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دكتر سیدرضا موسوی، مديرعامل گروه سرمايه گذاري خوارزمي

سرانجامی ماندگار؛ دستاورد تالشی گروهی 

در تاریخ 28 اسفند 1392 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تصمیمی جسورانه اقدام به خرید یک دارایی ارزشمند در قالب نیروگاه تولید برق 
شهید منتظرقائم با ظرفیت 1650 مگاوات کرد. در تاریخ انجام معامله بر اساس اسناد باالدستی ملی مفروضاتی وجود داشت که خرید نیروگاه را 
کاماًل توجیه پذیر می ساخت؛ از جمله افزایش ساالنه قیمت برق، پرداخت به موقع بهای برق به شرکت های تولید برق، تثبیت قیمت ارز و امکان 
توسعه و بهینه سازی نیروگاه. ضمن این که نیروگاه برق منتظرقائم با توجه به موقعیت مکانی و تأمین بخش بزرگی از برق مورد نیاز استان های 

تهران و البرز به عنوان دو مرکز اصلی جمعیتی و صنعتی کشور، منحصربه فرد بوده است.
با این خرید عماًل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان یکی از شرکت های تأثیرگذار در حوزه انرژی شناخته شد. این مهم پس از انتقال مالکیت 
دارایی های نیروگاه فوق به شرکت فرعی توسعه برق و انرژی سپهر و واگذاری مدیریت بهره برداری آن به شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم )از 
زیرمجموعه های شرکت توسعه برق و انرژی سپهر( واگذار شد تا گروه سرمایه گذاری خوارزمی بتواند از طریق مدیریت فنی و حرفه ای آن منتفع 
گردد. ضمن آن که این معامله به صورت نقد و اقساط در قالب تسهیالت فروش اقساطی صورت پذیرفت و از این حیث و با توجه به نوع تقسیط و 
میزان حصه نقدی مزایای خوبی را برای شرکت ایجاد می کرد. البته همه این مزیت ها با توجه به مفروضات ذکرشده قابلیت حصول داشت و به طبع 

در صورت تحقق مفروضات عماًل اقساط خرید نیروگاه از محل فروش برق با رعایت افزایش های ساالنه نرخ خرید پرداخت می شد.
برق  بهای  به موقع  پرداخت  عدم  و  یک طرف  از  آن  کاهش  موارد  برخی  در  حتی  و  انرژی  بهای  افزایش  عدم  دلیل  به  که  نگذشت  چندی 
خریداری شده از سوی وزارت نیرو )گاهی حتی تا پنج سال با تأخیر( عماًل امکان پرداخت به موقع اقساط فراهم نشد و از آن جا که شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی در حوزه مسئولیت اجتماعی خود را متعهد می دانست، با تمام توان به تولید انرژی ادامه داد تا خللی به مصارف خانگی 

و صنعتی وارد نشده و از طرف دیگر، پایداری شبکه برق کشور نیز دچار خدشه و آسیب نشود.
در عین حال، به دلیل ایجاد بدهی به بانک صادرات ایران بابت اقساط تسهیالت فروش اقساطی، که عمدتاً به دلیل عدم دریافت به موقع بهای 
برق خریداری شده از سوی وزارت نیرو معوق شدند، مذاکرات مربوط به نظام جدید بازپرداخت و حل وفصل برخی مشکالت در قرارداد اصلی، در 
سال های پس از تحصیل نیروگاه انجام شد و سرانجام در خردادماه 1397 قرارداد امهال بین بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
و شرکت توسعه برق و انرژی سپهر به عنوان مالک نیروگاه شهید منتظرقائم به امضا رسید. حسب مفاد قرارداد امهال، مقرر شده بود ترکیبی 
از سهام و پروژه ساختمانی بر اساس قیمت های کارشناسی و تابلوی بورس حسب قوانین و مقررات ذی ربط به بانک صادرات ایران واگذار شود 

و جدول اقساط نیز طوالنی تر گردد، به گونه ای که نرخ مؤثر تسهیالت کاهش می یافت.
از  پروژه هماکیدز پس  واگذار شد.  بانک صادرات  به  به قیمت کارشناسی رسمی  و  ارزیابی کارشناسی  از  شرکت داده پردازی خوارزمی پس 
مذاکرات چندین باره از بحث تهاتر دارایی با بدهی خارج شد و البته در پایان سال 1397 رقمی بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال اوراق خزانه حسب 

قانون بودجه بابت طلب از نیروگاه اخذ و به بانک صادرات ایران واگذار شد.
اما به دلیل پاره ای اختالف نظرها عمدتاً درباره مفاد قرارداد، تطویل زمان و افزایش شدید قیمت ها در بازار سهام و اختالف در شیوه  ارزش یابی 

امالک، کماکان مشکل پابرجا و به دلیل عدم توانایی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در بازپرداخت اقساط، بدهی های معوق سنگین تر شد.
با استقرار تیم جدید مدیریتی در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال 1398 مرکب از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران 
شرکت، تالشی جمعی و منسجم آغاز شد و با تشکیل جلسات فراوان، مذاکرات طوالنی، تهیه و ارائه گزارشات کارشناسی، بررسی های حقوقی و 
در نظر گرفتن ابعاد گوناگون موضوع از حیث قواعد و آیین نامه های بورس و فرابورس، آثار مالی و سود و زیانی در صورت های مالی شرکت های 
برق سپهر و خوارزمی، نحوه اطالع رسانی به سهام داران محترم، هدف گذاری تسهیل بازپرداخت های آتی، واگذاری بر اساس قواعد و قوانین 

      سخن نخست

وقت  مديران  جسورانه  تصمیم  در  تعهد  اين  و  متعهديم  نسل ها  برای  پايدار  ثروت آفرينی  »به 
شرکت سرمايه گذاری خوارزمی در زمان خريد نیروگاه شهیدمنتظرقائم، مذاکرات تا انعقاد قرارداد 

امهال و درنهايت انعقاد الحاقیه امهال و تسويه بدهی ها جلوه گر شده است.«
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به خصوص قانون تجارت و قوانین موضوعه مرتبط با رعایت صرفه و صالح شرکت و سهام داران محترم سرانجام در تالشی مستمر و نفس گیر 
حدوداً یک ساله در تاریخ 9 تیرماه سال جاری الحاقیه بر قرارداد امهال تنظیم و با رعایت تمام اصول حقوقی و مالی، سرمایه گذاری و آینده نگری 
در حوزه تنظیم جدول اقساط جدید با هدف کاهش نرخ بهره مؤثر و تطویل دوره بازپرداخت بین شرکت های بانک صادرات ایران، توسعه برق 

و انرژی سپهر و سرمایه گذاری خوارمی منعقد شد.
پس از امضای الحاقیه تیم مجری پروژه امهال با تقسیم وظیفه حرفه ای، هر یک به ایفای وظایف خود پرداختند و با رعایت تمامی اصول حرفه ای 
و در نظر گرفتن تمامی قواعد با تعاملی گسترده با نهادهای ناظر و در اقدامی نهایی آگهی های عرضه سهام بلوکی شرکت های سرمایه گذاری 

پارس آریان و توسعه فناوری اطالعات خوارزمی در چهارچوب توافق نامه امهال و الحاقیه منتشر شد.
در اولین مرحله و در تاریخ 17 تیر 1399 سهام شرکت های سرمایه گذاری پارس آریان و توسعه فناوری اطالعات خوارزمی واگذار و وجه آن 
به بانک صادرات ایران پرداخت شد و در آخرین مرحله و پس از ارائه گزارش توجیهی، اصالح ساختار مالی و اخذ مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهادار و پس از واگذاری سهام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شرکت توسعه برق و انرژی سپهر به قیمت دفتری، سرانجام در تاریخ 
26 مردادماه 1399 سهام مدیریتی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به قیمت هر سهم 570,12 ریال و از سوی شرکت توسعه برق و انرژی 

سپهر فروخته شد.
با انجام معامالت مذکور و پرداخت مبلغ حاصل از فروش به بانک صادرات ایران عماًل تمامی بدهی های معوق شرکت توسعه برق و انرژی سپهر 
و گروه سرمایه گذاری خوارزمی به بانک صادرات ایران پرداخت شد. طول دوره بازپرداخت به 22 سال افزایش یافت و عماًل نرخ بهره مؤثر به 
زیر 10 درصد کاهش یافت. صورت های مالی شرکت توسعه برق و انرژی سپهر اصالح شد و زیان انباشته شرکت مذکور صفر شد، مبلغی حدود 
400,7 میلیارد ریال در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سود حاصل از فروش دارایی ها ایجاد شد، بخش قابل قبولی از سیاست بازآرایی سبد 
سرمایه گذاری شرکت عملیاتی شد و از همه مهم تر مالکیت نیروگاه شهید منتظر قائم در گروه خوارزمی تثبیت شد و به تبع آن امکان عرضه 
سهام شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در بورس فراهم شده است و از طرفی، امکان توسعه نیروگاه و جذب سرمایه گذاری های جدید در شرکت 

توسعه برق و انرژی سپهر فراهم شد.
تمامی این دستاوردهای خوب اتفاق نمی افتاد مگر به مدد الهی، نیت خالصانه و صادقانه تیم مدیریتی و اجرایی در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، 
حمایت و همکاری های مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران و بدنه کارشناسی مجموعه بانک صادرات ایران، شرکت سرمایه گذاری گروه 

مالی سپهر صادرات، شرکت تأمین سرمایه سپهر و از همه مهم تر اراده جمعی تمامی ارکان یادشده.
نیروگاه شهید منتظرقائم به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از جایگاه ویژه ای در صنعت برق، و ان شاءاهلل 
سهام شرکت توسعه برق و انرژی سپهر از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه کشور برخوردارند. بدیهی است به آن چه اعالم کرده ایم، در جهت 
ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها متعهدیم و این تعهد در تصمیم جسورانه مدیران وقت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در زمان خرید نیروگاه، 

مذاکرات تا انعقاد قرارداد امهال و درنهایت انعقاد الحاقیه امهال و تسویه بدهی ها جلوه گر شده است.
با مدد الهی و تالش روزافزون همه ارکان شرکت، سهام داران محترم از دستاوردهای تالش های یادشده بهره مند خواهند شد و ما هم شادیم به 

شادی سهام داران گرامی. 
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تازه های خوارزمی

در اين بخش می خوانيد

دكتر موسوی:

 مشارکت همه ارکان گروه،  مزیت اصلی تدوین برنامه دوساله شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی است

گفت وگو با دكتر مرتضی فرجی، مديرعامل شركت تجارت گستران خوارزمی

 تاب و توان حرفه ای، در خدمت تامین مواد اولیه

گفت وگو با دكتر علی جوانمردی، مديرعامل شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمی

 تالش برای فرصت سازی در بازار سرمایه 

گفت وگو با مهندس عباس كريمي، مديرعامل نيروگاه شهيد منتظرقائم

 تولید برق یک خدمت زیربنایی، استراتژیک و ملی است

 اخبار خوارزمی



دكتر موسوی:

مشارکت همه ارکان گروه،
 مزیت اصلی تدوین برنامه دوساله شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است

در دومین روز نشست هم اندیشی برنامه عملیاتی دوساله شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی و شرکت های گروه برنامه شرکت اصلی توسط معاونان و مدیران این 

شرکت ارایه شد و به تصویب رسید.
دکتر سید رضا موسوی مدیرعامل این شرکت در نشست پایانی ضمن گرامیداشت 
سرمایه گذاری  شرکت  دوساله  برنامه  تصویب  به  اشاره  با  مقدس  دفاع  هفته 
خوارزمی و شرکت های گروه گفت: جذابیت مدیریت، تصمیم گیري در فضاي 
ابهام و عدم اطمینان است که همواره در ذات و شاکله ي هر تصمیم وجود دارد، 

چه در گذشته و چه در حال.
وی اظهار داشت: اتخاذ تصمیمات کیفي در ارزیابي تخصصي مدیریت اهمیت 
ویژه ای دارد، به تعبیري تصمیم مبتني بر تجزیه و تحلیل مناسب اطالعات به 
ویژه در بخش نهادهاي مالي -که متاثر از پیچیدگي هاي سیاسي و اقتصادي 
ابهامات  با  پویایی در مواجهه  تمایز و  المللي است- زمینه ساز  بین  داخلي و 

پیش روست.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی با اشاره به اینکه در مجموعه تحوالت 
سیاسي و اقتصادي کشور و جهان تصمیم گیري در چارچوب برنامه از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است، گفت: گروه سرمایه گذاري خوارزمي از ابتداي تاسیس و 
با توسعه عملیات در بازار سرمایه کشور در سال 1385، حرکت مبتني بر برنامه 
را در دستور کار داشته و امروز تجربیات تلخ و شیرین و البته گران بهایي از 
برنامه محوری، حداقل در سه مقطع زماني 1386 تا 1389، 1390 تا 1392 و 

1392 تا 1399 را در کارنامه دارد. 
ایجاد  آن  حاصل  و  داشت  زیرساختي  رویکردي  اول  برنامه ي  گفت:  وی 
براي شرکت  فعالیت هاي مستقل کسب و کار  به  نظام ها و ساختارهاي ورود 
کشور  سرمایه  بازار  به  جدیدالورود  عنوان شرکت  به  خوارزمي  سرمایه گذاري 
بود. برنامه دوم رویکردی توسعه اي داشت و دستاوردهایي ارزشمند از توسعه 
به همراه  ایجاد مفهوم گروه سرمایه گذاري  تعبیري  به  فعالیت ها و شاید  آرام 
داشت و برنامه هفت ساله گروه خوارزمي در ظرف زماني و مکاني خود حاوي 
با اهمیتي  نتایج  رویکردي فعال و آگاهانه نسبت به تحوالت پسابرجام بود و 
به  در توسعه عملیات شرکت هاي گروه و ورود گروه سرمایه گذاری خوارزمي 
عرصه هاي سرمایه گذاري جدید همچون حوزه معدن، خدمات بازار سرمایه و 

برق حاصل کرد.

    این حوالی
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دکتر موسوی ادامه داد: امروز، گروه سرمایه گذاري خوارزمي در قامت یک نهاد 
مالي پیشرو در بازار سرمایه، در زمره یکي از بنگاه هاي اقتصادي و توسعه اي 
کشور، بیش از پیش نیازمند برنامه ریزي و اقدام در چارچوبي منسجم و مبتني 
تصمیم گیري  مختلف  سطوح  در  اطالعات  ساختاریافته  تحلیل  و  تجزیه  بر 

است. 
این نشست  پاسخ  و  مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی در پنل پرسش 
ادامه داد: در سال 98 و در مدت زمان کوتاهی از حضور به عنوان مدیرعامل 
شرکت، با همراهی اعضای محترم هیات مدیره برنامه اجرایی شش ماهه شرکت 
در 7 بند و 16 محور تصویب و ابالغ شد که با اجرای این برنامه تصمیمات الزم 

در حوزه های مالی و حقوقی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اتخاذ شد.
اعتباری  خطوط  اخذ  شرکت،  این  وثایق  آزادسازی  موسوی  دکتر  گفته  به 
ارتقای  اصالح ساختار سازمانی،  مالی،  انضباط  ایجاد  بانکی،  از شبکه  مناسب 
سودآوری شرکت، اصالح ساختار پرتفوی شرکت، خلق ارزش پایدار و ارتقای 
ساختار مالی، از جمله دستاوردهای این برنامه شش ماهه بود. ضمن اینکه یکی 
از محورهای برنامه شش ماهه، تدوین برنامه عملیاتی شرکت های گروه بود که 

این مهم نیز به لطف خدا محقق شد.
وی با اشاره به اینکه در راستای تحقق این امر، برنامه عملیاتی دوساله شرکت 
عملیاتي  برنامه  گفت:  رسیده،  تصویب  به  و  تدوین  خوارزمی  سرمایه گذاری 
حاضر با درک تحوالت سیاسي و اقتصادي پیش رو در عرصه ملي و بین  المللي، 
با رویکردي عمل گرایانه و در افق زماني دو ساله و در ادامه و استمرار تجربه  
نسل ها  براي  پایدار  آفریني  ثروت  شعار  تحقق  منظور  به  و  هفت ساله  برنامه 

تدوین شده است.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در ادامه نشست هم اندیشی برنامه 
به  که  گروه  شرکت های  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  دوساله  عملیاتی 
از مدیران که در نشست  تعدادی  و  اعضای هیات مدیره  برای  آنالین  صورت 
نیست،  تصادفی  موفقیت  اینکه  به  اشاره  با  می شد،  پخش  نداشتند،  حضور 

افزود: اتخاذ رویکرد کارشناسی و تخصصي در سیاست گذاري و تدوین برنامه و 
بهره جویي از صاحب نظران در کمیته هاي تخصصي از ویژگي هاي منحصربفرد 
نظام مدیریت در گروه خوارزمی است. وی گفت: وجه تمایز این برنامه، رویکرد 
مشارکت حداکثري مدیران گروه در تدوین برنامه و سیاست گذاري و پشتیباني 
از سوي شرکت سرمایه گذاري خوارزمي است که مي تواند  تخصصي و علمي 
تلقي شود،  آتي  تصمیم گیري هاي  در  مدیران  میثاق  و  فکري  نظام  عنوان  به 
ضمن اینکه انعطاف پذیري و پویایي از جمله شاخص های لحاظ شده در برنامه 

است.
دکتر موسوی تاکید کرد بازآرایي پرتفوي بورسي و غیربورسي گروه در مسیر 
ارتقاي شاخص هاي سودآوري و ریسک، تکمیل پروژه نوسازي خطوط تولید 
شرکت البراتوارهاي سینادارو با هدف توسعه محصول و بازار، ایجاد کارخانه 
هاي  شرکت  معدود  خروج  و  توانمندسازي  شادان،  معدن  طالي  استحصال 
عملیات  ساختار  تجدید  و  کار  و  کسب  مدل  بازآفریني  زیان دهي،  از  گروه 
و شرکت  تجارت گستران خوارزمي  توسعه ساختمان خوارزمي،  شرکت هاي 
بازار  توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي، توسعه فعالیت شرکت گروه خدمات 
ارتقاي  و  شرکتي  حاکمیت  و  مدیریت  نظام هاي  توسعه  الگوریتم،  سرمایه 
سرمایه گذاري  گروه  دوساله  عملیاتي  برنامه  محورهاي  مهمترین  از  شفافیت 

خوارزمي است. 
و  برنامه ریزي  امر  ذاتي  دشواري هاي  وجود  با  برنامه،  این  تدوین  گفت:  وی 
تمامي  همت  و  تالش  با  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشي  مشکالت  همچنین 
امور  بر  نظارت  کمیته  و  محترم  مدیره  هیات  هدایت  با  و  ذیربط  همکاران 
راهبردي انجام شده است. در این مسیر قدردان زحمات همکاران در شرکت 
سرمایه گذاري خوارزمي و مدیران شرکت هاي گروه هستم و امیدوارم با همت و 
همدلي و مشارکت همه ارکان در اجراي برنامه، گامي در مسیر توسعه اقتصادي 
کشور و خانواده بزرگ سرمایه گذاري خوارزمي برداشته و امانت داري حرفه اي 

براي ثروت و منافع سهامداران گرامي باشیم.
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دكتر جواد فرشباف ماهريان، رئيس هيئت مديره گروه سرمايه گذاری خوارزمی:

سند برنامه دوساله، ابزاری راهبردی 
برای تحقق برنامه های خرد و کالن است

شرکت  مدیره  هیات  رییس  ماهریان  فرشباف  جواد  دکتر  نشست  این  در 
را  شرکت  این  دوساله  برنامه  سخنانی  طی  نیز  خوارزمی  سرمایه گذاری 
سندی دارای دیدگاه علمی، عملیاتی و راهبردی و به دور از هرگونه کلیشه 
و تشریفات زاید توصیف کرد و گفت: کمیته تدوین این برنامه با بهره گیري 
با یک  از دانش و تجارب روزآمد دست اندرکاران در عالي ترین سطح ممکن 
را  برنامه  این  روز جنبه عملیاتی  با شرایط  متناسب  و  ابتکاري  روش شناسي 

تقویت می کند.
ابزاري راهبردي براي  وی ضمن تأکید به اینکه این سند نه یک هدف، بلکه 
تحقق برنامه هاي خرد و کالني است که مدیریت شرکت براي حفاظت از منافع 
سهامداران ارجمند و ثروت آفریني براي آنان، خود را به آن متعهد مي داند، 
افزود:  برنامه ها همزمان با تدوین سند برنامه دو ساله عملیاتي شرکت مستمراً 
از سوي مدیران شرکت، در دست اجرا است و برخي امور با اولویت و فوریت 
نظیر اصالح ساختار، تدوین آئین نامه حقوق و دستمزد، پروژه امهال، استقرار 
نظام حاکمیت شرکتي و مولد سازي دارایي ها نهایي شده و یا مراحل نهایي 

خود را مي گذرانند.
وی در ادامه گفت: یکی از چالش های سازمان ها روزمرگی است، موضوعی که 
پیاده سازی این گونه برنامه آن را در شرکت ها از بین خواهد برد و سازمان به 

صورت پویا و اثر بخش ادامه فعالیت خواهد داد.

شده  تالش  و  تأکید  محیطي،  اطمینان  عدم  و  بي ثباتي  علي رغم  افزود:  وی 
که گروه سرمایه گذاري خوارزمي در هیچ شرایطي بدون برنامه، روزگار را به 
مجموعه  یک  کلمه  واقعي  و  حقیقي  معناي  به  و  نگذراند  انفعال  و  روزمرگي 
پویا و برنامه محور با رعایت کامل شرایط و ضوابط مدیریت حرفه اي بنگاه هاي 

اقتصادي باشد. 
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تاکید کرد این مهم میسر 
و  در سطوح  گروه  ابتکارات همه ی همکاران  و  تالش ها  تداوم  با  مگر  نیست، 
الیه هاي مختلف اعم از حمایت، پشتیباني و اعتماد سهامداران گرامي، دانش، 
تجربه، تخصص و تعهد اعضاي هیأت مدیره، نشاط، انگیزه و خالقیت مدیریت 
محترم عامل و مدیران ارشد شرکت و شرکت هاي زیر مجموعه و به ویژه تالش 
انساني ارزشمند و بي بدیل  و پیگیري و مسئولیت پذیري کارکنان و سرمایه 
و  قدرداني  کمال  آنان  همگي  از  دارد  جا  که  خوارزمي،  سرمایه گذاري  گروه 

سپاسگزاري را داشته باشم.
برنامه عملیاتي دو ساله و کسب  اجرایي تحقق  الزامات  افزود:  فرشباف  دکتر 
دستاوردها  تحقق  و  شرکت  نوین  مدیریتي  نظام  استقرار  تداوم  در  موفقیت 
در گرو توجه به  یادگیري استراتژیک، آگاهي استراتژیک، تمرکز استراتژیک، 
تعامل استراتژیک، پویایي استراتژیک، هماهنگي استراتژیک، پایش استراتژیک، 

تعهد استراتژیک و پاداش استراتژیک خواهد بود.
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معاون سرمايه گذاري و توسعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی:

 بیشترین تمرکز روی برنامه های مالی و اقتصادی 

رئیس  و  توسعه  و  سرمایه گذاري  معاون  رودباری،  محمدي  سیاوش  مهندس 
طی  خوارزمي،  سرمایه گذاري  شرکت  دوساله  برنامه  تلفیق  و  تدوین  کمیته 
سخنانی با اشاره به وضعیت اقتصادی فعلی گفت: »به دلیل شرایط اقتصادی 
اقتصادی پدیدار شده  از کشورها  مشکالت  ویژه در دوران کرونا در بسیاری 
نشان  است. پیش بینی ها  کار  نیروهای  به  اساسی  این خود یک هشدار  است. 
نیز  ایران  اقتصاد  شود.  وخیم تر  اوضاع  زمان  گذشت  با  است  ممکن  می دهد 
باثباتی نیست و ما روزهایی را سپری می کنیم که  اقتصاد  به دالیل مختلف، 
رشد  باشیم.  داشته  آینده  شرایط  خصوص  در  دقیقی  پیش بینی  نمی توانیم  
نقدینگی به مسئله کرونا اضافه شده است و نمی توانیم به صورت دقیق دالیل 
این موضوع را واکاوی کنیم، اما می بینیم که اقتصاد ما به شدت از این شرایط 

متأثر شده است.«
او درباره تدوین برنامه دو ساله با توجه به شرایط اقتصادی فعلی گفت: »مسائل 
روز، در جلساتی که برای تدوین برنامه دو ساله برگزار شد، مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. در چشم اندازی که برای آینده گروه سرمایه گذاری خوارزمی در نظر 
گرفته شده، به رشد سرمایه های انسانی این شرکت توجه شده است. ما سعی 
افزایش ارزش دارایی هایمان را نیز در نظر  کرده ایم عالوه بر تحول و توسعه، 
سرمایه گذاری  تبدیل شرکت  در جهت  گروه  بهره وری  افزایش  باشیم.  داشته 
خوارزمی به یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه نیز در این برنامه مورد توجه 
قرار گرفته است. الگوی برنامه محوری و نگرش مربوط به آن و اصول حرفه ای 

حاکمیت شرکتی نیز از اصول محوری پرداخته شده در این برنامه است.«
پیش بینی  که  جهت سازی  ارکان  و  شده  انجام  مطالعات  اساس  »بر  افزود:  او 
در  باید  را در مجموع  راهبردی  اولویت  پنج  نتیجه رسیدیم که  این  به  شده، 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی اعمال کنیم. به ازای هر کدام از این پنج اولویت، 
برنامه هایی طراحی و بر اساس آن اقداماتی که در دو سال آینده انجام خواهد 
گرفت، پیش بینی شد. ارتقاء فرهنگ برنامه  محوری در ارکان گروه اعم از هیئت 
مدیره و مدیرعامل و معاونان و مدیران و شرکت های زیرمجموعه، نهادینه سازی 
تصمیم گیری های  از  فراغت  و  گروه محوری  گروه،  فعالیت های  بطن  در  برنامه 

موردی و احتماالً ناسازگار با اهداف اصلی گروه، پایش پذیر کردن فعالیت ها و 
اقدامات اجرایی در طول اجرای برنامه، نهادینه سازی فرهنگ خالقیت و تقویت 
فرهنگ طراحی و اجرای فعالیت های خالقانه، پنج محور اصلی برنامه های گروه 

سرمایه گذاری خوارزمی است.«
برنامه شرکت  تلفیق  معاون سرمایه گذاري و توسعه و رئیس کمیته تدوین و 
گفت:  شرکت  این  راهبردی  اولویت های  در خصوص  خوارزمي  سرمایه گذاري 
باید  آن ها هم  قاعدتاً  است که  غیرمالی  دارایی های  ما  دارایی های  از  »بخشی 
شوند.  دیده  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  آتی  افزوده های  ارزش  عنوان  به 
متولی  توسعه، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  برای  بحث سیاست گذاری  در 
شرکت های متعددی است و به همین دلیل باید فرصت های سرمایه گذاری را 
شناسایی کند. جریان نقدی فعال نیز یکی از دغدغه های ماست. حفظ و بهبود 
سرمایه انسانی نیز یکی از برنامه های راهبردی ماست .ماباید طی این برنامه  به 
افراد و به مغزها احترام بگذاریم، طوری که این احترام احساس شود. توسعه 
ارتباطات و زیرساخت ها نیز از نظر من یکی از راهبردهای کلیدی است که طی 
آن باید ارتباطات خود را با شرکت های مختلف ارتقا دهیم و یک بانک اطالعاتی 

قوی داشته باشیم.«
دارایی های  فعال  مدیریت  بورسی،  دارایی های  سبد  فعال  »مدیریت  افزود:  او 
طرح های  اجرای  و  بررسی  و  سرمایه گذاری  فرصت های  شناسایی  غیرمالی، 
سرمایه گذاری شرکت ازجمله برنامه های معاونت سرمایه گذاری و توسعه است. 
بازدهی  ما کسب  اهداف  از  یکی  بورسی،  دارایی های  فعال  مدیریت  در حوزه 
است.  بورسی  دارایی های  سبد  یعنی  شده  برنامه ریزی  اجزای  در  مناسب 
دارایی های  سبد  خصوص  در  تصمیم گیری  و  نقدی  سود  پایداری  هم چنین 
بورسی را در نظر داریم... ما در نظر داریم ساختاری را در نظر بگیریم که بخش 
خوبی از سود آن از محل سرمایه گذاری  به وجود آمده باشد. پس باید به این 
سمت برویم که در بازآرایی پرتفوی خود در دو سال آتی  ساختار سود شرکت 
را طوری برنامه ریزی کنیم که سود مصوب مجمع، از محل سرمایه گذاری های 

شرکت قابل تامین باشد.«
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مهندس سیاوش محمدی در خصوص فعال کردن دارایی های غیرمالی گفت: 
»کشور ما کشوری درگیر با تورم های باالست. برای درک بهتر میزان این تورم 
اشاره  باالی 30 درصد  تورم  و  زیر 20 درصد  بانکی  بین سود  فاصله  به  باید 
کرد. این فاصله می تواند برای سهامداران با تناسب و با رعایت بازدهی در بازار 
سرمایه، ثروت تولید کند. اگر از این موقعیت بهره برداری مناسب کنیم، موفق تر 

خواهیم بود و تأثیر آن در درازمدت در پرتفوی شرکت دیده خواهد شد.«
مهندس محمدی افزود: »با توجه به شرایط اقتصاد جهانی و کشور ما و شرایط 
عملکرد  و  شوند  رصد  و  شناسایی  باید  مداوم  طور  به  فرصت ها  خوارزمی، 

خوارزمی نسبت به  شرکت های سرمایه گذاری و مالی  بررسی شود.«
که  کرده ایم  تنظیم  طوری  را  فعالیت هایمان  برنامه   این  »در  کرد:  اضافه  او 
راستا  همین  در  باشد.  اقتصادی  و  مالی  برنامه های  روی  ما  تمرکز  بیشترین 
در حوزه فنی، شرکت ها خود باید مسئولیت فعالیت هایشان را برعهده بگیرند. 
شرکت های  به  خوارزمی  شرکت  اما  سرمایه گذاری  و  مالی  مسائل  حوزه  در 
زیرمجموعه در حوزه نیازهای مالی طرح های توسعه ای در حد امکان مساعدت 

خواهد کرد.«
شرکت  دوساله  عملیاتی  برنامه  اندیشی  هم  نشست  در  است  ذکر   به  الزم 

سرمایه گذاری خوارزمی و شرکت های گروه، برنامه عملیاتی دوساله این شرکت 
به تصویب رسید.

در این نشست که باعالوه بر مدیرعامل، رییس هیات مدیره، مدیران شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی مدیران عامل شرکت  های گروه نیز حضور داشتند، 
برنامه معاونت های سرمایه گذاری و توسعه، شرکت ها و مجامع، مالی و توسعه 
عمومی،  روابط  اطالعات،  فناوری  داخلی،  حسابرسی  های  مدیریت  و  منابع 
حقوقی و دبیرخانه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ارایه و بعد از 

بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
در روز نخست این نشست برنامه عملیاتی شرکت های توسعه معادن صدر 
و  برق  توسعه  خوارزمی،  ساختمان  توسعه  دارو،  سینا  البراتوارهای  جهان، 
انرژی سپهر، گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، تولید و توسعه ایستگاهی 
نیرو پارسه، تجارت گستران خوارزمی و توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به 
عامل،  مدیران  با حضور  خوارزمی  گذاری  سرمایه  گروه  های  شرکت  عنوان 
اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این شرکت ها  طرح و بعد از پرسش و 
پاسخ به تصویب رسیده بود که در ادامه به صورت اجمالی به این برنامه ها 

می پردازیم.
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گزارشی اجمالی از »نشست طرح و تصويب برنامه عملياتی دو ساله گروه سرمايه گذاری خوارزمی«

هم افزایی؛ پیش شرط موفقیت گروهی
روزهای بیست ونهم و سی ام شهريورماه 99، سالن همايش های سازمان 
مديريت صنعتی میزبان نشست  هم انديشی طرح و تصويب برنامه عملیاتی 
بود؛ نشستی  دو ساله گروه سرمايه گذاری خوارزمی و شرکت های گروه 

که با حضور گرم و مشارکت فعاالنه مديران ستادی گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی و مديران عامل و روسای هیات مديره شرکت های زيرمجموعه با 

حداکثر تالش ممکن در رعايت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

ساله  دو  برنامه  تشریح  و  توضیح  با  جلسه 
شد.  آغاز  صدرجهان  معادن  توسعه  شرکت 
مسئول  و  مقام  قائم  سیاسی،  مهندس 
برنامه ریزی شرکت توسعه معادن صدرجهان، 
مرکز  در  که  کلکتور  پروژه  خصوص  در 
تحقیقات فناوری مورد پی گیری قرار گرفت، 
ویژ ه ای  توجه  ساله  دو  برنامه  »در  گفت: 
که  است،  شده  دانش بنیان  فعالیت های  به 
فناوری  تحقیقات  مرکز  در  کلکتور  پروژه 
نمونه ای از این فعالیت ها است. خوش بختانه 
این پروژه بیشتر از 97 درصد در استفاده از 

کلکتور و مس های اکسیدی کم عیار بهره وری داشته است، منتها باید فاز آزمایشی 
و فعالیت های صنعتی آن را انجام دهیم. در نظر داریم برای پیشبرد پروژه ها از 

برنامه های حمایتی مالی استفاده کنیم، که مقدمات آن فراهم شده است.«
او در ادامه افزود: »در برنامه دو ساله شرکت توسعه معادن صدرجهان، توجه ویژه ای 
به مسئله ظرفیت سازمانی شده است، در همین راستا باید سه سرمایه انسانی، 

مدیریتی و سازمانی و سرمایه اطالعاتی را فعال کنیم.«
وی در خصوص الزامات و مسائلی که قدرت کنترل کمتری در مورد آن  وجود دارد، 
گفت: »ما حتماً باید در مهلت مجوز قانونی، عملیات اکتشافاتی خود را تکمیل کنیم، 
به این علت که سیاست جدید وزارت خانه بدین صورت است که محدوده های معطل 
را سلب صالحیت می کنند، لذا به هر شکل باید سعی کنیم گواهی های کشف را به 

شرط رسیدن به ذخیره  مناسب تکمیل کنیم 
و از منظر فناوری نیز باید بتوانیم ضریب نفوذ 

فناوری اطالعات و ارتباطات را باال ببریم.
با  پایدار  درآمدزایی  شروع  ادامه   در  وی 
استفاده از ظرفیت های مالی مختلف مثل بازار 
سرمایه، تسهیالت بانکی و افزایش سرمایه را 
از الزامات مالی این شرکت خواند و شناسایی 
پروژه های زودبازده را نیز از اولویت های این 

شرکت معرفی کرد. 
او افزود: »شرکت به قرار گرفتن در موقعیت 
پروژه عادت کرده است و این مسئله مطلوب 
نیست . باید از این شرایط خارج شویم و به بحث مدیریت پرتفوی و تسریع در 

عملیات سیستماتیک اکتشافی که بحث مهمی است، بپردازیم.«
او افزود: »اگر گروه موافق باشند، سهام شرکت توسعه معادن صدرجهان و کارند در 
بورس عرضه خواهدشد تا  از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود و بخشی از سرمایه  
مورد نیاز را از طریق پذیره نویسی تأمین کنیم، به ویژه این که موقعیت شرکت هایی 

که در زمینه طال و مس فعال هستند در بورس موقعیت مساعدی است.
او احتمال کسب پروانه برای اکتشاف در مناطق جدید و تکمیل این اکتشافات را به 

عنوان یک انتخاب برای شرکت مطرح کرد. 
مسئول برنامه ریزی شرکت توسعه معادن صدرجهان در پایان اولویت فعالیت های 

جاری برای این شرکت را تکمیل معادن شادان، رشیدآباد و هندوآباد خواند.

تمركز صدرجهان بر فعاليت های دانش بنيان
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افزايش سودآوری و كنترل هزينه ها در سينادارو
پس از شرکت توسعه صدرجهان، دکتر محمد حسین واصفی، مدیرعامل 
ساله  دو  برنامه  محورهای  تشریح  ضمن  سینادارو  البراتوارهای  شرکت 
شرکت البراتورهای سینادارو گفت: »در برنامه دو ساله سینادارو بر افزایش 
و  فروش  رشد  کرده ایم.  تمرکز  هزینه ها  کنترل  و  پایدار  رشد  سودآوری، 
افزایش صادرات نیز جزو محورهایی است که به آن پرداخته شده است، با 
توجه به محدودیت های ناشی از شرایط اقتصادی کشور به  هر  حال باید به 
افزایش سهم بازار فکر کنیم. شرکت در بازار در دو دسته قطره های چشمی 
و اسپری های دهانی و بینی جزو لیدرهای کشور است. سایر شرکت ها هم 

سعی می کنند با انواع رقابت ها سهم بازار بیشتری به دست بیاورند.
از  بعد  توانستیم  که  است،  افزایش صادرات  ما  اهداف  دیگر  از  افزود:  او 
که  آن جایی  از  کنیم.  ثبت  عراق  در  را  خود  شرکت  پی گیری  سال  دو 
در حال حاضر  ما  نیست،  امکان پذیر  ثبت شرکت  از  قبل  ثبت محصول 
در راستای ثبت محصول و صادرات برخی محصوالتمان به عراق تالش 
می کنیم. تنگنای اصلی ما البته تأمین ارز است.« مدیرعامل البراتورهای 
افزایش  به  توجه  با   ،99 سال  ابتدای  از  را  شرکت  این  تمرکز  سینادارو 
این ویروس اعالم  با  برای مقابله  تولید محصوالتی  شیوع ویروس کرونا، 

کرد. 
اهداف عملیاتی شرکت گفت: »شرکت سینادارو در حال  او در خصوص 
حاضر در جایگاه مطلوبی در بازار قرار دارد و لذا تغییرات با شیب تندی 
نخواهد بود. بااین حال افزایش بازده فروش در سال گذشته 29 درصد بوده، 
و برای سال جاری 30 و برای سال آینده 31 درصد پیش بینی کرده ایم. 
هدف ما این است که افزایش بازده سرمایه را از 42 درصد در سال گذشته 
به 45 درصد در سال جاری و 50 درصد در سال آینده برسانیم. هم چنین 
در نظر داریم افزایش بازده دارایی ها از 17 درصد در سال گذشته به 19 

درصد در سال جاری و 22 درصد در سال آینده برسد.«

تغييركاربری و برندسازی در توسعه ساختمان خوارزمی
نیز  خوارزمی  ساختمان  توسعه  شرکت  برنامه ریزی  مسئول  علوی  مهندس 
علت  به  خوارزمی  ساختمانی  توسعه  »شرکت  گفت:  شرکت  این  خصوص  در 
اما  است.  بوده  مواجه  مشکالتی  با  حقوقی  پرونده های  و  بانکی  بدهی های 
خوش بختانه طی دو سال اخیرموفق شد بخش عمده ای از پرونده های حقوقی 

و هزینه های مالی را که به دالیل غیرشفاف باال رفته بود، حل وفصل کنند.«
او افزود: »شرکت چند محور را برای ازسرگیری دوباره فعالیت ها در نظر گرفته است. 
اولین محور مولدسازی پروژه هاست که برخی پروژه ها به علت تغییر کاربری بازار شرایط 
سودآوری را از دست داده اند. شرکت در نظر دارد با تغییر کاربری، پروژه ها را به سودآوری 
برساند.به عنوان مثال، در شش سال گذشته تشویق به تجاری سازی بوده است، اما در 
حال حاضر بازار راکد شده است. او در ادامه گفت: »محور بعدی حل وفصل دعاوی حقوقی 
برای پیشبرد پروژه هاست. حل وفصل به معنای خاتمه است و خاتمه به چند طریق از 
جمله معوض کردن سهم پروژه، خرید سهم طرف دعوی و در برخی مواقع داوری و 
حتی قانع شدن به سهمی کمتر از سهم واقعی مان است، تا بتوانیم حداقل این دارایی  
را به عنوان یک دارایی مولد وارد بازار سرمایه کنیم.« مسئول برنامه ریزی شرکت توسعه 
ساختمانی خوارزمی محور بعدی فعالیت این شرکت را پروژ ه های توسعه ای خواند و گفت: 
»این پروژه ها نقش شرکت را در بازار سرمایه  پررنگ می کنند. این پروژه ها باید قابلیت 
نقدشوندگی باال و بازگشت سرمایه  سریعی داشته باشند.« او آخرین اولویت راهبردی 
به عنوان  نه  اولویت  این  واقع  افزود: »در  و  انسانی خواند  را توسعه منابع  این شرکت 
آخرین، بلکه به عنوان یکی از اولویت هاست. همان طور که مطرح شد، شرکت تغییری در 
پروژه های خود و دارایی های موجود و ساکن شده و اضافه شدن پروژه های مولد را خواهد 
داشت. این تغییر نیازمند تغییراتی در برخی ارکان از جمله چارت منابع انسانی در جهت 
پیشبرد این تغییرات است.« علوی حجم دارایی های این شرکت هم چنین تراز مثبت 
دعاوی مالی را بین شرکت های مشابه کم نظیر توصیف کرد. مسئول برنامه ریزی شرکت 
توسعه ساختمانی خوارزمی سودآوری و مولدسازی دارایی ها و تالش برای این  که این 

دارایی ها هر چه زودتر به سودآوری نزدیک شوند، جزو اهداف این شرکت خواند.«
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مهندس حمید رضا فیالی، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه برق و انرژی 
سپهر، مهمترین جهت گیری این شرکت را تالش برای ورود به بازار 
سرمایه خواند و اعالم کرد همه توجه این شرکت معطوف به این هدف 

است. او با برشمردن اهداف راهبردی این 
شرکت که مالک نیروگاه منتظرقائم نیز 
هست،گفت: » مهم ترین کاری که ما در 
ساختار  اصالح  دادیم،  انجام  راستا  این 
مالی بود. توانستیم اقساط بانک صادرات 
تسویه  بانک  این  با  و  کنیم  پرداخت  را 
توانستیم  راستا  حساب کنیم. در همین 
با استفاده از تکنیک های حرفه ای در بازار 
سرمایه از این بانک تسهیالت با نرخ سود 
مناسب داشته باشیم.« او افزایش درآمد، 
افزایش  و  کسب وکارها  متنوع سازی 

در  الگوریتم،  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  مدیرعامل  کنعانی،  علیرضا 
خصوص برنامه دو ساله این شرکت گفت: »فعالیت های ما مبتنی بر 
راهبردها، اصول و مسئولیت هایی است که شرکت خوارزمی، در همان 
ابتدای تأسیس شرکت مدون کرد و مسیر ما نیز هم اکنون در همان ریل 
است. با توجه به بازار و توانمندی های شرکت اهداف و افقی تعیین کردیم 

که فکر می کنیم بتوانیم طی دو سال به این اهداف برسیم.«
او در ادامه افزود: » باتوجه به ساختاری که برای این شرکت در نظر 
گرفته شده، طی دو سال آینده به یک شرکت خدمات  رسانی حرفه ای 
تبدیل می شویم. جدا از این، در گذشته بحث خدمات حوزه کارگزاری 
و سبدگردان که جزو حوزه های مهم تأمین مالی است، بر سیستم مالی 
بانکی متمرکز بود، اما در حال حاضر این امکان فراهم شده است که 

مالی  تأمین  نیز  سیستم  این  از  خارج 
صورت گیرد. از طرفی، اقتصاد کشور نیز 
به این حوزه وابسته و عالقه مند است و 
این وابستگی و عالقه در کنار محدودیت 
افزایش  و  رشد  باعث  بانکی،  سیستم 
فعالیتهای حوزه سبدگردانی شده است. 
این است که خدمات خود را  برنامه ما 
گسترش داده و بازار خود را حفظ کنیم 

و گسترش دهیم.«

توسعه برق و انرژی سپهر در فصلی تازه

گسترش بازار گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم 

توانمندی نیروی انسانی در سال 1400 را از اهداف راهبردی این شرکت خواند. 
او رقم مورد نیاز برای تأمین نقدینگی و حفظ ارزش دارایی این شرکت را 8 هزار میلیاردریال 
برآورد کرد و افزود: »ما برای حفظ ارزش دارایی خود نیاز به نقدینگی داریم، اما متأسفانه نقدینگی 
فروش برق در حال حاضر 30 درصد است که در نظر داریم این نقدینگی را تا پایان سال جاری 
به 50 درصد و در سال 1400 به 60 درصد برسانیم و به نظر می رسد با توجه به شرایط بازار، این 

انتظار، انتظار معقولی است.«
او گفت: »میزان آمادگی این نیروگاه در حال حاضر تولید 9200 مگاوات برق در ساعت است که 

در نظر داریم این مقدار را در سال 1400 به 10000مگا وات در ساعت برسانیم.«
فیالی، پی گیری تأخیر مطالبات از شرکت مدیریت شبکه، پی گیری سند اراضی مالکیتی، اقدام 
قانونی علیه شرکت برق منطقه ای برای جبران خسارت ناشی از صاعقه و پی گیری اعمال افزایش 
افزود:  و  برشمرد  شرکت  این  حقوقی  پرونده های  جزو  را  توسعه  پنجم  برنامه  در  آمادگی  نرخ 
»پی گیری مطالبات ما از سازمان امور مالیاتی، موفق 
بوده است و رقم قابل توجهی از جانب سازمان مالیاتی 

به حساب شرکت ما بازگشت داده شد.«
بازار  در  شرکت  سهام  عمومی  عرضه  پایان  در  او 
یافتن  سرمایه، وصول مطالبات و دریافت نقدینگی، 
شرکایی زیر نظر شرکت خوارزمی برای تهاتر بخشی 
از  اخذ خسارت  ارزشمند،  دارایی های  با  از مطالبات 
شرکت برق و افزایش ظرفیت کسب  وکارهای جدید را 
جزو الزامات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر خواند 
و افزود: »این الزامات باید برقرار شوند تا بتوانیم به 

اهداف خود برسیم.«

او در خصوص سایر اهداف این شرکت گفت: »از دیگر اهداف ما این است که در کنار 10 شرکتی 
که به صورت رسمی مجوز فعالیت در زمینه تأمین مالی را دارند و در این حوزه فعالیت می کنند، به 
عنوان یک نهاد جدی تأمین مالی فعالیت داشته باشیم و عمده فعالیت هایمان نیز بر این حوزه متمرکز 
است.« او در خصوص چالش های این شرکت گفت: »نقدشوندگی دارایی ها جزو مسائل مورد نظر 
ماست، چراکه سهم قابل توجهی از پرتفوی ما، دارایی غیرنقد است و با افزایش نقدینگی، سرمایه ما 
نیز در آینده گسترش می یابد. این ویژگی نقدشوندگی، از ویژگی هایی است که یک شرکت با ارزش 

باال از آن برخوردار است.«
او در ادامه گفت: »گروه هایی که در حال حاضر رقیب ما هستند و کسب سهم زیاد از بازار برای آن ها 
تعیین کننده است، انرژی زیادی روی بازاریابی می گذارند. در گذشته به بحث بازاریابی به صورت 
جدی پرداخته نمی شد، اما در سال گذشته بخش زیادی از جامعه جذب بازار سرمایه شدند و این 
مسئله توجه بیشتر به استفاده از رسانه و برندسازی را می طلبد. البته هزینه هایی که در این زمینه 
صورت می گیرد، از نظر اقتصادی توجیه پذیر است و احتمال برگشت سرمایه در این حوزه باالست.«

او در خصوص  برنامه  دو ساله در جهت افزایش ارزش شرکت گفت: »در نظر داریم ارزش شرکت را 
به حد مطلوبی که با سودآوری ارتباط مستقیم دارد، برسانیم، سهم درآمد از طریق خدمات را افزایش 
دهیم و این مقدار را از 25 درصد به باالی 45 درصد برسانیم. او افزود: »توسعه بازار وابسته به این 
است که بتوانیم سهم خودمان را از مشتریان بازار افزایش دهیم و در نظر داریم با تمرکز بر بازاریابی 

این اهداف را به سرانجام برسانیم و سطح مشتری و ذی نفعان را افزایش دهیم.«
و  این شرکت گفت: »سبد خدماتی شرکت ما طیف وسیع  کنعانی، در خصوص سبد خدماتی 
به  برای دست یابی  باید  اما  را شامل می شود.  متنوعی 
تمامی اهدافی که گفته شد، زیرساخت هایمان را توسعه 
دهیم و الزمه آن، تأمین سرمایه و افزایش رضایتمندی 
نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی متخصص است.« او 
در پایان افزود: »با توجه به الزاماتی که سازمان بورس 
برای سبدگردان ها در جهت افزایش فعالیت ها در نظر 
گرفته است، این حوزه، جزو حوزه هایی است که رشد 
خواهد داشت. در مجموع هدف گذاری ها جسورانه است و 

امیدواریم موفق به دست یابی به آن ها بشویم.« 
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در اين مراسم از مهندس سياوش محمدي رودباری رئيس كميته تلفيق و تدوين برنامه، دكتر يعقوب رشنوادي مشاور علمي پروژه  و عضو كميته نظارت بر امور 
راهبردي، دكتر صمد باراني مدير پروژه، دكتر مهران بهنيا سرپرست مديريت مطالعات و برنامه ريزي اقتصادي و دكتر وحيد زنديه مدير سرمايه گذاري شركت 

سرمايه گذاری خوارزمی به عنوان اعضای تيم تدوين برنامه دوساله اين شركت قدردانی شد.
نشست دو روزه هم انديشی برنامه عملياتی دوساله شركت سرمايه گذاری خوارزمی و شركت های گروه، طی روزهای 29 و 30 شهريور ماه جاری  در مركز 

مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مديريت صنعتی  برگزار شد.

نيروپارسه و انرژی های پاک
مهندس سیدوحید مدنی، مدیرعامل شرکت تولید و 
توسعه ایستگاهی نیروپارسه نیز در پنل ارایه برنامه 
مقیاس کوچک  در  »ما  این شرکت گفت:  دوساله 
فعالیت می کنیم، اما مسائل مربوط به شرکت های 
محورهای  است.  جاری  نیز  ما  شرکت  در  بزرگ 
ذی نفعان،  سهام داران،  زمینه  چهار  در  را  برنامه 
مسائل مالی و رشد دسته بندی کرده ایم. در زمینه 
و  بین المللی  خوب  ارتباطات  علت  به  قوت  نقاط 
ارتباط با شرکت خوارزمی، امکان دریافت تسهیالت 

بانکی را داریم. 
او در خصوص مشکالت مربوط به نرخ ارز و تحریم 
گفت: »عمده خریدهای ما با ارز صورت می گیرد، 
لذا به خاطر محدودیت منابع ارزی و نوسانات نرخ 
ارز دچار کاهش قدرت خرید شده ایم و از طرفی، به 
دلیل تحریم ها در واردات تجهیزات مورد نیاز دچار 

مشکل شده ایم اما از تالش بازنایستاده ایم.« 
او در خصوص فعالیت در بازار سرمایه گفت: »برای 
و  کرده ایم  انتخاب  را  خود  مشاور  بورس  به  ورود 
نیز  فرابورس  بحث  در  رفته ایم.  را  راه  از  بخشی  لذا 
زیرساخت های مورد نیاز شرکت ها را فراهم کرده ایم.«

او درباره برنامه های این مجموعه برای دست یابی به 
انرژی پاک و به کارگیری آن در تولید برق افزود: »با 
توجه به نقاط قوتی که در کشور ما برای استفاده از 
انرژی پاک وجود دارد، ما نیز این بحث را مورد بررسی 

قرار دادیم و مجوزهای الزم را کسب کردیم.«

تجارت گستران خوارزمی و تالش 
برای تحقق سود 

تجارت گستران  شرکت  مدیرعامل  فرجی،  مرتضی 
خوارزمی، بهره گیری از خوش نامی شرکت خوارزمی 
و ارتباطات و همکاری با شرکت های بین المللی از سوی 
شرکت تجارت گستران خوارزمی را جزو نقاط مثبت 
این شرکت برشمرد و افزود: »ما درشرایط خوبی برای 
استفاده از تسهیالت بانکی قرارداریم و فضای استفاده 
از آن وجود دارد، هم چنین استفاده از بازار هلدینگ 
خوارزمی و بانک صادرات که مانند بسیاری از شرکت ها 
شرکت های  اختیار  در  را  بازارشان  می دهند  ترجیح 
زیرمجموعه قرار دهند تا سود حاصل از آن به مجموعه 

برسد، از دیگر فرصت های پیش روی ماست.«
نوسانات  تجارت گستران خوارزمی  مدیرعامل شرکت 
اداری  مسائل  اقتصادی،  نامساعد  شرایط  ارز،  نرخ 
این  پیش روی  موانع  از  را  کرونا  و  تحریم ها  زمان بر، 
تجارت گستران  شرکت  مدیرعامل  خواند.  شرکت 
خوارزمی افزود: »حضور در بازار سرمایه از دیگر اهداف 
به  برنامه دو ساله است. هم چنین ورود  ذکرشده در 
بورس و فرابورس و کسب سهم مناسب در بازار کاغذ، 
کائوچو، کاالی اساسی و قطعات خودرو برای کسب 
علی الخصوص  ماست.  اهداف  جمله  از  بیشتر  سود 
کائوچو که از کاالهای استراتژیک کشور است و بیشتر 
مورد نیاز تولیدکنندگان قطعات خودرو است. در حال 
حاضر 300 تن کائوچو در مرحله حمل به ایران و 400 

تن نیز در مرحله ثبت سفارش در صمت است.«
مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی اهداف این 
شرکت را شامل تبدیل این شرکت به عنوان هسته 
مرکزی بازرگانی درمجموعه بانک صادرات ایران و گروه 

خوارزمی و توانمندسازی نیروی انسانی عنوان کرد.

توسعه مديريت سرمايه خوارزمی 
و رويكرد سودآوری

دکتر علی جوانمردی وزیری، مدیرعامل شرکت توسعه 
مدیریت سرمایه  خوارزمی در خصوص دارایی های این 
شرکت گفت: »دارایی های این شرکت به نحوی است 
که چنان چه پروژه مناسبی را در نظر داشته باشیم، 
دارایی های خود،  تبدیل  و  از محل فروش  می توانیم 
به موقعیت مناسب دست یابیم و به کسب وکارهای 
جدید ورود کنیم. هم چنین شرکت هایی را که برای ما 

توجیه اقتصادی نداشت، واگذار کردیم.«
این  کار  سرلوحه  را  سهام داران  با  مثبت  تعامل  او 
شرکت دانست و افزود: »همواره تعامل با سهام داران 

در شرکت ما به نحو حداکثری بوده است.«
مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت سرمایه  خوارزمی 
گفت:  شرکت  این  راهبردی  اهداف  خصوص  در 
»اصالح بودجه تعیین شده با توجه به افزایش درآمد، 

جزو اهداف این شرکت است.
او ورود به کسب وکارهای جدید در کنار فعالیت های 
جاری را از اهداف این گروه خواند و گفت: »ارزش 
152میلیارد  حاضر  حال  در  ما  کوتاه مدت  پرتفوی 
تومان است، که در نظر داریم تا پایان سال 99 این 

رقم را به 1009میلیارد تومان برسانیم.«
او در پایان اعالم کرد که بالغ بر 67 درصد از اهداف 

شرکت محقق شده است.
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نشست طرح و تصویب برنامه عملیاتی دو ساله 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی 

در قاب تصویر
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    گپ

گفت وگو با دكتر مرتضی فرجی، مديرعامل شركت تجارت گستران خوارزمی

تاب و توان حرفه ای، در خدمت تامین مواد اولیه
شرکت تجارت گستران خوارزمی يکی از شرکت های 

زيرمجموعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی است که 
در زمینه تأمین مواد اولیه برخی کارخانجات تولیدی 

فعالیت می کند. تشديدتحريم ها و تاثیرآن بر شرايط 
اقتصادی، فعالیت بسیاری از شرکت های فعال در حوزه 

تأمین مواد اولیه و کارخانجات را دستخوش تغییراتی 
کرده و آنها را به اتخاذ تدابیر ويژه برای غلبه برمشکالت 

واداشته است. در اين خصوص با دکتر مرتضی 
فرجی ، مديرعامل شرکت تجارت  گستران خوارزمی، 

گفت وگويی درباره برنامه های اين شرکت و شیوه های 
پیشبرد اين برنامه ها درشرايط دشوار بازار داشته ايم که 

حاصل آن را در ادامه می خوانید. 
  از حوزه فعاليت  شركت تجارت  گستران، اهداف و 

خط مشی های مجموعه بگوييد.
حوزه فعالیت این شرکت بازرگانی هم داخلی و هم خارجی، یا 

به عبارتی، واردات، صادرات، خرید و فروش است.
محورهای اصلی این فعالیت ها عبارت اند است از: 

1 . مواد غذایی، شامل غالت، حبوبات، گوشت گرم و...
2 . انواع کاغذ و مقوا 

3 . قطعات خودرو و ماشین آالت
4 . مواد اولیه برخی کارخانجات تولیدی شامل کائوچو، پشم 

و الیاف 
5 . تأمین نیازمندی های شرکت های هلدینگ خوارزمی )داخلی 

و خارجی(

طی هم فکری و تحقیقات و بررسی هایی که در آبان ماه سال 
گذشته با اعضای هیئت مدیره داشتیم، به این نتیجه رسیدیم 
که محورهای فعالیت شرکت را بر اساس شرایط اقتصادی کشور 
و وضعیت بازار تهیه و تنظیم و مصوب کنیم. یکی از فعالیت های 
محوری ما تأمین مواد اولیه برای شرکت ها و کارخانجات تولیدی 
است. در همین راستا برای تأمین مواد اولیه الستیک  سازی ها و 
تایرسازها اقدام کرده ایم و موفق شدیم حدود 300 تن از مواد 
اولیه مورد نیاز آن ها را وارد کنیم. با سایر تولیدکننده ها نظیر 
نساجی ها در حال مذاکره برای تأمین مواد اولیه آن ها هستیم و 
به نتایجی نیز رسیده ایم. از دیگر فعالیت های محوری ما تأمین 
کاغذ است که در این زمینه از گذشته سابقه داشته ایم و این 
فعالیت را دوباره احیا کرده ایم که با توجه به شرایط اقتصادی 
در جهت واردات و تأمین نیازهای شرکت هایی که به این مواد 

احتیاج دارند، اقدام می کنیم. 
مبنای  بر  خوارزمی  گستران  تجارت  شرکت  اصلی  سیاست 
اطمینان از فروش کاالست. بدین معنی که تا زمانی که از فروش 
محصول و وجود خریدار ثابت برای کاالی مورد نظر اطمینان 
حاصل نکنیم، واردات و خریدی صورت نخواهد گرفت. به عنوان 
مثال، در حوزه کائوچو ما از میزان نیازمندی و کسری این کاال 
در بازار مطلع هستیم و می دانیم حتی قبل از این که بار کائوچو 
به مقصد برسد، فروشنده آن را خریداری خواهد کرد. اما در 
از  قبل  لذا  نیستیم،  از وجود مشتری مطمئن  ما  حوزه کاغذ 
این که اقدام به خرید یا واردات کاغذ کنیم، حتماً از قبل قرارداد 
می بندیم و درصدی از مبلغ قرارداد را قبل از خرید محصول از 
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در عملکرد سه ماهه سال 
99 شرکت حدود 110 

میلیارد ريال سود شناسايی 
کرده ايم. درصد پوشش 
بودجه نیز نزديک 300 
درصد بوده است، يعنی 
تقريباً در عرض سه ماه 

توانستیم سه برابر بودجه 
مورد نیاز را پوشش دهیم و 

پیش بینی ما اين است که تا 
پايان سال بتوانیم اين سود 

را به طور مستمر افزايش 
دهیم

فروشنده دریافت می کنیم و پس از خرید و هم زمان با تحویل 
محصول مبلغ کامل قرارداد را تسویه می کنیم. واردات غالت 
گستران  تجارت  فعالیت های شرکت  جمله  از  نیز  حبوبات  و 
خوارزمی است که برحسب نیازهای کشور اقدام به واردات آن 
می کنیم، که البته بر اساس شرایط اقتصادی، سوددهی این حوزه 
دست خوش تغییر شده است. به عنوان مثال، اگر در ارزیابی 
شرایط اقتصادی متوجه شویم واردات غالت و حبوبات توجیه 
اقتصادی ندارد و منافع شرکت در توقف واردات این محصول 
و  واردات  بعدی،  را متوقف می کنیم. حوزه  آن  واردات  است، 
تأمین قطعات خودروهای سبک و سنگین است که بر حسب 
از حصول اطمینان  بعد  از واردات محصول و  بازار پیش  نیاز 
نسبت به فروش این قطعات، به صورت تخصصی در دو یا سه 
حوزه مانند انژکتور، الکترونیک و کامپیوتر و مغز ماشین و فوم 
برای صندلی ها ورود می کنیم، که البته در حوزه فوم صندلی با 
تولیدکنندگان داخلی نیز وارد مذاکره شده ایم. چنان چه نسبت 
به فروش آن مطمئن باشیم، چنین اقدامی نیز صورت می گیرد. 
انجام  اقداماتی  هم  راه سازی  و  معدن  ماشین آالت  حوزه  در 
داده ایم و شرکت صدرجهان اولین شرکتی است که با آن در این 
خصوص وارد مذاکره شده ایم، که خوش بختانه با استقبال گرمی 
از جانب مدیرعامل محترم شرکت مذکور مواجه شدیم. نیازهای 
این شرکت طی جلسات و بحث هایی که داشتیم، مطرح شد 
و در حال حاضر درصدد تأمین ماشین آالت مورد نیاز آن ها در 

راستای فعالیت های راه سازی و معدن هستیم. 
باوجود تعریف این حوزه ها برای تالش و فعالیت، با توجه به 
شرایط تحریم ها و شرایط ارزی کشور، تحقق فعالیت های ما کمی 
زمان بر است. به عنوان مثال، ما ابتدای سال در جهت واردات 
ثبت سفارش کردیم، بعد از گذشت پنج ماه از ثبت سفارش، ارز 
تخصیص یافت. با توجه به این موضوع با تصویب هیئت مدیره، 
نقدینگی جهت خرید ریال معادل ارز را تأمین کردیم و با توجه 
به زمان بر بودن واردات، به منظور جلوگیری از رسوب پول در 
بازار سرمایه سرمایه گذاری کردیم که به این ترتیب، موفق به 
کسب 300 درصد سود شدیم. تأمین نیازمندی های شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی نیز از دیگر حوزه های فعالیت ماست. 
شرکت  که  دارد  زیادی  زیرمجموعه های  خوارزمی  شرکت 
ما توانمندی این را دارد که در شرایط رقابتی نیازمندی های 
این مجموعه را تأمین کند، از جمله شرکت سینا دارو که ما 
می توانیم نیازهای این مجموعه را تأمین کرده و حتی در فروش 
محصوالت آن مجموعه همکاری کنیم. در شرایط کنونی که 
با فروشنده های خارجی  به راحتی  تحریم هستیم، نمی توانیم 
ارتباط برقرار کنیم. می دانیم که رد و بدل کردن ارز و کاال در 
این شرایط با چه مشکالت و موانعی روبروست. با این حال ما 
ارتباطات خوبی داریم و می توانیم این مشکالت را حل وفصل 
کنیم. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت ها در سایر مجموعه ها 
حتی تا دو سال درگیر مسائل و مشکالت مربوط به تحریم ها 
به واسطه تجارب طوالنی  و  اما ما درمدت کوتاهی  بوده اند، 
ارتباطات حرفه ای  توانستیم مشکالت آن ها را حل کنیم و 
کاالهای مورد نیاز آن ها حمل و در حال حاضر در مرحله نصب 
و راه اندازی است. شرکت ما این توانمندی را دارد که عالوه بر 
ایجاد سود مالی برای مجموعه، به سایر شرکت ها در واردات 
کاالهای مورد نیازشان کمک کند، تا بحث تحریم توقفی در 
قابلیت  شرکت  این  هم چنین  نیاورد.  وجود  به  آن ها  فعالیت  

نقل  و انتقال پول به خارج از کشور را دارد و می تواند نیازهای 
شرکت های زیرمجموعه خوارزمی را تأمین کند. 

