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رکوردشکنی بورس تهران ادامه دارد

»بورس« روی بورس
در آخرین روز کاری بورس تهران در هفته ای که گذش��ت و همچنین یکش��نبه همین هفته، قیمت سهم ها در 
اکثر گروه ها با افزایش روبه رو ش��د و این اتفاق باعث ش��د شاخص کل به یکباره رشد فزاینده ای داشته باشد و از 
کانال 102 هزار واحدی عبور کند. روز دوش��نبه نیز این رش��د فزاینده نماگر اصلی بازار و افزایش قیمت بیش��تر 
سهم ها ادامه داشت، اما در مجموع حجم صف های خرید نسبت به روز یکشنبه کمتر شده بود. همین رشد یکباره 
بورس تهران موجب شده تا معاون سازمان بورس به سهامداران غیرحرفه ای و مردم عادی توصیه کند که به طور 
مس��تقیم وارد معامالت بورس ش��وند.  طی سه روز معامالتی اخیر، بورس تهران ش��اهد روند متفاوتی نسبت به 
هفته های گذشته است، به طوری که نمادهایی که مدت ها بود در قیمت خاصی نوسان می کردند در این سه روز...

 اتحاد نفتی عربستان و روسیه
علیه اوپک یا ایران؟ 

 »فریز نفتی«
آب می شود
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3و5
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احمد توکلی از شکایت علیه  7 مدیر فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد

شکایت قضایی از بانک مرکزی

آسیب پذیری ُحسن نیست
نگرش اقتصادی میلیاردرها چگونه است

بهترین ویژگی های جدید جیمیل برای کسب وکار
چرا شرکت های B2B در قیمت گذاری ناموفق هستند

تبلیغات فرد به فرد در بازاریابی مستقیم
9 راهکار برای افزایش تأثیرگذاری تبلیغات چاپی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایکس باکس بعدی
چه ویژگی هایی دارد؟

7

 مشـاور مدیرعامل ایران خودرو با بیـان اینکه گرانی اخیر 
خودرو طبیعی اسـت، گفت بنـده چالش بازار را قبول ندارم 

که بـرای خودروسـازان اسـت، متأسـفانه به طرز 
عجیبی از اطراف می خواهند این صنعت را به...

مشاور مدیرعامل ایران خودرو:

گرانی خودرو طبیعی است

یادداشت
 ایده آلیسم
غیرمنطقی

مولفه های��ی  دارای  اقتص��اد 
اس��ت که از جمل��ه مهم ترین 
آنه��ا انضب��اط و ثبات اس��ت. 
منظور از ثبات این نیس��ت که 
همه چیز در یک شرایط معین 
بمان��د، بلکه ثبات به این معنی 
اس��ت که پدیده های اقتصادی 
در جامعه، یک روند مش��خص 
داش��ته باش��د تا بتوان با تکیه 
ب��ر آنها پیش بینی درس��تی از 
ش��رایط آینده داشت. اگر تأثیر 
نوس��انات ارز به شکل امروزی 
انواع  بر ص��ادرات، واردات ی��ا 
دیگ��ر بازرگانی مورد بررس��ی 
ق��رار گیرد، به یقین این نتیجه 
حاصل خواهد شد که ابهام در 
خص��وص وضعیت آین��ده دور 
ی��ا نزدی��ک و پیش بینی ناپذیر 
بودن فرآیند افزایش یا کاهش 
ن��رخ ارز، تج��ار را در ش��رایط 
و  می ده��د  ق��رار  بالتکلیف��ی 
تج��ارت و فعالی��ت اقتص��ادی 
تح��ت تأثیر آن، کند یا متوقف 
می شود. حتی در بعضی مواقع، 
منجر به س��قوط ف��ردی که به 
کار واردات و صادرات مش��غول 
فعاالن  ش��د.  خواه��د  اس��ت، 

بر  هم��واره  اقتصادی 
2این باور بودند که...

