافه  یک  حاال  که  است  بیسبالی  بازیکن  به  مربوط  داستان 
خود  کنار  را  هم  با  متضاد  کامال  دو شخصیت  و  انداخته  راه 
آماده  را  راحت که سفارش ها  بسیار  دارد؛ یک پسر روستایی 
سفارش ها  که  عصاقورت داده سخت گیر  دختر  یک  و  می کند 
را به میز مشتریان می رساند. خود کافه که یک فضای کاری 

برای  بود  نمایش می داد، محلی شده  ما  به  را  کامال مشخص 
این که افرادی با مشاغل مختلف به آن ورود کنند و سرگذشت 
بسیار  فضای  این  بگذارند.  اشتراک  به  هم  با  را  روزشان  آن 
ساده باعث می شد همه تماشاچیان درکی نسبی از ویژگی های 
اجتماعی هر شغل پیدا کنند و به شکلی نمادین کل فضای 
کافه تبدیل به اتاقک اعترافی برای مشاغل و حرفه های مختلف 
شود. گرچه شاید روی کاغذ »چیرز« کمتر از باقی سریال ها 
و فیلم های این فهرست »کاری« به نظر برسد، اما این سریال 
را در خود  است که چیزی  از آن دست مخفیگاه هایی  دقیقا 
مخفی کرده که در نگاه اول به چشم نمی آید؛ مانند جنگلی که 

بهترین مکان برای پنهان کردن انواع و اقسام درخت هاست.

  سینما
شکیب شیخی

معرفی فيلم ها و سريال هايی كه موضوعشان كار و محل كار است

بگو»چیستکار؟«
كار كار كار! بعضی ها فکر می كنند كار تنها همان 8 تا 10 ساعتی است 
كه طی روز در محل كار می گذرانی. اصال اين طور نیست. كار يعنی صبح 
بیدار شدن، لباس پوشیدن، با تاكسی، اتوبوس، مترو يا ماشین شخصی 
به محل كار رفتن. كار يعنی خروج از محل كار و بازگشتن به خانه با همان 
تاكسی، اتوبوس، مترو يا ماشین شخصی. كار يعنی تعريف كردن اتفاقات 
روزمره محل كار برای همسر. كار يعنی آماده كردن صبحانه و ناهار و شام، 
و خوردن آن ها به قصد جذب انرژی بیشتر برای كار. كار يعنی روزهای 
از  بايد  كه  ديگر،  رسمی  تعطیالت  چه  و  باشند  هفته ها  آخر  چه  تعطیل، 
فردای هر  از  يا  از شنبه،  بتوانیم  و  برود  در  تا خستگی ذهنی  برسند  راه 
افراد نگاه كنیم،  اگر به زندگی  از يک زاويه  تعطیالتی، مجددا كار كنیم. 

كار يعنی همه  چیز.
به دلیل اهمیت بسیار زيادی كه مسئله كار برای خیلی از زندگی ها دارد، پنج 
فیلم و پنج سريال را يکی در میان به شما معرفی می كنیم، كه هر كدام به 
نحوی به مسئله كار پرداخته اند؛ از كمدی هايی كه محیط كار را دستخوش 
طنز می كنند، تا آثاری جدی كه به فرهنگ كاری رايج نقد وارد می كنند؛ از 
ساختار روابط كاری گرفته تا انگیزه های شخصی كه هر فرد برای رسیدن 
می برد. شماره های  بهره  آن ها  از  محركه ای  موتور  عنوان  به  موفقیت  به 
زوج اين فهرست فیلم هستند و شماره های فرد آن سريال. اين ترتیب 
تنها  نیست،  ديگری  به  نسبت  يکی  بودن  برتر  عنوان  به  لزوما  10تايی 

شمارشگری است تا موقع حرف زدن از كار، حساب از دستمان در نرود.

دختر كارگر 
Working Girl

چيرز 
Cheers
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این فیلم مشهور که 32 سال پیش توجه افراد زیادی را به خود 
جلب کرد، طی این سه دهه به یکی از عناوین بسیار مشهوری 
تبدیل شده که از عنوان مقاالت خبرنگارها گرفته، تا آهنگ ها 
و کتاب های مختلف، تاثیر خود را نشان می دهد. احتماال برای 
افرادی که این فیلم را دیده باشند، این سوال پیش بیاید که این 
فیلم اصال چه ربطی به »کار« دارد؟ کافی است روابط موجود 
در این افسانه نسبتا عاشقانه را که بیشتر شبیه سیندرال است، 
به یک شرکت متناظر کنید. فِزیک و اینیگو دو کارگر تحت 
فریلنسر  کارمند  او هم یک  ویزینی هستند که خود  نظارت 

دورکار است. از سوی دیگر، میراکل مکس را داریم که قربانی 
تعدیل نیروی آن قلعه شده. البته با ترفیع گرفتن هم در این 
فیلم روبه رو هستیم که برای شخصیت وستلی اتفاق می افتد. 

درست فهمیدید! فیلم ها و سریال های زیادی هستند که گرچه 
در ظاهر هیچ ربطی به کار ندارند، اما از ساختار کمپانی ها الگو 
می گیرند. این مسئله نشان دهنده اهمیت الگوهای اقتصادی 
و اجتماعی در ساخت هر نوع فیلم و داستانی است. بنابراین 
اگر می خواهید برای روابط کاری دنبال مشاوری بگردید، بهتر 

است نگاهی به خیابان های همین شهر بیندازید.

هر شخصی هرطور که عالقه دارد، می تواند مسیر زندگی اش را 
انتخاب کند. همه می دانیم که انتخاب بین زندگی خانوادگی 
و حرفه، برای زنان، هنوز هم مسئله ای پررنگ و جدی است، 
مخصوصا اگر این انتخاب به حدی برسد که مجبور شوند از 
بین این دو یکی را انتخاب کنند. در این سریال داستان زنی 
را می بینیم به اسم ِمری تیلر مور، که ازدواج نکرده و به کارش 
چسبیده است. این سریال که از سال 1970 تا 1977 پخش 
اولین سریالی باشد که چنین شخصیتی را به  می شد، شاید 

به  اگر  قطعا  است.  کرده  تبدیل  خود  داستان  اصلی  قهرمان 
سال 1970 برگردیم، این سریال را به عنوان یک نمایش کامال 
فمینیستی بفهمیم، که حتی اگر نگوییم از زمانه خود جلوتر 
هم بوده، قطعا با بافت عرفی و عمومی جامعه آمریکا– و همه 
جای جهان- تفاوت هایی بزرگ را برجسته کرده است. سریال 
»برنامه مری تیلر مور« که گامی تا این حد مهم و جدی را 
برداشته بود، قطعا یکی از بهترین نمونه های تلویزیونی در بیان 

مسائل جدی با بیان طنز و کمدی است.

دو چیز در دهه 90 خیلی طرفدار پیدا کرده بودند و هر جا 
که می رفتی، صحبت از آن ها بود؛ شرکت های کامپیوتری و 
اوج  در  که  باشد  جالب  برایتان  شاید  حاال  »فرندز«.  سریال 
مضامین  همین  با  فیلمی   ،1999 سال  یعنی  سال ها،  آن 
ساخته شد. یک شرکت نرم افزاری کامپیوتری را در این فیلم 
می دیدیم و یکی از بازیگران محبوب سریال »فرندز«؛ جنیفر 
انیستون که نقش ریچل را در آن سریال بازی می کرد. این 
ارجاعات  از  ارزشمند  گنجینه ای  باشد،  نداشته  هرچه  فیلم 
فرهنگی به فضاهای کاری ایاالت متحده در دهه 90 میالدی 

است و از آن جایی که این فرهنگ همین حاال هم در کشور 
ایران تا حدی در حال پیاده سازی در شرکت های خصوصی 
نوپاست، شاید بد نباشد که این فیلم را یک  بار تماشا کنید 
از  یکی  در  کردن  کار  واقعیت های  کمدی،  از  ته مزه ای  با  تا 
مهم ترین صنایع 50 سال اخیر، یعنی صنایع کامپیوتری، را 
درک کنید. این فیلم یک فانتزی تمام عیار برای تمام افرادی 
است که طی روز این رویا را در ذهن می پرورانند که از محیط 
کاری روزمره بیرون بزنند و با تکیه بر هوش و استعداد خود، 

کسب وکاری مستقل راه بیندازند.

در  را  مور«  تیلر  مری  »برنامه  یعنی  قبلی،  سریال  همان 
نظر بگیرید و به تماشای سریال »راک 30« بنشینید. این 
سریال کمدی که از سال 2006 تا 2013 از شبکه اِن بی سی 
دهه  کمدی  سریال های  موفق ترین  از  یکی  می شد،  پخش 
پیش است و نکته جالب تر آن که قهرمانش یک زن، با بازی 
امروزه  را  سریال ها  از  دست  این  است.  فِی  تینا  فوق العاده 
ژانر  این  در  و  می شناسند  کار«  محِل  »کمدی  ژانر  تحت 
شاید کمتر سریالی به پای »راک 30« برسد. این سریال که 

با بازیگری ستاره ای چون اَلک بالدوین نظر بسیاری از مردم 
تجربه  اساس  بر  کرد،  به خود جلب  را  منتقدها  و  جوایز  و 
واقعِی خود تینا فِی در سمت نویسنده برنامه »ستردی نایت 
نقش  ما،  داستان  زن  است.  شده  پرداخته  و  ساخته  الیو« 
که  می کند  بازی  را  تلویزیونی  کمدی  برنامه  یک  نویسنده  
زیادی  تاثیرات  تحت  جالبش  ظاهر  و  خلق وخو  خاطر  به 
تماشا  را حتما  راک«  می گیرد. »30  قرار  اطراف  محیط  از 

کنید.

