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فصل نامه داخلی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

ضوابط درج مقاالت  در فصلنامه »وخارزم«
فصلنامه وخارزم از دریافت مقاالت علمی،تخصصی وکارشناسی در 
حوزه های مرتبط با اهداف راهبردی گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
به ویژه در زمینه های اقتصاد کالن، تحوالت بازار سرمایه، فناوری 

اطالعات ، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی استقبال می کند.
مقاالت ارسالی باید شامل این موارد باشد: 

عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسنده یا مترجم)شامل عناوین اصلی 
علمی و شغلی، شماره تلفن تماس و نشانی الکترونیکی(.

چکیده و متن کامل مقاله )مقدمه، متن، نتیجه( در قالب نرم افزار 
Word- فهرست منابع و پیوست های احتمالی.

حجم مقاالت ارسالی حداکثرتا 10صفحهA4 )معادل 3300 کلمه( 
باشد که با احتساب تصاویر، جداول، نمودارها و تیتراژ، نهایتاً از 4 

صفحة نشریه بیشتر نخواهد بود.
تحریریه فصلنامه وخارزم، در ویرایش محتوایی و شکلی مطالب واصله 
آزاد است و اصل مقاله نیز به ارسال کنندگان محترم مسترد نمی گردد.

مسئولیت محتوای علمی- حقوقی مطالب با نویسنده یا نویسندگان 
است و فصلنامه از انتشار مقاالت منتشر شده در سایر نشریات و 

رسانه ها معذور است.
vakharazm@kharazmi.ir

»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 می شود. پیشاپیش 
از دریافت دیدگاه  های تان درباره دوره جدید »وخارزم« 

سپاسگزار خواهیم بود.

شماره 4، زمستان 1398

vakharazm@kharazmi.ir

تازه های خوارزمی

اقتصاد ایران

اقتصاد جهان

مدیریت و کسب وکار

مدیریت و کسب وکار

صفحات 31 - 4

صفحات 55 - 32

صفحات 71 - 56

صفحات 89 - 72

صفحات 112 - 90



تالش های تازه، رخدادهای معنادار

در شماره گذشته فصلنامه »وخارزم« از اهمیت »صیانت از گوهر اعتماد سهام داران« و الزامات آن در عمل، سخن به میان آمد. 
در آن مقطع زمانی، گروه سرمایه گذاری خوارزمی در آستانه برگزاری مجمع عمومی ساالنه قرار داشت و طبیعتاً آزمونی را برای 

ارزیابی عیار واقعی این گوهر گران بها انتظار می کشید. 
یازدهم آبان  ماه 1398، کارنامه خوارزمی با تمام ویژگی هایش، از موفقیت ها و ناکامی ها، از فرازها و فرودها صادقانه به داوری 
جمعی گذارده شد و نهایتاً به تأیید و تصویب سهام داران رسید. اما از فردای آن روز می باید تداوم کوشش ها برای تحقق برنامه هایی 

که ضامن اعتالی خوارزمی است، کلید زده می شد و چنین نیز شد.
این نوشته کوتاه بر آن است تا رئوس برخی از این جهت گیری ها و کوشش ها را مرور کند:

- نخستین گام در دو ماه گذشته، پی گیری طرح ارتقای ساختار عملیاتی گروه بود، به گونه ای که اصول حاکمیت شرکتی و 

      سخن نخست

دكتر سیدرضا موسوی، مدير عامل گروه سرمايه گذاري خوارزمي
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استاندارد های آن، از بهبود فرایند تصمیم گیری ها تا تسهیل شفافیت و پاسخ گویی، هم در ستاد و هم در شرکت های تحت پوشش، 
زمینه های واقعی برای اجرا بیابد. تحقق هدفمند این استانداردها می تواند ضامن برقراری ساختاری چابک، پویا و تخصص گرا و 
مانع از بوروکراسی آزاردهنده و دست وپاگیری باشد که همواره در کمین سیستم های مدیریتی و خدماتی نشسته و در واقع موجب 
کرختی شرکت ها و مؤسسات و ناکارآمدی آن ها و نهایتاً نارضایتی بهره برداران خواهد بود. »تعهد به اجرای تمام عیار استانداردهای 
یادشده هم چنین می تواند از تبدیل یک شرکت بورسی به نهاد اداری سنتی، متصلب و پرهزینه پیش گیری کند. بنابراین نباید 
اصالح ساختار، امری تشریفاتی و روی کاغذ تلقی شود.« بدین سان، تدابیر کارشناسی و نظارتی برای اطمینان از عملیاتی شدن 

این موازین در ستاد گروه اندیشیده شده و با دقت و حساسیت در مدار اجرا و عمل قرار گرفته است.
- آغاز تدوین برنامه دو ساله خوارزمی هم زمان با اصالح ساختار در سال جاری اقدام مهم دیگر شرکت در سال 98 است که 

این برنامه تا پایان سال بر اساس شرایط، نهایی خواهد شد.
 این برنامه می تواند معرف واقع بینی نظام کارشناسی خوارزمی از یک سو و وفاداری آن به روح حاکم بر برنامه راهبردی هفت 
ساله ای باشد که از اواخر سال 1392 و متناسب با تحوالت »پسابرجام« و افق های امیدوارکننده آن در دستور کار قرار گرفت، 
اما با نگاه تحلیلی به وقایع سال های اخیر در مناسبات بین المللی و به ویژه آثار تشدید تحریم ها بر اقتصاد ملی نیازمند بازنگری 

هوشمندانه است.
مالی« در  به »گروه خدمات  قوام بخشیدن  برنامه،  نمونه های شاخص جهت گیری های جدید در چهارچوب همین  از  یکی 
قالب های مشاوره تخصصی، مدیریت سبدگردانی در بازار سهام و شکل دهی به صندوق های سرمایه گذاری متعدد است که در این 
راستا شرکت خدمات بازار سرمایه الگوریتم راه اندازی شد. این سازوکار نو به کمک نیروهای خوش فکر و مسلط به دانش و تجارب 
حرفه ای در مدت کوتاهی توانسته است بخش قابل قبولی از تقاضاهای موجود در بازار سرمایه را جذب کند؛ به گونه ای که از 
هم اکنون می توان از آن به عنوان نمونه ای موفق از برنامه های پیش بینی شده برای تنوع بخشیدن به طرح های توسعه ای و پربازده 

خوارزمی )طرح هایی بزرگ در حوزه های معادن، انرژی، داروسازی و...( یاد کرد.
- خبر خوب دیگر برای سهام داران، تسویه بدهی سنواتی شرکت به بانک صادرات ایران، از محل واگذاری قدرالسهم شرکت 
توسعه ساختمان خوارزمی به بانک مزبور، در پروژه سپهر الهیه به مبلغ 1300 میلیارد ریال است؛ اقدامی که در راستای برنامه 
بانک  با حمایت مدیریت محترم  راهبردی مصوب هیئت مدیره درخصوص مدیریت ترازنامه و هزینه های مالی گروه خوارزمی 

صادرات ایران صورت گرفته است.
- تسویه بدهی 704 میلیارد ریالی شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به بانک شهر، به همراه شفاف شدن نحوه تعیین تکالیف 
بخشی از پرونده های حقوقی این شرکت و زمینه سازی برای آزادی وثائق آن نزد بانک مذکور نیز گام معنادار دیگری است که 

بی شک در بهبود تراز مالی این شرکت و البته تراز گروه خوارزمی مؤثر خواهد بود.
امید است این اتفاقات متفاوت، از نگاه سهام داران و صاحب نظران بازار سرمایه، نمادی از تقویت توانمندی های گروه خوارزمی 
و نویدبخش اعتمادبه نفس بیش از پیش و عزم همه جانبه مدیران و کارشناسان آن برای تداوم مأموریتشان در تحقق شعار کلیدی 

»ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« ارزیابی گردد. چنین باد!
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تازه های خوارزمی

در اين بخش می خوانيد

مجمع عمومی عادی شركت سرمايه گذاری خوارزمی با حضور بيش از 8۰ درصد سهام داران برگزار شد

 ارزیابی کارنامه خوارزمی 

در بازديد مديران شركت خوارزمی از معدن طالی شادان تأكيد شد

 افزایش بهره وری در بخش معدن نیازمند بهره گیری از روش های روزآمد است

تشريح جزئيات برنامه شش ماهه شركت سرمايه گذاری خوارزمی در گفت وگو با دكتر جواد فرشباف ماهريان

 بهبود عملکرد و افزایش سوددهی با اولویت بندی طرح ها

گفت وگو با سياوش محمدی، معاونت سرمايه گذاری و توسعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی

 سبد سرمایه گذاری خود را بازآرایی می کنیم

گفت وگو با عليرضا كنعانی، مديرعامل شركت گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

 بازارهای تازه در چشم انداز »الگوریتم«

 آینده نگری در امور کارگزاری
يادداشت دكتر حسن قاسمی، مديرعامل كارگزاری آينده نگر خوارزمی



سهام  صاحبان  فوق العاده  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
درصد   80 حدود  حضور  با  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
از سهام داران، با ریاست دکتر جواد فرشباف ماهریان، رئیس 
ایمان  و  اعتمادی  بهروز  نظارت  و  این شرکت،  مدیره  هیئت 
مالی  و صورت های  برگزار شد  آبان،  روز شنبه، 11  اسالمی 
سال مالی منتهی به 31 خرداد 1398 این شرکت به تصویب 

سهام داران رسید.

 به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر 
ضمن  گزارشی  در  شرکت،  این  مدیرعامل  موسوی،  سیدرضا 
تشریح آخرین وضعیت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: 
به رغم همه دشواری ها و عوامل ناخواسته، گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی در سال مالی منتهی به 31 خرداد 1398 در مسیر 
رشد قرار داشته که با تالش و برنامه ریزی های صورت گرفته این 
روند ادامه خواهد داشت. او با اشاره به این که عوامل متعددي 

مجمع عمومی عادی شركت سرمايه گذاری خوارزمی 
با حضور بيش از 8۰ درصد سهام داران برگزار شد

ارزیابی کارنامه خوارزمی
     این حوالی
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در پايان خرداد 98 ارزش 
کل سبد سهام بورسی 
و غیربورسی شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی 
)بدون احتساب مازاد ارزشی 
برای سهام غیربورسی( 
به بیش از 31 هزار و 600 
میلیارد ريال رسید که در 
مقايسه با تاريخ مشابه 
سال قبل بیش از 44 درصد 
)حدود 10 هزار میلیارد ريال( 
رشد نشان می دهد

زمینه رشد شاخص بورس را در سال مالی مورد گزارش فراهم 
کرده، گفت: اصالح سیاست های ارزی و کاهش التهابات بازار، 
بهبود مدیریت و کنترل بازار ارز در کنار ثبات نسبی در اقتصاد 
یک  را طی  بورس  درصدی شاخص  رشد 116  زمینه  کشور، 
ساله منتهی به خرداد 1398 فراهم کرد، ضمن این که در این 

مدت ارزش بازار نیز حدود 112 درصد رشد داشته است.
تاریخچه  ارائه  مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی ضمن 

سهام  معامالت  به  شرکت،  فعالیت  و  تأسیس  از  مختصری 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  اول  بازار  اصلی  تابلوی  در  شرکت 
از 51 درصد  بیش  بودن  آزاد  به شناور  اشاره  با  و  اشاره کرد 
سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )حائز رتبه 37 در میان 
حدود 500 شرکت بورسی و فرابورسی( گفت: سهام این شرکت 
در میان 50 شرکت فعال بازار سرمایه قرار گرفته که حاکی از 

نقدشوندگی و شفافیت مطلوب شرکت در بازار سرمایه است.

خصوص  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 
گروه  گفت:  گزارش  مورد  مالی  سال  در  شرکت  این  وضعیت 
سرمایه گذاری خوارزمی از سال ها پیش با هدف کاهش ریسک 
سرمایه گذاری ها، نسبت به سرمایه گذاری در بخش های متنوعی 
به  تنوع بخشی  سیاست  است  الزم  این که  ضمن  کرده،  اقدام 
هم چنان  هدف  صنایع  در  سرمایه گذاری ها  توسعه  و  پرتفوی 

ادامه یابد.
دکتر موسوی در ادامه گزارش خود در مجمع عمومی عادی به 

طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با اشاره به روند 
درصدی   49 رشد  و  شرکت  دارایی های  ارزش  خالص  مثبت 
مورد  مالی  بازدهی 85 درصدی سهام طی سال  و کسب  آن 
گزارش، گفت: در پایان خرداد 98 ارزش کل سبد سهام بورسی 
و غیربورسی شرکت )بدون احتساب مازاد ارزشی برای سهام 
غیربورسی( به بیش از 31 هزار و 600 میلیارد ریال رسید که 
در مقایسه با تاریخ مشابه سال قبل بیش از 44 درصد )حدود 

10 هزار میلیارد ریال( رشد نشان می دهد.
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در مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت 

سرمايه گذاری خوارزمی مقرر 
شد مبلغ 40 ريال سود به 
ازای هر سهم اين شرکت 
تقسیم شود، عالوه بر اين، 
مؤسسه حسابرسی رازدار 

به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس اصلی و مؤسسه 

آزموده کاران به عنوان 
بازرس قانونی علی البدل 

انتخاب شدند

او در خصوص آخرین وضعیت اطالعات مالی شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی گفت: سود خالص شرکت در سال مالی منتهی به 31 
خرداد 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 73 درصد رشد به 
یک هزار و 384 میلیارد ریال رسید و سود خالص گروه نیز در 
این دوره با 783 درصد رشد از مرز یک هزار و 997 میلیارد ریال 
گذشت، عالوه بر این که بدهی های شرکت و گروه نیز در این دوره 

به ترتیب حدود 5 و 19 درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی در ادامه ضمن اشاره 
به چالش های پیش  روی این شرکت، گفت: حجم هزینه های 
با  ساله  هفت  راهبردی  برنامه  در  بازنگری  لزوم  گروه،  مالی 
در  سودآوری  ارتقای  لزوم  اقتصادی،  جدید  شرایط  به  توجه 
توسعه ای  طرح های  دولت،  از  مطالبات  انباشت  دارایی ها، 
گروه و چالش های حقوقی در شرکت های گروه، از چالش های 
کردن  برطرف  برای  البته  که  می رود  شمار  به  شرکت  اصلی 
آن ها  از  بخشی  که  شده  آغاز  مؤثری  اقدامات  چالش ها  این 

و  شرکتی  حاکمیت  نظام  تقویت  است.  رسیده  ثمر  به  نیز 
حسابرسی،  کمیته  جمله  از  تخصصی  کمیته های  فعال شدن 
مدیریت  راهبردی،  امور  بر  نظارت  کمیته  و  انتصابات  کمیته 
کمیته های  تشکیل  گروه،  وثایق  و  بدهی ها  مالی،  تسهیالت 
برنامه ریزی  مطالبات،  وصول  جامع  مدیریت  طرح ها،  پایش 
اهم  سرمایه گذاری ها  پرتفوی  ساختار  اصالح  و  پایش  برای 
صورت  فوق الذکر  چالش های  رفع  برای  که  است  اقداماتی 

است. گرفته 
شرکت  فوق العاده  طور  به  عادی  عمومی  مجمع  ادامه  در 
این  مالی  صورت های  تصویب  ضمن  خوارزمی  سرمایه گذاری 
از سوی  به 31 خرداد 1398  منتهی  مالی  برای سال  شرکت 
سهام داران، مقرر شد مبلغ 40 ریال سود به ازای هر سهم این 
شرکت تقسیم شود، عالوه بر این، مؤسسه حسابرسی رازدار به 
عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه آزموده کاران 

به عنوان بازرس قانونی علی البدل انتخاب شدند.

مجمع عمومی ساالنه گروه سرمایه گذاری خوارزمی صبح روز سه شنبه 11 آبان 98 در 
سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیروی تهران برگزار شد. این مجمع با استقبال قابل توجه 
سهامدارانی همراه بود که راس ساعت مقرر در سالن حضور پیدا کردند و گزارش ها را 

شنیدند و سوال هایشان را مطرح کردند و جواب های قانع کننده گرفتند.

علی رغم جو حاکم بر فضای اقتصاد کشور و بحرانی که گریبان کسب و کارهای 
داخلی و به تبع آن بازار سرمایه را گرفته، سهامداران در جوی آرام و به دور از 
تنش، به سخن های مدیران مجموعه گوش دادند و با رضایتی نسبی و امید به 

آینده جلسه را ترک کردند.

برگزاری مجمع در فضايی آرام و منطقی
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مديرعامل بانک صادرات ايران تأكيد كرد:
گروه خوارزمی ظرفيت حضور در فهرست 5۰ شركت برتر كشور را دارد

آخرین وضعیت گروه سرمایه گذاری خوارزمی در نشست مشترک مدیران 
ارشد این شرکت با مدیرعامل بانک صادرات ایران تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، در این نشست که 
با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران بانک صادرات ایران، اعضای هیئت 
مدیره، مدیرعامل و معاونان گروه سرمایه گذاری خوارزمی برگزار شد، دکتر 
حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، ضمن تأکید بر اهمیت 
شناسایی فرصت ها برای پیشبرد اهداف گروه خوارزمی، گفت: خوش بختانه 
با استقرار تیم هیئت مدیره و مدیریت، در ماه های اخیر برنامه های مدونی 
در شرکت تهیه و پیاده سازی شده و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در 
مسیر رشد و توسعه قرار دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، الزم است 
فرصت شناسی دقیقی در عرصه های فعالیت شرکت صورت گیرد تا شاهد 
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هم زمان با هفته حسابدار، نشست مشترک مدیرعامل گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی و رئیس شورای عالی جامعه  حسابداران رسمی ایران برگزار شد.

موسوی،  دکتر  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  فعاالن  همه  به  هفته حسابدار  تبریک  این شرکت، ضمن  مدیرعامل 
عرصه گفت: حسابداری از جمله پیش نیازهای توسعه اقتصادی در جامعه 
امروز به شمار می رود که الزم است از سوی شرکت ها مورد توجه قرار 

باعث  حسابداری  استانداردهای  و  اصول  رعایت  با  حسابداران  گیرد. 
ایجاد شفافیت در اطالعات مالی هر سازمان می شوند و در امر مهم 
یاری  را  شرکت  ارشد  مدیران  ذی نفعان،  به  سازمان  پاسخ دهی 

می رسانند. حسابداری به عنوان یک سیستم اطالعاتی می تواند 
الزمه  زیرا  کند،  تسهیل  ارشد  مدیران  برای  را  تصمیم گیری 
تصمیم گیری صحیح وجود اطالعات با اهمیت و به موقع است، لذا 

در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های تابعه آن ارتقای 
مورد  به دقت  حسابدار  و  حسابداری  جایگاه 

توجه قرار دارد.
سعید جمشیدی فرد، رئیس شورای عالی 

نیز  ایران،  رسمی  حسابداران  جامعه  
هفته  تبریک  ضمن  نشست  این  در 

حسابدار، گفت: با توجه به اهمیت نظام حاکمیت شرکتی در شرکت های 
باشد.  توجه  مورد  باید  بزرگ  مهم در شرکت های  این  پیاده سازی  بزرگ، 
بسیاری  واقعی،  به صورت  شرکتی  حاکمیت  نظام  پیاده سازی  در صورت 
از مسائل و مشکالتی که شرکت ها امروز با آن دست به گریبان هستند، 

برطرف خواهد شد.
ریسک،  و  حسابرسی  کمیته های  تشکیل  بر  تأکید  هم چنین ضمن  او 
ادامه داد: با توجه به تفاوت های شرکت های سرمایه گذاری با سایر 
شرکت های  برای  مربوط  دستورالعمل  است  الزم  شرکت ها، 

سرمایه گذاری و هلدینگ مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورای عالی جامعه  حسابداران رسمی کشور هم چنین 
گفت:  و  کرد  اشاره  داخلی  حسابرسی  به  توجه  اهمیت  به 
هر  سالمت  حسابرسی  کمیته  کنار  در  داخلی  حسابرسی 

سازمانی را تضمین می کند.
شایان ذکر است در این نشست دکتر جواد فرشباف ماهریان، رئیس 
هیئت مدیره، کیانوش همتیان، معاون مالی و اقتصادی، محمدتقی 
چراغی، معاون امور شرکت ها و مجامع، و سیاوش محمدی، 
سرمایه گذاری  گروه  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 

خوارزمی، نیز حضور داشتند.

هم زمان با هفته حسابدار برگزار شد

نشست مشترک مديرعامل شركت خوارزمی و رئيس شورای عالی جامعه  حسابداران رسمی ايران

رشد سودآوری در همه بخش ها باشیم.
با اشاره به ظرفیت های موجود  ادامه  ایران در  بانک صادرات  مدیرعامل 
در شرکت های تحت پوشش گروه سرمایه گذاری خوارزمی، گفت: گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی از توان الزم برای قرار گرفتن در میان 50 شرکت 
برتر کشور برخوردار است و به امید خدا و با تالش همه ارکان شرکت 

به زودی این هدف محقق خواهد شد.
سرمایه گذاری  گروه  مدیره  هیئت  رئیس  ماهریان،  فرشباف  جواد  دکتر 
خوارزمی، در این نشست طی سخنانی از برنامه ارتقای ساختار عملیات 
این شرکت خبر داد و گفت: با هدف افزایش کارآمدی در تمام حوزه ها، 
و  گرفته  قرار  کار  دستور  در  شرکت  عملیات  ساختار  در  بازنگری 
تکیه  با  و  اصول حاکمیت شرکتی  لحاظ  با  خوش بختانه ساختار جدید 
بر توانمندی سرمایه انسانی تدوین و نهایی شده است. در ساختار جدید 
تکیه بر توانمندی کارشناسی سرمایه انسانی در دستور کار قرار دارد و 
بی شک توجه به این مهم شاخص های عملکردی شرکت را ارتقا خواهد 

داد.
در  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل  موسوی،  سیدرضا  دکتر 

این نشست ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در این شرکت در سال 
جاری گفت: ارتقای نظام راهبری شرکتی، ارتقای ساختار مالی و مدیریت 
هزینه های مالی گروه، ارتقای ساختار عملیات و بهره وری سرمایه انسانی، 
خلق  و  سودآوری  بر  مبتنی  سرمایه گذاری ها  پرتفوی  بازدهی  ارتقای 
ارزش پایدار از جمله رئوس برنامه های اصلی شرکت به شمار می رود که 
اجرای آن ها در دستور کار قرار دارد. توجه به این موارد زمینه ساز رشد 
و توسعه شرکت در شش ماه گذشته بوده و سودآوری شرکت را نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزایش داده، ضمن این که این جهت گیری ها به 

شرکت های زیرمجموعه نیز تسری یافته است.
از  قدردانی  ضمن  ادامه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  عامل  مدیر 
حمایت های مدیران ارشد بانک صادرات ایران گفت: این حمایت ها در کنار 
تالش هیئت مدیره، مدیران و کارکنان، شرکت را در مسیر مناسبی قرار 
امیدبخشی در مجموعه گروه  و  اخبار خوب  انتظار می رود شاهد  و  داده 

باشیم.
امور  و  سرمایه گذاری  کل  اداره  رئیس  دیدار،  این  در  است  ذکر  شایان 

شرکت های بانک صادرات ایران نیز حضور داشتند.
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مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی گفت: با اصالح ساختار، روحیه کار 
تیمی در شرکت تقویت خواهد شد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر سیدرضا  به گزارش 
موسوی که در جمع مدیران این شرکت سخن می گفت، افزود: در ساختار 
قرار  توجه  مورد  بهره وری  ضریب  افزایش  و  چابک سازی  الگوهای  جدید 

گرفته است.
او در خصوص ویژگی های ساختار جدید گروه سرمایه گذاری خوارزمی اظهار 
کارراهه های  به  توجه  هم¬پوشانی،  کاهش  کاری،  موازی  کاهش  داشت: 
شغلی و جانشین پروری، کاهش خألهای یک پارچه سازی مدیریت و ایجاد 
انسجام سازمانی از جمله مزیت هایی به شمار می رود که در ساختار جدید 

مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی، با تأکید بر تحوالت صورت گرفته در 
ساختار عملیاتی این شرکت، به تغییرات انجام شده در واحد امور سهام گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی اشاره کرد و گفت: حوزه امور سهام، نماد پاسخ گویی 
و احترام به کرامت سهام داران و شفافیت امور است، از این رو حضور نیروهای 
توانمند با قدرت تحلیل در این بخش اهمیت ویژه ای دارد که این موضوع در 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر این، 
امور سهام باید در همکاری تنگاتنگ با واحد روابط عمومی و با بهره گیری 
از تکنیک ها و نگاه ارتباطی، در مسیر تحکیم روابط با سهام داران و تقویت 

اعتماد آن ها نسبت به گروه بیش از پیش تالش کند.
بازنگری در ساختار ستاد گروه خوارزمی مورد  دکتر موسوی تأکید کرد: 
تصویب هیئت مدیره قرار گرفته و اجرای آن در راستای اصول حاکمیت 
شرکتی آغاز شده و انتظار می رود طی ماه های آتی، شاهد تحول و تحرک 
و کارآمدی بیشتری در همه الیه های گروه سرمایه گذاری خوارزمی اعم از 

ستاد و شرکت های زیرمجموعه باشیم.
در این نشست که با حضور معاونان و مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
برگزار شد، دکتر جواد فرشباف ماهریان، رئیس هیئت مدیره این شرکت، 
نیز طی سخنانی در خصوص اصالح ساختار گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
گفت: در ساختار جدید زمینه تسریع در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار 

گرفته، ضمن این که خألهای چارت قبلی نیز برطرف شده است.
برنامه  تدوین  با  می رود  انتظار  افزود:  محوری،  برنامه  لزوم  به  اشاره  با  او 
گروه  در  چشم گیر  تحولی  شاهد  راه،  نقشه  عنوان  به  شرکت  ساله  دو 

سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های زیرمجموعه آن باشیم.

مطلوب  عملکرد  گروه سرمایه گذاری خوارزمی،  عمومی  روابط  گزارش  به 
کارگزاری آینده نگر خوارزمی در سال 98 موجب شد رتبه معامالتی این 
کارگزاری از رتبه 60 در ابتدای امسال به رتبه 13 بهبود یابد، که کسب این 
موفقیت نشان دهنده برنامه ریزی دقیق، ارائه خدمات با کیفیت و افزایش 

بهره وری در این شرکت است.
بازار  نیاز فعاالن  انواع خدمات مورد  شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی 
دوره های  برگزاری  آف الین،  معامالت  آن الین،  معامالت  جمله  از  سرمایه 
این که این شرکت در حال حاضر در  ارائه می کند، ضمن  و... را  آموزشی 

بورس کاال، حوزه پتروشیمی و فرآورده های نفتی نیز حضور فعال دارد.
طریق  از  حاضر  حال  در  خوارزمی  آینده نگر  کارگزاری  شرکت  خدمات 
زنجان و  اصفهان، مشهد،  تهران،  این شرکت در شهرهای  نمایندگی های 
اضافه  جمع  این  به  نیز  ارومیه  نمایندگی  به زودی  و  می شود  ارائه  مرند 

خواهد شد.
بازار  خدمات  گروه  شرکت های  از  خوارزمی  آینده نگر  کارگزاری  شرکت 
سرمایه الگوریتم به شمار می رود که به همراه شرکت سبدگردان الگوریتم، 
و صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم زیرمجموعه شرکت آتــی نگر سپـهر 
گروه  زیرمجموعه  جمله شرکت های  از  شرکت  این  که  هستند،  ایـرانیان 

سرمایه گذاری خوارزمی است.

به منظور تسهیل ارائه خدمت به سهام داران محترم، واحد امور سهام داران 
به محل ساختمان  آبان  از صبح روز 25  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 

مرکزی این شرکت منتقل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، از صبح شنبه، 
به محل  امور سهام داران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  واحد  آبان،   25
ساختمان مرکزی به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خیابان 

24 شرقی، پالک 18 طبقه هم کف انتقال یافت.
اطالعات  کسب  برای  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  محترم  سهام داران 
طور  به   021—88680772 شماره  با  می توانند  خصوص  این  در  بیشتر 

مستقیم با واحد امور سهام داران شرکت تماس حاصل کنند.

دكتر موسوی اعالم كرد:
ساختار جديد گروه خوارزمی، زمينه چابک سازی سازمان را فراهم می كند 

جايگاه معامالتی كارگزاری آينده نگر خوارزمی در 
هشت ماهه نخست سال جاری 47 رتبه رشد كرد

واحد امور سهام داران شركت سرمايه گذاری 
خوارزمی به ساختمان مركزی انتقال يافت
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با برگزاری پنجمین نمایشگاه  هم زمان 
بین المللی ایران فارما آخرین محصوالت 

دارویی شرکت سینا دارو معرفی شد.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   
این  در  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
 500 از  بیش  حضور  با  که  نمایشگاه 
شرکت کننده فعال در صنعت دارویی اعم 
ایرانی و خارجی برگزار شد، آخرین  از 
بسته بندی  لوازم  دارویی،  دستاوردهای 
دید  معرض  در  مربوط  ماشین آالت  و 
این  بازدیدکنندگان  و  عالقه مندان 
خوش بختانه  که  گرفت،  قرار  نمایشگاه 
یکی  عنوان  به  نیز  دارو  سینا  شرکت 
شرکت های  مهم ترین  و  بزرگ ترین  از 
به  نمایشگاه  این  در  کشور  دارویی 
و  مؤثر  حضور  گذشته  سنوات  روال 

چشم گیری داشت.
غرفه های  جمله  از  دارو  سینا  غرفه 
پربازدید این نمایشگاه به شمار می رفت 
میزبان  نمایشگاه  برگزاری  ایام  در  که 
شرکت های  مدیران  و  بازدیدکنندگان 

داخلی و خارجی بود.

داشتن  اختیار  در  با  دارو  شرکت سینا 
انحصار تولید و عرضه 26  قلم دارویی 
قرار  دارویی  برتر  شرکت   10 میان  در 
درصد  از 80  بیش  این که  دارد، ضمن 
و  چشمی  قطره های  انواع  بازار  سهم 
نیز  کشور  بینی  و  دهانی  اسپری های 
انحصار شرکت سینا دارو است.  در در 
سینا  شرکت  محصوالت  این،  بر  عالوه 
دارو در کشور های عراق و افغانستان نیز 
به زودی  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
ازبکستان  تاجیکستان،  کشورهای 
این  محصوالت  میزبان  نیز  سوریه  و 

شرکت خواهند بود.
نمایشگاه بین المللی ایران فارما 2019 
صنایع  صاحبان  سندیکای  همت  به 
همکاری  با  و  ایران  انسانی  داروهای 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
فعاالن  و  دارو  و  غذا  سازمان  پزشکی، 
روز  وابسته  صنایع  و  دارو  تولید  حوزه 
سه شنبه، دوم مهر، آغاز و تا چهارم این 
در  داروساز  جهانی  روز  با  مصادف  ماه 
مصالی بزرگ امام خمینی برگزار شد.

و  تخصصی  کنفرانس  دومین  خوارزمی،  سرمایه گذاری  حمایت شرکت  با 
حرفه ای فناوری در صنعت خدمات مالی در محل پژوهشگاه نیرو برگزار 

شد.
این  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فعاالن  کاربردی  و  توانمندسازی حرفه ای  با هدف  روزه  همایش یک 
بازار مالی ایران برگزار شد که مورد استقبال عالقه مندان این بخش 

قرار گرفت.
دومین کنفرانس تخصصی و حرفه ای فناوری در صنعت خدمات مالی به 
همت انجمن مهندسی مالی ایران در محورهای تأثیرات فناوری در آینده 
صنعت خدمات مالی در حوزه های سرمایه گذاری، بانک، بیمه، واسطه گری 
 Future« مالی  خدمات  صنعت  در  فناوری  پیشران های  آینده پژوهی  و 

Fintech« برگزار شد.
در این کنفرانس سخنرانان ضمن ارائه مبانی و تعاریف فین تیک )فناوری 
در صنعت خدمات مالی(، حوزه های توسعه و نوآوری در بازار مالی اعم از 
نهادی، ابزاری و تکنیکی تبیین شد. هم چنین بحث مشاوره و برنامه ریزی 

مالی شخصی بیان و برخی اپلیکیشن های مبحث مذکور معرفی شد.
کنفرانس مذکور که با سخنرانی جمعی از فعاالن بازار اعم از شرکت های 
سرمایه گذاری تأمین سرمایه و سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه 

)فناورانه(  تکنولوژیک  حوزه های  به  توجه  ضرورت  به  شد،  برگزار  ایران 
کاربردهای  موبایلی،  پرداخت های   wealth tech حوزه های  در  به ویژه 
در  ریسک  مدیریت  مختلف  و حوزه های  مالی  در حیطه  مصنوعی  هوش 
فناوری های مالی پرداخته شد و درنهایت ضرورت توجه به میان رشته ای 
تخصصی  و  مالی  تیم های  تجهیز  با  می تواند  فعاًل  که  مالی  شدن صنعت 
و  مالی  حرفه ای های  کنار  در  اطالعات  فناوری  حوزه  متخصصان  به 

سرمایه گذاری پوشش داده شود، تأکید شد.

حضور تأثير گذار شركت سينا دارو در نمايشگاه فارما

برگزاری دومين كنفرانس تخصصی و حرفه ای فناوری در صنعت خدمات مالی با حمايت شركت خوارزمی
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تجهیزات ترابری شركت توسعه معادن صدر جهان

در ادامه تعیین تکلیف پرونده های معوق شرکت های 
فرعی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، تسهیالت مالی 
دریافتی شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی از 

بانک شهر تعیین وضعیت شد.
سرمایه گذاری  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوارزمی، مهندس سعید احسانی مدیرعامل شرکت 
با  گفت:  باره  این  در  خوارزمی  ساختمان  توسعه 
شهر،  بانک  ارشد  مدیران  و  سهامداران  مساعدت 
توسعه  شرکت  ریالی  میلیارد   704 مالی  تسهیالت 
ساختمان خوارزمی به بانک شهر که نرخ موثر سود 
آن 31 درصد )وجه التزام 37 درصد( بود تسویه و 
تسهیالت مالی 296 میلیارد ریالی با نرخ موثر سود 

24 درصد، امهال شد.
وی با اشاره به آثار مثبت این اتفاق در صورت های مالی شرکت مزبور گفت: 
جریمه  احتساب  بدون  درصد   31 شده  تسویه  مالی  تسهیالت  موثر  نرخ 

دیرکرد بود که هزینه مالی بسیاری برای شرکت به همراه داشت.
وی اعالم کرد: در تعیین وضعیت این دو تسهیالت مالی، تسهیالت مالی با 

نرخ باالتر به طور نقدی تسویه و دیگری امهال شد. 
مالی  صورت های  بر  اقدامات  این  مالی  آثار  خصوص  در  احسانی  مهندس 

شرکت توسعه ساختمان خوارزمی گفت: تسویه بدهی 
704 میلیارد ریالی در سه ماهه پایان سال جاری 60 
مالی شرکت کم می کند. وی  هزینه  از  ریال  میلیارد 
دیرکرد  جریمه  صورت گرفته،  توافق  با  داشت:  اظهار 
نیز  ریال،  میلیارد  مبلغ 130  به  فوق  مالی  تسهیالت 
بخشیده شد. همچنین با این اقدام مبلغ 934 میلیارد 
کاسته  بانکی  سیستم  به  شرکت  بدهی های  از  ریال 

شد.
 مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی همچنین 
از آزادسازی وثایق نزد این بانک خبر داد و گفت: طی 
آزادسازی  برای  الزم  اقدامات  صورت گرفته،  مذاکرات 
وثایق مازاد انجام شده و به زودی این وثایق از رهن 

بانک شهر خارج خواهد شد.
الزم به ذکر است براساس توافق سه جانبه میان بانک صادرات ایران، شرکت 
مبلغ  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  و  خوارزمی  ساختمان  توسعه  فرعی 
یکهزار و 300 میلیارد ریال بدهی سنواتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به 
بانک صادرات ایران تسویه شده بود که این دو اتفاق بزرگ تاثیرات مثبتی بر 
صورت های مالی گروه خوارزمی و شرکت فرعی توسعه ساختمان خوارزمی 

خواهد داشت.

بدهی 704 میلیارد ریالی شرکت توسعه ساختمان خوارزمی تسویه شد 

معاون مالی و توسعه منابع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: بدهی سنواتی 
شرکت به بانک صادرات ایران از محل واگذاری قدرالسهم شرکت فرعی توسعه 

ساختمان خوارزمی در پروژه سپهر الهیه به بانک مزبور تسویه شد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، کیانوش همتیان با اشاره 
به تاثیرات مثبت این اقدام در عملکرد شرکت، گفت: این اقدام آثار مالی مثبت 

بر سود و زیان و ترازنامه گروه خواهد داشت.
ایران، شرکت  بانک صادرات  میان  توافق سه جانبه  براساس  داشت:  اظهار  وی 
مبلغ  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  و   خوارزمی  ساختمان  توسعه  فرعی 
یکهزار و 300 میلیارد ریال بدهی سنواتی این شرکت به بانک صادرات ایران 

تسویه شد.
وی در خصوص آثار این اقدام در وضعیت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و گروه 
گفت: این اقدام تاثیرات مثبتی در صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی خواهد 
داشت؛ از جمله تسویه بدهی سنواتی به بانک صادرات ایران با نرخ 32 درصد، 
اخذ بخشودگی جریمه دیرکرد از بانک به میزان 110 میلیارد ریال، جلوگیری از 
تحمیل هزینه مالی و سنوات آتی به شرکت به میزان حداقل 240 میلیارد ریال 

 300 و  یکهزار  وصول  سال،  در 
شرکت  مطالبات  از  ریال  میلیارد 
شناسایی  فرعی،  شرکت  از  اصلی 
سود  ریال  میلیارد   560 مبلغ 
در  فروش سرمایه گذاری  از  ناشی 
شرکت  در  الهیه(  )سپهر  امالک 
فرعی توسعه ساختمان خوارزمی، 
پرتفوی  در  امالک  حجم  کاهش 
به  سنواتی  بدهی  تسویه  و  گروه 

صورت غیرنقدی.
در  اقدام  این  کرد:  تاکید  وی 
مصوب  راهبردی  برنامه  راستای 
خصوص  در  شرکت  هیات مدیره 

سرمایه گذاری  گروه  مالی  هزینه های  مدیریت  همچنین  و  ترازنامه  مدیریت 
خوارزمی انجام شده است.

معاون مالی و توسعه منابع شركت سرمايه گذاری خوارزمی خبر داد: 

تسویه بدهی 1300 میلیارد ریالی به بانک صادرات ایران از محل دارایی های گروه

  اخبار خوارزمی
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     گزارش ویژه
در بازديد مديران شركت خوارزمی از معدن طالی شادان تأكيد شد

افزایش بهره وری در بخش معدن 
نیازمند بهره گیری از روش های روزآمد 

مدیران  و  معاونان  مدیرعامل،  مدیره،  رئیس هیئت  بازدید  در 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی از معدن طالی شادان در استان 
جدید  متد  و  روش ها  از  بهره گیری  لزوم  بر  جنوبی،  خراسان 

شناسایی، استخراج و تولید مواد معدنی تأکید شد.
روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، در  به گزارش 
معدني  و صنایع  معادن  مدیرعامل شرکت  مراسم  این  ابتدای 
وضعیت  از  گزارشی  این شرکت  همکاران  و  کارند صدرجهان 
اکتشاف، استخراج و یافته های قابل ارزش از معدن شادان ارائه 

کردند.
معدن  این  در  تخصصی  و  حرفه ای  تیم  تشکیل  به  توجه  با 
بهره مندی  کنار  در  کشور  تحصیل کرده  جوانان  از  متشکل 
از  روزآمد  استفاده  و  جهان  علمی  دستاوردهای  آخرین  از 
تکنولوژی های نو، مدیران این معدن توانسته اند با ایجاد ترکیب 
مناسبی از دانش و تجربه در کنار هم، زمینه تسریع در عملیات 
بهره برداری را در این معدن فراهم کنند که با ادامه این روند 
سرمایه گذاری های  بهره وری  افزایش  شاهد  نزدیک  آینده  در 

صورت گرفته در این بخش خواهیم بود.
کشور   اقتصاد  در  معدن  بخش  اهمیت  به  توجه  این که  ضمن 
و روش های روزآمد، به طور حتم ضریب بهره وری این بخش 
رونق  زمینه ساز  و  داد  افزایش خواهد  به شکل چشم گیری  را 

اقتصادی خواهد بود.
گروه  مدیره  هیئت  رئیس  ماهریان،  فرشباف  جواد  دکتر 
طالی  معدن  از  بازدید  مراسم  در  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
معدن  این  در  این که سرمایه گذاری خوبی  به  اشاره  با  شادان 
شادان  معدن  توسعه  طرح  اجرای  گفت:  گرفته،  صورت  طال 
و  صدرجهان  معادن  توسعه  شرکت  پرتفوی  بر  مثبتی  اثرات 
درنهایت گروه سرمایه گذاری خوارزمی به همراه خواهد داشت. 
خوش بختانه گروهی از مدیران و کارشناسان خبره، باتجربه و 
تحصیل کرده بخش معدن در معدن طالی شادان مشغول به 
فعالیت هستند که زمینه تحول و پیشرفت و درنهایت افزایش 

ضریب بهره وری و بازده را در این شرکت فراهم می کنند.
استان  مقامات  همراهی  و  توجه  حسن  از  قدردانی  ضمن  او 
خراسان جنوبی از جمله استاندار محترم، معاونان استانداری، 
بانک  طبیعی،  منابع  زیست،  محیط  صمت،  کل  مدیران 
گفت:  خوسف،  منطقه  فرمانداری  به خصوص  و  تعاون  توسعه 
زیرساخت های مناسبي در معدن شادان ایجاد شده و به زودی 
در سطح  معدن  این  در  اقدامات صورت گرفته  از  نتایج خوبی 
منطقه ای در استان و در سطح ملی در کشور حاصل خواهد 

شد.
مراسم  این  در  نیز  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 

دکتر جواد فرشباف ماهريان: 
اجرای طرح توسعه معدن 

شادان اثرات مثبتی بر 
پرتفوی شرکت توسعه 

معادن صدرجهان و درنهايت 
گروه سرمايه گذاری 

خوارزمی به همراه خواهد 
داشت. خوش بختانه گروهی 

از مديران و کارشناسان 
خبره، باتجربه و تحصیل کرده 
بخش معدن در معدن طالی 

شادان مشغول به فعالیت 
هستند که زمینه تحول و 

پیشرفت و درنهايت افزايش 
ضريب بهره وری و بازده 
را در اين شرکت فراهم 

می کنند



دکتر سیدرضا موسوی: 
برای تحقق سیاست های 
دولت محترم مبنی بر کاهش 
تکیه بر نفت، الزم است 
مزيت های نسبی کشور بیش 
از پیش مورد توجه قرار گیرد 
که يکی از اين فرصت ها 
توجه بیشتر به بخش معدن 
است. سرمايه گذاری در 
بخش معدن ذاتاً بلندمدت 
است. در چنین شرايطی 
می توان با  بهره گیری از 
روش های نوين در عملیات 
معادن از جمله  شناسايي، 
اکتشاف، استحصال و تولید، 
بهره وری اين بخش را 
افزايش داد

در  است.  بلندمدت  ذاتاً  در بخش معدن  گفت: سرمایه گذاری 
در  نوین  روش های  از  بهره گیری  با   می توان  شرایطی  چنین 
عملیات معادن از جمله  شناسایي، اکتشاف، استحصال و تولید، 

بهره وری این بخش را افزایش داد.
دکتر سیدرضا موسوی در مراسم بازدید از معدن طالی شادان 
برای  افزود:  کارند صدرجهان  معدني  و صنایع  معادن  شرکت 
تحقق سیاست های دولت محترم مبنی بر کاهش تکیه بر نفت، 
توجه  مورد  پیش  از  بیش  کشور  نسبی  مزیت های  است  الزم 
قرار گیرد که یکی از این فرصت ها توجه بیشتر به بخش معدن 

لحاظ  از  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  خوش بختانه  است. 
مورد  بخش  این  در  بهره وری  اگر  و  است  غنی  بسیار  معادن 
توجه قرار گیرد، یقیناً ارزش افزوده خوبی برای کشور به همراه 

خواهد داشت.
تأکید کرد:  ادامه  مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی در 
عالوه بر این، با توجه به موقعیت مکانی معدن طالی شادان، 
اهالی  برای  اقتصادی  رونق  بر  این شرکت عالوه  توسعه  طرح 

منطقه، فرصت های شغلی مناسبی نیز ایجاد خواهد  کرد.
میرمحمود یگانلی، مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدني 
اقدامات  تشریح  ضمن  مراسم  این  در  نیز  صدرجهان،  کارند 
طالی  معدن  گفت:  معدن  این  توسعه  طرح  در  صورت گرفته 
شادان از جمله معادن غني کشور به شمار می رود که به زودی 

موجب رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.
محمود شفیعی، فرماندار خوسف در استان خراسان جنوبی، نیز 
در این مراسم ضمن قدردانی از گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
و شرکت معادن و صنایع معدني کارند صدرجهان گفت: توسعه 
خواهد  همراه  به  منطقه  برای  اقتصادی  رونق  شادان  معدن 

داشت.
طرح  پیشبرد  برای  الزم  حمایت های  این که  به  اشاره  با  او 
توسعه معدن شادان صورت خواهد گرفت، گفت: همه نهادها و 
سازمان های استان خراسان جنوبی آماده همکاری برای تسریع 

در اجرای طرح توسعه معدن شادان هستند.
معدن طالی شادان در منطقه خوسف استان خراسان جنوبی 
از  کانسنگ  ذخیره  تن  هزار   860 و  میلیون   27 از  بیش  با 
می رود  شمار  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  معادن  جمله 
که پیش بینی می شود با بهره برداری از این معدن، ارزش افزوده 

مناسبی برای سهام داران فراهم شود.
عالوه  شادان  طالی  معدن  از  بازدید  مراسم  در  است  گفتنی 
سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  بر 
خوارزمی، جمعی از معاونان این شرکت، مدیران شرکت معادن 
و  منطقه خوسف  فرماندار  کارند صدرجهان،  معدني  و صنایع 

جمعی از مقامات محلی نیز حضور داشتند.
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تأيید هیئت مديره شرکت سرمايه گذاری  با 
خوارزمی، برنامه عملیاتی شش ماهه اين شرکت 

و شرکت های وابسته ابالغ و اجرايی شد. در 
اين برنامه راهبردهای کالن اين شرکت از جمله 
ارتقای ساختار مالی و مديريت هرينه های گروه، 

مديريت پايدار و اثربخش منابع مالی و دارايی ها، 
ارتقای مزيت های استراتژيک،  توسعه پايدار و 

کسب بازدهی مطلوب مبتنی بر سودآوری و ارتقای 
بهره وری سرمايه انسانی در شرکت های گروه مورد 

توجه قرار گرفته است.
با توجه به اين که بیش از نیمی از سهام شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی به صورت آزاد در اختیار 

سهام داران قرار دارد و حجم معامالت سهام  اين 
شرکت در بازار سرمايه بسیار باالست، ابالغ 

اين برنامه تأثیر مستقیمی بر ارزش سهام اين 
شرکت خواهد داشت. به منظور آگاهی از جزئیات 
اين برنامه با دکتر جواد فرشباف ماهريان، رئیس 

هیئت مديره اين شرکت، به گفت وگو نشستیم. 
او در اين گفت وگو با اشاره به اين که در اين 

اولويت های گروه سرمايه گذاری خوارزمی  برنامه 
مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برنامه های 

کوتاه مدت اغلب به منظور اجرای استراتژی های 
بلندمدت تدوين  با برنامه های  سازمانی و هم سو 

و اجرا می شوند، و برنامه شش ماهه شرکت 

     کپ

تشريح جزئيات برنامه شش ماهه شركت سرمايه گذاری خوارزمی 
در گفت وگو با دكتر جواد فرشباف ماهريان

بهبود عملکرد و افزایش سوددهی 
با اولویت بندی طرح ها
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برنامه ها،  اين  مانند  نیز  سرمايه گذاری خوارزمی 
دربرگیرنده اقدامات، طرح ها و پروژه ها همراه با 

تخصیص منابع و زمان بندی اجرای آن هاست.
بوده  چه  برنامه  اين  تدوين  از  اصلی  هدف   

است؟
هر  حرکت  مسیر  مشخص کننده  برنامه ها  کلی  طور  به 
سازمانی هستند. وجود برنامه هدفمندی در تمامی سطوح 
منابع  از  بهینه  استفاده  به  و  می شود  موجب  را  سازمانی 
به  برنامه ها  تدوین  آن،  بر  عالوه  می کند.  کمک  سازمان 
و هماهنگی  اهداف  و هم سویی  پویایی می بخشند  سازمان 
در  را  شرکت  مختلف  بخش های  فعالیت های  و  اقدامات 
اجرای  منظور  به  اغلب  کوتاه مدت  برنامه های  دارند.  پی 
بلندمدت  برنامه های  با  هم سو  و  سازمانی  استراتژی های 
تدوین و اجرا می شوند. این برنامه ها دربرگیرنده اقدامات، 
زمان بندی  و  منابع  تخصیص  با  همراه  پروژه ها  و  طرح ها 

اجرای آن هاست.
در  شرکت  در  انجام شده  مدیریتی  تغییرات  به  توجه  با 
شناخت  حصول  منظور  به  بود  الزم  جاری  سال  ابتدای 
اقدامات اساسی  از طرح ها، پروژه ها و  بیشتر مدیران عالی 
در حال انجام شرکت و گروه خوارزمی و تصمیم گیری در 
برای  برنامه کوتاه مدتی  اجرایی آن ها،  ادامه روند  خصوص 
شش  عملیاتی  برنامه  آن  نتیجه  که  شود  تدوین  شرکت 
ماهه دوم سال جاری  برای شش  اجرای آن  بود که  ماهه 

در نظر گرفته شد.
عملكرد  بر  تأثيراتی  چه  برنامه  اين  تدوين   

شركت خواهد داشت؟
عملیات  در  اساسی  جهت  تغییر  برنامه  این  نیست  قرار 
شرکت ایجاد کند، بلکه هدف این بود که از این طریق یک 
صورت  انجام  حال  در  اقدامات  و  طرح ها  در  اولویت بندی 
گیرد و منابع شرکت به شکل مؤثر و کارآمد در طرح های 
نمی توان  بی شک  شود.  گرفته  کار  به   و  هدایت  اولویت دار 
بر  بزرگ  اثرات  یا  تغییرات  انتظار  ماهه  شش  برنامه  از 
عملکرد شرکت داشت، بااین حال، انتظار داریم با تمرکز بر 
و  با همکاری  برنامه  این  اولویت دار گروه خوارزمی  مسائل 
فعالیت ها منجر  و  بهبود عملیات  به  ارشد  کوشش مدیران 

شود.
برنامه های  تدوين  برای  اقداماتی  چه   
دست  در  خوارزمی  گروه  بلندمدت  و  ميان مدت 

انجام است؟
بلندمدت  برنامه های  تدوین  برای  می دانید،  که  همان گونه 
بیرونی(  و  )درونی  محیطی  تحلیل  و  شناخت  بایستی 

و  اساسی  موضوعات  و  مسائل  گیرد.  صورت  مناسبی 
استراتژیک شرکت و چالش ها و مزیت های موجود و پیش 
برنامه های  تدوین  برای  رو  این  از  شوند.  شناسایی  رو  
میان مدت و بلندمدت گروه ابتدا الزم بود مقدماتی فراهم 
ماهه  شش  عملیاتی  برنامه  تدوین  آن ها  از  یکی  که  شود 
است،  اهمیت  حائز  بسیار  که  آنچه  آن،  بر  عالوه  بود. 
بود  راهبردی  امور  بر  نظارت  کمیته  راه اندازی  و  تشکیل 
حاکم  اصول  و  شد  عملی  نیز  مهم  این  خوش بختانه  که 
از  بعد  و  گردید  تصویب  مدیره  هیئت  در  آن  تشکیل  بر 
برگزاری مجمع نیز این کمیته به طور رسمی کار خود را 
آغاز خواهد کرد. باید در نظر داشت که صرف این که یک 
از آن  بلکه مهم تر  نیست،  تدوین شود، کافی  برنامه خوب 
اجراپذیری  به  تدوین  در  است  الزم  و  است  برنامه  اجرای 
از  بیش  می دهد  نشان  تحقیقات  شود.  توجه  برنامه  آن 
مواجه  شکست  با  اجرا  مرحله  در  استراتژی ها  درصد   70
باید زمینه و سازوکارهای الزم  به همین منظور  می شوند. 
اجرای  برای  و...(  نظارتی  مدیریتی،  فناوری،  )ساختاری، 
همین  در  که  شود  ایجاد  بلندمدت  برنامه  موفقیت آمیز 
انجام  حال  در  اقداماتی  و  شده  اندیشیده  تدابیری  راستا 

است.
 در بحث تدوين برنامه های عملياتی شركت های 

فرعی چه مواردی مدنظر قرار گرفته است؟
همان گونه که پیش تر نیز بیان شد، در تدوین برنامه عملیاتی 
شش ماهه بیشتر سامان دهی طرح ها و پروژه های در حال 
اجرا و تعیین تکلیف طرح های ناتمام مورد تأکید بوده است. 
گران  تسهیالت  جایگزینی  برنامه  این  در  نمونه،  عنوان  به 
وثیقه،  سهام  و  دارایی ها  آزادسازی  ارزان تر،  تسهیالت  با 
سامان دهی مطالبات و دیون، تسویه بدهی های گران قیمت، 
تدوین  هم چنین  و  حقوقی  مشکالت  از  برخی  حل وفصل 

برنامه دو ساله شرکت مدنظر قرار گرفته است.   
سوددهی  بر  تأثيری  چه  برنامه  اين  ابالغ   
خواهد  فرعی  شركت های  عملكرد  بهبود  و 

داشت؟
یک سری  به  دست یابی  هدف  با  برنامه ای  هر  شک،  بدون 
سطح  در  و  عملکرد  بهبود  که  می شود  تدوین  اهداف 
اما  هستند.  اهداف  این  جمله  از  سوددهی  افزایش  باالتر 
موفقیت آمیز  اجرای  میزان  به  اهداف  این  تحقق  میزان 
با  داشت  انتظار  نمی توان  طرفی،  از  دارد.  بستگی  برنامه 
سوددهی  کوتاه مدت،  در  ماهه  شش  عملیاتی  برنامه  یک 
بهبودی  برنامه  این  اجرای  با  امید است  یابد، ولی  افزایش 

در عملکرد گروه حاصل شود.

قرار نیست برنامه شش ماهه 
تغییر جهت اساسی در 
عملیات شرکت ايجاد کند، 
بلکه هدف اين بود که از 
اين طريق يک اولويت بندی 
در طرح ها و اقدامات در 
حال انجام صورت گیرد 
و منابع شرکت به شکل 
مؤثر و کارآمد در طرح های 
اولويت دار هدايت و به  
کار گرفته شود. بی شک 
نمی توان از برنامه شش 
ماهه انتظار تغییرات يا اثرات 
بزرگ بر عملکرد شرکت 
داشت، بااين حال، انتظار 
داريم با تمرکز بر مسائل 
اولويت دار گروه خوارزمی 
اين برنامه با همکاری و 
کوشش مديران ارشد به 
بهبود عملیات و فعالیت ها 
منجر شود
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معاونت سرمايه گذاری و توسعه گروه خوارزمی 
برنامه های هدفمندی را مطابق با شرايط اقتصادی 
پیش  رو، برای مقابله با آثار اقتصادی تحريم ها و 
کم رنگ  کردن آن ها در جهت بهبود و تداوم روند 

فعالیت های اقتصادی و سرمايه گذاری های شرکت 
خوارزمی تدوين کرده است و با اتخاذ اقدامات مناسب 

توانسته نقش پررنگی در ايجاد تنوع سرمايه گذاری 
با هدف افزايش بازدهی برای شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی ايفا کند. برای اطالع از برنامه های آتی اين 
معاونت به سراغ مهندس سیاوش محمدی، معاونت 

سرمايه گذاری و توسعه شرکت خوارزمی، رفته ايم.

 درباره مسئوليت معاونت سرمايه گذاری و توسعه 
و اولويت های فعلی معاونت توضيح دهيد.

در  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاونت  مسئولیت  اساس 
شرکت های  تمامی  مانند  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
بازار  در  سرمایه گذاری  فرصت های  پایش  سرمایه گذاری، 
اقتصاد و ارزیابی آن ها برای پیشنهاد دادن به مدیرعامل شرکت 
ارزیابی کنیم و  تا بتوانیم این فرصت ها را شناسایی و  است 
شرکت  برنامه های  و  استراتژیک  اهداف  اساس  بر  چنان چه 
گزارش های  باشد،  داشته  سرمایه گذاری  قابلیت  خوارزمی، 
تا در صورت  ارائه دهیم  به مدیریت محترم شرکت  را  خود 
تصویب، سرمایه گذاری های متناسب صورت پذیرد. در تمامی 
حوزه هایی که در برنامه استراتژیک شرکت مطرح است، روند 
و  بررسی  معاونت،  این  دیگر  وظیفه  است.  شکل  همین  به 

ارزیابی طرح های توسعه شرکت هایی است که تمام یا بخشی 
از سهام آن ها متعلق به شرکت خوارزمی است؛ شرکت هایی 
که یا در آن ها طرح توسعه اجرا می شود، یا در حال افزایش 
محاسبات  ما  توسعه هستند.  اجرای طرح های  برای  سرمایه 
فنی و اقتصادی این شرکت ها را ارزیابی می کنیم و بر اساس 
طرح های  توجیه پذیری  اقتصادی،  و  فنی  محاسبات  آن 
اگر  درنهایت  و  می کنیم  بررسی  را  زیرمجموعه  شرکت های 
آن طرح از نظر همکاران محترم معاونت توجیه پذیر بود، به 

مدیرعامل پیشنهاد می کنیم تا تصمیم نهایی ابالغ شود.
 در حال حاضر چه طرح های توسعه ای در شركت های 
زيرمجموعه تعريف شده و در حال اجراست؟ آيا برای 
ورود به بازارهای جديد، برنامه ريزی خاصی صورت 

گرفته؟
ما در صنایع مختلفی در حال سرمایه گذاری و فعالیت هستیم. 
به عنوان مثال، صنعت دارو در شرکت سینادارو. این شرکت 
طرح توسعه انتقال و افزایش ظرفیت و افزایش کیفیت محصول 
استانداردهای جدیدی  به  توجه  با  و  دارد  اجرا  دست  در  را 
طرح  شد.  خواهیم  دارو  صادرات  به  قادر  می کنیم،  اخذ  که 
استحصال طال از معدن شادان را نیز در دست اجرا داریم. این 
طرح از طریق شرکت صدرجهان در حال انجام است. شرکت 
از دیگر شرکت های ماست  نیز  الگوریتم  گروه خدمات مالی 
که این شرکت نیز طرح هایی دارد که عمدتاً متمرکز در بازار 
سرمایه است. البته طرح های دانش بنیان نیز در همین  شرکت 
ارزیابی می شود. در شرکت نیروپارسه طرح های توسعه اجرا 
می شود تا از ظرفیت های بیشتر نیروگاه های مقیاس کوچک 

گفت وگو با سياوش محمدی، معاونت سرمايه گذاری و توسعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی

سبد سرمایه گذاری خود را 
بازآرایی می کنیم

  گپ
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با توجه به اين که ما 
سرمايه گذار نهادی هستیم، 
ساختار سود شرکت برای 
ما اهمیت ويژه ای دارد و 
برای اين که ساختار سود 
شرکت همیشه پايدار باشد و 
سهام داران نیز احساس کنند 
ثروتی ماندگار در طول زمان 
خواهند داشت، به سراغ 
سرمايه گذاری هايی می رويم 
که در طول زمان های آتی 
از بنیه قوی تری برخوردار 
است و سهام بنیادی هستند. 
ما خود را وابسته به جو 
بازار سرمايه نمی دانیم و 
برنامه ای درازمدت برای 
آن ها داريم و در هر شرايطی 
اعم از شرايط خريد يا 
فروش، در راه بازآرايی سبد 
سرمايه گذاری خود قدم 
برمی داريم

نفت  هلدینگ  شرکت  که  زیما  شرکت  در  کنیم.  استفاده 
جدید  طرح های  اجرای  برای  بررسی  حال  در  است،  گاز  و 
هستیم. در شرکت های دیگر هم در حال پی گیری و مطالعه 
طرح های اجرایی هستیم. به عنوان مثال، در شرکت توسعه 
ساختمان که یکی از شرکت هایی بوده که در سالیان گذشته 
طرح های  بررسی  حال  در  است،  داشته  خوبی  فعالیت های 
سرمایه گذاری هستیم تا فرصت ها را شناسایی کنیم. طبیعتاً 
مربوط  فنی  مسائل  و  ساختمان  شرکت  این  فعالیت  حوزه 
به آن است. در حوزه سرمایه گذاری نیز سبد سرمایه گذاری 
باقوامی داریم که در شرکت اصلی آن را مدیریت می کنیم و 
در آن حوزه نیز فرصت های بازار را شناسایی کرده و از آن ها 
مقطع  و  زمینه  به  بسته  فرصت ها  البته  می کنیم.  استفاده 
استراتژیک  برنامه  با چهارچوب  آن ها  مطابقت  و  زمانی شان 

ما مورد پایش و بررسی قرار می گیرند. 
راه  سر  بر  موانعی  چه  فعلی،  اقتصادی  شرايط   
طرح های توسعه ای ايجاد كرده؟ چه تغييراتی در 
برنامه ريزی های بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت 

شركت ها ايجاد شده؟
ما مطرح  اقتصاد کشور  در  اصلی  بحث  دو  در حال حاضر 
را  خود  فعالیت های  بحث  دو  این  به  توجه  با  ما  که  است 
ارز  با  ما  ارز  برابری  نرخ  اولین بحث  سامان دهی می کنیم. 
بر  را  خود  فعالیت های  می شود  باعث  که  است  خارجی 
بحث  موضوع،  دومین  و  کنیم  تنظیم  موضوع  این  اساس 
اقتصادی است که ممکن است در تأمین مواد  تحریم های 
اولیه و تولید محصول آسیب زا باشد. بخش بزرگی از پرتفوی 
یک  در  جز  و  دارند  داخلی  فروش  ما  سرمایه گذاری  کلی 
شرکت که باید مواد اولیه آن از خارج از کشور تهیه شود، 
برای آن شرکت  برنخوردیم.  به مشکلی  بقیه شرکت ها  در 
می کنیم.  تأمین  را  آن  اولیه  مواد  ترجیحی  نرخ  ارز  با  هم 
به  هلدینگ  مجموعه  و  شرکت ها  تمام  در  ما  برنامه ریزی 
ببینیم. در حوزه ای که  را  گونه ای است که حداقل آسیب 
حال  در  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  و  نیروپارسه  شرکت 
فعالیت هستند، با توجه به شرایط تحریم و نرخ برابری ارز، 
طبیعتاً با یک سری آسیب هایی روبه رو هستیم. قاعدتاً باید از 
طریق تعامالت بین المللی با برخی شرکت های شریک خود 
هماهنگ باشیم، که خوش بختانه در این زمینه توانسته ایم 
به نتایج قابل قبولی برسیم. تحریم ها باعث شد فرصتی برای 
بهره گیری هر چه بیشتر از توانمندی های مهندسان داخلی 
از نظر  راه اندازی کنیم که  را  نیروگاه خود  آید و  به وجود 
من این نقطه قوتی برای شرکت نیروپارسه بود. در شرکت 
که  خدماتی  دلیل  به  بلکه  تحریم،  دلیل  به  نه  سپهر  برق 
برون سپاری می کردیم، به این نتیجه رسیدیم که می توانیم 
از ظرفیت داخلی خودمان استفاده کنیم و بخشی از خدمات 
شرکت را که برون سپاری می کردیم، در خود شرکت انجام 
ما  روی  پیش  را  خوبی  فرصت  این  من  نظر  از  که  دهیم، 
داروسازی  صنعت  بخش  در  بود.  مثبتی  نکته  و  داد  قرار 
داریم.  خوبی  بسیار  متخصصان  نیز  سینادارو  شرکت  در 
بقیه شرکت های ما شرکت هایی هستند که عمدتاً در بازار 
سرمایه فعالیت می کنند. در حوزه معدن نیز تقریباً می توان 
گفت از تکنولوژی داخلی بهره می بریم و طبیعتاً با توجه به 
استحصال  از خاک  که  ارز، محصولی  برابری  نرخ  تغییرات 
قیمت  برابری  نرخ  اساس  بر  که  است  محصولی  می کنیم، 

باالتری دارد و طبیعتاً مزیت هایی برای ما ایجاد خواهد کرد. 
اگرچه سرمایه گذاری در این زمینه نرخ باالتری دارد، اما در 
این زمینه به خارج از کشور وابستگی کمی داریم و عمده 
باعث  این  و  تأمین می-شود،  ماشین آالت در داخل کشور 

می شود ما مزیت بیشتری داشته باشیم. 
 معيارهای اصلی گروه، برای ارزيابی كاركردهای 
چه  منظر  اين  از  چيست؟  تابعه  شركت های 
درباره  ببريد؟  نام  می توانيد  را  موفقی  نمونه های 

آن ها توضيح دهيد.
در پاسخ این پرسش باید اعالم کنم عمده فعالیت های مربوط 
به ارزیابی و پایش شرکت ها از سوی معاونت محترم شرکت ها 
و مجامع صورت می گیرد، اما می توان معیارها را به دو دسته 
تقسیم کرد. یکی معیار عملکردهای مالی است که هر سه ماه 
یک  بار پایش می شود. طبیعتاً پایش های دوره ای برای تحقق 
بودجه یا تغییراتی که ممکن است بر بودجه تأثیرگذار باشد، 
انجام خواهد شد و بودجه طوری تنظیم می شود که شرکت ها 
بتوانند حرکت های معقول خود را انجام دهند. الزم به ذکر 
مالی  سال  هر  پایان  ماه  سه  در  بودجه ها  معموالً  که  است 
برای سال مالی بعد با همکاری خود شرکت تدوین خواهد 
شد. معیار دیگر طرح های توسعه و پروژه هاست که باید سر 
گرفته  نظر  در  آن ها  برای  که  بودجه ای  به  توجه  با  و  موقع 
شده است، به اتمام رسند. طبیعتاً برای این امر کمیته های 
برگزاری  با  کمیته ها  این  و  شده اند  گرفته  نظر  در  پایشی 
این جا  را زیر نظر دارند. در  اقدامات  منظم جلسات، تمامی 
چنان چه شرکت های گروه، اطالعات یا تحلیلی را نیاز داشته 

باشند، در اختیارشان قرار خواهیم داد.
بازار  وضعيت  و  اقتصادی  تحوالت  مجموع،  در   

سرمايه را در سال آتی چطور ارزيابی می كنيد؟ 
توجه  با  نیست.  ساده ای  کار  سرمایه  بازار  روند  پیش بینی 
به این که ما نهاد سرمایه گذار هستیم، ساختار سود شرکت 
سود  ساختار  این که  برای  و  دارد  ویژه ای  اهمیت  ما  برای 
شرکت همیشه پایدار باشد و سهام داران نیز احساس کنند 
سراغ  به  داشت،  خواهند  زمان  طول  در  ماندگار  ثروتی 
سرمایه گذاری هایی می رویم که در طول زمان های آتی از بنیه 
قوی تری برخوردار است و سهام بنیادی هستند. ما خود را 
وابسته به جو بازار سرمایه نمی دانیم و برنامه ای درازمدت برای 
آن ها داریم و در هر شرایطی اعم از شرایط خرید یا فروش، 
در راه بازآرایی سبد سرمایه گذاری خود قدم برمی داریم، به 
هدف  به  بیشتری  سرعت  با  بازآرایی  این  طی  که  گونه ای 
اصلی خود که افزایش بازده دارایی های شرکت است، برسیم 
و سهام دار ما که ولی نعمت اصلی ماست، همواره احساس کند 
از سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بازدهی 
بیشتری را به دست می آورد. بنابراین افزایش بازدهی با تأکید 
بر سهام بنیادین، شرکت های صادرات محور و شرکت هایی که 
برای تولیدات آن ها در داخل ایران مزیت نسبی وجود دارد، 

مدنظر قرار می گیرد. 
در  می تواند  چقدر  بازار  اين  فعلی،  شرايط  با   
سرمايه گذار  جذب  در  موازی،  بازارهای  با  رقابت 

موفق ظاهر شود؟
شرکت خوارزمی یک شرکت سرمایه گذاری است، به این معنا 
که ذات ما سرمایه گذاری است. اگر منظور از بازار موازی ارز 
و طال و... است، باید بگویم به عنوان مثال، ما در زمینه طال 
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در شرکت صدرجهان سرمایه گذاری کرده ایم که این شرکت 
دارای معدن طالست و می توانیم از آن طال استحصال کنیم. 
کرده ایم که صادرات محور  در شرکت هایی سرمایه گذاری  ما 
محصوالت  تولید  برای  یا  دارند،  ارزآوری  توانایی  و  هستند 
خود نیازی به مواد اولیه خارجی ندارند و برای تولید به ارز 
وابسته نیستند و با این که محصوالت گروه دوم می توانند با 
قیمت ارز تغییر کنند، اما نسبت به تنش های ارزی ایمن  باقی 
می مانند. به عنوان مثال، اگر بازار ساختمان را بازار پرسودی 
در نظر بگیریم، ما در این زمینه هم سرمایه گذاری کرده ایم 
و اگر ارزش افزوده ای در این بازار وجود داشته باشد، ما در 
آن شریک هستیم. ما حوزه های مناسب را شناسایی کرده و 

سعی می کنیم در حوزه-های مناسب حضور داشته باشیم. 
ساير  با  قياس  در  را  خوارزمی  جايگاه   
هلدينگ های داخلی چطور ارزيابی می كنيد؟ برگ 
چه  مشابه  شركت های  به  نسبت  خوارزمی  برنده 

بوده؟
رشته ای  چند  هلدینگ های  ما  مانند  هلدینگ ها  از  بعضی 
هستند و این طور که به نظر می رسد، شرکت سرمایه گذاری 
شرکت  این  است.  رشته ای  چند  شرکت  یک  نیز  خوارزمی 
هر جایگاهی هم که داشته باشد، ما باید به فکر ارتقای آن 
با بهتر از خودمان مقایسه  باشیم، یعنی همیشه خودمان را 
می کنیم و فکر می کنیم باید راهی را طی کنیم که بازدهی 
عموم  برای  معقولی  ارزش  بتوانیم  تا  باشد  داشته  بیشتری 
سهام داران خود فراهم کنیم. در مقایسه با دیگر هلدینگ ها 
در هر جایگاهی که باشیم، باید صادقانه تالش کنیم و جایگاه 
خود را ارتقا دهیم. در این مقایسه به جایگاهی که داریم، قانع 
نیستیم و نگاهمان به مدارج و جایگا ه های باالتر است. اما با 
با هلدینگ های  این اوصاف فکر می کنیم در مقایسه  تمامی 

مشابه جایگاه خوبی داریم.
غنی ای  سازمانی  فرهنگ  در  را  خوارزمی  مثبت  نکته  من 
می بینیم که خوارزمی از آن بهره مند است. خوارزمی همواره 
به درستی  بتواند  تا  است  مناسب  فرصت های  رصد  حال  در 
این جزو ویژگی های هر شرکت  از آن ها بهره جوید. طبیعتاً 
سرمایه گذاری است و فکر می کنم طی سال های آتی بازدهی 

شرکت خوارزمی به طور کلی در سبد سرمایه گذاری، بازدهی 
برای  اتکایی  قابل  نکته  می تواند  این  و  باشد  قبولی  قابل 

سهام داران شرکت باشد.
 وضعيت رضايت سهام داران را از عملكرد گروه 
موجود،  اقتصادی  وضعيت  به  توجه  با  خوارزمی 

چطور ارزيابی می كنيد؟
خوارزمی طی سال های گذشته مجامع خود را برگزار کرده 
جاری،  مالی  در سال  بازدهی سهام شرکت خوارزمی  است. 
بازدهی  سهام دار  برای  بازدهی  این  و  است  بوده  درصد   85
قابل قبولی است. اگرچه ممکن است بازدهی سهام برخی از 
شرکت ها ارقام بزرگ تری را نشان دهند، سهام داران ما از ما 
انتظار بازدهی مستمر و پایدار دارند و بنابراین ما باید بتوانیم 
در طول زمان بازدهی مناسبی را که مطلوب سهام دارمان و 
بازدهی  می رسد  نظر  به  کنیم.  ارائه  است،  مستمر  و  پایدار 
سرمایه گذاری  شرکت  سهام  در  سرمایه گذاری  درصدی   85

خوارزمی برای سهام دار این شرکت قابل قبول بوده است.
استانداردهای  استقرار  برنامه  درباره  هم  كمی   
حاكميت شركتی در گروه خوارزمی توضيح دهيد.

کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و کمیته ریسک، کمیته 
مبارزه با پول شویی و کمیته نظارت بر امور راهبردی، همگی 
بر اساس قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت فعال هستند و به 
صورت مداوم جلسات خود را برگزار می کنند و فکر می کنیم 
در این زمینه جزو شرکت هایی هستیم که خودمان را قائل به 
پای بندی به اصول و ضوابط حاکمیت شرکتی و رفتار مطابق 

با چهارچوب حاکمیت شرکتی می دانیم. 
آتی  برنامه های  از  نهايی،  جمع بندی  عنوان  به   

معاونت سرمايه گذاری بگوييد.
ساختار  کرده ایم،  تدوین  را  سهام  سبد  بازآرایی  برنامه  ما 
افزایش  کرده ایم،  طراحی  معاونت  برای  را  چابکی  سازمانی 
بازدهی  داده ایم،  قرار  بازار سرمایه هدف  در  را  فعالیت خود 
باالتری را از سبد سرمایه گذاری بورسی و غیربورسی دنبال 
می کنیم و سعی می کنیم فرصت های جدیدی را که در بازار 
رصد  سرمایه گذاری  شرکت های  سایر  با  تعامالت  با  هست، 

کنیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.

