






کسب وکار شفاف، شاخص اول رشد
امروزه سیاست گذاران و اندیشمندان اغلب کشورهای جهان، کارآفرینی را به 
عنوان موتور محرک توسعه پذیرفته اند، و خط مشی گذاران سعی دارند که از این 
اهرم توانا در راستای توسعه و رفاه کشور خویش بهره بگیرند. دست اندر کاران 
بسیاری نیز تاکید دارند که در شرایط کنونی اقتصادی کشورمان، هیچ راهکاری 
نمی تواند بدون در نظر گرفتن نقش و اهمیت کارآفرینی شرایط را به گونه ای تغییر 
دهد که رشد و توسعه پایدار را تضمین نماید. بدیهی است با چنین نگاهی کمترین 
مسئولیت جامعه در برابر کارآفرینان، پذیرش آنان به عنوان عوامل شکوفاساز 
و نوآفرین می باشد. این در حالی است بسیاری از کار آفرینان ایرانی احساسی 
متفاوت را تجربه نموده اند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این 
باره می گوید: تصویر سرمایه دار و کارآفرین ایرانی که با سرمایه خود توانسته کار و 
تولید برای کشور ایجاد کند در جامعه تصویر ارزشمندی نیست. از نظر »مرتضی 
بیشه« »جامعه به کارآفرینان دیدگاه خوب و قابل احترامی ندارد و در این سال که 
مقام معظم رهبری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاشته اند 

بایستی تصویرهای غلط اصالح شود.«1 
این موضوع نشان می دهد که امروزه کارآفرینی در کشور ما به خوبی درک نشده 
است و حداقل در نگاه بخش قابل توجهی از افراد جامعه با گران فروشی، سفته بازی، 
رانت خواری، بی حرمتی و جرم مخدوش شده است. بی تردید فضای مبهم کسب 
و کار و همچنین فقدان تعاریف مشخص و سیستم های فراگیر برای شناسایی و 
تشویق کارآفرینان از علل اساسی ظهور و بروز چنین تفکری به شمار می آیند. در 
چنین شرایطی، تفکیک کارآفرینان واقعی که در شرایط دشوار اقتصادی امروز 
با زحمت فراوان و به مخاطره انداختن سرمایه های مادی و معنوی خود تولید، 
اشتغال و ثروت را برای کشور به ارمغان آورده اند از کسانی که سرمایه قابل توجهی 
از سفته بازی های غیر مولد و یا فعالیت های نامشروع کسب نموده اند برای جامعه 

آسان نمی باشد.
14 سال است که سازمان مدیریت صنعتی با حمایت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر در قالب طرح IMI100 نموده است. 25 
شاخص که امسال شاخص ارزش افزوده بنگاه ها نیز به آن ها اضافه شده است، برای 
شناسایی شرکت های برتر استفاده می گردد. خروجی و هدف اصلی این اقدام در 
کنار سایر مزایای متصور بر آن، ارائه فضای روشن تری از کسب و کار های اقتصادی 
کشور می باشد. سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل 
و زنجان نیز با الهام از رسالت سازمان مرکزی رتبه بندی شرکت های منطقه 
شمال غرب را با همکاری یکدیگر تحت عنوان IMIAZAR100 آغاز نموده اند و 
شرکت های تأثیرگذار منطقه را معرفی خواهد نمود. شرکت هایی که نبودشان به 
مفهوم کار و تولید کمتر برای منطقه و کشور می باشد. بی شک موفقیت این طرح با 
همکاری مردم، بنگاه های اقتصادی، نهادهای حاکمیتی و سازمان مدیریت صنعتی 
به عنوان ذینفعان آن تضمین می گردد. طرحی که می تواند با ایجاد سیستم پاداش 
اجتماعی مناسب برای کارآفرینان زمینه های فعالیت بیش از پیش آن ها را در 

اقتصاد منطقه و کشور فراهم آورد. 
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سرمقاله

فهرست

گزیده بیانات مقام معظم رهبری:
»البته اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادی در کشور باید عدالت محور باشد 
و این منافاتی ندارد با آنچه که ما در سیاست های اصل 44 بیان کردیم که یکی 
از دوستان هم اینجا ذکر کردند. سیاست های اصل 44 آن جور که ما گفتیم، ما 
خواستیم و تشریح کردیم - و من در همین حسینیه، در همان اوقات یک صحبت 
مفصلی در این زمینه با مجموعه ی مرتبط با این کار کردم- به هیچ وجه با اقتصاد 
عدالت محور منافاتی ندارد؛ یعنی مطلقاً به سرمایه داری به آن معنای بد منتهی 
نخواهد شد. البته به شما عرض بکنم؛ آنچه که در دنیا به عنوان نظام وجود دارد، 
حقیقت و جوهره اش سرمایه ساالری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن 
سرمایه برای پیشرفت کشور، چیز بدی نیست؛ چیز ممدوحی است؛ به هیچ وجه 
مذموم نیست. آنچه که مذموم است، این است که سرمایه و سرمایه داری محور 

همه ی تصمیم های کالن یک کشور و یک جامعه باشد.« 
دیدار با دانشجویان، 16 مرداد 91

یادداشت                    گوهر ناب کارآفرینی

پرونده                          فورچون به سبک ایرانی

                                        شفافیت فضای کسب و کار

                                        نظرگاه مدیران
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بورس                            از حباب تا واقعیت

خودرو                           اسب بی سروصدای گرانی می تازد!

مسکن                         رکود تورمی

صنعت و معدن        صنعت گردشگری، نفت یا سیب!؟

                                        کسب وکار ایرانی

رازهای مدیریت         استراتژی های کاهش هزینه در سازمان

                                        آینده بازاریابی: حرکت از مشتری ...

فناوری اطالعات        شعبده بازی اپل
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یادداشت

گوهر ناب کارآفرینی
حمیده علیزاد اشرفی

مدیر اجرایی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی آذربایجان شرقی

      از نظر بسیاری از اقتصاددانان، کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصادی، 
نقش های بسیار و متفاوتی را در جامعه ایفاء می کند و مبنای تمامی تحوالت و 
پیشرفت های بشری به شمار می آید. کارآفرینان با بهره گیری از نیروهای مولدی که 
در خود برای حل خالقانه مسئله سراغ دارند با ریسک پذیری و تحمل قابل توجه قادر 
می باشند با زیرکی، ظرافت و سرعت هر چه تمام تر تهدیدها و تنگناهای محیطی را در 
جامعه به فرصت تبدیل نمایند و در شرایط سخت نظیر بیکاری بسیار باال، کمبود ارز، 
تورم، تحریم، جنگ و... فرصت های جدیدی را کشف و از آن ها به نفع خود و جامعه 
بهره برداری می کنند. بسیاری از کارآفرینان با محصوالت جدید و روش های نوین تولید 
وارد بازار می شوند )Acs,Audretsch,2003(. دانش ما در خصوص امکان عملی و 
تکنیکی تولید بسیاری از محصوالت، سلیقه مصرف کنندگان نهایی و نحوه تأمین منابع 
الزم را با معرفی محصوالت و خدمات متنوع بهبود می بخشند و در نهایت بهره وری را به 
دلیل افزایش رقابت بهبود می بخشند )Dryden,1997(. همچنین کارآفرینان ساعات 
بیشتری با بهره وری باالتر را به کار کردن اختصاص می دهند زیرا که درآمدشان رابطه 
معنی دار و قابل توجهی با میزان تالش کاری آن ها دارد و از این طریق بر بیکاری تأثیر 
مثبت می گذارند )Carree, Thurik (2003. به عبارتی مختصر، کارآفرینی کارایی 

.Van 2005 ,.Stel, et al کل اقتصاد را متأثر می نماید
از جمله عوامل مهمی که می تواند در ترویج کارآفرینی و در نتیجه ایجاد توسعه 
در کشور موثر باشد، محیط فرهنگی کارآفرینانه است. امروزه بسیاری از کارشناسان، 
محیط فرهنگی کشور را چندان به نفع کارآفرینان ارزیابی نمی کنند. اگر تعریف تیب از 
فرهنگ را بپذیریم »مجموعه ای تاریخی شامل ارزش ها، نگرش ها و مفاهیم فرا گرفته 
شده مشترک بین اعضای یک جامعه معین، که بر جنبه های مادی و غیرمادی زندگی 
افراد تأثیر می گذارد، و اینکه افراد این خصوصیت های مشترک را در مراحل متفاوت 
فرآیند جامعه پذیری زندگی شان در نهادها، نظیر خانواده، مکتب دین، مدارس تعلیم 
و تربیت، و به طور کلی در جامعه فرا می گیرند«. سؤالی که مطرح می گردد این است 
که کدام یک از عوامل و نهادها در ایجاد نگاه فرهنگی امروز ایران نقش داشته اند؟ نقش 
هر یک از آن ها به چه میزانی است؟ در این یادداشت سعی گردیده تا با ارائه چکیده 
مطالعات دو تن از پژوهشگران، نگاه دین مبین اسالم در جایگاه مکتب دینی مورد 
پذیرش جامعه، به سرمایه و کارآفرین تشریح گردد. مزید امتنان خواهد بود خوانندگان 
و کارشناسان محترم نظرات خود را به منظور ایجاد امکان بحث های کارشناسی در 
خصوص نحوه نگاه سایر نهادهای تأثیرگذار بر فرهنگ به سرمایه و کارآفرینی، کشف 
علل جایگاه نامتناسب فرهنگی کارآفرینان در کشور و در نهایت شناسایی راهکار های 

اصالحی ارائه نمایند.     
محمد علی سرلک- عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و همکارانش نیز در پاسخ 
به این سؤال که آیا ارزش ها و فرهنگ اسالم با کارآفرینی سازگار است یا مانعی در 
رشد و توسعه آن می باشد، چنین بیان می دارد که: بر اساس آیات و روایات متعدد 
روشن است که دین اسالم مردم را به انجام کار و فعالیت دعوت می کند و از انسان ها 
می خواهد از کار خویش دیگران نیز بهره مند سازند و به طور مستقیم و غیر مستقیم 
مردم را تشویق به کارآفرینی و ایجاد شغل می کند تا در نهایت از فقر و گرسنگی در 
جامعه اسالمی جلوگیری شود. یکی از جلوه های مهم خداپسندانه کارآفرینی این است 
که فرد با عرضه کاال و یا خدمت، ارزشی را برای دیگران فراهم سازد و هر چه مردم 
احساس نیاز بیشتری به محصول یا خدمات یک کارآفرین داشته باشند پاداش معنوی 
و مادی او بیشتر خواهد بود. اگر کارآفرینی به قصد کمک یا تالش برای ارتقای سطح 
زندگی یا بهبود دیگران باشد بی شک در خدمت خود و نیازهای جامعه است و در این 
صورت او یک کارآفرین واقعی خواهد بود. داستان کسب و کار و تجارت پیامبر اکرم 
)ص( و حضرت خدیجه )س( و نیز تالش های شبانه روزی حضرت علی )ع( در مورد 
حفر قنات و ایجاد نخلستان ها در اطراف شهر مدینه و یا کار و تالش سایر امامان )ع( 
از مواردی است که می تواند برای همه کارآفرینان سر مشق قرار گرفته و باعث شود که 
از حداکثر توان خود برای رفاه اشتغال و توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند. در اینجا 

به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( اشاره می کنیم که می فرماید : الکاسب من یده خلیل 
اهلل یعنی کسی که با دست خویش کسب وکار راه بیندازد دوست نزدیک خداوند است. 
بدین جهت اسالم ارزش تالش اقتصادی کارآفرینان را یک کار عبادی تلقی می کند که 

منتج به رسیدن به کمال بیشتر و قرب الهی است. 
  دکتر حسین خنیفر در مقاله ای با عنوان کارآفرینی در نظام ارزشی اسالم که در 
نشریه پرسمان به چاپ رسیده است در خصوص ثروت قرآنی و قدرت کارآفرینی چنین 
می نویسد: در آیات متعدد قرآن کریم، به طور آشکار یا در ضمن ضرب المثل ها و قصه ها 
و با نگاه های متفاوت، به ثروت توجه شده و بیان شده است که حب مال و ثروت، 
امری فطری است1 و این که انسان موجودی است کارآفرین که این ویژگی، زمینه 
های کسب ثروت را در او ایجاد کرده است.2 جمع آوری ثروت، به شرط ادای واجبات 
و دوری از قاعده نکوهیده کنز، مورد نکوهش نمی باشد؛ از این رو، قرآن، کارآفرینان 
متعددی، مانند حضرت سلیمان، داوود و ذوالقرنین را مثال می زند که با تبحر زیاد، 
ثروت فراوان اندوختند؛ اما عالقه به مال را در خود تعدیل و جامعه را به فعالیت 
ترغیب کردند و آدمیان را از بطالت و بیکاری رها ساختند3 و در مقابل، سودجویان 
و ثروت اندوزان نابالغ را مثال می زند؛ مانند قارون، فرعون، ولید بن مغیره و ابی لهب 
که مترفان و مستکبرانی کنزگرا بودند و عشق بیش از حد به انباشت و ثروت اندوزی، 

موجب سقوط آن ها شده است.4 
وی در بخش دیگری در خصوص کارآفرینی در سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله 
می افزاید: یکی از فصل های درخشان زندگی پیامبر معظم اسالم صلی اهلل علیه وآله، کار 
و کارآفرینی و تقدیر و ترویج کار و فعالیت است. در نگاه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله، 
کار کردن، در ردیف جهاد در راه خدا آمده است. وی در این باره می فرماید: »هر کس 
از راه، حالل برای استغنای خود و خانواده اش تالش کند، مانند کسی است که در راه 
خدا جهاد کرده است و هر کس با تالش و آبرو، در پی حالل دنیا باشد، در مرتبه شهدا 
خواهد بود«.5 امام صادق علیه السالم، درباره پیامبر می فرماید: »پیامبر، همیشه هسته 
های خرما را در زمین می نشاند و عالقه زیادی به کشاورزی داشت«. همچنین ابن 
اثیر می نویسد: »در فدک، 11 درخت خرما بود که پیامبر صلی اهلل علیه وآله، آن ها را 
کاشته بود که از میوه آن ها، حجاج استفاده می کردند. عده ای نیز از آن ها بهره اقتصادی 
می بردند«.از احادیث مرتبط با مقوالت یاد شده، به خوبی روشن می شود که پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه وآله، با این که امور اجتماعی و وظایف سنگین رسالت و تبلیغ را بر عهده 
داشت، هم شخصاً کار می کرد و هم کار و تالش و خلق فرصت ها را ترویج می کرد. 
او، مروج کار و کارآفرینی بود و همواره و در تمامی زوایای حیات خویش، در هیئت 
یک کارآفرین اندیشه ورز، ظاهر می شد؛ او، مبدأ کار و کارآفرینی را خدا می دانست و 
می فرمود: »وقتی خداوند، دری از کسب و کار و روزی را به روی شما گشود، آن را 
حفظ کنید« و همواره تأکید می کرد که »کسی که از دسترنج خود درآمد داشته باشد 

و کسب و کار و اشتغال داشته باشد، دوست خداوند است.«
وی در فرازی دیگر، بسیار هنرمندانه، دست ها را به سه نوع »دست بگیر یا سائله«، 
»دست بده و کارساز« و »دست َمده یا ممسکه« تقسیم کرد و کارآفرینی را در گروه 
دست بده و کارساز می داند. از نظر پیامبر صلی اهلل علیه وآله، از میان این سه نوع دست، 
بهترین دست، دست کارساز و بخشنده است. در جایی دیگر، پیامبر صلی اهلل علیه وآله، 
به گونه ای دیگر، دست ها را در سه دسته »دست فرازین یا دست خدا«، »دست میانی 
یا دست بنده بخشنده« و »دست فرودین یا دست سائل« تقسیم می فرماید. از میان 
این ها، دست کریمانه خداوند و دست بنده ای که دائماً در حال بذل و احسان است، 

زیور خلقتند؛ اما دست سائل، نکوهش گردیده است.7

1- آل عمران، آیه 14
2- ملک، آیه 15 

3- سبأ آیه 12-13؛ کهف، آیه 95 و 98؛ سبأ آیه 11-10
4- قصص، آیه 79؛ یونس، آیه 88؛ قلم، آیه 12-15؛ مدثر، آیه 12؛ مسد، آیه 2-1

5- محمد باقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 100، ص 10
6- همان، ص 106
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پرونده

            فورچون یک مجله تجاری آمریکایی می باشد که در سال 1930 توسط هنری 
لوس بنا نهاده شده است. این مجله بیشتر برای انتشار رتبه بندی ساالنه کمپانی های 
مختلف بر اساس درآمدشان معروف است. سالهاست که این نام تبدیل به اعتباری برای 
شرکتهای معروف جهان شده است، تا با معیارهای این نشریه خود را رتبه بندی کنند. 
معیاری که برای خریداران سهام شرکتها بسیار مهم است و تصمیم گیریهای خود را 

برای خرید سهام به این رتبه بندی منوط می کنند.
آخرین رتبه بندی که در فورچون500 انجام شده، نشان می دهد که شرکتهای  
 Exxon Mobil، Wal-Mart Stores، Chevron ، ConocoPhillips،
 General Motors، General Electric، Berkshire Hathaway، Fannie
Mae، Ford Motor، Hewlett-Packard ، رتبه ای اول تا دهم این لیست را 
تشکیل می دهند. این رتبه بندی آمارهای تحلیلی را می تواند برای بررسی وضعیت 

صنایع مختلف ارائه دهد.
از دیگر رتبه بندیهای که می توان نام بردDINAR STANDARD می باشد 
که صد شرکت برتر کشورهای  اسالمی را رده بندی می کند. با الگو برداری از چنین 
رتبه بندیهایی از پانزده سال پیش سازمان مدیریت صنعتی IMI100 را بنیان نهاد. 
این سازمان هرساله صد شرکت برتر ایران را از لحاظ میزان فروش و سایر معیارها 
رتبه بندی می کند. بر همین مبنا از سال 1391 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان 
شرقی،آذریایجان غربی،اردبیل و زنجان با همکاری یکدیگر رتبه بندی صد شرکت برتر 
منطقه شمالغرب را تحت عنوان IMIAZAR100 آغاز نموده است. این پرونده ابعاد 

مختلف این طرح را بررسی خواهد کرد.