عروس شاهزاده 
The Princess Bride

برنامه مری تيلر مور
The Mary Tyler Moore Show

محل كار
Office Space 

راک 30
30 Rock
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به شما  نسبتا عجیبی  پیشنهادات  فهرست 10تایی،  این  در 
مورد  آشناترین  که  حال  عین  در  جدید«  »عصر  اما  دادیم، 
پیشنهادی  است، احتماال عجیب ترین آن ها هم باشد. »عصر 
جدید« را به خاطر دارید؟ فیلمی ساخته 1936 که صامت 
بود و کسی در آن حرف نمی زد، و البته چارلی چاپلین در آن 
بازی می کرد و در صحنه ای الی چرخ دنده های یک ماشین 
صنعتی در کارخانه گیر کرده بود. حاال احتماال کامل به ذهن 
شاید  گرچه  فیلم  این  چیست.  منظور  که  باشد  آمده  شما 
ربطی به محیط کار و روابط کاری نداشته باشد، اما همان یک 

لحظه ای را که بدن چاپلین الی دستگاه کارخانه باال و پایین 
می شود، به خاطر بیاورید. همان یک نما شاید برجسته ترین 
تحفه ای باشد که سینما به مفهوم »کار« ارائه کرده و امروزه 
همه آن را تحت عنوان »فشار و استرس کاری« می شناسیم. 
ذهنیت  این  به  بیشتر  مردم  است،  رفته  پیش  زمان  هرچه 
رسیده اند که کار، مانند یک دستگاه صنعتی عظیم، آن ها را 
این نمای  بلعیده و اجازه تنفس به آن ها نمی دهد.  در خود 
فرهنگ  به  اعتراض ها  معروف ترین  از  یکی  جدید«  »عصر 

کاری رایج در جهان است.

حاضر  تماشاچیان  و  منتقدان  تمام  که  بود   2016 سال 
مشهور  درام  کمدی  مبهوت  کن،  بین المللی  جشنواره  در 
نام  اردمان  تونی  شدند.  آده،  مارن  آلمانی،  زن  کارگردان 
پیرمرد شاداب و شوخ طبعی است که روزهای بازنشستگی اش 
گویا تنها یک هدف دارد؛ به هم زدن زندگی دختر جوانش. 
به هم زدن زندگی به چه معنا؟ به این معنای ساده که دختر 
این فرد تمام زندگی اش را وقف کاری پرفشار در یک شرکت 
ندارد.  بین المللی نفتی کرده و جز کار، هیچ چیز در زندگی 
ترک  برنامه  یک  شاید  زندگی«  زدن  هم  »به  این  بنابراین 

برای  مهربان  پدری  که  اعتیادی  ترک  برنامه  باشد؛  اعتیاد 
دختر معتاد به کارش طراحی کرده است. شجاعت مارن آده، 
است. طی چند  کامال ستودنی  به چنین حیطه ای  ورود  در 
دهه اخیر، این فرهنگ در تمام دنیا جا افتاد که هرکه بیشتر 
کار کند، بیشتر ترفیع بگیرد و بیشتر حقوق دریافت کند، آدم 
موفق و درنتیجه خوش بخت تری است. »تونی اردمان« نقدی 
تماشایش وقت  برای  باید  است که حتما  باور  این  به  جدی 
گذاشت، مخصوصا اگر عالقه دارید تمام مسائلی را که برایتان 

جاافتاده به نظر می رسند، یک بار از زاویه دیگری ببینید.

کمدی  نه تنها  که  رسید  سریال  یک  به  نوبت  باالخره 
و  دادگاهی  فضاهای  به  نزدیکی اش  خاطر  به  بلکه  نیست، 
»سوتس«  می رسد.  نظر  به  هم  جدی  از  جدی تر  حقوقی، 
مانند  کاری  رسمی  لباس های  به  آمریکایی  فرهنگ  در  که 
اشاره می کند،  زنانه  یا کت ودامن  زنانه  کت وشلوار مردانه و 
با چنین ظاهری در  افراد است که همگی  از  داستان تیپی 
محل کار خود حاضر می شوند. داستان مربوط به شخصیتی 
باالیش  بسیار  هوش  وجود  با  که  است،  راس  مایک  نام  به 

با  حاال  و  آورده  روی  خالف  کار  به  و  کرده  تحصیل  ترک 
وجود آن گذشته  خالف کارانه، در دفتر یکی از مشهورترین 
این سریال که  به کار است.  نیویورک مشغول  وکالی شهر 
در سال 2011 آغاز شد، تا کنون هشت فصل را روی آنتن 
برده و مورد مطالعاتی بسیار خوبی است از روابط کاری در 
روابط  این  که  زمانی  مخصوصا  آن ها،  حالت  پیچیده ترین 
جایگاه  در  باهوش،  بسیار  افرادی  چشم  و  ذهن  دریچه  از 

اجتماعی بسیار باال مورد تحلیل قرار گیرند.

قطعا اگر قرار باشد فهرستی برای سریال های مربوط به محل 
برای  می توان  رقیبی  کمتر  کنیم،  تهیه  کاری  روابط  و  کار 
سریالی بسیار موفق پیدا کرد که حتی عنوانش »دفتر کار« یا 
»اداره« است. حاال به این عنوان چشم گیر بازیگری ستاره ای 
چون استیو ُکرل و نویسندگی کمدین محبوبی چون ریکی 
بین  که  می شود  این  حاصل  کنید؛  اضافه  هم  را  جرویس 
سال هایی 2005 و 2013 که این سریال روی آنتن می رفت، 
بگیرد. داستان  را نمی توانست  تقریبا هیچ رقیبی جلوی آن 

با بازیگری استیو  مربوط به شخصیتی به نام مایکل اسکات 
کرل است که خودش را »بهترین رئیس دنیا« می داند و حتی 
این مسئله روی لیوانش هم چاپ شده. این تیم عجیب و آن 
آدم های ُخل  از  اول مجموعه ای  نگاه  رئیس غریب شاید در 
به  اما  هم جمع شده اند،  دور  کار  محیط  یک  در  که  باشند 
مرور زمان و با تماشای تعهد عجیب مایکل به کارش، یک نخ 
نامرئی برای ما کم کم ظاهر می شود که فرهنگ کاری موجود 

در بطن این کمدی را نشان می دهد.

عصر جديد
Modern Times

تونی اردمان
Toni Erdmann

كت وشلواری ها
Suits

دفتر كار 
The Office
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چشمه های پلكانی باداب سورت
جاذبه های  از  یکی  تراورتنی  پلکانی  چشمه های  بی شک 
گردشگری جذاب در دنیاست. چشمه های پلکانی پاموکاله در 
کشور ترکیه ساالنه گردشگران بسیاری را از نقاط مختلف جهان 
معنای  به  ترکی  زبان  در  که  پاموکاله  می کند.  جلب  خود  به 
قلعه پنبه ای است، در استان دنیزلی و در جنوب غربی ترکیه 
است.  رسیده   ثبت  به  جهانی  میراث  فهرست  در  و  دارد  قرار 
بداند چنین چشمه های  باشد که  بااین حال شاید کمتر کسی 
پلکانی تراورتنی )سنگ آهک( در ایران نیز وجود دارد که جزو 

کمیاب ترین چشمه های آب  شور جهان به شمار می رود. 
چشمه های باداب سورت در جنوب ساری، در روستای سورت 
قرار دارد. برای دسترسی به این چشمه های آب معدنی باید 
در جاده کیاسر به سمت سه راه تلمادره و از آن جا به روستای 
تاریخی و زیبای اروست بروید. روستای اروست وسعت زیادی 
دارد و از چند محله قدیمی تشکیل شده است که سورت نیز 
یکی از آن هاست. در جاده کیاسر مسیری آسفالت به سمت 
باداب  تا  از آن  از عبور  اروست وجود دارد که پس  روستای 
اتمام  از  پس  است.  خاکی  جاده  کیلومتر  سه  حدود  سورت 
جاده خاکی با یک پیاده روی 15 دقیقه ای می توانید خودتان 

را به این چشمه برسانید. 
محلی  به  را  سورت  باداب  پلکانی  چشمه های  آن چه 

زیبای  رنگ  و  آبی  حوضچه های  کرده،  تبدیل  منحصربه فرد 
جلوه  مختلف  طبقات  در  که  چشمه هاست  این  نارنجی 
چشمه  اطراف  در  است.  کرده  برابر  چندین  را  آن  زیبای 
آن  باالتر  ارتفاعات  در  و  وحشی  زرشک  درختچه های  نیز 

جنگل های سوزنی برگ به چشم می خورد. 
ملی  طبیعی  اثر  دومین  دماوند،  کوه  از  بعد  چشمه  این 
شده  ملی  ثبت   1387 سال  در  که  می رود  شمار  به  ایران 
اصلی  بخش  دو  از  سورت  باداب  بی نظیر  چشمه های  است. 
است.  تشکیل شده  مزه  و  بو  رنگ،  لحاظ  از  متفاوت  آب  با 
چشمه هایی که در بخش های پایینی قرار دارند و رنگ های 
قرمز، نارنجی و زرد در آن مشاهده می شوند، شورمزه هستند 
و در تابستان برای شنا استفاده می شود. این چشمه های آب 
شور بعد از پاموکاله ترکیه دومین چشمه آب شور جهان به 
شمار می رود و در زمستان هم یخ نمی زند. چشمه هایی که 
در بخش هایی باالتر قرار دارند، رنگشان نارنجی و قرمز و مزه 

آن ترش است. 
و  دارد  درمانی  خاصیت  سورت  باداب  آب  است؛  گفتنی 
پا  و  دردهای کمر  و  روماتیسم  میگرن،  درمان سردرد  برای 
در  پلکانی  چشمه های  این  نمونه های  هم چنین  است.  موثر 
و  ترکیه  ایتالیا،  آمریکا،  نیوزلند،  چین،  مانند  کشورهایی 

مکزیک یافت می شود. 