نکته مثبت خوارزمی را در 
فرهنگ سازمانی غنی ای 

می بینیم که خوارزمی از آن 
بهره مند است. خوارزمی 

همواره در حال رصد 
فرصت های مناسب است 
تا بتواند به درستی از آن ها 

بهره جويد. طبیعتاً اين جزو 
ويژگی های هر شرکت 

سرمايه گذاری است و فکر 
می کنم طی سال های آتی 
بازدهی شرکت خوارزمی 

به طور کلی در سبد 
سرمايه گذاری، بازدهی قابل 
قبولی باشد و اين می تواند 

نکته قابل اتکايی برای 
سهام داران شرکت باشد



    گپ

گفت وگو با عليرضا كنعانی، مديرعامل شركت گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم 

بازارهای تازه در چشم انداز »الگوریتم«
علیرضا کنعانی مديرعامل شرکت سرمايه گذاری آتی نگر 

سپهر ايرانیان سابق، و گروه خدمات بازار سرمايه 
الگوريتم فعلی است. او در گفت وگويی که با »وخارزم« 
داشت، اعالم کرد ماهیت حقوقی و اساس نامه شرکت 

تغییر کرده و از اين پس همه فعالیت های شرکت در 
قالب گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم پی گیری 

خواهد شد. محور مصاحبه ما با اين کارشناس اقتصادی 
درباره فعالیت های شرکت و چشم انداز بازار در سال 

آتی است.

آغاز  خودتان  مورد  در  را  صحبت  موافقيد،  اگر   
اين كه  برايمان بگوييد و  از سوابق كاری تان  كنيم. 

چه زمانی به اين شركت ملحق شديد؟
در سال 90 و در شرایطی که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
برای عرضه در بورس آماده می شد، مأموریت های جدیدی در 
راستای حضور فعال تر در بازار و تقویت بنیه کارشناسی گروه 
به شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان محول شد. بنده 
در همان زمان و در راستای پی گیری همین مأموریت با سمت 
با  من  فعالیت  شدم.  ملحق  شرکت  به  سرمایه گذاری  معاون 
جذب نیروها و تقویت تیم کارشناسی و سازمان دهی و اصالح 
ساختارها و فرایندهای تحلیلی و اجرایی در بخش سرمایه گذاری 
دارایی ها و خرید  پی گیری شد و رشد چشم گیر حجم سبد 
از مهم ترین  آینده نگر خوارزمی  سهم 20 درصدی کارگزاری 
اتفاقات دو سال ابتدایی فعالیت من در شرکت بود. در زمان 
مدیریت آقای دکتر حجت اله صیدی در گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی، یک برنامه راهبردی هفت ساله برای توسعه گروه 
ترسیم شد که در آن برنامه نقش ساختاری جدی برای شرکت 
بود. در  ایرانیان پیش بینی شده  سرمایه گذاری آتی نگر سپهر 
برنامه جدید، عالوه بر پیش بینی اهداف کمی گسترده، مقرر 

مالی  به هلدینگ خدمات  ایرانیان  آتی نگر سپهر  شد شرکت 
مالی و  تمامی خدمات  تبدیل شود که  بازار سرمایه کامل  و 
سرمایه گذاری قابل ارائه در بازار سرمایه کشور را ارائه کند. این 
بدان مفهوم بود که آتی نگر که در آن زمان فقط به مجموعه 
سرمایه گذاری خوارزمی و تنها در حوزه مدیریت سبد بورسی 
و کارشناسی بازار سهام خدمات می داد، به مجموعه ای تبدیل 
مدیریت  شامل  سرمایه  بازار  خدمات  کامل  طیف  که  شود 
خدمات  و  کارگزاری  خدمات  سرمایه گذاری،  مشاوره  دارایی، 
ارائه  گروه  خارج  و  داخل  متقاضیان  همه  به  را  مالی  تأمین 
کند. این مأموریت در شرایطی ترسیم می شد که هنوز قالب و 
ساختار روشنی برای مجموعه ای که بتواند این حجم گسترده 
از خدمات را ارائه کند، در بازار سرمایه وجود نداشت و نهادهای 
تخصصی مالی به صورت پراکنده و ناقص این خدمات را ارائه 
برای  روشنی  عملیاتی  و  حقوقی  ساختار  واقع  در  می دادند. 
چنین مجموعه ای حتی در تعاریف سازمان بورس هم وجود 
نداشت و بسیاری از آیین نامه ها و مجوزها در سطح سازمان 
به همین دلیل طراحی  بود.  تغییر  بورس در حال طراحی و 
ساختار و تصمیم گیری در خصوص برنامه عملیاتی راه اندازی 
این مجموعه، هم در سطح کارشناسی شرکت و هم در هیئت 
مدیره بیش از دو سال به طول انجامید. طی این مدت سرمایه 
شرکت به 200میلیارد تومان افزایش یافت و بخشی از سهام 
شرکت های فعال در بازار مالی مثل بیمه سرمد و تأمین سرمایه 
سپهر که در سبد خوارزمی وجود داشت، به آتی نگر منتقل شد. 
متناسب با نیازسنجی های انجام شده برای حوزه های فعالیتی 
جدید، سه واحد مدیریتی مستقل شامل واحد مدیریت دارایی، 
واحد مشاوره و واحد تأمین مالی ذیل معاونت سرمایه گذاری 
با توجه  برای آن ها جذب شدند.  نیاز  نیروهای مورد  ایجاد و 
زمان  آن  در  البته  که  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  الزامات  به 
هنوز آیین نامه های آن ابالغ نشده بود، تأسیس شرکت سبد 
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گردان و تملک شرکت کارگزاری در دستور کار قرار گرفت. 
درصدی  از 33  بیش  زمان سهام داری  آن  در  موجود  قوانین 
در شرکت سبدگردان را نمی پذیرفت و به همین دلیل انرژی 
استراتژیک  شریک  و جذب  مذاکره  شرکت صرف  در  زیادی 
شرکت  سهام داری  محدودیت   96 سال  در  اما  شد.  مناسب 
سبدگردان از سوی سازمان بورس حذف شد و نهایتاً شرکت 
موفق شد سبدگردان الگوریتم را با مالکیت صددرصد در سال 
96 تأسیس کند. شرکت پیش از این 20 درصد از سهام شرکت 
کارگزاری آینده نگر خوارزمی را خریداری کرده بود که برای 
اقدام به خرید 80 درصد سهام  نیز  الزام دوم سازمان  تأمین 
باقی مانده آن کرد. برنامه های عملیاتی تدوین و تصویب شده 
برای توسعه گروه بالفاصله پس از تأسیس شرکت سبدگردان 
و تملک صددرصدی کارگزاری آینده نگر خوارزمی با جدیت در 
هر دو شرکت دنبال شد. در شرکت سبدگردان سرمایه از 20 به 
150میلیارد تومان افزایش یافت و تیم مدیریت دارایی و مشاوره 
سرمایه گذاری که در شرکت آتی نگر جذب شده و آموزش دیده 
مدیریت صندوق  منتقل شدند. کسب  این شرکت  به  بودند، 
سرمایه گذاری مشترک خوارزمی و صندوق بازارگردانی توسعه 
سینا، تأسیس صندوق درآمد ثابت دارا و اخذ مجوز مشاوره 
سرمایه گذاری مهم ترین دستاوردهای شرکت طی حدود یک 
 300 حدود  شرکت  این  هم اکنون  است.  آن  فعالیت  سال 
میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد. در شرکت کارگزاری 
انتقال مالکیت، ضمن ترمیم هیئت مدیره، فرایندهای  با  نیز 
به  از 4.5  افزایش سرمایه شرکت  و  آغاز شد  اصالح ساختار 
15میلیارد تومان طی دو مرحله و تکمیل مجوزهای عملیاتی 
با پشتیبانی و  در دستور کار قرار گرفت. تغییرات ایجادشده 
تازه ای  انگیزه  و  روح  آتی نگر  سرمایه گذاری  شرکت  حمایت 
در شرکت دمید و با همت جدی پرسنل آن، وضعیت شرکت 
از زیان انباشته به سود قابل توجه تبدیل شد. عالوه بر رشد 
سودآوری، کارگزاری موفق شد با اجرای برنامه های بازاریابی 
جدید و ترمیم برنامه توسعه شعب، حجم قابل توجهی مشتری 
خارج از گروه خوارزمی جذب کند و رتبه معامالتی خود را از 
ادعا کنم که به  اکنون می توانم  ارتقا دهد.  حدود 60 به 12 
لطف خدا و با حمایت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی اهداف 
آتی نگر  سرمایه گذاری  شرکت  برای  پیش بینی شده  توسعه ای 
سپهر ایرانیان سابق و گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم فعلی 
محقق شده است و طی حدود هشت سال گذشته شرکت از 
یک مجموعه سرمایه گذاری کوچک با کمتر از 10 نفر پرسنل 
نفر   100 حدود  با  اتکا  قابل  و  بزرگ  خدماتی  گروه  یک  به 
پرسنل تبدیل شده است که دو نهاد مالی بزرگ و دو شرکت 
ارائه تمامی  را مدیریت می کند و ظرفیت های  سرمایه گذاری 
خدمات بازار سرمایه را ایجاد کرده است. گروه الگوریتم که طی 
دو سال گذشته سهم در خور توجهی در ایجاد سود کل گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی داشته است، در تالش است با تکمیل و 
تثبیت زیرساخت های عملیاتی، عاله بر تأمین نیازهای خدماتی 
خوارزمی  مجموعه  کل  برای  را  اتکایی  قابل  سودآوری  روند 

ایجاد کند.
 تحريم ها و مشكالت اقتصادی چه اثری بر روند 
با چه چالش های ديگری  فعاليت مجموعه داشته؟ 

در حوزه كاری خود مواجه هستيد؟
فضای  و  اقتصاد  کل  برای  مخربی  آثار  کل  در  تحریم  پدیده 
کسب وکار کشور دارد. شاید مهم ترین آسیبها هم القای بی ثباتی 
و نااطمینانی در فضای تصمیم گیری و اختالل دربرنامه ریزی های 

بلندمدت باشد.البته در همین دوره پسابرجام امید تازه ای از 
شروع همکاری های بین المللی در میان فعاالن اقتصادی ایجاد 
برنامه ریزی های بسیاری برای چنین همکاری هایی در  شد و 
کشور انجام گرفت که با خروج یک جانبه آمریکا از پیمان شرایط 
از فرصت پدیدآمده  بود  نیز در تالش  تغییرکرد. مجموعه ما 
بهره ببرد و به ویژه پی گیر جذب شریک خارجی برای شرکت 
سبدگردان بودیم. با شرکت ها و گروه های متعددی از آلمان و 
ترکیه و قبرس و انگلستان در حال مذاکره بودیم. مذاکراتمان 
در حوزه مدیریت دارایی تا حد مطلوبی با یک گروه مدیریت 
دارایی صاحب نام در سوییس پیش رفته بود که با ورود ترامپ 
به صحنه  عقب نشینی کردند. همکاری با یک شرکت خارجی 
ما را به دانش عملیاتی روز مجهز می کرد و جذب سرمایه های 
خارجی را بسیار تسهیل می کرد. هرچند با اتکا به منابع داخلی 
خودمان نیز توسعه خوبی داشتیم، اما حرفم این است که این 
تغییر استراتژی ها چالش های زیادی در منابع مالی و انسانی به 
دنبال دارد. ازطرفی کشور در حال کاهش وابستگی به نفت و 
تغییر پارادایم سیاست گذاری اقتصادی است، که البته نفس این 
تحول مثبت است. اما با این سرعتی که این تغییرات در حال 
انجام است، مسلماً بی آسیب نخواهد بود. به ویژه آن که هنوزهمه 
ارکان اقتصادی کشور آمادگی ندارند با این سرعت خود را با 

این تحوالت وفق دهند.
 رهبر معظم انقالب چندی پيش در ديدار با فعاالن 
تحريم ها  كنيد  فرض  شما  كردند  تأكيد  اقتصادی 
ادامه دار است و بايد سياست های اقتصادی بر اين 

پايه بنا شود. نظرتان در اين باره چيست؟
من خودم در آن مراسم حضور داشتم. عملکرد مطلوب شرکت 
طی دو سال گذشته ما را در فهرست شرکت های دعوت شده 
فکر  به  کردند  اعالم  هم  رهبری  معظم  مقام  بود.  داده  قرار 
است  این  هم  مطلب  و حق  نباشید  تحریم ها  برداشته شدن 
که با توجه به عهدشکنی ای که دولت آمریکا از خود نشان داد 
و درخواست های غیرمنطقی آن ها  فعاًل فضای گفت وگو مهیا 
بر  تکیه  به  دیدگاه  تغییر  نیست. همان طور که عرض کردم، 
توان داخلی بسیار مثبت و قابل دفاع است. این شعاری است 
سیاست گذاری  روند  اما  داده اند،  سر  را  آن  دولت ها  همه  که 
اقتصادی در ایران نشان می دهد که شاید اگر این اجبار پدید 
این  به  دادن  تن  جسارت  به سادگی  دولت مردان  نمی آمد، 
تغییرات را نداشتند. اما مسئله سرعت این تغییرات است. اگر 
قرار باشد این تغییر به یک باره و در دوره ای بسیار کوتاه اتفاق 
بیفتد، آسیب هایی به همراه دارد. در کشوری که سال هاست 
قادر نبوده طرحی مثل صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه 
ملی را برای کاهش نقش نفت به درستی اجرا کند و به سرانجام 
برساند، چطور قادر است به یک باره کل اقتصاد را از درآمدهای 
نفتی مستقل کند. هنوز بخش زیادی از زیرساخت های کشور 
آمادگی پذیرش این تغییرات را ندارند. جدا از این، مسئله فقط 
اقتصاد بدون نفت نیست؛ بسیاری از طرح های توسعه ای کشور 
با قطع مناسبات بین المللی فاقد توجیه خواهد بود. مثاًل صنعت 
تأثیرگذاری مثل پتروشیمی بدون صادرات معطل می ماند. در 
بسیاری دیگر از حوزه های بزرگ صنعتی نیز کشور در تأمین 
نیاز داخلی خودکفا شده است و توسعه و اشتغال بیش از این 
بدون نگاه صادراتی بی معنی است. البته تحریم ها هنوز ما را 
کاماًل از فضای بین المللی جدا نکرده است. به نظر می رسد نقش 
دستگاه دیپلماسی هم در این جریان و حفظ و تقویت روابط 

کنونی ما با دنیای بدون آمریکا بسیار جدی است. 

کسب مديريت صندوق 
سرمايه گذاری مشترک 

خوارزمی و صندوق 
بازارگردانی توسعه سینا، 

تأسیس صندوق درآمد ثابت 
دارا و اخذ مجوز مشاوره 
سرمايه گذاری مهم ترين 
دستاوردهای شرکت طی 

حدود يک سال فعالیت آن 
است. هم اکنون اين شرکت 

حدود 300 میلیارد تومان 
دارايی تحت مديريت دارد. 
در شرکت کارگزاری نیز با 

انتقال مالکیت، ضمن ترمیم 
هیئت مديره، فرايندهای 

اصالح ساختار آغاز شد و 
افزايش سرمايه شرکت از 

4.5 به 15میلیارد تومان طی 
دو مرحله و تکمیل مجوزهای 

عملیاتی در دستور کار قرار 
گرفت
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مجموعه  در  پروژه هايی  چه  حاضر  حال  در   
پی گيری می شود؟ پيشرفت اين پروژه ها را چطور 
ارزيابی می كنيد؟ كمی درباره مأموريت و ساختار 

شركت توضيح دهيد.
ما مجوز گروه خدمات بازار سرمایه را اخذ کردیم که مهم ترین 
گام توسعه ای در شرکت بود. در مورد گروه خدمات بازار سرمایه 
مسیر تقریباً روشن است. باید تالش کنیم همه خدماتی که 
در بازار سرمایه ارائه می شود، از سوی شرکت ما انجام شود. 
ارائه بسیاری از این خدمات هم اکنون نیز اجرایی شده است 
و در حال تقویت ساختارهای اجرایی و پیاده سازی راه کارهای 
عملیاتی خدمات باقی مانده هستیم. الزم است تأکید کنم که 
بسیاری از این خدمات که مورد نظر ماست، در بازار کاماًل نو 
مثل  ندارد.  وجود  آن ها  برای  اجرایی  سابقه  هنوز  و  هستند 
ابالغ  آن  آیین نامه  به تازگی  که  جمعی  مالی  تأمین  خدمات 
مجموعه  در  که  کارشناسی ای  و  اجرایی  توان  با  است.  شده 
جمع شده است، در تالشیم با هم افزایی سایر فعاالن بازار راه 
را برای اجرایی شدن این خدمات باز کنیم. بخش مهمی از 
توان مجموعه نیز در سال های آتی تقویت خدماتی است که 
در  پشتیبان  نقش  آن ها  از  بسیاری  راه اندازی شده اند، چون 
خدمات آتی را خواهند داشت. مثاًل بزرگ کردن صندوق درآمد 
ثابت دارا از برنامه های جدی شرکت است، چون اجرای درست 
بسیاری از خدمات کلیدی مجموعه از جمله خدمات تأمین 
مالی وابسته به اندازه این صندوق است. در شرکت کارگزاری 
معامالت  در  بازار شرکت  افزایش سهم  و  کاال  بورس  تقویت 
هدف گذاری اصلی است، که به امید خدا با تکمیل مجوزها و 
تداوم برنامه های بازاریابی و توسعه به خوبی در حال پیشرفت 
است. در شرکت سبدگردانی تعدد برنامه های توسعه ای بیشتر 
و  برندسازی  در  طوالنی  راهی  و  است  جوان  شرکت  است. 
تکمیل بسته خدماتی در پیش دارد. به عالوه با توجه به تغییر 
مدل کسب وکار شرکت از خدمات دهی به دروِن خوارزمی به 
خدمات دهی عمومی، برنامه های بازاریابی نیز اهمیت ویژه ای 

پیدا می کنند که شرکت در حال تهیه مقدمات آن هاست.
 بيشتر به چه مجموعه هايی خدمات مشاوره ای 
ارائه می دهيد و تعاملتان با بخش خصوصی و دولتی 

به چه شكل است؟
شرکت سبدگردان چند ماه است مجوز مشاور سرمایه گذاری 
را اخذ کرده است. آن بخش از فعالیت های تعریف شده برای 

سرمایه  بازار  حوزه  به  که  سرمایه گذاری  مشاور  شرکت های 
بازمی گردد، مانند تهیه گزارش افزایش سرمایه و گزارش هایی 
از این جنس که در زمره الزامات سازمان برای پیشبرد برخی 
فعالیت هاست، به طور جدی در شرکت پی گیری می شود و 
هم اکنون نیز قراردادهایی در این خصوص در حال پی گیری 
است. اما فعالیت های کارشناسی حوزه مشاوره سرمایه گذاری 
شرایط  دلیل  به  و  است  کم رونق  کشور  فعلی  شرایط  در 
بلندمدت  پروژه های  کشور،  کالن  بخش  در  اقتصادی  خاص 
تقاضای  بنابراین  می شود،  اجرا  کمتر  مشاوره ای  کار  نیازمند 
مشاوره هم کمتر خواهد بود. در این حوزه قراردادی با گروه 
دارد.  ادامه  هم چنان  که  داشته ایم  خودرو  کرمان  اقتصادی 
در مجموعه های دولتی هم که ممکن است به حکم قوانین 
باشد،  داشته  وجود  مشاوره ای  کار  تقاضای  آیین نامه ها  یا 
بروکراسی های سخت اداری اجازه نمی دهد همکاری با شرکت 
غیردولتی به سادگی اتفاق بیفتد. از همه این مباحث هم که 
بگذریم، باید گفت بحث مشاوره سرمایه گذاری بحث رایجی 
در کشور نیست. به نوعی بسیاری ازشرکت ها ترجیح می دهند 
مشکالت و نیازهای کارشناسی خود را در درون خودشان و 
با تکیه بر توان داخلی خودشان رفع کنند تا این که به یک 
شرکت دیگر بسپارند. تا وقتی کشور روی غلتک تولید نیفتد و 
سرمایه گذاری جدی از سوی بخش خصوصی در حوزه تولید 
زیادی  امیدواری  این بخش  رونق  به  نمی توانیم  نشود،  انجام 
ورود  زمان  این حوزه در  اصلی در  رونق  البته  باشیم.  داشته 
خارجی  سرمایه گذاران  می افتد.  اتفاق  خارجی  سرمایه های 
چون با فضای کسب وکار در کشور ما بیگانه اند، برای ورود به 
تمام عرصه ها نیازمند کار کارشناسی گروه های داخلی هستند. 
تقاضاهای سرمایه گذاری  پسابرجام که  کوتاه  در همان دوره 
در ایران رونق گرفته بود، به خوبی این نیاز حس می شد. ما به 
آینده امیدواریم و در حال برندسازی هستیم تا در صورت ایجاد 
فضای تولید و سرمایه گذاری در میان شرکت هایی باشیم که 
برای این گونه خدمات به آن ها مراجعه می شود. گروه مشاوره 
ما اکنون گزارش هایی را تنظیم می کنند تا بتوانند نام شرکت 

را در محافل اقتصادی مطرح کنند.
 ارزيابی تان از مجمع عمومی ساالنه برگزارشده 
چه بود و به نظرتان گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
تا چه حد توانسته در برآورده كردن خواسته های 

سهام داران موفق عمل كند؟

    گپ

سال آينده پرريسک 
است و به نظر من اين 
ريسک در همه بازارها 
وجود دارد. ريسک بازار 
سرمايه متفاوت با ريسک 
در ساير بازارها نیست و هر 
اتفاقی که دامن بورس را 
می گیرد، همه بخش ها را 
درگیر می کند. البته ويژگی 
منحصربه فرد بازار سرمايه 
اين است که به سرمايه گذار 
قدرت انتخاب می دهد تا 
متناسب با برآوردهايی که از 
ريسک صنايع دارد، صنايع 
کم ريسک تر را انتخاب کند

شماره 4 -  زمستان 98 24



خوارزمی گروه بزرگی است و در حوزه های مختلف اقتصادی 
فعالیت دارد. هدف گذاری های گروه در بسیاری از حوزه ها به 
بار نشسته و سهام داران از منافع آن ها بهره مند هستند. اما در 
برخی از حوزه ها مثل معدن و پتروشیمی هنوز شرکت در میانه 
راه است. تالش های جدی برای پیشبرد برنامه ریزی ها در حال 
انجام است. البته باید دقت داشت که بسیاری از برنامه ریزی ها 
تغییراتی  نیازمند  اکنون  و  بود  افتاده  اتفاق  برجام  در شرایط 
است که در گروه در حال انجام است. طبیعتاً آن فضای ویژه 
که برای گروه الگوریتم عنوان کردم، با شرایط پیچیده تری برای 
خوارزمی قابل تصور است و برنامه ریزی را دشوار می کند. اما 
رویکردهای هوشمندانه گروه را در مسیر تعالی قرار داده است.

برآورده  در  نقشی  چه  آتی نگر  دستاوردهای   
انتظارات سهام داران گروه خوارزمی داشته  كردن 

است؟
شده  راه اندازی  الگوریتم  گروه  زیرمجموعه  که  شرکت هایی 
از  بسیاری  می شود،  ارائه  مجموعه  این  در  که  خدماتی  و 
نیازهای زیربنایی گروه را مرتفع می کند. خدمات بازار سرمایه 
طیف متنوعی از خدمات سرمایه گذاری و تأمین مالی را در 
به ویژه کسب وکارهای  نیاز همه کسب وکارها  بر می گیرد که 
تولیدی است. در خورازمی نیز در حال حاضر سرمایه گذاری 
انجام  انرژی و معدن و ساختمان در حال  عظیمی در حوزه 
نتیجه  به  گفته شده  خدمات  به  دست یابی  بدون  که  است 
مطلوب منتج نمی شود. هم اکنون تمام این خدمات در گروه 

الگوریتم قابل ارائه است. 
 چشم انداز شركت آتی نگر و گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی را در ماه های آتی چطور ارزيابی می كنيد 
نظر  در  را  برنامه هايی  چه  آينده  سال  برای  و 

گرفته ايد؟ 
بود،  شده  ترسیم  آن  برای  که  مسیری  در  کنون  تا  شرکت 
توسعه  روی  کماکان  گروه  تمرکز  است.  رفته  پیش  به خوبی 
سال  دو  طی  شرکت  سودآوری  درآمدهاست.  پایدارسازی  و 
اما هنوز وابستگی  گذشته جهش خیلی خوبی داشته است، 
سود به چرخه های رونق و رکود بازار سرمایه زیاد است. هیئت 
مدیره و همکاران ما در گروه به طور جدی در تالش اند تا ضمن 
و  جدید  درآمدی  کانال های  خدمات رسانی،  زنجیره  تکمیل 
باثباتی نیز ایجاد کنند که تعادل بیشتری در سودآوری شرکت 
ایجاد شود. مسلماً دست یابی به این هدف نیازمند زمان و تالش 

مستمر است. از آن جا که بخش عمده این دست درآمدهای 
باثبات از فروش خدمات یا سرمایه گذاری های بلندمدت پدید 
می آید، نیازمند نفوذ بیشتر در بازار که آن نیز مستلزم کسب 
چیزی  هم  برندسازی  و  اعتمادسازی  است.  عمومی  اعتماد 
نیست که طی چند ماه یا یک سال دست یافتنی باشد و زمان 
برایمان جدی است. محصوالت متعدد  می برد. تداوم توسعه 
جدیدی در برنامه داریم که به مرور به بازار عرضه می شوند 
و برای آن ها بازاریابی خواهد شد. بدون شک در ادامه مسیر 
نیز از حمایت های بی دریغ گروه خوارزمی و سهام داران همراه 
آن برخوردار خواهیم بود و امیدواریم بتوانیم همچون گذشته 

پاسخ مناسبی به این حمایت ها بدهیم.
 پيش بينی تان از وضعيت بازار سرمايه با توجه به 

تغيير و تحوالت پيش رو چيست؟ 
بازار سرمایه آینه اقتصاد است. آن فضای خاکستری که در 
کالن اقتصاد شاهد هستیم، در بازار سرمایه نیز قابل مشاهده 
است. در شرایط فعلی شرکت های بازار سرمایه وضعیت بدی 
ندارند، اما خیلی از آن ها به مناسبات بین المللی وابسته اند. 
در حوزه فلزی و پتروشیمی وابستگی به فضای جهانی زیاد 
است و اگر از این نقطه دچار آسیب شویم، مدیریت شرکت ها 
ابهام  که  نیست  مسئله  این  فقط  چند  هر  می شود.  سخت 
ایجاد می کند و متغیرهای دیگر نیز وجود دارد. شرایط کلی 
در  فروش  و  قیمت گذاری  دارد.  ابهام  هم  دنیا  در  اقتصاد 
اغلب شرکت های بازار با معیارهای بین المللی انجام می شود 
را پیش بینی  اقتصادی در جهان  برخی کارشناسان رکود  و 
می کنند که این موضوع می تواند برای شرکت های داخلی ما 
نیز مشکالتی را به وجود آورد. سال آینده پرریسک است و به 
نظر من این ریسک در همه بازارها وجود دارد. ریسک بازار 
سرمایه متفاوت با ریسک در سایر بازارها نیست و هر اتفاقی 
که دامن بورس را می گیرد، همه بخش ها را درگیر می کند. 
به  که  است  این  سرمایه  بازار  منحصربه فرد  ویژگی  البته 
سرمایه گذار قدرت انتخاب می دهد تا متناسب با برآوردهایی 
که از ریسک صنایع دارد، صنایع کم ریسک تر را انتخاب کند. 
به عالوه تنوع دارایی ها در بازار سرمایه امروز خیلی فراتر از 
سهام است و سرمایه گذاران تقریباً به تمام شقوق دارایی در 
بازار دسترسی دارند و می توانند متناسب با سطح ریسک و 
عالیق خود طیف متنوعی از سهام، طال، اوراق مبتنی بر کاال 

و اوراق درآمد ثابت را انتخاب کنند. 

شرکت تا کنون در مسیری 
که برای آن ترسیم شده 
بود، به خوبی پیش رفته 

است. تمرکز گروه کماکان 
روی توسعه و پايدارسازی 

درآمدهاست. سودآوری 
شرکت طی دو سال گذشته 

جهش خیلی خوبی داشته 
است، اما هنوز وابستگی 

سود به چرخه های رونق و 
رکود بازار سرمايه زياد است. 

هیئت مديره و همکاران ما 
در گروه به طور جدی در 
تالش اند تا ضمن تکمیل 

زنجیره خدمات رسانی، 
کانال های درآمدی جديد و 
باثباتی نیز ايجاد کنند که 

تعادل بیشتری در سودآوری 
شرکت ايجاد شود
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دكتر حسن قاسمی 
مديرعامل كارگزاری آينده نگر خوارزمی

کارگزاری آینده نگر خوارزمی از اردیبهشت ماه سال 1385 با عنوان کارگزاری 
تحلیل گران بصیر آغاز به کار کرد و از اوایل سال 1392 با تملک 60 درصدی 
سهام این شرکت از سوی گروه سرمایه گذاری خوارزمی به کارگزاری آینده نگر 
بازار  خدمات  گروه   1397 سال  اوایل  از  هم چنین  داد.  نام  تغییر  خوارزمی 
سرمایه الگوریتم با تملک صددرصد سهام کارگزاری به عنوان سهام دار اصلی 

کارگزاری شناخته می  شود. 
در سال 1391 این کارگزاری با دارا بودن 7صدم درصد ارزش معامالت بازار سرمایه 
در رتبه 90 در بین 108 شرکت کارگزاری فعال در بورس قرار داشت. با توجه به 
وضعیت نامناسب شرکت در میان رقبا، بر اساس برنامه هفت ساله گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی، تهیه چشم انداز مناسب، تدوین برنامه استراتژی و تعیین اهداف اصلی، در 

دستور کار شرکت قرار گرفت. چشم انداز شرکت به شرح زیر است:
»تبدیل شدن به شرکتی پیش رو در زمینه ارائه خدمات نوین کارگزاری در 
سطحی مطلوب به مشتریان داخل کشور و قرار گرفتن در بین پنج شرکت 

کارگزاری برتر کشور بر مبنای معیار ارزش معامالت کل تا سال 1399.«
اولین سال مدیریت  برد و در  به پیش  اهداف  راستای تحقق  را در  فعالیت های خود  استراتژی، شرکت  برنامه  از تدوین  پس 
مجموعه خوارزمی با کسب 28صدم درصد سهم بازار از رتبه 90 به رتبه 71 ارتقا پیدا کرد. در ادامه نیز با وجود بروز رکود 
چندین ساله در بازار سرمایه شرکت توانست سهم بازار خود را تا حدود زیادی حفظ کند. شرایط نامناسب بازار سرمایه در 

سال های 1393 تا اوایل 1397 مانع از رشد کارگزاری در بین رقبای قدیمی شد. 
با تغییرات مدیریتی به وجودآمده در کارگزاری در اواسط سال 1396 و بهبود معامالت بازار سرمایه در سال 1397 و 1398، 

روند رو به رشد کارگزاری آغاز شد و شاهد جهش بسیار خوبی در سهم بازار کارگزاری هستیم.
جدول زیر تغییرات سهم بازار کارگزاری، بر اساس ارزش معامالت را نمایش می  دهد:

سهم بازار سال
)درصد(

رتبه در ميان
 1۰8 كارگزاری

13910.0790
13920.2871
13930.1977
13940.3071
13950.3265
13960.4357
13970.9933

7 ماهه 
1398

1.3620

کارگزاری برای دست یابی به چشم اندازی که برای خود متصور شده بود، اقدامات مهم و متعددی را انجام داده است. در سال  های 
گذشته مهم ترین فعالیت  ها و اقداماتی که در جهت تحقق اهداف کارگزاری صورت گرفته، به شرح زیر است:

آینده نگری در امور کارگزاری

   پرونده
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طراحیوبسایت
به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان کارگزاری، اقدامات الزم برای طراحی و بارگزاری وب سایت جدید شرکت با رویکرد 
آموزشی به انجام رسید که از ویژگی  های آن می  توان به دوره های آموزشی، تحلیل  ها، وبینارها، ویدیوهای آموزشی، مقاالت و 

کتاب  ها و خدمات قابل ارائه در حوزه بورس اوراق بهادار، کاال و انرژی اشاره کرد. 

تأسیسنمایندگیشهرستان
به منظور کاهش هزینه  های ثابت شرکت و مطابق با مدل درآمدی بر مبنای بازاریابی، که از سوی واحد توسعه بازار پی گیری 
و اجرا می شود، شعب مرند، ارومیه و اصفهان کارگزاری به بهره برداری رسید. عالوه بر این، برنامه شرکت برای توسعه نقاط 
دسترسی فیزیکی در شهرهای مختلف در حال پی گیری است و در حال حاضر تأسیس یک شعبه جدید در تبریز و سه شعبه 

در تهران در حال انجام است.

پذیرششرکتها
پایه  بازار  در  ویتانا  شرکت  تقدم  حق  اوراق  پذیره نویسی  شرکت،  اقدامات  مهم ترین  از  شرکت  ها  پذیرش  مشاوره  حوزه  در 
فرابورس و سپس پذیرش سهام آن در بازار دوم فرابورس ایران بوده است. عالوه بر این، در بازار SME پذیرش شرکت های 
مروارید  هامون، مهندسی نصیر کیانگ و فوالدریزی قائم سپهر سپاهان انجام شد، اما به دلیل بروز مشکالت متعدد از سوی 
شرکت  های مذکور، فرایند معامالتی شدن سهام این شرکت ها انجام نشده است. در حال حاضر نیز مذاکرات برای پذیرش یک 

شرکت در حوزه لوله و اتصاالت و یک شرکت ساختمانی در حال انجام است.

بازارداراییهایفکری
از سال 1393 که بازار دارایی های فکری فرابورس شکل گرفت، تاکنون در این بازار تعداد 351 اختراع، طرح و عالمت تجاری 
عرضه شده است که از این میان تعداد 169 طرح از سوی این کارگزاری درج شده است. هم چنین تعداد معامالت در این بازار 
تنها 13 معامله است که کارگزاری آینده  نگر خوارزمی در شش معامله به عنوان کارگزار خریدار و فروشنده و در یک معامله به 

عنوان کارگزار فروشنده حضور داشته است. 

احرازهویتمشتریان
انتخاب این کارگزاری از سوی شرکت سپرده گذاری  یکی از مهم ترین اقدامات شرکت در حوزه خدمات رسانی به مشتریان، 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اولین کارگزار رسمی احراز هویت سامانه سجام بوده است. با این انتخاب، عالوه بر 

خدمات رسانی با کیفیت به مشتریان فعلی، جذب مشتریان جدید نیز با رشد بیشتری همراه بوده است.

از سال 1393 که بازار 
دارايی  های فکری فرابورس 
شکل گرفت، تاکنون در اين 

بازار تعداد 351 اختراع، 
طرح و عالمت تجاری 

عرضه شده است که از 
اين میان تعداد 169 طرح 

از سوی اين کارگزاری 
درج شده است. هم چنین 

تعداد معامالت در اين بازار 
تنها 13 معامله است که 

کارگزاری آينده نگر خوارزمی 
در شش معامله به عنوان 

کارگزار خريدار و فروشنده 
و در يک معامله به عنوان 
کارگزار فروشنده حضور 

داشته است
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تأسیسوتوسعهواحدآموزش
کارگزاری آینده نگر خوارزمی با انعقاد تفاهم  نامه با شرکت آموزشی آساسرمایه و اخذ موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی 
از کمیته راهبردی آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، گامی مهم در راستای توسعه و ترویج دانش در بازار سرمایه برداشت. 
برای  برند کارگزاری، موجب جذب مشتریان جدید  ارتقای  بر  آموزشی متعدد در محل کارگزاری، عالوه  برگزاری دوره  های 

شرکت شده است.

رشدحجممعامالتازطریقبازاریابیفعال
در سال  های گذشته اقدامات مؤثری در خصوص جذب مشتریان حقوقی با ارائه خدمات ویژه به ایشان در دستور کار شرکت قرار گرفت. 

عالوه بر این، قراردادهای بازاریابی منعقدشده با افراد حقیقی نیز موجب جذب مشتریان باکیفیت برای کارگزاری شده است.

تعدادمشتریانجذبشده
تعداد مشتریان جذب شده طی سال  های 1395، 1396 و 1397 در جدول زیر ارائه شده است: 

مشتريان جديد 
جذب شده در 

كارگزاری

مشتريان جذب شده 
در سال 1395

مشتريان جذب شده
 در سال 1396

مشتريان جذب شده 
در سال 1397

حقوقیحقیقیحقوقیحقیقیحقوقیحقیقی
تعداد كل مشتريان 

جذب شده
1.221731.310582.715155

قراردادهای اينترنتی 
منعقدشده

119057131.67114

قراردادهای برخط 
منعقدشده

3585403111.23319

تعداد مشتريان از 
ابتدای تأسيس

16.37632217.68638020.401535

تعداد مشتريان 
فعال*

998631.225852.662146

تعداد مشتريان 
غيرفعال

15.37825916.46129517.739389

درصد مشتريان فعال 
به كل

6/0919/567/4422/3713/0527/29

* معیار انتخاب مشتری فعال حداقل 12 تراكنش در سال بوده است.

باشگاهمشتریان
به منظور ارائه خدمات نوین و افزایش رضایتمندی مشتریان، طراحی باشگاه مشتریان کارگزاری در سال جاری آغاز و در مراحل 

پایانی است. با راه اندازی این ابزار امکان جذب مشتریان باکیفیت تر نیز برای کارگزاری مهیا می  شود.

افزایشسرمایه
شرکت کارگزاری با سرمایه  ای به مبلغ 20.000میلیون ریال در سال 1385 تأسیس شد که مبلغ 10.000میلیون ریال آن 
پرداخت شده و مبلغ 10.000میلیون ریال در تعهد سهام داران قرار داشت. در سال 1392 سرمایه تعهدشده از سهام داران 
مبلغ   1394 سال  در  و  ریال  30.000میلیون  به  سرمایه  مبلغ   1393 سال  در  سرمایه،  افزایش  مرحله  دو  طی  و  شد  اخذ 
سرمایه به 45.000میلیون ریال افزایش یافت. در پایان سال 1397 مجوز افزایش سرمایه شرکت از 45.000 میلیون ریال به 
110.000میلیون ریال از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ و در آذرماه 1398 نیز سرمایه شرکت از 110.000میلیون ریال به 

150.000میلیون ریال افزایش یافت.

اخذمجوزهایفعالیت
پس از انجام دو مرحله افزایش سرمایه از 45.000میلیون ریال به 110.000میلیون ریال و سپس به 150.000میلیون ریال، 
اقدامات الزم برای تجمیع مجوزها و اخذ مجوزهای جدید فعالیت صورت گرفته است. در حال حاضر کارگزاری در انتظار تأیید 
سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارائه مجوزهای جدید فعالیت است. بر این اساس پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، 

کارگزاری در تمامی زمینه  ها قادر به ارائه خدمات به مشتریان خواهد بود.

پس از تدوين برنامه 
استراتژی، شرکت 
فعالیت های خود را در 
راستای تحقق اهداف به 
پیش برد و در اولین سال 
مديريت مجموعه خوارزمی 
با کسب 0.28 درصد سهم 
بازار از رتبه 90 به رتبه 71 
ارتقا پیدا کرد. در ادامه نیز 
با وجود بروز رکود چندين 
ساله در بازار سرمايه شرکت 
توانست سهم بازار خود را تا 
حدود زيادی حفظ کند
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امین سهل البیع
معاون سرمايه گذاری گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

بازار سرمایه ایران در سال های اخیر با سرعت باالیی مسیر رشد و توسعه 
را پیموده است و هم چنان به رشد خود ادامه می دهد. اگرچه اقتصاد کشور 
متأثر از تحریم های ظالمانه بین المللی با چالش های فراوانی روبه روست، اما 
ایران هم چنان ما را به رشد آینده امیدوار  پتانسیل ها و نقاط قوت اقتصاد 
می کند. در این مسیر نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور روزبه روز پررنگ تر 
گروه  گذاشتن  قدم  باعث  به درستی  تحلیل  این  شد.  خواهد  تأثیرگذارتر  و 
خوارزمی در توسعه خدمات خود در بازار سرمایه شده و وظیفه این مهم بر 

دوش شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان است. 
بذر اولیه گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم از همین جا نشئت گرفت. بذری 
که اکنون با تالش همکاران و حمایت های گروه تبدیل به نهالی شده است 

که روزبه روز مسیر رشد و توسعه را با سرعت بیشتری طی می کند. 
کارگزاری  اجرایی  بازوی  دو  کمک  با  الگوریتم  مالی  گروه  حاضر  حال  در 
آینده نگر خوارزمی و سبدگردان الگوریتم قادر است همه خدمات قابل ارائه 
در بازار سرمایه کشور را ارائه دهد. شرکت کارگزاری خوارزمی پس از تملک 
دستور  در  را  ساختاری  اصالحات  به سرعت  الگوریتم  مالی  گروه  سوی  از 
و  بهبود چشم گیر شاخص های سودآوری  آن  نتیجه  که  داد  قرار  خود  کار 

توانگری مالی و ارتقای رتبه آن در معامالت اوراق 
انواع  معامالت  حاضر  حال  در  است.  بوده  بهادار 
معامالت  انرژی،  نهاده های  و  کاالها  بهادار،  اوراق 
اختراعات و دارایی های فکری، با بازاریابی و فروش 
اوراق بهادار و عرضه و پذیرش سهام و حق تقدم و 

اوراق بدهی در این کارگزاری انجام می شود. 
سبدگردان  شرکت  تأسیس  دیگر،  اقدامات  از   
شرکت  حاضر  حال  در  است.  بوده  الگوریتم 
به عنوان بزرگ ترین شرکت  الگوریتم  سبدگردان 
تمامی  دارایی  مدیریت  حوزه  در  سبدگردان، 
تأسیس  اختصاصی،  سبدگردانی  نظیر  خدمات 
سرمایه گذاری،  صندوق های  انواع  مدیریت  و 
مشاوره  خدمات  و  بهادار  اوراق  انواع  بازارگردانی 
گروه  هم چنین  می دهد.  ارائه  را  سرمایه گذاری 

خدمات بازار سرمایه الگوریتم با برخورداری از کفایت سرمایه و نسبت های 
اعتباری الزم قادر است تمامی خدمات مورد نیاز برای تأمین مالی در بازار 

سرمایه از فاز مطالعاتی تا فرایندهای اجرایی و نظارتی را ارائه کند. 
در این میان نقش معاونت سرمایه گذاری گروه کمک به توسعه ساختارها، 
زنجیره  توسعه  و  تکمیل  برای  گروه  از شرکت های  الزم  انجام حمایت های 
به  حضور  الزم،  سرمایه های  افزایش  انجام  در  همراهی  طریق  از  خدمات 

انجام  و  در صندوق ها  رکن  پذیرش  در صندوق های جدید،  عنوان مؤسس 
حمایت های همه جانبه در مسیر توسعه شرکت های گروه بوده است. 

از  گروه،  اجزای  همه  هماهنگ  سرمایه حرکت  بازار  در  پیوستگی خدمات 
تحلیل گرفته تا اجرا و مذاکره و بازاریابی و انجام معامله، را طلب می کند که 

این هماهنگی از وظایف معاونت سرمایه گذاری گروه خواهد بود. 
نیز  بازاریابی  و  برندینگ  مذاکرات،  انجام  گروه،  پتانسیل های  شناساندن 
به  گروه  در  باید  جدید  ساختار  در  که  است  مهمی  فعالیت های  جمله  از 
شکل مناسبی شکل گیرد و از این طریق مسیرهای درآمدی جدیدی برای 

مجموعه ایجاد شود. 
با گسترش و تعمیق بازار بدهی یکی از مهم ترین برنامه های آتی گروه، حضور 
فعال در بازار بدهی به عنوان متعهد پذیره نویسی، بازارگردان و به طور کلی 
و  پرسود که متنوع سازی درآمدی  بازاری  بود.  بازار خواهد  این  فعالیت در 
از مهم ترین  بازار سرمایه  بازدهی  به وضعیت  کاهش وابستگی درآمد گروه 

پیامدهای آن خواهد بود. 
ایجاد هم افزایی های درون گروهی، ارتباط بیشتر دو زیرمجموعه اصلی گروه و 

توسعه بازار از این طریق نیز در برنامه های معاونت قرار دارد. 
در حال حاضر وظیفه سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و سرمایه  گذاری های 
جسورانه نیز بر عهده معاونت سرمایه گذاری گروه قرار داده شده است که 
امید است پس از اخذ مجوزهای الزم و تأسیس 
شرکت  در  جسورانه  سرمایه گذاری  صندوق 
سبدگردان از طریق این صندوق، منابع گروه در 
شرکت های مستعد رشد، سرمایه گذاری شود. 

و  رشد  تداوم  دارد،  فراوانی  اهمیت  آن چه  اما 
توسعه در این بازار است. باور داریم مسیری که 
کشورهای پیشرفته طی کرده اند، مسیری است 
که بازار ما نیز طی خواهد کرد. رشد و توسعه 
ابزارهای معامالتی، گسترش معامالت مشتقات، 
رشد و گسترش استفاده از هوش مصنوعی در 
روش های  و  ابزارها  گسترش  و  مالی  بازارهای 
در  فعالیت  حوزه های  سایر  و  ریسک  پوشش 
نیز  ایران  بازار  در  به سرعت  مالی  بازارهای 
و  میان شرکت ها  این  در  و  شد  خواهند  فعال 
افرادی برنده این رشد خواهند بود که زیرساخت های الزم را از همین امروز 

پایه ریزی کرده باشند. 
مدیره  هیئت  از  گروه،  رده های  همه  در  تفکر  این  هم اکنون  خدا  لطف  به 
تفکر  این  است  امید  و  دارد  وجود  کارشناسی،  بدنه  تا  گرفته  شرکت ها 
توسعه طلبانه طی سال های آتی با حمایت های گروه منجر به رشد و تعالی 

سازمان و درنهایت رشد پایدار در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی شود.

الگوریتمومسیرتوسعه

در حال حاضر گروه مالی الگوريتم با کمک 
دو بازوی اجرايی کارگزاری آينده نگر 

خوارزمی و سبدگردان الگوريتم قادر است 
همه خدمات قابل ارائه در بازار سرمايه 
کشور را ارائه دهد. شرکت کارگزاری 

خوارزمی پس از تملک از سوی گروه مالی 
الگوريتم به سرعت اصالحات ساختاری را 
در دستور کار خود قرار داد که نتیجه آن 
بهبود چشم گیر شاخص های سودآوری و 

توانگری مالی و ارتقای رتبه آن در معامالت 
اوراق بهادار بوده است

29شماره 4 -  زمستان 98



آرش آقاقلیزاده
عضو هیئت مديره و مديرعامل شركت سبدگردان الگوريتم

جذاب  و  سودآور  فرصت های  از  یکی  عنوان  به  همواره  سرمایه  بازار 
سرمایه گذاری به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود، هرچند که با ریسک های 
میزان  از  انتظارات  افزایش  با  اخیر  سال های  در  است.  همراه  خود  خاص 
سرمایه  بازار  سرمایه گذاری،  ابزارهای  توسعه  کنار  در  سهام  بازار  بازدهی 
برای  بااین حال  است.  قرار گرفته  توجه سرمایه گذاران  مورد  قبل  از  بیشتر 
ورود به این بازار با چالش هایی مواجه هستند. دانش مالی محدود و عدم 
آشنایی با سازوکار بازارهای مالی از مهم ترین آن هاست. بهره گیری از خدمات 
شرکت های سبدگردان و واگذاری مدیریت دارایی ها به خبرگان مالی، ضمن 
کاهش این ریسک ها، سرمایه گذاران را در مسیر مناسب برای دست یابی به 
اهداف مالی خود قرار می دهد. شرکت سبدگردان الگوریتم)وابسته به گروه 
سبدگردانی  قالب  در  را  دارایی  مدیریت  خدمات  خوارزم(  گذاری  سرمایه 

اختصاصی و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ارائه می دهد. 

معرفیشرکتسبدگردانالگوریتم
شرکت سبدگردان الگوریتم از سوی تیمی از اعضای باسابقه شرکت آتی نگر 
ایرانیان، در سال 1397 تأسیس شد. شرکت سرمایه گذاری آتی نگر  سپهر 
سپهر ایرانیان )گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم( سهام دار عمده شرکت 
سبدگردان الگوریتم است که خود یکی از نهادهای مالی زیرمجموعه شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی و از جمله شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار 
سرمایه کشور است. این شرکت در راستای توسعه کسب وکار و ارائه خدمات 
از یک دهه تجربه موفق فعالیت، نسبت به  بر بیش  اتکا  با  تخصصی مالی 
تأسیس شرکت سبدگردان الگوریتم در چهارچوب قوانین و مقررات مصوب 

سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کرد. 
الگوریتم مجموعه ای از دستورالعمل های گام به گام برای حل یک مسئله 
دانشمند شهیر  و  ریاضی دان  )الخوارزمی(،  نام خوارزمی  از  واژه  این  است. 
استفاده  الگوریتم  سبدگردان  اصلی  مأموریت  است.  شده  برگرفته  ایرانی، 
از روش های نوین مدیریت دارایی به جای شیوه های سنتی است. تالش ما 
بر آن است تا در این شرکت، تمامی عملیات سبدگردانی از انتخاب اوراق 
بهادار، تعیین ترکیب بهینه سبد و انجام معامالت گرفته تا مدیریت ریسک، 
بر اساس الگوریتم های دقیق و مطابق با استانداردهای روز دنیا انجام شود. 
مزیت رقابتی سبدگردان الگوریتم استفاده از مدیران باتجربه، تحلیل گران 

متخصص و شیوه های کاماًل نوین است. 
بالغ بر 3هزار و  الگوریتم  در حال حاضر دارایی تحت مدیریت سبدگردان 
به سبدهای اختصاصی و  این مبلغ  200 میلیاد ریال است که 50 درصد 

مابقی آن به صندوق های تحت مدیریت تعلق دارد. 
تصور عده زیادی از افراد جامعه از بازار سهام، بازاری است که محدود به 
معامالت سهام شرکت هاست، در صورتی که می-توان از طریق این بازار در 
با درآمد ثابت که مشابه سپرده های  اوراق  بخش های مختلفی مثل طال و 
بانکی هستند هم سرمایه گذاری کرد. نقدشوندگی، کارمزد معامالت پایین، 
از همه مهم تر،  و  باال  امنیت، شفافیت  باالی معامالت در طول روز،  حجم 

بازدهی باال و متناسب با شرایط تورمی از مزایای اصلی این بازار است. 
شاید به نظر برسد انجام معامالت در بازار سرمایه آسان تر از سایر بازارهاست، 
اما مسئله این جاست که کسب سود از آن می تواند دشواری های خاص خود 

نظر  در  معامالت  انجام  در  باید  را  مختلفی  عوامل  چراکه  باشد،  داشته   را 
دارایی های  باشد مدیریت  بهتر  این مسائل شاید  نظر گرفتن  با در  گرفت. 
طور  به  که  شود  سپرده  شرکت هایی  به  سرمایه  بازار  در  سرمایه گذاران 
حرفه ای در این بازار فعالیت می کنند و تجربه، دانش و فرصت کافی برای 

تحلیل چندجانبه این بازار را دارند.

خدماتشرکتسبدگردانالگوریتم
در حال حاضر سبدگردان الگوریتم مجوز ارائه خدمات سبدگردانی و مشاور 
سرمایه گذاری را دارد. به عالوه به عنوان ناظر در زمینه خدمات تأمین مالی 

جمعی ارائه خدمت می دهد.
یکی از خدمات تخصصی سبدگردان الگوریتم سبدگردانی اختصاصی است 
سبد  مشتریان،  ریسک  تحمل  سطح  و  مالی  اهداف  اساس  بر  آن  در  که 
سبدگردانی  خدمات  می شود.  پیاده سازی  و  طراحی  آن ها  سرمایه گذاری 
اختصاصی مطابق با چهارچوب های تعیین شده از سوی سازمان بورس ارائه 
با مشتریان برگزار می شود و  ابتدا جلسه حضوری  این فرایند  می شود. در 
طی آن اطالعات هر مشتری در قالب مجموعه ای از فرم ها و پرسش نامه ها  
جمع آوری و تحلیل می شود. پس از تعیین اهداف سرمایه گذاری و میزان 
ریسک پذیری مشتری، استراتژی ها و ترکیب بهینه سبد وی تعیین می گردد 

و به  صورت دوره ای مورد بازبینی قرار می گیرد.
سرمایه گذاری،  سبدهای  مدیریت  در  الگوریتم  سبدگردان  اصلی  رویکرد 
سبدهای  منظور،  بدین  است.  ریسک  به  بازدهی  نسبت  بهینه سازی 
ریسک  کنترل  سند  و  سرمایه گذاری  استراتژی  سند  اساس  بر  اختصاصی 
مدیریت می شوند. سند اول تعیین کننده خط مشی اصلی سرمایه گذاری ها 
بر اساس نتایج حاصل از مطالعات اقتصادی، تحلیل صنایع و شرکت هاست 
و سند دوم نیز با هدف مدیریت ریسک سبدها، ناظر بر عملیات سبدگردانی 

است.
مدیریت و تأسیس صندوق های سرمایه گذاری: سرمایه  گذاری در صندوق  ها 
در مقایسه با سرمایه  گذاری انفرادی، مزایای متعددی دارد. در صندوق  های 
سرمایه  گذاری، مدیر صندوق با به کارگیری نیروهای متخصص و دسترسی 
به منابع اطالعاتی مؤثر، سبد متنوعی از دارایی  های با پتانسیل سودآوری 
می  شود  سرمایه گذاری سبب  صندوق  های  ساختار  می  دهد.  تشکیل  را  باال 

نگاهی به تجارب حرفه ای »سبدگردان الگوريتم«
روشهایبهینهسازینسبتبازدهیسرمایهبهریسک
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هزینه  های ارائه این خدمات حرفه  ای میان تمامی سرمایه گذاران تقسیم 
شود و سرانه هزینه هر سرمایه  گذار کاهش یابد. انجام امور اجرایی مانند 
دریافت سود نقدی سهام یا کوپن اوراق از سوی مدیر صندوق نیز یکی 
از جذابیت  های  یکی  است.  مزایای صندوق  های سرمایه گذاری  از  دیگر 

معافیت  سرمایه گذاری،  صندوق های  دیگر 
مالیاتی تمامی درآمدهای آن هاست. بنابراین 
سرمایه  گذاری  صندوق  های  گفت  می  توان 
یکی از بهترین گزینه  ها برای سرمایه گذاران 
خرد محسوب می  شوند، چراکه این افراد قادر 
خواهند بود حتی با تخصیص مبالغ اندک، از 
مزایای یک سرمایه گذاری حرفه  ای برخوردار 

شوند. 
سبدگردان الگوریتم در حال حاضر مدیریت 
و  ثابت  درآمد  سهام،  نوع  از  صندوق  سه 

بازارگردانی را بر عهده دارد. 
مشترک  سرمايه گذاری  صندوق 

خوارزمی: 
سبدگردان  تخصصی  ابزارهای  از  یکی 

این  منابع  به  شمار می رود. بخش عمده  بازار سهام  الگوریتم در حوزه 
بازار  در  پذیرفته شده  شرکت های  سهام  در  سرمایه گذاری  به  صندوق 
مشترک  سرمایه گذاری  صندوق  می یابد.  اختصاص  فرابورس  یا  بورس 
پذیرش  با  که  است  سرمایه گذارانی  از  دسته  آن  مناسب  خوارزمی 
دارایی های  ارزش  افزایش  دنبال  به  سهام،  بازار  با  مرتبط  ریسک های 
سرمایه گذاری  مدیریت سبد  استراتژی  بلندمدت هستند.  افق  در  خود 
با در نظر گرفتن شرایط خرد و  ابتدای هر سال  صندوق خوارزمی در 
دوره ای در طول  به صورت  و  تعیین شده  و جهان  ایران  اقتصاد  کالن 
سال به روزرسانی می شود. از مهم ترین مزیت های صندوق سرمایه گذاری 
حوزه  در  مجرب  متخصص  کارشناسان  از  استفاده  خوارزمی  مشترک 
تحلیل اقتصادی، بنیادی و تکنیکال است که با تحلیل سهام و صنایع از 
فرصت های سرمایه گذاری بازار سرمایه به بهترین نحوه استفاده می کنند. 
کنون  تا  سال  ابتدای  از  خوارزمی  سرمایه گذاری  است صندوق  گفتنی 

بازدهی 93 درصدی نصیب سرمایه گذاران خود کرده است.
صندوق سرمايه گذاری دارا الگوريتم:

ثابت  درآمد  با  اوراق  بازار  در حوزه  الگوریتم  ابزار تخصصی سبدگردان 
در  سرمایه گذاری  به  این صندوق  منابع  عمده  بخش  می رود.  به  شمار 
اوراق مشارکت، انواع صکوک، گواهی سپرده بانکی و نیز سپرده گذاری 
مرکزی  بانک  نظارت  تحت  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  در 
اختصاص می یابد. تمامی اوراق با درآمد ثابت موجود در سبد دارایی های 
صندوق، از سوی دولت یا سایر نهادهای دولتی و غیردولتی منتشر شده 
و پرداخت اصل مبلغ سرمایه گذاری و سود اوراق نیز ضمانت شده  است. 
صندوق دارا الگوریتم از جمله کم ریسک ترین ابزارهای بازار سرمایه به 
سرمایه گذارانی  از  دسته  آن  مناسب  بیشتر  این صندوق  می رود.   شمار 
است که تمایل به دریافت سود دوره ای منظم دارند. مواعد پرداخت سود 
در این صندوق ماهانه و تاریخ پرداخت سود صندوق یکم هر ماه است. 
گفتنی است سرمایه گذاران دارا الگوریتم طی فعالیت سه ماهه، معادل 
22.7 درصد ساالنه سود دریافت کرده اند. صندوق دارا الگوریتم عالوه بر 
پرداخت سود ماهانه که معموالً باالتر از نرخ سود بانکی است، مزیت های 
دیگری هم دارد که از جمله می توان به سود روزشمار بدون نرخ شکست 
و افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در هر زمان اشاره کرد. قابل ذکر است 

صندوق دارا الگوریتم طی دوره کوتاه فعالیت خود با استقبال خوبی از 
سوی سرمایه گذاران مواجه شد و توانست پس از گذشت تنها سه ماه 
از آغاز فعالیت خود، سقف یکهزار میلیاد ریالی خود را پُر کند و اکنون 
اقدامات قانونی برای اخذ مجوز افزایش سقف تعداد واحدهای صندوق 

درحال انجام است. 
توسعه  آينده نگر  بازارگردان  صندوق 

سينا:
خدمات  ارائه  صندوق،  این  اصلی  رسالت   
بازارگردانی سهام، اوراق و سایر صندوق هاست. 
در ابتدا فعالیت خود را به منظور بازارگردانی 
و  )دسینا(  سینادارو  البراتوارهای  سهم  دو 
)مفاخر(  خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه 
شروع کرد. در سال 98 سهم ویتانا )غویتا( 
نیز به سهام تحت بازارگردانی آن اضافه شد. 
یک  کردن  اضافه  برای  مذاکرات  هم چنین 
سهم و دو صندوق دیگر به این صندوق در 

حال انجام است. 
فعالیت  ابتدای  از  الگوریتم  سبدگردان 
به  ارائه  قابل  به خدمات  تنوع بخشی  و  بازار هدف  توسعه  همواره  خود 
بر تجارب  با تکیه  این راستا شرکت  مشتریان را دنبال کرده است. در 
چند ساله شرکت مادر )شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان( در 
ارائه طیف وسیعی از خدمات مشاوره ای به بنگاه ها و فعاالن اقتصادی، 
این  اخذ  با  کرد.  سرمایه گذاری  مشاور  فعالیت  مجوز  دریافت  به  اقدام 
مختلف  نیازهای  پاسخ گوی  است  توانسته  الگوریتم  سبدگردان  مجوز، 
مالی مشتریان خود باشد. این خدمات شامل ارائه پیشنهاد فرصت های 
توجیهی،  گزارش های  انواع  تهیه  بورس،  بازار  در  سرمایه گذاری  جذاب 
طرح کسب وکار و افزایش سرمایه و هم چنین ارائه راه کارهای عملیاتی 
برای بهبود فرایند تصمیم گیری، افزایش کارایی و به  طور کلی پیشبرد 

اهداف مالی مشتریان است.
ارائه خدمت به عنوان ناظر در خدمات تأمین مالی جمعی از دیگر خدمات 
قابل ارائه از سوی سبدگردان الگوریتم است. تأمین مالی جمعی در واقع 
مسیر تغییریافته و مدرن شده استفاده از سرمایه های خرد مردمی است. 
امروزه با گسترش تکنولوژی، فراگیر شدن اینترنت و بسط قوانین، این 
روش تأمین مالی ساختار توسعه یافته ای به خود گرفته است. سبدگردان 
الگوریتم با اخذ مجوز از سازمان بورس، ارائه خدمات به عامالن تأمین 
مالی جمعی به عنوان ناظر را نیز به مجموعه خدمات خود افزوده است.

برنامههایشرکتسبدگردانالگوریتم
سبدگردان الگوریتم با بررسی فضای کسب وکار برای دست یابی به سهم بازار 
و تثبیت جایگاه خود به  عنوان یکی از نهادهای معتبر و شناخته  شده بازار 
برنامه ریزی کرده است. سبدگردان الگوریتم برای تحقق این برنامه ها قطعاً با 
چالش های مختلفی روبه رو خواهد  بود. بنابراین برخورداری از توان مالی و 
دسترسی به منابع کافی در کنار بهره مندی از حمایت های سهام دار عمده، در 
توسعه کسب وکار و نیل به اهداف تعیین شده برای این شرکت نقش به سزایی 
خواهد داشت. از مهم ترین برنامه های شرکت در سال های پیش رو می توان 

به این موارد اشاره کرد:
- افزایش ارزش دارایی تحت مدیریت در صندوق ها با توسعه صندوق های 

فعلی و تأسیس صندوق های جدید 
- جذب منابع از شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی، شرکت های بیمه 

تصور عده زيادی از افراد جامعه از بازار 
سهام، بازاری است که محدود به معامالت 

سهام شرکت هاست، در صورتی که 
می توان از طريق اين بازار در بخش های 
مختلفی مثل طال و اوراق با درآمد ثابت 
که مشابه سپرده های بانکی هستند هم 

سرمايه گذاری کرد. نقدشوندگی، کارمزد 
معامالت پايین، حجم باالی معامالت در 
طول روز، امنیت، شفافیت باال و از همه 
مهم تر، بازدهی باال و متناسب با شرايط 

تورمی از مزايای اصلی اين بازار است
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رويکرد اصلی سبدگردان الگوريتم 
در مديريت سبدهای سرمايه گذاری، 
بهینه سازی نسبت بازدهی به ريسک 

است. بدين منظور، سبدهای اختصاصی 
بر اساس سند استراتژی سرمايه گذاری 
و سند کنترل ريسک مديريت می شوند. 
سند اول تعیین کننده خط مشی اصلی 

سرمايه گذاری ها بر اساس نتايج حاصل 
از مطالعات اقتصادی، تحلیل صنايع و 
شرکت هاست و سند دوم نیز با هدف 

مديريت ريسک سبدها، ناظر بر عملیات 
سبدگردانی است

و صندوق های بازنشستگی
- توسعه خدمات مشاور سرمایه گذاری به شرکت های خارج از گروه سرمایه گذاری 

خوارزمی
بر  تمرکز  برندسازی،  به  توجه  مستلزم  الگوریتم  برنامه های سبدگردان  تحقق 
جامعه هدف و هم چنین استفاده از منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی است. 
تالش ما بر آن است که همواره متوجه این سه موضوع باشیم و منابع الزم را برای 

آن ها تخصیص دهیم.
برندسازی کسب بازدهی قابل رقابت و بهینه سازی عملیات شرکت به منظور 
کاهش هزینه ها از سیاست های اصلی شرکت است. جذب و آموزش نیروهای 
خالق و هم چنین استفاده از ظرفیت های بالقوه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و 

بانک صادرات از مهم ترین ابزارهای شرکت برای پیاده سازی این سیاست هاست.
جامعه هدف ما در وهله اول ارائه تمامی خدمات مالی به تمام اعضای حقیقی 
حقیقی  مشتریان  به  آن  گسترش  آن  از  پس  و  خوارزمی  خانواده  حقوقی  و 
البته محصوالت و خدمات مختلف ما طیف  از مجموعه است.  و حقوقی خارج 
وسیعی از مشتریان هدف را در بر دارند. مثاًل صندوق بازارگردان توسعه سینا تنها 
مناسب مشتریان حقوقی است، اما صندوق با درآمد ثابت دارا الگوریتم و صندوق 

خوارزمی، مشتریان حقوقی اعم از شرکت های بیمه، 
خصوصی  شرکت های  بازنشستگی،  صندوق های 
و هم چنین مشتریان حقیقی مانند بازنشستگان و 
مشاغل با گردش مالی باال را در جامعه هدف خود 

قرار داده است.
منابع انسانی، یا عبارتی شایسته تر، سرمایه انسانی 
است.  سبدگردان  شرکت های  دارایی  مهم ترین 
زیرا آنها هم منعکس کننده سطح آگاهی، دانش و 
تخصص تیم کارشناسی شرکت در بازار سرمایه و 
هم نمایان گر توانایی شرکت در جذب، شناخت و 
ارتباط مؤثر با طیف متنوعی از مشتریان هستند. 
بنابراین تالش ما بر آن است که نیروهای جوان، 
متخصص و تحصیل کرده را در خانواده سبدگردان 
الگوریتم داشته باشیم. سیاست ما مبتنی بر برقراری 
برنامه های  وجود  نیز  و  کارکنان  آموزش  سیستم 
مناسب جبران به  منظور ایجاد انگیزه در آن هاست. 

البته قابل توجه است که از فروض اصلی تحقق این برنامه ها، تداوم روند توسعه 
بازار، بازدهی مثبت در بازار سهام و استفاده از ظرفیت های بالقوه گروه خدمات 

بازار سرمایه الگوریتم و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در جذب منابع است. 

تأسیسصندوقهایجدید
سبدگردان الگوریتم با هدف تکمیل و متنوع سازی مجموعه محصوالت قابل ارائه 
به مشتریان حقیقی و حقوقی و تکمیل زنجیره خدمات خود، قصد تأسیس چند 
صندوق جدید را نیز دارد. صندوق های سرمایه گذاری طال، جسورانه، بخشی و 

نیکوکاری از جمله این صندوق ها هستند.
طال و ابزارهای مبتنی بر طال به  عنوان یکی از گزینه های جذاب سرمایه گذاری 
و با اهدافی چون حفظ ارزش پول، پوشش ریسک و رشد ارزش سرمایه همواره 
بخشی از سبد دارایی های سرمایه گذاران را به خود اختصاص داده اند. سازمان 

بورس و اوراق بهادار با هدف بهره مندی فعاالن بازار سرمایه از پتانسیل های بازار 
طال، در سال های اخیر برخی ابزارهای مبتنی بر طال مانند گواهی سپرده سکه طال 
و صندوق سرمایه گذاری طال را به بازار معرفی کرده است. سبدگردان الگوریتم نیز 
با هدف تکمیل مجموعه محصوالت خود، تأسیس صندوق سرمایه گذاری طال را از 
ابتدای فعالیت خود با جدیت در دستور کار خود قرار داد، اما با توجه به التهابات 
ارزی و عوامل دیگر که منجر به تعطیلی بازار آتی سکه طال نیز شد، سازمان بورس 

و اوراق بهادار فعاًل مجوزی برای تأسیس این صندوق ها صادر نمی کند.
ایران فرصت های  در  اخیر  نوپا در چند سال  فعالیت کسب وکارهای  گسترش 
جدیدی را در کنار سرمایه گذاری در بازار بورس پیش  روی سرمایه گذاران قرار 
داده  است. در همین راستا سبدگردان الگوریتم با استفاده از دانش و تجربه و 
پیش بینی هایی که از شکوفایی این حوزه در آینده نزدیک دارد، تأسیس صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه با هدف استفاده از ظرفیت های شرکت برای حضور در 

بازارهای نوین با کمترین هزینه را در برنامه خود قرار داده است. 
یکی دیگر از برنامه های سبدگردان الگوریتم، تأسیس صندوق های سرمایه گذاری با 
ساختار جدید برای متنوع سازی سبد محصوالت شرکت است. از این رو مطالعات 
اولیه در این خصوص روی انواع مختلفی از صندوق ها، از جمله صندوق های بخشی، 
رشدی، شرکت های کوچک و غیره انجام شده است. 
با توجه به فرایند زمان بر بودن تعریف صندوق های 
جدید در سازمان بورس و اوراق بهادار، تصمیم بر 
برای  موجود  ظرفیت های  از  ابتدا  در  که  شد  این 
تأسیس صندوق جدید استفاده شود. طبق قوانین 
که  سبدی  هر  برای  صورت گرفته،  بررسی های  و 
سازمان بورس و اوراق بهادار روی آن شاخص تعریف 
کرده است، می توان درخواست تأسیس صندوق داد. 
به این ترتیب، تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی 

در برنامه های شرکت قرار گرفته است.
سرمایه  گذاری  صندوق  های  تشکیل  از  هدف 
نیکوکاری، جمع آوری وجوه از اشخاص عالقه مند به 
مشارکت در امور نیکوکاری مرتبط با موضوع فعالیت 
در  و سرمایه گذاری وجوه جمع آوری شده  صندوق 
از سرمایه گذاری  بازار سرمایه است. منافع حاصل 
می شود.  فعالیت صندوق صرف  موضوع  نیکوکاری  امور  در  دوره ای  به صورت 
شرکت با در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی خود، تأسیس صندوق سرمایه گذاری 

نیکوکاری را در برنامه خود قرار داده است. 

روندآتیبازار
در حال حاضر مهم ترین فاکتور برای چشم انداز رشدی بازار سرمایه، انتظارات از 
رشد تورم در سال های پیش رو است. صندوق بین المللی پول در آخرین پیش بینی 
از وضعیت اقتصادی ایران، هم چنان شرایط اقتصادی ایران را در سال های پیش رو 
تورمی با نرخ های باال برآورد کرده است. از آن جایی که بخش زیادی از شرکت های 
پذیرفته شده در بورس ایران کاالمحور یا دارایی محور هستند، در شرایط تورمی 
رشد اسمی آن ها قابل انتظار است. از این رو هم چنان بازار سرمایه به عنوان گزینه 
جذاب سرمایه گذاری مورد توجه است. قابل ذکر است روند بازدهی بازار سرمایه از 

مهم ترین متغیرهای اثرگذار در میزان جذب منابع و رشد شرکت است.
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امیر وفايی 
نايب رئیس هیئت مديره شركت سبدگردان الگوريتم

و  بهادار  اوراق  ناشران  بین  مالی  واسطه های  جمله  از  مالی  نهادهای 
سرمایه گذاران در اوراق بهادار هستند که وظیفه تسهیل فرایندهای میان 
اختالل در  یا وجود  نهادها  این  نبود  دارند. در صورت  برعهده  را  این دو 
ارائه  از  و  می شود  مواجه  مشکالتی  با  سرمایه  بازار  نظام  آن ها،  کارکرد 
اوراق  قانون  بود. در  ناتوان خواهد  اقتصاد  از خدمات خود به کل  بخشی 
بهادار کشور، انواع نهادهای مالی برشمرده شده اند و نظام نظارتی خاصی 
برای آن ها در نظر گرفته شده است. وجود نظارت بر این نهادها، مقبولیت 
نهادها  این  رشد  موجبات  و  داد  خواهد  افزایش  مردم  بین  در  را  آن ها 
سرمایه  بازار  در   1390 سال  از  که  نهادهایی  از  یکی  می آورد.  فراهم  را 

هستند.  سبدگردان  شرکت های  است،  فعال 
قانون  در  ارائه شده  تعریف  طبق  سبدگردان 
مجلس  سال 1384  مصوب  بهادار  اوراق  بازار 
شورای اسالمی، شخصی حقوقی است که در 
قالب قراردادی مشخص به منظور کسب انتفاع 
به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار 

می پردازد.
شرکت سبدگردان الگوریتم در راستای تکمیل 
نهادهای مالی الزم برای تشکیل گروه خدمات 
بازار سرمایه الگوریتم در سال 1397 شروع به 

فعالیت کرده است.
سبدگردان،  شرکت های  فعالیت های  عمده  از 
سبدگردانی  است.  اختصاصی  سبدگردانی 
امر  در  خبره  فرد  آن  طی  که  است  فرایندی 
سطح  خصوصیات،  اساس  بر  سرمایه گذاری 

ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی مناسب او تشکیل می دهد 
و به  صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می کند. هم چنین، با 
توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه گذاری، تصمیمات الزم در 
جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر سبد اتخاذ 

الگوریتم  سبدگردان  حاضر  حال  در  می شود. 
خدمات سبدگردانی اختصاصی را به مشتریان 

حقیقی و حقوقی ارائه می دهد.
از دیگر فعالیت های شرکت سبدگردان الگوریتم، 
مدیریت انواع صندوق های سرمایه گذاری است. 
ثابت  درآمد  صندوق  صندوق ها  این  از  یکی 
الگوریتم  دارا  صندوق  عنوان  تحت  که  است 
کرده  آغاز  را  خود  فعالیت   1398 شهریور  از 
است و در حال حاضر دارایی های این صندوق 
100 میلیارد تومان است که شرکت به دنبال 
گرفتن مجوز افزایش سقف این صندوق تا 500 

به  صندوق  نوع  این  است.  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  از  تومان  میلیارد 
در  می دهند  ترجیح  و  هستند  ریسک گریز  که  می شود  پیشنهاد  افرادی 
دارایی های با ریسک کمتر سرمایه گذاری کنند، زیرا عمده سرمایه گذاری ها 
از آن در سهام  بانکی است و بخشی  در اوراق درآمد ثابت و سپرده های 
سرمایه گذاری می شود. صندوق دارا الگوریتم به صورت روزانه با نماد دارا 
در بورس معامله می شود و سود پرداختی آن به طور ماهانه در پایان هر 

ماه به حساب دارندگان واحدهای صندوق واریز می شود.
صندوق  الگوریتم،  سبدگردان  مدیریت  تحت  صندوق های  از  دیگر  یکی 
آن  سرمایه گذاری های  عمده  که  است  خوارزمی  مشترک  سرمایه گذاری 
در سهام است. بازدهی این صندوق در یک سال گذشته نزدیک به 110 
میلیارد  این صندوق 55  مدیریت  تحت  دارایی های  ارزش  و  بوده  درصد 

تومان است.
تحت  که  اختصاصی  بازارگردانی  صندوق 
فعالیت می کند،  توسعه سینا  آینده نگر  عنوان 
شرکت  مدیریت  تحت  صندوق های  دیگر  از 
بازارگردانی  عملیات  حاضر  حال  در  که  است 
اطالعات  فناوری  توسعه  شرکت  سه  سهام 
ویتانا  شرکت  و  دارو  سینا  شرکت  خوارزمی، 
چند  با  مذاکره  حال  در  و  می دهد  انجام  را 
ناشر دیگر بورسی جهت بازارگردانی سهام آن 
شرکت هاست. این صندوق به زودی بازارگردانی 
یک  و  الگوریتم  دارا  ثابت  درآمد  صندوق 
گرفت.  خواهد  عهده  بر  نیز  را  سهام  صندوق 
دارایی های تحت مدیریت این شرکت در حال 

حاضر حدودا 10 میلیارد تومان است.
راستای  در  الگوریتم  سبدگردان  شرکت 
صندوق  و  طال  صندوق  تأسیس  خود  فعالیت  حوزه های  گسترش 
به  با توجه  بااین حال،  قرار داد.  را در دستور کار  سرمایه گذاری جسورانه 
مجوز جدیدی  سازمان  از طرف  فعاًل  بازار طال  در  التهابات سال گذشته 
صادر نشده است. اما مطالعات و فرایندهای تشکیل صندوق جسورانه در 

حال انجام است.
شرکت سبدگردان الگوریتم هم چنین از 
معدود شرکت های سبدگردان است که 
دارای مجوز مشاور سرمایه گذاری است 
به شرکت های  را  و خدمات مشاوره ای 
سایر  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
می دهد،  ارائه  گروه  از  خارج  مشتریان 
که از آن جمله می توان به تهیه گزارش 
ارزش گذاری  افزایش سرمایه،  توجیهی 
طرح ها و شرکت ها و سایر موارد اشاره 

کرد.

