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فصل نامه داخلی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

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

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

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

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

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

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

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

رسانه ها معذور است.
vakharazm@kharazmi.ir

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

یک ساله، در قالب فصلنامه منتشر می شود. پیشاپیش 
از دریافت دیدگاه  های تان درباره دوره جدید »وخارزم« 

سپاسگزار خواهیم بود.
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دکتر سیدرضا موسوی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

با امید و اراده، در راه

پشت  که  سالی  گفت  می توان  گمانی  و  شک  هیچ  بدون  دیگر  اکنون 
سر گذاشتیم، در شمار استثنایی ترین سال های قرن از حیث بروز یک بیماری 
فراگیر و خطرناک )کرونا( بوده است، که نه فقط بر اقتصاد جهان و معیشت 
روزانه میلیاردها نیروی کار و خانواده های آنان اثر منفی گذاشت، بلکه جان و 
حیات میلیون ها انسان در گوشه و کنار گیتی را نشانه گرفت و نگرانی و اندوه 

عمومی و کم سابقه ای را بر جوامع مختلف بشری حاکم کرد.
اما برای کشور ما آثار خسارت بار این پدیده خطرناک بر سالمت و زندگی مردم، 
همراه بود با تشدید بی سابقه ترین تحریم های بین المللی. ناگفته پیداست که 
اندازه  تا چه  ظالمانه  تحریم های  این  همراهان  و  مجریان  پافشاری طراحان، 
موجودیت اقتصاد و دستاوردهای سال های اولیه پسابرجام را نشانه گرفته و 

خسارت های فراوان بر سرمایه های ملی کشور وارد کرده است.
 بااین حال، واقعیت این است که هجمه این پدیده های تهاجمی بی سابقه نمی توانست و نمی تواند با سکوت و بی عملی، یا تسلیم و تن سپردن 

به قضا و قدر همراه باشد. هر چند مسیر مقاومت و مدیریت امور آسان نبوده و نیست. 
نگاهی به تدابیر و کارکردهای گروه سرمایه گذاری خوارزمی طی سالی که گذشت، نمونه ای است گویا از تالش و تکاپوی هدفمند و برنامه محور، 
همراه با صبوری و بردباری و دوراندیشی برای گذر از گردنه های سخت در صیانت از سرمایه ها و دارایی های ده ها هزار سهام دار که چشم امید 

به سرنوشت امانت های خود نزد این گروه دوخته اند.
در سالی که گذشت، گروه خوارزمی ابتدا کوشید با نگاهی واقع بینانه به شرایط جدید حاکم بر اقتصاد که نماد اصلی آن تهدید به رکود بود، 
ارزیابی مجددی نسبت به برنامه هفت ساله راهبردی خود )1392 تا 1399( داشته باشد و در این چهارچوب در بازه ای شش ماهه اقدام به 
تدوین برنامه ای دو ساله کرد، به گونه ای که بتوان با تعریف اهدافی کمی، عملیاتی و قابل پایش برای شرکت های گروه و به ویژه در صنایع هدف 
که محورهای اصلی فعالیت گروه هستند، مسیری روشن و رو به جلو ترسیم کند. سیاستی که حسب شواهد متقن، آثار مثبت آن از هم اکنون 

پدیدار گشته است. 
نمونه بارز نتایج مثبت برنامه عملیاتی یادشده، رویکرد شرکت توسعه معادن صدرجهان در پروژه بزرگ استخراج طال از معدن شادان است. این 
شرکت در راستای برنامه بلندمدت پنج ساله برای استخراج پنج میلیون تن مواد اولیه و دست یابی به ظرفیت حداقل 300 کیلو طال در سال، 
اکنون بر اساس رویکردی تازه می باید با آماده سازی زیرساخت ها برای بارگذاری ساالنه یک میلیون تن مواد اولیه، زمینه استحصال طال و تحقق 

آثار ملموس این سرمایه گذاری راهبردی را فراهم کند. 
برنامه ریزی برای تکمیل و به سرانجام رساندن پروژه های ناتمام و نیمه کاره، یا کنار گذاشتن پروژه  هایی که در شرایط کنونی امکان پی گیری 
آن ها فراهم نیست، از ابعاد دیگر این رویکردها در برنامه عملیاتی دو ساله بوده است. ضمن آن که اصالح ساختار مالی و عملیاتی شرکت های 
گروه و سودآور شدن مجدد معدود شرکت های زیان دیده از محل فعالیت های عملیاتی و توسعه ای، نویدبخش چشم اندازی روشن و پرفروغ برای 

ذی نفعان گروه پرافتخار خوارزمی است.
 بدیهی است، برنامه دو ساله هم چنان متعهد به اجرای موازین حاکمیت شرکتی و حرکت در مدار تخصیص بهینه منابع و مدیریت اصولی سبد 
سرمایه گذاری هاست. این ها اصولی است خلل ناپذیر که ضامن پیشبرد اهداف کالن شرکت، شفافیت و سالمت امور و حرکت حساب شده و رو 

به جلو، با گام های کوتاه اما استوار و مطمئن است.
در آستانه اولین سال قرن جدید و با امید به چشم انداز گشایش های تازه در عرصه مراودات بین المللی و بازگشت پویایی و تحول به پیکره اقتصاد 
جهانی، منطقه ای و ملی، باید به یاد داشته باشیم که استقبال گسترده از سهام وخارزم در بازار سرمایه و پیوستن بیش از 190 هزار سهام دار 
جدید به گروه خوارزمی و تشکیل خانواده بزرگ با 230 هزار عضو حقیقی در سال 1399، مسئولیت های سنگین تری را متوجه امانت داران 

دارایی های آنان کرده است.
ایفای این مسئولیت به شکل مطلوب و رضایت آمیز ممکن نبوده و نیست، مگر با امید به یاری پروردگار و تکیه بر عزم و اراده و تدبیر در راستای 
برنامه محوری و با تداوم مشارکت و همراهی یکایک همکاران صدیق، کارشناسان و مدیران سخت کوش گروه سرمایه گذاری خوارزمی در تمامی 

سطوح، حول شعار راهبردی »ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها«.
سال نو با آرزوی سالمت و موفقیت روزافزون بر همگان فرخنده باد. 

      سخن نخست
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تازه های خوارزمی

در اين بخش می خوانيد

گفت وگو با دكتر سيدرضا موسوی، مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی

 پیش به سوی ثروت آفرینی پایدار؛ گام های کوتاه، اما استوار

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

 خیز سوددهی با برنامه محوری و پایش مدیریت پروژه ها

 گفت وگو با دكتر كريم افشار، مديرعامل شركت توسعه برق و انرژی سپهر
برق سپهر؛ تمرکز بر کنترل هزینه ها و ایجاد منابع درآمدی جدید

گفت وگو با مهندس مسعود احمدزاده، مديرعامل شركت البراتوارهای سينا دارو

 سینادارو؛ تولید همسو با استانداردهای جهانی

 اخبار خوارزمی



    گپ

گفت وگو با دكتر سيدرضا موسوی، مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی

پیش به سوی ثروت آفرینی پایدار؛ 
گام های کوتاه، اما استوار

سکان داری مجموعه ای بزرگ با حوزه های فعالیت 
متنوع، آن هم در روزهای پرفرازونشیب بازار سرمايه 

و تأثیر انکارناپذير بحران  های ناشی از کرونا و 
سخت ترين تحريم های اقتصادی، مسئولیت سنگینی 

است که ايفای آن کار آسانی نبوده و نیست. دکتر 
سیدرضا موسوی، مديرعامل شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی، روايتی دست اول دارد از فرازونشیب های 

گذار از اين شرايط در مجموعه ای که سال هاست 
شعار »ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها« را سرلوحه 

تالش های خود قرار داده است؛ شعاری که نشانه های 
تحقق نسبی آن در آمار و ارقام و دستاوردهای مجموعه 

در ماه های پرتالطم اخیر مشهود است. در ادامه با 
ايشان به گفت وگو نشسته ايم تا برنامه ها و اقدامات 
اخیر مجموعه را مرور کنیم و به تماشای چشم انداز 
حرکت شرکت های زيرمجموعه گروه در سال آتی 

بنشینیم.

با تداوم و تشديد تحريم ها و بحران های  سال 99 
بنگاه های  برای  به ويژه  همه،  برای  كرونا،  از  ناشی 
اقتصادی، سال بسيار سختی بود. مجموعه خوارزمی 

در اين سال چه اتفاق هايی را از سر گذرانده و شرايط 
اخير، چه تأثيری بر وضعيت شركت داشته است؟

هشدار  اقتصادی  کارشناسان  کرونا،  شیوع  ابتدای  همان  از 
می دادند که دنیای بعد از کرونا متفاوت از دنیای قبل از کرونا 
خواهد بود و احتماالً شکل تمامی کسب وکارها عوض می شود. 
بعضی ها تعطیل می شوند، بعضی ها رونق پیدا می کنند و بعضی 
با آرایش جدید به کارشان ادامه می دهند. همین اتفاق هم افتاد 
و دنیا وارد فضایی رکودی شد و کشور ما هم شرایطی مشابه را 
تجربه کرد. اقتصاد ما به واسطه تحریم ها دوچندان از این رکود 
دنیا آسیب دیده است. اما با کشف واکسن و هم چنین برخی 
تحوالت سیاسی مثبت در نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، آرامشی نسبی بر جوامع حاکم شد. اندک اندک با رشد 
تقاضای چین و تداوم رشد اقتصادی این کشور، در بازارهای 
جهانی هم رونقی نسبی اتفاق افتاد. بسیاری از حوزه ها که اثر 
زیادی هم بر اقتصاد دارند، به ویژه حوزه کامودیتی ها، محصوالت 
رکود  از  دارند  اندک اندک  صنایع  در  پایه  اولیه  مواد  و  فلزی 
سال گذشته خارج می شوند. بعضی حوزه ها مثل مس حتی 
فراتر از قبل هم رشد داشته، چون پیش بینی می شود که رونق 
اقتصادی اتفاق بیفتد و استفاده از لوازم الکترونیکی به واسطه 
توسعه آی تی و کسب وکارهای الکترونیکی در دنیا بیشتر شود و 
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ما سعی کرده ايم بدون 
در نظر گرفتن برخی 

محدوديت ها فکر کنیم و 
شرايط را برای خودمان 

عادی سازی کنیم؛ در غیر 
اين صورت، افسردگی 
اقتصادی که خواست 

تحريم کننده هاست، اتفاق 
می افتد

عمده مصرف مس هم در همین تجهیزات الکترونیکی است. از 
سوی دیگر، قیمت جهانی طال به ثباتی نسبی رسید؛ هر چند 
بعضی پیش بینی ها می گویند که ممکن است روند صعودی 
هم داشته باشد، اما ناشی از التهاب نیست و بیشتر از جنس 
و  نسبی حاکم شده  آرامشی  بازار  در  در مجموع  تقاضاست. 
انتظار می رود رکود در بخش صنایع متوقف شود. این موضوع 
در شاخص های بورس های دنیا هم قابل  مشاهده است. همه 
این ها می تواند امیدی را در فضای کسب وکار ایجاد کند. البته 
بسیاری از فعالیت ها در بستر الکترونیکی انجام می شود و این 

تجربه ای جدید است. 
داشته  بازتاب  چگونه  خوارزمی  در  اوضاع  اين 

است؟
در گروه سرمایه گذاری خوارزمی به تبعیت از کل اقتصاد کشور 
از کرونا تأثیر پذیرفتیم و این موضوع را در گزارشی مفصل 
در سامانه کدال، »سامانه اطالع رسانی رسمی ناشران بورسی« 
منتشر کردیم. کرونا، به ویژه در مبادالت بازرگانی، بسیار اثر 
گذاشته و فعالیت های اقتصادی شرکت ها را کند کرده است. 
ما معتقدیم باید با ذی نفعان شفاف بود و همه اطالعات را به 
آن ها منتقل کرد. در شرایط فعلی هم واقعیت این است که 
نمی شود انتظار داشت پیشبرد اهداف همانند سال های قبل 
اتفاق بیفتد. فرایندهای اداری کند شده و حال وهوای شرکت ها 
مثل سابق نیست. در عین حال، ما در مجموعه خوارزمی، چه 
در شرکت اصلی و چه در شرکت های گروه، در سطح مدیران 
و همکاران تالش کرده ایم که تأثیر این شرایط را به حداقل 
برسانیم. نتیجه این همت همکاران، در وضعیت مالی شرکت 
در همین یک  و دستاوردهای شرکت ها  است  کاماًل مشهود 
سال اخیر، حاصل همتی است که برای مقابله با این شرایط 
صورت گرفته است. اگر کرونا و تحریم ها نبود، مطمئناً عملکرد 
شرکت های بورسی از جمله خوارزمی بسیار بهتر از این رقم 
این  مقدمات  برجام  امضای  از  بعد  که  همان طور  می خورد؛ 
برجام  با نقض  بود و متأسفانه  فراهم شدن  موضوع در حال 
از سوی آمریکا برخی فرصت ها از دست رفت و نتوانستیم از 
کنیم.  استفاده  بهینه  شکل  به  کشور  اقتصادی  ظرفیت های 
اما  داریم،  را  اراده  و  همت  تکنولوژی،  اولیه،  مواد  دانش،  ما 
که  نمی شود،  مهیا  باید،  که  آن طور  ارتباطی  زیرساخت های 
البته بخشی از آن خارج از اراده و ید فعاالن اقتصادی است و 
بعد سیاسی و بین المللی دارد. امیدوارم هر چه زودتر مجالی 
برای رشد و توسعه شرکت ها ایجاد شود. بااین حال، ما سعی 
کرده ایم بدون در نظر گرفتن برخی محدودیت ها فکر کنیم و 
شرایط را برای خودمان عادی سازی کنیم؛ در غیر این صورت، 
اتفاق  تحریم کننده هاست،  خواست  که  اقتصادی  افسردگی 

می افتد. 
تدوين  و  برنامه محوری  به  هميشه  خوارزمی 
سندهای چشم انداز چندساله تأكيد داشته. با توجه 
به پيش بينی ناپذير بودن شرايط اقتصادی و سياسی 
چه  تا  بلندمدت  برنامه ريزی  و  آينده نگری  فعلی، 

اندازه در سبک مديريتی شما نقش دارد؟
در  داشته ام.  اعتقاد  خوارزمی  در  برنامه محوری  به  همیشه 

خوارزمی از حدود سال 85 و هم زمان با توسعه فعالیت های 
مجموعه، این رویکرد برنامه محوری حاکم بوده و این یکی از 
نقاط تمایز این شرکت است. یکی از دالیل رشد سریع خوارزمی 
در مقایسه با شرکت هایی با قدمت بیشتر هم همین بوده؛ چه 
در دوره اول توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و چه در دوره 
توسعه زیرساخت ها که در زمان مدیریت دکتر کرباسیان اتفاق 
پایان  برای سال های  برنامه هفت ساله  که  زمانی  و چه  افتاد 
قرن در زمان دکتر صیدی تدوین شد. برنامه هفت ساله، برنامه 
بلندپروازانه و هوشمندانه ای بود برای مواجهه با فضای برجام 
و توسعه اقتصادی کشور. اما وقتی این اتفاق رقم نخورد و من 
در شرایط رکودی ناشی از تحریم ها در جایگاه مدیریت شرکت 
قرار گرفتم، همراه با تیم مدیریتی جدید، بعد از یک ماه یک 
برنامه اجرایی و عملیاتی شش ماهه در 16 محور تدوین کردیم 
تا امور کوتاه مدت جاری مجموعه را حل وفصل کنیم؛ اعم از 
مسائل مالی و حقوقی و نقدینگی. یکی از محورهای این برنامه 
دوره  تعیین  برای  بود.  دوساله  برنامه  تدوین یک  شش ماهه، 
زمانی افق برنامه و رویکرد آن از متخصصان کمک گرفتیم. 
یکی از رویکردهای این برنامه این بود که سعی کردیم نگاهی 
اساس  بر  باشیم.  داشته  موجود  شرایط  به  نسبت  واقع بینانه 
چشم انداز دو سال آینده برای هر یک از صنایعی که در آن 
فعال هستیم، اعم از ساختمان، بازرگانی، دارو و... یک برنامه 
عملیاتی تدوین شد. این برنامه به اهداف کمی تفکیک شد و 
بیش از 130 فعالیت را در سطح گروه هدف گذاری کردیم که 
از آن جا که کمی است و نه کیفی، کاماًل قابل  پایش است. در 
شهریورماه 99، در همایشی دوروزه با حضور تمام مدیران و 
اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه، این برنامه به تصویب 
کل مدیران رسید و همه مدیران برای اجرای این برنامه دوساله 
هم پیمان شدند. این شد نقشه راه ما برای آینده. بنابراین در 
سال 99 ما نه تنها برنامه محوری را کنار نگذاشته ایم، بلکه آن 

را تقویت هم کرده ایم. 
دوساله  برنامه  تصويب  از  كه  ماهی  چند  اين  در 
ميان مدِت  برنامه های  از  درصد  چند  می گذرد، 

پيش بينی شده محقق شده است؟
فعالیت های شرکت های گروه در این مدت در چارچوب برنامه 
دوساله بوده است. مزیت این برنامه این است که از باال به پایین 
نیست و خود شرکت ها تصویب کننده آن بوده اند و با رفت و 
برگشت های منطقی ای که اتفاق افتاده، برای اجرا مصوب شده 
است. این روند باعث شده پی گیری برنامه در فاز اجرا برای ما 
راحت باشد و سرعت اجرای کار بیشتر شود. این برنامه در یک 
بستر واقعی تدوین شده است. بااین حال، گاهی در اجرای آن با 
تنگناهایی مواجه شده ایم، اما سعی می کنیم خودمان را پایش 
کنیم و با واقعیت ها مواجه شویم. برنامه دوساله در قالب یک 
کتابچه هم تدوین شده و به عنوان نقشه راه در اختیار همه 
اعضای  از  قرار گرفته. همه مدیران در تمام سطوح،  مدیران 
هیئت مدیره تا مدیران میانی و کارشناسان هم در این مسیر، 
مشارکت جدی و مؤثری داشته اند. بعضی از دستاوردها قابل 
 مشاهده است و بعضی دیگر در دوره های زمانی مشخص تا یک 

سال و نیم آینده نمایان می شود.
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درباره عملكرد شركت های زيرمجموعه در سال 99 
بگوييد. با توجه به تنوع حوزه فعاليت شركت های 
چالش های  با  شركت ها  از  كدام يک  زيرمجموعه، 
فعلی  اقتصادی  شرايط  با  تطبيق  برای  بيشتری 

مواجه هستند؟
همه شرکت ها در کنار تالش مضاعف و خوب فکر کرده اند و 
در راستای برنامه عملیاتی و برای تحقق اهداف، پیش رفته اند. 
روزانه مدیران با چالش هایی مواجه می شوند که جنس آن ها با 
هم فرق می کند. شرکت هایی که با نیروی انسانی بیشتری کار 
می کنند و ارتباطات بین المللی بیشتری داشته اند، از تحریم ها 
و پاندمی کرونا بیشتر آسیب دیده اند. مثاًل شرکت های سینا 
دارو و برق و انرژی سپهر به واسطه حساسیت حوزه کاری شان 
و تعدد کارمندانشان طبیعتاً با چالش های بیشتری برای تطبیق 
کرده اند  سعی  شرکت ها  این  بوده اند.  مواجه  فعلی  شرایط  با 
راه کارهای جایگزینی را طراحی کنند و ضمن کنترل ریسک ها 
به تولید نیز ادامه دهند که از این بابت عملکردشان قابل  تقدیر 

است.
واسطه  به  كه  تجارت گستران  شركت  وضعيت 
شكل  چه  به  بود،  شده  زيان دهی  دچار  تحريم ها 

پيش می رود؟ 
شرکت تجارت گستران عملکرد خوبی داشته است. این شرکت 
با وجود کرونا و محدودیت ارتباطات بین المللی توانست چندین 
فعالیت موفق بازرگانی داشته باشد و بعد از چند سال زیان، 
خوش بختانه امسال به سود عملیاتی رسید. مدیران در بخش 
بازرگانی همت داشتند و ریسک های بزرگی را پذیرفتند تا در 
شرایط تحریم، فعالیت های خود را پی گیری کنند. با فعالیت های 
مضاعفی که داشتند، زیان انباشته ای که بیش از سرمایه شرکت 
شده بود، به حدود نصف کاهش پیدا کرد و امیدواریم در شش 
به  انباشته  شرکت کاماًل پوشش داده شود و  آینده زیان  ماه 

سوددهی برسد. 
زيرمجموعه  شركت های  توسعه ای  طرح های  از 
چه  در  شركت ها  نيمه تمام  پروژه های  بگوييد. 

وضعيتی قرار دارند؟
یکی از اصلی ترین رویکردهای ما در برنامه دوساله این بود که 
پروژه های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم؛ پروژه هایی که از 
مدت ها قبل برایشان برنامه ریزی شده بود ولی به دلیل تحریم و 
رکود بالتکلیف مانده بود. این موضوع در بسیاری از شرکت های 
معادن  توسعه  خوارزمی،  ساختمان  توسعه  می شد؛  دیده  ما 
صدرجهان، البراتوارهای سینا دارو، توسعه برق و انرژی سپهر 
و شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه. این شرکت ها 
بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 97 دچار مشکالت جدی 
شده بودند و به خاطر فرسایشی شدن روند، انگیزه کارکنان 
برنامه،  تدوین  جریان  در  بود.  شده  کم  پروژه ها  اجرای  برای 
پروژه هایی را که مناسب نبودند، کنار گذاشتیم و بقیه را در 
اولویت قرار دادیم. فعالیت ها را به فعالیت های کوچک تر تقسیم 
کردیم و برای هر کدام کارگروه های تخصصی گذاشتیم و سعی 

کردیم مدیران پروژه را در شرکت ها تقویت کنیم. 
در شرکت البراتوارهای سینا دارو طرح توسعه و نوسازی خطوط 
تولید از سال 94 شروع شده بود که در یک سال اخیر با همت 

برای  بیشتری  تمرکز  جدید،  و  قبلی  مدیران  و  هیئت مدیره 
پروژه ای که داشت  ترتیب،  این  به  افتاد.  اتفاق  پروژه  تکمیل 
به روزمرگی می افتاد، دوباره فعال شد. تا پایان شهریور سال 
آینده این عملیات باید به سرانجام برسد. بعد از انتقال خطوط 
و بهبود فرایندها، خلق ارزش خوبی برای ذی نفعان سینا دارو 
رقم می خورد و در بلندمدت سودآوری خوبی برای خوارزمی 

خواهد داشت. 
را  از سال 95 شش معدن  توسعه معادن صدرجهان  شرکت 
خریداری کرده بود که بعضاً بالتکلیف مانده بودند و فعالیت 
عملیاتی در آن ها انجام نمی شد. با تغییرات مدیریتی، شکستن 
فرایندها و هماهنگی های بیشتر، انسجامی در فعالیت ها ایجاد 
شد و احداث کارخانه طال با محوریت معدن شادان که یک معدن 
غنی طالست، در ماه های اخیر شروع شد. با وجود همه مشکالت 
فنی، تالش این است که با رویکرد فازبه فاز کار را پیش ببریم 
و برای کاهش ریسک، پروژه را به چند پروژه کوچک تر تقسیم 
کنیم. به این ترتیب، پروژه ها زودبازده می شوند و اعتمادبه نفس 
بوده  پروژه  مدیریت  رویکرد  یک  این  می رود.  باالتر  مجموعه 
که با هوشمندی اجرا شده. با همین رویکرد ان شاءاهلل تا آبان 
سال آینده پروژه احداث کارخانه طالی صدرجهان در شادان 
خواهد  بهره برداری  به  سال 1401  در  و  شد  خواهد  تکمیل 
رسید. ساالنه یک میلیون تن ظرفیت بارگذاری مواد اولیه این 
به  حداقل  باید  چندساله  زمان بندی  یک  با  که  است  معدن 
نگاه ما کوچک سازی  ظرفیت 300 کیلو طال در سال برسد. 
نبوده و در واقع زیرساخت ها را برای پنج میلیون تن مواد اولیه 
برنامه ریزی کرده ایم. این می تواند برای مجموعه خوارزمی یک 
ثروت ماندگار باشد. البته در حوزه معدن باید صبر و حوصله 
داشته باشیم و با طمأنینه و گام های استوار و محکم و کوتاه، 

کار را جلو ببریم. 
سالی  نیروپارسه هم چند  ایستگاهی  توسعه  و  تولید  شرکت 
درگیر مشکالت عملیاتی و زیان ده بود، اما از سال گذشته از 

زیان خارج شده و به سوددهی رسیده است. 
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم شرکتی است که در آن از 
سه سال قبل برای تشکیل یک هلدینگ خدمات بازار سرمایه 
را کنار  پازل  این  اجزای  با تالش  و مدیران  هدف گذاری شد 
هم می چینند تا زنجیره ای از خدمات مرتبط با بازار سرمایه 
نهادهای  به ذی نفعان مختلف، چه شرکت ها، چه  را  و سهام 
از  اعم  بدهند؛  ارائه  خانوارها  و  حقیقی  اشخاص  چه  و  مالی 
مشاوره سرمایه گذاری، مدیریت سبد و سبدگردانی، عملیات 
کارگزاری، عرضه سهام، پذیرش، تأمین مالی و... این فعالیت ها 
هدف گذاری شد و شرکت مناسب آن تأسیس شد. در یک سال 
این مجموعه بسیار چشم گیر بوده و مشتریان  اخیر، فعالیت 
زیادی به این شرکت اعتماد کرده اند. حجم زیادی از مشتریان، 
چه حقیقی و چه حقوقی، از خدمات این گروه بهره مند شده اند. 
این شرکت از مجموعه هایی است که در آینده می تواند برای 
خوارزمی خلق ثروت کند. ما هم تالش کرده ایم نقش هلدینگ 
را ایفا کنیم و هم از این فعالیت ها پشتیبانی مالی داشته باشیم 
و هم به شکل غیرمالی و روزانه، مسائل مختلف اداری و حقوقی 

و مدیریتی این مجموعه را پی گیری کنیم.
در شرکت توسعه ساختمان خوارزمی که سال ها دچار رکود 

در همین يک سال اخیر، بالغ 
بر ۱۹۰هزار سهام دار جديد 
به سهام داران خوارزمی 
اضافه شده. اين مسئله 
مسئولیت ما را باالتر برده 
و البته به ما انگیزه می دهد 
که برای خلق ارزش برای 
سهام داران انرژی بیشتری 
بگذاريم
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فعالیت و زیان دهی بود و به واسطه مشکالت حقوقی و مالی 
جدی، ساالنه رقمی نزدیک به سرمایه  شرکت زیان می داد، با 
تعاملی در جهت  رویکرد  با  اتخاذ شد،  تدابیری که  مجموعه 
حل مسئله و احیای اموال و دارایی های شرکت و حفظ منافع 
اتفاق های خوبی رقم خورد و بخش  این حوزه،  خوارزمی در 
زیادی از مشکالت مالی و حقوقی شرکت حل وفصل شد. در 
خوبی  سرمایه   افتاد.  اتفاق  سرمایه شرکت  افزایش  بهمن ماه، 
ماده  از  خروج  و  شد  اصالح  شرکت  مالی  ساختار  و  تزریق 
141 رقم خورد. خوش بختانه روند زیان دهی شرکت متوقف 
شده و امسال به سوددهی نزدیک شدیم. هدف دوم ما در این 
شرکت، بازگشت توسعه ساختمان به اهداف عملیاتی و عملیات 
سال  چهار  حدود  از  بعد  خوش بختانه  که  بوده  ساختمانی 
تعطیلی، پروژه های شرکت از سر گرفته می شود. مدیران این 
شرکت در حال مذاکره برای شروع پروژه های خوبی هستند که 
نهایتاً تا اوایل سال 1400 این موضوع محقق می شود. به این 
ترتیب، تصویر قبلی این شرکت روزبه روز کم رنگ تر می شود و با 
یک حرکت آرام و حساب شده، به یک شرکت فعال ساختمانی 

با توانایی خلق ارزش برای سهام داران تبدیل خواهد شد.
و  برق  توسعه  شركت  وضعيت  بهبود  خصوص  در 
مطالبات  زمينه  در  كه  مشكالتی  و  سپهر  انرژی 
چه  داشت،  وجود  دولتی  نهادهای  با  تعامل  و  آن 

دستاوردهايی حاصل شده؟
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر دچار معضالت چندساله بود؛ 
شرکتی که مالک نیروگاهی است که خرید آن از بانک صادرات 
یک حرکت هوشمندانه بوده است. این نیروگاه با شرایط خوبی 
خریداری شد، اما متأسفانه مشکالت کالن صنعت برق در این 
شرکت اثر گذاشت. برق در اقتصاد ایران هم چنان یک کاالی 
عمومی است و به دالیل مختلف اجتماعی، هنوز تبدیل به یک 
سازوکارهای  هم چنان  دولت  است.  نشده  مبادله  قابل   کاالی 
و  نهاده ها  بین  تناسبی  و  تعیین می کند  را خودش  بازار  این 
باعث  تناسب  عدم  این  و  ندارد  وجود  صنعت  خروجی های 
شده حجم سرمایه گذاری در این صنعت روز به روز کمتر شود 
پتانسیل ها استفاده نشود. سرکوب  کردن عواملی که به  از  و 
تولیدکننده انگیزه می دهد، به اعتقاد کارشناسان یک رویکرد 
اشتباه است و مانع توسعه می شود. توسعه صنعت برق یکی از 

زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور است. ما منابع عظیمی 
و  و خورشیدی  بادی  نیروگاه های  در حوزه  برق،  تولید  برای 
گازی، داریم که در خیلی از کشورها وجود ندارد. از این طریق 
می توانیم رابطه استراتژیک با کشورهای همسایه داشته باشیم 
مشکالتی  بروز  باعث  توازن  عدم  این  اما  کنیم.  ایجاد  بازار  و 
شرکت  جمله  از  صنعت  این  ذی نفعان  برای  میان مدت  در 
یک  عنوان  به  نتوانستیم  و  شده  خوارزمی  سرمایه گذاری 
سرمایه گذار، بهره برداری مناسب و متعارفی از این حوزه داشته 
نیروگاه های  حوزه  در  چه  خوارزمی،  گروه  بااین حال،  باشیم. 
نیروگاه های  حوزه  در  چه  و  نیروپارسه  مثل  کوچک  مقیاس 
برق  صنعت  در  سپهر  انرژی  و  برق  شرکت  طریق  از   بزرگ، 
بلندمدت  در  نمی تواند  این شرایط  معتقدم  من  است.  حاضر 

ادامه داشته باشد. 
گذشته از این موارد، برق سپهر به واسطه عدم دریافت وجوه 
ناشی از فروش برق به دولت و کمبود نقدینگی، با مجموعه 
بانک صادرات اختالفات مالی داشت. دولت در صنعت برق دچار 
محدودیت های نقدینگی است و این به شرکت های تولیدکننده 
برق سپهر هم  راستا  در همین  است.  پیدا کرده  تسری  برق 
دچار  و  کند  عمل  به موقع  مالی اش  تعهدات  به  نمی توانست 
مشکالتی در سیستم بانکی شده بود و در حوزه های مالی و 
مالیاتی مشکالت جدی داشت. خوش بختانه در این دو سال 
مشخص،  اختیارات  با  کارگروهی  تشکیل  با  توانستیم  اخیر، 
به  اراده ای جدی تر  با  بود،  آغاز شده  قبل  از  را که  مذاکراتی 
سرانجام برسانیم و تعامل خوبی با بانک صادرات داشته باشیم. 
قوانین،  چارچوب  در  همیشه  مثل  هم  صادرات  بانک  انصافاً 

شرایط مناسبی را برای ما ایجاد کرد.  
در كدام شركت ها افزايش سرمايه داشته ايد و اين 

شركت ها بر چه اساسی انتخاب شده اند؟
شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، توسعه ساختمان خوارزمی، 
شرکت البراتوار سینا دارو، گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 
و صدرجهان. در تمام شرکت هایی که توسعه ای هستند، برنامه 
افزایش سرمایه را دنبال می کنیم تا پشتیبانی مالی مناسبی از 
برنامه های توسعه ای اتفاق بیفتد. این سرمایه گذاری مهم است، 
چون خلق ارزش اتفاق می افتد و سهام دار هم دل گرم می شود 
ما  قرار دهد. وظیفه  این شرکت ها  اختیار  در  را  منابعش  که 

يکی از حوزه هايی که به آن 
اعتقاد جدی داريم، شفافیت 

است. اين موضوع در 
گزارش های شفاف سازی و 
رتبه های شفافیت سازمان 
بورس قابل  مشاهده است 

و خوارزمی همیشه رشد 
مشهودی در اين زمینه 

داشته. در سیر گزارش های 
حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت هم به اذعان افراد 

متخصص می توان شفافیت 
در وضعیت مالی کل گروه را 

مشاهده کرد
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نهاد مالی در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی،  به عنوان یک 
تخصیص بهینه منابع است. بر اساس ارزیابی ای که از بازدهی 
آن ها  تأخر  و  تقدم  و  سرمایه گذاری ها  سبد  داریم،  ریسک  و 
و  بلندمدت  افق  یک  در  سرمایه گذارها  تا  می دهیم  انجام  را 

میان مدت منتفع شوند.
در راستای پياده سازی اصول حاكميت شركتی چه 

اقداماتی در مجموعه خوارزمی انجام شده است؟
مطرح  اداره شرکت ها  برای  شرکتی  حاکمیت  اصول  دنیا  در 
قوانین  همان  اساس  بر  را  بنگاه هایمان  باید  هم  ما  و  است 
اداره کنیم. مثل آیین نامه رانندگی، بنگاه ها هم یک آیین نامه 
مدیریتی دارند که همان اصول حاکمیت شرکتی است. گاهی 
به دالیل مختلف که لزوماً کارشناسی هم نیست و رنگ وبوی 
سیاسی هم دارد، می گوییم این اصول مناسب کشور ما نیست 
و همین بهانه ای می شود تا این قواعد را کنار بگذاریم. با افتخار 
حاکمیت  اصول  پیاده سازی  در  موفقی  تجربه  که  می گویم 
از  را  مسئله  این  ما  است.  خورده  رقم  خوارزمی  در  شرکتی 
خودمان شروع کردیم و خوارزمی به عنوان یکی از شرکت های 
پیش رو در این زمینه مطرح شد و به اصولی که سازمان بورس 
پای بند  کاماًل  کرده،  ابالغ  به شرکت ها  و  به خوبی جمع آوری 
بوده است. گام اول پیاده سازی این اصول، برنامه ریزی است. 
اتفاقاً هر چه شرایط پیچیده تر باشد، ضرورت برنامه ریزی بیشتر 
می شود و روح برنامه محوری باید تقویت شود. فضای کسب وکار 
بهتر نیست و آن ها هم مشکالت  در سایر کشورها هم لزوماً 
در  مناسب  اداره  دوم،  گام  دارند.  را  خودشان  خاص  رقابتی 
و  سیاست گذاری  مقام  باالترین  که  است  هیئت مدیره  سطح 
همین  خوارزمی  در  ما  می شود.  محسوب  جهت دهی شرکت 
فضای  از  مستقل  دبیرخانه  استقرار  کردیم.  پیاده  را  رویکرد 
در  کار  تقسیم  و  منشور هیئت مدیره  تدوین  اجرایی شرکت، 
قالب این منشور در همین راستا انجام شده است. مشخص شده 
که هر یک از اعضای هیئت مدیره در کمیته های تخصصی که 

کمیته های مشورتی هیئت مدیره هستند، چه نقشی باید داشته 
باشند. حوزه های مالی در کمیته حسابرسی، مسائل راهبردی 
و کالن در کمیته نظارت بر امور راهبردی و مسائل انتصابات 
در گروه خوارزمی در کمیته انتصابات پی گیری می شود. این ها 
ایجاد  شرکتی  حاکمیت  اصول  ذیل  که  هستند  کمیته هایی 
ما  انتصابات  تمامی  هستیم.  شاهد  هم  را  اثراتش  و  کرده ایم 
در مسیر حرفه ای انجام می شود و در کمیته انتصابات، افراد 
مستقل بیرونی که می توانند ارزیابی مناسبی از داوطلبان داشته 
مشورت  هیئت مدیره  به  نصب ها  و  عزل  خصوص  در  باشند، 
می دهند. ما این اصول را تشریفاتی نگرفته ایم. در حوزه نظارت 
شرکت های  حسابرسی  کمیته های  کردن  فعال  شرکت ها  بر 
گروه و فعال کردن کارکرد مدیریت حسابرسی داخلی را انجام 
به  شرکت ها  راهبردی  و  کلیدی  مسائل  به  بتواند  که  دادیم 
صورت روزانه و در محل رسیدگی کند. منشوری برای انتصاب 
مدیران حسابرسی و کمیته های حسابرسی تدوین کردیم. به 
شرکت ها پیشنهاد کردیم که خودشان این را مصوب کنند و در 
قالب همین مصوبات، افراد را انتخاب کنند. معیارها هم همان 
معیارهای حرفه ای است که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. 
به همین  ارزیابی عملکرد کمیته ها و مدیران حسابرسی هم 
نظام های  است.  پیاده سازی  شرف  در  و  شده  تدوین  ترتیب 
ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران را هم تدوین کردیم تا طبق 
اصول حاکمیت شرکتی، معیارهای کمی مشخصی برای ارزیابی 
مدیران و شرکت ها داشته باشیم. در سطح هیئت مدیره سعی 
برگزار  مفصلی  جلسات  کنیم.  تصمیم گیری  اقناعی  کرده ایم 
می شود و کارهای کارشناسی انجام می شود و در کمیته های 

تخصصی بحث و بعد تصمیم گیری می شود.
تغيير و تحوالت مديريتی اخير مجموعه خوارزمی 

هم در همين راستا بوده است؟ 
یکی از اصول دیگر ما در راستای پیاده سازی اصول حاکمیت 
پیشرفته  تمام شرکت های  در  است.  شرکتی، جانشین پروری 

توسعه بازارهای مالی 
همیشه بايد با توسعه ابزارها، 
نهادها و بازارها اتفاق بیفتد. 
متأسفانه در يک سال اخیر، 
به داليل مختلف سیاسی و 
اقتصادی، توسعه متوازن 
نداشته ايم. اين باعث شد 
که استقبال از بازار سهام، 
خوب میزبانی نشود و بخشی 
از سهام داران دچار دلخوری 
و دلسردی شوند و بازار را 
ترک کنند. در همه جای دنیا 
بازار سرمايه جای حضور 
مردم است، ولی با آداب 
خودش. متأسفانه در ايران 
ابزارهای الزم و سازوکارهای 
مناسب برای ورود درست 
مردم به بازار سرمايه مهیا 
نشد
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دنیا. کسی از خانواده خارج نمی شود، بلکه چیدمان تیم عوض 
با روحیه بیشتر جای مدیران قبلی را  افراد جوان تر  می شود. 
کم سن وسالی نیست،  لزوماً  از جوانی،  البته منظور  می گیرند. 
از افرادی که  بلکه جوانی فکری مدنظر است. سعی کرده ایم 
بهتری  استفاده  پخته عمل می کنند،  بسیار  علی رغم جوانی، 
داشته باشیم و آن ها را ارتقا دهیم و فرصت رشد و یادگیری 
افراد  با  کرده ایم  این که سعی  کنیم. ضمن  فراهم  برایشان  را 
نحو  بهترین  به  هستند،  خوارزمی  گروه  گنجینه  که  باتجربه 
را در کنار خودمان حفظ کنیم  باشیم و آن ها  تعامل داشته 
تا بتوانیم سیاست گذاری ها را با کمک این افراد انجام دهیم. 
افراد  کردن  اضافه  و  انسانی  نیروی  ارتقای  با  کرده ایم  تالش 
توانمند، مجموعه را از نظر نیروی انسانی و مدیریتی تقویت 
کنیم. در همه شرکت های گروه خوارزمی این ترکیب تجربه 
گروه  برای  را  آینده  نسل  مدیران  تا  می شود  دیده  جوانی  و 

خوارزمی و کل کشور تربیت کنیم. 
هيئت مديره  با  مديرعامل  عنوان  به  شما  ارتباط 

شركت به چه شكل تعريف شده است؟
زحمت من برای هیئت مدیره زیاد بوده است. تصمیمات زیادی 
را با هیئت مدیره مطرح کرده ام و از آن ها راهنمایی گرفته ام. 
آن ها همیشه پشتیبان من بوده اند و سعی کرده ایم تصمیم های 
جمعی بگیریم. همین روحیه مشارکتی و انسجام ایجادشده، 
یکی از سرچشمه های موفقیت خوارزمی در ماه های اخیر بوده 
است. این انسجام مدیریتی به شرکت های گروه هم تسری پیدا 

کرده است.
در  خوارزمی  سهام داران  انتظارات  مديريت  برای 
تدابيری  چه  سرمايه  بازار  فعلی  حساس  شرايط 
انديشيده شده و چه برنامه هايی برای جلب رضايت 

آن ها در نظر گرفته شده است؟
در همین یک سال اخیر، بالغ بر 190هزار سهام دار جدید به 
را  ما  این مسئله مسئولیت  اضافه شده.  سهام داران خوارزمی 
باالتر برده و البته به ما انگیزه می دهد که برای خلق ارزش برای 
جهت گیری های  از  یکی  بگذاریم.  بیشتری  انرژی  سهام داران 
با  تعامالت  توسعه  دوساله،  سند  در  خوارزمی  راهبردی 
ذی نفعان بوده است. یکی از عمده ترین ذی نفعان ما سهام داران 
محترم شرکت هستند. باعث افتخار است که طیف وسیعی از 
با دیدگاه های متفاوت ذی نفع  و  اقشار مختلف  از  سهام داران 
خوارزمی شده اند. در حال حاضر ما بیش از 230هزار سها م دار 
داریم و طبیعتاً سازوکارهای اطالع رسانی و اطمینان بخشی به 
سهام داران در دستور کار قرار دارد. یکی از حوزه هایی که به آن 
اعتقاد جدی داریم، شفافیت است. این موضوع در گزارش های 
شفاف سازی و رتبه های شفافیت سازمان بورس قابل  مشاهده 
است و خوارزمی همیشه رشد مشهودی در این زمینه داشته 
است. در سیر گزارش های حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
هم به اذعان افراد متخصص می توان شفافیت در وضعیت مالی 
حاکمیت  اصول  چارچوب  در  ما  کرد.  مشاهده  را  گروه  کل 
را  خوبی  اقدامات  بوده ایم.  پای بند  مالی  انضباط  به  شرکتی 
داده ایم و سعی کرده ایم  انجام  پورتفوی  راستای مدیریت  در 
سبد سرمایه گذاری ها را به سمتی ببریم که در بلندمدت ارزش 

افزوده بیشتری برای سهام داران داشته باشد.

تنش های اخير بازار سرمايه را ناشی از چه مسائلی 
تأثيری  چه  تنش ها  اين  می كنيد  فكر  و  می دانيد 

ممكن است بر حوزه كاری شما داشته باشد؟
نهادها  ابزارها،  توسعه  با  باید  همیشه  مالی  بازارهای  توسعه 
دالیل  به  اخیر،  در یک سال  متأسفانه  بیفتد.  اتفاق  بازارها  و 
مختلف سیاسی و اقتصادی، توسعه متوازن نداشته ایم. این باعث 
شد که استقبال از بازار سهام، خوب میزبانی نشود و بخشی از 
سهام داران دچار دلخوری و دلسردی شوند و بازار را ترک کنند. 
در همه جای دنیا بازار سرمایه جای حضور مردم است، ولی با 
آداب خودش. متأسفانه در ایران ابزارهای الزم و سازوکارهای 
و  نشد  مهیا  بازار سرمایه  به  مردم  ورود درست  برای  مناسب 
این موضوع باعث ریزش بورس شد. بااین حال فکر می کنم در 
بلندمدت با توجه به ویژگی ها و پتانسیل های بازار سرمایه که 
این بازار را به یکی از حوزه های جذاب برای خانوار تبدیل کرده، 
شاهد رشد در این حوزه باشیم. در کشورهای پیشرفته، کودکان 
در مدرسه از همان اول با مفهوم سهام آشنا می شوند و با رقم 
کم پس اندازهایشان و تحت نظارت نهادهای تخصصی سهام داری 
می کنند. بازار سرمایه محل توسعه سرمایه گذاری است و باعث 
ایجاد اشتغال و رفاه برای جامعه می شود. گاهی به دلیل عدم 
آگاهی از جایگاه بازار سرمایه، سیاست گذاری های درستی در 
انجام نمی شود. در هیچ جای دنیا مردم بی منطق  این بخش 
وارد بازار سهام نمی شوند و نهاد ذیصالح اجازه نمی دهند کسی 
دار و ندارش را بفروشد تا وارد این بازار شود؛ مگر آن که قصد 
قمار کردن داشته باشد! باید با تدبیر مشخص به بازار ورود کرد 
اجتماعی  آثار  شود.  منتفع  بلندمدت  در  فرد  و  باشد  مولد  تا 
بود.  خواهد  زیان بار  کشور  برای  سرخوردگی  این  منفی ای 
امیدوارم این رویکرد اصالح شود تا با ورود مناسب سرمایه ها به 

بازار سرمایه، کل جامعه از این پتانسیل بهره مند شود.
آينده  سال  در  بازارها  وضعيت  از  شما  پيش بينی  

چيست؟ چه آينده ای را برای شركت متصوريد؟
به سال 1400 خوش بین هستم؛ چه در بازار سهام و چه در 
کل کشور. خوش بینی من حسی نیست، بلکه کارشناسی و بر 
اساس مجموعه تحلیل های انجام شده از حوزه های اقتصادی و 
بعضاً سیاسی است. البته ممکن است تالطم و فرازو نشیب داشته 
باشیم، ولی مجموعه اتفاقات را در یک افق 6 تا 9ماهه مثبت 
ارزیابی می کنم. در گروه خوارزمی در حال توسعه زیرساخت ها 
برای استفاده از فرصت های آینده هستیم و من باور دارم که 
آینده خوارزمی به مراتب روشن تر از چند سال اخیر خواهد بود؛ 
مسئله ای که حاصل زحمات همکاران و مدیران در سال های 
مجموعه  برای  روزبه روز  شرایط  امیدوارم  است.  بوده  گذشته 
ذی نفعان خوارزمی و کل کشور بهتر رقم بخورد و هر چه زودتر 
از شرایط کرونا خارج شویم و بتوانیم مدیریت مناسبی داشته 
باشیم. از همه همکاران و مدیران گروه، اعضای هیئت مدیره، 
سهام داران، مجموعه بانک صادرات ایران و بانک مسکن و همه 
سهام داران عمده ای که به اشکال مختلف از سیاست گذاری ها 
و جهت گیری های کالن و اجرایی شرکت پشتیبانی کرده اند، 
پرافتخارتر  روزبه روز  دارد  خوارزمی  خانواده  می کنم.  تشکر 
برای  پایدار  ثروت آفرینی  شعار  تحقق  سمت  به  و  می شود 

نسل ها، با گام های کوتاه اما استوار پیش می رود.

به سال ۱۴۰۰ خوش بین 
هستم؛ چه در بازار سهام و 

چه در کل کشور. خوش بینی 
من حسی نیست، بلکه 
کارشناسی و بر اساس 

مجموعه تحلیل های 
انجام شده از حوزه های 

اقتصادی و بعضاً سیاسی 
است. البته ممکن است 

تالطم و فرازو نشیب داشته 
باشیم، ولی مجموعه اتفاقات 

را در يک افق ۶ تا ۹ماهه 
مثبت ارزيابی می کنم. در 

گروه خوارزمی در حال 
توسعه زيرساخت ها برای 

استفاده از فرصت های آينده 
هستیم
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    گپ

رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاری خوارزمی  در گفت وگو با وخارزم

خیز سوددهی با برنامه محوری 
و مدیریت پروژه ها

ارديبهشت سال ۹۸ بود که به دنبال تغییرات 
مديريتی در گروه سرمايه گذاری خوارزمی، 

دکتر جواد فرشباف ماهريان به  عنوان رئیس جديد 
هیئت مديره شرکت معرفی شد. در زمستان ۹۸ 

گفت وگويی با محوريت برنامه عملیاتی شش ماهه با 
ايشان انجام داديم که در آن با تأکید بر برنامه محوری 

و ظرفیت ها و قابلیت های مالی و انسانی گروه، نويد 
روزهای بهتر و موفقیت های بیشتر برای گروه خوارزمی 

و سهام داران محترم را دادند. اکنون با گذشت 2۰ 
ماه از حضور ايشان در گروه سرمايه گذاری خوارزمی، 

فرصت را غنیمت شمرديم تا در نشست صمیمانه 
درباره سیاست های کالن، برنامه های راهبردی و 
عملیاتی، طرح ها، پروژه ها و اقدامات انجام شده 
طی اين مدت و دستاوردهای حاصل در شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی و شرکت های گروه به 

گفت وگو بنشینیم و در ترسیم چشم اندازی روشن و 
انعکاس آن به مخاطبان و خانواده خوارزمی نقش خود 

را ايفا کنیم.

در حوزه برنامه ريزی راهبردی، چه اقداماتی صورت 
گرفته و چه افق هايی ترسيم شده است؟

 ،98 سال  در  برنامه شش   ماهه  موفقیت آمیز  اجرای  از  پس 
عنوان  به    )1399-1400( ساله  دو  عملیاتی  برنامه   تدوین 
این  گرفت.  قرار  شرکت  کار  دستور  در  میان مدت  برنامه ای 
برنامه با اهداف و ویژگی های خاصی تدوین شد که از مهم ترین 
هم افزایی  توسعه  و  ایجاد  و  گروه محوری  به  می توان  آن ها 
درون گروه، توسعه فرهنگ برنامه محوری و امکان کنترل و 
پایش برنامه ها و فعالیت ها در قالب مدیریت پروژه اشاره کرد. 
خوارزمی  سرمایه گذاری  »شرکت  برنامه  این  چشم انداز  در 
نماد سرآمدی و ثروت آفرینی پایدار در بازار سرمایه و اقتصاد 
ارزش  باالترین  »خلق  آن  مأموریت  که  شده  مصور  ایران« 
از  هوشمندانه  بهره گیری  طریق  از  سهام داران  برای  ممکن 
فرصت های سرمایه گذاری، با اتکا به توانمندی ها و قابلیت های 
است.  ذی نفعان«  سایر  و  خوارزمی  گروه  سازمانی  و  انسانی 
رشد  سهام،  صاحبان  حقوق  بازده  حداکثرسازی  هم چنین 
واقعی خالص ارزش دارایی ها، افزایش بهره وری گروه و ارتقای 
جایگاه و رتبه شرکت در بازار سرمایه به عنوان چهار هدف 

کالن در این برنامه تعیین شده است.
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در سال مالی ۹۸ در 
نتیجه برنامه ها و اقدامات 
انجام شده، به ويژه اجرای 

برنامه عملیاتی شش ماهه، 
شاهد رشد 3۱3 درصدی 

سود خالص، رشد 3۰ 
درصدی حقوق صاحبان 

سهام و کاهش ۹ درصدی 
هزينه های مالی نسبت به 
سال مالی گذشته بوديم. 
درآمد عملیاتی شرکت در 

اين دوره نسبت به دوره قبل، 
۱7۹ درصد و سود عملیاتی 
نیز ۱۹۰ درصد رشد داشته 
است. سود خالص شرکت 

اصلی از ۱.3۸۴ میلیارد 
ريال به 5.7۰۶ میلیارد ريال 

و سود خالص تلفیقی نیز 
از ۱.۹۸۰ میلیارد ريال به 

5.۶55 میلیارد ريال افزايش 
يافته است که رشدی 

چشم گیر و قابل توجه بوده 
است

شركت برای دست يابی به اهدافی كه مطرح شد، 
چه استراتژی ها و اقداماتی تعريف كرده است؟

نظر  در  کالن  استراتژی  پنج  برنامه  این  در  کلی  طور  به 
گرفتیم که شامل مدیریت فعال دارایی ها و سرمایه گذاری ها، 
نقدی،  جریان  فعال  مدیریت  توسعه،  برای  سیاست گذاری 
توسعه سرمایه انسانی و توسعه ارتباطات و زیرساخت ها بوده 
است، و از آن جایی که این استراتژی های معطوف به چهار 
منظر مدل کارت امتیازی متوازن )BSC( است، لذا حدود 
83 طرح/ اقدام و پروژه برای پیاده سازی این استراتژی ها در 
چهار منظر مالی، بازار و ذی نفعان، فرایندهای داخلی و رشد 
و یادگیری تعریف شد که 37 مورد از آن مربوط به شرکت 
اصلی و 46 مورد نیز مربوط به شرکت های فرعی است که در 

سه سطح اولویت مشخص شدند.  
داريد،  استحضار  كه  همان گونه  دكتر،  آقای 
متأسفانه بخش قابل توجهی از برنامه ها در سطح 
كشور در اجرا با مشكل مواجه شده و گاهی ناتمام 
رها می شوند. شركت سرمايه گذاری خوارزمی چه 

تدبيری در اين خصوص داشته است؟
نکته درستی را اشاره کردید. بسیاری از صاحب نظران مدیریت 
آن  تدوین  از  برنامه  اجرای  می دارند  اذعان  نیز  استراتژیک 
سخت تر است. از این رو از همان آغاز تدوین برنامه، مطابق 
نقشه راه و نظام نامه برنامه، بر تدوین و استقرار نظام پایش نیز 
تأکید و تمرکز داشتیم، که خوش بختانه اکنون سازوکارهای 
الزم و مناسب برای کنترل و پایش برنامه تهیه شده است، 
اساس  بر  استراتژیک  کنترل  دو سطح  آن  در  که  نحوی  به 
شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( و سطح کنترل عملیاتی 
بر اساس شاخص های سنجش اهداف راهبردی و عملیاتی در 
کنار کنترل بودجه ای که از طریق معاونت شرکت ها و مجامع 
پایش،  نظام  این  در  است.  شده  پیش بینی  می شود،  اعمال 
دوره های ارزیابی سه ماهه در نظر گرفته شده و در پایان سال 
اول برنامه )1400/3/31( نیز فرصتی برای بازنگری برنامه در 
نظر گرفته شده است تا ویژگی انعطاف پذیری برنامه لحاظ 
شود و بتوانیم در صورت نیاز، متناسب با تغییرات و شرایط 
حائز  نکته  کنیم.  اعمال  را  آن  در  الزم  اصالحات  محیطی 
اهمیت در نظام پایش مکانیزه ساختن آن است که مدیریت 
برای  خوبی  اقدامات  شرکت  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
پایش الکترونیکی برنامه انجام داده است تا کنترل و پایش 

برنامه در بستر فناوری اطالعات انجام گیرد. 
پروژه ها  از  مورد  چند  به  امكان  صورت  در  لطفًا 
اولويت  دارای  ساله  دو  برنامه  در  كه  اقداماتی  يا 

)سطح يک( هستند، اشاره بفرماييد.
از 83 پروژه و فعالیتی که عرض کردم، 44 مورد آن دارای 
اولویت سطح یک هستند، که از مهم ترین آن ها می توان به 
بهبود  و  بهینه سازی  برنامه  دارایی ها،  سبد  بازآرایی  برنامه 
فرایندهای سازمانی، طراحی سازوکار و چارچوب مدون برای 

نرم افزاری  زیرساخت های  توسعه  برنامه  پروژه ها،  مدیریت 
سرمایه  بازار  خدمات  گروه  عرضه  شرکت،  سخت افزاری  و 
الگوریتم، عرضه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر، افزایش 
پروژه  تکمیل  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  سرمایه 
شرکت  در  طال  استحصال  کارخانه  احداث  و  شادان  معدن 
توسعه معادن صدرجهان، برنامه اصالح و توسعه در شرکت 
انتقال  و  توسعه  پروژه  تکمیل  خوارزمی،  ساختمان  توسعه 

البراتوارهای سینا دارو و ...  اشاره کرد. 
از زمان حضور جنابعالی در شركت سرمايه گذاری 
در  ماهه  شش  كوتاه مدت  برنامه  يک  خوارزمی، 
نيز    99 سال  در  و  شد  اجرا  و  تدوين   98 سال 
تدوين  ميان مدت  ساله  دو  عملياتی  برنامه  يک 
گرديد كه حدود 9 ماه از اجرای آن می گذرد. چه 
دستاوردها و نتايجی از اين برنامه ها حاصل شده 

است؟ 
سرمایه های  کوشش  و  همت  و  متعال  خداوند  لطف  به 
نتایج و دستاوردهای  انسانی گروه سرمایه گذاری خوارزمی، 
چشم گیری حاصل شده است که می خواهم این نتایج را در 
دو بعد کمی )نتایج و عملکرد مالی( و بعد کیفی )عملکرد 

غیرمالی( مطرح کنم. 
از نظر بُعد اول یعنی نتایج و عملکرد مالی شرکت؛ در سال 
به ویژه  انجام شده،  اقدامات  و  برنامه ها  نتیجه  در   98 مالی 
اجرای برنامه عملیاتی شش ماهه، شاهد رشد 313 درصدی 
و  سهام  صاحبان  حقوق  درصدی   30 رشد  خالص،  سود 
مالی  سال  به  نسبت  مالی  هزینه های  درصدی   9 کاهش 
گذشته بودیم. درآمد عملیاتی شرکت در این دوره نسبت به 
دوره قبل، 179 درصد و سود عملیاتی نیز 190 درصد رشد 
میلیارد   1.384 از  اصلی  شرکت  خالص  سود  است.  داشته 
از  نیز  تلفیقی  خالص  سود  و  ریال  میلیارد   5.706 به  ریال 
1.980 میلیارد ریال به 5.655 میلیارد ریال افزایش یافته که 
رشدی چشم گیر و قابل توجه بوده است. هم چنین با اجرایی 
شدن برنامه عملیاتی دو ساله گروه خوارزمی از تیرماه 1399 
است،  شده  حاصل  شرکت  سودآوری  در  خوبی  رشد  نیز 
سود   1399/09/30 به  منتهی  ماهه  طی شش  به طوری که 
خالص شرکت اصلی به 14.904 میلیارد ریال و سود خالص 
پیش بینی  است.  رسیده  ریال  میلیارد   28.919 به  تلفیقی 
می شود تا پایان سال مالی جاری )1400/3/31( سود خالص 
درصد   450 حدود  که  شود  محقق  ریال  میلیارد   31.363

رشد را نسبت به دوره گذشته نشان می دهد.
در بُعد دوم، یعنی نتایج و عملکرد غیرمالی نیز موفقیت های 
است.  شده  حاصل  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  در  خوبی 
بر شاخص های مالی  برخالف بسیاری از شرکت ها که صرفاً 
تمرکز می کنند، ما در کنار شاخص های مالی بر شاخص های 
غیرمالی نیز تأکید و تمرکز داریم، چراکه معتقدیم موفقیت 
اقداماتی  و  برنامه ها  گرو  در  شرکت  بلندمدت  سودآوری  و 
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و  فرایندها  زیرساخت ها،  توسعه  و  بهبود  هدف  با  که  است 
سیستم های سازمانی اجرا می شوند و این موضوع نشان دهنده 
آینده نگری و تفکر راهبردی در هیئت مدیره و مدیران ارشد 
شرکت است که نهادینه سازی رویکرد برنامه محوری در گروه 
را در پی داشته است. اگر بخواهم در مورد این نوع از اقدامات 
صحبت کنم، باید اشاره کنم که تدوین برنامه عملیاتی دو ساله 
که با مشارکت حداکثری در سطح شرکت اصلی و شرکت های 
و  کوشش ها  ساختن  متمرکز  بر  عالوه  گرفت،  صورت  تابعه 
اقدامات حول محور عملیات برنامه، موجب شد بیش از پیش 
تابعه  شرکت های  و  اصلی  شرکت  بین  ارتباطات  و  تعامالت 
و هم چنین ارتباطات فیمابین شرکت های گروه توسعه پیدا 
از  ارزشمندی است که  نتیجه  کند و هم افزایی درون گروه، 

این طریق حاصل شده است.
به عالوه در چارچوب اجرای این برنامه ها، گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی توانست گام های بلندی در جهت حل وفصل مسائل 
اجرای طرح ها  و زمینه  بستر  و  بردارد  و  مالی گروه  حقوقی 
فراهم  جاری  برنامه های  کنار  در  را  توسعه ای  برنامه های  و 

سازد. 
طی 20 ماه گذشته، تجدید ساختار پورتفوی سرمایه گذاری های 
شرکت با توجه به تحلیل های انجام شده از شرایط اقتصادی 
کشور و با هدف تنوع بخشی به پورتفوی بورسی شرکت انجام 
شد. سیاست گذاری و برنامه ریزی  برای آماده سازی شرکت های 
فرعی واجد شرایط عرضه در بورس/ فرابورس صورت گرفت. 
و هم چنین  عملکرد شرکت ها  بر  اثربخش  نظارت  منظور  به 
در  گردید.  طراحی  مناسبی  سازوکارهای  پروژه ها  پایش 
تسهیالت  مدت،  این  طی  نیز  مالی  منابع  مدیریت  با  رابطه 
شد،  جایگزین  مناسب تر  تسهیالت  با  یا  تسویه،  گران قیمت 
که کاهش حدود 680 میلیارد ریال هزینه مالی در گروه را 

به دنبال داشته است. هم چنین بخشی از بدهی های شرکت 
و  تسویه  گروه  دارایی های  تهاتر  قالب  در  بانک ها  به  اصلی 
مدیریت وثایق گروه و آزادسازی وثایق مازاد بالغ بر 56.401 

میلیارد ریال انجام شد. 
توسعه  خوارزمی،  تجارت گستران  خروج  شرکت های 
ایستگاهی  توسعه  و  تولید  و  خوارزمی  سرمایه  مدیریت 
حقوقی  مشکالت  از  بخشی  رفع  زیان دهی،  از  نیروپارسه 
پیشرفت  خوارزمی،  توسعه  ساختمان  شرکت  پرونده های 
معدن  فرآوری  کارخانه  احداث  پروژه  در  توجه  قابل 
طالی شادان و طرح توسعه و انتقال  شرکت البراتوارهای 
سینا دارو و هم چنین پرداخت سود سهام سال های قبل 
سهام داران محترم از دیگر دستاوردهای مهم گروه طی این 

مدت بوده است.  
در جهت اجرای اصول حاکمیت شرکتی نیز تالش های خوبی 
هیئت مدیره،  منشور  تصویب  آن  نتیجه  که  گرفت  صورت 
تصویب دستورالعمل مبارزه با پول شویی، سیاست گذاری در 
جهت رعایت دستورالعمل های افشای اطالعات، سیاست گذاری 
صاحبان  حقوق  کامل  رعایت  در جهت  الزم  تدابیر  اتخاذ  و 
با  ارتباطی  کانال های  توسعه  سهام،  پرداخت سود  در  سهام 
سهام داران، توسعه نظام های پایش و کنترل داخلی و تصویب 
دستورالعمل انتخاب و ارزیابی عملکرد کمیته های حسابرسی 

شرکت های گروه و... بوده است.
در رابطه با نظام مدیریت منابع انسانی و تشکیالت و روش ها نیز 
اقدامات مهمی از قبیل تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی 
آیین نامه  آن،  ذیل  دستورالعمل های  و  خدمات  جبران  و 
معامالت سهام، آیین نامه مالی و معامالتی، آیین نامه آموزش 
در  سازمانی  فرایندهای  کردن  مکانیزه  و  بهبود  اصالح،  و...، 
چارچوب برنامه عملیاتی دو ساله انجام گرفته است که بدون 
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تردید ارتقای بهره وری نیروی انسانی و به دنبال آن بهره وری 
سازمانی گروه را در پی خواهد داشت. 

در برنامه هايتان به افزايش سرمايه شركت اشاره 
ميزان  به چه  و  از چه محلی  افزايش  اين  كرديد. 