   گردشگری

ازمقاصدگردشگریشناختهشدهفاصلهبگیرید!
لذت دوچندان سفر تابستانی با حضور در نقاط بكر و ناشناخته

تابه حال پیش آمده كه عکس های دوستانتان را در 
اينستاگرام و فیس بوک تماشا كنید و از خودتان 
بپرسید اين عکس ها را در كدام مکان ناشناخته 

گرفته اند؟ درحالی كه سفر به نقاط شناخته شده در 
كشور قطعا ارزش رفتن دارد، خوب است گاهی از 
مسیرهای مشخص و تجربه شده از سوی ديگران 

فاصله بگیريم و به مکان هايی برويم كه هنوز بکر و 
دست نخورده باقی مانده اند، يا حداقل كمتر كسی 

سری به آن ها زده است. 
بسیاری از نقاط گردشگری فوق العاده در جهان، 

ناشناخته و پنهان هستند؛ زيبايی های مسحوركننده 
طبیعت و آثار تاريخی كمتر شناخته شده و مکان های 

ويژه ای كه به دور از جمعیت می توان لذت سفر 
را بیش از پیش تجربه كرد. بايد بدانید بهترين 

نقاط گردشگری تنها به نقاطی كه مقصد همیشگی 
مسافران محسوب می شوند يا در كتاب ها و سايت های 

گردشگری به آن ها اشاره شده است، محدود 
نمی شوند. از اين رو، سعی كنید برای سفر بعدی 

به جای رفتن به نقاطی كه صدها نفر آن را تجربه 
كرده اند، به دنبال مکان های اسرارآمیزی باشید كه 

كمتر مورد توجه قرار گرفته اند و تجربه های بی نظیری 
را كسب كنید. اين نکته را فراموش نکنید كه بهترين 

راه برای سفر به نقاط ناشناخته از طريق محلی های 
هر منطقه و كشف اين مناطق به وسیله خودتان 

است. بسیاری از مناطق گردشگری در كشورمان به 
محلی برای گذران اوقات فراغت بومی های آن منطقه 

تبديل شده است، اما گردشگران و طبیعت گردان 
از آن بی خبرند. بومی ها می توانند بهترين راهنمای 

گردشگری باشند و شما را به نقاطی هدايت كنند كه 
شايد وجود آن ها به ذهن ها خطور نکند. 

اگر عالقه مند به كشف نقاط كمتر شناخته شده در ايران 
هستید، مطالعه اين مطلب را از دست ندهید. 
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آبشار شاهاندشت و قلعه ملک بهمن
گردشگران  میان  در  محبوب  شهرهای  از  یکی  مازندران 
است. این استان با دارا بودن جاذبه های گردشگری طبیعی 
و تاریخی در طول سال مردم را از نقاط مختلف کشور به خود 
جلب می کند. یکی از جاذبه های گردشگری این استان آبشار 
شاهاندشت است که بلندترین آبشار مازندران و دومین آبشار 
ایران از نظر ارتفاع به شمار می رود و در فهرست آثار  بلند 

ملی ایران نیز به ثبت رسیده است. 
 65 و  هراز  جاده  در  تهران  کیلومتری   96 در  آبشار  این 
کیلومتری شهر آمل و در ارتفاعات روستای زیبایی با همین 
نام قرار گرفته است. در این منطقه چندین آبشار وجود دارد 
آبشار  است.  متر   62 ارتفاع  با  شاهاندشت  آن  بلندترین  که 
شاهاندشت از کنار قلعه ملک بهمن روی یک کوه هرمی شکل 

مشرف  به روستای شاهاندشت به پایین سرازیر می شود.
 15 پیاده روی  هراز،  جاده  از  آبشار  این  کم  نسبتا  فاصله 
این  آن،  اطراف  بی نظیر  طبیعت  آبشار،  محل  تا  دقیقه ای 
کرده  تبدیل  گردشگر  برای  بی نظیر  مقصدی  به  را  منطقه 
است. هم چنین برای کسانی که به دنبال ثبت تصاویر زیبا 
از طبیعت هستند، آبشار شاهاندشت مکانی بی نظیر به شمار 

می رود. 
سفر به آبشار شاهاندشت یک تیر با دو نشان است. در باالی 
که  دارد  قرار  بهمن  ملک  بزرگ  و  تاریخی  قلعه  آبشار،  این 
نام تاریخی آن قلعه فرشته بوده است. این بنای تاریخی که 
قدمت آن به سه هزار سال پیش می رسد، بر فراز صخره ای به 
ارتفاع حدود 220 متر جای گرفته و با سنگ های کوچک و 

بزرگ ساخته شده است. 
آبشار  از  بردن  پیاده روی، تماشای طبیعت و لذت  بر  افزون 
منطقه  این  در  هیجان انگیز  تفریحات  از  یکی  شاهاندشت، 
فرود از آبشار است که باید با وسایل و تجهیزات مورد نیاز 

آن صورت گیرد. 

غار چال نخجير
غار چال نخجیر یکی از زیباترین غارهای آهکی و زنده در 
جهان است. این غار زیبا که در سال 1367 در اثر وقوع یک 
انفجار در نزدیکی دهانه  آن کشف شد، در استان مرکزی و 
در 11 کیلومتری شمال شرقی شهرستان دلیجان )حد فاصل 
نراق – دلیجان( در دامنه کوه تخت قرار گرفته است. این غار 
که به دوران سوم زمین شناسی تعلق دارد، در سال 84 در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
طبقه  سه  از  و  است  طبقاتی  غارهای  از  نخجیر  چال  غار 
رسوبات  با  غار  دیواره های  از  درصد   95 که  شده  تشکیل 
آهکی و بقیه از سنگ تشکیل شده است. غار از چند شاخه 
اصلی و فرعی تشکیل شده است. مسیری که بازدیدکنندگان 
راه پیمایی  را  غار  پیاده روی  با  و  به راحتی  آن  در  می توانند 
 1200 مسیری  است؛  شده  مشخص  و  سنگ فرش  کنند، 

متری که رفت و برگشت آن یک ساعت طول می کشد. 
وارد غار که می شوید، تصاویر زیبای درون آن هر بیننده ای 
را خیره می کند. داالن ها، کریدورها، دهلیزها، حوضچه  ها و 
تراس های بسیار زیبایی در آن شکل گرفته است و تماشای 
جلوه های  از  است.  کرده  شگفت انگیز  را  آن  از  لحظه  هر 
بی نظیر غار می توان به اسفنج های بلورین، منشورها، کلیست 
گرفته  شکل  طوالنی  سالیان  طی  که  مرجانی-  باغ های  و 

است- داالن ها و حوضچه های گوناگون اشاره کرد.
از  است که  تاالرهای مختلفی تشکیل شده  از  نخجیر  چال  
میان آن ها، تاالر چهلستون، زیباترین تاالر غار است. در غار 
عقاب،  گوزن،  انسان،  مختلف  اشکال  به  تزیینی  سنگ  های 
است.  درآمده  زیبا  بزرگ  تندیس های  و  کبوتر  الک پشت، 
هم چنین یکی از ویژگی های حیرت انگیز غار زنده بودن آن 
از آن تخریب شود، در  اگر محلی  این صورت که  به  است، 

طول زمان خود غار آن را ترمیم خواهد کرد. 
چال نخجیر هنوز به طور کامل کشف نشده است و بخشی 
از غار که حوضچه های آبی در آن وجود دارد، در دسترس 
عموم مردم نیست و تنها غارنوردان می توانند به آن قسمت ها 

بروند. 
کنید.  تهیه  بلیت  باید  غار  به  ورود  برای  است؛  گفتنی 
هم چنین از آن جایی که متاسفانه برخی افراد با عکس های 
سلفی و گروهی که در داخل غار می گرفتند، به قندیل های 
به  تلفن همراه و دوربین عکاسی  آن آسیب رساندند، ورود 

داخل غار ممنوع شده است. 
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كاروان سرای ديرگچين
امروز  آن ها  از  برخی  که  دارد  بسیاری  کاروان سراهای  ایران 
کاروان سراهایی  شده اند؛  تبدیل  گردشگری  جاذبه های  به 
ورود  با  امروز  و  بودند  درراه مانده  مسافراِن  مامن  زمانی  که 
به  گویی سفری  می کنید.  پیدا  عجیب  آن ها حس وحالی  به 
گذشته دارید و با حال وهوای مسافران راه های دور و نزدیک 

هم ذات پنداری می کنید. 
کاروان سراهاست  همین  از  یکی  گچین  دیر  کاروان سرای 
یدک  به  خود  با  نیز  را  ایران  کاروان سراهای  مادر  لقب  که 
می کشد. این کاروان سرا یکی از آثار تاریخی کشورمان است 
که در قم قرار دارد. کاروان سرای دیر گچین در مرکز پارک 
ملی کویر، 80 کیلومتری شمال شرقی شهر قم )کیلومتر 60 
بزرگراه گرمسار( و 35 کیلومتری جنوب غربی ورامین جای 
شده  ساخته  ساسانی  دوره  در  کاروانسرا  بنای  است.  گرفته 
است و در دوره های سلجوقیان، صفویان و قاجاریان مرمت و 
بازسازی شده است. البته شکل کنونی بنا به دوران صفویان 

تعلق دارد. 
یکی از جاذبه های این اثر تاریخی تماشای معماری آن است؛ 
کاروان سرایی که زمانی مکانی پررفت وآمد در دل کویر بوده 
است. کاروان سرای دیر گچین 12 هزار هکتار مساحت دارد. 
هنگام ورود به این کاروان سرا با یک هشتی مواجه می شوید 
از  اثر تاریخی  که به حیاط مرکزی آن منتهی می شود. این 
بخش های مختلفی مانند مسجد، حمام، هشتی، حجره، اتاق، 
شترخوان،  ایوان،  ورودی،  خلوت،  حیاط  برج،  چند  دکان، 
آسیاب سنگی و فضای اقامتی تشکیل شده است. تعداد 36 

اتاق در این عمارت کهن در نظر گرفته  شده است.
قوس های  و  طاق ها  طاقچه ها،  هنرمندانه   ساخت  و  طراحی 
زیبای کاروان سرا، نشان هنر استادکاران و معماران آن دوران 
است که نظر اهالی هنر و دوست داران تاریخ را به خود جلب 

می کند. 
در اطراف کاروان سرا نیز بناهایی مانند دو آب انبار در پشت 
ضلع غربی و نزدیک به حمام، یک کوره آجرپزی، یک آب بند 

و قبرستانی متعلق به دوران اسالمی قرار دارد. 