فورچون به سبک ایرانی
جعفر محرم پور

7

پرونده

IMIAZAR100 در یک نگاه
بر اساس آنچه که مورد تاکید کلیه کارشناسان اقتصادی می باشد، در جهت دستیابی 
به اهداف چشم انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه اقتصادی- کسب جایگاه اول 
اقتصادی در آسیای جنوب غربی در سال 1404- ایجاد بهبود روزافزون در فضای 
کسب و کار، امری ضروری به نظر می رسد و کلیه طرح ها و برنامه های کالن کشور، 
بایستی با در نظر گرفتن این ضرورت و همسو با چشم انداز 20 ساله تنظیم و اجرا 

گردند. 
بدیهی است، محیط کسب و کار منطقه آذربایجان نیز به عنوان یکی از قطب های 
بزرگ صنعتی کشور از این قاعده مستثنی نبوده و ایجاد بهبود بیش از پیش در آن 
در راستای تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز کشور، امری مهم و حیاتی می باشد. این 
منطقه که همواره با کوشش برنامه ریزی شده به عنوان یکی از پیشکسوتان عرصه 
صنعت کشور مطرح بوده است. در سال های اخیر نیز در بسیاری از جنبه ها مانند رشد 
صنعتی، سهم از تولید ناخالص داخلی، صادرات محصوالت صنعتی، معدنی و صنایع 
دستی، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و ... در رتبه های باالی کشوری قرار داشته و این 

امر نقش و اهمیت آن را در مسیر توسعه کشور نمایان می سازد.
با عنایت به آنچه که بیان گردید سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل و زنجان با الهام از رسالت سازمان و در راستای بسط و گسترش تجربیات 
و خدمات سازمان مرکزی که برای چهاردهمین سال متوالی نسبت به رتبه بندی صد 
شرکت برتر ایران اقدام نموده است، در نظر دارد با همکاری یکدیگر و با تالش در جهت 
فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی منطقه، این 
پروژه را تحت عنوان IMIAZAR100 در سطح حوزه جغرافیایی منطقه شمال غرب 
کشور، به اجرا درآورد. انتظار می رود پس از اجرای این پروژه با تهیه فهرست آمار و 
اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی، فضای روشن تری از کسب و کار 
اقتصادی منطقه ارائه گردد.  بر این اساس، در گام اول، فهرستی عمومی که به مقایسه 
شرکت ها و فعالیت های اقتصادی از بعد کالن و ملی می پردازد ونشان دهنده تصویری از 
چگونگی آرایش بنگاه های اقتصادی در فضای کسب و کار منطقه است، تهیه می گردد. 
در واقع در این فهرست تمامی فعالیت های اقتصادی اعم از خدماتی، صنعتی و ... که 
در مفهوم عام خود می توانند رقیب یکدیگر در تخصیص منابع جامعه باشند، در کنار 
یکدیگر حضور خواهند داشت. در گام دوم، برای گزینش صد شرکت برتر شمال غرب 
ایران معیار فروش مبنای انتخاب قرار می گیرد. رقم فروش در مورد کلیه شرکت ها 
رقم فروش خالص و در مورد بانک ها و مؤسسات مالی جمع درآمد مشاع و غیر مشاع 
است. در گام بعد این شرکت های منتخب از زوایای مختلف با شاخص های متعددی 
که در ادامه اشاره می شود، مورد مقایسه قرار خواهند گرفت. شایان ذکر است دارا بودن 
حداقل چهل میلیارد ریال فروش ساالنه شرط الزم جهت حضور شرکت ها در رتبه 

بندی IMIAZAR100 می باشد. 
اهداف پروژه IMIAZAR100 و مزایای متصور در اجرای

 آن هدف اصلی پروژه IMIAZAR100 شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه 
اقتصادی شرکت های استانی و منطقه ای و رتبه بندی آن ها از نظر میزان تأثیرگذاری 
در اقتصاد استانی، منطقه ای و ملی با هدف گسترش رقابت میان بنگاه های اقتصادی 
و در نتیجه ایجاد بهبود در محیط کسب و کار می باشد. در کنار این هدف مزایای ذیل 

نیز در اجرای پروژه مورد بحث متصور است: 
• شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ منطقه شمال غرب کشور در کنار یکدیگر و نحوه 

تغییر آن در طول زمان
• افزایش رضایت بنگاه های اقتصادی و ایجاد انگیزه فعالیت و توسعه در محیط 

کسب و کار
• ایجاد سیستم پاداش اجتماعی برای کارآفرینان و شرکت های مولد

• ایجاد بسترهای مناسب تر برای تعامل موثر شرکت های بزرگ منطقه با نهادهای 
دولتی، اجتماعی و مالی

بزرگ  شرکت های  پذیری  رقابت  افزایش   •
منطقه در تعامل با اقتصاد ملی و جهانی

• جلب مشارکت فعال عموم مردم به عنوان 
شرکای اجتماعی در توسعه شرکت های بزرگ و 

متوسط منطقه
• کاهش هزینه های جذب نیروی متخصص 
طریق  از  منطقه  بزرگ  شرکت های  برای 

شناساندن آن ها به عنوان شرکت های برتر
افراد  برای  گیری  تصمیم  نمودن  آسان تر   •
متخصص و نخبگان جویای کار در انتخاب محل 

اشتغال خود

 • تسهیل شرایط تصمیم گیری سرمایه گذاران در خصوص راه اندازی کسب و 
کار جدید

• ایجاد زمینه تحقیقات پژوهشگران در جهت شناخت فضای کسب و کار از زوایایی 
تازه 

• جلب توجه سیاست گذاران و سرمایه گذاران به مزیت های منطقه در بخش های 
مختلف اقتصادی

• ارائه اطالعات شفاف و قابل اعتماد به تصمیم گیران و سیاست گذاران دولتی در 
خصوص فضای کسب و کار منطقه 

• ایجاد و افزایش شهرت منطقه ای، ملی و بین المللی بنگاه های اقتصادی منطقه و 
محصوالت آن ها

• مشارکت فعال سازمان به عنوان شریک اجتماعی دولت 
• محک زنی مستمر شاخص های مختلف رشد شرکت ها با یکدیگر و همچنین با 

مقیاس ملی و جهانی
 • توسعه سرمایه اجتماعی منطقه و کشور 

• افزایش میزان مشارکت در فعالیت ها و مبادالت منطقه ای و بین المللی 
• ارائه اطالعات ارزشمند به نهادهای مالی و حاکمیتی در خصوص تأمین منابع مورد 

نیاز طرح های مختلف شرکت های بزرگ و تأثیرگذار 
 IMIAZAR100 اهمیت رتبه بندی 

• شناسایی وضعیت رقابتی رتبه بندی به بنگاه ها کمک می کند تا درباره وضعیت 
خود در مقایسه با رقبایشان در صنایع مشابه و همچنین سایر صنایع تولیدی و خدماتی 
شناخت شفاف و دقیقی پیدا کنند و آثار فعالیتشان را از این منظر نیز مشاهده نمایند. 

• تدوین برنامه استراتژیک )راهبردها( 
فهرست رتبه بندی به خصوص روند آن در سال های مختلف، اطالعات ارزشمندی را 
در اختیار تحلیل گران مالی و استراتژیک شرکت قرار می دهد. این اطالعات منابع موثق 

و مستندی در جهت تدوین استراتژی های شرکت در آینده خواهند بود. 
• جلب نظر سهامداران و ذی نفعان همچنین رتبه بندی می تواند اطالعات مفیدی 
در مورد وضعیت بنگاه در مقایسه با رقیبان خود در اختیار ذی نفعان از قبیل مدیران، 
سهام داران و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و بانک ها، مشتریان و دیگر نهادهایی که 
به نحوی در فعالیت اقتصادی بنگاه مرتبط هستند، قرار دهد. بنابراین بنگاه هایی که از 
عملکرد مثبتی برخوردارند، می توانند با نمایش فعالیت های خود در قالب شاخص های 
مختلف رتبه بندی، در جذب سرمایه، جلب کمک های دولتی، مشارکت یا هر گونه 
فعالیت مطلوب اقتصادی با دیگر بنگاه ها یا نهادهای داخلی و خارجی موفق تر عمل 

کنند.  
• تشویق رقابت در بخش دولتی و خصوصی رتبه بندی به خودی خود می تواند به 
گسترش رقابت و تشویق آن، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کمک کند. 
• تحلیل روند اقتصادی منطقه با مشاهده نتایج رتبه بندی شرکت ها و به خصوص 
روند این رتبه بندی در سال های مختلف، تحوالت اقتصادی منطقه از منظری شفاف تر 
قابل مشاهده خواهد بود. با بررسی مداوم تحوالت رتبه بندی بنگاه ها، تشخیص جهت 
حرکت در کسب و کارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع 
مختلف بر اساس اطالعات معتبر و مستند میسر خواهد بود و این امر، دست اندرکاران، 
سیاست گذاران و فعالین اقتصادی و صنعتی را در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر در 

راستای اهداف بلند مدت خود یاری خواهد داد. 
• سیاست های اصالحی با پی گیری و تحلیل تحوالت رتبه بندی بنگاه ها، سیاست 
گذاران اقتصادی می توانند میزان اثربخشی سیاست های اصالحی اعمال شده خود در 
سطح کالن و یا در سطح صنعت را به صورت مستقیم بر رقابت پذیری بنگاه ها، تغییرات 
وضعیت صنعت و نیز تغییرات صنایع نسبت به یکدیگر - و در نهایت آثار بلند مدت بر 

آرایش بنگاه های اقتصادی منطقه شمال غرب کشور- پی گیری نمایند. 
• تحلیل بازار سرمایه فهرست رتبه بندی می تواند به فعاالن اقتصادی- به خصوص 
سهام داران و فعاالن بازارهای سرمایه- اطالعات تحلیلی دقیق تری ارائه دهد. این 
معتبر  اطالعات  کنار  در  اطالعات 
دیگر، به شناسایی وضعیت شرکت 
و پیش بینی روند آینده آن کمک 

می نماید. 
• شناسایی فرصت های همکاری 
اقتصادی اطالعات مندرج در فهرست 
رتبه بندی می تواند به شرکت های 
داخلی و خارجی در یافتن فرصت های 
همکاری و مشارکت اقتصادی با بنگاه 

های مستعد یاری نماید. 

این منطقه که همواره با کوشش برنامه ریزی شده به عنوان یکی از 
پیشکسوتان عرصه صنعت کشور مطرح بوده است. در سال های اخیر 
نیز در بسیاری از جنبه ها مانند رشد صنعتی، سهم از تولید ناخالص 
داخلی، صادرات محصوالت صنعتی، معدنی و صنایع دستی، اشتغال، 
میزان سرمایه گذاری و ... در رتبه های باالی کشوری قرار داشته و 

13این امر نقش و اهمیت آن را در مسیر توسعه کشور نمایان می سازد.
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پرونده

برتر  بندی صد شرکت  رتبه  اصلی طرح  اهداف  از  کارآیی: یکی     
شفافیت فضای کسب و کار می باشد، منظور از آن چیست و آیا پس از 14 

دوره از برگزاری این امر محقق شده است؟
درویش: منظور از شفافیت، روشن شدن عملکرد بنگاه های اقتصادی و اصوالً اطالع 
رسانی وضعیت آن ها می باشد. قبل از اجرای این طرح در سازمان مدیریت صنعتی و 
اعالم لیست صد شرکت برتر، کسی از جایگاه و بزرگی شرکت ها اطالعاتی نداشت. 
طبقه بندی صنایع تأثیرگذار و اولویت بندی آن ها نیز به همین شکل در دسترس نبود. 

خود این طرح از جنبه اطالع رسانی به شفاف شدن این فضا کمک کرد.
از جنبه دیگر این شفافیت مورد نیاز ذی نفعان بنگاه های اقتصادی بود. به طوری که 
سهامداران، مدیران، کارکنان و سیاست گذاران اقتصادی کشور از این لیست بهره های 
مرتبط با خود را می برند. اینکه کدام گروه صنعتی قدرتمند و کدام ها ضعیف هستند، 
یکی از ابزارهای تحلیلی مورد نیاز سیاست گذاران اقتصادی و کسانی که به دنبال 

سرمایه گذاری هستند، می باشد.
اینکه این شفاف سازی چقدر موثر بوده، از نظر ما قابل قبول است. شرکت هایی 
که در بورس هستند ناگزیر به شفاف عمل کردن هستند. شرکت های دولتی نیز در 
عملکرد شفاف مشکالت کمی دارند. با یک نگاه تحلیلی و مرور فهرست های رتبه بندی 
در سال های مختلف می توان مشاهده کرد که حضور شرکت های خصوصی نیز در این 
طرح پررنگ شده است که این موضوع خود حاکی از موفقیت این طرح در شفاف سازی 

محیط کسب و کار است.

کارآیی: حضور در این لیست چه مزایایی برای این شرکت ها داشته و چه 
تأثیری در روند حرکتی شرکت های برتر می تواند داشته باشد؟

درویش: کمکی که این لیست به شرکت ها می تواند بکند به نوعی اعتبار دهی است. 
چرا که این شرکت ها را به عنوان شرکت های برتر از لحاظ اندازه فروش به جامعه 
اقتصادی معرفی می کند. به معنی اینکه نام آن ها پررنگ تر می شود. شاید با این ویژگی 
آن ها بتوانند در مقابل رقبا سهم بیشتری از بازار داشته باشند. نیروهای متخصص بیشتر 
عالقمند به عضو در این مجموعه ها هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه ویژه ای 
به این طرح دارد و و در سیاست گذاری های خود از خروجی آن بهره می برد. اینکه مزیت 

نسبی در کدام صنعت وجود دارد، می تواند خروجی این لیست باشد.
محققین و پژوهشگران از اطالعات این طرح استفاده می کنند. با توجه به خروجی این 
طرح که در کتاب هایی به زبان انگلیسی و فارسی تدوین می شوند و در اختیار مراجع 
مختلف قرار می گیرند، انگیزه های تبلیغاتی نیز برای شرکت ها وجود دارد. بسیاری از 

شرکت ها لوگوی IMI100 را در تبلیغات خود استفاده می کنند و هنگام حضور در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی گواهینامه های دو زبانه را از ما درخواست می کنند. 
از نگاه دیگر مطالبات این شرکت ها در مجامع سیاست گذار و تصمیم گیر هم بیشتر 
می شود؛ و چون این فرآیند انتخاب همه سال تکرار می شود برای خود شرکت ها هم 

معیار مناسبی برای ارزیابی خودشان خواهد بود.
از سال گذشته ما 10 شرکت پیشرو را نیز انتخاب می کنیم. بدین منظور شرکت هایی 
که طی دوره چهار سال بیشترین رشد فروش و درآمد را داشته باشند، در لیست 10 
شرکت پیشرو قرار می گیرند و به عنوان بخشی از شرکت هایی هستند که از ما تندیس 

IMI100 را دریافت می کنند.

کارآیی: وضعیت بخش خصوصی و حضور آن ها در این طرح در 14 دوره 
گذشته به چه شکل بوده است و آیا آماری از روند حضور این شرکت ها در 

دست هست؟
درویش: آمار دقیق وجود ندارد و دلیل آن نیز مشخص است. به خاطر اینکه در تعریف 
خصوصی و دولتی بودن شرکت ها هنوز ابهام وجود دارد. بنا به تعریف سازمان هایی که 
بیش از 50 درصد سهام آن ها در دست دولت باشد، دولتی هستند و برعکس آن 
خصوصی. با این تعریف بیشتر شرکت ها خصوصی هستند ولی این موضوع که سهام 
مدیریتی آن ها بیشتر در دست کیست، تعریف خصوصی و دولتی بودن را تحت الشعاع 
قرارمی دهد. اما اینکه طی 14 سال گذشته روند حضور بخش خصوصی در این طرح 
چگونه بوده قطعاً صعودی بوده، مخصوصاً با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی این 

حضور بسیار پررنگ تر شده است.

کارآیی: آیا می پذیرید قرار دادن شرکت های بخش خصوصی و دولتی در 
یک لیست با یک شاخص واضح مثل فروش خیلی درست نیست. چرا که 
بسیاری از شرکت های دولتی به منابع دولتی و نفتی دسترسی دارند در 
حالی که شرکت های خصوصی بیشتر به منابع شخصی سرمایه گذاران خود 

متکی اند؟
درویش: ما باید ببینیم این فهرست چه ماهیتی دارد و چه چیزهایی را نشان می دهد. 
این فهرست عمومی است. همان طوری که فرچون 500 یک فهرست عمومی تلقی 
می شود. انواع و اقسام شرکت ها با ماهیت تولیدی و خدماتی و ویژگی های مختلف 
می توانند در این لیست قرار بگیرند. وضعیت آن ها با هم مقایسه می شود، بدیهی است 
این شرکت ها چون در صنایع مختلف هستند به طور طبیعی و از جهات متعدد تفاوت 

شفافیت فضای کسب و کار
گفتگو با مجید درویش . 

رئیس دفتر طرح رتبه بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی

فورچون  جمله  از  مشابه  طرح های  تمام  همانند  طرح  این   
عموم  اقتصادی،  بنگاه های  دارد:  عمده  ذی نفع  سه   500
چه  طرح  این  انجام  از  اینکه  حاکمیتی.  نهادهای  و  مردم 
که  است  سئوالی  رسید  خواهد  ذی نفعان  این  به  منافعی 
منطقه  در  صنعتی  مدیریت  سازمان  نمایندگی های  تالش 
هر  به  داد.  خواهد  پاسخ  آن  به  زمان  گذر  در  آذربایجان 
اطالعات  شرکت   100 تاکنون  طرح  این  با  ارتباط  در  حال 
تبریز  در  مدیریت صنعتی  سازمان  اختیار  در  را  خود  مالی 
این  از  خوبی  استقبال  که  می دهد  نشان  این  گذاشته اند 
طرح شده است و امیدوارم این استقبال با توجه به جایگاه 
به روز بیشتر شود. صنایع در سطح منطقه آذربایجان روز 
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هم دارند. ولی در این لیست ما دنبال همین مقایسه ها و تفاوت ها هستیم. در یک 
رشته صنعتی قیمت گذاری مهم است، در دیگری تعرفه گمرکی، نتایج سیاست های 
اتخاذ شده منجر به تقویت یک صنعت و مشکالت در دیگری شده است. مثالً از روی 
همین فهرست ما خیلی راحت پی می بریم که در صنعت نساجی واحد قدرتمندی 
نداریم که حتی جزو چهارصد شرکت برتر ایران باشد. چرا که ما در دوره آخر چهارصد 
شرکت برتر ایران را فهرست بندی کردیم. یا به طور مثال صنعت خودرو و بانکداری 
با حمایت های خاص رشد کرده اند. به طور خالصه فهرست IMIAZAR100 رتبه 
بندی خاص با ویژگی های خاص است. ولی همین مقایسه شرکت های خصوصی و 
دولتی در کنار هم می تواند خیلی خروجی ها و مفاهیم داشته باشد. البته برای اینکه از 
لحاظ اندازه شرکت ها مقایسه درستی باهم داشته باشند، رقم فروش 40 میلیارد تومان 
مشخص شده که هر شرکتی هم نتواند در این لیست قرار بگیرد؛ لذا فروش و درآمد 
مهم ترین شاخص برای ورود به این طرح است. شاخص های این طرح برای انتخاب 
مجموعه ها کمی است. پس بر مبنای قضاوت یک ارزیاب بدست نمی آیند و چون کمی 

هستند، حرف و حدیث هم در موردش کم است. 

 IMIAZAR100 کارآیی: چرا این طرح را در شکل منطقه ای طرح کردید و
چگونه شکل گرفت؟ 

درویش: با همین الگوی جهانی و کشوری بحث منطقه ای شدن برای ارزیابی 
واحدهای صنعتی مناطق مختلف کشور هم مطرح شد. طبق معمول هم آذربایجانی ها 

پیشگام بودند و IMIAZAR100 را جهت اجرا در منطقه شمال غرب کشور با شاخص 
فروش و درآمد حداقل چهل میلیارد ریال مطرح کردند. آن ها با این هدف که شرکت 
موفق تعریفش چیست و وضعیت استان بدون حضور این صد شرکت برتر چگونه 
خواهد بود، این طرح را می خواهند اجرا کنند. اینکه مزیت های نسبی در کدام صنعت 
است، نقش و جایگاه صنعت منطقه در سطح ملی به چه صورت است و سیاست گذاران 

باید به چه صنایعی بیشتر توجه کنند اهداف اجرایی این طرح در منطقه بوده است.

کارآیی: به عنوان پرسش پایانی چه گروه هایی از این طرح سود خواهند 
برد؟ تا کنون استقبال بنگاه های اقتصادی ازIMIAZAR100 چگونه بوده 

است؟
 این طرح همانند تمام طرح های مشابه از جمله فورچون 500 سه ذی نفع عمده 
دارد: بنگاه های اقتصادی، عموم مردم و نهادهای حاکمیتی. اینکه از انجام این طرح چه 
منافعی به این ذی نفعان خواهد رسید سئوالی است که تالش نمایندگی های سازمان 
مدیریت صنعتی در منطقه آذربایجان در گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد. به هر حال 
در ارتباط با این طرح تاکنون 100 شرکت اطالعات مالی خود را در اختیار سازمان 
مدیریت صنعتی در تبریز گذاشته اند این نشان می دهد که استقبال خوبی از این طرح 
شده است و امیدوارم این استقبال با توجه به جایگاه صنایع در سطح منطقه آذربایجان 

روز به روز بیشتر شود. 

بازتاب طرح در رسانه ها
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پیام صنعت
نظر تحلیلی احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی

فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در هر کشور، 
نقش به سزایی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه دارد. این موضوع از جمله 
فاکتورهای بسیار مهم و تأثیرگذار در چرخه اقتصادی، اجتماعی و تولیدی هر کشور 
به شمار می رود. از این رهگذر، نوسازی صنایع، هماهنگی با پیشرفت های تکنولوژیک، 
رعایت قوانین و مقررات بین المللی و تجارت جهانی، امری اجتناب ناپذیر در کسب 
بازارهای جهانی محسوب می شود. تأکید و نام گذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از سوی مقام معظم رهبری ضرورت خاص این مقوله را 

برای تمامی دست اندرکاران صنعت کشور نمایان می سازد. 