مروری بر فعاليت های جديدترين عضو گروه سرمايه خوارزمی

سبدگردانهاچهخدماتیارایهمیکنند؟

از عمده فعالیت های شرکت های سبدگردان 
سبدگردانی اختصاصی است. سبدگردانی 
فرايندی است که طی آن فرد خبره در امر 

سرمايه گذاری بر اساس خصوصیات، سطح 
ريسک پذيری و سرمايه هر سرمايه گذار، 

سبدی مناسب او تشکیل می دهد و به  
صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال 

مديريت می کند. هم چنین، با توجه به تغییر 
عوامل اثرگذار بر محیط سرمايه گذاری، 

تصمیمات الزم در جهت رسیدن به اهداف 
سبد و افزايش ارزش آن از طرف مدير 

سبد اتخاذ می شود
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اقتصاد ایران

در اين بخش می خوانيد

 بودجه 99 زیر ذره بین وخارزم

 گزارش وخارزم از افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر بازار سرمایه

 اصالحات ساختاری، چرا و چگونه؟ 

 جمشید پژویان از باید و نبایدهای افزایش قیمت بنزین می گوید

 گزارشی تحلیلی از وضعیت سرمایه گذاری در شرایط تحریم اقتصادی

 درباره طرح مسکن ارزان قیمت و رویای خانه دار شدن کم درآمدها

 گزارش وخارزم از تازه واردهای بورسی 

 گفت وگو با دکتر امین اسداللهی، مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار



بودجه 99 زير ذره بين وخارزم

فرصت ها و تهدید های سال سخت اقتصادی
صبح روز يک شنبه، 17 آذر بود که حسن روحانی،  رئیس 
دولت دوازدهم، با حضور در جلسه علنی قوه مقننه و پس 

از دفاع از اليحه بودجه سال 99، آن را تقديم به هیئت 
رئیسه مجلس کرد. هفتمین بودجه در حالی به مجلس 
تقديم شد که نفت هنوز يکی از جنجالی ترين مباحث 
در آن است. سال هاست که دولت های مختلف تالش 
دارند میزان وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهند. 

در برنامه پنج  ساله ششم توسعه نیز اين طور آمده که 
دولت بايد با راه کارهای مختلف، وابستگی بودجه به نفت 
را قطع کند. اکنون به نظر می رسد تحريم ها، خودبه خود 
اين شرايط را ايجاد کرده اند. دولت به دلیل تحريم ها به 
درآمدهای نفتی دست پیدا نکرده و درنتیجه ناچار است 

برای بودجه هم روی آن حسابی باز نکند. بررسی های 
»وخارزم« نشان می دهد فروش نفت ناگهان از باالی 
دومیلیون بشکه در روز، به کمتر از 600هزار بشکه در 

روز رسیده و در سال 2020 صادرات نفت ايران به 
500هزار بشکه در روز خواهد رسید. به اين ترتیب، 

دولت چاره ای ندارد جز اين که برای تأمین بودجه خود 
به سراغ راه های ديگری برود. همان طور که رئیس دولت 

هم در مجلس اعالم کرده، تحريم ها از نگاه دشمنان، 
قرار بوده مانع توسعه کشور شود، اما اکنون به نظر 

می رسد همین تحريم ها می تواند به سکوی پرش در اين 
کشور تبديل شود. چالش های فروش نفت باعث شده 

دولت باالخره از خواب آشفته نفت بیدار شود. 

افزایشبودجهدولت
بودجه دولت، که نشان دهنده دخل و خرج آن در یک سال است، در سال 1398 برابر با یکهزار و 744 هزار میلیارد تومان بود، 
که برای سال 99 رشدی 14 درصدی کرده و به یکهزار و 988 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی چیزی در حدود یک عدد 
2 که مقابلش 15 صفر قرار دارد، آن هم به تومان. همان طور که پایگاه های تحلیلی مختلف هم به این مسئله اشاره کرده اند، 

اگر در جزئیات این بودجه ریز شویم، متوجه می شویم نوسان های پیش بینی شده برای هر یک از 
درآمدها و هزینه های جزئی در برخی از موارد بسیار باال رفته و حتی به 140 درصد هم می رسند. 
یکی از مسائلی که در این بودجه بسیار مورد توجه قرار می گرفت، کاهش احتمال درآمد نفتی بود 
و جایگزین هایی که باید در صورت بروز مشکل به رفع آن کمک می کردند، آن قدرها هم مطمئن 
به نظر نمی رسند. برای مثال یکی از این درآمدهای جایگزین، ناشی از واگذاری دارایی های مالی 
دولت است که حاال این عالمت سؤال را جلوی خود می بینید: »آیا می توان به اندازه 50هزار میلیارد 

1398تومان از این راه به دست آورد؟« 1399
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8

   اقتصادی
گزارشگرنسیم بنايی
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یارانههایهمیشهجنجالی
این  البته  یارانه هاست.  به خود مشغول کرده، مسئله  را  مسئله ای که همین حاال هم ذهن همه 
مشغولی ذهن در حال حاضر بیشتر به این مسئله برمی گردد که چطور می توان برای یارانه های 
جدید ثبت نام کرد و چطور می توان مطمئن بود که آیا این یارانه به شما تعلق می گیرد یا خیر. از این 
مسائل که بگذریم، با آن سوی یارانه ها هم بیشتر آشنا می شویم که مسئله تأمین مالی یارانه هاست. 
در الیحه بودجه 99 چیزی در حدود 42هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و 31هزار 
میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیش بینی شده  است. در تبصره های مربوط به 
قانون هدفمند کردن یارانه ها در الیحه بودجه، در مجموع حدوداً 250هزار هزار میلیارد تومان برای 
این بخش پیش بینی شده  است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مکلف شده با استفاده از همه 
بانک های اطالعاتی، سه دهک باالی درآمدی را شناسایی و حذف کند. بنابراین اگر کلیت 74هزار میلیارد تومان یارانه برای کل 
سال را در نظر بگیریم، با یک حساب ساده متوجه می شویم که دولت قصد دارد در سال 99 به طور میانگین ماهانه چیزی در 

حدود 6هزار میلیارد تومان به کل واجدان شرایط یارانه بدهد.

فضایمجازیالکچری
مسئله فضای مجازی، یکی از آن مسائلی است که هر چه یک کشور روی آن سرمایه گذاری کند، هنوز 
هم جای کار باقی می ماند و این سرمایه گذاری ارزش خود را روزی نشان خواهد داد. بودجه مرکز ملی 
فضای مجازی در سال 99 حدود 48میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال 98 رشدی 
پنج درصدی کرده. از این مجموع تقریباً 48میلیارد تومان، چیزی در حدود 16میلیارد تومان به بخش 
اجرایی مربوط است و 32میلیارد تومان هم به بخش عمرانی. از زاویه دیگر هم بودجه مرکز ملی فضای 
مجازی شامل دو بخش می شود که بخش اول رصد و نظارت را وظیفه خود می داند و بخش دوم مدیریت 

راهبردی فضای مجازی. در الیحه بودجه 99 در حوزه نظارت و رصد فضای مجازی کشور بیش از 
6میلیارد تومان در بخش اجرایی و 50میلیون تومان هم در بخش عمرانی در نظر گرفته شده اند. 
درنتیحه از حدود 42میلیارد تومان باقی مانده برای حوزه مدیریت راهبردی، بیش از 9میلیارد تومان 

برای بخش اجرایی و 32میلیارد تومان برای بخش عمرانی در نظر گرفته شده است.

معافازمالیاتها
یکی از نکات برجسته سیاست گذاری های اقتصادی در جهان 
که طبیعتاً خود را در بستن بودجه ساالنه هر دولت نشان 
می دهد، مسئله مالیات است. البته مالیات هنوز در ایران به 
به ویژه  غربی،  نرسیده که در کشورهای  اهمیتی  میزان  آن 
و  کانون بحث های سیاسی  به  را  به آن خود  تکیه  با  اروپا، 
اقتصادی تبدیل می کند، اما در ایران هم نمی توان از اهمیت 
مسئله مالیات گذشت. به طور کلی بر اساس الیحه بودجه 
سال 1399، درآمد مالیاتی دولت 195 هزار میلیارد تومان 
این  از  درصد   10 تا   5 بین  رقمی  معموالً  که  شده  لحاظ 
درآمد از محل مالیات حقوق به دست می آید. در سال جاری 
حقوق های زیر 2 میلیون و 750 هزار تومان در ماه، معاف 
از مالیات هستند. این رقم در سال 99 با رشدی تقریبا 9 
درصدی به 3 میلیون تومان رسیده. بنابراین باید به افرادی 
از  داد که  تومان حقوق می گیرند، مژده  میلیون  زیر 3  که 
مالیات معاف هستند، اما از سوی دیگر می توان احیاناً بابت 
این میزان دریافتی که بسیار پایین تر از سطح استاندارد کشور 
است، بابت آن ها نگران هم بود. البته مسئله دیگری که شاید 
کردن  وصول  در  دولت  توانایی  باشد،  نگرانی  باعث  اندکی 
بودجه سال 98، درآمدهای  درآمدهای خود است، زیرا در 
مالیاتی 172 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، اما تا 
میلیارد  89هزار  تنها  آبان ماه،  یعنی  سال  هشتم  ماه  پایان 

تومان آن محقق شد که تقریباً نیمی از کل مالیات است.

خروجگرانتر
در سال جاری اگر بخواهید از کشور به غیر از قصد زیارتی 
خود  سفر  اولین   برای  تومان  هزار   220 باید  شوید،  خارج 
حج  قصد  زائر  عنوان  به  هم  اگر  و  کنید  پرداخت  عوارض 
تمتع، عمره و عتبات عالیات کنید، با تخفیفی 50 درصدی 
تنها 110 هزار تومان هزینه عوارضتان می شود. البته در ایام 
اربعین، سفر به کربال به طور کلی معاف از عوارض است و در 
باقی ایام برای سفر هوایی 45هزار تومان و برای سفر زمینی 
و دریایی 15هزار تومان باید عوارض بدهید. حاال که نوبت به 
اعداد و ارقام سال 99 رسیده، بد نیست بدانید که تمام این 
به  برای سفر غیرزیارتی  باالتر رفته اند. در سال جاری  اعداد 
خارج از کشور برای اولین  بار باید 264 هزار تومان عوارض 
به 220 هزار  پرداخت کنید که رشدی 20 درصدی نسبت 
تومانی داشته که در سال جاری پرداخت می کردیم. سفرهای 
تومان هزینه  با تخفیفی 50 درصدی 132 هزار  زیارتی هم 
هم   99 سال  در  اگر   98 سال  مشابه  و  برمی دارند  عوارض 
نیازی  بروید،  عراق  به  زیارت  اربعین جهت  ایام  در  بخواهید 
به پرداخت عوارض نیست و در باقی ایام سال هم مانند سال 
و  هوایی  سفرهای  برای  تومان  و 15هزار   45 ترتیب  به   98
زمینی، عوارض اخذ می شود. نکته مهم این است که از هر بار 
عوارضی که شما بدهید، 40هزار تومان کنار گذاشته می شود 
برای توسعه زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری و حمایت از 

بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی.

يارانه معیشتی

ارد
یلی

ر م
هزا

42

ارد
یلی

ر م
هزا

31

بر اساس اليحه بودجه سال 
1399، درآمد مالیاتی دولت 
195 هزار میلیارد تومان 
لحاظ شده که معموالً رقمی 
بین 5 تا 10 درصد از اين 
درآمد از محل مالیات حقوق 
به دست می آيد. در سال 
جاری حقوق های زير 2 
میلیون و 750 هزار تومان در 
ماه، معاف از مالیات هستند. 
اين رقم در سال 99 با 
رشدی تقريبا 9 درصدی به 
3 میلیون تومان رسیده است
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ازدواجرویمدارگذشته
مشکالت  اساس  بر  دولت  سال  هر  است.  مشترک  زندگی  تشکیل  برای  جوانان  برای  مشوق ها  مهم ترین  از  یکی  ازدواج  وام 
اقتصادی و افزایش نرخ تورم، این وام را هم افزایش می دهد. این وام در حال حاضر برای هر یک از زوجین، 30میلیون تومان 
است. در الیحه بودجه 99 هم قرار شد این وام روی همین رقم باقی بماند و افزایش پیدا نکند. در واقع این وام به منظور حمایت 
از ازدواج جوانان است، اما برای سال 1400 خبری از افزایش میزان وام نیست. کسانی که این وام را دریافت می کنند، باید در یک 

بازه زمانی پنج ساله آن را بپردازند. وام ازدواج معموالً یکی از پراستقبال ترین وام هایی است که در کشور اعطا می شود. 

فقطبرایزمینپاک
بی توجهی به محیط  زیست، بی توجهی به حیات انسان هاست. دولت تالش دارد با 
توجه کافی به این مقوله، مسئولیت پذیری خود را نسبت به این قضیه نشان دهد. 
به  در بودجه سال 99، مواردی هم وجود داشت که نشان می داد دولت نسبت 

مسئله محیط زیست بی تفاوت نیست. برای مثال دولت، سازمان امور مالیاتی را 
مکلف کرده از فروش کاالهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب 
در محیط زیست می شوند، عوارض دریافت کند. قرار است تا سقف 10هزار 
میلیارد ریال از این مبلغ را در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار 
دهند تا برای بازیافت پسماندهای مذکور مصرف شود. طبق الیحه بودجه 
99، قرار است 195هزار میلیارد تومان از درآمد پیش بینی شده دولت از 

بخش مالیات تأمین شود. در این میان تکالیفی برای سازمان مالیاتی در 
نظر گرفته شده  است. طبق آن چه در الیحه بودجه 1399 اعالم شده، 
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی 
اما  کند.  تعیین  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  مشمول  مودیان  از 
پسماند  که  است  کاالهایی  به  مربوط  زمینه  این  در  بخش  مهم ترین 
مخرب برای محیط زیست دارند. این خبر نویدبخش اتفاقات خوب برای 

دوست داران محیط زیست است. 
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قیمت بنزين افزايش يافت و به تبع آن برخی کاالها 
مانند میوه که به طور مستقیم با حمل ونقل در ارتباط 

است، گران شد. هر چند مقامات دولت از جمله 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، معتقدند 
تورم پیش بینی شده ناشی از افزايش قیمت بنزين 

فقط چهار درصد است، اما در بازار اتفاق ديگری افتاد 
و برخی کاالها افزايش بیشتری را تجربه کرد. در طول 
يک سال گذشته بازار سرمايه بیشترين سود را نسبت 

به بازارهای ديگر به مشتريانش که سهام دار اين 
بازار هستند، اعطا کرده است. هرچه هست، دولت با 

تعیین نرخ جديد حامل های انرژی به  طور رسمی گامی 
بزرگ در راستای اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها 

برداشته تا به  اين ترتیب، با استفاده از منابع حاصل 
از اجرای اين مرحله از قانون هدفمندی يارانه ها و 

درآمدهای ناشی از افزايش صادرات مشتقات نفت و 
محصوالت پتروشیمی، چرخ تولید را به عنوان محرک 

اصلی اقتصاد به حرکت درآورد. حال بايد ديد اين 
افزايش نرخ ها چه تأاثیری بر بازار سرمايه خواهد 

داشت.
 هرچند پس از اجرای فازهای قبلی هدفمندی 

يارانه ها، عمده شرکت های بورسی با افزايش قیمت 
محصوالت نه تنها حاشیه سود خود را حفظ کرده اند، 

بلکه از لحاظ قدر مطلق ريالی، سودآوری بیشتری هم 
به  دست آورده اند، اما با اعالم نرخ حامل های انرژی 
بايد منتظر ماند تأثیر اين افزايش را بر شرکت های 

بورسی مشاهده کرد. اين موضوع از دو زاويه بر بورس 
تأثیر خواهد گذاشت؛ يکی از جهت تأثیر بر بدنه اصلی 
تولید شرکت ها و از جنبه ديگر بر هزينه حمل ونقل اين 

شرکت ها. از سوی ديگر، در اين میان همه شرکت ها 
پس از اجرای اين طرح به صورت يکسان دچار آسیب 

نمی شوند. اين که نرخ بنزين چه تأثیری بر بازار 
سرمايه می گذارد، چهارچوب اصلی اين گزارش را 

تشکیل می دهد. 

صنایعپاالیشی،سودوزیان
تأثیر  درباره  سرمایه،  بازار  کارشناس  نصیری،  حسین  دکتر 
گفت:  »وخارزم«  به  سرمایه  بازار  بر  بنزین  قیمت  افزایش 
خود  سهام داران  نصیب  را  بیشتری  سود  پاالیشی  صنایع 
می کنند و مهم ترین دلیل آن تولید برای عرضه و سود بیشتر 
ظرفیت  افزایش  به  اقدام  پاالیشگاه ها  اکنون  است.  بازار  در 
بیشتری را کسب کنند و  بازار  تا سهم  تولید خود می کنند 
بخشی  دارد،  را  بنزین  برنامه صادرات  دولت  که  آن جایی  از 
مابقی صادر خواهد شد،  و  تولیدشده ذخیره سازی  بنزین  از 
افزایش  تولید  برای  را  پاالیشگاه ها  انگیزه  موضوع  این  که 

می دهد. 
همه  روی  بنزین  هرچند  بورس،  کارشناس  این  گفته  به 
بازارها، از جمله بازار سرمایه، اثر می گذارد، اما باعث افزایش 
صنایع پاالیشگاهی خواهیم شد. ضمن این که این رشد قیمت 

بر قیمت تمام شده آن ها تأثیر می گذارد.
افزایش قیمت بنزین  نصیری در ادامه گفت: از سوی دیگر، 
عنوان  به  بنزین  از  که  شیمیایی  شرکت های  از  برخی  روی 
مواد مصرفی خود استفاده می کنند، تأثیر می گذارد. هم چنین 
شرکت هایی که مستقیماً با حمل ونقل در ارتباط هستند، از 
این افزایش قیمت تأثیر می گیرند، که صنایع سیمان و فوالد 
بخشی از آن محسوب می شوند، که درنهایت افزایش نرخ را 
به دنبال خواهد داشت. تأثیرات تورمی ناشی از افزایش قیمت 

    بورس
غزال بابايی

گزارش وخارزم از افزايش قيمت حامل های انرژی و تأثير آن بر بازار سرمايه

بوی بنزین در تاالر بورس گزارشگر
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و  گذاشت  خواهد  منفی  اثر  خدماتی  شرکت های  بر  بنزین 
هزینه تمام شده خدمت آن ها را افزایش خواهد داد. با توجه 
کنترل  تورم  اگر  افتاده،  اتفاق  ما  کشور  در  که  رکودی  به 
نشود، ممکن است عمق رکود اقتصادی افزایش یابد، اما به 
طور کلی افزایش قیمت بنزین تأثیر مثبتی در بازار خواهد 
گذاشت و شرکت ها به صورت غیرمستقیم از این مسئله تأثیر 
می گیرند، که درنتیجه باعث افزایش سودآوری آن ها خواهد 

شد.
فعاالن  این که  بر  تأکید  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
افزایش  را  خدماتشان  و  کاال  قیمت  امکان  حد  تا  اقتصادی 
نمی دهند، گفت: اگر قیمت گاز افزایش پیدا کند، به دلیل 
این که نیروگاه های کشور از این سوخت بهره می برند، قطعاً 
نرخ برق نیز باال می رود و افزایش قیمت بنزین تنها در بخش 
شرکت های  اغلب  که  می کند،  زیاد  را  هزینه ها  حمل ونقل 
بورسی امکان کنترل هزینه های خود را در این بخش دارند. 
باعث  کاال  تمام شده  قیمت  افزایش  این که  بیان  با  نصیری 
افزایش قیمت کاال خواهد شد، تأکید کرد: برخی فعالیت های 
منتقل  مصرف کننده  به  را  خود  قیمت  افزایش  اقتصادی 
رقابت پذیران  بخش  در  تنها  موضوع  این  که  می کنند، 
اقتصاد که  اقتصادی مشاهده می شود و در بخش دستوری 
خودروسازی،  مانند  می کند،  تکلیف  تعیین  آن  برای  دولت 
شوند.  زیان ده  است  ممکن  و  می یابد  کاهش  آن ها  سود 
از  مردم  که  کاالهایی  برای  دستوری  قیمت گذاری  هرچند 
کیفیت آن ها رضایت ندارند، می تواند تا حدی موجب رضایت 

عموم مردم را به دنبال داشته باشد. 

کاالهایپاییندستیگرانمیشود
و  پول  کمیسیون  رئیس  نایب  اسدی،  کیمایی  احمد 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به »وخارزم« گفت: مواد اولیه 
به  لوله  خط  طریق  از  پتروشیمی  و  پاالیشی  شرکت های 
تا این جا بی تأثیر است،  کارخانه ها می رسند و قیمت بنزین 
اما بعد از تولید محصول باید به مراکز توزیع منتقل شوند، که 

افزایش قیمت بنزین در این بخش تأثیرگذار است. 
به گفته وی، افزایش قیمت بنزین در بخش پایین دستی نفت 
از  انجام می شود.  نرخ  افزایش  و قطعاً  بود  تأثیرگذار خواهد 
سوی دیگر، باید توجه داشت صنایع معدنی هم که در بورس 
هزینه  افزایش  مشمول  باالدستی  بخش  در  هستند،  فعال 
نمی شوند، اما در بخش پایین دستی که محصول تولیدشده 

باید عرضه شود، افزایش نرخ اعمال خواهد شد. 
بر همه  بنزین  افزایش قیمت  این که  بیان  با  کیمایی اسدی 
حمل ونقل  از  اغلب  شرکت ها  گفت:  می گذارد،  تأثیر  بازارها 
ریلی به دلیل پایین تر بود هزینه حمل ونقل نسبت به سایر 
این  پراکنده  توزیع  اما در بخش  استفاده می کنند،  بخش ها 
امکان وجود ندارد. به عنوان مثال، میوه تولید شده و به بازار 
میوه و تره بار رسیده، اما امکان توزیع با کامیون گازوییل سوز 
نیست و باید با وانت بارهای بنزین سوز جابه جا شود. البته باید 
تأکید کرد افزایش نرخ اثر زیادی روی بازار نخواهد گذاشت، 
چراکه سهم بنزین در هزینه های ترانزیت داخلی کمتر است 

و آن قدر نیست که بازار از آن ترسی داشته باشد.
بورس  نماد  به  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
نماد ها  این  بر  تأثیر  بنزین  نرخ  افزایش  افزود:  و  کرد  اشاره 
نخواهد داشت و نفع و ضرری برای این نماد ها ندارد، چراکه 
پاالیشگاه  ها  به  فارس  خلیج  فوب  قیمت  با  را  نفت  دولت 

را  فرآورده ها  و  مشتقات  سایر  و  گازوییل  بنزین،  و  می دهد 
به  توجه  با  می گیرد.  تحویل  فارس  خلیج  فوب  نرخ  با  نیز 
این که شرکت ها در بودجه سال آینده دالر را 11 هزار تومان 
با  آتی  سال  برای  تحلیل هایشان  در  و  می کنند  پیش بینی 
 10 شرکت ها  سود  تومانی،  هزار   11500 تا   11000 دالر 
درصد بیشتر خواهد شد و شاخص تا محدوده 340 و 350 
هزار واحدی از این نظر امکان رشد خواهد داشت و حدود 
50 هزار واحد نیز به دلیل تقسیم سود اردیبهشت تا خرداد 
 420 تا   400 ارتفاع  تا  می شود  پیش بینی  و  می کند  رشد 
افزایش  با  دارد  امکان  هرچند  یابد.  افزایش  واحدی  هزار 
قیمت حامل های انرژی برخی بنگاه ها متضرر شوند و برخی 
سودآوری داشته باشند، که این امر مستلزم تحلیل درست 

از وضعیت بازار است.

تأثیرروانیقیمتبنزینبربازار
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به 
»وخارزم« گفت: افزایش قیمت سوخت بر بخش حمل ونقل 
تأثیر می گذارد و نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر بهای تمام شده 
زیرا هزینه های حمل ونقل  باشد،  داشته  بورسی  شرکت های 
بخش کوچکی از بهای تمام شده را تشکیل می دهد، اما این 
موضوع به لحاظ روانی درنهایت باعث تورم می شود، که اگر 
رابطه تورم و بازدهی بازار را یک رابطه مثبت بدانیم، موجب 
افزایش سودآوری شرکت ها می شود، زیرا درآمد شرکت ها نیز 

افزایش پیدا خواهد کرد.
او درباره چگونگی اثر گذاری افزایش قیمت حامل های انرژی 
در سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی شرکت های بورسی 
با  کشور  اقتصاد  هم اکنون  که  مشکلی  گفت:  غیر بورسی  و 
آن دست به گریبان است، از یک سو رکود و از سوی دیگر 
تورم است که افزایش قیمت بنزین می تواند محرکی برای باال 
بردن گردش چرخه عملیاتی کاالیی باشد. هنگامی که هزینه 
شرکت ها افزایش یابد، به تبع آن شرکت ها قیمت تولیداتشان 
را نیز افزایش خواهند داد، که این موضوع می تواند به میزان 

فروش و سودآوری شرکت ها کمک کند. 
آرگون به درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و 
گفت: دولت حدود 30هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت 
بنزین درآمد کسب می کند که طبق اعالم مقامات قرار است 
به عنوان بسته های کمک معیشتی به خانوارها پرداخت شود، 
نمی شود،  توجه  آن  به  که خیلی  دیگری هست  موضوع  اما 
برای  دولت  توان  و  اتفاق افتاده  مصرف  کاهش  هم  آن  و 
صادرات بنزین است. از سوی دیگر، دولت یارانه کمتری برای 
اما  شد،  خواهد  منتفع  نیز  محل  این  از  و  می پردازد  بنزین 
در محاسبات مقامات دولت فقط رقم 30هزار میلیارد تومان 
بدون  را  خود  بودجه  می توانست  دولت  اگر  می شود.  اعالم 
بنزین هزینه های خود  از محل صادرات  نفت تدوین کند و 
را پوشش دهد، وضعیت اقتصادی کشور روند بهبود را طی 

می کرد. 
تنها  که  ایران  مثل  اقتصادی  برای  اکنون  آرگون،  گفته  به 
بازار سودده آن بازار سرمایه است، تورم مانند سمی مهلک 
عمل می کند و دغدغه اصلی دولت باید کاهش میزان تورم 
باشد. به این دلیل که اگر کشور همین یک بازار سودده را 
اما  می افتد،  اتفاق  کشور  از  سرمایه  خروج  بدهد،  دست  از 
از  مشکالت  که  دارند  زیادی  امید  اقتصادی  فعاالن  هنوز 

درون حل شود. 

عباس آرگون، عضو هیئت 
نمايندگان اتاق بازرگانی 

تهران: افزايش قیمت 
سوخت بر بخش حمل ونقل 
تأثیر می گذارد و نمی تواند 
تأثیر قابل توجهی بر بهای 

تمام شده شرکت های 
بورسی داشته باشد، زيرا 

هزينه های حمل ونقل بخش 
کوچکی از بهای تمام شده 
را تشکیل می دهد، اما اين 

موضوع به لحاظ روانی 
درنهايت باعث تورم 

می شود، که اگر رابطه تورم 
و بازدهی بازار را يک رابطه 

مثبت بدانیم، موجب افزايش 
سودآوری شرکت ها می شود، 

زيرا درآمد شرکت ها نیز 
افزايش پیدا خواهد کرد
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نهاد دولت در اقتصاد ايران از ديرباز يکی از رقبای 
پروپاقرص بخش خصوصی بوده است. گويی نهاد 

دولت در يک سوی میدان ايستاده و عالوه بر رقابت با 
بخش خصوصی، مسئولیت نظارت و داوری را هم بر 

عهده دارد؛ مسئله ای که باعث می شود شانس موفقیت 
بخش خصوصی به حداقل برسد. درعین حال درباره 
روش های مديريت اقتصاد و تحقق توسعه اقتصادی 
و اجتماعی ديدگاه های مختلفی در میان اقتصاددانان 

وجود دارد.
چند سال پیش قانون هدفمندی يارانه ها که به 

معنای زمینه سازی برای آزادسازی قیمت ها بود، در 
کشور کلید خورد. هدفمند کردن يارانه ها و آزادسازی 
قیمت ها قرار بود به تدريج انجام شود و بخش عمده 

ای از درآمد حاصله صرف سرمايه گذاری در حوزه های 
تولیدی گردد و بخشی از درآمدها به اقشار کم درآمد 
برسد و رفته رفته تعداد يارانه بگیران کاهش يابد. اما 

قانون هدفمند کردن يارانه ها طی سال های طوالنی در 
حد پرداخت يارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی به 

بخش اعظم خانواده ها تقلیل يافت و ساير مواد قانون 
معطل و معلق ماند! 

 افزايش اخیر نرخ بنزين در چنین فضايی رخ داد 
و به تعبیر اقتصاددانان باعث شوک شديد به اقشار 

کم درآمد و اعتراضات گسترده اجتماعی و نیز داغ 

شدن بازار بحث و گفت وگو درباره ضرورت اصالح 
ساختار اقتصاد کشور و راه های آن شد.

 در اين شماره وخارزم نگاهی داريم به نظرات تحلیلی 
دو اقتصاددان در اين زمینه ها.  

اصالحات اقتصادی، نياز اساسی 
دكتر مهدی تقوی 
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبايی
کشورهای پیشرفته از ابتدا عنوان پیشرفته نداشتند و در یک 
دوره  با مشکالت زیادی مواجه شدند، اما در بزنگاهی تصمیم 
که  کنند  تدوین  را طوری  اقتصادی  تا سیاست های  گرفتند 
بلژیک،  باشد. کشورهای  انتظار کشورشان  در  آینده خوشی 
فرانسه و برخی کشورهای اروپایی دیگر دورانی را گذراندند 
زمان  همان  در  اما  شد،  کشور  اقتصادی  پیشرفت  باعث  که 
از هر زمان  اکنون بیش  ایران  به مردم فشارهایی وارد آمد. 
هدفمندی  قانون  دارد.  اقتصادی  اصالحات  به  نیاز  دیگری 
واقعی شود و در مقابل  بود که قیمتها  این معنا  به  یارانه ها 
پرداخت شود،  نقدی  یارانه  و کم درآمد  اقشار آسیب پذیر  به 
را  قانون  این  اقشار جامعه  به همه  نقدی  یارانه  پرداخت  اما 
ایران منابع  این در حالی است که  از هدف اصلی دور کرد. 
زیادی برای درآمد در نظر دارد و از این منظر نباید مشکل 
اشتغال داشته باشد، اما عملکرد نامناسب دولت ها باعث شده 
نقدی،  یارانه  اخیر  دهه  یک  در  و  پنهان  یارانه  پرداخت  تا 

    اقتصادی
سهراب اكبری

اصالحات ساختاری، چرا و چگونه؟ 

هزارتوی اصالح ساختار اقتصاد
گزارشگر
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مشکالتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند و منابعی که باید 
بین مردم  به صورت خرد  پایدار  شود،  اشتغال  ایجاد  صرف 
نام  به  که  قانونی  تا  شد  باعث  موضوع  همین  شود.  توزیع 
اصالحات ساختاری از آن یاد می شود، با عنوان یارانه نقدی 

شناخته شود. 
قانون  اجرای  برای  را  زیادی  فرصت های  یازدهم  دولت 
هدفمندی یارانه ها در اختیار داشت، اما به دلیل درآمدهای 
زیادی که با توافق برجام عاید کشور شد، دولت این موضوع 
را ضروری ندید و اکنون که یارانه یکی از حامل های انرژی 
است.  داشته  دنبال  به  را  زیادی  اعتراضات  یافته،  کاهش 
افزایش قیمت حامل های انرژی به بنزین ختم نخواهد شد و 

قطعا حامل های دیگر هم باید افزایش قیمت داشته باشند. 
شکی نیست اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند اصالحات 
کاهش  با  است.  بودجه  در  ساختاری  تغییرات  و  نهادی 
از  بودجه جدی تر  نفتی، ضرورت اصالح ساختار  درآمدهای 
همیشه مطرح است و باید به سمت کاهش سهم بودجه از 
باال  و  دولت  بیشتر  چه  هر  کوچک سازی  نفتی،  درآمدهای 
صادرات،  افزایش  کرد.  حرکت  سازمان ها  بهره وری  بردن 
برون سپاری  بودجه،  تأمین  برای  ملی  منابع  از  بهره برداری 
واقعی  خصوصی  بخش  دادن  مشارکت  عمرانی،  طرح های 
اقتصادی  شرایط  بهبود  برای  بهره وری،  افزایش  و همچنین 
به  که  داشت  توجه  باید  دیگر  سوی  از  بود.  خواهد  مفید 
برای  زمان  بهترین  اکنون  دولت،  درآمدهای  کاهش  دلیل 
خصوصی سازی واقعی در کشور است. اکنون بخش خصوصی 
نیازمند دیده شدن است و دولت باید از این فرصت استفاده 
کند و با واگذاری این شرکت ها و همچنین دریافت مالیات 
از آنها از دو محل درآمد خود را افزایش دهد. از سوی دیگر 
اگر اقتصاد آرام آرام به بخش خصوصی واگذار شود، راه های 

بهتری را برای تامین مواد اولیه پیدا می کنند.
یکی دیگر از موارد مهمی که باید دولت به آن توجه کند، 
نقش  ارز  نرخ  در  نباید  دولت  است.  ارز  نرخ  آزادسازی 
تعیین کننده داشته باشد و این موضوع بر روند رونق تولید 
افزایش مجدد قیمت  تاثیر خواهد داشت. در صورت  داخل 
دالر، این نگرانی وجود دارد که واردات در کشور گران شده 
شود.  ایران  اقتصاد  در  تورم  رشد  ادامه  باعث  امر  همین  و 
اولیه  مواد  به  که  تولیدکنندگانی  ارزی،  ناپایدار  شرایط  در 
تولید  برای  خارج  ساخت  ابزارآالت  و  ماشین آالت  خارجی، 
خود متکی  هستند، عمال امکان تولید در مقیاس اقتصادی را 
ندارند. یکی از دالیل باال رفتن نرخ دالر می تواند تورم باشد 
و در زمان هایی که درآمد ارزی دولت کاهش پیدا می کند، 
کنترل  طرفی  از  رفت.  خواهد  باال  هم  دالر  قیمت  غالبا 
دستوری و تالش برای تأثیر نپذیرفتن از تورم داخلی، زمینه 
را برای جهش های قیمتی در دوره های مشخص بعدی فراهم 

می کند.
عالوه بر این، اقتصاد ایران حتی االمکان باید به اقتصادی قابل 
اطمینان  با  بتوانند  تا سرمایه گذاران  تبدیل شود  پیش بینی 
موثر  برنامه ریزی  خود  آتی  فعالیتهای  برای  بیشتر  خاطر 

داشته باشند. اقدامی که دولت اکنون به درستی انجام داده، 
این است که دالر را از دست مردم عادی برای سرمایه گذاری 
اصلی می رسد.  متقاضیان  به دست  ارز  اغلب  و  خارج کرده 
بر  بیشتری  نظارت  مرکزی  بانک  می شود  باعث  کار  این 
روند کار داشته باشد. در نوسان های مداوم نرخ ارز، فارغ از 
سرمایه گذاران خرد، حتی تولیدکنندگان مجبور خواهند بود 
آینده،  در سال های  نیاز خود  مورد  اولیه  مواد  واردات  برای 

ارز ذخیره کنند.
تحریم ها فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند و در این 
شرایط تولید سخت می شود. از این رو دولت باید شرایط را 
این  در  شود.  حاصل  تولید  رونق  که  ببرد  پیش  گونه ای  به 
مسیر، نگاه جدی تر به بازارهای هدف در کشورهای همسایه 
به  می تواند  که  است  استراتژی هایی  و  سیاست ها  جمله  از 
تقویت تولید و افزایش انگیزه در تولیدکنندگان ایرانی کمک 
و  ریسک ها  با  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  چراکه  کند، 

هزینه های کمتری مواجه است.

اصالح ساختار يا اجرای سياست های كپی رايتی؟
دكتر حسین راغفر 
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)س( 
اصالحات ساختاری در ایران مسیر اشتباهی را پیش گرفته 
پیش  از 30 سال  نئولیبرال  دیدگاههای  اجرای  متأسفانه  و 
دسته  این  نگاه  شدند.  ایران  اقتصاد  در  ناکارآمدی  باعث 
سیاست  و  بوده  غربی  کشورهای  به  همواره  اقتصاددانان  از 
توسعه ای در تفکر آن ها جایی ندارد. کشورهای غربی قصد 
دارند تفکرات خود را در کشورهای دیگر اجرا کنند تا نتیجه 
هم  اقتصاددانان  برخی  متأسفانه  شود.  کامل  تحقیقاتشان 
همین  و  می کنند  همکاری  آن ها  با  ناخواسته  یا  خواسته 
نمونه  بگیرد.  فاصله  توسعه  از  کشور  شده  باعث  موضوع 
صندوق  سوی  از  که  است  پیشنهادهایی  موضوع  این  بارز 

بین المللی پول مطرح و در داخل اجرا می شود. 
صندوق بین المللی پول تأکید دارد که یارانه حامل های انرژی 
باید حذف شود و بنگاه ها در شرایط غیرحمایتی باید بتوانند 
گلیم خود را از آب بیرون بکشند، درحالی که آمریکا زمانی 
که خود به مشکل بخورد، سیاست های آزادسازی قیمت ها را 
کنار می گذارد و به کمک بانک ها و فعالیت های اقتصادی اش 
بانک  سیاست های  از  می کند  تأکید  همه  به  اما  می آید، 
کشورهای  کنند.  تبعیت  پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی 
نیستند.  توسعه  حال  در  کشورهای  توسعه  دنبال  به  غربی 
صندوق  نسخه های  هم چنان  اما  است،  تحریم  اکنون  ایران 
سوی  از  ایران  وقتی  می شود.   ایران  راهی  پول  بین المللی 
آمریکا تحریم می شود، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 
هم ما را تحریم می کنند و طرح های توسعه ای خود را ارائه 
نمی دهند. همین موضوع نشان می دهد سیاست هایی که این 
دو نهاد مالی به کشورها توصیه می کنند، سیاسی است، هر 
چند برخی گروه هایی که از این ماجرا نفع می برند، این گونه 
این  واقعیت  اما  می کنند،  تفسیر  چپ گرایی  را  پیشنهادها 

مهدی تقوی: شکی نیست 
اقتصاد ايران در شرايط 
فعلی نیازمند اصالحات 

نهادی و تغییرات ساختاری 
در بودجه است. با کاهش 
درآمدهای نفتی، ضرورت 

اصالح ساختار بودجه 
جدی تر از همیشه مطرح 

است و بايد به سمت کاهش 
سهم بودجه از درآمدهای 

نفتی، کوچک سازی هر چه 
بیشتر دولت و باال بردن 

بهره وری سازمان ها حرکت 
کرد. افزايش صادرات، 

بهره برداری از منابع 
ملی برای تأمین بودجه، 
برون سپاری طرح های 

عمرانی، مشارکت دادن 
بخش خصوصی واقعی و 

همچنین افزايش بهره وری، 
برای بهبود شرايط اقتصادی 

مفید خواهد بود
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است که این موضوعات تنها در مورد کشور ما صدق نمی کند. 
این توصیه ها از سال 1982 میالدی به عنوان سیاست تعدیل 
ساختاری مطرح شد که دارای ویژگی های مشترکی بود. این 
و  نقش  کاهش  کشور،  اقتصادی  آزادسازی  شامل  ویژگی ها 
حضور دولت در اقتصاد، واگذاری شرکت های دولتی به بخش 
یارانه  به خصوص  یارانه  ارز، حذف  نرخ  آزادسازی  خصوصی، 

حامل های انرژی و مقررات زدایی است. 
در همین حال است که کشورهای صادرکننده این نسخه ها 
این  ترامپ  دونالد  نام  به  فردی  ظهور  با  بحرانی  شرایط  در 
ملی گرایانه  شعارهای  با  و  می گذارند  کنار  را  سیاست ها 
بیان  به  کنند.  ایجاد  اشتغال  که  می دهند  انجام  اقداماتی 
برای کشورهای  بهتر، خودشان هم می دانند نسخه هایی که 
دیگر تجویز می کنند، به اشتغال آسیب می زند و فعالیت های 
داشت.  نخواهد  زیادی  دوام  دولت  حمایت  بدون  اقتصادی 
غالباً افرادی مثل ترامپ زمانی وارد میدان قدرت می شوند که 
سیاست های درهای باز شکست خورده است و دلیل پیروزی 
رئیس جمهورفعلی آمریکا هم همین است. سیاست درهای باز 
برای کشورهای صادرکننده این نسخ هم پیامد منفی داشته 
و اکنون سیاست درون زا را پی گیری می کنند. بعد از آمریکا، 
بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا نشان داد می خواهد درهای 
باز را ببندد و دلیل اصلی این موضوع رشد جریان های ملی گرا 
در این کشورهاست. اعتراضات مردمی در کشورهای آلمان، 
این سیاست شکست  ایتالیا و اسپانیا نشان می دهد  فرانسه، 
خورده است. در کشورهای اتحادیه اروپا غالباً احزاب چپ و 
سوسیالیست برنده می شوند، اما به دلیل این که سیاست های 
کالن در بروکسل تهیه و ابالغ می شود، مجبور می شوند آن 
و  شده  بی اثر  سیاسی  احزاب  نقش  درنتیجه  کنند،  اجرا  را 

مردم نسبت به نقش دولت ها و سیاستمداران در کشورهای 
خودشان بی اعتماد می شوند. 

کشورهای زیادی هستند که با اجرای سیاست های صندوق 
ورشکستگی  نماد  یونان  شدند.  ورشکست  پول  بین المللی 
همین دسته از سیاست هاست که نقش فساد و سیاستمداران 
فاسد در این کشور پذیرفته شده و خواستار مقابله با آزادسازی 
قیمت ها و حذف یارانه ها هستند. به نظر می رسد آینده جهان 
با  ازدولت ها  دسته  این  رویارویی  که  می رود  سمت  این  به 
برای  نئولیبرال  تفکر  این  می افتد.  اتفاق  خودشان  ملت های 
این که کار خود را پیش ببرد، از تریبون رسانه استفاده می کند 
تا بتواند ذائقه مردم را تغییر دهد، که نتیجه اقدامات آن ها 
رشد نابرابری ها و رشد فقر در کشورهاست، که اکنون حتی 
در کشورهای اروپایی هم خودش را نشان می دهد. این روند 
 . برای کشورهای مختلف تجویز می شود  در مقیاس جهانی 
درایران هم در سال های پس از جنگ سیاستهای اقتصادی 
عظیم  نابرابری های  و  رفت  نئولیبرالی  های  نسخه  به سمت 

درجامعه شکل گرفت. 
در  اقتصادی  سیاست های  اجرای  محصول  امروز  وضعیت 
سال های گذشته است و یک شبه پدید نیامده است. برخی 
اقتصاددانان نئولیبرال به نام اصالح ساختار دست به اقداماتی 
می زنند که موجب گسترش فقر در کشور می شود. به عنوان 
دولت  یارانه  کاهش  برای  ازاقتصاددانان  برخی  راه کار  مثال، 
و  نشد  بنزین پی گیری  قیمت  تدریجی  و  افزایش منطقی  و 
فقط بحث درآمدعمومی مطرح بود. از سوی دیگر، باید توجه 
داشت که برخی متصدیان به نوعی قصد دارند وانمود کنند 
تا  اجرا می کنند  را  بین المللی پول  که سیاست های صندوق 
نگاه حمایتی این نهاد مالی را از دست ندهند؛ سیاستی که 

نتایج منفی آن بر اقتصاد کشور آشکار خواهد شد.

حسین راغفر: کشورهای 
زيادی هستند که با اجرای 
سیاست های صندوق 
بین المللی پول ورشکست 
شدند. يونان نماد 
ورشکستگی همین دسته 
از سیاست هاست که نقش 
فساد و سیاستمداران فاسد 
در اين کشور پذيرفته شده و 
خواستار مقابله با آزادسازی 
قیمت ها و حذف يارانه ها 
هستند. به نظر می رسد آينده 
جهان به اين سمت می رود 
که رويارويی برخی دولت ها 
با ملت های خودشان اتفاق 
می افتد. اين تفکر نئولیبرال 
برای اين که کار خود را 
پیش ببرد، از تريبون رسانه 
استفاده می کند تا بتواند ذائقه 
مردم را تغییر دهد. نتیجه 
اين اقدامات رشد نابرابری ها 
و رشد فقر در کشورهاست
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     گپ
محمدحسین علی اكبری

جمشيد پژويان در گفت وگو با »وخارزم« از بايد و نبايدهای افزايش قيمت بنزين می گويد

اقتصاد، دستورپذیرنیست!
است  معتقد  که  است  اقتصاددانانی  جمله  از  پژويان  جمشید 

قانون  نگارنده های  از  او يکی  باشد.  رقابتی  بايد در شرايط  بازار 
تومانی  هزار  بنزين  به  نسبت  بود  مدت  ها  و  يارانه هاست  هدفمندی 

پژويان  يابد.  افزايش  بايد  بنزين  قیمت  بود  معتقد  و  می کرد  اعتراض 
اخیر  بنزينی  با »وخارزم« داشت، درباره تحوالت  در گفت وگويی که 

اقشار  نفع  به  بنزين  قیمت  افزايش  معتقد هستم  اين که  با  گفت: 
اجرا نشد؛ در زمانی  اين تصمیم در زمان مناسبی  اما  کم درآمد است، 
و وضعیت  ممکن  باالترين حد  در  تحريم ها  منفی،  اقتصادی  که رشد 
اين  با  نامطلوب است. مشروح گپ و گفت »وخارزم«  معیشت مردم 

بخوانید. ادامه  در  را  طباطبايی  عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 

 شما يكی از افرادی بوديد كه طرح تحول اقتصادی 
و قانون هدفمندی يارانه ها را نگارش كرديد. در يكی 
قيمت  افزايش  يارانه ها  هدفمندی  قانون  بندهای  از 
اخير  انرژی گنجانده شده و در چند روز  حامل های 
شما نسبت به اين گرانی واكنش نشان داديد. در اين 

مورد نظرتان را بگوييد. 
اصالح قیمت های نسبی کاال و خدماتی که دولت ارائه می کند، 
آمده،  یارانه ها  هدفمندی  قانون  در  انرژی،  حامل های  مثل 
می دارد،  نگه  ثابت  را  آن  قیمت  سال  چندین  دولت  وقتی  اما 
درحالی که تورم سایر قیمت ها را افزایش می دهد، باعث می شود 
کارایی اصلی آن در تخصیص نهاده ها در تولید و کاالها در سبد 
مصرفی مردم به هم بریزد و منجر به عدم کارایی و صدمه به کل 
اقتصاد شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت افزایش قیمت به 
کسانی که بیشترین مصرف کننده کاال و خدمات دولت هستند، 
نباید فکر  صدمه خواهد زد. یک نکته بسیار مهم است؛ مردم 
یارانه  تأمین  برای  از داخل آن چاه  و  دارد  کنند دولت چاهی 
استفاده می کند، یا این که رئیس جمهور می تواند برود باالی کاخ 
از آسمان باشد. منابع یارانه ای  تا منتظر پول  ریاست جمهوری 

که برای کاالها داده می شود، از جیب خود مردم است. به دلیل 
این  بیشتِر  و  بوده  ناکارآمد  اقتصادی  سیستم  مجموعه  این که 
به  فقرا،  و  کم درآمد  گروه های  منافع  از  یارانه  قالب  در  منابع 
نظر  از  هم  درنتیجه  می رسد.  پردرآمدتر  و  ثروتمند  گروه های 
قیمت های  اصالح  درآمد  توزیع  نظر  از  و هم  اقتصادی  کارایی 
نسبی الزم است. دولت چندین سال زمان برای اصالح قیمت ها 

داشت و در بدترین زمان ممکن آن را اجرا کرد. 
 يک روز پس از گران شدن بنزين وزير صمت اعالم 
كرد هيچ كااليی به بهانه افزايش قيمت بنزين گران 
نمی شود. اين جمله بارها از سوی مسئوالن بيان شد. 
نشان  گذشته  دفعات  تجربه  كه  است  حالی  در  اين 
و  كاالها  ساير  قيمت  بنزين  نرخ  افزايش  با  می دهد 
خدمات رشد می كند. آيا دولت می تواند آن طور كه 

گفته، مانع افزايش قيمت كاالها شود؟
وقتی بنزین افزایش قیمت دارد، کاالها و خدماتی که بیشترین 
ارتباط با این کاال را دارند، هزینه هایشان افزایش می یابد. طبیعی 
است کسانی که در حوزه حمل ونقل فعالیت دارند و شاید روزانه 
تا 200 کیلومتر مسیر را طی می کنند، به بنزین بیشتری برای 
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تولید  دیگر  بخش های  در  که  کسانی  اما  دارند.  نیاز  مصرف 
استفاده  نهاده  در  جزء  یک  عنوان  به  بنزین  از  و  دارند  قرار 
افزایش  می کنند و شاید هزینه رفت وآمدشان به محل کار را 
زیاد کنند. متأسفانه مشکل  را  نباید قیمت کاالهایشان  دهد، 
بازارهای  که  است  اقتصادی  وسیستم  مدیریت  در  ما  اساسی 
به  باعث می شود برخی  و  بازار رقابتی دور کرده  از یک  را  ما 
بهانه بنزین قیمت هایشان را افزایش دهند. درحالی که اگر بازار 
رقابتی باشد، نمی توانند این اقدام را انجام دهند و کاالها را بر 
اساس قیمت تمام شده عرضه می کنند. درنتیجه سیاست های 
دولت باید متوجه اصالح بازارها باشد. سیاست هایی که بتواند 
بازارها را به شرایط رقابتی برساند. سازمان هایی مانند تعزیرات 
و سازمان حمایت فایده ای برای اقتصاد ندارند. از نظر اقتصادی 
عدم  دلیل  به  اما  باشد،  داشته  افزایش  قیمت ها  ندارد  دلیلی 
کارایی موجود در بازارها و شرایط عرضه ممکن است این اتفاق 

بیفتد و با فشارها هم این مشکالت حل نخواهد شد. 
كردند  اعالم  فعلی  سياستهای  حاميان  از  برخی   
تورم ناشی از افزايش قيمت بنزين رخ نخواهد داد 
و استداللشان اين است كه با افزايش قيمت بنزين 
قدرت خريد خانوار كاهش می يابد، درنتيجه برخی 
حذف  خانوار  خريد  سبد  از  غيرضروری  كاالهای 
پايين  كاالها  آن  قيمت  تقاضا  كاهش  با  می شود. 
می آيد. از سوی ديگر، برخی كاالهايی كه مستقيم 
با بنزين در ارتباط هستند، افزايش قيمت را تجربه 
می كنند، كه اين كاهش و افزايش يكديگر را خنثی 
می كند و مانع افزايش تورم خواهد داشت. آيا اين 

استدالل درست است؟
دولت باید شفاف اعالم کند که کدام بازارها قرار است با کاهش 
رقابتی  تنها در شرایط  اتفاق  این  بیاید.  پایین  تقاضا قیمت آن 
بیشترین صدمه در بخش کاالهای اساسی دیده  اتفاقاً  می افتد. 
ضروری  کاالهای  مصرف  میزان  از  کم درآمد  مردم  و  می شود 
خودشان می کاهند تا بتوانند سایر هزینه ها را پوشش دهند. چند 
سال پیش مطالعه ای در مورد اقتصاد پس از جنگ داشتم. پس از 
پایان جنگ تحمیلی بین دولت مردان این صحبت مطرح بود که 
یارانه کاالهایی که دولت پرداخت می کرد، یا به صورت سهمیه بندی 
تحویل می داد، کامل حذف شود. در آن زمان تحقیقاتم این نتیجه 
را به دنبال داشت که سهم نان در سبد مصرفی گروه های فقیر 
و کم درآمد بیش از 30 درصد است و برای دهک های باال به دو 
درصد می رسد. درنتیجه حذف این یارانه منجر می شد خانوارهای 
زیادی آسیب ببینند. کاالهای ضروری دیگر هم به همین صورت 
بود. صحبت هایی هم که دولت مطرح می کند، بر مبنای تئوری های 
اقتصادی است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور اجرای آن در 

حد حدس و گمان است. 
چه  بود؟  چه  شد،  اجرا  كه  طرحی  ايرادهای   
طرح های ديگری می توانست جايگزين گرانی بنزين 

باشد؟
طرحی که اجرا شد، خودبه خود باعث بهبود وضعیت اقتصادی 
باید  دولت  زمانی  چه  دارد؛  وجود  مهم  نکته  یک  اما  می شود، 
قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد؟ بعد از برجام تحریم ها 
برداشته شد و یک مقدار قابل توجهی گشایش در اقتصاد ایجاد 
بود.  انرژی  حامل های  قیمت  اصالح  برای  زمان  بهترین  و  شد 
در آن زمان دولت سرمایه اجتماعی باالیی داشت و مردم این 

موضوع را می پذیرفتند، اما در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا 
تغییر کرد و زیر امضایشان زدند و باالترین سطح تحریم ها را علیه 
ایران تدوین کرده و فشار اقتصادی به مردم در سطح باالیی قرار 
دارد، وقت مناسبی برای اصالح قیمت کاالی مهمی مثل بنزین 
نیست. اعتراضات مردم در اواخر آبان ماه گذشته به بهانه بنزین 
بود اما آن ها به وضعیت معیشت اعتراض داشتند. باید از مدتها 

قبل برای توجیه واقناع مردم برنامه ریزی و اقدام می شد.
 دولت وعده داده كاالهايی كه مستقيم به بنزين 
كار  اين  ندارد.  قيمت  افزايش  هستند،  ارتباط  در 

شدنی است و تا چه زمان قابل اجراست؟
اصاًل قابل اجرا نیست. دولت درکجا توانسته با دستور چیزی 
را به اقتصاد تحمیل کند که اینجا بتواند این کار را انجام دهد. 
واقعاً وقتی تاکسی یا آژانسی که مردم را در طول روز و شب 
جابه جا می کند و هزینه هایش برای ارائه خدمات افزایش یافته، 
چگونه باید هزینه های خانوار خود را پوشش دهد. یک تاکسی 
دارد.  نیاز  لیتر   20 حدود  و  می رود  راه  کیلومتر   200 روزانه 
پایان  به  روزه  داده شده، چند  تاکسی ها  به  اما سهمیه ای که 
می رسد. این اقدامات نتایج عکس دارد و ممکن است تاکسی ها 
بنزین خود  فروش سهمیه  به  اقدام  بودن هزینه  باال  دلیل  به 
عمومی  حمل ونقل  در  اختالل  باعث  موضوع  این  که  کنند 
خواهد شد. باید از دانش و تجربه اقتصاددانانی که عمر خود را 

صرف تحقیق و اجرا کرده اند، استفاده شود. 
افزايش  جای  به  بوديد،  دولت  جای  شما  اگر   
يک باره و شوک آور قيمت بنزين چه طرحی را اجرا 

می كرديد؟
مسئله مهم این است: برای این که قیمت هایی که نباید افزایش 
در  باید سیاست هایی  نشود،  افزایش  دچار  بی جهت  کند  پیدا 
گروه های  از  حمایت  برای  شود.  انجام  بازارها  اصالح  راستای 
کم درآمد دولت سیستم تأمین اجتماعی جدیدی را به وجود 
بیاورد. هم چنین از اقتصاددانانی که در زمینه تأمین اجتماعی 
تخصص دارند و در زمینه مالیات و عوارض کارشناس هستند، 
برای برنامه ریزی استفاده کند تا این سیستم بتواند چتری را 
روی گروه های فقیر و کم درآمد باز کند. البته پرداخت نقدی 
هم برای گروه های فقیر می تواند مؤثر باشد، اما برای گروه های 

ثروتمندی که االن یارانه می گیرند، لزومی ندارد.
 برخی مسئوالن تأكيد كردند يک ريال از درآمد 
حاصل از افزايش قيمت بنزين به جيب دولت نخواهد 
رفت و همه آن به مردم داده خواهد شد. اين در حالی 
است كه برخی از مردم حاضر نيستند اين يارانه را 
دريافت كنند و خواستار تجديد نظر در مورد قيمت 

بنزين هستند. نظر شما در اين باره چيست؟
من موافق افزایش قیمت بنزین هستم، اما در بدترین شرایط 
فشار  تحت  اکنون  گرفت.  صورت  کار  این  کشور  اقتصادی 
کسری  برای  که  بگوید  می خواهد  دولت  هستیم.  اقتصادی 
بودجه اقدام به این کار نکرده است. دولت اعالم کرده در مرحله 
اول به 60 میلیون  نفر یارانه معیشتی پرداخت می کنیم. آیا 
میلیون   60 شدند؟  فقیر  نفر  میلیون   60 طرح  این  اجرای  با 
نفر فقیر داریم؟ بنده چند سالی است که خط فقر را ترسیم 
نکرده ام، اما شاید این اقدام دولت انگیزه ای باشد که این کار را 
انجام دهم. قطعاً نتیجه مطلوبی به دست نخواهم آورد و بیش 

از سه دهک زیر خط فقر قرار دارند.

برای اين که قیمت هايی 
که نبايد افزايش پیدا کند 
بی جهت دچار افزايش 
نشود، بايد سیاست هايی 
در راستای اصالح بازارها 
انجام شود. برای حمايت 
از گروه های کم درآمد دولت 
بايد تدابیرتأمین اجتماعی 
جديدی را به وجود بیاورد.

هم چنین از اقتصاددانانی 
که در زمینه تأمین اجتماعی 
تخصص دارند و در زمینه 
مالیات و عوارض کارشناس 
هستند، برای برنامه ريزی 
استفاده کند تا اين تأمین 
اجتماعی بتواند چتری را روی 
گروه های فقیر و کم درآمد 
باز کند
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ایاالت متحده آمریکا در بهار 97 رسماً از برجام خارج شد و 
شرکت هایی مانند توتال، پژو و غیره که پس از توافق هسته ای 
در ایران سرمایه گذاری کرده یا قرارداد همکاری امضا کرده 
شدند.  کشورشان  راهی  و  بستند  را  چمدان هایشان  بودند، 
بعد از برجام میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران افزایش 
چشم گیری داشت، اما با خروج آمریکا از برجام سرمایه گذاری 
از ترس  پیدا کرد و برخی کشورها  خارجی وضعیت خاصی 
این که شرکت هایشان مشمول تحریم آمریکا شود، ازاقتصادما 
فاصله گرفتند. هرچند اروپایی ها در قالب خط اعتباری قصد 
اروپایی  ادامه دهند، که به برجام  ایران را  با  داشتند مراوده 
اعتباری  این خط  قابل توجهی در  تراکنش  اما  معروف شد، 
فکر  به  دولت  خارجی  سرمایه گذاری  کاهش  با  نشد.  انجام 
جذب سرمایه گذاری داخلی افتاد، اما نبود چند قانون مانند 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه باعث شد این سرمایه گذاری 

به بازارهای غیرمولد مانند ارز هدایت شود.
در بازار سرمایه در گروه خودرویی سهام شرکت ایران خودرو 
که با نماد خودرو شناخته می شود، از قیمت هر سهم سه هزار 
و  شش هزار  قیمت  به  جاری  سال  ابتدای  در  ریال   800 و 
498 ریال رسید که نشان گر افزایش 71 درصدی قیمت این 
سهم در بازار است. بااین حال، برخی سرمایه گذاری در حوزه 
این که  موضوع  با  سؤالی  اگر  نمی دانند.  اقتصادی  را  خودرو 
اقتصادی  کار  چه  آن   با  باشید،  داشته  پول  یک میلیارد  اگر 
که  می کنند  بیان  افراد  غالب  کنید،  مطرح  می دادید،  انجام 

این پول را در نزد بانک می گذارند و از سود آن بهره می برند. 
سرمایه گذاری  و  است  سرمایه گذاری  تشنه  ایران  اقتصاد  اما 
داخلی می تواند کمک زیادی به اقتصاد کند. این که در شرایط 
تحریم این کار اقتصادی و امکان پذیر است یا خیر، موضوع 

اصلی این گزارش است. 

چگونگیهدایتنقدینگیبهبازارسرمایه
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
بانکی  تهران، به »وخارزم« گفت: در سال های گذشته سود 
نقدینگی  شد  باعث  موضوع  این  و  بود  تورم  نرخ  از  بیشتر 
در بانک ها جا خوش کند، اما با افزایش تورم و کاهش نرخ 
بازارهای  به  و  شد  خارج  بانکی  شبکه  از  پول ها  بانکی  سود 
دیگر رفت. هر چند کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش 
زیرساخت  این که  دلیل  به  اما  شد،  انجام  تولید  هزینه های 
مناسبی برای آن وجود نداشت، باعث شد همه بازارها به هم 

بریزد و موجب تورم بیشتر در جامعه شود. 
همه  قیمت  افزایش  باعث  دالر  قیمت  افزایش  او،  گفته  به 
کاالها شد، اما آخرین بازاری که از دالر تبعیت کرد و قیمت 
و  دارد  قرار  رکود  در  اکنون  که  بود،  مسکن  شد،  گران  آن 
کمتر کسی توان ورود به این بازار را خواهد داشت. بازارهایی 
در  بازارهای  تقریباً  ارز  و  طال  سکه،  خودرو،  بورس،  مانند 
آنها  با سرمایه کمتر در  ورود  امکان  و  دسترس تری هستند 

فراهم است. 

گزارشی تحليلی از وضعيت سرمايه گذاری در شرايط تحريم اقتصادی

    اقتصادیفرهنگ سرمایه گذاری باید ریشه دار شود
محمدحسین علی اكبری

گزارشگر

اکنون بهترين فرصت برای 
جذب سرمايه های داخلی 

برای انجام پروژه های کشور 
است.اگر مردم در اقتصاد 
سهم داشته باشند، قطعاً 

اجازه افزايش قیمت دالر و 
باال رفتن تورم را نمی دهند، 

اما در اقتصادهای دولتی 
افزايش قیمت دالر هر چند 

سال يک بار يا بهتر بگويیم، 
يک دولت در میان امری 

طبیعی جلوه می کند!
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ادامه  تهران  بازرگانی  اتاق  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس 
داد: در ادوار گذشته که دالر گران می شد، مسئوالن مدام از 
کاهش قیمت آن خبر می دادند و روز بعد از اظهار نظر آن ها 
اتفاق می افتاد و مردم بیشتر از قبل وارد این  دوباره گرانی 
بازار می شدند، اما اکنون عملکرد بانک مرکزی مناسب است 
و می تواند اقدامی را در راستای هدایت سرمایه به بخش های 

دیگر انجام دهد. 
آمریکا از زمانی که از برجام خارج شده، امکان سرمایه گذاری 
خارجی در ایران را تا حد زیادی پایین آورده و بعید است 
کردند،  وضع  ایران  علیه  که  سنگینی  تحریم های  وجود  با 

سرمایه های خارجی جذب اقتصاد ایران شود. 
خارجی  و  ایرانی  شرکت های  همکاری  قطع  مستوفی 
افزود:  و  کرد  عنوان  ایران  علیه  آمریکا  تحریم  دالیل  از  را 
مشغول  خارجی  شرکت های  با  زیادی  ایرانی  شرکت های 
اما  دادند،  انجام  برای همکاری  را  مذاکراتی  و  بودند  کار  به 
ایران  با  که  خارجی  شرکت های  همه  تحریم ها  بازگشت  با 
همکاری داشتند، به کشورشان بازگشتند و آن هایی که در 
حد مذاکره بودند، در همان مرز باقی ماندند. اکنون بهترین 
فرصت برای جذب سرمایه های داخلی برای انجام پروژه های 
قطعاً  باشند،  داشته  اقتصاد سهم  در  مردم  اگر  است.  کشور 
اجازه افزایش قیمت دالر و باال رفتن تورم را نمی دهند، اما 
در اقتصادهای دولتی افزایش قیمت دالر هر چند سال یک 
امری طبیعی جلوه  بگوییم، یک دولت در میان  بهتر  یا  بار 

می کند! 
سخت تر  تحریم  شرایط  در  دولت  مأموریت  او،  گفته  به 
می شود و عالوه بر جذب سرمایه، باید شرایطی را فراهم کند 
تا سهام داران سود کسب کنند. یکی از مأموریت های دولت 
جذاب کردن و سودآوری بیشتر بازار سرمایه است که وزارت 
می تواند  و  می کند  ایفا  اساسی  نقش  زمینه  این  در  اقتصاد 
باید  بازارهای غیرمولد شود. هر چند که  مانع ورود پول به 
دولت ها  تمهیدات  بورس،  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  گفت 
سطح  در  مشارکت  سود  بر  عالوه  سرمایه  بازار  جذابیت  و 
کالن، به تأمین سرمایه الزم برای اجرای پروژه های دولتی و 
خصوصی می انجامد. پس اندازهای مردم از طریق بازار سرمایه 
در مسیر فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد و از هدررفت و 
بازارهای کاذب و مخرب در اقتصاد کشور  سرازیر شدن در 

جلوگیری می کند.
مستوفی با تأکید بر این که بسیاری از مردم برای ورود به بازار 
با سرمایه  افراد  سرمایه ترس دارند و هنوز عادی نشده که 
کم بتوانند وارد شوند، گفت: برخی اقدامات سازمان بورس 
تحسین  قابل  مردم  اندک  سرمایه های  جذب  راستای  در 
اقتصاد،  در  بورس  اهمیت  میزان  نشان گر  اقدام  این  است. 
برای  خانگی  پس اندازهای  ورود  و  سرمایه گذاران  تمایل 
سرمایه گذاری در این بازار از طریق تحلیل های بنیادی شده 

است. 

ارتباطتحریموسرمایهگذاری
بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو  صالحی،  حمیدرضا 
وارد  ایران  اقتصاد  به  زیادی  آسیب  تحریم ها  گفت:  تهران، 
برای  و  شدند  آگاه تر  قبل  به  نسبت  مردم  اکنون  اما  کرد، 

سود  که  سرمایه  بازار  در  بیشتر  دارند  سعی  سود  کسب 
ثابتی  سود  بانک ها  شوند.  وارد  می کند،  نصیبشان  بیشتری 
را به افراد می دهند، اما فایده ای برای اقتصاد ندارند و فقط 
سرمایه گذاری  تحریم  و  می شود  زیاد  پول  تمام شده  هزینه 

دقیقاً بخش های مولد را هدف می گیرد. 
یکی از اولین تحریم های بین المللی که متأسفانه اثر گذارترین 
است.  بین المللی  سرمایه گذاری  تحریم  هست،  هم  آن 
اثرگذاری این تحریم به آن دلیل است که تمام فعالیت های 
محسوب  غیراقتصادی  درصد   20 زیر  بازدهی  با  اقتصادی 

می شوند.
تغییر  و  نوسان  بر  بورس  ذات  این که  بر  تأکید  با  صالحی 
اصل  این  نمی توان  افزود:  است،  استوار  سهام  روزانه  قیمت 
عمده  که  گرفت  نادیده  را  بورس  سرمایه گذاری  در  مهم 
سهم های  برای  و  میان مدت  دیدگاه  موفق،  سرمایه گذاران 

بنیادی و ارزشمندتر نگاهی بلندمدت به آینده سهام دارند.
او با بیان این که با اعمال تحریم ها علیه ایران همه بخش ها 
به داخلی سازی رو آوردند، تأکید کرد: روند رشد ارزش سهام 
صنایع، به ویژه صنایعی که از ابتدای سال تا کنون نسبت به 
کافی  رشد  بورس  در  پذیرفته شده  شرکت های  سهام  سایر 
نداشته اند، هم چنان ادامه دار خواهد بود. هم چنین در گروه 
معدنی سهام شرکت های بنیادی و ارزنده ای وجود دارند که 
تاکنون افزایش متناسب با ارزش ذاتی خود را در این شاخص 
تجربه نکرده اند و هم چنین در گروه پتروشیمی می توان شاهد 

رشدهای متناسب و معقول تر بود.
این فعال اقتصادی با تأکید بر این که سرمایه گذاری در شرایط 
تحریم بسیار مشکل است، ادامه داد: در شرایط فعلی نفت 
دادند،  تعهد  بانک ها  که  را  سودهایی  بتوانیم  تا  می فروشیم 
این سپرده ها  میزان  به  روز  و هر  بپردازند  به سپرده گذاران 
افزوده می شود، درحالی که نباید این پول ها صرف شرکت ها 
و اقدامات دولت شود، بلکه اگر با همکاری بخش خصوصی 
انجام شود، می توان شاهد هدایت نقدینگی به بخش تولید 

بود. 
می یابد،  افزایش  تورم  نرخ  وقتی  این که  بیان  با  صالحی 
تأثیر  که  هستند  بانکی  بهره  نرخ  افزایش  درصدد  دولت ها 
منفی در اقتصاد دارد، گفت: تبعات افزایش نرخ بهره بانکی 
صادرات،  کاهش  بی کاری،  افزایش  تولید،  کاهش  تورم  و 
ما  اکنون در کشور  و... می شود.  رکود  افزایش  فقر،  افزایش 
هزینه تأمین مالی در بخش تولید حدود 18 درصد، در بخش 
توزیع همین مقدار و در بخش مصرف هم همان 18 درصد 
است و یک کاال از تولید تا مصرف 54 درصد هزینه تأمین 
مالی دارد. بهره رابطه مستقیم با نرخ سرمایه گذاری، میزان 
صادرات، نرخ اجاره و هزینه نهایی تولید دارد. بخشی از تورم 
نشئت گرفته از هزینه تأمین مالی نامتعارف و بسیار باال در 
این در حالی است که عده ای به غلط تورم را  کشور است. 

دلیل نرخ بهره باال می دانند.
این  داخلی  سرمایه گذاری  با  کرد  اظهار  می توان  درنهایت   
به  کند  هرچند  کشور  اقتصاد  موتور  که  دارد  وجود  امکان 
حرکت دربیاید و به جای منتظر شرکت های خارجی ماندن 
و  داخلی  توان  بر  بیشتر  گذاشتن،  دست  روی  دست  و 

سرمایه های ایرانی مقیم کشورهای دیگر حساب باز کرد. 

روند رشد ارزش سهام 
صنايع، به ويژه صنايعی که از 
ابتدای سال تا کنون نسبت 
به ساير سهام شرکت های 
پذيرفته شده در بورس رشد 
کافی نداشته اند، هم چنان 
ادامه دار خواهد بود. هم چنین 
در گروه معدنی شرکت های 
بنیادی و ارزنده ای وجود 
دارند که تاکنون افزايش 
متناسب با ارزش ذاتی خود 
را در اين شاخص تجربه 
نکرده اند و هم چنین در گروه 
پتروشیمی می توان شاهد 
رشدهای متناسب و معقول تر 
بود
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يک چهارديواری که بتوان شب را در آن سحر کرد 
و صبح دوباره مشغول کار شد، اين روزها به رويايی 
برای پیر و جوان تبديل شده. بسیاری از کسانی  که 

پول جمع می کردند تا خانه ای برای خود بخرند، حاال 
فقط به دنبال اين هستند که بتوانند همان خانه قبلی 

را دست کم اجاره کنند. در ايران، خانه دار شدن به 
رويايی بزرگ تبديل شده که خیلی ها قید آن را زده اند. 
در اين شرايط دولت دست به کار شده و با طرح ملی 

مسکن، تالش دارد اين آرزوی محال را به يک کار 
شدنی تبديل کند. متقاضیان خريد خانه می توانند با 

کمترين پس انداز در اين طرح ملی شرکت کنند و 
صاحب خانه شوند. آن ها قرار است عنوانی را يدک 

بکشند که خیلی ها آرزويش را دارند؛ صاحب خانه!