درياچه ارواح
دریاچه ارواح یکی از جاذبه های بکر و طبیعی ایران است که 
در نوشهر قرار دارد. برای دسترسی به این دریاچه در کیلومتر 
12 مسیر نور به نوشهر پس از جاده ونوش، باید وارد جاده 
فرعی روستای چلندر و  صالح الدین کالی سفلی شوید و بعد 
از عبور از روستا به محیط بانی برسید. بعد از انجام اقدامات 
اداری الزم در محیط  بانی جاده شمالی را به طول 10 کیلومتر 
وارد  بند ممرز  و  تابلوی دشت  از مشاهده  ادامه دهید. پس 
ارواح  به دریاچه  را  این جاده فرعی شما  جاده فرعی شوید. 

می رساند!
سوال  این  شاید  اما  است،  »ممرز«  دریاچه  این  محلی  نام 
برای پیش بیاید که چرا نام این دریاچه را ارواح گذاشته اند؟! 
تماشای  با  باشید،  داشته  منطقه  این  به  اگر سفری  مطمئنا 
فضای  شد.  خواهد  مشخص  برایتان  آن  دلیل  دریاچه  این 
درختان  حیوانات،  صدای  با  آمیخته  دریاچه  ساکت  و  بکر 
مه آلود  اغلب  و فضای  دریاچه  میان  در  انبوه  و  شکسته شده 
آورده  به وجود  دریاچه  این  از  و غریب  تصویری عجیب  آن 
که لقب دریاچه ارواح را متناسب با فضای این منطقه کرده 

است. 
که  است  طبیعی  تاریخی  کمیاب  پدیده  یک  ارواح  دریاچه 
برای حفظ گونه های جانوری و گیاهی به ثبت ملی رسیده 
و  است  متر   70 آن  عرض  و  متر   300 دریاچه  طول  است. 
سطح دریاچه و اطراف آن از درختان توسکا و ممرز پوشیده 

شده است.
پاییز و زمستان از فصل هایی هستند که چندان مناسب سفر 
اهل  اگر  اما  به دسترسی آن نیست،  با توجه  این منطقه  به 
شما  برای  مانعی  برفی  و  ِگلی  جاده های  و  هستید  هیجان 
برای  هم چنین  بزنید.  سری  ارواح  دریاچه  به  حتما  نیست، 
کسانی که اهل آفرود هستند، این منطقه محل مناسبی برای 
گشت و گذار است. با توجه به این که این دریاچه در منطقه 
حفاظت شده قرار گرفته  است، امکاناتی در اطراف آن وجود 
ندارد، بنابراین می توانید در جنگل های اطراف دریاچه کمپ 
در  ببرید.  لذت  آن  اعجاب انگیز  و  مرموز  فضای  از  و  بزنید 
شما  پذیرای  می توانند  محلی  اقامتگاه های  صورت،  این  غیر 

باشند. 
برای کسانی  که به دنبال ثبت تصاویر عجیب و غریب و بکر 

هستند، قطعا دریاچه ارواح مکان ایده آلی است.
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دشت كالپوش
جاذبه های  از  یکی  کالپوش  شقایق  و  آفتاب گردان  دشت 
گردشگری استان سمنان است. اگر از دوست داران طبیعت 
و به ویژه گل های آفتاب گردان و شقایق هستید، حتما سری 
به این دشت بزنید. دشت کالپوش در شهر میامی شهرستان 
در  منطقه  این  دارد.  قرار  سمنان  استان  در  واقع  شاهرود 
فاصله ای حدود 140 کیلومتری شمال شرقی میامی است. 
دشت های کالپوش در فصل بهار جلوه گاه گل های شقایق و از 

اواسط فصل تابستان پذیرای گل های آفتاب گردان است. 
افزون بر گل های الله و آفتاب گردان، طبیعت بکر و سرسبز، 
و گونه های درختان جنگلی در محدوده  آبشارها، چشمه ها 
این دشت و هم چنین مناطق زیبای قشقلته، آبشار زو و آبشار 
حسین آباد در اطراف آن نیز بر جذابیت های گردشگری این 

منطقه افزوده است. 
متاسفانه این منطقه زیرساخت ها و امکانات رفاهی مناسب 
برای دوست داران طبیعت  قطعا  اما  ندارد،  گردشگران  برای 
که به دنبال تماشای آثار تاریخی نیز هستند، مکانی ایده آل 
است، چراکه عالوه بر طبیعت بکر، بازدید از کاروان سراهای 
تاریخی در مسیر مانند کاروان سرای به دشت، میامی، سپنج 
و موزه میامی نیز بخشی از سفرتان به این منطقه را شامل 

خواهد شد. 
گفتنی است؛ جاجیم بافی، سوزن دوزی و دیگر دست بافته ها 
به شمار می روند که عالقه مندان  این منطقه  صنایع  دستی 
بخرند.  سوغاتی  عنوان  به  را  زیبا  هنرهای  این  می توانند 
هم چنین فرآورده های لبنی و تخمه آفتاب گردان نیز می تواند 

محصول مورد توجه گردشگران این منطقه باشد. 

آبشار پلكانی سوله
بی شک آبشارها یکی از نقاط گردشگری جذاب و پرطرفدار 
میان گردشگران و طبیعت گردان در جهان هستند. طبیعت 
نقاط مختلف  زیبایی در  بسیار  آبشارهای  نیز  ایران  بی نظیر 
خود جای داده است. یکی از این آبشارها، آبشار پلکانی سوله 

در نورآباد استان لرستان است. 
دلفان  میربگ  منطقه  در  کوه  مهراب  دامنه  در  سوله  آبشار 
قرار دارد و راه دسترسی به آن پس از عبور از چندین روستا 
و چند کیلومتر پیاده روی میسر می شود. این منطقه از سوی 
اهالی بومی کامال شناخته شده است و محلی برای گردشگری 
آن ها محسوب می شود، اما شاید برای بسیاری از گردشگران 

ناشناس باشد. 
شهرستان دلفان در شمال غربي استان لرستان و در میان 
کوه هاي  را  آن  اطراف  و  گرفته  قرار  زاگرس  جبال  سلسله 

مرتفع مهراب، گرین و سفره کوه احاطه کرده است.
ارتفاع آبشار پلکانی سوله بین 1610 تا 1620 متر از سطح 
سطح  از  آبشار  تقریبی  ارتفاع  هم چنین  است.  متغیر  دریا 
زمین های اطراف 50 متر به صورت پلکانی است که از شکاف 
دره ای طوالنی از کوه سرازیر می شود. آبشار پلکانی، طبیعت 
زیبا و بکر دامنه کوه مهراب تصاویر بی نظیری از این منطقه 

خلق کرده است. 
هم چنین پوشش گیاهی این منطقه جنگلی است و می توان 
انواع درختان بومی شامل درخت بلوط، گالبی وحشی، مو، 
زالزالک و غیره را در آن مشاهده کرد. زمین های اطراف این 
منطقه گردشگری نیز تا دامنه کوه شامل زمین های باغ داری 
صیفی جات  و  گندم  کشت  زیر  زمین  چندین  هم چنین  و 

است.
استان لرستان یکی از استان های سرسبز و دارای جاذبه های 
بسیاری  است.  کشورمان  در  بی نظیر  طبیعی  و  گردشگری 
مورد  و  شناخته شده  استان  این  در  گردشگری  نقاط  از 
و  بکر  اما برخی مناطق آن هنوز  توجه گردشگران هستند، 
دست نخورده باقی مانده اند. آبشار پلکانی سوله نیز از مناطقی 
است که نباید تماشای آن را در سفر به استان سرسبز لرستان 

از دست داد. 
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    ادبیات
فريد دانش فر

معرفی كتاب هايی كه اسمشان با »تابستان« گره خورده

تابستانرویجلدکتاب
فصل تابستان به شدت جذاب است و اين 

موضوعی نیست كه بشود به سادگی رد كرد. 
از تعطیالت مدرسه و دانشگاه بگیريد تا 
سرگرمی ها و تفريحاتی كه در اين فصل 

وجود دارد و حتی شرايط آب وهوايی اش، همه 
و همه باعث می شود ما خاطره هايی زياد و 

گاهی شبیه به هم از اين فصل داشته باشیم. 
نويسنده ها هم از اين موضوع غافل نبوده اند 

و به شدت از اين فصل استقبال كرده اند. 
شايد شعرهای عاشقانه بیشتر درباره پايیز 

و خش خش برگ های نارنجی باشد، اما 
در بخش داستان و رمان تا دلتان بخواهد 
از تابستان می شنويم. داستان های زيادی 

هستند كه در اين فصل رخ می دهند. اين بار 
سراغ كتاب هايی رفته ايم كه در عنوانشان 

از كلمه »تابستان« استفاده كرده اند، و كتابی 
كه چنین اسمی داشته باشد، يک ربط هايی 
هم با اين فصل دارد. سعی كرديم كتاب ها 
تا حدودی تازه باشند و سال های زيادی از 

چاپ شدنشان نگذشته باشد و انتخاب های 
متفاوتی هم پیش روی شما بگذاريم. 

