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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.
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دكتر سیدرضا موسوی، مديرعامل گروه سرمايه گذاري خوارزمي

طرحی نو  دراندازیم...
سال 98 را با همه فراز و نشیب هایش پشت سر می گذاریم و با قلبی سرشار از امید به روزهای بهتر 

به استقبال سال نو می رویم. 
اقتصاد ایران در این سال مانند دیگر عرصه های حیاتی کشور، شاهد تجارب متفاوت و کم سابقه بوده 
است. در سالی که گذشت، تشدید همه جانبه تحریم های آمریکا همچنان مهم ترین چالش این اقتصاد 
بود و در ماه پایانی سال نیز بروز اپیدمی کرونا، بر دامنه دغدغه ها در زمینه میزان تاثیرپذیری اقتصاد 
از این رخداد نامنتظر افزود. بروز این امر دگربار یادآور حاکم بودن سنت های الهی قوانین فرآیندهای 
طبیعی بر جهان هستی است و تلنگری بر اراده بشری است، اما در عین حال، اغراق آمیز نیست اگر به 
یاد آوریم که همواره بر چالش های بزرگ و پیچیده در این کشور با تاکید بر توان بالقوه یک ملت کهن 
در اتخاذ عزم و اراده جمعی و تقویت همبستگی و هم افزایی غلبه و تجربیات گرانبهایی برای راه پیش 

رو ایجاد کرده ایم.
اگر به عرصه اقتصاد بازگردیم، نمونه توجه به ظرفیت های داخلی و حرکت به سوی تحقق ایده دیرین »اقتصاد بدون نفت«، نیز 
نمونه ای از این رویکردهاست. اقتصاد بدون نفت، نه به معنای دست کشیدن یک باره از این ذخائر ملی، بلکه به معنای »انصراف از ادامه 
خام فروشی نفت و گرایش به سمت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های هدفمند در تولیدات جانبی و با ارزش افزوده باال در این صنعت 
و نیز توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی«. چنین رویکردی البته مستلزم توجه همه جانبه به ظرفیت های داخلی و جلب مشارکت همه 

بخش های اقتصاد به ویژه بخش خصوصی و غیردولتی و فعاالن بازار سرمایه خواهد بود. 
اعالم عزم گروه سرمایه گذاری خوارزمی برای توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کنفرانس »توسعه نظام 
مالی در صنعت نفت«-27 بهمن ماه 98- که به همت وزارت نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و چندین سازمان معظم دیگر و با 
حمایت بانک صادرات ایران برگزار شد، می تواند در جای خود نشانه ای باشد از وجود ظرفیت های واقعی و نهفته در بازار سرمایه داخلی؛ 

عرصه ای که تاکنون اغلب و به طور عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی بوده است.
از سوی دیگر، در سال 98 گروه خوارزمی بر جهت گیری خود در راستای برنامه محوری به عنوان یکی از بنیان های اصلی »حاکمیت 
شرکتی« پای فشرد. این رویکرد در برنامه ای کوتاه مدت با 16 محور و با جدیت پیگیری شد و از سوی تمامی شرکت های فرعی در 

دستور کار قرار گرفت.
 اصالح ساختار عملیاتی شرکت، اصالح فرآیندها و دستورالعمل ها، مدیریت تسهیالت، اصالح پرتفوی و ارتقای نظام راهبری در 
شرکت های گروه از مهم ترین محورهای این برنامه کوتاه مدت بود. ضمن این که عزم این شرکت در طراحی و تدوین برنامه دوساله با 
محورهای اصلی مدیریت فعال دارایی، توسعه و رشد سرمایه انسانی، مدیریت فعال تسهیالت و استفاده از فرصت ها و بسترسازی در 

راستای شفافیت هر چه بیشتر و استفاده از نظام های اطالعاتی غنی نیز از جمله برنامه های جاری شرکت به شمار می رود.
تشکیل کمیته های تخصصی مبتنی بر اصول و قواعد حاکمیت شرکتی، تدوین برنامه بازآرایی سبد سرمایه گذاری در بورس و تعهد 
به اجرای آن با پایش های دوره ای، مدیریت جامع تسهیالت در شرکت اصلی و شرکت های فرعی، استفاده از فرصت های غیرنقدی 
برای تسویه تسهیالت، مدیرت جامع وصول مطالبات و حل و فصل حقوقی برخی از پرونده های شرکت های فرعی با رعایت کامل 
صرفه و صالح شرکت در عین رعایت انصاف و اخالق حرفه ای از جمله دستاوردهای دیگر تالش های شبانه روزی مدیران و کارکنان 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  و شرکت های گروه در سال 98 بوده که این برنامه ها با اتکا به نیروی الیزال الهی در سال 99 نیز 

ادامه خواهد داشت.
بدیهی است توفیقات سهام »وخارزم« در بازار سرمایه و جلب اعتماد روزافزون سهامداران حقیقی و حقوقی به این نماد به عنوان 
نمادی خوش نام و خوش آینده، نه فقط در گرو التزام به برنامه محوری، بلکه ناشی از تعهد عملی امانت داران سرمایه های کوچک و بزرگ 

مردم به شفافیت، صداقت و کارکردهای حرفه ای بوده است.
ازاین رو، خرسندم به عنوان خدمتگزاری کوچک در گروه سرمایه گذاری خوارزمی در این فرصت از تمامی مدیران و همکاران صدیق 
خود که با تمام قوا در مسیر تحقق برنامه های اصالحی و توسعه ای، همراه و همگام بوده اند، صمیمانه تقدیر و تشکر و تاکید کنم که 
مسیر طراحی شده برای استقرار همه جانبه موازین حاکمیت شرکتی در سال 99 نیز از تیرماه و مقارن با آغاز سال مالی جدید شرکت 
در قالب برنامه دوساله راهبردی تداوم خواهد یافت. مباحث مطروحه در همایش مشترک مدیران ستادی گروه و مدیران عامل و اعضای 

هیات مدیره شرکت های فرعی خوارزمی در اسفند ماه نیز، موید همین رویکرد راهبردی بوده است.
بر این اساس باید گفت اراده و کوشش عملی تیم مدیریتی و کارشناسی خوارزمی در تمامی سطوح، معطوف به این اصل بوده و 
هست که ضمن وفاداری به شعار »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها«، در سایه واقع بینی و پیروی از موازین علمی، حرفه ای و اخالقی، 

مسیر پیش رو را با هوشمندی و درایت و بدون کم ترین آسیب و گرفتار شدن در دام روزمرگی و محافظه کاری، طی کنند. 
سال نو با بهترین آرزوها برای مردم سربلند ایران اسالمی، و توفیق و سالمت برای سهامداران گرامی خوارزمی، مبارک باد. 

      سخن نخست
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تازه های خوارزمی

در اين بخش می خوانيد

 اخبار خوارزمی 

دكتر موسوی خبر داد:

 خوارزمی آماده توسعه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز است

نگاهی به عملكرد و اقدامات معاونت امور مجامع و شركت های گروه سرمايه گذاری خوارزمی 

 در مسیر برنامه محوری

 از حاکمیت شرکتی تا حسابرسی داخلی
سميرا برزی مهر، مدير حسابرسی داخلی شركت سرمايه گذاری خوارزمی

گفت وگو با سيداميرحسين هاشمی، مديرعامل شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی)مفاخر(

 فناوری اطالعات وارتباطات ICT؛جذاب ترین حوزه ها برای سرمایه گذاری



قدردانی از مقام واالی زن با حضور مديرعامل گروه سرمايه گذاری خوارزمی

بهبود جايگاه شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی »مفاخر« در جمع 500 شركت برتر ايران

هم زمان با سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( از مقام واالی 
زن در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تجلیل شد.

سیدرضا  دکتر  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
موسوی، مدیرعامل این شرکت، در جمع همکاران زن این شرکت ضمن 
تبریک این روز، گفت: زنان نقش مهم و تعیین کننده ای در تحکیم فضای 
اصلی  هسته  عنوان  به  خانواده  می کنند.  ایفا  جامعه  درنهایت  و  خانواده 
شکل گیری جامعه نقش اساسی در موفقیت جوامع ایفا می کند که در این 

بین نقش زنان بسیار مهم و تعیین کننده است.
دکتر موسوی در ادامه به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد آرامش و سالمتی 
همکاران این شرکت اشاره کرد و گفت: با تغییر چارت سازمانی اقدامات 
خوب و مؤثری برای ایجاد فضای کار حرفه ای برای همکاران به خصوص 
خانم ها در شرکت ایجاد شده که عالوه بر افزایش ضریب بهره وری آرامش 

ذهنی همکاران را نیز بیش از پیش فراهم کند.
به  شرایط  باید  کرد:  تأکید  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 

گونه ای فراهم شود که همکاران خانم در کنار ایفای وظایف سازمانی خود، 
بتوانند نسبت به ایفای نقش تعیین کننده خود در خانواده نیز برنامه ریزی 

دقیقی داشته باشند.

از  که  ایران  بزرگ  و  برتر  مدیریت صنعتی، شرکت های  سازمان  اعالم  با 
آن ها به  عنوان موفق ترین بنگاه های تجاری و صنعتی یاد می شود، معرفی 

شدند.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی و بر اساس اعالم 
شرکت  ایران،  برتر  شرکت   500 رتبه بندی  در  صنعتی  مدیریت  سازمان 
توسعه فناوری اطالعات خوارزمی»مفاخر« در سال گذشته بیش از 621 
میلیارد ریال فروش داشته که در مقایسه با 543 میلیارد ریال فروش این 

شرکت در سال 96 بیش از 14 درصد رشد نشان می دهد.
توسعه  شرکت  ارکان  همه  تالش  کنار  در  شرکت  این  مطلوب  عملکرد 
فناوری اطالعات خوارزمی موجب شد این شرکت رتبه 426 شرکت های 
نشان  رشد  پله   9 قبل  سال  رتبه بندی  به  نسبت  که  کند  کسب  را  برتر 

می دهد.
رتبه بندي شرکت های برتر ایران با هدف تهیه آمار و اطالعات شفاف و مفید 
در مورد بنگاه هاي اقتصادي کشور، فضاي روشنی از کسب وکار اقتصادي 
کشور ارائه مي دهد و به مدیران، برنامه ریزان و پژوهش گران کمک می کند 
شناخت و درک دقیق تري از مقیاس، ساختار مالي و اقتصادي صنایع و 

بنگاه هاي اقتصادي بزرگ کشور به دست آورند.
با توجه به عمومیت فهرست شرکت های برتر ایران و وجود انواع شرکت های 
بانک های شرکت کننده پس  و  بیمه ای، سرمایه گذاری  تولیدی، خدماتی، 
این  فروش«،  اساس شاخص»میزان  بر  رتبه بندی شرکت ها  و  گزینش  از 
تقسیم می شوند  به دسته های صدتایی  میزان فروش  اساس  بر  شرکت ها 
بر اساس 32 شاخص دیگر مقایسه و رتبه بندی  و شرکت های هر دسته 
نظر  از  که  می شوند  مقایسه  هم  با  این صورت شرکت هایی  به  می شوند. 
شامل  شاخص ها  دسته  بندی  هستند.  نزدیک  هم  به  حدودی  تا  اندازه 
»شاخص های اندازه و رشد شرکت«، »شاخص های سودآوری و عملکرد«، 
»شاخص های  صادرات«،  »شاخص های  بهره وری«،  »شاخص های 

نقدینگی«، »شاخص های بدهی« و »شاخص های بازار« است.
شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی از جمله شرکت های فرعی گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی به شمار می رود که در تأمین و بهره برداری انواع 
در  مصرف  مورد  رایانه ای  و  الکترونیکی  تجهیزات  و  نرم افزار  سخت افزار، 
انواع فعالیت های اداری، تجاری، خدماتی، تولیدی، مالی و بانکی فعالیت 

می کند.

  اخبار خوارزمی
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و  نام  ایرانیان،  سپهر  آتی نگر  سرمایه گذاری  شرکت  سهام داران  تصمیم  با 
روابط عمومی شرکت  به گزارش  یافت.  تغییر  این شرکت  فعالیت  موضوع 
سرمایه گذاری خوارزمی، علیرضا کنعانی، مدیرعامل این شرکت، در این باره 
گفت: شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان تا پیش از این تغییرات، 
تنها در حوزه های سرمایه گذاری فعالیت می کرد که پس از برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده در تاریخ بیستم مهر سال جاری عالوه بر تغییر اساس نامه 
و ماهیت فعالیت ها، نام شرکت نیز به »شرکت گروه خدمات بازار سرمایه 
الگوریتم« تغییر یافته است. کنعانی با اشاره به این که حوزه فعالیت شرکت 
در ساختار جدید گسترش یافته، گفت: بر اساس اساس نامه جدید ماهیت 
شرکت از یک نهاد سرمایه گذاری به یک مجموعه خدماتی در حوزه بازار 
سرمایه تغییر کرده و از این پس شرکت عالوه بر فعالیت های سرمایه گذاری 

تمام خدمات قابل عرضه در بازار سرمایه را به متقاضیان ارائه می دهد. در 
گذشته  سنوات  در  شرکت  خدماتی،  زیرساخت های  سازی  آماده  راستای 
نسبت به تأسیس شرکت سبدگردان الگوریتم و تملک کارگزاری آینده نگر 
خوارزمی نیز اقدام کرده و بر اساس اساس نامه جدید شرکت، گروه خدمات 
الگوریتم در صورت لزوم می تواند نسبت به راه اندازی شرکت  بازار سرمایه 

سرمایه گذاری مستقل و سایر نهادهای مالی تخصصی نیز اقدام کند.
مدیرعامل گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم تأکید کرد: این تغییرات که 
در راستای برنامه راهبردی پیش بینی شده برای شرکت ایجاد شده، طی دو 
سال گذشته نتایج مطلوبی برای سهام داران شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
در بر داشته و امیدواریم با تکمیل زنجیره خدماتی مجموعه شاهد آثار و نتایج 

بهتری نیز در سنوات آتی باشیم.

با تصميم سهام داران، نام و حوزه فعاليت شركت سرمايه گذاری آتی نگر سپهر ايرانيان تغيير كرد

در حال حاضر راه کارهای متنوعی از فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود 
دارد و شرکت سبدگردان الگوریتم در حال حاضر با بر عهده گرفتن مدیریت سه 
صندوق سرمایه گذاری با نام های »مشترک خوارزمی«، »دارا الگوریتم« و »آینده نگر 
توسعه سینا« و نیز ارائه سایر خدمات، فرصت های بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاری 
در بازار سرمایه فراهم آورده است. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی، آرش آقاقلیزاده، مدیرعامل شرکت سبدگردان الگوریتم، در این باره گفت: 
یکی از خدمات شرکت در کنار خدمات سبدگردانی و مشاور سرمایه گذاری، تأسیس 

این  در  که  است  انواع صندوق های سرمایه گذاری  مدیریت  و 
ویژه  شرایط  با  سرمایه گذاری  صندوق  سه  هم اکنون  راستا 
توضیح  در  او  دارد.  قرار  شرکت  این  مدیریت  تحت  خاص  و 
نوع  از  خوارزمی  مشترک  صندوق  گفت:  صندوق ها  این 
سرمایه گذاری در سهام است و بخش عمده منابع این صندوق 
بازار  در  پذیرفته شده  شرکت های  سهام  در  سرمایه گذاری  به 
بورس یا فرابورس اختصاص می  یابد. این صندوق مناسب آن 
دسته از سرمایه  گذارانی است که با پذیرش ریسک  های مرتبط 
با بازار سهام، به دنبال افزایش ارزش دارایی های خود در افق 
بلندمدت هستند. بازدهی صندوق مشترک خوارزمی از ابتدای 
سال 98 تا پایان دی ماه برابر با 104درصد بوده که سود مطلوبی 

را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. او در تشریح جزئیات این صندوق گفت: 
خرید و فروش واحدهای این صندوق به صورت حضوری و غیرحضوری انجام می شود 
و سرمایه گذاران می توانند به صورت غیرحضوری، هم از طریق سایت صندوق و هم از 

طریق سامانه رسام اقدام به خرید و فروش واحدهای خود کنند.
این  الگوریتم درباره دومین صندوق تحت مدیریت  مدیرعامل شرکت سبدگردان 

و دریافت  ثابت  با درآمد  برای کسانی که سرمایه گذاری کم ریسک  شرکت گفت: 
سود ماهانه را می پسندند، صندوق دارا الگوریتم توصیه می شود که دارای مزایایی در 
مقایسه سپرده بانکی است. سهام این صندوق با نماد »دارا« در بورس قابل معامله 
است و این مسئله سرمایه گذاری در آن را آسان تر می کند. صندوق با درآمد ثابت دارا 

الگوریتم دارای سود روزشمار و بدون نرخ شکست است.
بازده  این صندوق، نرخ  بر مدیریت  با توجه به شرایط حاکم  ادامه داد:  آقاقلیزاده 
و  افزایش  امکان  به عالوه  بانکی است،  از سود  باالتر  الگوریتم معموالً  دارا  صندوق 
کاهش میزان سرمایه گذاری در هر زمان وجود دارد. از زمان 
متوسط  و  می گذرد  ماه  چهار  الگوریتم  دارا  صندوق  فعالیت 
با 22درصد  معادل  دوره  این  پرداخت سود طی  ساالنه  نرخ 
تحت  صندوق  سومین  او،  گفته  به  است.  بوده  بانکی  سود 
آینده نگر  بازارگردان  صندوق  الگوریتم،  سبدگردان  مدیریت 
توسعه سینا است که رسالت اصلی این صندوق، ارائه خدمات 
بازارگردانی برای مجموعه  ای از سهام و سایر صندوق هاست. 
معامالت  حجم  حداقل  کردن  فراهم  با  بازارگردانی  صندوق 
روزانه دارایی های تحت بازارگردانی، نقش مؤثری در افزایش 
فروش  یا  بروز صف  های خرید  زمان  در  به  ویژه  نقدشوندگی، 
ایفا می  کند. این صندوق در حال حاضر بازارگردانی سهام سه 
شرکت  البراتوارهای سینادارو، توسعه فناوری اطالعات خوارزمی و شرکت ویتانا را 
برعهده دارد. این صندوق گسترش فعالیت های خود از طریق افزودن صندوق دارا 

الگوریتم و نیز سهام جدید به مجموعه سهام فعلی را نیز دنبال می  کند.
 آقاقلیزاده در ادامه گفت: شرکت سبدگردان الگوریتم تأسیس صندوق سرمایه گذاری 

طال، جسورانه، نیکوکاری و انواع دیگر صندوق ها را نیز در برنامه خود دارد.

سازمان  سوی  از  که  برتر  شرکت   500 رتبه بندی  اساس  بر 
شرکت  فروش  میزان  است،  شده  انجام  صنعتی  مدیریت 
سرمایه گذاری خوارزمی در پایان سال 1397 نسبت به مدت 

مشابه سال قبل از آن 32 درصد رشد نشان می دهد.
گزارش  در  سرمایه گذاری،  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
500 شرکت برتر ایران که هم زمان با برگزاری بیست ودومین 
دوره همایش شرکت های برتر ایران منتشر شد، میزان فروش 
هولدینگ سرمایه گذاری خوارزمی در پایان اسفند 97 از مرز 
12 هزار و 97 میلیارد ریال گذشت که نسبت به 29 اسفند 

سال 96 بیش از دوهزار و 980 میلیارد ریال رشد داشته است.
در رتبه بندی 500 شرکت برتر ایران در پایان سال 1397 شرکت 

سرمایه گذاری خوارزمی رتبه 116 را از آن خود کرده است.
عالوه بر این، در گروه رتبه بندی 100 شرکت دوم برتر ایران، 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در پایان سال 97 رتبه چهارم 
شرکت  افزوده  ارزش  کرد.  کسب  را  افزوده  ارزش  باالترین 
 50 و  هشت هزار  مرز  از   97 سال  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 
میلیارد ریال فراتر رفت که نسبت به پایان سال 1396 بیش از 

74 درصد رشد نشان می دهد.

بر اساس رتبه بندی 500 شركت برتر ايران
 فروش شركت سرمايه گذاری خوارزمی بيش از 32 درصد رشد كرد 
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سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 
منظور  به  برنامه ریزی  از  خوارزمی 
این  دوساله  عملیاتی  برنامه  تدوین 
برنامه  این  گفت:  و  داد  خبر  شرکت 
از ابتدای تیر ماه 99 هم زمان با آغاز 
سال مالی جدید شرکت سرمایه گذاری 

خوارزمی اجرا خواهد شد.
گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سید  دکتر  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
عامل  مدیران  جمع  در  موسوی  رضا 
شرکت های  مدیره  هیات  اعضای  و 
افزود:  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه 

و  کند  می  ارایه  شرکت ها  اداره  از  جامع  مدلی  شرکتی  حاکمیت 
برنامه محوری یکی از بنیان های حاکمیت شرکتی است.

توجه   ،98 سال  اوایل  در  مدیریت شرکت  تغییر  با  داشت:  اظهار  وی 
برنامه کوتاه مدت  راستا  این  قرار گرفت و در  برنامه در دستور کار  به 
سال 98 گروه سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های تابعه در 16 محور 
تدوین و با تایید هیات مدیره اجرایی شد که  این برنامه اثرات مثبت 

بسیاری در عملکرد شرکت های گروه داشته است.
دکتر موسوی با اشاره به این که در این برنامه مباحث جاری مورد توجه 
قرار گرفته بود، گفت: اصالح ساختار شرکت، فرآیندها و دستورالعمل ها، 
مدیریت تسهیالت، اصالح پرتفوی و ارتقای نظام راهبری در شرکت های 
گروه از جمله مواردی بود که در برنامه شش ماهه مورد توجه قرار گرفت 

و امروز بخش عمده ای از این موارد در شرکت اجرا شده است.
برنامه  ادامه در خصوص  مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی  در 
استراتژیک دوساله این شرکت گفت: برای تدوین برنامه مدون و دقیق، 
تشکیل  علمی  تیم  و  شرکت  ارشد  مدیران  با حضور  ویژه ای  کارگروه 

شده است.
از  را  شرایط  تشخیص  در  دقت  و  محیطی  تغییرات  به  توجه  وی 
این  گفت:  و  کرد  توصیف  خوارزمی  گروه  برنامه  تدوین  پیش نیازهای 
برنامه مسیر حرکتی گروه سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های فرعی 

را با کم ترین آسیب و روزمرگی مشخص خواهد کرد.
دکتر موسوی تاکید کرد: با درک اهمیت این موضوع کارگروه خبره ای 

و  گروه  دوساله  برنامه  تدوین  برای 
نظارت بر امور راهبری به عنوان یکی 
ریاست  به  تخصصی  کمیته های  از 
شرکت  مدیره  هیات  محترم  رییس 
که  می شود  تالش  و  شد  تشکیل 
و  دست یافتنی  برنامه  این  در  اهداف 

قابلیت تحقق داشته باشند. 
رییس  ماهریان  فرشباف  جواد  دکتر 
سرمایه گذاری  گروه  مدیره  هیات 
گفت:  نشست  این  در  نیز  خوارزمی 
حرکت با برنامه عملیاتی، موثرتر، قابل 
و  بود  خواهد  کارشناسانه  و  ارزیابی 

زمینه موفقیت را به رغم همه محدودیت ها فراهم می کند.
وی با اشاره به این که اهداف لحاظ شده در برنامه عملیاتی باید قابل 
تحقق باشد، گفت: بعضا شاهدیم که در ایده آل گرایی در تدوین برنامه ها 
مورد توجه قرار می گیرد که همین موضوع آثار منفی بسیاری به همراه 

دارد، در حالی که برنامه استراتژیک و عملیاتی باید قابل تحقق باشد.
تدوین  در  گفت:  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
برای  پایدار  شعار»ثروت آفرینی  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  برنامه 
نسل ها« مورد توجه قرار گرفته و سهامداران به عنوان ذی نفعان اصلی 
شرکت باید اثرات برنامه محوری در گروه خوارزمی را به صورت ملموس 

حس کنند.
در این مراسم مهندس سیاوش محمدی معاون سرمایه گذاری و توسعه 
و تقی چراغی معاون شرکت ها و مجامع گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
نیز جزییاتی در خصوص تدوین برنامه دوساله این شرکت بیان کردند، 
عنوان  به  بارانی  و دکتر صمد  یعقوب رشنوادی  این که  دکتر  ضمن 
این  تدوین  در  نیاز  مورد  الزامات  نیز  پروژه  این  مشاورین  و  مجریان 

برنامه را تشریح کردند. 
در این نشست مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های فرعی 
گروه سرمایهگذاری خوارزمی موضوعات مختلفی از جمله توجه به نظام 
ارزیابی، اهمیت هم افزایی و نقش آن در بازده شرکت های گروه، توجه 
به محدودیت های محیطی در تدوین برنامه ها و توجه به الگوهای برنامه 

چشم انداز را مورد توجه قرار دادند.

در نشست هم انديشی مديران گروه تشريح شد: 
اهم اهداف برنامه دوساله گروه سرمايه گذاری خوارزمی 

  اخبار خوارزمی
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است  معتقد  گروه سرمایه گذاری خوارزمی  مدیرعامل 
در تأمین مالی بخش های مهم و بزرگ مانند نفت و 
پتروشیمی توجه به واقعیت ها و شناخت محدودیت ها 

زمینه ساز دست یابی به نتایج مطلوب خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، 
دکتر سیدرضا موسوی در کنفرانس توسعه نظام مالی 
در صنعت نفت، گفت: حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در 
لذا  هستند،  تعیین کننده  و  مهم  بسیار  کشور  اقتصاد 
ابعاد و شرایط نسبت به انتخاب  باید با بررسی دقیق 
الزم  اقدام  بخش  این  در  صحیح  مالی  تأمین  روش 

صورت پذیرد.
 تأمین مالی در حوزه نفت در بخش های ریالی و ارزی 
صورت می گیرد که ضمن در نظر داشتن محدودیت های 
این  در  می توان  موجود  فرصت های  شناخت  با  ارزی 

بخش هم شاهد اقدامات مؤثری بود.
به  اشاره  با  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل 
وجوه  تومانی  میلیارد  هزار   10 تا  پنج  روزانه  گردش 
مالی در بازار سرمایه کشور گفت: در سال های گذشته 
از  استفاده  به  رغبتی  چندان  نفت  حوزه  مدیران 
ظرفیت های داخلی برای تأمین مالی این بخش نشان 
مدیران  این  همه  امروز  خوش بختانه  ولی  نمی دادند، 
از  استفاده  پی  در  داخلی  و فرصت های  توان  با درک 
ظرفیت های این بخش هستند. برگزاری این همایش 
نشان دهنده توجه مدیران صنعت نفت به توان داخلی 

است.
دو  پول  بازار  در  گفت:  ادامه  در  دانشگاه  استاد  این 
شاخص بازدهی و ریسک باید همواره مورد توجه قرار 
گیرد. این در حالی است که در ارزیابی ها عموماً بازدهی 
مورد توجه است و چندان به ریسک های عملیاتی توجه 

دكتر موسوی خبر داد:
 خوارزمی آماده توسعه سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز است

نمی شود. با توجه به محدودیت های قانونی حاکم 
بر نظام بانکی در خصوص بنگاه داری و لزوم تمرکز 
امر  این  بنگاه ها  گردش  در  سرمایه  مالی  تأمین 
نهادهای  مالی  ساختار  بر  ریسک  تحمیل  موجب 

بازار پول می شود.
دکتر موسوی تأکید کرد: در شرایط موجود استفاده 
از خدمات شرکت های تأمین سرمایه برای طراحی 
از  وابسته  و صنایع  نفت  بخش  مالی  تأمین  نظام 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و روش تأمین مالی 
پروژه ها  بازدهی  ریسک  با  متناسب  ساختاریافته 
پول  بازار  مشارکت  طریق  از  مالی  تأمین  قابل 
میسر  داخلی  توان  بر  تکیه  با  و  کشور  سرمایه  و 

است.

سرمایه گذاری  گروه  آمادگی  اعالم  از  پایان  در  او 
خوارزمی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش های 
نفت، گاز، پتروشیمی و... خبر داد و گفت: آمادگی 
الزم برای سرمایه گذاری در این بخش ها در گروه 

خوارزمی وجود دارد.
در صنعت  مالی  نظام  توسعه  روزه  یک  کنفرانس 
همت  به  و  ایران  صادارت  بانک  حمایت  با  نفت 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نفت،  وزارت 
شرکت  بانکی،  و  پولی  پژوهشکده  مرکزی،  بیمه 
صنایع  ملی  شرکت  گاز،  ملی  شرکت  نفت،  ملی 
زنگنه،  بیژن  مهندس  حضور  با  و...  پتروشیمی 
وزیر نفت، و دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان 

بورس، و... روز شنبه، 27 بهمن ماه، برگزار شد. 
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گروه  و شرکت های  امور مجامع  معاونت 
معاونت  از سه  يکی  خوارزمی  سرمايه گذاری 

فعال اين مجموعه است که اين روزها از سوی 
امور  معاون  می شود.  اداره  چراغی  محمدتقی 

سرمايه گذاری  گروه  و شرکت های  مجامع 
خوارزمی دارای مدرک کارشناسی ارشد است که 

مختلف،  در شرکت های  مديريت  تجربه  از  پس 
اين سمت در شرکت سرمايه گذاری  به  اکنون 

خوارزمی منصوب شده است. او در سال 69 
دانشگاه  از  را  کارشناسی حسابداری خود  مدرک 

نیز  را  ارشد خود  کارشناسی  و  عالمه طباطبايی 
MBA اخذ کرده است.  در سال 85 در رشته 

آغاز  از سازمان حسابرسی  را  فعالیت خود  ايشان 
از دريافت رتبه حسابرسی ارشد،  کرد و پس 

گروه  به  متعلق  ساپکو  رياست حسابداری شرکت 
به  بر عهده گرفت و سپس  را  ايران خودرو  صنعتی 
زيرمجموعه  شرکت های  در  مديره  هیئت  عضويت 

در گروه  فعالیت  درآمد.  واحد صنعتی  اين 
از رزومه کاری  ايران خودرو بخشی  خودروسازی 

82 به پیشنهاد گروه  از سال  او را تشکیل می دهد. 

نگاهی به عملكرد و اقدامات معاونت امور مجامع و شركت های گروه سرمايه گذاری خوارزمی 

در مسیر برنامه محوری   گپ 
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طی سال 1398 و با تغییر 
مديريت شرکت هر يک از 
معاونت های سرمايه گذاری 

خوارزمی با مشورت با 
مديرعامل و هیئت مديره 

و شورای معاونین، تجديد 
ساختار پیدا کرده و در اين 
سازمان دهی جديد معاونت 
مجامع و شرکت ها که قباًل 

با چند کارشناس فعالیت 
می کرد، به منظور اداره امور 

شرکت ها و مجامع به دو 
بخش »مديريت مجامع 
و شرکت ها« و »مديريت 
ارزيابی عملکرد« توسعه 

يافت

مديرعامل  مقام  قائم  عنوان  به  سايپا  خودروسازی 
و مديرعامل در شرکت های  و عضو هیئت مديره 
زيرمجموعه اين شرکت وارد شد و 13 سال در 

اين گروه فعالیت کرد و پس از آن به مدت حدود 
رفاه  بانک  بیمه  کارگزاری  مديرعامل  سه سال 

بازگشت و در سمت  شد. سپس به صنعت خودرو 
مديره شرکت  هیئت  و عضو  مديرعامل  مقام  قائم 

زامیاد کار خود را ادامه داد تا اين که به دعوت 
عنوان  به  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  مديرعامل 

اين مجموعه شد  وارد  معاون مجامع و شرکت ها 
او در شرکت سرمايه گذاری استفاده  از تجارب  تا 

معاونت مجامع  با عنوان  را  اکنون چراغی  شود. 
خوارزمی  سرمايه گذاری  و شرکت های شرکت 

با هدف پويايی   98 او از خرداد ماه  می شناسیم. 
اين  وارد  خوارزمی  بیشتر شرکت سرمايه گذاری 

است. شده  مجموعه 
با تغییر مديريت شرکت هر يک  طی سال 1398 و 
مشورت  با  خوارزمی  معاونت های سرمايه گذاری  از 

معاونین،  و شورای  مديره  هیئت  و  مديرعامل  با 
اين سازمان دهی  و در  پیدا کرده  تجديد ساختار 
با چند  قباًل  که  و شرکت ها  معاونت مجامع  جديد 

امور  اداره  منظور  به  می کرد،  فعالیت  کارشناس 
»مديريت مجامع  دو بخش  به  و مجامع  شرکت ها 

توسعه  عملکرد«  ارزيابی  »مديريت  و  و شرکت ها« 
يافت.

1-اهم فعالیت های معاونت مجامع و شرکت ها 
در سال 1398 

 1-1- برگزاری مجامع عمومی عادی صاحبان سهام برای 
15 شرکت زیرمجموعه

فعال  عادی ساالنه 15 شرکت  عمومی  مجامع  در سال 98 
و  تهیه  بر  نظارت  هدف  با  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
فعالیت های  گزارش  کنترل  و  اخذ  مالی،  تدوین صورت های 
هیئت مدیره، اخذ گزارش های حسابرسان و بازرسان قانونی 
و تشکیل جلسات پی گیری اجرای تکالیف مجامع سال های 
قبل، برگزار گردید. در این راستا به منظور رعایت سیاست های 
تمامی  سهام داران،  منافع  تبیین  و  خوارزمی  سرمایه گذاری 
و  برگزار  معاونین شرکت  تمامی  با حضور  مجامع شرکت ها 
آنان  به  مجمع  تکالیف  صورت جلسات  طی  مدیران  وظیفه 

ابالغ شده است.

 1-2- بررسی عملکرد میان دوره ای 
یکی از اقدامات این معاونت که با اخذ گزارش های عملکرد 
قانونی  بازرسان  و  حسابرسان  اظهارنظر  و  شرکت ها  دوره ای 
شرکت ها  ماهه  عملکرد شش  بررسی  شده،  انجام  شرکت ها 
و مقایسه آن با بودجه مصوب سال قبل است که تاکنون به 
جز شرکت برق و انرژی سپهر، مجامع بررسی عملکرد شش 
ماهه 14 شرکت برگزار و تکالیف شرکت ها براي آن ها تبیین 

شده است. 

همکاران طبقه چهارم ساختمان گروه سرمايه گذاری خوارزمی
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سال  بودجه  و  برنامه  تدوین   -3-1  
گروه  سیاست های  اساس  بر   1399

خوارزمی 
در سه ماهه سوم سال 1398 سیاست های 
سال آینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
به هر یک از شرکت های زیرمجموعه به 
تا شرکت ها  ابالغ شد  اختصاصی  صورت 
اساس  بر  را  خود   99 سال  بودجه های 
با  کنند.  ارسال  معاونت  به  و  تنظیم  آن 
و  بررسی  و  پیشنهادی  بودجه های  اخذ 

برگزاری  به  اقدام  ذی ربط،  مدیران  و  کارشناسان  اظهارنظر 
یا  گردیده  اعالم  تعدیالت  و  شده  بودجه  بررسی  جلسات 
بودجه  شدن  نهایی  از  پس  است.  اعالم  و  بررسی  حال  در 
مدیران  به  اجرا  و  اطالع  برای  نهایی  بودجه  آن،  تصویب  و 

شرکت ها و مدیریت گروه خوارزمی ابالغ می شود. 

 1-4-بررسی بندهای گزارش حسابرسی و بازرسان قانونی 
و تکالیف مجمع ساالنه شرکت ها

جلسات اختصاصی برای بررسی عملکرد شرکت ها در اجرای 
تا  است  شده  انجام  سال  اواخر  در  عمومی  مجمع  تکالیف 
باشد، در خصوص  مانده  نظر دور  از  در صورتی که موردی 
رفع آن اهتمام و بندهاي گزارش حسابرس تعدیل یا حذف 

شوند.

 1-5- بررسی صورت جلسات کمیته حسابرسی شرکت ها

2- اهم دستاوردهای گروه سرمایه گذاری خوارزمی از 
فعالیت معاونت مجامع و شرکت ها

کاهش  خصوصاً  شرکت ها،  هزینه های  کنترل   -1-2  

همکاری  با  آن ها  مالی  هزینه های 
منابع  توسعه  و  مالی  محترم  معاونت 
شرکت  مدیرعامل  عالیه  نظارت  و 
جمله  از  خوارزمی  سرمایه گذاری 
توسعه  ساختمان،  توسعه  شرکت های 
تجارت  و  پارسه  نیرو  مدیریت، 

گستران.

 2-2- همکاری در تضمین تسهیالت 
نیاز  مورد  ضمانت نامه های  اعطای  و 
فرایندهای  اجرای  در  تسهیل  برای شرکت های گروه جهت 

شرکت ها.

 2-3- ارائه ارزیابی عملکرد شرکت ها و اعضای هیئت مدیره 
به طوری که  به منظور تجدید نظر در ترکیب مدیران،  آن ها 
طی سال 1398 تمام یا برخی از مدیران شرکت های تجارت 
کارند  و  مدیریت، صدر جهان  توسعه  پارسه،  نیرو  گستران، 

صدر جهان، سینا دارو و گروه الگوریتم تغییر یافتند.

شرکت ها  برخی  برای  پروژه  پایش  کمیته  2-4-تشکیل   
روند  و صدر جهان، در جهت پی گیری  دارو  از جمله سینا 
مناسب اجرای پروژه ها، زمان بندی و کنترل هزینه پروژه ها. 

 2-5-تکمیل و در صورت لزوم تغییر اعضای کمیته های 
حسابرسی شرکت های گروه. 

  3-برنامه های سال 99
 3-1- بررسی عملکرد و پیشبرد اهداف و بودجه مصوب 
شرکت ها به صورت سه ماهه و تالش در جهت ایجاد بودجه 

در سه ماهه سوم سال 
1398 سیاست های سال 

آينده شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی به هر يک از 

شرکت های زيرمجموعه به 
صورت اختصاصی ابالغ شد 
تا شرکت ها بودجه های سال 

99 خود را بر اساس آن 
تنظیم و به معاونت ارسال 

کنند. با اخذ بودجه های 
پیشنهادی و بررسی و 

اظهارنظر کارشناسان و 
مديران ذی ربط، اقدام به 
برگزاری جلسات بررسی 

بودجه شده و تعديالت اعالم 
گرديده يا در حال بررسی و 

اعالم است

ما اعضای يک خانواده هستيم
خانواده  یک  اعضای  همه  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  در  ما  می گوید،  خوارزمی  گروه  مجامع  معاون 
هستیم و همه برای یک هدف تالش می کنیم. هدف ما »به حداکثر رساندن ثروت سهام داران و افزایش 
انسجام  و  کار  تقسیم  برای  تعریف شده،  عنوان هایی هم که در شرکت  است.  بهره وری گروه خوارزمی« 

فعالیت هاست.
انرژی معاونان و مدیران و حتی مدیرعامل و هیئت مدیره محترم  از  شایان ذکر است که بخش زیادی 
شرکت برای اداره امور شرکت ها متمرکز است و در همین جا از زحمات تمامی این عزیزان تشکر می کنم و 

مطمئن هستم اگر زحمات این عزیزان نباشد، امکان رسیدن به اهداف میسر نمی شود.
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تعدیالت  و  اجرا  نحوه  که  نحوی  به  شرکت ها  در  عملیاتی 
احتمالی و مورد نیاز  بودجه، همه ماهه در شرکت ها پایش 

شده و سه ماهه گزارش و کنترل شود.

 3-2- ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها. 

ارزیابی  در  داخلی  مدیریت حسابرسی  با   3-3- همکاری 
عملکرد مدیران حسابرسی داخلی و کمیته های حسابرسی. 

 3-4- تالش پی گیر در جهت شناسایی تمامی فرایندهای 
و  کدام  هر  برای  الزم  دستورالعمل های  تهیه  و  شرکت ها 

نظام مند شدن آن ها.

 3-5-ایجاد هم افزایی و هم سویی استراتژیک بین شرکت ها 
با اهداف شرکت سرمایه گذاری خوارزمی.

 3-6-ایجاد شفافیت اطالعاتی در شرکت های گروه و انتقال 

سریع اطالعات بین شرکت ها و خوارزمی.

 3-6-رفع یا کاهش نقاط ضعف کنترل ها در شرکت ها از 
مداوم  کنترل  و  حسابرسی  کمیته های  شدن  فعال تر  طریق 
نحوه رفع نقاط ضعف اشاره شده در گزارش های نامه مدیریت 

شرکت ها.

 3-7-بررسی و انطباق نمودار سازمانی شرکت ها با موضوع 
ساالنه  بودجه  و  شرکت ها  اساس نامه  در  مندرج  فعالیت 

شرکت ها و انجام اصالحات احتمالی. 

 3-8- ارزیابی مؤسسات حسابرسی شرکت ها.

 3-9- بررسی مقیاس شرکت ها بر اساس حجم فعالیت ها.

از  یک  هر  فراخور  عملیاتی  داشبورد  تهیه   -10-3  
شرکت های گروه 

مهم ترين موضوعی که 
در چند ماه گذشته گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی با 
آن مواجه بوده و به صورت 

روزمره آن را پی گیری 
می کرده، بحث توافق نامه 
امهال برای شرکت برق و 
انرژی سپهر بوده است تا 

بتواند با يک برخورد منطقی 
و منطبق با استانداردهای 

حسابداری با موضوع 
تسهیالت و هزينه روبه رو 
شود. توسعه فعالیت اين 
شرکت منوط به مديريت 
هزينه ها شده و قطعاً بايد 

برنامه ريزی دقیقی برای اين 
کار انجام شود
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سمیرا برزی مهر
مدير حسابرسی داخلی
 شركت سرمايه گذاری خوارزمی

حاکمیت شرکتی به مجموعه 
فرايندها، روش ها، رسوم، 

سیاست ها و قوانین ناظر بر 
هدايت و کنترل صحیح اطالق 
می شود که در روش اداره يک 

شرکت يا سازمان تأثیر بگذارد. 
حاکمیت شرکتی را »نظام 

راهبری سازمانی« يا »حاکمیت 
واحد تجاری« نیز مطرح می کنند. حاکمیت شرکتی 

را می توان به صورت ساختاری منسجم از روابط در 
نظر گرفت که میان سهام داران، مديران، ذی نفعان و 
ناظران برای تضمین منافع تمامی مالکان و ذی نفعان 

و با اهداف دست يابی به نظام و فرهنگ صحیح 
پاسخ گويی، شفافیت در ارائه اطالعات و گزارشگری 

مناسب، رعايت عدالت و انصاف و رعايت حقوق 
ذی نفعان استقرار می يابد.

  اهداف حاکمیت شرکتی
هدف اصلی حاکمیت شرکتی تعیین کنترل  ها و نظارت های 
مدیران  و  هیئت  مدیره  سهام داران،  فی مابین  صحیح 
در  سرمایه  بازار  در  پاسخ گويی  و  شفاف سازی  و  اجرایی 
در  چنان چه  بنابراین  شرکت هاست،  اداری  و  مالی  روابط 

توجه مناسب  اصول حاکمیت شرکتی  به موضوع  شرکت ها 
نشود، چهارچوب منطقی برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان 
در  شد.  نخواهد  فراهم  ذی نفعان  و  شرکت  تصمیم گیران 
صورت استقرار چنین ساختاری در سازمان، تقسیم وظایف و 
مسئولیت ها بین سهام داران، هیئت  مدیره و مدیران اجرایی 
به صورت صحیح انجام پذیرفته و نسبت به استقرار نقش های 
نظارتی مدیریت غیراجرایی )شامل کمیته حسابرسی، کمیته 
جمله  از  مناسب  داخلی  کنترل های  ایجاد  و...(،  انتصابات 
نقش  و  ریسک  مدیریت  مالی، حقوقی،  کنترل های  استقرار 
این  در  و  خواهد شد،  توجه خاص  سازمانی  اخالق  نظارتی 
حالت است که در ازای تقسیم وظایف، نظارت، مسئولیت و 
پاسخ گویی پررنگ تر می شود و تضاد منافع باعث شکل گیری 
منافع  مکانیسم  این  در  و  بود  خواهد  پایدار  و  سالم  روابط 
سهام داران و ذی نفعان حفظ خواهد شد و سوء استفاده های 

مدیریتی و مالی به حداقل ممکن خواهد رسید. 

تأثیرات حاکمیت شرکتی
طریق  از  سرمایه گذاران  و  شرکت ها  بین  اعتماد  ایجاد   .1

پاسخ گویی و حساب دهی
2. خلق ارزش و استفاده مؤثر از منابع

3. گزارش دهی به موقع و شفاف
4. رعایت انصاف و عدالت در رابطه با تمامی ذی نفعان

5. رعایت منافع سهام داران شرکت
6. افزایش بازده شرکت ها

از حاکمیت شرکتی  مقاله 
 تا حسابرسی داخلی
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تاریخچه حاکمیت شرکتی
واژگان  در  مفاهیم  رایج ترین  از  یکی  شرکتی  حاکمیت 
از دهه 1990 در کشورهای صنعتی  تجارت جهانی است و 
از  برخی  و  استرالیا  آمریکا،  انگلستان،  نظیر  پیشرفته جهان 
و  بزرگ  شرکت های  تشکیل  با  هم زمان  اروپایی  کشورهای 
تفکیک مالکیت از مدیریت و در پاسخ به مشکالت مربوط به 

اثربخشی هیئت  مدیره شکل گرفته است.
به دنبال وقایعی مانند افشای کمک های  نامشروع و پنهان 17 
شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری-خواه در سال 1973 
که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، و هم چنین رسوایی های 
مالی تعدادی از شرکت های بزرگ و مشهور دنیا از جمله انرون 
) Enron ( و ورلد کام ) World Com ( در آغاز قرن اخیر 
گزارش های  و  اطالعات  به  نسبت  عمومی  اعتماد  کاهش  که 
مالی منتشرشده از سوی شرکت ها را به -دنبال داشت، نیاز 
شد  منجر  و  یافت  افزایش  باکیفیت تر  و  بیشتر  اطالعات  به 
و  اطالع رسانی  شفافیت  خصوص  در  بیشتری  تقاضای  به 
گزارش دهی شرکت ها و موجب شد موضوع کنترل های داخلی 
شرکت ها و افشای اطالعات در این زمینه از دیدگاه جدیدی در 

کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد. 
و  تقویت  جهت  در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  ایران  در 
اصول  »آيين نامه  شرکتی،  حاکمیت  اصول  پیاده سازی 
را در سال 1386 تدوین و منتشرکرد  حاكميت شركتی« 
پذیرفته شده  شرکت های  بر  کنترل  و  نظارت  روش های  و 
در  سپس  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  بهادار  اوراق  بورس  در 
شركتی  حاكميت  »دستورالعمل   1397/08/12 تاریخ 
شركت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
به تصویب هیئت مدیره سازمان  را که  و فرابورس ايران« 

بورس و اوراق بهادار رسید، ابالغ و الزم االجرا کرد. 
حاکمیت  دستورالعمل  رعایت  جهت  در  و  راستا  همین  در 
شرکتی و هم چنین دست یابی به اهدافی چون بررسی اثربخشی 
فرایندهای نظام راهبری و سیستم کنترل های داخلی، سالمت 
گزارشگری، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقالل و اثربخشی 
مدیریت  مقررات،  و  قوانین  رعایت  نیز  و  مستقل  حسابرس 
ضمن  عام(،  )سهامی  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  ارشد 
تدوین و تصویب »منشور كميته حسابرسی« و »منشور 
مدیر  انتصاب  و  داخلی«  حسابرسی  واحد  فعاليت 
زیر  را در سال 1392  حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی 
نظر هیئت  مدیره و مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق 
هیئت  نظارتی  مسئولیت  ایفای  به  کمک  هدف  با  و  بهادار 
اعضای کمیته حسابرسی شرکت  است.  داده  تشکیل  مدیره 
و  مالی هستند  دارای تخصص  و همگی  نفر  از سه  متشکل 
رئیس  شده اند.  منصوب  مدیره  هیئت  انتصاب  و  انتخاب  با 
است.  مالی غیرموظف هیئت  مدیره  کمیته حسابرسی عضو 
جلسات کمیته حسابرسی شرکت به صورت ماهانه و منظم 
کنترل های  سیستم  بهبود  و  استقرار  ارزیابی  راستای  در  و 

داخلی و بررسی اثربخشی آن تشکیل می شود. 
اثربخشی  مستمر  طور  به  شرکت  داخلی  حسابرسی  واحد 
قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  را  داخلی  کنترل های  سیستم 
هیئت  مدیره  و  حسابرسی  کمیته  به  را  نتایج  و  می دهد 
را  داخلی  کنترل های  سیستم  بهبود  روش های  و  گزارش 

پی گیری می کند. 
در راستای ارتقای نظام راهبری شرکت، کمیته های حسابرسی 
مستقر  داخلی  حسابرسان  و  تشکیل  فرعی  شرکت های  در 
شده اند و کمیته ها به صورت ماهانه در شرکت ها تشکیل و 
مواردی چون صورت های مالی میان دوره ای و ساالنه– بودجه 

شرکت–  واقعی  عملکرد  با  آن  انطباق  و  مقایسه  و  ساالنه 
پیش نویس گزارش حسابرس مستقل– نامه مدیریت شرکت ها- 
آیین نامه ها و دستورالعمل ها و گزارش های حسابرسان داخلی 
در خصوص بررسی سیستم های کنترل داخلی شرکت ها در 
حسابرسی  واحد  برای  آن  گزارش های  و  بررسی  کمیته ها 
خوارزمی  سرمایه گذاری  کمیته حسابرسی شرکت  و  داخلی 
ارسال می شود و در کمیته مورد بررسی قرار می گیرد و در 
به  مدیره،  نظارتی هیئت  ایفای مسئولیت  به  راستای کمک 
اطالع هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در جهت 

اطالع و تصمیم گیری رسانده می شود.
قرار  بررسی  مورد  حسابرسی  کمیته  در  که  مواردی  اهم 

می گیرد:
دارایی های  و  منابع  از  این که  از  معقول  اطمینان  1. حصول 
محافظت  سوء استفاده  و  تقلب  اتالف،  برابر  در  شرکت 

می شود. 
2. حصول اطمینان معقول از این که عملیات شرکت، کارا و 

اثربخش است.
گزارشگری  مناسب  کیفیت  از  معقول  اطمینان  حصول   .3
مالی، قابل اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی و رعایت 

استانداردهای حسابداری و سایر مقررات مربوط. 
و  مقررات  و  قوانین  رعایت  از  معقول  اطمینان  حصول   .4
از  شرکت  داخلی  سیاست های  و  الزامات  رعایت  هم چنین 

سوی مدیران و کارکنان شرکت. 
5. بررسی پیش نویس گزارش های مالی شرکت قبل از تصویب 

هیئت مدیره.
بازرس  و  مستقل  حسابرس  گزارش  پیش نویس  بررسی   .6

قانونی. 
7. برگزاری حداقل دو جلسه نشست اختصاصی با حسابرس 

مستقل شرکت در خصوص بررسی موضوعات شرکت. 
ارائه پیشنهاد درباره  و  پایش استقالل حسابرس مستقل   .8
انتخاب، چرخش یا تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
شرکت اصلی و شرکت های فرعی به هیئت مدیره متناسب با 

بررسی ها و الزامات. 
9. بررسی گزارش های بودجه شرکت های فرعی و گزارش های 

مقایسه ای عملکرد با بودجه مصوب آن ها.
حسابرسان  و  حسابرسی  کمیته های  عملکرد  ارزیابی    .10

داخلی شرکت های فرعی. 
بررسی گزارش های کمیته های حسابرسی شرکت های    .11

فرعی. 
بررسی »نامه مدیریت« حسابرس مستقل و پی گیری    .12

اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن.

شعار »ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها« و »برنامه محوری« 
همیشه سرلوحه تمامی ارکان شرکت بوده و در همین راستا 
کارگروه خبره ای در جهت تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک 
دو ساله گروه سرمایه گذاری خوارزمی و نظارت بر امور راهبری 
به عنوان یکی از کمیته های تخصصی به ریاست رئیس محترم 
اهداف  می شود  تالش  و  شده  تشکیل  شرکت  مدیره  هیئت 
در این برنامه دست یافتنی و قابلیت تحقق داشته باشند. در 
این برنامه، اصالح ساختار شرکت، فرایندها و دستورالعمل ها، 
مدیریت تسهیالت، اصالح پرتفوی و ارتقای نظام راهبری در 
قرار  از جمله مواردی است که مورد توجه  شرکت های گروه 
شرکت  اصلی  ذی نفعان  عنوان  به  سهام داران  و  است  گرفته 
ملموس  به صورت  را  گروه خوارزمی  در  برنامه محوری  اثرات 

حس خواهند کرد.
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در سال های اخیر، سرمايه گذاری در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات، فرصت های بکری را در اختیار 

سرمايه گذاران قرار داده و زمینه  رشد را برای 
شرکت های نوپای زيادی فراهم کرده است. شرکت 
توسعه فناوری اطالعات خوارزمی هم يکی از همین 
مجموعه هاست که در سال 13۷6 با موضوع تولید، 
تأمین و بهره برداری انواع سخت افزار، نرم افزار و 

تجهیزات الکترونیکی و رايانه ای مورد مصرف در انواع 
فعالیت های اداری، تجاری، خدماتی، تولیدی، مالی 
و بانکی تأسیس شده و بر ارائه راه حل های جامع، 

تجهیزات و خدمات به مشتريانی تمرکز دارد که 
دارای پراکندگی دفاتر و شعب در سطح کشور هستند 
و از تجهیزات رايانه ای در شبکه های کسب وکار خود 

استفاده می کنند. صحبت های سیدامیرحسین  هاشمی، 
مديرعامل شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی، 
را درباره فعالیت ها و چالش های شرکت در سالی که 

گذشت و برنامه های مجموعه برای سال آينده، در 
ادامه بخوانید.

 لطفًا درباره فعاليت های شركت فناوری اطالعات 
خوارزمی و دستاوردهای مجموعه در سالی كه رو 

به پايان است، توضيح دهيد.
در  عدیده  مشکالت  به رغم  گذشت،  که  سالی  در  شرکت 
حوزه اقتصاد و با وجود افزایش هزینه ها در زمینه حقوق و 

دستمزد، هم چنین در زمینه قطعاتی که ما برای پشتیبانی 
نیاز داریم، توانست روند رو به رشد خودش را در سوددهی 
به خوبی طی کند و در هر دو حوزه فروش خدمات و فروش 
محصوالت، با رشد خوبی نسبت به سال گذشته مواجه شد. 
جلو  شرکت  در  را  خوبی  کارهای  توانست  نرم افزارمان  تیم 
ببرد و ما به محصوالت خوبی در حوزه نرم افزار رسیدیم که 
در  کرد.  خواهیم  اقدام  هم  آن  فروش  به  نسبت  ان شاءاهلل 
زمینه کاهش هزینه و کنترل هزینه ها خیلی خوب و موفق 

عمل کردیم.
كاری  حوزه  برای  را  چالش هايی  چه  تحريم ها   

شما ايجاد كرده است؟
طبیعتا با توجه به نیاز شرکت ما در حوزه پشتیبانی قطعات 
کشور  از  خارج  از  تجهیزات  تأمین  نیازمند  ما  تجهیزات،  و 
هستیم و تحریم  برای ما مشکالتی ایجاد کرده است. به لطف 
خدا با یک تیم قوی تأمین کاال و حرکت حرفه ای توانستیم 
.هم چنین  رفع کنیم  را  این مشکالت  کاال،  تأمین  در حوزه 
با جایگزینی تعمیر به جای تعویض توانستیم بخشی از این 
مشکل را در بخش هایی که نمی شد تأمین کرد، حل کنیم. 
البته تمرکز ما روی نرم افزار هم می تواند در این زمینه به ما 

کمک کند که کمک هم کرده است.
 اصوالً سرمايه گذاری و فعاليت در حوزه فناوری 
حد  چه  تا  فعلی  اقتصادی  شرايط  در  اطالعات 

می تواند موفقيت آميز باشد؟
بعضی وقت ها قسمت c یعنی communication فراموش 

گفت وگو با سيداميرحسين هاشمی، مديرعامل شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی)مفاخر(

فناوری اطالعات وارتباطات ICT؛
جذاب ترین حوزه ها برای سرمایه گذاری

  گپ 
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ما استراتژی حفظ بازار و 
مشتری های فعلی مان را 

خواهیم داشت. در بخش 
نرم افزار سعی می کنیم سبد 
محصولمان را افزايش دهیم 
و وارد بازاريابی محصوالت 

نر م افزاری مان شويم. 
همین طور در مورد اپراتورها، 
به سمتشان حرکت کرده ايم 

و در حال توافقات خوبی 
با آن ها هستیم و حتماً کار 

کردن با اپراتورها را مدنظر 
قرار خواهیم داد و آن ها هم 
مشتريان جديد ما خواهند 
بود. البته روشن است که 

نیازهای يک اپراتور نیازهای 
کامالً متفاوتی با حوزه بانکی 

است. بنابراين ما در آن حوزه 
هم ناچاربايد سبد محصوالت 

جديدی را ارائه کنیم

فناوری  که حوزه  بگیرید  نظر  در  هم  را  این  حتماً  می شود. 
نیستند،  تفکیک  قابل  همدیگر  از  ارتباطات  و  اطالعات 
مدیران  جمع  در  که  همان طور  هستند.  هم  مکمل  بلکه 
شرکت   10 االن  کردم،  عرض  هم  خوارزمی  سرمایه گذاری 
ICT هستند. در حقیقت در کشور ما  اول جهان در حوزه 
االن نزدیک 3.5 درصد از GDP به ICT تعلق دارد، اما در 
کشوری مثل ترکیه رسیده به هشت درصد و در دنیا 15.5 
زیادی در کشور  بسیار  نشان می دهد خأل  این  است.  درصد 
درنهایت  دارد.  وجود   ICT در  سرمایه گذاری  زمینه  در  ما 
این خأل پر خواهد شد و ما هم مسیری را طی خواهیم کرد 
حوزه  در  بکری  بسیار  فرصت  بنابراین  است.  رفته  دنیا  که 
سرمایه گذاری در ICT در کشور وجود دارد و می شود گفت 

جذاب ترین حوزه جذب سرمایه، االن حوزه ICT است.
چه  روی  بيشتر  مجموعه  در  حاضر  حال  در   
مشتريانی تمركز شده و چه برنامه هايی را با آن ها 

پيش می بريد؟
اما  است  بانکی  حوزه  مشتریان  روی  ما  تمرکز  االن  طبیعتاً 
در  مالی  بازار خدمات  مشتریان  به  فعالیتها  توسعه  حال  در 
اپراتورها در کشور هم در  با  ارتباط  البته در  کشور هستیم. 
دست  به  هم  را  خوبی  موفقیت های  و  هستیم  تالش  حال 
آورده ایم؛ اپراتورها قلب تپنده صنعت ICT در کشور هستند. 
فعال  شرکتی  ما  شرکت  این که  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
که  ارتباطی  است،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در 
داریم با اپراتورهای موبایل در کشور ایجاد می کنیم، ارتباط 
ارزشمندی است که ان شاءاهلل در آینده، برای شرکت بسیار 
را  مشتریانمان  حوزه  بنابراین  بود.  خواهد  پرخیر  و  پرسود 
داریم از حوزه بانکی توسعه می دهیم به حوزه خدمات مالی. 
سبد  به  را  موبایل  اپراتورهای  می کنیم  سعی  آن که  ضمن 

مشتریان شرکت اضافه کنیم.
ارزيابی  و  استراتژيک  مديريت  با  رابطه  در   
عملكرد سازمانی از چه روش و مدل هايی استفاده 

می كنيد؟
بحث  شرکت  استراتژی  درزمینه  ما  که  پیش  سال  یک 
و  بحث  مختلف  جلسه های  از  پس  که  را  مدلی  داشتیم، 
که  است  مدلی  است.  موعود  مدل  کردیم،  انتخاب  بررسی 
مبتنی  بیشتر  و  می رود  کار  به  مدرن  استراتژی  حوزه  در 
با  منعطف  است  مدلی  است.  مینسبرگ  آقای  نظریات  بر 
سعی  که  دوراندیش  و  واقعیت نگر  عمل گرا،  سریع،  واکنشی 
می کند هم به نیازهای بلندمدت و هم به نیازهای کوتاه مدت 
پاسخ دهد. فرق اصلی آن با مدل استراتژیک کالسیکی که 
استفاده می شد، این است که در آن جا حرکتها را گام   به  گام 
تعریف می کرد... یک ساله، دو ساله، سه ساله و همه چیز بر 
اساس آن گام ها تعریف می شد. اما مدل موعود این واقعیت 
را در نظر می گیرد که خیلی از مسائل به مرور زمان تغییر 
می کند و شما باید منعطف عمل کنید. درنتیجه، این حوزه به 
کوتاه مدت هم دقت زیادی می کند وفرصت هایی را برای حل 

مشکالت شرکت در نظر می گیرد. 
تحلیل  از  استراتژی  که  است  این  اصلیش  حرف  هم چنین 
چهار  از  استراتژیک  تصمیمات  ریشه  و  نمی آید  بیرون 

این  مورد  در  بیشتر  توضیح  می جوشد.  استراتژی  چشمه 
حوصله  از  شاید  می کنم،  موکول  بعد  به  را  استراتژی  مدل 
این مصاحبه خارج باشد. به هرحال، تالش کردیم از مدل های 
نوین استراتژی استفاده کنیم. برای ارزیابی عملکرد سازمان، 
یعنی برای پیاده سازی اهداف استراتژیک مان هم در حقیقت 
از روش کارت امتیازی متوازن استفاده کردیم. یک سال است 
در حال استفاده هستیم و سازمان و مدیریت های سازمان از 
این طریق پایش می شود که آیا در راستای اهداف استراتژی 

شرکت حرکت می کنند یا خیر؟
نتایج خوبی هم از این روش گرفتیم.

و  انسانی چيست  نيروی  انتخاب  برای   مالكتان 
و  كاركنان  مهارت  ارتقای  برای  را  برنامه هايی  چه 

حفظ منابع انسانی پياده سازی كرده ايد؟
را  پروژه  هایی  و  تمرکز  انسانی مان  منابع  مدیریت  روی  ما 
تعریف کرده ایم. با توجه به این که سازمان ما، سازمانی است 
انسانی محور  نیروی  سازمان  یک  و  نفر   500-400 ابعاد  با 
زیادی  اهمیت  ما  سازمان  در  انسانی  منابع  مدیریت  است، 

پیدا می کند.
شروع  را  پرسنل  به  مربوط  عملکرد  ارزیابی  حقیقت  در  ما 
کردیم و تقریباً نسخه آزمایشی )پایلوت( آن هم انجام شده و 
ان شاءاهلل در سال 99 عملیاتی خواهد شد. در حوزه آموزش، 
چندین  کرده ایم.  استخراج  را  خود  آموزشی  نیازمندی های 
دوره آموزشی را امسال برگزار کردیم و در سال 99 دوره های 
آموزشی، با دقت بیشتر و بر اساس خروجی هایی که داشتیم، به 
صورت منظم و جدی برگزار خواهند شد و در راستای ارتقای 
نیروها اقدام خواهیم کرد. در همین راستا آیین نامه هایمان را 
اصالح کردیم. آیین نامه های مرتبط با جذبمان و آیین نامه های 
مرتبط با منابع انسانی را اصالح و عملیاتی کردیم. در راستای 
جذب به عنوان مثال، االن آیین نامه مان کاماًل عملیاتی است 
گرفته  نظر  در  و مصاحبه های مختلفی که  مراحل  تمامی  و 
شده است، باید طی شود تا درنهایت یک نیرو بتواند جذب 
بنابراین االن جذبمان یک جذب مبنا دار و منطبق بر  شود. 

آیین نامه است.
 مزيت رقابتی شما نسبت به ساير مجموعه های 
فعال در اين عرصه چيست؟ چه خدمات متفاوتی 

در مجموعه شما ارائه می شود؟
در  و  هستیم  جدید  رقابتی  مزیت های  ایجاد  حال  در  ما 
حال  در  اما  داد.  خواهیم  توضیح  شد،  ایجاد  وقتی  آینده 
حاضر شرکت توسعه فناوری و اطالعات خوارزمی در تمامی 
کشور  سطح  در  گستردگی  این  دارد.  نیرو  و  دفتر  استان ها 
رقابتی  مزیت  یک  خودش  دیگر،  شرکت های  به  نسبت 
رقابتی  مزیت  یک  ما  شرکت  بودن  بورسی  هم چنین  است. 
ایجاد  محسوب می شود. این موضوع باعث می شود شفافیت 
شود و اعتبار ایجاد کند. همین طور ارتباط خوبی که با شبکه 
بانکی کشور وجود دارد، به خصوص بانک صادرات که یکی از 
بانک های بزرگ کشور است و حدود هفت، هشت بانک دیگر 
که در سبد مشتریان ما هستند. این رابطه هم تبدیل به یک 

مزیت رقابتی در شرکت ما شده است.
 ارتباط شما با شركت مادر و ستاد خوارزمی به 
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چه شكل است و نحوه حفظ رضايت از مفاخر به 
چه شكل تعريف شده است؟

شرکت  عمده  سهام دار  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
ماست و طبیعتاً اکثریت اعضای هیئت مدیره و تقریباً همه 
بنابراین شرکت  و  تعیین می شوند  این شرکت  نظر  با  آن ها 
مدیره،  هیئت  اعضای  تعیین  با  خوارزمی  سرمایه گذاری 
و  مدیرعامل  عملکرد  بر  نظارت  برای  را  خود  نماینده های 
تیم اجرایی شرکت تعیین می کند و از این طریق بر شرکت 
امور  معاونت  همین طور  می کند.  و  کرد  خواهد  نظارت 
شرکت ها و مجامع در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی دائماً 
با ما در تماس است و سیاست ها و خط مشی های خود را به 
ما اعالم می کند و ما هم در هیئت مدیره مطرح می کنیم و 
در آن راستا حرکت می کنیم و گزارش هایی را از ما می خواهد 
که ما آن ها را ارسال می کنیم. بنابراین هم از طریق معاونت 
از  هم  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  در  شرکت ها  امور 
طریق نماینده های خود در هیئت مدیره، نسبت به ارزیابی 
عملکرد و نظارت بر کار ما اقدام می کند که این طبیعت هر 

شرکت هولدینگی است. 
این را هم اضافه کنم که رویکرد تیم مدیریت جدیدخوارزمی 
به نظر من حرفه ای و کامال مثبت است. یعنی درکنار پایش 
و نظارت ،  به حرف ها گوش می دهند و تا جایی که از آن ها 
برمی آید، کمک می کنند و مسائل را پی گیری می کنند. من فکر 
می کنم رویکرد جدید ان شاءاهلل باعث شود تحوالت بهتری در 

شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری خوارزمی ایجاد شود.
بر  تأثيری  چه  مجموعه  اخير  دستاورد های   

جايگاه خوارزمی در بازار سرمايه گذاشته است؟
چندبرابرشده  گذشته  سال  یک  در  خوارزمی  سهام  ارزش 
دو  کرده،  منتفع  را  سهام داران  این که  از  غیر  رشد  این  اما 
و  بوده  سرمایه  بازار  اهالی  رغبت  یکی  است؛  داشته  جنبه 
رشد بازار سرمایه و شاخص کل آن در این مدت، و دیگری 
می دهد  نشان  که  است  بوده  عملکردها  مورد  در  شفافیت  
اهالی بازار سرمایه از عملکرد شرکت راضی بوده اند. ما باور 
به سهام  بیشتر  باعث رغبت  داریم شفاف سازی در عملکرد 
شرکت و افزایش ارزش آن شده است. امیدواریم همین مسیر 
در راستای عملکرد بهتر و سوددهی بیشتر در شرکت ادامه 
پیدا کند تا سهام داران محترم هم هر چه بیشتر از منافع آن 

بهره مند شوند.
بر  حد  چه  تا  مجموعه  كاری  روند  و  پروژه ها   
بازتعريف  و  به روزرسانی  روز،  فناوری های  اساس 
فعاليت های  و  دنيا  روز  دانش  از  چطور  شده؟ 

كاری  حوزه  در  موفق  بين المللی  شركت های 
خودتان بهره می گيريد؟

دستگاه ها  به هرحال  است.  مشخص  که  پشتیبانی  حوزه  در 
در دنیا به روز می شوند. طبیعتاً تیم تحقیق و توسعه ما هم 
نحوه  و  می کند  شناسایی  را  جدید  دستگاه های  و  می رود 
شرکت  یک  می کند.البته  بررسی  را  آن  تعمیر  و  نگه داری 
تا  بگیرد  کار  به  باید  هم  را  جدید  تکنولوژی های  بالنده، 
خود  نگه داری  و  پشتیبانی  وظایف  به  راستا  این  در  بتواند 

ادامه دهد. 
نرم افزاری طبیعتاً سعی می کنیم  ولی در حوزه های جدید  
به روز  در حال  بازار  نیازهای  کنیم.  بررسی  را  بازار  نیاز های 
شدن است، دنیا از تکنولوژی های نوین استفاده می کند. ما 
هم  باید به آن سمت حرکت کنیم که می کنیم و هم چنین 
با  ارتباط  مثل  جدید  الین های  بیزینس  ایجاد  راستای  در 
برخی  سمت  به  بین المللی،ً  شرکت های  مورد  در  اپراتورها، 
با آن هایی که  شرکت های بین المللی جدید حرکت کردیم، 
در تحریم می توانند با ما کار کنند، در حال مذاکره هستیم 
سرویس های  جهان  سطح  در  که  آن ها  طریق  از  بتوانیم  تا 
از  استفاده  با  و  داده اند  موبایل  اپراتورهای  به  را  متنوعی 
محصوالت آن ها و پیشنهاد به اپرتورهای موبایل در کشور، 

وارد این بیزینس جدید هم بشویم.
با  بگوييد.  آينده  سال  برای  برنامه هايتان  از   
توجه به شرايط اقتصادی كشور، چه سناريوهايی 

را برای ماه های آتی طراحی كرده ايد؟
مشتری های  و  بازار  حفظ  استراتژی  رو  پیش  درسال  ما 
فعلی مان را خواهیم داشت. در بخش نرم افزار سعی می کنیم 
سبد محصولمان را افزایش دهیم و وارد بازاریابی محصوالت 
به  اپراتورها،  مورد  در  همین طور  شویم.  نر م افزاری مان 
سمتشان حرکت کرده ایم و در حال توافقات خوبی با آن ها 
هستیم و حتماً کار کردن با اپراتورها را مدنظر قرار خواهیم 
داد و آن ها هم مشتریان جدید ما خواهند بود. البته روشن 
است که نیازهای یک اپراتور نیازهای کاماًل متفاوتی با حوزه 
سبد  باید  ناچار  هم  حوزه  آن  در  ما  بنابراین  است.  بانکی 
محصولی جدیدی را ارائه کنیم. هم چنین سعی می کنیم در 
سال آتی مثل گذشته، بحث کنترل هزینه و بهای تمام شده 
را ادامه دهیم و نسبت به افزایش بهره وری نیروی انسانی مان 
برگزاری  با  پرسنل  دانش  و  مهارت ها  ارتقای  از  استفاده  با 
دوره های آموزشی اقدام خواهیم کرد و همه این ها طبیعتاً در 
راستای افزایش سوددهی شرکت و ایجاد منافع بیشتر برای 

سهام داران محترم خواهد بود.

ما باور داريم شفاف سازی 
در عملکرد باعث رغبت 

بیشتر به سهام شرکت و 
افزايش ارزش آن شده 

است. امیدواريم همین مسیر 
در راستای عملکرد بهتر و 

سوددهی بیشتر در شرکت 
ادامه پیدا کند تا سهام داران 
محترم هم هر چه بیشتر از 

منافع آن بهره مند شوند
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اقتصاد ایران

در اين بخش می خوانيد

 فرصتی برای اقتصاد بدون نفت

 چشم انداز اقتصادی ایران و جهان در سال پیش رو

 فرصت های ایران در بازار 1500 میلیارد دالری اوراسیا

 ظرفیت های باالی بورس برای جذب نقدینگی

 مسکن؛ کاالی سرمایه ای نه مصرفی!

 صنعت تولید و پخش در چنبره دشواری ها

 شیوه های مهار تورم افسارگسیخته

 نقش نظام های مالیاتی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی



اقتصاد ایران سال هاست بر مدار درآمدهای نفتی می چرخد و 
بخش عمده ای از بودجه خود را بر این اساس تنظیم می کند، 
اما از سال 97 که ایاالت متحده آمریکا از برجام خارج شد 
و همه تحریم های علیه ایران بازگشت، اوضاع تا حدی تغییر 
تحریم های  با  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  بازگشتن  کرد. 
تحریم کننده  کشور  این بار  و  داشت  زیادی  تفاوت  گذشته 
قصد داشت صادرات نفت ایران را به صفر برساند. از این رو 
با یک برنامه ریزی مدون ابتدا هشت کشوری را که مشتری 
ثابت نفت ایران بودند، معاف کرد، که در این بخش ایران تا 
یک میلیون بشکه نفت صادر می کرد. در همان زمان برخی 
متولیان امور که انتظار داشتند این وضعیت با همین شرایط 
ادامه پیدا کند، اعالم کردند صادرات نفت ایران به کمتر از 
دیگری  برنامه  آمریکا  اما  رسید،  نخواهد  بشکه  میلیون  یک 
داشت.  سر  در  ایران  نفت  صادرات  رساندن  صفر  به  برای 
ایاالت متحده آمریکا هر فصل با دو کشور وارد مذاکره شد تا 
صادرات نفت از ایران را کاهش دهند و به آن ها تضمین داد 

که می تواند نفت موردنیازشان را تامین کند. 
دیگر  اما  نشده،  صفر  نفتش  صادرات  ایران  هنوز  چند  هر 
و  کند  باز  حساب  گذشته  مانند  آن  درآمد  روی  نمی تواند 
همین موضوع باعث شد کارشناسان بودجه بدون نفت را به 
دولت پیشنهاد دهند. قطعاً اقتصاد بدون نفت یکی از آرزوهای 
دیرینه ایران است. مقام معظم رهبری از سال 1373 توجه به 
راهبرد اقتصاد بدون نفت را به دولت های وقت توصیه کردند 
و حتی سیاست هایی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به 
نفت آن قدر  به راستی کسب درآمد  اما  ابالغ کردند،  را  نفت 
برنامه  سیستم  زمانی  هیچ  که  بود  شیرین  و  راحت  برای 
وبودجه کشورنتوانست از آن دل بکند.  حال ایران با مشکل 

تأمین بودجه و درآمد روبه روست و دولت برای جبران این 
کسری، به افزایش قحاملیمت  های انرژی از جمله بنزین که 
تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد، رو آورده 
 است.به عقیده بسیاری از صاحبنظران با توجه به محدودیت 
درآمدهای دولت اکنون بهترین زمان برای واگذاری بخشی 
از اختیارات هزینه بر دولت به بخش خصوصی است تا آن ها 
هم بتوانند در اقتصاد سهمی داشته باشند و هزینه های دولت 
درمجموع کاهش یابد. از سوی دیگر، به دلیل فعالیت بخش 
خصوصی دولت از آن ها مالیات دریافت خواهد کرد، که باعث 
شورای  اول  مجلس  در  شد.  خواهد  دولت  درآمد  افزایش 
اسالمی هم در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد ساالنه 
10 درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد، تا طی 10 
سال این وابستگی به صفر برسد، اما شش ماه پس از تصویب 
این طرح برخی افراد اعالم کردند انقالب برای نفت نیست اما 
نفت برای انقالب است. از این رو طرح مصوب کم کم بی رنگ 

و به فراموشی سپرده شد. 
و  کارشناسان  از  جمعی  حضور  با  میزگردی  پیش  چندی 
برگزار شد.  ایران  نفت دراقتصاد  پیرامون نقش  اقتصاددانان 
حسین رفیعی، رضا مظهری، کمال اطهاری و لطف اهلل میثمی 
اعضای حاضردر این میزگرد بودند. میثمی در این زمینه به 
تجربه مصدق در اداره اقتصاد ایران بدون نفت اشاره کرد و 
گفت: کشورهای غربی نمی خواهند ایران اقتصاد بدون نفت 
را تجربه کند، علی رغم این که هر بار که ایران توانسته از این 
بند رها شود، اقداماتی انجام دادند تا دوباره وابستگی ایجاد 
این که ذره اي صادرات  را بدون  شود. مصدق 28 ماه کشور 
معتقدند  عده اي  کرد.  اداره  متوازني  شکل  به  باشد،  داشته 
علت کودتا همین خودکفایي و اقتصاد بدون نفت بوده است؛ 

گزارش وخارزم از راه های اداره كشور بدون اتكا به درآمدهای نفتی؛

فرصتی برای اقتصاد بدون نفت
  اقتصاد 

گزارشگرسهراب اكبری

میثم پیله فروش: اکنون 
زمان کمک به دولت برای 

برون رفت از بحران و کاهش 
وابستگی بودجه به نفت 

است، اما اگر در طول يک 
دهه گذشته يک پااليشگاه 

مانند ستاره خلیج فارس 
ساخته بوديم، اکنون نیاز 

به صادرات نفت نداشتیم و 
صادرات بنزين بیش از درآمد 

نفت برای دولت و کشور 
عايدی داشت
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وحید شقاقی شهری: اگر 
دولت ها به سمت تغییر 

مسیر درآمدهای نفتی پیش 
بروند، قطعاً کشور به سمت 

پیشرفت می رود. به اين 
صورت که درآمدهای نفتی 

بايد صرف پروژه های عمرانی 
شود، اما متأسفانه بخشی 

از اين درآمد صرف پرداخت 
حقوق کارمندان دولت 

می شود. برای اداره کشور 
بدون نفت نیاز به کاهش 

هزينه ها داريم، که با توجه 
به کاهش درآمد و افزايش 

هزينه های دولت بهترين 
زمان برای به میدان آوردن 

بخش خصوصی است

این که یک کشور نفت خیز بتواند بدون نفت مملکتش را اداره 
برایشان خطرناک  الگو شود،  براي سایر کشورها  این  و  کند 
بود. اطهاری در این زمینه معتقد است اقتصاد مقاومتی نیاز 
اقتصاد  فرهنگ  کنیم.  احیا  را  آن  باید  بلکه  ندارد،  ایجاد  به 
مقاومتی که محور توسعه است، در ایران ریشه دارد و باید آن 

را به حرکت درآورد. 
مظهري در این زمینه توضیح داد: آقاي انورخامه اي در کتاب 
کمپانی  نماینده  وقتي  مي گوید  خود  نفت«  بدون  »اقتصاد 
نفتی آمریکا با وزیر امور خارجه آمریکا پیش از کودتا صحبت 
نفت  به هرحال  که  قبول کرده ایم  ما  او مي گوید  به  مي کند، 
ایران توسط مصدق و مجلس ایران ملي شده است، ولي باید 
جاهاي  و  عربستان  و  عراق  که  شود  داده  گوشمالي  مصدق 

دیگر از ایران الگو نگیرند و نفت خود را ملي نکنند. 
رفیعی نیز در این زمینه معتقد است در شرایط موجود باید 
قانون  اساسي مي گوید همه  بگیریم.  را جدي  قانون  اساسي 
مالیات  نهادها  و  شرکت ها  همه  اگر  بنابراین  برابرند.  هم  با 
پرداخت  صورت  در  شده،  کارشناسي  که  این گونه  بدهند، 
بدون  البته  بچرخد؛  نفت  درآمد  بدون  باید  مملکت  مالیات 

سرمایه گذاري هاي سنگین.

