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دکتر سیدرضا موسوی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

بار دیگر امید و پویایی

در  محیطی،  شرایط  تاریخی  بررسی  کنار  در  بلندمدت  و  بنیادین  نگاه 
تحلیل وضعیت بازار سرمایه اهمیت خاصی دارد، چراکه نگاه های محدود 
به زمان معین و در دسترس می تواند منجر به نتایجی یک سویه و حتی 
اتخاذ تصمیماتی شتاب زده و نه چندان دقیق در ترسیم نقشه راه آینده 

هر مجموعه ای شود.
و  چندوجهی  شرایط  چنین  اخیر  سال  دو  طی  سرمایه  بازار  فعاالن 
با  خود  وضعیت  تطبیق  در  و  کرده  لمس  وجود  تمام  با  را  پیچیده ای 
فرازونشیب ها و پیچ وخم های دشوار راه، ناگزیر به انتخاب های حساس و 

راهبردی بوده اند.
»تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران« )و به تبع آن تحریم های همه جانبه 
واقعه  دو  عنوان  به  کرونا«  »بیماری  فراگیری  و  بین المللی(  بی سابقه  و 
تعیین کننده و تأثیرگذار بر بازار سرمایه و اقتصاد کالن ملی اثرات منفی 

سنگین و گران بارتری برای اقتصاد ایران به همراه داشت.
در چنین موقعیتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز در شرایط سرشار 

از ابهام باید با نگرشی تازه به برنامه راهبردی هفت ساله خود )که امیدوار به نتایج برجام شکل گرفته بود( طرحی نو درمی انداخت و با تجدید 
نظر خالق و هوشمندانه در آن برنامه، سازوکارهایی متناسب با شرایط تازه برای صیانت از سرمایه های سهام داران خود فراهم می کرد.

تدوین برنامه دوساله شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از سال 1398 و تنظیم برنامه های عملیاتی و زمان بندی شده برای شرکت های گروه 
با مشارکت فعال خود آن ها، تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه های با ثبات متکی به نگاه بلندمدت و معطوف به آینده ای پایدار و فراتر از 
افت وخیزها و تب وتاب های مقطعی در بازار سرمایه، از جمله مهم ترین تدابیر اتخاذشده در این راستا بود؛ تدابیری که باید ضامن تداوم 

اعتماد، همراهی و هم دلی ذی نفعان اصلی شرکت از سهام داران می بود.
اکنون که برای دوران سخت تحریم ها بار دیگر افق های پایانی پیداست و امید به گشایش بندها از دست و پای اقتصاد ملی باال گرفته است 
و نیز چشم انداز غلبه بر پاندمی ویران گر کرونا از طریق واکسیناسیون عمومی امیدبخش جلوه می کند، زمان آن فرا رسیده است تا در همه 
عرصه های حیات اجتماعی و اقتصادی طرحی نو درانداخته شود و روزگار دیگری در سایه انسجام ملی، برنامه محوری و تالش و تکاپوی 

همگانی تجربه شود.
اقدام اخیر گروه سرمایه گذاری خوارزمی در اجرای طرح افزایش سرمایه این شرکت از رقم 12.500 میلیارد ریال به رقم 18.700 میلیارد 

ریال در چنین شرایطی حائز توجه و اهمیت است.
 چنین اقدامی که با درخواست اکثریت سهام داران و در چهارچوب برنامه های عملیاتی شرکت در حال اجراست، از یک سو مبتنی بر ادراک 
تغییرات پیِش رو در اقتصاد کشور، و از سوی دیگر، جلوه ای درخشان از همراهی سهام داران با جهت گیری های راهبردی امانت داران خود 
است. نگاهی به مشارکت 84 درصدی سهام داران حقیقی و حقوقی در پذیره نویسی افزایش سرمایه خوارزمی در بهار امسال، آن هم شش 
سال بعد از آخرین افزایش سرمایه و با وجود شرایط خاص بازار سرمایه در ماه های اخیر )و با حضور 67 درصد سهام داران حقیقی و 98 
درصد سهام داران حقوقی(، گویای ابعاد دیگری از این رخداد معنادار است؛ به ویژه آن که چنین اتفاق مبارکی برای خوارزمی در شرایطی 
رقم خورده که »وخارزم« نسبت به سایر گروه های سرمایه گذاری چند رشته ای صنعتی دارای بیشترین درصد سهام شناور آزاد )معادل 51 

درصد سهام( بوده است.
متأثر از شرایط  ابزارهای الکترونیکی )عمدتاً  از  با استفاده  هم چنین مشارکت سهام داران در فرایند پذیره نویسی به شکل غیرحضوری و 
کرونایی و در مسیر رعایت پروتکل های رسمی( را می توان از دیگر ویژگی های نوپدید در این دوره تلقی کرد که یقیناً زمینه ساز ارائه خدمات 

مناسب تر به سهام داران محترم در آینده نزدیک خواهد بود.
این موارد شاهدی است بر این موضوع که گروه سرمایه گذاری خوارزمی با اتکا به نیروی انسانی کارآمد و تجارب انباشته در بیست وچهارمین 
راهبردی  تحقق شعار  مسیر  در  امیدوار  و  اعتمادبه نفس  با  و هم چنان  رسیده  پویایی  و  رشد  از  تازه ای  مرحله  به  تأسیس خود،  سالگرد 

»ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها« دل بسته به احیای اقتصادی شکوفا و توسعه محور به پیش گام برمی دارد. 

      سخن نخست
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تازه های خوارزمی

در این بخش می خوانید

گفت وگو با کیانوش همتیان، معاون مالی و توسعه منابع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 موفق ترین دوره افزایش سرمایه وخارزم رقم خورد

گفت وگو با دکتر مرضیه بیات، معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 رصد فرصت های جدید سرمایه گذاری  با سود پایدار

گفت وگو با سعید احسانی، مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی

 عبور از گردنه های دشوار ساخت وساز

گفت وگو با سیدوحید مدنی، مدیرعامل شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

 نیروگاه های مقیاس کوچک؛  پشتوانه صنایع تولیدی

 پیام تبریک دکتر موسوی به مناسبت بیست وچهارمین سالروز تأسیس 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 اخبار خوارزمی



گفت وگو با کیانوش همتیان، معاون مالی و توسعه منابع شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

موفق ترین دوره افزایش سرمایه وخارزم رقم خورد

پنج سال از آخرين افزايش سرمايه شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی می گذشت که با توجه به نیاز 

شرکت به تأمین منابع مالی برای برخی از پروژه ها 
در شرکت های سرمايه پذير، پروژه افزايش سرمايه 

جديد در چهار ماه پايانی سال 1399 شروع شد. 
مشارکت سهام داران در اين افزايش سرمايه حتی 
از پیش بینی های مديران ارشد شرکت هم جلو زد و 
مجموعه خوارزمی با موجی از خبرهای خوب حاصل 
از مشارکت گسترده سهام داران خرد و عمده، سال 

جديد را شروع کرد.
اين مشارکت گسترده در افزايش سرمايه، به خصوص 

در شرايط کنونی بازار سرمايه، حاکی از تدابیر و 
اجرای برنامه های متنوع در گروه سرمايه گذاری 

خوارزمی در چند سال اخیر بوده است. برای تشريح و 
آگاهی بیشتر از نوع مديريت و برنامه های اجراشده و 

در دست اجرا با کیانوش همتیان، معاون مالی و توسعه 
منابع شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، به گفت وگو 

نشسته ايم.

لطفًا کمی درباره روند افزایش سرمایه در شرکت  ها 
توضیح دهید و این که چنین فرایندی عمومًا با چه 
هدفی، در چه شرایطی و از طریق چه روش هایی 

انجام می شود؟
توجیهی  طرح  تهیه  با  شرکت ها  در  سرمایه  افزایش  فرایند 
افزایش سرمایه و تصویب آن در هیئت مدیره و ارائه آن به 
بازرس قانونی در جهت صدور گزارش بازرس به استناد ماده 
161 قانون تجارت آغاز می شود. پس از دریافت گزارش بازرس 
قانونی روی گزارش توجیهی افزایش سرمایه، می بایست بیانیه 
ثبت افزایش سرمایه تهیه شود و از سازمان بورس اوراق بهادار 
سپس  گردد.  اخذ  فوق العاده  عمومی  مجمع  برگزاری  مجوز 
برگزار می شود و صاحبان سهام در مجمع در  مجمع مزبور 
خصوص افزایش سرمایه، اتخاذ تصمیم می کنند. قدم بعدی 
سازمان  از  تقدم  حق  پذیره  نویسی  اطالعیه  مجوز  کسب 
بورس و گذراندن دوره پذیره نویسی است. پس از پایان دوره 
توسط  استفاده نشده  تقدم  حق  که  صورتی  در  پذیره نویسی 
اعالمیه  مجوز  می بایست  باشد،  داشته  وجود  سهام داران 
پذیره نویسی عمومی حق تقدم از سازمان بورس و هم چنین 
اداره ثبت شرکت ها اخذ شود. سپس حق تقدم استفاده نشده 
بالقوه  سرمایه گذاران  و  عرضه  منتخب  کارگزاری  توسط 
پذیره نویسی  متعهد  توسط  درنهایت  و  عمده  سهام داران  یا 
افزایش سرمایه در اداره  خریداری گردد و مرحله آخر ثبت 

ثبت شرکت هاست.
معموالً افزایش سرمایه در شرایطی که شرکت نیاز به تأمین 
منابع مالی از طریق سهام داران برای تأمین سرمایه ثابت و 

    گپ

 مشارکت بیش از ۸۴ درصدی سهام داران در افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاری خوارزمی
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معموالً افزايش سرمايه در 
شرايطی که شرکت نیاز به 
تأمین منابع مالی از طريق 

سهام داران برای تأمین 
سرمايه ثابت و سرمايه در 

گردش، اجرای طرح ها و 
پروژه ها و تقويت بنیه مالی 

شرکت داشته باشد، از طريق 
آورده نقدی سهام داران 

انجام می شود. در شرايطی 
که هدف اصالح ساختار 

مالی باشد، افزايش سرمايه 
از محل مطالبات حال شده 

سهام داران و به جهت 
جلوگیری از خروج وجه نقد، 
انجام می شود و در شرايطی 

که هدف اصالح ساختار 
سرمايه باشد، افزايش 

سرمايه از محل سود انباشته 
يا ساير اندوخته ها )به جز 
اندوخته قانونی( با انتشار 

سهام جايزه، که تأثیری در 
ورود و خروج وجه نقد در 

شرکت ندارد، انجام می شود

بنیه  تقویت  سرمایه در گردش، اجرای طرح ها و پروژه ها و 
مالی شرکت داشته باشد، از طریق آورده نقدی سهام داران 
مالی  ساختار  اصالح  هدف  که  شرایطی  در  می شود.  انجام 
باشد، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهام داران 
و  می شود  انجام  نقد،  وجه  خروج  از  جلوگیری  جهت  به  و 
افزایش  در شرایطی که هدف اصالح ساختار سرمایه باشد، 
)به جز  اندوخته ها  سایر  یا  انباشته  سود  محل  از  سرمایه 
انتشار سهام جایزه، که تأثیری در ورود  با  اندوخته قانونی( 
افزایش  انجام می شود.  ندارد،  در شرکت  نقد  و خروج وجه 
سرمایه هر شرکتی می تواند ترکیبی از آورده نقدی، مطالبات 

حال شده سهام داران، سود انباشته و سایر اندوخته ها باشد.
مسئله افزایش سرمایه از چه زمانی در شرکت و با 

چه هدفی مطرح شد؟
با هدف اصلی همگن سازی و ایجاد  افزایش سرمایه شرکت 
توازن میان میزان سرمایه  شرکت با پرتفوی و خالص ارزش 
پیش بینی  شرکت  دوساالنه  برنامه  در  شرکت،  دارایی های 
از جمله  از مشکالت در گروه  برخی  دلیل  به  اما  بود.  شده 
انرژی  و  برق  شرکت  مالی  تسهیالت  امهال  تکلیف  تعیین 
سپهر و هم چنین مشکالت مالیاتی شرکت مزبور با سازمان 
امور مالیاتی، مدیریت تسهیالت مالی و هزینه مالی در گروه، 
تسویه بدهی های معوق شرکت های گروه به بانک ها، مدیریت 
و  بانک ها  نزد  سرمایه پذیر(  شرکت های  )سهام  گروه  وثائق 
از شرکت های گروه  برخی  زیان دهی  مازاد آن ها،  آزادسازی 
و... اولویت به حل این مشکالت داده شد و پس از رفع بخش 
شرکت  سرمایه  افزایش  پروژه  مزبور،  مشکالت  از  عمده ای 

برنامه ریزی شد و کلید خورد. 
البته در مجامع عمومی عادی ساالنه دو سال اخیر که بنده 
در خدمت سهام داران محترم بودم، همواره یکی از سؤاالت 
آن ها از مدیریت ارشد این بود که چرا علی رغم گذشت بیش 
افزایش  شرکت  سرمایه،  تغییرات  آخرین  از  سال  چند  از 

سرمایه مشابه سایر شرکت های سرمایه گذاری نمی دهد.
تأمین  به  نیاز  به صورت جزئی تر شامل   هدف های شرکت 
بوده که  پروژه ها در شرکت های سرمایه پذیر  از  مالی برخی 
سودآوری  انبوه،  تولید  مرحله  به  را  شرکت ها  آن  بتوانیم 
انتقال  دیگر،  هدف  برسانیم.  فعالیت  حجم  افزایش  و 
سرمایه پذیر  شرکت های  در  انجام شده  سرمایه گذاری های 
در  گذشته،  سال  پنج  در  به طوری که  است؛  سرمایه  به 
بودیم،  کرده  سرمایه گذاری  زیادی  سرمایه پذیر  شرکت های 
سرمایه  افزایش  آخرین  که   94 سال  از  این که  دلیل  به  اما 
سرمایه  افزایش   ،99 سال  تا  بود،  پذیرفته  صورت  شرکت 
شرکت  سرمایه  حساب  به  سرمایه گذاری ها  این  نداشتیم، 
بخش های  در  سرمایه گذاری  هم چنین  و  بود  نشده  منتقل 
سودآور بازار سرمایه و بازارگردانی شرکت های سرمایه پذیر، 

در راستای قانون صیانت از حقوق سهام داران بوده است. 
اندوخته های  محل  از  عمدتاً  سرمایه،  افزایش  تأمین  منابع 
سرمایه ای شرکت بوده که با توجه به شرایط دو سال اخیر 

محل  از  نیز  آن  از  بخشی  و  بود  شده  ایجاد  سرمایه،  بازار 
مطالبات حال شده سهام داران و بخشی نیز از محل آورده های 

نقدی، پیشنهاد و مصوب شده است. 
کمک  با  گذشته  سال  آذر  از  تقریباً  سرمایه،  افزایش  پروژه 
مشاور عرضه و گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم )شرکت 
افزایش سرمایه، شروع شد  با تهیه گزارش توجیهی  فرعی( 
و در نیمه دوم دی ماه همان سال به تصویب هیئت مدیره 
قانونی  بازرس  گزارش  مزبور  ماه  آخر  روزهای  در  و  رسید 
هیئت  برای  که  زمانی  گردید.  اخذ  فوق الذکر  گزارش  روی 
مدیره طرح توجیهی افزایش سرمایه آماده می کردیم، حجم 
دارایی هایی شرکت حدود 25.000 میلیارد تومان و سرمایه  
1،250 میلیارد تومان بود که همان گونه که قباًل عرض کردم، 

با یکدیگر تناسب نداشت. 
مجمع  برگزاری  مجوز   1399 سال  اسفندماه  دوم  نیمه  در 
فوق العاده را از سازمان بورس اوراق بهادار گرفتیم و بالفاصله 
در  سرمایه  افزایش  برای  شرکت  فوق العاده   عمومی  مجمع 
مزبور،  مجمع  در  شد.  برگزار   99 سال  اسفند   25 تاریخ 
محترم  سهام داران  توسط  مرحله  چند  در  سرمایه  افزایش 
افزایش  اول  مرحله  در  که  صورت  بدین  گردید.  مصوب 
میلیارد   1.870 به  تومان  میلیارد   1.250 مبلغ  از  سرمایه 
تومان از محل اندوخته سرمایه ای، مطالبات حال شده و آورده 
نقدی، صورت پذیرد و هم چنین به هیئت مدیره اختیار داد 
سرمایه  مرحله،  چندین  در  بتواند  بورس  از  مجوز  کسب  با 

شرکت را تا پنج هزارمیلیارد تومان افزایش دهد.
برای  سرمایه  افزایش  روند  پایان  و  شروع  تاریخ 

سهام داران چه زمانی بود؟
در تاریخ 28 اسفندماه 1399 مهلت 60 روزه پذیره نویسی 
افزایش سرمایه برای سهام داران محترم شروع شد که تاریخ 
اتمام آن نیز 26 اردیبهشت 1400 پیش بینی شده بود. لکن 
با توجه به این که تعدادی از سهام داران حقیقی، برای تأمین 
بودند،  خواسته  مهلت  سرمایه،  افزایش  در  مشارکت  وجوه 
افزایش  را  مهلت  این  گرفت  تصمیم  شرکت  مدیره  هیئت  
و  اخذ  مجوز  و  مکاتبه  بورس  با  این خصوص  در  که  دهد، 
تمدید  جاری  سال  خرداد   12 تاریخ  تا  پذیره نویسی  مهلت 
شد. سهام داران بالقوه و بالفعل شرکت معامالت خود را روی 

حق تقدم افزایش سرمایه به انجام رساندند.
امور مرتبط با افزایش سرمایه چه مراحلی را طی 

کرده و در حال حاضر به چه شکل پیش می رود؟
و  تهیه  سرمایه  افزایش  توجیهی  گزارش  گذشته،  سال  در 
مصوب گردید و اظهار نظر بازرس قانونی روی گزارش مزبور 
دریافت شد. متعاقباً مجوز برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ شد و خداراشکر توانستیم 
برگزار  را  مزبور  فوق العاده  مجمع  سال1399  پایان  از  قبل 

کنیم و دوره پذیره نویسی حق تقدم را نیز شروع کنیم.
شد،  طی   1400 سال  در  عمدتاً  که  پذیره نویسی  دوره  در 
در  که  می گرفتند  تصمیم  می بایست  محترم  سهام داران 
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افزایش سرمایه مشارکت کنند یا خیر. در صورت تمایل به 
مشارکت الزم بود مبلغ اسمی هر سهم را به حساب شرکت 
و  نقدی  آورده  میزان  به  توجه  با  درمجموع  کنند.  واریز 
تعداد 1.5  بود  تومان  این مرحله 150 میلیارد  مطالبات در 

میلیارد حق تقدم برای سهام داران محترم صادر گردید.
اکنون با توجه به اتمام دوره پذیره نویسی، در حال جمع آوری 
ارائه گزارش حق  تقدم های استفاده نشده  اطالعات به جهت 
به سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم. هم چنین پی گیر اخذ 
ثبت  اداره  و  بورس  سازمان  از  عمومی  عرضه  اعالمیه  مجوز 
شرکت ها نیز هستیم، که این پروسه را با ثبت افزایش سرمایه 

در اداره ثبت شرکت ها به اتمام برسانیم. 
سرمایه گذاری  شرکت  سرمایه  افزایش  میزان 

خوارزمی چقدر است؟
میزان افزایش سرمایه در این دوره، 620 میلیارد تومان است 
که مبلغ 470 میلیارد تومان آن از محل اندوخته سرمایه ای 
تحت عنوان سهام جایزه است که به همه سهام داران محترم 
شرکت تعلق می گیرد و مبلغ 150 میلیارد تومان دیگر آن از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهام داران است که 
همان طور که قباًل عرض کردم، تصمیم گیری در این خصوص 
زیر صورت  از طرق  یکی  به  محترم  سهام داران  توسط خود 

می پذیرد.
افزایش  به حساب  نقدی  بخش  واریز  یعنی  کامل:  مشارکت 
انتقال  با  موافقت  اعالم  و  سهام دار  توسط  شرکت  سرمایه 

مطالبات خود به حساب سرمایه شرکت.
به  تعلق گرفته  تقدم  حق  تمامی  سهام دار  مشارکت:  عدم 
به  تقدم  حق  و  می کند  عرضه  سرمایه  بازار  در  را  خودش 
شخص دیگری )سرمایه گذار بالقوه( منتقل می شود، یا برگه 
حق تقدم را برای شرکت ارسال نمی کند و هیچ اقدامی انجام 
پذیره نویسی  دوره  در  شرکت  صورت  این  در  که  نمی دهد، 
و  می فروشد  را  استفاده نشده  تقدم  آن حق  )حراج(  عمومی 
وجه آن را پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهام دار 

مزبور واریز می کند.
 مشارکت به میزان مطالبات: سهام دار موافقت خود را با انتقال 
مطالبات به حساب سرمایه اعالم می کند، ولی از حق تقدم 
اقدامات  می بایست  که  نمی کند  استفاده  خود  نقدی  بخش 
الزم مطابق توضیح بند عدم مشارکت توسط ایشان یا شرکت 

صورت پذیرد. 
سرمایه گذاری  گروه  سرمایه  افزایش  از  دوره  این 
خوارزمی را نسبت به دوره های قبل چگونه ارزیابی 

می کنید؟
به نظر من این دوره از افزایش سرمایه گروه سرمایه گذاری 
خوارزمی،  موفق ترین دوره افزایش سرمایه بوده، به این دلیل 
که ما بالغ  بر 84 درصد مشارکت در افزایش سرمایه داشتیم. 
سهام داران شرکت خوارزمی حدود 44 درصد حقیقی اند و 56 
درصد هم حقوقی اند. از این 56 درصد حقوقی، 98 درصدشان 
در افزایش سرمایه شرکت کرده اند و از 44 درصد حقیقی نیز 

بالغ بر 67 درصد مشارکت داشته اند.

سرمایه های  افزایش  دوره  سه  در  مشارکت  روند  بررسی 
گذشته شرکت، نشان می دهد که درصد مشارکت سهام داران 

به مراتب از افزایش سرمایه های قبلی بیشتر بوده است.
پیش از به سرانجام رساندن بحث افزایش سرمایه، 
از  بازار سرمایه، چه پیش بینی   به شرایط  توجه  با 

میزان موفقیت درافزایش سرمایه داشتید؟
یکی از مواردی که قبل از دوره پذیره نویسی افزایش سرمایه 
دغدغه هیئت مدیره و مدیران شرکت بود، این بود که شرایط 
موفقیت  قبل  از  ما  که  نبود  طوری  سرمایه  بازار  بر  حاکم 
افزایش سرمایه را تضمین کنیم. گویی اغلب سهام داران خرد 
در بازار به نحوی با بازار سرمایه قهر کرده بودند و در افزایش 
سرمایه ها مشارکت نمی کردند. اشخاص حقوقی هم در افزایش 
استقبال  آن ها  از  و  داشتند  کم رنگی  مشارکت  سرمایه ها، 
می کرد.  سخت  را  ما  کار  مقداری  موارد،  این  نمی کردند. 
زمانی که افزایش سرمایه در شرایط مساعد بازار باشد، اکثر 
سهام داران خرد و عمده در افزایش سرمایه مشارکت می کنند 
و ثروتشان افزایش پیدا می کند، اما در زمانی که بازار روند 

نزولی دارد، میزان مشارکت پایین تر می آید. 
شاید اگر شرایط بازار سرمایه مشابه سال های قبل بود، این 
در  ما  می کرد.  پیدا  افزایش  درصدی   84.7 مشارکت  درصد 
بدترین شرایط بازار سرمایه، بیشترین مشارکت را در افزایش 
شرکت ها  باقی  از  را  خوارزمی  که  موردی  داشتیم.  سرمایه 
مجمع  برگزاری  زمان  در  ما  که  است  این  می کند،  متمایز 
 44 حدوداً  مالکیت  با  حقیقی  سهام دار  هزار   235 از  بیش 

درصد سرمایه را داشتیم.
مدیره  هیئت  و  ارشد  مدیریت  به  داخلی  گزارش های  در 
قبلی  سرمایه های  افزایش  سوابق  به  توجه  با  ما  پیش بینی 
شرکت، مشارکت بین 68 تا 70 درصد بود. به همین دلیل 
عرض می کنم این افزایش سرمایه موفق ترین افزایش سرمایه 

در عمر شرکت سرمایه گذاری خوارزمی بوده است.
افزایش  در  سهام داران  مشارکت  تسهیل  برای 

سرمایه چه تمهیداتی اندیشیده شد؟
بحثی که از روز اول مطرح بود، این بود که برای پذیره نویسی 
حق تقدم از روش های نوین استفاده کنیم. هم چنین به دلیل 
مصادف شدن دوره مزبور با شرایط پاندمی کرونا در کشور، 
قرار شد تسهیالتی ایجاد کنیم که در راستای رعایت پروتکل ها 

و حضور حداقلی سهام داران در بانک و شرکت باشد.
اقدامی که در این راستا انجام گرفت، این بود که با زحمات 
پرداخت  درگاه  توانستیم  اطالعات،  فناوری  محترم  مدیریت 
اینترنتی از بانک صادرات بگیریم و از شرکت رایورز که نرم افزار 
امور سهام از ایشان خریداری شده است، خواستیم این امکان 
را ایجاد کند که سهام داران بتوانند از طریق پرتال، برگه حق 
تقدمشان را ببینند، موافقت خود با انتقال مطالباتشان را به 
تقدم  حق  برگه  در  واریز  قابل  مبلغ  و  کنند  اعالم  سرمایه 
خود را که باید پرداخت می کردند، در خانه هایشان پرداخت 

کنند. 
اقدامات به ما می کرد، این بود که توانستیم  این  کمکی که 

اين دوره از افزايش 
سرمايه گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی،  موفق ترين دوره 
افزايش سرمايه بوده، به اين 
دلیل که ما بالغ  بر ۸۴ درصد 
مشارکت در افزايش سرمايه 
داشتیم. سهام داران شرکت 
خوارزمی حدود ۴۴ درصد 
حقیقی اند و ۵۶ درصد هم 
حقوقی اند. از اين ۵۶ درصد 
حقوقی، 9۸ درصدشان در 
افزايش سرمايه شرکت 
کرده اند و از ۴۴ درصد 
حقیقی نیز بالغ بر ۶۷ درصد 
مشارکت داشته اند. بررسی 
روند مشارکت در سه دوره 
افزايش سرمايه های گذشته 
شرکت، نشان می دهد که 
درصد مشارکت سهام داران 
به مراتب از افزايش 
سرمايه های قبلی بیشتر بوده 
است
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اطالعات سهام داران مان را در سیستم  تکمیل کنیم. چون 
انجام  را  اقدامات  این  پرتال  طریق  از  سهام داران  وقتی 
در  هم  را  همراهشان  تلفن  شماره  بودند  مجبور  می دادند، 
سیستم درج کنند، مشخصات هویتی شان را بررسی کنند و 

در صورت نیاز تکمیل و اصالح کنند.
 راه دیگری هم که برای مشارکت بیشتر سهام داران پیش بینی 
شده بود، استفاده از شعب گسترده بانک صادرات به دلیل 
دسترسی راحت تر سهام داران به بانک بود، زیرا بانک صادرات 

بیشترین شعبه را در اقصی نقاط کشور دارد.
با  را  تقدم  را داشتیم، حق  آدرسشان  افرادی هم که  برای   
که  کسی  هر  مجموع  در  اما  کردیم.  ارسال  برایشان  پست 
پرتال  به  می توانست  بود،  خوارزمی  سهام دار  کشور  کل  در 
شرکت مراجعه کند و اطالعات سهام داری خودش را مانند 
حق تقدمی که به او تعلق گرفته، تعداد سهم جایزه  ای که به 
او تعلق گرفته و مبلغی را که باید واریز کند، ببیند، پرینت 
به  که  بود  این  هم  دیگر  راه  کند.  واریز  هم زمان  و  بگیرد 
را  این کار  و  بانک صادرات مراجعه کند  نزدیک ترین شعبه 

انجام دهد. 
یکی از مشکالتی که بیشتر شرکت ها هنگام افزایش سرمایه 
با آن درگیر هستند، این است که برخی از واریزی هایی که 
به حسابی که برای افزایش سرمایه تخصیص داده شده، انجام 
پرداخت،  فیش های  درست  تکمیل  عدم  دلیل  به  می شود، 
پیدا کردن وجوه واریزی و اختصاص آن به سهام داران، کار 

بسیار سخت و زمان بری می شود.
با اقدامات خوبی که همکاران واحدهای فناوری اطالعات و 
مالی انجام دادند، ما برای هر سهام دار یک شناسه قبض و 
حسابمان  در  را  ضابطه  این  کردیم.  ایجاد  پرداخت  شناسه 
افزایش  برای  نتواند  آیتم  دو  این  بدون  که کسی  گذاشتیم 
سرمایه به حساب شرکت پول واریز کند. یعنی هر زمانی، هر 
کسی مبلغی به این حساب واریز می کرد، بالفاصله ما متوجه 

می شدیم که این شخص کدام یک از سهام داران ماست. 
با  هم  بانک  خود  که  بوده  سختی  و  جدید  کار  مورد  این 
باز هم  بااین حال،  اما  نداشته،  آشنایی چندانی  این سیستم 
سهام داران می توانستند از طریق پرتال یا با مراجعه به یکی از 

شعب بانک صادرات ایران، این دو شناسه را دریافت کنند. 
دوره  در  که  بود  شده  انجام  بانک  با  نیز  هماهنگی  این 
پذیره نویسی، سهام داران جدیدی هم که به سهام داران قبلی 
شرکت اضافه می  شدند، می توانستند با مراجعه به شعب بانک 
دریافت  را  پرداخت  شناسه  و  قبض  شناسه  ایران،  صادرات 

کنند.
روند  در  تسریع  و  سؤاالت  به  پاسخ گویی  برای 
صورت  اقداماتی  چه  سهام داران  پشتیبانی 

گرفت؟
برای  می توانیم،  که  طور  هر  کردیم  سعی  این باره  در 
سهام دارانمان راحتی به وجود بیاوریم که بتوانند در افزایش 
سرمایه شرکت کنند. ما بیش از 235 هزار سهام دار داشتیم 
که بخش عمده  آن سهام دارانی بودند که در موج اخیر اقبال 

مقداری  و  بودند  شده  خوارزمی  سهام دار  سرمایه،  بازار  به 
کم تجربه تر از بقیه بودند. ما عالوه بر راه حل هایی که در نظر 
گرفتیم، مثل پرتال سهام داران و بانک صادرات، برای دریافت 
برگه های حق تقدم دو خط واتس اپ در نظر گرفتیم و دو 
خط جداگانه دیگر برای پاسخ دهی به سؤاالت سهام داران و 
راهنمایی شان که چگونه بتوانند در افزایش سرمایه شرکت 

کنند، راه انداختیم. 
و500  هزار  از  بیش  پاسخ گوی  روزانه  سهام،  امور  همکاران 
تلفن بودند و روزانه بیش از 200 تا 250 برگه حق تقدم به 
صورت حضوری یا پستی نیز تحویل امور سهام می شد، که 
همه این ها باید دسته بندی می شد و به صورت الکترونیکی 
درمی آمد. همکارانی که پیام های واتس اپی را پاسخ می دادند، 
در این بازه زمانی بیش از 50 هزار پیام را پاسخ دادند، که 

الزمه آن، ایجاد یک تیم منسجم و باانگیزه بود.
مشغول  مختلف،  شیفت های  در  ساعته   24 واتس اپ،  تیم 
فعالیت بود. خداراشکر توانستیم در بازه قانونی یک هفته ای 
تمامی  پاسخ  کنیم،  دریافت  را  تقدم  حق  برگه های  پایانی 
سهام دارانمان را بدهیم و هیچ پیام ناخوانده ای روی هیچ کدام 

از شماره های واتس اپ باقی نگذاریم.
راه حل دیگری که در نظر گرفته  بودیم، ای میل بود. از طریق 
دریافت  ای میل  دوهزار  از  بیش  زمانی مان  بازه  در  ای میل 
اطالعات  و  شد  داده  پاسخ   هم  ای میل ها  تمام  که  کردیم 
ارسالی سهام داران ذخیره شد تا بتوانیم از آن ها برای ارائه به 
مراجعی که درخواست می کنند برگه های حق تقدم تأییدی 

را داشته باشند، استفاده کنیم. 
موضوعی که قابل تأکید است، این است که اگر تمامی این 
موارد برنامه ریزی  نشده بود و این نظم و ترتیب وجود نداشت، 
با این تعداد سهام دار در این زمان کوتاه نمی شد پرونده حق 
تقدم های استفاده نشده و میزان مشارکتی را که سهام داران 

داشتند، به سرانجام برسانیم. 
ایجاد  ما  اطالعات  فناوری  واحد  که  قابلیت هایی  از  یکی 
پذیره نویسی،  دوره  از  روز  هر  در  ما  که  بود  این  بود،  کرده 
می توانستیم متوجه شویم که االن در چه وضعیتی هستیم، 
چه میزان مشارکت کردند، چه اشخاص حقیقی و حقوقی، 
برای  مطالباتشان  و  می کردند  واریز  باید  پول  میزان  چه 
مشارکت افزایش سرمایه کفاف می داد یا نه. همه این موارد 
در  ما  همکاران  که  بود  نظری  دقت   و  برنامه ریزی  از  ناشی 
واحد امور سهام، واحد فناوری اطالعات، حسابداری و باقی 

واحدهای درگیر این موضوع داشتند. 
 ، شرکت  عمومی  روابط  محترم  مدیریت  مدت  این  در 
زحمت کشیدند و سعی کردند اطالع رسانی های به موقعی به 
سهام داران  متداول  سؤاالت  برای  باشند.  داشته  سهام داران 
تا  بارگذاری کردیم  پاسخ  کامل و جامعی تهیه و در سایت 
افزایش سرمایه خوارزمی و  سهام داران بخوانند و به پروسه 
باشند.  داشته  دسترسی  است،  نیازشان  مورد  که  اطالعاتی 
از  هم  باز  که  بود  شده  آماده  هم  مختلفی  آموزش های 
طریق روابط  عمومی، سایت و حتی راه های دیگر در اختیار 

گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
در حال رشد است و روزهای 

بهتری را در آينده تجربه 
خواهد کرد. با توجه به 

برنامه ريزی هايی که انجام 
شده و سرمايه گذاری هايی 

که در حال انجام است، 
امیدوارم که بتوانیم در سال 

مالی بعد که 31 خرداد 
1۴۰1 است، مرحله بعدی 

افزايش سرمايه را هم 
به مرحله عمل برسانیم 
و گروه سرمايه گذاری 

خوارزمی با توان بیشتری 
روی پروژه هايی که سودآور 

هستند، سرمايه گذاری کند
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سهام داران قرار گرفت که بتوانند از امکاناتی که در اختیارشان 
قرار گرفته، استفاده کنند.

سهام  تقدم  حق  هر  بابت  پرداختی  وجه  میزان 
چقدر است؟ 

بر اساس قانون، هر سهام دار برای تبدیل حق تقدمش به سهم 
باید مبلغ اسمی سهم را که 100 تومان است، به حسابی که 

برای افزایش سرمایه اختصاص داده شده، واریز کند.
درصد   49/6 خوارزمی،  شرکت  سرمایه  افزایش  اول  مرحله 
که  بود  جایزه  سهم  درصدش   37/6 میزان،  این  از  که  بود 
محل  از  یعنی  می دادند،  انجام  نباید  خاصی  کار  سهام داران 
اضافه  سهامشان  تعداد  به  درصد   37/6 سرمایه ای  اندوخته 
از  درصد   12 تأمین  محل  سرمایه،  افزایش  این  در  می شد. 
این 49/6 درصد، از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده 
سهام داران بود. به عبارت ساده تر، هر سهام دار که دارای 1000 
سهم بود، تعداد 376 حق تقدم جایزه و تعداد 120 حق تقدم 
سهام به ایشان تعلق گرفته است و می بایست مبلغ 12.000 
تومان نقداً یا از محل مطالبات خود به شرکت بپردازد. یعنی 
به ازای هر حق تقدم سهم، 100 تومان و به ازای تعداد سهم 
تومان ) 12 = 1000  تاریخ مجمع فوق العاده، مبلغ 12  در 

سهم ÷ 12.000 تومان( باید پرداخت کند.
برگزاری  تاریخ  در  شرکت  سهام داران  از  عمده ای  بخش   
در  مهرسال1399، کماکان  در  عادی ساالنه  مجمع عمومی 
زمان برگزاری مجمع فوق العاده یعنی اسفندماه همان سال، 
سرمایه  افزایش  در  داشتند  تصمیم  اگر  و  بودند  سهام دار 
هر  ازای  به  که  دلیل  این  به  باشند،  داشته  کامل  مشارکت 
سهم از بابت تقسیم سود مجمع عمومی عادی ساالنه برای 
دوره مالی منتهی به 31 خرداد 1399 مبلغ پنج تومان طلب 
داشتند، می توانستند این پنج تومان را به سرمایه شان منتقل 
کنند و مبلغ کمتری بابت مشارکت کامل در افزایش سرمایه 

پرداخت کنند. 
عادی  عمومی  مجمع  تاریخ  در  که  سهام دارانی  از  بخشی   
عمومی  مجمع  تاریخ  در  لکن  نبودند،  سهام دار  ساالنه 
به  اقدام  پذیره نویسی  دوره  در  یا  فوق العاده سهام دار شدند، 
خرید حق تقدم کردند، می بایست به ازای هر حق تقدم سهم، 
100 تومان و به ازای تعداد سهم در تاریخ مجمع فوق العاده 

مبلغ 12 تومان پرداخت کنند. 
و  ساالنه  عادی  عمومی  مجامع  تاریخ  در  که  سهام دارانی 
در  ولی  نبودند،  شرکت  سهام دار   1399 سال  در  فوق العاده 
دوره پذیره نویسی اقدام به خرید حق تقدم کردند، می بایست 
به ازای هر حق تقدمی که خرید کردند، مبلغ 100 تومان به 

حساب شرکت واریز می کردند.
برای خرید حق تقدم اضافی چه شرایطی در نظر 

گرفته شده است؟
 سهام دارن فعلی یا سهام داران بالقوه که اقدام به خرید حق 
تقدم از بازار سرمایه می کنند، می بایست در مهلت پذیره نویسی 
ارزش اسمی حق تقدم را به حساب شرکت واریز کنند، در 

غیر این صورت حق تقدم به آنان تعلق نخواهد گرفت.
خوارزمی  سرمایه  افزایش  که  می کنید  پیش بینی 

خواهد  شرکت  فعالیت های  ادامه  بر  تأثیری  چه 
داشت؟

تمرکز  که  کرد  خواهد  کمک  ما  به  سرمایه  افزایش  این 
باال  سودآوری  ظرفیت  که  فرعی  شرکت های  روی  بیشتری 
نقدینگی  مشکالت  حل  در  بتوانیم  و  باشیم  داشته  دارند، 
سودآوری  شاهد  و  کنیم  استفاده  ظرفیت هایشان  از  آن ها، 
بیشترشان در سنوات آتی باشیم. سرعت به سرانجام رساندن 
پروژه های شرکت های زیرمجموعه   را بیشتر کنیم، یا ساختار 
ظرفیت  تمام  از  و  کنیم  اصالح  را  فرعی   شرکت  های  مالی 

شرکت های فرعی استفاده کنیم.
و  تسهیل کننده  نوعی  به  سرمایه  افزایش  این  درواقع   
سال های  در  خوارزمی  گروه  رشد  به  رو  روند  تقویت کننده 

آتی خواهد بود.
قیمت  بر  تأثیری  چه  خوارزمی  سرمایه  افزایش 

سهام خواهد داشت؟
یا  انباشته  سود  محل  از  سرمایه  افزایش  شرکت  که  زمانی 
سایر اندوخته ها می دهد، ثروت سهام داران افزایش نمی یابد. 
تعداد سهم باالتر می رود، اما ارزش سهم کاهش پیدا می کند 
و ثروت  یکسان می ماند. مگر این که این افزایش سرمایه همراه 
باز  یعنی درواقع  باشد.  به شرکت  نقدی  با ورود جریان های 
هم ثروت سهام داران تغییری نمی کند، چون همانی که قباًل 
دارایی هایشان  از  یکی  االن هم هست. مجبور شده اند  بوده، 
یعنی  بریزند،  شرکت  حساب  به  را  پولش  و  بفروشند  را 
دارایی شان را از حالت دیگری مثل وجه نقد به سرمایه گذاری 

تبدیل کرده اند. 
یکی از سؤاالتی هم که همیشه پرسیده می شود، این است که 
چرا قیمت سهم پس از افزایش سرمایه کاهش پیدا می کند؟ 
یعنی اگر یک سهم داشتم و قیمت آن 800 تومان بوده، االن 
وقتی یک و نیم سهم دارم، دیگر قیمت سهام من 800 تومان 
نخواهد بود. قیمت پایه با نظارت ناظر بازار بر اساس یک سری 
فرمول هایی تعیین می شود و پس از آن قیمت از طریق عرضه 

و تقاضا برای آن سهم در بازار سرمایه تعیین می شود.
توجه  با  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  سهم  ارزش  اما   
به NAV که دارد، هم در سرمایه گذاری های بورسی و هم 
به مراتب  بایستی  سرمایه  بازار  نرمال  شرایط  در  غیربورسی، 

بیشتر از قیمت فعلی سهم باشد.
معاونت مالی و توسعه منابع شرکت سرمایه گذاری 
چه  سرمایه،  افزایش  بحث  بر  عالوه  خوارزمی 
پی گیری  آتی  ماه های  در  را  دیگری  برنامه های 

خواهد کرد؟
برنامه معاونت مالی و توسعه منابع به جز پی گیری امور مرتبط 
به افزایش سرمایه، تهیه مقدمات الزم برای برگزاری مجمع 
 1400 سال  خرداد   31 به  منتهی  مالی  سال  ساالنه  عادی 

است. 
از  اخذشده  اعتباری  حد  ارتقای  معاونت،  این  دیگر  برنامه 
از  لزوم  هنگام  در  بتوانیم  تورمی  در شرایط  که  بانک هاست 
در  اخیراً  استفاده کنیم. خوش بختانه  بیشتر  مالی  تسهیالت 
راستای تقویت بازار سرمایه، محدودیتی که در گذشته، برای 

يکی از قابلیت هايی که واحد 
فناوری اطالعات ما ايجاد 
کرده بود، اين بود که ما در 
هر روز از دوره پذيره نويسی، 
می توانستیم متوجه شويم 
که االن در چه وضعیتی 
هستیم، چه میزان مشارکت 
کردند، چه اشخاص حقیقی 
و حقوقی، چه میزان پول بايد 
واريز می کردند و مطالباتشان 
برای مشارکت افزايش 
سرمايه کفاف می داد يا نه. 
همه اين موارد ناشی از 
برنامه ريزی و دقت  نظری 
بود که همکاران ما در واحد 
امور سهام، واحد فناوری 
اطالعات، حسابداری و باقی 
واحدهای درگیر اين موضوع 
داشتند
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از  مالی  تسهیالت  گرفتن  برای  سرمایه گذاری  شرکت های 
حد  مصوب  گرفتن  دنبال  به  ما  شد.  برداشته  بود،  بانک ها 
اعتباری جدید از بانک های دیگر هستیم که در صورت اعالم 
امور شرکت ها و  نیاز معاونت های سرمایه گذاری و توسعه  و 
مجامع شرکت بتوانیم منابع مالی را برای سرمایه گذاری در 

بخش های مختلف  در اختیار آنان قرار دهیم. 
و  است  رشد  حال  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه 
به  توجه  با  کرد.  تجربه خواهد  آینده  در  را  بهتری  روزهای 
برنامه ریزی هایی که انجام شده و سرمایه گذاری هایی که در 
حال انجام است، امیدوارم که بتوانیم در سال مالی بعد که 
31 خرداد 1401 است، مرحله بعدی افزایش سرمایه را هم به 
مرحله عمل برسانیم و گروه سرمایه گذاری خوارزمی با توان 
بیشتری روی پروژه هایی که سودآور هستند، سرمایه گذاری 

کند.
و  سرمایه  افزایش  بعدی  مراحل  درباره  هم  کمی 
توضیح  سهام داران  باقی  مطالبات  تکلیف  تعیین 

دهید. 
مجوز  سرمایه  افزایش  بعدی  مراحل  در  بتوانیم  امیدوارم 
سازمان  از  سریع تر  هرچه  را  عمومی  پذیره نویسی  اعالمیه 
پذیره نویسی  دوره  و  بگیریم  شرکت ها  ثبت  اداره  و  بورس 
مجمع  برگزاری  از  قبل  بتوانیم  و  کنیم  برگزار  را  عمومی 
عادی ساالنه افزایش سرمایه را به ثبت برسانیم، تا در مجمع 
عادی ساالنه شرکت در سال جاری سهام دارانی که با شرکت 
افزایش  در  و  کرده  همراهی  فوق العاده  مجمع  در  خوارزمی 
سرمایه نیز مشارکت داشتند، بتوانند سود تقسیمی در مجمع 
عادی را نسبت به تعداد سهام جایزه و همین طور حق تقدم 

را دریافت کنند. 
مطالبات  میزان  بالفاصله  پذیره نویسی ،  دوره  پایان  از  بعد 
طبق  کرد.  خواهیم  تکلیف  و  تعیین  را  شرکت  سهام داران 
روز 29 خردادماه سود سهام دارانی که در  قانونی در  موعد 
افزایش سرمایه مشارکت نکردند و سهام دارانی را که عالوه بر 

مشارکت کماکان طلب دارند، به طور کامل پرداخت شد. 
پیش بینی خود شما از میزان مشارکت چطور بوده 
و در مجموع، شرایط بازار و سهام داران تا چه حد 

روی میزان مشارکت تأثیر داشته است؟
میزان مشارکت در این افزایش سرمایه، علی رغم روند کاهشی 
شاخص، به نظرم فوق العاده بوده و این موفقیت بزرگی برای 
به  سهام دارانش  که  است  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
مشارکت  سرمایه  افزایش  در  و  می کنند  اعتماد  مدیرانش 
می کنند و می دانند که مدیران شرکت، امانت دارشان هستند 
و از دارایی هایشان به نحو احسن حمایت می کنند و روزبه روز 
سعی می کنند این دارایی ها را توسعه و ثروت سهام داران را 

افزایش دهند.
و  بود  نرمال  بازار سرمایه در حالت   در صورتی که شرایط 
افزایش  در  مشارکت  قطعاً  نمی شد،  کم  شاخص  روزبه روز 

سرمایه بیشتر می گردید.
برای  جدید  سهام  ثبت  فرایند  خصوص  در 
فرایند  این که  و  دهید  توضیح  هم  سهام داران 

زمانی  برای سهام داران چه  افزایش سرمایه  ثبت 
ثبت  این  و  بود  خواهد  دسترس  قابل  برایشان 
سهام تا چه زمانی برای سهام داران منظور خواهد 

شد؟
استفاده نشده  تقدم  تعداد 229 میلیون حق  در حال حاضر 
داریم که باید اقدامات الزم برای عرضه عمومی  و حراجش 
را برگزار کنیم. بعد از این که این حق تقدم ها را فروختیم، 
پروسه ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و سپرده 
ادغامشان  و  سپرده گذاری  شرکت  در  سهام ها  این  کردن 
حق  این  شود.  انجام  باید  باشند،  داشته  اگر  قبلی  سهام  با 
تقدم ها به سهم تبدیل می شود و قابل خرید و فروش خواهند 

بود و به ازای هر سهم هم سودشان را خواهند گرفت.
اگر از لحاظ زمانی طبق روال پیش برود، چه زمانی 

به مرحله نهایی می رسیم؟
پیش بینی ما این است که قبل از برگزاری مجمع سال مالی 
اداره  در  سرمایه  افزایش  این   1400 خرداد   31 به  منتهی 
ثبت شرکت ها به ثبت برسد. البته به شرایط پاندمی بیماری 
کارهایی  از  یک سری  مجموع  در  دارد.  بستگی  نیز  کرونا 
نیست و سازمان های  ما  انجام دهیم، تحت کنترل  باید  که 
بورس.  یا  ثبت شرکت ها  اداره  مثل  دهند،  انجام  باید  دیگر 
امیدوارم  برنامه ریزی هایی که کردیم،  و  با پیش بینی ها  ولی 
بتوانیم این افزایش سرمایه را تا آخر شهریورماه به سرانجام 

برسانیم.
از اعتمادی که سهام داران به شرکت کردند، تشکر  در آخر 
را  اعتمادی  و  لطف  این  پاسخ  بتوانیم  امیدوارم  و  می کنم 
خدمت  خوارزمی  گروه  عملکرد  در  داشتند،  مدیران  به  که 

سهام داران محترم ارائه کنیم. 
دکتر  آقای  جناب  شرکت،  محترم  مدیرعامل  از  هم چنین 
موسوی، به خاطر حمایت های بی دریغشان و راهنمایی های 
ارزشمندشان، و همه همکاران خودم در شرکت سرمایه گذاری 
خوارمی و گروه خدمات مالی بازار سرمایه الگوریتم خوارزمی 
و تمام کسانی که در طول شش ماه گذشته انرژی گذاشتند و 
تالش کردند، تشکر می کنم. واقعاً در این شش ماه، همکاران 
از  بیشتر  زیادی کشیدند؛  این موضوع زحمت  برای  شرکت 

حدی که انتظار داشتیم.
هم چنین از اعتمادی که مدیرعامل محترم و اعضای محترم 
سرمایه  افزایش  پروژه  اجرایی  تیم  به  شرکت  مدیره  هیئت 

دارند نیز قدردانی می کنم.
در کل پروسه افزایش سرمایه، پروسه سختی است و شعار 
مناسب  پاسخ گویی  سهام داران  به  که  بود  این  هم  شرکت 
به  زیادی  فشار  که  شد  باعث  این ها  همه  باشیم.  داشته 
همکاران بیاید، اما آن ها این فشار را تحمل کردند و به خوبی 
کارشان را انجام دادند. از این که در خدمتشان هستم، واقعاً 
افتخار می کنم که این قدر مسئولیت پذیر و دلسوزانه در این 
بهترین  به  بدون هیچ چشم داشتی  و  مدت همکاری کردند 
نحو کارها را انجام دادند. اگر موفقیتی هم تا این مرحله به 
دست آمده، حاصل کار تمامی عزیزان بوده و امیدوارم بتوانیم 

در ادامه راِه این پروژه نیز موفق عمل کنیم. 

افزايش سرمايه به ما 
کمک خواهد کرد که تمرکز 
بیشتری روی شرکت های 

فرعی که ظرفیت سودآوری 
باال دارند، داشته باشیم و 
بتوانیم در حل مشکالت 

نقدينگی آن ها، از 
ظرفیت هايشان استفاده کنیم 
و شاهد سودآوری بیشترشان 

در سنوات آتی باشیم. 
سرعت به سرانجام رساندن 

پروژه های شرکت های 
زيرمجموعه   را بیشتر کنیم، 
يا ساختار مالی شرکت  های 

فرعی  را اصالح کنیم و از 
تمام ظرفیت شرکت های 

فرعی استفاده کنیم. درواقع 
اين افزايش سرمايه به 

نوعی تسهیل کننده و 
تقويت کننده روند رو به رشد 
گروه خوارزمی در سال های 

آتی خواهد بود
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    گپ
گفت وگو با دکتر مرضیه بیات، معاون سرمایه گذاری و توسعه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

رصد فرصت های جدید سرمایه گذاری 
با سود پایدار

در روزهای پايانی اسفند 99، طی مراسمی با حضور 
مديرعامل و مديران ارشد شرکت سرمايه گذاری 

خوارزمی، سکان دار جديد معاونت سرمايه گذاری و 
توسعه اين شرکت معرفی شد. مرضیه بیات، معاون 

سرمايه گذاری و توسعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی، 
فارغ التحصیل دکترای تخصصی مديريت مالی است 

و پیش از اين در سمت های مختلفی از جمله مدير 
سرمايه گذاری و ارزيابی ريسک صندوق ذخیره 

فرهنگیان، مديرعامل شرکت مشاور سرمايه گذاری 
هدف حافظ، عضو هیأت مديره موظف و معاونت 

سرمايه گذاری کارگزاری بانک کارآفرين مشغول به  
فعالیت بوده است. عضويت در هیئت علمی دانشگاه 
از ديگر سوابق ايشان محسوب می شود. در ادامه با 

ايشان به گفت وگو نشسته ايم تا برنامه هايشان را 
برای ماه های پیش رو جويا شويم.

معاونت سرمایه گذاری و توسعه را با چه اولویت های 
از  که  کوتاهی  مدت  در  و  گرفتید  تحویل  کاری 
چه  می گذرد،  خوارزمی  مجموعه  در  حضورتان 

فعالیت هایی را سامان دهی کرده اید؟
اولویت های کاری ما در معاونت سرمایه گذاری و توسعه شامل 
این موارد بوده است: بازآرایی پرتفوی در راستای برنامه دو 
ساله و هم چنین تحقق بودجه سال مالی 1400، نظارت بر 

افزایش  بررسی  سرمد،  و  دسینا  وخارزم،  نماد  بازارگردانی 
سرمایه شرکتهای گروه، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی و تماس با سهام داران حقوقی در جهت مشارکت در 
افزایش سرمایه و انجام اقدامات اولیه در خصوص انتشار اوراق 
اجاره سهام. در این مدت مشغول سامان دهی و برنامه ریزی 
وخارزم،  نمادهای  در  بازارگردانی  فرایند  انجام  خصوص  در 

دسینا و سرمد بوده ایم.
در  توسعه ای  طرح های  چه  حاضر  حال  در 
حال  در  و  شده  تعریف  زیرمجموعه  شرکت های 

اجراست؟
از جمله پروژه های فعال در گروه می توان به پروژه نوسازی 
خطوط تولید شرکت البراتوارهای سینادارو اشاره کرد که از 
سال 94 شروع شده و تا پایان سال 1399 حدود 95 درصد 
پروژه  می شود  پیش بینی  و  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت 

مذکور تا پایان سال 1400 به بهره برداری برسد. 
معیارهای اصلی گروه برای ارزیابی نتایج طرح های 
توسعه در دست اجرا چیست و چه روشی در این 

زمینه دنبال خواهد شد؟
از  بهره گیری  منظور  به  توسعه،  و  معاونت سرمایه گذاری  در 
درگاه های  از  سرمایه گذاری  فرصت های  پتانسیل ها،  تمامی 
ارزیابی  درون و برون سازمانی به طور مستمر مورد رصد و 
کفایت  از  اطمینان  حصول  برای  هم چنین  می گیرد.  قرار 
بررسي و تناسب طرح های سرمایه گذاری ارائه شده با اهداف 
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در معاونت سرمايه گذاری و 
توسعه، به منظور بهره گیری 

از تمامی پتانسیل ها، 
فرصت های سرمايه گذاری 
از درگاه های درون و برون 

سازمانی به طور مستمر 
مورد رصد و ارزيابی قرار 
می گیرد. هم چنین برای 

حصول اطمینان از کفايت 
بررسي و تناسب طرح های 
سرمايه گذاری ارائه شده با 
اهداف راهبردی و انتخاب 
طرح هاي سرمايه گذاري 
بهینه و متناسب با بازده 

مورد انتظار صاحبان سهام 
شرکت سرمايه گذاری 

خوارزمی، »آيین نامه ارزيابی 
طرح های سرمايه گذاری« 
در حال تهیه و در مراحل 

پايانی است. آيین نامه مذکور 
موجب يک پارچه سازی 
فرايند بررسی اقتصادی 

تمامی طرح ها و فرصت های 
سرمايه گذاری مجموعه 

می گردد

راهبردی و انتخاب طرح هاي سرمایه گذاري بهینه و متناسب 
سرمایه گذاری  شرکت  سهام  صاحبان  انتظار  مورد  بازده  با 
در  سرمایه گذاری«  طرح های  ارزیابی  »آیین نامه  خوارزمی، 
حال تهیه و در مراحل پایانی است. آیین نامه مذکور موجب 
طرح ها  تمامی  اقتصادی  بررسی  فرایند  یک پارچه سازی 
از  پس  و  می گردد  مجموعه  سرمایه گذاری  فرصت های  و 
زیرمجموعه  شرکت های  به  محترم،  مدیره  هیئت  تصویب 
نیز ابالغ خواهد شد. معیارهای اصلی گروه در این خصوص، 
و  انتظار  بازده مورد  نرخ  با  اقتصادی متناسب  توجیه پذیری 
ارزیابی های فنی و اقتصادی در کمیته های تخصصی ریسک و 
سرمایه گذاری است و هدف از انجام این فرایند تصمیم سازی 
از جمله شاخص های  است.  گروه  ارشد  مدیران  برای  بهینه 
کلیدی مورد بررسی در این حوزه نرخ بازده داخلی طرح و 
سهام داران، دوره بازگشت سرمایه، ارزش فعلی جریانات نقد 

آتی و تحلیل حساسیت متغیرهای اساسی طرح است.
با توجه به امکان تحوالت پیش رو، به ویژه از منظر 
کاهش یا محدودیت دامنه تحریم های همه جانبه، 
مجموعه  برای  میتواند  حوزه ها  کدام  به  ورود 
سهام داران  برای  و  باشد  سودآورتر  خوارزمی 

ارزش آفرینی بیشتری در پی داشته باشد؟
هرچند کاهش تحریم ها و آزادسازی منابع بلوکه شده کشور 
می تواند موجب کاهش نرخ دالر شود، ولی با توجه به کسری 
در  نقدینگی  ادامه دار  افزایش   ،1400 سال  احتمالی  بودجه 
کشور و وجود تقاضای انباشته در جهت واردات کاالها، بعید به 
نظر می رسد قیمت دالر تحت تأثیر این موضوع،  افت چندانی 
را تجربه کند. ضمن این که احیای برجام از دو جنبه بر اقتصاد 
کاهش  نخست  گذاشت؛  مثبت خواهد  اثر  و شرکت ها  ایران 
ریسک اعتباری و بین المللی است که می تواند بر اقتصاد ایران 
و به تبع شرکت های صادرکننده اثر مثبت بگذارد. نکته دوم 
در خصوص شرکت هایی است که عمده فروش آنها صادراتی 
تخفیف های  با  به صادرات  مجبور  تحریم ها  دوره  در  و  است 
و  حذف  تخفیف ها  برجام  احیای  صورت  در  که  شده اند  باال 
خواهد  کاهش  نیز  شرکت ها  این  محصوالت  حمل  هزینه 
یافت. هم چنین بانک ها نیز پس از حل مشکل نقل  و  انتقاالت 
در  داشت.  خواهند  پیش  در  را  مثبتی  تغییرات  بین المللی، 
مجموع، افزایش بازدهی با تأکید بر سهام بنیادی، شرکت های 
صادرات محور و شرکت هایی که برای تولیدات آن ها در داخل 

ایران مزیت نسبی وجود دارد، مدنظر قرار می گیرد.
جایگاه وخارزم را در قیاس با سایر هلدینگ های 
این  نظرتان  به  و  می کنید  ارزیابی  چطور  داخلی 
و  پاسخ گویی  در  توانسته  اندازه  چه  تا  مجموعه 

مدیریت انتظارات سهام داران طی فراز و فرودهای 
اخیر بازار سرمایه موفق عمل کند؟

شرکت   23 با  مقایسه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
اختیار  بازار در  ارزش  نظر   از  را  رتبه هفتم  سرمایه گذاری، 
هر  در  سرمایه گذاری  شرکت های  سایر  با  مقایسه  در  دارد. 
ارتقا  را  خود  جایگاه  کنیم  تالش  باید  باشیم،  که  جایگاهی 

دهیم. 
با توجه به جو حاکم بر بازار و شروع روند نزولی شاخص از 
مردادماه 1399، ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
سهام  میزان  بودن  باال  به  عنایت  با  است.  یافته  کاهش  نیز 
درصد(،   51( خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  آزاد  شناور 
هیجانات سهام داران خرد روی سهم تأثیر بیشتری گذاشته 
است. ولی سهام داران با افزایش افق سرمایه گذاری به دوره 
دارایی های  پتانسیل  شدن  بالفعل  هم چنین  و  بلندمدت 

غیربورسی شرکت، بازدهی مناسبی کسب خواهند کرد. 
استانداردهای  استقرار  اهمیت  درباره  هم  کمی 
توضیح  خوارزمی  گروه  در  شرکتی  حاکمیت 

دهید.
در گذشته موضوع جداسازی مالکیت از مدیریت در شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی مهم نبود. اما با توسعه بیشتر فرهنگ 
اجرای  لزوم  بازار،  به  بزرگ  شرکت های  ورود  و  سهام داری 
سوی  از  گرفت.  قرار  توجه  مورد  شرکتی  حاکمیت  اصول 
بزرگ  اقتصادی  بنگاه  مالکیت یک  و  این که مدیریت  دیگر، 
در اختیار یک فرد باشد، کاماًل با منافع سهام داران خرد تضاد 
دارد. از همین رو، اجرای حاکمیت شرکتی برای حفظ منافع 
سرمایه گذاران خرد بازار بسیار با اهمیت است.  به  طور قطع 
اجرای موازین حاکمیت شرکتی موجب رعایت انصاف بیشتر، 
شفافیت بهتر، اعتماد سرمایه گذاران و درنهایت رشد و توسعه 
اقتصادی خواهد شد. بر این اساس، حاکمیت شرکتی یکی 
از موضوعات روز در حوزه مالی است که در سال های اخیر 
روند اجرایی تری به خود گرفته است. در همین راستا کمیته 
پول شویی  با  مبارزه  کمیته  انتصابات،  کمیته  حسابرسی، 
قواعد  اساس  بر  همگی  راهبردی،  امور  بر  نظارت  کمیته  و 
فعال  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  در  شرکتی  حاکمیت 

هستند و به صورت مداوم جلسات خود را برگزار می کنند.
در  آینده  برنامه های  کلی  خطوط  درباره  نظرتان 

حوزه توسعه سرمایه گذاری ها چیست؟
 با توجه به برنامه بازآرایی سبد سهام، کسب بازدهی باالتر 
پرتفوی را دنبال می کنیم و سعی می کنیم فرصت های جدید 
سرمایه گذاری را در تعامل با سایر شرکت های سرمایه گذاری 

رصد کنیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.
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در حوزه کاهش هزينه ها، 
عمده ترين هزينه ای که 

داشتیم، تعهدات مالی بوده 
است. شرکت بدهی های 

معوق تسهیالتی به بانک ها 
داشته که هزينه مالی 

سنگینی را به شرکت تحمیل 
می کرد. در اين باره هم روند 
بسیار خوبی را طی کرديم. 

در سال 9۷ حدود ۸۰ میلیارد 
تومان هزينه مالی در سال 
بابت تسهیالت داشتیم که 

در سال 9۸ اين مبلغ به ۶۲ 
میلیارد تومان کاهش پیدا 
کرد و در سال 99، به 1۴ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
که با مساعدت صاحبان 

سهام، در تأمین منابع الزم، 
روند بسیار مناسبی را طی 

کرده است

    گپ

گفت وگو با سعید احسانی، مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی

عبور از گردنه های دشوار ساخت وساز
شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به دلیل ظرفیتی 

که در شرايط امروزی بازار مسکن دارد و دارايی های 
ارزشمندی که داراست، يکی از مهم ترين شرکت های 
زيرمجموعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی به حساب 

می آيد. اين شرکت در سال های گذشته به علل مختلف 
دچار مشکالت حقوقی و مالی پیچیده شده بود. با 

تغییرات در ترکیب مديريتی اين شرکت طی دو سال و 
نیم گذشته، روند غلبه بر دشواری ها و عبور از چالش ها 

به تدريج شکل گرفت. 
 برای آگاهی از چگونگی روند حل اين مشکالت و 

رسیدن به جايگاه فعلی، با سعید احسانی، مديرعامل 
شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، گفت وگويی را 

ترتیب داديم. 