خواهد بود؟
بیش از چهار سال است که شرکت افزایش سرمایه نداشته 
میلیارد  از 12.500  را  سرمایه شرکت  داریم  تصمیم  است. 
حال شده  مطالبات  محل  از  ریال  میلیارد  به 50.000  ریال 
اندوخته ها  سایر  و  انباشته  سود  نقدی،  آورده  سهام داران، 
افزایش دهیم. این افزایش در دو مرحله و به منظور جبران 
انجام شده،  سرمایه گذاری های  بابت  صرف شده  مخارج 
شرکت های  جریان  در  سرمایه  افزایش  در  مشارکت 
سرمایه پذیر و سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف افزایش 

سودآوری صورت می گیرد. 
سرمايه گذاری  گروه  وضعيت  از  شما  پيش بينی  

خوارزمی در سال آينده چيست؟
به سال آینده بسیار امیدواریم، چراکه برخی از پروژه های مهم 
ما در سال آینده به بهره برداری می رسند. ان شاءاهلل شرایط 
اقتصادی کشور نیز بهبود پیدا کند تا زمینه مساعدتری برای 
رونق گرفتن تمامی کسب وکارها و به ویژه فعالیت های حوزه 
فراهم شود. در هر صورت، در چهارچوب  مأموریت شرکت 
برنامه عملیاتی دو ساله پیش خواهیم رفت و تمامی تالش و 
توانمان را چه در سطوح مدیریتی و چه در سطوح عملیاتی 
در جهت دست یابی به اهدافی که در برنامه پیش بینی شده 

است، به کار خواهیم گرفت و نتیجه اقداماتمان را سهام داران 
مقطع به مقطع خواهند دید و فکر می کنم هم جایگاه شرکت 
نیز  آینده  بازار سرمایه و هم سودآوری شرکت در سال  در 
روند صعودی خواهد داشت تا بتوانیم هم چنان در مسیر خلق 

باالترین ارزش برای سهام دارانمان قدم برداریم.
خوارزمی  بزرگ  خانواده  به  شما  بهاری  پيام 

چيست؟
بر خود الزم می دانم صمیمانه از اهتمام و زحمات بی دریغ 
اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
و  متعهدانه  همراهی  و  ارزشمندشان  حضور  با  همواره  که 
انتخاب های  و  تصمیمات  اتخاذ  در  خود  مجدانه  مشارکت 
استراتژیک مسیر رشد و پیشرفت و تحقق بنگاه داری حرفه ای 
کنم.  قدردانی  و  تشکر  کردند،  هموار  خوارزمی  گروه  در  را 
هم چنین مراتب سپاس خود را از تمامی همکاران در شرکت 
و  هیئت مدیره  اعضای  مدیران،  و  خوارزمی  سرمایه گذاری 
توجه  به  با  سایر همکاران محترم در شرکت های گروه، که 
محدودیت ها و سختی هایی که وجود داشت، همراه ما بودند 
به خاطر  و  کرده  اعالم  داشتند،  و همکاری خوبی  تعامل  و 
داشتن چنین سرمایه های انسانی در خانواده خوارزمی افتخار 

می کنم. 
تمامی  به  را  شعبانیه  اعیاد  و  نو  سال  پیشاپیش  پایان،  در 
اعضای خانواده بزرگ خوارزمی تبریک عرض می کنم و برای 
یکایک این عزیزان، از درگاه ایزدمنان، سالمتی، نیک بختی، 

عزت و سربلندی آرزومندم. 

طی 2۰ ماه گذشته، 
تجديد ساختار پورتفوی 

سرمايه گذاری های شرکت 
با توجه به تحلیل های 
انجام شده از شرايط 

اقتصادی کشور و با هدف 
تنوع بخشی به پورتفوی 

بورسی شرکت انجام 
شد. سیاست گذاری و 

برنامه ريزی  برای آماده سازی 
شرکت های فرعی واجد 

شرايط عرضه در بورس/ 
فرابورس صورت گرفت. به 
منظور نظارت اثربخش بر 

عملکرد شرکت ها و هم چنین 
پايش پروژه ها سازوکارهای 

مناسبی طراحی گرديد. در 
رابطه با مديريت منابع مالی 

نیز طی اين مدت، تسهیالت 
گران قیمت تسويه، يا 

با تسهیالت مناسب تر 
جايگزين شد
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گفت وگو با دكتر كريم افشار، مديرعامل شركت توسعه برق و انرژی سپهر

برق سپهر؛ تمرکز بر کنترل هزینه ها 
و ایجاد منابع درآمدی جدید

شرکت برق و انرژی سپهر، يکی از باارزش ترين 
دارايی های گروه سرمايه گذاری خوارزمی، اين روزها 
با سکان داری مديرعامل جديد، دست اندرکار بازبینی 

اهداف، تدوين برنامه استراتژيک، کاهش حجم مطالبات 
از وزارت نیرو و کنترل و مديريت هزينه هاست.  
دکتر کريم افشار، مديرعامل جديد مجموعه، در 
گفت وگويی با وخارزم از چالش ها، دستاوردها و 

برنامه های آتی شرکت برق و انرژی سپهر سخن گفته 
است.

لطفاً معرفی كوتاهی از خودتان داشته باشيد و اين كه 
چطور شد به مجموعه برق و انرژی سپهر پيوستيد؟

بنده فارغ التحصیل دکتری مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، 
وزارت  برنامه ریزی  با معاونت  از سال 81  در سال 86 هستم. 
نیرو همکاری داشتم و در این همکاری، بیشتر بحث های انجام 
اصالحات در صنعت برق را دنبال می کردم. در سال 82 چند 
ماه قبل از این که بازار برق ایران راه بیفتد، در بازه ای تا سال 85 
مسئول عملیات بازار برق بودم. در این مدت چون کار عملیاتی 
بود، تمامی اصالحات، مقررات و موضوعاتی که در آن مقطع 
وجود نداشت، کارهایش را ما انجام می دادیم. از سال 85 به دلیل 
آماده شدن برای دفاع دکتری بنده به  عنوان مشاور با مجموعه 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سال 90 همکاری کردم، در 
همین بازه با شرکت هایی که در حال واگذاری بودند، شرکت های 
برق منطقه ای، شرکت های توزیع، وزارت نیرو و مدیریت شبکه 
به  صورت مشاوره ای و پروژه ای نیز همکاری داشتم. بعد از سال 
91 که بحث واگذاری ها جدی شد، و از ابتدای سال 92 همکاری 
من با مجموعه شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شروع شد. از 

سال 94 معاون بازارهای برق این شرکت بودم و از آبان امسال، 
مسئولیت جدیدی را قبول کردم. هم چنین عضو هیئت علمی و 

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی هم هستم.
انرژی سپهر،   كمی درباره فعاليت های اخير برق و 
اين كه  و  دهيد  توضيح  و...  مجموعه  دارايی های 

شركت را در چه وضعيتی تحويل گرفتيد.
خوارزمی  مجموعه  به  صادرات  بانک  را  شرکت  ابتدا  از  چون 
واگذار کرده و هم چنین چون مدل واگذاری در قالب رد دین 
که  نیروگاه هایی  با سایر  است  متفاوت  به شدت  مسائلش  بود، 
شرکت  ها از طریق سازمان خصوصی سازی گرفته اند. اصلی ترین 
فرقش هم در این است که چون نیروگاه های دیگری که از طریق 
سازمان خصوصی سازی واگذار شده اند، بخش عمده ای از پول 
آن ها به شکل اقساط بوده و چون مشکل نقدینگی جدی در 
کشور و وزارت نیرو وجود داشت و کسانی که نیروگاه ها را خریده 
بودند، نمی توانستند قسط ها را پرداخت کنند، اقساط با مطالباِت 
فروش برق تهاتر می شد. نیروگاه ما چون در قالب رد دین به 
بانک صادرات و از بانک صادرات به خوارزمی و برق  سپهر است، 
اصالً بحث بدهکاری به سازمان خصوصی سازی وجود نداشته 
مطالباتش  که  بود  این  مشکلش  شاید جدی ترین  پس  است. 
مرتباً انباشته می شد، یعنی انگار خریدی نقدی صورت گرفته 
بود و از طرفی هم نمی توانست مطالباتش را دریافت کند. طبیعتاً 
از طریق سازمان  نیروگاه هایی که  به  حجم مطالباتش نسبت 

خصوصی سازی خریداری شده بودند، بیشتر بود.
مشکلی که ما داریم و ممکن است باز هم با نیروگاه های دیگر 
متفاوت باشد، در این است که ما نیروگاهی هستیم که از سال 
1350، بخش بخارمان و از سال 1372 هم بخش نیروگاه های 
سیکل ترکیبی مان فعالیت می کند. هم چنین نزدیکی به تهران 

    گپ
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ضمن این که نقطه ای استراتژیک است و تأمین برق استان های 
البرز و تهران حسن است، اما عیب هم هست؛ چون ما نیروگاه 
بخارمان پایه اش مازوت سوز بوده، االن مردم ما درگیر مازوت سوزی 
شده اند، ولی متأسفانه مازوت نیروگاه ما به این دلیل که نزدیک 
پایتخت بودیم، از سال 94 پلمب شده و فرصت تولید با مازوت 
از ما گرفته شده. عالوه بر این، چون نیروگاه قدیمی است و 
نزدیک تهران و داخل مجموعه شهری بوده، دارای پرسنل باالیی 
است، و در بحث های زیست محیطی دشواری هایی داریم. همه 
این مسائل باعث می شود هزینه های بهره برداری مان به نسبت باال 
باشد. محدودیت نقدینگی به خاطر انباشت مطالبات هم مانع 

سرعت کار در رفع اشکاالت بوده است.
ما سه تعمیر اساسی داشتیم و پول کافی هم نداشتیم، اما تمام 
تأمین کنیم،  برایش  را  نقدینگی الزم  را کردیم که  تالشمان 
که برای بخشی اش این اتفاق افتاده  . عالوه بر این، برنامه ریزی 
تعمیرات بوده، که با حضور دوستانی در مجموعه برق و انرژی 
سپهر و نیروگاه این اتفاق افتاده و دو واحد تعمیراتش شروع 
شده. با هم فکری دوستان خود تالش می کنیم ساختار مطلوبی 
را که برای اداره نیروگاه وجود دارد، طراحی کنیم، اهدافمان 
را بازبینی  کنیم و با توجه  به تغییراتی که در این صنعت در 
فکر  مان  استراتژیک  برنامه  به  است،  رخ  داده  اخیر  سال های 
کنیم. اما موضوع جدی این است که بتوانیم حجم مطالباتی را 
که از مجموعه وزارت نیرو داریم، کاهش دهیم. یعنی تا جایی 
که می شود، دریافتی بیشتری داشته باشیم و از واحدها خوب 
بهره برداری و نگه داری کنیم. هم چنین یکی از مواردی که باید 
به آن رسیدگی کنیم، کنترل و مدیریت هزینه هاست، چون 
متأسفانه ما خریدار انحصاری داریم و نرخ های خرید برق در 
این سال ها متناسب با تورم و باقی شاخص ها افزایش نداشته 
است، ولی هزینه ها افزایش جدی داشته اند و پیوسته فاصله بین 
درآمد و هزینه ها کوچک و کوچک تر می شود. پس اگر بتوانیم از 
طریق شرکت مدیریت تولیدمان به  غیر از نیروگاه خودمان برای 
نیروگاه های دیگر خدمات فنی مهندسی از جنس بهره برداری و 
تعمیرات را ارائه دهیم، یعنی بتوانیم ضمن این که روی هزینه ها 
ایجاد  شرکت  برای  هم  درآمدی  منابع  باشیم،  داشته  کنترل 
کنیم، بخشی از هزینه هایمان پوشش داده می شود. این موارد 
ذکرشده از اصلی ترین مواردی است که رویش تمرکز کرده ایم. 
بخار و  نیروگاه  تنها دارایی مان هم همین  اصلی ترین و شاید 
با مجموع ظرفیت هزار و 625 مگاوات  سیکل ترکیبی است 
که ظرفیت اسمی  اش است، اما در واقع حدود 1400 مگاوات 

ظرفیت  دارد.
و  فعال  انسانی  نيروهای  از  كوتاهی  معرفی  لطفاً 
ظرفيت های تخصصی مجموعه داشته باشيد. در حال 
حاضر چند نفر در مجموعه در حال فعاليت هستند 
و چه برنامه هايی برای حفظ و جذب نيروهای كارآمد 

در نظر داريد؟
ما در نیروگاه حدود 650 نفر پرسنل داریم. طبیعتاً با ساختار 
مطلوب فاصله داریم، اما بخشی  برمی گردد به این که نیروگاه 
بخار ما یک نیروگاه قدیمی است. با این که بخشی از تجهیزاتی 
که االن در نیروگاه های جدید استفاده می  شود، کاماًل مدرن و 
مکانیزه است، اما در آن جا دستی و بعضاً با دخالت انسان انجام 
می شود. همان طور که گفتیم، برنامه  ای با خود نیروگاه داریم 
که برنامه زمان بری خواهد بود و آن اصالح ساختار سازمانی 
است که تعداد نفرات با ساختاری که بهترین حالت اداره نیروگاه 
است، بایستی طراحی شود. نباید در این کار عجله کنیم، زیرا 
کار کاماًل تخصصی است و نیاز است از گروه مشورتی و از تجارب 

دیگران استفاده کنیم. درباره نیروی کارآمد هم به دنبال این 
هستیم که منابع درآمدی برای شرکت داشته باشیم، چون در 
مواردی الزم است به شرکت های بیرونی سرویس دهیم که آن ها 
دیگر رودربایستی ندارند. مثاًل زمانی در شرکت های زیرمجموعه 
خودمان هستیم، ولی وقتی بحث شرکت بیرونی مطرح می شود، 
کاماًل روابط قراردادی و حرفه ای حاکم خواهد شد. از این منظر 
در خدماتی که برای نگه داری و تعمیرات تعریف کرده ایم، قاعدتاً 
فوق العاده  که  افرادی  یعنی  است،  نیاز  کارآمدی  نیروهای  به 
حرفه ای و متخصص باشند. با یکی دو نفر مذاکره کردیم و به 
مجموعه برق سپهر اضافه کردیم. تعدادی را هم به این دلیل 
که شرکت مدیریت تولید قرار است در سال های بعد کارهای 
تعمیرات و بهره برداری برای خارج از مجموعه خوارزمی انجام 
دهد، آن جا با آن ها رایزنی و مذاکره می کنیم. ولی تا قبل از 
این که ساختارمان هم آماده شود، صرف اضافه کردن پرسنل 
کمکی نمی کند، چون باید هدف گذاری هایمان و ساختار مطلوب 
را آماده کنیم، بعد افراد متناسب با آن ساختار مطلوب اضافه 
 شوند. افرادی که توانمند هستند، در باکس های ما قرار می گیرند 

و تعدادی هم از بیرون به مجموعه ما اضافه خواهند شد.
فشارهای اقتصادی دو سال اخير، چه تأثيری بر روند 

كاری مجموعه داشته است؟
ما هم از باقی فعاالن اقتصادی مستثنا نبوده ایم؛ حتی شرایط 
برایمان سخت تر بوده، چون نقدینگی مان محدود است. از طرفی 
هم 650 نفر پرسنل داریم که باالخره تورمی بهشان تحمیل شده 
و ما خودمان را جای خانواده هایشان قرار می دهیم. تمام تالش 
مجموعه این است که بتواند کمک حالشان باشد، یا درکشان 
کند. اما واقعیت این است که گاهی وزارت نیرو همان حقوقی 
را که برای همکاران پرداخت می کند، با 16، 17 روز تأخیر و با 
حداقل ها در اختیار ما قرار می دهد، که ما سعی می کنیم این 
تأخیر را به همکاران منتقل نکنیم، اما حقیقتاً سخت می گذرد. 
امیدواریم میزان مطالباتی را که از وزارت نیرو داریم، کاهش 
را  تعمیرات  و  نگه داری  برنامه های  نیروگاه  برای  تا هم  دهیم 
به موقع انجام دهیم که نیروگاه را آماده و سرحال نگه داریم و 
از محلش درآمد کسب کنیم، از طرفی هم اگر منابع درآمدی 
خارج از مجموعه خودمان ایجاد کنیم، با ارائه خدمات به سایر 
حوزه ها بخشی از کاستی هایی را که از جانب وزارت نیرو مطرح 

است، جبران کنیم.
را  سختی هایش  و  آمده ام  که  است  ماه  چهار  سه،  من  البته 

دوستان قبل ما تحمل کرده اند. 
آيا مشكالتی كه ذكر كرديد، تنها برای دو سال اخير 

بود؟
در کل در کسب وکار صنعت برق، مدیریت نیروگاه های بزرگ 
کار فوق العاده سختی است، چون همان طور که اشاره کردم، با 
شرایط انحصاری خرید مواجه هستیم. هیچ صنعتی در هفت، 
هشت سال گذشته در وضعیت ما نبوده است. از سال 93 تا 
اواخر اردیبهشت 99 نرخ فروش برق ما به وزارت نیرو افزایش 
پیدا نکرده، در صورتی  که هزینه های تعمیرات بیش از پنج برابر 
شده و افزایش داشته است، هزینه های حقوق و پرسنل مان 
در این بازه چندین برابر شده بود. این صنعت، صنعت کاماًل 
خاصی است و نمی شود آن را با لبنیات، پاالیشگاه و پتروشیمی 
مقایسه کرد، زیرا آن ها با صادراتی که دارند و تأثیراتی که درآمد 
آن ها از ارز می پذیرد، آن محصول را تولید می کنند. اما متأسفانه 
ما در تعمیرات، هزینه های ارزی داریم و درآمد های ریالی که 
نرخش را دولت تنظیم می کند، و این باعث می شود مسائل ما 
و گرفتاری هایی که صنعت با آن روبه روست، بسیار متفاوت و 

اگر بتوانیم از طريق شرکت 
مديريت تولیدمان به  غیر 
از نیروگاه خودمان برای 

نیروگاه های ديگر خدمات 
فنی مهندسی از جنس 

بهره برداری و تعمیرات را 
ارائه دهیم، يعنی بتوانیم 

ضمن اين که روی هزينه ها 
کنترل داشته باشیم، منابع 
درآمدی هم برای شرکت 

ايجاد کنیم، بخشی از 
هزينه هايمان پوشش داده 
می شود. اين از اصلی ترين 

مواردی است که رويش 
تمرکز کرده ايم
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به شکل کامالً آن الين 
اطالعات زيست محیطی مان 
پايش می شود و قانون 
هوای پاک و استانداردهای 
زيست محیطی را رعايت 
می کنیم. از ديدگاه مسئولیت 
اجتماعی و آينده برق و 
انرژی خورشیدی قباًل 
شرکت تصمیم گرفته 
دو نیروگاه ۱۰ مگاواتی 
در استان کرمان احداث 
کند. در اين مسئله از نظر 
پايش لحظه ای اطالعات 
زيست محیطی و بحثی که 
در نیروگاه های خورشیدی 
است، اقدامات مؤثری انجام 
شده و تمام استاندارد هايی 
را که در کشور است، رعايت 
می کنیم

ابعادش بسیار بزرگ تر از صنعتی مثل فوالد یا مواد غذایی باشد. 
چون صنعت خریدارش و قانون گذارش وزارت نیرو است، ما دخل 
و تصرفی در درآمدها و بحث هایی که راجع  به نرخ وجود دارد، 
نداریم و دامنه مشکالتمان بزرگ تر از سایر صنایع و سخت تر 

است.
مطالبات مجموعه از وزارت نيرو در حال حاضر چه 
وصول  برای  تازه ای  تمهيدات  چه  و  دارد  وضعيتی 

آن ها انديشيده شده؟
امسال دو پرونده داشتیم و امیدواریم با کمکی که مدیران قبلی 
زحمتش را کشیده بودند، به نتایج دلخواه برسیم. اگر دو، سه 
مشکل بنیادینی که داریم، حل شوند، سال خیلی خوبی برایمان 
خواهد بود. راجع  به امهال با مجموعه بانک صادرات بحثی وجود 
داشت که خوارزمی کمک کرد اقساطی را که نتوانسته بودیم 
پرداخت  دادند،  که  دارایی هایی  از  بخشی  با  کنیم،  پرداخت 
شود و با بانک صادرات مفاهمه کنیم، و بحث امهال اقساطمان 
بود، که به نظرم گام خیلی بزرگی بود. پرونده ها هم که اگر 
ان شاءاهلل نتیجه بدهند، به نظر من سالی بوده که شاید دو، سه 
مشکل بسیار بزرگ مجموعه برق و انرژی سپهر و در انتها خود 
خوارزمی امسال حل شده و این به ما کمک می کند که در 

آینده به صورت تخصصی بر فعالیت هایمان متمرکز شویم.
حجم  بیشترین  که  نیست  اوضاعمان  جوری  رتبه بندی  در 
مطالبات را داشته باشیم، بلکه نسبت به ظرفیت  و وضعیتمان، 
در مقایسه وضعیت نامطلوبی نیست، اما بیش از 500 میلیارد 
تومان مطالبات داریم. نیروگاهمان جزو نیروگاه های بزرگ است 
و باید جزو پنج تا باشیم، اما االن جزو 10 تا هستیم. اما بقیه 
موضوع استراتژی هیئت مدیره است که با یک سری تالش هایی 
این حجم از مطالبات را کوچک تر کنیم. با توجه  به زحماتی که 
هیئت مدیره و دوستان کشیدند، سال خوبی بوده و فکر می کنم 
تا آخر سال قدم های خوبی برداشته شود که مواردی هم تا االن 

انجام داده ایم.
آتی  سال  برای  مجموعه  توسعه ای  طرح های  از 
بگوييد. برق و انرژی سپهر در اين حوزه چه برنامه ها 

و دستاوردهايی داشته است؟
بحث کالن ما این است که در حوزه انرژی و برق به هلدینگ 
تبدیل شویم. بحث افزایش سرمایه مان است که در حال انجام 
است. بحث اضافه شدن نیرو پارسه به زیرمجموعه برق و انرژی 
حوزه  در  که  بحثی  است،  پراکنده  تولید  حوزه  در  که  سپهر 
خدمات، تعمیرات، بهره برداری و نگه داری از نیروگاه هاست. بحث 
پنل های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر است که نیرو پارسه 
آن را انجام می دهد و چون در سال آینده به فضای کسب وکاری 
ما اضافه خواهد شد، نمی خواهیم مداخله و موازی کاری داشته 
باشیم. در حوزه تجارت انرژی با تمرکز روی برق، چه صادرات، 
چه ارائه خدمات فروش برق، به سایر نیروگاه ها هم با توجه  به 
پتانسیلی که در شرکت وجود دارد، جدی تر ورود خواهیم کرد. در 
بحث قراردادهای دوجانبه با صنایع بزرگی مثل فوالد، پتروشیمی 
و سیمان هم کارهایی در حال انجام است و احتماالً مشتری هایی 

که با آن ها طرف حساب هستیم، متنوع تر خواهند شد.
درباره اقدامات زيست محيطی و تحقق استانداردهای 
برق  توليد  حوزه  در  پاک  انرژی های  به  مربوط 
توضيح دهيد. برق و انرژی سپهر در اين حوزه چه 

دستاوردهايی داشته است؟
همان زمانی هم که مازوت مان را پلمب کردند، ما شاخص های 
کاماًل  به شکل  هم چنین  می کردیم.  رعایت  را  زیست محیطی 
قانون  و  می شود  پایش  زیست محیطی مان  اطالعات  آن الین 
هوای پاک و استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کنیم. 
از دیدگاه مسئولیت اجتماعی و آینده برق و انرژی خورشیدی 
قباًل شرکت تصمیم گرفته دو نیروگاه 10 مگاواتی در استان 
کرمان احداث کند. در این مسئله از نظر پایش لحظه ای اطالعات 
است،  خورشیدی  نیروگاه های  در  که  بحثی  و  زیست محیطی 
اقدامات مؤثری انجام شده و تمام استاندارد هایی را که در کشور 
است، رعایت می کنیم؛ یعنی به این شکل نیست که مشمول 
اخطار و این بحث ها باشیم، چراکه تمام استانداردهایی را که 

محیط  زیست دارد، رعایت می کنیم.
از نظر شما رفع احتمالی تحريم های همه جانبه، چه 
تأثيری بر پيشبرد طرح های توسعه ای برق و انرژی 

سپهر در ماه های پيِش رو خواهد داشت؟
 احتماالً بتواند در تأمین کاالهای استراتژیک ما کمک کننده باشد. 
شاید بتوان به یک همکار خارجی در بحث توسعه در نیروگاه های 
کرد.  هزینه ها هم صرفه جویی  از  برخی  در  و  کرد  فکر  بزرگ 
نکته ای که شاید برای کل صنعت اتفاق بیفتد، این است که 
وزارت نیرو پول هایی در عراق و پاکستان و مناطق دیگر به  صورت 
ارزی دارد که به دلیل مشکالت ارزی و تحریم نمی تواند جابه جا 
کند، اگر این پول ها به مجموعه وزارت نیرو وارد شود، به کل 
مجموعه صنعت برق کمک خواهد کرد، چون شاید سالی بیش 
از یک میلیارد دالر صادرات برق صورت می گیرد، که عدم وصول 
مطالبات، مشکالت زیادی را در سطح کالن برای کل صنعت برق 
ایجاد کرده است. اگر این ارزها به وزارت نیرو برگردد، مطمئناً 
می تواند مشکالت نقدینگی بخش تولید را تا حد زیادی حل کند، 

یا اگر بحث صادرات برق هم فعال شود، همین اتفاق می افتد.
در مجموع چشم انداز ميان مدت شما برای مجموعه 

چيست؟
این که ساختار مطلوب اداره نیروگاه را طراحی کنیم، مقدمات 
ایجاد شرکت بهره برداری و نگه داری را هم فراهم کنیم و در سال 

آینده مجموعه نیروپارسه به ما اضافه شده باشد.
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گفت وگو با مهندس مسعود احمدزاده، مديرعامل شركت البراتوارهای سينا دارو

 سینادارو؛ تولید همسو با استانداردهای جهانی
در هفدهم دی ماه سال جاری بود که مهندس مسعود 

احمدزاده از سوی اعضای هیئت مديره شرکت 
البراتوارهای سینا دارو به  عنوان مديرعامل جديد اين 

مجموعه شناخته شده دارويی کشور معرفی شد.
 تداوم تالش های گذشته، حرکت به سوی تحوالت 

توسعه ای تازه و ارتقای موقعیت سینا دارو به 
جايگاهی فراتر از جايگاه فعلی، از اهداف اصلی پیش 

روی اين مجموعه خوشنام در عرصه تولید دارو 
ارزيابی می شود.

مهندس احمدزاده در مصاحبه پیِش رو به طور مفصل 
درباره برنامه ها، چالش ها و عزم و اراده ای که در 

تحقق اهداف سینا دارو وجود دارد، سخن گفته است.

لطفًا معرفی كوتاهی از خودتان داشته باشيد. 
سال  در  که  هستم،   1346 سال  شهریورماه   26 متولد  من 
1369 تحصیالت خود را در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه 
مقطع  در  در سال 1374  و  رساندم  پایان  به  و صنعت  علم 
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی 
در  و  شدم  فارغ التحصیل  تهران  مدرس  تربیت  دانشگاه  از 
اتوماسیون صنعتی، نفت و  صنایع مختلفی همچون خودرو، 
حوزه ها  این  در  را  ذی قیمتی  تجارب  و  داشته  اشتغال  گاز 
شرکت  در  سال   14 از  بیش  به طوری که  آورده ام،  دست  به 
انرژی  و  نفت  حوزه  در  و  بوده ام  ایران خودرو  تام  مهندسی 
سپاهان،  نفت  جی،  نفت  پاالیش  همچون  شرکت هایی  در 
ایرانول در مسئولیت های مختلفی همچون معاونت مهندسی، 

مدیرعاملی  هم چنین  و  بازرگانی  معاونت  اجرایی،  معاونت 
اشتغال داشته ام.

مسئوليت  قبول  و  دارو  با سينا  جنابعالی  آشنايی 
اداره اين شركت چگونه اتفاق افتاد؟

به دلیل این که در حوزه مدیریت پروژه و پروژه های صنعتی 
سابقه زیادی دارم، اواسط تابستان سال جاری از من درخواست 
شد پروژه ها و تولیداتی را که در شرکت سینا دارو وجود دارد، 
از نظر فنی و مهندسی بررسی کنم، که به دنبال آن گزارشی 
در این خصوص تهیه کردم و همین گزارش زمینه ساز آن شد 
توسعه  بحث های  پروژه ها،  رساندن  اتمام  به  برای  بتوانم  که 
بازار و تدوین برنامه در شرایط موجود بازار، در خدمت شرکت 

سینا دارو باشم. 
سال 99 بر سينا دارو چگونه گذشت؟ 

از نظر فروش و رشد آن وضعیت  خوش بختانه در سال 99 
با چالش  به سال 98 داشته ایم، ولی کماکان  بهتری نسبت 
متأسفانه  این که  دلیل  به  هستیم.  مواجه  قیمت گذاری 
و  نیست  داروسازی  شرکت های  اختیار  در  قیمت گذاری 
حالی  در  این  و  می دهد  را  تأییدیه  این  دارو  و  غذا  سازمان 
است که قیمت تمام شده نیز به دلیل مواردی مانند تحریم و 
عدم تخصیص ارز افزایش خواهد داشت. اما همه تالش  کردند 
در سالی که از سوی رهبر انقالب به نام سال جهش تولید 
و  کنند  ایفا  زمینه  این  در  را  خود  نقش  شد،  نام گذاری 
علی رغم تمام مشکالت موجود، گام های محکم تری در جهت 
ارتقای کمی و کیفی محصوالت بردارند که الحمدهلل با تمام 
بهتر  به مراتب  فروش شرایطی  نظر  از  بوده،  که  سختی هایی 

    گپ
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از سال گذشته داشته ایم، ولی سال 1400 به این دلیل که 
باید پروژه  توسعه سینا دارو را به اتمام برسانیم و در زمینه 
فروش و ارتقای کیفیت در کالس جهانی رونق بیشتری هم به 

مجموعه دهیم، سال پرچالشی را پیش رو خواهیم داشت.
شرايط اقتصادی اخير و اپيدمی كرونا چه تأثيری 

بر روند كاری سينا دارو داشته؟ 
با  ولی  داشته،  کاهش  کمی  نظر  از  دارو  سینا  فروش  قطعاً 
مجوز  داروها  از  برخی  برای  توانستیم  زیاد  پی گیری های 
دلیل  به  که  است  این  واقعیت  البته  بگیریم.  قیمت  افزایش 
پاندمی بیماری کرونا، شرایط خاصی بر کشور و دنیا حاکم 
است. افراد تا قبل از شیوع همه گیری کرونا با هر مشکلی به 
با  داشتند،  نیاز  که  را  داروهایی  و  مراجعه می کردند  پزشک 
تجویز پزشک خریداری می کردند، اما در حال حاضر به دلیل 
شیوع کرونا فرایند درمان و مصرف دارو با وقفه هایی همراه 
دارو مختص  از محصوالت سینا  برخی  مثال،  به طور  است. 
بیماری های چشم است و به این دلیل که جراحی های چشم 
در زمان شیوع ویروس کرونا با مالحظاتی انجام می شود، این 

داروها هم کمتر استفاده می  شوند.
هم چنین در بحث کرونا یکی از محصوالت ما آیروسول های 
امسال   پرفروش  محصوالت  جزو  کم  وبیش  که  است  تنفسی 
قطره های  حوزه  در  که  است  درحالی  این  و  بوده  است 
کم  دلیل  به  بینی  اسپری های  و  موضعی  پمادهای  چشمی، 
را  تولیدات  این  در  فروش  کاهش  پزشک،  به  مراجعه  شدن 
این  با  کشور  دارویی  صنایع  عموماً  این که  ضمن  داشته ایم، 

بحران روبه رو شده اند. 
در  بعضاً  و  داروسازی  شرکت های  ذکرشده،  موارد  بر  عالوه 
برخی صنایع دیگر در حوزه تجارت بین المللی هم با مشکالت 
تولیدات  در  خلل  این  به طوری که  شده اند،  روبه رو  عدیده 
اولیه   مواد  برخی  که  آن جایی  از  و  افتاد  اتفاق  کارخانه ها 
صنعت دارو را از خارج از کشور تهیه می کنیم، شیوع کرونا 

در تهیه و تأمین این مواد اولیه تأثیر داشته است. 
تحويل  شرايطی  چه  با  را  دارو  سينا  شركت 

گرفتيد؟
در  سختی  مالی  شرایط  اقتصادی  بنگاه  هر  به هرحال، 
دوران هایی از حیات اقتصادی خود پیش رو خواهد داشت، اما 
در حال حاضر شرایط مالی و اقتصادی به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه و ضرورت استفاده از ارز نیمایی در جهت تأمین 
بیشتر  نقدینگی  به  نیاز  آن  دنبال  به  و  اولیه  مواد  از  بخشی 
برای  امسال  تا  این که  ضمن  است،  شده  مشکل  تر  به مراتب 
تأمین همه مواد اولیه ارز دولتی داشتیم، اما از ابتدای امسال 
در جهت تأمین بخشی از مواد اولیه ارز دولتی تخصیص داده 
در  و  استفاده  کنیم  نیمایی  ارز  از  باید  آن  جای  به  و  نشد 
حال حاضر صرفاً برای تأمین بخشی از مواد اولیه ارز دولتی 
ارز  زمانی که درخواست  درنتیجه  و  داده می شود  اختصاص 
افزایش قیمت  با  تمام شده  محصوالت هم  باالتر  رود، قیمت 
به مشتری تحویل داده می شود، که  برابری  سه  بعضاً  یا  دو 
امیدواریم سازمان غذا و دارو ما را پشتیبانی کند. اما چالش 
ارز نیمایی برای تأمین بخشی از مواد اولیه، قطعاً ما را دچار 
موضوع  این  دولت  مدیریت  با  امیدواریم  که  بحران می کند، 

کنترل شود.
بهره مند  تخصصی    ظرفيت های  چه  از  دارو  سينا 

است؟ 
سینا دارو یکی از نشان های تجاری معروف در تولید قطره های 

این  کیفیت  و  است  بینی  و  تنفسی  اسپری های  چشمی، 
بازار  برای سینا دارو در  توانسته جایگاه مناسبی  محصوالت 
مصرف ایجاد کند. از سویی، بهره گیری از نیروهای متخصص 
و عملیاتی سخت کوش، همگی جزو پتانسیل  های خوب سینا 
از  که  محصوالتی  می شود  باعث  عوامل  این  و  است،  دارو 
طریق شرکت های پخش دارو به داروخانه برای فروش تحویل 
می شود، به راحتی جذب  شود. این برای ما مزیت بسیار حیاتی 
و مهمی است که با تکیه بر این مزیت بزرگ سینا دارو باید 
رقبای داخلی و خارجی خود را همیشه تحت نظر و بررسی 
قرار دهد. باید بدانیم که قطعاً این فضا همیشه به این صورت 
باقی نخواهد  ماند و امیدواریم بتوانیم جایگاه سینا دارو را که 
از نظر کیفیت محصوالت جدید یکی از شرکت های پیش رو 

در این صنعت است، بیش از پیش ارتقا دهیم.
در حال حاضر چه تعداد نيروی انسانی در شركت 
برای  برنامه هايی  چه  و  دارند  اشتغال  دارو  سينا 
نيروهای شاغل در سينا دارو  افزايش مهارت های 

داريد؟
در سینا دارو حدود 470 نفر پرسنل فعال داریم. 15 نفر با 
مدرک دکتری و باقی در مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی 
و کاردانی هستند. هم چنین حدود 235 نفر از پرسنل دیپلم 
و زیر دیپلم هستند که به  عنوان کارگران تولیدی و خدماتی 
نیروهای  از  حتی المقدور  که  است  این  بر  سعی  مشغول اند. 
محصوالت  کیفیت  و  بیشتر  بهره وری  راستای  در  متخصص 

استفاده کنیم. 
در حال حاضر چه پروژه های مهمی در حال پی گيری 
پيشرفت هايی  چه  اخير،  ماه  چند  در  و  است 

داشته ايد؟
   GMP استاندارد های  پوشش  برای  پروژه ای   94 سال  از 
مجموعه  در   )good manufacturing practice(
این  به  رسیدن  برای  که  است  شده  برنامه ریزی  دارو  سینا 
استانداردها باید ساختار و کارخانه جدیدی ایجاد می شد. این 
پروژه به دالیل مختلفی تابه حال به پایان نرسیده و در حال 
 90 از  بیش  تا  آن  ساختمان  و  تأسیسات  از  بخشی  حاضر، 
درصد پیشرفت داشته و الزم است هر چه سریع تر به اتمام 
برسد. اما برای تکمیل و راه اندازی آن باید بر روی چگونگی 
وضعیت پروژه، زمان بندی و اختصاص نقدینگی تمرکز کرد. 
البته در این پنج سال باید مسائل مختلفی همچون مشکالت 
با همه مشکالت  اما  ارزی، تحریم و غیره را در نظر داشت، 
درنهایت هدف اصلی ما این است که پروژه را با انتقال بخشی 
از تجهیزات و راه اندازی تجهیزات جدید در فضایی مدرن تر 

به پایان برسانیم. 
حال  در  بازار  سهم  نظر  از  دارو  سينا  محصوالت 

حاضر چه جايگاهی دارند؟
در سینا دارو داروهایی از قبیل شربت، قرص و انواع کپسول 
قطره های  مانند  خاصی  محصوالت  بلکه  نمی شود،  تولید 
چشم و انواع اسپری های بینی و تنفسی، پمادهای چشمی و 
موضعی تولید می شود، که قطعاً بخش خیلی بزرگی از سبد 
دارویی نیست، اما از نظر اهمیت بسیار مهم است. به همین 
تا سهمی که  بپردازیم  این محصوالت  به کیفیت  باید  دلیل 
در سبد دارویی دارند، حفظ شود. هم چنین به دلیل کیفیت 
محصوالت و ضرورتی که در درمان بیماری های چشمی دارند، 
پزشکان و متخصصان چشم در نسخه دارویی شان محصوالت 
به  را می نویسند، که ممکن است در سال جاری  سینا دارو 

در سینا دارو داروهايی از 
قبیل شربت، قرص و انواع 
کپسول تولید نمی شود، بلکه 
محصوالت خاصی مانند 
قطره های چشم و انواع 
اسپری های بینی و تنفسی، 
پمادهای چشمی و موضعی 
تولید می شود، که قطعاً 
بخش خیلی بزرگی از سبد 
دارويی نیست، اما از نظر 
اهمیت بسیار مهم است. به 
همین دلیل بايد به کیفیت 
اين محصوالت بپردازيم تا 
سهمی که در سبد دارويی 
دارند، حفظ شود
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دلیل مشکالتی که در تولید این محصوالت داشتیم، کمبود 
آن محصول باعث شود محصول دیگری را جایگزین کنند، 
که امیدواریم با برنامه ریزی هایی که در این زمینه داریم، این 
ایجاد  بازار  در  کمبودی  نگذاریم  و  کنیم  کنترل  را  موضوع 
ما  محصول  دوره ای  در  اگر  نشود  باعث  مسئله  این  و  شود 
در بازار کم شد، رقبای داخلی و خارجی کمبود آن دارو را 
برای ما جبران کنند. این مهم باید در زنجیره تأمین و تولید 
کنترل شود، ضمن این که در حال حاضر از نظر کیفیت جزو 

رده های اول نسخه نویسی پزشکان هستیم.
كمبود محصوالت سينا دارو در بازار به چه داليلی 

به وجود می آيد؟ 
در سینا دارو برای تولید یک دارو سه دسته مواد مورد نیاز 
است. دسته اول مواد مؤثره یا همان API ها هستند. دسته 
دوم مواد اولیه  دیگری هستند که به  عنوان مواد جانبی دارو 
هستند.  بسته بندی  اقالم  هم  سوم  دسته  می شود.  استفاده 
سینا دارو با شرکتی که قرص و کپسول تولید می کند و تنها 
باید آن را در بلیستر بسته بندی کند و به فروش  برساند، فرق 
به ظروف  برای بسته بندی محصوالت   این که  به دلیل  دارد. 
پالستیکی خاص نیاز داریم، مثل قطره ها که البته خط تولید 
یا  می کنیم،  تولید  خودمان  و  داریم  مجموعه  در  پالستیک 
که  است  نیاز  بینی  اسپری  پمپ  به  بینی  اسپری های  برای 
از خارج از کشور تأمین می شود و برای اسپری های تنفسی، 
گازی  یا  می شود،  استفاده  در ظروف  که  اسپری  ولو  و  کن 
که برای اسپری های تنفسی باید به محصول اضافه شود، از 
خارج از کشور تأمین می شوند، طبعاً هزینه این کار نسبت 
ارز  شامل  آن  از  بخشی  است.  بیشتر  دیگر  شرکت های  به 
نیمایی است  ارز  از  بر استفاده  دولتی نمی شود و اجبار هم 
امیدواریم  یابد و  افزایش  که باعث می شود قیمت تمام شده 
برای سال آینده تأییدیه هایی بگیریم که بتوانیم قیمت ها را 
اصالح کنیم. البته مدیریت تأمین این مواد و تحویل به موقع 
آن اهمیت زیادی دارد و در تالشیم محصوالتمان را سِر وقت 

و بر اساس نیاز بازار عرضه کنیم. 
اين  بگوييد.  دارو  سينا  توسعه ای  طرح های  از 

توسعه قرار است در چه زمينه هايی اتفاق بيفتد؟
به  را  پروژه  ما زمانی که  بر مواردی که عرض کردم،  عالوه 
تجهیزاتشان  که  موجودمان  خطوط  برای  برسانیم،  پایان 
جابه جا می شود، برنامه ای برای اصالح و استاندارد کردن بر 
اساس شرایط GMP داریم، اما به شکل قبل نخواهد بود که 
کل ساختمان را برای طرحی جدید خراب کنیم. چون هم 

کنترل  هم  و  است  متفاوت  گذشته  به  نسبت  ارزی  شرایط 
زمانی اش از دست خارج می شود. اما طرح های توسعه ای را 
به  صورت مقطعی و تک به تک در برنامه خواهیم داشت که 
بتوانیم محصوالت جدیدی را بر اساس نیاز بازار تولید کنیم. 
خواهيد  ورود  جديد  محصول  توليد  حوزه  در  آيا 

كرد؟
در بخش فرموالسیون همکاران ما روی محصوالت جدید کار 
می کنند و به دلیل بحث های رقابتی که وجود دارد، نمی توانم 
توضیح بیشتری در این زمینه بدهم. اما به تدریج محصوالت 
این محصوالت جدید  ارائه می کنیم و  بازار  به  جدید را هم 
منطبق با امکانات موجود تولید می شود. اما برنامه ریزی هایی 
تولیدی  امکانات  به  که  کنیم  تولید  را  محصوالتی  داریم 
افزوده  ارزش  است  ممکن  البته  که  دارند،  نیاز  جدیدی 

بیشتری هم داشته باشند. 
چه چالش ها و موانعی بر سر راه تحقق طرح های 

توسعه ای سينا دارو وجود دارد؟
 با چالش هایی همچون کمبود نقدینگی و کنترل و مدیریت 
ارگان هایی که  با  ارتباط  از سوی دیگر،  روبه رو هستیم.  آن 
اجبار به گرفتن تأییدیه از آن ها داریم، وجود دارد. اما عمده 
باید  خصوص  این  در  که  است  نقدینگی  بحث  ما  چالش 
مجموعه را به شرایط پایدار رسانده و هر چه زودتر پروژه را 
به پایان برسانیم. ضمن این که زمان بر بودن پروژه به دلیل 
وجود مشکالت تورمی که هر ساله وجود دارد، باعث می شود 

بهای تمام شده تولید افزایش پیدا کند. 
رعايت  و  زيست محيطی  تمهيدات  خصوص  در 
استانداردهای كيفی توليدات دارويی در مجموعه 

چه مالحظاتی وجود دارد؟
دارد.  بر  در  را  استانداردها  این  تمامی   GMP مفهوم  خود 
وقتی به سمت تطبیق بیشتر با GMP می رویم، در درجه 
اول بحث عاری از میکروب بودن محصوالت دارویی مطرح 
می شود که با تکنیک هایی که استفاده می شود، این مورد در 
تولید محصوالت در نظر گرفته خواهد شد. هم چنین بخشی 
از محصوالت هم از نظر  زیست محیطی قابل بازیافت خواهد 

بود.
دارو  سينا  محصوالت  صادراتی  بازارهای  وضعيت 

در حال حاضر به چه شكل است؟
همسایه ای  کشورهای  به  دارویی  محصوالت  صادرات  بازار 
همچون عراق و افغانستان است. به این شکل که بازرگانان 
این کشورها بر اساس قیمت های ریالی از ما خرید می کنند. 

بهره گیری از نیروهای 
متخصص و عملیاتی 

سخت کوش، همگی جزو 
پتانسیل  های خوب سینا 
دارو است، و اين عوامل 

باعث می شود محصوالتی 
که از طريق شرکت های 

پخش دارو به داروخانه برای 
فروش تحويل می شود، 

به راحتی جذب  شود. اين 
برای ما مزيت بسیار حیاتی 
و مهمی است که با تکیه بر 
اين مزيت بزرگ، سینا دارو 
بايد رقبای داخلی و خارجی 
خود را همیشه تحت نظر و 

بررسی قرار دهد. بايد بدانیم 
که قطعاً اين فضا همیشه 

به اين صورت باقی نخواهد 
 ماند و امیدواريم بتوانیم 

جايگاه سینا دارو را که از 
نظر کیفیت محصوالت جديد 
يکی از شرکت های پیش رو 

در اين صنعت است، بیش از 
پیش ارتقا دهیم
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چون  نمی شود،  محسوب  صادرات  اقتصادی  منظر  از  پس 
بازار  می شود،  خرید  ریال  با  چون  شد،  گفته  که  همان طور 

داخلی محسوب می شود. 
رتبه های  باید  حتماً  دیگر،  کشورهای  به  صادرات  در  اما 
بین المللی، استانداردهای GMP و تأییدیه داشته باشیم، که 
فرایند پیچیده ای هم دارد و باید از وزارت بهداشت کشورهای 
هدف تأییدیه هایی را گرفت تا بتوان داروی مورد نظر را در 
آن کشور ثبت کرد. قطعاً این فرایند زمان بر خواهد بود. اما در 
حال حاضر روی بازارهای صادراتی کار می کنیم که برای این 
اولویت صادرات  در  آفریقا  و  میانه  منظور کشورهای آسیای 

قرار دارند.
تحقق  نظر  از  را  دارو  سينا  شركت  موقعيت 
در  تدوين شده  ميان مدت  و  بلندمدت  برنامه های 
ارزيابی  چگونه  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه 

می كنيد؟
شرکت  سهام  از  بزرگی  سهم  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
عمل  سهام دار  نیاز  اساس  بر  کاماًل  ما  دارد.  را  دارو  سینا 
این  صیانت  و  در حفظ  که  است  این  ما  تکلیف  و  می کنیم 
صنعت و تحصیل سود متعارف تالش کنیم. برای این منظور 
استراتژی  هایی داریم که به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت 
کنترل  کوتاه مدت  استراتژی  می شود.  تقسیم  بلندمدت  و 
است  تولید  وضعیت  حفظ  و  محصوالت  تولید  و  نقدینگی 
برای  تسریع  جدید،  تکمیل خطوط  میان مدت،  استراتژی  و 
اما  انتقال خطوط و راه اندازی تجهیزات جدید مدنظر است. 
را  دیگری  محصوالت  که  است  این  بلندمدت  استراتژی  در 
و  کنیم  اضافه  محصوالتمان  سبد  به  بیشتر  افزوده  ارزش  با 
بخشی از محصوالت  را که در شرایط حال تولیدشان به دلیل 
وجود شرکت های دیگر با حجم تولیدی بیشتر توجیه ندارد، 
حائز  اکنون،  و هم  در گذشته  آن چه، هم  اما  کنیم.  متوقف 
اهمیت است، این است که نیاز دارویی کشور را پوشش دهیم 
و در شرایط تحریم نگذاریم مردم دغدغه تأمین دارو داشته 

باشند.
آينده  سال  اقتصادی  وضعيت  از  پيش بينی تان 

چيست؟
در حال حاضر در تأمین و انتقال ارز و به دنبال آن تأمین مواد 
اولیه با مشکل روبه رو هستیم و اگر گشایشی در این حوزه 

ایجاد شود و روابط بهتری از نظر تجاری و انتقال پول داشته 
باشیم، شرایط کاماًل متفاوتی به وجود می آید که برای صنعت 

دارو هم رونق بیشتری به دنبال خواهد داشت.
و... چه وضعيتی  ارز، سرمايه  بازارهای  نظرتان  به 
خواهند داشت و سينا دارو از كدام يک از تغييرات 

احتمالی، بيشترين تأثير را می گيرد؟
اما در درجه  با یکدیگر مرتبط  اند،  بازار ارز و سرمایه کاماًل 
اول من فکر می کنم بحث ارز تأثیرگذارتر است. اگر این روند 
بیشتر خواهد  قطعاً  باشد، مشکالتمان  داشته  ادامه  افزایشی 
با تمهیداتی کنترل شود،  از سوی دولت محترم  اگر  شد، و 
به شرایط پایدارتری فکر خواهیم کرد و برنامه ریزی مان را بر 

همان اساس انجام خواهیم داد. 
چه  رو،  پيِش  احتمالی  موانع  بر  غلبه  برای 

سازوكارهايی طراحی شده است؟
از  بسته بندی،  اقالم  و  جانبی  مواد  اولیه،  مواد  تأمین  برای 
برنامه ریزی  متنوع تر  و  مناسب تر  قیمت های  با  تأمین  منابع 
می کنیم که با این کار شاهد کاهش قیمت تمام شده خواهیم 
از  قیمت ها،  اصالح  در جهت  می کنیم  تالش  هم چنین  بود. 
نیاز را بگیریم، که در  تأییدیه های مورد  سازمان غذا و دارو 
صورت تحقق، به ساخت بخشی از اقالم مورد نیاز در داخل 
کم نیاز  یا  بی نیاز  بسته بندی  اقالم  در  را  ما  است  ممکن  که 
شرایط  هم  کنار  در  موارد  این  تمامی  قطعاً  بپردازیم.  کند، 

بهتری را برای سینا دارو ایجاد خواهد کرد.

سینا دارو چه برنامه هایی برای سال 1400 دارد و قرار است 
چه پروژه هایی در سال آتی پی گیری شود؟

جدید  ساختمان  در  را   BFS دستگاه های  آینده  سال  در 
راه اندازی خواهیم کرد و از سوی دیگر، برای تحویل یک سری 
از داروهای جدید باید استاندارد های GMP رعایت  شود، که 
مصرف کننده  دست  به  باکیفیت تری  محصوالت  آن  تبع  به  

خواهد رسید. 
در کنار استانداردسازی، ساخت محصوالت خطوط موجودمان 
با  فضای جدید  در  و  داد  انتقال خواهیم  به بخش جدید  را 
سیستم های کنترل بهتر و سیستم های اسکادا، تولید محصول  
انجام می شود و سطح کیفی  بهتری  و کنترل  اتوماسیون  با 

تولید به سطح جهانی خواهد رسید.

در سال ۹۹ از نظر فروش 
و رشد آن وضعیت بهتری 
نسبت به سال ۹۸ داشته ايم 
ولی کماکان با چالش 
قیمت گذاری مواجه هستیم. 
به دلیل اين که متأسفانه 
قیمت گذاری در اختیار 
شرکت های داروسازی 
نیست و سازمان غذا و 
دارو اين تأيیديه را می دهد 
و اين در حالی است که 
قیمت تمام شده نیز به دلیل 
مواردی مانند تحريم و عدم 
تخصیص ارز افزايش خواهد 
داشت
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حال  عین  در  مناسب  راه های  از  یکی  سرمایه گذاری 
پیچیده برای حفظ ارزش دارایی و کسب درآمد به شمار 
می رود. در گذشته ریسک سرمایه گذاری زیاد نبود، چراکه 
فرصت های سرمایه گذاری محدود و بازده آن باال بود، ولی 
با گسترش فرصت های سرمایه گذاری  در عصر حاضر و 

این کار به تخصص، دانش و ارزیابی شرایط نیاز دارد.
به همین علت و با هدف اثربخشی بیشتر در سرمایه گذاری 
تأسیس  سرمایه گذاری  تخصصی  شرکت های  مرور  به 
شدند تا آحاد مردم به راحتی و با اطمینان کامل بتوانند 
به دانش و تخصص این شرکت ها اعتماد کنند و ریسک 
به  توجه  با  که  دهند،  کاهش  را  خود  سرمایه گذاری 
نفع  به  کاماًل  کار  این  جامعه،  شرایط  مداوم  تغییرات 
سرمایه گذاران خرد و حقیقی است. در چنین شرایطی، 

کار برای شرکت های سرمایه گذاری بسیار دشوار است، چراکه این شرکت ها 
باید با انتخاب فرصت های سرمایه گذاری و سهام شرکت های پربازده ریسک 

سرمایه گذاری های خود را به حداقل برسانند.

صنعت بانكداری الگويی مطلوب
مدیرعامل  موسوی،  سیدرضا  دکتر  بورس،  اطالعات  هفته نامه  گزارش  به 
بازار  کارشناسان  برخی  گفت:  این باره  در  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت 
ریسک  مختلف،  شرکت های  سهام  از  متنوعی  انتخاب  با  معتقدند  سرمایه 
کفایت  به تنهایی  موضوع  این  درحالی که  می یابد،  کاهش  سرمایه گذاری 

نمی کند.
سرمایه گذاران در کنار تشکیل سبد سهام و متنوع سازی دارایی های خود، 
باید به صنعتی که در آن سرمایه گذاری می کنند نیز توجه داشته باشند. در 

ضمن انتخاب شرکت های فعال در آن صنعت نیز بسیار مهم است.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال، 
صنعت بانکداری از جمله فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که 
اغلب مورد توجه فعاالن این بخش قرار دارد، ولی الزم است سرمایه گذاران با 

مطالعه و انتخاب بانک مناسب، سرمایه گذاری خود را تضمین کنند.
دکتر موسوی به مطالعه صورت گرفته در خصوص بانک های فعال در بازار 
توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  و  بورس در معاونت سرمایه گذاری 
اشاره کرد و گفت: در این مطالعه 13 بانک بورسی در شاخص های مختلف 
بانک  سهم  اعطایی،  تسهیالت  مانده  کل  به  غیرجاری  مطالبات  جمله  از 
جمع  به  غیرمشاع  درآمد  مشاع،  درآمدهای  جمع  به  مشاع  درآمدهای  از 
درآمدهای مشاع و غیرمشاع )بدون درآمد تسعیر ارز(، قیمت تمام شده پول، 
تفاوت سود دریافتی به ازای هر واحد سپرده جذب شده و قیمت تمام شده 

پول، سهم هزینه های اداری و عمومی در قیمت تمام شده 
سال های  از  سرمایه  کفایت  نسبت  و  سود  حاشیه  پول، 

1396 تا 1398 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رتبه داران جذب سپرده و اعطای تسهيالت
مانده  گفت:  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
سپرده های 13 بانک بورسی مورد بررسی در انتهای سال 
98 بالغ بر 11 هزار و 606 هزار میلیارد ریال بوده که این 
بانک ها از این مبلغ، هشت هزار و 775 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت اعطا کرده اند. در جذب سپرده، بانک های ملت، 
صادرات ایران و تجارت در رتبه های اول تا سوم قرار دارند 
و در شاخص اعطای تسهیالت نیز سه بانک ملت، صادرات 

ایران و پاسارگاد سه بانک برتر هستند.

پيشتازی در بازدهی
از هم وطنان عزیز  از 250 هزار نفر  با اشاره به این که بیش  دکتر موسوی 
شرکت  اصلی  ذی نفع  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  سهام دار  عنوان  به 
به شمار می روند، گفت: در چنین شرایطی مدیران و کارشناسان معاونت 
سرمایه گذاری و توسعه شرکت با دقت و حساسیت نسبت به انتخاب سبد 
سرمایه گذاری شرکت اقدام می کنند. بخشی از سبد سرمایه گذاری شرکت 
اختصاص  پاسارگاد  و  ایران  صادرات  بانک های  به  خوارزمی  سرمایه گذاری 
دارد که نتایج بررسی صورت گرفته حاکی از بازده و رشد مطلوب این بانک ها 
سرمایه گذاری  سبد  صحیح  انتخاب  و  بورس  در  فعال  بانک   13 میان  در 

شرکت خوارزمی در صنعت بانکداری است.
به  ورود  ابتدای  از  ایران  بانک صادرات  بازدهی ساالنه  متوسط  او  به گفته 

بورس حدود 139 درصد و بانک پاسارگاد حدود 130 درصد بوده است.

تداوم روند مطلوب
دکتر موسوی تأکید کرد: عملکرد شش ماهه شرکت نشان می دهد شرکت 
سرمایه گذاری خوارزمی در سال جاری در وضعیت مطلوبی قرار دارد که با 

برنامه ریزی صورت گرفته، این روند هم چنان ادامه خواهد داشت.
سرمایه گذاری  گروه  شرکت های  پتانسیل  و  توانمندی  به  هم چنین  او 
در  حضور  عالقه مندان  و  فعاالن  به  مشاوره  و  خدمت  ارائه  در  خوارزمی 
بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از جمله این شرکت ها می توان به شرکت 
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم اشاره کرد که با بهره مندی از مدیران 
و کارشناسان خبره و تحصیل کرده انواع خدمات مورد نیاز فعاالن این بازار 

را تأمین می کنند.

مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی تأكيد كرد: 

اهميت انتخاب بانک های پربازده در سبد سرمايه گذاری

  اخبار خوارزمی
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  اخبار خوارزمی

500 شرکت برتر کشور طی مراسمی 
و مدیران  مقامات  از  با حضور جمعی 
ارشد شرکت های بزرگ کشور معرفی 

شدند.
گروه  عمومی  روابط  گزارش  به 
روال  به  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
مدیریت  سازمان  گذشته،  سنوات 
صنعتی نسبت به رتبه بندی و معرفی 
500 شرکت برتر ایران اقدام کرد که 

پایان  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  فروش  میزان  اساس،  این  بر 
از 70 درصد رشد  بیش  قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت  سال 1398 
برگزاری  با  هم زمان  که  ایران  برتر  شرکت   500 گزارش  است.  داشته 
نشان  شد،  منتشر  ایران  برتر  شرکت های  همایش  دوره  بیست وسومین 
پایان  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  هلدینگ  فروش  میزان  که  می دهد 
اسفند 98 از مرز 20 هزار میلیارد ریال گذشت، که نسبت به 29 اسفند 

سال 97 بیش از هشت هزار و 320 
است.  داشته  رشد  ریال  میلیارد 
برتر  شرکت   500 رتبه بندی  در 
ایران در پایان سال 1398 شرکت 
رتبه 112  سرمایه گذاری خوارزمی 
را کسب کرد که نسبت به سال قبل 

از آن چهار رتبه رشد داشته است.
رتبه بندی  گروه  در  این،  بر  عالوه 
ایران،  برتر  دوم  شرکت   100
باالترین  اول  رتبه   98 سال  پایان  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
ارزش افزوده را کسب کرد. ارزش افزوده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
بوده است،  پایان سال مورد گزارش 15 هزار و 234 میلیارد ریال  در 
درحالی که این شرکت در پایان سال 97 در میان گروه رتبه بندی 100 
شرکت دوم برتر ایران از نظر شاخص ارزش افزوده در رتبه چهارم قرار 

داشت.

طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، سرپرست 
معاونت سرمایه گذاری و توسعه این شرکت منصوب شد.

این مراسم  به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، در 
که در جمع معاونان این شرکت برگزار شد، دکتر وحید زندیه به عنوان 

سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه این شرکت معرفی شد.
شرکت  سرمایه گذاری  گروه  مدیر  عنوان  به  این  از  پیش  زندیه  دکتر 

سرمایه گذاری خوارزمی مشغول به فعالیت بوده که با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست معاونت سرمایه گذاری و توسعه این شرکت منصوب شد.

پیش از این مهندس سیاوش محمدی رودباری به عنوان معاون سرمایه گذاری 
و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی مشغول به فعالیت بود که بر اساس 
حکم دکتر موسوی، مدیرعامل این شرکت، به عنوان مشاور در امور مدیریت 

و کنترل پروژه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی معرفی شد.

هم زمان با سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه)س( و گرامی داشت روز زن، 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ضمن آرزوی شادی و تندرستی 

برای خانواده همکاران، از تالش بانوان همکار این شرکت قدردانی کرد.
سیدرضا  دکتر  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دلیل همه گیری  به  روزهای جامعه  این  به وضعیت خاص  اشاره  با  موسوی 

ویروس کرونا گفت: با توجه به محدودیت های ایجادشده نقش زنان به عنوان 
رکن اصلی خانواده بیش از پیش اهمیت یافته است.

الزم  لذا  است،  دوچندان  شاغل  زنان  برای  دشواری ها  شرایطی  چنین  در   
بانوان همکار گروه سرمایه گذاری خوارزمی  از همه  ویژه  به صورت  می دانم 

تشکر و قدردانی کنم.

بهبود جايگاه خوارزمی در ميان 500 شركت برتر ايران

انتصاب سرپرست معاونت سرمايه گذاری و توسعه در گروه خوارزمی

گرامی داشت مقام زن در شركت سرمايه گذاری خوارزمی

ابالغ حکم دکتر وحید زندیهتقدیر از مهندس سیاوش محمدی
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هم زمان با دهه مبارک فجر و با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری، 
فرماندار شهرستان  و  معادن صدرجهان  توسعه  مدیره شرکت  هیئت  اعضای 
خوسف در استان خراسان جنوبی، از نخستین طالی تولیدی در مجتمع معدنی 

شادان به طور آزمایشی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر جواد فرشباف 
مراسم  این  در  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  مدیره  هیئت  رئیس  ماهریان، 
گفت: عملیات تأمین زیرساخت های فیزیکی، تکمیل اکتشاف و تجهیز کارخانه 
استحصال طالی معدن شادان از سال 1398 به صورت جدی آغاز شد و امروز 
پس از نصب دستگاه سنگ شکن یک میلیون تنی، نخستین طالی 24 عیار 

استحصال شده به صورت آزمایشی رونمایی شد.
اشتغال  و  کیلوگرم  ساالنه 300  ظرفیت  با  شادان  استحصال طالی  کارخانه 

مستقیم حداقل 300 نفر در پایان سال 1400به بهره برداری خواهد رسید.
او با بیان این که به دنبال تبدیل معدن طالی شادان به  هاب تخصصی و مجهز 
معادن طالی استان هستیم، افزود: معادنی که فاقد صرفه اقتصادی برای احداث 
کارخانه استحصال طال در منطقه هستند، می توانند با استفاده از ظرفیت های 

صنعتی شادان از طریق تأمین کانسنگ در تولید طال مشارکت کنند.
در این مراسم میرمحمود یگانلی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدرجهان، 
ضمن اشاره به همکاری خوب دستگاه های ذی ربط استانی از جمله استانداری، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی 
و آبخیزداری و شرکت آب و برق منطقه ای از ابتدای فعالیت مجتمع معدنی 

شادان از همراهی مردم منطقه نیز قدردانی کرد.
یگانلی در ادامه گفت: در صورت راه اندازی کامل آزمایشگاه معدن طالی شادان 
تا فروردین1400، امکان ارائه خدمات به سایر معادن استان نیز فراهم خواهد 
شد. در ادامه آخوندی، فرماندار خوسف، گفت: شهرستان خوسف قطب معدنی 
استان، به ویژه در زمینه طال بوده و معادن به عنوان پیشران توسعه صنعتی نقش 

مهمی در توسعه پایدار و اشتغال زایی خواهند داشت و هم اکنون حدود 150 نفر 
در این مجتمع معدنی و صنعتی مشغول به کار هستند.

داود رئیسی، مدیرعامل شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان، نیز 
طی سخنانی، رونمایی از استحصال نخستین شمش طال در معدن شادان در 
سال جهش تولید و هم زمان با دهه مبارک فجر را نقطه عطفی ماندگار در روند 

تجهیز و راه اندازی معدن و کارخانه طالی شادان دانست.
او با اشاره به برنامه این شرکت مبنی بر ادامه عملیات اجرایی ساخت کارخانه 
سال1400،  پایان  تا  طال  کیلوگرم   300 ظرفیت  با  شادان  طالی  استحصال 
گفت: معدن طالی شادان با ذخیره قطعی بیش از 27 میلیون و 800 هزار تن 
بزرگ ترین ذخیره اکتشاف شده طال در استان خراسان جنوبی و از جمله ذخایر 

بزرگ طالی کشور به شمار می آید.
رئیسی چشم اندازهای این پروژه بزرگ معدنی و صنعتی را در استان امیدبخش 
دانست و گفت: با توجه به نتایج حاصل از تکمیل هم زمان اکتشافات بخش های 
مختلف کانسار طالی شادان، ظرفیت های جدیدی برای تعریف و اجرای طرح 

توسعه آتی کارخانه استحصال طال در دستور کار قرار گرفته است.
شادان  معدن طالی  بهره بردار  عنوان  به  کارند صدرجهان  مدیرعامل شرکت 
دستگاه های  بیشتر  مساعدت  و  حمایت  نیازمند  مهم  این  داد:  ادامه  خوسف 
مربوط استانی، به ویژه در زمینه تأمین و تدارک به موقع و مکفی آب و برق 

صنعتی است.
از  یکی  عنوان  به  صدرجهان  معادن  توسعه  شرکت  که  است  ذکر  شایان 
معدنی  صنایع  و  معادن  زمینه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  شرکت های 
به عنوان هلدینگ معدنی گروه خوارزمی با تمرکز بر معدن کاری، استحصال و 
بازرگانی طال و مس فعالیت می کند و این شرکت سهام دار عمده شرکت کارند 
به عنوان شرکت تخصصی معدن کاری و استحصال طالی معدن  صدرجهان 

شادان به شمار می رود.