اقتصاد بدون نفت یک اجبار است نه انتخاب
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، با 
بیان این که امکان کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود دارد، 
پیش بینی  آینده  سال  بودجه  در  دولت  گفت:  »وخارزم«  به 
کرده روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کند و روی درآمد 
هنوز  ما  که  این جاست  اصلی  بحث  اما  کرده،  حساب  آن 
نمی توانیم به این میزان نفت بفروشیم و پول آن را دریافت 

کنیم. 
او با بیان این که دولت باید برنامه ریزی خود را در درآمدهای 
مسیر  تغییر  به سمت  دولت ها  اگر  افزود:  دهد،  تغییر  نفتی 
درآمدهای نفتی پیش بروند، قطعاً کشور به سمت پیشرفت 
صرف  باید  نفتی  درآمدهای  که  صورت  این  به  می رود. 
درآمد  این  از  بخشی  متأسفانه  اما  شود،  عمرانی  پروژه های 

صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می شود. 
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به این که بهترین 
کرد:  بیان  است،  اساسی  قانون   44 اصل  اجرای  برای  زمان 
برای اداره کشور بدون نفت نیاز به کاهش هزینه ها داریم، که 
با توجه به کاهش درآمد و افزایش هزینه های دولت بهترین 

زمان برای به میدان آوردن بخش خصوصی است. 
شقاقی شهری تأکید کرد: در طول سال های گذشته دولت ها 
صندوق  به  را  نفتی  درآمدهای  از  درصد   30 بودند  موظف 
توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی واریز کنند، 
اما دولت ها عالوه بر حساب روی درآمدهای نفتی، برداشت 
از صندوق توسعه ملی را نیز در برنامه کاری خود به منظور 
در سال  تفاسیر قطعاً  این  با  قرار می دادند.  پوشش هزینه ها 
به  وابستگی  کاهش  منظور  به  مناسبی  بودجه  که  آینده 
اجازه  انقالب  معظم  رهبر  نشده،  تدوین  نفتی  درآمدهای 

برداشت از این صندوق را نمی دهد.
الزام و اجبار  به گفته او، بودجه بدون نفت برای دولت یک 

است و دولت اختیاری در انتخاب آن ندارد. زمانی می توانستیم 
از اختیار دولت برای انتخاب بین بودجه با نفت و بودجه بدون 
نفت حرف بزنیم که درآمدهای نفتی باال بود، ولی االن دولت 
هیچ اختیاری ندارد و امکان بسته شدن بودجه با درآمدهای 
به شدت  نفت  حوزه  در  دولت  درآمدهای  ندارد.  وجود  نفتی 
کاهش یافته و صادرات نفت به زیر 300 هزار بشکه در روز 
احتساب  بدون  بودجه  به اجبار  درآمد،  این  طبق  و  رسیده 

درآمدهای نفتی بسته خواهد شد.

مالیات را دست کم گرفتیم
میثم پیله فروش، کارشناس بودجه، به »وخارزم« گفت: یکی 
از ابزارهای درآمد دولت مالیات است، اما در این شرایط اصاًل 
به صالح نیست که رقم مالیات هر واحد صنفی افزایش یابد، 
افرادی  و  برود  باال  مالیاتی  پایه های  باید  در همین حال  اما 
پرداخت کنندگان  لیست  وارد  نمی دهند،  مالیات  اکنون  که 
اجرای  نفت مستلزم  بدون  ایران  اقتصاد  اداره  مالیات شوند. 
و  مسکن  سرمایه،  عایدی  بر  مالیات  جمله  از  قوانین  برخی 
خودرو است، اما هنوز اجرای این قوانین در بدنه دولت دیده 
نمی شود. حتی مجلس نیز در این زمینه اقدامی انجام نداده 

است. 
معافیت های  زمینه  در  باید  دولت  این که  بیان  با  پیله فروش 
باید  مالیاتی  معافیت  کرد:  تأکید  کند،  نظر  تجدید  مالیاتی 
این  نتیجه رسیدن  به  برای  به تولیدکننده واقعی برسد، که 
موضوع نیاز به اصالح نظام بودجه ریزی و نظام مالیاتی داریم. 
کنترل فرار مالیاتی درآمد دولت را تا حد زیادی افزایش خواهد 
داد، اما برخی بروکراسی ها و اختالف نظر در بدنه کارشناسی 

باعث شده اجرای این قوانین مفید به تعویق بیفتد. 
دولت  به  کمک  زمان  اکنون  گفت:  بودجه  کارشناس  این 
نفت  به  بودجه  وابستگی  و کاهش  بحران  از  برون رفت  برای 
است، اما اگر در طول یک دهه گذشته یک پاالیشگاه مانند 
ستاره خلیج فارس ساخته بودیم، اکنون نیاز به صادرات نفت 
نداشتیم و صادرات بنزین بیش از درآمد نفت برای دولت و 

کشور عایدی داشت. 
به منابع موجود کشور می تواند راهی  نگاه  این که  بیان  با  او 

برای توسعه ایران باشد، توضیح داد: متأسفانه نگاه برخی 
تا  است  خارجی  کشورهای  به  کارشناسان  
اما  بپیچند،  نسخه  ایران  اقتصاد  برای  بیایند 
یکی از راه های برون رفت از بحران این است که 
باید تصور کنیم کشورتامدتها در تحریم است و 
اقتصادمان را با همین شرایط در نظر بگیریم. 

به گفته پیله فروش، طبق نظر کارشناسان، 
100هزار  آینده  سال  برای  دولت 

کسری  تومان  میلیارد 
کاهش  اما  دارد،  بودجه 
و  مالیاتی  معافیت های 
مالیاتی  فرار  با  مقابله 
این  حدی  تا  می تواند 
جبران  را  درآمد  کاهش 

کند.
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اين روزها آمريکا روابط خصمانه خود را با کشورها 
به اوج رسانده، شرايط اقتصادی در اکثر نقاط دنیا از 

جمله ايران، با فراز و نشیب هايی همراه است. اقتصاد 
جهان از رفتار خصمانه آمريکا رنج می برد. مهم ترين 

عامل هم جنگ تجاری اين کشور با چین است. آمريکا 
به عنوان اولین اقتصاد بزرگ جهان با چین که دومین 

اقتصاد بزرگ جهان است، وارد جنگ شده و اين 
وضعیت پرتنش ، روی بقیه اقتصادهای جهان هم اثر 
گذاشته  است. البته مسائل و مشکالت ديگری هم در 

جهان رخ داده که اقتصاد را متأثر کرده ، برای مثال، 
همین ويروس کرونا، ضرری چند تريلیون دالری برای 
اقتصاد جهان به بار آورده  است. حاال که سال نو از راه 

می رسد، مروری بر شاخص های اقتصادی در سالی 
که گذشت و هم چنین نگاهی به چشم انداز اقتصاد 
در سال آتی، خالی از لطف نیست. هر چند عوامل 

پیش بینی ناپذير بسیاری رخ داده و احتماالً باز هم 
رخ می دهد، اما شايد بتوان تصويری کلی از وضعیت 

اقتصادی ايران و جهان را ترسیم کرد. 

رشد اقتصادی
اقتصاد زیاد زیر ذره بین قرار می گیرد، رشد  آن چه در مورد 
اقتصادی است که به آن رشد تولید ناخالص داخلی یا همان 
جی دی پی هم می گویند. جی دی پی در حقیقت معیاری برای 
از  معیار  این  است.  اقتصادی یک کشور  فعالیت  اندازه گیری 
طریق جمع کردن کل خروجی کاالها و خدمات ساالنه یک 

می شود،  که  سال  هر  آخر  معموالً  می شود.  محاسبه  کشور 
به کار می شوند  نهادها و سازمان های مختلف جهانی دست 
و آمار و ارقامی درباره رشد اقتصادی جهان و هم چنین رشد 
سال  هم  آن ها  می دهند.  ارائه  مختلف،  کشورهای  اقتصادی 
گذشته را مرور می کنند و هم پیش بینی هایی درباره آینده ارائه 
می دهند. برای مثال، نشریه اکونومیست یکی از معتبرترین 
رسانه های جهان است که هر سال، پیش بینی هایی را در مورد 
اقتصاد کشورهای مختلف ارائه می دهد. به گزارش این نشریه، 
رشد اقتصادی ایران در سال 1399، تحت تأثیر تحریم های 
و  شد  خواهد  مشکالتی  دچار  مختلف،  مسائل  و  آمریکا 
درنهایت به منفِی 1.6درصد خواهد رسید. صندوق بین المللی 
پول هم در گزارشی اعالم کرد رشد اقتصادی ایران در سال 
1398 منفی بوده، رقمی که اعالم کرده اند منفِی 9.5درصد 
و سازمان های دیگر، پیش بینی های  نهادها  البته  بوده  است. 
دیگری در این زمینه دارند. برخی سازمان ها معتقدند ایران 
خواهد  خداحافظی  منفی  اقتصادی  رشد  با   1399 سال  در 
کرد. در این بین اقتصاد جهان هم مورد مطالعه قرار می گیرد. 
بر اساس برخی گزارش های صندوق بین المللی پول، نرخ رشد 
اقتصادی جهان در سال 1398 برابر با 3.0 درصد بوده  است. 
این رشد قرار است در سال آینده به 3.4درصد برسد. به این 
ترتیب، از نگاه صندوق بین المللی پول، وضعیت اقتصاد جهان 
به  ایران  اقتصاد  اما  کرد،  خواهد  پیدا  بهبود  آینده  سال  در 
دالیل مختلف که مهم تریِن آن ها می تواند تحریم های آمریکا 
باشد، با فراز و نشیب هایی همراه خواهد شد. بد نیست بدانید 
شناخته  اقتصادهایی  از  یکی  عنوان  به  هند  حاضر  حال  در 

چشم انداز اقتصادی ایران و جهان 
در سال پیش رو

  اقتصاد 
گزارشگرنسیم بنايی
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نرخ رشد  دارد. هر چند  را  اقتصادی  بهترین رشد  شده که 
اما  معیارهاست،  مهم ترین  از  یکی  داخلی  ناخالص  تولید 
برخی از اندیشمندان اقتصادی معتقدند این نرخ، چندان هم 
نشان دهنده وضعیت رفاه مردم نیست. به همین دلیل است 
که آن ها شاخص های جدیدی را طراحی کرده اند که عالوه 
بر وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی افراد را نیز در نظر 
می گیرد. از زمان سقوط 2008 و به دنبال آن، رکود بزرگ 
اقتصادی، شناخت بیشتری از محدودیت های جی دی پی به 
ایده ای  به  نسبت  عمیقی  شیفتگی  هم چنین  و  آمده  دست 
شکل گرفته که نخستین بار در بوتان مطرح شده  است؛ آن ها 
شاخصی برای اندازه گیری شادی ناخالص ملی دارند و به این 

ترتیب شاخص های جدیدی در حال مطرح شدن است. 

جدول۱: نرخ رشد برخی از اقتصادهای كوچک و بزرگ جهان به 
روايت صندوق بین المللی پول )درصد(

2020 )پيش بينی(20۱۷20۱۸20۱9كشور

9.50.0-4.7-3.8ایران

6.86.66.15.8چین

2.42.92.42.1آمریکا

0.72.40.22.2-عربستان 

0.63.44.7-2.5-عراق

1.90.80.90.5ژاپن

1.62.31.11.9روسیه

نرخ سود بانکی
در  مستقیمی  نقش  ظاهراً  اقتصادی،  شاخص های  برخی 
اقتصاد ندارند، اما در حقیقت می توانند دنیای اقتصاد را زیر 
است.  بانکی  سود  نرخ  شاخص ها،  این  از  یکی  کنند.  زبر  و 
نرخ  تعیین  و  نظر می گیرند  در  که  با سیاست هایی  بانک ها 
در  تعیین کننده  نقشی  می توانند  سپرده گذاری ها،  سود 
مسئله  این  باشند.  داشته  اقتصادی  فعالیت های  وضعیت 
اهمیت  جهان  اقتصادهای  تمامی  در  بلکه  ایران،  در  نه تنها 
دارد. برای مثال، آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان 
همیشه در این زمینه جنجال هایی به پا می کند. فدرال رزرو 
بار  یک  وقت  چند  هر  آمریکاست،  مرکزی  بانک  همان  که 
جلسه ای دارد و در آن جلسه، نرخ بهره را تعیین می کند. این 

جلسه هر بار می تواند بازار سهام را آشفته و حسابی جنجال 
به پا کند. نرخ بهره در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان 
بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر است. برخی از کشورها 
حتی نرخ بهره منفی را تجربه می کنند. در این کشورها بابت 
از مردم گرفته می شود. سیاست  پولی هم  سپرده گذاری ها، 
کلی به این شکل است که نرخ بهره باال، پول و سرمایه های 
مردم را به سمت بانک ها جذب می کند. بانک ها باید بتوانند 
بازار  تا  دارند  نگه  مطلوب  وضعیت  یک  در  را  بهره  نرخ 
برخی  با  ارتباط  در  بهره  نرخ  البته  نبیند.  آسیب  هم  سهام 
همین  به  هست.  نیز  تورم  نرخ  جمله  از  دیگر  شاخص های 
این راحتی مشخص نمی شود و  به  نرخ  این  دلیل است که 
گاهی اوقات می تواند دشواری هایی را برای اقتصاد ایجاد کند. 
سیاست های بانکی در کشورهای مختلف به اشکال مختلفی 
تعیین می شود. در اقتصادهای بسته تر این سیاست ها اغلب 
به صورت دستوری تعیین می شوند. نرخ سود بانکی در ایران 

جزو مهم ترین شاخص ها به شمار می آید. 

تورم
می توان  که  است  تعریفی  ساده ترین  این  قیمت؛  افزایش 
برای تورم ارائه داد. تورم یعنی ارزش پول داخل جیب شما 
کمتر شود. این پدیده قدرت خرید را کاهش می دهد و حتی 
می تواند قدرت خرید را به کلی از بین ببرد. تورم معموالً به 
قیمت  به  می تواند  اما  می شود،  مربوط  مصرف کننده  قیمت 
موارد  دیگر  از  بسیاری  و  دارایی  دستمزد،  عمده،  کاالهای 
تا  تورم  که  است  این  توجه  جالب  نکته  کند.  پیدا  ربط  نیز 
اما  نداشت.  نقشی  هیچ  بشر،  اقتصادی  تاریخ  در  مدت ها 
ناگهان بحث تورم به میان آمد. دهه 70 میالدی مهم ترین 
قابل  تورم  اگر  بود.  صنعتی  کشورهای  در  تورم  بروز  دوره 
پیش بینی بود، تا این اندازه آسیب وارد نمی کرد. دلیلش این 
است که هر کسی می توانست متناسب با چشم انداز تغییرات 
قیمت در آینده، تصمیم های اقتصادی اش را بگیرد. در عمل، 
اغلب  مردم  یعنی  این  و  است  پیش بینی ناپذیر  پدیده  این 
اوقات از افزایش قیمت ها غافل گیر می شوند. این امر کارایی 
این دلیل  به  پایین می آورد، در کمترین حالت  اقتصادی را 
تا احتمال ضربه خوردن  که مردم ریسک کمتری می کنند 
تورم  نرخ  چه  هر  برسانند.  حداقل  به  را  قیمتی  شوک  از 
سخت تر  آینده  تورم  پیش بینی  کند،  پیدا  افزایش  سریع تر 
مردم  می شود  باعث  قطعیت  عدم  همین  واقع  در  می شود. 

نمودار۱: باالترين  سرانه تولید ناخالص داخلی در جهان
)دالر، آخرين آمار ۲۰۱۵(

نمودار۲: مقايسه نرخ بهره در چند كشور )درصد(
)منبع: سی ان بی سی(
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اعتماد خود را به ارزش ارزی که نگه داری کرده اند، از دست 
بدهند. به همین دلیل است که ابرتورم تا این اندازه آسیب 
می رساند. اکثر اقتصاددان ها می گویند عملکرد یک اقتصاد با 
سیاست  ایده آل،  حالت  در  است.  مؤثرتر  بسیار  پایین،  تورم 
اقتصاد کالن باید ثبات قیمت را هدف قرار دهد. البته برخی 
اقتصاددان ها می گویند اگر تورم پایین ناشی از نوآوری باشد، 
با قیمت های  بود. محصوالت جدید  امر مطلوب خواهد  یک 
باال روانه بازار می شوند، ولی این قیمت ها با رقابت، به سرعت 
پایین می آید. اکثر اقتصاددان ها می گویند بهتر است جلوی 
تورم منفی )سقوط نسبت به متوسط قیمت ها( را بگیریم. در 
واقع کاهش قیمت یا همان تورم منفی هم یکی از مواردی 
این که  برای  شما  می کند.  وارد  آسیب  اقتصاد  به  که  است 
را  آن  رفتن  باال  دالیل  باید  بیاورید،  پایین  را  تورم  بتوانید 
بدانید. اقتصاددان ها نظریه های مختلفی در این زمینه دارند، 
به  نتیجه گیری دقیقی دست پیدا نمی کند.  به  اما هیچ کدام 
پدیده  و همه  جا یک  تورم »همیشه  فریدمن  میلتون  گفته 
پولی است«. پول گرایان می گویند برای تثبیت قیمت ها، باید 
اجرایی  البته  کرد.  کنترل  دقت  با  را  پول  عرضه  رشد  نرخ 
کردن این امر کمی دشوار است. دلیلش این است که رابطه 
میان معیارهای اندازه گیری عرضه پول که پول گرایان تعیین 
از  با هدف گیری سیاست گذاران  عموماً  تورم  نرخ  و  کرده اند 
هم گسیخته شده  است. اقتصاددان های کینزی معتقدند تورم 
می تواند مستقل از شرایط پولی اتفاق بیفتد. برخی دیگر از 
اقتصاددان ها روی اهمیت عوامل نهادی تمرکز کرده اند، مثاًل 
بانک مرکزی  یا )ترجیحاً(  بهره را سیاستمداران  نرخ  این که 
مستقل تعیین کرده و این که بانک مرکزی هدف تورمی دارد 
ارتباط است. به هرحال نرخ  با بی کاری هم در  یا خیر. تورم 
در  که  است  اقتصادی  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  تورم 

ایران و جهان مورد بررسی قرار می گیرد. 

بی کاری
شغل  بدون  و  گرفته اند  قرار  کار  سن  در  که  افرادی  تعداد 
آن ها  واقع  در  می دهند.  تشکیل  را  بی کاری  نرخ  هستند، 
درصدی از نیروی کار هستند که در حال حاضر نمی توانند 
با چرخه کسب وکار، باال و پایین  کار کنند. این نرخ معموالً 
از همین چرخه کسب وکار  می شود. برخی بی کاری ها ناشی 
بی کاری  عنوان  به  را  بی کاری ها  دیگر  از  برخی  اما  هستند، 
ساختاری می شناسند. بی کاری داوطلبانه و غیرداوطلبانه هم 
به  که  دارد  وجود  بی کاری  از  نوعی  دارد.  وجود  اقتصاد  در 

از بی کاری یعنی  آن بی کاری اصطکاکی می گویند، این نوع 
افرادی که به دالیل مختلف مثاًل تغییر شغل، به دنبال شغل 
جدیدی هستند و در حال حاضر بی کارند. نکته جالب توجه 
باز  هستیم،  کامل  اشتغال  شاهد  وقتی  حتی  که  است  این 
اکثر  چراکه  دارد،  وجود  اصطکاکی  بی کاری  احتمال  هم 
می دهند.  تغییر  را  خود  شغل  بار،  یک  وقت  چند  هر  افراد 
برخی اقتصاددان ها می گویند می توان بی کاری را با باال بردن 
از  یکی  و  می کنند  تغییر  عموماً  قیمت ها  داد.  کاهش  تورم، 
دالیل آن ایجاد تغییر در همین نرخ بی کاری است. بی کاری 
از بی کاری است که به واسطه یک ساختار  ساختاری نوعی 
درمان  نوع  سخت ترین  درنتیجه  و  گرفته  شکل  اقتصادی 
ساختار  در  تغییر  طریق  از  تنها  ساختاری  بی کاری  دارد.  را 
اقتصادی اصالح می شود. برای مثال، می توان قواعد و قوانین 
از  و  کرد  ایجاد  را  انعطاف پذیری هایی  یا  داد،  تغییر  را  کار 
بی کاری  اما  کرد.  ایجاد  کار  شرایط  در  بهبودی  طریق  این 
بیرون  اجباری  حالت  از  بی کاری  وقتی  چیست؟  داوطلبانه 
بی کاری  آن  به  می شود،  تبدیل  انتخاب  یک  به  و  می آید 
داوطلبانه می گویند. این یعنی فرد به دالیل شخصی، کاری 
را انتخاب نمی کند و درنتیجه، منجر به بروز پدیده بی کاری 
در یک جامعه می شود. در بسیاری از کشورها به افراد بی کار، 
مزایایی تعلق می گیرد، همین مزایا باعث می شود آن ها از کار 
نتوانند به عنوان یک نیروی کار  کردن دوری کنند و دیگر 
در جامعه، مشارکت اقتصادی داشته باشند. نرخ بی کاری هم 
در میان زنان و هم در میان مردان از اهمیت بسیار زیادی 
با  جهان  در  مختلفی  کشورهای  روزها  این  است.  برخوردار 
آن ها  از  برخی  می کنند.  نرم  دست وپنجه  بی کاری  پدیده 
جزو کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هم هستند. اما پدیده 
بی کاری می تواند در هر شرایط اقتصادی رخ دهد. در آمریکا 
وضعیت اشتغال خوب است. در واقع آمریکا یکی از بهترین 
کشورها در زمینه اشتغال محسوب می شود. نرخ اشتغال در 
این کشور همین طور در حال افزایش است و نرخ بی کاری در 
حال کاهش. یکی از مسائلی که باعث شده ترامپ هم چنان 
کاهش  باشد، همین  داشته  محبوبیت  مردم  میان  در  بتواند 
آمریکا،  در  بی کاری  نرخ  کاهش  البته  است.  بی کاری  نرخ 
او  مسئله ای نیست که فقط به ترامپ مربوط شود. در واقع 
تنها بخشی از ماجراست و حتی می توان گفت او این شرایط 
اقتصادی مطلوب را از رئیس جمهوری قبل خود به ارث برده 
 است. به هرحال، اکنون ایاالت متحده یکی از بهترین کشورها 
در زمینه عملکرد مطلوب در رابطه با اشتغال است. در ایران 

نمودار۳: باالترين متوسط ساالنه نرخ تورم كشورها در جهان )درصد، ۲۰۱۱-۲۰۱۶(
)منبع: اكونومیست(

نمودار۴: پايین ترين متوسط ساالنه نرخ تورم كشورها در جهان )درصد، ۲۰۱۱-۲۰۱۶(
)منبع: اكونومیست(

هر چه نرخ تورم سريع تر 
افزايش پیدا کند، پیش بینی 

تورم آينده سخت تر می شود. 
در واقع همین عدم قطعیت 
باعث می شود مردم اعتماد 

خود را به ارزش ارزی 
که نگه داری کرده اند، از 

دست بدهند. به همین دلیل 
است که ابرتورم تا اين 
اندازه آسیب می رساند. 

اکثر اقتصاددان ها می گويند 
عملکرد يک اقتصاد با تورم 
پايین، بسیار مؤثرتر است. 
در حالت ايده آل، سیاست 

اقتصاد کالن بايد ثبات قیمت 
را هدف قرار دهد
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پیدا  کاهش  بی کاری  نرخ  تا  گرفته  صورت  تالش هایی  هم 
در  گذشته  دهه  یک  در  کشور  این  در  بی کاری  نرخ  کند. 
محدوده 10درصد تا 12درصد در نوسان بوده، و البته گاهی 
جالب  نکات  از  یکی  رسیده  است.  هم  14درصد  نزدیک  به 
را  عملکرد  بهترین  آفریقایی  کشورهای  که  است  این  توجه 
موفق  آن ها  واقع  در  دارند.  زن  کار  نیروی  زمینه جذب  در 
شده اند بیشترین نیروی کار زن را جذب کنند. این در حالی 
نیروهای  است که بسیاری از کشورها در حال توسعه صرفاً 
به  زنان  بی کاری  پدیده  روزها  این  می کنند.  جذب  را  مرد 
حال  در  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  مردان  بی کاری  اندازه 
هر  است.  7.7درصد  جهان  در  بی کاری  نرخ  متوسط  حاضر 
کشوری زیر این میانگین کلی باشد، وضعیت مطلوبی دارد 
و هر کشوری باالی آن قرار بگیرد، باید تالش کند وضعیت 

خود را بهبود ببخشد. 

تجارت آزاد
شرکت ها  و  کشورها  دیگر  با  آزادانه  بتوانند  باید  مردم 
بدون  باید  آن ها  دهند.  انجام  را  خود  اقتصادی  فعالیت های 
قوانین  بدون محدودیت  البته  و  دولتی  گونه محدودیت  هر 
تجارت  امر،  این  به  دهند.  انجام  را  خود  کارهای  بتوانند 
صادرات  اساس حجم  بر  که  جهانی  تجارت  می گویند.  آزاد 
جنگ  از  بعد  سال های  از  می شود،  اندازه گیری  واردات  و 
جهانی دوم با آزادی بیشتری صورت می گیرد. حجم تجارت 
در  آن  حجم  برابر   17 بیست ویکم،  قرن  ابتدای  در  جهانی 
برابر  نیز شش  جهانی  مجموع خروجی  و  بود،  سال 1950 
ناخالص  تولید  به  جهان  صادرات  نسبت  داشته  است.  رشد 
داخلی از سال 1950 تا کنون بیش از دو برابر شده  است. 
از این میان، ارزش تجارت کاالهای تولیدی سه برابِر ارزش 
به سرعت  خدمات  تجارت  سهم  البته  بوده،  خدمات  تجارت 
رشد کرده  است. کاهش موانع تجارت که نتیجه موافقت نامه 
تجارت  سازمان  آن،  دنبال  به  و  تجارت  و  تعرفه  عمومی 
جهانی بود، به رونق این رشد کمک کرده  است. بعد از سقوط 
2008، اولین نشانه های مخالفت با تجارت آزاد نمایان شد و 
درنتیجه، تالش های جدیدی صورت گرفت تا سازمان تجارت 
کامل  را  دوحه  دوره  تجاری  آزادسازی  طرح  دوباره  جهانی 
کند. اقتصاددان ها با نظریه مزیت نسبی، مزایای تجارت آزاد 
را تشریح می کنند، یعنی در تجارت آزاد هر کشوری کاری 

را انجام می دهد که در آن نسبتاً کارآمدتر است. از آن جا که 
مزیت  از  آن  در  که  دارد  تخصص  در محصوالتی  هر کشور 
سودمند  دوسویه  صورت  به  تجارت  است،  برخوردار  نسبی 
خواهد بود. برخی از منتقدان تجارت آزاد می گویند تجارت 
با کشورهای در حال توسعه که در آن ها معموالً دستمزدها 
پایین تر و ساعات کاری طوالنی تر از کشورهای توسعه یافته 
است، نامنصفانه خواهد بود و منجر به از دست رفتن مشاغل 
در کشورهایی با دستمزد باال خواهد شد. آن ها خودکفایی یا 
تجارت منصفانه را می خواهند. الگوهای دنیای واقعی گاهی 
اوقات نظریه مزیت نسبی را به چالش می کشد. اکثر تجارت ها 
زیادی  هزینه ای  تفاوت  که  می افتد  اتفاق  کشورهایی  میان 
ندارند. برای مثال، بزرگ ترین شریک تجاری ایاالت متحده، 
کاناداست. حدوداً بیش از نیمی از صادرات فرانسه، آلمان و 
اروپا می شود. به عالوه،  اتحادیه  ایتالیا روانه دیگر کشورهای 
می فروشند؛  یکدیگر  به  را  مشابهی  کاالهای  کشورها  این 
و  می شوند،  صادر  آلمان  به  فرانسه  ساخت  خودروهای 
خودروهای آلمانی به فرانسه می روند. دلیل اصلی هم ظاهراً 
تفاوت سالیق مشتریان در کشورهای مختلف است. اما مثاًل 
صادرات کشاورزی استرالیا یا تکیه نفتی عربستان سعودی، 
ریشه در منابع طبیعی ویژه آن ها دارد. هم چنین، کشورهای 
فقیرتر اغلب نیروی کاری با مهارت کمتری دارند و به همین 

دلیل تولیدات ساده مثل پوشاک را صادر می کنند.

مالیات
این واژه شوم و نفرین شده است، مالیات! با این حال، دولت ها 
مورد  درآمد  از  بخشی  تا  مالیات هستند  دریافت  به  ناچار 
نسبت  مالیات،  انواع  از  برخی  کنند.  تأمین  را  خود  نیاز 
درآمد.  بر  مالیات  مثل  هستند،  منفورتر  دیگر  برخی  به 
 1797 بود که در سال  باتاوا هلند  بار جمهوری  نخستین 
نوع  این  بریتانیا  در  کرد.  جمع آوری  را  درآمد  بر  مالیات 
»موقتی«  اقدام  یک  عنوان  به   1799 سال  در  مالیات  از 
برای تأمین بودجه در برابر جنگ ناپلئون معرفی شد و در 
دوباره   1842 در سال  اما  کنار گذاشته شد،   1816 سال 
اکثر کشورها مردم  برای همیشه معرفی شد. در  این بار  و 
درآمدشان  این که  مگر  نمی کنند،  پرداخت  را  مالیات  این 
از یک حد مشخص عبور کند، و مردم ثروتمندتر نسبت به 
پرداخت  بیشتر  نرخی  با  درآمدی  بر  مالیات  فقیرتر  مردم 

نمودار۵: بررسی نرخ بی كاری در چند كشور جهان )درصد(
)منبع: كانتری اكونومی(

نمودار۶: رتبه بندی كشورها بر اساس آزادی تجاری )امتیاز از صفر تا ۱۰۰(
)منبع: شاخص آزادی تجاری جهانی(

حجم تجارت جهانی در 
ابتدای قرن بیست ويکم، 

1۷ برابر حجم آن در 
سال 1950 بود، و مجموع 
خروجی جهانی نیز شش 

برابر رشد داشته  است. 
نسبت صادرات جهان به 

تولید ناخالص داخلی از 
سال 1950 تا کنون بیش 

از دو برابر شده  است. از 
اين میان، ارزش تجارت 

کاالهای تولیدی سه برابِر 
ارزش تجارت خدمات بوده، 

البته سهم تجارت خدمات 
به سرعت رشد کرده  است
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نرخ  محبوبیت  عدم  بعد،  به  میالدی   80 دهه  از  می کنند. 
مالیات  باالی  نرخ  که  نگرانی  این  و  باال  درآمِد  بر  مالیات 
از  را  ارزشمند  اقتصادی  فعالیت  برای  انگیزه  درآمد،  بر 
را  درآمد  بر  مالیات  نرخ های  دولت ها  باعث شد  ببرد،  بین 
کاهش دهند. البته این جریان الزماً میزان مجموع دریافتِی 
بر درآمد را کاهش نمی دهد. دولت هایی  از مالیات  حاصل 
همیشه  داده اند،  کاهش  را  درآمد  بر  مالیات  نرخ  که  هم 
دیگر انواع مالیات را قطع نمی کنند. در مقابل، اغلب آن ها 
برای جبران کمبود دریافتی ها در نتیجه نرخ پایین مالیات 
جای  به  که  هم  مالیاتی  داده اند.  افزایش  را  آن  درآمد،  بر 
بر  مالیات  تعلق می گیرد،  افراد  بر مخارج  درآمد،  یا  ثروت 
بر  مالیات  می گویند  اغلب  اقتصاددان ها  دارد.  نام  مخارج 
کمتر  زیرا  مالیات بندی هاست،  سایر  از  کارآمدتر  مخارج 
بین می برد. کسب  از  اقتصادی  فعالیت های  برای  را  انگیزه 
مخارج  می گیرد،  مالیات  که  نیست  ثروت  ایجاد  یا  درآمد 
مالیات  این  می شود.  مالیات بندی  که  است  آن  از  حاصل 
شکل  این  به  باشد،  غیرمستقیم  مالیات  قالب  در  می تواند 
اضافه  می شود،  فروخته  که  خدماتی  یا  کاال  به  قیمت  که 
درآمد  بر  که  است  غیرمستقیم  مالیات  گاهی هم  می شود. 
مالیاتی  می گیرد.  تعلق  ساالنه شان  پس انداز  منهای  افراد، 
هم که به صورت مستقیم از جیب شخص پرداخت کننده، 
نمی آید،  بیرون  شرکت  یک  سود  از  یا  او  دارایی های  از 
مصرف،  مالیات  مثال،  برای  دارد.  نام  غیرمستقیم  مالیات 
مستقیم،  مالیات  متضاد  افزوده؛  ارزش  بر  مالیات  مثل 
میان  در  اخیراً  غیرمستقیم  مالیات  درآمد.  بر  مالیات  مثل 
سیاستمداران بسیار رایج شده، زیرا در این شکل از مالیات 
و  می شوند  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  متوجه  کمتر  مردم 
مالیاتی  می کنند.  امتناع  آن  پرداخت  از  به ندرت  درنتیجه 
اعمال  شرکت  یا  فرد  یک  ثروت  یا  درآمد  بر  که  هم 
مالیات  رایج ترین شکل  که  است  مالیات مستقیم  می شود، 
مالیات  نرخ  غیرمستقیم.  مالیات  متضاد  است؛  عنوان شده  
 80 فاصله سال های دهه  نقاط جهان در  اکثر  مستقیم در 
این  به  آن  از  بخشی  کرد.  پیدا  کاهش  میالدی،   90 و 
مالیات  باالی  نرخ  می گفتند  اقتصاددان ها  که  بود  خاطر 
از بین می برد و  برای کار کردن  را  افراد  انگیزه  بر درآمد، 

به  رفتن  برای  انگیزه شرکت ها  بر سود،  مالیات  باالی  نرخ 
عالوه  می داد.  افزایش  را  کمتر  مالیات  نرخ  با  کشورهایی 
ابزار  بر آن، نرخ باالی مالیات بر درآمد  به لحاظ سیاسی 
این که مالیات کاهش پیدا  به رغم  بااین حال،  نبود.  مطلوبی 
می کرد، باز هم درآمد شخصی و سودهای شرکتی در یک 
مجموع  درنهایت  و  می کردند  رشد  یکدیگر  با  هم سو  دوره 
بیشتری  افزایش  مستقیم  مالیات  می داد  نشان  آن ها 
مالیات  میان  از  که  این باره  در  اقتصاددان ها  داشته  است. 
است،  ناکارآمدتر  کدام یک  غیرمستقیم  مالیات  و  مستقیم 
اختالف  نظر دارند. افزایش شدید مخارج دولتی )به جز در 
در  بودند(  داده  تعهد  ریاضتی  اقدامات  به  که  کشورهایی 
واکنش به رکود بزرگ اقتصادی که به دنبال سقوط 2008 
سیاست های  از  ناشی  نابرابرِی  افزایش  با  همراه  داد،  رخ 
پولی سهل گیرانه، به ویژه در کشورهای ثروتمند، باعث شد 
از مسائلی است  باال احیا شود. مالیات یکی  دوباره مالیات 
اقتصادی کشورها زیاد زیر ذره بین  که در بررسی وضعیت 

می گیرد.  قرار 

نرخ ارز
نرخ ارز را به زبان ساده می توان این طور تعریف کرد: قیمتی 
شود.  تبدیل  دیگر  ارز  یک  به  آن  با  می تواند  ارز  یک  که 
اقتصاددان ها و سیاستمداران سال هاست در مورد این قضیه 
به نتیجه نرسیده اند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک کشور 
کار خوبی است یا خیر و درنتیجه، نمی دانند باید آن را ثابت 
کرد یا به نیروهای بازار اجازه داد آن را تعیین کنند. بسیاری 
با  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  دهه  تا  جهان  مهم  ارزهای  از 
توافق برتون وودز، ثابت نگه داشته شدند. طی دو دهه بعدی، 
می کردند،  دریافت  را  شدن  شناور  مجوز  که  ارزهایی  تعداد 
افزایش پیدا کرد. البته در اواخر دهه 90 میالدی، برخی از 
ثابت  پولی  و  اقتصادی  اتحادیه  توافق  طبق  اروپایی  ارزهای 
شدند و برخی از دیگر کشورها هم هیئت ارزی تشکیل دادند. 
وقتی سرمایه آزادانه در جهان گردش پیدا می کند، کشورها 
نمی توانند نرخ ارز خود را ثابت کنند و هم زمان سیاست پولی 
مستقلی داشته باشند. آن ها باید میان اطمینان و ثباتی که 
از تثبیت نرخ ارز حاصل می شود و محدودیت بر سیاست های 

نمودار۷: مالیات بر درآمد در چند كشور جهان )درصد(
)منبع: بنیاد هريتیج(

نمودار۸: تحوالت نرخ ارز در ايران )تومان(
)منبع: ايسنا(
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نرخ بهره که از نرخ ارز شناور ناشی می شود، یکی را انتخاب 
است،  بسیار  جهان  سرمایه  تحرک  که  شرایطی  در  کنند. 
بود.  بهترین گزینه خواهد  ارز منعطف  نرخ  به نظر می رسد 
ارز شناور، بنگاه ها و سرمایه گذاران را وادار می کند در برابر 
نوسانات، معامله تأمینی داشته باشند و وارد ثبات اشتباهی 
نشوند. این جریان، بانک های خارجی را برای اعتباردهی بیش 
از حد محتاط می کند. در عین  حال، به سیاست گذاران این 
اختیار را می دهد که سیاست پولی خودشان را تعیین کنند. 
اما نرخ ارز شناور عواقبی دارد؛ ارزها در شرایطی که از تعادلی 
به تعادل دیگر می روند، به شدت بی ثبات می شوند، به ویژه اگر 
وارد کشور  یا  از کشور خارج شود،  از سرمایه  زیادی  مقدار 
باشد.  نیز می تواند سوداگری سرمایه گذاران  آن  دلیل  شود، 
این عدم ثبات، هزینه های اقتصادی واقعی دارد. بسیاری از 
داشته  را  وضعیت  بهترین  این که  برای  نوظهور  اقتصادهای 
باشند، رویکردی را اتخاذ کرده اند که در آن یا نرخ ارز خود 
آن  یا  می زنند،  گره  دالر  مثل  واحد  خارجی  ارز  یک  به  را 
را با یک سبد ارزی تثبیت می کنند. اما بحران ارزی اواخر 
دهه 90 میالدی، و شکست هیئت ارزی آرژانتین، باعث شد 
بسیاری از اقتصاددان ها بگویند اگر قرار نیست خبری از یک 
همان  شاید  سیاست،  بهترین  باشد،  یورو  مثل  ارزی  اتحاد 
نرخ ارز شناور و آزاد باشد. نرخ ارز در ایران یکی از مسائل 
حیاتی است که هنوز سیاست گذاران اقتصادی در مورد آن 

به اجماع نرسیده اند.
 

بدهی
قرض  نه  بده،  قرض  »نه  می گوید:  »هملت«  در  شکسپیر 
بگیر.« در واقع، وجود بدهی و تمایل به بدهی، یکی از عناصر 
حیاتی برای رشد اقتصادی است، چراکه به افراد، بنگاه ها و 
باشند که  اجازه می دهد سرمایه گذاری هایی داشته  دولت ها 
برنمی آیند. بهای بدهی، بهره  از عهده آن  در شرایط عادی 
است. تا همین اواخر، وام دادن فعالیتی منحصر به بانک ها 
بود. )البته مدت ها بود که افراد می توانستند برای خرید خانه 
 60 دهه  از  کنند.(  قرض  پول  قرض الحسنه  مؤسسه های  از 

کرد.  پیدا  افزایش  هم  منابع  دیگر  از  وام  بعد،  به  میالدی 
شرکت ها اوراق قرضه ای به ارزش تریلیون ها دالر در بازارهای 
با  می توانستند  افراد  می فروختند.  سرمایه گذاران  به  مالی 
برای  جایی  که  هم  آن ها  کنند،  خرید  اعتباری  کارت های 
دریافت وام نداشتند، به مؤسسه های استقراضی و گاهی هم 
به رباخواران روی می آوردند. البته نرخ بهره ای که این دسته 
تعیین می کنند، بیش از اندازه باالست. در اکثر کشورها، تا 
از طریق بدهی  کنون بزرگ ترین وام دهنده، دولت بوده که 
ملی آن را پرداخت می کند. مجموع بدهی بخش خصوصی 
در ایاالت متحده در سال 2013 برابر با 156درصد از تولید 
ناخالص داخلی این کشور بود. این در حالی است که در سال 
میالدی،  دهه 90  اواخر  از  بود.  درصد   60 رقم  این   1950
بدهی  افزایش  درباره  ویژه،  طور  به  اقتصاددان ها  برخی 
استانداردهای  شدِن  سهل  درباره  هم چنین  و  مصرف کننده 
پرداخت وام به افراد، بنگاه ها، صندوق تأمین سرمایه گذاری و 
سرمایه گذاران بخش خصوصی در بازارهای مالی ابزار نگرانی 
کردند. مضیقه مالی که در سال 2007 آغاز شد و به دنبال 
ثابت  ظاهراً  مالی،  بزرگ  رکود  و   2008 مالی  سقوط  آن 
می کرد که بخشی از این وام ها ناپایدار و بی تدبیر ارائه شدند 
و اقتصاد جهانی را در معرض خطر حاد قرار دادند. بااین حال، 
اقتصاد جهان در سال 2015، با بدهی بسیار بیشتری نسبت 

به سال 2008 مواجه شد. 
این شاخص ها هر کدام می توانند بخشی از وضعیت اقتصاد 
تشخیص  برای  که  ارقامی  دهند.  نشان  را  جهان  و  ایران 
ناخالص  تولید  سرانه  مثل  می روند،  کار  به  اقتصاد  سالمت 
داخلی، نرخ بی کاری یا نرخ تورم در واقع شاخص اقتصادی 
نامیده می شوند. این آمار اغلب اوقات ماه ها و سال ها بعد از 
قرار می گیرند، درنتیجه، موجب  بازبینی  اولیه، مورد  انتشار 
سیاست گذارانی  برای  شرمساری  هم  گاهی  و  سختی  بروز 
می شوند که به آن ها تکیه کرده اند. به هرحال، اکنون وضعیت 
در  دید  باید  حاال  است.  این گونه  جهان  و  ایران  در  اقتصاد 
چه  و  می شوند  دخیل  اقتصاد  در  فاکتورهایی  چه  آینده 

سرنوشتی برای اقتصاد رقم می زنند.

 در شرايطی که تحرک 
سرمايه درجهان بسیار 

است، به نظر می رسد نرخ 
ارز منعطف بهترين گزينه 

خواهد بود. ارز شناور، 
بنگاه ها و سرمايه گذاران 

را وادار می کند در برابر 
نوسانات، معامله تأمینی 

داشته باشند و وارد ثبات 
اشتباهی نشوند. اين جريان، 

بانک های خارجی را برای 
اعتباردهی بیش از حد 

محتاط می کند. در عین  حال، 
به سیاست گذاران اين اختیار 

را می دهد که سیاست پولی 
خودشان را تعیین کنند. 

اما نرخ ارز شناور عواقبی 
دارد؛ ارزها در شرايطی که 

از تعادلی به تعادل ديگر 
می روند، به شدت بی ثبات 

می شوند
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تولید و صادرات کاال و خدمات ایران در دهه های اخیر زیر تأثیر 
توسعه طلبانه  سیاسی  تصمیم های  و  اقتصادی  سیاست های 
استراتژیک  منطقه  در  آمریکا  به ویژه  غربی  کشورهای 
گرفته  قرار  آسیا  غرب  مجموع  در  و   CIS خاورمیانه، حوزه 
بی سابقه  اقتصادی  تحریم های  سرد  سالح  از  استفاده  است. 
انتقال پول و  از هر گونه نقل و  تاریخ و جلوگیری  در طول 
است  شده  موجب  جهان،  کشورهای  با  ایران  مالی  مراودات 
تمامی ظرفیت های  از  نتوانند  و خدمات  کاال  صادرکنندگان 
صادراتی ایران در بخش کاال و خدمات بهره مند شوند. شاید 
مسئوالن  برخی  برای  ابتدا  در  غرب  اقتصادی  تحریم های 
وقت »کاغذپاره ای« بیش نبود، اما با گذشت زمان و افزودن 
اقتصاد  نقطه ضعف های  آمریکا،  از سوی  تحریم ها  بر شدت 
می دهد-  تشکیل  را  آن  از  بزرگی  بخش  صادرات  نفتی-که 
آشکارشده است و باید به  دنبال راه هایی برای گشایش درهای 

بازارهای منطقه ای و جهانی بود. 
 183 با  که  اوراسیاست  منطقه ای  پیمان  درها،  این  از  یکی 
تولید  میلیارد دالری  نفر جمعیت و ظرفیت 5000  میلیون 
کشورهای  به  ایران   ورود  دروازه  می تواند  داخلی،  ناخالص 
اروپای شرقی، CIS و حتی اتحادیه اروپا نیز محسوب شود. 
با توجه به موانع و چالش های موجود و عضویت ایران در این 
پیمان، ظرفیت های توسعه صادرات کاال و خدمات ایران در 
منطقه اوراسیا به عنوان دروازه ورود به یک بازار منطقه ای را 
با دو تن از اقتصاددانان به بحث گذاشتیم. دکتر پیمان مولوی 

و دکتر علی سعدوندی، متفق القول، عضویت ایران در اتحادیه 
شرایط  در  معتقدند  و  می دانند  ناکافی  اما  مثبت  را  ارواسیا 
کنونی ایران باید حضور در بازارهای بزرگ تر را تجربه کند. 

متن کامل این گزارش را در ادامه می خوانید.

هیچ بازاری را نباید نادیده گرفت
دکتر پیمان مولوی، عضو هیئت اجرایی انجمن اقتصاددانان 
سرانه  درآمد  با  اوراسیا  »منطقه  می گوید:  این باره  در  ایران، 
متوسط 1500میلیارد دالری، نسبت به بازار جهانی با درآمد 
باید  اما  نیست،  بزرگی  بازار  میلیارد دالری،  هزار  سرانه 80 
جدی گرفته شود و برای برقراری ارتباط با سایر بازارهای با 
درآمدسرانه باال مانند شرق آسیا، ژاپن، سنگاپور، چین و حتی 
تحریم های  دلیل  به  کرد. هرچند  استفاده  آمریکای شمالی، 
برای  اما  هستیم،  محروم  بزرگ  بازارهای  از  غرب  اقتصادی 
توسعه بازار داخلی نباید اقتصاد هیچ کشور و بازاری را نادیده 
کشوری  هیچ  اقتصاد  درهرحال،  بدهیم.  دست  از  و  بگیریم 

بدون توسعه بازار صادراتی، رشد نمی کند.« 
این اقتصاددان می گوید: »ورود به بازار 1500 میلیارد دالری 
رقبای  اما  نباشد،  کاغذ سخت  روی  شاید  اوراسیا  و کوچک 
صادرکنندگان  ورود  و  دارند  حضور  هم  بازار  این  در  ایران 
به   دارد.  را  خودش  خاص  مشکالت  نیز  بازار  این  به  ایرانی 
هر روی، اوراسیا تمام کننده و هم چنین نافی ارتباط با سایر 

بازارهای منطقه ای و جهانی نیست.«

دو اقتصاددان در گفت وگو با وخارزم مطرح كردند

فرصت های ایران در بازار
 1500 میلیارد دالری اوراسیا

  اقتصاد 
گزارشگرمولود غالمی

سفر حسن روحانی ريیس جمهوری اسالمی ايران به ارمنستان برای شركت در اجالس اتحاديه اوراسیا

شماره 5 -  بهار 99 28



دشواری صادرات بدون سازوکارهای ارتباطات مالی 
مولوی چند موضوع را در این زمینه قابل بررسی می داند و 
می گوید: »هر صادراتی بدون داشتن سازوکارهای متناسب 
ارتباطات مالی، به بن بست می رسد، یا هزینه های گزافی را در 
بر دارد. در بخش اجرا نیز فارغ از هر موضوع دیگری 10 تا 15 
درصد هزینه )اضافی( انتقال پول را به صادرکنندگان تحمیل 
می کند. حال اگر بگوییم این مشکل را حل کرده ایم، درست 
دشواری های  با  زمینه  این  در  ما  اقتصادی  فعاالن  و  نیست 
با  زیادی روبه رو هستند و حتی برای ارزهای منطقه ای نیز 
کشورهایی که صادرات نفتی داریم، دچار مشکالتی هستیم، 
مواجه  مشکلی  چنین  با  صادراتی  رقبای  سایر  درحالی که 

نیستند.«
وی به این نکته هم اشاره می کند که: »با کشورهایی مانند 
منطقه ای  هم پیمانان  سایر  و  قزاقستان  بالروس،  روسیه، 
امکان تهاتر داریم، اما این امکان با بسیاری از کشورها برقرار 

نیست و مشکل اصلی صادرات ما همین است.«

هزینه های تولید باالتر از رقبای تجاری
عضو هیئت اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران، حضور ایران در 
پیمان منطقه ای اوراسیا را مثبت ارزیابی و می گوید: »قرارداد 
آزاد تجاری با یک منطقه خوب است، اما این رویه باید به 
صادراتی  حوزه های  و  یابد  تسری  کشورها  و  مناطق  سایر 
است  بسته  ایرانی  صادرکنندگان  روی  درهایشان  که  دیگر 
نیز گشایش یابد. در مجموع حضور ایران در پیمان منطقه ای 
اوراسیا مثبت است، اما کافی نیست و اگر این پرسش مطرح 
و  قدرت  ایران  اقتصادی  بنگاه های  و  آیا شرکت ها  که  شود 
را  بزرگ  این حوزه های صادراتی  برای حضور در  توان الزم 

دارند، بی تردید پاسخ مثبت است.«
و  تولیدی  بنگاه های  اصلی  چالش  به  اشاره  با  مولوی   
صادرکنندگان ایرانی، می گوید: »گرچه با کاهش ارزش ریال، 
باالتری  رقابت پذیری  قدرت  نیز  محصوالتمان  از  یک سری 
پیدا کرده اند و نرخ بهره ایران نیز از نرخ تورم پایین تر است، 
اما هزینه بنگاه های تولید 30 درصد نسبت به سایر رقبا که 
با هزینه هفت تا هشت درصدی تولید کاال می کنند، باالتر 
است و این مسئله یکی از بزرگ ترین تهدیدهای بنگاه های 

تولید و صادراتی ما محسوب می شود.«

صندوق ضمانت صادرات، راه کار حمایتی دولت از 
صادرکنندگان

صادراتی  ظرفیت های  توسعه  برای  دولت  حمایتی  نقش  اما 
ایران در اوراسیا چگونه است و چه کاری می تواند انجام دهد. 
مولوی در این باره می گوید: »برای تسهیل و توسعه ظرفیت های 
راه گشا  می تواند  صادرات  ضمانت  صندوق  ایران،  صادراتی 
کشورهای  به  بانکی،  خدمات  از  استفاده  با  بنگاه ها  و  باشد 
مانند  کشورهایی  و  منطقه ای  پیمان های  و  اتحادیه ها  عضو 
آمریکا  اقتصادی  سیاست های  از  که  ترکیه  و  روسیه  چین، 

پیروی نمی کنند، کاال و خدمات صادر کنند.« 

کاهش هزینه های صادرات به اوراسیا 
کاال  توسعه ظرفیت های صادرات  اصلی  موانع  از  دیگر  یکی 
اوراسیا  پیمان  که  است  بانکی  تحریم های  ایران،  و خدمات 
در  باشد.  ایرانی  صادرکنندگان  برای  عطفی  نقطه  می تواند 
استادیار  و  اقتصاددان  سعدوندی،  علی  دکتر  رابطه،  همین 
بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، 
معتقد است: »اگر ایران بتواند سیستم پیام رسان بین بانکی 
اوراسیا  منطقه ای  پیمان  کشورهای  بانک  هشت  به  را  خود 
متصل کند، از بزرگ ترین مانع تحریم ها، چالش نقل و انتقال 
پول، رهایی می یابد و بازرگانان و تجار ایرانی برای صادرات و 
واردات کاال دردسرها و هزینه های کمتری خواهند داشت.«

این  انجام  اقتصاددان و استاد دانشگاه می افزاید: »البته  این 
به  نیز  مذکور  بانک  هشت  که  است  این  به  مشروط  مهم، 
برقراری ارتباطات بین بانکی با ایران عالقه مند باشند. ناگفته 
اصلی  موانع  و  چالش ها  از  یکی   FATF موضوع  که  نماند 
سیستم بانکی ایران است که صادرکنندگان و واردکنندگان 
ما با آن روبه رو هستند، اما از طریق سپام می توان این مشکل 

را هم پشت سر گذاشت.«

ایران باید سردمدار پیمان های منطقه ای شود
منطقه  در  ایران  موقعیت جغرافیایی  بر  تأکید  با  سعدوندی 
و  هند  ترکیه،  روسیه،   ،CIS به   نزدیکی  خاورمیانه،  مهم 
مهیا  کشورمان  برای  را  مناسبی  بسیار  شرایط  پاکستان، 
منطقه ای  پیمان های  در  ایران  »حضور  می گوید:  و  می داند 
و بین المللی با حذف تعرفه ها و ایجاد تعرفه های ترجیحی با 
ایجاد  کشورهای عضو، می تواند یک فرصت مناسب تجاری 
است.  غفلت شده  قابلیت ها  این  از  اغلب  متأسفانه  اما  کند، 
گرچه اکنون اوضاع کمی متفاوت شده است و شاید با سخت تر 
شدن شرایط اقتصادی در فشار تحریم ها، همکاری های بین 

بانکی، تعرفه ای و اقتصادی برقرار شود.«
فرصت  را  اوراسیا  منطقه ای  پیمان  در  ایران  عضویت  او 
تحریم ها  اقتصاد کشور که در شرایط سخت  برای  مغتنمی 
قرار دارد، اعالم می کند و می گوید: »ایران می تواند سردمدار 
پیمان های منطقه ای شود و این مساله را به سایر کشورها نیز 
تسری دهد. در اوج فشار تحریم های اقتصادی، این بهترین 
زمینه  این  در  مربوط  مسئوالن  امیدواریم  و  است  راه کار 

اهتمام ورزند.«

پیامد کاهش سطح مبادالت تجاری جهانی 
می دهد:  توضیح  ادامه  در  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  این 
»پیامد حضور نداشتن ایران در اتحادیه های اقتصادی، ضعف 
و رکود شدید صنایع داخلی است و متأسفانه تاکنون نگرش 
حاکم بر مدیریت تجاری کشور نیز در راستای عضویت در 
سطح  ارتقای  بنابراین،  است.  نبوده  منطقه ای  پیمان های 
مبادالت تجاری با کشورهای همسایه می تواند قدرت ایران را 
در تأمین امنیت منطقه  و حتی چانه زنی های سیاسی افزایش 

دهد.«

علی سعدوندی، اقتصاددان 
و استاديار بانکداری: حضور 

ايران در پیمان های منطقه ای 
و بین المللی با حذف تعرفه ها 
و ايجاد تعرفه های ترجیحی 
با کشورهای عضو، می تواند 
يک فرصت مناسب تجاری 

ايجاد کند، اما متأسفانه اغلب 
از اين قابلیت ها غفلت شده 

است. گرچه اکنون اوضاع 
کمی متفاوت شده است 

و شايد با سخت تر شدن 
شرايط اقتصادی در فشار 

تحريم ها، همکاری های بین 
بانکی، تعرفه ای و اقتصادی 

برقرار شود

پیمان مولوی، عضو هیئت 
اجرايی انجمن اقتصاددانان 
ايران: قرارداد آزاد تجاری 
با يک منطقه خوب است، 
اما اين رويه بايد به ساير 
مناطق و کشورها تسری 

يابد و حوزه های صادراتی 
ديگر که درهايشان روی 

صادرکنندگان ايرانی بسته 
است نیز گشايش يابد. 

در مجموع حضور ايران در 
پیمان منطقه ای اوراسیا مثبت 

است، اما کافی نیست و اگر 
اين پرسش مطرح شود که 

آيا شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی ايران قدرت و توان 

الزم برای حضور در اين 
حوزه های صادراتی بزرگ را 
دارند، بی ترديد پاسخ مثبت 

است
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سال 98 سالی پرفرازونشیب در بورس ايران بود. 
سالی که از نظر جذب نقدينگی بورس تقريباً يکی 
از بهترين بازارها برای سرمايه گذاری بود. صنايع 

پااليشگاهی، پتروشیمی، فوالد و خودروسازی بهترين 
دوران خود را گذراندند. ضمن اين که در اسفندماه 
شرکت های خودروسازی افزايش سرمايه دادند تا 

هم وضعیت شرکت بهبود يابد و هم سهام داران سود 
بیشتری ببرند. 

تالش برای جذب نقدینگی در بورس
در  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس  محمدی،  شاپور 
بورس  بازار  ارزیابی  به  داشت،  »وخارزم«  با  که  گفت وگویی 
نقدینگی  میزان  بازار،  رشد  دالیل  از  یکی  گفت:  و  پرداخت 
موجود در جامعه است و بازار سرمایه توانسته بخشی از این 
نقدینگی را جذب کند. این که مردم به کدام بازار بروند، حق 
انتخاب دارند، اما وظیفه ما این است که مردم را مطلع کنیم 
در  خواستیم  مردم  از  همیشه  ما  کنند.  انتخاب  آگاهانه  تا 
نقدینگی  تا  باشند  داشته  توجه  سودآوری  به  سهام  انتخاب 

نقش خودش را در بازار نشان دهد. 
به گفته معاون وزیر اقتصاد، برخی سهام با رشد سودآوری شان 
تناسبی  سودآوری  رشد  با  سهام  برخی  اما  است،  متناسب 
ندارد که پیشنهاد می شود مردم در این حوزه وارد نشوند و 

مالکشان برای انتخاب سودآوری درست شرکت ها باشد. 
کرد  پیشنهاد  مردم  به  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
در  را  خود  سرمایه  و  شود  خریداری  متنوع  سهام  حتماً 
باید  سودآوری  برای  بلکه  نکنند.  بازار  این  وارد  کوتاه مدت 

در صندوق های  حتماً  و  باشند  داشته  بلندمدت  برنامه ریزی 
سرمایه گذاری پول خود را وارد کنند. برای این کار نیاز است 

تا آموزش های الزم را ببینند و به شایعات توجه نکنند. 
محمدی به پرسش ما مبنی بر این که پیش بینی شما از وضعیت 
بازار سرمایه در سال آینده چیست، پاسخ داد: سازمان بورس به 
عنوان نهاد ناظر نمی تواند در مورد وضعیت بازار و پیش بینی آن 
صحبت کند، و این موضوع بر دوش تحلیل گران است، اما یکی 
از برنامه ریزی های سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال آینده 
عمق بخشیدن به بازار، افزایش عرضه اولیه ها و تکمیل ابزارهای 
مالی خواهد بود. راه  اندازی فروش تعهدی و هم چنین تکمیل 
ابزارهای مالی اسالمی که شامل صکوک، اجاره، مرابحه، وکالت، 
خرید دین و اجاره سهام است، از دیگر برنامه های سازمان است. 
البته ابزارهای کالسیکی هم که در دنیا وجود دارد، در ایران 

هم موجود است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: قباًل سهام 
ابزار ما در  بوده و اکنون بازار بدهی هم به آن اضافه شده و 
بازار سرمایه کامل است. بزرگ ترین هدف ما برای سال آینده 
پایدار کردن نقدینگی در بازار سرمایه است که مهم ترین مؤلفه 
ممکن  می آیند،  بازار  در  که  کسانی  است.  فرهنگ سازی  آن 
است در قیمت سود کمتری عایدشان شود، اما قطعاً باید نگاه 
مجموعه ای به موضوع داشته باشند و در کوتاه مدت توقع سود 

زیاد نداشته باشند. 
را  افقی  باید  بازار سرمایه  این که سهام داران  بیان  با  محمدی 
برای کسب سود ترسیم کنند، گفت: ما در یک نوبت کارمزدها 
را کاهش دادیم و برای سال آینده نیز دوباره در برنامه کاری مان 
بیشتر  سرمایه  بازار  در  نقدینگی  ماندگاری  به  تا  دادیم  قرار 

    بورس
غزال بابايی

گزارش وخارزم از وضعيت بازار سرمايه در سالی كه گذشت و چشم انداز آن در سال آينده

ظرفیت های باالی بورس
 برای جذب نقدینگی

گزارشگر
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کمک کنیم. 
به گفته او، طبق تعاملی که با سازمان خصوصی سازی صورت 
گرفته، شرکت های دولتی که قرار است واگذار شوند، از طریق 
بورس انجام خواهد شد. در این شرایط پیشنهادی در قانون 
بودجه آمده مبنی بر این که شرکت هایی که سهامشان را داخل 
صندوق ای تی اف بیاورند، سهمشان را با 30 درصد به مردم 
عرضه کنند، تا مردم بتوانند با پرداخت مبلغ کمتر سهام دار 
شرکت های دولتی شوند. به دلیل تخفیفی که داده می شود، 

سودآوری افراد حفظ خواهد شد.
آزاد  شناور  سهام  به  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  رئیس 
شرکت ها اشاره کرد و گفت: سهام شناور آزاد شرکت ها باید 
موضوع  این  پی گیر  تهران  بورس  و  فرابورس  و  یابد  افزایش 
هستند که شرکت ها به تعهداتی که در این زمینه دارند، عمل 
و  می افتد  اتفاق  شرکت ها  برخی  اولیه  عرضه  اکنون  کنند. 
یک میلیون نفر هم سهم 40 هزار تومانی خریداری می کنند 
که فایده ای برای آن ها ندارد. درنتیجه باید سهام شناور آزاد 
افزایش یابد تا خرید افراد برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. 
مردم باید خاطره خوبی از عرضه اولیه داشته باشند، اما باید 
توجه داشت که رشد ها همیشه مساوی نیست. تالش ما این 
است که عرضه اولیه ها از نرخ سود بانکی بیشتر باشد. البته باید 
شرکت عرضه کننده سهام را هم در نظر بگیریم که صاحب مال 

است و حق و حقوقی دارد. 
اشاره  سال 98  نقدینگی جذب شده طی  میزان  به  محمدی 
کرد و گفت: چون سیال است، نمی توانیم رقم دقیقی را در این 
ارتباط بگوییم. اما اگر متوسط خرید و فروش سهام را در نظر 
بگیریم، پنج تا شش هزار میلیارد تومان در روزهای پایانی و 
سه تا چهار هزار میلیارد تومان در روزهای آغازین بوده است. 
ذکر این نکته الزم است که در بورس انرژی و بورس کاال تعداد 

معامالت افزایش چشم گیری داشته است.
معاون وزیر اقتصاد به پرسشی مبنی بر این که معامالت الگوریتمی 
به کجا رسید، پاسخ داد: معامالت الگوریتمی به زودی آغاز خواهد 
شد، اما برای اجرا ابتدا باید ظرفیت را افزایش دهیم. او در ادامه 
به سهام عدالت اشاره کرد و ادامه داد: تفکرات مختلفی برای 
عرضه سهام عدالت وجود دارد. یکی واگذاری مستقیم سهام 
به مردم و دیگری واگذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله است، اما برای هر کدام از آن ها در سطح کالن کشور 
آماده  بهادار  اوراق  باید تصمیم گیری شود و سازمان بورس و 

اجرای هر روشی در این زمینه است. 

دالیل استقبال از بورس
از  برخی  سرمایه،  بازار  کارشناس  هشی،  عباس  گفته  به 
شرکت ها که با ارزش ذاتی خود فاصله دارند، حاال در مسیر 
رشد قرار گرفته اند، که دلیل اصلی آن کاهش نرخ سود بانکی 
و دیگر مولفه های اقتصادی است. اقدام دیگری که باید انجام 
بانکی است. زمانی که  شود، اخذ مالیات از سود سپرده های 
آن درآمد کسب  از  تا  بانک می سپارند  به  را  پول خود  افراد 
کنند، باید مالیات آن را بپردازند، ضمن این که برای دریافت 
باید  سود آن زحمتی کشیده نشده و حتماً مسئوالن دولت 
این اختیار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور 
اندک  هرچند  بانکی  سپرده های  سود  از  تا  بدهند  مالیاتی 

مالیات دریافت کند. 
به گفته او، در صورت دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی 
ممکن است تا حدی شاهد آشفتگی بازار باشیم و این بهترین 

فرصت است که مسئوالن بورس سازوکاری را فراهم کنند که 
این نقدینگی جذب بازار سرمایه شود. 

هشی با تأکید بر این که اکنون بازار سرمایه یک بازار مطمئن 
برای سرمایه گذاری محسوب می شود، گفت: در طول سال های 
گذشته شاهد کاهش نرخ سود بانکی بودیم که در نتیجه آن، 
نقدینگی سرگردان در جامعه افزایش یافت. بسیاری از منابع 
و نقدینگی های موجود در اختیار سرمایه گذاران به سمت بازار 
قیمت  شد  باعث  موضوع  این  که  کرده،  پیدا  سوق  سرمایه 
یک سری از سهام که بخش عمده ای از ارزش بازار را تشکیل 
شرکت های  نرخ  مقابل  در  و  نکند  چندانی  تغییر  می دهند، 

پرریسک و کوچک با روند صعودی همراه شوند.
بازار گفت: هر بازاری دوره فراز  با اشاره به پیش بینی  هشی 
و نشیب و رونق و رکود دارد، به همین دلیل اکنون که بازار 
سودده است، نمی توانیم بگوییم این وضعیت ادامه دار خواهد 
سیاست های  شود.  نزولی  کانال  وارد  است  ممکن  یا  بود 
اقتصادی که در کشور اجرا می شود، بهترین راه برای بررسی 

وضعیت اقتصادی بازارها محسوب می شود. 
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بورس تنها محل افزایش 
قیمت سهام نیست، بلکه محلی برای تأمین مالی شرکت ها نیز 
به حساب می آید و سازمان بورس باید به این موضوع توجه 
داشته باشد و پیشنهاداتی را مطرح کند تا بنگاه های اقتصادی 
از این طریق بتوانند مشکل نقدینگی خود را حل کنند. سال 
آن چه  اما  و  دارد  سیاسی  وقایع  به  بستگی  چیز  همه  آینده 
کارشناسان می گویند، سال آینده هم بازار از رشد قابل توجهی 

برخوردار خواهد بود. 

بورس؛ محل کشف قیمت واقعی
سازمان  ناشران  و  بورس ها  بر  نظارت  معاون  امیری،  حسن 
بورس، به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و تأکید کرد: 
دستوری  قیمت گذاری  سنتی  بازار  فعاالن  مشکالت  از  یکی 
ندارد.  امروز هم خوانی  با شرایط  و تضمین کیفیت است که 
بسیار  محل  یک  تقریباً  و  بوده  رقابتی  قیمت ها  بورس  بازار 
مناسب برای ورود نقدینگی جامعه است. آن چه درباره برخی 
محصوالت فلزی و پتروشیمی انجام می شود، قیمت های پایه 
بر اساس فرمول تعیین شده یا با نظر انجمن مربوط به همان 
قیمت  از  اطالع  با  خریداران  و  شد  خواهد  مشخص  صنعت 
پایه به رقابت می پردازند و قیمت طبق عرضه و تقاضا تعیین 
می شود. در این صورت تعداد زیادی عرضه کننده و متقاضی 
خرید کاال در مقابل هم قرار می گیرند، که هر چه این تعداد 
بیشتر باشد، کشف نرخ بهتری صورت می گیرد. اصاًل کارکرد 

اصلی بورس هم کشف نرخ واقعی است.
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  جدید  برنامه  در  او،  گفته  به 
توسعه ابزارهای مالی متنوع در دستور کار مسئوالن قرار دارد 
شیوه ای  به  و  یابد  کاهش  بازار  این  احتمالی  ریسک های  تا 
مطلوب از تولید و کاالی ایرانی حمایت صورت گیرد. او درباره 
تضمین در معامالت بورس کاال گفت: تضامین ریالی، بانکی و 
دامنه گسترده ای از انواع تضامین وجود دارد که به کمک آن و 
در صورت طرح شکایت و بررسی در کمیته های مورد نظر در 

بورس، حقوق خریدار به  طور کامل استیفا می شود.
گفت:  بورس  در  قیمت ها  کشف  فرایند  خصوص  در  امیری 
بورس به عنوان نهاد ناظر تعیین کننده قیمت نیست، اما قطعاً 
موظف است شرایطی را برای ورود سهام داران خرد و کالن به 

بازار سرمایه فراهم کند. 

شاپور محمدی، رئیس 
سازمان بورس و 

اوراق بهادار: يکی از 
برنامه ريزی های سازمان 

بورس و اوراق بهادار برای 
سال آينده عمق بخشیدن به 
بازار، افزايش عرضه اولیه ها 

و تکمیل ابزارهای مالی 
خواهد بود. راه  اندازی فروش 

تعهدی و هم چنین تکمیل 
ابزارهای مالی اسالمی 

که شامل صکوک، اجاره، 
مرابحه، وکالت، خريد دين و 

اجاره سهام است، از ديگر 
برنامه های سازمان است. 

البته ابزارهای کالسیکی هم 
که در دنیا وجود دارد، در 

ايران هم موجود است
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از  بسیاری  گفته  این  است.  اقتصاد  پیشران  موتور  مسکن 
ساالنه  است.  کشور  اقتصادی  صاحب نظران  و  کارشناسان 
با  و  می رسد  ثبت  به  کشور  در  ازدواج  هزار   800 حدود 
ازدواج  از  قبل  هم  خانوارها  در  افراد  برخی  این که  محاسبه 
قصد مستقل بودن را دارند، ساالنه حدود یک میلیون تقاضا 
این در حالی است که در طول  بازار مسکن می شود.  راهی 
سال های گذشته به زحمت ساخت مسکن به تعداد 400 هزار 
مؤلفه کاهش  این کاال  دلیل گرانی  و مهم ترین  واحد رسید 

عرضه بود. 
روبه رو  مشکل  با  اقتصاد  که  زمانی  پیشرفته  کشورهای  در 
پیش بینی شده  صورت  به  می آید،  پایین  تقاضا  و  می شود 
این  از  بتوانند  تا  می زنند  کلید  را  پروژه های ساخت مسکن 
صنعت در اقتصاد خود بهره ببرند. این فرصت اکنون در ایران 
فراهم است و کافی است سیاست های دولت به سمت ساخت 
را  هزار صنعت  از  بیش  برود. مسکن  پیش  و عرضه مسکن 
با خود درگیر می کند و تأثیر زیادی در بحث اشتغال دارد. 
تا چند سال پیش تسهیالت مسکن 50 تا 70 درصد مبلغ 
یک واحد مسکونی را تشکیل می داد و امروز همان مبلغ به 
به همین  را تشکیل می دهد.  قیمت کل  زحمت 20 درصد 
تسهیالت  رقم  تا  شد  اعمال  جدیدی  سیاست های  منظور 
بتوانند خانه دار شوند. در دولت  یابد و دوباره مردم  افزایش 
یازدهم تسهیالت مسکن یکم جوانان رونمایی شد که افراد 
باید 40 میلیون تومان را یک سال نزد بانک قرار می دادند و 
پس از 12 ماه به میزان دو برابر تسهیالت با نرخ هشت درصد 
استقبال  دریافت  زمان  بودن  طوالنی  دلیل  به  می گرفتند. 
طرح های  سراغ  کشور  مسئوالن  نشد.  طرح  این  از  زیادی 
تا  اکنون  کردند.  مطرح  را  زوجین  تسهیالت  و  رفتند  دیگر 
240 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن به زوجین داده 

می شود، اما باید توجه داشت که هر کسی توان بازپرداخت 
باید  تومان  میلیون  سه  حدود  ماهانه  و  ندارد  را  تسهیالت 
ملی مطرح شد  اقدام  آن طرح  از  بپرازند. پس  را  آن  قسط 
که با استقبال زیادی همراه بود. طرح اقدام ملی تقریباً مشابه 
مسکن مهر اما با سازوکاری جدید است. به عقیده کارشناسان 
هر طرحی برای رونق بازار مسکن می تواند به اقتصاد کمک 
کند و نامش خیلی مهم نیست. از این رو دولت دوازدهم با 
رویکردی متفاوت طرح اقدام ملی را رونمایی کرد و افرادی 
که فاقد مسکن در 13 سال گذشته بودند، می توانند از آن 
بهره مند شوند. با همه این طرح هایی که اعالم شد، باید دید 
بازار مسکن چه وضعیتی خواهد داشت؟ در  آینده  در سال 
به  و  مواجهیم  مسکونی  واحد  با کسری چهارمیلیون  کشور 
همین میزان انباشت تقاضا وجود دارد. 400 هزار واحد طرح 
اقدام ملی مسکن در واقع 10 درصد نیاز بازار مسکن است، 
یعنی عماًل 90 درصد متقاضیان با این  شرایط صاحب مسکن 
نمی شوند. در ابتدای پروژه  مسکن مهر وقتی فراخوان داده 
ثبت نام  سامانه  در  متقاضی  عنوان  به  نفر  میلیون   4.5 شد، 
کردند. زمانی که اعالم شد آورده متقاضیان باید یک میلیون 
تومان باشد، یک میلیون نفر انصراف دادند. وقتی که مکان ها 
مشخص شد، ریزش دیگری صورت گرفت. در حال حاضر نیز 
در سامانه مسکن ملی متناسب با ظرفیت وزارت خانه ثبت نام 
پیش پرداخت  درصد   30 باید  نیست  مشخص  هنوز  و  شده 
بدهند که 30 درصد یک واحد 75 متری حدود 70 میلیون 
تومان می شود. باید دید مردم می توانند این مبالغ را تأمین 
کنند یا خیر. در حال حاضر واحد مسکونی آماده هم وجود 
و  کنند  اقدام  نمی توانند  اما  بخرند،  بتوانند  مردم  که  دارد 
احتمال  ریزش وجود دارد. از این رو با کارشناسان بازار مسکن 
به گفت وگو نشستیم که نظرات آن ها را در ادامه می خوانید. 

    مسکن
محمدحسین علی اكبری

گزارش وخارزم از وضعيت بازار مسكن در سال 99

مسکن؛ کاالی سرمایه ای نه مصرفی!

گزارشگر
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برای مسکن برنامه ویژه داریم
و شهرسازی،  راه  وزارت  معاون مسکن  محمود محمودزاده، 
به »وخارزم« گفت: ما می دانیم که مسکن به عنوان پیشران 
بسیار  بخش  این  برای  برنامه هایی  و  است  کشور  اقتصادی 
نیازمند یک  با بیان این که صنعت ساختمان  او  مهم داریم. 
برنامه ریزی جامع و کامل است، ادامه داد: هدف ما ساخت 
نیازمند  که  است  افرادی  کردن  خانه دار  بلکه  نیست،  خانه 
از  می توان  واقعی  مصرف کننده  عنوان  به  و  هستند  مسکن 
آن ها یاد کرد. اخیراً طرحی در وزارت راه و شهرسازی مطرح 
شده تحت عنوان طرح جامع مدیریت مسکن، که امیدواریم 

در سطح عالی آن را پیش ببریم.
برخی  این که  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
سوداگران پالس هایی به بازار می دهند تا سود خود را تضمین 
بازار شوند.  نباید در هیجانات وارد  کنند، تأکید کرد: مردم 
یکی از اهداف سوداگران افزایش نرخ به منظور سود بیشتر 
است و مردم متاسفانه هر بار وارد بازار می شوند و آن ها به 
این شرایط مردم گالیه می کنند که  هدفشان می رسند. در 
یک کاال چرا باید با قیمت باالتر عرضه شود، درحالی که اگر 
در زمان گرانی مردم وارد بازار نشوند، وضعیت به حالت قبل 

بازمی گردد. 
و  کرد  اشاره  مسکن  مدیریت  جامع  طرح  به  محمودزاده 
بخش  عنوان  به  دولت  مجموعه  داریم  سعی  داد:  ادامه 
عنوان  به  قضاییه  قوه  قانون گذار،  عنوان  به  اجرایی، مجلس 
ناظر، بخش خصوصی و تأمین کنندگان منابع مالی و مصالح 
ساختمانی و بیمه در این طرح حضور داشته باشند تا یک 
کار بی نقص را شاهد باشیم. هر کدام از این بخش ها حدود 
یا نقشه راه طرح اشاره شده  وظایف و اختیاراتشان در پازل 

تعیین می شود.
به گفته او، اگر این طرح اجرا شود، تولید مسکن کوتاه مدت 
کار  هستیم.  شاهد  را  ادامه دار  سیستم  یک  و  بود  نخواهد 
در  این رو  از  دارد،  هم  زیادی  زحمت  و  برنامه ریزی  بزرگ 
طرح  این  اجرای  برای  را  الزم  تأییدیه های  هستیم  تالش 

بزرگ انجام دهیم تا اقتصاد را از رکود نجات دهیم. 
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان این که 
مصرف کنندگان  را  نهایی  سود  که  هستیم  آن  دنبال  به  ما 
اقتباس  با  ببرند، گفت: در طرح ملی مسکن  واقعی مسکن 
و  هستیم  مسکن  مستمر  تولید  دنبال  به  تئوری  همین  از 
این گونه نیست که بگوییم تعداد 400 هزار واحد ساخته و 
به طور  نقش بخش خصوصی  این طرح  در  بلکه  تمام شد، 
مستمر در حال پررنگ تر شدن است و انتظار این است که 

بخش خصوصی هم نقش جامعی را ایفا کند. 
دولتی  دستگاه های  و  ارگان ها  با  تفاهم نامه  به  محمودزاده 
وزارت  با  اخیراً  گفت:  و  کرد  اشاره  مسکن  ساخت  برای 
آموزش و پرورش اقداماتی انجام شده و حدود 300 هکتار 
زمین معرفی کردند و ما هم برنامه ساخت 170 هزار واحد 
مسکونی برای فرهنگیان با همکاری این وزارت خانه را داریم. 
کند،  معرفی  می تواند  دفاع  وزارت  که  هم  زمین هایی  البته 

شناسایی شده است. در تفاهم نامه ای هم که با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی داشتیم، قرار شد زمین از آن ها معرفی 
شود و وزارت راه و شهرسازی نیز امکانات خود را در اختیار 

آن ها قرار دهد. 