در حال حاضر مشغول واردات حدود 100 تن مقوای پشت 
طوسی هستیم. ارز مورد نیاز نیز به آن تعلق گرفته و ارز آن 
خریداری و منتقل شده است. محموله نیز تا ماه آینده وارد 
خواهد شد. از دیگر کاالهایی که توسط شرکت ما وارد می شود، 
کاغذ آ4 است که به صورت رول وارد می شود و در کارخانجات 
آن را در ابعاد مناسب برش می زنند و با برند خوارزمی در بازار 

توزیع می شود. 
عالوه بر این، با یکی از شرکای شرکت تجارت گستران خوارزمی 
بر سر واردات حدود 300 تا 400 تن ورق های مخصوص قوطی 
که  رسیده ایم  توافق  به  شرکت  این  برای  )تمپلیت(  کنسرو 
امیدواریم سود خوبی برای مجموعه داشته باشد. حدود 700 
تن نیز کائوچو در دست داریم که حدود 400 تن آن مورد تأیید 
وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفته و مدارک الزم به 

بانک مرکزی جهت تخصیص ارز ارسال گردیده است. 
در حوزه ذرت و جو نیز ثبت سفارش داشته ایم و چون دولت 
مشکالتی در زمینه تأمین ارز دارد و پرداخت آن مشروط به 
ورود این کاال بوده، بنابراین با توجه به عدم نقدینگی الزم و 
هم چنین بازار عرضه و تقاضا واردات کاالی فوق برای شرکت 

در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد. 
  وضعيت سودآوری شركت شما در سال گذشته 

چطور بوده؟
اگر بخواهیم مقایسه ای بین وضعیت شرکت در سال 97 و 98 
داشته باشیم، باید بگویم در سال 97 شرکت با زیان مواجه بود 
و این زیان تا دی ماه سال 98 ادامه داشت، اما توانستیم در سه 
ماهه آخر سال 98 از ادامه زیان وارده جلوگیری کنیم و سال 
98 را با سود به پایان رساندیم و حدود 20 میلیارد ریال سود 
برای شرکت شناسایی کردیم. در واقع بعد از حدود چهار یا 
پنج سال زیان مستمر توانستیم با کمک همکاران و حمایت 
هیئت مدیره و حمایت مجموعه مدیران شرکت خوارزمی این 
وضعیت را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانیم. در حال 
حاضر نیز در عملکرد سه ماهه سال 99 شرکت حدود 110 
میلیارد ریال سود شناسایی کرده ایم. درصد پوشش بودجه نیز 
نزدیک 300 درصد بوده است، یعنی تقریباً در عرض سه ماه 
توانستیم سه برابر بودجه مورد نیاز را پوشش دهیم و پیش بینی 
ما این است که تا پایان سال بتوانیم این سود را به طور مستمر 

افزایش دهیم. 
  دست يابی به سودآوری پايدار از جمله برنامه های 
شركت سرمايه گذاری خوارزمی در سال جاری است. 
شركت شما به عنوان يكی از شركت های گروه برای 

تحقق اين هدف چه برنامه ای دارد؟
اولیه  مواد  تأمین کننده  عنوان  به  بازرگانی  حوزه های  در 
اصلی  محورهای  از  یکی  این  و  فعالیت می کنیم  کارخانجات 
فعالیت ماست که بتوانیم کاالی مورد نیاز شرکت ها را تأمین 
کنیم، که خوش بختانه مشتری آن نیز وجود دارد و ما به آن به 
چشم یک فعالیت پایدار نگاه می کنیم، مانند کائوچو که تاکنون 
300 تن وارد کرده ایم و اقدامات الزم برای واردات حداقل 700 
تن دیگر یا حتی بیشتر از این مقدار کائوچو تا پایان سال انجام 
خواهد شد. واردات کاغذ نیز با توجه به فراز و نشیب های پیِش 
 رو چنان چه بتواند برای ما سودده باشد، ادامه خواهد داشت و 
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در واقع عمده فعالیت ما که منجر به سود پایدار خواهد شد، 
تأمین کاالهای مورد نیاز کارخانجات تولیدی است. 

البته بحث صادرات را در پیش داریم. مثال تالش داریم گیاهان 
دارویی را به حوزه خلیج فارس صادر کنیم، که این فعالیت سود 
خوبی را برای شرکت به همراه خواهد داشت. این فعالیت را به 
تا  از رشته های اصلی شرکت در پیش می گیریم  عنوان یکی 
بتوانیم از سود این سرمایه گذاری نیز در بازار سرمایه استفاده 

کنیم. 
  برای پيشبرد برنامه هايتان، شركت سرمايه گذاری 

خوارزمی چه كمكی می تواند بكند؟
به  مالی  نیازهای  تأمین  وسیله  به  می تواند  خوارزمی  شرکت 
برنامه هایی که در  اساس  بر  بتوانیم  تا  کند  ما کمک  شرکت 
نظر داریم، پیش برویم. چالش مهم ما خروج از دشواری های 
مالی است.امیدواریم تا پایان سال جاری این مشکل با سودی 
که شناسایی کردیم، رفع شود، اما تا زمان وقوع این اتفاق و 
رفع این مشکل به دلیل محدود بودن مجموعه نقدینگی ما و 
بانک ها، شرکت خوارزمی  پیچیدگی شرایط تخصیص وام  در 
می تواند در بحث تامین نیازهای مالی کمک های ارزنده ای به 
ما داشته باشد. مهم تر از آن این که درصورت تمایل گروه آماده 
ایم نیازهای عمده شرکتهای تحت پوشش را تامین کنیم. هر 
چند که شرکت ما تأمین نیازهای کارخانجات را با قیمت بسیار 
مناسبی انجام می دهد. انتظار ما از هلدینگ خوارزمی این است 
با  بیشتر  همکاری  برای  را  خود  زیرمجموعه  شرکت های  که 
با شرکت سینا دارو جلسات  به عنوان مثال،  ما مجاب کنند 
متعددی در راستای تأمین نیازهای این شرکت داشتیم. حتی 
قصد داشتیم برنامه صادرات وتامین مواد اولیه دارو در افغانستان 
ایم. در حوزه  نرسیده  توافق  به  اما هنوز  بگیریم،  را در پیش 
تأمین مقوای پشت طوسی برای بسته بندی دارو با شرکت سینا 
دارو جلسات متعددی صورت گرفت و حتی پیشنهاد تأمین نیاز 
این شرکت با قیمتی پایین تر از قیمت آخرین محموله ای را که 
سینادارو دریافت کرده بود، دادیم. البته مجموعه خوارزمی به ما 
قول مساعدی برای تسهیل روابط و همکاری بیشتر شرکت های 
زیرمجموعه داده اند. با شرکت نیروپارسه نیز جلسات متعددی 
داشتیم و همکاری هایی نیز در آینده صورت خواهد گرفت. با 
شرکت صدرجهان که در حوزه ماشین آالت راه سازی و معدن 

فعال است نیز در جهت تأمین نیازهایشان جلساتی برگزار شد 
که نتایج مثبتی داشت. مجموعه خوارزمی شامل شرکت های 
متنوعی است که ما به عنوان شرکت بازرگانی توانایی تأمین 
نیازهای آن را داریم و در واقع یک بازاری است که درشرایط 
مساوی نباید در اختیار دیگران قرار گیرد زیرا نیازهای آن ها را با 

یک شرایط رقابتی تأمین می کنیم. 
تعامالت  بر  تأثيری  چه  تحريم ها  تشديد    
بين المللی مجموعه تحت مديريت شما داشته؟ در 
چنين شرايطی در قياس با رقبا در حال حاضر در چه 

جايگاهی قرار داريد؟ 
تحریم ها تأثیرات زیادی روی فعالیت های ما گذاشته است، از 
این جهت که تأمین منابع ارزی محدود شده است. به همین 
دلیل تأمین ارز زمان بر شده و بروکراسی بیشتری در این زمینه 
شکل گرفته است. به خاطر تحریم ها قوانین و مقررات به سرعت 
تغییر می کنند تا با توجه به شرایط مختلف بتوان از این بحران 
گذر کرد. همه این مسائل در کار ما وقفه ایجاد می کند. به عنوان 
مثال، یک پروسه یک ماه، چهار یا پنج ماه طول می کشد. در 
فروردین ماه ثبت سفارش انجام داده ایم و این سفارش تأیید هم 
شده است، اما بعد از پنج ماه تخصیص ارز این سفارش برای ما 
انجام شده، درحالی که می باید در فاصله پنج روزه خرید خود را 
انجام دهیم. یا در یکی دیگر از حوزه ها که به دلیل تحریم ها 
مقررات و قوانین تغییر کرده است، به ما گفته شد که به وسیله 
کوتاژ صادراتی نیز می توانیم نیازهای خود را تأمین کنیم، که 
متأسفانه با تغییر مقررات در حال حاضر جلوی کوتاژ صادراتی 
نیز گرفته شد. مشکالت و تنگناها در جهت نقل و انتقاالت پول 
و تأمین ارز وجود دارد. مهم ترین مشکلی که تحریم ها برای ما 
به وجود آورده است، این است که پروسه کار را به دلیل موانعی 
که بر سر راه تخصیص ارز از منابع مختلف از جمله نیمایی، 
کوتاژ صادراتی، دولتی و صادراتی به وجود آورده، سخت تر و 

زمان برتر کرده است. 
در رابطه با رقبا باید بگویم ممکن است فقط از نظر منابع با 
یکدیگر تفاوت داشته باشیم، که ان شاءاهلل اگر آن منابع تأمین 

شود، می توانیم بهتر فعالیت کنیم.
بيش  شركت،  فعاليت  حوزه های  از  كدام يک    
از  كدام يک  و  گرفته  تأثير  محدوديت ها  از  همه  از 

يکی از حوزه هايی که 
ما در آن فعالیت داريم، 
يعنی تأمین کاالهای مورد 
نیاز تايرسازان، حوزه 
استراتژيکی است، ودر اين 
زمینه نیاز و تقاضا وجود دارد 
و ما مصمم هستیم در اين 
حوزه فعالیت داشته باشیم و 
مواد اولیه اين حوزه، از جمله 
کائوچو را برای تولیدکنندگان 
کشور فراهم کنیم
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حوزه ها هم چنان جای فعاليت دارد؟
درباره تحریم ها همان طور که می دانیم حدود 70 یا 80 درصد 
در حال  که  است  بوده  نفت  از طریق صادرات  بودجه کشور 
حاضر به شدت کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل تأمین 
ارز برای واردکنندگان با مشکل مواجه است. مهم ترین مشکل 
در این حوزه بحث تأمین ارز است، اما به هرحال متناسب با 
شرایطی که وجود دارد، ما باجدیت به فعالیت های خود را ادامه 

می دهیم. 
حوزه های  در  سودآوری  ظرفيت های  درباره    

مختلفی كه در آن فعال هستيد، توضيح دهيد.
در حوزه بازرگانی حاشیه سود برای شرکت ما متفاوت است. اگر 
به طور متوسط بتوانیم سه بار گردش داشته و در هر گردش 15 
تا 20 درصد سود داشته باشیم، می توانیم بین 50 تا 70 درصد 
باشیم. در سایر فعالیت هایمان  بازرگانی داشته  از محل  سود 
اتفاقات  به  توجه  با  است،  بازار سرمایه متمرکز  بر  که عمدتاً 
خوبی که در بازار سرمایه افتاده است، توانسته ایم سود خوبی 
تابه حال حدود 150 درصد  بهمن  ابتدای  از  شناسایی کنیم. 

سود شناسایی کرده ایم. 
  تحليلتان از وضعيت بازارهايی كه در آن فعاليت 

می كنيد، در ماه های پيِش رو چيست؟
اگر در چند ماه آینده نیز همین وضعیت حال حاضر در سطح 
ملی و بین المللی ادامه داشته باشد، شرایط در حوزه بازرگانی 
سخت تر خواهد شد. یه ویژه در حوزه بازرگانی که مهم ترین 
بحث آن تأمین ارز است. بنابراین باید به اولویتها توجه کنیم. 
از حوزه هایی که ما در آن فعالیت داریم، یعنی  مثال دریکی 
تأمین کاالهای مورد نیاز تایرسازان، اگر به هر دلیلی تایر به 
کامیون داران و خودروسازان نرسد، مشکالت جدی تری برای 
این  بنابراین در  به وجود می آید.  صنعت حمل و نقل کشور 
زمینه نیاز و تقاضا وجود دارد و ما مصمم هستیم در این حوزه 
فعالیت داشته باشیم و مواد اولیه این حوزه، از جمله کائوچو را 

برای تولیدکنندگان کشور فراهم کنیم.
  سياست های دولت چه نقشی می تواند در جهت 
حمايت از فعاالن اين حوزه و بهبود روند فعاليت شما 

ايفا كند؟
سیاست های دولت از جهت این که نیازمندی های فعاالن این 
حوزه را بر اساس اولویت بندی ها تأمین کند، می تواند تأثیرگذار 
باشد،  تأثیرات منفی داشته  باشد. بعضی سیاست ها می تواند 
مانند تغییرات قوانین. از تأثیرات این عمل روی کار ما می توان 
به این نکته اشاره کرد که به عنوان مثال، ما قصد واردات کائوچو 
طبق روال سابق را داشتیم، که به ما گفته شد امکان واردات آن 
برای ما وجود ندارد. سیاست هایی که دولت اتخاذ می کند، باید 
در قالب مقررات و آیین نامه ها بیاید و این سیاست ها مقداری 
بازدارنده می شود و مشکالتی ایجاد می کند. در موضوع واردات 
کائوچو شرکت هایی که در سال 98 کائوچو وارد نکرده اند، در 
سال 99 هم نمی توانند وارد کنند. به مسئوالن ذی ربط اعالم 
شد که در سال 99 کائوچو وارد کرده ایم و در حال ترخیص 
این بار هستیم. به بانک مرکزی مراجعه کردیم و در آن جا به 
ما گفته شد این ارز طبق قوانین برای این شرکت تعریف نشده 
و باید ارز نیمایی به آن تخصیص یابد. با تأمل در آن چه گفته 
شد، می توانید متوجه سیاست هایی شوید که باید پخته تراتخاذ 

شوند.
پيِش  ماه های  برای  آتی تان  برنامه های  از    
كه  مختلفی  سناريوهای  به  توجه  با  بگوييد.  رو 

درباره وضعيت آتی اقتصاد كشور وجود دارد، چه 
برنامه هايی برای رويارويی با شرايط آينده از سوی 

شما در نظر گرفته شده است؟
اولیه  مواد  تأمین  داریم،  اجرا  دست  در  ما  که  برنامه هایی  از 
این فعالیت، محوری ترین فعالیت  برای کارخانجات است که 
ما است و با توجه به این که سال 99 سال جهش تولید است، 
یکی از اولویت های دولت تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی 
است. ما با چند کارخانه نساجی وارد مذاکره شده ایم که منتظر 
هستیم این مذاکرات وارد مرحله عقد قرارداد شود و بتوانیم 
وارد  با شرکت صدرجهان  کنیم.  وارد  را  آن ها  نیازمندی های 
مذاکره شدیم تا بتوانیم ماشین آالت معدنی آن ها را وارد کنیم 
که در دست اقدام است. در تالش هستیم به واردات مواد اولیه 
کائوچو نیز ادامه دهیم، که البته در حال حاضر 300 تن کائوچو 
وارد شده است، که امیدواریم بتوانیم این واردات را تا سقف 
700 تا 1000 تن دیگر ادامه دهیم. هم چنان در بازار سرمایه 
نیز فعال هستیم. بازار سرمایه فضایی است که بتوانیم از آن 
طریق از رسوب پول خود استفاده کنیم تا زمانی که تخصیص 
را  سهام  زمان  آن  تا  شود،  تکمیل  فرایند  یا  شود،  انجام  ارز 

بفروشیم و ریال و معادل ارز تخصیصی را خریداری کنیم.
برای  داريد،  مدنظر  را  ديگری  مهم  نكته  اگر    

خوانندگان »وخارزم« عنوان كنيد. 
باید  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  ارتقاء  خصوص  در 
نیازمند هم دلی و همیاری  بگویم که موفقیت دراین زمینه 
جمعی ومشارکت همه شرکتهای زیرمجموعه است. شرکت 
تجارت  گستران خوارزمی نیز شاید به تنهایی نتواند دست به 
یک سری اقدامات بزند و این همکاری شرکت سرمایه گذاری 
گروه  اعضای  ما  است  الزم  بنابراین  می طلبد.  را  خوارزمی 
بزرگ سرمایه گذاری خوارزمی همگی خودمان را عضو یک 
مجموعه بدانیم، به عنوان مثال، خود بنده اگر خود ما جایی 
زیرمجموعه  اعضای  از  یکی  بدانیم  و  بربخوریم  مشکلی  به 
شرکت خوارزمی می تواند این مشکل را حل کند، قطعاً از آن 
شرکت خدمات می گیریم، ولو این که بخواهیم این خدمات را 
به قیمتی کمی باالتر هم بگیریم. مثال ده ها شرکت کارگزاری 
پیشنهاد همکاری به ما داده اند، اما ما فقط با شرکت آتی نگر 
است،  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت   زیرمجموعه  که 
عاید  است،  میان  در  هم  منافعی  اگر  تا  می کنیم  همکاری 
شرکت آتی نگر شود. ده ها شرکت هستند که حتی حاضرند 
آتی نگر  شرکت  با  اولویت  اما  دهند،  ارائه  تخفیفاتی  ما  به 
این دلیل  به  هست که زیرمجموعه شرکت خوارزمی است. 
که خود را عضو یک مجموعه می دانیم تا اگر منافعی وجود 
داشته باشد، بتوانیم سایر شرکت ها را نیز از این منافع منتفع 
سرمایه گذاری  مجموعه  به  این سود  تمام  درنهایت  و  کنیم 
خوارزمی برمی گردد. توصیه من است که تمام همکاران ما در 
این همیت  گروه سرمایه گذاری خوارزمی و زیرمجموعه آن 
را داشته باشند تا درسایه هم دلی و همراهی و مودت بتوانیم 
همکاری خوبی را با هم داشته باشیم و خودمان را نه رقیب 
حاضر  حال  در  بدانیم.  خانواده  یک  اعضای  بلکه  یکدیگر، 
امارات  زیرمجموعه های گروه خوارزمی که در  از  با یکی  ما 
عالقه مند  و  داشته ایم  جلساتی  است،  مستقر  عربی  متحده 
پیشنهاد  این شرکت  به  این شرکت هستیم.  با  به همکاری 
از  را  شرکت  این  بازرگانی  امور  بتوانیم  تا  داده ایم  همکاری 
طرف آن ها هماهنگ کنیم. این رویه را پیش می بریم، مگر 

در مواردی که انجام این روند مقدور نباشد.

تأمین نیازمندی های 
شرکت معظم خوارزمی 

از ديگر حوزه های فعالیت 
ماست. شرکت خوارزمی 

زيرمجموعه های زيادی دارد 
که شرکت ما توانمندی اين 

را دارد که در شرايط رقابتی، 
نیازمندی های اين مجموعه 

را تأمین کند، از جمله شرکت 
سینادارو که ما می توانیم 

برخی نیازهای اين مجموعه 
را تأمین کرده و حتی در 

فروش محصوالت آن 
مجموعه همکاری کنیم
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شرکت توسعه مديريت سرمايه خوارزمی از 
زيرمجموعه های پويای گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
است که در زمینه سرمايه گذاری و مشارکت در سهام 

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعالیت می کند. در ادامه با 
دکتر علی جوانمردی، مديرعامل شرکت توسعه مديريت 

سرمايه خوارزمی به گفت وگو نشسته ايم تا چالش ها و 
دستاوردهای اخیر شرکت را مرور کنیم.

توسعه  شركت  فعاليت های  درباره  كمی  لطفا   
مديريت سرمايه خوارزمی، اهداف و خط مشی های 

اصلی مجموعه توضيح دهيد. 
امانت دار  را  خود  خوارزمی  سرمایه  مدیریت  توسعه  شرکت 
امانت  حراست  و  حفظ  برای  و  می داند  محترم  سهام داران 
واگذارشده، وظیفه خود می داند که از هیچ کوشش و تالشی 
ادامه  منظور  به  و  هدف  این  تحقق  راستای  در  نکند.  دریغ 
اساسی،  اصالحات  جهت  در  شرکت،  موفقیت  و  پویایی  روند 
استفاده  سرمایه گذاری ها،  حجم  افزودن  پرتفوی،  متنوع سازی 
برنامه ریزی  و  پی گیری  سـرمایه،  بازار  موقعیت های  از  بهینه 
اقدامـــات  بانکی،  بدهی  تسویه  و  سرمایه  افزایش  جهت  در 
اســاسی الزم را انجام داده و برنامه ریزی های خود را بر اساس 
رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهام داران با توجه به 
هدف ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها و موضوع فعالیت شرکت 

به موجب ماده 2 اساس نامه به این شرح، بنا نهاده است: 
و  شرکت ها  سایر  سهام  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری   •

بنگاه های اقتصادی.
تأسیس، خرید،  ایجاد،  اداره،  سـرمایه گذاری، مشـارکت،   •
و  کـارخانجات  انواع  واگذاری  و  فروش  تکـمیل،  توسعه، 
واحـدهای تولیدی در بخـش های مخـتلف اقتصـادی از جمله 
انجـام  و  واحدهای خدماتی  و  معـدن، کشـاورزی  صنعت، 
هرگونه اموری که به نحوی با فـعالیت های فـوق در ارتباط 
باشد، خصوصاً راه اندازی و تجهیز بنگاه های اقـتصادی کـوچک 
و مـتوسط با مشارکت کارآفرینان و سایر سرمایه گذاران اعم 

از داخلی و خارجی. 
مدیریت  در  مشاوره ای  خدمات  انواع  انجام  و  ارائه   •
انواع  در  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص  سرمایه گذاری های 
بنگاه های اقتصادی در تمام بخش های تولیدی و غیرتولیدی 

در داخل و خارج از کشور. 
• سرمایه گذاری و مشارکت در انواع پروژه ها اعم از تولیدی، 
خدماتی، ساختمانی، مدیریتی و سرمایه گذاری در داخل و 

خارج از کشور یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی.
نیاز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی  ارائه خدمات مورد   •
در زمینه تولید، سـرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، 
برنامه ریزی و بودجه بندی پروژه ها، اعتبارسنجی و اعتباربخشی 
و تهیه گزارش هـای توجیهی و طراحی سیسـتم های مدیریتی 
در جهت تسهیل و افزایش کارایی آن ها به شکل مباشرتی یا از 

طریق تشکیل شرکت و مؤسسه.
• انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مدیریتی و نظارت 
و پی گیری اجرای طرح های سرمایه گذاری در داخل و خارج از 

کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی.
• انـجام عملیات و فعـالیت های پیمان کاری حق العمل کاری، 
فعالیت های  زمینه های  تمامی  در  کـارگزاری  و  نمایندگی 
از  پس  خارجی  و  داخلی  سرمایه  بازار  خصوصاً  اقتصادی، 
کسـب مجوزهای الزم در داخل و خارج از کشـور، با یا بدون 

مشـارکت اشـخاص ایرانی و خارجی.
• اخذ و اعطای نمایندگی در تمامی زمینه های موضوع فعالیت 

در داخل و خارج از کشور، با یا بدون ایجاد شعبه.
• شرکت در نمایشگاه ها، مزایده ها، مناقصه ها در داخل و خارج 

از کشور.
و  مدیریت  خدمات  مؤسسات  و  شرکت  ایجاد  یا  خرید   •

مشاوره.
• انجام معامالت و عقد انواع قراردادهای مجاز قانونی در داخل 

و خارج از کشور، با اخذ مجوز از مراجع ذی صالح.
• اخذ و استفاده از تسهیالت مالی بانک ها، مؤسسات مالی 
قرض الحسنه،  صندوق های  اعتبار،  تعاونی های  اعتباری،  و 

شرکت های لیزینگ در داخل و خارج از کشور.
خرید و فروش تکنولوژی دانش های فنی و مدیریتی در   •

داخل و خارج از کشور.
• طراحی، سـاخت، احـداث و تجهیز انواع مـراکز خدماتی، 
اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی و فروشگاهی در 
داخل و خارج از کشور، با یا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و 

خارجی، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صالح.
• اقدام در جهت تمامی امور و عملیاتی که به طور مستقیم یا 

بهره برداری از حمايت های 
مادی و معنوی شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی و 
اجرای سیاست های ابالغی 
آن شرکت، مسیر دست يابی 
ما را به اهداف ترسیمی، از 
جمله سود پايدار هم زمان با 
اصالح ساختار مالی هموار 
کرد، که درنتیجه صورت های 
مالی 98 با سود قابل 
توجه ارائه و طی پنج ماهه 
سال جاری نیز با افزايش 
چشم گیر سود حاصل ناشی 
از عملیات شرکت روبه رو 
بوده ايم

    گپ

گفت وگو با دكتر علی جوانمردی، مديرعامل شركت توسعه مديريت سرمايه خوارزمی

تالش برای فرصت سازی در بازار سرمایه 
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غیرمستقیم برای تحقق اهـداف شرکت الزم و مفید بوده، یا 
در جهت اجرای موضوع شرکت ضـرورت داشته باشد.

• فـعالیت اصلی شـرکت مورد گـزارش و شرکت های فرعی 
آن در سال مالی مورد گزارش اکثراً سرمایه گذاری در سهام 
از  سپهر  نیروآفرین  شرکت  فعالیت  هم چنین  و  شرکت ها 
شرکت های فرعی عمدتاً تولید، خرید و فروش برق و انرژی 

و حرارت است.
سهام  در  مشاركت  و  سرمايه گذاری  حوزه  در   
فعاليت های  چه  اقتصادی  بنگاه های  و  شركت ها 

عمده ای با چه اهدافی انجام شده است؟
• نگه داشت و گردش به موقع پرتفوی بورسی با رویکرد ایجاد 

ارزش افزوده حداکثری.
• مشارکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه ساختمان، با 
توجه به برنامه های توسعه شرکت و نیاز به سرمایه بیشتر 
در جهت اصالح ساختار مالی و پیشبرد پروژه های در دست 
اجرا، تأمین و پرداخت شده است. هم چنین در جهت تأمین 
مخارج جاری و تسویه تسهیالت شرکت مذکور به میزان 

سهم مشارکت پرداخت شده است.
• مشارکت در افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن صدر 
جهان به میزان سهم این شرکت بابت افزایش سرمایه به طور 

کامل پرداخت شده است. 
• سیاست حفظ و نگه داشت سرمایه گذاری در صندوق های 
آتی  سپهر  بازارگردانی  اختصاصی  سرمایه گذاری  مشترک 
خوارزمی و صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی انجام 

پذیرفته است.
• واگذاری شرکت فرعی آرمان توسعه مهر خوارزمی با توجه 
مورخ 26  عادی صاحبان سهام  عمومی  مجمع  تکلیف  به 

شهریور سال 98. 
ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مديريت   برای 
سرمايه گذاری چه چهارچوب ها و مسيری را دنبال 

می كنيد؟
شرکت با تشکیل کمیته سرمایه گذاری مرکب از کارشناسان 
شرکت، به طور مرتب با رصد بازار و تهیه تحلیل های کارشناسی 
با روش های تکنیکال و بنیادین، سبد سرمایه گذاری های بورسی 

شرکت را مدیریت می کند. 
 سرمايه گذاری در كدام پروژه ها اعم از توليدی و 
مديريت  توسعه  برای شركت  مديريتی  و  خدماتی 
سرمايه خوارزمی بيشتر اولويت دارد و فضای اين 
ارزيابی  چطور  ما  كشور  در  را  سرمايه گذاری ها 

می كنيد؟
صنعت  در  فعال  سرمایه گذاری  شرکت های  سایر  مشابه   
در  خوارزمی  سرمایه  مدیریت  توسعه  شرکت  سرمایه گذاری، 
مواجهه با انواع ریسک های سیستماتیک از قبیل ریسک بازار، 
ریسک نرخ تسهیالت بانکی و اوراق مشارکت و تورم و ریسک 
نقدینگی قرار دارد. بر این اساس شرکت توسعه مدیریت سرمایه 
بررسی  با  بورسی خود،  مورد سرمایه گذاری های  در  خوارزمی 
مزیت  از  و  هستند  مناسبی  افزوده  ارزش  دارای  که  صنایعی 
نسبی برخوردارند و هم چنین با انتخاب سهام شرکت های دارای 
حداقل ریسک و بیشترین بازدهی )از بعد ارزش بازار و سود 
سهام( منطقی، ریسک سبد سهام را مدیریت می کند. در مورد 
سرمایه گذاری های غیربورسی نیز با توجه به مشارکت انجام شده 
با شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، بخش تولید شامل صنعت های 
ساختمان و معدن در اولویت شرکت قرار داده شده است. شایان 
ذکر است، شرکت حوزه های مختلف را نیز در دست بررسی دارد 
و به طور مستمر رصد می کند و در صورتی که شاخص های 
سودآوری با هدف بازآفرینی و توسعه کسب وکارهای جدید مورد 

تأیید قرار گیرد، به صورت انفرادی و جمعی در امر سرمایه گذاری 
اقدام خواهد کرد.

مهم ترین منبع ورودی وجه نقد، سودهای تقسیمی از شرکت های 
سرمایه پذیر، یا تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه، یا استفاده 
از سایر ابزارهای مالی در بازار سرمایه است. با توجه به تهیه 
برنامه دو ساله راهبردی شرکت، خوش بختانه ضمن توجه به 
توانمندی ها، مالحظات الزم در خصوص ریسک های احتمالی 

معمول صورت گرفته است.
 از مهم ترين دستاوردها و چالش های مجموعه در 

سال گذشته بگوييد.
تسویه  و  بدهی  تکلیف  تعیین  مجموعه،  دستاورد  مهم ترین 

تسهیالت سنواتی دریافتی از بانک پاسارگاد بوده است.
• دست یابی به سود پایدار از هدف های گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی در سال جدید است. شرکت شما به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های گروه برای تحقق این هدف چه برنامه ای 

دارد؟
• تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری ها با رویکرد ثروت آفرینی 

پایدار برای نسل ها.
• مشارکت بیشتر و تقویت سرمایه گذاری در بازار سرمایه با 

رویکرد ایجاد منافع حداکثری.
• مساعدت به شرکت های سرمایه پذیر در راستای تکمیل 

طرح ها و راه اندازی آن ها.
• مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری و پروژه.
• مدیریت حداکثری هزینه ها و بهره وری مضاعف.

 شركت سرمايه گذاری خوارزمی برای دست يابی به 
اهداف شما چه كمكی می تواند بكند؟

سهام داران  همه جانبه  و  مستمر  حمایت  شرکت،  این  افتخار 
محترم، به ویژه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان یکی 

از ارکان شاخص بازار سرمایه است.
بهره برداری از حمایت های مادی و معنوی شرکت سرمایه گذاری 
مسیر  شرکت،  آن  ابالغی  سیاست های  اجرای  و  خوارزمی 
دست یابی ما را به اهداف ترسیمی، از جمله سود پایدار هم زمان 
با اصالح ساختار مالی هموار کرد، که درنتیجه صورت های مالی 
98 با سود قابل توجه ارائه و طی پنج ماهه سال جاری نیز با 
افزایش چشم گیر سود حاصل ناشی از عملیات شرکت روبه رو ب

وده ایم.                         
 درباره برنامه های آتی شركت توضيح دهيد.  

سرمایه گذاری ها،  حوزه  در  شرکت  اصلی  فعالیت  به  توجه  با 
سرفصل های کلی برنامه های آتی شرکت به شرح زیر تعیین 

شده است: 
ادامه روند سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در راستای   •

برنامه های استراتژیک و اهداف شرکت.
• تداوم اصالح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک 

و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها.
• رصد فرصت ها در بازار اولیه و غیربورسی در صنایع با مزیت 

رقابتی.
• تالش در جهت استفاده از اهرم مالی برای دست یابی به 

بازدهی باالتر.
در  کم بازده  یا  راکد  سرمایه گذاری  فروش  و  آماده سازی   •

جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت.
• تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده هر چه بیشتر از 

سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری.
با هدف خروج از وضعیت سبد تک سهمی، بخشی از سهام شرکت 
سرمایه گذاری پارس آریان به منظور جایگزینی و تشکیل سبد 
متوازن و کاهش ریسک از طریق شرکت سبدگردان الگوریتم به 

منظور استفاده از ظرفیت های شرکت هم گروه لحاظ شد.

مشابه ساير شرکت های 
سرمايه گذاری فعال در 
صنعت سرمايه گذاری، 

شرکت توسعه مديريت 
سرمايه خوارزمی در 

مواجهه با انواع ريسک های 
سیستماتیک از قبیل ريسک 
بازار، ريسک نرخ تسهیالت 

بانکی و اوراق مشارکت و 
تورم و ريسک نقدينگی 
قرار دارد. بر اين اساس 
شرکت توسعه مديريت 

سرمايه خوارزمی در مورد 
سرمايه گذاری های بورسی 
خود، با بررسی صنايعی که 

دارای ارزش افزوده مناسبی 
هستند و از مزيت نسبی 
برخوردارند و هم چنین با 

انتخاب سهام شرکت های 
دارای حداقل ريسک و 

بیشترين بازدهی )ازنظر 
ارزش بازار و سود سهام(، 

ريسک سبد سهام را 
مديريت می کند
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ظرفيت  و  ارزش  نيروگاه،  قدمت  از  كمی  لطفًا   
توليدی، تجهيزات و امكانات و پيشينه منتظرقائم 

بگوييد.
واحدهای نیروگاه منتظرقائم در دو بخش قدیم و جدید قرار 
دارند. بخش قدیم نیروگاه که در سال 1350 راه اندازی شده 
است، دارای چهار واحد بخار156/25 مگاواتی است که ظرفیت 
نامی آن حدود 625 مگاوات و ظرفیت عملی آن در هر واحد 
140 مگاوات است که در واقع جمع ظرفیت این چهار واحد 
سال  از  می دهد.  نشان  ما  به  را  مگاوات   560 حدود  عددی 
1370 واحدهای گازی مجموعه سیکل ترکیبی راه اندازی شده 
است که شش نیروگاه گازی 116 مگاواتی را شامل می شود 
واحدهای  است.  مگاوات   90 حدود  آن ها  عملی  ظرفیت  که 

بخار سیکل ترکیبی نیز در مجموع سه واحدند که محصول 
شرکت زیمنس هستند. این واحدها که از سال 79 راه اندازی 
از واحدها 100 مگاوات و ظرفیت  شده اند، ظرفیت هر کدام 
تمام واحدهای بخار سیکل ترکیبی در مجموع 300 مگاوات 
است. ظرفیت اسمی کل نیروگاه 1625 مگاوات است که در 
پیک تابستان و در باالترین تولید عملی، 1300 مگاوات تولید 
داریم. واحدهای بخش بخار هر کدام حدود 50 سال عمر دارند 
و بخش سیکل ترکیبی نیز حدود 30 سال است که راه اندازی 

شده است. 
به  توجه  با  )تعمیرات  شرایط  به  بسته  تولید  بحث  در 
دستورالعمل های سازنده، دستور و درخواست مدیریت شبکه 
متفاوت  است  و...( ممکن  ـ  ملي  دیسپاچینگ  ـ  برق کشور 

    گپ

گفت وگو با مهندس عباس كريمي، مديرعامل نيروگاه شهيد منتظرقائم:

تولید برق یک خدمت زیربنایی 
استراتژیک و ملی است

 كمترين آسيب را از بحران ها ديده ايم 
 با باالترين توان توليدی در حال فعاليت هستيم

نیروگاه شهید منتظرقائم يکی از بزرگ ترين و اصلی ترين نیروگاه های تولید برق در سراسر کشور است. اين 
نیروگاه که تحت مالکیت شرکت توسعه برق و انرژی سپهر قرار دارد، از مهم ترين دارايی های گروه سرمايه گذاری 

خوارزمی به شمار می رود. با مهندس عباس کريمي، مديرعامل اين نیروگاه، در خصوص خدمات، اقدامات و 
فعالیت های نیروگاه منتظرقائم و تدابیر آن درشرايط تشديد تحريم ها گفت وگويی داشته ايم که حاصل آن را در 

ادامه می خوانید. 
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باشد. به عنوان مثال، امکان دارد در طول یک سال مجبور 
تولید  توان  ما  کلی،  طور  به  اما  شویم.  تغییراتی  اعمال  به 
را  ساعت  مگاوات  500هزار  و  8 میلیون  تا  8 میلیون  ساالنه 
پانصد  و  10میلیون  تا  10میلیون  حدود  می توانیم  و  داریم 
دو  این  باشیم.  داشته  تولید  آمادگی  ساعت  مگاوات  هزار 
انرژی،  به  نیاز ساالنه شبکه  بر اساس  تفاوت هایی دارند که 
بین 8 میلیون تا 8 میلیون و 500هزار مگاوات در ساعت را به 

آن ها می فروشیم. 
برای  تعمیرات  نوع  سه  سازنده،  دستورالعمل های  اساس  بر 
مشخصی  دوره  تعمیرات  این  می شود.  پیش بینی  واحدها 
باشد؛  ساله  یک  یا  ماهه  می تواند شش  دوره  این  که  دارند 
تعمیرات اساسی نیز حدوداً هر 4 تا 5 سال انجام می شود. هر 
بارـ حدوداً 45هزار تا 50هزار ساعت تعمیرات  5 سال یک 
اساسی در واحدها انجام می شود که طی این تعمیرات، تمام 
یا  تعویض  باشد،  الزم  که  قطعاتی  و  می شوند  باز  تجهیزات 
آمادگی  تا  می گیرد  قرار  مدار  در  واحد  و  می شود  تعمیر 

حداکثری داشته باشد.
گرفته  نظر  در  نیروگاه ها  برای  نیز  تعمیرات  از  دیگری  نوع 
شده است که مخصوص توربین های گازی است و دوره زماني 
انجام آن 200 هزار ساعت کارکرد است. طی این تعمیرات 
پره هاي کمپرسور، اعم از ثابت و متحرک تعویض می شوند. 
اگر هر 8 هزار ساعت را برای نیروگاه یک سال در نظر بگیریم، 
هر 150 هزار تا 200 هزار ساعت یک بار این تعمیرات انجام 
می شود. در فصول بهار و تابستان، در فصلی قرار داریم که 
شبکه به حداکثر تولید خود نیاز دارد و خوش بختانه تمامی 
اثر صاعقه  بر  آن  ترانس  که  واحد  یک  به جز  ما  واحدهای 
آسیب دیده، در مدار قرار داشتند و همکاران بخش تولید ما 
به طور شبانه روزي و به صورت شیفتی در پنج شیفت هشت 
اداری،  بخش های  سایر  در  دارند.  و  داشته  حضور  ساعته، 
حضور  روزکاري  قالب  در  همکاران  پشتیبانی،  و  تعمیرات 

دارند و در حال خدمت به صنعت برق.
چالش هايی  چه  با  مجموعه  اخير،  ماه های  در   
چه  و  داشته  دستاوردهايی  چه  بوده،  مواجه 

اقداماتی را در دستور كار قرار داده است؟
 اگر سال را به دو نیمه تقسیم کنیم، در نیمه اول معموالً از 
تاریخ 15 اردیبهشت به بعد، مانند تمام نیروگاه های کشور، 
دوم  نیمه  می آیند.  مدار  به  تولید،  توان  حداکثر  با  واحدها 
سال، دوره تعمیرات است. برنامه ریزی بدین صورت است که 
در نیمه اول برای تعمیرات واحدها در نیمه دوم برنامه ریزی 
می شود و اگر نیاز هست، اقداماتي انجام می شود تا تابستان با 
حداکثر توان تولیدی در مدار باشند. نیمه دوم سال تعمیرات 
انجام می شود و از 15 اردیبهشت واحدها در مدار تولید قرار 
می گیرند. در نیمه اول سال در کنار بهره برداری از واحدها، 
نیاز،  مورد  قطعات  خرید  نظیر  تعمیرات،  برای  برنامه ریزی 
براي  الزم  )مقدمات  و...  پیمان کار  انتخاب  نقدینگی،  تأمین 
سازنده(  دستورالعمل  اساس  بر  واحدها  نگه داري  و  تعمیر 

صورت می گیرد.
بنده  به  نیروگاه  مدیریت  مسئولیت  که  اخیر  سال  دو  طی 
طبق  که  داشتیم  نظر  در  ساله ای  دو  برنامه  شد،  محول 

در  همکاران  توانمندی  به  توجه  لزوم  ساله،  دو  برنامه  این 
بنابراین  گرفت.  قرار  اصلی  برنامه های  جزو  نیروگاه،  سطح 
تالش کردیم از توان همکاران به نحو احسن استفاده کنیم 
دهیم.  افزایش  را  بهره وری خود  انسانی،  نیروی  در حوزه  و 
شده  کارگاه راه اندازی  دو  سال،  دو  این  طی  خوش بختانه 
است که یکی از آن ها کارگاه بازسازی تجهیزات توربین گاز 
و دیگری کارگاه بازسازی والو بود که در همان سال نخست 
راه اندازی این کارگاه ما یک سفارش خرید 500هزار یورویی 
داشتیم که با عملیات بازسازي انجام شده از سوي همکاران 
در این کارگاه، نیاز نیروگاه مرتفع گردید و از آخرین اقدامات 
این کارگاه ها هم می توان به بازسازی نازل های گاز اشاره کرد 
که طی این اقدام حدود یک میلیون یورو صرفه جویی ارزی 
و  آسیب دیده  قطعات  میان  از  قطعات  این  کل  افتاد.  اتفاق 
استفاده شده که سال های سال در عملیات تعمیرات گذشته 
تعویض و کنار گذاشته شده بود، انتخاب و از سوی همکاران 

با تالش فراوان بازسازی و به مدار تولید بازگردانده شد. 
می کنیم؛  پی گیري  را  هدف  دو  ما  انسانی،  منابع  بحث  در 
و  سازمانی  چارت  اصالح  مانند  ساختار  اصالح  بحث  یکی 
مالک  همکاری  با  و  حاضر  حال  در  امر  این  که  کارسنجی 
انجام می شود.  انرژی سپهرـ  تولید برق و  نیروگاه ـ شرکت 
هدف دیگر نیز موضوع جانشینی )جایگزیني( نیروهایی است 
که بازنشسته می شوند. در این زمینه با توجه به نیاز سازمان و 
با مجوز هیئت مدیره از طریق کمیته آزمون، نفراتی جایگزین 
جایگزین  مناسبی  نفرات  امروز  خوش بختانه  که  می شوند 
شده اند. در بحث جانشینی مدیرانی که بازنشسته می شوند 
نیز فرایندی را شروع کرده ایم که طی آن همکارانی که در 
بخش فنی مشغول به کار هستند، بعد از بخش بهره برداری 
به مدت پنج یا شش سال در بخش تعمیرات فعالیت کنند 
و بعد از آن به بخش مهندسی منتقل شوند. این روند باعث 
می شود در آینده در بخش جایگزینی مدیرانی که بازنشسته 

می شوند، با مشکلی مواجه نشویم. 
اقدامات بسیار مثبتی در دو سال اخیر با حمایت هیئت مدیره 
توصیه هایی که شرکت خوارزمی  و  نیروگاه  مالک  و  محترم 
داشته است، به انجام رسیده که باعث می شود آینده سیستم 
و فعالیت های آن بر اساس الزاماتی که وجود دارد، طراحی 
شود. همان طور که می دانید، نیروگاه منتظرقائم یک نیروگاه 
تجهیزات  بازسازی  بخش  در  است  نیاز  که  است  قدیمی 
قدیمی و نیروگاه بخار، پروژه ها و اقدامات بهینه سازی انجام 
بسیار  اقدامات  آب  مصرف  بخش  در  مثال،  عنوان  به  شود. 
خوبی انجام شده است و در حد توانمان توانسته ایم در بخش 

مصرف آب صرفه جویی کنیم. 
یکی از ریسک هایی که همواره نیروگاه را در سال های اخیر 
در معرض خطر قرار داده است، بحث مصرف باالی آب بوده 
است؛ به این علت که سیکل خنک کننده واحدهای بخار ما از 
نوع سیکل باز است و نسبت به سیستم های بسته مصرف آب 
باالتری دارند. در دو سال اخیر پروژه ای به نام امکان سنجی 
موقعیت  به  توجه  با  که  شد  انجام  خشک  برج  به  تبدیل 
جانمایی و هزینه ها این پروژه به مشکل خورد؛ به این علت 
که در بحث جانمایی و زمان بندی آن معضالتی وجود دارد. 

در بحث منابع انسانی، 
ما دو هدف را پی گیري 

می کنیم؛ يکی بحث اصالح 
ساختار مانند اصالح چارت 

سازمانی و کارسنجی که 
اين امر در حال حاضر و 

با همکاری مالک نیروگاه 
انجام می شود. هدف ديگر 

نیز موضوع جانشینی 
)جايگزيني( نیروهايی است 
که بازنشسته می شوند. در 

اين زمینه با توجه به نیاز 
سازمان و با مجوز هیئت 

مديره از طريق کمیته آزمون، 
نفراتی جايگزين می شوند 

که خوش بختانه امروز نفرات 
مناسبی جايگزين شده اند. 
در بحث جانشینی مديرانی 
که بازنشسته می شوند نیز 
فرايندی را شروع کرده ايم 

که طی آن همکارانی که 
در بخش فنی مشغول به 
کار هستند، بعد از بخش 
بهره برداری به مدت پنج 

يا شش سال در بخش 
تعمیرات فعالیت کنند و بعد 

از آن به بخش مهندسی 
منتقل شوند
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بايد گفت با همت و تالش 
نیروهای نیروگاه است 
که اين نیروگاه 50 ساله 
هم چنان با باالترين توان 
تولیدی در حال فعالیت 
است. اين نکته ای است که 
بسیاری از بازديدکنندگان 
خارجی حین بازديد از 
نیروگاه آن را با ما در میان 
گذاشته اند و تأکید کرده اند 
که نیروگاه از نظر نگه داری 
از دستگاه ها، در شرايط 
مساعدی قرار دارد. بخش 
شبکه و حفاظت کنترل در 
بخش بخار نیروگاه، در 
قسمت پست مشکل دارند 
که با برق منطقه اي تهران 
در حال تعامل هستیم تا اين 
مشکل که باعث حوادث 
می شود، رفع گردد

از جمله این که هر واحد باید حداقل دو سال از مدار خارج 
شود که این از نظر اقتصادی توجیه ندارد. بحث دیگری که در 
سطح شهرستان مطرح است، این است که تصفیه خانه ای در 
ضلع جنوبی نیروگاه برای شهرستان فردیس راه اندازی شود 
تا ما بتوانیم از پساب آن برای سیستم خنک کننده، استفاده 
کنیم، که البته این پروژه در مراحل اولیه قرار دارد و در سطح 
استانی و شهرستان است و امکان این که نیروگاه بتواند این 

پروژه را به تنهایی مدیریت کند، وجود ندارد.
در بحث جایگزینی نیروگاه های جدید و قدیمی از سال 93 
تا سال 95 اقداماتی انجام شد و مجوزهای زیست محیطی آن 
نیز از سوی مالک نیروگاه اخذ شد و قرار بر این بود که پروژه 
شروع شود، که متأسفانه به تحریم ها برخوردیم و برای تأمین 
دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز به مشکل خوردیم و معطل 
ماندیم. اگر بتوانیم بحث ریسک آب نیروگاه را حل کنیم، که 
باید در این مسیر حرکت کنیم، شاید بتوان سال های سال از 

این سرمایه ملی استفاده کرد. 
خوش بختانه همکاران ما، افرادی توانمند هستند و توان فنی 
که وجود دارد، توان باالیی است؛ منتها ما نیاز به یک سری 

سرمایه گذاری ها داریم. 
موضوع دیگری که باید مورد توجه بیشتری قرارگیرد تنظیم 
شهید  برق  تولید  مدیریت  شرکت  روابط  مطلوب تر  هرچه 
منتظرقائم و شرکت توسعه برق و انرژی سپهر و اتخاذ تدابیر 
الزم برای رفع برخی موازی کاری هاست که می تواند به هم 

افزایی روافزون فیمابین کمک کند.
موضوع بعدی، مساله آب است که ریسک نیروگاه را افزایش 
می دهد. در بخش زیست محیطی در سال های اخیر اقدامات 
مثبتی انجام شده است که از سال 94 با توجه به حمایت ها و 
مصوبات شورای تأمین استان و پي گیري هاي سازمان محیط 
از  و  کنار گذاشتیم  را  مازوت  از سوخت  استفاده  ما  زیست، 
سوخت گاز استفاده می کنیم، که این مسئله باعث شد ریسک 
آن الین  صورت  به  بخار  بخش  در  شود.  ما حذف  آالیندگی 
واحدهاي  می دهیـم.  در  انجام  را  دودکـش های خود  پایش 
حال  در  پایش  سیستم  راه اندازي  پروژه  هم  ترکیبی  سیکل 
اتمام  به  نیز  را  پروژه  این  به موقع  ان شاءاهلل  که  اجراست 

می رسانیم. 
محیط  سازمان  سوی  از  آن الین  صورت  به  نیروگاه  پساب 

 زیست پایش می شود. 
بخش HSE ما بخش بسیار فعالی است. از اقداماتی که در 
راه اندازی  جهت  در  فعالیت  است،  شده  انجام  گذشته  سال 
به  آینده  در  بتوانیم  که  است  زیست  محیط  همراه  صنعت 

عنوان یک صنعت سبز شناخته شویم.
اقدامات  کارـ  محیط  آراستگی  نظام  ـ   5S نظام  بحث  در 
در  ما  بفرمایید،  مالحظه  اگر  که  است  شده  انجام  مثبتی 
نیروگاه حدود 14 تا 15 هکتار فضای سبز داریم که می تواند 
به ما کمک کند تا ریسک های ناشی از عدم رعایت الزامات 
زیست محیطی به حداقل ممکن برسد. خوش بختانه ارتباط ما 

با دستگاه های اجرایی استان، ارتباط حسنه ای است و در این 
حوزه تا جایی که توانسته اند، به ما کمک کرده اند و امیدوار 
هستیم که با کمک مالک نیروگاه و شرکت خوارزمی بتوانیم 

در بحث نوسازی نیروگاه اقدامات را شروع کنیم.
و  برویم  پیش  موجود  شرایط  با  اگر  که  است  این  واقعیت 
نیروگاه  حوادث  نگیرد،  صورت  بازسازی  زمینه  در  اقدامی 
افزایش پیدا خواهد کرد و درنتیجه تولید کاهش خواهد یافت 
که ممکن است این ریسک موجب شود نیروگاه ـ حداقل در 
بخش بخارـ دچار چالش هایی بشود، که امیدواریم این اتفاق 
نیفتد. ما در تالش هستیم ریسک هایی را که بخش بخار ما را 

تهدید می کند، به حداقل برسانیم.
فعاليت  در  تأثيری  چه  اقتصادی  تحريم های   

نيروگاه و توان توليدی آن داشته است؟
به  روز  تکنولوژی های  به  ما  تشدید تحریم ها در دست یابی 
مشکل ایجاد می کند و هزینه های ما را افزایش داده است؛ 
بدین طریق که با این که ما بسیاری از قطعات و مواد را در 
یک  به  است  ممکن  هم  باز  می کنیم،  تولید  کشور  داخل 
نیاز پیدا کنیم که در داخل  قطعه یا یک محصول خاص 
کشور امکان تأمین آن نباشد و مجبور هستیم برای رفع 
از  قبل  که  چیزی  برابر  چهار  تا  سه  بین  مبلغی  نیازمان 
نیازها هم  تحریم ها هزینه می کردیم، هزینه کنیم. تأمین 
طریق  از  را  نیازهایمان  مجبوریم  ما  و  است  شده  سخت 
واسطه ها رفع کنیم، که گاهی ممکن است برآورده کردن 
نیازهایمان را غیرممکن کند. علی رغم همه این مشکالت 
را حتی  نیاز  مورد  قطعات  و  اولیه  مواد  تمام  توانستیم  ما 
می شود  باعث  این  که  کنیم،  تهیه  قیمت  برابر  با چندین 
هزینه تولید به شدت افزایش یابد. به هرحال، باید هزینه ها و 
درآمد شرکتی که تولیدی است، با یکدیگر هم خوانی داشته 
باشد تا شرکت بتواند ادامه حیات دهد. تا به امروز علی رغم 
پرداخت هزینه های چندین برابری برای تأمین مواد مورد 
نیاز خود، مشکلی نداشته ایم و با حمایت هایی که از جانب 
هیئت مدیره محترم داشتیم، توانستیم نقدینگی مورد نیاز 
را تأمین کنیم و در سطح کشور جزو نیروگاه هایی هستیم 
که کمترین آسیب را از این بحران دیده ایم. خوش بختانه 
در پرداخت مطالبات همکاران نیز مشکلی نداشتیم و این ها 
مدیران  به خصوص  مدیران،  تالش  و  همت  دلیل  به  همه 
بوده  خوارزمی  گذاری  سرمایه  شرکت  و  مالک  شرکت 

است. 
بحث بعدی هم کرونا بود که مشکالتی برای ما ایجاد کرد، 
 ،HSE که البته با تالش های بی وقفه بخش های مختلف نظیر
و  تعطیل  روزهای  در  فعالیت شبانه روزی مان حتی  علی رغم 
همکاران  بین  در  کرونا  به  ابتال  میزان  کمترین  با  عید  روز 
از  تن  فقط چند  نیروگاه  بودیم. خوش بختانه در کل  مواجه 
با قرنطینه  بیماری مبتال شدند که آن هم  این  به  همکاران 
تا  کند  کمک  ما  به  خداوند  که  امیدواریم  شد.  رفع  خانگی 

بتوانیم همین روند را ادامه دهیم. 
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 نحوه قيمت گذاری برق و اقدامات دولت در جهت 
حمايت از فعاليت نيروگاه ها در بخش غيردولتی را 
با چه  اين حوزه  و فعاالن  ارزيابی می كنيد  چطور 

محدوديت ها يا چالش هايی مواجه هستند؟
هم چنین  و  بهره برداری  نیروگاه،  یک  عنوان  به  ما  وظیفه   
تعمیر و نگه داری است و مسئولیت مربوط به بخش فروش 
و  مالک  فیمابین  قرارداد  مطابق  و  نیروگاه  مالک  شرکت  با 
شرکت مدیریت شبکه، وابسته به وزارت نیرو است. اما اگر 
نگاه  اجتماعی  ـ  اقتصادي  منظر  از  موضوع  این  به  بخواهیم 
از  برق  تولید  برای  که  را  هزینه هایی  اگر  گفت  باید  کنیم، 
شاید  کنیم،  برآورد  شود،  مصرف  است  الزم  فرد  هر  سوی 
ها  از حوزه  دیگر  برخی  با  درقیاس  ما  برق در کشور  تولید 
به عنوان یک  این پدیده  به  ما  اما   ، نیاید  به نظر  اقتصادی 

خدمت زیربنایی، استراتژیک و ملی هم نگاه می کنیم. 
از سال 93 تا سال 99 قیمت خرید برق افزایش پیدا نکرده 
بود و این موضوع به تولیدکنندگان برق، چه خصوصی و چه 
بخش  دو  هر  در  هزینه ها  چراکه  می رساند،  آسیب  دولتی، 
یکسان است. عمده هزینه های ما در بخش حقوق و دستمزد 
و لوازم یدکی است که این هزینه ها در هر دو بخش دولتي 
و خصوصي یکسان است. متأسفانه تولیدکنندگان برق تحت 
فشار زیادی قرار گرفتند، ولی خوش بختانه امسال قیمت خرید 
قابل  تا حدودی  افزایش قیمت  این  افزایش پیدا کرد و  برق 

قبول بود، که امیدواریم به همین صورت ادامه داشته باشد. 
هزینه های اولیه حقوق و دستمزد و مواد شیمیایی و قطعات 
افزایش می یابند. حقوق و دستمزدها که  و تجهیزات ساالنه 
60 درصد هزینه های هر نیروگاه را شامل می شود، ساالنه به 
طورمیانگین 20 درصد افزایش می یابد، بنابراین قیمت خرید 
برق باید همین مقدار افزایش یابد تا هزینه ها را پوشش دهد، 
که از سال 93 تا سال 99 این اتفاق نیفتاد. امیدواریم که این 
افزایش قیمت هر ساله به صورت پلکانی ادامه داشته باشد تا 
اگر  باشد. حتی  تأمین هزینه ها وجود داشته  استمرار  امکان 
نصف هزینه های پرداختي الزم براي یک نفر را در نظر بگیریم، 
چهارمیلیون  ماهانه  حداقل  به  برق،  مگاوات  هر  تولید  برای 
تومان احتیاج است، در صورتی که سود حاصل از فروش برق، 
چه به بخش خانگی و چه به بخش صنعتی، عددی نیست که 
بتواند این مقدار را پوشش دهد. ما باید قیمت فروش برق را با 
درآمدهای کشور خودمان قیاس کنیم و قیاس قیمت فروش 
برق با کشورهای خارجی که متناسب با دستمزدهای همان 
کشورهاست، مقایسه درستی نیست. بنابراین ما باید با بررسی 
معیارهای مطابق با کشور خودمان پیش برویم، که البته حتی 
اگر با همین معیارها هم پیش برویم، باز هم می بینیم که برق 
در کشور ما در شمار ارزان ترین کاالهایی است که در دسترس 

همه مردم قرار گرفته و می گیرد. به هرحال چرخ صنعت برق 
باید طوری مدیریت شود که این چرخه بتواند استمرار داشته 
نشود، ممکن  داده  پوشش  این صنعت  اگر هزینه های  باشد. 
است تعمیرات عقب بیفتد، یا به روزرسانی ها انجام نشود و این 
امر موجب افزایش تعداد حوادث کاری خواهد شد و ممکن 
است مشکالتی را در بخش تولید برق ایجاد کند، که امیدواریم 

این اتفاق نیفتد. 
برای  برنامه هايی  و  توسعه ای  طرح های  چه   
توان  ارتقای  و  نيروگاه  واحدهای  بهينه سازی 
پياده سازی شده  يا  برنامه ريزی  مجموعه  توليدی 

است؟
سیکل  و  قدیم  بخش  دو  در  جداگانه  صورت  به  ساالنه  ما 
ترکیبی نیروگاه، پروژه های بهینه سازی در بخش های مختلف 
برنامه ریزی می کنیم، که این پروژه ها با توجه به میزان تأمین 
نقدینگی اجرایی می شوند. خوش بختانه در سال های اخیر و 
در بخش بخار فعالیت های زیادی در بخش MCC ها انجام 
داده ایم؛ هم در بحث مصرف و هم در مقوله ایمنی و حفاظت، 
این بخش ها تقویت شده اند. بخشی از برج های خنک کننده 
را بازسازی کرده ایم و در بخش بخار هم بخش هایي که عمر 

آن ها تمام شده بود، بازسازی شدند. 
به صورت کامل و تمام جزئیات که نگاه کنیم، بسیاری از بخش ها 
)تجهیزات( از جمله بخش بخار که عمر آن ها تمام شده است، 
به مرور باید بازسازی شوند که در این راستا، اقدامات الزم در 
باید  و  آن خریداری شده  لوله های  از  بخشی  اجراست،  حال 
تعویض شوند، که این کار در حال انجام است. بخش سیکل 
ترکیبی که به اواخر عمر مفید )اولیه( توربین گاز رسیده است 
و عموماً برای عمري بین 20 تا 25 سال طراحی می شود، به 
حدی رسیده است که الزم است تجهیزات آن بازسازی شود، 
که این امر در دست بررسی است. لوله های بویلر و کندانسور 
قسمت هایي از بخش بخار باید تعویض شود، که این موضوع 
این  نیز در حال پی گیری است و سفارش  دهی شده است. 
بر اساس بودجه و نقدینگی که  اقدامات و پروژه های ساالنه 
در  می شود.  اجرا  و  برنامه ریزی  می گیرند،  قرار  دسترس  در 
واقع باید گفت با همت و تالش نیروهای موجود است که این 
تولیدی در حال  توان  باالترین  با  نیروگاه 50 ساله هم چنان 
فعالیت است. این نکته ای است که بسیاری از بازدیدکنندگان 
خارجی حین بازدید از نیروگاه آن را با ما در میان گذاشته اند 
و تأکید کرده اند که نیروگاه از نظر نگه داری از دستگاه ها، در 
شرایط مساعدی قرار دارد. بخش شبکه و حفاظت کنترل در 
بخش بخار نیروگاه، در قسمت پست مشکل دارند که با برق 
منطقه اي تهران در حال تعامل هستیم تا این مشکل که باعث 

حوادث می شود، رفع گردد.