سیدرضی 
میری

 رئیس کمیسیون 
توسعه صادرات

اتاق ایران
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فرصـت امروز: این روزها فضای اقتصادی کش��ور 
در حوزه خ��ودرو تحت الش��عاع خروج ش��رکت های 
خودروس��از از ایران به واس��طه بازگش��ت تحریم های 
آمریکا ق��رار دارد و در تازه ترین اتف��اق، پس از آنکه 
ش��رکت پژو اعالم کرد از ایران خارج می ش��ود، حاال 
ش��رکت رنو اعالم کرده که تح��ت تدابیری خاص در 
ب��ازار خودروی ایران باقی می مان��د. اما این تنها خبر 
این روزها در حوزه خودرو نبود و روز گذش��ته وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت هک ش��دن س��ایت ثبت 
س��فارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تأیید 
تخل��ف در ورود ۶۴۸1 خودرو به گمرکات کش��ور، از 

پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. 
در پی اظهارات ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی 
درباره اینکه س��ایت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
هک ش��ده و ح��دود 5 هزار خودروی م��دل باال وارد 
کشور ش��ده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
اطالعی��ه ای این موضوع را رد ک��رد. در این اطالعیه 
آمده است: »بررس��ی های انجام شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مش��خص کرد که در مجموع 
۶۴۸1 خودرو با تخلف واردکنندگان و س��امانه ثبت 
سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این 
تعداد 1۹00 خودرو ترخیص ش��ده و مابقی خودروها 
همچنان در گمرک مانده اس��ت که سازمان تعزیرات 
حکومتی و دس��تگاه های نظارتی و اطالعاتی در حال 
بررس��ی موضوع تخل��ف ترخیص 1۹00 خ��ودرو به 

کشور است.«
به گزارش ایس��نا، داس��تان تخلف��ات میلیاردی در 
واردات خودرو از تیرماه س��ال گذشته کلید خورد. از 
جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش 
واردات خودرو را از تیر تا دی ماه 1۳۹۶ متوقف کرد 
تا دستورالعمل س��اماندهی واردات خودرو تصویب و 

اجرایی شود. 
اما ظاهراً در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش 
اتفاقات��ی رخ داده که به مرور در حال نمایان ش��دن 
است؛ اتفاقاتی که نشان از تخلفات میلیاردی در روند 

واردات خودرو به کشور دارد. 
در یکی از مهم ترین این اتفاقات اواخر سال گذشته 
برخ��ی واردکنن��دگان خ��ودرو اظهار کردن��د که در 
زمان توقف ثبت س��فارش، برخی خودروها به صورت 
غیرقانونی ثبت س��فارش و وارد شده اند. این موضوع 
به صورت غیررس��می و از سوی برخی واردکنندگان 
خ��ودرو مطرح می ش��د ت��ا آن که س��رانجام مجتبی 
خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت حدود دو ماه 
پیش س��کوت را شکست و رس��ماً اعالم کرد که »در 
زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال 
گذش��ته )1۳۹۶(، ۶۴00 دس��تگاه خودرو به صورت 

غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است«.

ب��ه دنب��ال ای��ن اظه��ارات ام��ا رئی��س انجم��ن 
واردکنندگان خودرو پاسخ داد که »مسئوالن مربوطه 
واردات غیرقانون��ی ۶۴00 دس��تگاه خ��ودرو را تأیید 
کرده ان��د اما ع��ددی که ما داریم بی��ش از این مقدار 
اس��ت و طبق اطالعات ما در زمان بس��ته بودن ثبت 
سفارش بیش از 15 هزار دس��تگاه خودرو به صورت 