آرزویدورودراز
به  جنجالی  موضوعی  دنیا،  همه  در  شدن  خانه دار  مسئله 
بزرگ  اقتصاد  نخستین  آمریکا هم که  حساب می آید. حتی 
جهان است و به لحاظ توسعه یافتگی، خودش را در دنیا برتر 
بسیاری  روبه روست.  مسکن  زمینه  در  مشکالتی  با  می داند، 
هم  را  شدن  خانه دار  خواب  حتی  آمریکا،  در  جوانان  از 
نمی دیدند. برای آن ها خانه دار شدن یک امر نشدنی به نظر 
افتاده  دور  مسکن  بازار  از  سال ها  آن ها  از  بسیاری  می آمد. 
بودند و نمی توانستند برای خود خانه و کاشانه ای فراهم کنند. 
اما حاال در این کشور هم طرح هایی اجرا شده که باعث شده 
این  و  کنند  نگاه  خیابان  به  پنجره  از  خانواده ها  از  بسیاری 
اتفاق خوبی است که می تواند به الگویی برای سایر کشورها 

تبدیل شود. 
گاهی اوقات، یک طرح می تواند نقشی نو دراندازد؛ در آمریکا 

همین اتفاق افتاده  است. به گزارش مجله فورچون، گروهی 
وضعیت  از  بررسی هایی  و  شده اند  کار  به  دست  آمریکا  در 
داده اند.  انجام  آمریکایی  شهرهای  مختلف  نقاط  در  مسکن 
آن ها به سراغ بنگاه های معامالتی هم رفته اند و از این طریق 
همه  چیز را به صورت کامل بررسی کرده اند. در مرحله بعد، 
اگر  می شود.  بررسی  بانک ها  وضعیت  و  اقتصادی  شرایط 
بانک ها وضعیت خوبی داشته  باشند، مردم هم می توانند روی 
مؤثرترین  از  یکی  مسکن  وام  کنند.  باز  حساب  مسکن  وام 
خانه دار  آن  طریق  از  می توانند  افراد  که  است  شیوه هایی 
شوند. افزایش عرضه مسکن هم می تواند یکی دیگر از دالیلی 
باشد که قیمت مسکن کاهش پیدا کند. طبق قانون عرضه و 
تقاضا، وقتی میزان عرضه باال برود، طبیعی است که قیمت 
افزایش  با  اما مسئله این جاست که همیشه  بیاید.  آن پایین 
عرضه مسکن، میزان تقاضا برای مسکن هم باال رفته  است. 
از طرف دیگر، بسیای از اوقات، مسکنی که ساخته می شود، 
برای عرضه در بازار و فروش به متقاضیان نیست. بسیاری از 
افراد صرفاً آن را خریداری می کنند و از آن به عنوان ابزاری 
را  بهره می گیرند. در واقع آن ها مسکن  برای سرمایه گذاری 
می دارند.  نگه  سرمایه ای  کاالی  یک  عنوان  به  و  می سازند 
همین امر،  خودش به تنهایی دلیلی می شود بر افزایش قیمت 
رویای  که  کسانی   برای  آن  شدن  دست نیافتنی  و  مسکن 

خانه دار شدن را در سر می پرورانند. 
مقامات ایرانی بارها به شیوه های مختلف تالش کرده اند مردم 
را صاحب خانه کنند. مسکن مهر یکی از نمونه های جنجالی 
و پرسروصدایی بود که دولت پیشنهاد داد و آن را پیش برد. 
در حال حاضر هم به گزارش ایرنا، جواد حق شناس، معاون 
امور شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی، خبر از طرح اقدام 
قرار است 400هزار  این طرح  ملی مسکن داده  است. طبق 

درباره طرح مسكن ارزان قيمت و رويای خانه دار شدن كم درآمدها

     اقتصادیدر آرزوی یک سقف
گزارشگرنسیم بنايی

47شماره 4 -  زمستان 98



واحد مسکونی احداث شود. در این طرح، بافت های شهری 
مختلف،  در شهرهای  می توانند  مردم  و  می شوند  بازآفرینی 
خانه دار شدن  رویای  که  کسی  هر  حاال  شوند.  صاحب خانه 
دارد، می تواند به عنوان متقاضی در این طرح ثبت نام کند. 

ظاهراً مردم استقبال گرمی هم از این طرح کرده اند. 

مسکنیااشتغال،مسئلهایناست!
کشورها  اکثر  در  اما  دارد،  اهمیت  اشتغال  اندازه  به  مسکن 
برای  نگرفته  است.  صورت  یکسانی  توجه  مقوله  دو  این  به 
مثال، در آمریکا درصد اشتغال بسیار باالست. نرخ بی کاری 
نظر  به  و  رسیده  خود  میزان  پایین ترین  به  کشور  این  در 
دولت  دارند.  اشتغال  لحاظ  به  خوبی  شرایط  مردم  می رسد 
دونالد ترامپ هم به خودش می بالد و می گوید افزایش نرخ 
مقامات  اما  آن هاست.  موفق  سیاست های  دلیل  به  اشتغال 
اتفاقی  اوباما می گویند  باراک  در دولت پیشین یعنی دولت 
که در زمینه اشتغال در آمریکا رخ داده، از زمان اوباما کلید 
خورده و ترامپ صرفاً آن را به ارث برده  است. حاال خوب یا 
آمریکا  در  که  است  این  مهم  ندارد،  اهمیتی  ماجرا  این  بد 
مقابل، مسکن وضعیت  در  اما  دارد.  اشتغال وضعیت خوبی 
جدیدی  مشاغل  تعداد  فورچون،  گزارش  به  ندارد.  مطلوبی 
از خانه های  بیشتر  بسیار  ایجاد شده،  ایاالت متحده  در  که 
به  که  اندازه  همان  به  باید  دولت ها  یعنی  این  است.  جدید 
مسئله مهمی مثل اشتغال توجه دارند، مسئله ای مثل مسکن 
بهره وام های مسکن  باشند. وقتی نرخ  را هم مدنظر داشته  
باال باشد، افراد نمی توانند از آن وام استفاده کنند. درنتیجه 
اقداماتی که برای خانه دار شدن افراد صورت می گیرد، باید 
رویه ای منطقی و عقالنی داشته  باشد تا همه را به درستی به 

این ماجرا دعوت کند. 

اینخانهدوراست
برای  مختلف  کشورهای  در  دولت ها  که  روش هایی  از  یکی 
افراد در پیش می گیرند، ساخت مسکن های  خانه دار کردن 
ایران هم  این مسکن در  نمونه  ملی در حاشیه شهرهاست. 
است.  مرسوم  امری  جهان  در  طرح  این  و  شده  مشاهده 
زمین در حاشیه شهرها ارزش کمتری دارد، درنتیجه دولت 
در  و  کم  بسیار  هزینه ای  و  تسهیالت  پرداخت  با  می تواند 
عین  حال حمایت از رویه های ساخت، بسیاری از افراد را در 
حاشیه شهرها صاحب خانه کند. این خانه ها اغلب باکیفیت 

هستند، ولی دور از مراکز شهری قرار دارند. دور بودن آن ها 
قرار  اما  نکنند.  آن حمایت  از  افراد  از  خیلی  می شود  باعث 
نیست همیشه برای صاحب خانه شدن به خارج از شهر برویم. 
بسیاری از افراد به دلیل شرایط کاری نمی توانند خانه ای در 
حاشیه شهر خریداری کنند و در آن به زندگی ادامه دهند. 
در واقع آن ها ناچار می شوند هر روز مسافت زیادی را طی 
کنند و چنین چیزی برای کار روزانه تقریباً غیرممکن است. 

پس باید به فکر خانه ای داخل شهر باشند. 

یکسقف،بیتوقع
خانه دار  داخل شهرها هم  در  را  مردم  این که  برای  دولت ها 
کنند، به راه کاری دیگر فکر کردند؛ ساخت واحدهای مسکونی 
با متراژ پایین. خانه ها بر اساس متراژ قیمت گذاری می شوند و 
طبیعی است که خانه هایی با متراژ پایین، قیمت مناسب تری 
خانه دار  برای  ترفندی  عنوان  به  مسئله  این  داشته  باشند. 
کردن افراد به کار می رود. کسانی  که با وام های اندک مسکن 
و کمترین پس اندازهای خود قصد خانه دار شدن دارند، بهتر 
است به سراغ خانه هایی کوچک با متراژ پایین بروند. برای 
متر  تا 50   30 متراژ  با  خانه هایی  می توان  تهران  در  مثال، 
پیدا کرد. به این ترتیب، افراد می توانند متناسب با بودجه ای 
که دارند، صاحب خانه شوند. البته برخی از مناطق، وضعیت 
متفاوتی دارند و حتی قیمت پایین تری دارند. کسانی  که به 
دنبال خانه می گردند، بهتر است به سراغ این مناطق بروند. 
می توانند مالک خانه جدیدی  ارزان نشین، حتماً  در مناطق 

شوند.
بسیاری از مردم برای این که به رویای خانه دار شدن خود 
رنگ حقیقت بپاشند، از برخی مزیت ها چشم پوشی می کنند 
و این هم می تواند راه کاری برای خانه دار شدن باشد. برای 
که  زمینی  دلیل  به  دارند،  پارکینگ  که  خانه هایی  مثال، 
برای پارکینگ استفاده می شود، گران تر هستند و درنتیجه 
دور  به راحتی  می تواند  نیست،  ماشین  صاحب  فردی  اگر 
پارکینگ را خط بکشد و از این طریق، صاحب خانه ای بهتر 
شود. برخی از خانه ها در طبقات باال قرار دارند، اما آسانسور 
است  شرایطی  از  دیگر  یکی  آسانسور  وجود  عدم  ندارند. 
که می تواند افراد کم درآمد را صاحب خانه کند. کسانی  که 
سن وسال کمتری دارند، یا بیماری فیزیکی خاصی ندارند، 
باالخره  و  کنند  خریداری  را  خانه هایی  چنین  می توانند 
کنند.  پیدا  دست  خانه دار شدن  یعنی  خودشان  آرزوی  به 
طبقه  در  که  خانه ای  بین  زیادی  قیمت  اختالف  همیشه 
با  قرار دارد،  بدون آسانسور  و پنجم یک ساختمان  چهارم 

طبقه اول و دوم هست. 
مردم،  برای  دنیا  نقاط  همه  در  شدن  خانه دار  روزها  این 
شده.  تبدیل  دست نیافتنی  رویایی  به  جوانان،  به ویژه 
بااین حال، دولت ها با برخی طرح ها تالش می کنند هم چنان 
به این رویا رنگ واقعیت بپاشند. برخی افراد باالخره خانه دار 
می شوند، برخی هم قید برخی مزیت ها را می زنند و به هر 
طریقی شده در یک چهاردیواری پناه می گیرند. اما برخی از 
افراد همیشه بی خانه می مانند. آن ها به حمایت های دیگری 
نیاز دارند تا همان سقفی هم که بر سرشان است، از دست 

نرود. 

يکی از روش هايی که 
دولت ها در کشورهای 
مختلف برای خانه دار کردن 
افراد در پیش می گیرند، 
ساخت مسکن های ملی در 
حاشیه شهرهاست. نمونه 
اين مسکن در ايران هم 
مشاهده شده و اين طرح در 
جهان امری مرسوم است. 
زمین در حاشیه شهرها 
ارزش کمتری دارد، درنتیجه 
دولت می تواند با پرداخت 
تسهیالت و هزينه ای بسیار 
کم و در عین  حال حمايت از 
رويه های ساخت، بسیاری 
از افراد را در حاشیه شهرها 
صاحب خانه کند. اين خانه ها 
اغلب باکیفیت هستند، ولی 
دور از مراکز شهری قرار 
دارند
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يکی از مهم ترين بحث های اقتصادی که در ماه های اخیر 
مطرح شده، مربوط به سرمايه گذاری در بورسی است که 

توانسته مخاطبان زيادی داشته باشد و نظر سهام داران 
را به خود جلب کند. بازار سرمايه با وجود تحريم ها 

توانسته سود خوبی نصیب سهام داران خود کند و همین 
امر موجب شده برخی صاحبان سرمايه های خرد به 

منظور سرمايه گذاری وارد اين بازار شوند. 
يک قانون نانوشته در اقتصاد وجود دارد که پول به سمتی 

خواهد رفت که سود داشته باشد، و زمانی که پول به 
سمت بازارهای دالر، مسکن، خودرو يا هر بازار ديگری 

می رود، قطعاً سود در آن وجود دارد. اما کشورهای 
پیشرفته با اعمال سیاست های هدايتی در راستای 
تقويت تولید اين پول را به سمت بازارهای تولیدی 

هدايت می کنند. به گونه ای که به غیر از سرمايه گذاری در 
بخش تولید، از سرمايه گذاری در ساير بخش ها مالیات 
دريافت می کنند و صاحبان سرمايه ترجیح می دهند پول 
خود را در جايی سرمايه گذاری کنند که از مالیات معاف 

باشد. به شرايط اقتصادی ايران بازگرديم که قطعاً خیلی 
خاص تر از اقتصادهای دنیاست. اين روزها کارگزاری ها 

با صف های طوالنی متقاضیان برای دريافت کد معامالتی 
و ورود به گردونه معامالت بازار سهام روبه رو هستند. 
شرايطی که سبب شده ارزش معامالت خرد سهام از 

سطوح 100 میلیارد تومانی در سال گذشته، اين روزها از 
سه هزار میلیارد تومان هم فراتر رود. در اين میان نگاهی 

به اثرات ورود پول های تازه بر بازار سهام انداخته ايم. 

سرازیرشدننقدینگیبهبازارسهام
افزایش جریان نقدینگی ورودی به معامالت سهام از یک سو 
سبب سبقت گرفتن تقاضا از عرضه می شود. این مهم در بازاری 
که عمق کمی دارد و از سهام شناور ناچیزی برخوردار است، 

نقش پررنگی ایفا می کند. ورود سهام دار جدید به بازار سهام از 
دو وجه دیگر نیز می تواند به بازار کمک برساند. در شرایط فعلی 
انگیزه  نشان می دهد  به معامالت سهام  ورود پول های جدید 
بازارهای سرمایه گذاری همچون دالر،  باقی  در  سرمایه گذاری 

سکه، مسکن و بازار پول به شدت کاهش یافته است. 
آمارها نشان می دهد نیمه نخست 98 با درخشش ویژه بورس 
در برابر رکود دیگر بازارها به پایان رسید. یکه تازی بورس در 
شش ماه نخست 98 با بازدهی 69 درصدی در برابر روند منفی 
سکه و ارز رقم خورد. در این میان همان طور که عنوان شد، 
شاهد صدور 260 هزار کد معامالتی جدید در بازار سهام بودیم. 
بررسی جزئیات این امر نشان می دهد 84 هزار و 500 کد مربوط 
به سهام داران حقوقی بوده و به این ترتیب، مابقی در اختیار 
سهام داران حقیقی قرار دارد. از سوی دیگر، در این دوره شش 
ماهه بالغ  بر 110 کد معامالتی برای سرمایه گذاران خارجی صادر 
شده و بر این اساس با احتساب این میزان کد خارجی، مجموع 
کدهای سرمایه گذاران خارجی به 1384 عدد رسیده است. با 
این موضوع پرداخته ایم که شاید  ابعاد جدید  به  این تفاسیر، 
برای همگان اهمیت داشته باشد. این که سهام داران تازه وارد بازار 
سرمایه چه اقدامی را باید انجام دهند تا تسلیم اغواگران نشوند، 

چهارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می دهد. 

تازهواردهاتوجهکنند
با  بازار سرمایه، در گفت وگویی که  کیوان شیخی، کارشناس 
اکنون  کرد:  توصیه  بورسی  تازه واردهای  به  داشت،  »وخارزم« 
سهام  پاییز  اوایل  در  و  رفته  باال  بسیار  سرمایه  بازار  ارزش 
شرکت های فوالدی در بورس عرضه شد، که این موضوع ارزش 

بازار سرمایه را نسبت به بازارهای دیگر افزایش داد. 
او با بیان این که بازار سرمایه در شرایط تحریم اقتصادی نگذاشت 
از کسانی  بورس  تازه واردهای  افزود:  زیان کنند،  سهام دارانش 
مشاوره بگیرند که دارای مجوز رسمی از سازمان بورس هستند 

گزارش وخارزم از تازه واردهای بورسی 

چرخاندن چرخ اقتصاد از سوی تازه واردها 

    بورس
گزارشگرغزال بابايی

تقريباً همه بازارهای 
اقتصادی کشور دارای رکود 

است، اما بازار سرمايه در 
اين وضعیت توانسته سود 

سهام داران را تضمین کند، و 
اين نشانه خوبی برای آينده 

اقتصاد ايران است. چندی 
پیش صندوق بین المللی پول 

گزارشی منتشر کرد که در 
سال آينده رشد اقتصادی 

بدون نفت ايران بیش از يک 
درصد خواهد بود و اغلب اين 
موارد ناشی از سرمايه گذاری 
خرد و کالن صاحبان سرمايه 

در بورس است
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و به مشورت افرادی که تخصص این حوزه را ندارند، اعتنا نکنند. 
برخی افراد سودجو قصد دارند با هدایت سرمایه تازه واردها آن ها 
را مأیوس کنند تا سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد کاهش 
یابد. درست است که ریسک در بازار وجود دارد، اما عده ای از 
افراد سوءاستفاده گر در فضای مجازی، سرمایه گذاران تازه وارد را 
اغوا می کنند. باید به تحوالت بنیادی شرکت ها و اطالعات آن ها 
توجه کرد و سرمایه گذار تحت تأثیر فضای غبارآلود مجازی و 
هیجانات و اغواگری عده ای سودجو قرار نگیرد، بلکه از مراجع 
مشاوره رسمی دارای مجوز یا افراد مورد اعتماد مشورت بگیرد.

شیخی با اشاره به این که صندوق های سرمایه گذاری فرصتی 
اگر  کرد:  تأکید  می شود،  محسوب  بورس  تازه واردهای  برای 
صاحبان سرمایه پول خود را وارد بورس کنند، قطعاً در آینده 
مانند  حوزه هایی  در  سرمایه گذاری  به  نسبت  بیشتری  سود 
مسکن و خودرو برایشان آورده خواهد داشت. اکنون بخش های 
پتروشیمی و پاالیش فرآورده های نفتی توانسته اند جای پای 
خود را در بورس محکم کنند و سهام داران زیادی داشته باشند. 
این کارشناس بازار سرمایه در مورد نوسانات بازار سرمایه گفت: 
تقریباً همه بازارهای اقتصادی کشور دارای رکود است، اما بازار 
سرمایه در این وضعیت توانسته سود سهام داران را تضمین کند، 
و این نشانه خوبی برای آینده اقتصاد ایران است. چندی پیش 
صندوق بین المللی پول گزارشی منتشر کرد که در سال آینده 
رشد اقتصادی بدون نفت ایران بیش از یک درصد خواهد بود 
و اغلب این موارد ناشی از سرمایه گذاری خرد و کالن صاحبان 

سرمایه در بورس است. 
شیخی با بیان این که هرچند به  نظر می رسید با توجه به مسائل 
سیاسی رخ داده و تحریم های ایجادشده، تمایل سرمایه گذاران 
خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران نیز به شکل محسوسی 
آن  بیان گر  بورسی جدید  پیدا کند، گفت: صدور کد  کاهش 
است که هم چنان نشانه هایی از امید در این زمینه وجود دارد. 
هم چنین یکی دیگر از آمار قابل  توجه در شش ماه نخست سال 
98، افزایش فعالیت زنان در بازار سرمایه است؛ به طوری که بیش 
از 40 درصد از کدهای صادرشده در نیمه نخست سال مربوط 
به بانوان بوده که این امر بیان گر افزایش تمایل زنان به ورود 
در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه، و مشارکت آن ها در این 

بازار است.

مهمترینچالشسرمایهگذاری،سودبانکیاست
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، به »وخارزم« گفت: برخی افراد در صورت نوسان بازار 

شتاب زده عمل می کنند، که این بدترین نوع رفتار به عنوان 
یک سرمایه گذار است. این سرمایه گذاران با تحلیل های لحظه ای 
سعی دارند از سرمایه خود صیانت کنند و همین موضوع باعث 
می شود به سود های اندک اکتفا کنند.  متأسفانه مسئله سود 
بانکی در کشور ما باعث شده سرمایه گذاری در بحث حقیقی 
اقتصاد با چالش اساسی روبه رو شود و هر بار که سرمایه داران 
بانک است که  اولین ترجیحشان  اختیار دارند،  سرمایه ای در 
ارزش افزوده ای برای اقتصاد ندارد و موجب تورم می شود، اما اگر 
همین ارقام در بازار سرمایه یا بخش تولیدی سرمایه گذاری شود، 
شاید بنگاه های اقتصادی دیگر نیازی به تسهیالت بانکی نداشته 

باشند و رونق تولید صورت بگیرد. 
شرایط  در  سرمایه گذاری  وضعیت  اقتصادی  کارشناس  این 
عموماً  ریسک  گفت: صرف  و  دانست  را سخت  اقتصاد  فعلی 
در سرمایه گذاری ها لحاظ می شود و اگر صرف ریسک را برای 
ایجاد رقابت به سرمایه گذاری 10 درصد در نظر بگیریم، یک 
سرمایه گذار باید سود سرمایه خود را 30 درصد محاسبه کند، تا 
اقدام به سرمایه گذاری کند. طبیعتاً این بازدهی در شرایط ثبات 
اقتصادی ممکن نیست و تنها در تالطم های شدید اقتصادی 

است که توجیه دارد، یا سود بدون ریسک بانکی.
به گفته این نماینده مجلس، هر بازاری دارای نوسان است و 
را  بازار موفق هستند که سرمایه گذاری خود  کسانی در یک 
میان مدت ببینند تا ارزش سرمایه آن ها افزوده شود. این نکته 
برای سرمایه گذاران تازه وارد به بورس اوراق بهادار بسیار حائز 
بازار  در  موفق  ماندن  و  برای حفظ سرمایه  که  است  اهمیت 
سرمایه، باید عالوه بر دقت الزم در انتخاب نوع سهام و وضعیت 
بنیادین آن، ارزش ذاتی سهم در شرایط کنونی را ارزیابی کنند.

پورابراهیمی به سرمایه گذاران تازه وارد در بورس پیشنهاد کرد: 
اگر سرمایه گذاران به جای خرید یک سهم سبد سهام خریداری 
کنند، ریسک سرمایه گذاری شان کاهش بسیار زیادی خواهد 
در  خریداری شده  سهاِم  ارزش  ارزیابی  با  هم چنین  داشت. 
بلندمدت، سرمایه خود را در زمان موج های اصالحی و ریزش، با 

شتاب زدگی و تصمیم های هیجانی به مخاطره نیندازند.
این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد بر این که چرخش ناگهانی 
رفتارهای  با  است  ممکن  برعکس  و  فروش  به  از صف خرید 
سلیقه ای و به دور از تحلیل مناسب و حساب شده روی دهد، 
افزود: به این دسته از سهام داران توصیه می شود به منظور حفظ 
سرمایه خود، جدای از بررسی ارزش ذاتی سهم مورد نظر، سبد 
سهام خود را به تحلیل ارزشمند بودن سهام در میان مدت و 

بلندمدت اختصاص دهند.

نقش زنان در بازارهای مالی و به ویژه بازار سرمایه، روندی رو به پیشرفت دارد و 
از این بابت شاید بتوان آن ها را جزو تازه واردهای بازار سرمایه حساب کرد. البته 
باید عنوان کرد که تا رسیدن به شرایط تساوی و حتی برتری زنان، گام های 
زیادی باید برداشته شود. در این میان بانوان در بخش های مدیریت میانی در 
ما شاهد  اخیر  به طوری که در سال های  پیدا کردن جایگاه خود هستند،  حال 
سوی  از  هستیم.  مالی  مدیریت  مباحث  در  بانوان  پررنگ تر  فعالیت  و  حضور 
دیگر، با توجه به امکانات زیادی که از سوی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه 
ایجاد شده، بانوان خانه دار نیز می توانند با فرهنگ سازی مناسب و اطالع از این 
با توجه  بازار سهام بپردازند. خوش بختانه  الکترونیکی به معامله در  درگاه های 
به امکانات موجود در بازار سرمایه و حرکت به سمت معامالت آن الین، وجود 

کال س های آموزشی متعدد حضوری و غیر حضوری و هم چنین در دسترس بودن 
بازار  بانوان می توانند در  اجتماعی،  به وجود شبکه های  توجه  با  بازار  اطالعات 
سرمایه آموزش ببینند و با نگاه متفاوت خود با سرمایه هر چند اندک شروع به 
کار و سرمایه گذاری کنند. البته بررسی آمار نشان از افزایش مشارکت زنان طی 
سال های اخیر دارد، به طوری که در سال 87 تنها بالغ  بر 611 هزار کد سهام داری 
برای بانوان فعال شده بود که این رقم در حال حاضر به بیش از سه میلیون کد 
می رسد. یعنی ورود سهام داران زن به بازار سرمایه طی این 12سال، پنج برابر 
شده و تقریباً با نرخ رشد ورود آقایان به این بازار برابری می کند. در این میان، 
بررسی تعداد صدور کدهای معامالتی از سال 87 تاکنون نشان  می دهد بیشترین 

درصد رشد صدور کد برای خانم ها مربوط به سال 90 بوده است.

سه ميليون كد معامالتی از آن زنان

درست است که ريسک در 
بازار وجود دارد، اما عده ای 
از افراد سوءاستفاده گر 
در فضای مجازی، 
سرمايه گذاران تازه وارد 
را اغوا می کنند. بايد به 
تحوالت بنیادی شرکت ها 
و اطالعات آن ها توجه کرد 
و سرمايه گذار تحت تأثیر 
فضای غبارآلود مجازی و 
هیجانات و اغواگری عده ای 
سودجو قرار نگیرد، بلکه از 
مراجع مشاوره رسمی دارای 
مجوز يا افراد مورد اعتماد 
مشورت بگیرد
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دكتر مجتبی پیرزاد، كارشناس كارآفرينی و توسعه 
بازار، عضو هیئت علمی دانشگاه

بازارهای  گسترش  اندیشه  در  که  بنگاه هایی  و  شرکت ها 
ابتدا  باید  یا خدمات خود هستند،  برای محصول  بین المللی 
در مورد ورود به بازار صادرات به قطعیت برسند و سپس در 
مورد انتخاب مقاصد صادراتی و روش های صادرات به مقاصد 

تعیین شده، جمع بندی الزم را انجام دهند.
بازاریابی صادرات در حقیقت مترادف با اجرای دقیق فرایند 
با هدف کسب  بازاریابی  استراتژی  قالب یک  در  تدوین شده 

موفقیت در بازارهای بین المللی است.
سوالی که مطرح می شود، این است که برنامه اجرایی برای 
پیاده سازی استراتژی بازاریابی چیست؟ این برنامه دربرگیرنده 
که  است  بازاریابی صادرات  در حوزه  اقدامات  از  مجموعه ای 
اجرای گام به گام و دقیق آن ها منجر به کسب موفقیت در 
آن حوزه می شود. باید توجه داشت که بازاریابی صادرات، تنها 
به معنی شناسایی خریداران یا واردکنندگان کشور مقصد و 
ترغیب آن ها به ارائه سفارش خرید نیست. بازاریابی صادرات 
در حقیقت مترادف با اجرای دقیق فرایند تدوین شده در قالب 
یک استراتژی بازاریابی با هدف کسب موفقیت در بازارهای 
مدیرعامل  و  بنیان گذار  موتیواال،  عزاز  است.  بین المللی 
مشاوران بازاریابی IKON هندوستان، بر این باور است که 
دلیل ناکامی بسیاری از بنگاه های اقتصادی در ورود به عرصه 
صادرات یا عدم موفقیت آن ها در حفظ و گسترش بازارهای 

بین المللی برای محصوالت یا خدمات، فقدان برنامه اجرایی 
است.  شرکت  یا  بنگاه  بازاریابی  استراتژی  پیاده سازی  برای 
پاسخی  یافتن  معما،  کلید حل  گفت  بتوان  شاید  رو  این  از 
پیاده سازی  برای  اجرایی  برنامه  که  است  پرسش  این  برای 
پیاده سازی  برای  اجرایی  برنامه  چیست.  بازاریابی  استراتژی 
در  اقدامات  از  مجموعه ای  دربرگیرنده  بازاریابی،  استراتژی 
حوزه بازاریابی صادرات است که اجرای گام به گام و دقیق 
آن ها منجر به کسب موفقیت در آن حوزه می گردد. با کمی 
تساهل و تسامح، می توان این اقدامات را در پنج گام کلی به 
شرح آن چه در ادامه خواهد آمد، بیان کرد. شاید اغراق نباشد 
به  منجر  می تواند  زیر  مراحل  دقیق  اجرای  شود  گفته  اگر 
افزایش سود و رشد بازار فروش محصوالت یا خدمات شرکت 

در بازارهای بین المللی هدف شود.
• گام نخست: شناسایی بازار هدف

• گام دوم: تدوین استراتژی های بازاریابی صادرات
• گام سوم: آماده سازی ابزارهای ارتباطات بازاریابی

• گام چهارم: ترویج
• گام پنجم: ایجاد درخواست

صورتی  در  و  است  مرتبط  یکدیگر  با  پنج گانه  مراحل  این 
منجر به نتیجه مطلوب می شود که هر یک به درستی انجام 

گیرد.
در  با  که  است  دائمی  و  پیوسته  فرایندی  صادرات  بازاریابی 
و  بازار  بر  حاکم  کلی  شرایط  و  زمانی  الزامات  گرفتن  نظر 

نگاهی به اهداف و نقش بنياد دفاع از دموكراسی عليه كشورهای هدف

   بازاریابیآشنایی گام به گام با بازاریابی صادرات
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اقتصاد در عرصه بین المللی می توان مراحل گوناگون آن را 
بازنگری کرد.

شیوههاینوینبازاریابیصادراتمحور
پس از آن که استراتژی بازاریابی مشخص و هدف گذاری های 
بین الملل  سطح  در  بازاریابی  مرحله  شد،  تعیین  نیز  اولیه 
آغاز می گردد. تجربه  این جانب در زمینه  بازاریابی فرامرزی و 
بین المللی نشان می دهد این زمینه نیازمند هزینه های گزاف 
نیست و از روش های ارزان قیمت تر نیز می توان به نتایج خوب 
و در صورت طراحی هوشمندانه طرح بازاریابی های نوین حتی 
نتایجی بهتر از شیوه های کالسیک دست یافت. اما همان طور 
از  اشاره کردم، قبل  یادداشت های قبلی  که گفته شد و در 
شروع به بازاریابی می بایست اهداف عملکرد و مهم تر از آن 
بازار و کشور هدف تعیین گردد. در صورتی که کشور هدف 
جانبی  هزینه های  این که  بر  عالوه  شود،  انتخاب  به درستی 
به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند، خطرهای تجاری نیز 

حداقل می شود و سود حاصل افزایش خواهد یافت.
را می بایست در  برای شناخت کشور هدف مناسب عواملی 

نظر گرفت که برخی از آن ها معرفی می گردد:
1.  تراز تجاری کشور مقصد

2. تاریخچه واردات از کشور مبدا
3. روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور
4. هزینه ها و قوانین گمرکی و واردات

5. فاصله بین دو کشور و راه های حمل ونقل تجاری
6. میزان جمعیت و جغرافیای انسانی

7. فرهنگ و رسوم و رفتارهای اجتماعی
8. امکانات و شیوه های بازاریابی ممکن

بلندمدت  و  کوتاه مدت  برنامه های  و  واردات  حجم   .9
اقتصادی

10. محصوالت وارداتی رقیب موجود در بازار
11. محصوالت تولیدی رقیب موجود در بازار

12. ارزش پولی و برابری ارزی
13. حجم مصرف داخلی

کشوری که از بوته بررسی این عوامل عبور کرده و انتخاب 
شده است، آماده تعیین استراتژی حضور است و پس از آن 
برای بازاریابی مهیاست که در ادامه به آن پرداخته می شود.

بازار  به  ورود  روش  شد،  مشخص  هدف  کشور  که  هنگامی 
و  استراتژی ها  سایر  آن  از  پس  و  گردد  تعیین  می بایست 
راه کارهای عملیاتی تعیین خواهد شد که از روش برندینگ 
تا نحوه قیمت گذاری و شیوه توزیع را در بر می گیرد. )با توجه 
به گستردگی موضوع، تبیین این استراتژی و سایر راه کارهای 

مطرح شده، نیازمند فضای مجزایی از این مقاله است.(

روشهاینوینبرایبازاریابیدربازارهایبینالمللی
فضای مجازی فرصت های نوینی را برای معرفی محصوالت 
نیازمند  البته  که  است  کرده  ایجاد  بین المللی  بازارهای  در 

عملکردی هوشمندانه تر است. فضای مجازی در شرایط اخیر 
به چند دسته تقسیم می شود:

1. راه اندازی وب سايت
یک وب سایت مناسب می تواند به عنوان یک فروشگاه عمل 
این فروشگاه مجازی ویترین مناسبی می بایست  برای  کند. 
یک  معرف  این که  بر  عالوه  باید  ویترین  این  کرد.  ایجاد 
وب سایت ایرانی باشد، با فرهنگ کشور مقصد نیز هم خوانی 
و  محصوالت  می بایست  وب سایت  سویی،  از  باشد.  داشته 
بیشتر  راحتی  برای  را  اقتصادی  بنگاه  در  موجود  امکانات 
مصرف کنندگان در کشور مقصد به طور کامل معرفی کند. 
برای  محیطی  جذابیت  و  راحتی  وب سایت ها  در  مهم  نکته 
کاربران است. هم چنین وجود زبان کشور مقصد در وب سایت 
یا در حالت بهتر آن معرفی محلی در کشور مقصد به عنوان 
دوچندانی  افزایش  را  وب سایت  تأثیرگذاری  می تواند  پایگاه 

بدهد.

۲. شبكه های مجازی
که  نیز  را  فضاهایی  سایر  و  یوتیوب  فیس بوک،  اینستاگرام، 
امکان تعامل مجازی را ایجاد می کنند، نباید فراموش کرد. 
حضور در این شبکه ها می تواند در وهله اول روی مشتریان 
کشور  واردکنندگان  با  ارتباط  ایجاد  در  آن  از  پس  و  خرد 

مقصد اثرگذار باشد.
جذابیت در طرح های گرافیکی، موجز بودن متون و هم چنین 
در  موفقیت  عامل  اختصار،  حفظ  در  مناسب  پیام رسانی 
به  توجه  دیگر،  سوی  از  بود.  خواهد  اجتماعی  شبکه های 
فرهنگ و آداب و رسوم کشور مقصد در کنار فرهنگ ایرانی 
برقرارکننده  هم چنین  و  تولیدکننده  اصالت  نشان دهنده 

ارتباط فرهنگی با کشور مقصد خواهد بود.

3. سايت های تجارت الكترونيک
زمینه  در  که  دارند  وجود  مجازی وب سایت هایی  فضای  در 
ارتباطی  پل  واقع  در  و  فعالیت می کنند  الکترونیک  تجارت 
مابین تجار صادرکننده و تجار واردکننده هستند. اصطالحاً 
 Business To( وب سایت های  وب سایت ها،  این  به 

Business( یا )B2B( گفته می شود.
و  تولیدکنندگان  تجاری،  شرکت های  وب سایت ها  این  در 
می توانند  تجار  شد،  گفته  که  همان طور  و  توزیع کنندگان 
بین  در  جست وجو  با  هم چنین  و  بپردازند  خود  معرفی  به 
برای  خوبی  مشتریان  وب سایت ها  این  در  موجود  اطالعات 

خود به دست آورند.
مستندات  بررسی  به  این وب سایت ها  اصوالً  که  آن جایی  از 
اقتصادی  بنگاه های  از  حضوری  بازدید  مواردی  در  حتی  و 
برای شروع مذاکرات  مناسبی  بنابراین فضاهای  می پردازند، 
تجارت  دنیای  در  خوبی  اعتبار  و  شده اند  شناخته  تجاری 

جهانی کسب کرده اند. 

يلوپیج ها کتاب ها يا 
وب سايت هايی هستند که 

بانک اطالعات مشاغل 
را در خود جای داده اند 
و نمونه هايی از آن در 

ايران رواج دارد. يلوپیج ها 
گونه ديگری برای معرفی 
شرکت و هم چنین يافتن 

واردکننده مناسب در کشور 
مقصد هستند. برای يافتن 

يلوپیج های يک کشور از 
موتورهای جست وجوگر 

می توان استفاده کرد
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4. تبليغات اينترنتی
در وب سایت های جست وجو مانند گوگل یا یاهو، فضایی برای 
با قیمت ها و شرایط  تبلیغات مشخص شده است که  جذب 
می تواند  تبلیغات  این  برد.  بهره  آن ها  از  می توان  متفاوتی 
شناخت بازار نسبت به برند مزبور را هم برای مصرف کنندگان 

نهایی و هم برای واسطه ها افزایش دهد.
موارد  این  دارد؛  وجود  نیز  اینترنتی  آگهی نامه های  البته 
متفاوت  آگهی های  درج  به  کاغذی  آگهی نامه های  همانند 
می پردازد.  رایگان  گاهی  و  متفاوت  اندازه های  و  قیمت ها  با 
انتخاب آگهی نامه مؤثر و کاربردی نیازمند تحقیق و بررسی 

کافی است.
یا  الکترونیکی  نامه های  طریق  از  تبلیغاتی  پیام های  ارسال 
می تواند  تلگرام  یا  واتس اپ  همچون  اجتماعی  شبکه های 
با توجه  اجتماعی صحیح  انتخاب شبکه  البته  باشد.  اثرگذار 
به استفاده مخاطب در کشور مقصد و هم چنین حفظ اختصار 
و جذابیت در متن و تصاویر می تواند تأثیرگذاری این نوع از 

تبلیغات را افزایش دهد.
این تبلیغات در جهان عمری تقریباً 20 ساله دارند و هر روز 
در حال توسعه و نوآوری بیشترند. بنابراین همیشه می بایست 

در حال رصد نوآوری ها در این زمینه بود.

5. اپليكيشن ها
آن ها  شدن  فراگیر  و  بازار  به  هوشمند  گوشی های  ورود  با 
ایجاد  محصول  معرفی  و  بازاریابی  از  جدیدی  نوع  دنیا،  در 
می شود.  شامل  را  محتوامحور  بازاریابی  از  بخشی  که  شد 
برای ورود به این عرصه از تبلیغات بنگاه می بایست در ابتدا 
که  محصوالتی  یا  محصول  به  توجه  با  را  مناسبی  محتوای 
هر  محتوا  این  کنید.  تولید  دارید،  را  آن ها  بازاریابی  قصد 

چقدر که کاربردی تر باشد، بهتر وظیفه بازاریابی خود را انجام 
در  و  ایجاد  محتوا  با  متناسب  اپلیکیشن  داد. سپس  خواهد 
می پردازند،  اپلیکیشن ها  سایر  عرضه  به  که  اپلیکیشن هایی 
زبان های  از  استفاده  که  یادآور  شد  باید  می شود.  داده  قرار 
برای  است.  بدیهی  موضوعی  اپلیکیشن  در  کشورهای هدف 
آلمان،  در  ورزشی  کفش های  تولیدکننده  یک شرکت  مثال 
اپلیکیشنی را ارائه کرده است که ضربان قلب و سایر اطالعات 
سالمت ورزشکاران را محاسبه و بررسی می کند. از آن جایی 
که این شرکت قصد دارد مشتریانی فراتر از مرزهای خود را 
جذب کند، بنابراین در این اپلیکیشن امکان استفاده از بیش 

از 10 زبان بین المللی وجود دارد.
از سوی دیگر، برخی از توسعه دهندگان اپلیکیشن ها نیز اقدام 
به تولید اپلیکیشن های رایگانی می کنند که در بخشی از آن 
اپلیکیشن ها آگهی نمایش داده می شود. می توان برای ورود 

به اپلیکیشن ها از این شیوه آغاز کرد.

6. يلوپيج )صفحات زرد(
یلوپیج ها کتاب ها یا وب سایت هایی هستند که بانک اطالعات 
مشاغل را در خود جای داده اند و نمونه هایی از آن در ایران 
و  شرکت  معرفی  برای  دیگری  گونه  یلوپیج ها  دارد.  رواج 
هم چنین یافتن واردکننده مناسب در کشور مقصد هستند. 
شهرهای  اصوالً  البته   – کشور  یک  یلوپیج های  یافتن  برای 
بزرگ دنیا نیز دارای یلوپیج های اختصاصی اند – از موتورهای 

جست وجوگر می توان استفاده کرد. به عنوان مثال:
یلوپیج اتحادیه اروپا: 

 www.europages.com
یلو پیج بین المللی:

www.worldyellowpages.com

جذابیت در طرح های 
گرافیکی، موجز بودن متون 

و هم چنین پیام رسانی 
مناسب در حفظ اختصار، 

عامل موفقیت در شبکه های 
اجتماعی خواهد بود. از 

سوی ديگر، توجه به 
فرهنگ و آداب و رسوم 

کشور مقصد در کنار فرهنگ 
ايرانی نشان دهنده اصالت 

تولیدکننده و هم چنین 
برقرارکننده ارتباط فرهنگی 

با کشور مقصد خواهد بود
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  گپ
نرگس فرجی

در حال حاضر شرايط بازار ايران بسیار حساس است 
و اگر کسب وکاری دقت نکند، به راحتی از گردونه حذف 

خواهد شد. چنین شرايط پرريسکی نیاز به داشتن 
اطالعات الزم برای مسیريابی درست دارد. در ادامه 
در گفت وگويی با دکتر امین اسداللهی، متخصص و 

مشاور بازاريابی و تحقیقات بازار، به بررسی ضرورت 
تحقیقات بازار در شرايط بحران پرداخته ايم.

از كسب وكارها در  آيا در شرايطی كه بسياری   
پی تأمين مواد اوليه هستند و اكثر آن ها از رقابتی 
نبودن بازار صحبت می كنند، تحقيقات بازار جايی 

دارد؟
به  بازار  تحقیقات  در  امکان سنجی  و  عارضه یابی  مؤلفه  دو 
ورود  قصد  کسب وکاری  که  زمانی  می کنند.  کمک  یکدیگر 
به  دارد،  را  جدید  خدمت  و  محصول  یک  خلق  یا  بازار  به 
مؤلفه امکان سنجی در تحقیقات بازار توجه بیشتری می شود؛ 
مؤلفه ای که بر آن در زمان ثبات بازار تمرکز می  شود. از طریق 
این مؤلفه می توان پیش بینی کرد که در شش ماه آینده آیا 

امکان تولید محصول جدیدی وجود دارد یا خیر. 
بحران  شرایط  در  بازار  تحقیقات  دیگر  مؤلفه  عارضه یابی 
اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند. در شرایط بحران بسیاری 
نارضایتی  فروش،  کاهش  عارضه های  دچار  کسب وکارها  از 
مشتریان و... می شوند. حال این دسته از کسب وکارها در زمان 
بحران نیاز به تحقیقات بازار دارند که منبع چنین چالش هایی 
عارضه های  به دقت  باید  کسب وکارها  کنند.  عارضه یابی  را 
فاکتور  کدام  بدانند  تا  کنند  تحلیل  و  بررسی  را  پیش آمده 
مانند محصول، کیفیت، تبلیغات، برخورد کارکنان و... باعث 
بروز چنین چالش هایی شده است. در واقع کسب وکارها در 

شرایط بحران فقط با کمبود و تأمین مواد اولیه مواجه نیستند، 
امکان دارد دیرکرد حقوق کارکنان باعث نارضایتی آن ها شود 
و کارکنان نارضایتی را به مشتریان منتقل کنند. مشتریان در 
چنین مواردی دیگر تمایل به خرید از برند ندارند و برند نیز 
تمام  بنابراین  مواجه می شود.  بازار  و سهم  فروش  کاهش  با 
عواملی که در زمان بحران رخ می دهد، باید به دقت ریشه یابی 
مانند  را  تمام عوامل شکل دهنده  خود  شوند و کسب وکارها 
بررسی  به دقت  را  و...  فروش  فرایندها،  و  کارکنان  محصول، 
و ریشه چالش ها را بیابند. کسب وکارها پس از تشخیص به 
سراغ تجویز که همان تدوین استراتژی های بازاریابی مناسب 

برای زمان بحران است، می روند. 

با  اقتصادی  ركود  زمان  در  بازار  تحقيقات   
دوره های ديگر متفاوت است؟

برای  را  منحصربه فردی  تکنیک های  باید  بحران  زمان  در 
تحقیقات  شرایطی  چنین  در  کرد.  اجرا  بازار  تحقیقات 
تکنولوژی،  زیست محیطی،  اجتماعی،  سیاسی،  عوامل  بر 
فرهنگی و... متمرکز می شوند. باید با تحقیقات بررسی کرد 
عوامل  از  کدام یک  از  برای کسب وکار  پیش آمده  مشکل  که 
از  کدام یک  بر  مشکل  یا  کرده،  پیدا  ورود  جمعیت شناختی 
عوامل جمعیت شناسی جامعه ای که کسب وکار در آن فعالیت 
که  شود  بررسی  به دقت  باید  است.  گذاشته  تأثیر  می کند، 
بحران بر کدام گروه سنی و جنسی )خانم ها یا آقایان(، کدام 
موقعیت جغرافیایی و... تأثیر گذاشته است. مشتریان هر بازاری 
یک سری از افراد با دهک های مختلف هستند. مشتریانی که 
باید به دقت عوامل تأثیرگذار بر آن ها مورد بررسی قرار بگیرد 

تا بتوان برای ماندگاری در بازار تصمیم گرفت.

گزارشگر

بدون تحقیقات بازار 
دست به کار نشوید!

گفت وگو با دكتر امين اسداللهی، مشاور بازاريابی و تحقيقات بازار
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 كدام روش های تحقيقات بازار در زمان بحران 
كاربردی تر هستند؟

تمامی روش های تحقیقات بازار در زمان بحران کاربرد دارند، 
برجسته تر  روش ها  این  از  برخی  شرایطی  چنین  در  فقط 
اما  است،  مشخص  سردرد  قرص های  مثال  برای  می شوند. 
درمان مشخص  و  را جهت مصرف  نوع قرص  میزان سردرد 
می کند. در شرایط بحران اجرای روش گروه کانونی ارجحیت 
تماس  ناراضی  مشتریان  با  نباید  شرایطی  چنین  در  دارد. 
به  باید  شد.  مطلع  آن ها  نارضایتی  علل  از  و  داشت  تلفنی 
رودررو  صورت  به  و  کرد  دعوت  مشتریان  از  حضوری  طور 
درباره مشکل پیش آمده با آن ها گفت وگو کرد. اجرای روش 
کاربردی  روش های  از  دیگر  یکی  نیز  خرید  لیست  نمایش 
تحقیقات بازار در زمان بحران است. در چنین شرایطی باید 
قرار  بررسی  مورد  به دقت  مشتریان  خرید  لیست  تغییرات 
در شرایط  نیز  فکری  توفان  و  بدن  زبان  تکنیک های  بگیرد. 
شود.  نگاه  جدی تر  آن ها  به  باید  و  هستند  کاربردی  بحران 
زبان  تحلیل  با  را  پرسش نامه  روش  محققان  مواقع  این  در 
بدن همراه می کنند. برای مثال امکان دارد وقتی درباره طعم 
یک آب میوه از مشتریان سؤال می کنند، با پاسخ »عالی بود« 
مواجه شوید. محقق نباید به این پاسخ بسنده کند، چون در 
شرایط بحران مخاطبان کم حوصله تر شده و کمتر به کارهای 
از  این شرایط نمی توان  نشان می دهند. در  تحقیقاتی عالقه 
مشتریان توقع داشت ساعتی برای کار تحقیقات وقت بگذارند 
و پرسش نامه طویلی را پر کنند. برخی از مشتریان برای پول 
وقت  نمی توان  و  است  مهم  برایشان  زمان  بیشتر  درآوردن 
دریافت  حین  محقق  حالت  این  در  گرفت.  آن ها  از  زیادی 
پاسخ از مشتریان، زبان بدن آن ها را تحلیل و ارزیابی می کند 
که آیا مشتریان در شرایط اضطرار به سؤاالت پاسخ داده اند 
یا خیر. البته در این مواقع باید سؤاالت پرسش نامه کمتر و 
فقط به سؤاالت کلیدی اکتفا کرد. مکان گفت وگو با مشتریان 
و دریافت پاسخ آن ها نیز در شرایط بحران فرق دارد. در این 
و  گذاشت  حضوری  قرار  مشتریان  با  نمی توان  دیگر  شرایط 
مطب  در  حضور  با  محقق  دارد  امکان  کرد.  دعوت  آن ها  از 
منتظر  را  زیادی  زمان  مشتریان  که  فرودگاه  یا  پزشکان 
را  خود  سؤاالت  پاسخ  و  برقرار  ارتباط  مشتریان  با  هستند، 
دریافت کند. بنابراین در این شرایط حتی باید قلمروی مکانی 

تحقیق را تغییر داد. 
 داده خوانی در شرايط بحران اهميت دوچندان 
پيدا می كند و برای داده خوانی نياز به استراتژيست  
است، اما اكثر كسب وكارهای ايرانی اين بخش را 
اكتفا  اطالعات  و  داده  دريافت  به  فقط  و  حذف 
متعجب  را  آن ها  معموالً  كه  اطالعاتی  می كنند؛ 
به راحتی  كسب وكارها  از  برخی  بنابراين  می كند. 
داده ها را كنار می گذارند. به نظرتان چرا در بازار 

ايران اين اتفاق می افتد؟ 
حساسیت و اهمیت داده و اطالعات تحقیقاتی در بازار ایران 
خوب درک نشده است. اگر سری به بسیاری از کسب وکارهای 
ایرانی بزنید و از آن ها داده های تحقیقاتی بخواهید، چیزی 
برای ارائه ندارند. وقتی از آن ها سؤال می کنید آیا اطالعاتی 
درباره نگاه مشتریان نسبت به محصوالت یا نحوه قرارگیری 
اطالعاتی  خیر،  یا  دارید  فروشگاه ها  قفسه  در  محصوالت 
برندینگ  ارزیابی بسته بندی، گرافیک،  اگر درباره  یا  ندارند، 
و... از کسب وکارها سؤال کنید، پاسخی برای شما ندارند. در 

کاماًل مشخص  بگویید  به کسب وکارها  باید  چنین شرایطی 
است چرا فروشتان کم شده است. البته گاهی به آن ها باید 
بگویید این که محصوالتتان به فروش می رسد، جای تعجب 
دارد. در واقع آن ها اطالعاتی ندارند که بتوان بر اساس آن 
پزشکی  رشته  مانند  بازار  تحقیقات  کرد.  تدوین  استراتژی 
انجام  سراغ  به  را  مریض  درمان  شروع  برای  پزشک  است. 
آزمایش ها  که  زمانی  تا  می فرستد.  آزمایش ها  یک سری 
کنید  تصور  نمی دهد. حال  نسخه  مریض  به  پزشک  نباشد، 
در جامعه ای زندگی کنید که پزشکان بدون آزمایش، سی تی 

اسکن و... بیماران را به اتاق عمل می فرستند. 
کسب وکارها تا زمانی که از بازار تحقیقات نکرده و داده ها و 
اطالعات را تحلیل و آنالیز نکرده باشند، تمام استراتژی های 
هنوز  است.  بی معنی  تدوین شده شان  فروش  و  بازاریابی 
داشتن  بدون  کسب وکارها  از  برخی  چطور  نیست  مشخص 
برای سال  افزایش قیمتی محصوالتشان  به  اطالعات نسبت 
آینده تصمیم می گیرند. آیا در حوزه پزشکی بدون آزمایش 
بدون  ایرانی  کسب وکارهای  که  می کنند  تجویز  کردن 
تحقیقات بازار استراتژی تدوین می کنند؟ شرکت های بزرگ 
کسب وکارها  به  دقیق  داده های  ارائه  با  دنیا  بازار  تحقیقات 
کمک می کنند. برای مثال آ ن ها با دادن اطالعات دقیق به 
پایین  یا  باال  را  فروشگاه  دمای  اگر  می گویند  کسب وکارها 
بیاورند، در تصمیم گیری خرید مشتریان تأثیرگذار است، یا 
اگر موسیقی مشخصی را برای مشتریان حین خرید پخش 
کنند، روی خرید محصوالت مانند قهوه و... تأثیر می گذارند. 
در همین راستا تحقیقات نشان داده اگر مشتریان با لبخند 
افزایش  درصد   22 تا  خرید  احتمال  شوند،  فروشگاه  وارد 
می یابد. این در حالی است که بسیاری از فروشندگان ایرانی 
شرکت ها  این  اطالعات  می برند.  بین  از  را  مشتریان  لبخند 
رفتارشناسی  داده های  و  نمی شود  محدود  فروش  به  فقط 

مشتریان و... را نیز شامل می شوند. 
به خصوص  شركت ها،  برای  پيشنهادتان   
فعاليت  سرمايه گذاری  حوزه  در  كه  شركت هايی 

می كنند، چيست؟
بهترین پیشنهاد این است که به دلیل فعالیت پرریسک برندها 
در شرایط حال حاضر کسب وکارها بدون تحقیقات بازار آب 
به یک باره  آن ها  و  تغییر کرده  رفتار مخاطبان  نخورند.  هم 
برندهای مصرفی خود را تغییر می دهند. شرکت ها به خصوص 
شرکت های سرمایه گذاری عالوه بر تحقیقات بازار باید شروع 
شرکت هایی  چنین  کنند.  توجیهی  طرح های  نوشتن  به 
بازارهایی  هستند.  بالقوه  که  بروند  بازارهایی  سراغ  به  باید 
نیازهای بی پاسخی هستند که مشتریان به آن ها  که دارای 
پنهان شناسایی شوند. چنین  نیازهای  باید  نکرده اند.  توجه 
ارزیابی  و  برندهای موجود شناسایی  از سوی  باید  نیازهایی 
صورت  بازار  تحقیقات  طریق  از  شناسایی  و  ارزیابی  شوند. 
بازار جهانی کرم های ضداسترس و  برای مثال در  می گیرد. 
ضدخستگی تولید شده است، یا غذاهای منجمد روز به روز 
به دلیل شاغل بودن زوجین در حال افزایش است. در واقع 
سرمایه گذاری از شناسایی نیازهای پنهان از سوی تحقیقات 

بازار سرچشمه می گیرد. 
کسب وکارها باید نسبت به سرمایه گذاری غلط دقت داشته باشند. 
با سرمایه گذاری غلط بودجه شرکت ها هدر می رود. در مجموع 
کسب وکارها باید بدانند دیگر فقط تولید محصول کافی نیست. 

آن ها با تولید حس خوب مشتریانشان را وفادار می کنند. 

در شرايط بحران بسیاری 
از کسب وکارها دچار 

عارضه های کاهش فروش، 
نارضايتی مشتريان و... 

می شوند. حال اين دسته 
از کسب وکارها در زمان 
بحران نیاز به تحقیقات 

بازار دارند که منبع چنین 
چالش هايی را عارضه يابی 

کنند. کسب وکارها بايد 
به دقت عارضه های پیش آمده 

را بررسی و تحلیل کنند تا 
بدانند کدام فاکتور مانند 

محصول، کیفیت، تبلیغات، 
برخورد کارکنان و... باعث 

بروز چنین چالش هايی شده 
است
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سال هاست با پديده ای به نام برند روبه رو هستیم و 
خیلی ها آن را بیشتر به اعجاز و معجزه مرتبط می کنند 

و مقوله برند و برندسازی را فرايندی فراسازمانی و 
پرهزينه می دانند و زمانی که اسامی برند هايی همچون 

نايکی و اپل و کوکاکوال به میان می آيد، به راحتی و در 
چشم به هم زدنی با اين جمله روبه رو می شويم که اپل 

است ديگر، کوکاست ديگر.
بیشترين اظهارنظرها و تعابیر، اين گونه است که ابتدا 

برند شده اند و حال با پولی که به دست آمده، مجموعه 
اقدامات را انجام می دهند. اين مقوله همان امر مهمی 

است که اصطالحاً خطای ادراکی است که در اکثر 
سازمان ها با آن روبه رو هستیم و عموماً مديران فرايند 

برندسازی را فرايندی لوکس و پرهزينه می دانند 
و همین دلیل موجب می شود آن را در گوشه ای از 

سازمان برای روزی که قرار است مقرر شود فرايند 
برندسازی را انجام دهند، کنار می گذارند، غافل از 

اين که آن روز هیچ وقت با اين نوع تفکر نخواهد رسید.
اين موضوع بسیار مهمی است، چراکه اين تفکر 

همچون سمی است که کسب وکار های کشورمان را 
به کام بازاريابی و فروش محوری کشانده و سبب  
شده هیچ نشانی از نشان داران و برند های ايرانی 
در رنکینگ جهانی در 100 يا 500 برند برتر دنیا 

جايگاهی نداشته باشند.
اگر به گزارش 100 برند برتر دنیا که مجموعه 

اينتربرند در ارزيابی ساالنه خود منتشر می کند، دقت 

کنیم، خواهیم ديد که هیچ نشانی از يکه تازان ايرانی 
وجود ندارد و جالب اين است که اين اعداد بهای 
فقط نام آن هاست و اين يعنی کیمیاگری، چراکه 

اين ارزش ها مبتنی بر دارايی های نامشهود است تا 
مشهود، که شامل ملک و زمین و سرمايه در گردش و 

موجودی کاال و مواد اولیه است. سؤال مهم اين جاست 
که چه عواملی موجبات اين موضوع را فراهم کرده که 

نشانی از نام آوران ايرانی در اين رتبه بندی جهانی 
نباشد؟

بايد گفت اين موضوع به عوامل مختلفی وابسته است 
و در اين بخش به مهم ترين آن ها می پردازيم. 

الف(عدماعتقادبهمعنایاحترام
توصیه های  و  کهن  تمدن  و  فرهنگ  وجود  با  کشورمان  در 
گفت  باید  واقعاً  محبت  و  احترام  خصوص  در  متعدد 
کسب وکار های ایرانی این موضوع را بیشتر یک پز اجتماعی 
یا تعارفات روزمره می دانند تا تعهد سازمانی و نهادینه شدن 
با احترام  آن در تمامی الیه های سازمانی. به عنوان مثال- 
به همه مشاغل- راننده تاکسی که تعهدش رضایت مشتری 
نیست و فقط کسب درآمد برایش مهم است، پیش خدمتی 
با  بعدی  دفعه  کنیم،  بار صدایش  دو  یکی  از  بیش  اگر  که 
درخواست  با  شنوایی  عدم  رویکرد  با  یا  به هم ریخته  چهره 
خودش  وظیفه  فقط  که  استادی  می شود،  روبه رو  شما 
بیش  تقاضای  اگر  که  مغازه داری  کند،  ارائه مطلب  می داند 
نیاورد، در  زبان هم  به  اگر  لباس کنی، حتی  پرو  بار  از دو 

    اقتصاد
مهرداد انوری 

نشان داران بی نشان

دكتری مديريت كسب وكار 
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می کند.  را  نیست«  خریدار  نیست،  »مشتری  زمزمه  دلش 
بر  مبتنی  تفکر  این  در پس  ایده آل  درآمد  این که  از  غافل 
احترام و محبت نهفته است. با تأکید مجدد و با احترام به 
رویداد هایی  از  بخشی  تنها  این ها  ولی  کسب وکار ها  همه 
است که هم خودمان رفتار می کنیم و هم این گونه رفتار ها 
و  است  احترام  از جنس  برندسازی  باید گفت  را می بینیم. 
رخ  باید  ایده آل ترین شکل خود  در  موضوع  این  و  محبت، 

دهد، نه در تعارفی ترین حالت.

ب(عدمیکپارچگی
اکثر کسب وکارهای ایرانی از این دغدغه رنج می برند و این 
عاملی است مهم در تحقق برند، چراکه برند ها برای همراه 
کردن مشتریانشان نیازمند اعتماد هستند و سم مهلکی که 
اعتماد را از بین می برد، تناقض و عدم یک پارچگی است. به 
این سؤال ها دقت کنید و در ذهنتان به آن ها پاسخ دهید. 
کدام یک از شعبات مجموعه رستوران های ویونا بهتر است؟ یا 
کدام یک از شعبات کیا گالری پاسخ گویی بهتری دارد؟ کمی 
که فکر می کنید، پاسخی مشخص برای هر کدام از سؤال های 
باال در ذهنتان دارید و این یعنی ساختار یک پارچه ای با هم 
ندارند. به عنوان مثال حتی در مجتمع کوروش با وجود دو 
شعبه کافه ویونا، دو نوع رویکرد عملیاتی مختلف تحت یک 
برند دارند. این ها تنها بخشی از این عدم یک پارچگی هاست 
که اگر ریزبین هم باشیم، این فرایند در سبد محصول و نوع 
محصوالت هم اختالفات فاحشی دارند. به عنوان مثال، یک 
نوع ساندویچ در شعبات زنجیره ای یک برند، طعم، سس و 
را  محصول  یک  آن ها  از  یکی  و  دارند  مختلفی  ترکیب های 
پرمالت و دیگری کم مالت ارائه می کند. این مفاهیم خیلی 
همین  در  تناقض  و  یک پارچگی  عدم  راز  ولی  است،  ساده 

موضوعات بسیار ساده است.

ج(عدمصبروتحمل
مقطعی  ایرانی  کسب وکار های  مدیران  اقدامات  عمدتاً 
حضور  یا  جامعه  روند  اساس  بر  گاهی  و  است  موضوعی  و 
که  می زنند  اقداماتی  به  دست  توصیه کننده  یا  مشاور  یک 
داشته  کوتاه مدتی  اثرگذاری  است  ممکن  خودش  زمان  در 
باشد، ولی در بلندمدت خیلی اثرگذار نیست و نتایج روشنی 
دنبال  به  می شود همیشه  باعث  امر  همین  ندارد.  همراه  به 
بتواند  طرفه العینی  در  که  باشند  جادویی  چوب  یا  جادوگر 
شگرف  پیشرفت  مسیر  در  و  را حل  آن ها  مشکالت  تمامی 
قرار دهد. نکته مهم تر دیگر این که اکثر مدیران کسب وکار ها 
را  تغییرات  این  خودشان  ذهنی  فرمول های  با  می خواهند 
ایجاد کنند؛ حکایت آدم هایی که از یک مسیر می خواهند به 

مقاصد مختلف بروند، که قطعاً نشدنی است.
باید گفت در بهترین حالت و با حمایت مدیران ارشد سازمانی 
و اعتقاد و اعتماد آن ها به برند و برندسازی، حداقل سه تا 

چهار سال طول می کشد تا یک برند در جامعه حرکت کند و 
به چهارچوب های مورد انتظار خود دست یابد. ولی تغییرات 
ناگهانی، فعالیت های مقطعی و عدم داشتن صبر و شکیبایی، 
همه و همه مواردی است که در عدم تحقق برند دست به 

دست هم می دهند تا نتایج مطلوب حاصل نشود.

د(رسیدنبهبرندازمسیربازاریابی
که  درمی یابیم  برندینگ،  و  بازاریابی  تفاوت های  به  توجه  با 
درک صحیحی از برندینگ در سطوح مختلف جامعه وجود 
ندارد، چراکه مدیران ارشد سازمانی الزمه این امر را اقدامات 
را  آن  حالت  بهترین  در  و  می دانند  بازاریابی  و  فروش محور 
واقعاً  که  می کنند،  خالصه  پرفشار  و  پرحجم  تبلیغات  در 
ذهن  در  برندینگ  از  که  تصویری  این  و  نیست  این چنین 
که  است  عقیمی  نطفه  گرفته،  شکل  سازمان ها  و  مدیران 
بیشتر  نیز  آن  مقدار پس زدگی  می شود،  بزرگ تر  هر چقدر 

می شود.

ه(پرهزینهبودنبرندسازی
هر  از  قبل  و  هستیم  پرهیاهو  مردمانی  ما  که  آن جایی  از 
کاری دوست داریم آن را داد بزنیم، همین امر موجب شده  
را  خود  این،  مشابه  و  اطالع رسانی  و  تبلیغات  حوزه  فعاالن 
را  مدیران  آرزوهای  و  آالم  تحقق  و  کنند  معرفی  برندکار 
البته  در گرو تبلیغات و اطالع رسانی پرهیاهو معرفی کنند. 
تجربه  و  تبلیغات  از طریق  قطعاً  برند ها  که  کرد  اشاره  باید 
ولی  می کنند،  برقرار  ارتباط  و  کرده  گفت وگو  مخاطبان  با 
متأسفانه این که مفهوم برندسازی را در تبلیغات بیلبوردی و 
تلویزیونی و سئو و کلیکی و بنری پرحجم خالصه کنیم، کار 
به شدت خطایی است و موجب می شود زمانی که تبلیغاتی 
پرفشار است، فروش داشته باشیم و در مقاطعی که هیاهویی 

نیست، فروش را از دست دهیم. 

و(عدمدرکوشناختصحیحازفضایحاکم
که  است  فرایندی  برندسازی  و  است  ذهنی  موجودی  برند 
که  صورتی  در  می گذارد.  تأثیر  مخاطب  ضمیر  و  ذهن  در 
خودآگاه  ذهن  با  ایرانی  برندهای  ارتباط  حجم  بیشترین 
مخاطب است، و این یعنی عدم تأثیرگذاری و عدم ماندگاری. 
برندهای ایرانی هنوز به درک صحیح این موضوع نرسیده اند 
که زمین بازی ای که برند های بزرگ و پیش رو جهانی در آن 
بازی می کنند، ضمیر و ذهن ناخودآگاه است، که جنس آن از 
تصویر و رویداد و رخداد و بو و طعم و مزه و عطر و احساس و 
هیجان است، نه منطق صرف. آن ها مدام می خواهند به جای 
پرداختن به مفاهیم عمیق، مفاهیم کلیشه ای را به مخاطب 
ندارد، چراکه  پایان خوشی  این مسیر  قطعاً  و  تفهیم کنند، 
نتیجه ای نداشته و جایگاهی را در بین نشان داران  امروز  تا 

جهانی کسب نکرده ایم.

عمدتاً اقدامات مديران 
کسب وکار های ايرانی 

مقطعی و موضوعی است 
و گاهی بر اساس روند 

جامعه يا حضور يک مشاور 
يا توصیه کننده دست به 
اقداماتی می زنند که در 

زمان خودش ممکن است 
اثرگذاری کوتاه مدتی داشته 

باشد، ولی در بلندمدت 
خیلی اثرگذار نیست و نتايج 

روشنی به همراه ندارد. 
همین امر باعث می شود 

همیشه به دنبال جادوگر يا 
چوب جادويی باشند که در 

طرفه العینی بتواند تمامی 
مشکالت آن ها را حل و در 

مسیر پیشرفت شگرف قرار 
دهد
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اقتصاد جهان

در اين بخش می خوانيد

 نگاهی به مهم ترین رویدادهای اقتصادی جهان در سالی که گذشت 

 نگاهی به برنامه های اقتصادی دو حزب رقیب در انگلستان

 بازار جهانی طال در سالی که گذشت 

 اوپک تالش می کند قیمت نفت را باال ببرد

 چطور دولت ها غول کسری بودجه را شکست می دهند؟

 »وخارزم« راه های اطمینان بخشی به سرمایه گذاران را بررسی می کند 

 استانداردهای روز در برگزاری مجامع عمومی شرکت ها



سال 2019 يعنی سالی پرفرازونشیب از نظر اقتصادی 
را در دنیا ازسرگذرانده ايم. درست است که اختالفات 

تجاری، رشد اقتصاد جهان را در سال 2019 مختل 
کرد، اما با کاهش تنش ها و سیاست های پولی هم زمان، 

اقتصاد جهانی به طور کلی در مسیر ريکاوری و بهبود 
قرار گرفت. يک سال پیش در حالی آماده سال 2019 

می شديم که آماده سوار شدن بر قايقی پرافت وخیز 
بوديم، وضعیت اقتصادی بی ثبات بود، بازارهای مالی 
وحشت زده بودند و جنگ تجاری میان آمريکا و چین 
آغاز شده بود. بااين حال، وضعیت اقتصاد دنیا در حال 

تغییر بود و تنش های تجاری توانست مانعی بر پیشرفت 
اقتصادی برخی از کشورها شود و سرمايه آن ها را کاهش 

دهد. 

مرور آن چه در سال 2019 بر اقتصاد دنیا گذشت، می تواند به 
سیاست گذاران و سرمایه گذاران کمک کند تا آینده این حوزه در 
سال 2020 را پیش بینی کنند. امید به رشد جهانی هم چنان 
وجود دارد، تنش های تجاری اندکی کاهش یافته و بانک های 
مرکزی جهانی مجدداً تأکید کرده اند که نرخ بهره را در همان 
حد فوق العاده پایین حفظ می کنند و به نقدینگی گسترده ادامه 
می دهند. انتظار می رود در سال جدید نوسانات مالی فروکش کند 
و انتظارات معقولی از بازده سرمایه گذاری حاکم در بسیاری از 
دارایی ها وجود داشته باشد. بااین حال، این سال از نظر اقتصادی 
سال چندان آرامی نبود و تشدید تنش ها میان آمریکا و چین 
یکی از مثال های آن است. در ادامه بیشتر در مورد مهم ترین 

رویدادهای اقتصادی دنیا توضیح خواهیم داد. 

وضعیتاقتصاداروپادرسال2019
بسیاری از کشورها با عدم قطعیت های ساختاری روبه رو هستند 
که می تواند پیامدهای گسترده و سیستمی برای بازارها و اقتصاد 
جهانی داشته باشد. به عنوان مثال، طی پنج سال آینده اتحادیه 
انگلیس خواهد بود که  با  اروپا به دنبال ایجاد رابطه ای جدید 
باید خطرات دوره  اروپا  اتحادیه  خواهان اجرای برگزیت است. 
طوالنی مدت نرخ بهره منفی را به جان بخرد، ضمن این که هسته 
زمانی که  تا  تقویت کند. چراکه  نیز  را  مالی خود  و  اقتصادی 
معماری اقتصادی کشورهای واحد پول یورو ناقص باشد، ریسک 
مداوم بی ثباتی نیز همواره همراه آن ها باقی خواهد ماند. اما به 
جز مسئله برگزیت، موارد مهم دیگری نیز در سال 2019 مطرح 

شد، که در ادامه اشاره ای به آن ها خواهیم داشت.

تنشهایتجاری،تهدیدیبرایرشد
تنش های تجاری میان چین و ایاالت متحده آمریکا پس از اعالم 
باالی  کاالهای چینی  واردات  در  تعرفه  وضع  بر  مبنی  آمریکا 
این حرکت، چین  تالفی  در  یافت.  افزایش  میلیارد دالر   300
نیز قوانین تعرفه ای مشابهی را برای واردات باالی 75 میلیارد 
دالر کاالهای واردشده از آمریکا وضع کرد. این تحوالت موجب 
ایجاد تنش های شدید در بازارهای سهام جهانی، کاهش قیمت 
جهانی نفت و خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور شد. با افزایش 
اختالفات تجاری دامنه  آن دیگر کشورها را گرفت و چشم انداز 
چرخه  نزولی  روند  تولید  کاهش  شد.  تاریک تر  جهانی  رشد 

    اقتصاد جهان
مینا باقری

نگاهی به مهم ترين رويدادهای اقتصادی جهان در سالی كه گذشت و سال پيش رو 

مترجمبیم ها و امیدهای اقتصاد جهان در 2020

درحالی که اختالفات تجاری 
بین چین و اياالت متحده 

ممکن است برای چند کشور 
فرصت ايجاد کند، اثرات کلی 
منفی بر اقتصاد جهانی دارد. 

يکی از پیامدهای عمده در 
سال 2019 کاهش شديد در 

رشد تجارت جهانی بود که 
از ابتدای سال 2018 شروع 
شد و با کاهش شديد ادامه 
يافت. اگر اختالفات تجاری 

میان کشورها ادامه يابد، اين 
انقباض در تجارت می تواند 

اقتصاد جهانی را حتی بیشتر 
از اين پايین بکشد
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فعالیت اقتصاد جهانی را تشدید کرد و کاهش تولیدات صنعتی 
در  شد.  گذشته  سال  در  جهانی  تجارت  رشد  کاهش  موجب 
بیشتر مناطق توسعه یافته و در حال توسعه، رشد تجارت نه تنها 
در مقایسه با سال 2018 تضعیف شده، بلکه بسیار پایین تر از 

میانگین رشد بین سال های 2012 تا 2017 بوده است. 
بانک های  سوی  از  اخیر  پولی  سیاست های  تغییر  کنار  در 
موجب  تجاری  اقدامات  پیرامون  مداوم  قطعیت  عدم  مرکزی، 
مالی شده  بازارهای  نوسانات  و  ریسک سرمایه گذاران  افزایش 
در  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  بااین حال،  است. 
کوتاه مدت از سود انحرافی در جریان این تنش سود می برند، 
زیرا شرکت ها به دنبال تأمین ورودی از کشورهایی هستند که 
به طور مستقیم تحت تأثیر تعرفه ها قرار نمی گیرند. درحالی که 
اختالفات تجاری بین چین و ایاالت متحده ممکن است برای 
چند کشور فرصت ایجاد کند، اثرات کلی منفی بر اقتصاد جهانی 
دارد. یکی از پیامدهای عمده در سال 2019 کاهش شدید در 
رشد تجارت جهانی بود که از ابتدای سال 2018 شروع شد و 
با کاهش شدید ادامه یافت. اگر اختالفات تجاری میان کشورها 
ادامه یابد، این انقباض در تجارت می تواند اقتصاد جهانی را حتی 

بیشتر از این پایین بکشد. 
می شود،  برگزار  ماه  همین  اواخر  که   SDG سران  اجالس 
برای مشارکت  رهبران جهان  برای  ارزشمند  می تواند محفلی 
در بحث های مولد درباره راهبردهای مقابله با چالش های فعلی 
اقتصاد جهانی از جمله تقویت سیستم تجاری چند جانبه مبتنی 
بر قوانین باشد. انتظار می رود این دو اقتصاد بزرگ دنیا، در آینده 
مسیری هموار را طی کنند، چراکه تا کنون ضمن جلوگیری 
از درگیری آشکار، خواهان تأمین منافع خود بوده اند. با ورود 
به سال 2020، سیاستمداران سیاست های الزم برای گسترش 
چشم انداز جهانی کوتاه مدت مثبت را به میان مدت و بلندمدت 
تبدیل می کنند. نگرانی ها در مورد رکود جهانی در این خصوص 
رو به کاهش است، شرایط مالی بهبود یافته و تنش های تجاری 
اما این شرایط خوب برای  یافته است.  آمریکا و چین کاهش 

همیشه دوام نخواهد داشت. 