اگر هزينه هايی را که برای 
تولید برق از سوی هر فرد 

الزم است مصرف شود، 
برآوردکنیم از سال 93 تا 

سال 99 قیمت خريد برق 
افزايش پیدا نکرده بود و 

اين موضوع به تولیدکنندگان 
برق، چه خصوصی و چه 
دولتی، آسیب می رساند، 
چراکه هزينه ها در هر دو 

بخش يکسان است. ولی 
خوش بختانه امسال قیمت 

خريد برق افزايش پیدا 
کرد و اين افزايش قیمت تا 
حدودی قابل قبول بود، که 
امیدواريم به همین صورت 

ادامه داشته باشد
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در  پتانسيل هايی  چه  انسانی  نيروی  حوزه  در   
مجموعه وجود دارد و چه برنامه های ديگری برای 
عملكرد  ارتقای  و  كارآمد  نيروهای  جذب  و  حفظ 

كاركنان پيش بينی شده است؟
دارای مدرک تحصیلی  فنی عمدتاً  فعال در بخش  نیروهای 
لیسانس برق، مکانیک، کنترل و دیگررشته های فنی هستند 
که نیاز نیروگاه است و بیشتر همکاران ما در آن بخش فعالیت 
می کنند. حدود 300 نفر از کارکنان ما در بخش بهره برداری 
و 150 نفر در بخش تعمیرات فعال هستند و نفراتي از این 
متخصصان نیروگاهي هم در بخش مهندسي و برنامه ریزي، 
و  فنی  بخش  در  نیروگاه  کارکنان  از  نفر   400 از  بیش 
مهندسی، تعمیرات و بهره برداری در حال فعالیت هستند که 

عمدتاً دارای مدرک تحصیلی دانشگاهي هستند. 
با توجه به بحث واگذاری نیروگاه به بخش خصوصی که از سال 
89 مطرح و نیروگاه درآن مقطع به مالک خصوصی سپرده 
شد، برخی از برنامه ها زمین ماند، که متأسفانه این وضعیت 
ما  همکاران  از  بسیاری  مثال،  عنوان  به  داشت.  هم  عواقبی 
پایین دست  نیروهای  به  آن ها  تجربه  و  دانش  این که  بدون 

)ورودي هاي جدید( منتقل شود، بازنشسته شدند. 
نظر  در  کارکنان  برای  آموزشی  برنامه های  گذشته،  سال  از 
گرفته ایم که برای آن بودجه ای جداگانه به مبلغ ساالنه 400 
میلیون تومان پیش بینی شده است. این برنامه ها در سطوح 
و  استخدام  از  پیش  افراد  شامل  استخدام،  از  قبل  مختلف 
همکارانی که سال گذشته و امسال استخدام شده اند، می شود 
را  ماهه ای  سه  آموزشي  دوره   افراد  این  خوش بختانه  که 
گذرانده اند. برنامه به این صورت است که هنگامی که افراد 
می گذرانند. سطح  را  دوره ها  این  می شوند،  کار  محیط  وارد 
دیگر این دوره ها، دوره بازآموزی است و برای همکارانی که 
به  برنامه ها  این  است.  شده  طراحی  دارند،  بیشتری  سابقه 
صورت جدی هم خواسته مجمع شرکت است و هم خواسته 
مدیریت نیروگاه. در نیروگاه احساس کردیم که باید به صورت 
ویژه به این برنامه نگاه کنیم. در این بخش اقدامات مثبتی 
باید  و  نیست  کافی  اقدامات  این  اما  است،  گرفته  صورت 

ساعت های این برنامه های آموزشی را افزایش دهیم. 
این که عمده  به  توجه  با  نیز  انسانی  نیروی  در بخش جذب 
اساس  بر  انجام می شود،  نیروگاه در بخش فنی  فعالیت های 
شاخص هایی است که ساالنه به عنوان عوامل سخت و زیان آور 
محسوب  ازمشاغل  دسته  این  جزو  می شوند،  اندازه گیری 
می شوند و به همین دلیل همکاران ما بعد از 20 سال خدمت 
با ضوابط  پیش از موعد بازنشسته می شوند. الزم است برای 
ندارند،  شغلی  که  فارغ التحصیل  جوانان  از  آنان  جایگزینی 
استفاده کنیم. فرایند جذب نیرو در نیروگاه منتظرقائم به این 
صورت است که پس از اعالم نیاز اولیه از سوي نیروگاه، افراد 
درخواست های خود را برای ما ارسال می کنند و درخواست ها 
طی دو یا سه مرحله آزمون در کمیته مربوط، بررسی و بر 
اساس نیاز سازمان و توان و دانش متقاضیان، نیروها انتخاب 

و جذب می شوند.
حرکت مثبتی که در سال گذشته انجام شد، این بود که از 
یک روان شناس در بخش استخدام و جذب استفاده کردیم. 

این روان شناس در سازمان حضور دارد تا برای سایر مشکالت 
همکاران نیز اقدامات مرتبط الزم را به انجام برساند. تمامی 
این حساسیت ها را به خرج می دهیم تا افرادی که توانایی و 
شایستگی الزم برای حضور در نیروگاه را دارند، جذب شوند. 
و  اجتماعی  مسئوليت  حوزه  در  منتظرقائم   

زيست محيطی چه برنامه ها و دستاوردهايی داشته؟
برنامه هاي حفظ  با  مرتبط  فني  اقدامات  انجام  بر  ما عالوه   
محیط زیست که شامل احداث تصفیه خانه پساب صنعتي و 
بهداشتي نیروگاه در سه فاز، احداث و نگه داري فضاي سبز 
مستمر  پایش  نیروگاه،  هکتاري   70 سایت  در  هکتاري   13
پایش  گازي،  و  بخار  واحدهاي  از دودکش  گازهاي خروجي 
از  اطمینان  هدف  با  مجموعه  سایت  خاک  شرایط  مستمر 
محیط  حفاظت  سازمان  با  است،  بوده  و...  آن  آالیش  عدم 
زیست ونهادهای مدنی فعال در این زمینه ارتباط و همکاري 
داریم. مسابقات فرهنگيـ  هنري، ورزشي و... مرتبط با محیط 
انجام می رسانیم.  به  و خانواده شان  براي همکاران  را  زیست 
حضور  زیست محیطي  مختلف  مناسبت هاي  در  مدارس  در 
بخش  در  می رسانیم.  انجام  به  فرهنگي  اقدامات  و  داریم 
مرتبط حضور  مختلف  پروژه های  و  زیست محیطی  مشارکت 
داریم و چنان چه مراسمی در حوزه مسئولیت اجتماعی مانند 
با حضور  باشد،  داشته  اجرا  امکان  هنري  ورزشی،  مسابقات 
شد.  خواهد  برگزار  مراسم  این  نیروگاه،  روابط عمومی  فعال 
احداث  همکاران  استفاده  جهت  که  مجموعه  ورزشی  سالن 
صورت  به  و  دیگر  شرکت های  مراسم  برگزاری  برای  شده، 
رایگان یا نیم بها نیز استفاده می شود. تا حدی که در توانمان 
زیست محیطی  و  اجتماعی  مسئولیت های  بحث  در  باشد، 

حضور داشته و خواهیم داشت.
در  جايگاهش  و  منتظرقائم  نيروگاه  اهميت  از   
گروه سرمايه گذاری خوارزمی و در نگاه سهام داران 

مجموعه بگوييد.
بر اساس پرتفوی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی که مربوط 
گروه  سرمایه  درصد   50 حدوداً  است،  گذشته  سال  به 
خوارزمی را نیروگاه تشکیل می داد که ممکن است با توجه 
باشد،  شده  ایجاد  تغییراتی  سرمایه  بازار  سهم  افزایش  به 
است  ممکن  گیرد،  ارزیابی مجددی صورت  اگر  هم  باز  که 
نیروگاه به همان جایگاه سال پیشین برسد. طي سال گذشته 
بر این اهمیت به صورت جدی از سوي مدیرعامل و هیئت 
مدیره شرکت خوارزمی و نیروگاه، تأکید شده و بر نگه داری 
شرکت های  برای  شده؛  تأکید  همواره  سرمایه  این  حفظ  و 
اجرا  و  تدوین  راستا  همین  در  برنامه هایی  نیز  زیرمجموعه 
شده است. ما در واقع امانت دار امین سرمایه گذاران هستیم 
و نگاه ما واقعاً نگاه کارمندی نبوده و همگی تالش کرده ایم 
در  که  امکاناتی  و  توان  حد  در  صادقی  امانت دار  عنوان  به 
اختیار ماست، خدمات بهینه اي داشته باشیم و این امر دو 
دلیل دارد. اول این که هدف اول ما تأمین معاش همکارانمان 
به  مدیران  جمله  از  نفر،   650 حدود  زندگی  هزینه  است؛ 
دلیل  می شود.  تأمین  نیروگاه  طریق  از  مستقیم  صورت 
نیروگاه  مالک  این که چه دولت و چه بخش خصوصی  دوم 
نیروگاه وظایفی  نیروگاه در مقابل  به عنوان مدیر  ما  باشد، 

تحريم ها در دست يابی 
ما به تکنولوژی های به  روز 
مشکل ايجاد خواهد کرد و 
هزينه های ما را  افزايش داده 
است. تا به امروز علی رغم 
پرداخت هزينه های چندين 
برابری برای تأمین مواد مورد 
نیاز خود، مشکلی نداشته ايم 
و با حمايت هايی که از جانب 
هیئت مديره محترم داشتیم، 
توانستیم نقدينگی مورد نیاز 
را تأمین کنیم و در سطح 
کشور جزو نیروگاه هايی 
هستیم که کمترين آسیب 
را از اين بحران ديده ايم. 
خوش بختانه در پرداخت 
مطالبات همکاران نیز 
مشکلی نداشتیم و اين ها 
همه به دلیل همت و تالش 
مديران، به خصوص مديران 
شرکت مالک و شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی 
بوده است
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است  بوده  این  ما  شعار  و  کرده ایم  تالش  همواره  و  داریم 
مسئول  خود  وظایف  مقابل  در  و  باشیم  مسئولیت مدار  که 
هستیم و تالش ما حداکثری است، هر چند که ممکن است 
در این بین کم و کاستی  یا اشتباهاتی داشته باشیم. همواره 
باالدستی  نهادهای  تذکرات  و  توصیه ها  از  می کنیم  تالش 
اعم از دولت، مالک یا سهام دار در جهت رفع نقایص بهره 
ببریم. بدیهی است جدا از این نگاه، وظیفه داریم از دارایی 

سهامداران به بهترین شکل صیانت کنیم.
 جايگاه گروه سرمايه گذاری خوارزمی را در بازار 
چطور  بازار  فعاالن  ساير  با  مقايسه  در  و  سرمايه 

ارزيابی می كنيد؟
اخیر  سال  چهار  در  همواره  خوارزمی  شرکت  خوش بختانه 
جزوگروه شرکت  های پیش رو در جذب سرمایه در بازار ایران 
بوده است. رشدی که سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
اعتماد  نشان دهنده  داشت،  شرکت ها  سایر  سهام   به  نسبت 
مردم به این شرکت بوده است، و این جای خوشحالی دارد؛ 
سهام دارانی  هم  و  پیشین  سهام داران  هم  که  دلیل  این  به 
که اخیراً به جمع خوارزمی اضافه شده اند، منفعت بیشتری 
خواهندبرد. ما از این بابت خوشحال هستیم که رشد سهام 
از  می توانند  سهام داران  و  است  بوده  مثبتی  رشد  خوارزمی 

آن نفع ببرند.
در  و  داريد  برنامه هايی  چه  آتی  ماه های  برای   
در  است  قرار  اقداماتی  چه  شما  مديريت  دوره 

آينده نزديک به اجرا دربيايد.
تدوین  که  ساله ای  پنج  و  ساله  دو  ساالنه،  برنامه  اساس  بر 
سال  دوم  نیمه  برای  همواره  ساالنه  برنامه  در  است،  شده 

صورت  به  آن  برنامه ریزی های  که  داریم  نظر  در  تمهیداتی 
مدون انجام شده است. در حال حاضر در حال خرید لوازم 
یدکی و انتخاب پیمان کاران هستیم. از طرفی برای تعمیرات 
برق  مدیریت شبکه  که چنان چه  داریم  نظر  در  برنامه هایی 
کشور اجازه دهد، در فصل پایاني سال که معموالً فروش برق 
در پایین ترین حد ممکن است و از نظر مالی به صرفه تر است، 

این برنامه ها را پیش ببریم.
شرکت  مالک  شرکت  هماهنگی  با  را  ساختار  اصالح  بحث 
مجموعه  شرکت هاي  در جمع  که  سپهر  انرژی  و  برق  توسعه 
در  امیدواریم  و  می بریم  جلو  است،  خوارزمی  سرمایه گذاری 
و  سپهر  انرژی  و  برق  توسعه  دو شرکت  ساختار  اصالح  بحث 
شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم، اتفاقاتی حادث شود تا 
کاهش  و  تصمیمات  به موقع  اتخاذ  و  سیستم  چابک  سازی  در 
هزینه ها کمک کند که همه مجموعه تأکید دارند تا این اتفاق 
مالک  داریم،  اطالع  ما  که  جایی  تا  دهد.  رخ  سریع تر  چه  هر 
برق سپهر  که سهام شرکت  است  مبحث  این  پی گیر  نیروگاه 
وارد بورس شود،تا از این محل درآمد مضاعفی نصیب سهام داران 
شود. امیدواریم این اتفاق تا پایان سال محقق شود. در بحث 
مدیریت کالن شرکت نیز اقداماتی که در دو سال گذشته شکل 
نگه داري  درون سپاری  بر  است،  آن  استمرار  بر  و سعي  گرفته 
متمرکز  همکارانمان  توانایی  از  استفاده  و  و حفظ  تعمیرات  و 
بوده و هستیم. عمده تعمیرات نیروگاه  ما در سال های گذشته 
با  که  توافقی  طی  اما  است،  شده  انجام  پیمان کاران  سوی  از 
از  بود که  بدین صورت  ما  برنامه ریزی  نیروگاه داشتیم،  مالک 
توانمندی همکاران نیروگاه استفاده کنیم. این خود باعث شد 
که هزینه های دستمزدی تعمیرات ما تا 50 درصد کاهش یابد. 

خوش بختانه شرکت 
خوارزمی همواره در چهار 

سال اخیر جزو شرکت  
پیش رو در جذب سرمايه 

در بازار ايران بوده 
است. رشدی که سهام 
شرکت سرمايه گذاری 

خوارزمی نسبت به سهام  
ساير شرکت ها داشت، 

نشان دهنده اعتماد مردم به 
اين شرکت بوده است، و 

اين جای خوشحالی دارد؛ به 
اين دلیل که هم سهام داران 

پیشین و هم سهام دارانی 
که اخیراً به جمع خوارزمی 

اضافه شده اند، منفعت 
بیشتری ببرند. ما از اين بابت 

خوشحال هستیم که رشد 
سهام خوارزمی رشد مثبتی 

بوده است
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در واقع هزینه هایی که پیمان کار داشت و دارد، ما خودمان با 
صرف هزینه ای 50 درصد کمتر از هزینه الزم برای پیمان کار، 
خواهیم داشت که این نکته مثبتی است که هم منافعی برای 
مصمم  ما  و  دارد  و  داشته  نیروگاه  برای  هم  و  نیروگاه  مالک 
هستیم این مسیر را ادامه و گسترش دهیم، چراکه از توانمندی 
همکارانمان اطالع داریم و می دانیم توانایی آن ها بسیار بیشتر از 

چیزی است که تاکنون موفق به انجام آن شده اند. 
 دست يابی به سودآوری پايدار از جمله برنامه های 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی در سال جديد است. 
زيرمجموعه های  از  يكی  عنوان  به  شما  مجموعه 
دارد؟  برنامه ای  چه  هدف  اين  تحقق  برای  گروه 
برای پيشبرد برنامه هايتان، شركت سرمايه گذاری 

خوارزمی چه كمكی می تواند بكند؟
در طرح ارزیابی ریسک برای نیروگاه ، 10 ریسک بزرگ را 
شناسایی کردیم که عمده این 10 ریسک به قدمت نیروگاه و 
تجهیزات قدیمی و بحث ریسک آب و مسائل زیست محیطی 
بازمی گردد. امیدواریم با همت مالک نیروگاه و اعضای هیئت 
مدیره  هیئت  اعضای  و  عامل  مدیریت  و  این شرکت  مدیره 
شرکت خوارزمی، این موارد در دستور کار قرار گیرد، چراکه 
شوند،  جایگزین  تجهیزات  یا  این که  جز  نداریم  چاره ای  ما 
از  تا قسمت هایی  بهینه سازی صورت گیرد  برای  یا پروژه ای 
نیروگاه که ریسک دارد، از جمله بخش حفاظت و کنترل و 
قدیم  بخار  واحدهاي  مجموعه  در  خنک کن    برج هاي  بخش 
قابل  شاید  شوند.  نوسازی  می کند،  مصرف  بیشتري  آب  که 
دسترس ترین راه، همان راهی باشد که شرکت مادر تخصصي 
تولید برق حرارتی ـ متولي تولید برق وزارت نیرو ـ در پیش 

گرفته است. به عنوان مثال، نیروگاه بعثت در حال نوسازی 
است که می توان بعد از نوسازی از ظرفیت های این نیروگاه 
نیز استفاده کرد. به مرور واحدهای قدیم را جمع آوری کنیم 
و واحدهای گازی جدید را به نیروگاه بیاوریم تا هم راندمان 
تولید افزایش یابد و هم این که این واحدها مصرف آب پایین-
تری دارند و از نظر ضریب اطمینان و مالک پایداری تولید، 
ضریب باالیی دارند، به این دلیل که سیستم کنترل جدیدتر 
و حفاظت های قوی تری دارند و با اتخاذ این روش، هزینه های 
کرد. چون سطح  خواهد  پیدا  کاهش  آن  تبع  به  نیز  جاری 
نفراتی  تعداد  به نحوی است که  واحدهای جدید  تکنولوژی 
که برای بهره برداری و نگه داری از آن ها نیاز است، 50 درصد 
نیروگاه  اگر یک  است. فرض کنید  قدیم کمتر  واحدهای  از 
قدیمی مثل ما برای هر مگاوات به چهاردهم یا پنج دهم نفر 
نیرو برای نگه داری و تعمیرات احتیاج دارد، تعداد نفرات الزم 
است، که  نیروگاه های جدید، دودهم  اعمال در  برای همین 
این ارقام از نظر هزینه های جاری خیلی قابل مقایسه نیست 
و ما امیدواریم بتوانیم به آن سمت حرکت کنیم، چون راهی 
هم جز آن وجود ندارد. هر تجهیزی عمر معینی دارد، زمانی 
تجهیزات  با  یا  نوسازی شود،  باید  یا  تمام شد،  آن   عمر  که 

جدید جایگزین شود. 
اعضای هیئت  مدیران شرکت،  و  از همه همکاران  پایان  در 
و  برق  توسعه  شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  نیروگاه،  مدیره 
که  می کنم  تشکر  خوارزمی  گروه  مدیریت  و  سپهر  انرژي 
بوده  راستا  این  در  ما هم  تمام تالش  و  کردند  ما کمک  به 
اگر  و  باشیم  نداشته  حادثه  و  بچرخد  نیروگاه  که چرخ های 

حادثه ای اتفاق بیفتد، در زمره حداقل ها باشد.

در طرح ارزيابی ريسک برای 
نیروگاه ، 10 ريسک بزرگ 
را شناسايی کرديم که عمده 
اين 10 ريسک به قدمت 
نیروگاه و تجهیزات قديمی 
و بحث ريسک آب و مسائل 
زيست محیطی بازمی گردد. 
امیدواريم با همت مالک 
نیروگاه و اعضای هیئت 
مديره اين شرکت و مديريت 
عامل و اعضای هیئت مديره 
شرکت خوارزمی، اين موارد 
در دستور کار قرار گیرد
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مهندس علیرضا اسالمی
مديرعامل شركت توسعه برق و انرژی سپهر

سپهر  انرژی  و  برق  توسعه  شرکت  مشکالت  از  یکی 
در سال های گذشته، بازپرداخت تسهیالت دریافتی از 
بانک صادرات ایران بابت خرید اقساطی نیروگاه شهید 
به دلیل شرایط حاکم  بوده است. درواقع،  منتظرقائم 
بازار  در  برق  قیمت  کاهش  جمله  از  برق،  صنعت  بر 
عمده فروشی به دلیل دست کاری در قوانین و هم چنین 
عدم پرداخت مطالبات بهای برق فروخته شده، مشکالتی 
برای این شرکت و گروه سرمایه گذاری خوارزمی پدید 
آمده بود. خوش بختانه در سال جاری با همت مدیران 
اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری  و 

خوارزمی، اقدامات اساسی و بسیار مهمی در تعیین تکلیف قرارداد فروش 
اقساطی نیروگاه شهید منتظرقائم انجام شد. با توافق نامه ای که با بانک 
صادرات ایران منعقد گردید، مطالبات آن بانک از این شرکت با بخشی 
از سهام شرکت های زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی تهاتر شد. 
عالوه بر آن، نرخ مؤثر سود تسهیالت کاهش و مدت بازپرداخت نیز افزایش 
یافت، که در نتیجه آن سود و مبلغ اقساط قابل پرداخت به شکل قابل 
مالحظه ای کاهش یافت. با توجه به نحوه تقسیط این تسهیالت، شرکت 
توسعه برق و انرژی سپهر که در سال های گذشته از منظر سودآوری با 
چالش مواجه شده بود، در سال های پیش رو وضعیت بهتری خواهد داشت، 

چراکه هزینه های مالی شرکت کاهش قابل مالحظه ای داشته است.
 یکی دیگر از دستاوردهای شرکت برگشت نقدی مالیات بر ارزش افزوده 
به مبلغی بالغ بر 30میلیارد تومان بوده است. با پی گیری  هایی که به انجام 
رسید، توانستیم این مبلغ را به طور نقد از سازمان امور مالیاتی دریافت 

کنیم، که این اقدام در نوع خود قابل توجه و کم سابقه بوده است.

از جمله دستاوردهای دیگر این شرکت در سال گذشته می توان به افزایش 
نقدینگی دریافتی از وزارت نیرو اشاره کرد. در سال گذشته توانستیم با 
پی گیری های انجام شده بخشی از مطالبات خود را به شکل نقدی از وزارت 

نیرو دریافت کنیم.
عالوه بر دستاوردهای مالی، نیروگاه منتظرقائم در حوزه فنی و عملیاتی نیز 
دستاوردهای قابل قبولی را کسب کرد. انجام تعمیرات دوره ای و تعمیرات 
اساسی پیش گیرانه یکی از این اقدامات ارزشمند بوده است. البته به دلیل 
آسیب های ناشی از برخورد صاعقه به پست نیروگاه منتظرقائم، تعمیرات و 
هزینه های بیشتری بر مجموعه تحمیل گردید، اما به هر ترتیب شرکت و 
نیروگاه منتظرقائم تمام تالش خود را برای انجام کامل تعمیرات دوره ای و 

تعمیرات اساسی انجام دادند.
دیگر دستاورد مهم نیروگاه منتظرقائم در سال گذشته تجهیز کارگاه های 
به همراه داشت و  را  قابل توجهی  بود که صرفه جویی  بازسازی قطعات 
کنم.  تشکر  و  تقدیر  آن شرکت  مدیران محترم  از  است  این جا الزم  در 

ایجاد کارگاه بازسازی والو و تعمیرات والوهای نیروگاه در داخل مجموعه و 
هم چنین بازسازی تعدادی از نازل های سوخت از جمله اقداماتی بود که در 
سال گذشته انجام شد و کاهش هزینه ها را به دنبال داشت 

و نیروگاه را از خرید نازل  سوخت بی نیاز کرد.
اگرچه سال 1399 سال خوبی برای اقتصاد و صنایع کشور 
ویروس  بحران شروع  از  ناشی  دلیل مشکالت  به  و  نبوده 
به  اما  با مشکل مواجه شدند،  از شرکت ها  بسیاری  کرونا 
دلیل عدم تغییر نیاز شبکه برق کشور، تولید و درآمد این 
شرکت تحت تأثیر شیوع کرونا قرار نگرفت. مضافاً با توجه 
به اصالح ساختار مالی شرکت و حل وفصل موضوع امهال 
تسهیالت دریافتی از بانک صادرات ایران بابت خرید نیروگاه 
این  برای عرضه سهام  شهید منتظرقائم، فرصت مناسبی 
شرکت در بازار سرمایه پدید آمده است. بنابراین یکی از برنامه های مهم 
این شرکت در سال جاری ورود به بازار سرمایه و عرضه بخشی از سهام 

شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار است.
مدیریت مطالبات و دریافت نقدینگی بیشتر نیز از دیگر برنامه های سال 
جاری است. متأسفانه کسری بودجه دولت در سال جاری و واقعی نبودن 
نرخ برق، مشکالت زیادی را برای تولیدکنندگان برق پدید آورده است. 
درصدد هستیم که مطالبات خود ناشی از فروش برق و خسارت تأخیر در 
تأدیه به موقع بهای برق فروخته شده را وصول کنیم. هم چنین با توجه به 
اعمال ماده 13 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لزوم 
افزایش نرخ بهای آمادگی از سال 1393 به بعد با توجه به قانون برنامه 
پنجم توسعه، موظف کردن وزارت نیرو به تمکین به رأی دیوان عدالت 

اداری را تا احقاق حقوق سهام داران شرکت پی گیری خواهیم کرد.
با توجه به این که نرخ فروش برق از سوی دولت تعیین می شود و طی 
شش، هفت سال گذشته نرخ فروش برق تغییر چندانی نداشته است و از 
طرف دیگر در سال جاری و سال گذشته با افزایش سرسام آور هزینه ها 
مواجه بودیم، درصدد هستیم با مدیریت هزینه های جاری، تعمیراتی و 
خرید تجهیزات و قطعات یدکی سودآوری شرکت دچار نوسان و کاهش 

نشود. 
هم چنین در سال 99 چندین مورد تعمیرات اساسی می بایست در نیروگاه 
شهید منتظرقائم انجام شود که برای آن برنامه ریزی شده است. بنابراین 
با توجه به  میزان نقدینگی در اختیار، خرید قطعات یدکی و تعمیرات 

واحدهای نیروگاهی انجام خواهد شد.
به  به  کسب وکارهایی است که  برنامه های شرکت، ورود  از  یکی دیگر 
دولت وابستگی نداشته و حتی االمکان درآمدهای آن ارزی باشد. به عنوان 
نیروگاه خورشیدی 10  احداث یک  این که مجوزهای  به  توجه  با  مثال، 
مگاواتی در استان کرمان اخذ شده است و امکان صادرات برق نیروگاه های 
این  بتوانیم  تالش هستیم  در  دارد،  وجود  سایر کشورها  به  تجدیدپذیر 
نیروگاه را احداث و برق آن را به کشورهای هم جوار صادر کنیم. هم چنین 
مطالعاتی برای استخراج ارزهای دیجیتال انجام شده است که در صورت 
نهایی شدن نتایج آن، اقدام به اخذ مجوزات الزم و سرمایه گذاری در این 

حوزه خواهیم کرد.
قابل  و  ارزشمندترین  مهم ترین،  از  یکی  انرژی  و  برق  توسعه  شرکت 
انجام شده است.  توجه ترین دارایی های گروه در سبد سرمایه گذاری های 
قابل توجهی  انرژی سپهر نقش  و  برق  سال های گذشته شرکت توسعه 
در تأمین نقدینگی مورد نیاز گروه سرمایه گذاری خوارزمی داشته و این 
تأمین  را حتی االمکان  اهداف گروه  پیشبرد  برای  نقدینگی الزم  شرکت 
کرده است. با توجه به اصالح ساختار مالی شرکت و عرضه عمومی سهام 
و  افزایش سودآوری  این شرکت در جهت  بازار سرمایه،  این شرکت در 
بهبود عملیات تالش خواهد کرد تا بتوانیم نقش خود را در تحقق اهداف 

راهبردی گروه سرمایه گذاری خوارزمی ایفا کنیم.

نیروگاه آماده برای ورود به بازار سرمایه
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میرمحمود يگانلی
مديرعامل شركت توسعه معادن صدرجهان

صدرجهان،  معادن  توسعه  شرکت  فعالیت  حوزه 
بهره برداری  استخراج،  اکتشاف،  در  سرمایه گذاری 
مواد معدنی منتخب )فلزات گران بها و باارزش(، تولید 
بازرگانی)خرید،  معامالت  انجام  و  فلزی  محصوالت 
فروش، واردات و صادرات( مربوط به آن هاست. از اواخر 
معدن  از  طال  استحصال  واحد  احداث  گذشته  سال 
طالی شادان با ظرفیت تولید متوسط 500 کیلوگرم 
آغاز  کارند  شرکت  طریق  از  را  ساالنه  خالص  طالی 
کرد. مقدمات بهره برداری و استخراج حین اکتشاف از 
محدوده های معدنی مس اردستان و محدوده معدنی 

مس و طالی رشیدآباد زنجان را فراهم آورد. تکمیل اکتشافات در سه 
محدوده معدنی پلی متالر)مس، طال و مولیبدن( دوست بیگلو، قاباق تپه 
قرار  کار  دستور  در  دولتی  مراجع  از  مجوز  کسب  با  را  قاضی ولی  و 
داد و در جهت تأمین بازدهی مورد انتظار سهام دارن از طریق توسعه 
تجدید ساختار  با  راهبردی الزم  برنامه  معدنی،  پایدار  کسب وکارهای 
دریافت گواهی نامه  با  و  رساند  به سرانجام  را  و چابک سازی سازمانی 
جمهوری،  محترم  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  دانش بنیانی 
مقدمات الزم برای تکمیل مطالعات سنتز کلکتوری مس اکسیدی در 

مقیاس نیمه صنعتی را فراهم آورد.
اقتصاد کشور از اواخر سال 1398 حالت ویژه به خود گرفت و تغییرات 
از  ناشی  شرایط  شدن  حاکم  و  اقتصادی  پارامترهای  شدید  و  سریع 
اپیدمی کرونا، فضای کسب وکار را دچار تالطم های ناگوار و تأخیرهای 
ناخواسته و تحمیلی کرد. در شرکت توسعه معادن صدرجهان با اتکا به 
توان و دانش فنی درونی و سازمان دهی منعطف و استفاده از فرصت ها 
ویژه  شرایط  نامطلوب  اثرات  که  کرد  تالش  کارها  به  دادن  سرعت  و 
اقتصادی کشور را به حداقل برساند و برنامه ریزی اجرایی شرکت برای 
سرمایه گذاری  گروه  راهبردی  برنامه های  قالب  در  که  را  سال 1399 

خوارزمی مدون شده، حول محورهای زیر اجرایی کند.
اکتشافی و  فعالیت های  قانونی  1-  پی گیری مداوم و اخذ مجوزهای 

استخراجی.
شادان  معدن  از  طال  استحصال  پروژه  اجرای  مداوم  پی گیری   -2

بیرجند.
3- عملیات تأمین و تدارک زیرساخت های فیزیکی با اولویت آب و برق 
و تجهیز و راه اندازی بخش های مختلف کارخانه فرآوری و استحصال 
شمش طال با به کارگیری فناوری های رایج در جوار معدن طالی شادان 

بیرجند.
و  نرم افزارها  علمی،  روش های  به کارگیری  با  استخراج  عملیات   -4
طالی  معادن  در  پیمانی  و  امانی  تخصصی  تجهیزات  و  ماشین آالت 
شادان بیرجند، طال و مس رشیدآباد زنجان، مس اردستان به منظور 
در  استحصال  و  فرآوری  واحدهای  برای  نیاز  مورد  کان سنگ  تأمین 

دست احداث خود و صنایع هم جوار معادن.
5- تکمیل اکتشافات تفصیلی در معادن موجود شرکت.

6- انجام عملیات سیستماتیک اکتشافی در محدوده های دارای پروانه 
اکشتاف خود شرکت.

7- انجام مطالعات شناسایی و پی جویی در محدوده های 
پرپتانسیل معدنی.

در  موجود  ذخایر  اقتصادی  و  فنی  ارزیابی   -8
محدوده های اکتشافی یا معدنی پیشنهادی برای تملک 

یا مشارکت تجاری در داخل و خارج کشور.
مواد  خارجی  و  داخلی   بازار  مطالعات  انجام   -9
فرصت های  تحلیل  و  شناسایی  معدنی،  فرآورده های 
تجاری  و  فنی  مختلف  حلقه های  در  سرمایه گذاری 

زنجیره ارزش مواد معدنی مختلف.
10- تمهیدات مقدمات الزم برای ساخت و به کارگیری 

واحدهای سیار فرآوری با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور.
11- تمهیدات مقدمات الزم برای تکمیل مطالعات سنتز کلکتور مس 
اکسیدی در مقیاس نیمه صنعتی و تهیه فلوشیت صنعتی برای تولید 
آن در مقیاس تجاری با استفاده از تسهیالت اعطایی معاونت علمی و 

فناوری ریاست محترم جمهوری در حوزه دانش بنیانی
و...

فعالیت خود که  به ماهیت  با توجه  شرکت توسعه معادن صدرجهان 
معدنی است و بخشی از ثروت های بالقوه خدادادی طبیعت را بالفعل 
و در دسترس قرار می دهد، در ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها نقش 
معدنی  فعالیت  عمده  و  اصلی  محور  باشد.  داشته  می تواند  ویژه ای 
شرکت توسعه معادن صدرجهان تولید طال و فلزات گران بهاست که از 
دیرباز تاریخ راه گشاست و استمرار آن، ثروت فزاینده ای را خلق می کند 
که دقیقاً در راستای اجرایی کردن شعار خلل ناپذیر گروه سرمایه گذاری 

خوارزمی مبنی بر ثروت آفرینی پایدار برای نسل هاست.

نماد بارزی از ثروت آفرینی پایدار
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ناصر كريم زاده
مديرعامل شركت معادن و صنايع معدنی كارند 
صدر جهان

معدنی  صنایع  و  معادن  شرکت  کاری  موضوع 
و  استخراج  اکتشاف،  جهان،  صدر  کارند 
بیرجند  شادان  معدن طالی  از  طال  استحصال 
با  گذشته  سال  اوایل  از  کارند  شرکت  است. 
راهبرد  اتخاذ  و  سابق  فعالیت های  جمع بندی 
جدید، سال پرباری را پشت سر گذاشت. با اصالح 
ساختار، سازمان دهی متناسب با موضوع کاری 
شکل گرفت و با تالش مستمر و خستگی ناپذیر 
اکتشافات معدن شادان  نیروهای خود شرکت، 
در عمق و سطح محدوده معدن گسترش یافت 

افزایش  معدن  متوسط  عیار  و  شد  کشف  جدیدی  ذخایر  و 
نیمه صنعتی  و  پایلوت  و  آزمایشگاهی  تست های  با  و  یافت 
شد.  فراهم  معدن  این  معدنی  ماده  از  طال  استحصال  امکان 
از  استخراج و استحصال طال  اکتشاف،  به دانش فنی  شرکت 
انواع کان سنگ های اکسیدی و سولفوری نه تنها معدن شادان، 
بلکه سایر معادن طال مجهز شد. کشف ذخایر اپی ترمال با عیار 
بیش از یک گرم در تن در اواخر سال 1398 از دستاوردهای 
گران قدر شرکت بود. بر مبنای نتایج فعالیت های سال گذشته، 
برنامه های عملیاتی سال 1399 شرکت کارند در دو محور زیر 

طراحی و برآورد شد.
تن  یک میلیون  ظرفیت  با  طال  فرآوری  واحد  احداث  الف: 
کان سنگ ورودی و استحصال 500 کیلو گرم طالی خالص و 

1250 تن مس ساالنه.
واحد  نیاز  مورد  کان سنگ  استخراج  و  اکتشافات  ادامه  ب: 

احداثی.

برنامه عملیاتی مصوب شرکت کارند در سال 1399 هم چنان که 
عرض شد، عبارت اند از:

با یک میلیون تن کان سنگ خوراک  1. احداث واحد فرآوری 
طالی  کیلوگرم   500 استحصال  و  ورودی 

خالص و 1250 تن مس.
معدن  محدوده  گستره  اکتشافات  ادامه   .2
واحد  نیاز  مورد  معدنی  ماده  استخراج  و 

فرآوری.
     اپیدمی کرونا و تداوم تحریم ها و آثارآنها 
را  ویژه ای  شرایط   1399 سال  ابتدای  از 
تغییرات  کرد.  تحمیل  کشور  اقتصاد  بر 
پارامترهای  سایر  و  ارز  نرخ  سریع  و  شدید 
برهم  را  پروژه ها  مالی  برآوردهای  اقتصادی، 
زد و شرکت های پیمان کار و قراردادهای در دست اجرا را دچار 
نیروهای  کاری  شرایط  کرونا  اپیدمی  تداوم  کرد.  بالتکلیفی 
انسانی را دچار نابه سامانی کرده است. با توجه به این که تولید 
و  ارز  قیمت  یا کاهش  افزایش  بود،  کارند طال خواهد  شرکت 
نرخ  در  تأثیری  قیمت طال،  متناسب  نوسان  به  توجه  با  غیره 
پارامترهای  سریع  تغییرات  اما  ندارد.  سرمایه گذاری  بازگشت 
اقتصادی موجب اتالف وقت می شود و از راندمان مفید کاری 
نیروهای انسانی، پیمان کاری و ماشین آالت استیجاری می کاهد. 
تمامی تالش شرکت کارند بر این مبناست که از یک سو با اتخاذ 
تدابیر و تمهیدات ایمنی و بهداشتی مربوط شرایط پایداری برای 
نیروهای انسانی در شرایط ویژه اپیدمی کرونا فراهم آورد و از 
سوی دیگر، با سرعت دادن به عملیات اجرایی و اتخاذ تدابیر 
اجرای  بر  کشور  اقتصادی  ویژه  شرایط  منفی  تأثیرات  از  ویژه 
پروژه شادان بکاهد. تأمین مالی به موقع با سازمان دهی مناسب 

ضامن موفقیت در این شرایط ویژه اقتصادی کشور است.
طال و نقش آن به عنوان ثروت واقعی و پایدار در اقتصاد کشور ها 
در طول تاریخ بشر بر کسی پوشیده نیست. تولید شرکت کارند 
طال خواهد بود. محور کاری شرکت کارند دقیقاً در جهت اجرایی 
عنوان  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  راهبردی  شعار  کردن 
ثروت آفرینی پایدار برای نسل هاست. در این راستا شرکت کارند با 
گسترش و تعمیق اکتشافات معدن شادان و افزایش ذخیره و عیار، 
برنامه افزایش تولید طال از کان سنگ طالدار معدن طالی شادان 
را با افزایش ظرفیت تولید واحد در دست اجرا و ایجاد واحدهای 
به  توجه  با  این شرکت  دارد.  کار  در دستور  را  تکمیلی  جنبی 
برخورداری از سازمان دهی و نیروی انسانی مجرب و کارآزموده به 
عنوان منشأ تولید ثروت ، تولید طال و سایر فلزات گران بها از سایر 
معادن منطقه شرق کشور را نیز در دستور کار دارد، که همگی 
در خدمت تحقق شعار راهبردی گروه سرمایه گذاری خوارزمی به 

عنوان ثروت آفرینی پایدار برای نسل هاست.

تالش برای استحصال طال؛ نمادی از ثروت آفرینی پایدار
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کاهش 155 میلیارد ریالی هزینه های مالی
دكتر سعید احسانی
مديرعامل شركت توسعه ساختمان 
خوارزمی

سال  در  خوارزمی  ساختمان  توسعه  شرکت 
1398 این دستاوردها و خدمات را داشته است:

• تسویه بخشی از تسهیالت بانک شهر به مبلغ 
بالغ بر یک هزارمیلیارد ریال و اخذ 130میلیارد 

ریال بخشودگی جرایم.
و  )برق  هم گروه  شرکت های  مطالبات  تسویه   •
انرژی سپهر، مفاخر و بیمه سرمد( به صورت نقد 
و تهاتر با امالک جمعاً معادل 600میلیارد ریال.

اصلی  سهام دار  مطالبات  از  بخشی  تسویه   •
)شرکت سرمایه گذاری خوارزمی( معادل یک هزار و 

299میلیارد  ریال.
• تسویه بخشی از مطالبات مشاوران و پیمان کاران 
به روش تهاتر با امالک معادل 160میلیارد ریال.

حل وفصل دو پرونده کیفری و حقوقی جمعاً   •
استیفای  و  ریال  میلیارد  4هزار  تقریبی  معادل 
و  )صلح  مذاکره  طریق  از  شرکت  حقوق  کامل 

سازش( و پی گیری قضایی.
قرارداد  طرف های  از  احد  از  مطالبات  وصول   •

شرکت، معادل تقریبی 50میلیارد ریال.
• برنامه ریزی و سامان دهی امالک و دارایی های 
)واگذاری  آن ها  مولدسازی  منظور  به  شرکت 
و  الهیه  سپهر  مشارکتی  پروژه های  قدرالسهم 
پروژه های  پروانه  اخذ  و  کاربری  تغییر  المپیک، 
کالج و هماکیدز به منظور ایجاد ارزش افزوده و 

واگذاری یا سرمایه گذاری و تکمیل(.
شایان ذکر است که به واسطه اقدامات فوق در 
سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398، شرکت 
جمعاً بالغ بر 155میلیارد ریال کاهش هزینه های 

مالی نیز داشته است.

برنامه های سال 1399
بانکی  تسهیالت  از  دیگر  بخشی  تسویه   •
)پاسارگاد، آینده، شهر، اقتصادنوین( جمعاً بالغ بر 
یک هزار و 846میلیارد ریال که تاکنون تسهیالت 
بانک های آینده و پاسارگاد با پرداخت 897میلیارد 
ریال تسویه کامل شده و از این محل شرکت موفق 
از نرخ سود و  به اخذ 131میلیارد ریال تخفیف 

بخشودگی جرایم شده است.
• تسویه مطالبات شرکت واسپاری سپهر صادرات 
اخذ 57میلیارد  و  ریال  پرداخت 168میلیارد  با 

ریال بخشودگی جرایم.
افزایش سرمایه شرکت  برنامه ریزی به منظور   •
و  نقدی  آورده  محل  از  ریال  میلیارد  4هزار  به 

مطالبات سهام داران.
• مطالعه و شناسایی امالک و پروژه های توسعه ای با 

اولویت کاربری مسکونی.
• حل وفصل دعاوی کیفری با اولویت موضوعات 

امالک الله، ونک و شقایق )زمین تنیس(.
• تعیین تکلیف اختالفات در پروژه های مشارکتی 
سپهر الهیه، سپهر آزادی و سپهر البرز با شرکت 
سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر تهران از 

طریق رجوع به داوری.

ثروت آفرينی  تحقق شعار  در  سهم شركت 
پايدار برای نسل ها

• مطالعه و برنامه ریزی دقیق در هر سرمایه گذاری 
حداقل  به  را  سرمایه گذاری  ریسک  می تواند 
برساند، بنابراین موضوع مطالعه بازار و چگونگی 
سرمایه گذاری قبل از ورود به هر پروژه در دستور 

کار شرکت قرار دارد.
مهم  موضوع  نیز  محصوالت  در  تنوع  ایجاد   •
و  سرمایه گذاری  پایداری  در  که  است  بعدی 
کاهش ریسک های آتی نقشی کلیدی دارد. تنوع 
تنوع  مسکونی(،  اداری-  )تجاری-  کاربری ها  در 
موقعیت مکانی پروژه ها )تهران- شهرستان، شمال- 
جنوب- مرکز شهر(، تنوع در مساحت واحدها، تنوع 

در زمان بندی شروع و خاتمه پروژه ها و...
قبیل  از  جدید  کاری  فرصت های  ایجاد   •
با  پیمان کاری  و  مشاوره ای  خدمات  حوزه های 
اخذ گواهی صالحیت از سازمان برنامه و بودجه 

)تنوع در ارائه خدمات شرکت(.
از خدمات مشاوره ای تخصصی در  بهره گیری   •
امور حقوقی، مالیاتی، بیمه و... به منظور کاهش 

ریسک شرکت. 
ریسک  کاهش  ضمن  فوق  تدابیر  به کارگیری 
سرمایه گذاری، سبب تداوم و پایداری ثروت آفرینی 

شرکت در آینده خواهد بود.

چرخ های این کسب وکار 
از حرکت باز نمي ماند

سیدوحید مدنی
مديرعامل شركت تولید و توسعه 
ايستگاهی 
نیروپارسه

و  دستاوردها  مهم ترین 
شرکت  جدید  خدمات 
تولید و توسعه ایستگاهی 
ماه های  در  نیروپارسه 
اخیر، به شرح زیر است:

نیروگاه  به  ویژه  توجه   •
تنکابن به عنوان مهم ترین 
از  شرکت،  درآمد  منبع 

جمله:
ظرفیت  تمام  با  نیروگاه  از  بهره برداري   *

)راه اندازي همه واحدهاي نیروگاه(
* اخذ پروانه بهره برداري دائم نیروگاه 

* افزایش قابلیت اطمینان در انتقال انرژي از 
نیروگاه تا پست

• تبدیل بدهي هاي شرکت به تسهیالت کم بهره
به  انرژي  تضمیني  خرید  قراردادهاي  ماهیت 
یا  تورم  افزایش  با  متناسب  که  است  گونه اي 
بهاي  نرخ  خارجي،  ارزهاي  برابري  نرخ  افزایش 
بنابراین بر خالف بسیاري  افزایش مي یابد.  انرژي 
حرکت  از  کسب وکار  این  چرخ  کسب وکارها  از 
برنامه هاي  مهم ترین  ذیل  برنامه هاي  نمي ایستد. 

شرکت در این فضاست:
• اخذ پذیرش در بازار سرمایه 

ایجاد  با  گازي  انرژي  تولید  ظرفیت  افزایش   •
نیروگاه جدید

• ورود اقتصادي به بازار تولید انرژي هاي پاک 
• تحویل قطعي پروژه نیروگاه فوالد سبا

• ترمیم و تقویت ساختار شرکت، از جمله مالي، 
حقوقي 

و  مادر  صنایع  جزو  نیروگاهي  و  برق  صنعت 
انرژي )برق(  زیربنایي کشور است. عموماً مصرف 
هر کشور قطب نشان دهنده سطح توسعه آن کشور 
پیشرفت  با  داشت  امید  مي توان  بنابر این  است. 
کشور، محیط کسب وکار این شرکت رشد کند و 
رونق داشته باشد. سرمایه گذاري در صنایع مادر و 
هم چنین پررونق، به معناي واقعي »ثروت آفریني 

پایدار براي نسل ها« است.
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علیرضا كنعانی
 مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم

سال  در  الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه 
است.  داشته  چشم گیری  عملکرد  گذشته 
مجوز  توانست   1398 سال  در  شرکت  این 
بازار سرمایه را  تبدیل شدن به گروه خدمات 
دریافت کند و در تاریخ 20 مهر 1398 پیرو 
شرکت  از  فوق العاده  عمومی  مجمع  مصوبه 
به  ایرانیان  سپهر  نگر  آتی  سرمایه گذاری 
الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  شرکت 
حوزه  در  شرکت  این  عملکرد  داد.  نام  تغییر 
بوده  بهادار چشم گیر  اوراق  در  سرمایه گذاری 

سال  در  شد  موفق  الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  است. 
1398 به بازدهی 240 درصدی در پرتفوی سرمایه گذاری خود 
بوده  درصد   187 سرمایه  بازار  بازدهی  درحالی که  یابد،  دست 
خدمات  گروه  سرمایه گذاری  پرتفوی  گذشته  سال  در  است. 
طال،  بر  مبتنی  دارایی های  سهام،  شامل  الگوریتم،  سرمایه  بازار 
 210 بازدهی  به  سرمایه گذاری ها  سایر  و  ثابت  درآمد  با  اوراق 
درصدی دست یافت.  گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم، مالک 
صددرصدی کارگزاری آینده نگر خوارزمی و سبدگردان الگوریتم 
مالی  حوزه  خدمات  پیش بینی شده،  سازمانی  ساختار  در  است. 
عنوان  به  زیرمجموعه  شرکت های  سوی  از  سرمایه گذاری  و 
ستادی،  جایگاه  در  گروه  و  می شود  ارائه  گروه  اجرایی  بازوی 
را  خدماتی  فرایندهای  تسهیل کننده  و  هماهنگ کننده  نقش 
نیازمند  ایفا می کند. در برخی از خدمات مانند تأمین مالی که 
همکاری طیفی از ارکان و نهادهای مالی است، گروه در صورت 
نیاز و به تناسب ساختارهای عملیاتی پیش بینی شده در جایگاه 

یکی از ارکان وارد می شود.
برنامه ریزی  با  الگوریتم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه  هم چنین 
جهت  در  گروه،  تخصصی  فعالیت های  و  عملیات  رشد  برای 
حوزه  در  تخصصی  فعالیت های  توسعه  الزم  بسترهای  ایجاد 
مالي  خدمات  از  متنوعی  طیف  ارائه  رویکرد  با  مالی  کسب وکار 
سبدگردانی،  سرمایه گذاری،  مشاور  از  اعم  سرمایه گذاری،  و 
طرح های  در  مشارکت  عرضه،  مشاور  مالی،  اطالعات  پردازش 
کسب وکارهای نوپا، سرمایه گذاری های خطرپذیر، ارائه راه کارهای 
پرتفوی سرمایه گذاری ها و  تأمین مالی خرد و جمعی، مدیریت 

سایر زمینه های مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات نهادهای 
نظارتی و ابزارهای مالی موجود گام برمی دارد.

شرکت در طول سال  های گذشته تالش کرده است 
همواره در زمینه ارائه خدمات جدید و استفاده از 
فرصت های بالقوه بازار پیشرو باشد. با توجه به رشد 
روزافزون کسب وکارهای نوآورانه در دنیا و در ایران، 
توجه به این حوزه در اولویتهای سرمایهگذاری گروه 
خدمات بازار سرمایه الگوریتم قرار گرفته است. در 
جیبیت،  دیالوگ،  الوپیک،  طرح  های   1398 سال 
سوخت  اسنپ  و  مکتب  خونه  والت،  جی  فراز، 
کاری  فضای  هم چنین  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد 
مشترک کارمانا، برای حمایت از صاحبان ایده های 
و  الگوریتم  گروه  مشترک  همکاری  با  نوپا  کسب وکارهای  و  نو 
شرکت رایان ونچرز در سال 1397 راه اندازی شد و طی این مدت 
به بیش از 30 طرح و ایده مختلف فضا و امکانات کاری تخصیص 
داده شده است. بااین حال با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا 
در پایان سال و تحت الشعاع قرار گرفتن کسب  و  کارهای مختلف و 
به ویژه استارت آپ  ها، سرمایه  گذاری مستقیم در چنین طرح  هایی 
گردید.  آینده  سال  در  اقتصادی  شرایط  بیشتر  ثبات  به  منوط 
هم چنین با توجه به تأسیس صندوق جسورانه کارما الگوریتم در 
آینده نزدیک حضور گروه در این حوزه بیشتر از طریق سبدگردان 

الگوریتم و صندوق جسورانه مذکور پی گیری خواهد شد.

شركت سبدگردان الگوريتم
 فعالیت رسمی این شرکت در سال 1397 در حوزه سبدگردانی 
و مدیریت صندوق ها آغاز شد و در سال 1398 نیز مجوز مشاور 
و  بورس  از سازمان  نیز  را  تأمین جمعی  و مجوز  سرمایه گذاری 
مدیریت شرکت  تحت  دارایی های  ارزش  کرد.  اخذ  بهادار  اوراق 
در پایان سال 1398 با رشد چشم گیر 469 درصدی نسبت به 
رسیده  ریال  و 144میلیون  و 635میلیارد  4هزار  به  قبل،  سال 
است. سود خالص شرکت نیز نسبت به سال پیش از آن، بیش از 

37برابر رشد داشته است.
بازدهی  )نرخ  تجمعی  بازدهی  اختصاصی  سبدگردانی  حوزه  در 
مدیریت  تحت  در سبدهای  در سال 1398  وزنی( شرکت  زمان 
از 131 درصد تا 255 درصد متغیر بوده است. در سال گذشته 
ارزش سبدهای اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان الگوریتم، با 

با بازدهی 2۴0درصدی در پرتفوی سرمايه گذاری؛

الگوریتم ؛ بستری مطمئن برای حضور در بازار سرمایه
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395 درصد رشد، به رقم 2هزار و 388میلیارد و 183 میلیون ریال 
رسیده است.

الگوریتم  سبدگردان  شرکت  سرمایه گذاری،  صندوق های  بخش  در 
مشترک  مدیریت سه صندوق سرمایه گذاری  پایان سال 1398  در 
مانا الگوریتم، دارا الگوریتم و کوشا الگوریتم را برعهده داشته است. 
جمع ارزش صندوق های تحت مدیریت به رقم 2هزار و 246میلیارد 
و 961میلیون ریال رسیده که نسبت به سال قبل از آن 578 درصد 

رشد داشته است. 
دارایی تحت مدیریت صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم در پایان 
سال 1398 حدود 800میلیارد ریال بوده است که با توجه به رونق 
خوب  عملکرد  و   1399 سال  ابتدایی  ماهه  سه  در  سرمایه  بازار 
سبدگردان در جذب منابع مالی و مدیریت آن ها، در شش ماهه سال 
جاری، حدود 5هزار میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده رشد 525 

درصدی دارایی صندوق طی شش ماه ابتدای سال 1399 است.
ایجاد  مشتریان،  به  قابل  ارائه  محصوالت  زنجیره  تکمیل  هدف  با 
نیز  و  پذیره نویسی  تعهد  خدمات  در  مشارکت  برای  قابلیت 
متنوع سازی درآمدهای شرکت به ویژه منبع درآمدی با هم بستگی 
پایین با بازار سهام، مراحل تأسیس و فعالیت صندوق درآمد ثابت در 
سال 1398 اجرایی شد. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل 
معامله دارا الگوریتم با نماد »دارا« فعالیت خود را از شهریور 1398 
آغاز کرده است. آغاز به کار صندوق با دوران رونق بازار سرمایه و 
سرمایه گذاری در سهام مصادف شد. بااین حال، در انتهای سال 98، 
بیش از 3هزار میلیارد ریال منابع از طریق این صندوق جذب شد. 
فرصت های  از  بهره مندی  و  سود  تقسیم  در  ثبات  سیاست شرکت 
با  باالتر در صندوق دارا بوده است.  بازار سهام برای ایجاد بازدهی 
ابتدایی  ماهه  الگوریتم، در سه  دارا  دارایی صندوق  به سقف  توجه 
سال جاری 3هزار میلیارد ریال بوده است. منابع این صندوق طی 
این سه ماه تغییر نکرده و در سقف صندوق بوده است. در سه ماهه 
دوم سال 99 نیز سقف 5هزارمیلیارد ریالی صندوق پر شد و تالش ها 
برای اخذ مجوز افزایش سقف به 20هزار میلیارد ریال آغاز و در نیمه 
سال 99 این مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم با نام 
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردان آینده نگر توسعه سینا 
داروسازی  شرکت های  سهام  بازارگردانی  هدف  با   1394 سال  در 
سینا و توسعه فناوری اطالعات خوارزمی تأسیس و از مهر 1397 
مدیریت صندوق به شرکت سبدگردان الگوریتم منتقل شده است. با 
تبدیل نوع صندوق از NAV تجمعی به NAV چندگانه )عملیاتی، 
جدید  نمادهای  جذب  برای  بازاریابی  امکان  حسابداری(،  و  مالی 
با نماد غویتا و  بازارگردانی سهم ویتانا  فراهم شد. در سال 1398 
صندوق با درآمد ثابت دارا الگوریتم با نماد دارا به موضوع فعالیت 
صندوق اضافه شد و سه نماد دیگر در شرف اضافه شدن به صندوق 

ریال  149میلیارد  به   1398 سال  انتهای  در  صندوق  ارزش  است. 
رسیده است.

قابل  خدمات  به  تنوع بخشی  هدف  با  الگوریتم  سبدگردان  شرکت 
این  سرمایه گذاری  مشاور  فعالیت  مجوز  اخذ  با  مشتریان،  به   ارائه 
خدمت تخصصی را در سبد محصوالت خود قرار داده است. آشنایی 
ارائه  حوزه  در  بازار  در  رایج  سازوکارهای  و  مقررات  و  قوانین  با 
مختلف  بخش های  با  مؤثر  ارتباطات  از  برخورداری  مالی،  خدمات 
سازمان بورس و اوراق بهادار و ارتباط و همکاری با سایر نهادهای 
در  قوت شرکت  نقاط  از جمله  بازار سرمایه کشور،  در  فعال  مالی 
ارائه خدمات تخصصی در این حوزه به  شمار می رود. در حال حاضر 
این بخش عالوه بر ارائه خدمات مشاور سرمایه گذاری به مشتریان، 

بخش توسعه محصول شرکت را نیز به عهده دارد.
برخی دیگر از اقدامات و دستاوردهای مهم سبدگردان الگوریتم در 

سال 1398 عبارت اند از:
بازاریابی و طراحی استراتژی جذب مشتری برای   توسعه شبکه 

سبدگردانی اختصاصی
 آماده سازی بستر صدور و ابطال به  صورت اینترنتی )غیرحضوری( 

برای صندوق سرمایه  گذاری خوارزمی
 بهبود در ساختار عملیاتی و اجرایی صندوق  های سرمایه  گذاری

 بازاریابی اولیه در بازار پایه فرابورس به  منظور بازارگردانی سهام 
جدید در صندوق کوشا الگوریتم

 اقدام به تأسیس صندوق جسورانه
 مطالعات تأسیس صندوق های جدید

شركت كارگزاری آينده نگر خوارزمی
به  واسطه جایگاه راهبردی و استراتژیک صنعت کارگزاری در بازار 
سرمایه کشور، کارگزاری آینده  نگر خوارزمی در سال 97 به تملک 
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم درآمد. طی سال گذشته، شرکت 
کارگزاری اقدامات گستردهای را در جهت ایجاد تنوع در حوزه های 
بار  به  اقدامات  این  از  بسیاری  که  کرد  آغاز  مشتریان  و  درآمدی 
بازار، سطح درآمدی  با رشد حجم معامالت در  نشست و هم زمان 

کارگزاری را با افزایش قابل  توجهی مواجه کرد.
دستاوردهای  نیز  کیفی  لحاظ  به  انجام گرفته  توسعه ای  اقدامات 
ارزشمندی برای کارگزاری داشته است که از مهم ترین آن ها می توان 
به ارتقای رتبه معامالتی شرکت در بورس های مختلف اشاره کرد. در 
سال 1398 سهم بازار کارگزاری آینده نگر خوارزمی از کل معامالت 
با 57 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 1,55 درصد 
بورس  این کارگزاری در  رتبه  رسیده است. هم چنین در سال 98 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با رشدی 11 پله ای به 12 و به 
 طور کلی در مجموع چهار بورس فعال در کشور با رشد 17 پله ای به 

جایگاه 16 در میان 108 کارگزاری فعال رسیده است.

شماره 7 -  پاييز 99 36



با 66  کارگزاری  تعداد مشتریان حقیقی  پایان سال 1398  در 
درصد رشد نسبت به سال قبل به 33،827 نفر و تعداد مشتریان 
حقوقی نیز با 130 درصد رشد به 1،232 نفر رسیده است. در 
این سال سود خالص کارگزاری با 149 درصد افزایش نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، به 234هزار و 201میلیون ریال رسید.
برخی دیگر از اقدامات و دستاوردهای مهم کارگزاری آینده نگر 

خوارزمی در سال 1398 عبارت اند از:
 توسعه واحد آموزش

 راه اندازی سیستم احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری
سال  پایان  تا  مشتریان  باشگاه  پروژه  درصدی   90 پیشرفت   

98
 اخذ تسهیالت بانکی با افزایش مشتریان )رشد 153 نسبت 

به سال گذشته(
 تأسیس سه شعبه جدید در مرند، ارومیه و اصفهان با مدل 

همکاری جدید
 تأسیس سه شعبه در تهران و یک شعبه در مشهد و یک شعبه 

در اراک )به زودی(
 پذیرش شرکت ویتانا در بازار دوم فرابورس و عرضه سهام آن 

در تیرماه 1398
 ارسال 53 اختراع، طرح صنعتی و عالمت تجاری به  منظور 

انجام اقدامات الزم به فرابورس
 ثبت 13 مورد در تابلوی دارایی فکری فرابورس

دارایی  بازار  معامالت  از  درصد   58,33 سهم  از  برخورداری   

فکری فرابورس

برنامه شرکت های زیرمجموعه گروه برای سال 99 به شرح زیر 
است:

گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم
افزایش سرمایه: به  منظور تقویت جایگاه رقابتی در زمینه های 
خدمات  گروه  در  بیش ازپیش  سرمایه  افزایش  به  نیاز  خدماتی 
حوزه  به  ورود  می رسد.  نظر  به  ضروری  الگوریتم  سرمایه  بازار 
شرکت  های  سرمایه  افزایش  اوراق،  و  سهام  پذیره نویسی  تعهد 
سرمایه پذیر در راستای تقویت جایگاه رقابتی، افزایش دارایی  های 
تحت مدیریت سبدگردان الگوریتم برای کسب بازدهی باالتر از 
منابع موجود و تقویت نسبت کفایت سرمایه در شرکت اصلی و 
کارگزاری آینده نگر خوارزمی همگی نیازمند تزریق منابع برای 
افزایش ارزش شرکت و خلق ارزش برای سهام داران خواهد بود.