با حضور رئيس هيئت مديره سرمايه گذاری خوارزمی محقق شد
رونمايی از نخستين طالی توليدی در مجتمع معدنی شادان 
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سرمایه گذاری  شرکت  کارکنان  و سالمت  ایمنی  سطح  افزایش  منظور  به 
خوارزمی، دوره اطفای حریق و نحوه مواجهه با خطرات ناشی از آتش سوزی 

برای تعدادی از کارکنان این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، این دوره با همکاری 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران و با رعایت تمامی دستور العمل ها و 

پروتکل های مربوط به کنترل ویروس کرونا به صورت تئوری و عملی برگزار شد. 
در بخش عملی این دوره آموزشی، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با انواع 
کپسول های اطفای حریق با نحوه استفاده از این کپسول ها نیز آشنا شدند.

این دوره به همت مدیریت اداری و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
و با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران برگزار شد.

برگزاری دوره اطفای حريق برای تعدادی از كاركنان 
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اقتصاد ایران

در اين بخش می خوانيد

رسانه ها و نهادهای بين المللی وضعيت اقتصاد ايران را چطور ارزيابی می كنند؟ 
 اقتصاد ایران در آینه نگاه دیگران

نگاهی به فراز و فرود بازارها در آستانه سال جديد
 بزنگاه سرمایه گذاری

بازار مسكن در سالی كه گذشت
گرانی، مهمان سمج در بازار مسکن!

نگاهی به بازار سرمايه در سالی كه گذشت
 بورس، چشم انتظار روزهای باثبات 

درباره رونق بازار ارزهای ديجيتال
 رازهای رمزارز

باال و پايين بازار طال و سكه در سالی كه گذشت
 طال، همچنان جذاب و سودآور



سالی که هم اکنون به انتهای آن نزديک می شويم، 
عالوه بر فراگیری بیماری کرونا، شامل اتفاقات 

سیاسی و اقتصادی مختلفی بود. صحبت از دوران 
پساکرونا و متفاوت بودن آن با ايام پیش از شروع 

شیوع کرونا همواره در محافل مختلف بیان می شود. اما 
آن چه به صورت عینی ديده می شود، تفاوت محسوس 
سبک زندگی ها در ايام فعلی نسبت به گذشته است. 
قرنطینه های اجباری و منع رفت وآمدهای متعدد منجر 
شد تا عموم مردم بیش از پیش به ابزارهای ديجیتال 

و خدمت مبتنی بر اينترنت و فضای مجازی روی 
بیاورند و کسب وکارها نیز تا حد امکان سعی داشتند 

خود را با اين موج تغییر رفتار جديد تطبیق دهند.

به واسطه مشکالت اقتصادی وابسته به فراگیری بیماری کرونا، 
تغییرات ناگهانی قیمت ارز در کشور و افزایش قیمت ها و به 
نوعی تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم، خیلی از افراد 
به فکر سرمایه گذاری های متنوع در بازارهای مالی یا بازارهای 
موازی با آن ها افتادند. در این میان، بازدهی مناسب و قابل 
قبول بورس در سال 1398 و رشد پرشتاب شاخص کل در 
برای سرمایه گذاری  ابتدای امسال، به همراه توصیه مقامات 
در بورس منجر شد به این که موج جدیدی از نقدینگی های 

حقیقی و حتی حقوقی وارد این بازار شود.

در این میان بعد از گذشت زمانی چند ماهه، به واسطه عدم 
یا  معامله گری  برای  مالی  بازارهای  به  نسبت  کافی  آگاهی 
هم چنین  و  سودجویان  برخی  فرصت طلبی  سرمایه گذاری، 
این که  به  شد  منجر  بورس  بازار  در  سیاسی  کشمکش های 
خیلی از سرمایه گذاران یا معامله گران جدید دچار نگرانی و 
چندین  گذشت  از  بعد  واسطه،  همین  به  شوند.  سردرگمی 
همچون  مالی  بازارهای  بر  مبتنی  کسب وکارهای  سال، 
صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های مشاوره و سبدگردان 
موجود  فرصت  از  استفاده  فکر  به  بورس  کارگزاری های  و 
افتادند و برای معرفی خود به بازار، راهی به جز تبلیغات در 

رسانه های مختلف را پیش رو نمی دیدند.

رقابت برای جذب سرمایه های سرگردان
تبلیغات  شاهد  امروز،  تا   1399 سال  ابتدایی  ماه های  از 
متنوع  رسانه های  در  حوزه  این  در  مختلف  شرکت های 
رسانه های  و  صداوسیما  محیطی،  رسانه های  همچون 
دیجیتال هستیم. تبلیغاتی که به نیت جذب سرمایه گذاران 
و  برند  نام  از  آگاهی  افزایش  و  مالی  بازارهای  در  سرگردان 
تبلیغات  اکثر  در  اما  شده.  انجام  خدمات  معرفی  هم  گاهی 
هم  آن  و  است  شده  گرفته  نادیده  مورد  یک  صورت گرفته، 
و  فعلی  شرایط  در  آن ها  درست  تقسیم بندی  و  مخاطبان 
طراحی استراتژی پیام مبتنی بر آن هاست. یکی از گروه های 

بازیگری در بازارها؛ 
بدون مشاوره هرگز!

   برندینگ
حامد ناصری

فعال حوزه بازاریابی و تبلیغات

مسئوليت اجتماعی برندها در آگاه سازی و تبليغات هدفمند
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عدم آگاهی کافی نسبت 
به بازارهای مالی برای 

معامله گری يا سرمايه گذاری، 
فرصت طلبی برخی 

سودجويان و هم چنین 
کشمکش های سیاسی 

در بازار بورس منجر 
شد به اين که خیلی از 

سرمايه گذاران يا معامله گران 
جديد دچار نگرانی و 

سردرگمی شوند. به همین 
واسطه، بعد از گذشت 

چندين سال، کسب وکارهای 
مبتنی بر بازارهای مالی 

همچون صندوق های 
سرمايه گذاری، شرکت های 

مشاوره و سبدگردان و 
کارگزاری های بورس فعال 

شده اند

عمده و شناخته شده بازارهای مالی از ابتدای سال تا امروز، 
افرادی هستند که به قصد سرمایه گذاری و کسب سود وارد 
بازار بورس شده اند، اما هیچ شناختی از این بازار و بازارهای 
و  به معامله  اکثریت آن ها نسبت  ندارند. رویکرد  موازی آن 
بانک ها  در  سپرده گذاری  همچون  بورس  در  سرمایه گذاری 
و اخذ سود روزشمار است. اکثریت این گروه با مشاوره های 
به سرمایه گذاری  بی  پایه و اساس در فضای مجازی شروع 
کردند و حتی برخی از این افراد با انتظار کسب سودهای باال، 
بخشی ارزشمند و کلیدی از اندوخته ها و دارایی های خود را 
نوعی  به  و  کردند  بورس  وارد  اولیه ای  اطالعات  هیچ  بدون 

درگیر نوسانات این بازار شدند.
اطالعات  حتی  و  هستند  آموزش  نیازمند  گروه  این  قطعاً 
اولیه از بازارهای مالی را نیز در اختیار ندارند، بنابراین لحن 
از  توجهی  قابل  افراد که بخش  این  با  ارتباطی  استراتژی  و 
می دهند،  تشکیل  بورس  بازار  در  را  حقیقی  پول های  ورود 
بسیار  روند  باشد. در یک  منافع و شفاف سازی  پایه  بر  باید 
با  که  گرفت  نظر  در  این گونه  تبلیغات  برای  می توان  ساده، 
ساده ترین لحن و منطبق بر آن، طراحی بصری جذاب و قابل 
باید به مخاطب وعده حل مشکلش را داد )که همان  فهم، 
سرمایه گذاری در بازاری است که نسبت به ذات و خواص و 
ساختار آن هیچ آگاهی ندارد( و سپس در مرحله دوم ارتباط، 
توضیحات ساده اما تکمیلی به او ارائه داد تا مخاطبی که یک 
بار از بازارهای مالی لطمه دیده و نسبت به آن بدبین شده، 
اما چاره ای برای جبران خسارت های ناشی از ناآگاهی خود 
نمی بیند، بتواند به توضیحات و حتی وعده ها خوش بین شود 

و آن ها را واقعاً باور کند.
افرادی که  برای  و ساختارشان  مالی  بازارهای  توضیح  قطعاً 
هیچ آگاهی نسبت به آن ندارند، دشوار است و همه فعاالن 
بازارهای مالی می دانند که برای به دست آوردن سود مناسب 
اطالعات باال  از سرمایه گذاری در بازارهای مالی، باید حتماً 
نمی توان  هم  حالت  این  در  البته  داشت.  کافی  شناخت  و 
بنابراین  داد.  ارائه  افراد  همه  برای  را  یکسان  نسخه های 
همان طور که پیش تر نیز به آن اشاره شد، تبلیغات در این 
ارتباطی  استراتژی  نیازمند  خاص،  شرایط  این  در  و  حوزه 
شد،  اشاره  که  همان طور  اما  است.  حساب شده   و  عمیق 
و  رسانه های محیطی  در  ارائه شده  اکثر محتوای  در  آن چه 

با  مختصر  توضیحات  می خورد،  چشم  به  صداوسیما 
نه تنها  بسیار مینی مال است که  گرافیک های 

مخاطبان را برای رمزگشایی و دریافت های 
با  بلکه  نمی کند،  جذب  خود  به  اولیه 
اکثر  ارائه کلمات کلیدی خاصی که در 
آن ها به کار رفته، پیچیدگی های ورود و 

مخاطب  برای  را  سرمایه  بازار  در  فعالیت 
سردرگم بیشتر می کند.

وقتی اعتمادسازی حرف اول را می زند

آن چه گروه هدف تعریف شده نیاز دارد، در درجه اول مشاوره 
و اعتماد به آن است؛ مشاوره ای که با رویکرد افزایش آگاهی 
در  باشد. پس  از سرمایه گذاری  ناشی  ریسک های  و کاهش 
چنین شرایطی، صرفاً یک شعار کلی و نام برند نمی تواند به 
شکل مؤثری مخاطب را به سمت کسب اطالعات بیشتر یا 

همان Action مورد نظر، جذب کند.
از  مستدلی  و  مدون  بازخورد  و  اطالعات  فعلی  شرایط  در 
بیان شده در دسترس نیست،  برندها و شرکت های  تبلیغات 
اما آن چه مشهود است، عدم تطابق استراتژی ارتباطی مناسب 
بر اساس طیف وسیعی از گروه های هدف است. البته شاید 
برندها،  این  تبلیغات  در  یکسان  رویکرد  نوع  این  از  بخشی 
سازمان های  که  می شود  ناشی  چهارچوب هایی  و  قوانین  از 
باالدستی آن ها را تدوین کرده اند، اما درکل آن چه می توان 
برداشت کرد، حضور شتاب زده این برندها در بازار تبلیغات 
استمرار آن ها در  بدون  و  نگاه کوتاه مدت  است و هم چنین 

رسانه.
از  بسیاری  برای  که  سختی  شرایط  چنین  در  است  امید 
مشاوره  و  کمک  با  آمده،  پیش  مالی  بازارهای  تازه واردهای 
گشایشی  مالی،  بازارهای  حوزه  در  معتبر  برندهای  درست 
نظر  در  نیز  حوزه  این  برندهای  و  باشیم  شاهد  را  مناسب 
داشته باشند که این موج و افزایش آگاهی آن ها، ابتدای کار 
با  بایستی  از صاحبان کسب وکار  این گروه  تبلیغات  است و 
دید بلندمدت تر و با استراتژی های ارتباطی عمیق تر صورت 
گیرد تا باز هم شاهد افزایش تقاضا در خصوص بازارهای مالی 

و بازارهای موازی آن باشیم.
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مرکز آمار و بانک مرکزی جزو اصلی ترين منابع 
برای ارزيابی وضعیت اقتصاد ايران هستند، اما گاهی 
می توان اقتصاد ايران را خارج از نهادها و رسانه های 
داخلی هم بررسی کرد. »وخارزم« به بهانه آغاز سال 

نو، پیش بینی ها و گزارش های چند نهاد معتبر مالی 
جهان مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و 

آنکتاد و هم چنین چند رسانه اقتصادی مطرح جهان 
مثل هفته نامه اکونومیست را در مورد ايران زير ذره بین 
قرار داده  است. بررسی ها نشان می دهد عموم نگاه ها 

به آينده اقتصاد ايران، خوش بینانه است. مواردی نظیر 
کم رنگ شدن اثرات کرونا و هم چنین بهبود روابط 

سیاسی و پیش بینی برداشته شدن تحريم ها از جمله 
مواردی است که اين سازمان و رسانه ها را نسبت به 

آينده اقتصاد ايران خوش بین و امیدوار کرده  است. به 
نظر می رسد اقتصاد ايران در آينه رسانه های جهانی، 

آينده ای روشن و امیدوارکننده دارد. 

بانک جهانی
جهان،  در  بین المللی  مالی  مؤسسه های  مهم ترین  از  یکی 
بانک جهانی است که برای پی گیری پروژه های سرمایه ای، به 
دولت های کشورهای کم درآمد و متوسط، وام اعطا می کند. 
و  عمیق  پژوهش های  مالی  مؤسسه  این  دلیل،  همین  به 
مختلف  کشورهای  اقتصادی  وضعیت  مورد  در  گسترده ای 

انجام می دهد و به عبارتی مدام آن ها را رصد می کند. اما نظر 
این مؤسسه مالی در مورد اقتصاد ایران چیست؟ 

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در مورد ایران، اقتصاد 
این کشور در سال 2021 موفق می شود خودش را از دامنه 
منفی نجات دهد و به رشد اقتصادی 1.5 درصد برسد. بانک 
اقتصاد جهانی در سال 2021  جهانی در گزارش چشم انداز 
که اخیراً منتشر کرده، پیش بینی کرده  است اقتصاد ایران در 
بانک  باشد.  شده  کوچک  درصد   3.7 دست کم   2020 سال 
 1.7 رشد   2022 سال  در  ایران  اقتصاد  دارد  انتظار  جهانی 
اقتصاد  ادعا می کند که  این گزارش  را تجربه کند.  درصدی 
ایران در سال 2019، منفِی 6.8 درصد و در سال 2018 هم 
رشد  کشور  این  واقع  در  است.  داشته   رشد  درصد   6 منفِی 

منفی را تجربه کرده  است. 
در جدیدترین گزارش بانک جهانی گفته شده  است: »بهبود 
در شرایط مصرف داخلی و گردشگری و هم چنین آرام گرفتن 
رشد  در  بهبود  دوباره  ایران  می شود  باعث  کرونایی  شرایط 
اقتصادی را تجربه کند.« به این ترتیب، بانک جهانی، 2021 
را سالی خوب برای اقتصاد ایران ارزیابی کرده و امیدوار است 

ایران دوباره در مسیر بهبود قرار بگیرد. 

صندوق بین المللی پول
اقتصاد  بر  می کنند  تالش  بسیاری  بین المللی  سازمان های 
بین المللی پول  از آن ها صندوق  نظارت کنند و یکی  جهان 

  اقتصاد 
نسیم بنایی

رسانه ها و نهادهای بين المللی وضعيت اقتصاد ايران را چطور ارزيابی می كنند؟ 

اقتصاد ایران در آینه نگاه دیگران

صویری از زمان اوج گیری نرخ ارزها در بازار
ت
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دارد.  نظارت  بین المللی  پولی  سامانه  اجرای  بر  که  است 
این صندوق یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی 

وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می شود. 
اقتصاد  از وضعیت  بین المللی پول  آخرین گزارش صندوق 
این  برای  خوبی  سال   2021 که  می دهد  نشان  ایران 
گزارش چشم انداز  اساس جدیدترین  بر  بود.  کشور خواهد 
به   2021 سال  در  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  اقتصادی، 
3.2 درصد خواهد رسید. این برآورد نشان می دهد اقتصاد 
ایران در این سال نسبت به سال گذشته، 0.1 درصد بهبود 

خواهد داشت. 
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ تورم در ایران 
پیش بینِی  به  نسبت  رقم  این  رسید.  درصد خواهد  به 30 
قبلی صندوق، کاهش سه درصدی را نشان می دهد و این 
یعنی اقتصاد ایران از نگاه این سازمان بین المللی در حال 
بهبود است. این سازمان، نرخ بی کاری را هم در ایران بررسی 
کرده  است. طبق این بررسی نرخ بی کاری در ایران در سال 
به  و در سال 2021 هم  بوده  با 12.2 درصد  برابر   2020
12.4 درصد خواهد رسید. این یعنی فرصت های شغلی در 

حال از دست رفتن هستند. 
صندوق بین المللی پول برآورد کرده  است که اقتصاد جهان 
سال 2021 را با رشد 4.4 درصدی به پایان خواهد رساند. 
این رقم نسبت به سال گذشته بهبود 0.8 درصدی را نشان 
می دهد. دلیل این بهبود هم باال رفتن سطح امید در جهان 
کرونا  همه گیری  البته  است.  اقتصادی  توسعه  هم چنین  و 
شرایط را تا حدود زیادی پیچیده کرده  است. اما کسب وکارها 
کل،  در  باشند.  امیدوار  خود  آینده  به  می توانند  هم  هنوز 
این سازمان نسبت به آینده جهان و هم چنین آینده ایران، 

خوش بین است. 

)IIF( مؤسسه مالی بین المللی
برخی از سازمان ها و مؤسسه های مالی به اندازه بانک جهانی 
مردم  میان  در  و  ندارند  پول شهرت  بین المللی  و صندوق 
شناخته نشده اند، اما تحلیل های دقیق و عمیقی در رابطه 
با وضعیت اقتصادی کشورها انجام می دهند. مؤسسه مالی 
مدام  که  مؤسسه هاست  همان  از  یکی   )IIF( بین المللی 
وضعیت صنایع و هم چنین حجم بدهی در جهان را ارزیابی 
و  کرده  بررسی  هم  را  ایران  اقتصاد  سازمان  این  می کند. 
گفته  است در صورت برداشته شدِن تحریم های آمریکایی، 
را  درصدی   4.4 رشد   2021 سال  در  کشور  این  اقتصاد 
تجربه خواهد کرد. البته این در حالی است که بحران کرونا 

و محدودیت های ناشی از آن، هنوز هم برقرار است. 
پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معنا 
سال  در  کشور  این  داشت.  ایران  اقتصاد  برای  مفهومی  و 
2015 با آمریکا و دیگر قدرت های بزرگ اقتصادی در جهان، 
توافق کرده بود و بر اساس آن توافق، تحریم های ایران هم 
برداشته شده بود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا در عرض یک شب، این تحریم ها را دوباره بازگرداند. 
همین امر باعث شد ارزش ارز ایران در مقابل دالر در سال 
2020 سقوط 50 درصدی را تجربه کند. اقتصاد ایران هم 
در این راستا، آسیب بسیاری را متحمل شد. البته همه گیری 
کرونا باعث شد شرایط در ایران بدتر هم بشود. اما قدرت 
ایران  اقتصاد  بایدن، باعث شد نهادهای مختلف به  گرفتن 

همان  از  یکی  هم  بین المللی  مالی  مؤسسه  شوند.  امیدوار 
نهادهاست که به اقتصاد ایران امید دارد. 

بر اساس گزارش رویترز، ایران در حال حاضر باالترین نرخ 
مرگ ومیر کرونایی را در منطقه خاورمیانه دارد. به همین 
اما  می گذارد.  سر  پشت  را  سختی  شرایط  که  است  دلیل 
تحریم های  بایدن  اگر  می گوید  بین المللی  مالی  مؤسسه 
آمریکا را از روی دوش اقتصاد ایران بردارد، این کشور رشد 
4.4 درصدی را در اقتصاد خود تجربه خواهد کرد. این در 
حالی است که طبق برآوردهای این سازمان، اقتصاد ایران 

در سال 2020 دست کم 6.1 درصد کوچک شده  است. 
بر اساس برآوردهای مؤسسه مالی بین المللی، اقتصاد ایران 
هم   2023 سال  در  و  درصدی   6.9 رشد   2022 سال  در 
نفت  صادرات  اگر  کرد.  خواهد  تجربه  را  درصدی   6 رشد 
ایران از سر گرفته شود، ذخایر خارجی این کشور تا پایان 
سال 2023 به حدود 109.4 میلیارد دالر خواهد رسید. به 
دنبال این اتفاقات، رویدادهای خوب دیگری هم در ایران رخ 
می دهد. مثاًل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور 
افزایش پیدا می کند و از 890 میلیون دالر در سال 2020 
به بیش از 6.4 میلیارد دالر در سال 2025 خواهد رسید. 
البته حتی اگر تحریم ها هم در سال 2021 برداشته شود، 
باز هم حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور 
در همین سال، زیر دومیلیارد دالر باقی خواهد ماند. اکثر 
ناگفته  البته  ایران خواهد شد.  روانه  از چین  پول هم  این 
بخشی  محدود شدن  باعث  هم  کرونا  همه گیری  که  نماند 
از جریان سرمایه گذاری مستقیم در سال 2021 در ایران و 

سایر کشورهای جهان خواهد شد. 
به رغم همه این پیش بینی های مثبتی که در زمینه اقتصاد 
ایران از طرف مؤسسه مالی بین المللی صورت گرفته، اقتصاد 
ایران هم چنان وضعیت شکننده ای دارد. این یک سناریوی 
خوش بینانه است که این مؤسسه برای اقتصاد ایران در نظر 
و  مطلوب  صورت  به  وضعیت  صورتی  که  در  گرفته  است. 
مطابق آن چه مطرح شد، پیش نرود، اقتصاد ایران می تواند 
می  رسد  نظر  به  اما  کند.  تجربه  را  دشوارتری  روزهای 
اکنون  به هرحال  است.  بیشتر  زمینه  این  در  خوش بینی ها 
بیش از 90 درصد از منابع مالی ایران به دلیل تحریم های 
آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور، فریز شده  است. 
اقتصاد  بهبود  برای  راهی  تحریم ها می تواند  برداشته شدن 

ایران باشد. 

اکونومیست
جهان  نشریات  معتبرترین  از  یکی  اکونومیست  هفته نامه 
است که همیشه کشورها و اقتصادهای مختلف را به صورت 
به  مربوط  گزارشی  در  نشریه  این  می کند.  رصد  منظم 
بایدن  که جو  کاری  کرد سخت ترین  اظهار  نوامبر 2020، 
به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در پیش دارد، ایران است. 
توافق  به  این که  برای  بایدن  نشریه،  این  برآوردهای  طبق 
با  باید  را در پیش دارد، چراکه  راه سختی  برسد،  ایران  با 
اعالم  بارها  انتخابات  طول  در  او  بجنگد.  جمهوری خواهان 
کرد که اگر این میل و خواست را در ایران ببیند، دوباره به 
توافق هسته ای با این کشور بازمی گردد و این یعنی بهبود 

وضعیت اقتصادی در ایران. 
بایدن بارها تأکید کرده  است که جهان با آمریکای دیگری 

بر اساس گزارش صندوق 
بین المللی پول، نرخ تورم در 

ايران به 3۰ درصد خواهد 
رسید. اين رقم نسبت به 
پیش بینِی قبلی صندوق، 

کاهش سه درصدی را 
نشان می دهد و اين يعنی 
اقتصاد ايران از نگاه اين 

سازمان بین المللی در حال 
بهبود است. اين سازمان، 

نرخ بی کاری را هم در ايران 
بررسی کرده  است. طبق 

اين بررسی نرخ بی کاری در 
ايران در سال 2۰2۰ برابر با 
۱2.2 درصد بوده و در سال 
2۰2۱ هم به ۱2.۴ درصد 

خواهد رسید. اين يعنی 
فرصت های شغلی در حال از 

دست رفتن هستند
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وضعیت  بهبود  به  می تواند  جدید  آمریکای  این  روبه روست. 
اقتصادی در ایران کمک کند. در واقع او فشار حداکثری بر 
این ترتیب، 2021 می تواند  به  ایران را متوقف خواهد کرد. 

سالی متفاوت و البته خوب برای ایران باشد.
اکونومیست مؤسسه ای تحقیقاتی دارد که در زمینه وضعیت 
مؤسسه  این  می کند.  تحقیق  و  مطالعه  کشورها  اقتصادی 

مطالعاتی در مورد تولید ناخالص داخلی ایران داشته  است. 
 

آنکتاد
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که به اختصار به آن 
از سال 1964 راه اندازی شده و در زمینه  آنکتاد می گویند، 
حقیقت  در  آنکتاد  دارد.  فعالیت  جهان  در  اقتصادی  توسعه 
و  است  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  فرعی  رکن  یک 
بر مبنای قطعانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنا شده 
 است. این سازمان برای آزادی تجارت بین المللی فعالیت های 
گسترده ای داشته  است. به این ترتیب، آنکتاد هم بررسی هایی 
مختلف  کشورهای  در  تجاری  و  اقتصادی  وضعیت  مورد  در 

جهان از جمله ایران دارد. 
بر اساس بررسی های آنکتاد، ایران کشوری با 82 میلیون نفر 
جمعیت است که رشد اقتصادی در آن در سال 2019 برابر 

است  معتقد  سازمان  این  بوده  است.  درصد   8.00 منفِی  با 
وضعیت صادرات کاال در ایران در سال 2019 چندان مطلوب 
نیست. البته بر اساس برآوردهای آنکتاد، 60 درصد از صادرات 
ایران در سال 2019 مربوط به کاالهای تولیدی و 24 درصد 
هم مربوط به سوخت بوده  است. چین، هند، عراق و ترکیه 

هم جزو مهم ترین شرکای تجاری ایران محسوب می شوند. 
یکی از نکاتی که آنکتاد به آن اشاره دارد، این است که در سال 
2019 ورود سرمایه های خارجی به درصد از تولید ناخالص 
آنکتاد، 80  برآوردهای  طبق  است.  بوده   ایران، صفر  داخلی 
درصد از نیروی کار در ایران را در سال 2019، مردان و 20 
با  هم  تجارت  داده اند. وضعیت  تشکیل  زنان  را  دیگر  درصِد 

اندکی نوسان، به سمت بهبود پیش رفته  است. 

مرکز تحقیقات پیو
مؤسسه ها و اندیشکده هایی در جهان وجود دارند که درباره 
همین  اساس  بر  و  می کنند  نظرسنجی  مختلف  مسائل 
نظرسنجی ها گزارش هایی تهیه می کنند. مرکز تحقیقات پیو 
است  واشنگتن دی سی  در  مستقل  آمریکایی  اندیشکده  یک 
که در مورد آمریکا و جهان مطالعاتی را انجام می دهد. عمده 
فعالیت این مؤسسه نظرسنجی است و گزارش هایی را منتشر 

نمودار۱: منشأ تولید ناخالص داخلی در ایران )منبع: اکونومیست(

نمودار۲: تولید ناخالص داخلی بر مبنای هزینه در ایران )منبع: آنکتاد(

شماره 9 -  بهار 1400 30



بر اساس گزارش رويترز، 
ايران در حال حاضر باالترين 

نرخ مرگ ومیر کرونايی را 
در منطقه خاورمیانه دارد. 

به همین دلیل است که 
شرايط سختی را پشت سر 
می گذارد. اما مؤسسه مالی 

بین المللی می گويد اگر بايدن 
تحريم های آمريکا را از روی 

دوش اقتصاد ايران بردارد، 
اين کشور رشد ۴.۴ درصدی 

را در اقتصاد خود تجربه 
خواهد کرد. اين در حالی 
است که طبق برآوردهای 

اين سازمان، اقتصاد ايران 
در سال 2۰2۰ دست کم ۶.۱ 

درصد کوچک شده  است

می کند که در آن افکار عمومی در سرتاسر دنیا را هدف قرار 
داده  است. این مؤسسه در مورد ایران هم مطالعاتی داشته 

 است که برخی از آن ها جالب توجه هستند. 
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات پیو، ایران همیشه در مرکز 
انتقادات 14 اقتصاد توسعه یافته جهان بوده  است. این کشور 
اکثر مواقع در کانون تنش های بین المللی قرار دارد. مرکز 
اقتصاد جهان را بررسی کرده و دریافته  تحقیقات پیو 10 
ایران  به  بدبینانه  نگاهی  اقتصادها  این  از  مورد  هفت  که 
اروپایی  اقتصادهای  عموماً  می دهد  نشان  بررسی ها  دارند. 
و هم چنین آمریکا نسبت به ایران، نگرشی منفی دارند. این 
نگاه های منفی باید اصالح شوند تا راه برای بهبود اقتصاد 
ایران هم باز شود. در واقع اصالح نگرش های منفی می تواند 

به بهبود شرایط اقتصادی در ایران هم کمک کند. 

پرایس واترهاوس کوپرز
عموماً  می کنند،  ارائه  مالی  خدمات  که  شرکت هایی 
انجام  مختلف  اقتصادهای  مورد  در  خوبی  پژوهش های 
می دهند. شرکت پرایس واترس  هاوس کوپرز که با عنوان 
چندملیتی  شرکت  یک  می شود،  شناخته  هم   PWC
خدمات حرفه ای بریتانیایی است که در زمینه ارائه خدمات 
مشاوره  سرمایه گذاری،  و  مالی  مشاوره  مدیریت،  مشاوره 
حقوقی و مالیاتی، خدمات حسابداری و حسابرسی فعالیت 
می کند و بعد از شرکت دیلویت، به عنوان دومین شرکت 
این شرکت هم  خدمات حرفه ای جهان محسوب می شود. 
جمله  از  جهان  مختلف  اقتصادهای  مورد  در  بررسی هایی 
ایران داشته  است که جالب توجه است. نکته جالب توجه در 
مورد مطالعات اقتصادی این کشور، این است که آینده پژوهی 

دقیقی داشته و تا سال 2050 را پیش بینی کرده  است. 

فارن افرز
بررسی  به  سیاسی  زاویه ای  از  عموماً  که  افرز  فارن  نشریه 

مسائل مختلف می پردازد، معتقد است ایران در سال 2021 
در  نشریه  این  بگیرد.  پیش  در  نو  کاماًل  رویکردی  باید 
گزارشی اعالم کرده  است که ایران با بحران های اقتصادی 
این  حل  برای  و  روبه روست  سالمتی  بحران  هم چنین  و 
نو خودش  رویکردی  با  و  کار شود  به  باید دست  بحران ها 
نتیجه  در  نشریه،  این  باور  به  کند.  مطرح  جهان  در  را 
انتخابات بعدی فضای سیاسی و اقتصادی در ایران به کلی 
و  نسبی  بهبودی  می تواند  تحول  این  شد.  خواهد  متحول 

امیدوارکننده باشد. 

بلومبرگ
اطالعاتی  پایگاه های  معتبرترین  از  یکی  بلومبرگ  نشریه 
محسوب می شود که قوی ترین داده ها را در مورد اقتصادهای 
مختلف ارائه می کند. این نشریه چهار سال گذشته اقتصاد 
اساس  بر  کرده  است.  بررسی  را  ترامپ  فشارهای  با  ایران 
رفتارهای  از  بسیاری  آسیب های  ایران  اقتصاد  آمار،  این 
بین المللی ترامپ دیده  است. اقتصادی که در سال 2015 
به سمت بهبود پیش می رفت، ناگهان با آمدن دونالد ترامپ، 
اوضاعش آشفته شد. حاال البته با آمدن بایدن انتظار می رود 
شرایط بهبود پیدا کند. او تا همین حاال هم نشان داده  است 

که با ایران وارد مذاکره خواهد شد. 
فاصله  در  دست کم  ترامپ  حضور  که  این جاست  نکته 
سال های 2015 تا 2020 آسیب های بسیاری را به اقتصاد 
ایران وارد کرد. تولید ناخالص داخلِی حقیقی در این کشور 
اصلی آن هم، تحریم های  پیدا کرد. دلیل  به شدت کاهش 
آمریکایی بود. بزرگ ترین شریک تجارِی ایران، اتحادیه اروپا 
به  نفت  مهم ترین صادرکنندگان  از  یکی  ایران  بوده  است. 
اتحادیه اروپاست. اما برقرار شدن تحریم ها باعث شد از سال 
2018 ایران توانایی خود را برای صادر کردن نفت به این 
کشورها از دست بدهد. اکنون انتظار می رود شرایط دوباره 

بهبود پیدا کند. 

نمودار۴: تولید ناخالص داخلی نسبت به برابری قدرت خرید )منبع: شرکت پرایس واتر نمودار۳: نرخ متولد رشد ساالنه )منبع: شرکت پرایس واترس هاوس کوپرز(
هاوس کوپرز(
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جمع بندی
بررسی های  عموماً  جهان  مختلف  رسانه های  و  نهادها 
از  که  می دهند  انجام  اطالعاتی  و  آمار  طریق  از  را  خود 
مراکز آمار داخل هر کشور به دست آمده  است. این یعنی 
منبع اطالعاتِی اصلِی نهادی مانند بانک جهانی یا صندوق 
بین المللی پول، همان بانک مرکزی ایران و مرکز آمار این 
کشور است. اما در عین  حال، برآوردهایی جهانی هم وجود 
داده های  به  اتکا  با  رسانه ای،  و  خارجی  نهاد  هر  که  دارد 
خودش، منتشر می کند. برای مثال، بانک جهانی، عالوه بر 

آمار جهانی  با  را  آمار  این  ایران،  آمار داخلِی  به  دسترسی 
هم مطابقت می دهد و به این ترتیب آماری را ارائه می کند 
خاطر  همین  به  است.  نهاد  این  خوِد  به  متعلق  کاماًل  که 
است که آمار به دست آمده از این نهادها و رسانه ها اهمیتی 
آمار خارجی هم  این  از  بررسی های »وخارزم«  دارد.  ویژه 
نشان می دهد که هر چند وضعیت اقتصادی ایران در حال 
می توان  رو،  پیش  سال های  در  اما  نیست،  مساعد  حاضر 
آینده  یعنی  این  اقتصادی در کشور داشت.  بهبود  به  امید 

روشن است. 

نمودار۵: سقوط تجارت ایران با اتحادیه اروپا )منبع: بلومبرگ( 
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  پرونده
محمدحسین علی اکبری

بود  اوایل سال 2020 میالدی  پیداست.  بهارش  از  نکوست،  می گویند سالی که 
این  قرنطینه  علی رغم  و  یافت  گسترش  چین  ووهان  شهر  در  کرونا  ویروس  که 
شهر، ویروس در همه جهان شیوع پیدا کرد. طبق برآوردهای صورت گرفته، اغلب 
و  شدند  مواجه  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  با  سال  این  در  جهان  کشورهای 
اقتصادشان آسیب دید. با اعالم خبر کشف واکسن کرونا اقتصاد جهان جانی تازه 
گرفت و هنوز این واکسن به کشورهای مختلف نرسیده، تجارت از سر گرفته شد. 
هر چند احیای بازارهای ازدست رفته در فضای بین الملل کاری سخت است، اما 
کشورها برای این که بتوانند دوباره در بازارهای پیشین حضور داشته باشند، شرایط 

خاصی را برای تجارت در نظر گرفتند. 
اما به اقتصاد ایران که می رسیم، شرایط کمی متفاوت می شود. اگر در یک سال 
گذشته کسی قصد سرمایه گذاری در بخش تولید را داشت، به سختی می توانست 
حوزه ای را با احتمال سودآوری باال پیدا کند، اما در همان شرایط اگر وارد یک بازار 
شده بود، تاکنون حداقل 200 درصد و حداکثر 600 درصد سود کسب می کرد. 
و  رشد  یک سال گذشته  در  دیجیتال  ارزهای  و  ارز  بورس، مسکن، طال، سکه، 
بسیاری  شد،  داغ  دیجیتال  ارزهای  بحث  که  امسال  و  داشتند  زیادی  سوددهی 
از سرمایه گذاران و حتی مردم عادی ماینر )دستگاه استخراج رمزارز( خریدند تا 
بتوانند از رمز ارز خود استفاده کنند. ابتدا خاموشی های گسترده کشور به استفاده 
زدن  دور  بحث  نیز  آن  از  پس  و  می شد  داده  نسبت  مصرف  افزایش  و  ماینر  از 
تحریم ها با استفاده از رمزارز مطرح شد. اما هر چه بود، به مردم دیر اطالع رسانی 
شد و افزایش مصرف برق در این دوران، خاموشی برخی بزرگراه ها، خیابان ها و 

معابر در کالن شهرها و نارضایتی ساکنان آن مناطق را به دنبال داشت. 
نقدینگی کشور طبق گزارش بانک مرکزی از دوهزار و 895 هزار میلیارد تومان 
اقتصاد خطرناک  برای  این موضوع می تواند  کارشناسان  گفته  به  که  عبور کرده 
باشد. با توجه به کاهش ارزش پول ملی، صاحبان سرمایه به دنبال بازاری برای 
حفظ ارزش پول و کسب سود هستند و از ابتدای سال تا کنون نرخ ارز بیش از سه 
برابر افزایش یافت، اما دوباره در مدار کاهش قرار گرفت و بر پایه 25 هزار تومان 
ایران  اقتصاد  برای  ارز  تومانی  هزار  نرخ 25  معتقدند  تحلیل گران  برخی  ایستاد. 
باالست و تولید با این قیمت گران تمام می شود، اما خریداران، قیمت های اخیر را 
قبول کرده اند و با همین نرخ در بازار معامله می کنند و مسکن، بورس، طال، ارز 

و رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال در این روزها به شدت مورد توجه سرمایه گذاران 
قرار گرفته است.

 برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نقدینگی باعث افزایش قیمت کاالها 
وضعیت  علت  می گویند  دیگر  برخی  اما  می شود،  کشور  در  تورم  کنترل  عدم  و 
گذشته  از  بیش  خارجی  سیاست  روی  ایران  که  است  این  فعلی  افسارگسیخته 
اما  باز کرده و نباید چشم انتظار پاسخ غربی ها برای اجرای برجام بماند.  حساب 
صحبت های برجامی مسئوالن داخلی و غربی بازار طال و ارز را در زمستان گرم 
اما در  بود،  تومان  پایه 22 هزار  بر  نرخ دالر  ابتدای دی ماه  به طوری که در  کرد. 
تجربه  را  کاهش  اسفندماه  در  دوباره  رسید.  تومان  هزار   26 حدود  به  بهمن ماه 
عدم  بر  عالوه  ارز  بازار  در  نوسانات  گرفت.  قرار  تومان  هزار   24 مدار  در  و  کرد 
سرمایه گذاری در کشور، زیان هایی را به بخش تولید وارد می کند که این موضوع 

از نظر بسیاری از کارشناسان مغفول نمانده است.
 از اردیبهشت سال 97 که آمریکا از برجام خارج شد، ایران به دنبال راهی برای 
تأمین قطعات مورد نیاز خود، خصوصاً در بخش لوازم خانگی و خودروسازی بود؛ 
از لوالی در گرفته تا قطعات ساده دیگری که همیشه در سبد واردات ایران قرار 
زمینه  باالیی در  توانایی  دادند  نشان  زمان  این  اما قطعه سازان کشور در  داشت. 
تولید قطعات دارند و با سرمایه گذاری زیادی که در این بخش انجام دادند، حدود 
70 درصد قطعات مورد نیاز وارداتی را تولید کردند. حال این نگرانی وجود دارد 
که در صورت بازگشت آمریکا به برجام و آزاد شدن واردات، سرمایه گذاری در این 
بخش ها چه سرنوشتی خواهد داشت، که البته مسئوالن کشور این قول را دادند 

که از سرمایه گذاری صیانت کنند. 
برای  آمریکا  آن  رأس  در  و  غربی  کشورهای  مواضع  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
بازگشت به برجام، این امید وجود دارد که درآمدهای ارزی ایران افزایش یابد. با 
باورند نقدینگی در سال آینده رشد  این  بر  این اوصاف، برخی کارشناسان  تمام 
زیادی خواهد داشت و ممکن است تورم زیادی به کشور تحمیل شود و مسئوالن 
و  مالی  بازارهای  بی سابقه  نشیب های  و  فراز  در  باشند.  موارد  این  مراقب  باید 
رکوردزنی های پیاپی بورس و طال و ارز و مسکن و رمزارزها، »وخارزم« به تفکیک 
به بررسی وضعیت هر کدام از این حوزه ها پرداخته که مشروح آن را در پرونده 

پیش رو می خوانید. 

نگاهی به فراز و فرود بازارها در آستانه سال جديد

بزنگاه سرمایه گذاری



کسی فکر نمی کرد بورس که در ابتدای سال ۹۹ 
کار خود را با شاخص 5۰۸ هزار واحد آغاز کرد، در 
فاصله کمتر از شش ماه به بیش از دومیلیون واحد 

برسد. هر چند بايد توجه داشت بازار ورود به بورس 
از اواخر سال گذشته داغ شد و افراد برای ورود به 

بازار سرمايه تب وتاب عجیبی داشتند. شهريور سال 
۹۶ زمانی که نرخ سود بانکی کاهش يافت، برخی 
صاحبان سرمايه، تصمیم گرفتند در بازارهای ديگر 
سرمايه گذاری کنند. از شهريور ۹۶ تا شهريور ۹۸ 

خودرو، مسکن، طال  و ارز بین دو تا سه برابر گران تر 
شده بود. در سال ۹۹ نیز قیمت ها هم چنان در مدار 
صعود قرار داشت و از ابتدای امسال يک باره بازار 

سرمايه وارد فاز جديدی شد و سهام داران تازه کار را 
به خود ديد. 

برخی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ دالر در 
روزهای منتهی به پايان سال باعث می شود بورس 
نیز روند کاهشی داشته باشد. دلیل اين موضوع هم 

صادرات محور بودن شرکت های بورسی است. اکنون 
عالوه بر صادرات غیرنفتی، اوضاع صادرات نفت و 

مواردی هم که منجر به ارزآوری می شود، رو به بهبود 
است و به گمان برخی کارشناسان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با FATF موافقت خواهد کرد، که اين 

موضوع می تواند در کوتاه مدت روی بازار سرمايه 
اثرگذار باشد و سرمايه گذاری در اين حوزه را افزايش 

دهد. 

سال رویایی از نظر عرضه های اولیه
دوره  سیزدهمین  و  است  ایران  سیاسی  سال  آینده  سال 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. برخی کارشناسان بر 

این باورند که انتخابات تأثیر مهمی بر بازار سرمایه و بازارهای 
که  این جاست  مهم  نکته  اما  گذاشت،  خواهد  دیگر  موازی 
بورس صعود و فرود زیادی طی یک سال داشته است. تجربه 
سال های گذشته نشان می دهد هر زمان که نوسانات در بازار 
وضعیت  در  بازار  این  ماه   18 تا  حداقل  بوده،  زیاد  سرمایه 
نرمال قرار گرفته است. از سوی دیگر، باید توجه داشت دولت 
در بودجه سال آینده درآمدهایی را در نظر گرفته است که 
دیگر  برخی  نظر  از  و  کارشناسان خوش بینانه  برخی  نظر  از 
واقعی است. اگر دولت به وعده هایش برای حجم تأمین مالی 
از طریق فروش سهام شرکت های دولتی عمل کند، احتماالً 
سال آینده یک سال رویایی از نظر عرضه های اولیه در بورس 
سال1400  بودجه  الیحه  در  که  آن طور  زیرا  بود،  خواهد 
پیش بینی شده، 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های 
دولتی در بورس فروخته می شود، که در نوع خود بی سابقه 
است. پیش از این، وزارت خانه های صنعت و اقتصاد هم تأکید 
کرده بودند سهام 100شرکت دولتی در صف عرضه در بورس 
هستند و حتی قرار بود سهام بخشی از این شرکت ها همین 
امسال عرضه شود. چنان چه برنامه ریزی دولت محقق و حتی 
نیمی از سهام این شرکت ها در بورس عرضه شود، این موضوع 
می تواند دوباره به تزریق نقدینگی تازه به بورس منجر شود. 

استقبال از بازار سرمایه با ابزار مالیات
مختلف  بازارهای  در  سرمایه گذاری  از  سخن  که  بار  هر 
که  شد  خواهد  هدایت  بازاری  سمت  به  نقدینگی  می شود، 
نقدینگی  معتقدند  برخی  باشد.  داشته  را  بازدهی  بیشترین 
که  می کند  حرکت  بازاری  سمت  به  و  نیست  هدایت  قابل 
سود بیشتری داشته باشد، اما نکته قابل توجه این جاست که 
اگر بر بازارهایی مانند خرید و فروش مسکن و خودرو مالیات 
بازار  این  وارد  سرمایه گذاری  برای  که  افرادی  و  شود  وضع 

  پرونده

نگاهی به بازار سرمايه در سالی كه گذشت

بورس، چشم انتظار روزهای باثبات 
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قاسم محسنی، کارشناس 
ارشد بازار سرمايه: دولت 

در بودجه سال آينده در نظر 
گرفته بخشی از درآمدش 

را از طريق فروش اوراق از 
طريق بازار سرمايه تأمین 

کند و اعداد و ارقامی که در 
اين زمینه مشاهده می شود، 
اين نگرانی را به دنبال دارد 

که اگر خريدار برای اين 
سهام وجود نداشته باشد، 
دولت با مشکل درآمدی و 

کسری بودجه مواجه خواهد 
شد

شدند، مشمول پرداخت مالیات شوند، سرمایه ها به سمت 
بازار بورس هدایت خواهد شد. به بیان بهتر، مالیات ابزاری 
منظور  به  بازارهای هدف  به سمت  نقدینگی  هدایت  برای 
از  استقبال  جاری  سال  در  است.  کشور  در  تولید  توسعه 
بازار سرمایه بسیار عجیب بود. افرادی که در زمستان سال 
توانستند سود  بودند،  بورس شده  وارد  بهار 99  و  گذشته 
زیادی کسب کنند. موج ورود به بازار بورس آن قدر داغ شده 
بود که کسانی وارد این حوزه می شدند که از بازار سرمایه 
و  بورسی  کد  دنبال  به  همه  بودند.  شنیده  را  نامش  فقط 
ثبت نام در سامانه سجام شدند و همین موضوع هم باعث 
داشت،  را  سوددهی  بیشترین  بورس  که  مردادماه  در  شد 
افراد زیادی وارد این بازار شوند؛ غافل از این که شاخص به 
قله رسیده بود و در شهریورماه روند نزولی آغاز شد. افرادی 
که در مردادماه و در شاخص بیش از دومیلیون واحد اقدام 
به خرید سهام کردند، تا کنون شاید بیش از 50 درصد از 
سرمایه خود را از دست دادند. هر چند این روزها مسئوالن 
سرمایه گذاری  برای  بازاری  هر  می گویند  کشور  اقتصادی 
ریسک خود را دارد، اما تبلیغاتی مانند »همه چیز خود را 
به بورس بسپارید« باعث شد برخی مردم با وجود ناآگاهی، 

برای ورود به این بازار رغبت پیدا کنند. 

نقش مجلس در ریزش شاخص بازار سرمایه
در  مردم  از حضور  تمام قد  صورت  به  دولت  آن که  از  پس 
بازار سرمایه استقبال کرد، مجلس نیز مصوباتی داشت که 
دستوری  قیمت گذاری  از  نشد.  تمام  مردم  نفع  به  خیلی 
باعث  دیگر  موارد  تا  است  بورس شاخص ساز  در  که  فوالد 
بازار سرمایه افت زیادی داشته  التهاب  با کوچک ترین  شد 
باشد. از ابتدای امسال تا امروز شاخص بازار سهام بیش از 
132 درصد بازدهی داشته است. بااین حال، به دلیل نزولی 
اکنون سهام داران  تا کنون،  از مردادماه  این شاخص  بودن 
بازدهی 132  این  نمی گذارند.  را پشت سر  روزهای خوبی 
تا کنون قیمت  ابتدای امسال  از  درصد در حالی است که 
سکه 88 درصد، طال 84 درصد، دالر 59 درصد و مسکن 
27 درصد بازدهی داشته است. نکته قابل توجه این است 
نیز طبق  لوازم خانگی  و  بادوام شامل خودرو  که کاالهای 
آخرین گزارش مرکز آمار ایران 80 درصد افزایش قیمت را 

تجربه کرده است. 

شرکت بازارگردانی مخابرات تأسیس می شود
سهم مخابرات در بورس همیشه یکی از سهام سودده تلقی 
می شد، به طوری که صف خرید در اغلب ماه های سال وجود 
کدال  سایت  در  این شرکت  ترازنامه  به  نگاهی  اما  داشت، 
نشان می دهد امسال وضعیت مالی خوبی نداشتند و زیان 
سال  در  که  است  حالی  در  این  کردند.  تجربه  را  زیادی 
کسب  سود  تومان  میلیارد   900 و  دوهزار  حدود  گذشته 
شد  توزیع  خرد  سهام داران  بین  آن  درصد   50 که  کردند 
و مابقی آن برای اقدامات توسعه ای به کار رفت، اما امسال 

وضعیت مخابرات خیلی قابل تعریف نبود. 
تأسیس یک  از  ایران،  مخابرات  مدیرعامل  مجید سلطانی، 
به  و  داد  خبر  مخابرات  شرکت  برای  بازارگردانی  شرکت 
»وخارزم« توضیح داد: در ماه آذر که وارد شرکت مخابرات 
شدم، در همان روزهای ابتدایی به دنبال مجوز برای تأسیس 
شرکت بازارگردانی بودیم و توانستیم مجوز را دریافت کنیم. 
مانند  مخابرات  شرکت  مشکالت  برخی  گفت:  ادامه  در  او 
طلب کارکنان و هم چنین ثابت ماندن تعرفه های تلفن ثابت 

طی 12 سال باعث شد در 9 ماه امسال شرکت مخابرات 
امر در نظر سهام داران تأثیر  در بورس زیان دهد و همین 
می گذارد. اما این نوید را می دهم که در سال آینده شاهد 

چنین مشکالتی نباشیم. 
از  مخابرات  هزینه   از  زیادی  این که بخش  بیان  با  سلطانی 
اول  داده می شود، گفت: شرکت همراه  اول پوشش  همراه 
این  سوددهی  و  است  ایران  مخابرات  شرکت  به  متعلق 
سال های  طول  در  مخابرات  مشکالت  شده  باعث  شرکت 
گذشته خود را نشان ندهد. اما باید توجه داشت اکنون در 
حال رفع مشکالت به صورت زیرساختی هستیم و قرار است 
طلب کارکنان را از محل فروش برخی امالک این شرکت 

پرداخت کنیم. 

سرمایه گذاری زیر سایه انتخابات
به  این باره  در  سرمایه،  بازار  کارشناس  حسینی،  فرهنگ 
»وخارزم« گفت: سال آینده انتخابات ایران برگزار می شود 
که به نظر می رسد این موضوع خیلی بر روند بازارها تأثیر 
هیجانی  و  کوتاه مدت  دهد،  رخ  نوسانی  هم  اگر  نگذارد. 

خواهد بود. 
از  قبل  ماه  یک  داده  نشان  تجربه  کرد:  تأکید  ادامه  در  او 
سر  بعدی  دولت  که  انتخابات  از  بعد  ماه  یک  و  انتخابات 
تنها  و  می شود  کند  بازارها  در  سرمایه گذاری  بیاید،  کار 
ورود می کنند.  زمینه  این  در  مالی  بازارهای  به  آشنا  افراد 
در  همیشه  خرد  سرمایه های  ورود  داشت  توجه  باید  البته 
بازارهای مختلف شاخص ساز بوده و به همین دلیل است که 
سرمایه گذاری گسترده در دوره انتخابات انجام نمی شود تا 
شرایط سیاسی کشور به ثبات برسد. همین موضوع باعث 
می شود صاحبان سرمایه در بورس هم چنان بمانند و افراد 

تازه وارد فعاًل تصمیم ورود نداشته باشند. 
پذیرش  بورس  مانند  بازار  این که  بر  تأکید  با  حسینی 
نقدینگی موجود در کشور را ندارد، توضیح داد: اگر نقدینگی 
سرگردان موجود در کشور وارد بازاری غیر از بورس شود، 
قطعاً تورم و هم چنین تورم انتظاری افزایش خواهد یافت، 
اما به نظر می رسد وضعیت در سال آینده باثبات تر از امسال 

باشد و صعود و فرود هیجانی اتفاق نیفتد.

ارتباط کسری بودجه و بورس
قاسم محسنی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، به »وخارزم« 
گفت: دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته بخشی از 
سرمایه  بازار  طریق  از  اوراق  فروش  طریق  از  را  درآمدش 
مشاهده  زمینه  این  در  که  ارقامی  و  اعداد  و  کند  تأمین 
می شود، این نگرانی را به دنبال دارد که اگر خریدار برای 
با مشکل درآمدی و  باشد، دولت  نداشته  این سهام وجود 

کسری بودجه مواجه خواهد شد. 
موجب  امسال  بودجه  کسری  این که  به  اشاره  با  محسنی 
نوسان بازار سرمایه بود، گفت: اگر کسری بودجه در سال 
آینده اتفاق بیفتد و دولت نتواند نفت را به میزانی که در 
بودجه در نظر گرفته، بفروشد، کسری بودجه متوجه کشور 
خواهد بود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و افزایش تورم 
محل  از  تومان  میلیارد  هزار   199 بودجه  در  دولت  است. 
فروش نفت در نظر گرفته و اگر نتواند آن را محقق کند، 
کسری بودجه تورم را به دنبال دارد، که این موضوع باعث 
رشد شاخص بازار سرمایه خواهد شد. البته این رشد ناشی 
بهبود  را  ایران  اقتصاد  و  نیست  جدید  سرمایه گذاری  از 

نمی دهد. 
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بازار مسكن در سالی كه گذشت

گرانی، مهمان سمج در بازار مسکن!
متوسط قیمت مسکن طبق گزارش بانک مرکزی   مسکن

در فروردين امسال ۱5 میلیون تومان بود که اکنون 
با افزايش ۱3 میلیونی به 2۸ میلیون تومان رسیده 
است. برخی کارشناسان بر اين باورند که مسکن 

يک کاالی مصرفی است که اکنون در دسته کاالهای 
سرمايه ای قرار گرفته است. اين سیاست گذاری های 

صورت گرفته در حوزه مسکن است که باعث شده اين 
کاال تبديل به يک کاالی سرمايه ای شود و افراد برای 

کسب سود اين بازار را انتخاب کنند.
 افزايش قیمت مسکن سیاست گذاران بورس را بر آن 
داشت تا نسبت به وضعیت مسکن چاره ای بینديشند 

و بورس کاال روشی را مطرح کرد که از طريق آن، 
پیش فروش متراژی برای يک پروژه ساختمانی انجام 

شود؛ طرحی که به نظر کارشناسان و کمیسیون 
عمران مجلس، زيرساخت الزم را نداشت و به مرحه 

اجرا نرسید. طبق نظر کارشناسان، کشور ساالنه به 
يک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که به زحمت به 

نیمی از آن جامه عمل پوشانده می شود. طبق برآورد 
کارشناسان وزارت راه و شهرسازی نیاز کشور به 
مسکن ساالنه 7۰۰ هزار واحد مسکونی است، اما 
باز هم تعداد تقاضا در اين بخش بیشتر از میزان 

واحدهای مسکونی ساخته شده است. ساالنه حدود 
5۰۰ هزار ازدواج به ثبت می رسد که اين رقم را به 

تقاضای انباشت شده قبلی بايد اضافه کرد تا نیاز 

واقعی مسکن شناسايی شود.
 از سوی دیگر، باید توجه داشت از زمان فعالیت دولت یازدهم 
و صدارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، بخش 
مسکن تقریباً فراموش شد و به باور بسیاری از کارشناسان، 
وزیر وقت این وزارت خانه میانه خوبی با بازار مسکن نداشت. 
با این که یکی از وعده های رأی اعتماد او تکمیل مسکن مهر 
بود، هنوز این پروژه تمام نشده. قرار بود پرونده مسکن مهر 
بعدی،  به وزیر  پروژه  این  اتمام  اما  در سال 95 بسته شود، 
با این که آخوندی  محمد اسالمی، در دولت دوازدهم رسید. 
شهرسازی  و  راه  وزارت  در  خود  وزارت  سال  پنج  طول  در 
سایه  بار  هر  و  گرفت  اعتماد  رأی  مجلس  از  بار  یک  سالی 
استیضاح از سر او برداشته شد، اما تبعات اقدامات انجام نشده 
او در این وزارت خانه و کشور باقی ماند. یکی از مواردی که 
آخوندی بر آن تأکید داشت، این بود که به تعداد خانوارهای 
کشور بر اساس آمار مرکز آمار خانه در کشور وجود دارد و 
ساخت مسکن بیشتر موجب هدررفت منابع خواهد شد. اما از 
زمانی که محمد اسالمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی وارد 
ساختمان این وزارت خانه شد، وضعیت فرق کرد. او عالوه بر 
توجه به صنعت ریل و جاده، به مسکن نیز توجه ویژه ای دارد. 
این  وارد  اسالمی  که  زمانی  از  ملی  اقدام  طرح  به طوری که 

وزارت خانه شد، کلید خورد. 

پیش به سوی اتمام طرح اقدام ملی 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، در گفت وگو با »وخارزم« 
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محمد اسالمی، وزير راه و 
شهرسازی: اولويت ما در 

بحث طرح اقدام ملی کسب 
سود نیست، بلکه خانه دار 
کردن خانوارهايی هستند 

که تا کنون نتوانستند خانه 
بخرند و شرايط ويژه ای 

برای آن ها در نظر گرفتیم. 
اکنون ۴5۰ هزار واحد 

مسکونی در حال ساخت 
است و امیدواريم از مرحله 

اول از افزايش قیمت 
جلوگیری کند و با افزايش 

عرضه قیمت اين کاال کاهش 
يابد

از سیاست های وزارت خانه متبوعش سخن گفت و تأیید کرد: 
طبق قانون ما باید شرایطی را فراهم کنیم که همه خانوارها 
دارای خانه و سکونتگاه باشند. از زمانی که وارد وزارت راه 
و شهرسازی شدم، طرح اقدام ملی را پیشنهاد دادم و اجرا 

کردم. 
اولویت ما در بحث طرح اقدام ملی کسب سود نیست، بلکه 
نتوانستند  کنون  تا  که  هستند  خانوارهایی  کردن  خانه دار 
گرفتیم.  نظر  در  آن ها  برای  ویژه ای  شرایط  و  بخرند  خانه 
و  است  ساخت  حال  در  مسکونی  واحد  هزار   450 اکنون 
و  افزایش قیمت جلوگیری کند  از  اول  از مرحله  امیدواریم 

با افزایش عرضه قیمت این کاال کاهش یابد. 
اسالمی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی 400 هزار واحد 
مسکونی در مرحله ساخت قرار دارند و سعی من بر این است 
تا  دهم  تحویل  را  واحدها  این  دوازدهم  دولت  پایان  تا  که 

مسئولیت آن بر دوش دولت و وزیر بعدی نیفتد. 
با اشاره به شرایط واگذاری زمین در  وزیر راه و شهرسازی 
طرح اقدام ملی گفت: در طرح اقدام ملی پول زمین حذف 
شده و شرایط واگذاری به صورت 99 ساله است و تنها هزینه 
ساخت از متقاضی دریافت می شود که برآورد ما این است که 

حدود 3/5 میلیون تومان به ازای هر متر مربع تمام شود. 
او به برنامه های دولت برای افزایش وام مسکن اشاره کرد و 
افزود: به دنبال این هستیم که در شورای پول و اعتبار وام 
مسکن و مدت زمان بازپرداخت آن را افزایش دهیم که این 
البته  شد.  خواهد  مردم  خرید  قدرت  افزایش  باعث  موضوع 
سنگینی  تورم  گذشته  سال  یک  طی  کرد  فراموش  نباید 
کاهش  ملی  پول  ارزش  و  شد  تحمیل  ایران  اقتصاد  به 
چشم گیری داشت که این موضوع دلیل سرمایه گذاران برای 

ورود به بازارهای مختلف را تقویت می کند. 
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با توجه به طرح های مسکنی 
که دولت در دست اجرا دارد، سال آینده پرفرازونشیب نخواهد 
بود. البته فاکتورهایی مانند سیاست خارجی و مواردی از این 

قبیل در اقتصاد ما تأثیر زیادی دارد.

عرضه ثابت، تقاضا در حال افزایش
محمود فاطمی عقدا، معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی، در 
گفت وگو با »وخارزم« درباره بازار مسکن توضیح داد: مجلس 
یازدهم در زمینه تولید مسکن پی گیری فراوانی دارد. البته 
وزارت راه و شهرسازی هم در دو سال گذشته اقدامات زیادی 
را انجام داده، اما تقاضای موجود در بازار آن قدر زیاد است که 
عرضه را در خود غرق می کند و نیاز به یک حرکت جهادی و 
نهضت ساخت وساز در حوزه مسکن داریم که اجرای آن هم 

نیاز به پول زیادی دارد. 
با این که برخی معتقدند در سال آینده به دلیل افزایش قیمت 
مسکن ساخت وساز کم خواهد شد و کسی به سمت خرید 
خانه نمی رود، معتقدم تقاضای موجود در بازار تا پنج سال 
آینده، اگر ساالنه یک میلیون واحد هم ساخته شود، وجود 
خواهد داشت و زمانی می توانیم بگوییم تقاضا وجود ندارد که 

عرضه و تقاضا برابر باشند. 
این کارشناس مسکن درباره پیش بینی قیمت مسکن گفت: 
کنترل  قیمت  یابد،  افزایش  در کشور  روند ساخت وساز  اگر 
خواهد شد، و اگر عرضه واحد مسکونی کاهش داشته باشد، 

وضعیت بازار حادتر می شود. امسال با توجه به افزایش نرخ 
ارز تقریباً همه بازارها رشد زیادی را تجربه کردند و ورود به 
هر بازاری از جمله مسکن سودآور بود. البته نباید فراموش 
کرد گرانی مسکن به دلیل نبود سیاست در این حوزه طی 
اوایل دولت دوازدهم بود و هنوز طرح های  دولت یازدهم و 
این وزارت خانه در طول دو سال گذشته به ثمر ننشسته و در 

بازار تأثیر نگذاشته است. 