وضعیتاقتصادیکشورهایمختلفدنیازیرذرهبین
در  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  در  اقتصادی  اوضاع 
سال های اخیر به طرز چشم گیری بدتر شده است. بین سال های 
2010 تا 2014 تولید ناخالص داخلی در این کشورها با سرعت 
شش درصد رشد یافته بود، اما بین سال های 2015 تا 2018 
به طور متوسط 4.2 درصد کاهش یافت. کندی رشد در آفریقا، 
آمریکای التین و آسیای غربی نیز مشاهده شد. دالیل زیادی 
پشت این روند وجود دارد که از جمله آن ها می توان به اثرات 
اعتماد  ثابت کاالها، ضعف در  فروپاشی قیمت  از  ناشی  ضربه 
سیاست ها  قطعیت  عدم  و  سرمایه گذاری  به  مصرف کننده 
تشدید  توسعه،  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  در  کرد.  اشاره 
تنش های تجاری موجب کاهش جریان صادرات و برنامه های 
سرمایه گذاری شد. برخی از اقتصادهای نوظهور جهان از جمله 
ترکیه و آرژانتین بحران های ارزی شدیدی را تجربه کردند. از 
طرفی اقتصادهای نوظهور متکی به صادرات منابع طبیعی که تا 
قبل از سه  ماهه پایانی سال 2018 به دلیل رشد مناسب قیمت 
کاالهای خام با امیدواری بیشتری به آینده نگاه می کردند، در 
ماه های پایانی سال 2019 شاهد افت شدید قیمت محصوالت 
صادراتی خود بودند و از این بابت دچار مشکالتی شدند. بانک 
از  خود  پیش بینی های  در  پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی 
فرض  با  اما  می کنند،  استفاده  متفاوتی  وزن دهی  روش های 
استفاده آن ها از یک روش مشابه، پیش بینی بانک جهانی از نرخ 

رشد اقتصادی جهان در سال جاری میالدی 0.2 درصد پایین تر 
از پیش بینی صندوق بین المللی پول است.

هم چنین کند شدن رشد اقتصادی مربوط به عوامل ساختاری 
ناشی از محدودیت های نوآوری و قابلیت فناوری نیز برجسته 
بود. در میان مدت، نوآوری یک موتور محرکه کلیدی است که 
تحول در ساختار تولیدی و صادراتی را به سمت فعالیت های 
پیشرفته تر سوق می دهد. بنابراین تقویت قابلیت های نوآوری به 
رشد باالتر و مسیرهای توسعه پایدارتر تبدیل می شود. با وجود 
کاهش دستمزدهای واقعی در سال 2019، بازار کار در برخی 
کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن روند رو به رشدی داشت و 
آمار بی کاری در ماه اوت به 2.2 درصد کاهش یافت. در آمریکا 
برنامه های  به  دولت  و  بود  مطلوب  بی کاری  کاهش  آمار  نیز 

کاهش بی کاری شهروندان پای بند بود. 
در اروپا مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی و انرژی های 
نیازمند  و   2019 سال  سراسر  در  برجسته ای  مسئله  پاک 
در  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  بود.  یک پارچه  سیاستی 
بکاهند  بر سوخت های فسیلی  برق مبتنی  تأمین  از  تالش اند 
و شرکت های فناوری آمریکایی نیز به پیمان هایی که در این 
خصوص در پاریس بسته اند، علی رغم مخالفت ترامپ، وفادارند. 
مشترک المنافع  مستقل  کشورهای  اقتصادهای  از  بسیاری  در 
به  حد  از  بیش  وابستگی  آذربایجان،  و  روسیه  مانند   )CIS(
یک کاال و پایگاه صادراتی محدود هم چنان می تواند به عنوان 
منبع آسیب پذیری اقتصادی تلقی شود و محدودیت مهمی در 

چشم انداز رشد آن ها ایجاد کند. 
رشد در آفریقا مطابق با قیمت های اولیه کاالها طی چند دهه 
روند صعودی داشته است. با افزایش قیمت کاالها، رشد تولید 
پنج درصد در سال  تا  واقعی در حدود چهار  ناخالص داخلی 
در چند کشور  اخیر  پیشرفت های  اگرچه  رسید.  اوج خود  به 
تنوع  بااین حال،  است،  مشهود  رواندا  و  مراکش  اتیوپی،  مانند 
رشد اقتصادی در سراسر قاره تنها با چند استثنا از جمله مصر 

و آفریقای جنوبی پایین است. 
زیرساختی  بزرگ  شکاف های  شرقی،  آسیای  کشورهای  در 
وجود  با  اما  می شود،  منطقه  کشورهای  پایدار  توسعه  مانع 
برای  بیرونی چالش برانگیز، چشم انداز رشد کوتاه مدت  محیط 
کشورهای توسعه یافته حداقل مطلوب است. پیش بینی می شود 
اقتصاد کامبوج، جمهوری دموکراتیک خلق الئوس و میانمار با 
توجه به تقاضای داخلی انعطاف پذیر رشد تولید ناخالص داخلی 
حفظ  را   2020 و   2019 سال های  در  درصد  شش  از  بیش 
کنند. انتظار می رود با حمایت پایدار و درآمدهای گردشگری 
با کمک های سرمایه گذاران حمایت  و پروژه های زیربنایی که 
می شوند، کشورهای آسیای شرقی با سرعت ثابت رشد کنند. 
در کشورهای آسیای غربی، ناآرامی های اجتماعی در کشورهایی 
مانند لبنان نشان از موانع ساختاری اقتصادی در این کشورها 
بود.  اقتصاد  در  اصالحات  انجام  دلیل  به  تظاهرات  این  بود. 
بسیاری از کشورهای آسیای غربی با کسری بودجه و افزایش 

بدهی های عمومی مواجه شدند.
بانک جهانی می گوید روند رشد اقتصاد جهانی در دو سال آینده 
آهسته خواهد شد. بخشی از این پیش بینی به کم رنگ شدن 
تأثیر بخشودگی های مالیاتی منتج از الیحه دونالد ترامپ نسبت 
داده شده که رشد اقتصادی آمریکا را هم به طور چشم گیری 
کاهش خواهد داد. بنا بر این گزارش، رشد اقتصادی طی سال 
خواهد   9/2 یا   8/2 حدود  رقمی  آینده 2020  سال  و  جاری 
بود. درگیری چین و آمریکا، عدم اطمینان ناشی از برگزیت و 
اوج  گیری سایر مجادالت دوجانبه در مرکز ریسک  های اقتصادی 

جهان در سال 2020 قرار خواهد داشت.

بسیاری از کشورها با عدم 
قطعیت های ساختاری روبه رو 
هستند که می تواند پیامدهای 
گسترده و سیستمی برای 
بازارها و اقتصاد جهانی 
داشته باشد. به عنوان مثال، 
طی پنج سال آينده اتحاديه 
اروپا به دنبال ايجاد رابطه ای 
جديد با انگلیس خواهد بود 
که خواهان اجرای برگزيت 
است. اتحاديه اروپا بايد 
خطرات دوره طوالنی مدت 
نرخ بهره منفی را به جان 
بخرد، ضمن اين که هسته 
اقتصادی و مالی خود را 
نیز تقويت کند. چراکه تا 
زمانی که معماری اقتصادی 
کشورهای واحد پول يورو 
ناقص باشد، ريسک مداوم 
بی ثباتی نیز همواره همراه 
آن ها باقی خواهد ماند
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انتخابات پارلمانی انگلیس روز 12 دسامبر 2019 
برگزار شد و حزب محافظه کار به رهبری بوريس 

جانسون، نخست وزير اين کشور، موفق شد از میان 
650 کرسی، 365 کرسی را تصاحب کند. در سوی 

مقابل، جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، قرار 
داشت که توانست تنها 203 کرسی را تصاحب کند و 
نتیجه انتخابات را به رقیب محافظه کارش واگذار کند. 
نتیجه بر حسب درصدها نشان می دهد حزب بوريس 
جانسون تابه حال حائز 43.6 درصد آرا شده و حزب 

کارگر 32.3 درصد. اين اختالف 11.3 درصدی در 
میزان آرا از سال 1987 برای محافظه کارها بی سابقه 

بوده است.

احیایاقتصادروبهافولانگلیسشدنیاست؟
نمایندگان  دیگری  انتخابات  هر  مانند  نیز،  انتخابات  این  در 
نظامی  تا  اقتصادی  از  اعم  خود  برنامه های  فهرست  احزاب 
مسئله  کردند.  اعالم  خود  انتخاباتی  بیانیه های  را  دفاعی  و 
رأی دهندگان  برای  امسال  که  بود  مسائلی  از  یکی  برگزیت 
آن  برای  مختلفی  برنامه های  کاندیداها  و  بود  مهم  بسیار 
در  بریتانیا  مردم  که  مسائلی  دیگر  از  هم چنین  داشتند. 
سیستم  با  مرتبط  مشکالت  حل  داشتند،  انتخابات  این 
خدمات درمانی و جرم و جنایت بود. این در حالی است که 
به  و کمتر  به مهاجرت  بیشتر  آن ها در سال 2015  دغدغه 
اتحادیه اروپا مربوط می شد. اما رأی دهندگان این بار به پای 
روی  آن  تأثیر  و  برگزیت  تکلیف  تا  رفتند  رأی  صندوق های 
افت رشد اقتصادی انگلیس را روشن کنند. اما نامزد پیروز، 
برنامه های  چه  کوربین،  جرمی  او،  رقیب  و  جانسون،  یعنی 
با  جانسون  اکنون  و  داشتند  خصوص  این  در  اقتصادی ای 
در  ادامه  در  روبه روست؟  اقتصاد  زمینه  در  چالش هایی  چه 
حالی نگاهی به برنامه های این دو رقیب می اندازیم که حزب 

محافظه کار پیروز انتخابات شده است.

برنامههایاقتصادیبوریسجانسونچیست؟
انگلیس طی این سال ها کندترین رشد اقتصادی را طی 10 

سال گذشته رقم زده است و پیش از انتخابات همه احزاب 
نشان  رسمی  داده های  بودند.  داده  را  اقتصادی  رشد  قول 
اکتبر  پایان  به  منتهی  ماه  سه  در  انگلیس  اقتصاد  می دهد 
انتخابات  در  که  سیاسی  احزاب  است.  شده  مواجه  رکود  با 
عمومی پرمخاطِب روز 12 دسامبر با هم رقابت می کنند، قول 
دادند این مسئله را برطرف کنند، اما تأثیر سیاست های آن ها 
روی این مسئله بی تأثیر نیست. پل جانسون، مدیر انستیتوی 
الگوی  به خبرنگاران گفت: »تحت هر  اخیراً  مطالعات مالی، 
اقتصادی بر اساس بیانیه هر حزب نمی توان گفت که اوضاع 
رأی دهندگان  انتخاب  به  موضوع  این  می شود.  بدتر  یا  بهتر 
بوریس  نخست وزیر،  و  محافظه کاران  اگر  دارد.  بستگی 
جانسون، اکثریت آرا را به دست آورند، انتظار می رود کشور 
آسیب  اقتصاد  به  می تواند  که  برگزیت  سخت  توافق نامه  با 
از  رونمایی  مراسم  در  پیش تر  جانسون  برود.  پیش  برساند، 
بود  داده  وعده  بعدی،  دولت  برای  محافظه کار  حزب  برنامه 
در صورت پیروزی در انتخابات، انگلیس روز 31 ژانویه )11 
بهمن( اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. جانسون هم چنین 
قسم خورده است تنها در یک سال، مذاکره درباره جزئیات 
با  انگلستان  روابط  آینده  شرایط  مورد  در  توافق نامه  مفصل 
مطلوبی  توافق  به  نتواند  او  اگر  دهد.  انجام  را  اروپا  اتحادیه 
موانع  با  خود  صادراتی  بازار  بزرگ ترین  در  انگلیس  برسد، 

جدید تجاری زیادی روبه رو خواهد شد.«
سرمایه گذاران  و  مشاغل  برخی  برای  حتی  جایگزین  گزینه 
نگران کننده تر است. حزب کارگری جرمی کوربین قول داده 
است مالیات شرکت ها را افزایش دهد، اتحادیه ها را توانمند 
کند و 10 درصد از سهام شرکت ها را به کارگران خود بدهد. 
آب،  جمله  از  را  اصلی  خدمات  هم چنین  کوربین  دولت 
زیرساخت های انرژی، راه آهن و پهنای باند را ملی می کند. از 
نظر جامعه تجارت، این برنامه ها به شهروندان انگلستان فرصتی 
برای لغو برگزیت می دهد. روت گریگوری، اقتصاددان بریتانیا 
در زمینه اقتصاد سرمایه، گفت: »اگر یک دولت تحت رهبری 
سیاست های  از  می توانید  باشد،  داشته  وجود  کارگر  حزب 
سیاست های  از  اما  بگیرید،  بالقوه  مثبت  نتایج  آن  برگزیت 
ضدتجاری آن پیامدهای منفی دریافت می کنید.« این جاست 

نگاهی به برنامه های اقتصادی دو 
حزب رقيب در انگلستان

بازی تجارت
 و اقتصاد

    اقتصاد جهان
مترجمهدی رضايی

انگلیس کندترين رشد 
اقتصادی را طی 10 سال 

گذشته رقم زده است و 
پیش از انتخابات همه احزاب 

قول رشد اقتصادی را داده 
بودند. داده های رسمی نشان 

می دهد اقتصاد انگلیس 
در سه ماه منتهی به پايان 

اکتبر با رکود مواجه شده 
است. احزاب سیاسی که در 
انتخابات عمومی پرمخاطِب 
روز 12 دسامبر با هم رقابت 

می کنند، قول دادند اين 
مسئله را برطرف کنند، اما 

تأثیر سیاست های آن ها روی 
اين مسئله بی تأثیر نیست
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به نظر می رسد دست رد 
زدن به سینه اتحاديه اروپا 
می تواند به معنای دست يابی 
به تجارت بهتر و پرسودتر 
با آمريکا باشد. دنبال کردن 
يک استراتژی تجاری با 
ترامپ که مايل به انتخاب 
شدن مجدد در انتخابات 
بعدی است، می تواند 
کلید موفقیت جانسون در 
برنامه های اقتصادی اش با 
آمريکا باشد

که جایگاه حزب محافظه کاران و کارگران در مورد موضوعات 
برتر تأثیرگذار بر تجارت و اقتصاد مشخص می شود. 

موضوعات اقتصادی برتر حزب محافظه کار بوریس جانسون
• مالیات: محافظه کاران متعهد شده اند نرخ مالیات بر درآمد 
را افزایش ندهند. آن ها هم چنین قول داده اند کاهش مالیات 
لغو  بود،  پیش بینی شده  برای سال 2020  که  را  شرکت ها 
کنند و این باعث می شود نرخ پرداخت مشاغل از 19 درصد 
برنامه های محافظه کاران و  یابد. طبق  به 17 درصد کاهش 
طبق نظر مؤسسه IFS ، مالیات تا سال مالی 2023 به میزان 

3میلیارد پوند )4میلیارد دالر( افزایش می یابد.
را  عمومی  روزانه خدمات  هزینه های  این حزب  هزینه ها:   •
3میلیارد پوند )4میلیارد دالر( باالتر از برنامه های جاری تا 
سال مالی 2023 و افزایش سرمایه برای پروژه های بلندمدت 
افزایش  دالر(  میلیارد   10.5( پوند  8میلیارد  میزان  به  را 
را  بیشتری  هزینه  هستند  متعهد  محافظه کاران  می دهد. 
و  برای مدارس  بودجه  افزایش  ملی،  صرف خدمات درمانی 

استخدام افسران پلیس کنند.
برگزیت  شده اند  متعهد  محافظه کاران  برگزیت:  مسئله   •
توافق نامه  بدان معنی است که  این  برسانند.  به سرانجام  را 
جانسون با اتحادیه اروپا از طریق پارلمان به مذاکره گذاشته 
اروپا خارج  اتحادیه  از  ژانویه  تا 31  بتواند  تا کشور  می شود 
توافق  از  ناشی  ساختاری  تغییرات  می رود  انتظار  شود. 
در طوالنی مدت  کشور  این  اقتصادی  از چشم انداز  جانسون 
بکاهد. جانسون هم چنین قول داده است آخرین مهلت برای 
تمدید شرایط جدید رابطه با انگلیس در این خصوص دسامبر 
2020 است و این تاریخ را تمدید نخواهد کرد. این مسئله 
این ریسک را به وجود می آورد که انگلیس بدون توافق برای 

حمایت از تجارت خود باقی بماند.

برنامههایاقتصادیحزبکارگریجرمیکوربین
کارگر  حزب   ،IFS مؤسسه  اطالعات  اساس  بر  مالیات:   •
78میلیارد  کوربین،  جرمی  رهبری  به  انگلیس  پارلمان 
پوند )103میلیارد دالر( افزایش مالیات را به دولت تا سال 
بود  شده  متعهد  حزب  این  کرد.  پیشنهاد   2023 مالی 
مالیات بر درآمد افرادی را که ساالنه بیش از 80،000پوند 
نرخ  هم چنین  دهد.  افزایش  دارند،  درآمد  )105300دالر( 
مالیات شرکت ها را از 19 درصد به 26 درصد افزایش دهد 
و بر معامالت مالی نیز مالیات وضع  کند. عالوه بر این، حزب 
کارگر قرار بود مالیات بر سود سرمایه و سود سهام را افزایش 

دهد.
• هزینه ها: این حزب هزینه های روزانه خدمات عمومی را تا 
پوند )129میلیارد  به میزان 98 میلیارد  سال مالی 2023، 
کارمندان  حقوق  افزایش  شامل  این  می دهد.  افزایش  دالر( 
بخش دولتی، لغو شهریه دانشگاه، افزایش بودجه برای خدمات 
درمانی ملی و تجویز نسخه های رایگان است. سرمایه گذاری 
و  زیرساخت های سبز  برنامه  مانند  بلندمدت،  پروژه های  در 
ساخت بیمارستان ها و مدارس جدید را به 55میلیارد پوند 

)72میلیارد دالر( در سال خواهد رساند. 
• سیاست های تجاری: حزب کارگر وعده داده بود یک سوم 
کرسی های هیئت مدیره شرکت ها برای نمایندگان این حزب 

محفوظ بمانند تا در مورد جبران خسارات اجرایی حرفی برای 
گفتن داشته باشند. هم چنین نیاز به ایجاد شرکت های بزرگ 
را  امکان  این  و  شده  حس  فراگیر«  مالکیت  »صندوق های 
می دهد تا حداکثر 10 درصد از شرکت را کارمندانی کنترل 

کنند که پرداخت سود سهام را دریافت می کنند.
دهه  یک  طی  بود  شده  متعهد  کارگر  حزب  سیاست ها:   •
افزایش و حاشیه سود  را  کار در هفته  میانگین 32 ساعت 
دهد.  گسترش  اقتصاد  سراسر  در  را  حرکت  این  تجمیعی 
هم چنین حداقل دستمزد را به 10 پوند )13 دالر( در ساعت 

برساند. 
• مسئله برگزیت: جرمی کوربین بر خالف حزب محافظه کار 
اروپا  اتحادیه  از  برای خروج  توافق نامه جدیدی  می خواست 
با بلوک )the bloc( برقرار کند.  بنویسد تا روابط نزدیکی 
این حزب سپس در نظر داشت نتایج آن توافق نامه در مقابل 
گزینه متوقف کردن برگزیت را به رأی گیری عمومی بگذارد. 

چالشهایاقتصادیپیشرویبوریسجانسون
توانایی  او  از سوی مردم،  انتخاب بوریس جانسون  با  اکنون 
به  پرداختن  و  بودجه  تصویب  برگزیت،  مراحل  تکمیل 
تصمیم گیری های  به  نیاز  که  دارد،  را  بلندمدت  چالش های 
سخت دارد. اما باید دید چه چالش های اقتصادی پیِش روی 
او قرار دارد؟ این چالش ها را می توان به اختصار در سه حوزه 
آورد؛ روابط تجاری با اتحادیه اروپا، تجارت با ایاالت متحده 

و راضی نگه داشتن رأی دهندگان. 
اتحادیه  ترک  صورت  در  نخست وزیر،  تصمیم  اساسی ترین 
انگلیس  اگر  اروپاست.  اتحادیه  با  رابطه  شیوه  اروپا، 
توافق نامه های »بازی اقتصادی« در خصوص حقوق کارگران، 
درگیر  است  ممکن  نکند،  امضا  را  مالیات  و  زیست  محیط 
در  که  باشد  تعرفه ها  با  مرتبط  تجاری  سنگین  مالیات های 

مرز این کشور پرداخت می شود. 
مسئله مهم دیگر، تجارت با آمریکاست. به نظر می رسد دست 
رد زدن به سینه اتحادیه اروپا می تواند به معنای دست یابی 
به تجارت بهتر و پرسودتر با آمریکا باشد. دنبال کردن یک 
استراتژی تجاری با ترامپ که مایل به انتخاب شدن مجدد 
در انتخابات بعدی است، می تواند کلید موفقیت جانسون در 

برنامه های اقتصادی اش با آمریکا باشد.
 درنهایت این که حزب محافظه کار باید هوای رأی دهندگان 
خود را داشته باشد. این حزب اکثریت آرا را مدیون شهرها و 
مراکز صنعتی و تولیدی است که قربانی توسعه صنعت گرایی 
شده اند. آن ها نه تنها به دلیل برگزیت، بلکه به امید شرایط 
بهتر و تعهدات این حزب در سرمایه گذاری در زمینه بهداشت 
و زیرساخت ها رأی داده اند و حزب محافظه کار باید دل آن ها 

را با برنامه های اقتصادی خود به دست آورد. 

منابع: 
/edition.cnn.com/201910/12//economy ـ
jeremy-corbyn-uk-election-economy-ge19/
index.html
bbc.com/news/business-50785023 ـ
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بازار طال همواره از جمله بازارهای پرطرفدار در میان 
دولت ها و سرمايه گذاران بوده است. بسیاری اعتقاد 

دارند ريسک اين بازار نسبت به موارد ديگر کمتر 
است و سود بیشتری را هم نصیب سرمايه گذاران 

می کند. بازار طال به طور سنتی به عنوان مکانی امن 
برای سرمايه گذاری، خصوصاً در بازه های زمانی 

بی ثباتی اقتصادی و شرايط عدم اطمینان، شناخته 
می شود. بااين حال، بازار جهانی طال و به تبع آن قیمت 
طال در سال 2019 نیز دستخوش تغییراتی بوده است.

 قیمت طال در سال 2019 به طور میانگین به میزان 
1325 دالر برای هر اونس پیش بینی می شد، اما به 
باالتر از 1400 دالر رسید. در تابستان سال جاری 
و با کوبیدن طبل جنگ تجاری میان آمريکا و چین، 
قیمت اين شاخص به پايین ترين حد خود در سال 

اخیر رسید. بااين حال، با رسیدن به ماه نوامبر افزايش 
14 درصدی را تجربه کرد و پس از آن در نقطه 1455 

دالر به ازای هر اونس طال به ثبات رسید. اکنون اين 
رقم با توافق احتمالی تجاری میان دو کشور آمريکا 
و چین ممکن است افزايش بیشتری داشته باشد و 

روی ديگر بازارهای مالی نیز تأثیر بگذارد. در اين 
گزارش در مورد قیمت طال در آخرين روزهای سال 

میالدی جاری خواهیم خواند و در خصوص عوامل 
تأثیرگذار بر قیمت طال و میزان سرمايه گذاری دولت ها 

و سرمايه گذاران خرد در حوزه طال بیشتر خواهیم 
دانست. 

قیمتجهانیطالدرروزهایپایانیسال2019
قیمت هر اونس طالی جهانی بین یک تا شش دالر در طول 
ارز  قیمت  نوسان  این که  ضمن  داشت.  نوسان  جاری  هفته 
داشت.  مشخصی  تغییرات  دامنه  و  بود  مختصر  تقریباً  نیز 
اونس طالی  هر  قیمت  بودن  کم نوسان  به  توجه  با  بنابراین 
جهانی و دامنه محدود قیمت ارز، قیمت طال و سکه تقریباً 
نوسان کم و محدودی را تجربه کرد. در حقیقت قیمت طال 
در معامالت هفته های پایانی سال 2019 بازار جهانی تحت 
تأثیر ریسک پذیری سرمایه گذاران که تقاضا برای خرید این 
فلز ارزشمند را ضعیف کرد، اندکی کاهش پیدا کرد. اما قیمت 
طال در معامالت بازار جهانی روزهای پایانی آذر، تحت تأثیر 
ابراز تمایل آمریکا و چین برای امضای یک توافق مقدماتی تا 
پایان سال بعد، موجب روند صعودی طال در روزهای بعدی 
شد و به باالترین حد خود از ماه نوامبر به بعد رسید. در بازار 
اونس طال روی 1484 دالر و 60  معامالت آتی آمریکا، هر 

سنت ایستاد.
موضوع تنش تجاری میان آمریکا و چین کاماًل بازار طال را نیز 
تحت تأثیر قرار داده است. خوش بینی نسبت به توافق تجاری 
میان آمریکا و چین کمک کرد بازارهای سهام آسیایی روند 
بزرگ  ارزهای  از  برابر سبدی  در  و دالر  پیدا کنند  صعودی 
گران تر  غیرآمریکایی  خریداران  برای  را  طال  و  کرد  صعود 
امن   سرمایه گذاری  محل  یک  که  کلی طال  طور  به  ساخت. 
می رود،  شمار  به   مالی  و  سیاسی  بغرنج  شرایط  بروز  هنگام 
و  شده  گران  درصد   16 از  بیش  امسال  شرایط  تأثیر  تحت 

سرمایه گذاران بیشتری را نیز جذب کرده است. 

    اقتصاد جهان
آرين طاهری

بازار جهانی طال در سالی كه گذشت 

کم ریسک و پرسود
مترجم
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عواملتأثیرگذاردرقیمتطال
در سال های اخیر پیش بینی های موفقیت آمیزی در بازار طال 
و قیمت جهانی طال وجود داشته است. در ماه می 2019 نیز 
صحبت هایی در این مورد وجود داشت که چرا معامله طال 
است.  رسیده  اونس  هر  در  دالر   1300 از  کمتر  قیمت  به 
همان زمان پیش بینی شد که طال می تواند 20 درصد افزایش 
داشته باشد. این پیش بینی به واقعیت پیوست و دلیل اثبات 
چندین  به  طال  جهانی  قیمت  که  بود  این  پیش بینی  این 
مورد  در  ادامه  در  که  است  وابسته  معتبر  برجسته  شاخص 

آن صحبت می کنیم. 
COT گزارش های •

گزارش های COT یا تعهدات تجار در معامالت آتی بازارهای 
طال به افراد کمک می کند تا درکی از آینده این حوزه داشته 
باشند. البته این علم دقیقی نیست و دست کاری های زیادی 
با توجه به  اما معامله گران می توانند  نیز در آن وجود دارد، 
گزارش های COT سرنخ هایی در مورد حرکات آینده بازار 
طال به دست آورند. گزارش تعهدات تجار یک بانک اطالعاتی 
مقدار  چه  این که  درک  به  تا  است  سناریو  چند  شامل 

دارایی های کلیدی در هر هفته معامله می شود، کمک کند.
• هم بستگی طال به دالر

طال،  قیمت  پیش بینی  برای  برجسته  شاخص  دومین 
هم بستگی معکوس آن به دالر است. در نمودارهای موجود، 
این دو نرخ همواره با هم هم بستگی معکوس داشته اند. در دو 
دهه گذشته نمودار قیمت طال فقط سه استثنا در سال های 
تا 15 ماه به  2010، 2012 و 2019 داشته که تنها شش 
قیمت  با  وارونه  وابستگی  موارد  بقیه  در  و  انجامیده  طول 
دالر داشته است. به طور کلی، بازارهای طال و دالر در طول 
رویدادهای مهم اقتصادی نیز هم بستگی زیادی به هم ندارند 
و جهت های وارونه ای را طی می کنند و هنگامی که رویدادی 
دالر  به  و  می رود  را  راه خود  بازار طال  می افتد،  اتفاق  مهم 
است که  دلیل  به همین  دقیقاً  ندارد.  زیادی  ارتباط  آمریکا 
هر دو بازار را به صورت معکوس ردیابی می کنند. البته این 
مسئله با عدم اطمینان هایی مواجه است و نمی توان کاماًل به 

آن استناد کرد. 
• وابستگی قیمت طال به خزانه داری 

به نظر می رسد شاخص پیش روی بعدی در پیش بینی قیمت 
طال یعنی وابستگی قیمت طال به خزانه داری، از جهاتی قابل 
اطمینان تر از دو مورد قبلی باشد. قیمت طال در این حالت 
و کشور  دولت  هر  با سیاست های خزانه داری  یکسانی  روند 

داشته است.
• ارتباط قیمت طال و نفت

دارد.  مالی  بازارهای  بر  شدیدی  تأثیر  نفت  قیمت  تغییرات 
بر اثر گران شدن نفت، سهام بسیاری از شرکت ها و ارزهای 
رایج ضربه می بینند. حقیقت این است که باال رفتن قیمت 
این شرایط  و در  تورم جهانی می شود  افزایش  نفت موجب 
سرمایه گذاران عالقه مندند سرمایه خود را به چیزی تبدیل 
داشته  تورم  افزایش  برابر  در  را  مقاومت  بیشترین  تا  کنند 
باشد. طال یکی از بهترین انتخاب های آن هاست و به همین 
دلیل تقاضا برای طال باال رفته و موجب گرانی آن می شود. 
رفتن  باال  موجب  نیز  منطقه ای  سیاسی  تنش های  حتی 

هم زمان قیمت نفت و طال در طول زمان شده است. 

سرمایهگذاریدرحوزهطالازجانبدولتها
بود  کرده  اعالم  آمریکا،  خزانه داری  وزیر  منوچین،  ستیون 
را  تجاری  توافق  اول  فاز  ژانویه  ابتدای  در  چین  و  آمریکا 
امضا خواهند کرد و این توافق مشمول مذاکرات بیشتر قرار 
در شرکت  بازار  استراتژیست  اینس،  استفن  گرفت.  نخواهد 
بر  تأثیرگذار  اصلی  عامل  این باره گفت:  در  تریدر«،  »اکسی 
بازارهای طال، کاهش ریسک جنگ تجاری با اعالم فاز اول 
توافق تجاری است و اظهارات منوچین برای طال مثبت نبوده 
و  اقتصادی  بی ثباتی  شرایط  در  که  طال  قیمت  اما  است.« 
از جانب  برای سرمایه گذاری  پناهگاهی مطمئن  به  سیاسی 
دولت ها تبدیل می شود، از ابتدای امسال تاکنون حدود 16 
تا 20 درصد رشد کرده که عمدتاً تحت تأثیر جنگ تجاری 
آمریکا و چین و تأثیر منفی آن بر رشد اقتصاد جهانی بوده 
است. قیمت طال تا پایان سال میالدی آینده ممکن است تا 
دیگر  در  فراوانی  ابهامات  زیرا  کند،  صعود  دالر   1700 مرز 
انواع سرمایه گذاری وجود دارد که باعث می شود تقاضای طال 

به عنوان یک دارایی امن، دولت ها را جذب کند.

سرمایهگذاریدرحوزهطالازجانبسرمایهگذارانخرد
با  جاری  سال  طی  طال  بر  مبتنی  مبادله  صندوق های 
دارایی  دالر  میلیارد   5.5 حدود  بازار،  در  کم  رقابت  وجود 
در بازار جذب کرده است و یک کارشناس اقتصادی نیز در 
و  طال  بازار  در  مردم  سرمایه گذاری  می گوید  خصوص  این 
دن  است.  داشته  صعودی  سیر  آن  بر  مبتنی  صندوق های 
می گوید:   ،ETF مؤسسه  جهانی  رئیس  و  مدیرعامل  درپر، 
بین  را  خود  واقعی  جایگاه  همیشه  طال  در  »سرمایه گذاری 
و  آزاد  بازار  بر  عالوه  است.  داشته  سرمایه گذاران  و  مردم 
بازار طال  در  به سرمایه گذاری  افرادی که عالقه مند  سنتی، 
ابزارهای  و  کاال  بورس  ظرفیت های  از  می توانند  هستند، 
موجود در این بازار از جمله اوراق گواهی سپرده سکه طال و 

صندوق های سرمایه گذاری طال استفاده کنند. 
در  به ویژه  اوراق،  این  مزایای  بزرگ ترین  از  یکی  شاید 
به  ندارید  نیاز  باشد که شما  این  حوزه سکه و شمش طال، 
کنید  جابه جا  و  حمل ونقل  را  خود  دارایی  فیزیکی   صورت 
که دردسرهای خود را دارد. بنابراین به راحتی می توانید این 
انبار،  در  کاال  مداوم  و گذاشتن  درآوردن  بدون  را  گواهی ها 
دادوستد کنید و نگران سرقت و گم شدن آن ها، تقلبی بودن 

سکه و پایین بودن کیفیت آن نیز نباشید. 

منابع: 
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تغییرات قیمت نفت تأثیر 
شديدی بر بازارهای مالی 
دارد. بر اثر گران شدن نفت، 
سهام بسیاری از شرکت ها 
و ارزهای رايج ضربه 
می بینند. حقیقت اين است 
که باال رفتن قیمت نفت 
موجب افزايش تورم جهانی 
می شود و در اين شرايط 
سرمايه گذاران عالقه مندند 
سرمايه خود را به چیزی 
تبديل کنند تا بیشترين 
مقاومت را در برابر افزايش 
تورم داشته باشد. طال 
يکی از بهترين انتخاب های 
آن هاست و به همین دلیل 
تقاضا برای طال باال رفته و 
موجب گرانی آن می شود
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هر کشوری که ارتباطی با نفت داشته، در يک سال 
گذشته چالش های زيادی را متحمل شده  است. 

تغییرات اقلیمی به تهديدی جدی برای حیات 
درازمدت نفت تبديل شده  است. فراوانی تولید و 

مازاد عرضه، جنگ های تجاری و هم چنین ترس و 
نگرانی بابت سقوط اقتصادهايی که نقش اساسی در 

وضعیت نفت دارند، همگی دست به دست هم داده اند 
و به باری اضافی بر دوش نفت تبديل شده اند. همه 

اين اتفاقات قیمت نفت را پايین کشانده و کشورهای 
تولیدکننده نفت را به فکر فرو برده  است. سوم 

دسامبر سال 2019 بود که ناگهان قیمت نفت برنت 
حوزه دريای شمال به 61 دالر در ازای هر بشکه 

سقوط کرد. اين قیمت نسبت به قیمت نفت برنت 
در ماه آوريل، 18 درصد کاهش پیدا کرده بود. اما در 

اواسط دسامبر، گروه های مختلف با هم متحد شدند تا 
راهی برای افزايش دوباره قیمت نفت پیدا کنند. ششم 
دسامبر بود که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده 

نفت خام )اوپک( و متحدانش با هم توافق کردند برای 
افزايش قیمت نفت، تولید خود را حدود دومیلیون و 

100هزار بشکه در روز کاهش دهند. 
فضای  در  هم  دیگری  مثبت اندیشی های  این،  بر  عالوه 
بزرگ ترین  عنوان  به  سعودی  آرامکوی  داشت.  وجود  نفتی 
را  از سهام خود  نفت جهان 1.5 درصد  تولیدکننده  شرکت 
این  سهام  ارزش  دسامبر،   12 روز  در  گذاشت.  فروش  برای 
شرکت در بازار به بیش از دوتریلیون دالر افزایش پیدا کرد 

که رقمی شگفتی آور بود. در روز 13 دسامبر، دونالد ترامپ، 
اولیه  توافق  به  چین  با  کرد  اعالم  آمریکا،  رئیس جمهوری 
رسیده و درنتیجه فعاًل خبری از جنگ تجاری با این کشور 
نفت  قیمت  و  دادند  به دست هم  این ها دست  نیست. همه 
را باال بردند. قیمت نفت برنت هم در این دوره به 65دالر و 

74سنت در ازای هر بشکه رسید. 
بااین حال، هنوز سرمایه گذارانی  که در بازار نفت فعالیت دارند 
و کشورهایی که زندگی خود را با نفت مدیریت می کنند، با 
ابهام بزرگ مواجه هستند. نخستین مورد به تولید نفت  دو 
آمریکا مربوط می شود. این کشور تنها در ماه نوامبر 17میلیون 
و 800هزار بشکه نفت در روز تولید کرده  است. این در حالی 
است که متوسط تولید نفت روزانه این کشور در سال 2018 
برابر با 15میلیون و 500هزار بشکه بوده  است. سرمایه گذاران 
آن ها  هستند.  شاکی  وضعیت  این  از  حاضر  حال  در  هم 
نمی توانند صبر کنند تا در آینده ای خیلی دور به اندکی سود 
دست پیدا کنند. بر اساس گزارش های گلدمن ساکس، هزینه 
در  نفت  تولید  و  اکتشاف  شرکت های  برای  سرمایه گذاری 
آمریکا از اواسط سال 2016 تا کنون تقریبا 50درصد افزایش 
یافته  است. در ابتدای ماه دسامبر تعداد چاه های نفت فعال 
در آمریکا 663 مورد بود. این رقم حدود یک چهارم کمتر از 
سال گذشته )2018( است. تولید نفت آمریکا در سال 2020 
کوچک نخواهد شد. اما رشد آن احتماالً آهسته و کند خواهد 
شد. پرسش اصلی این است که چه زمانی و چه مقدار این 

رشد کاهش پیدا خواهد کرد. 
دومین نگرانی بزرگی که سرمایه گذاران نفتی با آن مواجه 

    اقتصاد جهان
نسیم بنايی

اوپک تالش می كند قيمت نفت را باال ببرد

همآوردی غول ها در اوپک
مترجم
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هستند، این است که آیا 23 کشوری که در اوپک و خارج از 
اوپک با هم بر سر کاهش تولید نفت خود توافق کرده اند، بر 
عهد خود پایدار می مانند یا خیر. یعنی آیا واقعاً برای افزایش 
قیمت نفت، دست از تولید نفت می کشند، یا هم چنان سعی 
می کنند در بازار نفت حضور داشته باشند و نفت خود را به 
اتفاقاتی که در ماه های اخیر در مورد نفت  فروش برسانند. 
رخ داده، باعث شده افراد به درستی نسبت به متعهد ماندن 
باشند  داشته  تردید  خود،  توافق  به  غیراوپکی ها  و  اوپکی ها 
خوبی  دالیل  می توان  واقع  در  کنند.  نگاه  آن  به  ظن  با  و 
برای نگرانی پیدا کرد. در دسامبر 2018، اوپک و شرکایش 
توافق کردند تولید نفت خود را یک میلیون و 200هزار بشکه 
در روز کاهش دهند. عراق، نیجریه و روسیه در میان بقیه 
اعضای گروه، بدعهدی کردند و اغلب اوقات بیش از حدی که 
تعیین شده بود، نفت تولید و روانه بازار کردند. اما عربستان 
نفت  تولیدکننده  بزرگ ترین  و  قوی ترین  عنوان  به  سعودی 
اوپک، تالش کرد این مازاد عرضه را به نوعی جبران کند. این 
کشور تولید نفت خود را به صورت متوسط، روزانه 500هزار 
بشکه کاهش داد. آژانس بین المللی انرژی هم این داده ها را 

تأیید می کند. 
تولید  برآورد کرده اند که  استنلی  و  تحلیل گران در مورگان 
 2020 سال  در  نیستند،  اوپک  عضو  که  کشورهایی  نفت 
حدود یک میلیون و 800هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. 
اصلی ترین  نروژ جزو  و  برزیل، گویان  مثال کشورهای  برای 
کشورهای غیراوپکی ها هستند که وضعیت تولید نفت آن ها 
نشان می دهد در سال 2020 هم نفت بیشتری تولید و روانه 
بازار نفت خواهند کرد. در ماه دسامبر وقتی اوپکی ها دوباره 
تصور  حتی  کسی  کردند،  برگزار  وین  در  را  خود  نشست 
نمی کرد این کشورها دوباره توافق قبلی خود را تمدید کنند، 
در  اما  کنند.  بیشتر  هم  را  آن  میزان  این که  به  برسد  چه 
عمل دیدیم که کشورهای عضو اوپک، توافق کردند بیشتر از 
گذشته تولید نفت خود را کاهش دهند تا بتوانند قیمت نفت 
بازار نفت، گاهی در مورد  باال ببرند. در واقع در  بازار  را در 
مسائلی تردید وجود دارد که آدم را شگفت زده می کند. این 
جریان در مورد اوپکی ها بارها اتفاق افتاده و اعضای این گروه 

بارها به بازار نفت شوک وارد کرده اند. 
در پایان، از نگاه تحلیل گران، 
است  سعودی  عربستان  این 
خود  جدید  نفت  وزیر  با  که 
سلمان،  بن  عبدالعزیز  یعنی 
مهم  و  تأثیرگذار  توافقی 
در  شد  قرار  می زند.  رقم  را 
تولید  کاهش  ژانویه،  ماه 
یک میلیون  از  اوپکی ها  نفت 
روز  در  بشکه  200هزار  و 
700هزار  و  یک میلیون  به 
اگر  برسد.  روز  در  بشکه 
تولید  کاهش  باشد  قرار  هم 
بگیرد،  صورت  بیشتری  نفت 
تولیدکننده  که  عربستان 

این  با  دهد.  انجام  را  آن  باید  است،  اوپک  در  برتر  و  بزرگ 
ماه  در  آن  سطح  به  نسبت  اوپکی ها  نفت  تولید  اقدامات، 
اما  کرد.  خواهد  تجربه  را  کاهش  درصد   1.3 حدود  نوامبر، 
واقع همه  آینده رخ می دهد. در  اتفاقی در  ببینیم چه  باید 
چیز در عمل می تواند متفاوت باشد و نتایجی دور از ذهن را 
به ارمغان بیاورد. به هرحال، حتی همین اقدامات اوپکی ها هم 
فقط می تواند سه  ماهه نخست سال 2020 را پوشش دهد. 
برای ادامه سال، دوباره اعضای این گروه باید دور هم جمع 
خود  بتوانند حضور  تا  بگیرند  تصمیم های جدیدی  و  شوند 
از مهم ترین بخش ها،  یکی  اما  نفت حفظ کنند.  بازار  در  را 
روسیه است. کماکان روسیه این اجازه را دارد که تولید نفت 
بخواهد،  وقت  هر  این کشور  واقع  در  دهد.  افزایش  را  خود 
می تواند از سقف تعیین شده عبور کند و کسی هم نمی تواند 
تولید  در  روسیه  هم چنین  کند.  وارد  کشور  این  به  ایرادی 
انواع دیگری از نفت هم دست به کار خواهد شد که نقشی 
تعیین کننده در بازار جهانی نفت ایفا خواهد کرد. برای مثال 
این هم می تواند  روسیه می تواند نفت سبک تولید کند که 

بازار نفت را دست خوش تغییراتی بزرگ کند. 
افزایش قیمت ها  از  عربستان سعودی هم چنان مشتاق است 
حمایت کند و در واقع تالش دارد به نوعی قیمت نفت را باال 
ببرد. بخشی از این کار به خاطر بودجه اش است که هنوز به 
نفت وابستگی دارد. اما بخشی از آن هم به شرکت نفت آرامکوی 
سعودی مربوط می شود. در واقع این کشور می خواهد با افزایش 
موقت قیمت نفت، ارزش سهام این شرکت را هم باال ببرد و به 
این ترتیب، به راحتی آن را به سرمایه گذاران بفروشد. در واقع 
این نوعی زیرکی هوشمندانه است که آن ها به خرج می دهند. 
البته قطعاً افزایش ارزش سهام این شرکت در ماه های اخیر، 
موقتی خواهد بود و دوام چندانی نخواهد داشت. یعنی هیچ چیز 
پایدار نیست. بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل کاهش ارزش 
وقتی  اما  می کردند،  اجتناب  آن  خرید  از  این شرکت،  سهام 
بخورند.  افراد هم گول  این  است  برود، ممکن  باال  آن  ارزش 
به هرحال، سرمایه گذاران از نقاط مختلف با افزایش ارزش سهام 
این شرکت به آن هجوم می آورند، چراکه تصور می کنند این 
افزایش ارزش، پایدار خواهد بود، درحالی که در واقعیت این طور 
دیگر  ماه  تا شش  اوپک  اعضای سازمان  اگر  اما  بود.  نخواهد 
نمانند،  پایدار  خود  عهد  به 
عربستان  ضرر  به  همه  چیز 
سعودی خواهد بود. این کشور 
یا ناچار می شود خودش تولید 
بتواند  تا  دهد  کاهش  را  نفت 
دوباره قیمت نفت را باال ببرد 
که به نفعش نیست، یا مجبور 
رها  را  آن  می شود همین طور 
از  هیچ یک  به هرحال،  کند. 
جذاب  سعودی ها  برای  این ها 
نیست. به نظر می رسد بازنده 

بازی نفت، عربستان است. 
برگرفته از سرمقاله هفته نامه 
اکونومیست

عربستان سعودی هم چنان 
مشتاق است از افزايش 
قیمت ها حمايت کند و در 
واقع تالش دارد به نوعی 
قیمت نفت را باال ببرد. 
بخشی از اين کار به خاطر 
بودجه اش است که هنوز 
به نفت وابستگی دارد. اما 
بخشی از آن هم به شرکت 
نفت آرامکوی سعودی مربوط 
می شود. در واقع اين کشور 
می خواهد با افزايش موقت 
قیمت نفت، ارزش سهام 
اين شرکت را هم باال ببرد و 
به اين ترتیب، به راحتی آن 
را به سرمايه گذاران بفروشد. 
در واقع اين نوعی زيرکی 
هوشمندانه است که آن ها به 
خرج می دهند
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درمسیرترازبودجه
از عناصر مورد بحث دولت ها بوده  تراز بودجه همیشه یکی 
دارد.  قرار  کشور  یک  مالی  مسائل  کانون  در  هم  هنوز  و 
بررسی های »وخارزم« از گزارش ورلدفایننس نشان می دهد 

از میان 222 کشور مورد بررسی، فقط 47  در سال 2017 
از  برخی  نداشته اند.  بودجه  تراز  زمینه  در  مشکلی  کشور 
تحلیل گران می گویند بخش مهمی از ماجرا به بحران بزرگ 

سال 2008 مربوط می شود. در آن سال، اقتصاد جهان 

    اقتصاد
نسیم بنايی

چطور دولت ها غول كسری بودجه را شكست می دهند؟

گزارشگروقتی دخل با خرج هم خوانی ندارد

»دخل با خرج نمی خواند«؛ اين اصطالح به گوش آن ها که به قول معروف دستشان در خرج است، کاماًل 
آشناست. در واقع آن ها که هزينه های ماهانه دارند، اغلب اوقات با همان نظم ماهانه میزان ورودی و خروجی 
خود را بررسی می کنند تا با کسر و کمبود مالی مواجه نشوند. اين جريان در مورد دولت ها هم صدق می کند. 

دولت مردان در هر کشوری، برای رسیدگی به امور مالی کشور خود، بايد وضعیت دخل و خرج دولت را 
بررسی کنند. اغلب اوقات اين بررسی ها به صورت ساالنه صورت می گیرد. يعنی هر سال هزينه و درآمد 

دولت محاسبه می شود. اگر میزان هزينه های دولت بیشتر از درآمدهايش باشد، يعنی با کسری بودجه مواجه 
شده و درنتیجه بايد راهی برای مقابله با آن پیدا کند. برای مثال دولت هايی که بودجه خود را بر اساس نفت 
تعیین می کنند، با هر نوسانی در قیمت نفت، دچار مشکل می شوند. دولت کويت در سال 2015 رتبه اول را 

در زمینه کسری بودجه داشت و دلیل آن، کاهش قیمت نفت در سال 2014 و درنتیجه کاهش درآمدهای 
نفتی برای اين کشور بود. اين مسئله به سادگی کشورهای تولیدکننده نفت را دچار مشکل می کند. به همین 

دلیل است که اين کشورها به دنبال کاهش وابستگی بودجه خود به نفت هستند. برای مثال در ايران هم 
طبق برنامه پنج  ساله ششم توسعه، راه کارهايی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت ارائه شده  است. 
عربستان هم مدتی است اصالحات ساختاری را در پیش گرفته و تالش می کند وابستگی بودجه خود را 
به نفت قطع کند. به هرحال، بحث اصلی همان کسری بودجه است که می تواند فرايندهای توسعه ای را 

تحت الشعاع خودش قرار دهد. اما دولت ها چطور با کسری بودجه مقابله می کنند؟

وقتی دولتی با کسری بودجه 
مواجه می شود، ساده ترين 

روش می تواند همین 
افزايش مالیات باشد. به 
گزارش اکونومیک هلپ، 

فرانسه چند وقت پیش با 
مشکل کسری بودجه مواجه 

شد، ساده ترين اقدامی که 
مقامات اين کشور داشتند، 
افزايش مالیات بود. آن ها 

میزان مالیات را تا 70 درصد 
افزايش دادند و از اين طريق 

توانستند تا حدود زيادی 
کسری بودجه را مديريت 

کنند
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دچار بحران شد. این بحران بسیاری از اقتصادهای بزرگ و 
توسعه یافته را دچار مشکل کرد. یکی از این مشکالت، همین 
کسری بودجه است. نکته مهم این است که این بحران بیش 
اقتصادهای توسعه یافته  از کشورهای در حال توسعه، دامن 
را گرفت. اما بحران اقتصادی در جهان تنها مسئله ای نیست 
کشورهای  از  بسیاری  در  بودجه  کسری  بروز  به  منجر  که 
جهان شده، مسائل دیگری هم در این زمینه دخالت دارند، 
مهم ترین مسئله، جنگ است. کشورهایی که دچار جنگ یا 
تحریم شده اند، اغلب اوقات با کسری بودجه به صورت حاد 

مواجه هستند. 
نام تیمورلست برای خیلی ها آشنا نیست، کشوری دورافتاده 
که از استرالیا فاصله زیادی دارد. بررسی های تاریخی نشان 
می دهد این کشور بیش از 25 سال درگیر جنگ با اندونزی 
به  را  خود  توانست   2002 سال  در  بار  نخستین  و  بوده 
تازه  که  زمان  آن  در  بشناساند.  به جهان  عنوان یک کشور 
سازمان ملل، تیمورلست را به عنوان یک کشور پذیرفته بود، 
از  بعد  اما  بود.  متصور  آن  برای  خوبی  اقتصادی  چشم انداز 
استقالل، وضعیت اقتصادی این کشور تغییر کرد. در ابتدا این 
کشور رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرد، اما تا سال 2012 
در  کشور  این  اقتصاد  ندارد.  باثباتی  وضعیت  که  داد  نشان 
سال 2014 بیش از 26 درصد کوچک شد. در سال 2017، 
تولید  از  درصد   75.7 معادل  بودجه  کسری  با  تیمورلست 

ناخالص داخلی خود همراه شد. 
ونزوئال یکی دیگر از کشورهایی است که اقتصاد بحران زده ای 
و  سیاسی  آشوب های  درگیر  مدت هاست  کشور  این  دارد. 
رخ  التین  آمریکای  در  اتفاقی  هر  اکنون  و  شده  اقتصادی 
می دهد، همه انگشت اتهام را به سوی ونزوئال دراز می کنند. 
باالی  نرخ  با  فقط  ونزوئال  می کنند  تصور  افراد  از  بسیاری 
ونزوئال  که  است  این  واقعیت  اما  می شود،  شناخته  تورم 
اقتصاد بحران زده ای مواجه است و درنتیجه در همه  با  کاًل 
کشور  این  مثال  برای  دارد.  مشکل  اقتصادی  فاکتورهای 
بخش عمده اقتصاد خود را با فروش نفت اداره می کرد، اما 
اکنون که قیمت نفت پایین آمده و ونزوئال به دلیل تحریم ها 
نمی تواند همان مقدار کم را هم به فروش برساند، با کمبود 
درآمد مواجه شده و کمبود درآمدهای نفتی برای این کشور 
برابر است با کسری بودجه. به این ترتیب، کاماًل طبیعی است 

که ونزوئال هم با کسری بودجه شدیدی مواجه باشد. 
بسیاری از کشورها به دلیل درگیری با جنگ با مشکل کسری 
از کشورهایی  لیبی یکی  برای مثال،  بودجه مواجه شده اند. 
است که به دلیل جنگ با مشکالت اقتصادی مواجه شده و 
درآمدهای  به  و  بفروشد  نفت  مانند گذشته  نمی تواند  حتی 
بودجه  با کسری  اکنون  پیدا کند، درنتیجه  نفتی اش دست 
با  برابر  کشور  این  بودجه  کسری  میزان  شده  است.  مواجه 

25.1 درصد از تولید ناخالص داخلی اش است. 

ازنفتتاجنگ
دچار  نفت،  به  بودجه  وابستگی  دلیل  به  که  اقتصادهایی 
کسری بودجه می شوند، تنها یک راه کار دارند؛ قطع وابستگی 
که  است  کشورهایی  از  یکی  عربستان  مثال،  برای  نفت.  به 
راه کار تنوع بخشی به اقتصاد را در پیش گرفته  است. مقامات 
در این کشور تالش دارند به شیوه های مختلفی غیر از نفت 
تمرکز  عمده  اخیراً  مثال،  برای  کنند.  پیدا  درآمد دست  به 
خود را روی بخش گردشگری قرار داده اند تا بتوانند از این 
طریق هم کسب درآمد کنند. ایران هم سعی دارد از طریق 
به شیوه های  و کسب درآمد  نفت  به  بودجه  وابستگی  قطع 
را  بودجه  بروز کسری  یا خطر  بودجه  دیگر، مشکل کسری 
برطرف کند. آن دسته از کشورهایی هم که به دلیل جنگ 
دچار بحران اقتصادی و کسری بودجه می شوند، تکلیفشان 
ایجادکننده  عامل  تنها  باید  آن ها  واقع  در  است.  مشخص 
بی ثباتی اقتصادی را برطرف کنند و آن عامل، جنگ است. 
یعنی این کشورها تا با مشکل جنگ مواجه هستند، با کسری 
بودجه هم مواجه خواهند بود. اما برخی از دیگر کشورها، به 
دالیلی غیر از نفت و جنگ با کسری بودجه مواجه می شوند 
و درنتیجه با راه کارهای خالقانه دیگری مشکل خود را حل 

می کنند. 
بحران  با  که  است  توسعه یافته ای  کشورهای  از  یکی  ایتالیا 
معدود  همان  جزو  کشور  این  شده  است.  مواجه  اقتصادی 
کسری  روزها  این  که  است  توسعه یافته ای  اقتصادهای 
با  بودجه را تجربه می کند. عالوه بر آن، این کشور اروپایی 
افزایش حجم بدهی ها هم مواجه شده و به همین دلیل به 
دردسرهای بزرگ اقتصادی افتاده  است. اکنون این کشور به 
است.  مالی  بحران های  این  با  مواجهه  برای  راه کاری  دنبال 
باید  اروپاست،  اتحادیه  کشورهای  جزو  ایتالیا  که  آن جا  از 
هماهنگ  اتحادیه  همین  با  هم  را  خود  مالی  سیاست های 
اروپا درخواست  اتحادیه  از  ایتالیایی ها  کند. در حال حاضر، 
تا آن ها  را تسهیل کنند  کرده اند سیاست های پولی و مالی 
بتوانند به کمک قوانین جدید و آسان، بدهی ها را پرداخت 
کنند و درنتیجه کسری بودجه را کاهش دهند. اتحادیه اروپا 
به کمک آن تالش می کند  قوانین سخت گیرانه ای دارد که 
جلوی بروز بحران مالی را در این منطقه بگیرد. اما از آن جا 
متفاوت  یکدیگر  با  اقتصادی  لحاظ  به  کشورها  وضعیت  که 
کشورها  همه  مورد  در  هماهنگ  سیاست های  این  است، 
مانند  کشوری  برای  که  همان طور  نمی دهد،  خوبی  نتیجه 
ایتالیا نتیجه ای در بر نداشته  است و اکنون این کشور ناچار 
اتحادیه  از طرف  مالی جدیدی  دنبال سیاست های  به  است 

اروپا باشد. 

اقتصادهايی که به دلیل 
وابستگی بودجه به نفت، 
دچار کسری بودجه می شوند، 
تنها يک راه کار دارند؛ قطع 
وابستگی به نفت. برای مثال، 
عربستان يکی از کشورهايی 
است که راه کار تنوع بخشی 
به اقتصاد را در پیش گرفته  
است. مقامات در اين کشور 
تالش دارند به شیوه های 
مختلفی غیر از نفت به درآمد 
دست پیدا کنند. برای مثال، 
اخیراً عمده تمرکز خود را 
روی بخش گردشگری 
قرار داده اند تا بتوانند از اين 
طريق هم کسب درآمد کنند
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خرجتراکمکن!
راه کارهای عمومی هم برای کاهش کسری بودجه وجود دارد. 
است.  دولت  هزینه های  کاهش  معمول،  روش های  از  یکی 
تا  دهد  کاهش  را  هزینه های خودش  می تواند  دولت  به هرحال 
این وضعیت را مهار کند و به اندازه دخلش، خرج کند. دولت ها 
می توانند به شیوه های مختلفی هزینه های خود را کاهش دهند. 
برای مثال، در دهه 90 میالدی، کانادا میزان هزینه های خود را 
به حد چشم گیری کاهش داد و از این طریق توانست وضعیت 
را کنترل کند. برای مثال، دولت کانادا دپارتمان ها و بخش های 
مختلف را در نظر گرفت و برای هر کدام آن ها 20 درصد کاهش 
طی  شدند  موظف  بخش ها  آن  از  کدام  هر  کرد.  مقرر  هزینه 
چهار سال میزان هزینه های خود را کاهش دهند. این، سیاست 
خوبی بود که در مورد کانادا جواب داد. به محض این که دولت 
نخستین قدم ها را برای کاهش هزینه ها برداشت، اقتصاد کانادا با 
رشد همراه شد. بریتانیا هم در دهه 20 میالدی، تجربه مشابهی 
داشت. البته دولت نتوانست به صورت موفقیت آمیز هزینه های 
خود را کاهش دهد، اما به صورت کلی، توانست این سیاست را 

در پیش بگیرد. 

دستبردبهجیبمردمبرایمردم
راه های کسب درآمد برای دولت بسیار است. یکی از ساده ترین 
راه ها، دریافت مالیات است. در واقع یکی از بخش هایی که دولت 
وقتی  است.  مالیات  درآمد می کند، همین  آن کسب  از طریق 
دولتی با کسری بودجه مواجه می شود، ساده ترین روش می تواند 
همین افزایش مالیات باشد. به گزارش اکونومیک هلپ، فرانسه 
چند وقت پیش با مشکل کسری بودجه مواجه شد، ساده ترین 
اقدامی که مقامات این کشور داشتند، افزایش مالیات بود. آن ها 

طریق  این  از  و  دادند  افزایش  درصد   70 تا  را  مالیات  میزان 
توانستند تا حدود زیادی کسری بودجه را مدیریت کنند. البته 
جدی  بسیار  که  دارد  همراه  به  را  تبعاتی  مالیات  افزایش  این 
سنگین  مالیات  و  مالیات  افزایش  از  مردم  مثال،  برای  است. 
شاکی می شوند و این امر می تواند جرقه تنش هایی را بزند که 
مهارشدنی نیست. به همین دلیل است که بسیاری از دولت ها 
زیاد مایل به استفاده از ابزار ساده مالی نیستند؛ آن ها می دانند 

چه تنش هایی پشت آن است. 

درمسیررشد
بهترین روشی که دولت می تواند به کمک آن کسری بودجه را 
اگر  واقع  در  است.  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  کند،  کنترل 
دولت ها فضایی برای پیشرفت مهیا کنند، به توسعه می رسند و 
این توسعه می تواند مانع از بروز مشکالتی مثل کسری بودجه 
مهیا می شود،  اقتصادی  وقتی رشد  اقتصاد آن کشور شود.  در 
به  درنتیجه  و  می کنند  پیدا  بهتری  مالی  وضع  هم  شرکت ها 
پرداخت مالیات راغب می شوند و وقتی مالیات پرداخت کنند، 
آن وقت است که دولت به اندک درآمدی دست پیدا می کند و 
درنتیجه کمتر احتمال دارد که با مشکل کسری بودجه مواجه 

شود. 
به هرحال راه های بسیاری برای کاهش کسری بودجه یا مقابله 
با آن وجود دارد. برخی از این روش ها سریع تر جواب می دهند 
و برخی از آن ها جنجال ها و حاشیه های کمتری به پا می کنند. 
در هر صورت، مقابله با کسری بودجه امر ساده و درعین حال 
بربیایند؛  آن  عهده  از  می توانند  دولت ها  همه  که  است  الزمی 
خرجشان  با  دخلشان  همیشه  که  باشد  حواسشان  است  کافی 

هم خوانی داشته  باشد. 

ونزوئال يکی از کشورهايی 
است که اقتصاد بحران زده ای 
دارد. اين کشور مدت هاست 

درگیر آشوب های سیاسی 
و اقتصادی شده و اقتصاد 
بحران زده ای دارد. برای 

مثال اين کشور بخش عمده 
اقتصاد خود را با فروش نفت 

اداره می کرد، اما اکنون که 
ونزوئال به دلیل تحريم ها 
نمی تواند همان مقدار کم 

نفت را هم به فروش برساند، 
با کمبود درآمد مواجه شده و 
کمبود درآمدهای نفتی برای 

اين کشور برابر است با 
کسری بودجه

ونزوئال به دلیل تحريم ها نمی تواند نفت خود را به فروش برساند و كمبود درآمدهای نفتی برای اين كشور برابر است با كسری بودجه
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شاخصی در دنیای اقتصاد وجود دارد که می توان آن 
را شاخص »ترس و ريسک پذيری« نامید. پايگاه 

خبری-تحلیلی سی ان ان بیزنس به صورت روزانه 
اين شاخص را بررسی می کند. اما اين شاخص چه 

می گويد؟ همان طور که از نامش پیداست، اين شاخص 
قرار است میزان ترس و ريسک پذيری را در میان 

سرمايه گذاران فعال در بازار نشان دهد. اين شاخص در 
حقیقت نموداری است که از صفر تا 100 شماره گذاری 

شده و هر روز يک عدد را نشان می دهد. اگر اين 
شاخص عددی باال و نزديک به 100 را نشان دهد، 

وضعیت سبز می شود. در اين وضعیت، سرمايه گذاران 
به راحتی ريسک می کنند، اين يعنی آن ها بدون ترس و 
نگرانی، سرمايه های خود را روانه بازار سرمايه می کنند 
و امید به بازگشت سرمايه دارند. اما وقتی اين شاخص 
عددی نزديک به صفر را نشان می دهد، وضعیت قرمز 

می شود. در اين شرايط، سرمايه گذاران دچار ترس 
و نگرانی شده اند و فعالیتی در بازار سرمايه نخواهند 

داشت. در واقع آن ها سرمايه خود را روانه بازار سرمايه 
نخواهند کرد، چراکه از چیزی ترس يا نگرانی دارند. اما 
چرا سرمايه گذاران می ترسند و وقتی سرمايه های خود 
را روانه بازار نمی کنند، با چه ترفندهايی می توان آن ها 

را وادار کرد سرمايه خود را در بازار جاری کنند؟ سرمايه 
آن هاست که مانند خون در رگ های بازار می چرخد و 
به آن حیات می بخشد، پس بايد به فکر راهی بود که 

بتوان از طريق آن، اين سرمايه ها را جذب و در بازار، به 
گردش درآورد. 

سرمایهگذاریدرروزهایتوفانی
به  ریسکی  کاری  همیشه  بحرانی،  شرایط  در  سرمایه گذاری 
بحرانی،  از سرمایه گذاران در شرایط  بسیاری  حساب می آید. 
سرمایه خود را قایم می کنند و ترجیح می دهند آن را روانه بازار 
سرمایه نکنند. در این شرایط، دولت ها باید به فکر مشوق هایی 
برای سرمایه گذاری  انگیزه کافی  به سرمایه گذاران  باشند که 
را ببخشد. خاطره بحران بزرگ اقتصادی در سال 2008 که 
اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته جهان را از پای درآورد، هنوز 
در خاطر بسیاری از سرمایه گذاران زنده است. به همین دلیل 
است که گاهی می ترسند و با یک خبر بد در حوزه اقتصاد و 
بازار عقب می کشند و سر در الک خود  از  امور مالی، سریع 
فرو می  برند. مردم در آن زمان با چشمان خودشان می دیدند 
که سرمایه هایش آب می شود و ارزش آن کاهش پیدا می کند. 
در  شود.  تکرار  شرایط  آن  دوباره  نخواهند  که  است  طبیعی 
همین راستا، دولت ها یک ترفند ساده دارند تا سرمایه گذاران 
را وادار به سرمایه گذاری کنند. آن ها می گویند هر کسی در 
این شرایط سرمایه های خود را وارد بازار نکند، یا هر چه دارد، 
از  برخی  ترتیب،  این  به  می خورد.  شکست  احتماالً  بفروشد، 
سرمایه گذاران ترغیب می شوند به بازار ورود کنند و درنتیجه 
مانع از بروز بحران می شوند. ناگفته نماند که سرمایه گذاری در 
هر شرایطی یک عمل ریسکی و پرخطر به حساب می آید، اما 

سرمايه گذاران همیشه در 
حال رصد و بررسی شرايط 
اقتصادی کشور چین هستند. 
هر بار که اتفاقی در چین 
می افتد، يا هر بار خبر می آيد 
که رشد اقتصادی چین 
کاهش يافته، سرمايه گذاران 
ناگهان عقب نشینی می کنند. 
به همین دلیل است که اکثر 
اوقات مقامات برای آرامش 
بخشیدن به بازار و جلوگیری 
از ترس سرمايه گذاران، از 
منابع خبری مختلف اعالم 
می کنند که اقتصاد چین در 
وضعیت سالمی قرار دارد

  مدیریت
صديقه ثنايی

»وخارزم« راه های اطمينان بخشی به سرمايه گذاران را بررسی می كند 

این روزها همه ریسک می کنند، شما چطور؟

گزارشگر
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گاهی اوقات خطرات آن کمتر است. در واقع آن ها باید به این 
فکر کنند که سرمایه گذاری در شرایط بحرانی می تواند نوعی 
داشته  بادآورده  سود  نوعی  آن ها  برای  و  باشد  منفعت طلبی 
این طور تصور کنند که سرمایه گذاری در شرایط  باید  باشد. 
به  را  زیادی  پاداش  است که می تواند  نوعی ریسک  بحرانی، 

همراه داشته باشد. 
بحران اقتصادی همیشه بیشترین تأثیر را روی سرمایه گذاران 
می گذارد. در واقع هر بار سرمایه گذاران از یک شرایط بحرانی 
می شنوند، یا گمان می کنند شرایط به سمت بحران اقتصادی 
مثال،  برای  از سرمایه گذاری می کشند.  پیش می رود، دست 
اقتصاد بزرگ جهان است و هر  آمریکا، دومین  از  بعد  چین 
بار به لحاظ ساختاری و اقتصادی با مشکل مواجه می شود، 
بقیه اقتصادها هم دچار مشکل می شوند. به همین دلیل است 
شرایط  بررسی  و  رصد  حال  در  همیشه  سرمایه گذاران  که 
اقتصادی این کشور هستند. هر بار که اتفاقی در چین می افتد، 
یا هر بار خبر می آید که رشد اقتصادی چین کاهش یافته، 
دلیل  به همین  ناگهان عقب نشینی می کنند.  سرمایه گذاران 
است که اکثر اوقات مقامات برای آرامش بخشیدن به بازار و 
جلوگیری از ترس سرمایه گذاران، از منابع خبری مختلف اعالم 

می کنند که اقتصاد چین در وضعیت سالمی قرار دارد. 

راهیبرایمقابلهباضرر
آن چه در مورد سرمایه گذاران به وضوح مشخص شده، این است 
که اکثر آن ها بیشتر از آن که به دنبال ریسک کردن باشند، 
زیاد  آن ها  یعنی  هستند.  کردن  از ضرر  جلوگیری  دنبال  به 
به ریسک کردن فکر نمی کنند، بلکه به این فکر می کنند که 
اگر در کاری یا در بازاری، سرمایه گذاری کنند، با ضرر همراه 
بررسی های  که  است  این  دیگر  مهم  نکته  خیر.  یا  می شوند 
روان شناسانه نشان می دهد مردم بیشتر از آن که از سود خود 
خوشحال و راضی باشند، از ضرر خود احساس رنج و نارضایتی 
می کنند. به این ترتیب، مهم ترین اقدامی که برای تشویق اکثر 
سرمایه گذاران باید صورت بگیرد، این است که آن ها اطمینان 

حاصل کنند از کاری که انجام می دهند، ضرر نمی کنند. 
گاهی اوقات سرمایه گذاران برای روزهای بحرانی، قوانینی برای 
بهترین  کند  کمک  آن ها  به  که  می گیرند  نظر  در  خودشان 
عنوان  به  بافت  وارن  بگیرند.  سرمایه گذاری  برای  را  تصمیم 
موفق ترین سرمایه گذار جهان شناخته می شود. او بزرگ ترین 
میلیاردر جهان است و به همین دلیل توصیه هایی که برای 
سرمایه گذاران دارد، با استقبال همه روبه رو می شود. بافت برای 
سرمایه گذاری در شرایط بحرانی هم پیشنهادها و توصیه هایی 
اقتصادی  بزرگ  بحران  که   2008 سال  از  دوره ای  در  دارد. 
رخ داده بود، همه از سرمایه گذاری دوری می کردند و چیزی 
گرفت  فروش  به  تصمیم  روز  آن  در  وارن  اما  نمی فروختند، 
او در آن زمان مدیرعامل  و نتیجه آن هم موفقیت آمیز بود. 
برکشایرهاتاوی بود و هنوز هم مدیرعامل همان شرکت است. 
در این سال ها موفق شده سرمایه اش را چندبرابر کند و همه 
این ها حاصل هوشیاری و درعین حال ریسک پذیری در شرایط 
همه  »وقتی  است:  این  بافت  طالیی  قانون  است.  بحرانی 
وقتی همه طمع کار  اما  باش و طمع کن،  می ترسند، شجاع 
شده اند، بترس و عقب نشینی کن.« به این ترتیب، او در شرایط 
او  واقع  در  می کند.  آب حرکت  جریان  کاماًل خالف  بحرانی 
گام  عموم سرمایه گذاران  مسیر  با  مخالف  مسیری  در  کامل 
برمی دارد و همین رمز موفقیتش شده  است. او در مجله تایمز 
هم دقیقاً به این مسئله اشاره کرده و از آن می نویسد. در واقع 
با  را می برد.  بهره  نهایت  آن ها  از  و  را شناسایی  فرصت ها  او 

همین روش ها او موفق شده خودش را به وضعیت امروزش 
برساند. 

بزند،  رقم  را  اقتصادی  رشد  می تواند  که  بخش هایی  از  یکی 
بخش  اختیار  در  سرمایه  واقع،  در  است.  خصوصی  بخش 
خصوصی قرار دارد و دولت ها برای ایجاد رشد اقتصادی به آن 
سرمایه نیاز دارند درنتیجه آن ها باید انگیزه ها و محرک هایی 
برای سرمایه گذاران ایجاد کنند تا آن ها وادار به سرمایه گذاری 
شوند. در قدم اول،  دولت ها باید طرح ها و پروژه هایی را برای 
سرمایه گذاری و پیشرفت معرفی کنند. این پروژه ها می تواند 
دولت ها  واقع  در  باشد.  سرمایه گذاران  جذب  برای  محلی 
کنند  دعوت  بخش خصوصی  در  سرمایه گذاران  از  می توانند 
برای پروژه های توسعه ای گام بردارند. در این بین می توانند 
آن ها  از  نوعی  به  می دهند،  دولتی  بانک های  که  وام هایی  با 
این  به  نسبت  را  نیت خود  درنتیجه حسن  و  کنند  حمایت 

جریان نشان دهند. 
سیاست های پولی و مالی که دولت ها در پیش می گیرند، یکی از 
مهم ترین فاکتورها در زمینه اطمینان بخشی به سرمایه گذاران 
است. این سیاست ها اگر در مسیر درست و به صورت حمایتی 
آن ها  واقع  در  کند.  جذب  را  سرمایه گذاران  می تواند  باشد، 

مشوق هایی هستند که به سرمایه گذاران انگیزه می دهند. 

معافیتشیرینمالیاتی
از راه کارهایی است که  دست کاری نرخ مالیات، یکی دیگر 
برای  آن  طریق  از  بتوانند  تا  می گیرند  پیش  در  دولت ها 
سرمایه گذاران انگیزه کافی برای سرمایه گذاری ایجاد کنند. 
آن ها می توانند به سرمایه گذاران کاهش مالیات را پیشنهاد 
بدهند و از این طریق، شرکت ها را وارد یک حوزه مطلوب 
کنند. به صورت کلی، هیچ کس از مالیات استقبال نمی کند. 
به همین دلیل است که کاهش آن می تواند ابزار خوبی برای 
تشویق سرمایه گذاران باشد. دولت ها در بسیاری از بخش ها 
می توانند قوانینی برای معافیت مالیاتی در نظر بگیرند و از 
این طریق، سرمایه گذاران را جذب کنند. برای مثال در مورد 
مناطق آزاد، این اتفاق می افتد. مناطق آزاد، عموماً مناطق 
محروم و کم بهره ای هستند که کسی به راحتی سرمایه خود 
برای  دولت ها  ترفندهای  از  یکی  نمی کند.  آن جا  روانه  را 
کنند،  باز  آزاد  مناطق  این  به  را  پای سرمایه گذاران  این که 
در  کنند.  معاف  مالیات  پرداخت  از  را  آن ها  که  است  این 
ایران هم قوانین معافیت مالیاتی در مناطق آزاد حاکم است 
و هدف از آن، جذب سرمایه گذاران است. در واقع دولت با 
بیشتری  سود  به  می دهد  اجازه  سرمایه گذار  به  شیوه،  این 
دست پیدا کند و این سود بیشتر برابر است با انگیزه کافی 

برای سرمایه گذار. 
وقتی دولت ها برای سرمایه گذاری در اموری خاص مثل بهداشت 
و سالمت یا افزایش بهره وری از سرمایه گذاران دعوت می کنند، 
اغلب اوقات با نتیجه بهتری روبه رو می شوند. در واقع این طور 
به نظر می رسد که سرمایه گذاران برای اموری که نتایج مثبت 
قطعی تری دارد، راحت تر ریسک می کنند و مقاومت کمتری به 
خرج می دهند. به همین دلیل است که عمده تالش های دولت ها 

برای نظام بهداشت و سالمت صورت می گیرد. 
جانب  از  سرمایه  به  زمینه ها  همه  در  دولت ها  به هرحال، 
سرمایه گذاران نیاز دارند و سرمایه گذاران همیشه به اطمینان و 
اعتماد نیاز دارند. به همین دلیل است که دولت ها همیشه به 
فکر راه کارهایی برای جذب سرمایه گذاران هستند. دنیای امروز 
بر پایه سرمایه بنا شده و به هر دلیل به این سرمایه نیاز است تا 

خون در رگ های بازار به گردش دربیاید. 