توسعه واحد بازاریابی و برندسازی: با گسترش موضوع فعالیت 
و حوزه های خدمات  رسانی گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 
بازار سرمایه، معرفی و  اقبال روزافزون سرمایه  گذاری در  نیز  و 
به  گروه  ارائه  قابل   و خدمات  توانایی  ها  بیش ازپیش  شناساندن 
به  توجه  با  است.  مهم شرکت  اهداف  از  عموم  و  جامعه هدف 
 شدت باالی رقابت میان شرکت های ارائه دهنده خدمات در بازار 
تبلیغات  و  بازاریابی  به  ویژه ای  توجه  می  بایست  گروه  سرمایه، 
برند شرکت  تقویت  بر  عالوه  تبلیغات  و  بازاریابی  باشد.  داشته 
این  و  نام و خدمات گروه می  شود  با  باعث آگاهی عموم مردم 
در سال  های  الگوریتم  و رشد کل مجموعه  عملکرد  بر  موضوع 
آتی اثر مثبت می گذارد. هم چنین تقویت برند گروه خدمات بازار 
این  از سهام  بازار سرمایه  فعاالن  استقبال  بر  الگوریتم  سرمایه 
شرکت پس از عرضه عمومی در بازار بورس تأثیر زیادی خواهد 
داشت. در واقع برندسازی یکی از مهم ترین جنبه های موفقیت 
در کسب وکار بوده و اولین قدم برای جذب مشتری و نیز عامل 

پیروزی در میان سایر رقبا در بازار است.
بازار  اندک  سهم  به رغم  مالی:  تأمین  عملیات  حجم  افزایش 
سرمایه ایران در تأمین مالی، این سهم طی سال های اخیر رو 
بدهی  اوراق  انتشار  با  و   1394 سال  از  است.  بوده  افزایش  به 
به سرعت  ایران  در  بدهی  اوراق  بازار  دولت،  سوی  از  دولتی 
به  توجه  با  و  انتظار می رود در سال جاری  و  است  رشد کرده 
سیاست های دولت در راستای افزایش سهم تأمین مالی دولتی 
از بازار سرمایه عمیق تر نیز بشود. در قانون بودجه سال 1399 
به دولت اجازه داده شده است برای تأمین مالی طرح هاي تملک 
550هزار  مبلغ  تا  بودجه  قانون  موضوع  سرمایه اي  دارایي هاي 
کند.  منتشر  ارزی(  )ریالی-  اسالمی  مالی  اوراق  ریال،  میلیارد 
اسالمی  مالی  اوراق  انتشار  به  به عالوه شرکت های دولتی مجاز 
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انتشار  تا سقف 65هزار میلیارد ریال شده و شهرداری ها نیز مجوز 
اوراق تا سقف 80هزار میلیارد ریال را کسب کرده اند. برآورد می شود 
این ارقام برای سال های آتی با رشد فزاینده ای مواجه شود. به عالوه 
زیرساخت های بازار برای تأمین مالی شرکتی و پروژه ای در سال های 
نظام  سهم  شدن  محدود  با  و  کرده  پیدا  چشم گیری  توسعه  اخیر 
حال  در  به سرعت  سرمایه  بازار  به  شرکت ها  مراجعه  سطح  بانکی، 
افزایش است. هم چنین افزایش توجه مردم به بازار سرمایه و هجوم 
توسعه  و  بازار  این  بیشتر  تعمیق هر چه  امکان  بورس  به  نقدینگی 
تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی یا افزایش سرمایه را مهیا 
کرده است. این مسئله برای توسعه فعالیت های تأمین مالی در بازار 
سرمایه ایران از جمله تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در 
عرضه های ثانویه و بازارگردانی بستری مناسب فراهم کرده است. از 

این رو یکی از اولویت های اصلی گروه ورود به این حوزه خواهد بود.
به  رو  روند  به  توجه  با  مالی:  اطالعات  پردازش  شرکت  تأسیس 
صنعت  در  داده  مدیریت  و  مصنوعی  هوش  از  استفاده  افزایش 
کارآمد،  صورت  به   اطالعات  و  داده  به  دسترسی  سرمایه گذاری، 
در بلندمدت تبدیل به الزامی برای پیشبرد عملیات جاری شرکت 
این رو هیئت  مدیره تصمیم دارد نسبت به تأسیس  از  خواهد شد. 
خدمات  زنجیره  تکمیل  منظور  به   مالی  اطالعات  پردازش  شرکت 

خود اقدام کند.
عرضه سهام شرکت در بازار بورس: شرکت در حال حاضر در جایگاه 
مناسبی از منحنی رشد و بلوغ خود قرار دارد و شرایط برای عرضه 
در بورس بسیار مناسب است. وقت آن رسیده است که سهام داران 
شرکت ثمره حمایت ها و پشتیبانی بیش از 10 ساله از این مجموعه 
را به طور ملموس بچشند و این مهم با عرضه سهام شرکت و کشف 
قیمت آن مهیا خواهد شد. به عالوه با عرضه در بورس نقدشوندگی این 
دارایی ارزشمند را برای سهام داران افزایش می یابد و تحقق برخی از 
اهداف بلندمدت از جمله جذب شرکای استراتژیک در شرکت تسهیل 
می شود. فرایند عرضه در بورس با ارائه درخواست به سازمان کلید 
خورده است و برآورد می شود طی چند ماه آینده فاز عملی نزدیک 
شود. طی این مدت شرکت فرصت خواهد داشت تا برنامه های اصلی 
و استراتژیک پیش بینی شده در ستاد و زیرمجموعه ها را عملیاتی کند 
تا امکان کشف قیمت منصفانه تر متناسب با ظرفیت های بالقوه برای 

گروه مهیاتر شود. 
دارایی  های  توسعه  و  گسترش  کاالیی:  بازارهای  در  حضور  افزایش 
برای  مناسبی  فرصت-های  کاال  بورس  در  کاال  بر  مبتنی  مالی 
سرمایه گذاری ایجاد کرده است. شرکت در سنوات گذشته در بازار 
تجربه  و  داشته  فعالی  زعفران حضور  و گواهی سپرده  زعفران  آتی 
است.  انباشت شده  در شرکت  زمینه  این  در  اتکایی  قابل  عملیاتی 
بازارها  این  در  پررنگ تر  حضور  برای  برنامه ریزی  اساس  همین  بر 

هم چنان ادامه خواهد داشت.
کاهش  و  سودآوری  افزایش  راستای  در  سهام  مشتقات  از  استفاده 
ریسک: با گسترش ابزارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و افزایش 
نسبی حجم معامالت در بازار مشتقات اوراق، حضور در این بازار به 
 منظور کسب منافع بیشتر و هم چنین پوشش ریسک سرمایه گذاری 

در سال  های آتی ضروری به نظر می رسد. از این رو شرکت در نظر 
دارد با گسترش فعالیت های خود در این حوزه، عالوه بر تثبیت دانش 

خود، از منافع آن در دوره بلوغ این بازارها برخوردار شود.
شرکت سبدگردان الگوریتم:

 افزایش سرمایه به منظور تقویت جایگاه رقابتی
 افزایش جذب منابع در صندوق ها و سبدهای تحت مدیریت

)جسورانه،  سرمایه گذاری  صندوق های  راه اندازی  و  تأسیس    
نیکوکاری و سایر صندوق های بالقوه(:

ارزش  به  الگوریتم  کارما  جسورانه  سرمایه گذاری  صندوق   *
500میلیارد ریال

ارزش  به  یکم  پاراکس  * صندوق سرمایه گذاری جسورانه رشد 
2،400میلیارد ریال

* صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری به ارزش 500میلیارد ریال با 
همکاری سازمان اقتصادی کوثر

صندوق  مانند  ابتکاری  صورت  به   جدید  صندوق های  ایجاد   *
بخشی

 تقویت و توسعه بخش تحلیل
 توسعه بخش بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری

  ایجاد بخش معامالت الگوریتمی
 توسعه و عملیاتی سازی بخش تأمین مالی جمعی

كارگزاری آينده نگر خوارزمی:
 افزایش سرمایه به منظور تقویت جایگاه رقابتی

بر  مبتنی  معامالت مشتقه  فعالیت شامل  تمامی مجوزهای  اخذ   
کاال

 توسعه نمایندگی  های شهرستان
 بهبود فرایندهای ارتباط با مشتری و توسعه واحد مدیریت ارتباط 

با مشتریان شرکت
 راه اندازی باشگاه مشتریان

 توسعه واحد پذیرش و عرضه شرکت ها
 راه اندازی اپلیکشین اختصاصی

 طراحی زیرساخت گیمیفیکیشن برای وفادارسازی مشتریان

حركت در مسير ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم و شرکت های زیرمجموعه، 
همواره سعی کرده اند با بهره گیری از سرمایه های انسانی متخصص و 
حرفه ای بازدهی باالیی از دارایی ها کسب کنند و در این مسیر نیز 
موفق بوده اند. در حال حاضر مجموعه الگوریتم با ارائه اغلب خدمات 
بازار سرمایه بستر حضور فعاالن بازار سرمایه در این بخش از اقتصاد 
برای کسب  تالش  کنار  در  این مجموعه  است.  کرده  مهیا  را  کشور 
برای  ارزش آفرینی  دغدغه  همواره  دارایی ها،  از  بازدهی  باالترین 
ذی نفعان مختلف را داشته است؛ از این رو در تالش است تا با بهبود 
فرایندهای جاری خود و تکمیل سبد خدمات خود، تمامی خدمات 
قابل  ارائه در بازار سرمایه را در اختیار فعاالن بازار قرار دهد. این مهم 
عالوه بر افزایش رضایت مشتریان سبب کسب درآمد پایدار از خدمات 

ارائه شده خواهد شد.
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آرش آقاقلیزاده
مديرعامل شركت سبدگردان الگوريتم

شرکت سبدگردان الگوریتم خدمات مدیریت دارایی  
صندوق های  و  اختصاصی  سبدهای  قالب  دو  در  را 
اقدامات  مهم ترین  از  می دهد.  ارائه  سرمایه گذاری 
ارائه  عملیاتی  ساختار  ایجاد  حوزه،  این  در  شرکت 
خدمات، پیاده سازی گردش کار سبدگردانی مختص 
خود و تقویت بدنه تحلیلی شرکت بوده است. شرکت 
حرفه ای  مدیریت  هدف  با  الگوریتم  سبدگردان 
سرمایه گذاری،  صندوق های  و  اختصاصی  سبدهای 
مدیریت  مکانیسم های  روی  بر  را  جامعی  مطالعه 
جهانی  مالی  بازارهای  در  استفاده  مورد  دارایی ها، 

انجام داده که خروجی این مطالعات، در مدل مدیریت سبدهای تحت 
مدیریت شرکت پیاده سازی شده است. 

در  الگوریتم  سبدگردان  سرمایه گذاری،  صندوق های  بخش  در 
مشترک  سرمایه گذاری  صندوق  سه  مدیریت   1398 سال  پایان 
است.  داشته  عهده  بر  را  الگوریتم  کوشا  و  الگوریتم  دارا  خوارزمی، 
اصلی  فعالیت  موضوع  با  خوارزمی  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق 
سرمایه گذاری در سهام، در مرداد ماه سال 1390 شروع به فعالیت 
کرده که از مهرماه سال 1397 مدیریت صندوق یادشده به شرکت 
مدیریت  تحت  دارایی های  است.  شده  منتقل  الگوریتم  سبدگردان 
انتهای  در  و  ریال  287میلیارد  با  برابر   98 سال  ابتدای  در  صندوق 
سال مذکور با 171 درصد رشد رقمی معادل 780میلیارد ریال بوده 
است. ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری در ابتدای سال برابر 
با 7هزار و 721 ریال و در انتهای سال برابر با 19هزار و 985 ریال، 

معادل بازدهی 160 درصد بوده است. 
ایجاد  مشتریان،  به  ارائه  قابل  محصوالت  زنجیره  تکمیل  هدف  با 
قابلیت برای مشارکت در خدمات تعهد پذیره نویسی و نیز متنوع سازی 
ثابت در  با درآمد  تأسیس صندوق سرمایه گذاری  درآمدهای شرکت، 
دستور کار شرکت قرار گرفت که در اجرای دستور یادشده، صندوق 
خردادماه  در  »دارا«  نماد  با  الگوریتم  دارا  معامله  قابل  سرمایه گذاری 
این صندوق  شد.  آغاز  سال  همان  مهر  از  آن  فعالیت  و  تأسیس   98
به  را  ماه سود کسب شده  ابتدای هر  در  ثابت است که  نوع درآمد  از 
سرمایه گذاران پرداخت می کند. صندوق دارا الگوریتم طی گذشت مدت 
زمان کوتاهی از فعالیت خود موفق به جذب حجم قابل قبولی از منابع 
شده است. هر چند آغاز به کار این صندوق با دوران رونق بازار سرمایه 
و سرمایه گذاری در سهام مصادف شد، بااین حال، در انتهای سال 98، 
منابع جذب شده در این صندوق به بیش از یک هزار و 310 میلیارد ریال 
رسید. سیاست شرکت در خصوص این صندوق، ثبات در تقسیم سود، 
نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری و بهره مندی از فرصت های بازار 

سهام برای ایجاد بازدهی باالتر در صندوق بوده است.
نام  با  الگوریتم  کوشا  بازارگردانی  اختصاصی  سرمایه گذاری  صندوق 
توسعه  آینده نگر  بازارگردان  اختصاصی  سرمایه گذاری  سابق صندوق 
سینا در سال 1394 با هدف بازارگردانی سهام شرکت های داروسازی 

که  است  شده  تأسیس  خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه  و  سینا 
سبدگردان  شرکت  به  یادشده  صندوق  مدیریت   1397 مهرماه  از 
اقدامات  مهم ترین  از  گردید.  منتقل  الگوریتم 
تغییر ساختار  الگوریتم،  انجام شده در صندوق کوشا 
محاسبه  به  تجمعی   NAV محاسبه  از  صندوق 
NAV چندگانه )عملیاتی، مالی و حسابداری( بوده 
نمادهای جدید  برای جذب  بازاریابی  امکان  تا  است 
در  فراهم گردد.  از سوی صندوق  بازارگردانی  جهت 
صندوق  و  ویتانا  شرکت  سهام  بازارگردانی   98 سال 
موضوع  بهادار  اوراق  به  الگوریتم  دارا  سرمایه گذاری 
برای  اضافه شد و مذاکرات  این صندوق  بازارگردانی 
ارزش  پذیرفت.  صورت  نیز  دیگر  نمادهای  افزودن 
صندوق از 45میلیارد ریال در ابتدای سال  98 به رقم 149میلیارد 

ریال افزایش یافت.
هم چنین شرکت سبدگردان الگوریتم با هدف تنوع بخشی به مجموعه 
خدمات قابل ارائه به مشتریان، در سال 98 اقدام به اخذ مجوز فعالیت 
مشاور سرمایه گذاری از سازمان بورس کرد. در حال حاضر این بخش 
عالوه بر ارائه خدمات مشاور سرمایه گذاری به مشتریان، بخش توسعه 

محصول شرکت را نیز به عهده دارد. 
تأمین مالی جمعی که تأمین منابع از عموم در بستر اینترنت تعریف 
می شود، یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی برای کسب وکارهای 
ایران  نوپا در جهان به شمار می آید. پیرو فراخوان شرکت فرابورس 
در تیرماه 1398 از متقاضیان عاملیت تأمین مالی جمعی، سبدگردان 
الگوریتم در راستای ارائه خدمات به عامالن تأمین مالی جمعی، موفق 
بهادار  اوراق  و  بورس  از سازمان  یادشده  ارائه خدمات  اخذ مجوز  به 

شد.
فعالیت  ابتدای  از  شرکت  تمرکز  عمده  شد،  عنوان  که  همان طور 
و  خدمات  در  تنوع بخشی  بر   1398 سال  پایان  تا   )97 )مهرماه 
و  ساختار  ایجاد  هم چنین  و  سرمایه گذاران  توجه  مورد  محصوالت 
تمرکز بر ارائه خدمات به شرکت های گروه بوده است. در سال پیش 
رو با توجه به امکان ارائه سبد نسبتاً کاملی از خدمات و محصوالت 
بر  اصلی  تمرکز  الگوریتم،  سبدگردان  شرکت  سوی  از  مشتریان  به 
افزایش سهم بازار تعیین شد که برنامه های دسترسی به هدف یادشده 
معتبر  نهادهای  از  یکی  عنوان  به  تثبیت جایگاه شرکت  و هم چنین 
فعالیت سبدگردان  بررسی فضای کسب وکار حوزه  با  و شناخته شده 
برنامه ها  رئوس  ازجمله  است.  شده  تهیه  سرمایه،  بازار  در  الگوریتم 
افزایش جذب منابع در صندوق ها  اهداف مذکور  به  برای دست یابی 
و سبدهای تحت مدیریت، تقویت و توسعه بخش تحلیل، تأسیس و 
بازاریابی  بخش  توسعه  جدید،  سرمایه گذاری  صندوق های  راه اندازی 
و  فروش خدمات  برای  برنامه ریزی  و  مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  و 

محصوالت به مشتریان بالقوه است.
با توجه به استقبال گسترده از بازار سرمایه، از ابتدای سال برنامه های 
و  پی گیری  جدی  طور  به  شرکت  محصوالت  معرفی  و  بازاریابی 
عملیاتی شده است که منجر به جذب منابعی بالغ بر 2هزار میلیارد 

تکمیل زنجیره محصوالت و متنوع سازی درآمدها
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ریال در صندوق سرمایه گذاری خوارزمی، 3هزار و 700میلیارد 
ریال در صندوق دارا الگوریتم و 4هزار میلیارد ریال در سبدهای 
اختصاصی شده است. به این ترتیب، با لحاظ رشد بازار، ارزش 
دارایی های تحت مدیریت شرکت از 4هزار و 600میلیارد ریال 
در ابتدای سال، به رقم 20هزار میلیارد ریال در پایان مردادماه 

رسیده است. 
به  تحلیل  بخش  تقویت  و  توسعه  شرکت،  برنامه های  دیگر  از 
با جذب  که  است  تحلیلی  ابزارهای  همه جانبه  پوشش  منظور 
نیرو ی انسانی فعال محقق می شود. از آن جا که نیروی انسانی 
تیم  تخصص  و  دانش  آگاهی،  سطح  منعکس کننده  شرکت 
و  شناخت  جذب،  در  شرکت  توانایی  نمایان گر  و  کارشناسی 
ارتباط مؤثر با طیف متنوعی از مشتریان است، حضور نیروهای 
از سوی دیگر،  باالیی دارد.  مجرب در ساختار شرکت اهمیت 
سبدهای  متغیر  کارمزد  محل  از  شرکت  درآمد  عمده  بخش 
این  عملکرد  به  مستقیماً  که  است  مدیریت  تحت  اختصاصی 
درآمد  سرمایه،  بازار  رونق  دوران  در  که  است،  وابسته  افراد 
شرکت  این رو  از  می کند.  ایجاد  شرکت  برای  را  توجهی  قابل 
برندسازی  در  این بخش  اهمیت  با درک  الگوریتم  سبدگردان 
و درآمدزایی، همواره تقویت بخش یادشده را مدنظر قرار داده 

است. 
در راستای تأسیس صندوق های سرمایه گذاری جدید، موافقت 
اصولی با تأسیس دو صندوق جسورانه به نام های پویا الگوریتم 
و 400میلیارد  و 2هزار  با سرمایه 500  پیش گام  یکم  رشد  و 
ریال در مردادماه 1399 از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار 
دریافت شد، که فرایندهای مربوط برای دریافت مجوز فعالیت 
عنوان  به  برآورد شرکت  است.  جریان  در  مذکور  صندوق های 
مدیر صندوق های یادشده، پذیره نویسی صندوق های مذکور در 

آبان ماه است. 
دیگر  از  مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  و  بازاریابی  بخش  توسعه 
برنامه های شرکت در سال جاری است. بخش پذیرش و مرکز 
و  صندوق ها  مشتریان  پذیرش  برای   )Call Center( تماس 
و غیرحضوری  اینترنتی  بستر  راه اندازی شد. هم چنین  سبدها 
ثبت نام و سرمایه گذاری برای مشتریان صندوق سرمایه گذاری 
کرونا  شیوع  با  است.  شده  فراهم  سال  ابتدای  از  خوارزمی 
بر  مبتنی  رسانه های  و  مجازی  فضای  از  استفاده  ویروس، 

اینترنت گسترش یافت که استفاده از پتانسیل های ایجادشده از 
این ابزارها برای معرفی محصوالت و عملکرد شرکت در کسب 
اجرای  است.  بوده  شرکت  برنامه  در  سال  ابتدای  از  بازدهی، 
برنامه های مختلف برای جذب مشتری منجر به افزایش 3,100 
مشتری به مشتریان شرکت تا مردادماه 99 شده است. شایان 
نفر   700 سال  ابتدای  در  شرکت  مشتریان  تعداد  است،  ذکر 

بوده است. 
در  توجهی  قابل  رشد  اخیر  سال  یک  در  ایران  سرمایه  بازار 
پارامترهای مختلف داشته است، از جمله می توان به مواردی 
فعال،  افراد  تعداد  روزانه،  معامالت  ارزش  و  حجم  همچون 
سهام شناور شرکت ها و تعداد شرکت های قابل معامله اشاره 
خواهد  بازار  شدن  عمیق  به  منجر  پارامترها  این  رشد  کرد. 
شد. بزرگ شدن بازار سرمایه از منظر سرمایه گذاری و تأمین 
و  مالی  خدمات  ارائه  برای  زیادی  فرصت های  بنگاه ها  مالی 
چشم انداز  اساس  این  بر  کرد.  خواهد  ایجاد  دارایی  مدیریت 
سبدگردان الگوریتم از حوزه فعالیت خود رو به رشد و مثبت 
ایجادشده،  فرصت های  از  مناسب  استفاده  منظور  به  است. 
خدمات  تقویت  و  توسعه  برای  الگوریتم  سبدگردان  شرکت 
کرده  پیاده سازی  را  اشاره شده  برنامه های  خود،  محصوالت  و 
حجم  نظر  از  توانسته  خود،  فعالیت  کوتاه  مدت  در  و  است 
بازدهی  کسب  و  مشتریان  تعداد  مدیریت،  تحت  دارایی های 
از  گیرد.  قرار  رقبا  به  نسبت  مناسبی  جایگاه  در  رقابت  قابل 
منظر درآمدزایی و سودآوری نیز، با ایجاد تنوع در محصوالت 
و خدمات، موفق به کسب درآمد پایدار برای شرکت و مجموعه 

خوارزمی شده است.
سبدگردان الگوریتم در نظر دارد با پیشبرد رویکرد فعلی خود 
در جذب منابع و هم چنین ارائه خدمات به شرکت های بیمه، 
صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری از یک سو و تعریف و 
ایجاد خدمات جدید مرتبط با حوزه فعالیت خود از سوی دیگر، 
در افق پنج ساله، در جایگاه سه شرکت برتر سبدگردان قرار 
گیرد. الگوریتم برای تحقق برنامه های خود قطعاً با چالش های 
مالی  توان  از  برخورداری  بنابراین  بود.  روبه رو خواهد  مختلفی 
از حمایت های  بهره مندی  به منابع کافی در کنار  و دسترسی 
سهام دار عمده، نقش به سزایی در توسعه کسب وکار و نیل به 

اهداف تعیین  شده برای این شرکت خواهد داشت.
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حسن قاسمی 
مديرعامل كارگزاری آينده نگر خوارزمی

مهم  دستاوردهای  و  خدمات 
خوارزمی  آینده نگر  کارگزاری 
زیر  شرح  به   1398 سال  در 

است:

حفظ رتبه الف در رتبه بندی 
سازمان بورس

کارگزاری آینده نگر خوارزمی در 
آخرین رتبه بندی سازمان بورس 
و اوراق بهادار که در تاریخ 17 
مهر 1396 اعالم شده است، در بورس اوراق بهادار حائز رتبه 
»الف« و در بورس کاال حائز رتبه »ج« شده است. با توجه 
به تأثیر مسائلی همچون مبلغ سرمایه، مجوزهای فعالیت و 
تسهیالت بانکی دریافتی بر رتبه بندی یادشده، این کارگزاری 

هم چنان موفق به حفظ رتبه خود بوده است. 

جذب نيروهای متخصص
یکی از بزرگ ترین دغدغه های مدیران کارگزاری آینده نگر 
خوارزمی، جذب افراد متخصص به عنوان بزرگ ترین سرمایه 
هر شرکت خدماتی در راستای ارائه خدمات بهتر نسبت به 
سایر رقبا بوده است. در سال 1398 تعداد پرسنل کارگزاری 
پایان سال  نفر در  به 57  پایان سال 1397  نفر در  از 45 

1398 افزایش یافته است.

توسعه واحد آموزش
کارگزاری آینده نگر خوارزمی با اخذ مجوز برگزاری دوره های 
آموزشی از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه در اسفندماه 
1396 و نیز انعقاد تفاهم نامه همکاری با مؤسسه آموزشی 
دوره های  برپایی  به  اقدام   ،1397 سال  در  سرمایه  آسا 
آموزشی متنوع در سطوح مختلف کرد. با توجه به استقبال 
در  به ویژه  آموزش  به  نیاز  بازار سرمایه،  از  مردم  روزافزون 
سطوح مبتدی بیشتر از گذشته به چشم می خورد. به این 
منظور، شرکت اقدام به اجاره و تجهیز یک واحد از شرکت 
نیز  و  بزرگمهر  واقع در ساختمان  سرمایه گذاری خوارزمی 
طراحی دوره های آموزشی متنوع کرده است. عالوه بر این، 
همکاری با مرکز مالی ایران در خصوص طراحی و برگزاری 
دوره های آموزشی برای فعاالن بازار سرمایه از دیگر اقدامات 

کارگزاری در توسعه واحد آموزش بوده است.

راه اندازی سيستم احراز هويت و ثبت نام غيرحضوری
در راستای کاهش هزینه های ثابت و دسترسی فراگیر عموم افراد 
جامعه به خدمات کارگزاری، پس از توسعه نرم افزار پنل پیشخوان 
و انعقاد قرارداد با دفاتر پیشخوان به منظور احراز هویت مشتریان 
در اردیبهشت ماه 1398، در حال حاضر مشتریان کارگزاری در 
سراسر کشور از طریق شعب پیشخوان می توانند اقدام به ثبت نام 

در کارگزاری آینده نگر خوارزمی کنند.

بهبود زيرساخت سيستم پاسخ گويی تلفن
با افزایش تعداد مشتریان کارگزاری امکان ارائه خدمات و 
پاسخ گویی به تماس های مشتریان به روش سابق امکان پذیر 

کارگزاری آینده نگر خوارزمی، مشاوری امین 
برای فعاالن بازار سرمایه و تازه واردان به بورس

نبود. از این رو کارگزاری ناگزیر از ایجاد زیرساخت فنی سیستم پاسخ گویی تلفنی و آمادگی الزم برای 
به  گردید.  دور  راه  از  سازمان های خدمات رسان  الگوی  منسجم طبق  تلفنی  پشتیبانی  ایجاد سیستم 
همین منظور واحد کال سنتر کارگزاری از دی ماه سال 1398 شروع به فعالیت کرد و زیرساخت تلفن 

کارگزاری از سیستم سانترال به سیستم VOIP تغییر یافت.

 افزايش سرمايه تا 150ميليارد ريال
با توجه به ابالغیه یک دی 1395 مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنای 
اعطای مجوزهای کارگزاری از معیار رتبه بندی به تأمین حداقل سرمایه الزم تغییر یافته است. بنابراین 
تاریخ  در  ریال  150میلیارد  تا  سرمایه  افزایش  کارگزاری،  فعالیت  مجوزهای  تمامی  اخذ  منظور  به 
2 تیر 1398 در هیئت مدیره به تصویب رسید و  با اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در 
تاریخ 8 مهر 1398 از سازمان بورس، افزایش سرمایه از مبلغ 110میلیارد ریال به 150میلیارد ریال در 

تاریخ 1398/10/03 ثبت شد.

تأسيس نمايندگی شهرستان
به  مراجعه مشتریان  برخط که موجب کاهش  معامالت  کارگزاری ها در حوزه  توسعه خدمات  با وجود 
کارگزاری ها و افزایش تعداد مشتریان فعال در بازار سرمایه شده است، هم چنان دسترسی فیزیکی مشتریان 
به شعب کارگزاری ها در سراسر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تأسیس شعب جدید موجب افزایش 
هزینه های ثابت برای شرکت می گردد، اما از آن جایی که کاهش هزینه ها از اولویت های اصلی کارگزاری 
است، به همین منظور یک مدل همکاری در شهرستان ها طراحی شده است که تمام هزینه های شعب 
شامل اجاره محل، حقوق و مزایای پرسنل، بیمه و مالیات، هزینه حق دسترسی به سامانه معامالت و سایر 
هزینه ها بر عهده نماینده شعبه است و از محل کارمزد متعلق به نماینده کسر می گردد. به منظور پوشش 
ریسک های مترتب نیز تضامین الزم از نماینده اخذ می گردد. با این مدل همکاری تأسیس سه شعبه جدید 
در شهرهای مرند، ارومیه و اصفهان به انجام رسید. هم چنین مذاکرات الزم برای تأسیس سه شعبه در 
تهران، یک شعبه در مشهد و یک شعبه در اراک نیز انجام شده است. در تاریخ ارائه این گزارش شعب 
پونک، صادقیه، ایران خودرو در تهران و شعبه مشهد به بهره برداری رسیده است و شعبه اراک نیز در حال 

اخذ مجوز است.

پذيرش شركت ها
در حوزه مشاوره پذیرش شرکت ها از مهم ترین اقدامات شرکت در سال 1398، پذیرش شرکت ویتانا در 

بازار دوم فرابورس بوده است که عرضه سهام آن در تیرماه 1398 انجام گردید. 

بازار دارايی های فكری
عرضه  کارگزاری هاست،  سایر  با  خوارزمی  آینده نگر  کارگزاری  تمایز  وجه  که  فعالیت هایی  از  یکی 
اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری در بازار دارایی های فکری فرابورس است. در همین راستا 
در سال 1398 تعداد 53 اختراع، طرح صنعتی و عالمت تجاری به منظور انجام اقدامات الزم به فرابورس 
ارسال گردید که از این میان 13 مورد موفق به ثبت در تابلوی دارایی فکری فرابورس شدند. شایان ذکر 
است، از ابتدای فعالیت این بازار تا کنون از تعداد 12 معامله ثبت شده، 7 معامله معادل 58,33 درصد از 
معامالت بازار دارایی فکری فرابورس ایران از سوی کارگزاری آینده نگر خوارزمی به انجام رسیده است.

 
تعداد مشتريان جذب شده )نحوه نمايش، افزايش تعداد سنوات(

تعداد مشتریان جذب شده طی سال های 1396، 1397 و 1398 در جدول زیر ارائه شده است. 

جدول 1- تعداد مشتريان جذب شده كارگزاری در سال 1396، 1397 و 1398

مشتريان جديد جذب شده
 در كارگزاری

مشتريان جذب شده 
در سال 1398

مشتريان جذب شده 
در سال 1397

مشتريان جذب شده 
در سال 1396

رشد سال 1398 
نسبت به سال 1397

حقوقیحقيقیحقوقیحقيقیحقوقیحقيقیحقوقیحقيقی

13,4266972,7151551,31058394/51349/67تعداد کل مشتریان جذب شده
8,5274841,671145713410/293,357/14قراردادهای اینترنتی منعقدشده
7,899521,2331940311540/63178/94قراردادهای برخط منعقدشده

33,8271,23220,40153517,68638065/81130/28تعداد مشتریان از ابتدای تأسیس
4,1582142,6621461,2258556/2046/57تعداد مشتریان فعال*

29,6691,01817,73938916,46129567/25161/69تعداد مشتریان غیرفعال
--12/2917/3713/0527/297/4422/37درصد مشتریان فعال به کل

* معیار انتخاب مشتری فعال حداقل 12 تراکنش در سال بوده است.
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از مهم ترین اقدامات شرکت در سال 1398 بازاریابی در 
راستای جذب مشتریان جدید برای کارگزاری بوده است. 
و  تعداد 13,426 مشتری حقیقی جدید  اساس،  این  بر 
697 مشتری حقوقی جدید در کارگزاری ثبت شده است، 
به سال  از 65 و 130 درصد نسبت  به ترتیب بیش  که 

گذشته رشد داشته است. هم چنین تعداد مشتریان فعال حقیقی در سال 1398 با افزایش 
بیش از 56 درصدی از 2,662 نفر به 4,158 نفر و تعداد مشتریان فعال حقوقی با بیش 
از 46 درصد رشد از 146 مشتری به 214 مشتری در سال جدید افزایش یافته است. این 
رشد قابل توجه در جذب مشتریان جدید در راستای برنامه های توسعه بازار شرکت، موجب 

افزایش درآمدهای کارگزاری شده است.

برندسازی
و  آموزش  واحد  تقویت  شامل  برندسازی  در حوزه  برنامه های شرکت 
تبدیل به مؤسسه آموزشی، حضور مستمر در رسانه ها، توافق با دفاتر 
و  مشتریان  به  کارگزاری  معرفی  برای  روستایی   ICT و  پیشخوان 
توسعه و بهبود ارتباط با این مجموعه ها، سامان دهی شعب در برخورد 
با مشتریان، درج نام کارگزاری در اپلیکیشن های پرکاربرد، تغییر نام 
و  پذیرش  کارکنان  آموزش  بصری،  هویت  و  لوگو  طراحی  کارگزاری، 
پوشش  طراحی  ارتباطی،  مهارت های  بهبود  راستای  در  تماس  مرکز 
کارکنان، تهیه و توزیع فراگیر آموزش های مقدماتی بورس در سطح 
کشور، بهبود دکوراسیون داخلی، ایجاد واحد تولید محتوا و تیم خبری، 
اسپانسرینگ همایش ها و برنامه های تلویزیونی در حوزه بازار سرمایه، 

برگزاری ایونت ها و شرکت در نمایشگاه هاست.

پذيرش شركت ها
با توجه به استقبال مردم از بازار سرمایه و حمایت دولت از آن طی 
پذیرش  بورس،  بازار  به  بخشیدن  عمق  راستای  در  و  اخیر  سال های 
محسوب  کارگزاری  برای شرکت های  پردرآمد  حوزه های  از  شرکت ها 
می گردد. برای این منظور سرمایه گذاری در حوزه پذیرش شرکت ها و 
جذب نیروهای متخصص به منظور بازاریابی و پشتیبانی این واحد از 

برنامه های اصلی شرکت پس از افزایش سرمایه خواهد بود. 

افزايش تعداد مشتريان فعال
به روش های متعددی در جهت جذب  شرکت طی سال های گذشته 
امکان  سرمایه،  افزایش  با  است.  کرده  اقدام  کیفیت  با  مشتریان 
جدید  مشتریان  هدف جذب  با  متنوع تر  حوزه های  در  سرمایه گذاری  

برای شرکت فراهم می آید. 

جذب نيروهای متخصص 
بزرگ ترین  از  یکی  کارگزاری،  صنعت  در  رقابت  شدت  به  توجه  با 
دغدغه های شرکت، همواره جذب افراد متخصص به عنوان بزرگ ترین 
به  نسبت  بهتر  ارائه خدمات  راستای  در  خدماتی  هر شرکت  سرمایه 
سایر رقبا بوده است. در همین راستا با افزایش سرمایه و بزرگ تر شدن 
از پیش احساس  بیش  نیز  نیروهای متخصص  اهمیت جذب  شرکت، 

می گردد.

اخذ و حفظ تمام مجوزهای فعاليت كارگزاری
کارگزاری  صنعت  در  فعالیت  مجوزهای  تمام  شرکت  حاضر  حال  در 

را دارد. به منظور افزایش توان رقابتی، حفظ تمام مجوزها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است که با افزایش سرمایه، این امکان برای کارگزاری 

فراهم می گردد.

توانمندسازی نيروی انسانی 
از سوی سرمایه گذاران،  انتظارات جدید  ایجاد  و  بازار سرمایه  رشد 
بازار می گردد. بر  موجب تغییر و به روزرسانی مقررات حاکم بر این 
این اساس به روزرسانی دانش نیروی انسانی و توانمندسازی پرسنل 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  مشتریان،  به  پاسخ گویی  راستای  در 

است.

توسعه واحد پاسخ گويی تلفنی
هم چنین  و  اخیر  سال های  طی  شرکت  مشتریان  تعداد  افزایش 
برنامه های کارگزاری در راستای جذب مشتریان جدید موجب افزایش 
بهبود  منظور  به  است.  شده  کارگزاری  با  مشتریان  تماس های  تعداد 
از برنامه های  پاسخ گویی به مشتریان، توسعه واحد پاسخ گویی تلفنی 

اصلی شرکت است.

تأسيس شعب و تاالر اختصاصی جديد در شهرستان ها
با توجه به شدت رقابت در صنعت کارگزاری، یکی از مهم ترین اقدامات 
نمایندگی های  توسعه  کارگزاری،  درآمد  سطح  افزایش  راستای  در 
بازار  مقررات  و  ضوابط  اساس  بر  مختلف  شهرستان های  در  شرکت 

سرمایه است. 

سهم كارگزاری در تحقق شعار گروه سرمايه گذاری خوارزمی
همواره  نسل ها«  برای  پایدار  »ثروت آفرینی  شعار  تحقق  منظور  به 
خلق  راستای  در  خوارزمی  آینده نگر  کارگزاری  شرکت  برنامه های 
است.  بوده  مشتریان  به  شرکت  خدمات  پایدار  توسعه  و  ارزش 
موجب  مشتریان  به  مناسب  خدمات  ارائه  که  است  این  بر  ما  باور 
ثروت  بزرگ ترین  مشتریان  وفاداری  و  شده  ایشان  وفادارسازی 
کارگزاری در جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شرکت خواهد 
بود. از مهم ترین اقدامات شرکت در این خصوص، توسعه فعالیت های 
آموزش  کارگزاری،  در صنعت  فعالیت  مجوزهای  تمام  اخذ  شرکت، 
مشتریان  به  سیستمی  خدمات  ارائه  و   پرسنل  فردی  توسعه  و 
برنامه ریزی در خصوص  ادامه فعالیت های توسعه ای،  بوده است. در 
برندسازی و حفظ برند از مهم ترین اقدامات کارگزاری در سال های 

آتی خواهد بود. 

برنامه شركت برای سال 1399
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  اخبار خوارزمی

اعضای  از  عنوان  یکی  به  الگوریتم،  سبدگردان  شرکت 
خانواده بزرگ گروه سرمایه گذاری خوارزمی، طبق آخرین 
گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 97، از نظر 
در  خود  فعالیت  دوره  طول  در  کسب شده  بازدهی  میزان 
کرده  کسب  را  چهارم  رتبه  سبدگردان  شرکت های  میان 
است که کسب این افتخار نشان دهنده عملکرد مطلوب این 

شرکت در این حوزه است.
خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  را  خود  فعالیت  سال 1397  تیرماه  از  که  این شرکت 

نظارت  تحت  مالی  نهادهای  جمله  از  کرده،  آغاز  دارایی ها  مدیریت  حوزه 
سازمان بورس و اوراق بهادار است که خدمات خود را مطابق چهارچوب های 

تعیین شده از سوی سازمان بورس ارائه می کند.
تحت  خوارزمی  آینده نگر  کارگزاری  شرکت  همراه  به  الگوریتم  سبدگردان 
الگوریتم )شرکت سرمایه گذاری آتی نگر  بازار سرمایه  مالکیت گروه خدمات 
از  مجموعه ای  هم افزایی،  ایجاد  ضمن  که  دارند  قرار  سابق(  ایرانیان  سپهر 

خدمات مالی را در اختیار مشتریان قرار می دهند.
به سبدگردانی  الگوریتم، می توان  از جمله خدمات و محصوالت سبدگردان 
اختصاصی اشاره کرد که در این خدمت شرکت به هر شخص )اعم از حقیقی 
در  خود  ویژه  ریسک  تحمل  میزان  و  مالی  اهداف  دارای  که  حقوقی(  یا 
سرمایه گذاری در بورس  باشد، خدمات مورد نیاز را ارائه می کند. بر این اساس 
سبدی از سهام و سایر اوراق قابل معامله در بورس مثل طال و اوراق با درآمد 
ثابت برای هر سرمایه گذار به طور جداگانه تشکیل می شود. عالقه مندان برای 
https://www.  کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنی به نشانی

algocm.com/ مراجعه کنند.
شرکت  محصوالت  دیگر  از  خوارزمی  مشترک  سرمایه گذاری  صندوق 
الگوریتم به شمار می رود. بر این اساس سبدی از سهام و سایر  سبدگردان 
اوراق با وجوه جمع آوری شده در صندوق تشکیل می شود که به صورت روزانه 
حالت  بهترین  در  آن  ریسک  به  بازدهی  نسبت  تا  شود،  بازبینی  و  بررسی 
بدون  صندوق  این  در  سرمایه گذاری  این که  به  توجه  با  گیرد.  قرار  ممکن 

محدودیت در تعداد واحد سرمایه گذاری امکان پذیر است، 
از این رو هر فرد می تواند حتی با سرمایه کم از فرصت های 
سرمایه گذاری بازار بورس با پشتوانه تحلیل گران و نیروهای 

متخصص با کمترین هزینه بهره مند شود.
ضمانت  بودن  دارا  به  می توان  صندوق  این  مزایای  از 
گروه  سوی  از  ضمانت  این  که  کرد  اشاره  نقدشوندگی 
خدمات بازار سرمایه الگوریتم انجام می شود. این صندوق 
توانسته است در یک سال منتهی به 17 تیرماه سال جاری 
ابتدای  از  و هم چنین  آورد  به دست  بازدهی  درصد   558
سال 99 بازدهی 213 درصد را برای سرمایه-گذاران خود به ارمغان آورده 
است. این صندوق هم چنین توانسته است در 27 خردادماه با کسب جایگاه 
دوم بازدهی ماهانه در میان صندوق های سهامی، افتخاری دیگر برای خانواده 

بزرگ خوارزمی کسب کند.
صندوق  این  در  سرمایه گذاری  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  عالقه مندان 
مراجعه   /http://kharazmifund.com اینترنتی  آدرس  به  می توانند 

کنند.
سبدگردان  شرکت  از  دیگر  محصولی  الگوریتم  دارا  سرمایه گذاری  صندوق 
الگوریتم است که از نوع صندوق های با درآمد ثابت و قابل معامله در بورس 
از  حاصل  سود  و  است  کم ریسک پذیر  افراد  مناسب  که  می رود  شمار  به 
سرمایه گذاری در این صندوق به صورت ماهانه در اولین روز کاری هر ماه به 

حساب سرمایه گذاران واریز می گردد.
سپرده   به  نسبت  الگوریتم  دارا  صندوق  سرمایه گذاری  مزیت های  جمله  از 
زمان  در هر  مبلغ سرمایه گذاری  و کاهش  افزایش  امکان  به  بانکی می توان 
باالتر و پرداخت  بدون جریمه، سود روزشمار بدون نرخ شکست، سوددهی 
سود ماهانه اشاره کرد. میانگین سود ماهانه این صندوق از ابتدای تأسیس 27 
درصد ماهانه بوده که در خردادماه نیز سود 34 درصد ساالنه را در مقایسه با 
18درصد سپرده بانکی به سرمایه گذاران خود پرداخت کرده است. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد صندوق دارا الگوریتم می توانند به آدرس 

اینترنتی http://dara-fund.com/ مراجعه کنند.

موفقيت های تازه برای شركت سبد گردان الگوريتم  

دعوت از سهام داران »وخارزم« برای شركت در نظرسنجی 
رضایتمندی  میزان  از  آگاهی  منظور  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
برگزار  نظرسنجی  ایشان  به  ارائه شده  خدمات  از  شرکت  این  سهام داران 

می کند.
رضایت  کسب  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت  اصلی  اولویت های  از  سهام داران  مخصوصاً  شرکت  ذی نفعان 
سرمایه گذاری خوارزمی به شمار می رود که در این راستا تاکنون اقدامات 
ارائه  مالی،  شفافیت  سهام،  سود  موعد  از  پیش  پرداخت  جمله  از  مؤثری 

به موقع گزارش های فصلی و... انجام شده است.

با توجه  در این راستا و به منظور آگاهی از نظرات سهام داران »وخارزم«، 
بسیار  دامنه سهام داران حقیقی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  این که  به 
گسترده است، نسبت به طراحی فرم نظرسنجی از این عزیزان اقدام شده 
سطح  ارتقای  زمینه ساز  نظرسنجی  این  در  سهام داران  مشارکت  که  است 

خدمات شرکت خواهد بود.
رواب عمومی گروه خوارزمی از سهام داران دعوت کرده است با مراجعه به 
آدرس اینترنتی http://survey.kharazmi.ir/ و شرکت در نظرسنجی 

این شرکت را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری نمایند.
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ریاست  با  دارو  سینا  البراتوارهای  شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
مهندس سیاوش محمدی رودباری، معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی،  و حضور 84 درصد از سهام داران شرکت برگزار 
شد و صورت های مالی این شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 

1398 به تصویب سهام داران رسید.
دکتر  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  دارو،  سینا  البراتوارهای  شرکت  مدیرعامل  واصفی،  محمدحسن 
گزارشی ضمن تشریح فعالیت های این شرکت در سال 98، گفت: سال 
گذشته به رغم همه محدودیت ها و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، سال 
خوبی برای شرکت البراتوارهای سینا دارو رقم خورد و اقدامات خوبی در 

شرکت به انجام رسید.
او در ادامه گفت: در سال 98 طرح توسعه شرکت اجرا شد و با تالش و 
پی گیری های صورت گرفته در سال گذشته  این پروژه بیش از 91 درصد 
این پروژه در سال 99  با تالش مضاعف  رشد داشته است که امیدوارم 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
دهانی  اسپری  انواع  214هزار  از  بیش  عرضه  و  تولید  از  هم چنین  او 
سال  در    250 و   125 کاتوسین  اسپری  240هزار  و  پالس  کاتوسین 
بر  عالوه  گفت:  و  داد  خبر  دارو  سینا  البراتوارهای  شرکت  در  گذشته 
گوش  قطره  هزار   150 و  آزیتروماسین  چشمی  قطره  هزار   150 این، 

سیپروزونیت در سال 98 در شرکت تولید شده است.
دکتر واصفی گفت: میزان فروش شرکت البراتوارهای سینا دارو، در سال 

گذشته نسبت به سال قبل از آن 33 درصد رشد نشان می دهد.
تأثیر  به  اشاره  با  ادامه  در  دارو  سینا  البراتوارهای  شرکت  مدیرعامل 

تحریم های ظالمانه بر عملکرد این شرکت در سال گذشته، گفت: شرکت 
با  محصوالت  برخی  اولیه  مواد  تأمین  و  جدید  سایت  راه اندازی  برای 
کرده  کند  را  روند  این  تحریم ها  که  است  تعامل  در  خارجی  طرف های 

است.
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت البراتوارهای سینا دارو با حضور بیش 
از 84 درصد سهام داران برگزار شد و بعد از ارائه گزارش مدیرعامل این 
شرکت قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی منتهی 
ضمن  رسید.  سهام داران  تصویب  به  شرکت  1398این  اسفند   29 به 
این که این شرکت برای سال مالی مورد نظر 650 ریال سود به هر سهم 

اختصاص داد که در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.
شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان سهام دار عمده 
شرکت البراتوارهای سینا دارو بیش از 47 درصد این شرکت را در اختیار 

دارد.

تصويب صورت های مالی شركت البراتوارهای سينا دارو 

  اخبار خوارزمی

با برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه صورت های 
)سهامی  تجارت گستران خوارزمی  مالی شرکت 
اسفند   29 به  منتهی  مالی  سال  برای  خاص( 

1398 به تصویب سهام داران رسید.
در ادامه برگزاری مجامع شرکت های فرعی و تابعه 
عمومی  مجمع  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه 
خوارزمی  گستران  تجارت  شرکت  ساالنه  عادی 
این  مالی  صورت های  و  برگزار  خاص(  )سهامی 

شرکت برای سال مالی 29 اسفند 1398 به تصویب سهام داران رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، مرتضی فرجی، 
فعالیت های  تشریح  تجارت گستران خوارزمی، ضمن  مدیرعامل شرکت 
این شرکت در سال گذشته، گفت: به رغم محدودیت های سال گذشته 

بهبود وضعیت  برای  اقدامات خوبی  خوش بختانه 
این  جمله  از  که  شد  انجام   98 سال  در  شرکت 
اقدامات می توان به کاهش 50 درصدی مطالبات 
محدودیت های  به  توجه  با  کرد.  اشاره  شرکت 
واسطه  به  و  بین الملل  تجارت  در  اعمال شده 
تحریم ها، بهره گیری از فرصت های داخلی در بازار 
مورد توجه شرکت قرار گرفت و خوش بختانه سود 
قابل توجهی در سال مالی منتهی به 29 اسفند 

98 در شرکت ایجاد شد.
به گفته دکتر فرجی روند سودآوری شرکت در سال 99 نیز ادامه خواهد 
جمله  از  خاص(  )سهامی  خوارزمی  گستران  تجارت  شرکت  داشت. 

شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی است.

تصويب صورت های مالی شركت تجارت گستران خوارزمی 
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اقتصاد ایران

در اين بخش می خوانيد

 نگاهی به راهکارهای کنترل نقدینگی در اقتصاد

 گزارش »وخارزم« از تأثیر بورس مسکن بر بازار

 پرونده ای درباره فراز و نشیب های بازار سرمایه

 بررسی »وخارزم« از نقش نهادهای موثر در بازار سهام 



در اقتصاد، به مجموعه پول شامل سپرده های ديداری 
بخش غیردولتی نزد بانک ها و اسکناس و مسکوک 

در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده های 
سرمايه گذاری مدت دار، سپرده های قرض الحسنه 

پس انداز و سپرده های متفرقه، نقدينگی گفته 
می شود و در يک تعريف ساده، مجموع اسکناس و 

مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترين اجزای 
تشکیل دهنده نقدينگی هستند. اين يک تعريف ساده 

از نقدينگی در کشور است که اگر بدون پشتوانه باشد، 
قطعاً آسیب هايی مانند کاهش ارزش پول ملی و تورم 

را به دنبال دارد. 
بانک  کل  رئیس  همتی،  عبدالناصر  که  بود  امسال  تابستان 
مرکزی، برای اولین بار از هدف گذاری تورم در پایان امسال 
به میزان 22 درصد خبر داد. خبری به ظاهر امیدوارکننده 
از  او  اما  ندارد.  اقتصادی کشور هم خوانی  اوضاع  با سایر  که 
این طرح دفاع کرد و گفت در این راستا حرکت خواهیم کرد 
تا امسال بیشتر از 22 درصد تورم به جامعه تحمیل نشود. 
نرخ تورم در 50 سال گذشته به طور میانگین 20 درصد و 
میانگین رشد نقدینگی در طول پنج دهه 25 درصد ارزیابی 
 27 گذشته  سال   10 در  نقدینگی  رشد  میانگین  می شود. 
درصد بوده است که علت آن رابطه میان دخل و خرج بودجه 
و سیستم بانکی و بانک مرکزی و دوم خودناترازی و عملکرد 
نظام بانکی است. این هم گفته همتی است که عالوه بر این 
موضوع، تأکید کرده باید بتوانیم درآمدها را در مقابل هزینه ها 
استقراض  باید کنترل  تأمین کنیم و در کنار کنترل هزینه 
کشور  نقدینگی  اکنون  بگیریم.  جدی  را  مرکزی  بانک  از 
حدود 2هزار و 800هزار میلیارد تومان اعالم شده که همین 

یک مورد می تواند بانک مرکزی را از هدف گذاری تعیین شده 
دور کند. یکی از مواردی که باعث خلق نقدینگی در کشور 
از  بودجه ای  ناترازی  دلیل  به  دولت  که  است  این  می شود، 
بانک مرکزی طلب پول می کند تا بتواند هزینه های خود را 
مرکزی  بانک  از  استقراض  قالب  در  پول  این  دهد.  پوشش 
صورت می گیرد که همتی در این زمینه توضیح داد که اگر 
بانک مرکزی  این نتیجه برسد که دست در جیب  دولت به 
نکند و اگر ما بتوانیم به تدریج ناترازی برخی بانک ها را اصالح 

کنیم، قطعاً بر نقدینگی و تورم فائق خواهیم آمد. 

آسیب های رشد نقدینگی
رشد نقدینگی یکی از عوامل رشد تورم است. در این شرایط 
تورمی  انتظارات  می یابد،  افزایش  کشور  در  تورم  که  زمانی 
شاهد  وضعیت  این  در  که  می کند،  رشد  آن  کنار  در  هم 
سودجویی برخی افراد در عرضه کاال و خدمات با قیمت های 
باال و غیرمتعارف هستیم. اگر رشد نقدینگی در شرایطی که 
اقتصاد در حال رشد است و تولید کاال و خدمات در جامعه 
نه تنها مشکل ساز  افزایش  یابد،  متناسب  به  طور  دارد،  رونق 
نیست، بلکه الزم و ضروری است. از این رو زمانی که نقدینگی 
بروز  باعث  برود،  باال  کشور  یک  در  اقتصادی  رشد  بدون 
آسیب های جدی به اقتصاد کشور می شود که نتیجه آن تورم 
است. هم چنین خلق پول عامل دیگری برای رشد نقدینگی 
محسوب می شود، که البته نظام بانکی نقش مستقیمی در این 
سپرده های  به  سود  پرداخت  تسهیالت،  اعطای  دارد.  زمینه 
به  سود  پرداخت  و  بانکی  نظام  هزینه های   پرداخت  بانکی، 
سهام داران از جمله مواردی است که باعث خلق پول می شود. 
برخی بانک ها به منظور جذب سپرده های بیشتر سود سپرده 

   اقتصاد
محمدحسین علی اكبری

نگاهی به راهكارهای كنترل نقدينگی در اقتصاد

پول بی پشتوانه، ویرانگر است!



خود را افزایش می دهند، که این موضوع یکی از عوامل خلق 
پول و ایجاد تورم است. هنوز آسیب هایی که اقتصاد کشور از 
سودهای نامتعارف مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز دید، 
تسهیالت  و  سپرده  سود  با  مؤسسات  این  است.  نشده  رفع 
نامتعارف اقدام به خلق پول زیادی کردند که درنهایت 20 
شورای  مجلس  سوی  از  اعتباری  خط  تومان  میلیارد  هزار 
از  شود.  بسته  آن ها  پرونده  تا  شد  گرفته  نظر  در  اسالمی 
سوی دیگر، اکنون برخی بانک های خصوصی به رقابت منفی 
آینده مشخص  نتیجه آن در  پرداخته اند، که  این زمینه  در 

خواهد شد. 

لزوم هدایت نقدینگی به سمت ساختمان و راه سازی
در  الزهرا)س(،  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  راغفر،  حسین 
توضیح  بی پشتوانه  نقدینگی  درباره  »وخارزم«  با  گفت وگو 
داد: کشور آلمان در 18 ماه نقدینگی خود را دو برابر کرد، اما 
این نقدینگی اضافه شده صرف سرمایه گذاری در بخش تولید 
شد. زمانی که سرمایه گذاری در بخش تولید انجام می شود 
نیست،  تورم زا  می یابد،  افزایش  راستا  این  در  نقدینگی  و 
نقدینگی  رشد  افتاده،  اتفاق  ایران  در  آن چه  متأسفانه  اما 
بدون پشتوانه است، که آسیب هایی را متوجه اقتصاد ایران 

می کند. 
باید  نقدینگی  این که  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
کارشناسان  برخی  مولد هدایت شود، گفت:  در بخش های 
و  ندارد  درستی  مفهوم  و  معنا  نقدینگی  هدایت  معتقدند 
نمی توان نقدینگی را به یک سمت خاص سوق داد، اما تجربه 
با  می توان  داده  نشان  اقتصادی  زمینه  در  موفق  کشورهای 

ابزارهای مختلف نقدینگی را به سمت خاص هدایت کرد. 
به گفته او، عموماً نقدینگی به سمتی حرکت می کند که آن 
تأمین  برای  مأمنی  سرمایه  بازار  اکنون  باشد.  سودده  بازار 
بازار  این  ظرفیت های  به  باید  دولت  و  شده  شرکت ها  مالی 
بیفزاید تا این نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی هدایت 

شود. 
راغفر با اشاره به این که نقدینگی نقش مهمی در تورم دارد، 
کشور  در  نقدینگی  رشد  باعث  که  مواردی  از  »یکی  گفت: 
دولت  درآمدهای  که  زمانی  است.  بودجه  کسری  می شود، 
به میزان تعیین شده نباشد و هزینه ها هم چنان برقرار باشد، 
به  اقدام  یا  بانک مرکزی رو می آورد،  از  به استقراض  دولت 
طوالنی مدت  در  موارد  این  که  می کند،  خود  اموال  فروش 
تورم سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. چندین سال 
پرداخت  درستی  میزان  به  عمرانی  بخش  بودجه  که  است 
نمی شود، درحالی که بخش عمرانی کشور هم می تواند جاذب 

سرمایه گذاری مردمی باشد و هم تورم را کنترل کند. 
بخش  در  داد:  ادامه  الزهرا)س(  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
در  سرمایه ها  که  است  این  کار  بهترین  نقدینگی  هدایت 
وارد شود، که بخش ساختمان  اشتغال زا  و  مولد  بخش های 
و راه سازی از این ظرفیت برخوردار است. اقدام دیگری که 
در زمینه کنترل نقدینگی باید انجام شود، کمک به حیات 
بنگاه های کوچک است. متأسفانه بسیاری از دولت ها به دلیل 
افتتاح  به  عالقه  بگذارند،  باقی  خود  از  نامی  بتوانند  این که 
که  این جاست  توجه  قابل  نکته  اما  دارند،  بزرگ  پروژه های 
پایین دستی در کشور  تولید در بخش های  به زنجیره  توجه 
داده  بیشتری  اهمیت  موضوع  این  به  باید  و  مانده  مغفول 

شود. 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رشد نقدینگی و رشد نرخ 

ارز ارتباط مستقیمی با هم دارند و هر سال و در همه دولت ها 
این رویه اتفاق افتاده است، که متناسب با رشد نقدینگی و 
تورم نرخ ارز افزایش می یابد. پس از افزایش نرخ ارز دوباره 
تورم و نقدینگی رشد می کند و این رویه ادامه دارد. بهترین 
عامل برای کنترل نقدینگی حفظ ارزش پول ملی است که در 
طول دو سال گذشته به میزان زیادی ارزش خود را از دست 
قدرت  کاهش  موضوع  این  آسیب های  از  یکی  است.  داده 

خرید خانوارهاست که به تولید آسیب زیادی می زند. 
بازار  وارد  که  مؤسساتی  و  بانک ها  حقوقی،  شرکت های  اگر 
سرمایه  آوردند،  دست  به  کالنی  درآمدهای  و  شدند  بورس 
زیادی  حدود  تا  تورم  دهند،  قرار  تولید  مسیر  در  را  خود 

کنترل می شود.

نرخ انتشار اوراق افزایش یابد
کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، به 
»وخارزم« گفت: عمدتاً نقدینگی در شبکه بانکی و در بخش 
روزها  این  که  می شود،  خلق  سرمایه  بازار  مالی  دارایی های 
انجام شده  با سرعت  بازار سرمایه آن قدر  به  نقدینگی  ورود 
که در سال آینده مشخص خواهد شد چقدر از این نقدینگی 

ناشی از خلق پول بوده است. 
کشور  در  نقدینگی  رشد  راه های  از  یکی  این که  بیان  با  او 
روزانه  بانکی  نظام  در  افزود:  است،  تسهیالت  اعطای 
که  می شود،  انجام  تسهیالت  قالب  در  زیادی  پرداخت های 
در این بخش حساب سپرده متقاضی شارژ می شود. در این 
صورت بانک مرکزی به منظور کنترل خلق سپرده پایه پولی 

همراه با آن خلق می کند. 
این کارشناس پولی و مالی با اشاره به این که مهم ترین عامل 
رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است، گفت: دولت زمانی 
که با کسری بودجه مواجه می شود، یا درخواست برداشت از 
صندوق توسعه ملی را مطرح می کند، یا به استقراض از بانک 
مرکزی رو می آورد، که بهترین راه کار برای کنترل نقدینگی، 
دریافت تسهیالت ارزی از سوی دولت از منابع صندوق توسعه 
از پرداخت  باید  بانک مرکزی  این صورت  ملی است که در 
معادل ریالی آن منع شود. البته در شرایط فعلی کشور که 
ناترازی تجاری وجود دارد و میزان واردات از صادرات بیشتر 

است، بازپرداخت تسهیالت ارزی سخت می شود. 
ندری در ادامه گفت: یکی از راه های جبران کسری بودجه 
انتشار اوراق است، اما به دلیل این که دولت سود کمی به این 
نشان  آن  خرید  برای  تمایلی  مردم  می کند،  پرداخت  اوراق 
نمی دهند. در این صورت بانک ها باید این اوراق را خریداری 
کنند، که این موضوع دوباره باعث خلق پول و رشد نقدینگی 
خواهد شد. اگر دولت قصد دارد از طریق انتشار اوراق تأمین 
مالی کند، باید نرخ سود آن را باالتر در نظر بگیرد تا عموم 
به  مجبور  بانک ها  و  کنند  اقدام  آن  خرید  به  نسبت  مردم 

خرید آن نشوند، که خلق پول اتفاق بیفتد. 
افزود:  اشاره کرد و  بانک مرکزی  از  بانک ها  به استقراض  او 
منابع بانک ها در شرایط فعلی محدود است، به همین دلیل 
استقراض  و  رو می آوردند  بانک مرکزی  به  زمان کمبود  در 
می کنند، که این موضوع دلیلی برای رشد نقدینگی در کشور 
هزینه های  دولت  که  این جاست  دیگر  مهم  موضوع  است. 
کشور  اجرایی  بخش  شرکت داری  از  ناشی  که  دارد  باالیی 
است. در این صورت دولت باید اموال و دارایی های خود را 
واگذار کند، که این موضوع باعث کاهش هزینه های دولت و 

کنترل نقدینگی خواهد شد. 