به بخش خصوصی اجازه حضور دهند
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان ایران، در این باره 
به »وخارزم« گفت: حضور بخش خصوصی در حوزه مسکن 
به  نمی خواهیم  دولت  از  ما  کند.  را حل  مشکالت  می تواند 
صورت مستقیم در حوزه مسکن وارد شود، بلکه توقع داریم 
و  بگیرد  عهده  بر  را  بخش  این  راهبری  و  سیاست گذاری 
زیرساخت ها برای تولید مسکن را فراهم کند. در سال جدید 
انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و به نظر می رسد 
تمرکز بیشتر در حوزه اجرایی باشد، اما مسکن کاالیی نیست 
که در کوتاه مدت ساخته شود و بتواند به عنوان برنامه و یک 

اقدام مشخص معرفی شود. 
نظام  تغییر  به دلیل  رو  بیگدلی معتقد است در سال پیش 
سیاسی کشور در حوزه اجرا، تغییراتی را شاهد خواهیم بود 
که البته در حوزه وزارت راه و شهرسازی افتتاح پروژه هایی 
است که قباًل کلید خورده است. قیمت مسکن در سال آینده 
با توجه به تورمی که در کشور و بازارهای موازی وجود دارد، 

افزایشی خواهد بود.
به گفته او، کشور ساالنه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد 
و اکنون 400 هزار واحد مسکونی ساخته می شود. حتی اگر 
طرح اقدام ملی هم ساخته شود، باز هم نمی تواند پاسخ گوی 
نیاز کشور باشد، و این بخش خصوصی است که می تواند در 
زمینه کاهش قیمت تأثیر بگذارد. بخش خصوصی و انجمن 
زیرساختی که  با  دارد که  را  آمادگی  این  انبوه سازان کشور 
بزرگ  پروژه   های  ساخت  به  اقدام  می کند،  فراهم  دولت 
مجتمع مسکونی کند. به این صورت که دولت زمین رایگان 
در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و روند ساخت را نظارت 

کند تا استانداردهای الزم را داشته باشد. 
ایران  اقتصاد  می گوید:  ایران  انبوه سازان  انجمن  رئیس 
برای  را  همکاری  کمترین  بانکی  نظام  اما  است،  بانک محور 
ساخت واحدهای مسکونی انجام می دهد. اکنون وامی که به 
سازندگان برای ساخت و وامی که به خریداران برای خرید 
قیمت  درصد   20 تا   10 که  است  کم  آن قدر  می پردازند، 
زمانی که  است که  در حالی  این  را شامل می شود.  مسکن 
را  رسته  و  شغل  هزار  از  بیش  بیفتد،  راه  به  مسکن  چرخ 
درگیر می کند و می تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد. در 
کشورهایی که اقتصادشان وابسته به مسکن است، پروژه های 
بزرگ مسکونی تعریف می کنند، اما متأسفانه در برخی ادوار 
در ایران سیاست انبوه سازی مسکن با موانع جدی روبه رو شد. 
بااین حال، بخش خصوصی هیچ وقت در ساخت مسکن عقب 
نکشید و اگر اکنون دولت مساعدت کند، این آمادگی وجود 
دارد که در ساخت پروژه های بزرگ مسکن و شهرک سازی 

ورود کنیم.
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باال و پايين بازار طال و سكه در سالی كه گذشت

طال، همچنان جذاب و سودآور
طال از ديرباز وسیله ای برای تجارت بوده و اکنون تبديل 
به يک بازار سرمايه گذاری شده است. بانک های مرکزی 

جهان نیز بخشی از دارايی شان را بر اساس ارز و 
بخشی ديگر را طال در نظر می گیرند. از اين رو قیمت طال 
تا حدی بر دارايی کشورها نیز تأثیر می گذارد، اما آن چه 
در ادامه می خوانید، مربوط به دارايی دولت ها يا مواردی 

از اين قبیل نیست، بلکه در خصوص سهام داران خرد 
است که به منظور سرمايه گذاری و کسب سود وارد اين 

بازار می شوند. 
بازار طال و سکه همواره يکی از بازارهای محبوب برای 
سرمايه گذاری محسوب می شود؛ خصوصاً برای افرادی 

که با بورس آشنا نیستند، يا سرمايه کافی برای ورود 
به بازارهای مسکن و خودرو را در اختیار ندارند. اونس 

جهانی که امسال قیمت آن به بیش از دوهزار دالر 
رسید، اکنون بر پايه ۱۶۰۰ دالر قرار دارد.

بازار طال از معدود بازارهايی است که از گذشته های دور 
تا کنون توانسته جذابیت خود را حفظ کند. يک زمان 

دالر اهمیت بااليی در تجارت داشت و اکنون بیت کوين 
مهم شده، اما طال همیشه مورد توجه بوده است. حتی 

بیت کوين هم که يک رمزارز است و ماهیت فیزيکی 
ندارد، با عنوان يک سکه طال که روی آن حرف بی 

انگلیسی حک شده، معرفی می شود که اين نشان از باال 
بودن اهمیت طالست. 

چگونگی محاسبه قیمت طال
قیمت  اونس جهانی،  از محاسبه  ایران متشکل  در  قیمت طال 
دالر و هزینه ضرب سکه یا اجرت طالهای تزیینی است. آن طور 
اعالم کرده، فروش طالی دست دوم  اتحادیه طال و جواهر  که 
غیرقانونی است و طال حتماً باید نو به دست مصرف کننده برسد، 

اما برخی معامله ها به صورت مستقیم بین مردم انجام می شود. 
به طور متوسط اجرت مزد ساخت در هر گرم پس از محاسبه 
اونس جهانی و نرخ دالر حدود 100 هزار تومان است. به بیان 
بهتر، برای یک طالی 40 گرمی عالوه بر محاسبه اونس و دالر 

مزد ساخت نیز برای هر گرم آن نیز باید افزوده شود.

افزایش نرخ طال در بازار
طال در ابتدای امسال با گرمی حدود 500 هزار تومان و سکه 
کلید  را  خود  کار  تومان  پنج میلیون  پایه  با  آزادی  بهار  تمام 
زدند و اکنون در آستانه سال جدید، قیمت هر گرم طالی 18 
عیار حدود یک میلیون و 100 هزار تومان و قیمت هر سکه 
بهار آزادی بین 10 میلیون و 800 هزار تومان تا 11 میلیون 
تومان قرار دارد. با این حساب، سرمایه گذاری در بازار طال بیش 
از صددرصد سود داشته است، اما متأسفانه برخی خریداران با 
تصمیمات هیجانی اقدام به خرید طال در سقف قیمتی کردند و 
زیان هایی را متحمل شدند. اواخر تابستان و اوایل پاییز امسال 
قیمت هر سکه بهار آزادی حدود 16 میلیون تومان و هر گرم 
طالی 18 عیار یک میلیون و 500 هزار تومان بود و در این ایام 
افراد زیادی برای کسب سود وارد این بازار شدند، اما از آن زمان 

به بعد شرایط تغییر کرد و قیمت ها وارد مسیر کاهشی شد. 
هر بازاری که سود داشته باشد، نقدینگی وارد آن بازار خواهد 
شد. این یک اصل در اصول اقتصاد است و به واسطه سودآوری 
در  زیادی  سرمایه داران  میالدی،  گذشته  سال  دو  طی  طال 
زردرنگ  گران بهای  فلز  شدند.  بازار  این  وارد  دنیا  جای  همه 
دارندگانش  نصیب  را  زیادی  سود  گذشته  سال های  طول  در 
کرده است. در کشورهایی مانند ایران که تورم باالی دو رقمی 
دارند، سرمایه گذاری در هر بازاری می تواند سودآور باشد و بازار 
باید  زمینه  همین  در  نیست.  مستثنا  موضوع  این  از  نیز  طال 
مشاغل  و  تحریم هاست  درگیر  سال هاست  ایران  داشت  توجه 

   پرونده
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اکنون بانک های مرکزی 
چین و آمريکا در حال تبديل 
بخشی از دارايی خود به طال 
هستند و تجربه نشان داده 

هر بار که اين کشورها دست 
به چنین اقدامی می زنند، 
قیمت طال روند صعودی 

خواهد داشت. به طوری که 
برخی تحلیل گران بین المللی 

معتقدند در سه ماهه دوم 
سال 2۰2۱ میالدی قیمت 

اونس جهانی دوباره به 
2۰۰۰ دالر می رسد

هم چنین  است.  رفته  بین  از  سال ها  این  طول  در  زیادی 
در  نفر  از یک میلیون  بیش  باعث شد  کرونا  ویروس  شیوع 
کشورمان شغلشان را از دست بدهند، که این موارد باعث 
سرمایه گذاری در بازارهایی مانند طال می شود که هر کسی 

با هر سرمایه ای می تواند به آن وارد شود. 
ایران  نفر در  ایران حدود پنج میلیون  طبق آمار مرکز آمار 
ندارد،  قرار  شاغالن  و  بیمه  لیست  در  نامشان  که  هستند 
همان هایی  افراد  این  می کنند.  کسب  زیادی  درآمد  اما 
سود  مختلف  بازارهای  در  تجارت  طریق  از  که  هستند 
کسب می کنند. به عنوان مثال، برای فعالیت در بازارهایی 
مانند طال، آن هم به طور واسطه نیازی به ثبت نام نیست. 
برخی افرادی که این کاال را خریداری و پس از مدتی آن 
را می فروشند و سود کسب می کنند، جزو بی کاران دارای 
افراد  می دهد  نشان  زمینه  این  در  بررسی  هستند.  درآمد 
فاقد شغل یا بازنشسته بیشترین حضور را در این نوع بازارها 
دارند و برای این که بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند، 
می شوند.  طال  مانند  بازارهایی  وارد  سود  کسب  منظور  به 
کسب سود پس از سرمایه گذاری در یک بازار اصاًل پدیده 
بدی نیست، اما موضوع نگران کننده این جاست که مشاغل 
واسطه ای کمکی به بخش تولید کشور نمی کند و اگر این 
نیروی کار متخصص تربیت نخواهد  یابد،  جریان گسترش 

شد و رشد اقتصادی با آسیب مواجه می شود. 

تأثیر سیاست خارجی بر بازار طال
تبدیل  حال  در  آمریکا  و  چین  مرکزی  بانک های  اکنون 
داده  نشان  تجربه  و  به طال هستند  دارایی خود  از  بخشی 
می زنند،  اقدامی  چنین  به  دست  کشورها  این  که  بار  هر 
قیمت طال روند صعودی خواهد داشت. به طوری که برخی 
سال  دوم  ماهه  سه  در  معتقدند  بین المللی  تحلیل گران 
به 2000 دالر  اونس جهانی دوباره  2021 میالدی قیمت 
می رسد. بر کسی پوشیده نیست انتخابات آمریکا برای هر 
کشور و بازاری مهم است و نگاهی به بازارهای جهانی نشان 
می دهد در زمان انتخابات این کشور نوسانات زیادی اتفاق 
می افتاد و در روزهای پایانی بازارها راکد می شد. این تأثیر 
ارز، طال و بورس وجود داشت  از جمله  ایران  بازارهای  در 
سیاست  و  جدید  رئیس جمهور  شدن  مشخص  از  پس  و 
سیاسی  تغییرات  منتظر  بازارها  اکنون  کشور  این  خارجی 

در داخل ایران هستند. 

 کرونا طال را گران کرد؛ واکسن ارزان می کند
به  جواهر،  و  طال  اتحادیه  رئیس  نایب  کشتی آرای،  محمد 
»وخارزم« گفت: سال 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا 
برخی بازارها مانند بازار طال نوسانات زیادی را تجربه کرد 
و قیمت جهانی در سال گذشته میالدی بیش از 25 درصد 

رشد داشت. 
او با بیان این که در سال های گذشته قیمت طالی جهانی 
ویروس  که  زمانی  افزود:  داشت،  رشد  درصد   18 حداکثر 
کرونا جهان را فراگرفت، کاالهایی ارزش یافت که انتقال آن 

نیاز به سازوکار خاصی نباشد، و طال از این رو رشد زیادی 
را تجربه کرد. طال برخالف کاالهای دیگر زمانی که تولید 
تجربه  را  قیمت  افزایش  می یابد،  کاهش  اقتصادی  رشد  و 
می کند و رشد قیمت جهانی آن در سال میالدی گذشته 
ناشی از کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش تولید بود 
و اگر روال سابق اتفاق بیفتد، اونس جهانی دوباره کاهش را 

به خود خواهد دید. 
ایران  در  این که  بیان  با  و جواهر  اتحادیه طال  رئیس  نایب 
هنوز قیمت ها کمی حباب دارد، توضیح داد: پس از انتقال 
قدرت در آمریکا قیمت جهانی طال تغییراتی داشت، اما نکته 
قابل توجه این جاست که اکنون واکسن کرونا تأثیر بیشتری 
به  واکسن  هنوز  دارد.  طال  مانند  بازارهایی  در  سیاست  از 
میزان کافی در جهان تولید نمی شود و اگر این اتفاق بیفتد، 

قیمت طال روند نزولی را طی خواهد کرد. 

آینده سیاسی ایران و بازار طال
آیت محمد ولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر، به »وخارزم« 
می گوید: از آن جایی که استخراج طال مشکل است و منابع 
جهان  در  را  زیادی  قیمتی  نوسانات  دارد،  محدودیت  آن 
تجربه کرد. هر کاالیی هم که محدودیت تولید داشته باشد، 
نوسانات قیمتی بیشتری خواهد داشت و قیمت های  قطعاً 

باالتری را تجربه می کند.
کشورهای مختلفی اکنون در حال ذخیره طال هستند و این 
موضوع بر نوسانات بازار اضافه می کند. هر چند با افزایش 

ارزش پول ملی می توان این نوسانات را کاهش داد. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان این که متأسفانه در برخی 
قیمت های  هم چنین  و  دالر  قیمتی  سرکوب  شاهد  مواقع 
دستوری هستیم، تأکید کرد: قیمت اقالمی مانند ارز باید در 
بازار تعیین شود و بانک مرکزی باید به دنبال این سیاست 
باشد که ارزش پول ملی را حفظ کند. قطعاً بازارهایی مانند 
بیشتری  مشتری  شوند،  عرضه  پایین  قیمت  با  اگر  طال 
افزایش  درنتیجه  می کنند،  سود  کسب  و  داشت  خواهند 
قیمت طال به نفع فعاالن این صنف نیست، بلکه باید طال را 

گران بخرند و گران بفروشند. 
انتخابات  از  پس  آینده  سال  کرد:  تأکید  ولی  محمد 
مربوط  برنامه های  و  تورمی  سیاست های  ریاست جمهوری 
موارد  این  که  رونمایی خواهد شد  نیز  تولید  و  اشتغال  به 
می تواند بر قیمت بازارهایی مانند طال تأثیرگذار باشد. البته 
باید توجه داشت در کشور ایران که تورم دو رقمی وجود 
دارد، سرمایه گذاری در هر بازاری می تواند حداقل به میزان 
این که  برای  هم  برخی  کند.  سرمایه دار  نصیب  سود  تورم 

قدرت ریسک ندارند، از سود بانکی بهره می برند.
او در ادامه گفت: اگر ایران و آمریکا بتوانند دوباره به برجام 
قطعاً  برداشته شود،  ایران  علیه  تحریم ها  برخی  و  برگردند 
بازارهای ارز و طال روند کاهشی خواهند داشت. این موضوع 
در کوتاه مدت موجب ورود سرمایه جدید نخواهد شد، اما در 
میان مدت قطعاً سرمایه های زیادی وارد بازار طال می شود، 

که قطعاً این موارد رونق صنعت را به دنبال دارد. 
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بازار ارز طی چند ماه گذشته نوسانات زيادی را تجربه 
کرده است. اوايل سال ۹۹ دالر کار خود را بر پايه ۱۴ 

هزار تومان آغاز کرد و اکنون در ماه پايانی سال بین 
2۴ تا 25 هزار تومان قرار دارد. اين در حالی است 

که در مهرماه وارد کانال 32 هزار تومان شد. به بیان 
بهتر، از ابتدای سال تا کنون دالر حدود ۶۱ درصد 

بازدهی داشته و بعد از بورس، سکه و طال پرسودترين 
بازار سال جاری بوده است. 

برخی خبر از مذاکرات ايران و آمريکا برای احیای برجام 
می  دهند و برخی ديگر تحريم ها را ادامه دار می دانند. 

انتخابات آمريکا تأثیر زيادی بر نرخ ارز در ايران داشت 
و در هر ايالتی که دونالد ترامپ از جو بايدن پیشی 

می گرفت، نرخ دالر رو به افزايش بود و زمانی که جو 
بايدن رئیس جمهور آمريکا شد، نوسات وارد مدار 

کاهشی شد. اين در حالی است که محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه ايران، چندين بار اعالم کرد سیاست 
آمريکا نسبت به دوران ترامپ تغییری نکرده است. از 
سوی ديگر، حسن روحانی، رئیس جمهور، وعده داده 
نرخ دالر می تواند بر پايه ۱5 هزار تومان قرار بگیرد 
که اين تعیین نرخ سرمايه گذاری ها را در برزخ نگه 

می دارد. به طوری که محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون 
صادرات، در اين باره گفت: تعیین نرخ پايین تر از نرخ 

واقعی بازار صادرات کشور را با مشکل مواجه می کند و 
آن ها را بالتکلیف می گذارد. مسعود خوانساری، رئیس 

اتاق بازرگانی تهران، هم اعالم کرده که صادرکنندگان 
منتظر تثبیت قیمت ارز هستند تا بتوانند تجارت خود را 

انجام دهند.

ارتباط تنگاتنگ نرخ ارز و تورم 
ارز  بر مبنای نظریاتی که متکی بر عوامل تعیین کننده نرخ 
به دالیلی همچون وجود  معتقدند  کارشناسان  بیشتر  است، 
پیش فرض های سیاسی و اقتصادی نرخ تورم در درجه نخست 
عامل تعیین کننده نرخ ارز است، بنابراین تغییرات نسبی نرخ 
ارز معادل تفاضل نرخ تورم دو کشور است. به  عنوان مثال، 
بر اساس این نظریه در صورت افزایش نرخ تورم ایران نسبت 
تضعیف  ایران  ملی  پول  ارزش  معامله،  طرف  کشورهای  به 
کنیم،  عبور  که  اظهارنظرها  و  سخنان  این  از  شد.  خواهد 
بایدن به عنوان رئیس جمهور  از زمانی که  مشخص می شود 
هیجانی  صورت  به  دالر  نرخ  افزایش  شده،  انتخاب  آمریکا 
انجام نمی شود و حتی زمانی که اعالم کرد به راحتی پای میز 
مذاکره و بازگشت به برجام برنمی گردد، نوسانات حداقلی بود. 
طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعالم کرد در حال رایزنی 
با کشورهای آسیای شرقی برای آزادسازی منابع بلوکه شده 
ارتباطات  چه  هر  نیست  پوشیده  کسی  بر  هستند.  ایران 
بین المللی با ابهام همراه شود، نرخ ارز وارد نوسان خواهد شد. 
اکنون که آمریکا اعالم کرده آماده مذاکره با ایران است، به 
گفته کارشناسان قیمت دالر می تواند بر پایه 20 هزار تومان 
قرار گیرد و باید دید اگر همه منابع بلوکه شده ایران هم آزاد 

شود، نرخ ارز از این هم پایین تر می آید؟ 

چالش تعیین نرخ ارز در بودجه
بررسی  جریان  در  مجلس   1400 بودجه  تلفیق  کمیسیون 
الیحه بودجه سال آینده در آذرماه ارز 4200 تومانی را حذف 
و مابه التفاوت آن را در بخش های مختلف به عنوان منابع در 
نظر گرفتند که این موضوع مخالفت دولت را همراه داشت. 

  پرونده

وضعيت بازار ارز زير ذره بين

بازار ارز، بازیچه تورم!



شاید دلیل اصلی مخالفت دولت و مجلس ارز ترجیحی بود 
و درنهایت الیحه بودجه رد شد. چندی بعد، دوباره بودجه 
به مجلس رسید و همان ارز ترجیحی در آن از سوی دولت 
گنجانده شده بود و این بار مجلس از بودجه استقبال کرد 
و اصالحات را پذیرفت. برخی بازارها هم به بهانه حذف ارز 
وزارت  مقامات  برخی  به طوری که  ریخت،  هم  به  ترجیحی 
صمت اعالم کردند حذف ارز ترجیحی در بازار باعث شده 
مردم در مورد کاالهای اساسی نگران شوند و این کاالها را 
گرانی  دلیل  امر  همین  کنند.  خریداری  نیازشان  از  بیش 
کاالهای اساسی شده، اما اکنون که ارز ترجیحی باقی مانده 
و خبر آزادسازی منابع ایران از کشورهای دیگر هم مطرح 
اتفاق می افتد. تعیین  باز هم گرانی کاالهای اساسی  شده، 
می تواند  که  دارد  اهمیت  این جهت  از  بودجه  در  ارز  نرخ 
تغییر  را  از فروش شرکت های دولتی  میزان درآمد حاصل 

دهد و گاهی به نوسان بازار سرمایه منجر شود. 
به همه بخش ها  تومانی در سال 97  ارز 4200  زمانی که 
داده شد، نرخ ارز در بازار حدود پنج هزار تومان بود و برخی 
مرزی  شهرهای  به  رایگان  تور  توریستی  شرکت های  از 
می بردند تا بتوانند سهمیه مسافری آن ها را دریافت کنند. 
شد،  مرکزی  بانک  سکان دار  همتی  عبدالناصر  که  زمانی 
برخی تخصیص های ارزی را کاهش داد و تنها پرداخت ارز 
را اولویت بندی کرد که کاالهای اساسی با نرخ 4200 تومان 
در صدر آن قرار داشت. هر چند مجلس قصد داشت نرخ ارز 
ترجیحی را در بودجه سال آینده حذف کند، اما ظاهراً به 
این توافق رسیدند که این نرخ ادامه داشته باشد. هم چنین 
نرخ محاسباتی برای فروش نفت و مواردی از این قبیل در 
بودجه 11 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است که 
در  می کند.  مشخص  نفت  فروش  محل  از  را  دولت  درآمد 
فرایند  تا شهریورماه  آینده دولت متعهد شده  بودجه سال 
و زیرساخت حذف ارز ترجیحی را فراهم کند و احتماالً هر 
تومانی  ارز 4200  دریافت کنندگان  لیست  از  قلم  یک  ماه 

حذف می شود. 

اقتصاد را به غرب گره نزنیم
محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو 
با »وخارزم« به پیش بینی بازار ارز در سال آینده پرداخت 
و گفت: نوسانات بازار ارز ناشی از بازگشت آمریکا به برجام 
اتفاق افتاده، اما باید توجه داشت نباید اقتصاد کشور و آینده 
اگر  که  دلیل  این  به  زده شود.  گره  موارد  این  به  ارز  بازار 
اتفاقی در زمینه دیپلماسی نیفتد، آسیبی که به کشور وارد 

می شود، به مراتب بدتر از گذشته خواهد بود. 
او تأکید کرد: ایران توانسته پس از گذشت دو سال اقتصاد 
و  برساند  مثبت  اقتصادی  به رشد  تحریم  با وجود  را  خود 
بازگشت  به  را  اگر دوباره شرایط معیشت و سرمایه گذاری 
کشور  متوجه  زیادی  تبعات  بزنیم،  گره  برجام  به  غربی ها 

خواهد شد. 
این تحلیل گر بازار ارز در ادامه گفت: در سال آینده انتخابات 
ایران انجام می شود و این موضوع می تواند به صورت روانی 
جمله  از  اتفاقات  این  همه  چند  هر  بگذارد.  تأثیر  بازار  بر 
و  ایران  علیه  تحریم ها  رفع  و  برجام  به  آمریکا  بازگشت 
روی  کوتاه مدت  تأثیر  ریاست جمهوری  انتخابات  هم چنین 
هم  آینده  سال  است،  مشخص  آن چه  اما  می گذارند،  بازار 
داشت  خواهیم  تورم  نرخ  درصد   30 حداقل  امسال  مانند 
قیمت  رشد  مقدار  همین  در  هم  ارز  نرخ  می رود  انتظار  و 

را تجربه کند. 
این  بر  اغلب کارشناسان  این که  بر  با تأکید  بیگلری  جهان 
باورند که نرخ ارز برای اقتصاد ایران باید کاهش یابد، گفت: 
برخی افراد در زمان افزایش نرخ ارز سود زیادی نصیبشان 
در  ایران  اقتصادی  دیپلماسی  داشت  نظر  در  باید  اما  شد، 
تجارت  است.  داشته  زیادی  ضعف  گذشته  سال های  طول 
ایران و ترکیه یک زمانی 14 میلیارد دالر بود و اکنون به 
یک میلیارد دالر رسیده، و همه این موارد بر نرخ ارز در ایران 

تأثیرگذار است.

از فرصت هایمان استفاده کنیم
به  مرکزی،  بانک  ارزی  سابق  معاون  سیدعلی،  سیدکمال 
و  شود  برداشته  ایران  علیه  تحریم  اگر  گفت:  »وخارزم« 
دولت  کنیم، دست  نفت صادر  بازارهای جهانی  به  بتوانیم 
برای کنترل بازار ارز باز است. این مورد در بودجه گنجانده 
درآمد  نتواند  دولت  و  نشود  برداشته  تحریم ها  اگر  و  شده 
کسب  بخش  این  از  را  تومان(  میلیارد  هزار   199( مدنظر 
که  می شود  تحمیل  کشور  به  زیادی  بودجه  کسری  کند، 
نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دالر به 

واسطه رشد نقدینگی است. 
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: درآمدهای نفتی در بودجه 
سال آینده افزایش چهار برابری دارد و تأمین این درآمد به 

نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است. 
او به شیوع کرونا در جهان و افزایش قیمت ها اشاره کرد و 
گفت: زمانی که ویروس کرونا در همه کشورها شیوع پیدا 
کرد و زمانی برای کنترل آن تعیین نشده بود، قیمت همه 
بازارها افزایش زیادی داشت. البته بازارهای سرمایه گذاری 
مانند طال روند فزاینده ای را تجربه کردند و محصوالتی مانند 

نفت که منجر به تولید می شد، به زیر 10 دالر رسید. 
و  جهانی  بهداشت  سازمان  تأیید  و  واکسن  اعالم  زمان  از 
بازارهای  در  طال  قیمت  واکسیناسیون  شروع  هم چنین 
این رو  از  کرد.  پیدا  افزایش  نفت  دوباره  و  کاهش  جهانی 
و  کرد  پیدا  کاهش  ارز  و  بازار طال  در  التهابات  و  نوسانات 
دولت در این زمینه معتقد است می تواند به درآمدهای در 
از محل فروش نفت دست پیدا  نظر گرفته شده در بودجه 
 FATF به موضوع  باید  تحریم ها  رفع  کنار  در  البته  کند. 
توجه داشت و اگر تحریم ها برداشته شود و ما هم چنان در 
مبادله  امکان  باشیم،  داشته  قرار  سازمان  این  سیاه  لیست 
دیگر  کشورهای  درحالی که  نداریم.  را  دیگر  کشورهای  با 
کار  این  انجام  از  می دانند،  باال  را  ایران  با  تجارت  ریسک 

خودداری می کنند.
به گفته او، ایران باید از فرصت هایی که برایش پیش می آید، 
استفاده کند و اگر در این زمینه تعلل شود، مشکالتی به 
برای  مناسبی  فرصت  برجام  شد.  خواهد  تحمیل  کشور 
ما  این که  دلیل  به  اما  بود،  ایران  اقتصاد  به  عمق بخشی 
FATF را نپذیرفته بودیم، نتوانستیم با بانک ها و بیمه های 

درجه یک کشورهای اروپایی  همکاری کنیم. 
سیدعلی در ادامه تأکید کرد: نرخ ارز در سال آینده بستگی 
بتوانیم  اگر  و  دارد،  دیپلماسی  فضای  در  ایران  رفتار  به 
با کشورهای غربی به  اقدامات مدنظرمان را پیش ببریم و 
تفاهم برسیم، نرخ دالر به ثبات خواهد رسید. اما اگر نتوانیم 
در این زمینه گام برداریم، مشکالتی که با بازگشت تحریم ها 
در سال 97 برای ایران پیش آمد، ممکن است دوباره تکرار 

شود. 

برخی مقامات وزارت 
صمت اعالم کردند حذف 

ارز ترجیحی در بازار باعث 
شده مردم در مورد کاالهای 
اساسی نگران شوند و اين 

کاالها را بیش از نیازشان 
خريداری کنند. همین امر 

دلیل گرانی کاالهای اساسی 
شده، اما اکنون که ارز 

ترجیحی باقی مانده و خبر 
آزادسازی منابع ايران از 

کشورهای ديگر هم مطرح 
شده، باز هم گرانی کاالهای 

اساسی اتفاق می افتد
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شايد اگر يک دهه پیش صحبت از بانکداری 
الکترونیک می شد، بسیاری از افراد ذهنیتی از اين 

موضوع نداشتند. زمانی که پول در حال خارج شدن 
از چرخه فیزيکی بود و کارت های بانکی جايگزين آن 

شد، کسی فکر نمی کرد در يک دهه آينده معامالت 
بر پايه اينترنت شکل بگیرد. در همان زمان که هنوز 

بانکداری الکترونیک در ايران در مراحل اولیه قرار 
داشت، شخص يا افرادی در سال 2۰۰۹ بیت کوين 
يا سکه مجازی را طراحی کردند. بیت کوين يکی از 
زنجیره های بالک چین است و مانند ارزهای ديگر 

می تواند برای معامله استفاده شود. بیت کوين يکی از 
شش هزار حلقه ای است که در زنجیره بالک چین قرار 

گرفته و تنها اين بخش قابلیت انتقال ارزش را دارد. 
اولین پول دیجیتال در جهان است و هنوز مبدأ  بیت کوین 
از واحدهای پول  بهتر،  بیان  به  نیست.  و مرکز آن مشخص 
دنیا  مرکزی  بانک های  دخالت  بدون  که  است  جهان  در 
صورت  به  افراد  که  صورت  این  به  است.  فعالیت  مشغول 
دارند.  واسطه  بدون  را  یکدیگر  با  تجارت  امکان  مستقیم 
رمزارزها توسط ماینر استخراج می شود و به دستگاه بزرگی 
که از طریق مشخصات کاربری متصل می شود، محاسبه برق 
تولیدی و میزان بیت کوین متعلق به کاربر را انجام می دهد. از 
آن جایی که ماینرها برای پایدار نگه داشتن شبکه برق زیادی 
تولید  است،  گران  برق  که  کشورهایی  در  می کنند،  مصرف 
برق مصرفی برای فعالیت ماینرها به صرفه نیست، اما در ایران 
که برق با یارانه به دست مردم می رسد، استفاده از ماینر و 
تولید بیت کوین برای مردم بسیار به صرفه است، زیرا از طریق 
برقی که تولید می شود، بیت کوین دریافت می  کنند و امکان 

خریدهای بین المللی فراهم می شود.
از دستگاه های  استفاده  در طول سال های گذشته که بحث 

ماینر داغ شده بود، واردات آن غیرقانونی اعالم شد، اما این 
دستگاه ها از طریق قاچاق خود را به بازار مصرف می رساندند. 
آن  واردات  مجوز  دولت  که  داشت  ادامه  جایی  تا  رویه  این 
را اعالم کرد و در صنعت برق بخشی به نام رمزارز تشکیل 
شد تا قوانین مربوط به فعالیت ماینرها را تدوین کند. البته 
این که  از  بعد  و  نشد  تمام  خوشی  و  خوبی  به   موضوع  این 
واردات ماینرها قانونی اعالم شد، محمود واعظی، رئیس دفتر 
برای  دولت  کرد  اعالم  خبرنگاران  جمع  در  رئیس جمهور، 

واردات ماینر رضایت نداشت و تحت فشار قرار گرفت. 

از خاموشی معابر تا حساب پر پول
پاییز و زمستان امسال خاموشی های زیادی را تجربه کردیم 
و برخی تحلیل گران صنعت برق تأکید کردند این خاموشی ها 
سال  چند  طول  در  است.  بیت کوین  استخراج  دلیل  به 
گذشته هم بارها خبر استفاده غیرقانونی و کشف مزرعه های 
مشهدی،  رجبی  مصطفی  اما  شده،  شنیده  بیت کوین  تولید 
سخن گوی صنعت برق، در این باره اعالم کرد استخراج رمزارز 
اگر  و  شده  برق  شبکه  تخریب  باعث  غیرقانونی  صورت  به 
کسی فعالیت مزرعه های غیرقانونی را اطالع دهد، تا مبلغ 20 

میلیون تومان از شرکت توانیر جایزه دریافت خواهد کرد. 

مسیر تازه نقل و انتقال پول در جهان
نقش  کاالها  برخی  جهان  در  تجارت  شکل گیری  ابتدای  از 
معامالت  در  باالیی  ارزش  طال  و  نمک  داشتند.  واسطه ای 
اکنون  می کردند.  تضمین  را  معامله  نوعی  به  و  داشتند 
افراد  برخی  هنوز  اما  شده،  جهانی  تجارت  وارد  بیت کوین 
زیان  صورت  در  معتقدند  و  نمی برند  بهره  موضوع  این  از 
جای مشخصی وجود ندارد که افراد بتوانند شکایت خود را 
پی گیری کنند. زمانی که قرار بود پول کاغذی جای کاالها و 

  پرونده

 درباره رونق بازار ارزهای ديجيتال

رازهای رمزارز
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برخی صاحبان سرمايه 
ترجیح می دهند به جای 

استفاده از سرمايه خود در 
داخل، وارد بازار رمزارزها 

شوند که بتوانند سود 
بیشتری کسب کنند. 

تب وتاب ورود به بازار 
رمزارزها همانند تابستان 
امسال است که افراد به 

بورس وارد شدند و برای 
کسب يک سود رويايی کد 

بورسی گرفتند. تقريباً همان 
افراد اکنون در صف خريد 
بیت کوين قرار دارند و به 

جای دريافت کد بورسی به 
دنبال تشکیل يک حساب 

کاربری و خريد ماينر برای 
تولید بیت کوين هستند

طال را در تجارت جهانی بگیرد، گفته می شد هیچ وقت از یک 
استقبال  بازرگانی  امور  برای  به عنوان مالکی  پول کاغذی 
قرار  معامالت  اصلی  پایه  دالر  روزها  این  اما  شد،  نخواهد 
گرفته است. با این که بسیاری از افراد بیت کوین را تحولی 
در صنعت تجارت می دانند، اما برخی معتقدند کشورهایی 
منتفع خواهند  این موضوع  از  بیشتر  دارند،  ارزان  برق  که 
شد و اگر برق آن ها بدون یارانه محاسبه شود، شاید از تولید 
رمزارز برای تجارت استفاده نکنند. عالوه بر نقش بیت کوین 
در تجارت باید به سرمایه پذیر بودن این بازار نیز اشاره کرد. 
حدود یک دهه پیش قیمت هر بیت کوین معادل یک دالر 
بوده و اکنون به حدود 50 هزار دالر رسیده است. به بیان 
بهتر، اگر کسی در سال 89 یک میلیون بیت کوین خریداری 
می کرد، اکنون سرمایه او 50 هزار برابر شده بود. دالر در 

سال 89 با قیمت حدود هزار تومان معامله می شد.

پاداش بیت کوینی
حدود  رمزارز  استخراج  پاداش  اردیبهشت  در  درحالی که 
12 بیت کوین بود، اکنون به شش بیت کوین کاهش یافته 
است. این هم به دلیل محدود بودن آن در کل جهان است 
و طبق اعالم اولیه 21 میلیون بیت کوین بیشتر در جهان 
تولید نخواهد شد، که تا کنون حدود 19 میلیون آن تولید 
شده است. اوایل فعالیت بیت کوین که افراد با این موضوع 
برای کاربر 50 دالر  آشنایی نداشتند، تولید هر بیت کوین 
عایدی داشت. به بیان بهتر، در هر 10 دقیقه صاحب ماینر 
50 دالر به دست می آورد، اما اکنون به ازای هر بالکی که 
تشکیل می شود، حدود شش بیت کوین تعلق می گیرد. هر 
کاهش  پاداش  این  شویم،  نزدیک  میلیون   21 رقم  به  چه 
می یابد. اما افزایش ارزش آن این کاهش را پوشش می دهد. 
تا  انجام شده تولید 21 میلیون بیت کوین  طبق برآوردهای 

سال 2140 به طول می انجامد.

اولین ارز دیجیتال از کجا آمد؟
رمزارز یا ارز دیجیتال ملی ابتدا در کشور انگلیس رونمایی 
شد و کشورهای دیگر نیز به دنبال تشکیل ارز دیجیتال ملی 
افتادند تا این که بیت کوین وارد بازارهای جهانی شد. برخی 
بدون  را  مستقیم  تجارت  این که  دلیل  به  سرمایه گذاران 
دخالت بانک مرکزی یک کشور خاص انجام می دادند، این 
بازار برایشان جذاب بود. هر چند این بازار شفافیت خاص 
خود را دارد، اما هنوز مشخص نیست این رمزارز در کدام 

کشور تأسیس و اداره می شود. 

استقبال سرمایه داران از رمزارز در ایران
این روزها که در ایران بازارهای مختلفی برای سرمایه گذاری 
وجود دارد، برخی صاحبان سرمایه ترجیح می دهند به جای 
استفاده از سرمایه خود در داخل، وارد بازار رمزارزها شوند 
که بتوانند سود بیشتری کسب کنند. تب وتاب ورود به بازار 
رمزارزها همانند تابستان امسال است که افراد به بورس وارد 
بورسی گرفتند.  رویایی کد  برای کسب یک سود  و  شدند 
تقریباً همان افراد اکنون در صف خرید بیت کوین قرار دارند 
و به جای دریافت کد بورسی به دنبال تشکیل یک حساب 
کاربری و خرید ماینر برای تولید بیت کوین هستند. به بیان 

اطالعی  که  شدند  رمزارزها  بازار  وارد  افرادی  اکنون  بهتر، 
این موضوع ممکن است  و  ندارند  از محاسبات جهانی آن 
پیشنهاد  کارشناسان  این رو  از  شود.  منتهی  آن ها  زیان  به 
می کنند افرادی که در این موارد آگاهی ندارند، همه سرمایه 

خود را وارد این بازار نکنند. 
بازار رمزارزها با وجود مزیت هایی که دارد، دارای معایبی هم 
باید توجه داشت برخی کارشناسان  هست. از سوی دیگر، 
بر این باورند که بازار رمزارزها در مقابل بازار سرمایه قرار 
و  بازار  این  از  خروج  دنبال  به  بورس  سهام داران  و  گرفته 
ورود به بازار رمزارزها هستند. این موضوع خروج نقدینگی 
از بورس را به دنبال دارد و برخی افراد بدون اطالع کافی از 
قوانین استخراج رمزارز در پی سودهای افسانه ای می گردند. 
از سوی دیگر، از زمان قانونی شدن رمزارزها در کشور در 
تیرماه سال گذشته، استقبال مردم برای خرید ارز دیجیتال 
افزایش یافته و به گفته برخی کارشناسان مخالفت دولت به 
دلیل ناشناخته بودن این ارز در جهان بود. در همین حال 
می تواند  صنعت  این  به  توجه  معتقدند  تحلیل گران  برخی 
منجر به رشد اقتصادی کشور شود و این صنعت در مقایسه 
اما  می کند،  استفاده   انرژی  حامل  یک  از  دیگر  صنایع  با 
می دهند.  قرار  استفاده  مورد  را  انرژی  چند  دیگر  صنایع 
برق  مگاوات  یک  هر  برای  صورت گرفته  برآوردهای  طبق 
برای چهار تا پنج نفر اشتغال مستقیم ایجاد می شود و هر 
چه برق بیشتر تولید شود، هم اشتغال ایجاد خواهد شد و 
اما  قرار می گیرد.  اختیار کشور  در  بیشتری  بیت کوین  هم 
به  بیت کوین  مزارع  برخی  که  این جاست  توجه  قابل  نکته 
صورت غیرقانونی فعالیت می کنند و استفاده بیش از اندازه 

پایداری شبکه را به خطر انداخته است. 

صنعت درآمدزای بالک چین
بالک  انجمن  استخراج  کارگروه  رئیس  شرفی،  محمدرضا 
چین ایران، به »وخارزم« می گوید: رمزارز یکی از بسترهای 
زنجیره بالک  چین است و افراد از طریق پایداری شبکه با 

استفاده از دستگاه ماینر پاداشی را دریافت می کنند. 
نشان  جهان  در  ماینرها  تعداد  افزایش  این که  بیان  با  او 
داد: هر  این صنعت، صنعتی درآمدزاست، توضیح  می دهد 
کسی در هر جای جهان می تواند با استفاده از یک حساب 
کاربری و توکن دریافت و پرداخت بیت کوین خود را بر بستر 
اینترنت معامله کند. بیت کوین بر بستر اینترنت و برق قرار 
دارد و هر جا که این دو آیتم وجود داشته باشد، می تواند 

استخراج بیت کوین اتفاق بیفتد.
شرفی به نقل و انتقال پول برای خرید بیت کوین اشاره کرد 
و  به خرید  اقدام  برخی صرافی ها  ایران  در  اکنون  و گفت: 
این  از  استفاده  تقریباً  جهان  و  می کنند  بیت کوین  فروش 
رمزارز را پذیرفته است. به طوری که برخی بانک های مرکزی 

جهان استفاده از بیت کوین را قانونی اعالم کردند.
به گفته او، برخالف آن چه گفته می شود رمزارزها در حال 
زیان هستند، باید گفت هر بازاری در هر دوره ای نوسان را 
بازاری ماندگار  افزایش و کاهش در هیچ  تجربه می کند و 
بازارهای  که  است  نوسانات  نظر می رسد همین  به  نیست. 
این مواقع  باید در  افراد  سرمایه گذاری را جذاب می کند و 

تصمیم درست بگیرند و هیجان زده به بازاری ورود نکنند.
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چالش های فعاليت های استارت آپی در ايران

مسیر ناهموار برای کسب وکارهای نو
فعالیتی که بر پايه فناوری بنا شده باشد، به شرکت نوپا 

يا استارت آپ معروف است. در روزهايی که کرونا بخشی 
از عرضه و تقاضا را به سمت روش های غیرحضوری و 

اينترنتی برده، کسب وکارها وارد مسیر جديدی شده اند. 
قباًل اگر کسی قصد فعالیت در يک حوزه را داشت، 

کافی بود مکانی را برای خود در نظر بگیرد و مشغول 
به کار شود، اما رفته رفته وضعیت تغییر کرد. درنهايت 

کار به جايی رسید که صنف های هم تراز با هم اقدام به 
ايجاد يک تشکل کردند تا بتوانند خواسته های خود را 

از دولت و حاکمیت مطالبه کنند و اين موضوع دلیلی شد 
تا تشکل های بخش خصوصی و اصناف تشکیل شود. از 
يک دهه گذشته هم برخی کسب وکارها بر پايه اينترنت 

تعريف شد و در سال ۹5 اتحاديه کسب وکارهای 
اينترنتی راه اندازی شد تا فعاالن اين حوزه بتوانند در 

قالب يک تشکل خواسته های خود مطرح کنند. 
اکنون کسب وکارهای نو و استارت آپ ها نقش مهمی 

در اقتصاد دارند و فضای جديدی را به وجود آورده اند. 
به عنوان مثال، قباًل عملیات بانکی به صورت حضوری 

انجام می شد، اما اکنون برای جذب مشتريان 
اپلیکیشن هايی طراحی کرده اند که از طريق آن ها نه تنها 

نقل و انتقال پول در بستر اينترنت و موبايل انجام 
می شود، بلکه استعالم چک های صادره نیز از اين طريق 
امکان پذير است. استارت آپ ها علی رغم اندازه کوچک و 

منحصر بودن به حوزه خاصی از تولیدات يا خدمات، به 
دلیل کثرت تعدادشان، در آينده بخش بزرگی از گردش 

مالی اقتصادی در دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. از 
اين روزها دولت های مختلف از جمله ايران حمايت های 

زيادی برای توسعه کسب وکارهای نوين انجام می دهند. 
به طوری که معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در 

طول دولت دوازدهم اقدامات گسترده ای داشته و عالوه 

بر حمايت های مالی، حمايت هايی از نوع تجهیزات و 
مواردی از اين قبیل برای کسب وکارهای نوين در نظر 

گرفته است. 

استارت آپ های ناب
اکنون  و  شده  جدیدی  مسیر  وارد  نو  کسب وکارهای  روش 
به طوری که  است؛  مطرح  جهان  در  ناب  استارت آپ های  بحث 
این موضوع تدریس می شود. در نتیجه  در 25 دانشگاه کشور 
این شرایط، اقتصاد کارآفرینی جدیدی اتفاق می افتد. قباًل روال 
تجارت بر این اساس بود که فروشنده و خریدار طی یک مذاکره 
و برخورد فیزیکی کار خود را نهایی می کردند. اکنون این رویه 
دریافت  به  را  خود  جای  حضوری  مالقات های  و  کرده  تغییر 
خدمات از کسب وکارهای نوین داده است. از سوی دیگر، باید 
این به واسطه سازمان ها و  از  توجه داشت استارت آپ ها پیش 
به  خدمات  ارائه  اکنون  اما  می کردند،  خدمت  ارائه  دستگاه ها 
شخص و یک تیم مختوم شده است. تقریباً همه استارت آپ ها 
از فضای وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژی های جدید استفاده 
کاربران  تعداد  به  و  دهند  توسعه  را  خود  بتوانند  تا  می کنند 
انجام  تقسیم بندی  زمینه  این  در  بخواهیم  اگر  بیفزایند.  خود 
تکنولوژی های  بر  مبتنی  نوپا  کسب وکار  دسته های  دهیم، 
نوین، استارت آپ مبتنی بر فناوری اطالعات، کسب وکار نوپای 
خانگی، کسب وکارهای نوپای آینده نگر و کسب وکارهای نوپای 

ایجادکننده تحول در بازار را می توان نام برد. 
راحت  آن  با  کار  آن که  خالف  بر  نو  کسب وکار  راه اندازی 
یک دهم  انجام شده  برآوردهای  طبق  و  نیست  آسان  است، 
کسب وکارهایی که در این زمینه راه اندازی می شوند، به موفقیت 
می رسند و حیاتشان ادامه می یابد. مابقی در همان بخش اولیه 
عمر خود را از دست می دهند. زمانی که پروژه تاکسی اینترنتی 
در کشور کلید خورد و با استقبال مسافران همراه شد، سرمایه 
زیادی برای راه اندازی آن در نظر گرفته شد. البته پیش از آن 

   پرونده
سهراب اکبری
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رضا الفت نسب، سخن گوی 
اتحاديه کشوری 

کسب وکارهای اينترنتی: هنوز 
بسیاری از کسب وکارهای نو 

به نقطه سر به سر درآمدی 
و هزينه ای نرسیده اند و 

برای رسیدن به اين هدف 
بیش از پنج سال بايد از 

فعالیتشان بگذرد، اما به دلیل 
ناآشنايی دستگاه هايی مانند 

شهرداری، بیمه و سازمان 
امور مالیاتی فعالیت اين 

بخش با چالش هايی همراه 
شده است. نکته قابل توجه 

اين جاست که برخی مديران 
معتقدند اگر اين کسب وکار 

سودی ندارد، بهتر است 
تعطیل شود، درحالی که 

شرکت های زيادی هستند 
که نیروها به صورت فیزيکی 
در آن فعالیت دارند و ساالنه 

تراز مالی آن ها منفی است

بسیاری از افراد در این حوزه ورود کرده بودند، اما نتوانستند 
موفق شوند. 

چرا شوق استارت آپ ها در ایران باالست؟
جمعیت باالی تحصیل کرده و متخصص در بین کشورهای 
منطقه و هم چنین ضریب نفوذ باالی اینترنت در ایران باعث 
شوند.  حوزه  این  وارد  بگیرند  تصمیم  زیادی  جوانان  شده 
انتشارات آگهی یک روزنامه کثیراالنتشار روزانه  زمانی که 
300 صفحه بود، برای درج آگهی باید حداقل سه روز زودتر 
اما اکنون با چند کلیک ساده  ثبت سفارش انجام می شد، 
منتشر  اینترنت  فضای  در  درج عکس  با  را  آگهی  می توان 
از فضای خالقیت جوانان نشئت گرفته  ایده  این  کرد، که 
می تواند  جوانان  خالق  ذهن های  گذشته  برخالف  است. 
موجب ایجاد شغل شود و این گونه نیست که افراد باید برای 
فعالیت در یک شغل سیستم اوستا شاگردی را ایجاد کنند 
و پس از مدتی بتوانند به صورت مستقل به کار خود ادامه 
جوانان  اما  داشت،  مزایایی  نیز  روش  این  چند  هر  دهند. 
کرده اند.  کوتاه  خود  اهداف  به  رسیدن  برای  را  راه  خالق 
بررسی های انجام شده در کشور حاکی از آن است که حدود 
این  و  است  فعال  کشور  در  هوشمند  گوشی  میلیون   40
از این  نیازهای خود را  تا  بهترین فرصت برای مردم است 

روش پاسخ دهند. 

کسب وکار نو یعنی کاهش هزینه
رضا الفت نسب، سخن گوی اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
حدود  نو  کسب وکارهای  می گوید:  »وخارزم«  به  اینترنتی، 
10 سالی است که مشغول به فعالیت هستند و زمانی که 
دولت متوجه شد این مسیر در حال توسعه است، مجوز ثبت 
اتحادیه را صادر کرد و از سال 95 کسب وکارهای اینترنتی 
زیر نظر اتحادیه مستقل خودشان کار خود را ادامه دادند. 

معنای  به  نو  کسب وکارهای  این که  بیان  با  الفت نسب 
صرفه جویی در هزینه هاست، افزود: یک زمانی گفته می شد 
تردد خودروها و ایجاد ترافیک باعث آلودگی هوا می شود و 
تا خدماتی  امکان فراهم شده  این  اینترنت  بر بستر  اکنون 
به  اکنون  انجام می شد،  به صورت حضوری  باید  که حتماً 
صورت غیرحضوری انجام شود، و این موضوع موجب کاهش 

هزینه ها خواهد شد. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب وکارهای نوین تأکید کرد: 
در  فعالیت  برای  زیادی  در طول سال گذشته شرکت های 
فضای مجازی وارد شدند، اما با شیوع ویروس کرونا مردم 

نیز از خدمات غیرحضوری استقبال کردند. 
این  فعاالن  اتحادیه کشوری  تأسیس  از  قبل  به گفته وی، 
مرکز  هشت هزار  از  بیش  از  را  خود  مجوزهای  باید  صنف 
اخذ  به  اقدام  آن ها  از  برخی  این رو  از  می کردند،  دریافت 
با  اما  بود.  زیاد  بخش  این  در  تخلفات  و  نمی کردند  مجوز 

حقوق  هم  کنون  تا  پیش  سال  چهار  از  اتحادیه  تأسیس 
خدمات دهنده رعایت می شود و هم حقوق خدمات گیرنده. 

با بیان این که اکنون در بخش کاالهای اساسی  الفت نسب 
یک درصد نیاز مردم از طریق فضای مجازی مرتفع می شود، 
توضیح داد: در کشورهای دیگر سهم خدمات آن الین در این 
حوزه حدود 15 درصد است و در کالن شهرهای آن ها این 
زمینه  در  نو  کسب وکارهای  اما  دارد.  بیشتری  رشد  سهم 
عرضه کاالهای اساسی در ایران سهم یک درصدی را دارند، 
که البته با اقداماتی که در این بخش انجام شده، این سهم 
در حال افزایش است. اکنون مردم بیشتر به دنبال دریافت 
خدمات  بر  عالوه  که  هستند  فروشگاه هایی  از  خدمات 
حضوری عرضه فیزیکی هم داشته باشد تا در صورت بروز 

مشکل بتوانند به آن محل مراجعه کنند. 
گفت:  و  کرد  اشاره  نو  کسب وکارهای  اندک  درآمد  به  او 
در  مالیاتی  امور  سازمان  مانند  دستگاه هایی  متأسفانه 
شرایط فعلی خود را به روز نکردند و مالیات را بیشتر از رقم 
درآمد  بر  مالیات  باید  نظر می گیرند، درحالی که  در  واقعی 
محاسبه شود، که این اتفاق در این بخش نمی افتد. از سوی 
را  نوین  کسب وکارهای  هنوز  نیز  بیمه  سازمان های  دیگر، 
برای  را  مشکالتی  موارد  این  که  نمی شناسند،  رسمیت  به 

فعالیت این حوزه ایجاد کرده است. 
الفت نسب در ادامه تأکید کرد: هنوز بسیاری از کسب وکارهای 
نو به نقطه سر به سر درآمدی و هزینه ای نرسیده اند و برای 
فعالیتشان  از  باید  از پنج سال  این هدف بیش  به  رسیدن 
بگذرد، اما به دلیل ناآشنایی دستگاه هایی مانند شهرداری، 
بیمه و سازمان امور مالیاتی فعالیت این بخش با چالش هایی 
برخی  که  این جاست  توجه  قابل  نکته  است.  شده  همراه 
بهتر  ندارد،  سودی  کسب وکار  این  اگر  معتقدند  مدیران 
است تعطیل شود، درحالی که شرکت های زیادی هستند که 
نیروها به صورت فیزیکی در آن فعالیت دارند و ساالنه تراز 

مالی آن ها منفی است. 
سخن گوی اتحادیه کشوری کسب وکارهای نو با بیان این که 
باید زمان  به شرکت های نوپا برای نشان دادن خدماتشان 
که  نیست  معنا  این  به  نو  کسب وکار  توسعه  گفت:  داد، 
کسب وکار سنتی از بین برود، بلکه همکاری این دو بخش 

را با هم زیاد می کند. 
دارند،  را  نو  به کسب وکارهای  ورود  به کسانی که قصد  او 
پیشنهاد داد: قبل از این که افراد قصد ورود به این بازار را 
داشته باشند، ابتدا باید تحقیقات خود را در این زمینه کامل 
کنند. بررسی  در مورد ظرفیت بازار های موجود در کشور و 
هم چنین چگونگی رسیدن به هدف مورد نظر باید ترسیم 
بازار  این  فعاالن  مدنظر  که  اهدافی  به  رسیدن  برای  شود. 
نیاز به تشکیل یک تیم متخصص و خالق دارد که  است، 
پیش از آن باید به ظرفیت بازار و هم چنین سرمایه گذاری 

توجه کرد. 
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تا چند سال پیش، محاسبه سبد خانوار در 
بخش های خوراکی، مسکن، حمل ونقل، آموزش 
و بهداشت خالصه می شد، اما اکنون اينترنت به 

يکی از بخش های مهم و هزينه های اساسی برای 
خانواده ها تبديل شده است. کشورهای پیشرفته که 

از يک دهه پیش اقدامات و تجارت خود را بر پايه 
اينترنت تعريف کردند، اين روزها به دنبال ايجاد 

شهر هوشمند و اقتصاد هم تراز آن هستند؛ هر چند 
در ايران نیز تحوالت عظیمی رخ داده و نسبت به 

گذشته استفاده از اينترنت رشد زيادی داشته است. 
شیوع ويروس کرونا با همه بدی هايی که داشت، 
بخشی از اقتصاد را بر پايه اينترنت انتقال داد. به 

اين صورت که تا پیش از اين کمتر کسی برای خريد 
کاالهای اساسی و پوشاک از طريق اينترنت وارد 

عمل می شد، اما اکنون محصوالت نهايی با يک پیک 

موتوری به دست متقاضی می رسد که اين نشان 
از تغییر در نحوه تصمیم گیری مشتری و عرضه 

محصوالت است. هم چنین در بحث کاالهای اساسی 
نیز افراد اغلب از سوپرمارکت های محلی استفاده 

می کردند، اما اين روزها اپلیکیشن ها تراکنش زيادی 
در اين زمینه دارند. هم چنین در گذشته به منظور 

برگزاری جلسات يک شرکت افراد بايد مسیری را 
طی می کردند تا به محل برگزاری برسند، اما اين 

روزها نمايشگاه های بزرگ مجازی برگزار می شود که 
انجام اين کار هم برای مصرف کننده سودمند است و 
هم برای تولیدکننده. به همین سبب است که برخی 
کارشناسان بر اين باورند که اقتصاد هوشمند تا حد 

زيادی منجر به کاهش هزينه ها از جمله حمل ونقل 
می شود.

  پرونده
غزال بابایی

نگاهی به توسعه فناوری های ديجيتالی در ايران

فسادستیزی با اقتصاد هوشمند 



علی فیروزی، رئیس مرکز 
ملی مطالعات، پايش و بهبود 

محیط کسب وکار وزارت 
امور اقتصادی و دارايی: 

اکنون مجوز فعالیت هايی که 
مستقیماً با امنیت و محیط 
زيست در ارتباط نباشند، 
در کمتر از چند روز صادر 
می شود. به جای نظارت 

پیشینی، نظارت پسینی را 
اجرا خواهیم کرد که اين 

موضوع می تواند نقش مهمی 
در اقتصاد و پیشبرد دولت 
الکترونیک داشته باشد. به 
اين صورت که مجوزهای 
مورد نیاز مانند سالمت و 

مواردی از اين قبیل را برای 
انجام فعالیت در سايت 
بارگذاری کرديم و پس 

از چند ماه ممکن است به 
صورت تصادفی از اين واحد 

بازرسی کنیم

ردپای اقتصاد هوشمند در برنامه ششم توسعه
و  ایفا می کند  اساسی  اقتصاد هوشمند دانشگاه نقش  در 
تقریباً محور و ستون اصلی را تشکیل می دهد. دست یابی 
وزارت خانه و یک  با یک دستگاه و یک  این مهم هم  به 
سیاست گذاری  باید  و  نمی شود  عملی  و  انجام  سازمان 
گفته  به  بگیرد.  صورت  زمینه  این  در  ریل گذاری  و 
کارشناسان برخالف آن چه گفته می شود، اقتصاد هوشمند 
انسانی خواهد شد. هوشمندسازی  نیروی  بی کاری  باعث 
اقتصاد باعث تربیت نیروی انسانی متخصص می شود که 
راهبری اقتصاد را بر عهده دارد. کشورهایی که دارای این 
نوع اقتصاد باشند، از قیمت نفت، اونس جهانی و مواردی 
از این قبیل فاصله می گیرند و آن ها تعیین کننده قیمت 

خدمات در جهان هستند. 
در قانون برنامه ششم توسعه که سال 1400 سال پایانی 
دولت  بستر  باید  است،  ساله  پنج  برنامه  این  فعالیت 
الکترونیک فراهم شود. بند پ ماده 67 قانون برنامه ششم 
دستگاه های اجرایی را موظف می کند نسبت به الکترونیکی 
کردن تمامی فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و 
تکمیل بانک های اطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای 
قانون برنامه و با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند. بند 
ث همین ماده تمامی دستگاه های اجرایی کشور را موظف 
امکان  برنامه،  قانون  اجرای  دوم  سال  پایان  تا  می کند 
به  الکترونیکی  پاسخ گویی  و  اطالعات  الکترونیکی  تبادل 
استعالم های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب 
شرح وظایف آن ها در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، 
به صورت رایگان فراهم کند. هم چنین تبصره دو بند ث 
نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را مکلف می کند 
تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت های الزم 
بستر  بر  اجرایی  دستگاه های  بین  اطالعاتی  تعامل  برای 
تبادالت  ملی  مرکز  طریق  از  صرفاً  اطالعات،  ملی  شبکه 
اطالعات و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات را فراهم کند. توسعه محتوا و خدمات 
الکترونیک دستگاه های اجرایی، زمینه سازی جهت کاهش 
کردن  الکترونیکی  دستگاه ها،  به  حضوری  مراجعات 
معامالت و تجارت کاال و خدمات، الکترونیکی کردن برخی 
سامانه های  از  بهره برداری  بورس،  با  مرتبط  فرایندهای 
مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی و سالمت 
الکترونیکی و افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و 
از جمله مواردی است که در  فناوری اطالعات روستایی 
ماده 68 قانون برنامه ششم به آن پرداخته شده است. اما 
اکنون که در سال پایانی اجرای برنامه ششم توسعه قرار 
داریم، برخی از این موارد اجرا شده و برخی دیگر وارد فاز 
نظارت  رئیس مرکز  یاسر جبراییلی،  است.  نشده  اجرایی 

راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره اعالم 
کرد به طور متوسط برنامه های توسعه ای 31 درصد اجرا 
شده و باید برای برنامه هفتم توسعه قوانین و بسترهایی 

فراهم شود که مشکالت را به طور کامل حل کند. 

حمایت دولت از اجرای دولت الکترونیک
در  کرونا  ویروس  شیوع  جمهور،  رئیس  روحانی،  حسن 
کشور را فرصتی برای پیاده سازی اقتصاد هوشمند و دولت 
دستورات  گذشته  سال  زمستان  از  و  می داند  الکترونیک 
کردن  مکلف  است.  کرده  صادر  زمینه  این  در  زیادی 
حضور  عدم  برای  مختلف  دستگاه های  و  وزارت خانه ها 
بیشتر  امسال  باعث شده  ادارات دولتی  به  اجباری مردم 
از سال های گذشته به اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک 

نزدیک شویم. 

زیرساخت های اقتصاد دیجیتال
اطالعات خود  دیجیتال،  اقتصاد  زیرساخت  ارائه کنندگان 
از طریق  ترسیم می کنند که  ابری  پایه یک فضای  بر  را 
یک بخش مرکزی مدیریت می شود. بخش دیگر مربوط به 
تولیدکنندگان اقتصاد دیجیتال است که این ارائه خدمت از 
سوی یک شرکت نرم افزاری و دیجیتال تولید می شود. این 
ارائه خدمت می تواند از طریق وب سایت یا اپلیکیشن های 
بانکی  شبکه  در  انتقال  و  نقل  برای  قباًل  باشد.  موبایلی 
بانک مراجعه می کرد  از  به یک شعبه  باید حضوری  فرد 
و کار مورد نظر را انجام می داد. به این دلیل که سیستم 
روز  بود، یک  به صورت دستی طراحی شده  نیز  بانک ها 
اما  واریز شود،  به حساب گیرنده  پول  تا  طول می کشید 
انجام  موبایلی  اپلیکیشن  یک  طریق  از  اقدام  این  اکنون 
می شود و در همان لحظه از حساب گیرنده قابل برداشت 
است. درنتیجه می توان گفت در اقتصاد هوشمند، بانک ها 
نقش مؤثری در هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی 
دارند. با توجه به تغییرات سریع فناوری های نوین، نقش 
و جایگزین کردن روش های سنتی  بازتعریف  در  بانک ها 
به  اتکا  با  نوین  روش های  با  خدمات  ارائه  متعارف  و 
اقتصاد  در  است.  اهمیت  حایز  بسیار  فناوری های جدید، 
هوشمند، نیازی به حضور بانک های بزرگی به لحاظ ابعاد 
فیزیکی نیست، اما ابعاد آن در فضای الکترونیکی افزایش 

می یابد و باید امنیت آن نیز تأمین شود. 

برای مقابله با تورم باید به اقتصاد هوشمند برسیم
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان این که 
و  نیست  اکنون  مانند  انسان  نقش  دیجیتال  اقتصاد  در 
و  دیجیتال  اقتصاد  گفت:  »وخارزم«  به  دارد،  تغییراتی 
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فرهاد دژپسند، وزير امور 
اقتصادی و دارايی: اقتصاد 
ديجیتال و هوشمند يکی 
از راه های مبارزه با فساد 
است و اگر بتوانیم در اين 
بستر فعالیت را انجام دهیم، 
به هدف خود در اين زمینه 
دست پیدا کرده ايم. در 
اقتصاد هوشمند ارتباط بین 
افراد به صورت مستقیم از 
بین می رود. همان طور که 
در گمرک ايران اين اتفاق 
افتاده و ممیز و واردکننده 
بدون ارتباط نزديک با هم 
درخواست صادر می کنند و 
بررسی ها انجام می شود، 
درحالی که در گذشته برخی 
افراد ممکن بود برای منافع 
شخصی خود دست به 
اقداماتی بزنند که برخورد با 
آن ها مشکل را حل نمی کرد

اقتصاد هوشمند یکی از راه های مبارزه با فساد است و اگر 
بتوانیم در این بستر فعالیت را انجام دهیم، به هدف خود در 
این زمینه دست پیدا کرده ایم. در اقتصاد هوشمند ارتباط 
بین افراد به صورت مستقیم از بین می رود. همان طور که 
در گمرک ایران این اتفاق افتاده و ممیز و واردکننده بدون 
ارتباط نزدیک با هم درخواست صادر می کنند و بررسی ها 
ممکن  افراد  برخی  گذشته  در  درحالی که  می شود،  انجام 
بزنند که  اقداماتی  به  برای منافع شخصی خود دست  بود 
برخورد با آن ها مشکل را حل نمی کرد. از این رو به سمت 
بهبود بستر فعالیت حرکت کردیم، اما تا دولت الکترونیک 

فاصله زیادی داریم. 
توصیف  شیشه ای  اتاق  یک  همانند  را  رمزارز  اقتصاد  وزیر 
کرد و گفت: اکنون افرادی که فاقد مشخصات هویتی باشند، 
امکان استفاده از رمزارزها بر بستر بالک چین را ندارند، اما 
شاهد هستیم که در سیستم بانکی تخلفاتی صورت می گرفت 
که منشأ آن به دلیل نبود مشخصات هویتی بود، که البته 
ورود کد شهاب و اجرای آن از سوی بانک مرکزی بخشی 
او، کد شهاب همان  به گفته  را حل کرد.  این مشکالت  از 
کد ملی برای افراد حقیقی و کد اقتصادی برای افراد حقوقی 
است و اگر صاحبان حساب فاقد این کد باشند، نمی توانند بر 
بستر ساتنا فعالیت کنند، که البته مقامات بانک مرکزی در 

این زمینه بهتر می توانند اظهارنظر کنند. 
کشوری  را  ایران  »وخارزم«  با  گفت وگو  ادامه  در  دژپسند 
ثروتمند دانست و تأکید کرد: متأسفانه برنامه ریزی ما برای 
با  شده  باعث  موضوع  همین  و  نمی شود  تعریف  بلندمدت 
داریم،  اختیار  در  که  منابعی  و  متخصص  انسانی  نیروی 
را  قبیل  این  از  مواردی  و  تورم  مانند  مشکالتی  هم چنان 
شاهد باشیم. برای مقابله با این موارد راهی جز دست یابی 

به اقتصاد هوشمند نداریم و قطعاً زمانی که این اتفاق بیفتد، 
هم مشکل بی کاری حل خواهد شد و هم معضالتی مانند 
بزرگ  اقتصادهای  در  نمی گیرد.  را  اقتصاد  گریبان  تورم 
نقدینگی هر سال رشد زیادی دارد، اما به دلیل این که در 
اقتصاد  در  مشکلی  می کنند،  سرمایه گذاری  تولید  زمینه 

کالن آن ها ایجاد نمی شود. 