سال آینده همه چیز ثابت است
در  تهران،  امالک  اتحادیه  رئیس  نایب  عقبایی،  حسام 
گفت وگویی که با »وخارزم« داشت، به بررسی بازار مسکن 
پرداخت و گفت: امسال مسکن وضعیت مطلوبی نداشت. به 
از  که  بازاری  اولین  اقتصادی  سیاست های  در  تغییر  دلیل 
بخش تقاضا حذف می شد، مسکن بود. درحالی که سیاست ها 
باید به گونه ای باشد که تقاضای بخش مسکن افزایش یابد. 
با این حال، معرفی برخی طرح ها در شش ماه دوم سال 98 
باعث شد نگاهمان به این بخش اشتغال زا برای سال آینده 

مثبت باشد. 
او با اشاره به این که تا پاییز سال آینده رکود غیرتورمی بر 
بازار مسکن حاکم است، گفت: نیمه اول سال 98 شاهد رکود 
معامالت ملک شد.  باعث کاهش  که  بودیم  بازار  در  تورمی 
افتاد که  اتفاق  بازار  نیمه دوم سال هم رکود غیرتورمی در 
در این بخش قیمت ها ثابت ماند، اما به دلیل کاهش قدرت 
بودیم.  مسکن  معامالت  کاهش  شاهد  هم  باز  مردم  خرید 
اول  نیمه  در  سرمایه ای  کاالی  این  بی رویه  قیمت  افزایش 
سال دلیلی بود تا خانوارهای با درآمد ثابت برنامه ریزی شان 
برای خانه دار شدن بر هم بخورد، اما امیدواریم سیاست های 

جدید راهی برای خانه دار شدن مردم باشد. 
به  می کشد.  طول  مسکن  نقدشوندگی  داد:  ادامه  عقبایی 
همین دلیل سیاست هایی که اتخاذ می شود، دیرتر در بازار 
این رو در شش ماه اول سال 99  از  تأثیر می گذارد.  مسکن 
میزان معامالت رشد چشم گیری نخواهد داشت و قیمت ها با 

ثبات نسبی همراه خواهد بود.
اقتصادی  سیاست های  اگر  مسکن،  کارشناس  این  گفته  به 
رونق مسکن  باعث  بتواند  که  به سمتی هدایت شود  کشور 
شود، هم بازار سرمایه از آن منتفع خواهد شد و هم هزاران 
شغل ایجاد می شود. مسکن به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به  بازار  نقدینگی  اگر  و  می کند  درگیر  را  هزار شغل  حدود 
این سمت هدایت شود، هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم 
مسکن از یک کاالی سرمایه ای به یک کاالی مصرفی تبدیل 

می شود.
او با بیان این که تقاضای بالقوه ای برای خرید خانه در سطح 
کشور وجود دارد که از توان کافی برخوردار نیست، گفت: با 
توجه به افت شدید توان خرید طرف تقاضا و معامالت مسکن 
باید زمان بازپرداخت تسهیالت افزایش یابد. در سال 97 که 
فعالیت سوداگرانه در بازار افزایش یافت، قیمت مسکن رشد 
سه برابری را تجربه کرد، اما این افزایش قیمت باعث نشد 
سرمایه گذاران بیشتری وارد این حوزه شوند. کاهش قدرت 
خرید مردم بسیاری از پیمان کاران را به حاشیه راند تا اوضاع 

تثبیت شود. 

محمود محمودزاده، معاون 
مسکن وزارت راه و 

شهرسازی: مردم نبايد در 
هیجانات وارد بازار شوند. 
يکی از اهداف سوداگران 

افزايش نرخ به منظور سود 
بیشتر است و مردم متاسفانه 

هر بار وارد بازار می شوند و 
آن ها به هدفشان می رسند. 
در اين شرايط مردم گاليه 

می کنند که يک کاال چرا 
بايد با قیمت باالتر عرضه 

شود، درحالی که اگر در 
زمان گرانی مردم وارد بازار 

نشوند، وضعیت به حالت قبل 
بازمی گردد
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تولید محصوالت و کاالهای کشاورزی، غذايی، 
صنعتی و معدنی برای هر کشوری از اهمیت بااليی 
برخوردار است، به ويژه کاالهای اساسی که میزان 
تولید داخلی در اين بخش، پايه اقتصاد کشورها و 

میزان توسعه يافتگی آن ها را تعیین می کند. صنعت 
تولید و توزيع و پخش ايران در دهه های اخیر بنا 

به داليلی )سیاسی و اقتصادی(، متناسب با توسعه 
تکنولوژی های روز و مدرن در جهان پیشرفت نکرده 
و زيرساخت های تولید کاالها در حوزه های مختلف، با 

افت وخیزهايی همراه بوده است. 
طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی و به گفته محمود 

حجتی، وزير پیشین، تولید محصوالت کشاورزی در 
سال 9۷ به بیش از 122 میلیون تن رسید و ايران 

در برخی کاالهای اساسی و استراتژيک، مانند گندم 
و شکر به خودکفايی دست يافت. بر اساس آخرين 

آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، اين میزان تولید در 
سال 98 با شش درصد افزايش مواجه شد، اما در 

بخش صنعت و کاالهای صنعتی و معدنی که آمارهای 
رسمی قابل ذکر، به صورت عدد و رقم، منتشر نشده 
است، با استناد به گفته های مسئوالن مربوط در اين 

حوزه ها با کاهش تولید مواجه بوده ايم. 

مصایب تولید
معدن،  و  صنعت  بخش  در  تولید  کاهش  عوامل  مهم ترین 
افزایش  تحریم ها،  دلیل  به  اولیه  مواد  تأمین  چالش های 
و  بنگاه ها  گردش  در  سرمایه  کاهش  تولید،  هزینه های 
سوی  از  خلق الساعه  دستورالعمل های  و  بخش نامه ها  صدور 
دستگاه های دولتی برای بخش های خصوصی به ویژه در بخش 
قوانین تولید و تعرفه های مالیاتی و غیره است که فعالیت های 
است.  کرده  روبه رو  توجهی  قابل  افت  با  را  کشور  اقتصادی 
تمامی این چالش ها برای بخش معدن و تولیدات معدنی هم 
قابل تسری است. بنابراین تولید کاالهای کشاورزی، صنعتی و 
معدنی در کشور از سال گذشته تاکنون زیر تأثیر چالش های 
بخش  مدیران  برخی  گفته  به  هم چنین  و  غرب  تحریمی 
و  شعارها  حتی  و  شده  زمین گیر  خودتحریمی ها  خصوصی، 
نیز  داخل  تولید  رونق  مانند  حاکمیتی  کالن  سیاست های 

راه گشای این مشکالت تولید نبوده است. 
حاال در ماه ها و هفته های پایانی سال 98 که بازارهای مالی و 
اقتصاد کشور ریسک های تحمیلی  مانند ترور سردار سلیمانی 
و احتمال جنگ با آمریکا را پشت سر گذاشته اند، بازگرداندن 

   اقتصاد
مولود غالمی

تولید و پخش در چنبره دشواری ها

روزنامه نگار اقتصادی
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به  ای  تازه  فشارهای   ،FATF سیاه  لیست  به  ایران  دوباره 
این اقتصاد وارد می کند. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه 
FATF ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد و 
نظام مالی و اقتصادی با شاخص ریسک سرمایه گذاری 7 که 
در آن خبری از مبادالت بانکی و استفاده از سیستم بانکی 
و مالی جهانی نیست، برای فعاالن اقتصادی و صنعت تولید، 

یعنی بازگشت به دورانی بسیاردشوار وپرپیچ و خم.

افت شاخص ریسک سرمایه گذاری
شاخص ریسک سرمایه گذاری اقتصاد ایران که در رتبه 5 قرار 
داشت، پس از بازگرداندن دوباره ایران در لیست سیاه به رتبه 
7 سقوط کرد. به  این ترتیب، هزینه های معامالت و مبادالت 
فروشندگان  و  خریداران  و  می یابد  افزایش  مالی  و  تجاری 
کاالهای ایرانی که پیش از این نیز تحت تعقیب بین المللی 
حاال  می کردند،  پیدا  آن  برای  مفری  یا  نمی گرفتند،  قرار 
معامالت را به نفع خود تمام خواهند کرد و صادرکنندگان 
و بازرگانان ایرانی چاره ای جز پذیرش شرایط نابرابر ندارند. 
نیز،  داخلی  بازارهای  در  بین المللی  رخداد  این  دیگر  پیامد 
روز،  یک  چنان چه طی  است،  ارز  و  دالر  نرخ  فزاینده  رشد 
ارز بوده ایم و  بازار  از 20 درصدی نرخ دالر در  شاهد بیش 
نتیجه آن برای بنگاه ها و صنایع تولیدی کشور که هر کدام 
اولیه  مواد  به  و محصول  کاال  تولید  فعالیت های  ادامه  برای 
نیاز دارند، هزینه های سربار را در سال 99 در پی  خارجی 

خواهد داشت.
تولید کشور با وجود انبوهی از موانع و چالش های مختلف، 
و  می دهد  دست  از  را  خارجی  کاالهای  با  رقابت  توان 
فراوانی  دشواری های  با  را  ایرانی  بازرگانان  و  صادرکنندگان 
در بازارهای جهانی، منطقه ای و حتی بازارهای سنتی مانند 
به جز  تولید  صنعت  در  می کند.  روبه رو  افغانستان  و  عراق 
سرمایه گذاران  حضور  بدون  حدودی-  تا  غذایی-  صنایع 
در  نه تنها  پیشرفته  و  مدرن  تکنولوژی های  ورود  و  خارجی 
بازارهای خارجی توان رقابت موثرنداریم، بلکه در بازار داخل 
نیز اگر کیفیت کاالها افزایش نیابد، با افزایش حجم قاچاق 
برخوردار  کمتری  اقبال  از  ایرانی  محصوالت  کشور،  به  کاال 

خواهند شد.

چالش قیمت گذاری
نرخ گذاری و تعیین قیمت یکی دیگر از مشکالت صنعت تولید 
با  ایران گویی  در کشور محسوب می شود. قیمت گذاری در 
برخی اصول علم اقتصاد همسو نیست . نرخ گذاری کاالها از 
سوی دولت و بر اساس هزینه های تمام شده تولید به اضافه 
درصد مشخصی سود برای بنگاه های تولید تعیین می شود، 
درحالی که مرجع قیمت گذاری بازار است و نرخ محصول باید 
بازار )عرضه  بنابراین،  بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. 
و تقاضا( نقش چندانی در قیمت گذاری ها ندارد و دولت در 

این میان تعیین کننده است و به بیانی دیگر، دست صنایع 
 ، درواقع  دارد.  قرار  نهادهای حاکمیتی  آسیاب  زیر  تولیدی 
کارکرد تمامی بازارهای دنیا بر اساس دو اصل کلی کیفیت 
بیشتر و قیمت مناسب تر است و موضوع کیفیت مربوط به 
می کنند  مشخص  مردم  و  می شود  مشتری  و  مصرف کننده 
و  ارزش  میزان  چه  از  آن  قیمت  به  توجه  با  محصول  یک 

کیفیت برخوردار است. 

روزهای سخت صنعت توزیع و پخش
چندان  هم  پخش  و  توزیع  صنعت  وضعیت  میان،  این  در 
مطلوب به  نظر نمی رسد و عوامل تورم زای اقتصادی در سال 
97 و گرانی بنزین در سال 98 این صنعت را نیز با مشکالت 
بسیاری مواجه کرد. اعتصاب چندین ماهه کامیون داران در 
سال 97 صنعت توزیع و پخش کاال و محصوالت مختلف را در 
زنجیره تولید، توزیع و مصرف، دچار وقفه کرد و تأثیر منفی 
آن به صنعت تولید هم رسید و گریبان مصرف کنندگان را نیز 
گرفت. حاال هم در آخرین هفته های سال 98 پس از اعالم 
برای صنعت  زمستان سخت تری  کرونا،  ویروس  خبر شیوع 
بیماری  این  تأثیر  زیر  و  خورد  خواهد  رقم  توزیع  و  تولید 
واگیر، صنعت تولید و توزیع دچار رکود بیشتری خواهد شد. 
در حال حاضر صنعت پخش، عملکردی متناسب با روش های 
نوین و تکنولوژی های جهانی توزیع ندارد، هر چند که این 

صنعت دارای ظرفیت های بسیاری است.
این که مشکالت اصلی صنعت تولید و توزیع، جدای  نتیجه 
اقتصاد کالن کشور نیست. در چند دهه اخیر،  از مشکالت 
گیر  وپا  قوانین دست  کالن،  اقتصاد  مشکالت  اصلی  شاکله 
ازتولیِد  مانع  قوانین و سیاست های  بهتر،  بیانی  به  یا  تولید، 
بخش  به  توجه  اخیر  سال های  در  است.  کشور  در  ثروت 
روی  عمدتا«  )شبه دولتی(  خصوصی سازی  و  خصوصی 
اصل 44  اجرای  مانندنحوه  قوانینی  وضع  در  و  مانده  کاغذ 
سرانجام خصوصی سازی ها  و  می شود  اساسی خالصه  قانون 
دست  آن  به  دست  این  »از  یا  به خصولتی سازی  اغلب  نیز 
کردن« شرکت های دولتی و درمواردی ایجاد رانت های کالن 

و زدوبندهای اقتصادی کشیده است.  
به هرروی، بخش بزرگی از شرکت ها در صنعت تولید و پخش، 
تنها  امر  یا شبه دولتی )خصولتی( هستند و متولیان  دولتی 
در حد حرف اعالم می کنند که آن ها را با واگذاری به بخش 
خصوصی، تبدیل به شرکت های خصوصی کنند که درآمدزا 

باشند و ارزش افزوده تولید کنند.
کشور،  در  پخش  و  تولید  صنعت  توسعه  این که  آخر  نکته 
برای  و  فناوری های مدرن است  و  تکنولوژی جدید  نیازمند 
نیازمند سرمایه گذاری های  تولید ثروت،  بهره وری و  افزایش 
برای  راه هایی  باید  حاکمیت  و  دولت  و  هستیم  خارجی 
برون رفت اقتصاد و بنگاه های تولید از این وضعیت پرچالش 

ارائه دهند. 

توسعه صنعت تولید و پخش 
در کشور، نیازمند تکنولوژی 
جديد و فناوری های مدرن 

است و برای افزايش 
بهره وری و تولید ثروت، 

نیازمند سرمايه گذاری های 
خارجی هستیم و دولت و 

حاکمیت بايد راه هايی برای 
برون رفت اقتصاد و بنگاه های 

تولید از اين وضعیت 
پرچالش ارائه دهند
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همیشه پايان سال بحث داغ میزان افزايش حداقل 
دستمزد کارمندان و کارگران چند روزی مهمان 

رسانه هاست. اما نقش موثر اين رخداد در اقتصاد 
سبب می شود رصد اخبار اين حوزه با حساسیت بااليی 

از سوی افکار عمومی صورت گیرد. بررسی ها نشان 
می دهد تورم حاکم بر کاالهای مصرفی و سبد روزانه 

خريد خانوار بسیار بیشتر از میانگین تورم کشوری است. 
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار 

نیز می گويد اتفاقاً تورم حاکم بر سبد معیشت خانوار 
کارگری محاسبه شده و بررسی ها نشان می دهد بین 21 

تا 23 درصد باالتر از نرخ تورم عمومی کشور است. 
مشکالت روزمره واحدهای تولیدی در ایران آن قدر زیاد است 
که همیشه بحث دستمزد قبل از تحلیل همه جانبه پرونده اش 
بسته و موضوع اصالح ساختاردستمزدها به سالی دیگر موکول 
می شود. برای مثال، در حالی حداقل دستمزد کارگر در سال 98 
یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد که رقم موردنیاز برای 
تامین سبد حداقلی معیشت سه میلیون و 800 هزار تومان اعالم 
شده بود. به این ترتیب، حتی تصدی کارهای اضافی هم درمیان 
صاحبان مشاغل کم درآمد، عاملی برای برون رفت ازتنگناهای 
اقتصادی تلقی نمی شود. این موضوع فشاری مضاعف را بر بازار 
کار ایران وارد کرده است، چراکه بسیاری مجبور به پذیرش شغل 
هزینه  نشان می دهد  اما  بررسی ها  آخرین  دوم وسوم هستند. 
تامین سبد معیشت کارگران به چهار میلیون و 940 هزار تومان 
رسیده است. فرامرز توفیقی معتقد است این رقم برای تامین 
حداقل هزینه زندگی کارگران است و برای تأمین هزینه معیشت 
یک خانوار 3/3 نفری در نظر گرفته می شود. بر این اساس او 
می گوید برای حفظ وضعیت کنونی و تأمین سبد معیشت سال 
آینده باید دستمزد کارگران حدقل 58 درصد افزایش یابد. آن چه 
از پشت درهای بسته مذاکرات دستمزدی درز کرده، داللت بر 
آن دارد که در سال آینده افزایش دستمزد کارگران در محدوده 
15 تا 20 درصدی خواهد بود. دولت نیز برای کارکنان خود در 
سال آینده افزایش 15 درصدی دستمزد را در نظر گرفته است. 
تفاوت دستمزد کارگران با کارمندان دولت به همان عقب ماندگی 
مزد از سبد معیشت بازمی گردد. چیزی که کارشناسان بازار کار 
از آن به عنوان بحران ساختاری یاد می کنند و معتقدند الزم 
است برای حل آن اصالح ساختاری دستمزدها در دستور کار 

تعیین  مالک  تورم  همواره  گذشته  سال های  طی  گیرد.  قرار 
دستمزد یا به عبارت بهتر، میزان افزایش دستمزد بوده است، اما 
نکته جالب این جاست که در بسیاری از سال ها میزان افزایش 
دستمزد از رشد تورم عقب می ماند، که این به معنای فقیرتر 

شدن خانوارهای کارگری در میان مدت است. 

مخالفان چه می گویند؟
اتفاقاً استناد بسیاری از مخالفان اصالح ساختاری دستمزد در 
انتقاد از رشد بیش از معمول دستمزد  شرایط کنونی و حتی 
بازمی گردد، چراکه معتقدند در شرایط  به همان موضوع تورم 
کنونی خرق عادت در تعیین دستمزد می تواند به اهرمی برای 
رشد دوباره تورم منجر شود. از این رو پیشنهاد حمایت غیرنقدی 
از کارگران را در کنار پرداخت نقدی حقوق معقول می دانند. در 
دوره های رشد تورم این مانع بیش از پیش خود را نشان می دهد. 
از این روست که کارشناسان معتقدند اصالحات ساختاری باید از 
پِس یک دوره میان مدت کنترل تورم کلید بخورد. در حقیقت 
در شرایطی افزایش دستمزد و رساندن آن به هزینه های حداقلی 
یک زندگی پایدار می ماند که بحران اولیه، یعنی تورم، از اقتصاد 

رخت بسته باشد. 

دستمزد حداقلی چگونه به بی کاری دامن می زند؟
داراست.  در جهان  را  بی کاری  نرخ های  باالترین  از  یکی  ایران 
آن چه نرخ بی کاری ایران را متمایز از سایر کشورها می کند، باال 
بودن این نرخ در میان جوانان جویای کار است. آمارها نشان 
می دهد نرخ بی کاری در میان جوانان تا 29 سال حدوداً دو برابر 
به  اتفاقاً  بی کاری  از  بخشی  است.  در کل کشور  بی کاری  نرخ 
مکفی نبودن دستمزد یک شیفت کار در کشور بازمی گردد. این 
وضعیت سبب می شود کارگران پس از کسب مهارت های الزم 
و جا افتادن در بازار کار دو شیفت و در برخی موارد سه شیفت 
کار کنند تا بتوانند هزینه های مورد نیاز خانواده خود را تأمین 
کنند. درحالی که مکفی بودن دستمزد برای یک شیفت کار به 
خالی شدن فرصت های شغلی متعددی منجر می شود و می تواند 
کاهش نرخ بی کاری را به همراه داشته باشد. انتظار می رود با 
نگاه به این واقعیتها طرح ویژه ای برای اصالح ساختار تعیین مزد 
تهیه و تدوین شود؛ طرحی که بتواند در میان مدت به افزایش 
متناسب با هزینه های زندگی حقوق کارگران از یک سو و خالی 

سازوكار افزايش دستمزد نيروی كار در آستانه سال جديد

تورم، تهدیدی برای دستمزدها
   اقتصاد
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شدن فرصت های شغلی در اختیار کارگران چند شغله از سوی 
دیگر منجر شود. 

پنج سال بدون تغییر
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به »وخارزم« 
گفت: آن چه مشخص است، کارفرمایان و دولت درمورد میزان 
افزایش دستمزدها بر نرخ 15 درصد اتفاق نظر دارند، اما باید 
توجه داشت که قانون مربوط به کارگران و کارمندان متفاوت 
است و دولت ظاهراً قصد دارد همان نرخی که برای کارمندان 

در نظر گرفته، برای کارگران نیز اعمال شود. 
او به افزایش هزینه معیشت کارگران اشاره کرد و افزود: در طول 
در  یک سال گذشته در گروه های مختلف هزینه ای، خصوصاً 
زمینه مواد خوراکی و آشامیدنی و مسکن، تورم زیادی اتفاق 
افتاده و کارگران در این موارد در واقع حداقل ها را برای خانواده 
خود تأمین کرده اند. بر این اساس درصدی که پیش از تعیین 
نرخ نهایی دستمزد در رسانه ها مطرح شده، نمی تواند محقق 
باید حداقل های یک خانوار را شامل  شود و نرخ نهایی حتماً 

شود. 
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که تمرکز اصلی 
امسال هم  اگر حتی  تأکید کرد:  بر سفره های مردم است،  ما 
یابد، قدرت خرید  افزایش  مطابق نرخ تورم دستمزد کارگران 
هم  باز  که  آمده  پایین  گذشته  سال های  طی  آن قدر  خانوار 

نمی تواند این شرایط را پوشش دهد.
خدایی معتقد است: بیش از پنج سال است که خواسته کارگران 
بدون  می شود،  تکرار  خواسته هایمان  سال  هر  و  نکرده  تغییر 
این که به درخواست کارگران عمل شود. یکی از درخواست های 
ما این است که بخشی از هزینه معیشت بر عهده دولت باشد تا 
کارفرمایان هم بتوانند جذب باالتری داشته باشند، اما متأسفانه 
نمایندگان  از  ما  بایت  ازاین  و  شود  نمی  عملی  پیشنهاد  این 
اعالم  را  آن  بارها  که  داریم  گالیه هایی  دولت  و  کارفرمایی 

کرده ایم. 
کارگران  معیشتی  سبد  گذشته  سال  این که  بیان  با  خدایی 
و  یک میلیون  اما  شد،  تعیین  تومان  750هزار  و  سه میلیون 
500هزار تومان به تصویب رسید، توضیح داد: اگر کارفرمایان 
به دنبال سهم دولت بودند، آن زمان می توانستند رایزنی های 
دلیل  به  که  می کنند  مطرح  امسال  اما  دهند،  انجام  را  خود 
این که دولت با این موضوع موافقت نکرده، سهم کارگران کمتر 
از هزینه معیشت تعیین شد. با توجه به تورم موجود در کشور 

بیشترین فشار روی قشر کارگر است و متأسفانه اقدام مناسبی 
برای حمایت از قشر زحمت کش کارگر صورت نمی گیرد. 

به گفته او، کارخانجات تولیدی و بنگاه های اقتصادی به طور 
معمول اعتراضی به دولت برای باال بودن هزینه تولید و مواد 
مدام  کارگران  دستمزد  نرخ  تعیین  زمان  در  اما  ندارند،  اولیه 
انتقاد می کنند که نقدینگی کافی برای این کار در اختیار ندارند. 
مسلماً آن ها باید از دولت برای بخش تولید طلب کمک کنند و 
نباید تنها بخش کارگری و نیروی انسانی را برای کاهش هزینه 

مدنظر بگیرند. 

چالش باال بودن هزینه تولید
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار، در این باره به »وخارزم« 
گفت: جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد همه ساله با توجه 
به میزان تورم و افزایش قیمت ها، میزان حقوق و بسته معیشتی 
را تعیین می کنند؛ تورمی که در تمام حیطه ها، چه قیمت مواد 
و  آموزش  ارتباطات،  مسکن،  حمل ونقل،  آشامیدنی،  غذایی، 
بهداشت، وجود دارد، و بر اساس آن  باید تصمیم گیری های الزم 

در جهت تعیین حداقل حقوق اخذ شود.
کارگران زحمت کش ترین قشر جامعه هستند و حقوق آن ها باید 
باید بخش  تعیین دستمزد  برای  اما  حداقل ها را جبران کند، 
امکان وجود  این  آیا  کارفرمایی هم مورد توجه قرار گیرد که 
دارد مطابق نرخ پیشنهادی از سوی نماینده کارگران افزایش 

اتفاق بیفتد یا خیر. 
ایزدخواه با اشاره به این که دولت باید برای کمک به کارگران 
وارد عمل شود، افزود: هزینه تولید در ایران باالست، که دولت 
یا باید به کارفرمایان در آن بخش تخفیف دهد تا به میزان تورم 
یارانه  کارگران  به  یا مستقیماً  یابد،  افزایش  کارگران  دستمزد 
غیرنقدی اعطا کند. اگر دولت کاالهای اساسی را به منظور حفظ 
قدرت خرید خانوارهای کارگری بدهد، نرخ دستمزد دیگر تا این 
اکنون همه حقوقی که کارگران دریافت  ندارد.  اهمیت  اندازه 
با  اما  می شود،  صرف  اساسی  کاالهای  خرید  برای  می کنند، 
به  توجه  با  برای کارگران که زیرساخت آن  اعطای سبد کاال 
قدرت  دارد،  زنجیره ای در کشور وجود  فروشگاه های گسترده 
خرید خانوارهای کارگری هم حفظ می شود و سبد خرید آن ها 

تغییر خواهد کرد. 
اقدامات  به  تن  شرایط  این  در  دولت  است  بعید  او،  گفته  به 
هزینه زا دهد و احتماالً حقوق کارگران به میزان 15 تا 20 درصد 

افزایش خواهد یافت.

محسن ايزدخواه: اگر دولت 
کاالهای اساسی را به منظور 
حفظ قدرت خريد خانوارهای 

کارگری برقرارکند، نرخ 
دستمزد ديگر تا اين اندازه 

اهمیت ندارد. اکنون همه 
حقوقی که کارگران دريافت 

می کنند، برای خريد کاالهای 
اساسی صرف می شود، اما 

با اعطای سبد کاال برای 
کارگران که زيرساخت آن 

با توجه به فروشگاه های 
گسترده زنجیره ای در کشور 

وجود دارد، قدرت خريد 
خانوارهای کارگری هم حفظ 

می شود و سبد خريد آن ها 
تغییر خواهد کرد

37.596.625ریال سبد تعیین شده )1398(

49.400.000ریال سبد تعیین شده سال )1399(

9.924.453ریال سهم خوراکی های تعیین شده 
)1398(

15.289.431ریال سهم خوراکی های تعیین شده 
)1399(

54.06 درصد افزایش خوراکی ها

52.1درصد تورم خوراکی های کل دی 98

50.3و51.1درصد، 
با میانگین  
50.7درصد

تورم خوراکی های دهک 
کارگری دی 98

27.672.172 ریال سهم سایر اقالم سبد تعیین شده 
)1398(

34.110.569 ریال سهم سایر اقالم سبد تعیین شده 
)1399(

23.27 درصد افزایش سایر اقالم سبد

32.9درصد تورم غیرخوراکی های دی 98

31.4و31.7درصد، 
با میانگین 
31.5درصد

تورم غیرخوراکی های دهک 
کارگری دی 98

32.40 و 
30.16درصد، 
با میانگین 
31.28درصد

سهم خوراکی ها از سبد در 15 
گروه درآمدی کارگری

30.95درصد سهم خوراکی ها در سبد 
تعیین شده

 67.80
و69.84درصد، 

با میانگین 
68.82درصد

سهم غیرخوراکی ها از سبد در 
15 گروه درآمدی کارگری

69.04درصد سهم غیرخوراکی ها در سبد 
تعیین شده

11.807.375ریال تفاوت دو سبد

31.40 درصد افزایش کل سبد

20.344.155ریال حداقل دستمزد سال 1398 
با مزایا

54.12درصد قدرت پوشش دستمزد بر سبد 
1398

58.04 درصد درصد افزایش دستمزد مورد 
نیاز در جهت حفظ سبد

ريز محاسبات سبد معیشت سال 99

رنا
 اي

ع:
نب

م
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     اقتصاد
احمد زمانی، رئیس مركز آموزش، پژوهش و برنامه ريزی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور
به  آن  از  استفاده  کنار  در  مالیات  مهم  کارکردهای  از  يکی 
 عنوان ابزار سیاست گذاری  اجتماعی به منظور کاهش شکاف 
طبقاتی و افزايش عدالت اجتماعی، بهره گرفتن از آن برای 
حمايت از بخش های مولد اقتصاد داخلی است. در همین راستا 
پیش بینی مشوق ها و معافیت های مالیاتی هدفمند، مشروط و 
کاهنده، گسترش پايه های مالیاتی، اجرای نظام مالیات بر جمع 
درآمد اشخاص حقیقی، اصالح نرخ های مالیاتی، کاهش بار 
مالیاتی تولید و تسهیل محیط کسب وکار و مواردی از اين قبیل 
می توانند به تأمین مالی برنامه های رفاهی دولت و نیز گسترش 

فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی کمک کنند.

 مشوق ها و معافيت های مالياتی هدفمند، مشروط و كاهنده
ابزارهای دخالت دولت در  از  مشوق های مالیاتی در حقیقت یکی 
اقتصاد به  شمار می رود و همان دالیلی که دخالت دولت در اقتصاد 
را توجیه می کند، اعطای مشوق های مالیاتی را نیز توجیه می کند. 
در واقع، اعطای کمک به بخشها و اشخاص مدنظر، افزایش قدرت 
رقابت پذیری کشور در سطح بینالملل، جهتدهی به سرمایهها، تأمین 
اهدافی مانند افزایش اشتغال، بهبود توزیع درآمد و غیره به عنوان 
مهم ترین اهداف اعطای مشوقهای مالیاتی مطرح هستند. اما بایستی 
توجه داشت که تحقق آثار مثبت مشوقها عالوه بر طراحی صحیح 
ساختار آن به صورت هدفمند، مشروط و کاهنده، منوط به تقویت 
زیرساخت های سرمایه گذاری، ایجاد ثبات الزم در شرایط سیاسی و 
اقتصادی کشور، تقویت بازارها، تضمین حقوق سرمایه گذاران و سایر 
شرایط است. به بیان دیگر، فضای سرمایهگذاری بر اثربخشی مشوقها 

تأثیر بسیاری دارد. 

 گسترش پايه های مالياتی 
دولت ها هم زمان با گسترش پایه های مالیاتی از ایجاد فشار مضاعف 
بر مودیان مالیاتی نیز جلوگیری می کنند. در واقع شناسایی مودیان 
جدید در قالب پایه های مالیاتی جدید سبب کاهش بار مالیاتی بر 

اقشار جامعه و به ویژه بخش های مختلف تولید می شود.

 اجرای نظام ماليات بر جمع درآمد
پیاده سازی نظام مالیات بر جمع درآمد یکی از راه های تحقق عدالت 
مالیاتی در میان مودیان مالیاتی است که عالوه بر ایجاد زمینه برای 
مالیاتی  بار  ایجاد  از  دولت،  رفاهی  سیاست های  اجرای  و  طراحی 

مضاعف بر بنگاه های اقتصادی هم جلوگیری می کند.

 اصالح نرخ های مالياتی
 برای دست یابی به یک رشد اقتصادی مستمر در کنار کاهش فرار 
مالیاتی و افزایش سطح تمکین، افزایش رقابت پذیری منطقه ای و 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، اصالح و بازنگری در نرخ مالیات 
بر شرکت ها، یکی از راهبردهایی بوده است که بسیاری از کشورهای 
اقتصادی  تحوالت  و  شرایط  با  متناسب  اخیر  دهه  یک  در  جهان 
حاکم بر اقتصاد داخلی و اقتصاد بین الملل، دنبال کرده اند. 
این موضوع، افزون بر تعدیل ترکیب درآمدهای 
مالیات هایی  نفع سایر  به  مالیاتی، 
کمتری  اخاللی  اثرات  که  نیز 
در  هم چنین  می شود.  دارند، 
نیز  بلندمدت  و  میان مدت 
کارایی  افزایش  بر  عالوه 
رونق  سبب  مالیاتی،  نظام 

سرمایه گذاری و تولید خواهد شد.

 كاهش بار مالياتی توليد و تسهيل محيط كسب وكار 
در نظام مالیاتی کشور به منظور کاهش بار مالیاتی تولید و تسهیل 
انجام  اقدامات مؤثر و مناسبی در همین راستا  محیط کسب وکار، 
است:  موارد  این  شامل  کاربردی  و  مؤثر  اقدامات  این  است.  شده 
ضرایب  کاهش  بر  مشتمل  مالیات  مشمول  درآمد  ضرایب  اصالح 
فعالیت های تولیدی و واردکنندگان مواد اولیه، افزایش ضرایب مالیاتی 
واردکنندگان کاالهای لوکس و مصرفی و فروشندگان محصوالت 
خارجی در راستای حمایت از کاالی تولید داخل، ابالغ بخش نامه 
اصالحات جدول استهالکات مالیاتی به منظور رفع مشکالت برخی 
صنایع و نیز سایر ابهامات به وجودآمده در زمینه جدول استهالکات 
مالیاتی از طریق پیش بینی مشوق مالیاتی از نوع استهالک شتابان 
برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و غیره، حذف مجوزهای 
زائد کسب وکار با همکاری سایر نهادها و دستگاه های مسئول و هیئت 
مقرراتزدایی، تقسیط پلکانی بدهی و صدور گواهی موضوع تبصره 1 
ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای کوچک و متوسط 
دارای مجوز، تشکیل کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید به منظور 
بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل وفصل مشکالت و موانع 
واحدهای تولیدی در استانها، ابالغ بخش نامه بخشودگی جرایم در 
صورت پرداخت مانده بدهی مالیاتی قطعی شده در چهارچوب حمایت 
از تولید و کاالی ایرانی و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی، رعایت 

اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی.

 تأثير سياست ها و اهداف اصلی مشوق های مالياتی بر ميزان 
افزايش توليد و صادرات محصوالت

از اهداف مشوق های  این مباحث، شایان ذکر است؛ یکی  ادامه  در 
مالیاتی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنبال می شود، 
افزون بر حمایت های تولید، افزایش صادرات است. در واقع ایجاد و 
توسعه مناطق آزاد تجاری یکی از راه هایی است که براي رونق تولید 
صادرات محور در نظر گرفته می شوند. اگرچه همه برنامه های حمایت 
به ویژه  و  آزاد تجاری خالصه نمی شود  در مناطق  الزاماً  از صادرات 
تجربه کشور ما در این خصوص حاکی از ضرورت توجه و حمایت 
از صادرات فراتر از حمایت از این مناطق است، اما تجارب بسیاري 
از کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد افزایش صادرات و جذب 
سرمایه گذاري هاي صادراتي، سریع ترین و موفق ترین مسیر براي رشد 
اقتصاد داخلی است. بنابراین، طبیعی است که رقابت براي جذب چنین 
سرمایه-گذاري هایي بسیار شدید باشد و مشوق هاي سرمایه گذاري 
نیز بیشتر برای محصوالت صادراتي اعطا و در نظر گرفته می شوند. 
به عالوه، به نظر مي رسد مشوق هاي هدفمند ویژه سرمایه گذاري هاي 
صادراتي، با توجه به تحرک چنین سرمایه گذاري هایي، نسبت به دیگر 
اشکال مشوق مالیاتي اثربخش تر نیز هستند. حال پرسش اصلی این 
است که با توجه به سیاست های کالن اقتصادی، کاهش منابع مالی 
دولت، به ویژه در الیحه بودجه سال 99 و تأمین بخش بزرگی از منابع 
دولت از طریق مالیات )بنگاه های تولید(، میزان دسترسی به برنامه های 
رفاهی چند درصد خواهد بود؟ اگرچه از آن جایی که سازمان امور 
مالیاتی کشور صرفاً مسئولیت وصول مالیات مطابق قوانین و مقررات 
مصوب را دارد و اجرای برنامه ها و سیاست های رفاهی در چهارچوب 
وظایف آن نمی گنجد، از این رو پاسخ گویی به این پرسش خارج از 
اصلی  به  هر صورت، هدف  اما  است.  این سازمان  اختیارات  حیطه 
تأمین حداکثری منابع بودجه از طریق مالیات ها، به ویژه در شرایط 
محدودیت های مالی دولت، تالش در راستای اجتناب از کاهش منابع 
هم چنین  و  توسعه ای  پروژه های  مالی  تأمین  برای  نیاز  مورد  مالی 

برنامه های رفاهی دولت است.

نقش نظام های مالیاتی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی
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اقتصاد جهان

در اين بخش می خوانيد

 نقش نوآوری در اقتصادهای آینده

 نگاهی به اختالف دستمزد مدیران و کارمندان و مبانی آن

 تأثیر »کرونا« بر اقتصاد جهان پایدار است

 غرب، نگران تهاجم ارتباطی چین است

 صنعت برق؛ در مسیر رشد تقاضا

 هیچ شرکتی بدون نوآوری در امان نیست! 
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همه می دانیم که نوآوری امروزه به يکی از مهم ترين 
شاخصه های اقتصادی تبديل شده  است. در جهانی که 
هر روز بیش از ديروز تغییر می کند، اگر کشوری نتواند 

با استفاده از نوآوری خود با تغییرها پیش برود، قطعاً 
از بقیه عقب می ماند. 

نشريه بلومبرگ هشت سال است که با استفاده از 
شاخص نوآوری خاص خود، کشورهای جهان را 

رتبه بندی می کند. به منظور رسیدن به اين رتبه بندی 
چندين معیار مختلف تحلیل می شوند که شامل 

هزينه های پژوهش و توسعه، ظرفیت تولید و تمرکز 
شرکت های عمومی فعال در فناوری سطح باال 

می شود. در ادامه گزارش امسال بلومبرگ را با هم 
می خوانیم.

این دهه با آلمان
رتبه  آلمان  بلومبرگ،  نوآوری  شاخص  ساالنه  رتبه بندی  در 
اول را در سال 2020 کسب کرد. این در حالی است که اگر 
کنید،  مالحظه  را  آن  از  پیش  سال  رتبه بندی شش  جدول 
صدرنشین  مدت  آن  تمام  در  جنوبی  کره  می شوید  متوجه 
بالمنازع بود، اما حاال این آلمان بوده که توانسته جای این 
کشور را در باالی جدول بگیرد. همین یک نکته جالب چیزی 
نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد، زیرا در صدر جدول 
نه یک هیوالی اقتصادی چون آمریکا و چین قرار دارد و نه 
یک شرقی که نماینده صورت های به روز اقتصاد جهان باشد، 
بلکه نماینده ای از قلب اروپا که شاید امروز منطقه ای کهنه 
جدول  صدر  به  کشوری  برسد،  نظر  به  اقتصادی  عرصه  در 
رسیده  بود. ایاالت متحده هم که سال پیش در رتبه هشتم 
جدول قرار داشت، امسال را با یک پله سقوط در رتبه نهم 

نقش نوآوری در اقتصادهای آینده

   اقتصادی
مترجمصديقه ثنايی
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به پایان رساند.
سنگاپور هم از سویی دیگر، با جهشی قابل توجه به جایگاه 
سومی رسید که دو سال پیش از دست داده  بود و این مسئله 
زیادی  حرف های  آسیا  شرق  جنوب  و  شرق  می دهد  نشان 

برای گفتن دارند.
توانایی  به  راجع  را  توجهی  قابل  اطالعات  رتبه بندی  این 
اهمیت  و  قرار می دهد  ما  اختیار  نوآوری در  برای  اقتصادها 
از  یکی  نوآوری  موضوع  که  است  این  مسئله  این  اصلی 
بود  داووس  در  جهانی  اقتصاد  اجالس  کلیدی  مضمون های 

که در اواسط بهمن ماه برگزار شد.
همان طور که گفته شد، بلومبرگ با استفاده از نمره و امتیاز 
دادن به شاخص های مختلف اقتصادی درنهایت به یک نمره 
کلی نوآوری رسیده و بر اساس آن این رتبه بندی را منتشر 
با  تولید  زمینه  در  آلمان  که  بدانید  نیست  بد  است.  کرده  
زمینه  در  فعالیت  و  باال  فناوری سطح  تراکم  افزوده،  ارزش 
برتر قرار گرفته. دلیل  بار بین پنج کشور  ثبت اختراع، سه 
اصلی این مسئله که کره جنوبی نتوانست از تخت پادشاهی 
خود به خوبی دفاع کند، تا حدی این مسئله بود که بهره وری 
این کشور به طور نسبی دچار افت شد و درحالی که در سال 
قبل از حیث بهره وری در رتبه هجدهم جهان قرار می گرفت، 
در رتبه بندی حاضر از این حیث به رتبه بیست ونهم سقوط 

کرده است.
کارستن برژسکی، اقتصاددان ارشد گروه اقتصادی آی اِن جی 
هنوز  تولید  »بخش  می گوید:  مسئله  این  تحلیل  در  آلمان، 
حساب  به  نوآوری  برای  منبعی  و  است  رقابتی  شدیداً  هم 
می آید. عملکرد آلمان در چنین شاخصه هایی هنوز هم بسیار 
از ضعف  که  است  آن چیزی  از  بهتر  بسیار  و  بوده  قدرتمند 

اقتصادی اخیر برداشت می شود.«
برای  داشت  ذهن  در  دلیل  چندین  برژسکی  بااین حال، 
خود  کنونی  موقعیت  به  هم  خیلی  نباید  آلمان  این که 
رضایت مندی  و  سیری  دچار  به سرعت  و  کند  افتخار 
خیلی  خدماتی  نوآوری  کشور  این  در  مثال،  برای  نشود. 
مربوط  هزینه های  از  یک سوم  تقریباً  و  نیست  جالب  هم 
و  می شود  خرج  خودرو  صنعت  در  توسعه  و  پژوهش  به 
معنای این مسئله به گفته برژسکی این است که: »ضعف 
قدرت  بر  می تواند  بخش  این  اختالل  و  طوالنی مدت تر 

آلمان سنگینی کند.« نوآوری 
اساس  بر  تولیدی  غول  یک  عنوان  به  آلمان  موقعیت 
شده   ایجاد  خودروسازی  صنعت  در  کشور  این  وضعیت 
است، اما نگرانی های مربوط به آلودگی های زیست محیطی، 
در  جهان  در سطح  که  اقتصادهایی  و  تجاری  درگیری های 
برای  سرعت گیری  مانند  هستند،  افت  و  شدن  کند  حال 

تقاضای این صنعت عمل می کنند.

نگرانی های آموزشی
برژسکی می گوید یکی از »نگرانی های اصلی« کمبود نوآوری 
در آموزش  دوره سوم است، آن هم درحالی که اقتصاد جهانی 
بیش از پیش به سمت خدمات تمایل پیدا کرده و از تولید 
دور می شود. برژسکی می گوید: »پیشنهاد ما به دولت آلمان 
این است که با استفاده از مازاد مالی خود، روی نقش آلمان 
این  از  و  کرده  سرمایه گذاری  نوآفرین  کشور  یک  عنوان  به 

حیث اطمینان حاصل کند.«
این که کره جنوبی در سال گذشته میدان را به آلمان باخت، 
قدرت  که  بود  نخواهد  پیش بینی  این  بر  دلیلی  به هیچ وجه 
نوآوری این کشور در حال کاهش است. هزینه های پژوهش 
و توسعه عامل اصلی تعیین کننده حیات و ممات شرکت های 
کره جنوبی است، که در بین آن ها غول های فناوری مانند 
سامسونگ، ال جی و هیوندای رهبری اقتصاد را برعهده دارند. 
کسب وکار  مدیریت  استاد  سوک-گون،  چانگ  را  نکته  این 

دانشگاه هانیانگ سئول، عنوان می کند.
طبیعی  منبع  »ما  می گوید:  حرف ها  این  تکمیل  در  چانگ 
دیگری نداریم و تنها منبعمان همین مغزهایی هستند که در 
سرمان قرار دارند و باید از آن ها استفاد کنیم. ما مجبوریم یا 
دائماً شکاف خود را با باقی کشورهای همسایه بیشتر کنیم، 

یا چین به زودی فرصت را از ما خواهد گرفت.«
سنگاپور سال گذشته در رتبه ششم قرار داشت، اما امسال 
مدیون  چیزی  هر  از  بیش  رشد  این  رسیده.  سوم  رتبه  به 
عایدی های  و  بهره وری  در  کشور  این  وضعیت  بودن  خوب 
تولیدی ارزش افزوده است، اما به هرحال مهم ترین عامل در 
این زمینه کارایی آموزش متوسطه برای سنگاپور است، زیرا 

این کشور از این حیث بهترین جایگاه را در جهان دارد.

نیمه تاریک ماه
درخشان  هم  آن قدرها  پیشرفته  اقتصادهای  برای  وضعیت 
رتبه بندی  این   2013 سال  در  بلومبرگ  که  زمانی  نیست. 
خود  آن  از  را  اول  رتبه  متحده  ایاالت  کرد،  آغاز  را  خود 
کرده  بود، اما وضعیت به گونه ای پیش رفت که در آخرین 
رتبه بندی جایگاه نهم متعلق به آمریکاست. چیزی که شاید 
برای شما عجیب تر باشد، این است که ژاپن حتی دیگر در 
بین 10 کشور برتر هم حضور ندارد و با سقوطی سه  رتبه ای 

به جایگاه دوازدهم رسیده است.
دومین اقتصاد بزرگ جهان، یعنی چین، با یک رتبه رشد به 
جایگاه پانزدهم رسیده. این کشور از حیث فعالیت در زمینه 
ثبت اختراع رتبه دوم جهان را دارد و از حیث کارآیی آموزش 

دانشگاهی هم یکی از پنج کشور برتر جهان است.
به نظر فرانسیس تان، استراتژیست سرمایه گذاری یک بانک 
به احتمال زیاد  خصوصی در سنگاپور، عملکرد خوب چین 

در رتبه بندی ساالنه شاخص 
نوآوری بلومبرگ، آلمان رتبه 
اول را در سال 2020 کسب 

کرد. اين در حالی است که 
شش سال پیش، کره جنوبی 

صدرنشین بالمنازع بود، 
اما حاال اين آلمان بوده که 
توانسته جای اين کشور را 

در باالی جدول بگیرد. همین 
يک نکته جالب چیزی نیست 

که بتوان از آن چشم پوشی 
کرد، زيرا در صدر جدول نه 
يک هیوالی اقتصادی چون 

آمريکا و چین قرار دارد و 
نه يک شرقی که نماينده 
صورت های به روز اقتصاد 

جهان باشد، بلکه نماينده ای 
از قلب اروپا که شايد امروز 

منطقه ای کهنه در عرصه 
اقتصادی به نظر برسد
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نشان می دهد این کشور »برای مبارزه در یک جنگ تجاری 
طوالنی مدت خود را آماده کرده و این کار را از طریق تقویت 
زنجیره ارزش تولید داخلی انجام داده و باید به خاطر تسریع 

برنامه هایی که داشته، از دونالد ترامپ ممنون باشد«.
ایاالت متحده و چین همین یکی  دو ماه پیش به توافقی اولیه 
حذف  با  زیاد  احتمال  به  که  رسیدند  تجاری  مسائل  درباره 
تعرفه بر بعضی از کاالهای چینی، باعث شود تنش ها کاهش 
پیدا کند. البته چین هم متعهد شده خرید بعضی از کاالهای 
توافق نامه گویا  این  بااین حال، در  افزایش دهد.  را  آمریکایی 
خبری از بعضی از نگرانی های اولیه دولت ترامپ مانند مسائل 
تجارت  محدودیت های  فکری،  مالکیت  حقوق  به  مربوط 

دیجیتال و امنیت سایبری، نیست.
البته ایاالت متحده دست کم می تواند به عملکرد خوب خود 
در دو زمینه افتخار کند؛ تراکم فناوری سطح باال و فعالیت 
در زمینه ثبت اختراع. در بین 20 کمپانی اصلی که بیشترین 
هزینه را در زمینه پژوهش و توسعه خود کرده اند، نیمی از 
آمریکا بوده اند که باالترین جایگاه مربوط به آمازون، آلفابت 
و مایکروسافت است. پس از ایاالت متحده هم آلمان با چهار 
فولکس واگن،  شامل  که  دارد  قرار  بعدی  رتبه  در  شرکت 

دایملر، زیمنس و بایر می شود.

تحلیل گران چه می گویند؟
مسئله  این  درباره  بلومبرگ،  ارشد  اقتصاددان  اورلیک،  تام 
می گوید: »نوآوری موتور محرکه ای اساسی برای رشد و کام روایی 
است. چین در این رتبه بندی رشد کرده و ایاالت متحده افت 
کرده است. این مسئله به ما نشان می دهد بدون سرمایه گذاری 
در آموزش و پژوهش، تعرفه های تجاری نمی توانند باعث شوند 

آمریکا قدرت اقتصادی خود را حفظ کند.«
شیلی  و  اسلونی   2020 رتبه بندی  پیروز  اصلی  کشورهای 
بیست ویکم  جایگاه  به  رتبه ای  رشدی 10  با  اولی  که  بودند 
رسید و شایان ذکر است که در زمینه ثبت اختراع رشدی 34 
رتبه ای را تجربه کرده  بود و دومی هم با رشدی هفت پله ای به 
جایگاه پنجاه ویکم رسیده و در تمام زمینه ها، به ویژه آموزش 

دانشگاهی، از خود پیشرفتی اساسی نشان داده است.
افتی  با  که  بود  نیوزلند  هم  امسال  رتبه بندی  اصلی  بازنده 
این  اصلی  دلیل  و  رسید  بیست ونهم  به جایگاه  رتبه ای  پنج 
افت، عملکرد ضعیف این کشور در بخش تولید ارزش افزوده 

بوده است.
مصر،  الجزایر،  اقتصاد  که چهار  بدانیم  باید  هم  را  نکته  این 
رتبه بندی  این  وارد  نخستین  بار  برای  ماکائو  و  قزاقستان 
قبول  قابل  رتبه  اول  بار  همین  در  الجزایر  اتفاقاً  و  شده اند 

چهل ونهم را به خود اختصاص داده است.
شد.  آغاز  کشور   200 از  بیش  با   2020 رتبه بندی  فرایند 
هر کشور امتیازی در مقیاس 0 تا 100 دریافت می کند که 
این امتیاز مبتنی بر هفت فقره هم وزن است. کشورهایی که 
داده های الزم برای دست کم شش فقره را گزارش نکرده اند، 
ماند.  باقی  کشور   105 تنها  دلیل  همین  به  و  شدند  حذف 

بلومبرگ هم 60 کشور اول را منتشر کرد. 
اگر نگاهی به 10 کشور اصلی این رتبه بندی بیندازیم، متوجه 
می شویم اروپا با شش کشور بیشترین سهم را دارد و پس از 
هر  هم  خاورمیانه  و  شمالی  آمریکای  کشور،  دو  با  آسیا  آن 
یک با یک کشور در رتبه های بعدی قرار دارند، که خود این 
مسئله نشان از تمرکز بیش از حد نوآوری در قاره سبز دارد.
منبع: نشریه بلومبرگ

وضعیت برای اقتصادهای 
پیشرفته آن قدرها هم 
درخشان نیست. زمانی که 
بلومبرگ در سال 2013 اين 
رتبه بندی خود را آغاز کرد، 
اياالت متحده رتبه اول را از 
آن خود کرده  بود، اما وضعیت 
به گونه ای پیش رفت که 
در آخرين رتبه بندی جايگاه 
نهم متعلق به آمريکاست. 
چیزی که شايد برای شما 
عجیب تر باشد، اين است که 
ژاپن حتی ديگر در بین 10 
کشور برتر هم حضور ندارد 
و با سقوطی سه  رتبه ای به 
جايگاه دوازدهم رسیده است
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مديران ارشد در برخی مشاغل ساالنه چند میلیون دالر 
حقوق می گیرند که اين میزان هزاران برابر بیشتر از حقوق 
پايه کارمندانشان است. درک عمومی اين است که چنین 
تفاوتی نه اخالقی است و نه از نظر اقتصادی توجیه پذير 

است. در سال 2010 متوسط درآمد چندين مديرعامل 
شرکت های بزرگ 400 برابر دستمزد متوسط کامندان 
جزء بود که نسبت به سال 1980 که اين رقم 40 برابر 

بود، 10 برابر بیشتر شده است. اما حقیقت اين است 
که اختالف غیرعادی بین دستمزد مديران سازمان ها در 
مقايسه با دستمزد کارمندان باعث آسیب ديدن سرمايه 

اجتماعی شده و مانع از نهادينه شدن همدلی و اعتماد میان 
آنها می شود. در ادامه در خصوص بحث اختالف دستمزد 

مديران و کارمندان بیشتر خواهید خواند.

اختالف دستمزد مدیران و کارمندان
اعضای هیئت مدیره که تعیین کننده دستمزدهای مدیران ارشد 
هستند، تصریح می کنند که حقوق اجرایی بر اساس کمبود مدیران 
مناسب در بازار تعیین می شود. آنها اصرار دارند عملکرد مدیر را 
نسبت به مدیران رقیب بسنجند و اضافه ای نسبت به آن تعیین 
کنند. درحالیکه شاید حقوق کارمندان تنها نسبت به پایه حقوق 
همان سال و در کمترین سطح سنجیده شود. منتقدان می گویند 
این یک بازار شکست خورده است که با عدم شفافیت پرداخت های 
مدیران موجب خسارت و خروج افراد از سازمان می شود. استدالل 
این منتقدان خصوصا در سال 2008 هواداران بسیاری به دست آورد، 
جایی که حتی شرکت هایی که از نظر اقتصادی در تنگنا و ضرردهی 
بودند، همچنان دستمزد حقوق باالیی برای کارمندان خود متصور 
شده بودند و نیمه تاریک ضرر تنها اختصاص به کارمندان و کاهش 

دستمزد آنها پیدا کرده بود. 

از دیدگاه تحلیلی 
از دیدگاه تحلیل پرداخت مدیران باید ارزش سهم آنها در بلندمدت 
در شرکت را منعکس کند. اندازه گیری چنین ارزشی دشوار است، 
اما اگر حتی یک مدیر به اندازه دو برابر ارزش کارمندانی که مستقیم 

به او گزارش می دهند، مشارکت کند، مدیران ارشد با توجه به اندازه 
شرکت باید پرداختی معقول داشته باشند. برای شرکتی با چهار 
سطح سازمانی که شامل مدیر اصلی، مدیرعامل، مدیر بخش، مدیر 
دپارتمان است، مدیر اصلی باید 2در2در2در2= 16 برابر کارمندی 

که به مدیر بخش گزارش می دهد، حقوق بگیرد. 

از دیدگاه اخالقی
یک رویکرد در خصوص جبران خدمات مدیران به گسست در رفتار 
اخالقی آنها اشاره دارد. یک مدیر اخالقی خود را به جای تک تک 
کارمندان قرار می دهد و از خود می پرسد چه اندازه جبران خدمات 
آنها می تواند برایشان مناسب باشد، کارمندان انتظار دارند مدیران 
بیشتر به آنها پرداخت کنند و مدیران ارشد نیز دوست دارند حقوق 
آنها 100 برابر کارمندان معمولی باشد. رفتار غیراخالقی مدیران در 
این خصوص منجر به خراب شدن روحیه آنها می شود. ممکن است 
یک کارمند قبول کند که مدیر دو برابر او درآمد دارد، اما افزایش 
10 برابری قطعا می تواند روی روحیه او تاثیر بگذارد و سازمان را 

سازمانی ناعادالنه بداند. 

تبعات اختالف زیاد حقوق مدیران و کارمند 
یافتن یک سطح مناسب برای جبران خدمات مدیران تحت تاثیر 
روش پیشنهادی برای تعیین این پرداخت قرار می گیرد. بسیاری 
از اعضای هیئت مدیره شرکت معتقدند با افزایش شفافیت حقوق 
مدیران، سطح ناعادالنه آن کاهش می یابد. شرکت هایی که بر اخالق 
تاکید می کنند و چنین تفکراتی را در مورد جبران خدمات به کار 
با محدودیت های نسبتا کم در مورد اجرای طرح های  می گیرند، 
جبران خدمات مواجه اند. پیتر دراکر، مشاور مدیریت، پذیرفته است 
که دستمزد مدیرعامل نباید بیش از 20 تا 25 برابر میانگین حقوق 
کارگران باشد. در ایران  قانون تنها پرداخت تا هفت برابر حداقل 
ارشد دولتی مجاز دانسته است. پرداخت  برای مدیران  را  حقوق 
بیشتر از این منجر به وفاداری پایین کارمندان و کاهش انگیزه آنها 

می شود. 
درحالی که سطوح دقیق پرداخت ها به اندازه و ماهیت و سود شرکت 
بستگی دارد، اما نباید اختالف آن به حدی باشد که موجب دلسردی 

     اقتصادی
الهه حاجی

نگاهی به اختالف دستمزد مديران و كارمندان و مبانی آن 

عادالنه یا ناعادالنه؛ 
مترجممسئله این است
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کارمند شود و خود را تنها رباتی از نظر سازمان ببیند که بیشتر 
بار کار بر دوش اوست، اما سود و پرداخت های باال نصیب افرادی 
می شود که شاید یکسوم او در طول روز کار نکنند و تنها به واسطه 
سمت چنین پرداخت باالیی نصب شان می شود. مدل دیگری از 
که  دارد  وجود  کارمندان  به  نسبت  مدیران  افزایش حقوق های 
عموما در کشورهای جهان سوم در جریان است. کشورهای عرب 
خاورمیانه و شمال آفریقا علیرغم اینکه متکی به نفت هستند، یا 
در برخی از آنها مانند بحرین، قطر و عربستان سعودی که رژیمی 
بدوی دارند و صددرصد نفتی هستند، صحبت از تولید و کارآمدی 
بی معنی است. رقابت سنگینی بین مدیران دولتی برای دریافت 
دستمزدهای باال وجود دارد. در این کشورها از زمان بحران مالی 
سال 2008 تاکنون مرتب بر فاصله بین دستمزد مدیران ارشد و 

کارمندان افزوده شده است.
همانطور که می دانید، پایه سرمایه اجتماعی، تحکیم روابط بین 
افراد و گروههای اجتماعی است و اگر احساس تبعیض و بی عدالتی 
به دلیل اختالف دستمزدهای نجومی وجود داشته باشد، به سرمایه 
اجتماعی آسیب می رسد. بدنه دولت احساس دوستی و همدلی با 
سیستم مدیریتی را از دست داده و احساس تبعیض می کند. در 
صورتی که وضعیت تبعیض آمیز تغییر نکند و ادامه یابد، احساس 
تبعیض جای خود را به پرخاشگری می دهد که در آمریکا از آن 
به پرخاشگری ناشی از محرومیت تعبیر می شود. اختالف دستمزد 
مدیران عالی با کارمندان در آمریکا به میزان 354 ، در سوییس 
148 و در آلمان 147 است. البته به نظر می رسد که مدیران دولتی 
لو رفتن بسیاری فیش های  با  این رکورد را شکسته اند و  ایران 

حقوقی، کارمندان بسیاری احساس تبعیض می کنند. 
 

مبنای تفاوت دستمزدها چه چیزی باید باشد؟ 
برای درک اینکه مبانی اختالف دستمزد بین مدیران و کارمندان 

چه اندازه باید باشد، باید به چند فاکتور دقت کرد:
و  حقوق  دریافت  برای  مهم  فاکتورهای  از  یکی  عملکرد: 
دستمزدهای مدیران عالی، عملکرد آنها در سازمان است. مثال 
حقوق یک مدیر سازمان می تواند بر اساس درصدی از سود واقعی 
شرکت یا عملکردهای عینی و کمی او باشد. عملکرد یک مدیر 
یا یک پزشک می تواند مبنایی برای دریافتی های وی باشد و به 
همان نسبت به دلیل مالیات، خود فرد تخمین می زند که برایش 
باشد. چیزی که درست  این درآمد داشته  از  نمی صرفد بیشتر 
برعکس ایران است و هر چه درآمد باالتر باشد، مالیات خاصی 

به آن تعلق نمی گیرد. 
رقابت: پست ها می توانند رقابتی باشند نه رفاقتی. در واقع مدیران 
نباید به واسطه پارتی بازی و رفاقت به این جایگاه رسیده باشند، 

بلکه باید استعدادهای آنها مبنای دستمزدهای باالیشان باشد. 
شفافیت: این یکی دیگر از عناصر مهم سطح دریافتی مدیران 
است، خصوصا مدیرانی که جامعه نگاه ویژه ای به آنها دارد و حقوق 
باید متناسب با ارزش و زحمات آنها برای شغل باشد. در ادامه 
کشورهایی با بیشترین میزان اختالف دستمزد میان مدیران و 

کارمندان را خواهید دید. 

کشورهایی با بیشترین میزان اختالف 
دستمزد میان مدیران و کارمندان

مقوله  این  به  گزارشی  در   IMD یا  مدیریت  توسعه  موسسه 
نشان می دهد  است که  داده هایی جمع آوری کرده  و  پرداخته 
چقدر اختالف بین سطح دستمزد کارمندان و مدیران در نقاط 
مختلف دنیا وجود دارد. همه ارقام مربوط به حقوق و دستمزد 
 2019 ژوییه  در  داده ها  و  هست  هم  مشوق  و  پاداش  شامل 

گردآوری شده است. 

تايوان
متخصصان خدمات در تایوان متوسط درآمد ساالنه 26313 دالر 
افرادی که در مقام مدیریت  )19،555 پوند( دریافت می کنند. 
هستند، به طور متوسط 157405 دالر )116.981 پوند( هزینه 
می کنند. رسیدن به سمت یک مقام مدیریتی در تایوان حقوق و 

دستمزد شما را در حدود شش برابر می کند!

عربستان سعودی
سعودی  عربستان  در  مستقر  خدماتی  متخصصان  و  کارمندان 
دالر   38.623 متوسط  طور  به  باشند  داشته  انتظار  می توانند 
با  انتظار می رود مدیران  ببرند.  به خانه  )28،704 پوند( ساالنه 
سهم متوسط درآمد 134148 دالر )99،697 پوند( حدود سه 

برابر بیشتر از این عاید خود کنند. 

يونان
یونان ممکن است در سال های اخیر مشکالت اقتصادی زیادی را 
تجربه کرده باشد، اما سطح حقوق و دستمزد این کشور همچنان 
در بازار بین المللی حفظ شده است، که بیشتر به دلیل حقوق باالتر 
مدیران آنها بوده است. کارمندان در این کشور می توانند متوسط 
درآمد 19،055 دالر )14161 پوند( را انتظار داشته باشند. در 
عین حال، مدیریت 1702626 دالر )126،542 پوند( به خانه 

می برد.

قطر 
با وجود گرمی هوا اما قطر ممکن است برای برخی جذاب باشد. 
متخصصان خدمات در اینجا به طور متوسط ساالنه 31462 دالر 
اما کسانی که مدیر هستند،  )23382 پوند( به خانه می آورند. 
157،624 دالر دریافت می کنند )117،144 پوند(. عالوه بر این، 

مردم در اینجا مالیات بر درآمد شخصی پرداخت نمی کنند.

شيلی
سری به آمریکای جنوبی بزنیم. تفاوت زیادی بین آنچه کارگران 
و افراد خدماتی و مدیران در شیلی پرداخت می کنند، وجود دارد. 
حقوق و دستمزد مدیریت در اینجا چیزی است که این کشور 
آمریکای جنوبی را در صدر 30 کشور اول در این خصوص قرار 
داده است. مدیران می توانند انتظار داشته باشند به طور متوسط 
200389 دالر )148.927 پوند( درآمد کسب کنند. در مقابل 
کارمندان و متخصصان خدمات به طور متوسط فقط 16341 دالر 

)12144 پوند( درآمد کسب می کنند.

اسپانيا
بسیار  اسپانیا  در  زندگی  کیفیت   ،IMD گزارش  به  توجه  با 
باالست و شاید حقوق باالی مدیران نشانه این باشد. کارمندان 
به طور متوسط 32،662 دالر )24274 پوند( درآمد ساالنه دارند. 
درحالیکه درآمدهای سطح مدیریت به طور متوسط 193،092 
دالر )143،504 پوند( است که اختالف فاحشی با حقوق پایه 

کارمندان دارد. 

فنالند
متخصصان خدمات فنالند به طور متوسط سالی 36،759 دالر 
)27318 پوند( دریافت می کنند. سطح مدیریت به طور متوسط 

173،330 دالر )128،817 پوند( درآمد دارد.

امارات متحده عربی
امارات متحده عربی به طور متوسط ساالنه 35346 دالر )26268 

يکی از فاکتورهای مهم برای 
دريافت حقوق و دستمزدهای 
مديران عالی، عملکرد آنها 
در سازمان است. مثال حقوق 
يک مدير سازمان می تواند 
بر اساس درصدی از سود 
واقعی شرکت يا عملکردهای 
عینی و کمی او باشد. 
عملکرد يک مدير يا يک 
پزشک می تواند مبنايی برای 
دريافتی های وی باشد و به 
همان نسبت به دلیل مالیات، 
خود فرد تخمین می زند که 
برايش نمی صرفد بیشتر از 
اين درآمد داشته باشد
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پوند( به متخصصان خدمات خود پرداخت می کند. متخصصان 
سطح مدیریت آن چیزی حدود 195،211 دالر )145،078 پوند( 
ساالنه به دست می آورند. غالبا فرض بر این است که مالیات بر 
درآمد شخصی در کشورهای نفت خیز صفر است، اما در مورد 
امارات متحده عربی صادق نیست، چراکه مالیات بر درآمد موثر 

شخصی 4/92 درصد است. 

نروژ
نروژ در خصوص انگیزه کارگران رتبه اول را نشان می دهد و حقوق 
احتماال بخش قابل توجهی از آن است، گرچه هزینه زندگی نیز در 
این کشور زیاد است. کارمندان در اینجا 50،635 دالر )37631 
پوند( دریافت می کنند و افراد در سطوح مدیریتی به طور متوسط 

142،220 دالر )105،696 پوند( درآمد دارند.

كره جنوبی
سازمان های کره جنوبی به ویژه به مدیریت خود پاداش می دهند. 
آنها به طور متوسط 225279 دالر )167،425 پوند( درآمد دارند. 
متخصصان خدمات حدود یک هفتم از این مبلغ را با 32849 دالر 

)24413 پوند( به خانه می برند.

نيوزيلند
نیوزیلند به کارگران خود به خاطر ماندن در کارها پاداش می دهد. 
دالر   44174 متوسط  طور  به  اینجا  در  خدمات  متخصصان 
)32829 پوند( دارند. اما مدیران به طور متوسط 165،093 دالر 

)122،695 پوند( درآمد کسب می کنند.

ايتاليا
ارزش دارد برای قدم گذاشتن در راه مدیریت در ایتالیا سخت 
کارگران  از  بیشتر  برابر  هشت  مدیران  اینجا  در  کنید.  تالش 
دالر   242.980 متوسط  طور  به  و  می کنند  دریافت  خدمات 
)180،580 پوند( حقوق دارند. کارمندان خدمات در مقایسه با 

میانگین 32،479 دالر )24138 پوند( عایدشان خواهد شد.

هلند
در این گزارش آمده است که شرکتها در هلند، جذب و حفظ استعداد 
و حقوق مناسب را در اولویت خود قرار می دهند. بدیهی است که 
این بخشی از بسته تشویقی آنهاست. متخصصان خدمات در اینجا 
متوسط درآمد ناخالص ساالنه 37971 دالر )282190 پوند( دارند. 

سطح مدیریت 232364 دالر )172،690 پوند( به خانه می برد.

ايرلند
ایرلند در سالهای اخیر سرمایه گذاری زیادی در جذب و حفظ 
استعداد داشته و حقوق این کشور مطمئنا یکی از دالیلی است که 
مردم در شغل خود باقی می مانند. متوسط درآمد ناخالص ساالنه 
43،862 دالر )32597 £( برای متخصصان خدمات در اینجاست. 
این میزان در سطح مدیریت به 197191 دالر )147،470 پوند( 

افزایش می یابد.

استراليا
این فقط هوا نیست که کارگران را به استرالیا جذب می کند. 
پاداش مالی نیز خوب است و مدیریت سه برابر آنچه کارگران 
از  عادالنه تر  بسیار  که  می گیرند،  می کنند،  دریافت  خدمات 
کشورهای دیگر است. کارمندان و متخصصان خدمات در اینجا 
متوسط درآمد ناخالص ساالنه 51497 دالر )38272 پوند( دارند. 
مدیریت به طور متوسط 165،581 دالر )51497 پوند( درآمد 

کسب می کند.

كانادا
افراد سطح مدیریت در کانادا می توانند انتظار داشته باشند چهار 
برابر آنچه متخصصان خدمات کسب می کنند، درآمد کسب کنند. 
به خانه  پوند(  به طور متوسط 197427 دالر )146،725  آنها 
می آورند. متخصصان خدمات در مقایسه با آنها به طور متوسط 

45701 دالر )33964 پوند( درآمد دارند.

بلژيک
بلژیک نیز به کارگران حقوق خوبی پرداخت می کند. متخصصان 
خدمات در اینجا می توانند انتظار داشته باشند که به طور متوسط 
41،133 دالر )30،569 پوند( درآمد کسب کنند. مدیران حدود 
شش برابر حقوق و دستمزد مدیریتی دریافت می کنند و این 
نیز با متوسط حقوق چیزی حدود 241،607 دالر )179،559 

پوند( می شود.

فرانسه 
گزارش IMD نشان داد که انگیزه کارگر در شرکت ها در فرانسه 
زیاد است و حقوق بازتاب دهنده این امر است. متخصصان خدمات 
در اینجا متوسط درآمد ناخالص ساالنه 38.787 دالر )28.826 
پوند( دارند. مدیران به طور متوسط 247183 دالر )183،703 

پوند( درآمد دارند.

آلمان
اولویت  آلمانی  شرکت های  که  میدهد  نشان   IMD گزارش 
ممکن  این  و  داده اند  قرار  اشتغال  آموزش  زمینه  در  را  باالیی 
است نشان دهنده این باشد که چرا انگیزه کارگر در شرکت ها 
زیاد است، اما حقوق و دستمزدها نیز عامل اصلی کمک کننده 
هستند. متخصصان خدمات 424280 دالر )31422 پوند( درآمد 
کسب می کنند، درحالیکه مدیریت 289253 دالر )214.969 

پوند( درآمد دارند. 

ژاپن
ژاپن به عنوان یک کشور سختکوش شناخته می شود، اما به نظر 
می رسد تمام فداکاری های کارمندان و تالش آنها به معنای واقعی 
کلمه پرداخت می شود. کارگران به طور متوسط درآمد 48 هزار 
و 177 دالر )35،629 پوند( دارند و افراد سطح مدیریت به طور 

متوسط 238248 دالر درآمد دارند )176196 پوند(.

آمريكا
این کشور به دلیل خدمات عالی مشتری شناخته شده است و 
متخصصان خدمات آن مطمئنا پاداش می گیرند و به طور متوسط 
60،717 دالر )44903 پوند( می گیرند. کارمندان سطح مدیریت 
به طور متوسط بیش از شش برابر این 382،189 دالر )282،647 

پوند( دارا می شوند.

سوييس
اولین  دیگر هستید، سوییس  در یک کشور  کار  دنبال  به  اگر 
جایی است که باید انتخابش کند. این کشور باالترین حقوق را 
در جهان به افراد می دهد. کارمندان و متخصصان خدمات این 
شرکت به طور متوسط 92،625 دالر )68.500 پوند( در سال 
درآمد دارند. این در حالی است که افراد رده مدیریتی این کشور 
ساالنه 431،603 دالر )319،192 پوند( درآمد کسب می کنند. 
نرخ مالیات بر درآمد شخصی موثر نیز فقط 10.91 درصد است. 

منابع: 
* smallbusiness.chron.
com/much-money-should-
manager-make-employees-
22082.html
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article/159438
* smallbusiness.chron.com/
manage-wages-salaries-
11180.html
* msn.com/en-in/
money/photos/the-30-
countries-where-people-
get-paid-the-most/ss-
AAyNHX0#image=1
* expat.com/en/expat-
mag/2342-which-european-
countries-offer-the-highest-
wages.html
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بار  به  کالن  اقتصادی  ضررهای  خودش  با  و  آمده  کرونا 
کرونا  ویروس  تأثیر  از  یک چشمه  این که  برای  آورده  است. 
نظر  در  را  اپل  شرکت  ببینید،  جهانی  کسب وکارهای  بر  را 
در  دارد،  چین  بر  زیادی  تکیه  آمریکایی  غول  این  بگیرید. 
واقع بسیاری از قطعات تولیدی آن در چین تولید می شود. 
اعضای هیئت مدیره  از  نفر  تصور کنید که مدام حدود 50 
حاال  و  می کنند  رفت وآمد  چین  و  آمریکا  بین  شرکت  این 
این راه مسدود شده  است. گاهی گفته می شود در یک روز 
این افراد به چین می روند و تا هفته بعد بازمی گردند. یعنی 
تغییر  شرایط  اکنون  اما  است.  زیاد  رفت وآمد  اندازه  این  تا 
چین  و  درآمده  تعلیق  حالت  به  پروازها  تمامی  است.  کرده  
وضعیت اضطراری دارد. همیشه در این وقت از سال، بخشی 
از آیفون های اپل در چین آماده شده بود و به دست مشتریان 
می رسید. اما امسال شرایط فرق دارد، تعداد کارگران کم شده 
و کار به نوعی خوابیده  است. ظرفیت اپل هم در این زمینه به 
همین دلیل تکمیل نشده  است. در حال حاضر چین نمی تواند 
به ظرفیت کامل خود دست پیدا کند. تحلیل گران می گویند 
به جابه جایی  ویروس، می تواند  برای  اضطراری  این وضعیت 
این  اپل آسیب جدی وارد کند. حتی ممکن است  کاالهای 
شرکت برای مدتی نتواند ایرپادهای محبوبش را تولید و روانه 

بازار کند. 
تأثیر آن  هر چه ویروس کرونا شیوع بیشتری پیدا می کند، 
بر کسب وکار هم روشن تر می شود. گردشگری هم به چین و 

کرده  پیدا  کاهش  به شدت  دیگر،  به کشورهای  از چین  هم 
 است. حدود 400هزار مسافر چینی سفر خود را به ژاپن لغو 
کرده اند. آن ها تا پایان ماه مارس به ژاپن سفر نخواهند کرد. 
یک کشتی تفریحی در آسیا قرار بود به پنج کشور برود، اما 
لغو کرده  است. دلیل آن هم فقط همین  را  حاال سفر خود 
ویروس کروناست. سنگاپور در سال 2018 در این مقطع از 
اما حاال  داشت.  هوایی سود 250میلیون دالری  راه  از  سال 
ویروس کرونا شرایط را تغییر داده  است. بسیاری از نشست ها 
و کنفرانس های مهم اقتصادی هم به خاطر این ویروس لغو 
شده اند. برای مثال، شرکت های فیس بوک و آمازون بسیاری 
این  به  کسی  حاال  اما  می کنند،  برگزار  را  کنفرانس ها  از 
لغو  را  آن ها  شده اند  ناچار  هم  آن ها  و  نمی رود  کنفرانس ها 
کنند. به وضوح می بینیم که ویروس کرونا روی زنجیره تأمین 
زیادی  میزان  به  این ها  همه  گذاشته  است.  تأثیر  جهان  در 
خواهد  هزینه  هم  هنوز  و  داشته  هزینه  جهان  اقتصاد  برای 

داشت. 
غافل گیر  شرایط  این  در  بین المللی  شرکت های  از  بسیاری 
شده اند و نمی دانند باید چه کار کنند. البته این نخستین بار 
نیست که آن ها از یک مسئله آسیایی دچار شوک می شوند. 
و  شده  اختالالتی  چنین  دچار  بارها  آسیایی  تأمین  زنجیره 
سال  در  ژاپن  مثال،  برای  دارد.  را  تجربه چنین شوک هایی 
هم  تایلند  شد.  بحران  دچار  بزرگ  سونامی  یک  با   2011
دست وپنجه  ویران گری  و  مخرب  سیل های  با  باید  سال  هر 

   اقتصاد
نسیم بنايی

شركت های چندمليتی آسيب پذيرتر از هميشه

تأثیر »کرونا« بر اقتصاد جهان پایدار است
مترجم
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بسیاری از شرکت ها در 
آينده شرايط بسیار بدتری 
را تجربه خواهند کرد. يکی 

از داليل مهم اين امر، 
اين است که شرکت های 

چندملیتی و بین المللی، 
به شدت خودشان را در 

معرض زنجیره تأمین پرخطر 
قرار داده اند. اين يعنی چه؟ 

يعنی آن ها تولیدات مورد 
نیاز خود را از نقاطی تأمین 
می کنند که بسیار خطرخیز 
است. برخی از آن ها صرفاً 

اين کار را انجام می دهند تا 
به کارگران ارزان قیمت دست 

پیدا کنند. همین امر باعث 
می شود فقط برای چند هفته 

کوتاه ذخیره داشته باشند

واقع  تأثیر می گذارد. در  تأمینش  زنجیره  نرم کند که روی 
رخدادهای زیادی را در این مناطق شاهد هستیم که روی 
وضعیت تولید آن ها تأثیر می گذارد و به نوعی تولید را دچار 
ناگفته نماند که در چند مدت اخیر،  البته  اختالل می کند. 
چین و آمریکا وارد جنگ تجاری شده بودند. جنگ تجاری  
که دونالد ترامپ به راه انداخته، به شدت روی وضعیت تولید 
در چین تأثیر گذاشته و زنجیره تأمین چین به دلیل جنگ 
تجاری دچار اختالل شده بود. بااین حال، بسیاری از مدیران 
کرده  آماده  پیش پاافتاده  مسائل  همین  برای  را  خودشان 
را در سطح  بزرگی  بحران  با چنین  مقابله  آمادگی  و  بودند 
این  با  جهانی نداشتند. رؤسای کسب وکارها در حال حاضر 

ویروس شوکه شده اند. 
بابت  و  آورده اند  هجوم  شرکت ها  به  سرمایه گذاران  اکثر 
از سهام  آن دسته  را سرزنش می کنند.  آن ها  این شکست، 
شرکت های آمریکایی که متأثر از چین است، عملکرد بسیار 
بدی در بازار سهام داشته  است. شاخص های مهم اقتصادی 
به واسطه ارتباطی که با چین دارند، دچار  در آمریکا صرفاً 
فوریه  ماه  اواسط  تا  این شاخص ها  از  برخی  بحران شده اند. 
بیش از پنج درصد سقوط را تجربه کردند. همه این ها ناشی 

از شیوع ویروس کرونا بوده  است. 
در  گفت  آن ها  اساس  بر  می توان  که  دارد  وجود  دالیلی 
شرکت ها  از  بسیاری  شد.  خواهد  بدتر  شرایط  آتی  ماه های 
یکی  تجربه خواهند کرد.  را  بدتری  بسیار  آینده شرایط  در 
از دالیل مهم این امر، این است که شرکت های چندملیتی 
و بین المللی، به شدت خودشان را در معرض زنجیره تأمین 
پرخطر قرار داده اند. این یعنی چه؟ یعنی آن ها تولیدات مورد 
نیاز خود را از نقاطی تأمین می کنند که بسیار خطرخیز است. 
برخی از آن ها صرفاً این کار را انجام می دهند تا به کارگران 
ارزان قیمت دست پیدا کنند. همین امر باعث می شود فقط 
برای چند هفته کوتاه ذخیره داشته باشند. درنتیجه وقتی به 
شرایط بحرانی برمی خورند، نمی توانند آن را مدیریت کنند و 
درنهایت هر مشکلی برای زنجیره تأمین، یک مشکل بزرگ 
برای آن ها خواهد بود. مصداق عینی این حرف هم شرایط 

فعلی است که شاهد آن هستیم. 
این  در  آینده  به  می شود  باعث  که  مسائلی  از  دیگر  یکی 
وضعیت خوش بین نباشیم، وابستگی بیش از اندازه غول های 
بزرگ شرکتی به چین است. در واقع هر چه تعداد شرکت های 
وابسته به چین در این شرایط بیشتر باشد، نگرانی هم بیشتر 
خواهد شد. نگاهی به بزرگ ترین غول ها در این زمینه نشان 
هر  و  هستند  چین  به  وابسته  آن ها  همه  تقریباً  می دهد 
تلنگری که به چین وارد می شود، ضربه ای بزرگ و حیاتی 
کارخانه ها در چین  از  بسیاری  امروز  وارد می کند.  آن ها  به 
قرار دارند و با شرایط فعلی، به سادگی می توان حدود بحران 
این مسئله  نمونه مشابه  داد. در گذشته شاهد  را تشخیص 
ناگهان سارس شیوع پیدا کرد. در  بوده ایم. در سال 2003 
آن زمان، شرکت ها و کارخانه های کمتری نسبت به حاال، در 
چین قرار داشت. اما همان زمان هم شاهد بحران بودیم. در 
حال حاضر 16درصد از تولید ناخالص داخلی جهان مربوط 
به چین است. در آن زمان یعنی در سال 2003 چین فقط 
چهار درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می داد. 