حسین راغفر، عضو هیئت 
علمی دانشگاه الزهرا)س(: 

کشور آلمان طی 18 ماه 
نقدينگی خود را دو برابر کرد، 

اما اين نقدينگی اضافه شده 
صرف سرمايه گذاری در 

بخش تولید شد. زمانی که 
سرمايه گذاری در بخش 

تولید انجام می شود و 
نقدينگی در اين راستا 

افزايش می يابد، تورم زا 
نیست، اما متأسفانه آن چه 
در ايران اتفاق افتاده، رشد 

نقدينگی بدون پشتوانه 
است، که آسیب هايی را 

متوجه اقتصاد ايران می کند



در کشور ما مسکن به عنوان يک کاالی سرمايه ای 
شناخته می شود، درحالی که در کشورهای پیشرفته 

صنعتی مسکن يک کاالی مصرفی است. در کشورهای 
ديگر اولین واحد مسکونی به عنوان يک کاالی مصرفی 
محسوب می شود، اما از واحدهای ديگر مالیات دريافت 

می شود و کسی ديگر به اين بخش ورود نمی کند. در 
اين کشورها صندوق های سرمايه گذاری برای ساخت 

مسکن در نظر گرفته می شود تا از منابع مردمی مسکن 
ساخته شود. 

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن 
مربع رسیده  متر  در  تومان  میلیون  از 23  بیش  به  تهران  در 
تا  که  شهرسازی  و  راه  وزارت  که  است  حالی  در  این  است، 
مردادماه  در  می کرد،  اعالم  را  مسکن  قیمت  متوسط  تیرماه 
برای  کارشناسان  اغلب  و  کرده  خودداری  آمار  این  انتشار  از 
تحلیل به گزارش بانک مرکزی استناد می کنند. تعداد معامالت 
فقره  هزار   9/1 حدود  در  امسال   99 مردادماه  در  انجام شده 
افزایش  به ماه مشابه سال قبل 175/8 درصد  بود که نسبت 
متر  یک  فروش  قیمت  متوسط  ماه  این  در  می دهد.  نشان  را 
با  ترتیب  به  تهران  شهر  مسکونی  واحدهای  زیربنای  مربع 
مشابه  ماه  و  قبل  ماه  به  نسبت  افزایش  77/4درصد  و   10/5
سال قبل به 231/1 میلیون ریال رسید. بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
داده  است.  اختصاص  خود  به  را  بیشترین سهم  درصد   38/5
اجاری  مسکن  کرایه  شاخص  بررسی  مورد  ماه  در  هم چنین 
مشابه  ماه  به  نسبت  مناطق شهری  کل  در  و  تهران  در شهر 
سال قبل به ترتیب معادل 27/4 و 30/6 درصد رشد را نشان 
می دهد. برخی کارشناسان استفاده از ابزار بورس را به عنوان 

متعادل سازی بازار مسکن پیشنهاد می دهند، اما هنوز سازوکار 
و جزئیات این طرح مشخص نیست. اوایل تابستان امسال بود 
که بحث بورس مسکن داغ شد و مسئوالن و کارشناسان زیادی 
در این باره اظهار نظر کردند. آن طور که برخی کارشناسان به 
صندوق  شامل  بورس  این  پرداخته اند،  مسکن  بورس  تحلیل 
سرمایه گذاری زمین و ساختمان است که با بورس امالک که 
به فروش دارایی های مازاد دولت پرداخته، تفاوت دارد.  اخیراً 
چندی پیش یکی از اموال دولتی در بورس کاال عرضه و مورد 

معامله قرار گرفت.

سامان دهی مسکن با ابزار بورس
 صندوق های زمین و ساختمان که به نام بورس مسکن شناخته 
می شود، نتیجه تصمیم گیری وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
بورس و اوراق بهادار است. تصمیمی که از اواخر مردادماه جدی 
و وارد فاز اجرایی شد. ظاهراً دولت تصمیم گرفته با استفاده 
از بازار سرمایه که این روزها با استقبال زیادی از سوی مردم 
که  مدلی  بپردازد.  مسکن  بخش  سامان دهی  به  شده،  مواجه 
فروش  گرفته،  نظر  در  زمینه  این  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
متری واحد مسکونی است و هر کسی با هر آورده ای می تواند 
آن طور  کند.  سرمایه گذاری  ساختمانی  پروژه  یک  ساخت  در 
که »وخارزم« بررسی کرده، هنوز سازوکار این طرح مشخص 
به خرید  اقدام  زمانی که  فرد سرمایه گذار  به طوری که  نیست. 
10متر از یک واحد مسکونی می کند، در پایان پروژه قرار است 
پرداخت  سرمایه گذار  به  مربع  متر  هر  ازای  به  روز  قیمت  به 
شود، یا سود مشخصی برای آن در نظر گرفته می شود. البته 
طرح دیگری هم هست که این 10 متر باید در بورس به فرد 
دیگری واگذار شود و خریدار باید به اندازه یک واحد مسکونی 
این  در  قیمت گذاری  و سازوکار  آن  قیمت  که  کند  خریداری 

     مسکن
سهراب اكبری

گزارش »وخارزم« از تأثير بورس مسكن بر بازار

بورس مسکن؛ از ایده تا عمل
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جواد فالح، مدير مطالعات 
اقتصادی شرکت بورس 

کاالی ايران: تضامین الزم 
از سازنده و عرضه کننده 
مسکن برای صیانت از 

سرمايه های مردم توسط 
بورس کاال دريافت می شود. 
به طوری که پیش فروشنده ها 
بايد در اتاق پاياپای بورس 

تعهد و تضمین دهند که 
پروژه ساختمانی را در 
زمان سررسید تحويل 

دهند و در غیر اين صورت 
مشمول پرداخت جريمه به 

سرمايه گذار خواهد شد

زمینه هنوز مشخص نیست. 

معامله در بورس مطمئن است
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، در گفت وگویی در این 
عرضه  برای  که  است  سال  یک  از  بیش  داد:  توضیح  زمینه 
ایرادات  این که  برای  و  برنامه ریزی می کنیم  بورس  در  مسکن 
آن را بسنجیم، از وزارت راه و شهرسازی پروژه را کلید زدیم 
و یک واحد مسکونی در بورس کاال عرضه شد. به دنبال این 
تصمیم سازمان ها و بانک هایی هم که قرار است امالک مازاد 
خود را به فروش برسانند، اعالم آمادگی کردند که از این طریق 
و  معامله  در  شفافیت  به  منجر  اقدامات  این گونه  کنند.  عمل 
اعتماد  و  اصالت  هم چنین  و  شد  خواهد  امالک  قیمت گذاری 

طرفین معامله مورد تأیید است. 

بازار سرمایه بهترین راه برای تأمین مالی است
هم چنین محمود محمودزاده در گفت وگویی که با »وخارزم« 
داشت، در توضیح این طرح گفت: اقدامی که اخیراً وزارت راه و 
شهرسازی شروع کرده، منجر به تعلق یک تابلوی اختصاصی در 
حوزه مسکن و ساختمان در بورس می شود که صندوق زمین و 
ساختمان و پروژه های انبوه سازی و مصالح ساختمانی در بورس 

مورد معامله قرار می گیرند. 
وی با بیان این که بهترین راه تأمین مالی برای سرمایه گذاری 
با  داریم  قصد  افزود:  است،  سرمایه  بازار  مولد  پروژه های  در 
سرمایه های خرد مردم پروژه های بزرگی را اجرا کنیم و پس 
از بررسی های دقیق به این نتیجه رسیدیم که بازار مسکن هم 

بازار بلندمدتی است و هم مطمئن. 

مسکن هزار رسته شغلی را درگیر می کند
از نظر کارشناسان اقتصادی هر مکانیسمی که بتواند منجر به 
افزایش عملیات عمرانی در کشور شود، مفید است. بسیاری از 
کارشناسان معتقدند مسکن حدود 1000 رسته شغلی را درگیر 
خواهد کرد و تأثیر زیادی بر ایجاد اشتغال دارد. از سوی دیگر، 
ساالنه  دارد.  نیاز  مسکونی  واحد  میلیون  یک  به  ساالنه  ایران 
حدود 700 هزار ازدواج به ثبت می رسد و با نیاز انباشته ای که 
بازار وجود دارد، نیاز ایران را به ساالنه یک میلیون واحد  در 
می رساند. اکنون در خوش بینانه ترین حالت، کمتر از 400 هزار 
واحد ساالنه مسکن تولید می شود که تقریباً هر سال 600 هزار 

واحد تقاضای انباشته را به دنبال دارد. 

جزئیات بورس مسکن
جواد فالح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کاالی ایران، 
بورس مسکن  درباره جزئیات طرح  با »وخارزم«  در گفت وگو 
مسکن  بخش  سرمایه گذار  عنوان  به  خریدار  که  زمانی  گفت: 
وارد بورس مسکن می شود، این امکان را دارد تا زمانی که ملک 
به پایان نرسیده، با استفاده از ظرفیت بازار ثانویه سهام خود 
نوع سرمایه گذاری  این  نقدشوندگی  بهتر،  بیان  به  بفروشد.  را 
باالست و کشف قیمت در سازوکار بورس مشخص خواهد شد. 
وی با بیان این که در سازمان بورس به منظور تأمین مالی برای 
افزود: زمانی که  آغاز می کنیم،  را  اقدامات آن  ساخت مسکن 

سرمایه گذاری در حوزه مسکن افزایش یابد، قطعاً ساخت وساز 
در این زمینه با رشد مواجه خواهد شد و همین موضوع می تواند 
منجر به افزایش عرضه مسکن و خانه دار شدن افراد شود. بحث 
معامالت مسکن در بورس کاال از دو مسیر پی گیری می  شود 
که در بخش اول مربوط به اموال مازاد دولت و بانک هاست که 
جایگزین روش های پاکتی است و از شفافیت باالیی برخوردار 

است و در بخش دوم نقش تأمین مالی را ایفا می کند. 
فالح با توجه به این که سرمایه گذاری در بورس مسکن تا چه 
حد مورد اطمینان است، توضیح داد: تضامین الزم از سازنده 
و عرضه کننده مسکن برای صیانت از سرمایه های مردم توسط 
بورس کاال دریافت می شود. به طوری که پیش فروشنده ها باید در 
اتاق پایاپای بورس تعهد و تضمین دهند که پروژه ساختمانی را 
در زمان سررسید تحویل دهند و در غیر این صورت مشمول 

پرداخت جریمه به سرمایه گذار خواهد شد. 
به گفته او، در شرایط عادی زمانی که سازنده یا پیش فروشنده 
معامالت  در  را  باال  دست  هم  باز  نکند،  عمل  خود  تعهد  به 
پیش خریدار  و  است  برعکس  رویه  روش  این  در  اما  دارد، 
دریافت کننده تضامین الزم در این زمینه است. این در حالی 
در  که  را  خسارتی  پیش فروشنده  عادی  شرایط  در  که  است 
حاضر  پیش خریدار  و  نمی کند  پرداخت  کرده،  منعقد  قرارداد 
است مبالغ باالتری را برای دریافت واحد مسکونی دریافت کند. 
اما در پیش فروش متری مسکن در بورس کاال وضعیت این طور 
نیست و سازنده موظف است به تعهد خود در زمان سررسید 

عمل کند. 
تعیین  تعیین حداقل سود،  این که سه مکانیسم  بیان  با  فالح 
نظر  در  سررسید  زمان  در  روز  قیمت  تعیین  و  سود  حداکثر 
را  راه ها  این  از  یکی  گرفته شده، گفت: پیش خریدار می تواند 

برای سرمایه گذاری خود انتخاب کند. 

مخالفان طرح چه می گویند؟
از متراژ خانه مسکونی  اگر سرمایه گذار نیمی  برخی معتقدند 
روز  قیمت  به  باید  دیگر  نیمه  برای  باشد،  کرده  خریداری  را 
پرداخت کند. در این صورت صرفه جویی در بخش اول را خنثی 
کسی  اگر  شد.  نخواهد  سرمایه گذار  نصیب  سودی  و  می کند 
توانایی خرید یک واحد مسکونی را داشته باشد، شاید به بورس 

کاال وارد نشود و اکنون از بازار آزاد نیاز خود را رفع کند. 
در همین حال برخی فعاالن بازار معتقدند پروژه پدیده شاندیز 
با  که  بود  متری  پیش فروش  طرح  شد،  اجرا  مشهد  در  که 
شکست روبه رو شد. اکنون اگر دولت قصد دارد چنین روشی را 
اجرا کند، باید تعهدات و تضامین بیشتری را از پیش فروشنده 
دریافت کند تا سرمایه گذاران متضرر نشوند. به گفته فعاالن و 
انبوه سازان مسکن پیش فروش متری منجر به تعادل در بخش 
برای  است  ممکن  سرمایه داران  برخی  و  شد  نخواهد  مسکن 
تهیه مسکن با قیمت های تعیین شده اقدام به خرید انبوه کنند 
و آن ها تعیین کننده نهایی قیمت باشند. از سوی دیگر، برخی 
فعاالن بازار می گویند اگر مسکن به عنوان یک کاال در بورس 
عرضه شود، منجر به ورود سرمایه گذارها به این حوزه خواهد 
شد و برای کسب سود بیشتر اقداماتی را انجام خواهند داد تا 

قیمت مسکن افزایش یابد. 
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پرونده ای درباره فراز و نشيب های بازار سرمايه

تفاوت های بورس 
با سپرده گذاری در بانک ها

ريسک سرمايه گذاری در همه بازارها وجود دارد، اما 
آن چه گاهی در مورد بورس شاهد هستیم و برخی 

سهام داران از اين بازار توقع دارند، سود ثابتی است 
که تنها در نظام بانکی مشاهده می شود. اگر نگاهی به 
وضعیت سرمايه گذاری در کشورهای مختلف بیندازيم، 

متوجه می شويم که شرايط به اين صورت است که 
دولت ها حمايت مستقیمی از سرمايه های مردم ندارند، 

اما با ابزارهای مالیاتی سعی کرده اند نقدينگی را به 
سمتی هدايت کنند تا تولید بتواند از آن بهره مند شود. 

به بیان بهتر، در کشورهای پیشرفته يک کاال در شرايط 
مختلف ماهیت های گوناگونی پیدا می کند. به طوری که 

ممکن است در يک زمان يک کاال مصرفی تلقی شود و 
در مواقع ديگر سرمايه ای. به عنوان مثال، زمانی که يک 

فرد تصمیم می گیرد يک واحد مسکونی برای استفاده 
خريداری کند، دولت به او اين اجازه را می دهد که به 
عنوان صاحب يک واحد مسکونی از پرداخت مالیات 

معاف باشد، اما اگر همان فرد قصد خريد واحد مسکونی 
دوم را داشته باشد، بايد در زمان فروش مابه التفاوت 

سودی را که به دست آورده، به دولت تسلیم کند. البته 
اين گونه زيرساخت ها در کشورهايی قابل اجراست که 

از تورم رنج نمی برند، اما در کشوری مانند ايران که در 
طول چهار دهه گذشته به طور متوسط ساالنه 20 درصد 

تورم را تجربه کرده،  اجرای چنین قوانینی اغلب دشوار 
است.

نقره داغ تابستانی
و  دولت ها  برخوردارند،  اقتصادی  ثبات  از  که  کشورهایی  در 
و  نقدینگی  که  کرده اند  ترسیم  طوری  را  شرایط  قانون گذاران 
بازار سرمایه هدایت  به سمت  مردم  و کالن  سرمایه های خرد 
سال ها  از  پس  که  اتفاقی  شود.  بهره مند  آن  از  تولید  تا  شود 
ظرفیت  این  از  می رفت،  انتظار  که  آن طور  اما  افتاد،  ایران  در 
بازاری  وارد  نقدینگی  نیست  پوشیده  کسی  بر  نشد.  استفاده 
که  از دالیلی  یکی  باشد.  داشته  را  بیشترین سود  که  می شود 
بازار سرمایه پذیرای 4,5 میلیون سرمایه گذار جدید طی پنج 
ماه در بورس بود، سود باالیی بود که این بازار در بهار امسال 
کارشناسان  برخی  نظر  از  که  سودی  کرد؛  سهام داران  نصیب 
برای  بیشتری  افراد  باعث شد  و  بود  اقتصادی  از منطق  خارج 
وارد  آگاهی  بدون  که  افرادی  شوند.  وارد  بیشتر  سود  کسب 
این بازار شدند، در گرم ترین ماه سال )مرداد( نقره داغ شدند و 
بخشی از سرمایه های خود را از دست دادند، اما افرادی که در 
توانستند  بودند،  بازار سرمایه گذاری کرده  این  ابتدای سال در 
سود مناسبی را به خود اختصاص دهند. در اولین روز معامالتی 
سال 99 در فروردین شاخص کل بورس 508 هزار واحد بود 
که این شاخص در تیرماه به باالی دو میلیون واحد رسید. در 

   بورس
گزارشگرغزال بابايی
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فرهاد دژپسند/ وزير 
امور اقتصادی و دارايی: 

خوش بختانه از سال گذشته 
تاکنون وضعیت بازار 

سرمايه با افزايش مناسبی 
روبه رو بود، اما اين موضوع 

وجود دارد که بازار های 
سرمايه پذير دارای ريسک 
هستند. برخی سهام داران 

با امید به اين که بتوانند 
مانند سود بانکی ماهانه به 
سرمايه های خود بیفزايند، 

وارد اين بازار شدند که 
اين نوع تحلیل نادرست 

است. ضمن اين که به 
مردم عزيز توصیه می کنیم 

با پس اندازهای خودشان 
وارد بازار سرمايه شوند و از 
فروش دارايی برای کسب 

سود بیشتر بپرهیزند

این راستا بود که دولت برنامه ریزی کرد تا بخشی از سهام 
دولت را در قالب صندوق های  ای تی اف عرضه کند و بخشی 
از سهام بانک و بیمه را در قالب صندوق دارا اول عرضه کرد. 
این تجربه خوب باعث شد هم دولت برای گام های بعدی 
دوم  دارا  خرید  برای  را  خود  مردم  هم  و  کند  برنامه ریزی 
که مربوط به پاالیشگاه ها بود، آماده کنند، که یک باره خبر 
امور  وزارت  بین  نظر  اختالف  به دلیل  دارا دوم  لغو عرضه 
اقتصادی و دارایی و وزارت نفت منتشر شد. در همان زمان 
بود که یک باره بازار فروکش کرد و عقب نشینی ها آغاز شد. 
هر چند کارشناسان معتقدند اکنون افت شاخص کل بورس 
ناشی از تصمیم لغو عرضه دارا دوم نبود، اما از همان زمان 

بود که شاخص کل وارد روند نزولی شد. 

سودای ثروت
به سرمایه گذاری و کسب سود هستیم،  ما عالقه مند  همه 
اما ضرب المثلی هم هست که »بادآورده را باد می برد«. اگر 
سودی خارج از عرف و منطق اقتصادی به یک سرمایه تعلق 
کوتاه  مدت  یک  طی  و  داشت  نخواهد  دوام  قطعاً  بگیرد، 
دوباره وضعیت به قبل باز خواهد گشت. سرمایه گذارانی که 
در ابتدای سال جاری فعالیت خود را در بورس کلید زدند، 
در تیرماه 300 درصد و اکنون 200 درصد به سرمایه هایشان 
اما  است،  سود  از  آن ها  ضرر  بهتر،  بیان  به  و  شده  اضافه 
سرمایه گذارانی که با سودای یک شبه پول دار شدن وارد این 

بخش شدند، از سرمایه های اصلی خود زیان کردند. 
زمانی که قیمت یک کاال به شکل نامتعارف افزایش می یابد، 
نقدینگی به آن بازار هجوم می برد و قیمت آن کاال تا جایی 
افزایش می یابد که توان خرید دیگر وجود ندارد. در این شرایط 
آرام آرام سرمایه گذاران این بازار را ترک می کنند و وارد بازار 
دیگری می شوند... زمانی که به این وضعیت می رسیم، تورم 
انتظاری اتفاق می افتد و سرمایه گذاران به منظور این که سود 
را عنوان می کنند  انتظارات بیشتری  بیشتری کسب کنند، 
و رفتارهای خود را در این قالب به اجرا درمی آورند. در این 
راستا توصیه می شود سرمایه گذاران برای ورود به بازار حتماً 

نسبت به چگونگی آن اطالع کسب کنند.

از فرصت تأمین مالی استفاده کنیم
بهترین  بازار سرمایه  معتقدند  این که  بر  عالوه  کارشناسان 
ورود  به  نسبت  را  مردم  و  است  برای سرمایه گذاری  مکان 
هشدار  حال  عین  در  اما  می کنند،  ترغیب  بازار  این  به 
می دهند که سرمایه گذاران باید با آگاهی و پذیرش ریسک 
وارد شوند. ورود به هر بازاری بدون اطالع و آگاهی باعث 
می شود مشکالت زیادی ابتدا برای سهام داران و دوم برای 

اقتصاد کشور ایجاد شود. 
اکنون پروژه های  بزرگ راه سازی، پاالیشگاهی، پتروشیمی، 
هر  که  هستند  نقدینگی  نیازمند  دیگر  بخش های  و  فوالد 
بانکی  نظام  راهی  سریعاً  مالی  تأمین  بخش  برای  کدام 
بانک محور است،  ایران کشوری  می شوند. درست است که 
اما نظام بانکی توان پرداخت برای انجام این همه پروژه را 
ندارد. از این رو می توان با کمک گرفتن از بازار سرمایه هم 
ظرفیت  این  از  هم  و  داد  بانکی  بخش  به  تنفسی  فرصت 

ایجادشده بهره برد.

حمايت دولت از بورس 
به معنای تضمين سرمايه نيست

فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادی و دارايی
همه  برنامه ریزی های  از  یکی  همواره 
دولت ها این بوده که بتوانند نقدینگی 
را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند. 
بازار  یک  سمت  به  نقدینگی  زمانی 
سوق پیدا می کند که نسبت به سایر 
و  دارندگان  به  بیشتری  سود  بازارها، 
صاحبان سرمایه برساند. خوش بختانه 
بازار  تاکنون وضعیت  از سال گذشته 

سرمایه با افزایش مناسبی روبه رو بود، اما این موضوع وجود 
دارد که بازار های سرمایه پذیر دارای ریسک هستند. برخی 
سهام داران با امید به این که بتوانند مانند سود بانکی ماهانه 
بازار شدند که این  به سرمایه های خود بیفزایند، وارد این 
نوع تحلیل نادرست است. ضمن این که به مردم عزیز توصیه 
می کنیم با پس اندازهای خودشان وارد بازار سرمایه شوند و 

از فروش دارایی برای کسب سود بیشتر بپرهیزند. 
عالوه بر این که مردم باید با آگاهی وارد این بازار شوند، دولت 
نیز برنامه ریزی هایی برای حفظ ارزش سرمایه های مردمی 
در نظر گرفته است. البته دولت اقدامات و برنامه ریزی های 
از  یکی  که  داد  انجام  بورس  از  حمایت  زمینه  در  زیادی 
آن موضوعات تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه 
ملی برای صیانت از سرمایه های مردم بود که پی گیری های 
رسید. جنس  نتیجه  به  و  شد  انجام  زمینه  این  در  زیادی 
می شود  گفته  این که  است.  متفاوت  بورس  از  ما  حمایت 
دولت از بورس حمایت می کند، به معنای تضمین نیست، 
افزایش  را  و شناورها  این است که عرضه  ما  بلکه حمایت 
ایجاد می کنیم  افزایش سرمایه تسهیالت  برای  می دهیم و 
را  عالی  و شرایطی  باشد  داشته  پرمحتوایی  روند  بورس  تا 

رقم بزنیم. 
البته اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به 
مصوبات دیروز و تصمیمات امروز بازنمی گردد، بلکه مربوط 
به قانون رفع موانع تولید در سال 94 است که در آن تأکید 
شده صندوق توسعه ملی باید ساالنه یک درصد ورودی خود 
قرار  بورس  تثبیت سرمایه  به عنوان سپرده در صندوق  را 
منابع صندوق  ورودی  که یک درصد  این صورت  به  دهد. 
طی سنوات سال های 94 تا 98 جزو منابع صندوق تثبیت 
سرمایه های بورس قرار بگیرد. شاید این پرسش پیش بیاید 
که چرا در پنج سال گذشته از این ابزار استفاده نشد، که 
و  بورس  بین  اختالف  اول  دلیل  گفت  زمینه  این  در  باید 
تا  سرمایه  بازار  دیگر،  از سوی  و  بود  ملی  توسعه  صندوق 
از  آن  سهام داران  و  بود  ندیده  خود  به  نقدینگی  حد  این 
چگونگی رویه بازار اطالع داشتند. هر چند هنوز هم به مردم 
تأکید می کنم اصاًل وارد فاز رفتار هیجانی نشوند تا بتوانند از 

سرمایه های خود صیانت کنند. 
اقدام دیگری که دولت برای حمایت از بازار سرمایه انجام 
داده، آسان کردن شرایط برای افزایش سرمایه شرکت هاست. 
چون در نظر گرفتیم مالیات این افزایش سرمایه صفر باشد، 
پول تازه نفسی وارد بورس می شود، که با این تفاسیر آینده 
این  در  می کنیم.  پیش بینی  سرمایه  بازار  برای  را  خوبی 
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زمان  در  کردیم  موظف  را  دولتی  حقوقی  شرکت های  شرایط 
نوسان اقدام به خرید و فروش سهام کنند و باید در این راستا 
بازار  تعادل منطقی در  تا یک  باشند  بازار سرمایه هماهنگ  با 

به وجود بیاید. 
سهام دار  یک  که  بگویم  نمی توانم  اقتصاد  وزیر  عنوان  به  من 
اکنون اقدام به خروج سرمایه خود از بازار سرمایه کند، یا سرمایه 
خود را به این بازار بیاورد، بلکه می توانم توصیه کنم از اقدامات 
هیجانی در این بازار بپرهیزد. سهام یک دارایی برای افراد است 
و ما به عنوان یک شخص دولتی نمی توانیم برای دارایی مردم 
تصمیم بگیریم، اما حتماً تأکید خواهم کرد که سرمایه باید در 

بازاری ورود پیدا کند که از پایداری الزم برخوردار باشد. 
در پایان باز هم به مردم عزیز توصیه می کنم اگر قصد ورود به 

بازار سرمایه را دارند، حتماً با نگاه بلندمدت وارد شوند و نسبت 
به نوسانات بازار آگاهی کسب کنند. ما به عنوان مجموعه دولت 
ابزاری به بورس نداریم و حتی برای حمایت از  هیچ وقت نگاه 
برنامه ریزی  منسجم  اولیه  عرضه  مانند  برنامه هایی  سهام داران 
کردیم و آماده اجرای آن هستیم، اما برخی سهام داران به منظور 
این که یک شبه پول زیادی کسب کنند، وارد می شوند، که این 
موضوع با ماهیت و ذات بازار سرمایه تفاوت دارد. نوسان در ذات 
بورس است و فعاالن این بازار هم بهتر است نگاهی میان مدت 
یا بلندمدت به آن داشته باشند. اگر بازار سرمایه قوام یابد، برای 
سرمایه ها و سرمایه در گردش بنگاه ها تأمین مالی می شود، و 
بر این اساس اشتغال و تولید افزایش می یابد؛ موضوعی که یک 

تجربه جهانی است.

از ظرفيت بازار سرمايه استفاده كنيم
حامد فالح، كارشناس بازار سرمايه 

نوسان ذات بازار سرمایه است، اما معتقدم آن طور که انتظار می رفت، از ظرفیت بورس استفاده نشد و برخی از بخش های آن 
مغفول ماند. در شش ماه گذشته بازار هم روی خوش به خود دید و هم روی ناخوش. در یک دوره بازار صعودی بود و صف های 
خرید زیادی تشکیل شد و پس از چند ماه وضعیت تغییر کرد و خریدارها فروشنده شدند. بسیاری از سهام داران، خصوصا 
بازار سرمایه به  از نظر کارشناسی رشد شاخص کل  اما  افزایش و کاهش شاخص اطالعی نداشتند،  از چگونگی  تازه واردها، 

معادالت اقتصادی بازنمی گشت، بلکه مربوط به ارزش جایگزینی شرکت ها و نقدینگی زیاد موجود در کشور بود. 
برخی کارشناسان تحلیل کرده بودند که عامل تورم کشور رشد بازار سرمایه بوده است، اما این یک استدالل غیرعلمی است 
پولی منجر می شود و این موضوع در محافل  و دلیل اصلی تورم در کشور نقدینگی زیاد آن است. تورم از یک عامل صرفاً 

اقتصادی اثبات شده است. 
زمانی که نقدینگی در یک جامعه افزایش می یابد، ممکن است سر از هر بازاری دربیاورد. قطعاً هیچ کدام از عامه مردم عالقه مند 
به ورود نقدینگی به بازار طال، سکه و خودرو نیستند، به این دلیل که تورم انتظاری ایجاد می کند، اما ورود آن به بازار مسکن 

به شرط تولید و هم چنین بازار سرمایه می تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد. 
ورود نقدینگی به بورس فرصتی است که تاکنون از آن استفاده نشده و انتظار می رود دولت در شش ماهه دوم سال نسبت به 
این موضوع اقدامات الزم را انجام دهد. به این صورت که سهام های خود را به صورت خرد در این بازار عرضه کند و از مباحث 
مدیریتی فاصله بگیرد. اکنون بازار سرمایه بهترین فرصت برای واگذاری مدیریتی و کاهش هزینه های دولت است که هنوز از 

این ظرفیت استفاده نشده است. 
اگر به بازار سرمایه نگاه تأمین مالی داشته باشیم، مشکل بسیاری از شرکت ها حل می شود. اگر ایران خودرو و سایپا سهام 
خود را در بورس عرضه می کردند و از این طریق تأمین مالی انجام می شد، بدهی های بانکی خود را تسویه می کردند و قیمت 
تمام شده خودرو کاهش می یافت. ضمن این که دیگر فروش با زیان در برنامه خودروسازان وجود نداشت. این موضوع در مورد 

شرکت های فوالدی، مس، پاالیشگاهی و پتروشیمی هم صادق است. 
زمانی که سهام به صورت فواره ای باال می رود، باید منتظر ریزش بود. شرکت ها در بهترین زمان افزایش سرمایه قرار دارند، اما 

آن قدر بروکراسی  بورس زیاد است و روند اعطای مجوز طوالنی است که گاهی توجیه افزایش سرمایه را از بین می برد. 
اکنون طرح های زیادی در بخش پتروشیمی، پاالیشگاهی و مخابراتی داریم که نیازمند نقدینگی است، اما معامالتی که در 
بورس انجام شد، هیچ کدام به تأمین مالی نرسید و مردم با انجام رفتار هیجانی باعث صعود و سقوط بازار شدند. به نظر می رسد 
دولت باید در این زمینه اقدامات الزم را انجام می داد تا شرکت ها از این وضعیت بورس منتفع شوند. اکنون پیمان کاران زیادی 
هستند که از مخابرات طلب دارند و این در حالی بود که نماد این شرکت قفل بود و صف خرید تشکیل شده بود، اما اگر افزایش 

سرمایه داده می شد، هم شرکت و هم سهام داران از رشد بازار سرمایه منتفع می شدند. 
هزینه های  دیگر،  سوی  از  و  است  مواجه  بودجه  کسری  با  دولت  اکنون  کند.  استفاده  سرمایه  بازار  ظرفیت  از  باید  دولت 
شرکت های دولتی آن قدر زیاد شده که منابع کشور را تحت فشار قرار داده. از این رو دولت باید با عرضه سهام خود در بخش های 
مختلف، چه در بانک ها و چه در شرکت های دیگر، نقدینگی به دست بیاورد و بیش از این از بانک مرکزی استقراض نکند. ضمن 

این که دولت می تواند از این طریق برای جبران کسری بودجه اقدام کند. 
مردمی که قصد دارند وارد بازار بورس شوند، ابتدا باید چگونگی دریافت اطالعات مالی خود را تقویت کنند و ریسک بازار را 
بپذیرند. هر چند دولت و مجموعه های غیرخصوصی نباید اقدام به تبلیغ بازار بورس کنند، اما به نظر می رسد در شش ماهه 
دوم سال بازار سرمایه به ثبات نسبی خواهد رسید. از این رو ممکن است برخی افراد سودجو با ارائه سیگنال های اشتباه اقدام 
به عرضه سهام بی ارزش با قیمت باال کنند، که در بهار امسال هم شاهد آن بودیم، اما مردم اگر آگاهی خود را در این زمینه 

باال ببرند، شاهد این گونه اتفاقات نخواهیم بود.

اکنون طرح های زيادی 
در بخش پتروشیمی، 
پااليشگاهی و مخابراتی 
داريم که نیازمند نقدينگی 
است، اما معامالتی که در 
بورس انجام شد، هیچ کدام 
به تأمین مالی نرسید و مردم 
با انجام رفتار هیجانی باعث 
صعود و سقوط بازار شدند. 
به نظر می رسد دولت بايد 
در اين زمینه اقدامات الزم 
را انجام می داد تا شرکت ها 
از اين وضعیت بورس منتفع 
شوند. اکنون پیمان کاران 
زيادی هستند که از مخابرات 
طلب دارند و اين در حالی 
بود که نماد اين شرکت قفل 
بود و صف خريد تشکیل 
شده بود
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علی بهشتی، مدير امور اعضای شركت بورس 
بی توجهی به بازار سرمایه همانند تحلیل کسب درآمد یک 
شغل  یک  که  زمانی  که  معنا  این  به  است.  دور  از  شغل 
پردرآمد است، برخی افراد جزئیات آن را مشاهده نمی کنند، 
اما وقتی در بطن کار قرار می گیرند، تازه متوجه خواهند شد 
چه سختی هایی متوجه آن هاست. این وضعیت در مورد بازار 
سرمایه صدق می کند؛ زمانی که افراد مشاهده کردند برخی 
برای کسب سود  بی مهابا  کردند،  بازار سود کسب  این  در 
نیازمند  بازاری  هر  به  ورود  قطعا  بازار شدند، که  این  وارد 

تخصص است. 
نوسان در هیچ بازاری دوام ندارد. صعود و نزول هیچ بازاری 
همیشگی نیست و سهام داران باید آگاه باشند در این زمینه 
از انجام رفتار هیجانی خودداری کنند. ذات هر بازاری که 
سرمایه پذیر است، نوسان دارد و ممکن است گاهی اوقات 
در دوره رونق قرار بگیرد و در برخی مواقع در دوره رکود. 
حتی ممکن است در یک دوره سرمایه افراد ثابت باشد، که 
به اصطالح در دوره درجا زدن قرار می گیرد، اما سهام داران 
باید با آگاهی کامل و آشنایی با این شرایط، وضعیت ورود 

خود به یک بازار را ترسیم کنند. 
توجه  با  ثبات می رسد.  به  بازار سرمایه  نیمه دوم سال  در 
سایر  و  سال  دوم  نیمه  در  دالر  نرخ  افزایش  پیش بینی  به 
دوم  ماهه  شش  در  می رسد  نظر  به  اقتصادی  فاکتورهای 
سال 99 شاهد رونق بازار سرمایه باشیم. از سوی دیگر، باید 
شرکت ها  ماهه  نُه  و  ماهه  شش  گزارش های  داشت  توجه 
زمینه  این  در  را  خود  روند  دوباره  بازار  و  می شود  منتشر 

پیدا می کند. 
پیش بینی  و  شده  انجام  سرمایه  بازار  زمینه  در  اصالحاتی 
بین  در  را  بتواند جایگاه خود  دوباره  بازار سرمایه  می شود 
سال  ابتدایی  ماهه  سه  مانند  اما  کند،  پیدا  سرمایه گذاران 
که سودهای نجومی نصیب سهام داران شد، نخواهد بود و 
کامل  آشنایی  و  آگاهی  با  باید  سرمایه داران  و  سهام داران 
نیمه  از  که  نزولی  کنند.  خرید  به  اقدام  به سهم ها  نسبت 
افت شاخص در  این  و  بود  آغاز شد هم غیرمنطقی  مرداد 

حالی اتفاق می افتاد که نرخ ارز در حال افزایش بود. مشخص 
است در این شرایط تحلیل بازار بسیار سخت خواهد بود، اما 
به نظر می رسد با توجه به برگزاری مجامع شرکت ها بازار به 

تعادل خواهد رسید. 
ورود به هر بازاری که قرار است سود پرداخت کند، نیاز به 
تخصص دارد. به بیان ساده، در نگاه اول ممکن است مشاغل 
از دور بی زحمت به چشم بیایند، اما زمانی که یک فرد وارد 
این  و در  از جزئیات آن مطلع می شود  آن شغل می شود، 
از این رو اگر تخصص  زمان برنامه ریزی سخت خواهد شد. 
نگرفته اند،  فرا  را  حوزه  این  با  مرتبط  آموزش های  و  الزم 
حتماً باید از طریق شرکت های سبدگردان وارد بازار سرمایه 

شوند.
از  مردم  کردند  تکرار  بارها  سرمایه  بازار  ارکان  همه 
سیگنال های غیرمعتبر استفاده نکنند و اگر تخصص ندارند، 
حتماً از شرکت های بورسی کمک بگیرند. بهترین کار برای 
از  ورود  ندارد،  تخصص  سرمایه  بازار  زمینه  در  که  کسی 
طریق صندوق ها و شرکت های سبدگردان است که در طول 

چند سال گذشته کارنامه خوبی در این زمینه داشتند. 
دولت به منظور صیانت از بازار سرمایه می تواند فرهنگ سازی 
سهام داری و آموزش های الزم را در این زمینه مدنظر قرار 
دهد. یک بازار قرار نیست همیشه در صعود یا همیشه در 
نزول قرار بگیرد، از این رو باید فرهنگ سهام داری بین مردم 

جا بیفتد، تا در زمان نوسان یک باره هیجانی رفتار نکنند. 
مردم باید اطالع داشته باشند بازار سرمایه مانند نرخ سود 
نرخ سود  پرداخت  به  اقدام  نوسان  بدون  که  نیست  بانکی 
قرار  رونق  دوره  در  است  ممکن  اوقات  گاهی  کند.  ثابت 
داشته باشد و سهام داران را منتفع کند، مانند بهار امسال 
و گاهی اوقات هم ممکن است از میزان سرمایه سهام داران 
بکاهد، مانند تابستان. هر چند هر گونه نوسانی در بازار دوام 
زیادی نخواهد داشت، ضمن این که دولت و سایر قوا نسبت 
به زودی  می شود  پیش بینی  و  دارند  مثبتی  نگاه  بورس  به 
بازار بورس وارد مدار تعادل شود و دوباره نقدینگی به این 

بازار ورود کند.

ناپايداری بازارهای سرمايه پذير

اصالحاتی در زمینه بازار 
سرمايه انجام شده و 

پیش بینی می شود بازار 
سرمايه دوباره بتواند 
جايگاه خود را در بین 

سرمايه گذاران پیدا کند، اما 
مانند سه ماهه ابتدايی سال 
که سودهای نجومی نصیب 

سهام داران شد، نخواهد بود 
و سهام داران و سرمايه داران 
بايد با آگاهی و آشنايی کامل 

نسبت به سهم ها اقدام به 
خريد کنند. نزولی که از نیمه 

مرداد آغاز شد هم غیرمنطقی 
بود و اين افت شاخص 

در حالی اتفاق می افتاد که 
نرخ ارز در حال افزايش 

بود. مشخص است در اين 
شرايط تحلیل بازار بسیار 

سخت خواهد بود، اما به نظر 
می رسد با توجه به برگزاری 

مجامع شرکت ها بازار به 
تعادل خواهد رسید



بورس، سپرده بانكی نيست
حسین نصیری، كارشناس بازار سرمايه

نوسانات بازار سرمایه به دالیل مختلفی اتفاق افتاده و تا حدی رفتار دولت و مردم باعث دامن زدن به این بازار شده است. زمانی 
که ارزش سهام بیش از اصالحاتی که در اقتصاد اتفاق افتاده، رشد می کند، دولت باید مداخله می کرد و اجازه رشد بی رویه و 
غیرمنطقی را نمی داد. البته شاید همین موارد بود که یک باره توجه مردم به بازار جلب شد، اما این افزایش سرسام آور دوام 

زیادی نداشت و یک باره وارد مدار نزولی شد. 
با توجه به سیگنال هایی که از سوی دولت مبنی بر حمایت از بازار سرمایه شنیده می شود، در نیمه دوم سال وضعیت بورس 
آرام تر خواهد شد و دوباره وارد مدار سوددهی و صعود می شود، اما باید توجه داشت که مانند قبل موشکی شاخص باال نمی رود، 
اما از رشد قابل قبول و مناسبی برخوردار خواهد بود. وضعیت آرام در فصل پاییز دوام بیشتری خواهد داشت و با شروع فصل 
سرما بازار سرمایه هم کمی سرد خواهد شد.شایددر پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در وضعیت بازار سرمایه 

تأثیر دارد، اما مردم نباید نسبت به اخبار منفی واکنش نشان دهند و هیجانی رفتار کنند. 
انجام هر گونه رفتار هیجانی در هر بازاری به نفع متخصصان و به زیان افرادی است که اطالع کافی از وضعیت بازار ندارند. 
به خرید سهم  اقدام  مثبت  با یک خبر  که  افرادی هستند  بلکه  نیستند،  بازار  این  بازار سرمایه حرفه ای های  اکنون مشکل 
می کنند و با شنیدن یک خبر منفی آن را می فروشند. درنهایت هم اگر طی یک سال بررسی انجام شود، کمتر از نرخ سود 
بانکی عایدشان شده، اما اکنون بازار سرمایه در وضعیتی قرار دارد که به طور معمول می تواند سودهای بیشتری از نرخ سود 

بانکی نصیب سهام داران کند. 
به نظر می رسد دولت عالوه بر سامان دهی برای وضعیت بازار سرمایه باید به فاکتورهای دیگر اقتصاد نیز توجه کند و برای 
ثبات آن ها برنامه ریزی هایی انجام دهد. ایران در مسیر پول داغ قرار گرفته و این موضوع باعث تورم شدید در اقتصاد خواهد 
شد. یکی از راه کارهای مقابله با این موضوع هدایت نقدینگی به بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت هاست تا تولید از این 

نقدینگی بهره ببرد. 
اگر پول داغ وارد هر بازاری شود، می تواند مشکالت زیادی را برای آن بازار ایجاد کند. اگر در بازار امالک، ارز و طال وارد شود، 
باعث رشد قیمت در این بازارها خواهد شد و اگر نرخ ارز را باال ببرد، دوباره ارزش پول ملی کاهش می یابد و تورم را به دنبال 

دارد. زمانی که تورم رشد می کند، دوباره قیمت تمام اقالم باال می رود و این چرخه ادامه خواهد داشت. 
بازار سرمایه بازار تأمین مالی است. مردم برای حفظ دارایی های خود سرمایه شان را وارد بازاری می کنند که بیشترین سود را 
اعطا کند و در عین حال ریسک پایین تری داشته باشد. درست است که ذات بورس نوسان پذیر است، اما تبلیغات برای ورود 
به این بازار هم تبعات دارد و مقامات رسمی نباید نسبت به این موضوع مداخله داشته باشند. به نظر می رسد یکی از اقداماتی 
که دولت باید در این راستا انجام دهد، بازگرداندن اعتماد ازدست رفته مردم و هم چنین آموزش فرهنگ سهام داری در کشور 

است. 
اکنون اغلب مردم دارای سهام عدالت هستند، اما بسیاری از آن ها با وضعیت بازار سرمایه آشنایی ندارند. اگر آموزش های الزم 
در این زمینه انجام نشود، ممکن است مسائل و مشکالت سیاسی و امنیتی برای کشور به دنبال داشته باشد. البته چنین 

موضوعی در حد گمان است، اما باید اقدامات پیش گیرانه در نظر گرفته شود. 
کمتر از یک سال از عمر دولت باقی مانده و صحبت های نامزدهای ریاست جمهوری برای دولت سیزدهم ایران بسیار اهمیت 
دارد. باید نگاه مردم و مسئوالن به این سمت حرکت کند که هر چه نگاهمان به این بازار عمیق شود و سرمایه گذاری بیشتری 
اتفاق بیفتد، اقتصاد کشور از آن نفع بیشتری می برد. اگر تحریم ها برداشته شود، برنامه ریزی برای رشد و عمق دادن به بازار 

سرمایه بیشتر خواهد شد و بهترین فرصت برای تأمین مالی بنگاه هاست تا تولید و اشتغال، نتیجه آن باشد. 
سهام داران خرد اگر نیازی به پولشان از نظر مالی ندارند، از بخش پس انداز زندگی شان وارد بازار سرمایه شوند، که در این 
صورت هم سود آن شیرین است، هم ضرر آن تلخی کمتری دارد. افرادی که دارایی و وجوه خودشان را در این بازار می گذارند، 

از نقد کردن بپرهیزند و خانه و دارایی نفروشند. باالخره بازار دارای ریسک است و باید نوسان آن را پذیرفت.

بازار سرمايه بازار تأمین 
مالی است. مردم برای 
حفظ دارايی های خود 
سرمايه شان را وارد بازاری 
می کنند که بیشترين سود 
را اعطا کند و در عین حال 
ريسک پايین تری داشته 
باشد. درست است که ذات 
بورس نوسان پذير است، 
اما تبلیغات برای ورود به 
اين بازار هم تبعات دارد و 
مقامات رسمی نبايد نسبت 
به اين موضوع مداخله داشته 
باشند. به نظر می رسد يکی 
از اقداماتی که دولت بايد 
در اين راستا انجام دهد، 
بازگرداندن اعتماد مردم و 
هم چنین آموزش فرهنگ 
سهام داری در کشور است
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بررسی »وخارزم« از نقش نهادهای موثر در بازار سهام 

بورس از کدام سیاست ها تاثیر می پذیرد؟
مردم ايران، هر چند وقت يک بار، احواالت روز خود را 

با وضعیت نموداری جديد هماهنگ می کنند. تا همین 
چند وقت پیش، نمودار قیمت دالر حرف اول را می زد. 

حاال چند ماهی است که حال مردم با شاخص کل 
بورس تعیین می شود. هر روز، رنگ روی تابلوی بورس، 

حال مردم را عوض می کند، يک روز سبز و روز ديگر 
قرمز. نکته اين جاست که مردم به  عنوان سرمايه گذار 

در اين بازار، عموماً در برابر سبز و قرمز شدِن بازار 
نقش چندانی ندارند و کاری از دستشان برنمی آيد. 

اغلب آن ها سرمايه شان را روانه بازار سهام می کنند و 
چشم به تابلوی بورس می دوزند به اين امید که بخت 
و اقبال، رنگ سبز بر آن بپاشد. اما دولت ها می توانند 
با سیاست های مختلف، رنگ بازار سرمايه را عوض 

کنند. به عالوه، نهادهای غیردولتی مانند سازمان بورس 
هم بی تأثیر نیستند. اما چه کاری از دست دولت و اين 

نهادها برمی آيد تا بازار سهام يا همان بورس، در مسیر 
ثبات نسبی، رشد و رونق قرار گیرد؟

اثرگذارترین سیاست های دولتی برای رونق بخشیدن به 
بازار سرمایه به ویژه در شرایط ویژه چیست؟

 سامرادی سومانی، اقتصاددان آمریکایی، در مقاله ای با عنوان 
کرده  تالش  سرمایه«  بازار  بر  دولتی  سیاست های  »اثرات 
پیش،  دهه  از یک  بیش  کند.  ارائه  پاسخی  پرسش،  این  برای 
اقتصادها دچار  از  بزرگ مالی سال 2008، بسیاری  در بحران 
مشکل شدند، بازارهای سرمایه فرو ریختند و سرمایه گذاران به 
خاک سیاه نشستند. اما دولت ها اقداماتی را در دستور کار خود 
قرار دادند تا عملکرد بازارهای سرمایه بهبود پیدا کند و اقتصاد 
در مسیر رشد قرار گیرد. این روزها هم با حضور پررنگ کرونا، 
هم  سهام  بازار  و  شده اند  مواجه  مشکالتی  با  اقتصادها  دوباره 

اما سیاست های دولت ها  اقتصاد است.  از بخش های مهم  یکی 
می تواند شرایط را دگرگون کند. 

از قانون کسب وکار تا ارزش سهام  
در هر کشوری، این دولت است که محیط کسب وکارها را شکل 
می دهد. شرکت ها در فضایی فعالیت های اقتصادی خود را پیش 
می برند که برساخت قوانین دولتی است. سیاست های دولت ها 
مانند تغییر قوانین، مالیات، نرخ بهره و برنامه های مخارج دولتی 
همگی روی احواالت شرکت ها اثر می گذارد. اما مهم ترین نکته 
احواالت شرکت ها، وضعیت سهام آن ها  تغییر  با  این است که 
هم در بازار سرمایه دچار نوسان می شود و درنهایت این بورس 

است که سبز و قرمز خواهد شد. 
بانک ها،  مانند  صنایعی  برای  قانون گذاری  مسئول  دولت ها 
بیمه ها و شرکت های مخابراتی هستند. بر اساس گزارش سایت 
آموزشی ترادیمو، گاهی اوقات، دولت به  عنوان مجری در کشور، 
تصمیم می گیرد برای بهبود عملکرد یک کسب وکار، قوانینی را 
در دستور کار خود قرار دهد که شرایط را برای یک بخش خاِص 
اقتصادی سخت تر یا آسان تر می کند. برای مثال، اصوالً در اکثر 
کشورها، بانک ها باید حداقل سپرده ای از مشتریان را به  صورت 
ذخایر نقدی حفظ کنند. اگر نیاز به ذخیره بیشتر شود، به این 
معناست که بانک ها پول کمتری برای وام دادن به کسب وکارها 
دارند. این یعنی بانک ها بهره کمتری هم دریافت خواهند کرد. 
اما درنهایت چه اتفاقی رخ می دهد؟ درنهایت سهام بانک است 
قرار  زیان دهی  در شرایط  بانک  یک  وقتی  می کند.  که سقوط 

می گیرد، سهام آن هم در بورس افت خواهد کرد. 
به هم مرتبط  اقتصاد، همه  چیز  فراموش نکنید که در دنیای 
را  اقتصاد، سایر بخش ها  دنیای  از  این گوشه  اتفاقی در  است. 
متحول خواهد کرد. تغییراتی که در قوانین ناظر بر یک بخش 
اقتصادی رخ می دهد، روی سالمت شرکت ها در سایر بخش ها و 

   بورس
خبرنگارنسیم بنايی
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درنهایت روی ارزش سهام آن ها اثرگذار است. اگر دولت ها 
تأثیر مثبتی  نقدی کم کنند،  به ذخایر  را  احتیاجات خود 
و هم چنین شرکت هایی می گذارند که  بانک ها  روی سهام 
در معرض اعطا یا دریافت وام هستند. به همین دلیل است 
که سرمایه گذاران همیشه باید یک چشمشان با قوانین باشد 
تا بتوانند ارزش سهام شرکت ها را پیش بینی کنند. دولت ها 
کنند،  معطوف  قضیه  این  به  را  خود  توجه  تمام  باید  هم 
روی  آن ها،  جانب  از  جدیدی  قانون  هر  می دانند  چراکه 

ارزش سهام شرکت ها اثر می گذارد. 

مالیات 
فرقی نمی کند شرکت بزرگ باشد یا کوچک، به هرحال در 
معرض قوانین مالیاتی قرار دارد و باید مالیات پرداخت کند. 
اغلب اوقات مالیات به صورت مستقیم دریافت می شود، اما 
خواهد  اخذ  از شرکت ها  غیرمستقیم  به صورت  هم  گاهی 
شد. تغییرات مالیاتی روی عملکرد و درنتیجه روی ارزش 

سهام شرکت ها اثرگذار است. 
باید بپردازند و این  مالیات همان پولی است که شرکت ها 
اثر  پرداخت پول بدون تردید روی سوددهی آن شرکت ها 
منجر  مالیات،  افزایش  قانون  مواقع،  از  بسیاری  می گذارد. 
تأثیر  آن  عملکرد  روی  و  شده  شرکت  یک  جابه جایی  به 
منفی گذاشته  است. قضیه فقط مالیاتی نیست که شرکت ها 
به صورت مستقیم باید بپردازند. مسئله می تواند به مالیات 
مربوط  هم  شرکت ها  تولیدی  کاالهای  یا  نیاز  مورد  منابع 
درنهایت  و  شرکت ها  وضعیت  بر  بی تأثیر  هم  این ها  باشد. 

ارزش سهام آن ها در بورس نیست. 
فرض کنید دولت مالیات بر سوخت را افزایش دهد، در این 
شرایط، شرکت های فعال در صنعت هواپیمایی یا شرکت های 
بر  مالیات  این  با مشکالتی مواجه خواهند شد.  حمل ونقل 
مصرفی  کاالهای  اصلی ترین  جزو  که  شده  اعمال  کاالیی 
این شرکت ها محسوب می شود و درنتیجه روی عملکرد و 
سوددهی آن ها اثرگذار است. در واقع می تواند سود حاشیه ای 
را برای این شرکت ها قطع کند. این شرکت ها برای جبران 
برای مصرف کننده  را  قیمت  احتماالً  باالی سوخت،  قیمت 
باال می برند که این قضیه منجر به کاهش تقاضای آن کاال 
خواهد شد و درنهایت درآمد شرکت را کاهش می دهد. پس 
اگر سهام شرکتی را خریداری می کنید یا می فروشید، باید 
کاماًل از قوانین مالیاتِی مربوط به آن مطلع باشید و آن ها 
این قوانین مالیات هم فقط مختص خود  را بررسی کنید. 
بتواند ربطی به شرکت  قانونی که  بلکه هر  شرکت نیست، 

پیدا کند، معموالً روی سهام شرکت اثر می گذارد. 

سیاست های پولی
عرضه پول در اقتصادها و هم چنین استفاده دولت از پول، 
همان سیاست پولی است که می تواند اقتصاد را سرد یا گرم 
کند. این سیاست ها معموالً زمانی فعال می شوند که دولت ها 
احساس می کنند به محرک هایی برای رونق بخشی به اقتصاد 
نیاز است. یکی از راه های رونق بخشی به اقتصاد این است که 
بانک های مرکزی نرخ بهره را پایین بیاورند. به این ترتیب، 
هزینه دریافت وام برای کسب وکارها و مشتریان بانک ها کم 
برای سرمایه گذاری  این می تواند سوخت الزم  خواهد شد. 

نوعی  به  پایین  بهره  نرخ  که  کند. پس می بینیم  فراهم  را 
می تواند ابزاری برای افزایش ارزش سهام شرکت ها باشد. اما 
افزایش نرخ بهره، هزینه را برای شرکت ها باال می برد و باعث 
ببرند، درنتیجه  باال  را  نهایی خود  می شود قیمت محصول 
مشتریان هم از آن ها خرید نخواهند کرد، و در این ماجرا 

سهام شرکت سقوط خواهد کرد. 
را  اقتصاد  تا  بفروشند  هم  دولتی  اوراق  می توانند  دولت ها 
می گویند.  هم  پول  چاپ  رویه،  این  به  کنند.  پول  از  پر 
واقع  در  و  می دهد  افزایش  را  پول  عرضه  هم  جریان  این 
کردن  خرج  به  مصرف کنندگان  تشویق  برای  ابزار  نوعی 
است. وقتی مصرف کنندگان خرج کنند، روی ارزش سهام 
شرکت ها هم اثر می گذارند. البته این جا به  طور ویژه، ارزش 
سهام شرکت های خرده فروشی افزایش پیدا می کند، چراکه 
مردم در چنین شرایطی، پول برای مصرف در این بخش به 
دست می آورند. عالوه بر سیاست پولی، سیاست های مالی 
بازار  وضعیت  روی  نوعی  به  می توانند  که  دارند  وجود  هم 

سهام اثرگذار باشند. 

سیاست مالی
پروژه هایی  و  برنامه ها  روی  مواقع،  از  بسیاری  در  دولت ها 
برای رونق بخشی به اقتصاد، هزینه می کنند. مثاًل پروژه های 
بزرگ و کالن زیرساختی را راه اندازی می کنند. حاال بسته 
را  زیرساختی  پروژه ای  بخش  کدام  در  دولت  این که  به 
آن  از  اقتصادی  مختلف  بخش های  باشد،  کرده  راه اندازی 
منتفع می شوند. مثاًل اگر دولت روی مسکن سرمایه گذاری 
کند، ارزش سهام شرکت های ساخت وساز در همان گام اول 
افزایش پیدا خواهد کرد. درکشورهایی که نهاد دولت حضور 
پررنگی در اقتصاد دارد این نهاد در هر بخشی هزینه کند، 
شرکتهایی که در آن بخش فعالیت دارند، شانس بیشتری 

برای موفقیت پیدامی کنند. 
کسانی  که در بورس سرمایه گذاری می کنند، نباید پول خود 
را در این بازار رها کنند. آن ها باید به بررسی ابعاد و جنبه های 
مختلف ماجرا بپردازند و مدام وضعیت شرکت ها را رصد کنند. 
دولت ها هم باید از نقش فعال خود در این بازار پرنوسان آگاه 
باشند و در برداشتن هر قدم احتیاط کنند. گاهی تغییر نرخ 
بهره بانکی می تواند رنگ بازار را سبز یا قرمز کند. یک قانون 
ساده دولتی، بیش از ورود میلیاردها سرمایه به بورس، روی 
وضعیت این بازار اثرگذار است. سوددهِی شرکت ها در همه 
نقاط دنیا کاماًل وابسته به سیاست هایی است که دولت ها در 
از کسب وکار حمایت  اگر دولت  اتخاذ می کنند.  مورد آن ها 
کند، اگر روی آن ها هزینه کند و اگر در اخذ مالیات، با نگاهی 
در  هم  شرکت ها  کند،  تصمیم گیری  ماجرا،  به  آینده نگرانه 
وضعیت رو به  رشدی قرار می گیرند و ارزش سهامشان در بازار 
سرمایه باال می رود. البته ناگفته نماند که وضعیت بازار سهام، 
به فاکتورها و عوامل متعددی بستگی دارد. نمی توان تنها با 
شرایطی که دولت ایجاد کرده، بازاری به این گستردگی و با 
این ابعاد را تحلیل کرد. بازار سرمایه کاماًل چندبُعدی است، 
اما در کل  بگیرد.  زاویه صورت  از چند  باید  تحلیل آن هم 
می توان گفت نهاددولت مؤثرترین نقش را در سرنوشت آن 
بازی می کند. نخستین بازیگر در عرصه بورس، دولت و بعد 

سرمایه گذار است. 

عرضه پول در اقتصادها 
و هم چنین استفاده دولت 
از پول، همان سیاست 
پولی است که می تواند 
اقتصاد را سرد يا گرم کند. 
اين سیاست ها معموالً 
زمانی فعال می شوند که 
دولت ها احساس می کنند 
به محرک هايی برای 
رونق بخشی به اقتصاد 
نیاز است. يکی از راه های 
رونق بخشی به اقتصاد اين 
است که بانک های مرکزی 
نرخ بهره را پايین بیاورند. به 
اين ترتیب، هزينه دريافت 
وام برای کسب وکارها و 
مشتريان بانک ها کم خواهد 
شد. اين می تواند سوخت 
الزم برای سرمايه گذاری 
را فراهم کند. پس می بینیم 
که نرخ بهره پايین به 
نوعی می تواند ابزاری برای 
افزايش ارزش سهام 
شرکت ها باشد
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اقتصاد جهان

در اين بخش می خوانيد

  بایدها و نبایدهای برگزاری مجامع در فضای مجازی

 نگاهی به عوامل موثر در مبارزات ترامپ و بایدن

 تأثیر بحران کرونا بر قیمت جهانی طال 

 نیم نگاهی به ابرتورم های دنیا

 دولت ها با کسب وکارهای کرونازده چه می کنند؟



و  کاری  جلسات  همه  عمومی،  قرنطینه  و  کرونا  دوران  در 
شوند،  برگزار  آن الین  صورت  به  می توانستند  که  غیرکاری 
آن الین شدند. این موضوع در خصوص جلسات مجمع عمومی 
ساالنه شرکت ها نیز صدق کرد؛ جایی که سازمان ها جلسات 
ساالنه حضوری و سنتی خود را به جلسات ترکیبی )ترکیبی از 
آن الین و حضوری( یا مجازی )فقط به صورت آن الین( تغییر 
 )ISS( دادند. طبق آمار سازمان خدمات سهام داران مؤسسه ای
، شرکت های مشاوره سهام داران از 22 آوریل سال جاری تعداد 
2هزار و 240 مجمع آن الین برگزار کرده اند، درحالی که این 
رقم برای کل سال 2019 تنها تعداد 286 عدد است. در واقع 
پیش از این هم جلساتی که سهام داران آن در نقاط مختلف دنیا 
بودند، کمابیش به صورت مجازی برگزار می شد، اما در دوران 
کرونا اکثر شرکت های داخلی و خارجی تمایل به برگزاری این 

جلسات به صورت آن الین نشان دادند. 
درحالی که کرونا و دورکاری موجب ایجاد تحول در این زمینه 
عمومی  مجمع  برگزاری  که  دریافته اند  سازمان ها  اما  شد، 
ساالنه به صورت مجازی تنها یک راه حل کوتاه مدت نیست، 
بلکه مزایایی در آن نهفته است که می تواند حتی در دوران 
افراد  تعداد  افزایش  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  نیز  پساکرونا 
تنها  کمتر  زمان  گرفتن  و  کمتر  هزینه   بهتر،  تعامل  حاضر، 
چند مورد از دالیلی است که سهام داران عنوان کرده اند که به 
خاطر آن در آینده نیز به این جلسات مجازی ادامه خواهند 
این  برگزاری  کیف  و  کم  خصوص  در  گزارش  این  در  داد. 
جلسات به صورت آن الین و چگونگی بهبود روش بزگزاری و 

نتایج این جلسات با شما خواهیم بود. 