همان طور که می بینیم با وجود تحریم ها از سوی قدرت های جهانی علیه جمهوری 
اسالمی ایران، دلیر مردان و شیر زنان تالشگر عرصه صنعت و تولید کشور به ویژه خطه 
زرخیز آذربایجان شرقی، همچنان استوار و پرشتاب در این سنگر به فعالیت خود ادامه 
داده و هر روز افتخارات بسیاری را در این وادی می آفرینند که دشمنان این مرز و بوم 

را متعجب و حیرت زده می کند.
بر همین اساس تقویت مهارت ها، توانمندسازی نیروی کار، نگرش درست مدیریتی 
و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران و بهبود محیط کسب و کار، باید در دستور کار قرار 
گیرد. در مقطع کنونی ایجاد و تداوم فرهنگ رقابت پذیری، ارتقای کیفیت و کاهش 
قیمت تمام شده تولیدات داخلی از دیگر ملزومات سال تولید ملی و حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی می باشد، همچنین توجه به نام تجاری معتبر ضامن ورود به بازارهای 
جهانی و از جمله سرمایه های تجاری و اقتصادی هر کشوری است که باید مدنظر 
صنعتگران قرار گیرد. در این راستا صنعت و تجارت آذربایجان شرقی نیز با تالش 
بی وقفه خود تبدیل به یک برند تجاری معتبر شده و در توسعه اقتصادی و صنعتی 
میهن عزیزمان گام های مهمی برداشته است. این مهم می تواند با ایجاد بسترهای 

مناسب برای تعامل موثر، موجب توسعه سرمایه اجتماعی منطقه و کشور شود. 
یکی از این گام ها، که موجب ماندگاری در عرصه تولید و اقتصاد می گردد، دستیابی به 
نام تجاری و برند معتبر است. کسانی که وارد عرصه برند سازی شده اند، فعل ماندگاری 
در فضای کسب و کار را صرف نموده اند، از طرفی نیز حمایت دولت از ظرفیت تولیدی 

استان، نام این خطه را در خارج از مرزها پرآوازه کرده است. 
طی روزهای سپری شده از سال 1391 و با گسترش تحریم های استکبار جهانی بر 
علیه ملت شریف و مقاوم ایران، در شرایطی که دشمنان با تمام توان در مقابل ایران 
اسالمی صف آرایی کرده اند،  ما نیز به عنوان خدمت گزار مردم و سربازان این نظام مقدس 
اسالمی وظیفه خود می دانیم در راستای پیروی از ولی خود و تحقق منویات ایشان، 
هرچه در توان داریم در طبق اخالص نهاده و بکوشیم تا در این مسیر، با سیاست گذاری 
تولید محور، فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی، نوسازی و ابتکار در ماشین آالت، 
تنوع و کیفیت در محصوالت را مد نظر قرار داده و آذربایجان را پیشاپیش سایر استان ها 
در جهت حمایت از تولید ملی به پیش ببریم، تا ان شاءاهلل تالش هایمان در پیشگاه باری 
تعالی و محضر حضرت ولی عصر )عج( و مردم شریف استان که همانا ولی نعمتان اصلی 

این انقالبند، مورد قبول قرار گرفته و توسعه و آبادانی ایران عزیزمان را به ارمغان آورد.
 

فضای شفاف کسب و کار
نظر تحلیلی محمد جعفر عظمائی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

آذربایجان شرقی
موضوع فضای بهینه کسب و کار از دغدغه های اساسی دولت ها در بخش های 
اقتصادی است. به طور طبیعی در چنین فضایی است که فارغ از اقتصاد رانتی و 
زیرزمینی، اقتصادی پویا و شفاف شکل می گیرد. یکی از مهم ترین ارکان شکل گیری 
فضای شفاف کسب و کار در کنار استقرار سیاست های کالن و خرد اقتصادی، مباحث 

فرهنگی است.
به طور اساسی موضوع سرمایه داری و سرمایه گذاری موضوع جداگانه و مهمی است 
که بایستی بسترهای مربوط به اجرای فرآیندهای مرتبط با آن ها در جامعه شکل گیرد. 
تا بنگاه های اقتصادی در این فضا بتوانند اطالعات مالی و برگ برنده خود را به عنوان 
یک شاخص برتری به صورت داوطلبانه و مشتاقانه به معرض نمایش بگذارند. در این 

بخش بایستی یک عزم ملی و یک نگاه همه جانبه توسعه محور استقرار یابد.

موضوع بعدی وظایف حاکمیت و دولت در جهت نشر توفیقات و احراز شاخص های 
برتر توسط بنگاه های اقتصادی است. بایستی دولت از همه ظرفیت های عملیاتی خود 
در جهت تعریف مکانیسم های حمایتی و مشوق های مادی و باالخص معنوی برای 
واحدهای مشمول طرح رتبه بندی صد شرکت برتر استفاده کند. به طور یقین طرح 
رتبه بندی شرکت های برتر که ایده ای نو و در عین حال ضروری است، در جامعه به 
منظور جهت دادن به ایجاد نظام ارزشی و فرهنگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این 
آغاز یک راه طوالنی ولی پرثمر در جهت شکوفایی تولید و بهبود شاخص های مالی در 

بنگاه های اقتصادی است.

نفس های به شماره افتاده صنعت
نظر تحلیلی پرویز کلینی نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز 

در روزهایی که منطقه آذربایجان در تکاپوی رفع مشکالت و حواشی ناشی از زلزله 
و رسیدگی به امور مردم منطقه زلزله زده می باشد. نوسانات شدید ارزی، تأثیر طرح 
هدفمندسازی یارانه ها، تحریم و تأثیر آن در اقتصاد کشور و... حال و روز خوشی را برای 
سرمایه گذار و کارآفرین به جای نگذاشته است. در این حال و روز که ظریفی آن را به 
زلزله در سازمان ها تشبیه کرده، سازمان مدیریت صنعتی در شرف راه اندازی طرح رتبه 
بندی صد شرکت برتر منطقه است. امر میمون و ارزشمند که شاید با الگوهای جهانی 
سنخیت داشته باشد ولیکن شرایط فعلی صنعت ایران را نیز باید در شاخص های مورد 
نظر گنجاند. اینکه بتوانیم با رتبه بندی واقعی و به دور از اقداماتی که به صورت مشابه 

در سطح نازل انجام شده است کاری علمی و برنامه ریزی شده انجام دهیم همیشه 
مورد تایید صنعتگران بوده است. سابقه انتخاب برندهای برتر، بزرگان صنعت و... در 
کشور ما خیلی مثبت و مورد تایید نبوده است و بعضاً، به دلیل اهداف صرفاً مادی این 
برنامه ها هیچ گاه متر و معیار درستی برای انتخاب مطرح نبوده و خروجی این برنامه ها 
همواره با نارضایتی بخش عمده ای از جامعه صنعتی همراه بوده است.با توجه به سابقه 
مثبت سازمان مدیریت صنعتی و اعتماد صنعتگران به این مجموعه می توان به اجرای 
طرح رتبه بندی شرکت ها امیدوار بود. شاخص های انتخاب شده اگر با همفکری و 
استفاده از نظرات تشکل های صنعتی همراه باشد می تواند به اجرای هرچه بهتر این 
طرح کمک کند. صنعت بیمار کشور و منطقه نیازمند حمایت و انگیزه توأمان است. 
اجرای کارشناسی شده چنین طرح هایی می تواند در انگیزه دهی به بنگاه های اقتصادی 
موثر باشد؛ لذا استفاده از نظرات کارشناسی تشکل های صنعتی در کنار تیم سازمان 
مدیریت صنعتی در واقعی تر شدن هرچه بیشتر لیست نهایی صد شرکت برتر منطقه 

موثر خواهد بود.
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درخت توسعه

اقتصاد توسعه

          زندگی اجتماعی ابعاد گوناگونی دارد، توسعه نیز دربرگیرندۀ همۀ ابعاد زندگی 
اجتماعی است. یعنی توسعه هم بعد اقتصادی، هم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. به 
صورت خیلی ساده، اگر همۀ ابعاد زندگی اجتماعی روز به روز بهتر شود به این فرایند، 

توسعه گفته می شود.
در واقع، توسعه دستاورد بشری است. انسان به تجربه دریافته است که اگر در مسیر 
توسعه قرار گیرد روز به روز به آینده امیدوارتر خواهد شد. توسعه را می توان به میوه 
ای تشبیه کرد، که همۀ ذائقه ها آن را دوست دارند. اگر توسعه، میوه باشد پس درخت 

آن را باید کاشت.
در حال حاضر همۀ کشورها از میوۀ درخت توسعه بهره مند می شوند. اما این درخت 
فقط در تعدادی از کشورها به ثمر نشسته است. در برخی کشورها اقدام به کاشت نهال 
توسعه شده است، ولی در بعضی کشورها هنوز این کار انجام نشده است. سؤال این 

است چرا درخت توسعه در همۀ کشورها کاشته نشده است؟
باید دانست، کاشت درخت توسعه از زمانی آغاز شد که مردم به علم روی آوردند. 
وقتی مردم علم باور شدند به این نتیجه رسیدند که در جامعه، از لحاظ برخورداری از 
فرصت ها، هر انسان با انسان دیگر برابر است. تا نهادینه شدن این تفکر حدود دویست 
سال طول کشید که ماحصل آن نهادینه شدن دموکراسی در تعدادی از جوامعی است 

که به باور علمی رسیدند.
در جامعۀ دموکراتیک 1=1 است و هیچ یکی بر دیگری ارجحیت ندارد. هر )یک( در 
جامعه آزاد است و چون همۀ یک ها همین حق را دارند بنابراین هیچ فردی حق ندارد 
حقوق دیگران را از بین ببرد. فهمیدن حدود آزادی های فردی و رعایت آزادی های 
دیگران، شاهکار جوامع بود که بر اساس آن مجموع نظام های اجتماعی از قبیل: نظام 

اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام آموزشی شکل گرفت.
بنابراین، توسعه زمانی آغاز شد که نوع باور و رفتار انسان ها متحول شد. مردم علم باور 
شدند و در جمع زیستن را یاد گرفتند و بر اساس آن نهادهای اجتماعی را پایه گذاری 

کردند و بدین ترتیب درخت توسعه را کاشتند.
اگر جامعه علم باور باشد همه چیز ضابطه مند می شود و سلیقه ها حذف می گردد. در 
جامعۀ علم باور، شایسته ساالری حاکم می شود و هرکس می داند که برای به دست 

آوردن رفاه بیشتر باید تالش بیشتری کند. در این جامعه، چون همۀ امور ضابطه مند 
هستند بنابراین فرد می داند اگر بخواهد به امکانات بیشتری دست یابد، باید مسیر 

تعیین شده در جامعه را دنبال کند.
در جامعۀ علم باور، سازماندهی ساختار جامعه بر اساس روش علمی صورت می گیرد 
و محدودۀ فعالیت دولت و غیر آن به طور کامل مشخص است. در این جامعه، خط 
قرمز، منافع ملی است و هیچ کس حق ندارد آن را زیر پا بگذارد. در جامعه رو به توسعه، 
فرد آزاد است به دنبال منافع خود حرکت کند اما هرگز حق ندارد منافع خود را با نقض 
منافع جامعه، تأمین کند. به عبارت دیگر، منافع افراد با منافع جامعه رابطه مستقیم 

خواهد داشت و تأمین منافع افراد، منافع جامعه را هم باال می برد. 
به طوری که گفته شد توسعه یک مسیر بسیار طوالنی است. کشورهای توسعه یافته 
چند صد سال قبل نهال توسعه را کاشتند. آخرین کشورهایی که به مرحله توسعه 
رسیده اند ژاپن و کرۀ جنوبی می باشند. که اولی توسعه را از سال 1864 و دومی از سال 
1950 آغاز کرد. توسعۀ این دو کشور آسیایی نشان داد که توسعه مختص فرهنگ 
غرب نیست، بلکه دیگر کشورها هم می توانند به کاشت درخت توسعه بپردازند و با 

استفاده از تجربۀ دیگر کشورها، این درخت را در زمان کوتاه تر به ثمر بنشانند.
امروزه بسیاری از کشورها در تالشند تا درخت توسعۀ خود را بارور نمایند. کشورها 
می توانند با استفاده از تجربۀ های موجود، مسیری صحیح برای خود تعیین و با سرعت 
مناسب به پیش روند. اما الزمۀ آن، شناخت دالیل توسعه نیافتگی خود است تا با از 
بین بردن موانع و تقویت نقاط قوت، فاصلۀ خود را با کشورهای توسعه یافته کم کنند.

کاشت درخت توسعه در هر جامعه از جمله در ایران امکان پذیر و به بار نشاندن آن 
در مدت کوتاه تر )در قیاس با مدت مشابه در کشورهای توسعه یافته( مقدور است. 
توسعه مسیری است طوالنی و رسیدن به آن زحمت فراوان می طلبد. اما جامعه ای که 
در مسیر توسعه قرار گیرد به آینده امیدوار می شود. چهره مردم این جامعه بشاش تر و 

به آینده خوش بین می شوند.
برای آشنایی با مفهوم دقیق توسعه، مطالبی به صورت سلسله وار در شماره های 
مختلف این نشریه چاپ خواهد شد. امید که خوانندگان محترم با ارسال نقطه نظرات 

خود، مطالب مطرح شده را مورد نقد قرار دهند.

دکتر محمدباقر بهشتی . استاد اقتصاد دانشگاه

امروزه بسیاری از کشورها در تالشند تا درخت توسعۀ خود را بارور 
نمایند. کشورها می توانند با استفاده از تجربۀ های موجود، مسیری 
صحیح برای خود تعیین و با سرعت مناسب به پیش روند. اما الزمۀ 
آن، شناخت دالیل توسعه نیافتگی خود است تا با از بین بردن موانع و 

تقویت نقاط قوت، فاصلۀ خود را با کشورهای توسعه یافته کم کنند.
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اقتصاد سیاسی

          حال که رئیس جمهور والدیمیر پوتین سیاست های دولت خود را به شدت 
هم راستا با اهداف کلیسای ارتدکس روسیه قرار داده است، در گام بعدی می کوشد 

تا بار جدیدی را بر دوش ملت قرار دهد: برنامه ای برای صنعتی کردن مجدد کشور.
 وی در تاریخ 31 آگوست در جلسه ای مربوط به مجموعه صنایع نظامی، خطاب 
به اعضای شورای امنیت روسیه عنوان کرد که در طول 30 سال گذشته، مؤسسات 
دفاعی چند دوره مدرن سازی را به دالیل متعدد از دست داده اند که مهم ترین دلیل 
آن کمبود منابع مالی می باشد. »در کوتاه مدت، مجبور خواهیم بود صنایع دفاعی را به 
صورت کامل مدرنیزه کنیم و در این راه از همان نیروی محرکه قدرتمند و جامعی بهره 

ببریم که در دهه 1930 مورد استفاده قرار دادیم.«
شگفت آور است، این سخنان تقریباً واگویه صحبت های ژوزف استالین در سال 
1931 می باشد که گفت: ما بین 50 تا 100 سال از کشورهای پیشرو عقب هستیم 
و بایستی بتوانیم ظرف مدت 10 سال این کمبود را جبران کنیم. در غیر این صورت، 

نابود خواهیم شد. 
پیشنهاد پوتین برای مدرنیزه )مدرن سازی( شالوده صنعتی کشور شبیه برنامه 
استالین می باشد: تزریق مقدار زیادی پول به صنایع دفاعی. پوتین در سخنرانی خود در 
شورای امنیت روسیه به این نکته اشاره کرد که با ایجاد یک صنعت دفاعی موثر و مدرن 
از وجود پتانسیل باالی رشد در اقتصاد کشور اطمینان حاصل کرد. »بخش عمده ای از 
فن آوری پیشرفته ما در صنایع دفاعی خالصه می شود... این صنعت همواره به عنوان 
موتوری عمل کرده که سایر بخش های تولیدی را به دنبال خود )یدک( کشیده است.« 
ظاهراً پوتین غافل است از اینکه از دهه 1980 به بعد، این بخش غیر نظامی – و نه 
مجموعه صنایع نظامی- بوده که در پشت صحنه اقتصاد های برتر دنیا نقش کلیدی 
ایفا نموده و همین طور خاستگاه )منشأ، منبع( بزرگ ترین پیشرفت های غیر منتظره 
فن آوری )تکنولوژی( در دنیا بوده است. بر خالف دوره زمانی 1970-1940، انقالب 
تکنولوژیک و مدرن امروزی پیشرفت های عمده علمی را به سمت بخش غیر نظامی 
سوق داده است. این بدان دلیل است که تولید انبوه با هدف مصرف گسترده به مراتب 
کارامد تر بوده و در برگیرنده دوره های نوآوری و تحول بسیار بیشتری نسبت به تولید 

»یکباره« سخت افزارهای نظامی گران قیمت است. 
بعالوه، )فرایند( صنعتی سازی استالین مبتنی بر رویکردی کامالً متفاوت بوده است. 
او اقدام به تاسیس کارخانجاتی کرد که در زمان صلح کاالی غیر نظامی تولید می کردند 
اما در زمان جنگ می بایستی بتوانند سریعاً به تولید تسلیحات اقدام کنند. کاربرد چنین 
مدلی در اقتصاد بازار به سادگی امکان پذیر نیست چرا که قیمت کاالی مصرفی بایستی 

در برگیرنده هزینه زیاد تغییر رویکرد به سمت تولید نظامی در آینده نیز باشد. 
بیایید امیدوار باشیم که پوتین قصد کپی برداری از روش صنعتی سازی استالین 
را نداشته باشد. کمپین )پویش( اشتراکی اجباری این دیکتاتور شوروی میلیون ها 
روستایی را از روستاها به شهر های صنعتی کشاند تا نیروی کار مورد نیاز برای انجام 
پروژه های بزرگ صنعتی و ساختمانی او فراهم شود. پول مورد نیاز برای این کمپین 
)پویش( نیز از طریق مصادره گسترده اموال شخصی مردم در دوره موسوم به دوره رعب 
و وحشت »در دهه 1930 تهیه شد، دوره ای که در آن اموال و زندگی میلیون ها قربانی 

بی پناه از آن ها گرفته شد.«
اما به نظر می رسد که تنها منبع تأمین مالی حرکت پوتین در جهت صنعتی کردن 
کشور درآمد بادآورده افزایش قیمت نفت باشد. با این وجود، تنها مشکل موجود این 

است که چنانچه قیمت نفت به طور ناگهانی سقوط کند، پوتین راه دیگری بجز انتخاب 
راه استالین جهت صنعتی سازی و احیای اقتصادی نخواهد داشت. همان گونه که برای 
بخش بزرگی از نیروی کار ماهر، صرفاً زنده کردن عنوان قدیمی کشور شوروی یعنی 
»قهرمان کار« محتمالً نمی تواند کمک شایانی به این مسأله بکند. تنها گزینه باقی 
مانده به کار واداشتن حدود یک میلیون محکوم در زندان های روسیه برای بهره مندی 
از صنعتی شدن مجدد سرزمین مادری شان است. ولی نیروی کار زندانی هیچ وقت به 

عنوان نیروی کار با بهره وری و کارایی باال محسوب نشده است. 
رویکرد پوتین سرشار از تناقض ها و مغایرت ها ست. این گونه به نظر می رسد که 
او به وجود مشکالت مشهود در صنایع دفاعی تصدیق می کند. برای مثال، وی قویاً 
عنوان کرده است که عملکرد صنایع دفاع در واقع بر اساس کمیت تجهیزاتی که تولید 
می کنند مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. با این حال، در طول 10 سال گذشته تنها 
موردی که رشد داشته قیمت محصوالت تولید شده بوده است و نه تعداد واحدهای 
تولید شده. تولید انبوه به توانایی ایجاد زنجیره ای کارامد بین کارخانجات تولید کننده 
و تأمین کنندگان وابسته است )بستگی دارد( - چیزی که پوتین ایده ای در جهت 

چگونگی انجام آن ندارد. 
پوتین همچنین در مورد چگونگی تعیین قیمت سالح های تولیدی هشدار جدی 
داده است. حتی این امر نیز کاری غیر ممکن خواهد بود اگر چنانچه همچنان مؤسسات 
دفاعی تحت کنترل دولت بدون تغییر باقی بمانند. به این معنی که این شرکت ها – که 
اساساً کاریکاتور )تقلید غلو آمیز( وزارت های مربوط به صنایع دفاع در زمان شوروی 
هستند- چرا که آن ها مجبورند ساختار بروکراتیک قوام یافته ای )بسیار فربه ای( را 
حفظ کنند که هزینه حفظ چنین ساختاری در قیمت محصول نهایی شان بازتاب پیدا 
می کند. حال اگر هزینه )ذاتی( فساد اداری را به آن اضافه کنید، قیمت تسلیحات 

تولیدی حتی از این مقدار نیز بیشتر خواهد بود. 
با چنین پس زمینه ای، تمام صحبت های پوتین در مورد سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در صنایع دفاع بی معنی است. کدام سرمایه گذارها حاضر خواهند بود 
 Russian از کنترل مثل شرکت ناکارآمد خارج  تا در یک شرکت بزرگ، بسیار 
Technologies دست به سرمایه گذاری بزند؟ )درحالی که( اکثر سرمایه گذاران از 
خطر باال کشیده شدن پولشان آگاهند و می دانند چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آنان در 
یک شرکت دولتی سرمایه گذاری کنند. به همین اندازه پیشنهاد پوتین در مورد ایجاد 
پایگاه داده ای که حاوی اطالعات نظامی و فنی باشد تا تولید کنندگان بخش خصوصی 
بتوانند از این اطالعات در جهت شناسایی نیازهای نیروهای مسلح بهره برداری کرده 
و از جدیدترین پیشرفت های تکنولوژیک با خبر شوند به گونه ای که بتوان از آن ها در 
بخش غیر نظامی نیز استفاده کرد، بی ارزش به نظر می رسد. )الزم به ذکر است که( 
چند استاد دانشگاه هم اکنون به خاطر امتناع از مشارکت دادن مقام های فاسد دولتی 
در حق االمتیازهایی که به واسطه اختراع تکنولوژی های جدید نظامی بدست آورده اند، 

در زندان به سر می برند. 
نکته طنز آمیز این است که روسیه دیگر نمی تواند از روش های استبدادی برای 
صنعتی و مدرنیزه شده استفاده کند، از سوی دیگر، کرملین تمایلی به کاربرد روش های 
دموکراتیک جهت نیل به چنین اهدافی ندارد. من بر این عقیده هستم که پوتین 
بزودی بین این دو گزینه یکی را برخواهد گزید و متأسفم بگویم این انتخاب به نفع 

دموکراسی نخواهد بود. 