دولت ها در بسیاری از 
بخش ها می توانند قوانینی 

برای معافیت مالیاتی در 
نظر بگیرند و از اين طريق، 

سرمايه گذاران را جذب 
کنند. برای مثال در مورد 

مناطق آزاد، اين اتفاق 
می افتد. مناطق آزاد، عموماً 

مناطق محروم و کم بهره ای 
هستند که کسی به راحتی 

سرمايه خود را روانه آن جا 
نمی کند. يکی از ترفندهای 

دولت ها برای اين که پای 
سرمايه گذاران را به اين 
مناطق آزاد باز کنند، اين 

است که آن ها را از پرداخت 
مالیات معاف کنند
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برگزاری مجامع عمومی ساالنه فرايند مهمی در هر 
سازمان و ارگانی است که برای اعضا، سهام داران 
و شرکای آن سازمان می تواند شفافیت و اطالعات 

جديد را تأمین کند و به اعضا فرصتی برای نظرسنجی 
و رأی گیری در مورد موضوعات مختلف بدهد. با اين که 
اين روزها استفاده از ويديو کنفرانس و حضور مجازی 

سرمايه گذاران در اين جلسات نیز باب شده است، 
اما به هرحال مجمع عمومی ساالنه اتفاقی است که در 

بسیاری از شرکت های دنیا به صورت حضوری به وقوع 
می پیوندد. حقیقت اين است که در تمام شرکت ها 

بايد تصمیم های کلی که از سوی مديران اخذ شده و 
هم چنین خط مشی ساالنه به اطالع و تصويب شرکا 
برسد. دارندگان سهام نیز مايل هستند از امور کلی 

شرکت اطالع داشته باشند. مجمع عمومی عادی تنها 
وسیله ای است که دارندگان سهم می توانند نظرات 

خود را اعمال کنند. بنابراين قانونی به وجود آمده است 
که طی آن مجمع عمومی ساالنه شرکت بايد سالی 

يک مرتبه منعقد شود.

انواعمختلفمجامععمومیونقشآنها
مجمع  می شود،  تشکیل  سازمان ها  در  که  مجمعی  تنها  اما 
عمومی ساالنه نیست، بلکه به طور کلی مجامع به سه دسته 

تقسیم می  شوند:
الف( مجمع عمومی مؤسس

 هنگامی که شرکت در شرف تأسیس است و صاحبان سهام 
گرد هم می آیند، مجمع عمومی مؤسس شکل می گیرد که 
شرکت های  بازرسان  و  مدیران  تعیین  و  اساس نامه  تصویب 
از اعضا در مجمع  از اهداف آن است. حضور بعضی  سهامی 

عمومی مؤسس ضروری است، شامل: همه مؤسسان و تعدادی 
از پذیره نویسان که یک دوم سرمایه شرکت را متعهد شده اند.

• مجمع عمومی عادی )ساالنه(
می شود  برگزار  سال  در  بار  یک  تنها  ساالنه  عمومی  مجمع 
اساس نامه  در  ذکرشده  زمان  با  باید  آن  برگزاری  تاریخ  که 
شرکت مطابقت داشته باشد. اکثر شرکت ها برگزاری مجمع 
عمومی ساالنه خود را حداکثر چهار ماه پس از پایان سالی 
می کنند.  برگزار  تابستان  و  بهار  ماه های  در  یعنی  )اسفند( 
بررسی عملکرد مالی شرکت، تصویب ترازنامه، تخصیص سود 
است  مواردی  جمله  از  بازرسان  و  مدیران  انتخاب  زیان،  و 
که در مجمع عمومی عادی درباره شان بحث و تصمیم گیری 

می شود و در مورد آن ها شفافیت صورت می گیرد. 
• مجمع عمومی فوق  العاده

این مجمع همان طور که از نام آن مشخص است، در مواقع 
فوق العاده و ضروری مانند تغییر اساس نامه یا انحالل شرکت 
یا افزایش سرمایه و... برگزار می شود. برای مثال، اگر تغییر در 
اساس نامه این باشد که تاریخ سال مالی شرکت عوض شود، 
این موضوع از طریق مجمع عمومی فوق العاده به گوش اعضا 
خواهد رسید. البته اختیارات در این خصوص باید طبق نظر 
دیگر اعضا مانند سهام داران نیز باشد تا برای مثال تصمیمات 
مربوط به افزایش و کاهش سرمایه منجر به افزایش تعهدات 

مالی سرمایه گذاران و سهام داران نشود. 

وظایفمجمععمومیساالنه
آن   عهده دار  عمومی  مجمع  اعضای  که  وظایفی  جمله  از 
ترازنامه،  تصویب  مدیره،  هیئت  انتخاب  از  می توان  هستند، 
انتخاب بازرسان شرکت و تقسیم منافع نام برد. بدیهی است 
تعدادی از این وظایف به هر چه بیشتر شفافیت در این جلسات 

   اقتصادی
بهار سلیمانی

استانداردهای روز در برگزاری مجامع عمومی شركت ها

مجمع عمومی؛ 
تریبونی برای سهامداران

از آن جايی که بسیاری از 
سهام داران از شهرهای 
ديگر سرمايه گذاری 
می کنند و به واسطه وکیل 
خود رأی می دهند، بهتر 
است برای اين که میزان 
اعتماد و شفافیت اطالعات 
پرداخت شده در اين جلسات 
برای آن ها بیشتر شود، 
اجالس به صورت مجازی 
و هم زمان از چندين مکان 
مانند سالن های مجازی 
پخش شود تا سهولت 
حضور سهام داران و ترغیب 
بیشتر مشارکت آن ها را در 
پی داشته باشد

مترجم
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اساس نامه  در  که  بازرسانی  مثال،  برای  کرد.  خواهد  کمک 
معین شده اند، از طرف مجمع انتخاب شده و ناظر بر عملیات 
هیئت مدیره و واسطه اطالع به صاحبان سهام هستند. هر 
شرکت باید در انتهای سال بداند سود و زیان آن چه بوده و 
نفع یا ضرر آن چه مقدار است. به همین دلیل هیئت مدیره 
صورتی حاکی از مجموعه دارایی و مطالبات و دیون شرکت 
و صورت حساب دوره عملکرد ساالنه را تهیه می کند. مجمع 
عمومی عادی با مالحظه و دقت در آن تصویب و اگر اشکالی 
داشته باشد، توضیح و اصالح آن را از هیئت مدیره می خواهد. 
مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در 
مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. یا در تقسیم منافع نیز  
معموالً برای این که تبعیضی قائل نشوند، منافع شرکت با نظر 
مجمع عمومی ساالنه تقسیم می شود. اما آیا همه چیز در این 
جلسات شفاف است؟ انتقاداتی به شیوه کار مجمع عمومی 

ساالنه وجود دارد که در ادامه در موردش می خوانیم.

انتقاداتبهاثربخشیمجمععمومیساالنه
کلی  دو دسته  در  این مجمع  اثربخشی  به  مربوط  انتقادات 
این  معتقدند  منتقدان  می گیرد.  قرار  رویه ای  و  اطالعاتی 
جلسات اطالعات کمی را منتقل می کند که در حال حاضر 
و  جزئیات  از  بسیاری  درک  نیست.  دسترس  در  بازار  در 
مطالبی که برای این نشست تهیه می شود، از جمله گزارش 
گزارش  حاکمیت شرکت ها،  بیانیه  پاداش،  گزارش  مدیران، 
و  است  دشوار  و  پیچیده  مالی  صورت های  و  حسابرسان 
نسبت  باکیفیت تری  و  مکرر  اطالعات  سازمانی،  سهام داران 
آن ها  به سهام داران خرده فروشی کسب می کنند. هم چنین 
از  سهام داران  از  زیادی  تعداد  این که  به  توجه  با  می گویند 
طریق وکالت رأی داده اند، نظر آن ها در این جلسات اهمیتی 
این  می توان  چگونه  اما  نیست.  تأثیرگذار  نتایج  در  و  ندارد 
قبال  در  مجمع  اعضای  بین  اعتمادسازی  و  پاسخ گویی 

سهام داران را افزایش داد؟ 

راهکارشرکتهابرایپاسخگوییواعتمادسازیبیشتردر
قبالسهامداران

چندین رویکرد برای افزایش اعتماد اعضا در این مجمع قابل 
بررسی است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره شده است.

برگزاریاجالسبهصورتمجازی
دیگر  شهرهای  از  سهام داران  از  بسیاری  که  آن جایی  از 
سرمایه گذاری می کنند و به واسطه وکیل خود رأی می دهند، 
اطالعات  شفافیت  و  اعتماد  میزان  این که  برای  است  بهتر 
پرداخت شده در این جلسات برای آن ها بیشتر شود، اجالس 
به صورت مجازی و هم زمان از چندین مکان مانند سالن های 
ترغیب  و  سهام داران  سهولت حضور  تا  شود  پخش  مجازی 

بیشتر مشارکت آن ها را در پی داشته باشد. 

جریاناطالعاتازرأیگیریجداشود
مجمع  در  است  قرار  که  جدیدی  اطالعات  است  بهتر  ابتدا 
ارایه شود، از قبل در اختیار سهام داران قرار بگیرد؛ سپس 48 

ساعت به آن ها فرصت داده شود تا در مورد تصمیم خود فکر 
کنند و فرصتی برای مشارکت بیشتر، مشورت های آگاهانه و 
تأمل و تفکر با دیگر سهام داران داشته باشند، یا موضوعات را 
پیش از رأی گیری بدانند و با دست پر به مجمع ساالنه قدم 
بگذارند. برای مثال، اگر قرار است حسابرس و بازرس در این 
اجالس ساالنه انتخاب شود، نام آن افراد از پیش در اختیار 
اعضا قرار گیرد تا فرصت شناخت و بررسی را داشته باشند و 

با اعتماد بیشتری در رأی گیری شرکت کنند. 

رأیگیریرسمیباشد
از  مجمع  عمومی  جلسات  رأی گیری های  تمام  است  بهتر 
طریق نظرسنجی رسمی انجام شود، نه با باال بردن دست یا 
روش هایی از این قبیل، تا اطمینان بیشتری نسبت به صحت 
بهینه ای  نتایج  و  گیرد  شکل  سهام داران  ذهن  در  رأی ها 

حاصل شود. 

بهبودکیفیتارتباطبرایشفافیتمحتوا
شرکت ها در این جلسات می توانند از مجموعه ای از محتواهای 
ناب مرتبط با جریان اطالعات برای شفافیت هر چه بیشتر 
سهام داران استفاده کنند. وبکست، پادکست، استفاده از آمار 
و ارقام قابل اتکا همراه با یادداشت های توضیحی و استفاده 
بهتر از فناوری های صوتی و تصویری از جمله اینفوگرافیک 
و نمایش فیلم از پیشرفت های کارخانه، شرکت یا سازمان به 
قبل  از  که  گزارش هایی  و  روش های سنتی سخنرانی  جای 
تایپ شده و پشت تریبون خوانده می شود، می تواند به اعتماد 

هر چه بیشتر سهام داران منجر شود. 

مدیریتبهینهجلسه
بهتر است در شکل برگزاری جلسه نیز تغییراتی داده شود 
در  مثال  برای  آید.  خوش  سهام داران  مذاق  به  بیشتر  که 
بهتر  می کنند،  صحبت  مدیره  هیئت  و  رئیس  این که  کنار 
است تریبون به مدیران نیز اختصاص داده شود تا آن ها نیز 
حرف های خود را بزنند. پیش از جلسه از سهام داران خواسته 
شود که سؤاالت خود را بپرسند تا در جلسه پاسخ داده شود و 
ابهامی برای آن ها باقی نماند. از مهارت های مدیریت جلسات 
و انتخاب صندلی مناسب برای هر فرد برای افزایش کارایی 
و اثربخشی بیشتر جلسه  و مشارکت بیشتر حسابرسان برای 

پاسخ به سؤاالت مالی نیز می توان استفاده کرد. 

بهبودتعاملباسهامداران
بهبود مشارکت سهام داران نیاز به حسن نیت و تفاهم هر دو 
ایجاد  امر می تواند ذهنیت خوبی در آن ها  این  طرف دارد. 
کند و باعث شود خود را در امور شرکت سهیم بدانند. در 
کیفیت  بهبود  راه های  به  شرکت  است  بهتر  راستا  همین 
و اطالعات صادقانه و شفاف  با سهام داران فکر کند  تعامل 
را با توجه به مواردی که در باال ذکر شد، در اختیار آن ها 

قرار دهد.
رویکرد  پیاده سازی  در  مهمی  نقش  ساالنه  عمومی  مجمع 
صحیح حاکمیتی شرکت ها دارد و بهبود آن می تواند متضمن 

اثربخشی بهتر و عملکرد بهینه آن شرکت در آینده باشد. 

بهتر است اطالعات جديدی 
که قرار است در مجمع 

ارايه شود، از قبل در اختیار 
سهام داران قرار بگیرد؛ 

سپس 48 ساعت به آن ها 
فرصت داده شود تا در 

مورد تصمیم خود فکر کنند 
و فرصتی برای مشارکت 

بیشتر، مشورت های آگاهانه 
و تأمل و تفکر با ديگر 

سهام داران داشته باشند، 
يا موضوعات را پیش از 

رأی گیری بدانند و با دست 
پر به مجمع ساالنه قدم 

بگذارند. برای مثال، اگر قرار 
است حسابرس و بازرس در 
اين اجالس ساالنه انتخاب 

شود، نام آن افراد از پیش در 
اختیار اعضا قرار گیرد
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مدیریت و کسب وکار

در اين بخش می خوانيد

 همه چیز درباره پدیده جدید دفاتر کار مشترک

 درس های کسب وکار از مرد اول گوگل؛ ساندار پیچای

 بررسی لزوم برخورداری از مهارت های نرم در سازمان های تجاری 

 بایدها و نبایدهای راه اندازی و مدیریت مرکز ارتباط در گروه های تجاری

 نگاهی به چند و چون مدیریت آشفتگی های اقتصادی

 یک پارچه سازی کانال های ارتباطاتی با هدف ایجاد تجربه یکسان

 آیا زمان ترک شغل مان فرا رسیده است؟



همه چيز درباره 
پديده جديد 
دفاتر كار مشترک

فضای کار اشتراکی 
به رونق
 استارت آپ ها 
کمک می کند

    مدیریت
مونا اشرف زاده 

فيزيكی و مبتنی بر همكاری: فضاهای کاری اشتراکی که 
نیز شناخته می شوند، فضاهایی  به عنوان فضاهای همکاری 
هستند که در یک دفتر ایجاد می شوند و کارمندان می توانند 
این  باشند.  داشته  نزدیک تری  و  بیشتر  همکاری  یکدیگر  با 
فضای کاری مشترک هم چنین روشی برای استارت آ پ هاست 
تا یک فضای کاری بدون دردسرهای راه اندازی محل کار خود 

داشته باشند.
شامل  مشترک  کار  فضای  نوع  این  مشاركتی:  و  فيزيكی 
فضاهایی است که از سوی افراد مختلف به اشتراک گذاشته 
مانند  تقریباً  استفاده می شود.  فردی  به صورت  اما  می شود، 
افراد  از  بسیاری  است.  اداری  فضای  یک  در  زمان  اشتراک 

اهداف  برای  و  مختلف  زمان های  در  فضا  این  از  می توانند 
متفاوت استفاده کنند. 

مشترک  مجازی  مکان های  مبنای همكاری:  بر  و  مجازی 
مجازی  کارمندان  سوی  از  که  هستند  محیط هایی  و  ابزار 
برای همکاری مشترک در یک زمان واقعی استفاده می شوند. 
اشتراکی می تواند شامل جلسات  کارهای  فضای  از  نوع  این 
مجازی، ویدیوها و هر گونه فضای مجازی مشترک در زمان 

واقعی باشد.
یک  دیگر،  مشترک  کاری  فضای  مشاركتی:  و  مجازی 
به  را  اطالعات  می توانند  همکاران  که  است  مجازی  محیط 
به  است،  مشارکتی  درحالی که  فضا،  این  بگذارند.  اشتراک 

ايده های مختلفی در زمینه رونق هرچه بیشتر 
کسب وکارها هر روز ارائه می شود. يکی از ايده ها که 
هم چنان به محبوبیت آن افزوده می شود، استفاده از 

فضای کار مشترک است. وقتی موضوع استفاده از فضای 
کسب وکار مشترک مطرح می شود، ممکن است بسیاری 
از مردم فکر کنند دقیقاً چه مکان هايی مشترک محسوب 

می شوند؟
اين محیط های کار جديد، به نام محیط های اشتراکی 
يا دفاتر کار مشترک، در واقع اشکال مختلفی به خود 

می گیرند و به عنوان محیط های مختلف کاری استفاده 
می شوند. برخی از آن ها به  صورت مجازی هستند، 

درحالی که بعضی ديگر فضاهای فیزيکی واقعی را شامل 
می شوند. در برخی از اين فضاها، بیش از يک نفر در يک 
زمان از فضای مشترک کاری استفاده می کند، درحالی که 

گزينه ديگر، فضايی است که در زمان های مختلف از 
سوی افراد بسیاری به اشتراک گذاشته می شود.
در ادامه به چهار نمونه مختلف از فضای مشترک 

کسب وکار اشاره می کنیم. 

مترجم
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صورت گروهی به کار گرفته نمی شود، بلکه اشتراک گذاری، 
به کارگیری و مدیریت آن به طور انفرادی است. نمونه متداول 
فضای کاری مشترک، یک صفحه گسترده اشتراکی مجازی 

مانند Google Drive است.

چگونهمیتوانیدفضایکاریمشترکفیزیکیپیداکنید؟
آیا تعجب خواهید کرد اگر فضاهای همکاری فیزیکی و اماکن 
مشترک در منطقه شما وجود داشته باشند؟ یک جست وجوی 
کاری  »فضای  مانند  کلیدی  کلمات  طریق  از  گوگل  سریع 
مشترک«، »اجاره یک میز« و دیگر کلمات مرتبط به همراه 
نام شهر خود، به راحتی به شما نشان می دهد چه گزینه هایی 

در دسترستان قرار دارد. 
با این که اشکال مختلفی از فضای کاری مشترک وجود دارد، 
وجه مشترک بین آن ها محیطی است که اطالعات و مکان 
ایجاد  اشتراکی  مکان های  از  بسیاری  است.  مشترک  آن  در 
شده اند تا بتوانند اطالعات را به راحتی در اختیار افراد مختلف 
قرار دهند و محیطی را فراهم می کنند که مشارکتی است و 

باعث ایجاد خالقیت می شود.
به  خود  دور  راه  از  کار  از  بخشی  عنوان  به  که  بعدی  دفعه 
دنبال برقراری ارتباط با دیگران بودید، یا سعی داشتید یک 
روش مشارکتی تر برای انجام کار پیدا کنید، یک فضای کاری 
امتحان  برای  انعطاف پذیرتری  گزینه  است  ممکن  مشترک 

کردن باشد.

مزایاومعایباستفادهازفضایکاراشتراکیچیست؟
به عنوان بنیان گذار یک استارت آپ، یا باید یا از یک فضای 
کار اشتراکی استفاده کنید، یا فضای مختص خودتان را داشته 
به  پیوستن  در حال  از شرکت ها  توجهی  قابل  تعداد  باشید. 
اجتماعات اشتراکی هستند. آن چه در ابتدا به عنوان قلمروی 
فریلنسرها شناخته می شد، به سرعت به گزینه ای در دسترس 

برای کسب وکارها در هر اندازه ای تبدیل شده است.
جای تعجب نیست که استارت آپ های فناوری نیز با افزایش 
تعداد آن ها به فضای کاری اشتراکی روی می آورند، اما آیا این 

بدان معناست که فضای کاری مشترک برای هر استارت آپی 
کاری مشترک  فضای  منفی  و  مثبت  است؟ جوانب  مناسب 
چیست؟ اگر به دنبال فضای کاری مناسب برای استارت آپ 
تصمیم  تا  کنید،  استفاده  راهنمایی ها  این  از  هستید،  خود 

درستی در این زمینه بگیرید.

معایباستفادهازفضایکارمشترک
عنوان  به  کاری  روزهای  از  یک  هر  در  حواس پرتی: 
گزارش  برای  دارید  وظیفه  استارت آپ،  یک  بنیان گذار 
درباره  گفت وگو  فروش،  تماس های  سرمایه گذاران،  به 
نقشه های راه با توسعه دهندگان و موارد دیگر آماده باشید. 
شما زمانی برای حواس پرتی نخواهید داشت. آیا می توانید 
قرار  ذهنی  قالب  همان  در  شما  همکاران  کنید  تضمین 
و  دارند  بد  و  خوب  روزهای  همه  نه.  احتماالً  بگیرند؟ 
نمی توانید به گروه داخل سالن بگویید که ساکت باشند، 

یا بتوانید تلفن افراد دیگر را به سمت دیوار پرتاب کنید.
میزان  خصوصی،  دفتر  یک  اجاره  با  می توانید  شما  البته 
انتقال  اما سروصدا  برسانید،  به حداقل  را  این حواس پرتی 
پیدا می کند. زمانی که از آشپزخانه استفاده می کنید، یا به 
سرویس بهداشتی می روید، به تعامل با کسانی که در پشت 
این در قرار دارند، بپردازید. درنتیجه از آن جا که فضاهای 
ساختاریافته  کمتر  سنتی  دفاتر  به  نسبت  مشترک  کاری 
هستند، ترسیم یک خط بین کار و برقراری ارتباط ممکن 

است گاهی برای شما و تیم شما چالش برانگیز باشد.
نزدیکی با رقبا: بیشتر استارت آپ ها سطوح مختلف رقابت را 
تجربه می کنند. البته این مسئله می تواند اثبات کند که ایده 
شما باارزش است. در یک فضای کار اشتراکی، همیشه امکان 
شنیده شدن گفت وگوها درباره مسائل خصوصی و موضوعاتی 
که قصد ندارید دیگران متوجه آن شوند، وجود دارد! اگرچه 
ما هرگز پیشنهاد نمی کنیم که شکاک باشید، اما شاید الزم 
است به اعضای تیم خود یادآوری کنید برخی مکالمات خاص 

را برای اتاق های کنفرانس و پشت  درهای بسته نگه دارند. 
داشتن  جنبه های  جالب ترین  از  یکی  سفارشی سازی:  عدم 

با اين که اشکال مختلفی از 
فضای کاری مشترک وجود 
دارد، وجه مشترک بین آن ها 
محیطی است که اطالعات 
و مکان در آن مشترک 
است. بسیاری از مکان های 
اشتراکی ايجاد شده اند تا 
بتوانند اطالعات را به راحتی 
در اختیار افراد مختلف قرار 
دهند و محیطی را فراهم 
می کنند که مشارکتی است و 
باعث ايجاد خالقیت می شود
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به عنوان بنیان گذار يک 
استارت آپ، يا بايد يا از 
يک فضای کار اشتراکی 
استفاده کنید، يا فضای 

مختص خودتان را داشته 
باشید. تعداد قابل توجهی از 

شرکت ها در حال پیوستن 
به اجتماعات اشتراکی 

هستند. آن چه در ابتدا به 
عنوان قلمروی فريلنسرها 

شناخته می شد، به سرعت به 
گزينه ای در دسترس برای 

کسب وکارها در هر اندازه ای 
تبديل شده است

دفتر کار مختص خود، نام تجاری آن است. دیوارها، مبلمان 
و حتی روشنایی، همه می توانند به گونه ای تنظیم شوند که 
شما ترجیح می دهید. هنگام دکوراسیون فضای کار مشترک 
شرایط متفاوت است. به طور کلی، هرچقدر تمایل بیشتری 
به پرداخت هزینه داشته باشید، از نظر زیبایی شناختی فضای 
البته فقط به این دلیل که  بیشتری به دست خواهید آورد. 
این  که  نیست  معنا  این  به  است،  شده  تزیین  زیبا  فضایی 
هتل  یک  در  کردن  زندگی  مانند  هستید.  شما  واقعی  خود 
بسیار خوب است، درحالی که منتظر ساخته شدن خانه خود 
برای طراحی و دکور داشته  ایده هایی  هستید. هر زمان که 
واقعاً  مکان  این  که  کنید  یادآوری  خودتان  به  باید  باشید، 

متعلق به شما نیست.
منحصربه فرد  شرکتی  هر  فرهنگ  کار:  محیط  فرهنگ 
نشان دهنده  فرهنگ  این  است.  شرکت  آن  به  متعلق  و 
فضای  در  درحالی که  شماست.  استارت آپ  قلب  و  روح 
با  مطابق  است  ممکن  شما  شرکت  فرهنگ  مشترک،  کار 
در  سرمایه گذاری  از  پیش  کند.  تغییر  کار  محل  فرهنگ 
را که آن  اعتقاداتی  و  ارزش ها  یک فضای کاری مشترک، 
در  می شوید،  آن  رعایت  به  ملزم  یا  می کند،  دنبال  محیط 
اشتراکی  کار  محیط  آیا  بپرسید  خودتان  از  بگیرید.  نظر 
اگر  خیر؟  یا  دارد  مطابقت  شما  استارت آپ  فرهنگ  با 
با اعضا کار دشواری  این گونه نباشد، یافتن موارد مشترک 

بود.  خواهد 
مزایایاستفادهازفضایکارمشترک

انعطاف پذیری بیشتر: بارزترین فواید فضای کاری مشترک 
انعطاف پذیری آن در سه حوزه مختلف است:

- در فضاهای کاری اشتراکی، به طور معمول اجاره نامه ساالنه 
مورد نیاز نیست. صندلی گرم، میز خصوصی و عضویت در 

دفتر خصوصی به صورت ماهانه ارائه می شود.
- بدون پرداخت هزینه های گزاف، بدون سپرده گذاری و 
هزینه های متنوع دیگر، این فضاها فرصتی ارزشمند برای 

کاهش هزینه ها به بنیان گذاران ارائه می دهند.
استارت آپ  کار،  شروع  زمان  از  نیستید  مطمئن  آیا   -
به دست  پول  آینده چه مقدار  ماه  تا سه  شما 
خواهد آورد؟ انعطاف پذیری فضاهای کاری 
را  خوبی  آرامش  می توانند  اشتراکی 
در مقایسه با مسئولیت اجاره 
خصوصی  دفتر  یک 

فراهم کنند.

ایجاد  استارت آپ ها:  بنیان گذاران  با  ارتباط  فرصت های 
تنهایی  نوعی  به  اوقات  گاهی  می تواند  استارت آپ  یک 
قرار  توسعه  از  مرحله ای  چه  در  نیست  مهم  شود.  دچار 
انجام و  یادگیری،  برای  دارید، همیشه چیزهای جدیدی 
ارزیابی وجود دارند. احاطه کردن خود با دیگر کارآفرینان 
به  می شود،  سخت  شرایط  که  زمانی  می تواند  مدیران  و 
فناوری  فضای  در  افراد  این  اگر  به ویژه  کند،  شما کمک 

نیز کار کنند.
فضاهای کاری مشترک میزبان رویدادهای بسیاری برای 
برقراری ارتباط و یادگیری از همتایانتان است. کار کردن 
کمک  شما  استارت آپ  رشد  به  افرادی  چنین  کنار  در 

خواهد کرد. 
یکی  مشارکت ها:  و  کلیدی  بازیکنان  به  بیشتر  دسترسی 
فناوری  مشارکتی  فضای  یک  در  کار  مزیت های  از  دیگر 
کلیدی  بازیکنان  به  دسترسی  با  می توانید  که  است  این 
این حوزه به رشد کسب وکار خود کمک کنید. زمانی که 
برقرار می کنید،  ارتباط  استارت آپ ها  از  بسیاری  تعداد  با 
بیشتر می توانید به دنبال جلب توجه سرمایه گذاران برای 

ایجاد فرصت های جدید باشید. 
خصوصی  فضای  یک  که  هنگامی  خدمات:  و  امکانات 
همیشه  کار  آغاز  برای  الزم  امکانات  می کنید،  اجاره  را 
وجود ندارد. در بیشتر موارد باید مبلمان، تلفن و اینترنت 
اما  کنید.  تعبیه  پارکینگ  کارمندان  برای  حتی  و  تهیه 
وای فای  قبیل  از  امکاناتی  اشتراکی  کاری  فضاهای  در 
پرسرعت، دستگاه چاپ و اسکن، وسایل کامل آشپزخانه، 
اتاق جلسات و غیره در اختیارتان قرار  پشتیبانی سایت، 

دارد. 
اشتراکی  کاری  فضاهای  درنهایت،  آموزشی:  فرصت های 
جمله  از  آموزشی  فرصت های  از  بسیاری  پذیرای 
برنامه نویسی، کارگاه ها و پنل های آموزشی و دیگر موارد 
هستند. این فرصت های ارزشمند یادگیری به بنیان گذاران 

استارت آپ ها در کاهش هزینه ها کمک می کند. 

منابع:
-rocketspace.com/tech-startups/what-are-the ـ
pros-cons-of-shared-office-space#
/flexjobs.com/blog/post/shared-workspaces ـ
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درس های كسب وكار از مرد اول گوگل؛ ساندار پيچای

از عشق به تکنولوژی 
تا رهبری سیلیکون ولی

ساندار پیچای، مدير متواضعی که در خانواده ای متوسط 
در هند رشد کرده و به موفقیت رسیده، امروزه به نقش 
اول گوگل در اين ابرشرکت تبديل شده است. پیچای 

در دوران کودکی در سطح رفاه مطلوبی بزرگ نشد، 
اما اين مانع نشد که استعدادهايش را شکوفا نکند. 

پیچای با توانمندی و هوش بی نظیر خود توانست مدرک 
تحصیلی خود را در رشته مهندسی متالورژی از يکی 
از دانشگاه های معتبر هند دريافت کند و از دانشگاه 
استنفورد بورسیه تحصیلی بگیرد. رفتن به کالیفرنیا 

برای او سکوی پرتاب بزرگی بود. او در اين باره گفته 
است: »من همیشه عاشق تکنولوژی بودم و از دوران 

کودکی آرزوی حضور در سیلیکون ولی را داشتم. من در 
دوران بچگی در مورد سیلیکون ولی بسیار می خواندم و 
داستان های زيادی را نیز از عمويم شنیده ام.« او اکنون 

خود به يکی از بهترين مديران اين دره تکنولوژی 
تبديل شده است. پیچای مظهر رهبری است که »راه 
را می داند، مسیرش را جلو می برد و آن را به ديگران 

نیز نشان می دهد«. در ادامه درس هايی را که از نحوه 
مديريت کسب وکار و موفقیت اين مدير خواهیم آموخت، 

با هم مرور می کنیم. 

درساول:بلندپروازباشید
که  نکنید  فراموش  می کنید،  انتخاب  را  زندگی  اهداف  وقتی 
را در صدر آن قرار دهید. شکی نیست که  »جاه طلب بودن« 
نتایج بزرگ در نتیجه جاه طلبی های بزرگ به وجود آمده اند. آیا 
فکر نمی کنید ماموریت گوگل بدون شک در صدر ماموریت های 
جاه طلبانه است؟ پیچای در این مورد می گوید: »ما می خواهیم 

اطالعات دنیا را سر و سامان دهیم و آن را در دسترس جهانیان 
کار  اما  دارد،  وجود  گوگل  روی  زیادی  اطالعات  دهیم.«  قرار 
پیچای فقط سر و سامان دادن به سرچ ها نیست، بلکه از هدایت 
و راه اندازی اندروید وان گرفته تا ادغام هوش مصنوعی کاربر 
در دستگاه های گوگل و عملکردهای جست وجو، همه و همه از 
اموری است که تحت مدیریت مستقیم و غیرمستقیم ساندار 

پیچای قرار می گیرد. 
نیز  کروم  گوگل  برای  را  بزرگی  گام های  پیچای  هم چنین 
پیش فرض  مرورگر  مایکروسافت  که  هنگامی  است.  برداشته 
Bing را در رایانه های شخصی ساخت، پیچای سرمایه گذاران 
شرکت را متقاعد کرد نوار ابزار گوگل را در اینترنت اکسپلورر 
نوار  موفقیت های  از  پس  کنند.  نصب  پیش فرض  صورت  به 
به فکر ساخت یک مرورگر  او  با مدیریت پیچای،  ابزار گوگل 
اختصاصی برای گوگل افتاد و ایده اش را با مدیران ارشد خود 
اریک  گوگل  وقت  مدیرعامل  درنهایت  اما  گذاشت،  میان  در 
و  طراحی  داشت  عقیده  او  کرد.  مخالفت  کار  این  با  اشمیت 
ساخت یک مرورگر هزینه زیادی را بر شرکت تحمیل می کند. 
اما پیچای هم چنان روی ایده خود پافشاری می کرد و اعتقاد 
داشت پس از عدم موفقیت IE به عنوان مرورگر پیش فرض، 
به محبوب ترین مرورگر  برای تبدیل شدن  اکنون کروم راهی 
توانست مؤسسان گوگل، یعنی  دنیا پیش رو دارد و درنهایت 
لری پیج و سرگری برین، را متقاعد کند. ساندار پس از موافقت 
بسیار مهمی  نقش  و  را شروع  کار روی ساخت مرورگر  آن ها 
در طراحی و توسعه آن ایفا کرد. کروم این موفقیت را مدیون 

جاه طلبی های ساندار پیچای است. 
بازار شد  وارد  نام گوگل کروم  با  این مرورگر در سال 2008 
و به دلیل آن که به کاربران اجازه دسترسی مستقیم به موتور 

     کسب وکار
مترجمبهار سلیمانی
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جست وجوی گوگل را می داد، با استقبال بسیار زیادی از سوی 
کاربران مواجه شد.

درسدوم:بهشکستهایتانافتخارکنید
نبرد  حال  در  روز  هر  ولی  سیلیکون  در  مشتاق  کارآفرینان 
هستند تا مطمئن شوند به میزان کافی در راستای اهداف خود 
ریسک کرده اند. البته همه افراد در این مسیر موفق نمی شوند و 
شکست هایی نیز وجود دارد. در حقیقت اگر می خواهید به جلو 
بروید، برگشت به عقب اجتناب ناپذیر است و ممکن است برای 
کنید  سعی  اگر  که  می کند  تأکید  پیچای  آید.  پیش  فردی  هر 
درس  های ارزشمندی از شکست  هایتان استخراج کنید، می  توانید 
به موفقیت برسید. دیدگاه پذیرش شکست را در خود ایجاد کنید 
و بپذیرید که شکست و جاه طلبی دو روی یک سکه هستند. اگر 

گاهی شکست نخورید، به اندازه کافی بلندپرواز نخواهید بود.
 

تغییرراباروحیهبازبپذیرید
عادت  به  تبدیل  این که  مگر  دارد،  بزرگی  درس های  شکست 
و کنار گذاشتن آن  پروژه  از یک  شود! مسلما دست کشیدن 
سخت است، اما تشخیص این که چه چیزی موجب این شکست 
به عنوان مثال هنگامی که پیچای مدیریت  شده، مهم است. 
یک  عنوان  به  عامل  سیستم  این  گرفت،  دست  به  را  اندروید 
و  گوگل  که  دریافت  پیچای  اما  می کرد.  عمل  مستقل  بخش 
برسند.  رشد  به  نمی توانند  یک پارچه سازی  بدون  اندروید 
اقدامات مربوط به گسترش پلتفرم اندروید هنوز هم در حال 
انجام است، ولی پیچای درصدد است تا گوشی  های هوشمند 
اندرویدی پایین رده را هم در بازارهای نوظهور گسترش دهد. 
در واقع او سعی داشت با گسترش اندروید وان، گوشی های با 
گوشی  خرید  قصد  که  نفری  میلیون  پنج  برای  را  کم  قیمت 
ندارند، فراهم کند. بنابراین یک درس دیگر از مدیرعامل گوگل 
این است که شما باید برای زندگی خود برنامه ریزی کنید و اگر 
مسیری را اشتباه رفتید، یک پلن B برای خود داشته باشید و 

آن را تغییر دهید.
 

کنجکاوباشیدورویتجاربسختتمرکزکنید
پیچای معتقد است تاکید بر آموزش در هند اساس یادگیری 
دانشگاه های  برخالف  است  او معتقد  است.  و موفقیت جوانان 
آمریکا که عمدتاً از یادگیری تجربی حمایت می کنند، نیاز است 
بر ذهنیت و چیزهای فراتر از تجارب دست وپاگیر تمرکز کرد. 
بنابراین از پرسیدن و کنجکاو بودن نترسید. سؤال های چرا و 
موجب  کار  این  بیاورید.  خود  بطن صحبت های  در  را  چگونه 
به سمت  نوآوری  سرازیر شدن  و  مرزهای خالقیت  کردن  باز 
شما می شود. پیچای در بخشی از صحبت هایش می گوید: من 
همه شما را تشویق می کنم تا در روزهای آتی تالش کنید از 
دیدگاه  های افراد مختلفی که فکر می  کنید نظرات متفاوتی با 
شما دارند، آگاه شوید. من هم مانند شما همین کار را خواهم 
کرد و از آن ها در مورد دیدگاه هایشان سؤال خواهم پرسید. اگر 

از تغییر و  باشد که  پایه گذار فرهنگی  پیچای واقعاً می خواهد 
پیچیدگی سود می برد، قرار دادن خود در موقعیت این چنینی 

قدم اول محسوب می شود.

همکاریمناسببادیگرهمتیمیهاداشتهباشید
و  قوی  تیمی  به  نیاز  و  است  امکان پذیر  به تنهایی  موفقیت 
باید کمک  بروید،  باال  اگر می خواهید خودتان  کارکشته دارد. 
کنید دیگران نیز خود را باال بکشند. برای مثال، ساندار پیچای 
به این مشهور بود که تیمی قوی ساخته است که در آن تیم هر 
کس بدون ترس از دیگری ایده هایش را به اشتراک می گذارد. 
و  می شوند  سهیم  یکدیگر  با  را  موفقیتشان  تیمش  و  پیچای 
این که شما  از  فارغ  بنابراین  دارند.  اعتقاد  پیشرفت متقابل  به 
دانشجو، کارآفرین یا مدیر هستید، الزم است بدانید که بهتر 

است به جای ساخت دیوار، روی پل ساختن تمرکز کنید.
 

انتقادپذیرباشید
مانند  مطرح  شده،  انتقادهای  از  بسیاری  می داند  پیچای 
انتقادهایی که به نحوه آموزش کارکنان گوگل وارد می شود و...، 
موضوعات مهمی هستند. و مسلماً فردی که انتقاد کرده، حق 
داشته نظرات خود را در مورد این موضوعات بیان کند. بنابراین 
او با آغوش باز از انتقاد کردن استقبال می کند. هر چند شنیدن 
انتقادهایی که از سوی مؤسسات و افراد مختلفی که زیر نظر 
خودمان کار می کنند، خوشایند نیست، هرگز فراموش نکنید 
که این نوع بازخوردها بسیار ارزشمند هستند. پیچای معتقد 
می کنند  باز  سازمان  به  را  دید شما  بازخوردها  نوع  این  است 
از مشکالت در راستای بهبود وضعیت  و موجب حل بسیاری 
نیز  را  دارد حتی مخالفان  پیچای سعی  سازمان خواهند شد. 

قانع کند و ساعت ها به انتقادهای آن ها گوش می دهد. 

صبروفروتنیهمیشهجوابمیدهد
چه در زندگی و چه در محل کار، طبیعی است که موقعیت هایی 
پیش آید که آستانه تحمل خود را از دست دهیم و به شیوه ای 
پرخاش گرانه عمل کنیم. اما الزم است گاهی صبوری کنیم و 
از واکنش های هیجانی در محیط کار بپرهیزیم. ساندار پیچای، 
مدیرعامل گوگل، به این معروف است که در تمام موقعیت های 
پیشه  فروتنی  و  صبوری  به شدت  خود  زندگی  و  حرفه ای 
می کند. به عنوان مثال او در روزهای ابتدایی حضور خود در 
گوگل، ساعت ها خارج از دفتر مریسا مایر می ایستاد تا مطمئن 
او  کرده اند.  کسب  را  الزم  عملکرد  امتیاز  او  تیم  اعضای  شود 
اما  شد،  فراخوانده  دادگستری  به  شهادتی  برای  نیز  به تازگی 
این درس ها  تمام  دفاع کرد.  از خود  دلهره  بدون  و  آرامش  با 
را شما نیز می توانید در کسب وکار خود اعمال کنید و از آن ها 

درس بگیرید.
منبع:

blog.wedesy.com/7-lessons-from-sundar-
pichai-to-plan-your-life/

کارآفرينان مشتاق در 
سیلیکون ولی هر روز در 
حال نبرد هستند تا مطمئن 
شوند به میزان کافی در 
راستای اهداف خود ريسک 
کرده اند. البته همه افراد در 
اين مسیر موفق نمی شوند و 
شکست هايی نیز وجود دارد. 
در حقیقت اگر می خواهید به 
جلو برويد، برگشت به عقب 
اجتناب ناپذير است و ممکن 
است برای هر فردی پیش 
آيد. پیچای تأکید می کند که 
اگر سعی کنید درس  های 
ارزشمندی از شکست  هايتان 
استخراج کنید، می  توانید به 
موفقیت برسید
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بررسی لزوم برخورداری از مهارت های نرم در سازمان های تجاری 

مهارت های نرم
الزامی امروزی

پیچیدگی زندگی مدرن امروزی لزوم هم گام شدن با 
تغییرات و پاسخ به نیازهای جديد را به همراه آورده 

است و نیازمند کسب و بهبود مهارت های جديد است. 
مهارت هايی که نمی توان کاماًل از طريق روش های 
معمول شامل کالس های درس، کتاب های آموزشی 

و... به دست آورد و نیازمند اتخاذ رويکردهای جديد 
آموزشی در حوزه های مهارت های انسانی، بین فردی 

و... است. اين مهم در سازمان های تجاری نیز 
حائز اهمیت است و در حال حاضر کسب وکارها به 

مهارت هايی فراتر از مهارت های سخت کارمندان که 
شامل دانش فنی، تجربه کاری و... می شوند، نیازمند 

هستند. مواجهه سازمان های تجاری با محیط پیچیده 
خارج از سازمان باعث شده اين سازمان ها نیازمند 

افرادی باشند که مهارت های نرمی شامل ارتباطات، 
انعطاف پذيری، مذاکره، کار تیمی، فن بیان، رهبری، 

انگیزه، شکیبايی، توانايی حل مسئله، مديريت زمان و 
اخالق کاری داشته باشند. اين که سازمان های تجاری 

چگونه می توانند روی مهارت های نرم کارمندان 
سرمايه گذاری کنند و از اين طريق بهبود حاصل شود 
و هم چنین اين مهارت های نرم چه تأثیر بر موفقیت 

سازمان های تجاری می گذارد، بهانه ای شد تا در اين 
مطلب به بررسی لزوم مهارت های نرم و چگونگی 

جاری سازی برخی از آن ها در داخل سازمان بپردازيم.
بر اساس تازه ترين مطالعات لینکدين در سال 2019، 
پنج مهارت در بین کارمندان سازمان های تجاری حائز 

اهمیت است و اگر سازمان های تجاری بتوانند روی 

بهبود اين پنج مهارت کارمندان سرمايه گذاری کنند، 
با نتايج درخشانی مواجه خواهند شد. البته در خصوص 
مهارت های نرم، بسیاری ديگر از مهارت ها که بخشی 
از آن پیش تر به آن اشاره شد، نیاز به بهبود دارد که از 

حوصله اين مطلب خارج است.

مدیریتزمان
امروزه سبک زندگی افراد، خصوصاً در کالن شهرها، دست خوش 
تغییرات جدی قرار گرفته است. در حال حاضر بیشتر افراد با 
کمبود زمان در زندگی شخصی و کاری خود مواجه شده اند و 
این موضوع باعث شده افراد برای انجام کارها اولویت بندی کنند 
و تنها برای اقداماتی که برای آن ها اولویت زمانی و مخصوصاً 
ذهنی بیشتری دارد، زمان صرف کنند. مطالعات گالوپ نیز در 
این زمینه نشان می دهد 41 درصد از افراد زمان کافی برای انجام 
هر کاری را ندارند و نزدیک به 80 درصد این افراد در طول روز 
به این دلیل دچار استرس می شوند. از طرفی در زندگی کاری 
که  هستند  افرادی  دنبال  به  تجاری  سازمان های  مدیران  نیز 
مهارت مدیریت زمان را دارند. چون باور عمومی در این زمینه 
این است که افرادی که مهارت مدیریت زمان را داشته باشند، 
با بهره وری بیشتری همراه خواهند بود. در خصوص مدیریت 
زمان در ظاهر، شاید با تکیه بر برنامه ریزی های روزانه، هفتگی 
و... بتوان به این مهم دست یافت، اما تجربه های فردی نشان 
می دهد ملزم بودن این برنامه ها در بسیاری از مواقع با استمرار 
و  تکنیک ها  این خصوص  در  دلیل  همین  به  می شود.  مواجه 
ابزارهای مختلفی وجود دارد که قطعاً نمی توان به تمامی آن ها 
اشاره کرد، اما به زعم نگارنده، یکی از تکنیک های کاربردی و 

     مدیریت
امیر كاكايی 

كارشناس ارشد كسب وكار

شماره 4 -  زمستان 98 80



ساده در خصوص مدیریت زمان، تکنیک پومودور است. در این 
تکنیک وظایف مهم کاری که نیاز به تمرکز باال دارد، در بازه 
زمانی 25 دقیقه ای با تمرکز باال به آن پرداخته خواهد شد و 
بین هر 25 دقیقه، پنج دقیقه افراد می توانند استراحت کنند. 
هم چنین بعد از چهار پومودور یا چهار بازه زمانی 25 دقیقه ای، 
افراد می توانند 15 تا 30 دقیقه استراحت کنند. در این میان 
زمان  مدیریت  در خصوص  مهم  بسیار  اقدامات  از  دیگر  یکی 
در سازمان های تجاری، تفویض اختیار است. در این خصوص 
نیز متخصصان مرتبط با این حوزه بر این باورند که افراد باید 
توانایی اولویت بندی فعالیت های روزانه سازمان را داشته باشند 
و در صورتی  که امکان تفویض اختیار آن وجود داشته باشد، 

حتی با بازدهی کمتر، این اقدام انجام شود.

سازگاری
بر اساس مطالعات فوربس، ماندن سازمان های تجاری در دنیای 
تجارت امروز نیازمند سازگاری سازمان با تغییرات محیطی است 
و سازمانی می تواند سازگار باشد که مدیران و کارمندانی با این 
مهارت داشته باشد. بر اساس همین مطالعات، 50 سال پیش 
امید به حیات سازمان های تجاری حدود 75 سال بود، اما در 
حال حاضر این عدد به 15 سال رسیده است. هم چنین بر اساس 
سال  در  که  تجاری  کسب وکارهای  از   ،Fortune مطالعات 
1955 وجود داشتند، تنها 12 درصد آن ها در سال 2014 به 
فعالیت های خود ادامه می دادند. این مطالعات به این معناست که 
88 درصد از این سازمان های تجاری ورشکسته، ادغام شده اند، یا 
به طور کامل سقوط کرده اند. این مطالعات نشان می دهد در حال 
حاضر سازمان های تجاری نیازمند افرادی هستند که انعطاف پذیر 
باشند و هم گام با فرصت ها و تهدیدهای جدید، فعالیت های خود 
را انجام دهند. مجله کسب وکار  هاروارد نیز در این زمینه بیان 
می کند که سازمان های تجاری امروزی باید در یادگیری نحوه 
بدون  مهم  این  و  کنند  سرمایه گذاری  جدید  کارهای  انجام 
تیپ های  سازگاری  در خصوص  شد.  نخواهد  محقق  سازگاری 
سازمان  که  صورتی  در  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  شخصیتی 
تجاری قصد سرمایه گذاری در این موضوع را دارد، می تواند از 
آزمون های مرتبط در این حوزه استفاده کند. به عنوان نمونه یکی 
از این آزمون ها، تست دیسک است که می تواند رفتار کارمندان 
را مورد ارزیابی قرار دهد و از این طریق میزان انعطاف پذیری و 

سازگاری افراد قابل ارزیابی است.

همکاری
 75 حدود  می دهد  نشان  حوزه  این  در  شده  انجام  مطالعات 
بسیار  را  همکاری  و  تیمی  کار  تجاری  سازمان های  از  درصد 
درصد   18 تنها  سازمان ها  همین  در  اما  می کنند،  تلقی  مهم 
امروزه  دیگر،  بیان  به  دارند.  را  همکاری  مهارت  کارمندان  از 
بیش از هر زمان دیگری سازمان های تجاری نیازمند کارمندانی 
هستند که مهارت همکاری را داشته باشند و به خوبی بتوانند با 
سازش با دیگران و به خصوص در گروه های کاری، فعالیت های 
سازمان را ادامه دهند. افرادی که می توانند اختالفات شخصی 
بگذارند،  کنار  تجاری  سازمان های  در  کار  یک  انجام  برای  را 
در  و  دارند  را  دیگران  با  همکاری  مهارت  که  هستند  افرادی 
می شود.  ایجاد  قوی  کاری  روابط  تجاری  سازمان های  چنین 
 97 حوزه،  این  در  انجام شده  دیگر  مطالعات  اساس  بر  چون 

درصد از کارمندان و مدیران معتقد هستند عدم همکاری در 
گروه های کاری بر نتیجه پروژه ها تأثیر می گذارد. در خصوص 
و  تحلیل  به  نیاز  نیز،  سازمان  داخل  در  افراد  میزان همکاری 

ارزیابی وجود دارد.

اقناع
صرف نظر از نقش افراد در سازمان، هنر اقناع دیگران یکی از 
مهارت های بسیار مهم در سازمان های تجاری به شمار می رود 
است. در حقیقت  اکتسابی  به صورت  نیز  نرم  مهارت  این  که 
اقناع سازی افراد، هنر مجبور کردن دیگران به انجام کارهایی 
است که به نفع خودشان و شماست و اولین گام در این راستا، 
شما  نظر  از  معین  زمان  مدت  در  که  است  افرادی  شناسایی 
کوتاه مدت  در  فردی  هر  اقناع  لزوماً  چون  شد.  خواهند  اقناع 
به  نیاز  افراد  و  موضوعات  از  برخی  برای  و  نیست  امکان پذیر 
از  دارد.  وجود  اقناع سازی  برای  توجه  قابل  زمان  مدت  صرف 
تیم های  در  دیگران  اقناع  هنر  افراد،  برخی  دیدگاه  از  طرفی، 
بازاریابی و فروش بیشتر کاربرد دارد. اگرچه در این گروه های 
مهارت  دارای  باید  هستند،  کار  به  مشغول  که  افرادی  کاری، 
مثبتی  عملکرد  بتوانند  طریق  این  از  تا  باشند  دیگران  اقناع 
داخل  کاری  گروه های  دیگر  در  اما  باشند،  داشته  سازمان  در 
سازمان نیز این مهارت بسیار حائز اهمیت است و در تعامل های 
نحوه  در خصوص  شود.  واقع  ثمر  مثمر  می تواند  بسیار  کاری 
برگزاری  نیز  سازمان  داخل  در  مهارت  این  جاری سازی 
افراد می تواند  اقناع سازی  و  فنون مذاکره  و  اصول  کارگاه های 
بسیار تأثیرگذار باشد. چون معموالً در این مهارت می توان از 

تکنیک های مختلف مذاکره استفاده کرد. 

خالقیت
سازمان های  در  مهم  بسیار  مهارت های  از  نوآوری  و  خالقیت 
موفقیت  عدم  یا  موفقیت  مسیر  که  می رود  شمار  به  تجاری 
سازمان های تجاری را دست خوش تغییرات جدی قرار می دهد. 
در ظاهر، خالقیت و نوآوری در محصوالت جدید ایجاد می شود، 
می تواند  سازمان  الیه الیه های  در  موضوع  این  واقعیت  در  اما 
اثربخش باشد. به عنوان نمونه، با خالقیت در فرایندهای داخل 
سازمانی می توان عملکرد سازمان را افزایش داد، یا استفاده از 
بازاریابی،  و  عمومی  روابط  فعالیت های  در  خالقانه  روش های 
سازمان های تجاری را می تواند با موفقیت مناسبی همراه سازد. 
فعالیت های روزانه  بر خالقیت در  اگرچه تمرکز  این میان  در 
کسب وکار  مدیران  بی امان  فشارهای  دلیل  به  سازمانی  هر 
جهت دست یابی به اهداف مالی بسیار سخت است، اما با اتخاذ 
این موضوع  با  از تکنیک های مرتبط  استفاده  و  برنامه ریزی ها 

می توان جریان خالقانه ای را در داخل سازمان جاری کرد.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که رویکردهای 
نوین در حوزه جذب کارمندان به سمت استفاده از کارمندانی با 
مهارت های نرم می رود. نمود بیرونی این موضوع در سازمان های 
تجاری را می توان از نوع آگهی استخدامی این سازمان متوجه 
شد. به عنوان نمونه، در آگهی استخدامی کارمندان در بسیاری 
به  نسبت  اولویت  در  نرم  مهارت های  تجاری،  سازمان های  از 
مهارت های سخت قرار می گیرد، که این موضوع نشان می دهد 
برای این سازمان تجاری، داشتن مهارت های نرم بسیار مهم تر 

از مهارت های سخت است.

حدود 75 درصد از 
سازمان های تجاری کار 

تیمی و همکاری را بسیار 
مهم تلقی می کنند، اما در 
همین سازمان ها تنها 18 

درصد از کارمندان مهارت 
همکاری را دارند. به بیان 
ديگر، امروزه بیش از هر 

زمان ديگری سازمان های 
تجاری نیازمند کارمندانی 

هستند که مهارت همکاری 
را داشته باشند و به خوبی 

بتوانند با سازش با ديگران 
و به خصوص در گروه های 

کاری، فعالیت های سازمان را 
ادامه دهند
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امروزه لزوم برقراری ارتباطات اثربخش با مخاطبان 
سبب شده سازمان های تجاری از ابزارهای رايج 
در اين حوزه استفاده کنند و گامی استراتژيک در 
اين موضوع بردارند. استفاده از مرکز ارتباط نیز 

يکی از ابزارهای بازاريابی است که در بسیاری از 
سازمان های تجاری در داخل کشور نیز لزوم استفاده 
از آن احساس می شود و سرمايه گذاری قابل توجهی 
را نیازمند است. مرکز ارتباط در سازمان های تجاری 

راه حل رايجی است که بسیاری از مديران ارشد 
بر اين باورند که با خريداری خط تماس مناسب و 

استخدام چند کارشناس پاسخ گو می توانند چنین واحد 
سازمانی را راه اندازی کنند. اين در حالی است که 

فرايندهای موجود در حوزه مرکز ارتباط در صورتی که 
به صورت مناسب طراحی و اجرا نشود، سازمان را با 

مشکالت و خصوصاً هزينه های گزافی همراه می سازد. 
اين که راه اندازی مرکز ارتباط در سازمان های تجاری 
چه بايدها و نبايدهايی دارد و سازمان های تجاری که 
در حال حاضر مرکز ارتباط دارند، چه برنامه ريزی ای 

بايد در اين حوزه انجام دهند، بهانه ای شد تا به برخی 
از نکات حائز اهمیت و کاربردی در اين موضوع 

بپردازيم.

مرکزتماسیامرکزارتباط؟
به  نیاز  موضوع،  به  ورود  از  قبل 
مرکز  از  تماس  مرکز  تفکیک 
از  ارتباط وجود دارد. در حال حاضر بسیاری 
مرکز  نه  و  تماس  مرکز  ایران  در  تجاری  سازمان های 
ارتباط دارند؛ به این معنی که تنها کانال و راه ارتباطی 
مخاطبان با سازمان از طریق تلفن )ثابت، همراه و...( 
اجتماعی  رسانه های  که  است  حالی  در  این  است. 
تا  است  داده  قرار  مخاطبان  روی  پیش  را  فرصتی 
درخواست ها، پیشنهادها، انتقادها و... خود را از این 
طریق به سازمان های تجاری انتقال دهند. این موضوع 
باعث شده بسیاری از سازمان های تجاری از مرکز تماس 
 Contact عبور کنند و واحد مذکور را به مرکز ارتباط یا

Center تبدیل کنند.

آمارهاومطالعاتچهمیگوید؟
 ،2019 سال  در  انجام شده  تحقیقات  آخرین  اساس  بر 
حوزه های مالی و مشتری بیشترین دلیل استفاده مخاطبان 
)در حدود 50 درصد( 
ارتباط  برقراری  جهت 
با مرکز ارتباط است. به 

سرمایه گذاری  حوزه  در  که  تجاری  گروه های  نمونه،  عنوان 
در  مشتری  و  مالی  حوزه  دو  هر  با  هستند،  کار  به  مشغول 
از  بسیاری  مثال  عنوان  به  که  معنا  این  به  هستند؛  ارتباط 
برقرار  تماس  ارتباط  مرکز  با  مالی  حوزه  در  سهام داران 
می کنند، یا در صورتی که مشتریان سازمان موضوع خاصی 
ارتباط  مرکز  واحد  با  باشند،  داشته  را مدنظر  مانند شکایت 
تماس می گیرند و عدم توجه مناسب به رسیدگی به شکایات 
مشتریان باعث ایجاد نارضایتی و انتقال این تجربه به دیگر 
در  انجام شده  مطالعات  طبق  البته  شد.  خواهد  جامعه  افراد 
این موضوع، تنها پنج درصد از مشتریان شاکی لب به شکوه 
ابراز  بدون  شاکی  مشتریان  درصد   95 حدود  و  می گشایند 
کوچک ترین انتقادی، به برند دیگر مراجعه می کنند. با توجه 
از شکایات  پنج درصد  به همین  این مطالعات، رسیدگی  به 
بسیار حائز اهمیت است و ابزار ارتباطی تحقق این موضوع نیز 
از طرفی، تحقیقات  با مشتری است.  ارتباط  راه اندازی مرکز 
از  درصد   62 حاضر  حال  در  می دهد  نشان   Hubspot
 42 تلفن،  طریق  از  درصد   48 ای میل،  طریق  از  مخاطبان 
درصد از طریق گپ )چت( آن الین و 36 درصد از طریق فرم 
»تماس با ما« تمایل دارند با سازمان های تجاری ارتباط برقرار 
کنند. این تحقیقات نیز بر لزوم به کارگیری مرکز ارتباط به 
جای مرکز تماس تأکید دارد. در این میان بر اساس مطالعات 
فوربس در سال 2017، سه چهارم مشتریان اظهار کرده اند که 
حاضرند برای شرکتی که ارتباط با مشتریان خوبی دارد، پول 

بیشتری هزینه کنند.

پاسخگوییدرستیاغلط
پاسخ گویی مناسب و صحیح در مراکز ارتباط یکی از مسائل 
با  تجاری  سازمان های  که  معنا  این  به  است؛  مهم  بسیار 
و خوشحالی  رضایت  می توانند  و صحیح  درست  پاسخ گویی 
مشتریان را کسب کنند و در نگه داری و وفادارسازی مشتریان 
به  منجر  امر  این  نیز  درنهایت  بردارند.  استراتژیک  گامی 
افزایش سودآوری مشتریان می شود. به عنوان نمونه، مشتری 
شاکی که با عصبانیت با مرکز ارتباط تماس می گیرد، مستعد 
را  خود  ارتباط  و  خرید  همیشه  برای  که  است  موضوع  این 
نحوه  شرایطی  چنین  در  کند.  قطع  تجاری  سازمان  این  با 
پاسخ گویی درست و مناسب به این مشتری شاکی، می تواند 
تجربه متفاوتی را برای او رقم زند و نه تنها او را به سازمان 
برگرداند، بلکه این تجربه پاسخ گویی باعث شود این مشتری 
به مشتری وفادار سازمان تبدیل شود و حتی تجربه ارتباطی 
خود را که شامل نحوه ارتباط و پی گیری این مشکل است، به 

عنوان یک تجربه مثبت به دیگران انتقال دهد.

انواعمرکزارتباط

    داستان کوتاه
آبتین ايزدی

بايدها و نبايدهای راه اندازی و مديريت مركز ارتباط در گروه های تجاری

برقراری ارتباطات اثربخش با مخاطبان

كارشناس ارشد كسب وكار
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مراکز تماس انواع مختلفی دارند که در هر سازمان تجاری 
موضوع  این  با  مرتبط  استراتژی  و  فعالیت  نوع  اساس  بر 
ورودی  ارتباط  مراکز  ارتباط،  مراکز  اولین  می شود.  تعیین 
Inbound call centers هستند که فقط تماس های  یا 
دریافتی محدود به حوزه های محصوالت و خدمات، پشتیبانی 
این در  و پی گیری می کنند.  را پشتیبانی  و...  فنی، شکایت 
 Outbound یا  خروجی  تماس  مراکز  که  است  حالی 
خروجی  تماس  فقط  که  دارند  وجود  نیز   call centers
و...  فروش  برنامه ریزی،  نظرسنجی،  بازاریابی،  حوزه های  در 
 Blended call دارند. در این میان مراکز تماس تلفیقی یا
و خروجی  ورودی  تماس  دو  دارند که هر  centers وجود 
اساس  بر  تماس  مراکز  مناسب ترین  می کنند.  کنترل  را 
هستند  تلفیقی  تماس  مراکز  تجاری،  سازمان های  اقتضای 
که می توانند کاربردهای مختلفی را برای سازمان به همراه 

داشته باشند.

نقشهایمراکزارتباط
نیازمند  ارتباط  مراکز  است،  مبرهن  کاماًل  که  طور  همان 
سرپرست،  مدیر،  شامل  که  هستند  مختلفی  نقش های 
کارشناس پاسخ گو، ناظر کیفی، کارشناس آموزش و... است. 
از  ارتباط  مراکز  در  سمت ها  این  از  یک  هر  نقش  تعریف 
حوصله این مطلب خارج است، اما نکته حائز اهمیت در این 
ایرانی  سازمان های  تماس  مراکز  از  بسیاری  در  که  موضوع 
نادیده گرفته می شود، نقش ناظر کیفی است. در مرکز ارتباط 
که روزانه حجم تماس های قابل توجهی به آن ها ارجاع داده 
که  دارند  حضور  کیفی  ناظران  عنوان  به  افرادی  می شود، 
باید طبق استاندارد جهانی به دو درصد از تماس های مراکز 
ارتباط گوش دهند و با ارزیابی مناسب، بازخوردهای الزم را 
دهند.  ارائه  ارتباط  مراکز  پاسخ گوی  افراد  یا  کارشناسان  به 
چون ذکر این نکته بسیار مهم است که مخاطبان در مواجهه 
با مراکز ارتباط، باید یک چیز را از تمامی پاسخ گوها بشنوند 
و در صورتی که وحدت رویه بین تمامی افراد پاسخ گو وجود 
با  ارتباط  را در  باشد، مخاطبان تجربه های متفاوتی  نداشته 

سازمان دریافت می کنند.

فرایندتماسمخاطبان
 احتماالً شما نیز این تجربه را داشته اید که هنگام تماس با 
یکی از مراکز تماس یا سازمان تجاری خصوصاً دولتی، آن قدر 
مسیر طوالنی و خسته کننده ای را طی  کرده اید  که شاید قید 
را دریافت  نامناسبی  را زده  و تجربه  یا سؤال خود  پی گیری 
کرده باشید. به عنوان نمونه، شما با یکی از سازمان های دولتی 
تماس می گیرید و سؤالی درباره یکی از آیین نامه های داخلی 
این سازمان دارید، اما آن قدر افراد شما را به یکدیگر پاس کاری 

می کنند که درنهایت با حسی سرشار از دل زدگی سؤال خود 
را می پرسید، یا در مواجهه با مراکز تماس، آن قدر مسیرهای 
مختلفی را طی کرده و مدت زمان زیادی را صرف می کنید که 
تحمل و صبر بر شما پایان می یابد. در حقیقت استانداردهای 
نباید حداکثر  مخاطبان  می دهد  نشان  این حوزه  در  جهانی 
بیشتر از دو تا سه مرحله ارجاع داده شوند و در صورتی که 
با  سازمان ها  تماس طوالنی شود،  مرکز  مسیر  این  از  بیشتر 
نارضایتی قابل توجهی از سوی مخاطبان مواجه خواهند شد. 
نباید  استانداردهای جهانی مخاطبان  از طرفی، طبق همین 
بیشتر از 20 ثانیه در صف انتظار قرار گیرند، چون تحقیقات 
در این حوزه نشان می دهد انتظار بیش از 20 ثانیه از صبر و 
حوصله مخاطبان خارج است و منجر به تماس از دست رفته 
یا مخاطبان ازدست رفته مراکز ارتباط خواهد شد. البته ذکر 
تماس های  تعداد  اهمیت است که  بسیار حائز  نیز  نکته  این 
ازدست رفته مراکز ارتباط نیز نباید بیشتر از دو درصد باشد و 
اگر بیش از این عدد، مرکز ارتباطی تماس ازدست رفته داشته 

باشد، نیاز به اصالح جدی فرایند وجود دارد.
در پایان باید این نکته مهم را هم یادآوری کرد که هر مرکز 

ارتباطی نیاز به تعیین شاخص های ارزیابی و 
مدیریت عملکرد دارد، که معموالً در بیشتر مراکز 

ارتباط باید سه تا شش ماهه این مدیریت عملکرد 
به روزرسانی شود و نتایج آن بر مسیر و وضعیت 

ارزیابی  حوزه  در  جدید  مدل های  بگذارد.  تأثیر  افراد  شغلی 
عملکرد در مراکز ارتباط تأکید به سزایی روی تعیین شاخص های 
فردی و گروهی دارند. معموالً در شاخص های فردی دو حوزه 
دارای اهمیت است. اولین حوزه به ارزیابی هر یک از افراد به 
صورت کمی بر اساس تعداد تماس، تعداد رضایت و... و حوزه 
دوم به ارزیابی کیفی از لحاظ لحن مناسب، پی گیری، تعامل 
و... اشاره دارد. در شاخص های عملکرد گروهی نیز به مجموع 
عملکرد مراکز تماس از نظر مواردی مانند میانگین مدت زمان 
رسیدگی، میانگین مدت زمان مکالمه، رضایت کل مخاطبان از 
مرکز تماس اشاره می شود. در صورتی که مراکز ارتباط یا تماس 
نیاز به بهبود داشته باشند، باید به ارزیابِی عملکرد توجه ویژه ای 

نشان دهند تا از این طریق بتوانند در 
مسیر مناسبی از بهبود قرار 

گیرند.

مطالعات انجام شده نشان 
می دهد که تنها پنج درصد 
از مشتريان شاکی لب به 

شکوه می گشايند و حدود 95 
درصد مشتريان شاکی بدون 
ابراز کوچک ترين انتقادی، به 

برند ديگر مراجعه می کنند. 
با توجه به اين مطالعات، 

رسیدگی به همین پنج 
درصد از شکايات بسیار 

حائز اهمیت است و ابزار 
ارتباطی تحقق اين موضوع 
نیز راه اندازی مرکز ارتباط با 

مشتری است
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     مدیریت
هدی رضايی

نقش دولت ها 

سیاست گذاری های اقتصادی می تواند به طور مستقیم 
در زندگی مردم تأثیر داشته باشد و در صورت نارضايتی 

آن ها، چالش ها و بحران های زيادی ايجاد کند. 
بی اعتمادی عمیق مردم به سیاست گذاری های اقتصادی 
دولت ها و عدم احساس امنیت اقتصادی موجب می شود 
جو روانی و ذهنی در جامعه موجب بروز بحران هايی در 
سطح کالن و در سازمان ها و در میان فعاالن اقتصادی 

شود. اما برخورد صحیح دولت و ارگان های اصلی با اين 
بحران های کالن چیست؟ 

بحرانهاوجوامعمدرن
و  طبیعی  بالیای  جمله  از  مختلفی  بحران های  با  دولت ها 
مالی،  و  اقتصادی  بحران های  زیست محیطی،  تهدیدهای 
فناوری  خرابی های  و  انفجار  بیماری ها،  تروریستی،  حمالت 
معمول  حوادث  هستند.  روبه رو   )ICT( ارتباطات  و  اطالعات 
بحران  دولت  برای  رانندگی  حوادث  یا  آتش سوزی  مانند 
شوند،  تکرارشونده  عاملی  به  تبدیل  اگر  اما  نمی شود،  حساب 
آن دولت باید فکری به حال جاده ها یا فرهنگ سازی رانندگی 
غالباً  که  هستند  تصوری  غیرقابل  حوادث  بحران ها  کند. 
تعجب  و  بهت  با  با  را  خبرنگاران  و  سیاستمداران، شهروندان 
مواجه می کنند. بحران ها هنگامی رخ می دهند که یک جامعه 
از مردم- یک سازمان، یک شهر یا یک کشور – تهدیدی علیه 
ارزش های اصلی یا شرایط زندگی را مشاهده می کند که باید 
تحت شرایط عدم اطمینان عمیق با آن برخورد کند. این حوادث 
چالش های سختی را برای مقامات دولتی و سازمان هایشان به 
وجود می آورد. تصمیم های انتقادی باید تحت فشار زمانی قابل 
توجه و در صورت عدم وجود اطالعات ضروری در مورد علل 

و پیامدهای آن گرفته شود. حتی اگر شرایط برای اقدام مؤثر 
وجود نداشته باشد، شهروندان انتظار دارند رهبران و مقامات 

دولتی از آن ها در برابر تهدیدات موجود محافظت کنند.
اما دو عامل برآورده کردن انتظارات مردم را هنگام بحران هایی 
مانند بحران اقتصادی سخت می کند. اول؛ همان ویژگی هایی 
می شود،  مدرن  جوامع  در  پیشرفت  و  رفاه  افزایش  باعث  که 
این جوامع را در معرض بحران قرار می دهد. دوم؛ شهروندان و 
سیاستمداران به طور یکسان در بحران هایی مانند بحران های 
و  ایمنی  سالمتی،  برای  عمده  خطرات  از  زیست محیطی 
چرا  می دهد  نشان  عوامل  این  ترکیب  نگران اند.  عمومی  رفاه 
به  را  خود  راه  به سرعت  می تواند  کوچک  نسبتاً  آشفتگی های 
ذاتاً  بحران  مدیریت  اثرات  چرا  و  کند  پیدا  عمیق  بحران های 

محدود است.
جامعه مدرن به طور فزاینده ای پیچیده و یک پارچه شده است. 
فرایندهای  و  انجام شده  فعالیت های  کامل  درک  پیچیدگی، 
در  آسیب پذیری های  درنتیجه،  می کند.  دشوار  را  رخ داده 
حال ظهور می توانند دیگر به رسمیت شناخته نشوند و تالش 
زدن  )دامن  ناخواسته ای  عواقب  معموالً  آن ها  با  مقابله  برای 
ایجاد می کند. بحران ها ممکن  به بحران به جای کاهش آن( 
است ریشه هایی دورتر )از ناحیه جغرافیایی( داشته باشند، اما 
این  همه  شوند.  منتشر  جهانی  شبکه های  طریق  از  به سرعت 
موارد پیش بینی بحران پیش از تحقق آن را دشوار می کند. با 
شروع بحران، سیاست گذاران اغلب چیزی غیرعادی نمی بینند. 
مشکلی  پس زمینه  در  اگر  است، حتی  برقرار  هنوز  چیز  همه 
وجود داشته باشد. فقط وقتی بحران در حال وقوع است و در 
تالش  می توانند  مقامات  است،  دولت  تخریب چشم انداز  حال 
کنند پیامدهای آن را به حداقل برسانند. اما این کار را چگونه 

نگاهی به چند و چون 
مديريت آشفتگی های 
اقتصادی

كارشناس ارشد مديريت اجرايی

در مدیریت بحران 
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می توانند انجام دهند؟

مدیریتبحراندرسطحکالن
استراتژیک  جنبه  به  توجه  اول  درجه  در  دولت ها  وظیفه 
بر  عملیات  هماهنگی  و  مدیریت  مسئولیت  است.  بحران  آن 
عهده دستگاه های ذی ربط است. سازمان ها و ادارات دولتی از 

تالش های مدیریت بحران دولت پشتیبانی می کنند.
در ادارات دولتی، مانند سایر بخش های جامعه، مدیریت بحران 
بر اساس اصل مسئولیت بنا شده است. این بدان معنی است 
عادی،  شرایط  در  خاص  موضوع  یک  مسئول  وزارت خانه  که 
در شرایط بحرانی نیز مسئولیت آن موضوع را بر عهده دارد. 
برنامه مدیریت بحران و یک سازمان  باید یک  هر وزارت خانه 
بحراِن  مدیریت  گروه  یک  باید  باشد.  داشته  بحران  مدیریت 
تمرینات  در  که  باشد  داشته  وجود  سازمان  هر  در  منصوب 
برخورد با بحران شرکت کرده باشد. چندین بار در سال، کل 
دولت، همه دبیران ایالتی و دفاتر دولتی در تمرینات- که در 
همه سطوح برگزار می شود- شرکت می کنند تا انواع مختلفی 
روبه رو  آن  با  است دولت  را که ممکن  و سناریوها  از حوادث 
شود، آموزش ببینند. آن ها ممکن است همه چیز را از کمبود 
بودجه و بحران های اقتصادی تا بالیای طبیعی و بیماری های 
همه گیر و حادثه ناگهانی مانند حمله تروریستی یا یک فاجعه 

طبیعی آموزش ببینند.

گرفتنتصمیمهایمهم
طی یک بحران مانند بحران اقتصادی، دولت ها و سازمان های 
این  کنند.  تصمیم گیری  مهمی  مسائل  مورد  در  باید  دولتی 
منابع  مثال  باشند.  داشته  مختلفی  انواع  می توانند  تصمیم ها 
این  باشند.  داشته  اولویت بندی  به  نیاز  است  ممکن  کمیاب 
در  و  است  بحرانی  شرایط  در  اما  سیاست گذاری  مثل  دقیقاً 
بسیار  عمومی  منابع  عرضه  و  تقاضا  بین  اختالف  شرایط  این 
بیشتر است. در چنین شرایطی اوضاع نامشخص و بی ثبات و 
زمان فکر کردن، مشورت و کسب تأیید برای تصمیم گیری ها 
بسیار محدود است. بحران ها دولت ها و رهبران را با مسائلی که 
روزانه با آن ها روبه رو نیستند، مواجه می کند؛ به عنوان مثال، 
از  استفاده  ارتش،  استقرار  بین المللی،  اینترنت  قطع  مورد  در 
مدنی.  آزادی های  شدید  محدودیت  یا  سرکوب کننده  نیروی 
که  است  سخت  تصمیمی  بحران،  مورد  در  تصمیم گیری 

ریسک های مهم سیاسی را شامل می شود.
بین سازمانی  هماهنگی  نیازمند  بحران  به  مؤثر  پاسخ  یک 
سوی  از  باید  تصمیم  هر  گذشته،  این  از  است.  دولتی  و 
سازمان های مختلفی اجرا شود. اجرای مؤثر مستلزم همکاری 
این سازمان هاست. مدیریت یک بحران نیاز به انعطاف پذیری، 

سرعت اجرا و گاهی شکستن قوانین دارد.
یک واکنش واقعاً مؤثر در برابر بحران، تا حد زیادی نتیجه یک 
روند طبیعی در حال تحول است. نمی توان از یک مرکز بحران 
منفرد، هرچند که دارای اشخاص متبحر و تصمیم گیران برتر 
به صورت  مدیریت  انتظار  باشد،  پیشرفته  اطالعات  فناوری  با 
خطی، گام به گام و جامع را داشت. موانع بسیار زیادی وجود 
دارد که یک تصمیم مهم در مدیریت بحران را از اجرای به موقع 

آن دور می کند. 