ماه های  در  خوارزمی  ساختمان  توسعه  شرکت 
اخیر چه وضعیتی را تجربه کرده و در حال حاضر 

طرح های مجموعه در چه شرایطی است؟
کوتاه  زمانی  بازه  در  را  ساختمانی  شرکت های  وضعیت 
به  نسبت  دارد.  زمان  گذشت  به  نیاز  و  کرد  رصد  نمی توان 

تصمیمات  اثرات  داریم،  آینده   از  که  و چشم اندازی  گذشته 
و اقداماتی که صورت می گیرد، در بلندمدت معلوم می شود. 
دلیل  به  ساختمان  توسعه  شرکت  در  خاص  طور  به  گرچه 
روند  این  حقوقی  و  فنی  مشکالت  مسائل،  برخی  وجود 

بلندمدت تر هم می شود. 
 در این دو سه سال اخیر که در این مجموعه حضور داشتم، 
یعنی از آذر 97، از همان زمان شرکت دچار بحران های جدی 
اقتصادی  شاخص های  و  ساختار  اصالح  جهت  در  که  بود 
شرکت برنامه تقریباً مصوب شده ای را پیاده سازی کردیم. در 
این راستا چند حوزه را هدف گذاری کردیم، که شامل کاهش 
توسعه ای  پروژه های  تعریف  و  دارایی ها  مولدسازی  هزینه ها، 

جدید بوده است.
درگیر  پروژه های  ما،  جدی  بحث  مولدسازی،  بحث  در 
موضوعات حقوقی است که بخشی  از آن، مربوط به  اشخاص 
بود. دو پرونده در این زمینه داشتیم که یک مورد آن بسیار 
با اهمیت بود ، زیرا 375 میلیارد تومان از دارایی های شرکت 
درگیر این پرونده بود که خوش بختانه، سال 98 به سرانجام 

رسید و حقوق شرکت به طور کامل استیفا گردید.
دستگاه  در  که  داریم  نیز  آن  به  نسبت  کوچک  تری  پرونده 

ما  پرونده های  از  مورد  دو  است.  رسیدگی  حال  در  قضایی 
متکی به ملک است. آن ها را هم به موازاتی که در دستگاه 
طی  را  طوالنی  پروسه   و  هستند  رسیدگی  حال  در  قضایی 
می کنند، از مسیر روش های مذاکره ای صلح و سازش، سعی 
می کنیم به سمتی  ببریم که ان شاءاهلل بتوانیم هرچه زودتر 
این  از محل  آن،  کنیم. پس  مولدشان  و  برسانیم  نتیجه  به 
پروژه ها، پروژه های جدید تعریف کنیم و سرمایه گذاری هایی 

با توجیه اقتصادی مناسب داشته باشیم. 
شاخه  بعدی مولدسازی دارایی ها، پروژه هایی بوده که به دلیل 
اقتصادی  توجیه  فاقد  داشته،  که  مشارکتی  نوع  و  کاربری 

بوده، حداقل در زمانی که امروز در آن به سر می بریم.
چند پروژه هم از جمله کالج، المپیک، سپهر الهیه و سپهر 
البرز را هدف گذاری کرده بودیم که خوش بختانه اکنون تمام 
نحو  به  پروژه مان،  از هر چهار  ما  و  اهداف محقق شده  این 
مطلوب خارج شدیم و عماًل برای شرکت فرصت ایجاد کردیم 
که بتواند از محل این مولدسازی ها، یا دیون شرکت تسویه 

شود، یا سرمایه گذاری های جدید محقق گردد.
شاخه دیگری از مولدسازی ها، دارایی های ارزنده ای هستند که 
به لحاظ شرایط زمانی، پتانسیل سرمایه گذاری را داشته اند، 
داشتیم،  درباره شان  ابتدا  در  که  اقتصادی  پیش بینی  از  اما 
خارج شده اند. شاخص ترین آن ها پروژه هماست که کاربری 
تجاری، اداری و فرهنگی داشته. هرچند پروژه بسیار ارزنده ای 
است، اما امروز نوع کاربری اش توجیه اقتصادی ندارد. گرچه 
در سیاست گذاری هایمان، برنامه تغییر کاربری اش را داریم و 

امیدواریم بتوانیم تغییر کاربری اش را انجام دهیم. 
در حوزه کاهش هزینه ها، عمده ترین هزینه ای که داشتیم، 
تعهدات مالی بوده است. شرکت بدهی های معوق تسهیالتی 
به بانک ها داشته که هزینه مالی سنگینی را به شرکت تحمیل 
می کرد. در این باره هم روند بسیار خوبی را طی کردیم. در 
سال 97 حدود 80 میلیارد تومان هزینه مالی در سال بابت 
تسهیالت داشتیم که در سال 98 این مبلغ به 62 میلیارد 
تومان کاهش پیدا کرد و در سال 99، به 14 میلیارد و 700 
میلیون تومان که با مساعدت صاحبان سهام، در تأمین منابع 

الزم، روند بسیار مناسبی را طی کرده است.
سومین راه کاری که در بحث اصالح ساختار داشتیم، تعریف 
اول  سال  از  بعد  تقریباً  ما  است.  بوده  توسعه ای   پروژه های 
به  شروع  کردیم،  جمع وجور  تقریباً  را  حقوقی  مسایل  که 
مناسب  اقتصادی  توجیه  با  پروژه هایی  بررسی  و  شناسایی 
رصد  که  پروژه ای  ده ها  بین  از  کردیم.  سرمایه گذاری  برای 
و بررسی شد و در سطح مجامع و شرکت خوارزمی گزارش 
شد، چند پروژه مناسب تشخیص داده شده که یکی از آن ها 

عملیاتی شده و به نتیجه رسیده است. 
کردم، حدود 300  عرض  که  پروژه ای  سرمایه گذاری  حجم 
حال  در  هم  دیگری  پروژه  می شود.  برآورد  تومان  میلیارد 

انجام است که اگر آن  هم نهایی شود، برآوردش حدود 150 
میلیارد تومان می شود. درنهایت، در کنار پروژه هما، شرکت 

به اندازه کافی پروژه فعال مؤثر و سودده  خواهد داشت.
آن  دنبال  به  و  مسکن  قیمت  بی رویه  رشد 
شکل گیری رکود در ماه های اخیر، چه تأثیری بر 

روند کاری شما داشته است؟
بخش  کردم،  عرض  شرکت  فعالیت های  از  که  سابقه ای  با 
می توانیم  درنتیجه  نبوده،  فعالی  خیلی  بخش  عرضه  ما، 
ما  شرکت  فعلی  شرایط  در  آن چنانی  تأثیر  رکود،  بگوییم 
نداشته است. آن مقدار تأثیر محدود نیز با اعمال تغییراتی 
روش  ما  مثاًل  کنیم.  عبور  آن  از  توانستیم  عرضه،  روش  در 
فروش  نقدی را به روش فروش اقساطی تبدیل کردیم و با 

این مدل، تأثیر رکود را کاهش دادیم. 
خواهد  مثبتی  تأثیر  شرکت  آینده  در  قیمت ها  افزایش  اما 
داشت، زیرا ما دارایی هایی داریم که در حساب های شرکت 
دارایی ها  این  ارزش  قیمت ها  افزایش  با  و  مانده  مسکوت 
افزایش پیدا می کند و در زمان شروع فعالیت مجدد یا حتی 

واگذاری شان اثرات مثبتی برای مجموعه خواهند داشت.
شرایط  در  ساختمان  حوزه  در  سرمایه گذاری 
اقتصادی فعلی، چه مزیت ها و چالش هایی می تواند 

داشته باشد؟
شرایط  با  فعلی  ما  اقتصادی  شرایط  که  است  این  واقعیت 
یعنی  ندارد،  چندانی  تفاوت  گذشته مان  سال   40 اقتصادی 
دقت کنید، در هر بازه ای روند های افزایشی نرخ ارز، افزایش 
نوساناتی  با  همواره   و...  رکود  تحریم ها،  افزایش  تورم،  نرخ 
وجود داشته است. تنها سیاست گذاری های داخلی یا خارجی 
پرتأثیرتر  یا  را مقداری کم تأثیرتر  فاکتورها  این  از  هر کدام 
کرده است، وگرنه خیلی شرایط اقتصادی ویژه ای نبوده که 
بگوییم به تازگی داشته ایم، اما مثاًل چهار سال قبل نداشتیم. 
و شکار فرصت ها در هر  دنبال شناسایی  به  باید همواره  ما 

شرایطی باشیم.
نمود  فعلی در حوزه ساختمان در دو بخش  چالش شرایط 
عدم  و  خرید،  متقاضیان  نسبی  تمایل  عدم  دارد؛  مهم تری 

تمایل نسبی متقاضیان سرمایه گذاری.
بخش  برای  مشخص  راه کار  چالش  دو  این  با  مواجهه  در 
اول، حمایت از متقاضی خرید از طریق تأمین مالی مناسب 
متفاوت  مقداری  قضیه  سرمایه گذاری  بحث  در  اما  است. 
که  است  حوزه  ای  متأسفانه  ساختمان  حوزه  زیرا  است، 
می شود.  انجام  زیاد  آن  در  غیرحرفه ای  سرمایه گذاری های 
و  پزشکان، صاحبان صنعت  مثاًل  رونق،  زمان های  در  یعنی 
بازار سرمایه و بورس در این حوزه وارد  حتی فعاالن حوزه 
می شوند. عماًل چیزی که به مرور اتفاق افتاده، این است که 
در بخش سرمایه گذاری ساختمان،  تقاضا  حدود 60 درصد 
به  متعلق  آن  از  بزرگی  سهم  که  شده  خارج  حوزه  این  از 

چگونه از ضرر 14۸ میلیارد تومانی در سال ۹۶ به سود 1۶ میلیارد تومانی در سال۹۹ رسیدیم؟
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در حوزه کاهش هزينه ها، 
عمده ترين هزينه ای که 

داشتیم، تعهدات مالی بوده 
است. شرکت بدهی های 

معوق تسهیالتی به بانک ها 
داشته که هزينه مالی 

سنگینی را به شرکت تحمیل 
می کرد. در اين باره هم روند 
بسیار خوبی را طی کرديم. 

در سال 9۷ حدود ۸۰ میلیارد 
تومان هزينه مالی در سال 
بابت تسهیالت داشتیم که 

در سال 9۸ اين مبلغ به ۶۲ 
میلیارد تومان کاهش پیدا 
کرد و در سال 99، به 1۴ 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
که با مساعدت صاحبان 

سهام، در تأمین منابع الزم، 
روند بسیار مناسبی را طی 

کرده است

    گپ

گفت وگو با سعید احسانی، مدیرعامل شرکت توسعه ساختمان خوارزمی

عبور از گردنه های دشوار ساخت وساز
شرکت توسعه ساختمان خوارزمی به دلیل ظرفیتی 

که در شرايط امروزی بازار مسکن دارد و دارايی های 
ارزشمندی که داراست، يکی از مهم ترين شرکت های 
زيرمجموعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی به حساب 

می آيد. اين شرکت در سال های گذشته به علل مختلف 
دچار مشکالت حقوقی و مالی پیچیده شده بود. با 

تغییرات در ترکیب مديريتی اين شرکت طی دو سال و 
نیم گذشته، روند غلبه بر دشواری ها و عبور از چالش ها 

به تدريج شکل گرفت. 
 برای آگاهی از چگونگی روند حل اين مشکالت و 

رسیدن به جايگاه فعلی، با سعید احسانی، مديرعامل 
شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، گفت وگويی را 

ترتیب داديم. 

ماه های  در  خوارزمی  ساختمان  توسعه  شرکت 
اخیر چه وضعیتی را تجربه کرده و در حال حاضر 

طرح های مجموعه در چه شرایطی است؟
کوتاه  زمانی  بازه  در  را  ساختمانی  شرکت های  وضعیت 
به  نسبت  دارد.  زمان  گذشت  به  نیاز  و  کرد  رصد  نمی توان 

تصمیمات  اثرات  داریم،  آینده   از  که  و چشم اندازی  گذشته 
و اقداماتی که صورت می گیرد، در بلندمدت معلوم می شود. 
دلیل  به  ساختمان  توسعه  شرکت  در  خاص  طور  به  گرچه 
روند  این  حقوقی  و  فنی  مشکالت  مسائل،  برخی  وجود 

بلندمدت تر هم می شود. 
 در این دو سه سال اخیر که در این مجموعه حضور داشتم، 
یعنی از آذر 97، از همان زمان شرکت دچار بحران های جدی 
اقتصادی  شاخص های  و  ساختار  اصالح  جهت  در  که  بود 
شرکت برنامه تقریباً مصوب شده ای را پیاده سازی کردیم. در 
این راستا چند حوزه را هدف گذاری کردیم، که شامل کاهش 
توسعه ای  پروژه های  تعریف  و  دارایی ها  مولدسازی  هزینه ها، 

جدید بوده است.
درگیر  پروژه های  ما،  جدی  بحث  مولدسازی،  بحث  در 
موضوعات حقوقی است که بخشی  از آن، مربوط به  اشخاص 
بود. دو پرونده در این زمینه داشتیم که یک مورد آن بسیار 
با اهمیت بود ، زیرا 375 میلیارد تومان از دارایی های شرکت 
درگیر این پرونده بود که خوش بختانه، سال 98 به سرانجام 

رسید و حقوق شرکت به طور کامل استیفا گردید.
دستگاه  در  که  داریم  نیز  آن  به  نسبت  کوچک  تری  پرونده 

ما  پرونده های  از  مورد  دو  است.  رسیدگی  حال  در  قضایی 
متکی به ملک است. آن ها را هم به موازاتی که در دستگاه 
طی  را  طوالنی  پروسه   و  هستند  رسیدگی  حال  در  قضایی 
می کنند، از مسیر روش های مذاکره ای صلح و سازش، سعی 
می کنیم به سمتی  ببریم که ان شاءاهلل بتوانیم هرچه زودتر 
این  از محل  آن،  کنیم. پس  مولدشان  و  برسانیم  نتیجه  به 
پروژه ها، پروژه های جدید تعریف کنیم و سرمایه گذاری هایی 

با توجیه اقتصادی مناسب داشته باشیم. 
شاخه  بعدی مولدسازی دارایی ها، پروژه هایی بوده که به دلیل 
اقتصادی  توجیه  فاقد  داشته،  که  مشارکتی  نوع  و  کاربری 

بوده، حداقل در زمانی که امروز در آن به سر می بریم.
چند پروژه هم از جمله کالج، المپیک، سپهر الهیه و سپهر 
البرز را هدف گذاری کرده بودیم که خوش بختانه اکنون تمام 
نحو  به  پروژه مان،  از هر چهار  ما  و  اهداف محقق شده  این 
مطلوب خارج شدیم و عماًل برای شرکت فرصت ایجاد کردیم 
که بتواند از محل این مولدسازی ها، یا دیون شرکت تسویه 

شود، یا سرمایه گذاری های جدید محقق گردد.
شاخه دیگری از مولدسازی ها، دارایی های ارزنده ای هستند که 
به لحاظ شرایط زمانی، پتانسیل سرمایه گذاری را داشته اند، 
داشتیم،  درباره شان  ابتدا  در  که  اقتصادی  پیش بینی  از  اما 
خارج شده اند. شاخص ترین آن ها پروژه هماست که کاربری 
تجاری، اداری و فرهنگی داشته. هرچند پروژه بسیار ارزنده ای 
است، اما امروز نوع کاربری اش توجیه اقتصادی ندارد. گرچه 
در سیاست گذاری هایمان، برنامه تغییر کاربری اش را داریم و 

امیدواریم بتوانیم تغییر کاربری اش را انجام دهیم. 
در حوزه کاهش هزینه ها، عمده ترین هزینه ای که داشتیم، 
تعهدات مالی بوده است. شرکت بدهی های معوق تسهیالتی 
به بانک ها داشته که هزینه مالی سنگینی را به شرکت تحمیل 
می کرد. در این باره هم روند بسیار خوبی را طی کردیم. در 
سال 97 حدود 80 میلیارد تومان هزینه مالی در سال بابت 
تسهیالت داشتیم که در سال 98 این مبلغ به 62 میلیارد 
تومان کاهش پیدا کرد و در سال 99، به 14 میلیارد و 700 
میلیون تومان که با مساعدت صاحبان سهام، در تأمین منابع 

الزم، روند بسیار مناسبی را طی کرده است.
سومین راه کاری که در بحث اصالح ساختار داشتیم، تعریف 
اول  سال  از  بعد  تقریباً  ما  است.  بوده  توسعه ای   پروژه های 
به  شروع  کردیم،  جمع وجور  تقریباً  را  حقوقی  مسایل  که 
مناسب  اقتصادی  توجیه  با  پروژه هایی  بررسی  و  شناسایی 
رصد  که  پروژه ای  ده ها  بین  از  کردیم.  سرمایه گذاری  برای 
و بررسی شد و در سطح مجامع و شرکت خوارزمی گزارش 
شد، چند پروژه مناسب تشخیص داده شده که یکی از آن ها 

عملیاتی شده و به نتیجه رسیده است. 
کردم، حدود 300  عرض  که  پروژه ای  سرمایه گذاری  حجم 
حال  در  هم  دیگری  پروژه  می شود.  برآورد  تومان  میلیارد 

انجام است که اگر آن  هم نهایی شود، برآوردش حدود 150 
میلیارد تومان می شود. درنهایت، در کنار پروژه هما، شرکت 

به اندازه کافی پروژه فعال مؤثر و سودده  خواهد داشت.
آن  دنبال  به  و  مسکن  قیمت  بی رویه  رشد 
شکل گیری رکود در ماه های اخیر، چه تأثیری بر 

روند کاری شما داشته است؟
بخش  کردم،  عرض  شرکت  فعالیت های  از  که  سابقه ای  با 
می توانیم  درنتیجه  نبوده،  فعالی  خیلی  بخش  عرضه  ما، 
ما  شرکت  فعلی  شرایط  در  آن چنانی  تأثیر  رکود،  بگوییم 
نداشته است. آن مقدار تأثیر محدود نیز با اعمال تغییراتی 
روش  ما  مثاًل  کنیم.  عبور  آن  از  توانستیم  عرضه،  روش  در 
فروش  نقدی را به روش فروش اقساطی تبدیل کردیم و با 

این مدل، تأثیر رکود را کاهش دادیم. 
خواهد  مثبتی  تأثیر  شرکت  آینده  در  قیمت ها  افزایش  اما 
داشت، زیرا ما دارایی هایی داریم که در حساب های شرکت 
دارایی ها  این  ارزش  قیمت ها  افزایش  با  و  مانده  مسکوت 
افزایش پیدا می کند و در زمان شروع فعالیت مجدد یا حتی 

واگذاری شان اثرات مثبتی برای مجموعه خواهند داشت.
شرایط  در  ساختمان  حوزه  در  سرمایه گذاری 
اقتصادی فعلی، چه مزیت ها و چالش هایی می تواند 

داشته باشد؟
شرایط  با  فعلی  ما  اقتصادی  شرایط  که  است  این  واقعیت 
یعنی  ندارد،  چندانی  تفاوت  گذشته مان  سال   40 اقتصادی 
دقت کنید، در هر بازه ای روند های افزایشی نرخ ارز، افزایش 
نوساناتی  با  همواره   و...  رکود  تحریم ها،  افزایش  تورم،  نرخ 
وجود داشته است. تنها سیاست گذاری های داخلی یا خارجی 
پرتأثیرتر  یا  را مقداری کم تأثیرتر  فاکتورها  این  از  هر کدام 
کرده است، وگرنه خیلی شرایط اقتصادی ویژه ای نبوده که 
بگوییم به تازگی داشته ایم، اما مثاًل چهار سال قبل نداشتیم. 
و شکار فرصت ها در هر  دنبال شناسایی  به  باید همواره  ما 

شرایطی باشیم.
نمود  فعلی در حوزه ساختمان در دو بخش  چالش شرایط 
عدم  و  خرید،  متقاضیان  نسبی  تمایل  عدم  دارد؛  مهم تری 

تمایل نسبی متقاضیان سرمایه گذاری.
بخش  برای  مشخص  راه کار  چالش  دو  این  با  مواجهه  در 
اول، حمایت از متقاضی خرید از طریق تأمین مالی مناسب 
متفاوت  مقداری  قضیه  سرمایه گذاری  بحث  در  اما  است. 
که  است  حوزه  ای  متأسفانه  ساختمان  حوزه  زیرا  است، 
می شود.  انجام  زیاد  آن  در  غیرحرفه ای  سرمایه گذاری های 
و  پزشکان، صاحبان صنعت  مثاًل  رونق،  زمان های  در  یعنی 
بازار سرمایه و بورس در این حوزه وارد  حتی فعاالن حوزه 
می شوند. عماًل چیزی که به مرور اتفاق افتاده، این است که 
در بخش سرمایه گذاری ساختمان،  تقاضا  حدود 60 درصد 
به  متعلق  آن  از  بزرگی  سهم  که  شده  خارج  حوزه  این  از 

چگونه از ضرر 14۸ میلیارد تومانی در سال ۹۶ به سود 1۶ میلیارد تومانی در سال۹۹ رسیدیم؟

13شماره 10 -  تابستان 1400



باید  البته  است.  بوده  این حوزه  غیرتخصصی  سرمایه گذاران 
اضافه کنم بخشی هم ساختمانی و نیمه حرفه ای هستند، ولی 
ندارند،  تداوم مستمر سرمایه گذاری  برای  را  توان مالی  الزم 
مثاًل سرمایه شان درگیر پروژه شده و تقاضایی وجود ندارد که 
ما  اما  کنند.  پروژه جدید  ایجاد  و  کنند  نقدینگی  به  تبدیل 
)منظور شرکت های ساختمانی( تخصص و کارمان این است، 
حوزه  این  از  ما  درنتیجه  کنیم؟  چه  نکنیم،  را  کار  این  اگر 

خارج نمی شویم، اما بخشی که عرض کردم، خارج می شود.
مزیت  ما  برای  ساختمان،  حوزه  از  بخش  این  شدن  خارج 
است، زیرا برای مایی که سازنده واقعی و سرمایه گذار واقعی 
در حوزه ساختمان هستیم، یک فرصت است. رقیب هایی که 
غیرتخصصی وارد شده بودند، بعضاً بازار را ملتهب می کردند. 
آن ها برای سرمایه گذاری پیشنهاد تقاضاهای عجیبی می کردند 
که پایه های علمی، اقتصادی و ارزش واقعی نداشت. در مقطعی 
بوده  نسبی همراه  رونق  با  و  روشن  کوتاه مدت  در  چشم انداز 
است، درنتیجه این افراد وارد شدند و به هر قیمتی که خواستند، 
پروژه را گرفتند و بعد، هم خودشان و هم بازار را دچار مشکل 
اقتصاد  کردند. حاال آن دست ها خارج می شود و تخصصی ها 
حوزه ساختمان را می شناسند و درنتیجه این ها برای ما فرصت 
کردم،  عرض  که  را  پروژه هایی  ما  فرصت ها  همین  در  است. 
شروع  غیرتخصصی  افراد  که  پروژه هایی  کردیم؛  شناسایی 
کرده اند و وسط کار درمانده شده اند. وضعیت امروز برای ما که 
کار تخصصی مان سرمایه گذاری ساختمانی است، فرصت هایی 
کار  و  کرده  ورود  پروژه ها  قبیل  این  به  که  می کند  ایجاد  را 
را جمع کنیم. درواقع در وضعیتی که تقاضاهای روتین کمتر 
می شود، عرضه  کننده ها مجبورند با شرایط رقابتی کنار بیایند 

که برای ما مزیت است.
به ویژه  و  ساختمان  صنعت  شرایط  از  ارزیابی تان 

بازار مسکن در ماه های آتی چیست؟
انتخابات  از  ناشی  احتمالی  مدیریتی  تغییرات  به  توجه  با 
دیگر  ماه  شش  تا  حداقل  که  می کنم  پیش بینی  اخیر 
تصمیم گیری های کالنی که بتواند تأثیری در حوزه ساختمان 
عجوالنه  خیلی  این که  مگر  نمی شود.  محقق  باشد،  داشته 
نمایشی  جنبه  بیشتر  که  احساسی  یا  غیرمترقبه  تصمیمات 
داشته باشد، اتفاق بیفتد، که تأثیرات خوبی نخواهد داشت. 

دخالت،  میزان  و  تصمیم گیری  نوع  به  بسته  آن  از  پس 
وقتی  متأسفانه  می دهد.  نشان  را  خودش  عکس العمل  بازار 
بحث  وارد  سیاست گذار ها  می شود،  تصمیم گیری  از  صحبت 
که  داده  نشان  گذشته  سنوات  تجربه  می شوند.  تصدی گری 
دفاعی  قابل  نتیجه  ساختمان  حوزه  در  دولت  تصدی گری 
اتفاق افتاده، حتی اگر در وهله  نداشته است. هر جایی این 
اثرات  اما  بوده،  رضایت بخش  که  کرده  حاکم  را  جوی  اول 

مخربی در آینده گذاشته است. 
تقاضا،  و  عرضه  حوزه  دو  هر  در  دولت  حمایت های  اگر  اما 
نه  باشد،  داشته  حمایتی  جنبه  فقط  و  بیفتد  اتفاق  منطقی 
جنبه مداخله گرایانه، بخش عرضه و تقاضا می توانند با یکدیگر 
بخش  در  ببرند.  پیش  را  کارشان  کدام  هر  و  شوند  باالنس 
دارد.  وجود  منابع  تأمین  مشکل  که  کردم  عرض  نیز  تقاضا 
وقتی  مثاًل  است.  خارج  بخش خصوصی  ید  از  منابع  تأمین 
من می گویم با فروش اقساطی توانستیم تا حدی از این رکود 
گذر کنیم، توان ما در حد تسهیالت دو سه ساله یا نهایت در 
بلکه هر سرمایه گذار دیگری  نه تنها ما،  حد پنج ساله است. 

نمی تواند طوالنی مدت درگیر اقساط شود. 
این تسهیالتی که به بخش تقاضا باید تزریق شود، تسهیالت 
چندانی  اهمیت  تسهیالت  نرخ  من  نظر  به  است.  بلندمدت 
تسهیالت  بگوییم  اصاًل  یا  درصدی  چهار  تسهیالت  ندارد، 
معمولی  آپارتمان  یک  قیمت  که  کنید  فرض  بهره.  بدون 
یک میلیارد تومان است. این یک میلیارد تومان 80 درصدش 
هم شامل تسهیالت شود، می شود 800 میلیون تومان؛ 800 
میلیون بدون بهره با دوره بازپرداخت دو ساله یعنی اقساط 
وام ماهانه بیش از 33 میلیون تومان، با بازپرداخت سه ساله 
از  عماًل  که  تومان  میلیون  از 22  بیش  ماهانه  اقساط  یعنی 
بودن  بلندمدت  اصل،  است.  خارج  متقاضیان  اکثریت  توان 
تسهیالت است که توان بازپرداخت اقساط را ایجاد می کند. 

درنتیجه، جنبه حمایتی دولت شامل این بخش است.
نداریم؛  بیشتر  ما دو موضوع  در جنبه حمایتی عرضه کننده 
زمین و منابع مالی. بحث زمین دقیق تر است، زیرا وقتی از 
شهرها  از  دور  مجانی  زمین  برخی  می کنیم،  صحبت  زمین 
که  می کنند،  تصور  را  و...  دمن  و  دشت  وسط  و  بیابان  در 
من اصاًل با این موضوع موافق نیستم و نتیجه اش هم نتیجه 

حوزه ساختمان متأسفانه 
حوزه  ای است که 
سرمايه گذاری های 
غیرحرفه ای در آن زياد انجام 
می شود. يعنی در زمان های 
رونق، مثالً پزشکان، صاحبان 
صنعت و حتی فعاالن حوزه 
بازار سرمايه و بورس در 
اين حوزه وارد می شوند. 
عمالً چیزی که به مرور اتفاق 
افتاده، اين است که حدود 
۶۰ درصد تقاضا در بخش 
سرمايه گذاری ساختمان، 
از اين حوزه خارج شده که 
سهم بزرگی از آن متعلق به 
سرمايه گذاران غیرتخصصی 
اين حوزه بوده است. البته 
بايد اضافه کنم بخشی هم 
ساختمانی و نیمه حرفه ای 
هستند، ولی توان مالی  
الزم را برای تداوم مستمر 
سرمايه گذاری ندارند
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خواهد  بروز  بیشتر  معضالتش  آینده  در  نبوده. حتی  خوبی 
اسم ساخت مسکن و ساخت شهر جدید،  به  ما عماًل  کرد. 
شهری،  امکانات  از  چیزی  هیچ  که  ساختیم  خوابگاه هایی 
فرهنگی، بهداشتی، آموزشی، تفریحی و... ندارد. برای خرید 
باید  متوفی ها  تدفین  حتی  پزشکی  امکانات  تفریح،  عادی، 
به شهر مجاور رفت وآمد کرد. منظور ما این زمین ها نیست، 

زمین های مناسب است. 
تأثیری  چه  دولت  احتمالی سیاست های  تغییرات 

بر فعالیت های این حوزه خواهد داشت؟
جنبه  دولت ها  مداخله  اگر  کردم،  عرض  که  همان طور 
حمایتی داشته باشد، عرضه و تقاضا خود باعث تعادل بخشی 
اما اگر مداخله به  به حوزه ساختمان و مسکن خواهد شد. 
شکل تصدی گری باشد، که قطعاً نتیجه خوبی نخواهد داشت. 
به  که  برود  حمایتی  سمت  به  سیاست ها  این  اگر  بنابراین 
و  مداخله  حوزه  وارد  اگر  اما  می شود،  موفق  قطعاً  من  نظر 

تصدی گری شود، به نتایج خوبی منجر نخواهد شد.
در  فعالیت  رونق  برای  را  راه کارهایی  چه 
فرسایشی  رکود  از  اجتناب  و  ساختمان  صنعت 

ساخت وسازها پیشنهاد می کنید؟
رونق نیاز به محرک دارد. این محرک ها همان طور که عرض 
کردم، باید هر دو بخش عرضه و تقاضا را شامل شود. آمارها 
می گویند برای حدود 900 تا یک میلیون واحد مسکونی در 
انباشته ای  تقاضای  به  توجه  با  داریم.  جدید  تقاضای  سال 
می دهند،  که  آماری  امروز  بوده،  گذشته  سال های  از  که 
این  یعنی  می رسد.  مسکن  کسری  میلیون  سه ونیم  به 
خانه  آن ها  از  بخشی  دارد.  وجود  مسکن  تقاضای  پتانسیل 
اولی ها هستند، زوج های جوانی که تشکیل خانواده داده اند 
بخشی  هستند.  نفره  تک   خانوارهای  نیز  آن ها  از  بخشی  و 
نیز مستأجرهایی هستند که می خواهند صاحب خانه شوند. 
همه تقاضایی هستند که پشت در منتظرند تا وارد این فضا 
شوند و تقاضایشان را مطرح کنند، که نیاز به حمایتی دارد 
روش هایی  به  که  است  این  هم  محرکش  کردم.  عرض  که 
را  بالقوه  پتانسیل  این  تعریف کنند که  بلندمدت  تسهیالت 

به بالفعل تبدیل کند.
در بخش مقابل آن، بخش عرضه، ما باید هدف گذاری مان بر 

اساس تقاضا باشد. آمارهایی را که درمورد تهران وجود دارد، 
این است که  تعمیم دهیم. بحث  به سطح کشور  می توانیم 
عرضه کننده چه چیزی عرضه کند که بازار برایش جذابیت 
نشان  آمارها  شود.  ایجاد  چرخش  و  رونق  و  باشد  داشته 
می دهد که در ماه های اخیر بیشترین معامالت برای مناطق 
به ترتیب پنج، ده و چهار تهران است، پس مناطق متوسط یا 

رو به پایین باالترین معامالت را دارد.
 از باب قیمت، دامنه قیمتی بیشترین معامالت  در هر مترمربع 
بین 15 تا 20 میلیون تومان بوده که 17 درصد معامالت در 
این رنج قیمتی بوده، 15 درصد معامالت در رنج قیمتی 20 
تا 25 میلیون تومان بوده و 12 درصد معامالت بین 10 تا 
15 میلیون تومان بوده. مجموع این ها می گوید که حدود 60 
درصد از معامالت انجام شده در تهران، زیر قیمت متوسط هر 
متر مربع مسکن در تهران بوده که امروز این متوسط را 28 
میلیون و 800 هزار تومان اعالم کرده اند. هم چنین فراوانی 
معامالت از نظر ارزش هر واحد مسکونی موید آن است که 
حدود 22 درصد معامالت مربوط به واحدهای 500 میلیون 
تا یک میلیارد تومانی است، حدود 17 درصد بین 1 تا 1/5 
میلیارد تومان و حدود 12 درصد بین 1/5 تا 2 میلیارد تومان 
بوده و در مجموع بیش از 53 درصد معامالت به ارزش کمتر 

از دومیلیارد تومان بوده است.
از زاویه ای دیگر به مساحت اگر نگاه کنیم، آمار اشاره می کند 
که حدود 15 درصد معامالت بین واحد های 50 تا 60 متری 
بوده، هم چنین 15 درصد معامالت بین 60 تا 70 متر بوده، 
و جمعاً حدود 55 درصد معامالت زیر 80 متر مربع بوده، که 

بخش دیگری از تقاضا را نشان می دهد. 
این موارد بخش عرضه را به این سمت هدایت می کند که 
تقاضایی که وجود دارد، بر اساس مساحت های کوچک و زیر 

قیمت متوسط آن شهر است. 
مناسب،  زمین   کردم،  اشاره  که  همان طور  زمین،  بحث  در 
یعنی زمینی که ساخت وساز در آن در بازار مسکن شهرمربوط 
مؤثر باشد، زمینی که نهایتاً به توسعه پایدار منجر شود، نه 
ناپایداری جدیدی ایجاد کند که نیاز به زیرساخت های جدی 
در  چیزی  هیچ  ما  یعنی  دارد.  بزرگ  سرمایه گذاری های  و 
آن جا نداریم و باید همه این ها را به آن جا ببریم تا کسی که 

 در سال 99 سودآوری ما 
شروع شد و در اين سال 
بیش از 1۶ میلیارد تومان 

سود داشتیم. هنوز پروژه های 
توسعه ای  ما شروع نشده. ما 

از محل همین مولدسازی ها 
و کاهش هزينه ها روند 

سوددهی شرکت را شروع 
کرديم و از ضرر 1۴۸ میلیارد 

تومانی به سود 1۶ میلیارد 
تومانی رسیديم. امیدواريم 
اين روند به همین صورت 

ادامه پیدا کند
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در آن جا ساکن می شود، از این خدمات استفاده کند. 
فرسوده  بافت  اراضی  من  نظر  از  مناسب،  زمین  مجموع  در 
سیاست گذاری هایی  با  اگر  فرسوده  بافت  شهرهاست.  داخل 
اتفاقی  که االن شاهدش هستیم، بخواهد اصالح شود، هیچ 
می کند،  کمک  شهر  کیفی  ارتقای  به  نه  نمی افتد،  برایش 
را حل می کند. دو سه خانه تجمیع  تأمین مسکن  نه بحث 
ساختمان  این  می گویند  و  می سازند  ساختمانی  و  می کنند 
نوساز شد. این خانه ای که در انتهای کوچه ای باریک به طول 
بیفتد، خدمات  برایش  اتفاقی  اگر  دارد،  قرار  متر  مثال 200 
آتش نشانی و آمبوالنس چگونه باید به این خانه برسد؟ چه 
معضلی از ترافیک شهری را برطرف کرد؟ چقدر به سرانه های 

فضای سبز، معابر و... اضافه کرد؟ 
 به هرحال آن چه مدنظر من در موضوع احیای بافت فرسوده 
بافت  بحث  به  ما  اگر  است.  محله محوری  بر  مبتنی  است، 
اراضی  این  در  بتوانیم  و  کنیم  نگاه  محله  محور  فرسوده، 
ایجاد  شهری  استانداردهای  بر  مبتنی  و  شایسته  محله ای 
کنیم، می تواند هسته شروع نوسازی شهر در راستای شهری 
می شود،  ایجاد  که  محله ای  باشد.  پایدار  و  سبز  هوشمند، 
محله ای است که فضای سبز مناسب، معابر مناسب، فضای 
این محله ها  ایجاد  آموزشی و فرهنگی مناسب دارد. فرصت 
در اراضی آزادشده شهری مثل پادگان ها، زندان ها و... وجود 
است.  مفصلی  کارشناسی  بحث های  به  نیاز  البته  که  دارد، 
ایجاد  مدرسه  و  مسجد  بازار،  حول  خانه ها  نیز  گذشته  در 
می شدند. یعنی در ابتدا کسب وکار بوده و بعداً مسکن آمده. 
شما  مسکن  که  می بریم  بیابان  وسط  را  مسکن  االن  ما  اما 
این جاست، اما بازار کار شما دوباره در همان شهر است. این 
می گویم،  من  که  بودن  محله  محور  این  اما  نمی دهد.  جواب 
داخل خود شهر است. زیرساخت ها وجود دارد، آب و برق و 

گاز و راه ها وجود دارد. 

این که  و  بگویید  مجموعه  توسعه ای  طرح های  از 
برای ماه های آتی و عبور از تنگناها، چه برنامه هایی 

را در نظر دارید؟
راه کارهایی که ما را از شرایط و مشکالتی که شرکت داشت، 
خارج کرد، کاهش هزینه ها، مولدسازی و پروژه های توسعه ای 

بود.
حسب سوابق شرکت برخی از پروژه های ما توجیه اقتصادی 
مناسب نداشت، یا بعضاً مشکالت حقوقی داشت، بنابراین در 
تعریف پروژه های توسعه ای پیش فرض  ما این شده که همواره 

با احتیاط مضاعفی نسبت به موضوع نگاه کنیم.
دو  مدنظرداریم،  توسعه ای  پروژه های  برنامه  در  امروز  آن چه 
پروژه در تهران و یکی از شهرهای استان مازندران در بخش 
میلیارد   300 و   150 حجم  با  پروژه هایی  است؛  مسکونی 

تومان.
عماًل  اما  دارایی هاست،  مولدسازی  راستای  در  بعدی  پروژه 
چون حجم سرمایه گذاری و اثربخشی اش برای شرکت بسیار 
که  کرد  لحاظ  آتی  کارهای  ردیف  در  می شود  است،  بزرگ 
آن  هم پروژه هماست. برآورد ارزش این پروژه حدود 1700 
میلیارد تومان است که بخشی  محقق شده و بخش دیگر به 
تغییراتی که در شاخه مدیریت شهری قرار است اعمال شود، 

موکول شده تا بتوانیم تغییر کاربری را انجام دهیم.
با  امسال  پایان  از  قبل  ان شاءاهلل  این است که  ما  پیش بینی 
کنیم  شروع  را  پروژه  این  داریم،  که  جدیدی  هدف گذاری 
بسیار خوبی در حوزه سودآوری شرکت خواهد  تأثیرات  که 

داشت.
همین  محل  از  می کنیم  پیش بینی  توسعه ای  پروژه های  در 
پروژه ها سود بسیار خوبی در 1400 و 1401 داشته باشیم. 

بودیم.  زیان  در   98 سال  تا  گذشته  سنوات  در  متأسفانه 
خوش بختانه با اقدامات انجام شده روند رو به رشدی داشتیم، 

متأسفانه وقتی صحبت 
از تصمیم گیری می شود، 
سیاست گذار ها وارد بحث 
تصدی گری می شوند. تجربه 
سنوات گذشته نشان داده 
که تصدی گری دولت در 
حوزه ساختمان نتیجه قابل 
دفاعی نداشته است. هر 
جايی اين اتفاق افتاده، حتی 
اگر در وهله اول جوی را 
حاکم کرده که رضايت بخش 
بوده، اما اثرات مخربی در 
آينده گذاشته است. اما اگر 
حمايت های دولت در هر دو 
حوزه عرضه و تقاضا، منطقی 
اتفاق بیفتد و فقط جنبه 
حمايتی داشته باشد، نه جنبه 
مداخله گرايانه، بخش عرضه 
و تقاضا می توانند با يکديگر 
باالنس شوند و هر کدام 
کارشان را پیش ببرند
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به نحوی که شرکت در سال 96 با 148 میلیارد تومان و سال 
97، 82 میلیارد تومان زیان مواجه بوده است. اما این زیان در 
سال 98 به هشت و نیم میلیارد تومان رسید و خوش بختانه 
درنهایت در سال 99 سودآوری ما شروع شد و در این سال 
پروژه های  هنوز  داشتیم.  سود  تومان  میلیارد   16 از  بیش 
توسعه ای  ما شروع نشده. ما از محل همین مولدسازی ها و 
کاهش هزینه ها روند سوددهی شرکت را شروع کردیم و از 
ضرر 148 میلیارد تومانی به سود 16 میلیارد تومانی رسیدیم. 

امیدواریم این روند به همین صورت ادامه پیدا کند. 
برنامه  تدوین  و  راهبردی  برنامه ریزی  حوزه  در 
بلندمدت و میان مدت برای مجموعه چه اقداماتی 

صورت گرفته و چه افق هایی ترسیم شده است؟
تمام اتفاقاتی که در شرکت رخ داده، برنامه محور بوده. البته 
خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  سیاست های  راستای  در 
برنامه میان مدت دو ساله را ارائه دادیم که عماًل همان برنامه  
عملیاتی شرکت بوده که اجرا  کردیم. فعاًل همان برنامه در 
حال اجراست و هم چنان سیاستمان کاهش هزینه هاست، و 
این که مولدسازی دارایی هایمان امسال به طور جدی در دو  

هدفی که داشتیم، اجرا  شود. 
داریم،  که  پرونده هایی  مولدسازی  محل  از  که  داریم  امید 
یا  که  شود  انجام  منابع  تأمین  تومان  میلیارد   600 حدود 
پروژه های  یا  هما  پروژه  برای  یا  کنیم،  تعریف  پروژه جدید 

توسعه ای تأمین منابع داشته باشیم.
امیدوارم  می بینم.  خوب  خیلی  شرکت  برای  را  چشم انداز 
بازار هم با ما همراهی کند و بحث سیاست گذاری ها و نوع 
حمایت هایی که به هرحال در حوزه ساختمان و مسکن وارد 
می شود، بتواند کمک کند که گردش سرمایه دچار مشکل 

نشود. 
چه مقدار از این برنامه را خوش بینانه و بر اساس 
را  تحققش  درصد  و  می کنید  ارزیابی  واقعیت ها 

چقدر می دانید؟
برنامه ما دو بخش دارد؛ در یکی ما می توانیم اثرگذار باشیم، 
تصمیم گیری کنیم و اختیار انجام کار دست خودمان است. 
و  پی گیری  جدیت،  فقط  ما  و  نیست  ما  ید  در  بخشی  اما 
تالش برای محقق شدن را می توانیم انجام دهیم. در مجموع 
بروکراسی  و  قوانین  قضایی،  )تصمیمات  خارجی  عوامل  به 

شهرداری ها و...( بستگی دارد.
در حوزه مولدسازی در بخش حقوقی، بخشی را در حال مذاکره 
هستیم تا از طریق مذاکره، صلح و سازش موضوع را حل کنیم. 
مثل پرونده 375 میلیاردی که موضوع حل شد، اگر این پرونده 
نیز هم چنان در روند قضایی بود، هنوز در نوبت رسیدگی اش 
بودیم. ولی سال 98 عملیاتی شد و دارایی های شرکت مسترد 
شد. موارد دیگر را هم به همین صورت پی گیری می کنیم، اما 

روند قضایی  اش اصاًل دست ما نیست.
پروژه هما پیش بینی می کردیم که  مولدسازی  اما در بحث 
سال گذشته عملیاتی شود، اما متأسفانه این پروژه در منطقه 
مستمر  تغییرات  دست خوش  منطقه  این  و  دارد  قرار  دو 
مدیریتی شده. سال گذشته دو بار شهردار منطقه عوض شده 
و حاال هم سرپرست دارد که نمی توانیم از طریق سرپرست 
موضوع را در کمیسیون ماده پنج جلو ببریم، پس باید منتظر 

شویم تا شهردار تعیین شود که به هرحال دست ما نیست.
اما برنامه ما کاماًل واقع بینانه است. برنامه را بر اساس آن چه 
قابل  و  نیست  بلندپروازانه  چیدیم.  بوده،  مجموعه  توان  در 

تحقق است.
پروژه  کردید،  اشاره  که  پروژه هایی  بر  عالوه  آیا 
تعیین  یا  دارید،  خود  کار  دستور  در  را  جدیدی 

تکلیف پروژه های گذشته در دستور کار است؟
سرمایه گذاری  با  کوچک مقیاس  پروژه  برنامه شش  در  بدواً 
را  مستمر  و  سریع  بازدهی  با  و  تومان  میلیارد   600 حدود 
تعریف کردیم. اما جلوتر که رفتیم، با توجه به مشکالتی که 
در بازار سرمایه اتفاق افتاد که برای گروه خوارزمی هم پیش 
برنامه را عوض  تأمین منابع ما دچار مشکل شد، ما  آمد و 
کردیم. این دو پروژه ای که عرض کردم، توسعه ای و جدید 
هستند؛ یک پروژه با حجم 300 میلیارد تومان و یک پروژه با 
حجم 150 میلیارد تومان. بر اساس برنامه اولیه قرار بود شش 
پروژه 100 میلیاردی را در بازه دو ساله شروع کنیم، که عماًل 
با تعریف دو پروژای که عرض کردم، ما در سال اول از برنامه 
جلوتریم، یعنی ما 450 میلیارد پروژه جدید تعریف کردیم. 
به هرحال مقدار زیادی از منابع ما همان طور که توضیح دادم، 
بلوکه است. در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی همواره این 
برای سرمایه گذاری وجود داشته که محدودیت هایی  تمایل 
آزاد  بخش سبد ساختمان کمی  امیدواریم  که  بوده  برایش 

شود، که بیشتر به این موضوع ورود شود.
اتفاقات گذشته  هم چنین فکر می کنم بر اساس تجربیات و 
در شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، الزم است چند اتفاق 
خوب در این حوزه بیفتد تا اعتماد سهام داران شرکت مجدداً 
جلب  شود، که در این صورت می توانیم پروژه های بیشتری 

را تعریف کنیم. 
برنامه ما این بوده که متناسب با تعریف پروژه هایمان، نیروی 
تخصصی مناسب را به مجموعه اضافه کنیم. شرکت را دارای 
این پتانسیل می بینیم که جزو شرکت های مطرح و اثرگذار 
خدا  لطف  با  که  امیدوارم  بسیار  باشد.  ساختمان  حوزه  در 
مستمر  و  صادقانه  تالش  و  سهام داران  مجموعه  حمایت  و 
همکارانم در شرکت توسعه ساختمان خوارزمی، آینده بسیار 

خوبی را برای شرکت رقم بزنیم.

برنامه ما اين بوده 
که متناسب با تعريف 
پروژه هايمان، نیروی 

تخصصی مناسب را به 
مجموعه اضافه کنیم. شرکت 

را دارای اين پتانسیل 
می بینیم که جزو شرکت های 

مطرح و اثرگذار در حوزه 
ساختمان باشد. بسیار 

امیدوارم که با لطف خدا و 
حمايت مجموعه سهام داران 

و تالش صادقانه و مستمر 
همکارانم در شرکت توسعه 

ساختمان خوارزمی، آينده 
بسیار خوبی را برای شرکت 

رقم بزنیم
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    گپ
گفت وگو با سیدوحید مدنی، مدیرعامل شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

نیروگاه های مقیاس کوچک؛
 پشتوانه صنایع تولیدی

وجود شرکت های مختلف با حوزه های فعالیت  متنوع 
در زيرمجموعه گروه سرمايه گذاری خوارزمی يکی از 

نقاط مثبت اين مجموعه تلقی می شود که همواره توجه 
سهام داران را به خود جلب کرده است. يکی از اين 

شرکت ها نیروگاه مقیاس  کوچک نیروپارسه است که 
دارای ظرفیت های بسیاری در حوزه تولید برق در شرايط 

و صنايع مختلف است. نیروگاه های مقیاس کوچک از 
جمله نیروپارسه جزو صنايع جديد در کشور ما به حساب 

می آيند و دارای مشکالت و چالش های مخصوص به 
خود هستند. در اين زمینه با سیدوحید مدنی، مديرعامل 

شرکت تولید و توسعه ايستگاهی نیروپارسه، گفت وگويی 
را ترتیب داديم.

شرکت نیروپارسه در ماه های اخیر چه وضعیتی را 
تجربه کرده است؟

در شرکت نیروپارسه چند بحث در ماه های اخیر دنبال شده 
است؛ یکی رونق در رابطه با شرکت هیوندای به عنوان شریک 
تجاری خارجی است که به دلیل تحریم ها چندان موفقیت آمیز 
نبوده و دیگری ارتباط نزدیک تر با شرکای تجاری داخلی  بوده 
است. با برخی از کارفرمایان و همکارانمان  در جهت بررسی 
موانع و مشکالت گذشته ارتباط الزم برقرار شد و سوءبرداشتهای 
مختلف پی گیری و درنهایت سعی بر مرتفع کردن موانع شد که 
درنهایت روابط  به سمت برد برد و همکاری مشترک پیش رفت 
که غیر از یک مورد، باقی موارد موفقیت آمیز بوده و به سرانجام 

رسیده است. 
بحث دیگری که دنبال شد، آماده سازی شرکت و نیروگاه شرکت 

برای خدمت رسانی به دولت و شرکت برق بوده که الحمداهلل این 
مورد هم به خوبی به سرانجام رسیده است. بازسازی های الزم و 
قطعات یدکی مورد نیاز تأمین شد، موتورها آماده سازی شدند و 
االن در فصل گرم سال دارای فعالیت و در مدار بوده و نسبت به 
تولید برق ظرفیت کامل اشتغال دارند و به شرکت برق خدمات 

ارائه می گردد و با ظرفیت کامل در مدار است.
مقیاس  نیروگاه های  حوزه  در  فعالیت  کلی  طور  به 

کوچک چه چالش ها و مزیت هایی دارد؟
نیروگاه های مقیاس کوچک در کشور ما علی رغم این که چندین 
رویه هایش  و  قوانین  اما  است،  کرده  کار  به  است شروع  سال 
هم چنان در بسیاری از بخش ها نیاز به اصالح دارد. با توجه به 
این که ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه کم آب قرار گرفته است 
و نیروگاه های مقیاس کوچک، مصرف آب بسیار کمی دارند، 
دارای مزیت در این بخش هستند. هم چنین با توجه به این که در 
کنار مراکز مصرف ایجاد می شوند، بازدهی باالیی دارند، از انواع 
سوخت ها و نیروهای دیگر نیز راندمان باالتری دارند و به دلیل 

نزدیکی به محل مصرف، کمترین افت را در خط انتقال دارند. 
چالش هایی هم که با آن ها روبه رو هستیم، این است که حمایت 
ویژه و مناسبی از طرف دولت برای تأمین قطعات یا ادامه فعالیت 

دیده نمی شود.
هنوز  قضیه  این  در  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  عنوان  به 
فعاًل  که  دیگری  نکته  دارد.  وجود  و حمایتی  قانونی  خألهای 
نیروگاه ها با آن درگیر هستند، تأمین نقدینگی است. علی رغم 
این که در قراردادها عنوان می شود باید ظرف مدت معین تسویه 
حسابها اتفاق بیفتد، اما االن متأسفانه صورت حساب مربوط به 
10 ماه پیش در حال تسویه است و به طول انجامیده و باعث به 
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در معاونت سرمايه گذاری و 
توسعه، به منظور بهره گیری 

از تمامی پتانسیل ها، 
فرصت های سرمايه گذاری 
از درگاه های درون و برون 

سازمانی به طور مستمر 
مورد رصد و ارزيابی قرار 
می گیرد. هم چنین برای 

حصول اطمینان از کفايت 
بررسي و تناسب طرح های 
سرمايه گذاری ارائه شده با 
اهداف راهبردی و انتخاب 
طرح هاي سرمايه گذاري 
بهینه و متناسب با بازده 

مورد انتظار صاحبان سهام 
شرکت سرمايه گذاری 

خوارزمی، »آيین نامه ارزيابی 
طرح های سرمايه گذاری« 
در حال تهیه و در مراحل 

پايانی است. آيین نامه مذکور 
موجب يک پارچه سازی 
فرايند بررسی اقتصادی 

تمامی طرح ها و فرصت های 
سرمايه گذاری مجموعه 

می گردد

وجود آمدن مشکالت نقدینگی در شرکت ها شده است. 
از طرفی دیگر، بحث های مربوط به تحریم ها و گمرک از مواردی 

است که به نظر می رسد هم چنان نیاز به بازنگری دارد.
شرکت هایی از نیروگاه های مقیاس کوچک درگیر صندوق ارز 
هم هستند. برای خرید، وام ارزی گرفته اند و اکنون در زمان 
تسویه افزایش نرخ اتفاق افتاده و عماًل بازدهی اقتصادی را بسیار 

دچار چالش کرده است. 
به نظرم نیاز است که متصدیان امر راجع به نیروگاه های مقیاس 
از  بخشی  بتوانند  تا  کنند  نگاه  مناسب تری  به شکل  کوچک 
مشکالت کمبود برق در کشور را به عنوان صنعتی پایه مرتفع 
بتواند بحث صادرات در  امیدواریم دولت  این که  کنند. ضمن 
ماه های کم مصرف را پی گیری کند که از ظرفیت این نیروگاه ها 

می توان برای این موضوع نیز استفاده کرد. 
چه  تحریم ها،  تشدید  و  فعلی  اقتصادی  وضعیت 
و  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  کار  روند  بر  تأثیری 

حوزه کاری شما داشته است؟ 
توضیح مختصری درباره وضعیت اقتصادی عرض شد. یکی از 
مشکالت در این زمینه این است که تمامی قطعات نیروگاه ها 
خارجی هستند و افزایش نرخ ارز باعث شده این قطعات نیز 
بسیار گران شوند و به دلیل بحث تحریم ها، قابلیت تأمین به طور 
مستقیم از تأمین کننده وجود ندارد. باید خرید از منابع دست 
دوم یا دست سوم را جایگزین کرد؛ بنابراین در این بخش افزایش 

نرخ اتفاق افتاده است.
افزایش نرخ پرداخت به عنوان بهای پرداخت را هم که ارزی 
است، داریم. مجموع این عوامل باعث شده تعمیرات نیروگاه ها 
دلیل  به  دیگر،  طرفی  از  شود.  تمام  گران  نیروگاه داران  برای 
مسائل کمبود نقدینگی پرداخت  به نیروگاه ها در سر وقت صورت 
نمی پذیرد که این هم در قیمت تمام شده قطعات و تولید تأثیر 

باالیی دارد.
که  است  این  است،  اثرگذار  تحریم ها  در  که  دیگری  نکته 
سرمایه گذاری جدید  در تحریم دچار مشکل است و به همین 
دلیل است که نیروگاه های جدید در چند وقت اخیر دایر نشده اند 
و عمده نیروگاه هایی که جدیداً راه اندازی شده اند، نیروگاه هایی 
هستند که سرمایه گذاری شان از گذشته انجام شده بودند، یا 
هزینه سرمایه گذاری شان به دلیل تأمین اقالم خارجی به صورت 

دست  چندم باالست، که فاقد توجیه اقتصادی است. 
در مجموع تمامی این موارد موجب شده است که نیروگاه ها از 
حالت اقتصادی و به صرفه بودن خارج شوند و به حالت زیان ده 
برسند و مانع سرمایه گذاری جدید در بحث نیروگاهی شود که 

این وضعیت برای صنعت تولید کشور مناسب نیست. 
شاید اگر دولت و وزارت نیرو این موضوع را برنامه ریزی کنند، 
برخی از صنایع پرمصرف ما مجبور شوند نیروگاه ها را در کنار 
خود داشته باشند. یا به صورت ساالنه تأمین برقشان را پی گیری 
کنند که فشار تولید برق در نیروگاه های بزرگ کاهش پیدا کند 

و در چهار، پنج ماه گرم سال تنش کمتری را شاهد باشیم. 
مناسبات بین المللی شما در شرایط تشدید تحریم ها 

به چه شکل بوده است؟
اصوالً کشور کره و طرف های کره ای، در ارتباط با بحث های تحت 
پوشش آمریکا با احتیاط زیادی عمل می کنند. بالفاصله بعد 
از این که تحریم ها آغاز شد، کره از هر گونه همکاری رسمی 
از طریق شرکت اصلی با ایران عذرخواهی کرد و عماًل تمامی 
فعالیتها را موکول به بعد از برطرف شدن تحریمهای علیه ایران 

کرد. هم در صنایع مختلف و هم صنعت ما که مستثنا نبوده. 
به طور کامل  به صورت رسمی  فعال  و هیوندای  ما  همکاری 

متوقف شده است.
این موضوع به پروژه هایی که قابلیت اجرا در ایران را داشت، لطمه 
بزرگی زده و شرکت نیرو پارسه عماًل در حوزه پروژه ها نتوانست 
فعالیت مناسبی داشته باشد. از طرفی دیگر، قطعات یدکی به 
صورت مستقیم قابل تأمین نیست و به صورت غیرمستقیم در 
حال تأمین است که قیمت تمام شده به شدت افزایش پیدا می کند 
و باعث شده مسیر حرکت هم، مسیر نامطمئنی باشد. بنابراین 

ریسک شرکت را در تأمین قطعات یدکی باال برده است. 
با این شرایط، پیش بینی  می کنید وضعیت همکاری 
با شرکت صنایع سنگین هیوندای به چه صورت قرار 

است ادامه پیدا کند؟
با شرکت هیوندای از قبل هم یک قرارداد همکاری داشتیم که 
منوط شده به این که رفع تحریم ها اتفاق بیفتد تا بتوانیم مابقی 
بحث های همکاری مجدد با این شرکت را پی گیری کنیم. تا 
امروز هم چندین مرتبه تماس انجام شده، ولی در همه موارد به 

رفع تحریم ها موکول شده است.
چه  دولت   اقتصادی  سیاست های  تغییراحتمالی   
چه  دولت  و  داشت  خواهد  برق  صنعت  بر  تأثیری 
نقشی می تواند در بهبود وضعیت فعاالن این حوزه 

ایفا کند؟
ریاست  و  دولت  تغییر  بحث  معموالً  که  داده  نشان  تجربه 
جمهوری بر سیاست های مربوط به حوزه برق تأثیر بسیار بزرگی 
نمی گذارد. چیزی که در این یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده 
است، مصرف قابل توجه برق طی ماه های گرم سال بوده است. 
به نظر می رسد دولت مجبور است برای این مدت فکر اساسی 
کند و پیش بینی می شود با توجه به این که حجم سرمایه گذاری 
در نیروگاه های خیلی بزرگ بسیار زیاد است و دولت فعاًل از پس 
آن برنمی آید، یا نیاز دارد بودجه آن را در جایی دیگر هزینه 
کند، بنابراین بایستی در سیاست های دولت در ارتباط با صنایع 
نیروگاه های مقیاس کوچک تغییراتی ایجاد کند که این تغییرات 

باعث رونق در این صنعت باشد. 
این تغییرات و اصالحات باید اصوالً در مورد اصالح قراردادهای 
موجود یا برای این که نیروگاه ها در سال فعالیت بهتر و بیشتری 
را انجام دهند، نرخ را مناسب تر کند و هم چنین نوع پرداخت ها را 
به شکل دیگری تنظیم کند که نیروگاه ها سریع تر بتوانند گردش 
عملیات مالی داشته باشند و نیروگاه ها از عهده وام های اخذشده 

و هزینه های جاری نیروگاه برآیند.
هم چنین می تواند سیاست های پولی را در جهت ارائه وام با بهره 
مناسب به کسانی که می خواهند در این صنعت فعالیت کنند، 
تنظیم کند که باعث تشویق بیشتر سرمایه گذاران در این صنعت 

شود و عماًل ظرفیت تولید برق را در این حوزه باال ببرد. 
نکته دیگری که راجع به صنعت مقیاس کوچک قابل طرح است، 
این است که همان طور که می دانید، صنعت مقیاس کوچک 
شامل دو گونه قرارداد است؛ یکی قرارداد مربوط به دوره پنج 
ساله اول نیروگاه  که به آن قرارداد تضمینی گفته می شود، در 
دوره قرارداد تضمینی شرکت برق تضمین می دهد که برای پنج 
سال به طور مداوم برق را با نرخ تأییدشدهای خریداری کند، اما 
بعد از پنج سال معموالً این نرخ در ماه های عادی سال، به شدت 
کاهش پیدا می کند و در ماه های گرم سال، این نرخ مقداری 
افزایشی خواهد بود، که در سال های گذشته چهار ماه در سال 
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به  این که گرما زودتر شروع شده،  به  با توجه  اما امسال  بوده. 
پنج ماه تبدیل شده که شامل دو ماه فصل بهار و سه ماه فصل 

تابستان است. 
انتظار می رود سیاست ها برای ماه های دیگر هم تغییر کند و 
تجدیدنظری انجام شود و این نرخ طوری باشد که برای نیروگاه ها 
دارای صرفه باشد که در تمام سال کار کنند. یا این که به نیروگاه ها 
اجازه داده شود برای تأمین برق صنایع یا تأمین منابع الزم برای 
رمزارز یا مسائلی که به نوعی تولید برق را برای بخش خصوصی 

اقتصادی می کند، اتفاق بیفتد. 
درباره برنامه ریزی های کوتاه مدت شرکت برای عبور 

از دوره تشدید تحریم ها توضیح دهید.
برای  بنابراین  با شرکت هیوندای کار می کنیم،  چون ما فقط 
تأمین موتور و ژنراتور در این حوزه علی رغم این که راه کار خرید 
یا حمل از طریق کشور یا شرکت دیگری با هیوندای مطرح شد 
و منجر به نتیجه نشد، عمال کار ما در این زمینه متوقف شد، 
ولی در حوزه دیگر که مربوط به تأمین قطعات یدکی است، 
در آن حوزه با استفاده از ظرفیت هایی که در داخل و خارج از 
کشور داریم، مهندسی معکوس شد و در داخل کشور شروع به 
تولید، ساخت و استفاده از قطعات کردیم که الحمداهلل هم از 
نظر قیمتی و هم از نظر زمانی و تکنیکی مناسب بود. با توجه به 
این که در چندین و چند سال گذشته تحریم های ظالمانه علیه ما 
وجود داشته، ولی خوش بختانه صنایع ایران در بسیاری از جهات 

پیشرفت های خوبی داشتند.
ما از این پیشرفت ها استفاده کردیم و با دعوت از متخصصان 
داخلی و با همکاری و مشارکت آن ها بخشی از نیازهایمان را 
برطرف کردیم. حتی بعد از برداشته شدن تحریم ها نیز، نیازی به 

تأمین این موارد از خارج نداریم. 
در ادامه، بخشی را هم با واسطه از مقصد اصلی تأمین کردیم، 
یعنی قطعاتی بوده که تولید شرکت هایی در اروپا و اقصی نقاط 
دنیا بوده اند و ما با یک بسیج عمومی در شرکت  این منابع را 
شناسایی کردیم و سعی کردیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم. از 

آن هایی که ارتباط برقرار کردند، مستقیم خرید کردیم و آن هایی 
که ارتباط برقرار نکردند، از طریق واسطه ازشان خرید کردیم. 
عمالً بخش عمده قطعات مورد نیازمان را توانستیم از کشورهای 
دیگر تأمین کنیم و به مجموعه قطعات یدکی تأمین شده اضافه 
کنیم. درنتیجه تحریم برای ما این حسن را داشت که منابع اصلی 

قطعات  در دنیا را شناسایی کردیم.  
بخش  نقش  و  برق  صنعت  وضعیت  از  ارزیابی تان 
از  بخشی  تأمین  در  کوچک  نیروگاههای  خصوصی 

نیازهای برق مصرفی کشور در آینده چیست؟
با توجه به این که کشور ما  از مزیت گاز، انرژی خورشیدی و باد 
برخوردار است، روش های تولید در نیروگاه های مقیاس کوچک 
در کشور ما ظرفیت بسیار باالیی دارد که ما بخش کوچکی از آن 
را در نیروگاه ها استفاده می کنیم. دولت به این نقش پی برده و 

مایل است که آن را ادامه دهد.  
از طرفی دیگر، جامعه جهانی در استفاده از سایر سوخت های 
فسیلی، یا روش های دیگر تولید برق به این جمع بندی رسیده اند 
که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نوع انرژی مصرفی و زیانی 
که به محیط زیست می زند، مناسب نیست. به همین دلیل تمام 
انرژی های سبز و مسائل مربوط به انرژی های فسیلی که کمتر 

آالیندگی ایجاد کند، مورد تأیید حمایت کل دنیا هستند. 
در ایران هم باید در جهت سیاست های تأمین برق کل دنیا با 
توجه به وجود مزیت های کشورمان حرکت کنیم. و با توجه به 
سیاست های تنبیهی پیشبینی شده در سطح بین المللی، به نظر 

میرسد حرکت در این زمینه الزامی است.
بسیاری از منابع و مسائل مربوط به آن در کشور ما به شکلی است 
که این نیروگاه های کوچک ، گازی، خورشیدی یا بادی می توانند 
در محل مصرف دایر شوند و هزینه و توزیع کاهش پیدا می کند. 
همان طور که قبل تر هم بیان شد، برق یکی از بنیادی ترین لوازم 
مورد نیاز برای پیشرفت کشور است. بنابراین این نوع نگاه ها در 
این زمینه ها خیلی خوب می تواند در ارتقای وضعیت اقتصادی 

کشور مؤثر واقع شود. 