پوتین در لباس استالین
Yezhednevny Zhurnal الکساندر گولتس . معاون سردبیر روزنامه اینترنتی

پیشنهاد پوتین برای مدرنیزه )مدرن سازی( شالوده صنعتی کشور 
شبیه برنامه استالین می باشد: تزریق مقدار زیادی پول به صنایع 
دفاعی. پوتین در سخنرانی خود در شورای امنیت روسیه به این 
از  مدرن  و  موثر  دفاعی  صنعت  یک  ایجاد  با  که  کرد  اشاره  نکته 
وجود پتانسیل باالی رشد در اقتصاد کشور اطمینان حاصل کرد. 

ترجمه: حسین شهیدی ماسوله . مدرس دانشگاه 
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اقتصاد جهانی؛ موتور در حال خاموشی
افزایش زمان بالتکلیفی منطقه یورو، بار سنگین بر دوش اقتصاد جهانی

اقتصاد سیاسی

          تأخیر رهبران اروپایی در بازپرداخت بدهی های بلند باالی خود، از آن چیزی 
که در اجالس 28 و 29 ماه ژوئن در بروکسل پیش بینی شده بود، خیلی بیشتر شد. در 
میان تمام تصمیماتی که در این اجالس گرفته شد، یکی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و 
آن »ایجاد یک صندوق جدید و دائمی کمک مالی« بود. هدف از ایجاد این صندوق، به 
طور مستقیم تأمین سرمایه بانک های فعال در بحران اقتصادی به جای کمک از طریق 
دولت ها است. رهبران اروپایی همچنین صندوق های نجات مالی را با هدف خرید اوراق 
قرضه کشورهایی که در شرایط سخت اقتصادی دست و پا می زنند، بدون آنکه شرایط 

سخت گذشته به آن ها تحمیل شود، راه اندازی نمودند.
نتیجه این اقدام چه بود: قیمت یورو بی درنگ افزایش یافت، بازار سهام تکانی خورد 
و قیمت نفت افزایش یافت. اما بازده اوراق قرضه دولتی در اسپانیا و ایتالیا سقوط کرد. 
ارزش این اوراق در ایرلند نیز کاهش یافت. در پاسخ، دولت ایرلند، تصمیم گرفت تا با 
صدور اوراق قرضه کوتاه مدت که اولین مزایده این کشور پس از سال 2010 بود، منابع 

مالی جمع آوری نماید.
اما دستاوردهای اجالس ژوئن به اندازه ای که بازار انتظار داشت، نبود. به صورت 
تئوریک این توافقنامه، نوید از بین رفتن عوامل افزایش دهنده رابطه میان دولت های 
ضعیف و بانک های ضعیف را می داد. اما در عمل این امر محقق نمی شود مگر اینکه 
بانک مرکزی اروپا )ECB( به عنوان مسئول نظارت بر بانکداری در حوزه یورو تعیین 
شود. چنین چیزی در عمل ممکن است بسیار بیشتر از زمان برنامه ریزی شده یعنی 

6 ماه به طول کشد. 
به نظر نمی رسد این تصمیم که در شرایطی سخت اتخاذ می گردد، یعنی فکر 
استفاده از صندوق نجات مالی، بتواند قبل از غلبه بر دشواری های پیش رو )مانند بحث 
بازپرداخت صندوق دائمی بدون ایجاد تغییر در مفاد معاهده ای که منجر به ایجاد این 
صندوق شده، یا مخالفت های سیاسی در اقتصادهای کوچک تر شمالی مانند فنالند( 
اوراق قرضه دولتی را در بازارهای ثانویه خریداری نماید. در همین حال، یونان ظرفیت 
دردسرساز خود را از دست داده چون یک حکومت جدید و ضعیف است که تالش 

می کند تا از کشورهای اعتباردهنده امتیازاتی بگیرد.
تمامی این ها به معنای ادامه عدم ثبات و ایجاد بحران بیشتر در اقتصاد جهانی است. 
در داخل حوزه یورو نرخ بیکاری در ماه مه، به 11 درصد رسید. مراجعه به آمار 17 
کشور موجود در حوزه پولی از سال 1995، نشان می دهد که این رقم، یک رقم باالست. 
شاخص ترکیبی مدیران خرید  )این شاخص، مقیاسی است برای فعالیت اقتصادی که 
به طور کلی منعکس کننده ی درصد مدیران خرید در یک بخش خاص اقتصادی است 

که افزایش آن در یک ماه حاکی از شرایط بهتر کسب و کار نسبت به ماه قبل می باشد( 
که هم بخش خدمات و هم بخش تولید را مورد مطالعه قرار می دهد، به مقدار جزئی در 
ژوئن افزایش یافت و به میزان 46/4 رسید که این مقدار هنوز کمتر از 50 است. سطح 
50، انبساط اقتصادی را از انقباض اقتصادی جدا می کند. به نظر می رسد که این شرایط 
حتی کمر اقتصاد قدرتمند آلمان را نیز خم کرده باشد. بر اساس شاخص های ارائه شده 
توسط شرکت خدمات اطالعات مالی مار کیت ، شاخص مرکب مدیران خرید آلمان در 

سه ماه دوم در سطح تولید ملی کاهش اندکی نشان می دهد. 
این شکنندگی در وضعیت صنعت اکنون به سراسر دنیا نیز سرایت کرده است. 
شاخص تولید که توسط موسسه آمریکائی مدیریت تأمین ، ارائه می شود، برای اولین 
بار در سه سال اخیر در ژوئن به زیر 50 سقوط کرد. سفارش های جدید کاهش یافته 
که این به معنی ادامه بحران خواهد بود. یکی از دالیل اصلی این موضوع، کاهش 
قابل توجه در سفارش های جدید صادراتی می باشد. تولیدکنندگان در توجیه چنین 
وضعیتی، کاهش تقاضا از جانب اروپا و چین را به عنوان دالیل اصلی مطرح می کنند. 
صندوق بین المللی پول، در بررسی ساالنه سالمت اقتصاد آمریکا، فرایند احیاء اقتصادی 
را همچنان شکننده گزارش می کند و درباره وضعیت منطقه یورو برای خروج از بحران 

در حال تشدید، ابراز نگرانی می نماید.
در آسیا هم به همین منوال، رکود صنعتی در پیش است. شاخص مدیران خرید 
)PMI( ژاپن در ژوئن برای اولین بار زیر 50 سقوط کرد. شاخص رسمی مدیران خرید 
چین، پس از کاهش در ماه های اخیر، هم اکنون تنها کمی باالتر از آستانه خطر قرار 
دارد. این موضوع برای چین به این معناست که تولید صنعتی برای چین با نرخ ساالنه 
10درصد به وقوع می پیوندد نه با نرخ معمول خود که 15درصد می باشد. هر گونه رکود 
اقتصادی به ضرر اقتصادهای در حال رشد تمام می شود، همانند برزیل که اقتصاد آن با 
فروش کاالها به چین رونق یافته است. به طوری که از حجم فعالیت های بخش تولیدی 
برزیل برای سومین ماه متوالی کاسته شده است. بالتکلیفی بازارها طی روزهای آینده 
قابل توجیه است، چرا که بازارها منتظر ورود بانک های مرکزی به این شکاف هستند. 
در پنجم جوالی، هم از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و هم از بانک انگلیس انتظار می رفت 
تا سیاست های پولی را سهل تر نمایند. بانک مرکزی بریتانیا از قبل نشانه هایی مبنی بر 
سهل گرفتن را نشان داده است. به نظر می رسد بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز به نوبه 
خود، نرخ اصلی سیاست گذاری خود را برای اولین بار به کمتر از 1 و به احتمال زیاد 
به 0/75 کاهش دهد. گذر از این نقطه عطف نشان خواهد داد که چه چیزهای دیگری 

برای اتمام این بحران بایستی انجام گیرد.

ترجمه: الناز علیزاد اشرفی . عضو هیئت علمی و مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی

برگرفته از ماهنامه اکونومیست
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پولی و مالی

          بازارهای فلزات گران بها و ارز به دلیل نوسانات زیاد و حجم قابل توجه و 
سرنوشت ساز از جذاب ترین بازارهای مالی به شمار می روند. هم اکنون میلیون ها نفر 
از گوشه و کنار جهان با ارتباطات اینترنتی در کنار بانک ها و مؤسس ها بزرگ مالی 
مشغول داد و ستد در این بازارها با اهداف مختلف هستند. حضور در این بازارها برای 
همه فعالین اقتصادی بسیار جذاب است. اما برای دولت ها و بانک های مرکزی کشورها 
رفتار این بازارها بسیار حیاتی و تعیین کننده است. هرگونه تغییر اساسی در این بازارها 
موجب شکست یا موفقیت بیش از انتظار سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی 

کشورها می شود. 
با این اوصاف، با یک پیش داوری منطقی ولی نه چندان مستدل می توان ادعا کرد 
که بانک های مرکزی و دولت ها، به خصوص بانک مرکزی و دولت ایاالت متحده آمریکا، 
بیشترین نقش را در نوسانات این بازارها دارند. اما نتایج بسیاری از مطالعات علمی 
نشان می دهد که نوسانات آنی و کوتاه مدت این بازارها بیشتر تابع عرضه، تقاضا و بازار 
گردانی سرمایه گذاران کوچک و بزرگ می باشد. بدیهی است سیاست های پولی و ارزی 
بانک مرکزی و دولت ایاالت متحده آمریکا و سایر دول صاحب سهم در اقتصاد جهانی 

بیشترین نقش را در تغییرات بلند مدت این بازارها ایفا می کنند.
مقدمه فوق گویای اهمیت بورس های فلزات گران بها و ارز در اقتصاد کشورهاست. 
از یک سو سیاست های ارزی و پولی کشورها در گرو عملکرد صحیح و بدون نقص این 
دو بازار بوده و از سوی دیگر نوسانات این بازارها اعتبار و عملکرد بانک مرکزی کشورها 
را مورد قضاوت قرار می دهد. گرچه سایر بازارهای مالی نیز نقش بسزایی در جایگاه و 
اعتبار اقتصادی کشورها ایفا می کنند، ولیکن این دو بازار به توانمندی سیاست های 

اقتصادی کشورها به ویژه درجه اعتبار بانک مرکزی پرتوافکنی می کند.

در این میان سیاست گذاران اقتصادی کشور با توجه به اهمیت روز افزون بازار فلزات 
گران بها و ارزهای خارجی، ابتدا اقدام به ایجاد بورس معامالت آتی سکه طال نموده و 
هم اکنون نیز در شرف راه اندازی بورس ارز می باشند. بدیهی است که با اضافه شدن 
ابزارهای پیشرفته مالی، در این حوزه شاهد یک بازار بسیار حجیم و فراگیر خواهیم بود 
که بر بازار سرمایه کشور سایه می افکند؛ لذا فعالین این بازارها می توانند موجب گردش 
مالی باالیی در کشور شوند. تجربه کوتاه مدت بورس آتی سکه بهار آزادی حاکی از 

گردش مالی باالتر آن نسبت به بورس اوراق بهادار کشور است. 
حجم قابل توجه معامالت آتی سکه طال اهمیت آن را برای فعالین بازارهای مالی 
کامالً روشن ساخته و این فعالین بیش از پیش تشنه تحلیل های کاربردی در این حوزه 
می باشند. تجربه نیز نشانگر آن است که نوسانات بازارهای جهانی تأثیر انکار ناپذیری 
بر نوسانات بازار معامالت آتی سکه طال در ایران دارد؛ لذا بدیهی است که یک تحلیل 
کاربردی از بازارهای جهانی و تلفیق آن با اطالعات بازار داخلی برای فعالین این حوزه 

بسیار مفید فایده خواهد بود.
متخصصین شرکت کارگزاری به پرور از شماره آینده این نشریه و در همین بخش 
اقدام به تحلیل بازار جهانی ارز و طال و رخدادهای جاری و آینده کشور خواهند نمود. 
اما در این شماره برای آشنایی بیشتر آن دسته از خوانندگان که تاکنون بازارهای جهانی 
طال و ارز را کمتر مطالعه نموده و با کلیات آن نا آشنا هستند، مقدمه ای بر بازار طال 

ارائه می شود.
طال یک فلز کمیاب است، به گزارش USGS )سازمان زمین شناسی آمریکا( در 
حال حاضر منابع طالی جهان در حدود یک صد هزار تن و ذخیره قطعی طالی جهان 
چهل و نه هزار تن برآورد شده است. استخراج این فلز ارزشمند بسیار کند صورت 

همنشینی با طال و ارز
قیمت طال نسبت به ارزهای مختلف جهان از روی عرضه و 
تقاضا به دست می آید اما در این میان بانک های قدرتمند 
جهان به ویژه بانک مرکزی آمریکا می توانند به پشتوانه 
ذخایر طال و سرمایه خود در عرضه و تقاضا مداخله کرده 
و قیمت طال یا برابری نرخ دالر با سایر ارزهای دیگر جهان 

را تغییر دهند. دکتر بهزاد محمودی وایقان - سید میالد حسینی پور )شرکت کارگزاری به پرور (
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می گیرد، با توجه به رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش تقاضا قیمت آن نیز افزایش 
می یابد.

طال عالوه بر حفظ ارزش خود در طول زمان قابلیت نقد شوندگی باالیی دارد که 
روز به روز به محبوبیت آن افزوده است. در واقع طال یک وسیله داد و ستد یا یک ارز 
بین المللی معتبر است که با ارزهای دیگر دنیا مانند دالر آمریکا در رقابت است. در دوره 
نظام استاندارد طال در آمریکا یعنی قبل از سال 1971 ارزش دالر آمریکا بر مبنای طال 
بود و دالر و طال با نسبتی ثابت به یکدیگر تبدیل می شدند، در مقایسه با آن زمان امروز 

ارزش دالر در برابر طال، یک دهم شده است.
با توجه به اتفاقات رخ داده در اقتصاد جهانی قیمت طال در ده سال گذشته افزایش 
قابل مالحظه ای داشته است، هر چه اقتصاد جهانی ضعیف تر می شود و نرخ تورم باال 

می رود، ارزهای متداول جهان کم ارزش تر می شوند و قیمت طال باالتر می رود.
قیمت طال نسبت به ارزهای مختلف جهان از روی عرضه و تقاضا به دست می آید. اما 
در این میان بانک های قدرتمند جهان به ویژه بانک مرکزی آمریکا می توانند به پشتوانه 
ذخایر طال و سرمایه خود در عرضه و تقاضا مداخله کرده و قیمت طال یا برابری نرخ 

دالر با سایر ارزهای دیگر جهان را تغییر دهند.
طال سرمایه ای امن و کاالیی مستقل است و تبدیل سرمایه به طال موجب کاهش 
ریسک می شود. در چند دهه گذشته و به خصوص در چند سال اخیر معامالت آتی 
طال )Gold Futures(، به دلیل سهولت قابل توجه نسبت به سرمایه گذاری فیزیکی 

بر روی طال، رشد چشمگیری داشته است.
آن ها  اهرمی  خاصیت  و  نداشته  نگهداری  و  حمل  ریسک  معامالت،  گونه  این 
)Leverage( این امکان را فراهم آورده که بتوان چندین برابر سرمایه موجود معامله 
انجام داد. این خاصیت سبب ایجاد بازارهای رقابتی کامل شده است. این معامالت به 
خاطر دارا بودن حجم و تعداد باال آنچنان بر روی بازار فیزیکی طال تأثیرگذار بوده که 
بر اساس مطالعات موجود هم اکنون قیمت طال بر اساس قیمت بازار آتی نرخ گذاری 

می شود.
اوضاع اقتصادی جهان در ادوار مختلف سبب شده برخی نهادهای مالی بزرگ و 
ثروتمندان از نقصان ابزارهای مالی استفاده نموده و ثروت را از بدنه اجتماع و سرمایه 
گذاران خرد به سمت خود هدایت کنند. این گردانندگان بازار با تبلیغات گسترده به 
وسیله رسانه ها، اذهان عمومی را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کرده و از این 
طریق سود می برند. اما رشد ابزارهای مالی در بازارهای جهانی طال و ارز و همچنین 
پیشرفت فن آوری و ارتباطات موجب پیوستگی بازارهای جهانی شده و سامانه های 
معامالتی طال از بورس توکیو تا نیویورک به هم متصل شده و سرمایه گذاران کوچک و 
بزرگ، 24 ساعته در روند عرضه و تقاضا نقش ایفا می کنند. این حضور گسترده سبب 
کاهش نقش تعیین کننده قدرت های اقتصادی و دولت ها در این بازارها شده و سود 

نامتعارف ناشی از هدایت سازمان یافته بازارهای مالی کاهش یافته است.
پیش بینی اجمالی قیمت طال از دیدگاه بانک ها و مؤسس ها معتبر جهان:

اکثر تحلیلگران افزایش کنونی قیمت طال را آغاز یک مسیر روبه رشد می دانند.
- کامرز بانک آلمان می گوید: طال باالخره یک رکورد باال ثبت خواهد کرد. قیمت طال 
)یک انس( تا پایان سال 2012 به حدود 1900 دالر می رسد و رکورد ماه سپتامبر سال 