مجمع عمومی مجازی چیست؟
مجمع عمومی مجازی مجمعی است که سهام داران می توانند 
فیزیکی  بدون حضور  و  آن الین  به صورت  ساالنه  در جلسه 
شرکت  کنند و فقط می توانند به صورت آن الین شرکت کنند 
و رأی دهند. این جلسه باید به صورت اجباری برگزار شود 
و سهام داران در مورد عملیات اصلی شرکت )شامل انتصاب 
بحث ها  در  می دهند،  رأی  و...(  سهام  سود  مدیره،  هیئت 
شرکت کرده و سؤاالت خود را مطرح می کنند. مجمع مجازی 
در  تفاوت  تنها  است،  سهام داران  حضوری  جلسه  به  شبیه 
شکل جلسه است که کاماًل آن الین برگزار می شود. جلسات 
سهام داران هم چنین می تواند دارای فرم ترکیبی باشد، یعنی 
افرادی که می توانند حضوری شرکت کنند و بقیه به صورت 

ویدیو کنفرانس شرکت کنند.
با  تفاوتی  چه  مجازی  ساالنه  عمومی  جلسات 

جلسات حضوری دارند؟
جلسات مجازی به سهام داران 

    مدیریت
هدی رضايی

بايدها و نبايدهای برگزاری مجامع در فضای مجازی

برگزاری مجامع آنالین؛ تجربه ای جهانی
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اجازه می دهد به طور فعال در مجامع عمومی ساالنه شرکت 
کنند و به آن ها مجموعه امتیازات و شفافیت مشابه جلسات 
حضوری را می دهد. ساختار مجمع های مجازی و هم چنین 
وظایف در دستور کار، بدون تغییر باقی مانده است. شرکت ها 
باید جلسات عمومی ساالنه مجازی خود را ثبت کنند، زیرا 

برای مراحل قانونی به این کار نیاز دارند.

آیا جلسات عمومی ساالنه مجازی امن هستند؟
جلسات  انجام  برای  استفاده  مورد  دور  راه  از  فناوری های 
شرکت کنندگان  برای  را  باالیی  سطح  امنیت  باید  مجازی 
که هدف  آن جا  از  کنند.  فراهم  شبکه  امن  اتصال  از جمله 
اصلی طی مجمع های عمومی، رأی گیری در مورد تصمیمات 
مهم شرکت است، پلفترم های مجازی برگزاری باید اقدامات 
امنیتی قوی را به کار  گیرند تا وجود هرگونه فعالیت مخرب 
و هک موجب لو رفتن اطالعات شرکت نشود. احراز هویت و 
قوانین دقیق کنترل دسترسی، دست اشخاص ثالث غیرمجاز 
را از دست یابی به داده های حساس و تداخل در روند جلسه 
باز می دارند. به عنوان یک اقدام امنیتی اضافی، شرکت های 
میزبان برگزاری جلسه مجمع مجازی، باید مشکالت احتمالی 
برق  شدن  قطع  صورت  در  مثال،  برای  بگیرند.  نظر  در  را 
جایگزین  و  فوری  راه حل های  باید  اینترنت  اتصال  قطع  یا 

طراحی شود و از اجرای آن ها اطمینان حاصل شود. 
مزایای مجمع عمومی مجازی

مجازی  صورت  به  جلسات  این  برگزاری  می رسد  نظر  به 
توانسته دل سهام داران را به دست آورد. تعدادی از مزایای 

این جلسات به شرح زیر است:
می توانند  خود  کشور  و  مکان  به  توجه  بدون  سهام داران   •
به راحتی در این جلسات شرکت کنند. بنابراین جلسه برای 
اکثریت قریب به اتفاق سهام داران که قادر به حضور فیزیکی 

نیستند، قابل دسترس است. 
• سفر کمتر برای سهام داران و هیئت مدیره به معنای کاهش 
اثر کربنی ناشی از حمل ونقل و جابه جایی و صرفه جویی در 

وقت و هزینه است. 
و  پاسخ  و  پرسش  اجازه  سهام داران  به  مجازی  فناوری   •
که  می کند  ملزم  را  مدیره  هیئت  و  می دهد  را  پیام رسانی 

پاسخ گو باشند. 
و  مختلف  برگه های  پرینت  عدم  و  کاغذ  در  صرفه جویی   •
رأی گیری دیجیتال به معنای شفافیت روند کار است و نتایج 

به صورت آنی به شرکت کنندگان نشان داده می شود. 

الزامات برگزاری جلسات مجازی مجمع عمومی ساالنه
اگر شرکت شما قصد دارد جلسات مجمع خود را به صورت 
مجازی یا ترکیبی برگزار کند، باید به موارد زیر برای برگزاری 

توجه کند. 
• پخش کامل تصویر و صدا از کل جلسه

• روند احراز هویت امن
• انتقال دیجیتال پروکسی ها تا زمان رأی گیری آن الین

طریق  از  متن  صورت  به  سؤاالت  ارسال  برای  گزینه ای   •
هیئت  سوی  از  می تواند  که  دیجیتال  ارتباطی  کانال های 

مدیره خوانده و پاسخ داده شود. 
• قبل از جلسه: ارسال اطالعات دسترسی الکترونیکی برای 
آن الین  سهام داران  پورتال  به  بتوانند  آن ها  تا  سهام داران 

دسترسی پیدا کنند.
• در کشورهایی مانند انگلستان که قانون جدیدی )از اواسط 
آوریل 2020( در این خصوص وضع نشده است، شرکت ها 
انجام  اجازه  به آن ها  اساس نامه آن ها  بررسی کنند که  باید 
برگزاری جلسه به این صورت را می دهد یا خیر. اگر این گونه 
نباشد، باید این تغییرات را در اساس نامه شرکت ایجاد کرد 
تا امکان انعطاف پذیری بیشتر در آینده فراهم شود و جلسات 

بعدی به صورت آن الین برگزار شوند. 

چگونگی بهبود تعامل و مشارکت سهام داران در جلسات مجازی
است  شده  باعث  سهام داران  مشارکت  سنتی  رویکردهای 
مجازی  جلسات  برود.  حاشیه  به  سهام داران  برخی  منافع 
شود.  سهام داران  مشارکت  بهبود  باعث  نوعی  به  می تواند 
مجازی  جلسه  قالب  باید  شرکت ها  بهتر،  عملکرد  برای  اما 
را  امکان  این  را بهینه کنند. جلسات مجازی به سهام داران 
می دهد تا برخالف جلسه سنتی، از طریق سؤاالت ناشناس، 
مسائل پیچیده تری را مطرح کنند. وجود موانع کمتر برای 
شرکت در جلسه )بدون هزینه سفر و اقامت(، ممکن است 
جلسه  در  فعاالنه  شرکت  بیشتری  سهام داران  شود  موجب 
مجازی  از طریق جلسات  می توان  اما چگونه  باشند.  داشته 
به  نسبت  سهام داران  بخشید؟  بهبود  را  سهام داران  تعامل 
در  بیشتری  انفعالی  نقش  معموالً  مدیره  هیئت  و  مدیران 
شرکت دارند. حقوق ویژه ای که آن ها دارند، به شدت از سوی 
قانون، قوانین معامله، قانون اساسی شرکت ها و آیین نامه ها 
و... محدود شده و وظایف آن ها نیز اندک است. اما تصمیماتی 
که سهام داران می گیرند، از نظر حق برکناری مدیران، توافق 
در پاداش اجرایی، تصفیه شرکت یا... مهم است. سهام داران 
یا  کنند،  خدشه دار  را  شرکت  اعتبار  است  ممکن  ناراضی 
از  بنابراین  بفروشند.  شرکت  ضرر  به  را  خود  سهام  ارزش 
به  تشویق  و  سهام داران  با  معنادار  تعامل  شرکت،  دیدگاه 
است.  ضروری  بعدی  دردسرهای  از  جلوگیری  برای  تعامل 
برای  سهام داران  روی  پیش  موانع  باید  مجازی،  حالت  در 
در  مجازی  برداشت. جلسات  را  مجازی  در جلسات  شرکت 
افراد بیشتری را ترغیب به  هزینه ها صرفه جویی می کنند و 
شرکت می کنند. بنابراین شرکت ها باید افراد سنتی را که با 
از  استفاده صحیح  برای  نیستند،  آشنا  آن الین  قالب جلسه 
نرم افزار آموزش دهند. طی جلسه باید به آن ها فرصت سؤال 
پرسیدن داده شود و پاسخ شرکت نیز به آن ها ارسال شود. 

فناوری های از راه دور 
مورد استفاده برای انجام 

جلسات مجازی بايد امنیت 
سطح بااليی را برای 

شرکت کنندگان از جمله 
اتصال امن شبکه فراهم 

کنند. از آن جا که هدف 
اصلی طی مجمع های 

عمومی، رأی گیری در مورد 
تصمیمات مهم شرکت 

است، پلفترم های مجازی 
برگزاری بايد اقدامات امنیتی 

قوی ای را به کار  گیرند تا 
وجود هرگونه فعالیت مخرب 

و هک موجب لو رفتن 
اطالعات شرکت نشود. 

احراز هويت و قوانین دقیق 
کنترل دسترسی، دست 

اشخاص ثالث غیرمجاز را 
از دست يابی به داده های 
حساس و تداخل در روند 

جلسه باز می دارند
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جلسات مجازی در هزينه ها 
صرفه جويی می کنند و افراد 
بیشتری را ترغیب به شرکت 
می کنند. بنابراين شرکت ها 
بايد افراد سنتی را که با 
قالب جلسه آن الين آشنا 
نیستند، برای استفاده صحیح 
از نرم افزار آموزش دهند. 
طی جلسه بايد به آن ها 
فرصت سؤال پرسیدن داده 
شود و پاسخ شرکت نیز به 
آن ها ارسال شود. پس از 
جلسه نیز امکان برگزاری 
جلسات منظم مجازی بین 
سرمايه گذاران خرده فروشی 
و شرکت تشکیل شود تا 
نتیجه عملکرد حاصل از 
تصمیمات را به آن ها منتقل 
کند

منابع:
/www.eqs.com/en-us ـ
ir-knowledge/blog/virtual-
annual-general-meetings-a-
global-update/#conditions
-go.lumiglobal.com/virtual ـ
agm
/www.azeusconvene.com ـ
articles/how-to-improve-
shareholder-engagement-
through-virtual-meetings
/www.eurodiaconia.org ـ
events/agm2020/
/help.loomio.org/en/guides ـ
virtual_agm/

پس از جلسه نیز امکان برگزاری جلسات منظم مجازی بین 
سرمایه گذاران خرده فروشی و شرکت تشکیل شود تا نتیجه 

عملکرد حاصل از تصمیمات را به آن ها منتقل کند. 
اتريش 

به طور معمول جلسات در اتریش به صورت فیزیکی برگزار 
از تجمع،  به ویروس کرونا و جلوگیری  می شود، در واکنش 
مقامات اتریشی تصویب کردند که مجامع عمومی می توانند 
بدون حضور فیزیکی شرکت کنندگان برگزار شوند. استفاده از 
ابزارهای ارتباط فنی، به ویژه ویدیوکنفرانس )ارتباط دوطرفه 
بصری و صوتی در زمان واقعی( برای آن ها پیش بینی شده تا 
بتوانند تصمیم گیری با کیفیت جلسه فیزیکی را تجربه کنند. 

مهلت برگزاری جلسات از 8 ماه، تا 12 ماه تمدید شد. 

فرانسه 
در قانون اضطراری 23 مارس 2020 که هم زمان با اپیدمی 
فرانسه  بهادار  اوراق  بر  نظارت  سازمان  شد،  منتشر  کرونا 
بیانیه ای را در مورد وضع و تنظیم قوانین تشکیل و اجرای 
جلسات به صورت مجازی صادر کرد. در این بیانیه بر لزوم 
فاصله گذاری اجتماعی و بحران سالمت تأکید و توصیه شد 
وب سایت هایشان  در  را  خود  عمومی  جلسات  شرکت ها  که 
پخش کرده و از همه کانال ها برای اطالع سهام داران استفاده 
به  نیاز  دادن  رأی  برای  که  شد  یادآور  سازمان  این  کنند. 

حضور فیزیکی نیست. 

انگليس
وجود  برای شرکت ها  امکان  این  که  انگلیس سال هاست  در 

از  ترکیبی  یا  مجازی  صورت  به  مجمع  جلسات  که  دارد 
حضوری و مجازی برگزار شود. در 17 مارس هم زمان با شیوع 
کرونا اما شرکت های بیشتری شرکت در جلسات مجازی را 
که  شد  اعالم   2020 مارس   27 تاریخ  در  و  گرفتند  جدی 
سهام داران مجاز به حضور فیزیکی نیستند و باید به صورت 

آن الین رأی دهند. 

ايران 
دستورالعملی  ابالغ  به  منجر  کشور  در  کرونا  بیماری  شیوع 
حداکثر  حضور  با  شرکت ها  عمومی  مجامع  که  است  شده 
مجامع  برگزاری  امکان  شرکت ها  و  شود  برگزار  نفر   15
به  را  رأی گیری ها  و  تصمیم گیری ها  و  عمومی  جلسات  و 
اجرای  ایران  در  کنند.  فراهم  آن الین  و  الکترونیکی  صورت 
اجتماعی  فاصله  رعایت  بر  تأکید  و  بهداشتی  پروتکل های 
مجازی  جلسات  سمت  به  بسیاری  شرکت های  شد  موجب 
بروند. بعضی از این مراسم  هم زمان از طریق سامانه مجامع 
آن الین کشور )سماک( و هم چنین حساب کاربری شرکت ها 
در آپارات و اینستاگرام به صورت هم زمان پخش شد. سامانه 
مجامع آن الین کشور )سماک( با هدف ارائه خدمات برگزاری 
و  عام  سهامی  شرکت های  به  آن الین  و  الکترونیک  مجامع 
شد.  راه اندازی  کشورمان  در  جاری  سال  اردیبهشت  خاص، 
به روز  و  بومی  محصول  یک  آن الین  عمومی  مجامع  سامانه 
کشور،  داخلی  مجموعه های  نیازسنجی  اساس  بر  که  است 
طراحی و توسعه داده شده و امکانات برگزاری آن الین مجامع 
از حضور آن الین  بهره مندی سهام داران  و  عمومی شرکت ها 

در این جلسات را فراهم می کند.

كشورهای مختلف چگونه جلسات خود را آن الين برگزار كردند؟ 
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کسی  که تا چند ماه ديگر به  عنوان منتخب مردم 
آمريکا قدم به کاخ سفید می گذارد و به صندلی 

رياست جمهوری اين کشور تکیه می زند، يک 
مسئولیت خطیر و چالش برانگیز دارد؛ نجات اقتصاد. 

آمريکا نخستین و بزرگ ترين اقتصاد جهان است، 
اما بحران همه گیری کرونا، اين کشور را با مشکل 

بی سابقه بی کاری مواجه کرده است. به گزارش 
نیويورک تايمز، نرخ بی کاری در آمريکا به سطحی 
رسیده که در زمان بحران بزرگ اقتصادی در دهه 

30 میالدی هم تجربه نشده بود. صندوق بین المللی 
پول پیش بینی کرده تولید در اقتصاد آمريکا با کاهش 

5.9 درصدی در سال جاری مواجه شود. رشد تولید 
ناخالص داخلی يا همان GDP هم در اين کشور در 
مسیر نزولی قرار گرفته  است. مردم انتظار دارند به 

محض اين که کرونا از میان برود، اقتصاد هم به سرعت 
بهبود پیدا کند و به وضعیت پیش از شیوع اين بیماری 

برسد. 
البته ماهیت ويروس کرونا و مسیری که تاکنون برای 

دست يابی به واکسن آن طی شده، هم چنین رويه 
ابتال به اين بیماری که نموداری V شکل را نشان 

می دهد، همگی به نوعی به مردم فهمانده  است که 
رئیس جمهوری بعدی، هر کسی باشد، روزهای سختی 
را در پیش خواهد داشت؛ چه دونالد ترامپ باشد و چه 

جو بايدن. اما هر يک از اين نامزدها چه سیاستی را 
برای اقتصاد بحرانی آمريکا در نظر گرفته اند؟

که  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  از  یک  هر 
به  باشد،  داشته  اقتصاد  زمینه  در  قانع کننده تری  برنامه های 
هر  البته  کرد.  خواهد  پیدا  راه  سفید  کاخ  به  زیاد  احتمال 
و  گذشته  به  نگاهی  باید  باشد،  میدان  این  برنده  که  کسی 
تاریخ آمریکا داشته باشد و اشتباهات افرادی مانند فرانکلین 
روزولت را تکرار نکند. یعنی نباید به مردم وعده ای بدهد که 

  اقتصاد جهان 
نسیم بنايی

نگاهی به عوامل موثر در مبارزات ترامپ و بايدن 

انتخابات آمریکا؛
رقابت اصلی بر سر اقتصاد است!

خبرنگار
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توان محقق کردن آن را ندارد. 
جو بایدن، نامزد دموکرات ، بارها در گفت وگوهای مختلف، 
سیاست های کرونایی ترامپ را نقد کرده  است. گزارش سایت 
پولیتیکو نشان می دهد او بارها گفته است ترامپ عملکرد 
موفقی برای مدیریت بیماری کرونا نداشته  است. او اضافه 
سخاوتمندانه تری  بسته های  بعدی،  دولت  در  است  کرده 
برای رونق بخشی به اقتصاد در دستور کار قرار خواهد داد. 
این نامزد دموکرات از بسته ای به ارزش بیش از دوتریلیون 
دالر هم خبر داده  است. او هم چنین تأکید کرده که دولت 
از  تاکنون هیچ کمکی  ایالت ها کمک کند و گفته  به  باید 

طرف ریاست جمهوری به ایالت ها صورت نگرفته  است. 
و  نامزد جمهوری خواه  ترامپ،  دونالد  میدان،  آن سوی  در 
رئیس جمهوری فعلی آمریکا هم تاکنون چهار بسته حمایتی 
برای بهبود شرایط اقتصاد آمریکا امضا کرده  است. نخستین 
برنامه که مربوط به واکنش به بیماری کرونا بود، در ششم 
و  8 میلیارد  طرح،  این  در  رسید.  امضا  به   2020 مارس 
300میلیون دالر برای مقابله با کرونا اختصاص داده شده 
 27 در  که  بود  خانواده ها  به  مربوط  طرح  دومین   است. 
دالر  دوتریلیون  آن  ارزش  و  رسید  امضا  به   2020 مارس 
بود. بقیه طرح ها هم تا حدودی دست ودلبازانه بوده  است. 
به  او  محبوبیت  نرخ  می دهد  نشان  بررسی ها  همه،  این  با 
طورمحسوس کاهش پیدا کرده و اگر به همین رویه ادامه 
جورج  از  بعد  آمریکایی  رئیس جمهوری  نخستین  به  دهد، 
نمی  رأی  برای دور دوم،  تبدیل خواهد شد که  پدر  بوِش 
به صورت جزئی تر  را  اقتصادی  البته می توان مسائل  آورد. 

هم بررسی کرد. 

زیرساخت
حاصل  زیرساختی  پروژه های  زمینه  در  که  پیشرفت هایی 
به  می گیرد،  زمینه صورت  این  در  که  کارهایی  و  می شود 
می دهد  نشان  بررسی ها  می کند.  کمک  اقتصادی  توسعه 
ترامپ تمایلی به سرمایه گذاری روی پروژه های زیرساختی 
ندارد. این نماینده جمهوری خواهان تاکنون تنها یک برنامه 
در این زمینه پیشنهاد داده و جزئیاتی هم در مورد آن ارائه 
نکرده  است. در مقابل، بایدن برنامه زیرساخت 10 ساله ای را 
به ارزش یک تریلیون و 300میلیارد دالر در نظر گرفته  است. 
درحالی که ترامپ بارها گفته: »دوباره آمریکا را می سازیم«، 

بایدن تالش کرده با این پروژه، نقشه راه را در جهت توسعه 
اقتصادی در آمریکا و بازسازی این کشور، نشان دهد. طبق 
این برنامه، بسیاری از پل ها، جاده ها، مدارس و بزرگراه ها، 
بازسازی خواهند شد. این بازسازی ها به توسعه اقتصاد کمک 
خواهد کرد. این نامزد دموکرات تأکید کرده که هزینه این 

پروژه از محل مالیات تأمین خواهد شد. 

مالیات
 2016 سال  در  ریاست جمهوری  به  ترامپ  آن که  از  پیش 
دست پیدا کند، بارها به مسئله مالیات اشاره کرده بود. او 
قصد داشت اصالحاتی را در قوانین مربوط به مالیات اجرا 
اما اکنون پس از گذشت چهار سال، هنوز خبری از  کند، 
اصالحات اساسی که تحولی مثبت ایجاد کند، نیست. حاال 
این  در  قوانین  برخی  تغییر  و  مالیات  کاهش  برنامه  از  او 
زمینه خبر داده  است. البته این کاهش مالیات برای دولت 
پی  در  دالری  500میلیارد  و  یک تریلیون  هزینه ای  فدرال 
مالیات  کاهش  دنبال  به   ترامپ  درحالی که  داشت.  خواهد 
است، بایدن تصمیم گرفته نرخ مالیات بر درآمد را افزایش 
دهد. این نرخ در حال حاضر در آمریکا، 37 درصد است و 
با برنامه بایدن قرار است به 39,6 درصد برسد. این مسئله 
در مورد مالیات شرکت ها هم به شکلی سنگین تر رخ خواهد 
برای  به عایدی خوبی  این محل،  از  او  این ترتیب،  به  داد. 
مالیاتی  برنامه  بخش  مهم ترین  می کند.  پیدا  دست  دولت 
خارجِی  شرکت های  درآمد  بر  مالیات  که  است  این  بایدن 
فعال در آمریکا را دوبرابر خواهد کرد. این امر می تواند نقش 
بررسی های  کند.  ایجاد  وضعیت کسب وکارها  در  را  مهمی 
مالیاتی  سیاست های  که  داده  نشان  تکس پالیسی  مرکز 
بایدن می تواند حدود چهارتریلیون دالر درآمد داشته باشد 
خواهد  دست  به   2030 تا   2021 سال های  فاصله  در  که 

آمد. 

بهداشت و درمان
توسعه یافته  کشورهای  در  مردم  که  هزینه ای  عمده ترین 
باید بپردازند، هزینه سالمت و درمان است. به همین دلیل 
بزرگ ترین  از  یکی  به  انتخابات  زمان  این مسئله،  است که 
ترامپ  دولت  می شود.  تبدیل  رأی دهندگان  دغدغه های 
و  درمان  و  بهداشت  مسئله  به  کافی  توجه  سال ها  این  در 
سیاست های اقتصادی مرتبط به آن نداشته، اما حاال برای دور 
دوم انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم گرفته از برنامه های 
یک  در  درمان  برای  برنامه ای  او  کند.  پرده برداری  جدیدی 
دهه آینده پیشنهاد داده  است. او بارها وعده داده که قیمت 
داروها را کم خواهد کرد، اما در این سال ها شاهد بوده ایم که 
نتوانسته تغییر محسوسی در قیمت داروها ایجاد کند. بایدن 
در گذشته  این که  به  اشاره  برای  فرصتی  از هیچ  مقابل  در 
معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، بوده و قرار 
است برنامه های او را دنبال کند، دریغ نمی کند. او در بحث 
بهداشت و درمان، وعده های بسیاری داده و عموماً برنامه هایی 
با  مشترک  کمیته  در  که  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را 
برنی سندرز، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 

اخیراً با شیوع کرونا، 
میلیون ها شغل در اين کشور 
از دست رفته و ترامپ گفته 
با طرح دوتريلیون  دالری 
در زمینه زيرساخت ها، 
فرصت های شغلی جديدی را 
ايجاد خواهد کرد. اما بايدن 
گفته قصد دارد میلیون ها 
شغل مناسِب طبقه متوسط 
آمريکايی ايجاد کند. اين 
شغل ها هم از طريق برنامه ها 
و پروژه های زيرساختی او 
اجرا خواهند شد. ساخت 
تجهیزات و زيرساخت الزم 
برای انرژی های خورشیدی، 
تنها يکی از ده ها شیوه ای 
است که او می خواهد به 
کمک آن ها فرصت های 
شغلی جديدی را ايجاد کند
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او گفته هزینه های درمان و  به آن ها دست پیدا کرده  است. 
فشار آن بر درآمد را دست کم تا 8,5 درصد کاهش خواهد داد. 
بایدن به دنبال برنامه ای در حوزه سالمت است که به اکثریت 
مردم آمریکا نفع برساند. این برنامه هم قرار است 97 درصد از 

جمعیت آمریکایی را پوشش دهد. 

تجارت
هم  چین  با  تجاری  جنگ  شد،  میدان  وارد  ترامپ  وقتی  از 
شدت گرفت و به یکی از مهم ترین مقوالت در دنیای سیاست 
چهار  گذشت  از  پس  حاال  شد.  تبدیل  جهان  در  اقتصاد  و 
سال، باید دید ترامپ به دنبال چه سیاست هایی در راستای 
تجارت می گردد. جنگ تجاری با چین به این دلیل در اولویت 
نبوِد  مسئول  را  کشور  این  که  گرفت  قرار  ترامپ  برنامه های 
تراز تجاری در آمریکا می دانست. او می گفت آمریکا بیش از 
اندازه از چین وارد می کند و صادرات کمی به این کشور دارد. 
درنتیجه مالیات سنگینی بر کاالهای وارداتِی چینی به آمریکا 
وضع کرد. راستش را بخواهید، هیچ نشانه ای در رفتار و گفتار 
قصِد  کرد  برداشت  آن  از  بتوان  که  نمی شود  ترامپ مشاهده 
پایان بخشیدن به این جنگ تجاری را دارد. او چهار سال به 
این وضع ادامه داده و بعد از راه یابی مجدد به کاخ سفید، باز 
هم به این رویه با چین ادامه خواهد داد. اما بایدن معتقد است 
این جنگ باید تمام شود. او در مقاله ای با عنوان »آمریکا دوباره 
باید رهبری کند« به صورت رسمی اعالم کرده که این کشور 
برای حفظ جایگاه قدرت خود در اقتصاد جهانی، باید روابط 
تجاری اش را با کشورها در سطح بین المللی حفظ کند. او وعده 
داده که راه را برای توافقات جدید باز خواهد گذاشت و این را 

بهترین راه برای توسعه در آمریکا می داند. 

شغل و دستمزد
حدود  ترامپ،  ریاست جمهوری  نخست  سال  سه  در  آمریکا 
این  مردم  برای  جدید  شغلی  فرصت  600هزار  و  6میلیون 
اما  است،  خوب  خیلی  رقم  این  کرده  است.  ایجاد  کشور 
تأثیرگذار نیست. وقتی او راه را برای مهاجرت می بندد، بهتر 
است بیشتر روی مقوله فرصت شغلی در این کشور کار کند. 
این کشور  با شیوع کرونا، میلیون ها شغل در  اخیراً  به عالوه 
در  دوتریلیون  دالری  طرح  با  گفته  ترامپ  و  رفته  دست  از 
ایجاد  را  جدیدی  شغلی  فرصت های  زیرساخت ها،  زمینه 
خواهد کرد. اما بایدن گفته قصد دارد میلیون ها شغل مناسِب 
طبقه متوسط آمریکایی ایجاد کند. این شغل ها هم از طریق 
برنامه ها و پروژه های زیرساختی او اجرا خواهند شد. ساخت 
تجهیزات و زیرساخت الزم برای انرژی های خورشیدی، تنها 
به کمک آن ها  او می خواهد  از ده ها شیوه ای است که  یکی 

فرصت های شغلی جدیدی را ایجاد کند. 
دانشجویان  بدهی  و  اقلیمی  تغییرات  مانند  مقوالتی 
برای  که  هستند  آمریکا  در  اقتصادی  مسائل  دیگر  از  هم 
رئیس جمهوری بعدی می تواند به بحثی چالش برانگیز تبدیل 
شود. هر کدام از این دو نفر، با این طرح هایی که پیشنهاد 
های  دشواری  با  زیاد  احتمال  به  شوند،  پیروز  اگر  داده اند، 
بسیار درعرصه سیاست و اقتصاد آمریکا روبرو خواهند شد، 
انتظار  در  کرونا  حضور  ادامهء  با  ناشناخته ای  آینده  چراکه 
جهان است و بهبود اوضاع در این وضعیت، سخت و دور از 

دسترس به نظر می رسد. 

درحالی که ترامپ به  دنبال 
کاهش مالیات است، بايدن 

تصمیم گرفته نرخ مالیات بر 
درآمد را افزايش دهد. اين 

نرخ در حال حاضر در آمريکا، 
37 درصد است و با برنامه 
بايدن قرار است به 39.6 

درصد برسد. اين مسئله در 
مورد مالیات شرکت ها هم به 
شکلی سنگین تر رخ خواهد 
داد. به اين ترتیب، او از اين 
محل، به عايدی خوبی برای 

دولت دست پیدا می کند. 
مهم ترين بخش برنامه 

مالیاتی بايدن اين است که 
مالیات بر درآمد شرکت های 

خارجِی فعال در آمريکا را 
دوبرابر خواهد کرد
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قیمت طال برای اولین بار در روزهای پراسترس کرونا 
و درست در نیمه مردادماه سال جاری رکورد شکست 

و به 2000 دالر رسید. اين نشان از افزايش شديد 
قیمت اين فلز گران بها دارد، به طوری که رکوردهای 
اسمی را شکست و به بیشترين میزان خود رسید. 
هر چند که پس از آن قیمت جهانی هر اونس طال 

اندکی به زير 2000 دالر کاهش يافت، اما هم چنان 
رقم بزرگی محسوب می شود. بسیاری فکر می کردند 
استقبال جهانی مردم از بورس، موجب کاهش قیمت 
طال می شود، اما اين بازار هم چنان رشد مثبت خود را 
داشت. بازارهای سهام جهان در سه ماهه دوم سال 
2020 قوی ترين عملکرد را از سال 1998 داشتند. 

بااين حال درخشش آن ها مانع از روند صعودی قیمت 
طال نشد و اين فلز بزرگ ترين رشد سه ماهه خود در 

چهار سال اخیر را به ثبت رساند. به طوری که قیمت 
جهانی طال به بیشترين حد در 9 سال گذشته و به 

2هزار دالر درهر اونس رسید. در ادامه در مورد روند 
تغییرات قیمت جهانی طال بیشتر خواهیم خواند. 

بازار طال در دوران کرونا
 10-2 افزودن  طال،  چشم گیر  سود  به  توجه  با 

متوسط  سرمایه گذاری  سبد  به  طال  درصد 
باالتر  بازدهی  به  منجر  سرمایه گذار  یک 
دوران  و  در طوالنی مدت  و ریسک کمتر 

پساکرونا خواهد شد. همین دلیل کافی 
است که افراد زیادی قصد ورود به این 

بازار را داشته باشند و همین مسئله روی قیمت جهانی بازار 
طال تأثیر بگذارد. توجه بیشتر به بازار طال هم چنین موجب 
بهبود عملکرد پورتفولیوی ذخیره کلی بانک مرکزی در طول 
U و  Vشکل  بهبود های  برای  انتظار  می شود.  کرونا  بحران 
شکل، اقتصاد را به سمت حمایت از دارایی های پس اندازگونه 
مانند طال پیش می برد. پیش بینی ارگان های مرتبط با بازار طال 
این است که مهم نیست بهبودی و ریکاوری اقتصاد چه زمان 
حاصل شود، تا آن زمان، این اپیدمی اثرات مثبت و بلندمدتی 
بر بازار طال خواهد داشت و نقش طال را به عنوان یک سرمایه 
موازی با بورس اوراق بهادار تقویت می کند. تحلیل ها می گوید 
رکود اقتصادی بهترین فرصت برای باال کشیدن قیمت طال 
حتی در صورت وجود سناریوهای ریکاوری خواهد بود. با این 
حساب، امسال سال درخشش طالست و پیش بینی می شود 
را حفظ  خود  مثبت  بازدهی  سال 2022  پایان  تا  بازار  این 

خواهد کرد و رو به رشد حرکت می کند. 

رقابت بازارهای موازی با بازار طال در سال 2020 
اوراق  مانند  سرمایه ها  دیگر  به  نسبت  طال  معمول  طور  به 
و  است  سرمایه گذاری  برای  امن  پناهگاه  یک  دولتی،  قرضه 
مشتریان   2020 سال  در  دارد.  زیادی  مشتریان  و  حامیان 
این بازار بیشتر هم شد و ارگان هایی مانند بانک مرکزی را 
به فکر استفاده از تخفیف های تهاجمی و برنامه های 

  اقتصاد 
مترجمآرين طاهری 

تأثير بحران كرونا بر قيمت جهانی طال 

سال درخشش طال
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انداخت؛  فدرالی  بانک های  از  قرضه  اوراق  خرید  گسترده 
برنامه هایی که به دلیل ناچیز بودن بازده خریداران جدید 
ساله   10 قرضه  اوراق  اکنون  نگرفت.  قرار  استقبال  مورد 
دولت آمریکا نزدیک به 0,5 درصد بازده دارد. حتی بسیاری 
معنی  این  به  دارند،  منفی  بازدهی  دولتی  قرضه  اوراق  از 
که اگر خریداران بدهی را تا رسیدن زمان سررسید حفظ 
تا  کنند، ضرر آن تضمینی است. همین موارد کافی است 
تعجب  جای  شود.  بیشتر  مشتریان  نزد  طال  بازار  جذابیت 
نیست که حتی در اوج بحران کرونا، قیمت جهانی لحظه 
به لحظه باال رفت. به نظر می رسد ترکیبی از ریسک کم، 
هزینه فرصت کم و افزایش قیمت مناسب در طوالنی مدت 
ناشی  ضعف  جبران  و  طال  سرمایه گذاری  از  حمایت  برای 
واکنش   و  کرونا  بحران  باشد.  کافی  اقتصادی  رکود های  از 
بانک های مرکزی و دولت ها چشم انداز حرکت قیمت طال را 
به عنوان یک چشم انداز صعودی تغییر داد و نقش طال را به 

عنوان یک دارایی استراتژیک بیش از پیش تقویت کرد.
بر اساس گزارش بانک آمریکا، دولت های جهانی 20 تریلیون 
دالر محرک های مالی برای مبارزه با کرونا خرج کردند که 
جهانی  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   20 از  بیشتر  اندکی 
باالی  تعداد  گفت:  بازار،  تحلیل گر  الکساندر،  مرون  است. 
شمار مبتالیان به کرونا در آمریکا و این که این مساله ممکن 
است بر اقتصاد تأثیر داشته باشد، بر قیمت ها تأثیر گذاشته 
در  سرمایه گذاری طال  به صندوق های  سرمایه  ورود  است. 
افزایش است، و این نشان می دهد سرمایه گذاران در  حال 
اوراق  بیشتر  کاهش  برابر  در  سرمایه شان  محافظت  حال 
در  ریسک پذیری  مبتالیان،  شمار  افزایش  هستند.  قرضه 
به  توجه  با  را  نفت  قیمت  و  بورس  بازارهای  ارزش  و  بازار 
آمریکا  در  جدید  قرنطینه  محدودیت های  اعمال  احتمال 
کاهش داده است. هم چنین ارزش دالر نیز که دارایی امن 
محسوب می شود، افزایش یافته، که این باعث افزایش بیشتر 

قیمت طال شد.

تغییرات قیمت طال در تابستانی که گذشت 
هم زمان با افزایش نگرانی های اقتصادی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، قیمت جهانی طال به باالترین میزان در 9 سال گذشته 
رسید. به طوری که در نیمه دوم تیر قیمت هر اونس )35/28 
 2011 سال  از  بار  اولین  برای  جهانی  بازار  در  طال  گرم( 
میالدی به بیش از یک هزار و 800 دالر رسید. چند روز بعد 
با افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا که تقاضا برای طال 
را باال برد، قیمت این فلز گران بها در معامالت افزایش یافت 
سومین  برای  بازار  این  رفت.  دالر   800 و  یک هزار  باالی  و 
بود که  این در حالی  ماه متوالی رشد قیمت ماهانه داشت. 
اقتصادی منفی  بانک های مرکزی جهان در بحبوحه تبعات 
شیوع ویروس کرونا، تدابیر محرک مالی گسترده ای را به اجرا 
گذاشته و نرخ های بهره را پایین نگه داشته اند و این اقدام به 
رشد بیش از 16 درصدی قیمت طال در سال میالدی جاری 

با  اقتصادی و سیاسی  ابهامات  کمک کرد و طال در شرایط 
هم  پایین  بهره  نرخ های  روبه رو شد.  تقاضای خرید  افزایش 
و  داده  کاهش  ندارد،  بازدهی  که  را  اوراقی  نگه داری  هزینه 
جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت کرد. به 
این ترتیب، موجودی طالی صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس که تحت پشتوانه طال قرار دارند، از ابتدای 
امسال تاکنون 24 درصد رشد کرده اند. در ایران هم که عالوه 
بر عامل افزایش قیمت جهانی، وضعیت نامطلوب اقتصادی و 
کرونا باعث رشد بی سابقه قیمت طال شد و ارزش هر گرم طال 

را در بازار به بیش از یک میلیون تومان رساند. 

پیش بینی آینده بازار طال 
تنش های  و  کرونا  ویروس  تأثیر  دارد  اعتقاد  مرکزی  بانک 
آمریکا و چین می تواند قیمت طال را در 18 ماه آینده به 
تحلیل گران  گفته  طبق  برساند.  اونس  هر  در  دالر  3هزار 
بانک، طال هنوز تحت مالکیت سرمایه گذاران جهانی مرتبط 
با سهام های جهانی است و کمتر از سه درصد دارایی آن ها 
در این فلز گران بها قرار دارد. در سال 1980 این تخصیص 
به میزان 6,2 درصد می رسید. تحلیل گران افزودند: »ما هنوز 
دامنه وسیعی برای تجار در نظر گرفته ایم که ذخایر طالی 
خود را افزایش دهند. با در نظر گرفتن تورم، قیمت طال هنوز 
هم به باالترین حد خود نرسیده است. طبق گزارش شورای 
به   1980 ژانویه  در  طال  قیمت  باالی  رکورد  طال،  جهانی 
میزان 2800 دالر امروزی رسیده بود. به همین دلیل امکان 
نرخ  با  سرمایه گذاران  زیرا  دارد،  وجود  قیمت طال  افزایش 
واقعی منفی و ارزیابی های باالی بازار سهام روبه رو خواهند 
شد. افرادی که به طال به عنوان سرمایه گذاری سودآور نگاه 
این سمت سوق خواهند داد.  به  را  می کنند، سرمایه خود 
در این حالت بحث اعتماد به بازار طال نیست، بلکه بیشتر 
عدم اطمینان از بازارهای موازی دیگر است که مردم را به 
سمت خرید طال سوق می دهد. بانک مرکزی، دولت و... نیز 
به این امر واقف اند که عدم اطمینان به سرمایه های دیگِر در 
دسترس یا کم بودن سود و بازدهی موجب می شود بازار طال 
گسترده تر شود. جالب است که ویروس کرونا حتی موجب 
اختالل بی سابقه در قسمت های مختلف زنجیره تأمین طال 
شده، اما بازار طال از نفس نیفتاده و نسبت به این وضعیت 

مقاوم است و با قدرت می تازد! 
بااین حال، اپیدمی کرونا و بحران عرضه ناشی از آن، روی 
بخش های خرده فروشی که دارای پراکندگی بیشتر و زنجیره 
تأمین پیچیده تری بودند، تأثیر گذاشت و آن ها سهام کمتری 
نسبت به شمش های طال و سکه های طالیشان حفظ کردند. 
مسائل مربوط به عرضه و تدارکات طال، موجب از بین رفتن 
موجودی برخی فروشندگان شد و بسیاری از سرمایه گذاران 
را با انتظار طوالنی و حق بیمه های باال روبه رو کرد. به همین 
دلیل است که اختالالت عرضه و مالیات باالی سکه، قیمت 

آن را به طور لحظه ای افزایش می دهد. 

بسیاری فکر می کردند 
استقبال جهانی مردم از 

بورس، موجب کاهش 
قیمت طال می شود، اما اين 

بازار هم چنان رشد مثبت 
خود را داشت. بازارهای 

سهام جهان در سه ماهه 
دوم سال 2020 قوی ترين 

عملکرد را از سال 1998 
داشتند. بااين حال درخشش 

آن ها مانع از روند صعودی 
قیمت طال نشد و اين فلز 

بزرگ ترين رشد سه ماهه 
خود در چهار سال اخیر را 
به ثبت رساند. به طوری که 

قیمت جهانی طال به 
بیشترين حد در 9 سال 

گذشته و به 2هزار دالر درهر 
اونس رسید

منابع:
/www.ft.com ـ
content/566dd8f77-efe-45b6-
8a44-b20f7f0f283e
/www.fxempire.com ـ
forecasts/article/corona-crisis-
will-have-lasting-impact-on-
gold-market-664010
/www.ndtv.com/business ـ
coronavirus-impact-on-gold-
rate-gold-price-eases-as-dollar-
firms-but-covid-19-fears-limit-
losses-2265676
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ابرتورم را می توان يکی از بدترين شرايط احتمالی برای 
اقتصاد هر کشوری دانست. اين موضوع زمانی اتفاق می افتد که 
قیمت کاالها و خدمات بیش از 50 درصد طی يک ماه افزايش 

می بايد. با اين سرعت، ممکن است يک قرص نان قیمت 
متفاوتی در صبح و بعدازظهر داشته باشد. مثال جالبی در اين 
زمینه وجود دارد که می گويد به محض باز شدن نانوايی، يک 
چرخ دستی پر از پول نقد با خود همراه بیاوريد و نان بیشتری 
بخريد، زيرا ممکن است قیمت نان تا بعدازظهر دوبرابر شود! 

اين شرايطی است که اکنون بسیاری از مردم و کسب وکارهای 
کشور ما نیز با آن دست وپنجه نرم می کنند و درمواردی 

کاالهايی را که چند روز قبل يا ماه پیش نصف قیمت بوده، 
اکنون بايد باقیمتی به مراتب باالتر بخرند. اما ابرتورم های بدتر 

از اين نیز در دنیا وجود داشته است، به طوری که در مجارستان 
در سال 1946، قیمت ها هر 15 ساعت دو برابر و ارزش پولی 

که مردم در جیب داشتند، تا شب نصف می شد! هر کدام از 
کشورها برای عبور از شرايط تورم راه کارهای متفاوتی را با 
توجه به شرايط و داليل ريشه ای شکل گیری تورم انتخاب 

کردند، اما برخی اقتصاددانان معتقدند در میان تمام آن ها يک 
سیاست موفق مشترک وجود دارد و آن هم آزادسازی اقتصادی 

است. اگر اين موضوع در عین تلخ بودن برايتان جالب است، 
با اين گزارش همراه باشید تا در ادامه در مورد داليل به وجود 

آمدن ابرتورم و بدترين ابرتورم های تاريخ دنیا بخوانید. 

دالیل به وجود آمدن ابرتورم
در اقتصاد ابرتورم زمانی اتفاق می افتد که یک کشور نرخ تورم 
ارزش  حالت  این  در  می کند.  تجربه  را  پرشتابی  و  باال  بسیار 
واقعی ارز داخلی به سرعت از بین می رود و باعث می شود افراد 
جامعه دارایی هایشان را از پول محلی به حداقل برسانند و به 
سمت نگه داری ارزهای خارجی پایدار تغییر مسیر می دهند. در 
چنین شرایطی سطح عمومی قیمت ها در یک اقتصاد به سرعت 
افزایش پیدا می کند. ابرتورم به دو دلیل اصلی ایجاد می شود؛ 
اتفاق  زمانی  اولی  تقاضا.  کشش  تورم  و  پول  عرضه  افزایش 
خود  هزینه های  پرداخت  برای  کشور  یک  دولت  که  می افتد 
شروع به چاپ پول می کند. با افزایش عرضه پول، قیمت ها طی 

تورمی منظم افزایش می یابد. 
می افتد  اتفاق  شرایطی  در  و  تقاضاست  رشد  تورم،  دیگر  علت 
که افزایش تقاضا از عرضه بیشتر شده و موجب افزایش قیمت 
هزینه های  افزایش  چون  دالیلی  به  می تواند  این  می شود. 
مصرف کننده به دلیل رشد اقتصادی، افزایش ناگهانی صادرات 
یا بیشتر شدن هزینه های دولت رخ دهد. گاهی اوقات این دو 
عامل دست به دست هم می دهند و شرایط را بدتر می کنند. در 
این حالت دولت به جای کاهش عرضه پول برای متوقف کردن 
تورم، به چاپ پول بیشتر ادامه می دهد. با این کار قیمت ها مجدد 
باال می رود. هنگامی که مصرف کنندگان متوجه شوند چه اتفاقی 
افتاده، باز هم تورم ادامه می یابد. به این صورت که آن ها از ترس 

     اقتصاد جهان
مترجممینا بابايی

نيم نگاهی به ابرتورم های دنيا

پول سوزان!
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باال رفتن قیمت، بیشتر خرید می کنند و این تقاضای بیش از حد 
تورم را تشدید می کند. اگر آن ها کاالها را احتکار کنند و کمبود 

کاال ایجاد کنند، وضع از این هم بدتر می شود. 

اثرات منفی ابرتورم روی اقتصاد کشورها
در شرایط ابرتورمی، مردم برای جلوگیری از خرید کاال به قیمت 
گران تر طی روزهای آینده، شروع به احتکار می کنند. این انبار 
کردن کمبودهایی را ایجاد می کند و معموالً با خرید کاالهای 
در  می افتد.  اتفاق  و...  الکترونیک  لوازم  و  خودرو  مانند  بادوام 
کشورهایی که ابرتورم را تجربه می کنند، اگر تورم بیش از حد 
شود، مردم حتی کاالهای فاسدشدنی مانند نان و شیر را نیز 
این منابع روزانه کمیاب می شود و درنهایت  احتکار می کنند. 

اقتصاد از هم پاشیده می شود.
 با بی ارزش شدن پول، پس انداز کردن برای مردم دیگر معنا 

کمترین  به  نیز  آن ها  قبلی  پس انداز  چراکه  داشت،  نخواهد 
ارزش خود رسیده است. به همین دلیل زندگی سالمندان در 
به  شرایط  اگر  است.  آسیب پذیرتر  ابرتورم  حامل  اقتصادهای 
همین منوال ادامه یابد، بانک ها و وام دهندگان اعالم ورشکستگی 
می کنند، زیرا وام ها ارزش خود را از دست می دهند. هنگامی 
که مردم سپرده گذاری خود را در بانک ها متوقف کنند، بانک ها 

فاقد پول نقد و ورشکسته می شوند. 
نیز  خارجی  ارز  بازارهای  در  کشور  ارز  سقوط  موجب  ابرتورم 
باال  دلیل  به  واردکنندگان  و  اقتصادی  شرکت های  می شود. 
رفتن ارزش ارزهای خارجی مانند دالر کم کم ورشکست شده 
افزایش  با تعطیل شرکت  ها بی کاری  بازار خارج می شوند.  از  و 
می یابد. متعاقب آن درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و از 
ارائه خدمات اساسی باز می ماند. در چنین شرایطی دولت شروع 

به چاپ اسکناس می کند و موجب بدتر شدن اوضاع می شود. 

ابرتورم موجب سقوط ارز 
کشور در بازارهای ارز خارجی 

نیز می شود. شرکت های 
اقتصادی و واردکنندگان به 

دلیل باال رفتن ارزش ارزهای 
خارجی مانند دالر کم کم 

ورشکست شده و از بازار 
خارج می شوند. با کاهش 

شرکت  ها بی کاری افزايش 
می يابد. متعاقب آن درآمدهای 
مالیاتی دولت کاهش می يابد 
و از ارائه خدمات اساسی باز 

می ماند. در چنین شرايطی 
دولت شروع به چاپ 

اسکناس می کند و موجب 
بدتر شدن اوضاع می شود

بدترين ابرتورم های تاريخ
در ادامه در خصوص بدترین ابرتورم های تاریخ می خوانید که برای اقتصاد کشورها دردسرساز شده است.

مجارستان 
بسیاری از مورخان ابرتورم مجارستان را بدترین ابرتورم تاریخ می دانند. ابرتورم مجارستان مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی 
دوم و با نابودی تمام زیرساخت های این کشور آغاز شد. علت اصلی این اتفاق عدم تناسب انتشار پول و تولید ملی بود. در واقع 
دولت به دلیل ناتوانی در تولید کاال و فلج شدن اقتصاد پس از جنگ جهانی شروع به چاپ اسکناس کرد. این عدم تناسب 
کم کم قیمت ها را به صورت عجیبی افزایش داد و منجر به یک ابرتورم شد. این کشور بین سال ها 1945 و 1946 باالترین 
نرخ تورم دنیا را با نرخ تورم روزانه 207 درصد ثبت کرد. در ژوئن 1946 نرخ تورم در مجارستان به 41.9 کوآدریلیون درصد 
در یک ماه رسید که بیشترین نرخ ثبت شده ابرتورم است. در آن ماه قیمت ها هر 15 ساعت دوبرابر می شد و ارزش پولی که 

مردم در جیب داشتند، تا شب نصف می شد. 
دولت این کشور به جای کاهش تورم با کاهش عرضه اسکناس و افزایش نرخ بهره- یعنی سیاست هایی که موجب سقوط 
اقتصاد پیش از رکود شده بودند- تصمیم گرفت واحد پول خود را تغییر دهد. این تغییر واحد پول چند بار تکرار شد و هر بار 
با برنامه های رادیکالی مانند افزایش مالیات، کاهش انتشار اسکناس، بازگرداندن طالهایی که به خارج برده شده بود، افزایش 
تا این که سرانجام  انداختن واحد پول فورینت تقویت گردید،  تولید ملی و کاهش آسیب های حاصل از جنگ و به گردش 
ابرتورم مجارستان از بین رفت و وضعیت به حالت اولیه بازگشت. مجارستان هنوز از واحد پولی فورینت استفاده می کند، اما 
برنامه داشت تا سال 2020 واحد پول خود را به یورو تغییر دهد که فعاًل دنیا در حال دست وپنجه نرم کردن با ویروس کرونا 

و استراتژی دولت ها برای کاهش شیوع است.

زیمبابوه
یکی از ابرتورم های اخیر مربوط به دولت زیمبابوه است که طی سال های 2004 تا 2009 اتفاق افتاد. ابرتورم زیمبابوه، دومین 
پرونده وخیم تورم در تاریخ است. دولت برای پرداخت غرامت جنگ کنگو شروع به چاپ اسکناس کرد. خشک سالی و مصادره 
مزارع، کمبود مواد غذایی و محدودیت تولید کاال اوضاع را به گونه ای بدتر کرد که نرخ تورم روزانه را به 98 درصد رساند. 
قیمت ها هر 24 ساعت دوبرابر می شدند. مغازه داران ممکن بود که در طول یک روز چند بار قیمت کاالهایشان را تغییر دهند. 
وقتی از ابرتورم در این کشور حرف می زنیم، منظورمان تحمل ساعت های متوالی کمبود آب و برق در این کشور و تحمل 
ساعت ها ایستادن در صف بانک و پمپ بنزین و کمبود مواد غذایی در سوپرمارکت هاست. حال تصور کنید این اوضاع تا چه 
حد می تواند مصیبت بار باشد. نتیجه این شد که بسیاری از مردم برای خرید مواد الزم و اساسی به آفریقای جنوبی و بوتسوانا 
می رفتند و دالر آمریکا و رند، واحد پول آفریقای جنوبی، عماًل به صورت پول مورد معامله کشور درآمد. در سال 2009، بانک 
مرکزی زیمبابوه واحد پول رسمی را کنار گذاشت و عماًل از دالر آمریکا و رند آفریقای جنوبی به عنوان پول اصلی رایج برای 

معامالت استفاده کرد تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد. 

آلمان 
آلمان  )دولت جدید  وایمار  دولت جمهوری  در  میالدی  در دهه 1920  آلمان  تورم  دنیا،  معروف  ابرتورم های  از  دیگر  یکی 
پس از جنگ اول جهانی( است. جنگ جهانی اول غرامت 132 میلیارد دالری متفقین و بدهی های سنگینی را روی دست 
آلمان گذاشت و با توجه به این که آلمان ها قبل از جنگ هم وام های کالنی از کشورهای اروپایی گرفته بودند، برای پرداخت 
بدهی های خود شروع به چاپ پول کردند. تولید از بین رفت و منجر به کمبود کاال، به ویژه مواد غذایی، در آلمان شد. از آن جا 

که به دلیل چاپ اسکناس، پول نقد اضافی در گردش بود و کاالهای کمی نیز وجود داشت، قیمت اقالم هر سه روز دوبرابر 
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بسیاری از مورخان ابرتورم 
مجارستان را بدترين 

ابرتورم تاريخ می دانند. 
ابرتورم مجارستان مدت 

کوتاهی پس از جنگ 
جهانی دوم و با نابودی تمام 

زيرساخت های اين کشور 
آغاز شد. علت اصلی اين 
اتفاق عدم تناسب انتشار 

پول و تولید ملی بود. در واقع 
دولت به دلیل ناتوانی در 

تولید کاال و فلج شدن اقتصاد 
پس از جنگ جهانی شروع 
به چاپ اسکناس کرد. اين 
عدم تناسب کم کم قیمت ها 

را به صورت عجیبی افزايش 
داد و منجر به يک ابرتورم 

شد

می شود و تورم روزانه به باالی 20 درصد رسید. کشاورزان و افرادی که کاال تولید می کردند، در چنین شرایطی وضعیت خوبی 
داشتند، اما سایر مردم در فقر زندگی می کردند، یا کشور را ترک کردند. 

داستان های طنزآمیز درباره این بحران نشان دهنده وخامت وضع آن موقع است: شخصی که مدتی حواسش به چمدانش نبود، 
متوجه شد دزدی چمدان را برده، ولی پول ها را نبرده! در واقع ارزش چمدان بیشتر از پول های داخل آن بود. یا داستانی که در 
آن یک آلمانی درخواست دو فنجان قهوه کرد، اما این دو قهوه با دو قیمت متفاوت به او عرضه شد، چراکه در فاصله سرو قهوه 
اول و دوم قیمت ها باالتر رفته بود. داستان مردی که برای خرید کفش راهی برلین شد هم در نوع خود جالب است. هنگامی 
که او به برلین رسید، دریافت که با باال رفتن قیمت در همان فاصله زمانی کم، با آن پول تنها می تواند یک فنجان قهوه و بلیت 
بازگشت به شهرش را بخرد! سرانجام آلمان هم با معرفی واحد پول جدیدی به نام رنتنمارک که پشتوانه آن زمین های زراعی 

بود، توانست ثبات قیمت و کنترل تورم را در دست گیرد. 

یوگسالوی 
یکی دیگر از ابرتورم های شدید دنیا در سال های 1993 تا 1995 در یوگسالوی اتفاق افتاد. خالی شدن خزانه دولت به دلیل 
مناقشه و از دست دادن بازار داخلی سبب شد دولت برای کمک به بودجه، چاپ اسکناس را شروع کند. هزینه های عمومی 
کرد.  را وخیم تر  و 1993، وضع  در سال های 1992  متحد  ملل  تحریم های سازمان  و  فساد  کارآیی،  کنترل، عدم  غیرقابل 
شدیدترین نرخ تورم در این بازه مربوط به ژانویه 1994 است که قیمت ها طی یک ماه 313 میلیون درصد افزایش یافت که 
معادل افزایش 65 درصدی روزانه است و قیمت ها تقریبا هر 34 ساعت دوبرابر می شد. مردم به محض دریافت حقوق برای 
خرید هجوم می بردند و بسیاری از مردم مایحتاج خود را از کشور همسایه، مجارستان، تهیه می کردند. کشاورزان که تالش 
برای کنترل قیمت ها آن ها را مستأصل کرده بود، تولید محصوالت کشاورزی را متوقف کردند. درنتیجه بازار سیاه معامله با 
مارک آلمان و دالر آمریکا رونق گرفت. سرانجام بسیاری از کسب وکارهای یوگسالوی از دریافت دینار خودداری کردند و واحد 
پول آلمان، یعنی مارک، تبدیل به ارز غیررسمی این کشور شد. سرانجام رهبر این کشور برای پایان دادن به تحریم با واحد پول 

جدید کشور یعنی دینار جدید که به پشتوانه طال و ارز معتبر صادر می شد، موافقت کرد و کشورش را از بحران نجات داد. 

ونزوئال
یکی از نمونه های اخیر ابرتورم دولت ونزوئالست. قیمت در سال 2013 با افزایش 41 درصدی همراه بود و در سال 2018 
ابرتورم به 65هزار درصد رسید. وضعیت اخیر ونزوئال به دلیل برخی از تصمیمات سیاسی بد و اشتباه و مهم تر از آن، کاهش 
قیمت نفت به وجود آمد. این کشور نه جنگ زده است و نه زیرساخت های آن نابود شده است. بحران خاص سیاسی ای هم 
در این کشور اتفاق نیفتاده است و این ابرتورم تنها در نتیجه اتخاذ سیاست های غلط دولت بوده است. کنترل ارز از سوی 
دولت موجب شده کسب وکارها نتوانند به دالر دسترسی داشته باشند. این مسئله موجب شد کارخانه ها ورشکست شوند و 
کسب وکارها از کار بیفتند. در سال 2017 دولت عرضه اسکناس را به میزان 14 درصد افزایش داده بود. تورم دسامبر 2016 
ونزوئال از کل تورم کشورهای آمریکای التین در آن سال بیشتر بود و ارزش واحد پول ونزوئال به نام بولیوار ارزش خود در 
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مقابل دالر را از دست داد و مردم در واکنش به این موضوع 
یک  کردند!  استفاده  پول خود  واحد  عنوان  به  تخم مرغ  از 
شانه تخم مرغ که ژانویه 2017 تنها 6740 بولیوار بود، در 
از  بیشتری  ارزش  و  رسید  بولیوار  هزار   250 به  سال  آن 
واحد پول رسمی کشور داشت! در سال 2019، بدهی های 

خارجی ونزوئال حدود 100 میلیارد دالر تخمین زده شد و 
هم چنان با مشکل اساسی بازپرداخت بدهی های خود مواجه 
و درگیر پدیده ابرتورم است. دولت برای کاهش تورم، چند 
و  نشد  کارگر  راه حل  این  اما  کرد،  کم  پولی  واحد  از  صفر 

مشکالت اقتصادی ونزوئال هم چنان باقی ماند.

چگونه می توان از ابرتورم جان سالم به دربرد؟

 پدیده ابرتورم پدیده نادری است، اما به علت سیاست های غلط 
احتمالی دولت ها، مردم همیشه نگران این موضوع هستند. آن ها 
مدام به این فکر می کنند که اگر چنین اتفاقی بیفتد، باید چه 
با  کشوری  اگر  که  دارد  وجود  روش هایی  دهند؟  انجام  کاری 
پدیده ابرتورم روبه روشد،شهروندان از آن جان سالم به در ببرند. 
عادات مالی سالم و منطقی می تواند بیش از هر چیز به مردم 

در این امر کمک کند. 
باید  شما  شوید.  آماده  خود  دارایی های  تنوع  برای  ابتدا 
خرید  قرضه،  اوراق  و  سهام  به  تبدیل  برای  را  دارایی هایتان 

ارز، طال و سایر دارایی ها مانند خرید امالک و مستغالت آماده 
در چنین شرایطی  که  کنید  اطمینان حاصل  کنید. هم چنین 
از مهارت ها و استعدادهای حرفه ای متنوعی برخوردار هستید 
کار  یا  پیدا کنید  کار جدید  اقتصاد متالطم  این  در  بتوانید  تا 
قبلی خود را از دست ندهید. ابرتورم موجب کم ارزش شدن پول 
می شود. بنابراین دارا بودن طیف گسترده مهارت های عملی در 
هنگام تجارت، مزیت شما محسوب می شود. در چنین حالتی به 
جای این که برای خرید یک عدد نان، یک چرخ دستی پر از پول 

نقد با خود ببرید، نحوه پخت نان را می دانید. 

منابع: 
/www.thebalance.com ـ
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.www.cnbc ـ
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of-All-Time.html
/www.msn.com/en-ca ـ
money/topstories/20-
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hyperinflation-in-history/
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/www.investopedia.com ـ
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.www.businessinsider ـ
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episodes-in-history-2013-
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     اقتصاد جهان
نجوا ناجی

دولت ها با کسب وکارهای کرونازده چه می کنند؟
ازبیماری های عفونی به عنوان يک نگرانی قابل توجه 

در سراسر جهان نام برده می شوند. ويروس کرونا نیز 
از اين قاعده مستثنا نیست. اين بیماری همه گیر که 

اقتصاد دنیا را نیمه فلج کرده، موجب تعطیلی، بی کاری و 
آسیب رساندن به مشاغل و کسب و کارهای زيادی شده 
است. اين همه گیری موجب شد مشاغل سراسر جهان 

متحمل هزينه های فراوان شوند و چشم انتظار کمک 
مالی دولت ها باشند. دولت های کشورهای مختلف نیز 
بی کار ننشستند و برنامه های حمايتی مالی و اقدامات 

اجرايی زيادی را برای حمايت از کسب وکارها و مشاغل 
آسیب ديده از کرونا به مورد اجرا گذاشتند. در زير 

لیستی از برنامه های موجود کشورهای مختلف برای شما 
ارائه شده است. با ما همراه باشید. 

چه کسب وکارهایی بیشترین آسیب را دیدند؟
هر چند بسیاری از دولت ها با هدف مقابله با ضربه های اقتصادی 
حاصل از آن، اقدام به بازگشایی مجدد کسب وکارها کردند، اما 
بررسی ها نشان می دهد تعدادی از شغل ها و حوزه های کاری 
در زمان شیوع کرونا، آسیبی جدی دیده اند. واحدهای بزرگ 
با اتکا به ذخایر مالی خود که از سود انباشته و اندوخته های 
بیاورند، ولی  آن ها ناشی می شود، قادرند برای بلندمدت دوام 
کسب وکارهای کوچک که فاقد چنین اندوخته هایی هستند، در 
برابر بحران هایی مانند شیوع بیماری کرونا بسیار آسیب پذیرند. 

در این بین کسب وکارهای فعال در حوزه مراقبت های بهداشتی 
و حمایت اجتماعی، حمل ونقل، دفاتر گردشگری و مسافرتی، 
باشگاه ها و  اقامتی و غذایی، هنر، سرگرمی و تفریح،  خدمات 
آرایشگاه ها، بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند و با توجه 
به این که در انجام بسیاری از این فعالیت ها امکان فاصله گذاری 
اجتماعی وجود ندارد، حتی در زمان بازگشایی ها، اقبال از آن ها 

باال نبوده است.