 وضعیتی که در اين يکی 
دو سال اخیر اتفاق افتاده 
است، مصرف قابل توجه 
برق طی ماه های گرم سال 
بوده است. به نظر می رسد 
دولت مجبور است برای 
اين مدت فکر اساسی کند و 
پیش بینی می شود با توجه به 
اين که حجم سرمايه گذاری 
در نیروگاه های خیلی بزرگ 
بسیار زياد است و دولت فعاًل 
از پس آن برنمی آيد، يا نیاز 
دارد بودجه آن را در جايی 
ديگر هزينه کند، بنابراين 
بايستی در سیاست های 
دولت در ارتباط با صنايع 
نیروگاه های مقیاس کوچک 
تغییراتی ايجاد کند که اين 
تغییرات باعث رونق در اين 
صنعت باشد
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سالروز  پیامی  صدور  با  خوارزمی   سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
تأسیس این شرکت را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، دکتر سیدرضا 
موسوی در این پیام تأکید کرد: »هم  زمان با بیست وچـهارمین سـالروز 
تأسـیس شرکت سرمـایه گذاری خوارزمی، خدای بزرگ را شاکریم که 
در سایه لطف و عنایت او توفیق خدمت به ذی نفعان و توسعه و اعتالی 

شرکت را داشته ایم.«
در ادامه این پیام آمده است: »مفتخــریم به داشتن همکارانی صادق 
و کارآمـد که با همـه وجود برای تحـقق شعار »ثروت آفـرینی پایـدار 

وجود  همه  با  شـرکت،  راهـبردی  چشم انداز  عنوان  به  نسل ها«  برای 
تالش می کنند.«

کسب  به  اشاره  ضمن  خود  تبریک  پیام  ادامه  در  موسوی  دکتر 
افزایش  جمله  از  گذشته  سال  در  شرکت  این  ارزشمند  موفقیت های 
سرمایه شرکت، تأکید کرد: »با امید به فرداهای بهتر و با همراهی و 
هم دلی سهام داران محترم این روند رو به رشد شرکت که به رغم همه 

دشواری ها آغاز شده، در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.«
شایان ذکر است که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در تیرماه 1376 

تأسیس شد.

پیام تبریک دکتر موسوی
 به مناسبت بیست وچهارمین سالروز تأسیس شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

ثروتآفرینیپایداربراینسلها
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  اخبار خوارزمی

گفت:  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
با  »وخارزم«  سرمایه  افزایش  از  سهام داران  استقبال 
وجود برخی نگرانی های مشهود در بازار سهام ستودنی 

بود.
سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
قدردانی  ضمن  موسوی،  سیدرضا  دکتر  خوارزمی، 
پذیره نویسی  در  شرکت  این  سهام داران  استقبال  از 
افزایش سرمایه گفت: شش سال پس از آخرین افزایش 
سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، درخواست های 
افزایش  از گروه های سهام داری شرکت برای  متعددی 
سرمایه ارائه شد که خوش بختانه با همراهی سهام داران 

این مهم محقق شد.
شرکت های  سایر  سرمایه  به  نسبت  »وخارزم«  این که  به  اشاره  با  او 
شناور  سهام  درصد  بیشترین  صنعتی  چندرشته ای  و  سرمایه گذاری 
پیش بینی  وضعیتی  چنین  در  گفت:  دارد،  را  درصد(   51 )معادل  آزاد 
بر مشارکت سهام داران  بازار سهام  نگرانی های موجود در  برخی  می شد 

بود.  ولی مشارکت سهام داران چشم گیر  بگذارد،  تأثیر 
مشارکت بیش از 82 درصد سهام داران اعم از حقیقی 
و حقوقی نشان دهنده اعتماد این عزیزان و توانمندی و 
بالقوه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در  ظرفیت های 
بازار سرمایه است، که همه ما قدردان و امانت دار این 

اعتماد خواهیم بود.
به عبارت دیگر 98 درصد سهام داران حقوقی در کنار 
افزایش  در  حقیقی  سهام داران  درصد   61 از  بیش 

سرمایه »وخارزم« مشارکت داشتند.
شرکت  ارکان  همه  بسیج  به  اشاره  با  موسوی  دکتر 
افزایش  در  سهام داران  مشارکت  شرایط  تسهیل  برای 
و  سهام داران  همراهی  با  خوش بختانه  گفت:  سرمایه، 
تالش مضاعف همه همکاران شرکت، سهام داران محترم توانستند بدون 
فرایند  الکترونیکی  ابزارهای  از  استفاده  با  و  به شرکت  مراجعه حضوری 

افزایش سرمایه را پشت سر بگذارند.
جزئیات عرضه حق تقدم های استفاده نشده متعاقباً اعالم خواهد شد.

پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 31 خرداد 1399 »وخارزم« در 
شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، علی رغم در جریان 
بودن فرایند افزایش سرمایه شرکت، با برنامه ریزی انجام گرفته، پرداخت سود 
آن دسته از سهام داران حقیقی که در افزایش سرمایه مشارکت نکرده اند، یا 
در صورت مشارکت، میزان مطالباتشان بیش از مبلغ قابل واریز بوده، از صبح 
روز شنبه، 29 خرداد 1400 آغاز شده و بر این اساس سهام داران محترم 

می توانند ضمن همراه داشتن کارت ملی، با مراجعه به شعب بانک صادرات 
ایران در سراسر کشور نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام کنند.

افزایش  در  که  سبدگردان ها  و  صندوق ها  و  حقوقی  سهام داران  هم چنین 
سرمایه مشارکت نکرده یا میزان مطالباتشان بیشتر از مبلغ قابل واریز بوده 
باشد نیز در صورتی که شماره شبای حساب خود را اعالم کرده باشند، تا 
به حسابشان  اداری روز شنبه، 29 خرداد 1400 سود سهام  پایان ساعت 

واریز شده است.

قدردانی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی 
 از مشارکت بیش از ۸2 درصدی سهام داران در افزایش سرمایه 

آغاز پرداخت سود سهام »وخارزم« در شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور 

بر اساس اعالم مدیرعامل شرکت توسعه معادن صدر جهان سال 1400 نقطه 
آغازی در تاریخ معدن طالی شادان در خراسان جنوبی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، مهندس میرمحمود 
یگانلی تأکید کرد: اقدامات مهم و بزرگی که در سال های گذشته در شرکت 
معادن و صنایع معدنی کارند صدرجهان به عنوان مجری طرح تجهیز معدن 
استان  بزرگ ترین ذخیره قطعی طالی  از  استحصال طال  احداث کارخانه  و 
خراسان جنوبی صورت گرفته بود، در سال»تولید، پشتیبانی ها و مانع  زدایی ها« 
به ثمر خواهد نشست. با تکمیل عملیات نصب و راه اندازی واحد سنگ شکنی 
یک میلیون  تنی و اتمام عملیات خط انتقال آب صنعتی به طول 11 کیلومتر 
در کنار تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه شناسایی و آنالیز مواد معدنی به زودی 

استحصال صنعتی طال در معدن شادان آغاز می شود.
آماده سازی محل هیپ یک میلیون تنی و عملیات  آغاز عملیات  او  به گفته 
اجرایی خط انتقال برق به ظرفیت سه مگاوات از دیگر اقدامات و گام های بلند 

و پرشتاب در مسیر تکمیل و شروع تولید صنعتی طال در این معدن است.

در  شادان  طالی  معدن  مالک  عنوان  به  صدرجهان  معادن  توسعه  شرکت 
شمار  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  شرکت های  از  جنوبی،  خراسان 

می رود.

گام های بلند در مسیر تجهیز معدن و احداث کارخانه طالی شادان خراسان جنوبی 
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معاون مهندسی و برنامه  ریزی سیکل ترکیبی نیروگاه منتظر قائم فردیس در 
استان البرز اعالم کرد که واحد 6 گازی این نیروگاه پس از تعمیرات اساسی 

به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
صاحبی  جمشید  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
،RI گفت: این واحد که از 28 اسفندماه سال گذشته با هدف انجام تعمیرات

جاری  خردادماه  نوزدهم  بود،  شده  خارج  مدار  از   ،
پس از اتمام تعمیرات به شبکه سراسری تأمین برق کشور متصل شد. عملیات 
الزم تعمیر این واحد گازی نیروگاهی مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده و 
شاخص  های استاندارد از سوی متخصصان داخلی با موفقیت انجام شد و زیر بار 
تولید رفت. در جریان تعمیر این گونه واحدها ضمن نوسازی قطعات کمپرسور، 

تمامی پره  ها تعویض و تمام قسمت  های آن بررسی فنی می شود.
منتظرقائم هم چنین  نیروگاه  ترکیبی  برنامه  ریزی سیکل  و  مهندسی  معاون 
اشاره کرد که در این دوره از تعمیرات، عملیات در بخش های مختلف مکانیک، 
انجام شد که اهم آن تعویض پره های ثابت و  اینستومنت واحد  الکتریک و 
متحرک کمپرسور واحد و پره های IGV، تعویض پره های متحرک سه  گانه 
توربین  اول و سگمنت  های مرحله دوم و سه  نازل مرحله  اضافه  به  توربین 
و   C –T،LOAD کوپلینگ  پیچ  و  کمپرسور  رودهای  تای  تعویض  واحد، 

GEN این واحد نیروگاهی بوده است.

مذکور  واحد   RI عملیات  گستردگی  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  صاحبی 
سرویس تجهیزات کوپه  اکسسوری، تصفیه روغن و تمیزکاری تانک روغن، 
پیس،  ترانزیشن  الینر،  شامل  احتراق،  محفظه   تجهیزات  تعویض  و  بازدید 
اول،  مرحله  نازل  تعویض  کمپرسور،  پره های  تعویض  فایرتیوپ،  کراس 
بازدید و تعویض شرود سگمنت های ردیف اول، دوم و سوم، بازدید نازل  های 
توربین،  و خروجی  اگزوز  در  داغ  گاز  مسیر  عیوب  رفع  سوم،  و  دوم  ردیف 
شست وشوی کمپرسور با محلول  های خاص و راه اندازی واحد، رفع عیب از 
اجزای مختلف بویلر و متعلقات آن شامل فید پمپ ها و هیدرولیک دایورتر 
دمپر و بازسازی درام  ها و تانک آب تغذیه، بازدید و سرویس ولوهای بویلر، 
رفع نشتی از لوله  های فیدواتر هیتربویلر، بازدید و سرویس بریکرها، بازدید 
ژنراتور  بریکر  تحریک، سرویس  و سیستم  روتور  ژنراتور،استاتور،  و سرویس 
کنترلی  تجهیزات  همه   سرویس  و  بازدید  آن،  اَکچوئیتر  کمرسوِر  بازدید  و 
بازدید و سرویس سیستم سوخت گاز و  واحد )سوییچ ها و ترانس میترها(، 
گازوییل و سرویس سنسورهای ویبریشن توربین و ژنراتور از دیگر اقدامات 

صورت گرفته است.
سرمایه  گذاری  شرکت  زیرمجموعه  شرکت  های  جمله  از  منتظرقائم  نیروگاه 
خوارزمی است که 20 درصد برق استان  های تهران و البرز و سه درصد برق 

کشور را تأمین می کند.

واحد گازی نیروگاه منتظرقائم به شبکه سراسری تأمین برق کشور متصل شد 
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اقتصاد ایران

در این بخش می خوانید

پرونده ای درباره انتظارات اقتصادی از دولت ها
 اصالحات اساسی در اقتصاد، مطالبه همگانی

پیش بینی بازار سرمایه و پیشنهادهایی برای جلب اعتماد سهام داران و رونق بازار
 صعود با شیب مالیم

گزارش »وخارزم« از ریشه یابی عوامل رشد نقدینگی، پیامدها و راه کارهای کنترل آن
 کنترل تورم، انتظاری فراگیر

گزارش »وخارزم« از تأثیر ثبت اطالعات امالک بر نرخ مسکن
 سامانه ای شفاف اما نیمه کاره

 هفت خان تولید انرژی برق

گزارش »وخارزم« از ظرفیت تولید، توزیع و صادرات برق در کشور
 سرمایه گذاری؛ نیاز جدی صنعت برق



  پرونده
محمدحسین علی اکبری

پرونده ای درباره انتظارات اقتصادی از دولت ها

اصالحات اساسی 
در اقتصاد؛ 

مطالبه همگانی
در روزهای پرتب وتاب قبل از انتخابات، عمده وعده های نامزدهای انتخاباتی 

رياست جمهوری بر پايه اقتصاد بود. از افزايش يارانه نقدی گرفته تا تسهیالت 
چندصد میلیون تومانی؛ مواردی که نشان دهنده کاهش قدرت خريد مردم و 
ارزش پول ملی است. اقتصاد ايران طی سال های گذشته نوسانات زيادی را 

تجربه کرده و بیشترين تغییرات در دهه 9۰ رخ داده است. در ابتدای دهه 9۰ 
ايران در لیست تحريم شورای امنیت قرار گرفت و در سال 9۴ از اين لیست 

خارج شد که خروجی آن برجام بود. در طول سال های 9۴ تا 9۶ سرمايه گذاری 
خارجی در ايران افزايش يافت و کشورهای غربی به دنبال حضور در بخشی از 
اين اقتصاد بودند تا اين که رئیس جمهور دموکرات اياالت متحده آمريکا )باراک 

اوباما( به پايان دوره هشت ساله خود رسید و دونالد ترامپ جمهوری خواه 
وارد کاخ سفید شد. از زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمريکا شد، برجام را 

غیرکارشناسی خواند و برنامه ريزی می کرد تا از اين توافق بین المللی خارج 
شود. درنهايت در ارديبهشت سال 9۷ ترامپ رسماً اعالم کرد از برجام خارج 
شده و بر اساس اين خروج همه تحريم هايی که از طريق برجام لغو يا تعلیق 

شده بود، بازگشت و تحريم های حداکثری دردستور کار او قرارگرفت. از اين رو 
شرکت های خارجی که در ايران سرمايه گذاری کرده بودند، چمدان خود را 

بستند و به کشورشان بازگشتند. 



سرکوب ارز و تالطم اقتصاد
ابتدایِی  سال  در چهار  دولت ها  اگر  باورند  این  بر  کارشناسان  از  برخی 
فعالیت خود نرخ ارز را سرکوب نکنند و ارز به میزان تورم رشد داشته 
برجام،  نام  به  رفتن فرصتی  بین  از  مانند  زمان های حساسی  باشد، در 
نشان می دهد  بررسی ها  تالطمات کمتری می شود.  ایران دچار  اقتصاد 
رشد نقدینگی در طول سال های گذشته آسیب زیادی به اقتصاد وارد 
پیشرفته  کشورهای  جزو  که  آلمان  اقتصاد  بررسی  البته  است.  کرده 
گذشته  سال  هشت  طی  می دهد  نشان  می شود،  محسوب  اروپایی 
نقدینگی این کشور هم رشد بسیار زیادی داشته، اما در عین حال رشد 
به سمت  نقدینگی  هدایت  بیان گر  موارد  این  است.  افتاده  اتفاق  تولید 
تولید است و این رشد نقدینگی از مواردی مانند رشد تورم جلوگیری 
می کند و به اصطالح پول پرقدرت نیست. اما در ایران وضعیت به گونه 

دیگری است. 

از تمرکز بر مالیات تا احیای دیپلماسی اقتصادی
درصد  پنج  معادل  دولت  که  دارد  وجود  نانوشته ای  قانون   70 دهه  از 
و  بانک مرکزی دریافت می کند  از  ابتدای سال  را در  بودجه  کل مبلغ 
بازگشتی  مبالغ  این  گذشته  سال های  طول  در  می دهد  نشان  شواهد 
نداشته است. این موارد درنهایت منجر به رشد تورم می شود که دولت 
سیزدهم باید این موارد را شفاف کند. اقتصاد ایران که بر پایه نفت خود 
را نگه داشته، قطعاً باید بتواند از طریق مالیات خود را اداره کند. طبق 
گزارش های موجود حدود 150 تا 180 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
و معافیت در کشور وجود دارد که بازنگری در این بخش نیازمند یک 
تصمیم شجاعانه است. از سوی دیگر، احیای دیپلماسی اقتصادی از دیگر 
دهد.  قرار  کاری خود  برنامه  در  باید  دولت سیزدهم  که  است  مواردی 
نگاهی به فعالیت سفرای کشورهای دیگر نشان می دهد آن ها با بررسی 
جزئیات بازارهای مختلف مقامات و تجار خود را از وضعیت موجود آگاه 
می کنند تا آن ها بتوانند با اطالعات بیشتری برای تجارت با آن کشور 
وارد مذاکره شوند؛ اقدامی که در طول سال های گذشته به دلیل تحریم 

ها ایران کمتر از آن بهره برده است. 

بازنگری قوانین تجارت
که  است  دالر  میلیارد   1100 حدود  ایران  همسایه  کشورهای  تجارت 
سهم ایران ازآن تنها 20 میلیارد دالر است. طبق نظریه های مطرح شده 
از سوی کارشناسان این امکان وجود دارد که ایران تا پنج برابر صادرات 
بیفتد،  اتفاق  این  اگر  که  دهد  افزایش  همسایه  کشورهای  به  را  خود 
اتفاقات خوبی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. هم چنین بازنگری در 
که  زمانی  است.  اقتصادی  فعاالن  دیگر  خواسته  ایران  تجارتی  قوانین 
صادرکننده برای صادرات یک کاال در مناقصه کشور دیگر برنده می شود، 
متعهد خواهد شد که نیاز آن ها را طبق قرارداد تأمین کند، اما یک باره 
در داخل قوانینی مبنی بر ممنوعیت صادرات اعمال می شود که منجر به 
پرداخت جریمه از سوی بخش خصوصی به شرکت طرف قرارداد خارجی 
و قرار گرفتن در لیست سیاه آن کشور و درنهایت از دست رفتن بازار 
صادراتی خواهد شد. مهار تورم، کنترل نقدینگی، سودآور کردن تولید، 
عدم  داخلی،  ظرفیت های  به  توجه  یارانه ها،  هدفمندی  اصولی  اجرای 
تغییر قوانین صادراتی، برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت، کاهش تصدی 
دولت، اصالح ساختار صندوق های بازنشستگی کشور، اصالح صدور مجوز 
و حذف بروکراسی، رونق تولید مسکن و تأمین کاالهای اساسی و ثبات 

قیمت در این بخش از جمله انتظارات رئیس دولت سیزدهم است. 

اهمیت شناسایی بحران ها
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
آمارها نشان دهنده وضعیت اقتصادی ایران در یک دهه گذشته است. در دهه 90 اقتصاد 
ایران درجا زده، به این معنا که رشد اقتصادی متوسط صفر درصد داشته که این رویه در 
دهه پیِش رو باید تغییر کند. طبق برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ساالنه هشت درصد 
باید در اقتصاد اتفاق می افتاد، اما شواهد نشان می دهد طی چند سال گذشته نوسان زیاد 
بوده و متوسط رشد اقتصادی یک دهه تعریفی نداشته است. آمارها بیان گر این است که 
متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 5/2 درصد و میانگین تورم در دولت 
دوازدهم حدود 22 درصد بوده است. این موارد نشان دهنده افزایش هزینه های استهالک 
و کاهش سرمایه گذاری در کشور است که ادامه این روند منجر به این خواهد شد که 

زیرساخت های کشور در حال فرسوده شدن باشد. 
دهه 90 فرصت خوبی برای اقتصاد ایران بود که از دست رفت. شاید زمانی که قانون 
هدفمندی یارانه ها اجرا شد، تا حدی تورم را به کشور تحمیل کرد و اگر این قانون به طور 
کامل اجرا می شد، اکنون تا حدی از حجم افزایش تورم کاسته می شد، ضمن این که عالوه 
بر کاهش یارانه پنهان، درآمد دولت نیز افزایش می یافت. البته نباید تحریم هایی را که در 
دهه 90 به اقتصاد ایران تحمیل شد و آسیب زیادی به بخش های مختلف کشور وارد کرد، 
از یاد برد. به نظر می رسد دهه پیِش رو حیاتی ترین و مهم ترین دهه در طول 50 سال 
گذشته است و باید رویکرد خود را در بخش های مختلف مشخص کنیم. به این دلیل که 
سیاست های زیادی در حوزه اقتصاد انباشت شده و برخی از آن ها به مرحله بحرانی نیز 
رسیده اند. بحران آب که یکی از موضوعات چند دهه کشور است، باید با یک برنامه ریزی 
دقیق به سامان برسد. به طوری که در بخش کشاورزی که آب زیادی مصرف می شود، 
مدیریت کنیم تا بتوانیم با این حجم آب محصوالت بیشتری را به مرحله تولید برسانیم. در 
کنار افزایش تولید محصوالت کشاورزی باید به بخش خصوصی اختیاراتی را واگذار کنیم تا 

بتوانند بازارهای صادراتی را بیابند و بخشی از درآمدهای ارزی کشور را پوشش دهند. 
بحران جمعیت نیز مورد دیگری است که می توان به آن اشاره کرد. به این دلیل که آمارها 
نشان دهنده کاهش جمعیت جوان در کشور است و اگر جمعیت کشور پیر شود، قطعاً 
مشکالتی برای کشور به وجود می آید؛ مشکلی که اکنون در کشورهایی مانند آسیای 
شرقی )چین و ژاپن( مشاهده شده و برای افزایش جمعیت خودشان مشوق هایی را در نظر 
گرفته اند. بر اساس اطالعات موجود سال 2100 رشد جمعیت جهان صفر می شود، اما با 
روندی که ایران طی کرده، ظاهراً نیم قرن جلوتر از جهان رشد جمعیتش به صفر خواهد 
رسید که رویکرد فرزندآوری در کشور باید تغییر کند. یکی از دالیلی که خانوارها اقدام 
به فرزندآوری نمی کنند، مشکالت درآمدی و معیشتی است که دولت باید در این زمینه 

چترهای حمایتی خود را گسترش دهد. 
بحران صندوق های بازنشستگی موضوع دیگری است که از اهمیت زیادی برخوردار است. 
بررسی ها نشان می دهد تا چند سال آینده شاغالن امروز در دریافت حقوق بازنشستگی با 
مشکل مواجه خواهند شد و دولت قطعاً باید به این موضوع ورود کند و برنامه ریزی و رویکرد 
این بخش را تغییر دهد. هم چنین دهه اول قرن 1400 را می توان متفاوت تر از سال های 
دیگر تلقی کرد. به این دلیل که در دهه اول قطعاً نفت دیگر جایگاه سابق خود را ندارد و 
ایران باید از درآمدهای این بخش چشم ببندد و درآمدهای دیگر را جایگزین کند. چالش 
نظام بانکی، بی کاری، فضای نامناسب کسب وکار و ناترازی در بودجه از جمله مواردی است 
که اگر امسال کلید بزنیم، چند سال دیگر نتیجه مطلوب آن مشاهده خواهد شد و رئیس 

دولت سیزدهم باید شجاعانه در این زمینه ورود کند. 
رشد نقدینگی طی سال های گذشته یکی از دالیل تورم در کشور بوده که دولت سیزدهم 
باید با یک بودجه عملیاتی برای سال آینده به موضوع کسری بودجه پایان دهد. بهترین راه 
مقابله با کسری بودجه مدیریت هزینه است. به این دلیل که در ایران ابتدا هزینه ها نوشته 
می شود و برای آن هزینه ها به سراغ درآمد می رود، درحالی که طبق اصول باید بر اساس 
درآمد موجود هزینه ها تعریف شود. البته این بدان معنا نیست که دولت برای افزایش درآمد 
تالشی نکند، اما باید سبد صادرات خود را متنوع کند و از وابستگی درآمدهای نفتی هر 
سال بکاهد تا با مشکل مواجه نشود. این موضوع باعث شده است برخی مشکالت نظیر رشد 
نقدینگی و درنتیجه بی انضباطی را در نظام پولی شاهد باشیم. چالش اصلی این است که 
طی این مدت به صورت واقعی شاهد بودجه ریزی عملیاتی نبوده ایم، بلکه نظام بودجه ریزی 

مبتنی بر چانه زنی بوده است.
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کنترل تورم نیازی فوری است

مرتضی افقه: دولت بايد 
در زمینه کنترل نرخ تورم 
اقداماتی را انجام دهد و 

نقدينگی را به سمتی هدايت 
کند که هم تولیدکننده سود 

ببرد و هم منجر به تورم 
انتظاری نشود که بهترين 

راه آن سودآور کردن تولید 
است. در اين راستا بايد به 

بخش تولید اهمیت ويژه ای 
داده شود، اما اين به آن معنا 

نیست که درهای واردات 
بايد بسته شود تا کاالی 

داخلی با هر کیفیتی به دست 
مردم برسد، بلکه برای خريد 

کاالی ايرانی بايد شرايط 
ويژه ای در نظر گرفته شود

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی
در طول سال های گذشته که نرخ ارز افزایش زیادی 
داشت، بسیاری از خانوارها قدرت خرید خود را از 
مردم  منتخب  دولت  دلیل  همین  به  دادند،  دست 
وثبات  مردم  خرید  قدرت  افزایش  راستای  در  باید 
نرخ ارز اقدام کند. طبق آمارهای موجود در کشور 
فقر  خط  زیر  کشور  کار  نیروی  درصد   61 حدود 
محسوب  فقیر  شاغِل  بهتر،  بیان  به  و  دارند  قرار 
به  اشتغال  مانند  شعارهایی  درنتیجه  می شوند. 
منظور فقرزدایی نمی تواند راه گشای همه مشکالت 
هر  تورم  میزان  به  ارز  نرخ  افزایش  باشد.  کشور 
تا  بکاهد  قیمتی  فنر  شدن  جمع  از  می تواند  سال 
موجب افزایش یک باره نرخ نشود. این موضوع باعث 
قابل  خواهد داشت قدرت خرید مردم در وضعیت 
قبولی قرار بگیرد، به این دلیل که تجربه دولت های 
قبلی نشان داده در چهار سال اول فعالیتشان برای 
رأی آوری اقدام به ثابت کردن نرخ دالر می کنند، اما 
در چهار سال دوم این فنر قیمتی رها می شود، که 
نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم درکوتاه مدت و 

گسترش فقر است. 
نرخ  کنترل  زمینه  در  باید  دولت  دیگر،  سوی  از 
به  را  نقدینگی  و  دهد  انجام  را  اقداماتی  تورم 
ببرد  سود  تولیدکننده  هم  که  کند  هدایت  سمتی 
انتظاری نشود که بهترین راه  و هم منجر به تورم 
باید  راستا  این  در  است.  تولید  کردن  سودآور  آن 
به بخش تولید اهمیت ویژه ای شود، اما این به آن 
تا  شود  بسته  باید  واردات  درهای  که  نیست  معنا 
با هر کیفیتی به دست مردم برسد،  کاالی داخلی 
بلکه برای خرید کاالی ایرانی باید شرایط ویژه ای در 
نظر گرفته شود. در سال های گذشته شرایطی پیش 
آمده که تا صحبت از حمایت تولید داخلی به میان 
می آید، عامه مردم خودروسازی در ذهنشان نقش 
نیز  کشور  اقتصاد  بقیه  می کنند  تصور  و  می بندد 
اداره شود، درحالی که  با همین وضعیت  قرار است 
با  آن   کیفیت  که  کاالهایی  که  این جاست  صحبت 

در  کاالیی  اگر  شوند.  حمایت  باید  می کند،  برابری  خارجی  نمونه های  کیفیت 
ایران با کیفیت مطلوب 100 تومان قیمت دارد و کاالی خارجی مشابه با همان 
البته سیاست  از تولید داخل حمایت شود.  کیفیت 200 تومان، مطلوب است 

خارجی در این زمینه نقش مؤثر و مهمی ایفا می کند. 
این که گفته  برخالف  و  دارد  وابستگی  به سیاست  اقتصاد همه کشورها  تقریباً 
می شود تنها اقتصاد ایران سیاست زده است، این طور نیست. از این رو باید نظام 
سیاست خارجی ایران حتماً تغییراتی داشته باشد و برای تجارت بیشتر نیازمند 
بهره  فرصت  این  از  بتوانیم  تحریم  رفع  در شرایط  تا  FATF هستیم  تصویب 
ببریم. برجام بخشی از ساختار اقتصادی کشور است و مهم نیست کدام طیف 
آن را به نام خود تمام کرده، بلکه مهم این جاست که رفع محدودیت ها مزایایی را 
برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت که می تواند موجبات رشد اقتصادی را 
فراهم کند. هم چنین رابطه مجلس با دولت باید تغییراتی داشته باشد و قوانینی 
که منجر به هم پوشانی می شود، حذف شود. این موضوع می تواند کمک زیادی 

به فضای کسب وکار کند.
 دولت سیزدهم باید در زمینه ارز که ریشه سیاسی دارد، نگاه و عملکرد ویژه ای 
از جمله اصلی ترین مواردی است که در شعارهای  ایجاد اشتغال  باشد.  داشته 
انتخاباتی نامزدهای انتخابات دولت سیزدهم آمده بود و باید توجه داشت اقتصاد 
ایران عالوه بر ایجاد اشتغال، به واقعی شدن دستمزدها برای کاهش فقر نیز نیاز 
دارد. اکنون بسیاری از خانوارها هستند که دارای شغل و مسکن اند، اما زندگی 
مطلوبی ندارند. خانه دار شدن افراد اکنون به یک رویا تبدیل شده و بررسی ها 
نشان می دهد در تهران حدود 47 درصد سبد هزینه خانوار را مسکن تشکیل 
می دهد. هم چنین اقالم اساسی دیگر نیز رشد زیادی در سبد هزینه داشته که 
این موارد کیفیت زندگی را تا حد زیادی کاهش داده است. شاید عجیب نباشد 
که تأکید کنم اغلب این موارد بستگی به سیاست خارجی دارد و باید برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی در کشور اقدامات الزم را انجام دهیم. 
در زمان رفع تحریم ها بهترین اقدامی که می توان انجام داد، توسعه زیرساخت 
برای ایجاد اقتصادی بزرگ تر و با تاب آوری بیشتر است که تحریم دوباره نتواند 
آن را درهم بشکند. بررسی کشورهای با تورم باال مانند ونزوئال نشان می دهد 
تاب آوری اقتصاد ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار باالست و اگر این شرایط 
از  نبود.  آرامی  این  به  بود، وضعیت  آمده  ایران پیش  برای کشورهای همسایه 
این رو باید شرایطی که به نفع آینده ایران است، اجرا شود تا بتوانیم در دهه اول 

قرن جدید رشد اقتصادی مناسب را تجربه کنیم. 
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موسی شهبازی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس

دولت سیزدهم در حالی سکان کشور را به دست می گیرد که انباشتی 
از چالش ها در حوزه اقتصاد وجود دارد و باید بر اساس اولویت، حداقل 
در دو سال اول به نتیجه برسد. به نظر می رسد مهم ترین مسئله فعلی 
مربوط به معیشت است که تولید ناخالص ملی نقش مهمی در آن دارد 

و قطعاً باید برنامه ریزی برای افزایش تولید داخل تهیه و تدوین شود. 
از  پیش بینی  قابل  اقتصاد  دارد،  زیادی  اهمیت  که  دیگری  موضوع 
سوی فعاالن بخش تولید است. به این صورت که اگر فعاالن اقتصادی 

نتوانند برای خرید مواد اولیه نرخ ارز را پیش بینی کنند، قطعاً در یک 
دوره تقاضای ارزی به دلیل خرید عمده مواد اولیه باال می رود، که این 
پیِش  دهه  در  هم چنین  بکشاند.  چالش  به  را  کشور  می تواند  موضوع 
رو دانش بنیان ها در اقتصاد پیش رو هستند و باید به این بخش توجه 
ویژه ای شود. بخش عرضه ایران اکنون با مشکالت زیادی روبه روست و 
آمارها نشان دهنده سرمایه گذاری منفی در کشور است. برای دست یابی 
باید مواردی مانند نظام  به مسئله تولید که پیش تر به آن اشاره شد، 
بانکی، تجارت، مبارزه با قاچاق، کنترل تورم و ثبات ارزی، چه در بخش 
نرخ و چه در بخش تأمین، اتفاق بیفتد، که در این صورت در ابتدای 

راهی قرار می گیریم که نتیجه آن رشد اقتصادی است. 
مشکلی که سال هاست در کشور وجود دارد، نبود حکمرانی مناسب در 
بخش های مختلف است. به عنوان مثال، افراد در زمینه ای که ماهرند، 
به  بزرگ  که کشورهای  است  حالی  در  این  و  نیستند  کار  به  مشغول 
این نتیجه رسیده اند که نیروی کار برای افزایش انگیزه باید در جایی 
مشغول به کار شود که عالقه و مهارت الزم را دارد. مبارزه با فساد از 
دیگر اولویت های اقتصادی دولت سیزدهم است. یکی از موضوعاتی که 
افزایش  و  مالیاتی  فرارهای  با  مقابله  می شود،  پرداخته  آن  به  عامیانه 
درآمد دولت از این بخش است، درحالی که یک بار به این موضوع اشاره 
نشده که آیا برای دریافت مالیات از بخش های مختلف آمار و اطالعات 
سرکشی  که  باورند  این  بر  برخی  خیر.  یا  داریم،  اختیار  در  را  الزم 
پیشرفته  اقتصادهای  اما  نیست،  درستی  کار  بانکی  حساب های  به 
این  برای  و  می کنند  را رصد  تراکنش ها  همه  که  اقتصادهایی هستند 
زمینه قانون ویژه هم ندارند و هر حسابی که مشکوک باشد، مورد رصد 
قرار می گیرد. سرکشی به حساب های مردم به معنای یکی از راه های 

مقابله با پول شویی و شفاف سازی حساب هاست. سرکشی به حساب های 
پایینی  درآمدهای  یا  می گیرند،  ثابت  حقوق  که  افرادی  برای  بانکی، 
اقدام  که  دارد  افرادی خطر  برای  بلکه  نمی کند،  ایجاد  دارند، مشکلی 
نیست.  آن مشخص  منشأ  که  دارند  درآمدهایی  و  کرده  پول شویی  به 
فقط افرادی باید از این کار هراس داشته باشند که فعالیت غیرقانونی 
می کنند و عامه مردم با این کار مخالف نیستند و دولت فعلی قطعاً باید 

در این زمینه ورود کند. 
موضوع بسیار مهم دیگر، بحث منافع کوتاه مدت است. تجربه دولت های 
قبلی نشان داده دولت ها به دنبال اقداماتی بودند که در کوتاه مدت قابل 
پرهیز  اساسی  بلندمدت  اقدامات  از  و  باشد  استناد 
کردند. آن ها بر این باورند که هزینه اقدامات دیربازده 
سود  درحالی که  شود،  پرداخت  دولت  این  در  باید 
آن به دولت های بعدی می رسد و درنتیجه اغلب از 
چنین اقداماتی صرف نظر می کنند. امیدواریم دولت 
سیزدهم با این نگاه سر کار نیاید و سیاست هایی را 
دنبال کند که عالوه بر منافع بلندمدت کشور، آینده 

کشور را نیز در نظر داشته باشد.
 ارز 4200 تومان که به ارز ترجیحی معروف است، 
قطعاً باید طی سال جاری آرام آرام حذف شود. به 
از  می کند،  ایجاد  ارز  این  که  رانتی  که  دلیل  این 
تدریجی  فرایند  یک  و طی  است  بیشتر  آن  منافع 
باید از چرخه پرداختی بانک مرکزی خارج شود. در 
پیشنهاد  مجلس  جاری  سال  بودجه  الیحه  بررسی 
داد این نرخ حذف شود، اما اصرار دولت باعث شد 
بررسی  اما  بماند.  باقی  تومانی  ارز 4200  هم چنان 
قیمت کاالهای اساسی در بهار نشان می دهد باز هم 
همانند ادوار قبلی به هدف نخورده و سود این ارز 
نصیب عده ای محدود شده و همه جمعیت کشور آن 
را پرداخت کرده اند. دلیل مخالفت با ارز ترجیحی بحث تعارض منافع 
بود و امیدواریم دولت سیزدهم با نگاهی واقع بینانه به اقتصاد، رانت هایی 
را که مربوط به عده ای خاص در کشور می شود، حذف کند و اگر قرار 

است یارانه ای پرداخت شود، به پایان زنجیره برسد. 

معیشت مردم در گرو رشد اقتصادی

موسی شهبازی: مشکلی که 
سال هاست در کشور وجود دارد، 

نبود حکمرانی مناسب در بخش های 
مختلف است. به عنوان مثال، افراد 
در زمینه ای که ماهرند، مشغول به 

کار نیستند و اين در حالی است 
که کشورهای بزرگ به اين نتیجه 

رسیده اند که نیروی کار برای افزايش 
انگیزه بايد در جايی مشغول به کار 

شود که عالقه و مهارت الزم را دارد. 
مبارزه با فساد از ديگر اولويت های 

اقتصادی دولت سیزدهم است
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طبیعی است که هر بازاری که سود داشته باشد، پول 
و سرمايه به آن سمت سرازير می شود و سال گذشته 

تقريباً همه بازارها در مدار سود قرار داشتند. اگر کسی 
در ابتدای سال گذشته در بازار طال، سکه، ارز، بورس، 
خودرو، مسکن و هر بازار ديگری سرمايه گذاری کرده 
بود، به سود می رسید و مسئله فقط اين بود که کدام 
بازار بیشترين سود را نصیب سهام داران خود کرده 

است. بازار سرمايه هم در همین مسیر قرار دارد، اما 
با اين تفاوت که اين بازار طی سال های گذشته از 

نگاه سرمايه داران دور مانده بود و يک باره مورد توجه 
سهام داران خرد و مردم عادی قرار گرفت.

پاشنه آشیل بازار سرمایه
پتروشیمی، پاالیشگاه، بانک، فوالد، مس، سنگ آهن و بیمه  و 
مخابرات تازه واردهای بورس نیستند و همه آن ها سال های دور 
در این بخش فعالیت داشتند، اما چه اتفاقی افتاد که یک باره 
اقبال سرمایه داران به بورس زیاد شد؟ بررسی ها نشان می دهد 
در اوایل دهه 90 توجه به بازار سرمایه زیاد شده، اما از همان 
سال به بعد بر همان نرخ ماند. به طوری که ارزش یک نمایشگاه 
شهر  باالی  مناطق  در  مجلل  مسکونی  خانه  یک  یا  اتومبیل 
تهران با ارزش کل بازار سرمایه ایران برابری می کرد. به گفته 
کارشناسان اقتصادی در آن زمان اشکالی در بازار وجود داشت 
و به اصطالح بازار ارزان بود. در سال 97 که جهش ارزی دوباره 
رخ داد و قیمت ارز از پایه حدود پنج هزار تومان به حدود 17 
هزار تومان رسید، ارزش پول ملی کاهش چشم گیری داشت 
و مردم به دنبال بازاری برای حفظ ارزش سرمایه خود بودند. 
حال  در  بازارها  همه  تقریباً  که  افتاد  شرایطی  در  اتفاق  این 
گران شدن بودند و بازار سرمایه انتخاب برخی از سهام داران 

شد، اما نکته این جاست که در سال گذشته افرادی وارد بورس 
شدند که از نحوه خرید و فروش سهام اطالع کافی نداشتند، 

که همین موضوع به پاشنه آشیل بازار سرمایه تبدیل شد. 
منفی  شروع  یک  گذشته  سال  برخالف  امسال  سرمایه  بازار 
داشت و در اولین روز کاری با افت بیش از 3300 واحد در 
ارتفاع یک میلیون و 304 هزار واحد قرار گرفت. این در حالی 
است که در سال گذشته در اولین روز معامالتی که شاخص 
اردیبهشت ماه  در  کرد،  آغاز  واحد  هزار   508 با  را  خود  کار 
وارد مدار 700 هزار واحد شد. بررسی ها نشان می دهد اقبال 
شد  زیاد  بورس  به   98 سال  دوم  نیمه  از  سرمایه  صاحبان 
وارد   99 سال  ماه  فروردین  یا  زمان  همان  در  که  کسانی  و 
بازار شده بودند، به سود مناسبی دست پیدا کردند. در  این 
پارامترهای  اساس  بر  تحلیل می کردند  کارشناسان  زمان  آن 
اقتصادی بورس اکنون نباید تا این حد رشد کند، اما دعوت 
شود.  افزوده  سهام داران  تعداد  به  شد  باعث  مسئوالن  برخی 
این دعوت به معنای تضمین یک بازار پرریسک بود که نتیجه 

آن نیز مشخص شد. 

مهمانان ناخوانده
سودآوری بورس در سال گذشته و رسیدن به قله دومیلیون 
و 100 هزار واحد طولی نکشید که در مسیر سرازیری قرار 
می کردند.  تجربه  را  زیان  که  بودند  سهام داران  این  و  گرفت 
سهام دارانی که در اردیبهشت ماه سال گذشته به دنبال خرید 
سهم بودند و در صف خرید قرار می گرفتند، در پایان تابستان 
زمان  آن  در  نداشت.  وجود  سهم هایشان  برای  خریداری 
بازار سرمایه آماده پذیرش این  کارشناسان هشدار دادند که 
تعداد سهام دار را ندارد، اما مردم برای ورود به بورس اشتیاق 
سال  بودند.  بورسی  کد  دریافت  صف  در  و  داشتند  زیادی 

    بورس
غزال بابایی

پیش بینی بازار سرمایه و پیشنهادهایی برای جلب اعتماد سهام داران و رونق بازار

صعود با شیب مالیم
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حمید میرمعینی: نیمه دوم 
سال گذشته عوامل اقتصادی 

در بورس تأثیری نداشت و 
سهام داران به دنبال خروج از 
بازار بودند. همین بی اعتمادی 

باعث شد هر اقدامی که 
از سوی دولت انجام شد، 

بی نتیجه بماند. از تزريق پول 
صندوق توسعه ملی گرفته، تا 
اقدامات ديگری که نتوانست 

کام سهام داران را شیرين 
کند. به نظر می رسد در 

سال جاری وضعیت بهتری 
را نسبت به سال گذشته 

شاهد باشیم، اما نبايد توقع 
رشدهای يک باره مانند سال 

گذشته را داشته باشیم و 
احتماالً با شیبی ماليم روند 
صعودی را طی خواهد کرد

گذشته بارها سرور کارگزاری ها به دلیل انجام معامالت فراوان 
و هم چنین کاربران زیاد ساعاتی از دسترس خارج می شد. 

ورود به بورس منجر به تولید می شود؟
بورس آینه تمام نمای اقتصاد یک کشور است و همه کشورها 
سعی می کنند بازار سرمایه آن ها در بهترین وضعیت قرار داشته 
باشد. ایران نیز پس از سال ها سهام داران چند ده میلیونی در 
بازار سرمایه خود دید، اما واقعاً وضعیت اقتصاد ایران با آن چه 
در سال گذشته اتفاق افتاد، مطابقت داشت. اگر بخش اول را 
در نظر بگیریم که بورس در مدار رشد قرار داشت، باید گفت 
است.  آری  پاسخ  دهیم،  قرار  مدنظر  را  نوسان  اگر  اما  خیر، 
نیست  پیش بینی  قابل  بازاری  هیچ  داد  نشان  ایران  اقتصاد 
نزولی.  گاهی  و  باشد  صعودی  گاهی  نوسان  است  ممکن  و 
برخی تحلیل گران بر این باورند که ورود پول به بازار سرمایه 
منجر به رشد تولید می شود، درحالی که معامله در بازار ثانویه 
ارتباطی با تولید ندارد. بازار ثانویه مکانیسمی کاربردی را به 
وجود می آورد تا بعد از این که در مرحله پذیره نویسی، اوراق 
بهادار در بازار اولیه به فروش رسیدند، سرمایه گذاران بتوانند 
که  باور  این  با  برخی  کنند.  فروش  و  خرید  دوباره  را  آن ها 
خواهد شد،  در کشور  تولید  به جهش  منجر  سرمایه هایشان 
وارد بازار سرمایه شدند، اما یک باره کاخ آرزوها روی سرشان 
فرو ریخت و بازار شروع به ریزش کرد. حاال کارشناسان بازار 
داده  وعده  که  انتخاباتی  نامزدهای  برخی  برخالف  سرمایه 
بودند سه روزه بازار بورس مدیریت می شود، معتقدند بورس 

امسال وضعیت باثبات تری نسبت به سال گذشته دارد. 

پیش بینی بورس در دولت سیزدهم
پیش بینی  درباره  سرمایه،  بازار  کارشناس  میرمعینی،  حمید 
بازار سرمایه در سال جاری و در دولت جدید می گوید: نیمه 
دوم سال گذشته عوامل اقتصادی در بورس تأثیری نداشت و 
بازار بودند. همین بی اعتمادی  از  سهام داران به دنبال خروج 
انجام شد، بی نتیجه  اقدامی که از سوی دولت  باعث شد هر 
اقدامات  تا  گرفته،  ملی  توسعه  پول صندوق  تزریق  از  بماند. 
نظر  به  کند.  شیرین  را  سهام داران  کام  نتوانست  که  دیگری 
سال  به  نسبت  را  بهتری  وضعیت  جاری  سال  در  می رسد 
مانند  یک باره  توقع رشدهای  نباید  اما  باشیم،  گذشته شاهد 
با شیبی مالیم روند  سال گذشته را داشته باشیم و احتماالً 

صعودی را طی خواهد کرد.
باید  بورس  در  سرمایه گذاری  این که  بیان  با  میرمعینی 
بلندمدت باشد، گفت: برخی سهام داران در سال گذشته هر 
میزان سود  که چه  می کردند  بررسی  را  روز سهام های خود 
کسب کردند، یا زیان دیده اند. درحالی که تحلیل بازار سرمایه 
می گوید بورس یک بازار بلندمدت است و با خرید سبد سهام 
باید حداقل یک سال برای آن زمان گذاشت و پس از سپری 
شدن این زمان باید اقدام به بررسی کرد. اکنون برخی سهام ها 
در بازار هستند که با باز شدن صف فروش قطعاً سرمایه خود 
می تواند  ابتدا  در  موضوع  این  که  می کنند،  خارج  بازار  از  را 
شوک هایی را ایجاد کند، اما یک روال طبیعی را طی می کند 
و پس از صرف مدت زمان کوتاهی دوباره بازار به حالت قبل 

بازمی گردد. 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بحث سیاست خارجی 
گفت: با تغییر رئیس جمهور آمریکا نرخ ارز در کشور کاهش 
است  حالی  در  این  و  آمد  پایین  نیز  تورمی  انتظارات  یافت. 
که تورم در کشور وجود داشته، اما این تورم در بازار سرمایه 
تأثیر خود را نگذاشته، که به نظر می رسد اکنون بازار آماده 
پذیرش سرمایه جدید باشد. البته این به معنای کاهش قیمت 
دالر نیست و به احتمال زیاد دالر به میزان تورم نیز افزایش 
قیمت را تجربه می کند، که می تواند بر بازار سرمایه نیز تأثیر 

بگذارد. 
به گفته او، اقدامی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه باید 
انجام دهد، این است که از انجام دخالت مستقیم خودداری 
در  باشد.  سهام  قیمت  تعیین کننده  بازار  دهد  اجازه  و  کند 
قیمت  از  باالتر  برابر  بودیم یک سهام چندین  گذشته شاهد 
نیز  خودش  واقعی  قیمت  با  اکنون  و  می شد  معامله  واقعی 

خریدار ندارد. 

بورس خود را احیا می کند
اتاق  سرمایه  و  پول  کمیسیون  رئیس  نایب  آرگون،  عباس 
در  بورس  نظر می رسد  به  این باره گفت:  در  تهران،  بازرگانی 
سال جاری دوباره جایگاه خود را پیدا می کند، اما نباید منتظر 
مسیر سال گذشته بود. با توجه به افزایش صادرات غیرنفتی 
ایران که اغلب در سبد پتروشیمی قرار دارد، به نظر می رسد 

این شرکت ها امسال تعیین کننده اصلی بازار باشند. 
نفت صادر کند  مانند گذشته  نمی تواند  ایران  تحریم  از  پس 
خود  غیرنفتی  صادرات  روی  تحریمی  شرایط  همانند  باید  و 
که اغلب در حوزه فوالد و پتروشیمی است، حساب باز کند. 
مشکل اصلی شرکت های بورسی این است که مدیریت اغلب 
آن ها از سوی دولت انجام می شود و مدیریت دولتی نمی تواند 

خیلی کارآمد باشد. 
آرگون معتقد است گروه هایی که تعیین کننده شاخص هستند 
و با افت شاخص سهام آن ها نیز افت می کند، می توانند منتظر 
ضمن  باشند.  منطقی  مدار  یک  در  خود  سهام  قیمت  رشد 
این که تصمیمات سران قوا طی چند ماه گذشته می تواند تا 
حد زیادی آرامش را به بازار بازگرداند. البته این در شرایطی 
است که سهام داران مانند گذشته تصمیمات هیجانی نگیرند. 
اولین اقدامی که برای بازگشت اعتماد سهام داران باید انجام 
است.  دوم  دارا  و  یکم  دارا  صندوق  زیان های  جبران  شود، 
و  شود  جلوگیری  باید  دستوری  قیمت گذاری  از  هم چنین 

سهام در بورس کشف قیمت شود. 
بازاری که  50 میلیون نفر در آن سهام دارند،  او،  به گفته 
هم  بر  قصد  اگر  و  باشد  وزارت خانه  یک  زیرمجموعه  نباید 
زدن شاکله این موضوع نیست، حداقل رئیس سازمان بورس 
در هیئت وزیران حضور پیدا کند تا از تصمیمات باخبر شود 
دولت  هم چنین  کند.   ارائه  آن جا  در  را  خود  برنامه های  و 
برنامه  در  را  بورس  در  بیشتر  عرضه  برنامه  باید  سیزدهم 
کاری خود بگذارد و می تواند اغلب پروژه های کشور را از این 
به  تورمی  و  است  بهترین روش  مالی کند که  تأمین  طریق 

دنبال نخواهد داشت. 
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طبق آمارهای موجود از دو سال گذشته تاکنون حجم 
نقدينگی کشور دو برابر شده و به 3/۴ هزار هزار 

میلیارد تومان رسیده است که برخی کارشناسان دلیل 
اصلی تورم را رشد پول و سرعت گردش آن می دانند. 

در سالیان دور تجارت با طال و نقره انجام می شد و 
کشورهايی که میزان اندکی اندوخته طال و نقره داشتند، 
به مبادله پاياپای رو می آوردند. به اين صورت که ايران 

و هند در زمان باستان اين گونه تجارت می کردند که 
ايران به هند میوه صادر می کرد و در ازای آن ادويه و 
اقالم مورد نیاز ديگر را می گرفت. جالب است بدانید 

تاريخچه پول کاغذی به قرن دهم میالدی برمی گردد 
و اولین بار در کشور چین رواج پیدا کرد. پس از آن 

همه کشورها يک پول ملی برای خود تعريف کردند و 
مبادالت را بر اساس آن انجام می دادند. کشورها به 
منظور مديريت درست از اسکناس های کشورشان 

بانک مرکزی راه اندازی کردند تا حجم موجود و میزان 
نقدينگی را بررسی کنند. 

در ايران نیز مانند ساير کشورها بانک مرکزی تأسیس 
شد و انجام اين کار را بر عهده گرفت. پول اکنون يک 
نقش واسطه ای برای خريد کاال دارد، اما ارزش آن به 
ارزهای ديگر وابسته شده است. به طوری که اگر نرخ 

ارز در کشور پايین باشد، ارزش پول ملی باالست و اگر 
افزايش يابد، ارزش آن از دست می رود. اين موضوع در 

کشورهايی که صادرات محور نیستند، يک بحران تلقی 
می شود. اما در کشورهايی مانند چین که اقتصادشان 

از طريق صادرات چرخش بااليی دارد، عامدانه ارزش 
پول خود را در برابر دالر آمريکا پايین نگه می دارند تا 

صادرات برايشان به صرفه باشد. اين اقدام چندين بار 
صدای رؤسای جمهور آمريکا را درآورده که چین نبايد 

دست به چنین اقدامی بزند، اما چشم بادامی ها با همین 
روش توانستند با توسعه صادرات خودشان در رتبه دوم 

اقتصاد جهان قرار گیرند. 

معضل پول بدون پشتوانه
کارشناسان معتقدند زمانی که ارزش پول ملی در ایران کاهش 
می یابد، هزینه های تولید باال می رود و از آن جایی که مواد اولیه 
و فناوری از طریق واردات باید انجام شود، ممکن است ظرفیت 
اشتغال کشور کاهش یابد. ریشه رشد نقدینگی ظاهراً در کسری 
بودجه دولت هاست. در نظر داشته باشید یک سرپرست خانوار 
ماهانه هزار ریال درآمد دارد و هزینه هایش هر ماه دوهزار ریال 
باشد. ماهانه هزار ریال از طریق فروش اموال و قرض از دیگران 
اضافه  ماه  هر  خانوار  سرپرست  این  بدهی  کرد.  خواهد  تأمین 

     اقتصاد ایران
سهراب اکبری
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کنترل تورم
انتظاری فراگیر
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می شود و هر سال به فکر فروش بیشتر ثروت و اموال خود است. 
اگر دولت را سرپرست یک خانوار در نظر بگیریم و درآمد ماهانه و 
ساالنه را بودجه کشور در نظر داشته باشیم و منظورمان از فروش 
ثروت نفت باشد، همه چیز سر جای خودش قرار گرفته است. 
دولت در شرایطی که نتواند درآمدهای پیش بینی شده در بودجه 
را به دست آورد، از بانک مرکزی می خواهد معادل کسری خود 
پول چاپ کند و در اختیارش قرار دهد تا بتواند هزینه های جاری 
خود را بپوشاند. به این پدیده افزایش پایه پولی می گویند، یا چاپ 
پول بدون پشتوانه می گویند. حاال اگر دولت نفت بفروشد، بانک 
مرکزی موظف است به ازای دالرهایی که دریافت می کند، پول در 
اختیار دولت قرار دهد که این موضوع از بحث بدون پشتوانه خارج 
می شود. مهم ترین و بزرگ ترین تأثیر رشد نقدینگی، خصوصاً در 
بخش بدون پشتوانه، افزایش تورم است. تورم به معنای افزایش 
سطح عمومی قیمت کاالها و خدمات است که البته مردم ایران 
سال هاست با آن آشنا هستند و در زندگی شان لمسش می کنند. به 
نظر می رسد دولت سیزدهم بهترین اقدامی که می تواند انجام دهد، 
تدوین یک بودجه عملیاتی با مدیریت هزینه است. البته تدوین این 
نوع بودجه و نظام مند کردن بودجه ریزی در کشور نیازمند اجرای 
اصالح ساختار بودجه است که در طول سال های گذشته نسبت به 

آن کوتاهی های زیادی شده است. 

راه کارهای احتمالی
یکی از راه های مدیریت نقدینگی در کشور سودآور کردن تولید 
سوداگرانه  بازارهای  مالیاتی  ابزار  با  به طوری که  است.  کشور 
مشمول پرداخت مالیات شوند و تنها بازارهایی معاف از مالیات 
دیگر  از  باشند.  داشته  اقتصادی  آورده  دولت  برای  که  باشند 
اقداماتی که دولت سیزدهم می تواند اجرا کند تا از کسری بودجه 
رها شود، سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی است. دولت 
باید در نهاد ناظر عمل کند، اما در اقتصاد ایران دولت هم نقش 
بازیکن دارد و هم داور. عالوه بر این موارد، سیاست گذاری هم 
می کند، که از نظر اقتصاددانان بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشور 
بودیم  شاهد  گذشته  سال های  طول  در  است.  موضوع  همین 
نقدینگی در بخش هایی قفل شده بود که اتفاقاً تورم در همان 
ایران مانند  اقتصاد  برای  این شرایط  اما  سال ها تک رقمی شد، 
آرامش قبل از توفان است و مشاهده شد که یک باره تا چه حد 

تورم افزایش یافت. 

ضرورت منع برداشت از صندوق توسعه ملی
دکتر کامران ندری، اقتصاددان، در این باره به »وخارزم« می گوید: 
و صندوق  نفتی  درآمدهای  بر  تکیه  با  کرده اند  عادت  دولت ها 
توسعه ملی بودجه نویسی کنند و اگر مشکلی در بخش صادرات 
نفت ایجاد شود، به بانک مرکزی رو می آورند، که از این طریق 
قوانینی تنظیم  باید  به نظر می رسد  افزایش می یابد.  نقدینگی 
شود که دولت نتواند از منابعی مانند صندوق توسعه ملی برای 
این دلیل که سهم  به  باشد.  برداشت داشته  هزینه های جاری 
به بخش خصوصی  از فروش نفت متعلق  صندوق توسعه ملی 
و سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور است. از سوی دیگر، 
سال  هر  در  نقدینگی  افزایش  تعیین کننده  بانکی  بهره  نرخ 
شود،  اعالم  درصد   20 بانکی  سود  نرخ  اگر  به طوری که  است، 
به  درصد  حداقل 20  سال  پایان  در  باشیم  داشته  انتظار  باید 
میزان نقدینگی کشور افزوده شود، که این موارد جدا از کسری 
تسهیالت دهی  قدرت  منظور  به  دولت ها  برخی  است.  بودجه 
بانک ها اقدام به کاهش ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی 
می کنند، که این موارد برای کنترل نقدینگی باید کنار گذاشته 
شود. این اقتصاددان معتقد است اگر کسری بودجه برای هزینه 

جاری باشد، قطعاً به افزایش تورم منجر می شود، اما اگر کسری 
بودجه برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی باشد، در 
درازمدت می توان آن را به بخش های دیگر هدایت کرد، ضمن 
این که در این میان اشتغال نیز ایجاد شده که موجب افزایش 
تولید ناخالص داخلی خواهد شد. هم چنین تأمین مالی دولت از 
بازار سرمایه به صورت شفاف می تواند جلوی چاپ پول در کشور 
را بگیرد، اما متأسفانه دولت ها به دنبال راحت ترین کار هستند 
در  می کنند  تقاضا  مرکزی  بانک  از  بودجه  کسری  زمان  در  و 

کوتاه ترین زمان به درخواست آن ها پاسخ داده شود.
 ندری با بیان این که مدیریت واردات در زمان کاهش صادرات 
نقش مؤثری در کنترل نقدینگی کشور دارد، گفت: زمانی که تراز 
تجاری بر هم می خورد و بر اساس پیش بینی ها صادرات انجام 
این دلیل  به  را در نظر گرفت.  باید مدیریت واردات  نمی شود، 
که ثابت ماندن تقاضای واردات در مقابل کاهش صادرات ممکن 
است دولت را به استقراض از بانک مرکزی، یا بانک جهانی وادار 
کند که تبعات این موضوع در اقتصاد مشهود است و نهایتاً منجر 

به تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. 

نقدینگی و بودجه ریزی دولت ها
خلق پول به دلیل کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی در 
از جمله  راه کارهای متعددی  برای کنترل آن،  کشور است که 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت وجود دارد. این جمله از جعفر 
قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، است که 
می گوید: اصل رشد نقدینگی مربوط به بودجه ریزی دولت هاست 
و اگر دولت ها برنامه درستی برای درآمدهای خود تعیین کنند، 
خلق پول اتفاق نمی افتد. دولت باید سراغ راه کارهایی برود که 
نیازمند سیاست خارجی نباشد و فروش نفت یکی عواملی است 
برای  ایران  که  است. سال 97  وابسته  به سیاست خارجی  که 
پایینی  نفت  فروش  شد،  تحریم  آمریکا  سوی  از  بار  چندمین 
داشت که به کمتر از یک میلیون بشکه می رسید و در سال پس 
از بازگشت تحریم ها )98( صادرات نفت به پایین ترین حد خود 
رسید و درآمدهای دولت را با چالش جدی مواجه کرد. پس از 
خارج شدن ایران از جمع صادرکنندگان اصلی نفت در جهان 
کشورهای دیگر جای ایران را گرفتند و ما باید قبول کنیم که 
دیگر نباید پا به این عرصه بگذاریم، بلکه باید شرایطی را در نظر 

بگیریم که کشور بتواند بدون نفت خود را اداره کند. 
درآمدهای  این که  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
داد:  توضیح  شود،  نفتی  درآمدهای  جایگزین  می تواند  مالیاتی 
این  برخوردار است که در  زیادی  معافیت های  از  ایران  اقتصاد 
زمینه باید تجدید نظر شود. مناطق آزاد و مواردی از این قبیل 
شده  سبب  موضوع  این  که  برخوردارند  باالیی  معافیت های  از 
بخشی از اقتصاد ایران شفاف نباشد، درحالی که باید شرکت هایی 
معافیت داشته باشند که از این مسیر صادرات دارند نه این که 

لزوماً در آن مناطق ثبت شوند. 
قادری معتقد است نظام مالیات ستانی باید تغییر کند، اما بعضاً 
شاهد هستیم برای افزایش درآمدهای خود سراغ مودیانی می رود 
که یک بار مالیاتشان را پرداخت کرده اند و به روش های مختلف 
اقتصادی  مالیات می کنند. درحالی که کارشناسان  دوباره طلب 
می گویند باید پایه های مالیاتی افزایش یابد و دولت از این طریق 
دولت  اگر  بزند.  گره  داخلی  فعالیت های  به  را  درآمدهای خود 
قادر به اصالح ساختار مالیاتی کشور شود، آن گونه که سیاست 
مالیات ستانی قادر به انجام وظایف خود باشد، می توان آن را به 
عنوان یکی از روش های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، 
تقلیل کسری بودجه و درنتیجه مهار تورم در شرایط موجود به 

شمار آورد.

دکتر کامران ندری: دولت ها 
عادت کرده اند با تکیه بر 

درآمدهای نفتی و صندوق 
توسعه ملی بودجه نويسی 

کنند و اگر مشکلی در بخش 
صادرات نفت ايجاد شود، به 

بانک مرکزی رو می آورند، 
که از اين طريق نقدينگی 

افزايش می يابد. به نظر 
می رسد بايد قوانینی تنظیم 

شود که دولت نتواند از 
منابعی مانند صندوق توسعه 
ملی برای هزينه های جاری 

برداشت داشته باشد. به 
اين دلیل که سهم صندوق 
توسعه ملی از فروش نفت 
متعلق به بخش خصوصی 

و سرمايه گذاری در 
زيرساخت های کشور است
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در برنامه اقتصادی همه نامزدهای انتخاباتی ساخت 
مسکن برای جوانان و کم درآمدها مطرح شده؛ کااليی 

که اين روزها از بخش مصرفی خارج شده و به آن 
نگاه سرمايه ای می شود. خیلی دور نیست زمانی که با 

1۰۰ میلیون تومان می شد يک خانه خريداری کرد، 
اما خانه ای که پنج سال پیش با اين قیمت معامله 

می شد، اکنون رهن 1۰۰ میلیون تومانی دارد. با اين که 
همه دولت ها به مسکن نگاه ويژه ای دارند، اما دولت 

يازدهم خیلی در اين بخش ورود نکرد تا اين که حسن 
روحانی در دوره فعالیت دولت دوازدهم به وزارت راه و 
شهرسازی انتقاد کرد که برنامه مسکن دولت از آن چه 
وعده داده شده، عقب است. محمد اسالمی، وزير راه 
و شهرسازی در دولت دوازدهم، نیز طرح اقدام ملی 
را آغاز کرد که در اواخر دولت انتقاداتی نسبت به آن 
مطرح شد. به اين دلیل که طرح اقدام ملی قرار بود 

در مجموع با قیمت نهايتاً ۵۰۰ میلیون تومان به دست 
متقاضیان برسد، اما آمار و ارقام نشان می دهد حداقل 

قیمت واحدهای طرح اقدام ملی ۵۰۰ میلیون تومان بود 
و برخی واحدها تا بیش از ۸۰۰ میلیون تومان نیز قیمت 

خوردند. يکی از طرح هايی که مجلس شورای اسالمی 
برای سامان دهی بازار مسکن اجرا کرد، دريافت مالیات 

از خانه های خالی و لزوم ثبت هر واحد مسکونی در 
سامانه امالک و اسکان بود. طبق آمارهای اعالم شده 
پس از ثبت مسکن در سامانه امالک و اسکان برای 

شناسايی و دريافت مالیات از خانه های خالی حدود دو 
درصد قیمت کاهش يافت، اما برخی کارشناسان نسبت 

به نحوه اجرای آن انتقاد دارند و برخی ديگر معتقدند 
اين سامانه در ابتدای راه قرار دارد و بايد از اين طرح 

عدالت محور حمايت شود. 