2011 در سه ماه اول سال 2013 شکسته خواهد شد.
- بانک سوئیسی UBS پیش بینی می کند: قیمت طال ماه آینده حدود 1850 دالر 
خواهد بود، این بانک معتقد است به دلیل گزارش ضعیف هفته های گذشته از وضعیت 
اشتغال در ایالت متحده آمریکا، احتمال قوی وجود دارد، اقداماتی انجام دهد که باعث 

ظهور مرحله جدیدی از رشد قیمت طال شود.
- مؤسسات جی پی مورگان و گلدمن ساش آمریکا نیز قیمت انس طال را تا پایان 
سال 2012 بیش از 1800 دالر و موسسه کاپیتال اکونومیست و بانک مریل لینچ 

آمریکا بیش از 2000 دالر پیش بینی کرده اند.
عمده تحلیل گران عوامل عمده تأثیرگذار بر افزایش قیمت طال در دوره پیش رو را: 
رشد کند اقتصاد جهانی، بحران اقتصادی منطقه یورو، اجرای دور سوم سیاست های 
انبساطی از سوی بانک مرکزی آمریکا، سیاست های بانک مرکزی اروپا، کاهش نرخ بهره 
بانکی در آمریکا، فستیوال های چین و هند، تنش های سیاسی در کشورهای جهان، 

بهای نفت در بازارهای جهانی و سیاست های ضد تورمی در چین می دانند.
در هر شماره به اختصار خواننده را با یکی از اصطالحات و یا تکنیک های کاربردی 
این بازارها آشنا خواهیم نمود و از شماره آینده ضمن بررسی وضعیت یک ماهه گذشته 

بازارهای طال و ارز جهانی، تحلیلی از آینده این بازارها ارائه می نماییم.
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          بازار سهام در شش ماهه اول سال 
در اولین روز کاری از سال 91 مقدار شاخص کل بازار از رقم 25 هزار و 905 واحد 
حرکت خود را آغاز نمود و در نهایت در تاریخ 29 شهریور ماه 91 با رشد 609 واحدی 
به 26 هزار و 514 رسید. در میان رشد بیش از 2 درصدی شاخص از ابتدای سال، 
بیست و هفتم فروردین ماه با تجربه 27 هزار و 281 واحد بیشترین مقدار شاخص و 
بیست و پنجم شهریور ماه نیز با رشد 1/52 درصدی بیشترین رشد را به خود اختصاص 
داده است. بیشترین میزان افت شاخص کل بازار نیز به میزان منفی 1/1 درصد در روز 
هشتم مرداد ماه سال جاری رقم خورد و این روند تا ثبت کمترین میزان شاخص در 
روز بیست و هشتم مرداد ماه امسال به مقدار 23 هزار و 787 ادامه داشت. این در حالی 
است که روند حرکتی بازار سهام در مهرماه شکل دیگری به خود گرفته است. رشد 5/1 
درصدی شاخص بورس در آخرین روز معامالتی هفته دوم مهرماه کافی بود تا دماسنج 
بازار سهام پس از مدت ها کانال 29 هزار واحدی را تجربه کرده تا بورس تهران با ثبت 
بازدهی 3/4 درصدی در هفته مذکور کارنامه قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد. در 
پی رشد خیره کننده بازار از آغاز مهرماه، بازدهی آن در سال 91 به سطح 3/12 درصد 
رسید. اما آنچه از شش ماه اول سال 91 بازار سهام به مشام رسید ناامیدی بود. چرا که 

بدون احتساب شهریورماه، بازده پنج ماه ابتدایی منفی بود.

وضعیت سرمایه گذاران
رونق نیمه اول مهرماه بازار سهام تا حدی با روند ماه های ابتدایی سال متفاوت بود؛ 
چرا که نشانه هایی از سردرگمی معامله گران و هیجان در تصمیمات خرید و فروش به 
خصوص در روزهای پایانی نیمه اول مهرماه به چشم می خورد. البته هرگونه اظهارنظر 
واقعی در مورد روند بازار سرمایه در شش ماه ابتدای سال 91 بورس را باید به زمانی 
موکول کرد که صورت های مالی شرکت ها منتشر شده باشد، به نظر می رسد بدون این 

صورت های مالی هر قضاوتی که انجام شود یک قضاوت زودهنگام است.
بسیاری از سرمایه گذاران پایدار بازار سهام علیرغم بازدهی قابل توجه آن در یک ماه 

گذشته خیلی هم خشنود به نظر نمی رسند. آن ها معتقدند نه تنها ثروتشان در مقایسه 
به سایر بازارها رشد قابل توجهی نداشته است، بلکه در برخی موارد کاهش نیز یافته 
است. استناد ایشان به بازدهی باالتر سرمایه گذاری در تولیدات نهایی صنایع مختلف 
ازجمله سیمان، خودرو و بانک می باشد. اگر چه قیمت محصوالت نهایی صنایعی مانند 
پتروشیمی از ابتدای امسال افزایش چشمگیری یافته و همچنین به واسطه رشد قیمت 
دالر، این دسته از صنایع از سودآوری قابل توجهی برخوردار شده اند اما در حال حاضر 
قیمت سهام بسیاری از این شرکت ها همچنان پایین تر از قیمت عرضه اولیه آن هاست. 
برای مثال سهام شرکت پتروشیمی مارون بعد از یک سال و اندی، قیمت اولیه عرضه 

خود را ندارد.
به عبارت دیگر رشد ماه اخیر، بیشتر کاهش ثروت سرمایه گذار دائمی و پایدار را 
جبران کرده که البته هنوز این امیدواری وجود دارد که این گروه از سرمایه گذاران بازار 

سهام بتوانند در ماه های باقیمانده سود قابل قبولی را کسب نمایند.

آیا رشد قیمت سهام در ماه گذشته حبابی است؟
نکته ای که برخی از فعالین بازار به عنوان علت وضعیت مناسب فعلی بازار سهام 
مطرح می نمایند این است که در گذشته کنترل های دولتی و نفوذ قیمت گذاری دولتی 
بر شرکت ها باعث کاهش سودآوری شرکت ها شده بود، اما در شرایط کنونی با آزادسازی 
قیمت ها، این وضعیت در حال اصالح است. این گروه در خصوص تأثیر تحریم ها و 
افزایش نرخ ارز این چنین استدالل می کنند که در بورس اوراق بهادار کشور شرکت های 
مختلفی حضور دارند که برخی ارزبر و گروه دیگری ارزآور هستند. شرکت هایی که ارزبر 
بوده و نیاز به واردات مواد اولیه دارند در نتیجه افزایش نرخ ارز و فشار تحریم ها با مشکل 
کاهش فروش و سود و در نتیجه افت بهای سهام مواجه شده اند. از آن سو شرکت های 
صادر کننده که شامل بنگاه های بزرگ بورسی هستند، ارزآور بوده و رشد قیمت ارز به 
نفعشان تمام شده است، از دید این دسته هر چند تحریم ها مشکالتی را برای اقتصاد 
کشور و شرکت های بورسی ایجاد کرده است ونیز بر فضای بازار آثار روانی دارد ولی 

گروه بورس

از حباب تا واقعیت
سهام  قیمت  سرمایه  بازار  حرکتی  روند  تحلیل  مبنای  اگر 
شرکت ها باشد هرچند در یک ماه گذشته بازار خوبی را شاهد 
بودیم اما افراد و سرمایه گذاران پایدار بازار سهام خیلی از این 
روند خشنود نیستند چون ثروت این سهامداران با توجه به سایر 

بازارها کاهش پیدا کرده است.

بورس
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آثار آن ها بر روی بورس پدیده 
زیرا  بود،  نخواهد  بحران زایی 
که صرف نظر از پتروشیمی ها 
بورس  در  فعال  شرکت های 
تهران مراودات بین المللی قابل 

توجهی ندارند. 
ای  عده  دیگر  سوی  از 
بازار  اخیر  رشد  معتقدند، 
نیست.  طبیعی  تهران  بورس 
از نظر آن ها این تغییرات تحت 
تأثیر تصمیماتی قرار دارد که 
اقتصادی  مسوولین  سوی  از 
طریق  از  مرکزی  بانک  و 
سیاست های پولی برای کاهش 
التهاب بازار اتخاذ می شود. نبود 
یک اقتصاد متعادل و از سویی 
ناچیز بودن عمق بازار بورس از 

جمله عواملی هستند که بی اعتمادی این دسته به ثبات و ادامه ی افزایش شاخص بورس 
را افزایش می دهد؛ از نظر این گروه رکود بازار مسکن، نوسان بازار ارز، کاهش ارزش 
پول ملی، کاهش قدرت خرید و اختالل و ناپایداری در بخش های مهم اقتصادی نظیر 
کشاورزی، صنعت و تولید از جمله شاخص هایی هستند که نشان می دهند رشد اخیر 

بورس واقعی نیست و تنها یک حباب است. 

تأثیر نوسان قیمت طال و ارز بر بازار سهام
به  ارز  قیمت  رشد  از  عمومی  طور  به 
افزایش  برای  مثبت  عامل  یک  عنوان 
تولید کشورها و شکوفایی اقتصاد داخلی 
یاد  سهام  بازارهای  رونق  آن  متعاقب  و 
می شود. این اتفاق کمابیش در یک سال 
گذشته در بورس تهران نیز رخ داده است، 
به نحوی که سهام شرکت های صادرکننده 
و تولیدکنندگان مواد معدنی و فلزی به 
افزایش  و  ارز  نرخ  چشمگیر  رشد  علت 
خریداران  استقبال  با  محصوالت  قیمت 

مواجه شده اند. بارزترین نمونه در این راستا رونق دالری اخیر در بورس تهران است که 
در دو ماه گذشته منجر به رشد 20 درصدی شاخص بورس شده و سهام شرکت های 
مورد اشاره را با تقاضای خرید چشمگیری مواجه ساخته است. با این وجود. همزمان 

با شتاب گرفتن افت ارزش ریال در 
بازار غیررسمی و عبور قیمت دالر 
از مرز 3000 تومان، نشانه هایی از 
تردید در بین خریداران سهام آشکار 
شده است. این در حالی است که 
موجود،  شرایط  در  القاعده  علی 
بهترین مأمن برای سرمایه گذاران، 
خرید دارایی ها است و طبیعتاً سهام 
می توانند  ارزشمند  شرکت های 
مناسب  کاندیدهای  از  یکی 
سرمایه گذاری باشند. با این وجود 
به نظر می رسد شتاب افزایش نرخ 
اندازه ای  به  بازار غیررسمی  ارز در 
بوده که امکان تطابق سریع ارکان 
اقتصادی )شامل تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان( با وضعیت جدید 
را سخت کرده است. از این منظر 
واکنش احتیاطی بورس به تحوالت اخیر ارزی را می توان یک رویکرد منطقی تلقی کرد 

که تبدیل آن به رونق نیازمند کاهش و ثبات نرخ ارز به جای افزایش بیشتر آن است.
البته کارشناسان معتقدند تأثیر افزایش قیمت دالر در شرکت های بورس به سه 
شکل می باشد؛ در حالت اول ارزش جایگزینی کارخانه های ما را باال می برد به عنوان 
مثال اگر بنا باشد کارخانه ای مانند سیمان خاش تاسیس شود به سرمایه ای بیش از 
250 میلیارد تومان نیاز است اما در حال حاضر کل سهام این شرکت را با دالر کنونی 
می توان با 40 میلیارد تومان خریداری کرد. تأثیر دوم قیمت دالر در قیمت محصوالت 
صادراتی یا محصوالتی است که در بورس 
مثال  طور  به  می رسند.  فروش  به  کاال 
قیمت کاالی مس همواره متأثر از بازارهای 
جهانی و بورس لندن است که به تبع رشد 
دالر قیمت آن رشد می کند. به طور کلی 
افزایش قیمت دالر در دو بخش افزایش 
سودآوری و افزایش قیمت جایگزینی بر 
سودآوری سهام شرکت ها اثر می گذارد اما 
در مقابل، همین اتفاق در برخی شرکت ها 
را  اجازه اصالح قیمت محصوالتشان  که 
ندارند منفی عمل می کند مانند صنعت خودرو که افزایش قیمت دالر موجب شده 
قیمت تمام شده محصوالت آن باال رود اما این گروه اجازه افزایش قیمت محصوالت 

خود را ندارد. 

کاال  بورس  مانند  بازارها  برخی  در  دالر  قیمت  رشد  هرچند 
موجب واقعی تر شدن قیمت ها در این بازار شده اما باید دید این 
قیمت دالر در بازار واقعی است؟ به نظر کسانی که با این قیمت ها 

مبادله می کنند باید بدانند این قیمت دالر واقعی نیست.
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خودرو

          شاید »رکود تورمی« مناسب ترین واژه برای توصیف این روزهای بازار خودرو 
باشد؛ چه خودروهای ساخت و مونتاژ داخل و چه خودروهای وارداتی. این روزها در 
حالی شاهد اختالف 14 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای داخلی 
هستیم که هیچ گونه نظارتی از سوی دستگاه های مسئول بر روند افسار گسیخته 

قیمت ها در بازار صورت نمی گیرد.
در حالی که گرانی ارز و بی ثباتی قیمت آن نقل محافل است از روند غیر معمول قیمت 
خودرو در این فصل کسی یاد نمی کند. فصل پاییز آغاز شده است، اما پیش بینی ها در 
خصوص اینکه بازار خودرو به سبک و سیاق سال های گذشته دچار رخوت خواهد شد، 
چندان درست از آب درنیامده است. به طور معمول با پایان دور دوم سفرهای تابستانی 
و کاهش تقاضا برای خرید، قیمت خودرو در بازار روند نزولی به خود می گیرد. این رویه 
اواسط ماه گذشته آغاز شد و قیمت برخی مدل ها تا 500 هزار تومان نیز تقلیل یافت، 
اما به فاصله ای اندک، این کاهش جبران شد. در این آشفته بازار خودرو عوامل متعددی 

نقش داشته اند که مروری بر آن ها خالی از لطف نیست. 
عده ای از فعاالن بازار خودرو، توقف عرضه اکثر خودروها به بازار توسط خودروسازان 
داخلی طی ماه های اخیر را عاملی برای صعود قیمت ها در بازار و تکرار تجربه رشد حبابی 
نرخ های بازار سکه در بازار خودرو می دانند. آمارهای ارائه شده توسط سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران نیز نشان از کاهش تولید خودروسازان در پنج ماه ابتدای سال 
دارد، به طوری که در ماه های خرداد و تیر 91 این کاهش به 66 درصد نسبت به سال 

قبل رسیده است.
التهاب بازار خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که مسئوالن مربوطه و به ویژه سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان عکس العمل خاصی در این مورد از خود نشان نداده و دالالن 

بازار خودرو در شرایطی امن به کار خود ادامه می دهند. 
از سوی دیگر، ارائه درخواست های متعدد خودروسازان به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای دریافت مجوز افزایش قیمت محصوالتشان شایعاتی را در بازار مبنی بر 
افزایش دوباره قیمت فروش خودروسازان ایجاد کرده و تأخیر در تصمیم گیری در این 

خصوص، التهاب بازار را بیشتر از قبل کرده است. در عین حال،  بحث برای افزایش 
مجدد قیمت های مصوب در حالی مطرح است که خودروسازان اخیراً مجوزهایی را 
برای افزایش قیمت محصوالتشان دریافت کرده اند و در حال حاضر نیز به نظر می رسد 
با توقف عرضه خودرو به بازار از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار بر سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان استفاده می کنند تا مصوبه افزایش مجدد قیمت محصوالتشان را 

دریافت کنند.
از سوی دیگر اعالم می شود، بخشی از دالیل کاهش تولید خودرو، بدهی خودروسازان 
به قطعه سازان است. در رابطه با وضعیت بدهی ایران خودرو و سایپا، صالحی نیا، معاون 
امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: بر اساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار 600 میلیارد تومان صرفاً برای پرداخت به قطعه سازان طلبکار از 

خودروسازان در نظر گرفته شده است.
وی افزود:در جلسه کارگروه حمایت از تولید دو هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی 
خودروسازان به قطعه سازان مصوب و مقرر شد که 60 درصد از این مبلغ بابت بدهی 
خودروسازان به قطعه سازان پرداخت شود. وی گفت: این مبلغ در شورای پول و اعتبار 
به یک هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از این میزان 600 میلیارد تومان صرفاً برای 
پرداخت به قطعه سازان طلبکار از خودروسازان در نظر گرفته شد. به گفته وی، بر اساس 
پیگیری های انجام شده در آینده نزدیک وجوه یادشده در اختیار خودروسازان و قطعه 
سازان قرار خواهد گرفت. معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان این که گروه سایپا در یک ماه اخیر 130 میلیارد تومان به سازندگان قطعات خودرو 
پرداخت و بخشی از مطالبات آن ها را تا بهمن ماه سال 90 را تسویه کرده است، افزود: 
این خودروساز تا پایان شهریور مطالبات منتهی به اردیبهشت را تسویه خواهد کرد و بر 
اساس برنامه، شرکت تا پایان مهر با پرداخت های مجدد میزان مطالبات قطعه سازان را 
به سه ماه کاهش خواهد داد. صالحی نیا با بیان اینکه گروه ایران خودرو نیز مبلغ 340 
میلیارد تومان از مطالبات مربوط به 500 سازنده قطعات خودرو را پرداخت کرده است، 
افزود: ایران خودرو تا پایان شهریور مطالبات باالتر از سه ماه را تسویه کرده و شرایط به 

تورمی«  »رکود  شاید 
برای  واژه  مناسب ترین 
روزهای  این  توصیف 
چه  باشد  خودرو  بازار 
ساخت  خودروهای 
چه  و  داخل  مونتاژ  و 
این  وارداتی  خودروهای 
شاهد  حالی  در  روزها 
میلیون   14 اختالف 
تومانی قیمت کارخانه و 
خودروهای  برخی  بازار 
که  هستیم  داخلی 
از  نظارتی  گونه  هیچ 
دستگاه های  سوی 
افسار  روند  بر  مسئول 
در  قیمت ها  گسیخته 
نمی گیرد. صورت  بازار 

گروه خودرو

اسب بی سر و صدای گرانی می تازد!
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خودرو

روند عادی باز خواهد گشت. 
معاون امور اقتصادی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش تر گفته 
بود: از مهر تولید خودرو به روال سابق خود باز می گردد و عرضه خودرو به نحوی خواهد 
بود که قیمت انواع خودروها شکسته خواهد شد و پس از آن شاهد نزدیکی نرخ های 
کارخانه با بازار خواهیم بود. صالحی نیا افزود: رشد قیمت خودرو در شرایط فعلی قابل 
قبول نیست و خودروسازان موظف هستند، بازار را با توزیع مناسب خودرو تنظیم کنند 
تا قیمت ها بیش از این افزایش پیدا نکند. وی تاکید کرد، سیاست های مناسبی اتخاذ 
شده تا میزان تولید خودرو در ماه های مهر و آبان افزایش پیدا کند و حتی تا پایان سال 
تمام کسری های تولید جبران شود. به این جهت در ماه های آینده بازار از خودروهای 

داخلی اشباع خواهد شد.
اما عده ای دیگر از فعاالن بازار خودرو عامل جهش قیمتی تابستان امسال را نه 
برخی  که  می کنند  اعالم  تخلف هایی  بلکه  قطعه،  کمبود  نه  و  ارز  بازار  نوسانات 
نمایندگی ها باعث و بانی آن هستند. به گفته فعاالن بازار، دلیل اصلی افزایش قیمت 
خودرو و تفاوت فاحش آن با قیمت کارخانه، انبار کردن خودرو )دپو( از سوی برخی 

نمایندگی هاست که تنظیم بازار را با مشکالتی روبه رو کرده است.
در نیمه اول شهریورماه، قیمت خودرو سیر نزولی به خود گرفت و قیمت انواع 
خودروها تا 500 هزار تومان کاهش یافت، اما برخی تخلف ها سبب شد تا قیمت خودرو 
مجدداً رشد پیدا کند، به گونه ای که در برخی از خودروها که هیچ زمان شاهد افزایش 

قیمت نبودیم، در روزهای پایانی شهریورماه نرخ هایی باور نکردنی را مشاهده کردیم. 
فعاالن بازار از تخلف هایی خبر می دهند که این روزها دامن گیر حوزه خودرو شده 
است. به عنوان مثال خودروساز تعدادی خودرو را به صورت سبدی و با کسب مبالغی به 
نمایندگی خود پیش فروش می کند. نمایندگی پس از دریافت خودروها، آن ها را باالتر 
از نرخ های رسمی به فروش می رساند، چرا که معتقد است با توجه به اینکه مبلغ کالنی 
را بابت پیش خرید خودرو به خودروساز پرداخت کرده و حال باید با فروش گران تر این 

خودروها نسبت به نرخ مصوب، سود پول خود را هم کسب کند.
این در حالی است که طبق معمول همیشه نمایشگاه داران و فعاالن بازار معتقدند، 

اگر مردم 10 روز خودرو خریداری نکنند، قیمت ها پایین خواهد آمد و دیگر هر روز 
بر نرخ ها افزوده نمی شود. فعاالن بازار خودرو همچنین خواستار نظارت بیشتر سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان بر نمایندگی های متخلف هستند. چرا که اگر بازار به خوبی 
رصد شود و نحوه توزیع خودرو توسط خودروسازان تغییر پیدا کند، دیگر قیمت ها باال 
نخواهد رفت. به هر ترتیب، قیمت خودرو پژو 206 تیپ 2 که در کارخانه 16 میلیون 
و 187 هزار تومان است، در بازار تابستانی به بیش از 23 میلیون تومان رسید. همین 
خودرو در تیپ 6 نیز نسبت به نرخ کارخانه ای خود حدود 12 میلیون تومان باالتر به 
فروش رسید، پژو 405 که کارخانه با نرخ 14 میلیون و 900 هزار تومان به فروش 
می رساند، طی این روزها در بازار به 18 میلیون تومان رسید، تندر 90 هم که از آن 
دسته خودروهایی است که در روزهای اخیر یکه تاز بازار بوده و به دلیل رشد تقاضا 
همچنان در حال افزایش قیمت است. پراید که در کارخانه حدود 10 میلیون تومان 
بود، در روزهایی از تابستان خود را به نزدیکی های 12 میلیون تومان رساند. که با توجه 
به داخلی سازی این خودرو، رشد قیمت ها بسیار جای تعجب دارد، حتی سمند ملی 

هم رشد باورنکردنی را تجربه کرد.