غیرقانونی وارد شده است.«
اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت اگرچه وجود 
فس��ادی بزرگ در فرآیند واردات خودرو را تأیید کرد 
اما توضیح داده نش��د که چگونه ممکن است کاالیی 
مثل خودرو با ثبت س��فارش غیرقانونی وارد شود اما 
مس��ئوالن مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
متوج��ه ماجرا نش��وند. ضم��ن آنکه رئیس س��ازمان 
توس��عه تجارت توضیح نداد که چرا آش آنقدر ش��ور 
ش��ده ک��ه واردکنندگان خ��ودرو که هم��واره از نظر 
بخش��ی از کارشناس��ان متهم به تخلفاتی در فرآیند 
واردات و ف��روش خودرو بوده اند خودش��ان به مدعی 

فساد تبدیل شده اند. 
اما این پای��ان ماجرا در رون��د واردات خودرو نبود 
و در تازه تری��ن رویداد در این زمینه، رئیس س��ازمان 
بازرس��ی کل کش��ور زوایای جدیدی از فساد در این 

حوزه را باز کرد. 
ناصر س��راج در این رابطه گفت: »متأس��فانه سایت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( هک ش��د و 
ح��دود 5000 خ��ودرو مدل باال و گ��ران قیمت وارد 
کش��ور ش��د که از این تع��داد ح��دود ۴000 خودرو 
ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان 
در گمرک اس��ت که امیدواری��م در این خصوص نیز 

تصمیم گیری شود.«
این اظهارات رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور 
ابه��ام بزرگ��ی ایجاد کرده اس��ت مبنی ب��ر آنکه چه 
کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهم ترین 
و کلیدی تری��ن س��ایت های وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت را داش��ته اند و از آن مهم تر آن که مس��ئوالن 
مربوط��ه در وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت چطور 
متوجه هک ش��دن س��ایت این وزارتخانه نش��ده اند؟ 
سؤال بعدی اینجاس��ت که با وجود چنین اتفاقی آیا 
هی��چ ردپایی از واردکنندگان متخلف بر جا نمانده تا 
با آنها برخورد قانونی شود و مانع از تکرار این اتفاقات 

در آینده شد؟ 
در جدیدتری��ن روی��داد در ای��ن زمین��ه نیز ظهر 
دوش��نبه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در واکنش 
به اظهارات رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور، هک 
ش��دن سایت ثبت س��فارش این وزارتخانه را تکذیب 
ک��رده و ضم��ن تأیید تخل��ف در ورود ۶۴۸1 خودرو 
به گمرکات کش��ور، از پیگیری برای برخورد قانونی با 

متخلفان خبر داده است. 

وزارت صمت، هک شدن سایت ثبت سفارش را تکذیب کرد

پیگیری تخلف در واردات 6400 خودرو
مدیرعامل خودروس��ازی رنو جمعه گذشته در جلسه 
س��االنه س��هامداران رنو اعالم کرد که با وجود بازگشت 
تحریم های آمریکا، این ش��رکت همچن��ان به فعالیتش 
 در ایران ادامه خواهد داد. رنو س��ال گذش��ته قراردادی
7۸0 میلیون دالری با س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ای��ران )ایدرو( امضا کرده بود تا برای نخس��تین بار، مراکز 
توزیع و خدمات پس از فروش خود را در ایران مستقر کند. 
این ش��رکت همچنین متعهد شده بود، در حوزه تحقیق و 
توسعه، بومی سازی تولید خودرو و همین طور توزیع آن در 

بازار داخل و خارج از ایران فعال باشد. 
اما با وجود سخنان مدیرعامل خودروسازی رنو، تداوم 
حضور این ش��رکت در ایران با وجود تعامل س��ازنده آن 
با فعاالن صنعت خودرو و قطعه س��ازی کشور با مسائلی 
همچون مش��کالت س��رمایه گذاری جدید این شرکت و 