اجرای نظارت پسینی برای پیاده سازی دولت الکترونیک
پروژه   33 هوشمند  اقتصاد  اجرای  برای  اقتصاد  وزارت 
تا  گمرک  هوشمندسازی  از  دارد.  اجرا  دست  در  را  بزرگ 
به صورت غیرحضوری  فعالیت ها  انجام  برای  اعطای مجوز 
بخشی از آن را تشکیل می دهد. علی فیروزی، رئیس مرکز 
وزارت  کسب وکار  محیط  بهبود  و  پایش  مطالعات،  ملی 
»وخارزم«  خبرنگار  به  این باره  در  دارایی  و  اقتصادی  امور 
می گوید: اکنون مجوز فعالیت هایی که مستقیماً با امنیت و 
محیط زیست در ارتباط نباشند، در کمتر از چند روز صادر 
اجرا  را  پسینی  نظارت  پیشینی،  نظارت  جای  به  می شود. 
خواهیم کرد که این موضوع می تواند نقش مهمی در اقتصاد 
و پیشبرد دولت الکترونیک داشته باشد. به این صورت که 
این قبیل  از  مانند سالمت و مواردی  نیاز  مجوزهای مورد 
را برای انجام فعالیت در سایت بارگذاری کردیم و پس از 
چند ماه ممکن است به صورت تصادفی از این واحد بازرسی 
کنیم. اگر در آن زمان مجوزهای الزم را دریافت نکرده بود، 

با او برخورد می شود. 
فیروزی تأکید کرد: این روش در کشورهای پیشرفته اجرا 
شده و ممکن است در ابتدای راه در برخی موارد از مسیر 
منحرف شود، اما ما به دنبال حذف امضاهای طالیی هستیم 

تا نقش افراد را در اعطای مجوز به صفر برسانیم.
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اقتصاد جهان

در اين بخش می خوانيد

نگاهی به غوغايی كه در وال استريت برپا شد 
  جدال با گرگ های وال استریت!

سايه كرونا بر تحوالت بازار نفت
  نوسانات پایان ناپذیر

»وخارزم« بررسی كرد
  اقتصاد چین و عبور حیرت انگیز ازکرونا

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی ويروسی كه بومی می شود
  بشر با کرونا کنار می آید!



آشنایی با شرکت گیم استاپ
 گیم استاپ شرکتی آمریکایی است که فروشگاه های زنجیره ای 
فروش بازی های ویدیویی دارد و بزرگ ترین خرده فروشی بازی 
در دنیا محسوب می شود. گیم استاپ یک شرکت خرده فروشی 
بازی های رایانه ای و نرم افزارهای سرگرمی آمریکایی است که 
شعبه اصلی آن در گریپواین، تگزاس قرار دارد. گیم  استاپ 
6500 مغازه خرده فروشی در سرتاسر ایاالت متحده دارد. این 
شرکت مستقر در منطقه گریپ واین )Grapevine( تگزاس، 
بازی های ویدیویی را در بیش از پنج هزار فروشگاه به فروش 
کرونا  ویروس  که همه گیری  است  در حالی  این  و  می رساند 
آوردن  روی   و  سنتی  فروشگاه های  از  مشتریان  دوری  باعث 
به خرید اینترنتی بازی ها شده است. در سال 2010 به دلیل 
تمایل به خرید بازی ها از طریق اینترنت و سرمایه گذاری های 
هوشمند،  گوشی های  خرده فروشی  در  استاپ،  گیم   ناموفق 
سال  در  بااین حال،  یافت.  کاهش  شرکت  این  سهام  قیمت 
استقراضی  فروش  به روش  این شرکت  قیمت سهام   ،2021
آن  مورد  در  ادامه  در  که  یافت  افزایش  روند سرسام آوری  با 

بیشتر می خوانید. 

افزایش ارزش سهام گیم استاپ
سهام  ارزش  رشد  گیم  استاپ  امسال،  ژانویه   22 روز  در 
به  هفته  پایان  با  رویه  این  و  کرد  تجربه  را  درصدی   69
اتمام رسید. سپس در روز شنبه، 25 ژانویه، مبادالت گیم 
قبل  هفته  سه  شد.  متوقف  بار   9 بورس  بازار  در   استاپ 
سهام گیم استاپ حدود 18 دالر ارزش داشت. اما تنها در 
عرض چهار روز، ارزش سهام این شرکت دو برابر شد. این 
روند صعودی هم چنان ادامه داشت تا این که روز سه شنبه، 
26 ژانویه، ارزش سهام این شرکت مجدداً دو برابر افزایش 

پیدا کرد. 
روز چهارشنبه، 27  و  نشد  به همین موضوع ختم  ماجرا  اما 
ژانویه، ارزش سهام گیم استاپ یک رشد دو برابری دیگر را نیز 
تجربه کرد و به 347/51 دالر رسید. اما درست یک هفته بعد، 
افت  با یک  آن  ارزش سهام  ژانویه،  پنج شنبه، 28  روز  یعنی 
44 درصدی به 193 دالر رسید. سپس، در روز جمعه، 29 
به 325 دالر افزایش  ژانویه، ارزش سهام این شرکت مجدداً 
یافت و درنهایت، روز دوشنبه، یکم فوریه، با یک افت 30.77 
درصدی، به 225 دالر کاهش پیدا کرد. بااین حال، ارزش سهام 

رشد ناگهانی سهام شرکت گیم استاپ، يکی از مهم ترين خبرهای جنجالی بورس جهانی در اوايل سال میالدی 
جديد بود. قیمت سهام اين خرده فروش بازی های ويديويی که سهام آن در شب سال نوی میالدی ۱/3 میلیارد دالر 

ارزش داشت، از مرز 2۱ میلیارد دالر گذشت؛ ماجرايی که درست در روزهايی اتفاق افتاد و حسابی خبرساز شد که 
گیم استاپ با شرايط دشوار اقتصادی دست وپنجه نرم می کرد و آن ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده بود. در اين 

گزارش به کم و کیف اين ماجرا خواهیم پرداخت. 

    اقتصاد جهان
نجوا ناجی

نگاهی به غوغايی كه در وال استريت برپا شد 

جدال با گرگ های وال استریت!
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در روزگاری نه چندان دور 
مردم معمولی هیچ گاه وارد 

پیچ وخم دنیای بورس و وال 
استريت نمی شدند، اما اکنون 

با کمک اپلیکیشن هايی 
چون رابین هود و شبکه های 

اجتماعی مانند رديت 
مبادالت را آسان تر و رايگان 

پی گیری می کنند. رابین  
هود می گويد مشتريانش را 
اکثراً سرمايه گذاران »بخر 
و نگه دار« تشکیل داده اند. 
تايلر گالش، مدير اتحاديه 

بازارهای سالم، در اين مورد 
می گويد: »نه تنها حجم 

مبادالت بازار سرمايه گذاران 
آماتور در حال افزايش است، 
بلکه احتمال سود به ازای هر 

مبادله نیز افزايش می يابد.«

این شرکت در مقایسه با هفته های اول سال 2021 میالدی، 
هنوز هم به طور شگفت آوری بیشتر است.

 افزایش سهام این شرکت به قدری گیج کننده و غیرمنطقی 
برای سرمایه گذاران حرفه ای وال  نگرانی  ایجاد  باعث  بود که 
استریت و حتی ناظران قانونی و مقامات کاخ سفید نیز شد. 
این نگرانی ها روز 28 ژانویه به اوج خود رسید و کار به جایی 
رسید که حتی چندین پلتفرم معامالتی هم محدودیت هایی از 
انجام معامله مشتریان خود با سهام این شرکت ایجاد کردند. 

ماجرای رشد سهام گیم استاپ چه بود؟ 
نامه  یک  از  استاپ  گیم  سهام  درصدی   134 رشد  ماجرای 
شروع شد. آن جا که سرمایه گذاری معروف به نام رایان کوهن 
خریده  را  استاپ  گیم  سهام  از  درصد   10 گذشته  سال  که 
بود و به جمع تیم مدیریتی این فروشگاه اضافه شد، با یک 
گیم  مدیران  سایر  به  خطاب  انتقادی  البته  و  انگیزشی  نامه 
استاپ باعث افزایش قابل توجه ارزش سهام گیم این فروشگاه 
زنجیره ای معروف شد. رایان کوهن پیش تر مدیر یک فروشگاه 
غذای حیوانات بود و با خرید گیم استاپ در سال 2020 به 
یک سهام دار فعال تبدیل شد. او در نامه خود از هیئت مدیره 
خواسته بود در بحث تجارت الکترونیک سرمایه گذاری کنند. 
این موضوع به مذاق هیئت مدیره خوش آمد و به او پیشنهاد 
این ترتیب، کوهن در 11  به  صندلی هیئت مدیره را دادند. 
ژانویه با حدود 13 درصد سهم، روز اول کاری خود به عنوان 

عضوی از هیئت مدیره شروع کرد. 

ردپای ردیت 
البته این موضوع یک طرف ماجرا بود و طرف دیگر به ردیت 
مربوط می شود. شبکه اجتماعی ردیت )Reddit( در تمامی 
انکارناپذیر  سهمی  استاپ،  گیم   برای  پیش آمده  اتفاقات 
از  بسیاری  خانه نشینی  و  قرنطینه  و  کرونا  شیوع  با  داشت. 
و  یافته  افزایش  نیز  بازار سهام  در  به مشارکت  تمایل  مردم، 
انجمن های آن الین بسیاری هم حول این موضوع شکل گرفته 
 wallstreetbets است. یکی از این انجمن ها گروهی به نام
استاپ  گیم  صعودی  روند  شروع  در  مهمی  نقش  که  بودند 
داشتند. یک سال پیش، کاربری به نام Delanedi این بحث 
را پیش کشید که بازار، گیم  استاپ را کمتر از قیمت واقعی اش 
ارزش گذاری کرده است. برای مدتی کوتاه، این که اعضای این 
گروه باید به نجات گیم  استاپ بپردازند، چیزی بیشتر از یک 

شوخی نبود، اما بعد ماجرا شکلی جدی به خود گرفت.
هر چند برخی اعضای فوروم به دالیل بنیادی رشد این سهم 
می کردند،  اشاره  مدیره  هیئت  در  کوهن  آقای  حضور  مثل 
داشتند. همین  تردید  این وضعیت  به  نسبت  افراد  اما عمده 
استقراضی  فروش  موقعیت های  تعداد  شد  سبب  وضعیت 
)short positions( برای گیم  استاپ از کل سهام شرکت 
بیشتر شود. اعضای این گروه اخیراً یکدیگر را ترغیب کرده اند 
بی وقفه  قیمتش  که  بخرند  آن قدر  را  گیم  استاپ  سهام  تا 
رشد کند. آن ها برای این کار مقداری سهام از دالالن قرض 
می گیرند، )در حالت ایده آل( آن ها را با قیمتی باال می فروشند 
کمتر  قیمت  با  ایده آل(  حالت  )در  را  سهام  همان  سپس  و 
می خرند و به دالل پس می دهند. با این کار می توان به سود 
اصاًل  و  شود  ورشکست  کمپانی  اگر  خصوصاً  رسید،  فراوان 

نیازی نباشد سهام را پس بدهند.

نقش رابین هود 
از  شدند،  پروسه  این  وارد  که  آماتوری  سرمایه گذاران 
استفاده   )Robinhood( هود  رابین  مانند  اپلیکیشن هایی 
انجام  ارزان قیمت تر  و  رابین هود آسان تر  این روند در  کردند. 
ترید  برای  رایگان  معامالتی  نرم افزار  یک  هود  رابین  می شود. 
است و لوگوی خود را از کاله مشهور رابین هود برداشته است. 
اپلیکیشن،  این  در  سهام  فروش  و  خرید  امکان  بر  افزون   
برای سهام آپشن خرید.  به جای خرید خود سهام،  می توان 
یک  می توانید  داشتید،  اطمینان  سهام  سوددهی  از  اگر  بعد 
Call Option بخرید که به شما اجازه می دهد سهام را با 
این  کنید.  تاریخی مشخص خریداری  در  و  قیمتی مشخص 
به پاتوق معامله گران بازار  اپلیکیشن با همکاری ردیت اخیراً 
سهام آمریکا تبدیل شده است. بااین حال، این دو پلتفرم متهم 
وال  استریت  گرگ های  علیه  را  خرد  سهام داران  که  هستند 

شورانده اند.
با  و  گروهی،  و  انبوه  صورت  به  هماهنگ  اقدامی  در  آن ها 
اجازه می دهد  به سهام داران  رابین هود که  اپلیکیشن  کمک 
هر سهم را به صورت گروهی خریداری کنند، شروع به خرید 
سهام گیم استاپ کردند. سهام این شرکت رشد بی سابقه ای 
را تجربه کرد تا آن که دیسکورد، گروه مربوط به این مسئله را 
با بهانه  گفتمان نفرت پراکنی مسدود و اپلیکیشن رابین هود 
این  آزاد سهام  فروش  و  اجازه  خرید  غیرقانونی،  اقدامی  طی 

کمپانی را سلب کرد.

سرمایه گذاران به دنبال بازارهای دیگر 
بتز  استریت  وال  سرمایه گذاران  بدانید  است  جالب 
قرار  هدف  را  استاپ  گیم  تنها   )WallStreetBets(
نگرفته اند. بلکه به سراغ کمپانی Nio نیز که در زمینه تولید 
استاپ  گیم   رفته اند.  می کند،  فعالیت  الکتریکی  اتومبیل های 
شروع این همکاری بوده، اما آن ها حتی بازارهای طال و نقره 
را نیز هدف قرار گرفته اند و گفته می شود آن ها این بار در برابر 
بانک های بزرگ موضع گرفته اند که مخالف رشد قیمت فلزات 
اساسی هستند. از دیگر شرکت های مورد نظر سرمایه گذاران 
AMC  بلک بری و ،OG  وال استریت بتز می توان به کمپانی

نیز اشاره کرد. 

جنبش مردم آماتور در بورس
در روزگاری نه چندان دور مردم معمولی هیچ گاه وارد پیچ وخم 
کمک  با  اکنون  اما  نمی شدند،  استریت  وال  و  بورس  دنیای 
اپلیکیشن هایی چون رابین هود و شبکه های اجتماعی مانند 
ردیت مبادالت را آسان تر و رایگان پی گیری می کنند. رابین  
و  »بخر  سرمایه گذاران  اکثراً  را  مشتریانش  می گوید  هود 
نگه دار« تشکیل داده اند. تایلر گالش، مدیر اتحادیه بازارهای 
بازار  مبادالت  حجم  »نه تنها  می گوید:  مورد  این  در  سالم، 
سرمایه گذاران آماتور در حال افزایش است، بلکه احتمال سود 

به ازای هر مبادله نیز افزایش می یابد.«
این جنبشی که در آغاز سال 2021 در حال شکل گیری است، 
کمپانی های بزرگ را به ترس و وحشت انداخته است، چراکه 
افرادی که پشت این جنبش اند، مردمی ساده و عموماً گیمر 
هستند. هنوز مشخص نیست این جنبش به کجا می رسد، اما 
چون آغازکنندگان آن مردمی معمولی هستند، این اتفاق در 

جوامع مختلف با تفسیرهای مختلفی روبه رو شده است. 
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صنعت نفت و گاز به نوسانات و باال و پايین شدن های 
پیاپی عادت دارد. بااين حال رکود ناشی از کرونا در اين 

بازار بی سابقه است و شبیه به هیچ رکود ديگری نیست. 
با کاهش طوالنی مدت تقاضای نفت و در معرض خطر 
قرار گرفتن شرکت های مرتبط، دهه آينده برای نفت و 

گاز می تواند بسیار متفاوت به نظر برسد. در ادامه در مورد 
آخرين تغییر و تحوالتی که در بازار نفت از ابتدای سال 

2۰2۱ پیش آمده، خواهید خواند. 

نوسان قیمت نفت از انتهای ۲۰۲۰ تا ورود به ۲۰۲۱
ابتدای  نفت  قیمت  گذاشت.  سر  پشت  را  پرنوسانی  سال  نفت 
و  کرونا  با شروع  و  آغاز شد  باالی 60 دالر  قیمت های  با  سال 
قرنطینه سراسری کشورها تا اردیبهشت حتی تا رقم منفی نیز 
رسید. انتهای سال 2020 قیمت طالی سیاه مرز 50 دالر را رد 
کرد و سال پرفرازونشیبی داشت. در آخرین هفته سال پرحاشیه 
2020 نفت با امید به مواردی مانند شروع واکسیناسیون کرونا 

افزایش یافت. 
در جریان معامالت هفته پایانی سال 2020، به دلیل افزایش 
واکسیناسیون و امید به رشد تقاضا در سال جدید میالدی با رشد 
قیمت نفت جهانی مواجه شدیم و به این ترتیب، قیمت نفت به 
باالی 50 دالر رسید. قیمت نفت در واپسین روزهای سال 2020 
میالدی، در حالی به باالی 50 دالر در هر بشکه رسید که در این 
سال نفت حتی قیمت های منفی را نیز تجربه کرده بود. دلیل این 
امر بیشتر حول چالش کرونا و ماراتن تولید بین تولیدکنندگان 
نفت بود. به این ترتیب، نفت هفته پایانی سال را با رشد یک 

درصدی و قیمت 51 دالر و 80 سنت گذراند. 

اجرایی شدن تصمیمات اوپک پالس
نفت سال جدید را افزایشی شروع کرد. از جمله دالیلی که می توان 
برای افزایش قیمت در ابتدای سال جدید میالدی نام برد، می توان 
به اجالس اوپک پالس و توافق حاصل  از آن اشاره کرد که منجر 
به خروج 10 میلیون بشکه نفت از بازار و رشد قیمت نفت از 20 
دالر به 50 دالر شد. اولین روز سال جدید میالدی روز اجرایی 
شدن تصمیمات اوپک پالس در صدوهشتادمین نشست این گروه 
بود. این اجالس به دلیل کرونا به صورت ویدیو کنفرانس برگزار 

شد و 23 کشور عضو و غیرعضو در آن حضور یافتند. 
نتیجه این شد که وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک پالس، بر 
سر افزایش تولید روزانه 500 هزار بشکه ای برای ژانویه سال 
از  پس  که  شد  این  بر  قرار  البته  رسیدند.  اجماع  به   2021
مقدار  موازی جهانی،  بازارهای  شرایط  و  بازار  ماهانه  سنجش 
رقم  تصمیم  این  با  کنند.  تعیین  را  تولید  افزایش  یا  کاهش 
تولید از 7700 بشکه در روز به 7200 بشکه در ژانویه 2021 
رسید. عربستان از کاهش داوطلبانه تولید به میزان یک میلیون 
بشکه خبر داد و این پشتیبانی به منظور ثابت نگه داشتن سطح 
قرنطینه های  و  شرکت ها  تعطیلی  بازه  در  پالس  اوپک  تولید 

جدید بود. 

تداوم روند افزایش قیمت در هفته اول ۲۰۲۱ 
افزایش قیمت نفت در هفته اول ژانویه نیز ادامه داشت و به 52 
دالر و 42 سنت و هفته دوم ژانویه به 56 دالر در هر بشکه رسید. 
همان طور که انتظار می رفت، این افزایش قیمت نفت در پی انتظار 
اوپک و متحدانش از عدم تغییر سطح تولیدشان در فوریه اتفاق 
افتاد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل 
در فوریه نیز  معادل 1.1 درصد افزایش یافت. قیمت نفت وست 
تگزاس به 55 سنت و 49 دالر و هفت سنت در هر بشکه رسید. 
محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک، نیز از انتظارات برای باال رفتن 
تقاضای جهانی خبر داد. او گفت انتظار می رود تقاضای جهانی در 
سال 2021 به 95.9 میلیون بشکه در روز برسد که 5.9 میلیون 
بشکه در روز باالتر از سال 2020 خواهد بود. بااین حال، او معتقد 
بود که اوپک ریسک های نزولی فراوانی را برای بازار نفت در نیمه 
اول 2021 انجام خواهد داد و همین طور نیز شد و به دالیلی که 

در ادامه شرح می دهیم، قیمت نفت کاهشی شد. 

سقوط قیمت با بازگشت قرنطینه ها
کرونا مجدد در اروپا اوج گرفت و این بار نوع جهش یافته انگلیسی 
هم به ویروس کرونای قبلی اضافه شد. کشورهای مختلف قوانین 
جلوی  آن ها  از  بسیاری  و  کردند  اعمال  دوباره  را  سخت گیرانه 
پروازها به انگلیس را گرفتند. نگرانی های جدید کرونایی موجب 
تأثیرگذاری بر بازار نفت شد و قیمت طالی سیاه که چند روز 
قبلش مرز 56 دالر را رد کرده بود، به 55 دالر و 34 سنت رسید. 
استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ، 
دلیل این کاهش قیمت 1.2 درصدی را کانون های شیوع کرونا 
می داند. او گفت: »کانون های شیوع ویروس کرونا در آسیا دوباره 
ملتهب شده اند و 11 میلیون نفر در استان هیبی چین قرنطینه 
شده اند. ابهامات درباره سیاست بانک مرکزی آمریکا هم باعث 

سودگیری در بازار نفت شده است.« 
از دیگر مواردی که در طی هفته دوم ژانویه اتفاق افتاد، می توان 
به جز اعمال محدودیت های شدید در چین، افزایش قیمت فروش 
نفت به آسیا در ماه فوریه از سوی عراق را دخیل دانست. هم چنین 
بن سلمان از طرحی عظیم در ساخت شهری بدون سوخت کربن 
رونمایی کرد. طرح جو بایدن در کمک نقدی مستقیم کرونایی به 

آمریکایی ها نیز در قیمت نفت بی تأثیر نبود.

هفته سوم ژانویه و اقدامات محرک مالی 
ابتال به کرونا نفت هم چنان فاز نزولی خود را  افزایش موارد  با 
ادامه داد و به میزان یک درصد کاهش یافت. روند نزولی نفت 
تحت تأثیر افزایش ابتال به کرونا و مبهم شدن دورنمای احیای 
تقاضا قرار گرفت. این در حالی بود که شمار دکل های نفت و گاز 
بااین حال،  بود.  پیدا کرده  افزایش  برای هشتمین هفته متوالی 
این میزان دکل های حفاری شده کمتر از نصف میزان یک سال 

پیش است.
سرانجام اقدامات محرک مالی کار خود را کرد و تأثیر مثبت روی 
قیمت نفت گذاشت و در آخرین روز دی ماه آن را به 54 دالر و 

     اقتصاد جهان
بهار سلیمانی

سايه كرونا بر تحوالت بازار نفت

نوسانات پایان ناپذیر
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با روی کار آمدن بايدن و 
توجه او به انرژی سبز و 
وعده های انتخاباتی اش، 

بسیاری انتظار اجرايی شدن 
تصمیمات او برای حفظ 

محیط زيست و تغییرات 
اقلیمی را داشتند. او اين 

اقدامات را خیلی زود و به 
صورت ضربتی و از بازار 

نفت شروع کرد و امضايش 
روی صدور برخی مجوزها، 

تولیدکنندگان نفت را شوکه 
کرد. برای مثال، بايدن چند 

ساعت پس از به قدرت 
رسیدن، مجوز خط لوله نفت 
کی استون ايکس ال را لغو 

کرد

95 سنت رساند. مردم آمریکا آن روزها منتظر مراسم تحلیف 
بایدن و شنیدن خبرهای خوب در مورد اقدامات محرک مالی و 
جزئیات بسته کمک مالی کرونایی بودند که مبلغ آن 1.9 تریلیون 
دالر تعیین شده بود. در همین رابطه جفری هالی، تحلیل گر ارشد 
شرکت OANDA در این باره گفت: »نفت مانند سایر کاالها 
از دورنمای تدابیر محرک مالی آمریکا در آسیا پشتیبانی شده 

است.«

تحلیف بایدن و اوج گیری قیمت نفت 
سرانجام بایدن به قدرت رسید و مراسم تحلیف او برگزار شد. به 
قدرت رسیدن او در کنار انتظار برای اقدامات محرک مالی برای 
تقویت اقتصادهای آسیب دیده و رونق تقاضای سوخت، بازار نفت 
را با قیمت های صعودی مواجه کرد و قیمت نفت به 56 دالر و 
25 سنت در هر بشکه رسید. بایدن از قانون گذاران خواست که 
در زمینه کمک هزینه کرونایی حرکت بزرگی انجام دهند. این 
موضوع موجب تحرک بخشی به تقویت رشد اقتصادی است. در 

کنار قیمت نفت، قیمت طال نیز به بیشترین میزان خود رسید. 

تصمیمات بایدن و شوک به تولیدکنندگان نفت
وعده های  و  انرژی سبز  به  او  توجه  و  بایدن  آمدن  کار  روی  با 
برای  او  تصمیمات  شدن  اجرایی  انتظار  بسیاری  انتخاباتی اش، 
حفظ محیط زیست و تغییرات اقلیمی را داشتند. او این اقدامات 
و  نفت شروع کرد  بازار  از  و  به صورت ضربتی  و  زود  را خیلی 
امضایش روی صدور برخی مجوزها، تولیدکنندگان نفت را شوکه 
کرد. برای مثال، بایدن چند ساعت پس از به قدرت رسیدن مجوز 
خط لوله نفت کی استون ایکس ال را لغو کرد. در پی فرمان او، 
وزارت کشور ملزم شد که تنها سران سازمان بتوانند مجوزهای 

حفاری جدید طی دو ماه آینده را تأیید کنند. 
هم چنین تعلیق فروش لیزینگ تولیدکنندگان نفت و گاز آمریکا 
در زمین های فدرال که آمریکا 10 درصد از تولید خود را از آن ها 
دارد، یکی دیگر از تصمیمات شوکه کننده اوست. عملی شدن این 
تصمیمات موجب سقوط ارزش سهام تولیدکنندگان نفت شد. 
را  نداشت و آن  اتفاقات  این  به  صنعت نفت دید خوبی نسبت 

مقدمه ای برای اقدامات گسترده تر می داند.
 بااین حال، این اقدام به مذاق فعاالن محیط زیست خوش آمده 
است و آن ها این حرکت را اقدامی مؤثر برای مقابله با انتشار گازهای 
گل خانه ای می دانند که عامل تغییرات اقلیمی است. جو بایدن 
انتخاباتی خود روی موضوع حذف سوخت های  در کمپین های 
فسیلی بسیار متمرکز شده بود و با روی کار آمدن خود برنامه های 
مفیدی در این راستا دارد که یکی دیگر از آن ها الکتریکی کردن 
خودروهای دولتی آمریکاست. هم چنین او خواهان بازگشت مجدد 
به توافق جوی پاریس است. انتشار گازهای گل خانه ای در دوران 
کرونا کاهش یافته و مقامات کشورهای مختلف به دنبال حفظ 

این رویکرد هستند. 

روند افزایشی نفت در ماه دوم میالدی
با کاهش تعداد بیماران کرونایی و هم چنین مواردی چون خبر 
کاهش ذخایر نفت از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا، قیمت 
نفت در مسیر افزایشی قرار گرفت. ماه فوریه ماه خوب نفت است و 
طالی سیاه هم چنان بر مدار رشد خود می تازد. این صعود تا آن جا 
پیش رفت که هفته دوم این ماه، قیمت نفت مرز 60 دالر را نیز 
رد کرد. تقاضای نفت در دنیا بهبود یافته و عرضه آن کنترل شده 
است. یکی دیگر از دالیل این اتفاق افزایش تعداد واکسیناسیون 
کرونا و فازهای آغازین این فرایند در سراسر دنیاست. این امر 
به  بازگشت  و  کرونا  بیماری  کنترل  به  امیدواری  شده  موجب 

زندگی عادی بیشتر شود. 
این افزایش قیمت تا لحظه نگارش این گزارش هم چنان ادامه دارد 
و در نخستین روزهای اسفندماه، نفت در آستانه 65 دالری شدن 
است. زمزمه هایی از تمایل دولت جدید آمریکا به بازگشت برجام 
شنیده می شود و تحوالت سیاسی چند هفته اخیر موجب تداوم 
روند صعودی قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. هم چنین  
افزایش امیدها به بهبود شرایط اقتصادی جهان و متوقف شدن 
تولید نفت در ایالت های آمریکا مانند فلوریدا و تگزاس نیز در این 
روند افزایشی بی تأثیر نیست. احتمال می رود با فرارسیدن فصل 
تولید دست خوش  توافقات کاهش  قیمت ها،  تداوم رشد  و  بهار 

تغییراتی شود. 
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    اقتصاد جهان
صدیقه ثنایی

»اقتصاد چین با سرعتی بیش از پیش و حتی نسبت به 
دوران پیش از کرونا، در حال رشد است.« اين خبری 

است که اين روزها همه رسانه های جهان آن را مخابره 
کرده اند؛ از رسانه های سیاسی مثل واشنگتن پست 
گرفته تا رسانه های اقتصادی مثل فايننشال تايمز، 

همگی گفته اند که چین رشد اقتصادی زيادی را تجربه 
کرده که حتی از دوره پیش از شیوع همه گیری هم بهتر 

است. اما چرا اقتصاد چین در حال رشد است؟ چین 
نخستین کشوری بود که ويروس کرونا در آن شیوع 

پیدا کرد. بعد از اين کشور، کرونا با چند ماه تأخیر وارد 
ديگر کشورهای جهان و درنهايت هم عالم گیر شد. حاال 

پیشرفته ترين اقتصادهای جهان به دلیل تعطیلی های 
ناشی از شیوع کرونا با چالش هايی مواجه شده اند، اما 

اقتصاد چین ظاهراً سرحال و قبراق است و به رشد خود 
حتی بهتر از گذشته، ادامه می دهد. ماجرا از چه قرار 

است؟
بسیاری از اقتصادهای جهان در دوران همه گیری ویروس کرونا 
کسب وکارهای  به ناچار  ببینند،  کمتری  آسیب  این که  برای 
هنوز  کشورها  پیشرفته ترین  حتی  کرده اند.  تعطیل  را  خود 
نتوانسته اند کرونا را مهار کنند و در برخی کشورها مانند آمریکا 
و انگلستان، وضعیت کاماًل وخیم است. اما در این بین یک مورد 
استثنایی وجود دارد؛ چین. این کشور نه تنها خودش را از کرونا 
نجات داده، بلکه در مسیر بهبود اقتصادی هم قرار گرفته  است. 

نشریه دیپلمات معتقد است حتی این شرایط اقتصادی چین 
را نمی توان »بهبود« نامید، ما شاهد نوعی رونق و توسعه در 
اقتصاد چین هستیم که همه را حیرت زده کرده  است. این در 
مانند سایر  انتظار می رفت کرونا در چین هم  حالی است که 

کشورها منجر به رکود اقتصادی شود. 
جوامع به مرور تالش می کنند به شرایط عادی بازگردند. آن ها 
از نوآوری های مختلف و فناوری های دیجیتال به عنوان ابزاری 
برای بازگشت به شرایط عادی بهره می گیرند. چین هم در این 
زمینه بسیار پیشرفته است. همین امر می تواند به چین کمک 
کند رشد اقتصادی خود را داشته باشد. بررسی های »وخارزم« 
از  حاصل  شوِک  می دهد  نشان  دیپلمات  مجله  گزارش  از 
نوآوری  زمینه  در  سرمایه گذاری  شده  باعث  کرونا  همه گیری 
و فناوری در چین تقویت شود. اثرات آن هم به تدریج در حال 
نمایان شدن است. نمونه اش همین اقتصادی است که می بینیم 
به نظر می رسد چین در  به سمت عادی شدن پیش می رود. 
مسیر جدیدی برای پیشرفت اقتصاد و حل چالش های آینده 

قرار گرفته  است. 
این  کرده،  منتشر  چین  ملی  آمار  اداره  که  آماری  اساس  بر 
از  کشور رشد تولید ناخالص داخلی خود را در سومین فصل 
سال 2020 نسبت به یک سال پیش از آن، 4.9 درصد اعالم 
سپتامبر  ماه  در  هم  چین  در  واردات  و  صادرات  کرده  است. 
 13.2 رشد  واردات  کرده  است.  پیدا  افزایش  به سرعت   2020
درصدی و صادرات هم خیزش 9.9 درصدی را نسبت به سال 

»وخارزم« بررسی كرد

اقتصاد چین و عبور حیرت انگیز ازکرونا
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گذشته تجربه کرده  است. همان طور که در تجارت بین الملل 
مشاهده می شود، این همه گیری منجر به صدمه به کشورهای 
توسعه یافته شده و درنهایت هم باعث شده آن ها دیگر کانون 
که  این جاست  نکته  اما  نباشند.  جهان  در  تجارت  شبکه های 
داده های  ندیده  است.  آسیبی  هیچ  مرحله،  این  در  چین 
می دهد چین  نشان  هم  ملل  سازمان  گزارش  از  به دست آمده 
حتی در شاخص نوآوری جهانی مربوط به سال 2020 هم چنان 
رتبه چهاردهم خود را حفظ کرده  است. گزارش های مربوط به 
شاخص نوآوری نشان می دهد به صورت کلی وضعیت در آسیا 
بهتر بوده و ظاهراً حتی گرایشی به سمت کشورهای آسیایی 

در زمینه فناوری ایجاد شده  است. 

قصه موفقیت
شنزن برای بیش از 40 سال به عنوان مهد اصالحات در چین 
دیده می شد و حاال به مرکز نوآورِی پیش رو در جهان تبدیل 
مطالعه  برای  نمونه  یک  می تواند  شنزن  خیزش  شده  است. 

موردی در رابطه با توسعه اقتصادی چین باشد. 
نخستین موردی که مدنظر قرار می گیرد، این است که اصالحات 
از حمایت های دولت مرکزی برخوردار است. در  شنزن کاماًل 
شی  شنزن،  اقتصادی  ویژه  منطقه  تأسیس  سالگرد  چهلمین 
جین پینگ، رئیس جمهور چین، حمایت دولت از طرح پایلوت 
اصالحات این شهر با نظارت کامل دولت را به صورت رسمی 
اعالم کرد. هم چنین تأکید کرد که اصالحات به صورت عمیق 
باید در دستور کار قرار گیرند. سیستم نظارت هم به صورت 

مدرن خواهد بود. 
کانون  و جوان در  پویا  کار  نیروی  این است که  مورد  دومین 
از  نسلی  می خواهند  آن ها  بوده  است.  شنزن  توجه  و  تمرکز 
در  را  سهم  باالترین  شنزن  دهند.  پرورش  را  چینی  نوآوران 
قوی  محرکه  موتور  یک  و  دارد  جهان  در  جمعیت  افزایش 
روابط  که  است  این  هم  موضوع  سومین  می شود.  محسوب 
منطقه ای که در شنزن ساخته شده اند، قرار است در واقع نقطه 

مرکزی و کانونی تحوالت و اصالحات در چین باشند. 
به این ترتیب، شنزن ویترینی است که قصه موفقیت چین را 
فناوری  و  نوآوری  اصلی  مرکز  به  هم  اکنون  و  می دهد  نشان 
شهر  این  در  دیجیتال  اتصاالت  شده  است.  تبدیل  جهان  در 
باعث شده به یک شهر هوشمند بدل شود که در آن نوآوری و 
کارآفرینی جزو مهم ترین مسائل هستند. همه این موارد هم در 
حقیقت در خدمت توسعه قرار دارند. بعد از شیوع همه گیری 
کرونا، دیجیتال شدن اهمیت بیشتری در شنزن پیدا کرد. این 
وضعیت نه تنها برای خودش مطلوب بود، بلکه بازار هم برایش 

ایجاد کرد. در واقع یک فرصت بزرگ برای این شهر بود. 

حمایت های دولتی
برای این که پیشرفت در زمینه فناوری صورت بگیرد، یا شاهد 
این  در  سرمایه گذاری هایی  و  پژوهش ها  باید  باشیم،  نوآوری 
زمینه انجام شود. یکی از مسائل مهم در چین همیشه این بوده 
که دولت از طرح ها حمایت کرده  است. پشت همه پژوهش هایی 
که برای توسعه و نوآوری صورت گرفته، می توان دولت را دید. 
چین سال هاست که هزینه خود برای انجام فعالیت های تحقیق 
و توسعه را افزایش می دهد. این یعنی سال به سال، بیشتر از 
پروژه های مختلف تحقیق و توسعه ای حمایت می کند. مجموع 
فناوری در بخش خصوصی و دولتی در  و  برای علم  هزینه ها 
آن  از  پیش  سال  به  نسبت  درصدی   12.5 رشد  سال 2019 

تولید  از  درصد   2.23 با  است  برابر  میزان  این  داشته  است. 
درک  قابل  رقم  این  این که  برای  کشور.  این  داخلی  ناخالص 
شود، کافی است بدانید آمریکا 2.83 درصد از تولید ناخالص 
توسعه  و  تحقیق  پروژه های  از  حمایت  صرف  را  خود  داخلی 
کرده  است. حاال چین قصد دارد به کمک برنامه های توسعه اِی 
پنج ساله خود، اهداف جدیدی را در این زمینه تعیین کند. این 
یعنی روند توسعه هم چنان ادامه دارد. این برنامه ها به صورت 

درازمدت اجرایی خواهند شد. 
یکی از دالیل مهم تکامل در چین، همین دخالت های دولتی 
بوده  است. این مسئله در مورد دیگر کشورهای آسیای شرقی 
هم صدق می کند. شواهد نشان می دهد دولت در برخی موارد 
باشد.  بازار  در  حضور  برای  خوبی  بسیار  راهنمای  می تواند 
آزاد  بازار  به  نسبت  بهتر  نتیجه ای  می توان  گاهی  درنتیجه 
گرفت. رئیس جمهور چین همین حاال هم به صورت مستقیم 
در اقتصاد حضور دارد و تالش می کند علم و فناوری را در این 
کشور توسعه دهد. حتی حاال که مسئله جان مردم در میان 
است، باز هم او توانسته وضعیتی مطلوب برای توسعه اقتصادی 

و رشد فراهم کند. 

موج توهم توطئه
بررسی های  می زند.  را  اول  حرف  امروز  دنیای  در  رقابت 
واشنگتن پست نشان می دهد در شرایطی که همه اقتصادهای 
پیشرفته جهان آسیب دیده اند، چین تنها اقتصاد بزرگ جهان 
بوده که رشد اقتصادی را در سال 2020 به ثبت رسانده  است. 
اما چین  رکود شده اند،  و  بحران  وارد  اقتصادها  واقع همه  در 
یک مورد استثنایی بوده  است. این کشور رقیب اصلی آمریکا، 
از  افراد پس  از  برخی  است.  ژاپن  و  اروپایی، هند  اقتصادهای 
ادعا  و  شدند  حیرت  دچار  چین،  اقتصادی  وضعیت  مشاهده 
کردند توطئه ای در کار بوده  است. به ویژه این که ویروس کرونا 

نخستین بار از همین کشور چین شایع شد. 
واقعیت این است که چین در سال سخت 2020 نسبت به سال 
2019، حتی رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کرده  است. این 
موردی است که برای همیشه در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. 
نینگ جیزه، رئیس اداره آمار چین، می گوید اقتصاد کشور در 
حقیقت وارد سطح جدیدی از توسعه شده  است. در این سطح، 
توان علمی و فناورِی چین بسیار باال رفته  است. و حاال همین 

توان در شرایط کرونایی به کمک این کشور آمده  است. 
چین این روزها به یکی از مهم ترین قدرت های جهانی تبدیل 
ایجاد شده که همه مردم  این کشور  شده  است. شرایطی در 
ویروس  یک  درحالی که  می کنند.  افتخار  خودشان  کشور  به 
کوچک، جهان را از پا درآورده، چین طوری مقاومت می کند 
ماجرا  از  بخشی  نیست.  درگیر  ویروس  این  با  اصاًل  گویی  که 
شیوع  از  پیش  کشور  این  که  بازمی گردد  زیرساخت هایی  به 
کرونا برای خودش ایجاد کرده بود. همین موارد هم باعث شده 
اقتصاد چین هم چنان رشد کند. اکنون بسیاری از کارشناسان 
و تحلیل گران می گویند چین هم چنان قدرت خواهد گرفت و 
از میان غبارها به عنوان بزرگ ترین قدرت جهان ظاهر خواهد 
شد. این کشور موقعیت خود را تا کنون حفظ کرده و در شرایط 
با  بهبود  توان  سخت مثل شرایط کرونایی هم نشان داده که 
زیرسازی های  و  کالن  سرمایه گذاری های  دارد.  باال  سرعتی 
از سوی  دولتی  و حمایت های  از یک  سو  این کشور  در  قوی 
دیگر، باعث می شود هم چنان به عنوان کشوری دیده شود که 

آینده ای درخشان دارد. 

واقعیت اين است که چین در 
سال سخت 2۰2۰ نسبت 
به سال 2۰۱۹، حتی رشد 

اقتصادی بیشتری را تجربه 
کرده  است. اين موردی است 

که برای همیشه در تاريخ 
جهان ثبت خواهد شد. نینگ 
جیزه، رئیس اداره آمار چین، 

می گويد اقتصاد کشور در 
حقیقت وارد سطح جديدی 

از توسعه شده  است. در اين 
سطح، توان علمی و فناورِی 
چین بسیار باال رفته  است. و 

حاال همین توان در شرايط 
کرونايی به کمک اين کشور 

آمده  است
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    اقتصاد جهان
مترجمصدیقه ثنایی

حتی معجزه ها هم محدوديت های خودشان را دارند. 
واکسن های مختلف کرونا زودتر از موعدی که انتظارش 

را داشتیم، از راه رسیدند و بهتر از آن چه مردم امید 
داشتند، نتیجه داده  است. بدون واکسن هايی که ساخته 

شده، همه گیری کرونا جان بیش از ۱5۰ میلیون نفر 
را تهديد می کرد. بااين حال، در شرايطی که جهانیان 
خودشان را آماده کرده اند تا کارهای دشوار را پیش 
ببرند، برای همه روشن شده  است که انتظار ناپديد 

شدن کرونا به کمک واکسن، يک تصور واهی و اشتباه 
است. اين بیماری قرار است سال ها بماند و در میان 

بشر بچرخد. حتی به نظر می رسد که قرار است به يک 
بیماری بومی تبديل شود، يعنی در هر کشور و منطقه ای، 

نوع خاصی از آن شکل خواهد گرفت که همان شکل 
جهش يافته اش است. زمانی  که برای نخستین بار 

ويروس کرونا در جهان شیوع پیدا کرد، دولت ها 
غافل گیر شدند. اکنون اما مشخص است که بايد به فکر 

آينده باشند. ديگر برای غافل گیری زمان نداريم. 
اگر واکسیناسیون را معجزه بنامیم، اغراق نکرده ایم. کمتر از یک 
سال بعد از شناسایی ویروس کرونا، 148 میلیون دوز از واکسن 
کرونا تزریق شده  است. برخی از کشورها کاماًل در این زمینه 
پیش رفته اند و اکثریت افراد جامعه خود به ویژه آن ها را که در 
معرض خطر هستند، واکسینه کرده اند. البته فرایند به سختی 

پیش می رود. در بسیاری از کشورها تا حدود 40 درصد از افراد 
باالی 60 سال واکسینه شده اند. البته واکسن ها نمی توانند به 
و  بگیرند  را  کرونا  ویروس  به  ابتال  جلوی  صورت صددرصدی 
احتمال دارد باز هم برخی عالیم این بیماری در فرد بروز کند. 
اما به نظر می رسد همین واکسن ها می توانند جان انسان ها را 
واکسن می توان جلوی  با  به عالوه  نجات دهند.  از خطر مرگ 
عفونت های شدیدی را هم که منجر به بستری شدن فرد در 
بیمارستان می شود، گرفت. این مسئله در حال حاضر اهمیت 
بسیار باالیی دارد. شواهد نشان می دهد واکسن توانسته جلوی 
شیوع ویروس را تا حد زیادی بگیرد. به این ترتیب، می توان 
امید داشت که روند شیوع این بیماری، کند شود. این وضعیت 
باعث می شود تعطیلی های کرونایی کمتر شوند، بدون این که 
خطری جان انسان ها را تهدید کند. البته داده های جدیدتری 
در ماه های آتی منتشر خواهد شد که می تواند سختی و آسانی 

وضعیت را به ما نشان دهد. 
کرونا  ویروس  شنیده ایم،  که  خوبی  خبرهای  همه  به  رغم  اما، 
هنوز دست از سر انسان ها برنداشته  است. کووید19 در سطح 
گسترده ای گسترش پیدا خواهد کرد. حتی گفته می شود این 
برای  و  کرده  است  پیدا  انسان ها  بدن  در  را  جایش  ویروس 
همین به این راحتی دست بردار نیست. این صحبت ها معنای 
زیادی برای دولت ها دارد. آن ها بر اساس همین شواهد تصمیم 

می گیرند چه واکنشی نشان دهند. 

بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی ويروسی كه بومی می شود

بشر با کرونا کنار می آید!
منبع: سرمقاله هفته نامه اكونوميست- 1۳ فوريه ۲0۲1

شماره 9 -  بهار 1400 56



يکی از داليل تداوم حیات 
ويروس کرونا اين است که 
بسیاری از افراد از واکسن 
زدن امتناع می کنند و گويی 

تمايل دارند تراژدی های 
بزرگ را رقم بزنند. حدوداً 

۱۰ میلیون نفر از مردم 
بريتانیا نسبت به اين 

ويروس آسیب پذيرند، 
که دلیل آن هم سن وسال 

يا شرايط فیزيکی شان 
است. مدل هايی که برای 

واکسیناسیون مطرح شده، 
اين طور نشان می دهد 
که اگر فقط ۱۰ درصد 

از آن ها واکسینه شوند و 
فاصله گذاری های اجتماعی 

هم ادامه پیدا کند، باز هم 
ويروس در سطح کالن 

می چرخد و می تواند منجر به 
مرگ های زياد و عفونت های 

شديد شود

یکی از دالیلی که گفته می شود ویروس کرونا هم چنان باقی 
ساخت  که  است  این  کرد،  خواهد  پیدا  ادامه  و  ماند  خواهد 
و  هفت میلیارد  جان  از  محافظت  برای  کرونا  واکسن  توزیع  و 
از  که  است  سخت  وظیفه ای  زمین،  ساکن  نفر  میلیون   800
عهده هرکول برمی آید. حتی بریتانیا که جمعیت خود را نسبت 
به سایر کشورهای بزرگ جهان، سریع تر واکسینه کرده  است، 
باالی  افراد  تمام  کردن  واکسینه  به  موفق  می  ماه  از  زودتر 
نیست، مشکالت  این  تازه مشکل فقط  نخواهد شد.  50 سال 
دیگری هم وجود دارد. مثاًل امکان دارد اثر واکسنی که تزریق 
تزریق  نیاز است دوباره واکسن  برود و درنتیجه  بین  از  شده، 
از کشورها هنوز  ثروتمندان، 85 درصد  دنیای  از  شود. خارج 
زمانی  اتفاق  این  نکرده اند.  آغاز  را  خود  واکسیناسیون  برنامه 
نیاز  رخ می دهد که میلیاردها نفر ساکن این کشورها، پی به 
خود ببرند و این اتفاق زودتر از سال 2023 رخ نخواهد داد. به 
این ترتیب فعاًل این افراد سوخت کافی را برای ویروس فراهم 
ادامه  بشریت  میان  در  به حیات خود  ویروس هم  و  می کنند 

خواهد  داد. 
که  است  این  کرونا  ویروس  حیات  ادامه  دالیل  از  دیگر  یکی 
را  کرونا  اصلی  ویروِس  با  مقابله  توان  فقط  فعلی  واکسن های 
کرونا  ویروس  از  جهش یافته ای  و  جدید  شکل های  اما  دارند. 
شایع شده که واکسن های پیشین را بی اثر می کند و درنتیجه 
محافظت  ویروس  این  برابر  در  افراد  از  نمی تواند  هم  واکسن 
هستند.  بدتر  و  مرگ بارتر  جهش یافته  نمونه های  گاهی  کند. 
برای مثال، نخستین نمونه آن در بریتانیا مشاهده شده  است. 
اولیه اش  شکل  به  نسبت  باالتری  انتقال  سرعت  ویروس،  این 
دارد. به این ترتیب، تمامی معادالتی که در این زمینه داشتیم، 
آن  دنبال  به  و  مبتالیان  تعداد  هم  درنهایت  می ریزد.  هم  به 
تعداد مرگ ومیر به سرعت بیشتر می شود. شاید جدی تر گرفتن 
از  مؤثرتر  این زمینه  اجتماعی در  فاصله گذارِی  مانند  مسائلی 

واکسن باشد. 
همان طور که گفته شد، نمونه های جهش یافته کرونا نسبت به 
آفریقای  برزیل و  نمونه هایی در  واکسن های پیشین مقاوم اند. 
البته  هستند.  ایمن  واکسن ها  برابر  در  که  شده  یافت  جنوبی 
عفونت های  جدید،  ویروس های  این  که  امیدوارند  پزشکان 
خفیف تری را ایجاد کنند و مرگ بارِی آن ها کمتر باشد. حتی 
مردم  میان  در  کرونا  ویروس  هم  باز  باشد،  هم  این طور  اگر 
می چرخد، افرادی را که بدن ایمنی ندارند، پیدا می کند و منجر 
به بیماری و مرگ آن ها می شود. به این ترتیب، هر جامعه ای 
خودش باید راه مقابله با این ویروس را برای خودش پیدا کند، 

این طوری شاید مؤثرتر باشد. 
که  است  این  کرونا  ویروس  حیات  تداوم  برای  دلیل  سومین 
بسیاری از افراد از واکسن زدن امتناع می کنند و گویی تمایل 
دارند تراژدی های بزرگ را رقم بزنند. حدوداً 10 میلیون نفر از 
مردم بریتانیا نسبت به این ویروس آسیب پذیرند، که دلیل آن 
هم سن وسال یا شرایط فیزیکی شان است. مدل هایی که برای 
واکسیناسیون مطرح شده، این طور نشان می دهد که اگر فقط 
10 درصد از آن ها واکسینه شوند و فاصله گذاری های اجتماعی 
هم ادامه پیدا کند، باز هم ویروس در سطح کالن می چرخد و 

می تواند منجر به مرگ های زیاد و عفونت های شدید شود. 
در واقعیت، تعداد افرادی که در جمعیت کل واکسینه نخواهند 
شد، بسیار باال خواهد بود. واکسن ها هنوز گواهی تزریق برای 
کودکان را دریافت نکرده اند. برخی گروه های اقلیت در بسیاری 
آسیب پذیر  بسیار  بیماری  این  به  نسبت  این که  با  کشورها  از 
حتی  ندارند.  پزشکی  درمان های  و  دولت  به  اعتماد  هستند، 
نیمی از کسانی که کارشان مراقبت و نگه داری از بیماران است، 

در برابر واکسینه شدن مقاومت دارند و از واکسن زدن امتناع 
می کنند. این در حالی است که آن ها هم میزان آسیب رسانی 
بررسی ها نشان می دهد 80  را به چشم دیده اند.  این ویروس 
از  ویروس  این  تا  شوند  واکسینه  باید  کل  جمعیت  از  درصد 
حالت همه گیری اش خارج شود. این یک راه دراز است که طی 

کردن آن بسیار سخت به نظر می رسد. 
به دلیل همه این موارد، دولت ها باید برای ویروسی که بومی 
آن ها  برای  قضیه  این  امروز  کنند.  برنامه ریزی  شده  است، 
باید آن را پشت سر  مسئله ای اضطراری است و می دانند که 
ترفندهای  و  روش ها  با  توانسته اند  کشورها  برخی  بگذارند. 
مختلف، ویروس را مهار کنند. نیوزیلند با بستن درهای خود 
شده  تبدیل  کرونا  ویروس  بدون  کشوری  به  جهان،  روی  به 
 25 تنها  نیست.  کرونا  ویروس  از  کشور خبری  این  در   است. 
نفر در این کشور جان خود را بابت کرونا از دست دادند. اما 
این سیاست گذاری های تدافعی کار ساده ای نیستند. نیوزیلند، 
کره شمالی نیست. به زودی این کشور تحت فشار قرار می گیرد و 
ناچار است مرزهای خود را باز کند. در آن شرایط باید مردمش 
را واکسینه کرده باشد و جلوی بیماری و مرگ ومیر را بگیرد. 

دولت ها در سرتاسر جهان باید به سختی کار کنند و سیاست ها 
این  بگیرند.  پیش  در  ویروس  این  مهار  برای  را  اقداماتی  و 
اقدامات باید به لحاظ اقتصادی و اجتماعی پایدار باشند. قطعاً 
ماجرا به لحاظ سیاسی سخت است. اما این کار باید انجام شود. 
حتی در چین که جمعیت زیادی دارد و فرایند واکسیناسیون 

در آن به کندی انجام می شود، باز هم کار پیش می رود. 

وضعیت عادِی کرونایِی جدید
برای تطابق زندگی با کووید19 نیازمند علم پزشکی هستیم. 
واکسن  ساخت  و  دست کاری  برای  بسیاری  کارهای  کنون  تا 
را  کرونا  ویروس  مختلف  انواع  جلوی  بتواند  تا  گرفته  صورت 
انجام  دقیق تری  نظارت های  با  باید  اقدامات  این  البته  بگیرد. 
شود. تأییدیه هایی نیاز است تا این کار به درستی و با روش های 
به  که  آن ها  تا  است  نیاز  هم  درمان هایی  شود.  انجام  علمی 
این ویروس مبتال می شوند، از خطر مرگ و بیماری های جدی 
نجات پیدا کنند و بتوانند به زندگی شان ادامه دهند. بهترین 
نتیجه می تواند این باشد که واکسن ها با دست کاری های ساده 
روی همه ویروس ها جواب دهند و درمان هایی هم برای ویروس 

مطرح شود. اما هنوز چنین چیزی تضمین نشده  است. 
این  بار  بایستد.  کرونا  ویروس  نمی تواند جلوی  به تنهایی  دارو 
رفتارهای  با  ما  و  می کند  سنگینی  ما  همه  دوش  بر  بیماری 
خودمان می توانیم تا حدود زیادی جلوی همه گیری را بگیریم. 
تعطیلی های ملی و سرتاسری و هم چنین تعطیلی های مدارس، 
با هزینه های زیادی همراه است. اما اگر هر یک از ما به عنوان 
یک انسان، احساس مسئولیت کنیم، می توان ویروس را شکست 
داد. عادت هایی مثل استفاده از پوشش ماسک باید به یکی از 
پاسپورت  تبدیل شود.  انسان ها  ما  عادت های هر روزه زندگی 
الزامی  موارد  جزو  مسافران  تردد  محدودیت های  و  واکسن دار 
باشند.  خودشان  فکر  به  باید  بیشتر  آسیب پذیر  افراد  است. 
آن ها که از واکسن زدن امتناع می کنند، باید در انتظار بیماری 
باشند. حمایِت کمتری از این افراد می شود. تاب آوردن در این 

شرایط بسیار دشوار است، اما چاره دیگری نیست. 
وجود  به رغم  آن  نشدِن  ناپدید  و  کرونا  ویروس  حیات  ادامه 
اما  شد.  خواهد  سخت تر  شرایط  که  معناست  این  به  واکسن 
حتی اگر کرونا کاماًل کنار نرود، شرایط باز هم نسبت به گذشته 
پزشکی  علم  مدیون  هم  را  شرایط  بهبود  شد.  خواهد  بهتر 

خواهیم بود. 

57شماره 9 -  بهار 1400



فرصت ها و محدودیت ها 
در بازاریابی بین المللی

  بازاریابی
فرشید مهردادي 

داخلي  بازاریابي  با  بین المللي  بازاریابي  بنیادي  چهارچوب   
ساده ترین  در  بین المللي  بازاریابي  ندارد.  آن چنانی  تفاوت 
وجه عبارت است از اجراي یک یا چند مورد از فعالیت هاي 
بازاریابي از یک سو به آن سوي مرزهاي ملي یک کشور. در 
واقع مي توان گفت که پیچیده ترین حالت بازاریابي بین المللي 
عبارت از برنامه ریزي و اجراي تمام فعالیت هاي بازاریابي در 
بسیاري از کشورها. اما امروزه بازاریابي در شکل پیچیده اش 
بازاریابي جهاني،  قیاس جهاني.  بازاریابي در  از  است  عبارت 
واژه  بار  اولین  است.  بین المللي  بازاریابي  تکامل  نهایي  حد 
بازاریابي جهاني در مقاله اي به قلم تدلویت در سال 1983 
مطرح شد و تا به امروز به صورت گسترده در سطح جهان از 

سوی شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است.
در اين نوشتار هدف ما بررسي وضعیت شرکت هاي 

ايراني، به خصوص شرکت هاي فعال در بخش 
خصوصي ايران در مجموعه فعالیت هاي بازاريابي 

بین المللي است. اما براي اين منظور ابتدا سعي 
خواهیم کرد با برخي از ابعاد مهم و هم چنین برخي 

از تصمیمات اساسي که در حوزه بازاريابي بین المللي 
است، آشنا شويم و سپس با توجه به شرايط واقعي 

سیاسي و اقتصادي شرکت هاي ايراني و هم چنین 
شرايط اقتصاد ايران اقدام به تحلیل و بررسي نوع 

فعالیت شرکت هاي ايراني در اين زمینه و همین طور 
ارائه برخي از پیشنهادها و راه کارها براي بهبود اين 

شرايط را داشته باشیم.

شش تصمیم عمده و مهم در حوزه بازاریابي بین المللي
بررسي محيط بازاريابي بين المللي

نقطه شروع فعالیت هاي یک شرکت براي انجام فعالیت هاي 
خود در خارج از مرزهاي یک کشور، بررسي شرایط محیط 
این منظور،  بازاری است که قصد ورود به آن را دارد. براي 
شرکت ها باید از طرق مختلف اقدام به کسب اطالعات الزم 

براي ورود به بازار یا بازارهاي مدنظر کنند. با توجه به شرایط 
سیاسي و اقتصادي کشور ما، ایران، مي توان گفت که عمده 
بازارهایي که شرکت هاي ایراني تمایل و توان وارد شدن به 
عراق،  قبیل  از  کشورهایي  بازار  از  عبارت اند  دارند،  را  آن ها 
امارات، ترکیه، سوریه، آذربایجان، روسیه، ارمنستان، عمان، 
و  شرقي  آسیاي  حوزه  کشورهاي  از  برخي  و  چین  لبنان، 
از  برخي  به  اولیه  و  خام  محصوالت  صادرات  در  و  جنوبي، 
کشورهاي اروپایي و آمریکاي جنوبي هم مي توان اشاره کرد.

فعالیت هاي  نیز  و  حرکت ها  نوع  از  عمیق  بررسي  یک  با   
شرکت هاي ایراني در این بازارها مي توان فهمید که متأسفانه 
یا مرحله  این قدم  به  ایراني  از 80 درصد شرکت های  بیش 
صورت  به  و  نمي دهند  اهمیت  اصاًل  بین المللي  بازاریابي  از 
شده  قضیه  این  نتیجه  مي شوند.  بازارها  این  وارد  ناشناخته 
است تولید و صادرات کاالها و خدماتي که یا توان رقابت با 
کاالهاي رقیب را ندارد، یا در بسیاري از مواقع مورد خواست 

مشتریان آن بازارها نیست.
در نتیجه چنین امري ما شاهد این هستیم که بازارهایي با 
پتانسیل هاي خیلي باال به راحتي از دست شرکت هاي ایراني 
خارج مي شود که بخش بسیار مهمي از این موضوع به دلیل 
عدم کسب اطالعات صحیح و درنتیجه عدم بررسي شرایط 

محیط این بازارهاست.

تصميم درباره ورود به بازار بين المللي
قدم و مرحله دیگري که در حوزه بازاریابي بین المللي وجود 
دارد، تصمیم شرکت یا شرکت ها براي ورود و فعالیت در یک 
تجربه هایي  نیز  و  بررسي ها  به  توجه  با  است.  خارجي  بازار 
که وجود دارد، مي توان گفت شرکت ها می توانند یا از طریق 
بازار جهانی  در یک  به طور مستقیم  یا خودشان  واسطه ها، 
حضور پیدا کنند. در این حوزه مي توان گفت که شرکت هاي 
شناخت  این که  دلیل  به  ذکرشده  بازارهاي  در  ایراني 
برنامه ریزي  درنهایت  و  تصمیم  نوع  بنابراین  ندارند،  کافي 

پژوهشگر و فعال حوزه برندسازي 
و بازاریابي بین المللي
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عمده بازارهايي که 
شرکت هاي ايراني تمايل 

و توان وارد شدن به آن ها 
را دارند، عبارت اند از 

بازار کشورهايي از قبیل 
عراق، امارات، ترکیه، 

سوريه، آذربايجان، روسیه، 
ارمنستان، عمان، لبنان، چین 

و برخي از کشورهاي حوزه 
آسیاي شرقي و جنوبي، و در 

صادرات محصوالت خام و 
اولیه به برخي از کشورهاي 
اروپايي و آمريکاي جنوبي 
هم مي توان اشاره کرد. با 
يک بررسي عمیق از نوع 

حرکت ها و نیز فعالیت هاي 
شرکت هاي ايراني در اين 
بازارها مي توان فهمید که 

متأسفانه بیش از ۸۰ درصد 
شرکت های ايراني بدون 

شناخت کافی وارد اين 
بازارها مي شوند

فعالیت هاي بازاریابي آن ها با مشکالت جدي روبه رو مي شود، 
که بخش مهمی از آن ها ناشي از عدم ارتباط جهاني کشورها 
با اقتصاد ماست که باعث شده است فعاالن ایران نگاه سختي 
به صادرات داشته باشند و آن را امري پیچیده جلوه دهند. 
هم چنین شرکت هایي هم که قصد ورود دارند، به دلیل عدم 
وجود شناخت کافی از محیط بازار دچار سردرگمي و گاهي 
باعث  گفت  مي توان  که  مي شوند،  هزینه ها  سوخت  اوقات 
ترس خیلي از فعاالنی هم که عالقه و شرایط حضور در بازار 

بین المللي دارند، مي شود.

تصميم درباره انتخاب بازار
حوزه  در  مهم  و  سخت  بسیار  مراحل  و  موضوعات  از  یکي 
نقش  که  است  هدف«  بازار  »انتخاب  بین المللي  بازاریابي 
بسیار مهمي در موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت در آن 
بازار هدف خواهد داشت. در فرایند علم مدیریت بازاریابي به 
طور سنتي شرکت ها از طریق چهارچوب چرخه)STP(  که 
شامل بخش بندي، هدف گیري و جایگاه یابي است، اقدام به 
بررسي بازارها و درنهایت انتخاب و جایگاه یابی خودشان در 

آن بازار مي کنند.
اگر بخواهیم شرایط و نوع حرکت شرکت هاي ایراني در این 
مرحله را مورد بررسي قرار دهیم، این گونه مي توان گفت که 
متأسفانه بیش از 95 درصد شرکت هاي ایراني این چرخه از 
فرایند مدیریت بازاریابي را درست اجرا نمي کنند. چند دلیل 

براي این قضیه وجود دارد.
علم  مقوله  با  شرکت ها  مدیران  و  فعاالن  آشنایي  عدم   .1

بازاریابي
2. نگاه کوتاه مدت و سودجویانه به صادرات

STP 3. تکنیکال بودن اجراي چرخه
از  بسیاري  با  ایران  اقتصادي  و  سیاسي  ارتباطات  عدم   .4

کشورهاي جهان
5. ضعف و کمبود افراد خبره در این حوزه

سازمان های  عمومي  اطالعات  و  حمایت ها  وجود  عدم   .6
این حوزه )مثل سازمان توسعه تجارت( و  با  دولتي مرتبط 

هم چنین بسیاري از موارد خاص دیگر
از شرکت هاي  باعث شده است بسیاري  امرها  این  درنهایت 

باشند  داشته  خارجي  بازارهاي  در  ناموفقي  حضور  ایراني 
صورت  به  بیشتر  مي کنند،  پیدا  حضور  که  هم  آن هایي  و 
صادرات غیرمستقیم، یا صادرات محصوالت خام و نیمه آماده 
است که ارزش افزوده آن چنان باالیي را نصیب فعال اقتصادي 
ایرانی نمي کند و درنتیجه شوق و اشتیاق حضور بلندمدت و 

سودآور در یک بازار جهاني از بین مي برد.