معنابخشی
انتظار  باال  رده  مدیران  و  رهبران  از  بحران  یک  طی  آن چه 
و  دهند  کاهش  را  مردم  اطمینان  عدم  که  است  این  می رود، 
گزارشی معتبر از آن چه اتفاق افتاده است، با شفافیت منتشر 
به بحران ها معنا می دهند، می توانند  کنند. هنگامی که آن ها 
برای  سازمان ها  دیگر  از  و  کنند  تدوین  نیز  خاصی  استراتژی 
این وضعیت و برطرف کردن آن کمک بخواهند. وقتی  قبول 
در  )مثاًل  دقیق  اطالعات  ارائه  می دهد،  رخ  اقتصادی  بحرانی 
مورد بازار ارز و مسکن و...( برای مقامات دشوار است. تبدیل 
یک تصویر منسجم از وضعیت به خودی خود برای آن ها یک 
چالش محسوب می شود و نیازمند روابط عمومی قوی ای است. 
عدم  گرفته،  قرار  بحران  تأثیر  تحت  آن ها  زندگی   که  افرادی 
اطمینان و اضطراب دارند و دولت باید ضمن پاشیدن بذر امید، 
به آن ها راه کارهای کوتاه مدت و بلندمدت در بهبود اوضاع دهد 
به  موجود  بی اعتمادی  اما  کند.  کم  را  بی اعتمادی  میزان  تا 

دولت ها در مواقع بحران به هیچ عنوان صفر نمی شود. 

درسگرفتنازبحران
یکی از اقداماتی که پس از خاتمه بحران انجام می گیرد، درس 
گرفتن از بحران و اعمال آن در شیوه های سازمانی، سیاست ها 
و قوانین است. البته این امر همیشه اتفاق نمی افتد و بحران ها 
تنها به بخشی از حافظه جمعی تاریخ برای رهبران و مدیران 

آینده سپرده می شوند. 

آن چه طی يک بحران از 
رهبران و مديران رده باال 

انتظار می رود، اين است که 
عدم اطمینان مردم را کاهش 

دهند و گزارشی معتبر از 
آن چه اتفاق افتاده است، با 

شفافیت منتشر کنند. هنگامی 
که آن ها به بحران ها معنا 

می دهند، می توانند استراتژی 
خاصی نیز تدوين کنند و از 
ديگر سازمان ها برای قبول 

اين وضعیت و برطرف کردن 
آن کمک بخواهند

منابع: 
/britannica.com/topic ـ
crisis-management-
government/Making-
critical-decisions
.instituteforgovernment ـ
org.uk/blog/what-are-key-
lessons-government-crisis-
response
.en.wikipedia ـ
org/wiki/Crisis_
management#Government_
and_crisis_management
/treasury.gov/connect/blog ـ
pages/the-financial-crisis-
five-years-later.aspx
/government.se ـ
government-policy/
emergency-preparedness/
crisis-management-in-the-
government-offices/

استانی  سازمانی،   - همه سطوح  در  دولت  تاریخی،  نظر  از   
در  است.  داشته  بحران  مدیریت  در  مهمی  نقش   - ملی  و 
واقع، بسیاری از مکاتب سیاسی این مهم را یکی از نقش های 
اضطراری  سرویس های  مثال  برای  دانسته اند.  دولت  اصلی 
مانند بخش های آتش نشانی و پلیس در سطح محلی و گارد 
ملی ایاالت متحده در سطح فدرال ، اغلب در شرایط بحرانی 
به هماهنگی  برای کمک  ایفا می کنند.  را  اساسی  نقش های 
ارتباطات در مرحله پاسخ به بحران، آژانس مدیریت اضطراری 
داخلی  امنیت  وزارت  در   )FEMA( متحده  ایاالت  فدرال 
برنامه ملی پاسخ گویی )NRP( را اجرا می کند. این طرح با 
هدف ایجاد یک زبان مشترک و ترسیم زنجیره ای از دستورات 
هنگام بسیج احزاب مختلف در نظر گرفته شده است. براساس 
این پیش فرض است که باید با کمترین سطح ممکن سازمانی، 
بالیای  اجتماعی،  مالی،  اقتصادی،  مختلف  حوادث  بروز  از 

طبیعی و... جلوگیری کرد. NRP بخش خصوصی را به عنوان 
زمینه  در  به ویژه  داخلی،  حوادث  مدیریت  در  اصلی  شریک 
حفاظت و احیای زیرساخت های حیاتی می شناسد. در حقیقت 
در آمریکا، سه ارگان اصلی به مدیریت بحران ها می پردازند:  
NRPدر همراهی با سیستم ملی مدیریت حوادث بدون توجه 
به علت، اندازه یا پیچیدگی به عنوان یک الگوی عمومی تر برای 
مدیریت حوادث عمل می کند. FEMA  آموزش های مبتنی 
بر وب را در مورد برنامه پاسخ ملی از طریق مؤسسه مدیریت 
اضطراری ارائه می دهد. پروتکل هشدار عمومی)CAP( یک 
مکانیسم نسبتاً جدید است که ارتباطات در خصوص بحران 
را میان رسانه ها و سیستم های مختلف تسهیل می کند. ارگان 
CAP هم به ایجاد یک فرمت هشدار اضطراری سازگار برای 
دسترسی به مخاطبان متنوع از لحاظ جغرافیایی و زبانی از 

طریق رسانه های صوتی و تصویری کمک می کند. 

نمونهموردی:مدیریتبحرانهادرسطحکالندرآمریکا
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با پیشرفت ابزارهای بازاريابی، نقاط تماس مخاطبان 
با سازمان های تجاری که در آن اطالعات بین برند 
و مخاطبان ردوبدل می شود، دست خوش تغییراتی 

قرار گرفته است. شايد در گذشته ای نه چندان دور، 
تنها نقطه تماس مخاطبان با سازمان های تجاری، 

خود محصول و نهايتاً نقاط فروشی بود که محصوالت 
در آن وجود داشتند، اما ظهور رسانه های اجتماعی 
از يک سو و تمرکز فزاينده سازمان های تجاری بر 
فعالیت های بازاريابی از سوی ديگر، باعث شد اين 

سازمان ها بر ديگر نقاط تماس برند با مخاطبان 
سرمايه گذاری کنند. در همین راستا مطالعات اخیر 

Marketing Week نشان می دهد 15 سال پیش، 
مخاطبان هنگام خريد يک يا دو نقطه تماس سازمان 

را لمس می کردند، اما در حال حاضر مخاطبان به 
طور متوسط با شش نقطه تماس سازمان در ارتباط 

هستند. اين موضوع فرصت های جذابی را پیِش روی 
سازمان های تجاری قرار می دهد؛ به اين معنا که 

برندهای تجاری می خواهند با استفاده از نقاط تماس 
مختلف، با گروه های مخاطب خود ارتباطات اثربخشی 

را برقرار کنند، اما از آن طرف، اين موضوع تهديد 
جدی را برای سازمان ها از اين منظر ايجاد کرده 

است که مخاطبان در نقاط تماس مختلف، تجربه های 
متفاوتی دريافت می کنند. به عنوان نمونه، سازمان در 

رسانه های اجتماعی حضور مناسبی دارد؛ به بسیاری از 
سؤال ها و دغدغه های مخاطبان خود به درستی پاسخ 

می دهد، اما هنگامی که همین مخاطبان با سازمان 
تماس تلفنی برقرار می کنند، واکنش کاماًل متضادی 

دريافت می کنند. اين موضوع باعث می شود مخاطبان 
نتوانند تجربه يکسانی را در تمامی نقاط تماس و 

کانال های ارتباطاتی برند با مخاطبان دريافت کنند. 
در حقیقت در چنین سازمان های تجاری، هر يک از 

کانال های ارتباطاتی و نقاط تماس جزيره ای و مستقل 
عمل می کنند. اين که سازمان های تجاری بايد چه 

استراتژی ای را در اين خصوص اتخاذ کنند و روندهای 
جهانی در اين حوزه به چه سمتی می رود، بهانه ای 
شد تا در اين مطلب به يک پارچه سازی کانال های 

ارتباطاتی با هدف ايجاد تجربه ای يک پارچه بپردازيم.

بازاریابیکانالهمهکاره
از  کسب وکار  و  بازاریابی  متخصصان  از  بسیاری  روزها  این 
حرف  مشتریان  برای  متمایز  تجربه ای  ایجاد  به  توجه  لزوم 
چند  طی  نیز  جهانی  معتبر  برندهای  از  بسیاری  می زنند. 
انجام  حوزه  این  در  مناسبی  سرمایه گذاری های  اخیر  سال 
گذشته  سال  سه  بازاریابی طی  روندهای  طرفی،  از  داده اند. 
تأکید به سزایی بر این موضوع دارند و حتی در سال 2019 
بر اساس مطالعات Forrester، تجربه مشتری به عنوان یک 
عامل اصلی در نحوه فعالیت شرکت ها ادامه داشته است. این 
موضوع نشان می دهد بسیاری از سازمان های تجاری نیز به 
باید در حوزه تجربه مشتریان،  الگو رسیده اند که  این تغییر 
این که  اما  کنند.  اتخاذ  را  الزم  برنامه ریزی های  و  استراتژی 
خود  نظر  مورد  تجربه های  بتوانند  تجاری  سازمان های  این 
کنند  ایجاد  برای مشتریان  ارتباطی  کانال های  تمامی  در  را 
یا نه، یکی از چالش های جدی متخصصان این حوزه است. 
موضوع  این  در  جدید  رویکردهای  از  یکی  دلیل  همین  به 

در اومنی چنل يا بازاريابی 
کانال همه کاره، کانال های 

ارتباطاتی به طور پیوسته و 
گاهی هم زمان با هم و در 
يک راستا مشغول هستند 

تا تجربه ای يک پارچه برای 
مشتری ايجاد کنند. به 

عنوان نمونه، تجربه های 
خريد مشتريان در همه 

کانال های آف الين شامل 
حضور فیزيکی در فروشگاه، 
رسانه های چاپی، تلفن و... و 
هم چنین کانال های آن الين 

شامل وب سايت، وبالگ، 
ای میل، رسانه های اجتماعی 

و... مديريت و پیش بینی 
می شود

يک پارچه سازی كانال های ارتباطاتی با هدف ايجاد تجربه يكسان

تجربه پادشاه است!    مدیریت
امیر كاكايی

كارشناس ارشد كسب وكار
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کانال  بازاریابی  یا   Omni-Channel استراتژی  اتخاذ 
برای  مناسبی  فارسی چندان  معادل  اگرچه  است.  همه کاره 
 Omnis از کلمه  Omni این استراتژی نمی توان یافت، اما

به معنی عالم گیر یا جهانی می آید.

یکپارچگیتجربه
کانال های  همه کاره،  کانال  بازاریابی  یا  چنل  اومنی  در 
ارتباطاتی به طور پیوسته و گاهی هم زمان با هم و در یک 
مشتری  برای  یک پارچه  تجربه ای  تا  هستند  مشغول  راستا 
ایجاد کنند. به عنوان نمونه، تجربه های خرید مشتریان در 
فروشگاه،  فیزیکی در  کانال های آف الین شامل حضور  همه 
آن الین  کانال های  هم چنین  و  و...  تلفن  چاپی،  رسانه های 
و...  اجتماعی  رسانه های  ای میل،  وبالگ،  وب سایت،  شامل 
انتقال  فرایند  که  به صورتی  می شود.  پیش بینی  و  مدیریت 
انجام می شود  به درستی  دیگر  کانال  به  کانال  از یک  خرید 
اومنی  ایجاد نمی شود.  تغییری  نتیجه خرید مشتریان  و در 
این  به  است؛  مهم  بسیار  نیز  مشتریان  پشتیبانی  در  چنل 
معنا که سازمان رویکرد جامع برای پشتیبانی و پاسخ گویی 
از  نوع  این  حقیقت  در  کند.  اتخاذ  مشتریان  تقاضاهای  به 
سازمان ها تالش می کنند مشتریان در همه کانال ها رضایت 
همه  حذف  با  جز  موضوع  این  و  باشند  داشته  مناسبی 

محدودیت ها در قیف پشتیبانی مشتری محقق نمی شود.

آمارهاومطالعاتچهمیگوید؟
بر اساس مطالعات انجام شده از سوی Aspect، سازمان های 
اتخاذ  را  همه کاره  کانال  بازاریابی  استراتژی  که  تجاری ای 
می کنند، در مقایسه با کسب وکارهای دیگر، 91 درصد نرخ 
نگه داری مشتری را در سال کسب می کنند. تیم تحقیقاتی 
داده که حاکی  انجام  را  تحقیقاتی  راستا  این  در  نیز  گوگل 
بین  روز  طول  در  مخاطبان  از  درصد   98 که  است  آن  از 

کانال های ارتباطاتی مختلف جابه جا می شوند.

چگونگیاجرایکانالهمهکاره
پیاده سازی اومنی چنل نیازمند تدوین برنامه استراتژیک الزم 
در این حوزه است. در این برنامه نیاز است که سازمان نگاهی 
صادقانه به موضوع خلق تجربه برای مشتریان داشته باشد. 
به این دلیل که در حال حاضر سرعت تغییرات به اندازه ای 
استراتژی ها  دارند  تمایل  تجاری  است که سازمان های  زیاد 
و رویکردهای نوین در حوزه بازاریابی را به سرعت در داخل 
از  بسیاری  می شود  باعث  موضوع  این  کنند.  پیاده سازی 
سازمان ها اقدام به تقلید فرایندهای دیگر سازمان های موفق 
از  یک  هر  و شرایط  وضعیت  که  است  حالی  در  این  کنند. 
تقلید،  با  صرفاً  نمی توان  و  است  منحصربه فرد  سازمان ها 
چنل  اومنی  حوزه  در  موفقی  استراتژی  طراحی  به  اقدام 
کرد. با توجه به این موضوع جهت طراحی این برنامه ابتدا 
باید نیازها، اهداف، نقاط قوت و ضعف، چالش ها و سیستم 
پشتیبانی سازمان بررسی شود. در گام بعدی باید از اطالعات 
برای  کانال ها  تا مشخص شود کدام  استفاده کرد  مشتریان 
بیشتر  که  کانال هایی  و  است  مفید  سازمان  فعلی  مشتریان 
مورد استفاده احتمالی قرار می گیرد، شناسایی شود. پس از 
شناسایی این کانال ها، می توان برنامه مناسب در حوزه ایجاد 
تجربه مناسب برای مشتریان طراحی کرد. به عنوان نمونه، 
برقرار  ارتباط  سازمان  اجتماعی  رسانه  با  مخاطبان  وقتی 
می کنند، چه نوع پاسخ گویی به آن ها انجام شود و این موضوع 
این حوزه  نیز مستلزم طراحی دستورالعمل های مناسب در 

است. این که این تجربه چه باشد، نیازمند بررسی و تحلیل 
حوزه  این  در  جهانی  روندهای  و  است  حوزه  این  در  دقیق 
منحصربه فرد  تجربه ای  ایجاد  بر  تمرکز  باید  می دهد  نشان 
انجام شود؛ تجربه ای که دیگر سازمان ها نمی توانند برای این 

مشتریان خلق کنند.

نگاهتدریجیبهتغییرات
باید  چنل  اومنی  استراتژی  یک  به  سازمان  رویکرد  تغییر 
تدریجی باشد و تمرکز زیادی بعد از تدوین برنامه های مورد 
نظر بر آموزش کارمندان سازمان انجام شود. ذکر این نکته 
کارمندان  خود  ابتدا  در  باید  که  است  اهمیت  حائز  بسیار 
اومنی  به صورت  تجربه  این  ماهیت چگونگی خلق  سازمان 
با برنامه ها  چنل را درک کنند. تحقق این موضوع می تواند 
در  از طرفی،  گیرد.  قرار  کار  در دستور  آموزشی  و جلسات 
خصوص موضوع استخدام کارمندان جدید نیز باید استخدام 

کارمندانی با مهارت های ترکیبی در دستور کار قرار گیرد.

کانالهمهکارهدرهرکسبوکاری؟
با  که   B2C کسب وکارهای  در  چنل  اومنی  رویکرد 
مصرف کنندگان سروکار دارند، به این معنا که سازمان تجاری 
محصوالتش را به مصرف کنندگان نهایی می فروشد، کاربرد 
زیادی دارد. به عنوان نمونه، وقتی شما به یکی از شعبه های 
نداشتن  با  می کنید،  مراجعه  خاص  نشر  یک  کتاب فروشی 
کتاب فروشی  آن  وب سایت  به  می توانید  نظر،  مورد  کتاب 
کنید.  خریداری  را  خود  نظر  مورد  کتاب  و  کرده  مراجعه 
در این جابه جایی کانال، شما می توانید تجربه یک پارچه ای 
اومنی  مالحظه  قابل  کاربرد  باشید.  داشته  خود  خرید  از 
چنل در کسب وکارهای B2C باعث شده بسیاری از مدیران 
کسب وکارهای  آن ها  مشتریان  که   B2B کسب وکارهای 
چنل  اومنی  بودن  کاربردی  غیرقابل  به  هستند،  دیگر 
که  است  حالی  در  این  ببرند.  پی  خودشان  کسب وکار  در 
مطالعات نشان می دهد اتفاقاً اومنی چنل در کسب وکارهای 
B2B نیز بسیار کاربرد دارد و لزوم پیاده سازی آن در این 
اساس  بر  می شود.  احساس  به شدت  کسب وکارها  از  نوع 
یک سوم  توسعه یافته  کشورهای  در  انجام شده،  تحقیقات 
 90 از  بیش  دارند  تمایل   B2B کسب وکارهای  مشتریان 
درصد از خریدهای خود را به صورت آن الین انجام دهند. 
75 درصد  نشان می دهد  مطالعات  نمونه، همین  عنوان  به 
که  از کسب وکارهایی  دوباره  این کسب وکارها  مشتریان  از 
می کنند.  خرید  کرده اند،  اتخاذ  را  چنل  اومنی  استراتژی 
 B2B اومنی چنل در کسب وکارهای  استراتژی  البته قطعاً 
با  اما  است،  متفاوت  کسب وکارها  انواع  دیگر  به  نسبت 
اتخاذ استراتژی های مناسب در این حوزه می توان به نتایج 

درخشانی در میان مدت دست یافت.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که به کارگیری 
استراتژی اومنی چنل به معنای این نیست که سازمان های 
تجاری باید در تمامی کانال ها و نقاط تماس حضور اثربخش 
و فعاالنه ای داشته باشند و تجربه یک پارچه ای را در تمامی 
این  به  رویکرد  این  اتفاقاً  کنند.  ایجاد  موجود  کانال های 
معناست که سازمان های تجاری باید دقیقاً در همان جایی 
باشند که از آن ها انتظار می رود باشند. به همین دلیل، هنگام 
طراحی برنامه، شناسایی کانال ها و نقاط تماس موجود بسیار 
سازمان،  شرایط  و  اقتضا  اساس  بر  شاید  واقعاً  و  است  مهم 
ارتباطاتی  کانال های  تمامی  فعاالنه ای در  نباشد حضور  نیاز 

داشته باشد.

به کارگیری استراتژی 
بازاريابی کانال همه کاره 
به معنای اين نیست که 

سازمان های تجاری بايد در 
تمامی کانال ها و نقاط تماس 
حضور اثربخش و فعاالنه ای 

داشته باشند و تجربه 
يک پارچه ای را در تمامی 

کانال های موجود ايجاد کنند. 
اتفاقاً اين رويکرد به اين 
معناست که سازمان های 

تجاری بايد دقیقاً در همان 
جايی باشند که از آن ها 

انتظار می رود باشند
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عصر جمعه که می شود، تا چه حد دوست داريد شنبه 
صبح به سرکار برويد؟ آيا بی تفاوت هستید، يا با ذهنی 
پر از ايده می خواهید به سرکار برگرديد؟ آخرين باری 

که احساس کرديد در محل کار خوشحال بوده ايد و 
به شما ارزش داده شده، چه زمانی بود؟ آيا مرتباً در 

مورد ناامیدی شغلی به دوستان و همکارانتان شکايت 
می کنید؟ شايد زمان تغییر شغل شما فرا رسیده است. 

اما نشانه هايی برای اين کار وجود دارد که می توانید 
مطمئن شويد اکنون زمان انجام اين کار است يا خیر 

و چه بايد و نبايدهايی را پیش از تصمیم گیری در مورد 
شغل می بايست در نظر بگیريد. 

نشانههایزمانالزمبرایتغییرشغل
در زیر فهرستی از نشانه ها وجود دارد که به شما کمک می کند 
تصمیم بگیرید باید شغل خود را عوض کنید، یا هم چنان در 

آن بمانید. 

اغلباحساساسترسوخستگیمیکنید
آیا هنگامی که به سمت محل کار می روید، گویی یکی پاهای 
شما را به زور به سمت محل کار می کشد و عالقه شخصی برای 
رفتن به آن جا ندارید؟ آیا شب ها خوب نمی خوابید و صبح ها 
شما  محیط  اگر  دارید؟  خستگی  احساس  خود  کار  محل  در 
پراسترس است و بر سالمت روانتان تأثیر گذاشته، شاید زمان 
آن است که نسبت به کار فعلی خود یک بازبینی اساسی داشته 
باشید. هرکدام از موارد باال می تواند نشانه ای از باال رفتن سطح 

آن طور  دقیقاً  اوضاع  نشانه هشداردهنده ای که  باشد؛  استرس 
که باید، نیست. 

تأثیر  شما  بدن  ایمنی  سیستم  و  روحیه  بر  می تواند  استرس 
بگذارد، شما را مستعد ابتال به بیمار شدن و اختالل در عملکرد 
بهداشتی جدی تری  نشانه است، مشکالت  بدون  کند و چون 
نیز ممکن است برایتان ایجاد شود. فرسودگی شغلی می تواند 
زمان  مرور  به  و شما  بگذارد  اثر  روان شما  و  بر روح و جسم 
بنابراین  حتی نمی توانید مشکالت کوچک خود را حل کنید. 
شما  به  را  چیزی  می خواهد  شما  بدن  می کنید  احساس  اگر 
بگوید، ارزش دارد لحظه ای تالش کنید تا پیامش را بفهمید. 
و  می کنید  فرسودگی  و  خستگی  احساس  خود  شغل  در  اگر 
می تواند  طوالنی مدت  کشیدن  رنج  می شوید،  مریض  زیاد 
واقع  در  و  باشد  کارتان  از  شما  نداشتن  رضایت  نشان دهنده 

زمان آن رسیده که از این محل کار بیرون بیایید.

مانندگذشتهبهشرکتاعتمادندارید
وقتی کار خود را شروع کردید، به نظر می رسید این کار برایتان 
خود  که  می کنید  افتخار  احساس  و  است  توانمندی  از  مملو 
را به عنوان کارمند سازمان خود معرفی کنید. اما اخیراً شما 
متوجه تغییری در فضای اداری شده اید و اعتقاد به سازمان و 
اعتمادبه نفس شما در سازمان مانند گذشته نیست. شاید این 
شرکت تصمیمات تجاری یا استراتژیکی اتخاذ کرده است که 
مانند گذشته در کنار شما نیست. شاید تغییر ساختار مدیریت 
تغییری در جهت بهتر شدن شرایط شما نداشته است. یا شاید 
فکر شما تکامل یافته و احساس می کنید ارزش های این شرکت 

آيا زمان ترک شغل مان فرا رسيده است؟

باید و نبایدهای تغییر شغل
     مدیریت

مترجمآرين طاهری
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دیگر به اندازه کافی با ارزش های شما هماهنگ نیست.
برای  انگیزه قدرتمند  ارزش های مشترک می تواند یک  فقدان 
خروج از شرکت باشد. اگر این موضوع درست باشد، شاید زمان 
واقعاً  که  بگردید  جدید  شرکتی  دنبال  به  که  رسیده  فرا  آن 

بتوانید به آن اعتقاد داشته باشید.

مدامساعترانگاهمیکنید
به  برای رفتن  بیدار می شدید و  از خواب  شما قباًل صبح زود 
پروژه های  داشتید  دوست  حتی  شما  داشتید.  هیجان  سرکار 
اضافی را به عهده بگیرید و داوطلبانه دیر بمانید تا اضافه کاری 
را  زمان  و  می کنید  نگاه  مدام  ساعت ها  اکنون  دهید.  انجام 
خاموش  را  خود  سیستم  بتوانید  زودتر  چه  هر  تا  می شمارید 
کنید و از دفتر خارج شوید. به جای این که کار بیشتری انجام 
کارهای  و  کنید  خالی  شانه  کار  زیر  از  می کنید  دهید، سعی 
سبک تر انجام دهید و به دنبال فرصت هایی برای فراتر رفتن 
کردن  چک  یا  بازی  آن الین،  خرید  نیستید.  موجود  وضع  از 
مدام ساعت در محل کار نشانه های کلیدی بی عالقگی به کار 
هستند. هر کسی سزاوار کار کردن در شغلی است که احساس 
این  و  باشد  داشته  آن  دادن  انجام  هنگام  رضایت  و  اشتیاق 
شغل  است  ممکن  کند.  کار  مشتاقانه  می شود  موجب  انگیزه 
شما دیگر در شما انگیزه ایجاد نکند، یا کارفرمای فعلی شما 
مسیر توسعه شغلی مناسبی برای شما نداشته باشد. می تواند 
زمان آن باشد که به سمت چیزی بروید که دوباره اشتیاق را 

در شما برانگیزاند. 

مهارتهایشماباعالیقشخصیشمامطابقتندارد
بعضی اوقات افراد به خاطر چیزهایی که واقعاً خوب هستند، 
کافی  استخدام  برای  مورد  این  لزوماً  اما  می شوند،  استخدام 
نیست. شاید شما در فروش نرم افزار مهارت داشته باشید، اما 
در  شما  شاید  کنید.  کار  بازاریابی  بخش  در  می دهید  ترجیح 
ترجیح  اما  باشید،  عالی  بسیار  اکسل  گسترده  ایجاد صفحات 
می دهید به جای نشستن پشت رایانه، تمام روز مشغول صحبت 
با مشتریان باشید. شاید همیشه عالقه خاصی به حوزه دیگری 
مشغول  دیگر  رشته  یک  در  مهارتتان  خاطر  به  اما  داشته اید، 
اما  نیست،  آسان  همیشه  کار  این  انجام  گرچه  کار شدید.  به 
طبیعی است که بخواهید عالیق شخصی خود را با مهارت های 
شغلی تان هماهنگ کنید، و هرچه زمان بیشتری بگذرد تا به 
این کار اقدام کنید، تغییر سخت تر می شود و میزان نارضایتی 

شما نیز از شغل بیشتر می شود. 
گاهی اوقات نیز انتظار دارید شغل جدید مهارتی به مهارت های 
شما اضافه کند. در واقع اگر احساس می کنید در محل کارتان 
هیچ چیزی نمی آموزید و هر روز کارهای روزمره انجام می دهید، 
نظر  در  را  مورد  این  باشید.  دیگری  کار  دنبال  به  باید  بدانید 
بگیرید که اگر به کاری که می کنید، عالقه مند باشید، درگیر 
آن کار می شوید، یا حتی مهارت های خود را افزایش می دهید. 
افرادی که فقط به دنبال این هستند که یک کار تکراری انجام 
دهند، نه تنها دانشی نمی آموزند، بلکه به مرور دچار بیهودگی 
می شوند، پیشرفت شغلی نخواهند داشت، به آمال و آرزوهای 
خود دست پیدا نمی کنند و خستگی را خیلی بیشتر احساس 

خود  اشتباه  متوجه  طوالنی  مدت  از  بعد  افراد  این  می کنند. 
می شوند و نمی توانند تصمیم درستی را نسبت به شغل خود 

بگیرند و نهایتاً به این فکر می افتند که تغییر شغل دهند.

چهزمانیبایدتغییرشغلدهیم؟
باید وقت شناس باشید و هر زمان که یکی از نشانه های باال را دیدید، 
در همان لحظه تصمیم نگیرید، بلکه باید سبک و سنگین کنید 
و تمام جوانب را بسنجید. برای مثال ترک خدمت قبل از گرفتن 
سنوات کار معقوالنه ای نیست، بنابراین اگر در ماه های پایانی سال 
هستید، صبر کنید تا عیدی و سنوات خود را به طور کامل بگیرید. 
هم چنین به مسائل مالی خود نگاه کنید و به این بیندیشید که آیا 
ترک شغل در حال حاضر و با توجه به شرایط شما درست است؟ 
آیا در حال پرداخت قسط و وام هستید، یا چک های معوق دارید؟ 
هر گونه تغییر شغل در این شرایط می تواند بر جریان پولی ماهانه 
شما تأثیر بگذارد، چراکه ممکن است تا چند ماه شغل مورد عالقه 

خود را پیدا نکنید و بی کار بمانید. 
کنید  سعی  کرده اید،  برنامه ریزی  خود  تعطیالت  برای  اگر 
تصمیم برای تغییر شغل را به پس از تعطیالت و مرخصی خود 
اجازه  بیندازید، چراکه ممکن است در شغل دیگر مدیر شما 
یک هفته مرخصی ندهد و نتوانید آن طور که باید، از تعطیالت 
خود استفاده کنید. اکثر مردم در طول تابستان و زمستان از 
تعطیالت خود استفاده می کنند و بیشتر در بهار و پاییز به فکر 
تغییر شغل می افتند. به فرصت های شغلی که طی این ماه ها 
بیرون  از شغل فعلی خود  بیندازید و سپس  نگاه  وجود دارد، 
آیید. همه موارد را بسنجید و سبک و سنگین کنید تا احساسی 

تصمیم نگیرید. 

درموضعقدرتکارراترککنید
اگر تصمیم شما به رفتن قطعی است، بهتر است مقصد بعدی 
خود برای تغییر شغل را انتخاب کنید و با دستی پر از سازمان 
بروید. در واقع سعی کنید موضع قدرت از جانب شما باشد و 
شما سازمان را کنار بگذارید، نه برعکس آن. در این بازه خود را 
آسیب پذیر و ناراحت نشان ندهید. شما شایستگی چیزی فراتر 
به پیشرفتی که در  را دارید و سعی کنید  از موقعیت کنونی 

آینده خواهید داشت، فکر کنید. 
در انتها باید گفت پیش از این که کار جدیدی پیدا کنید، به 
نتیجه  این  به  و  کنید  فکر  فعلی  شغل  گذاشتن  کنار  عواقب 
برسید که کار بعدی که می خواهید پیدا کنید، باید چه مزایایی 
داشته باشد و چه صالحیت هایی را الزم دارد. با توجه به همه 

این داده ها در مورد شغل بعدی خود تصمیم گیری کنید. 
روان  و  جسم  و  روح  بر  می تواند  شغلی  فرسودگی  سوتیتر: 
شما اثر بگذارد و شما به مرور زمان حتی نمی توانید مشکالت 
کوچک خود را حل کنید. بنابراین اگر احساس می کنید بدن 
دارد لحظه ای  ارزش  بگوید،  به شما  را  شما می خواهد چیزی 
اگر در شغل خود احساس  بفهمید.  را  پیامش  تا  تالش کنید 
رنج  می شوید،  مریض  زیاد  و  می کنید  فرسودگی  و  خستگی 
نداشتن  رضایت  نشان دهنده  می تواند  طوالنی مدت  کشیدن 
شما از کارتان باشد و در واقع زمان آن رسیده که از این محل 

کار بیرون بیایید

اگر احساس می کنید در 
محل کارتان هیچ چیزی 

نمی آموزيد و هر روز کارهای 
روزمره انجام می دهید، بدانید 

بايد به دنبال کار ديگری 
باشید. اين مورد را در نظر 
بگیريد که اگر به کاری که 
می کنید، عالقه مند باشید، 
درگیر آن کار می شويد، يا 

حتی مهارت های خود را 
افزايش می دهید. افرادی که 
فقط به دنبال اين هستند که 
يک کار تکراری انجام دهند، 

نه تنها دانشی نمی آموزند، 
بلکه به مرور دچار بیهودگی 

می شوند

منابع: 
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    معرفی کتاب
نرگس فرجی

سه كتاب، سه معرفی

گذار از کسب وکار سنتی به مدرن
علم بازاريابی در ايران هنوز در مراحل ابتدايی است و فعاالن در اين حوزه بايد 
هم چنان از اساتید بزرگ جهانی بیاموزند. يکی از راه های يادگیری مطالعه آثار 
پیش کسوتان و بزرگان علم بازاريابی جهان است. در حوزه بازاريابی و فروش 

کتاب های بسیاری از سوی اساتید ايرانی ترجمه و تألیف شده است. در اين 
نوشتار قصد داريم چند کتاب مهم در اين حوزه را به عالقه مندان معرفی کنیم. 

بازاریابیعصرچهارم
چند  در  آن  محتوای  و  ارتباطی  رسانه های 
زیادی  بسیار  تحوالت  دچار  گذشته  سال 
اساسی  تغییرات  ایجاد  آن  نتیجه   که  شده 
در روند روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
است. این تغییرات در جریان تبادل اطالعات 
باعث شده تمرکز و انحصار در تولید اخبار و 
اطالعات دیگر امکان پذیر نیست. شبکه های 
عنوان  به  گذشته  سال  چند  در  اجتماعی 
در  تصمیم گیری  عامل  تأثیرگذارترین 
جامعه، سبب انقالبی در ارتباطات اجتماعی 
حوزه های  در  تصمیم گیری  هم چنین  و 

زندگی و اقتصادی هستند.
به دلیل اهمیت بسیار زیاد تأثیر شبکه های 
به همراه  کاتلر  فیلیپ  اجتماعی در جامعه، 
ایوان ستاوان در کتاب  و  هرماوان کارتاجیا 
و دقت  تیزبینی  با  »بازاریابی عصر چهارم« 
فراوان تصویر دقیق و جذابی از این تحوالت 
را به خواننده معرفی کرده اند و ترجمه  روان 
باعث شده  احمد روستا و سجاد عبداهلل پور 

مطالعه  این کتاب خواندنی باشد. 
کتاب »بازاریابی عصر چهارم« در دو بخش 
تألیف و جمع آوری شده است.  و 11 فصل 
مشاهدات  نتیجه   کتاب  نخست  بخش 
نویسندگان از دنیایی است که در آن زندگی 
می کنند. در این بخش ابتدا سه جابه جایی 
در نیروهای تأثیرگذار که دنیای مخاطبان را 
به  معرفی می شوند. سپس  شکل می دهند، 
بررسی این امر پرداخته می شود که درنهایت 

داده  تغییر  را  انسان ها  زندگی  بیشتر،  ارتباط  امکان  چگونه 
است. هم چنین نگاهی دقیق تر به زیرگروه فرهنگی جوانان، 
زنان و شهروندان اینترنتی خواهیم انداخت که مبانی نسل 

کاماًل جدیدی از مشتریان را شکل می دهند. 
بخش دوم و اصلی کتاب پیرامون این موضوع بحث می کند 
مسیر  درک  به  را  بهره وری  می توانند  بازاریابان  چگونه  که 
حرکت مشتریان در فضای دیجیتال ارتقا دهند. این بخش 
کاماًل  راه  نیز  و  بازاریابی  معیارهای  از  جدیدی  مجموعه  
جدیدی را برای نگاه به روش های بازاریابی معرفی می کند. 
هم چنین نگاهی عمیق تر خواهیم داشت به چندین صنعت 
عصر  بازاریابی  ایده های  چگونه  آموخت  خواهیم  و  کلیدی 

چهارم در این صنایع اجرا می شوند.
درنهایت، بخش سوم کتاب به شرح دقیق تاکتیک های اصلی 
انسان محور  بازاریابی  با  می پردازد.  چهارم  عصر  بازاریابی 
شروع می کنیم که هدف آن افزودن وجه انسانی به برندهایی 
را  محتوایی  بازاریابی  سپس  است.  انسانی  ویژگی های  با 
دقیق تر و با هدف ایجاد بحث بین مشتریان درباره  محتوای 
این، شرح می دهیم که  بر  بازاریابی بررسی می کنیم. عالوه 
به  را  بازاریابی  نوین  روش های  می توانند  بازاریابان  چگونه 
مفهوم  به  درنهایت،  و  بگیرند  کار  به  فروش  افزایش  منظور 
پای بندی مشتریان در عصر دیجیتال خواهیم پرداخت. در 
مجموع بازاریابی عصر چهارم مفهومی عمیق تر و گسترده تر 
از بازاریابی انسان محور را شرح می دهد تا تمامی جنبه های 

سفر مشتریان را پوشش دهید. 
سیته  انتشارات  همت  به  صفحه   190 در  نظر  مورد  کتاب 

منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. 

گزارشگر
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است  شده  ایجاد  مشتریان  روزمره  نیازهای 
واحد  بودن  به روز  امر،  این  که الزمه تحقق 

بازاریابی شرکت هاست. 
مهم  مسئله  این  به  کتاب  نهایی  بخش  در 
مسئولیت های  متقابل  درک  که  توجه شده 
این دو واحد از یکدیگر باعث شکوفایی هرچه 
مزبور  سازمان  اعتالی  درنهایت  و  بیشتر 
همکاری  نحوه  ارتقای  به  نیاز  بود.  خواهد 
برنامه ریزی های  از  مالی  واحد  پشتیبانی  و 
بازده  نرخ  )شامل  مالی  رویکرد  با  بازاریابی 
احیاناً  و  انجام شده  سرمایه گذاری های 
بازاریابی(  شاخصه های  کّمی سازی  افزایش 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 
از  صحیح  استفاده  و  عملیات  بهینه سازی 
از واحد مالی  منابع سازمانی و کمک گیری 
تصمیمات  کارایی  حداکثرسازی  منظور  به 
و  نزدیک  بسیار  رابطه  می تواند  بازاریابی 
ایجاد کند. در  واحد  این دو  بین  تنگاتنگی 
بازاریابی«  و  مالی  »مدیریت  کتاب  مجموع 
و  مالی  مدیران  اختیار  در  صفحه   224 در 

بازاریابی شرکت ها قرار گرفته است.

مدیریتمالیوبازاریابی
مدیریت  سازمان،  اهداف  تحقق  اصلی  اهرم های  از  یکی 
این  بازاریابی است. واقعیت  و  استراتژی های مالی  اثربخش 
است که بازاریابی در میان یک انقالب عملکردی قرار دارد 
و استفاده بهینه از منابع اطالعاتی و تحلیل های کارآمد به 
مدیران این امکان را می دهد که بتوانند نرخ بازگشت سرمایه 
را با چنان دقتی که در گذشته هرگز امکان پذیر نبوده، رصد 
شغلی  شریک  اصلی ترین  مالی  مدیریت  راه  این  در  کنند. 
بازاریابی محسوب می شود و سازمان را در نحوه بودجه بندی 
پروژه ها یاری می کند. به وضوح یک راه برای تعامل مؤثرتر 
این  بر  دو گروه  است که هر  این  بازاریابی  و  مالی  مدیران 
مهم ترین  و  دارند  قرار  واحد  تیم  یک  در  که  باشند  باور 
مسئولیت آنان تحقق اهداف سازمان متبوع خود است. این 
مقدمه بخشی از کتاب »مدیریت مالی و بازاریابی« )اهداف 
و استراتژی( تألیف سعید زنجانی است که در سه بخش و 

13 فصل به نگارش درآمده است. 
ضرورت  و  اهداف  بررسی  اهمیت  در  کتاب  اول  بخش  در 
زمینه  این  در  بسیاری  کتب  که  بس  همین  مالی  واحد 
وجود دارد و صاحب نظران بی شماری در این باره اظهار نظر 
)حدود  مالی  مسائل  قدمت  و  پیشینه  به  توجه  با  کرده اند. 
هفت هزار سال( ضرورت نگه داری اطالعات مالی برای بشر 
به  دفترداری  فن  گسترش  می گردد.  محرز  بیشتر  روز  هر 
شیوه نوین مرهون زحمات و کتابی است که لوکا پاچیولی 
اساس  این  بر  و  تألیف  ریاضیات  حوزه  در  سال 1394  در 
امروزه  که  کرد  پایه ریزی  حسابداری  در  را  نوین  روشی 
زیربنای حسابداری تمامی سازمان ها و شرکت هاست. نکته 
قابل تأمل این که این ساختار تاکنون تغییر خاصی نداشته، 
ولی دامنه آن به شدت گسترش یافته است و با توسعه علوم 
جدید و دست یابی بشر به فناوری های نوین از جمله فناوری 
اطالعات، چهارچوب عملیات بسیار منسجم شده و محدوده 
یافته  افزایش  به شدت  مالی سازمان ها  واحد  مسئولیت های 
است. از سوی دیگر، حجم مقررات و آیین نامه های وضع شده 
از سوی مراجع قانونی و انجمن های حرفه ای مرتبط با این 
حوزه باعث شده نحوه ثبت و نگه داری و ارائه اطالعات مالی 
و  تغییر گردد  به شدت دست خوش  به ذی نفعان سازمان ها 
این امر یکی از مهم ترین دغدغه های امور مالی بسیاری از 

سازمان ها قرار گرفته است. 
بازاریابی مورد توجه  با  در بخش دوم کتاب مسائل مرتبط 
قرار گرفته است. با افزایش میزان نیازهای بشر از یک سو 
و توجه سازمان ها به پاسخ گویی به رفع این نیازها از سوی 
دیگر، سعی بر تولید محصوالت متنوع مطابق با خواسته و 

100ایدهیبرترفروش
برتر  ایده    100« کتاب  مؤلف  دالی،  راجر 
نورومارکتینگ«،  بر  مبتنی  فروش  فروش، 
دور  به  سلیس،  آسان،  فوق العاده  زبانی  به 
از واژگان فنی و پیچیده  مناطق خاص مغز، 
این ایده ها را به گونه ای تشریح می کند که 
بازاریاب  یا  فروشنده  مقام  در  خوانندگان 
تأثیر  و  گیرند  کار  به  را  آن  می توانند 
و  بازار  تحلیل  بازار،  در  را  آن  معجزه آسای 
و  ببینند  مشتری  مغز  فراینده های  تحلیل 
صدای جیرینگ آن را در جیبشان بشنوند. 
فروش  فروش،  در  برتر  ایده    100« کتاب 
ایده هایی  حاوی  برنورومارکتینگ«  مبتنی 
بازاریاب  به  را  اطالعاتی  مغز  از  که  است 
شما  به  اطالعات  این  می دهد.  فروشنده  و 
را  اقداماتتان، دکمه  درد  برخی  با  می گوید 
که  می کنید  فعال  بازار  و  مشتری  مغز  در 
داشت.  نخواهد  فروش  عدم  جز  نتیجه ای 
خوانندگان  به  را  اقدامات  برخی  سویی،  از 
دکمه   کردن  فعال  با  بتوانند  که  می آموزد 
قطعی  فروش  به  بازار  و  مشتری  در  لذت 
و  دارد  بخش   14 کتاب  این  یابند.  دست 
بابک  و  درگی  پرویز  وظیفه دوست،  حسین 

غضنفری اقدم آن را ترجمه کرده اند.
در بخش های مختلف این کتاب موضوعات 
بر  مغز  خارق العاده  تأثیر  مانند  مختلفی 
قیمت و کاال، برندسازی، اعتماد و صداقت، 

افراد، مصرف کننده و... بررسی شده است. 
معرفی  با  نظر  مورد  کتاب  مجموع  در 
می شود  آغاز  فروش  حوزه   در  مسئله  یک 
خواننده  تقدیم  تکنیک  یک  به سرعت  و 
می شود با نام شگرد تأثیر خارق العاده  مغز. 
کتاب مورد نظر در 473 صفحه در اختیار 

عالقه مندگان قرار گرفته است. 
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فرهنگ و هنر

در اين بخش می خوانيد

 زمستان، فصل سفرهای هیجان انگیز به سرتاسر ایران

 نگاهی به جدیدترین تبلیغات خالق دنیا در پاییز 2019

 ضرورت رعایت حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی

 معرفی فیلم های مستند و داستانی درباره بحران اقتصادی

 نگاهی به پنج مدعی قهرمانی در پایان نیم فصل لیگ برتر

 آن ور آبی ها در شب یلدا چه می کنند؟



زمستان، فصل سفرهای هيجان انگيز به سرتاسر ايران     گردشگری

ایران گردی در سوز و سرما
با آغاز فصل زمستان، بازار تفريحات و سفرهای مخصوص اين فصل نیز 
داغ می شود. برخالف برخی که زمستان را تنها با سرما و روزهای ابری و 
برفی آن می شناسند، اين فصل جاذبه های گردشگری مخصوص به خود را 
دارد. از شمال تا جنوب کشور، غرب و شرق آن می تواند مقصد گردشگری 

زمستانی شما باشد. 
با توجه به شرايط آب وهوايی در ايران، گردشگران همواره و در هر فصلی 
و سلیقه خود  به عالقه  توجه  با  را  مقاصد  ايده آل ترين  می توانند  از سال 

انتخاب کنند. در زمستان نیز مقاصد گردشگری با آب وهوای سرد و گرم 
پیِش  روی شما قرار دارند. 

زمستان به ويژه برای کسانی که به ورزش های مهیج اين فصل مانند اسکی 
بهترين  از  يکی  هستند،  عالقه مند  طبیعت  در  ماجراجويی  و  يخ نوردی  و 
فصل های سال است. سرما اين افراد را از ماجراجويی بیشتر بازنمی دارد. 
در اين مطلب قصد داريم شهرهای مختلف ايران را که برای سفر زمستانی 

مناسب هستند، به شما معرفی کنیم. 

سرعین-اردبیل
استان اردبیل بدون شک یکی از مقاصد بی نظیر برای گردشگری تابستانی و 
زمستانی است. در تابستان این شهر با هوای خنک خود و هم چنین جاذبه های 
جنگل  مانند  آن  متعدد  طبیعی  جاذبه های  و  شیخ صفی  بقعه  مانند  دیدنی 
غیره  و  قله سبالن  منطقه،  این  بی نظیر  مرتفع، طبیعت  آبشارهای  فندق لو، 
برای گردشگران ایده آل است. اما اردبیل تنها مقصد گردشگری برای روزهای 
گرم سال نیست. این شهر با وجود چشمه های آب گرم سرعین بهترین مقصد 
گردشگری برای فصل زمستان است. رفتن به آب گرم سرعین در فصل سرد 
زمستان و در میان برف  گزینه بسیار ایده آلی است تا در زمستان راهی سرعین 
در اردبیل شوید. رفتن به چشمه های مسقف یا روبازی که در این منطقه قرار 

دارند، در برف زیبای زمستانی را از دست ندهید. 

پیستپیام-تبریز
زمستان  در  سفر  برای  مناسبی  گزینه  سردسیری  شهرهای  کنید  تصور  شاید 
نیستند و همواره در این فصل به دنبال مقصدی با آب وهوای مناسب تر و گرم تر 
باشید. اما در واقع این طور نیست. انتخاب درست مقصد و مسیر می تواند سفری 
به یادماندنی در زمستان برایتان به همراه آورد. یکی از این مقاصد گردشگری در 
فصل سرما تبریز است! تبریز شهری با آثار تاریخی زیبا و جاذبه های طبیعی در 
شمال غرب کشور دارای یک پیست اسکی است که پیام نام دارد. برای رسیدن 
به این پیست اسکی باید از تبریز به سمت مرند حرکت کنید، پس از 20 کیلومتر 
به یک روستای زیبا به نام »یام« خواهید رسید. این روستا در دامنه کوه »می شو« 
ایستگاه است. جالب  این  پیام درست روبه روی  قرار گرفته است. پیست اسکی 
است بدانید این پیست اسکی، از قدیمی ترین  پیست های اسکی در ایران است. 
به راحتی می توانید وسایل مورد نیاز اسکی را کرایه کنید و از یک ورزش مهیج 

زمستانی لذت ببرید. 

دریاچهزریوار-کردستان
دریاچه زریوار نگین کردستان است. این دریاچه که در سه 
کیلومتری غرب شهر مریوان قرار گرفته، مقصد گردشگری 
تابستانی و زمستانی مردم به شمار می رود. زریوار به عنوان 
 1285 در  استان  این  طبیعی  جاذبه های  زیباترین  از  یکی 
که  دریاچه  این  آب  است.  گرفته  قرار  دریا  سطح  از  متری 
تأمین  برف ها  شدن  آب  از  گرفته،  قرار  کوه ها  میان  در 
ایرانی،  بلوط  درخت های  از  کوه ها  این  هم چنین  می شود. 
گالبی وحشی و زالزالک پوشیده شده که در فصل زمستان 
این  دارد. در فصل زمستان  تابستان جلوه ای خیره کننده  و 
دوچندان  را  دریاچه  این  زیبایی  برف  و  می زند  یخ  دریاچه 
می کند. بنابراین اگر طبیعت گرد هستید و با برف نیز میانه 
سری  منطقه  این  به  زمستان  فصل  در  حتماً  دارید،  خوبی 

بزنید و آن را در میان گزینه های سفر خود جای دهید. 
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قرهکلیسا-ارومیه
می تواند  زمستانی اش  هوای سرد  وجود  با  نیز  آذربایجان شرقی  هم جوار  استان 
دریاچه  با  تنها  ارومیه  باشد.  زمستانی  سفرهای  برای  شما  گزینه های  از  یکی 
آن، جزیره ها و حیوانات این منطقه شناخته نمی شود، بلکه در شهرهای استان 
آذربایجان غربی نیز می توانید جاذبه های بسیاری پیدا کنید. جاذبه های طبیعی و 
تاریخی ای که ساالنه مسافران داخلی و خارجی بسیاری را به خود جلب می کند. 
قدیمی ترین کلیساهای  از  یکی  قره کلیسا  قره کلیساست.  این جاذبه ها  از  یکی 
جهان و در واقع اولین کلیسای جامع جهان مسیحیت به شمار می رود. این اثر 
مختلف  بخش های  شامل  و  است  گرفته  جای  یونسکو  تاریخی  آثار  فهرست  در 
مانند کلیسای اصلی، برج ناقوس، ورودی، برج، حیاط شرقی، حیاط غربی و انبار 
است. از تبریز مسیر خودتان را آغاز کنید و پس از این که از شهرهای مرند و قره 
ضیاء الدین به شوط رسیدید، با کمی پیش روی در مسیر شوط- چالدران و کمی 

رانندگی سه راهی قره کلیسا را در سمت راست خود خواهید دید.

روستایشیخموسی– مازندران
فصول  در  سفر  برای  گردشگری  مقاصد  از  یکی  همواره  کشور  شمال 
تابستان،  بهار،  در  منطقه  این  زیبای  طبیعت  تماشای  است.  مختلف 
پاییز و حتی زمستان بی نظیر است. روستای شیخ موسی یکی از مناطق 
مناطق گردشگری  از  یکی  روستا  این  است.  بابل  توابع شهرستان  ییالقی 
و هم  دارد  زیبای کوهستانی  مناظر  که هم زمان هم  و خوش آب وهواست 
مناظر جنگلی. هم چنین به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات، در میان ابرها 
جای گرفته است. تماشای زیبایی های این منطقه در فصل زمستان با توجه 

به زیبایی خیره کننده برف در آن بی نظیر است. 
بابل،  از شهر  از خارج شدن  بعد  ییالق حاجی شیخ موسی  به  برای سفر 
پس از طی 15 کیلومتر به شهر کوچک گلوگاه می رسید. پس از آن با طی 
یک مسیر 30 کیلومتری در جاده آسفالته و با عبور از دل جنگل سرسبز و 

رودخانه های بین راه، به ییالق حاجی شیخ موسی خواهید رسید.

آبشارپریشان-کرمانشاه
آبشار پریشان یکی از زیباترین آبشارهای استان کرمانشاه است. این آبشار در 
روستای چرمله علیا در فاصله 23 کیلومتر شمال شرقی شهر سنقر قرار دارد. 
این روستا در بهار و تابستان آب وهوای معتدل و مطبوع دارد، اما به این معنا 
نیست که در زمستان نمی تواند یک مقصد گردشگری ایده آل باشد. این روستا 
که در دامنه های کوه های مرتفع بدر قرار گرفته، از طبیعتی بی نظیر برخوردار 

است. 
جاذبه های  برترین  از  یکی  پریشان  آبشار  موقعیتی،  چنین  در  گرفتن  قرار  با 
زمستان  فصل  در  که  بدر  کوه های  می شود.  محسوب  استان  این  گردشگری 
می کنند.  دوچندان  را  منطقه  این  طبیعت  زیبایی  می شوند،  پوشیده  برف  از 
کوهستان بدر برای کسانی که به دنبال ورزش زمستانی و دوست دار طبیعت 

هستند، از گزینه های ایده آل گردشگری زمستانی است. 

چشمهآبگرمعیوب-خراسانشمالی
این آب گرم نسبت به چشمه آب گرم سرعین در اردبیل کمتر شناخته شده است. 
فاصله حدود 95  پیامبر شناخته می شود، در  ایوب  نام چشمه  با  این آب گرم که 
آب  دارد. چشمه  قرار  عبدالوهاب«  »حاجی  روستای  شمال  در  بجنورد  کیلومتری 
بیماری  درمان  برای  افراد  از  بسیاری  دلیل  همین  به  و  است  گوگردی  ایوب  گرم 
استخرهای  دارای  گرم  آب  این چشمه  منطقه سفر می کنند.  این  به  پوستی خود 
جدا برای بانوان و آقایان است. چشمه آب گرم عیوب یکی از جاذبه های گردشگری 
شناخته شده در استان خراسان شمالی است. دمای آب چشمه اصلی روستای ایوب 
در حدود 47 درجه سانتی گراد است. در نزدیکی چشمه آب گرمی که پیش از این 

اشاره کردیم، یک چشمه آب سرد نیز وجود دارد که آب آن قابل آشامیدن است. 
چشمه آب گرم می تواند یکی از گزینه های طبیعت گردی و گردشگری زمستانی در 
فصل سرد زمستان باشد و استفاده از آب گرم هم برای گذراندن ساعاتی لذت بخش 

و هم برای استفاده از خواص درمانی آن است. 
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آبشارآبگرم-استانخراسانرضوی
بیشتر مردم برای سفر زیارتی به استان خراسان رضوی سفر می کنند، 
نیز شامل  را  بر زیارت، سیاحت و گردشگری  این استان عالوه  اما 
می شود. آبشار آب گرم خراسان رضوی یکی از جاذبه های طبیعی و 
گردشگری این استان است. این آبشار در نزدیکی شهرستان کالت 
این که  دلیل  می رسد.  متر   20 حدود  به  آن  ارتفاع  و  گرفته  قرار 
شما  به  زمستانی  گردشگری  برای  محلی  عنوان  به  را  منطقه  این 
 35 به حدود  و  است  گرم  آن  آب  که  است  این  می کنیم،  معرفی 
درجه می رسد. این آبشار از چشمه ای در چند کیلومتر باالتر از آن 
نشئت می گیرد و زیر قله آبشکی قرار گرفته است. هم چنین وجود 
کوه های انجیرک، آب گرم و دره آب گرم، زیبایی های این منطقه را 

دوچندان کرده است. 
برای دسترسی به این منطقه باید 75 کیلومتر از شمال شرق مشهد 
خارج شوید و پس از عبور از روستای محمدیه، روستای گوجگی و 
آب معدنی کالت به یک تونل و بعد از آن به یک دوراهی خواهید 
ادامه  را  آن  و  انتخاب کنید  را  آبشار  این دوراهی مسیر  رسید. در 
دهید تا به شش کیلومتری آبشار آب گرم برسید. ادامه راه را پیاده 

طی کنید تا به این آبشار آب گرم برسید.

تلهکابیناحرار-گیالن
که  است  کشور  شمال  در  زیبا  شهرستان های  از  یکی  الهیجان 
همواره مورد توجه گردشگران قرار دارد. بام سبز الهیجان به تنهایی 
گردشگران بسیاری را به این نقطه از کشور جذب می کند. تله کابین 
در  می شود،  شناخته  گیالن  سبز  بام  تله کابین  نام  با  که  احرار 
با  است.  گرفته  قرار  منطقه  این  و جنگل های کوهستانی  ارتفاعات 
وجود سرسبزی و زیبایی این منطقه در فصول گرم و سرسبز، اما 
رفتن به بام سبز گیالن در فصل سرد زمستان زمانی که دره  و کوه ها 
مملو از برف است و سوار بر تله کابین به سوی ارتفاعات می روید، 
بسیار حیرت آور است و تصویری بی نظیر از طبیعت پیِش  روی شما 

قرار خواهد داد. 
تله کابین الهیجان در نزدیکی شیطان کوه و باالی بام سبز الهیجان 
قرار دارد. این تله کابین از ایستگاه اول در بام سبز به ایستگاه دوم 
که به تاج خروس معروف است، می رسد. از داخل کابین می توانید 
زیر پای خود جنگل ها و باغات چای و شیروانی و سقف  خانه ها را 

ببینید و از طبیعت بی نظیر آن لذت ببرید.

بهمناطقگرمسیربروید
بسیاری از افراد در سرما و برف زمستانی به دنبال مناطق گرم هستند و ترجیح می دهند 
سفرشان را به نقطه ای با آب وهوایی مطبوع بروند. برای رفتن به منطقه گرم و فرار از 
سرما قطعاً پیشنهاد ما جنوب کشور است. بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس و کرمان 

از شهرهای ایده آل برای سفرهای زمستانی است.
تاریخی  مختلف  دوره های  در  ایران  بنادر  پررونق ترین  از  بندر  این  بوشهر:  در  سیراف 
بوده است. این بندر سه هزار ساله در بخش مرکزی شهر کنگان قرار دارد. سفال های 
نقش دار، پارچه ها، معماری گچی و اتاق های نقاشی شده که از سیراف کهن باقی مانده 
است، از جاذبه های گردشگری این بندر است. هم چنین سازه هایی پیدا شده که اشاره 
به سه دوره پارتی، ساسانی و اسالمی دارد. از آثار تاریخی بندر سیراف، می توان به قلعه 
نصوری، بازار باستانی سیراف،  مسجد جامع، گور دخمه ها و سیستم مهندسی آب رسانی 

ساسانیان اشاره کرد.
چاه کوه و دره تندیس ها در هرمزگان: دره چاه کوه یکی از جاذبه های طبیعی جزیره قشم 
در استان هرمزگان است. این دره در فاصله 70 کیلومتری شهر قشم و در کنار روستای 
چاهو شرقی بخش شهاب قرار دارد. دره چاه کوه به عمق 100 متر نمایشی از فرسایش 
سنگ های رسوبی است که تصویری بسیار زیبا و حیرت انگیز پیش ِ روی تماشاگران قرار 
می دهد. چاه کوه پر از شیار، شکاف و حفره های عجیب و غریب است و یکی از عجایب 
هفت گانه جزیره محسوب می شود. چاه کوه و دره تندیس ها در هرمزگان، مکانی محبوب 

برای گردشگران خارجی و داخلی است. 
شوش و زیگورات چغازنبیل در خوزستان: چغازنبیل در جنوب غربی ایران، در استان 
این سازه در 40 کیلومتری جنوب  خوزستان و در شهرستان شوش واقع شده است. 
شرقی شوش و 35 کیلومتری غرب شهر باستانی شوشتر واقع است. شوش و زیگورات 
ایران دید. در تمدن های  باید در  از مکان هایی است که  چغازنبیل در خوزستان یکی 
گذشته برای ساخت بناهای مذهبی مانند عبادتگاه ها از شیوه خاصی از معماری استفاده 
به  هرم ها  این  بوده اند.  شکل  هرمی  دوران  آن  در  مذهبی  بناهای  عمده  و  می کردند 
صورت پله پله ساخته می شدند و از جنس آجر بودند که به آن ها به صورت اختصاصی 
نامش  دنیا  تمام  بلکه در  ایران،  نه تنها در  زیگورات گفته می شود. زیگورات چغازنبیل 

پرآوازه است.
آثار  و  تاریخی  بناهای  و  شیراز  شامل  فقط  فارس  استان  فارس:  در  مهارلو  دریاچه 
استان  این  زیبای  بسیار  و  شناخته شده  طبیعی  آثار  از  یکی  نیست.  آن  شناخته شده 
دریاچه مهارلو است. گردشگران و طبیعت گردان بسیاری تنها برای تماشای جاذبه های 
رنگ  دلیل  به  دریاچه،  این  می کنند. شهرت  منطقه سفر  این  به  دریاچه  این  بی نظیر 
قرمزش است. مهارلو در سمت جنوب شرقی شهر شیراز و 57 کیلومتری مسیر جاده 

شیراز به فسا قرار دارد.
کویر لوت- کرمان: کویر لوت در استان کرمان قرار دارد و یکی از مناطق مورد توجه 
با توجه به سرمای زمستان رفتن به کویر یکی از جاذبه های بسیار  کویرنوردان است. 
کلوت های  شدید،  بادی  و  آبی  فرسایش  اثر  بر  لوت  در  است.  گردشگران  توجه  مورد 
بسیار زیبایی شکل گرفته اند. کلوت ها قسمتی از حاشیه غربی دشت لوت را در سطحی 
پوشاند ه اند و تقریباً در تمامی این منطقه وسیع هیچ گونه گیاهی وجود ندارد. عالوه بر 
کلوت ها دیگر جاذبه های دیدنی کویر لوت در قسمت شرق شهرستان کرمان قرار دارد و 

شامل گرم ترین نقطه ایران و جهان می شود.
محله فهادان- یزد: یکی دیگر از مقاصد گردشگری در فصل زمستان می تواند سفر به 
محله فهادان در یزد باشد. یزد یکی از جذاب ترین مناطق گردشگری در ایران است. با 
آثار تاریخی بی نظیر و بافت قدیمی، این منطقه مقصد محبوب بسیاری از گردشگران 
خارجی و داخلی است. محله تاریخی فهادان در شهر یزد شما را به عمق تاریخ می برد. از 
بین بیش از 25 جاذبه  تاریخی- فرهنگی که در این محله به ثبت رسیده است، مهم ترین 
جاذبه های این محله تاریخی عبارت اند از: مسجد تاریخی فهادان، مسجد چهل محراب، 
خانه الری ها، خانه عرب زاده، زندان اسکندر )مدرسه ضیاییه - بنایی چند هزار ساله که 
800 سال پیش مرمت شده است(، خانه کاشفی، امام زاده سید طاووس، خانه محمودی 
و بقعه دوازده امام. هم چنین بناهای تاریخی ارزشمندی مانند آب انبار، مسجد، حسینیه، 

بازارچه و کارگاه که نشان دهنده اهمیت محله فهادان است، در این منطقه قرار دارد. 
اگر قصد اقامت در شهر یزد را دارید، بهتر است به سراغ خانه هایی که بازسازی شده اند 
قیمت  داشتن  بر  عالوه  خانه ها  این  بروید.  داده اند،  اقامتی  فضای  به  کاربری  تغییر  و 
اقتصادی مناسب، تجربه زندگی در یک خانه قدیمی را نیز به شما می دهد. از زیباترین 

اقامت های این منطقه می توان به هتل موزه فهادان و هتل داد یزد اشاره کرد.
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     تبلیغات
بهار سلیمانی

نگاهی به جديدترين تبليغات خالق دنيا در پاييز ۲۰19

یک مسابقه، برای یک بار!
ارائه تبلیغات موفق اغلب بسیار دشوار است، اما خوش بختانه استراتژی های 
مختلفی برای ايجاد تبلیغات مناسب وجود دارد. در عصر رسانه های اجتماعی 
مبتنی بر تصوير و اينفوگرافیک ها، بسیاری از کسب وکارها روی تبلیغ خود در 
فضايی بزرگ تر مانند بیلبورد متمرکز می شوند تا بینندگان بیشتری جلب کنند. 
اين دسته رويکرد سنتی تری دارند. درحالی که بسیاری ديگر فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی را مناسب می بینند. برخی از تبلیغات به معنای واقعی 
کلمه ذهن فرد را دگرگون می کنند. در ادامه تعدادی از تبلیغات خالق پايیز 

2019 را با هم می بینیم. 

پا  به  زیادی  امسال سروصدای  نوامبر  ماه  در  که  تبلیغاتی  پوسترهای  از  یکی 
تبلیغاتی  هاواس  از سوی آژانس  از جانب سازمان عفو بین الملل بود که  کرد، 
باتری تغذیه می کنند، در  از  الکتریکی که  بود. خودروهای  چک طراحی شده 
با  که  خودروها  این  هستند.  شدن  محبوب  حال  در  به شدت  فناوری  دنیای 
شعارهایی مانند »سازگاری با محیط زیست« و »مصرف سوخت کمتر« روانه 

بازار می شوند، می توانند به طریقی دیگر جان انسان ها را بگیرند. 
در پوستر این طرح تصویر کودکان کنگویی که در معادن کبالت کار می کنند، 
است:  شده  نوشته  چنین  پوستر  روی  تصویر  این  شرح  در  می شود.  دیده 
کار  کبالت  معادن  در  که  را  برده هایی  جان  برقی  خودروهای  »باتری های 

را  شما  زیست«  محیط  با  »سازگار  خالی خودروی  باتری  می گیرند.  می کنند، 
می توان به راحتی شارژ کرد، اما 150 هزار کارگر معدن کار کبالت در جمهوری 
خودرو  تولیدکنندگان  که  دریابید  دارند.  جان  یک  فقط  کنگو  دموکراتیک 
دادند.«  انجام  اقداماتی  چه  خود  اخالقی  تأمین  زنجیره  از  اطمینان  برای 
ماده  این  و  می شوند  تأمین  کبالت  منابع  از  الکتریکی  خودروهای  باتری های 
دارای توانایی ذخیره زیاد انرژی در خود است و به همین دلیل به شدت مورد 
توجه خودروسازان الکتریکی قرار گرفته است. اما با توجه به محدودیت منابع 
و رنج نیروی کار در قاره آفریقا و معادن کبالت، بهتر است راه کارهایی برای 

اندیشیده شود.  باتری ها  این  آینده 

باتریهاییکهجانانسانهارامیگیرند
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دراینقرارسیگارنکشید!
کمپین  تیندر  اجتماعی  شبکه  همکاری  با  جنوبی،  آفریقای  شعبه  موریس،  فیلیپ 
سیگار نکشیدن را به راه انداخته تا کاربران این شبکه دوست یابی را به سمت کاهش 
مصرف دخانیات سوق دهد. این کمپین با عنوان »یک مسابقه، برای یک بار« بیش 
از یک میلیون نفر از کاربران نوجوان و جوان این شبکه اجتماعی را هدف قرار داد تا 
خود را تشویق به ترک سیگار کنند. طبق گزارش ها برنامه تیندر یکی از برنامه های 
محبوب کاربران است که میزان دانلود باالیی بین کاربران اندروید و آی اواس در کشور 

آفریقای جنوبی دارد. 
مارسلو نیکو، مدیرعامل فیلیپ موریس آفریقای جنوبی، می گوید این کمپین هم زمان 
با روز جهانی مجردها )اول نوامبر( به راه افتاده است و لینک بنرها در تیندر آن ها را 
به اطالعاتی در مورد ترک سیگار سوق می دهد. نیکو می گوید: ما مصرف کنندگان را 
ترغیب می کنیم نیکوتین و تنباکو را ترک کنند. این بهترین تصمیمی است که هر 
فردی می تواند بگیرد. افرادی هم که ترک نمی کنند، بهتر است به یک جایگزین بهتر 
و بدون دود فکر کنند. Unsmoke به معنای خالص شدن از دود در زندگی است و 
مربوط به هیچ کاال یا برند خاص سیگار نیست، بلکه به ترک کلی سیگار نهیب می زند. 
ما می خواهیم مصرف کنندگان را با گفت وگو در مورد کاهش میزان مصرف سیگار در 
سطح جهان درگیر کنیم. شبکه اجتماعی تیندر یک روش قابل اعتماد برای انجام این 
کار است، زیرا بسیاری مردم تصمیم های مربوط به روابط خود را بر اساس عادت سیگار 

کشیدن شریک احتمالی خود تغییر می دهند. 
افراد  تعداد  WHO گفت که  یا  به تخمین سازمان بهداشت جهانی  استناد  با  نیکو 
طی  مادی  نظر  از  میزان  این  است  بعید  و  است  نفر  میلیارد   1.1 دنیا  در  سیگاری 
خصوص  این  در  صحبت  زمان  اکنون  می کنیم  فکر  ما  کند.  تغییر  آینده  سال  پنج 
است و می تواند آینده را تغییر دهد. مطالعات PMI نشان می دهد استعمال دخانیات 
آسیب های زیادی به افراد سیگاری می زند. روشن کردن یک سیگار بیش از 6000 
ماده شیمیایی آزاد می کند که حدود 100 عدد از آن ها مرتبط با بیماری های استعمال 
برای ترک سیگار وجود دارد که در  دخانیات است. جایگزین های بدون دود زیادی 
مقایسه با سیگار میزان مواد شیمیایی مضر را تا 95 درصد کاهش می دهد. اگرچه این 

گزینه ها نیز بدون ریسک نیستند و بهتر است آن ها نیز کم کم کنار گذاشته شوند. 

گمشدنکارت،گمشدنهویتنیست
آی دی  زیادی   تعداد  تورنتو،  در  شناسایی  کارت های  کمپین  جریان  در 
از  آگاهی  افزایش  موجب  برنامه  این  شد.  پیدا  شناسایی  کارت  یا  کارت 
نیاز روزافزون به برنامه ID Safe می شود که در سال گذشته به افزایش 
25 درصدی مشتریان خود رسیده است. مدیران این کمپین کارت های 
شناسایی مختلف بدون چهره مانند کارت های درمانی، گواهی نامه رانندگی 
و... را در مناطق مختلفی از شهر روی زمین و مکان های مختلف گذاشتند. 
با نگاه دقیق تر به این کارت، یک عکس تار و توضیحات پس زمینه مبهم 
روی کارت را می دیدند. با برگرداندن کارت، توضیحات واضحی نشان داده 
می شد که نوشته بود: از دست دادن کارت شناسایی شما نباید موجب از 
دست دادن هویتتان شود. در کنار آن نیز یک کد QR قرار داشت که افراد 

را به وب سایت شرکت هدایت می کرد. 
میزهای  اتوبوس،  ایستگاه  مانند  عمومی  مکان های  در  معموالً  کارت ها 
را  بودند. هنگامی که مردم کارت ها  نزدیک فروشگاه ها رها شده  و  کافه 
نوشته پشت آن  اما وقتی  نگاه می کردند،  با تعجب  ابتدا  پیدا می کردند، 
نوشته شده  کارت  پشت  در  می شدند.  تبلیغ  این  متوجه  می خواندند،  را 
بود: افرادی که در خیابان کارت شناسایی خود را گم می کنند، در واقع 
دسترسی به مراقبت های بهداشتی، برنامه های کمکی و خدمات مسکن را 
از دست می دهند. برنامه ذخیره امن اسناد برای افرادی که به آن احتیاج 
دارند، ثبات ایجاد می کند. این تبلیغات از سوی شرکت Rethink کانادا 

اجرا می شود، که در نوع خود خالق و جذاب به نظر می رسد. 

خداحافظیبامشهورترینخودرویدنیا
بیش از 80 سال است که از اولین خودروی بیتل که شرکت فولکس 
واگن تولید کرده است، می گذرد. فولکس واگن می خواهد با این مدل 
تبلیغات دارد، خداحافظی  تاریخچه طوالنی در جاده ها و  نمادین که 
کند. لحظه تولید اولین خودروی بیتل در سال 1938 لحظه ای تاریخی 
در دنیا بود. 20 سال بعد ورود بین المللی این خودرو به بازار آمریکا  
و سپس تبلیغات Think small و Lemon توانست این خودروی 

محبوب را در یادها جاودانه کند. 
اکنون فولکس واگن و شرکت DDB NZ به مناسبت بزرگداشت این 
میراث غنی و ادای احترام به این خودروی نمادین و تأثیر ماندگار آن 

تبلیغاتی یک پارچه در نیوزلند به راه انداخته اند.  
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بیانجزئیاتدقیقازتعطیالتآینده
گفتن جزئیات دقیق از تعطیالت آینده تان به معنای این است که »سالم، از خانه من 
دزدی کن«. شاید تصور کنید فقط تجربه خود از سفر پیِش  رویتان در هفته های 
پیِش  رو را مطرح کرده اید، اما در واقع اطالعاتی را به اشتراک می گذارید که ممکن 
است به ضرر شما باشد. در واقع مانند این است که به همه دنیا می گویید هیچ کس 

در خانه شما نخواهد بود.
برای خود  را  تعطیالتتان  برنامه های  کنید  اما سعی  باشد،  که سخت  هر چقدر 
و صمیمی خود  نزدیک  با دوستان  را  آن  اگر می خواهید، می توانید  دارید.  نگه 
به صورت حضوری یا تلفنی به اشتراک بگذارید، اما این اطالعات حساس را از 
اینترنت دور نگه دارید. شما هرگز نمی دانید چه کسی ممکن است این اطالعات 

را ببیند، یا چه نیت بدی در سر داشته باشد.

مشخصکردنموقعیتمکانی
این مورد نیز به طور کامل با مورد قبلی که مطرح شد، یعنی بیان کردن زمان 
تعطیالت در ارتباط است. زمانی که اجازه می دهید همه بدانند که در خانه 
مردم  که  است  عجیب  می دهید.  قرار  معرض خطر  در  را  خودتان  نیستید، 
می خواهند همه دقیقاً بدانند که در کجا هستند و در تمام این موقعیت ها 
چه کاری انجام می دهند، اما تعداد زیادی از این افراد وجود دارند که از این 

اقدام آن ها بهره می برند.
قربانی نشوید و موقعیت مکانی خود را غیرفعال کنید!