انواع اقدامات و کمک های دولتی 
در همین راستا دولت ها به شیوه های مختلفی مانند حمایت های 
مالی، بخشیدن مالیات، آموزش و... به این کسب وکارها کمک 

کردند که در ادامه به شرح انواع آن ها خواهیم پرداخت.
کمک مالی و پشتیبانی از درآمد

• طرح های حمایت از درآمد کارگران و مشاغل تحت تأثیر این 
بحران در کشورهایی مانند ایرلند اجرا شد. 

تعداد  اساس  بر  طرح  این  مشاغل:  دستمزد  یارانه  طرح   •
کارمندان واجد شرایط موجود در لیست کارفرمایان، یارانه ای با 

نرخ ثابت به کارفرمایان می داد. 
بیمه بی کاری مشاغل آسیب خورده: پرداخت بیمه بی کاری   •
 17 تاریخ  از  جدید  درخواست های  بی کارشده،  کارمندان  به 

سپتامبر به بعد پذیرفته نخواهد شد. 
به کاهش  نیاز  پشتیبانی کوتاه مدت: کارمندان مشاغلی که   •
ساعت یا روزهای کاری دارند، می توانند از پشتیبانی کوتاه مدت 
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امور استخدام و حمایت اجتماعی بهره مند شوند. 

وام، کمک هزینه، کوپن و طرح مالی
• طرح تضمین اعتبار: طرح تضمین اعتبار از وام های حداکثر 
یک میلیون یورویی برای دوره های حداکثر هفت ساله پشتیبانی 
معتبر  بانک های  از  می توانند  اروپایی  کسب وکارهای  می کند. 

کشور خود این وام را درخواست کنند. 
با  یورو  25هزار  سقف  تا  تجاری  وام های  تجاری:  وام های   •
بازپرداخت و بهره صفر با رعایت شرایط و ضوابط برای کسب وکارها 
در دسترس است. این وام ها می توانند از 5هزار یورو تا 25هزار 

یورو باشند. بازپرداخت آن ها نیز هفت ماه بعد آغاز می شود. 
• طرح سرمایه در گردش: طرح سرمایه در گردش 450 میلیارد 
یورویی برای مشاغل واجد شرایط در ارائه وام های 25هزار یورو 

از 1,5 میلیون یورو با حداکثر نرخ سود چهار درصد. 
• صندوق سرمایه گذاری پایدار: صندوق سرمایه گذاری پایدار با 
حداکثر 180 میلیون یورو به طور خاص برای شرکت هایی است 
که در بخش های تولیدی و تجارت بین المللی با 10 کارمند یا 
اما  دیده اند،  آسیب  کرونا  دوران  در  می کنند،  فعالیت  بیشتر 

هم چنان سرپا هستند. 

در  این صندوق  کرونا:  از  ناشی  ریکاوری  و  تثبیت  صندوق   •
برخی کشورها با سرمایه حداکثر دومیلیارد یورو، وام هایی را در 

اختیار شرکت های متوسط و بزرگ قرار می دهد. 

معافی از مالیات
• تعدادی از کسب وکارهای آسیب دیده در شش ماه منتهی به 

پایان سپتامبر 2020 از مالیات دولتی معاف شدند. 
• کاهش نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده: کاهش شش 
ماهه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از 23 درصد به 21 

درصد که از اول ماه جاری اعمال می شود. 
پشتیبانی های آموزشی

نوع  از  کسب وکارها  به  دولت ها  پشتیبانی  از  دیگری  نوع   •
آموزشی بود. دولت برای کمک به مشاغل برای فائق آمدن بر 
اثرات مالی ناشی از کرونا، طیف وسیعی از نوآوری ها را برای 
و  می دهد  آموزش  کسب وکارها  به  بحرانی  شرایط  در  ماندن 
و  وام  بازپرداخت  و  مالی  مختلف  طرح های  با  را  آن ها  دست 

کمک به جذب نیرو باز می گذارد.
وبینارهای  آن الین،  یادگیری  منابع  شامل  مهارت ها  این    •

آموزشی و دوره های مختلف است. 

نوع ديگری از پشتیبانی 
دولت ها به کسب وکارها 

از نوع آموزشی بود. دولت 
برای کمک به مشاغل 

برای فائق آمدن بر اثرات 
مالی ناشی از کرونا، طیف 

وسیعی از نوآوری ها را برای 
ماندن در شرايط بحرانی به 

کسب وکارها آموزش می دهد 
و دست آن ها را با طرح های 

مختلف مالی و بازپرداخت 
وام و کمک به جذب نیرو باز 

می گذارد
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بسته های حمايتی كشورهای مختلف شامل چه مواردی بود؟ 
پائولو مورو، معاون اداره امور مالی صندوق بین المللی پول می گوید بسته های حمایتی و کمک های مالی که در اقتصادهای 
پیشرفته به شرکت ها داده می شود، اگرچه بالقوه از نظر مبلغ قابل توجه است، ولی ریسک چنین کمک هایی کم است، چون 
بسیاری از این شرکت ها خواهند توانست طبق قرار، این وام ها را بازپرداخت کنند. در ادامه تعدادی از بسته های حمایتی و 

یارانه ای کشورهای مختلف به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا را می بینید. 

كانادا
در کانادا یارانه دستمزد تا 75 درصد به مشاغلی با 15 درصد کاهش درآمد یا بیشتر تعلق گرفت که بازپرداخت آن از سه ماه 
بعد شروع می شود. هم چنین کارگران پیمان کاری که به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده  بودند، بیمار شدند یا مجبور 
بودند از یکی از اعضای خانواده خود مراقبت کنند و مستحق بیمه بی کاری نبودند، حقوق مشمول مالیات 2000 دالری  به 

مدت حداکثر چهار ماه تعلق گرفت. 
این تنها کمک دولت کانادا به مشاغل آسیب دیده نبود، بلکه میزان اجاره کسب وکارهای کوچک را که تحت تأثیر کرونا قرار 
گرفتند، تا میزان 75 درصد کاهش داد و به صاحبان امالک تجاری واجد شرایط وام قابل بخششی را پرداخت کرد تا اجاره سه 
ماه آن ها را پوشش دهد و طی مهلتی سه ماهه مستأجر آن را برگرداند. وام بدون بهره 40 هزار دالری نیز از اول مارس 2020 
به کسب وکارهای کوچک کانادایی داده شد. تأمین مالی سفارش خرید شرکت ها از دیگر برنامه های دولت کانادا بود تا 90 درصد 

از مبلغ سفارش خرید را پوشش دهد و جریان وجه نقد به سمت تأمین کنندگان راحت تر سرازیر شود.

آمريكا
دولت آمریکا وام آسیب دیدگی اقتصادی تا سقف دو میلیون دالر برای کسب وکارهای کوچک در نظر گرفت و برنامه محافظت 
از پرداخت حقوق را اجرا کرد تا انگیزه مستقیمی برای کسب وکارهای کوچک فراهم کند که حقوق کارگران خود را سر موقع 

پرداخت کنند. بیمه بی کاری، تخفیف بدهی و انواع وام ها از دیگر برنامه های این دولت بود. 

فرانسه 
مالیات شرکتشان ممکن شد.  به بخش  با کمک یک ای میل ساده  تنها  مالی شرکت ها  انداختن بدهی  تعویق  به  فرانسه  در 
تعلیق صورت حساب های متعلق به آب، گاز، برق و اجاره و تعلیق مالیات و کمک های اجتماعی نیز از جانب دولت پی گیری 
صاحبان  اختیار  در  و  بود  آسیب دیده  مشاغل  از  حمایت  راستای  در  فرانسه  دولت  دیگر  مهم  گام  هم بستگی  صندوق  شد. 
کسب وکارهایی قرار گرفت که گردش مالی کمتر از یک میلیون یورو داشتند و در آستانه ورشکستگی و تعطیلی بودند، یا زیان 

بیش از 70 درصد را در ماه مارس 2020 نسبت به مارس 2019 تجربه کردند. 
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آلمان 
کمک هزینه کار کوتاه مدت در صورتی که 10 درصد نیروی کار تحت تأثیر بی کاری ناشی از کرونا قرار گرفته باشند، از سوی 
دولت آلمان ارائه می شود. هم چنین مشاغل دارای حداکثر پنج کارمند تمام وقت می توانند برای یک دوره سه ماهه درخواست 
وام تا 9هزار یورو و مشاغل دارای حداکثر 10 کارمند وام حداکثر 15هزار یورویی داشته باشند. تخفیف های مالیاتی نیز برنامه 
دیگر دولت آلمان بود که طی آن بدهی های مالیاتی را از درآمد و مالیات شرکت ها و مالیات فروش تا پایان سال 2020 به 

تعویق انداخت و پیش پرداخت های مالیاتی را نیز با توجه به درآمد و مالیات شرکت تنظیم کرد.

چين
در آسیا، چین نیز تخفیف مالیاتی بر درآمد شخصی اعمال کرد و پنج معافیت برای سه مالیات )مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
بر درآمد شرکت ها، عوارض شخصی( را در فعالیت های تجاری مربوط اعمال کرد. هم چنین کمک های مالی مختلفی از سوی 

بانک های چین، وزارت دارایی، کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه و... پرداخت شد. 

كره جنوبی
در کره جنوبی دولت مرکزی به خانواده هایی که جزو 70 درصدی هستند که پایین ترین درآمد را دارند، چکی معادل 820 
دالر ارسال می کند. هم چنین تخفیف مالیات بر ارزش افزوده برای مشاغلی با درآمد 60 میلیون وون یا کمتر در سال و حمایت 
مالی از کسب وکارهای کوچک تا مبلغ 4,6 میلیارد وون و تخفیف اجاره مستأجران شرکتی تا میزان 50 درصد از برنامه های 

این دولت است. 

استراليا
عالوه بر پرداخت وام 100 هزار دالری به کسب وکارهای کوچک و متوسط، دولت استرالیا تصمیم گرفته با کسر مالیات شرایط 
ماه جاری  پایان  تا  می توانند  واجد شرایط  کارگران  و  کارآموزان  کند. هم چنین  تحمل تر  قابل  کرونازده  برای شرکت های  را 
درخواست یارانه کنند. هم چنین کارفرمایان متضرر هم می توانند از 30 مارس 2020 برای مدت زمان حداکثر شش ماهه، به 

ازای هر کارمند، حقوق 1500 دالری دریافت کنند. 

واحدهای بزرگ با اتکا به 
ذخاير مالی خود که از سود 
انباشته و اندوخته های آن ها 
ناشی می شود، قادرند برای 
بلندمدت دوام بیاورند، ولی 
کسب وکارهای کوچک که 

فاقد چنین اندوخته هايی 
هستند، در برابر بحران هايی 

مانند شیوع بیماری کرونا 
بسیار آسیب پذيرند. در 
اين بین کسب وکارهای 

فعال در حوزه مراقبت های 
بهداشتی و حمايت اجتماعی، 
حمل ونقل، دفاتر گردشگری 
و مسافرتی، خدمات اقامتی 

و غذايی، هنر، سرگرمی 
و تفريح، باشگاه ها و 

آرايشگاه ها، بیشترين آسیب 
را از شیوع کرونا ديده اند
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مدیریت و کسب وکار

در اين بخش می خوانيد

درباره  برندسازی  و  بازاریابی  مشاور  شریعتی،  سینا  دکتر  با  گفت وگو   
مالحظات راه اندازی کسب وکارهای تازه

 تغییر بهنگام راهبردها؛ ناجی برندها 

 ارزش ویژه برند درپاسخ به این پرسش مشخص می شود: چه کسی شما 
را دوست دارد؟ 

 تأثیر برندسازی در رشد کسب وکارها  

 دشواری و ظرافت تبلیغات در دوران کرونا

 مدیریت سفرهای کاری در دوران کرونا



رکود اقتصادی پديده ای است که امروزه گريبان 
تعداد زيادی از کشورها را گرفته و کشور ما ايران 
نیز از تاثیرات اين شرايط برکنار نبوده است. اما 

در همین رکود اقتصادی نیز هستند کسانی که قصد 
راه اندازی کسب وکاری را دارند؛ کسب وکاری که برای 
راه اندازی آن بايد اصولی را رعايت کرد. عدم رعايت 
اصول مورد نظر منجر به نابودی کسب وکارها در بازار 

خواهد شد. در ادامه با دکتر سینا شريعتی، مشاور 
بازاريابی و برندسازی، درباره »بايدها و نبايدهای 

راه اندازی کسب وکار در درشرايط دشوار« به گفت وگو 
نشسته ايم.

 
  كسانی كه قصد راه اندازی كسب وكار دارند، بايد 
در شرايط تنگناهای موجود به چه مواردی در نقشه 

راه خود توجه كنند؟
در حال حاضر کشورمان در شرایط ویژه ای به سر می برد. در 
این شرایط به تمامی افرادی که قصد راه اندازی کسب وکاری 
از  حوزه هایی  وارد  به هیچ وجه  می شود  پیشنهاد  دارند،  را 
باید  افرادی  چنین  نشوند.  ندارند،  تخصص  آن  در  که  بازار 
حرفه ای  صورت  به  قباًل  آن ها  در  که  شوند  حوزه هایی  وارد 
و تخصصی کار کرده اند. عالوه بر این، در شرایط حال حاضر 
ورود به حوزه  محصوالت لوکس و قیمت باال منطقی نیست. 
افراد با ورود به حوزه محصوالتی که با قیمت پایین و تعداد 
باال بتوان آن ها را عرضه کرد، نتایج بهتری را به دست خواهند 
آورد. در بحران، مصرف کنندگان ریز هزینه هایشان را به دقت 
بررسی می کنند و تمایل کمتری به سمت محصوالت با قیمت 

باال نیز این روزها نسبت به  اقتصادی  افراد طبقه  باال دارند. 
خرید محصوالت لوکس با احتیاط عمل می کنند و نسبت به 

هزینه کرد دقت دارند. 
به  نباید  بحران  شرایط  در  اقتصادی  فعاالن  هم چنین 
است  بهتر  و  بروند  سنتی  کسب وکارهای  راه اندازی  سمت 

کسب وکارهایشان را از حالت سنتی خارج و آن الین کنند. 
بايد  شرايط  دراين  انسانی  منابع  به  نگاه  نوع    

چگونه باشد؟
بله، تنگناها باعث شده نگاه به منابع انسانی نیز تغییر کند. 
نیروهای  این به کسب وکارها نسبت به آموزش  از  اگر پیش 
آن ها  به  حال  می کردیم،  تأکید  ضعیف تر  نیروهای  یا  خود 
پیشنهاد می دهیم که نیروهای آموزش دیده را استخدام کنند. 
قبل از این اکثر مشاوران معتقد بودند باید نیروهای انسانی 
نباید  دیگر  کسب وکارها  واقع  در  داد.  پرورش  و  آموزش  را 
غیرمتخصص  نیروهای  آموزش  را صرف  هزینه خود  و  وقت 
کنند. آن ها با استخدام نیروهای متخصص فرایند کاری خود 
آموزش  بر  می توانند  کسب وکارها  کرد.  خواهند  تسهیل  را 
نیروهای متخصص تمرکز کنند. در شرایط عادی کسب وکارها 
و  استخدام  ندارند،  را که هیچ تخصصی  نیروهایی  می توانند 
نسبت به آموزش آن ها اقدام کنند. چنین فرایندی در شرایط 

بحران کارایی ندارد.
را  كسب وكاری  بحران  زمان  در  كه  فردی  آيا     
داشته  خاصی  ويژگی های  بايد  می كند،  راه اندازی 

باشد؟  
به  باید  فعالیت خود،  بر تخصص حوزه  افرادی عالوه  چنین 
داشته  اشراف  نیز  و...  برندسازی  تبلیغات،  مارکتینگ،  علوم 

    گپ
نرگس فرجی

گفت وگو با دكتر سينا شريعتی، مشاور بازاريابی و برندسازی 
درباره مالحظات راه اندازی كسب وكارهای تازه

بی گدار به آب نزنیم!
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شرایط  در  اما  است،  مفید  بسیار  مشاور  حضور  باشند. 
بحران مدیر نیز باید به علوم مختلف راه اندازی و ماندگاری 
کسب وکار مسلط باشد. حتی اگر کسب وکار کوچک باشد نیز 
مدیر باید اطالعات جامعی در این موارد کسب کرده باشد. 
برندسازی  فرایند  درست  اجرای  بدون  راه اندازی کسب وکار 
این،  بر  عالوه  است.  پرریسک  بسیار  بحران  شرایط  در  و... 
فردی که قصد راه اندازی کسب وکار در زمان بحران را دارد، 
باید اطالعات جامعی از وضعیت اقتصاد کالن و خرد کشور 
نداشته  جامعی  اطالعات  اگر  فردی  چنین  باشد.  داشته 
برد.  بین خواهد  از  نیز  را  اولیه خود  سرمایه  باشد، مطمئناً 
شکست  از  بدتر  به مراتب  افسردگی  و  ناامیدی  گاهی  البته 
قصد  به  مراکزی  کشورمان  در  متأسفانه  است.  کسب وکار 
راه اندازی کسب وکارهای نوپا ایجاد شده که افراد را با امید 
واهی نسبت به راه اندازی کسب وکار امیدوار می کنند. افرادی 
گرفتن  نظر  در  بدون  و  مراکزی  چنین  مشاوره  با  فقط  که 
استارت آپ  یا  کسب وکار  راه اندازی  به  اقدام  کشور  شرایط 
می کنند، پس از مدتی ورشکست و از بازار خارج می شوند.  
البته بخشی از چنین کسب وکارهایی با حمایت مالی و پایین 

آوردن قیمت در بازار باقی می مانند. 
  از حضور مشاور در كنار مدير كسب وكار گفتيد، 
انتخاب  مشاور  عنوان  به  را  افرادی  چه  آنهابايد 

كنند؟
مشاور کسی است که در سازمان و کسب وکار حل نشود و با 
نگاه متفاوت به مسائل و چالش ها نگاه کند. حضور مشاوران 
تخصصی کنار مدیران حین راه اندازی کسب وکار حائز اهمیت 
است. در بحران باید فرد دومی نیز در کنار مدیر در جهت 
هدایت کسب وکار حضور داشته باشد. مشاور مناسب کسی 
باشد.  است که حداقل در سه شرکت موفق مدیریت کرده 
در نظر داشته باشید، چنین افرادی باید سابقه مدیریت در 
باشند. مدیریت شرکت های  داشته  را  شرکت های خصوصی 

دولتی با خصوصی فرق دارد. 
باید تجربه  را دارد،  به شرکت دولتی  اگر مشاور قصد ورود 
باشد. چون  از قبل داشته  را  با شرکت های دولتی  همکاری 
باز  است.  متفاوت  خصوصی  با  دولتی  شرکت های  سیستم 
سازمان ضروری  مدیران  کنار  مشاور  می کنم؛ حضور  تأکید 
هم  باز  باشد،  هم ضعیف تر  مدیر  از  اگر  حتی  مشاور  است. 
دارد.  موضوعات  به  بیرونی  نگاه  چون  است،  الزم  حضورش 
مشاوران فقط به هدف فکر می کنند و برای رسیدن به هدف 

از حواشی عبور می کنند.  
  در اين تنگناها، سرمايه گذاری در چه حوزه هايی 

موفقيت آميز است؟
به  که  را  مواردی  اگر  حوزه ها،  تمامی  در  سرمایه گذاری 

آن ها اشاره شد، رعایت کنیم، سودآور است. در حال حاضر 
مصرف کنندگان کاالهای مورد نیاز خود را هم چنان خریداری 
برای  است.  کرده  تغییر  آن ها  خریداری  اما شکل  می کنند، 
در  یک  ماشین  شماره گذاری  صف  در  این  از  پیش  مثال، 
میان ماشین خارجی و گران قیمت مشاهده می کردید، اما در 
حال حاضر بیشتر ماشین ها داخلی با قیمت پایین تر شده اند. 
رویکرد مصرف کنندگان تغییر کرده است. کسب وکارها باید 
هزینه  فریز  حالت  در  مصرف کنندگان  که  بگیرند  نظر  در 
و  گرفته  است  قرار  اقتصادی  وحشت  در  جامعه  و  هستند 
کنند،  شرایط  با  مطابق  را  خود  نتوانند  که  کسب وکارهایی 

محکوم به شکست هستند.
بيشتری  موفقيت  شانس  چه كسب وكارهايی     

دارند؟
کاالهای  حوزه  در  فعال  کسب وکارهای  بحرانی،  شرایط  در 
اساسی موفق تر از مابقی بوده اند. کاالهای خوراکی، خودرو، 
جزو  می توان  که  است  مواردی  جمله  از  پوشاک  و  دارو 
کسب وکارهای موفق مثال زد. البته وقتی از خودرو صحبت 
خودرو  لوکس  قطعات  تولیدکنندگان  منظورمان  می کنیم، 
شدن  بهتر  زمان  تا  باید  کسب وکارهایی  چنین  نیستند. 
شرایط صبر کنند. البته تمامی دنیا شرایط اقتصادی مطلوبی 
ندارد، اما شرایط کشورمان با کل دنیا متفاوت است. اقتصاد 
سایر کشورها متأثر از کروناست، اما کشورمان عالوه بر کرونا، 
متأثر از گردبادهای اقتصادی است. چنین شرایطی ایران را 
از سایر کشورها بسیار متمایز کرده است. سایر کشورها امید 
به پایان کرونا و تولید واکسن دارند، اما در کشورمان پس از 

کرونا نیز شرایط عادی نخواهد شد. 
  برخی از كسب وكارهای بزرگ برای كاهش هزينه 
استارت آپ ها  حوزه  در  سرمايه گذاری  به  شروع 
پيش  در  را  درستی  روند  نظرتان  به  كرده اند، 

گرفته اند؟
بزرگ  کسب وکارهای  نجات  به  این باره  در  سرمایه گذاری 
منجر خواهد شد. اما اگر فردی قصد راه اندازی استارت آپی 
را بدون سرمایه گذاری کسب وکارها بزرگ دارد، باید جوانب 
احتیاط را در نظر بگیرد. چنین افرادی باید پس از تحقیقات 
بازار و تمامی شرایط اقتصادی کسب وکار خود را راه اندازی 

کنند. 
شاهد  شده  باعث  حاضر  حال  اقتصادی  شرایط  مجموع  در 
ورشکستگی های بیشتر باشیم؛ اتفاقی که قبل از این دوره 
مشاهده نمی شد. جبران آسیب های پیش آمده بسیار سخت 
اقتصاد خرد و کالن  برای ماندگاری،  باید  است و شرکت ها 
کشور را به دقت در نظر بگیرند. چنین شرکت هایی عالوه بر 

ماندگاری، رشد خواهند کرد. 

در حال حاضر 
مصرف کنندگان کاالهای 
مورد نیاز خود را هم چنان 

خريداری می کنند، اما 
شکل خريداری آن ها 

تغییر کرده است. برای 
مثال، پیش از اين در صف 
شماره گذاری ماشین يک 

در میان ماشین خارجی 
و گران قیمت مشاهده 

می کرديد، اما در حال حاضر 
بیشتر ماشین ها داخلی با 

قیمت پايین تر شده اند. 
رويکرد مصرف کنندگان 

تغییر کرده است. 
کسب وکارها بايد در نظر 

بگیرند که مصرف کنندگان 
در حالت فريز هزينه 

هستند و جامعه در وحشت 
اقتصادی قرار گرفته  است 

و کسب وکارهايی که نتوانند 
خود را مطابق با شرايط کنند، 

محکوم به شکست هستند



دكتر امیرحسین صیرفی، استراتژيست مديريت 
كسب وكار
شرکت ها و سازمان ها از آن موقع که برای بقا در بازارهای عرضه 
کاال و خدمات، حفظ و وفادار کردن مشتریان و هم چنین رقابت 
فرایندهای  و  نگرش ها  به  روی  خود،  حرفه  بازیگران  سایر  با 
برندینگ آورده اند، همواره به این نتیجه رسیده اند که نیاز دارند 
استراتژی های برندینگ خود را متناسب با شرایط حاکم بر بازارها 
به روزرسانی کنند. در غیر این صورت، طی مسیر منحنی عمر 
خود چه بسا در همان مرحله رشد شکست خواهند خورد و 

ناگزیرند بازار را به نفع رقبای هوشمندتر ترک کنند.
یکی از مهم ترین وقت هایی که این متناسب سازی می تواند به سرعت 
آن ها را به شکست نزدیک تر کند، مقاطعی ا ست که بحران های 
همه گیری )پاندمی( ظهور می کنند. این بحران ها در مدت کوتاهی 
رشد می کنند و به ندرت وقت کافی برای تشخیص راه برون رفت و 

اتخاذ استراتژی های الزم را به شرکت ها می دهند. 
پاندمی های  بروز  زمانی  فواصل  بر  مروری  با  نمونه،  عنوان  به 
آنفوالنزا درمی یابیم که تقریباً در 100 سال گذشته دنیا شاهد 
9 مورد همه گیری ویروس های مختلف آنفوالنزا بوده است. و 
دهمین آن همه گیری ویروس کووید19 )کرونا( است که همه 
دنیا را از زمستان گذشته درگیر بحران های عمیق اقتصادی کرده 
است. یعنی در 100 سال گذشته به طور متوسط هر 10 سال 
یک همه گیری شرکت ها را به چالش کشیده که این متوسط 

زمانی در طول عمر سازمان ها زمان زیادی نیست. 
چه  باید  شرکتها  شرایط  این  در  که  است  این  سؤال  حال 

رویکردهایی را در تدوین استراتژی های تازه رعایت کنند؟
داده ها نشان می دهند به همان اندازه که انتخاب مشتریان برای 
خرید کاال و خدمات افزایش پیدا می کند، به همان اندازه نیز 
اهمیت  آنان  برای  جانب مصرف کنندگان  از  برند ها  به  اعتماد 
بیشتری می یابد. در شرایطی که رفتار مصرف کنندگان و به طور 

مشخص مصرف کنندگان ایرانی با شتاب زیادی در حال تغییر 
به سمت خریدهای آن الین است، استراتژی هایی که منجر به 
اعتمادسازی برندها نزد مشتریان می شود، می تواند کمک شایانی 

به افزایش ارزش برند آن ها بکند.
یک برند پرقدرت امواج اعتمادساز را از خود ساطع می کند و 
خریدارانش را از ریسک تصمیم اشتباه در فرایند تصمیم گیری 
و  داده ها  که  است  معنی  آن  به  این  محافظت می کند.  خرید 
تحلیل هایی که روی آن ها انجام می شود، در حال متحول کردن 
نحوه تعامل برندها و مشتریانشان است. در این شرایط زمان آن 

رسیده است که مبانی استراتژی های برند به روزرسانی شوند. 
برندها معموالً قدرت خود را از سه منبع به دست می آورند:

)Science( 1. دانش
 )Art( 2. هنر

 )Craft( 3. مهارت

1. دانش؛ مدیریت ارزش برند با محوریت داده
برای محافظت از ارزش برند در دنیای پررقابت دیجیتال امروز 
شرکت ها باید روش های جدید را بپذیرند و منابع داده جدیدی 

برای تحلیل رفتار مصرف کنندگان خود پیدا کنند.
• احساسات

برای پی گیری ادراک مشتریان از یک برند، شرکت ها باید فراتر از 
شمردن کلیک ها و دنبال کنندگانشان)Followers( فکر کنند. 
آن ها باید احساسات مصرف کنندگان را نیز مدنظر قرار دهند، 
خود  از  اجتماعی  شبکه های  در  که  را  احساساتی  به خصوص 
بروز می دهند. این موضوع در خصوص مصرف کنندگان ایرانی 
که بیشتر در تصمیمات خرید خود شاید بیشتر احساسی عمل 

می کنند، اهمیت ویژه تری دارد.
 در کشور ما که آمار خریدهای آن الین در حال افزایش است 
و شرایط حاصل از ویروس کووید19 آن ها را به تأمین نیازهای 

تغییر بهنگام راهبردها؛ ناجی برندها    برند
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تحقیقات بازار همیشه 
برای واحد های بازاريابی 

شرکت ها کاری هزينه بر و 
طاقت فرساست. جمع آوری 
اطالعات از مصرف کنندگان 

از طريق پرسش نامه ها يا 
ساير تکنیک های تحقیقات 

بازاريابی آن ها را به 
تشخیص درست و دقیق 
نیاز همه مصرف کنندگان 

رهنمون نمی کند. اما اکنون با 
استفاده از پلتفرم های مبتنی 
بر وب، يا قابل استفاده روی 

گوشی های موبايل و هم چنین 
بهره گیری از هوش مصنوعی 

می توان نیاز های واقعی 
مصرف کنندگان را به صورت 

طبقه بندی شده و دقیق در 
کسری از ثانیه به دست آورد

خود از بسترهای الکترونیکی افزایش داده است، شرکت ها برای 
جذب و حفظ مشتریان خود باید این نکته را در استراتژی های 

برندینگ خود لحاظ کنند.
• چابک سازی

تحقیقات بازار همیشه برای واحد های بازاریابی شرکت ها کاری 
هزینه بر و طاقت فرساست. جمع آوری اطالعات از مصرف کنندگان 
از طریق پرسش نامه ها یا سایر تکنیک های تحقیقات بازاریابی آن ها 
را به تشخیص درست و دقیق نیاز همه مصرف کنندگان رهنمون 
نمی کند. اما اکنون با استفاده از پلتفرم های مبتنی بر وب، یا قابل 
استفاده روی گوشی های موبایل و هم چنین بهره گیری از هوش 
مصنوعی می توان نیاز های واقعی مصرف کنندگان را به صورت 

طبقه بندی شده و دقیق در کسری از ثانیه به دست آورد.
• شخصی سازی

یک  هر  برای  محصول  و  کاال  پیشنهادهای  شخصی سازی 
شرکت هاست.  رشد  برای  کلیدی  پیشران  یک  مشتریان  از 
شخصی سازی برند ها را قادر می سازد روابط خود با مشتریانشان 
را پرورش دهند و نه تنها درآمد خود را باال ببرند، بلکه سطح 

وفاداری آن ها را به طرز چشم گیری استحکام بخشند.
فعالیت ها و شاخص های کلیدی عملکرد برندهای ایرانی معموالً 
بر پایه شناسایی نیازهای »میانگینی از مشتریان« آن ها شکل 
می گیرد. اما اکنون با وجود روش های جدید اخذ داده و تحلیل 
آن ها می توان پیام های شخصی سازی شده برای هر یک از آن ها 
و  نیازهای جزئی  تعریف کرد و حتی کاال و خدماتی مطابق 

کوچک آن ها طراحی و به آن ها پیشنهاد کرد. 

2. خالقیت در روایت برند
طور  به  و  برندهاست  موفقیت  اصلی  پیشران  یک  خالقیت 
مشخص برندهایی که خالقیت در ایجاد روایت هایی دارند که 
سرگرم  را  آن ها  و  می کند  هیجان  ایجاد  آن ها  مخاطبان  در 
می کند. مشتریان انتظار دارند برندهای محبوبشان ارزش هایی 
یک  درحالی که  کنند.  خلق  آن ها  برای  خدمات  و  کاال  ورای 
خود  به  را  مخاطبان  توجه  است  ممکن  متقاعدکننده  روایت 
جلب کند، اما جلب وفاداری به فعالیت های بیشتری از جانب 
صاحبان برند نیاز دارد. آیا کمپین ها ورای ارتباط گیری با آن ها 
طراحی و ارائه شده اند؟ آیا کمپین ها هویت و ارزش های برند را 
برای آن ها مجسم می کنند؟ کمپین هایی که این نکات را رعایت 

کنند، موفق تر از آن هایی هستند که فقط روی مزایای منطقی 
تمرکز می کنند.

3. مهارت – حرکت حول هدف
پیدا کردن هدف خیلی مهم است، ولی کافی نیست. صاحبان 
برند واقف اند که چقدر پای بند بودن به وعده هایشان در تمام 
نقاط تماس با مشتری مهم است. خلف وعده برند را نابود خواهد 
کرد. استراتژی های برند مبتنی بر هدف هم یک فرصت و هم 
یک چالش بزرگ است. برای ایجاد یک روایت استوار و موفقیت 
در یک دگرگونی هدف محور همه واحدهای شرکت و مدیران 
ارشد باید خیلی نزدیک با یکدیگر همکاری کنند. برای زنده 
برند،  استراتژیست های  برند  فعالیت های  و  هدف  داشتن  نگه 
کارگردانان خالق، دانشمندان داده و طراحان باید گرد هم جمع 

شوند و به طور هماهنگ و چابک با یکدیگر کار کنند.
در فضای کسب وکاری که مدام در حال تغییر و تحول است، 
انتخاب های بی شماری برای مصرف کننده وجود دارد و نیاز های 
مشتریان به سرعت در حال تکامل است. وجود برند ها از همیشه 
مهم تر شده  است. آن هایی که قدرتمندتر و هوشمندتر هستند، 
بیشترین بهره را از علوم داده و راه های چابک انجام کارهایشان 
پیغام های  کنند،  پاالیش  را  خود  هدف  مشتریان  تا  می برند 
برندشان مطمئن  تأثیرگذاری  از  و  ارسال کنند  متقاعدکننده 
شوند. این باعث شده متناسب سازی استراتژی های برند با شرایط 

بحرانی موجود اهمیت بیشتری پیدا کند.
این قاعده مستثنا نیستند و در شرایط  از  ایرانی  شرکت های 
اقتصادی کنونی کشور عزیزمان شاید نیاز به به روزرسانی این 
استراتژی ها دوچندان احساس شود. رفتار مصرف کننده ایرانی به 
دلیل شرایط حاصل از ویروس کووید19 در حال تغییر به سمت 
خریدهای آن الین است و برندهای ایرانی می توانند این تغییر را 
یک فرصت برای قدرتمند کردن برند خود ببینند، نه کسب سود 
بیشتر و نه ارائه کاال و خدمات کم یا بی کیفیت. اکنون فرصت 
ایجاد پیام های قدرتمند برای برند و زمان احترام به مشتری 
است؛ متاعی که به ندرت در دکان برندهای ایرانی پیدا می شود.

*این مقاله برداشتی بود از مقاله شرکت مکنزی در خصوص 
آینده استراتژی برند.

McKinsey&Company, The future of brand strategy: 
It’s time to ‘go electric ‘
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دكتر مهرداد انوری
مدرس و مشاور توسعه كسب وكار

استفاده  مورد  بسیار  که  است  اصطالحی  برند  ویژه  ارزش 
اشتباه قرار گرفته و سؤاالت و بحث های بی پایانی را به خود 
جلب کرده  است. به عبارت ساده تر، ارزش ویژه برند، مجموع 
همه چیز است، یا به عبارت دیگر، شاخصی است که وقتی 
شما  برند  که  می رسیم  نتیجه  این  به  می شود،  اندازه گیری 

تکانه )قدرت حرکت( دارد. 
کوین کلر عنوان می کند تا وقتی که حضور برند تأثیری در 
تولید محصول، قیمت گذاری، توزیع، فرایند های ارائه خدمات 
کار  باشد،  نگذاشته  مشتریان  و  کارکنان  بر  و  سازمان  در 
ارزش ویژه  ایجاد  این همان  و  انجام نشده است،  برندسازی 

برند است.
ویژگی های متمایز یک برند منجر به تقاضای مستمر و تعهد به 
برند می شود. این مجموعه ای از ویژگی ها، عناصر و بدهی های 
مرتبط با یک برند است که از ارزش قرار داده شده در برند از 
سوی مصرف کنندگان یا شرکت ها کم یا به آن اضافه می کند. 
ارزش ویژه برند مفهوم نهایی است، که هدف آن ایجاد ارزش 
برند است. این چیزی است که به مصرف کنندگان دلیلی برای 
ترجیح دادن برند خاص و محصوالت آن ها به جایگزین های 
پیشنهادشده از سوی دیگر برندها می دهد. ارزش ویژه برند به 

ارزش ذاتی ای اشاره دارد که یک برند شناخته شده از طریق 
درک مصرف کننده از برتری برند، به آن دست پیدا می کند. 
تفاوت قابل  توجهی بین ارزش ویژه برند و وفاداری برند وجود 
است  توجیهی  و  پاسخ گویی  برند،  ویژه  ارزش  بنابراین  دارد. 
مقدار  این  داده می شود.  برند  ترجیح یک  و  برای وجود  که 
به دو شکل بیان می شود که به طور مستقیم با هم مرتبط 
منفی  یا  مثبت  تداعیات  کل  بر  مبتنی  اول  شکل  هستند. 
این  اگر  دارند.  برند  یک  مورد  در  مصرف کنندگان  که  است 
تداعیات مطلوب باشند، منجر به ارزش ویژه برند مبتنی بر 
برند  ویژه  ارزش  کاهش  درحالی که  می شود،  مصرف کننده 

مبتنی بر مصرف کننده، نتیجه تداعیات برند منفی است. 

مجموع ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده
شکل دوم از نقطه نظر شرکت مدنظر گرفته می شود. این زمانی 
است که مجموع ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده به 
یک  ترازنامه  روی  که  می شود  تبدیل  نامشهود  دارایی  یک 
شرکت نشان داده می شود. سپس به این ارزش سهام تجاری 
مبتنی بر شرکت یا آن چه معموالً در محافل شرکتی مشهور 
است، ارزش برند گفته می شود. این بخشی از دارایی های یک 
نقدی  جریان  عنوان  به  اغلب  و  می دهد  تشکیل  را  شرکت 
به یک شرکت  برند  در  دلیل سرمایه گذاری  به  که  افزایشی 

  برندینگ 

ارزش ويژه برند درپاسخ به اين پرسش مشخص می شود: چه كسی شما را دوست دارد؟ 

ارزش ویژه برند 
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مصرف کنندگان برای 
توسعه ارزش ويژه برند، 

حیاتی هستند، چون آن ها 
به عناصر ديگر برند تبديل 
می شوند. قدرت يک برند 

در تجاربی نهفته  است 
که مصرف کنندگان با 

برند داشته اند. اين امر بر 
درک مشتری از برند تأثیر 

می گذارد، از احساسات، 
افکار، تصاوير، عقايد، باورها، 
احساسات و تداعیات نشئت 

می گیرد

تعلق می گیرد، نشان داده می شود. این مجموع تمام قدرتی 
است که یک برند دارد و ارائه می دهد. بااین حال، ارزش ویژه 
برند و ارزش برند به گونه ای متفاوت است که ارزش ویژه 

برند از دیدگاه مصرف کننده اندازه گیری می شود.
حیاتی  برند،  ویژه  ارزش  توسعه  برای  مصرف کنندگان 
می شوند.  تبدیل  برند  دیگر  عناصر  به  آن ها  هستند، چون 
قدرت یک برند در تجاربی نهفته  است که مصرف کنندگان 
تأثیر  برند  از  مشتری  درک  بر  امر  این  داشته اند.  برند  با 
باورها،  عقاید،  تصاویر،  افکار،  احساسات،  از  می گذارد، 
احساسات و تداعیات نشئت می گیرد. مفهوم این است که 
هنگامی  را  مصرف کننده  بر  مبتنی  برند  ویژه  ارزش  برند، 
تولید می کند که به طور مطلوب از سوی مصرف کنندگان 

دیده می شود و برعکس.
مفهوم  از  برندها  از  خیلی  شد،  ذکر  قباًل  که  همان طور 
برندسازی به عنوان شایستگی اصلی و ابزار اصلی استراتژی 
شرکت استفاده می کنند. این به این معنی است که بدون 
و  رسید  نخواهند  خوشایند  نتیجه  به  برندها  برندسازی، 
مسئله  بااین حال،  باشند.  نداشته  وجود  اصال  است  ممکن 
ارزش ویژه برند چیزی است که مبهم باقی می ماند. چندین 
این است که  اول  این مساله وجود دارد. دلیل  برای  دلیل 
طور  به  برند  ویژه  ارزش  مفهوم  مدیریت،  چرخه های  در 
کامل درک نشده و اعمال نمی شود. برندها تأکید زیادی بر 
ایجاد آگاهی از برند و تصویر برند مناسب با هدف رسیدن 
جریان  یک  متعاقباً  و  برند  به  وفاداری  از  باالیی  سطح  به 
درآمد ثابت دارند. آن چه برندها به نمایش گذاشته اند، عدم 

قدردانی از دارایی شرکت هاست که عناصر برندسازی منجر 
به آن می شود، به ویژه ارزش برند.

و  برند  ویژه  ارزش  که  دارند  را  تصور  این  برندها  از  برخی 
ادغام،  آستانه  در  شرکت  یک  که  هنگامی  برند  ارزش 
باید  و  هستند  ارزشمند  است،  مالی  گزارش  یا  محاسبات 
به آن ها پرداخت. بااین حال، این تنها یک رویکرد سطحی 
مفهوم  یک  برند  ویژه  ارزش  است.  برند  ویژه  ارزش  برای 
به  منجر  و  باشد  رشدیافته  و  پایدار  باید  که  است  عمیق 
افزایش ارزش برندها شود. این چیزی است که مدیریت را 
باقی  ایستا  اگر  و  و طوالنی مدت درگیر می کند  بی رحمانه 
بماند، اغلب شیب رو به پایین دارد. ایجاد سطح باالی ارزش 
ویژه برند مستلزم پرورش همه عناصر برند مورد بحث در 

گذشته است.  
می شنوند،  می بینند،  مشتریان  آن چه  دیگر،  عبارت  به 
به تجربه  برند که منجر  احساس می کنند و در مورد یک 
کلی آن ها با برند می شود، در طول زمان باید پایدار باشد. 
از آن جا که این عناصر در ذهن مصرف کنندگان قرار دارند، 
دوام ارزش ویژه برند از طریق افزایش تداعیات برند در ذهن 

مصرف کنندگان رخ می دهد.
درک از شاخص های اندازه گیری ارزش ویژه برند در ارزیابی 
این شاخص ها عبارت اند  برندها ضروری است.  ارزش مالی 
از ویژگی های تصویر برند، سطح آگاهی و آشنایی، وفاداری، 
درک  که  هستند  فاکتورهایی  این ها  توصیه.  و  رضایت 
مصرف کننده از برندها را اندازه گیری می کنند و این که آن ها 

چگونه بر انتخاب های برند و رفتار خرید تأثیر می گذارند. 
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دكتر سارا میرزايی
مشاور بازاريابی، فروش، برندينگ و تبلیغات
همان طور که همه می دانیم، هر چیزی قابل برند شدن 
است. شايد اگر روزگاری به ما می گفتند آب و نان هم 
برند می شود، برايمان باورکردنی نبود، زيرا به نانوايی 
مراجعه می کرديم، يا آب تهران به عنوان بهترين آب 

شیرين و شرب را استفاده می کرديم. اما ديديم که 
حتی آب و نان نیزدربسته بندی های مختلف و متنوع 

برند شد. همین امر در مورد شهرها و کشورها نیز 
صدق می کند، فقط محصول و خدمت قابل برند شدن 
نیست. همین که نام سويیس می آيد، در ذهن همه ما 

کیفیت، تمیزی، کالس و پرستیژ، ساعت های باکیفیت، 
شکالت و قهوه های خوب و معتبرترين بانک های 
جهان به ذهن می آيد، درحالی که هیچ قهوه ای در 

سويیس تولید نمی شود، اما در اين طبقه کااليی برند 
شده است و سويیس و هلند با وجود وسعت و جمعیت 

کم تبديل به دو کشور خوب در حوزه لبنیات شده اند. 

درک اهمیت برندسازی در غیراروپایی ها
اهمیت کشور مبدأ در شکل گیری برندها طی سال های اخیر 
بیشتر و بیشتر شده است. شاید در 40 سال گذشته دربازار 
لوازم برقی فقط برندهای اروپایی مطرح بودند و ژاپن 40، 50 
سال پیش همانند چین امروز بود و انتخاب اول افراد برندهای 
اروپایی بودند. اما طی این سال ها کشور ژاپن تالش به سزایی 
در رشد و تقویت جایگاه برند ژاپن در دنیا کرد و برندی مثل 
برند سونی گذاشته  با  ارتقای ژاپن  را  سونی چشم انداز خود 
بود در 40 سال پیش، و همین اتفاق هم افتاد. االن برندی 
بی ام  و  بنز  مثل  پرقدرتی  برندهای  با  تویوتا  لکسوس  مثل 
دبلیو با عقبه آلمان در دنیا رقابت می کند. در خودروسازی، 
صنایع مختلف اهمیت برندسازی را درک کردند و تقریباً در 
خیلی از صنایع، ژاپن سرآمد کیفیت شد. مثاًل در حوزه لوازم 
آرایش یکی از گران ترین و باکیفیت ترین برندهای آرایشی به 
نام »شیسیدو« را به دنیا عرضه کرد که چه بسا از بسیاری 

فروش  به  گران تر  آمریکایی  و  اروپایی  مطرح  برندهای  از 
برندهای  ژاپن  از  الگوبرداری  با  دقیقاً  جنوبی  کره  می رسد. 
خود را جهانی کرد و می بینیم ال جی و سامسونگ یا هیوندای 

و کیا با چه قدرتی در دنیا نفوذ کردند.
اما  است،  کرده  قبضه  را  جهانی  بازارهای  این که  با  چین 
است  بی کیفیت  کاالیی  چینی  کاالهای  مورد  در  عموم  باور 
سال هاست  که  شائومی  و  هواووی  همچون  برندهایی  و 
جایگاهی  نتوانسته اند  هنوز  اما  کرده اند،  بسیاری  تالش های 
همانند اپل یا سامسونگ را به دست آورند. درست است که 
هر برندی می تواند قسمت خاصی از بازار را هدف قرار دهد، 

تأثیر برندسازی در رشد کسب وکارها
   برندینگ
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برندسازی يک موضوع 
تخصصی، مهم و زمان بر 
است و يک شبه کسی، 

چیزی، يا کشوری نمی تواند 
برند شود. با توجه به 

وجودمنابع و ظرفیت های 
فراوان درکشورما می توان 

آن ها  را با برنامه ريزی برای 
تقويت جايگاه ايران، ايرانی 
و برندهای ايرانی هزينه کرد.

اما اگر هواووی یا شائومی در بازارهایی مثل ژاپن و کره، یا 
داشتند. را  متفاوتی  برند  قدرت  قطعاً  بودند،  آمریکا  و  اروپا 

گویی آن ها دارند چوب کشور مبدأ، چین، را می خورند.

وقتی صداقت و کیفیت حرف اول را می زند
»اگر  موضوع  با  نظرسنجی  یک  لینکدین  در  پیش  چندی 
اشاره شده  کشورهای  از  بیاید،  بازار  به  کرونا  واکسن  امروز 
این  در  است.  شده  منتشر  می کنید؟«  انتخاب  را  کدام یک 
 28( آمریکا  درصد(،   60( آلمان  ترتیب  به  افراد  نظرسنجی 
 2( و چین  درصد(   4( انگلیس  درصد(،   6( روسیه  درصد(، 

درصد( را انتخاب کرده  بودند. 
امتیاز  بیشترین  با  آلمان  می کنید،  مالحظه  که  همان طور 
را  کیفیت  و  صداقت  همواره  چون  چرا؟  است.  اول  انتخاب 
به دنیا نشان داده است و باکیفیت ترین خودروها و صنایع را 
دارد و حتی در سیستم دارویی گروه بزرگ »مرک« در دنیا  
اما آن چه در برندینگ  جزو معروف ترین ها و بهترین هاست. 
کشور مبدأ تأثیرگذار است، مجموعه ای از عوامل است. مثاًل 
شفافیت،  و  صداقت  میزان  کشور،  آن  سران  سیاست های 
رفاه  و  کشورشان  مدیریت  نحوه 
مردم و همه و همه در ایجاد 
تصویر ذهنی قوی از کشور 
انگلیس  مثاًل  دارد.  تأثیر 
و  شفافیت  عدم  به  که 
دنیا  در  محافظه کاری 
نتوانسته  است،  معروف 
در این تحقیق امتیاز باال 
و چین.  روسیه  یا  بیاورد، 
آمریکا با وجود داشتن چند 

نتوانسته جایگاه خوبی داشته  شرکت بزرگ دارویی و قوی 
سال  چهار  طی  ترامپ  آمرانهء  های  روش  قطعاً  که  باشد، 
است.  داشته  نیز  آمریکا  جایگاه  در  به سزایی  تأثیر  گذشته 
الزم به توضیح است که هر کشوری می تواند در یک حوزه 
خاص جایگاهی قوی بسازد. مثاًل آمریکا در حوزه تکنولوژی 
ثابت کند. برعکس  توانسته قدرت و برتری خود را در دنیا 
برخی کشور ها که فرار مغزها را تداعی می کنند، آمریکا مرکز 
جذب نخبگان دنیاست و همه سیلیکون ولی پر شده است از 
نخبگان دنیا. اما کشوری مثل سوییس در کاالهای مختلف 
توانسته  همواره  دارو،  صنعت  حتی  شد،  اشاره  پیش تر  که 

است رشد به سزایی داشته باشد.
برندسازی  اهمیت  و  توجه  کشورما  برنامه های  در  متأسفانه 
ایران در فرش،  و در شرایطی که  است  نشده  جدی گرفته 
اما  کند،  برند  دنیا  در  را  خود  می توانست  پسته  و  زعفران 
و  تیمی  همکاری  فرهنگ  نداشتن  و  توجهی  کم  دلیل  به 
دید بلندمدت در ساخت برند، متأسفانه این امتیاز نیز االن 
کشورهایی  و  است  گرفته  قرار  دیگر  کشورهای  اختیار  در 
خود  برندهای  با  مجدداً  را  ایرانی  زعفران  که  اسپانیا  مثل 
کرده اند.  عمل  قوی تر  ایران  نسبت  به  می کنند،  بسته بندی 
در مورد فرش آن قدر چین و هند و پاکستان رشد کردند که 

سهم ایران را در بازارهای جهانی گرفته اند.
بنابراین در جمع بندی این موضوع باید گفت که برندسازی 
شبه  یک  و  است  زمان بر  و  مهم  تخصصی،  موضوع  یک 
به  توجه  با  شود.  برند  نمی تواند  کشوری  یا  چیزی،  کسی، 
آن ها   می توان  درکشورما  فراوان  های  و ظرفیت  وجودمنابع 
را با برنامه ریزی برای تقویت جایگاه ایران، ایرانی و برندهای 

ایرانی هزینه کرد. 
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    تبلیغات
حامد ناصری

دشواری و ظرافت تبليغات در دوران كرونا

تبلیغات باید 
حال و روز 
مخاطب را دریابد

فعال حوزه بازاريابی و تبلیغات 

اگر مواردی همچون ترس و فشارهای عصبی به واسطه ابتال 
چشم گیر  کاهش  روزمره،  فعالیت های  در  ویروس  این  به 
فعالیت های اقتصادی، هزینه های درمانی باال و کمبود خدمات 
درمانی و رکود اقتصادی محتمل و تورم باال را در کنار سایر 
اخبار ناخوشایند این روزها بگذارید، در کشورهایی مثل ایران 
و  تحریم ها  مسئله  با  موارد،  این  تمام  بر  عالوه  که  عزیزمان 

فشارهای سیاسی نیز روبه روست، شرایط حساس تراست.
این نتیجه گیری که شاید بتوان به جرئت آن را به بخش قابل 
توجهی از مردم کشور عزیزمان تعمیم دهیم، منجر می شود 
صاحبان  متوجه  بسیاری  مالحظات  و  تأثیرات  این که  به 
با  ارتباطشان  ادامه  برای  برندها  و  مشاغل  و  کسب وکارها 
بازارهای هدفشان یا همان گروه های مختلف عموم مردم شود؛ 
تأثیراتی که اگر نادیده گرفته شود و هوشمندانه و درست با 
و  چندین  ارتباطی  زحمات  دارد  امکان  نشود،  برخورد  آن ها 
چند سالهء یک برند را در مدت زمان بسیار کوتاهی از بین 

ببرد.

تغییر استراتژی خرید مخاطب
کنیم.  نگاه  موضوع  به  مخاطب  دیدگاه  از  این بار  بگذارید 
مخاطبی که به واسطه تغییرات سبک زندگی، بیش از پیش 
و  جدید  تفرجگاه  نوعی  به  و  آورده  روی  مجازی  فضای  به 
قطعی وی در این ایام شده و در این فضا به واسطه پایین بودن 
سطح آموزش های سواد رسانه ای )یا Media Literacy( در 
کشور، بعضاً قدرت تشخیص یا حتی بهتر است بگوییم حوصله 
تشخیص مطالب با اصالت و منابع موثق را از مطالب جهت دار 
این مخاطب که در شبانه روز  ندارد. حال  یا بی پایه و اساس 

در معرض اخبار و پیام های مختلف است و از لحاظ روحی، 
شرایطی کم نظیر را طی دهه های گذشته تجربه می کند، در 
البه الی زندگی جدید روزمره خود که هنوز هم با آن به طور 
و حتی  رسانه های مرسوم  از طریق  بعضاً  نیامده،  کنار  کامل 

فضای مجازی، با پیام های تبلیغاتی برند ها روبه رو می شود.
کمتر  واسطه  به  مخاطب  این  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
درآمدش  نرفتن  پیش  یا  زندگی اش،  درآمد  احتمالی  شدن 
با تورم، قدرت خرید خود را محدودتر می بیند و خواسته یا 
ناخواسته، در خرید برخی از کاالها و خدمات یا به طور کامل 
چشم پوشی می کند، یا تعداد یا تکرار آن را محدودتر می کند. 
به همین واسطه انگیزه های خرید کاال و خدمات یا بهتر است 
چنین  در  می کند.  تغییر  او  خرید  و  انتخاب  فرایند  بگوییم 
شرایطی که استراتژی خرید مخاطب تغییر می کند، قطعاً باید 
استراتژی تبلیغات و انتقال پیام برند نیز تغییر کند. اما باید 
میل  برخالف  و  ناخواسته  مخاطب  که  باشیم  داشته  یاد  به 
باطنی در شرایط فعلی دچار این تغییر شده است، اما برند باید 
هوشمندانه و با در نظر گرفتن این تغییر ناخواسته مخاطب، 

استراتژی ارتباطی خود را تغییر دهد.
حال بیاییم از منظر برند و صاحبان کسب وکارها به موضوع نگاه 
کنیم. برندها نیز در این دوران دچار مشکالت مختلف هستند 
و کاهش فروش و افزایش هزینه مواد اولیه یا زیرساخت های 
آن ها  سود  حاشیه  این که  به  می شود  منجر  خدمات  ارائه 
کاهش یافته و همواره با افزایش هزینه ها نیز دست وپنجه نرم 
بازار خیلی  از  به خروج  منجر  امروز  تا  این موضوعات  کنند. 
از برندها و صاحبان کسب وکارها شده است. اما آن هایی که 
عموماً در بازار باقی  مانده اند، باید به روند بازاریابی و تبلیغات 

پاندمی يا همه گیری فراگیر ويروس کرونا در جهان، نه تنها يک تهديد برای سالمت بشر 
محسوب می شود، بلکه خیلی سريع تبديل به يک عامل تاثیرگذار برسبک زندگی و فرهنگ 
عمومی و اجتماعی نیز شد. کرونا با ايجاد ترس از ابتال و از دست دادن زندگی، امورروزمره 

انسان ها را دچار تغییرات متعدد کرده که يکی از مهم ترين آن ها تأثیرات و تغییرات اقتصادی 
در جوامع است.
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کسب وکار ها نیاز دارند 
در اين بازار سخت و 

پرفرازونشیب، کماکان 
برای در ياد ماندن يا ارائه 

وعده هايی در خصوص 
محصول يا خدماتشان، برای 
جلب نظر يا ترغیب مخاطب 

تالش کنند؛ اما تالشی همراه 
با تغییر لحن و با در نظر 

گرفتن مخاطبی که شايد 
مثل قبل حوصله وعده های 

بلندپروازانه يا تعبیرهای 
شاعرانه را ندارد و در فرايند 

انتخابش به نکاتی توجه 
می کند که پیش تر در درجه 
اهمیت اول قرار نداشتند يا 

به اين اندازه مؤثر نبودند

که  باشند  داشته  نظر  در  باید  حال  دهند،درعین  ادامه  خود 
تغییر عمده  به  توجه  با  آن ها  برای  ارتباطی  استراتژی  تغییر 
این تغییرات  نباید  الزامی است و  بازار،  رویکرد مخاطبان در 
صرفاً با همراهی با پیام های کرونایی و فضاهای شبه مسئولیت 
و  بازار سخت  این  در  دارند  نیاز  آن ها  اجتماعی همراه شود. 
ارائه وعده هایی  یا  یاد ماندن  برای در  پرفرازونشیب، کماکان 
در خصوص محصول یا خدماتشان، برای جلب نظر یا ترغیب 
مخاطب تالش کنند؛ اما تالشی همراه با تغییر لحن و با در 
وعده های  حوصله  قبل  مثل  شاید  که  مخاطبی  گرفتن  نظر 
بلندپروازانه یا تعبیرهای شاعرانه را ندارد و در فرایند انتخابش 
به نکاتی توجه می کند که پیش تر در درجه اهمیت اول قرار 

نداشتند یا به این اندازه مؤثر نبودند.
بنابراین این تغییر استراتژی ارتباطی می تواند توأم با شفافیت 
خالقه ای  چاشنی  با  و  باشد  وعده ها  و  پیام ها  در  سادگی  و 
امیدبخش همراه شود. به نظر می رسد باید در این ایام بیش از 
پیش با مخاطب صادق بود و از سوءاستفاده از وضعیت فعلی 
تغییرات  و  این شرایط  زیرا  کرد.  پرهیز  نیز  به شوخی  حتی 
لحن  چنان چه  و  نیست  خوشایند  هیچ کس  برای  ایجادشده 
و پیام طوری طرح شود که مخاطب احساس کند شرایطش 
به عنوان موضع ضعف تلقی شده و برند قصد استفاده از این 
شرایط را برای حفظ منافع خود دارد، به شدت نسبت به آن 
آن  حالت،  ترین  خوشبینانه  در  یا  می دهد،  نشان  واکنش 
هزینه های  حداقل  حالت،  دو  هر  در  که  می گیرد،  نادیده  را 

تبلیغاتی کاماًل بی اثر بوده و از بین رفته است.
و  می گیرند  مجازی  فضای  از  که  تأثیری  با  مخاطبان  عموم 
سوی  از  را  قیمت ها  افزایش  دارند،  که  سطحی  تحلیل های 

برندها در این شرایط تاب نمی آورند. از طرفی، می دانیم که 
بازار،  در  قیمت گذاری  در  ثبات  عدم  حتی  و  افزایش ها  این 
برای اکثر برند ها ناگزیر است و اگر قرار بر حفظ قیمت ها با 
مقدار قبل باشد، قطعاً با توجه به عواملی که پیش تر ذکر شد، 
برند در بازار تاب نمی آورد و حضور و فعالیتش دیگر توجیه 

نخواهد داشت.

پس چاره چیست؟
پاسخ این سؤال در پیشنهاد تغییر استراتژی ارتباطی به نوعی 
و  اطالعات  ارائه  و  ارتباط  و  شفاف سازی  چاره،  شد.  گفته 
است.  مخاطبان  به  برند  سوی  از  شفاف  و  ساده  وعده های 
که  باشد  متوجه  باورپذیر  و  ملموس  شکلی  به  باید  مخاطب 
برند نیز در چنین شرایطی، دوران سختی را سپری می کند 
و ارائه محصول و خدمات خود را با تمام سختی ها با امید به 
حفظ مشتری و گذر از این ایام، پیش می برد. البته اگر این 
موضع واقعی برند در این ایام نباشد، قطعاً دچار مشکل خواهد 
چرخه  فرایندهای  و  بازاریابی  استراتژی  در  این که  مگر  شد، 
ارتباطات خاصی به جز مسائل رایج تکیه  بر  اقتصادی خود، 

داشته باشد.
درنهایت، تبلیغات در این ایام همچون گذشته برای برندهایی 
و صنوف  بازارها  در  تمام تر،  چه  هر  اهتمام  و  با سختی  که 
ایستادگی می کنند، واجب است، اما از بودجه تبلیغاتی برای 
و  هوشمندانه  تغییر   ، واجب تر  محتوا  تولید  و  رسانه  خرید 
درست استراتژی ارتباطی است، که نیاز به بررسی و مطالعه 
زمینه  این  در  فن  اهل  سوی  از  متنوع  طرح های  تدوین  و 

دارد. 
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مدیریت سفرهای کاری 
در دوران کرونا

  مدیریت
مونا اشرف زاده

دكتری مديريت كسب وكار 

سازمان بهداشت جهانی )WHO( ويروس کرونا 
را يک بیماری همه گیر اعالم کرده است. درحالی که 
شیوع اين ويروس ضربه قابل توجهی به بسیاری از 

صنايع وارد کرده، در اين میان صنعت سفر بیشترين 
خسارت را ديده است. با شیوع گسترده ويروس 

کرونا، بسیاری از شرکت ها کنفرانس ها، نمايشگاه های 
تجاری و جلسات تجاری را که از مدت ها پیش 

برنامه ريزی شده بود، لغو کرده و محدوديت هايی 
را برای سفرهای شخصی و کاری اعمال کردند. 

کارمندان و ديگر سهام داران به جای مالقات  های 
حضوری از خانه و از طريق کنفرانس های ويديويی کار 

می کنند.
با وجود شیوع گسترده اين ويروس، اما سفرهای 

کاری به طور کامل متوقف نشده اند. کارمندان هنوز 
در حال انجام سفرهای کاری ضروری هستند و اغلب 

مشکلشان اين است که آيا می توانند به برنامه های 
خود ادامه دهند يا خیر. 

برای همه کسانی که به سفرهای کاری می روند و مردد 
هستند، توصیه هايی وجود دارد که چگونه در شرايط 
کنونی ايمن بمانید؛ از نحوه کار بنگاه های مختلف در 

سراسر جهان گرفته تا رزرو و لغو بلیت هواپیما و محل 
اقامت و از همه مهم تر نحوه سفر کردن، تا بتوانید 

سالمت خود را حفظ کنید. 