همین افزایش رقم به خوبی نشان می دهد شرایط تا چه اندازه 
بحرانی و مهم است. سهم آن در جهان همین طور در حال 
شمار  به  نگران کننده  زیادی  حدود  تا  این  و  است  افزایش 
می آید. 26 درصد از صادرات مبلمان جهان از چین صورت 
می گیرد که در جای خود واقعاً قابل تأمل است. بسیاری از 
فلزات هم وابستگی کامل به چین دارند. در سال 2003 چین 
فقط هفت درصد از واردات معدن جهان را تشکیل می داد، 
اما در حال حاضر یک پنجم از آن مربوط به چین است. همه 
انتظار  در  بزرگی  بحران  چه  می دهد  نشان  به خوبی  این ها 

اقتصاد جهان است. 
سال  از  کارخانه ها  از  بسیاری  نیست.  این  فقط  مسئله  اما 
2003 تا کنون در چین جابه جا شده اند و به مناطقی رفته اند 
که هزینه در آن ها کمتر است. یکی از آن مناطق هم شهر 
ووهان است. اما شهر ووهان کجاست؟ ووهان همان شهری 
و  شد  مشاهده  آن  در  بار  نخستین  برای  ویروس  که  است 
درنهایت این بحران را به بار آورد. به همین دلیل است که 
چین،  شهرهای  سایر  از  بیشتر  ووهان  در  مسئله  این  وقوع 
و  رفته اند  ووهان  به  کارخانه ها  شده  است.  نگرانی  باعث 
بودن  مسری  دلیل  به  کارگران  است.  شده   قرنطینه  ووهان 
این بیماری، نمی توانند از خانه های خود بیرون بیایند و به 
از  بسیاری  نمی کنند.  فعالیت  دیگر  کارخانه ها  ترتیب،  این 
کنید  فرض  هستند.  وابسته  همدیگر  به  که  هم  شرکت ها 
این  از  دیگری  شرکت  شده،  اما  مشکل  دچار  شرکت  یک 
وضعیت تأثیر زیادی نگرفته  است. اما شرکت دوم به شرکت 
اول وابسته است. در این شرایط طبیعی است که کار دومی 
هم درنهایت با مشکل مواجه خواهد شد. در واقع وابستگی 
شدید شرکت ها به یکدیگر در شرایط فعلی باعث شده این 
مسئله پررنگ تر و جدی تر شود. در گذشته شرکت ها تا این 

اندازه به همدیگر وابسته نبودند. 
اختالل  دچار  دولت ها  شرایط  این  در  گفت  باید  پایان  در 
دولت ها  به کمک  را  کار خود  از صنایع،  بسیاری  و  شده اند 
پیش می برند. اما در شرایط فعلی که دولت ها مختل شده اند، 
خبری از صنایع هم نیست و آن ها هم نمی توانند کار خود 
خطر  در  شرایط  این  در  صنایع  از  بسیاری  ببرند.  پیش  را 
که  است  صنایعی  جزو  برق  صنعت  مثال،  برای  هستند. 
دیگر  یکی  خودرو  صنعت  بپذیرد.  آسیب  به شدت  می تواند 
این شرایط آسیب می بیند. بسیاری  از  از صنایعی است که 
از شرکت های خودروسازی هم که در چین بوده اند و در این 
شرایط نمی توانند به دالیل مختلفی مثل نبودن کارگرها، به 

کار خود ادامه دهند. 
حاال شرکت ها می خواهند به فعالیت خود ادامه دهند و در 
آینده شرایط  در  دارند که  امید  آن ها  آینده هستند.  انتظار 
دارد.  جهانی  عزم  یک  به  نیاز  شرایط  این  اما  کند.  تغییر 
خودشان  به  باید  هم  شرکت ها  مدیران  و  سرمایه گذاران 
برای  و  بلند شوند  میزهای خود  از پشت  باید  آن ها  بیایند. 
وضعیت،  این  می شود  پیش بینی  کنند.  کمک  تغییر  ایجاد 
زنجیره تأمین را برای آینده دچار تحوالتی کند. به هرحال، 

جهان فهمیده  است که با این شرایط نمی تواند ادامه دهد. 
منبع: برگرفته از سرمقاله نشریه اقتصادی اکونومیست؛ 
تاریخ انتشار: 15 فوریه
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     ارتباطات
نسیم بنايی 

درپی راه اندازی نسل پنجم شبكه های ارتباطی از راه دور يا 5جی 

غرب، نگران تهاجم ارتباطی چین است
شايد در نگاه اول شبکه 5جی تنها يک شبکه ارتباطی 
باشد که سرعتش 100 برابر شبکه های کنونی است. 
اين تصور، رويکرد اولیه مردم به اين شبکه است. در 

وهله دوم 5جی را می توان به عنوان يک محل نزاع 
تجاری و اقتصادی قرار داد که می تواند شرق و غرب 

عالم را به هم بريزد. اين نوع نگاه مربوط به عمده 
سیاستمداران غربی است. سطح سوم اما با امنیت ملی 
وارد داستان می شود. اگر چین و هواوی از شبکه 5جی 

برای تهديد امنیتی غرب استفاده کند، چه؟ گويا غربی ها 
هنوز به خوبی اين مسئله را بررسی نکرده اند و علی رغم 

هشدارهای دائمی مايک پومپئو، وزير امور خارجه 
آمريکا، هنوز مسئله 5جی به عنوان يک مورد امنیتی 

بررسی نمی  شود.

محل جنگ
یا همان  دور  راه  از  ارتباطی  پنجم شبکه های  نسل  راه اندازی 
و  مهم  دوراهی ها  از  یکی  به  تبدیل  زیاد  احتمال  به  5جی 
نه مصرف کنندگان  بااین حال،  تعیین کننده سال 2020 شود. 
که مسئله 5جی  نفهمیدند  به خوبی  اروپایی ها  نه  و  آمریکایی 
مزیت  تولیدش کرد، یک  اول  نیست که هرکه  کاال  تنها یک 
اندک نصیبش می شود، بلکه موضوعی است که در سطح قدرت 

سیاسی کشورهای سطح جهان اثر می گذارد.
از  ما  همراه  هوشمند  تلفن های  صفحه  گوشه  عدد  که  زمانی 
3جی به 4جی تغییر کرد، خیلی از ما حتی متوجه این تغییر 

مرحله  عنوان  به  را  جای 4جی  هم   LTE که  زمانی  نشدیم. 
متوجه  هم  باز  خیلی ها  گرفت،  شبکه ها  نسلی  تکامل  بعدی 
نشدند. بااین حال، تأمین کننده های شبکه، چه در آمریکا و چه 
از 5جی صحبت کردند و  در اروپا، طی چند سال اخیر دائماً 
وعده دادند که سرعت این شبکه 100برابر شبکه موجود است. 
از  انبوهی  از  پنجم  نسل  فناوری می گویند  آینده  تحلیل گران 
حس گرها، وسایل نقلیه، وسایل خانگی و دیگر قطعاتی که به 
اینترنت متصل می شوند، حمایت کرده و سطحی از عملکرد و 
کارکرد را پدید می آورد که هنوز حتی توان تخیل آن را هم 

نداریم.
در اروپا دیوارهای تقریبا همه فرودگاه های عظیم از استکهلم تا 
بروکسل تا لیسبون و مادرید، زیر بار انبوهی از تبلیغ های مربوط 
تأمین کننده های  متحده،  ایاالت  در  شده اند.  ناپدید  5جی  به 
شبکه ای چون AT&T در حال حاضر شبکه ای تحت عنوان 
5جی ای راه اندازی کرده اند که به نوعی مرحله ای مبهم پیش 
از 5جی است که البته می دانیم پیش از این که زیرساخت های 
الزم نسل پنجم مستقر شوند، روانه بازار شده  بود. بااین حال، از 
هر 10 آمریکایی، هفت نفر می گویند که منتظر 5جی خواهند 
کنونی  تأمین کننده  که  می کنند  دریافت  زمانی  را  آن  و  ماند 

شبکه شان آن را ارائه کند.
با این که اذهان عمومی خیلی هم نسبت به 5جی حساسیت 
به خرج نمی دهند، این امکان وجود دارد که این نسل جدید 
از شبکه تبدیل به زمین دعوایی بین چین و جهان غرب شود. 
گرچه این امکان ضعیف است، اما گذار به 5جی می تواند فصل 

گزارشگر
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راه اندازی نسل پنجم 
شبکه های ارتباطی از راه دور 
يا همان 5جی به احتمال زياد 

تبديل به يکی از دوراهی ها 
مهم و تعیین کننده سال 

2020 شود. بااين حال، نه 
مصرف کنندگان آمريکايی 

و نه اروپايی ها به خوبی 
نفهمیدند که مسئله 5جی 

تنها يک کاال نیست که هرکه 
اول تولیدش کرد، يک مزيت 
اندک نصیبش می شود، بلکه 
موضوعی است که در سطح 

قدرت سیاسی کشورهای 
سطح جهان اثر می گذارد

در  چین  شدن  ادغام  دهه ها  از  پس  کند.  ایجاد  را  جدیدی 
به  پکن  منافع  که  آن رسیده  زمان  گویا  اقتصاد جهانی، حاال 
اروپا فاصله  اتحادیه  ایاالت متحده و  از  شکلی غیرقابل آشتی 
بگیرد. قدرت های غربی به دلیل نداشتن تخیل کافی، حاال در 
از  بسیار حیاتی  زمینه ای  در  که  دارند  قرار  این خطر  معرض 
حیث ژئوپلیتیکی تسلیم شوند. به زبان ساده، این طور به نظر 
می رسد که نه آمریکا و نه اروپا شبکه ای را که با استفاده از آن 
اوبر سفارش داده  کلیپ های اسنپ چت ارسال شده و ماشین 

می شود، به چشم یک تهدید امنیتی نگاه نمی کنند.

ابزاری ژئوپلیتیک برای رهبری جهان
از  جهان،  ارتباطی  تجهیزات  اصلی  تولیدکننده های  از  بعضی 
و ساختار  ZTE، شرکت هایی چینی هستند  و  هواوی  جمله 
و  تک حزبی  دولت  به  زیادی  بسیار  نزدیکی  آن ها  مالکیت 
ملی  امنیت  مرکز  در  افراد  بسیاری  دارد.  چین  اقتدارگرای 
ایاالت متحده از این مسئله به درستی می ترسند که تجهیزات 
ساخته شده از سوی آن شرکت ها به پکن این امکان را می دهد 
که داده های شخصی و شرکتی مهم و حساسی را به جیب بزند. 
شاید هم یک دکمه خاموش در این تجهیزات پنهان شده باشد 
با دولت های غربی به چینی ها این امکان را  که هنگام جنگ 
بدهد که سیستم های ارتباط از راه دور غربی ها را نابود کنند. 
برای  ژئوپلیتیکی  ابزاری  چین  می شوند  باعث  مسائل  همین 

رهبری جهان در اختیار داشته باشد.
به همین دلیل است که مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، 
چینی  بنگاه های  به  که  داد  هشدار  خود  اروپایی  متحدان  به 
چین  نکنند.  اعتماد  حیاتی  شبکه های  تجهیزات  تأمین  بابت 
هم در قالب یک مقابله به مثل جزایر فاروی دانمارک را تهدید 
به توافقی تجاری کرده و همین اواخر هم صنعت خودروسازی 
آلمان را در صورت ممنوعیت استفاده از تجهیزات هواوی در 

شبکه های 5جی، تهدید کرد.

در زمین چین
این که 5جی را به چشم یک فناوری مربوط به مصرف کننده 
در نظر بگیریم، تا این جای کار به نفع چین تمام شده. تمرکز 
بر صرف فناوری هم به نفع اپراتورهای ارتباط از راه دور ایاالت 
چه  هر  می خواهند  آن ها  زیرا  اروپاست،  اتحادیه  و  متحده 
روانه  ارائه می دهند،  باالتری  را که سرعت  سریع تر تجهیزاتی 
حداقل  به  هم  را  خود  هزینه های  حال  عین  در  و  کنند  بازار 
شکل  به  می خرند،  هواوی  از  آن ها  که  تجهیزاتی  برسانند. 
عمومی ارزان تر از تجهیزاتی است که توسط سه تأمین کننده 
کشورهای دموکراتیک ارائه می شود؛ اریکسن و نوکیا از اروپا و 

سامسونگ از کره جنوبی.
اطلس،  اقیانوس  دو سوی  در  در همین حال، سیاست گذاران 
از وزرای اقتصاد اروپا تا دونالد ترامپ، نزاع 5جی را به عنوان 
یک مسئله تجاری نگاه می کنند. حتی با این که دولت ترامپ 
اقداماتی برای »مسدود کردن راه قهرمان ارتباطی چین، هواوی، 
جهت کار کردن در ایاالت متحده و ندادن اجازه دسترسی به 
فناوری آمریکایی برای ساختن شبکه در سرتاسر جهان« انجام 
داده، رئیس جمهوری آمریکا به این مسئله هم اشاره کرده که 
تمایل دارد هر نوع مانعی را از سر راه تبادل اقتصادی با چین 
از  بردارد. برای مثال سال 2018 را به یاد بیاورید که ترامپ 
تحریم هایی که با وجهه امنیت ملی علیه ZTE تصویب کرده  
شی  با  تجاری  مذاکرات  در  بتواند  تا  کرد  عقب نشینی  بود، 

ژینپینگ دل همتای چینی خود را به دست آورد. به عبارت 
بهتر، ترامپ هنوز هم درک نکرده که مسئله هواوی بیشتر ابعاد 

امنیتی دارد تا تجاری.
از سوی دیگر، پومپئو و دیگرانی چون او هم وجود دارند که 
وقتی درباره هواوی و مشکالت ناشی از آن صحبت می کنند، 
و  بیگانه هراسی  حفاظت گرایی،  عنوان  به  بیشتر  حرف هایشان 
خارجه  امور  وزیر  می شود.  گرفته  نظر  در  نظامی  ماجراجویی 
آمریکا به هدفی عادی برای نقد چینی ها تبدیل شده، زیرا در 
نفر اول خط  او را به عنوان  چین مسئوالن دولتی و رسانه ها 
مقدم »دروغ و مغلطه« توصیف کرده و به او لقب »جنگ جوی 

جنگ سرد« داده اند.
بااین حال، غربی ها دالیل پرشماری را برای احتیاط در مقابل 
اخیر  قانون  مثال،  برای  دارند.  5جی  چینی  تأمین کننده های 
تقاضاهای  با  که  می خواهد  شرکت ها  از  چین  ملی  اطالعات 
حزب کمونیست همکاری کنند و داده های الزم را در اختیار 
بود.  خواهد  انتظارشان  در  عواقبی  وگرنه  دهند،  قرار  آن ها 
فعاالن بخش عمومی و خصوصی چین هم که از حمایت حزب 
برخوردار هستند، سابقه ای طوالنی از حمالت سایبری به غرب 
را دارند، که سرقت دارایی های فکری و معنوی از شرکت ها و 
اطالعاتی حساس درباره شهروندان کشورهای غربی را شامل 

می شود.
البته بد نیست بدانید که پرونده هواوی تنها معاونت در جرم 
نیست. این ظن وجود دارد که خود این شرکت در یک فعالیت 
جاسوسی شرکتی بسیار گسترده فعالیت می کرده؛ پرونده ها به 
ما نشان می دهند مقر هواوی در چین تقاضاهایی بسیار روشن 
برای به دست آوردن اطالعاتی درباره مهندسانی داشته که در 
مجموعه تی موبایل واشنگتن فعالیت می کنند. تبادالت ای میلی 
به خوبی نشان می دهد که هواوی چقدر به کارکنان میدانی خود 
فشار آورده که حتی تجهیزات حفاظت شده و اسرار تجاری را 
به سرقت ببرند. با توجه به گزارش وزارت دادگستری، پاداشی 
بسیار قابل توجه برای افرادی در نظر گرفته شده  بود که بتوانند 
ارزشمندترین اطالعات را سرقت کنند. یکی از کارکنان هواوی، 
بنا بر ادعای دولت ایاالت متحده، در حالی از محل کار خود 
خارج شد که عماًل یک بازوی رباتیک را در کیف خود حمل 

می کرده.
همه  در  آمریکا،  خارجه  امور  وزارت  و  پومپئو  درحالی که 
نشست های بین المللی حرف خود را زده و موضع خود را بیان 
با اندکی شک و شبهه دریافت شده  می کند، پیام او در اروپا 
است. همین که بخواهیم به سادگی مسئله 5جی را به عنوان 
و  می گیرد  درد  سرمان  بگیریم،  نظر  در  امنیتی  تهدید  یک 
و  اروپایی  دولت های  از  بسیاری  می شود  باعث  مسئله  همین 
کنند.  فکر  مسئله  این  به  نخواهند  اصاًل  ارتباطی  شرکت های 
همین  کردن  خارج  و  چینی  تجهیزات  از  نکردن  استفاده 
به  را  فراوانی  لجستیکی  و  مالی  بخش های موجود هزینه های 

این کشورها و شرکت ها تحمیل می کند.
مسئله این جاست که خود شرکت های ارتباطی و تنظیم مقررات 
اروپا، صنعت فناوری آمریکا را به عنوان رقیب خود می دیدند 
و امروزه مو به تنشان سیخ می شود اگر قرار باشد از واشنگتن 
دستور بگیرند. علی رغم این واقعیت که دو تأمین کننده اصلی 
5جی اروپایی هستند، مسئوالن اتحادیه اروپا اخیراً از عبارتی 
بسیار حیاتی برای توصیف وضعیت آینده اعضای خود استفاده 
از حیث  اروپا می خواهد  کردند؛ حق حاکمیت فناورانه؛ یعنی 

فناوری حتی االمکان از ایاالت متحده آمریکا مستقل باشد.
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صنعت برق بی شک نقش مهمی در برنامه های توسعه 
پايدار و بلندمدت اقتصادی کشورهای دنیا دارد و با 

مطرح شدن مفهوم شبکه هوشمند برق و ويژگی های 
ارتباطی آن در سال های اخیر، توجه ويژه ای خصوصاً 

به بحث حمل و نقل برقی شده است. اما اين تمام ماجرا 
نیست و صنعت برق می تواند تغییردهنده ورق به نفع 

اقتصاد دولت ها باشد. صنعت برق يکی از مهم ترين 
صنايع اقتصاد بوده که هم به  طور مستقیم و هم به 

 طور غیرمستقیم در ايجاد ارزش افزوده و مسیر رشد 
اقتصاد نقش می آفريند. در کشور ما نیز اصالحاتی 

در صنعت برق از سال ها قبل شروع شده است. اما 
هم چنان مشکالت و چالش هايی برای تجديد ساختار و 
خصوصی سازی صنعت برق وجود دارد. در اين گزارش 

به دستاوردها و چالش های جديد پیش روی اين صنعت 
خواهیم پرداخت. 

دستاوردها و پیشرفت ها 
به تغییرات آب وهوایی و تبدیل شبکه برق  ضرورت پرداختن 

شرکت های  که  شده  موجب  انرژی  بهره وری  بعدی  سطح  به 
دیگر  مصرف  در  صرفه جویی  برای  انرژی  این  از  بسیاری 
چون  صنایعی  و  آورند  روی  نفت  و  گازوییل  مانند  انرژی ها 
صنایع خودروهای برقی در سراسر دنیا رونق گیرد. انرژی برق 
کم هزینه و دارای آلودگی کمتری است و دوست داران محیط 
را  در صنایع مختلف  انرژی  این  از  بیشتر  استفاده  نیز  زیست 
پسندیده اند. در بسیاری کشورها تأمین محلی انرژی از نفت، 
گاز و زغال سنگ بسیارهزینه بر است و نیاز به معادن و کارگران 
واردات سوخت  به  وابستگی شان  زیادی دارد. کشورهایی که 
به  بودجه ای  نظر  از  زیادی  هزینه های  متحمل  است،  فسیلی 
رو  به تازگی  دلیل دولت ها  به همین  دولت خود خواهند شد، 
می آورند.  تجدیدپذیر  انرژی های  و  برق  انرژی  از  استفاده  به 
برای مثال انرژی خورشیدی نیز یکی از انرژی های نو است که 
عالوه بر اروپا در بخشی از آسیا مانند هند و ژاپن نیز در بخش 
حمل و نقل عمومی در حال جایگزین شدن است. کشور مراکش 
از  برق،  انرژی  از کشورهایی است که در کنار  نیز یکی دیگر 
منابع انرژی بادی و خورشیدی خود برای پوشش دادن سهم 

قابل توجهی از تقاضای انرژی محلی استفاده می کند. 

     صنایع
گزارشگرآرين طاهری

صنعت برق، دستاوردها و چالش های جديد پيش رو

صنعت برق؛ 
در مسیر رشد تقاضا
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توسعه بخش برق در 
هر کشوری پیش شرط 

رفاه اجتماعی و اقتصادی 
است. درنتیجه هدف اصلی 

استراتژی انرژی در اين 
حالت، تأمین انرژی ايمن، 

تمیز و مقرون به صرفه است 
که در اختیار مردم و بخش 

تجاری قرار گیرد. از اين 
نظر چالش اصلی استراتژی 

انرژی، هماهنگی توسعه 
سیستم انرژی با توسعه 

اقتصادی کشور و اطمینان 
از توسعه پايدار اين بخش 
به دلیل رشد مصرف انرژی 

است

طی سال های آینده برق به زودی تبدیل به یک موضوع اصلی 
در بخش انرژی خواهد شد. با ارزان تر شدن و ورود مدل های 
جدید باتری به دستگاه های مختلف مانند خودرو به عنوان منبع 
تغذیه ثابت، بیش از پیش نیاز به استفاده از نیروی برق حس 
خواهد شد. آزمایشگاه ملی انرژی های تجدیدپذیر می گوید که 
تا سال 2050،  وسایل نقلیه الکتریکی تقاضای انرژی برق را تا 
38 درصد افزایش خواهند داد و منبع مهمی از رشد تقاضای 
برق برای تأسیسات و فرصت های استفاده از باتری های وسایل 

نقلیه برای رفع نیازهای شبکه را فراهم می کنند.
در سال 2018، بخش خدمات شهری ایاالت متحده، شروع به 
تحقق این فرصت کردند و تالش های البی و روابط عمومی خود 
را در مورد وسایل نقلیه برقی تشدید کردند. در سه ماهه سوم، 
32 ایالت اقداماتی در مورد وسایل نقلیه الکتریکی انجام دادند، 
از جمله تصویب برنامه های شارژ ابزار خودروهای الکتریکی در 

ماساچوست، رود آیلند و پیش از این در نوادا.
در سال آینده، به احتمال زیاد خدمات رفاهی نیازمند به نیروی 
برق در سراسر دنیا، این تالش ها را تشدید می کند، تقاضا برای 
داشتن ایستگاه های شارژ EV یا خودروهای الکتریکی، مطالعه 
برای مشتری  انگیزه  ایجاد  و  برقی محصوالت دیگر  طرح های 
ناوگان  برای جمع آوری  راه های جدید  کردن  پیدا  و  شارژ  در 
وسایل نقلیه برای تعدیل شارژ آن ها برای نیازهای شبکه ای از 
دستاوردهایی است که در این صنعت تاکنون به ثبت رسیده 
است. تا زمانی که قیمت انرژی های تجدیدپذیر رو به کاهش 
می رود، احتماالً شرکت های خدمات رفاهی به طور فزاینده ای 
به سمت استفاده از این نوع انرژی ها خواهند رفت. اما صنعت 
برق چالش هایی را نیز پیش رو دارد که در ادامه به آن ها اشاره 

می کنیم. 

چالش های صنعت برق
توسعه بخش برق در هر کشوری پیش شرط رفاه اجتماعی و 
انرژی در این  اقتصادی است. درنتیجه هدف اصلی استراتژی 
حالت، تأمین انرژی ایمن، تمیز و مقرون به صرفه است که در 
اختیار مردم و بخش تجاری قرار گیرد. از این نظر چالش اصلی 
توسعه  با  انرژی  سیستم  توسعه  هماهنگی  انرژی،  استراتژی 
اقتصادی کشور و اطمینان از توسعه پایدار این بخش به دلیل 

رشد مصرف انرژی است. 
در آینده، چشم انداز توسعه اقتصادی بسیاری کشورها به دلیل 
کمبود انرژی در صورت عدم استفاده از منابع داخلی به روش 
بهینه ممکن است به طور قابل توجهی با چالش مواجه شود. 
به منظور برقراری تعادل در پویایی مصرف منابع انرژی و بهبود 
پارامترهای امنیت انرژی، الزم است اقدامات متعددی از قبیل 
استفاده سریع تر و منطقی تر از منابع انرژی داخلی، ایجاد بازار 
کارآمد  ابزارهای  به کارگیری  سرمایه گذاری،  محیط  و  رقابتی 
انرژی  حامل های  متنوع سازی  و  کارآمد  اقدامات  برق،  انرژی 

وارداتی انجام شود.
برای مثال، طبق سناریوهای مختلف برای توسعه بخش انرژی 
در آینده کشور گرجستان، مصرف انرژی ساالنه این کشور تا 
سال 2026 44-90 درصد افزایش یافته و به 231-305 هزار 
تراژول خواهد رسید. در همین دوره، مصرف گاز طبیعی ممکن 
نفتی  فرآورده های  مصرف  یابد،  افزایش  درصد   11-67 است 

-32 است  ممکن  برق  مصرف  و  درصد  است 30-28  ممکن 
افزایش  میزان  می بینید،  که  همان طور  کند.  رشد  درصد   78
مصرف برق در این کشور و دیگر کشورها احتمال باالیی دارد و 
دولت برای تأمین منابع آن از االن باید فکری کند، چراکه در 
گرجستان بخش غیرصنعتی، مصرف کننده اصلی منابع انرژی 
برق است )اقتصاد خانگی، خدمات خصوصی و دولتی، کشاورزی 
از  انرژی مصرف شده  و غیره( )حدود44 درصد(. بخش عمده 
سوی آن ها گاز طبیعی )39 درصد( و برق )32 درصد( است. از 
نظر صنعت نیز این نسبت توزیع منابع شامل زغال سنگ -47 
این  است.  و گاز طبیعی-13 درصد(  برق -40 درصد  درصد، 
یک شاخص مهم است و نشان گر آن است که با توسعه بخش 
مصرف  کاهش  و  برق  انرژی  بیشتر  مصرف  سمت  به  صنعت 

زغال سنگ، وضعیت موجود را به شدت تغییر خواهد داد.
برقی  سمت  به  پیش روی  و  برق  صنعت  چالش های  دیگر  از 
شدن حمل ونقل را می توان نبود زیرساخت های الزم برای آن 
جذاب  مختلف  برندهای  الکتریکی  خودروهای  وجود  دانست. 
است، اما پیش از آن باید ایستگاه های شارژ خودروی برقی و 
تولید  به  اقدام  را ساخت و سپس  این کار  باتری های مناسب 

انبوه خودروهای برقی کرد. 
 

چالش های صنعت برق در ایران 
اما صنعت برق در ایران شاید با چالش های متفاوتی از جنس 
خود مواجه باشد. مشکل عرضه گاز طبیعي به نیروگاه ها، دیون 
زیاد و به هدر رفتن برق در خطوط انتقال و توزیع سه مشکل 
مهمي است که طي دهه اخیرصنعت برق ایران را گرفتار کرده 
آگاه  صنعت  این  روي  پیش  چالش هاي  از  ایران  دولت  است. 
است و به همین دلیل سیاست هایي را براي حل مشکالت این 
در  بخش خصوصي  دادن  مشارکت  است.  کرده  اتخاذ  صنعت 
سیاست هاست.  این  جمله  از  بازار  کردن  رقابتي  و  برق  تولید 
اجرا  به  را  اقداماتي  انرژي  بهره وري  افزایش  براي  ایران  دولت 
سوخت،  کردن  سهمیه بندي  جمله  آن  از  که  است  گذاشته 
توزیع  استانداردها،  توسعه  سوخت،  بخش  در  حسابرسي 
مشترین  برق  نرخ  تصاعدي  محاسبه  و  کم مصرف  المپ هاي 

پرمصرف است. 
در عین حال، هم چنان تقاضا براي برق در ایران باالست. یکي 
از مشکالت مهمي که اتخاذ سیاستي هماهنگ و کارآمد را در 
بخش برق ایران دشوار ساخته است، وجود سازمان هاي متعدد 
بدون  سازمان ها  این  از  یک  هر  است.  صنعت  این  در  دخیل 
و  مي کند  اجرا  و  اتخاذ  را  سیاست هایي  یکدیگر  با  هماهنگي 
بدین وسیله معموالً هر سازمان اقدامات سازمان دیگر را بي اثر 

مي گذارد. 
تعیین شفاف تعرفه ها و ایجاد مقررات و سازوکار روشن برای تغییر 
در تعرفه ها به همراه پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی، 
تنظیم مقررات و نقش بخش خصوصی در آن،  جایگاه هیئت 
تبعات آن،  و  یارانه ها  قانون هدفمند کردن  اجرای  زمان  مدت 
قیمت گذاری نیروگاه ها، نبود قانون جامع برای تجدید ساختار 
بخش برق، محدودیت های متعدد بانکی، ناتمام بودن اقدامات 
فضای  ایجاد  برای  برق  بورس  و  برق  بازار  قالب  در  انجام یافته 
رقابتی و تعیین قیمت برق در این فضا از جمله چالش های این 

صنعت است که بخش خصوصی با آن مواجه است.
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     اقتصاد
مینا رضايی

تورم يک وضعیت پیچیده برای هر اقتصادی تلقی 
می شود. اگر تورم از حد متوسط فراتر رود، می تواند 

شرايط فاجعه باری را برای يک اقتصاد رقم بزند، 
بنابراين اين مؤلفه بايد همیشه تحت کنترل دولت ها 
باشد. اما کنترل تورم با استفاده از يک معیار يا ابزار 

خاص ساده امکان پذير نیست. هدف اصلی هر معیاری 
در اين راستا کاهش میزان ورود پول نقد در اقتصاد يا 

کاهش نقدينگی در بازار است. 
در بازه تورم، قیمت ها به طور متناوب در حال افزايش 

است. سیاست اصلی دولت ها برای کاهش تورم، 
استفاده از سیاست های پولی است که به ويژه افزايش 

نرخ بهره را کاهش می دهد و به کنترل تورم کمک 
می کند. ساير سیاست های کنترل تورم  می تواند شامل 

سیاست های سخت گیرانه مالی )باال بردن مالیات(، 
سیاست های سمت عرضه، کنترل دستمزدها، افزايش 

نرخ ارز و کنترل عرضه پول باشد. 

سیاست های پولی 
تورم  مهار  راستای  در  را  مختلفی  اقدامات  کشور  یک  دولت 
فعالیت های  کنترل  برای  را  سیاست هایی  و  می دهد  انجام 
اقتصادی تدوین می کند. سیاست های پولی یکی از متداول ترین 
اقداماتی است که دولت ها برای کنترل تورم انجام می دهند. در 
سیاست های پولی، بانک مرکزی نرخ سود وام برای بانک های 
تجاری را افزایش می دهد. درنتیجه، بانک های تجاری نرخ بهره 
خود را روی اعتبار سرمایه برای عموم مردم افزایش می دهند. 
در چنین شرایطی افراد ترجیح می دهند به جای مشارکت در 

سرمایه گذاری های جدید، پول خود را پس انداز کنند. این امر 
موجب کاهش عرضه پول در بازار می شود و این به نوبه خود 
از ظرفیت  مرکزی  بانک  این،  از  کنترل می کند. جدا  را  تورم 

ایجاد اعتبار بانک های تجاری برای کنترل تورم می کاهد.

افزایش نرخ بانکی 
افزایش نرخ بانکی یکی از پرکاربردترین اقداماتی است که بانک 
نرخی  بانکی  نرخ  است.  داده  انجام  تورم  برای کنترل  مرکزی 
است که در آن بانک تجاری بازپرداخت وام و پیش پرداخت های 
به  بانکی منجر  نرخ  افزایش  را دریافت می کند.  بانک مرکزی 
افزایش نرخ سود وام برای عموم مردم می شود. این منجر به 

کاهش کلی هزینه های افراد می شود. 

سیاست های مالی سخت گیرانه 
جدا از سیاست پولی، دولت هم چنین از اقدامات و سیاست های 
مالی برای کنترل تورم استفاده می کند. دو مؤلفه اصلی سیاست 
سیاست های  در  است.  دولت  هزینه های  و  دولت  درآمد  مالی 
مالی، دولت با کاهش هزینه های بخش خصوصی یا دولتی یا 
با استفاده از هردو، تورم را کنترل می کند. این امر با افزایش 
را  خصوصی  بخش  هزینه های  خصوصی  مشاغل  بر  مالیات 
بیشتر  خصوصی  بخش  هزینه های  وقتی  اما  می دهد.  کاهش 
باشد، دولت مخارج خود، یعنی بخش دولتی، را برای کنترل 
کاهش  کنونی،  سناریو  در  بااین حال،  می دهد.  کاهش  تورم 
هزینه های دولت امکان پذیر نیست، زیرا ممکن است پروژه های 
که  باشد  داشته  وجود  اجتماعی  رفاه  برای  انجامی  حال  در 

نمی توانند به تعویق بیفتند.

مترجم

نگاهی به اصلی ترين راه كارهای دولت ها برای كنترل تورم

شیوه های مهار 
تورم افسارگسیخته

IANA طرح از وب سايت
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هدف سیاست های عرضه، 
افزايش رقابت بلندمدت 

و بهره وری است. دولت ها 
امید دارند خصوصی سازی 

و مقررات زدايی باعث 
شود بنگاه ها تولیدی و 

رقابتی تر شوند. بنابراين در 
طوالنی مدت، سیاست های 

سمت عرضه می تواند به 
کاهش فشار تورم کمک 

کند. بااين حال، سیاست های 
سمت عرضه فقط در 

طوالنی مدت جواب می دهند 
و نمی توانند برای کاهش 

ناگهانی نرخ تورم استفاده 
شوند. هم چنین، هیچ 

تضمینی وجود ندارد که 
سیاست های عرضه دولت در 

کاهش تورم موفق باشد

دفاع،  مانند  زمینه ها  سایر  برای  دولت  مخارج  این،  بر  عالوه 
بهداشت، آموزش و قانون و نظم نیز ضروری است. در چنین 
حالتی، کاهش هزینه های بخش خصوصی به کاهش هزینه های 
دولتی ارجحیت دارد. وقتی دولت با افزایش مالیات، هزینه های 
افراد  کلی  هزینه های  می دهد،  کاهش  را  خصوصی  بخش 
کاهش پیدا می کند. وضع مالیات بر درآمدهای باال/ یا کاهش 
به  منجر  و  می دهد  کاهش  را  کل  تقاضای  دولت،  هزینه های 

رشد پایین تر و کشش تقاضای کمتر می شود. 

کنترل قیمت ها 
افزایش  از  جلوگیری  تورم،  کردن  متوقف  برای  دیگر  روش 
با  تورم  روش،  این  در  است.  خدمات  و  کاالها  قیمت  بیشتر 
کنترل قیمت سرکوب می شود، اما نمی توان برای بلندمدت آن 
را کنترل کرد. در چنین حالتی، فشار کلی تورم بر اقتصاد در 
کوتاه مدت به شکل افزایش قیمت نشان داده نمی شود. چنین 
شواهد  می شود.  شناخته  سرکوب شده  تورم  عنوان  به  تورمی 
تاریخي نشان داده است کنترل قیمت به تنهایي نمي تواند تورم 
افزایش  نیز  را  تورم  میزان  بلندمدت  در  بلکه  کند،  کنترل  را 
مي دهد. به عنوان مثال، در زمان جنگ، دولت های کشورهای 
مختلف برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ها، قانون کنترل 
اقتصادهای  در  قیمت ها  بااین حال،  کردند.  وضع  را  قیمت ها 
درگیر تورم معموالً باالست. این امر به این دلیل است که تورم 
در این اقتصادها پایدار است و همین امر باعث افزایش شدید 
بنابراین نمی توان تورم را متوقف کرد، مگر  قیمت ها می شود. 

این که علت آن مشخص شود. 

سیاست های عرضه و تقاضا
هدف سیاست های عرضه، افزایش رقابت بلندمدت و بهره وری 
و  خصوصی سازی  دارند  امید  دولت ها  مثال،  عنوان  به  است. 
شوند.  رقابتی تر  و  تولیدی  بنگاه ها  شود  باعث  مقررات زدایی 
می تواند  عرضه  سمت  سیاست های  طوالنی مدت،  در  بنابراین 
به کاهش فشار تورم کمک کند. بااین حال، سیاست های سمت 
نمی توانند  و  می دهند  جواب  طوالنی مدت  در  فقط  عرضه 
برای کاهش ناگهانی نرخ تورم استفاده شوند. هم چنین، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که سیاست های عرضه دولت در کاهش 

تورم موفق باشد.

کنترل دستمزدها
رشد دستمزد عامل اصلی در تعیین تورم است. اگر دستمزدها 
به سرعت افزایش پیدا کنند، منجر به ایجاد تورم باال می شود. 
در دهه 1970، تالش مختصری برای کنترل دستمزدها صورت 
دستمزدها  رشد  کردن  محدود  در  سعی  دولت ها  و  گرفت 
داشتند. بااین حال، تورم به طور مؤثر کاهش یافت، درحالی که 

اجرای گسترده آن دشوار بود.
 اما کشورهای موفق در کنترل تورم چه سیاست هایی را پیشه 

کرده بودند؟

سیاست انگلیس در کنترل تورم
ناشی  تورم  با  انگلیس   ،2012/2011 و   2008 سال های  در 
انگلیس  بانک مرکزی  بااین حال،  بود.  از فشار هزینه ها مواجه 
سیاست پولی خود را تغییر نداد. دلیل این امر این بود که اوالً 

قیمت  افزایش  از  ناشی  و  موقت  تورم  این  می شد  پیش بینی 
نفت، افزایش نرخ مالیات و تأثیر کاهش ارز باشد. ثانیاً اقتصاد 
انگلیس  مرکزی  بانک  اقتصادی،  رکود  وجود  با  بود.  رکود  در 
نمی خواست تقاضای کلی را کاهش دهد، زیرا احساس می کرد 
این کار برای تقویت رشد اقتصادی مهم تر است. در این مورد 
کاهش تورم و کنترل آن برای دولت بریتانیا سخت بود و دولت 

عوامل تورم موقت را از بین برد. 

تجربه موفق ترکیه در کاهش تورم
از  می کرد،  نرم  دست وپنجه  باال  تورم  با  سال ها  که  ترکیه 
کاهش  برای  را  بلندمدتی  برنامه های  بعد  به   2000 سال 
جمله  از  که  گذاشت  اجرا  مورد  به  خود  کشور  در  تورم 
مهم ترین رئوس آن می توان به اتخاذ و اجرای سیاست های 
پولی و ارزی برای کاهش نرخ بهره و تورم و ایجاد چشم انداز 
بلندمدت برای مؤسسات اقتصادی اشاره کرد. ترکیه از سال 
2000 به بعد دوره جدیدی از اصالحات اقتصادی را تحت 
نظارت صندوق بین المللی پول در اتحادیه اروپا شروع کرد 
و نرخ تورم را به تدریج کاهش داد. به طوری که نرخ تورم ماه 
سال  یک  طول  در  خود  سطح  پایین ترین  در  ترکیه  ژوئن 

اخیر قرار گرفت. 

کنترل تورم در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند سنگاپور
کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز در سال های اخیر تورم خود 
را به خوبی کنترل کرده اند. به طوری که کشوری مانند سنگاپور 
را تجربه می کرد،  تورم 4.5 درصدی  نرخ  که در سال 2012 
در سال های 2015 و 2016 توانست نرخ تورم خود را منفی 
کند. تایلند هم در تالش است تا سال 2022 نرخ تورم خود 
را به 2.5 برساند. در این کشورها عرضه حجم پول اصلی ترین 
عامل ایجاد تورم است. بانک مرکزی به عنوان گرداننده اصلی 
بازار پول در اقتصاد کشورها می تواند از طریق اعمال سیاست 
پایه  )افزایش  از دولت  اوراق قرضه  انبساطی مثاًل خرید  پولی 
پولی( میزان عرضه پول را در سطح جامعه افزایش دهد و در 
انقباضی مثاًل  از طریق اعمال سیاست پولی  حالت عکس هم 
فروش اوراق قرضه به دولت )کاهش پایه پولی( میزان عرضه 
پول را در سطح جامعه کاهش دهد و درنتیجه به کنترل تورم 

کمک کند.

وضعیت تورم ایران و همسایه هایش 
پنج  بعد  به   2014 سال  از  افغانستان  تورم  میزان  بیشترین 
با پایین آوردن  درصد بوده است. دولت افغانستان این کار را 
شرکای  با  مقایسه  در  ملی  پول  تقویت  و  غذایی  مواد  قیمت 
تجاری به انجام رسانده است. در عراق نیز سیاست گذاری پولی 
صحیح و استفاده از ابزارهای مناسب توانسته در کنترل تورم 
کنترل  چگونه  ایران  درصد(   40 )باالی  تورم  اما  باشد.  مؤثر 
مورد  باید  حاضر  حال  در  ما  کشور  در  که  نکته ای  می شود؟ 
توجه قرار گیرد، این است که تورم های امروزی با رکود همراه 
شده و دیگر با ابزار سیاست های پولی و مالی سنتی نمی توان 
با تورم، رکود و بی کاری مقابله کرد. از طرف دیگر، با سیاست 
کاهش مخارج دولت برای جلوگیری از تورم، رکود و بی کاری 
افزایش می یابد. باید دید دولت ایران چه برنامه ای برای کنترل 

تورم خواهد اندیشید؟ 

منابع: 
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controlling-inflation-with-
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/economicshelp.org/blog/42 ـ
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to-reduce-inflation/
/tutor2u.net/economics ـ
reference/inflation-policies-
to-control-inflation
/ukessays.com/essays ـ
economics/the-causes-
and-possible-solutions-of-
inflation-economics-essay.
php
/economicshelp.org ـ
blog/2269/economics/ways-
to-reduce-inflation/
/investopedia.com/ask ـ
answers/111314/what-
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بیشتر مديران کسب وکارهای تجاری به اين موضوع 
واقف اند که بايد روی فعالیت های تحقیق و توسعه 

سرمايه گذاری کنند، اما میزان سرمايه گذاری و تمرکز 
سازمان های تجاری در اين موضوع متفاوت است؛ 

به اين معنا که در برخی از سازمان ها به واسطه 
شرايط کسب وکارشان اين نیاز کامالً مبرهن است و 

سرمايه گذاری مناسبی نیز در اين حوزه بايد انجام شود 
و در ديگر سازمان های تجاری شايد خیلی نیازی به اين 

موضوع احساس نشود و به همین دلیل سرمايه گذاری 
خاصی نیز انجام نمی شود. اما نکته دارای اهمیت اين 

موضوع است که میزان سرمايه گذاری و تمرکز در 
فعالیت های مرتبط با تحقیق و توسعه زمانی موضوع جدی 

می شود که در مقايسه با ساير حوزه ها مانند بازاريابی و 
تبلیغات قرار می گیرد. اين که روند سرمايه گذاری برندهای 

بین المللی در حوزه تحقیق و توسعه به چه صورت است 
و در مقايسه با فعالیت های بازاريابی و تبلیغات، بايد چه 

تمرکزی بر فعالیت های تحقیق و توسعه انجام شود، 
بهانه ای شد تا در اين مطلب به نقش فعالیت های تحقیق و 

توسعه در سازمان های فعال در بازار سرمايه بپردازيم.

رشد یا افول؟
طی چند سال گذشته در بسیاری از برندهای بین المللی تمرکز 
جدی برای سرمایه گذاری در حوزه بازاریابی و تبلیغات انجام شده 
است. این تمرکز سازمان های تجاری پیش رو باعث شده در بازار 
ایران نیز طی چند سال گذشته سرمایه گذاری مناسبی در حوزه 
مالی  هزینه های  اگرچه معموالً  انجام شود.  تبلیغات  و  بازاریابی 
تجاری  سازمان های  مالی  صورت های  در  بازاریابی  فعالیت های 
پنهان است و هم چنین ماهیت فعالیت های بازاریابی و تبلیغات از 
یکدیگر متمایز هستند، اما هزینه های تبلیغاتی سازمان های تجاری 
می تواند به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در تعهد این سازمان ها 
بازاریابی شان به شمار رود و سازمان های  نسبت به فعالیت های 
بیشتری  تعهد  دارند،  بیشتری  تبلیغاتی  هزینه های  که  تجاری 
نیز به فعالیت های بازاریابی خود دارند. با توجه به این موضوع، 
بودجه  تخصیص  روند  ایران  در  می دهد  نشان  تبلیغات  صنعت 
در فعالیت های تبلیغاتی افزایش یافته است و روندی رو به رشد 
دارد، اما یکی از آخرین مطالعات مجله کسب وکار هاروارد نشان 
می دهد در بین بسیاری از برندهای بین المللی، تخصیص بودجه 
تبلیغاتی طی چند سال گذشته روندی ثابت داشته و با رشد قابل 
مالحظه ای همراه نشده است. حتی می توان این ادعا را مطرح کرد 

نگاهی به نقش سرمايه گذاری در تحقيق و توسعه در مقايسه با بازاريابی و تبليغات

هیچ شرکتی بدون نوآوری در امان نیست!
     سرمایه

امیر كاكايی

كارشناس ارشد كسب وكار
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که تخصیص بودجه تبلیغاتی این کسب وکارهای تجاری کاهش 
پیدا کرده است.

 

روند   ،2017 تا   1975 سال  از  انجام شده  مطالعات  اساس  بر 
هزینه های تبلیغاتی و تحقیق و توسعه با یکدیگر مقایسه شده 
است که نشان می دهد کسب وکارهای تجاری در حال حاضر 
می کنند؛  هزینه  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  بیشتر  برابر   10
به طوری که در دهه 1980 بیش از یک درصد از کل هزینه های 
کسب وکارهای تجاری صرف تبلیغات می شد که این درصد در 
سال های گذشته به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این 
در حالی است که سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه از 

یک درصد به هفت درصد کل هزینه افزایش یافته است.

تحقیق و توسعه در شرکت های کوچک و بزرگ

رشد  هاروارد،  کسب وکار  مجله  مطالعات  همین  اساس  بر 
سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در مقایسه با تبلیغات 
در شرکت های کوچک بسیار زیاد است. البته ماهیت شرکت های 
کوچک تر ایجاب می کند در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری 
شرکت های  روی  مطالعات  این  که  هنگامی  اما  دهند،  انجام 
تحقیق  فعالیت های  رشد  به  رو  روند  می شود،  انجام  بزرگ تر 
نشان  را  خود  جدی  شکلی  به  تبلیغات  به  نسبت  توسعه  و 
می دهد و حاکی از این موضوع است که در شرکت های بزرگ 
نیز سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های تحقیق و توسعه بیشتر 
ارزشمندترین  روی  مطالعات  این  می شود.  انجام  تبلیغات  از 
شرکت های تجاری در سال 2018 بر اساس رتبه بندی فوربس 

بر اساس مطالعات 
انجام شده از سال 19۷5 
تا 201۷، روند هزينه های 

تبلیغاتی و تحقیق و توسعه 
با يکديگر مقايسه شده 
است که نشان می دهد 

کسب وکارهای تجاری در 
حال حاضر 10 برابر بیشتر 

در حوزه تحقیق و توسعه 
هزينه می کنند؛ به طوری که 
در دهه 1980 بیش از يک 

درصد از کل هزينه های 
کسب وکارهای تجاری صرف 

تبلیغات می شد که اين 
درصد در سال های گذشته 

به کمتر از يک درصد کاهش 
يافته است. اين در حالی 

است که سرمايه گذاری در 
حوزه تحقیق و توسعه از يک 

درصد به هفت درصد کل 
هزينه افزايش يافته است

پیشی گرفتن بودجه تحقیق و توسعه از بودجه تبلیغات
شركت های كوچک شاهد بیشترين میزان اختالف میان 

بودجه تحقیق و توسعه و تبلیغات بوده اند

اما حتی در شركت های بزرگ هم تحقیق و توسعه از 
تبلیغات پیشی گرفته است
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نیز انجام شده است، که نشان می دهد سه شرکت باارزش در 
سال 2018، شرکت های اپل، گوگل و مایکروسافت، بیشترین 
در  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  روی  را  خود  سرمایه گذاری 

مقایسه با تبلیغات انجام می دهند.

تحقیق و توسعه برای همه؟
شاید این مطالعات مجله کسب وکار هاروارد درباره روند تحقیق 
و توسعه این حس را به مدیران کسب وکارهای ایرانی القا کند 
که برندهای تجاری مانند اپل، گوگل و... که در حوزه تکنولوژی 
سرمایه گذاری  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  باید  هستند،  فعال 
ایرانی  تجاری  سازمان های  از  بسیاری  اما  دهند.  انجام  جدی 
باید  موجود  روند  طبق  و  ندارند  سرمایه گذاری  این  به  نیازی 
در  کسب وکارها  نوع  قطعاً  ببرند.  پیش  را  خود  فعالیت های 
دارای  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  آن ها  سرمایه گذاری  میزان 
بقا  برای  تجاری  سازمان های  تمامی  این که  اما  است،  اهمیت 
باید در این حوزه سرمایه گذاری کنند، کاماًل مبرهن  بازار  در 
است و در شرایط پیچیده جدید بازار نیاز به این موضوع بیش 

از پیش احساس می شود.

فعالیت های هزینه بر و بلندمدت
در  هاروارد،  کسب وکار  مجله  از  دیگری  مطالعات  اساس  بر 
خصوص فعالیت های تحقیق و توسعه، یک نگرانی جدی از جانب 
سازمان های تجاری درباره تامین اعتبار الزم برای سرمایه گذاری 
بلندمدت در این فعالیت ها وجود دارد. به این معنا که فعالیت های 
تحقیق و توسعه بسیار هزینه بر است و در برخی از موارد باید 
مدت زمان زیادی را برای دست یافتن به بازدهی مناسب از این 
فعالیت ها صرف کرد. این وضعیت باعث شده که در ایران نیز 
اگر برخی از سازمان های تجاری قصد سرمایه گذاری در حوزه 
در  بلندمدت  به جای سرمایه گذاری  باشند،  داشته  را  جدیدی 
نوپا در  به خریداری شرکت های  اقدام  حوزه تحقیق و توسعه، 

حوزه های مرتبط با فعالیت خودشان  کنند. این در حالی است که 
مطالعات مجله کسب وکار هاروارد نشان می دهد اتفاقاً با این که 
فعالیت های تحقیق و توسعه هزینه بر و بلندمدت هستند، در نگاه 
سهام داران سودآور  و مخصوصاً  تجاری  سازمان های  برای  کلی 

هستند و می توانند بازدهی مناسبی داشته باشند.

صرفاً نوآوری؟
در ذهن برخی از مدیران این دیدگاه وجود دارد که تحقیق و 
توسعه به معنای نوآوری در ایجاد خدمات و محصوالت جدید 
است؛ به این معنا که محصولی با مزیت های رقابتی از طریق 
این فعالیت ها طراحی شود. اما در ادبیات این موضوع، تحقیق 
شود.  انجام  سازمان  بخش های  تمامی  در  می تواند  توسعه  و 
سازمان  توسعه  و  تحقیق  طریق  از  این که  نمونه،  عنوان  به 
و  یا مدیریت ضایعات  پیدا کنند،  بهره وری دست  افزایش  به 
کاهش آالیندگی های سازمان می تواند به عنوان نتایج تحقیق 
بررسی  بلندمدت  و  میان مدت  در  و  رود  شمار  به  توسعه  و 

شود.
در پایان ذکر این نکته بسیار مهم است که معموالً نمود بیرونی 
سازمان های  نوآوری  می تواند  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های 
فعالیت های  روی  سازمان  وقتی  به طوری که  باشد؛  تجاری 
تحقیق و توسعه سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد، با نوآوری 
بیشتری نیز همراه خواهد شد که این موضوع می تواند تصویر 
و  پیش رو  عنوان سازمانی  به  در ذهن سهام داران  را  سازمان 
در حال رشد ترسیم کند. به بیان دیگر، وقتی سازمان تجاری 
این اطمینان  باشد،  نوآور در ذهن مخاطبان داشته  تصویری 
را به سهام داران خودش می دهد که در حال رشد است و هر 
روزه با نوآوری می تواند به سودآوری بهتری دست پیدا کند. 
بنیادی  تحلیل  به  سهام داران  که  هنگامی  دیگر،  عبارت  به 
شرکت  از  نوآور  تصویر  می پردازند،  بورسی  شرکت های  از 

می تواند تحلیل آن ها را با نگرشی مثبت همراه کند.

در ايران اگر برخی از 
سازمان های تجاری قصد 

سرمايه گذاری در حوزه 
جديدی را داشته باشند، 

به جای سرمايه گذاری 
بلندمدت در حوزه تحقیق و 
توسعه، اقدام به خريداری 

شرکت های نوپا در حوزه های 
مرتبط با فعالیت خودشان 

می  کنند. اين در حالی است 
که مطالعات مجله کسب وکار 

هاروارد نشان می دهد 
اتفاقاً با اين که فعالیت های 
تحقیق و توسعه هزينه بر و 

بلندمدت هستند، در نگاه کلی 
برای سازمان های تجاری 

و مخصوصاً سهام داران 
سودآور هستند و می توانند 

بازدهی مناسبی داشته باشند
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مدیریت و کسب وکار

در اين بخش می خوانيد

 کنار آمدن با فناوری های جدید در محیط کار

 یادگیری؛ گام اول در توسعه فردی

 دنیای بازاریابی؛ تغییرات بی امان، تحوالت پیاپی

 تغییرات اقلیمی؛ چالش بدون مرز

 استراتژی های رونمایی محصول

 توسعه استراتژی های تجاری از طریق مزایای فروش

 اهمیت بازاریابی تجاری در کسب وکارها

 وفاداری مشتریان چیست و چگونه می توان آن را افزایش داد؟



ارتباطات میان کارمندان درون سازمان چیزی جز 
تبادل افکار و عقايد بین آن ها با استفاده از روش های 

مختلف مانند به کارگیری کلمات، لحن صدا، حاالت 
صورت، حرکات و زبان بدن نیست. ارتباطات بین فردی 

و مهارت ارتباط با ديگران، تنها برای خود فرد مهم 
نیست، بلکه به نظر می رسد در هسته اصلی موفقیت 

سازمان نقش دارد. هنگامی که ارتباطات انسانی بین 
افراد در محیط کار موثر باشد، هم افزايی ايجاد می شود 
و عملیات سازمان نیز کارآمدتر شده و کار تیمی نه تنها 

امکان پذير، بلکه آسان تر می شود. 
توانايی انجام وظايف کلیدی يک کسب وکار و اجرای 
کارآمدتر عملیات  به طور مستقیم به توانايی افرادی 

بستگی دارد که آن وظايف را از طريق برقراری ارتباط 
موثر با يکديگر به انجام می رسانند. درنهايت اين که 

اهمیت ارتباطات بین فردی در يک سازمان قابل 
اغماض نیست و حتما بايد برای آن برنامه ريزی شود. 
در ادامه بیشتر به اين مقوله و نقش اين ارتباطات در 

هم افزايی سازمان خواهیم پرداخت. 

چرا روابط بین فردی در محیط کار مهم است؟ 
برخالف  انسان  کند.  کار  به تنهایی  نمی تواند  فردی  هیچ 
احساسات  و  افکار  بتواند  به شخصی که  نیاز  بدون  ماشین ها، 
ذاتاً  ما  کند.  کار  نمی تواند  بگذارد،  اشتراک  به  او  با  را  خود 
و  اضطراب  مستعد  بنابراین  هستیم،  اجتماعی  موجوداتی 
با  کارمندان  هستیم.  منزوی  محیط  یک  در  بیشتر  استرس 
داشتن نوع مناسب روابط بین فردی، حتی می توانند به دلیل 
هم افزایی ناشی از همکاری تیمی، کارآمدتر از زمانی باشد که 

به تنهایی کار می کنند.

حرف زدن در مورد مشکالت
مورد مشکالت  در  کارمندان  اجازه می دهد  فردی  بین  روابط 
خود حرف بزنند و بحث کنند. شخصی که در انزوا کار می کند، 
قادر به حل همه انواع مختلف مشکالتی که در طول کار با آن 
زیرا  است،  ضروری  فردی  بین  روابط  نیست.  می شود،  مواجه 
در  ناگوار،  مراحل  به  رسیدن  از  قبل  می دهد  اجازه  افراد  به 
مورد مشکالت بحث کرده و جوانب مثبت و منفی راه حل های 
نیز  مغزی  توفان  کنند.  و سنگین  را سبک  جایگزین  مختلف 
گروه  در یک  که  کرد  بهترین شیوه عمل خواهد  به  هنگامی 
انجام شود که همه احساس احترام و آزادی دارند و  یا فروم 

می توانند ایده ها و دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارند.
فرهنگ پویایی و هم افزایی

روابط بین فردی، به ویژه هنگامی که به خوبی اجرا شود، برای 
فردی،  بین  روابط خوب  با  است.  مهم  فرهنگ سازمانی  رشد 
و  مثبت  سازمانی  فرهنگ  یک  به  بالفعل  سازمانی  فرهنگ 
هم افزایی تبدیل می شود. با روابط بد بین فردی جو سازمان به 
یکی از منفی ترین و سردرگم ترین جوها به همراه تعارض مداوم 
تبدیل می شود. این درنهایت محیط کار را رو به زوال می برد 
و باعث می شود بهره وری کارمندان کاهش یابد و بر کارمندان 

خط تولیدی و پایین شرکت نیز تأثیر منفی بگذارد.

شناخت کار خوب
روابط درون سازمانی برای مدیران نیز اهمیت دارد. هنگامی که 
کارمندان روابط بین فردی خوبی با یکدیگر و با مدیر دارند، 
احتماالً آن ها کارهای خوب یکدیگر را می شناسند و ستایش 

اهميت ارتباطات انسانی و تقويت تعامالت درون سازمانی 

حرکت در مسیر هم افزایی
     مدیریت

هدی رضايی

كارشناس ارشد مديريت اجرايی
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اگر ارتباطات شکست بخورد، 
فروش نیز می تواند شکست 

بخورد. اگر يک پیام به اندازه 
کافی مبهم باشد و از چند 
طريق به طور بالقوه قابل 

درک باشد، به احتمال زياد 
به بدترين شکل ممکن درک 
خواهد شد. بنابراين اطمینان 

از پايدار بودن ارتباطات 
ضروری است، به گونه ای که 
به بن بست نرسد و اطمینان 

حاصل شود که پیام هايی 
که برای طرف مقابل ارسال 

می شوند، به اندازه کافی 
خاص هستند و راه های درک 

آن ها محدود است

می کنند و هم چنین در تصحیح اشتباهات یکدیگر نیز به هم 
می تواند  کارمندان  به  ساده  دل گرمی  یک  می کنند.  کمک 
این  به  کند.  بیشتر  کارها  بهتر  انجام  برای  را  فرد  انگیزه یک 
صورت است که برخی از همکاران صرفاً از عنوان همکار فراتر 

می روند و سرانجام مدیر می شوند. 

تأثیرات ارتباطات بر کسب وکار
ارتباطات بین فردی خواه به صورت صحیح انجام شود یا خیر، 
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری از حوزه های کسب وکار 
آمده  درون سازمانی  ارتباطات  اثرات  از  برخی  این جا  در  دارد. 

است.

تأثیر روی مدیریت
هنگامی که یک مدیر مهارت های ارتباطی بین فردی ضعیفی 
دارد، می توان انتظار داشت که هم کارمندان و هم مشتری های 
کسب وکار خود را خسته و سردرگم کند. در حقیقت، نیاز به 
مدیری با بیشترین مهارت های بین فردی نسبت به کارمندان 

بیشتر دارای اهمیت است. 
مدیران وظیفه بسیاری از امور مهم مانند اطمینان از انجام درست 
امور کارکنان را بر عهده دارند تا به اهداف تجاری خود برسند. 
آن ها قرار است اعتماد کارکنان را به سازمان و به یکدیگر ایجاد 
کنند و در ضمن آن ها را نیز به خاطر نقش خود در تحقق اهداف 
مدیر  اگر  این مسئولیت ها  با همه  دارند.  نگه  پاسخ گو  سازمان 
نتواند از ارتباط دقیق و درست با منابع انسانی خود برخوردار 
باشد، احتماالً وقت کارمندان را هدر می دهد، زیرا آن ها اغلب 
نیاز به بازنگری در موضوعاتی دارند که قباًل در مورد آن ها حرف 

زده بودند، اما به درستی انجام نشده بود. 

تأثیر در فروش
در فروش همه چیز وابسته به ارتباط است. توانایی فروش به 
توانایی نفوذ در دیگران وابسته است و همه این ها در مهارت 
بسیاری وجود  نقش های  است.  نهفته  ارتباط  برقراری  فرد در 
دارد که کارمندان فروش و مدیران شاغل در این حوزه باید به 
عنوان یک نقش کلی آن را ایفا کنند. این موارد شامل برقراری 

ارتباط با مشتری، کارمندان و حتی دیگر مدیران است. 
اتفاق می افتد، مسئله  در یک سازمان  ارتباطات  که  زمان  هر 
واقعی  فروش  که  ندارد  لزومی  می شود.  درگیر  نیز  فروش 
محصول یا خدمتی باشد که سازمان با آن سروکار دارد، بلکه 
پروژه  یا  ایده  مانند یک  نامشهود  به صورت کیفیتی  می تواند 
باشد. وقتی مدیریت تالش می کند کارمندان را متقاعد کند که 
برای دست یابی به اهداف سازمان سخت تالش کنند، در واقع 
چشم انداز و اهداف کسب وکار خود را به کارمندان می فروشد. 
را در مواردی  تا مدیریت  وقتی کارمندان سخت در تالش اند 
مانند افزایش دستمزد یا پروژه یا مرخصی و حقوق و... متقاعد 
کنند، آن ها در حال فروش چیزی به مدیر هستند. هنگامی که 
سازمانی در تالش است تا سرمایه گذاری خارجی را به دست 
آورد یا برند خود را با مشتریانش بسازد، در واقع در حال فروش 

خود به دنیای خارج است. 

فروش بدون ارتباطات ممکن نیست و یک قاعده کلی در این 
فروش  بخورد،  ارتباطات شکست  اگر  رعایت شود:  باید  رابطه 
نیز می تواند شکست بخورد. نکته مهم دیگری که باید به خاطر 
سپرد، این است که اگر یک پیام به اندازه کافی مبهم باشد و 
از چند طریق به طور بالقوه قابل درک باشد، به احتمال زیاد 
به بدترین شکل ممکن درک خواهد شد. بنابراین اطمینان از 
پایدار بودن ارتباطات ضروری است، به گونه ای که به بن بست 
نرسد و اطمینان حاصل شود که پیام هایی که برای طرف مقابل 
ارسال می شوند، به اندازه کافی خاص هستند و راه های درک 
آن ها محدود است. وقتی مهارت های ارتباطی در یک سازمان 
از باال تا پایین ضعیف باشد، تأثیر آن در سطوح پایین خیلی 

بیشتر است. 

تأثیر روی آموزش
درحالی که انتظار می رود کارمندانی که وارد سازمان می شوند، 
اساس مدرک تحصیلی  بر  را  آموزش  از  حداقل سطح معینی 
خود دارا باشند، اما هم چنان باید در سازمان تحت آموزش های 
با فرهنگ، عملکرد و مهارت های  تا  قابل توجهی قرار بگیرند 

خاص شرکت آشنا شوند. 
طرق  به  ارتباطات  و  دارد  ارتباطات  به  نیاز  نیز  آموزش  این 
مختلف رسمی و غیررسمی در سازمان اتفاق می افتد و از سوی 
مدیریت، سرپرستان و کارمندان ماهر و باتجربه به انجام خواهد 
به  به طور صحیحی  را  تجارب خود  بتوانند  باید  آن ها  رسید. 
کارمندان منتقل کنند تا امکان انجام کارهای فنی مورد نیاز 
هم چنین  و  بدهد  آن ها  به  شغلی  اهداف  به  رسیدن  برای  را 
مهارت های آن ها را نیز کسب کند و در سازمان خود به کار 
به  باید  مدیران  و  مربیان  که  مهارتی  مهم ترین  شاید  گیرد. 
کارآموزان و افراد تازه کار منتقل کنند، توانایی برقراری ارتباط 
که  است  مهارت هایی  مهم ترین  از  یکی  این  است.  دیگران  با 
کارمندان باید به آن دست یابی داشته باشند تا بتوانند در تیم 
با یکدیگر همکاری و کار کنند. اگر خود مربیان این مهارت را 
تازه واردان  و  به کارآموزان  به آموزش آن  قادر  باشند،  نداشته 

به سازمان نیستند. 

تأثیر ارتباطات انسانی 
در حل تعارض و اختالف  ها

درگیری و تعارض در محل کار عادی است و واقعیت این است 
که کارمندان همیشه نمی توانند تعارض و درگیری را به موقع 
که  هنگامی  کنند.  حل  ممکن  شیوه  آرامش بخش ترین  به  و 
فردی  بین  ارتباطات  می آید،  وجود  به  کارمندان  بین  تعارض 
مناسب می توانند نجات دهنده آن ها باشد. با داشتن مهارت های 
ارتباطی بین فردی، کارمندان قادر خواهند بود از توانایی خود 
در برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده کرده و آن را مسالمت آمیز 

حل کنند. 
مدیریت تعارض بدون ارتباطات فردی مؤثر نمی تواند رخ دهد. 
در حقیقت تمام استراتژی های مدیریت تعارض که از ارتباطات 
استرس زا  محیط های  در  خصمانه  موقعیت های  حل  برای 

استفاده می کند، بدون ارتباطات انسانی امکان پذیر نیست. 
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شرکت شما در حال رشد سريع است و هم گام با 
پیشرفت تکنولوژی، فناوری های مختلفی را برای ادامه 

کار خود وارد شرکت می کنید. نیاز است هر چه سريع تر 
و به طور مداوم آموزش فناوری های جديد به کارمندان 

خود را شروع کنید. بايد اطمینان حاصل کنید تجربه 
آموزشی هر کارمند برای او جذاب و دارای بازگشت 
سرمايه مثبت باشد. با افزايش تعداد کارمندان و به 

مرور صرف هزينه، زمان و انرژی بیشتر می توانید 
امور زيادی را به اتوماسیون بسپاريد. برای آموزش 

اتوماسیون به کارمندان نیز روش هايی مانند استفاده 
از نرم افزارها وجود دارد که کارمندان و کسب وکارها 

می توانند از آن استفاده کنند. 
هرازگاهی سیستم ها و روش های جديد انجام کار وارد 
سازمان می شود و استفاده از فناوری های نوين جهت 

تسهیل امور کار منابع انسانی ضروری است. برای 
مثال به سیستم های رديابی امور فکر کنید که بسیاری 

از شرکت ها اکنون در مقايسه با روش قديمی مديريت 
برنامه های کاربردی و رزومه ها آن را به کار می برند. به 

طور کلی فناوری می تواند موجب صرفه جويی در وقت و 
ساده سازی فرايندها شود، به گونه ای که وقت کارمندان 
را برای ساير امور و وظايف آزادتر کند. متاسفانه اجرای 

فناوری به اين شکل در صورت عدم آموزش اعضا، 
می تواند دردسرهای زيادی را نیز به همراه داشته باشد. 
به همین دلیل داشتن برنامه ای برای آموزش و پشتیبانی 

از کارمندان در هنگام يادگیری و سازگاری با فناوری 
جديد ضروری است. 

آموزش کارمندان با سطح مهارت های متفاوت
نیست،  شما  فناوری  باهوش  کارمندان  به  مربوط  بخش  این 
چراکه آن ها افرادی هستند که هر وقت سیستم جدیدی وارد 
سازمان می شود، هیجان زده می شوند و شوق یادگیری دارند. 
برای  می توانند  اغلب  و  است  آسان  کارمندانی  چنین  آموزش 
کمک به آموزش دیگران استخدام شوند. هنگام آموزش فناوری 
با  برای سازگاری  را  بیشترین تالش  که  کارمندانی  به  جدید، 

فناوری دارند، فکر کنید و از آن ها کمک بخواهید.  
 نحوه برخورد نسل های مختلف با فناوری های جدید 

در مورد نحوه برخورد نسل های مختلف با تکنولوژی در محل 
کار و تقاضای فزاینده استفاده از فناوری های متنوع در مشاغل 
این یک نکته مهم هنگام  سخن های زیادی گفته شده است. 
از  تعدادی  است.  زمینه  این  در  کارمندان  آموزش  توسعه 
کارمندان و کارگران مسن وجود دارند که ده ها سال است کسب 
کاری خود متخصص  زمینه های  در  و  را جدی گرفته  مهارت 
می کنند.  مقاومت  جدید  فناوری های  مقابل  در  اما  می شوند، 
درحالی که برخی از کارفرمایان از این عدم تطبیق گالیه دارند و 
روی نیروهای جوان متمرکز می شوند. اما این بدان معنی است 
که از خیر تخصص کارمندان مسن و باتجربه خواهند گذشت. 
بنابراین باید برای توسعه آموزش هایی که به طور خاص روی 

این گروه از کارمندان تمرکز دارد، وقت بگذارید. 

یافتن رویکرد آموزشی مناسب
از  یکی  در  جدید  زمان بندی  سیستم  یک  پیش  سال  چند 
شرکت ها اجرا شد. سیستم جدید بسیار قوی تر از سیستم های 

     مدیریت
مترجمآرين طاهری

درباره اهميت آموزش نيروی انسانی در زمينه فناوری اطالعات و اتوماسيون اداری

کنار آمدن با فناوری های جدید در محیط کار
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قدیمی بود و فرایند زمان بندی را برای مدیران آسان تر می کرد. 
مشکل این بود که مدیرانی که ده ها سال در این صنعت کار 
نوشته  کاغذی  دفترچه های  روی  را  زمان بندی  و  می کردند 
بودند، از این فناوری جدید هراس داشتند. اما شرکت با یک 
و مسن  باتجربه  کارمندان  آموزشی جدید می توانست  رویکرد 

خود را حفظ کند. 
آموزش  برای  روش  موثرترین  که  دریافتند  شرکت  مسئوالن 
کارمندان در مورد فناوری جدید، رویکردی دست وپاگیر است. 
ایستادن در مقابل یک گروه و نشان دادن فناوری جدید روی 
صفحه نمایش به آن ها این امکان را نمی دهد که آن را امتحان 
کنند و احساس خوبی از نحوه عملکرد آن پیدا کنند. اگر به 
کالس درس مجهز به رایانه دسترسی دارید، این می تواند یک راه 
عالی برای انجام آموزش های مرتبط با فناوری باشد. بااین حال، 
بسیاری از ما در محیط کار خود این تجمالت را نداریم. این 
شرکت نیز برای آموزش فناوری سیستم زمان سنجی جدید از 
از سه  با بیش  چندین مربی استفاده کرد و جلسات آموزشی 
استفاده کردند  اداری  از فضاهای  آن ها  داد.  ترتیب  را  کارمند 
یا می توانستند یک  داشت،  رایانه وجود  آن جا چندین  در  که 
یا دو لپ تاپ اضافی برای این کار به کار گیرند. مربیان با این 
را  به گام همه مراحل  و گام  گروه های کوچک کار می کردند 

طی می کردند.
دستورالعمل های کتبی با عکس هایی که در آموزش حضوری به 
افراد نشان داده می شود نیز مفید است. این کار باعث می شود 
سؤال  گونه  هر  صورت  در  که  باشند  داشته  مرجعی  کارکنان 
بسیار  آموزش  برای  رویکرد  این  البته  مراجعه کنند.  آن جا  به 
وقت گیر است و نیاز به صبر دارد، اما در کمک به کسانی که به 
طور عادی با فناوری درگیر بودند، واقعاً مؤثر بود تا در سیستم 
جدید اعتمادبه نفس داشته باشند. هنگامی که آن ها اصول کار 
کرده  تماشایش  تنها  که  زمانی  از  راحت تر  دیدند،  را  سیستم 

بودند، با آن سازگار شدند. 
مزیت  این  هم چنین  کوچک  گروه های  در  کارمندان  آموزش 
به  فرد  توجه  و  برای سؤال  زیادی  وقت  می توانید  که  دارد  را 
پشتیبانی  گروه  یک  است  خوب  هم چنین  باشید.  داشته  فرد 
ایجاد کنید، زیرا کارآموزان می توانند با یادگیری فناوری جدید، 
صورت  در  کنند.  همکاری  دیگران  با  خود  آموزشی  گروه  در 
ایجاد سؤال در چند هفته اوِل استفاده از فناوری، راهی برای 
تماس کارآموزان با مربی فراهم کنید و در صورت لزوم آماده 

آموزش های اضافی باشید.

مقابله با مقاومت در برابر تکنولوژی
همیشه مقاومت در برابر تغییر وجود خواهد داشت. )این موضوع 
نکته  است.(  صادق  فناوری  مورد  در  خصوصاً  کار،  محیط  در 
اصلی پرداختن به این مقاومت و مالقات با کارمندانی است که 
این تغییر را نمی پذیرند. شما نیز بپذیرید که اجرای این فناوری 

برای برخی کارمندان سخت است و نیاز به ابزار و آموزش هایی 
دارد که به آن ها در روند یادگیری کسب مهارت جدید کمک 
می کند. هرچه زمان و انرژی بیشتری برای آموزش کارمندان 
مقاوم به فناوری سرمایه گذاری کنید، آموزش آن ها در آینده 
برای پذیرش فناوری های دیگر آسان تر خواهد شد و آن ها نیز 

اجرای فناوری را خوشایند می دانند.

دالیلی که کارمندان آموزش اتوماسیون را دوست دارند
اتوماسیون را یاد می گیرند، نسبت به مجموعه  کارمندانی که 
احساس تعهد بیشتری خواهند کرد. یک مطالعه اخیر از سوی 
گالوپ نشان می دهد از هر سه کارمندی که فناوری اطالعات و 
اتوماسیون را یاد می گیرند، یک نفر از آن رضایت دارد. آیا این 
تصادفی است؟ خیر، این یک واقعیت است که شناخت و تعامل 

با هم ارتباط مستقیمی دارند. 
را  امور  می توانند  می شوند،  اخت  اتوماسیون  با  که  کارمندانی 
سریع تر پیش ببرند و بازخورد بهتری نیز نسبت به امور داشته 
از تمام بازخوردهای کارمندان  باشند. در فرایند یادگیری نیز 
آموزش  انتهای  تا  گام  به  گام  را  آن ها  و  کنید  استفاده  خود 

پیش ببرید. 
می توانید پس از پایان دوره آموزش فناوری جدید یا اتوماسیون 
اداری، به آن ها یک گواهی کسب مهارت یا پاداش بدهید. این 
می توانند  آن ها  و  می شود  آن ها  به  انگیزه بخشی  موجب  کار 
خود را آماده تغییرات در دوره های بعدی کنند. پس از آموزش 
و  بدهید  جایزه  نیز  خودتان  به  می توانید  آن ها  به  اتوماسیون 

ادامه کار را به اتوماسیون بسپارید!
است.  بی شمار  نیز  کسب وکارها  برای  اتوماسیون  مزایای 
می توانید کارها را ساده تر، کم هزینه تر و مؤثرتر انجام دهید. تا 
زمانی که فرایند آموزش و توسعه کارمندان خود را در زمین 
بود  خواهید  مجبور  نکنید،  تکمیل  اطالعات  فناوری  آموزش 
شدن  تلف  موجب  که  دهید  انجام  تکراری  کارهای  یک سری 
وقت و هزینه شما می شوند. هم چنین با اتوماسیون کردن خود 
فرایند یادگیری نیز اجازه می دهید هر زمان که کارمند جدیدی 
وارد سیستم شد، به سادگی برنامه آشنایی و ورود به سیستم را 

آغاز کرده و دوره های آموزشی را طی کند. 
با اتوماسیون کردن امور می توانید به راحتی از داده های عملکرد 
کاری، پروفایل کارمندان و نتایج ارزیابی آن الین آن ها استفاده 
با فشار یک دکمه به همه این اطالعات می توانید  کنید. تنها 
اتوماسیون  با آموزش  دسترسی داشته باشید. درنهایت این که 
وقت  زیادی  میزان  به  سازمان،  در  روش  این  اجرای  و  اداری 
دقت  تنها  می شود.  صرفه جویی  کارمندانتان  و  شما  هزینه  و 
تازه وارد نیز  کنید که همان محتوای آموزشی برای کارمندان 
اجرا شود تا مرتکب اشتباهی نشوند. در مجموع ریسک خطا و 
اشتباه با کمک اتوماسیون از بین رفته و نیروی کار به صورت 

آگاه تر و هماهنگ تر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.  

می توانید پس از پايان 
دوره آموزش فناوری جديد 

يا اتوماسیون اداری، به 
کارمندان يک گواهی کسب 

مهارت يا پاداش بدهید. اين 
کار موجب انگیزه بخشی به 

آن ها می شود و آن ها می توانند 
خود را آماده تغییرات در 

دوره های بعدی کنند. پس 
از آموزش اتوماسیون به 

کارمندان، می توانید به 
خودتان نیز جايزه بدهید و 
ادامه کار را به اتوماسیون 

بسپاريد!