قیمت گذاری آزاد شود
محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان، راهکار ایجاد تعادل 
در بازار خودرو را حذف قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: اگر قیمت خودرو 
در حاشیه بازار تعیین شود و قیمت گذاری دستوری انجام نگیرد، قیمت ها به تدریج 
متعادل شده و دیگر سود اختالف قیمت کارخانه و بازار به جیب دالل ها نمی رود. وی 
با اشاره به این که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید قیمت گذاری دستوری حذف 
شود، افزود: این قیمت گذاری ها نه تنها به ثبات قیمتی کمک نمی کند بلکه نابسامانی 
در بازار را به همراه خواهد داشت. به گفته وی، اگرچه آزادسازی قیمت ها و تعیین آن در 
حاشیه بازار در یک دوره کوتاه سبب افزایش قیمت خودرو می شود اما پس از گذشت 

مدتی بازار متعادل خواهد شد و دیگر شاهد افزایش روزانه قیمت ها نخواهیم بود.

نام خودرو                                 قیمت خردادماه                               قیمت روز                    درصد رشد

54                           258/000/000                           167/000/000 پژو 206 تیپ 2                           

پژو 207 دنده ای                                 237/500/000                           330/000/000                           38

44                           360/000/000                           249/000/000                                 V9 پژو 206 اس دی

44                           300/000/000                           208/000/000                   V8 پژو 206 اس دی

41                           250/000/000                           177/000/000                                     90E2 تندر

پراید 132                     104/000/000                           116/600/000                           11

پراید 131                              101/000/000                          117/800/000                           16

ماکسیما اتومات                  590/000/000                          815/000/000                          38

مگان 2000 سی سی                                398/000/000                                      580/000/000                          45

16                          186/000/000                           158/000/000                 405SLX پژو

20                          175/000/000                            145/700/000                                                SE سمند

مزدا 3                                                    615/000/000                          840/000/000                         36

جدول مقایسه ای افزایش قیمت تعدادی از خودروها از خرداد ماه 91
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ایران آخرین گزارش خود را درباره اوضاع            تابستان امسال مرکز آمار 
قیمت مسکن در پایتخت، منتشر کرد که نشان می دهد: در بهار امسال میانگین قیمت 
واحدهای مسکونی شهر تهران 31 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش پیدا 
کرده است. این نرخ رشد، گرانی بیش از اندازه و غیرطبیعی را در بازار مسکن اخطار 
می دهد، زیرا درهمان زمان نرخ تورم عمومی 22/4 درصد گزارش شده و به این ترتیب 
قیمت مسکن با فاصله زیادی از نرخ تورم، مسیر صعود را در پیش گرفته است. این در 
حالی است که سال گذشته، مسکن در تهران به طور متوسط 19 درصد افزایش قیمت 
پیدا کرد که در مقایسه با تورم 21/5 درصدی در آن سال، دغدغه ای از بابت گرانی 

آپارتمان در بازار مطرح نبود.
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران 
از 2 میلیون تومان در سال 90 به 2 میلیون و 500 هزار تومان در بهار 91 رسیده است. 
آمار موجود می تواند از این بابت اخطار جدی به دولت باشد که ممکن است امسال 
شرایط تقریباً طبیعی قیمت مسکن در دو سال اخیر، به گونه دیگری رقم بخورد. این 
وضعیت با کمی تفاوت در منطقه آذربایجان و کالن شهر تبریز نیز وجود دارد و اگر چه 
زلزله مردادماه، وضعیت بازار مسکن را در این منطقه تا حدودی دچار سردرگمی کرده 

ولیکن اوضاع آنچنان که مدنظر بود پیش نمی رود.
اخبار رسانه ها از ابتدای مردادماه نشان از افت معامالت در بازار مسکن دارد. اما در این 
رکود بازار به نظر نمی رسد قیمت ها چندان میل به پایین آمدن داشته باشند، حداقل 
در تبریز که آمارها این موضوع را نشان نمی دهند. برخی کارشناسان دلیل این رکود 
را افزایش سود اوراق مشارکت، پیش فروش برخی از محصوالت در بازارهای سرمایه، 
کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، افزایش میزان عرضه ملک نسبت به حجم تقاضا 

و همچنین سوق یافتن بخشی از نقدینگی به بازار ارز و سکه می دانند، به طوری که این 
عوامل باعث شده تا رکود سنگینی در بازار معامالت مسکن حاکم شود.

برخالف رکود در خرید و فروش مسکن، در نیمه نخست امسال به موازات باال رفتن 
تدریجی قیمت مسکن، شاهد رشد جهشی در اجاره بها بودیم، به طوری که وزارت راه و 
شهرسازی در طرحی شتاب زده، مجدداً برخورد تعزیراتی با افزایش اجاره بها را در برنامه 
خود قرار داد. در توضیح دلیل نوسان اجاره بها اغلب این دیدگاه مطرح شده است که 
میزان اجاره بها و تغییر نرخ آن به طور کامل وابسته به عرضه و تقاضای مسکن است، 
زمانی که قیمت مسکن آنقدر باالست که متقاضیان توانایی خرید خانه را ندارند، به خانه 
های استیجاری روی آورده که این موضوع محرک اصلی افزایش قیمت در بازار اجاره 
بها است. اما آنچه در این میان رخ داد شکست دوباره برخورد تعزیراتی با قراردادهای 
سرسام آور اجاره بها بود. شاید دلیل اصلی این شکست توافق مالک و مستأجر بود که 

بر اساس شرایط بازار در حال اتفاق افتادن است.
به هر حال، مسکن به عنوان یک کاالی سرمایه ای در کشور ما از عوامل زیادی 
تأثیر می پذیرد و هر یک از شاخص های اقتصادی مانند تورم می تواند قیمت آن را 
با نوسان مواجه کند. بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن نیز معتقدند علیرغم رکود 
حاکم بر بازار به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی؛ افزایش بهای تولید؛ افزایش 
هزینه حمل و نقل و پاسخگو نبودن مسکن مهر به تقاضای واقعی ونیز تقاضای سفته 
بازی اقشار مختلف جامعه، شکی در افزایش قیمت مسکن وجود ندارد. همچنین یکی 
از مواردی که در سال گذشته تأثیر زیادی بر بازار مسکن گذاشته، نوسانات شدید نرخ 
ارز بوده است. از آنجایی که بخش عمده فوالد و همچنین سایر مصالح مورد نیاز در 
بخش ساختمان از کشور های دیگر از جمله چین وارد می شوند، قبول این موضوع که 

تایید  با  شرقی  آذربایجان  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
این  در  تبریز،  کالن شهر  مسکن  بازار  بر  حاکم  تورمی  رکود 
راکد  آذربایجان شرقی  در  بازار مسکن  اکنون  می گوید:  باره 
است و کاهش حجم معامالت مسکن در ماه های اخیر نسبت 
به گذشته بیش از 60 درصد بوده است. وی می گوید کاهش 
قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه، 2 عامل 
مهم رکود بازار مسکن و کاهش زیاد حجم معامالت بوده است.

گروه مسکن

بررسی وضعیت بازار مسکن

رکود تورمی

مسکن
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انجمن  رئیس 
استان  انبوه سازان 
آذربایجان شرقی با 
اعالم افزایش جزئی 
در  مسکن  قیمت 
شرقی،  آذربایجان 
بی سابقه  رشد 
مصالح  قیمت 
عامل  را  ساختمانی 
بیان  افزایش  این 
برزگر  می کند. 
و  ارز  بازار  نوسان 
قیمت  بر  را  طال 
استان  در  مسکن 
شرقی  آذربایجان 
نمی داند.  تأثیرگذار 
شاید  او  اعتقاد  به 
نزدیک  آینده  در 
خود  تأثیر،  این 
و  دهد  نشان  را 
گذشته  از  بیشتر 
شود. ملموس 

نوسانات نرخ ارز قیمت ساخت و ساز را در کشور با تغییرات زیادی مواجه کرده و در 
نهایت قیمت نهایی را افزایش داده، سخت نخواهد بود. البته این گونه نوسانات نرخ ارز 
می تواند در بلندمدت، قیمت تمام شده ساخت و ساز را بیش از پیش افزایش داده و بر 

قیمت نهایی مسکن در کشور تأثیر بزرگ تری داشته باشد. 
از طرف دیگر، طی ماه گذشته نرخ ارز با رشد زیادی روبرو گردیده که همین امر 
می تواند واردات برخی از کاالهای ساختمانی را در آینده ای نزدیک با مشکل مواجه 
نماید و همچنین برخی تولیدات داخلی هم که مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین 
می کنند، با گرانی روبرو سازد. البته اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به 
خبرگزاری مهر با بیان اینکه قیمت ارز تأثیری بر قیمت مسکن ندارد، گفته بود: قیمت 
مصالح ساختمانی باال نرفته است و اگر هم باال رفته باشد در بخش تیرآهن است، اما 2 
میلیون و 700 هزار واحد مسکن مهر از مرحله تیر آهن و سیمان گذشته است و االن 
در مرحله نازک کاری است. به نظر می رسد مسئوالن به این امر توجه ندارند اگرچه 
ممکن است نوسانات نرخ ارز بر قیمت ساخت وساز مسکن مهر تأثیری نداشته باشد اما 
به طور حتم می تواند در بلند مدت قیمت تمام شده ساخت و سازهای شخصی را که 

بخش عمده حوزه مسکن را در کشور تشکیل می دهند، افزایش دهد.
تا  افزایش 5  از  نیز حاکی  از نقاط مختلف کالن شهر تبریز  گزارش های میدانی 
20 درصدی قیمت مسکن با وجود رکود حاکم بر بازار دارد و افزایش قیمت مصالح 
امالک  اتحادیه مشاوران  ارزیابی شده است. رئیس  ساختمانی مهم ترین دلیل آن 
آذربایجان شرقی با تایید رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن کالن شهر تبریز، در این باره 
می گوید: اکنون بازار مسکن در آذربایجان شرقی راکد است و کاهش حجم معامالت 
مسکن در ماه های اخیر نسبت به گذشته بیش از 60 درصد بوده است. اسماعیل نعمتی 
در ادامه به تشریح دالیل این وضع می پردازد و عنوان می کند: کاهش قدرت خرید 
مردم و افزایش قیمت مصالح و مواد اولیه، 2 عامل مهم رکود بازار مسکن و کاهش 

زیاد حجم معامالت بوده است. در همین حال جمشید برزگر، رئیس انجمن انبوه سازان 
استان آذربایجان شرقی هم با اعالم افزایش جزئی قیمت مسکن در آذربایجان شرقی، 
رشد بی سابقه قیمت مصالح ساختمانی را عامل این افزایش بیان می کند. برزگر نوسان 
بازار ارز و طال را بر قیمت مسکن در استان آذربایجان شرقی تأثیرگذار نمی داند. به 
اعتقاد او شاید در آینده نزدیک این تأثیر، خود را نشان دهد و بیشتر از گذشته ملموس 
شود. در این میان یکی از بنگاه داران منطقه ولی عصر تبریز با اشاره به رکود بازار مسکن 
درباره قیمت مسکن در منطقه کاری خود می گوید: حداقل و حداکثر قیمت ها در این 
منطقه از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان است. یکی از مشاورین 
امالک بزرگ در منطقه آبرسان تبریز هم درباره وضع بازار مسکن می گوید: قیمت ها در 
این منطقه با افزایش 20 تا 25 درصدی روبه رو شده است. به گفته وی، قیمت ها در 
این منطقه از یک میلیون تومان شروع و تا 2/5 میلیون تومان می رسد. وی می افزاید 
اجاره بها در مقایسه با سال قبل تا 30 درصد افزایش داشته است. مشاور امالک دیگری با 
تایید افزایش قیمت ها در منطقه ائل گلی تبریز اعالم می کند قیمت ملک در این منطقه 

از 1/2 میلیون تومان شروع شده و تا 3 میلیون تومان ادامه دارد.  
به گفته کارشناسان مسکن، در حالی که میزان کمبود مسکن در کشور به 4میلیون 
واحد رسیده و ساالنه حدود یک میلیون واحد مسکونی نیز به این واحدها اضافه 

می شود، کشور همچنان از نظر تأمین نیاز مسکن با کمبود رو به رو است. 
در حالی که تمامی کارشناسان بزرگ جهانی در بخش مسکن، معتقدند که مشکل 
بخش مسکن بدون مشارکت مردم حل نمی شود؛ حال سؤالی که مطرح می شود این 
است که چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بخش مسکن و تأمین نیاز متقاضیان 

مسکن وجود دارد؟
این سؤال موضوع ادامه مباحث ما و کسب نظرات کارشناسان در شماره های آتی 

کارآیی خواهد بود.
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جناب آقای مهندس ایرج شهین باهر، انتخاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان 
ریاست هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی تبریک می گوییم.

ماهنامه کارایی
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          منوچهر جهانیان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
بزرگ ترین مشکل گردشگری ایران را، فقدان تبلیغات گردشگری می داند. از نظر وی 
ایران به اندازه کافی در نمایشگاه های بین المللی که تأثیر بسیار زیادی در جذب 
گردشگر دارند فعال نیست. گویا قرار هم نیست این اوضاع بهبود پیدا کند. این مقام 
مسئول در حوزه گردشگری اعتراف تلخی در این باره می نماید »متأسفم که بگویم ما 

برای حضور در نمایشگاه ها و تبلیغات یک ریال هم بودجه نداریم«.
این موضوع که یکی از مهم ترین صنایع دنیا در کشور ما به چنین حال و روزی افتاده 
است، جای بررسی و تعمق دارد. چه دالیلی موجب می گردد تا به این صنعت توجه 
کافی نداشته باشیم؟ شاید این صنعت را نمی شناسیم. کافی است با ادبیاتی ساده و 
مثال هایی ملموس به تأثیر گذاری این صنعت در کشوری که جزو 10 کشور برتر دنیا از 

بابت جاذبه های گردشگری است، بپردازیم. 
 شما می دانید که هر بشکه نفت 160 لیتر است. در 
بهترین شرایط بدون در نظر گرفتن هزینه های استخراج 
)که خود هزینه های بسیاری را مخصوصاً در شرایط 
تحریم دارد( 160 لیتر از طالی سیاه را به قیمت 100 
دالر صادر می کنیم. طبق آمارهای مستند یک گردشگر 
خارجی کمترین هزینه ای که هنگام ورود به کشور انجام 
می دهد 2000 دالر است. این هزینه شامل هتل، بلیط 
هواپیما و... است. با یک ضرب و تقسیم ساده مشاهده 
گردشگر  یک  حضور  از  حاصل  درآمد  که  می کنیم 
معادل فروش حداقل 20 بشکه نفت خام خواهد بود. 

یعنی میلیون ها سال وقت و هزینه برای ایجاد 3200 لیتر نفت را با یک گردشگر 
مبادله می کنیم. نکته دیگر اینکه نفت تمام می شود ولی در خصوص گردشگر این چنین 
نخواهد بود! لذا به نظر الزم می رسد تا یک بازنگری توسط مردم و دولت انجام شود، چرا 

که در این داستان مردم و دولت هر دو مسئولند. 
برای درک بهتر مسئله، مثال دیگری را مطرح می کنیم، استان آذربایجان غربی 
که بنده در مسند ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی آن نشسته ام، 
با جمعیت 3 میلیون نفر، یک استان کشاورزی خیز است. اگر فرض کنیم دو سوم 
جمعیت این استان شهرنشین و یک سوم ساکن روستاها باشند، با فرض 40 درصد 
اشتغال در حوزه کشاورزی، ما یک جمعیت 400000 نفری کشاورز در این منطقه 
داریم. امسال هدف گذاری برای تولید 1200000 تن سیب در این منطقه انجام شده 
است. این در حالی است که متوسط تولید ما در هر 
هکتار 20 تن می باشد. یعنی در حقیقت ما 60 هکتار 
باغ سیب داریم. البته بعضی کشورها با تکنولوژی های به 
روز این عدد را به 40 تا 50 تن در هر هکتار رسانده اند. 
با توجه به اینکه به ازای هر هکتار 6500 مترمکعب آب 
جهت آبیاری الزم است، اگر این عددها در هم ضرب 
شوند به این نتیجه می رسیم که 390 میلیون مترمکعب 
آب برای آبیاری باغ های سیب نیاز خواهیم داشت. در 
بی نظیرترین شرایط که کشورهای منطقه سیب ما را با 
قیمت میانگین 500 تومان بخرند و با این فرض محال 
که دور ریز نداشته باشیم، فروش حاصل از تولید این 

صنعت گردشگری، نفت یا سیب!؟
کیامرز کیهانفر .  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه

مشاهده  ساده  تقسیم  و  ضرب  یک  با 
می کنیم که درآمد حاصل از حضور یک 
گردشگر معادل فروش حداقل 20 بشکه 
نفت خام خواهد بود یعنی میلیون ها سال 
وقت و هزینه برای ایجاد 3200 لیتر نفت 
را با یک گردشگر مبادله می کنیم نکته 
در  ولی  می شود  تمام  نفت  اینکه  دیگر 
خصوص گردشگر این چنین نخواهد بود!
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مقدار سیب رقم 600 میلیارد تومان در آمد به همراه 
خواهد داشت.