سامانه ای برای شفافیت
به  این باره  در  مسکن،  اقتصاد  کارشناس  نوروزی،  ابوالفضل 
قانون  مکرر   169 ماده  طبق  سامانه  این  می گوید:  »وخارزم« 
مالیات های مستقیم در سال 95 اصالح شد و از سوی رئیس 
و  راه  وزارت  که  بود  شده  قید  آن جا  در  شد.  ابالغ  جمهور 
شهرسازی موظف است ظرف مدت شش ماه سامانه ای را باال 
بیاورد که این سامانه برای شفافیت در حوزه ملک در کشور به 

عنوان مبنا لحاظ شود.
کلی  به صورت  که  بوده  این  سیاست گذار  و  قانون گذار  هدف 
وضعیت سکونتی و مالکیتی خانوار در کشور مشخص شود. به 
عبارت دیگر، مشخص شود که کدام کد ملی در کدام کد پستی 
سکونت دارد. این اتصال کد پستی و کد ملی برای کشور فواید 
بسیار زیادی خواهد داشت، به طوری که در حوزه های مختلف 
اقتصادی از جمله مسکن و حوزه های امنیتی و قضایی مثمر 

ثمر واقع خواهد شد.
نوروزی با تأکید بر این که سامانه ملی امالک و اسکان یک ابزار 
سیاست گذاری شفاف و برخط در حوزه مسکن است، افزود: اکثر 
کشورهای توسعه یافته جهان از این سامانه استفاده می کنند و 
حتی می تواند مبنایی برای سرشماری آن الین نفوس و مسکن 
قرار گیرد. به طوری که خیلی از این کشورها سرشماری ای مثل 
کار  این  برخط  صورت  به  و  ندارند  را  ایران  فعلی  سرشماری 
انجام می دهند و سامانه ملی امالک و اسکان می تواند شروعی 

برای سرشماری برخط در کشور باشد.
کشور  در  دیتا  بر  مبتنی  برنامه ریزی  متأسفانه  او،  گفته  به 
امکان پذیر نیست، به این دلیل که بعضاً داده ها هم قدیمی و هم 
دچار اختالالت جدی هستند و قابل استفاده برای برنامه ریزان، 

     مسکن
محمدحسین علی اکبری

گزارش »وخارزم« از تأثیر ثبت اطالعات امالک بر نرخ مسکن

سامانه ای شفاف اما نیمه کاره
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ابوالفضل نوروزی: سامانه 
ملی امالک و اسکان يک 

ابزار سیاست گذاری شفاف 
و برخط در حوزه مسکن 

است. اکثر کشورهای 
توسعه يافته جهان از اين 
سامانه استفاده می کنند و 

حتی می تواند مبنايی برای 
سرشماری آن الين نفوس و 
مسکن قرار گیرد. متأسفانه 

برنامه ريزی مبتنی بر ديتا 
در کشور امکان پذير نیست، 
به اين دلیل که بعضاً داده ها 

هم قديمی و هم دچار 
اختالالت جدی هستند و قابل 

استفاده برای برنامه ريزان، 
سیاست گذاران و مسئوالن 
کشور نیستند. بنابراين اين 
سامانه می تواند به اين امر 

کمک کند که سیاست گذاری 
بر اساس چشمان باز صورت 

گیرد

سیاست گذاران و مسئوالن کشور نیستند. بنابراین این سامانه 
اساس  بر  سیاست گذاری  که  کند  کمک  امر  این  به  می تواند 
چشمان باز صورت گیرد و حکمرانی داده شود. یکی دیگر از 
فواید این سامانه این است که با شفاف شدن حوزه سکونتی 
و مالکیتی کشور می توان افرادی را که با انگیزه سرمایه ای به 
این بازار مسکن ورود می کنند، شناسایی کرد تا از آنان مالیات 
این که  بیان  با  مسکن  اقتصاد  کارشناس  این  شود.  ستانده 
مسکن،  بازار  تقاضای  درصد   72 حدود  آمارها  آخرین  طبق 
افراد،  داد:  توضیح  است،  غیرمصرفی  و  سرمایه ای  تقاضای 
بانک ها، شرکت های حقوقی  نهادها، هلدینگ های ساختمانی، 
مصرفی  نیاز  تأمین  از  غیر  انگیزه ای  با  اقتصادی  بنگاه های  و 
خانوار وارد بخش مسکن می شوند و صرفاً به دلیل کسب سود 
است. به عنوان مثال، در سرشماری نفوس مسکن از سال 90 
کشور  مسکن  موجودی  به  مسکن  میلیون   3/8 حدود   95 تا 
افزوده شد، ولی فقط یک میلیون مالک جدید به مالکان قبلی 
اضافه شد، که این نشان دهنده این است که 2/8 میلیون واحد 

مسکونی دیگر خانه دوم، سوم و... مالکان دیگر شده اند.
نوروزی تأکید کرد: در کشورهای دیگر با اتخاذ مالیات های دیگر 
)مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر 
معامالت مکرر، مالیات بر ارزش زمین( جلوی این مسئله گرفته 
مکانیسم  می تواند  اسکان  و  امالک  ملی  سامانه  که  می شود، 
شفافی باشد برای شناسایی و اقدام در جهت مالیات ستانی از 
واحدهای سرمایه ای. در سال 95 حدود 2/5 میلیون خانه خالی 
در کشور وجود داشته که این میزان احتکار و در بازار عرضه 
نشده است. هم چنین در همان سال این سامانه باید شش ماهه 
از سوی وزیر وقت تحویل داده می شد، ولی طی مدت شش 
این  از  و شهرسازی  راه  وزارت  در  آخوندی  آقای  وزارت  سال 
سامانه رونمایی نشد. با روی کار آمدن آقای اسالمی، وزیر وقت 
دولت دوازدهم، از این سامانه رونمایی و زیرساخت فنی سامانه 
آماده شد، اما مشکلی که پیش آمد، این بود که دستگاه های 
اجرایی و قضایی کشور اطالعات مورد نیاز برای عملیاتی شدن 

سامانه را در اختیار وزارت راه قرار ندادند.
او، در سال 99 مجلس جدید این طرح را به عنوان  به گفته 
دلیل  همین  به  داد.  قرار  خود  پی گیری  اولویت های  از  یکی 
سوی  از   164 ماده  و   54 ماده  مستقیم  مالیات های  قانون 
که  شد  فراهم  امکان  این  و  اصالح  اسالمی  شورای  مجلس 
داده های این سامانه تکمیل و عملیاتی شود. به عبارت دیگر، 
به لحاظ قانونی امکانی فراهم شد که داده های این سامانه در 
فرایندی هوشمند از سوی دستگاه های اجرایی و قضایی و مردم 

با مکانیسم خوداظهاری تکمیل شود. 

زیرساخت سامانه امالک و اسکان با هدفش فاصله دارد
در  اطالعات  فناوری  حوزه  ارشد  کارشناس  میرزایی،  حسین 
قطعاً  اسکان  و  امالک  سامانه  می گوید:  »وخارزم«  به  این باره 
در وضعیت بازار مسکن تأثیر دارد و قانونی است که می تواند 
عدالت را بهتر اجرا کند، اما متأسفانه عدم همکاری دستگاه های 
را  کارایی الزم  این سامانه ها در کشور  باعث می شود  مختلف 

نداشته باشند. 
حدود دو دهه پیش تصمیم گرفته شد به همه افراد کد ملی 
داده شود و هر واحد مسکونی، تجاری یا اداری از کد پستی 
که  می شد  تعریف  سامانه ای  زمان  آن  در  اگر  شود.  برخوردار 
افراد دارای کد ملی و کد پستی خالف اظهاری کرده باشند، یا 
دو دستگاه مذکور با هم اطالعاتشان را به روز می کردند، اکنون 
سامانه امالک و اسکان با قدرت بهتری می توانست تأثیرگذار 

باشد. 
نیازمند  خالی  خانه های  از  مالیات  دریافت  برای  او،  گفته  به 
اطالعات سکونتی افراد هستیم، اما نکته این جاست که برخی 
برخوردار  یک پارچه  سیستم  از  هنوز  و  هستند  قدیمی  اسناد 
این که خانه های سازمانی و تعاونی که ساخته  نیستند. ضمن 
شده و هم چنین مسکن مهر هایی که تحویل شده، هنوز شناسه 
این  اغلب سوداگران در  این جاست که  ندارند و جالب  رسمی 
در دست  شناسه ای  که  جایی  در  درست  دارند.  قرار  بخش ها 

نیست و آن ها سود کالنی نصیبشان می شود.
اگر  که  رساند  خانوارها  اطالع  به  را  مواردی  باید  او،  گفته  به 
همه  از  کنند،  ثبت  ساکن  عنوان  به  را  فرزندشان  اطالعات 
خواهند  حذف  غیره  و  بیمه  مانند  حمایتی  و  دولتی  خدمات 
شد. به این صورت که اگر یک سرپرست خانوار دارای دو واحد 
واحد  برای  و  دارد  از آن ها سکونت  یکی  و در  است  مسکونی 
گرفته  نظر  در  باید  می کند،  تکمیل  را  فرزند  اطالعات  خالی 
او خارج شود. هم چنین  بیمه ای  پوشش  از  او  فرزند  که  شود 
برای ارسال دسته چک نباید از متقاضی آدرس پرسیده شود، 
بلکه این اطالعات باید در اختیار دستگاه هایی مانند نظام بانکی 
باشد و اگر آدرس اشتباه باشد، دریافت کننده خدمات با مشکل 
مواجه خواهد شد. اما نکته این جاست که تبادل اطالعات بین 
دو دستگاه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت احوال کشور 

انجام نمی شود. 
صورت  به  اسکان  و  امالک  سامانه  اگر  است  معتقد  میرزایی 
کامل راه اندازی شود، نه تنها می تواند به سامان دهی بازار ملک 
و برچیده شدن قولنامه های صوری کمک کند، بلکه می تواند 
شرایط پرداخت یارانه ویژه به اقشار کم درآمد را به دنبال داشته 

باشد. 
سامانه های  اکنون  می گوید:  اطالعات  فناوری  کارشناس  این 
متصل  اسکان  امالک  سامانه  به  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
نیست و این موضوع می تواند این سامانه را از هدف اصلی خود 
برای خانه های وراثی موضوعی پیش بینی  دور کند. هم چنین 
نشده و اگر یک فرد اطالعات ملکی را در اختیار داشته باشد، 
می رود  انتظار  این رو  از  باشد.  داشته  مالکیت  ادعای  می تواند 
مردم  آن ها  از  بعد  و  بیایند  کار  پای  دولتی  ابتدا دستگاه های 
اطالعاتشان را ثبت کنند. هم چنین بانک ها و دستگاه های دیگر 
که دارای واحدهای مسکونی زیادتری هستند، باید اطالعات را 
ثبت و اطالع رسانی کنند و اگر خالی بود، سازمان امور مالیاتی 
در  و  مالیات  دریافت  به  اقدام  تبعیض  گرفتن  نظر  در  بدون 
سال های بعد در صورت خالی بودن، مالیات های تصاعدی در 

نظر بگیرد تا مردم با آرامش بیشتری اقدام به این کار کنند. 
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هفت خوان تولید انرژی برق
ما ز یاران چشم یاری داشتیم   صنعت برق

خود غلط بود، آن چه می پنداشتیم
به  نگاهی  تا  شد  سبب  خردادماه  نخست  روز  در  خاموشی 
میزان تولید برق داشته باشیم و هم چنین مقایسه ای با زمان 
مشابه در سال 1399. سخنان دبیر انجمن صنفی نیروگاه های 
وضعیت  تبیین  جهت  در  مهریان،  حسین  مهندس  ایران، 
صنعت برق در بخش های تولید، انتقال، توزیع و مصرف در 
این مقاله منعکس شده تا با اعتالی درک صحیح از مسائل 
و رفع مشکالت و چالش های هر کدام از بخش های مذکور، 
تفکر، هم افزایی و عمل بر مبنای شناخت و درک درست و 
بهبود شرایط زندگی آحاد ملت را در زیر سایه برق مطمئن 

و پایدار شاهد باشیم.
مهندس حسین مهریان درباره این موضوع توضیح می دهد: 
مدیریت  شرکت  که  امر  این  پرتالش  متولی  قول  از  را  آمار 
شبکه برق کشور است، نقل کرده ایم. این مجموعه با هدف 
برق  انتقال  و  تولید  شبکه  از  بهره برداری  پایش  و  راهبری 
کشور به منظور حفظ پایایی و امنیت شبکه و تأمین مطمئن 
برق  شبکه  به  دسترسی  امکان  ساختن  فراهم  کشور،  برق 
منظور  به  غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  متقاضیان  برای  کشور 
شرایط  برقراری  برق،  )ترانزیت(  جابه جایی  و  فروش  خرید، 
برای خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد، اداره و توسعه بازار 
و بورس برق و اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات الزم در راستای 
بخش  مشارکت  گسترش  برق،  تأمین  از  اطمینان  حصول 
غیردولتی و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق در چهارچوب 

سیاست های وزارت نیرو، در حال فعالیت است.
تولید و  از میزان  گزارش شرکت مدیریت شبکه برق کشور 
مصرف برق در روز نخست خردادماه نشان می دهد که بیش از 
59.115 مگاوت برق در نیروگاه های کشور تولید شده است 
و این در حالی است که برق مصرفی در همین زمان، بالغ بر 

54.448 مگاوات بوده است.
بر مبنای گزارش همین مرجع، میزان برق تولیدی در مدت 
مـشابه سال گـذشته 53.612 مـگاوات و بـرق مصرف شده 
در این زمـان44.538 مگاوات بوده است. اما شاهد بودیم که 
مدیران در گفت وگوهای مختلف رسانه ای تنها به محدودیت 

تولید برق اشاره کردند.
برق دریافتی از نیروگاه فرکانس Hz50 که برای استفاده در 
بخش مصرف مناسب است و بر اساس گزارش مدیریت شبکه، 
فرکانس برق توزیع و مصرف شده در شبکه Hz 49/83 بوده 
است )بدون اطالع از میزان ولتاژ برق مشترکان( و هم چنین 

قطع و وصل برق مصرفی، همه و همه این عوامل می تواند به 
تجهیزات و لوازم برقی آسیب برساند. 

حسین مهریان در بخش پایانی سخن خود می گوید: مداقه در 
این گزارش مبین این امر است که مراکز تولید برق، علی رغم 
تحریم ها،  اقتصادی،  تنگناهای  از  ناشی  محدودیت های 
زودهنگام  شدن  گرم  مناطق،  در  آب  و  سوخت  مشکالت 
برنامه های  اجرای  باالخص  تجهیزات،  بودن  مستهلک  و  هوا 
شبکه  مدیریت  شرکت  مستمر  کنترل  و  ابالغی  تنظیم شده 
برق ایران، قادر بوده اند میزان تولید برق قابل قبولی داشته 
برق(،  عرضه  یا  مصرف  )مدیریت  دیگر  سوی  در  اما  باشند. 
تجهیزات  و  لوازم  از  استفاده  ارزان،  برق  مصرف  به  توجه  با 
»خاموشی های  شاهد  متأسفانه  غیراستاندارد،  و  غیرمعمول 
باشیم.  کشورمان  در  جاری  سال  بهار  فصل  در  پراکنده« 
امید آن که مسئوالن، صاحب نظران، سیاستمداران در دولت 
و مجلس شورای اسالمی، همگی دست به دست هم دهند 
تا ضمن بررسی و حل مشکالت مبتالبه این صنعت عظیم و 
سوق الجیشی با حل مسائل تولیدکنندگان دولتی و خصوصی 
این صنعت و دفاع از منافع مشترک، به حق قانونی فعاالن 

این حوزه توجه شود.

جای خالی برنامه جامع و مؤثر در صنعت برق!
عدم سرمایه گذاری کافی در بخش تولید، خشک سالی، آماده 
برقابی،  نیروگاه های  توسعه  عدم  حرارتی،  واحدهای  نبودن 

عدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر، اسباب خاموشی!
مقرر بود در برنامه ششم توسعه، 5000 مگاوات افزایش ساالنه 
ظرفیت تولید برق کشور باشیم، این رقم به طور متوسط در 
هشت سال گذشته 2500 مگاوات در سال بود و در برخی 

سال ها این رقم به زیر 2000 مگاوات رسید.
بخش  در  کافی  سرمایه گذاری  عدم  گزارش،  این  اساس  بر 
تولید برق کشور ناشی از دالیل مختلفی همچون خوش بینی 
بیش از حد به آثار برجام و انتظار جذب سرمایه خارجی از 
مسیر فاینانس و تسهیالت بانکی از یک سو و تشدید تحریم ها 
از سوی دولت ترامپ و محقق نشدن مذاکرات انجام شده در 
بخش جذب سرمایه ها، افزایش نرخ دالر و عدم تدبیر در رفع 
ملی، عدم  توسعه  از صندوق  مانع در تخصیص سرمایه  این 
صندوق های  تشکیل  با  مردمی  سرمایه های  جذب  به  توجه 
توسعه  موانع  رفع  در  تدبیر  عدم   که  است  بوده  و...  پروژه 
تجدیدپذیرها، عدم  توسعه ظرفیت نیروگاه های برق  آبی، عدم  
توسعه نیروگاه های کوچک مقیاس و...، را هم به این دالیل 
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باید افزود.
آماده  نبودن  خشک سالی،  گزارش،  این  باورتدوین کننده  به 
بوشهر،  اتمی  نیروگاه  نبودن  آماده  و  حرارتی  واحد های 
موضوعاتی است که در بخش عدم مدیریت صحیح تولید و 

درنتیجه محدودیت میزان تولید، می توان برشمرد.
بخش  استفاده  برودتی،  تجهیزات  از  زودهنگام  استفاده   
از  از منابع آب زیرزمینی که بخش قابل توجهی  کشاورزی 
برق مصرفی را تشکیل می دهد، عدم اصالح الگوی مصرف، 
به  و جدیدی  باال  در صنایع، مصرف  میزان مصرف  افزایش 
نام رمزارز و...، مواردی است که بر اساس تقسیم بندی این 
گزارش، باید در بخش مدیریت مصرف، برای آن چاره جویی 

می شد.

اقدام براساس تکالیف برنامه ششم توسعه

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در بخشی 
دیگر از سخنانش بیان داشت: ما تمامی اقدامات اجرایی خود 
را بر اساس تکالیف برنامه ششم توسعه و دستورالعمل هایی 
که از قبل وجود داشته، پی گیری و اجرا کرده ایم. در برنامه 
به  درستی  موارد  باالدستی  اسناد  دیگر  و  توسعه  ششم 
تصویب رسیده و ابالغ شده؛ این که ما مصرف گاز را بهینه 
نیروگاه ها  راندمان  کنیم،  بهینه  را  سوخت  مصرف  کنیم، 
ببریم،  باال  شود،  بهینه  سوخت  مصرف  این که  اساس  بر  را 
آالیندگی نیروگاه ها را کاهش دهیم، مصرف آب را کم کنیم، 
از نیروگاه های با راندمان باال استفاده کنیم و... که این موارد 
هم گرایی با تصمیمات معاهده پاریس داشته باشد یا نه، یا در 
هر برنامه دیگری هم مورد طرح قرار گرفته باشد یا نه، مهم 
نیست؛ مهم این است که این اقدامات باید انجام گیرد و تماماً 

مورد تأکید اسناد باالدستی کشور خودمان است.
که  ندارد  صحت  چیزی  چنین  مطلقاً  این که  بیان  با  وی 

ایران  حرارتی  نیروگاه های  توسعه  روند  پاریس،  معاهده 
دوران  طول  در  به هیچ وجه  افزود:  داده،  قرار  تأثیر  تحت  را 
فعالیت ما، کسی به ما نگفته که معاهده پاریسی وجود دارد 
و طبق آن تعهداتی داریم و باید طبق این تعهدات برنامه ها 
را به روزرسانی کنید و اقدامات را در این جهت، انجام دهید. 
چنین چیزی وجود نداشته و هر نوع ادعایی در این زمینه 
اندازه  به  نیروگاه های حرارتی  این که  است.  نادرست  ادعایی 
افزایش ظرفیت  توسعه،  برنامه ششم  قانون  در  تأکید  مورد 
نداشته، تنها به دلیل عدم جذب سرمایه کافی در این بخش 
تولید  مگاواتی ظرفیت  افزایش 5000  تأکید  از  البته  است. 
نیروگاه های حرارتی  برق در هر سال، 3700 مگاوات سهم 
بوده که این میزان افزایش ظرفیت به معنای سرمایه گذاری 

3.5 میلیارد یورویی است.

موانع تبدیل واحد گازی به سیکل ترکیبی !

خرداد  نخست  هفته  بازدید  جریان  در  طرزطلب  محسن 
نیروگاه  از  اسالمی  انرژی مجلس شورای  اعضای کمیسیون 

بندرعباس، اعالم داشت:
در برخی از استان ها هم چنان با مشکل تبدیل نیروگاه های 
گازی به سیکل ترکیبی، مواجه هستیم؛ چراکه سرمایه گذاران 
نیروگاه های  احداث  محل  از  خود  سرمایه  بازگشت  نگران 
سیکل ترکیبی هستند. بر اساس هماهنگی صورت گرفته مقرر 
نیروگاه های  صرفه جویی شده  سوخت  محل  از  تا  بود  شده 
سرمایه گذاران  به  اختصاص یافته  منابع  سیکل ترکیبی، 
فراوان  پی گیری های  وجود  با  ولی  شود،  داده  بازگشت 
هم چنان در مجموعه وزارت نفت و دولت این مسئله به خوبی 
اجرایی نشده است و سرمایه گذاران به همین دلیل تمایلی 

برای تبدیل واحد های گازی به سیکل ترکیبی ندارند.     

عدم سرمايه گذاری کافی در 
بخش تولید برق کشور ناشی 

از داليل مختلفی همچون 
خوش بینی بیش از حد به آثار 
برجام و انتظار جذب سرمايه 

خارجی از مسیر فاينانس و 
تسهیالت بانکی از يک سو 
و تشديد تحريم ها از سوی 

دولت ترامپ و محقق نشدن 
مذاکرات انجام شده در بخش 

جذب سرمايه ها، افزايش 
نرخ دالر و عدم تدبیر در 

رفع اين مانع در تخصیص 
سرمايه از صندوق توسعه 
ملی، عدم توجه به جذب 

سرمايه های مردمی با تشکیل 
صندوق های پروژه و... بوده 

است
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قضاوت با شما !

باالتر رفتن ارتفاع از سطح دریا و افزایش درجه حرارت یعنی 
کاهش میزان تولید در نیروگاه های حرارتی

طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی 
وارد  که  می گوید  من  به  وقتی  ملی  دیسپچینگ  می گوید: 
مدار شو و تعمیرات را عقب بینداز، برنامه را خودش جابه جا 
می کند. من از این که برنامه جابه جا نشود، استقبال می کنم، 
ولی وقتی دسپچینگ می گوید سوخت مایع مصرف کن و اگر 
مصرف نکنید، کسری برق در زمستان داریم، خودش برنامه 
را عقب می اندازد و برنامه جدید دیگری به من می دهد و من 
باید طبق آن برنامه حرکت کنم. اگر ایشان تشخیص بدهد 
که من کوتاهی کردم و جایی مقصر بودم و وظیفه ام را خوب 

انجام ندادم، مشمول جریمه می شوم.
می یابد،  تغییر  نیاز  اساس  بر  که  شبکه  مدیریت  دستورات 
دشواری شرایط تعمیرات را به دنبال دارد. برنامه تعمیرات و 
بازتوانی فشرده تر می گردد و ما فشار بیشتری تحمل می کنیم 
به جای یک شیفت کاری، سه  و همکاران مجبور می شوند 
اول خود  به حالت  را  تعمیر  کار  تا  کنند  کار  کاری،  شیفت 

بازگردانند.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، در بخش 
از  حرارت  درجه  هرچقدر  می گوید:  خود  از سخنان  دیگری 
متوسط درجه حرارت 15 درجه سانتی گراد باالتر می رود و 
هم چنین هر چقدر اختالف ارتفاع از سطح دریا افزایش پیدا 
و  می کند  پیدا  کاهش  حرارتی  واحدهای  عملی  توان  کند، 
این در حالی است که از سوی دیگر، با توجه به افزایش دما 
و هم چنین کاهش ریزش های جوی، سیستم های برودتی به 
میزان بیشتر و در زمانی بسیار زودتر وارد مدار شده و ضرورت 
استفاده از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی، بر مصرف 

برق افزوده است.  

استعداد  هاب انرژی منطقه در خاموشی !!

ایران رتبه نخست صادرات خدمات فنی و مهندسی با داشتن 
موقعیت جغرافیایی ویژه می تواند به عنوان مرکز تبادل انرژی 

برق در منطقه باشد.

با این که گرمای زودهنگام و حتی استخراج رمزارزها به سهم 
مسئله  اما  هستند،  تأثیرگذار  برق  مصرف  افزایش  بر  خود 
و  مالی  منابع  کمبود  در  ریشه  برق،  تولید  و  عرضه  کمبود 
قیمت گذاری دستوری دارد که از مجلس هفتم تا کنون این 

صنعت را درگیر کرده است.
این  بیان  ضمن  برق،  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
گذشته،  روزهای  خاموشی های  و  برق  قطعی  افزود:  مطلب 
در  است.  داده  قرار  توجه  کانون  در  را  کشور  برق  صنعت 
موارد  بیشترین  آن،  با  مرتبط  عبارت های  و  برق  روزها  این 
جست وجو  موتورهای  در  ایرانیان  سوی  از  شده  جست وجو 
بوده و این به  معنای تأثیر مهم و عمیق برق در زندگی روزانه 

ماست.
گرما  ساعت  چند  تحمل  شاید  گفت:  سخنانش  ادامه  در  او 
کارشناسان  آن چه  اما  نباشد،  دشوار  خانه چندان  فضای  در 
تقاضا«  و  عرضه  در  »ناترازی  عنوان  با  آن  از  صنعت  این 
مشترکان  بلکه  خانگی،  مشترکان  نه تنها  می کنند،  یاد 
و  قرار می  دهد  تأثیر  نیز تحت  را  بخش کشاورزی و صنعت 
هزینه هایی را به آن ها تحمیل می  کند که درنهایت پیامدهای 

منفی آن به کل اقتصاد کشور وارد می شود.
با ظرفیت  نیروگاه جدید  باقری، ساخت  پیام  اظهارات  به  بنا 
5000 مگاوات نیاز به سرمایه گذاری چهار تا پنج میلیارد دالری 
دارد که با توجه به وضعیت مالی دولت و به ویژه شرایط تحریم، 
به سختی قابل انجام است. بااین حال، استفاده از ظرفیت های 
با  می تواند  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده  مانند  قانونی 
از  بخشی  پاسخ گوی  مگاواتی،  هزار   10 حدود  صرفه جویی 

تقاضای برق بدون نیاز به احداث نیروگاه جدید باشد.

با اين که گرمای زودهنگام و 
حتی استخراج رمزارزها به 
سهم خود بر افزايش مصرف 
برق تأثیرگذار هستند، اما 
مسئله کمبود عرضه و تولید 
برق، ريشه در کمبود منابع 
مالی و قیمت گذاری دستوری 
دارد که از مجلس هفتم تا 
کنون اين صنعت را درگیر 
کرده است
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دیگری  بخش  در  برق  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب 
از سخنانش گفت: ایران می تواند به  عنوان مرکز تبادل برق 
منطقه، نیاز خود در فصول اوج مصرف را تأمین و در سایر 
نخست صادرات  رتبه  در  که  برق  از طریق صنعت  فصل ها، 

خدمات فنی و مهندسی ایستاده، ارزآوری کند.

جا ماندن وزارت نیرو از برنامه توسعه ! 
پایین  راندمان  نقدینگی،  مسائل  برق،  بهای  نبودن  واقعی 
نیروگاه ها، توجه نشدن به استانداردهای معماری ساخت در 

احداث بناها و ... دالیل قطعی برق در بهار سال جاری

رئیس  عباسی،  فریدون  از  نقل  به  ملت  خانه  آژانس خبری 
کمیسیون انرژی مجلس از عقب  ماندن وزارت نیرو در برابر 
و  برنامه  سند  اساس  بر  پیش بینی شده  برق  تولید  میزان 
اهداف باالدستی و هم چنین سیاست های کالن در تولید برق 

هسته ای، خبر داد.

از  انرژی مجلس،  رئیس کمیسیون  گزارش،  این  اساس  بر   
پایین  راندمان  برق،  بهای  نبودن  واقعی  همچون  مواردی 
ساخت  معماری  استانداردهای  به  نشدن  توجه  نیروگاه ها، 
دلیل  به  آبی  نیروگاه های  نبودن  مدار  در  بناها،  احداث  در 
افزایش چشم گیر دما، استفاده زودهنگام و به میزان زیاد برق 
در بخش کشاورزی جهت استحصال آب زیرزمینی به دلیل 
زودهنگام  افزایش  دلیل  به  سطحی  آب های  میزان  کاهش 
استفاده  هم چنین  و  جاری  سال  در  دما  باالی  میزان  و 
ماینرینگ ها ـ اعم از مجاز و غیرمجاز ـ به میزان بسیار باال را 
به عنوان دالیلی یاد کرد که در بهار سال جاری قطعی برق 

را به دنبال داشت.
پیش بینی شده،  اهداف  و  برنامه   اساس  بر  داد:  ادامه  عباسی 
افزایش راندمان در تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی  به 
نرسیده ایم، میزان تولید برق هسته ای محقق نشده است و الزم 

است توجه کافی و اقدام الزم در این دو بخش صورت پذیرد.
منبع: برق نیوز

ساخت نیروگاه جديد با 
ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات نیاز 

به سرمايه گذاری چهار تا 
پنج میلیارد دالری دارد که 

با توجه به وضعیت مالی 
دولت و به ويژه شرايط 

تحريم، به سختی قابل انجام 
است. بااين حال، استفاده از 

ظرفیت های قانونی مانند ماده 
1۲ قانون رفع موانع تولید 

می تواند با صرفه جويی حدود 
1۰ هزار مگاواتی، پاسخ گوی 
بخشی از تقاضای برق بدون 
نیاز به احداث نیروگاه جديد 

باشد

نیروگاه های حرارتی و تابستان 1400
نیروگاه های حرارتی برای جبران کسری تولید سایر نیروگاه ها و افزایش بار رخ داده، در مدار تولید قرار گرفته اند تا ضمن افزایش 25 درصدی تولید برق موجب کاهش 

وقوع خاموشی در کشور شوند.

بدون شرح!!



     اقتصاد ایران

گزارش »وخارزم« از ظرفیت تولید، توزیع و صادرات برق در کشور

 سرمایه گذاری؛
 نیاز جدی صنعت برق

تا همین چند سال پیش اگر برق قطع می شد، شايد 
بزرگ ترين معضل خانواده ها اين بود که فرصت مشاهده 
برنامه تلويزيونی مورد عالقه شان از دست رفته، اما اين 

روزها همه اقتصاد به برق وابسته شده و افراد بسیاری 
کسب وکار خود را از طريق اينترنت انجام می دهند و 
اينترنت هم بدون برق کارايی ندارد. گذشته از اين، 

برق اکنون برای همه کشورها يک موضوع امنیتی تلقی 
می شود و بخش پدافند غیرعامل شرايطی را فراهم 

می کند تا اين انرژی برای همه پايدار باشد. 
تصور کنید يک سرپرست خانوار ماهانه درآمد مشخصی 

دارد و يک ماه هزينه خانواده بیشتر از درآمد است. 
مشخصاً سرپرست خانواده بايد بخش های ديگر 

هزينه ای را مديريت کند تا بتواند به نقطه سربه سر 
برسد. در حوزه برق هم وضعیت همین طور است و 

زمانی که مصرف بیش از تولید باشد، خاموشی اتفاق 
می افتد. خاموشی های اخیری هم که اتفاق افتاده، ناشی 

از افزايش مصرف برق در کشور بوده و شرکت توانیر 
را مجبور کرده به مدت يک هفته در خردادماه برنامه 

قطع برق را اعالم کند، اما مشخص است اقداماتی که 
انجام شده، مسکن است، نه درمان. استخراج رمزارز 

افزايش مصرف صنعت و بخش خانگی و هم چنین 
بخش کشاورزی در کنار افزايش دما مواردی است که 
باعث افزايش مصرف برق و ناترازی می شود؛ وضعیتی 

که دست دولت را برای صادرات برق می بندد و اين 
در حالی است که کشوری که صادرات برق دارد، يک 

کشور موفق نامیده می شود. 

صنعت برق و نیازمند سرمایه گذاری
مدت هاست ایران به کشورهای همسایه مانند عراق برق صادر 
ایران  برق  واسطه  به  کشور  این  اقتصاد  از  بخشی  و  می کند 
تأمین می شود، اما با ناترازی در بخش تولید و مصرف ظاهراً 
این موضوع منتفی شده و کشور دریافت کننده برق هم منتظر 
دوباره در مدار قرار گرفتن نیروگاه های ایران نمی ماند و قطعاً 
را رفع می کند. کارشناسان معتقدند  نیاز خود  از کشور دیگر 
برق برای کشور یک نعمت است، اما از این موارد که بگذریم، 
این  ناترازی در  به برق وابسته شده و  امنیت کشور  اقتصاد و 
بخش می تواند مانع رشد اقتصاد در کشور شود. در برنامه همه 
مطرح  اشتغال  افزایش  جمهوری  ریاست  انتخاباتی  نامزدهای 

می شد. به طوری که از ظرفیت خالی شهرک های صنعتی سخن 
می گفتند و تصور بر این بود که با تکمیل این ظرفیت می توان 
رسید.  بودند،  کرده  اعالم  اشتغال  برای  که  عددی  به  ساالنه 
به  پاک  انرژی  یک  نیازمند  هدف  این  به  دست یابی  برای  اما 
نام برق هستند که طی سال های گذشته برای آن برنامه ریزی 
نشده است. از این رو یا باید روند قیمت و سرمایه گذاری برای 
داده شده  وعده های  قید  باید  یا  کند،  تغییر  آینده  سال های 
سیزدهم  دولت  می کنند  پیشنهاد  کارشناسان  که  شود  زده 
باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه گذاران وارد این بخش 
شوند. بر اساس علم اقتصاد هر بازاری که سود بیشتری داشته 
باشد، پول به آن بخش تزریق خواهد شد و سال هاست بخش 
است  این در حالی  ندارد.  برای سرمایه گذار  برق جاذبه کافی 
نصیب  زیادی  سود  می تواند  نفت  مانند  دیگر  بخش های  که 
به  جدید  سرمایه گذار  ورود  برای  درنتیجه  کند.  سرمایه گذار 
کشور  انرژی  سبد  و  شود  اقتصادی  قیمت ها  باید  برق  حوزه 
وزارت  بدهی  داشت  توجه  باید  هم چنین  باشد.  داشته  تنوع 
انگیزه  نیرو به پیمان کاران و عدم پرداخت به موقع پول آن ها 
در  باید  موارد  این  توسعه می گیرد که  برای  را  سرمایه گذاران 

برنامه جدید وزارت نیرو اصالح شود. 

برق قابل ذخیره سازی نیست
مضرات  درباره  انرژی،  ارشد  کارشناس  سرپاک،  مسعود  دکتر 
قطعی برق به »وخارزم« می گوید: زمانی که برق به دلیل افزایش 
مصرف از مدار خارج می شود، عمر تأسیسات و تجهیزات صنعت 
به  را آسیب می زند و در مدت زمان کوتاهی تری نسبت  برق 
حالت معمول نیاز به تعمیرات پیدا می کنند. هم چنین درآمد 
دولت از این بخش کاهش می یابد و در مقابل هزینه های آن 
را افزایش می دهد؛ به این دلیل که هزینه بازسازی و نوسازی 

شبکه های الکتریکی افزایش می یابد. 
او با بیان این که برق مهم ترین زیرساخت توسعه کشور است، 
و  نیست  ذخیره سازی  قابل  زیاد  مقیاس  در  برق  کرد:  تأکید 
زمان  در  تا  داشت  استراتژیک  ذخیره  بنزین  مانند  نمی توان 
کمبود وارد مدار کرد. از این رو نیروگاه ها در زمان افت اقدام به 
صادرات برق به کشورهای همسایه می کند. به بیان بهتر، برقی 
ساعت  در  می شود،  صادر  همسایه  کشورهای  به  ایران  از  که 

غیرپیک است و ارتباطی به ساعت پیک مصرف داخل ندارد. 
به گفته این کارشناس انرژی، با صرفه جویی برق در بخش های 
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پرمصرف که اغلب در بخش صنعت و خانگی هستند، می توان 
توزیع برق را مدیریت کرد. 

صنعت برق نیازمند جراحی قیمت است
بیان  با  برق،  صنعت  پژوهش گر  نجف آبادی،  عنایتی  محمد 
این که سبد انرژی کشور باید متنوع شود، گفت: گردش مالی 
صنعت برق در بقیه کشورهای تولیدکننده حدود 12 میلیارد 
دالر است، اما در ایران تنها نیم میلیارد دالر گردش مالی داریم 
که این موضوع نشان دهنده لزوم یک برنامه جدی و عملیاتی 
ایران  سراغ  که  است. خشک سالی هایی  برق  حوزه صنعت  در 
نیروگاه های  باعث می شود  داریم،  بارش کمتری که  و  می آید 

برق آبی نیز از مدار خارج شوند. 
ایران  در  برق  اقتصاد  این که  بر  تأکید  با  نجف آبادی  عنایتی 
نیروگاه ها  به  که  مایع  سوخت  داد:  توضیح  شود،  احیا  باید 
وزارت  این که  دلیل  به  اما  دارند،  صفر  تقریبا  هزینه  می رسد، 
اقتصادی  نمی کند،  پرداخت  به موقع  را  پیمان کاران  پول  نیرو 
دولت  هم چنین  است.  برده  حاشیه  به  را  صنعت  این  بودن 
سیزدهم باید نظام تعرفه گذاری را تغییر دهد. به این دلیل که 
اکنون پرمصرف ها بیشتر از کم مصرف ها از یارانه برق بهره مند 

می شوند.
برق  صنعت  اگر  است  معتقد  برق  صنعت  پژوهش گر  این 
میدان  به  سرمایه گذار جدیدی  قطعاً  نشود،  به سرعت جراحی 
باشد  به گونه ای  باید  پرمصرف ها  برای  برق  نمی آید و مصرف 
که با افزایش مصرف یارانه آن حذف و سود برای تولیدکننده 

به دنبال داشته باشد. 

ساخت یک نیروگاه چهار سال زمان نیاز دارد
دکتر حسین حیرانی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست 

حوزه  در  »سرمایه گذاری  گفت:  ما  خبرنگار  به  کشور،  علمی 
خودش  جایی  موضوع  این  و  است  سرمایه بر  و  زمان بر  انرژی 
و  نتیجه سیاست ها  برق  امروز صنعت  میوه  نشان می دهد.  را 
اقداماتی است که در طول پنج سال اخیر در وزارت نیرو اتفاق 

افتاده است. 
حیرانی با بیان این که ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی حدود 
چهار سال زمان و 300 میلیون یورو سرمایه نیاز دارد، گفت: 
به شرط دارا  این حجم،  با  نیروگاه معمولی  برای ساخت یک 
بودن سرمایه مناسب و پیمان کار و داشتن فناوری، حدود چهار 

سال زمان نیاز است. 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره 
به مصرف برق در کشور توضیح داد: بخش خانگی و صنعتی 
این  که  می دهند  تشکیل  را  برق  مصرف  درصد   70 حدود 
موضوع نشان می دهد اقتصاد کشور تا چه حد به این موضوع 
وابسته است. در اغلب کشورها مسئله برق از حیث اقتصادی 
خارج شده و بیشتر یک موضوع امنیتی تلقی می شود. در ایران 
80 درصد برق به گاز وابسته است و 50 درصد گاز کشور از 
پارس جنوبی به دست می آید که موضوع پدافند غیرعامل باید 
تنوع  را  کشور  برق  تولید  و سبد  می کرد  ورود  زمینه  این  در 
و  بیفتد  جنوبی  پارس  برای  اتفاقی  روز  یک  اگر  می بخشید. 
تولید  ظرفیت  درصد   40 حدود  کند،  استخراج  را  گاز  نتواند 

برق کاهش می یابد. 
او به موضوع قیمت اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار وزارت نیرو، 
قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق حدود 140 تومان است 
که نیمی از آن از مصرف کننده و نیمی دیگر یارانه دولت است. 
از برنامه چهارم توسعه و اجرای قانون خصوصی سازی در کشور، 
تولید کشور به بخش خصوصی واگذار شد و دولت حق ورود به 
این حوزه را ندارد. دولت طبق قانون برنامه های توسعه موظف 

دکتر حسین حیرانی: بخش 
خصوصی وام را از صندوق 
توسعه ملی ارزی دريافت 

می کند و از وزارت نیرو ريال 
می گیرد و در عین حال دوباره 

بايد ارزی پرداخت کند. در 
اين میان اگر تأخیری در 
پرداختی های وزارت نیرو 

پیش بیايد و در موعد مقرر 
انجام نشود، باعث افزايش 

بدهی بیشتر بخش خصوصی 
به صندوق توسعه ملی خواهد 
شد. اکنون جهش های ارزی 

باعث ورشکستگی بخش 
خصوصی صنعت برق شده 

است

43شماره 10 -  تابستان 1400



محمد عنايتی نجف آبادی: 
گردش مالی صنعت برق در 

بقیه کشورهای تولیدکننده 
حدود 1۲ میلیارد دالر است، 
اما در ايران تنها نیم میلیارد 
دالر گردش مالی داريم که 

اين موضوع نشان دهنده 
لزوم يک برنامه جدی و 

عملیاتی در حوزه صنعت برق 
است. خشک سالی هايی که 
سراغ ايران می آيد و بارش 

کمتری که داريم، باعث 
می شود نیروگاه های برق آبی 

نیز از مدار خارج شوند

بوده در این راه تسهیل گر و تنظیم گر باشد و در طول پنج سال 
حداقل 25 هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه کند.

باال  ما  فناوری  که سطح  زمانی  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  این 
به صندوق توسعه  نیرو  ارزیابی وزارت  از  نبود، شرکت ها پس 
ملی مراجعه می کردند و وام ارزی بلندمدت می گرفتند. وزارت 
سال  پنج  که  می کرد  اعالم  آن ها  با  قراردادی  طی  هم  نیرو 
با فرمولی مشخص برق تولیدی آن ها را دریافت خواهد کرد. 
نیروگاه های بخش  از  را  نیرو هر کیلو وات ساعت برق  وزارت 
مصرف کننده  از  اما  می خرد،  تومان   350 قیمت  به  خصوصی 
قیمت  که  است  حالی  در  این  و  می شود  دریافت  تومان   70
طبق  است.  تومان   140 حدود  بودجه  در  گرفته شده  نظر  در 
قانون سازمان برنامه و بودجه موظف است مابه التفاوت قیمت 
از  خریداری شده  برق  تومان   350 و  مصرف کننده  تومان   70
نیروگاه های خصوصی را در الیحه بودجه به وزارت نیرو بپردازد، 

اما قیمت 140 تومان در بودجه آورده می شود. 
در  اقتصادی  بنگاه  یک  را  نیرو  وزارت  اگر  حیرانی،  گفته  به 
سال  هر  گذشته  سال  پنج  در  متوسط  طور  به  بگیریم،  نظر 
حدود هشت هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. از 
سوی دیگر، وزارت نیرو بدهی حدود 40 هزار میلیارد تومانی 

به بخش خصوصی دارد.
حیرانی با بیان این که دریافت و بازپرداخت تسهیالت از صندوق 
توسعه ملی ارزی است، گفت: بخش خصوصی وام را از صندوق 
توسعه ملی ارزی دریافت می کند و از وزارت نیرو ریال می گیرد 
و در عین حال دوباره باید ارزی پرداخت کند. در این میان اگر 
موعد  در  و  بیاید  پیش  نیرو  وزارت  پرداختی های  در  تأخیری 
مقرر انجام نشود، باعث افزایش بدهی بیشتر بخش خصوصی 
ارزی  جهش های  اکنون  شد.  خواهد  ملی  توسعه  صندوق  به 
باعث ورشکستگی بخش خصوصی صنعت برق شده است. در 
طول برنامه ششم توسعه، باید 25 هزار مگاوات به صنعت برق 
کشور اضافه می شد، اما در طول چهار سال گذشته حتی یک 
قرارداد هم در این زمینه منعقد نشده است. ضمن این که باید 
توجه داشته باشیم در طول دولت دوازدهم 13 هزار مگاوات به 
ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده که قراردادهای آن مربوط 
به هشت سال پیش است. صنعت برق در مقایسه با بخش های 
دارد.  سرمایه گذاری  برای  پایینی  جذابیت  نفت  مانند  دیگر 
امروز می دانند،  بی برقی  برای  عاملی  را  پاریس  معاهده  برخی 
اما باید توجه داشت تحرکی برای جذب سرمایه گذاری در این 
صنعت انجام نشده است. ضمن این که دو سال است صندوق 
برای  وام  که  داده  بخش نامه  عامل  بانک های  به  ملی  توسعه 

سرمایه گذاری در صنعت برق ممنوع است. 
اخیر  بی برقی های  در  رمزارز  استخراج  تأثیر  بیان  با  حیرانی 
توضیح داد: اقبال برای استخراج رمزارز افزایش یافته و وزارت 
این وضعیت  پیش بینی  باید  برق کشور  متولی  عنوان  به  نیرو 
را می کرد. 80 هزار مگاوات ظرفیت اسمی صنعت برق کشور 
است و نیروگاه های بخش خصوصی از وزارت نیرو درخواست 
داشتند در زمان های غیرپیک که باید نیروگاه را خاموش کنند، 
به تولید رمزارز بپردازند. اما با این خواسته موافقت نشد. این 
در حالی است که وزارت نیرو مطالبات آن ها را در زمان مقرر 

پرداخت نمی کند. 
او با بیان این که نیروگاه ها درآمد صادرات برق هم ندارند، گفت: 
اکنون صادرات برق ممنوع شده و مصرف داخلی هم با مشکل 
مواجه است. این در حالی است که طبق برنامه های توسعه ای 
افزایش  تولید کشور در بخش های مختلف  حداقل 11 درصد 
یکی  است.  برق  افزایش  نیازمند  رشد  این  که  یافت،  خواهد 
بخش های  در  ضعیف  آینده نگری  کشور  اصلی  چالش های  از 
مختلف است و همین موضوع باعث شده با ناترازی گاز و برق 

روبه رو باشیم. 

لزوم تغییر سبد انرژی کشور 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از دولت 
و  متنوع شود  باید  کشور  انرژی  سبد  قطعاً  سیزدهم خواست 
که  روسیه  باشد.  زمینه جدی  این  در  باید  دولت  برنامه ریزی 
مانند ایران از انرژی فسیلی استفاده می کند، 20 درصد سبد 
انرژی خود را از انرژی خورشیدی تأمین می کند و این در حالی 

است که این کشور سردسیر است و آفتاب زیادی ندارد.
به گفته او، ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر ایران حدود 70 هزار 
داشتیم.  فانتزی  نگاه  بخش  این  به  تاکنون  اما  است،  مگاوات 
هم چنین یارانه ها و تعرفه گذاری در دولت سیزدهم باید اصالح 
مصرف  چه  هر  که  باشد  صورت  این  به  تعرفه گذاری  و  شود 

بیشتر می شود، رقم نیز به صورت تصاعدی افزایش یابد. 
از  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  غفلت  به  اشاره  با  حیرانی 
حدود  گفت:  تجدید پذیر  انرژی های  بخش  در  سرمایه گذاری 
پنج درصد سبد انرژی کشور بر اساس برنامه ششم توسعه باید 
از طریق انرژی های تجدیدپذیر انجام می شد، اما از چهارهزار 
واتی که قرار بود تأمین شود، تنها هزار مگاوات به نتیجه رسید. 
ابتدا  بنگاه دار کشور  بزرگ ترین  عنوان  به  دولت  این که  ضمن 
صرفه جویی را باید از خود شروع کند و بعد از مردم بخواهد که 

مصرف بهینه داشته باشند.
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اقتصاد جهان

در این بخش می خوانید

آینده بازار نفت در دوران پساکرونایی در گزارش آژانس بین المللی انرژی 
  بازارنفت و شکوهِ ازدست رفته

مرور »وخارزم« بر ارزهای دیجیتال که دنیای مالی را متحول کرده اند
  انقالب ارزها

بررسی اقدامات بخش خصوصی برای اقتصاد کرونایی درجهان 
  اقتصاد کرونایی در آن سوی مرزها

  دالیل بی شمار برای واکسینه کردن جهان

روش های احیای کسب وکارها در دوران پساکرونا
  راهبردهای خروج از رکود

مرور »وخارزم« بر رابطه میان کم آبی و مهاجرت جمعیت
  بحرانی به رنِگ آبِی قرمز! 



کاالها در میانه شیوع همه گیری کرونا، بازاری 
پرنوسان داشتند. اما در بین همه آن ها، يکی 

بیش از بقیه اهمیت دارد؛ نفت. بازار جهانی نفت 
روزهای پرتالطمی را سپری کرده  است و حاال 

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی )IEA(، با 
توجه به سیاست های نفتی در جهان، تقاضا برای 

اين کاال تا سال ۲۰۲۶ ساالنه افزايشی نسبتاً 
قابل توجه را تجربه خواهد کرد. اما هنوز هم به 

سیاست و تغییرات ويژه ای نیاز است تا تقاضا برای 
نفت به اوج خود برسد. »وخارزم« در اين گزارش 
سعی دارد با مروری بر گزارش  يک مؤسسه  معتبر 

بین المللی در حوزه انرژی،  وضعیت بازار نفت در 
دوران پساکرونايی را بررسی کند. 

شوکی که از طريق کرونا به بازار جهانی نفت وارد 
شد، کم سابقه بود. با شیوع اين بیماری، ابهام و 

عدم قطعیت بازار را فرا گرفت. صنعت نفت طوری 
محک خورد که تا کنون تجربه اش را نداشت. 

حاال با توجه به ابهامی که فضای بازار نفت را در 
بر گرفته، پیش بینی آينده اين صنعت در شرايط 

پساکرونايی دشوار به نظر می آيد. با اين حال، 
عواملی وجود دارند که بر اساس آن ها می توان 

آينده بازار جهانی نفت را بررسی کرد. 

 آغاز عصر انرژی پاک
انرژی پاک دارند. آن ها  به  این روزها دولت ها توجه ویژه ای 
کنند  نفت زدایی  را  تالش می کنند سیاست های جدید خود 
این  از  بیش  زیست  محیط  دوست داران  اتهاِم  انگشت  تا 

برخی  که  است  خاطر  همین  به  نرود.  نشان  سویشان  به 
تقاضا  میزان  کاهش  از  انرژی  بین المللی  آژانس  تحلیل های 
اما تحلیل هایی هم وجود دارند که  برای نفت حکایت دارد. 

روند میزان تقاضا را صعودی برآورد کرده اند.  
شاید مهم تر از بحث گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، مسئله 
پاک  انرژی  از  دارند  تالش  دولت ها  درحالی که  باشد.  کرونا 
ویژه ای  جایگاه  نفت  هم  هنوز  بگیرند،  بهره  خود  صنایع  در 
برای توسعه صنایع دارد. مادامی  که اقتصاد در گردش باشد، 
تقاضا برای نفت هم وجود خواهد داشت. اما نکته این جاست 
که همه گیری کرونا اقتصاد جهان را تا حدود زیادی مختل 
کرده  است. به همین خاطر است که بر اساس گزارش ساالنه 
پرنوسان  شرایط  در  اصلی  مقصر  انرژی،  بین المللی  آژانس 

نفت، کروناست. 
به رغم  که  است  این  آژانس  گزارش  در  توجه  جالب  نکته 
تهدیداتی که در بازار نفت وجود دارد، هم چنان تقاضا برای 
نفت رشد خواهد کرد. در واقع، میزان افزایِش تقاضا، کاهش 
هم چنان  نفت  برای  تقاضا  که  است  این  دقیق ترش  می یابد. 
رشد،  رقِم  یا  افزایش  این  میزان  اما  می کند،  پیدا  افزایش 
نسبت به گذشته، کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد. پس 
درحالی که ظاهراً نمودارها روندی صعودی را نشان می دهند، 
در باطن، به سمت کاهش تقاضا در بازار نفت پیش می رویم. 
سال  تا  نفت  برای  روزانه  تقاضای  می دهد  نشان  بررسی ها 
2026 به 104 میلیون بشکه خواهد رسید. این رقم نسبت به 

سال 2019 رشد چهار درصدی را تجربه خواهد کرد. 
انرژی،  بین المللی  آژانس  اجرایی  مدیر  بیرول،  فاتح  دکتر 
می گوید: »بحران کووید19 منجر به کاهش تقاضای بی سابقه 

آینده بازار نفت در دوران پساکرونایی در گزارش آژانس بین المللی انرژی 

بازارنفت و شکوِه ازدست رفته
   صنعت نفت

صدیقه ثنایی
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دکتر فاتح بیرول، مدير 
اجرايی آژانس بین المللی 
انرژی، می گويد: »بحران 

کوويد19 منجر به کاهش 
تقاضای بی سابقه نفت در 
جهان شد. اما اين کاهش 

الزاماً پايدار نخواهد بود. 
به هرحال الزم است کشورها 

سیاست های نفتی خود را 
تغییر دهند تا به اهدافشان 
در راستای تغییرات اقلیمی 

دست پیدا کنند. اما دولت ها 
بايد در اين زمینه تالش 

زيادی کنند تا اين تغییرات 
و تحوالت بزرگ به درستی 
رخ دهند. به هرحال با توجه 

به شرايط فعلی، تقاضا برای 
نفت تا سال ۲۰۲۶ هم چنان 

افزايش خواهد يافت.« 

پایدار نخواهد بود.  نفت در جهان شد. اما این کاهش الزاماً 
به هرحال الزم است کشورها سیاست های نفتی خود را تغییر 
دهند تا به اهدافشان در راستای تغییرات اقلیمی دست پیدا 
تا  زیادی کنند  این زمینه تالش  باید در  اما دولت ها  کنند. 
این تغییرات و تحوالت بزرگ به درستی رخ دهند. به هرحال 
 2026 سال  تا  نفت  برای  تقاضا  فعلی،  شرایط  به  توجه  با 

هم چنان افزایش خواهد یافت.« 
یکی از نکاتی که بیرول در صحبت هایش بر آن تأکید دارد، 
این است که بهره وری سوخت های فسیلی باید افزایش پیدا 
به  باید  نقلیه  وسایل  در  آن ها  از  استفاده  مثال،  برای  کند. 
گونه ای باشد که کمترین میزان آلودگی را تولید کند. این 
تا  بگیرد  قرار  باید مورد توجه  اقداماتی است که  مورد جزو 

وضعیت بازار نفت هم بهبود پیدا کند. 

 برای جهانی بهتر 
این روزها اقداماتی مانند دورکاری و کاهش سفرهای کاری 
باعث شده تقاضا برای نفت کاهش پیدا کند. بررسی ها نشان 
طبق  کرد.  خواهد  پیدا  کاهش  هم  بنزین  مصرف  می دهد 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، مصرف بنزین تا سال 2026 
روندی کاهشی خواهد داشت که بخش عمده آن نشئت گرفته 

از همه گیری کروناست. 
جهانی  نفت  برای  تقاضا  منبع  مهم ترین  هم چنان  آسیا 
است. حدود 90 درصد از افزایش تقاضای نفت در جهان در 
فاصله سال های 2019 تا 2026 از جانب کشورهای آسیایی 
خواهد بود که مهم تریِن آن ها، چین است. اما در کشورهای 
توسعه یافته که میزان مالکیت وسایل نقلیه هم بیشتر است، 
بود،  خواهیم  کاهش  روندی  شاهد  عموم،  تصور  برخالف 
این کشورها، نسبت  نفت در  برای  تقاضا  میزان  به طوری که 

به دوران پیش از کرونا، به شدت کاهش می یابد. 

 مروری بر بازار عرضه
تا  عرضه  نیست.  تقاضا  میزان  تأثیر  تحت  فقط  نفت  بازار 
مثال،  برای  می کند.  نقش  ایفای  زمینه  این  در  زیادی  حد 
افزایش عرضه نفت می تواند منجر به کاهش قیمت آن شود. 
بررسی های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد چشم انداز 
بازار نفت باعث شده تولیدکنندگان آن در موقعیتی دوگانه 
را  آینده  به درستی  نمی توانند  آن ها  واقع  در  بگیرند.  قرار 
پیش بینی کنند. تصمیم هایی هم که برای سرمایه گذاری در 
از  این عرصه گرفته می شوند، فعاًل قاطعانه نیست. بسیاری 
سرمایه گذاران هنوز شرایط را برای سرمایه گذاری در بازار نفت 
مهیا نمی بینند. به این ترتیب انتظار می رود سرمایه گذاری در 

صنعت نفت، روند کاهشی خود را آغاز کند. 
که  گفته شده  این طور  انرژی  بین المللی  آژانس  گزارش  در 
تقاضا برای نفت تا سال 2026 رشد روزانه 10 میلیون بشکه 
را تجربه خواهد کرد. اما وضعیت ناامیدکننده ای که بر بازار 
نفت حاکم شده، باعث می شود این عرضه، صرفاً ذخیره شود. 
در واقع خبری از تقاضا در حد باال نیست تا بتواند افزایش 
عرضه نفت را پوشش دهد. به همین خاطر است که می توان 
پیش بینی کرد قیمت نفت در سال های آتی، در سرسره ای 

قرار می گیرد و کاهش می یابد. 
در خاورمیانه، عربستان سعودی بیشترین تولید نفت را خواهد 
داشت. ایاالت متحده آمریکا هم چنان به تولید نفت شیل خود 
ادامه خواهد داد. فعالیت ها برای حفاری و سرمایه گذاری در 

میادین نفتی در این کشور به قوت خود ادامه خواهد داشت. 
رقابتی در جهان وجود دارد تا هر کس نفت موجود در کشور 
خود را بفروشد. در واقع همه دولتی ها و خصوصی ها می دانند 
که نفت را نباید نگه داشت، باید فروخت، چراکه احتمال دارد 
تا چند سال دیگر، استفاده از این سوخت مثل زغال سنگ، 

تقریباً منسوخ شود. 

 خداحافظی غول های نفت و گاز
بزرگ ترین  نفتی،  بازی  در  نفت،  تولیدکنندگان  و  بازیگران 
بازندگان هستند. شرکت ها و غول های بزرگی که نفت تولید 
می کنند، این روزها با جدیت تالش دارند نفت موجود را تولید 
کنند و بفروشند. آن ها می دانند که با توجه به سیاست های 
زیست محیطی و پیمان نامه هایی که در مورد تغییرات اقلیمی 
به امضا می رسند، نمی توان چندان به آینده نفت دل بست. 

به  بزرگ  ضربه ای  پاک،  انرژی  سمت  به  صنایع  حرکت 
تولیدکنندگان نفت و گاز وارد خواهد کرد. آن ها تالش دارند 
به  ورود  مثال،  برای  برسانند.  به حداقل  را  این ضربه  اثرات 
از جانب چنین شرکت هایی، می تواند  پیشرفته  فناوری های 
نوعی دوراندیشی قلمداد شود. شرکت های بزرگ تولیدکننده 
نفت و گاز تالش دارند به کمک فناوری، جلوی انتشار گاز 
کربن را بگیرند و به این ترتیب، از ضرر مالی خودشان هم 
جزو  را  مواردی  چنین  می گویند  آن ها  کنند.  پیش گیری 

تعهدات خود به زمین و ساکنانش می دانند.
نفت  عرضه  مازاد  با  روزها  این  هم  پاالیشگاهی  بخش 
کشورهای  و  هند  چین،  البته  می کند.  نرم  دست وپنجه 
خاورمیانه هنوز متقاضی سفت وسخت نفت هستند. هرچند 
چین هم در جهت سیاست های تغییرات اقلیمی، اهدافی را 
در نظر گرفته و تغییراتی را در نظام صنعتی خود ایجاد کرده  
است. فعاًل بار نفت را این کشورها به دوش می کشند. اما در 
عین  حال، انتظار می رود پس از سال 2026، روزهای خوش 

نفتی به پایان برسند. 
صنعت پتروشیمی تا سال 2026 هم می تواند به این وضعیت 
حال  در  کشورهای  در  تقاضا  رشد  به زودی  اما  دهد.  ادامه 
توسعه و اقتصادهای نوظهور به اوج خود خواهد رسید. پس 
از آن، شاهد تغییرات و تحوالتی عظیم در بازار نفت خواهیم 

بود. 
این تحول در  از  کرونا جهان را متحول کرد، و جهان نفت 
امان نماند. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضا 
برای نفت تا سال 2026 افزایش خواهد یافت، اما پس از آن، 
سیاست های  در  تغییرات  شد.  خواهد  آغاز  کاهشی  روندی 
دلیل  به  پاک  انرژی های  به سمت  آن ها  و حرکت  کشورها 
بلندمدت  اثراتی  اقلیمی،  تغییرات  و  زمین  گرمایش  مسئله 
بر بازار نفت و گاز خواهد داشت. بازیگران و تولیدکنندگان 
را می پذیرند.  اثر  بیشترین  زمینه  این  در  گاز  و  نفت  بزرگ 
دچار  به زودی  و  هستند  آسیب پذیر  بسیار  آن ها  واقع  در 
و  مستقیم  به صورت  کرونا  بزرگی خواهند شد.  بحران های 
غیرمستقیم، اقتصاد جهان را مختل کرد و بازار نفت از این 
است که صنعت  این  واقعیت  نمانده  است.  امان  در  اختالل 
نفت هم بیمار شده  است و این بیماری، تقریباً درمان ناپذیر 
افزایش  تا سال 2026 شاهد  باید  بود. روی هم رفته،  خواهد 
در  کاال  این  برای  تقاضا  کاهش  عین حال  در  و  نفت  عرضه 
بازارهای جهانی باشیم و این یعنی شکوِه نفت از دست رفته 

 است. 
منبع: 

)IEA( آژانس بین المللی انرژی
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  اقتصاد جهان
نسیم بنایی

انقالب ارزها
مرور »وخارزم« بر ارزهای دیجیتال که دنیای مالی را متحول کرده اند

تحوالت عمیق در حوزه فناوری مدتی است که 
پايش به دنیای مالی رسیده  است. بیت کوين از 

يک ارز ناهنجار به دارايِی طبقه میلیاردرها تبديل 
شده  است. اين روزها همه به دنبال اين ارزهای 
ديجیتال هستند. در وال استريت ورود به دنیای 

ارزهای ديجیتال تقريباً به يک ضرورت بدل 
شده  است. برنامه پی پل که در حقیقت متعلق به 
شرکت آمريکايِی پی پل است و در زمینه تجارت 

فعالیت  الکترونیکی  وجه  انتقال  و سامانه  الکترونیکی 
دارد، طبق گزارش اکونومیست بیش از 39۲ میلیون 

کاربر در آمريکا دارد و به اين ترتیب، به غولی 
مهم برای رقابت با غول های چینی بدل شده  است. 

مهم ترين نکته ای که اکنون نبايد از آن غافل شد، 
اين است که به زودی دولت ارزهای ديجیتال شکل 

خواهد گرفت. در واقع انقالبی که به واسطه فناوری 
در دنیای مالی رخ داده، در نهايت به شکل گیری 

دولت ارزهای ديجیتال منتهی خواهد شد. 
دولت ارزهای ديجیتال ادعا می کند که عملکرد 

مالی اش بهتر است. تا همین چند وقت پیش همه 
تصور می کردند آخرين تحول در دنیای مالی، 
اختراع دستگاه های خودپرداز است که با نام 

ATM شناخته می شوند. اما حاال شاهد تحولی 
عظیم در ارزها هستیم. ارزهايی که شکل کاماًل 

مجازی به خود گرفته اند؛ ارزهای ديجیتال. اما چرا 
اين روزها ارزهای ديجیتال تا اين اندازه اهمیت 

پیدا کرده اند؟ افزايش ارزش آن ها چقدر بوده 
 است؟ و آيا می توان به آينده آن ها امید داشت؟ 
اصاًل پس از بحث مصرف زياد برِق اين ارزها، 
آيا می توان باز هم به آينده آن ها امید داشت؟ 
اين ارزها چه تأثیری بر نظام بانکی در جهان 

می گذارند؟ »وخارزم« در اين گزارش تالش کرده 
اين موارد را بررسی کند. 

 فقط بیت کوین نیست!
تصور  می شود،  دیجیتال  ارزهای  از  صحبت  وقتی  خیلی ها 
می کنند منظور فقط بیت کوین است. اما بیت کوین فقط یکی 
از ارزهای مجازی است که این روزها رونق گرفته و بازارش 
ارزهای دیجیتال بسیار گسترده  داغ است. بستر رمزارزها و 
ارزهای  پادشاه  نوعی هنوز  به  بیت کوین  شده  است. هرچند 
ارزهایی  اهمیت  از  نمی توان  اما  دیجیتال محسوب می شود، 

دیجیتاِل دیگری که به تازگی قد برافراشته اند، غافل ماند. 
همه می دانند که وقتی از ارز دیجیتال سخن به میان می آید، 
به این معناست که باید با پول الکترونیکی و مجازی سروکار 
داشت. عالوه بر آن، باز هم همه می دانند که وقتی از رمزارز 
در  که  است  رمزنگاری هایی  منظور  می آید،  میان  به  سخن 
گزارش  اساس  بر  می رود.  کار  به  ارزها  این  استخراج  روند 
اینوستوپدیا، ارزهای دیجیتال با این هدف راه اندازی شده اند 
اما  بمانند.  امان  در  دولتی  دست کاری های  و  سلطه  از  که 
همین  دیگر  که  کند  کاری  می تواند  آن ها  اخیر  محبوبیت 

امنیت را هم نداشته باشند. 
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سرمايه گذاران در دنیای 
امروزی همیشه به دنبال 

راهی برای افزايش ارزش 
پول و سرمايه خودشان 
هستند. اين روزها فعاًل 

ارزهای ديجیتال و رمزارزها 
به ابزار خوبی برای 

سرمايه گذاری، چه در ايران 
و چه در ساير نقاط جهان، 

بدل شده اند. اما اين که عمر 
آن ها چقدر باشد و تا چه 

زمانی دوام بیاورند، بستگی 
به بازيگران اصلی اين بازار 

دارد، افرادی مانند ايالن 
ماسک، سالطین اين بازارها 
هستند و با يک پیام تويیتری 

می توانند زلزله ای در اين 
بازار ايجاد کنند

اتریوم  بیت کوین،  معروف  جایگزین های  نخستین  از  یکی 
گرفته  بهره  اتریوم  از  قراردادهای هوشمند  در  عموماً  است. 
می شود. کشورهایی که از زیرساخت های مناسب مالی بهره 
استفاده  اتریوم  از  بیشتری  آرامش  با  می توانند  نبرده اند، 
کنند. کسانی  که اپلیکیشن ها و برنامه های مختلف موبایلی 
توسعه  برای  می توانند  هم  می کنند  مدیریت  را  اینترنتی  و 
بررسی های  شوند.  بهره مند  دیجیتال  ارز  این  از  خود  کار 
تا  اتریوم  می دهد  نشان  استاتیستا  نمودارهای  از  »وخارزم« 
فوریه 2017 هم چندان مشتری نداشته، اما از اوت 2020 

ناگهان با استقبال شدیدی مواجه شده  است.
ارزهای دیجیتال است که طرفداران  از  لیتکوین یکی دیگر 
زیادی دارد. این ارز در سال 2011 راه اندازی شده و همیشه 
حتی  برخی  گذاشته  است.  بیت کوین  پای  جای  را  پایش 
برای  را  نقره  نقش  لیتکوین  و  بیت کوین طالست  می گویند 
برای  گوگل  مهندس های  از  یکی  می کند.  ایفا  بیت کوین 

نخستین بار لیتکوین را ابداع کرد. 