دربارهتصاویرجغرافیایینیزهوشمندباشید
لزوماً نباید موقعیت مکانی خود را برای به اشتراک گذاشتن جایی که در 
آن هستید، در شبکه های اجتماعی قرار دهید. برخی از برنامه ها موقعیت 
مکانی شخصی شما را در هر زمانی ردیابی می کنند، سپس آن اطالعات 

را به تصاویر شما اضافه می کنند.
این یک راه دیگر برای گفتن به همه افراد سودجو در اینترنت است که 

کسی در خانه نیست و وسایل شما برای بردن آماده هستند. 

ویدیوهایدوستانتانکهبدوناجازهازآنهابرداشتهاید
و  فیلم  رو،  این  از  و  ما هستند  در دستان  همراه همیشه  تلفن های 
تا  از تمام چیزهایی که می بینیم، وسوسه انگیز است.  عکس گرفتن 
از  افرادی که  از  اجازه  بدون  اگر  اما  نیست،  بد  این جای کار خیلی 
است  ممکن  کنید،  منتشر  را  آن ها  گرفته اید،  فیلم  و  عکس  آن ها 

خودتان را به دردسر بیندازید. 
اگر واقعاً می خواهید یک عکس خنده دار از دوست خود به اشتراک 
بگذارید، ابتدا باید اجازه بگیرید. دوستان شما ممکن است نخواهند 

ضرورت رعايت حريم خصوصی 
در شبكه های اجتماعی

به اشتراک 
بگذارم 

یا نگذارم؟
به لطف شبکه های اجتماعی زندگی روزمره ما هرچه بیشتر 

به سمت آن الين شدن و در معرض ديد ديگران قرار گرفتن 
متمايل می شود. بااين حال، همواره مسائلی وجود دارند که بايد 

به صورت خصوصی نگه داشته شوند. خصوصی نگه داشتن اين 
مسائل از اين جهت اهمیت دارد که ممکن است به زندگی شخصی، 
حرفه ای و روابط شما و ديگران آسیب هايی وارد کند. بنابراين پیش از 
اين که مطلبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد، از خودتان 

اين سؤال را بپرسید: به اشتراک بگذارم يا نگذارم؟

    شبکه
مترجممونا اشرف زاده
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اشتراک  به  آن الین  صورت  به  را  فیلم ها  و  عکس ها  این 
بگذارید. 

تصاویرکارتهایاعتباری
تصاویر  نباید  که  است  مشخص  کاماًل  مسئله ای  این  خب 
اجتماعی  شبکه های  طریق  از  را  خود  اعتباری  کارت های 
تصاویر  ما  اتفاق می افتد. همه  این  اما  بگذارید،  اشتراک  به 
این چنینی را مشاهده کرده ایم. به ویژه زمانی که قرار است 
پولی را برای کسی کارت به کارت کنیم، یا مبلغی را دریافت 
کنیم، عکس کارت بانکی دیگران را دریافت یا کارت اعتباری 
این که  برای  فقط  ارسال کرده ایم.  دیگران  برای  را  خودمان 
وسوسه نشوید چیزی شبیه به این را در شبکه های اجتماعی 
ارسال کنید، باید بدانید هر کسی که شماره کارت اعتباری 
شما و تاریخ انقضای آن را داشته باشد، می تواند با روش های 
مختلف از شما سوءاستفاده کند، یا هویت شما را به سرقت 

ببرد. 

دوستانتانواقعاًبایدخودشانرابهاشتراکبگذارند
هیجان انگیز است وقتی دوستان  شما با خبرهای خاصی به 
یا  ازدواج  حال  در  این که  مثل  می آیند؛ خبرهایی  سراغتان 
اجازه ندهید  به دنیا آمدن فرزند خود هستند.  چشم انتظار 
و  بی فکری  روی  از  کاری  شما  شود  باعث  هیجان  این 

غیرمعقول انجام دهید.
خبر خوش و بزرگ دوست شما فقط این است؛ دوست شما. 
این مسئله به شما اجازه نمی دهد این خبر جدید را با تمام 
گروه دوستان خود به اشتراک بگذارید. اجازه دهید دوست 
شما خبرهای زندگی خصوصی اش را در زمان و موقعیتی که 
خودش در نظر دارد، به اشتراک بگذارد. او از این اقدام شما 

قدردانی خواهد کرد. 

عکسهاینامناسبشخصی
شبکه های اجتماعی جای مناسبی برای به اشتراک گذاشتن 
عکس های شخصی شما نیست. این عکس ها را برای این که 

نظر دیگران را جلب کنید، در این شبکه ها قرار ندهید. 
فقط  است.  کلی  و  خوب  راهنمایی  یک  این  واقع،  در 
عکس هایی را به اشتراک بگذارید که ناراحت نمی شوید اگر 
مادربزرگتان آن ها را ببیند! به اشتراک گذاشتن عکس های 
خصوصی و برخی سلفی های نامناسب در شبکه های اجتماعی 
اندوه بسیاری برای شما خواهد شد؛ چه  ایجاد غم و  باعث 
مادربزرگتان این پست ها را ببیند، چه والدین و کارفرمایان با 
این عکس ها مواجه شوند. از بهترین وجه خود برای قضاوت 

شدن از سوی دیگران استفاده کنید!

اطالعاتبانکی
قباًل آموخته اید که تصاویر کارت های اعتباری را در شبکه های 
بانکی که نشان می دهد  اما اطالعات  اجتماعی قرار ندهید، 

اخیراً سود بسیار زیادی کسب  کرده اید، مشکلی ایجاد خواهد 
کرد؟

این هم ایده خوبی نیست. هر اطالعاتی می تواند به هکرها 
کمک کند هویت شما را به سرقت ببرند و به حساب های 
شما دسترسی پیدا کنند. به آن ها کمک نکنید. فقط منابع 

مالی خود را به صورت آن الین و غیرفعال حفظ کنید.

شکایتکردندربارهرئیستان
خود  ناراحتی های  که  باشد  وسوسه انگیز  واقعاً  شاید 
درباره رئیس وحشتناکتان را در رسانه های اجتماعی 
یک  تنها  کنید.  خالی  را  و خود  بگذارید  اشتراک  به 
که  زمانی  اتفاقات  دارد؛  وجود  میان  این  در  مشکل 
است  ممکن  می شود،  ختم  اینترنت  به  چیز  همه 

متفاوت باشند و نتیجه دیگری بدهند. 
دسترسی  پست هایتان  به  شما  رئیس  اگر  حتی 
باشد، یک همکار حسود می تواند تصاویر  نداشته 
گله مندی های شما را با رئیس به اشتراک بگذارد. 
این مسئله می تواند به سرعت مسیر اشتباهی را 
طی کند و حتی به قیمت از دست دادن کارتان 
تمام شود. فقط کاری را انجام دهید که مردم از 
ابتدا و زمانی که اینترنت نبود، انجام می دادند و 
شکایت خود را در فضای امن خانه یا دوستان 

خود مطرح کنید. 

شوخیهاینامتعارف
برای یک نفر خنده دار  ممکن است آن چه 
دیگری  شخص  برای  می رسد،  نظر  به 
چنین  پست  هنگام  باشد.  توهین آمیز 
نسبت  اجتماعی،  رسانه های  در  مطالبی 
باشید.  حساس  خود  خوانندگان  به 
بزرگ ساالنه  بسیار  که  را  شوخی هایی 
که  را  هر چیزی  و  ندهید  انجام  است، 
یا  باشد،  داشته  سوءبرداشت  می تواند 

سوءرفتار محسوب شود، پست نکنید.
شوخی هایی،  چنین  ارسال  از  پیش 
شوخی  این  آیا  بپرسید  خودتان  از 
است که شما با مادربزرگ خود )یا 
اگر  دهید؟  انجام  دیگری(  شخص 
به  را  آن  است،  منفی  پاسختان 

اشتراک نگذارید.

لزوماً نبايد موقعیت مکانی 
خود را برای به اشتراک 
گذاشتن جايی که در آن 

هستید، در شبکه های 
اجتماعی قرار دهید. برخی 
از برنامه ها موقعیت مکانی 

شخصی شما را در هر زمانی 
رديابی می کنند، سپس آن 

اطالعات را به تصاوير شما 
اضافه می کنند. اين يک راه 

ديگر برای گفتن به همه 
افراد سودجو در اينترنت 
است که کسی در خانه 

نیست و وسايل شما برای 
بردن آماده هستند
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بهاشتراکگذاشتندعواهایخانوادگی
شبکه های اجتماعی قطعاً جای مناسبی برای این نیستند که 
هنگام دعوا با شریک زندگی تان بخواهید در آن تسویه حساب 
درباره  بگذارید،  اشتراک  به  را  چیزی  این که  از  پیش  کنید. 
آن به خوبی فکر کنید. این دعوا سرانجام پایان خواهد یافت 
این  به  بازگشتن  بازخواهد گشت.  عادی  به حالت  و شرایط 
شرایط عادی، زمانی که از طریق شبکه های اجتماعی شریک 
زندگی خود را تحقیر کرده اید، کار آسانی نیست. بهتر است 
در  و  دارید،  نگه  طور خصوصی  به  را  خود  زندگی  نزاع های 

شبکه های اجتماعی درباره آن ها بحث نکنید.

عکسهایسلفیدرمراسمتدفین
از  تدفین  یا  سوگواری  مراسم  در  که  نباشید  شخصی 
مراسم  مانند  این چنینی  مکان های  می گیرد.  سلفی  خود 
مناسب  گورستان ها  و  عبادت  مکان های  خاک سپاری، 
رفتار  به  نیاز  این مکان ها  نیستند.  گرفتن عکس های سلفی 
این  در  گرفتن  سلفی  و  زدن  لبخند  دارند.  شما  احترام آمیز 
مکان ها و به اشتراک گذاشتن آن ها در شبکه های اجتماعی 
اشتباه است و قطعاً وجه اجتماعی خوبی برای شما به همراه 

نخواهد داشت. 

اتهاماتغیرقابلاثبات
ابزاری قدرتمند برای ترغیب دیگران و  شبکه های اجتماعی 
پخش اخبار متنوع در جامعه است. اما این بدان معنا نیست 
که شما باید هر شایعه ای را که درباره کسی می شنوید، یا در 

هر جایی می خوانید، دوباره به اشتراک بگذارید.
درستی  منبع  که  اخباری  و  اتهامات  گذاشتن  اشتراک  به 
ندارند، در شبکه های اجتماعی اقدامی بسیار جدی محسوب 
می شود. پیش از این که تصمیم بگیرید از شبکه های اجتماعی 
اگر  بیندیشید.  آن  به  به خوبی  کنید،  استفاده  روش  این  با 
اشتباه کرده باشید، می توانید زندگی و اعتبار کس دیگری را 

بدون این که الزم باشد، نابود کنید. 

عکسهایمهمانی
تست مادربزرگ را به خاطر دارید؟ همان تستی که می گوید 
بگیرید  نظر  در  پست ها  برخی  گذاشتن  اشتراک  به  از  قبل 
با مادربزرگ خود به اشتراک خواهید گذاشت  که آیا آن را 
آینده شما هر  یا خیر. حال تصور کنید مادربزرگ و رئیس 
دو به یک کامپیوتر نگاه می کنند. اگر پستی که به اشتراک 
ناراحت می کند، احتماالً شما  گذاشته اید، مادربزرگ شما را 
را از دست یافتن به شغل رویایی تان در آینده نیز بازخواهد 

داشت. 
تمام تفریحی را که می خواهید داشته باشید، برای خودتان 
نگه دارید و آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک نگذارید. 
شما نمی خواهید که کارفرمایان آینده نگرتان از مهمانی هایتان 
در تمام تعطیالت آخر هفته چیزی بدانند. بهترین راه برای 
پیش گیری از چنین اتفاقی این است که از ابتدا آن ها را در 

شبکه های اجتماعی به اشتراک نگذارید. 

مسائلسیاسی
اشتراک  به  اجتماعی  شبکه های  در  را  خود  نظرات  این که 
که  مسائلی  درباره  صحبت  اما  است،  مسئله  یک  بگذارید، 
درباره آن ها تحقیق نکرده اید و اطالعاتی ندارید، کار درستی 
نیست. نکته ای که می خواهیم به آن اشاره کنیم، این است 
که پیش از ارسال هر پستی کاماًل درباره آن تحقیق کنید و 
مطمئن شوید. در غیر این صورت، در ذهن دنبال کنندگانتان 
تصویر نامناسبی از شخصی که اطالعات اشتباه ارائه می دهد، 

به جا خواهید گذاشت. 

منبع: 
urbo.com/content/things-you-should-never-
ever-share-on-social-media/

شبکه های اجتماعی قطعاً 
جای مناسبی برای اين 
نیستند که هنگام دعوا با 
شريک زندگی تان بخواهید 
در آن تسويه حساب کنید. 
پیش از اين که چیزی را به 
اشتراک بگذاريد، درباره آن 
به خوبی فکر کنید. اين دعوا 
سرانجام پايان خواهد يافت 
و شرايط به حالت عادی 
بازخواهد گشت. بازگشتن به 
اين شرايط عادی، زمانی که 
از طريق شبکه های اجتماعی 
شريک زندگی خود را تحقیر 
کرده ايد، کار آسانی نیست
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بالفاصله  که  دارد  فراوانی  اهمیت  این حیث  از  سال 2009 
زمانی  آمده.  متحده  ایاالت  اقتصادی  و  مالی  بحران  از  پس 
که این فیلم ساخته می شد، بحران مالی در حال نابود کردن 
زندگی اقشار گسترده ای از طبقه کارگر و متوسط بود. نکته 
بسیار جالب درباره این فیلم این است که به شکلی مستقیم 
تصویر  بلکه  نمی پردازد،  اقتصادی  بحران  مسئله  خود  به 
خود را بر یکی از اتفاقات تلِخ دوران بحرانی استوار می کند؛ 
بازی  با  داستان  اصلی  قهرمان  فیلم،  این  در  نیرو.  تعدیل 
اخراج  متخصص  او  دارد؛  جالبی  بسیار  شغل  کلونی،  جورج 
به  ایالت  این  از  شده،  هواپیما  بر  سوار  این شخصیت  است. 
خطیر  وظیفه  حرفه ای  فردی  عنوان  به  و  می رود  ایالت  آن 
از  بسیاری  برای  را  اخراجش  زمان  در  فرد  یک  با  مکالمه 
این  طبیعتاً  می دهد.  انجام  آمریکایی  بنگاه های  و  کمپانی ها 
شغل بسیار دشوار است، چون افراد بسیار زیادی که از کار 
بی کار می شوند، یا با خشونت واکنش نشان می دهند، یا در 

اوج افسردگی و ناچاری جان خود را می گیرند. همین مسئله 
را  که خود  ما  داستان  قهرمان  زمان  مرور  به  می شود  باعث 
فردی موفق در کارش می داند، حس پوچی کند. عنوان این 
دائمی  پروازهای  به  که هم می تواند  است  هوا«  فیلم »روی 
این واقعیت که زندگی  به  اشاره کند و هم  قهرمان داستان 
او رگ و ریشه سالم و صحیحی در زمین ندارد. این مسئله 
با  داستان  قهرمان  که  می دهد  نشان  بیشتر  را  خود  زمانی 
یک خانم در این سفرهای خود آشنا می شود. به مرور زمان 
که این نزدیکی شکل می گیرد، مرد بیشتر درک می کند که 
زندگی نباید آن قدرها هم تهی از احساس باشد. در این میان 
در  ویژه ای  جایگاه  هم  مرد  این  جوان  دستیار  نقش آفرینی 
فیلم دارد. »روی هوا« در سال 2009 توانست موفقیت بسیار 
زیادی را نصیب خود کند و جدای از نامزدی برای شش گلدن 
گلوب و شش اسکار، فروشی تقریباً هفت برابر هزینه ساخت 

خود داشته باشد.

  سینما
شکیب شیخی

معرفی فيلم های مستند و داستانی درباره بحران اقتصادی

این جا چراغی روشن بود
همان طور که می دانید، دهه دوم قرن بیست ويکم به پايان رسیده و در تاريخ 

معاصر اياالت متحده آمريکا اين اولین  دهه ای است که بدون هیچ گونه 
بحران اقتصادی سپری شده. با اين که اين مسئله يک خبر خوش حساب 

می شود، اما به محض اين که آن را می شنويم، ذهنمان سراغ اتفاق های 
تلخی می رود که همین 10 سال پیش زندگی بسیاری از مردم دنیا، از اياالت 

متحده گرفته تا ژاپن را به نیستی و نابودی کشاند. همین مسئله باعث شد 
بسیاری از فیلم سازها از همان روزها تا امروز موضوع فیلم های داستانی و 

مستند خود را روی همین مسئله قرار دهند و عواقب، داليل و آثار يک بحران 
اقتصادی را نشان دهند. البته اگر بخواهیم پا را فراتر گذاشته و به تاريخی 

بسیار قديم تر هم برويم، به سادگی می توان مثال هايی چون »خوشه های 
خشم« را زد که داستان بلندی نوشته جان اشتاين بک بود و بعدها جان فورد 

هم آن را به فیلمی ماندگار تبديل کرد. بااين حال، در اين جا با فهرستی از 
فیلم های داستانی و مستند روبه رو می شويم که در فضا و زمان و حس و حال 

بحران مالی سال 2008 ساخته شده اند.

رویهوا
Up in The Air

)۲۰۰9( 

1

سقوط
Collapse 

)۲۰۰9(
باز هم به همان سال 2009 بازمی گردیم، ولی این بار به جای 
از  که  هستیم  روبه رو  مستند  فیلمی  با  داستانی  فیلم  یک 
عنوانش یعنی »سقوط« تقریباً می توانیم همه  چیز را حدس 
بزنیم. در این فیلم با مایکل روپرت آشنا می شویم که پیش 
از آن، سابقه کار به عنوان مأمور پلیس لس آنجلس را داشته، 
اما پس از آن، خود را به عنوان یک متفکر رادیکال جا می زند 
که پژوهش های حیاتی درباره 11 سپتامبر و مسائلی از این 
دست انجام می دهد. البته افراد بسیار زیادی در آمریکا روپرت 
شنیدن  اما  می کنند،  محکوم  توطئه«  »توهم  داشتن  به  را 
مستند  این  کارگردان  نیست.  لطف  از  خالی  او  حرف های 
کریس اسمیت نام دارد. اسمیت روپرت را مانند یک بازجویی 
را ضبط  او  با  مکالمه  و 14 ساعت  نشاند  روی یک صندلی 
کرد، اما درنهایت 82 دقیقه از آن به عنوان محصول نهایی به 
دست آمد، که حالت یک تک گویی به همراه تصاویر آرشیوی 
ادعای روپرت  این  به  فیلم یعنی »سقوط«  این  دارد. عنوان 

سیاست گذاری های  و  ناپایدار  انرژی های  که  می کند  اشاره 
تمدن  با سقوط  دائم  که  مسئله شده اند  این  به  منجر  مالی 
صنعتی مدرن روبه رو باشیم. نکته جالب درباره این فیلم این 
است که به نظر منتقدان، ادعاهای روپرت در این فیلم هم 
به چالش کشیده می شوند و هم مورد حمایت قرار می گیرند. 
این  روی  تورنتو  جشنواره  در  نشستی  در  کارگردان  خود 
مسئله تأکید کرد و گفت: »من می خواستم این نکته را نشان 
دهم که دل مشغولی روپرت به سقوط تمدن صنعتی منجر به 
این فیلم  سقوط زندگی شخصی خودش شده است.« حتماً 
را در فهرست فیلم هایی که »باید دید« قرار دهید تا ببینید 
بحران  نظیر  مسائلی  کامل  اعتمادبه نفس  با  روپرت  چطور 
اجتماعی  جدید  گرایش های  و  نفت  قیمت  اوج گیری  مالی، 
را به هم گره می زند تا به کمک آن، تصویری وحشتناک از 
سقوط انسان متمدن ایجاد کند. خواه با او موافق باشید خواه 

مخالف، دیدن این فیلم برایتان خوشایند خواهد بود.
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به  که  ببینیم  را  فیلمی  کمتر  فهرست  این  در  احتماالً 
مالی  عملکردهای  از  بعضی  سیاه  فیلم سویه های  این  اندازه 
فیلم  این  در  دهد.  نشان  را  اقتصادی  بنگاه های  اعتباری  و 
و  اعتباری  کارت های  کمپانی های  سراغ  مستقل  مستند 
از  استفاده  با  که  می رویم  مصرف کننده  وام  تأمین کننده 
روش های خاص خود سودهای کالن به جیب می زنند و عماًل 
فیلم  این  در  نمی گذارند.  باقی  مصرف کننده  بدن  در  خونی 
مصاحبه های زیادی صورت می گیرد که برخی از آن ها شامل 
مصاحبه با زنی می شود که از سوی دایره های اعتباری ُمرده 
اعالم شده بود و جدای از آن با دو کارآفرین از مینیاپلیس 
گفت وگویی صورت می گیرد که از اطالعات شخصی بدهکاران 
به منظور تحقیر آن ها و دریافت پولشان استفاده می کردند که 
ایران خودمان است.  نمونه بسیار مشابه »شرخری« در  این 

از  پیش  مستند  فیلم  این  که  است  این  جالب  بسیار  نکته 
به  و در مضمون مرکزی اش  است  مالی ساخته شده   بحران 
مشکل اضافی بودن اعتبارات در اقتصاد آمریکا اشاره می کند 
اقتصاد  برای  این مسائل  بسیار مضری که  و عواقب  نتایج  و 
دارد. گرچه این مستند بر بدهی کارت های اعتباری متمرکز 
است، خودمان در حال حاضر می دانیم که این کارهای مضر، 
و احیاناً غیرقانونی، یکی از عوامل اصلی فراز و فرود مسکن 
در ایاالت متحده بود که از یک سو مسکن را به نقطه توجه 
ترکیدن حباب مسکن  از  اما پس  تبدیل کرد،  آمریکا  مردم 
تیره ترین زوایای  به بحرانی در این زمینه رسیدیم که قطعاً 
بحران اقتصادی را به ما نشان داد، زیرا گروه های گسترده ای 
از مردم بودند که دیگر نمی توانستند در خانه و کاشانه خود 

زندگی کنند و آواره می شدند.

این فیلم مستند ساخته الرن گرینفیلد است و داستان جکی 
سیگل و دیوید سیگل را نقل می کند که مالک استراحت گاه 
قصد  خود  خانواده  همراه  به  نفر  دو  این  هستند.  وستگیت 
دارند یک محل مسکونی خصوصی به نام ورسای برای خود 
خانه های  گران قیمت ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  که  بسازند 
 10 تقریباً  و  آمریکاست  متحده  ایاالت  در  تک خانواده ای 
هزار متر مربع وسعت دارد. در همین دوران است که بحران 
اقتصادی از راه رسیده و مسائلی را برای خانوده سیگل ایجاد 
چهره های  شوهر  و  زن  این  که  آن جایی  از  البته  می کند. 
به  )ژاکلین(  جکی  به ویژه  و  هستند  رسانه ای  و  سرشناس 
فیلم مستند  این  عنوان یک مدل بسیار شناخته شده است، 
بسیار شبیه یک »ریلیتی شو« بلند به نظر می رسد که قصد 
ساختن  برای  ثروتمند  خانواده  این  فاجعه بار  تصمیم  دارد 

قصری مشابه قصر شاهان سابق فرانسه را نشان دهد. نکته 
این خانواده ثروتمند  این نکته است که  این فیلم  جالب در 
از  اقتصادی  سقوط  دوران  در  که  ندارند  را  این  توانایی  هم 
پس کارهای خود به خوبی برآیند، و این مسئله برخالف این 
است که می گویند در دوران بحران های اقتصادی ثروتمندها 
افرادی که در الیه های  ثروتمندتر می شوند و فقرا فقیرتر و 
پایین سقوط می کنند. مشکل خانواده  به  دارند،  قرار  میانی 
و  ترکیدن حباب مسکن  از جایی شروع می شود که  سیگل 
فروپاشی عظیمی که در بازار امالک ایجاد می شود، به کمپانی 
استراحت گاهی آن ها پیشاپیش ضربه زده  است و آن ها دیگر 
مثل سابق توانایی اداره کردن یک زندگی با سبک لوکس را 
نظر  و  است  دیدنی   بسیار  فیلم هم  این  به طور کل  ندارند. 

بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرده. 

این مستند یکی از ساخته های مستندساز بسیار مشهور آمریکایی، 
مایکل مور، است. این فیلم مستند سه نکته بسیار قابل توجه 
دارد. اولین نکته که مضمون اصلی این فیلم را تشکیل می دهد، 
مربوط به چگونگی ایجاد بحران اقتصادی از سوی عملکردهای 
منفعت طلبانه وال استریتی هاست. در این بخش از فیلم می بینیم 
که بنگاه های اقتصادی چگونه عماًل با کاله گذاشتن سر مردم 
را  اقتصادی  بحرانی  و درنهایت  به جیب زده  سودهای کالنی 
ایجاد می کنند که کل اقتصاد آمریکا را درمی نوردد. نکته دوم 
که اصاًل نباید آن را فراموش کرد، این است که دولت بوش در 
سال پایانی خود 700 میلیارد دالر از محل مالیاتی که از مردم 
وال استریتی  ورشکسته  بانک های  به  می کند،  دریافت  آمریکا 
کمک کرد تا خود را از این منجالب بیرون بکشند، اما آن طور 
که فیلم نشان می دهد، این پول ها هزینه پاداش های کالن برای 
مدیران ارشد شد. این مسئله از این سو جالب است که مدافعان 

اقتصاد آزاد آمریکا را به عنوان اقتصادی مثال می زنند که در 
باز  بازار را  آن دولت در امور اقتصادی دخالت نکرده و دست 
به  دولت کمک هنگفتی  که  فیلم می بینیم  در  اما  می گذارد، 
بانک ها می کند. از سوی دیگر هم بد نیست بدانیم مردم آمریکا 
به کنگره فشار آوردند تا این کمک به وال استریتی ها اجرا نشود، 
نادیده  را  آمریکا  مردم  طبیعتاً  و  کنگره  درخواست  دولت  اما 
گرفت و به قول معروف نوعی »کودتای مالی« انجام داد. مسئله 
سوم بسیار جالب در این فیلم هم این است که برای اولین  بار 
آشنا می شویم  آمریکا  با چهره ای در کنگره  در سطح جهانی 
که عالقه ای به این نوع عملکردهای کاپیتالیستی دولت آمریکا 
ندارد؛ برنی سندرز. این فیلم هفت سال پیش از این که برنی 
جهان  سرتاسر  در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  عنوان  به 
شناخته شود، ساخته شده، و خط بسیار جالبی از ثبات نظری 

برنی سندرز را به ما نشان می دهد.

بهسقفرسیده:روزگارسخت،اعتبارآسانودورانوامدهندههایغارتگر
Maxed Out: Hard Times, Easy Credit and the Era of Predatory Lenders 
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The Queen of Versailles 
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سرمایهداری:یکداستانعاشقانه
Capitalism: A Love Story 
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این فیلم مستند پرسشی صریح از مخاطب جوان آمریکایی خود 
دارد: آیا ایاالت متحده آمریکا در زمان زندگی شما ورشکسته 
خواهد شد؟ این فیلم مستند به دالیلی می پردازد که به شکلی 
به  باید  را  نتیجه خطرناکی  به ما می گویند چنین  اسطوره ای 
عنوان یک گزینه کاماًل ممکن در نظر بگیریم. به عقیده بسیاری 
از افراد با پیر شدن نسلی که پس از جنگ جهانی دوم به دنیا 
آمدند، هزینه های نظامی به حدی خواهند رسید که احتماالً 
به  فیلم  این  قرار می دهد.  مالی  فروپاشی  آستانه  را در  کشور 
آمریکایی ها هشدار می دهد که اگر این کشور قصد نداشته باشد 
منتظر  آن ها  است  بهتر  دهد،  تغییر  را  کارهایش  انجام  روش 
کارگردانی  به  فیلم،  این  تمرکز  اصلی  نقطه  باشند.  فاجعه 
است.  متحده  ایاالت  در  ملی  بدهی  مقوله  کریدون،  پاتریک 
در این فیلم همراه با دو شخصیت، یعنی رابرت بیگزبی، مدیر 
ائتالف کونکرد، و دیوید واکر، این مسئله را به ما منتقل می کند 

را شکل می دهند؛  آمریکا  اقتصاد  اساسی  که چهار »کسری« 
بودجه، پس انداز، تراز پرداختی و رهبری. این فیلم در جشنواره 
سان دنس برای اولین  بار اکران شد. از همان اوایل سال 2008، 
ایجاد  ملی  بدهی  دالر  تریلیون   9.6 میزان  کسری  چهار  این 
کردند که با یک محاسبه ساده نشان می دهد سهم هر آمریکایی 
30 هزار دالر است. کسری بودجه شامل بخشی از 53 تریلیون 
ندارد.  خاصی  صندوقی  پشتوانه   هیچ  که  است  مزایایی   دالر 
کسری پس انداز ناشی از سبک زندگی افرادی است که بیش از 
درآمد خود خرج می کنند یا مجبور به خرج هستند. مشکل تراز 
پرداختی همان کسری تجاری است و برخاسته از این مسئله 
است که ایاالت متحده بیش از این که صادر کند، وارد می کند 
و کسرِی رهبری هم به معنای کمبود رهبران مدنی و سیاسی 
است که حاضر باشند این مسئله را برای دولت آمریکا روشن 

کنند که باید هزینه های خود را کاهش دهد.

I.O.U.S.A. 
)۲۰۰8(6

در این فیلم با ابعاد شخصی و روانی بحران اقتصادی روبه رو 
را  مسئله  این  هوا«  »روی  مورد  مانند  هم  باز  و  می شویم 
از  و  نیرو  تعدیل  اقتصادی  بحران  دوران  در  که  می بینیم 
زیادی  دفعات  به  عمدتاً  که  است  اتفاقی  شدن  بی کار  کار 
تأثیر روانی  به  این فیلم در بین فیلم هایی که  رخ می دهد. 
جایگاهی  می پردازند،  اقتصادی  بحران  دوران  در  بی کاری 
منتقدان  خوب  نسبتاً  استقبال  با  و  داشته  مناسب  بسیار 
روبه رو شده  است. این فیلم بر خالف »روی هوا« روی هر 
دو سوی این معادله تمرکز دارد؛ هم آن دسته از مسئوالنی 
که کارشان اخراج کردن است و هم آن دسته از کارکنانی 
که تعدیل نیرو شده اند و دوران طوالنی از بی کار بودن را از 
سر می گذرانند. نکته بسیار جالب این است که این فیلم که 

بازیگران  افراد است و گروه  درباره ورشکسته شدن زندگی 
بسیار سرشناسی چون بن افلک، کریس کوپر، کوین کاستنر 
توجه  مورد  نسبی  به طور  این که  با  دارد،  لی جونز  تامی   و 
تماشاچیان  توجه  جلب  در  نتوانست  گرفت،  قرار  منتقدان 
هزینه ساخت  دالر  15میلیون  این که  با  و  کند  موفق عمل 
آن شده  بود، تنها توانست اندکی بیش از هشت میلیون دالر 
در بخش فروش درآمد داشته باشد. نکته جذاب این داستان 
ابتدا  در  واکر  بابی  نام  به  آن  اصلی  قهرمان  که  است  این 
فردی است که در شغلش بسیار موفق است و حقوقی بسیار 
باال دارد، اما از کار بی کار شده و حاال باید قید زندگی لوکس 
خود را به طور کامل بزند و در مسیری قرار بگیرد که تا آن 

لحظه برایش قابل تصور نبود.

مردانشرکتی
The Company Men
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ایالت  پیشین  فرماندار  درباره  است  مستندی   هم  فیلم  این 
کل  شد  باعث  که  رسوایی ای  و  اسپیتزر،  الیوت  نیویورک، 
کارنامه و آینده سیاسی او نابود شود. داستان از این قرار است 
که در اواخر دهه اول قرن بیست ویکم میالدی، این فرماندار 
دموکراتیک  حزب  در  ظهور  حال  در  ستاره  یک  به  تبدیل 
می شود. شخصیت او بسیار دقیق و منطقی است و پیش از 
این به عنوان دادستان کل فعالیت می کرده و نکته اصلی و 
برجسته عملکرد او این است که شرکت های بزرگ را مسئول 
انجام کارهایی غیراخالقی در کسب وکار خود می داند و آن ها 
تا  داستان  این  می کند.  حساب کشی  مسئله  همین  بابت  را 
جایی ادامه پیدا می کند که یک سال پس از این که به سمت 
فرمانداری این ایالت مهم و بزرگ رسیده، مجبور می شود از 

اطالعاتی  که  است  این  هم  دلیلش  و  دهد  استعفا  کار خود 
درباره روابط نامشروع و رسواکننده از او درز می کند. در این 
فیلم او به همراه همکاران و دوستان سیاسی خود درباره این 
مسئله صحبت می کند که این روابط چقدر تأثیر مرگ باری 
بر زندگی و کار او گذاشته اند. مسئله اصلی در فیلم »مشتری 
شماره 9...« این است که به احتمال زیاد افرادی که اسپیتزر 
همان  کرده اند،  نابود  را  سابقه اش  و  کشانده  سو  این  به  را 
بستن  دنبال  به  اسپیتزر  که  بوده اند  وال استریتی  نیروهای 
بحران  ایجاد  در  مهم  بسیار  نقشی  و  بود  آن ها  دست وپای 
اقتصادی و مالی 2008 داشتند. از بین این بنگاه های مشهور 
می توان به شرکت بیمه شکست خورده AIG اشاره کرد که 

یکی از اهداف اصلی و دانه  درشت اسپیتزر بود.

مشتریشماره9:ظهوروسقوطالیوتاسپیتزر
Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer 
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نگاهی به پنج مدعی قهرمانی در پايان نيم فصل ليگ برتر

تنور داِغ داغ باالی جدول!
نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر ايران تمام شد و حاال ديگر می شود گفت 
که حدس و گمان ها جدی تر شده اند و مدعیان خودشان را به طرفداران فوتبال 
نشان داده اند. البته فوتبال قابل پیش بینی نیست،  اما با توجه به اتفاق هايی که 
در اين مدت افتاده و نتیجه های به دست آمده، می توانیم دورنمايی را تصور کنیم. 
در اين جا قرار نیست گوی جادويی روبه روی خودمان بگذاريم و تصوير قهرمان 
را توی آن ببینیم. می خواهیم نگاهی داشته باشیم به پنج تیم باالی جدول و 
چگونگی رسیدنشان به اين رتبه. از طرفی دو تیم در اين فصل با لیگ برتر 
خداحافظی می کنند؛ هرچند همه  تیم ها طرفداران زيادی دارند، اما اين قانون و 
روند فوتبال و لیگ است. به طور خالصه سری می زنیم به دو تیم انتهای جدول 
و اوضاعشان و امکان سقوطشان را بررسی می کنیم. )اين نکته را بايد اضافه 
کنم که اين گزارش روز بیستم آذر ماه نوشته شده است.( 

استقالل
روند بازی ها: همان اول هم گفتیم که فوتبال را نمی شود پیش بینی کرد. این که روی این جمله 
تأکید می کنیم، بی جهت نیست، برایش دلیل هم داریم. پنج هفته از شروع لیگ گذشته بود و 
استقالل تنها سه امتیاز داشت؛ سه تساوی و دو شکست، که یکی از آن ها هم مقابل رقیب سنتی 
و دیرینه شان بود، که اوضاع آبی های پایتخت را حسابی به هم ریخت. آن روزها کمتر کسی را پیدا 
می کردی که ادعا کند روزهای بسیار روشنی پیش روی این تیم است. هوادارها با وجود ناراحتی 
و دل سردی شان، پشت تیم و البته پشت سرمربی تیم ایستادند. تیفوسی ها می دانستند که وقتی 
چندین بازیکن خوب و باکیفیت از تیمی جدا می شوند، شرایط چقدر می تواند سخت و پیچیده 
شود. برای واضح شدن این موضوع بد نیست یک بار با هم نگاهی کنیم به کسانی که از تیم جدا 
شدند: گادوین منشا، امید نورافکن، مهدی رحمتی، اللهیار صیادمنش، همام طارق، آیاندا پاتوسی 
و پژمان منتظری. البته استقالل بازیکنانی را هم به خدمت گرفت، اما نکته این جاست که تعداد 
خروجی ها بیشتر و نام ها بزرگ تر بودند. بااین حال، صبر هواداران و حمایتشان نتیجه داد و بازی 
مقابل تیم تازه لیگ برتری شده گل گهر سیرجان، آن هم در ورزشگاه آزادی،  اولین پیروزی را 
برای آبی ها به ارمغان آورد و تیم به نوعی از آن بحران خارج شد. در بازی بعدی شرایط بهتر هم 
شد و استقالل موفق شد این بار حریفش را با چهار گل بدرقه کند. پارس جنوبی هم نتوانست 

مانع اوج گیری آبی ها شود. می توان گفت نقطه عطف بازی های نیم فصل اول استقالل، 
بازی مقابل تراکتورسازی بود؛ تراکتوری ها بدموقعی به استقالل برخوردند و در یک بازی 
پرگل و جذاب، مغلوب این تیم آماده شدند. این پیروزی روحیه تیم را به شدت باال برد 
و اعتمادبه نفس خاصی به تمام اعضای تیم بخشید. صنعت نفت و نساجی دیگر حریفانی 
بودند که مغلوب شدند. شاید اگر آن صحنه ای را که توپ به دست مهاجم سپاهان خورد، 
داور بازی هم می دید، نوار پیروزی های استقالل کماکان ادامه پیدا می کرد. تساوی در یک 
بازی مهیج و باکیفیت،  نیمچه ترمزی بود برای آبی ها. هرچند آن ها در هفته بعدش تیم 
یحیی گل محمدی را کنار زدند تا موتورشان سرد و خاموش نشود. تساوی با پیکان )با گل 
دقایق پایانی پیکانی ها( باعث شد به سادگی دو امتیاز مهم را از دست بدهند، اما در هفته 

آخر نیم فصل، یک برد دل چسب و شیرین برای خودشان و هوادارانشان رقم زدند.
حاال تیم در صدر جدول جا خوش کرده است و مهاجم تیم هم صدرنشین گل زن هاست. 
شیخ دیاباته، که در ابتدا مخالفانی هم داشت و برخی از پیش کسوت های استقالل به او 
انتقاداتی وارد می کردند، آن قدر خوب بازی کرد و آن قدر گل زد تا محبوب آبی پوش ها 
شود. او با مهدی قائدی که حسابی آماده نشان داده، کاماًل هماهنگ شده؛ طوری که 

این دو بازیکن در کنار هم از 11 تیم لیگ برتری بیشتر گل زده اند.
موفقیت  که  افتاد  تیم  برای  اتفاق هایی  اول،  فصل  نیم  آخر  روزهای  در  حاشيه ها: 
استقاللی ها را به حاشیه برد. حاال دیگر حرف اصلی پیروزی ها و گل زنی ها نبود، حرف 
اصلی درباره رفتن استراماچونی بود. تیم در شرایط بسیار خوبی به لحاظ آماری و فنی 

قرار دارد و اگر این حاشیه ها اجازه دهند، استقالل شانس اول قهرمانی خواهد بود. 

  ورزشی
گزارشگرفريد دانش فر
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سپاهان
روند بازی ها: در این سال ها سپاهان اصفهان همیشه جزو مدعیان فتح جام 
بوده. البته باید فصل 96-97 را استثنا قائل شویم؛ فصلی که بیشتر از قهرمانی 
پرسپولیس، جایگاه سپاهان در رده چهاردهم همه را شوکه کرد. هرچند این 
تیم یک فصل بعد خودش را پیدا کرد و دوباره تبدیل به یک مدعی درست و 
حسابی شد؛ آن ها فقط سه امتیاز با صدر جدول فاصله داشتند. بعد از رفتن 
برانکو از پرسپولیس، قرمزها وارد چالش شدند. همین موضوع باعث شد بعضی 
از کارشناسان تیم سپاهان را مدعی اصلی قهرمانی برای فصل 98-99 بدانند. 
البته این نظر اشتباه هم نبود. با شروع فصل جدید، تیم امیر قلعه نویی تا هفته 
هفتم در صدر جدول ایستاده بود و خیال ترک کردن این رتبه را هم نداشت. 
آن ها پرسپولیس را شکست دادند و شهرآورد اصفهان را هم به نفع خودشان 
تمام کردند تا نشان دهند این بار جدی تر از چند سال اخیر به دنبال گرفتن 
جام هستند. پیروزی مقابل تراکتور در هفته دهم، قدم مهمی بود در راه رسیدن 
به هدفشان. اما این آبی پوش های تهران بودند که مقابل توفان زرد ایستادند و 
راهش را سد کردند. سه تساوی متوالی مقابل استقالل تهران، نساجی مازندران 
و شهر خودرو باعث شد در کنار از دست دادن امتیاز، این فرصت را به تیم های دیگر بدهند که به آن ها نزدیک شوند. با تمام این صحبت ها، سپاهان هنوز 
در رده دوم جدول است، آن هم با یک بازی کمتر. فاکتوری که قدرت این تیم را نشان می دهد و رقیب ها را می ترساند، خط دفاعی مستحکمشان است. 

سپاهان در این فصل هنوز طعم باخت را نچشیده و صاحب بهترین خط دفاعی است. آن ها طی 14 بازی فقط 6 گل دریافت کرده اند. 
حاشيه ها: مهم ترین حاشیه پیش آمده برای این تیم، به بازی مقابل استقالل برمی گردد. بحث درباره صحنه برخورد توپ به دست کی روش استنلی، تا 
چند روز ادامه داشت. موضوعی که درنهایت به جریمه داور بازی ختم شد. این اواخر هم صحبت های امیر قلعه نویی در کنفرانس مطبوعاتی نیز حاشیه هایی 

برای سپاهان به وجود آورد. 

پرسپولیس
جدول،  اول  تیم  پنج  به  نسبت  بازی ها:  روند 
پرسپولیس نوسان بیشتری داشته؛ هم به دلیل 
تعداد باخت هایش و هم به خاطر پراکندگی این 
شکست ها. البته همان طور که پیش تر هم گفتیم، 
پیش بینی  قابل  حدودی  تا  برانکو  رفتن  از  بعد 
از  این تیم به چالش کشیده می شود و  بود که 
پس این چالش برآمدن کار ساده ای نخواهد بود. 
چند بازیکن نظیر فرشاد احمدزاده، محمدحسین 
کنعانی زادگان و وحید امیری هم برای تقویت تیم 
به پرسپولیس اضافه شدند تا سرمربی آرژانتینی 
دغدغه کمتری در زمینه انتخاب بازیکن داشته 
مهاجم  یک  گرفتن  برای  باشگاه  تالش  باشد. 
خوب هم بی فایده بود. جونیور براندئو که قرار بود 
از چند هفته  بیشتر  را تقویت کند،  خط حمله 

دوام نیاورد و رفت. از طرفی فشار روی علی علیپور بیشتر شد و شاید همین موضوع باعث شد علیپور نتواند بازی 
همیشگی اش را به نمایش بگذارد.

پرسپولیس تا این جا چهار شکست را تجربه کرده که همه آن ها هم مقابل تیم های مدعی بوده. از طرفی پراکندگی 
این شکست ها )هفته های دوم، پنجم، ششم و یازدهم( اجازه نداده این تیم روند امتیازگیری را به خوبی ادامه دهد. 
بااین حال، پیروزی در شهرآورد پایتخت تا حد زیادی باعث شد فشارها از روی دوش کالدرون برداشته شود. حاال 
و در پایان نیم فصل اول، دو اتفاق مثبت برای قرمزها پیش آمده که هواداران را برای کسب چهارمین جام پیاپی 
امیدوار می کند؛ فرم آماده و گل زنی های مهدی ترابی و سه پیروزی متوالی در هفته های منتهی به پایان نیم فصل. 
ضمن این که سرخ پوشان پایتخت حاال این فرصت را دارند تا مهاجم خوبی را به خدمت بگیرند تا با خیالی آسوده تر 

سراغ نیم فصل دوم بروند. 
حاشيه ها: زمزمه هایی مبنی بر تکرار ماجرای استراماچونی برای کالدرون به گوش می رسد؛ اگر چنین ماجرایی 
پیش بیاید، می تواند تیم را به حاشیه بکشاند؛ تیمی که به تازگی با سه پیروزی در بازی های آخرش به ثبات رسیده 

و با سپاهان هم امتیاز شده. 
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شهرخودرو
روند بازی ها: پدیده نیم فصل قطعاً صنعت نفت آبادان بود، اما شهر خودرو هم یکی از شگفتی های رقابت هاست. 
بازی  بود.  برتر  نتایج خوبی گرفت و در کمال تعجب حتی در هفته دهم صدرنشین لیگ  تیم یحیی گل محمدی 
روان و تاکتیکی این تیم حسابی دل هواداران را شاد می کرد؛ به ویژه این که این 
بازی ها با گرفتن امتیاز همراه می شد. شهر خودرو به همراه سپاهان صاحب بهترین 
خط دفاعی است. دروازه بانی نظیر مهدی رحمتی بدون شک در به دست آمدن 
عنوان بهترین خط دفاعی نقش پررنگی داشته. تفاوت صنعت نفت با سپاهان این 
است که گل های خورده سپاهان هیچ گاه باعث باخت آن ها نشده، درحالی که شهر 
خودرو با همان میزان گل خورده متحمل سه شکست شده است. از طرفی دیگر، 
به خالف سایر مدعیان، شهر خودرو در هفته های منتهی به نیم فصل دچار افت 
شد؛ به طوری که از رده اول در هفته دهم، به رتبه پنجم رسیده. اگر گل محمدی 
نتواند این روند را متوقف کند، ممکن است در آینده با چالش بزرگ تری روبه رو 
شود. نکته منفی دیگری که درباره شهر خودرو وجود دارد، این است که آن ها در 
بین پنج تیم باالی جدول ضعیف ترین خط حمله را دارند. آن ها در 14بازی فقط 
11 گل زده اند. بردهای اقتصادی آن ها البته امتیاز به همراه داشته، اما فوتبالی ها 
می دانند که ادامه دادن چنین پیروزی هایی بسیار سخت است و حتی ممکن است 

این تیم مقابل تیم های قعرنشین  نیز به مشکل بخورد. 
حاشيه ها: می شود گفت شهر خودرو حاشیه پررنگی نداشته و گل محمدی به عنوان سرمربی تیم همیشه مراقب 
این موضوع است که تیمش به حاشیه کشیده نشود. کم رنگ بودن حاشیه را اصاًل دست کم نگیرید؛ در همین لیگ 
خودمان دیده ایم تیمی را که به لحاظ فنی بسیار خوب بود، اما اسیر حاشیه شد و نتوانست آخر فصل جام را به خانه 

ببرد. 

صنعتنفتآبادان
روند بازی ها: پیش از آغاز بازی ها شاید خوش بین ترین هوادار صنعت نفت هم فکرش را 
البته که صنعت نفت همیشه تیم قابل  باشد.  باالنشین های جدول  این تیم جزو  نمی کرد 
را  نام های مطرحی  و  بررسی می کنیم  را  تیم ها  دیگر  هزینه های  وقتی  اما  بوده،  احترامی 

است  سخت  می بینیم،  دیگر  تیم های  در 
حدس بزنیم تیمی مثل صنعت نفت بتواند 
آبادانی ها  این بار  و  کند.  رقابت  آن ها  با 
ثابت کردند فوتبال قابل پیش بینی نیست. 
آبادانی ها تنها دو شکست در کارنامه شان 
ثبت شده که هر دو شکست هم در تهران 
رقم خورده. این آمار نشان می دهد آن ها 
اگر  نمی دهند.  دست  از  امتیاز  به راحتی 
بیندازیم،  نگاهی  هم  پیروزی هایشان  به 
می بینیم که آن ها کار بزرگی انجام داده اند 
و موفق شده اند دو تیم مدعی تراکتورسازی 
بازی  دهند.  شکست  را  خودرو  شهر  و 
اهمیت  یازدهم  هفته  از  آن ها  عقب افتاده 
مقابل  باید  آبادانی ها  دارد؛  زیادی  بسیار 
سپاهان صف آرایی کنند. این بازی می تواند 
باشد و می تواند  بازی هایشان  نقطه عطف 

نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت قهرمانی این فصل ایفا کند. پیروزی در این دیدار 
منجر به دو اتفاق می شود؛ نزدیک شدن صنعت نفت به صدر جدول و جدی تر شدن رقابتش 

در باالی جدول، و البته نزدیک شدن امتیازها در بین مدعیان قهرمانی. 
حاشيه ها: پیروزی های تیم و رسیدن به رتبه چهارم، هواداران را سر ذوق آورد، اما صحبت 
بابت  هم  اسکوچیچ  کرد.  تلخ  را  طرفداران  کام  تیم،  این  از  رفتنش  بر  مبنی  اسکوچیچ 
مشکالت مالی تیم نگران است و هم بابت اضافه نشدن بازیکن در تعطیالت نیم فصل. اگر 
اسکوچیچ تیم را ترک کند، این بار شوکی منفی به تیم داده می شود و شاید رویای گرفتن 

سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هم بر باد برود. 
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اگر فکر می کنید ما تنها ملتی هستیم که بلندترين شب 
سال را جشن می گیريم، در اشتباهید. فرقی نمی کند 
کجای دنیا زندگی می کنید، همین که بدانید شبی که 

پیش رو داريد، بلندترين شب سال است، دلیلی محکم 
برای جشن گرفتن و شب زنده داری پیدا می کنید. 

يلدای ما همان »انقالب زمستانی« آن ورآبی هاست. 
کشورهای واقع در نیم کره شمالی زمین بلندترين شب 

سال را تجربه می کنند و نیم کره جنوبی ها بلندترين 
روز سال را. مناسبتی که گرامی داشت آن برای ما يک 
سنت و جشن ملی است، در بسیاری از کشورهای دنیا 
به عنوان يک پديده نجومی مورد توجه قرار می گیرد و 

در تعدادی از فرهنگ ها بهانه جشن و شب زنده داری 
است. می گويند يونانیان باستان در آخرين روز پايیز با 
قربانی کردن يک انسان به استقبال زمستان می رفتند، 

اما در جشن های مدرن ديگر نیازی به خشونت و 
خون ريزی نیست. جشن های مدرن فرنگی ها بیشتر 
بر شادمانی، مديتیشن و مراقبه و شکرگزاری تمرکز 

دارد. در اين شب صدها نفر در اماکن باستانی يا 
سواحل و مکان های زيبا دور هم جمع می شوند و بعد 

از تماشای غروب آفتاب، تا صبح جشن می گیرند. 
به عنوان مثال، سال گذشته سازمان میراث فرهنگی 
انگلستان به بازديدکنندگان اجازه داد بلندترين شب 

سال را در اماکن تاريخی اين کشور به صبح برسانند 
و طلوع آفتاب را کنار هم تماشا کنند. 

یلدایماویلدایآنها
حافظ  دیوان  و  می کنیم  علم  کرسی  یلدا  شب  برای  ما  اگر 
تزیین می کنیم، خارجی ها هم  می آوریم و هندوانه و آجیل 
تزیینات خاص خودشان را دارند؛ تزییناتی که در نوع اصیلش 
عموماً به سه رنگ قرمز، سبز و سفید است. فانوس و شمع 
از مرسوم ترین ابزارها برای جشن گرفتن »انقالب زمستانی« 
شب  این  در  که  جشنواره هایی  مشهورترین  از  یکی  است. 
برگزار می شود، مربوط به شهر ساحلی برایتون انگلیس است. 
این جشنواره از سال 1994 در بلندترین شب سال در ساحل 
زیبای این منطقه برگزار می شود. به گزارش گاردین، هر سال 
منطقه  این  ماسه ای  بازدیدکننده در سواحل  حدود 20هزار 
حاضر می شوند و رقص نور و آتش بازی و پرواز فانوس ها در 
باد را تماشا می کنند. آتش بازی ها به احترام تغییراتی انجام 

   گزارش

آن ور آبی ها در بلندترين شب سال چه می كنند؟
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فصل ها  تغییر  با  هم زمان  و  طبیعت  چرخه  در  که  می شود 
اتفاق می افتد. قدیمی ترها اعتقاد دارند آتش بازی در این شب 

خوش یمن است و گرما و شادی با خود به همراه می آورد.

مهمانیلباسهایمبدل
نوعی  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  سال  شب  بلندترین  جشن 
است؛  پارتی«  »کاستم  همان  یا  مبدل  لباس های  مهمانی 
مانند همان مهمانی هایی که در شب هالووین برگزار می شود. 
به  عمدتاً  را  نقاب هایی  مهمانی ها  این  در  شرکت کنندگان 
شکل عناصر طبیعت مانند برگ و درخت یا حیوانات وحشی 
و هیوالهای افسانه ای به چهره می زنند و گاهی هم خودشان 
این  درمی آورند.  اولیه  انسان های  و  شکارچیان  شکل  به  را 
دنیا  شهرهای  از  بسیاری  در  دسامبر   21 در  مهمانی ها 
و  پرفورمنس ها  سنتی،  رقص های  اجرای  و  می شود  برگزار 
نمایش های آیینی و خواندن سرودهای محلی و ملی را در 

بر می گیرد. 

قاشقزنیبهسبکخارجیها!
به  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  پاییز  شب  آخرین  مراسم 
به  شبیه  بسیار  میالدی،  نوی  سال  آغاز  به  نزدیکی  دلیل 
مراسمی است که شب کریسمس برگزار می شود. در بعضی 
و  می کنند  تن  به  مبدل  لباس های  کودکان  خانواده ها،  از 
از  با خواندن سرودهای شاد،  به خانه همسایه ها می روند و 
به  شبیه  چیزی  می گیرند؛  هدیه  شیرینی  و  شکالت  آن ها 
قاشق زنی خودمان. مراسم بلندترین شب سال هم مثل باقی 

مراسم کریسمس اغلب با هدیه دادن و هدیه گرفتن همراه 
و  آشنایان  و  دوستان  والدین،  سمت  از  که  هدایایی  است؛ 
همسایه ها نصیب کودکان و گاهی بزرگ ترها می شود؛ البته 
محبوب  و  خوش شانس  کافی  اندازه  به  که  بزرگ ترهایی 

باشند. 

یلدایاچهارشنبهسوری؟
یلدای خارجی ها بیش از آن که به شب چله ایرانی شبیه باشد، 
به چهارشنبه سوری ما شباهت دارد؛ پر است از آتش بازی و 
رقص نور. یکی دیگر از مراسمی که در جشن های بلندترین 
کریسمس  کنده های  زدن  آتش  می شود،  برگزار  سال  شب 
است؛ همان کنده های بزرگی که شب میالد مسیح به مناسبت 
آغاز مراسم عید در بخاری خانه ها می گذارند و خانه را با آن 
گرم می کنند. این کار اخیراً در سراسر اروپا مرسوم شده است. 
اگر امکان آتش زدن کنده در خانه فراهم نباشد، یک شمع با 
سر و شکل و عطر و بوی خاص روشن می کنند و با خانواده و 
دوستان وقت می گذرانند. بعضی ها هم کیک هایی را به شکل 

کنده های کریسمس می پزند و دور هم می خورند. 
در  مرسوم  خوردنی های  تنها  کنده ای شکل  کیک های  البته 
آخرین شب پاییز نیست، بلکه دستور غذاهای ویژه ای برای 
این شب خاص طراحی شده است. این غذاهای خاص که از 
مواد اولیه محلی و محصوالت فصلی تهیه می شود، بیشتر در 
کشورهای اروپای شمالی پخته می شود؛ جایی که مردمش 
انگار هنوز مطمئن نیستند ذخیره غذایی شان کفاف ماه های 

سرد زمستان را بدهد.

يلدای فرنگی در يک نگاه
اهداف جشن

 تقویت روابط خانوادیگ
 توسعه الگوهای موجود درابره جشن های خانوادیگ

 هماهنگ کردن خانواده اب چرخه طبیعت
 هم کوک کردن خانواده اب سایر اجزای سیاره زمین

 ارتباط اب نیاکان
 گرایم داشت میراث قویم و فرهنیگ

 توسعه جشن کریمسس
 درک هبرت عشق و زندیگ معنوی

 لذت بردن

مدت زمان جشن
 خییل کواته: کمرت از پنج دقیقه

 کواته: پنج ات 20 دقیقه
 متوسط: 20 ات 90 دقیقه

 بلند: 90 دقیقه ات سه ساعت
 بسیار بلند: بیش از سه ساعت، حدود یک شبانه روز

مکان برگزاری جشن
 پشت میز آشزپخانه، کنار شومینه و بخاری، 

کنار درخت کریمسس، در سالن پذیرایی
 حیاط خانه

 اپرک یا مناطق ساحیل
 اماکن ابستاین

زمان برگزاری جشن 
 لحظه غروب آفتاب آخرین روز اپییز بر اساس 

تقویم محیل
 سپیده دم آخرین روز اپییز

 پیش از خواب در آخرین روز اپییز
 طلوع خورشید آخرین روز اپییز

 ظهر یا بعدازظهر آخرین روز اپییز
 شب قبل از آخرین روز اپییز

 هفته قبل از آخرین روز اپییز

مهم ترین کشورهای برگزارکننده جشن

پروایرلندانگلستان

   گزارش
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حلقه زدن دور شمع: این مراسم چیزی شبیه به حافظ خوانی 
خودمان است، فقط کمی معنوی تر و پراحساس تر. به ازای هر 
یک از اعضای خانواده یک شمع روشن می کنند و شمع ها 
است،  خانواده  نماد کل  که  بزرگ  دور یک شمع  منظم  را 
بر  تا  باشد  خاموش  مدتی  باید  خانه  چراغ های  می چینند. 
اهمیت نور خورشید برای حیات بشر و سایر موجودات تأکید 
شود. سپس یکی از والدین شمع مرکزی را روشن می کند 
یک  به  شبیه  حالتی  در  نیمه تاریک،  فضایی  در  خانواده  و 
مدیتیشن کوتاه فرو می رود. بعد هر یک از اعضای خانواده 
شمع خودش را روشن می کند. پس از این که همه شمع ها 
روشن شد، اعضای خانواده دست به دست هم می دهند و با 

هم شعر و ترانه های شاد می خوانند.

بزرگ  کنده  یک  خانواده ها  مراسم  این  در  كنده سوزی: 
قابل سوختن  روبان های  با  را  مراسم کریسمس  مخصوص 
تزیین می کنند. سپس خانه را تاریک می کنند و کنده را 
اعضای  از  یک  هر  کنده،  سوختن  با  هم زمان  می سوزانند. 
خانواده ترکه ای را داخل آتش می اندازد و همه با هم آوازی 
شاد و امیدبخش و آرام می خوانند. قدیم ها رسم بر این بوده 
که بقایای کنده و خاکستر آن را حفظ کرده و آتش سال 

جدید را روی آن روشن می کردند.

از به صدا درآوردن  بازی با زنگوله ها: این رسم می تواند 
دست  به  پاییز  روز  آخرین  آفتاب  غروب  لحظه  زنگوله ها 
اعضای خانواده تا یک آیین جمعی را در بر بگیرد. هر یک 
از اعضای خانواده یا گروه یک زنگ را در دست می گیرد و 
در لحظه غروب آفتاب همه زنگ ها با هم به صدا درمی آید. 
زنگ ها در سه جهت حرکت داده می شود؛ به سمت باال به 

به  و  زمین  سیاره  نشانه  به  پایین  به سمت  کیهان،  نشانه 
سمت مرکز به نشانه وحدت الهی. سپس هر یک از افراد 
حاضر در مراسم آرزویی را برای سیاره زمین یا کل هستی 

در سال جدید بر زبان می آورد.

مراقبت از طبيعت: یکی از رسوم اروپایی ها در بلندترین 
شب سال این است که دانه و حبوبات را در سبد یا ظرفی 
بزرگ جمع می کنند و به منطقه ای پر از حیوانات و پرندگان 
می روند و طی مراسمی، به نوبت به حیوانات غذا می دهند. 

گاهی هم دانه  یا نهالی را در مناطق مناسب می کارند.

هديه دادن: در بسیاری از فرهنگ ها رسم بر این است که 
در آخرین روز پاییز به دوستان و آشنایانشان هدیه بدهند. 
این عادت حتی در میان خانواده هایی که رسم هدیه دادن 
این  و  می شود  دیده  هم  می آورند  جا  به  را  کریسمس  در 
خود  میان  را  هدیه  سری  چند  روز،  چند  طی  خانواده ها 
ردوبدل می کنند. گاهی این هدایا مثل هدایای کریسمس 
کریسمس  کنده  یا  درخت  زیر  هدیه،  گیرنده  نام  درج  با 
قرار می گیرد و گاهی هم طی مراسمی خاص اهدا می شود. 
کاغذهایی  روی  را  خانواده  اعضای  اسامی  مراسم  این  در 
قرار  یا سبد  را در یک کاله  کاغذها  و  کوچک می نویسند 
می دهند. هر کس یک اسم را از سبد بیرون می کشد و برای 
کسی که قرعه به نامش افتاده، هدیه می خرد. کسانی که 
می خواهند این مراسم را به شکلی سنتی تر به جا بیاورند، 
از هدایای طبیعی مانند تندیس چوبی یا سنگی حیوانات 
می کنند.  استفاده  تزیینی  صدف های  و  گوش ماهی ها  یا 
تهیه کنندگان هدایا حتماً باید جنبه های معنوی و طبیعی 

را در انتخاب های خود در نظر بگیرند.

رسوممتداول

پرسهزدنارواحدربلندترینشبسال
گفته می شود در کشورهایی مثل روسیه، بلغارستان و اوکراین 
سال  شب  بلندترین  در  شیطانی  ارواح  داشتند  اعتقاد  مردم 
این  در  بودند  معتقد  آن ها  می کنند.  پیدا  را  قدرت  بیشترین 
شب خدای تاریکی ها خورشید را شکست می دهد و بعد از آن 
این  بهانه مردم  به همین  یک خورشید جدید متولد می شود. 
ازدست رفته  یاد خورشید  آیینی،  با اجرای یک رقص  کشورها 
را در بلندترین شب سال گرامی می داشتند. این مراسم هنوز 

این  اجرا می شود.  دنیا مثل چین  از کشورهای  بعضی  هم در 
افزایش  منظور  به  و  دارد  نام  دانگی«  »جشنواره  جشنواره 
چینی ها  می شود.  انجام  پاییز  شب  آخرین  در  مثبت  انرژی 
و  می کنند  اجرا  سنتی  و  آیینی  رقص های  جشنواره  این  در 
لذت  جشنواره  این  خاص  غذاهای  و  محلی  موسیقی های  از 
ارواح  می تواند  مراسم  این  برگزاری  معتقدند  آن ها  می برند. 
از محل زندگی شان دور کند و زمستان شیرینی را  را  خبیث 

برای آن ها به ارمغان بیاورد.

خطرناکترینمراسم
بساط مراسم خطرناکی که در آن خون و خون ریزی اتفاق می افتاد، تا حد زیادی از دنیا برچیده شده، اما به طور قطع 
می توان گفت در حال حاضر خطرناک ترین مراسم برای گرامی داشت بلندترین شب سال در گواتماال برگزار می شود. 
سرخ پوستان این منطقه سال ها پیش از آن که به مسیحیت روبیاورند، خدای خورشید را پرستش می کردند. آن ها برای 
گرامی داشت این خدا آیینی خطرناک به نام »رقص پرواز از دکل« را به جا می آورند. سه مرد از یک دکل حدود 20 متری 
باال می روند. به محض آ ن که یکی از آن ها شروع به طبل زدن و فلوت نواختن می کند، دو نفر دیگر درحالی که طنابی را 
از باالی دکل به یکی از پاهایشان بسته اند، از آن پایین می پرند. بومیان این منطقه باور دارند که اگر آن ها روی پاهایشان 
زمین بیایند، خدای خورشید خوشحال خواهد شد و روزها شروع به بلندتر شدن می کند. اینکاهای باستانی از این 
رسم های خطرناک برای ادای احترام به خدای خورشید کم نداشتند، اما از قرن شانزدهم میالدی برگزاری این مراسم  از 

سوی کلیسای کاتولیک منع شد. بااین حال، هنوز تعدادی از آن ها هم چنان باقی مانده و از سوی بومیان اجرا می شود.
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تصاویریازسفرههایشبیلدایاعضایخانوادهخوارزمی

مجتبی درستان

زينب افضلیمهران حشمتی

مرتضی تقی نسب

هدف  با  و  منظور  همین  به  بردن.  لذت  هم  کنار  از  و  بودن  هم  با  برای  است  فرصتی  يلدا 
اشتراک گذاشتن ساعات خوش همکاران به همت اداره روابط عمومی فراخوان ثبت و ارسال 
کردند.  مشارکت  فراخوان  اين  در  همکاران  از  تعدادی  و  شد  برگزار  همکاران  يلدايی  سفره 

قدردان شان هستیم.

سودابه قويمیمحمد عسکرآبادیعماد صانع زرنگ
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علیرضا قراگوزلو احمد همتیسید رضا موسوي

مژده نجفی

ياسین سلیمانیان

يزدان كرمی
امید فتح الهی

محمدرضا محمدی
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میز متعجب بود 
و صندلی سخن می گفت

    طنز
نسترن فتحی

ما پانزده جفت چشم نگران
صبح یک روز ناسالم برای همه گروه ها، ابری 

و با احتمال ریزش باران است. ما پانزده 
نفر توی ون نشسته ایم. نفر شانزدهم سوار 

می شود و راننده در را می بندد. کم کم پانزده 
جفت چشم نگران به آن شقایق دارند حالت 

عادی پیدا می کنند که یک خرزهره از آن 
ته بلند می شود و می گوید: »نمی شه که! 

جا نمی شه.« و پیاده می شود. راننده در را 
باز می گذارد و می گوید: »کجا راه بیفتم؟ 

بنزین شده سه تومن، خالی هم برم؟« ما در 
خود می شکنیم. ما که این همه پر کرده ایم؟ 

یک ساعت دیگر، قرار مهمی دارم. من و 
کناردستی ام روی صندلی دست ساز راننده 

نشسته ایم که انصافًا امن و بدون فروریختن، 
استوار، با صدای بی صدا، مثل کوه ها بلند تا 
مقصد یک صندلی خواهد بود، یک صندلی. 

قرار مهمی که دارم، کاری است. ما پانزده 
جفت چشم نگران دوباره به آدم های توی 

خیابان زل می زنیم و ابعاد ماجرا را می سنجیم 
و به خیلی ها می گوییم: »نه! شما که نه.« 

خوش بختانه یک نفر متناسب با آن چند 
سانتی متر جای باقی مانده سوار می شود. اصاًل 
یادم رفته قرار غیرکاری چه شکلی بود. در بسته 

و صدای رادیو یک دفعه بلند می شود: »چی کار کنیم، چی کار 
نکنیم؟ گفتیم ماست بندی بزنیم.« گزارشگر بلند فریاد می زند: 

»آفرین بر این زوج کارآفرین.« آقای کارآفرین می گوید: »حاال 
امکانات باشه، باز هم وام بدهند، چند نفر هم می آرم کار کنند. 

ولی آخه االن با کدوم پـ...« صدای مرد قطع می شود. خانم 
کارآفرین می گوید: »خیلی اعصابش خرد بود، رو تاکسی کار 

می کرد. االن دیگه فقط ماست، پنیر، دوغ، کره.« 
همه چیز رویایی است. انگار»کوکب خانم« وارد عرصه کارآفرینی 
شده  است. حتی من هم با چشم های خمار و با لبخند به ترافیک 

نگاه می کنم. انگار تا یک ساعت دیگر آن قرار کاری به گونه ای 
موفقیت آمیز خواهد بود که: »خداحافظ بی کاری! خداحافظ 

بی پولی! خداحافظ افسردگی!« بعد سر می چرخانم و می بینم 
تنها نیستم. ما شانزده نفر سرانه امید به زندگی و آینده را بر 

دوش گرفته ایم و بر سطح نمودار آرام آرام باال می رویم. آقای 
راننده یک دفعه ترمز می کند. برمی گردد و نگاهی متفکرانه به 

میانه ون می اندازد و بعد گوشی را کنار گوشش می گذارد: 
»الو؟ سالم بهرام جون خوبی؟ صبحت به خیر. آقا راه دستت 

هست دو تا صندلی تکی؟ نه نصف اندازه معمولی که یه جوری 
جا شه دیگه. دمت گرم.« ما سرانه امید به زندگی را روی زمین 

می گذاریم و هاج وواج به پرواز سرخوشانه آقای راننده بر باالی 
سطح نمودار خیره می شویم. او در این مدت به این نتیجه 

رسیده که: »چرا شانزده نفر؟ چرا هجده نفر نه؟« به نظر می رسد 
آن گزارش رادیویی امید و انگیزه را به خوبی به آقای راننده 

هم تزریق کرده  است. 
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دو ايستگاه بعد از قهقرا
انسان ملغی اساسًا به این امید از خانه بیرون 

می زند که مقداری پول به حسابش جاری شود. 
سر وقت رسیدم. با یک پوشه طرح و ایده به آن 

قرار کاری رفتم. پیش آن دوستی که خواهرزاده 
کوکب خانم کارآفرین بود و شرکت زده  بود و 
گفته  بود: »بیا یه روز گپ بزنیم.« یک ماه برای 
آن »یه روز« برنامه ریختم و روی طرح هایم کار 

کردم. جوری که کل میز خواهرزاده کوکب خانم 
پر از کاغذ و پوشه و نمودار شد. میز و خواهرزاده 

کوکب خانم متعجب شدند.
عصر است. خسته و گرسنه و گپ زده از آن دفتر 

بیرون می آیم. متأسفانه نتیجه این همه گپ، 
آن جمله مطلوب »بیا این پروژه و پول مال 

تو« نمی شود. حتی یک »ناهار می خوری؟« هم 
نمی شود. نهایتًا می شود: »دلم باز شد، بازم بیا.« 

در راه بازگشت و بعد از طی صف پرالتهاب اتوبوس، تنها دل خوشی پیدا کردن 
یک صندلی خالی است. دو ایستگاه نشده که ناگهان صدای بوق صندلی چرتم را 

پاره می کند. یک نفر با لبخند باالی سرم ایستاده و بعد یک دفعه صندلی می گوید: 
»بلند شو ایشون رزرو کرده که بشینه.« همه آدم های توی اتوبوس می خندند. 

صفحه نمایش گر اتوبوس عکس پونز قرمزرنگ را نشان می دهد. صندلی می گوید: 
»شمارش معکوس تا اعمال پونز: پنج، چهار،...« مسافران اتوبوس تشویق می کنند: 

»پووونز، پووونز، هی هی!« گیج دوروبر را نگاه می کنم و بلند می شوم. از خواب 
می پرم. کسی باالی سرم نیست و صندلی هم صحبتی درباره بلند شدن یا نشدن 

ندارد. قیافه آدم های توی اتوبوس جوری است که انگار پایین نمودار امید به زندگی 
با صورت زمین خورده اند. رادیو می گوید: »و اما گزارشی از جوان خالق و کوشا، 

خواهرزاده کوکب خانم کارآفرین که به تازگی طرح رزرو صندلی را ابداع کرده است. 
در این طرح همه نوع صندلی را می توان رزرو و در صورت احتیاج از آن استفاده کرد؛ 

از اتوبوسی تا مدیریتی.«
سردرد گرفته ام. درد بدترین اتفاق در بی پولی است. نمی دانم قرص مسکن هم به 
فهرست »ملغی« پیوسته یا نه. کاش بین گپ هایم از لزوم افزایش وسایل نقلیه در 

ناوگان حمل ونقل شهری چیزی نگفته  بودم.

بی پولی چيست؟
بهرام و آقای راننده اساسًا تیم خوبی می شوند. 

شاید همه ۸۰ میلیونمان را با همین ون، تا 
کارآفرینی کوکب خانم این ها برسانند، صبحانه 
سالم بدون مواد نگه دارنده بخوریم. همه این ها 

البته نهایتًا تا ساعت ۹ صبح جواب می دهد. 
به فرض که کمی باد هم وزیده باشد و دو 

مولکول اکسیژن بعد از یک هفته وارد 
بدن نحیف شود. بعد از آن چه؟ من که 

هم چنان جوان طردشده از جوامع 
انسانی به دلیل بی پولی هستم 

و گزینه وام ماست بندی را هم 
ندارم. از قیافه آن ۱۵ نفر دیگر 

هم معلوم است تحت فشارند. هر 
کس به نوعی. به مقصد می رسیم. 

همه به نوبت با پول های خرد به صف می شویم، 
از آقای راننده تشکر می کنیم، پیاده می شویم 

و ناگهان باال می آوریم. رادیو اعالم می کند: 
»اِ این را هم بگوییم که یک بوی گندی توی 

شهر در جریان است. نمی دانیم چرا.«
بی پولی چیز عجیبی است. کاری می کند 

که با دایناسورها دور آتش بنشینی و سر تکان بدهی برای 
غم هایی که باعث انقراضت شدند. در ابتدای بی پولی در فاز انکار 

و خوش بینی به سر می بری. هی آن عدد کوچک ته حسابت را 
بودجه بندی می کنی. هی می گویی: »خب تا پول برسه، همین 
رو مدیریت کنم. خرید فالن ملزومات زندگی که ملغی، خب 
آن سفر هم که از بیخ ملغی، آن قرارها هم که اصاًل کرایه 
چند مسیر تاکسی ته جیب بماند بد نیست، پس ملغی. 

آن کالس و کتاب و غذایی که ۱۰۰ سال است از بغلش 
رد نشدی هم ملغی. سمت کفش و لباس هم نمی شود 
رفت. ملغی...« بی پولی همین قدر راحت انسان را 

ملغی می کند. این جاست که کم کم وارد مرحله 
پذیرش می شوی و به دنبال دکمه  »ببخشید 

راه برون رفت از بحران کدام سمت است؟« 
می گردی. دکمه ای در کار نیست. متأسفانه در 
فرایند هیجان انگیز تورم، همان عدد کوچک ته حساب هم 

مدام کوچک تر می شود. انسان در این مرحله از بی پولی مثل 
شعله بلندی که کبریت در آخرین لحظات سوختنش می کشد، 

خودش را به در و دیوار می زند که از حالت ملغی خارج شود. 
اگر بخت یار باشد، باالخره آن عدد کوچک در حد دهگان 

تکانی می خورد. اگر نه که با انسان ملغی در این مرحله و با 
کسب پنج امتیاز باید خداحافظی کرد. او به قهقرا می رود.
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