تابستان آن سال
از  بسیاری  در  که  موضوع هایی  از  یکی 
فیلم های سینمایی ایرانی و خارجی شاهدش 
شاید  است؛  امیدواری  ستایش  هستیم، 
در  »رستگاری  فیلم  هم  نمونه اش  بارزترین 
شاوشنک« باشد. دلیلش هم ساده است، ما 
بدون امید قدرت و اراده ای برای پیش روی 
نداریم. برای همین است که فیلمنامه نویس 
قهرمان قصه اش را در شرایط بسیار سخت و 
دشواری قرار می دهد و در ادامه مبارزه و نحوه 
این وضعیت را نشان می دهد.  با  او  برخورد 
آن  »تابستان  داستان  در  که  اتفاقی  همان 
اول  هستیم. شخصیت  روبه رو  آن  با  سال« 
بیماری  که  است  جک  نام  به  مردی  قصه 
سختی دارد و به همین دلیل خانواده اش هم 
روزگار خوبی را سپری نمی کنند. در واقع او 
فکر می کند تنها چند روز دیگر زنده است 
و امیدی برای تغییر کردن شرایط ندارد. در 
همین حین، اتفاق هولناک دیگری می افتد 
که بیماری او را تحت الشعاع قرار می دهد و 
به  جک  می شود.  پیچیده تر  اوضاع  هم  بعد 
آسایشگاهی فرستاده می شود که دیگران هم 

وضعیتی شبیه به او دارند و در انتظار مرگ اند. همان طور که 
از همین چند جمله هم احتماال می توانید حدس بزنید، این 
داستان پر از احساس و عواطف انسانی است و بیشتر از کنش 
و فعالیت بیرونی،  با ذهن و درونیات شخصیت سروکار داریم. 
به  و  ابتدا کمی آهسته پیش می رود  در  روایت هم  سرعت 
مرور و کم کم ریتمش را پیدا می کند و به خوبی جلو می رود. 
می شود گفت یک رمان عامه پسند است. نویسنده اش، دیوید 
بالداچی، که بیشتر به خاطر داستان های ماجرایی و پلیسی 
دارد،  رگ  هم  مهارت  زمینه  این  در  البته  و  شده  شناخته 
خواب مخاطب در دستش است و می داند چطور یک درام 

را پیش ببرد. 
قسمتی از كتاب: »چیزی در چشم های میکی بود که جک 
با  بود. جک  ندیده  در چشم های دخترش  پیش  از مدت ها 
عرض  میکی  »میکی؟«  گفت:  می لرزید،  که  گرفته  صدایی 
اتاق را دوید و او را در آغوش گرفت. نفس میکی به گردن 
سرد جک خورد و او را گرم کرد؛ به طوری که انرژی، قدرت و 
توان زیادی به بندبند وجود او بخشید. جک هم او را محکم 
تحلیل رفته اش  انرژی  که  جایی  تا  البته  داد؛  فشار  خود  به 
دارم،  میکی گفت: من خیلی دوستتان  اجازه می داد.  او  به 

خیلی زیاد…«
تابستان آن سال،  نویسنده: دیوید بالداچی، مترجم: شقایق 

قندهاری، نشر آموت
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متمایز  و  خوب  اثر  یک  با  می دهد  نشان 
سروکار دارید. درنتیجه اگر به اتوبیوگرافی، 
عالقه  خودزندگی نامه نوشت ها  همان  یا 
دارید، یک پیشنهاد جذاب و خواندنی است. 
این  در  بخواهی  »اگر  كتاب:  از  قسمتی 
دنیا موفق شوی و خانواده ای خوش بخت و 
باشی،  داشته  بی ام و  یک  و  قشنگ  خانه ای 

نباید سعی کنی بفهمی.«
مکسول  جان  نویسنده:  زندگی،  تابستان 
کوتسی، مترجم: نسرین طباطبایی، انتشارات 

آینده درخشان

ملموس تر  که  فضاهایی  با  و  شود  آشنا  ایرانی  داستان  فرم  با 
است، بتواند ارتباط برقرار کند. سیامک گلشیری یکی از کسانی 
بود که در دل نوجوان ها جا باز کرد و توانست نگاه آن ها را به 
سمت خودش جذب کند. به ویژه با آن مجموعه خون آشام که 
ایده  بخورد.  تکانی  یک  سنی  گروه  این  کتاب  بازار  شد  باعث 
رمان »اولین روز تابستان« شاید چندان هم نو و جدید نباشد، 
اما بعضی از موضوع ها همیشه جذابیت دارند و دوست دارید یک 
روایت دیگر از آن بشنوید. قصه درباره نوجوانی سربه راه و آرام 
است که تحت تاثیر دوستانش، از خانه دوست ثروتمندش دزدی 
می کند. شاید شبیهش را خوانده باشید، یا در فیلمی مشابه این 
موضوع را دیده باشید، اما این یک داستان ایرانی است و قطعا با 
نمونه های خارجی تفاوت دارد. کتاب پر از جزئیات است که به 
خواننده کمک می کند تصاویر داستان را در ذهنش بسازد. این 
یکی از ویژگی های نثر گلشیری است که در قصه اش از توصیف  
صحنه نمی گذرد. جمله های ابتدایی کتاب هم به سرعت شما را 
وارد داستان می کند و چون دیالوگ های شخص اول با شکایت 

از خودش شروع می شود، جذاب است. 
قسمتی از كتاب: »از خودم بدم می آد. حالم از خودم به هم 
می خوره. واساده م جلو آینه و زل زده ام به قیافه نحس خودم؛ به 

قیافه یک عوضی که هیشکی نباید بهش اعتماد کنه.«
اولین روز تابستان، نویسنده: سیامک گلشیری، انتشارات کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تابستاِن زاغچه
مگر می شود درباره کتاب های تابستانی صحبت 
کنیم و به کتاب هایی که در عنوانشان به تابستان 
اشاره  هستند،  نوجوان ها  درباره  و  شده  اشاره 
نکنیم؟! اصال این فصل مخصوص نوجوان هاست 
و برای همین است که بسیاری از نویسنده های 
کودک و نوجوان، چه در ایران و چه در کشورهای 
دیگر، دوست دارند داستانشان در فصل تابستان 
اتفاق بیفتد. اقبال خود نوجوان ها هم به این نوع 
کتاب ها بیشتر است. قصه از جایی آغاز می شود که 
دو نوجوان که شخصیت های اصلی هستند،  یک 
زاغچه را تعقیب می کنند. ماجرا هم همان طور که 
گفتیم، در فصل تابستان رخ می دهد. جالب است 
که برای معرفی قصه همین یک خط کافی است. 
البته خیال نکنید خود قصه هم به همین سادگی 
پیش می رود، که اگر این طور بود، موفق نمی شد 
جایزه معتبر هانس کریستین اندرسون را به دست 
بیاورد. ترجمه کتاب را شهال انتظاریان انجام داده 
و کیفیت زبان اصلی را هم حفظ کرده. به همین 
دلیل در کشورمان هم مورد توجه قرار گرفت و 
برگزیده جشنواره کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و شورای کتاب کودک شد و در میان 
10 کتاب برتر سال فهرست الک پشت پرنده هم 
قرار گرفت. راستی تعقیب یک زاغ یا زاغچه شما 
را یاد یک سریال نمی اندازد؟! این نکته را هم باید 
اضافه کرد که نویسنده به خوبی بسیاری از مفاهیم 
بزرگ را که درکش برای کودکان و نوجوانان ساده 
نیست، با جمله هایی ساده در روایتش آورده و به 

آن ها اشاره می کند.
مي بندم،  را  »چشم هایم  كتاب:  از  قسمتی 
داغي اش  و  مي گیرم  خورشید  روي  را  صورتم 
بزرگ  که  وقتي  مي کنم.  حس  آن  روي  را 
شویم،  بچه دار  خودمان  که  وقتي  شویم، 
خانواده هایي  آیا  مي گذرند؟  تابستان ها چگونه 
هم  با  آب  سر  بر  مکس  و  من  خانواده   مثل 
مي جنگند؟ مثل خانواده هاي این جا که حاال بر 
سر گاو و گوسفند با هم مي جنگند؟ در خیالم 
جنگ آن ها را تصور مي کنم؛ جنگ با چاقو تا 

حد مرگ در کنار یک چاه آب.«
آلموند،  دیوید  نویسنده:  زاغچه،  تابستان 

مترجم: شهال انتظاریان، نشر قطره

تابستان زندگی
تعریف  به  شروع  راننده  اگر  نشسته اید،  تاکسی  در  وقتی 
جالب  هم  برایتان  و  می دهید  گوش  حتما  کند،  ماجرایی 
است. روایت های واقعی از زندگی همیشه جذاب و خواندنی 
است. این که بدانید ماجرایی که در حال خواندنش هستید، 
هم  می شود  باعث  افتاده،  اتفاق  شخص  آن  برای  واقع  به 
بیشتر و نزدیک تر با آن کتاب ارتباط برقرار کنید و هم این که 
همین  به  باشید.  داشته  خواندنش  برای  بیشتری  اشتیاق 
می کند،  اجرا  کمدی  استندآپ  که  کسی  می گویند  خاطر 
باید از زندگی خودش وام بگیرد و از حادثه ها و قصه هایی 
را  مقدمه  این  کند.  صحبت  آمده،  پیش  خودش  برای  که 
گفتم که برسیم به کتاب »تابستان زندگی« که به نوعی هر 
دو ویژگی را در خودش دارد. نویسنده در این کتاب زندگی 
خودش را دست مایه قرار داده و این بار به خالف بسیاری که 
می خواهند شرح افتخارها و فتح هایشان را برای شما تعریف 
نگاه  خودش  زندگی  به  دیگر  زاویه ای  از  می خواهد  کنند، 
کند؛ در واقع سعی دارد زندگی اش را نقد کند و این کار را 
هم گاهی با شوخ طبعی انجام می دهد. نویسنده هم شخص 
ناشناخته ای نیست؛ جان مکسول کوتسی نویسنده معروفی 
است که در سال 2003 موفق شده جایزه نوبل ادبیات را به 
دست بیاورد. همین کتاب هم کاندیدای دریافت جایزه بوکر 
کند،  خودش  نصیب  را  جایزه  نتوانست  البته  که  بود  شده 
و  منتقدان  نظر  از  و هم  فهرست  این  در  اما هم حضورش 
مخاطبان به اضافه شکل و فرم تازه و متفاوت روایت کتاب، 