جهانی  درون شبکه اِی  پرداخت های  برای  دیجیتال  ارز  این 
مورد استفاده قرار می گیرد. طی سال های گذشته، استفاده 
از این ارز نوسانات زیادی داشته، اما حاال لیتکوین به یکی 
بر  بازارهای دیجیتال بدل شده  است.  ارزها در  از مهم ترین 
بهار  اواخر  در  لیتکوین  ارزش  کوین تلگراف،  گزارش  اساس 
این  تاریخ  در  آن  میزان  باالترین  که  رسید  دالر   400 به 
ارز  به  هم  لیتکوین  ترتیب،  این  به  می شود.  محسوب  ارز 
را  آن  نمی تواند  کسی  هر  که  شده  تبدیل  گرانی  دیجیتاِل 
خریداری کند. تحلیل گران در سایت کوین تلگراف معتقدند 
چنین  رسید.  خواهد  دالر  به 500  تابستان  تا  لیتکوین  ارز 
ارزشی برای فعاالن بازار ارزهای دیجیتال هم زیاد محسوب 

می شود. 
از  یکی  نمی شود.  کوین ختم  به  دیجیتال  ارزهای  همه  نام 
رمزارزهای معروف که این روزها هم زیادی مورد استقبال واقع 
شده، کاردانو است. کاردانو نوعی رمزارز است که نخستین بار 
با پژوهش های مهندسان و ریاضی دان ها معرفی شد. یکی از 

نمودار ۱: ارزش مهم ترین ارزهای دیجیتال، منبع: کریپتو کارنسی چارت

نمودار۲: نوسان ارزش اتریوم طی ۵ سال گذشته، منبع: استاتیستا
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پنج نفری که این ارز را ابداع کرده، چارلز هوشینکسون است؛ 
کسی  که ابتدا اتریوم را ابداع کرده بود، اما چون مسیر آن ارز 
مطابق میلش پیش نرفت، تصمیم گرفت سراغ ارز جدیدی 

برود و آن ارز جدید، کاردانو بود. 
گروهی که در پشت صحنه کاردانو بودند، پژوهش عمیقی در 
این زمینه داشتند و بیش از 90 مقاله درباره فناوری بالکچین 
نوشته اند. هدف کاردانو این است که در دنیا جای اتریوم را 
بگیرد. ارزش این ارز در بازار سرمایه هم در ژانویه 2021 به 
بیش از 9.8 میلیارد دالر رسید. هر کاردانو به قیمت 0.31 
یک  برای  خوب  شروعی  می تواند  این  می شود.  معامله  دالر 

ارز باشد. 
را  پرشماری  موفقیت  روزها  این  دیجیتال،  ارزهای  این  همه 
کسب کرده اند. به همین خاطر است که بسیاری از مردم جهان 
به دنبال سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستند. اما دنیای 
نمی توان  دارد.  را  خودش  داستان های  هم  دیجیتال  ارزهای 
هم  اصلی  دالیل  از  یکی  شد.  بازار  این  وارد  استراتژی  بدون 
این است که غول های اقتصادی و شرکتی نظیر تسال وارد این 
میدان شده اند و نمی گذارند کسی به سادگی از آن ها بهره ببرد. 

اما ماجرای تسال و ارزهای دیجیتال چه بود؟

 تسال و ارزهای دیجیتال
تسال یا تسال موتورز یکی از شرکت های خودروسازی آمریکایی 
قطارهای  نیاز  مورد  قطعات  و  برقی  خودروهای  که  است 
برقی را تولید می کند. این شرکت با نام ایالن ماسک، مدیر 
اجرایی اش شناخته می شود. اما چطور بحث ارزهای دیجیتال 
به این شرکت مرتبط شد؟ فوریه 2021 بود که شرکت تسال 
به عنوان غول خودروسازی در زمینه خودروهای برقی جهان 
خریداری  بیت کوین  دالر  میلیارد   1.5 دارد  قصد  کرد  اعالم 
کند. بر اساس گزارش سی ان بی سی، این شرکت برنامه داشت 
انجام دهد. یعنی  از قالب پذیرش پرداختی ها  خرید خود را 
پول،  به جای  این شرکت می توانستند  خریداران خودرو در 

بیت کوین بپردازند. 
بیت کوینی،  پرداخت های  پذیرش  برای  تسال  شرکت  اقدام 
ناگهان  که  نکشید  طولی  کرد.  ایجاد  بازار  این  در  انفجاری 
ارزش بیت کوین سر به فلک گذاشت. اما ایالن ماسک اجازه 
پنج  تا  از چهار  بیش  بیت کوینی،  نشاط سرمایه گذاران  نداد 
ماه ادامه پیدا کند. او ثابت کرد که بزرگ ترین سرمایه گذاران 
و سرمایه داران می تواند بازیگران کلیدی در سرنوشت ارزهای 
بازی  بیت کوین  سرنوشت  با  چطور  او  اما  باشند.  دیجیتال 

کرد؟
سیزدهم ماه می بود که ناگهان ایالن ماسک در توییتر خود 
و  پرداخت  برای  را  بیت کوین  دیگر  شرکت  این  کرد  اعالم 
که  بود  این  قضیه  ظاهر  نمی پذیرد.  نقلیه اش  وسایل  خرید 
استخراج ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، با مصرف زیادی 
سوخت های فسیلی همراه است. ماسک در توییت خود نوشته 

زیست  محیط  وضعیت  شدن  وخیم  نگران  شرکت  این  بود 
است. او تأکید کرد که ارزهای دیجیتال در بسیاری از سطوح 
می توانند گزینه های خوبی باشند و آینده مطلوبی هم خواهند 
داشت، اما پیشرفت آن ها به قیمت از بین رفتن محیط زیست 
می شود.  تمام  گل خانه ای  گازهای  از  باالیی  حجم  انتشار  و 
درنتیجه تسال تصمیم گرفت خرید بیت کوین را متوقف کند. 
به محض انتشار توییت ماسک، ارزش بیت کوین سقوط پنج 
بازیگری  نقش  تسال،  مانند  شرکتی  کرد.  تجربه  را  درصدی 
اما قضیه محیط  ایفا می کند.  ارز  این  را در ماجرای  کلیدی 
ارزهای  اصاًل  بود؟  چه  گل خانه ای  گازهای  انتشار  و  زیست 
تا  می کنند  مصرف  انرژی  چقدر  بیت کوین،  مانند  دیجیتال 
تولید و استخراج شوند؟ آیا حرف های ماسک در این زمینه 
منطقی بود؟ »وخارزم« پژوهشی در این زمینه داشته که تا 

حدودی ماجرا را روشن می کند. 

 مصرف برق ارزهای دیجیتال چقدر است؟
برق مواجه  با قطعی گسترده  ایرانی ها  بود که  پاییز گذشته 
نسبت  بیت کوین  استخراج  به  را  آن  افراد،  از  عده ای  شدند. 
دادند. مشکل برای مدتی حل شد، اما دوباره در بهار امسال 
استخراج  به  ماجرا  گفتند  خیلی ها  و  شد  تکرار  قضیه  این 
بیت کوین ارتباط دارد. اما اصل قضیه چیست؟ چه ارتباطی 

میان قطعی برق و استخراج ارزهای دیجیتال وجود دارد؟
ماجرا به همان چیزی مربوط می شود که ایالن ماسک هم در 
توییتر خود به آن اشاره کرده بود. تولید ارزهای دیجیتال با 
مصرف شدید برق همراه است. بر اساس گزارش تک کرانچ، 
میزان انرژی ای که برای استخراج بیت کوین مصرف می شود، 
نظام  در  که  است  انرژی ای  میزان  از  درصد   10 از  کمتر 
ادعا  فناوری  سایت  این  می شود.  استفاده  سنتی  بانک داری 
بیش  دیجیتال،  ارزهای  تولید  برای  برق  که مصرف  می کند 
از اندازه و طی بازی های سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار 

گرفته  است.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات مالی کمبریج، بیت کوین در 
انرژی مصرف  تراوات ساعت  حال حاضر ساالنه حدود 110 
می کند. این میزان، معادل 0.55 درصد از کل برق تولیدی 
یک  ساالنه  انرژی  مصرف  با  برابر  تقریباً  یعنی  است.  جهان 
خیلی  نظر  به  رقم  این  سوئد.  یا  مالزی  مثل  کوچک  کشور 
انرژی  و  برق  چقدر  پولی  نظام  در  اما  می آید.  زیاد  و  کالن 
مصرف می شود؟ برای این که ارزش این میزان از مصرف برق 
است  بهتر  گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  بهتر  دیجیتال  ارزهای 
می پرسند  خیلی ها  کرد.  مقایسه  سنتی  پولِی  نظام  با  را  آن 
اگر بیت کوین، یک کشور بود، چقدر انرژی مصرف می کرد؟ 
دیجی اکانامیکس در نموداری این قضیه را نشان داده  است. 

گزارشی  در  ریویو،  بیزنس  هاروارد  تحلیل گر  کارتر،  نیک 
می کند؟«  مصرف  انرژی  چقدر  واقعاً  »بیت کوین  عنوان  با 
می گوید پاسخ به این پرسش کاماًل بستگی به این دارد که 

جاناتان تارود معتقد است به 
صورت کلی نظام بانک داری 
سنتی تهديد شده  است. او 
می گويد ارزهای ديجیتال و 
رمزارزها می توانند صنعت 
بانک داری را به صورت 
جديد تهديد کنند. بسیاری از 
کاربران بیت کوين می توانند 
بدون نیاز نظام پولی و بانکی، 
عمده نیازهای پرداختِی 
روزانه خود را برطرف کنند. 
در واقع از اين طريق، ديگر 
نیازی نیست هزينه های 
بانکی را هم بپردازند. اما از 
طرف ديگر، کسانی  که در 
اين عرصه به جای بانک ها 
فعالیت مالی خود را انجام 
می دهند، همیشه در معرض 
خطر برای از دست دادن 
سرمايه و دارايی شان هستند

شماره 10 -  تابستان 1400 50



مهم ترين راه کاری که 
بانک داری سنتی برای مقابله 

با تهديد ارزهای ديجیتال 
می تواند در پیش بگیرد، 

بانک داری ديجیتال است. 
در واقع بانک های بزرگ 

می توانند با راه اندازی نظام 
بانک داری ديجیتال، تا حد 

زيادی، مشکالت و موانع را 
برای مشتريان خود برطرف 

کنند و از اين طريق بازار 
ارزهای ديجیتال را از رونق 

بیندازند

چه احساسی نسبت به بیت کوین دارید. برای مثال، اگر این 
ارز برای شما مهم است و روی آن سرمایه گذاری کرده اید، 
آن  برق  مصرف  به  نسبت  می کنید  سعی  حتماً  آن وقت 
تحلیل گر  این  که  نکاتی  از  یکی  اما  باشید.  خوش بین  هم 
مصرف  که  است  این  دارد،  اشاره  آن  به  خود  یادداشت  در 
انرژی الزاماً برابر با انتشار کربن و گازهای گل خانه ای نیست. 
نظام های مختلف به صورت متفاوت انرژی مصرف می کنند، 
نخواهند  منتشر  کربن  یک  اندازه  و  یک  شکل  به  الزاماً  اما 
کرد. برای مثال، اگر انرژی آبی یا خورشیدی مصرف شود، 
میزان انتشار کربن آن بسیار کمتر از سوخت فسیلی خواهد 
قرار  اغلب در تحلیل ها مدنظر  این ها مواردی است که  بود. 
مصرف  می گوید  درنهایت  اچ بی آر  مقاله  نویسنده  نمی گیرد. 
می زند،  زیست  محیط  به  که  آسیبی  و  بیت کوین  انرژی 
آن قدر زیاد نیست و حتی در برخی موارد قابل اغماض است. 
بانک داری سنتی شد، بد  از نظام پولی و  اما حاال که بحث 
این  سرنوشت  بر  اثری  چه  دیجیتال  ارزهای  بدانید  نیست 

نظام سنتی می گذارند. 

 بانک داری و ارزهای دیجیتال
یکی از مهم ترین پرسش هایی که در مبحث ارزهای دیجیتال 
ارزهای  و  رمزارزها  با  »آیا  است:  این  می شود،  مطرح  زیاد 
شد؟«  خواهد  تهدید  سنتی  بانک داری  حیات  دیجیتال، 
جاناتان تارود، تحلیل گر اقتصادی، در یادداشتی که در سایت 
کومبی منتشر شده، تالش کرده به این پرسش پاسخ دهد. 
کسب وکارها  از  بسیاری  روزها  این  می دانید،  که  همان طور 
از کسب وکارهای سنتی هم  آن الین شده اند. حتی بسیاری 
به اینترنت روی آورده اند. برخی از این کسب وکارها به ویژه 
در کشورهای پیشرفته، پرداخت خود را از طریق بیت کوین و 

سایر ارزهای دیجیتال انجام می دهند. 
در دنیای بانک داری سنتی، این فقط اسکناس ها، سکه ها و 
دارند.  گفتن  برای  حرفی  که  هستند  قالب های شمش طال 

دنیای  در  را  بازی  می خواهند  دیجیتال  ارزهای  حاال  اما 
و  بزرگ در کسب وکارها  واقع تحولی  مالی عوض کنند. در 
نظام پولی ایجاد شده  است. مردم ناگهان به ارزهایی اقبال 
عموماً  که  است  ارزهایی  با  متفاوت  کاماًل  که  داده اند  نشان 
رایج بودند. جاناتان تارود معتقد است به صورت کلی نظام 
ارزهای  می گوید  او  است.  شده   تهدید  سنتی  بانک داری 
دیجیتال و رمزارزها می توانند صنعت بانک داری را به صورت 
از کاربران بیت کوین می توانند  جدید تهدید کنند. بسیاری 
بدون نیاز نظام پولی و بانکی، عمده نیازهای پرداختِی روزانه 
نیازی  دیگر  طریق،  این  از  واقع  در  کنند.  برطرف  را  خود 
دیگر،  از طرف  اما  بپردازند.  هم  را  بانکی  هزینه های  نیست 
کسانی  که در این عرصه به جای بانک ها فعالیت مالی خود را 
انجام می دهند، همیشه در معرض خطر برای از دست دادن 

سرمایه و دارایی شان هستند. 
با  مقابله  برای  سنتی  بانک داری  که  راه کاری  مهم ترین 
تهدید ارزهای دیجیتال می تواند در پیش بگیرد، بانک داری 
دیجیتال است. در واقع بانک های بزرگ می توانند با راه اندازی 
نظام بانک داری دیجیتال، تا حد زیادی، مشکالت و موانع را 
برای مشتریان خود برطرف کنند و از این طریق بازار ارزهای 

دیجیتال را از رونق بیندازند.
به هرحال، سرمایه گذاران در دنیای امروزی همیشه به دنبال 
هستند.  سرمایه خودشان  و  پول  ارزش  افزایش  برای  راهی 
خوبی  ابزار  به  رمزارزها  و  دیجیتال  ارزهای  فعاًل  روزها  این 
برای سرمایه گذاری، چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، 
بدل شده اند. اما این که عمر آن ها چقدر باشد و تا چه زمانی 
دوام بیاورند، بستگی به بازیگران اصلی این بازار دارد، افرادی 
مانند ایالن ماسک، سالطین این بازارها هستند و با یک پیام 
توییتری می توانند زلزله ای در این بازار ایجاد کنند. به همین 
خاطر، سرمایه گذاران در این بازار همیشه باید گوش به زنگ 
بازیگران اصلی باشند. درهرحال، این انقالب بزرگ در دنیای 

مالی رخ داده و اکنون باید اثرات آن را به کنترل درآورد. 

)نمودار ۳: مصرف برق بیت کوین در مقایسه با چند کشور، منبع: دیجی اکانامیکس(
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بررسی اقدامات بخش خصوصی برای اقتصاد کرونایی درجهان 

اقتصاد کرونایی 
در آن سوی مرزها

  اقتصاد جهان
نسیم بنایی

بیش از يک سال از همه گیری کرونا می گذرد. در 
اين مدت، برخی کشورها عملکرد بهتری برای 

مديريت شرايط کرونايی داشتند و برخی با مشکالت 
عديده مواجه بوده اند. هر دو دسته، به کمک های 

مختلفی نیاز دارند تا بتوانند شرايط را کنترل کنند 
و مهم ترين بخشی که می تواند در اين شرايط تا 

حدودی از رنج کرونا بکاهد، بخش خصوصی است. 
البته نکته اين جاست که بخش خصوصی خودش 

بیشترين آسیب را در اين دوران ديده اما در عین حال 
تالش هايی هم برای التیام زخم ها داشته  است. برای 
مثال اتاق بازرگانی اياالت متحده آمريکا برنامه ای در 

سطح جهانی به راه انداخته تا جنبشی در میان فعاالن 
بخش خصوصی به پا کند. اهالی کسب وکارهای بزرگ 
جهان هم بارها دور هم جمع شده اند و در مورد اثرات 

کرونا بر وضعیت کسب وکارهای مختلف گفت وگو 
کرده اند و گاهی راه کارهايی هم ارائه شده  است. 
شرايطی را تصور کنید که در آن میلیون ها کارگر 

بی کار شده اند و تمامی سرمايه گذاری ها با شکست 
مواجه شده  است. شرکت ها در بخش های خصوصی 

در چنین شرايطی که شبیه به شرايط جنگ يا بحران 
اقتصادی است، چه کاری می توانند انجام دهند؟ 

بخش خصوصی در اين مدت در کشورهای مختلف چه 
اقداماتی داشته  است؟ »وخارزم« تالش کرده نقش 

بخشی خصوصی را در اقتصادی که به کرونا مبتال 
شده، با مراجعه به منابع معتبر بررسی کند. 

 از دورکاری تا وبینار
به یک سال و نیم پیش فکر کنید، زمانی  که هنوز خبری از 
کرونا نبود. آیا امکان داشت یک شرکت خصوصی، از کارکنانش 
بخواهد در خانه کار کنند؟ خیلی بعید بود. اما حاال دورکاری 
به امری رایج تبدیل شده  است. بررسی های سازمان بهداشت 
جهانی هم نشان می دهد این روزها بسیاری از کسب وکارها در 

بخش خصوصی به راحتی پذیرفته اند که کارکنانشان در خانه 
به امور کاری رسیدگی کنند. این یکی از بزرگ ترین اقداماتی 
از  بسیاری  آن پیش قدم شد. در  بود که بخش خصوصی در 
کارهای مربوط به شرکت های خصوصی، افراد تنها در صورتی  

که حضورشان ضروری باشد، به محل کار خود می روند. 
و  وبینارها  برگزاری  نیست.  دورکاری  فقط  قضیه  اما 
میان  در  پذیرفته شده  و  رایج  امر  یک  به  ویدیوکنفرانس ها 
کارکنان شرکت های خصوصی تبدیل شده  است. بررسی های 
می دهد  نشان  پول  بین المللی  صندوق  گزارش  از  »وخارزم« 
افزایش  وبینارها  و  غیرحضوری  همایش های  برگزاری  میزان 
است.  داشته   خصوصی  شرکت های  در  به ویژه  چشم گیری 
برگزاری این همایش های مجازی صرفاً در واکشن به همه گیری 

کرونا بود.
بسیاری از شرکت های بخش خصوصی هم برنامه هایی را برای 
پیش گیری از ابتالی کارکنان شرکت در پیش گرفتند. برای 
مثال، در بسیاری از شرکت های خصوصی، هرچند وقت یک 
بار، از اعضای شرکت آزمایش گرفته می شد تا از آلوده نبودن 
اعضای شرکت به این ویروس اطمینان حاصل شود. تعطیلی های 
کرونایی که بسیاری از شرکت های بخش خصوصی در پیش 
گرفتند هم از جمله مهم ترین اقدامات بود که البته ضررهای 
سنگینی برای صاحبان کسب وکارها به همراه داشت. اقداماتی 
نشان می دهد که بخش خصوصی تالش کرده  این دست  از 
در کنار دولت، به بهبود وضعیت کمک کند. البته شرایط در 
کسب وکارهای مختلف با همدیگر فرق دارد، درنتیجه اقداماتی 
اما برخی  که بخش خصوصی داشته هم متفاوت بوده  است. 
شرکت های بخش خصوصی در دنیا دست به کارهایی زده اند 

که نگاهی به آن ها خالی از لطف نیست.

 اقدامات بشردوستانه 
همه گیری  نخسِت  روزهای  در  که  حیاتی  ابزارهای  از  یکی 
زیاد درباره آن سخن به میان می آمد، ونتیالتور بود. آن زمان 
با  کشورها  پیشرفته ترین  در  حتی  بیمارستان ها  از  بسیاری 
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کرونا تهديد بزرگی هم 
برای سالمت مردم جهان 

و هم برای اقتصاد جهانیان 
است. بخش خصوصی از 

ابعاد اين تهديد آگاه است. 
اين نهاد اقتصادی، بیشترين 
ارتباط را با اقتصاد در جوامع 

مختلف دارد. فعاالن در 
بخش خصوصی درحالی که 

خودشان عموماً بیشترين 
آسیب را از شرايط کرونايی 

ديده اند، تالش داشته اند 
وضعیت را بهبود ببخشند. 

آن ها از طرفی با کمک های 
بشردوستانه تا حدودی 

مسئولیت اجتماعی خود را 
در برابر اين بحران نشان 
داده اند و از طرف ديگر، از 

طريق مشارکت و همراهی با 
دولت در کشورهای مختلف، 
تالش کرده اند فضايی برای 

کنترل اوضاع و شرايط فراهم 
کنند

کمبود ونتیالتور مواجه شدند، دستگاهی که به آن ها کمک 
کرده اند،  پیدا  تنفسی  که مشکل شدید  بیمارانی  به  می کرد 

اکسیژن برسانند. 
بر اساس گزارش جوین اکسترا کرانچ، شرکت های فورد، جنرال 
موتورز و تسال، هر سه از همان روزهای نخست وارد میدان 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  ونتیالتور  تولید  گفتند  و  شدند 
داده اند. این شرکت ها در همان ابتدای شیوع کرونا که هنوز 
بر عهده داشت،  را  ریاست جمهوری  آمریکا  ترامپ در  دونالد 
را  ونتیالتورها  و  دولت همراهی می کنند  با  که  کردند  اعالم 
حیات  حفظ  برای  دستگاه  این  می دانند  چراکه  می سازند، 
بسیاری از بیماران کاماًل ضروری است. اما این فقط بخشی از 
ماجراست. اقدامات بشردوستانه بخش خصوصی بیش از این ها 

بوده  است. 
شده  پا  به  جهان  در  ولوله ای  کرونا،  شیوع  نخست  روزهای 
 بود. همه به دنبال ماسک و مواد ضدعفونی کننده بودند. اما 
دسترسی به این کاالها در آن روزها، آن قدر هم ساده نبود. 
تقاضا برای کاالهایی افزایش یافته بود که تا آن زمان چندان 
کاربرد عمومی نداشت. بسیاری از شرکت های بخش خصوصی 
در این زمینه دست به کار شدند. برای مثال شرکت آسترازنکا، 
بریتانیایی-سوئدِی  زیست فناورِی  و  داروسازی  شرکت  یک 
چندملیتی است که در همان روزهای نخست اعالم کرد برای 
مراقبت از کادر درمان و کارمندان بخش سالمت بیش از 9 

میلیون ماسک به بیمارستان ها اهدا کرده  است. 
فعالیت دارد  زال که در زمینه خدمات تجاری  گروه تجاری 
هم بر اساس گزارش سایت جامپ استارت، در همان روزهای 
نخست خدمات پزشکی به ارزش بیش از 11 میلیون و 900 
هزار دالر در آسیا ارائه کرد. مقامات این شرکت اعالم کردند که 
این خدمات پزشکی برای بخش های اورژانسی در بیمارستان ها 
ارائه شده  است. این شرکت بخش خصوصی عمده کمک های 
خود را به بیمارستان هایی در ووهان که نخستین شهر و مرکز 
اشاعه کرونا بود، اهدا کرد. اما سایر کشورهای آسیایی هم از 

کمک های این شرکت بهره مند شدند. 
سیسکو سیستمز هم شرکت آمریکایِی چندملیتی و خوشه اِی 
گزارش  به  می کند.  فعالیت  کالیفرنیا  در  که  است  فناوری 
فورچون، این شرکت هم در روزهای نخست، 225 میلیون دالر 
برای مبارزه با کرونا اختصاص داد. این شرکت هدفش را از این 
کمک مالی، مبارزه با همه گیری کرونا اعالم کرد. کمک های 
این شرکت هشت میلیون دالر کمک نقدی بود و 210 میلیون 
دالر هم کمک در قالب محصوالت که در اختیار مردم آمریکا 
قرار گرفت. در آمریکا مؤسسه ای به صورت خیریه این کمک ها 

را دریافت می کند و به دست مردم می رساند. 
سرمایه داران بزرگ هم اقدامات زیادی در این زمینه داشتند. 
آن ها طالیه داران بخش خصوصی هستند، اما کمک های خود 
اساس  بر  نکردند.  دریغ  کرونایی  شرایط  در  بهبود  برای  را 
گزارش سی ان ان، جک ما، سرمایه دار بزرگ چینی و صاحب 
شرکت بزرگ علی بابا در همان روزهای نخست کمک های خود 
را روانه 54 کشور آفریقایی کرد. اتیوپی و روآندا جزو مهم ترین 
کشورهایی بودند که کمک های جک ما را دریافت کردند. او 
عمده کمک هایش را در قالب ارسال کیت های آزمایش کرونا 
به روآندا فرستاد. گزارش ها نشان می دهد که این کمک ها در 
ماسک  کرونا، شش میلیون  آزمایش  کیت  میلیون  قالب 1.1 
با کمک  این میلیاردر  و 60 هزار محافظ صورت بوده  است. 
مؤسسه های داخلی و محلی در آفریقا، توانسته این کمک ها را 

از طرف بخش خصوصی به دست مردم برساند. 
همه این کمک ها از جانب بخش خصوصی، تا حدود زیادی 
مشکالت ناشی از شیوع کرونا را تحت کنترل درآورده  است. 
اما ماجرا در حقیقت بسیار پیچیده تر است. بحران کرونا به 
قدری اقتصادها را درگیر کرده که این کمک های بشردوستانه 
نمی تواند تمامی مشکالت را حل کند. جهان به نوعی مشارکت 
جمعی از جانب همه بخش ها نیاز دارد تا مشکل کرونا را اندکی 

تحت کنترل درآورد.

 دولت و بخش خصوصی در کنار هم 
با آن  اقتصادها به نوعی  کرونا بحرانی جهانی است که همه 
درگیر شده اند. بر اساس کنفرانسی که اتاق بازرگانی آمریکا در 
روز هجدهم می 2021 برگزار کرده، بخش مشارکت و اقدامات 
جمعی می تواند اقتصاد را از اوج مشکل نجات دهد. به همین 
خاطر است که شرکت های کوچک و بزرگ در بخش خصوصی 
هم باید به نوعی برای بهبود اوضاع، مشارکت داشته باشند و با 

دولت ها همراهی کنند. 
در شرایط فعلی، اولویت بندی در زمینه تخصیص منابع، جزو 
مهم ترین مسائل است. در شرایطی که هند به بدترین شکل 
تخصیص  برای  اولویت بندی  قطعاً  بحران شده،  دچار  ممکن 
باید  مختلف  کسب وکارهای  باشد.  متفاوت  باید  هم  منابع 
به درستی  اولویت بندی  این  تا  کنند  همراهی  دولت  کنار  در 
انجام شود. تأثیری که کرونا بر شهروندان و مصرف کنندگان 
می گذارد، بسیار فاجعه بار است و همین امر به سادگی نشان 

می دهد که اولویت بندی امری ضروری است. 
جمع آوری داده ها در رابطه با کرونا، جزو دیگر مواردی است 
که بخش خصوصی می تواند در آن نقشی مؤثر ایفا کند. بخش 
خصوصی تمامی داده های مربوط به وضعیت کسب وکارها را در 
اختیار دارد. برای بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط کرونایی، 
بخش خصوصی باید داده ها را با دولت به اشتراک بگذارد تا 
براساس آن داده ها، برنامه ریزی های اقتصادی در دستور کار 

قرار گیرند. 

 برای بحرانی بی سابقه
بحرانی که این روزها جهان در حال تجربه آن است، در 50 
سال گذشته سابقه نداشته  است. بر اساس گزارش آکسفام، 
هم چنان  جهان  سرتاسر  در  ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد 
روندی نسبتاً صعودی دارد. نه تنها مناطق پرجمعیت جهان، 
بلکه مناطق کم جمعیت هم تحت تأثیر قرار گرفته اند. در چنین 
شده است.  مشکل  دچار  بخشی  هر  از  بیش  اقتصاد  بحرانی، 
تعطیلی های پی درپی به دلیل کرونا، باعث شده کسب وکارهای 
در  کارگران  از  زیادی  تعداد  ببینند.  آسیب  به شدت  مختلف 
کشورهای مختلف جهان بی کار شده اند. در واقع می توان گفت 
کرونا تهدید بزرگی هم برای سالمت مردم جهان و هم برای 
تهدید  این  ابعاد  از  خصوصی  بخش  است.  جهانیان  اقتصاد 
اقتصاد  با  را  ارتباط  بیشترین  اقتصادی،  نهاد  این  است.  آگاه 
در جوامع مختلف دارد. فعاالن در بخش خصوصی درحالی که 
خودشان عموماً بیشترین آسیب را از شرایط کرونایی دیده اند، 
تالش داشته اند وضعیت را بهبود ببخشند. آن ها از طرفی با 
اجتماعی خود  تا حدودی مسئولیت  بشردوستانه  کمک های 
را در برابر این بحران نشان داده اند و از طرف دیگر، از طریق 
تالش  مختلف،  کشورهای  در  دولت  با  همراهی  و  مشارکت 

کرده اند فضایی برای کنترل اوضاع و شرایط فراهم کنند. 

منابع: 
- صندوق بین المللی پول 

- جوین اکسترا کرانچ
- فورچون
- سی ان ان
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اگر بايدن واقعاً به دنبال 
اين باشد که وضعیت را 
تغییر دهد، بهتر است همین 
حاال اهدای واکسن از طرف 
آمريکا را در دستور کارش 
قرار دهد. کشورهای ثروتمند 
تاکنون بیش از حد مورد نیاز 
خودشان، واکسن سفارش 
داده اند. آن ها نمی دانستند 
کدام واکسن ها جواب 
می دهد، درنتیجه همه را 
سفارش داده اند. بريتانیا 
بیش از 9 دوز واکسن و 
کانادا هم بیش از 13 دوز 
واکسن برای هر بزرگ سال 
سفارش داده  است. اين  
واکسن ها به صورت 
اضطراری در ديگر کشورهای 
جهان مورد نیاز هستند

نرخ  از  را  برآوردمان  اکونومیست،  از مجله  این شماره  ما در 
نرخ،  این  می کنیم.  منتشر  کرونا  اثر  بر  مرگ ومیر  واقعی 
حقیقِت ماجرای همه گیری کرونا را تا حدود زیادی مشخص 
می کند. به عالوه، هشدارهایی را هم در بر دارد که توجه به 
آن ها ضروری است. تا زمانی  که ذخایر واکسن به کشورهای 
فقیر دنیا نرسد، شاهد صحنه های غم باری نظیر آن چه در هند 
نفِر  دیدیم، در دیگر کشورهای فقیر خواهیم بود. میلیون ها 

دیگر از دنیا خواهند رفت. 
ما با استفاده از 121 متغیری که داده های آن ها را به دست 
ثبت شده  موارد  از جمعیت شناسِی  را  آن ها  همه  و  آورده ایم 
اساس  بر  الگو  نوعی  آورده ایم،  دست  به  کرونا  اثر  بر  مرگ 
می دهد  اجازه  ما  به  که  آورد  خواهیم  دست  به  هم بستگی 
شکاف های میان اعداد را پر کنیم. مدلی که ما براساس آن 
وضعیت را بررسی کرده ایم، این طور نشان می دهد که تا کنون 
چیزی در حدود 7.1 میلیون تا 12.7 میلیون نفر بر اثر کرونا 
از دنیا رفته اند. برآورد ما به صورت میانگین هم نشان می دهد 
که تا کنون 10 میلیون نفر جان خود را بر اثر ابتال به کرونا 
از دست داده اند. این رقم تقریباً سه برابِر آماری است که به 
صورت رسمی شمرده و در سرتاسر جهان اعالم شده  است. 
چنین آماری می تواند برآوردها در زمینه میزان مرگ باری این 

بیماری را به کلی تغییر دهد. 
کووید19  که  است  این  پژوهش  این  در  ما  یافته  مهم ترین 
در کشورهای فقیر ضربه های سختی وارد کرده  است. میزان 
خسارت ها به کشورهای فقیر آن قدر باالتر است که نمی توان 
به سادگی آن را تصور کرد. طبق آمار و ارقام رسمی، از امواج 
مختلف کرونا در کشورهای مختلف آگاه شده ایم و بر اساس 
همان آمار رسمی، ایاالت متحده و اروپا سخت ترین ضربه را 
از کرونا خورده اند. آمریکای جنوبی وضعیت بسیار بدی دارد 
درستی  ارقام  و  آمار  هم  توسعه  حال  در  کشورهای  دیگر  و 

منتشر نکرده اند، اما وضعیتشان بحرانی است. 
مدلی که ما در اکونومیست دنبال کرده ایم، داستانی متفاوت 
سرتاسر  در  را  موارد  همه  وقتی  می کند.  مطرح  را  کرونا  از 
کرونا  همه گیری  که  متوجه خواهید شد  می شمارید،  جهان 
حتی  و  ثروتمند  و  فقیر  کشورهای  در  پراکنده  صورت  به 
اماکن دورافتاده پخش شده  است. به همین خاطر است که 
روندی  پیوسته در جهان  به صورت  نرخ مرگ ومیر کرونایی 

افزایشی داشته است. 
شکلی  به  ثروتمند  کشورهای  از  برخی  در  مرگ ومیر  نرخ 
 700 و  شش میلیون  حدود  اما  بوده  است،  باال  باورنکردنی 
هزار نفر جان خود را در کشورهای فقیر و با درآمِد متوسط 
رسمی  شمارش های  و  آمار  در  هیچ گاه  و  داده اند  دست  از 
نیامده اند. در رومانی میزان تلفات دو برابِر آن چیزی است که 
به صورت رسمی اعالم می شود. در مصر هم بررسی ها نشان 
می دهد که میزان ابتال و مرگ ومیر 13 برابر بیشتر از رقمی 

است که دولت اعالم می کند. اما در آمریکا این اختالِف میان 
آمار رسمی و غیررسمی، بسیار کمتر است. 

در هند روزانه بیش از 200 هزار نفر جان خود را از دست 
می دهند. وضعیت در هند بسیار وخیم است. بررسی های ما 
نشان می دهد در پرو با نگاهی به میزان مرگ ومیر نسبت به 
به طوری که  است،  بدتر  بسیار  وضعیت  کشور،  کل  جمعیت 
وضعیت پرو 2.5 مرتبه بدتر از وضعیت هند است. این بیماری 
گونه های  است.  پیش روی  حال  در  هم  پاکستان  و  نپال  در 
عفونی جدید به سرعت در حال ایجاد شدن است. گورستان ها 
پر می شوند و دلیلش هم این است که بیماری هنوز به مرحله 

کنترل درنیامده  است. 
وجود  بیماری  کردن  متوقف  برای  که  راهی  نهایت،  در  اما 
دارد، واکسیناسیون است. برنامه هایی که برای واکسیناسیون 
کرونا در پیش گرفته شده، بسیار سخت است و به همکاری و 
مشارکت همگانی در جهان نیاز دارد. تقریباً کمی بیش از یک 
سال از کشف این ویروس در جهان می گذرد، اما عده زیادی 
از مردم با همکاری همدیگر توانسته اند تا به این جا، خودشان 
را از مرگ و بیماری های مختلف نجات دهند. میلیون ها نفر 

توانسته اند از پیشرفت ها بهره بگیرند. 
ایجاد  برای  به سوختی  البته در کوتاه مدت، واکسن خودش 
به زودی  اغنیا تبدیل خواهد شد.  شکاف بیشتر میان فقرا و 
به  ابتال  بابت  را  خود  جان  کسانی  فقط  فقیر  کشورهای  در 
کرونا از دست خواهند داد که یا بسیار بدبیاری آورده اند، یا 
اصاًل برای واکسن زدن اقدام نکرده اند. اما در کشورهای فقیر، 
کسانی جان خود را از دست می دهند که عموماً حق انتخابی 
آن ها  نکرده اند.  پیدا  واکسن دسترسی  به  و صرفاً  نداشته اند 
ماه ها و شاید هم سال ها به واکسن دسترسی پیدا نکنند و در 

نتیجه بدنشان در امان نخواهد بود.
دنیا نباید صرفاً به این خاطر که عده ای نمی توانند به واکسن 
چهار دالری به اندازه دو مرتبه دسترسی پیدا کنند، از بین 
بگیرد،  اکنون در جهان صورت  باید  بهترین کاری که  برود. 
واکسیناسیون است. به هرحال وقتی واکسیناسیون در سرتاسر 
جهان انجام شود، میزان گردش ویروس در جهان هم کمتر 
خواهد شد و در نتیجه احتمال ابتالی مردم به این ویروس 
هم کاهش پیدا می کند. پس تنها اقدامی که باید در دستور 

کار قرار گیرد، واکسیناسیون است. 
در حال حاضر میزان تولید و عرضه واکسن در حال افزایش 
است. تا پایان آوریل، تولیدکنندگان واکسن حدود یک میلیارد 
ماه  پایان  تا  بودند.  کرده  تولید  واکسن  دوز  میلیون  و 700 
در  است.  تولید شده   دیگر  واکسن  میلیون  هم 700  مارس 
واقع تولید واکسن در ماه مارس نسبت به ماه ژانویه، 10 برابر 
شده  است. یعنی در عرض سه ماه، این همه پیشرفت حاصل 
شده  است. تا پیش از همه گیری کرونا، ظرفیت ساالنه تولید 
میلیون   500 و  سه میلیارد  فقط  جهان  سرتاسر  در  واکسن 

  مقاله
مترجم: صدیقه ثنایی

دالیل بی شمار برای واکسینه کردن جهان
مدل اکونومیست نشان می دهد که همه گیری 
در واقعیت، نسبت به آمار رسمی، جان افراد 
بیشتری را گرفته و تنها راه، واکسیناسیون 

سراسری است
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نرخ مرگ ومیر در برخی 
از کشورهای ثروتمند به 

شکلی باورنکردنی باال بوده 
 است، اما حدود شش میلیون 

و ۷۰۰ هزار نفر جان خود 
را در کشورهای فقیر و با 

درآمِد متوسط از دست 
داده اند و هیچ گاه در آمار 

و شمارش های رسمی 
نیامده اند. در رومانی میزان 

تلفات دو برابِر آن چیزی 
است که به صورت رسمی 
اعالم می شود. در مصر هم 
بررسی ها نشان می دهد که 
میزان ابتال و مرگ ومیر 13 

برابر بیشتر از رقمی است که 
دولت اعالم می کند. اما در 

آمريکا اين اختالِف میان آمار 
رسمی و غیررسمی، بسیار 

کمتر است

دوز بود. اما حاال این میزان به سرعت در حال افزایش است، 
به طوری که تا پایان سال 2021 دست کم 11 میلیارد دوز 
واکسن تولید می شود. برخی حتی در این صنعت پیش بینِی 

مازاد تولید و عرضه در سال 2022 را کرده اند. 
با همه این پیشرفت ها، جهان هنوز تشنه دوزهای بیشتری 
هم  آمریکا،  رئیس جمهوری  بایدن،  جو  است.  واکسن  از 
واکسن  تولید  برای  کارخانه ای  ظرفیت های  گرفته  تصمیم 
را افزایش دهد. به هرحال از آن جا که افراد زیادی وارد بازار 
تولید واکسن شده اند، برخی کارشناسان می گویند به زودی 
مواجه  کرونا  واکسن های  عرضه  مازاد  و  تولید  افزایش  با 
خواهیم شد. اما باز هم افرادی هستند که به دلیل کمبود 
این واکسن در کشورهای فقیر، در صف بایستند و درنهایت 

هم به واکسن دسترسی پیدا نکنند. 
اگر بایدن به خاطر این ماجرا، از حمایت برای تولید واکسن، 
جهانیان  به  نسبت  که  معناست  این  به  کند،  چشم پوشی 
بی تفاوت است. این می تواند برای دولت آمریکا بسیار مضر 
باشد. او بی تردید باید در این زمینه فعالیت داشته باشد و 
تا  کند  فراهم  را  فضایی  جهانی،  تجارت  سازمان  به کمک 
پیدا  کرونا دسترسی  واکسن  به  در سرتاسر جهان  همگان 

کنند. 
اما در مورد واکسن، پیشرفت هایی هم باید در زمینه فناوری 
ایجاد شود تا افراد باالخره به واکسن دسترسی پیدا کنند. 
ایجاد  تا  می برد  زمان  ماه  دست کم شش  هم  فناوری  این 
شود. واکسن های فایزر و مدرنا برای حمل ونقل، مشکالتی 
دارند. در حال حاضر هیچ شرکتی نمی تواند فناوری هایی را 
فراهم کند که این واکسن ها به سرعت و بدون خراب شدن و 

آسیب دیدن، در دسترس مشتریان قرار بگیرد. 
البته تاکنون قراردادهای بسیاری برای توسعه فناوری های 
این ها  همه  اما  است،  شده   منعقد  کرونا  واکسن  با  مرتبط 
پاسخ گوی نیاز میلیاردها انسان در زمین نیست. در ضمن، 
واکسن  عرضه  مازاد  شاهد   2022 سال  در  باشد  قرار  اگر 
کرونا باشیم، بی تردید بسیاری از کارخانه ها برای راه اندازی 
فناوری های مورد نیاز، اقدام نخواهند کرد، چراکه می دانند 

این بازار پایدار نیست و درنتیجه به آن ورود نخواهند کرد. 

سوزنی به زمان
اگر بایدن واقعاً به دنبال این باشد که وضعیت را تغییر دهد، 
بهتر است همین حاال اهدای واکسن از طرف آمریکا را در 
بیش  تاکنون  ثروتمند  دهد. کشورهای  قرار  کارش  دستور 
آن ها  داده اند.  سفارش  واکسن  خودشان،  نیاز  مورد  حد  از 
نمی دانستند کدام واکسن ها جواب می دهد، درنتیجه همه 
را سفارش داده اند. بریتانیا بیش از 9 دوز واکسن و کانادا 
سفارش  بزرگ سال  هر  برای  واکسن  دوز   13 از  بیش  هم 
دیگر  در  اضطراری  صورت  به  واکسن ها  این   داده  است. 
کشورهای جهان مورد نیاز هستند. نیاز نوجوان ها را به این 
خاطر که نرخ مرگ ومیرشان خیلی پایین است، در عملیات 
کشورهای  در  بگیریم.  نادیده  اندازه  این  تا  واکسیناسیون 
کشورهای  شده اند.  گرفته  نادیده  به کلی  افراد  این  فقیر 
ثروتمند بیش از نیازشان این کاال را سفارش داده اند. آن ها 
فرصت را از کشورهای فقیر ربوده اند. اگر دست از این طمع 
بقیه مردم  برای  میلیاردها دوز واکسن  بردارند، قطعاً  خود 

جهان، آزاد خواهد شد. 
کشورهای مختلف باید به زنجیره تأمین توجه داشته باشند. 
انتقال  برای  از کشورهای فقیر، فناوری هایی هم  در برخی 
واکسن مورد نیاز است. برای مثال برخی از کشورهای فقیر، 
اما نتوانسته اند آن را به دست  واکسن را دریافت کرده اند، 
این  در  اولویت بندی هایی  است  بهتر  برسانند.  مردمشان 

زمینه صورت بگیرد. 
مدل ما در اکونومیست نمی تواند چیزی را پیش بینی کند. 
اما نشان می دهد که جهان وضعیتی کاماًل آسیب پذیر دارد. 
از  نفر  از 650 میلیون  جنوب شرق آسیا که میزبان بیش 
را  مرگ ومیر  از  باالیی  میزان  تاکنون  است،  جهان  مردم 
باشد.  داشته  تداوم  نباید  وضعیت  این  کرده  است.  تجربه 
را  زیادی  افراد  جان  می توانند  و  شده اند  تولید  واکسن ها 
را  به درستی وضعیت جهان  یکی  است  کافی  نجات دهند. 

مدیریت کند تا همه واکسینه شوند. 

منبع:
- سرمقاله اکونومیست، شماره 15 می 

تا 21 می سال 2021، عنوان مقاله: 
Vaccinating the world
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    اقتصاد جهان
سینا قربانی

شیوع کرونا موجب خسارات مالی زيادی به 
 کسب وکارها در سراسر دنیا شد و بسیاری از 

صاحبان مشاغل کوچک را با مشکل مواجه کرد. طبق 
گفته فدراسیون ملی تجارت مستقل )NFIB( ، از 

3۰ مارس- در اوايل بحران - 9۲ درصد از مشاغل 
کوچک اظهار داشتند که در نتیجه اين بیماری 

همه گیر، اثرات منفی زيادی را روی  کسب وکار خود 
متحمل شده اند. تنها پنج درصد صاحبان مشاغل 
کوچک گفتند که هیچ تأثیری را تجربه نکرده اند.

شیوع کرونا در جهان و ايران روی تمام بخش های 
اقتصادی اثر منفی داشته است، اما با توجه به 

ماهیت اين بخش های اصلی شامل خدمات، صنعت و 
کشاورزی، میزان خسارت در هر يک از آن ها تفاوت 
دارد. همان گونه که از ابتدا پیش بینی می شد، کرونا 
در ابتدا بخش خدمات را که بیش از نیمی از تولید 
ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، هدف گرفت که 

اين خسارت در تعداد شغل های ازدست رفته بیشتر 
مشهود است. پس از آن، بخش کشاورزی بیشترين 

تعداد شغل را از دست داده و درنهايت بخش صنعت 
قرار گرفته است.

اگرچه چشم انداز کوتاه مدت برای مشاغل کوچک 
در هر صنعت بسیار متفاوت است، اما مهم است 

بدانیم پس از بازگشت به حالت عادی و ريشه کن 
شدن کرونا،  شرايط احیای اين  کسب وکارها چگونه 

خواهد بود. داشتن يک استراتژی خروج برای دوران 
پساکرونا می تواند به شما کمک کند آماده باشید 

تا دوباره وارد گود رقابت شويد و از نو همه چیز را 
بايد  بسازيد. اگر مطمئن نیستید که برنامه خروج 

شامل چه مواردی باشد، اين راهنما می تواند به 
شما کمک کند تا  کسب وکار خود را دوباره به مرحله 

برسانید. درست 

خسارت مالی را ارزیابی کنید
اولین قدم در تهیه یک برنامه بازسازی برای پساکرونا، تعیین 
میزان تأثیر عمیق این پاندمی بر  کسب وکارتان است. اگر اخیراً 
جریانات  یا  زیان  و  سود  صورت  مانند  خود  مالی  صورت های 
انجام  برای  مناسبی  فرصت  اکنون  نکرده اید،  به روز  را  نقدی 
این کار است. سپس با مقایسه آن با آمار و ارقام سال گذشته 
افزایش  یا  می توانید متوجه شوید که چه میزان کسری سود 

زیان در  کسب وکار شما به وجود آمده است. 
درحالی که تنها درصد کمی از مدیران  کسب وکارها می گویند 
گزارش  طبق  است،  بوده  آن ها  کسب وکار  نفع  به  کرونا  که 
NFIB تعداد سه درصد نیز بیان کرده اند که میزان خسارت 

آن قدری که فکر می کرده اند، نبوده است. 

روش های احیای کسب وکارها در دوران پساکرونا

راهبردهای خروج از رکود
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عالوه بر اعداد و ارقام مربوط به فروش، سود و گردش پول، آمار 
دیگری را نیز باید در نظر بگیرید. برای مثال، اگر مجبور شدید 
موارد  این  باید  اخراج کنید،  را  کارمندان خود  از  تعدادی  که 
را در برنامه بازسازی خود لحاظ کنید. اگر بودجه تبلیغات و 
بازاریابی خود را کاهش داده اید، یا برخی از مشتریان شما به 
باید  شما  است  مواردی  این ها  کرده اند،  مهاجرت  رقبا  سمت 
آن ها را در نظر بگیرید تا منابع مالی را برای کمک به بهبودی 

این موارد به کار بگیرید. 

نگاهی دوباره به بیزینس پلن خود بیندازید
ممکن است بیزینس پلن شما پیش از کرونا خوب کار می کرد، 
تغییراتی  به  نیاز  بحران  این  از  عبور  و  پاندمی  شروع  با  اما 
دارد. به طور خاص، ممکن است الزم باشد در نظر بگیرید که 
عادی  با شرایط  تطبیق  برای  چگونه  کسب وکار شما می تواند 
جدید عمل کند. اگر قباًل بیشتر استراتژي های سنتی داشتید، 
شاید الزم است نگاه دیجیتال تری به این مقوله داشته باشید. 
پلن  کسب وکار  بازسازی  برای  سازمانی  مشاوران  از  می توانید 
خود کمک بخواهید. هم چنین وبینارهای زیادی نیز وجود دارد 
مورد در دسترس شما  این  در  رایگان  به صورت  که می تواند 

قرار گیرد. 
تجزیه و تحلیل این که صنعت شما چگونه تحت تأثیر همه گیری 
نیز مفید است. وقتی به رقبا و کل  ویروس کرونا قرار گرفته 
صنعت خود نگاه می کنید، به ترندها توجه و بر یافتن فرصت ها 
پیدا کنید که  را  نیازی  یا  بتوانید شکاف  این که  تمرکز کنید. 
تاکنون مورد غفلت واقع شده است و  کسب وکار شما بتواند آن 
را برآورده کند، می تواند برای بهبود و گسترش پایگاه مشتری 

شما بسیار حیاتی باشد.
می کنید،  استفاده  خود  تجاری  مدل  و  تجاری  طرح  از  وقتی 
سپس  کنید.  روشن  را  خود  ضعف  کسب وکار  و  قوت  نقاط 
این  است  ممکن  کنید.  نگاه  می داده،  جواب  قباًل  آن چه  به 
استراتژی اکنون به کار نرود. سپس ببینید در کجا می توانید 
برای حفظ رقابت، تعدیل یا بهبود در آن اعمال کنید. سرانجام 
تجاری  اهداف  موجود،  به شرایط  توجه  با  که  نکنید  فراموش 
خود را دوباره مورد بررسی قرار دهید تا از واقعی بودن آن ها 
اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال، ممکن است شما یک 
مانند  بحران هایی  در  که  باشید  کرده  تعیین  درآمدی  هدف 

کرونا ممکن است فروش شما کاهش یابد.

بررسی کنید که آیا برای بازیابی به بودجه نیاز دارید
مشکالت  بر  آمدن  فائق  و  کرونا  مانند  بزرگی  بحران  از  پس 

وقتی  دارید.  گردش  در  سرمایه  مقداری  به  نیاز  آن،  جانبی 
نوبت به تأمین مالی  کسب وکارها در دوره بازسازی یا پسا کرونا 
می رسد، چندین گزینه وجود دارد که باید در نظر بگیرید. یک 
انتخاب آشکار استفاده از وام های تجاری است. هم چنین چند 
برنامه وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. شرکت های 
به سرمایه  نیاز  در صورت  که  نیز هستند  زیادی  سرمایه گذار 
همراهی  شما  با  کارمندان،  نگه داری  از  غیر  کارهایی  برای 
خواهند کرد. وام های ناشی از آسیب اقتصادی نیز می توانند به 

شما در تأمین مالی کوتاه مدت کمک کنند.

در نظر گرفتن هزینه های جدید
است مجبور  بیماری همه گیر کووید19، ممکن  اتمام دوره  با 
مثال،  عنوان  به  کنید.  خرج  پول  درآمدزایی،  از  قبل  شوید 
ممکن است الزم باشد برای استخدام و آموزش کارمندان جدید 
اخراج  یا  به دورکاری  استخدام مجدد کارکنانی که مجبور  یا 
آن ها بودید، هزینه کنید. ممکن است نیاز باشد موجودی کاال 
افزایش داده شود و شاید مجبور شوید بودجه تبلیغاتی خود را 

مجدداً افزایش دهید تا دوباره وارد کارزار رقابت شوید. 
ایده  باید  پساکرونا، شما  استراتژی دوران  از  عنوان بخشی  به 
روشنی از آن چه برای بودجه دارید و این که چه هزینه هایی را 
می توانید برای به دست آوردن بیشترین درآمد کاهش دهید، 
در نظر بگیرید. هدف این است که هزینه های اضافی را از بین 
وقتی  تا  کنید  کم  ممکن  حد  تا  را  عملیاتی  بودجه  و  ببرید 
فرصت سرمایه گذاری در رشد پیش آید و بتوانید از آن استفاده 

کنید.
به  بردارید،  مرحله  این  در  است  ممکن  که  افراطی  قدم  یک 
کاهش  یا  خودتان  مدیریتی  حقوق  پرداخت  انداختن  تعویق 
حقوق است. این که آیا این حرکت منطقی است یا نه، به میزان 
بستگی  خود  مالی شخصی  تعهدات  مدیریت  در  شما  توانایی 
تا  کند  کمک  شما  به  می تواند  کوتاه مدت  در  امر  این  دارد. 

شرکتتان سریع تر روی پای خود بایستد. 

برای بحران احتمالی بعدی برنامه داشته باشید
اگرچه ممکن است بیماری هایی مانند کرونا یک بار در طول 
این  که  است  این  واقعیت  اما  شود،  همه گیر  فرد  یک  زندگی 
قبیل شرایط می تواند وضعیتی اضطراری ایجاد کند که درنهایت 
موجب مختل شدن  کسب وکار کوچک شما شوند. با استفاده 
از آن چه در این دوران آموختید، می توانید آمادگی خود را در 
برابر بحران های بعدی حفظ کنید تا آینده  کسب وکارتان را از 

شوک های بعدی در امان نگه دارید. 

ممکن است نقشه راه 
کسب وکار شما پیش از 

کرونا خوب کار می کرد، اما 
با شروع پاندمی و عبور از 

اين بحران نیاز به تغییراتی 
دارد. به طور خاص، ممکن 

است الزم باشد در نظر 
بگیريد که چگونه  کسب وکار 

شما می تواند برای تطبیق 
با شرايط عادی جديد 

عمل کند. اگر قبالً بیشتر 
استراتژي های سنتی داشتید، 

شايد الزم است نگاه 
ديجیتال تری به اين مقوله 
داشته باشید. می توانید از 
مشاوران سازمانی برای 

بازسازی پلن  کسب وکار خود 
کمک بخواهید
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۲۷۲ میلیون نفر از مردم جهان يعنی 3.۵ درصد از کل 
جمعیت اين کره خاکی، مهاجر هستند. اما همه اين 

افراد به خاطر جنگ و بمباران، يا برای بهبود در کیفیت 
زندگی جابه جا نشده اند. عده ای مهاجرت کرده اند تا 

تشنه نمانند و تعداد آن ها هر روز در حال افزايش 
است. آن ها برای »آب« مهاجرت می کنند. طبق 

گزارش های سازمان ملل، تغییرات اقلیمی و آب، نقش 
مهمی در مهاجرت افراد ايفا می کند. »وخارزم« در اين 
گزارش، رابطه میان کم آبی و مهاجرت را بررسی کرده 

 است. 
تصور کنید کشاورز هستید و زمین داريد، اما زمینتان 

بر اثر خشک سالی و قطحی، خشک و بی آب شده  
است. برای اين که لقمه نانی به دست خانواده تان 
برسانید، بايد چیزی در زمین بکاريد، اما آيا بدون 
آب هم می شود؟ هرگز! پس راه کار چیست؟ بايد 

جابه جا شويد. اين روزها بسیاری از مردم جهان صرفاً 
به همین دلیل، تصمیم به مهاجرت می گیرند. البته 

همیشه بحث کم آبی نیست. برخی هم به خاطر سیل و 
افزايش سطح آب، ناچار می شوند خانه و کاشانه شان 

را ترک کنند. شايد آن ها که زمینشان بر اثر قحطی 
خشک شده، بتوانند يک سال ديگر با پس اندازی 

که دارند، صبر کنند تا شايد سال بعد معجزه شود و 
باران ببارد. اما آن ها که خانه شان به زير آب می رود، 

چاره ای جز جابه جايی ندارند. پديده مهاجرت های 
ناشی از تغییرات اقلیمی، به بحرانی در اکثر کشورهای 

خاورمیانه بدل شده  است. 
برخی از کشورها به صورت جدی تری با پديده 

مهاجرِت ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه هستند. 
طبق آمار سايت کانورسیشن، در کشور موازمبیک، 

بیش از ۴۰۰ هزار نفر به خاطر خشک سالی و وخامت 
وضعیت کشاورزی، تصمیم به جابه جايی گرفته اند. 

اين مسئله ضربه بزرگی به زيرساخت های اين کشور 
زده  است. در واقع موازمبیک بخش زيادی از نیروهای 
انسانی اش را از دست داده  است. به اين ترتیب، اين 

پديده، جهان را با چالش های زيادی روبه رو کرده 
 است؛ چالش هايی که برخی از آن ها تا کنون سابقه 

نداشته  است. 

  اقتصاد جهان
صدیقه ثنایی

مرور »وخارزم« بر رابطه میان کم آبی و مهاجرت جمعیت

بحرانی به رنِگ آبِی قرمز! 
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تهدیدهای مهاجرت آبی
تنش های آبی دیر یا زود، مردمی را که در مناطق آسیب پذیر 
زندگی می کنند، وادار به مهاجرت می کند. هرچه وضعیت 
بیشتر  هم  مهاجران  تعداد  می شود،  بدتر  آبی  و  اقلیمی 
در  که  جایی  بگیرید؛  نظر  در  را  آرال  دریاچه  شد.  خواهد 
سال 1970 میالدی بیش از 55 هزار و 700 کیلومتر مربع 
بود، در سال 2017 به دلیل خشک سالی و تغییرات اقلیمی 
به 9 هزار و 830 کیلومتر مربع رسید. بیش از 100 هزار 
کشاورزی،  مشغول  دریاچه  این  محل  از  کسانی که  از  نفر 
شدند.  مهاجرت  به  ناچار  بودند،  گردشگری  و  ماهی گیری 
به عالوه شرایط وخیم آب وهوایی در این منطقه باعث شد 

بیماری هایی در این منطقه رواج پیدا کند. 
کم آبی می تواند منجر به کاهش تولید مواد غذایی، کاهش 
اساس  بر  شود.  انسان ها  جان  افتادن  خطر  به  و  درآمد 
دخترانی  و  زنان  بین  این  در  کانورسیشن،  سایت  گزارش 
که در روستاها زندگی می کنند، اغلب وضعیت بدتری دارند. 
به دوش  را  برای خانواده  به خانه  بار حمل آب  باید  آن ها 
بکشند. بسیاری از زنان در شرایط وخیم آبی، به کارگرانی 
بدل شده اند که شبانه روز باید حجم زیادی از آب را حمل 
کنند و به خانه هایشان ببرند. اما چالش های ناشی از کم آبی 

می تواند خیلی گسترده تر از این ها باشد. 
مطالعاتی که در سازمان ملل صورت گرفته، نشان می دهد 
فقر و نابرابری جزو عواقب اصلِی کم آبی هستند. به دنبال 
داد.  خواهد  رخ  هم  سیاسی  تنش های  بحران هایی،  چنین 
ناپایداری سیاسی می تواند مهم ترین آسیِب ناشی از کم آبی 
باشد که جرقه جابه جایی و مهاجرت را هم بزند. بررسی ها 
نشان می دهد دست کم 33 کشور جهان تا سال 2030 وارد 
تنش آبی شدید خواهند شد، طوری  که جنگ آب در آن ها 

شکل خواهد گرفت. اما جنگ آبی دقیقاً چیست؟

جنگ آبی
یکی از اصطالحاتی که در شرایط تغییرات اقلیمی زیاد به 
گوش می خورد، »جنگ آبی« است. خیلی ها تصور می کنند 
جنگ آبی صرفاً به نزاع بر سر آب اشاره دارد. اما حقیقت 
ماجرا این نیست. بر اساس گزارش دیپلمات، اگر جنگ آبی 
فقط بر سر آب بود، شاید مشکل تاکنون حل شده بود. اما 
ارتباط  جنگ آبی به هر چیزی مربوط می شود که به آب 
دارد. یعنی از کشاورزی گرفته تا ماهی گیری، هر آن چه به 
نوعی با آب در ارتباط باشد و کم آبی روی آن اثر بگذارد، 

می تواند منجر به بروز جنگ آبی شود. 
آب ها عموماً مسیری برای تجارت و محلی برای کسب وکار 
از گذشته های دور هم همیشه جوامع در  فراهم می کنند. 
آب،  فقدان  که  است  طبیعی  می گرفتند.  شکل  آب  کنار 
منجر به بروز تنش و جنگ شود. از همین جاست که بحث 
این  به  پیدا می کند.  اهمیت  آب ها هم  بر  و سلطه  کنترل 
بحران  آغاز  نقطه  به  آب ها  بر  سلطه  برای  تالش  ترتیب، 

تبدیل خواهد شد که آتش جنگ آبی را شعله ور می کند. 

مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا جزو مهم ترین مناطق در 
رابطه با بحران آبی هستند. بر اساس گزارش واشنگتن پست، 
این مناطق آمادگی بروز بحران های شدیِد مرتبط با آب را 
دارند. بررسی ها نشان می دهد 60 درصد از مردمی که در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی می کنند، در حال 
حاضر با تنش آبی مواجه هستند. ادامه این وضعیت باعث 
سال  تا  کشاورزی  زمین های  از  هکتار  میلیون   8.3 شده 
2020 در این مناطق از دست بروند. ساالنه بخش زیادی 
از زمین های قابل کشت در این مناطق دچار خشک سالی 
به قدری  برای مثال، در یمن وضعیت  و قحطی می شوند. 
بحرانی است که سرانه سهم آب 198 متر مکعب است. این 
یعنی بحرانی حاد که می تواند جان یمنی ها را تهدید کند و 

چاره ای جز مهاجرت برایشان نگذارد. 
شاخص های مرتبط با تنش آبی در منطقه خاورمیانه بسیار 
نگران کننده است. در عراق نرخ تنش آبی به 3.7 از 5 رسیده  
است. یعنی بحران تنش آبی در این کشور به زودی به نقطه 
اوج خود خواهد رسید؛ نقطه ای که در آن، دیگر هیچ کس 
نمی تواند به حیات خود در آن منطقه ادامه دهد و چاره ای 
جز جابه جایی نخواهد داشت. بحران در منطقه خاورمیانه 
به قدری حاد شده که نهادهای بین المللی هم برای تقلیل 

اثرات آن، وارد میدان شده اند. 
البته آمار و ارقامی هم در رابطه با منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا وجود دارد که نشان می دهد بحران تا حد زیادی قابل 
کنترل است. برای مثال، آمار بانک جهانی نشان می دهد 82 
درصد از آبی که در این منطقه مصرف می شود، به صورت 
ناکارآمد مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بهره وری را افزایش 
تغییر  منطقه  این  در  هم  آبی  تنش  وضعیت  قطعاً  دهند، 
خواهد کرد. برای تغییر وضعیت موجود، باید هرچه سریع تر 
اقدام کرد. در لیبی، میزان ذخایر آب آشامیدنی به سرعت در 
حال کاهش است. کانال های توزیع آب در این کشور به شدت 
ضعیف هستند. بهبود عملکرد این کانال ها می تواند جلوی 
پیش روی این بحران را بگیرد. نکته این جاست که تنش آبی 

کاماًل با وضعیت سیاسی و اقتصادی مرتبط است. 