چگونه شرکت های جهانی 
سفرهای تجاری را مدیریت می کنند

برای  تا  آماده اند  سازمان ها  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
هزینه ها  و  سفر  سیاست های  قبال  در  خود  کارکنان  ایمنی 
جدید  نظرسنجی  اساس  بر  کنند.  برخورد  انعطاف پذیر 
از  )GBTA(، 62 درصد  »اتحادیه جهانی سفرهای کاری« 
امنیت  و  ایمنی  سیاست های  که  کرده اند  اعالم  سازمان ها 
داده اند  تغییر  بروند،  سفر  به  باید  که  افرادی  برای  را  سفر 

شرکت  که  داده اند  گزارش  پاسخ  دهندگان  از  درصد   55 و 
آن ها روش های جدید تأییدشده در سفر را ایجاد کرده است. 
و  است  شده  محدود  کاری  غیر ضروری  سفرهای  هم چنین 

کارفرمایان ارائه مجوز این نوع سفرها را سخت تر کرده اند. 
در حال حاضر تیم های مسافرتی شرکت ها در نقاط مختلف 
مانند  سازمان هایی  عمومی  اطالعات  مرتب  طور  به  جهان 
پیش گیری  و  مدیریت  »مرکز  و  بهداشت جهانی«  »سازمان 
به موقع  بتوانند  تا  می کنند  کنترل  را   )CDC( بیماری« 

اطالعات کارمندان خود را در این زمینه به روزرسانی کنند. 
آن  در  که  دارند  مورد  به  مورد  رویکردی  شرکت ها  بیشتر 
از  پس  آن ها  مدیران  و  کارمندان  سوی  از  سفر  تصمیمات 
مطالعه توصیه های سازمان های WHO و CDC در زمینه 
مقصد مورد نظر گرفته می شود. اگر تصمیم برای سفر مثبت 
سفر  راه های  ایمن ترین  ارزیابی  بر  مسافرتی  تیم های  باشد، 

برای کارمندان خود تمرکز می کنند. 

سفرهای هوایی و اقامت در هتل
اولین پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا سفر هوایی 
ایمن است؟ با شیوع کرونا بسیاری از شرکت های هواپیمایی 
روند تمیز و ضدعفونی کردن بین پروازها را افزایش داده اند. 
به  از هوای داخل کابین  به نظر می رسد که  بعید  این رو،  از 
به  مجهز  هواپیماها  بیشتر  چراکه  شوید،  مبتال  ویروس  این 
باال(  کارآیی  با  هوا  ذرات  تصفیه  )فیلتر   HEPA فیلترهای 

شماره 7 -  پاييز 99 84



در حال حاضر بسیاری از 
سازمان ها آماده اند تا برای 

ايمنی کارکنان خود در قبال 
سیاست های سفر و هزينه ها 

انعطاف پذير برخورد کنند. 
بر اساس نظرسنجی جديد 
»اتحاديه جهانی سفرهای 

کاری« )GBTA(، 62 درصد 
از سازمان ها اعالم کرده اند 

که سیاست های ايمنی و 
امنیت سفر را برای افرادی 

که بايد به سفر بروند، 
تغییر داده اند و 55 درصد 
از پاسخ  دهندگان گزارش 

داده اند که شرکت آن ها 
روش های جديد تأيیدشده 

در سفر را ايجاد کرده 
است. هم چنین سفرهای 
غیر ضروری کاری محدود 

شده است

هستند.  بار  یک  دقیقه  سه  دو،  هر  هوا  کردن  تازه  برای 
به  ابتال  باعث  آلوده  تنها نشستن روی یک سطح  هم چنین 
این ویروس نمی شود. بااین حال، لمس کردن سطوح و دست 
زدن به صورت یا دهان، احتمال ابتال به بیماری را افزایش 

می دهد.

رزرو بلیت هواپیما
- اگر تصمیم دارید به یک مسافرت کاری بروید، پیش از سفر 
محدودیت های مربوط به سفر را از جانب دولت های مبدأ و 

مقصد بررسی کنید.
- با توجه به این که محدودیت های جدید به طور مداوم در 
حال تغییر هستند، توصیه می شود ایرالنی را که قصد استفاده 
مسافرتی  آژانس  یا  مسافرتی  تیم  هم چنین  و  دارید  آن  از 
خود را بررسی کنید تا از رویدادهای ناگوار پیش گیری کرده 

باشید. 
- بلیت خود را هر چه زودتر رزرو کنید. مهم نیست چگونه 
تغییر  جدید،  بلیت  یک  رزرو  برسید؛  مقصد  به  دارید  قصد 

بلیت موجود یا غیره، آن را سریع انجام دهید.

بیمه مسافرتی
شیوع  از  ناشی  خسارات  افراد،  فعلی  استاندارد  بیمه  طرح 
ویروس کرونا را پوشش نمی دهد. بنابراین پیش از آغاز سفر 
کاری خود اگر از پوشش بیمه مسافرتی تان مطمئن نیستید، 

را  خود  بیمه نامه  بیشتر،  جزئیات  و  اطالعات  کسب  برای 
به خوبی مطالعه کنید. 

شرکت هایی هستند که بیمه مسافرتی کاری ارائه می دهند، 
به سفرهای  به کسانی که  اغلب کسب وکارها نسبت  چراکه 
تفریحی می روند، بیشتر دچار تغییر برنامه و انصراف از سفر 

هستند. 
نکته مهم این است که حتماً پیش از سفر بررسی کنید که 
بیمه  پوشش  کرونا، تحت  ویروس  از  ناشی  آیا خسارت های 

مسافرتی شما قرار می گیرد یا نه.

امنیت خود را در طول سفر کاری تان تأمین کنید
برای ایمن ماندن در طول یک سفر کاری به این نکات مهم 

توجه کنید:
ايمنی در سفر هوايی

- یک ضدعفونی کننده حاوی الکل )حاوی 60 تا 95 درصد( 
یا دستمال مرطوب ضدعفونی به همراه داشته باشید.

از اسپری یا دستمال ضدعفونی کننده، سطوح  با استفاده   -
صفحه  سینی،  میز  صندلی،  دسته های  مانند  مختلف 
با  تلویزیون، ریموت و دیگر سطوح مشترکی را که احتماالً 

آن ها در تماس خواهید بود، تمیز کنید.
از کشیدن  پیش  می کنید،  استفاده  هواپیما  توالت  از  اگر   -
به حداقل  تا ذرات موجود در هوا  ببندید  را  سیفون دِر آن 

برسد.

85شماره 7 -  پاييز 99



نکاتی برای ایمن ماندن در هتل
- پس از ورود به هتل، دستان خود را کاماًل بشویید.

قرار  استفاده  مورد  مداوم  طور  به  که  را  سطوحی  سپس   -
این  کنید.  پاک  ضدعفونی کننده  دستمال های  با  می گیرند، 
ریموت  در،  دستگیره های  برق،  کلیدهای  شامل  سطوح 

کنترل ها، ساعت های زنگ دار و تلفن هستند. 
و  روبالشی  دارد  امکان  اگر  بردارید.  نیز  دیگر  قدم  یک   -
خود  شخصی  مالفه های  از  و  کنید  تعویض  را  روتختی ها 
تا  بخواهید  هتل  کارکنان  از  می توانید  حتی  کنید.  استفاده 
اتاقتان  به  است،  نشده  باز  یا  استفاده  هنوز  که  را  مالفه ای 

بیاورند تا با خیال راحت از آن ها استفاده کنید. 

ایمنی خود  برای تأمین هر چه بیشتر  * به چند نکته کلی 
توجه کنید: 

- دستان خود را به مدت 20 ثانیه به طور منظم بشویید.
- از دست زدن به صورت خودداری کنید.

- از دست دادن اجتناب کنید. )بله، دست دادن در سفرهای 
کاری اجتناب ناپذیر است، اما در شرایط کنونی بهترین تصمیم 

برای حفظ ایمنی و سالمتتان خواهد بود.(
را  خود  بینی  و  دهان  عطسه  یا  سرفه  هنگام  هم چنین   -
بپوشانید. اگر دستمال کاغذی همراهتان نیست، از آرنج خود 

برای پوشش دادن صورتتان استفاده کنید. 
- از هر نوع تماس با افراد بیمار خودداری کنید. توصیه می شود 
از افرادی که سرفه یا عطسه می  کنند، فاصله مطمئنی داشته 

باشید.
- پیش از سفر داروی آنفوالنزا تهیه کنید تا در صورت بیماری 

مجبور به گشتن در داروخانه های مقصد نشوید.
- استفاده از ماسک می تواند به محافظت از شما و دیگران در 

مقابل ابتال به این ویروس کمک کند. 
- اگر پیش از این واکسن آنفوالنزا را تزریق نکرده اید، می توانید 
پیش از سفر این کار را انجام دهید. گرچه این کار شما را از 
ویروس کوید19 محافظت نخواهد کرد، اما به ایجاد ایمنی در 

مقابل بیماری هایی مانند ذات الریه باکتریایی کمک می کند.
- برای جلوگیری از تماس با سطوح آلوده، سعی کنید به جای 

پول نقد از کارت اعتباری برای پرداخت استفاده کنید.
- یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کنید، این است که از 
حضور در ازدحام جمعیت پرهیز کنید. آب بنوشید و بدن خود 

را هیدراته نگه دارید و به اندازه کافی بخوابید.

اگر تصمیم بگیرید برنامه  سفرتان
 را لغو کنید، چه کاری باید انجام دهید؟

اگر مجبور شدید سفر کاری خود را به تعویق بیندازید یا لغو 
کنید تا از هر گونه خطر بی دلیلی پیش گیری شود، می توانید 

اقدامات زیر را انجام دهید:
خطوط هوايی

شرکت  خط مشی های  و  مقررات  می توانید  شروع  برای 
خبر  کنید.  بررسی  را  خود  مسافرتی  آژانس  یا  هواپیمایی 
خوب این جاست که با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا 
در جهان، در حال حاضر شرکت های هواپیمایی در زمینه های 
بازپرداخت  و  لغو  پرواز،  تغییر  سیاست های  مانند  مختلف 
نگران  نیست  الزم  احتماالً  بنابراین  دارند.  بیشتری  انعطاف 
هزینه های سنگین برای تغییر یا لغو سفر خود باشید، چراکه 
آن ها  از  حاضر  حال  در  هواپیمایی  شرکت های  از  بسیاری 

صرف نظر کرده اند.
به  بازپرداخت  کند،  لغو  را  شما  سفر  هواپیمایی  اگر شرکت 
طور کامل صورت می گیرد، یا فرصت رزرو مجدد برای پرواز 

مجدد یا در تاریخ دیگری را در اختیارتان قرار خواهند داد. 

هتل ها
با توجه به این که با شیوع کرونا نمایشگاه ها و کنفرانس های 
این زمینه نسبت  نیز در  بزرگ تجاری لغو شده اند، هتل ها 
به بازپرداخت انعطاف بیشتری دارند. در حال حاضر بیشتر 
از  سفر  محدودیت های  تأثیر  تحت  که  مناطقی  در  هتل ها 
سوی دولت تعیین شده اند، از هزینه های تغییر چشم پوشی 
هم چنین  می دهند.  ارائه  را  کامل  بازپرداخت  یا  می کنند، 
برخی هتل های بزرگ زنجیره ای در حال حاضر به مسافران 
بدون  و  ورود  از  پیش  ساعت   24 تا  می دهند  پیشنهاد 
پرداخت هیچ گونه هزینه ای، رزرو هتل را لغو کنند، یا تغییر 

دهند.
توجه داشته باشید که اگر عالیمی از ابتال به ویروس کوید19 
دارید، یا آزمایش شما مثبت است، حتماً به دنبال مراقبت های 
پزشکی باشید و در قرنطینه بمانید. نکاتی که در این مطلب 
آن ها  کوید19  آزمایش  که  است  افرادی  مختص  شد،  ارائه 
منفی بوده و سفر برای آن ها مناسب تشخیص داده می شود.

با شیوع کرونا بسیاری از 
شرکت های هواپیمايی روند 
تمیز و ضدعفونی کردن بین 
پروازها را افزايش داده اند. از 
اين رو، بعید به نظر می رسد 
که از هوای داخل کابین به 
اين ويروس مبتال شويد، 
چراکه بیشتر هواپیماها مجهز 
به فیلترهای HEPA )فیلتر 
تصفیه ذرات هوا با کارآيی 
باال( برای تازه کردن هوا هر 
دو، سه دقیقه يک بار هستند. 
هم چنین تنها نشستن روی 
يک سطح آلوده باعث ابتال به 
اين ويروس نمی شود

منبع:
www.zoho.com/expense/
articles/business-travel-
during-covid-19-all-you-
need-to-know.html
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فرهنگ و هنر

در اين بخش می خوانيد

 رقابت تبلیغاتی رستوران ها در دوران کرونا

 پولشویی؛ سوژه ای جذاب برای فیلم ها و سریال های موفق 

  نگاه به قانون فیفا که در دوران کرونا پررنگ شد

 حقوق »سه نفر یکِی« من را کی می دهید؟



     تبلیغات
بهار سلیمانی

رقابت تبلیغاتی رستوران ها 
در دوران کرونا

شیوع ويروس کرونا، به خصوص در ماه های اول، بسیاری از رستوران ها و برندهای فست فود را تعطیل و کارمندان آن ها 
را روانه خانه کرد. غذا خوردن در خارج از منزل يکی از تفريحات مورد عالقه افراد است، اما با افزايش سرعت پاندمی 
کرونا اين مسئله با نگرانی ها و دغدغه هايی همراه شد. بسته شدن رستوران ها و کافه ها به داليل بهداشتی انجام شد تا از 
شیوع ويروس همه گیر کرونا جلوگیری شود. کمی بعدتر که زمزمه بازگشايی مجدد اين کسب وکارها به گوش رسید، آن ها 
برنامه های بازاريابی و تبلیغات خود را در پیش گرفتند و انتهای بهار تا اواسط تابستان بازه ای بود که آن ها تمام تالش خود 
را برای جذب مجدد مشتری به رستوران هايشان با تبلیغات خالق به کار گرفتند. در همین راستا در اين گزارش به تبلیغات 

خالق برندهای مشهور رستوران و فست فود دنیا در دوران کرونا نگاهی انداخته ايم که خواندن آن خالی از لطف نیست. 

غذایتان را در قرنطینه با ماجراجویی میل کنید
تبلیغات خالق خود  نیز در   flying goose برند 
برای افرادی که در خانه مانده اند، نوآوری به خرج 
با سس  که   خیالی  جذاب  پوسترهای  در  و  داده 
موشکی طراحی کرده، آن ها را به میل کردن غذا با 
ماجراجویی دعوت کرده است. این برند اعتقاد دارد 
افتاده ایم  گیر  خانه هایمان  در  هم چنان  که  اکنون 
و تا حد امکان نباید به خارج از خانه برویم، برای 
مقابله با کسالت و ناراحتی از برنامه های اجتماعی 
لغوشده، نگذاریم تابستان به ما سخت بگذرد، پس 
بگذارید که این برند حداقل غذای شما را به سمت 
تبلیغ،  این  پوسترهای  در  ببرد.  ماجراجویی هایی 
فراز  بر  موشک  به  سس  تشبیه  مانند  مواردی  به 
برخواهیم  زیردریایی  و  هلی کوپتر  و  آسمان ها 
خورد. این آگهی تبلیغاتی از سوی مدرسه تبلیغات 

دانمارک طراحی شده است. 

مک دونالد روز اسباب کشی را جشن می گیرد
ساکنان استان ِکِبک در کانادا هر سال روزی مخصوص به اسباب کشی دارند 
که هم زمان با اول ژوئیه 10هزار کانادایی مشغول جابه جایی هستند. ساکنان 
مونترال نیز در ماه های اولیه تابستان اسباب کشی خود را انجام می دهند. به 
و  مستأجران  باربری،  برای شرکت های  شلوغ  روزی  ژوئن  اول  دلیل  همین 
البته پیتزافروشی هاست! در استان کبک، ساکنان در همان روزی که اجاره 
خانه های آن ها تمام می شود، ناچار به اسباب کشی هستند و بیش از صدها 
هزار نفر باید ضمن بسته بندی وسایل خود، به خانه جدیدشان اسباب کشی 
کنند و به دلیل کمبود وقت غذای فوری بخورند. به همین دلیل کبکی ها این 
روز را روز اسباب کشی نام گذاری کرده اند. مک دونالد کانادا به همراه آژانس 
 Moving نام  به  جذاب  کمپینی  سنت،  این  از  تجلیل  برای   Cossette
day، روز جابه جایی یا روز اسباب کشی، به راه انداخته  اند که یادآور یک روز 
سخت و گیج کننده برای مستأجران و صاحب خانه هاست. اما مک دونالد هنگام 
اسباب کشی نیز همراه آن هاست، چراکه اسباب و وسایل به شکل محصوالت 
این فست فود یعنی برگر، سیب زمینی سرخ کرده و... درآمده اند. این آگهی به 

صورت چاپی و از سوی آژانس Cossette طراحی شده است.  
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پانزانی و تبلیفات برای غذای رمضان
امسال ماه رمضان نیز با بازه کرونا همراه بود و بسیاری نتوانستند به 
رستوران ها بروند و منوی رمضانی جدید آن ها را تجربه کنند. بعضی 
یا دستور غذایی خاص  آموزشی  فیلم  نتوانستند  مشتریان همیشگی 
رمضان را در دوران کرونا و قرنطینه تهیه کنند. به همین دلیل برند 
پانزانی تصمیم گرفت چند نکته ویژه غذایی در ماه رمضان را بر اساس 
فرهنگ کشورها، با تصاویر پاستای خود همراه کند. این تبلیغ برای 
و  خالقیت  از  سرشار  و  رسید  انجام  به  مراکشی  مسلمان  مخاطبان 
تالش برای جذب مشتری بود. در این پوسترها به ترتیب این نکات 
را می خوانیم: 1. ذهن مثبت پرورش دهید و مهربان باشید. 2. برنامه 
خواب خود را حفظ کنید. 3. سحری آماده کنید و از خوردن آن غفلت 
نکنید. 4. انجام فعالیت های بدنی را فراموش نکنید. 5. پس از افطار 

هر دو ساعت یک بار آب بنوشید.  

KFC منحصربه فرد مانند
رستوران KFC برخالف برخی رستوران های زنجیره ای فست فود از فیله های مرغ طبیعی 
استفاده می کند و به همین دلیل است که هرگز دو فیله سوخاری یکسان را شبیه به هم 
بودن  منحصربه فرد  دادن  نشان  درصدد  تبلیغ  این  با  فرانسه   KFC کرد.  نخواهید  پیدا 
 Unalike کمپین Sid Lee پیشنهادهای خوش مزه خود است. بنابراین به همراه آژانس
به معنای »منحصربه فرد بودن« را که از نوع بازاریابی چریکی است، به راه انداخته تا نشان 
دهد فیله های مورد استفاده در این برند تا چه اندازه طبیعی است. در پوستر این تبلیغ هر 
کدام از مرغ های سوخاری به اشکال مختلف و دارای تنوع و اندازه منحصربه فرد خود است. 
بیش از 200 عکس از این فیله ها برای طراحی این پوستر گرفته شد. KFC هم چنین این 
کمپین را در فضای مجازی با ویژگی گیف و فیله سوخاری های ناهم سان متحرک به کار 
گرفت تا تفاوت ظاهری آن ها را بهتر نشان دهد و کاربران آن الین خود را برای پیدا کردن 
و درصدد  اوت شروع شده  از 15  این کمپین  بکشد.  به چالش  یکسان  و  فیله مشابه  دو 

برجسته سازی مزایای سوخاری های KFC نسبت به دیگر رقباست. 

با پیتزا هات در خانه سرگرم شوید
در دوره بیماری همه گیر کرونا که میلیون ها نفر مجبور شدند برای چند هفته خود را در خانه قرنطینه کنند، تحمل این شرایط برای کودکان و خانواده های آن ها دشوار 
بود. به همین دلیل پیتزا هات از تبلیغات خالقی استفاده کرد که این کودکان را با جعبه پیتزاهایش در خانه سرگرم کند. این برند جعبه پیتزاهای خود را به گونه ای 
ساخت که شبیه بازی های تخته ای معروف، فوتبال دستی و حتی رنگ آمیزی با گواش باشد. به تناسب نوع بازی شعارهای مختلفی چون »در خانه هم فوتبال بازی 
کنید«، »در خانه کار هنری انجام دهید« یا »آدرنالین خود را در خانه باال ببرید« دیده می شد. در این پوستر مشتریان را دعوت به بازدید از شبکه های اجتماعی خود 
کرده بود تا چگونگی تبدیل جعبه پیتزا به یک بوردگیم را مشاهده کنند. پیتزا هات با این کار از تعامل آن ها و باال بردن نرخ بازدیدشان در شبکه های اجتماعی نهایت 

استفاده را کرد و در عین حال کودکان را در دوران قرنطینه مشغول کرد تا کمتر از خانه خارج شوند. 
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ساعت ها  آن ها  درباره  می توان  که  هستند  فیلم ها  از  بعضی 
حرف مفید زد، بی آن که خسته و تکراری شد، و به غیر از آن 
می توان حتی سخنی درباره آن ها نگفت و اجازه داد خودشان 
و جایگاهی که در تاریخ سینما دارند، با مخاطب حرف بزند. 
یکی از بهترین نمونه های سینمای جهان برای همین مسئله، 
فیلم »پدرخوانده« است. این شاهکار ماندگار فرانسیس فورد 
کاپوال با بهره برداری از یک تیم بازیگری بسیار بزرگ که در 
خط مقدمشان رابرت دنیرو و آل پاچینو ایستاده اند، بهترین 

پیشنهاد برای هر مخاطبی است.
این فیلم همان قدر که درباره زوایای دید مختلف به دنیای 
هم  را  کسب وکار  مدیریت  مختلف  انواع  است،  گنگستری 

از سه گانه »پدرخوانده«  این قسمت  در  میان می کشد.  به 
خاندان  شکل گیری  نحوه  به  مربوط  داستان  از  بخشی 
کورلئونه و دوران جوانی بنیان گذار این خانواده یعنی ویتو 
کارهای  ویتو  که  می کنیم  مشاهده  بخش  این  در  است. 
خالف خود را در پوشش یک مغازه و شرکت تجارت زیتون 
فیلم  کنونی  دوران  در  که  او  پسر  گرچه  می دهد.  انجام 
ادعا  جاهایی  در  گرفته،  دست  به  را  خانواده  این  رهبری 
خالف  کارهای  از  را  خانواده  این  دارد  قصد  که  می کند 
به  نزدیکی هایی  هم  پول شویی  زمینه  همین  در  کند،  دور 
روش قدیمی پدر خود )پدر خوانده اصلی با بازی درخشان 

مارلون براندو( دارد.

  سینما
شکیب شیخی

پولشويی؛ سوژه ای جذاب برای فيلم ها و سريال های موفق 

مناسبات مافیایی، دستمایه فیلم های پرفروش
اين که پول شويی دقیقاً چه معنايی دارد و چه جايگاه منفی و آسیب زايی 
به اقتصاد يک کشور دارد، مسئله خیلی مهمی در اين جا نیست. مسئله 

مهم ما پرداختن به فیلم هايی است که پول شويی را تبديل به موضوعی 
برای سرگرمی کرده اند و اتفاقاً از اين میان چیزهای خیلی خوبی 

نصیبمان شده. فیلم ها و سريال های مختلفی می توان پیشنهاد داد، و اين 

را در نظر بگیريم که فیلم های خوبی چون »بین المللی«، »فضای اداره«، 
»ساعت شلوغی2«، »میکی چشم آبی«، فیلم »پسرهای بد2« با وجود 

کیفیت باالی خود نتوانستند به اين رتبه بندی برسند. در ادامه با هفت 
فیلم و سه سريالی آشنا می شويم که با استفاده از موضوع پول شويی، 

بخشی يا کل داستان خود را به پیش می رانند.

پدرخوانده2 10

روبه رو  دنیرو  رابرت  و  پاچینو  آل  شدن  هم بازی  با  هم  باز 
هستیم. البته این هم بازی شدن در این جا داستانی متفاوت 
دو  این  »پدرخوانده2«  در  گرچه  دارد.  »پدرخوانده2«  از 
بازیگر روبه روی هم نایستادند و دو نسل مختلف را به تصویر 
جذاب ترین  از  یکی  با  مان،  مایکل  »مخمصه«  در  کشیدند، 
دیالوگ  هستیم.  روبه رو  ضدقهرمان  و  قهرمان  تقابل های 
معروفی در این فیلم، در یک فضای کافه، بین دو شخصیت 
برای  کافی  دلیل  می تواند  یک تنه  که  می آید  پیش  اصلی 

تماشای این فیلم باشد.
 داستان این فیلم با دستبرد به یک خودرو حمل پول بانک 

آن ها  رهبر  نقش  دنیرو  رابرت  که  سارقانی  می شود.  آغاز 
داشته اند.  سر  در  جالب  بسیار  برنامه ای  می کند،  بازی  را 
عملیات  این  در  سرقت شده  پول  که  است  این  حقیقت 
آغاز  جایی  از  داستان  جالبی  است.  پول شو  یک  به  متعلق 
با  را  پول  این  این فکر می افتند که  به  می شود که سارقان 
قیمتی پایین تر به خود شخص پول شو بفروشند. همان طور 
که حدس می زنید، خالف کارها از روش های عادی استفاده 
نمی کنند و همین مسئله باعث ایجاد درگیری بین گروه های 
میان  مضاعف  دلیلی  به  هم  را  پلیس  پای  و  شده  مختلف 

ماجرا می کشد.

مخمصه9
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تعریف می کند  را  این داستان کمدی جذاب داستان مردی 
که با وجود نزدیکی به مافیا، تمام سعی خود را می کند که 
فرد  این  بگذراند.  روزگار  مردم،  به  معمولی  کاری  تحویل  با 
فعالیت  هم  بوکس  رشته  در  و  بوده  هم  رزمی  ورزشکار  که 
نظر  به  بی خطر  نسبتاً  که  کاری  برای  رفته رفته  می کند، 

می رسد، به مافیا نزدیک تر می شود.
توانسته  تاریخ  طول  در  که  است  گروهی  مشهورترین  مافیا 
دلیل  همین  به  دهد،  انجام  موفق  شکلی  به  را  پول شویی 

این  در  خود  کارکنان  توانایی  باید  قطعاً  مافیایی  تشکیالت 
زمینه را با دقت بسیار زیادی بررسی کند. این فیلم که اساساً 
تصویر می کشد  به  را  داستان شخصی  دارد،  ساختار کمدی 
که علی رغم توانایی های نامرتبط و سطح پایینش، قرار است 
انجام  را  الزم  برنامه ریزی  مافیا،  برای  پول شویی  انجام  برای 
از  یکی  نماند،  دست تنها  این که  برای  هم  این شخص  دهد. 
مسئله  همین  و  می کند  همراه  خود  با  را  عجیبش  دوستان 

باعث می شود اوضاع از کنترل خارج شود. 

8عضو

یکی از فیلم های سال های ستاره بودن تام کروز. »شرکت« که در 
سال 1993 به کارگردانی سیدنی پوالک ساخته شد، جدای از تام 
کروز، بازیگران بزرگ فراوانی را در مجموعه خود می دید که در 
بین آن ها می توان به جین هکمن و اد هریس اشاره کرد. سیدنی 
پوالکی که در سال های گذار از هالیوود کالسیک به فضای نوی 
سینمای آمریکا نقشی بسیار پررنگ را بازی کرده بود، حاال این جا 
هم فیلمی را پیش کشید که از نظر منتقدان عملکرد مثبتی 

داشت و در گیشه هم به موفقیت خیره کننده ای رسید.
پنهان کردن اسناد یک شبکه زیرزمینی تبه کار، در بین اسناد 
نظر  به  خالقانه ای  و  خوب  بسیار  ایده  حقوقی،  شرکت  یک 

می رسد، و تنها سازمانی که جرئت انجام چنین کاری را دارد، 
مافیاست. یکی از وکالی جوانی که به تازگی وارد این شرکت 
بازی می کند،  تام کروز جوان  حقوقی شده و نقشش را هم 
حاال در یک دوراهی قرار گرفته؛ آیا این گروه مافیایی را لو 
دهد و محرمانگی وکیل و موکل را زیر پا بگذارد، یا این کار را 
نکند و احتماالً در آینده به عنوان یک وکیل خالف کار دچار 
کاماًل  جوان  وکیل  این  که  این جاست  مسئله  شود.  عواقبی 
برای  روش هایی  چه  از  مافیایی  گروه  این  که  شده  متوجه 
پول شویی استفاده می کند و حاال می خواهد هر طور شده، از 

این مسئله جان سالم به در ببرد.

شرکت

7

نمی توان  را  تاریخی  سریال های  برترین  از  فهرستی  تقریباً 
نباشد  ابتدایی  نام  سه  از  یکی  »سوپرانوز«  آن،  در  که  دید 
و در عمده آن ها جایگاه اول متعلق به همین سریال است. 
»سوپرانوز« اساساً دیدگاه مردم نسبت به تلویزیون را عوض 
کرد. تا پیش از این سریال، همه به تلویزیون نگاهی متفاوت 
مایک  یعنی  سوپرانو،  تونی  نقش  بازیگر  متأسفانه  داشتند. 
سریالی  اهل  هیچ  درگذشت.  بعد  سال  چند  گاندولفینی، 
خود  شده «های  »دیده  لیست  در  را  »سوپرانوز«  که  نیست 
جذاب  بازیگری  کنار  در  از خشونت  مجموعه ای  ندهد.  قرار 
و روابط پیچیده، باعث می شود این تیزر به خوبی با مخاطب 

خود ارتباط برقرار کند.

فعالیت های  از  بخشی  به  نزدیکی  دلیل  به  سوپرانو  تونی 
متوجه  دارد،  ارتباط  پسماند  مدیریت  اماکن  به  که  مافیا 
از طریق  پول  و شستن  کردن  پنهان  برای  می شود  فرصتی 
گویا  که  این جاست  داستان  جالب  بسیار  نکته  جاها.  همین 
چنین کسب وکارهایی به صورت رایج از قدیم از سوی مافیا 
بهره برداری می شده و این مسئله که تونی در حال تکرار یک 
کار قدیمی است، به خودی خود جالب به نظر می رسد. برای 
پول شویی،  فرایند  دادن  جلوه  طبیعی تر  و  شدن  پیچیده تر 
و قصابی هم  کسب وکارهای دیگری چون یک کلوب شبانه 
در اختیار تونی سوپرانو قرار دارد و او می تواند با سرعت نسبتاً 

زیادی پول خود را به گردش درآورد.

»خانه پوشالی« به حدی سریال مشهوری شده بود، که قطعاً 
می توان آن را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت 
بود؛  مشهور  مسئله  سه  به  سریال  این  برد.  نام  نت فلیکس 
بازیگری خاص و جذاب کوین اسپیسی، لحظاتی که اسپیسی 
اصطالحاً دیوار چهارم را می شکست و به دوربین نگاه می کرد 
و تکه کنایه هایی که گویا قرار است زاویه خاص و محتملی از 
فضای سیاسی را برای عامه مردم تصویر کند. البته باید گفت 
که با رفتن اسپیسی از این پروژه، قطعاً در صورت تداوم این 
سریال به شکست رسیده و در این میان انرژی ما بیهود هدر 

رفته است.
فصل دوم این سریال نت فلیکس که زمانی طرفداران  زیادی 

داشت، داستانی سرشار از شبکه های مختلف پول شویی است 
که از یک سو درگیر یک سیاستمدار روی بورس شده و از سوی 
ایاالت متحده  انتقام گیری و روابط  دیگر، شامل یک داستان 
می شود. به منظور تخریب روابط فرانک آندروود با رئیس جمهور 
دموکراتی که در حال حاضر در کاخ سفید نشسته  است، یکی 
طریق  از  تا  می خواهد  چینی  اقتصادی  فعال  یک  از  رقبا  از 
مجموعه ای از کازینوها، پولی را به حساب حزب جمهوری خواه 
بریزد، به شکلی که این حزب پول را در مسیر کمپین انتخاباتی 
خرج کند. طبیعتاً در همین بخش است که مانند بسیاری از 
مناقشات سیاسی، همه به دنبال این مسئله هستند که دیگری 

را مسئول و خودشان را مبرا از خطا بدانند.

سوپرانوز

خانه پوشالی

6
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به  مربوط  پاچینو،  آل  چهره های  شناخته شده ترین  از  یکی 
جایی از فیلم »صورت زخمی« است، که او با سالحی مهیب 
من سالم  کوچولوی  دوست های  »به  می زند:  فریاد  خاص  و 
کنید.« و چند دقیقه بعد از پشت چنان مورد اصابت گلوله 
سقوط  پایین  به  دوم  طبقه  از  صورت  با  که  می گیرد  قرار 
می کند. این ساخته برایان دوپالما، داستانی دوگانه را تعریف 
به  را  مهاجر  از یک سو مسیر خالف کار شدن یک  می کند. 
تصویر می کشد و از سوی دیگر، روی بحران و درگیری های 
کوبا با آمریکا دست گذاشته و به آن نزدیک می شود. همین 

نکته باعث شده بعضی وقت ها این فیلم دچار تعابیر و تفاسیر 
سیاسی خاصی شود.

زمانی که یک فرد نسبتاً جوان به یکی از باالترین سطوح 
قاچاق مواد مخدر رسیده و از این راه ثروت بسیار زیادی 
کجا  پول شویی  برای  جا  بهترین  است،  آورده   دست  به 
پول شویی  ابعاد  میان  این  در  بانک.  خود  باشد؟  می تواند 
تونی مونتانا به حدی باالست که هنگام یک  بار دستگیری 
نظر  در  دالر  پنج میلیون  حدود  در  مبلغی  وثیقه اش  برای 

گرفته شده  است. 

برخی منتقدان  این سریال را بهترین سریال تاریخ می دانند که 
به سادگی می توان به آن ها حق داد. خیلی از افراد نه تنها این 
سریال را بهترین می دانند، بلکه از این مسئله هم رضایت دارند 
که چنین سریالی مورد توجه افراد بسیار زیادی قرار گرفته است. 
بعید است کسی اهل دیدن سریال باشد و تاکنون »برکینگ بد« 
را ندیده باشد. داستان این سریال مربوط به یک معلم شیمی است 
که ناگهان درمی یابد هرچه در زندگی دویده، به جایی نرسیده و 
تازه حاال شاید مجبور باشد از سرطان بمیرد و خانواده اش را در 
فقر تنها بگذارد. عوامل و مسائل مختلف یکی یکی کنار هم قرار 
می گیرند تا این فرد به اصطالح آمریکایی »برکینگ بد« کند، که 
معنایش در زبان فارسی می شود »خالف کار شدن«. با این مسیر 
خالف، تقریباً طی مدتی کوتاه، دنیا با یکی از باهوش ترین و در 

عین حال خطرناک ترین مدیران مواد مخدر روبه رو می شود.
چندین و چند کسب وکار مختلف الزم بود تا بتوان توضیح و 
توجیهی برای خیز برداشتن زیبای والتر وایت به سوی جایگاه 
»فرمانروای مواد مخدر« پیدا کرد؛ از یک ماشین شویی گرفته تا 
آرایشگاه ناخن و باشگاه ورزشی لیزر تگ که مورد اول انتخاب 
شد. نکته جالب داستان این جاست که تا جایی از این سریال، 
وایت آن قدر پول درمی آورد که به گفته همسرش: »با 10 دور 
زندگی کردن هم نمی شه خرجش کرد و قطعاً قابل پول شویی 
هم نیست.« وایت هم باید کار گاس را می کرد. گاس که پیش 
از وایت رهبری بازار مواد مخدر را داشت، با داشتن یک زنجیره 
فست فود هم به راحتی می توانست محصول را جابه جا کند، هم 

درآمد فروش همان محصول را.

مارتین  از  انتظار  قابل  و  معروف  کارهای  آن  از  یکی 
رابرت  مافیایی،  فضای  داریم؛  الزم  چیز  چند  اسکورسیزی. 
دنیرو، جو پشی. این فیلم که در سال 1995 ساخته شد، هم 
توانست نظر منتقدان را به صورت نسبی به خود جلب کند، 
هم در فصل جایزه برای شارون استونی که در آن  سال ها اوج 
ارمغان  به  را  گلوب  گلدن  تجربه می کند،  را  محبوبیت خود 
آورد. به لحاظ تجاری هم این فیلم موفقیتی قابل قبول داشت 
و با خرج کردن چیزی در حدود 50 میلیون دالر، توانست در 
گیشه ها به صورت مجموع چیزی در حدود 116 میلیون دالر 
مربوط  داستان  بفروشد.  مردم  به  بلیت  و  درآمد کند  کسب 
به دهه 70 میالدی است که تقریباً دوره پایانی قدرت مافیا 
سازمان  این  قدرت  آن  از  و پس  می شود  آمریکا حساب  در 

به شدت کاهش پیدا کرده است.
با مافیاست،  همه مسائل مربوط به این کازینو که مالکیتش 
چیزی فاسد و آلوده به خالف است؛ از قوانین و پروانه های بازی 
موجود در آن، تا کارمندان و مسئوالن اجرایی این کازینو. ایس 
راتستین، با بازی رابرت دنیرو، قرار است مدیریت این کازینو را 
بر عهده بگیرد و فعالیت های پول شویی آن را تحت نظارت خود 
نگه دارد. اعداد و ارقام واقعی درآمدهای این کازینو با ارقامی که 
به مسئوالن گزارش می شود، اختالف های فاحشی دارند. همه  
چیز خوب پیش می رود، اما چیزی که باعث می شود کل این 
داستان به هوا برود، درگیری های درونی به خاطر کسب سود 
بیشتر است. داستان زمانی بدتر شد که اف بی آی به این نتیجه 

رسید که باید مکالمات این گروه را شنود کند. 

از  آیا می توان اسمی  بسیار ساده می توان پرسید:  یک سؤال 
پول شویی آورد و چیزی راجع به مافیا نگفت؟ خیر. در پس این 
سؤال، پرسشی دیگر مطرح می شود: آیا می توان نامی از مافیا 
به زبان آورد و به یاد مارتین اسکورسیزی نیفتاد؟ این پاسخ هم 
خیر است. مسئله جالب این جاست که این مورد از منطقی که 
گفته شد، خارج می شود، زیرا این فیلم اسکورسیزی مافیایی 
نیست. گرچه روی کاغذ و به لحاظ میزان خالف کاری شاید 
بتوان این گروه کارگزاران بورس را به گروهی مافیایی تشبیه 
کرد، اما به هیچ  عنوان نمی توان نام آن ها را مافیا گذاشت، زیرا 
این نام معنا و مفهوم خاص خود را دارد. این بار سراغ پول شویی 

در یکی از بنگاه های فعال در بازارهای سرمایه رفته ایم.
موفقیت یک شبه جردن بلفورت در فریب دادن مشتری های 

بیچاره و بی خبر برای خریدن سهام هایی که ارزش نداشتند، 
زمانی که وارد فاز کاغذی می شود، باید مورد مراقبت بیشتری 
از این ماجرا  قرار بگیرد. روش خود بلفورت برای فرار کردن 
را  ارزشمندی  سهام های  بلفورت  داشت.  نام  موش«  »سوراخ 
که روی دستش مانده بود، از چندین کانال مختلف به فروش 
ردگیری  و  رصد  می شد  باعث  طریق  این  از  و  می گذاشت 
سهام های کم ارزش بسیار دشوار شود. در جایی خود او عنوان 
کرد که از دومیلیون سهام یک شرکت، یک میلیون متعلق به 
خود او بود که در حساب های پراکنده تقلبی که در واقع »سوراخ 
موش« هستند، آن ها را پنهان کرده است. البته درنهایت هم به 
منظور فرار از دست مقامات آمریکایی، بخش زیادی از پولش را 

با خود به بانکی در سوییس برد.

صورت زخمی

برکینگ بد

کازینو

 گرگ وال استریت
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اگر پای مسابقات فوتبال که تابستان جاری پس از 
شرايط قرنطینه و تعطیلی لیگ ها برگزار شد، نشسته 
باشید، شايد توجهتان به تايم های استراحت بین هر 

نیمه جلب شده باشد که طی آن بازيکنان به کنار زمین 
آمده و ضمن خنک سازی خود، آبی به سر و صورت 

می زنند و نوشیدنی خنک يا آب می نوشند. فوتبال 
ورزش پراسترسی است و به دلیل نیاز به دويدن مکرر، 

اغلب در شرايط گرمايی استرس زا انجام می شود. 
در سطح ورزش های تفريحی می توان اين گرما را با 

پشتیبانی و زيرساخت های در دسترس کاهش داد. در 
سطح پیشرفته نیز برای مواجهه با چالش های ناشی 
از گرما و سالمت بازيکنان فوتبال، فیفا قانونی تحت 

عنوان کولینگ بريک )Cooling break( تصويب 
کرد که طی آن بازيکنان می توانند در هر نیمه فوتبال، 

زمانی برای خنک سازی و خوردن آب داشته باشند. اين 
قانون در دوران کرونا و به دلیل محدوديت زمانی ناشی 

از وقفه به وجود آمده   پس از شیوع کرونا و بازگشت 
مسابقات لیگ ها در تابستان در کنار قانون پنج تعويض 

پررنگ تر شد و هدفش تسهیل مسابقات فوتبال در 
روزهای گرم تابستان بود. اما اين قانون جديد نیست 
و چند سال قبل نیز در تعدادی از مسابقات که فیفا آن 

را مجاز دانسته بود، اجرا شده است. در اين گزارش 
در مورد کم و کیف اين قانون و تأثیر آن بر ورزشکاران 

بیشتر می خوانیم. 

     ورزشی
سجاد رضايی

نگاه به قانون فيفا كه در دوران كرونا پررنگ شد

کولینگ بریک
زمانی برای خنک شدن بازیکنان 
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کولینگ بریک چیست؟
برای مقابله با خطر جسمانی ناشی از گرمای شدید، فیفا اجازه 
وقفه های کوتاه مدت )در هر دو نیمه بازی( در مواقعی که درجه 
دقایق  در  می رود،  باالتر  متوسط  حد  از  معموالً  بازی  حرارت 
حدود 30 و 75 را می دهد. هر کدام از این تایم اوت ها در اواسط 
طبق  زیرا  می شوند،  گرفته  نظر  در  بازی  نیمه  دو  از  یک  هر 
بررسی های صورت گرفته این دقایق برابر با اوج درجه حرارت 
بدن بازیکنان است. طبق قوانین فیفا، شرایط آب وهوایی کشور 
یا شهر میزبان ارزیابی خواهد شد و اگر دما بیش از 32 درجه 
می کند.  توصیه  را  بریک  کولینگ  قانون  اجرای  فیفا  باشد، 
این  است.  داور  بازی،  زمین  در  نیز  قانون  این  اجرای  مسئول 
دو دقیقه زمان که صرف این قانون می شود، در انتهای بازی به 
وقت های اضافه بازی هر نیمه افزوده می شود. واتر بریک و تایم 
اوت نیز دیگر اسامی این وقفه های کوتاه مدت هستند که طول 
آن ها نباید بیشتر از دو دقیقه باشد و بازیکنان برای جلوگیری 
از دهیدراته شدن یا کم آب شدن بدن خود در گرمای تابستان 
فرصت آب نوشیدن در این دقایق را به جز سوت نیمه بازی 

دارند.

تأثیر کولینگ بریک بر سالمت بازیکنان
متوسط  یا  خفیف  کم آبی  دچار  که  فردی  است  این  حقیقت 
می شود، خیلی زود دچار خستگی طی فعالیت ورزشی می شود و 
واضح است که فردی که دچار خستگی می شود، به راحتی دچار 
آسیب هم خواهد شد و این افراد عالوه بر کم آبی،  در معرض 
بازیکنان  سالمت  بنابراین  می گیرند.  قرار  ورزشی  آسیب های 
بر نتیجه مسابقه ارجحیت دارد. حتی تحقیقی در این زمینه 
به انجام رسید و تأثیر باال رفتن حرارت بدن و این وقفه های 
سنجید. شرکت کنندگان  تیم ها  از  بسیاری  در  را  خنک سازی 

در  شبیه سازی شده  فوتبال  مسابقه  چهار  در  مطالعه  این  در 
با  درجه   45 درجه،   35 محیطی  مختلف  حرارت های  درجه 
رطوبت نسبی و 30 درجه همراه با رطوبت را شرکت کردند. 
یک مسابقه در شرایط عادی برگزار شد و در سه مسابقه دیگر 
استراتژی کولینگ بریک اجرا و یک وقفه سه دقیقه ای در هر 
نیمه بازی برای خنک سازی بازیکنان با آب سرد و کمپرس یخ 
و حوله خنک در نظر گرفته شد و زمان تایم استراحت بین دو 

نیمه نیز 20 دقیقه در نظر گرفته شد. 
نتایج نشان داد که هر سه استراتژی خنک کننده برای کاهش 
فشار حرارتی از نظر کارایی تفاوت چندانی با هم ندارند. هنگام 
شرکت کنندگان  خنک کننده،  استراتژی های  تمام  از  استفاده 
را ثبت  پایین را حفظ و شدت ضربان قلب کمتر  دمای بدن 
نمونه، سوت زدن های  این مطالعه در حجم کم  البته  کردند. 
مکرر داور به دلیل خطا و آسیب دیدگی و... و انجام در محیط 
آزمایشگاهی )و نه واقعی( محدود شده بود. بااین حال، نتایجی 
از  برخی  که  داد  نشان  و  بود  تأمل  قابل  آمد،  دست  به  که 
استراتژی های بسیار ساده مانند این می توانند تنش گرمایی را 
کاهش دهند. کولینگ بریک، مصرف مایعات خنک و استفاده 
از حوله های یخ )و سایر روش های خنک کننده خارجی( همگی 
روش های مؤثری برای حفظ امنیت جسمی و روانی بازیکنان 

در شرایط آب وهوایی گرم است. 

اولین کولینگ بریک تاریخ فیفا
بود  شده  تصویب  پیش تر  قانون  این  که  بدانید  است  جالب 
مسابقه  در  بریک رسمی جام جهانی  کولینگ  اولین  و حتی 
هلند و مکزیک در جریان جام جهانی 2014 برزیل اجرا شد. 
فیفا این وقفه را برای اولین بار در جام جهانی 2014 - برزیل 
مصرف  مایعات  زمان  این  در  فوتبالیست ها  تا  کرد  اجرایی 
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ایجاد می شود،  بازی  وقفه هایی  که طی  این  در  البته  کنند. 
بحث،  بلکه  نبوده،  مطرح  فیفا  از سوی  استراحت  بحث  اصاًل 
آن  در  است.  بازیکنان  ریکاوری  و  مایعات  مصرف  جایگزینی 
بازی دمای هوا باالتر از 30 درجه رفت و به 40 درجه همراه 
یافتند درحالی که  را  این  بازیکنان فرصت  و  با رطوبت رسید 
تاکتیک های  مورد  در  انداخته اند،  خود  روی  سرد  حوله های 
وقفه های  این  آن سال،  در  کنند.  با هم صحبت  بازی  بعدی 
بود  نشده  تعیین  قبل  از  بازی   64 برای  رسمی  خنک سازی 
تعیین  بازی  برگزاری هر  به شرایط  توجه  با  بازی  به  بازی  و 
قرار  ارزیابی  مورد  را  آب وهوایی  شرایط  فیفا  بازرس  می شد. 
می داد و اگر دما بیش از 32 درجه بود، اجرای این قانون را با 
مسئول مسابقات فیفا هماهنگ کرده و اجرای آن را به داور 

ابالغ می کردند. 
قانون،  این  اولیه  اجرای  با  هم زمان  و   2014 جهانی  جام  در 
شبکه های  در   )coolingbreak#( نام  همین  به  هشتگی 
و  مزایا  مورد  در  کاربران  و  شد  ترند  توییتر  مانند  اجتماعی 
معایب آن صحبت کردند. بسیاری عقیده داشتند اگر در برزیل 
که کشوری گرم و شرجی است، به سه دقیقه استراحت برای 
بازی های  در  است،  نیاز  بازیکنان  خنک سازی  و  آب  خوردن 
جام جهانی 2022 در کشوری بیابانی مانند قطر چقدر زمان 
استراحت نیاز است؟ بعضی دیگر نیز آن را دور کردن تمرکز 
ساختار  کار  این  داشتند  عقیده  و  خواندند  بازی  از  بازیکنان 

منسجم بازی را در هم می شکند. 

تأثیر کولینگ بریک بر نتیجه بازی 
شدن  کشیده  و  کرونا  شیوع  از  بعد  فیفا  که  قانون  این  اما 
لیگ های  در  را  آن  دوباره  اجرای  گرما  فصل  به  بازی ها 
داشت.  مخالفانی  و  موافقان  نیز  امسال  کرد،  تصویب  معتبر 

جدید  قانون  با  خیلی ها  هم  این بار  قبلی  مورد  همچون 
و  دانستند  بازی  ریتم  برهم زننده  را  آن  کردند،  مخالفت 
مهلت  این  در  مربیان  که  تاکتیکی  توصیه های  مدعی شدند 
بازی ها  روند  می تواند  می کنند،  ارائه  بازیکنانشان  به  کوتاه 
بوده  بهانه تراشی  حرف ها  این  تمام  گویا  اما  دهد.  تغییر  را 
تأثیر  تیم ها  نتایج  سرنوشت  در  کوتاه مدت  وقفه های  این  و 
بررسی  با  مارکا  روزنامه  به طوری که  است،  نداشته  آن چنانی 
نتایج  تغییرات در  این  تأثیرگذاری  بازی اللیگا، میزان   110
ثمر  به  گل   257 مجموع  از  است.  کرده  مشخص  را  تیم ها 
رسیده پس از کولینگ بریک در اللیگا، 35 گل بین دقایق 
31 تا 45 بوده )14 درصد( و 66 گل بین دقایق 75 تا 90 
با هفته های  )26 درصد( ردوبدل شده است که در مقایسه 
 16 هستیم.  اندک  بسیار  تفاوتی  شاهد  اللیگا  وقفه  از  قبل 
بین  درصد   24 و  بود   45 تا   31 دقایق  بین  گل ها  درصد 
دقایق 75 تا 90. درنتیجه می توان گفت دو وقت استراحت، 
تأثیر چندان خاصی روی نتیجه گیری تیم های اللیگا پس از 

است. نگذاشته  بریک  کولینگ 

اجرای کولینگ بریک در فصلی که گذشت
 )اللیگا، پریمرلیگ، لیگ ایران و...( 

و  تعطیلی  از  پس  فوتبال  مسابقات  دوباره  اجرای  با  هم زمان 
گرمی هوای تابستان، فیفا تصمیم گرفت در لیگ های مختلف 
مانند پریمرلیگ انگلیس و اللیگای اسپانیا و... این قانون را اجرا 
کند. حتی برای رفع نگرانی شیوع کرونا در میان فوتبالیست ها، 
مقرر شد هر کدام از آن ها در زمان کولینگ بریک یک بطری 
سبد  در  را  آن  و  کند  استفاده  خود  به  مختص  معدنی  آب 
سال  برتر  لیگ  در  قانون  این  دهد.  قرار  خود  کنار  مخصوص 

جاری کشور خود ما نیز اجرا شد. 

اولین کولینگ بريک رسمی 
جام جهانی در مسابقه هلند 

و مکزيک در جريان جام 
جهانی 2014 برزيل اجرا 

شد. فیفا اين وقفه را برای 
اولین بار در جام جهانی 

2014 - برزيل اجرايی کرد 
تا فوتبالیست ها در اين زمان 

مايعات مصرف کنند. البته 
در اين وقفه هايی که طی 
بازی ايجاد می شود، اصاًل 
بحث استراحت از سوی 

فیفا مطرح نبوده، بلکه بحث، 
جايگزينی مصرف مايعات و 

ريکاوری بازيکنان است
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حــقــوق 
»سه نفر یکِی« من 
را کی می دهید؟

    سرزمین عجایب
نسترن فتحی

روز از نو، روزی از...
جدیت ماجرا از آن وقتی شروع شد که ۱۰ 

شب نعش خسته و درمانده از کار و ترافیک 
را به خانه رساندم تا هفت، هشت ساعتی 

شبیه ستاره دریایی زیبا و درخشانی کف 
هال پهن شوم و به دقت سقف را نگاه کنم و 

نفهمم کی بی هوش شدم. در عوض این طوری 
می توانستم روز بعد به خوبی صدای نازنین 

آالرم شش صبح را بفهمم و روز از نو، روزی از 
نو. اما خب آن روز مسئله این بود که روزی ام 

نو نشد، بلکه ری استارت در صفحه سیف مود 
شد. هر کس با رایانه سروکار داشته باشد، 

می داند چه وضعیت دلهره آوری است این 
سیف مود.

معادالت مخوف
نمي دانم چرا در آن نیمه شب همه روي دور افتاده  بودند و پیامک هاي 
یک باره مي فرستادند. داشتم قبلي را براي چندمین بار مي خواندم که 

پیامک بعدي آمد. نوشته  بود: »جریمه عابر پیاده، توقف بي معني مقابل 
آزمایشگاه فالن،  خیابان فالن. تاریخ: فردا، مهلت پرداخت: چون شمایي، 

آخر همین هفته.«
این بار من و ۲۵ درجه آن طرف ترم وحشت زده به هم نگاه کردیم و 

گفتیم: »ما که این جاییم! آزمایشگاه واسه چي؟ چه جوري پس فردامون 
رو جریمه کردند؟«

به هرحال قرار نبود کسي جواب سؤال هاي ما را بدهد و چاره اي جز واریز 
نداشتیم. بنابراین من سه شیفت کار را به چهار شیفت تبدیل کردم و به 

محل کار جدیدي رهسپار شدم.
محل کار جدید به اندازه بورس هیجان انگیز و غیرقابل  پیش بیني 

بود. بعضي وقت ها فکر مي کنم چرا اولش جزوه اي نمي دهند که آدم 
معادالت را حفظ کند. مثاًل:

از مورد A بدگویي کن و خبر بیاور= مجموعه B با تو رفتار انساني 
خواهند داشت.

چیزي نمي گي نه؟= از ما نیستي. حالت را مي گیریم و آن قدر اذیتت 
مي کنیم تا رشته رشته شویم از لذت.

یا مثاًل بعضي  کارمندان در کدام رشته دانشگاهي یا خودآموز، فنون 
چوب الي چرخ همکار گذاشتن را آموزش دیده و به این خوبي حفظ  و 

نسبت به انجام آن متعهدند.
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حقوق ما سه تا را كجا می برند؟
خوش بختانه به اندازه قرص و آتل ته حسابم داشتم و 

می شد ابزار دریغ و افسوس را خرید. اما برای شام و 
ناهار باید ۱۰ روز دیگر هم صبر می کردم تا اندازه سه نفر 
تعویق حقوقم کامل شود و بعد از سه ماه رئیس اجازه 

دهد که بگویم: »حقوق سه نفر یکِی من را کی می دهید؟« 
به هرحال، قبل از اضمحالل کامل، چیز جدیدی از زندگی 

آموختم و آن هم این بود که ابزار دریغ آتل بسته، بوی پای 
در کفش مانده می دهد.

اهميت تيک معاينه فنی
پیری و کهولت خیلی خوب است، اما پیری و کهولت 

زودرس خیلی ناجور است. من تا بفهمم جوانی چیست و 
چرا، پیر و مضمحل شدم. اولین بار وقتی موضوع را فهمیدم 

که رفتم جایی مشغول کار شوم. خیلی زرنگ بودند و 
گفتند: »برو معاینه فنی شو.« وقتی برگه های آزمایش 
را روی میز دکتر گذاشتم، چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

»شرمنده شما خیلی داغونی، دوره فشرده وصیت نویسی 
سه کوچه باالتر است و به خاطر تقاضای باال، آف هم خورده.« 

به دکتر گفتم احیانًا یک سوگند نصفه نیمه ای خورده  و 
نظرش چیست که دو تا قرص بنویسد که من به سه کوچه 
باالتر برسم. گفت: »نمی دونم دیگه خودت پی گیری کن. 

کار من معاینه فنی بود.«  برای وضعیتی که دکتر ترسیم 
کرد، بهترین راه فراموشی بود. از درمانگاه بیرون آمدم 

و فراموش کردم که داغان و در شرف نابودی ام. در فیلتر 
سایت کاریابی »معاینه فنی نداشته باشد« را تیک زدم و به 
این ترتیب، یک جایی پیدا شد. شرایط  این جا به شکلی بود 
که اولش طی کردند نمیریم. یا کارها را به چشم انداز مطلوب 

رسانده باشیم و بی حاشیه بمیریم. یک روز همان طور که 
داشتم چهارنعل به سمت چشم انداز مجموعه می-تاختم، 

یک برگه اخراج روی میزم گذاشتند. این همان نقطه ای 
بود که روزی ام در سیف مود ری استارت شد. طبعًا مسیر 

چهارنعل را از چشم انداز به سمت اتاق رئیس تغییر دادم. 
نفس زنان گفتم: »چرا؟« به اختصار گفت: »نمی صرفه.« گفتم: 

»چه جوری می صرفه؟« گفت: »سه نفر یکی.« گفتم: »قبول.« و 
به این ترتیب کار سه نفر و حقوق یک نفر را به دست آوردم 

و بعد از تعطیلی، ساعت 9 شب، سر راه از دکه یک »سالم، 
خداحافظ« کوچک به همراه آب  آشامیدنی خریدم و ضیافتی 

ترتیب دادم. اما خب. انسان یک نفر است. مضمحل هم 
که باشد، زودتر این را می فهمد. چون پودر می شود و 

دیگر اساساً وجود نخواهد داشت، چه رسد به این که سه 
یا دو نفر باشد. من هم بر اثر کار زیاد دچار درد 

زیاد مفاصل به خصوص دست و پا شدم.

ابزار دريغم درد می كند!
بر اثر درد و زجر غیرقابل  تحمل به درمانگاهی 

رفتم و به محض باز کردن در اتاق پزشک، قیافه 
آشنای آن معاینه فنی کِن سوگندمغشوش 
را دیدم. خواستم برگردم که گفت: »صبر کن، 

این جا رو تا تشخیص نادرست قرارداد دارم، 
می تونم قرص بنویسم.« 
دکتر گفت: »مشکل چیه؟«

گفتم: »نمی تونم یک دریغ و افسوس درست 
از ته دل ابراز کنم.«

گفت: »ته دلت چیزیه؟«
گفتم: »نه دلم مشکلی نداره، دست و زانوم 

درد جان کاهی داره، نمی تونم بکوبم رو 
زانوم بگم ای داد بیداد.« 

دکتر پشت چشمی نازک کرد و گفت: »تو با 
اون وضعت همین که زنده ای، خیلیه!«

بعد دلش به حالم سوخت و گفت چند مسکن 
می نویسد تا شب ها که ستاره دریایی آتل بسته 

کف اتاق هستم، بتوانم خیلی آرام بگویم: »ای داد 
بیداد.«
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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.

٤٥ ٣٨٩٥

افقي:
ــتمديده- از نوعی چراغ ايمنی اتومبيل- فيل ماقبل  ۱. س

تاريخ
۲. نفت كوره- ازت

ــمان- عقل-عدد  ۳. از ويتامين ها- بار ديگر- چراغ آس
فوتبالي

۴. شهرستان- ماه هفتم سرياني- عذر نابجا
۵. دعاي معروف- جايز-روشن- جاويد

۶. گوشت آذري- دينداري- شب-عدد ورزشي
۷. فلز سرخ- خراسان قديم- حجمي هندسي-پايتخت 

زمستاني هخامنشيان-يادداشت
۸. باطراوت-غربال- صورت فلكي ماه مهر

۹. بيماري سگي- سلسله مقدونيان- بافرهنگ
۱۰. امر ضروري- بازنده شطرنج- انباشته شدن

ــكندروس-ميوه اي استوايي-براي  ۱۱. پراكندگي-اس
آشتي مي كشند- عدد منفي

۱۲. از مصالح-سم- رنگي گياهي- پسوند مانند
۱۳. بلدرچين، وشم- ماه خارج- يار كلنگ- ويرگول

۱۴. سرسرا- صوفي، قلندر- حيوان مبارك
ــرف- دورويي،  ــوان-گل نوميدي-فلز پرمص ۱۵. پهل

تظاهر- رده، رديف
۱۶. مادر كورش كبير-شهري در فرانسه

ــه- داراي سابقه-  ۱۷. اتحاديه اي مركب از چند موسس
توكل كردن

عمودي:
۱. مورد شك-حيران-ورزشي گروهي

۲. كربن گرانبها- مبحثي در رياضي
ــدن-  ــريك قايل ش ــانه-براي خدا ش ۳. قلق كار-نش

گودال عميق- من و شما
۴. عطر شيريني پزي-نااميد- آستان

۵. برتري- رنج- لغزنده- باركش شهري
ــتي- آزاد- آب  ــه- گياهي خورش ۶. طنين مگس و پش

بند
ــيقي- قايق،  ــراه پت PAT- مقامي در موس ــار و هم ۷. ي

كرجي-ساز جاري- مادر
۸. شهر بين راهي-قرض- دستگاه مبدل الكتريسيته

۹. آشنا- ماشين زراعت-بخشنده
۱۰. جهان،دنيا- مربوط به ملت- نيزه كوچك

ــينمايي- ــهور مصري-قطع س ــت و   رو- رود مش ۱۱. تن پش
وسيله گزيدن-بهانه جويي

۱۲. مهره اي شطرنجي- محاسن- طبيعي- نشان مفعولي
ــران- خو گرفتن- اليه  ــهور اي ۱۳. كج، خميده- كوير مش

بيروني دندان
ــش آتش بيرون مي جهد-  ــانه اي كه از دهان ۱۴. ماري افس

حرف (ت ) چه تعداد است؟

انبازي- تيزهوشي، زيركي
ــر حوا- اوالد ارشد  ۱۵. ضمير وزني- نوعي زندان- همس

نوح(ع)-طاليه دار اعداد
۱۶. كشور هزار جزيره- معروف

ــا- كتاب مقدس  ــوراك چهارپ ــه خ ۱۷. نابودي-كيس
مسيحيان
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معمای تصویری

برای بدست آوردن 3 مثلث 
2 چوب کبريت را جابجا کنید

     یک فنجان 
چای
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