4. تصميم درباره نوع ورود به بازار بين المللي
بین المللي  بازاریابي  بسیار مهم در حوزه  از موضوعات  یکي 
که  است  بازار  آن  به  ورود یک شرکت  نوع  کردن  مشخص 
تعیین کننده نوع و کیفیت فعالیت هاي بازاریابي آن شرکت 
در بازار هدف خود خواهد بود. متأسفانه یکي از واقعیت هاي 
بسیار آشکار درباره تجارت خارجي شرکت هاي ایراني عبارت 
ساختن  و  برندسازي  مقوله  به  آن ها  توجه  عدم  از  است 
و  مشتریان  ذهن  در  ویژه  ارزش  داراي  که  ممتاز  برند  یک 
مصرف کنندگان آن برند باشد. در حال حاضر به غیر از بازار 
توانستند روي  عراق که چند تا از شرکت هاي ایراني تقریباً 
مقوله برندسازي حرکت هاي خوب و مثبتي داشته باشند، در 
بقیه بازارهاي ذکرشده در اول این بررسي، شرکت هاي ایراني 
شاید  کنند.  عمل  خوب  حوزه  این  در  نتوانستند  متأسفانه 
بتوان گفت دلیل اصلي این قضیه نوع ورود شرکت هاست که 
شاید به درستي صورت نگرفته است. به طور کلي در حوزه 
بازاریابي بین المللي شرکت ها به سه شیوه مي توانند در یک 

بازار بین المللي حضور داشته باشد که عبارت اند از:
1. صادرات )مستقیم، غیرمستقیم(

2. سرمایه گذاري مشترک )1. صدور مجوز )امتیاز( 2. تولید 
قراردادي 3. قرارداد مدیریتي 4. مالکیت مشترک(

3. سرمایه گذاري سیستم )مونتاژ، تولید(
براي  مي تواند  که  روشي  بهترین  روش ها  این  بین  در 
برندسازي شرایط بهتري را فراهم کند، روش حضور مستقیم 
شرکت هاي  مورد  در  که  است  مستقیم  سرمایه گذاري  یا  
ایراني فقط در بازار کشور عراق تجربه موفقي از این منظر 
وجود داشته است. شاید بتوان گفت دلیل اصلي این قضیه 
ضعف روابط دیپلماتیک و سیاسي ایران یا کشورهاي مطرح 

بوده است.

5. تصميم درباره برنامه هاي بازاريابي بين المللي
بین المللي  بازاریابي  برنامه  یک  اجراي  و  تنظیم  حوزه  در 
برنامه  فاقد  یا  ایراني  شرکت هاي  از  بسیاري  گفت  مي توان 
هستند، یا اگر برنامه اي مهم دارند، آن برنامه متناسب با بازار 
هدف تنظیم شده است. به لحاظ علم مدیریت بازاریابي یک 
و  استراتژي ها  اهداف،  از  مجموعه اي  شامل  بازاریابي  برنامه 
اجزاي  قالب آن  بازاریابي است که در  تاکتیک هاي مختلف 
سنتی  طور  به  که  بازاریابي  آمیخته  فعالیت هاي  مختلف 
شامل 1. محصول 2. قیمت 3. توزیع 4. ترفیع است، به اجرا 
بازاریابي  درخواهد آمد که درنتیجه آن شرکت ها به اهداف 

خودشان دست پیدا خواهند کرد.
در مورد شرکت هاي ایراني متأسفانه به دلیل این که مراحل 
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رعایت  دقیق  شده،  ذکر  پیشین  قسمت هاي  در  که  قبلي 
نمي شود، بنابراین خیلي از شرکت ها نه مي توانند برنامه هاي 
به  کنند.  اجرا  درست  مي توانند  نه  و  کنند  تنظیم  درست 
عراق  بازارهاي  در  ایراني  از شرکت هاي  خیلي  مثال،  عنوان 
و افغانستان تجربه هاي بسیار بد و ناموفقي در حوزه اجراي 
قضیه  این  اصلي  علت  که  داشته اند،  تبلیغاتي  کمپین هاي 
 - نیازها  از  دقیق  و  صحیح  اطالعات  و  برنامه  وجود  عدم 
خواسته ها و رفتارهاي مخاطبانشان در این بازارها بوده است. 
با  متناسب  ایراني  محصوالت  از  خیلي  مواقع  از  بسیاري  در 
طراحي  هدف  بازارهاي  زیرساخت هاي  و  خواسته ها  شرایط، 
نمي شوند، که این موضوع باعث مي شود شرکت ها نتوانند در 
بنابراین  کنند،  دست وپا  را  خوبي  جایگاه  مشتریانشان  ذهن 
با توجه به این مسائل شرکت ها به صورت کور در بازارهاي 
خارجي فعالیت مي کنند، که در نتیجه آن از چرخه رقابت در 

این بازارها خارج مي شوند.
هم چنین در حوزه فعالیت هاي مربوط به توزیع هم شرکت هاي 
ایراني دچار مشکالت فراواني هستند که ناشي از عدم توجه 

تخصصي و دقیق آن ها به این فعالیت هاست.

6. تصميم درباره نوع سازمان دهي فعاليت هاي 
بازاريابي بين المللي

 اما تصمیم آخر و شاید بسیار مهم در اجراي تمام فعالیت هاي 
و  نوع سازمان  درباره  بین الملل، تصمیم  بازاریابي در مرحله 
سازمان دهي فعالیت هاي بازاریابي در حوزه فعالیت بین الملل 
است که مطمئناً نقش بسیار مهم و اساسي در موفقیت اجراي 

برنامه ها و اقدامات بازاریابي یک شرکت خواهد داشت.
به طور کلي، سه نوع یا شیوه براي سازمان دهي فعالیت هاي 

بازاریابي وجود دارد که عبارت اند از:
1. ایجاد بخش صادراتي در داخل شرکت ها

2. تأسیس یک سازمان یا شرکت بازاریابي بین المللي
3. تأسیس شرکت چندملیتي

از  خیلي  که  گفت  مي توان  ایراني  شرکت هاي  مورد  در 
قسمتي  حتي  خودشان  سازمان  داخل  در  اصاًل  شرکت ها 
تحت عنوان واحد دایره صادرات ندارند. دلیل اصلي این قضیه 

نگرش ضعیف و غیرتخصصي شرکت ها و مدیران به موضوع 
فعالیت هاي بازاریابي بین المللي است.

 3 و   2 شیوه هاي  از  شرکت ها  از  خیلي  حاضر  دنیاي  در 
استفاده  خود  بازاریابي  فعالیت هاي  سازمان دهي  براي 
اجراي  در  مؤثري  بسیار  نقش  بي شک  که  مي کنند 
بین المللي خواهد  بازاریابي در عرصه  فعالیت هاي  اثربخش  
داشت. در مورد شرکت هاي ایراني به دلیل موضوعاتي که 
در  حضور  و  صادرات  به  شد،  گفته  قبلي  قسمت هاي  در 
داخلي  بازاریابي  نگاه  از  متمایز  نگاه  اصاًل  بازارهاي جهاني 

وجود ندارد.

جمع بندي و ارائه راه کارها و ایده ها
با توجه به فرایندي که در حوزه بازاریابي بین الملل گفته شد 
و نیز با توجه به تجربه و نوع نگاه و فعالیت شرکت  هاي ایراني 
در بازارهاي خارجي، در این قسمت برخي از راه کارها و ایده ها 
بازارهاي  ایراني در  افزایش حضور شرکت هاي  براي بهبود و 

خارجي را مطرح مي کنیم.
1. افزایش روابط سیاسي و دیپلماتیک کشور ایران با دنیا

2. رفع تحریم ها و تسهیل صادرات
فعالیت هاي  در خصوص  مدیران  دانش  و  آگاهي  افزایش   .3

بازاریابي بین الملل
4. هوشمندسازي فرایندهاي کسب وکار در داخل شرکت ها به 

منظور افزایش اطالعات مؤثر
5. حضور و بازارگردي افراد موجود در قسمت هاي بازاریابي 

 شرکت ها در بازارهاي خارجي
6. توجه و نگاه بلندمدت به صادرات

داراي تخصص در حوزه  و  افراد خبره  پرورش  و  آموزش   .7
بازاریابي در شرکت ها

حوزه  در  ایراني  موقعیت  شرکت هاي  گفت  مي توان  آخر  در 
صادرات و  بازارهای خارجی دروضعیت سردرگمي است. اگر 
شرکت های ایرانی این دارایي مهم، یعني حضور در بازارهاي 
خارجی را نادیده بگیرند، مي توان گفت که بخش مهم و اصلي 

از توسعه کسب وکار خودشان را نادیده گرفته اند.

يکي از موضوعات و مراحل 
بسیار سخت و مهم در 
حوزه بازاريابي بین المللي 
»انتخاب بازار هدف« است 
که نقش بسیار مهمي در 
موفقیت يا عدم موفقیت يک 
شرکت در آن بازار هدف 
خواهد داشت. در فرايند علم 
مديريت بازاريابي به طور 
سنتي شرکت ها از طريق 
  )STP(چهارچوب چرخه
که شامل بخش بندي، 
هدف گیري و جايگاه يابي 
است، اقدام به بررسي 
بازارها و درنهايت انتخاب و 
جايگاه يابی خودشان در آن 
بازار مي کنند

INTERNATIONAL
MARKETING
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مدیریت و کسب وکار

در اين بخش می خوانيد

Lyft درس های كسب وكار از مديرعامل شركت
 رانندگی در جاده موفقیت

تعطيالت پراسترس را به دوره ای برای توسعه فردی تبديل كنيد
 تنهایی پرهیاهو!

نگاهی به نقش داده كاوی در موفقيت سازمان های تجاری
 اطالعات مشتری، پادشاه است!

»وخارزم« مدل ها و محدوديت های مديريت ريسک را بررسی می كند
 مدیریت ریسک؛ آموزه هایی از بحران و نوآوری



  Lyft  معرفی مختصر شرکت
لیفت یکی از شرکت های معروف حمل ونقل و رقیب اصلی اوبر 
است. این دو شرکت مانند اسنپ و تپسی خودمان رقابت شدیدی 
با هم دارند و در برخی حوزه ها گوی سبقت را از هم ربوده اند. لیفت 
موفقیت خود را مدیون لوگان گرین هم بنیان گذار و مدیرعامل خود 
می داند. این شرکت برنامه های بزرگی در سر دارد که یکی از آن ها 
الکتریکی کردن ناوگان حمل ونقل خود تا سال 2030 است. لیفت 
روزانه بیش از یک میلیون مسافر جابه جا می  کند و در بیش از 300 
شهر فعالیت دارد. گرین و زیمر دو بنیان گذار لیفت هستند که در 
سال 2009 در فهرست بهترین کارآفرینان جوان آمریکا و در سال 
2014 به عنوان فینالیست بهترین مدیران در هفته کارآفرینی 

معرفی شدند. 

لوگان گرین کیست؟
لوگان گرین اهل کالیفرنیاست و از کودکی به ماشین سواری در 
کنار پدر و مادر خود عالقه مند بود. او پسری بود که از محافل 
اجتماعی فراتر رفت. هاکی روی یخ بازی می کرد، اما عاشق علم 
بود و کدنویسی یاد می گرفت. او بچه ای آرام بود، پسربچه ای که 
از پدر و مادرش خواسته بود تلویزیون را به گاراژ خانه شان منتقل 
کنند، زیرا فکر می کرد تلویزیون خیلی حواس او را  از فکر کردن 
پرت می کند! درحالی که بیشتر بچه ها از ترافیک شکایت و ناله 
و  نقشه می کشید  در ذهنش  مدام  ماشین  در  لوگان  می کنند، 

همیشه می پرسید چه می شود اگر...؟ 
 لوگان در دبیرستان new Roads در سانتا مونیکا تحصیالتش 
را گذراند و لیسانس اقتصاد بازرگانی را از دانشگاه کالیفرنیا ، سانتا 
باربارا دریافت کرد. در کالج، صندوق ابتکارات سبز را تأسیس کرد 
و جوان ترین مدیر بخش حمل ونقل سانتا باربارا بود. او یادگیرنده ای 
سریع، اهل مشارکت و کار تیمی و فردی خندان بود. از اوت 2007 

تا فوریه 2008 مدیر پایداری در شرکت UCSB بود. پس از اتمام 
تحصیالت دانشگاهی، گرین سفری به زیمبابوه داشت و در آن جا با 
خیابان های شلوغ و بدون جای پارک آشنا شد. این ایده باعث شد 
با استفاده از API فیس بوک پلتفرمی به نام zimride بسازد و 
کاربران بتوانند با کمک آن جای پارک مناسب پیدا کنند. در همین 
حین او از طریق دوستان مشترک فیس بوکی به زیمر معرفی شد و 

آن ها بیشتر در مورد خلق Zimride صحبت کردند.

تمرکز اولیه روی مخاطب خاص و محدود 
به این ترتیب، لوگان در سال 2007 در کنار جان زیمر مؤسسه 
Zimride را تأسیس کرد که یک پلتفرم مشترک برای رانندگانی 
می کردند.  جابه جا  مسافر  دانشگاهی  پردیس های  در  که  بود 
لوگان،  نامزد  اِوا،  او رسید که  به ذهن  از آن جایی  این کار  ایده 
هر روز باید مسیر زیادی را تا دانشگاه لس آنجلس می رفت و از 
آژانس یا خودروی شخصی استفاده می کرد. او به این فکر کرد 
که دانشجویانی که به این ترتیب تا دانشگاه می روند، در فصل 
تعطیالت و بازگشت به خانه چگونه می توانند خالی برنگردند و 

صندلی های خودرویشان را با مسافر پر کنند. 
دانشجویان  که  خاص  هدف  مخاطبان  روی  تمرکز  با  لوگان 
دانشگاه ها را تشکیل می دادند، این کسب وکار را بنیان نهاد. از این 
طرح در دانشگاه ها استقبال خوبی شد و 20 درصد دانشجویان در 
آن ثبت نام کردند، اما هنوز تعداد آن ها کم بود. در همین حین 
اوبر وارد بازار شده بود و خودروهای لوکسش را به مردم کرایه 
می داد. اما ایده زیمر و لوگان با آن متفاوت بود. آن ها به سیلیکون 
ولی رفتند تا روی رشد شرکتشان کار کنند و خانه ای به عنوان 
آفیس- آپارتمان نیز اجاره کردند. پس از پنج سال کار و تالش 
شبانه روزی روی zimride، آن ها توانستند شرکت را به هزاران 

مشتری و بیش از 50 دانشگاه معرفی کنند. 

  مدیریت
نجوا ناجی

Lyft درس های كسب وكار از مديرعامل شركت

رانندگی در جاده موفقیت
ايالن ماسک چیزهای مختلفی را به فضا می فرستد و 

جف بزوس بر خرده فروشی های تمام دنیا مسلط است. 
مارک زاکربرگ با شبکه اجتماعی اش افراد زيادی را به 

هم متصل کرده و لوگان گرين، مدير 37 ساله لیفت، 
هم با جابه جا کردن مردم به مقصدشان اکنون ارزشی 

۱۱.5 میلیارد دالری به شرکتش بخشیده است. 
لوگان گرين و جان زيمر دو جوان متخصص فناوری 
بودند که در مسیری جديد و تجارتی غیرمعمول در 

حوزه کرايه اتومبیل گام گذاشتند. افراد زيادی در آغاز 
به آن ها هشدار داده بودند که احتمال شکست در اين 

کسب وکار از شانس موفقیت در آن بیشتر است. اما 
پس از تقريباً ۱۰ سال، اين دو با حمايت هم نشان 

دادند که موفق شده اند و هر سال درآمد میلیاردی 
بیشتری نسبت به سال قبل کسب می کنند. در ادامه 
در مورد لوگان گرين، مديرعامل اين شرکت، بیشتر 

خواهید خواند و درس های کسب وکاری را که می توان 
از او گرفت، با هم مرور می کنیم.
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برخی از افرادی که با لوگان 
گرين مالقات می کنند، اعتراف 

کرده اند که نمی دانند در فکر 
او چه می گذرد. لوگان يک 
فرد درون گراست و مدام 

در حال پردازش فکری 
برای رسیدن به بهترين و 

صريح ترين پاسخی است که 
می تواند ارائه دهد. اين دقیقاً 

همان هدف اصلی لیفت و 
چیزی است که گرين از زمان 

تحصیل در کالج سعی در 
انجام آن در حوزه حمل ونقل 

داشت

استفاده از تکنولوژی 
مأموریت اصلی آن ها تالش برای جایگزینی مالکیت اتومبیل بود. در 
 Enterprise را به هلدینگ Zimride سال 2013 آن ها شرکت
فروختند و سپس تمرکز خود را روی lyft گذاشتند؛ شرکت تازه 
تأسیسی که می توانست در مناطق محلی اتومبیل کرایه دهد. نکته 
بعدی که آن ها متوجه شدند، این بود که هم گام شدن با تکنولوژی 
و داشتن یک اپلیکیشن خاص برای گوشی های هوشمند می تواند 
شانس افزایش تعداد مسافران را دوبرابر کند. کاربران امروزی همه 
گوشی هوشمند دارند و می توانند با چند بار ضربه زدن روی گوشی 
ماشین کرایه کنند. بنابراین آن ها مهندسی را استخدام کردند تا 
برنامه ای برای لیفت بنویسد و ظرف سه هفته برنامه آماده باشد. در 
سال 2017 گرین و زیمر 4.1 میلیارد دالر از لیفت به جیب زدند 

و ارزش این شرکت 11.5 میلیارد دالر ارزیابی شد. 
تالش برای رسیدن به بهترین پاسخ

اعتراف  می کنند،  مالقات  گرین  لوگان  با  که  افرادی  از  برخی 
کرده اند که نمی دانند در فکر او چه می گذرد. حتی زیمر می گوید 
من هنوز کاماًل لوگان را درک نکرده ام. نمی دانم در پس ذهنش 
چه چیزی وجود دارد. لوگان یک فرد درون گراست و مدام در حال 
پردازش فکری برای رسیدن به بهترین و صریح ترین پاسخی است 
که می تواند ارائه دهد. این دقیقاً همان هدف اصلی لیفت و چیزی 
است که گرین از زمان تحصیل در کالج سعی در انجام آن در حوزه 

حمل ونقل داشت. 
او در یک مصاحبه گفته بود که وقتی به دانشگاه می رفتم، در مسیر 
خودروهای تک سرنشین زیادی را می دیدم و از حجم ترافیک بسیار 
ناراحت می شدم. لس آنجلس شهر شلوغی است و فضا برای این که 
هر شخص یک اتومبیل داشته باشد، وجود ندارد. چرخه ای که او 
ایجاد کرد، کمک کرد تا همه صاحب یک ماشین شوند و هم مسیر 

با راننده به مقصدشان برسند. 

یافتن نوآوری بعدی 
ملیسا شیلینگ، استاد بازرگانی دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب 

این مدیر می گوید: چالش گرین  نوآور، در مورد  نبوع مبتکران 
یافتن نوآوری بعدی است. او ذهن گرین را سرشار از نوآوری های 
سریالی برای رسیدن به موفقیت های سریالی می داند. شیلینگ 
می گوید: این کاری است که از لوگان گرین برمی آید. اما او قرار 
است نوآوری های دیگری هم داشته باشد؟ هنوز معلوم نیست، 
او  نوآوری های  از  یکی  مثاًل  نمی دانیم.  ذهنش  از  چیزی  چون 
استفاده از وسایل نقلیه خودران در ناوگان حمل ونقل خود است. 

برنامه ریزی های کوتاه مدت 
به نظر می رسد گرین از چالش متغیر بودن محیط بیرونی آگاه 
است. هر زمان که شرکتی برنامه ریزی ای برای آینده انجام می دهد، 
لوگان تنها برنامه ای سه ماهه برای شرکت خود ترتیب می دهد. این 
نوع برنامه ریزی ساالنه نیست و همین این شرکت را متفاوت کرده 
است. تعداد عناصر داخل برنامه که هر سه ماه تغییر می کند، ذهن 

افراد را به سمت مسیرهای جدید حرکت می دهد. 

مشتری مداری
افرادی که از سرویس های لیفت استفاده کردند، همواره می توانند 
بازخورد خود را به شرکت ارائه دهند. شرکت لیفت نیز کامالً پذیرای 
نقد و شکایات آن هاست. لیفت با ارائه تسهیالتی برای مشتری در 
پی دادن خدمات آتی بهتر به آن هاست. این شرکت در راستای 
مشتری مداری از سرویس تمیزکاری خودرو، سوخت رسانی به موقع 
و همکاری با اپراتورهای مختلف مانند ورایزون و AT&T برای 

پوشش اینترنت در خودروهایش استفاده می کند. 
نزدیک  آینده ای  در  را  برنامه هایی  آن ها چنین  مثال،  عنوان  به 
برای مسافران خود دارند: مسافران داخل این سرویس می توانند 
از وای فای، لپ تاپ برای کانکت شدن به اینترنت و فضای آرام و 
ساکت بهره مند باشند. وسایل نقلیه ای با کاناپه چرمی و محلی 
برای نگه داری نوشیدنی ها برای تعطیالت آخر هفته سفارش دهند. 
هم چنین از اتومبیل های دارای مانیتور و تلویزیون برای تماشای 

برنامه مورد عالقه خود استفاده کنند. 
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تعطیالتی که در آن خبری از ديد و بازديد و مسافرت 
نباشد، شايد برای عده ای از جمله شما که اين مطلب 
را می خوانید، کسل کننده به نظر برسد. اما می توانید از 

روزهای پیِش رو به عنوان اهرمی برای باال بردن سطح 
مهارت و توسعه فردی خود استفاده کنید. روش های 

زيادی در راستای رشد فردی وجود دارند که می توانید 
تعطیالت خود را با آن ها سپری کنید. اين روش ها 

می توانند برای زندگی شغلی، سالمت جسمی، اجتماعی 
يا روحی شما مفید و آرامش بخش باشند. در ادامه با 

تعدادی از آن ها آشنا خواهیم شد. اما پیش از آن نگاهی 
به مفهوم توسعه فردی و اهمیت آن خواهیم انداخت. 

توسعه فردی و اهمیت آن 
مهارت های رشد و توسعه فردی، ویژگی ها و توانایی هایی است 
که به شما کمک می کند هم از نظر شخصی و هم از نظر شغلی 
که  هستند  مهارت هایی  آن ها  دیگر،  عبارت  به  کنید.  رشد 
می کنند.  و شخصی شما کمک  فردی  توسعه  پرورش  به 
درک و بهبود این مهارت ها کمک می کند پتانسیل خود 
را به حداکثر برسانید. این روند به عنوان خودسازی یا 
رشد شخصی نیز شناخته می شود و چه زمانی بهتر از 

تعطیالت پیش رو برای پرورش این مهارت ها. 
برای  مداوم  عملی  رویکرد  یک  فردی  توسعه  و  رشد 
ارزیابی اهداف، ارزش های زندگی، ایجاد مهارت ها و 

باال بردن سطح کیفی زندگی و رسیدن به توانایی های بالقوه 
بلوغ، موفقیت و رضایت  به  این رویکردها می توانند  شماست. 
شما کمک کنند. بسیاری از افراد مهارت های رشد فردی خود 
برسند.  اهداف خود  به  تا  تقویت می کنند  زندگی  را در طول 
یک  از  مشاوره  آموزش،  طریق  از  را  کار  این  می توانند  آن ها 

مربی، کمک به خود و موارد دیگر انجام دهند. 

کتاب بخوانید
یکی از رویکردهای مفید در این زمینه این است که با کتاب 
مکانی  بخوانید.  کتاب  بیشتر  تعطیالت  در  و  کنید  آشتی 
در  و  کنید  انتخاب  کار  این  برای  را  بدون حواس پرتی  و  دنج 
این  باشید.  داشته  مطالعه  دارید،  مورد موضوعاتی که دوست 
می کنید.  حفظ  خود  زندگی  طول  در  که  باشد  عادتی  باید 
است  خوب  می خوانید،  فانتزی  یا  علمی  کتاب های  فقط  اگر 
به  تا  به آن اضافه کنید  نیز  را  ادبیات نویسندگان بزرگ دنیا 
تقویت و رشد واژگان ذهنی شما کمک کند. حتی کتاب های 
ارتباط  ایجاد  روان شناسی و کتاب هایی در مورد بهینه  کردن 
مفید  شما  فردی  توسعه  راستای  در  می توانند  نیز  دیگران  با 
و  تعطیالت  دوره  در  را دوست خوب خود  کتاب  باشند. پس 

پس از آن بدانید. 

یک زبان یا مهارت جدید یاد بگیرید
خوب است در این بازه سعی کنید یک زبان جدید یاد بگیرید. 

     مدیریت
آرین طاهری 

تعطيالت پراسترس را به دوره ای برای توسعه فردی تبديل كنيد

تنهایی پرهیاهو!
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گوش دادن به پادکست های 
مرتبط راهی ساده برای 

ايجاد عالقه به موضوعات 
مختلف و پرورش ايده های 

جديد در ذهن است. استفاده 
از پادکست ها راحت است 

و برخالف فیلم و کتاب حتی 
هنگام دويدن و رانندگی 

نیز می توانید آن ها را گوش 
دهید. حتی حین رفتن به 

سوپرمارکت يا کنار استخر 
نیز می توانید پادکست های 
مختلفی در حوزه های مورد 
عالقه خود گوش کنید و از 

آن ها ايده بگیريد

در دوران کرونا این امر به کمک آموزش آن الین ممکن شده 
است و حتی نیاز به مراجعه حضوری و شرکت در کالس های 
سایت هایی  و  دولینگو  مانند  اپلیکیشن هایی  نیست.  حضوری 
مانند babble و bbc language نیز می توانند به شما کمک 
کنند. از این سایت ها بازدید کنید تا دریابید که چگونه می توان 
شروع به آموزش یک زبان جدید کرد. پس یک دوره آموزشی 

آن الین را شروع کنید. 
شوید،  بهتر  خاص  مهارت  یک  در  می خواهید  اگر  هم چنین 
در  یا  کنید،  شرکت  آن  مرتبط  در کالس های  یا  است  خوب 
از  هستید،  مدیتیشن  دنبال  اگر  بخوانید.  بیشتر  آن  مورد 
کمک مربی یا مقاله و کتاب هایی مرتبط با این موضوع استفاده 
می خواهید  آیا  باشند.  داده  توضیح  را  آن  جزئیات  که  کنید 
بهره وری بیشتری داشته باشید، روی درون گرا/ برون گرا بودن 
این موضوعات در  ببرید. همه  باال  کار کنید، عزت نفستان را 
کتاب های مختلف جمع آوری شده اند و با خواندن درباره شان، 
از دیگر مهارت هایی که  همیشه در ذهن شما باقی می مانند. 
در تعطیالت می توانید آن ها را بیاموزید، می توان به صحبت در 
نقاشی، دفاع شخصی، مهارت مذاکره، مهارت  جمع، آشپزی، 
گوش دادن، تفکر مثبت، مهارت های حوزه کاری مانند آموزش 

فتوشاپ و اکسل و... اشاره کرد. 

ایده پردازی با پادکست
خالقیت زمانی که حس آرامش و راحتی داریم، بهتر به ذهن ما 
خطور می کند و زمان تعطیالت که در حال استراحت هستیم، 
را  خود  خالقانه  طرح های  و  ایده پردازی  که  است  خوبی  بازه 
که  می شود  موجب  کار  این  کنیم.  پیاده  کاغذ  روی  حداقل 
ذهن ما به سمت امتحان رویکردهای جدید برود. گوش دادن 
به  عالقه  ایجاد  برای  ساده  راهی  نیز  مرتبط  پادکست های  به 
است.  ذهن  در  جدید  ایده های  پرورش  و  مختلف  موضوعات 
استفاده از پادکست ها راحت است و برخالف فیلم و کتاب حتی 
دهید.  را گوش  آن ها  می توانید  نیز  رانندگی  و  دویدن  هنگام 
حتی حین رفتن به سوپرمارکت یا کنار استخر نیز می توانید 
گوش  خود  عالقه  مورد  حوزه های  در  مختلفی  پادکست های 

کنید و از آن ها ایده بگیرید. 

ترک عادت های قدیمی
ابزارهای جدید  و  ترک  را  قدیمی خود  عادات  که  کنید  سعی 
و بهتری را در زندگی به کار بگیرید. اکنون که وقت بیشتری 
دارید و در تعطیالت به سر می برید، روی این موضوع کار کنید. 
برای کمک به ترک عادات قدیمی از برقراری ارتباط مجدد یا 
اصالح روابطی که پیش تر خراب شده بود، یا صحبت با اعضای 
خانواده و نزدیک شدن به  آن ها شروع کنید. وقت خالی خود را 
برای بازدید و معاشرت با افرادی که دوست دارید و بزرگ ترهایی 
که می توانند به شما در این راه کمک کنند، استفاده کنید. ترک 
برای  انگیزه کافی  اما هنگامی که  عادات قدیمی سخت است، 
چه  آ وردن  به دست  خواهان  که  بدانید  و  باشید  داشته  تغییر 
چیزهایی هستید، حتماً موفق خواهید شد. شما باید عادت های 
فکری نامناسبتان را نیز تغییر دهید تا بتوانید ذهن خود را اصالح 

کنید و از هر اتفاقی که می افتد، لذت ببرید.

چند خطی بنویسید
در این بازه خوب است روی مهارت های نوشتاری خود نیز کار 
کنید و آن ها را بهبود بخشید. پس در کتاب خواندن کتاب و 
مجله، سعی کنید خودتان نیز دست به قلم شوید و برای دل 
نوشتن  به  اختصاص  را  دقیقه ای  چند  شده،  که  هم  خودتان 
از  را  خود  ذهن  کند  کمک  شما  به  می تواند  نوشتن  دهید. 
جریان های منفی و انرژی های نامثبت خالی کنید. همان طور 
برای  است  الزم  می گذارید،  وقت  خود  تغذیه جسم  برای  که 
با  تغذیه معنوی و روحی خود نیز وقت بگذارید و ذهنتان را 

اموری مانند نوشتن از دغدغه ها خالی کنید. 

دیدار دوستان و سفر رفتن
در  شاید  که  است  فردی  توسعه  موارد  از  یکی  مورد  این 
است  خوب  اما  داد.  مانور  آن  روی  زیاد  نتوان  کرونا  دوران 
بدانید که دیدار دوستانی که مدت هاست آن ها را ندیده اید، 
می تواند در روحیه و رشد شما تأثیر بگذارد. حتی می توانید 
سفری با آن ها ترتیب دهید تا تجربیات جالبی را با آن ها به 
اشتراک بگذارید. در سفر است که با یک فرهنگ، زبان جدید 
آشنا می شوید  و...  زدن  مهارت هایی خاص همچون چادر  یا 
که در نوع خود برای شما جالب هستند. هرچه مهارت های 
بیشتری در زندگی داشته باشید، حس بهتری نسبت به خود 
بازار کار  خواهید داشت. این موضوع حتی در مزیت رقابتی 

نیز نمود پیدا می کند. 

شرکت در یک کار خیریه 
اکنون که در دوران فراغت از کار هستید، شرکت در یک کار 
خیریه را امتحان کنید. شما می توانید در پاک سازی رودخانه ها 
پناهگاه  یا  سالمندان  خانه  به  کمک  تا  زباله ها  از  جنگل ها  و 
مراکز  و  گرم خانه ها  به  غذایی  وعده های  تحویل  یا  حیوانات 
بهزیستی وظایفی را به عهده بگیرید. این کار می تواند موجب 
و شرکت  باشید  داشته  به خود  نسبت  بهتری  که حس  شود 
فردی  توسعه  و  رشد  از  بخشی  عنوان  به  را  خیریه  امور  در 
برای  که  افرادی  شوید.  خیر  امور  داوطلب  پس  ببینید.  خود 
انگیزه،  از  می شوند،  داوطلب  خیریه  امور  در  خدمت رسانی 
برخوردار هستند  زیادی  کافی و حس هم دلی  توانایی  عالقه، 
مهارت های رشد  به  آن ها  کنار  در  نیز  است که شما  و خوب 

فردی خود کمک کنید. 

بهبود سالمت جسمی
وضعیت  بهبود  و  ورزش  با  آشتی  برای  مناسبی  زمان  اکنون 
اپلیکیشن های مختلف ورزش  از  جسمانی تان است. می توانید 
در منزل برای این کار استفاده کنید. در کنار این کار خوابیدن 
و تغذیه سالم را فراموش نکنید. یک ذهن سالم از بدن سالم 
تغذیه ای  و  جسمی  خوب  عادات  روی  است  بهتر  و  برمی آید 
خود کار کنید و عادات ناسالم را کنار بگذارید. ورزش یکی از 
روش های رشد و توسعه فردی است و خوب است در این راه با 
الگو گرفتن از قهرمانان ورزشی، سبک زندگی خود را متناسب 
با اهداف و در راستای پیش بردن عادات سالم و حذف عادات 

ناسالم تنظیم کنید.
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     مدیریت
امیر کاکایی

کارشناس ارشد کسب وکار

نگاهی به چگونگی ايجاد چرخه تعادل بين زندگی و كار

دوری از تصمیم های یک بارمصرف
بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده از سوی 
مجله کسب وکار هاروارد، کار کردن زياد کارمندان 
و سپری کردن زمان زيادی در محیط کار، به نفع 

سازمان های تجاری نیست و اتفاقاً آثار زيان باری را 
برای کسب وکارهای تجاری می تواند به همراه داشته 
باشد. اما با اين که بیشتر مديران و حتی کارمندان بر 

اين موضوع واقف هستند، در بیشتر سازمان های تجاری 
تعادل مناسبی بین کار و زندگی شخصی کارمندان 

ايجاد نمی شود و به نظر می رسد که اين موضوع ناشی 
از عادات ناسالم کاری و عدم رسیدن افراد به نقطه 

تعادل در زندگی کاری و شخصی خود است. 
مطالعات نشان می دهد با اين که بیشتر مديران 

سازمان های تجاری بر اين باور هستند که عدم تعادل 
بین زندگی کاری و شخصی برای سازمان زيان بار 

است، اما در بیشتر مواقع اين افراد نمی توانند در برابر 
فشار ناشی از اين عادات ناسالم کاری مقاومت کنند. 

البته تغییر اولويت های کاری در زندگی کاری و شخصی 
و افزايش آگاهی در اين زمینه می تواند به عنوان دو 

عامل مهم در خصوص ايجاد اين تعادل در نظر گرفته 

شود. متخصصان و صاحب نظران در اين زمینه بر اين 
باورند که روند دست يابی به تعادل بین کار و زندگی را 
بايد به عنوان يک روند رو به بهبود در نظر گرفت، اما 

در بیشتر مواقع، افراد در مواجهه با اين موضوع، تمرکز 
بر روی ايجاد اين تعادل را به عنوان فعالیتی يک بار 

مصرف تعريف می کنند. اين که در زندگی مدرن امروزی 
بايد چه الزاماتی را در اين راستا در نظر گرفت، بهانه ای 

شد تا در اين مطلب نگاهی کوتاه به چگونگی ايجاد 
تعادل بین زندگی کاری و شخصی داشته باشیم.

تغییر نگاه
افراد در  این زمینه، مواجهه  انجام شده در  اساس مطالعات  بر 
خصوص ایجاد تعادل در بین زندگی شخصی و کاری خود به 
این معنا که هنگامی  به  نه فرایندی است.  صورت پروژه ای و 
که با این چالش در زندگی خود مواجه می شوند، تصمیماتی 
اتخاذ می کنند و فارغ از این که به نتایج مناسبی دست یابند، 
به راحتی آن را فراموش می کنند و مجدداً غرق در فعالیت های 
کاری و سپری کردن مدت زمان زیادی در محیط کار می شوند. 
این  به  فرایندی  نگاه  اتخاذ  این در حالی است که در صورت 
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به  باید  را  و شخصی  کاری  زندگی  بین  تعادل  ایجاد  موضوع، 
عنوان یک چرخه در نظر گرفت که دائماً در حال بهبود است. 
زمان  گذشت  با  افراد  اولویت  و  احساسات  حقیقت  در  چون 
در حال تغییر و تکامل است و به همین دلیل نیاز به ارزیابی 
مستمر در این موضوع به شدت وجود دارد تا از این طریق بتوان 
بر اساس شرایط جدید، تعادل در زندگی کاری و شخصی خود 
را به خوبی ایجاد کرد. در ادامه به چگونگی و ویژگی های این 

چرخه اشاره خواهد شد.

مکث ذهنی
برای ایجاد چرخه ای مناسب و رو به بهبود در راستای ایجاد 
تعادل بین زندگی شخصی و کاری، ابتدا باید یک قدم به عقب 

برگردید و از خودتان سؤال های زیر را بپرسید:
1. در حاضر چه موضوعی باعث ایجاد استرس، عدم تعادل و 

نارضایتی در من شده است؟
2. این شرایط چگونه بر عملکرد من تأثیر می گذارد؟

3. این موضوع چه تأثیری بر زندگی شخصی من دارد؟
4. چه موضوعی را باید در اولویت خود قرار دهم؟

قربانی  را  مختلفی  موضوع های  چه  اولویت بندی،  این  با   .5
خواهم کرد؟

از طریق این سؤال ها می توانید به این موضوع واقف شوید که 
در حال حاضر چه وضعیتی دارید و هدف شما از ایجاد تغییر، 
چه موضوعی و اولویت های مختلفی است. در گاهی از مواقع 
دیده می شود که برخی از مدیران و کارمندان به  اندازه ای دچار 
این  به  فکر کردن  مشغله های کاری هستند که حتی فرصت 
است  داده  نشان  تجربه  ندارند.  را  و یک مکث ذهنی  موضوع 
که زمان های خاص در زندگی هر فرد مانند روز تولد عزیزان 
و... می تواند افراد را با این چالش و مکث ذهنی همراه سازد. 
حضور  امکان  فرزندش  تولد  روز  که  مادری  نمونه،  عنوان  به 
زیادی  وجدان  عذاب  موضوع  این  و  ندارد  را  خانه  محیط  در 
این  پرسیدن  شرایطی،  چنین  در  دارد.  همراه  به  او  برای  را 
سؤال ها از این مادر بسیار می تواند شرایط حال حاضر زندگی 
او را مشخص کند و درنهایت این موضوع منجر به اولویت بندی 

زندگی این مادر شود.

به احساسات خود توجه کنید
شرایط  فعلی  وضعیت  به  نسبت  را  خود  آگاهی  که  هنگامی 
احساسات  به  باید  دادید،  افزایش  زندگی شخصی خود  و  کار 
خود نسبت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشید. پرسیدن 
این سؤال بسیار می تواند مثمر ثمر واقع شود: آیا من احساس 
می کنم پرانرژی و راضی هستم، یا احساس عصبانیت، ناراحتی، 
یا حتی کینه نسبت به این وضعیت دارم؟ به عنوان نمونه، عدم 
ناراحتی و عصبانیت  به  و زندگی منجر  بین کار  تعادل  ایجاد 
افراد می شود و این سؤال در ذهنشان ایجاد می شود که چرا 
باید تا این اندازه کار کنند و درنهایت به چه چیزی می خواهند 
از  منطقی  درک  اگرچه  دلیل  همین  به  کنند؟  پیدا  دست 
تصمیم ها و اولویت های زندگی شما بسیار حائز اهمیت است، 
اما به همان اندازه احساسات و عواطف خود نسبت به موضوع 
نیز می تواند بسیار مهم تلقی شود و شناخت این احساسات در 

ایجاد تغییر در این چرخه بسیار حائز اهمیت است.

اولویت بندی مجدد
افزایش آگاهی منطقی و احساسی نسبت به این موضوع منجر 
به پیش بینی امور و چگونگی تنظیم اولویت های نیازهای افراد 

می شود. در همین راستا باید پرسیده شود که من چه چیزی 
نمونه،  عنوان  به  مدت؟  برای چه  و  کنم؟  فدا  مایل هستم  را 
اگر اولویت کاری نسبت به زندگی شخصی بیشتر است، باید 
برای من مهم  اولویت  این  این موضوع سنجیده شود که چرا 
است و در قبال دست یابی به این اولویت، چه چیزهایی را فدا 
باید به این سؤال نیز پاسخ داده شود که آیا  کرده ام! و حتماً 
این اولویت بندی واقعاً الزم است و نمی توان از آن اجتناب کرد؟ 
در حال حاضر نسبت به چه موضوع های مختلفی در این راستا 
ادامه دهم، ممکن  فعلی خود  به مسیر  اگر  و  پشیمان هستم 
است در آینده نسبت به چه موضوع های دیگری پیشمان شوم؟ 
نکته حائز اهمیت در این موضوع، تغییر سریع اولویت ها حتی 
شرایط  بر  بنا  که  معنا  این  به  است؛  روزانه  عادات  به  نسبت 
سریع  تغییرات  حال  در  افراد  اولویت های  فردی،  هر  زندگی 
است و این تغییرات حتی در برخی از مواقع سریع تر از تغییرات 
عادات افراد است. به همین دلیل اولویت بندی موضوع های هر 

فرد باید به عنوان یک فعالیت روتین انجام شود.

اعمال تغییرات
امکان  که  گزینه هایی  اولویت ها،  شناخت  از  پس  درنهایت 
گیرد  قرار  بررسی  مورد  باید  است،  میسر  آن ها  در  پیشرفت 
در  و  است  راحت تر  آن  در  تغییر  ایجاد  امکان  که  مواردی  و 
در  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  شد،  خواهد  انجام  کمتر  زمانی 
جدیدی  نقش  عنوان  به  تغییرات  می شود  توصیه  راستا  این 
که  هنگامی  افراد  که  همان طور  و  گیرد  قرار  مدنظر  افراد  در 
این نقش  با  باید متناسب  را دریافت می کنند،  نقش جدیدی 
نیز  شرایط  این  در  دهند،  انجام  را  آن  خاص  اقدامات  جدید 
باید دست به کار شوند. یکی از موارد حائز اهمیت، تغییر الگوی 
کاری به صورت غیررسمی است. باید این تغییرات به صورت 
به  و  نشود  مواجه  منفی  واکنش  با  تا  شود  انجام  غیررسمی 

صورت روندی تدریجی مدنظر قرار گیرد. 
اثربخش  می تواند  چرخه  این  هنگامی  این که  دیگر  مهم  نکته 
باشد که تغییرات و اقدامات انجام شده مستمر و پایدار باشد تا 
از این طریق افراد به نتایج قابل انتظار خود دست پیدا کنند. به 
عنوان نمونه، هنگامی که تصمیم بر عدم کار کردن در عصرها یا 
تعطیالت آخر هفته گرفته می شود، باید به این تصمیم مصمم و 
پای بند بود و در صورت استمرار، می توان از این تصمیم به نتایج 
مسافرت  در  که  هنگامی  مثال  برای  کرد.  پیدا  دست  دل خواه 
هستید، نقش برخی از افراد ایجاب می کند که هماهنگی هایی 
با این فرد انجام شود. در بیشتر مواقع افراد ناچار به پاسخ گویی 
هستند، اما با برنامه ریزی قبلی و ایجاد هماهنگی مناسب و حتی 
در برخی از مواقع تفویض اختیار می توان از این نقش صرف نظر 
کرد و در دورانی که فرد در مسافرت به سر می برد، به دور از 

هیاهوی کاری به تفریح و زندگی شخصی خود بپردازد.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر افراد در 
فرهنگ های سازمانی ای باشند که طوالنی مدت کار کردن جزو 
فرهنگ آن سازمان به شمار رود، ایجاد چنین تغییراتی بسیار 
همکاران  سوی  از  منفی  واکنش های  با  شاید  و  است  سخت 
برای  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  مطالعات  شود.  مواجه 
مواجهه درست با چنین شرایطی باید افراد در چرخه تغییرات 
دائماً با مکث های ذهنی مناسبی همراه شوند و سؤاالت مرتبط 
مسیر  از  طریق  این  از  تا  بپرسند  خود  از  را  موضوع  این  با 
دل خواه خود خارج نشوند. برای تحقق این موضوع برقراری و 
بروز احساسات و اولویت بندی مجدد بسیار حائز اهمیت خواهد 

بود.

هنگامی که آگاهی خود را 
نسبت به وضعیت فعلی 

شرايط کار و زندگی شخصی 
خود افزايش داديد، بايد به 

احساسات خود نسبت به 
اين موضوع توجه ويژه ای 

داشته باشید. پرسیدن 
اين سؤال بسیار می تواند 

مثمر ثمر واقع شود: آيا من 
احساس می کنم پرانرژی 

و راضی هستم، يا احساس 
عصبانیت، ناراحتی، يا حتی 
کینه نسبت به اين وضعیت 
دارم؟ به عنوان نمونه، عدم 

ايجاد تعادل بین کار و زندگی 
منجر به ناراحتی و عصبانیت 

افراد می شود و اين سؤال 
در ذهنشان ايجاد می شود 

که چرا بايد تا اين اندازه 
کار کنند
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اين روزها سازمان های تجاری که با تعداد قابل توجهی 
از مشتريان مواجه اند، به دنبال جمع آوری اطالعات 

و در همین راستا، تحلیل داده های آن ها هستند تا از 
اين طريق بتوانند به تحلیل درست تری از مشتريان و 
بازار خود دست پیدا کنند و با ايجاد مزيت های رقابتی 
پايدار، منافع خود را تأمین کنند. به نظر می رسد يکی 
از روندهای حائز اهمیت در کسب وکارهای تجاری در 
سال های آينده نیز سرمايه گذاری روی همین موضوع 

باشد. در دهه های آينده، بهبود محصوالت سازمان های 
تجاری با تکیه بر اطالعات مشتريان می تواند به يکی از 

روندهای اصلی در کسب وکارهای تجاری تبديل شود. 
سازمان های تجاری در صورتی می توانند در اين رقابت 

نفس گیر، به بقای خود ادامه دهند که روی جمع آوری 
و تحلیل اطالعات سرمايه گذاری مناسبی انجام داده 
باشند. اما واقعیت موجود حال حاضر در سازمان های 

تجاری، جلوه ديگری را نیز نشان می دهد. به اين معنا 
که صرفاً نمی توان با جمع آوری و تحلیل داده مشتريان 

به موفقیت های تجاری دست پیدا کرد. اجرای اين 
استراتژی نیازمند الزاماتی است که در اين مطلب در 
تالش خواهیم بود به بخشی از آن به اختصار اشاره 

کنیم.

استفاده از ابزارهای جدید
باید به این نکته اشاره شود  قبل از پرداختن به این موضوع، 
به  اطالعات  تحلیل  و  جمع آوری  از  حرف  که  هنگامی  که 

سازمان های  گذشته  در  که  نیست  معنا  این  به  می آید،  میان 
در  بلکه  نمی دادند،  انجام  را  اقداماتی  راستا  این  در  تجاری 
دسترسی  به  منجر  جدید  ابزارهای  از  استفاده  حاضر  حال 
موضوع  این  که  است  شده  اطالعات  از  وسیع تری  طیف  به 
فرصت های تجاری متعددی را پیش روی سازمان ها قرار داده 
در  در حال حاضر  و حتی  در گذشته  نمونه،  عنوان  به  است. 
از طریق  اطالعات  تحلیل  و  از کسب وکارها جمع آوری  برخی 
نظرسنجی های کمی، گروه های کانونی و... انجام می شود و از 
این طریق کسب وکارهای تجاری به تحلیل مناسبی از مشتریان 
دست پیدا می کنند، اما پیشرفت تکنولوژی و فضای دیجیتال 
منجر شده به این که کسب وکارهای تجاری با هزینه ای بسیار 

کمتر به طیف وسیع تری از اطالعات بازار دست پیدا کنند.

ارزش اطالعات مشتریان
یکی از مهم ترین عامل های تأثیرگذار در جمع آوری و تحلیل 
اطالعات مشتریان، ارزش ذاتی اطالعات مشتریان و تأثیر آن 
در سازمان های تجاری است که این موضوع نسبت به شرایط و 
نوع هر کسب وکاری تعیین می شود. به این معنا که ارزش ذاتی 
یکدیگر  با  این کسب وکارها  از  یک  هر  در  مشتریان  اطالعات 
به  شد.  خواهد  مختلف  دستاوردهای  به  منجر  و  دارد  تفاوت 
ارائه  به  منجر  مشتریان  اطالعات  تحلیل  این که  نمونه،  عنوان 
محصول دارویی بهتر و قابل اعتمادتر در یک برند ارائه دهنده 
ارائه  به  منجر  مشتریان  اطالعات  تحلیل  این که  یا  شود،  دارو 
پیشنهادهای سرمایه گذاری سفارشی سازی شده در یک شرکت 
و  است  متفاوت  قطعاً  شود،  سرمایه  بازار  در  سرمایه گذاری 

     مدیریت
امیر کاکایی

نگاهی به نقش داده كاوی در موفقيت سازمان های تجاری

اطالعات مشتری، پادشاه است!

کارشناس ارشد کسب وکار
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يکی از موضوع های مهم در 
جمع آوری و تحلیل اطالعات 

مشتريان، منحصربه فرد و 
اختصاصی بودن اطالعات 

مشتريان است؛ به اين معنا 
که رقبا نتوانند اين اطالعات 
را به راحتی کپی يا جايگزين 

کنند. اگرچه در حال حاضر به 
واسطه پیشرفت تکنولوژی، 

امکان اختصاصی بودن 
اطالعات کمتر از گذشته 
است، اما اگر هر سازمان 

تجاری تمايل داشته باشد 
از طريق جمع آوری و تحلیل 
اطالعات به موفقیت مناسبی 
نائل شود، بايد روی خاص و 
منحصربه فرد بودن اطالعات 

سرمايه گذاری جدی انجام 
دهد تا از اين طريق بتواند 

مزيت رقابتی مناسبی برای 
خود ايجاد کند

به  تجاری  این سازمان های  از  برای هر یک  را  نتایج مختلفی 
سرمایه گذاری  از  قبل  دلیل،  همین  به  داشت.  خواهد  دنبال 
شرایط  و  نوع  باید  ابتدا  اطالعات،  تحلیل  و  جمع آوری  روی 
از  ناشی  احتمالی  نتایج  و  شود  مشخص  کسب وکاری  هر 

سرمایه گذاری روی این موضوع نیز باید مدنظر قرار گیرد.

سرعت افت اعتبار ارزش اطالعات مشتریان
هنگامی که یک سازمان تجاری با استفاده از جمع آوری و تحلیل 
مشتریان به مزیت رقابتی دست پیدا می کند، به عنوان نمونه 
محصول جدیدی را از طریق سرمایه گذاری روی این موضوع، 
به بازار عرضه می کند. سایر رقبا نیز که این سازمان تجاری را 
رصد می کنند، درصدد تولید این نوع از محصول جدید هستند 
تا از این طریق بتوانند سهم بازار خود را حفظ یا حتی افزایش 
روی  سرمایه گذاری  امکان  رقبا  شرایطی،  چنین  در  دهند. 
جمع آوری و تحلیل اطالعات دارند که این موضوع پایدار بودن 
مزیت رقابتی را می تواند زیر سؤال ببرد. اما مسئله این جاست 
که تولید و ارائه محصول جدید به بازار تا چه مدت زمان برای 
این سازمان مزیت رقابتی است و رقبا با صرف چه مدت زمان 
و سرمایه گذاری می توانند به این نوع از محصول جدید دست 
دو  تا  جدید  محصول  این  تولید  نمونه،  عنوان  به  کنند.  پیدا 
و  ایجاد کند  برای سازمان  رقابتی  مزیت  آینده می تواند  سال 
بعد از دو سال، رقبای دیگر نیز با روش های مختلف می توانند 
این موضوع می تواند  بازار عرضه کنند.  به  را  چنین محصولی 
سرعت افت اعتبار ارزش اطالعات این سازمان را نشان دهد و 
در صورتی که سازمان تجاری تمایل دارد به صورت مداوم از 
جمع آوری و تحلیل اطالعات استفاده کند، باید به سرعت افت 

ارزش این اطالعات آگاه باشد.

اطالعات اختصاصی مشتریان
اطالعات  تحلیل  و  جمع آوری  در  مهم  موضوع های  از  یکی 
مشتریان، منحصربه فرد و اختصاصی بودن اطالعات مشتریان 
است؛ به این معنا که رقبا نتوانند این اطالعات را به راحتی کپی 
پیشرفت  واسطه  به  حاضر  حال  در  اگرچه  کنند.  جایگزین  یا 
گذشته  از  کمتر  اطالعات  بودن  اختصاصی  امکان  تکنولوژی، 
اما اگر هر سازمان تجاری تمایل داشته باشد از طریق  است، 
نائل شود،  مناسبی  موفقیت  به  اطالعات  تحلیل  و  جمع آوری 
باید روی خاص و منحصربه فرد بودن اطالعات سرمایه گذاری 
جدی انجام دهد تا از این طریق بتواند مزیت رقابتی مناسبی 
برای خود ایجاد کند. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است 
که در این راستا اگر رقبا نیز تمایل به سرمایه گذاری دارند، باید 
فرایند تقلید آن ها پیچیده و هزینه بر باشد تا به راحتی نتوانند 
به تحلیل مناسب دست پیدا کنند. به عنوان نمونه، هنگامی 
محصوالت  به  اطالعات،  تحلیل  واسطه  به  کسب وکاری  که 
رقبا  می کند،  پیدا  مشتریان دست  برای  شخصی سازی شده ای 
پیشنهادهای  و  محصوالت  این  نمی توانند  مواقع  بیشتر  در 
از طرفی،  کنند.  مشتریان طراحی  برای  را  شخصی سازی شده 
اگر سرعت تغییر اطالعات در سازمان تجاری باال باشد، امکان 

تقلید از آن پایین می آید. چون تا رقبا بتوانند به تحلیل درست 
و منسجمی دست پیدا کنند، شما با تغییر اطالعات، می توانید 

مزیت های رقابتی جدیدی برای خود خلق کنید.

بهبود در محصوالت برای همه
گروهی  اطالعات  تحلیل  که  می شود  دیده  مواقع  بیشتر  در 
این  و  می شود  محصوالت  در  تغییرات  به  منجر  مشتریان  از 
تجربه  دارد.  دنبال  به  منافعی  مشتریان  تمامی  برای  موضوع 
تحلیل  اساس  بر  محصوالت  در  بهبود  که  می دهد  نشان 
که  نظر  مورد  گروه  وفاداری  به  می شود  منجر  اطالعات، 
این  اتفاقاً  و  است،  شده  انجام  آن ها  روی  اطالعات  تحلیل 
به  سازمان  برای  رقابتی  مزیت  یک  عنوان  به  می تواند  بهبود 
شمار رود و تمامی مشتریان را ترغیب به خرید کند. از این 
یاد  نیز  شبکه ای  اثرات  شکل گیری  امکان  عنوان  به  موضوع 
می شود که می تواند سازمان های تجاری را با موفقیت نسبی 
بیشتری همراه سازد. به این معنا که نتایج حاصل از اطالعات 
یک مشتری می تواند منجر به خلق تجربه بهتری برای سایر 

مشتریان شود.

روندهای مدیریت اطالعات
پس از این که به ویژگی های الزم در حوزه جمع آوری و تحلیل 
اطالعات اشاره کردیم، الزم است به دو روند حائز اهمیت در 
حائز  روندهای  از  یکی  اشاره شود.  در سال 2021  داده کاوی 
یادگیری  و  از هوش مصنوعی  استفاده  این حوزه،  در  اهمیت 
سال  در  تجاری  سازمان های  می رسد  نظر  به  است.  ماشینی 
جاری در حوزه تحلیل اطالعات موفق خواهند بود که ضمن 
ماشینی  یادگیری  و  مصنوعی  هوش  روی  باال،  نکات  رعایت 
با  بتوانند  که  معنا  این  به  کنند.  سرمایه گذاری  حوزه  این  در 
به تحلیل اطالعات مشتریان  پیاده سازی سیستمی دینامیک، 
از  باشد.  یادگیرنده  زمان  گذر  با  سیستم  این  و  بپردازند 
یا  ابری  فضای  از  استفاده  حوزه،  این  در  مهم  روندهای  دیگر 
ساده ترین  در  ابری  رایانش  این که  به  توجه  با  است.   cloud
و  داده ها  به  دسترسی  و  ذخیره سازی  معنی  به  خود  مفهوم 
طبق  است،  رایانه  درایو  هارد  جای  به  اینترنت  روی  برنامه ها 
 95  ،  2025 سال  تا  حوزه،  این  در  انجام شده  پیش بینی های 
داخل  در  ابری  فضای  استقرار  تجاری  سازمان های  از  درصد 
سازمان خود را پذیرفته اند. سرمایه گذاری مناسب در این حوزه 
می تواند سازمان را با گامی اثربخش در خصوص جمع آوری و 

تحلیل اطالعات همراه سازد.
قابلیت  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر  پایان  در 
با بهره گیری از داده  های مشتریان، یکی از  ارتقای محصوالت 
به  رقبا،  بر  بلندمدت  برتری  برای  اما  است،  رقابت  الزمه  های 
این  بر  تکیه  با  نمی توان  و صرفاً  است  نیاز  بیشتری  چیزهای 
سازمان های  که  صورتی  در  اما  شد.  نائل  موفقیت  به  موضوع 
از اطالعات را در داخل سازمان  تجاری بتوانند نحوه استفاده 
قابل  نتایج  میان مدت  در  می تواند  موضوع  این  کنند،  تقویت 

مالحظه ای را برای سازمان به همراه داشته باشد.

69شماره 9 -  بهار 1400



شاخص های مذاکره اثربخش 

  مدیریت
مجتبی پیرزاد

کارشناس کارآفرینی و توسعه بازار 
عضو هیئت علمی دانشگاه

 مذاکره يک فرايند بسیار پويا، و نه يک جريان ايستا، 
فرايند  مذاکره،  پايان  تا  شروع  زمان  از  يعني  است. 
مذاکره در معرض ارزيابي و تغییر است. حتي پیش از 
هر کنش و واکنشي، دو طرف، جداگانه به برآورد نیازها، 
و طرف  موقعیت خود  تا  و هدف ها مي پردازند  عالقه ها 
مذاکره  در  که  تعامالتي  طي  را بسنجند. معموالً  مقابل 
پیش مي آيد، اين ارزيابي ها و برآوردها در معرض تغییر 
و تحول اند. اطالعات جديدي که می رسند، بايد ارزيابي 
تغییرپذير  ماهیت  و  پويايي  اين  شوند.  طبقه بندي  و 
می شود.  دشواري  و  پیچیدگي  سبب  که  گفت وگوست 
پويا  فرايندي  صورت  به  آن  ديدن  و  مذاکره  به  توجه 
مثبت  تأثیرهاي  بر  اطالعات،  کنترل شده  تبادل  از 
نقص  از  ناشي  مخاطره هاي  و  می افزايد  مذاکره کننده 
کامل  توجه  يا  افشا  پنهان سازي،  گردآوري،  در  خلل  و 
به اطالعات را به حداقل مي رساند. مذاکره در صورتي 
ترجیحات  طرفین  که  است  مشترک  تصمیم گیري 
مذاکره  صاحب نظران،  از  يکي  باشند.  داشته  متفاوتي 
را داد و ستد يا بده بستان آشکار و داوطلبانه میان دو 
از ديگري می خواهد،  طرفي می داند که هر يک چیزي 
طرف  پیشنهاد  می تواند  طرف  دو  از  يک  هر  بنابراين 

مقابل را نپذيرد.

مذاکره از پنج مرحله تشکیل شده است:
تدارک و برنامه ریزي: پیش از شروع مذاکره باید این نکته ها 
را روشن کرد: ماهیت تعارض و اختالف چیست؟ چه عواملي 
موجب بروز این اختالف شده است؟ چه کساني درگیرند و 

چه پنداشت یا برداشتي از مسئله مورد اختالف دارند؟

)تدارک  استراتژي  ارائه  از  پس  مذاکره:  تاکتیک  تنظیم 
طرف  و  خود  براي  که  دارید  را  آمادگي  این  برنامه ریزي(  و 
مقابل ضوابطي را تعیین کنید. آن مقررات از این قرار است: 
چه کسي یا کساني مذاکره انجام خواهند داد؟ در کجا باید 
این مذاکره ها انجام شود؟ محدودیت زمان چقدر است؟ کدام 
مسئله )یا مسائل( دامنه مذاکره ها را محدود مي سازند؟ اگر 
به بن بست رسیدید، چه باید بکنید؟ در این مرحله، طرف هاي 

مذاکره پیشنهادهاي نخستین را ارائه خواهند داد.
طرف  و  شما  اولیه،  موضع  اعالم  از  پس  توجیه:  و  توضیح 
توجیه  را  آن  و  دهید  توضیح  را  اصلي  تقاضاي  باید  مذاکره 
کنید. در این مرحله، الزامي به برخورد و رویارویي نیست، زیرا 
می یابند  فرصتي دست  به  مذاکره  مرحله طرف هاي  این  در 
دریابند  و  شوند  آشنا  بیشتر  دیگر  طرف  خواسته هاي  با  تا 
مرحله  این  در  دارد.  اهمیت  اندازه  چه  تا  آن ها  تقاضاي  که 
تقاضا  و  درخواست  حقانیت  بر  مبني  مدارکي  و  اسناد  باید 

ارائه کرد.
قرار  بر داد و ستد  چانه زدن و حل مسئله: ماهیت مذاکره 
دارد. تردیدي نیست که طرف هاي درگیر باید کوتاه بیایند تا 

زمینه توافق فراهم شود.
تنظیم توافق نامه و اجرا: تنظیم توافق نامه، آخرین مرحله اي 
است که در فرایند مذاکره به اجرا درمی آید. در این توافق نامه 
توافق  مورد  که  جزئیاتی  و  اجرایي  شیوه هاي  و  راه ها  باید 

طرفین قرار گرفته، مشخص شود. 

شاخص هاي مذاکره اثربخش
اگر طرفین مذاکره نتوانند به مسائل مورد توافق دست یابند، 
ممکن است دچار تنگنا شوند. ولي توافق در مذاکره می تواند 
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معني و مفهوم متفاوتي داشته باشد. توافق می تواند به نفع یا 
ضرر طرفین یا یکي از آن ها باشد. مذاکره اثربخش به منافع 
مشترک منجر می شود و تصمیم هاي مشترک به نفع طرفین 
خواهد بود. هنر مذاکره کنندگان به چگونگي رسیدن به این 

مرحله بستگي دارد.

تأثیر شرایط و عوامل موقعیتي بر مذاکره
مذاکره کنندگان  رفتارهاي  و  موقعیت  به  مذاکره  ثمربخشي 
از عوامل موقعیتي مهم عبارت اند  دارد. چهار مورد  بستگي 

از:

1. مكان
با  زیرا  کنید،  مذاکره  خودتان  قلمرو  در  که  است  آسان تر 
آرامش  و  راحتي  و می توانید  آشناتر هستید  محیط مذاکره 
از  ناشي  دشواري  و  فشار  هم چنین  کنید.  حفظ  را  خود 
مسافرت یا وابستگي به منابع دیگران در زمان مذاکره وجود 
ندارد. با توجه به اهمیت استراتژیک مکان مذاکره، بسیاري از 

مذاکره کنندگان با قلمرو بي طرف موافقت می کنند.

۲.  شرايط فيزيكي
فاصله فیزیکي بین بخش ها و رسمیت شرایط فیزیکي می تواند 
روي تمایل بخش ها نسبت به یکدیگر و موضوع هاي مذاکره 

می نشینند،  هم  رودرروي  که  افرادي  گذارد.  تأثیر 
احتمال دارد تمایل برد- باخت نسبت به موقعیت 

بعضي  مقابل،  در  دهند.  توسعه  را  تعارض 
عمدي  صورت  به  مذاکره  گروه هاي 

میز  یک  دور  را  شرکت کنندگان 
جمع می کنند تا یک تمایل برد-

برد را انتقال دهند.

۳. گذر زمان
مذاکره  در  افراد  که  بیشتري  زمان 
قوي تر  تعهد  می کنند،  سرمایه گذاري 
آن ها براي دست یابي به یک توافق را در 
پي دارد. گذر زمان، انگیزه حل تعارض 
تشدید  هم چنین  و  می دهد  افزایش  را 
مسائل تعهد را در پي دارد. براي مثال، 
قوي تر  تمایل  مذاکره  در  بیشتر  زمان 
ایجاد  را  تضمین نشده  توافق هاي  براي 
می کند، تا مذاکره شکست نخورده باشد. 