از مایه حیات تا تولید ناخالص داخلی
اقتصادی  مختلف  شاخص های  بررسی  به  فائو  سازمان 
هستند.  مواجه  آبی  تنش  با  که  پرداخته  کشورهایی  در 
 2050 سال  تا  می دهد  نشان  سازمان  این  بررسی های 
حدوداً 6 تا 14 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهایی 
وضعیت  این  تأثیر  تحت  هستند،  درگیر  آبی  تنش  با  که 
قرار خواهد گرفت. یعنی این بخش از تولید ناخالص داخلی 

صرفاً به دلیل کم آبی از دست خواهد رفت. 
هستند  اقتصادی  بحران های  شاهد  هم  بین المللی  ناظران 
که مرتبط با تغییرات اقلیمی و تنش های آبی است. وقتی 
اقتصادی می شود و  کشوری به دلیل کم آبی، دچار بحران 
از دست می دهد،  را  داخلی خود  ناخالص  تولید  از  بخشی 
صرفاً خودش با بحران مواجه نشده، بلکه این تمام اقتصاد 

مطالعاتی که در سازمان ملل 
صورت گرفته، نشان می دهد 

فقر و نابرابری جزو عواقب 
اصلِی کم آبی هستند. به دنبال 
چنین بحران هايی، تنش های 

سیاسی هم رخ خواهد داد. 
ناپايداری سیاسی می تواند 

مهم ترين آسیِب ناشی 
از کم آبی باشد که جرقه 
جابه جايی و مهاجرت را 

هم بزند. بررسی ها نشان 
می دهد دست کم 33 کشور 

جهان تا سال ۲۰3۰ وارد 
تنش آبی شديد خواهند شد، 
طوری  که جنگ آب در آن ها 

شکل خواهد گرفت
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مردمی که در کشورهای 
با بحران تنش آبی مواجه 

شده اند، به تنهايی توان 
حل اين بحران را نخواهند 
داشت. آن ها به اين خاطر 

که دسترسی کافی به 
زيرساخت ها را نداشته اند، 
دچار اين بحران شده اند. 

درنتیجه به کمک نیاز 
دارند. تغییرات اقلیمی هم 

پديده ای است که کشورهای 
توسعه يافته بیشتر در آن 

نقش دارند. در واقع همان 
توسعه اقتصادی، به نوعی 

منجر به انتشار گازهای 
گل خانه ای و تغییرات اقلیمی 

شده  است. به همین خاطر 
کشورهای توسعه يافته وظیفه 

دارند برای حل بحران آبی 
در کشورهای فقیر، دست به 

کار شوند

جهان است که بخشی از تولید ناخالص داخلی اش را از دست 
داده و درنتیجه رشد اقتصاد جهان با اختالل مواجه خواهد 

شد. 
منطقه خاورمیانه به دالیل مختلفی با افراد مهاجر روبه رو است. 
بسیاری از ساکنان این منطقه به دلیل بمباران و جنگ، از 
ترس جان، خانه و کاشانه خود را رها می کنند و به کشورهای 
دیگر پناه می برند. اما تنش آبی، بحرانی است که می تواند تا 
این اندازه مردم را تحت فشار قرار ندهد. این مسئله ای است 
که کشورهای پیشرفته جهان در عرصه بین المللی باید به آن 

توجه داشته باشند. اما حقیقتاً چه باید کرد؟

قدم های استراتژیک
مدنظر  را  آبی  تنش های  بحث  که  سال هاست  ملل  سازمان 
دارد. افزایش تعداد مهاجرانی که به دلیل تنش های آبی، ترک 
زمینه  این  در  اقدامات جدی تری  باعث شده  کرده اند،  خانه 
در  را  آن  هم  ملل  سازمان  که  هزاره  اهداف  بگیرد.  صورت 
دستور کار خود قرار داده، استراتژی هایی دارد که به کمک 

آن ها می توان نسبت به بهبود این وضعیت امید داشت.
شیوه  شده  قرار  ملل،  سازمان  هزاره  اهداف  در  مثال،  برای 
اثرگذاری بحران های آبی بر مهاجرت مورد بررسی قرار گیرد. 
محیط  که  انسان هایی  یا  آب،  یا  است،  مهم تر  زمین  این که 
بحران  این  به حل  زیادی  تا حد  ترک می کنند، می تواند  را 
نوظهور کمک کند. پدیده مهاجرت های اقلیمی، باید از ابعاد 
مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. اثرات تنش های آبی هم باید 

از جنبه های مختلف بررسی شود. 
تنش های آبی قطعاً در برخی از مناطق جهان مثل خاورمیانه 

که  نیست  بحرانی  این  اما  است.  حادتر  آفریقا،  شمال  و 
اقتصاد  جهانی  مجمع  باشد.  مناطق  همین  مختص  فقط 
اثبات  به  را  نکته  این  کرده  تالش  مختلف  همایش های  در 
نتیجه  در  است،  جهانی  بحرانی  آبی،  تنش های  که  برساند 
باید در سطوح بین المللی و جهانی برای حل آن اقدام کرد. 
کمک  به  خصوصی،  بخش  کنار  در  دولت ها  زمانی که  تا 
پای  نکنند،  بحران  این  حل  به  اقدام  مبتکرانه،  راه کارهای 
برخی  مثال، شاید  برای  باز خواهد شد.  این چالش  به  همه 
کشورها اصاًل مشکل کم آبی نداشته باشند، اما مهاجرانی که 
از  و  می کنند  انتخاب  خود  مقصد  عنوان  به  را  کشورها  این 
بی آبی به آن ها پناه می برند، می توانند نقطه آغاز بحران برای 

همین کشورها باشند. 
مردمی که در کشورهای با بحران تنش آبی مواجه شده اند، 
به تنهایی توان حل این بحران را نخواهند داشت. آن ها به این 
خاطر که دسترسی کافی به زیرساخت ها را نداشته اند، دچار 
تغییرات  دارند.  نیاز  کمک  به  درنتیجه  شده اند.  بحران  این 
اقلیمی هم پدیده ای است که کشورهای توسعه یافته بیشتر 
در آن نقش دارند. در واقع همان توسعه اقتصادی، به نوعی 
اقلیمی شده  تغییرات  انتشار گازهای گل خانه ای و  به  منجر 
دارند  وظیفه  توسعه یافته  کشورهای  خاطر  همین  به   است. 
برای حل بحران آبی در کشورهای فقیر، دست به کار شوند. 
جهان هر روز گرم تر و ساکنان آن هم هر روز بیشتر می شود. 
برای این که همه بتوانند در کنار هم از این شرایط بهره ببرند، 
چاره ای نیست جز این که با هم برای حل بحرانی مثل تنش 
و  همراهی  در  بحران،  این  حل  کلید  کنند.  مشارکت  آبی، 

مشارکت است. 



مدیریت و کسب وکار

در این بخش می خوانید

مدیریت مشتریان ازدست رفته در سازمان های تجاری
 فراز و نشیب ها در حفظ مشتریان 

درس های کسب وکار از جک دورسی، مدیرعامل توییتر
 داستان سرای قهار در فضای مجازی

چگونه کارمندان خود را به روز نگه داریم؟
 نکته های باریک درباره توسعه حرفه ای

چاره جویی برای دوگانگی و سکوت سازمانی 
 هیس! این جا کسی حرف نمی زند

 مخاطب شناسی مهم ترین رکن تبلیغات

 برندهای مطرح صنعت غذا و FMCG دنیا چگونه اثرگذار و متفاوت شدند؟



بر اساس مطالعات انجام شده، هزينه جذب مشتريان 
جديد به مراتب از هزينه نگه داری مشتريان بیشتر 

است، اما بااين حال، برخی از کسب وکارهای تجاری 
اقدامات اثربخشی در راستای نگه داری مشتريان 

انجام نمی دهند و درنهايت با مشتريان ازدست رفته 
بسیار زيادی مواجه می شوند. در صورتی که حفظ 

اين مشتريان می تواند سازمان را با سودآوری 
مناسبی همراه سازد. اين که برای مديريت مشتريان 

ازدست رفته بايد چه استراتژی ها و برنامه های مختلفی 
اتخاذ کرد، قطعاً در هر صنعتی پرداختن به اين موضوع 
متفاوت است و جزئیات زيادی دارد، اما به صورت کلی 
در اين راستا می توان رويکرد کلی و مناسبی اتخاذ کرد 
تا از اين طريق بتوان گامی اثربخش در حوزه مديريت 

مشتريان ازدست رفته برداشت. در ادامه به برخی از اين 
بايدها و نبايدهای مديريت مشتريان ازدست رفته اشاره 

خواهیم کرد.

آمارها چه می گویند؟
بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه، بیش از 60 درصد 
از مدیران بازاریابی احساس می کنند جذب مشتریان جدید از 
باید  که  است  اقداماتی  مهم ترین  تبلیغاتی  کمپین های  طریق 
از  انجام داد و هم چنین 71 درصد  در کسب وکارهای تجاری 
با  رابطه خود  به  نامطلوب  به دلیل دریافت خدمات  مشتریان 
سوی  از  انجام شده  مطالعات  طبق  می دهند.  پایان  کسب وکار 
می رسد  درصد   66 به   B2B مشتریان  در  عدد  این  زندسک، 
که حاکی از آن است که مشتریان سازمانی به دلیل دریافت 
قطع  تجاری  با کسب وکارهای  بیشتر  مناسب  نکردن خدمات 
 37  ،CallMiner مطالعات  اساس  بر  البته  می کنند.  رابطه 
درصد از مصرف کنندگان تمایل دارند شرکت ها وقتی خدمات 
مورد انتظار را برآورده نمی کنند، عذرخواهی کنند و در صورتی 
 که کسب وکارهای تجاری در اولین تعامل با مشتریان بتوانند 
ریزش  از  درصد   67 از  می توانند  کنند،  حل  را  آن ها  مشکل 

که  می دهد  نشان  مطالعات  این  کنند.  جلوگیری  مشتریان 
برای  مشخصی  برنامه  و  استراتژی  تجاری  کسب وکارهای  اگر 
مدیریت مشتریان ازدست رفته داشته باشند، به خوبی می توانند 
راستا،  همین  در  برگردانند.  سازمان  خرید  به چرخه  را  آن ها 
افزایش   ،Small Biz Genius مؤسسه  مطالعات  اساس  بر 
فقط پنج درصد حفظ مشتریان باعث افزایش 25 تا 95 درصد 
 Altfield سودآوری شرکت می شود. در همین راستا، مؤسسه
احتمال  معموالً  می دهد  نشان  که  داده  انجام  مطالعاتی  نیز 
فروش محصوالت به مشتریان موجود 60 تا 70 درصد است. 
این در حالی است که این رقم برای مشتریان جدید به 5 تا 20 

درصد کاهش پیدا می کند.

چه باید کرد؟
به صورت کلی باید در خصوص مدیریت مشتریان ازدست رفته 
مدیریت  اول،  استراتژی  کرد.  اتخاذ  عملیاتی  استراتژی  دو 
بازخورد مشتریان است که اشاره به این موضوع دارد که برخی 
از مشتریان پس از مواجهه با اولین مشکل و شکایت از سازمان، 
با واحد ارتباط با مشتریان سازمان تماس می گیرند تا مشکالت 
دسته  این  برای  باید  دلیل  همین  به  کنند.  حل  را  خودشان 
اما برخی از مشتریان  از مشتریان فرایند مناسبی اتخاذ کرد، 
هستند که بدون این که با سازمان ارتباط برقرار کنند، رابطه 
خود با سازمان را بدون اطالع قطع می کنند، که برای پی گیری 
این دسته از مشتریان نیز باید استراتژی مناسب دیگری اتخاذ 

شود.

مدیریت بازخورد مشتریان
در مدیریت بازخورد مشتریان، کسب وکارهای تجاری باید در 
دسترس مشتریان خود باشند. این در دسترس بودن می تواند 
رسانه های  تماس،  مرکز  از  اعم  تماس مختلف  نقاط  از طریق 
به راحتی  بتوانند  مشتریان  تا  باشد  و...  وب سایت  اجتماعی، 
بعدی  گام  در  کنند.  منتقل  سازمان  به  را  خودشان  بازخورد 
تماس  نقاط  تمامی  در  باید  سازمان  تعاملی  سیاست های 

مدیریت مشتریان ازدست رفته 
در سازمان های تجاری

فراز و نشیب ها 
در حفظ مشتریان 

     مدیریت
امیر کاکایی

کارشناس ارشد کسب وکار
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طریق  این  از  و  باشد  یکسان  مشتریان  با  سازمان 
تجربه ارتباطی یکسانی برای مشتریان رقم زند. این 

در حالی است که در برخی از کسب وکارهای ایرانی 
دیده می شود که تنها در برخی از نقاط تماس خود با 

مشتریان ارتباط مناسبی برقرار می کنند. به عنوان 
ارتباط  تماس  مرکز  با  می توانند  مشتریان  نمونه، 

رسانه های  در  انتقادی  که  هنگامی  اما  کنند،  برقرار 
اجتماعی مطرح می شود، این شکایات و انتقادات مورد پی گیری 
قرار نمی گیرد. به عنوان نمونه ای دیگر، مشتریان به تیم فروش 
که با آن ها ارتباط تنگاتنگی دارند، انتقادی مطرح می کنند، اما 

این انتقاد به گوش سازمان و متولیان امر نمی رسد.
بازخورد  پی گیری  جهت  در  اتخاذشده  فرایند  میان  این  در 
که  شود  طراحی  سیستماتیک  صورت  به  باید  مشتریان 
مشکالت و شکایات مشتریان را در اسرع وقت به واحد مورد 
نظر برای پی گیری انتقال دهند و درنهایت مشکل مشتری حل 
و حس مناسبی به مشتریان از پی گیری این موضوع انتقال داده 
شود. بازه زمانی برای پی گیری این موضوع بسیار حائز اهمیت 
است و سازمان باید برای این موضوع برنامه ریزی الزم داشته 
از سوی مشتریان مطرح  اگر شکایاتی  نمونه،  به عنوان  باشد. 
این شکایات دیگر  از گذشت یک ماه پی گیری  می شود، پس 
برای مشتریان ارزشی ندارد و در این بازه زمانی احتمال این که 
مشتریان از رقبا خرید کنند، به شدت افزایش پیدا کرده است.

قرار  توجه  مورد  باید  بسیار  نیز  اصالحی  اقدامات  بر  تمرکز 
از  مشتریان  از  تعدادی  که  در صورتی  که  معنا  این  به  گیرد؛ 
از سیاست های سازمان شکایت  یکی  یا  واحد خاص سازمانی 
گیرد  قرار  نظر  مورد  موضوع  این  در  اصالحی  اقدامات  دارند، 
تا از شکایت احتمالی در آینده جلوگیری شود. سرمایه گذاری 
روی این موضوع می تواند احتمال ریزش مشتریان در خصوص 
رخ  صورتی  در  این  البته  دهد.  کاهش  را  خاص  موضوع های 
انجام شده  موضوع های خاص  در  اصالح  اقدامات  که  می دهد 

باشد.
در پایان این موضوع مهم است که در فرایند مدیریت بازخورد 
شود.  شاکی  مشتریان  رضایت  کسب  به  منجر  باید  مشتریان 
به بیان دیگر، چرخه پی گیری شکایت مشتریان باید تا جایی 
ادامه پیدا کند که درنهایت رضایت مشتریان حاصل شود و این 
موضوع می تواند از طریق انجام نظرسنجی های مختلف پس از 

پی گیری شکایت مشتریان انجام شود.

برقراری ارتباط با مشتریان
که  شد  اشاره  عملیاتی  استراتژی های  به  قبلی  بخش  در 
کسب وکارهای تجاری باید در مواجهه با مشتریان شاکی اتخاذ 
کنند. در این بخش مراد نگارنده بر این است که کسب وکارهای 
تجاری در تالش باشند تا یک گام فراتر بردارند و با مشتریان 
ارتباط برقرار کنند. این ارتباط می تواند به صورت پیامک های 
به  باشد.  و...  تلفنی  تماس  نامه ها،  ارسال  ای میل،  مناسبتی، 
ارسال  پیامک تشکرآمیز  از خرید مشتری،  نمونه، پس  عنوان 
خرید  سازمان  از  کوتاهی  زمان  مدت  که  صورتی  در  و  شود 
شود.  ارسال  مشتری  برای  تخفیفی  پیشنهادهای  نمی کند، 
پیام های  و  باشند  مشتریان  یاد  به  مختلف،  مناسبت های  در 
اساس  بر  یا  کنند،  ارسال  آن ها  برای  شخصی سازی شده ای 
نظرسنجی های دوره ای، رضایت سنجی از مشتریان انجام شود 
تا از این طریق اگر مشتریان نسبت به سازمان انتقادی دارند 

قرار  پی گیری  مورد  موضوع  این  نکرده اند،  مطرح  تابه حال  و 
گیرد.

تمرکز بر مشتریان ازدست رفته
پس از انجام دو بخش قبلی، در هر کسب وکاری پیش می آید 
تعامل  و  همکاری  به  حاضر  مختلفی  دالیل  به  مشتریان  که 
با سازمان نیستند. این که به چه مشتریانی ازدست رفته گفته 
می شود، به مدت زمان خرید آن ها و نوع کسب وکار برمی گردد. 
محصوالت  حوزه  در  که  تجاری  سازمان  نمونه،  عنوان  به 
خرید  او  از  مشتری  هفته  دو  اگر  کند،  فعالیت  تندمصرف 
می شود،  تلقی  ازدست رفته  مشتری  عنوان  به  باشد،  نکرده 
اما در کسب وکارهای B2B این مدت زمان شاید به چند ماه 
نیز افزایش پیدا کند. اما درهرحال، بر اساس این دو معیاری 
پایش  حال  در  دائماً  باید  تجاری  سازمان های  شد،  گفته  که 
اطالعات خود باشند تا به صورت روتین، مشتریان ازدست رفته 
خودشان را شناسایی کنند. پس از شناسایی مشتریان، باید در 
خصوص نوع مواجهه با این مشتریان تصمیم گیری انجام شود. 
به عنوان نمونه، برای برخی از مشتریان، تماس مجدد و ارائه 
بازگرداند و  به چرخه خرید  را  پیشنهاد جذاب می تواند آن ها 
برای مشتریان دیگری این موضوع شاید متفاوت باشد و باید به 
صورت حضوری تیمی از سازمان به مشتری مراجعه کند و در 

تالش باشد تا مشتریان را به چرخه خرید بازگرداند.
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که برای جذب 
مشتری ازدست رفته باید پیشنهادهای تکراری را کنار بگذارید. 
القا می کند که  به مشتری  را  این حس  تکراری  پیشنهادهای 
استفاده  به  معموالً  بنابراین  ندارید.  ارائه  برای  جدیدی  چیز 
می توان  این که چگونه  نمی دهد.  نشان  عالقه  از خدمات شما 
نوع  و  به شرایط  بستگی  پرهیز کرد،  تکراری  پیشنهادهای  از 
خالقانه،  صورت  به  می توان  معموالً  اما  دارد،  شما  کسب وکار 
در  هم چنین  کرد.  عرضه  مشتریان  به  جذابی  پیشنهادهای 
را  پیشنهاد  این  که  فردی  که  می شود  دیده  موارد  از  برخی 
چنین  در  و  نیست  مشتری  رضایت  و  پسند  مورد  می دهد، 
شرایطی معموالً توصیه می شود که کارمند برقرارکننده ارتباط 
با مشتریان را تغییر داد تا از این طریق بتوان با رضایت بیشتری 

از مشتری همراه شد.

بیش از ۶۰ درصد از مديران 
بازاريابی احساس می کنند 

جذب مشتريان جديد از 
طريق کمپین های تبلیغاتی 
مهم ترين اقداماتی است 
که بايد در کسب وکارهای 

تجاری انجام داد و هم چنین 
۷1 درصد از مشتريان 

به دلیل دريافت خدمات 
نامطلوب به رابطه خود با 

کسب وکار پايان می دهند. 
طبق مطالعات انجام شده از 
سوی زندسک، اين عدد در 

مشتريان B۲B به ۶۶ درصد 
می رسد که حاکی از آن 

است که مشتريان سازمانی 
به دلیل دريافت نکردن 

خدمات مناسب بیشتر با 
کسب وکارهای تجاری قطع 

رابطه می کنند
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     مدیریت
نجوا ناجی 

درس های کسب وکار از جک دورسی، مدیرعامل توییتر

داستان سرای قهار در فضای مجازی
جک دورسی، بنیان گذار و مديرعامل شبکه اجتماعی 

تويیتر، يک میلیاردر خودساخته است که می توان او را 
يکی از کارآفرين های برتر و تأثیرگذار حوزه تکنولوژی 
در کنار اسامی  بزرگی چون استیو جابز و... قرار داد. او 
هم چنین شرکت Square را که يک شرکت پرداخت 

موبايلی است، اداره می کند و با مديريت اين دو به 
سرمايه ای حدود چهارمیلیارد دالر رسیده است. جالب 
است بدانید او ايده ساخت تويیتر را از سال ۲۰۰۰ در 
سر داشت، تا اين که در سال ۲۰۰۶ ايده خود را عملی 

کرد. اين برنامه نويس و کارآفرين آمريکايی در سال 
۲۰1۲ جايزه بهترين نوآور دنیای تکنولوژی را دريافت 

کرد. در ادامه درس  های کسب وکاری را که می توان از او 
ياد گرفت، با هم مرور می کنیم. 

مسیر موفقیت جک دورسی
جک دورسی که در 19 نوامبر 1976 در سنت لوییس آمریکا 
از همان کودکی عاشق دنیای ناشناخته رایانه ها  به دنیا آمد، 
بود و ساعت ها مطالعه صرف افزایش دانش خود در این زمینه 
می کرد. نخستین تجربه برنامه نویسی جک در سن 14 سالگی 
و  تاکسی  ارسال  سرویس های  برای  برنامه  چند  او  داد.  رخ 

آتش نشانی نوشت.
اجرا  را  توییتر  برای  خود  اولیه  ایده  دورسی  سال 2000،  در 

کرد که به او امکان می داد از طریق تلفن هوشمند بلک بری و 
سرویس پیام رسان آن دوستانش را در جریان اوضاع و احوالش 
قرار دهد. ظاهراً هیچ کس غیر از او به این ایده عالقه نداشت و 
همین مسئله باعث شد ایده اش را کنار بگذارد. اما سال 2006 
دوباره به سراغش رفت و آن را تبدیل به یکی از محبوب ترین 

شبکه های اجتماعی دنیا کرد. 

برنامه ریزی دقیق
است  این  دورسی  از خصوصیات شخصی  یکی  می شود  گفته 
که خیلی کار می کند. او هشت ساعت از روز در توییتر مشغول 
است و بعد به خیابان مجاور می رود تا هشت ساعت دیگر در 
در حال  به سرعت  دورسی  دو شرکت  هر  کند.  کار   Square
تکامل اند و تعهد کامل او را می طلبند. چطور جک دورسی وقت 

و توان کافی برای مدیریت همه  چیز را دارد؟
خود او جمله ای معروف در این زمینه دارد که »تنها راه 16 
ساعت کار کردن این است که بسیار منظم باشید و برای روز 
برای دقیقه به دقیقه   او هر روز  برنامه ریزی کنید.«  کاری تان 
وقتش برنامه می ریزد. به این ترتیب که هر روز را به امری خاص 
اختصاص می دهد. برای مثال دوشنبه که اول هفته محسوب 
می شود، روز جلسات و اداره امور شرکت است و سه شنبه کار 
چهارشنبه ها  و  می برد  پیش  را  محصول  اصلی  اجزای  روی 
و  توسعه دهندگان  امور  به  پنج شنبه ها  و  مارکتینگ  امور  به 
قدم  به  و  استراحت  روی  هفته ها  آخر  و  می پردازد  شراکت ها 

زدن و تفکر درباره راهبردها متمرکز می شود. 

مدیریت زمان 
کسانی که فشار زیاد را متحمل می شوند تا به موفقیت برسند، 
بنابراین  می دانند که مدیریت زمان بسیار حائز اهمیت است. 
سعی می کنند خود را از کمبود خواب و فرسودگی مغزی دور 
نگه دارند. جک دورسی این کار را به سادگی انجام می دهد و 
در یک هفته کاری 80 ساعت به صورت دیوانه وار کار می کند. 
اما او چطور این کار را انجام می دهد؟ کار در بلوک های زمانی 



يکی از خصوصیات شخصی 
دورسی اين است که خیلی 

کار می کند. او هشت ساعت 
از روز در تويیتر مشغول 

است و بعد به خیابان مجاور 
می رود تا هشت ساعت ديگر 

در Square کار کند. هر دو 
شرکت دورسی به سرعت در 

حال تکامل اند و تعهد کامل 
او را می طلبند. او جمله ای 
معروف در اين زمینه دارد 

که »تنها راه 1۶ ساعت کار 
کردن اين است که بسیار 

منظم باشید و برای روز 
کاری تان برنامه ريزی کنید.«

مشخص.
تلنبار  از  جلوگیری  برای  منظم  برنامه ریزی  و  زمان  مدیریت 
برای کار و  امور روی هم ضروری است و تقسیم وقت  شدن 
نیاز  شما  است.  بی نظمی  از  فرار  برای  عالی  راهی  استراحت 
دارید به ازای هر 50 دقیقه کار، 10 دقیقه از پشت میز بلند 
شوید، قدم بزنید، یا از اتاق کار خارج شوید. یک تایمر یا زنگ 

گوشی همراهتان می تواند این زمان را به شما یادآوری کند. 

استراحت و رسیدگی به خود 
جک یک آدم با اموری روتین است. زود از خواب بیدار می شود، 
مدیتیشن می کند و سپس 90 دقیقه پیاده روی می کند تا به 
دفتر کار خود برسد و در مسیر به پادکست گوش می کند. هر 
زمانی  که حین کار انرژی کم بیاورد، تنها چند دقیقه الزم دارد 
به  را  خود  هفته  پایان  زمان  دورسی  کند. جک  مدیتیشن  تا 

پیاده روی و امور مورد عالقه اش می گذراند. 
شما نیز برای خود وقت استراحت تعیین کنید. اگر می خواهید 
انرژی کافی برای بازگشت به کار خود داشته باشید، بهتر است 
فرصتی برای سرگرمی و بازی اختصاص دهید. می توانید ورزش 
کنید، ماساژ بروید، یا دستی به سر و رویتان بکشید و تلویزیون 
تماشا کنید. به موقع بخوابید و ورزش را فراموش نکنید تا خود 
قلبی،  بیماری های  مانند  شغلی  بیماری های  و  استرس  از  را 
مشکالت گوارشی، بی خوابی، مشکالت خودایمنی و... دور نگه 

دارید. 

رهبر باشید نه تصمیم گیرنده
از نظر دورسی، رهبر خوب کسی است که افراد سازمان خود 
را راهنمایی کند تا آن ها بتوانند تصمیمات بزرگ را بگیرند، نه 
کسی که از باال تصمیمات را تنها برای اجرا صادر می کند. او 
می گوید: »اگر مجبور به تصمیم گیری به این شکل باشم، به 
نظر می رسد از نظر سازمانی دچار نقص شده ایم.« با این نوع 
به  بلکه  آن،  رهبر  قدرت  به  نه  سازمان  یک  دیدگاه، سالمت 

قدرت اعضای آن بستگی دارد.

توامند کردن کارمندان و مسئول دانستن آن ها 
خود  کارمندان  برای  که  را  ای میلی  دورسی   ،2014 سال  در 
در شرکت اسکوئر ارسال کرده بود، منتشر کرد و آن ها را به 
دلیل این که از نام او برای تأیید پروژه ها و ایده هایشان استفاده 
به آن ها توصیه کرد: »اگر مجبور  او  می کردند، سرزنش کرد. 
شوید از نام یا اقتدار شخص دیگری برای رسیدن به اهدافتان 
خودتان  نداشتن  باور  و  لیاقت  عدم  معنای  به  کنید،  استفاده 
اثبات آن  باید بر  است. اگر به چیزی به درستی اعتقاد دارید، 
تمرکز کنید.« این رویکرد به کارمندان این قدرت را می دهد 
که هم در تفکر خود خالق و نوآور باشند و هم مسئولیت کار 
باکیفیت را به دوش آن ها می اندازد که به دلیل اهمیت الزم 

است جدی گرفته شود.

نقاط ضعف خود را بپذیرید و بر آن غلبه کنید
که  بود  نگران  کرد،  راه اندازی  را  اسکوئر  که  هنگامی  دورسی 
آن  به  و  بخورد  شکست  سرمایه گذاری  این  منتظرند  مردم 
پشت کنند. بنابراین او شک و تردیدهای سرمایه گذاران را به 
صورت مستقیم برطرف کرد. او در اقدامی جسورانه لیستی از 
140 دلیل عدم موفقیت اسکوئر را همراه با رد مخالفت ها به 
ثابت کرد  اولیه  با آن لیست  ارائه داد. دورسی  سرمایه گذاران 
که صنعت را می شناسد، حوزه را می شناسد و از محدودیت ها 
از  می توانند  درسی  چه  کارآفرینان  است.  آگاه  پتانسیل ها  و 
مردم  به  همیشه  و  باشند  جسور  باشند،  خالق  بگیرند؟  این 
نشان دهند که دقیقاً می دانند چگونه بر نقاط ضعف خود غلبه 

کنند. 

تقویت شفافیت
دورسی در توییتر و اسکوئر دسترسی بی سابقه ای به کارمندان 
او در توییتر  برای دانستن در خصوص استراتژی شرکت داد. 
یادداشت های جلسات مهندسان خود را به اشتراک می گذارد. 
در اسکوئر کارمندان بعد از جلسات هیئت مدیره می توانند به 
اسناد دسترسی داشته باشند، سؤال های خود را مطرح کنند 
موجب  شفافیت  و  فراگیری  نوع  این  دهند.  ارائه  بازخورد  و 
می شود افراد احساس کنند در حال تالش برای دست یابی به 

اهداف مشترک هستند. 

بارها و بارها امتحان کردن
از نظر دورسی، کامل کردن محصول کلید موفقیت است و او 
روش های منحصربه فردی برای آزمایش آن ایجاد کرده است. 
تست  و  اثبات  محل  که  دارند  کافی شاپ  یک  اسکوئر  دفاتر 
در  اسکوئر  کارمندان  است.  اسکوئر  نرم افزارهای  و  سخت  افزار 
تا  می گذارند  بررسی  جلسات  شیفتی  صورت  به  کافی شاپ ها 
یا خیر.  کار می کند  به درستی  و محصولشان  دریابند خدمات 
این تمرکز بر کاربردی بودن و تست چندباره، نشان از رضایت 
با  برابر  آن ها  رضایت  و  دارد  این شرکت  از  مشتریان دورسی 

موفقیت اوست. 

داستان سرایی
برای بازاریابی محصول خود باید بتوانید محصول خود را از دید 
مشتری درک کنید و سپس داستانی در مورد آن بسازید. جک 
دورسی با شرکت اسکوئر خود داستان یک مشتری در شیکاگو 
را روایت می کند که قصد خرید یک قهوه را دارد... سپس او 
و  قرار می گیرد  داستان  این  اسکوئر کجای  نشان می دهد که 
می تواند انجام معامالت او را به روشی ساده و آسان تبدیل کند. 
داستان سرایی برای همه قابل درک است. مشتریان برای این که 
به این نتیجه برسند که به این خدمت نیاز دارند، نیاز به داشتن 
اطالعات تخصصی فنی و مالی ندارند. تنها کافی است داستان 
بشنوند. یکی از رموز موفقیت جک دورسی در بازاریابی، توانایی 

او به عنوان یک داستان نویس است. 
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به عنوان يک کارفرما و مدير، حتماً از اهمیت توانايی 
کارمندان خود در رشد و يادگیری باخبريد. بااين حال، 

خوب است از بهترين روش ها برای تقويت توانايی 
و به روز نگه داشتن اطالعات و مهارت کارمندان خود 

آگاه شويد تا هم نیروی کار و هم شرکت از نتايج 
مثبت آن بهره مند شوند. افرادی که به طور مداوم 

مهارت های خود را ارتقا می دهند و خود را هم گام با 
نوآوری و تکنولوژی به روز نگه  می دارند، بیشترين 

شانس را دارند که در حرفه خود بهترين  باشند. 
در ادامه تکنیک هايی که به شما در بهبود توانايی 
يادگیری و به روز نگه داشتن آن ها کمک می کند، 

گردآوری شده است. 

قابلیت یادگیری کارمندان
کارمندی که یادگیری مداوم را در اولویت خود قرار می دهد، 
اما  دهد.  انجام  سازمان  یک  برای  بزرگی  کارهای  می تواند 
واقعیت این است که این نوع نیروی کار را نمی توان یک شبه 
برمی گردد.  مدیر  به  مسئله  این  از  بخشی  کرد.  پیدا  یا  ایجاد 
پیش از استخدام کارمندان و در هنگام مصاحبه، نقاط قوت و 
ضعف و هم چنین توانایی او در یادگیری را بررسی و فرصت های 
احتمالی یادگیری و آموزش این کارمند را یادداشت و پی گیری 
به روز  و  یادگیری  به  کارمندان  تمایل  و  مهارت  سطح  کنید. 
نگه داشتن خود را می توانید با چند سؤال و آزمون به دست 

آورید. 

فراهم کردن فرصت های متنوع آموزشی
افراد سبک یادگیری متفاوتی دارند، بنابراین ایجاد روش های 
متنوع آموزشی برای کارمندان مهم است. به عنوان مثال، برخی 
با اَشکال و گرافیک های رنگارنگ پاورپوینت بهتر یاد می گیرند، 
است  زبانی هستند، ممکن  یا  کارمندان که کالمی  برخی  اما 
با خواندن بروشور یا جزوه بهترین نتیجه را بگیرند. هم چنین 
باید زمینه ای را که می خواهید به کارمندان آموزش دهید، در 
آموزش  ارائه  تولید،  صنعت  در  مثال،  عنوان  به  بگیرید.  نظر 
به  باشد.  سودمند  می تواند  تجهیزات  کارکرد  مورد  در  عملی 
دنبال تمرینات عملی، انجام همان کار این بار به دست کارمند 
تلقی  او  یادگیری  ارزیابی  به عنوان  و  باشد  ارزشمند  می تواند 

شود. 

دنبال کردن عملکرد کارمند
برای سنجش سطح  کارمندان  عملکرد  کنترل  بعدی  تکنیک 
عملکرد و تمرکز روی نقاط کمبود اوست. اگر کارمندی عملکرد 
بهینه کافی دارد، ممکن است زمان آن رسیده باشد که اهداف 
عملکردی او را تغییر داده و جایگاه باالتری به او دهیم. محیط 
کار چالش برانگیز، یادگیری مداوم را تشویق و تسهیل خواهد 
کرد. از طرف دیگر، در صورت مشاهده کمبود، می توان به او 

آموزش داد تا انتظارات فعلی شغل را برآورده کند. 

بازخورد مثبت دادن
می توانید با شناخت و ستایش پیشرفت کارمند در به روز نگه 

     مدیریت
هدی رضایی 

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چگونه کارمندان خود را به روز نگه داریم؟

نکته های باریک درباره توسعه حرفه ای
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افراد سبک يادگیری متفاوتی 
دارند، بنابراين ايجاد 

روش های متنوع آموزشی 
برای کارمندان مهم است. به 
عنوان مثال، برخی با اَشکال 

و گرافیک های رنگارنگ 
پاورپوينت بهتر ياد می گیرند، 
اما برخی کارمندان که کالمی 
يا زبانی هستند، ممکن است 

با خواندن بروشور يا جزوه 
بهترين نتیجه را بگیرند. 
هم چنین بايد زمینه ای را 

که می خواهید به کارمندان 
آموزش دهید، در نظر بگیريد. 

به عنوان مثال، در صنعت 
تولید، ارائه آموزش عملی 
در مورد کارکرد تجهیزات 

می تواند سودمند باشد

داشتن خود، توانایی او را در یادگیری بهبود بخشید. شما باید 
را  توانایی های آن ها  و  نظارت کنید  بر کارمندان خود  فعاالنه 
ببینید و بازخورد مثبت دهید. اگر کارمندان شما بدانند شما 
به یادگیری و پیشرفت آن ها عالقه دارید، ممکن است پذیرای 

فرصت های بعدی آموزش باشند. 

تنظیم برنامه توسعه حرفه ای
برای  را شناسایی کردید،  هنگامی  که مهارت های هدف خود 
ترسیم مسیر شغلی کارمندان خود یک برنامه توسعه حرفه ای 
تنظیم کنید و سپس بیشترین تقاضای مهارت را برای شغلشان 
در جهت تقویت یا کسب در اختیار آ ن ها بگذارید. انجمن های 
حرفه ای که در همایش های ساالنه و منطقه ای برگزار می شوند، 
باشند.  مفید  زمینه  این  در  می توانند  آموزشی  کارگاه های  یا 
یا  آن الین  آموزش های  خودشان  نیز  سازمان ها  از  بسیاری 
کارگاه های آموزشی برگزار می کنند. همه این موارد در آپدیت 
توسعه  برای  حرفه ای  برنامه  یک  تنظیم  و  کارمندان  کردن 

شغلی و شخصی آن ها مؤثر است.

شرکت در ورک شاپ ها
ورک شاپ یا کارگاه های آموزشی همان طور که پیش از این گفتیم، 
اطالعات  کردن  به روز  و  کارمندان  یادگیری  روش های  از  یکی 
آن الین  آموزش های  یا  فناوری  با  مرتبط  کارگاه های  آن هاست. 
که اغلب از سوی گروه های شخص ثالث برگزار می شود، مانند 
کالس های برنامه نویسی آن الین می تواند یادگیری کارمندان را 
افزایش دهد. حوزه مورد عالقه کارمند یا حوزه ای را که در آن 
ضعف دارد، شناسایی کرده و به او ورک شاپ مرتبط با آن پیشنهاد 
کنید. برخی از مدیران نیز برای این که کارمندان بهتر و عمیق تر 
با رشته شغلی خود ارتباط برقرار کنند، به او فرصت شرکت در 
کالس های کالج و دانشگاه ها را پیشنهاد می دهند تا بتواند خود را 
هم گام با دیگران باال بکشد. امروزه با وجود کالس های مجازی و 
آموزش از راه دور این امکان به کارمندان داده شده است که در 
کنار حضور در شغل خود بتوانند تحصیل خود را نیز ادامه دهند.  

خواندن مجالت تخصصی
برای  منابع شما  بهترین  از  و تخصصی یکی  مجالت حرفه ای 
می تواند  و  شماست  صنعت  و  حوزه  پیشرفت های  از  آگاهی  
از  کارمند شما  بودن  به روز  و  آگاهی  تغییرات چشم گیری در 
اطالعات صنعت  ایجاد کند. سعی کنید مشترک این مجله ها 
شوید و آن ها را به صورت ماهانه، فصل نامه یا هفتگی دریافت 
تیمتان  هم  و  شما  هم  مجالت،  این  منظم  خواندن  با  کنید. 

می توانید دانش خود را ارتقا دهید و بهبود بخشید. 

شرکت در ایونت های تخصصی
تخصصی  ایونت های  در  را  خود  کارمندان  زیادی  شرکت   های 
ثبت نام می کنند. کنفرانس ها و ایونت ها یک روش عالی برای 
ایجاد آگاهی و دانستن جدیدترین تغییرات موجود در صنعت 
است.  شغلی  زمینه  در  مهارت  کسب  و  شما  فعالیت  حوزه  و 
نمانید  از دیگران عقب  این کار کمک می کند شما و تیمتان 
و  سمینارها  در  شوید.  مطلع  حوزه  ترندهای  جدیدترین  از  و 
کنفرانس ها یا کارگاه هایی که در کنار آن ها برگزار می شود، به 
توسعه حرفه ای کارمندان پرداخته می شود و بنابراین فرصتی 
شگفت  انگیز برای یادگیری سریع تر مهارت های شغلی و به روز 

نگه داشتن آن هاست.

فعالیت های داوطلبانه
به کارمندان خود این فرصت را دهید که داوطلب شرکت در 
مهارت های  می توانند  که  سازمان هایی  در  یا  شوند،  پروژه ها 
کار  به  داوطلب  عنوان  به  دهند،  توسعه  را  خود  نظر  مورد 
گماشته شوند. هدف نهایی شما از این کار باید این باشد که 
کارمند مهارت های اصلی خود را ارتقا دهد و  به اطالعاتش در 
آن زمینه افزوده شود. با این کار، افزایش حقوق او توجیه پذیر 
است. کار داوطلبانه دقیقاً می تواند مانند سابقه کار بیمه ای شما 

در رزومه تان برجسته دیده شود. 

توسعه مهارت های سخت و نرم
سخت  مهارت های  در  کارمندان  که  است  مهم  بسیار  اگرچه 
یا دارا بودن گواهی نامه  حرفه خود )مهارت های خاص شغلی 
شغلشان  شرایط  دانشگاهی(  تحصیلی  مدرک  یا  آموزشی 
مهارت های  در  پیشرفت  توانایی  گاهی  اما  باشند،  داشته  را 
بین فردی )مهارت های نرم(  نیز وجود دارد. با نگاهی دقیق به 
و  کار  فضای  به  بخشیدن  نظم  دیگران،  با  برقراری  چگونگی 
مدیریت زمان می توان به آن ها درس های جدیدی را یاد داد. 
اگر حوزه هایی وجود دارد که کارمند شما هنوز خود را در آن 
بهبود نبخشیده، اکنون زمان آن است که با روش های باال بر 

تقویت این مهارت های نرم متمرکز شود. 

برجسته سازی مهارت ها در آگهی های شغلی
هنگامی که آگهی شغلی مدنظرتان را می نویسید، خوب است 
کاماًل یادآوری کنید که به فردی با چنین شرایطی نیاز دارید 
است  مهم  کنید.  ذکر  را  مدنظر  مهارت های  مرتبط ترین  و 
حدودی  تا  می دهد،  شغل  درخواست  که  فردی  مهارت های 
مهارت  این  میزان  هرچه  باشد.  داشته  مطابقت  شغل  این  با 
افرادی  بیشتر باشد، شانس بیشتری برای شغل پیدا می کند. 
که مهارت باالیی در کاری دارند و با ترندهای روز آشنا هستند، 
بی شک به دنبال یادگیری می روند و عالقه مند به به روز کردن 
است  خوب  پس  هستند.  کاری  زمینه  آن  در  خود  اطالعات 
پرورش  از  استخدام  از  پس  و  باشید  کارمندانی  چنین  دنبال 

آن ها غافل نشوید. 

سخن پایانی 
درنهایت باید گفت که بهتر است به روز نگه داشتن را از خودتان 
به عنوان مدیر شروع کنید. پروفایل مدیران برتر حوزه خود را 
در شبکه های اجتماعی مانند لینکدین دنبال کنید و سعی کنید 
تحصیالت خود را در زمینه کاری تان ادامه دهید. به عنوان یک 
مدیر خوب است از آخرین تغییرات صنعت خود آگاهی داشته 
و با فناوری روز آشنایی کامل داشته باشید. مهارت های شما 

باید هم گام با تغییرات محیط بیرونی ارتقا پیدا کند. 
مدتی  اگر  است.  مسیر  این  موفقیت  کلید  حرفه ای  توسعه 
به صورت منظم درگیر توسعه حرفه ای خود باشید، بی شک 
و  دارید  نگه  به روز  را  خود  دانش  و  اطالعات  می  توانید 
مهارت هایتان را ارتقا دهید. در این حالت با دانش گسترده ای 
و  امور  پیشبرد  و  کار  برای  برنامه ریزی  می کنید،  کسب  که 
حالت  این  در  تنها  بود.  خواهد  ساده تر  اهداف  به  رسیدن 
است که می توانید از کارمندان خود نیز انتظار داشته باشید 
جز  به  دیگری  روش های  چه  شما  دارند.  نگه  به روز  را  خود 
موارد باال را برای آپدیت نگه  داشتن کارمندان خود پیشنهاد 

می  کنید؟
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در بیشتر سازمان های تجاری سکوت و دوگانگی 
سازمانی وجود دارد؛ به اين معنا که در ظاهر همه 

کارمندان از شرايط موجود راضی هستند، اما واقعیِت 
شرايط به اندازه ظاهِر آن چنگی به دل نمی زند وحتی 

گاهی نارضايتی در اليه های مختلف سازمانی موج 
می زند. بااين حال، کارمندان آن سازمان حرفی از 

نارضايتی به میان نمی آورند و سکوت اختیار می کنند. 
اگرچه از نگاه بسیاری از مديران ارشد سازمان، 

سکوت سازمانی در داخل سازمان آن ها وجود ندارد، 
اما در راستای شفاف سازی اين موضوع، نیاز به انجام 
پژوهش های کمی و کیفی وجود دارد تا مشخص شود 
تا چه اندازه سکوت سازمانی وجود دارد و اين موضوع 

تا چه اندازه ممکن است روی موفقیت سازمان تأثیرات 
منفی بگذارد. اين که چه داليلی منجر به سکوت 

سازمانی می شود و در چه شرايطی سازمان های تجاری 
با دوگانگی کارمندان مواجه می شوند، بهانه ای شد 

تا در اين مطلب به اختصار به مقوله سکوت سازمانی 

بپردازيم و راه حل های کاربردی مواجهه درست با اين 
موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

پیامدهای سکوت سازمانی
دورویی  و  سکوت  منفی  پیامدهای  ابتدایی ترین  از  یکی 
دست یابی  در  تجاری  سازمان های  موفقیت  عدم  سازمانی، 
بیان  در  کارمندان  خودداری  دلیل  به  تعیین شده  اهداف  به 
ایده ها، نظرات، اطالعات درباره مشکالت سازمان و... است. به 
بیان دیگر، کارمندان سازمان مشارکت فعاالنه ای در سازمان 
ندارند و این موضوع باعث می شود نسبت به بسیاری از مسائل 
سکوت اختیار کنند و در ظاهر برخورد دوگانه ای داشته باشند. 
درنهایت حس بی تفاوتی نسبت به مسائل کاری سازمان  را با 
پیامدهای  از  یکی  طرفی،  از  می سازد.  همراه  جدی  چالش 
سازمان  اطالعات  و  داده ها  شدن  محدود  سازمانی،  سکوت 
ارائه اطالعات به دیگران  از  است. به این معنا که کارمندان 
خودداری می کنند و این موضوع در فرایند تصمیم گیری تأثیر 

منفی می گذارد.

هیس! این جا کسی حرف نمی زند
   مدیریت

آبتین ایزدی

کارشناس ارشد کسب وکار

چاره جویی برای دوگانگی و سکوت سازمانی 
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يکی از ابتدايی ترين 
پیامدهای منفی سکوت 

و دورويی سازمانی، عدم 
موفقیت سازمان های تجاری 

در دست يابی به اهداف 
تعیین شده به دلیل خودداری 

کارمندان در بیان ايده ها، 
نظرات، اطالعات درباره 

مشکالت سازمان و... است. 
به بیان ديگر، کارمندان 

سازمان مشارکت فعاالنه ای 
در سازمان ندارند و اين 

موضوع باعث می شود نسبت 
به بسیاری از مسائل سکوت 

اختیار کنند و در ظاهر برخورد 
دورويی داشته باشند. 

درنهايت اين موضوع باعث 
نارضايتی پرسنل سازمان 
می شود و حس بی تفاوتی 

را نسبت به مسائل کاری در 
پرسنل ايجاد می کند

دالیل ایجاد سکوت سازمانی
در بیشتر سازمان های تجاری که کارمندان آن دچار سکوت 
سازمانی شده اند، فضای داخلی سازمان به اندازه ای غیرتعاملی 
و سنگین است که کارمندان از بیان نقد، ایده ها، نظرات و... 
امکان  موارد،  این گونه  بیان  در صورت  و  دارند  هراس  خود 
همین  به  شود.  آن ها  گریبان گیر  منفی  پیامدهای  که  دارد 
مثبت  نظرات  مسائل  تمامی  به  نسبت  کارمندان  این  دلیل 
می دهند و تمایلی به درگیر شدن با چالش ها ندارند. عالوه 
بر این، مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد اتفاقاً 
مدیران بیشتر این سازمان های تجاری نیز از دریافت بازخورد 
منفی کارمندان ترس دارند و به دلیل به خطر افتادن منافع 
و موقعیت خود، ترجیح می دهند فضای مناسبی را در داخل 
نکنند.  ایجاد  کارمندان  با  تعامل  و  مشارکت  برای  سازمان 
البته برای توجیه این رویکرد، مدیران سازمان بر این باورند 
که نظرات کارمندان مبتنی بر منافع فردی است و این گونه 
نظرات می تواند برای سازمان مضر باشد. از دیگر دالیل ایجاد 
سکوت سازمانی، می توان به موضوع ساختار سازمانی اشاره 
ارائه  بیان دیگر، هر چقدر هم فضای سازمان برای  کرد. به 
نظرات پرسنل مطلوب باشد و مدیران آن سازمان نیز پذیرای 
به  منجر  است  باشند، ساختار سازمانی ممکن  افراد  نظرات 
ایجاد سکوت سازمانی سنگینی شود. معموالً در ساختارهای 
سازمانی پیچیده این موضوع به شدت یافت می شود. هم چنین 
در سازمان های تجاری که دستورات و سیاست های کلی از 
به  باال  از  سازمان  اطالعاتی  جریان  و  می شود  مشخص  باال 
پایین است، کارمندان فضایی برای بیان نظرات خود ندارند.

راه حل های از بین بردن سکوت سازمانی
فردی  توسعه  حوزه  در  مناسب  برنامه های  طراحی   .1

و ارتباطی
یکی از اولین اقدامات اجرایی در زمینه کاهش سکوت سازمانی 
در سازمان های تجاری، سرمایه گذاری روی برنامه های مرتبط 
این  به  است.  افراد  ارتباطاتی  و مهارت های  فردی  توسعه  با 
معنا که کارمندان سازمان از طریق این برنامه های آموزشی، 
بتوانند در وهله اول مهارت های ارتباطاتی خود را در داخل 
راستای  در  بتوانند  بعدی  گام  در  و  دهند  افزایش  سازمان 
توسعه فردی گامی اثربخش بردارند. در این میان ذکر این 
نکته بسیار حائز اهمیت است که توسعه فردی افراد و بهبود 
با  آموزشی  کارگاه های  طریق  از  باید  ارتباطاتی  مهارت های 
نگاه کاربردی انجام شود. به بیان دیگر، برگزاری کالس های 
آموزشی مدل دانشگاهی در این زمینه پاسخ گو نخواهد بود 
بر  مبتنی  آموزشی  برنامه های  با  کند  تالش  باید  سازمان  و 
کارگاه و در ادامه حتی با استفاده از کوچینگ این موضوع را 

در داخل سازمان نهادینه کند.
2. تمرکز بر کار تیمی و تصمیم گیری گروهی

سکوت  بردن  بین  از  زمینه  در  مهم  اقدامات  از  یکی 
سازمانی، سرمایه گذاری روی کار تیمی است تا از این طریق 
تصمیم گیری های گروهی در سازمان صورت پذیرد. در جهت 
کاری  گروه های  از  باید هر یک  موضوع،  این  اجرایی کردن 
و  برگزار  را  گروهی  جلسات  طراحی شده  پیش  از  قالبی  در 

سازمان  اساسی  و  مهم  تصمیمات  جمعی  خرد  بر  تکیه  با 
با  تصمیمات  این  شاید  اول،  نگاه  در  اگرچه  کنند.  اتخاذ  را 
و  تعامل  با  اما  نباشد،  هم راستا  سازمان  کالن  سیاست های 
نزدیک شدن دیدگاه  واسطه  به  اثربخش  ارتباطات  برقراری 
افراد با یکدیگر می توان تصمیمات گروهی را بر مبنای منافع 
فردی اتخاذ کرد. نکته حائز اهمیت در این موضوع این است 
برای  نیز  مناسبی  فردی  منافع  باید  گروهی  تصمیمات  که 
تک تک اعضای گروه ایجاد کند تا آن ها تمایل داشته باشند 

در چنین تصمیماتی مشارکت داشته باشند.
3. تمرکز برمدیریت دانش و ایجاد سازمانی یادگیرنده

سازمان های یادگیرنده از آن کلمات ترکیبی زیبا در ادبیات 
مدیریت است که بیشتر افرادی که در زمینه مدیریت مطالعه 
داشته اند، با آن آشنا هستند، اما در کمتر سازمان تجاری این 
یادگیرنده در  ایجاد فرهنگ  از  موضوع جاری می شود. قبل 
سازمان های تجاری، باید فرایند های مناسب در حوزه مدیریت 
دانش وجود داشته باشد و در صورتی که مقدمات مدیریت 
ایجاد  انتظار  می توان  باشد،  شده  جاری  سازمان  در  دانش 
فرهنگ یادگیرنده در سازمان تجاری را داشت. هنگامی که 
کارمندان سازمان فرهنگ یادگیرنده داشته باشند، مشارکت 
که  دارند  خود  تجربیات  و  دانش  انتقال  حوزه  در  مناسبی 
ثمر  مثمر  سازمانی  کاهش سکوت  در  می تواند  موضوع  این 

واقع شود.
ارتباطات  واحد  ایجاد  و  سازمانی  ساختار  تغییر   .4

داخلی
عنوان  تحت  واحدی  ایجاد  حوزه،  این  الزامات  از  یکی 
داخل  ارتباطات  مدیریت  وظیفه  که  است  داخلی  ارتباطات 
واحد،  این  مهم  وظایف  از  یکی  دارد.  عهده  بر  را  سازمان 
طراحی و اجرای فرایندی برای دریافت و پی گیری شکایات، 
انتقادات و... کارمندان سازمان است، تا از این طریق بتوان 
تمامی دغدغه های کارمندان را به خوبی رسیدگی کرد. البته 
دل زدگی  نشود،  اجرا  به درستی  فرایند  این  که  صورتی  در 
این میان،  ایجاد خواهد شد. در  بیشتری در بین کارمندان 
این واحد می تواند فرایندی را در خصوص جمع آوری ایده ها 
به  پاداش دهی مناسب  نظام  پیاده سازی  با  و  اتخاذ کند  نیز 
سازمان  در  بیشتر  مشارکت  به  ترغیب  را  آن ها  کارمندان، 

کند.
5. طراحی و پیاده سازی آیین نامه

کارمندان  حمایت  راستای  در  که  اقداماتی  از  دیگر  یکی 
می توان اتخاذ کرد، تدوین آیین نامه ای مناسب است که در 
حوزه حمایت از کارمندانی که بازخورد منفی یا مثبت خود 
را بیان می کنند، به کار می رود. به بیان دیگر، این آیین نامه 
می تواند از کارمندان نسبت به بیان نظرات خود صیانت کند 
و کارمندان بدون ترس از عواقب نظراتشان، به راحتی به بیان 

نظرات خود می پردازند.
در  را  سکوت  دارد  تمایل  سازمانی  اگر  گفت  باید  پایان  در 
داخل سازمان بشکند، در ابتدا باید روی مدیران ارشد خود 
سرمایه گذاری کند و آموزش های الزم را در این خصوص به 
آن ها ارائه کند تا در ادامه بتوان این فرهنگ سازمانی را در 

داخل سازمان به خوبی پیاده سازی کرد.
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به صورت کلی انسان ها دائماً در حال تصمیم گیری درباره 
موضوع های جزئی و کالن هستند. از انتخاب هر روزه 

رنگ کت وشلوار تا تصمیمات استراتژيک در يک سازمان 
تجاری می تواند به عنوان تصمیم گیری به شمار رود؛ 
تصمیماتی که مغز آدمی انرژی قابل توجهی برای آن 

صرف می کند. اما تصمیم گیری در سازمان های تجاری 
زمانی حیاتی می شود که افراد تصمیم گیرنده در جايگاه 

مديريتی قرار گیرند و تصمیم آن ها منجر به تغییر شرايط 
سازمان  شود. در چنین شرايطی، ريسک تصمیم گیری 

افزايش خواهد يافت و ديگر نمی توان آن تصمیم را 
کم اهمیت قلمداد کرد. اين در حالی است که در اليه های 

مديريتی بسیاری از سازمان های تجاری به وفور يافت 
می شود که تصمیمات اشتباه استراتژيک و تاکتیکی 

وضعیت سازمان را با چالش های جدی همراه می سازد. 
در يکی از رايج ترين مشاهده ها در سازمان های تجاری 
می توان به اين موضوع واقف شد که بسیاری از مديران 
ارشد اين سازمان های تجاری به دلیل کثرت تصمیمات 

مهم و غیرمهم، زمان الزم را برای اختصاص دادن به يک 
تصمیم استراتژيک در اختیار ندارند و اين موضوع باعث 

می شود فرايند تصمیم گیری اين مديران با خدشه ای 
مشهود همراه شود. اين که در فرايند تصمیم گیری بايد به 

چه مسائلی دقت داشت و بايدها و نبايدهای اين فرايند 
چگونه است، بهانه ای شد تا در اين مطلب به اختصار به 

تشريح اين موضوع بپردازيم.

عوامل مؤثر بر تصمیم گیری
تصمیم گیری  که  کنیم  اشاره  است  نیاز  موضوع  شرح  از  قبل 
فرایندی ذهنی و به شدت تأثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعی 
و  اعتقادات  ادراک،  از  اعم  متعددی  عوامل  که  انسان هاست 
این  روی  بر  می تواند  و...  دانش  شخصیت،  نگرش ها،  ارزش ها، 
فرایند تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، می توان این ادعا را مطرح کرد 
که فرایند تصمیم گیری شامل شناسایی و انتخاب از میان چندین 
راه حل موجود برای حل یک مسئله است تا از این طریق بتوان 
به بهترین نتایج دست یافت و به صورت کلی عوامل عقالیی، 
روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی می تواند تصمیمات اتخاذشده 

را تحت تأثیر قرار دهد.

چقدر اطالعات جمع آوری کنیم؟
اطالعات  به  دست یابی  که  است  مبرهن  کاماًل  موضوع  این 
مناسب  تصمیمات  اتخاذ  به  منجر  می تواند  درست  تحلیل  و 
اطالعات درست کجاست؟  تشخیص  مرز  واقعیت  در  اما  شود، 
چه زمانی مدیران ارشد باید تشخیص دهند که در حال حاضر 
دارند؟  اختیار  در  تصمیم  اتخاذ  برای  اطالعات  کافی  اندازه  به 
پیچیده  اندازه ای  به   از شرایط  برخی  در  این سؤاالت  به  پاسخ 
است که نمی توان پاسخ مشخصی برای آن یافت؛ به این معنا 
می شود  باعث  این خصوص  در  شناختی  از خطاهای  یکی  که 
برخی از مدیران بیش از حد معمول به جمع آوری اطالعات و 
تحلیل آن بپردازند. در برخی از موارد دیده می شود که چندین 
ماه تیمی متشکل از افراد مختلف سازمان مشغول جمع آوری و 
تحلیل اطالعات هستند. این فرایند به اندازه ای به کندی پیش 

     مدیریت
سینا قربانی

نگاهی به بایدها و نبایدهای فرایند تصمیم گیری برای مدیران ارشد

دشواری انتخاب؛ خوب، بد، زشت! 

کارشناس ارشد کسب وکار



می رود که هر روزه تصمیم گیری را برای مدیران ارشد سخت تر 
به جمع آوری  اتخاذ تصمیم درست،  و آن ها در جهت  می کند 
بیش از اندازه اطالعات می پردازند. در این خصوص جف بزوس، 
بنیان گذار و مدیرعامل شرکت آمازون، بر این باور است که نباید 
از یک فرایند ثابت برای اتخاذ تصمیمات مهم استفاده شود. او 
معتقد است که بیشتر تصمیمات با حجم اطالعاتی حدود 70 
اطالعات  بخواهند  ارشد  مدیران  اگر  و  گرفته شود  باید  درصد 
برسد، تصمیم گیری کند است و کندی و  به 90 درصد  آن ها 
عدم چابکی سازمان در شرایط بحرانی چالش های جدی را پیش 
روی سازمان های تجاری قرار می دهد. از طرفی، مطالعات در این 
زمینه نشان می دهد که کمال طلبی منفی در برخی از مدیران 
ارشد باعث حساسیت بیش از حد آن ها در جمع آوری اطالعات 
می شود و برای جلوگیری از این شرایط، نیاز است که مدیران 
ارشد کمال طلبی منفی خود را به خوبی بشناسند و پاسخ مناسبی 

برای آن داشته باشند.

تصمیماتی با اهداف بی راهه
به صورت کلی همواره در ادبیات مدیریت گفته شده است که 
تصمیمات باید در جهت نیل به اهداف باشند؛ به این معنا که با 
اتخاذ تصمیمات گامی در جهت دست یافتن به اهداف برداشت. 
اما در واقعیت بسیاری از تصمیمات در سازمان های تجاری گرفته 
می شود بی آن که در راستای اهداف سازمان باشد. به ظاهر شاید 
به نظر رسد که مدیران خودخواسته و بنا بر اطالعات در دسترس 
اما واقعیت نشان می دهد که  این تصمیمات را اتخاذ کرده اند، 
متوجه  آن که  بدون  تجاری  سازمان های  ارشد  مدیران  اتفاقاً 
سازمان  اهداف  راستای  در  اصاًل  تصمیم  این  اتخاذ  که  شوند 
نیست،تصمیم مورد نظر را گرفته اند. از همین رو، انتخاب شاخص 
برای اندازه گیری اهداف در این تصمیمات می تواند بسیار حائز 
اهمیت و کاربردی باشد. به این معنا که پس از اتخاذ تصمیم، 
اندازه گیری  زمانی مشخص  بازه های  در  آن  نظر  مورد  شاخص 
شود تا نمایان شود که آیا واقعاً اتخاذ این تصمیم توانسته است 

اهداف سازمان را پیش ببرد یا خیر. 

ممیزی تصمیمات اتخاذشده قبلی
اتخاذ تصمیمات مدیران ارشد همراه با کسب تجربه های جدید 
است و مدیران با هر تصمیمی می توانند از تکرار اشتباهات گذشته 
درس بگیرند. اما این جمله نیز مانند موارد باال عبارتی کلی در 
ادبیات مدیریت است که بسیاری از مدیران ارشد به آن واقف 
هستند، اما در عمل اقدامی در جهت بررسی تصمیمات قبلی 
انجام نمی دهند. از همین رو شایان ذکر است که در سازمان های 
قبلی،  تصمیمات  مستندسازی  از  استفاده  با  پیش رو  تجاری 
اتخاذشده  تصمیمات  تجربه  از  بخشی  می توانند  ارشد  مدیران 
خود را در تصمیمات جدید به کار گیرند. این موضوع در شرایطی 
اختیار سایر مدیران  در  این مستندات  کاربردی تر می شود که 
ارشد یا حتی مدیران بعدی سازمان قرار گیرد تا از این طریق 

بتوانند ریسک تصمیمات آتی سازمان را به حداقل رسانند.

تصمیمات تفویضی 
اصطالحی در برخی از سازمان های تجاری ایرانی وجود دارد که 
برای  که  معنا  این  به  می گذارند؛  جلسه  برای  جلسه  می گویند 
تشکیل جلسه بعدی، جلسه ای تشکیل می دهند. این رویکرد اگرچه 
ماهیتی طنز دارد، اما در واقعیت موجود بسیاری از سازمان های 
ایرانی وجود دارد؛ به این معنا که مدیران ارشد دائماً از این جلسه 
به جلسه بعدی می روند و در طول روز چندین ساعت از زمان خود 

را در جلساتی بیهوده صرف می کنند، بی آن که این جلسات بازدهی 
مناسبی را برای سازمان به همراه داشته باشد. به نظر می رسد 
بخشی از ریشه این معضل سازمانی در عدم تفویض اختیار مدیران 
ارشد به مدیران میانی است. به این صورت که مدیران ارشد برای 
احاطه بر همه تصمیمات سازمانی تمایل دارند در تمامی جلسات 
حضور داشته باشند و تصمیمات سازمانی با نظارت خودشان اتخاذ 
شود، اما واقعیت این است که بسیاری از تصمیماتی که از ریسک 
کمی برخوردار هستند، نیاز به حضور مدیران ارشد ندارد و در 
یک کارگروه می توان اتفاقاً به تصمیمات مناسبی دست پیدا کرد. 
به همین دلیل توصیه می شود تفویض اختیار از سوی مدیران 
ارشد به مدیران میانی در حیطه های تصمیم گیری کم ریسک داده 
شود تا از این طریق بتوان عالوه بر مشارکت مدیران میانی در 
تصمیمات، از وقت و هزینه های جانبی جلوگیری کرد. از طرفی، 
عدم این تفویض اختیار باعث می شود به علت کثرت تصمیمات، 
مدیران ارشد نتوانند به خوبی روی تصمیمات استراتژیک سازمان 

تمرکز کنند.