اولين روز تابستان
بازار  خارجی  کتاب های  حاضر  حال  در 
کتاب را در دست گرفته اند و هرجا که سر 
خارجی  داستان  و  رمان  یک  می چرخانی، 
می بینی. این که مخاطب ها به نویسنده های 
کجا  از  نمی دانم  ندارند،  اعتماد  داخلی 
نویسنده های  هم  چون  گرفته،  سرچشمه 
خوبی داریم و هم نمونه های خواندنی. حضور 
و  کودک  بخش  در  خارجی  نویسنده های 
درحالی که  می شود.  هم  پررنگ تر  نوجوان 
سنی  رده  این  در  که  مخاطبی  است  بهتر 
قرار دارد، در کنار مطالعه کارهای خارجی، 
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برف در تابستان
بگذارید البه الی این داستان ها و رمان ها که 
هم  متفاوت  پیشنهاد  یک  کردیم،  معرفی 
داشته باشیم. کتابی که شبیه به روزنوشت 
است و بیشتر با دیدگاه های نویسنده روبه رو 
هستیم. همان طور که در مقدمه کتاب هم 
اثر  این  کرده:  اشاره  آن  به  مترجم  و  آمده 
روایتی از نظاره گری خود و زندگی یک انسان 
است. آن چه مرا به ترجمه آن واداشت، همان 
از  نفس نظاره گری است که به گمانم یکی 
مهارت هاست.  ظریف ترین  و  مهم ترین 
فراگیری نظاره گری، بنیان یادگیری و تجربه 
هر چیزی در زندگی است، اما اغلب انسان ها 
می دانند  فطری  و  طبیعی  فرایندی  را  آن 
که نیازی به آموزش خاصی ندارد. در واقع 
موضوع های  در  نویسنده  گزیده گویی های 
مختلف را می خوانیم که با کلمه های دور از 

صحبت روزمره بیان می شود و سعی شده جمله ها انگیزشی 
باشند و تاثیرگذار. این که نویسنده چقدر در این کار موفق 
بوده، بستگی به نظر شما دارد. بسیاری با این گونه کتاب های 
به خوبی ارتباط برقرار می کنند و مشتاقانه آن ها را می خوانند. 
شاید گاهی نیاز داریم کسی به ما اشاره ای کند یا حرفی بزند 
این که  از زبان کسی دیگر بشنویم. ضمن  که دوست داریم 
حداقل کاری که این کتاب می تواند بکند، این است که شما 
از  فارغ  دقیقه ای  چند  بتوانید  این که  وامی دارد؛  فکر  به  را 
به ذهن خودتان  زندگی،  و کتاب  یا حساب  روزمره  مسائل 

برگردید و ورزش ذهنی کنید. 
رخوت  نوعی  گرفتار  همواره  »ذهن  كتاب:  از  قسمتی 
به چیزی  داریم،  نگه  بیدار  را  آن که ذهن خود  برای  است. 
خواندن،  گفتن،  سخن  مانند  محرک  و  هیجان برانگیز 
حالت  ذهن  این صورت  غیر  در  داریم.  نیاز  و...  کردن  سفر 
که  کنید  تربیت  را  خود  ذهن  بتوانید  اگر  دارد.  نیمه بیدار 
بدون آن محرک ها در تمامی لحظات بیدار باشد، به نیروی 
جدیدی دست می یابید. تنها زمانی به چنین جایی خواهید 

رسید که همواره هوشیار باشید.«
برف در تابستان، نویسنده: سایاداو یو جوتیکا، مترجم: نیما 

قربانی، انتشارات بینش نو

قفسه مديريت و اقتصاد

نظريه پردازان و مشاهير مديريت
هر  بلکه  نگرفته اند،  شکل  خأل  در  مدیریت  تئوری های  یا  نظریات 

هستند  پدیده هایی  و  عوامل  از  بازتابی  کدام 
درک  برای  جریان اند.  در  بیرونی  دنیای  در  که 
تئوری های  از  کدام  هر  ماهیت  به  و دست یابی 
شرایط  و  تاریخی  بستر  به  است  الزم  موجود، 
فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن ها 
توجه کرد و در نظر داشت که در چه حال وهوایی 

شکل گرفته و گسترش پیدا کرده اند.
نظریه های  مثل  نیز  مدیریت  نظریات 
جامعه شناسی، روان شناسی و... تکامل گرا هستند؛ 
به این معنا که هر نظریه پردازی نظریه خود را 
بر پایه نظریه های پیش از خود، طرح و بررسی 

کرده و آن را مکمل نظریه های پیشین دانسته. کتاب »نظریه پردازان 
رویکردی  گرفتن  پیش  در  با  تا  داشته  تالش  مدیریت«  مشاهیر  و 
تاریخی، روند تکامل نظریه های مدیریتی را با تمرکز بر معرفی تفکر 
به  کتاب  این  در  نظریه ها  و  مطالب  کند.  معرفی  نظریه پردازانشان 
ترتیب تاریخی ارائه شده و دانش خواننده را در این رشته از معارف 
بشری باال برده است. وقوف به این مهم به خوانندگان کمک می کند 
و  سامان دهی  به  دیگر،  رشته های  و  علوم  دانشمندان  همانند  خود 

نظم دهی مدیریت بپردازند.
علی اکبر  دکتر  قلم  به  مدیریت«  مشاهیر  و  »نظریه پردازان  کتاب 
فرهنگی، وحید شاه میرزایی و علی حسین زاده تالیف شده و موسسه 

کتاب مهربان نشر آن را به بازار عرضه کرده است.

بازاريابی صنعتی
اقتصاد جهانی طی دهه های گذشته، با رشدی نمایی متحول  شده و 
گویی اشکال جدیدی از تمدن علمی روی کره خاکی نمایان شده است. 
ورود به عرصه ساخت وسازهای صنعتی همچون هواپیماها، دستگاه های 
ارتباطی و رایانه ای، ماهواره ها، دستگاه های چاپ و... زنجیره ارزش را 
گسترده، پیچیده و نوآور کرده است. ارزش افزوده ناشی از تولیدات 
صنعتی، حتی طبقه بندی جهانی را نسبت به شرکت ها متحول کرده 
و الگوهای ویژه ای را برای توسعه اقتصادی در قالب صنایع ایجاد کرده 
است. بنابراین به نظر می رسد نقشه صنعتی همواره در حال تغییر است 

و از حالت قطبی به حالت شبکه ای تبدیل شده.
توانمندسازی  راهبردهای  از  یکی  که  آن جا  از 
و  صنعتی  بازارهای  ایجاد  سمت  به  حرکت  کشورها 
افزایش  و  دانش  ارتقای  است،  شدن  صنعتی  اصوال 
توانمندی ها در حوزه بازاریابی صنعتی می تواند تا حد 

زیادی راه گشا باشد.
به  فدتار  میلیند  نوشته  صنعتی«  »بازاریابی  کتاب 
صورت مناسبی به معرفی و ارائه روش های بازاریابی 
صنعتی پرداخته است. فصول کتاب به شکلی طراحی 
شده که فراگیری آن، امکان به کارگیری مهارت ها و 
دانش بازاریابی صنعتی را فراهم می سازد. این کتاب با 
ترجمه دکتر ناصر آزاد، حامد بختیاری و امیر بیگدلی 

به بازار کتاب ارائه شده است.
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    طنز
ابراهیم قربان پور دکه
نوردی

يا تحقيقی جامع و 
مانع اندر باب همه 
چيز
باالخره هر جمع و گروه و طبقه 
و حزب و دسته ای درباره یک 

چیزهایی با هم توافق دارند که 
اسمشان شده جمع و گروه و طبقه 
و حزب و دسته. یعنی یک چیزهای 

مشترکی هست که همه شان 
آن ها را قبول دارند و اگرچه سر 

چیزهای دیگر با هم اختالف دارند، 
آن یک چیز مشترک، آن قدر چیز 

سفت و محکمی است که آن ها 
را کنار هم نگه می دارد. این چیز 

در مورد بعضی از ما ایرانی ها، 
احتماال غیر از کتاب و مجله و 

هیچ چیز چاپی دیگری نخواندن، 
»ناراضی بودن« است. فارغ از 
نژاد و دین و قومیت و زبان و 

طبقه اجتماعی و میزان تحصیالت 
و قد و وزن و رنگ پوست و رنگ 

چشم و خوردن حلیم با نمک یا 
شکر، خیلی از ماایرانی ها باالخره 

از یک چیزی ناراضی هستند. برای 
بررسی دقیق و میدانی این قضیه 
تصمیم گرفتیم سری به دکه های 

روزنامه فروشی نقاط مختلف خیابان 
ولیعصر تهران بزنیم. خوبی خیابان 

ولیعصر این است که از شمال تا 
جنوبش آدم می تواند یک سفر 

مفصل نیویورک-آدیس آبابا برود 
و همه جور آدمی در آن پیدا 

می شود. این شما و این مشاهدات 
بی نهایت علمی، دقیق و مو الی درز 

نروی ما.

دكه ای حوالی ميدان تجريش- ساعت ۷ عصر
دکه دار که از طریق دوربین مداربسته مواظب است 

یک وقت کسی مجله بلند نکند، در حال مرتب کردن 
قوطی های هایپ داخل یخچال است. مشتری که 

آقایی است با کت و شلوار و کراوات با عجله جلوی 
دکه می آید.

مشتری: سالم آقا. بی زحمت سریع یه بسته فیلتر 
قهوه سلولزی نانویی بده؛ ماشینم بدجا پارکه. از 

دیشب که با فیلتر عادی قهوه درست کردم، هنوز ته 
گلوم می خاره.

دکه دار: شرمنده ام آقا. ما فقط از این عادیا داریم. 
مشتری: یعنی چی؟ بعد می گن چرا کسی از دکه ها 

خرید نمی کنه؟ خب جنستون جور نیست دیگه.
دکه دار: ببخشید.راستش می آوردیم. منتها دیگه 

خیلی کسی نمی خره، می مونه. همه از همین عادیا 
می برن. بعد تحریم خیلی گرون شد اونا.

مشتری: بله. چه به روز این مردم آوردن! کاری 
کردند هیچ کس به فکر سالمتیش نیست.

دکه دار: بله متاسفانه. خیلی اوضاع سختیه.