منابع: 
-hr-gazette.com/tips-for ـ
training-employees-on-
new-technology/
/elearningindustry.com ـ
how-automated-training-
benefits-employees-
business
/forbes.com/sites ـ
quora/201908/08//
how-to-empower-your-
employees-to-learn-new-
technology/#61cb0b5c5f37
-hbr.org/201910//to ـ
prepare-for-automation-
stay-curious-and-dont-stop-
learning
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برای بیشتر مديران و کارمندانی که در سازمان های 
ايرانی مشغول به کار هستند، اتمام مقاطع تحصیلی 

در دانشگاه به معنای اتمام فرايند يادگیری تلقی 
می شود؛ از اين منظر که از نظر اين افراد هر آن چه را 

الزم و ضروری است، در دانشگاه ياد گرفته اند و از 
اين به بعد بايد از طريق کسب تجربه در محیط کار، 

فرايند يادگیری را ادامه دهند. از منظری ديگر، به دلیل 
فقدان وجود دروس کاربردی در محیط های آکادمیک، 
افراد ديگر تمايلی به برگشتن به محیط های آموزشی 

را ندارند و از نظر آن ها محیط های دانشگاهی حرف 
کاربردی برای آن ها ندارند. اين شرايط ايجاب می کند 
افراد به دنبال توسعه فردی خود نروند و اگر هر از چند 
گاهی سازمان تجاری که در آن مشغول به کار هستند، 

دوره آموزشی برای آن ها ترتیب دهد، با اکراه در آن 
شرکت می کنند و چند نکته جديدی را که فرا آموخته اند، 

در فعالیت های کاری خود به کار می برند. اين در حالی 
است که در عصر حاضر به دلیل تغییر پارادايم ها، دانش 

افراد بايد هر روزه به روز شود و اگر افراد برای خود 
برنامه مناسب در راستای توسعه فردی نداشته باشند، 

در محیط های کاری پويا حذف خواهند شد. اين مهم 
برای مديران کسب وکارهای تجاری از الزام بیشتری 

برخوردار است. به اين معنا که مديران کسب وکارهای 
تجاری که در اليه های میانی و ارشد مشغول به کار 

هستند، در صورت سرمايه گذاری در برنامه های توسعه 
فردی می توانند نقش پررنگ تری را در سازمان ايفا 

کنند و درنهايت اين موضوع بازدهی مناسبی نیز برای 
خود مديران داشته باشد. اين که مديران سازمان های 

تجاری بايد چه اقداماتی در راستای برنامه توسعه 
فردی خود انجام دهند، بهانه ای شد تا در اين 

مطلب به برخی از بايدها و نبايدهای برنامه 
توسعه شخصی برای مديران بپردازيم.

چرا توسعه فردی؟
قبل از پرداختن به چرایی توسعه فردی، 

اشاره شود  موضوع  این  به  است  الزم 
فرایندی  فردی  توسعه  برنامه  که 
حین  در  که  است  طوالنی مدت 
افراد  توانایی  و  شخصیت  توسعه، 
پیدا  افزایش  تدریجی  صورت  به 
توسعه  دیگر،  معنای  به  می کند. 
مسیری  در  برداشتن  قدم  فردی 
است که قرار است افراد به »من« 

کنند  پیدا  دست  بهتری 
با  بهتر  »من«  این  و 

و  هدف گذاری 

یادگیری شکل می گیرد. در این فرایند به صورت کلی عادات بد 
ترک می شوند و عادات خوب و سازنده جایگزین آن ها می شوند. 
توسعه فردی باید در جنبه های مختلف زندگی انجام شود، اما 
از  افراد  درست  درک  و  نیاز  اساس  بر  مختلف  جنبه های  این 
خودشان انجام می شود. به عنوان نمونه، برای برخی از مدیران 
استرس، مدیریت  توسعه فردی در حوزه مدیریت  برنامه  باید 
زمان و... باشد و شاید برای مدیران دیگری مهارت های نرم و 
کار تیمی مورد نیاز واقع شود. نکته ای که در این موضوع دارای 
اهمیت است، این که مدیرانی که قرار است سازمان روی برنامه 
انگیزه  و  اشتیاق  باید  کند،  آن ها سرمایه گذاری  فردی  توسعه 
کافی برای یادگیری و تغییر را داشته باشند، چون در بسیاری 
از سازمان ها این برنامه ها اجرا خواهد شد، اما با مقاومت مدیران 
و کارمندان سازمان مواجه می شود که این موضوع نتایج برنامه 
اقدامی  هر  از  قبل  باید  دلیل  همین  به  می برد.  سؤال  زیر  را 
چگونگی اجرای چنین برنامه های توسعه فردی را در سازمان 
نیازسنجی و تحلیل استراتژیک کرد تا از این طریق بتوان به 

مشارکت درست افراد در برنامه دست یافت.

الزامات برنامه توسعه فردی
برای  افراد  متقاعدسازی  نقش  فردی،  توسعه  برنامه های  در 
توسعه قابلیت های مورد نظر سازمان بسیار مهم است، اما این 

     مدیریت
امیر كاكايی

یادگیری؛ 
گام اول در توسعه فردی

كارشناس ارشد كسب وكار
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تأکید در برخی از مواقع تا اندازه ای زیاد است که باعث می شود 
از عالقه افرادی که قرار است توسعه پیدا کنند، غافل شوند. به 
بیان دیگر، بسیاری از سازمان های تجاری از این موضوع ترس 
دارند که افرادی که قرار است توسعه پیدا کنند، موضوعی را 
برای توسعه خودشان انتخاب کنند که برای سازمان مفید واقع 
نشود. بر اساس مطالعات فوربس، برای حل این چالش، سازمان 
باید برنامه توسعه فردی را بر اساس مهارت، اشتیاق و نیازهای 
سازمان طراحی کند. به این معنا که در وهله اول باید برنامه بر 
اساس نیازهای سازمان در حوزه رشد و توسعه فردی مدیران 
طراحی شود، اما این نیاز به کسب و توسعه مهارت های جدید 
عنوان  به  پذیرد.  افراد صورت  انگیزه  و  اشتیاق  اساس  بر  باید 
باید  رفتارها  و  مهارت ها  این  تمامی  که  است  درست  نمونه، 
اما شرایط  باشد،  داشته  مدیران وجود  در  فردی  توسعه  برای 
کاری برخی از مدیران ایجاب می کند نیازمند کسب تمامی این 
مهارت ها نباشند و تنها باید در مهارت ها و رفتارهای مختلفی 

سرمایه گذاری کنند که سه ویژگی باال را داشته باشند.

تدوین برنامه توسعه فردی
 گام اول در تدوین برنامه توسعه فردی تحلیل وضعیت فعلی 
مختلفی  مهارت های  آن ها چه  که  معنا  این  به  است،  مدیران 
دارند و در هر یک از مهارت ها چه وضعیتی دارند. این موضوع 
تا  شود  انجام  مجزا  صورت  به  مدیران  از  یک  هر  برای  باید 

جزئیات تحلیل مشخص شود. 
 در گام بعدی بر اساس وضعیت فعلی مدیران باید مهارت ها 
و رفتارهای قابل و نیاز به بهبود شناسایی شود. معموالً توصیه 
می شود برای شروع برنامه در هر دوره بیش از سه مورد مهارت 
یا رفتار در جهت بهبود انتخاب نشود، چون انتخاب مهارت های 
بیشتر باعث ایجاد عدم تمرکز افراد می شود و نتایج مناسبی را 
نمی تواند برای سازمان و خود فرد به همراه داشته باشد. این 

سه مهارت می تواند بر اساس نیاز سازمان اولویت بندی شود.
 در گام سوم باید هدف و وضعیت مطلوب در هر یک از این 
مهارت ها را بر اساس نیاز سازمان و پتانسیل افراد تعیین کرد. 
به این معنا که از طریق اهدافی تعیین شود که دقیق، عینی 
و قابل قبول باشند و این که در صورت تحقق آن، مدیران در 

چه شرایطی قرار می گیرند و این رشد چه تأثیراتی بر سازمان 
می گذارد. به بیان دیگر، در این گام باید دو موضوع مدنظر قرار 
گیرد؛ اولین موضوع اهداف و وضعیت مطلوبی است که توسعه 
فردی برای خود مدیران دارد و دومین موضوع این که تأثیر این 

بهبود و رشد برای سازمان چه خواهد شد.
 گام چهارم باید اقدامات و فعالیت های مورد نیاز برای بهبود 
و رشد توسعه فردی باشد. به این معنا که برای هر یک از این 
انجام  اقداماتی  و  فعالیت  باید چه  مهارت ها و رفتارها مدیران 
دهند. به عنوان نمونه، برای بهبود مدیریت زمان، مدیران باید 
در کارگاه های آموزشی شرکت کنند، یا شاید برای دست یافتن 
این طریق  از  تا  باشند  یا کوچ  نیازمند منتور  به مهارت دیگر 
بتوانند در مسیر درستی قرار گیرند. در این مرحله هنگامی که 
هر یک از اقدامات و فعالیت های مورد نیاز برای بهبود و رشد 
مهارت ها و رفتارهای مدیران بررسی می شود، باید منابع مورد 
نیاز آن نیز بررسی شود. چون مدیریت توسعه فردی حوزه ای 
آن  در  می تواند  بخواهد،  سازمان  که  اندازه  هر  تا  که  است 
سرمایه گذاری کند، اما با توجه به اصل محدودیت منابع، باید 
سرمایه گذاری  ضروری  و  نیاز  مورد  فعالیت های  روی  سازمان 

کند که بازدهی مناسبی را برای او داشته باشد.
 گام پنجم زمان بندی برنامه توسعه فردی است؛ به این معنا 
که در برنامه توسعه فردی هر مدیر باید مشخص شود که دقیقاً 
طی چه بازه زمانی به چه نقطه ای قرار است دست پیدا کند و 
انجام دهد.  باید چه فعالیت های مختلفی  بازه زمانی  این  طی 
به عنوان نمونه، طی سه ماه اول باید در کارگاه های آموزشی 
شرکت کند و سپس در بازه زمانی یک ماهه، کتاب ها و منابع 

مرتبط با این مهارت ها را مطالعه کند.

مدل های یادگیری
یادگیری در  انجام شده در حوزه مدل های  بر اساس مطالعات 
کسب  طریق  از  یادگیری  از  درصد   70 تجاری،  سازمان های 
تجربه در محیط های کاری، 20 درصد از طریق دانش دیگران 
که می تواند به صورت تعامل با دیگران یا یادگیری اجتماعی 
باشد و 10 درصد نیز از طریق دوره های آموزشی انجام خواهد 
شد. این مطالعات نشان می دهد در جهت توسعه و رشد فردی 
مدیران، تنها با اتکا بر دوره های آموزشی نمی توان به نتایج 
سازمان های  حاضر،  حال  در  کرد.  پیدا  دست  مناسبی 
قرار  و  کوچینگ  مشاوران  از  استفاده  با  نوین  تجاری 
دادن مربی در کنار مدیران درصدد تحقق برنامه های 

یادگیری خود هستند.
در پایان ذکر این نکته بسیار مهم است که تأثیرات 
تجاری  سازمان های  در  فردی  توسعه  برنامه های 
کوتاه مدت نیست و برای برخی از مهارت ها، این تأثیر 
به مدت زمان زیادی نیاز دارد تا بتواند در فعالیت های 
کاری خود را نشان دهد. با توجه به این که در برخی 
تمرکز  زودبازده  فعالیت های  بر  تجاری  سازمان های  از 
برنامه های  مناسب  پیاده سازی  برای  می شود،  زیادی 
توسعه فردی باید این نگاه در داخل سازمان 
تغییر کند و با هدف میان مدت و بلندمدت 
در برنامه های توسعه فردی سرمایه گذاری 
شود تا از این طریق بتوان به نتایج مناسبی 

دست پیدا کرد.

بر اساس مطالعات انجام شده 
در حوزه مدل های يادگیری 

در سازمان های تجاری، ۷0 
درصد از يادگیری از طريق 
کسب تجربه در محیط های 

کاری، 20 درصد از طريق 
دانش ديگران که می تواند 

به صورت تعامل با ديگران يا 
يادگیری اجتماعی باشد و 10 
درصد نیز از طريق دوره های 

آموزشی انجام خواهد شد. 
اين مطالعات نشان می دهد 

در جهت توسعه و رشد 
فردی مديران، تنها با اتکا بر 

دوره های آموزشی نمی توان به 
نتايج مناسبی دست پیدا کرد
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     بازاریابی
سینا بابايی

برخی از کسب وکارهای تجاری و برندهای استخوان دار 
و قديمی که روزگاری رهبر بسیاری از بازارهای 

بین المللی بودند، در حال حاضر به خاطرات پیوسته اند 
و چیزی جز نوستالژی را برای مخاطبان امروزی به 

همراه ندارند. اين موضوع ماهیت بازار را نشان می دهد. 
به اين معنا که تغییر روندها و عدم توجه به آن ها، 

می تواند انقراض بسیاری از کسب وکارهای تجاری 
را به دنبال داشته باشد؛ کسب وکارهای تجاری  ای که 

نسبت به اين تغییرات مقاومت کرده اند و در چرخه 
تکامل حذف شده اند. يکی از اين روندهای با اهمیت، 

روندهای بازاريابی است که به واسطه رقابتی شدن 
بازارهای مختلف، بیش از گذشته مورد توجه قرار 

گرفته است. به طوری که طی چند سال گذشته سرعت 
تغییرات روندهای بازاريابی به اندازه ای افزايش يافته 

است که هر ساله روندهای بازاريابی جديدی ظهور پیدا 
می کنند و بسیاری از روندهای قديمی کارکرد خود را از 

دست می دهند. مطالعات انجام شده در اين زمینه نشان 
می دهد هر روزه روند تغییرات در اين حوزه در حال 

افزايش است. اين که با شروع سال 2020، روندهای 
بازاريابی به کدام سمت و سو می روند و سازمان های 

تجاری بايد به کدام يک از اين روندها توجه داشته 
باشند و برای آن برنامه ريزی های الزم را انجام دهند، 

بهانه ای شد تا در اين مطلب نیم نگاهی به برخی از 
روندهای مهم در سال 2020 بیندازيم.

تحقیقات بازاریابی با استفاده از هوش مصنوعی
این واقعیت وجود دارد که تحقیقات بازاریابی برای سازمان های 
از  استفاده  لزوم  واسطه  به  اما  است،  پرهزینه  بسیار  تجاری 
تحقیقات بازاریابی برای پیشبرد فعالیت های سازمان و دست یابی 
به سودآوری مناسب از این طریق، بسیاری از کسب وکارهای 
این  به  این حوزه هستند،  به سرمایه گذاری در  ناگزیر  تجاری 
معنا که برای دست یابی به فرصت های تجاری جذاب باید در 
حوزه تحقیقات بازاریابی فعالیت های مناسبی انجام دهند. در 
شرایط حال حاضر کشور که به واسطه تحریم های اقتصادی و 
فضای کالن اقتصادی سیاسی، بسیاری از سازمان های تجاری 
استراتژی انقباضی را اتخاذ کرده اند و تمایلی به سرمایه گذاری 
در حوزه هایی مانند تحقیقات بازاریابی را ندارند، نیاز به تغییر 
رویکرد در این حوزه وجود دارد. از طرفی، به واسطه افزایش 
مجازی  فضای  کلی  صورت  به  و  اجتماعی  رسانه های  حضور 
استفاده  با  آن الین  بازاریابی  تحقیقات  جوامع،  از  بسیاری  در 
حوزه  در  مهم  روندهای  از  یکی  عنوان  به  مصنوعی  هوش  از 
می تواند  که  است  شده  شناخته   2020 سال  در  بازاریابی 
دهد  قرار  تجاری  سازمان های  دوش  بر  را  کمتری  هزینه های 
و از آن طرف حتی خروجی بهتری را برای این کسب وکارهای 

كارشناس ارشد كسب وكار

دنیای بازاریابی؛
تغییرات بی امان، تحوالت پیاپی

نيم نگاهی به روندهای 
بازاريابی در سال 2020
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با  بازاریابی  تحقیقات  باید  این که چگونه  باشد.  داشته  تجاری 
تکیه بر هوش مصنوعی انجام شود، از حوصله این مطلب خارج 
است، اما هستند کسب وکارهایی در ایران که از این امکان در 

حال حاضر استفاده می کنند.

افزایش نقاط تماس
برندها  که  می شود  گفته  محل هایی  به  برند  تماس  نقاط 
نمونه،  عنوان  به  می کنند.  برقرار  ارتباط  خود  مشتریان  با 
)فروشگاه(،  محصوالت  عرضه  محل  محصوالت،  بسته بندی 
عنوان  به  و...  تماس  مراکز  اجتماعی،  رسانه های  وب سایت، 
یکی  تعریف،  این  به  توجه  با  می شوند.  محسوب  تماس  نقاط 
از روندهای مهم بازاریابی در سال 2020، افزایش نقاط تماس 
است. به این معنا که سازمان های تجاری باید تالش کنند نقاط 
تماس جدیدی با مخاطبان خود ایجاد کنند. به عنوان نمونه، 
رسانه های داخلی، مراکز تماس و... نقاط تماس استراتژیکی در 

شرکت های فعال در بازار سرمایه به شمار می روند.

ایجاد تجربه یکسان در تمامی نقاط تماس
با توجه به این که کسب وکارهای تجاری به دنبال افزایش نقاط 
تماس خود با مخاطبان هستند، این موضوع باعث شده مخاطبان 
در نقاط تماس مختلف، تجربه های مختلفی را دریافت کنند. 
به عنوان نمونه، هنگامی که مخاطبان با شماره تماس سازمان 
تماس می گیرند، با آن ها برخورد مناسب و محترمانه ای انجام 
می شود، اما همین مخاطب هنگامی که در رسانه های اجتماعی 
با سازمان موضوعی را مطرح می کند، واکنش دیگری  مرتبط 
او داده می شود، که این موضوع برای مخاطب غیرمنتظره  به 
خواهد بود. به همین دلیل باید در برنامه های ارتباطاتی ارائه 

تجربه یکسان به مخاطبان را مورد نظر قرار داد.

بازاریابی مکالمه ای
در حال حاضر لزوم برقراری ارتباط با مخاطبان از طریق مراکز 
مشتریان  که  معنا  این  به  احساس می شود؛  بسیار  و...  ارتباط 
این  دارند.  تجاری  کسب وکارهای  با  مکالمه  به  نیاز  امروزی 
موضوع اگرچه در کسب وکارهای خدماتی جلوه بیشتری دارد، 
اما در سایر سازمان های تجاری نیز باید مورد تأکید قرار گیرد. 
تالش اند  در  تجاری  کسب وکارهای  مکالمه ای،  بازاریابی  در 
پاسخ مشتریان سازمان را به درستی بدهند، و این مهم می تواند 
تا  انجام شود  اجتماعی  یا رسانه های  ارتباط  مراکز  بر  تکیه  با 
از این طریق مشتریان با کسب وکارهای تجاری ارتباط برقرار 
کنند و مسائل و موضوع های مورد نظر خود را بیان کنند. این 
موضوع در سازمان های تجاری که در بازار سرمایه حضور دارند، 
از  بسیاری  که  دلیل  این  به  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
سهام داران نیاز به ایجاد ارتباط با سازمان دارند و این موضوع 
خصوص  در  شود.  انجام  تماس  مراکز  راه اندازی  با  می تواند 
بازاریابی مکالمه ای، بسیاری از کسب وکارهای تجاری در حال 
حاضر به دنبال استفاده بیشتر از هوش مصنوعی رفته اند تا از 
تحلیل  با  تماس  مراکز  در  نمونه  عنوان  به  بتوانند  این طریق 
محتوای صدای مشتریان، سهام داران و... اطالعات مناسبی را 
برای ارائه پاسخ مناسب در اختیار کسب وکارهای تجاری قرار 

دهند.

سرمایه گذاری در محتوای پادکست
طی چند سال گذشته، تولید محتوای صوتی در فضای مجازی 
جزو روندهای جدی بازاریابی محسوب نمی شد، اما روند تغییرات 

نشان می دهد در حال حاضر بسیاری از مخاطبان به محتوای 
صوتی روی آورده اند و کسب وکارهای تجاری نیز از این فرصت 
برای برقراری ارتباط مناسب و تأثیر بیشتر بر مخاطبان استفاده 
می کنند. با اهمیت شدن این موضوع از این نظر که عالقه و توجه 
مخاطبان به پادکست ها بسیار زیاد شده است نیز تأیید این روند 
در بازار ایران را نشان می دهد؛ به طوری که بر اساس تحقیقات 
پادکست  شنوندگان  رشد  سال 2019  در  انجام شده،  بازاریابی 
به صورت یک انفجار افزایش یافته و سه برابر شده است. البته 
سازمان  که  است  این  مستلزم  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
برنامه های دیجیتال مارکتینگ  تولید محتوای صوتی در  برای 

سرمایه گذاری و اقداماتی را انجام دهد.

داستان گویی داده محور
در حال حاضر این ادعا را می توان بیان کرد که مصرف کنندگان 
رسماً از محتوا در فضای مجازی اشباع شده اند. این موضوع باعث 
شده رقابت در بین کسب وکارهای تجاری برای حفظ و افزایش 
مخاطبان خود در فضای مجازی بیش از پیش جدی شود. در 
چنین شرایطی روندهای بازاریابی در سال 2020 نشان می دهد 
برای تولید محتوای مناسب و اثربخشی باید داستان گویی انجام 
اطالعات  تحلیل  اساس  بر  باید  نیز  داستان گویی  این  و  شود 
مخاطبان باشد. به این معنا که باید بر اساس داده کاوی به تحلیل 
درستی از مخاطبان دست پیدا کرد و از این طریق محتواهای 

داستان گونه ای را برای انتشار در فضای مجازی تولید کرد.

بهینه سازی جست وجوی محتوای صوتی
در حال حاضر، برخی از موتورهای جست وجو امکان جست وجو 
را بر اساس صوت مهیا کرده اند؛ به این معنا که شما به جای 
این که کلیدواژه مورد نظر را به صورت نوشتاری گوگل کنید، 
می توانید با بیان کردن آن، موضوع مورد نظر خود را جست وجو 
به  فارسی  زبان  در  امکان  این  حاضر  حال  در  اگرچه  کنید. 
صورت کامل کاربرد ندارد، اما روندهای بازاریابی نشان می دهد 
موضوع  این  روی  آینده  سال های  در  تجاری  کسب وکارهای 
سرمایه گذاری می کنند تا مخاطبان بتوانند از طریق صوت، به 
محتوای مورد نظر درباره کسب وکارها دسترسی پیدا کنند. به 
عنوان نمونه کسب وکارهای ایرانی مانند دیجی کاال روی این 
از طریق صوت  و مخاطبان  داده اند  انجام  را  اقداماتی  موضوع 
این  وب سایت  به  می توانند  کاال«  »دیجی  کلمه  بردن  نام  و 

کسب وکار دسترسی پیدا کنند.

شخصی سازی ارتباط همراه با چاشنی ارتباط مستقیم
بر اساس یکی از آخرین مطالعات مجله کسب وکار فوربس، 90 
درصد از مشتریان تمایل به دریافت ارتباط شخصی سازی شده 
دارند  تمایل  که  معنا  این  به  دارند؛  تجاری  برندهای 
با  منحصربه فرد  و  شخصی   صورت  به  تجاری  کسب وکارهای 
آن ها ارتباط برقرار کنند و این ارتباط به صورت مستقیم انجام 
شود. این موضوع اگرچه در سال های گذشته هم به عنوان یکی 
از روندهای بازاریابی مهم به شمار می رفت، اما در سال 2020 
ویژه ای  توجه  آن  به  نسبت  باید  تجاری  کسب وکارهای  نیز 

داشته باشند.
در پایان ذکر این نکته مهم است که توجه به روندهای بازاریابی 
باید بر اساس برنامه بازاریابی و نوع کسب وکارهای تجاری انجام 
شود. به بیان دیگر، نوع کسب وکارها ایجاب می کند که روی 
چه روندهای بازاریابی تمرکز کنند تا از این طریق بتوانند به 

نتایج مثبتی دست پیدا کنند. 

بر اساس يکی از آخرين 
مطالعات مجله کسب وکار 

فوربس، 90 درصد از 
مشتريان تمايل به دريافت 
ارتباط شخصی سازی شده 
برندهای تجاری دارند؛ به 

اين معنا که تمايل دارند 
کسب وکارهای تجاری 

به صورت شخصی  و 
منحصربه فرد با آن ها ارتباط 

برقرار کنند و اين ارتباط 
به صورت مستقیم انجام 
شود. اين موضوع اگرچه 
در سال های گذشته هم 

به عنوان يکی از روندهای 
بازاريابی مهم به شمار 

می رفت، اما در سال 2020 
نیز کسب وکارهای تجاری 

بايد نسبت به آن توجه 
ويژه ای داشته باشند
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     محیط زیست
مینا رضايی

نگاهی به آثار تغييرات اقليمی در جهان امروز 

تغییرات اقلیمی؛ چالش بدون مرز
تغییرات اقلیمی و آب وهوايی تعادل زمین را بر هم زده و 
تأثیرات گسترده ای بر انسان و محیط زيست می گذارد. 
در جريان گرم شدن کره زمین، تعادل انرژی و درنتیجه 

دمای زمین به دلیل افزايش غلظت گازهای گل خانه ای 
تغییر می کند که خود تأثیر به سزايی روی محیط و انسان 

دارد. تغییرات اقلیمی حاال به يک چالش جهانی تبديل 
شده که هیچ مرزی ندارد و برای مبارزه با آن نیاز به 
کار هماهنگ در همه کشورها وجود دارد. با اين حال، 

دولت هايی مثل دولت ترامپ همچنان علیه پیمان های 
جهانی در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوايی و 

محدودسازی استفاده از سوخت های فسیلی کارشکنی 
می کنند و بسیاری از مردم هم حقیقتاً در مورد اين 

تغییرات چیز زيادی نمی دانند و به منابع غیرقابل اعتماد 
يا اطالعات غلط تکیه می کنند. 

اثرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست و زندگی انسان ها
علت اصلی تغییرات آب وهوایی، گرم شدن کره زمین است که 
بیولوژیکی،  فیزیکی،  سیستم  روی  را  زیادی  منفی  پیامدهای 
انسانی و هم چنین سایر موارد دارد. گرم شدن کره زمین ناشی 
از اثر گل خانه ای است که فرایندی طبیعی است که با استفاده 
از آن جو زمین مقداری از گرمای خورشید را حفظ می کند و 
به زمین اجازه می دهد شرایط الزم را برای میزبانی از زندگی 
زمین  سیاره  دمای  میانگین  گل خانه ای،  اثر  بدون  کند.  حفظ 
منفی 180 درجه سانتی گراد خواهد بود. مشکل این است که 

رسانده  به حداکثر  را  گل خانه ای  اثر  انسان  روزانه  فعالیت های 
پس  در  که  دالیلی  بیشتر شود.  سیاره  دمای  می شود  باعث  و 
گرمایش زمین وجود دارد نیز شامل افزایش گازهای گل خانه ای، 
جنگل زدایی، افزایش جمعیت زمین، تخریب اکوسیستم دریایی 

است که انسان در همه آن ها دخیل است. 
کارشناسان معتقدند انقالب صنعتی نقطه عطفی بود که انتشار 
گازهای گل خانه ای را که وارد جو می شوند، افزایش داد. انقالب 
شامل  کوچک تر  انقالب های  از  ناشی  به خودی خود  صنعتی 
کشاورزی، فناوری، جمعیتی، حمل ونقل، مالی... و ایجاد الگوی 
جدیدی از تولید و مصرف بود. از آن زمان به بعد، همراه با رشد 
جمعیت )در سال 1750 کمتر از 800 میلیون نفر در کره زمین 
نفر  میلیارد   7.5 از  بیش  ما  اکنون  درحالی که  داشتند،  وجود 
هستیم(، انفجار استفاده از منابع، افزایش تقاضای انرژی و تولید 
عمدتاً از سوخت های فسیلی، همه دیدند که سیاره وارد دوره ای 
شده است که جامعه علمی آن را دوره آنتروپوسن خوانده است؛ 
زمین  روی  انسان  تأثیر  با  که  جدید  زمین شناسی  دوره  یک 
افزایش دمای جهانی  ابتدا روی  اصلی  تأثیر  مشخص می شود. 
سانتی گراد  درجه   1.1 مدت  این  در  که  شد  دیده  زمین  کره 
باال رفته است، اگرچه تخمین زده می شود تا پایان قرن حاضر 
گل خانه ای،  گازهای  تولید  کاهش  به  دولت ها  تعهد  وجود  با 

می تواند به 2.7 درجه سانتی گراد افزایش یابد. 
سالمت انسان همیشه تحت تأثیر آب وهوا و محیط زیست بوده 
است. تغییرات آب وهوایی و تغییر اقلیم، به ویژه تغییر در شرایط 
هوا، بر محیطی تأثیر می گذارد که هوای پاک، غذا، آب، سرپناه 

مترجم
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و امنیت را برای ما فراهم کرده است. تغییرات آب وهوا به همراه 
مختلفی  جهات  از  بشری  و  طبیعی  استرس زای  عوامل  سایر 
تأثیرات  این  از  انسان را تهدید می کند. برخی  سالمت و رفاه 

بهداشتی در ایاالت متحده در حال رخ دادن است.
با توجه به این که پیش بینی می شود تأثیرات تغییر اقلیم طی 
یک قرن آینده افزایش یابد، برخی از تهدیدهای موجود برای 
سالمتی انسان شدت می یابند و ممکن است تهدیدهای جدیدی 
برای سالمتی ظهور کند. با درک این موضوع که چگونه این 
بگذارد، می توان  تأثیر  انسان  بر سالمت  تغییرات ممکن است 
تصمیماتی را در مورد کاهش میزان تغییرات آب وهوایی آینده 
اتخاذ کرد، اولویت هایی را برای حمایت از سالمت عمومی ارائه 

داد و به شناسایی نیازهای مختلف در این زمینه کمک کرد.
پیامدهای  نیز  زیست  محیط  روی  اقلیمی  تغییرات  اثرات 
و  جانوران  و  گیاهان  زندگی  و  دارد  همراه  به  فاجعه باری 
انسان ها را به خطر می اندازد. بیشترین تأثیر تغییرات اقلیمی 
شامل ذوب شدن یخ در قطب است که به نوبه خود موجب باال 
رفتن سطح دریا، ایجاد سیل و تهدیدات محیط زیست ساحلی 
می شود که به موجب آن خطر ناپدید شدن جزیره های کوچک 
وجود دارد. تغییرات آب وهوایی هم چنین باعث افزایش ظهور 
مرگ  آتش سوزی،  آب وهوایی، خشک سالی،  شدید  پدیده های 
گونه های جانوری و گیاهی، جاری شدن سیالب از رودخانه ها و 
دریاچه ها، ایجاد مهاجرت به دلیل تغییرات آب وهوایی و نابودی 
زنجیره غذایی و منابع اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال 

توسعه می شود.
های  ازفعالیت  ناشی  آب وهوایی  تغییرات  مستقیم  پیامدهای 

بشر شامل موارد زیر است:
• افزایش حداکثر دما
• افزایش حداقل دما

• باال آمدن سطح دریا
• درجه حرارت باالتر اقیانوس

• افزایش بارندگی شدید )باران شدید و تگرگ(
• کوچک شدن یخچال های طبیعی

• ذوب شدن الیه منجمد اعماق زمین 
به  که  آب وهوایی،  و  اقلیمی  تغییرات  غیرمستقیم  پیامدهای 
طور مستقیم بر ما و محیط زیست ما تأثیر می گذارد، شامل 

موارد زیر است:
در  کشورهای  در  به ویژه  آب،  بحران های  و  قحطی  افزایش   •

حال توسعه
• خطرات سالمتی از طریق افزایش دمای هوا و امواج گرمایی

• پیامدهای اقتصادی از برخورد با آسیب های ثانویه مربوط به 
تغییرات آب وهوا

• گسترش روزافزون آفات و عوامل بیماری زا
• از دست دادن تنوع زیستی به دلیل محدود بودن و سرعت 

انطباق پذیری گیاهان و جانوران
• اسیدی شدن اقیانوس به دلیل افزایش غلظت HCO3 در 

CO2 نتیجه افزایش غلظت
کشاورزی،  مثال،  )برای  مناطق  همه  در  سازگاری  به  نیاز   •

جنگل داری، انرژی، زیرساخت ها و توریسم و...(

تدابیر جهانی برای کاستن اثرات زیان بار 
می شود  محسوب  جهانی  و  ملی  بحران  یک  اقلیمی  تغییرات 

از  را  مشکالتی  می تواند  و  درنوریده  را  مرزها  آن  اثرات  که 
کشوری به کشور دیگر منتقل کند. دولت ها باید این خطرات 
را بشناسند و به طور سیستماتیک با آن مقابله کنند. در همین 
این  در  خود  نوبه  به  کدام  هر  دنیا  مختلف  کشورهای  راستا 
زمینه گام هایی را برداشته اند. برای مثال،درکشورچین اهمیت 
تعادل رشد اقتصادی با حفاظت از محیط زیست، حفظ منابع 
و کاهش انتشار CO2 توسط دولت، جامعه دانشگاهی و عموم 
مردم شناخته شده است. دولت چین مجموعه ای از سیاست ها 
و قوانین را برای جلوگیری از روند رو به وخامت محیط زیست 
سال  در  کپنهاگ  توافق نامه  کنفرانس  در  است.  کرده  تدوین 
گازهای  انتشار  برای کاهش شدت  را  2009 چین قصد خود 
کرد.  اعالم   2020 سال  تا  درصد   45-40 میزان  به   Co2
هم چنین در طول برنامه COP21 در پاریس 2015، از اهداف 
و  برداشت  پرده  سال 2030  تا  خود  داوطلبانه   Co2 کاهش
اولیه  انرژی  مصرف  در  را  خود  غیرفسیلی  سوخت های  سهم 
کاهش  و  جنگل ها  حجم  افزایش  داد.  افزایش  درصد   20 تا 
کشور  این  برنامه های  دیگر  نیز  گل خانه ای  گازهای  انتشار 
برای  تالشی  عنوان  به  چین  بود.  اقلیمی  تغییرات  زمینه  در 
شدن  گرم  جریان  کردن  کند  برای  خود  سیاست های  اجرای 
اقلیمی،  تغییرات  برابر  در  زیست  از محیط  محافظت  و  زمین 
سرمایه گذاری های کالنی کرده و چندین پروژه بزرگ احیای 
اکولوژیک ملی از جمله برنامه حفاظت از جنگل طبیعی، برنامه 
انجام  را  بیابان زایی  با  مبارزه  برنامه  و  شیب دار  زمین  تبدیل 

داده است. 
تأثیرات  نتوانند  که  زمانی  تا  غیردولتی  و  دولتی  سازمان های 
تغییرات اقلیمی را پیش بینی کنند، قادر به برنامه ریزی واکنش 
هدف  با  بازسازی  تالش های  نیستند.  خصوص  این  در  مؤثر 
عدم  صورت  در  آینده  خطرات  برابر  در  آسیب پذیری  کاهش 
است  ممکن  شواهد،  بر  مبتنی  پیش بینی های  به  دسترسی 
شکست بخورند و هزینه های بازسازی بیشتری را روی دست 
مقیاس سنجی  به  مجهز  موجود  برنامه های  بگذارند.  دولت ها 
نیستند، مگر این که بر اساس پیش بینی های دقیق اتفاق افتاده 
نتایج  بر  مبتنی  آینده  آب وهوایی  شرایط  پیش بینی  باشند. 

حاصل از مدل های آب وهوایی است. 
به همین منظور در آمریکا برنامه های پیچیده رایانه ای، رفتار 
این  از  می کنند.  شبیه سازی  را  زمین  آب وهوایی  سیستم 
سیستم  تغییر  چگونگی  پیش بینی  برای  آب وهوایی  مدل های 
می شود.  استفاده  ممکن  مختلف  سناریوهای  تحت  آب وهوا 
گل خانه ای  گازهای  غلظت  در  آینده  تغییرات  سناریوها  این 
جو، میزان استفاده از زمین ها، سایر تأثیرات انسان بر آب وهوا 
مجموعه  جدیدترین  می کند.  توصیف  را  طبیعی  عوامل  و 
شبیه سازی مدل آب وهوای هماهنگ، از مجموعه ای از سناریوها 
به نام نماینده غلظت مسیر )RCPs( استفاده می کند، که چهار 
مسیر ممکن در غلظت گازهای گل خانه ای را توصیف می کند. 
گازهای  انتشار  کاهش  برای  این کشور  دولت  نیز  انگلیس  در 
سیاست های  و  دارد  برنامه  صفر  به  آن  رساندن  و  گل خانه ای 
ساده  مشوق های  و  قوانین  مجموعه  از  پایداری  و  روشن 
این زمینه گردآوری کرده است که موجب  سرمایه گذاری در 
برای  وسیله  مؤثرترین  یافتن  و  نوآوری  برای  مشاغل  می شود 
یکدیگر  با  کربن  از  کم  استفاده  درصد  با  فناوری های  انتقال 

رقابت کنند. 

سازمان های دولتی و 
غیردولتی تا زمانی که نتوانند 

تأثیرات تغییرات اقلیمی 
را پیش بینی کنند، قادر به 
برنامه ريزی واکنش مؤثر 
در اين خصوص نیستند. 

تالش های بازسازی با هدف 
کاهش آسیب پذيری در برابر 
خطرات آينده در صورت عدم 

دسترسی به پیش بینی های 
مبتنی بر شواهد، ممکن است 
شکست بخورند و هزينه های 

بازسازی بیشتری را روی 
دست دولت ها بگذارند. 

برنامه های موجود مجهز 
به مقیاس سنجی نیستند، 

مگر اين که بر اساس 
پیش بینی های دقیق اتفاق 

افتاده باشند
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بازار رقابتی امروز نیازمند خالقیت هايی در تولید، معرفی و عرضه محصوالت 
است و بايد گفت عصر تولید و ورود بی سروصدای محصول به بازار به 

سر آمده و شرکت ها و سازمان ها تالش می کنند بتوانند از لحظه تولید و 
آماده سازی برای عرضه به مخاطبان اقدامات مؤثری انجام دهند تا حس 
برتری و جايگاه ذهنی مخاطب را تسخیر کنند. يکی از اقدامات مهمی که 
در کشور ما کمتر به آن توجه شده، يا گاهی به ديد پز بازاريابی به آن نگاه 
شده، بحث مراسم رونمايی از محصول جديد است. اين که سازمانی برای 
معرفی محصول خود اقدام به برگزاری مراسمی يا فعالیتی کند تا در دوره 
معرفی محصول از چرخه عمر آن جايگاه ذهنی مناسبی را برای مخاطبان 
خلق کند، امری ا ست بديهی و اجتناب ناپذير. بارها موارد مختلفی در گروه 

محصوالت و صنايع مختلف بدون رونمايی از محصول وارد بازار شده اند 
و با توجه به عدم جلب توجه اذهان عمومی با شکست روبه رو شده اند، 

يا استقبال درخوری مشاهده نشده است. در اين مطالب قصد داريم 
پرکاربردترين استراتژی های رونمايی محصول را معرفی و مخاطبان را با 

بايد ها و نبايدها و هم چنین مثال های ايرانی و جهانی آشنا کنیم.

1- استراتژی چکه شیر آب
این استراتژی همان نمایش کنترل شده گذشت زمان است که یک رخداد رونمایی 
زمان بری محسوب می شود و در طول گذشت زمان طی مراحل مختلفی اطالعاتی از 
محصول نهایی برای مخاطبان ارائه می کند. زمانی باید از این استراتژی بهره برد که آن 
حوزه یا صنعت یا سازمان مخاطبان عالقه مند فراوانی داشته و با سیلی از عالقه مندان 
در ارتباط باشد و هم چنین دارای پایگاه یا کلوب طرفداران مشتاق باشد. این نوع 
استراتژی برای محصوالت پیچیده از قبیل خودرو، فناوری اطالعات، بازی و سرگرمی 
مناسب است، یا زمانی که تمامی بخش های رونمایی به صورت کامل در دسترس 

نیست و باید با این استراتژی زمان را به نفع سازمان یا صنعت ذخیره کرد.
حفظ همهمه، پچ پچ و حرف های مکرر و به اصطالح تبلیغ دهان به دهان و هم چنین 

خبرسازی و داستان سرایی از سوی خبرنگاران و صاحبان رسانه های مجازی و فیزیکی 
و تقویت و ایجاد انگیزش از سوی کلوب طرفداران مشتاق می تواند به قوت بخشیدن 
و باال بردن تأثیر این استراتژی کمک به سزایی کند، ولی در عوض سخت گیری ها، 
استاندارد ها و تعاریف سنتی یا به اصطالح نگرش سنتی و قدیمی در این نوع استراتژی 

پاسخ مناسبی نخواهد داشت و بازدهی خوبی به همراه ندارد.

2- استراتژی قرنطینه
اتخاذ سخت گیری های شدید تا زمان نهایی رونمایی و محافظت از نشر هر گونه 
این  از  باید  این استراتژی است و  از مهم ترین ویژگی های  تا موعد مقرر  اطالعات 
استراتژی زمانی بهره برد که در میان مخاطبان، عالقه مندان فراوانی وجود دارند و این 
مخاطبان وفادار و مشتاق هستند و هم چنین اعتماد باال به محصول در سازمان وجود 

دارد و سازمان به باور پرچم دار بودن این محصول در سازمان رسیده است.
عالوه بر این موارد، دو دلیل عمده و کاربردی دیگر برای استفاده و به کارگیری این 
استراتژی وجود دارد و آن هم غلبه بر محصول رقیب و مواقعی که امکان توضیح 
بیشتری در خصوص محصول وجود ندارد. عوامل اثربخش این استراتژی تقویت و 
حفظ حدس و گمان هاست که باید مدام به آن ها دامن زد و مهم تر این که جلب رقابت 
خاموش مدافعان را در دستور کار قرار دهیم و از این عوامل به عنوان نقاط قوت این 
استراتژی یاد کنیم، عواملی مثل بدون هزینه بودن و عدم سرمایه گذاری سنگین در 
این استراتژی. ولی در مقابل نقاط ضعف و تهدید های این استراتژی شامل اجرای 
سخت و دشوار و عدم مدیریت و مهار صحیح می تواند از نقاط بحرانی این استراتژی 
باشد. باید افزود نباید این استراتژی را برای محصول کم ارزش انتخاب کنیم و باید 
محصول درخور و شایسته باشد. باید دقت داشت که مهم ترین عاملی که این استراتژی 
را تهدید می کند، بی موقع یا مصادف بودن با اتفاقات احساسی عاطفی جامعه است 
که ممکن است این استراتژی کارآمد تبدیل به یک تجربه بد سازمانی برای مخاطبان 
شود. برای مثال، روز خاص برای رونمایی از آلبوم جدید موسیقی از یک خواننده 

پرطرفدار که باید تا آخرین لحظه از محتوایات رونمایی محافظت و صیانت شود.

استراتژی های رونمایی محصول

  مدیریت
مهرداد انوری 

دكتری مديريت كسب وكار 
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3- استراتژی امواج
این  بارز  ویژگی های  از  تخصصی  حوزه های  در  کلیدی  تأثیرگذاران  توانمندسازی 
استراتژی است و به عبارت دیگر، برای تعریف داستان بسیار پرکاربرد است، چراکه 
از طریق روایت کردن و بیان مداوم و متناوب، جایگاه ذهنی مناسبی برای مخاطبان 
خلق می شود. از این استراتژی در مواقعی که کمپین محصول دارای رواج و مقبولیت 

اجتماعی است و محصول اعتمادبه نفس باالیی دارد، بهره می بریم.
هم چنین زمانی این استراتژی کارآمدتر می شود که پاداشی درخور برای تأثیرگذاران 
در نظر گرفته شود و تعامل کاملی با این قشر وجود داشته باشد، چراکه موجب افزایش 
اثربخشی این استراتژی می شود. باید افزود از نقاط قوت و عواملی که می تواند در این 
استراتژی مفید باشد، می توان به معتبر بودن تأثیرگذاران و محصول و کامل بودن 
یا اقناع کنندگی محصول اشاره کرد، ولی مطمئناً تحقق این استراتژی در گرو تعهد 
تأثیرگذاران است که مهم ترین فاکتور را برای موفقیت به خود اختصاص می دهند، 
ولی در مقابل عواملی از قبیل عدم کنترل مناسب و هم چنین عدم اقبال عمومی 

تأثیرگذاران از نقاط بحرانی و شکست این استراتژی است.
جمله  از  می تواند  تأثیرگذاران  طریق  از  پیام  انتشار  کنترل  در  افزود سختی  باید 
مهم ترین و مهم ترین نقاط ضعف این استراتژی باشد که در صورت نادیده گرفته شدن 

این فاکتور، می تواند مسیر را منحرف و عواقب دور از انتظاری خلق کند.

4- استراتژی آتش بازی
تعبیر آتش بازی یا همان ایجاد یک انفجار بزرگ در رونمایی برای تمرکز و ایجاد 
افکار  این عامل باعث متمرکز شدن  درگیری فکری در ذهن مخاطبان است، که 
مخاطبان بر رونمایی محصول می شود. بهترین زمانی که باید از این استراتژی بهره 
برد، زمانی است که کمپین محصول دارای رواج اجتماعی است و مقبولیت سازمان 
عمومیت و فراگیری مناسبی دارد و هم چنین تعامل مناسبی با گروهی از تأثیرگذاران 
که عموماً اصحاب رسانه و صاحبان کانال های اطالع رسانی هستند و در حقیقت تریبون 
اطالع رسانی را در اختیار دارند، وجود دارد و پاداش شایسته ای برای حضور و همراهی 

این گروه برای اطالع رسانی و به اصطالح ایجاد بمب خبری در نظر گرفته شده است.
باید افزود از این استراتژی برای محصوالت با اعتمادبه نفس باال باید استفاده کرد. از 
عواملی که می تواند افزایش اثربخشی این استراتژی را گارانتی کند، امکانات و مشخصات 
باالی محصول، ایجاد و افزایش اعتمادسازی مجدد و هم چنین داستان سرایی و انتقال 
اطالعات مکمل برای گسترش در جامعه است که می تواند بسیار اثربخش واقع شود.

در این استراتژی باید گالوانیزه کردن ذی نفعان داخلی که می تواند شامل پرسنل باشد، 
رخ دهد. به صورتی که نباید تا روز مراسم از مراسم و نحوه برگزاری آن و هم چنین 
محصول و اقدام مورد نظر برای رونمایی از آن اطالعاتی در اختیار مخاطبان و افراد 

غیرسازمانی قرار گیرد.
از فاکتورهای منفی این استراتژی و به اصطالح نقاط ضعف آن باید به گران بودن و 
پرهزینه بودن آن، هم چنین متداول و به اصطالح دم دستی بودن و تکراری بودن آن 
اشاره کرد و در حقیقت نخستین گزینه ای که به ذهن سازمان ها می رسد، همین 
استراتژی است. برای مثال مراسم رونمایی از گوشی پرچم دار هواوی با حضور تعداد 
نوبه خود رخداد پرهیاهو و  به  از اصحاب رسانه در پردیس سینمایی که  کثیری 

پرسروصدایی بود و بسیار پرهزینه از لحاظ مالی برای سازمان.

5- شوک
ایجاد یک جنجال دادگاهی برای تولید سرتیتر خبر یا شوک اجتماعی با رویکرد 
تبلیغات منفی که توجه اذهان عمومی را به خود جلب می کند و همین امر باعث 
ماندگاری در ذهن مخاطبان می شود. این استراتژی موافقان و مخالفان بسیاری دارد و 
گاهی با اجرایی شدن این استراتژی ها در جامعه واکنش های تندی علیه سازمان ها از 
طرف تشکل های مختلف شکل می گیرد. ولی بااین حال، هم چنان خیلی از سازمان و 

شرکت ها در جهان از این استراتژی تأثیر گذار برای رونمایی از محصوالتشان استفاده 
می کنند.

گفتنی است، زمانی باید از این استراتژی بهره برد که برند ها چالش برانگیز و محرک 
اعصاب هستند و مخاطبان ارتباط بسیار تنگاتنگی با این محصوالت پیدا می کنند، یا 
به اصطالح اعتیاد به استفاده از محصول دارند و این در گروه مخاطبان جوان بسیار 
پررنگ تر از گروه های دیگر است. هم چنین این استراتژی در صنایعی از قبیل مد، 
موسیقی و بازی که محبوبیت بی حدوحصری دارد، رویکرد ایده آلی است و همیشه 

گروه خاصی از جامعه را به صورت به شدت درگیر خود می کند.
 این استراتژی از آن جایی که تبلیغاتی آزاد و بدون قیدوشرط دارد، می تواند خیلی 
سریع آگاهی مخاطبان را افزایش دهد و اگر این راه کار از سوی شرکت های پرچالش 

به کار برده شود، تأثیر گذاری چشم گیری به همراه خواهد داشت.
 از نقاط ضعف این استراتژی می توان به شکل گیری مخالفت های شدید و پرچالش 
در مقابل برند و محصول، ایجاد فضای دوقطبی موافق و مخالف و مثبت و منفی اشاره 
کرد که با همه این توصیفات باز هم اجرا با ریسک باال مهم ترین فاکتور نقطه ضعف این 
استراتژی قلمداد می شود که ممکن است فقط واکنش منفی به همراه داشته باشد و با 
عدم اقبال حتی مخاطبان هدف نیز مواجه شود. برای مثال، پوستر رونمایی از محصول 
PSP شرکت سونی که نوجوانی PSP به دست در فضای بازی مهیجی ترسیم شده 
بود و فضای حاکم فضای قتل، کشتار، اجساد و سرهای بریده بود که بسیار با هجمه 

مخالفت های تشکل های مختلف روبه رو شد.

8-حالت بتا
اتخاذ یک رویکرد در راه اندازی محصول با دادن دسترسی سریع به محصول جدید به 
منظور به دست آوردن بازخورد که می تواند توسعه محصول را قبل از انتشار عمومی 
باال ببرد، یا به عبارت دیگر، این استراتژی در حین تولید محصول از یک مرحله ای به 
بعد اجرایی می شود و برخالف خیلی از استراتژی های بیان شده به انتظار اتمام و کامل 
شدن محصول نمی نشیند و باید گفت همین استراتژی خود به عنوان ابزاری می شود 

برای بهینه سازی و نهایی سازی بی عیب ونقص محصول نهایی.
این استراتژی برای دسته بندی محصوالتی که می تواند در آن تصحیح و بازنگری 
به سرعت انجام پذیرد، مثل سیستم عامل ها، نرم افزار های رایانه ای و موبایلی و هم چنین 

بازی های مختلف در قالب پلتفرم های متعدد، قابل استفاده است.
نقاط قوت این استراتژی را می توان به حضور سریع در بازار و بهینه سازی محصول 
نهایی بر اساس بازخورد ها برشمرد که عواملی همچون بازاریابی و فروش چابک و 

شفافیت محصول نقش به سزایی در اثربخشی اجرای این استراتژی دارند.
ولی در مقابل ریسک باال و نمایش نقص فنی در نسخه اولیه از نقاط ضعف این راهبرد 
است و در صورت پررنگ شدن این عوامل می تواند به برند آسیب بزند و عدم اعتماد 
به محصول نهایی را در بین مخاطبان ایجاد کند. از نمونه های موفق این استراتژی 
می توان به نسخه های اولیه ویندوز اشاره کرد که در ابتدا نسخه اولیه وارد بازار می شود 
و پس از گرفتن فیدبک از مشتریان در مدت زمانی مشخص نسخه نهایی با رفع نواقص 

و ایرادها به بازار ارائه می شود.

9- معما- ماجراجویانه
ایجاد یک تجربه استادانه و ماهرانه و همه جانبه با پوشش طیف وسیعی از مخاطبان 
که همه درگیر حل مسئله می شوند و درنهایت پس از بررسی سرنخ ها به آشکارسازی 
محصول یا حس برنده شدن می انجامد. اتفاقی که بسیار هیجان انگیز و اثربخش است 
و یک حس بسیار خوب در مخاطب ایجاد می کند و درنتیجه، منجر به ایجاد وفاداری 

در مراحل اولیه معرفی محصول می شود.
باید اضافه کرد با توجه به این که اجرای این فرایند بسیار مستلزم دقت و مهارت باال 
و نیازمند استفاده و بهره گیری از فناوری های روز است، خیلی به ندرت سازمان ها 
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تن به این استراتژی برای رونمایی می دهند، ولی گفتنی است که یکی از مؤثرترین 
استراتژی های تأثیر گذار در ذهن مخاطبان و حتی نقل کنندگان و شنوندگان نیز به 

شمار می رود.
 زمانی باید از این استراتژی بهره برد که محصول جزو سبد محصولی برند بزرگ 
و شناخته شده ای باشد و مقبولیت عمومی در جامعه داشته باشد و این مقبولیت 
از مخاطبان مشتاق که حامی این برند و مدافع آن هستند، به دست می آید. این 
مخاطبان، مخاطبانی هستند که حاضرند سرمایه گذاری کنند و زمان و وقت و انرژی 

خود را برای حل معمای برند محبوبشان اختصاص دهند.
عواملی از قبیل ایجاد همهمه و هجمه کالمی و پچ پچ می تواند در این استراتژی بسیار 
مفید باشد و تأثیر گذاری این استراتژی را افزایش دهد. هر چه در اجرای این استراتژی 
از تکنولوژی و دیجیتال و فناوری اطالعات استفاده شود، سرعت نشر و موفقیت آن 

باالتر خواهد بود.
می توان گفت یکی از ویژگی های این استراتژی که آن را از سایر استراتژی های رونمایی 
متمایز می کند، بحث تجربه همه جانبه است. به این معنی که هر کسی که شرایط 

شرکت را داشته باشد، می تواند در این فرایند مشارکت کند.
از نقاط ضعف این استراتژی پرهزینه بودن آن و گسترده بودن فضای اجرایی معماست 
که نیازمند کار فشرده و بسیار پرزحمت و هماهنگی های متعدد با تیم های مختلف 
و  برای همراه ساختن مصرف کنندگان  تالش  و  توجه  به  است. هم چنین  اجرایی 
مخاطبان نیاز دارد که بسیار حائز اهمیت است و درنهایت بزرگ ترین چالشی که در 
مقابل این استراتژی قرار دارد، طراحی معمایی است که باید هم دانش فنی، اجرایی 
و عملیاتی عمومی آن فراهم باشد و هم از بعد انگیزه، هیجان و حس چالش گر بودن 

بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار و آن ها را در این فرایند سهیم کند.

10- بهمن
کوچک شروع می شود و خودش را تقویت می کند و به سرعت گسترش پیدا می کند 
و به صورت ویروسی بزرگ می شود. این فرایند گاهی آن قدر سریع شکل می گیرد که 
نتایج خارق العاده ای ایجاد می کند و گاهی نیز با عدم استقبال و حمایت مخاطبان 
مواجه می شود و درنهایت زمان و هزینه باالیی برای گسترش موضوع در اجتماع به 

سازمان تحمیل می شود.
نکته مهم این استراتژی در بیان غیرمستقیم موضوعات است و اگر این حس در 
مخاطب ایجاد شود که کار مستقیم تبلیغاتی است، گسترش شکل نمی گیرد و در 
همان مراحل اولیه و به اصطالح در نطفه خفه می شود، پس باید توجه داشت که 
اولویت در استفاده از این استراتژی تولید محتوایی قابل گسترش است که این محتوا 
به فراخور موضوع باید جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محیط حاکم بر سازمان 

را نیز مدنظر گیرد.
از این استراتژی باید زمانی بهره برد که برند بزرگ و مقبول باشد و دارای مخاطبان 
پراشتیاق و به اصطالح هوادار برند باشد، چراکه همین مخاطبان به عنوان بازنشردهندگان 
این رویداد و اتفاق که باید گسترش یابد، عمل می کنند و هر چه برند از محبوبیت و 
مقبولیت بیشتری برخوردار باشد، میزان گسترش و سرعت انتشار افزایش می یابد و 

تأثیر بسیار چشم گیری در مدت زمان کوتاهی به دست می آید.
از نکات بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد، ایده سرایت کننده قوی این فرایند 
است که هر چه ایده ناب تر و سرایت پذیرتر باشد، موفقیت استفاده از این استراتژی 
نیز افزایش خواهد یافت. باید افزود یکی دیگر از عوامل بسیار مؤثر در نتیجه بخش 
بودن و اثر گذاری این استراتژی برنامه ریزی و صرف هزینه مناسب و مفید و به جا برای 
تحقق اهداف است. به عبارت دیگر، این استراتژی در مقاطع اولیه ممکن است به 
بن بست بازنشر برخورد کند، که می تواند با استفاده از تأثیرگذاران و کانال های متعدد 
اطالع رسانی که باید هزینه هایی برای نشر اطالعات و پیام مورد نظر، پرداخت کرد، 

بهره برد.
در مقابل مزیت های فراوان این استراتژی، عوامل و موانعی نیز استفاده از این استراتژی 
را تحت الشعاع قرار می دهند و به عنوان یک تهدید جدی برای اجرا به شمار می آیند؛ 
عواملی از قبیل افزایش هزینه ها، برای برون رفت از بن بست های اولیه که در حقیقت 
پشتیبانی مالی تأثیرگذاران برای بازنشر پیام مورد نظر از مهم ترین فاکتور ها به شمار 
می آید. به عالوه، باید گفت که همیشه ویروسی شدن یک موضوع تضمینی نیست 

و با تمام برنامه ریزی های انجام شده و صرف هزینه باال باز هم ممکن است بازخورد 
مطلوب حاصل نشود. نکته مهم تر دیگر این که این استراتژی با برنامه ریزی سازمان 
شکل گرفته، ولی با اتفاقات غیرقابل پیش بینی ممکن است مسیر دیگری را که مدنظر 
سازمان نیست، در پیش گیرد، که این عامل از عوامل تأثیر گذار بحرانی استفاده از این 

استراتژی است که باید دقت بسیار زیادی در اجرای آن مدنظر گرفته شود.

11- بهره برداری
استفاده از قدرت و موقعیت فردی معروف از لحاظ سیاسی، اجتماعی، ورزشی و 
هنری که در فعالیت حرفه ای خود به مقبولیت، محبوبیت و وفاداری مخاطبان دست 
یافته است. در این شرایط، معرفی و عرضه محصول قالب توصیه ای و تأییدی به خود 
می گیرد و بخشی از مخاطبان وفادار آن فرد جزو پیش گامان استفاده از محصول 

پیشنهادی می شوند.
باید افزود مناسب ترین زمانی که می شود از این استراتژی بهره برد، زمانی است که 
محصول شناخته شده نیست و نیاز به معرفی و تأیید دارد و هر چه فرد تأییدکننده 
از محبوبیت و شهرت باالتری برخوردار باشد، جامعه مخاطب بیشتری را تحت تأثیر 
رونمایی از این محصول قرار می دهد. نکته جالب دیگری که در خصوص این استراتژی 
باید گفت، این است که یکی از کاربرد های این استراتژی زمانی است که یک سازمان 
با یک سلبریتی ویژگی هایشان را برای دست یابی به اهداف تعیین شده به اشتراک 

می گذارند.
همان طور که اشاره شد، از ویژگی های این استراتژی افزایش آگاهی سریع مخاطبان از 
محصول است که این ویژگی، این تمایل را در خیلی از سازمان ها ایجاد می کند تا برای 
معرفی محصول خود از افراد صاحب شهرت در جامعه استفاده کنند. ولی در مقابل، 
این استراتژی نقاط ضعف قابل توجهی نیز دارد، از قبیل پرهزینه بودن، تحت الشعاع 
قرار گرفتن سازمان یا برند به واسطه شهرت سلبریتی و تعارض شخصیت برند و 

سلبریتی، که می تواند سازمان ها را برای استفاده از این استراتژی دچار تردید کند.
اگر بخواهیم مثال خوبی برای این استراتژی عنوان کنیم، می توان به انتخابات اخیر 
آمریکا اشاره کرد و استفاده خانم کلینتون از برند آقای اوباما در اوایل معرفی خود به 

مخاطبان، که ابعاد مثبت و منفی مختص خود را ایجاد کرد.

12- هم بازی
به کارگیری و همراهی با سازمانی که از نظر احساسات مشتریان و ارزش ها مشترک اند، 
به این معنا که دو یا چند سازمان و برند برای تحقق اهداف مشترک و دست یابی به 
حداکثر ظرفیت بازار هدف مشترک، اقدام به مشارکت در تولید یک محصول مشترک 
می کنند. باید گفت الزاماً این محصول به وجودآمده نباید تبدیل به نسخه واحد شود 
و فقط کافی است از بعد عملکردی مکمل یکدیگر یا تکمیل کننده فرایند محصول 

دیگر باشد.
از  کدام  هر  حضور  صنایع،  و  حوزه ها  بودن  متفاوت  استراتژی  این  در  مهم  نکته 
شرکت هاست که با توجه به سرآمد بودن هر کدام از آن ها، با تلفیق می توان به نتایج 

اثربخش تر و وسیع تری دست یافت.
از این رو بهترین زمان برای استفاده از این استراتژی زمانی است که رسیدن به سود 
مشترک از قبیل رسیدن به مخاطبان، هم افزایی سرمایه گذاری و هم افزایی دانش و 
تکنولوژی در اولویت سازمانی آن ها باشد. با این استراتژی از موازی کاری و ورود به 
حوزه های دیگر غیرتخصصی، برای توسعه محصول جلوگیری می شود و سازمان ها 
به طور متمرکز و تخصصی در حوزه های اختصاصی خودشان باقی می مانند، چراکه 
بسیار مشاهده شده برند ها و سازمان هایی برای توسعه محصول یا ارزش آفرینی یکی 
از محصوالتشان، نیازمند ارتقای آن محصول به واسطه دانش و تکنولوژی صنعت 
دیگری هستند و این عامل موجب ورود ناآگاهانه و گاهی غیرتخصصی برای ارتقای 
محصوالتشان، در صنایع دیگر، و به تبع آن باعث ایجاد لطماتی در کسب وکار خودشان 

و هم چنین برای فعاالن آن صنعت می شود.
پس می توان با استفاده از این استراتژی به صورت کاماًل تخصصی و هوشمندانه، هم 
در زمان و هم در سرمایه گذاری صرفه جویی کرد و درنهایت به نتیجه ایده آل خود 

رسید.
در واقع می توان گفت مهم ترین دلیل موفقیت این استراتژی انتخاب هم بازی مناسب 
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است. برای مثال، همکاری سامسونگ و مرسدس بنز برای رونمایی از تکنولوژی مشترک 
که در سال گذشته رخ داد، بسیار جای توجه و تأمل داشت، چراکه می توان گفت 
انتخاب هوشمندانه هر دو طرف موجب ایجاد هم افزایی شد و مسلماً با اشتراک گذاری 

ارزش های مشترک، تأثیر چشم گیری در بین مخاطبان هر دو برند ایجاد کرد.

13- بیگانگی
شکستن پارادایم صنعت با رونمایی از یک بیگانه یا به عبارت دیگر ایجاد تمایز خاص 
و منحصربه فرد در ارائه و رونمایی از محصول تولیدشده، به طوری که تصور محصول 
جدید بسیار دور از ذهن آن صنعت است و در حقیقت شکستن روال های متداول در 
ارائه محصول یا ارائه خدمات است و دقیقاً رخدادی است که به ندرت اتفاق می افتد، یا 

اصاًل تصور وقوعش امکان پذیر و قابل پیش بینی نیست.
باید افزود سازمان های دانش محور و دارای برنامه ریزی و آینده نگر از این استراتژی 
بهره می برند، چراکه در طراحی و تولید محصوالت مرزهای عمومی و باور های عام را 

می شکنند و این عامل باعث متمایز شدن آن ها و ماندگار بودنشان می شود.
از این استراتژی زمانی می توان بهره برد که بازار بیش از حد اشباع شده و رقابت 
شدیدی در حال انجام است و شرکت ها و سازمان ها با محصوالت مشابه و تقریباً 
یکسان عرصه را بر هم تنگ می کنند و ناخواسته در اقیانوس قرمزی که ایجاد شده، به 
رقابت با یکدیگر می پردازند. عالوه بر این، برای دیده شدن بیشتر برند های چالش گر 
یا به اصطالح برند های دوم هر حوزه که رقابت تنگاتنگی با رهبر بازار آن حوزه دارند، 
از این استراتژی می توان استفاده کرد. این استراتژی هم چنین در راستای گسترش 

محصول، بسیار کارآمد و اثربخش است.
از نقاط قوت این استراتژی می توان به ایجاد شکاف به واسطه برجسته بودن در صنعت 
یا حوزه فعالیت اشاره کرد، که برند های چالش گر هر حوزه می توانند از این راه کار و 
استراتژی برای افزایش سهم بازار یا ایجاد تحول در جایگاه فعلی خود استفاده کنند. 
این استراتژی همراه است با اتفاقات غیرمتعارف در صنعت، و به همین دلیل بسیار 
تأثیرگذار و اثربخش است و موجب می شود در ذهن مخاطبان اثرگذاری بسیار باالیی 

ایجاد کند.
در مقابل تمامی فاکتورهای مثبت و مؤثر در استفاده از این استراتژی، المان خطِر 
هدف قرار دادن مخاطبان اشتباه نیز از مهم ترین فاکتور های اجرایی این راهبرد است 

که در زمان طرح ریزی این استراتژی باید توجه ویژه ای به این فاکتور داشت.
مخالفان خود  و  موافقان  که  راننده  بدون  از خودروی  رونمایی گوگل  مثال،  برای 
را داشت، چراکه مخالفان و منتقدان بر این باورند که حس امنیت را از سرنشین 
می گیرد، و حس اعتماد به ربات، هنوز فرهنگ غالب جوامع انسانی نشده است. یا 
این که با رونمایی از خودرو های دنده اتومات، منتقدانی بر این باور بودند که لذت 
رانندگی کم شده، ولی به مرور با نهادینه شدن این فرهنگ از تعداد این مخاطبان 

منتقد کاسته شد.

14- تخریب
وقتی هدف وسیله را تعریف می کند و زمانی که حمله مستقیم به رقیب برای کسب 
سهم بازار یا خارج کردن از بازار در دستور کار قرار می گیرد، این استراتژی در راستای 
هدف قرار دادن محصول مشابه رقیب استفاده می شود. استفاده از این استراتژی به 
شهامت بسیاری نیازمند است، چراکه در بازاری که رهبری قدرتمند وجود دارد، باید 

از این استراتژی بهره برد و ویژگی های محصولش را به چالش کشید.
باید اضافه کنیم زمانی می توانیم از این استراتژی بهره ببریم که اعتمادبه نفس باالیی 
در محصول ارائه شده وجود داشته باشد و مطمئن باشیم نقاط ضعف رقیب بسیار واضح 
و مشهود است و می توان به آسانی مورد حمله قرار گیرد. ولی نکته مهم استفاده از این 

استراتژی برای برند های چالش گر در حوزه آن صنعت است.
اگر بخواهیم تعریفی از برند چالش گر داشته باشیم، باید این طور عنوان کنیم که در 
تمامی بازار ها رهبر بازار که دارای بیشترین سهم از بازار است، دارای ثبات تقریبی 
است، ولی برند دوم و سوم ممکن است اختالف اندکی از هم یا با رهبر بازار داشته 
باشند. دومین برند در این حوزه را برند چالش گر می نامند، که همیشه در حال رقابت 
تنگاتنگ با رهبر بازار است. اگر میزان اختالف سهم بازار بین رهبر و برند چالش گر 

بازار کم باشد، رقابت پرتنش تر خواهد بود.
از عواملی که می تواند این استراتژی را اثربخش تر و کارآمدتر کند، وجود کاالیی است 
که نارضایتی ها و ناراحتی های مخاطبان را رفع می کند و می تواند راه کار مناسبی برای 

اعتراضات مخاطبان باشد.
با این رویکرد، ایجاد دل گرمی و حس مثبت نسبت به محصول ایجاد می شود و 
نتیجه ای را که منجر به استفاده از این استراتژی شده، محقق می سازد. در مقابل 
موارد مثبت و اثربخشی که بیان شد، نکات منفی نیز این استراتژی را تهدید می کند. 
مهم ترین این نکات عدم اجرای صحیح و برداشت های اشتباه و دور از هدف از سوی 
مخاطبان است، که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، و اگر دالیل قانع کننده و 
اصلی مطرح نشود، ممکن است به جای تخریب برند و محصول رقیب، برند سازمان 
اجراکننده را تحت الشعاع قرار دهد و نتیجه ای دور از انتظار و مخرب برای سازمان 

داشته باشد.
از دیگر عواملی که می تواند به این فرایند لطمه بزند، ایجاد ذهنیت منفی در مخاطبان 
است و همین روند باعث ایجاد تبلیغات منفی و دهان به دهان از سوی مخاطبان 

می شود، که برای برند های چالش گر بسیار آسیب زننده و خطرناک است.
 نکته پایانی این که در استفاده از این استراتژی برای رهبران بالمنازع حوزه های مختلف 
بازار بسیار باید دقت کرد، چراکه بعضی از رهبران بازار جایگاه بسیار مستحکمی دارند 
و در طول مدت رهبری بازارشان توانسته اند مشتریانی وفادار برای خود کسب کنند و 
این مشتریان گاهی مدافعان برند نیز هستند، که اگر این استراتژی صحیح و درست 
اجرا نشود، می تواند مخرب باشد. پس باید افزود که این استراتژی در جایگاه مورد 
استفاده خود باز هم تضمینی برای نتیجه نهایی اش ندارد و باید با بینش و آگاهی 

کامل انتخاب و اجرا شود.
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را  بازار  از  امروز، خرده فروشان بخش بزرگی  بازار رقابتی  در 
کنترل می کنند و این مسئله، رقابت برای تولیدکنندگان را 
فشرده،  رقابت  این  با  مقابله  برای  است.  کرده  دشوار  بسیار 
افزایش ارزش برند به  باید روش هایی را برای  صاحبان برند 
ابزاری  فروش  ترفیعات  و  تبلیغات  بیفزایند.  برنامه های خود 
کارآمد برای افزایش فروش است، اما از آن جایی که غالباً بر 
پایه رقابت قیمتی انجام می شوند، امکان آسیب به نام تجاری 
ارتباطی  رویکردهای  این وضعیت  در  برند همواره مهیاست. 
به عنوان عامل ایجاد ارزشی عاطفی و احساسی به صاحبان 
برند توصیه شده است. بااین حال، خرده فروشی های انبوه که 
معموالً محیط های استانداردی هستند، امکان توسعه محدود 
فروشگاه ها،  در  می آورند.  فراهم  را  ارتباطی  استراتژی های 
صاحبان برند هیچ نوع ارتباط مستقیمی مگر از طریق خود 
ندارند  با مصرف کنندگان  تبلیغاتی  پیشنهادات  و  محصوالت 
ارتباطی  مزایای  بر  تأکید  با  برنامه هایی  اجرای  درنتیجه  و 

همواره در فروشگاه ها یک چالش اساسی محسوب می شود.
چگونه  برند  صاحبان  که  می شود  بررسی  مقاله  این  در 
کنترل های  ایجاد  برای  فروش  تبلیغات  طریق  از  می توانند 
توسعه  و  فروشگاهی  درون  خرید  تجربه  بر  غیررسمی 
نشان  تحقیقات  باشند.  تأثیرگذار  مشتری محور  پیشنهادات 
داده که در داخل فروشگاه ها، برندها این امکان را دارند تا از 
طریق تاکتیک های خاص بازاریابی، از جمله کاالهای تجاری، 
تبلیغات  و  تجاری  بازاریابی  مدیریت طبقه بندی محصوالت، 
در  کنند.  کنترل  را  مصرف کننده  با  روابط  حدی  تا  فروش، 

این راستا، ترفیعات فروش وسیله ای مناسب برای پیام هایی 
قرار می دهد. تحت  را مورد هدف  است که مصرف کنندگان 
به مصرف کنندگان کمک  موضوع  این  برخی شرایط خاص، 
می شود،  ارائه  برند  سوی  از  که  را  مزایایی  و  رابطه  می کند 

بهتر درک کنند.
جالب  اهرم  یک  می تواند  فروش  ترفیعات  ترتیب،  این  به 
درون  تجاری  نام  بیان  از  مصرف کننده  درک  توسعه  برای 
بازاریابی  غیرتولیدی  مختلف  »عناصر  و  باشد،  فروشگاهی 
برند را خطاب به مصرف کننده در هنگام مواجهه با فروشگاه« 
پوشش دهد. ترفیعات فروش در برنامه های بازاریابی تجاری 
زنجیره های  با  مذاکره  در  مهمی  اهرم  و  دارد  اساسی  رکن 
برندها  بازاریابی  بودجه های  از  بزرگی  بخش  و  خرده فروشی 

را تشکیل می دهد.

اشکال مختلف ترفیعات فروش
ترفیعات فروش به اشکال مختلفی صورت می گیرد که بیشتر 
سازوکارها مبتنی بر کاهش قیمت و ایجاد ارزش مبتنی بر 
با تأثیر روی نام  قیمت است. این موضوعات بارها در رابطه 
از برند مورد سؤال قرار گرفته  تجاری و درک مصرف کننده 
است. در این میان می توان سایر اهرم های تبلیغاتی را در نظر 
)کیفی  هدونیک  محصوالت  مورد  در  خاص  طور  به  گرفت، 
می کنند،  ایجاد  عاطفی تری  خرید  تمرکز  که   ) احساسی  و 
ممکن است بر روند تصمیم گیری مشتری تأثیر بگذارند. اهرم 
و ابزارهایی نظیر ارائه رایگان نمونه کاال یا برگزاری مسابقات 

توسعه استراتژی های تجاری 
از طریق مزایای فروش

   تجارت
ترجمه: سعید زنجانی

كارشناس ارشد بازاريابی 
و مالی
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به  نسبت  مصرف کننده  نگرش  در  مثبتی  تأثیر  می توانند 
برند داشته باشند و به کسب تجربه درون فروشگاهی کمک 
را  فروش  ترفیعات  می توان  شرایطی  تحت  کنند.  بیشتری 
مزایای  و  برند متصل  و  بین مصرف کننده  تجاری  روابط  به 
ارتباطی با مصرف کننده را ایجاد کرد. این روند به نوبه خود 
دارد. در  وفاداری مصرف کننده  و  برند  بیان  بر  تأثیر مثبتی 
ادامه تأثیر چهار نوع از برنامه های ارتقای فروش را بر درک 
مصرف کننده از وصف برند مقایسه می کنیم: کاهش قیمت، 

ارائه رایگان نمونه کاال، بازی ها و قرعه کشی ها.
بود،  از یک گروه بستنی  برند  آزمایشی که شامل چهار  در 
نشان داده شد تبلیغات فروش غیرپولی )شامل ارائه رایگان 
نمونه کاال، بازی، قرعه کشی درون  فروشگاهی مبتنی بر بازی( 
تأثیر مثبت بیشتری بر بیان نام تجاری در مقایسه با تبلیغات 

فروش پولی )برای مثال کوپن های درون فروشگاهی( دارد.

چهارچوب نظری و فرضیات
از  استفاده  مثال  عنوان  )به  قیمت  محور  بر  فروش  افزایش 
تخفیفات و کوپن ها( برای افزایش ترافیک فروشگاه ها، تسریع 
در فروش و القای برند در نظر گرفته می شوند. در این روش 
به  مالی  پیشنهادات  کوتاه مدت،  انگیزه های خرید  اساس  بر 
مصرف کنندگان داده می شود، که البته به راحتی از سوی رقبا 
یا حتی  تأثیری ندارد،  این روش هیچ  کپی برداری می شود. 
و  بلندمدت  روابط  بر  منفی  تأثیر  موارد  برخی  در  می تواند 
تعدادی از پیامدهای منفی دیگر مانند فرسایش سود، کاهش 

درک کیفیت و کاهش ارزش برند داشته باشد.

بیان برند در فروشگاه از طریق ترفیعات فروش
از  محرک ها  از  گسترده ای  طیف  با  مصرف کننده  تجربیات 
ارتباطات  بسته بندی،  برند،  هویت  محصول،  طراحی  جمله 
ترویج  خرده فروشی  خرید  تجارب  و  تبلیغات  بازاریابی، 
انتخاب  در  شگرفی  تأثیر  می تواند  موارد  این  همه  می شود. 
برند داشته باشد. در این میان تجربه خرید بر استحکام روابط 
مصرف کننده با برند تأثیر مستقیم می گذارد. بنابراین صاحبان 
برند نیاز به ارسال سیگنال های واضح در مورد تالش های خود 
این مساله به طور کلی به سرمایه گذاری های  دارند، اگرچه 
سنگین و غیرقابل اطمینان متکی است. نظریه سیگنالینگ 
تولید  با  برند  از  متقابل  درک  و  بازخورد  که  می کند  بیان 
را  کنترل  غیرقابل  اهداف  که  است  سیگنال هایی  ارسال  و 
انجام شده برای  اقدامات  این منظر،  از  نشانه گیری می کنند. 
برندها سیگنال هایی هستند که به ایجاد روابط با مشتریان 
فعالیت های  تحریک  باعث  فروش  ترفیعات  می کنند.  کمک 
شناختی و عاطفی مصرف کننده و هم چنین ایجاد احساسات 
و  درک شده  ارزش  برند،  ترجیحات  برند،  با  مرتبط  مثبت 
اهداف خرید می شود. هم چنین نگرش مصرف کننده و میزان 
به  اقدامات  این  بیشتر  می کند.  تقویت  را  برند  به  وفاداری 
متکی  مصرف کنندگان  با  ارتباط  مختلف  اشکال  و  تعامل 

است.