تله های تصمیم گیری
در فرایند تصمیم گیری، مدیران ارشد با تله های روان شناختی 
مختلفی مواجه می شوند. یکی از این تله ها، تله مهار است که 
مدیران ارشد را به سمت وزن دادن بیشتر به اطالعاتی که زودتر 
به دست آورده اند، می کشاند. به عنوان نمونه، بر اساس اطالعات 
بازار شرکت طی یک سال  اولیه ای مشخص می شود که سهم 
گذشته افزایش یافته است. مبنای این اطالعات نیز افزایش فروش 
سازمان طی یک سال گذشته است. بر اساس این اطالعات مدیر 
ارشد تصمیمات مورد نظر را برای سال آینده اتخاذ می کند، اما 
موضوع، مشخص می شود  این  روی  بیشتر  تحلیل های  از  پس 
افزایش  نیز  شرکت  فروش  است،  شده  بزرگ تر  بازار  چون  که 
یافته، اما در واقعیت سهم بازار شرکت افزایش نیافته و اتفاقاً رقبا 
در شرایطی که بازار بزرگ تر شده است، توانسته اند سهم بازار 
بیشتری را کسب کنند. در چنین شرایطی برخی از مدیران ارشد 
با تکیه بر تحلیل های اولیه تصمیمات استراتژیک خود را اتخاذ 
می کنند و این موضوع باعث می شود سازمان مسیر مناسبی را 
برای سال آینده طی نکند. از دیگر تله های روان شناختی حائز 
اهمیت، تله وضعیت حال است که مدیران ارشد وضعیت فعلی را 
حتی در مواقعی که آلترناتیوها یا گزینه های بهتری وجود دارد، 
ترجیح می دهند. معموالً در بسیاری از سازمان های تجاری این 
هراسان  تغییر  ایجاد  از  ارشد  مدیران  که  است  نمایان  موضوع 
هستند و به اصطالح خودمانی، حوص له دردسر تازه ندارند. به 
همین دلیل حتی اگر پیشنهادهای بهتری پیش روی سازمان 
وجود داشته باشد، اگر این تصمیمات منجر به تغییرات کالنی در 

سازمان شود، مدیران ارشد از اتخاذ آن صرف نظر می کنند.
بر اساس مطالعات انجام شده، میزان شکست تخمین زده شده براي 
تصمیمات مدیران ارشد به رقم عجیب 50 درصد رسیده است. 
بر مبنای همین مطالعات، پل نات، پژوهش گر و استاد دانشگاه 
ایالتي اوهایو، 20 سال است که روند تصمیم گیري مدیریتي را 
مورد بررسی قرار داده و دریافته است که مدیران غالباً به طور 
مستقیم به مرحله نتیجه گیري می رسند و تازه آن موقع است 
که سعي مي کنند راه حلي را که به آن رسیده اند، به هر شکل 
اجرایي کنند. همین سوگیري باعث می شود دامنه تحقیقات خود 
را محدود کنند، گزینه های جایگزین کمي را مدنظر قرار دهند و 
توجه ناچیزی به افرادي که احتماالً تحت تأثیر این تصمیم قرار 
می گیرند، داشته باشند. ضمن این که غالباً درک نمی کنند که 

همین دالیل باعث شکست تصمیمات می شوند.

پل نات، پژوهش گر و 
استاد دانشگاه ايالتي اوهايو 

دريافته است که مديران 
غالباً به طور مستقیم به 

مرحله نتیجه گیري می رسند 
و تازه آن موقع است که 
سعي مي کنند راه حلي را 

که به آن رسیده اند، به هر 
شکل اجرايي کنند. همین 

سوگیري باعث می شود دامنه 
تحقیقات خود را محدود 

کنند، گزينه های جايگزين 
کمي را مدنظر قرار دهند 

و توجه ناچیزی به افرادي 
که احتماالً تحت تأثیر اين 

تصمیم قرار می گیرند، داشته 
باشند

71شماره 10 -  تابستان 1400



هر کسب وکاری چهار مرحله از يک چرخه زندگی را طی 
می کند که عبارت است از شروع، رشد، بلوغ و افول. البته اين 
فقط مختص سازمان ها نیست، بلکه هر مديری، هر محصولی 
يا هر موجود زنده ای به نوعی يک چرخه عمر را طی می کند. 
چرخه ای که از نوزادی و رشد آغاز شده و با بلوغ و افول به 
پايان می رسد. در خصوص سازمان ها، دانستن اين که در 
کدام مرحله از اين چرخه زندگی هستید، می تواند تفاوت 
زيادی در برنامه ريزی استراتژيک و عملیات کسب وکار شما 
ايجاد کند. مديران زيادی هستند که فروش آن ها هر ساله با 
کاهش مواجه می شود، به اين دلیل که مشتريان کوچک خود 
را از دست می دهند و تنها در محدوده مشتريان بزرگ رشد 
اندکی دارند. اين ها همان افرادی هستند که برای يک مرحله 
جديد در سازمان خود سرمايه گذاری نمی کنند و نیروهای 
از کسب وکارها  بسیاری  هم چنین  نمی کنند.  آماده  را  خود 
در مرحله رشد منابع مناسبی برای تأمین رشد مداوم و از 
دست دادن سهم ارزشمند بازار اختصاص نمی دهند. همه 
سازمان ها روزی متولد شده و بزرگ می شوند و برخی نیز رشد 
کندی دارند، اما درنهايت همه آن ها روزی پیری و فرسودگی 
يا افول را تجربه می کنند. اما چگونه می توانید تجارت خود را 
وارد مراحل جديد کنید و چگونه بايد زمان انجام اين کار را 
بدانید. در اين مقاله عاليمی در خصوص هر مرحله و چگونگی 

اطمینان از موفقیت در هر مرحله وجود دارد. 

اهمیت درک مراحل چرخه عمر سازمان
هر  از  پیش  آن ها  بنیان گذاران  و  نوپا  تیم های  و  سازمان ها 
اقدامی الزم است بدانند که در هر مرحله از چرخه عمر سازمان 
تصمیمات  نوپا  مدیران  دهند.  انجام  باید  اقداماتی  چه  خود 
گذاشتن  وقت  از  آن ها  از  بسیاری  می گیرند،  احساسی  بسیار 
برای برنامه ریزی هراس دارند و دوست دارند زودتر به نتیجه 

برسند. 
اما رهبران باتجربه یاد گرفته اند که چرخه عمر سازمان خود را 
به درستی تشخیص دهند. این رهبران انواع مشکالت پیِش رو 
در هر چرخه را درک می کنند. این درک به آن ها کمک می کند 
که تصمیم بگیرند چگونه به تصمیمات و مشکالت محل کار 
و زندگی خود واکنش  مناسبی نشان دهند. چنین دیدگاهی 
هم چنین می تواند به آن ها کمک کند برای تکامل در مرحله 
بهینه  را  سیستم ها  دهند؛   انجام  است  بهتر  اقداماتی  چه  بعد 
به اهداف استخدام  برای رسیدن  کنند، کارمندان بیشتری را 
کنند و... مدیران اغلب در فاصله عبور از این مراحل با رکود، 
درگیری های  و  ناامیدی  افزایش  نقش ها،  در  تعارض  کاهش، 
داخل و خارج سازمان مواجه خواهند شد و اگر درک درستی 
از چرخه عمر نداشته باشند، نمی توانند مشکالت مربوط به آن 

را حل کنند.
تشخیص یک مرحله خاص به سن سازمان بستگی ندارد که 
به  بلکه  است،  شده  رشد  مرحله  وارد  سال  فالن  از  بعد  مثاًل 

  مدیریت
بهار سلیمانی 

همه چیز درباره چرخه عمر سازمان 
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در مرحله راه اندازی، شما 
وقت خود را صرف مالقات 
با مردم و مشتريان بالقوه 

می کنید، راه های جديدی را 
برای فروش محصوالت يا 
خدمات خود ارائه می دهید 
و ايده های جديد را به طور 
مداوم اجرا می کنید. در اين 
مرحله، ساختارهای رسمی 

به تدريج شکل می گیرند، اما 
فرايندهای زيادی نخواهید 

داشت و شايد الزم باشد چند 
بار مدل کسب وکار خود را 

تغییر دهید تا به درک بازار و 
نحوه کسب سود برسید

ماهیت فعالیت های فعلی آن بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر 
فعالیت ها هم چنان به صورت برنامه ریزی نشده و منفعل باشد 
اول شرکت  از سوی شخص  و سیاست گذاری ها  تصمیمات  و 
چرخه  اولیه  مراحل  در  هم چنان  سازمان  آن  می شود،  گرفته 

عمر خود است. 

آشنایی با مراحل چرخه عمر سازمان 
برخی  و  می شوند  بزرگ  و  شده  متولد  روزی  سازمان ها  همه 
پیری و  اما درنهایت همه آن ها روزی  دارند،  نیز رشد کندی 
فرسودگی یا افول را تجربه می کنند. در ادامه در مورد این چهار 

مرحله و عالیمی که دارند، به تفصیل سخن گفته ایم.

مرحله شروع
در مرحله ایجاد یا شروع به کار سازمان، ایده های زیادی وجود 
اما اگر این ایده ها مورد آزمایش و ارزیابی قرار نگیرند  دارند، 
و سازمان آمادگی روبرو شدن با واقعیات را پیدا نکند، ممکن 
است قبل از تولد بمیرد و حیات نیابد. در مرحله راه اندازی، شما 
وقت خود را صرف مالقات با مردم و مشتریان بالقوه می کنید، 
راه های جدیدی را برای فروش محصوالت یا خدمات خود ارائه 
می دهید و ایده های جدید را به طور مداوم اجرا می کنید. در 
اما  می گیرند،  به تدریج شکل  رسمی  ساختارهای  مرحله،  این 
بار  فرایندهای زیادی نخواهید داشت و شاید الزم باشد چند 
نحوه  و  بازار  به درک  تا  تغییر دهید  را  مدل کسب وکار خود 
کسب سود برسید. کارمندان مختلفی را برای استخدام خواهید 
وجود  باید  کمی  شغلی  عنوان  و  منصب  مرحله  این  در  دید. 
خود  شرکتی  ساختار  ایجاد  حال  در  هنوز  زیرا  باشد،  داشته 
این حالت  در  است که  بحران  در  مدیریت  دوره  این  هستید. 

خالقیت و نوآوری منابع انسانی کم کم رنگ پیدا می کند.
اکثر  که  است  جایی  اما  است،  هیجان انگیز  مرحله  این 
در  نقدی  مطالبات  بخورند.  شکست  می توانند  کسب وکارها 
این مرحله معموالً به این صورت است که شما می توانید برای 
مدتی تنها از پِس هزینه های خود و کارمندانتان برآیید و آن ها 
را حفظ کنید تا از این مرحله عبور کنید. بنابراین سازمان نباید 
ریخت وپاش اضافی در این مرحله داشته باشد. از این مرحله 
برای کشف یک مدل تجاری استفاده کنید که امکان گردش 
پایدار پول نقد، رشد مداوم و توانایی استخدام افراد دیگر برای 
اجرای آن را فراهم می کند. شغلی که شاید در ابتدای راه اندازی 
آن نیاز باشد به عنوان »رئیس، کارمند و آبدارچی« کار کنید 

تا به مرحله رشد برسید!

مرحله رشد
کسب وکار  مدل  بتوانند  باید  شما  مشتریان  رشد،  مرحله  در 
شما و سایر چشم اندازها را توضیح دهند. برای مشتریان جدید 
کنید.  حفظ  متوسط  افزایش  با  را  خود  قیمت  افزایش  سطح 
تا چهار سال تجربه  از مرز سه  باید  با مشتری  روابط موجود 
نگران  دیگر  و  یابد  کاهش  باید  مالی  گردش  باشد.  گذشته 
ایجاد حقوق و دستمزد و حفظ کارمندان نباشید. مرحله رشد 
جایی است که کسب وکار شما موضع و جای پای خود را در 
بازار محکم می کند. هنگام ساخت تیم و استخدام افراد سطح 
باالتر برای اجرای عملیات، تمرکز خود را به سمت امور داخلی 

معطوف کنید. 
به  که  کنید  فعالیت هایی  صرف  را  خود  وقت  مرحله  این  در 
رشد شرکت کمک می کند و مشخص می کند چه چالش هایی 
می تواند مانع رشد شما شود. برای تقویت روابط خود با مشتری 

وقت بگذارید. روی کارمندان خود سرمایه گذاری کنید و آن ها 
را وادار کنید مالکیت بیشتری، هم در روندهای داخلی و هم در 
روابط مشتری، داشته باشند. مرحله رشد نیازمند سرمایه گذاری 
بیشتری است. برای تأمین سرمایه یا باید به سود خود رجوع 
کنید، یا به سرمایه های خارج از سازمان مانند سرمایه گذاران 

جدید یا وام فکر کنید. 

بلوغ 
و  کند  رشد  درصد  پنج  حدود  ساالنه  باید  شما  کسب وکار 
اولین کارمندان شما اکنون به تصدی هشت تا 10 ساله پست 
از شروع  از هر زمان دیگری  اکنون بیش  باشند.  خود رسیده 
کسب وکار، باید احساس امنیت بیشتری داشته باشید. در این 
را  به طور منظم سود سهام شرکت  می توانید  احتماالً  مرحله 
دریافت کنید. مدیریت باید به صورت حرفه ای کار روزمره را 
مدیریت کند. درحالی که در مرحله بلوغ برخی موارد اضطراری 
توجه خاص شما را می طلبد، اما همه چیز نسبتاً قابل پیش بینی 

است. 
بسیاری  و سازگارند.  اعتماد  قابل  این مرحله  در  کسب وکارها 
بالغ دارای موقعیت نقدی قوی هستند و از طریق  از مشاغل 
خرید یا خطوط تولید محصوالت دیگر رشد می کنند. مشاغل 
بالغ می توانند از موقعیت بازار خود دفاع کنند و با استفاده از 
شناخت برند خود به مناطق جدیدی گسترش پیدا کنند. درآمد 
آن ها ثابت و قابل پیش بینی است. از این دوره لذت ببرید، اما 
مراقب عالیمی باشید که نشان می دهد برای شروع دوره جدید 
و تغییر باید آماده شوید. در این مرحله، شما می توانید تصمیم 
بگیرید برای رشد و پایداری بیشتر، پول خود را بیرون بکشید 

و روی کسب وکار خود سرمایه گذاری مجدد کنید. 

افول
که  مدیرانی  از  بسیاری  نیست.  گریزی  مرگ  و  پیری  از 
آن ها  ندارند.  ایده ای  است،  زوال  به  رو  آن ها  کسب وکارها 
احساس می کنند مشتریان برتر آن ها در حال رشد هستند و 
خدمات بیشتری از آن ها می خواهند. آن ها بازار را نسبتاً با ثبات 
یافته  برای سه دوره متوالی کاهش  اگر درآمد شما  می دانند. 
است، احتماالً چند سالی است که وارد مرحله افول شده اید و 
به  تمایلی  مدیران  اگر  باشید.  ابتکاری  راه های  دنبال  به  باید 
بازاریابی  روش های  یا  افراد  جدید،  فناوری  در  سرمایه گذاری 
نداشته باشند، باید منتظر سقوط خود باشند. این شما هستید 
مجدد  سرمایه گذاری  یا  بگیرید،  وام  بگیرید  تصمیم  باید  که 
به مرحله سقوط نرسند، به  تا  اکثر کسب وکارها  انجام دهید. 
نوسازی یا سرمایه گذاری مجدد فکر نمی کنند. مدیران باتجربه 
باید تشخیص دهند که کسب وکار یا بازار آن ها در حال تغییر 
است و باید تصمیم بگیرند کارهای تجدید و احیا را زود آغاز 

کنند. 
اگر تصمیم به سرمایه گذاری مجدد در کسب وکارتان دارید، با 
مدیران و مشاوران فروش و بازاریابی صحبت کنید تا دریابید 
ایجاد  بازار راه کاری  چگونه می توانید برای تحقق تغییرات در 
کنید. شاید الزم باشد خدمت فعلی خود را برای تأمین نیازهای 
جدید  کاماًل  کسب وکار  یک  در  نوآوری  یا  جدید  مشتریان 
اصالح کنید. در هر صورت، به هزینه و زمان برای انجام این 

کار احتیاج خواهید داشت. 
اکنون می توانید بررسی کنید که در حال حاضر کسب وکار شما 
در کدام یک از مراحل باال قرار دارد و چه اقداماتی را می توانید 

برای پیشبرد هدف  هایتان در آن مرحله انجام دهید. 
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نگاهی به شرکت هایی که کارمندان شان را دورکار کردند

افزایش بهره وری از راه دور
     مدیریت

نجوا ناجی 

حتما در خبرها خوانديد که گوگل به دلیل کرونا، سیاست 
دورکاری کارمندان خود را تا ۲۷ ژويیه به مدت يک 

سال تمديد کرد. به اين ترتیب، اين کارمندان تا 
اواسط تابستان سال ۲۰۲1 مجبور به حضور در شرکت 

نیستند. اوبر نیز تعهد مشابهی را برای کارمندان خود 
اجرايی کرد. زيلو، تويیتر، اسکوئر و مديران شرکت های 

بزرگ ديگری نیز اعالم کردند که کارمندان آن ها 
می توانند به مدت نامحدود از خانه کار کنند. جک 

دورسی، مديرعامل تويیتر و اسکوئر، به کارمندان خود 
در هر دو شرکت اطالع داد که می توانند »برای همیشه« 
از خانه کار کنند. مارک زاکربرگ، مديرعامل فیس بوک، 

نیز اعالم کرد که کارمندانش می توانند از خانه کار 
 Global  کنند. کیت لیستر، مدير مؤسسه تحلیلی

Workplace Analytics، می گويد: »۷۷ درصد از 
نیروی کار می گويند که حتی پس از کرونا می خواهند به 
کار در خانه ادامه دهند.« لیستر تخمین می زند: »۲۵ تا 

3۰ درصد از نیروی کار تا پايان سال ۲۰۲1 چند روز در 
هفته را از خانه کار خواهند کرد.«

به  دنیا مجبور  را در سراسر  زیادی  ویروس کرونا شرکت های 
این  شرکت ها  برخی  برای  کرد.  کارمندانشان  کردن  دورکار 
انتقال ممکن است دائمی باشد. شرکت های بزرگ زیادی قصد 

دارند بیشتر کارمندان خود را حتی پس از کرونا نیز به صورت 
به  می تواند  خانه  در  کار  ترتیب،  این  به  کنند.  دورکار  دائمی 
رویکرد جدید برخی شرکت ها تبدیل شود. هم چنین طبق آمار 
فوربس بیش از نیمی از آمریکایی ها نیز خواهان ادامه دورکاری 
خود هستند. این در حالی است که دوسوم شرکت ها نیز ممکن 
نظر  به  کنند.  دائمی  را  خانه  از  کار  فعلی  سیاست های  است 
فناوری های  از  استفاده  و سهولت  گسترده  دسترسی  می رسد 
برقرار ارتباط تیمی مانند zoom، Slake، Hangouts و... 
کارمندان را قادر ساخته به راحتی به کار از خانه عادت کنند. در 
ادامه لیستی از این شرکت ها و استراتژی های پیش روی آن به 
عنوان یک استراتژی بلندمدت را خواهید دید. اما پیش از آن، 
خوب است بررسی کنیم شرکت ها چگونه می توانند بهره وری 

خود را با دورکاری کارمندان افزایش دهند؟

افزایش بهره وری شرکت ها با دورکاری کارمندان
شرکت های  زمان  این  در  شد.  غافل گیر  کرونا  شیوع  با  دنیا 
سراسر دنیا باید تصمیمات منحصربه فردی می گرفتند تا بتوانند 
رشد کسبو کار خود را ادامه دهند. برای کادر درمان نیز مهم 
بود که کمترین ابتال در این بازه ثبت شود. تنها گزینه  پیش 
را  اطالعات  فناوری  زیرساخت های  که  سازمان هایی  برای  رو 
قابلیت  با  کار  نیروی  رفت وآمد  تسهیل  می کردند،  پشتیبانی 
اجرایی کردند.  را  فرایند  این  به سرعت  بود. آن ها  از خانه  کار 
و  شدید  هماهنگی  به  کارمندان  برای  کار  الگوی  تغییر  روند 
آماده سازی لحظه  آخری نیاز داشت. سازمان ها توانستند برخی 
آگاه سازی  و  کارمندان  ساختن  درگیر  برای  را  استراتژی ها  از 

آن ها و تعامل مناسب حین دورکاری به  کار گیرند. 

پیام رسانی به موقع 
مهم است سازمان، تیم های دورکار را از تحوالت درون سازمانی 
مطلع کنند. سازمان ها می توانند یک ساختار مناسب برای حفظ 
زیادی  ابزارهای  حاضر  حال  در  کنند.  ایجاد  اطالعات  جریان 
است. می توان  برای دورکاری در دسترس  نیاز  این  رفع  برای 
کانال های  از  یا  ویدیویی  تماس های  ضبط شده،  فیلم های  از 

مختلف دیگر برای ارتباط با نیروی دورکار استفاده کرد. 

ارتباط بیش از حد 
مهم ترین توصیه در این برهه از زمان، برقراری ارتباط بیش از 
حد است. کارها به صورت مجازی پیش می رود و این وضعیتی 
است که هیچ یک از ما قبال آن را تجربه نکرده ایم. ممکن است 
چالش هایی به وجود آید که تنها راه آن برقراری ارتباط بیش 
توجه داشت  باید  برطرف شود.  تمام چالش ها  تا  است  از حد 

ارتباطات در این حالت باید مرتبط، مختصر و معنادار باشند. 

ابتکار عمل برای یادگیری و توسعه 
در این مدت که تیم ها از خانه کار می کنند، ممکن است زمان 
فراغت بیشتری داشته باشند و از این فرصت برای توسعه خود 
استفاده کنند. پس دورکاری زمان مناسبی برای توسعه و شروع 
راه اندازی  دور  راه  از  می تواند  که  است  یادگیری  برنامه های 
با  مرتبط  آموزش های  می تواند  ابتکارات  این  شود.  نظارت  و 

فرایندها، رشد رفتاری یا ارتقای سطح نیروی کار باشد. 

شماره 10 -  تابستان 1400 74



در اين مدت که تیم ها از 
خانه کار می کنند، ممکن 

است زمان فراغت بیشتری 
داشته باشند و از اين فرصت 

برای توسعه خود استفاده 
کنند. پس دورکاری زمان 

مناسبی برای توسعه و شروع 
برنامه های يادگیری است که 
می تواند از راه دور راه اندازی 
و نظارت شود. اين ابتکارات 
می تواند آموزش های مرتبط 

با فرايندها، رشد رفتاری 
يا ارتقای سطح نیروی کار 

باشد

بسترهای ارتباطی و تعامل داخلی 
را  خود  کار  نیروی  معنادار  مشارکت  سازمان  ها  از  بسیاری 
به خصوص هنگام کار از راه دور چالش برانگیز می دانند. اما یک 
سازمان می تواند بستری را فراهم کند که مشارکت بسیاری از 
فعالیت ها را برای پوشش حداکثری ارائه دهد. سازمان باید به 
کارمندان حس این را دهد که هنوز بخش بزرگی از سازمان 

هستند.

آموزش تفکر مجدد 
گذشته  ماه  چند  ما طی  همه  ذهنی(  )و  فیزیکی  کار  محیط 
برای  کارمندان–  آموزش  نحوه  بنابراین  است.  کرده  تغییر 
شرایط فردی و متناسب با تیم ها– نیز باید تغییر کند. شرکت ها 
بدون نیاز به ساختار یک فضای کاری فیزیکی و آموزش های 
سنتی مبتنی بر مهارت باید آموزش هایی مانند انعطاف پذیری 

و مدیتیشن را ارائه دهند. 

در ادامه روند دورکاری را در شرکت  های بزرگ دنیا بررسی کرده ایم. 
گوگل

گوگل ابتدا تصمیم داشت کارمندان تابستان 2020 به محل کار برگردند، سپس این تاریخ را به سپتامبر موکول کرد. اما اکنون 
تصمیم گرفته است دورکاری کارمندان خود را اواسط تابستان 2021 تمدید کند. ساندار پیچای، مدیر گوگل، در این رابطه 
طی یادداشتی نوشت: »برای این که کارمندان بتوانند برای دورکاری خود برنامه ریزی کنند، ما گزینه کار از خانه داوطلبانه را 
تا تابستان 2021 برای نقش هایی که نیازی به حضور در دفتر ندارند، تمدید خواهیم داد. امیدواریم این کار انعطاف پذیری الزم 
برای تعادل میان کار و سالمت شما عزیزان طی 12 ماه آینده را فراهم کند.« ساندار پس از گفت وگو با مدیران ارشد گوگل، 
شخصاً تصمیم گرفت سیاست کار از خانه را برای تمام 200 هزار کارمند تمام وقت و پیمانی خود در سراسر مجموعه آلفابت 
اجرا کند. دفتر مرکزی گوگل در کالیفرنیا واقع شده است و پیش از این نیز در واکنش به کرونا امکان دورکاری به کارمندان 

را از خانه داده بود. اکنون نیز این امکان را حداقل برای یک سال دیگر تمدید کرده است. 
فیس بوک 

با شروع کرونا نزدیک به 50 هزار کارمند فیس بوک از خانه کار می کنند. 10 هفته بعد مارک زاکربرگ پستی منتشر کرد و از نحوه 
سازگاری کارمندانش با کار از راه دور گفت. او هم چنین جزئیات مربوط به استراتژی، اهداف و چالش های طوالنی مدت دورکاری را 
در یک سخنرانی یک ساعته فاش کرد. او توضیح داد که چگونه دورکاری کارمندان می تواند به عنوان رویکرد متفکرانه و سنجیده ای 
در دهه آینده از جانب شرکت های بیشتری پیش گرفته شود. او از بهره وری بیشتر کارمندان، تأثیر مثبت محیط، کیفیت بهتر زندگی 

کارمند، توانایی بهبود توسعه تکنولوژی و عدالت بیشتر به عنوان مزایای دورکاری برای کارمندانش نام برد.
 مارک زاکربرگ گفت که حدود نیمی از کارمندان فیس بوک می توانند ظرف 5 تا 10 سال آینده از راه دور کار کنند. زاکربرگ 
این ایده را هم به عنوان رضایت و خواسته کارمندان و هم به عنوان تالشی برای ایجاد »رفاه اقتصادی گسترده تر« مطرح 
کرد. تصمیم فیس بوک اولین تصمیم در میان شرکت  های بزرگ فناوری است که تغییری فاحش در فرهنگ کسب وکار ورود 
اتوبوس های وای فای دار، رستوران،  با استفاده های  و حضور در دفاتر فیزیکی ایجاد می کند. این شرکت در محل کار خود 
سرویس های شخصی مانند خشک شویی و... در طول سال ها تالش کرده بود کارمندانش دلیل کمی برای رفتن به خانه خود 
داشته باشد. اما اکنون به کارمندان خود گفته  است تا اواسط تابستان 2021 )نیمه مرداد 1400( دورکار خواهند بود و حتی 

به دورکاری تمام وقت آن ها فکر می کند. 
توییتر 

در پی اعالنیه فیس بوک، شرکت هایی مانند توییتر نیز تصمیم به دورکاری تمام وقت کارمندان خود گرفتند. جک دورسی، 
مدیر توییتر و اسکوئر، به تازگی اعالم کرده است کارمندان شرکت های او اجازه کار به مدت نامحدود را در خانه دارند. اوایل 
شیوع کرونا نیز توییتر یکی از شرکت هایی بود که در واکنش به کرونا به دلیل سالمت کارمندان خود آن ها را دورکار کرد. 
آن ها پیش بینی نمی کنند به این زودی ها به دفتر بازگردند. توییتر حتی هشتگی با محتوای »هر جا دوست دارید کار کنید« 
زد تا کارمندان را به دورکاری تشویق کند. مدیر این شرکت بیان کرد اولویت ما سالمت کارمندان است و هم چنین وظیفه 
داریم از جامعه خود، افراد آسیب پذیر و کادر درمان که در خط مقدم این بیماری هستند، پشتیبانی کنیم. به همین دلیل 

همه کارمندان خود را دورکار کرده ایم.
آمازون

کارمندان آمازون نیز می توانند تا 30 ژوئن 2021 از خانه کار کنند. غول فناوری سیاتل کار از راه دور کارمندان خود را که 
پیش تر هشتم ژانویه 2021 بود، تمدید کرد. سخن گوی شرکت در بیانیه ای گفت: »ما هم چنان سالمت کارمندان خود را 
اولویت قرار می دهیم و از مقررات دولتی پیروی خواهیم کرد. کارمندان می توانند دورکاری خود را ادامه دهند. ما بودجه و 
منابع قابل توجهی برای موارد ضدعفونی سرمایه  گذاری کرده ایم تا افرادی که مجبور به حضور فیزیکی در دفتر هستند نیز 
ضمن رعایت فاصله اجتماعی، ماسک و ضدعفونی دست و... در اختیار داشته باشند.« آمازون در دوران کرونا به رکورد فروش 
بسیار خوبی رسید، به طوری که جف بزوس، مدیر آمازون، عنوان ثروتمندترین مرد دنیا در سال 2020 میالدی را از آن خود 
کرد. هم چنین به دلیل کرونا و گسترش خرید اینترنتی، این غول تجارت الکترونیک مجبور به استخدام 3500 کارمند جدید 

شد و 1.4 میلیارد دالر برای افتتاح دفاتر جدید خود در پنج شهر سرمایه  گذاری کرد. 
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خیلی وقت ها متخصصان در حوزه هايی که خروجی 
محصول يا خدمت آن ها با مردم ارتباط مستقیم 

دارد، به واسطه چالش های فنی و تخصصی زياد، 
مردم را در چرخه فعالیت خود فراموش می کنند، 
يا آن طور که بايد در نظر نمی گیرند. درست مثل 

سرآشپز زبده ای که در آشپزخانه خود به تمام 
جزئیات طعم و عطر و چیدمان غذا توجه بااليی 

دارد، اما فراموش کرده است مردمی که در محله 
يا شهر او هستند، به طور کل ذائقه شان با ادويه ها 

و طعم غذاهای او هم سويی ندارد. در اين حالت 
مردم رستورانی را می شناسند که ظاهر خوبی دارد 
و غذاها خوش رنگ ولعابی در آن سرو می شود، اما 

اصاًل خوش طعم و باب میل  آن ها نیست. برای همین 
هر اندازه سرآشپز حرفه ای باشد و غذاهايی که 

سرو می کند، عالی باشند، اما گردش مالی رستوران 
او به واسطه دور بودن طعم و مزه غذاهايش با 
ذائقه مردم شهر، خوب نخواهد بود و در چنین 

مواقعی، سرآشپز کم کم به سمت شکست پیش 

می رود.
در داستان سرآشپز، تا زمانی که خروجی نهايی، 
يعنی غذا برای مشتريان سرو نشده، ظاهراً همه 

چیز با کیفیت و در حد استاندارد يا شايد فراتر 
از آن است. اما آن چیزی که تمام زحمت ها و 

دقت ها و هزينه ها را در انتها به سرانجام و هدف، 
يعنی رضايت مشتريان، تکرار مراجعه شان و 

توصیه کردن اين رستوران به ديگران و درنهايت 
وفاداری شان به رستوران، نمی رساند، فقط و فقط 

يک نکته کوچک است و آن هم در نظر نگرفتن 
مخاطب و ذائقه اش در تهیه منو رستوران است. 

البته که نظرياتی در بازاريابی وجود دارد که معتقد 
به »فروش يخچال به اسکیموها« يا ايجاد ذائقه 
جديد برای مردم ساکن شهر داستان رستوران 
ماست، اما در شرايط معمولی، کم  ريسک تر آن 

است که مخاطب به طور قابل قبولی در راستای 
محصول يا خدمت شناخته شود و سپس بر اساس 

نیاز و شناخت او، قدم های بعدی برداشته شود.

مخاطب شناسی
مهم ترین رکن تبلیغات

   تبلیغات
حامد ناصری

فعال حوزه بازاریابی و تبلیغات
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مردم در حال حاضر به دنبال 
سرمايه گذاری های سودده 
اما با تضمین و ريسک  کم 

هستند. قطعاً در شرايط 
اقتصادی فعلی، ارائه راه کار 
برای چنین سرمايه گذاری 

کار دشواری است، اما 
طراحی محصولی که بتواند به 
عنوان ارزش های پیشنهادی، 

شاخص های بیان شده را به 
صورتی شفاف و مستقیم به 

مردم عرضه کند، می تواند 
مسیر درستی برای جذب 
سرمايه  و افزايش تعامل 

کسب وکار با مخاطبان باشد. 
در خیلی از مواقع در صنايع 

مختلف و در مناطق مختلف و 
در بازه های زمانی مشخص، 

محصوالت طراحی شده 
بسیار کارآمد و باکیفیت 

هستند، اما برای مخاطبان به 
واسطه کارکردشان در زمان 

و مکان مشخص، مقبول 
نیستند

مقصر را پیدا کنید
در دنیای تبلیغات نیز یکی از مهم ترین شاخص های یک تبلیغ 
اثربخش، شناخت کافی و در نظر گرفتن تمامی مؤلفه های 
از  برخی  اگر  اوقات  گاهی  است.  مخاطب  از  شناسایی شده 
از ساختار جامعه بررسی کنیم  تبلیغ ها را در فضایی خارج 
و آن را نسبت به توضیحات سفارش صاحب آگهی یا بریف 
باکیفیت  و  استاندارد، خالق  کار  یک  با  بسنجیم،   )Brief(
روبه رو هستیم، ولی زمانی که تبلیغ در معرض مردم یا بهتر 
است بگوییم مخاطبان قرار می گیرد، بازخورد مورد انتظار را 
در  نمی کند.  لمس  را  اهداف مشخص شده  یا  و هدف  ندارد 
چنین مواقعی پیدا کردن مقصر سخت است. گاهی وقت ها 
شناخت درست از مخاطبان از سوی صاحبان آگهی نادیده 
گرفته می شود، یا سلیقه شخصی مدیران به شیوه ای دخیل 
می شود که پیام تبلیغ و فضای خالق آن با لحن و حال و 
هوای مخاطبان هم سو نیست و گاهی اوقات هم خالقان تبلیغ 
در سمت آژانس های تبلیغاتی شناخت درستی از مخاطبان 
هدف پیدا نکرده  اند، یا سلیقه خود را به اشتباه وارد پیام و 
ساختار خالق تبلیغ می کنند. به هرحال وقتی هزینه و زمان 
زیادی صرف یک پروژه یا خروجی تبلیغاتی می شود، شاید 
دانستن مقصر در زمان شکست خروجی نهایی مهم نباشد و 
بهتر است قبل از شروع، مخاطب به درستی شناسایی شود و 
هم صاحب آگهی و هم آژانس تبلیغاتی آن را نقشه راه خود 

قرار دهند.
یا  آگهی  صاحب  که  است  زمانی  موارد  شایع ترین  از  یکی 
فقط  را  یا خدمت  محصول  یک  مخاطبان  تبلیغاتی،  آژانس 
جامعه اطراف خود در نظر می گیرند. به عنوان مثال، فرض 
و  خوش مزه  غذای  که  کند  تصور  آلمانی  آشپز  یک  کنید 
خوب برای همه مردم جهان یا حتی شهرهای دیگر خالصه 
می شود در گوشت گریل شده و پوره سیب زمینی. مسلماً اگر 
این آشپز در شهر یا محله خود همین غذا را با کیفیت باال 
سرو کند، مشتریان محلی خوبی خواهد داشت، اما اگر قرار 
باشد غذای او برای کل اروپا سرو شود، یا حتی در شهرهای 
مشکل  با  مختلف  نقاط  در  قطعاً  شود،  سرو  آلمان  مختلف 

روبه رو خواهد شد.

اشتباه گرفتن بازارهای واسط
یکی دیگر از مواردی که در این خصوص شایع است، اشتباه 
گرفتن بازارهای واسط در یک کسب وکار با مصرف کنندگان 
نهایی است. به عنوان مثال، یک شرکت تولید در و پنجره 
پروفیل های UPVC را در نظر بگیرید که به تازگی در یک 
اول  گام  در  دارد  و قصد  آغاز کرده  را  فعالیت خود  استان 
محصوالت خود را به مصرف کنندگان استان خود ارائه دهد. 

ابتدای مسیر این مجموعه فرضی، بهترین روش  عموماً در 
برای جا باز کردن در بازار، ارتباط گرفتن با بازارهای واسط 
یا  کارگاه ها  می شود  واسط  بازارهای  مثال  این  در  است. 
مغازه های ارائه دهنده خدمات نصب یا تعویض در و پنجره. 
نظر  در  با  مجموعه  این  تبلیغات  اگر  معلومات  این  با  حال 
گرفتن مردم منطقه یا همان استان کار خود را آغاز کند، 
فضای  و  لحن  زیرا  بود،  خواهد  کند  کار  پیشرفت  مسلماً 
مصرف کنندگان  با  آن  نیازهای  و  واسط  بازارهای  ذهنی 
و  باکیفیت  تبلیغات  اگر  بنابراین  است.  متفاوت  نهایی 
و  بود  کلی کند خواهد  روند  باز  برود،  پیش  به درستی هم 
بازاریابی و تبلیغات  اتفاق منجر می شود به هزینه های  این 

باالتر از حد مورد نظر.
در مجموع یکی از روش های ارزیابی انتخاب لحن و استراتژی 
جلسات  برگزاری  هدف،  مخاطبان  با  ارتباط  برای  درست 
جلسات  این  در  است.   Focus Group یا  کانونی  گروه  
سوی  از  اکران  از  قبل  می تواند  به دست آمده  خروجی های 
تا حدی  بتوان  تا  گیرد  قرار  ارزیابی  مورد  کانونی  گروه های 
کرد.  لمس  تبلیغ،  با  شدن  مواجه  در  را  مخاطبان  بازخورد 
البته که باید در تحلیل داده ها و اطالعات این جلسات کاماًل 
دقیق و بدون تعارف بود، زیرا جنگ اول مطمئناً کم هزینه تر 

و بهتر از صلح آخر است.
موارد مطرح شده گاهی اوقات در زمان طراحی محصول نیز 
خاص  شرایط  بررسی  مثال،  عنوان  به  است.  صادق  کاماًل 
اقتصادی حال حاضر کشور و دالیل بروز برخی بی اعتمادی ها 
و  بورس  اخیر در  اتفاقات  واسطه  به  مالی  بازارهای  روند  به 
حتی بازارهای رمزارزها، می تواند خط درستی برای شناخت 
جذب  برای  مالی  محصوالت  طراحی  و  مردم  فعلی  نیاز 
در  مردم  ساده تر  عبارتی  به  یعنی  باشد.  آن ها  سرمایه های 
حال حاضر به دنبال سرمایه گذاری های سودده اما با تضمین 
ارائه  و ریسک  کم هستند. قطعاً در شرایط اقتصادی فعلی، 
اما  است،  دشواری  کار  سرمایه گذاری ای  برای چنین  راه کار 
طراحی محصولی که بتواند به عنوان ارزش های پیشنهادی، 
شاخص های بیان شده را به صورتی شفاف و مستقیم به مردم 
و  سرمایه   جذب  برای  درستی  مسیر  می تواند  کند،  عرضه 
افزایش تعامل کسب وکار با مخاطبان باشد. در خیلی از مواقع 
در صنایع مختلف و در مناطق مختلف و در بازه های زمانی 
باکیفیت  و  کارآمد  بسیار  طراحی شده  محصوالت  مشخص، 
هستند، اما برای مخاطبان به واسطه کارکردشان در زمان و 

مکان مشخص، مقبول نیستند.
درنهایت می توان گفت که مخاطب در طراحی کمپین های 
شناخت  با  باید  که  است  مهمی  و  وزین  شاخص  تبلیغاتی، 

کافی و واقع بینانه او را مدنظر قرار داد.
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برندهای  با  را  خود  محصوالت  شرکت ها  از  بسیاری  امروزه 
متنوع به بازار ارائه می کنند. به این ترتیب، با افزایش تنوع 
مشتریان  مختلف  گروه های  با  خود،  برندهای  و  محصوالت 
ارتباط می گیرند و با تعیین جایگاه متنوع برای این برندها، 
می دهند.  کاهش  را  منفرد  برند  یک  از  بهره برداری  ریسک 
بنابراین تنوع محصول یا توسعه برند به معنی استفاده از نام 
تجاری موجود برای دسته یا نوع دیگری از محصوالت است.

استراتژی های توسعه برند و تنوع محصول
مهم ترین استراتژی های توسعه و تنوع محصوالت و برند ها را 

می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد.
افزودنی،  نوع طعم،  از  تنوع  ایجاد  واقع  در  توسعه خطی:   •
استراتژی  این  است.  محصولی  گروه  یک  در  اندازه  یا  شکل 
در صورت وجود یک برند موفق، ریسک پایینی دارد. اما باید 
توجه کرد که مشتریان به دلیل تنوع بیش از حد دچار ابهام 

در انتخاب محصول نشوند.
برند  مثال،  عنوان  به  برند:  تنوع  و  محصولی  گروه  توسعه   •
عینک  نظیر  محصوالتی  به  اما  است،  کفش  مختص  نایک 
آفتابی، توپ فوتبال، توپ بسکتبال و لوازم گلف نیز توسعه 
داده  شده است. برند اصلی در این مفهوم، معموالً تحت عنوان 

برند مادر نام گذاری می شود.
جلوه  آسان  جدید  گروه  یک  در  برند  توسعه  که  هرچند 
حتماً  تولیدکننده  و  نیست  چنین  امر  واقعیت  اما  می کند، 
اگر  کند.  مشخص  را  خود  برند  توسعه  استراتژی های  باید 
برند تولیدشده در مقوله جدید نسبت به رقبای موجود مزیت 
رقابتی قابل توجهی نداشته باشد، احتماالً شکست می خورد. 
در غیر این صورت، با شکست این استراتژی، به ارزش برند 
مادر لطمه وارد می شود. برای موفقیت در این استراتژی الزم 
باشد. هر چه  ارتباط منطقی وجود داشته  برندها  بین  است 
این ارتباط کمتر باشد، ریسک استراتژی توسعه برند افزایش 

می یابد.
به طور نمونه، استارباکس به عنوان یک برند جهانی و بسیار 
موفق قهوه، در فروش بستنی  بر مبنای طعم های قهوه و در 

استراتژی تنوع برند بسیار موفق عمل کرده است.
 1985 سال  در  کوکاکوال  شرکت  بزرگ  ریسک  مقابل،  در 
سال   99 از  پس  کالسیک  کوکاکوالی  طعم  تغییر  پی  در 
همه  را  قدیمی  محصول  جای  به  جدید  محصول  معرفی  و 
واقع کوکاکوال دل بستگی عاطفی عمیق  در  دارند.  به خاطر 
مصرف کنندگان نسبت به طعم کوکاکوالی کالسیک را نادیده 

بررسی برندهای مطرح 
صنعت غذا و تندمصرف ها

   برندینگ
مجتبی پیرزاد

مشاور توسعه کسب وکار
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گرفته بود. اما درنهایت، 79 روز بعد از آن توفان، کوکاکوالی 
از  بیش  نیز  آن  فروش  و  برگشت  بازار  به  دوباره  کالسیک 

پیش افزایش یافت.
سالگی   10 جشن  در   1995 سال  در  شرکت  مدیرعامل 
آن  و  کرد  تقدیر  کوکاکوال  ریسک  این  از  جدید،  محصول 
برای ذی نفعان و  ارزش آفرینی  را نشانه آمادگی سازمان در 

مالکان خود اعالم کرد.
چالش اصلی در رشد برندها؛ رشد نرخ نفوذ

)به طور  برندهای مطرح غذایی  از  تحقیق گسترده  در یک 
یکصدهزار  از  پرسش  طی  و  سوپرمارکتی(  برندهای  کلی 
مصرف کننده از سراسر جهان، یک قانون ساده بین برندهای 
لیدر  و  رهبر  در عین حال  برندها که  این  دیده شد؛  موفق 
فروش  تناوب  بیشترین  لزوماً  بودند،  خود  بازار  دسته بندی 
نرخ  بیشترین  دارای  بلکه  نداشتند.  را  فروش  تکرار  یا 
یک  ساالنه  حالت،  بهترین  در  و  بوده  خانواده ها  بین  نفوذ 
نفوذ  بودند.  افزایش داده  بازار هدف  نفوذ خود را در  درصد 
خانوارهایی  درصد  بازاریابی  اصطالح  در   )Penetration(
است که در یک سال مشخص برندی را خریداری کرده اند. 
وفاداری  میزان  که  است  این  تحقیق  این  در  جالب  نکته 
بین  می شود(  سنجیده  خرید  تکرار  با  )که  مصرف کنندگان 
عموماً  و  یکسان  کاماًل  بهداشتی  یا  غذایی  برندهای  تمامی 
قرار داشت. برخالف  پایینی  برندها در سطح  در مورد همه 
وفاداری که در دسته بندی های مشخص تفاوت چندانی بین 
نتایج  داشت.  اختالف چشم گیری  نفوذ  نرخ  نداشت،  برندها 
از برندهای برجسته  تحقیق نشان داد که در واقع هیچ یک 
سوپرمارکتی نسبت به بقیه برندها از وفاداری چندان بیشتری 

نزد مشتریان خود برخوردار نبودند، بلکه آن ها به این علت 
برجسته و مطرح بودند که تعداد افراد یا خانواده های بیشتری 

آن را خریده بودند.
در این رابطه به طور مثال، سه برند Maybelline )رنگ 
مو(، Pampers  )پوشک بچه( وTsing Tao  )ماءالشعیر( 
را مورد تحلیل قرار می دهیم. هر سه برند نرخ نفوذ به مراتب 
باالتری نسبت به میانگین 20 برند رقیب خود دارند ؛ حداقل 
چهار برابر بیشتر. اگرچه این برندها »تناوب خرید« بیشتری 
نفوذ«  »میزان  این  اما  دارند،  خود  رقبای  به  نسبت  هم 

آن هاست که تفاوت فاحشی با بقیه برندها دارد.
»نرخ  یا  خرید«  »تناوب  لزوماً  پیشتاز  و  برجسته  برندهای 

تکرار خرید« بیشتری نسبت به رقبای خود ندارند.
 )Penetration rate( نرخ نفوذ: درصد خانوارهایی است 

که در یک سال مشخص برندی را خریداری کرده اند.
Purchase frequency( ( تناوب خرید: تعداد خریدها در 
طول یک سال تقسیم بر تعداد مشتریان در آن سال است. 
مثاًل یک محصول در طول سال 30000 فاکتور فروش داشته 
و تعداد کل مشتریان در سال مزبور 5000 نفر بوده است. 

بنابراین تناوب خرید عدد 6 است.
از  درصدی  خرید:  تکرار  نرخ    )Repurchase rate(  
خریداران که بیش از یک بار در سال از برند مزبور خریداری 

کرده اند.
تناوب   ،)Penetration rate( نفوذ  نرخ  شاخص های 
خرید  تکرار  نرخ  و    )Purchase frequency( خرید 
Repurchase rate( ( در سال 2012 نسبت به میانگین 20 
برند رقیب در همان دسته بندی سنجیده شده است. به عنوان 

در يک تحقیق گسترده 
از برندهای مطرح غذايی 

)به طور کلی برندهای 
سوپرمارکتی( و طی پرسش 

از يکصدهزار مصرف کننده 
از سراسر جهان، يک قانون 

ساده بین برندهای موفق 
ديده شد؛ اين برندها که 
در عین حال رهبر و لیدر 

دسته بندی بازار خود بودند، 
لزوماً بیشترين تناوب فروش 

يا تکرار فروش را نداشتند. 
بلکه دارای بیشترين نرخ 

نفوذ بین خانواده ها بوده و در 
بهترين حالت، ساالنه يک 
درصد نفوذ خود را در بازار 

هدف افزايش داده بودند
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تقريباً تمام مديران در 
سازمان ها به دنبال تنوع 
محصول و دسته بندی ها 

هستند. در صورتی  که 
فرصت واقعی سازمان ها در 

متمرکز شدن برند است. 
تنوع محصول، مشتريان 
زيادی را به سمت شما 
می آورد، زيرا مشتريان 

دوست دارند از جايی خريد 
کنند که محصوالت متنوعی 

داشته باشد. اما در عین حال، 
برخی مواقع مشتری بین 

انبوه محصوالت متنوع گیج 
و سرگردان می شود و خريد 

خود را به تعويق می اندازد

مثال، شاخص نفوذ برای برند Nongfu در دسته آب معدنی 
برابر است با نرخ نفوذ برند Nongfu تقسیم بر میانگین نرخ 
این  است.  عدد 5  که حاصل  معدنی  آب  برتر  برند  نفوذ 20 
بدان معنی است که نرخ نفوذ برند Nongfu 5 برابر میانگین 
نرخ نفوذ 20 برند رقیب است. همین روش برای نشان دادن 

شاخص های تناوب خرید و تکرار خرید نیز به کار رفته است.
اگرچه نرخ نفوذ مهم ترین متغیر در رشد برندهای سوپرمارکتی 
تفاوت  برجسته  برندهای  ویژگی  مهم ترین  اگرچه  و  است 
نکته  یک  اما  رقباست،  به  نسبت  نفوذشان  نرخ  چشم گیر 
نباید مورد غفلت واقع شود. در بازار محصوالت سوپرمارکتی، 
امسال  خانواده ها  و  خریداران  اغلب  که  است  متداول  بسیار 
را  دیگری  برند  آینده  سال  و  کنند  استقبال  برندی  یک  از 
خریداری کنند. حتی برندهای برجسته نیز می توانند ریزش 
که  است  این  الگو  این  نتیجه  کنند.  تجربه  را  درصدی   50
تولیدکننده ها نیاز دارند دائماً و هر سال در تحصیل مشتریان 
تالش  این  که  بدانند  باید  آن ها  کنند.  سرمایه گذاری  جدید 
باید یک فرایند پیوسته و دائمی باشد. برندگان مسابقه این 
تبلیغات  در  که  است  علت  همین  به  و  پذیرفتند  را  مسئله 
تعداد  ساالنه  تا  می کنند  سرمایه گذاری  بیشتر  بازاریابی،  و 

مشتریان جدیدشان بیشتر از مشتریان ازدست رفته باشد.
انتظاری  غیرقابل  طرز  به  ساده،  قانون  این  اهمیت  علی رغم 
تعداد زیادی برند دیده می شود که به طور مزمن نرخ نفوذ 
به  برندها  اکثریت  در دسته بندی های مختلف  دارند.  پایینی 
اگرچه  دارند.  درصد  پنج  از  کمتر  نفوذی  نرخ  معمول  طور 
بسیاری از تولیدکنندگان تنها با قرار دادن محصول خود در 
یابند،  دست  نرخ  این  به  هستند  قادر  فروشگاه ها  و  مارکت 
نفوذ  نرخ  به  دست یابی  که  است  داده  نشان  تحقیقات  اما 
سرمایه گذاری  توجیه  برای  الزم  شرط  درصدی،   15 تا   10
بیشتر برای حمایت و رشد برند شماست. قابل توجه است که 
برندهای قوی نرخ نفوذ خود را در رنج 25 تا 30 درصد حفظ 
می کنند، و برندهای جاودانه مانند کوکاکوال به نرخ های 50 

درصد یا بیشتر دست یافته اند.
برندهای زیادی دچار این اشتباه می شوند که دنیای متصور 
محصول  مارکت  کوچک  زیرمجموعه  به  را  خود  برند  برای 
محدود می کنند. بسیاری از آن ها بر این باورند که بیش از این 
نمی توان رشد کرد،  ولی می توانند، اگر تنها به نرخ نفوذ کلی 
جمعیت توجه کنند. این بدان معنی است که هنوز پتانسیل 
دارد.  وجود  برند  توسعه  و  رشد  برای  بلندتری  سقف  و  بکر 
 Blue و Red Bull نگاه کنید به موفقیت برندهایی مانند
Moon . اگر این دو برند خود را به مارکت » ماءالشعیر های 
محدود  اعال«  انرژی زای  »نوشابه های  یا   بلژیکی«  مرغوب 
می کردند، مطمئناً به دیوار می خوردند. بسیاری از مشتریان 
یک  با  را  ردبول  و  مارگاریتا  با  را   Blue Moon می توانند 
در  که  دریافتند  برند  دو  این  اما  کنند.  عوض  قهوه  فنجان 
آن ها  باور  این  با  می کنند.  رقابت  بزرگ تری  رقابتی  فضای 
 14 از  بیش  به  بزرگ سال  مشتریان  بین  را  خود  نفوذ  نرخ 
درصد رساندند. )مقاله »چگونه ردبول Brand Buzz خلق 

می کند« مطالعه شود.(
برای رشد نرخ نفوذ و نهایتاً توسعه برند چه باید کرد؟

و  تنوع محصول  دنبال  به  تمام مدیران در سازمان ها  تقریباً 
دسته بندی ها هستند. در صورتی  که فرصت واقعی سازمان ها 
در متمرکز شدن برند است. تنوع محصول، مشتریان زیادی 
را به سمت شما می آورد، زیرا مشتریان دوست دارند از جایی 
خرید کنند که محصوالت متنوعی داشته باشد. اما در عین 

حال، برخی مواقع مشتری بین انبوه محصوالت متنوع گیج و 
سرگردان می شود و خرید خود را به تعویق می اندازد. برخی 
مصرف کننده  و  دارند  متعددی  برند های  ایرانی  سازمان های 
را گیج می کنند. بهترین نمونه این استراتژی اشتباه مربوط 
انواع و اقسام برند های  با  به محصوالت گروه صنعتی پاکشو 
سفیدکننده  برای  گاهی  آن ها  بین  در  که  است  شوینده 
سرویس های بهداشتی و شامپو از یک نام برند استفاده شده 
است. در مقابل شرکت هنکل را در نظر بگیرید که با سادگی 
در دسته بندی ها بسیار مؤثر عمل کرده است. شرکت هنکل 
بهداشتی  مواد  تولید  زمینه  در  تجربه  قرن  یک  از  بیش  با 
در  صنعت  این  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی  شوینده، 
به خوبی  تنوع محصول  استراتژی های  رموز  با  و  است  جهان 
آشناست. از جمله محصوالت این شرکت می توان به پودرهای 
بهداشتی  آرایشی و  شوینده های پرسیل و پریل، محصوالت 
شوارتسکف و Fa و چسب های الکتایت و پریت اشاره کرد. 
مواد  تأمین کننده  عنوان  به   1394 سال  از  هنکل  شرکت 
تا  و  عقاب شده  است  وارد سبد پخش  بهداشتی  و  شوینده 

امروز با این شرکت همکاری می کند.

نفوذ ضروری  نرخ  افزایش  برای  زیر  عامل  سه  کلی  طور  به 
است.

بلندمدت  حافظه  در  ذهنی  ساختار  یک  ساخت   •
مصرف کنندگان

•سرمایه گذاری صحیح در توزیع محصول و اطمینان از حضور 
)POS( همیشگی محصول در نقطه فروش

• سادگی در پورتفولیو محصول
برند های موفق کاماًل به این نکته آگاه اند که پیچیدگی بیش 
نرخ  به آرامی  زمان  در طول  در دسته بندی محصول،  از حد 

نفوذ را کاهش می دهد.
توسعه قدرت برند از طریق ساده سازی

»در صنایع FMCG، ساده سازی گروه های محصول، هنگامی 
که درست انجام شود، به طور چشم گیری فروش محصوالت 
را تغییر می دهد و برخالف تصور اغلب مردم، فروش گروه های 
کوچک تر محصول، به فروش کلی بیشتر منجر می شود. )مثاًل 
به جای فروش 10 مدل شوینده، سه مدل عرضه شود.( نتایج 
شکل  در  اروپا  در  معروف  برندهای  برخی  از  مزبور  تحقیق 
زیر نشان می دهد که چگونه با کاهش SKU فروش افزایش 
 SKU یافته است. هم چنین ساده شدن پورتفولیو و کاهش
نیز  بهره وری سازمان  و  تأمین  زنجیره  به کاهش هزینه های 

منجر می شود.
»در کتاب 22 قانون تغییرناپذیر برندینگ نیز به این مطلب 
می گوید:  کتاب  این  دوم  قانون  است.  شده  اشاره  دقیقاً 
را  تمرکزتان  که  زمانی  کنید.  باریک  را  تمرکزتان  قیف 
شرکت  سه  می شود.  قدرتمندتر  برندتان  می کنید،  محدود 
برند  در  تمرکز  استراتژی  اجرای  بهترین  از  نمونه هایی  زیر 

هستند.
استارباکس: صبحانه، ناهار، ساندویچ، کیک، بستنی یا قهوه. 

استارباکس تمرکز خود را روی قهوه متمرکز کرده است.
گوگل: شما به گوگل می روید برای چه کاری؟ به یاهو برای 
چه کاری می روید؟ کاماًل روشن است که به گوگل می رویم 
تنها برای جست وجو. و این رمز برتری گوگل نسبت به یاهو 

است.
: toys R us  با تجدید برند خود فروشگاه وسایل کودکان را 

به فروشگاهی مختص اسباب بازی متمرکز کرد.
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فرهنگ و جامعه

در این بخش می خوانید

بحران میان سالی و عالیم آن
 میان سالی تجربه ای متفاوت در زندگی

آنها که روح خود را در زمین فوتبال جا گذاشتند 
 ستاره هایی که ناگهان بی فروغ شدند...

15 فیلم که مهارت های نرم را به ما می آموزند
 آموزه های سینما برای زندگی بهتر

نگاهی به جدیدترین تبلیغات خالق دنیا 
 عجیب و غریب و زیبا 



گذر عمر فرآيندی است غیرقابل توقف. اين فرايند در 
ناخوشايندی  احساس  میان سالی ممکن است  مرحله 

برای فرد به همراه داشته باشد، چراکه با تجربه 
تغییرات عمیق و ناگهانی فیزيکی و روانی همراه 
است. بحران میان سالی به خودی خود يک اختالل 
روان شناختی نیست، اگرچه در زمان بحران های 
میان سالی تغییراتی وجود دارد، اما به هرحال يک 
دوره انتقال ناخوشايند بین ۴۰ تا ۵۵ سال برای 

بسیاری از افراد تلقی می شود. زنان و مردان بحران 
میان سالی را تا حدودی متفاوت تجربه می کنند. در 

ادامه در مورد اين بحران و عاليم آن بیشتر خواهید 
خواند.

در حسرت رویاها
تصور می شود نزدیک شدن به پیری منجر به احساس افسردگی، 
پشیمانی و اضطراب می شود. میان سالی مرحله ای است که افراد 
دوست دارند در آن دوباره احساس جوانی کنند، اما در عین 
حال برای کنار آمدن با این واقعیت که زندگی آن ها نیمه تمام 
است، تالش می کنند. این دوره پر است از آشفتگی های عاطفی 
که برخی از افراد در دوران میان سالی تجربه می کنند و همیشه 
منجر به تغییراتی در سبک زندگی نمی شود. بااین حال، بحران 

میان سالی می تواند به چیزی مثبت تبدیل شود. 

دوران  در  که  می گیرد  را  افرادی  گریبان  بیشتر  بحران  این 
نوجوانی و جوانی کمتر به آرزوی خود رسیده اند و اهدافشان 
رفته اند،  را  خود  راه  جوانی  در  که  افرادی  است.  شده  میسر 
کمتر از سایرین به بحران میان سالی دچار می شوند و پذیرش 
میان سالی برایشان راحت تر است. اما دسته دیگر که اکثریت را 
تشکیل می دهند، ناگهان درمی یابند که سنشان باال رفته، زمان 
گذشته و آن ها هنوز برای رویاها و آرزوهایشان کاری نکرده اند. 
آگاهی به این موضوع می تواند برای این گروه از مردان و زنان 
افسوس و پشیمانی زیادی به بار آورد و موجب بروز عالیم و 

پیامدهای میان سالی به شکلی حاد شود.

عالیم بحران میان سالی
متفاوت  بسیار  فرد دیگر  به  فردی  از  میان سالی  بحران  عالیم 
برخی  با  میان سالی  بحران  سنی  محدوده  متداول ترین  است. 
تفاوت ها بین دو جنسیت 35 تا 55 سال است. بین بسیاری 
از عالیم بحران میان سالی و افسردگی هم پوشانی وجود دارد. 
فهمیدن این که چه اتفاقی می افتد، می تواند یک چالش باشد، 
رخ دهد. عالیم  اختالالت مختلفی  است هم زمان  زیرا ممکن 
زنان و مردان  بین  را در مورد بحران میان سالی مشترک  زیر 

در نظر بگیرید:
• احساس عدم رضایت در زندگی

• احساس شدید دل تنگی، حس نوستالژی شدید به گذشته

     سبک زندگی
هدی رضایی

بحران میان سالی و عالیم آن

میان سالی تجربه ای متفاوت در زندگی
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معمول است که افراد عاليم 
بحران میان سالی را با عاليم 

افسردگی ترکیب می کنند. 
بااين حال، متمايزکننده ترين 

عامل، فراوانی بروز اين 
احساسات است. تفاوت 
بین افسردگی و بحران 

میان سالی به اين مسئله 
برمی گردد که آيا عاليم به 

صورت روزانه وجود دارد يا 
خیر. فردی که دچار بحران 
میان سالی می شود، ممکن 
است دوره هايی را تجربه 

کند که در آن احساس خوبی 
داشته باشد، درحالی که يک 
فرد افسرده احساس ضعف 

می کند و اين عاليم را به 
صورت روزانه تجربه می کند

• احساس کسالت، پوچی و بی معنی بودن
• اقدامات ناگهانی و اغلب عجوالنه

• تغییرات چشم گیر در رفتار و ظاهر
• خیانت زناشویی یا افکار مداوم در مورد خیانت

• مقایسه دائمی خود با دیگران که به نظر خوشحال تر می آیند، 
یا بیشتر به اهدافشان رسیده اند.

• احساس پشیمانی شدید

تفاوت بحران میان سالی و افسردگی
عالیم  با  را  میان سالی  بحران  عالیم  افراد  که  است  معمول 
متمایزکننده ترین  بااین حال،  می کنند.  ترکیب  افسردگی 
عامل، فراوانی بروز این احساسات است. تفاوت بین افسردگی 
عالیم  آیا  که  برمی گردد  مسئله  این  به  میان سالی  بحران  و 
بحران  دچار  که  فردی  خیر.  یا  دارد  وجود  روزانه  صورت  به 
که  کند  تجربه  را  دوره هایی  است  ممکن  می شود،  میان سالی 
در آن احساس خوبی داشته باشد، درحالی که یک فرد افسرده 
احساس ضعف می کند و این عالیم را به صورت روزانه تجربه 
بیولوژیکی  و  مزمن  خلقی  اختالل  نوعی  افسردگی  می کند. 

است، درحالی که بحران میان سالی این گونه نیست.
بحران میان سالی تعارضی است بین تصور فرد از خود و زندگی 
خود آن گونه که فکر می کند و آن چه می خواهد باشد. این ناشی 
از تمایل به تغییر هویت فرد است. یک فرد میان سال که به 
زندگی خود راضی است، می تواند افسردگی را تجربه کند، اما 
بحران میان سالی را تجربه نخواهد کرد. بحران میان سالی یک 
با  هم زمان  می تواند  اگرچه  است،  روان شناختی  کامال  اختالل 

افسردگی اتفاق بیفتد.

 U منحنی
جاناتان راچ، نویسنده مقاله ای در سایت آتالنتیک، از تجربه اش 
تماس  در  دوستش  می گوید.  سالگی   47 سن  در  دوستی  با 
تلفنی به او می گوید که پس از سال ها تالش برای پیدا کردن 
آورده  دست  به  را  متصدی  مسئولیت  اکنون  شغلی،  امنیت 
و  شدن  گرفتار  احساس  رضایت،  احساس  جای  به  اما  است. 
خیال پردازی در مورد فرار از این موقعیت داشت. این واکنش 
برای او غافل گیرکننده و منطقی نبود. بهترین جوابی که در این 

لحظه می توان به این شخص داد، توضیح منحنی U بود. 
اما  نمی کنند،  عبور   U منحنی  از  افراد  همه  می گوید:  او 
خیلی ها این کار را می کنند. من در 40 سالگی به طور عینی 
موفقیت های زیادی را تجربه کردم. در یک رابطه پایدار و شاد 
داشتم  پشتوانه  مالی  و  اقتصادی  نظر  از  و  بودم  سالم  بودم. 
به همراه شغل خوب و همکاران شگفت انگیز. من یک کتاب 
بزرگ  جایزه  یک  نوشتم،  برتر  رسانه های  برای  کردم،  منتشر 
غریبه  برای یک  را  موقعیتی  اگر چنین  گرفتم.  روزنامه نگاری 
این همان چیزی است  تعریف می کردید، حتما می گفت آره، 

که من می خواهم! 