دكه ای حوالی ميدان وليعصر- ساعت ۴ بعد از ظهر
دکه دار که یک نفر را استخدام کرده است تا از بیرون مواظب باشد کسی مجله بلند 
نکند، در حال چیدن پاکت های سیگار باالی سرش است. مشتری که آقایی است با 

کت وشلوار سرمه ای کارمندی از دور لخ لخ کنان جلو می آید.
دکه دار )زیر لب(: نامردم امروزم بذارم مفتکی روزنامه بخونی.

مشتری: سالم آقای میمندی. احوال شما؟ خوبین؟ 
دکه دار: به مرحمت شما. 

مشتری: شنیدین خبر تازه رو؟
دکه دار: بله.

مشتری: کدوم خبرو می گم.
دکه دار: قیمت دالر دیگه. 

مشتری: نه بابا. اون که سوخته است.
دکه دار: قیمت تن ماهی و ماکارونی؟

مشتری: نه آقا! فقط تو فکر این چیزاییا.
دکه دار: پس چی؟

مشتری: صبر کن االن بهت نشون می دم.
مشتری روزنامه ای برمی دارد و مشغول خواندن می شود. دکه دار هر چه صبر 

می کند، مشتری چیزی نمی گوید. دکه دار رفته رفته متوجه می شود که سرش کاله 
رفته است و مشتری دارد روزنامه را می خواند.

دکه دار: آقا! آقا! پس چی شد؟ هوی؟
مشتری: ای بابا. فکر کنم این روزنامه ننوشته خبرش رو. می بینی. همه ش سانسور. 

همه ش ممیزی. حاال فردا برات می گم خبرو. من فعال دیرم شده. 
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مشتری: 2 تومن؟ چه خبره. من 
دیروز ازت خریدم 1500 تومن. 

دکه دار: بله، ولی از دیروز تا حاال 
واردات رنگ نارنجی تحریم شده، 

نوشابه گرون شده.
مشتری: ای بابا. خب پس 

نمی خوام.
دکه دار: خب بیا چیز کن. بیا 1500 
بده. یه قلپ تهش نخور پس بده 

به خودم.
مشتری: خودت می خوای 

بخوری؟
دکه دار: نه با آب قاطی می کنم 

می دم نفر بعدی 500 تومن.
مشتری: خب این طوری نکن. 
همون یه قلپ رو بریز تو این 

قوطی خالی با آب قاطی کن بده 
به من 500 تومن.

دکه دار: خدا بگم چی کارتون 
کنه؟ یه نوشابه خوردنم از مردم 
گرفتین با این تحریماتون. بیا 

بابا. بیا!

دكه ای حوالی خيابان جمهوری- ساعت 9 صبح

دکه دار و مشتری در کنار یکدیگر 
روی بلوک سیمانی کنار خیابان 

نشسته اند. دکه دار مواظب است 
کسی مجله بلند نکند و مشتری 

در حال خواندن نیازمندی هاست.
مشتری: بیا. سرایدار با جای 

خواب و یک وعده غذای سرد 
باقی مانده از ظهر مدیر ساختمان 

که رژیم دارد. یک لیسانس 
ناقابل هم کفایت می کند.

دکه دار: نه، من دنبال یه شغلی 
هستم که بتونم همه استعدادام 

رو توش نشون بدم. ببین جایی 
ورزشکار خوش هیکل سینه کفتری 

سیکس پک دار نمی خوان؟
مشتری: ببین یه دونه هست 

مربی دفاع شخصی برای یه آقا 
به صورت خصوصی. فقط خانوم 

می خوان باشه.
جوانی از راه می رسد و سراغ 

قیمت رانی آلبالو می گیرد. 
دکه دار: 5500.

مشتری: نه بابا! اون قیمت دیروز 
بود. امروز 5700.

دکه دار: راست می گیا حواسم 
نبود.

مشتری: آقا امروزم که کاری 
نبود. من می رم فردا میام. اینا 

لیاقت تخصصای ما رو ندارند.
****

دکه ای حوالی میدان راه آهن- 
ساعت 12 ظهر

دکه دار یک تفنگ ساچمه ای به 
دست دارد و منتظر است تا هر 

کس را که مشکوک به بلند کردن 
مجله بود، با تیر بزند. مشتری 

با ساک بزرگی به دوش از راه 

می رسد و نگاهی به درون 
دکه می اندازد.

دکه دار: بهترین سوغاتیای 
تهران. تازه و خوش مزه. گز 

اصفهان دارم بهترین سوغات 
تهران. می خوای داداش؟

مشتری: سالم. نه آقا. من 
خودم دارم می رم اصفهان، 

اون جا کار دارم.
دکه دار: به به! اصفهانیا عاشق 
سوهان قم اند. ماشاهلل همه 

سوهان خور. بدم سوهان قم. 
تازه. بهترین سوغات تهران.

مشتری: نه ما کال 
شیرینی خور نیستیم. یه 

نوشابه محبت می کنی به 
من؟ 

دکه دار: بله! 3500 تومن.
مشتری: نه. از اون قوطیا بده 

که ارزون ترند.
دکه دار : بفرما 2000 تومن.
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شانس های توپ طالی 2019

فوقستارههابرمیگردند؟
درست است كه هنوز چند ماه مانده به معرفی برنده توپ طال، اما لیگ های 
معتبر اروپا تمام شده اند و لیگ اروپا و لیگ قهرمانان هم برنده شان را 
شناخته اند و حاال می شود گمانه زنی كرد كه كدام بازيکن ها شانس بیشتری 
برای دريافت چنین عنوان پرافتخاری را دارند. از طرف ديگر، امسال و با توجه 
به فراز و نشیب بازيکن های شاخص و مطرح، به طور قطع نمی توان گفت كدام 
بازيکن به اين عنوان خواهد رسید. درست به خالف سال قبل كه همان طور كه 
پیش بینی می شد، لوكا مودريچ به سلطه رونالدو و مسی پايان داد. اين بار معادله 
پیچیده تری پیش رو است و حدس زدن به اين سادگی ها نیست. بیايید با هم 
نگاهی به شانس های كفش طالی 2019 بیندازيم. 

ويرجيل فن دايک
اسم  این بار یک  نه،  رونالدو؟  کنیم؛ مسی؟  گزینه شروع  مهم ترین  از  بگذارید 
جدید داریم؛ ویرجیل فن دایک. مدافع سرسخت و جنگنده لیورپول مه نقش 
به سزایی در قهرمانی تیمش در لیگ قهرمانان داشت. او در لیگ برتر انگلیس 
هم حضور درخشانی داشت و اگر کمی شانس داشتند، می توانستند بعد از 
چندین و چند سال، فاتح لیگ هم بشوند. در کنار این افتخارها، او یک 
آمار عجیب و غریب هم از خودش به جا گذاشته؛ دریبل نخوردن در 64 
بازی! به نظر کاری نشدنی است، اما او همان کسی است که این ناممکن 
را ممکن کرده. حتی بازی مقابل بارسا و لیونل مسی نتوانست به این آمار 
خدشه وارد کند. بله، مسی گل زد و بارسا در بازی رفت سه گل زد، اما او 
گرفته ایم،  فاصله  جام جهانی  سال  از  این که  به  توجه  با  نخورد.  دریبل 
قطعا بازیکنی که فاتح مهم ترین جام باشگاهی است، شانس باالیی برای 
دریافت افتخار کفش طال دارد. اگر بخواهیم نیمه خالی لیوان را ببینیم، 
و  شود،  انگلیس  لیگ  قهرمان  تیمش  با  نتوانست  فن دایک  بگوییم  باید 
این جایزه  این که یک مدافع است و همه می دانیم مدافع ها به ندرت موفق به دریافت 
اروپا مشخص  لیگ  قهرمان  هنوز  می شود،  نوشته  مطلب  این  که  زمانی  البته  شده  اند. 
نشده. پس اگر می خواهید خوش بین باشید، باید این نکته را هم اضافه کنم که قهرمانی 

هلند در این رقابت ها می تواند شانس این مدافع را دوبرابر کند. 

ليونل مسی
همه می گویند جدال اصلی بین فن دایک و مسی است. اسطوره تمام نشدنی بارسا یک فصل خیلی خوب را پشت سر گذاشت و اگر 
هم تیمی هایش کمی سفت و سخت تر می بودند و جلوی لیورپول باانگیزه تر بازی می کردند، حاال شانس اول و آخر این جایزه بود. ولی 
وضعیت فرق کرد و بعد از بازی برگشت مقابل لیورپول و حذف بارسا، شانس مسی هم کمتر شد. بااین حال او بهترین گل زن این 
مسابقه ها شد و زیباترین گل این فصل از لیگ قهرمانان را هم زد. کاپیتان بارسا یک بار دیگر اللیگا را فتح کرد و خودش هم آقای 
گل این رقابت ها شد. آن ها به فینال جام حذفی هم رسیدند، اما نتوانستند از پس والنسیا بربیایند. شکست در فینال، وضعیت مسی 
را کمی پیچیده تر هم کرد. البته این جا یک »اما«ی بزرگ داریم؛ اما اگر مسی در رقابت های کوپا آمریکا )جام ملت های آمریکای 
جنوبی( بتواند طلسم شکنی کند و باالخره در لباس تیم ملی کشورش هم یک افتخار مهم کسب کند، شانسش را برای دریافت این 
توپ طالیی به شدت افزایش می دهد. می شود گفت همه  چیز به خودش بستگی دارد. قطعا بعد از تحمل فشارهای زیاد از طرف 
هواداران و رسانه های آرژانتین، او انگیزه زیادی برای باال بردن جام کوپا آمریکا دارد؛ به ویژه این که پیش از این دو بار در فینال همین 
بازی ها ناکام بوده و حاال می خواهد آن شکست ها را جبران کند. مسی که از تیم ملی خداحافظی کرده بود، حاال در گفت وگویی تازه 

تاکید کرده می خواهد در جام جهانی بعدی هم بازی کند، و این حرف نشان از انگیزه های باالی او دارد. 