که  اندازه اي  تا  مذاکره  در  مقرر  موعد  تعیین  است  ممکن 
بخش ها را براي کامل کردن مذاکرات برانگیزاند، مفید باشد. 
به هرحال، در موعدهاي مقرر زماني، ممکن است مذاکره ها به 
نتایج منجر نشود. اما در مواردي ممکن است مذاکره کنندگان 
به صورت سریع تر همراه با راه کارهاي مناسب در موعد مقرر 

توافق کرده و تقاضاهایشان را تعدیل کنند.

4. ويژگي هاي مخاطب
بیشتر مذاکره کنندگان مخاطباني دارند. هر کس براي حفظ 
یا کسب منفعتي در مذاکره شرکت می کند. مذاکره کنندگان 
براي منفعت آن ها  زماني که مخاطبان )کساني که مذاکره 
انجام می شود( مذاکره را نگاه می کنند، یا اطالعات جزئي در 
با موقعیت هایي که مخاطب  دارند، در مقایسه  فرایند  مورد 
فقط نتایج نهایي را می بیند، متفاوت عمل می کنند. زماني که 
مخاطب نظارت مستقیم بر مذاکرات دارد، مذاکره کنندگان 
مایل هستند بیشتر رقابتي باشند و کمتر می خواهند توافق 
کنند. این رفتارهاي سخت گیرانه به مخاطب نشان می دهد 
تماشاي  با  می کند.  کار  منافعش  براي  مذاکره کننده  که 
مخاطبان، مذاکره کنندگان هم چنین عالقه بیشتري در حفظ 

وجهه خود دارند.
شود،  گفته  چه  هر  مذاکره  برنامه ریزي  اهمیت  درباره 
مقاله،  این  برنامه ریزي  نظام  از  بهره گیري  با  است.  کم 
نائل می شود.  مذاکره کننده به بهترین آمادگي ممکن 
داده شده  برنامه  که  باشید  داشته  توجه  ولي 
نباشد،  تغییر  قابل  که  نیست  سنگ نبشته اي 
بلکه منظور از آن یک راهنمایي مفید و 
انعطاف پذیر است. یکي از مهم ترین 
اسرار آن است که هدفي محکم 
باشید.  داشته  نرم  ابزاري  و 
باشد  آماده  باید  مذاکره کننده 
به  نیل  پیش بیني نشده  و  نو  راه هاي  تا 
آماده  باید  نیز  و  بیازماید  را  هدف ها 
را  بي نتیجه  و  بي اثر  تا روش هاي  باشد 
باز شناسد و به دور افکند. به کار گرفتن 
سخت گیرانه، ولي انعطاف پذیر برنامه به 
مذاکره کننده اجازه می دهد فرصت هایي 
را که معموالً از دست مي روند، دریابد. با 
این رویکرد، احتمال و شانس دست یابي 

به نتایج موفق افزوده می شود.

اگر طرفین مذاکره نتوانند 
به مسائل مورد توافق دست 

يابند، ممکن است دچار 
تنگنا شوند. ولي توافق در 

مذاکره می تواند معني و 
مفهوم متفاوتي داشته باشد. 

توافق می تواند به نفع يا 
ضرر طرفین يا يکي از آن ها 

باشد. مذاکره اثربخش به 
منافع مشترک منجر می شود 

و تصمیم هاي مشترک به 
نفع طرفین خواهد بود. هنر 
مذاکره کنندگان به چگونگي 

رسیدن به اين مرحله بستگي 
دارد
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ما اغلب نقش های داخل سازمانی را تحت عناوين 
رهبر يا کارمند تصور می کنیم. اما نقشی به نام 

مديران میانی نیز اين وسط وجود دارد که چالش ها 
و فشارهای خاص خود را دارد. به طور کلی، مديران 

میانی به طور مداوم بین نقش »رئیس« و »کارمند« در 
حال جابه جايی هستند، که اين خود می تواند دشوار 

باشد. آن ها موظف اند با موانع تاکتیکی روزمره و 
شکايت های خاص کارمندان برخورد کنند و در عین 
حال بايد درک درستی از اهداف کالن مديريت عالی 

داشته باشند. برای اين سطح از مديريت معموالً 
منابع پشتیبانی و آموزش کمتری در دسترس است. 
اما ناديده گرفتن مديران میانی که نقش اساسی در 
اجرای عملیات و تقويت روحیه و حفظ کارمندان هر 

سازمان دارند، اشتباه است. با درک بهتر نحوه عملکرد 
اين نقش می توان روش هايی برای کاهش اين 

فشار پیدا کرد. در اين گزارش در مورد چالش هايی 
که اين مديران با آن مواجه اند، می خوانید و سپس 

پیشنهادهايی برای ارتقای جايگاه آن ها ارائه خواهد 
شد.

رابطه پیچیده با قدرت
قدرت  زیرا  دارند،  قدرت  با  پیچیده ای  رابطه  میانی  مدیران 
در متن روابط بین فردی فعال و تجربه می شود. این مدیران 
با  رفتاری  سبک  یک  طبیعتاً  خود،  مافوق  با  تعامل  هنگام 
کمال احترام و پاسخ گویی را اتخاذ می کنند. اما از طرف دیگر، 
هنگام تعامل با زیردستان یک سبک رفتاری با قدرت از باال را 
در پیش می گیرند. این مدیران همانند رابطی هستند که در 
میانه  سازمان قرار گرفته و بخش های مختلف آن را کنار هم 
نگه داشته اند. در واقع، سرپرستی کارکنان عملیاتی بر عهده  
مدیران میانی است. عدم انطباق با انتظارات مبتنی بر نقش 
می تواند منجر به درگیری و آشفتگی در روابط این گروه از 
یادگیری  در  مدیران  این  است  الزم  بنابراین  شود.  مدیران 
انتظار می رود، بسیار ماهر  نحوه بازی در نقشی که از آن ها 

باشند. 

چالش های مدیران میانی
چالش های مدیران میانی به سه دسته تقسیم می شوند: 

• نیاز به کار کردن با رأس و کف هرم سلسله مراتب سازمان. 
مدیریت عالی استراتژی را تعیین می کند، اما تا زمانی که این 
استراتژی به وضوح ابالغ نشود، دشوار است که پایین دست 

مدیران میانی؛ 
نقشی کارساز میان ریاست یا کارمندی

   مدیریت
نجوا ناجی

چالش ها و فرصت های مديران ميانی در سازمان ها
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مديران میانی با آموزش 
می توانند تصوير کالن 

استراتژيک مديريت عالی را 
بهتر پیاده کنند. هزينه های 

آموزش بهتر است برای 
افرادی که نیاز به يادگیری در 
حوزه خود دارند، هزينه شود. 

داشتن فرصت شرکت در 
اين نوع آموزش ها می تواند 
موجب شود مديران میانی 

احساس ديده شدن و 
قدردانی پیدا کنند

بر  عالوه  کند.  کار  باالدستی ها  با  هم زمان  بتواند  سازمان 
برقراری ارتباط مؤثر استراتژی، باید دید که این شغل چگونه 

به دست یابی به اهداف و استراتژی ها کمک می کند. 
مدیر  یک  عنوان  به  شما  سازمان.  سراسر  در  همکاری   •
میانی برای ایجاد تعهد مشترک نسبت به ابتکارات سازمانی 
گسترده تر باید با سایر همکاران خود از سایر گروه های کاری 
از کارهای  با این که برخی  هماهنگ و یک پارچه کار کنید. 
شما مشترک است، اما مسئولیت های مستقلی نیز دارید. شما 
برای منابع رقابت می کنید و گروه هایی را مدیریت می کنید 
که برنامه های آن ها کاماًل متفاوت است. خواسته های زیادی 
بازخورد  اغلب  و  دارید  سازمان  داخل  مختلف  نقش های  از 

مثبت کمی به شما می رسد. 
• داشتن نقش های خارج از محیط کار. شما نیز مانند هر فرد 
هستید.  دیگری  نقش های  دارای  سازمان،  از  خارج  دیگری 
ممکن است بخواهید از کودک یا والدین مسن خود مراقبت 
می خواهید  که  دارید  شریکی  و  همسر  است  ممکن  کنید. 
فعالیت های  برای  هم چنین  بگذرانید.  او  با  بیشتری  وقت 
داوطلبانه و شرکت ها در خیریه ها و امور دیگر مانند ورزش 
و  سالم تر  زندگی  تا  بگذارید  وقت  دارید  دوست  و...  کردن 

کامل تری داشته باشید. 

مزایای مدیران میانی
اما با وجود چالش ها، کار این مدیران جالب است و فرصت 
با  حال  عین  در  و  باتجربه  همتایان  و  مدیران  با  همکاری 
کارمندان را دارند. در صورت مؤثر بودن آن ها می توانند تأثیر 
قابل توجهی در سازمان داشته باشند. تحقیقات CCL نشان 
می دهد مدیرانی که نقش های چندگانه دارند، معموالً مدیران 
مؤثرتری نسبت به افرادی هستند که فکرشان تنها روی یک 
به  مختلف  نقش های  از  آن ها  تجربیات  است.  متمرکز  کار 
از سازمان  در خارج  را  روابط خود  که  آن ها کمک می کند 

بهبود ببخشند و به عنوان یک رهبر پیشرفت کنند. 

کمک به رشد نقش مدیران میانی 
در ادامه پیشنهادهایی برای رشد و ارتقای جایگاه این مدیران 

مطرح شده است. 
• به مدیران میانی آموزش دهید 

سطوح  به  معطوف  را  خود  آموزشی  بودجه  سازمان ها  اکثر 
بررسی  را  مسئله  این  هاروارد  مقاله   می کنند.  باال  مدیریتی 
این  است.  مهم  میانی  مدیران  آموزش  چرا  که  است  کرده 
مدیران با آموزش می توانند تصویر کالن استراتژیک مدیریت 
عالی را بهتر پیاده کنند. افرادی که در سطوح مدیریتی باالتر 
هستند، افرادی هستند که بودجه آموزشی را کنترل می کنند. 
شاید منطقی باشد که مدیران عالی رتبه و باالدست سازمان 
این هزینه را برای خودشان خرج کنند. بااین حال، هزینه های 
آموزش بهتر است برای افرادی که نیاز به یادگیری در حوزه 
نوع  این  دارند، هزینه شود. داشتن فرصت شرکت در  خود 
آموزش ها می تواند موجب شود مدیران میانی احساس دیده 
شدن و قدردانی پیدا کنند. هم چنین می تواند به آن ها ابزاری 
را بدهد که برای انجام وظایف خود به خوبی احساس آمادگی 

کنند. 
• ساختار گزارش را ساده کنید.

 برای کاهش تعامالت باال و پایین نیاز است ساختار گزارش را 

ساده کنید. این ممکن است شامل حذف جلسات غیرضروری 
که کارمندان را مجبور به تعامل با نقش های مختلف می کند، 
یا ساختاردهی جریان کار برای به حداقل رساندن تغییرات 
گذشته  کاری  تکنیک های  و  روش ها  هم چنین  باشد.  مکرر 
خود را نقد کنید و بکوشید آن ها را بهبود ببخشید. همیشه 
از یک روش حتی اگر در گذشته مؤثر و مفید بوده، برای حل 
مشکالت مختلف استفاده نکنید، بلکه از سبدی از راه حل های 

متنوع و خالقانه برای حل مسائل بهره ببرید.
• به مدیران میانی کمک کنید تا از طریق پردازش و آموزش 
به صورت  را  بر نقش خود  مؤثر، هویت های مختلف مبتنی 
این  ببینند.  مرسوم  تقسیم بندی های  از  جدا  و  یک پارچه 
می تواند با گره خوردن مستقیم مسئولیت های مدیران میانی 
با مأموریت سازمانی، بهتر اجرا شود. به این ترتیب این کار 
از  را  خود  هویت  تا  کند  کمک  میانی  مدیران  به  می تواند 
تابع« به یک مدیر میانی تبدیل  »گاهی سرپرست و گاهی 
کند که برای شرکت مهم است. به یاد داشته باشید که برخی 
از مدیران میانی ذاتاً در تعامل بین نقش های مختلف قدرت 
زیادی دارند، درحالی که برخی دیگر برای مشاهده جنبه های 
هویت  یک  از  بخشی  عنوان  به  شغلشان  ناسازگار  ظاهراً 

منسجم به کمک احتیاج دارند. 
کنید  راهنمایی  هستند،  رهبری تان  تحت  که  را  افرادی   •
و  کنند  می دانند چه  کاماًل  آن ها  که  نکنید  فکر  این گونه  و 
چه چیزی از آن ها خواسته شده است. خودتان شروع کننده 
دستور  و  فرمان  صدور  منتظر  صرفاً  و  باشید  کارها  بعضی 
از طرف مقامات مافوق نباشید. مدیران میانی موفق کسانی 
هستند که باری از دوش مدیران مافوق بردارند. سعی نکنید 
کارهای  و  دهید  انجام  خودتان  را  راحت  و  جذاب  کارهای 
با  واگذار کنید، چراکه  افرادتان  به  را  سخت و خسته کننده 
این کار افرادتان را از آموختن چیزهای جدید از شما محروم 
ساخته اید. یک مدیر میانی خوب کسی است که با برعهده 
گرفتن وظایف و پروژه های سخت هم توانایی های خود را به 
افرادش ثابت می کند و هم فرصت های یادگیری ارزشمندی 

را در اختیار افرادش قرار می دهد.
و  جزئیات  با  را  خود  میانی  مدیران  نباید  عالی  مدیران   •
دیدگاه  تغییر  موجب  این  کنند.  مدیریت  زیاد  سخت گیری 
به  را  خود  استراتژیک  ورودی  است  بهتر  می شود.  آن ها 
آزادی  آن ها  اجرای  در  و سپس  کنید  ابالغ  میانی  مدیریت 
عمل به مدیران میانی دهید. در مورد تشویق و پاداش دهی 
به مدیر میانی تان خسیس نباشید. تشویق و پاداش دهی به 
کارکنان کوشا و مؤثر فقط به مدیران ارشد اختصاص ندارد 
و شما به  عنوان مدیر میانی نیز در حد خود می توانید و باید 
افرادتان را تشویق کنید، چون هر کارمندی دوست دارد به 
خاطر هر کار خوبی حتی اگر کوچک هم باشد، مورد تشویق 

قرار بگیرد.
شبکه های  ایجاد  از  کنید.  برقرار  ارتباط  دیگر  مدیران  با   •
ارتباطی با سایر مدیران میانی غفلت نکنید. اگر شما هم جزو 
نباید  می کنند  فکر  که  هستید  میانی  مدیران  از  دسته  آن 
ارتباط  دوایر  و  بخش ها  سایر  در  خود  هم سطح  مدیران  با 
بدانید که سخت در  بخواهند،  نظر  از آن ها  و  باشند  داشته 
با سایر مدیران میانی،  ارتباطات  اشتباهید، چراکه در بطن 
به کارگیری  ارزشمندی نهفته است که  ایده های  اطالعات و 

آن ها می تواند برای شما بسیار مفید باشد.
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موقعیت يابی برند مانند تمام عناصر برند، در ذهن 
مصرف کننده قرار دارد. ممکن است اين مسئله در 

المان های استراتژی برند توضیح داده شود و ممکن 
است به طور گسترده در جلسات هیئت مديره مورد 

بحث قرار گیرد، اما مقصد نهايی و خانه موقعیت يابی 
برند در ذهن مصرف کننده قرار دارد. جايگاه يابی برند 

نقطه ای است که رابطه بین برند و مصرف کنندگان 
آشکار می شود. هم چنین در اين نقطه است که 

ارزش آفرينی ای که يک شرکت از برند خود کسب 
می کند، آغاز می شود. 

جايگاه يابی برند اغلب با موقعیت يابی بازار اشتباه 
گرفته می شود. اگرچه اين دو مفهوم به طور قابل 

 توجهی متفاوت هستند. جايگاه يابی برند شامل تعیین 
نام يک برند و تمام جوانب آن ) ويژگی ها، شخصیت، 

تصوير(  در مکانی مشخص در ذهن مصرف کننده 
است. موقعیت بازار از طرف ديگر، به موقعیت رقابتی 

يک شرکت از لحاظ اندازه و سهم بازار در بخش 
خاص اشاره دارد. جايگاه يابی برند بر ارتباط بین 

برند و ذهن و احساسات مصرف کننده تأکید دارد. 
جايگاه يابی با تداعیات برند آغاز می شود، که به 

واسطه هويت برند، شخصیت و تصوير شکل می گیرد. 
اين تداعیات شامل ارتباطات برند از طريق کلمات، 
تصاوير، واسطه ها، محصوالت و خدماتی هستند که 

به سمت احساسات و ناخودآگاه مصرف کننده هدايت 
می شوند. زمانی که تداعیات برند مشخص شدند، 
مصرف کننده از اين امر به عنوان راهنما برای قرار 

دادن برند در يک سکوی مشخص در ذهن خود 
استفاده می کند. به عنوان مثال، زمانی که مشتريان در 
مورد کارتیه فکر می کنند، تداعیات ويژه ای در ذهنشان 

شکل می گیرد که احتماالً با زمانی که به رولکس فکر 
می کنند، متفاوت خواهد بود. اين نشان می دهد که 
جايگاه يابی دو برند در مکان های مختلف در ذهن 

مصرف کننده قرار دارد. نمونه ديگر ايبل است که اخیراً 
مدل برزيلی، گیزل بانچن، را در تبلیغات چاپی خود با 
هدف قرار دادن برند خود به عنوان مدرن، فريبنده و 
جذاب تر برای يک گروه مصرف کننده لوکس جوان تر 

فرآیند جایگاه سازی برند 
در افکار عمومی

   برندینگ
مهرداد انوری 

مدرس و مشاور توسعه کسب وکار
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نشان داده  است. درنتیجه، موقعیت قبلی برند در ذهن 
مصرف کنندگان ممکن است به واسطه تداعیات جديد 

که از طريق تبلیغات مطرح می شوند، تغییر کند. 

جایگاه یابی برند در دو سطح رخ می دهد: 
• سطح گسترده جایگاه یابی
• سطح محدود جایگاه یابی 

آن  از  را  موقعیتی  دارند  تمایل  به وضوح  لوکس  برندهای 
خود کنند که مشخصه آن »محصوالت لوکس، گران قیمت 
از  این سطح  است.  در ذهن مصرف کننده  و خوش ساخت« 
را  لوکس  برندهای  ویژگی های مشترک همه  تعیین جایگاه 
جایگاه یابی  آن  می شود.  پشتیبانی  لوکس  مفهوم  با  و  دارد 
بخش گسترده است و اغلب به آسانی و به طور مؤثر به واسطه 
شکی  مثال،  برای  می آید.  دست  به  لوکس  برندهای  اغلب 
نیست که ورساچه، فندی و هرمس در گروه برندهای لوکس 
قرار گرفته اند، زیرا همه آن ها دارای ویژگی های گسترده ای 

از لوکس و پرستیژ هستند. 
برند  ویژه  موقعیت  تعیین  شامل  محدود  سطح  جایگاه یابی 
برندهای  اگرچه  می شود.  داده  نسبت  برند  هر  به  که  است 
برای  ابزاری  عنوان  به  را  بودن«  »لوکس  ویژگی  لوکس 
موقعیت یابی گسترده به اشتراک می گذارند، ولی هر برندی 
خود  هویت  از  که  است  خود  منحصربه فرد  موقعیت  دارای 
پشتیبانی می کند. این جایی است که نبرد برای ذهن مشتری 
شروع می شود و اغلب برای دست یابی به موقعیت یابی سطح 
برندهای  بین  گسترده چالش برانگیزتر است. جایگاه یابی در 
انتخاب مصرف کنندگان  در  و  است  متفاوت  لوکس  مختلف 
برای برندهای لوکس تأثیر زیادی می گذارد. به عنوان مثال، 
برای فکر کردن در مورد جان گالینو،  را  اگر شما لحظه ای 
اسکادا، روبرتو کاوالی، چلو و جین پل گوتیر در نظر بگیرید، 
»لوکس  فاکتور  برندها  این  اگرچه  که  شد  خواهید  متوجه 
بودن« را به اشتراک می گذارند، ولی جایگاه یکسانی ندارند. 
ارسال نمی کنند، و  نیز  را  پیام های یکسانی  آن ها هم چنین 
برخورد  واحد  سلیقه  یک  با  مخاطبان  با  آن ها  از  هیچ کدام 
نمی کنند. جایگاه یابی برند همان چیزی است که انتخاب های 
مشتریان  اگر  می کند.  هدایت  مقایسه  طریق  از  را  مشتری 
احتماالً  پس  باشند،  داشته  برند  از  روشنی  درک  و  ارتباط 
آن ها برند را در موقعیت درست در ذهنشان قرار داده اند و 
این  تشکیل می دهد.  را  آن ها  انتخاب  فرایند  از  بخشی  این 
برند  نام  این معنی است که  به  انتخاب  مشارکت در فرایند 
مصرف کننده  ذهن  در  که  برندهاست  از  گروهی  از  بخشی 
را  خود  زندگی  در  برند  سهم  مصرف کننده  و  دارند  مکانی 

تشخیص می دهد. 
وظیفه تعیین موقعیت برند حتی برای شرکت های لوکس که 
برندهای متعددی از جمله LVMH و گروه ریچمونت دارند، 
برندهای  این شرکت ها  دشوارتر می شود. در سطح گروهی، 
شرکتی هستند که نیازهای سرمایه گذاران، کارمندان و سایر 
مستلزم  امر  این  می دهند.  قرار  بررسی  مورد  را  ذی نفعان 
توسعه استراتژی برند شرکت و موقعیت یابی است که ربطی 
به مصرف کنندگان ندارد. در سطح دیگر، برندهایی که این 

شرکت ها کنترل می کنند، اهمیت زیادی برای مصرف کنندگان 
است.  مرتبط  با مصرف کنندگان  آن ها  موقعیت یابی  و  دارند 
قرار   LVMH مجموعه  در  که  برندهایی  مثال،  عنوان  به 
دارند، شامل لوییس ویتون، فندی، ژیوانشی و دیور هستند. 
و  دارد  را  النسل  و  کارتیه  برندهای  ریچمونت،  درحالی که 
گروه گوچی، گوچی، الکساندر مک کویین و یوس سن لورنت 
را داراست. این برندها دارای نقاط جایگاهی متفاوتی در ذهن 
مشتریان هستند. آن ها هم چنین در سطح جایگاه یابی داخلی 
خود متفاوت اند و بر جایگاه یابی شرکت های مادر به عنوان 
برند زیرمجموعه شرکت تأثیر می گذارند. این ها نقاط مختلف 
موقعیت یابی برند هستند که چالشی را برای گروه های مختلف 
ایجاد می کنند. هم چنین خطر ایجاد هم پوشانی موقعیت برند 
قرار  تحت  تأثیر  را  که می تواند مصرف کنندگان  دارد  وجود 
دهد و گیج کند، به عالوه موجب ایجاد رقابت داخلی شود. 
برای غلبه بر چالش های مطرح شده از سوی این عوامل، هر 
برند باید کاماًل متمایز و اصیل باقی بماند، درحالی که کیفیت 

لوکس را حفظ می کند. 
مهم  لوکس  برند  یک  جایگاه یابی  ارزیابی  در  زیر  نکات 

هستند:
محصوالت و خدمات باید مطابق با جایگاه یابی مورد نظر   •

باشند. 
جایگاه یابی باید معتبر و واقع بینانه باشد، یعنی باید برند   •

لیاقتش را داشته باشد.
وجه  و  باشد  رقبا  از  متمایز  و  مشخص  باید  جایگاه یابی   •

اشتراکی با رقبا نداشته باشد.
• جایگاه یابی باید تداعیات لوکس بودن را تصدیق کند. 

جایگاه یابی باید برای دوره ای مناسب باشد، اما هم چنین   •
ظرفیت الزم برای توسعه برحسب زمان را نیز داشته باشد. 

• جایگاه یابی باید یک برنامه تعیین موقعیت اضطراری داشته 
باشد. 

جايگاه يابی برند همان چیزی 
است که انتخاب های مشتری 

را از طريق مقايسه هدايت 
می کند. اگر مشتريان ارتباط 
و درک روشنی از برند داشته 

باشند، پس احتماالً آن ها 
برند را در موقعیت درست 
در ذهنشان قرار داده اند و 

اين بخشی از فرايند انتخاب 
آن ها را تشکیل می دهد. اين 
مشارکت در فرايند انتخاب 

به اين معنی است که نام 
برند بخشی از گروهی از 

برندهاست که در ذهن 
مصرف کننده مکانی دارند 
و مصرف کننده سهم برند 

در زندگی خود را تشخیص 
می دهد
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روش های تقويت برند شخصی در محل كار

نقش بازی نکنید!
     برندینگ

بهار سلیمانی 
آيا تا کنون نام خود را گوگل کرده ايد؟ بیشتر ما اين کار 

را کرده ايم. تحقیقات اخیر گزارش بانک آمريکا نشان 
می دهد که شش درصد از مردم هر روز نام خودشان 
را گوگل می کنند. 57 درصد از نسل جديد نیز به طور 
مکرر نام خود را در گوگل سرچ کردند. اگر متقاضی 

شغل هستید، بايد بدانید که اشخاص ديگر نیز نام شما 
را در گوگل سرچ می کنند. 77 درصد از کارفرمايان که 

در حال جست وجوی کارمند هستند، نام متقاضیان شغل 
مورد نظر خود را گوگل می کنند تا در مورد پرسونال 

برندش اطالعاتی به  دست آورند. 
حتی پس از استخدام و در محیط کار شما دارای يک 

برند شخصی هستید. دوست داريد بدانید وقتی در 
دفتر نیستید، همکارانتان در مورد شما چه می گويند؟ آيا 
احساس خوبی به آن ها می دهید و برند شخصی خاص 

خود را در محل کار داريد؟  توسعه برند شخصی يا 
پرسونال برند شما برای پیشرفت در حرفه تان ضروری 

است؛ اين که چه چیزی شما را خاص می کند و ارزش 
شما را برای يک سازمان بیشتر می کند. در ادامه چند 
نکته در مورد توسعه برند شخصی آورده شده است. 

ادامه مطلب را بخوانید تا دريابید که چگونه خود را در 
محل کار برند کنید.

قابل اعتماد باشید 
اگر نمی توان به شما اعتماد کرد تا به موقع در جلسات حاضر 
را  او  درخواست کمک می کند،  از شما  وقتی کسی  یا  شوید، 
جایی  به  برند  پرسونال  داشتن  برای  شما  تالش  کنید،  یاری 
تعهدات  و  کنید  عمل  خود  قول  به  باید  شما  رسید.  نخواهد 
خود را انجام دهید، وگرنه هیچ کس به شما اعتماد ندارد و شما 
را باور نمی کند. نشان دهید ابتدا می توانید به چیزهای ساده 
ارائه می دهید،  را  بزرگ  وقتی چیزهای  باشید، سپس  وابسته 
مردم به شما اعتماد خواهند کرد. این اولین گام و یکی از اصول 

پایه ساخت و تقویت برند شخصی در محل کار است. 

لباس مناسب بپوشید
مقابل  فرد  برداشت در  اولین  ایجاد  برای  شما فرصت دیگری 
دیگران  در  را  شما  برداشت  اولین  شما  ظاهر  و  ندارید  خود 
دهید.  اهمیت  خود  ظاهر  به  بنابراین  کرد.  خواهد  ایجاد 
اطمینان حاصل کنید که ظاهر شما به تقویت برند شخصی  که 
می خواهید به آن برسید، کمک خواهد کرد. شما نباید در یک 
با لباس های چروک و  محل کار حرفه ای به عنوان فردی که 
کفش های کثیف راه می رود، شناخته شوید، مگر این که محیط 

کار شما به گونه ای باشد که این موضوع را بطلبد. 

در جلسات حضور داشته باشید
افراد زیادی در جلسات حاضر می شوند، تنها به این دلیل که 
شما  دارند!  جلسه  امروز  که  کرده اند  یادداشت  تقویمشان  در 
به جلسه  ورود  از  قبل  که  بدانید  کنید.  اجتناب  این روش  از 
را  خود  تحقیقات  شد.  خواهد  بحث  موضوعاتی  چه  مورد  در 
انجام دهید و سؤاالت خود را آماده کنید. به همه افراد داخل 
جلسه– خصوصاً مدیران– نشان دهید که موضوع بحث برای 
شما مهم است و درگیر آن هستید. پشت لپ تاپ خود مخفی 
نشوید، ای میلتان را بررسی نکنید و  سعی کنید فعاالنه در بحث 
شدن  شناخته تر  موجب  نه تنها  کار  این  باشید.  داشته  حضور 
شما می شود، بلکه به ایجاد یک دانش برای رشد برند شخصی 
شما کمک می کند. در این حالت ممکن است یکی از مدیران 
متوجه عالقه شخصی شما به یک پروژه خاص شود و از شما 

بخواهد آن را هدایت کنید. 

ناهار را با دیگران بخورید
چه در کافه نزدیک محل کار و چه در داخل دفتر، وقت ناهار 
لحظاتی از پشت میز کار خود بلند شوید و زمانی را برای ناهار 
با دیگران بگذرانید. با این کار می توانید با افراد مختلف شرکت 
و حتی شرکت های دیگر که از فضای مشترک حیاط یا روف 
شبکه سازی  نوع  این  کنید.  می کنند، صحبت  استفاده  گاردن 
می تواند فرصت های جدیدی برای شما ایجاد کند. برند شخصی 
فراتر از تیم و وظایف فعلی شماست. از این که در مورد عالیق 
شما  نترسید.  کنید،  صحبت  مردم  با  خود  شغلی  آرزوهای  و 
است  ممکن  چیزهایی  چه  بحث ها  این  در  نمی دانید  هرگز 

مطرح شود. 
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تنها به اين دلیل که به 
دنبال تقويت برند شخصی 

خود در محل کار هستید، 
نبايد حقیقت را کتمان کنید. 

خودتان باشید و نقش 
بازی نکنید. ادای کسی را 
درنیاوريد که از همه چیز 
آگاه است و هر کاری از 

دستش برمی آيد. مخاطبان 
به راحتی فرق بین کسی که 
بلوف می زند و افراد اصیل را 

می شناسند. برند شخصی 
شما واقعی ترين بازتاب رفتار 

شماست. اگر انگیزه های 
مخفی در تالش برای 

ساختن پرسونال برند داشته 
باشید، مردم آن ها را متوجه 

خواهند شد

اصیل باشید 
در  برند شخصی خود  تقویت  دنبال  به  که  دلیل  این  به  تنها 
محل کار هستید، نباید حقیقت را کتمان کنید. خودتان باشید 
بازی نکنید. ادای کسی را درنیاورید که از همه چیز  و نقش 
آگاه است و هر کاری از دستش برمی آید. مخاطبان به راحتی 
فرق بین کسی که بلوف می زند و افراد اصیل را می شناسند. 
اگر  شماست.  رفتار  بازتاب  واقعی ترین  شما  شخصی  برند 
انگیزه های مخفی در تالش برای ساختن پرسونال برند داشته 
را متوجه خواهند شد. در مورد چیزهایی  باشید، مردم آن ها 
چه  در  این که  کنید؛  کسب  مهارت  عمیقاً  دارید،  دوست  که 
چیزی می توانید بهتر شوید و به چه چیزی عالقه مند هستید. 
مهم است که روی برند شخصی خود متمرکز شوید تا با دنیای 
خارج نیز این انسجام را حفظ کنید. باید مطمئن شوید تمام 
کارهایی که انجام می دهید، بر تمام فعالیت های برند شما تأثیر 
مثبت خواهد داشت. هم چنین فراموش نکنید که تنها باید با 

برند شخصی خود کار کنید. 

رهبر افکار خود شوید 
وقتی دریافتید که برای چه چیزی می خواهید شناخته شوید، 
وقت آن است که شروع به ساخت آن کنید. اول گوش کنید، 
سپس هر نوع تحقیقی را که می توانید، در مورد موضوع انجام 
دهید و نظر خود را نیز به آن اضافه کنید. سعی کنید اطالعات 
خود را در مورد موضوع مورد عالقه تان به اشتراک بگذارید و نظر 
دیگران را نیز بشنوید. درنهایت محتوای خود را ایجاد کنید. از 
شبکه های اجتماعی استفاده کنید تا بتوانید پیامتان را در آن جا 
قرار دهید. اگر دوست دارید سلسله مطالب ادامه دار بنویسید، از 
وبالگ استفاده کنید. در آن ویدیو بگذارید. به کامنت ها جواب 
دهید. هدف شما باید تبدیل شدن به یک مرجع و متخصص در 
یک موضوع خاص باشد، پس همه چیز را با آموزش شروع کنید 

و سعی کنید از این شاخه به آن شاخه نپرید. 

همکاری تیمی 
اگر شرکت شما برای انجام پروژه به شما وقت داده است، سعی 
کنید طی همکاری با دیگران از فرصت استفاده کنید و تخصص 
خود را به دیگران نشان دهید و خود را آماده ورود به مرحله 
این فکر کنید که چگونه می توانید رهبری  به  بزرگ تر کنید. 
فکری خود را به شغل و مأموریت  شرکت گره بزنید. این امر 
حضور شما را در محل کار تقویت کرده و شما را نزد همکاران 

مختلف برجسته می کند. 

تکامل شخصیت
درحالی که به تقویت برند شخصی خود فکر می کنید، باید به 
این فکر کنید که تکامل شخصیت نیز می تواند در این پروسه 
اتفاق بیفتد. طبیعی است که تغییر کنید، تنها مطمئن شوید 
که از یک موضوع تصادفی به موضوع تصادفی دیگر نمی روید، 
چراکه اگر این کار را کنید، روی پرسونال برند شما تأثیر بدی 
برند  می گذارد و در محل کار جدی گرفته نمی شوید. تکامل 
شخصی شما باید در کنار تکامل اخالقی و شخصیت شما به 
صورت سازگار و هماهنگ پیش رود. این به شما کمک می کند 

تا در عین وفادار ماندن به مخاطب، خود را نیز رشد دهید. 

به دنبال بازخورد باشید 
داشته  شما  با  تعامل  از  تجربه ای  چه  دیگران  دارید  دوست 
احساساتی  از  مورد  پنج  تا  سه  بخواهید  است  ممکن  باشند؟ 
را که دیگران هنگام تعامل با شما تجربه می کنند، بنویسید و 
سپس از یک دوست نزدیک یا همکار معتمد بخواهید همین 
کار را انجام دهد. آیا پاسخ ها مشابه هستند؟ اگر چنین است، 
روی  بیشتر  باید  شما  نیست،  این گونه  اگر  اما  است،  عالی 
از  دیگران  درک  که  است  مهم  کنید.  کار  خود  برند شخصی 
خودتان را درک کنید. این امر موجب می شود بتوانید پیام های 
از  و  کنید  ارسال  آن ها  به  با همکاران  ارتباط  در  را  صحیحی 
یکی  قطعاً  برند شخصی  یک  داشتن  بخواهید.  بازخورد  آن ها 
می سازد  قادر  را  شما  و  است  رهبری  موقعیت  نیازهای  از 

تأثیرگذاری بیشتری ایجاد کنید. 

ثابت قدم باشید 
یا  انجام می دهید،  اجتماعی خود  هر کاری که در شبکه های 
پست هایی که ارسال می کنید، درنهایت به تقویت برند شخصی 
این موضوع سعی کنید  بهبود  برای  شما کمک می کند. پس 
در کنار مطالبی که می نویسید، در خصوص زبان بدن و نحوه 
لباس پوشیدن و... در ویدیو و عکس  هایی که منتشر می کنید، 
فکر کنید و هر مطلبی را در فضای مجازی به اشتراک نگذارید. 
را  خودتان  باشید؛  واقعی  شدن،  مجازی  از  قبل  است  الزم 
بیانیه  و  خود  ویژگی های  کنید.  توصیف  هستید،  که  آن گونه 
برند خود را تهیه کنید و آن ها را به آن چه در واقعیت هستید، 

نزدیک کنید.
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مطمئناً برای همه ما پیش آمده است که تا زمانی که 
ناچار به مراقبت و پیش گیری نشويم، به حرکات اشتباه 

خود ادامه می دهیم. تا زمانی که دچار اضافه وزن 
نشويم، به متخصص تغذيه مراجعه نمی کنیم، تا هنگامی 

که الستیک خودرويمان پنچر نشود، به مکانیکی برای 
چکاپ خودرو نمی رويم و تا زمانی که مورد هک و حمله 

سايبری و دزديده شدن پسورد و... واقع نشويم، به فکر 
امنیت کامپیوتر، لپ تاپ يا موبايل خود نمی افتیم. در 

اين مقاله در مورد راه کارهای امنیتی برای پیشگیری از 
اشتباهات فناورانه، بیشتر خواهیم خواند. 

اشتباهات فناورانه 
ان  از  استفاده  نحوه  و  آنتی ویروس  مورد  در  کاربران  بیشتر 
لینک های  و  مشکوک  سایت های  به  ورود  از  آن ها  آگاه اند. 
فریبنده خودداری می کنند. اما گاهی چیزهایی وجود دارد که 
اطالعات کافی در مورد آن ندارند. برای مثال، آیا می دانستید 
که وب کم لپ تاپ شما نیز می تواند راهی باشد که کسی به آن 
نفوذ کند و به آن دسترسی داشته باشد. با تکنولوژیک شدن 
هر چه بیشتر ابزار و لوازم خانگی نیز باید بیش از پیش نسبت 

به هک شدن این ابزارها و ورود غریبه ها به دنیای تکنولوژی 
خودتان آگاه باشید. در ذیل چند نمونه از اشتباهات فناورانه 
باشد و نحوه  از وجودشان بی خبر  را که ممکن است کاربران 

حفاظت از اطالعات و داده های شخصی تان ذکر می شود. 

روشن گذاشتن وب کم
و  دانشجوست  کشور  از  خارج  یا  دیگر  شهری  در  فرزندتان 
دوست دارید مدام از طریق وب کم با او ارتباط داشته باشید. 
هیچ مشکلی وجود ندارد. می توانید با او چت کنید و چهره اش 
دوربین های  این  لطف  به  شوید.  باخبر  حالش  از  و  ببینید  را 
کوچک قادر خواهید بود مخاطبتان را جلوی خود حس کنید. 
از  پس  کنید  سعی  اما  ندارد،  وجود  مشکلی  کار  این جای  تا 
پایان چت، دوربین وب کم را غیرفعال کنید. روشن نگه داشتن 
گرفتن  و  آن  به  هکرها  نفوذ  راه  است  ممکن  آن  همیشگی 
تصاویر از منزل شما را باز کند. هیچ چیز بدتر از نفوذ غیرقانونی 
به محیط منزل و آن چه در اتاق شخصی تان بر شما می گذرد، 
است  کافی  تنها  نیست!  دشوار  این هک  با  مقابله  راه  نیست. 
تنها  و  بچسبانید  لپ تاپتان  برچسب روی دوربین وب کم  یک 
در مواقعی که می خواهید از آن استفاده کنید و با نرم افزارهایی 

     فضای مجازی
هدی رضایی 

راه های پیشگیری از خطاهای امنیتی 
در فضای مجازی
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چون اسکایپ و FaceTime کار دارید، این برچسب را بکنید. 
آن ها  وسیله  به  که  دارد  وجود  نیز  نرم افزارهایی  هم چنین 
می توانید با اعالن و نوتیفیکشن مطلع شوید که چه کسی به 

صورت از راه دور به وب کم شما دسترسی دارد. 

در شبکه های اجتماعی Sign in ماندن 
اگر دوستان زیادی در شبکه های اجتماعی دارید و به همین 
خاطر مجبورید هر روز به این شبکه ها رجوع کنید و از حال 
دوستانتان باخبر شوید، ممکن است از اکانت خود خارج نشوید 
و همیشه sign in باقی بمانید. هم چنین امکان دارد در دیگر 
شبکه ها مانند توییتر، اینستاگرام، اسنپ چت، یوتیوب، گوگل 
پالس و... نیز دارای اکانت هایی باشید که همیشه باز باشند و 
برای ورود به آن ها نیاز به Log in مجدد نداشته باشید. اشتباه 
بعدی شما همین جاست. باز ماندن این اکانت ها در معرض هک 
شدن آن را افزایش می دهد. بهتر است ابتدا مطمئن شوید که 
تنها شما به این اکانت ها دسترسی دارید و در مرحله دوم بعد 
 sign از هر بار استفاده از این شبکه ها از آن ها خارج شوید و
و  رسمی  ای میل های  مانند  اکانت هایی  خصوصاً  شوید،   out
کاری تان که ممکن است با یک اشتباه، اطالعات شخصی تان 
را در دست هکرها قرار دهید. برای این که مطمئن شوید تنها 
activity در  اکانت استفاده می کنید، به قسمت  این  از  شما 
اکانت  این  به  که  را  دستگاه هایی  تعداد  و  بروید  اکانت هایتان 

متصل است، مشاهده کنید. 

بی اطالعی از شرایط و ضوابط استفاده از اپلیکیشن ها 
و  استفاده  شرایط  اپلیکیشن،  یک  نصب  هنگام  همیشه 

دسترسی هایی را که از جانب شرکت توسعه دهنده به گوشی 
شما وجود دارد، اطالع داده می شود. بدون اطالع از این شرایط، 
به  برنامه ها  این  از  نکنید. برخی  تأیید  را  برنامه ای  نصب هیچ 
لوکیشن شما دسترسی دارند و می دانند که شما در حال حاضر 
به  دسترسی  به  نیاز  دیگر  برخی  دارید.  قرار  نقطه ای  چه  در 
گالری و تصاویر شما دارند. از همه پیش نیازها و الزامات نصب 
این اپلیکیشن ها آگاهی داشته باشید و اقدام به نصب برنامه های 
مشکوک نکنید تا خطر هک شدن گوشی تلفن همراهتان باال 
نرود. برای این منظور سعی کنید تنها از فروشگاه های مجاز اپل 
و گوگل خرید کنید و برنامه های مورد نیاز خود را از استورهای 

معروف نصب کنید. 

خاموش کردن اپدیت امنیتی و فایروال 
مهم نیست تا چه اندازه از سیستمتان استفاده می کنید، بلکه 
همیشه باید یک نرم افزار امنیتی همیشه روشن روی آن وجود 
چه  باشد،  ویروس  آنتی  چه  امنیتی  نرم افزار  این  باشد.  داشته 
از  به خوبی  بتواند  تا  شود  به روزرسانی  همیشه  باید  فایروال، 
فاقد  که  سیستم هایی  به  هکرها  کند.  محافظت  شما  سیستم 
اقدامات امنیتی هستند، یا به روز نشده اند، راحت تر نفوذ می کنند. 
با نصب این آنتی ویروس ها و برنامه های امنیتی برای کامپیوتر 
خود سپر بسازید. هم چنین سعی کنید ویندوز یا سیستم عامل 
خود را نیز همیشه به روز نگه دارید تا خطر آسیب رسیدن به 
یابد. یادتان باشد هکرها همیشه در کمین  اطالعاتتان کاهش 
و  اطالعات  دزدیدن  برای  طالیی  فرصتی  منتظر  و  نشسته اند 
فایل های شخصی شما هستند. با انجام این اقدامات، دست آن ها 

را از رسیدن به مقاصد شومشان کوتاه کنید. 

همیشه هنگام نصب يک 
اپلیکیشن، شرايط استفاده 

و دسترسی هايی را که از 
جانب شرکت توسعه دهنده 

به گوشی شما وجود دارد، 
اطالع داده می شود. بدون 

اطالع از اين شرايط، نصب 
هیچ برنامه ای را تأيید نکنید. 

برخی از اين برنامه ها به 
لوکیشن شما دسترسی 

دارند و می دانند که شما در 
حال حاضر در چه نقطه ای 

قرار داريد. برخی ديگر نیاز 
به دسترسی به گالری و 

تصاوير شما دارند. از همه 
پیش نیازها و الزامات نصب 

اين اپلیکیشن ها آگاهی 
داشته باشید



»وخارزم« مدل ها و محدوديت های مديريت ريسک را بررسی می كند

مدیریت ریسک؛ 
آموزه هایی از بحران و نوآوری

  مدیریت
نسیم بنایی

دکتری مدیریت کسب وکار 

»مديريت ريسک يعنی نگاه به آينده«؛ اين جمله را 
آمپارو مارين بارسنا می گويد، کسی که سال ها در 

رابطه با مديريت ريسک، به ويژه در شرايط بحران 
اقتصادی، مطالعه و پژوهش کرده  است. وضعیت 

اقتصاد جهان چندان مطلوب نیست، تنش های تجاری 
میان آمريکا و چین چند سالی است که بحران به پا 

کرده و حاال بیش از يک سال است که همه گیری کرونا 
و تعطیالت ناشی از آن، به بحرانی ديگر برای اقتصاد 

جهان تبديل شده  است. در اين شرايط، مديريت 
ريسک نقش مهمی را در ادامه حیات يک کسب وکار 

ايفا می کند. 
بحران های اقتصادی، ظالمانه رخ می دهند و 

محدوديت هايی را برای کسب وکارهای مختلف ايجاد 
می کنند. برای مثال، کسب وکارهای بانکی در اغلب 

بحران های اقتصادی در معرض خطر جدی قرار 
دارند. در اين شرايط، مدل های مديريت ريسک 

به پیش گیری و حل بحران در آن کسب وکار کمک 
خواهد کرد. »وخارزم« ابتدا با مرور مقاله ای از مجله 
هاروارد بیزنس ريويو در رابطه با مديريت ريسک از 

رنه استالز، استاد دانشگاه اوهايو، اين مقوله را تحلیل 
و بررسی کرده  است. سپس با مرور مقاله ای ديگر با 

عنوان »تقويت کسب وکار در شرايط بحران اقتصادی« 
از سايت علمی بیزنس کويینزلد، به اين مسئله 

پرداخته که مديريت ريسک چه ابعادی دارد. 

درس هایی از شکست
رنه استالز، استاد دانشگاه اوهایو، به طور تخصصی در رابطه 
با بحث مدیریت ریسک مطالعه و پژوهش کرده  است. او در 
خالل پژوهش هایش به این نتیجه رسیده که نظام مدیریت 
خطر جدی  معرض  در  می تواند  طریق  پنج  از  مالی  ریسک 
قرار بگیرد و درنهایت با شکست مواجه شود. اما با شناخت 
این موارد، می توان جلوی شکست مدیریت ریسک را گرفت. 
مجله  در  ریسک«  »مدیریت  عنوان  با  مقاله ای  در  استالز 
اشاره  دقیق  صورت  به  موارد  این  به  ریویو  بیزنس  هاروارد 

کرده  است. 
ریسک  مدیریت  نظام  در  دارد  امکان  که  خطایی  نخستین 
مالی، منجر به شکست شود، اندازه گیرِی غلِط ریسک یا همان 
خطر است. در این خطا، سیستم مدیریتی رابطه میان خطرات 
مختلف را به درستی تشخیص نمی دهد، درنتیجه نمی تواند با 
دقت کافی در مورد آن ها قضاوت کند. اغلب اوقات دلیل این 
اتفاق، تکیه بر داده ها و اطالعات قدیمی است. در واقع فرد 
به جای این که روی داده های جدید تمرکز کند، به داده های 
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قدیمی  اقتصادِی  بحران های  حتی  می کند.  تکیه  قدیمی 
به درستی  را  بحران جدید  در یک  میزان خطرات  نمی تواند 
برای  است.  نیاز  جدیدی  داده های  به  همیشه  دهد.  نشان 
باید  می شوند،  بررسی  مسکن  بازار  در  خطرات  اگر  مثال، 
داده های جدیدی از وضعیت بازار مسکن در دسترس باشد و 

همان داده ها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند. 
گرفتِن  نادیده  ریسک،  مدیریت  در  دوم  رایج  خطای 
می توانند  معموالً  شرکت ها  است.  شناخته شده  ریسک های 
اصلی ترین ریسک را برای خود در شرایط بحرانی، شناسایی 
کنند. اما خطایی که مرتکب می شوند، این است که به جای 
جدی گرفتن آن ریسک، در مسیر دیگری گام برمی دارند و 
آن ریسک را دست کم می شمارند. مشابه این اتفاق، بارها و 
بارها رخ داده  است. اما اگر کسب وکارها بتوانند هر خطری را 
جدی بگیرند، در مدیریت ریسک با شکست مواجه نخواهند 

شد. 
مدیریت  شکست  جرقه  می تواند  که  دیگری  خطای 
و  خطرات  میان  ارتباط  شکل گیری  عدم  بزند،  را  ریسک 
شرکتی،  هر  در  است.  شرکت  در  اصلی  تصمیم گیرندگان 
عده ای خاص اجازه مدیریت و تصمیم گیری های استراتژیک 
را دارند. این افراد باید خطراتی که کسب وکارشان را تهدید 
می کند، به درستی تشخیص دهند تا بتوانند تصمیمی درست 
بگیرند. اما همه این افراد، چنین کاری نمی کنند. کسانی  که 
این  بتوانند  باید  می کنند،  مدیریت  و  شناسایی  را  خطرات 
کار  این  بشناسانند.  نهایی  تصمیم گیرندگان  به  را  خطرات 
قالب گزارش ها و پژوهش های دقیق صورت بگیرد.  باید در 
نهایی  امکان دارد تصمیم گیرنده  باشد،  اگر گزارش پیچیده 
متوجه اهمیت موضوع نشود. به این ترتیب، چنین رابطه ای 

باید به درستی شکل بگیرد. 
نکته ای که اغلب در مدیریت ریسک فراموش می شود، مقوله 
تغییر است. خطرات به صورت دائم و مستمر تغییر می کنند. 
حتی منشأ آن ها هم به سرعت عوض می شود. اتفاقی که در 
صبح می تواند یک کسب وکار را تهدید کند، در شب امکان 
ماهیت  شود.  تبدیل  کسب وکار  آن  برای  مزیتی  به  دارد 
خطرات به سرعت تغییر می کنند. درنتیجه باید مدام هم گام 
با بازار پیش رفت و خطرات را به صورت لحظه ای شناسایی 
کرد. شرکت ها و کسب وکارهایی که بتوانند خودشان را با این 
تغییرات آنی، هم سو و هم سرعت کنند، بعید است با شکست 
مواجه شوند. به این ترتیب، باید همه  چیز شفاف و به صورت 

لحظه ای پیش برود. 
گاهی هم خطرات پنهان می شوند. مثاًل امکان دارد فردی در 
کسب وکار یا شرکت، بحران سازی کند و خطرات را مخفی 
کند. این خطرات مخفی همیشه می توانند دردسرساز باشند 
و مدیریت ریسک را هم به شکست برسانند. برای مثال، به 
گفته استالز، در سال 2007 مشابه این اتفاق در یک بانک 
به رغم تالش هایش  بانک  این  باعث شد  و  داد  فرانسوی رخ 

برای مدیریت ریسک، با شکست مواجه شود. 
در همه مواردی که گفته شد، یک نکته واضح و مبرهن است؛ 
باید رویکرد خود را  مدیری که ریسک را مدیریت می کند، 
عوض کند تا با شکست مواجه نشود. او امکان دارد وقت و 
باز هم  اما  انرژی زیادی را صرف کار مدیریت ریسک کند، 
شکست بخورد. اما اگر مدل های مختلف مدیریت ریسک را 
بشناسد و قابلیت انعطاف و تغییر داشته باشد، بدون تردید 
و همه  چیز  بیمه کند  برابر خطرات  را در  می تواند خودش 
را به صورت مدیریت شده پیش ببرد. البته او باید بداند که 
چطور می توان در شرایط پرخطر و بحران اقتصادی، مدیریت 

ریسک را انجام داد. 

کسب وکار قدرتمند
مالی  و  اقتصادی  دنیای  در  می توانند  همیشه  خطرات 
کنند.  تهدید  را  شرایط  پایدارترین  و  داشته  باشند  حضور 
معرض  در  کمتر  هستند،  قدرتمند  که  کسب وکارهایی  اما 
خطر و ریسک های مالی قرار می گیرند. حتی وقتی خطری 
به راحتی آن خطر را شناسایی  رخ می دهد، آن ها می توانند 
خطرات  عموم  قدرتمند،  کسب وکارهای  واقع،  در  کنند. 
هم  اگر  می کنند.  شناسایی  و  پیش بینی  وقوع،  از  پیش  را 
خطری نامنتظره رخ داد، می دانند که چطور باید آن خطر را 
مدیریت کنند. اما استراتژی های آن ها برای خطرات نامنتظره 

چیست؟
نگاه  قوی  است. کسب وکارهای  اولویت  در  مشتری  همیشه 
جای  به  بحرانی،  شرایط  در  و  می دهند  بسط  را  خودشان 
موارد  کنند،  مالی  مدیریت  به  محدود  را  خودشان  این که 
دیگری را هم مدیریت می کنند. یکی از آن ها، مشتری است. 
ارائه  به هرحال همه کسب وکارها خدماتی به مشتریان خود 
این مشتریان  به فکر حفظ  باید  می کنند. درنتیجه همیشه 
باشند. این یعنی باید در هر شرایط بحرانی، ابتدا به مشتری 
خود فکر کنند و در بحران اقتصادی، مشتری را در اولویت 
بگذارند. این مسئله به وفاداری مشتری هم کمک می کند. 
مدیریت  بهترین  می شود.  برطرف  هم  او  نیازهای  به عالوه، 
آن  در  که  است  مدلی  اقتصادی،  بحران  شرایط  در  ریسک 

مشتری در اولویت قرار گرفته  است. 
مورد  باید  بازاریابی  استراتژی های  بحرانی،  شرایط  در 
تجدیدنظر قرار بگیرند. در این شرایط به ایده ها و راه کارهای 
جدیدی برای فروش نیاز است تا بازاریابی بهتر انجام شود. 
روی  را  خود  تمرکز  شرایط  این  در  موفق  کسب وکارهای 
بحرانی  که  بار  هر  واقع  در  می گذارند.  رقابتی شان  مزایای 
چه  که  می کنند  فکر  این  به  کرد،  مشکل  دچار  را  آن ها 
چطور  مزایا  آن  کمک  به  و  دارند  رقابتی  بازار  در  مزایایی 
می توانند بازار را دوباره در اختیار بگیرند، یا حتی در اختیار 
خودشان حفظ کنند. گاهی یک کسب وکار روشی واحد برای 
خودش دارد. پس بهتر است روی آن روش تمرکز کند. در 

يکی از خطاهايی که امکان 
دارد در نظام مديريت ريسک 
مالی، منجر به شکست شود، 

اندازه گیرِی غلِط ريسک يا 
همان خطر است. در اين 

خطا، سیستم مديريتی رابطه 
میان خطرات مختلف را 

به درستی تشخیص نمی دهد، 
درنتیجه نمی تواند با دقت 

کافی در مورد آن ها قضاوت 
کند. اغلب اوقات دلیل اين 

اتفاق، تکیه بر داده ها و 
اطالعات قديمی است. در 

واقع فرد به جای اين که روی 
داده های جديد تمرکز کند، به 
داده های قديمی تکیه می کند. 

حتی بحران های اقتصادِی 
قديمی نمی تواند میزان 

خطرات در يک بحران جديد 
را به درستی نشان دهد
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این شرایط، کسب وکارها می توانند از ابزارهای ارزان قیمت تر 
از  تبلیغات  مثل شبکه های اجتماعی هم بهره بگیرند. حتی 

فردی به فرد دیگر می تواند مؤثر باشد. 
اگر از مدیران شرکت ها بپرسید بزرگ ترین سرمایه ای که در 
»نیروی  می دهند،  که  پاسخی  اولین  چیست،  دارند،  اختیار 
انسانی« است. به این ترتیب، مدیریت این سرمایه بزرگ در 
شرایط بحرانی، جزو الزامات است. کسب وکارهایی که دچار 
برای  دقیق  و  برنامه ای جزئی  باید  اقتصادی شده اند،  بحران 
منابع انسانی خود داشته باشند و آن ها را مرتب به روز کنند. 
ارائه  به روز  خدماتی  و  محصوالت  می توانند  ترتیب،  این  به 
کنند. مدیران کسب وکارهای مختلف باید در شرایط بحرانی، 
توان ایجاد انگیزه برای نیروهای کاری خود را داشته باشند. 
در شرایط بحرانی، اغلب اوقات نیاز است که نظم موجود در 
کسب وکار به هم بریزد و نیروهای کاری به شکلی دیگر در 
کاری  ساعت های  می شود  الزم  گاهی  بگیرند.  قرار  هم  کنار 
شرایط  در  موفق  مدیر  به هرحال،  اما  کنند.  پیدا  کاهش 
به خرج  را  انعطاف  بیشترین  بتواند  که  است  بحرانی، کسی 
به  اتفاق  این  کند.  مدیریت  به سرعت  را  کسب وکار  و  بدهد 
و  آشوب  دچار  کاری  نیروهای  که  شود  انجام  باید  گونه ای 

مشکل نشوند. 
یکی از روش های مدیریت ریسک در شرایط بحران اقتصادی، 
استفاده از شبکه های اجتماعی است. در شبکه های اجتماعی 
می توان با راه کارهای دیگر کسب وکارها برای مقابله با بحران 
آشنا شد و در عین  حال فرصت های جدیدی را ایجاد کرد. 
این فرصت ها می تواند دایره وسیعی از مشتریان و کارکنان را 

در بر بگیرد. در این شرایط حتی می توان با دیگر کسب وکارها 
همراه شد و اتحادی را به کمک آن ها شکل داد که می تواند به 
شکست بحران اقتصادی و پشت سر گذاشتن روزهای سخت 

کمک کند. 
در  مسائل  مهم ترین  جزو  نوآورانه  راه کارهای  از  بهره گیری 
این که  بر  عالوه  ریسک،  مدیریت  در  است.  بحرانی  شرایط 
راه کارهای  باید  گرفت،  بهره  موجود  راه کارهای  از  می توان 
جدید و نوآورانه ای هم ارائه کرد. این راه کارها باید به گونه ای 
باشد که بهره وری را به حداکثر برساند و هزینه ها را کاهش 
قرار  رقابتی  مرحله ای  در  کسب وکار  ترتیب،  این  به  دهد. 

می گیرد و از بحران نجات پیدا می کند. 
گاهی هم می توان از مشاوران مالی برای مدیریت ریسک بهره 
برای مدیریت کسب وکار وجود  گرفت. مشاوره های مختلفی 
دارد که برخی از آن ها می تواند به کسب وکار کمک کند که 
دهد. خدمات  نجات  را  اقتصادی، خودش  بحران  در شرایط 
مشاوره اِی متنوعی در این زمینه وجود دارد که شرکت ها باید 

با آن ها آشنا شوند و در صورت لزوم از آن ها بهره بگیرند. 
معرض  در  همیشه  کسب وکارها  گفت  می توان  روی هم رفته 
خطر قرار دارند. گاهی باید از شکست ها و اشتباه های گذشته 
درس گرفت و آن ها را تکرار نکرد. گاهی هم باید راه کارهای 
جدید و نوآورانه را در دستور کار قرار داد. مدل های مختلفی 
بهره گیری  با  می توان  که  دارد  وجود  ریسک  مدیریت  برای 
رساند.  حداقل  به  را  اقتصادی  بحران  آسیب های  آن ها،  از 
بحران همیشه در کمین است، اما می توان با مدیریت ریسک، 

آسیب ها را به حداقل و حتی به صفر رساند. 

بهره گیری از راه کارهای 
نوآورانه جزو مهم ترين 
مسائل در شرايط بحرانی 
است. در مديريت ريسک، 
عالوه بر اين که می توان 
از راه کارهای موجود بهره 
گرفت، بايد راه کارهای جديد 
و نوآورانه ای هم ارائه کرد. 
اين راه کارها بايد به گونه ای 
باشد که بهره وری را به 
حداکثر برساند و هزينه ها را 
کاهش دهد. به اين ترتیب، 
کسب وکار در مرحله ای 
رقابتی قرار می گیرد و از 
بحران نجات پیدا می کند
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فرهنگ و جامعه

در اين بخش می خوانيد

گفت وگو با دكتر امير طباطبايی، مدرس زبان بدن
 هر انسانی با چشم های خود هم می بیند، هم می شنود

نگاهی به بهترين تبليغات خالق دنيا در ماه های اخير
 سایه کرونا بر سر آگهی های تبلیغاتی

چه اتفاقی برای حساب های كاربری افراد پس از مرگشان می افتد؟
 میراث دیجیتالی و سرنوشت آن

دنيای ورزش در سالی كه گذشت 
 سال ۲۰۲۰ توپی که کرونا پنچرش کرد... 

معرفی بهترين سريال هايی كه هر مدير و كارمندی می تواند ببيند
 موفقیت شغلی در چند پرده



دانستن تکنیک های زبان بدن باعث می شود افراد 
ارتباطات غیرکالمی خود را تقويت کنند؛ عنصری که 

بخش عمده ای از ارتباطات را تشکیل می دهد. افراد با 
استفاده بهینه از اين تکنیک های زبان بدن می توانند 
در ارتباطات و مذاکرات خود بهتر عمل کنند. در ادامه 

با دکتر امیر طباطبايی، مدرس دانشگاه و »زبان بدن«، 
به گفت وگو نشسته ايم تا درباره اهمیت يادگیری زبان 

بدن بیشتر بدانیم. 

 زبان بدن به چه معناست؟
زبان بدن را با عباراتی مانند Body language، تن گفتار، 
هم گفتار، بیان تن مترادف می دانند. در نظر داشته باشید که 
زبان بدن به هیچ وجه زبان اشاره نیست. زبان اشاره تکنیکی 
ارتباط  برقراری  برای  آن  از  ناشنوایان  که  است  گفتار  برای 
استفاده می کنند. در واقع زبان بدن را با این عبارت می توان 
تعریف کرد: »هر انسانی با چشم های خود هم می بیند، هم 

می شنود.«
می توانند  بدن  زبان  و  گفتار  زبان  به کارگیری  با  انسان ها 
زبان  اگر  به دیگران منتقل کنند. همان طور که  را  پیامشان 
ارتباط و  انسان ها قادر به برقراری  گفتار دچار مشکل شود، 
بیان خواسته هایشان نیستند، در صورت ایجاد مشکل در زبان 
بدن نیز افراد دچار مشکالتی می شوند و برقراری ارتباط آن ها 
با دیگران دچار چالش خواهد شد. زبان گفتار و زبان بدن هر 
باید  باشد،  داشته  بیشتری  تأثیرگذاری  فرد  این که  برای  دو 
همگون باشند. بر همین اساس، زبان بدن مکملی قوی برای 
زبان گفتار است و هر گونه حرکت بدن انسان دارای معنا ست. 
زبان بدن هر انسان اول به ذات و دوم به فرهنگی که در آن 
بزرگ شده، بازمی گردد. برخی از حرکات بدن در ذات افراد 
نهادینه شده است. برای مثال، هیچ پدر و مادری به کودکان 

بدهند،  منفی  جواب  می خواهند  وقتی  که  نمی آموزند  خود 
شانه های خود را باال ببرند. چنین حرکتی در نابینایان بیشتر 
را  حرکات  از  بسیاری  ببینند،  این که  بدون  افراد  این  است. 
انجام می دهند. با توجه به این تعریف، هر حرکتی که از بدن 
بسیار  بدن  زبان  دانستن  دارد.  معنی  می شود،  جاری  انسان 
مهم است. زبان بدن معنی کلمه در جمله است، یعنی برای 
دانستن آن باید کل بدن را در نظر بگیرید و توجه به بخشی 

از آن درست نیست. 
 دانستن زبان بدن تا چه حد برای افراد مختلف 

اهميت دارد؟
دانستن زبان بدن آن قدر اهمیت دارد که در بزرگ ترین بخش 
دوره   باید  سیاستمداران  تمام  سیاست،  یعنی  دنیا  فروش 
ارتباط  بخش  در  بدن  زبان  دانستن  بگذرانند.  را  بدن  زبان 
غیرکالمی بسیار اهمیت دارد و اگر فردی آن را بلد نباشد، در 
برقراری ارتباط حتماً دچار مشکل خواهد شد. چنین افرادی 
در ارتباط تأثیرگذاری بسیار ضعیفی خواهند داشت. در واقع 
یادگیری زبان بدن مانند یادگیری زبان دوم است. همان طور 
که اگر فردی به کشوری سفر کند و زبان آن جا را بلد باشد، 
به  نیز  بدن  زبان  دانستن  داشت،  خواهد  راحت تری  اقامت 
با ساکنان دیگر کشورها  بهتر  ارتباط  برقراری  برای  فرد  آن 
آن  از  بداند، می تواند  بدن  زبان  فرد  اگر  کرد.  کمک خواهد 
استفاده های بهینه کند. همان طور که فردی که زبان انگلیسی 
می داند، نسبت به کسی که نمی داند، برتر است، فردی هم 
که زبان بدن می داند، نسبت به مابقی افراد برتر است. چون 
زبان بدن نقش ترجمه را برای فرد بازی می کند. برای مثال، 
این که  از  قبل  بداند،  بدن  زبان  مذاکرات  در  حاضر  فرد  اگر 
آن ها  قصد  که  شد  خواهد  متوجه  بزنند،  حرف  مقابل  افراد 
افراد  شد  خواهد  متوجه  بدن  زبان  با  فردی  چنین  چیست. 
حاضر در جلسه فقط وقت تلف می کنند، یا مشتاقانه در پی 

   گپ
نرگس فرجی

گفت وگو با دكتر امير طباطبايی، مدرس زبان بدن

هر انسانی با چشم های خود هم می بیند، 
هم می شنود
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نتیجه هستند. گاهی افراد با زبان گفتار، طرف مقابل خود را 
تأیید، اما با زبان بدن آن را رد می کنند. بر این اساس می توان 

متوجه دروغ طرف مقابل شد. 
ارشد  مديران  برای  بدن  زبان  با  آشنايی   

سازمان ها چه اهميتی دارد؟ 
مدیران ارشد سازمان ها نیز که دائماً در جلسات با کارمندان 
ارتباط  بدن  زبان  دانستن  با  می توانند  هستند،  مشتریان  و 
بهتری با دیگران برقرار کنند. برای مثال، مدیران با دانستن 
صحبت های  صحت  به  پی  می توانند  به راحتی  بدن  زبان 
از  کارمند  شوند  متوجه  این که  یا  ببرند.  خود  کارمندان 
اگر  است؟  راضی   و...  کار  سازمان، سمت،  در  وضعیت خود 
راضی نیست، چرا در گفتار می گوید راضی است؟ زبان بدن 
زبان  دهد.  تشخیص  را  افراد  باطن  می کند  کمک  مدیر  به 
بدن آن چیزی ا ست که مردم به کالم نمی آورند. تمام افراد 
احساسات درون خود را از طریق زبان بدن نشان می دهند و 
مدیران به راحتی می توانند چنین احساساتی را درک کنند. 