طبق آمارهای موجود سازمان آب و فاضالب استان، 
قیمت تمام شده آب برای دولت در هر مترمکعب به طور 
متوسط 150 تومان می باشد. با احتساب این عدد فقط 
58/5 میلیارد تومان هزینه تأمین آب برای آبیاری این 
باغ ها می باشد. دولت این آب را برای هر مترمکعب به 
قیمت دو تومان به کشاورز می فروشد. در عمل این 148 
تومان اختالف را دولت از محل فروش نفت و دریافت 
مالیات تأمین می کند. با دوستان خود در کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی به این نتیجه رسیدیم، بدون 
محاسبه هزینه آب با داشتن هزینه های نیروی کار، کود 
و سم و...، دو سوم این رقم )یعنی 600 میلیارد تومان 
درآمد حاصل از فروش سیب( شامل هزینه ها شده و بقیه 

را می توان به عنوان سود لحاظ نمود.
اگر دالر را 3000 تومان فرض کنیم، رقم حاصل از فروش تولید سیب در باغ های 
منطقه 200 میلیون دالر می شود، سود حاصل از این فروش با رقم شصت میلیون دالر 
نهایت چیزی است که از کشت این همه سیب باقی می ماند. اگر طبق برآورد موجود 
برای هزینه کرد هر گردشگر که 2000 دالراست با رقم فوق نسبت ببندیم این رقم 
معادل درآمد حاصل از ورود 30000 گردشگر به ارومیه خواهد بود. با یک دیدگاه 
حداقلی اگر روزانه یک پرواز 250 نفره از استانبول به ارومیه داشته باشیم در 120 روز از 
سال این عدد بدست خواهد آمد. یعنی رقم فوق بدون هدر رفتن منابع طبیعی مثل آب 
و تحمیل هزینه به دولت و هرز رفتن منابع آب زیرزمینی بدست می آید. متأسفانه ما 
در کشور فقط در مورد اندازه، حجم و وزن صحبت می کنیم، مثالً فالنی پولدارترین آدم 
است، آیا طبیعت این پول نبایستی بررسی شود؟ 21000 هکتار از اراضی این استان نیز 
زیر کشت چغندر قند است که 13000 مترمکعب برای هر هکتار آب مصرف می کند.

400 هزار نفر در اراضی این استان کار می کنند تا سیب تولید شود، هزینه اجرت این 
افراد را محاسبه کنید. فرض کنید کل اراضی استان را به همراه آب به بنده به صورت 
رایگان بدهند، فقط با روزی هزینه 25000 تومان برای این افراد محاسبه کنید هزینه ها 

به کجا سر می کشد. به چه بهایی این کار انجام می شود؟ 
هزینه واقعی آب، کود و... را محاسبه کنید، ببینید آیا ما 
در حال سودآوری هستیم؟ این بحث ها از رانت و رانت 
خواری هم بدتر است. با توجه به اوضاع اقتصادی دنیا و 
با توجه به محدود بودن این منابع )نفت، آب و...( که با 
کاهش آن ها روبرو خواهیم بود، آیا نباید مزیت های نسبی 
خود را مورد بررسی قرار دهیم؟ در حالی که ما 2000 
دالر درآمد از بابت ورود هر گردشگر خواهیم داشت. 
الزم به ذکر است برای متخصص همیشه کار هست 
ولیکن گردشگری صنعتی است که غیر متخصص ها را 
هم مشغول به کار خواهد کرد. تقریباً 9 شغل مستقیم از 

بابت ورود هر گردشگر به کشور ایجاد می شود.
نیست،  و...  گردانی  تور  و  هتلداری  گردشگری 
گردشگری همه این هاست. هم اکنون آمریکا بیشترین 
گردشگر را سالیانه جذب می کند، اسپانیا با جذب 65 
میلیون گردشگر، فرانسه 45 میلیون گردشگر در رتبه های بعدی هستند. ترکیه که 
زمانی دنباله روی ما بود هم اکنون با جذب 20 میلیون گردشگر این موضوع را به یک 
صنعت واقعی در کشورش تبدیل کرده است. چین با آن سیاست های کمونیستی به 
سمت گردشگری خیز برداشته و سرمایه گذاری های عظیمی در این حوزه انجام داده 

است، با برنامه های خاص چه کارهای تبلیغاتی که برای کشورشان انجام نمی دهند.
در ایران چون زیرساخت ها برای گردشگری فراهم نیست، بانک ها هم این صنعت را 
به حساب نمی آورند، گردشگری دچار مشکل است و یک نفر مثل من باید پیدا شود و 
از جیب خود سرمایه گذاری کند. چرا که شاهکار قضیه این است که از قبل این طرح ها 

یک عده صاحب شغل خواهند شد.
با توجه به مقدمه این موضوع و توجه به این نکته که در عرصه ای به این مهمی یک 
مقام دولتی صحبت از نبود بودجه برای تبلیغات گردشگری می نماید باید کمی فکر 
کرد که چرا باید صنعتی به این عظمت که با کمترین هزینه ها )نسبت به مثال هایی که 

زدیم( بازدهی فراوانی می تواند داشته باشد، مورد کم توجهی قرار بگیرد.

اگر دالر را 3000 تومان فرض کنیم رقم 
حاصل از فروش تولید سیب در باغ های 
سود  می شود  دالر  میلیون   200 ارومیه 
شصت  رقم  با  فروش  این  از  حاصل 
از  که  است  چیزی  نهایت  دالر  میلیون 
اگر  می ماند  باقی  همه سیب  این  کشت 
طبق برآورد موجود برای هزینه کرد هر 
با رقم فوق  گردشگر که 2000 دالراست 
درآمد  معادل  رقم  این  ببندیم  نسبت 
حاصل از ورود 30000 گردشگر به ارومیه 

خواهد بود.
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صنعت و معدن

          کسب درآمد برای کسانی که از بیراهه می روند و یا از ضعف قوانین استفاده 
می کنند در ایران بسیار آسان است، ولیکن برای کارآفرین و تولید کننده آسان نیست. 
اگر پول درآوردن و کسب درآمد آسان بود باید در این سی و چند سالی که از انقالب 
گذشته است یک عده کارآفرین را پیدا می کردیم که همپا با کارآفرینان دنیا رشد 
کرده بودند. در دنیا مباحثی چون نقدینگی، قوانین کار و کارگری، روابط بین الملل و 
انرژی صرف توسعه می شود ولیکن در ایران بدین شکل نیست. چرا این اتفاق می افتد 
دلیل شفاف آن وابستگی اقتصاد به نفت و فروش آن است. یادمان نرفته حضرت امام 
خمینی )ره( یک روزی فرمودند »آرزویم این است که یک روزی در چاه های نفت را 
ببندیم«، یعنی اینکه درآمد حاصل از آن وارد سیستم اداره مملکت نشود. وقتی درآمد 
دولت در بودجه ارائه شده 70 تا 80 درصد از نفت تأمین می شود، انگیزه برای حمایت 
و همچنین رشد تولید به طور طبیعی کم می شود، اجناس را به ظاهر ارزان وارد کشور 
می کنند و باعث تشدید بحران می شوند. در همین بحث دالر اگر قیمت دالر بر مبنای 
عرضه و تقاضا باشد و پول حاصل از فروش نفت صرف خرید مایحتاج مردم نشود، هم 
مردم دچار مشکل نمی شوند و هم تولید. آیا قبالً که مایحتاج مردم را وارد نمی کردیم، 

زندگی هم نمی کردیم.
مدیریت نرخ ارز با توجه به تورم داخلی و جهانی یکی از راه های مدیریت وضع کسب 
و کار ایرانی نیز می باشد. از بابت دیگر ورود جنس ارزان به کشور به شرطی که تولید 

داخلی با توجه به مشکالتش نتواند با آن رقابت کند، مشکالت را تشدید می کند.
به طور مثال بررسی وضعیت صنعت نساجی در ایران نشان می دهد که چگونه یک 
کسب وکار ایرانی می تواند دچار مشکل شود. عرضه ارز ارزان برای واردات هم قبل و هم 
بعد از انقالب با نادیده گرفتن تورم باعث شد که این صنعت نتواند با رقبای خارجی خود 
مقابله کند. یک روز مصنوعات نساجی از کره و ژاپن و هند وارد می شد و اکنون چین و 
ترکیه جایگزین دو کشور اول شده اند. کافی است مقایسه وضعیت کسب وکار در ایران و 

چین را برای این صنعت مقایسه کرد و دید چرا ما دچار این وضعیت شدیم.
برای مثال یک کارگر چینی با بهره وری باال، ماهیانه 100 دالر درآمد و دریافتی 
دارد. این کارگر به صورت واقعی روزانه 8 ساعت کار خواهد کرد. در ایران قیمت تمام 

شده یک کارگر با حداقل حقوق وبا در نظر گرفتن تمامی جوانب در ماه 800 هزار 
تومان و با دالر 2000 تومانی معادل 400 دالر می باشد. اگر نرخ دالر مصوب بانک 
مرکزی را حساب کنیم به 700 دالر درآمد در ماه خواهد رسید. این رقم شامل حقوق 
و مزایا، عیدی و پایان و کار و بیمه می باشد. یعنی از بابت کارگر ما حداقل چهار برابر 
کارگر چینی پرداختی داریم، با این فرض که بهره وری کارگر ما اصالً با آن ها قابل 
مقایسه نیست. در صنعت نساجی سهم مزد کارگر در قیمت تمام شده 20 تا 30 
درصد می باشد. همین تفاوت کوچک در قیمت ما را به راحتی از رقابت خواهد انداخت. 
قانون کار ما بیشتر از کارگری که کار نمی کند حمایت می کند و در این راه کارفرما 
با کارگری که از ماشین آالت خود درست استفاده نکرده و در تولید هم دقت الزم را 
ندارد، حق برخورد ندارد، چرا که در مقابل خود قانون کار حامی کارگر را دارد و باید 
به هر نحو ممکن اشتغال حفظ شود و در نتیجه ما در کیفیت تولید هم دچار مشکل 

رقابتی خواهیم شد.
خروجی این قضیه چیست، وضع فروش شرکت دچار مشکل خواهد شد، کارگر خوب 
نیز دچار مشکل شده و بهره وری کار نیز پایین خواهد آمد. در این راه ضربه اصلی را 
کسب و کار خواهد خورد. با حمایت نادرست انضباط محیط کار با خلل مواجه شده و 
بهره وری پایین می آید و در این راه نباید با الفاظ خود را مشغول نمایم آنچه مهم است 
خروجی است که متر آن هم عدد و رقم است. در کشورهای توسعه یافته قانون به شکلی 
است که شما به راحتی عذر نیروی کار مشکل دار را می خواهید و باعث افزایش راندمان 
کاری خواهید شد. در نتیجه این سیستم همواره محتاج جذب نیروی کار بوده و ایجاد 

اشتغال روال منظم تری خواهد داشت.
لذا برای حل مشکل کسب و کار ایرانی باید از اختراع مجدد چرخ جلوگیری کنیم. 
داشته  بیشتری  آن ها رشد  در  تولید  ولی  ندارند  نفت  از کشورهایی که  می توانیم 
الگوبرداری کنیم و ضعف های خود را برطرف کنیم. چرا باید همه چیز را تجربه کرد 
در حالی که می توان با بررسی قوانین کشورهای موفق و بومی کردن آن ها مسیر رشد 

کسب وکار ایرانی را فراهم نمود.

کسب و کار ایرانی
مجدد  اختراع  از  باید  ایرانی  کار  و  کسب  مشکل  حل  برای 
چرخ جلوگیری کنیم. می توانیم از کشورهایی که نفت ندارند 
ولی تولید در آن ها رشد بیشتری داشته الگوبرداری کنیم و 
باید همه چیز را تجربه  ضعف های خود را برطرف کنیم. چرا 
کرد در حالی که می توان با بررسی قوانین کشورهای موفق و 
بومی کردن آن ها مسیر رشد کسب وکار ایرانی را فراهم نمود.

هوشنگ فاخر .  نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
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          مقدمه:
امروزه رهبری بازار با توجه به سه عامل کیفیت، زمان و هزینه امکان پذیر می باشد. 
سازمان ها در قرن 21 برای حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود نیاز به حضوری فعال در 
میدان رقابت در ابعاد فوق به ویژه هزینه را دارند. در فضای رقابتی امروز انجام فعالیت 
و ارائه محصول یا خدمات با هزینه پایین یکی از رموز ماندگاری است. کاهش هزینه ها 
نه تنها برای افزایش سود یا کاهش زیان، بلکه برای ادامه حیات سازمان ها الزامـی 
می باشد و دغدغه سالیان اخیر همه سازمان ها هزینه و کاهش آن می باشد و هر یک از 
آن ها راهکارهای خاص خود را برای کاهش هزینه و افزایش فرصت سود آوری استفاده 
می نمایند. عدم درک درست از مفهوم هزینه و ماهیت آن و اینکه این هزینه ها هستند 
که مولد درآمد برای سازمان می باشند، باعث شده راهکارهای اعمال شده برای آن نه 
تنها در عمل موثر نبوده بلکه منجر به از دست دادن عملکرد نیز شده است؛ لذا کاهش 
هزینه باید از طریق اقدامی آگاهانه و علمی برای مدیریت آن صورت گیرد. مدیریت 
هزینه، حذف هزینه نیست، منظور از آن، انجام درست و موثر هزینه می باشد. بنابراین 
برای کاهش آن شاید الزم باشد هزینه بیشتری انجام شود. در این مقاله ضمن آشنائی 
با سیستم مدیریت هزینه و بررسی نگرش های درست یا نادرست، تالش می شود 

استراتژی های مناسب برای کاهش موثر هزینه ها معرفی شود.

مدیریت هزینه:
امروزه از یک طرف کاهش روند رشد فروش و اساساً فشار برای کاهش ریالی و 
مقداری فروش و افزایش لجام گسیخته هزینه ها در مقایسه با درآمد باعث شده روز به 
روز سازمان ها فرصت سود آوری خود را از دست بدهند. هزینه عاملی است که در همه 
مراحل انجام فعالیت ها همراه سازمان می باشد؛ لذا مدیریت و کنترل آن چالشی است 
که همیشه پیش روی مدیران قرار دارد. سازمان ها در بازار رقابتی باید تالش نمایند تا 
حداکثر ارزش را با حداقل هزینه برای مشتریان خود فراهم سازند. این موضوع به معنای 
کم کردن کیفیت و عدم توجه به نیازهای مشتری و از دست دادن رضایت مشتریان و 
کارکنان نمی باشد. در چنین شرایطی استفاده از مدیریت هزینه می تواند راهکاری اثر 

بخش باشد. 
مدیریت هزینه، رویکرد نظام گرا برای درک هزینه های یک سازمان با هدف فراهم 
کردن چارچوبی برای کنترل، کاهش و یا حذف هزینه می باشد. از طرف دیگر مدیریت 
هزینه یک سیستم پشتیبانی از تصمیم های مدیریت است که با به کار بردن اطالعات 
مورد نیاز هزینه به توسـعه و شناسائی استراتژی های موثر برای کـاهش هزینه ها کمک 

می نماید.
مدیریت هزینه در سازمان اهداف زیر را دنبال می نماید:

الف اندازه گیری هزینه، شناسایی هزینه های واقع شده و پیش بینی هزینه های 
آینده 

ب شناسائی و حذف هزینه هایی که ارزش افزوده ایجاد نمی نمایند. 
ج مطالعه بر میزان اثر بخشی و کارایی فعالیت های سازمان و ارائه راهکارهای ارتقاء 

بهره وری 
د تشخیص فعالیت های جدید که می تواند جایگزین فعالیت های قبلی شود تا عملکرد 

آینده را بهبود بخشد.
تحوالت سریع بوجود آمده، سازمان ها را وادار می کند که به نقش هزینه و مدیریت 

آن در توسعه توان رقابتی بیشتر توجه داشته باشد. 

نگرش درست و نادرست به مدیریت هزینه: 
یکی از اقدامات اساسی برای موفقیت در مدیریت هزینه اصالح نگرش مدیران و 
کارکنان سازمان می باشد. در جدول شماره 1 این نگرش ها با یکدیگر مقایسه شده است.

مدیریت هزینه چه نیست؟ مدیریت هزینه چه هست؟
یک پارادایم، نگرش و الگوی  یک تکنیک و یا مجموعه ای از تکنیک ها ست 

فرهنگی و رفتاری است
ایجاد یک مدیریت و واحد جدید در کنار سایر مدیریت ها و واحدهای شرکت نیست 

اعمال و جاری ساختن مجموعه ای از اصول، باورها و سازوکارها در تمامی مدیریت ها، 
واحدهـا، فعالیت ها و فرآیندهای کاری موجود است.

کار و وظیفه یک واحد و تیم خاص از کارکنان و یا بیرون شرکت نیست کار و وظیفه 
همه کارکنان، همه مدیریت ها و واحدهای شرکت است

متمرکز شدن یک جانبه روی بعد هزینه فعالیت ها و فرآیندهای کاری شرکت نیست. 
متمرکز شدن روی مجموعه یک پارچه و هر دو بعد هزینه و ارزش حاصل از آن هاست

یک پروژه فنی و تاکتیکی در کنار سایر پروژه ها و فعالیت های کاری شرکت نیست 
یک پروژه تغییر و تحول کیفی و راهبردی سراسر شرکتی است

حذف و کاهش فعالیت ها و فرآیندهای ارزش افزا و ضروری شرکت نیست 
حذف اتالف ها و کاهش فعالیت ها و فرایندهای فاقد ارزش افزایی و غیر ضروری در 

شرکت است
معنا و هدف آن کاهش و افت کیفیت محصوالت و فرایندهای کاری شرکت نیست 
دستیابی به اهداف کیفیت مورد انتظار مشتری بهبود آن است محدود به هزینه های 
فعالیت و فرایندهای تولیدی شرکت نیست همه فعالیت ها و فرایند های کاری و چرخه 

حیات محصوالت شرکت را در بر می گیرد
محدود به هزینه های فعالیت ها و فرایندهای داخلی شرکت نیست همه فعالیت ها و 
فرایندهای سرتاسر زنجیره ارزش از جمله منابع تأمین و خدمات پس از فروش شرکت 
را شامل می شود معنا و هدف آن الزاماً کاهش همه هزینه ها نیست درست هزینه 
کردن، متناسب کردن هزینه ها و افزایش ارزش حاصل از هزینه هاست هدف و نتیجه 
حفظ، تداوم و کسب سودآوری متناسب و  آن کاهش سود آوری شرکت است 
مورد انتظار شرکت و صاحبان سهام آن است جدول )1( - نگرش نادرست و درست به 

مدیریت هزینه

مدیریت هزینه اگر مبتنی بر نگرش های نادرست باشد به اندازه اینکه بخواهیم پوست 
یک انسان را زنده بکنیم زجرآور می باشد و در نهایت نتیجه ای برای سازمان نخواهد 
داشت. برخی از سازمان ها برای کاهش هزینه ها، قدم های نخست را از کاهش حقوق 
و مزایای پرسنلی بر می دارند؛ لذا نگرش نیروی انسانی به موضوع هزینه منفی شده و 
در قبال آن از خود مقاومت نشان می دهند. در این صورت همان عاملی که بایستی با 
تالش، دلسوزی و کارآفرینی خود هزینه ها را در سازمان کاهش دهد به صورت عامل 
مقاومتی در برابر کاهش هزینه ها عمل می نماید. کوتاه ترین مسیرها در مدیریت ممکن 
است بهترین مسیر نباشد. منابع انسانی در مسیر موفقیت مدیریت هزینه می تواند عامل 
کلیدی باشد. اگر می خواهیم دست به کاهش هزینه ها بزنیم باید بتوانیم همراهی منابع 
انسانی را در این راه بدست بیاوریم مدیریت هزینه یک اقدامی علمی و آگاهانه بـرای 
کنترل و کاهـش دادن هزینه ها می باشد. در بخش دوم مقاله، 30 استراتژی موثر برای 

کاهش هزینه ها تشریح می شود.

استراتژی های کاهش هزینه در سازمان
هزینه عاملی است که در همه مراحل انجام فعالیت ها همراه 
لذا مدیریت و کنترل آن چالشی است که  سازمان می باشد؛ 
همیشه پیش روی مدیران قرار دارد. سازمان ها در بازار رقابتی 
برای  هزینه  با حداقل  را  ارزش  تا حداکثر  نمایند  تالش  باید 

مشتریان خود فراهم سازند.