مزایای ترفیعات فروش و قالب های مختلف هویدا سازی برند 
در فروشگاه

ارتقای  تبلیغاتی،  از پیشنهادات  استفاده  نتیجه تماس و  در 
برای  را  درکی  که  می کند  ایجاد  را  تجربه هایی  فروش 
مصرف کنندگان به ارمغان می آورد. این موضوع شامل مزایای 
سرگرمی  و  اکتشاف  راحتی،  مانند  هدونیک  و  عملکردی 
است. اثربخشی این اقدامات ناشی از هم بستگی بین منافع 
هدفمند و نوع محصول است. در واقع، انتظار می رود محصول 
بر اساس نسبت کیفیت بر قیمت ارزیابی شود. در عین حال، 
و مصرف  تجربه خرید  بیشتر محصوالت هدونیک که  برای 
فروش  تبلیغات  است،  بیشتر  رابطه  پایه  بر  تجربه  شامل 
درک شده  مزایای  از  گسترده ای  طیف  می تواند  غیرپولی 
عنوان  به  هدونیک  محصوالت  واقع،  در  دهد.  پوشش  را 
»کاالهایی تعریف می شوند که مصرف آن ها در درجه اول با 
تجربه عاطفی و حسی از لذت خرید، زیبایی و تفریح همراه 
است«. درنتیجه، در مورد محصوالتی از جمله ابعاد مختلف 
نمونه  رایگان  ارائه  قیمت،  کاهش  می کنیم  فرض  هدونیک، 
کاال، بازی ها و قرعه کشی انواع مختلفی از مزایای درک شده 
را فعال می کنند. تبلیغات فروش پولی در درجه اول بر اساس 
مزایای عملکردی آن ها ارزیابی می شود، یا به عبارت دیگر، 
بنابراین  دارد،  پولی  منافع  بر  داللت  عمدتاً  قیمت  کاهش 
مزایای عملکردی در مقایسه با سایر اشکال غیرپولی تبلیغات 

فروش، درون فروشگاهی است.
شاخص 1: مصرف کنندگان در معرض کاهش قیمت، مزایای 
معرض  در  که  کسانی  با  مقایسه  در  را  بیشتری  عملکردی 

سایر قالب های تبلیغاتی فروش هستند، درک می کنند.
هم چنین  و  غیرپولی  تبلیغات  معرض  در  مصرف کنندگان 
پولی در فروشگاه تمایل دارند به دنبال مزیت های اکتشافی، 
سرگرمی و کسب ارزش باشند. مزایای هدونیک با احساس 
مشتری هوشمند پیوند می خورد. در میان ابزارهای تبلیغاتی 
و  قرعه کشی ها  کاالها،  نمونه  رایگان  ارائه  غیرپولی،  مختلف 
بازی ها روش هایی متداول و کارآمدی برای کمک به برندهای 
کاال  نمونه  رایگان  ارائه  هستند.  فروشگاه ها  در  تولیدکننده 
فعال  برای  خوبی  روش  محصوالت  نمایش  و  فروشگاه  از 
موارد  باالی  هزینه  علی رغم  است.  خرید  نقطه  داشتن  نگه 
مصرف کنندگان  تشویق  جهت  در  ابزار  این  از  اشاره شده، 
برای آزمایش محصوالت استفاده می شود و ابزاری قدرتمند 
در افزایش فروش است. از آن جا که ارائه رایگان نمونه کاال 
و  محصوالت  تا  می دهد  را  امکان  این  مصرف کنندگان  به 
مارک های جدید را امتحان کنند، آن ها هم چنین مزایایی از 
کاالهای هدونیک را دارند. بازی ها جلوه های مختلفی را ایجاد 
و تجربیات مثبتی نیز ارائه می دهند. بازی ها، قرعه کشی ها و 
بخت آزمایی ها حاکی از مشارکت، تجربه و ارزش های مشترک 
قیمت  در  تخفیف  و  قرعه کشی  که  آن جا  از  است.  برند  با 

در میان ابزارهای تبلیغاتی 
مختلف غیرپولی، ارائه رايگان 

نمونه کاالها، قرعه کشی ها 
و بازی ها روش هايی متداول 

و کارآمدی برای کمک 
به برندهای تولیدکننده 
در فروشگاه ها هستند. 
ارائه رايگان نمونه کاال 
از فروشگاه و نمايش 

محصوالت روش خوبی 
برای فعال نگه داشتن نقطه 
خريد است. علی رغم هزينه 

باالی موارد اشاره شده، از 
اين ابزار در جهت تشويق 

مصرف کنندگان برای 
آزمايش محصوالت استفاده 
می شود و ابزاری قدرتمند در 

افزايش فروش است
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و  تعجب  اطمینان،  عدم  قبیل  از  مختلفی  احساسات  شامل 
فرصت هایی برای افزایش فروش است، تحریک کننده بوده و 

نتایج مثبتی را ارائه می دهند. بنابراین فرض شده است:
شاخص 2: مصرف کنندگان در معرض یک نمونه، یک بازی 
مقایسه  در  را  بیشتری  هدونیکی  مزایای  قرعه کشی  یک  یا 
درک  دارند،  قرار  قیمت  کاهش  معرض  در  که  افرادی  با 

می کنند.
مزایای  مانند  فروش  ترفیعات  از  نمادین  و  هدونیک  مزایای 
ارتباطی، تحریک ذاتی مشتریان، سرگرمی و نزدیکی سیگنال 
مزایای  دارد.  همراه  به  را  مشتری  سوی  به  برند  از  ارسالی 
ارتباطی شامل وضعیت ویژه، تمایز، ارزش های رفتاری بهتر، 
این  از  تفریحی  جنبه  است.  گروهی  تعلق  و  اشتراک گذاری 
می کند.  تقویت  را  رابطه  یک  عاطفی  جنبه  اقداماتی  چنین 
در واقع، در مورد بازی ها، قرعه کشی ها و برنامه های وفاداری، 
نشان داده شده است که مزایای هدونیک به مزایای عاطفی 
مرتبط است و با انگیزه های مرتبط با دریافت لذت و هم چنین 
سرگرمی ارتباط و مطابقت دارد. تبلیغات غیرپولی را می توان 

سرگرم کننده و دل پذیر، و هم چنین رابطه ای دانست.
شاخص 3: مصرف کنندگان در معرض یک نمونه گیری، یک 
بازی یا قرعه کشی، مزایای ارتباطی بیشتری را در مقایسه با 

افرادی که در معرض کاهش قیمت هستند، درک می کنند.

بیان برند و وفاداری 
برند درون فروشگاهی به عنوان »راه هایی که  مفهوم تبیین 
با مصرف کنندگان  برند به صورت فیزیکی  از طریق آن یک 
تمایل  به  البته بسته  تعریف می شود.  تعامل است«  خود در 
و ظرفیت برند، ایجاد رابطه با مصرف کننده و درک موضوع 
از سوی مصرف کننده از این گرایش ارتباط دارد. وقتی یک 
تبلیغ به طور مستقیم با خرید در ارتباط نباشد، اما بر اساس 
آن صورت  در  باشد،  با مصرف کننده  برند  غیرپولی  تعامالت 
مزایای  برای مصرف کننده واضح تر است.  رابطه آن  محتوای 
رابطه درک شده، این حس را تقویت کرده که برند در تالش 
مصرف کنندگان  کند.  رفتار  مصرف کنندگان  سود  به  است 
ترفیعات  از  هستند.  متکی  روابط  از  ناشی  آتی  مزایای  به 
فروش غیرپولی می توان برای ایجاد پیوندهای اجتماعی بین 
به  این  و  کرد  استفاده  تجاری  برند های  و  مصرف کنندگان 

مثبت بودن ارزش برند کمک می کند.
شاخص 4: مصرف کنندگان در معرض یک سمپل، یک بازی 
نسبت  را  فروشگاه  در  موجود  برند  ارزش  قرعه کشی  یک  یا 
به افرادی که در معرض کاهش قیمت هستند، بیشتر درک 

می کنند.
مواجهه های فیزیکی بین مصرف کنندگان و برندها، فرصتی را 
ارتباطات و تجربیات مشترک به وجود می آورد.  ایجاد  برای 
مصرف کنندگان  که  آن جا  تا  فقط  می تواند  رابطه  یک 
در  باشد.  داشته  وجود  می کنند،  درک  را  برند  موجودیت 
مقایسه با تبلیغات فروش پولی در فروشگاه، تبلیغات فروش 
می تواند  مصرف کننده  مشارکت  و  تعامل  جمله  از  غیرپولی 
اثرات محکمی در توانایی برند در بیان جهت گیری ارتباطی 
خود داشته باشد. این موضوع می تواند از طریق منافع حاصل 

از فعالیت به طور مستقیم و غیرمستقیم نشان داده شود.
شاخص 5: مزایای عملکردی در تبیین برند تأثیر نمی گذارد.
شاخص 6: مزایای هدونیک تأثیر مثبتی در تبیین برند دارد.

مثبت  تأثیر  برند  تبیین  بر  ارتباطی  مزایای   :7 شاخص 
می گذارد.

وفاداری به عنوان بخشی از ارزش برند و در نتیجه روابط بین 

مصرف کننده و برند، از طریق تعامل بین برند و مصرف کننده 
ایجاد می شود. این احساس که برندها سرمایه گذاری می کنند 
تأثیر  هستند،  مصرف کننده  با  روابط  بهبود  به  مایل  واقعاً  و 
مثبتی بر وفاداری مشتریان می گذارد. درک مصرف کننده از 
برند به عنوان دارایی که قادر به ایجاد یک رابطه طوالنی مدت 

با مشتریان است، تأثیر مستقیم دارد. 
شاخص 8: تبیین برند بر وفاداری مشتریان تأثیر می گذارد.

طراحی و محرک های آزمایشی
درون  اقدامات  قالب  دست کاری شده  عوامل  تحقیق  این  در 
فروشگاهی بوده و انتخابی از چهار نوع ابزار ترفیع شامل کوپن 
در  محصول  نمونه  رایگان  ارائه  قیمت،  درصدی   20 کاهش 
فروشگاه، بازی های درون فروشگاهی و یک قرعه کشی مبتنی 
بر بازی بوده است. شرط کاهش قیمت به شکل یک کوپن 
در فروشگاه صورت گرفت. این کوپن تأثیر مستقیم بر قیمت 

داشت و مستقیماً با خریدها پیوند برقرار 
می ساخت. در مقابل، بازی، قرعه کشی 
انجام  و سمپلینگ مستقل از خریدها 
نمونه  یک  شامل  سمپلینگ  می شد. 

این  در  )که  محصول  از  کوچک 
تحقیق شامل نمونه ای از بستنی 
می شد.  انجام  بود(  نظر  مورد 
که  بود  شرایطی  شامل  بازی 

مصرف کنندگان باید به رایحه ای در 
بستنی که قرار بود در آینده تولید و توزیع شود، رأی دهند.

مسابقه  در  سفر  یک  در  شدن  برنده  شانس  با  قرعه کشی 
مشروط شد. 

واقعی در  از شیوه های  تبلیغات فروش  به  توضیحات مربوط 
این گروه پیروی می کنند. در زیر چهار محرک را که در مورد 

یکی از برندها تغییر یافته است، ارائه می دهیم:
• پشت یکی از استندها ماشینی امکان چاپ کوپن را برای 

دریافت تخفیف 20 درصدی هنگام پرداخت فراهم می کند.
• پشت یکی از استندها ماشینی امکان ارائه یک کاپ کوچک 

بستنی را به شما می دهد.
• پشت استند آخری ماشینی امکان بازی را در اختیار شما 
قرار می دهد که متشکل از رأی دادن به عطر و طعم بستنی 
در  شدن  برنده  برای  تالش  آن،  بر  عالوه  و  برند  این  آینده 

سفری ویژه است.

تجربیات مصرف کننده با 
طیف گسترده ای از محرک ها 

از جمله طراحی محصول، 
هويت برند، بسته بندی، 

ارتباطات بازاريابی، تبلیغات 
و تجارب خريد خرده فروشی 

ترويج می شود. همه اين 
موارد می تواند تأثیر شگرفی 

در انتخاب برند داشته 
باشد. در اين میان تجربه 
خريد بر استحکام روابط 
مصرف کننده با برند تأثیر 

مستقیم می گذارد. بنابراين 
صاحبان برند نیاز به ارسال 
سیگنال های واضح در مورد 

تالش های خود دارند، اگرچه 
اين مساله به طور کلی به 

سرمايه گذاری های سنگین و 
غیرقابل اطمینان متکی است
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مزایای ترفیعات فروش
بر اساس رویکرد بازاریابی رابطه ای، این تحقیق با تجزیه و 
تحلیل مزایای درک شده در فهم چگونگی تأثیر تبلیغات بر 
روابط مصرف کننده با برند، تأثیر می گذارد. تبلیغات فروش 
پولی در درجه اول بر اساس مزایای عملکردی آن ها ارزیابی 
هدونیک  مزایای  غیرپولی  تبلیغات  درحالی که  می شود، 
بیشتری را ایجاد می کند. با نشان دادن این که کوپن ها دارای 
مزایای ارتباطی اندکی هستند، درحالی که نمونه ها و بازی ها 
هم چنین  ما  دارند،  را  هدونیک  به  وابسته  مزایای  بیشترین 
نشان می دهیم در سوپرمارکت ها، مزایای رابطه ای می توانند 
به طور مستقل از خرید ایجاد شوند. مزایای ارتباطی که از 
ارتقای فروش درک می شود،  قرار گرفتن در معرض  طریق 
آن ها  زیرا  است،  متفاوت  وفاداری  برنامه های  مزایای  با 

منعکس کننده رفتار ویژه نیستند. 

تبلیغات فروش به عنوان سیگنال
تبلیغات فروش غیرپولی می تواند بر روابط مصرف کننده 
بگذارد.  تأثیر  سوپرمارکت ها  حوزه  در  برند  با 
عمل  سیگنالی  عنوان  به  غیرپولی  اقدامات 
به  اطالع رسانی  برای  برند  که  می کند 

اهداف  مورد  در  مصرف کنندگان 
ارتباطی خود انجام می دهد.

خرید  از  مستقل  تعاملی،  شرایط 
محصول مانند مورد بازی ها و قرعه کشی، 
ارتباط بین برندها و مصرف کنندگان را توسعه می دهد.
تأثیرات منفی بلندمدت تبلیغات، به ویژه در وفاداری به برند 
باید به سمت برنامه های ترفیعات فروش محدود شود. مطابق 
تجارب  انباشت  مصرف کننده،  برند-  رابطه  پدیدارشناسی 
مصرف کننده با یک برند می تواند منجر به ایجاد رابطه بین 

مصرف کننده و برند شود.
قابل  خرید  از  مستقل  طور  به  اقدامات  این  که  آن جا  از 
اجرا هستند، می توانند یک تجربه مثبت را نشان دهند که 
به راحتی به برند نسبت داده می شوند. مطالعه ما تحقیقات را 
تکمیل و نشان می دهد روابط تجاری می تواند سوپرمارکت ها 
را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین برنامه های ارتقای غیرپولی 
بگذارند.  تأثیر  درک شده  تجاری  نام  تبیین  بر  می توانند 

مصرف کنندگان می توانند ترفیعات فروش را به عنوان ادعایی 
از رفتار برند مشاهده کنند، همان طور که آن ها را از طریق 
به طور  افراد  متقابل می خوانند.  روابط  از هنجارهای  برخی 
شخصی منافع حاصل از این رابطه را حتی در مورد ترفیعات 
فروش توسعه می دهند. از نظر تئوری تبادل اجتماعی، این 
بدان معنی است که ارتباطات مؤثر به عنوان مثال اطالعات 
ارتباطی  نیازهای  ارائه می دهد،  دقیق که شرکت  و  به موقع 

مشتریان را برآورده می کند.

مشارکت به ایجاد وفاداری از طریق ترفیعات فروش
نتایج اخذشده به ادبیات تحقیق اضافه می کند که رابطه مالی 
امر  این  ندارد.  برند  تجاری  روابط  کیفیت  بر  تأثیری  هیچ 
روشن می کند از تبلیغات مبتنی بر قیمت باید برای تحریک 
خرید استفاده شود، درحالی که می توان از تبلیغات غیرپولی 
عملکردی  مزایای  کرد.  استفاده  تجاری  روابط  رشد  برای 
نیست.  مؤثر  برند  تبیین  در  پولی  فروش  ارتقای  با  مرتبط 
از تبلیغات فروش غیرپولی به عنوان  مزایای ارتباطی ناشی 
می شود.  ظاهر  برند  تبیین  به  کمک  برای  بی نظیر  ابزاری 
مصرف کنندگان ممکن است برای تفریح، بازی، ارائه رایگان 
نمونه محصول، یا قرعه کشی ها شرکت کنند و این به تجربه 
خرید آن ها کمک می کند. هم چنین هدایا و نمونه های رایگان 
بر  به طور مستقیم  و آن ها  ایجاد می کنند  رابطه ای  مزایای 

تبیین برند اثر می گذارند. 

پیامدها، محدودیت ها 
و  مدیران  برای  را  مفیدی  دیدگاه های  اخذشده  نتایج 
می تواند  فروش  ترفیعات  می دهد.  ارائه  خرده فروشان 
به  باشد که می توانند  ارتباطی  ایجاد مزایای  برای  مبنایی 
توازن عدم تمایز در بازار کاالهای پرسرعت رقابتی کمک 
هدونیک  و  غیرپولی  تبلیغات  برند،  مدیران  برای  کنند. 
برای  بدون عمل خرید  وابسته  مزایای  تقویت  برای  راهی 
و  رقابتی  فشار  که  است  بازارهایی  در  برند  هویت  توسعه 
قدرت خرده فروشی زیاد است. در واقع، از آن جا که آن ها 
با  آسان تر  هدونیک  مزایای  مطمئناً  هستند،  زمینه محور 

خرده فروش همراه می شوند. 
از  را  مناسبی  مزایای  باید  برند  صاحبان  و  خرده فروشان 
و  سرگرمی،  و  بازی  بر  مبتنی  تبلیغاتی،  نوآورانه  طرح های 
یک  در  بازی  و  کوپن  قیمت،  کاهش  از  احتمالی  ترکیبی 
سازوکار مشترک به دست آورند. چنین مکانیسمی می تواند 
محیطی از ابزارهای فیزیکی و دیجیتال، کانال ها و رسانه ها 
را پوشش دهد که اثبات شده برای تقویت روابط مشتری و 
عنوان  به  بازی ها  و  نمونه ها  است.  کارآمد  برند  به  وفاداری 
و  می شوند  ظاهر  برند  تبیین  توسعه  در  مؤثر  اهرم هایی 
تأثیر مثبتی بر وفاداری به برند به وجود می آورند. به سبب 
می کند،  القا  را  منفی  احساسات  قرعه کشی  ریسک،  کاهش 
مؤثر  طور  به  کمتر  افراد  این  شود  باعث  است  ممکن  که 
تبلیغات  و  نمونه ها  می رسد  نظر  به  سرانجام،  شوند.  ظاهر 
مبتنی بر بازی فرصتی برای شرکت های کوچک و متوسط 
با بودجه های ارتباطی و رسانه ای محدود برای ایجاد روابط 
نتایج  نظری،  دیدگاه  از  هستند.  مصرف کنندگانشان  با 
تأیید می کند ترفیعات فروش غیرپولی به روابط تجاری در 
جایی  می کند؛  کمک  سوپرمارکت ها  به  مناسب  چهارچوب 
که برندها به دلیل عدم وجود کنترل رسمی بر توزیع آن ها، 

اهرم های ارتباطی کمی دارند. 
تدوین: سارا موسوال، فیلیپ اوریب، ژیل سوره دالنوزب

افزايش فروش بر محور 
قیمت )به عنوان مثال 
استفاده از تخفیفات و 

کوپن ها( برای افزايش 
ترافیک فروشگاه ها، تسريع 

در فروش و القای برند در 
نظر گرفته می شوند. در اين 
روش بر اساس انگیزه های 

خريد کوتاه مدت، پیشنهادات 
مالی به مصرف کنندگان داده 

می شود، که البته به راحتی 
از سوی رقبا کپی برداری 
می شود. اين روش هیچ 

تأثیری ندارد، يا حتی 
می تواند در برخی موارد تأثیر 

منفی بر روابط بلندمدت و 
تعدادی از پیامدهای منفی 

ديگر مانند فرسايش سود، 
کاهش درک کیفیت و کاهش 

ارزش برند داشته باشد
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بسیاری از متفکران بازاريابی، بازاريابی تجاری 
)Trade Marketing( را هنر بازاريابی محصوالت 

تندمصرف و تحريک تقاضا در زنجیره فروش می دانند؛ 
واحدی که حضورش در تمامی کسب وکارهای فعال در 
حوزه FMCG يا همان محصوالت تندمصرف ضروری 

است و نقش پل ارتباطی را میان واحد بازاريابی و واحد 
فروش بازی می کند. برای دريافت اطالعات بیشتر 
درباره عملکرد واحد بازاريابی تجاری گفت وگويی 

با دکتر گرهارد بارکوس، مشاور ارشد کسب وکار و 
استراتژی از کشور اتريش، داشته ايم. بارکوس در اين 

گفت وگو عالوه بر تشريح وظايف واحد بازاريابی تجاری 
به چالش های عدم وجود اين واحد در کسب وکارهای 
ايرانی نیز اشاره کرده که چکیده صحبت های او را در 

ادامه می خوانید. 

 درباره بازاريابی تجاری برايمان بگوييد.
بازاریابی تجاری واحدی در سازمان است که تقاضا را در بازار 
را  بازاریابی سازمان ها  استراتژی های  واحد  این  ایجاد می کند. 
رابط  تجاری  بازاریابی  واحد  هم چنین  می کند.  اجرا  بازار  در 
واحد  این  واقع  در  است.  فروش  واحد  و  بازاریابی  واحد  میان 
و  سازمان  بازاریابی  برنامه های  و  استراتژی ها  میان  لینکی 
اقدامات اجرایی که از سوی واحد فروش انجام می شود، برقرار 
به  استراتژی ها  تجاری،  بازاریابی  واحد  در  نوعی  به  می کند. 
شیوه ای ترجمه و بیان می شوند که تیم فروش قادر به اجرای 
ابتدای شکل گیری  از  باید  تجاری  بازاریابی  واحد  باشد.  آن ها 

کسب وکارها راه اندازی شود. 

     کپ
نرگس فرجی

گفت وگو با دكتر گرهارد باركوس، مشاور ارشد كسب وكار

اهمیت بازاریابی تجاری در کسب وکارها
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ترجمه  روش  چند  به  سازمان  در  استراتژی ها   
می شوند؟ 

و  ترجمه  روش  سه  به  معموالً  کسب وکارها  استراتژی های 
برای  کانال های فروش.  استراتژی های  تفسیر می شوند. یک: 
جدید  محصول  معرفی  به  تصمیم  کسب وکارها  اگر  مثال، 
در بازار را داشته باشند، باید تفاوتی میان فرایند معرفی در 
معرفی  فرایند  با  سوپرمارکت ها  و  زنجیره ای  فروشگاه های 
توجه  با  این است که  نکته مهم  قائل شوند.  بازار سنتی  در 
اجرا و معرفی  به کانال های فروش مدرن )زنجیره ای( شیوه 
در  می تواند  استراتژی  دو:  بود.  خواهد  متفاوت  نیز  محصول 
مختلفی  نیازهایی  مشتریان  شود.  تعریف  مشتریان  سطح 
برحسب  را  خود  استراتژی های  باید  کسب وکارها  که  دارند 
بر  نیز  نیازها  این  به  پاسخ گویی  شیوه  کنند.  تعریف  آن ها 

اساس کانال های زنجیره ای متفاوت است. 
فروشگاه  در  که  است  کسی  خریدار  خریدار.  استراتژی  سه: 
خرید را انجام می دهد. لزوماً خریدار با مصرف کننده یکسان 
نیست. معموالً در صنعت FMCG خریداران خانم هستند 
که با حضور در فروشگاه ها و با نگاه به محصوالت نسبت به 
خرید تصمیم می گیرند. سه شیوه ترجمه ای که از آن ها یاد 
شد، از سوی واحد بازاریابی تجاری اجرایی می شوند. بنابراین 
نمی توانند  کسب وکارها  تجاری  بازاریابی  واحد  حضور  بدون 

استراتژی های خود را در سطح فروشگاه ها اجرا کنند. 
 جايگاه واحد بازاريابی تجاری در كسب وكارهای 

ايرانی چگونه است؟ 
کسب وکارهای  از  برخی  دارد.  کسب وکارها  نگاه  به  بستگی 
نسبت  و  را حس  تجاری  بازاریابی  واحد  نیاز  به شدت  ایرانی 
از  برخی  میان  این  در  کرده اند.  اقدام  آن  راه اندازی  به 
بازاریابی  واحد  راه اندازی  دغدغه   نیز  ایرانی  کسب وکارهای 
تجاری را ندارند و معموالً وظایف این واحد را میان واحدهای 
مانند  این شیوه عملکرد  تقسیم کرده اند.  فروش  و  بازاریابی 
زمانی است که وظایف واحد کنترل کیفیت را به واحد تأمین 
و تولید بسپارید. راه اندازی واحد بازاریابی تجاری در صنعت 
آن  راه اندازی  بدون  کسب وکارها  و  است  الزامی   FMCG
فروش  بخش  در  را  خود  بازاریابی  استراتژی های  نمی توانند 

به درستی اجرا و به نتایج درخشانی دست پیدا کنند.
را  تجاری  بازاريابی  واحد  كه  كسب وكارهايی   
روبه رو  چالش هايی  چه  با  نكرده اند،  راه اندازی 

خواهند شد؟ 
دقیق  و  کامل  نشدن  اجرا  به وجودآمده  چالش های  از  یکی 
است.  بازار  در  بازاریابی  برنامه های  و  شرکت  استراتژی های 
چالش دیگری که نبود واحد بازاریابی تجاری در کسب وکارها 
به  فروش  تیم  است.  فروش  تیم  سردرگمی  می کند،  ایجاد 
آن ها  کاربرد  و  استراتژی ها  متوجه  دقیقاً  این که  دلیل 
نمی شود، امکان دارد انگیزه خود را برای حضور قدرتمند در 
بازار از دست بدهد. عدم درست تشخیص نیاز مشتریان چالش 

دیگری است که نبود واحد بازاریابی تجاری در کسب وکارها 
به  پی  واحدی  چنین  وجود  با  کسب وکارها  می کند.  ایجاد 

نیازهای مشتریان و شیوه های برآورده کردن آن ها می برند. 
وظایف  از  گروه های محصولی کسب وکارها  تعیین  هم چنین 
مهم واحد بازاریابی تجاری است. این واحد مشخص می کند 
چه گروه محصولی وارد فروشگاه های زنجیره ای و چه گروه 
محصولی وارد  هاپیرمارکت ها شود. درنتیجه، نبود این واحد 
عدم اجرای این وظیفه مهم را نیز به همراه دارد. بنابراین واحد 
فاکتورهایی  باید  استراتژی ها  تدوین  حین  تجاری  بازاریابی 
بررسی  و  مشتریان  نیازهای  کسب وکارها،  سودآوری  مانند 

حرکت رقبا را به دقت در نظر بگیرد. 
چه  نباشد،  شرکت ها  در  تجاری  بازاریابی  واحد  اگر  حال 
واحدی توان اجرای تمامی کارهایی را که به آن ها اشاره شد، 
دارد. افراد فعال در واحد بازاریابی تجاری باید دانش الزم را 
داشته  شد،  اشاره  آن ها  به  که  کارهایی  تمامی  اجرای  برای 
باشند. در غیر این صورت، کسب وکارها دچار مشکالت بزرگی 

خواهند شد. 
یکی از وظایف واحد بازاریابی تجاری تدوین پروموشن ها در 
جهت فروش بیشتر است. معموالً دغدغه همیشگی تیم فروش 
اجرای پروموشنی است که فروش بیشتری را به همراه داشته 
تجاری  بازاریابی  واحد  حضور  بدون  دارد  امکان  البته  باشد. 
تیم فروش طرح پروموشنی را اجرا کند و به فروش خوبی هم 
دست بیابد، اما در این حالت خروجی خوبی به دست نخواهد 
در  که  را  محصولی  باید  چرا  نمی دانند  مشتریان  آمد. چون 

پروموشن قرار گرفته، بخرند. 
واحد بازاریابی تجاری حین برنامه ریزی پروموشن باید در نظر 
بگیرد چه نوع پروموشنی را در فروشگاه ها اجرا کند که بیشترین 
فروش را به دست بیاورد و چه پروموشنی برای مصرف کنندگان 
جالب خواهد بود که محصول را بخرند. پروموشن کارآ و خوب 
پروموشنی است که هم فروش شرکت را افزایش دهد و هم به 
خروج محصول از شلف فروشگاه ها کمک کند؛ محصولی که 

مخاطبان با خرید آن به فروش کمک کنند. 
در مجموع کسب وکارهای فعال در حوزه FMCG با راه اندازی 
پیدا  دست  بیشتری  سودآوری  به  تجاری  بازاریابی  واحد 
خواهند کرد. در این واحد پتانسیل های بسیاری نهفته است 
ظرفیت های  این  می توانند  آن  راه اندازی  با  کسب وکارها  که 
کسب وکارهای  از  بسیاری  کنند.  تبدیل  بالفعل  به  را  بالقوه 
ندارند،  و  نکرده  راه اندازی  را  تجاری  بازاریابی  واحد  ایرانی 
واحد  این  راه اندازی  برای  پیش گام  کسب وکارهای  بنابراین 
نتایج خوبی را به دست خواهند آورد. کسب وکارهای ایرانی 
باید بدانند کسب وکارهای بزرگ و بین المللی 40 سال پیش 
این واحد را راه اندازی و از فواید آن استفاده کرده اند؛ زمانی 
که کسب وکارهای ایرانی آن را از دست داده اند و برای جبران 
بازاریابی  واحد  راه اندازی  به  اقدام  سریع تر  چه  هر  باید  آن 

تجاری کنند. 

بازاريابی تجاری واحدی 
در سازمان است که تقاضا 
را در بازار ايجاد می کند. در 
واقع اين واحد لینکی میان 
استراتژی ها و برنامه های 

بازاريابی سازمان و اقدامات 
اجرايی که از سوی واحد 

فروش انجام می شود، 
برقرار می کند. به نوعی 

در واحد بازاريابی تجاری، 
استراتژی ها به شیوه ای 

ترجمه و بیان می شوند که 
تیم فروش قادر به اجرای 

آن ها باشد
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تا همین چند سال پیش، IQ يا ضريب هوشی 
تنها عامل موفقیت افراد در جامعه و به خصوص در 

محیط های کاری بود؛ به طوری که باور عمومی بر اين 
بود که اگر افراد از ضريب هوشی بااليی برخوردار 
باشند، با موفقیت بیشتری همراه خواهند شد. اما 
مطالعات دهه های اخیر نشان می دهد که در کنار 

ضريب هوشی، انسان ها EQ يا هوش هیجانی نیز 
دارند؛ همان چیزی که انسان ها برای کنترل استرس و 
اضطراب از آن کمک می گیرند و باعث می شود حضور 

اين افراد در جامعه موفق تر باشد. در همین راستا 
جان ماير، محقق هوش هیجانی و استاد روان شناسی، 

بر اين باور است که هوش هیجانی به معنی عملکرد 
اجتماعی مفیدتری است، چون افرادی با هوش 

هیجانی باال راحت تر می توانند با احساسات ديگران 
ارتباط برقرار و نقطه نظرات آن ها را درک کنند. به 

صورت کلی می توان گفت اين افراد در ارتباط برقرار 
کردن و مديريت رفتارشان قوی تر هستند. در اين 

میان اما هرچقدر که هوش هیجانی مفاهیم ارزشمند 
و عمیقی دارد، ادعاهای غیرعلمی و رواج يافته ای نیز 

درباره آن در عرصه عمومی گفته می شود. اين که واقعاً 
سازمان های تجاری چگونه می توانند از هوش هیجانی 

در راستای بهبود موفقیت سازمان 
استفاده کنند و روندهای 

جهانی در اين حوزه به 
چه سمت و سويی 
گام برمی دارد، 

بهانه ای شد تا 
در اين مطلب 

به برخی از 
واقعیت های 

موجود در 
موضوع هوش 

هیجانی 
بپردازيم.

حوزه های اساسی هوش هیجانی در سازمان های تجاری
هیجانی،  هوش  متخصصان  از  یکی  گلمن،  دانیل  دیدگاه  از 
خودمدیریتی،  خودآگاهی،  حوزه های  شامل  هیجانی  هوش 
این  به  است.  روابط  مدیریت  و  دیگرآگاهی  خودانگیزشی، 
باالیی دارند، خودآگاهی  افرادی که هوش هیجانی  معنا که 
بیشتری نیز نسبت به هیجان ها و احساسات خود دارند که 
این موضوع باعث می شود نقاط ضعف و قوت خود و این را  که 
رفتارشان چگونه می تواند بر دیگران تأثیر بگذارد، بشناسند. 
به  احساساتشان،  سرکوب  جای  به  افراد  خودمدیریتی،  در 
شکلی کنترل شده احساسات خود را به خوبی بروز می دهند. 
در خودانگیزشی نیز افراد از طریق محرک های مختلفی شامل 
پول یا جایگاه اجتماعی برانگیخته نمی شوند و معموالً چنین 
یا  دیگرآگاهی  در  هستند.  انعطاف پذیر  و  خوش بین  افرادی 
دارند  دیگران  به  نسبت  دل سوزی  حس  افراد  نیز  هم دلی 
به  و  برقرار می کنند  ارتباط  احساسی  لحاظ  به  دیگران  با  و 
می دهند.  مناسب  پاسخی  دیگران  دغدغه های  و  نگرانی ها 
هوش  که  افرادی  انسانی،  روابط  مدیریت  در  نیز  درنهایت 
با هم تیمی های خود  به سرعت  قادرند  دارند،  باالیی  هیجانی 

ارتباطات اثربخش و مورد اعتمادی برقرار کنند. 
چرا هوش هیجانی در سازمان ها مهم است؟

بر اساس یکی از آخرین مطالعات HR Dive، هوش هیجانی 
به عنصری اصلی برای تیم های موفق، روابط داخل سازمانی 
و... تبدیل شده است و تقویت همکاری بین تیم ها را به همراه 
تأثیرگذار  بسیار  سازمانی  مثبت  فرهنگ  بر  می تواند  و  دارد 
باشد. در حقیقت هوش هیجانی در محیط های کاری افزایش 
هم دلی، مسئولیت پذیری، خودآگاهی و بهبود مدیریت روابط 
هیجانی  هوش  بر  تمرکز  دلیل  همین  به  دارد.  دنبال  به  را 
در اولویت کارمندان سازمان های تجاری قرار گرفته است و 
بیش از دوسوم سازمان های تجاری از هوش هیجانی بیشتر 
از ضریب هوشی بهره می گیرند. از طرفی، مطالعات فوربس 
نشان می دهد کارمندان با هوش هیجانی باال عملکرد بهتری 
نظر  از  و  دارند  دیگران  با  بهتری  روابط  هم چنین  و  کار  در 
کارمندان  این  هستند.  سالم تر  نیز  جسمی  و  روان شناختی 
ایده های بهتری را برای سازمان های تجاری ایجاد می کنند. 
هاروارد،  دانشگاه  آمارهای  فوربس،  دیگر   گزارش های  طبق 
استنفورد و بنیاد کارنگی نشان می دهد 85 درصد از موفقیت 
مهارت های  و  نرم، هوش هیجانی  مهارت های  از  ناشی  افراد 
شخصی است، اما این افراد فقط 10 درصد از زمان خود را به 

این موضوع ها تخصیص می دهند.

در سازمان های تجاری چه باید کرد؟
در عصر حاضر سرعت رشد فناوری بسیار بیشتر از مهارت های 
کارمندان است؛ به همین دلیل سازمان های تجاری ناچارند 
سرعت  دارای  که  کنند  سرمایه گذاری  کارمندانی  روی 
یادگیری مناسبی هستند، تا از این طریق کارمندانی مناسب 

   مدیریت
آبتین ايزدی

نگاهی به واقعيت های موجود در هوش هيجانی و كاربرد آن در سازمان های تجاری

فقط ضریب هوشی باال کافی نیست!

پژوهش ها نشان می دهد 
که هوش هیجانی در 
محیط های کاری افزايش 
هم دلی، مسئولیت پذيری، 
خودآگاهی و بهبود مديريت 
روابط را به دنبال دارد. به 
همین دلیل تمرکز بر هوش 
هیجانی در اولويت کارمندان 
سازمان های تجاری قرار 
گرفته است و بیش از 
دوسوم سازمان های تجاری 
از هوش هیجانی بیشتر از 
ضريب هوشی بهره می گیرند

كارشناس ارشد كسب وكار
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در  الزم  تمرین های  و  آموزش ها  کنند.  مهیا  سازمان  برای 
است  عنوان هایی  دسته  آن  از  نیز  هیجانی  هوش  خصوص 
که در حال حاضر بیشتر سازمان های تجاری در تالش اند آن 
را بیشتر در داخل سازمان آموزش دهند و درنهایت بهبود 
از  عملکرد سازمان را داشته باشند. در حال حاضر بسیاری 
کارشناسان هوش هیجانی بر این باورند که  هوش هیجانی 
مناسب در  با سرمایه گذاری های  و  نیست  ذاتی  ویژگی  یک 
قابل   حد  تا  را  هیجانی  هوش  می توان  آموزشی  حوزه های 
مالحظه ای افزایش داد. با توجه به این موضوع، سازمان های 
تجاری باید برنامه ریزی الزم برای آموزش هوش هیجانی را 
برنامه  تدوین  از  قبل  البته  سازند.  جاری  سازمان  داخل  در 
آموزشی در این حوزه نیاز به تحلیل وضعیت موجود است؛ از 
این منظر که در حال حاضر میانگین هوش هیجانی در داخل 
سازمان به چه صورت است و با توجه به شرایط سازمان تا چه 
اندازه نیاز به سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد. در ادامه 
توصیه های کلی در خصوص چگونگی افزایش هوش هیجانی 
ارائه خواهد شد. البته شایان ذکر است که همان طور که قباًل 
گفته شد، این موارد در هر سازمانی می تواند متفاوت باشد و 

رویکردهای متفاوتی نسبت به آن اتخاذ شود.

شناسایی احساسات و هیجان ها
احساسات  شناسایی  هیجانی،  هوش  افزایش  در  گام  اولین 
و  احساسات  شناخت  برای  است.  خود  هیجان های  و 
هیجان های خود نیاز است که توجه بیشتری به این موضوع 
شود، اما در حال حاضر زندگی مدرن امروزی ایجاب می کند 
این  و  شوند  غرق  زیادی  بسیار  حواس پرتی های  در  افراد 
بررسی  برای  را  مناسبی  زمان  افراد  می شود  باعث  موضوع 
و  احساسات  و  دارند  قوتی  و  ضعف  نقاط  چه  واقعاً  این که 
هیجاناتشان چگونه است، نداشته باشند. در چنین شرایطی، 
در  باید  افراد  که  باورند  این  بر  هیجانی  هوش  متخصصان 
این  دهند.  کاهش  را  خود  حواس پرتی های  باشند  تالش 
هوشمند  تلفن های  کردن  خاموش  با  می توانند  را  موضوع 
خود یا حداقل خارج شدن از شبکه های اجتماعی و مواردی 
طریق  این  از  تا  کنند  آغاز  مقطعی  به صورت  قبیل  این  از 

بتوانند بیشتر با دنیای اطراف خود ارتباط برقرار کنند و 
بیشتر فرصت فکر کردن درباره احساسات و  مخصوصاً 
هیجان های خود داشته باشند. یکی از سؤال های بسیار 

خود  از  افراد  که  است  این  ساده  و  کاربردی 
می پرسند من چه زمانی خوشحال هستم؟ این 
سؤال باعث می شود افراد به پیشینه احساسات 
کلی  صورت  به  برگردند.  خود  هیجان های  و 
شناخت و فهرست کردن این احساسات بسیار 
مهم است؛ چون از این طریق می توان به خوبی 

احساسات را مدیریت کرد.

واکنش به احساسات دیگران
در  اثربخش  گامی  دیگران  احساسات  به  درست  واکنش 
که  است  نیاز  آن  از  قبل  اما  است،  هیجانی  هوش  موضوع 
افراد شناخت درست و مناسبی از احساسات و هیجان های 
دیگران داشته باشند. به صورت کلی، احساسات سیگنال هایی 
هستند که به افراد می گویند به چه چیزی توجه کنند. در 

برای  مواردی  چه  بگیرند  تصمیم  می توانند  افراد  حقیقت 
ناخواسته  طور  به  افراد  موضوع  این  در  و  است  مهم  آن ها 
دست به انتخاب و تصمیم می گیرند. از طرفی، هیچ احساسی 
بیان دیگر، فقط  به  یا بد وجود ندارد.  مانند احساس خوب 
واکنش های خوب و بد نسبت به احساسات وجود دارد. بروز 
یا دیگران آسیب  افراد  به خود  نادرست احساسات می تواند 
وارد کند. گاهی از مواقع برای واکنش مناسب به احساسات 
و هیجان های دیگران نیاز است خود را جای دیگران بگذارید 
این  تمرین  کنید.  نگاه  موضوع  به  مقابل  طرف  موضع  از  و 
موضوع بسیار می تواند در هوش هیجانی مثمر ثمر واقع شود. 
در برخی از موارد نیز به تأخیر انداختن واکنش به احساسات 
و هیجان های دیگران می تواند در کنترل احساسات افراد و 

هم چنین واکنش مناسب به دیگران بسیار اثربخش باشد.

مدیریت ارتباطات انسانی
بهبود و مدیریت ارتباطات به جهت افزایش هوش هیجانی با 
شناخت و احترام به طرف مقابل حاصل می شود. در صورتی 
که افراد هم دل باشند، می توانند شنونده فعالی برای دیگران 
و  افزایش  را  هم دلی  حس  طریق  این  از  و  روند  شمار  به 
بهبود ببخشند. گوش دادن فعال  را  انسانی  درنهایت روابط 
به این معناست که به احساسات، هیجان ها و پیام های افراد 
توجه شود و با تالش برای درک افراد، با نشانه های کالمی و 
غیرکالمی حس هم دلی را در افراد تقویت کرد. این مهارت در 
برخی از افراد وجود دارد که واقعاً می توانند نقش شنوندگی 

فعاالنه را به خوبی ایفا کنند.
سازمان های تجاری باید به اقتضای شرایطشان از تست های 
مرتبط با موضوع هوش هیجانی در فرایند جذب و استخدام 
استفاده کنند تا از این طریق بتوانند افراد مورد نیاز خود را 
شرایطی  چنین  در  کنند.  جمع  هم  دور  سازمان  داخل  در 
سازمان های تجاری هم می توانند نیروهای مورد نیاز جدید 

خود را بر اساس استانداردهای الزم در این حوزه 
استخدام کنند و هم با به کارگیری برنامه های 
آموزشی، پرسنل داخل سازمان را به سمت 
و سویی که مورد نیاز سازمان است، از نظر 

هوش هیجانی ارتقا دهند. 

هوش هیجانی يک 
ويژگی ذاتی نیست و با 

سرمايه گذاری های مناسب 
در حوزه های آموزشی 

می توان هوش هیجانی 
را تا حد قابل  مالحظه ای 

افزايش داد. با توجه به اين 
موضوع، سازمان های تجاری 

بايد برنامه ريزی الزم برای 
آموزش هوش هیجانی را در 
داخل سازمان جاری سازند. 

البته قبل از تدوين برنامه 
آموزشی در اين حوزه نیاز به 
تحلیل دقیق وضعیت موجود 

است
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معتاد به کار بودن شايد اصطالحی است که عده ای آن 
را به شوخی می گیرند، اما محققان اعتیاد اين معضل 

را جدی می بینند. معتاد کار بودن مفهومی است که در 
دنیای امروزی وجود دارد و برای بسیاری افراد مشکل 
ايجاد کرده است. به گفته محققان اعتیاد به کار عمدتاً 

با کار بیش از حد سنجیده می شود. به عبارت ديگر، اگر 
اهل کار هستید و احساس می کنید مجبوريد ساعت ها 

بیش از حد طبیعی کار کنید، شما نیز دچار اعتیاد به کار 
شده ايد.

برای بسیاری از ما کار کردن احساس خوبی دارد، نه 
فقط به اين دلیل که دستمان در جیب خودمان است و 

با حضور در محیط کار، استقالل کافی و روابط اجتماعی 
مطلوب داريم، بلکه شاغل بودن موجب احساس 

ارزشمند بودن در جامعه هم می شود. اما بااين حال هیچ 
مدرکی دال بر اين که تمام زندگی خود را وقف کار کنیم، 

وجود ندارد. آيا دوست نداريد پس از ساعات کاری، 
زمانی را با خانواده تان بگذرانید و مرتب ای میل خود را 
چک می کنید؟ آيا مديران شما مدام از شما می خواهند 
تمام وقت کار کنید و شما نیز اين امر را می پذيريد تا 

انتظارات مدير خود را برآورده کنید؟ بهتر است اعتیاد به 
کار خود را کنار بگذاريد. در ادامه روش هايی برای کمک 

به شما در انجام اين کار وجود ارائه می شود. 

نشانه های اعتیاد به کار 
اعتیاد به کار دارای نشانه هایی است که می توانید از آن حدس 

بزنید شما نیز به کار معتاد شده اید یا خیر. 
• زیاد به کار فکر می کنید:

به  کردن  فکر  صرف  را  خود  وقت  از  عمده ای  بخش  شما   
چگونگی انجام امور کاری خود می کنید. این بدان معناست که 
به طور جدی دنبال زمانی هستید که کار خود را شروع کنید 
به  اگر  دهید.  اختصاص  آن  به  را  روزانه تان  زمان  بیشترین  و 
کودکتان قول داده اید که آخر هفته او را به باغ وحش می برید، 
ولی کار را جایگزین این برنامه کنید، آیا این لطمه جبران پذیر 

است؟ 
• بیش از حد نیاز کار می کنید:

 اگر به همسرتان قول داده اید که ساعت خاصی از شب خانه 
باشید و به ساعت خود نگاه می کنید و می بینید سه ساعت از 
آن گذشته است و شما هنوز در دفتر هستید، این از نشانه های 

اعتیاد به کار نیست؟
فرار  ناخوشایند  احساسات  از  تا  می کنید  کار  وقف  را  خود   •

کنید. 
برای  و  می کنید  گناه  یا  افسردگی  اضطراب،  احساس  شما 
در  را  بیشتری  زمان  می دهید  ترجیح  احساسات  این  کاهش 

محل کار بگذرانید. 
• دیگران درباره زمان کاری به شما هشدار می دهند: 

را  زمان کاری خود  از شما می خواهند  و خانواده تان  دوستان 

     مدیریت
مینا باقری

آشنايی با معضل اعتياد به كار و راه های مقابله با آن 

زندگی برای کار یا کار برای زندگی؟

مترجم
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کاهش دهید، اما شما گوش نمی کنید. دیگران اغلب با توجه به 
نشانه های وضعیت سالمت و روحیه، بهتر از خودمان می توانند 
در مورد ما قضاوت کنند. اگر عزیزانتان از میزان باالی حجم 
کار شما نگران هستند، حتماً مشکلی وجود دارد. افرادی که 
کافی  به  اندازه   خود  اطرافیان  با  معموالً  دارند،  اعتیاد  کار  به 
معاشرت نمی کنند. اعضای خانواده و دوستان نزدیک این افراد، 

اولین کسانی هستند که غیبت آن ها را احساس می کنند. 
• استرس شغلی زیاد دارید:

تمام  اما در  بیایید،  به خانه  برای حضور در یک مهمانی  باید 
مدتی که در مهمانی هستید نیز مدام تماس های کاری را پاسخ 
می دهید و در مورد شغلتان نگرانی و استرس دارید. این عالمت 

نیز یکی دیگر از نشانه های اعتیاد به کار است. 
• نشانه های فیزیکی دارید:

 برخی از عوارض اعتیاد به کار به دو عنوان کلی دسته بندی 
و  سردرد  مانند  فیزیولوژیک  نشانه های  با  عوارض  می شود؛ 
روانی  عوارض  و  عصبی  تیک های  و  سوء هاضمه  و  خستگی 
بیش فعالی،  بی خوابی،  رفتن،  در  کوره  از  زود  مانند  رفتاری  و 

فراموش کاری و خستگی.

آن چه کارشناسان می گویند
تحقیقات  مرکز  مدیر مؤسس  و  لوی، جامعه شناس  بلر  مری   
کالیفرنیا، می گوید: »در جوامعی  دانشگاه  جنسیت شناسی در 
از  بیش  کار  می شود،  شمرده  مقدس  اخالقی  نظر  از  کار  که 
زندگی  فرهنگی  در  ما  نشود.  تلقی  مشکل  است  ممکن  حد 
می کنیم که کار مستلزم وفاداری ما به انتظارات مدیران است.« 
دانشکده  مدیریت  استاد  فریدمن،  استوارت  که  همان طور  اما 
وارتون و نویسنده کتاب »مهارت های هماهنگی کار و زندگی«، 
تعطیالتی  داشتن  کردن،  کار  طوالنی  »ساعت های  می گوید: 
توجه  با  کاری  مسائل  دلیل  به  بودن  آن الین  و همواره  اندک 
و  سالمتی  روابط،  برای  دیجیتال،  دستگاه های  گستردگی  به 

هم چنین بهره وری شما مضر است.« 

چگونه اعتیاد به کار را برطرف کنیم؟ 
در  کار،  به  اعتیاد  بر  غلبه  به  برای کمک  نکته  ادامه چند  در 

اختیار شما قرار می دهیم.

تعریف مجددی از موفقیت داشته باشید
غلبه بر اعتیاد به کار را با بازاندیشی و تعریف مجدد در مورد 
موفقیت شروع کنید. افراد معتاد به کار گرایش به کمال گرایی 
و  فریدمن دستاورد  گفته  به  دارند.  کار  در  دائمی  پیشرفت  و 
پیشرفت های حرفه  ای خوب است، اما برای این که واقعاً زندگی 
بین  مرزی  خط  یک  و  باشید  داشته  هدف  دارید  نیاز  کنید، 
ارزش  دیگر،  عبارت  به  بکشید.  کاری  فعالیت های  و  زندگی 
شخصی شما نباید به وضعیت کاری، اعتبار و... محدود شود. 
چیز  همه  در  نمی توانید  که  باشید  داشته  یاد  به  هم چنین 
بهترین باشید. بنابراین سعی کنید به خودتان سخت نگیرید. 
فردی  یا  بی نقص  مادری  و  پدر  کامل،  کارمندی  نیست  الزم 
از تمام اخبار و دانش دنیا آگاه است. شما  باشید که هر روز 

نباید انتظارات فوق بشری داشته باشید. 

متمرکزسازی مجدد توجه 
انرژی  و  وقت  صرف  چگونگی  مورد  در  باید  بعد  مرحله  در 
دارد،  اهمیت  آن چه  »به  می گوید:  فریدمن  کنید.  تأمل  خود 
فکر کنید. مادامی که به تالش برای ایجاد ارتباطات معنادار و 

پیشرفت شغلی خود فکر می کنید، توجه به خودتان نیز نباید 
فراموش شود. توجه ارزشمندترین سرمایه شماست.« بلر لوی 
پیشنهاد می کند هر روز روی یک چیز متمرکز شوید و چند 
همسر  با  »اگر  می گوید:  او  کنید.  فراموش  را  بودن  وظیفه ای 
با فرزند خود فوتبال تماشا می کنید،  یا  بیرون می روید،  خود 
تنها به همان کار بپردازید و هم زمان با گوشی خود امور شغلی 

را پی گیری نکنید.« 

از دیگران کمک بگیرید
کار  به  اعتیاد  ترک  در  که سعی  »هنگامی  می گوید:  فریدمن 
دارید، این امر را نمی توانید به تنهایی انجام دهید.« او پیشنهاد 
می کند برای مسئولیت پذیری و پشتیبانی از کمک همکاران، 
و  رئیس  انتظارات  به  کنید.  استفاده  خود  دوستان  و  خانواده 
آینده شغل و  اما در مورد تغییرات  همکاران احترام بگذارید، 
نیاز به زمان های خالی نیز با آن ها شفاف صحبت کنید. بنابراین 
سعی کنید زمانی را به خود و اوقات فراغتتان اختصاص دهید و 

به مدیریت انتظارات در تیم خود کمک کنید. 

گوشی خود را کنار بگذارید
از  بعد  را  خود  هوشمند  گوشی  که  ندارد  وجود  دلیلی  هیچ 
اتمام روز کاری در دسترس قرار دهید و مدام آن الین باشید. 
را  بعدی  زمان های  می توانید  و  شده  تمام  شما  کاری  ساعات 
به خود و خانواده تان اختصاص دهید. بنابراین گوشی را کنار 
بگذارید و گروه های کاری را چک نکنید، چراکه در این صورت 
کیفیت ارتباطات شما کم خواهد شد و هر پیام جدید موجب 
زمان های  در  که  است  فردی  کنار  بودن  از  شما  حواس پرتی 
غیرکاری کنار او هستید. با انجام کاری که دوست دارید، در 

برابر استفاده از گوشی مقاومت کنید. 

سالمت خود را در اولویت بگذارید
همان طور که اولویت بندی خود را تغییر می دهید، به یاد داشته 
لوی  بلر  قرار دهید.  اولویت  نیز در  را  باشید که سالمت خود 
به  روز  زمان مشخصی در  از  بیش  نمی توانید  می گوید: »شما 
را بدون خواب،  این کار  صورت خالقانه و ظریف کار کنید و 
تغذیه و ورزش مناسب انجام دهید.« مطالعات بی شمار نشان 
قرار می دهند،  اولویت  را در  افرادی که سالمت خود  می دهد 
خوب غذا می خورند و استراحت و ورزش کافی می کنند، انرژی 
بیشتر و تمرکز بهتری دارند. هم چنین شما نه تنها به خود، بلکه 
به دوستان، اعضای خانواده و کودکان خود نیز فکر کنید که 
به شما احتیاج دارند. او می گوید: »این طرز تفکر انگیزه شما 

را تغییر می دهد.«

آگاهی ذهن را تمرین کنید
شواهد نشان می دهند که تمرینات آگاهی های ذهنی می تواند به 
افراد کمک کند از نظر ذهنی انعطاف پذیرتر باشند و تصمیم های 
بهتری بگیرند. به گفته فریدمن، برای افرادی که اعتیاد به کار 
دارند، آموزش آگاهی ذهن می تواند بسیار مفید واقع شود. این 
به شما کمک می کند یک حس کنترل و هدف داشته باشید و 
در مورد انتخاب های خود آگاه باشید. ذهن خود را به گونه ای 
تربیت کنید و آموزش دهید که به موقع کار خود را تعطیل کنید. 
از گذشت یک زمان مشخص  بعد  بگذارید که  قرار  با خودتان 
دیگر کار نخواهید کرد. برای این زمان و قول و قرارتان ارزش 
قائل باشید و دست از کار بکشید. به این ترتیب، با رسیدن به آن 

زمان، ذهن شما شرطی شده و دست از کار می کشد.

غلبه بر اعتیاد به کار را با 
بازانديشی و تعريف مجدد 

در مورد موفقیت شروع کنید. 
افراد معتاد به کار گرايش به 

کمال گرايی و پیشرفت دائمی 
در کار دارند. به گفته فريدمن 

دستاورد و پیشرفت های 
حرفه  ای خوب است، اما برای 
اين که واقعاً زندگی کنید، نیاز 

داريد هدف داشته باشید و 
يک خط مرزی بین زندگی و 
فعالیت های کاری بکشید. به 
عبارت ديگر، ارزش شخصی 
شما نبايد به وضعیت کاری، 

اعتبار و... محدود شود

منابع: 
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اين روزها در بیشتر کتاب فروشی های شهر، انبوهی 
از کتاب های مرتبط با حوزه موفقیت کسب وکارها به 

چشم می خورد؛ کتاب هايی که ادعای ارائه رازهای 
پنهان موفقیت و فرمول جادويی کسب وکارهای مختلف 

را مطرح می کنند و از اين طريق مخاطبان زيادی را 
توانسته اند با خود به همراه داشته باشند. از طرفی، 

با توجه به اين که در حال حاضر مديران کسب وکارها 
تحت فشار برای دست يافتن به نتايج درخشان 

مالی هستند، اين موضوع سبب شده گروهی از اين 
مديران به مشاوران حوزه های مختلف روی آورند تا از 
اين طريق بتوانند راهی برای بهبود و پیشرفت مسیر 

سازمان کشف کنند. اما گروهی ديگر از مديران که 
وضعیت بهتری دارند، به مطالعات مقاالت و کتاب های 
مرتبط در اين حوزه روی می آورند. در چنین شرايطی 

در ظاهر به نظر می رسد مقاالت و کتاب های اين حوزه 
که ناشی از تحقیقات و مطالعات مختلف است، معتبر 

است، اما در واقعیت، بسیاری از اين موارد شبه علم 
هستند و ادعاها و روش هايی را بر اساس اطالعات 
غلط به مخاطبان ارائه می کنند. اين در حالی است 

که فرايند علمی بايد آزمايش شود تا مشخص شود 
فرضیه ای درست هست يا خیر. در اين میان اما فضای 

پیچیده کسب وکارها سبب شده کسانی که دغدغه 
بهبود سازمان های تجاری را دارند، دست به گريبان 

اين کتاب ها شوند، اما در واقعیت بسیاری از اين 
رازهای پنهان و تکنیک های مطرح شده، در بسیاری از 

کسب وکارهای ايرانی قابلیت پیاده سازی ندارد و تأثیر 
مبرهنی از اين کتاب ها را نمی توان به صورت ملموس 

در فعالیت تجاری کسب وکارها يافت. به بیان ديگر، 
صورت مسئله برای بسیاری از مديران کسب وکار 

و کارشناسان اين حوزه به جای اين موضوع که چه 
بايد کرد تا به موفقیت دست يافت، به اين مسئله 

تبديل شده که شرکت های موفق چه اقداماتی انجام 
داده اند که به موفقیت دست  يافته اند. تا از اين طريق 

با کپی برداری و تکرار آن اقدامات، به موفقیت قابل 
انتظار دست يافت. اما مطالعات انجام شده در اين 

حوزه نشان می دهد اين مسیر لزوماً به نتايج مناسبی 
منجر نمی شود و احتمال تعمیم اين موفقیت به ديگر 

بخش های سازمان وجود دارد. اين که در اين تکرار و 
الگوبرداری از سازمان های موفق چه خطای شناختی 

قرار دارد و  اين خطاها تا چه اندازه می تواند در تفسیر 
موفقیت سازمان های تجاری مضر باشد، بهانه ای شد 

تا به اين موضوع بپردازيم.

قضاوت بر اساس یک ویژگی
معموالً  کاری،  مصاحبه های  در  می دهد  نشان  مطالعات 
متقاضیانی که جذاب تر به نظر می آیند، از نظر مصاحبه کننده 
متقاضی  دو  پاسخ  اگر  که  معنا  این  به  هستند؛  نیز  ماهرتر 
شغل به یک سؤال یکسان باشد، آن فردی که در نگاه اول 
جذاب تر باشد، از نظر مصاحبه کننده ماهر تر به نظر می آید. 
مهارت های  با  را  فرد  ظاهری  جذابیت  مصاحبه کننده  چون 

نگاهی به نقش خطاهای شناختی در تفسير اشتباه از موفقيت سازمان های تجاری

همه چیز از پشت شیشه یک عینک!

 برخی بر اين باورند که فقط 
يک دلیل است که می تواند 
پديده ها را توضیح دهد. به 

عنوان نمونه، اين که شرکتی 
موفق شده است، فقط و فقط 
به دلیل اتخاذ يک استراتژی 
مناسب خاص است. اين که 

تمام موفقیت اين شرکت 
را به يک دلیل ربط دهیم، 
به لحاظ ماهیت نمی تواند 

درست باشد. به بیان ديگر، 
در اين خطای شناختی، 
مديران کسب وکارها به 

دنبال ساده سازی بیش از 
حد هستند تا از اين طريق 

بتوانند راحت تر موضوع پیش 
روی را تفسیر کنند

   مدیریت
آبتین ايزدی

كارشناس ارشد كسب وكار
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حرفه ای آن فرد یکسان در نظر گرفته است. در این شرایط 
مطالعات  است.  داده  رخ  هاله ای  اثر  یا  تعمیم دهی  خطای 
قابل  که  را  افراد  از  ویژگی هایی  انسان ها  می دهد  نشان 
لمس تر است، دریافت می کنند و بر اساس آن ویژگی قابل 
لمس، قضاوت از آن فرد انجام می شود. به بیان دیگر، در این 
خطای شناختی، این قضاوت به دیگر جنبه های آن فرد بسط 
پیدا خواهد کرد. به عنوان نمونه ای دیگر، بسیاری از معلمان 
مؤدب  که  دانش آموزانی  که  باور هستند  این  بر  مدرسه  در 
هستند، وضعیت درسی بهتری دارند، اما لزوماً ممکن است 
آن دانش آموز مؤدب وضعیت تحصیلی مناسبی نداشته باشد، 
اما معلمان در این شرایط دچار خطای تعمیم یا اثر هاله ای 
این جاست  نمونه، حال مسئله  این دو  به  توجه  با  می شوند. 
سازمان های  موفقیت  تفسیر  در  تعمیم دهی  این خطای  که 

تجاری چگونه رخ می دهد؟

تعمیم به شاخص های کالن قابل اندازه گیری
در  سوئدی  شرکت های  موفق ترین  از  یکی   ،ABB شرکت 
اوایل سال 2000 بود که در آن زمان فایننشال تایمز، یکی 
از روزنامه های اقتصادی و سیاسی، علت موفقیت این شرکت 
شرکت  درخشان  استراتژی  ماتریسی،  سازمانی  ساختار  را 
چندی  اما  کرد.  مطرح  مدیرعامل  کاریزماتیک  رهبری  و 
نگذشته بود که همین شرکت در سال 2005 تا مرز فروپاشی 
سقوط کرد. رسانه های مرتبط با کسب وکار که طی سال های 
گذشته علت موفقیت این شرکت را مواردی مانند ساختار، 
بحران،  این  از  پس  می کردند،  توصیف  رهبری  و  استراتژی 
استراتژی های  را ساختار سازمانی،  این شرکت  علت سقوط 
غلط و مدیرعامل متکبر و مغرور توصیف کردند؛ یعنی همان 
دالیلی که قباًل به عنوان عامل موفقیت برشمرده می شد، یا 
به بیان دیگر، آن دالیلی که به موفقیت شرکت تعمیم داده 
شده بود، پس از بحران به عنوان دلیل عدم موفقیت شرکت 
بیان می شد. به عبارت دیگر، ساختار ماتریسی، استراتژی و 
مالی  عملکرد  سازمان  که  شرایطی  در  کاریزماتیک  رهبری 
بیان می شد، چون  به عنوان دالیل موفقیت  موفقی داشت، 
این موارد به عملکرد مالی سازمان تعمیم داده شده بود. در 
صورتی که لزوماً ممکن بود این دالیل منجر به موفقیت مالی 
سازمان نشده باشد. این موضوع یکی از نتایج اثرات هاله ای 
یا خطای تعمیم است که بسیاری از تحلیل گران کسب وکار 

با آن دست به گریبان هستند.
چون  موفق،  شرکت های  این  در  کالن تر  و  دیگر  نگاهی  از 
اندازه گیری است، موفقیت در  قابل  مالی شرکت ها  عملکرد 
عملکرد مالی شرکت را به دیگر موضوع های کسب وکار مانند 
منابع انسانی، مشتری مداری، استراتژی و... تعمیم می دهند 
و شرکتی که موفقیت مالی مناسبی دارد، به عنوان شرکتی 
مطرح  و...  مشتری مداری  انسانی،  منابع  حوزه  در  مناسب 
می شود، اما لزوماً ممکن است این شرکت ها در این حوزه های 
یادشده وضعیت مناسبی نداشته باشند و چون برخی از این 
اندازه گیری  ابزارهای  یا  هستند،  اندازه گیری  غیرقابل  موارد 
آن ها به سختی یافت می شود، از نظر تحلیل گران کسب وکار 

مثبت ارزیابی می شوند.

چه باید کرد؟
تحقیقات  به  نیاز  شناختی،  خطای  این  از  رهایی  جهت 

معموالً  که  این جاست  مسئله  اما  دارد،  وجود  علمی  دقیق 
در  که  می شود  انجام  دانشگاه ها  در  عملی  دقیق  تحقیقات 
حال حاضر در ایران وضعیت مناسبی از این منظر ندارد. در 
چنین وضعیتی، مدیران کسب وکارها که برای یافتن مسیر 
رشد سازمان متکی به مقاالت و کتاب های مختلف هستند، 
اولین اقدامی که باید انجام دهند، این موضوع است که نتایج 
تحقیقات و یافته های علمی را مورد بررسی قرار دهند که آیا 
متغیرهای مطالعه شده در تحقیق از یکدیگر مستقل هستند 
تجاری  سازمان  یک  مدیر  مسئله  نمونه،  عنوان  به  خیر؟  یا 
رابطه خدمات مشتریان با عملکرد مالی شرکت است و این 
سؤال مطرح می شود که آیا بهبود خدمات مشتریان می تواند 
اگر  وضعیتی  در چنین  کند؟  بهتر  را  مالی شرکت  عملکرد 
دو متغیر یک موضوع را اندازه گیری کنند، مشخص می شود 
نمونه ای  عنوان  به  نیست.  درست  تحقیقات  این  مسیر  که 
شرکت های  مدیران  که  می شود  مطرح  مسئله  این  دیگر، 
این  آیا  شود  مشخص  باید  اما  دارند،  بهتری  روحیه  موفق 
مدیران چون روحیه مناسبی دارند، شرکت موفق شده است؟ 
یا چون شرکت موفق است، این مدیران روحیه بهتری دارند؟ 
می گذارد.  تأثیر  دیگری  روی  موضوع  کدام  که  معنا  این  به 
در نگاهی کالن تر برای بهره برداری از محتواهای مناسب در 
حوزه کسب وکار باید روش های تحقیق این مقاالت و کتاب ها 
مورد بررسی قرار گیرد و برای بررسی مناسب نیاز به شناخت 

دیگر خطاهای شناختی وجود دارد.

همه برای یک دلیل!
از دیگر خطاهای شناختی که در این گونه کتاب ها و مقاالت 
یا به صورت کلی محتواهای مرتبط با موفقیت یا عدم موفقت 
کسب وکارها وجود دارد، این موضوع است که برخی بر این 
باورند که فقط یک دلیل است که می تواند پدیده ها را توضیح 
دهد. به عنوان نمونه، این که شرکتی موفق شده است، فقط 
است.  خاص  مناسب  استراتژی  یک  اتخاذ  دلیل  به  فقط  و 
این که تمام موفقیت این شرکت را به یک دلیل ربط دهیم، 
به لحاظ ماهیت نمی تواند درست باشد. به بیان دیگر، در این 
دنبال ساده سازی  به  مدیران کسب وکارها  خطای شناختی، 
بیش از حد هستند تا از این طریق بتوانند راحت تر موضوع 
پیش روی را تفسیر کنند. مخصوصاً در محیط پیچیده حال 
سازمان های  فعالیت  آن،  بر  حاکم  تغییرات  دائماً  که  حاضر 
ساده سازی  این گونه  می دهد،  قرار  تحت الشعاع  را  تجاری 
نمی تواند پاسخی مناسب به دالیل موفقیت یا عدم موفقیت 

سازمان های تجاری باشد.
در پایان ذکر این نکته بسیار مهم است که برخی از مدیران بر 
اساس نتیجه ای که قصد دارند بگیرند و در ذهنشان است، به 
دنبال مطالعه می روند. این موضوع از دیگر خطاهای شناختی 
است که بسیار در مدیران کسب وکارهای تجاری شایع است. 
به عنوان نمونه، در ذهن مدیر کسب وکار، سرمایه گذاری روی 
فعالیت های منابع انسانی در این نوع از کسب وکار اثربخش 
است. به همین دلیل این مدیر به دنبال محتواهای مرتبط 
انسانی  منابع  فعالیت های  که چگونه  می رود  موضوع  این  با 
شاید  که  است  حالی  در  این  بخشد؟  بهبود  سازمان  در  را 
اول  اولویت  انسانی  منابع  فعالیت های  روی  سرمایه گذاری 
سازمان  بخش های  دیگر  روی  باشد  نیاز  و  نباشد  سازمان 

سرمایه گذاری مناسبی انجام شود.

مطالعات نشان می دهد 
انسان ها ويژگی هايی از 
افراد را که قابل لمس تر 
است، دريافت می کنند و 

بر اساس آن ويژگی قابل 
لمس، قضاوت از آن فرد 

انجام می شود. به بیان ديگر، 
در اين خطای شناختی، اين 

قضاوت به ديگر جنبه های 
آن فرد بسط پیدا خواهد 
کرد. به عنوان نمونه ای 

ديگر، بسیاری از معلمان در 
مدرسه بر اين باور هستند 
که دانش آموزانی که مؤدب 

هستند، وضعیت درسی 
بهتری دارند، اما لزوماً ممکن 

است آن دانش آموز مؤدب 
وضعیت تحصیلی مناسبی 

نداشته باشد
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ساعت های کار سنتی هشت ساعته امروزه در بعضی از 
شرکت ها مفهوم خود را از دست داده است و بسیاری از 

شرکت های نوآور برای اين که نوآوری کارمندان خود را از زير 
سنگینی اين ساعت خشک و غیرمنعطف خارج کنند، ساعات 

کاری منعطف و شناور را در دستور کار خود قرار داده اند. 
امروزه اين مسئله تبديل به يکی از اصول مهم شرکت های 

مطرح شده است و مديران شرکت های ديگر نیز حداقل يک 
بار به اين مسئله فکر کرده اند. 

حقیقت اين است که ساعت کار 8 صبح تا 5 عصر يا 9 صبح 
تا 6 عصر متعلق به گذشته است. ما در دنیايی سريع و در 

حال پیشرفت زندگی می کنیم و همه چیز به سرعت در حال 
تغییر است و ما نیز مجبور به تغییر و انطباق با شرايط هستیم. 

حتی شرکت ها نیز نیاز دارند نگاهی به محیط بیرون بیندازند 
و بیزينس مدل های جديد بنويسند تا بتوانند کسب وکار خود 
را رشد دهند و خود را در شرايط پرنوسان اقتصادی باال نگه 

دارند. يکی از اين موارد تصمیم به زمان بندی منعطف ساعات 
کاری است. اين موضوع در کسب و کارهای جهانی تبديل به 

موضوع داغی شده است و بسیاری از شرکت ها اين مدل 
را پذيرفته اند. از داليل رو آوردن افراد و سازمان ها می توان 
به موارد زير اشاره کرد: خانواده  هايی که پدر و مادر شاغل 

دارند يا تک سرپرست هستند، رو به افزايش است. ازدحام 
جمعیت و ترافیک در مسیرهای مترو و خیابان زمان عبور و 

مرور را طوالنی می کنند، عالوه بر اين، کارکنان پی برده  اند که 
زمان بودن کنار خانواده را از دست می  دهند. پیشرفت  های 

فناوری، مثل پیام صوتی و ای میل، به کارکنان اجازه می دهد 
سر ساعت در دسترس باشند و هم چنین به ديگران هم 

دسترسی داشته باشند. 

ساعات شناور کاری، هدف 
جدید بسیاری از شرکت ها

ساعات کاری منعطف امروزه توجه بسیاری از سازمان ها و محققان را 
برانگیخته  است. سازمان ها امروز به دنبال تقویت فرهنگ اعتمادپذیری 
و پیشنهاد کاری منعطف به کارمندان در محل کار هستند. به عالوه، 
بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده اند که اقدامات کاری منعطف 
می تواند تعادل زندگی– کار کارمندان را بهینه تر کند و با الگوی 
شیفت خانوادگی با کمک چنین ساعات کاری، منافعی را هم برای 
مادران خانه دار شاغل و دارای فرزند و هم برای آقایان کارمند داشته 

باشد تا ساعات بیشتری را در کنار خانواده خود باشند. 
این کار مزایایی هم برای سازمان و هم برای کارمندان دارد که تنها یکی 
از آن ها بهره ورتر شدن کارمند و سودآوری بیشتر سازمان در کسب 
منافع مشترک است. هم چنین ساعت های کاری شناور می تواند تعادل 
زندگی– کار را بهبود ببخشد و بسیاری از کارمندان را از شکنجه پر 
کردن 44 ساعت کاری در هفته و هشت ساعت تمام نشستن پشت 
میز در روز خالص کند، در عوض با آزاد کردن فکر آن ها در این 
زمینه، خالقیت بیشتری به ذهن آن ها هدیه می دهد که درنهایت به 
نفع سازمان تمام می شود. چراکه کارمندان دیگر استرس پر کردن 
ساعت کاری را ندارند و می دانند که می توانند با وجود ساعت های 
کاری شناور کار خود را حتی از راه دور و در ساعت های دیگر نیز به 
مدیرشان برسانند. این مسئله رفاه فکری و شخصی کارمندان را نیز 

افزایش می دهد و خالقیت آن ها را بهبود می بخشد.

ساعت کاری شناور چیست؟ 
ساعت کاری شناور یا منعطف همان طور که از نامش پیداست، کار با 
زمان  بندی انعطاف  پذیر است و به عنوان توانایی کارمند برای کنترل 

    مدیریت

در باب مزايا و معايب ساعت كاری شناور 

انعطاف پذیری به سبک سازمان های مدرن
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مدت زمان کار خود در مدت حضور در محل کار )یا از راه دور در 
خانه با توافق قبلی با مدیر( شناخته می شود که این توانایی نیاز به 
برنامه ریزی دارد. معموال در این قرارداد ها، کارکنان در شیفت های از 
پیش تعیین شده ای که لزوما منطبق بر ساعات اداری معمول نیست، 
کار می کنند. مثال اگر ساعت های کاری در شرکت شما 8:30 صبح 
تا 5:30 عصر باشد، ممکن است کارکنان با ساعت کار شناور از 7 
صبح تا 4 عصر، یا مثال از 9 صبح تا 6 عصر کار کنند. این مسئله در 
مقابل ساعت کاری سنتی پدید آمد که کارکنان را ملزم به حضور 
در محل کار به مدت هشت ساعت تمام می  کرد، البته در این بین 
معموال یک زمان محوری )معموال 50 درصد از ساعات کاری( تعیین 
می  شود که از تمامی کارمندان انتظار می  رود در آن ساعات حضور 
داشته باشند. سیاست ساعت کاری منعطف به کارکنان اجازه می دهد 
تصمیم بگیرند چه زمانی کار کنند و چه زمانی به کار خود خاتمه 
دهند. این سیاست مزایای مختلفی برای کارکنان دارد که می توان 
به امکان انطباق با برنامه سیستم حمل  ونقل عمومی، انطباق با برنامه 

فرزندان، ترافیک مسیر رفت وآمد و... اشاره کرد.
از  بخشی  عنوان  به  را  انعطاف پذیر  کاری  بسته های  کارفرمایان 
حفظ  و  استخدام  جذب،  منظور  به  کاری  زندگی  سیاست های 
کارمندان مجرب در سازمان هایشان ارائه می دهند. در این بسته ها 
مدیران ساعت های کاری ای ارائه می کنند که بیشتر با مسئولیت های 
کارکنان تناسب داشته باشد. ممکن است کارکنان ملزم باشند در 
ساعات خاصی به نام ساعات مرکزی یا اصلی در محل کار حاضر 
باشند، مثال 10 صبح تا 2 عصر، ممکن است در خانه کار کنند، یا 
این که ساعات کاری  شان انعطاف پذیر باشد، مثال 5 صبح تا 2 عصر، 
یا 10 صبح تا 7 عصر، یا حتی در یک تقسیم ِسمت مشارکت کنند، 
یعنی دو کارمند نیمه وقت کار یک کارمند تمام وقت را در شرکت 
انجام دهند. کارمندان با توانایی کار منعطف می توانند برنامه ریزی 
خاص خود در زندگی شان را داشته باشند و بیشتر به سالمت خود 
برسند. این امر درنهایت منجر به افزایش رضایت شغلی کارمند و 

کارفرمایان می شود و درنتیجه تعهد در کار را افزایش می دهد. 
با توجه به برخی یافته های قبلی، کار انعطاف پذیر منجر به وفاداری 
و تعامل کارکنان، تعهد سازمانی و افزایش رضایت شغلی می شود، 
هم چنین بسته های کاری انعطاف پذیر می تواند به جذب نیروهای 
بااستعداد هنگام استخدام و حفظ کارکنان سازمان کمک کند، چرا که 
بسیاری از کارمندان این موضوع را یک مزیت می دانند و از شر پر 
کردن ساعات کاری 8 تا 9 ساعته در روز که فشار زیادی به آن ها 
می آورد، خالص خواهند شد. عالوه بر این افزایش بهره وری، کاهش 
مرخصی و غیبت ها به عنوان مزایای کار انعطاف پذیر شناخته شده 
است. این موضوع برای کارفرمایان نیز دارای مزیت هایی است و دست 
مدیران را نیز باز می گذارد که در چه زمانی، چه میزانی از کار و از 
کدام لوکیشن را انتخاب کنند. در زیر مزیت های ساعات کاری شناور 

را به تفکیک برای کارمندان و کارفرمایان شرح خواهیم داد. 

مزیت های ساعات منعطف برای کارمندان 
با وجود برخی مزایای ظاهری شیوه های کاری انعطاف پذیر مانند 
کنترل شخصی کارکنان بر برنامه ریزی زمان انجام کار، بعضی از 
کارکنان )اکثرا مردان( فکر می کنند چنین رفتاری منجر به کاهش 
درآمد و عدم امنیت بیشتر اشتغال می شود. بر اساس یافته های 
مشابه، مردان کارهای انعطاف پذیر را به عنوان راهی برای توسعه تعهد 
سازمانی خود می بینند، درحالی که زنان انعطاف پذیری را با بهبود 
تعادل کار و زندگی مرتبط می کنند. شواهد نشان می دهد اقدام به 
شیوه های کار انعطاف پذیری در زنان بیشتر از مردان است و بیشتر به 

دلیل تعهد آن ها به مسائل مادری و فرزندداری است.
 یافته های قبلی نیز ادعا می کنند زنان بیشتر از مردان درخواست 
دارند.  انعطاف پذیر  کار  ساعت های  به  نیاز  و  شناور  کاری  ساعت 
بااین حال، به دلیل تغییر الگوهای خانوادگی و هنجارهای جنسیتی، 
هم چنین افزایش نیروی کار زنان، اشتغال انعطاف پذیر به آرامی از 

سوی مردان نیز در حال پذیرش است. بیش از هر زمان دیگری 
اشتغال زن ها رواج یافته و امروزه زن و مرد با هم مسئولیت نگه داری 
از کودکان و سالمندان را برعهده گرفته  اند که منجر به نیاز و تقاضای 
بیشتر آن ها برای منابع و انعطاف پذیری شده است. شیوه های کار 
انعطاف پذیر به انجام مسئولیت های زندگی کاری کمک می کند و 
درنهایت منجر به تعادل کار و زندگی می شود. این امر موجب سالمت 
روان بهتر و کاهش استرس کارکنان می شود. هم چنین تحقیقات 
نشان می دهد ساعت های کار انعطاف پذیر یکی از بهترین نتایج را در 
حس خوش بختی دادن به کارمندان دارد، زیرا آن ها می توانند با خیال 

راحت به امور محول شده خارج از سازمان خود بپردازند. 

مزیت های ساعت کاری شناور برای
 مدیران و نحوه مدیریت این کارمندان 

مدیران نیز از بسته های کار انعطاف پذیر )به عنوان بخشی از سیاست های 
زندگی کاری( به منظور جذب، استخدام و حفظ کارکنان مجرب 
در سازمان هایشان استفاده می کنند. کارکنان با توانایی کار شناور 
می توانند برنامه ریزی های خوبی در این زمینه برای مسائل سالمت 
و مراقبت های خود داشته باشند. این امر منجر به افزایش رضایت 
شغلی در مدیران نیز می شود و درنتیجه تعهد کار را افزایش می دهد. 
منافعی که از طریق این طرح به کسب  وکارها می رسد، عبارت اند از: 
نیروی کار باانگیزه، عملیات کارآمدتر و اثربخش  تر و کارکنان فرسوده 
کمتر، و درنتیجه کاهش اشتباهات و حوادث نامطلوب کاری را در پی 
دارد. این سیستم هم چنین باعث می شود سازمان ها از نیروی کار در 
زمان های اضافه کاری منتفع شوند، بدون آن که مجبور باشند حقوق 
اضافه  کاری پرداخت کنند، تسهیالت کمتری مورد نیاز است و نرخ 

بیماری و مرخصی استعالجی نیز کاهش می یابد.
با توجه به برخی یافته های قبلی، کار انعطاف پذیر منجر به وفاداری 
و تعامل کارکنان، تعهد سازمانی و افزایش رضایت شغلی می شود، 
هم چنین بسته های کاری انعطاف پذیر کمک می کند استخدام و 
حفظ کارکنان بااستعداد برای این سازمان تبدیل به مزیت شود. عالوه 
بر این، افزایش بهره وری، کاهش تعداد کارکنان و غیبت به عنوان 
مزایای کار انعطاف پذیر برای کارفرمایان شناخته شده است. بنابراین، 
کارهای انعطاف پذیر برای کارفرمایان سودمند است و آن ها می توانند 
خود برنامه حضور کارمندان را به دفتر بدهند و از خانه خود نیز 
پی گیر انجام امور آن ها باشند. در برخی از صنایع و زمینه های خاص 
مانند فناوری اطالعات، زمان انعطاف پذیر موجب می شود کارکنان 
بتوانند با هماهنگی مدیرشان جدول زمانی خود را تغییر دهند. به 
عنوان مثال، یک نفر ممکن است تمایل داشته باشد چهار روز کاری 
10 ساعته در هفته داشته باشد و سه روز به استراحت بپردازد، یا پنج 
روز کاری هشت ساعته داشته باشد و دو روز به استراحت اختصاص 
دهد. کارکنان می  توانند در صورتی که مسئولیت هایشان پوشش 
داده شود، ساعات و روزهای تعطیلی خود را تعیین کنند و درنهایت 
مدیران آن ها را تایید کنند. بنابراین مدیریت این افراد را به درستی 
انجام دهید و از میزان مسئولیت پذیری و تعهد آن ها مطمئن شوید، 
چراکه در غیر این صورت با مشکالتی مواجه خواهید شد که در 

ادامه می خوانید. 