نكاتی  چه  بايد  بدن  زبان  يادگيری  برای  افراد   
را ياد بگيرند؟ آيا دوره ها و كتاب های موجود در 

بازار مفيدند؟ 
برخی از کتاب های رایج در بازار ایران محتوای بسیار ضعیفی 
از زبان بدن را آموزش می دهند. برای مثال، کتاب »زبان بدن« 
نوشته  آلن پیز که در بازار ایران نیز بسیار رایج شده، پر از 
اشتباه است. محتوای این کتاب عالوه بر اشتباهات فرهنگی، 
دست  کسی  هر  آمده  کتاب  این  در  دارد.  علمی  اشتباهات 
روی بینی خود بکشد، دروغ گوست. چنین برداشتی اشتباه 
است و نمی توان چنین حرکتی را به همگان نسبت داد. در 
بخش دیگری از کتاب آمده اگر شخصی نگاه خود را بدزدد، 
دروغ گو ست، چنین حرکتی را نیز نمی توان به همه نسبت داد. 
شاید فرد اوتیسم خفیف دارد و این حرکت غیرارادی باشد. 
شاید با توجه به فرهنگ چنین کاری را انجام می دهد. وقتی 
چنین کتاب هایی منبع برخی از اساتید می شوند، یادگیری 
زبان بدن حتماً با مشکالتی همراه خواهد بود. از طرفی، برای 
سابقه  که  گرفت  اساتیدی کمک  از  باید  بدن  زبان  آموزش 
اجرایی خوبی در کارنامه خود دارند. افرادی که خودشان از 
زبان بدن استفاده کرده و تأثیر مثبتی بر پرسنال برندشان 
داشته اند. هم چنین اطالعات چنین اساتیدی عالوه بر به روز 
بودن، باید بومی هم شده باشد. بومی شدن علم بسیار مهم 
فرهنگی  در  بودن  سینه  به  دست  شاید  مثال،  برای  است. 
یعنی گارد گرفتن، اما در فرهنگ دیگر یعنی مودب بودن. 
مثاًل در ایران از کودکی به افراد یاد می دهند در کالس دست 
به سینه بنشینند، یا اگر به یاد داشته باشید، غول چراغ جادو 
برای فرمان بری همیشه دست به سینه می ایستاد. عالوه بر 
این موارد، اساتید حوزه زبان بدن باید از علوم روان شناسی و 

مدیریت نیز آگاه باشند. 
 آيا دانستن زبان بدن در ارتباطات مجازی نيز 

كاربرد دارد؟
از سال 2014 سرفصل هایی برای آموزش تکنیک های زبان 
بین المللی  کسب وکار  مدارس  در  تلفنی  فروش  برای  بدن 
شنیده  بر  عالوه  تلفن  پشت  افراد  چون  است.  شده  تعریف 
بررسی  را  تن صدا  و  لحن  می توان  و  دیده می شوند  شدن، 
کرد. بارها پیش آمده از لحن صدای یک نفر متوجه ناراحتی، 
استرس و... شده اید. در دنیای امروز به بازاریابان تلفنی زبان 

کنید  فرض  می گویند  آن ها  به  و  می دهند  آموزش  را  بدن 
تلفن  مورد  در  وقتی  است.  گرفته  قرار  شما  مقابل  شخص 
تماس  در  بدن  زبان  دانستن  طبیعتاً  است،  صورت  این  به 
ویدیویی الزم و ارتباطات را راحت تر می کند. بنابراین افراد 
به راحتی  نیز  مجازی  ارتباطات  در  بدن  زبان  فراگیری  با 

می توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. 
 آيا زبان بدن در انتقال بهتر پيام نيز تأثيرگذار 

است؟ 
افراد  اگر  است.  اثرگذار  مؤثر  ارتباط  برقراری  در  بدن  زبان 
حین گفت وگو از زبان بدن خود استفاده نکنند، حداقل 50 
درصد ارتباط مؤثر را از خود گرفته اند. وقتی فردی فقط از 
برای  ارتباط استفاده کند، چیزی  برقراری  برای  زبان گفتار 
اقناع طرح مقابل کم دارد. بارها پیش آمده حرفی را زده اید، 
اما طرف مقابل برداشت بدی کرده است. چنین اتفاقی بیشتر 
از  را  به خاطر حرکات بدن می افتد. زبان بدن مقصود شما 
گفتار  زبان  و  بدن  زبان  میان  اگر  می کند.  تکمیل  کلمات 
گاهی  دارد.  اولویت  بدن  زبان  قطعاً  بیاید،  پیش  ناهمگونی 
این  در  بله.  می گوید  بدن  زبان  اما  نه،  می گوید  گفتار  زبان 

حالت باید بله را اولویت بدانید. 
 پيشنهادتان برای مديران ارشد برای به كارگيری 

دانش زبان بدن چيست؟
مدیران برای برقراری ارتباط بهتر با دیگران باید به چهار علم 
به عالوه یک، دانش حوزه کاری  باشند.  به عالوه یک مسلط 
مدیران است. چهار علم دیگر، تکنیک های مذاکره، فروش، 
فن بیان و زبان بدن است. این چهار علم مانند مربع قدرت 
هستند که باید چهار ضلع کنار هم باشند. نداشتن یک ضلع 
باعث می شود مدیران نتوانند تأثیر مثبت بر دیگران بگذارند. 
یادگیری  به  نیاز  خود  کارکنان  اعتماد  جلب  برای  مدیران 
زبان بدن دارند. مدیران شرکت های سرمایه گذاری نیز برای 
جلب اعتماد مشتریان نیاز به یادگیری زبان بدن دارند. آن ها 
با استفاده از عبارت دل نشین و صحبت های خوب به تنهایی 
نمی توانند نظر کسی را جلب کنند. از طرفی، اگر زبان بدن 
اعتماد  او  به  نمی توان  هم  باز  باشد،  اغراق آمیز  نیز  فردی 

کرد. 
زبان  يادگيری  با  ارتباطی  چه  جامعه  فرهنگ   

بدن می تواند داشته باشد؟
همان طور که قباًل نیز اشاره شد، زبان بدن عالوه بر ذات به 
عالیم  بیشتر  فرهنگ  مبحث  در  دارد.  بستگی  نیز  فرهنگ 
اهمیت پیدا می کنند. البته این روزها با گسترش شبکه های 
نزدیک  هم  به  حدودی  تا  کشورها  فرهنگ های  اجتماعی 
شده اند. شبکه های اجتماعی باعث شبیه شدن فرهنگ ها به 
افراد یک  باید در نظر بگیرید که زبان بدن  هم شده است. 
شهر هم با شهر دیگر متفاوت است. برای مثال، در شهری 
با هم صحبت می کنند، حرکات  باال  با تن صدای  که مردم 
در  اما  است.  محکم  بلند  صدای  با  متناسب  نیز  بدنشان 
شهرهایی که مردم با صدای پایین صحبت می کنند، حرکات 
بدنشان نیز آرام تر است. هم چنین نحوه صحبت کردن افراد 
با شهرهای کوچک به خاطر فاصله های  در شهرهای بزرگ 

فیزیکی متفاوت  است. 
در مجموع، مدیران باید به دو علت زبان بدن را فرا بگیرند؛ 
یک: اعتمادسازی میان کارکنان و مشتریان، دو: تأثیرگذاری 

بیشتر بر دیگران. 

دانستن زبان بدن 
آن قدر اهمیت دارد که در 

بزرگ ترين بخش فروش 
دنیا يعنی سیاست، تمام 

سیاستمداران بايد دوره  زبان 
بدن را بگذرانند. دانستن 

زبان بدن در بخش ارتباط 
غیرکالمی بسیار اهمیت دارد 
و اگر فردی آن را بلد نباشد، 

در برقراری ارتباط حتماً دچار 
مشکل خواهد شد. چنین 

افرادی در ارتباط تأثیرگذاری 
بسیار ضعیفی خواهند داشت. 

در واقع يادگیری زبان بدن 
مانند يادگیری زبان دوم 
است. همان طور که اگر 

فردی به کشوری سفر کند 
و زبان آن جا را بلد باشد، 
اقامت راحت تری خواهد 

داشت، دانستن زبان بدن 
نیز به آن فرد برای برقراری 
ارتباط بهتر با ساکنان ديگر 

کشورها کمک خواهد کرد
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     تبلیغات
آرین طاهری سایه کرونا بر سر آگهی های تبلیغاتی

در روزهايی که دنیا درگیر اپیدمی کرونا و بحران واکسن و کسب وکارهای آسیب ديده از اين ويروس منحوس بود، تبلیغات خالق و جذابی در 
رسانه های چاپی و ديجیتال دنیا معرفی شد. در ادامه تعدادی از جذاب ترين و پرمحتواترين آن ها را دنبال خواهیم کرد. 

نگاهی به بهترين تبليغات خالق دنيا در ماه های اخير

پاندمی مرگ 
را  همگان  توجه  فنالند  سرطان  انجمن 
ساالنه  که  کرده  جلب  همه گیری ای  به 
هشت میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند. 
همین جمله به عنوان شعار روی پوستر این 
آگهی درج شده است. سیگار کشیدن جان 
بیش از هشت میلیون نفر را در سال می گیرد 
افزایش است.  به  و تعداد آن ها هر ساله رو 
صرف  نظر از خطرات شناخته شده در سطح 
جهانی، سیگار کشیدن یک بیماری همه گیر 
در دنیاست که کمتر از آن صحبت می شود و 
میزان کشندگی آن هم چنان در حال افزایش 
است. به همین دلیل انجمن سرطان فنالند 
اذهان عمومی در  درصدد آگاه سازی بیشتر 
مورد این موضوع است. تصاویر این کمپین 
ممکن است ناراحت کننده به نظر برسد، اما 
این مضمون دارد که ترک سیگار  با  پیامی 
اکنون بیشتر از هر زمان دیگری مهم است. 

واکسن کرونا کاالی الکچری نیست
کرونا بیماری ناشناخته ای است که هنوز شرش از دنیا کم نشده. واکسن 
کرونا در برخی کشورهای دنیا ساخته شده، اما روند واکسیناسیون کند 
پیش می رود. کشورهای توسعه یافته دسترسی بهتری به این واکسن 
دارند و امید به بهبود و روی روال افتادن اوضاع درمانی آن بیشتر است. 
در عوض کشورهای در حال توسعه و هم چنین کشورهای جهان سوم 
هم چنان با آینده مبهم کرونایی دست وپنجه نرم می کنند. یونیسف در 
جدیدترین آگهی تبلیغاتی خود درصدد نشان دادن این موضوع است 
که واکسن کرونا کاالی لوکسی نیست که تنها به قشری خاص تعلق 
داشته باشد. در این پوستر واکسن کووید19 به منظور تأکید بر شکاف 
ناعادالنه توزیع به عنوان یک محصول لوکس به تصویر کشیده شده 
است، چراکه کشورهای ثروتمند در حال خالی کردن قفسه های این 
واکسن هستند. کشورهای ثروتمند تاکنون نیمی از دوز واکسن های 
کرونا را برای مردم کشورشان در اختیار دارند. این تبلیغات از سوی 
تانته رندی نروژی برای یونیسف طراحی شده است. این ارگان همه 
را به تالش برای دسترس پذیری هر چه بیشتر آن برای همه مردم و 
نه فقط ثروتمندان تشویق کرده است. درنهایت نیز آدرس سایت خود را 

در پوستر قرار داده تا افرادی که می خواهند در این کمپین هم گام شوند، اطالعات بیشتری کسب کنند. 
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مک دونالد تا دیروقت باز است
هوا تاریک و سرد است و شما خسته و گرسنه در شهر به دنبال غذا هستید. 
نمی زند،  پس  را  سرخ کرده  سیب زمینی  و  برگر  هیچ کس  شرایطی  چنین  در 
اما مک دونالد در شب های  نیست.  باز  انتهایی شب  ولی رستورانی در ساعات 
کریسمس تا دیروقت باز است و آماده خدمت رسانی به مشتریان. این کمپین 
در فضای باز اجرا شد و در آن از بازتاب و انعکاس چراغ های داخل خیابان های 

شهر برای هدایت مردم به آن چه نیاز دارند، استفاده کرد. 

بومرنگی برای مشتریان 
 Mercado الکترونیک  تجارت  شرکت 
libre آرژانتین نیز به دنبال استقبال بیشتر 
مردم از خرید اینترنتی در دوران کروناست. 
آگهی این شرکت هم بر همین مسئله تأکید 
می کند. سال 2021 فرا رسید و شیوع کرونا 
آگاه  پول  اهمیت  و  ارزش  به  نسبت  را  ما 
کرد. شرکت مرکادو در تالش است ارتباط و 
اعتماد میان خود و مشتریانش را تقویت کند 
و به آن ها نشان داد که مشتریان در اقتصاد 
کمپین  این  آن ها  دارند.  مهمی  نقش  کشور 
یا  تغییر  دهند  نشان  تا  کردند  راه اندازی  را 
این  در  خریداری شده  کاالی  هر  بازگشت 
پلتفرم بدون انتظار دائمی است، دقیقاً مانند 
این  با  نیز شعاری  بومرنگ. روی پوستر  یک 
را دوست  آن  است: »اگر  مضمون ذکر شده 

نداشتید، تنها کافی  است مرجوعش کنید.«
شرکت مرکادو یک شرکت آرژانتینی است که در آمریکا واقع شده و بازارهای آن الین اختصاص 
داده شده به تجارت الکترونیک و حراج های آن الین از جمله Mercadolibre.com را اداره 
می کند. این سایت در سال 2016 تعداد 174 میلیون کاربر در آمریکای التین داشت و از نظر 

تعداد بازدیدکنندگان می توان آن را محبوب ترین سایت تجارت الکترونیک منطقه دانست. 

با هم گام برداریم

یکی دیگر از کمپین هایی که تبلیغات آن تحت تأثیر کرونا قرار 
گرفت، National Runaway Safeline بود که سعی کرد 
در این شرایط دشوار کنار جوانان آمریکایی باشد. این فرصت 
و  انگیزه  تقویت  برای  که  بود  عمل  بر  مبتنی  ایده ای  ایجاد 
توانمندسازی جوانان کم برخوردار کشور آمریکا و با توجه به 
که  اجتماعی-  رسانه های  مانند  فضاهایی-  و  زندگی  شرایط 
آن ها در آن وقت صرف می کنند، طراحی شده است. آن ها از 
کفش های کتانی به عنوان وسیله ای برای پیام رسانی قدرتمند 
به روشی مبتکرانه استفاده کردند. در پوستر آگهی کتانی هایی 
که  گام هایی  است:  شده  نوشته  آن ها  روی  که  می بینیم  را 
برمی داری، شخصیت تو را تعریف می کنند. قدم بعدی خواهی 
توانست. ما در هر گام کنار شما و آماده شنیدن حرف هایتان 

به صورت 24 ساعته در هفت روز هفته هستیم. 

فروشندگان داخل بیلبورد! 
رانندگانی که در اتوبان و خیابان  های شهر رانندگی می کنند، بیلبوردهای مختلفی 
به خصوص  نیست.  عادی  بیلبورد  مانند یک  بیلبورد جدید هنیکن  اما  را می بینند. 
رانندگانی که نزدیک تاالب رودریگو در ریودوژانیرو برزیل رانندگی می کنند، تجربه 
دیدن این بیلبورد را از 10 تا 30 دسامبر داشتند. آن ها روی بیلبورد تصویر یک بار را 
دیدند، درحالی که با نزدیک شدن به آن متوجه حضور فروشنده  ها در بیلبورد می شوند 
که آن ها را تشویق به خوردن نوشیدنی های بدون الکل می کنند. هرساله رانندگان 
زیادی به دلیل مصرف الکل و مستی تصادفات شدید می کنند. آگهی محیطی هنیکن 
در تالش است مصرف  کننده خود را پیش از رانندگی با یک نوشیدنی باکیفیت و با 
برای  publicis برزیل  از جانب شرکت  این آگهی  الکل صفر سرحال کند.  درصد 

محصوالت نوشیدنی  های غیرالکلی هنیکن طراحی شده است. 
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     فضای مجازی
پنج ماهه است، هنوز با انسان های اطراف خود 

به درستی ارتباط چشمی برقرار نمی کند، اما وقتی پای 
گوشی تلفن همراه به میان می آيد، قصه عوض می شود؛ 
جوری به صفحه تلفن چشم می دوزد که گويی با آن در 
ارتباط است و آن را می فهمد. بچه های امروز اکثراً در 

گوشی های تلفن همراِه هوشمند چشم باز می کنند. آن ها 
از بدو تولد، دوستی با اين ابزار را ياد می گیرند. طولی 
نمی کشد که سر از شبکه های اجتماعی درمی آورند که 
در هر شبکه ای برای خود حساب شخصی و پروفايلی 
ايجاد می کنند. اما واقعیت قصه اين جاست که آدم ها 

همان طور که به دنیا می آيند، يک روز نیز از دنیا می روند. 
در اين شرايط وقتی از دنیا بروند، چه اتفاقی برای 

حساب ها کاربرِی اينترنتی شان می افتد؟ اينستاگرام و 
تلگرام و تويیتر و فیس بوکشان چه می شود؟ اين جاست 

که پديده ای به نام »مرگ و اينترنت« در دنیای مجازی 
و البته واقعی خودش را نشان می دهد. بررسی ها 

نشان می دهد روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر از کاربران 
فیس بوک در سرتاسر دنیا می میرند؛ البته طبیعی هم 

است، چراکه جمعیت زيادی از مردم جهان عضو اين 
شبکه اجتماعی هستند، اما واقعاً چه اتفاقی برای حساب 

کاربری شان رخ می دهد؟
انسان های عصر مدرن حجم زیادی از پروفایل ها و حساب های 
مرگشان  از  بعد  که  کرده اند  راه اندازی  اینترنتی  شخصِی 
هم چنان باقی خواهد ماند. اتفاقات زیادی ممکن است برای این 
حساب ها رخ بدهد. برخی بازماندگان آن را به عنوان یادگاری 
نگه می دارند، برخی نیز آن را حذف می کنند، چراکه برایشان 
تداعی کننده خاطرات تلخ و سختی است که نمی توانند تحمل 

کنند. هر یک از شبکه های اجتماعی به گونه ای متفاوت رفتار 
می کنند. برای مثال، جی میل و هات میل به بازماندگاِن کاربری 
او دسترسی  کاربرِی  به حساب  اجازه می دهند  که فوت شده 
اختیار  در  را  امکان  این  میل  یاهو  مقابل  در  اما  کنند.  پیدا 
کاربرانش قرار نمی دهد. البته کاربران جی میل و هات میل نیز 
حساب  به  بتوانند  تا  کنند  ارائه  را  مشخصی  گواهی های  باید 
نادری  اتفاقات  و  قصه ها  کنند.  پیدا  متوفی دسترسی  کاربرِی 
کاربران  از  یکی  مثال،  برای  داده  است.  رخ  موارد  این  در  نیز 
کرده  فوت  سرطان  بیماری  اساس  بر  پیش  سال ها  جی میل 
 است. او در شب فوتش درد زیادی داشته، اما تنها بوده و تالش 
کرده با سروصدای بسیار دیگران را از حال خودش باخبر کند. 
به همین خاطر هر چه در اطرافش داشته به این سو و آن سو 
پرتاب کرده. مثاًل لیوان آب کنار دستش را به دیوار می کوبیده، 
اما درنهایت کسی مطلع نشده و فوت کرده  است. چندی بعد 
پیامی  با  که  کند  باز  را  او  جی میل  می شود  موفق  برادرش 
ناراحت کننده مواجه می شود. سرایدار منزل شکایت نامه ای در 
قالب ای میل برای او فرستاده به انضمام فیلم سروصدای همان 
شب. در واقع سرایدار تصور کرده متوفی بر اساس بی مالحظگی 
سروصدا ایجاد کرده و از حال او خبر نداشته  است. بسیاری از 
مواقع پیام هایی که بعداً از فرد متوفی یا در حساب کاربرِی او 
پیدا می شود، وضعیتی ناراحت کننده ایجاد می کنند و این تنها 
ناراحتِی  باعث  و  داده  رخ  که  است  نمونه ای  چندین  از  یکی 

اطرافیان او شده  است. 

صفحات یادبود
هر شبکه اجتماعی به گونه ای متفاوت در زمینه مسئله مرگ 
رفتار می کند. فیس بوک شیوه ای خاص را در پیش گرفته و به 

چه اتفاقی برای حساب های كاربری افراد پس از مرگشان می افتد؟

میراث دیجیتالی و سرنوشت آن
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به شکل  را  متوفی  فردی  کاربری  اجازه می دهد حساب  افراد 
»Memorial« یا یادبود و خاطره تبدیل کنند. در واقع افراد 
می توانند در صفحه رسمِی این شخص که دیگر در بین آن ها 
وجود ندارد، خاطرات گذشته خود را به اشتراک بگذارند و به 
این  البته  دارند.  نگه  خاطرات  آلبوم  مانند  را  آن  ترتیب  این 
پروفایل دیگر در باکس پیشنهادها برای سایر افراد نمایش داده 
نمی شود و تنها کسانی می توانند به این صفحه دسترسی پیدا 
کنند که پیش از مرِگ متوفی با او در دنیای مجازِی فیس بوک 
دوست بوده اند. دلیلش نیز این است که فرد متوفی دیگر وجود 
ندارد تا پیشنهاد دوستان جدید را بپذیرد. درنتیجه آن صفحه 
تنها به جایی برای خاطره بازِی دوستان قدیمی تبدیل می شود. 
وقتی حساب فیس بوکی به حساب خاطره تبدیل می شود، دیگر 
کسی نمی تواند با آن آن الین شود و درنتیجه آن حساب واقعاً 
یک حساب مرده است که تنها برای حفظ یادبود آن شخص 
آزار  خاطرات  این  وجود  از  اگر  افراد  البته  ماند.  خواهد  باقی 
فیس بوک  برای  را  آن  حذف  درخواست  می توانند  می بینند، 
ارسال کنند و عموماً تا 90 روز این اتفاق می افتد و آن حساب 
رسمی حذف می شود. البته برای این کار به تصویر سنگ قبر 
و گواهی فوت نیاز است تا فیس بوک اجازه حذف آن حساب 

کاربری را بدهد و درنهایت آن را حذف کند. 
حالت  که  بود  این  داد،  رخ  فیس بوک  اقدامات  با  که  اتفاقی 
پدیده  از  افراد  از  بسیاری  واقع  در  شد.  کمتر  مرگ  ترسناِک 
مرگ وحشت دارند و وقتی در دنیای مجازی با مرگ عزیزی 
مواجه می شوند، دچار اندوه و وحشت فراوان می شوند. بررسی ها 
نشان می دهد ایجاد صفحه یادبود تا حدود زیادی به این افراد 
کمک کرده که مرگ برای آن ها قابل هضم شود و بهتر بتوانند 

با این پدیده کنار بیایند. 

میراث دیجیتال
از  پس  برای  نیز  اغلب  که  دارند  دارایی هایی  انسان ها  همه 
مرگ خود درباره آن ها برنامه ریزی می کنند. برای مثال، آن ها 
وصیت نامه ای می نویسند که در همه  جای دنیا مرسوم است و 
در آن وصیت نامه تکلیف بسیاری از دارایی های خود را تعیین 
می کنند تا اطرافیان بدانند پس از مرگ آن فرد باید با دارایی های 
فیزیکی چه کار کنند. اما در مورد دارایی های دیجیتال قضیه به 
چه شکل است؟ به هرحال افراد در دنیای مجازی نیز دارایی هایی 
دارند که گاهی می تواند بیش از دنیای واقعی باشد. آن ها انبوهی 
که  دارند  صدا  و  عکس  و  فیلم  اضافه  به  شخصی  اطالعات  از 
همه آن ها در حساب های شخصی شان در شبکه های اجتماعی 
مختلف قرار دارد. همان طور که برای دارایی های فیزیکی خود 
در وصیت نامه ای تعیین  تکلیف می کنند، باید برای دارایی های 
ارثیه ای  واقع آن ها  تعیین  تکلیف کنند. در  نیز  دیجیتال خود 
دیجیتال بر جای می گذارند که یک یا چند نفر باید آن میراث 
دارد.  کار وجود  این  برای  ببرند. روش های مختلفی  ارث  به  را 

مثاًل فرد می تواند رمز عبور خود را برای بعد از مرگ در اختیار 
کسی قرار بدهد که می خواهد میراث بِر او باشد. به این ترتیب، 
آدم ها  واقعی،  وصیت نامه های  بر  عالوه  باشد  الزم  کم کم  شاید 

وصیت نامه های دیجیتال نیز داشته  باشد. 

ربات های زنده یاد
به هرحال بخش زیادی از زندگِی انسان عصر مدرن به شبکه های 
اجتماعی گره خورده  است. بسیاری از افراد به دنبال ایده های 
خالقانه ای هستند که بتوانند پدیده مرگ و اینترنت را تا حد 
ممکن از شکل دردناک و ناراحت کننده خود خارج کنند. یکی 
از نمونه های این پدیده که به تازگی رایج شده، استارت آپ هایی 
با  نیز  فرد  مرگ  از  پس  می دهند  اجازه  افراد  به  که  هستند 
ربات های  آن ها  واقع  در  کنند.  مختلفی چت  قالب های  در  او 
و  می کند  صحبت  فرد  آن  مانند  که  می کنند  ایجاد  را  چتی 
این ترتیب، می تواند  او را می داند. به  حتی عادت های کالمی 
به جای او با اطرافیانش صحبت کند. البته که راه اندازی چنین 
ربات های قدری دشوار و زمان بر است، اما نکته اصلی این است 
فرد  بی قراِر  و  دل تنگ  هرگاه  دوستان  یا  خانواده  اعضای  که 
متوفی شدند، می توانند از طریق این ربات ها با او چت کنند و 

به ارتباط او ادامه دهند. 

جاودانگی در دنیای مجازی
البته راه کارهای دیگری هم وجود دارد. برای مثال، کارشناس 
سی ان ان پیشنهاد می کند افراد در صورت تمایل به جاودانگی، 
از امکانات شبکه های اجتماعی استفاده کنند و از همین حاال 
برای چندین سال بعد نیز پست هایی را آماده ارسال کنند. این 
پست ها می تواند در روز و ساعت مشخصی به صورت اتوماتیک 
منتشر شود. در واقع فرد باید تنها از پیش آن ها را آماده کند 
شود.  منتشر  خودکار  صورت  به  بعداً  تا  بگذارد  نوبت  در  و 
اجتماعی ددسوشیال  نوریس شبکه  نام جیمز  به  حتی فردی 
DeadSocial را راه اندازی کرد که افراد می توانند در صورت 
تمایل در آن عضو شوند و برای سال های بعد خود نیز پست 
بگذارند و با آیندگان در ارتباط باشد. این شبکه حتی به افراد 
این امکان را می دهد که خداحافظی آخر را داشته  باشند، بدون 
این شبکه اجتماعی نوعی  این که عماًل حاضر  باشند. در واقع 
جاودانگی را دست کم در دنیای مجازی به فرد می بخشد. هر 

چند این جاودانگی غیرواقعی است.
است.  طبیعی  امری  انسان ها  دنیای  در  حیات  و  مرگ  پدیده 
دنیای مجازی قدری این پدیده را دست خوش تغییر و تحول 
کرده  است. افراد می میرند، اما پروفایل های آن ها زنده است و 
ارتباط  آن ها  با  مجازی  دنیای  در  هنوز  می توانند  بازماندگان 
داشته  باشند، و این امری است که مدرنیته آن را رقم زده  است. 
انسان های عصر مدرن به سمت جاودانگی قدم برمی دارند، هر 

چند این جاودانگی تنها در دنیای مجازی باشد. 

بسیاری از افراد به دنبال 
ايده های خالقانه ای هستند 

که بتوانند پديده مرگ و 
اينترنت را تا حد ممکن از 

شکل دردناک و ناراحت کننده 
خود خارج کنند. يکی 

از نمونه های اين پديده 
که به تازگی رايج شده، 
استارت آپ هايی هستند 

که به افراد اجازه می دهند 
پس از مرگ فرد نیز با او در 
قالب های مختلفی چت کنند. 
در واقع آن ها ربات های چتی 

را ايجاد می کنند که مانند 
آن فرد صحبت می کند و 

حتی عادت های کالمی او را 
می داند
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سکوهای خالی، مسابقاتی که لغو شد و ايونت های 
بزرگی که به تعويق افتاد، تنها بخشی از تصوير دنیای 

ورزش در سال 2۰2۰ بود. کرونا مانند بمب جنگ 
جهانی بر سر دنیای ورزش آوار شد و مسابقاتی مانند 
المپیک که پیش از اين تنها به دلیل جنگ های جهانی 

برگزار نشده بودند، اين بار به دلیل يک ويروس همه گیر 
به تعويق افتاد. 2۰2۰ يک سال ورزشی عجیب و 

غريب همراه با لغو رويدادهای بزرگ ورزشی مانند 
يورو 2۰2۰ و المپیک در کنار استاديوم های خالی و 
پیام های ضدنژادپرستانه بود. صنعت ورزش نیز در 

کنار ديگر صنايع اقتصادی روزهای پرآشوبی را گذراند. 
پس از تعطیلی لیگ ها و مسابقات مختلف، زنجیره ای 
از رويدادها آغاز شد که صنعت ورزش را در کما فرو 

برد. در ماه مارس تقريباً تمام لیگ های حرفه ای با وقفه 
مواجه شدند و اين موضوع اثرات منفی زيادی نیز روی 

اقتصاد برجا گذاشت. در اين گزارش نگاهی به آن چه 
در سال 2۰2۰ بر سر دنیای ورزش آمد، انداخته ايم.

لغو مسابقات مهم
در سال 2020 رویدادهای ورزشی دومینووار لغو شدند و شیوع 
بیماری کرونا خسارات زیادی به تقویم ورزشی در سراسر دنیا 
وارد کرد. طرفداران تنیس ویمبلدون این مسابقات را از دست 
رویدادهای  لغو شد.  نیز  آزاد گلف  قهرمانی  و مسابقات  دادند 
دیگر مانند جام ملت های اروپا و بازی های المپیک و پارالمپیک 

سرانجام  که  امید  این  به  افتاد؛  تأخیر  به  ماه   12 نیز  توکیو 
در سال 2021 با کاهش موارد ابتالی کرونا بتواند ادامه پیدا 

کند. 

فوتبال علیه نژادپرستی 
از  یکی  آمریکا  پلیس  دست  به  فلوید  جورج  شدن  کشته 
رویدادهایی بود که اعتراضات زیادی را در سراسر دنیا در پی 
داشت. در مستطیل سبز اما این اعتراض شکل دیگری داشت 
دقیقه،  یک  مدت  به  زدن  زانو  و  احترام  ادای  با  بازیکنان  و 
آمریکا  کشور  در  به خصوص  نژادپرستی،  علیه  را  خود  انتقاد 
قاره  مختلف  لیگ های  تیم  های  نمادین  حرکت  دادند.  نشان 
اروپا نشان داد فوتبال با نژادپرستی مقابله می کند و خواهان 

برقراری عدالت است. 

جان سیاه پوستان مهم است
در  اعتراضی  است« جنبشی  مهم  جنبش »جان سیاه پوستان 
آمریکا  پلیس  نیروهای  نژادپرستانه  و  خشونت آمیز  رفتار  پی 
با سیاه پوستان است که تاریخ آن به سال 2013 برمی گردد و 
در سال 2020 نیز پس از کشته شدن فردی سیاه پوست، این 
گرفت. هشتگ  قرار  دنیا  مهم  در سرخط خبرهای  اعتراضات 
بار  اجتماعی  فعاالن  همکاری  با  نیز   blacklivesmatter#
دیگر ترند شد. این بار میادین ورزشی اعتراضات شدید خود را 
حتی با حک کردن این نوشته پشت پیراهن ورزشی بازیکنان 
انگلیس نشان  فوتبال  برتر  لیگ  مانند  NBA و دیگر لیگ ها 

     ورزشی
هدی رضایی 

دنيای ورزش در سالی كه گذشت 

سال ۲۰۲۰ 
توپی که کرونا متوقفش کرد... 
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کرونا مشکالت زيادی برای 
برگزاری مسابقات ايجاد 

کرد و برای ادامه دادن آن 
نیاز بود بازيکنان همواره 
تست کرونا بدهند. آن ها 

برای اين که درگیر اين 
بیماری نشوند، در کمپ های 

مختلف قرنطینه شدند و به 
دور از تماس با افراد ديگر 

تمرينات و مسابقات خود را 
گذراندند. رسانه ها نام اين 

روند را زندگی حبابی )يا 
زندگی درون حباب( گذاشتند 

و ورزشکاران مختلف مانند 
 NBA بسکتبالیست های

دوران تمرين و مسابقه 
در قرنطینه را با هشتگ 

#bubblelife در شبکه های 
اجتماعی مختلف به اشتراک 

می گذاشتند

دادند. در مسابقات NBA بازیکنان پیراهن هایی پوشیدند که 
ببینید«،  را  »ما  عدالت«،  »حاال  مانند:  شعارهایی  آن ها  روی 
»صدای ما را بشنوید«، »به ما احترام بگذارید«، »ما را دوست 
نفس  »نمی توانم  و  بزنید«  فریاد  را  ما  »نام  باشید«،  داشته 
از  بازی ها قبل  بازیکنان هم چنین در تمام  بکشم« دیده شد. 
شروع مسابقه زانو زدند تا مخالفت خود را با نژادپرستی نشان 

دهند.

ورزش بدون هواداران هیچ است
تولیدکنندگان برنامه های تلویزیونی ورزشی تمام تالش خود را 
برای جبران کمبود هواداران و جو خاص ناشی از حضور آن ها در 
استادیوم ها و زمین های ورزشی انجام دادند. حتی صدای آن ها 
را پخش کردند و تصاویرشان را با کمک فناوری های پیشرفته 
روی سکوها گذاشتند. منچسترسیتی یکی از تیم هایی بود که 
واکنش زنده هواداران خود را به صورت زنده روی یک صفحه 
جلوی  ماسک ها  که  سالی  در  اما  گذاشت.  نمایش  به  نمایش 
صورت ها را گرفته  بودند، حتی چنین حقه هایی نیز نتوانستند 
طرفداران  بدون  ورزش  که  کنند  کتمان  را  سرد  واقعیت  این 

خود آن طراوت و روح همیشگی را ندارد. 

زندگی حبابی! 
کرونا مشکالت زیادی برای برگزاری مسابقات ایجاد کرد و برای 
بدهند.  کرونا  تست  همواره  بازیکنان  بود  نیاز  آن  دادن  ادامه 
کمپ های  در  نشوند،  بیماری  این  درگیر  این که  برای  آن ها 
مختلف قرنطینه شدند و به دور از تماس با افراد دیگر تمرینات 
و مسابقات خود را گذراندند. رسانه ها نام این روند را زندگی 
حبابی )یا زندگی درون حباب( گذاشتند و ورزشکاران مختلف 
در  مسابقه  و  تمرین  دوران   NBA بسکتبالیست های  مانند 
قرنطینه را با هشتگ #bubblelife در شبکه های اجتماعی 

مختلف به اشتراک می گذاشتند. 
ادی ویرن بوکسور تمام ماه اوت را در کمپ اختصاصی گذراند 
و حباب های ایمنی زندگی یکی از اصطالحات ترند ورزشی در 
سال 2020 شدند. تیم های ورزشی در مکان هایی خاص اردو 
می زدند و تا پایان مسابقات در آن جا می ماندند تا خطر شیوع 
کرونا را به صفر برسانند. تیم های کریکت انگلیس نیز اردوی 
گذراندند؛  ساوتهمپتون  و  اولدترافورد  در  را  خود  تابستانی 
و  داشت  ورزشکاران  برای  فوق العاده  امکانات  که  مکان هایی 

آن ها را از رفتن به شهر بی نیاز کرده بود. 

نفوذ همیلتون حد و مرز ندارد
بار  هفتمین  برای  همیلتون  لوییس  جاری،  سال  نوامبر  ماه 
شکست  عنوان  به  چیزی  داد  نشان  و  شد  جهان  قهرمان 
برای او معنا ندارد. به این ترتیب، او رکورد مایکل شوماخر 
آلمانی را ربود. روز یک شنبه، 15 نوامبر )25 آبان(، مسابقه 
لوییس  شد.  برگزار  استانبول  در  یک  فرمول  اتومبیل رانی 
بر  بار  هفتمین  برای  مسابقه،  این  در  پیروزی  با  همیلتون 
اکنون  بریتانیایی  راننده  این  ایستاد.  جهان  قهرمانی  سکوی 
هم تراز  شوماخر،  مایکل  آلمانی،  اتومبیل  رانی  قهرمان  با 
در   2020 سال  در  که  است  افرادی  از  یکی  نیز  او  است. 
از قهرمانی روی  با نژادپرستی بود و پس  خط مقدم مبارزه 
زد  زانو  سیاه پوستان  حقوق  به  احترام  ادای  نشانه  به  زمین 
کشورهایی  خصوص  در  خواست  یک  فرمول  مقامات  از  و 
است،  ضعیف  آن ها  در  بشر  حقوق  اجرای  وضعیت  که 

کنند. چاره اندیشی 

کلوپ، پادشاه بی چون وچرای لیورپول
قهرمان  سرانجام  تا  کردند  صبر  سال   30 لیورپول  هواداران 
انگلیس شوند و این امر جز با مدیریت کلوپ ممکن نبود. پس 
گرفته شد،  از سر  دنیا  در سراسر  ورزشی  مسابقات  این که  از 
درنهایت  تا  ادامه  داد  لیگ  در  خود  امتیاز  کسب  به  لیورپول 
قهرمان لیگ انگلیس شد. اما وجود کرونا مانع از آن شد که 
وضعیت  اکنون  بگیرند.  آنفیلد  در  قهرمانی  جشن  طرفداران 
کلوپ در سمت قرمز مرسی ساید امن است و قهرمانی لیگ برتر 
در کنار قهرمانی چمپیونزلیگ 2019 به اعتبار او افزوده است. 

سال درگذشت کوبی و قهرمانی لیکرز پس از ۱۰ سال
سال 2020 برای لیکرز سال خوبی بود و این تیم پس از 10 سال 
قهرمانی را به هوادارانش هدیه کرد. آن ها در ششمین دیدار فینال 
NBA توانستند میامی را شکست دهند و به عنوان قهرمانی 
برسند. پیش از این فصل، لیکرز در شش فصل پیاپی نتوانسته 
بود به مسابقات پلی آف ان  .بی.  ای راه پیدا کند و این طوالنی ترین 
دوران ناکامی در تاریخ این باشگاه بود. لبرون جیمز، ستاره لیکرز 
و باارزش ترین بازیکن مسابقات فینال، در این بازی با 28 امتیاز، 
برای  امسال  و  کرد  دبل«  »تریپل  پاس گل،  و 10  ریباند   14
چهارمین بار در طول دوران حرفه ای خود جایزه ارزشمندترین 

بازیکن مسابقات فینال )MVP( را از آن خود کرد.
لیکرز،  لس آنجلس،  تیم  اسطوره  دیگر  یاد  با  قهرمانی  این   
قهرمان پنج دوره لیگ NBA آمریکا، برگزار شد که  26 ژانویه 
2020 در سانحه هلی کوپتر کشته شد. آخرین قهرمانی لیکرز 
فقید  برایانت  کوبی  که  زمانی  بود؛   2010 سال  مسابقات  در 
برای این تیم بازی می کرد. هواداران این تیم که به دلیل شیوع 
ویروس کرونا از حضور در سالن محروم بودند، پس از قهرمانی 
در شهر لس آنجلس به خیابان ها ریختند و به شادی پرداختند. 
آن ها با در دست داشتن تصویر کوبی برایانت، اسطوره فقید این 

تیم، قهرمانی تیمشان را جشن گرفتند.

وداع با دیگو
آرژانتین و  از هواداران  اتفاقاتی که هنوز هم بسیاری  از  یکی 
فوتبال در سراسر دنیا آن را هضم نکردند، مرگ دیگو مارادونا، 
اسطوره فقید فوتبال آرژانتین، است. او که چند هفته قبل  تر 
بود،  گذاشته  سر  پشت  موفقیت  با  را  مغز  جراحی  عمل  یک 
آذر 99  پنجم  در  مارادونا  رفت.  دنیا  از  قلبی  ایست  دلیل  به 
در سن 60 سالگی درگذشت تا نشان دهد دنیایی که در آن 
ساق های طالیی و اسطوره های جاودانی نیز می  میرند، دنیای 

قشنگی نیست. 
با خبر درگذشت او محافل ورزشی غرق غم شد. تشییع جنازه او 
در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین با حضور پرشمار مردم برگزار 
شد و تمام فوتبالیست های دنیا پیش از برگزاری مسابقات به 
یاد او چند دقیقه سکوت و ادای احترام کردند. مارادونا بهترین 
بازیکن قرن 20 در دنیا بود. او در رأی گیری اینترنتی فیفا در 
سال 2002 برای انتخاب بهترین بازیکن فوتبال قرن بیستم، 
رأی اول را به دست آورد و به عنوان بهترین بازیکن قرن بیستم 

از سوی طرفداران فوتبال جهان انتخاب شد.
همان طور که خواندید، سال 2020 پر از اتفاقات عجیب ورزشی 
بود و باید دید با واکسیناسیون علیه بیماری کرونا و بازگشت 
هواداران به استادیوم  ها و برگزاری مسابقات لغوشده در سال 
2021، در سال پیِش رو درها به روی تماشاگران باز و هیجان 
اصلی به زمین  های چمن و دیگر زمین های ورزشی باز می شود 

و ورزش از خجالت هواداران درخواهد آمد؟ 
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»میلیاردها« یک درام آمریکایی که تاکنون پنج فصل آن 
پخش شده است. داستان این سریال در مورد قدرت میان 
دو شخص بانفوذ از دو قطب قانون گذار و سرمایه گذاران 
بررسی مضامین  به  این سریال  مالی است. در  در دنیای 
اخالقی، ذکاوت و ثروت پرداخته می شود و حقیقت را در 
پس عبارت »قدرت مطلق، فساد مطلق« نشان می دهد. 
چرا باید این سریال را دید؟ اگر رویای این را دارید که 
یک میلیاردر خودساخته شوید، در عین حال که ممکن 

بابی  تفریحی  کشتی های  و  عمارت ها  خودروها،  به  است 
طمع بورزید، به کشمکش هایی که بابی اکسلراد- یکی از 
شرکت های  مالی  سرمایه داران  بانفوذترین  و  بزرگ ترین 
نام  به  بلندپرواز  و  زیرک  دادستانی  با  استریت-  وال 
می کند  کمک  شما  به  کار  این  کنید.  توجه  دارد،  چاک 
بدانید  و  کنید  ارزیابی  را  خود  متوسط  زندگی  سبک 
برای رسیدن به این جایگاه چه ریسک هایی را باید تاب 

بیاورید. 

سریال »سیلیکون ولی« که به کارگردانی مایک جاج ساخته 
شده است، سریالی در مورد گروهی از برنامه نویس های جوان 
و دولوپرهایی است که تالش می کنند با شرکت نوپای خود در 
سیلیکون ولی موفق شوند. این سریال یک کمدی پرطرفدار 
محصول شبکه HBO است که نگاهی پر از طنز و اغراق به 

ماجراهای چند جوان فعال استارت آپی دارد. 

که  می دهد  نشان  کمدی  این  دید؟  را  سریال  این  باید  چرا 
علی رغم  ولی،  سیلیکون  رقابتی  فضای  در  بودن  تأثیرگذار 
داشتن محصولی که بازار را تکان می دهد، برای کارآفرینان 
کارآفرین  یا  مدیر  اگر  است.  تا چه حد چالش برانگیز  جدید 
با  و  بخنداند  را  شما  ساعت ها  می تواند  سریال  این  هستید، 

نکته  هایش جرقه هایی در ذهن شما ایجاد کند. 

  سینما
هدی رضایی 

معرفی بهترين سريال هايی كه هر مدير و كارمندی می تواند ببيند

موفقیت شغلی در چند پرده
عید نوروز با آن روزهای کش دار بهاری جان می دهد برای اين که پای لپ تاپ 
يا تلويزيون بنشینی و سريال  ببینی؛ به خصوص که امسال کرونا هم چنان ديد 
و بازديد و مسافرت ها را لغو کرده و مجبور به تکرار خانه  نشینی و قرنطینه 
سال گذشته هستیم. اگر مدير، کارآفرين يا کارمند خوره فیلم هستید و روابط 

است،  جذاب  برايتان  می افتد،  کار  محل  در  که  اتفاقاتی  هیجانات  و  کاری 
گزارش پیشنهاد فیلم امروز را از دست ندهید و اين لیست را به لیست دانلود 
سريال های خود اضافه کنید. اين سريال ها می توانند يک انگیزه برای کمک به 

شما در ديدن مسائل محیط کاری از زاويه ديگری باشند. 

Billions

Silicon Valley

7

6

است  سیتکام  قسمتی   9 مستندگونه  سریال  یک  »آفیس« 
که از فصل دوم به بعد روزبه روز به محبوبیت  بیشتری رسید. 
نقش اول این سریال کارمندهای یک اداره فروش کاغذ به نام 
و  متفاوت  میفلین هستند که هر کدام شخصیت های  داندر 
عجیبی دارند. مایکل اسکات مدیر این اداره است که همواره 
به زندگی  برای تزریق هیجان  از ذهنی  ایده های بکر و دور 
روابط  و  جو  می کند  تالش  او  می کند.  پیدا  خود  کارمندان 
میان کارمندانش در محل کار را دوستانه کند. دوایت شروت، 
معاون اول او، یکی از بازاریابان موفق است که علی رغم هوش 

سرشار فاقد کوچک ترین روابط اجتماعی است. 
چرا باید این سریال را دید؟ این سریال یک درس بزرگ در 
مورد رفتار انسان ها و روابط آن ها در محیط کار است. نمایش 
فرهنگ  محیط کار و بن بست هایی که در آن وجود دارد، به 
مثابه یک تحقیق مفصل در مورد کارهایی است که نباید در 
محل کار انجام داد به ما دیدگاهی شفاف می دهد. در پشت 
این شوخی ها و طنزها مفهومی وجود دارد که سریال  همه 
برای مدیران و کارمندان  به یک سریال پرمعنا  را  »آفیس« 

تبدیل می کند. 

5 Office
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باشید،  کرده  تماشا  را  بد«  »برکینگ  محبوب  سریال  اگر 
آشنایی  گودمن،  سال  زیرک،  وکیل  شخصیت  با  احتماالً 
بر  پیش درآمدی  بگیری.«  تماس  ساول  با  »بهتره  دارید. 
سریال »برکینگ بد« و با محوریت شخصیت جیمی مک گیل 
)ساول گودمن( ساخته شده است. خط زمانی این سریال به 
پیش از اتفاقات »برکینگ بد« برمی گردد و نحوه تغییر شکل 
به  کار درست،  تمام وقت  وکیل  مک گیل،  جیمی  هنرمندانه 
ساول گودمِن آب زیرکاه و وکیل مدافع مجرمان را که خودش 
درگیر ماجراهایی جنایی شده، به ظرافت هر چه تمام شرح 
می دهد. باب اودنکرک، نقش اول فیلم، به خوبی روابط میان 
همکارانش در محل کار و اختالفاتش با برادر بزرگ را که او 
یک  به  را  سریال  این  و  کرده  ایفا  به خوبی  است،  وکیل  نیز 

اسپین آف شایسته برای »برکینگ بد« تبدیل کرده است. 
چرا باید این سریال را دید؟ اگر در »برکینگ بد« بیشتر به 
ماجراهای یک معلم شیمی پرداخته می شود که ابتدا ناخواسته 
و سپس خودخواسته درگیر فعالیت های مجرمانه می شود، در 
در  همکاران  و  وکال  دیگر  با  جیمی  میان  روابط  سریال  این 

محیط کار به خصوص در فصل های اولیه سریال پررنگ است. 
فضای شرکت HHM که مدیر آن برادر جیمی است، لوکیشن 
بسیاری از قسمت های فصول ابتدایی این سریال است. جیمی 
در ذهنش آینده  فوق العاده ای را رویاپردازی کرده بود؛ آینده ای 
عقاب هایی  همچون  می توانند  مک گیل  برادران  آن  در  که 
بلندپرواز در کنار هم کار کنند، کمپانی های رقیب را سرنگون 
کنند و میلیون ها دالر پول به جیب بزنند، اما این یک فانتزی 
بیش نیست. مردی که با هزار سختی خود را در شغل وکالت 
باال کشیده بود و پتانسیل تبدیل شدن به یک وکیل خبره را 
داشت، اکنون در حال پوست اندازی به شخصیت دیگری بود. 
برای این که داستان سریال اسپویل نشود، تماشا و قضاوت آن 
را به خودتان واگذار می کنیم. اما داستان ساول گودمن دروس 
مهمی برای مدیران دارد، از جمله این که یاد بگیرند چه زمانی 
در هنگام رشد بازار ریسک کنند و این ذهنیت را داشته باشند 
که »تا زمانی که موفق نشدی دست برندار«. البته موفقیت های 
او تحت الشعاع راه های غیراخالقی و جنجالی نیز قرار می گیرد 

که می توانیم از رفتارهای بی پروای او درس بگیریم. 

پوشالی«(  »خانه  سریال  وزن  )بر  دروغ ها«  »خانه  سریال 
به  دارند  وظیفه  که  است  سازمانی  تیم  یک  افراد  داستان 
کنند  مراجعه  آن جا  به  آمریکایی  بزرگ  شرکت های  دعوت 
از دادو  ارقام و اعداد حاصل  با بررسی داده ها، اطالعات و  و 
ستدهای آن شرکت، راه کاری برای پیشرفت بیشتر یا بیرون 
آمدن از رکود اقتصادی به آن ها ارائه کنند، که البته همیشه 
هم حقیقت را به مشتریان خود ارائه نمی دهند. نقش اول این 

سریال را دان چیدل به عنوان رهبر این تیم ایفا می کند.

چرا باید این سریال را دید؟ در طول قسمت های این سریال 
بارها بر این شعار تأکید می شود که »از هیچ کاری  بارها و 
برای رسیدن به موفقیت شغلی دریغ نکن«. این سریال درسی 
اخالقی دارد و نشان می دهد که اگر شرکتی بخواهد در دنیای 
فروش  و  به جای خرید  باید  بیاورد،  دوام  اقتصادی  پیچیده 
کاال و خدمات، به خرید و فروش آبرو و زندگی افراد جامعه 
و همکاران خود بپردازد، چراکه در غیر این صورت به هیچ 

عنوان امکان بقا در دنیای کسب وکار را نخواهد داشت. 

Better call saul

 House of lies

4

3

در سریال »استارت آپ« یک هکر کوبایی به دنبال ایجاد یک 
عنوان  به  بروکلین  از  بانکدار  یک  با  که  است  دیجیتال  ارز 
سرمایه گذار شریک شده و بانکدار این پول را به طور مخفیانه 
در این ارز سرمایه گذاری می کند و در ادامه اتفاق های عجیبی 
ایجاد  به  موفق  درنهایت  ولی  می افتد،  شخص  این  برای 
استارت آپ خود می شود، اما دردسرهای بدی هم برایش رقم 
می خورد. به نوعی ژانر درام نیز در این سریال دیده می شود.

چرا باید این سریال را دید؟ دنیای رمزارزها برای مدیران 
واقعیت  اما  می شود.  تصور  پیچیده ای  بسیار  دنیای  سنتی 
به  نیز  دنیا  اول  شرکت های  سرمایه گذاران  که  است  این 
سمت بیت کوین و دیگر رمزارزها در حال حرکت هستند. 
مورد  در  کارآفرینی  و  مدیر  هر  نیست  بد  دلیل  همین  به 
آن ها  پیرامون  بحث های  و  دیجیتال  ارزهای  این  دنیای 

بداند.  بیشتر 

سریال »پول کثیف« محصول نت فلیکس، داستان  کاله برداری 
و فساد شرکتی است. این مجموعه دارای قسمت های مختلفی 
است و هر قسمت روی یک نمونه از فساد شرکتی متمرکز 
است. برای مثال، اپیزود دوم فصل اول در مورد راننده آماتور 
خود،  متقلبانه  آن الین  تجارت  در  که  است  اتومبیل رانی 

وام های پرداختی با نرخ بهره بسیار باال می دهد. 
چرا باید این سریال را دید؟ این سریال می تواند به شما نگاهی 
عمیق در مورد رسوایی های اتفاق افتاده در محیط اطرافتان دهد 

که ممکن است آن ها را فراموش کرده باشید، یا تاکنون در مورد 
آن ها نشنیده اید. کاله برداری، حرص و طمع شرکت ها می تواند 
به ویرانی آن ها منجر شود و با هر قسمت این سریال به یکی از 
جنبه های طمع و فساد نگاه عمیقی خواهید انداخت؛ از وام های 
فلج کننده یا تولیدکنندگان متقلب خودرو تا پول شویی برای 
کارتل ها و... این سریال شما را به سفری جذاب در معامالت 
منفی و سوءاستفاده های شرکتی خواهد برد و دید جدیدی به 

شما در حوزه مدیریتی و کاری می دهد. 

StartUp

Dirty money

2

1
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ملخک می َجست 
و سال نو می شد!

    سرزمین عجایب
نسترن فتحی

ظن ناقلی
من هیچ وقت حوصله مهمانی و دورهمی را 

نداشته ام. اساسًا از آن نوع بشری هستم که 
محکوم به زندگی اجتماعی هست، اما نه در این 

حد! کرونا که آمد، به همه ظن ناقلی زدم و اگر 
ولم می کردند، روزانه توی دفتری می نوشتم 
که چه کسی را دیدم و کجا رفتم تا اگر روزی 

کرونا گرفتم و مردم، باالخره معلوم شود من را 
چه کسی کشت!

حاال ناهید خانم این ها، همسایه باالیی من، 
مهمانی عید گرفته اند. عصری ناهید خانم آمد 
و گفت خیلی معذب است و پرسید من سس 
مایونز دارم؟ بعد گفت خودش همه پروتکل ها 
را می داند، اما یک سال است فامیل خانه اش 

نیامده اند و برایش حرف درآورده اند و پرسید 
من کشک هم دارم؟ بعد گفت برای این که 

سروصدا اذیتم نکند، من هم بروم باال مهمانی. 
ولی قیافه وحشت زده ام را که دید، خودش 

جمع وجورش کرد و گفت: »پس آن الین باش، 
اسکایپی بیا!«

شب می شه!
انصافًا زاویه ای که گوشی را گذاشته بودند، بسیار مساعد بود و همه را 

می دیدم. نمی دانستم چرا وسط یک مهمانی خانوادگی هستم، اما خب 
حوصله ام هم سر رفته بود و تفریح جالبی به نظرم می رسید.

ناهید خانم ماسک را روی صورتش جابه جا کرد و عرق ریزان درحالی که 
داشت به سختی نفس می کشید، گفت: »توروخدا تعارف نکنید، هر چی 

کم و کسره، به زیادی خودتون ببخشید دیگه.«
مهمان ها دور سفره نشسته بودند و با استراتژی های گوناگونی که 
تعریف کرده بودند، نفسی تازه کردند تا برآورد موجودی سفره و 

بشقابشان را تخمین بزنند. خوش بختانه وضعیت مناسب بود و چیزی 
کم و کسر نبود. اکبر آقا، همسر ناهید خانم، پارچ دوغ را برداشت تا برای 

خودش و هر کس آن دوروبر طالب باشد، دوغ بریزد، اما یک دفعه برق 
رفت. 

ناهید خانم گفت: »دیگه تعطیالت عید رو خدایی نباید بودجه بندی کنند.« 
»جیره بندی!«؛ رامتین، پسر محمود آقا که باجناق اکبر آقا بود،  این را 

که گفت، منتظر شد همه تشویقش کنند، اما همه دیسالیک نشان دادند و 
سعی کردند محل نگذارند و نشنیده بگیرند. اکبر آقا نمی دانست لیوان 

دوغ را چه کار کند. ناهید خانم گفت: »حرفه ای زودتر تصمیم بگیره.« 
اکبر آقا دوغ را سر کشید و لیوان را توی سفره کوبید. رامتین گفت: 

»آخ پام!« و به این ترتیب برق  آمد و همه به هم لبخند زدند. اما چیزی 
نگذشت که دیدند از آن دیس پر از مرغ کیلو ۳۰ و اندی هزار تومانی، 

چیزی جز چند تکه استخوان نمانده.

طنز
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يک موج جستی ملخک!
خانواده مهمان کم کم جمع کرده بودند و داشتند می رفتند. 

رامتین دوشاخه یک جعبه را از برق کشید و داشت سیم را دور 
آن می پیچید و برای کامی توضیح می داد که کار جدیدش جزو 
مشاغل سخت دنیاست و این معدن است و آن هم سکه است 

و این معدن را بزنی به برق پول درست می شود و هذیان هایی 
از این دست. 

خوش بختانه بعد از این که مهمان ها و به خصوص رامتین رفتند، 
دیگر برق نرفت. اکبر آقا و ناهید خانم سر بی-مزه بودن آش 
ناهید خانم یا کرونای صددرصد اکبر آقا بسیار بحث کردند، که 

آن هم  نتیجه خاصی جز بی-خواب شدن من و بقیه همسایه ها 
نداشت. برای همین تصمیم گرفتم تا صبح هر چقدر که می توانم 

چیزهای بودار را بو کنم و مطمئن شوم که این بار هم از دست 
مهمانی کرونا مثبت اکبر آقا و ناهید خانم جان سالم به در 

برده ام. اتفاقًا مجری برنامه تلویزیون هم تا صبح گفت: »سال نو 
مبارک!  سالمت و خوش باشید.«

تو كرونای صِد من هستی!
نوشین خانم، خواهر ناهید خانم، پشت چشمی نازک کرد و 

گفت: »مرغ َپِرشی گرفته بودین آبجی؟«
محمود آقا سرفه کرد و همه ۴۰ سانتی متر از سفره عقب 
کشیدند. محمود آقا گفت: »نه! اون نیست. چیز پرید تو 

گلوم!«
بعد نگاهی به نوشین خانم انداخت و همه فهمیدند یعنی: 

»هر چی می کشم، از دست توئه!«
»شب سختی بود. ما مرغ های توی دیس رو از دست دادیم.« 

همه برگشتند و به گوشی نگاه کردند که تصویر من با نیش 
باز تویش بود. رامتین گفت: »به نظر من کار خود مامان 
نوشینه، چون دیس نزدیک خودش بود.« نوشین خانم 

خواست دیس را توی سر رامتین خرد کند که ناهید خانم با 
یک کاسه آش رسید و آن را به جای دیس خالی گذاشت و 

گفت: »بفرمایید توروخدا.«
محمود آقا توی کاسه آشش هی نمک و فلفل می ریخت و 

هی می گفت آن کشک را دست به دست به او برسانند. همه 
مشکوک او را نگاه می کردند و اکبر آقا گفت: »محمود آقا، 

بسه دیگه. آش شور و تند نشد؟«
نوشین خانم دوباره پشت چشم آمد و فلفل را از همسرش 

گرفت و گفت: »ماشاال آبجی ناهید منوی نمک فلفل رو 
سلف سرویس گذاشته، یه نوک قاشق می ریختی حاال سر 

قابلمه.«
همه مشکوک به هم و به محمود آقا و نوشین خانم نگاه 

کردند و ۴۰ سانت از سر سفره عقب کشیدند. ناهید خانم 
گفت: »محمود آقا و نوشین جان شما صددرصد کرونا 

هستید.« بعد رو کرد به بقیه و گفت: »این آش نمک و فلفل 
نداره؟«

همه هاج وواج بین چشم غره ها و پشت چشم ها وا رفتند و 
ترجیح دادند آششان را بخورند که یک دفعه برق رفت.

 می ريم برای دفاع!
اکبر آقا گفت: »بابا اون یخچال و تلویزیون سوخت، کامی پاشو از برق 

بکشش.« رامتین گفت: »عه! کامی خونه اس؟ گفتید رفته بیرون که!«
ناهید خانم گفت: »نبود، االن اومد.« و به این ترتیب همه فهمیدند 

کامی حوصله شان را نداشته و االن بدبخت و گرسنه و دست شویی الزم 
به دیوار اتاقش چنگ می زند. 

کامی زیر لب سالم داد و وسایل را از برق کشید و همان موقع برق 
آمد. رامتین گفت: »من از مامان نوشین عذر می خوام. نظرم عوض 

شد. قطع به یقین مرغ ها رو کامی برداشته.« محمود آقا الیک داد و یک 
قاشق کشک دیگر توی آشش ریخت. کامی شاکی شد و گفت: »بذار 

برسم، بعد شروع کن!«
من گفتم: »خب هر کسی یک جمله از خودش دفاع کنه، بریم برای 

رأی گیری.«
اکبر آقا گفت: »دوستان ما که میزبانیم، اصاًل شوخیش هم زشته 

بخوایم از این کارها بکنیم.«
محمود آقا گفت: »حاال این که قبول و حرف شما متین. ولی اتفاقًا چون 

میزبانید، هر کاری بخواید، می کنید.«
نوشین خانم گفت: »واال ما هم به اصرار ناهید اومدیم، وگرنه من صد 

دفعه گفتم اصاًل شما بیاید خونه ما!«
رامتین گفت: »خاله دستت درد نکنه، 

خیلی خوش مزه بود.«
کامی گفت: »اون کشک رو 

می دین؟« که دید محمود 
آقا تهش را درآورده 

و عنق یک کاسه 
ماست توی آشش 

خالی کرد. درنهایت هیچ کس رأی 
نیاورد و همه کمک کردند تا سفره 

جمع شود.

گاز رو كم كن!
من بی خیال مهمانی کسل کننده ناهید خانم این ها شده بودم 

و داشتم برای خودم نیمرو درست می کردم. صدای زنگ در 
آمد. با تابه رفتم جلوی در و دیدم اکبر آقا متبسم به نیمرو نگاه 

می کند. گفت: »آخ یادم رفت، یه کاسه آش ناهید گذاشته بود، 
بیارم برات. خوبی؟« خوب بودم. اکبر آقا گفت این قطعی برق به 

خاطر گاز است و آمده خواهش کند که گازم را کم کنم. من هم 
به درایتش احسنت گفتم و چون گازم از این کمتر نمی شد، در را 
بستم. نفهمیدم کی نصف نیمرو را از توی تابه برداشت. خواستم 

بروم پای گوشی و به همه بگویم آن قضیه مرغ هم کار خودش 
است که بی خیال شدم. چون صحنه جالب تری برای تماشا در حال 

پخش بود. 
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