دکتر مجید باقرزاده . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
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رازهای مدیریت

           دنیا در حال تجربه دوره ای است که در آن شاهد تغییرات سریع و غیر منتظره 
هستیم. متأسفانه بحران های مالی اخیر باعث افزایش سطح فقر و بیـکاری شده است. 
به عالوه تغییر آب و هوا و افزایش آلودگی ها باعث شده تا کشورها به بهای تحمیل 
هزینه های سربار اضافی به کسب و کارها، انتشار گاز دی اکسید کربن در اتمسفر را 
محدود کنند. عالوه بر این کشورهای ثروتمند غربی هم اکنون نرخ رشد آهسته تری را 
تجربه می کنند و قدرت اقتصادی به سرعت در حال انتقال به کشورهای واقع در شرق 
است که رشد اقتصادی بیشتری را تجربه می کنند. در نهایت ماهیت تکنولوژی هم در 
حال تبدیل از حالت مکانیکی به حالت دیجیتالی است. اینترنت، رایانه، تلفن همراه و 
رسانه های اجتماعی، نمادهای این تکنولوژی دیجیتالی هستند. چنین ابزارهایی تأثیری 

عمیق بر رفتار هم مصرف کننده و هم تولیدکننده گذاشته است. 
این موارد به همراه سایر تغییرات، نیاز به یک بازاندیشی اساسی را در زمینه بازاریابی 
ایجاب می کند. مفهوم بازاریابی می تواند به عنوان مفهومی که در اقتصادهای کالن 
تعادل ایجاد می کند انگاشته شود. زمانی که محیط اقتصاد کالن دست خوش تغییر 
می شود، رفتار مصرف کننده نیز تغییر خواهد کرد و این تغییر رفتار منجر به وقوع تغییر 

در بازاریابی خواهد شد.
در شش دهه اخیر بازاریابی از دوره محصول محوری به سوی مشتری مداری حرکت 
کرده است. هم اکنون ما شاهد ظهور دوره جدیدی در بازاریابی هستیم که در آن 

ارزش ها حکمرانی می کنند.
مدت ها قبل، در عصر صنعتی که ماشین آالت صنعتی، تکنولوژی اصلی تولید بود، 
بازاریابی، فروش محصوالت کارخانه ای به همه کسانی که احتمال خرید آن را داشتند 
بود. آن ها محصوالت نسبتاً اساسی بودند و برای عرضه به بازار بزرگ طراحی شده بودند. 
هدف، استانداردسازی و صرفه جویی در جهت کاهش هزینه تولید تا پایین ترین حد 
ممکن بود. به گونه ای که کاالها با قیمت کمتری ارائه شوند و خریداران بیشتری توانایی 
خرید آن را داشته باشند. اتومبیل مدل T هنری فورد، نمونه این استراتژی بود؛ فورد 
گفت: »هر مشتری مجاز است هر اتومبیلی را با هر رنگی درخواست کند به شرط اینکه، 

آن رنگ مشکی باشد.« این همان اولین دوره بازاریابی یا دوره محصول محوری بود.
تکنولوژی  که  است  امروزی  اطالعاتی  عصر  محصول  بازاریابی،  دوره  دومین 
اطالعات، هسته اصلی آن محسوب می شود. بازاریابی دیگر به سادگی گذشته نیست. 
مصرف کنندگان کنونی به طور کامل با سالح آگاهی تجهیز شده اند و به راحتی 
می توانند محصوالت متعدد مشابه را با هم مقایسه کنند. ارزش محصول توسط 
مصرف کننده تعیین می شود. مصرف کنندگانی که تا حد زیادی در انتخاب متفاوت 
عمل می کنند. بازاریاب باید بازار را بخش بندی کند و برای هر بازار هدف خاص، یک 
محصول برتر و متمایز را ارائه کند. قانون طالیی »مشتری پادشاه است« برای اغلب 
شرکت ها به خوبی کار می کند. با توجه به این که نیازها و خواسته های مصرف کنندگان 

به خوبی مورد توجه قرار می گیرد، آن ها در وضعیت بهتری قرار دارند. مصرف کنندگان 
می توانند از میان محصوالت جایگزین متعدد با ویژگی های کارکردی مختلف، محصول 
مورد نظر خود را انتخاب کنند. بازاریاب های امروزی تالش می کنند تا به ذهن و قلب 
مصرف کنندگان دست یابند. متأسفانه، در رویکـرد مشتری مداری به طور ضمنی فرض 
بر این است که مصرف کننـدگان اهدافی منفعل برای برنامه های تبلیغاتی بازاریابی 

هستند. این دیدگاه، دومین دوره بازاریابی یا دوره مشتری مداری است.
هم اکنون ما شاهد ظهور سومین دوره بازاریابی یا دوره ای هستیم که در آن ارزش ها 
حکمرانی می کنند. بازاریاب ها به جای این که مردم را صرفاً به عنوان مصرف کننده تلقی 
کنند، باید آن ها را به عنوان انسان هایی کامل که دارای ذهن ، قلب  و روح  هستند، 
مورد توجه قرار دهند. مصرف کنندگان بیش از پیش، به دنبال راه حل ها و پاسخ هایی 
برای نگرانی هایشان در خصوص تبدیل دنیای بهم پیوسته به مکانی بهتر هستند. 
مصرف کنندگان در دنیایی مملو از سردرگمی و آشفتگی، در جستجوی شرکت هایی 
هستنـد که عمیق تـرین نیاز آن ها به عدالت اجتماعی، اقتصادی و محیطی را در 
مأموریت، چشم انداز و ارزش هایشان مورد توجه قرار دهند. آن ها در انتخاب محصوالت 
و خدمات، نه تنها به دنبال ارضای نیازهای کارکردی  و احساسی  هستند بلکه به دنبال 

ارضای نیازهای روح انسانی  نیز هستند.
همانند بازاریابی مشتری مدار، هدف سومین دوره نیز رضایت مصرف کننده است. 
با این حال، شرکت هایی که در این دوره فعالیت می کنند، مأموریت ها، چشم اندازها و 
ارزش های بزرگ تری در قبال جهان دارنـد؛ هدف آن ها ارائه راه حل هایی برای توجه به 
مشکالت جامعه است. سومین دوره بازاریابی مفهوم آن را به عرصه آرمان ها، ارزش ها 
و روح انسانی ترقی می دهد. بازاریابی در این دوره اعتقاد دارد که مصرف کنندگان 
انسان هایی کامل هستند که سایر نیازها و امیدهایشان نباید مورد غفلت قرار گیرد. 

بنابراین، در این دوره، بازاریابی احساسی را با بازاریابی روح انسان کامل می کند.
در دوران بحران اقتصادی در جهان، سومین دوره بازاریابی ارتباط بیشتری با زندگی 
مصرف کنندگان پیدا کرده است، چرا که آن ها به واسطه آشوب و تغییرات اجتماعی، 
اقتصادی و محیطی سریع، بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند. بیماری ها همه گیر می شود، 
فقر افزایش می یابد و تخریب محیطی در راه است. شرکت هایی که بر مبنای بازاریابی 
این دوره فعالیت می کنند، پاسخ ها و امیدهایی را برای مردمی که با این مسائل مواجه 
می شوند، فراهم می کنند. از این رو، با مصرف کنندگان در سطح باالتری از نیازها ارتباط 
برقرار می کنند. در سومین دوره بازاریابی، شرکت ها خود را به وسیله ارزش هایشان 
متمایز می کنند. در دوران متالطم، این تمایز به طور مستدل، یک تمایز قوی محسوب 

می شود.
در شماره های آتی کارآیی سه نیروی عمده را که دورنمای کسب و کار را به سوی 

سومین دوره بازاریابی هدایت می کنند، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

دوره  سومین  جهان،  در  اقتصادی  بحران  دوران  در 
مصرف کنندگان  زندگی  با  بیشتری  ارتباط  بازاریابی 
آشوب  واسطه  به  آن ها  که  چرا  است،  کرده  پیدا 
سریع،  محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تغییرات  و 
همه گیر  بیماری ها  گرفته اند.  قرار  تأثیر  تحت  بیشتر 
در  محیطی  تخریب  و  می یابد  افزایش  فقر  می شود، 
راه است. شرکت هایی که بر مبنای بازاریابی این دوره 
فعالیت می کنند، پاسخ ها و امیدهایی را برای مردمی 
می کنند. فراهم  می شوند،  مواجه  مسائل  این  با  که 

آینده بازاریابی: 
حرکت از مشتری محوری به سوی تسخیر روح انسانی

صمد عالی . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
رئیس مرکز مشاوره بازاریابی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
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شعبده بازی اپل
جعفر محرم پور

       اپل به عنوان دل چسب ترین برند سال 2012 در بریتانیا انتخاب شد و 
توانست سرویس اشتراک ویدئو، یوتیوب و استون مارتین برند برتر سال گذشته را 
پشت سر بگذارد. به گزارش مارکتینگ نیوز، غول تکنولوژی دنیا با عرضه آیفون 5، 
استون مارتین جیمز باندی را پشت سر گذاشت، این پیشگامی در شرایطی بود که ابر 
برندهای تکنولوژی به صدر جدول نزدیک شده اند. در این نظرسنجی که امسال یازده 
ساله شد، یوتیوب در رده دوم قرار گرفت، استون مارتین سوم و توییتر و گوگل چهارم 
و پنجم شدند. از نکات جالب نظرسنجی امسال این است که برندهای لوکسی مثل 

مازراتی، فراری و شانل در 20 برند ابتدایی جایی نداشتند.
هر حقه جادویی یک شعبده باز ترکیبی از 3 مرحله است، اولین مرحله تعهد نام دارد، 
شعبده باز یک چیزی را به شما نشان می دهد، یک دسته ورق، یک پرنده یا یک انسان، 
این را به شما نشان می دهد، شاید از شما بخواهد آن را خوب بررسی کنید، تا بدانید 
واقعی است و یا نه، بدون تغییر و طبیعی، ولی البته حقیقت چیز دیگرست، مرحله دوم 
چرخش است، شعبده باز آن شی معمولی را در دست می گیرد و یک کار غیر معمولی 
بر روی آن انجام می دهد، حاال شما می خواهید ِسر کار را بفهمید، ولی نمی توانید، چون 
شما درست به ماجرا نگاه نمی کنید، چون واقعاً برای فهمیدن اسرار تالش نمی کنید، 
خودتان سر خودتان کاله می گذارید، ولی هنوز کسی تشویق نمی کند، چون ناپدید 
کردن کافی نیست، باید آن را برگردانید، و اینجاست که هر حقه ای قسمت سوم هم 

دارد، سخت ترین بخش، بخشی که به آن می گویند: حیثیت.
اینکه موضوع فوق چه ارتباطی به اپل به عنوان یک برند دلچسب دارد شاید راز این 
شرکت باشد. نمی دانم ویدئوی همایش اخیر اپل را توانسته اید ببینید یا نه. اگر ندیده اید 
حتماً در اینترنت جستجو کنید و آن را ببینید، اگر هم فرصت زیادی ندارید کافی است 

که آن ویدئوی معرفی آی فون 5 را ببینید.
اپل از سال 2007 تا به حال در نمایش هایی که زمانی استیو جابز باشکوه برگزار 

می کرد و حاال تیم کوک مسئولیت آن را دارد، به نوعی شعبده بازی کرده است. ما در 
سال های اخیر بارها این نمایش ها را دیده ایم و هر بار هم تحت تأثیر قرار گرفته ایم، ما 
با اینکه دیگر دستمان آمده است که در هر نمایش چه چیزهایی با چه ترتیبی خواهیم 
دید باز هم بعد از هر برنامه اپل شگفت زده می شویم، حتی آن باری که آی فون کامل لو 
رفته بود و جابز عمالً خلع سالح شده بود یا این بار که دقیقاً می دانستیم آی فون پنج 
چه شکلی خواهد بود، باز هم برای شروع نمایش لحظه شماری می کردیم. ما اصالً تصور 
نمی کردیم که آی پد این قدر موفق باشد ما فکر نمی کردیم که آی فون 4S این همه 
بفروشد. این چه شعبده ای است که تکرار هم از لطف آن نمی کاهد. اپل در اجرای کدام 

یک از مرحله شعبده مهارت و استادی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال، ویدئو های اپل را ببینید، با دیدن آن ها آی فون از یک گوشی 
هوشمند »معمولی« در ذهنتان تبدیل به چیز فوق العاده ای می شود، مثالً در یکی از این 
فیلم ها که در یوتیوب با عنوان trailer official iphone5 می توانید مشاهده کنید، 

راهبرد اپل فوق العاده است و نگرش شما را نسبت به گوشی تغییر می دهد.
در این فیلم جانی آیو با لهجه انگلیسی و نوع خاص تکیه کردن بر روی کلمات از 
ساختمان و نحوه پولیش شدن آی فون تعریف می کند، باب منسفلد و اسکات فورستل 
هم در مورد قسمت های دیگر صحبت می کنند. اپل در این قسمت در مرحله چرخش 
قرار دارد و به کمال رسیده است. شرکت های دیگر شاید روی تعهد تمرکز کنند، یعنی 
زمانی که بخواهند اسمارت فون خود را به نمایش بگذارند، سعی کنند که از همان اول 
یک چیز فوق العاده نمایش بدهند، مثالً یک گوشی با صفحه نمایش 4/8 اینچ یا یک 
گوشی با بدنه زیبا مثل لومیا معرفی کنند. اما این فقط اپل است که می تواند هر زمان 

که اراده کند با یک محصول ظاهراً غیرانقالبی هم اغوایتان کند.
اپل تنها شرکتی است که با دوربین های 29 مگا پیکسلی از خطوط مونتاژش عکس 
می گیرد. همین شرکت سه سال زمان صرف ساختن هدفون جدیدش می کند. اپل تنها 

روی  بر  زیادی  انرژی  می توانند  نوکیا  و   HTC و  سامسونگ 
طراحی مجدد هر نسل از گجت هایشان بگذارند آن ها می توانند 
اما  از ویژگی ها گوشیشان درست کنند  فهرست های طوالنی 
اثرگذارتر  ناگهانی در روایت  با چرخش  همان گونه فیلم هایی 
از فیلم هایی با داستان یکنواخت هستند افسون اپل است که 

عاقبت بر سحر دیگر شرکت ها غلبه خواهد کرد.

فناوری اطالعات
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شرکتی است که علیرغم تغییرات مهمی مثل قرار دادن یک پردازنده با معماری جدید 
یا یکی کردن الیه پیکسل ها و الیه سلول های حسگر با هم، دست آخر محصولی به بازار 

ارسال می کند که شباهت زیادی به محصول قبلی اش دارد و معمولی تلقی می شود.
بله! خیلی ها ممکن است از آی فون جدید ناامید شده باشند، علت نارضایتی آن ها این 
است که آی فون جدید تفاوت زیادی با آی فون قبلی ندارد، شاید آن ها دوست داشتند 

که همان تغییر و تحول سری گلکسی S را در مدل های جدید خود ببینند.
اما نه! خوب به این حرف های جانی آیو توجه کنید:

به آی فون فکر کنید، آی فون وسیله ای است که بیشتر از سایر موارد در زندگی 
با آن سر و کار دارید. آی فون محصولی است که در دست شماست. ما با توجه به 
ارتباط بی نظیری که مردم با آی فون خود دارند، تغییرات آن را کامالً جدی می گیریم. 

ما نمی خواهیم فقط یک گوشی جدید 
گوشی  یک  می خواهیم  بلکه  بسازیم، 

خیلی بهتر بسازیم.
اپل  و  آیو  جانی  فلسفه  عبارتی  به 
تغییر صرف  در ساختن گوشی، فقط 
نیست، یک بار پیش خودتان منصفانه 
فکر کنید، چرا اپل با این همه سرمایه 
سابقه  آن  با  نیروی طراح  همه  این  و 
هر  در  که  نمی کند  سعی  درخشان، 
را  گوشی  ظاهر  آی فون  به روزرسانی 
کمی تغییر بدهد. آیا این طوری همه 

راضی نخواهند بود، هم ژورنالیست ها، هم کاربرها و هم خودشان!؟
پیش تر از این هم در مواردی کارشناسان امر با دیدن موفقیت های اپل در عرصه 
تولید آی پد گفته بودند که اپل در پیش بینی نیازهای مردم از خودشان هم داناتر و 

آگاه تر است.
این ادعا در مورد تغییر نکردن ظاهر آی فون در به روزرسانی ها هم صادق است! چگونه؟

ما تصور می کنیم که بیشتر مردم دوست دارند در هر به روزرسانی آی فون شاهد 
تغییرات ظاهری بنیادی یا دست کم قابل مالحظه ای باشند، بی شک اپل ابزارهایی برای 
گرفتن بازخورد از مردم دارد و از این تمایل هم آگاه است، اما اپل آنقدر ذکاوت دارد که 

این تمایل مردم برآورد کرده باشد، تمایلی اصیل و ریشه ای نیست!
بیشتر مردم تنها به خاطر این مطلب خواستار تغییرات ظاهری هستند که آسان ترین 
شیوه درک ارزش ها از دیدشان، تر و تازگی دیداری است. اما اپل حدس زده است که 
این تمایل زودگذر باشد و با فاصله گرفتن از هر جلسه معرفی، چیزی که عمالً اهمیت 

دارد، کارایی و کاربرد گوشیشان باشد.
به عبارتی اپل حدس می زند که اگر محصوالتش مدتی در دست مردم باشند و از 
آن استفاده کنند، خود به خود متوجه کارایی آن می شوند. اینجاست که شعبده اپل در 
مرحله چرخش شکل می گیرد، یک وسیله نسبتاً ساده با ظاهری خوب اما بدون تغییر، 

در دستان شما، به ناگاه جادویی و انقالبی می شود.
خیلی ها با آی پد یکی که خریدند در مورد این چرخش دیدگاه و حس خود صحبت 
می کنند. به طوری که این وسیله ناگهان در دست آن ها جان گرفته است، با نصب چند 
نوع امکانات مثل فلیپ بورد، زایت و امکانات سایت های خبری، به چه میزان کاربری و 
وب گردی دگرگون شده است. چون باید آی پد را در دستان خود بگیرید تا یک چیز 
معمولی در دستانتان با ورود به مرحله چرخش تبدیل به یک جادو شود. این چیزی 
است که هر کس وقتی مدتی گجت را خرید 
یا در اپل استور با گجت کار کرد، عمالً حس 

می کند.
می توانند  نوکیا  و   HTC و  سامسونگ 
انرژی زیادی بر روی طراحی مجدد هر نسل 
می توانند  آن ها  بگذارند،  گجت هایشان  از 
فهرست های طوالنی از ویژگی ها گوشیشان 
با  فیلم هایی  همان گونه  اما  کنند،  درست 
از  اثرگذارتر  روایت،  در  ناگهانی  چرخش 
فیلم هایی با داستان یکنواخت هستند، افسون 
اپل است که عاقبت بر سحر دیگر شرکت ها 

غلبه خواهد کرد.
دقیقاً به همین خاطر است که دوستداران اپل نمی توانند جلوی خودشان را برای 
خرید گجت های تازه بگیرند. خواهی نخواهی آن ها به افسون اپل مبتال می شوند و هم 

آی فون پنج را می خرند و در آینده آی فون شش را!
با عبور از این مرحله، اپل وارد مرحله پرستیژ می شود، خودتان را تصور کنید که 
وقتی بعد از اجرای تعدادی از امکانات دلخواه در آی فون، آن را در جیب می گذارید و 
در حالی که شاید در تاکسی و محل کار آی فون شما را کسی که اطالعی از فناوری 
ندارد از محصوالتی با صفحه بزرگ تر و ظاهر دل فریب، عقب تر بداند، در دل می دانید 
که اپل با عبور از مرحله یک و دو وارد مرحله سوم هم شده است و توانسته همه این 
شگفتی ها  را به شما نشان بدهد و با خاموش کردن صفحه نمایش، همه این ها در کالبد 
یک گوشی »معمولی« جای می گیرند. اپل آماده است که این شعبده را در نسل بعدی 

آی پد و آی فون هم تکرار کند!

که  است  ای  وسیله  آی فون  کنید  فکر  آی فون  به  آیو:  جانی 
بیشتر از سایر موارد در زندگی با آن سر و کار دارید آی فون 
محصولی است که در دست شماست ما با توجه به ارتباط بی 
کاماًل  را  آن  تغییرات  دارند  خود  آی فون  با  مردم  که  نظیری 
جدی می گیریم ما نمی خواهیم فقط یک گوشی جدید بسازیم 

بلکه می خواهیم یک گوشی خیلی بهتر بسازیم.
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