معایب این طرح چیست؟ 
ساعات کاری منعطف برای تمام مشاغل نمی تواند اجرا شود و معموال 
کارمندانی شیفتی باید در ساعات معینی در محل کار خود حضور 
داشته باشند. در واقع یکی از معایب این موضوع این است که قابل 
تعمیم به تمام مشاغل نیست، اما طیف گسترده ای از مشاغل را شامل 
می شود. از دیگر معایب این روش نیز می توان به مشکالت فنی حین 
کار اشاره کرد. برای مثال فرض کنید کارمندی توافق کرده چهار 
ساعت حضوری و چهار ساعت را در منزل کار کرده و مسئولیت هایش 
را به صورت آن الین برای مدیر ارسال کند. اما در همین حین اینترنت 
یا برق قطع می شود و دست کارمند و کارفرما در پوست گردو می ماند. 

سیاست ساعت کاری 
منعطف به کارکنان اجازه 

می دهد تصمیم بگیرند 
چه زمانی کار کنند و چه 
زمانی به کار خود خاتمه 

دهند. اين سیاست مزايای 
مختلفی برای کارکنان دارد 

که می توان به امکان انطباق 
با برنامه سیستم حمل  ونقل 

عمومی، انطباق با برنامه 
فرزندان، ترافیک مسیر 
رفت وآمد و... اشاره کرد

هم چنین این روش برای کارمندانی که 
تعهد زیاد ندارند و مسئولیت پذیر نیستند 
نیز توصیه نمی شود. فرض کنید کاری 
را به کارمندی سپرده اید که قرار است در 
ساعات کاری شناور آن را انجام دهد، اما 
او آمدن مهمان یا مریضی و مشکالت 
دیگر را برای به تعویق انداختن کار بهانه 
می کند و شما می مانید و مسئولیتی که 
روی دست مانده است. بنابراین پیش از 
دادن بسته های ساعات کاری شناور از 
تعهد کارمندان خود کامال مطمئن شوید 

تا استرس های بعدی از آن شما نشود. 
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وفاداری مشتری با رضايت مشتری رابطه مثبتی 
دارد، به اين دلیل که مشتريان راضی به طور مرتب 

برندهايی را ترجیح می دهند که نیازهايشان را برآورده 
می کنند. مشتری های وفادار منحصراً محصوالت يا 

سرويس های يک شرکت را خريداری می کنند و 
عالقه ای به تغییر اولويت هايشان از يک شرکت به 

شرکت های رقیب ندارند.
وفاداری به برند از تالش برای ايجاد ثبات از سوی 

شرکت ها در جهت ارائه محصوالتی با کیفیت و بدون 
تغییر نشئت می گیرد. سازمان ها به منظور افزايش 
وفاداری مشتری به خدمات مشتريان توجه خاصی 

می کنند و سعی بر اين دارند تا آگاهی از برند آن ها را 
افزايش دهند. غالباً آن ها برنامه هايی را برای وفاداری 

مشتريان ارائه می کنند و امتیازات و جوايزی را برای 
وفادارترين مشتريان که آن ها را بارها برای کسب وکار 

انتخاب کرده اند، در نظر می گیرند.

اهمیت وفاداری مشتریان و انواع آن 
دالیل  می تواند  مشتریان  در  وفاداری  آمدن حس  وجود  به 
متعددی داشته باشد که در ذیل به چند نمونه از آن ها اشاره 

شده است.
محصول

می تواند  وفاداری  از  نوع  این  یکسان.  محصول  مکرر  خرید 
یک  مثال،  برای  باشد.  محصول  کیفیت  یا  ویژگی  دلیل  به 
زمانی  تا  کند  امتحان  را  مختلفی  شامپوهای  شاید  مشتری 
که یکی از آن ها را انتخاب کند و به بقیه ترجیح دهد. یک 
بار که این اتفاق افتاد، شاید این انتخاب تا سال ها ادامه پیدا 
کند. برای محاسبه میزان وفاداری مشتری برای محصوالت، 
نیازمند داده های بازاریابی هستیم. برای مثال، شاید تعریف 
یک شرکت از مشتری وفادار شخصی باشد که محصولی را 
خریداری  پیاپی  ماه  برای شش  ماه  هر  در  بار  یک  حداقل 

کند.

سرویس ها
بهره  وفاداری  مشتریان  از  غالباً  اشتراک  بر  مبتنی  خدمات 
ایجاد  را  تکراری  ماهانه جریان درآمد  به صورت  می برد که 
مبتنی  خدمات  برای  وفادار  مشتریان  محاسبه  می کنند. 
کاری  نمونه،  اطالعات  بودن  موجود  دلیل  به  اشتراک  بر 
آسان است. شش ماه متوالی یک آستانه محسوب می شود. 
رستوران ها و دیگر سرویس های غیراشتراکی معموالً وفاداری 
مشتری را بر پایه خرید متناوب مثاًل یک بار در ماه یا شش 

بار در سال، مورد سنجش قرار می دهند.
برند

وفاداری مشتری به برند معموالً ناشی از شهرت و خوش نامی 
و تجربه مشتری است. مشتریان معموالً به همه محصوالت 
ارائه شده از سوی یک برند یا زیرمجموعه آن وفادار هستند.

توزیع
یک مشتری ممکن است به یک مکان خاص وفادار باشد، تنها 
به دلیل این که راحت و قابل دسترس است. برای مثال، یک 
مشتری شاید به یک رستوران زنجیره ای به دلیل نزدیکی به 
محل کارش وفادار باشد. اگر دسترسی مکان مناسب نباشد، 
مشتری احتماالً به دنبال یک رستوران دیگر در جای دیگر 
محصول  یا  برند  به  وفاداری  ترتیب،  همین  به  بود.  خواهد 
در  محصول  یا  برند  آن  وجود  عدم  دلیل  به  است  ممکن 

نزدیکی مشتری، از بین برود.

قیمت
یا  سرویس  یک  مکرر  خرید  به  است  ممکن  مشتری  یک 
برای  باشد.  داشته  عادت  آن  قیمت  دلیل  به  تنها  محصول 
مثال، یک مشتری ممکن است قهوه ای را به دلیل ارزان تر 
بودن به صورت مداوم خریداری کند. چنین مشتری ای شاید 
این که  به  توجه  بدون  محصول  قیمت  رفتن  باال  در صورت 

کیفیت محصول بهتر شده است یا نه، آن را تغییر دهد.
روابط

    مدیریت
دكتر مجتبی پیرزاد

كارشناس كارآفرينی و توسعه 
بازار، عضو هیئت علمی دانشگاه 

وفاداری مشتریان چیست 
و چگونه می توان آن را افزایش داد؟
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یک مشتری ممکن است به یک شخص مثل فروشنده وفادار 
فروشنده  یک  غالباً  برند.  یا  تا خود محصول، سرویس  باشد 
سطح باال که همکاری خود را با یک شرکت قطع کرده است، 
شرکت  محصوالت  به  را  خود  سابق  مشتری های  است  قادر 

جدیدش جذب کند.
مدل نردبان وفاداری و طبقه بندی مشتریان

الگوی نردبان وفاداری مشتری یک روش سیستماتیک برای 
طبقه بندی مشتریان یک سازمان به پنج طبقه بر اساس سطح 
.نردبان وفاداری  با سازمان است  تعامل کسب وکار مشتریان 
مشتری به مشتریان کمک می کند مشتریان بالقوه ای را که 
می توانند تعامالتشان را با کسب وکارشان برای مدت طوالنی 

حفظ کنند، شناسایی کنند و به برندشان وفادار باشند.
با  که  تعامالتی  به  نسبت  را  افراد  مشتری  وفاداری  نردبان 
محصول یا خدمات دارند، طبقه بندی می کند. افراد به صورت 

زیر طبقه بندی می شوند:
• مشتریان مشکوک

این دسته از مشتریان، مشتریان بالقوه برای یک سازمان به 
حساب می آیند. احتماالً آن ها از کمپین های تبلیغاتی سازمان 
آگاه اند، اما در حال حاضر هیچ تمایلی به برقراری تعامل با 

سازمان ندارند.
• مشتریان احتمالی

قرار  شرکت  تبلیغات  تأثیر  تحت  مشتریان  از  دسته  این 
سازمان  محصوالت  خرید  به  جدی  صورت  به  و  می گیرند 
رفتار صمیمانه ای  آن ها  با  باید  دارند. سازمان  تمایل  مربوط 

داشته و سعی در رفع تردیدهای مشتریان داشته باشد.
• مشتریان جدید

برای  را  مربوط  سازمان  محصوالت  مشتریان  از  دسته  این 
استفاده  از آن ها  بار خریداری کرده و در حال حاضر  اولین 
آن ها  برای  را  فروش  از  باید خدمات پس  سازمان  می کنند. 
این  با  کند.  آن ها  نگرانی های  کاهش  در  و سعی  کرده  ارائه 
مشتریان می توان از طریق یک برنامه وفاداری یا یک تخفیف 

وفاداری تعامل کرد.
• مشتریان ثابت

این دسته از مشتریان به صورت مکرر با سازمان مربوط در 
حال دادوستد بوده و عالقه مند به افزایش سطح تعامالتشان 
ثابت  مشتریان  با  تعامالت  اگر  هستند.  سازمان  با  آینده  در 
با  تقویت کسب وکار  به  منجر  به خوبی شکل گیرد، می تواند 

وفاداری به برندشان باشد.
• طرفداران

این دسته از مشتریان نه تنها به صورت مکرر از سازمان مربوط 
پیشنهاد  نیز  خود  آشنایان  به  را  آن  بلکه  می کنند،  خرید 
می دهند. آن ها جزو باارزش ترین مشتریان هستند و سازمان 

باید این دسته از مشتریان را در اولویت قرار دهد.

روش های مؤثر برای سنجش وفاداری مشتریان
مختلفی  روش های  از  پژوهش گران  و  صاحب نظران  امروزه 
وفاداری مشتریان را اندازه گیری می کنند. در این راستا برای 
شده  ارائه  متفاوت  رویکرد  پنج  مشتریان  وفاداری  سنجش 

است که به شرح زیر است:

شاخص خالص ترويج كنندگان
در  انواع کسب وکارها  برای همه  به صورت گسترده    NPS

رضایت  و  خدمات  پایش  و  بازاریابی  استراتژی  بیان  جهت 
این  آن  اصلی  قوت  نکات  از  یکی  استفاده می شود.  مشتری 
این شاخص چیست و چگونه  اکثر مردم می دانند  است که 
می توانند با توجه به استاندارد های NPS امتیاز خوبی کسب 
کنند. این شاخص به صورت خالصه شامل یک سؤال برای 
مشتریان است: »چقدر امکان دارد که شما ما را به دوستانتان 
پیشنهاد کنید؟« با حفظ مسیرNPS تان که پاسخ های مثبت، 
منفی و خنثی به سؤال مربوط را ثبت می کند، می توان میزان 

وفاداری مشتریانتان را سنجید.

تعامل با برندتان
چند وقت یک  بار مشتریان موجودتان به وب سایت شما سر 
می کنند،  بازبینی  را  سرویس هایتان  و  محصوالت  می زنند، 
می کنند؟  برقرار  ارتباط  اجتماعی تان  رسانه  کانال های  با  یا 
تعامل می تواند حاکی از اشتیاق به برند و محصوالتتان باشد، 
هم چنین می تواند حاکی از اعتقاد مشتریانتان نسبت به جلب 

توجه از جانب شما باشد.
مشتری  وفاداری  پیش بینی  برای  مطلقی  معیار  این  اگرچه 
نیست، بعضی مشتریان به صورت تکراری شاید برای سال ها 
حتی بدون درج هیچ بازدیدی از شما صادقانه خرید کنند. 
برای  وفاداری  معیارهای  دیگر  کنار  در  معیار  این  به  توجه 

ایجاد یک تصویر کلی می تواند مفید باشد.

تكرار خريد مشتريان
تعدادی  چه  و  هستند  جدید  شما  مشتریان  از  تعدادی  چه 
خرید مجدد انجام می دهند؟ با سبک و سنگین کردن تعداد 
مشتریان جدید با مشتریان تکراری در طول زمان می توانید از 
افزایش یا کاهش نرخ حفظ مشتریانتان مطلع شوید. بررسی 
در  شود.  انجام  یکدیگر  با  مقایسه  در  است  بهتر  اعداد  این 
غیر این صورت، کاهش یا افزایش فروش کل می تواند نتایج 

گیج کننده ای را در بر داشته باشد.

خريد محصوالت متعدد
صورت  به  شخص  یک  سوی  از  واحد  محصول  یک  خرید 
تکراری در طول زمان خبر خوبی برای سطح وفاداری مشتری 
و شانستان برای حفظ مشتری است. اما اگر یک مشتری ثابت 
نسبت به خرید دیگر کاالها و محصوالت تمایل نشان دهد، 

خبر بهتری است.
خرید  مختلف  محصوالت  از  تکراری  به صورت  اگر شخصی 
کند، احتماالً به کسب وکار شما به صورت کامل اعتماد دارد. 
ندارند،  عالقه  می کنید،  تولید  شما  که  چیزی  به  تنها  آن ها 
آن ها عالقه مند به تجربه ای که خدمات شما برای آن ها فراهم 
می آورد، هستند و مایل به کاوش بیشترند. زمانی که شما به 
این گونه  تعداد  به  باید  می کنید،  نگاه  مشتریان  خرید  تکرار 
توسعه  زمان  همان  در  را  خریدشان  محدوده  که  مشتریان 

می دهند دقت کنید.

)CLI( شاخص وفاداری مشتری
همانند NPS، این شاخص نیز یک معیار استانداردشده است 
وفاداری  میزان  و  شده  ناشی  مشتری  نظرسنجی های  از  که 
شاخص  این  بااین حال،  می سنجد.  را  شما  برند  به  مشتری 
نسبت به NPS به دلیل تحت پوشش قرار دادن خرید های 

رضايت يک فاز است، 
درحالی که وفاداری يک اصل 

است. برای وفادارسازی 
مشتريان، شرکت ها بايد 

صداقت و وفاداری شان به 
مشتری را ابراز کنند. به 

عبارت ساده تر، شرکت ها 
بايد برای حفظ مشتريانشان 

سرمايه گذاری کنند. 
پی گیری ها نبايد فقط در 

دوره فروش باشد. شرکت ها 
بايد تعامالتشان را حتی بعد 

از فروش نیز حفظ کنند. 
به مشتريان نشان دهید 

شما به صورت فعاالنه به 
کسب رضايت آن ها اهمیت 
می دهید. برای ايجاد حس 

وفاداری در مشتری شما بايد 
پیش قدم باشید
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کارت های وفاداری مشتری 
يکی از ابزارهای وفادارسازی 
مشتريان است. اين کارت ها 

اطالعات خريد و امتیاز 
مشتری را با يک نرم افزار  
CRM نگه داری می کنند. 

مشتريان هنگام خريد 
عالوه بر کاال و خدماتی 

که از ارائه دهنده دريافت 
می کنند، يک کارت وفاداری 
نیز به عنوان هديه دريافت 
می کنند که با وفادار ماندن 

به سازمان از يک سری مزايا 
و منافع برخوردار می شوند 
و در عین حال، تعداد خريد 

مجدد مشتری نیز از اين راه 
افزايش می يابد

تکراری و متعدد سؤاالت بیشتری را برمی انگیزد.
برای  مشتری  قصد  شاخص  این  آن که  دلیل  به  بااین حال، 
آینده را به جای رفتار حال حاضر آن ثبت می کند، جایگزینی 
با  مرتبط  امتیازات  نیست. سنجش  اندازه گیری ها  این  برای 
مشتری  زندگی  واقعیت  با  آن ها  مقایسه  و  مشتری  قصد 

می تواند به ساختن یک تصویر مؤثرتر کمک کند.

پرسش نامه وفاداری مشتری
در  را  بی شماری  تحقیقات  دیگری  محققان  و  تیل  راندال 
فرم های  نمونه   و  داده اند  انجام  مشتری  وفاداری  زمینه 
است.  شده  طراحی  یافته ها  این  طبق  زیادی  نظرسنجی 
راندال  نظریات  طبق  مشتری  وفاداری  پرسش نامه  سؤاالت 

تیل به شرح زیر است:
می کنم،  استفاده  شرکت  این  محصوالت/خدمات  از  من   •

چون بهترین گزینه برای من است. 
از  باشم،  داشته  نیاز  محصول/خدمات  این  به  مجدداً  اگر   •

خدمات این شرکت استفاده می کنم.
• قصد من ادامه خرید محصوالت/خدمات این شرکت است. 
• حتی اگر قیمت محصوالت کمی باالتر هم برود، باز هم از 

شرکت خرید می کنم.
نیستند،  شرکت  محصوالت  به  شبیه  که  محصوالتی  از   •

استفاده نمی کنم.
• حتی اگر با محصوالت شرکت مشکلی داشته باشم، سراغ 

شرکت های رقیب نخواهم رفت.
• حتی اگر شرایطی پیش بیاید که محصوالت شرکت در دسترس 

نباشند، از محصوالت جایگزین استفاده نخواهم کرد.
• در مقایسه با برندهای دیگر، محبوبیت شرکت رو به افزایش 

است.
• شرکت با رقبا کاماًل متفاوت است.

• همیشه پیش دیگران از شرکت تعریف می کنم.
• اگر کسی از من مشورت بخواهد، من این شرکت را به او 

پیشنهاد می دهم.
آن  به  نسبت  و  دارم  شرکت  به  نسبت  خوبی  احساس   •

احساس تعلق می کنم.
• نسبت به شرکت احساس تعهد می کنم.

• ارتباط من با شرکت از روی عالقه است، نه از روی اجبار.
• خودم را یک طرفدار پروپاقرص شرکت می دانم.

راه کار های افزایش وفاداری مشتریان چیست؟

 برای جذب وفاداری، خودتان نیز وفادار باشید
است.  اصل  یک  وفاداری  درحالی که  است،  فاز  یک  رضایت 
و  صداقت  باید  شرکت ها  مشتریان،  وفادارسازی  برای 
ساده تر،  عبارت  به  کنند.  ابراز  را  مشتری  به  وفاداری شان 
شرکت ها باید برای حفظ مشتریانشان سرمایه گذاری کنند. 
باید  باشد. شرکت ها  فروش  فقط در دوره  نباید  پی گیری ها 
تعامالتشان را حتی بعد از فروش نیز حفظ کنند. به مشتریان 
آن ها  رضایت  کسب  به  فعاالنه  صورت  به  شما  دهید  نشان 
اهمیت می دهید. برای ایجاد حس وفاداری در مشتری شما 
باید پیش قدم باشید و در ابتدا وفاداری و صداقت خود را به 

آن ها نشان دهید.

روابطی فراتر از روابط کاری با مشتریان ایجاد کنید
به عنوان یک شرکت، ما معموالً با مشتریان زمانی که با ما 

تجارت می کنند یا نیازمند خدمات ما هستند، ارتباط برقرار 
از تعامالت هرگز مورد عالقه مشتریان  می کنیم. این سطح 
نیست. شناخت آن ها و اطالعات از آن چه آن ها دوست دارند 
یا ندارند، باعث افزایش وفاداری مشتریان می شود. روابطتان 
را با مشتریان توسعه دهید تا شاهد بهتر شدن اوضاع شوید.

قابل اعتماد باشید
 زمانی که ما به وعده هایمان عمل می کنیم، به مشتریانمان 
باارزش هستند. هم چنین  برای ما  نشان می دهیم که آن ها 
انجام هر تعهد بیشتر می شود.  با  به ما  احترام آن ها نسبت 
زمانی که مشتریان ارادت ما و عمل به تعهداتمان را به جای 
تجربه  تعهداتمان  انجام  در  ما  توانایی  عدم  مورد  در  تفکر 

می کنند، وفاداری آن ها به صورت خودکار افزایش می یابد.
مشتریان ثابت خود را شناسایی و برای آن ها سرمایه گذاری 

کنید
رشد  به  آن ها  از  کدام یک  واقع  در  اما  فراوان اند،  مشتریان 
مشتریان  در  وفاداری  ایجاد  در  چگونه  می کنند؟  کمک  ما 
پیش رو باشیم؟ تشخیص آن هایی که ما را هرگز در پستی 
البته  بیشتری دارد.  به دقت  نیاز  بلندی ها رها نمی کنند،  و 
کردن  سرمایه گذاری  اما  ماست،  توجه  شایسته  مشتری  هر 
اولویت  در  باید  دارند،  بلندمدتی  وفاداری  که  آن هایی  برای 

فهرستمان قرار گیرد.

برنامه وفاداری مشتری چیست؟
برنامه وفاداری مشتری برنامه ای است که در آن از سوی یک 
شرکت برای مشتریان پروپاقرص امتیازها و منافعی در نظر 
گرفته می شود. این امتیازها می تواند به صورت های مختلفی 
نظیر تخفیف، محصوالت مجانی یا امتیازهای دیگر در نظر 
را  امتیازها  مؤثر،  مشتری  وفاداری  برنامه  یک  شود.  گرفته 
برای مشتریانی در نظر می گیرد که به صورت مکرر با آن ها 
تجارت می کند و با این کار آن ها تشویق به بازگشت مجدد و 

خرید از محصوالت شما می شوند.

هدف از برنامه وفادارسازی مشتری
افزایش  دارند؛  مختلفی  اهداف  وفاداری  برنامه های 
و  مشتری  بین  ارتباطات  تقویت  فروش،  بهبود  کسب وکار، 
مشتری.  مجدد  بازگشت  برای  شرایطی  ایجاد  و  کسب وکار 
یک فاکتور مهم برای برآورده شدن این اهداف اطمینان از 
مفید بودن این برنامه برای مشتری است. اگر امتیازهای در 
نظر گرفته شده در این برنامه برای مشتریان ثابت جذاب و 
جالب نباشد، برنامه موفقیت آن چنانی را کسب نخواهد کرد. 
بااین حال، اگر امتیازها اغواکننده باشند، برنامه می تواند به 
خرید  به  تشویق  را  مشتری  و  کرده  کمک  فروش  افزایش 

مجدد کند.

کارت وفاداری مشتری
وفادارسازی  ابزارهای  از  یکی  مشتری  وفاداری  کارت های 
مشتریان است. این کارت ها اطالعات خرید و امتیاز مشتری 
را با یک نرم افزار  CRM نگه داری می کنند. مشتریان هنگام 
دریافت  ارائه دهنده  از  که  خدماتی  و  کاال  بر  عالوه  خرید 
دریافت  هدیه  عنوان  به  نیز  وفاداری  کارت  یک  می کنند، 
از یک سری مزایا و  با وفادار ماندن به سازمان  می کنند که 
منافع برخوردار می شوند و در عین حال، تعداد خرید مجدد 

مشتری نیز از این راه افزایش می یابد.
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فرهنگ و هنر

در اين بخش می خوانيد

 نگاهی به جدیدترین تبلیغات خالق روز دنیا

 سفرهای نوروزی، با شرط و شروط

 13 فیلم برای 13 روز تعطیالت

  درس های کسب وکار از سوزان ووجیتسکی، مدیر موفق یوتیوب

 مدیران موفق تعطیالت خود را چگونه می گذرانند؟

 محبوبیت شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف چگونه است؟

 نگاهی به موفقیت های یک باشگاه تازه تأسیس اما منفور 



     تبلیغات
نگاهی به جديدترين تبليغات خالق روز دنيا

نوشتن برای شنیدن 
طراحی و درک تبلیغات اغلب بسیار دشوار است، اما خوش بختانه استراتژی های 
مختلف زيادی برای ارائه تبلیغات مناسب در پلتفرم های مختلف وجود دارد. در 
عصر رسانه های اجتماعی مبتنی بر تصوير و اينفوگرافیک ها، بسیاری از مشاغل 
بیننده هستند. رويکرد اغلب برندها  در حال تبلیغ برند خود به منظور جذب 
درباره تبلیغات تغییر کرده و بسیاری از آن ها نگاهی متفاوت نسبت به تبلیغات 
سنتی دارند. تبلیغات خالق زيادی وجود دارد که مردم را ترغیب می کند در 
مورد دنیای اطراف خود بینديشند، که چند مورد از جديدترين هايشان در ادامه 
به شما نشان داده می شود. اين کمپین ها می توانند به شما الهام ببخشند تا 

کمپین تبلیغاتی ايده آل خود را راه اندازی کنید. 

آتش سوزی استرالیا یکی از بالیای طبیعی بود که رسانه ها و شرکت های مختلف 
را درگیر کرد. با وجود بارش باران، تقریبا یک میلیارد حیوان درگیر آتش سوزی 
استرالیا شدند که احتماال میلیون ها حیوان نیز سوختند. زیستگاه این حیوانات در 
حالی در اثر آتش سوزی سوخت که تأثیرات مضر برگشت ناپذیری بر اکوسیستم 
آن ها گذاشت. به منظور گسترش آگاهی در مورد فوریت چنین مواردی، نیاز داریم 
افراد بیشتری را نسبت به مراقبت و کمک به جنگل ها در هنگام آتش سوزی آگاه 

با هم همکاری   Wildlife GSD & M و   کنیم. به همین دلیل شرکت های 
 WIRES باشند.  کرده   WIRES پروژه  تحت  ماجرا  این  در  کمکی  تا  کردند 
مسئولیت نجات و توان بخشی حیوانات در اثر آتش سوزی را بر عهده دارد و مردم 
را وادار می کند چنین حیواناتی را سریع به سازمان منتقل کنند. مسئولیت این 
شرکت این است که از منابع، استعدادها و ارتباطات خود برای کمک به افزایش 

آگاهی و تأثیر مثبت در هنگام بروز بحران هایی مانند این استفاده کند. 

برای استرالیا کاری کنید
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خداحافظی با موتور احتراقی
یکی دیگر از آگهی های جذاب 2020 ، آگهی 
تجاری  نام  یک   Polestar بود.    Polestar
و  ولوو  به  متعلق  الکتریکی  خودروی  جدید 
وسایل  تغییر  دارد  تصمیم  که  است   Geely
بخشد.  تسریع  را  شدن  برقی  سمت  به  نقلیه 
جدیدترین   polestar  ،2020 سال  بهار  در 
 Polestar خودروی خود در این زمینه به نام
شرکت  این  کرد.  خواهد  عرضه  بازار  به  را   2
از  که  بین المللی  کمپین  از  بخشی  عنوان  به 
سوی آژانس خالق ACNE ایجاد شده است، 
آگهی ای با شعار»خداحافظی با موتور احتراقی« 
را منتشر کرده است. این آگهی درصدد است 
بر  احتراقی  موتور  اثرات  مورد  در  را  اطالعاتی 
محیط زیست به خواننده اطالع دهد و او را به 
سمت خودروهای برقی سوق دهد. با این آگهی 
Polestar و ACNE می خواستند از تبلیغات 
کلیشه ای خودرو فاصله بگیرند و تکنیکی جدید 

برای معرفی خودروهای برقی اجرا کنند. 

کدگذاری به سبک آلفا
و  زیست  محیط  بحث  از  است  بهتر  اما 
کشاورزی دور نشویم و نگاهی به دیگر تبلیغ 
به  با کدگذاری  زمینه کشاورزی  در  خالق 
شیوه شرکت آلفا بیندازیم. کمپین تصویری 
شرکت Alfa smart Argo تولیدکننده 
محصوالت  زمینه  در  اکراینی  پیش رو 
محافظت از گیاهان و کودهای میکرو است. 
این شرکت تمرکز خود را بر ایجاد محصوالت 
مدرن با اثربخشی بیشتر دارد. این تبلیغات 
بازرگانان فعال در این زمینه را هدف قرار 
داده است که مصمم به انتقال فناوری های 
مدرن کشاورزی به اوکراین هستند. شرکت 
آلفا از یک طرح بصری که تنها از راه دور 
خوانده می شود، به مشتریان نهیب می زند 
که آماده دیدن باشند و چشم انداز بهتری نیز 
ایجاد کنند. تصویر این آگهی شامل کدهای 
باینری بود که در نمای دورتر تصویر گندم، 
آفتاب گردان و دیگر محصوالت کشاورزی را 

به صورت نمادین نشان می داد. 

قلم قوی تر از شمشیر
به  دیگر  بار  بین الملل  عفو  سازمان 
شمشیر  از  قلم  می کند  یادآوری  مردم 
نیرومندتر است، زیرا روزی را به عنوان 
روز بین المللی نوشتن برای حق نامیده 
بین الملل  عفو  حامیان  ساله  هر  است. 
نامه هایی را برای متقاعد کردن مقامات 
دولتی در سراسر جهان برای پایان دادن 
به نقض حقوق بشر مانند زندانی کردن 
استفاده  یا  عقیده  ابراز  دلیل  به  مردم 
عنوان  به  می کنند.  ارسال  شکنجه،  از 
از  حمایت  برای  کمپینی  از  بخشی 
 Cossette شرکت  نوشتاری،  ماراتن 
از  هدف  که  کرد  ایجاد  را  پوسترهایی 
در  نامه ها  این  با  ارتباط  برقراری  آن 
مانند  شعارهایی  و  دولت هاست  و  افراد 
به  پوستر  روی  قلم  تصویر  کنار  در  این 
چشم می خورد: »نوشتن برای شنیدن«، 
و  قانون«  متن  بازنویسی  برای  »نوشتن 

»نوشتن برای سرنگونی حکومت«.

ویژگی دستیار ترمز فورد
ویژگی های  از  یکی  فورد  تصادف  از  پیش  ویژگی دستیار 
استفاده  دوربین  فناوری  از  که  است  خودرو  این  جدید  
می کند تا در هنگام رانندگی شبانه، برخورد احتمالی با عابر 
پیاده ای را که روبه روی ماشین وجود دارد، کاهش دهد. این 
فناوری در صورت مشاهده یک برخورد احتمالی، یک صدای 
هشداردهنده از خود ساطع می کند و یک پیام اخطار در مرکز 
پیام نمایش داده می شود. اگر ری اکشن شما کافی نباشد، 
ترمز اضطراری اتوماتیک )AEB( به عنوان دستیاری برای 
ترمز عمل می کند و حساسیت برای کمک به ترمز کردن را 
افزایش می دهد تا به راننده کمک کند واکنشی کامل برای 
جلوگیری از برخورد با عابر پیاده داشته باشد. اگر اقدام خاصی 
نیز انجام ندهید و تصادف قریب الوقوع باشد، ترمزها می توانند 
به صورت خودکار عمل کنند و به جای راننده ترمز بگیرند. 
 LCT این آگهی به صورت چاپی است و از سوی آژانس
برزیل برای شرکت فورد طراحی شده است. روی پوستر نیز 
تصویر عابر پیاده ای را می بینیم که بسیار نزدیک به وسیله 
آگهی  این  شعار  است.  بوده  باال  برخورد  احتمال  با  نقلیه 
چنین است: »وقتی آن را می بینید، خیلی دیر نشده است.« 
در پایین پوستر نیز نام فورد رنجر 2020 با معرفی سیستم 

جدید دستیار ترمز به چشم می خورد.  
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سفرهای نوروزی، با شرط و شروط     گردشگری

هزارویک راه نرفته
مقصد  يک  کردن  پیدا  می شود،  کشیده  میان  به  تعطیل  روزهای  پای  وقتی 
مناسب همواره يکی از دغدغه هاست، به ويژه زمانی که اين تعطیالت نسبتاً 
مقصدی  دنبال  به  همه  می شود،  نزديک  که  بهار  باشد.  هم  طوالنی مدت 
می گردند تا سال نو را با سفر به نقطه ای خاص يا شايد شناخته شده و حتی 
ناشناخته آغاز کنند. استراحت و تفريح پس از يک سال کار و تالش تنها با 
ايده آل میسر می شود. از شمال کشور گرفته تا جنوب،  سفر به يک مقصد 
شرق و غرب هر کدام می تواند مقصد سفر نوروزی شما باشد. می توانید برخی 

شهرهای پرطرفدار مانند شیراز، اصفهان، يزد و حتی شهرهای شمالی را که 
مملو از مسافران نوروزی هستند، برای سفر انتخاب کنید، يا اين که مکان های 
خلوت تر و بکرتر را مقصد سال جديد قرار دهید. البته بهتر است با توجه به 
بحران شیوع کرونا و محدوديت های بهداشتی، برای سفر به مناطق درگیر، 
ضمن رعايت موازين بهداشتی، مقاصد سفر خود را بر اساس اطالعیه های 
رسمی وزارت بهداشت و درمان و ساير مراجع موثق انتخاب کنید. در اين 

مقاله قصد داريم مقاصد گردشگری نوروزی را به شما معرفی کنیم. 

چابهار؛ بندر خوش آب وهوای جنوب
بدون شک سفر به جنوب کشور یکی از گزینه های ایده آل برای گردشگری 
نوروزی است. یکی از برترین مقاصد جنوب کشور برای تعطیالت نوروز چابهار 
است. چابهار یک شهر بندری است که در جنوب شرقی استان سیستان و 
بلوچستان قرار گرفته است. این بندر با توجه به موقعیت جغرافیایی دارای 
اهمیت اقتصادی و استراتژیک است. این بندر زیبا دارای جاذبه های گردشگری 
متعددی است و ساالنه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری به این منطقه 
سفر می کنند. چابهار منطقه ای با آب وهوای معتدل است و می تواند بهترین 
گردشگری  جاذبه های  جمله  از  باشد.  شما  نوروزی  گردشگری  برای  مقصد 
چابهار می توان به گل فشان های چابهار، روستای گوردیم، بنای تاریخی آریان 
بندر  مینیاتوری،  لیپار، کوه های  بان میستی، دریاچه صورتی  غارهای  خان، 
محلی  غذاهای  کرد.  اشاره  غیره  و  باهوکالت  حفاظت شده  منطقه  و  گواتر 

چابهار و خرید در این منطقه زیبا را نیز نباید از دست داد. 

ایالم؛ طبیعت بکر و بی نظیر
به دنبال  افرادی هستید که  از آن دسته  اگر  را متفاوت سفر کنید.  نوروز خود 
مقاصد بکر هستند و از شلوغی نوروز در شهرهای توریستی گریزان اند، یکی دیگر 
قرار  کشور  غرب  در  که  ایالم  استان  است.  ایالم  ما  گردشگری  پیشنهادهای  از 
گرفته است، با طبیعت بکر و کم نظیر زاگرس می تواند شما را از شلوغی شهرهای 
پربازدید در نوروز رها کند و آرامش را برایتان به همراه آورد. دامنه های زاگرس 
بلوط   جنگل های  می شود،  آغاز  بهار  که  هنگامی  است.  بلوط  زیستگاه  بهترین 
در این منطقه زیبایی دوچندانی پیدا می کنند. این شهر جاذبه های گردشگری 
بی نظیری نیز مانند کوه قالقیران، تفریحگاه جنگلی ششدار و منجل، لعه اسماعیل 
خان ایالم، کاخ فالحتی، کوه چمن گیر، قلعه توت ایالم، سنگ  نوشته قوچعلی، 
آبشار وه ریز و بسیاری دیگر که باید حتماً از نزدیک این زیبایی ها را تماشا کرد. 
شاید ایالم به اندازه شهرهای اصفهان و شیراز شناخته شده نباشد، اما به طور حتم 

یکی از بهترین گزینه ها برای سفر نوروزی است. 

کردستان؛ طبیعت و هنر درهم آمیخته
برای کسانی که عاشق طبیعت و طبیعت گردی هستند، کردستان می تواند یکی از 
بهترین مقاصد گردشگری نوروزی باشد. طبیعت بکر و منحصربه فرد، جاذبه های 
گردشگری زیبا، غذاهای محلی و مردمان خون گرم به طور حتم سفری به یادماندنی 
برای تعطیالت نوروزتان رقم خواهد زد. کردستان از شمال غربی زاگرس تا شرق 
توروس امتداد پیدا کرده است. از مهم ترین جاذبه های گردشگری کردستان می توان 
به هورامان یا اورامان و رود سیروان اشاره کرد. هم چنین در سفر به این استان حتماً 
سری به مریوان، یکی از شهرهای مرزی و زیبای کردستان، بزنید و از دریاچه زریوار 
در این شهر که یکی از مشهورترین جاذبه های آن است، بازدید کنید. سنندج مرکز 
این استان نیز دارای جاذبه های فراوانی است. بیجار، سقز، شهر مرزی بانه که برای 
بسیاری با خرید همراه است و روستای پلکانی پالنگان را در سفر به این شهر از 
دست ندهید. از محبوب ترین غذاهای این منطقه می توان به شلکینه، کالنه، خورش 

ریواس، قایرمه و غیره اشاره کرد. 

شماره 5 -  بهار 99 92



کهگیلویه و بویراحمد؛ زیستگاه عشایر
این شهر پر از قصه و تاریخ است. کهگیلویه و بویراحمد با قرار گرفتن در جنوب 
غربی ایران، به عنوان یکی از مهم ترین زیستگاه های عشایر در نظر گرفته می شود. 
وقتی صحبت از زیستگاه عشایر به میان می آید، به طور حتم طبیعت زیبا و بکر 
نیز در نظرتان مجسم می شود. تماشای زندگی ساده و زیبای عشایر در این منطقه 
خالی از لطف نخواهد بود. هم چنین این استان محل زندگی گوزن زرد ایرانی در 
منطقه حفاظت شده دنا نیز است.  در این استان حتماً باید به یاسوج مرکز این 
گنجه ای،  تنگ  می نامند.  ایران  طبیعت  پایتخت  را  یاسوج  بزنید.  سری  استان 
پارک جنگلی، پیست اسکی، سد شاه قاسم و تنگ مهریان و غیره از جاذبه های 
گردشگری این استان هستند. سی سخت شهری در شمال غربی یاسوج است که 
طبیعتی منحصربه فرد و بی نظیر دارد. هم چنین در سفر به کهگیلویه و بویراحمد 
برای پیک نیک در  بهترین مکان  زیبا  باغ  این  بازدید کنید.  بلقیس چرام  باغ  از 

تعطیالت نوروزی است. 

خوزستان؛ هم نشینی با مردمان خون گرم
خوزستان را با 2500 سال قدمت می توان به عنوان یکی از برترین مقاصد 
گردشگری جهان معرفی کرد. این استان جنوب با مرکزیت اهواز از سمت 
شمال و شرق با کوه  های زاگرس احاطه شده  است. از آن جایی که شهرهای 
جنوبی تابستان هایی بسیار گرم دارند، فصل سرما و نوروز را می توان بهترین 
زمان برای سفر به این نقاط دانست. اگر برای تعطیالت نوروز به خوزستان 
از دست ندهید. در  قلیه ماهی، امگشت پلو و فالفل را  سفر کردید، حتماً 
بزنید.  استان،  این  مرکز  اهواز،  به  سری  حتماً  خوزستان،  استان  به  سفر 
اهواز با جاذبه هایی مانند رود کارون، بازار کاوه، موزه هنرهای معاصر، بنای 
مسروپ،  سورت  کلیسای  اهواز،  سفید  پل  عبدالحمید،  بازار  معین  التجار، 
آرامگاه علی ابن مهزیار، طوالنی ترین آبشار مصنوعی خاورمیانه، پل طبیعت 
کیانپارس و بازار فالفل اهواز در انتظار شماست. به آبادان بروید و از مسجد 
رنگونی ها، پل کابلی امام رضا، بازار مرکزی آبادان، سینما نفت، موزه آبادان، 
کلیسای سورت گاراپت، موزه شهید رئیس علی دلواری و غیره بازدید کنید. 
جنگ  موزه  خرمشهر،  جامع  مسجد  مانند  جاذبه هایی  با  نیز  را  خرمشهر 
خرمشهر، بازار چینی  ها، پل کابلی، مجتمع گردشگری جزیره مینو، تاالب 
ساحلی  پارک  خرمشهر،  ماهی فروشان  بازار  خرمشهر،  قدیم  پل  ناصری، 

خرمشهر و پل شناور منیخ از دست ندهید. 

بوشهر؛ تماشای زیبایی های جنوب
بوشهر از استان های جنوبی کشور است و شهر بندری بوشهر مرکز این استان 
به شمار می رود. از نفت و گاز گرفته تا صیادی و کشاورزی و دیگر فعالیت های 
مهم ترین  از  یکی  است.  کرده  تبدیل  پررونق  بندری  به  را  بوشهر  اقتصادی، 
ویژگی های این شهر مردمان خون گرم آن هستند. مردمان خون گرم جنوب از 
دیرباز بسیار مهمان نواز و مهربان اند. این شهر قدیمی تاریخی و تاریخچه ای غنی 
نیز دارد. از آثار ارزشمند هخامنشیان در برازجان گرفته تا کاروانسرای دالکی، 
کاخ کوروش، غار چهل خانه، چشمه آب گرم قوچارک، قلعه  زار خضرخان  اهرم  و 
بسیاری جاذبه های دیگر، بوشهر را به یکی از برترین مقاصد گردشگری نوروزی 
تبدیل می کند. در سفر به این منطقه حتماً سری به بازار قدیمی بوشهر و بازار 
ماهی فروشان نیز بزنید. از کنار غذاهای جنوبی نیز نمی توان به راحتی گذشت. در 
سفر به بوشهر حتماً از شهر باستانی سیراف نیز بازدید کنید. این شهر که یکی از 
قدیمی ترین بنادر کشور محسوب می شود، از معماری منحصربه فردی برخوردار 
است. دمی لخالخ، یتیمک بوشهری، گمنه و کبه از غذاهای مشهور این منطقه 
هستند. خرید کردن هم که یکی از بخش های جدانشدنی سفر به جنوب کشور 

است. در شهر بندری بوشهر می توانید از خرید انواع صنایع دستی لذت ببرید. 

قزوین؛ شهر تاریخی مهم ایران
قزوین به عنوان یکی از شهرهای تاریخی مهم ایران می تواند مقصدی ایده آل برای 
سفر نوروزی باشد. استان زیبای قزوین در دامنه های جنوبی رشته کوه های البرز و در 
نزدیکی کالن شهر تهران قرار گرفته است. تاریخچه این شهر باستانی به هزاره هفتم 
قبل از میالد بازمی گردد. این شهر در دوران سلسله صفویه پایتخت ایران بوده است. 
با توجه به آب وهوای این شهر، فصل بهار یکی از بهترین زمان ها برای سفر به این 
منطقه است. از جاذبه های گردشگری قزوین می توان به خیابان سپه که در ابتدای 
آن سردر عالی قاپو قرار دارد، اشاره کرد. هم چنین کاخ زیبای چهل ستون، حمام 
قجر، کلیسای کانتور، آب انبارهای قزوین، مسجد جامع قزوین و حسینیه امینی ها از 
دیگر جاذبه های این استان هستند. حتماً سری به قلعه تاریخی الموت و دریاچه اوان 
بزنید. منطقه الموت قزوین، از زیباترین مناطق غرب کشور به شمار می رود و قلعه 
تاریخی که محل فرمانروایی حسن صباح بوده، در این منطقه قرار دارد. هم چنین 
دریاچه اوان در 75 کیلومتری قزوین و در ارتفاع 1850 از سطح دریا قرار گرفته 
است و طبیعت بسیار زیبایی برای اطراق و پیک نیک دارد. از قیمه نثار، غذای معروف 

قزوین و هم چنین سوغات آن و صنایع دستی این شهر غافل نشوید. 

93شماره 5 -  بهار 99



بروجرد؛ پاریس کوچولوی ایران
دهکده های  زیاد  تعداد  دلیل  به  لرستان،  استان  در  بروجرد شهری 
کوچک و خوش آب وهوا با نام پاریس کوچولوی ایران شناخته می شود. 
بروجرد پایتخت صنعتی استان لرستان نیز است. آب وهوای دل پذیر 
در کنار آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی و گردشگری این منطقه، این 
شهر را به یکی از بهترین مقاصد گردشگری برای سفر نوروزی تبدیل 
بارش های  و هنگام  دارد  قرار  زاگرس  دامنه  بروجرد در  است.  کرده 
بهاری، انواع گیاهان گل گاوزبان، خاکشیر، آویشن، ترنجبین، کاسنی، 
از  این منطقه می روید.  ارتفاعات  بیدمشک، شیرین بیان و عناب در 
و   ییالقی  منطقه  قرق،  تپه  به  می توان  بروجرد  طبیعی  جاذبه های 
تاالب  خان،  کرکی  روستای  بروجرد،  بام  گلدشت،  خوش آب وهوای 
است  مهاجر  و   بومی  پرندگان  از  بسیاری  زیستگاه  که  داالن  بیشه 
و پارک فدک اشاره کرد. از جمله جاذبه های تاریخی این شهر نیز 
بازار  خانه مصری،  طباطبایی،  کمال الدین  تاریخی  خانه   به  می توان 
بزرگ بروجرد، پل قلعه حاتم، ارگ بروجرد، بقعه زواریون و مسجد 
جامع بروجرد اشاره کرد. اگر به بروجرد سفر کردید، از صنایع دستی 
این منطقه و هم چنین سوغاتی های این شهر غافل نشوید. در بروجرد 
بهترین کیفیت کباب کوبیده،  کباب های برگ، چنجه و کوبیده را 

صرف کنید. آش ترخینه نیز یکی از غذاهای محلی بروجرد است.

محالت؛ شهر گل و گیاه
زیباترین شهرهای کشورمان است؛ شهر  از  بدون شک محالت یکی 
گل و گیاه که دارای جاذبه های گردشگری فراوانی است، اما بیشتر به 
دلیل همین گل های زیبا به شهرت رسیده است. این شهر که در جنوب 
شرقی استان مرکزی قرار گرفته، از سمت شمال به قم و آشتیان، از 
طرف جنوب به اصفهان و گلپایگان، از غرب به خمین و اراک و از طرف 
شرق نیز به دلیجان محدود می  شود. آب وهوای محالت در فصل بهار 
بسیار دل پذیر است و می تواند یکی از بهترین مقاصد گردشگری در نوروز 
باشد. از جمله جاذبه های گردشگری این شهر زیبا می توان به سرچشمه 
محالت، آب گرم، آتشکده  آتشکوه، روستای خورهه، ستون  های تاریخی 
خورهه، پل تاریخی باقرآباد، چنار دوهزار ساله محالت، سد باستانی 
نیم ور و قلعه جمشیدیه اشاره کرد. اما همان طور که می دانید، مهم ترین 
جاذبه این شهر گل و گیاه آن است. به گل خانه های مشهور این شهر 
مانند دهکده گل و گیاهان زینتی محالت بروید که عنوان بزرگ ترین 
دهکده  پرورش گل در کشور را به خود اختصاص داده است. از انواع 

گل ها  و گیاهان این گل خانه با قیمت های مناسب خرید کنید. 

تفرش؛ شهر تاریخ و طبیعت
شهر تفرش در بخش مرکزی شهرستان تفرش و در استان مرکزی قرار گرفته است و قدمت آن 
به دوران پیش از اسالم بازمی گردد. در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار تفرش از ییالقات 
برتر محسوب می شده است. در سفر به تفرش از جاذبه های تاریخی این شهر مانند چهارطاقی 
بهاران در روستای گبوران، آرامگاه دکتر حسابی، سنگ نگاره های یازیلی چای، مسجد جامع 
شش ناو، قلعه توس، کاروانسرای خانک، خانه میرفخرایی و برخی آثار شاخص تاریخی دیگر 
بازدید کنید. تفرش تنها به جاذبه های تاریخی محدود نیست و جاذبه های طبیعی مانند غار 
امجک، غار علی خورنده، چشمه آب معدنی گراو، آبشار قطره باران، دره ریزه، رودخانه آب 
کمر را نباید در این منطقه زیبا از دست داد. از مشهورترین سوغاتی های تفرش می توان به 
کفلمه، گوشفیل، ترخینه، شیره انگور، فتیر و باسلق اشاره کرد. هم چنین صنایع دستی در 
این شهر نیز رونق بسیاری دارد که از جمله آن ها می توان به قالی بافی، قالیچه بافی، گلیم بافی، 

تفرشی دوزی، منبت کاری، معرق کاری، مسگری و آینه کاری اشاره کرد. 

ترکمن صحرا؛ بوم نقاشی ایران
ترکمن صحرا در شمال شرقی کشورمان قرار دارد؛ منطقه ای که شاید بسیاری از ما به آن 
سفر نکرده باشیم و مورد غفلت گردشگران واقع شده باشد. ترکمن صحرا شمال استان های 
گلستان و خراسان شمالی را در بر می گیرد. این منطقه شامل شهرهای بندر ترکمن، 
انبار آلوم، داشلی برون  گنبد کاووس، مراوه تپه، آق قال، کالله، سیمین شهر، گمش تپه، 
و نگین شهر می شود. فصل بهار بهترین زمان برای سفر به این منطقه و تماشای طبیعت 
زیبا و منحصربه فرد این منطقه است. گشت وگذار در دشت های سرسبز، گشتن در بازارها، 
آشنایی با فرهنگ و رسوم ترکمن ها که مردمانی خون گرم هستند، از جمله جاذبه های 
این منطقه است. بندر ترکمن، آبشار کبودوال، منطقه تماشایی هزار دره، آرامگاه خالد 
نبی و قبرستان باستانی، آق قال، گنبد کاووس و یکی از بلندترین برج های آجری جهان 
از جمله جاذبه های بی نظیر این منطقه هستند. هم چنین در سفر به ترکمن صحرا بازدید 
این اسب ها در  از دست داد.  از اسب های زیبا، وحشی و اصیل این منطقه را نمی توان 
دشت ها و چمنزارها زندگی می کنند. ترکمن صحرا مهد سوارکاری ایران نیز است و این 
حیوانات زیبا بخش جدایی ناپذیر زندگی مردمان این منطقه هستند. هم چنین خرید از 
بازارهای منطقه ترکمن صحرا را فراموش نکنید. ایران سرزمین زیبایی هاست، اما متأسفانه 
تنها برخی از شهرها و مناطق در میان گردشگران بسیار شهرت یافته اند و مناطق زیبا و 
بکر دیگر مغفول هستند. برای داشتن سفری آرام و به دور از هیاهو و شلوغی و جمعیت 
فراوان، پیشنهاد ما به شما انتخاب مناطق بکر به جای مکان هایی است که به مقصد دائمی 
گردشگری تبدیل شده است. به این شهرها و حتی مناطق بکر دیگر سفر کنید و تعطیالتی 
متفاوت را برای خود و خانواده تان رقم بزنید. تعطیالت نوروز امسال را با سفری متفاوت، به 

مکانی تازه و با کسب تجربه ای سرشار از هیجان پشت سر بگذارید. 
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اگر شرایط روحی تماشای یک فیلم ترسناک را دارید، »کینه« 
یکی از بهترین گزینه های سال 2020 است. خیلی از فیلم بازها 
از قدیم تصویر پسرک رنگ پریده ژاپنی را در ذهن دارند که باعث 
می شد چند شبی به راحتی خوابشان نبرد. تاکاشی شیمیزو که 
نسخه اصلی فیلم »کینه« را در ژاپن ساخته  بود، در سال 2004 
همان فیلم را در آمریکا بازسازی کرد و از آن زمان چند شماره 
دیگر از این فیلم روی پرده سینماها رفته. دی ماه همین امسال 
بود که آخرین نسخه »کینه« به حوادثی پرداخت که در حوالی 
اتفاقات فیلم اصلی رخ داده بودند. نیکالس پشی، کارگردان این 
را  مادرم«  »چشمان  سیاه و سفید  ترسناک  فیلم  پیش تر  فیلم، 

ساخته و نشان داده بود که در ترکیب کردن وجوه هنری سینما 
و ژانر وحشت تبحر دارد. حاال هم »کینه« را با رازی پیچیده به 
دست ما رسانده؛ رازی پیچیده درباره خانه ای مخوف که اگر پا 
در آن بگذارید، اتفاق های ناخوشایندی برایتان می افتد. گرچه 
به ویژه  قبلی،  شماره های  هنری  موفقیت  نتوانست  فیلم  این 
نسخه اصلی ژاپنی را تکرار کند، اما در عرصه تجاری و فروش 
بلیت بد عمل نکرد. به هر صورت، نیاز به گفتن نیست که به 
دلیل وحشت پرسکوت »کینه« بهتر است آن را با کودکان زیر 
13 سال تماشا نکنید و اگر از آن دسته افراد هستید که وحشت 

بی خوابتان می کند، اصاًل سراغ این فیلم نروید.

هیو الفتینگ تقریباً 100 سال پیش شخصیتی به نام دکتر 
توماس  داستانی  کار  دست مایه  که  کرد  خلق  را  دولیتل 
اخیر  قرن  نیم  تقریباً  طی  داستان ها  این  گرفت.  قرار  شپرد 
رفته اند، که  پرده سینما  فیلم سینمایی روی  قالب  بارها در 
همین  گیگان  استیون  که  است  فیلمی  نسخه اش  آخرین 
دکتر  خود  اصلی  نقش  فیلم  این  در  برد.  پرده  روی  امسال 
دولیتل بر عهده رابرت داونی جونیور قرار داد. داستان فیلم 
مربوط به دام پزشکی است که می تواند با حیوان ها حرف بزند. 
او  این دام پزشک می افتد،  برای همسر  اتفاقی  این که  از  بعد 
خانه اش  در  و  می شود  جدا  انسان ها  دنیای  از  کلی  طور  به 
حوصله  اصاًل  دولیتل  می کند.  سرگرم  حیواناتش  با  را  خود 

از  کسی  که  زمانی  تا  ندارد،  را  انسان ها  با  داشتن  سروکار 
علی رغم  فیلم  این  کند.  کمکش  درمان  برای  می خواهد  او 
بسیار  هزینه های  دلیل  به  داشت،  که  قبولی  قابل  فروش 
به  نتوانست  برای حیوانات،  سنگین تصویرسازی کامپیوتری 
موفقیت تجاری دست پیدا کند. از سوی دیگر هم منتقدان 
روند شوخی ها و فضای فانتزی فیلم را غیریکنواخت نامیدند 
نتوانسته سابقه درخشان شخصیت دکتر  این فیلم  و گفتند 
دنیای  این  تماشای  بااین حال،  دارد.  نگه  زنده  را  دولیتل 
خیالی و ماجراجویی هایی که در آن اتفاق می افتد، می تواند 
مورد استقبال و عالقه بسیاری از تماشاچی های گروه سنی 

نوجوانان و کودکان قرار گیرد.

ویلیام یوبانک کارگردان جوانی ا ست که سابقه کارگردانی آثار 
سینمایی اش به 10 سال هم نمی رسد. این فیلم ساز اولین فیلم 
خود را با نام »عشق« در سال 2011 ساخت و فیلم دوم او به 
نام »سیگنال« باعث شد او را به عنوان کارگردانی بشناسیم 
ژانر علمی-تخیلی دارد و بدش نمی آید  به  که عالقه خاصی 
سویه های ترس و هیجان را با این ژانر ترکیب کند. »زیر آب« 
هم وضعیتی مشابه دارد. در این فیلم که بازیگر نقش اصلی اش 
کریستین استوارت است، داستان یک پایگاه پژوهشی زیر آب 
را می بینیم که به دلیل زلزله دچار مشکالتی اساسی می شود. 
زمانی که افراد حاضر در این پایگاه سعی می کنند مشکالت 

ناشی از این زلزله را حل کنند، مشکل جدی تری خود را نشان 
می دهد، اما این افراد در ابتدا از آن آگاهی ندارند. »زیر آب« 
گرچه توانسته بود نظر منتقدان را تا حد قابل قبولی به خود 
جلب کند، در گیشه فروش اصاًل حضور موفقی نداشت و به یک 
شکست تجاری تبدیل شد. البته یوبانک در این زمینه سابقه 
هم دارد و به طور کل فیلم هایی که می سازد، به لحاظ تجاری 
شکست می خورند. بااین حال، ارزشش را دارد که یک ساعت و 
نیم از وقت خود را اختصاص بدهیم به تماشای فیلمی مملو 
از هیجان و تصاویر جذاب و جلوه های ویژه ای که در دنیای 

ناشناخته زیر آب اتفاق می افتند.

کینه

زیر آب

دولیتل

13

11

12

  سینما
شکیب شیخی

پيشنهادهايی برای بهترين تفريحات در عيد نوروز

13 فیلم برای 13 روز تعطیالت
يکی از بهترين موقعیت هايی که می توان به تماشای فیلم گذراند، تعطیالت 

عید نوروز است و يکی از بهترين  کارهايی که می توان در اين ايام انجام 
داد، تماشای فیلم. به خصوص می توان از اين فرصت استفاده کرد تا به 

لحاظ تماشای فیلم های سینمايی به روز ماند و آثاری را تماشا کرد که 
به تازگی روی پرده سینمای کل کشورهای جهان رفته اند. با اين که چیز 

زيادی از سال 2020 میالدی نگذشته، اما همین دو ماه فرصت خوبی بوده 

برای پخش فیلم هايی که در سرتاسر جهان تماشاچیان را به سالن  سینما 
کشانده اند. در ادامه 13 فیلم برای 13 روز تعطیالت نوروز پیشنهاد شده اند، 

که تقريباً هر سلیقه ای را پوشش می دهند و البته ترتیب خاصی ندارند. در 
اين بین از فیلم های ترسناک گرفته تا انیمیشن های کودکانه، از فیلم های 

علمی-تخیلی تا کمدی های اکشن حضور دارند و به طور کل می توان جمع 
گرم خانواده را پای آن ها نشاند. 
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گای ریچی مهارت خاصی در ساختن فیلم های جنایی دارد. 
هم  ژانر  این  از  خارج  فیلم هایی  اخیر  سال های  طی  گرچه 
ساخته بود، اما حاال »آقایان« را داریم که در روزهای ابتدایی 
همین سال میالدی روی پرده رفت. داستان ترکیبی از قاچاق 
و اعتیاد به مواد مخدر و کارآگاه بازی است. در این فیلم که 
برای  و هیو گرانت جذابیت خاصی  بازی متیو مک کانهی  با 
تماشاچی های ایرانی دارد، با پیچ درپیچ جذابی از دوستی ها و 
دشمنی ها روبه رو هستیم، که هر بار به شکلی با یک خنجر 
توانست  »آقایان«  می گیرد.  خود  به  جدید  سویی  پشت  از 

عملکرد قابل قبولی در گیشه داشته باشد و از دید منتقدان 
هم فیلمی نسبتاً خوب تلقی شد. اواخر سال 2019 بود که 
»آقایان« به شکلی خصوصی برای افرادی خاص پخش شد. 
اولین  بریتانیاست،  و  آمریکا  مشترک  محصول  که  فیلم  این 
در  میالدی  نوی  سال  روز  اولین  در  را  خود  عمومی  پخش 
به دو ساعت هم  فیلم که  این  انگلستان داشت. طول مدت 
نمی رسد، قطعاً آن قدر مناسب هست که شبی را برای تماشای 
فیلمی اختصاص بدهید که یکی از کارگردانان متخصص ژانر 

جنایی ساخته است.

با  که  سونیک  بازی  با  به خوبی  ما  هم نسل  افراِد  احتماالً 
کنسول ِسگا آن را بازی می کردیم، آشنا هستند. بازی مربوط 
و  پریدن  با  که  بود  سونیک  نام  به  بانمکی  جوجه تیغی  به 
آن  برمی داشت.  رو  پیش  از  را  موانع  ِغل خوردن،  و  دویدن 
بازی دست مایه آثار هنری زیادی شده که آخرین نمونه اش 
پرده  روی  بهمن ماه  پایانی  روزهای  در  که  ا ست  انیمیشنی 
از سرمایه گذارانش کمپانی ِسگا  یکی  اتفاقاً  و  سینماها رفت 
بلکه  نیست،  انیمیشن  کامل  صورت  به  فیلم  این  البته  بود. 

فیلمی با ساختار واقعی است که شخصیت های انیمیشن هم 
در آن حضور دارند و تماشایش برای کودکان بسیار خوشایند 
از جهانی دیگر  دارد،  است. سونیک که سرعتی خارق العاده 
می کنند  تعقیب  را  او  زیادی  شرور  افراد  و  می آید  زمین  به 
تا بتوانند این سرعت زیاد را از او بگیرند و از آن خود کنند. 
بودجه زیاد 100 میلیون دالری ساخت این فیلم باعث شده 
تصاویر کامپیوتری باکیفیتی را شاهد باشیم، که قطعا برای 

همه دیدنی هستند.

در  علمی-تخیلی  فیلمی  کراسینسکی،  جان  پیش  سال  دو 
فروش  هزینه اش  برابر   20 توانست  که  ژانر وحشت ساخت 
داشته باشد و از دید منتقدان به چنان جایگاه رفیعی برسد 
که خیلی ها آن را در فهرست بهترین فیلم های سال 2018 
با همان شخصیت ها و  این فیلم جدید  قرار دهند. حاال در 
بازیگرانی چون امیلی بالنت روبه رو هستیم و البته ستاره ای 
تا شخصیتی  اضافه شده  این جمع  به  مورفی  کیلیان  چون 
به نام امت را بازی کند. خود کمپانی پارامونت درباره فیلم 
می گوید: »خانواده آبوت پس از وقایع مرگ باری که در خانه 

اتفاق افتاد، حاال باید به مبارزه با انواع وحشت ها در جهان 
ساکت  شکلی  به  بقا  برای  جنگیدن  و  دهند  ادامه  بیرون 
سرزمین  به  پا  شده اند  مجبور  که  آن ها  بگیرند.  سر  از  را 
که  خطری  که  می فهمند  به سرعت  بگذارند،  ناشناخته ها 
آن ها را تهدید می کند، فقط جانوارنی نیستند که از طریق 
صدا شکارشان را پیدا می کنند.« اگر شماره 1 این فیلم را 
اما اگر اولی را  دیده اید، این شماره را هم از دست ندهید، 
ندیده اید، حاال فرصت خوبی فراهم شده که هر دو را با هم 

ببینید.

اچ. جی. ولز بیش از 120 سال پیش داستانی علمی-تخیلی 
با همین نام نوشت و آن داستان دست مایه فیلمی مدرن شد 
اقتباسی  فیلم  این  البته  رفت.  پرده  روی  اسفندماه  اوایل  که 
لی  را  فیلم  این  است. کارگردانی  اثر  آن  از  و مدرن  شده  آزاد 
وانل بر عهده داشته که پیش تر سابقه نوشتن فیلم های چون 
»اره«، »شرور« و »شرور2« را در کارنامه خود می بیند و قسمت 
سوم »شرور« را هم خودش ساخته. این مسائل نشان می دهد 
ترسناِک  قبولی در خلق داستان های  قابل  نسبتاً  وانل سابقه 

از این قاعده مستثنا  نامرئی« هم  روان شناختی دارد و »مرد 
نیست. شخصیت اصلی داستان را الیزابت ماس بازی می کند. 
این زن که شخصیتی منفی است، پسری را که دوستش بوده، 
از دست می دهد و سعی می کند روند منفی زندگی اش را تغییر 
دهد، اما شک هایی سراغش می آیند که باعث می شوند »مرد 
نامرئی« فیلمی بسیار دیدنی شود. این فیلم را تقریبا می توان با 
هر سلیقه ای تماشا کرد، اما به دلیل لحظات اضطراب آوری که 

دارد، پیشنهاد می شود کودکان را پای آن ننشانید.

داستان  کتاب  در  پاتر  بئاتریکس  پیش،  سال   110 از  بیش 
کودکانه ای تحت عنوان »داستان پیتر خرگوشه« شخصیتی 
او  نوشته های دیگر  با  بعدها  وارد فضای کودکان کرد که  را 
به حضور خود ادامه داد. دو سال پیش بود که ویل گالک، 
از انیمیشنی با این نام پرده برداری کرد که به لحاظ کیفیت 
هنری قابل قبول بود و به لحاظ فروش گیشه هم با موفقیتی 
داشت.  فروش  خود  تولیدی  هزینه  برابر  هفت  خیره کننده، 
ما  سراغ  همین شخصیت  از  داستانی  با  هم  باز  حاال گالک 

آمده. صداپیشه پیتر خرگوشه جیمز کوردن، مجری و کمدین 
افرادی دیگر چون مارگو رابی هم  انگلیسی، است و  مشهور 
در این انیمیشن که با استفاده از تصویربرداری از بازیگرهای 
واقعی ساخته شده، نقش آفرینی می کنند. در همین روزهای 
عید نوروز این انیمیشن در کشور انگلستان به صورت عمومی 
ارتباطی نزدیک به آن ور آبی ها داشته  اگر  پخش می شود و 
باشید، شاید بتوانید با تهیه کردن نسخه ای از آن، از تماشایش 

لذت ببرید و با جاهای خنده دارش حسابی بخندید.

مرد نامرئی

پیتر خرگوشه 2

آقایان

سونیک جوجه تیغی

مکانی ساکت 2
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پسرهای بد تا ابد

پرندگان شکاری

مرد شاهان

به پیش

راه بازگشت

مجموعه فیلم های »پسرهای بد« از آن دست مجموعه هایی 
است که گرچه می تواند موفقیت زیادی را از آن خود کند، 
وجود  فیلم هایش  از  شماره  هر  بین  که  زیادی  فاصله  اما 
دارد، باعث شده طرفدارانش به شکاف نسلی خیلی جدی 
برخورد کنند. زمانی که »پسرهای بد1« روی پرده سینماها 
رفت، اگر کسی به دنیا آمده باشد، حاال که سومین نسخه 
ابد« روی پرده سینما رفته، آن فرد  تا  بد  آن، »پسرهای 
بهتر، نوجوانانی که زمانی  به عبارت  25 ساله شده است. 
شدند  باعث  و  داشتند  دوست  خیلی  را  بد1«  »پسرهای 
به  حاال  برسد،  قبولی  قابل  تجاری  موفقیت  به  فیلم  این 

دیگر  شاید  و  رسیده اند  سالگی   40 حدود  و  میان سالی 
دلشان یک فیلم اکشن کمدی نخواهد. آخرین شماره این 
مانند  و  رفت  سینماها  پرده  روی  دی ماه  اواخر  مجموعه 
شماره های قبلی موفقیت تجاری زیادی داشت و جدای از 
آن، نظر منتقدان را خیلی بهتر از شماره های قبلی به خود 
جلب کرد. حاال که 17 سال از داستان فیلم قبلی گذشته، 
و  اسمیت  ویل  بازیگری  با  داستان  اصلی  شخصیت های 
مارتین الرنس، می توانند ترکیبی خوب از اکشن و کمدی 
را به شما ارائه دهند که طی دو دهه اخیر بسیار نادر بوده 

و کم دیده شده است.

5

»پرندگان شکاری« سه ویژگی اصلی دارد. ویژگی اول این است 
که این اثر اولین فیلم ابرقهرمانی سال 2020 است. ویژگی دوم 
این است که نویسنده و کارگردان و تمام قهرمان های اصلی 
برمی گردد  داستان  به خود  هم  ویژگی سوم  زن هستند.  آن 
که انشعابی در جهان دی سی است. چند وقت پیش بود که 
مارگو رابی با حضور مختصری که در »روزی روزگاری هالیوود« 
داشت، نگاه ها را به خود برگرداند، اما تصاویری از او با گریمی 

این فیلم  انتظاراتی را درباره  برای همه  عجیب و جوکرمانند 
پیش آورد. مارگو رابی بازیگر شخصیِت هارلی کویین در این 
فیلم است. هارلی کویین قهرمانی است که از لحاظ بسیاری 
اما سعی می کند نقش مثبت  بوده،  از ویژگی ها شبیه جوکر 
داستان را بازی کند. این فیلم اواسط بهمن ماه در سطح جهان 
پخش شد و قطعاً اگر عالقه ای به فیلم های ابرقهرمانی دارید، 

خودتان آن را در فهرست تماشا قرار داده اید.

4

فیلم چنین  این  داستان  درباره خالصه  بیستم  قرن  کمپانی 
می گوید: »حاال که جمعی از بدترین حاکمان خودکامه تاریخ 
و مغزهای متفکر جنایت کار دور هم جمع شده اند تا برای از 
بین بردن میلیون ها انسان برنامه ای طرح کنند، یک مرد و 
شاگردش باید با زمان مسابقه دهند تا آن ها را متوقف کنند.« 
این فیلم متشکل از مجموعه بازیگران ستاره است و حضور 
کنیم  فکر  می شود  باعث  آن  کمدی  فضای  و  فاینس  ریف 
می کنیم.  تماشا  را  بوداپست«  بزرگ  »هتل  تاریخی  نسخه 

این فیلم اقتباسی آزاد از مجموع کتاب های کمیک »مردان 
شاه« است که دیو گیبنز و مارک میالر آن را خلق کردند. 
از رالف فاینس گرفته تا چارلز دنس، بازیگران بزرگی در آن 
بخواهیم  اگر  حتی  می شوند  باعث  که  کرده اند  نقش آفرینی 
قرار  ابتدا  مقاومت کنیم.  اثر  این  تماشای  مقابل  نتوانیم  هم 
بود این فیلم اواخر آبان ماه پخش شود، اما برنامه عوض شد و 
به اواخر بهمن ماه افتاد. اگر برنامه پخش تغییر دیگری نکند، 

حتماً فیلم خوبی برای تماشا در عید داریم.

را  آن  پیکسار  کمپانی  که  است  انیمیشنی  نام  پیش«  »به 
را  انیمیشن  این  کارگردانی  کرده.  تولید  والت  دیزنی  برای 
انیمیشن  با  را  او  پیش تر  که  دارد  عهده  بر  اسکنلون  دن 
جذاب »دانشگاه هیوالها« می شناختیم. از صداهای آشنایی 
داشته  توقع  گران قیمت  انیمیشن  این  در  می توانیم  که 
لویی  جولیا  پرت،  کریس  هالند،  تام  به  می توان  باشیم، 
جادویی  داستانی  کرد.  اشاره  اسپنسر  اوکتاویا  و  درایفوس 
می بینیم که مربوط به دو برادر نوجوان اِلف است. زمانی که 

آن ها بسیار کوچک بوده اند، پدرشان از دنیا رفته و حاال که 
به دست  پدرشان  جانب  از  هدیه ای  رسیده اند،  نوجوانی  به 
آن ها می رسد که پیش از مرگش برایشان تدارک دیده بود؛ 
را  ایجاد طلسمی  توانایی  این چوب جادو  یک چوب جادو. 
اما  نمی کنیم،  فاش  را  آن  داستان  نرفتن  لو  برای  که  دارد 
کافی است بدانید »به پیش« داستانی دل گرم کننده از عشق 
خانوادگی است و قطعا تماشای آن برای نوجوانان و کودکان 

خالی از لطف نیست.

9 سال پیش فیلمی با همین نام منتشر شد، اما داستان این فیلم 
هیچ ربطی به آن ندارد. »راه بازگشت« ترکیبی است از همکاری 
مجدد گوین اوکانر به عنوان کارگردان و بن افلک به عنوان بازیگر 
نقش اصلی. داستان این فیلم که برد اینگلزبی آن را نوشته شده، 
مربوط به ورزشکاری است که در رشته بسکتبال روزگاری برای 
خود ستاره ای بوده. این قهرمان که زندگی و همسرش را به دلیل 
اعتیاد نابود کرده، حاال می خواهد اشتباهات گذشته را جبران کند. 

آغاز این کار با مربی گری در یک دبیرستان آغاز می شود و این طور 
به نظر می رسد که همه  چیز خوب شده و روند پاک سازی آغاز 
شده است، اما ابداً چنین نیست. باز هم جنسی از مشکالت قدیمی 
سر راه قهرمان داستان سبز می شود و او را به چالش می کشد. »راه 
بازگشت« یکی از جدیدترین فیلم های این فهرست است و همین 
اسفندماه در سینماهای آمریکا پخش شده، پس اگر دستتان به آن 

رسید، حتماً تماشایش کنید تا از جریان روز عقب نمانید.
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پلتفرم ويديويی موفق گوگل يعنی يوتیوب در پشت 
موفقیت های خود، مدير زن موفقی دارد که به عنوان 

سومین مديرعامل يوتیوب پس از ساالر کمانگر 
شناخته می شود. ووجیتسکی که پیش از اين مدير 

بازاريابی گوگل بود، توانست با پیشرفت های کاری 
خود سکان هدايت يوتیوب را برعهده بگیرد و به يکی 
از مديران موفق گوگل تبديل شود. او که از کارمندان 

اولیه شرکت گوگل محسوب می شود، در سال 1998، 
قبل از اين که اصاًل شروع به کار در اين کمپانی کند، 
همراه با همسرش گاراژ خانه را در ازای 1۷00 دالر 

به صورت ماهانه به اعضای تیم گوگل اجاره داد! وقتی 
شانزدهمین کارمند گوگل، سوزان ووجیتسکی، در 

روزهای ابتدايی تأسیس گوگل باردار شد، بسیاری از 
همکارانش انتظار داشتند او از سمت خود به عنوان 

مدير بازاريابی کنار بکشد، اما در عوض او به محل کار 
خود آمد و با نظارت بر رشد بخش تبلیغات گوگل تا 

حد 50 میلیارد دالر، به مديرعاملی يوتیوب رسید. در 
ادامه با نگاهی به بیوگرافی ووجیتسکی، به درس های 
کسب وکاری که می توان از او آموخت، اشاره خواهیم 

کرد.

سوزان ووجیتسکی کیست؟
موفق  کارآفرینان  از  یکی  و   1968 ژوییه  پنجم  متولد  او 
ادبیات  و  تاریخ  رشته  در  را  خود  تحصیالت  که  آمریکاست 
در دانشگاه  هاروارد گذرانده است. سوزان ارشد رشته اقتصاد 
مدیریت  مدرک  و   1993 سال  در  سانتاکروز  دانشگاه  از  را 
در سال 1998  اندرسون  بیزینس  دانشکده  از  را  کسب وکار 
دریافت کرد. او دوست داشت مدرک دکترای خود را در رشته 

برنامه هایش  اما  کند،  تدریس  دانشگاه  در  و  بگیرد  اقتصاد 
عوض شد و کشف کرد به حوزه فناوری عالقه بیشتری دارد. 
او اعتقاد دارد بیشترین تأثیر را در زندگی از پدرش که استاد 
فیزیک بوده و ذهنی تحلیل گر دارد، گرفته است. ووجیتسکی 
کنار  در  را  شام  می کند  دارد، سعی  که  مشغله هایی  با همه 
در  را  زندگی شخصی  و  کند  فرزندان خود سپری  و  همسر 

کنار زندگی حرفه ای اش با آرامش پیش ببرد. 

درس های کسب وکار از زندگی ووجیتسکی 
سوزان پیش از این که مدیر بازاریابی گوگل شود، در بخش 
مشاور  عنوان  به  سپس  و  کالیفرنیا  در  اینتل  مارکتینگ 
کسب وکار شرکت Bain and company کار می کرد. او 
در گوگل ابتدا روی برنامه های بازاریابی ویروسی تمرکز کرد 
 google  و google images و سپس در بخش هایی مانند
books نیز همکاری کرد تا این که درنهایت در فوریه 2014 
از  درس هایی  ادامه  در  رسید.  یوتیوب  مدیرعاملی  مقام  به 
خواهیم  مرور  هم  با  را  زن  مدیرعامل  این  حرفه ای  زندگی 

کرد. 

سرمایه گذاری برای آینده 
اگرچه یوتیوب در اوایل شروع به کار خود استارت آپی نوپا بود 
و هیچ درآمدی نداشت، اما ووجیتسکی از بنیان گذاران گوگل 
یعنی لری پیج و سرگئی برین خواست به خاطر ایمان به آینده 
بخش ویدیو، این شرکت را خریداری کنند. در ابتدا این معامله 
تمسخر  مورد  به طور گسترده  میلیارد دالری  سنگین 1.65 
قرار گرفت که یکی از آن ها مارک کوبان، مالک باشگاه داالس 
ماوریکس بود. اما امروز یوتیوب ماهانه یک میلیارد کاربر دارد و 

یکی از منابع اصلی درآمد گوگل است. 

    فناوری
آرين طاهری

درس های كسب وكار از سوزان ووجيتسكی، مدير موفق يوتيوب

ایمان به آینده مترجم
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ایجاد تعادل میان زندگی حرفه ای و شخصی
سوزان به عنوان اولین کارمند گوگل که به مرخصی زایمان 
رفت و دوباره به محل کار برگشت، معتقد است ایجاد تعادل 
بین مسائل کار و خانواده برای موفقیت در محل کار ضروری 
است. بنابراین او ساعت شش از محل کار بیرون می زند و تا 
9 شب در کنار خانواده است. او از پاسخ دادن ای میل های 
کاری در آخر هفته و هم چنین بین ساعت شش تا 9 شب 
بچه ها  خوابیدن  از  پس  به  را  کار  این  و  می کند  خودداری 

اختصاص می دهد. 

کار هوشمندانه، نه طوالنی
با خانواده خود  فراغت  اوقات  به گذراندن  قادر  ووجیتسکی 
اولویت بندی میان کار و ساده سازی روند کار  بر  است، زیرا 
خانه  به  شام  برای  می کند  ادعا  حتی  او  دارد.  تمرکز  خود 
مدیرعامل  نقش  تنها  این که  جای  به  او  واقع  در  می رود، 
درگیر  زیادی  ساعت های  و  کند  ایفا  را  بزرگ  شرکت   یک 
به  این  و  باشد، هوشمندانه تر کار می کند  کار  کار در محل 
در  می کند  سعی  بلکه  نیست،  بیشتر  کاری  ساعت  معنای 
همان ساعت هایی که در دفتر حضور دارد، کار را به صورت 

هوشمندانه و بهینه تر انجام دهد. 

استقبال از کشف فرصت های تازه 
را در سن  زمینه کسب وکار  در  استعداد خود  اولین  سوزان 
11 سالگی کشف و از آن استقبال کرد. او در آن سن و سال 
وارد دنیای تجارت در مسیر کسب وکاری شد که در دنیای 
ادویه های  به فروش  بود و شروع  امروزی در حال فروپاشی 
که  بود  همین  نیز  او  موفقیت  عوامل  از  یکی  کرد.  خانگی 
کمتر کسی به این صنعت در بازار توجه کرده بود. توجه و 
پیشرفتی که درنهایت از او یک مدیرعامل موفق در یکی از 

بزرگ ترین شرکت های دنیا ساخت. 

جنگیدن برای حقوق خود
تقاضای  خود  زایمان  برای  حالی  در  ووجیتسکی  سوزان 
مرخصی کرد که این گزینه برای کارمندان زن گوگل در نظر 
گرفته نشده بود. اما او این قالب را شکست و از حقوق خود 
به عنوان یک زن دفاع کرد و با این که کاری غیرمنتظره بود، 
اما تصور عام را تغییر داد و توانست ذهنیت ایجاد مرخصی 
زایمان برای مدیر و بنیان گذاران مرد را ایجاد کند. هنگامی 
از استراحت زایمان به محل کار برگشت، تغییر  که او پس 
باردار در محل کار  زنان  با  از نحوه برخورد مردان  جدیدی 
با  موافقت  برای  خود  مافوق  به  فشار  با  سوزان  کرد.  ایجاد 
مرخصی و نیاز او به استراحت در دوران بارداری و پس از آن، 
توانست آغازگر موج جدیدی از پذیرش این حق در محیط 

کار باشد و نقش مؤثری در این زمینه داشته باشد. 