  ورزشی
فريد دانش فر

محمد صالح
می گفتند ستاره قرمز پوش های بندر لیورپول درخشش فصل 
قبل را ندارد، اما او حتی در این وضعیت هم کیفیت باالیی 
از خودش نشان داد و با زدن 22 گل یکی از سه گل زن برتر 

لیگ انگلیس شد. شاید نظر منفی نسبت به 
مشاهده  گل ها  پاس  تعداد  در  بشود  را  او 
کرد. این بخش هم وقتی به خوبی به چشم 
می آید که بدانیم مسی با 13 پاس گل در 
هم  را  پاس دهنده  بهترین  عنوان  اللیگا 
که  موضوع  این  از  کرده.  خودش  آن  از 
به  موفق  تیمش  با  همراه  صالح  بگذریم، 
بازی  اول  گل  و  شد  قهرمانان  لیگ  فتح 
فینال را هم او به ثمر رساند. او قطعا یکی 
فوتبال  دنیای  روزهای  این  ستاره های  از 
بهترین های  از  یکی  شک  بدون  و  است 

سال 2019. 
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كريستيانو رونالدو
فرقی نمی کند لباس چه تیمی تنش باشد؛ منچستر، رئال یا یوونتوس، او عادت به بردن دارد و همیشه روی 
فرم بودن و البته قهرمانی. رفتن به یوونتوس یک تصمیم بزرگ بود و یک چالش بزرگ. اگر لیگ قهرمانان 
را فاکتور بگیریم، باید بگوییم رونالدو از پس این چالش برآمد. هرچند طی این سال ها قهرمانی یوونتوس در 

سری آ تبدیل به یک عادت شده و خیلی وقت است از آن میالن و اینتر قدرتمند خبری نیست. بااین حال زدن 
21 گل چندان هم ساده نیست. بخش منفی ماجرا هم این است که موفق نبودن یووه در جام حذفی و البته لیگ 

قهرمانان، باعث شده شانس رونالدو کاهش پیدا کند. در این بین فرصتی که برای فن دایک هست، برای اعجوبه پرتغالی 
هم وجود دارد؛ لیگ اروپا. به نظر می رسد موفقیت در لباس ملی کلید حل این معماست. 

كيليان امباپه
ستاره جوان فرانسوی ثابت کرده روزهای درخشان تری در 
انتظارش است، هرچند تا همین جا هم کلی افتخار فردی 
و تیمی نصیبش شده. امباپه بعد از قهرمانی با فرانسه در 
جام جهانی روسیه، باز هم در لیگ کشورش درخشید و با 
زدن 32 گل عنوان آقای گلی لیگ یک را به دست آورد؛ 
در تیمی که نیمار و کاوانی دارد، رسیدن به چنین آماری 
اصال ساده نیست. امباپه هم مثل رونالدو در لیگ قهرمانان 
به موفقیتی دست پیدا نکرد و مثل مسی در جام حذفی 

و در بازی فینال ناکام ماند. در این شرایط 
خودش هم می داند گزینه های دیگری که 
او  از  قدم  یک  هستند،  فهرست  این  در 
جلوترند. به نظر می رسد اگر به تیمی در 

ایتالیا  لیگ های انگلیس، اسپانیا و 
خودش  وضعیت  می تواند  برود، 
را کامال دگرگون کند و کیفیت 
از  بهتر  و  بیشتر  را  بازی اش 

بعد  و  دهد  نشان  همیشه 
چشم به عنوان ها بدوزد. 

آليسون بكر
نیست،   ما  حرف  این  نیست!  دروازه بان ها  به  حواسش  هیچ کس 
به  می کنیم،  نگاه  طال  کفش  دارندگان  فهرست  به  وقتی  ولی 

چیزی  آن  از  کمتر  دروازه بان ها  می رسیم.  نتیجه  که همین 
آلیسون  می گیرند.  قرار  توجه  مورد  هستند،  شایسته اش 
بکر هم در لیگ و هم در جام قهرمانان اروپا نمایش خوبی 

لیورپول  دروازه  چهارچوب  در  او  اگر  شک  بدون  داشت؛ 
نبود، معجزه بازگشت مقابل بارسا اتفاق نمی افتاد؛ آن مهار 
دو ضربه از مسی و آلبا بود که لیورپول را در بازی نگه 
نشان  تا  کرد  ثبت  هم  لیگ  در  کلین شیت   20 داشت. 
دهد قیمت باالیی که لیورپولی ها بابتش پرداخت کردند، 
فرصت  حاال  بکر  موضوع،  این  کنار  در  نبوده.  بی دلیل 
نگاه ها  پیش  از  بیش  و  بدرخشد  آمریکا  کوپا  در  دارد 
را به سمت خودش بچرخاند؛ مشابه همان کاری که 

فن دایک در لیگ قهرمانان انجام داد. دروازه بان ها 
کمتر مورد توجه اند، اما کسی چه می داند که 
در بازی های جام ملت های آمریکای جنوبی 

قرار است چه اتفاقی بیفتد. 

ساديو مانه
در این چند سال اخیر، بازیکنی توپ طال را گرفته 
قهرمانی  عنوان  به  قهرمانان  لیگ  در  تیمش  که 
رسیده. پس عجیب نیست بازیکنی از لیورپول 
جام  این  از  کند.  پیدا  دست  افتخار  این  به 
به همین راحتی نمی شود عبور کرد. رقابتی 
منچسترسیتی،  یوونتوس،  رئال،  بارسا،  که 
باشگاه دیگر  و چند  پاریسن ژرمن و چندین 
قهرمان  که  بود  لیورپول  این  ماندند،  ناکام 
مانه  فصل  این  افتخار  تنها  این  البته  شد. 
محمد  هم تیمی اش،  همراه  به  او  نیست؛ 
صالح و اوبامیانگ، در صدر بهترین گل زنان 
لیگ برتر قرار گرفت. هرچند در مقایسه با 
کمتری  شانس  به مراتب  صالح،  و  فن دایک 
دارد، ولی به هرحال جزو خوب های لیورپول 

بوده. 

جمع بندی
در فوتبال هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. این جمله اصال شعار نیست 
و آن هایی که بازی برگشت بارسا و لیورپول را دیده اند، معنی اش را بهتر 
حضور  فهرست  این  در  می توانند  هم  دیگری  اسم های  می کنند.  لمس 
داشته باشند، اما در حال حاضر و با این شرایط، شانس کسانی که اسم 
بردیم، بیشتر از دیگران است. یک اتفاق می تواند تعیین کننده باشد؛ یک 
حرکت تماشایی، یک بازی یا حتی یک گل. این اتفاق می تواند در لیگ 
بازیکنی  باالتر است و  یا در کوپا آمریکا. قطعا سطح دومی  بیفتد  اروپا 
که در تیم های برزیل، آرژانتین و اروگوئه باشد، می تواند با یک نمایش 
این  کسب  احتمالی  نامزدهای  آن  همه  و  برگرداند  را  ورق  خیره کننده 
عنوان را کنار بزند. بازیکنانی مثل لوییز سوآرز و کاوانی این فرصت را 
دارند. و همین طور آلیسون بکر، مسی و آگوئرو. شاید هم هری کین باز 
هم اوج بگیرد و این بار در لباس تیم ملی انگلیس و در لیگ اروپا و جام 
ملت های اروپا. اگر این اتفاق ها را در نظر نگیریم، باید بگوییم فن دایک،  

مسی و رونالدو بیشترین شانس را برای گرفتن کفش طال دارند. 
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٢ـ علی اکبر قائنیـ  مشهد
٣ـ شهين براریـ  رشت

افقي:
۱. دگرگوني آني، جهشـ  پايتختي اروپايي
۲. از گلهاي گرانبهاـ  پيروانـ  مركز تركيه

۳. گل سرخ ـ پيامبر صبور ـ كشوري در آفريقا ـ سدي 
در جنوب

۴. موي بلندـ  نشان قهرمانيـ  عزيز همهـ  ابزاري شانه مانند 
براي تيمار چهارپايان

۵. شهري در تركيهـ  بدون شكـ  زادگاه رازيـ  سياره 
سرخ

۶. آزاديـ  فالگيرـ  سپاهي، لشكري
۷. بچه چهارپايانـ  كندن علفهاي هرزـ  از ميوه ها

۸. دنبال رو سوزنـ  مقصودـ  آب نيم گرمـ  غالف شمشير
۹. گونهـ  استاني دوگانهـ  دانه معطر

۱۰. رنگ كارـ  كشوري آفريقاييـ  متضاد گرماـ  صريح
۱۱. جويـ  يك ميليونم گرمـ  تندرست

۱۲. اتحاديه صنفيـ  خاكـ  بانوي فرانسوي
۱۳. سرگرد قديمـ  اثر كثيفي روي پارچهـ  كارگر حمام 

ـ محل رجوع
۱۴. جانوري شبيه سوسمار با نيشي زهرآلودـ  داراي شدت 

كمـ  جاده مشهور شمالـ  برنج دمي
۱۵. تكرار حرف بيست و نهم ـ وردنه ـ آگهي نامه ـ از 

معاونين آدولف هيتلر
۱۶. آژانـ  كم عقلـ  معاون سفير

۱۷. موتور واگنهاي قطارـ  دو روز بعد از فردا
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۱. كره گياهيـ  ملي، قومي
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مشكين شهر

۶. پيرو آيين يهودـ  جذب كنندهـ  شهري در اسپانيا
۷. شكافندهـ  مكثـ  بزرگ، سرور

۸. بوي رطوبت ـ از مركبات ـ نان شب مانده ـ بريدن 
شاخه هاي زايد درخت

۹. كاملـ  فاقد خصلتهاي نيك و پسنديدهـ  خسته مي زند
۱۰. پيشواـ  مراد مجنونـ  نادانـ  گفتگوي خودماني
۱۱. گزنده خوش خط و خالـ  معرب نرگسـ  ستاره
۱۲. ماهي كنسرويـ  ماه ميالديـ  خالق رمان مسخ

۱۳. محل پختن نان ـ تصديق انگليسي ـ سخن چين ـ 
ضرر
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