بیدار  خواب  از  ناامیدی  احساس  با  صبح  روز  هر  بااین حال، 
می شدم و صبح ها بدترین قسمت روز برای من بود. سرم پر 
از  افکار  این  اجازه می دادم  بااین حال،  بود.  افکار وسواسی  از 
سرم بگذرند. به نوعی تغییر یا فرار احتیاج داشتم. این حجم 
از نارضایتی برای من غیرمنطقی بود، پس آن را نزد خود نگه 
تا بحران میان سالی را رد کنم. شبیه به رسوخ قطره  داشتم 
را  من  همه  از  بیشتر  که  بود. چیزی  بدن  در  ناامیدی  قطره 
ناسپاسی می کردم؛ آخرین  بود که احساس  این  آزار می داد، 
چیزی که در جهان حقم بود. گاهی تعقل کمک می کرد، اما 
سال  به  سپس  و  ماه  به  هفته ها  برمی گشت.  دوباره  ناامیدی 
تبدیل می شد و تصویر من از خودم تغییر می کرد. من همیشه 
به  اکنون  اما  می دانستم،  خوشحال  اساسا  فرد  یک  را  خودم 
دست وپنجه  نارضایتی ها  از  عظیمی  حجم  با  می رسید  نظر 

نرم می کردم. 
بحران  می گوید:  است،  بزرگ  نویسنده ای  که  ریچی  دونالد 
میان سالی از حدود 40 سالگی شروع می شود. وقتی به زندگی 
خود نگاه می کنید، می گویید: همه زندگی این بود؟ حدود 50 
سالگی بود که منحنی U را کشف و به تحقیق در مورد آن 
افزایش  با  زندگی  از  نشان می داد رضایت  پرداختم. تحقیقات 
سن برای چند دهه اول بزرگ سالی کاهش می یابد؛ جایی که 
فرد در دهه 40 یا اوایل دهه 50 قرار دارد و سپس به تدریج 
با افزایش سن، میزان رضایت اغلب )البته نه همیشه( به یک 
سطح باالتر از بزرگ سالی )جوانی( می رسد. این الگو به عنوان 

منحنی U شناخته شد.

راه کارها و پذیرش
مواجهه با مرحله جدید در زندگی که هم تغییرات جسمی و 
فیزیولوژیکی و هم تغییرات روانی در آن اتفاق می افتد، مرحله 
مهمی است، و پذیرش آن مهم ترین رویکردی است که ما را 
در افتادن به بحران میان سالی حفظ می کند. آگاهی یافتن از 
تغییرات خلقی و رفتاری این دوران به فرد کمک می کند تا به 
شناسایی بهتر خود دست یابد و بتواند خود را برای مواجهه با 

تغییرات پیش رو آماده کند.
روابط  می بایست  و  دارند  نیاز  عاطفی  روابط  به  میان ساالن 
طرح  با  و  کنند  پررنگ  دوباره  همسرشان  با  را  خود  عاشقانه 
موضوع و اجرای برنامه ها و ایده های مناسب این مرحله را به 
تجدید میثاق عاطفی با همسر و زندگی زناشویی تبدیل کنند.

دوری از استرس و اضطراب یکی دیگر از راه کارها در راستای 
مراقبه و ذهن آگاهی است. نزدیک شدن به سال های آخر عمر 
دهد.  استرس  افراد  به  می تواند  موضوع  این  به  کردن  فکر  و 
از  ناشی  افسردگی  و  ناامیدی  به  درنیفتادن  راه کار  بهترین 
آگاهی به مرگ و استفاده مثبت از آن در پیش گرفتن مراقبه 
باشد.  فرد  مورد عالقه  با هر مسلکی که  و  به هر روش  است 
می توان با رعایت موارد باال به سالمت از این بحران که می تواند 

تا 55 سالگی نیز ادامه داشته باشد، عبور کرد. 

منابع:
www.healthline.com
www.Erywellmind.com
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    ورزشی
هدی رضایی

يکی از اتفاقات تلخ و شوک برانگیز مسابقات يورو 
۲۰۲۰، ايست قلبی بازيکن تیم دانمارک بود. 

تاتنهام و ستاره  بازيکن معروف  اريکسن،  کريستین 
تیم ملی دانمارک، در ديدار برابر فنالند در يورو 

۲۰۲1 دچار حادثه و بی هوش شد. اين اتفاق تمام 
بازيکنان و ورزشگاه و حتی تماشاگرانی را که از 

تلويزيون مسابقه را تماشا می کردند، به شوک فرو 
برد. او به بیمارستان منتقل و توانست به زندگی 

برگردد. خطر جدی و اولیه از سِر کريستین اريکسن 
گذشت و اين بازيکن دانمارکی در شرايط پايدار و 
بااين حال، بازيکنانی نیز بودند  مساعدی قرار دارد. 

که قباًل حین بازی دچار عارضه قلبی شدند و شانس 
زندگی دوباره را از دست دادند و در همان مستطیل 
سبز روحشان را به فوتبال بخشیدند. به اين بهانه 

نگاهی به تعدادی از بازيکنانی که در زمین دچار 
ايست قلبی شدند و تعدادی که به اين علت فوت 

کردند، انداخته ايم و چرايی احتمال ايست قلبی در 
کرده ايم.  بررسی  را  فوتبالیست ها 

زمانی برای غربال گری 
مطالعات نشان مي دهد که فوتبالیست های زیادی از مشکالت 
قلبی رنج می برند. آیا زمان غربال گری بیشتر فرا رسیده است؟ 
می میرند.  قلبی  ناگهانی  ایست  اثر  بر  جوان   12 هفته  هر 
در  ناگهانی  مرگ  است.  برجسته  ورزشکاران  در  موضوع  این 
و  می دیدیم  پیش تر  که  است  آن  از  شایع تر  فوتبالیست ها 

علی رغم غربال گری، هنوز بیماری های قلبی دلیل اصلی مرگ 
در  خصوصاً  مرگ ومیرها  این  از  تعدادی  فوتبالیست هاست. 
فضای مجازی برجسته شد. از مرگ مارک ویوین فو 28 ساله 
تا  اوگو اهیوگو که در سن 44 سالگی درگذشت. اما چرا این 

اتفاق می افتد؟
ایست قلبی ناگهانی در ورزشکاران جوان بیشتر به دلیل تعدادی 

از عوامل ایجاد می شود، که شایع ترین آن ها عبارت اند از: 
• کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک- )HCM( یک بیماری ارثی که 
در آن دیواره های عضله قلب ضخیم می شود. عضله ضخیم شده 
به  منجر  و  بگذارد  تأثیر  قلب  الکتریکی  سیستم  بر  می تواند 
ضربان های سریع یا نامنظم قلب )آریتمی( و درنهایت موجب 

مرگ ناگهانی شود.
انسداد  با  افراد  اوقات  گاهی  کرونر-  شریان  ناهنجاری های   •
هم  به  غیرطبیعی  طور  به  که  می شوند  متولد  قلب  شرایین 
فشرده  ورزش  حین  در  سپس  شریان ها  این  شده اند.  متصل 
می شوند و جریان خون مناسبی در عضله قلب ایجاد نمی شود 

و منجر به مرگ ناگهانی می شوند.
• بیماری مادرزادی قلبی شناسایی نشده 

بررسی مطالعه غربال گری 11000 بازیکن اتحادیه فوتبال
برای بررسی بیشتر مشکالت پیش روی سالمت فوتبالیست های 
جوان، دکتر آنیل مالهوترا، متخصص قلب، مطالعه ای را انجام 
داد که در آن بیش از 11 هزار بازیکن 16 ساله اتحادیه فوتبال 
از  بررسی کرد.  قلبی در طی 20 سال  ناگهانی  برای مرگ  را 
قلب  اکوی  یک  و  قلب  نوار  تست  یا   ECG یک  آن ها  همه 

آنها که روح خود را در زمین فوتبال جا گذاشتند 

ستاره هایی که ناگهان بی فروغ شدند...
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مطالعات نشان مي دهد که 
فوتبالیست های زيادی از 

مشکالت قلبی رنج می برند. 
آيا زمان غربال گری بیشتر 
فرا رسیده است؟ هر هفته 

1۲ جوان بر اثر ايست 
ناگهانی قلبی می میرند. 

اين موضوع در ورزشکاران 
برجسته است. مرگ 

ناگهانی در فوتبالیست ها 
شايع تر از آن است که 

پیش تر می ديديم و علی رغم 
غربال گری، هنوز بیماری های 

قلبی دلیل اصلی مرگ 
فوتبالیست هاست. تعدادی از 

اين مرگ ومیرها خصوصاً در 
فضای مجازی برجسته شد. 
از مرگ مارک ويوين فو ۲۸ 
ساله تا  اوگو اهیوگو که در 
سن ۴۴ سالگی درگذشت

)اکوکاردیوگرام( گرفته شد. 
نتایج تکان دهنده بود.

قلبی  ناراحتی  مستعد  و  قلبی  بیماری های  به  مبتال  فرد   42
از  نفر  داشتند. 30  آزمایش عالیم سختی  از  قبل  زیرا  بودند، 
42 بازیکن جراحی یا درمان دیگری برای ناراحتی قلب خود 
بازیکن  اما 12  بازی کنند.  فوتبال  توانستند دوباره  و  داشتند 
در  نفر  هشت  کنند.  بازی  فوتبال  دوباره  نمی توانستند  دیگر 
حین ورزش جان خود را از دست دادند. شش مورد به دلیل 
شرایط ناشناخته باقی مانده بود و دو نفر با HCM تشخیص 
رقابتی  ورزش های  از  نمی شد  توصیه  آن ها  به  و  شدند  داده 

استفاده کنند.
برای  پزشکی  غربال گری های  اهمیت  بر  مطالعاتی  چنین 
فوتبالیست ها تأکید می کند. در ادامه لیستی از فوتبالیست هایی 
را که در زمین سکته قلبی کردند و جان خود را از دست دادند، 

مشاهده می کنید. 

فابریس موامبا
هافبک بولتون واندررز در یک بازی جام حذفی در سال 2012 
به دلیل ایست قلبی در زمین بی هوش شد و 78 دقیقه قبل 
سال   21 زیر  سابق  هافبک  بود.   »مرده«  فنی  نظر  از  احیا  از 
انگلیس به دلیل همان اتفاق مجبور شد خیلی زود در سن 24 

سالگی بازنشسته شود.

بافتیمبی گومیس
مهاجم فرانسوی چندین بار در زمین به دلیل مشکالت قلبی 
بی هوش شده و زمین خورده است. او در بازی های مختلفی در 
افتاد.  زمین  به  الهالل  و  گاالتاسرای  سیتی،  سوانزی  تیم های 
جالب است بدانید سال گذشته نیز تیم فوتبال الهالل در مرحله 
رفت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با هت تریک گومیس 

با نتیجه چهار بر دو از سد شاگردان برانکو گذشت.

مارک ویوین فو
هافبک کامرون در جریان یک مسابقه جام کنفدراسیون ها در 
سال 2003 دچار ایست قلبی شد. در     دقیقه 72 دیدار کامرون 
مقابل کلمبیا بود که ویوین فو ناگهان روی زمین افتاد و علی رغم 
تالش  پزشکان، دیگر هرگز بلند نشد. کادر پزشکی قبل از این که 
او را با برانکارد بیرون بیاورند، سعی کردند این بازیکن 28 ساله 
را در زمین احیا کنند. بااین حال، آن ها در تالش برای احیای قلب 
شکست خوردند و خبر فوت او اعالم شد.  پس از مرگ او جایزه ای 
به افتخار مارک ویوین فو به بهترین بازیکن آفریقایی شاغل در 

لیگ 1 به صورت ساالنه اهدا می شود.

آنتونیو پوئرتا
مقابل  اللیگا   08-2007 فصل  بازی  اولین  در  سویا  هافبک 
برابر  باید  نخست  هفته  در  سویا  افتاد.  زمین  روی  ختافه، 
ختافه ای قرار می گرفت که توانسته بود در فینال کوپا دل ری 
بود که  بازی گذشته  از  نیم ساعت  را شکست دهد.  تیم  این 
آنتونیو پوئرتا، مدافع چپ سویا، تعادل خود را از دست داد و به 
زمین افتاد. او از زمین بلند شد، اما دوباره زمین خورد و غش 
کرد. او در زمین بازی هنگام حمله به دروازه تیم مقابل دچار 

حمله قلبی شد و پس از 60 ساعت کما در سن 22 سالگی 
پدرو  یاد  به  را  هواداران سویا  پوئرتا  ناگهانی  درگذشت. مرگ 
بروئسو انداخت. او سال ها پیش در شرایط مشابهی جان خود 

را از دست داد. 

چیک تیوته
تیوته،  چیک  یونایتد،  نیوکاسل  از  جدایی  از  پس  ماه  چهار 
لیگ  Beijing Enterprises در  تیم  بازیکن ساحل عاجی 
پس  و  شد  بی هوش  تیم  این  تمرینات  در  چین،  دوم  دسته 
از انتقال به بیمارستان در سن 30 سالگی از دنیا رفت. تیوته 
قهرمان جام  عاج،  تیم ساحل  ترکیب  در  در سال 2015 هم 
ملت های آفریقا شد. فوتبالیست های آفریقایی زیادی به همین 

دلیل جان خود را از دست داده اند. 
فوتبالیست  اکنگ،  پاتریک   ،2016 سال  می   ششم  روز  در 
بین المللی کامرونی در  دقیقه 70 یک مسابقه در لیگ فوتبال 
رومانی بر زمین افتاد. کادر پزشکی نتوانست او را نجات دهد. 
بعد از دو ساعت اکنگ جان خود را به دلیل نارسایی قلبی از 
فوتبالیست  اونیا  دیوید  سال 2015،  ژوئن   13 در  داد.  دست 
از یک ساعت  کمتر  و  افتاد  زمین  به  مسابقه  در یک  نیجریه  
ایهلور  چینونسو  هنری  اوت 2012،  پنجم  در  درگذشت.  بعد 
اهل نیجریه در 21 سالگی در یک مسابقه دوستانه در  رومانی 
به زمین افتاد. او به بیمارستان برده شد و هیچ وقت به هوش 
و  بازیکن  این  مرگ  دلیل  فهمیدن  برای  بررسی هایی  نیامد. 

دیگر بازیکنان آفریقایی در آن زمان آغاز شد. 

میکلوس فهر
میکلوس فهر، مهاجم  مجارستانی بنفیکا، در دیدار مقابل ویتوریا 
وارد زمین  از دقیقه 60  پرتغال که  فوتبال  گیمارش در لیگ 
شده بود، ناگهان نقش زمین شد. بازیکنان حیرت زده دو تیم  و 
گروه های امداد خیلی سریع مانند هم تیمی های اریسکن دور او 
را گرفتند .   آن ها دست به دعا برداشته بودند، یا گریه می  کردند. 
پزشکان تیم او را سریع به بیمارستان انتقال دادند، اما او جان 
خود را از دست داد و مرگ ناگهانی او به خبر اول ورزش جهان 
تبدیل شد . بنفیکا پیراهن 29 او را به تاالر افتخارات سپرد و 
 وقتی در همان فصل بنفیکا در لیگ پرتغال به قهرمانی رسید، 
گروهی از سوی باشگاه به مجارستان  رفتند و مدال قهرمانی را 

به والدین فهر تقدیم کردند.

دنیل خارکه
اسپانیول در حال گذراندن اردوی پیش فصل خود در فلورانس 
ایتالیا بود که دنیل خارکه بازیکن خود را به علت حمله قلبی 
در حال  او  کردند  ادعا  اسپانیایی  رسانه های  اما  داد.  از دست 
صحبت  کردن با همسرش از طریق تلفن بود که دچار حمله 
قلبی شد. نامزد خارکه هنوز نگفته چه صحبت هایی بین آن ها 
ردوبدل شده، اما پزشکان می گویند حمله قلبی او نتیجه حمله 
عصبی بوده است. از بین همه کسانی که بعد از مرگ خارکه به 
او ادای احترام کردند، حرکت آندرس اینیستا بیش از همه در 
 یادها ماند. اینیستا بعد از گل زنی در فینال جام جهانی 2010، 
نوشته ای را که زیر پیراهن اصلی اش داشت، به نمایش گذاشت؛ 

»همیشه در قلب ما می مانی، دنیل خارکه«. 
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    معرفی کتاب
نرگس فرجی

چهار کتاب، چهار معرفی

اوج بگیرید
با  تا  است  خوبی   فرصت  بازاريابی  حوزه  در  تخصصی  کتاب های  مطالعه 
آخرين روش های به کاررفته در جهان کسب وکار آشنا شويم؛ روش هايی که 
کسب وکارها را در رسیدن به اهداف و تدوين استراتژ ی های درست راهنمايی 

خواهد کرد. در ادامه با سه کتاب کاربردی در اين حوزه آشنا می شويم.

اصول بازاریابی کاال و خدمات 
بازاریابی و فروش دغدغه اصلی تمام بنگاه های اقتصادی 
و  رفتارها  بررسی  و  مطالعه  دغدغه  این  پاسخ  است. 
واکنش های مشتریان و مصرف کنندگان در قبال تصمیمات 
و کنش های تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و فعاالن بازار 
بنگاه  هر  در  مهم  و  اصلی  کنش  یا  تصمیم  چهار  است. 
توزیع  یا طراحی محصول، روش  انتخاب  مانند  اقتصادی 
و پخش، اطالع رسانی و تبلیغات و باالخره قیمت گذاری و 

هزینه یابی مورد بررسی قرار می گیرد. 
یا   4Ps مدل  به  بازاریابی  ادبیات  در  تصمیم  چهار  این 
آمیزه بازاریابی معروف است. این مدل در شرایط بازارهای 
امروز از چهار پی عماًل به 40 پی توسعه و ارتقا یافته و 
کماکان معتبر است. اگر تصمیمات بازاریابی مدیران ارشد 
و استراتژیست ها و صاحبان کسب وکارها، در چهار زمینه 
فوق و در زمینه های وابسته و مربوط دیگر مانند خدمات، 
بسته بندی، روابط عمومی، محیط فیزیکی، فرایندها و... در 
زمان و مکان و شرایط مناسب اتخاذ و اجرا شود، فروش 
بسیار ساده و موفق خواهد بود. به عبارت دیگر، فروش، 
هنر و توانایی و مهارت به کار بستن و تصمیمات درست 

در شرایط مناسب و به گونه ای صحیح است.
دکتر محمد بلوریان تهرانی، مؤلف کتاب »اصول بازاریابی 
مشاوره،  و  تدریس  سال   40 از  پس  خدمات«،  و  کاالها 
جوهره و مفهوم اصلی و بنیادی بازاریابی را با زبانی ساده و 
در خور استفاده تمام سطوح صنعتی، صنفی و دانشگاهی 
زیر  بخش های  شامل  کتاب  ساختار  است.  کرده  بیان 

است: 
دو  در  بازاریابی  اصلی  مفاهیم  و  کلیات  اول،  بخش  در 
نگاه و مبحث کاالها و خدمات بیان شده است. هم چنین 
مفاهیمی مانند مدیریت خدمات در شرایط زمانی قبل از 
فروش، هم زمان با فروش، بدون فروش و بعد از فروش به 

تفکیک ارائه شده است.
در بخش دوم، درباره انتخاب و تصمیم گیری برای تولید 
مزیت  ایجاد  با  آن  توسعه  و  نسبی  مزیت  اساس  بر  کاال 
محصول  توسعه  مفهوم  هم چنین  و  شده  بحث  رقابتی 

جدید و شرایط آن بررسی گردیده است.
نمایندگی،  و  پخش  و  توزیع  روش های  سوم،  بخش  در 
انتخاب و آموزش  نیروهای فروش، کنترل توزیع و پخش 
شده  ارائه  مختلف  محصوالت  در  پخش  استراتژی های  و 

است. 
روش های  و  اطالع رسانی  و  تبلیغات  چهارم،  بخش  در 
متفاوت برای مصرف کننده و طراحی کمپین های تجاری 

مطرح شده است.
در بخش پنجم، اصول و اهداف و روش های 
هزینه یابی و انواع هزینه ها، شرایط رقابت، 
هم چنین  قیمت،  تعیین  روش های 
شرایط  در  قیمت گذاری  استراتژی های 
مختلف بحث شده است. مطالعه این کتاب 
شده  نگاشته  روان  و  ساده  قلمی  با  که 
فعاالن  دانشجویان،  برای  می تواند  است، 
دست اندرکاران  و  عوامل  همه  و  اقتصادی 
فروش، بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی 

نیز مفید باشد.

سرسره متقاعدسازی

مخاطبان با مطالعه کتاب »سرسره متقاعدسازی« 
را متقاعد  یاد می گیرند چگونه می توان مشتریان 
متقاعدسازی  کرد؟  کسب وکارها  از  خرید  به 
»سرسره  کتاب  در  است.  چندمرحله ای  فرایندی 
دالی  راجر  پروفسور  نویسندگی  به  متقاعدسازی« 
تحت  عصبی  بازاریابی  رویکرد  با  نوین  مدل  یک 
 G-N-A-F عنوان سرسره متقاعدسازی یا مدل
این مدل پس  در  است.  قرار گرفته  بررسی  مورد 
به  را  بالقوه  از طی چهار مرحله می توان مشتری 
این  از  مرحله  اولین  کرد.  تبدیل  بالفعل  مشتری 
تعریف آن  Gravity است، که  یا  سرسره جاذبه 
محصوالت  از  خرید  برای  مشتری  اولیه  انگیزه 
 Nudge یا کسب وکارهاست. مرحله دوم سقلمه 
در واقع اهرمی برای هل دادن مشتری به سمت 
پایین سرسره است که مشابه تخفیف هایی است 
سوم  مرحله  می شود.  دیده  شما  فروشگاه  در  که 
 Angle همان  یا  مدل سرسره، شیب سرسره  از 
است، که هر چقدر سرسره شیب دارتر یا زاویه دارتر 
طراحی شود، مشتری با لذت و سرعت بیشتری به 
از  پایانی سرسره  انتقال می یابد. در مرحله  پایین 
اصطکاک و Friction یاد شده است که شامل دو 
بخش اصطکاک واقعی و اصطکاک درک شده است. 
اسداللهی  امین  را  کتاب »سرسره متقاعدسازی« 
همت  به  و  کرده اند  ترجمه  عاشوری  حسام  و 
زمستان  ابتدای  از  عصر  ماندگار  دانش  انتشارات 

99 در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. 
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درک بازاریابی دیجیتال 
تمامی  شده  باعث  دیجیتال  دنیای  روزافزون  گسترش 
کسب وکارها و فعاالن بازار نگاه ویژه ای به آن داشته باشند. 
در  فعالیت  راه کارهای  باید  آشنایی  بر  عالوه  کسب وکارها 
با  هنوز  کسب وکاری  اگر  بیاموزند.  نیز  را  دیجیتال  دنیای 
دنیای دیجیتال به خوبی آشنا نیست، خواندن کتاب »درک 
بازاریابی دیجیتال« تألیف دیمیان رایان توصیه می شود. این 
کتاب را حسین نوروزی و مصطفی فرخی ترجمه کرده اند. 

کتاب »درک بازاریابی دیجیتال« نشان می دهد فعاالن بازار 
چگونه می توانند قدرت رو به رشد رسانه های دیجیتال را در 
جهت قرار دادن کسب وکار خود در قله هاي امواج بازاریابی 
دیجیتال، مهار کنند. هم چنین در این کتاب تصویری کلی 
ارائه کنندگان  و  ایجادشده  فرصت های  آن الین،  بازار  از 
به تصویر کشیده  با آن ها  تعامل  نحوه  و  خدمات دیجیتال 

شده است. 
و  شما  به  دیجیتال«  بازاریابی  »درک  کتاب  مجموع،  در 
و  آن الین  تبلیغات  تا  کرد  خواهد  کمک  کسب وکارتان 
ایده ها، محصوالت  انتخاب کنید که  تبلیغاتی ای  کانال های 
و خدمات را به یک بازار حجیم و همیشه در حال گسترش 
داد  خواهد  نشان  را  رقابتی  مرزهای  هم چنین  دهد.  پیوند 
که مخاطب را همیشه در رأس قرار دهد. عالوه بر این، به 
مخاطبان کمک خواهد کرد تا برای درک ریشه های بازاریابی 
دیجیتال و روندهایی که آینده آن را شکل می دهد، آماده 

شوند. 

 اینفلوئنسر؛ برندسازی شخصی در 
رسانه های اجتماعی

پایین  و  باال  را  اینستاگرام خود  اگر صفحه  
می کنید و از خود می پرسید من هم لباس 
زیبا می پوشم، غذاهای هیجان انگیز می خورم 
و عاشق غروب آفتاب هستم. چرا کسی به 
من پول نمی دهد تا از زندگی ام لذت ببرم؟ 
یا اگر تعداد زیادی دنبال کننده دارید و حس 
می کنید در تولید محتوا حرفی برای گفتن 
ندارید،  سر  در  بلندمدتی  برنامه  اما  دارید، 
اگر به خاطر تعداد زیاد دنبال کننده هایتان، 
یا زندگی قابل توجهی که دارید، 
برندها با شما وارد مذاکره شده اند، 
یا اگر از خود پرسیده اید چرا همه 
کتاب  نمی شوند؟  اینفلوئنسر 
»ایفلوئنسر؛ برندسازی شخصی در 
شما  برای  اجتماعی«  رسانه های 

نوشته شده است.
برندسازی  »اینفلوئنسر؛  کتاب 
رسانه  های  عصر  در  شخصی 
هنسی  بریتنی  نوشته  اجتماعی« 
است.  دخیلی  آناهیتا  ترجمه  و 
متمایز  را  کتاب  این  که  نکته ای 
می کند، ویژگی های فوق العاده آن 
مثل توصیه یک متخصص است که 
در آن از زبان بهترین های صنعت 
دیجیتال می شنوید. »از نگاه یک 
اینفلوئنسر« در فصل های مختلف، 
کمک می کند نکاتی را با کلماتی منطقی از 

زبان محتواسازان محبوبتان بشنوید. 
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در این کمدی رمانتیک با بازی جورج کلونی با شخصیتی 
مسئول  دارد؛  عجیب  بسیار  تخصصی  که  می شویم  آشنا 
این شخصیت  برای شرکت های مختلف.  نیرو  اصلی تعدیل 
و  می کند  پرواز  کشور  مختلف  نقاط  به  فیلم  کل  در 
اعالم کند  به کارکنان مختلف  این که  ندارد مگر  وظیفه ای 
آن  برای  کلیدی  درس هایی  فیلم  این  شده اند.  اخراج  که 
دسته از افرادی دارد که در شغل خود با مشتری یا ارباب 
رجوع سروکار دارند و به نوعی برخوردی که با افراد خارج 

از سازمان دارند، تأثیر زیادی در شغل آن ها دارد. 
آیا  که  دارد  وجود  جالب  بحثی  فیلم  این  در  مثال،  برای 
راه  از  ارتباط  طریق  از  می توان  را  کار  نیروهای  اخراج 
و  چهره به چهره  صورت  به  باید  حتماً  یا  داد،  انجام  دور 
حضوری انجام شود. این فیلم در زمان اکران خود هم در 
قبولی  قابل  عملکرد  جوایز  بخش  در  هم  و  منتقدان  نظر 
داشت و منتقدانی چون اوون گلیبرمن آن را یک شاهکار 

نامیدند. و جواهر 

هشت  درباره  روان شناختی  تریلر  یک  »امتحان«  فیلم 
کاندیداست که در شرف ورود به یک موقعیت کاری در یک 
شرکت هستند. این افراد وارد یک اتاق امتحان می شوند و باید 
تنها یک سؤال را جواب دهند. زمان امتحان 80 دقیقه است و 
سه قانون باید رعایت شود؛ حق حرف زدن با هم ندارند، حق 
خراب کردن برگه ها و خروج از اتاق را هم ندارند. این کاندیداها 

برای رسیدن به موقعیت شغلی باید پیش از به پایان رسیدن 
امتحان سؤال را پاسخ دهند. افرادی که به دنبال کار می گردند، 
به احتمال زیاد درس های زیادی از این فیلم می گیرند که از 
جمله آن ها می توان به توجه به جزئیات اشاره کرد. زمانی که 
بحث بر سر حل مسئله و رسیدن به اهداف است، چشم پوشی 

از جزئیات می تواند نتایجی فاجعه بار داشته باشد.

  سینما
شکیب شیخی

15 فیلم که مهارت های نرم را به ما می آموزند

آموزه های سینما برای زندگی بهتر
سینما چیزهای زيادی به ما می آموزد. جدای از سرگرم شدن با فیلم های 

متنوع، می توانیم با تماشای فیلم های سینمايی با فرازونشیب های بشر در 
دوره ها و بحران های مختلفی تاريخی آشنا شويم و يک فرد را بهتر در 
دل جامعه و جمع ببینیم. بسیاری افراد از فیلم های سینمايی درس های 

شخصی می گیرند که بیشتر مربوط به ويژگی های قهرمانانه يا نکاتی 
ريزبینانه در مورد روابط عاطفی است. يکی ديگر از درس هايی که 

می توان از فیلم های سینمايی گرفت، نکاتی است که باعث می شوند ما 
در کار و حرفه خود موفقیت بیشتری داشته باشیم. گرچه شايد کسی 

با تماشای يک فیلم ياد نگیرد که چطور می تواند رانندگی يا با فالن 

نرم افزار کامپیوتری کار کرد و چگونه فرچه نقاشی را روی ديوار کشید، 
اما مهارت های نرم قطعاً يکی از بهترين رسانه های آموزشی خود را در 

سینما پیدا می کنند. مهارت های نرم يعنی توان مديريت افراد، قدرت 
برقراری ارتباط، اراده داشتن و تسلیم نشدن و شايد از همه مهم تر، 
سخت کوشی در دوران سخت. در ادامه با 1۵ فیلم نسبتاً مطرح آشنا 
می شويم که هر يک از آن ها می توانند ما را با بعدی از گستره وسیع 

مهارت های نرم شغلی آشنا کنند. البته ترتیب اين فیلم ها نشان از برتری 
يکی نسبت به ديگری نیست و شايد بعضی از آن ها به لحاظ سینمايی 

يک اثر برجسته هم نباشند.

باال در آسمان )2009(

امتحان )2009(

15

14

»مرد خانواده« داستانی دراماتیک از یک مرد با بازی جرارد 
باانگیزه  بسیار  هدهانتر  یک  که  می کند  تعریف  را  باتلر 
است و تخصصش پیدا کردن نیروی کار مناسب است. این 
نام دارد، یک رقیب در شرکت دارد که  شخصیت که دین 
گرفتن  اختیار  در  به  معطوف  بیشتر  آن ها  بین  کشمکش 
با  او  شخصی  زندگی  که  زمانی  است.  شرکت  در  قدرت 
یک  سر  بر  دین  می کند،  پیدا  تداخل  حرفه ای اش  زندگی 

انتخاب  را  این دو مسیر  از  باید یکی  و  دوراهی قرار گرفته 
بین  تعادل  فیلم،  این  واکاوی  مورد  مضامین  از  یکی  کند. 
درسی  می توانند  حرفه ای  کار  نیروهای  است.  شغل  و  کار 
جدی تر هم از این فیلم بگیرند؛ چه چیزی واقعاً مهم است؟ 
به  کردند، چه  استقبال  نسبتاً  فیلم  این  از  مخاطبان  گرچه 
لحاظ فروش و چه از دید منتقدان، جایگاه این فیلم خیلی 

هم خوب نبود.

قطعاً فیلم های کمدی می توانند نقشی بسیار پررنگ در پیش 
رفتن داستان های کاری داشته باشند. این فیلم هم یک کمدی 
جذاب راجع به سه کارمند بی انگیزه و ناراضی است که تصمیم 
می کنند،  کار  برایش  که  کامپیوتری  شرکت  علیه  می گیرند 
متوجه  کوتاه  توصیف  این  از  که  همان طور  کنند.  شورش 
می شویم، فیلم »فضای کار« به وضوح از اهمیت داشتن کاری 

رضایت بخش صحبت می کند. اگر در شغل خود شاد نباشید، 
به احتمال زیاد بتوانید حس نزدیکی فراوانی با شخصیت های 
این فیلم پیدا کنید. این فیلم حاوی درس هایی ارزشمند برای 
مدیران است؛ کارمندان نیازمند مدیران خوب هستند که فضای 
کاری مثبتی را برای کارکنان ایجاد کنند و منابعی را که برای 

پیشرفت کاری نیاز دارند، در اختیارشان قرار دهند.

13

12

مرد خانواده )2016(

فضای کار )1999(
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این داستان کمدی رمانتیک مربوط به زنی است که در شهر 
روی  کردن  تمرکز  با  دارد  قصد  و  می کند  زندگی  نیویورک 
از درگذشت  کارش مدارج ترقی را به سرعت طی کند. پس 
یکی از نزدیکان این زن، قیم بودن فرزندی که از این اتفاق 
همین  می افتد.  داستان  قهرمان  زن  عهده  به  مانده،  باقی 
مسئله باعث می شود او هم شغل خود را از دست دهد و هم 
در روابط شخصی اش دچار مشکل شود. این فیلم به خوبی به 

ما یادآور می شود که در زندگی حرفه ای خود باید تعادل و 
از  این داستان  باشیم. شخصیت اصلی  انعطاف پذیری داشته 
تغییرات ناگهانی زندگی اش درنهایت به نفع خود بهره می برد 
جدید  شرایط  مقابل  در  که  نیست  افرادی  دست  آن  از  و 
بسیار متفاوت نتوانند زندگی را کنترل کنند. این فیلم مورد 
استقبال منتقدان قرار گرفت و دایان کیتون هم که نقش اول 

آن را بر عهده داشت، نامزد دریافت جوایز متعددی شد.

بچه ناگهانی )1987( 11

آن  و  دنیرو  رابرت  بازیگری  با  دراما  کمدی  یک  »کارآموز« 
هت اوی است. رابرت دنیرو در این فیلم نقش یک بازنشسته 
بازنشستگی سر  از  بازی می کند که حوصله اش  را  70 ساله 
لباس  فروش  سایت  یک  در  کارآموز  یک  عنوان  به  و  رفته 
آن الین استخدام می شود. حاال سؤال اصلی این است که آیا 
او می تواند با جوانانی که در کار خود حرفه ای هستند، همراه 
شود؟ این فیلم مجموعه ای بسیار جالب از درس ها را درباره 

تعادل  حفظ  آن ها  برجسته ترین  که  می دهد  افراد  به  شغل 
این  منتقدان  از  بسیاری  است.  شخصی  زندگی  و  کار  بین 
فیلم را اثری یک دست و جذاب می دانند که رفتارهای بعضی 
از شخصیت هایش در جاهایی انسان را عصبانی می کند، اما 
را  بیننده ای  هر  رضایت  حس  به خوبی  دیگر  جاهای  بعضی 
ارضا می کند. اگر به دنبال فیلمی راجع به کار هستید، قطعاً 

»کارآموز« جذابیت ویژه ای برای شما خواهد داشت.

پسربچه  یک  دست  اسمیت  ویل  آن  در  که  تصویری  قطعاً 
سیاه پوست موفرفری را گرفته و کیفی به دست دارد، برای 
تصویر  این  باشد.  آشنا  سینما  به  عالقه مندان  از  بسیاری 
مربوط به پوستر فیلم »در جست وجوی خوش بختی« است. 
دست  از  را  چیز  همه  وقتی  داستان  قهرمان  فیلم  این  در 
را تقبل  می دهد، یک شغل بدون حقوق در حد کارآموزی 
می کند. در همین دوران زندگی او با انواع مشکالت روبه رو 
درآمدی  هیچ  بدون  و  کرده  ترک  را  او  همسرش  می شود. 

این  تمام  علی رغم  می شود.  انداخته  بیرون  هم  خانه اش  از 
مشکالت، قهرمان داستان شکست را نمی پذیرد و با تالشی 
به خوبی  فیلم  این  می کند.  پی گیری  را  اهدافش  افسانه ای 
داشتن  پشتکار  و  بودن  مصمم  سخت کوشی،  اهمیت  روی 
تأکید  شخصی  زندگی  در  هم  و  حرفه ای  زندگی  در  هم 
نشدن  تسلیم  فیلم  این  مفید  بسیار  اخالقی  پند  می کند. 
در راه رسیدن به اهداف است که شامل اهداف شغلی فرد 

هم می شود.

در این کمدی رمانتیک، شخصیت اصلی داستان که زنی جوان 
است، پس از به هم خوردن رابطه شخصی اش، در دانشکده حقوق 
دانشگاه هاروارد ثبت نام می کند. هدف او از این کار در وهله اولیه 
بازگرداندن شریک زندگی اش و به دست آوردن دل اوست. اما 
اندکی که از این فرایند طی می شود، قهرمان داستان می فهمد که 
می تواند چیزی فراتر از یک چهره زیبا داشته باشد. همه می توانند 
چیزی از »قانوناً بلوند« یاد بگیرند، مخصوصاً آن دسته افرادی که 

اهداف کاری چالش  برانگیزی دارند. این فیلم به ما یادآور می شود 
که اگر اخالق حرفه ای مستحکمی داشته باشیم و روحیه خود 
را در شرایط دشوار حفظ کنیم، می توانیم به هرچه می خواهیم، 
برسیم. این فیلم که با بازی ریس ویترسپون در اوج محبوبیت 
خود توانست بیش از هفت برابر هزینه خود در گیشه ها فروش 
داشته باشد، در نگاه منتقدان هم فیلم قابل قبولی بود که می شد 

آن را جدی گرفت.

این فیلم بر اساس زندگی واقعی جردن بلفورت ساخته  شده  
است؛ یکی از فعاالن عرصه کارگزاری بورس که با انواع تقلب ها 
باز  را  شدن  ثروتمند  سوی  به  خود  راه  غیرقانونی  کارهای  و 
می کند. اگر این واقعیت درست و اخالقی را از فیلم حذف کنیم 
که شخصیت بلفورت درنهایت همه  چیز را از دست داده و به 
را  او  موفقیت  در مسیر  که  مهارت هایی  درباره  زندان می رود، 
همراهی کردند، چیزهایی می توانیم یاد بگیریم. این مهارت ها 
در برجسته ترین حالت خود شامل توانایی باال در ارتباط گرفتن 

با افراد و انگیزه دادن به آن ها می شود. این شاهکار سینمایی 
که ساخته مارتین اسکورسیزی است، با بازی فوق العاده لئوناردو 
دی کاپریو، مارگو رابی و جونا هیل هم در بین منتقدان و هم 
تماشاچیان مورد استقبال فراوانی قرار گرفت. گرچه این فیلم برای 
تماشای خانوادگی مناسب نیست و غرق شدن در زرق و برق آن 
به هیچ وجه توصیه نمی شود، اما برای پیدا کردن ذهنیتی پیروز 
می تواند تأثیری مثبت داشته باشد. اما برای شناخت شخصیتی 

بلندپرواز و حریص، می تواند تاثیری مثبت داشته باشد.

کارآموز )2015(

در جست وجوی خوش بختی )2006(

قانوناً بلوند )2001(

گرگ وال استریت )2013(
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هر لیست فیلمی که مربوط به جنبه های خرد اقتصادی باشد، 
قطعاً این اثر مشهور را در دل خود جا داده است. در این فیلم 
با چهار فروشنده امالک همراه می شویم. داستان زمانی به اوج 
خود می رسد که کمپانی معامالت امالک اعالم می کند بین 
فروشنده ها مسابقه ای برگزار می کند و به غیر از دو نفر اول 
بقیه را تا پایان هفته اخراج می کند. از همین نقطه است که 
تمام کشمکش و بحران اصلی فیلم آغاز می شود. »گلن گری 

گلن راس« روی اهمیت یک نکته تأکید ویژه ای می کند؛ باید 
در زندگی حرفه ای خود اهدافی مشخص و تعریف شده داشته 
هم  فروش  توانایی  درباره  درس،  این  کنار  در  البته  باشیم. 
نکات فراوانی را بیان می کند. این فیلم کلکسیونی از بازیگران 
برجسته از جمله آل پاچینو، جک لمون و الک بالدوین است 
و به خوبی می تواند به هر کسی بفهماند »کاری که می کند، 

اهمیت دارد؛ هم برای خود او و هم برای دیگران«.

متأهل  مرد  یک  درباره  روان شناختی  تریلر  یک  فیلم  این 
خوش بخت به نام درک است که کارش مدیریت دارایی های 
از  یکی  که  می شود  پیچیده  جایی  از  داستان  است.  بورسی 
خانم های همکار با درک بدون این که خود این مرد توجهی را 
بخواهد، به او نزدیک می شود. این نزدیک شدن نهایتاً منجر 
به وسواسی می شود که آن زن نسبت به درک پیدا کرده و 
همه جا او را تعقیب می کند و درنهایت کل کار و زندگی درک 

به خطر می اندازد. رفتار حرفه ای در محل کار و مراقبت  را 
می توان  که  است  درسی  بزرگ ترین  افراد  شخصی  شأن  از 
در  بیانسه  و  نقش درک  آلبا در  ادریس  فیلم گرفت.  این  از 
نقش همسر او باعث شدند این فیلم بتواند در نظر مخاطبان 
جالب باشد و فروش خوبی پیدا کند، علی رغم این که از دید 
نمرات  نتوانست  و  بود  شده   ارزیابی  ضعیف  فیلم  منتقدان 

خوبی را کسب کند.

بعد از داستان استیو جابز و فراز و نشیب های شرکت اپل، این 
بسیار مشهور  کارآفرینان  و  از شرکت ها  دیگر  یکی  بار سراغ 
شرکت  بنیان گذار  زوکربرگ،  مارک  می رویم؛  معاصر  دوران 
که  لحظاتی می چرخد  پیرامون  فیلم  این  داستان  فیس بوک. 
مسیر کسب وکار زوکربرگ با موفقیت پیش می رود، اما توأمان 
با همین اتفاقات بسیاری از روابط دوستانه او نابود می شوند. 
گرچه پایان داستان برای بسیاری از شما قابل حدس است، 
اما نکات کاری بسیار مفیدی را همه می توانند از آن استخراج 

کنند. راجر ابرت، منتقد معروف آمریکایی، این فیلم را بهترین 
کارگردانی  با  اثر  این  او  نظر  به  کرد.  معرف  سال 2010  اثر 
فوق العاده دیوید فینچر »دارای کیفیتی خاص است که باعث 
می شود نه تنها به هوشمندی قهرمان نابغه خود باشد، بلکه به 
همان شکل نبوغ خود را خرج کند. این فیلم هیجان انگیز و 
جذاب می تواند دیدگاه های بسیار مفیدی را به افراد متنوعی 
دنبال  به  خود  کار  در  اگر  دست کم  بنابراین  دهد.«  آموزش 

شراکت هستید، حتماً »شبکه اجتماعی« را تماشا کنید.

حتی اگر به دنبال فیلمی درباره شغل و کار هم نمی گردید، این 
فیلم را ببینید. »انجمن شاعران مرده« یک فیلم درام درباره یک 
معلم ادبیات، با بازی رابین ویلیامز، است که وارد یک مدرسه 
بسیار مشهور و سفت و سخت شده و قصد دارد علی رغم حالت 
»عصا قورت داده« این مدرسه، دانش آموزانش را تحت تأثیر خود 
قرار دهد و به آن ها بفهماند می توانند رویاهای خود را دنبال 
کنند. افرادی که دنبال پیدا کردن شغل مناسب یا ارتقا در شغل 

کنونی خود هستند، به خوبی می توانند از این فیلم درس رهبر 
شدن را بگیرند. در این فیلم به خوبی یاد می گیریم که چطور 
یک فرد می تواند زندگی افراد زیادی را تغییر دهد و این دقیقاً 
اصلی ترین عنصر سازنده یک رهبر است. فیلم »انجمن شاعران 
مرده« که بابت داستان پرکشش و دیالوگ های جذابش چند دهه 
در فرهنگ عمومی مردم جا باز کرده  است، موفق شد در مراسم 

اسکار هم جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کند.

گلن گری گلن راس )1992(

وسواسی )2009(

شبکه اجتماعی )2010(

انجمن شاعران مرده )1989(
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از عنوان این فیلم مشخص است که دقیقاً داستانش مربوط به 
چیست؛ درامی زندگی نامه ای که زندگی استیو جابز، بنیان گذار 
مشهور شرکت اپل، را به تصویر می کشد. در این فیلم با وجوه 
راه اندازی  از  می شویم؛  روبه رو  جابز  حرفه ای  زندگی  کلیدی 
خطوط محصوالت جدید گرفته تا رونمایی از آی مک. از آن جایی 
که جابز یکی از موفق ترین کارآفرینان دنیای معاصر بود، افرادی 
که به دنبال پیشرفت شغلی هستند، می توانند درس های زیادی 

از این بنیان گذار مشهور بگیرند. در این فیلم به خوبی می بینیم 
که جابز چطور نسبت به مشکالت واکنش نشان می داد و از چه 
ویژگی هایی بهره می برد تا بتواند به موفقیت برسد. البته در کنار 
شخصیت استیو جابز با بازی مایکل فاسبندر، با بازی بی نظیر 
کیت وینسلت روبه رو هستیم که در کنار کارگردانی و فیلمنامه ای 
فوق العاده توانست جدای از دل تماشاچیان معمولی، در جوایز 

سینمایی و نظر منتقدان هم عملکرد موفقی داشته باشد.

در این کمدی رمانتیک باز هم بازی آن هت اوی را می بینیم 
از بهترین  که علی رغم تمامی شایستگی هایش در سایه یکی 
نقش آفرینی های مریل استریپ در دو دهه اخیر قرار گرفت. مریل 
استریپ در این فیلم نقش سردبیر یکی از بزرگ ترین مجله های 
نیویورک را بر عهده دارد و هت اوی روزنامه نگار پرانرژی و جوانی به 
نام اَندی است که به عنوان دستیار او استخدام می شود. شخصیت 
مریل استریپ در این فیلم میراندا نام دارد که رفتار بسیار بد و 

تحقیرآمیزی با زیردستان خود دارد. اندی با این چالش روبه رو 
می شود که آیا هرگز می تواند با این میزان تحقیر و سوءرفتار 
کنار بیاید یا نه. این فیلم کالس درسی فوق العاده برای رؤسا و 
زیردستانشان است. بازیگری فوق العاده مریل استریپ میزان سرد 
بودن حسی یک رئیس را به اوجی می رساند که شاید در هیچ 
جای واقعیت مشابه آن را نبینیم و همین مسئله این فیلم را به 

جنبه ای آموزشی می رساند.

3

5

استیو جابز )2015(

شیطان پرادا می پوشد )2006(
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     تبلیغات
آرین طاهری عجیب و غریب و زیبا 

تبلیغات خالق دنیا همواره با اشاره به مفاهیم خاص و طراحی های منحصربه فرد منتشر می شوند؛ المان هايی که در ذهن مخاطب می مانند و نام 
تبلیغ کننده را بر سر زبان ها می اندازند. در ادامه به تعدادی از اين دست تبلیغات نگاهی خواهیم انداخت. 

نگاهی به جدیدترین تبلیغات خالق دنیا 

هارد دیسک های سامسونگ
یکی از دالیل اصلی کندی کامپیوترها و زمان 
بارگیری طوالنی که می تواند روی اعصاب هر 
کسی رود، هارددیسک ها هستند. سامسونگ 
در جدیدترین کمپین خود این ارتباط را با 
ترکیب آیکون بارگیری یا لود شدن به کمک 
هارد دیسک های خود نشان می دهد و تأکید 
می کند که با کمک زمان بارگیری سریع تر 
هاردهای سامسونگ، انتقال داده ها سریع تر 
را  موضوع  این  سامسونگ  است.  گذشته  از 
با  به صورت شعار روی تبلیغ خود آورده و 
هاردهای  سریع تر  بارگذاری  بر  بولد  فونتی 
است.  کرده  تأکید  خود   EVO  870 مدل 
 Publicis استودیو  را  جذاب  تبلیغات  این 
سامسونگ در آلمان طراحی و منتشر کرده 

است. 

ارسال کوکی واقعی 
هر  کردن  ساده تر  و  جذاب تر  برای   Creative Zone تبلیغاتی  آژانس 
گونه تعامل با مشتریانش، ویژگی جدیدی را در وب سایت خود راه اندازی 
قیمت گذاری  درخواست  به راحتی  می توانند  مشتریان  آن  در  که  کرده 
آن الین ارسال کنند و سپس با اولین امتیاز خود از یک بسته خوش مزه 
کوکی ترد واقعی لذت ببرند. آن ها این کار را به عنوان هدیه تشکر برای 
شخصی  حریم  حفظ  به  آن ها  نیاز  و  مشتری  سمت  از  خدمات  انتخاب 

انجام می دهند. 
این می تواند طعنه ای به استفاده از کوکی های اطالعاتی کاربران و مشتریان 
در تحقیقات بازاریابی و تبلیغاتی و انتشار اطالعات محرمانه آن ها از سوی 
این آژانس ها باشد. همان طور که در شعار روی این پوستر نیز ذکر شده، 
این آژانس یادآور شده است که: »ما کوکی های شما را ردیابی نمی کنیم، 

بلکه برایتان کوکی )کلوچه( ارسال می کنیم.« 
در انتهای پوستر تبلیغاتی نیز آژانس این مسئله را متذکر شده است: »به 
دلیل این که ما به اعتماد و حریم شخصی ارزش می نهیم، اکنون می توانید 
روی  و  بفرستید  ما  سایت  روی  مستقیم  صورت  به  را  خود  درخواست 
»accept cookies« بزنید و کوکی های واقعی خود را در دفتر کارتان 

پیش از جلسه کاری تحویل بگیرید!« 
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پلی آف ریشی! 
ریش  بدون  قطعاً   NHL استنلی  کاپ  آف  پلی  مسابقات 
تا  یخ  روی  هاکی  بازیکنان  گذاشتن  ریش  گذشت!  نخواهد 
مسابقات پلی آف، رسمی خرافی است که در آن ورزشکاران 
مرد ریش خود را در حین مسابقات پلی آف کوتاه نمی کنند. 
اولین بار در مسابقات جام استنلی این رسم بنا نهاده شد، اما 
اکنون در بسیاری از لیگ های ورزشی دیگر نیز به یک رسم 

تبدیل شده است. 
برای  در  نیز  تیم ها  این  هواداران  از  بسیاری  راستا  در همین 
حمایت از بازیکنان و تیم محبوب خود ریش می گذارند و تا 
زمانی که تیم حذف نشود، یا قهرمان جام استنلی نشود، ریش 
خود را اصالح نمی کنند. این رسم از دهه 1980 شروع شده و 

تقریباً در تمام لیگ های هاکی روی یخ انجام می شود. 
مک دونالد با توجه به نزدیک شدن مسابقات پلی  آف NHL از 
این رسم ایده گرفته و رستوران خود را به عنوان جایی معرفی 
نزدیک  از  را  لیگ  این  بازی های  بتوانند  هواداران  که  کرده 
از  یکی  مانند  رستوران  این  منوی  آیتم های  کنند.  مشاهده 
همین بازیکنان یا هواداران دو آتشه ریش دار درآمده و به هر 
کدام از محصوالت خود شخصیتی خاص بخشیده است. این 
تبلیغات به صورت محیطی و از سوی آژانس Cossette کانادا 

برای مک دونالد به اجرا درآمده است. 

فیلتر دندانی
پاندمی کرونا نحوه کار و معاشرت ما با دوستانمان را تغییر داده است. ما در عصر صفحه نمایش و موبایل زندگی می کنیم و با اپلیکیشن هایی مانند گوگل میت و زوم، 
Teams و... بیش از هر زمان دیگری از طریق ویدیو ارتباط برقرار می کنیم. این رفتار اجتماعی چیزهایی را برایمان به ارمغان آورده که می تواند خنده دار، عجیب و 

غریب و زیبا و حتی شرم آور باشد و آن استفاده از فیلترهاست. )کافی است آن فیلتر گربه روی صورت وکیل را در ویدیویی که ویروسی شد، به یاد آورید!( 
اما مهم نیست که چه فیلتری انتخاب می کنید، لبخند شما همیشه در همه فیلترها وجود دارد. برند کرست از همین ایده استفاده کرده و فیلترهایی از حیوانات جذاب 
را خلق کرده که در آن ها دندان هایی سالم و مرتب دارند. این تبلیغات چاپی برای برند کرست در آمریکا طراحی شده و روی پوستر آن نیز به اولین بودن برند کرست 

در آمریکا اشاره شده است. 
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جایزه ای به سبک کندی کراش
اورکال یک هلدینگ نروژی است که مالک چندین برند در زمینه کاالهای مصرفی و سرمایه گذاری در صنایعی چون تولید مواد غذایی و... است. این برند در جدیدترین 
تبلیغات خود مشتریان بیش از 10 سال را هدف قرار داده و در پی کسب اطمینان از این موضوع است که آن ها محصول جدید را در فروشگاه تشخیص دهند. آن ها 
بازی ای به سبک بازی معروف کندی کراش ایجاد کردند که در آن مشتریان مجبور بودند آیتم های مختلف را آن قدر با هم عوض کنند تا آیتم های مشابه با هم در یک 
راستا قرار گیرند و درنهایت برنده جوایز این کمپین شوند. این کمپین گیمیفیکیشن با توجه به ماهیت خود می تواند کودکان و نوجوانان بسیاری را درگیر کند. تبلیغات 

دیجیتال اورکال کار گروه Adact کشور استونی است. 

بزرگداشت آن ها  نفری که  از 1.7 میلیون  کرد، چراکه بیش 
آدرس  و  دقیق  اطالعات  برگزار می شود،  از سوی کمیسیون 
دقیقی از شهادت موجود نیست. برای پی گیری این موضوع 
و  آن ها  فیلترسازی  و  داده  پایگاه  یک  ایجاد  به  مجبور  تیم 
ایجاد کدهای پستی بود  برای  از تیم گوگل مپس  پرس وجو 
که می توانستند طول و عرض جغرافیایی دقیق را محاسبه و 

جلوی ساختمان ها پین کنند. 
این تیم هم چنین برای بازاریابی دهان به دهان و به حداکثر 
حاوی  پستال هایی  کارت  طرح،  این  در  مشارکت  رساندن 
اطالعات کمپین و تصاویر افرادی را که در این جنگ ها شهید 
ارسال می کند که حاوی  این خیابان ها  برای ساکنان  شدند، 
این  است.  جنگ  در  کشته شده  افراد  تصاویر  و  دست نوشته 
و  است   CWGC وب سایت  به  بازدید  هدایت  برای  کمپین 
از آن ها  مردم را ترغیب می کند که بدانند چه کسانی پیش 
و در هفته گورهای جنگ  زندگی کرده اند  این خیابان ها  در 

برگزار شده است. 

هفته گورهای جنگ
کمیسیون گورهای جنگ مشترک المنافع )CWGC( در حال النچ یک کمپین جدید است که 
از مردم دعوت می کند در مورد افراد محلی منطقه خود که در دو جنگ جهانی کشته شده اند، 
اطالعات کسب کنند. این کمپین که با مشارکت M&C Saatchi ساخته شده است، در آستانه 

هفته گورهای جنگ )21 تا 28 می( آغاز می شود.
به مناسبت این هفته، یک کمپین اطالع رسانی برای برجسته کردن امور این کمیسیون چه در 
 M&C Saatchi انگلیس و چه در سطح جهانی با ترمز روی یک ابزار کار آن الین از سوی کمپانی
ایجاد شده که به افراد امکان می دهد با کد پستی خود جست وجو کنند که چه کسانی در منطقه 

محل زندگی آن ها در جنگ های اول و دوم کشته شده اند. 
 google این سرویس به افراد امکان می دهد نزدیک ترین شهید منطقه خود و محل شهادتش را در
نماد  او  برای  و  بخوانند  بیشتر  گذشته اش  و  فرد  آن  مورد  در  و  کنند  مشاهده   street view
ایجاد  ادای احترام بفرستند. ساخت این سرویس یک چالش فنی عظیم برای فناوری ساعتچی 
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موتور برق 
بخت و اقبال!

    سرزمین عجایب
نسترن فتحی

جاروی بانک، حامی چک های بی پناه
صبح دل انگیز با پیامک های پشت سر هم بانک شروع شد 
که: »آقا پس ما این دوزاری رو که ته همه حساب هات بود، 

جارو کردیم تا چکت برگشت نخوره. البته بازم کم داره و بعد 
از چایی یه سر بیا بانک!«

 من اصاًل یادم نبود کی دسته چک گرفتم و کی چک کشیدم 
و برای چه کشیدم. به هرحال از مغز دم صبح می شود در حد 

آدرس دست شویی و کتری انتظار داشت، نه بیشتر. 
اما بعد از چای هم هم چنان به نتیجه ای نرسیدم و با 

اطمینان از این که حساب مورچه ای من کله پاچه چنین 
چک هایی را ندارد، راهی بانک شدم. 

ابولهولی می گریست، رمزش حل نمی شد!
جلوی بانک که رسیدم، دیدم نگهبان بانک به شکل عجیبی 
جلوی در لم داده و نگاه خیره ای به دوردست ها دارد. گفتم: 

»جناب امکانش هست ما رد شیم؟«
او نگاه خیره را از دوردست ها برداشت و گذاشت روی 

صورت من. بعد بدون هیچ حس اضافه ای گفت: »اول رمز  
من رو باید حل کنی، بعد می تونی رد بشی.«

من وارفته به او گفتم: »این چه مدلشه؟«
گفت: »جدیده!«

و من قانع شدم. 
بعد نگاهم به همه مشتریانی افتاد که در راستای جوی 
آب نشسته بودند و کاغذ دستشان بود و داشتند رمز 

حل می کردند. به این ترتیب متوجه شدم نگهبان بانک 
رمزگذاری شده و باید دست به دست هم بدهیم تا این رمز 

را حل کنیم. آن وقت نگهبان مال ماست!  همین موقع 
پیامک دیگری از بانک آمد که: »آقا پس ما این رو برگشت 

زدیم دیگه.«
من مثل خرمگس مشتاق نور مهتابی، دوان دوان خودم 

را به شیشه بانک کوبیدم و داد زدم: »نزن! من این جام! 
اشتباه شده! چی رو برگشت می زنی؟ چه جوری چیزی رو 

که نیست، برگشت می زنی؟ چرا من؟ چرا این جا؟ این رو کی 
رمزگذاری کرده؟« و همان جا پخش زمین شدم و چند نفر 

آمدند جمعم کردند.
تقریبًا یک ربع مانده بود که ساعت کاری بانک تمام شود 

و من و همه مشتریان لب جوی بدبخت شویم. ناگهان یک 
وانت با سروصدای عجیبی جلوی در بانک ایستاد. 
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تمام پول ها یک طرف، تو یک طرف رمز ارزم!
من کل جمعه را صرف  مطالعه ویکی پدیا کردم و حاال تا حدودی 

متوجه شدم مدل جدید آن بانک چطوری است. تا حدودی 
هم روی پدیده رمزارز مسلط شدم. یک رمزی است که به برق 
وصل است و خیلی دیر حل می شود و ما باید در مصرف کولر 
صرفه جویی کنیم که برقمان نرود. به نظرم بار دیگر چرخ بخت 
و اقبالم در سمت مساعد چرخید و برگشت خوردن آن چکی 

که کاًل نکشیده بودم، افق های جدیدی در زندگی اقتصادی-ام 
باز کرد. با دو نفر از دوستان راستای جوی آب شماره ردوبدل 
کردیم و قرار است برویم در کار رمز. فقط می ماند سرمایه اولیه 

که برای تهیه یک عدد وانت و یکی از آن دستگاه ها باید جور 
کنیم. روی چک زدنمان هم باید تمرین کنیم. بعد می توانیم 
رمز نگهبان را حل کنیم و داخل بانک شویم و مشکالتمان را 

حل کنیم.

َچک خیلی نقد
پشت وانت دستگاه عجیب و غریبی با سروصدا و لرزش و 

دود و جرقه در حال فعالیت بود. چند لحظه بعد مردی از آن 
پیاده شد و عینک آفتابی اش را برداشت و به ما بدبخت ها 

لبخند مسلطی زد. مرد انگار بهتر از ما می دانست چه خبر 
است. برای همین اصاًل نپرسید چه شده و خودش یک راست 

رفت سر پیشنهادی بی شرمانه و البته نقد. 
گفت که بابت هر رمز مبلغی می دهد و آن را از ما می خرد. 
ما هم بی خیال نگهبان و بانک و حساب و بدبختی-هایمان 
شویم تا شنبه. ما هم گفتیم سر ظهری چیزی کاسب بشویم 

و قبول کردیم. 
مرد همه رمزها را از ما گرفت و انداخت توی آن دستگاه 

عجیب و غریب پشت وانتش. بعد هم کیف پولش را 
درآورد و نفری چند تراول گذاشت کف دست ما و به 

شوخی نفری یک چک هم بهمان زد. 
ما که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتیم، تصمیم 

گرفتیم بایستیم و ببینیم این مرد که بود و چه کرد؟

در روز روشن
چند لحظه بعد گوشی مرد صدا داد. مرد 

گوشی را مقابل نگهبان گرفت و نگهبان 
از روی زمین جمع شد و رفت کنار و گفت: 

»رمزم حل شد، بفرما!«
مرد به همین ترتیب رمز دستگاه دریافت 

نوبت را حل کرد. رمز باجه شماره 3 را حل 
کرد. رمز رئیس بانک و دریافت وام را حل 
کرد. رمز گاوصندوق را حل کرد و کاًل بانک 

را حل کرد.
بعد وقتی دید ما مثل یک مشت لجن خوار 
شریف چسبیدیم به شیشه های بانک، یک 

چیزی از دستگاه کپی بیرون کشید و آورد 
چسباند روی شیشه: »بانک با مدیریت 

جدید، رسیدگی به مشکالت شما، از شنبه!«
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قابـل توجه خوانندگان عزيز:  بـرای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواسـت شـده در هر شماره به همراه ارسـال تصوير حل شده 
آن به تلگرام (در ساعت های ٨ تا ١٦:٣٠ روزهای شنبه تا چهارشنبه) يا از 
 طريق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
حرف ( م ) چه تعداد است؟ نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شويد.

٤٥ هشتادمين سال انتشار       شماره  3926

افقي:
۱. بندری در استان هرمزگانـ  آبشاري مشهور در آمريكا 

ـ هجوم، حمله
ــور  ــه اي براي صنوفـ  حيا، آزرمـ  پايتخت كش ۲. اتحادي

تايلند
۳. پسوند شباهتـ  كشوري عربيـ  روستاي كم جمعيت و 

بي رونقـ  عدد ورزشي
ــيـ  فربه،  ــف ادوارد جنر انگليس ــت بودنـ  كش ۴. نادرس

چاق
۵. فرمان، دستورـ  نور دهندهـ  خانهـ  عقايد

۶. جزء ساعتـ  حيوان حيله گرـ  ديدار بزرگان
۷. ثمر درختـ  حرف شانزدهمـ  شمارك

ــاـ  تندرستـ  خرس عرب ــيسـ  لقبي در كليس ۸. پس ندادني خس
۹. نوعي پنجره مشبكـ  خرابكارـ  همدم

ــواي مذهبي زرتشتيانـ  طلب کنندهـ  پادشاهانـ   ۱۰. پيش
الفباي موسيقي

۱۱. سخنگوـ  پايينـ  از وسايل گرمايشي در قديم
۱۲. گوساله بالغ مادهـ  مولد برقـ  عنواني ارتشي

۱۳. شتربچهـ  حسدـ  پشيمانيـ  ماده اي بيهوش كننده
۱۴. طعمـ  اختراع رودلف ديزل آلمانيـ  همسر حوا

ــته اي در ورزش شمشيربازيـ  رده،  ۱۵. بوي رطوبتـ  رش
رستهـ  گشاده

۱۶. اسير محبسـ  شهري در فرانسهـ  پايدار در عهد
۱۷. سكسكهـ  آويخته شدهـ  از ظروف آشپزخانه

عمودي
ــرداران داريوش سوم در جنگ با  ۱. والي باختر و يكي از س

اسكندر مقدونيـ  اختراع آلفرد نوبلـ  پاك
ــتاد و چهارم قرآن كريمـ  بعضي اوقات يك  ــوره هش ۲. س

پا داردـ  ژله
۳. آب بندـ  نام گلي است معطرـ  باجهـ  عدد روستا

ــعراي مشهور قرن چهارم و اولين كسي كه  ۴. مرزبانـ  از ش
شاهنامه را به نظم درآوردـ  كيف سفري

۵. زورقـ  هواكش مطبخـ  جزء سورهـ  اثاث خانه
۶. كم خردـ  غولـ  نوعي قرقره با سيم روكش دار با كاربرد 

الكترونيکی
۷. از فرشتگان پرسشگرـ  ميوه اي مقويـ  بنت

ــودـ  فرشته  ۸. براي بعضي ها با يك وجب روغن پخته مي ش
ـ نوعي گليمـ  افشا

۹. پربهاـ  حد وسطـ  رودي در اروپا
۱۰. عزيز همهـ  سهلـ  واحد ورزش بوكسـ  سست

۱۱. پينه بستن پوستـ  قالب كمربندـ  رئيس مدرسه
۱۲. از بيماريهاي كشندهـ  نازكـ  اجير

۱۳. دست افزار نجارـ  پدر رستم دستانـ  از رودهاي مرزي 
ـ پوست درخت خرما

۱۴. سالـ  خانه عاريتيـ  شهري در مراكش
ــكون، قرارـ  ايالتي در آمريكاـ  روز  ۱۵. قورباغه درختيـ  س

گذشته
۱۶. شهر زيتونـ  كيش، آيينـ  از شاهان سلسله اشكاني

ــزـ  نوعي زيتون  ــفته و براتـ  فصل قرم ــت س ۱۷. واخواس
خوراكي

حل جدولهای شماره ٣٩١٦ 

معمای لیوان

با جابه جا کردن يک لیوان، 
تصوير پايینی را بسازيد

     یک فنجان 
چای
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