فرصت رشد به زنان 
سوزان جدای از این که یکی از اولین زنانی است که مفهوم 
مرخصی زایمان را برای بانوان شاغل در گوگل تعریف کرد، به 
دلیل حمایت از برابری زنان و مردان در کار شناخته می شود. 

او هنگامی که متوجه شد تعداد مردان شاغل در گوگل بیشتر 
تا  کرد  استخدام  زن  کارمند  اندازه  همان  به  است،  زنان  از 

بتواند این شکاف را پر کند. 

داشتن چشم انداز و استراتژی مشخص
ووجیتسکی سخت ترین درس رهبری خود را این گونه عنوان 
می کند: »تسلیم نشوید و بدانید که می خواهید کجا بروید.« 
او می افزاید: »وقتی احساس می کنید بخشی از تیم هستید 
و یک  واحد دارید، می توانید با وجود چالش ها و مشکالت 
 SMART زیاد نیز کار را پیش ببرید. برای شروع استراتژی
را برای اهداف خود امتحان کنید تا به سرعت هدف خود را 

کنترل و استراتژیک تر کنید.«

 آماده بودن برای دریافت بازخورد 
مانند بسیاری از ما رویکرد او نیز ابتدا در مقابل مخالفت ها و 
بازخوردها دفاعی بود. اما او تغییر این رویکرد را یک درس 
ارزشمند آموخته شده ذکر کرد و گفت: »هرچه تجربه شما 
می کنید  تمرکز  می شنوید،  آن چه  روی  بهتر  می رود،  باالتر 
کنید.«  بهتر  را  خود  کار  نتیجه  واکنش ها،  از  استفاده  با  تا 
کسب وکار همیشه احساس شخصی دارد، اما شما می توانید 
از انتقادات و واکنش ها درس یاد بگیرید. جالب این جاست که 
اغلب بیشتر از آن چیزی که فکر می کنید، پشت این انتقادها 

حس حسن نیت از جانب فرد مقابل وجود دارد.

مربی گری کنید نه مدیریت 
اما برای این که زنی قدرتمند  هر کس می تواند مدیر باشد، 
خود  اطراف  افراد  از  کنید  تالش  باید  باشید،  سوزان  مانند 
بهترین استفاده را ببرید. شما باید مانند او به مسیر هدایت 
کارمندان و آن چه می خواهند به آن برسند، عالقه مند باشید و 
مسیر خود را به نتیجه برسانید و دریابید که چگونه می توانید 
از این اطالعات برای پشتیبانی از اهداف تیم و شرکت خود 
ممکن  این  باشید.  مربی  باید  کنید. هم چنین شما  استفاده 
شود،  محسوب  شما  برای  واقعی  چالش  یک  ابتدا  در  است 
اما سعی کنید از کارمندان خود بپرسید که چه چیزی را در 
مسیر شغلی شان دوست دارند و از چه چیزی بیزارند. سعی 
کنید با آن ها در این مسیر هم گام شوید، مانند همان کاری 

که ووجیتسکی انجام می دهد. 

مهارت خوب گوش کردن و برقراری ارتباط مؤثر
تا زمانی که نفهمید مشکل از کجا ناشی می شود، نمی توانید 
افراد خود نشان ندهید  به  تا زمانی که  و  آن را حل کنید 
هستید،  آن ها  کاری  مشکالت  شنیدن  به  عالقه مند  که 
عالوه  ووجیتسکی  بشنوید.  را  مشکل  آن  واقعاً  نمی توانید 
بر این که شنونده خوبی است، خاطرنشان می کند که رشد 
همیشه  شبکه های  وجود  با  ارتباطات  برقراری  در  فناوری 
پیش  سال   10 از  ساده تر  را  دادن  گوش  مهارت  آن الین، 
را  کار  این  چگونه  که  داشت  یاد  به  باید  تنها  است.  کرده 
با  را  مؤثر  ارتباط  بیشترین  تا  دهید  انجام  مؤثر  شکل  به 

کارمندان خود به دست آورید. 

هر کس می تواند مدير باشد، 
اما برای اين که مديری 

قدرتمند مانند سوزان باشید، 
بايد تالش کنید از افراد 

اطراف خود بهترين استفاده 
را ببريد. شما بايد مانند او 
به مسیر هدايت کارمندان 
و آن چه می خواهند به آن 
برسند، عالقه مند باشید 
و مسیر خود را به نتیجه 

برسانید و دريابید که چگونه 
می توانید از اين اطالعات 

برای پشتیبانی از اهداف تیم 
و شرکت خود استفاده کنید. 

هم چنین شما بايد مربی 
باشید. اين ممکن است در 

ابتدا يک چالش واقعی برای 
شما محسوب شود، اما سعی 
کنید از کارمندان خود بپرسید 

که چه چیزی را در مسیر 
شغلی شان دوست دارند
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يوهان سباستین باخ يکی از مشهورترين 
موسیقی دان های دنیاست. او با سبک خاص خود 
جانی تازه به موسیقی کالسیک بخشید و تحولی 

در موسیقی و فرهنگ اروپا ايجاد کرد. تأثیر باخ در 
موسیقی کالسیک دنیا مشهود است. اين اثر به حدی 

زياد است که سبکی جديد در زندگی و فرهنگ های 
کشورهای مختلف گذاشته است. باخ در خانواده ای 

کاماًل موسیقی دوست به دنیا آمد. در واقع باخ 
بزرگ ترين شجره خانوادگی را در موسیقی دارد و ۷6 
نفر از مردان خانواده و فامیل باخ موسیقی دان بودند و 
نام 53 نفر آن ها يوهان است. از میان اين يوهان ها، 

يوهان سباستین باخ، يکی از بزرگ ترين آهنگ سازان 
تاريخ موسیقی است که اثرهای هنری کم نظیری در 

موسیقی به جا گذاشته است. نبوغ او هنوز بر موسیقی 
غربی تسلط دارد و ذهن ساختاريافته او ماهیتی 
الهام گیرنده و موسیقی خاص او نشان از نبوغ و 

استعداد او داشت. 

دوران کودکی
و  آلمان  در   1685 مارس   21 متولد  باخ  سباستین  یوهان 
تاریخ  موسیقی دانان  و  آهنگ سازان  مشهورترین  از  یکی 
باخ دوران کودکی خود را در خانواده ای موسیقی دان  است. 
گذراند که دستاوردهای زیادی در این حوزه داشتند. تقریباً 

همه اعضای این خاندان نوازندگی را می دانستند )مخصوصاً 
نواختن کیبورد( و سایر سازها را هم خوب می نواختند. پدر 
آیزناخ  نوازنده در شهر  باخ، به عنوان  او، یوهان آمبروزیوس 
جوان  یوهان  به  او  که  است  این  بر  باور  و  می کرد،  فعالیت 
نواختن ویولن را آموخته است. باخ با ویولن و ارگ آشنا شد 
و استعداد خود را در این زمینه خیلی زود نشان داد. یوهان 
سباستین باخ صدای سوپرانوی زیبایی داشت. همین ویژگی 
او را وارد مدرسه ای در لونبرگ کرد. یوهان بعد از آن تمرکز 
گذاشت.  و  هارپسیکورد  ویولن  نواختن  روی  بیشتر  را  خود 
صدای خوب او موجب شد تحت نظر یک استاد آواز و همراه 
با ساز پدرش در کلیسا آواز بخواند. فامیل او نیز در موسیقی 
کلیسا بخش تأثیرگذاری داشتند و عموی او نیز نوازنده ارگ 
کلیسا بود. قبل از یوهان ها، اعضای برجسته خاندان باخ اثری 
را خلق نکردند، چون در دوره آن ها، آهنگ سازی را کسانی 
انجام می دادند که آموزش های خاصی دیده و عمدتاً نوازنده 
ارگ بودند. مسئولیت موسیقی کلیسا که در خدمت اهداف 
داشت.  قرار  موسیقی  استاد  یک  عهده  به  عموماً  بود،  دینی 
اعضای خاندان باخ، با نوشتن موسیقی برای مراسم عروسی و 
عزاداری که بابت آن ها پول خوبی پرداخت می شد، به درآمد 

اندک خود از کلیسا می افزودند.
وقتی 10 ساله بود، پدرش که به او ویولن یاد می داد و مادرش 
به  برادرش  با  از دست داد و  انجیل می خواند،  برایش  را که 
زندگی ادامه داد. او پس از از دست دادن پدر و مادرش، تحت 

    فناوری
بهار سلیمانی

نگاهی به فراز و نشيب های زندگی شخصی
 يوهان كريستين باخ

نابغه ای که 
ساز را می فهمید
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این که  از  پس  اما  داد،  ادامه  را  تحصیلش  بزرگ  برادر  نظر 
بپردازد، خود شخصاً  را  او  نتوانست هزینه تحصیل  برادرش 
به آموزش ارگ به یوهان و برادر کوچک ترش پرداخت. در 
به  و  خودآموز  شیوه ای  به  سباستیان  که  بود  دوران  همین 
تقلید از آثار آهنگ سازان بزرگ، به تدریج این علم را آموخت. 
می گویند در همان دوران بود که او برای تحصیل از آیرنباخ 
به لورنبرگ رفت و یک بار تصمیم گرفت با سفر به  هامبورگ 
با کمبود  لورنبرگ  به  بازگشت  از  او پس  ببیند.  را  عمویش 
اقامت  بیرون یک مسافرخانه  و مجبور شد  مواجه شد  پول 
کند. یک روز مردی دو عدد کله ماهی را جلوی او انداخت. 
را  کله ها  یوهان  بود.(  لطف  نشانه  ماهی  آیزنباخ  شهر  )در 
مانده  باقی  آن ها  در  به دردبخوری  ببیند گوشت  تا  برداشت 
با آن، هم غذای  او داخل کله ها دو سکه پیدا کرد و  یا نه. 
حسابی خورد و هم توانست به خانه عمویش در  هامبورگ 

برگردد!

زندگی شخصی
به  که  است  تاریخ  نامی  آهنگ سازان  معدود  از  یکی  باخ 
نزدیک  او  بود.  مشغول  هم  زادوولد  به  آهنگ سازی  موازات 
داغ مرگ 10  فرزند داشت که  و 20  اثر ساخت  به 1200 
یا  تولد  از  پس  کمی  او  فرزندان  اغلب  دید.  را  آن ها  از  تن 
اغلب  ماندند،  باقی  که  آن هایی  و  مردند  سال  دو  در عرض 
پیش  پاافتاده  از حوادث  غیر  بزرگی شدند.  موسیقی دان های 
و جزئی، او ظاهراً دچار هیچ مشکلی نبوده و همیشه زندگی 
خانوادگی و شغلی آرام داشته است. او در طول زندگی خود، 
که  کرد  تولید  را  سوئیت  و  کنسرتو  کانتات،   200 از  بیش 
می گیرند.  قرار  زمان  همه  قطعات  زیباترین  میان  در  هنوز 
برخی دیگر از آثار شناخته شده او به نام های »َمس در سی 
کالویه ها«  »تمرین  و  براندنبورگ«  »کنسرتوهای  مینور«، 
از بزرگ ترین آهنگ سازان غربی در  او یکی  امروزه  هستند. 
تمام زمان ها محسوب می شود. یک نکته جالب از زندگی او 
این که باخ گوش های بسیار دقیق و تیزی داشت، به گونه ای 
تشخیص  را  نت  یک  فرکانس  در  اختالف  کوچک ترین  که 
سازهای  آزمایش  برای  او  از  که  بود  کسی  تنها  او  می داد. 

جدید دعوت می شد.

آغاز به کار
نوازنده  مقام  در  بود،  برخوردار  روزافزون  از شهرتی  که  باخ 
تهیه  مسئول  او  شد.  منصوب  آرنشتاد  کلیسای جدید  ارگ 
موسیقی مذهبی و برنامه های ویژه کلیسا و هم چنین آموزش 
موسیقی به شاگردان بود. او جوان و مغرور بود و به خوبی با 
از جانب مسئوالن  بار  نمی آمد و چندین  دانش آموزان کنار 
کلیسا مورد نقد و گالیه قرار گرفت. در سال 1705 به حالت 
قهر کلیسا را ترک کرد، اما این کار هم کمکی به وضعیت او 
نکرد. سرانجام در سال 1707 باخ شهر خود را برای شغل 

نوازندگی ارگ در کلیسای سنت بلز در شهر مولهاوزن ترک 
کرد. بااین حال، مقامات کلیسا از سبک او ایراداتی گرفتند و 
در  را  پیچیده  ترتیبات  باخ  ملودی ها شدند.  تغییر  خواستار 
ملودی های  ترکیب  به  عالقه  و  می آورد  وجود  به  موسیقی 
مختلف با یکدیگر داشت. کشیش معتقد بود موسیقی کلیسا 

باید ساده باشد.

دوران اوج و آغاز محبوبیت
 پس از یک سال او در دربار دوک در وایمار نوازنده ارگ شد. 
در واقع زندگی هنری یوهان سباستین باخ از سال 1708 به 
بعد شکوفا شد، یعنی هنگامی که استاد موسیقی در ویمار شد 
و دوران درخشانی را طی سال های 1723 تا 1750 به عنوان 
مدرس و آهنگ ساز موسیقی گذراند. باخ در وایمار بهترین 
کارهای خود را نوشت، از جمله »توکوتا و فوک در ر مینور«، 
که یکی از محبوب  ترین قطعات او برای ارگ است. در سال 
1717 او تصمیم گرفت برای نوازندگی پیش شاهزاد لئوپولد 
در کوتن برود. شاهزاده لئوپولد به موسیقی عالقه داشت. او 
ویولن می نواخت و اغلب در هنگام سفر از همه جا پارتیتور 
می خرید. اما دوک ویلهام از رفتن او ناراحت شد و حتی چند 
هفته او را زندانی کرد، اما درنهایت با رفتن او موافقت کرد. 
نواختن موسیقی های بی کالم  به  او در کنار شاهزاده بیشتر 
ارکسترها،  برای  نواختن کنسرتو  آن  کنار  در  و  می پرداخت 

سوئیت های رقص و سونات را نیز ادامه می داد. 

نقش تأثیرگذار در موسیقی مذهبی
او  زندگی  از  دوره  این  در  باخ  ویولن  تک نوازی های  بهترین 
به حضرت عیسی  او  تعهد عظیم  از  نشان  نوشته شدند که 
تأثیرگذاری در موسیقی مقدس و مذهبی  باخ نقش  بودند. 
از  ارکستر  منحل شدن  دلیل  به  سال 1723  در  او  داشت. 
سوی شاهزاده شهر کوتن را ترک کرد و به الیپزیگ آمد و 
مدرس و نوازنده کلیسای سن توماس شد. باخ در این دوران 
از کتاب مقدس تفاسیر موسیقی خود رونمایی کرد که این 
رسیدن  با  او  اجراهای  هستند.  معروف   Passions به  آثار 
و  شد  کم  رفته رفته  بینایی  مشکالت  و  کهن سالی  سن  به 
او  نشد.  کامل  که  آهنگی ساخت  آخر عمرش  در سال های 
سعی کرد سوی چشم هایش را با عمل به دست آورد، اما این 
جراحی موجب کور شدن او شد. سال بعد باخ سکته کرد و 

در سال 1750 درگذشت. 
آمادئوس  چون  کسانی  سوی  از  باخ  موسیقی  ساخته های 
موتزارت و لودویگ ون بتهوون، که پیرو او بودند، مورد تحسین 
قرار گرفتند. او الهام بخش آهنگ سازان دیگر بود. برای مثال 
موتزارت از اندیشه های او الهام گرفته بود و مندلسون نوعی 
از موسیقی رمانتیک را با توجه سبک موسیقی او در آلمان 
بنا نهاد. باخ هنوز هم به عنوان یک مرجع در موسیقی برای 

بسیاری از آهنگ سازان محسوب می شود. 

باخ يکی از معدود 
آهنگ سازان نامی تاريخ 

است که به موازات 
آهنگ سازی به زادوولد هم 

مشغول بود. او نزديک به 
1200 اثر ساخت و 20 

فرزند داشت که داغ مرگ 
10 تن از آن ها را ديد. اغلب 
فرزندان او کمی پس از تولد 

يا در عرض دو سال مردند 
و آن هايی که باقی ماندند، 

اغلب موسیقی دان های 
بزرگی شدند. غیر از حوادث 

پیش  پاافتاده و جزئی، او 
ظاهراً دچار هیچ مشکلی 

نبوده و همیشه زندگی 
خانوادگی و شغلی آرام 

داشته است

منابع:
-medici.tv/en/artists/johann ـ
sebastian-bach/
/biography.com/musician ـ
johann-sebastian-bach
/britannica.com/biography ـ
Johann-Sebastian-Bach
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شمارش معکوس برای رسیدن به بازه تعطیالت و 
دادن فرصت استراحت به خود نزديک شده است. 

فصل مهمانی، هديه دادن و گرفتن و مسافرت 
رفتن برای همه، خصوصاً مديرانی که يک سال سر 

پروژه های مختلف بودند، فرا رسیده و روزهای منتهی 
به تعطیالت، يکی از شلوغ ترين زمان های سال برای 

آن ها خواهد بود. درحالی که بازه تعطیالت نیز مانند 
آخر هفته ها يک بازه مناسب برای استراحت و يا 

مسافرت است، می تواند فرصت بزرگی برای رشد 
شما به عنوان مدير نیز باشد. شما به عنوان مدير يک 
کسب وکار می توانید از مزايای اين بازه استفاده کنید 

و فرصت رشد بیشتر خود را فراهم آوريد. مديران 
موفق دنیا نیز از روزهای تعطیل برای بهره وری و شارژ 

بیشتر خود استفاده می کنند. می توانید مشابه همان 
عادات را به کار گیريد تا بهره ورتر و شادتر باشید. در 

ادامه در خصوص کارهايی که مديران بزرگ دنیا در 
طول تعطیالت انجام می دهند، بیشتر خواهید خواند و 
سپس عادات و امور روزمره تعدادی از مديران موفق 

دنیا در تعطیالت را با هم مرور خواهیم کرد.

سرگرمی  برای خود فراهم کنید
عالقه  مورد  تفریح  و  سرگرمی  یک  خود  برای  کنید  سعی 
بوش،  دبلیو  باشد که جورج  برایتان جالب  پیدا کنید. شاید 
مریل  یا  است،  نقاشی  مشتاق  آمریکا،  سابق  رئیس جمهور 
بافتنی  فراغت  اوقات  در  اسکار،  جایزه  سه  برنده  استریپ، 
می بافد، یا میلیاردر و مدیر بزرگ، وارن بافت، در تعطیالت 
و اوقات فراغت یک نوع آلت موسیقی شبیه گیتار می نوازد. 
تعطیالت  در  که  است  نیاز  و  نیستید  ربات  و  ماشین  شما 
یافتن  دهید.  پرورش  را  آن ها  و  کنید  فکر  خود  عالیق  به 
سر  پشت  و  استراحت  برای  فوق العاده  راهی  سرگرمی  یک 

   مدیریت
هدی رضايی

مديران موفق تعطيالت خود را چگونه می گذرانند؟

فرصتی برای خودسازی

كارشناس ارشد مديريت اجرايی 
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می کنید،  ورزش  خواه  است.  طوالنی  هفته  یک  گذاشتن 
خواه عکاسی یا کتاب خوانی، بهتر است حتماً یک سرگرمی 
برای خود انتخاب کنید. درگیر شدن در پروژه های جانبی و 
سرگرمی های خالقانه می تواند موجب رشد تفکر خالق برای 
افزایش کارایی شما شود. از  حل مشکالت مربوط به کار و 
این که در تعطیالت برای سرگرمی های خود وقت می گذارید، 
احساس گناه نکنید و حتی هنگامی که سرکار هستید، برای 

تعطیالت بعدی و سرگرمی های جذابش برنامه ریزی کنید.
 

اینترنت را کنار بگذارید
به  دادن  پاسخ  و  اینترنت  از  تعطیالت  بازه  در  است  بهتر 
ای میل ها کناره گیری کنید. آریانا  هافینگتون، یکی از مدیران 
موفق دنیا، حتی برای کارمندان نیز قوانینی وضع کرده است 
که انتظار ندارد آخر هفته یا هنگام تعطیالت به ای میل های 
کاری پاسخ دهند. جک دورسی، مدیرعامل و بنیان گذار توییتر، 
تعطیالت آخر هفته خود را با پیاده روی می گذراند و روزهای 
یک شنبه روی تأمل، بازخورد و استراتژی تمرکز می کند. این 
چیزی است که به او اجازه می دهد فردای تعطیالت با روحیه 
بهتری سرکار بیاید. همان گونه که فناوری و آن الین بودن مهم 
است، اما آن الین بودن 24 ساعته طی هفت روز هفته می تواند 
منجر به فرسودگی شود. اگر احساس می کنید حتی شب ها 
نیز به ای میل های خود پاسخ می دهید، بهتر است این کار را 
تمرین کنید که در طول تعطیالت میزان آن الین بودن خود 
را کم کنید. مباحث مربوط به تعادل در کار و زندگی را بیشتر 

بخوانید و سعی نکنید همیشه در دسترس باشید.

با خانواده و دوستان وقت بگذرانید 
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیشترین وقت آزاد 
خود را با همسر و دو دخترش مالیا و ساشا می گذراند. مارک 
اوقات فراغت  تلویزیون، در  کوبان، مدیر و میلیاردر معروف 
تنها در نقش یک پدر ظاهر می شود و زمانش را با همسر و 
دو دخترش می گذراند. حتی اگر بچه ندارید نیز همین اصل 
را به کار گیرید و تعطیالتتان را با خانواده تان بگذرانید. شاید 
در طول ماه و هفته روی کار خود تمرکز می کنید، اما نیاز 
است در تعطیالت روی روابط خود کار کنید و آخر هفته و 
بازه های تعطیالت فرصت مناسبی برای دور هم گرد آمدن با 

اعضای خانواده یا مسافرت رفتن با آن هاست. 

خوب بخوابید
چه باورتان بشود چه نه، خوابیدن یکی از بهترین کارهایی 
از  پس  خود  بیشتر  بهره وری  برای  می توانید  که  است 
پیشین  رئیس جمهور  کلینتون،  بیل  دهید.  انجام  تعطیالت 
افراد  از  تن  ادیسون، مخترع معروف، دو  توماس  و  آمریکا، 
به چرت زدن معروف اند. حتی چرت  مشهوری هستند که 
زدن در محل کار نیز برای بهره وری مفید است. اما اگر به 
هر دلیلی فرصت این کار را ندارید، آخر هفته یا تعطیالت 
خواب  برای  فرصتی  کنید.  آماده  کار  این  برای  را  خود 
بهینه و استراحت به مغز خود بدهید. چرت های کوتاه 20 
طراوت،  احساس  شما  به  کار  حین  می تواند  نیز  دقیقه ای 
تا تمرکز  را دهد  بعدی  برای کارهای  آماده شدن  و  انرژی 

بیشتری داشته باشید. 

جورج دبلیو بوش مشتاق 
نقاشی است، يا مريل 

استريپ، برنده سه جايزه 
اسکار، در اوقات فراغت 

بافتنی می بافد، يا میلیاردر و 
مدير بزرگ، وارن بافت، در 

تعطیالت و اوقات فراغت 
يک نوع آلت موسیقی شبیه 
گیتار می نوازد. شما ماشین 
و ربات نیستید و نیاز است 
که در تعطیالت به عاليق 

خود فکر کنید و آن ها را 
پرورش دهید
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در ادامه نگاهی به عادات مدیران موفق در تعطیالت خواهیم 
انداخت که در نوع خود بسیار جالب است. 

باب ايگر: صبح زود بيدار شويد
نیست  اجرایی  تنها مدیر  مدیر دیسنی 
که هر روز صبح زود ساعت 4:30 بیدار 
دو  ساعت  تا  موفق  افراد  می شود. 
بعدازظهر در رختخواب نمی مانند و باب 
ایگر نیز از این قضیه مستثنا نیست. او 
را  زمانی  بازه  همین  نیز  خود  تعطیالت  روزهای  در  حتی 
است  معتقد  ایگر  باب  می کند.  رعایت  شدن  بیدار  برای 
حتی اگر آخر هفته ها صبح زود از خواب بیدار شوید، کار 

خود را زودتر از دیگر مردم جهان آغاز کرده اید. 
بنجامين فرانكلين: برنامه ريزی داشته باشيد

 فرانکلین می گوید من هر روز صبح از 
امروز  باید  کاری  چه  می پرسم  خودم 
اهمیت  از  موفق  افراد  دهم؟  انجام 
حتی  خود  برای  و  آگاه اند  برنامه ریزی 
و  دارند  برنامه ریزی  تعطیالت  در طول 
این  برای  ندارد.  برای آن ها وجود  این قضیه  استثنایی در 
مدیر  عنوان  به  شما  باشید؛  رئیس جمهور  نیست  نیاز  کار 
کسب وکار خود نیز بهتر است همیشه این سؤال را از خود 
انجام دادن دارید و چه  برای  امروز چه کاری  بپرسید که 

برنامه ای حتی در تعطیالت پیش روی شماست. 
ايموتی فريس: چند وظيفه ای نباشيد

 مالتی تسکینگ یا چند وظیفه ای بودن 
موفق  به  تعبیر  عده ای  نظر  از  شاید 
بودن باشد. ممکن است با دویدن روی 
صحبت  و  تماس  حال  در  تردمیل، 
کردن با مادر خود باشید و هم زمان به 
تلویزیون نیز نگاه کنید و به خیال خود حداکثر بهره وری 
افراد  اما  کرده اید.  خود  آن  از  هفته  آخر  تعطیالت  در  را 
موفق می دانند که این موضوع تنها کارایی شما را کاهش 
فعالیت زمانی جدا  برای هر  بهتر است  می دهد. در عوض 
دانشمند  و  نویسنده  فریس،  ایموتی  دهید.  اختصاص 
اخترشناس، حداکثر در هر روز تنها روی یک یا دو هدف 
پیشرفت  و  بهره وری  هم ترازی  برای  را  این  و  می کند  کار 

کاری امری مهم می داند.
قرار  اولويت  استيو جابز فقيد: آن چه مهم است، در 

دهيد
الزم  که  »چیزهایی  است:  گفته  جابز   
مهم  دهند،  تغییر  را  دنیا  نیست 
برای  زمانی  هفته ها  آخر  هستند.« 
یادآوری چیزهای فراموش شده است تا 
وارد  را  هارمونی  و   هماهنگی  بتوانید 
لزوم  صورت  در  و  کنید  خود  شخصی  و  حرفه ای  زندگی 
با  وقت  کردن  سپری  کنید.  تنظیم  را  اهدافتان  مجدداً 

دوستان، فرزندان یا شریک زندگی ممکن است سود کاری 
شما را افزایش ندهد، یا شما را در معرض توجه قرار ندهد، 
مدیران  نمی کند.  کم  شما  کارهای  اهمیت  از  چیزی  اما 
برای خوردن  را  زمانی  امروزه  نیز  و رؤسای جمهور  بزرگ 

شام در کنار خانواده شان کنار می گذارند. 
وارن بافت: زمانی را برای سرگرمی ها اختصاص دهيد
 وارن بافت، میلیاردر و مدیر بزرگ که 
یکی از سرمایه گذاران موفق قرن بیستم 
فراغت  اوقات  و  خالی  زمان های  است، 
خود را به نواختن اوکوله له که سازی 
افراد  می گذراند.  است،  گیتار  به  شبیه 
موفق معموالً افراد جذابی هستند و سرگرمی ها و تفریحات 
با سرگرمی  را  تعطیالت خود  نیز  دارند. پس شما  جذابی 

جذاب خود سپری کنید. 
اپرا وينفری: تمرين سكوت و مراقبه كنيد

 یکی از مشهورترین سلبریتی های دنیا 
برای  خود  فراغت  اوقات  از  می گوید 
در  او  می کند.  استفاده  سکوت  تمرین 
برای  ذهن  آگاهی  و  مراقبه  از  دنیایی 
بهره وری،  بهبود  استرس،  کاهش 
تسهیل خالقیت و حفظ روابطش غوطه ور می شود و آخر 
تعهدات  ورزش،  در جهت  با تالش  را  تعطیالت  و  هفته ها 

خانوادگی، امور اجتماعی و... می گذراند. 
بيتل گيتس: زمانی برای تأمل در نظر بگيريد

 مؤسس مشهور مایکروسافت می گوید: 
بگیریم،  جشن  را  موفقیت  است  خوب 
شکست  درس های  به  بیشتر  توجه  اما 
مهم است. تأمل باید یک تمرین روزانه 
نیز  هفته  آخر  تعطیالت  اما  باشد، 
خصوص  در  تأمل  و  نشستن  عقب  برای  مناسبی  فرصت 

دروس فرا گرفته شده و پیشرفت های بعدی است. 
ريچارد برانسون: روی امور خيريه تمركز كنيد

 این کارآفرین میلیاردر می گوید: بسیار 
شگفت انگیز است که چگونه تمرکز ذهن 
شما روی موضوعاتی مانند سالمت، فقر، 
امنیت و تغییرات آب وهوایی می تواند به 
در  را  خود  اندیشه   کند  کمک  شما 
دیگران  به  کمک  از  هیچ کس  کنید.  احیا  دیگر  زمینه های 
فقیر نشده است. تام کورلی پیش از نوشتن کتاب »عادات 
زندگی  پنج سال  به مدت  ثروتمند«  افراد  موفقیت  روزمره 
ثروتمندان را مطالعه کرد. او دریافت که 73 درصد آن ها به 
مدت پنج ساعت یا بیشتر در ماه برای امور خیریه و کمک 
کاهش  به  این  مانند  چیز  هیچ  می شوند.  داوطلب  کردن 
استرس مدیران بزرگ دنیا کمک نکرده است. بازه تعطیالت 
می تواند فرصت خوبی برای شرکت در جشن های خیریه و 

مسابقات داوطلبانه محلی باشد. 

همان گونه که فناوری و 
آن الين بودن مهم است، 
اما آن الين بودن 24 ساعته 
طی هفت روز هفته می تواند 
منجر به فرسودگی شود. 
اگر احساس می کنید حتی 
شب ها نیز به ای میل های 
خود پاسخ می دهید، بهتر 
است اين کار را تمرين کنید 
که در طول تعطیالت میزان 
آن الين بودن خود را کم 
کنید. مباحث مربوط به تعادل 
در کار و زندگی را بیشتر 
بخوانید و سعی نکنید همیشه 
در دسترس باشید

منابع:
/lifehack.org/articles ـ
productivity/12-weekend-
habits-highly-successful-
people.html
-themuse.com/advice/5 ـ
smarter-ways-to-spend-your-
weekend-time-according-to-
super-successful-people
-commercient.com/4 ـ
holiday-tips-for-business-
managers/
/forbes.com/sites ـ
travisbradberry/201524/03//
how-successful-people-
spend-their-weekends/

نگاهی به عادات مديران موفق در تعطيالت
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در طول دهه گذشته، رسانه های اجتماعی به راهی 
برای برقراری ارتباط با دوستان قديمی تا روشی برای 
جست وجوی اطالعات تبديل شده اند. مردم در سراسر 

جهان برای تجارت، پی گیری اخبار، بازاريابی و حتی 
فقط سرگرمی از رسانه های اجتماعی برای اهداف مهم 

و معنادار استفاده می کنند. محبوب ترين شبکه های 
اجتماعی از نظر میزان استفاده در کشورهای مختلف 
و آمار جمعیتی متفاوت هستند. درک اين تفاوت ها در 

محبوبیت شبکه های اجتماعی مختلف هنگام هدف 
قرار دادن مخاطبان خاص بسیار مهم است. هنگام 

مقايسه محبوب ترين شبکه های اجتماعی بهتر است 
آن ها را نه فقط با تعداد حساب های کاربر، بلکه با 

استفاده از حساب فعال بررسی کنید. هم چنین برخی 
از شبکه های اجتماعی با سرعت بیشتری نسبت به 

بقیه رو به رشد هستند، درحالی که برخی اکنون در حال 
نزول اند.

محبوبيت شبكه های اجتماعی در كشورهای مختلف چگونه است؟

نفوذ اینترنت به قلب دنیا
  شبکه 

مترجممونا اشرف زاده

آمار استفاده از شبکه های اجتماعی نشان  می دهد برخی از کشورها به لحاظ استفاده از این شبکه ها در حال فاصله گرفتن از 
یکدیگر هستند و جای تعجب است که کشورهای غربی نسبت به نرخ پذیرش این شبکه ها عقب مانده اند. 

براساس آمار Global Digital Report در 
سال 2019: 

سراسر  در  اینترنت  کاربران  تعداد   -
جهان در سال 2019، 4.388 میلیارد 
گذشته  سال  به  نسبت  که  است  نفر 

9.1 درصد رشد ساالنه داشته است.
اجتماعی  رسانه های  کاربران  تعداد   -

در سراسر جهان در سال 2019، 3.484 
میلیارد نفر است که نسبت به سال قبل 9 

درصد رشد ساالنه داشته است.
سال  در  همراه  تلفن  کاربران  تعداد   -

که  است  نفر  میلیارد   5.112  ،2019
درصد  دو  گذشته  سال  به  نسبت 

یافته است. افزایش 
و  شمالی  و  جنوبی  غربی،  اروپای   -
آمریکای شمالی بیشترین میزان نفوذ 
 95 تا   88 بین  که  دارند  را  اینترنت 
با  مقایسه  در  اینترنت  کاربران  درصد 
کل جمعیت دارند. از این میان، اروپای 
سال،  در  درصدی   11 افزایش  با  جنوبی 
تجربه  را  اینترنت  نفوذ  افزایش  بیشترین 

کرده است.
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بیشترین و کمترین نفوذ شبکه های اجتماعی در کشورها در سال 2019
به گزارش Statista از ژانویه سال 2019، پنج کشور بیشترین نفوذ را در رسانه های اجتماعی داشته اند. این کشورها عبارت اند از:

چرا برخی از کشورها از رسانه های اجتماعی 
بیشتر از سایرین استفاده می کنند؟

رسانه های  از  سایرین  از  بیش  کشورها  از  برخی  این که  اصلی  دلیل 
اجتماعی استفاده می کنند، به اقتصاد آن ها مربوط می شود. پنج کشوری 
که کمترین میزان نفوذ در رسانه های اجتماعی را دارند، بیشتر کشورهای 
در حال توسعه اند که در مقایسه با این کشورها، امارات متحده عربی و 
سنگاپور دارای اقتصاد قدرتمندتری هستند. دلیل دیگر گرایش به سمت 
بین آن کشورها عنوان  را می توان مسئله سن در  اجتماعی  شبکه های 
کرد. مطالعات نشان می دهد نسل های جوان بیشتر از نسل های قدیمی از 
رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. هم چنین فرهنگ کشورها نیز در 
میزان گرایش مردم به استفاده از شبکه های اجتماعی مؤثر است. مردم در 
برخی فرهنگ ها بسیار اجتماعی تر از سایرین هستند، بنابراین رسانه های 
اجتماعی برای آن ها بسیار ارزشمند است. اقتصاد این کشورها هم چنین 

می تواند یک عامل مؤثر در میزان استفاده از شبکه های اجتماعی باشد. 

شبکه های اجتماعی و وب سایت برتر سال 2019 کدام هستند؟
با  است.  جهان  اجتماعی  شبکه  محبوب ترین  هم  هنوز  فیس بوک  فيس بوک: 
بیش از دو میلیارد کاربر، اگر بخواهید به راحتی با افراد زندگی فعلی یا سابق خود 

ارتباط برقرار کنید، این شبکه  اجتماعی مکانی برای مراجعه به آن است.
اينستاگرام: اگر بیشتر عالقه مند به تماشای تصاویر و کلیپ های ویدیویی کوتاه 
 35 باشد.  شما  برای  اجتماعی  شبکه  بهترین  اینستاگرام  است  ممکن  هستید، 

درصد از بزرگ ساالن آمریکایی دارای حساب کاربری اینستاگرام هستند.
توييتر: این شبکه اجتماعی به میزان قابل توجهی مورد انتقادات منفی قرار گرفته 
است. محدودیت استفاده از کاراکترها که از 140 به 280 افزایش یافت، خیلی روی 
این انتقادات مؤثر نبود. بااین حال اگر به دنبال سرخط خبرها، عکس العمل های سریع 

و دسترسی به ستاره های ورزشی سلبریتی ها و غیره هستید، توییتر یک منبع فوق العاده است. 
لينكدين: لینکدین یک شبکه اجتماعی برای حرفه ای هاست. شبکه  اجتماعی ای 
که با رشد خود، به یکی از بهترین راه ها برای ساختن رزومه حرفه ای، پیدا کردن 

شغل جدید و ایجاد ارتباطات حرفه ای و کاری تبدیل شده است. 
اسنپ چت: اسنپ چت پاتوقی برای جوانان است. بعید است که بتوانید حساب 
برای  این سایت  کنید.  پیدا  اجتماعی  این شبکه  در  را  مادربزرگ خود  کاربری 
پیام رسانی،  ویژگی  وجود  با  می شود.  استفاده  فیلم ها  و  تصاویر  اشتراک گذاری 

هم چنین ویژگی های گیمینگ زیادی نیز در آن وجود دارد.
تامبلر: اتفاقی است که دنیای شبکه های اجتماعی و وبالگ نویسی با هم پیوند 
صفحه  به  را  رسانه  محتوای  سایر  و  فیلم  عکس،  متن،  می توانید  است.  خورده 
وبالگ خود که دیگر کاربران دنبال می کنند، ارسال کنید. این شبکه هم چنین از 

نسخه HTML پشتیبانی می کند.
پينترست: پینترست به بهترین شکل به عنوان یک سایت نشانه گذاری تصویر 
می توانید  می کند.(  پشتیبانی  نیز  فیلم ها  و  گیف ها  از  )گرچه  می شود.  توصیف 
تصاویر را به صفحه های عمومی یا خصوصی خود اضافه کنید، دیگر کاربران و 

صفحه ها را دنبال کرده و در مورد پین ها اظهار نظر کنید.
سينا ويبو: این شبکه اجتماعی پاسخ چین به توییتر است. با داشتن بیش از 

400 میلیون کاربر، یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی جهان است. 
رديت: ردیت یک وب گاه برای جمع آوری اخبار اجتماعی است که در آن کاربران 
ثبت نام می کنند و می توانند اخبار را در قالب لینک یا متن ارسال کنند و آن را با 
دیگران به اشتراک بگذارند. کاربران می توانند به پست یا گزارش های نوشته شده 

رأی دهند و جایگاه آن خبر را در صفحات ردیت و صفحه اصلی مشخص کنند.
تيک تاک: یکی از جدیدترین برنامه های رسانه های اجتماعی در جهان است. یک 
شبکه اجتماعی چینی است که از طریق اپلیکیشن های آی آواس و اندروید قابل 
دسترس است. تیک تاک به کاربران اجازه می دهد موزیک ویدیوهای بسیار کوتاه 

3 تا 15 ثانیه ای بسازند.

20 شبکه  اجتماعی پراستفاده جهان در سال 2019
شبکه های  از  یکی  هم چنان  فیس بوک   ،2019 سال  در  آمار  اساس  بر 
ترتیب  به  و  دارد  را  تعداد کاربر در جهان  بیشترین  اجتماعی است که 

شبکه های اجتماعی یوتیوب و واتس اپ در جایگاه های بعدی قرار دارند. 

- امارات متحده عربی با 99 درصد 

- تایوان با ۸9 درصد

- کره  جنوبی با ۸5 درصد

- سنگاپور با ۷9 درصد 

-هنگ کنگ با ۷۸ درصد
هم چنین کشورهایی که کمترین میزان نفوذ رسانه های اجتماعی را دارند، عبارت اند از: 

- نیجریه با ۱2 درصد 

- کنیا با ۱6 درصد 

- غنا با ۱9 درصد

- هند با 23 درصد 

- آفریقای جنوبی و مصر با 40 درصد 
این آمار بر اساس میزان کاربران فعال شبکه های اجتماعی در هر کشور در مقایسه با مجموع جمعیت این کشورهاست.

فیس بوک: 2.27 میلیارد

 یوتیوب: 1.9 میلیارد
 واتس اپ: 1.5 میلیارد

مسنجر فیس بوک: 1.3 میلیارد

 وی چت: 1.08 میلیارد
 اینستاگرام: 1 میلیارد
 کیوکیو: 803 میلیون
 کیوزون: 531 میلیون

 تیک تاک: 500 میلیون
 سینا ویبو: 446 میلیون

 ردیت: 330 میلیون
 توییتر: 326 میلیون
 دوبان: 320 میلیون

 لینکدین: 303 میلیون
 بایدو تیبا: 300 میلیون
 اسکایپ: 300 میلیون

 اسنپ چت: 287 میلیون
 وایبر: 260 میلیون

 پینترست: 250 میلیون
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کدام شبکه های اجتماعی محبوبیت خود را افزایش داده اند

دارند.  را  اجتماعی  شبکه های  کاربران  بیشترین  هم چنان  توییتر  و  فیس بوک 
از کشورهای  برخی  اما در  است،  این محبوبیت مطرح  آمریکا  ایاالت متحده  در 
داده   دست  از  را  خود  نخست  جایگاه  فیس بوک  و  کرده  تغییر  اتفاق  این  دیگر 

است. بااین حال، چندین پلتفرم وجود دارد که محبوبیت خود را در میان کاربران 
گسترش داده  است. در ادامه به برخی از این پلتفرم های شبکه های اجتماعی در 

بعضی کشورها اشاره می کنیم:

برزيل
واتس اپ

فیس بوک

توییتر

مسنجر

پینترست

آلمان
واتس اپ

فیس بوک

 توییتر
 پینترست
 لینکدین

هند
واتس اپ

فیس بوک

 توییتر
 پینترست

مسنجر

ژاپن
 توییتر

فیس بوک

الین می

 پینترست
واتس اپ

کره  جنوبی
کاکائوتاک

فیس بوک

 توییتر
کاکائو

الین

چین
فیس بوک

 توییتر
وی چت

کیوزون

لینکدین

فرانسه
فیس بوک

 توییتر
واتس اپ

 پینترست
 لینکدین

فرهنگ کشورها در میزان گرايش مردم آنها به استفاده از شبکه های اجتماعی 
مؤثر است. مردم در برخی فرهنگ ها بسیار اجتماعی تر از سايرين هستند، 

بنابراين رسانه های اجتماعی برای آن ها بسیار ارزشمند است. اقتصاد اين کشورها 
هم چنین می تواند يک عامل مؤثر در میزان استفاده از شبکه های اجتماعی باشد
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اليپزيش، تیم دوم جدول بوندس لیگا که شانه به 
شانه بايرن مونیخ مدعی حرکت می کند، تیم جوانی 
است؛ آن قدر جوان که تنها يک دهه از ورودش به 

عرصه فوتبال می گذرد. اليپزيش سال 2009 به 
عنوان جانشینی برای يک تیم دسته پنجمی به نام 

مارکرانشتات کارش را آغاز کرد. اما آن قدر کارش را 
خوب انجام داد که پس از قهرمانی لیگ دسته پنجم 

آلمان در سال 2009، با نايب قهرمانی در بوندس 
لیگای 3 خود را به بوندس لیگای 2 و درنهايت 

به بوندس لیگا رساند. اين تیم با صدرنشینی در 
گروه خود و رسیدن به مرحله يک هشتم نهايی لیگ 
قهرمانان اروپا در کنار مربی جوان خود اکنون کاری 

کرده است که مربیان تیم های مدعی چون مورينیو به 
تماشای مستقیم بازی هايش می نشینند تا با تحلیل 

حرکات و آمار بازی، بتوانند استراتژی آن ها را مقابل 
تیم خود در لیگ های معتبری مانند لیگ قهرمانان اروپا 

حدس بزنند. در ادامه در خصوص اين موفقیت ها و 
مسیر اليپزيش از ابتدا تا رسیدن به اين مرحله بیشتر 

می خوانیم. 

الیپزیش چگونه متولد شد؟ 
سال  در  که  است  آلمانی  فوتبال  تیم های  از  یکی  الیپزیش 
انرژی زا  نوشابه  تولیدکننده  شرکت  ردبول،  توسط   2009
تأسیس شد. همان زمان نیز طعنه های زیادی به این باشگاه 
زده می شد که آن ها فوتبال بازی نمی کنند، بلکه برای فروش 
که  داد  نشان  الیپزیش  اما  آمده اند!  زمین  به  نوشابه هایشان 
می خواهد به یکی از مدعیان فوتبال آلمان در کنار تیم هایی 

چون بایرن مونیخ، دورتموند و... تبدیل شود. 

آر.بی. الیپزیگ یکی از چهار باشگاه شرکت ردبول است که 
برزیل  ردبول  و  ردبولز  نیویورک  زالتسبورگ،  ردبول  شامل 
بائر  بکن  با  که  ردبول  بنیان گذار  ماتسیس،  دیتریش  است. 
دوست بود، بنا به توصیه او در سال 2006 به فوتبال آلمان 
الیپزیش  کرد.  سرمایه گذاری  الیپزیش  تیم  در  و  کرد  ورود 
شهری بود که سابقه فوتبال و قدرت اقتصادی  در آن قوی 
برای  را  پتانسیل  دارای  شهِر  این  ردبول  بنیان گذار  و  بود 
این  به  دید.  مناسب  فوتبال  تیم  یک  روی  سرمایه گذاری 
رسمی  طور  به  می 2009   19 در  الیپزیش  باشگاه  ترتیب، 
متولد شد و پس از ردبول زالتسبورگ در اتریش، نیویورک 
ردبول  و  برزیل  در  برازیل  ردبول  متحده،  ایاالت  در  ردبولز 
ردبول  شرکت  سرمایه گذاری  پنجمین  غنا،  کشور  در  غنا 
دارای  ابتدا  در  الیپزیش  استادیوم  است.  فوتبال  ورزش  در 
به دسته های  از صعود  بود پس  قرار  و  بود  پنج هزار صندلی 
منتقل شود.  باالتر  با ظرفیت  استادیومی  به  تیم  این  باالتر، 
پس از انتقال استادیوم این تیم به زنترال استادیوم، نام این 
ورزشگاه به نام ردبول آرنا تغییر پیدا کرد و باشگاه قصد دارد 

تعداد صندلی های استادیوم خود را به 55هزار نفر برساند. 
الیپزیش به تدریج پله های ترقی را طی کرد و خود را از لیگ 
دسته پنجم آلمان به بوندس لیگای 2 و درنهایت  سال 2016 
به بوندس لیگا رساند. در سال 2017 توانست به مقام دوم 
بوندس لیگا برسد و در سال 2019 مقام سوم بوندس لیگا 
را در میان دیگر تیم های مدعی فتح کرد و به راحتی به لیگ 
قهرمانان اروپا در فصل های 2017-2018 و 2019 -2020 
صعود کرد. در فصل جاری نیز این تیم هم بخت قهرمانی در 
بوندس لیگا را دارد و هم مدعی جدیدی در لیگ قهرمانان 
برتر  تیم  به جمع چهار  برای صعود  زیادی  امید  و  اروپاست 
مسابقات دارد. اما پشت تفکرات این تیم مردی به نام یولیان 

نگاهی به موفقيت های يک باشگاه تازه تأسيس اما منفور 

از منفورترین تا مدعی ترین!
  ورزشی

مترجمسجاد بیات
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ناگلزمان قرار گرفته که سرمربی موفق این تیم تازه وارد است. 
اما ناگلزمان کیست؟

یک سرمربی کاربلد
یولیان ناگلزمان که خود بازیکن سابق فوتبال آلمان بوده و 
تنها 32 سال دارد، با الیپزیش در مسیر موفقیت قرار دارد، 
بایرن  احتمالی  مربی  را  سرمربی  این  بسیاری  به طوری که 
مونیخ و حتی تیم ملی آلمان در آینده ای نزدیک می دانند. 
چون  بزرگی  باشگاه  پیشنهاد  مربی  این  نیز  پیش  چندی 
شد  مدعی  کردن،  ریسک  بدون  و  کرد  رد  را  مادرید  رئال 
قدم برداشتن در چنین مسیری برای سن او فعاًل زود است. 
ناگلزمان در سال 2019 هدایت الیپزیش را برعهده گرفت، 
سر  پشت  نیز  هوفنهایم  با  را  موفقی  فصل  آن  از  پیش  اما 
گذاشته بود و با رساندن هوفنهایم به رده چهارم بوندس لیگا 
در فصل 2016 -2017 و کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 
او سال 2016  انتخاب شد.  نیز  آلمان  به عنوان مربی سال 
هوفنهایم رده هفدهمی را در حالی از سرمربی کهنه کار قبلی 
رده  به  که سقوطش  گرفت  تحویل  استیونس  هووک  یعنی 
ناگلزمان استراتژی متفاوتی  پایین به نظر حتمی می رسید. 
در  فراوان  سرعت  بسیاری  دارد.  الیپزیش  موفقیت  برای 
حمالت و خلق موقعیت های گل زنی، سبک تمرین ماشینی 
فوتبال و الگوگیری او از توماس توخل، مربی سابق دورتموند 
فصل  این  در  اکنون  می دانند.  تأثیرگذار  او  موفقیت  در  را 
الیپزیش به طور میانگین 14.57 شوت در هر 90 دقیقه و 
2.63 گل در هر بازی و 85.41 پاس رو به جلو ثبت کرده، 
به  است.  حمالت  در  تیم  این  هجومی  سبک  از  نشان  که 
نظر می رسد این سبک تاکنون جواب داده و الیپزیش را به 
رده های باالی جدول رسانده و این تیم در حال حاضر جزو 
کاپ  دید  باید  لیگاست.  بوندس  در  قهرمانی  اصلی  مدعیان 

قرار  ردبول  مردان  دست  در  فصل  انتهای  در  قهرمانی 
می گیرد یا خیر. 

چرا الیپزیش منفور است؟ 
اما الیپزیش مسیر موفقیت تا به این جا را به راحتی 
از  یکی  تازه تأسیس  تیم  این  است.  نکرده  سپری 
تیم های منفور آلمان به حساب می آید، به طوری که 

در  دورتموند  مانند  تیم هایی  هواداران  حتی 
صعود  تازه  تیم  تجاری  ساختار  به  اعتراض 

تیمشان  برای تشویق  نبودند  کرده حاضر 
مقابل الیپزیش به این شهر که در شرق 
داشتند  اعتقاد  آن ها  بروند.  بود،  آلمان 
محصوالت  فروش  خاطر  به  الیپزیش 
این  و  می کند  بازی  فوتبال  ردبول 
دیگر  با  آن ها  تیم  میان  تفاوت 

تیم هاست. البته سرمایه گذاری های 
کالن ردبول در این تیم بی تأثیر 

هفت  تنها  باشگاه  این  و  نبود 

سال پس از ورود، به موفقیت های خوبی در باالترین سطح 
فوتبال آلمان رسید و همین ساختار و سیاست های تجاری 
مورد  رقیب  تیم های  تماشاگران  سوی  از  شد  سبب  باشگاه 
 ،2014 سال  در  مثال،  برای  بگیرد.  قرار  اعتراض  و  تحریم 
هنگامی که الیپزیگ یا الیپزیش در خانه تیم یونیون برلین 
به همین سیاست های  اعتراض  در  تماشاگران  داشت،  بازی 
تجاری باشگاه، پانچوهای پالستیکی سیاه به تن کرده و 15 
فصل  اول  دور  در  کردند.  کامل سکوت  بازی  ابتدای  دقیقه 
جاری جام حذفی آلمان زمانی که الیپزیش با دینامو درسن 
بریده  سر  کردن  پرت  با  هم  درسن  هواداران  داشت،  بازی 
گاوی به درون زمین اعتراض خود را علنی کردند. اما ماجرا 
این  دورتموند  مقابل  بازی  در  و  نشد  ختم  موارد  همین  به 
تیم حاضر نشد نام تیم رقیب روی شالی که به شال دوستی 
معروف است، درج شود. حتی هنگامی که این تیم به بوندس 
این  از  زیادی  عده  و  داشت  کمی  طرفدار  کرد،  صعود  لیگا 

صعود خوشحال نشدند. 

سیاست های باشگاه
اما به نظر می رسد نام الیپزیش را در آینده بیشتر بشنویم و 
روز به روز به هواداران این تیم اضافه شود. هر چه باشد، به 
برای خرید  باشگاه و کمپانی ردبول  نظر می رسد استراتژی 
و  داده  جواب  کالن  دستمزدهای  با  نوظهور  استعدادهای 
اکنون این تیم را به رده های باالی جدول رسانده و ممکن 

است به زودی این تیم تبدیل به تیمی محبوب شود! 
اشاره  با  بنیان گذار ردبول، در مصاحبه ای  دیتریش ماتسیس، 
به شعار تبلیغات جهانی این برند گفت: »... این به شما بال 
نوشیدنی  مورد  در  خاص  طور  به  ماتسیس  می بخشد...« 
انرژی زایی که از ثروت او ساخته شده بود، صحبت نمی کرد، 
صحبت  چندمیلیاردی  و  چندملیتی  شرکتی  فلسفه  از  بلکه 
می کرد. این مرد اتریشی نه تنها در شرکت، بلکه در باشگاه 
نیز محیطی را ایجاد کرده است که ذهن و ایده های 
نوآورانه را ترغیب می کند تا با مهارت ها، توانایی ها و 
قدرت الزم به آن چه می خواهند، برسند. موفقیت 
این باشگاه در بوندس لیگا و لیگ قهرمانان اروپا و 
وجود مربی جوان 32 ساله ای چون ناگلزمان، تنها 
چند هدف از میان اهداف جاه طلبانه این باشگاه 
تازه تأسیس بوده است. باشگاه اعتقاد دارد 
به دنبال بازیکنان جوان، بااستعداد و 
مشتاق است و حاضر نیست مبالغ 
کنونی  ستاره های  به  هنگفتی 
بلکه  بپردازد،  فوتبال  مشهور  و 
می خواهد خود ستاره ساز باشگاه 
ضربه  هر  درنهایت  باشد.  خود 
الیپزیش  ستاره های  که  گلی 
می فرستند،  دروازه  درون  به 
ردبول  برای  سود  و  تبلیغات 
برند  هفتادویکمین  عنوان  به 

باارزش دنیاست. 

اليپزيش مسیر موفقیت 
تا به اين جا را به راحتی 

سپری نکرده است. اين 
تیم تازه تأسیس يکی از 
تیم های منفور آلمان به 

حساب می آيد، به طوری که 
حتی هواداران تیم هايی 

مانند دورتموند در اعتراض 
به ساختار تجاری تیم تازه 

صعود کرده حاضر نبودند 
برای تشويق تیمشان مقابل 

اليپزيش به اين شهر که 
در شرق آلمان بود، بروند. 

آن ها اعتقاد داشتند اليپزيش 
به خاطر فروش محصوالت 
ردبول فوتبال بازی می کند و 
اين تفاوت میان تیم آن ها با 

ديگر تیم هاست

منابع: 
/bbc.com/sport ـ
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/channelnewsasia.com/news ـ
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_wikipedia.org/wiki/Julian ـ
Nagelsmann
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    معرفی کتاب
نرگس فرجی

چهار كتاب، چهار معرفی

دانستنی های تازه درباره بازاریابی
بازاريابی علمی است که يادگیری در آن انتها ندارد و هر روز روشی جديد در 

آن ابداع می شود. فعاالن اين حوزه برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان و 
مصرف کنندگان نیاز به بهره مندی از علوم جديد دارند؛ مصرف کنندگانی که هر 

روز رفتار خريدشان تغییر می کند و بايد روش های جديد برای شناخت آن ها 
ارائه شود. بسیاری از اين روش های جديد از طريق کتاب به اشتراک گذاشته 
می شوند. بنابراين مطالعه کتاب های مختلف در حوزه بازاريابی به فعاالن اين 

حوزه کمک به سزايی خواهد کرد. در ادامه به چهار عنوان از کتاب های مفید در 
حوزه بازاريابی و برند اشاره شده است.

دالیل کامیابی برندهای برتر جهانی
تکنولوژی سبب شده است محصوالت بنگاه های 
اقتصادی هم ردیف، شباهت زیادی به هم پیدا 
کنند. اما مشتریان فقط به کیفیت محصوالت 
با  ارتباط  بلکه سایر کارکردهای  ندارند،  توجه 
آن ها مهم شده  برای  آن  برند  به ویژه  شرکت، 
نشان دهنده   که  برند  رقابتی،  دنیای  در  است. 
هویت و اعتبار و یادآور تمام کارکردهای تعامل 
ویژه ای  اهمیت  از  است،  مشتریان  با  شرکت 
زبان  در  واژه ای  برند  است.  شده  برخوردار 
بدن  روی  داغ  معنای  به  قدیم  اسکاندیناوی 
حیوانات است. اما انجمن بازاریابی آمریکا برند را 
این گونه تعریف می کند: نام، واژه یا نشانه، طرح 
یا ترکیبی از تمامی این عناصر، که به منظور 
با  فروشنده  یک  خدمات  و  کاالها  شناسایی 
هدف ایجاد تمایز در عرصه  رقابت مورد استفاده 
قرار می گیرد. حال مؤلف کتاب دالیل کامیابی 
برندهای برتر جهانی برند را به خوش نامی، آبرو و 
حیثیت ترجمه می کند. پس می توان گفت برند 
مشتریان  است،  مشتریان  تجربه  کل  مدیریت 
با روح و  باید اعتبار و خوش نامی یک برند را 
جان و دلشان تجربه کنند. عبارات مورد نظر 
برگرفته از کتاب »دالیل کامیابی برندهای برتر 
جهانی« تألیف پرویز درگی است. درگی در این 
کتاب به بررسی علل موفقیت برندهای بزرگی 
مانند سامسونگ، نیوآ، سونی، اپل، هیلتون و... 
به  صفحه   304 در  کتاب  این  است.  پرداخته 

همت انتشارات بازاریابی منتشر شده است. 

بازاریابی شفاهی
هر  مناسب  شفاهی«  »بازاریابی  کتاب 
دارد.  فروش  برای  چیزی  که  است  کسی 
بازاریابی شفاهی فقط متعلق به شرکت های 
کالن  بودجه های  با  چندملیتی  بزرگ 
تبلیغاتی نیست. راه کارها و اطالعات مفید 
و کاربردی این کتاب به همان اندازه برای 
یک خشک شویی یا صاحب یک رستوران یا 
یک دندان پزشک کاربرد دارد که برای یک 
شرکت چندمیلیون دالری. برای استفاده از 
این کتاب، الزم نیست نابغه  بازاریابی، یا یک 

تبلیغات چی ازخودراضی باشید. 
اندی  در کتاب »بازاریابی شفاهی« نوشته 
سرنویتز به جای کاالها و خدمات از عبارت 
در  است.  شده  استفاده  اجناس  یا  کاالها 
یا  کاال  نوع  هر  برای  شفاهی  بازاریایی  آمده  کتاب  این 
پروژه،  هدف،  هر  برای  همین طور  دارد.  کاربرد  خدمات، 
کارهای خیریه، یا ایجاد نهادهایی از این دست کاربردی 
است. کتاب مورد نظر پر است از ایده های ارزان و کارهای 
کم خرجی که می توانید به واسطه آن ها بازاریابی شفاهی 
دارد.  وجود  ایده  کتاب، خروارها  این  در  کنید.  را شروع 
می توانید با گام های اساسی مثل یک نام هوشمندانه، یک 
سرویس ویژه، انتخاب نوعی لباس یک شکل، یک ای میل 
خوش پرداخت، یا کمی مهربانی با مشتریان شروع کنید. 
پایان  به  را  کتاب  خواندن  که  روزی  مخاطبان  بنابراین 
برسانند، می توانند یکی دو تا از تکنیک های آن را بدون 

صرف هزینه یا وقت زیاد آزمایش کنند. 
همت  به   243 و  فصل   9 در  شفاهی«  »بازاریابی  کتاب 

انتشارات سیته منتشر شده است. 

گزارشگر
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برندینگ عاطفی ؛»پارادایم جدید در زمینه  ارتباط 
برندها با مردم«

ایجاد  برای  است  سازوکاری  عاطفی،  برندینگ 
امروزه  مصرف کنندگان.  با  شخصی  گفت وگوی 
مصرف کنندگان از برندهای خود انتظار دارند آن ها 
نیازها،  به  نسبت  و  بشناسند  و صمیمانه  را شخصاً 
درک  آن ها  فرهنگی  جهت گیری های  و  تمایالت 
عمیقی از خود نشان دهند. برندینگ عاطفی مجرایی 
با  ناخودآگاه  طور  به  آن  وسیله   به  مردم  که  است 
عمیق  ارتباط  یک  وارد  محصوالتشان  و  شرکت ها 

حسی و عاطفی می شوند. 
ارائه  نسخه  جدید کتاب »برندینگ عاطفی« ضمن 
به  الزم  راه حل های  جدید،  بازار  از  تازه ای  درک 
منظور ایجاد پیوند میان فرهنگ سازمانی با مردم به 
عاطفی ترین روش ها را نیز پیشنهاد می دهد. در این 
کتاب، تغییرات به وجودآمده در شیوه زندگی مردم 
و رفتارهای مصرفی آن ها در پی اقامت بیش از 50 
درصد جمعیت جهان در مناطق شهری است. مهم تر 
از همه آن که، این کتاب با در نظر گرفتن تمام اقشار 
و طبقات اجتماعی، روش دریافت و مصرف اطالعات 
تماس های  و چگونگی  چرایی  نیز  و  مردم  از سوی 

مردم با یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. 
در این کتاب 10 فرمان کلیدی برندینگ عاطفی، که 
بیش از هر زمان دیگری مناسب شرایط امروز جهان 
قدرتمند  نسل  سه  تشریح  است.  شده  به روز  است، 
در جامعه  امروز، به ویژه عادات رفتاری منکوب کننده  
بی بی  شدن  خارج  صفحه  از  پی  در  ایکس  نسل 
هم چنین  و  اجتماعی  رسانه های  نقش  بومرها، 
تبلیغات  حوزه   در  رویکردها  و  رهیافت ها  آخرین 
به  دست  آن  با  تبلیغات  صنعت  که  چالش هایی  و 
این  مطالب  از  دیگری  مهم  فرازهای  است،  گریبان 

کتاب را تشکیل می دهد. 
در چاپ دوم کتاب »برندینگ عاطفی«، چهار نمونه 
نشان  که  می گیرد  قرار  اختیار شما  در  تحوالتی  از 
می دهند چگونه می توان فاصله  میان رویکرد منطقی 
عاطفی  دنیای  و  سازمانی  فرهنگ های  بر  حاکم 

مصرف کنندگان را به هم نزدیک ساخت.
و  گوبه  مارک  نوشته  عاطفی«  »برندینگ  کتاب 
ترجمه خلیل جعفرپیشه، در 17 فصل و 371 صفحه 

به همت انتشارات بازاریابی منتشر شده است.

در  نگارش  نحوه   و  نگاه  این  می پردازد.  و... 
سراسر کتاب موج می زند.

بنابراین گروه هدف کتاب مورد نظرعبارت اند 
دارند،  هدف  یا  رویا  که  کارآفرینانی  از: 
کارآفرینان سازمانی که حوزه ای از کسب وکار 
همه   می کنند،  اداره  شرکت  یک  درون  را 
یک  تشکیل  یا  اداره  شوق  که  آن هایی 
کسب وکار کوچک را در سر دارند، فعاالنی که 
به طور فردی به تجارت یا یک حرفه  خاص 
به  عالقه مند  کارآفرینان  هستند،  مشغول 
فعالیت ها و کنش های اجتماعی و غیرانتفاعی 

که می خواهند دنیایی متفاوت خلق کنند. 
اوج«  به  رسیدن  تا  »برندسازی  کتاب 
ایده   یک  چگونه  هوشمند  )کارآفرینان 
تبدیل  بزرگ  برند  یک  به  را  کوچک 
به  306 صفحه  و  فصل   11 در  می کنند؟( 
است.  پرداخته  برندسازی  فقط  موضوعات 
کتاب مورد نظر به همت انتشارات بازاریابی 

منتشر شده است. 

برندسازی تا رسیدن به اوج 
برند را با نگرش های مختلفی تعریف کرده اند. 
نیکنامی،  اعتبار،  هویت،  تجاری،  نشان  و  نام 
بنگاه   یا  فرد  یک  از  مشتریان  ذهنی  تصویر 
اقتصادی و... اما کاترین کاپیتا، نویسنده  کتاب 
»برندسازی تا رسیدن به اوج« تعریف جدیدی 
ارائه کرده؛ »وعده  ارزشمند«. نویسنده در کتاب 
عنوان کرده برند شخصی وعده  ارزشمند خاصی 
می سازد.  متمایز  سایرین  از  را  شما  که  است 
یافت  می توان  را  فراوانی  افسانه ای  کارآفرینان 
به  برند شخصی  با  را  برند کاروکسب خود  که 
هم پیوند زده اند و رویکرد برند جفتی را دنبال 
با  را  ارزشمند  نویسنده کتاب، وعده   می کنند. 

یک جامعیت نگری نشان می دهد. 
ضمن  نظر  مورد  کتاب  سراسر  در  نویسنده 
ساده گویی و ساده سازی مطالب پیچیده حوزه  
بین  جامعیت نگری  به  برندینگ،  و  کارآفرینی 
برند کارفرمایی و برند کارکنان، جامعیت نگری 
برندینگ آجرمالتی،  با  برندینگ سایبری  بین 
کارآفرینی  و  ایده آفرینی  بین  جامعیت نگری 
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ماهی تنگ بلور 
خاطره یم گفت

    سرزمین عجایب
نسترن فتحی

هیچ چیز آرامش بخش تر از هم زدن چای نبات 
نیست، به خصوص در نیمه شب و درحالی که 

نمی توانی از درد  تکان بخوری. خدا را شکر که 
فردا ملی شدن صنعت نفت به کمکم می آید و 

تعطیل است و می شود استراحت کرد، صرف نظر 
از خانه سوت و کور و به هم ریخته که هیچ نسبتی 

با خانه شب عید ندارد.
در همه جای جهان بخشی از روزهای آخر 

سال به تأمالت پایان سال اختصاص دارد.  
موجوداتی هستند که درصد خوبی از برنامه های 

سال را انجام داده اند و به طرز عجیبی راضی 
و خوشحال اند و به برنامه  سال آینده فکر 

می کنند.
البته بعضی های دیگر هم هستند که به آن 
درصد مطلوب نرسیده اند، ولی به هرحال با 

پشتکار به دنبال پاسخ  سؤاالتی مثل »چی شد؟«، 
»چرا همچی شد؟« و »حاال چی می شه؟« هستند. 

درنهایت همه جواب ها را پیدا می کنند و در دفتر 
یادداشتشان برنامه جدید سال نو را می نویسند. 

این نوع یادداشت های ملیح که عملکرد یک 
سال را جمع بندی می کند و تهش می رسد به 

چیزهایی مثل »ما می خواهیم در سال آینده به 
فالن آرزویمان برسیم«، با شرایط آب وهوایی ما 
سازگار نیست. ما اصاًل یک جور دیگریم. کاًل وقت 

نمی کنیم چیزی را یادداشت کنیم. برخورد 
خیلی شاعرانه   و قابل چاپمان با مسئله 

پایان سال و سال نو به این صورت است 
که هر سال در حالی که توی پیاده روهای 

شلوغ شب عید می دویم، می گوییم: »ای 
سال برنگردی!« 

امسال مجموعًا معلوم نیست خودمان هم 
به همراه سال می رویم و برنمی گردیم، یا 
می مانیم. در کل یا ماسک روی صورتمان 
بود، یا چای نبات به دست در منشور دوار 

زندگی مشغول دویدن و معلق زدن 
بودیم. مشکالتمان حل نمی شدند، بلکه از 
ماسکی به ماسک دیگر منتقل می شدند. 

دیگر برای تهیه ماسک به داروخانه نمی رفتیم، بلکه می رفتیم بپرسیم: »االن 
ماسک سر چی نایاب شده؟« آن هایی که ریزگردها را پشت سر گذاشتند و 
از آلودگی جان سالم به در بردند، به محض این که خبری از بوی گند نبود، 
خواستند ماسک ها را بردارند و نفسی بکشند که یک دفعه سروکله ویروس 

کرونا پیدا شد. گویا ویروسی بس اهل گردشگری است و به سرعت همه 
جای جهان پخش شد. ما هم که در زمینه مهمان نوازی بسیار شهره ایم. در 

همین حالت شهره بودیم که مجدداً ماسک نایاب شد و راه دوم یعنی چای 
نبات و حفظ خون سردی در برنامه »چگونه نمیریم؟« ما قرار گرفت. کاش 
کرونا چیزی از رسم عیددیدنی نشنیده باشد و نوروز ایران را بی خیال 

شود. چون ماسک برای این یکی در خود چین هم نایاب شده و نمی شود 
وارد کرد.

ماسک، چای نبات و فتح قله های آرزو
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هم زمان با َدوران نبات در چای، ماهی تنگ بلور در حال چرخیدن است. چه کسی فکر 
می کرد در آخرین روز کاری سال، من نه تنها کتک نخورم، بلکه با قول همکاری پرثمر، 
مرکز طالع بینی را ترک کنم و سر راه آخرین ماهی بساطی را رایگان بردارم و بیاورم 

به خانه، که متأسفانه به جز این ماهی هنوز نسبتی با خانه شب عید ندارد. واقعیت 
این است که به مسئول باجه گفتم طالعم را می فروشم. چون خوب و مشتری پسند 

است، حتماً دوباره مراجعه خواهند کرد و به این ترتیب خودم ندیدم چه اتفاقاتی قرار 
است برایم بیفتد، اما نفر بعدی که طالع را دید، خیلی خوشحال شد. بعد مسئول باجه 
گفت که از پنجم فروردین به بعد معموالً حوصله مردم سر می رود، یا به یأس فلسفی 
می رسند، یا دعوایشان می شود و خالصه این جا خیلی شلوغ می شود. به این ترتیب، 

پیشنهاد کاری طالع فروشی را روی میز گذاشت و من هم آن را برداشتم و توی جیبم 
گذاشتم. سال نو را به هم تبریک گفتیم و تا پنجم فروردین و آغاز شغل نوروزی از او 

خداحافظی کردم. 
به نظر می رسد سال خوبی باشد. انگار ماهی توی تنگ هم موافق است.

امسال کاری کرد که اساسًا هر چه 
در سال های پیش گفته بودم »سال 

سختی بود«، جلوی آن یک سوءتفاهم 
یا شوخی به نظر برسد. از طرف دیگر، 

فهمیدم: »از این سخت تر هم می شه.« 
در چنین شرایطی کمی مجنون شده ام.  

مثالً صبح به ابرها و دمای هوای توی 
گوشی، می گویم: »خواهش می کنم 

آهسته تر زیبا.« به برف و یخ توی 
پیاده رو می گویم: »بیا و این دفعه من 

رو نکوب روی زمین.« به ماشین و 
موتوری که قصدشان زیر گرفتن است نه 
رانندگی، التماس می کنم. به هواپیماها 
آموزش جاخالی می دهم و خالصه تمام 

سعی ام را می کنم که همه یک دقیقه 
سکوت اختیار کنند و بالیی سر هیچ کس نیاورند. در این 

شرایط اگر در تاریکی شب یک ضربه محکم به پهلویم بخورد، 
منطقاً سکته ناقصی می زنم، چه برسد به این که باعث شود 
روی سطح صیقلی و بدون شن پیاده رو لیز بخورم و تمام 

مدت فکر کنم که چه شد؟ 
 این روزها برخی کودکان کار گرامی شیوه جدیدی از 

مارکتینگ و بازاریابی ابداع کرده اند که کمی تعقیب و گریز 
و هیجان هم دارد. اول تو را می گیرند، بعد اگر به راهت 

ادامه دادی، می دوند تا چند متر جلوتر دوباره بگیرندت و 
بعد از حالت شکارچی بی رحم، به حالت خواهش گر طفلک 

تغییر موضع می دهند و می گویند که چیزی برایشان 
بخری. به نسبت میزان خردی اعصاب و شدت سکته ای که 

می زنیم، هر بار واکنش های متفاوتی نشان می دهیم. 
واکنش امشب مِن مجنون التماس بود. در  همان حالت 
دراز کف پیاده رو گفتم: »بذار برم، خواهش می کنم بذار 

برم.« و کودک طفلک با تعجب رهایم کرد و رفت سراغ 
شکار بعدی. 

هنوز درست و حسابی خودم را از روی زمین جمع نکرده 
بودم که یک دفعه یک تراکت روی صورتم کوبیده شد. 

این بار دیگر جای پایم سفت شده  بود و پیروزمندانه کاغذ 
را از روی صورتم برداشتم. روی آن نوشته شده  بود: 

»طالع بینی تضمینی تحت لیسانس چین«. آدرسش دقیقًا 
دو کوچه باالتر بود. تصمیم گرفتم هم برای خشک شدن 

و بررسی استخوان های شکسته و هم برای مشخص کردن 
تکلیف سال آینده، یک راست به آن جا بروم. این طوری 

شاید می شد دو تا برنامه بنویسم که سال دیگر عملی شود 
و من هم احساس آدم بودن کنم.

تنها چیزی که انتظار نداشتم، وارد شدن به فضایی مثل 
بانک بود، دستگاه نوبت گیری، »شماره پانصد و شصت و 

یک به باجه یک« و این حجم از ازدحام فقط نشانه یک چیز 
بود. آن هم این که خیلی ها به ذهنشان رسیده اول طالع خود را ببینند، 

بعد بر مبنای آن برنامه بریزند که آخر سال ضایع نشوند. 
نوبت را گرفتم و تا وقتی که شماره ام خوانده شود، کاماًل خشک شدم و 

لنگ زنان به باجه یک رفتم. مسئول باجه یک فرم جلویم گذاشت که با پر 
کردن آن به معنای واقعی کلمه زندگی ام جلوی چشمم آمد. تمام مدارج 

و سوابق و وضع زندگی و معیشت و همه چیز را پرسیده  بود. وقتی فرم 
را خواند، نگاهی به قیافه ام انداخت و درحالی که داشت طالعم را پرینت 

می گرفت، گفت: »۱۰۰هزار تومان پرداخت کنید.« از این که در جریان قیمت 
طالع نبودم، از خودم بدم آمد و گفتم: »مرجوعی داره؟ منصرف شدم.« 
مسئول باجه نگاهی به دو نگهبان قوی هیکل دم در انداخت و گفت: »نه 

متأسفانه. پیشنهاد می کنم سریع تر پرداخت کنید، چون طالعتون خیلی 
خوبه.«

مسئول باجه با مفهوم »نداشتن و حساب خالی« آشنا نبود. من هم 
نمی خواستم با مفهوم مشت و لگد نگهبانان آشنا شوم، برای همین نهایت 

سعی خود را کردم و باالخره راه حلی پیدا کردم.

طالع نحس، چینی و شکستنی

مبارک بادت این سال و همه سال

پاسخ معمای صفحه ۱۱۲؛ نیمه شماره 9 صحیح است
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اسامی برندگان جدول  ٣٨٦٠
١ـ مرجان کمالیـ  رامسر

٢ـ محمدرضا عليرضايیـ  تهران
٣ـ فاطمه گودرزیـ  مشهد

افقي:
۱. شاخه اي از علم فيزيك كه به بررسي رابطه گرما و 

صورتهاي ديگر انرژي مي پردازدـ  نفس سركش
۲. كوهي كه حضرت آدم از بهشت در آنجا فرود آمد 

ـ ژاندارم
قله رشته كوه  بلندترين  ـ  ۳. حرف تعجب خانمها 
زاگرسـ  خزنده خوش خط و خالـ  پوشش روز باراني 

و آفتابيـ  شعله، زبانه آتش
۴. بي رياـ  رمزينهـ  غيرمجاز، حرام

۵. از شعائر مذهبيـ  آب شرعيـ  موسس كشور ايران 
ـ بيروني ترين بخش پوست گياهان 

۶. قايقـ  توافقـ  جاويدـ  حرف فاصله
۷. چهره ـ گياهي خوشبو با مصرف طبي ـ نام مادر 

گرامي حضرت عيسي(ع)ـ  حرف همراهي
۸. بنا، معمارـ  قدم يكپاـ  مايع حياتـ  پول چين

۹. از خود گذشتنـ  آنكه نسبت خانوادگي با انسان دارد 
ـ نيستي، مرگ

۱۰. ردهـ  عدد ورزشيـ  مركز ايتالياـ  تاريخ نگار
۱۱. تصديق آلماني ـ از توابع استان كرمان ـ سازمان 
علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل متحدـ  درخت 

انگور
۱۲. منقار مرغ ـ كشمش درشت ـ رودي در اروپا ـ 

بخشش، كرم
۱۳. قالبي، غيراصليـ  پيامبر در دهان ماهيـ  تلخـ  پربها

۱۴. مالك، داراـ  مونث عارفـ  ستارگان
۱۵. سدي در جنوبـ  واحد گوسفندـ  قومي نيمه آريايي 

در عهد هخامنشيانـ  تيزـ  پول ژاپن
۱۶. شكست خوردهـ  مشهورترين اثر والتر اسكات

۱۷. برادر حضرت موسي(ع)ـ  قواي بحريه
عمودي:

۱. پيشه عكاس باشيـ  كاسه بزرگ 
۲. بوم شناسيـ  پند

۳. فلز سرخـ  نبردـ  رد، جاي پاـ  سگـ  پيمانه، اندازه
۴. چوب خمير پهن كنـ  اخويـ  دعوا، منازعه

۵. بخشـ  شبيهـ  پول قطرـ  وال
۶. شهري در آلمانـ  مركز افغانستانـ  زودـ  جانب، 

طرف
۷. همتاـ  پزشك ايراني مشهور عهد ساسانيـ  بخشي از 

نمازـ  نوعي كاالبرگ
۸. اشارهـ  خرده سنگـ  باال آمدن آب درياـ  آشنا

۹. فرخندهـ  پايتخت كشور ويتنامـ  عنوان رسمي درجه 
داران تا رده سرهنگي

۱۰. كساديـ  كافيـ  حرف ياوهـ  پنج به انگليسي
۱۱. ويتأمين انعقادي خونـ  نوعي نمايش هم شاد و هم 

غم انگيزـ  دستور كار يك مجلسـ  او
۱۲. بخشي ازدست و پاـ  راهي در آسمانـ  محل عبور 

ـ هواي متحرك

حرف (ر ) چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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قابـل توجه خوانندگان عزيز:  بـرای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواسـت شـده در هر شماره به همراه ارسـال تصوير حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت های ٨ تا ١٦:٣٠ روزهای شنبه تا چهارشنبه) يا از 
 طريق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

۱۳. گيرنده امواج ـ  ثمر درختـ  جاي پردرختـ  
اصطالحي فوتبالي

۱۴. آبيار ـ از شهرهاي سوئد ـ شهادت و تأييد بر 
درستي يا نادرستي امري

۱۵. كلمه درد و رنجـ  شهر بارانـ  كشتي جنگيـ  
خانهـ  گشاده

۱۶. ميدان اسب دوانيـ  نوعي نرم تن وول خوردني
۱۷. متفق و متحدـ  اسكلت، كالبد
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معمای تصویری: 

کدام نیمه
 با شماره 1 تطبیق دارد

     یک فنجان 
چای

پاسخ در صفحه ۱۱۱    
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