شمار تیراژ )شمارگان( تولید همراه است. 
ب��ه گزارش ایرنا، خارج ش��دن آمری��کا از برجام و در 
 پ��ی آن خروج ش��رکای خودروس��ازان ایران��ی از جمله
پ��ژو- س��یتروئن، هیوندای موت��ورز، فولک��س واگن و 
کیاموت��ورز را ب��ه دنبال داش��ت، با این وج��ود »کارلو 
گوس« مدیرعامل ش��رکت رنو- نیسان- میتسوبیشی بر 
ادامه حضور در ایران ب��ا وجود خروج آمریکا از برجام و 
بازگشت تحریم های مربوط به صنعت خودرو تأکید کرد. 
در دور پیش��ین تحریم ها، گرچه رنو از بازار کشورمان 
خارج نش��د، اما محدودیت های بانکی سبب شده بود تا 
نقل و انتق��ال پول بین رنو و ایران با مش��کالتی مواجه 
شده و در نتیجه نتواند در سطح وسیع قطعات مورد نیاز 
را برای مونتاژ خودروهای خود در ایران ارس��ال کند که 
در نتیجه تولیدات محصوالت آن به شدت کاهش یافت، 

اما قطع نشد. 
کمتر از 2 ماه دیگر صنعت خودروی کشور بار دیگر از 
س��وی آمریکا تحریم خواهد شد؛ تحریم هایی که این بار 

سخت تر از دوره های گذشته عنوان شده است. 
محدودیت ارس��ال قطعات در نتیجه محدودیت نقل و 
انتقال بانکی و در نتیجه کاهش تیراژ )ش��مارگان( تولید 
ک��ه کاهش عرضه و افزایش قیم��ت را به دنبال دارد، از 
جمله موضوع هایی اس��ت که در نتیجه فشارهای آمریکا 

بر این خودروساز انتظار می رود. 
رنو در قالب ائتالف با نیس��ان و میتسوبیش��ی در بازار 
آمریکا حضور داشته و گرچه خودش در این بازار نیست، 

اما دو شریک دیگرش در آن حضور دارند. 
کارشناس��ان معتقدند با وجود وف��اداری رنو به ایران، 
اما ب��ا توجه به محدودیت هایی که آمریکا در عرصه نقل 
و انتق��ال پول ایج��اد می کند، ب��ا چالش هایی همچون 
س��رمایه گذاری نکردن جدید، کاه��ش تولید محصوالت 
کنون��ی رنو، افزای��ش قیمت این خودروه��ا و برخوردار 

نشدن از فناوری های جدید مواجه خواهیم شد. 
ابهام در سرمایه گذاری جدید رنو در ایران

امیرحسن کاکایی، کارش��ناس صنعت خودرو در این 
رابطه گفت: در دور پیش��ین تحریم های آمریکا، ش��اهد 
کاهش شمارگان تولید رنو در ایران بودیم، موضوعی که 
این ب��ار نیز انتظار می رود؛ با این ح��ال احتمال می رود 
س��رمایه گذاری جدید این ش��رکت در ایران نیز متوقف 
ش��ود.  به گفته این اس��تاد دانش��گاه علم و صنعت، در 
ش��رایط کنون��ی و اعالم حمایت اتحادی��ه اروپا از ایران، 
ش��رکت های اروپای��ی می توانند به ص��ورت منطقی در 
برابر آمریکا مقاومت کنند و قراردادهای گذش��ته خود را 
ادامه دهند؛ براین اس��اس پیش بینی می شود تولید تندر 
۹0 و س��اندرو ش��رکت رنو ادامه یاب��د.  وی تأکید کرد: 
در چنین ش��رایطی رابطه رنو با برخ��ی تأمین کنندگان 
بین المللی قطعه حفظ می ش��ود و شبکه تأمین قطعات 
می توان��د همچون س��ابق ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهد؛ 
همچنی��ن می ت��وان برنامه ه��ای داخلی س��ازی قطعات 
را نی��ز دنبال ک��رد.  عضو هیأت علمی گروه مهندس��ی 
 خودرو در دانش��گاه علم و صنعت ایران ادامه داد: ائتالف
رنو- نیس��ان- میتسوبیش��ی همه جوانب ام��ر را دیده و 
این��ک در چارچوب قوانین کنونی ت��ا مدتی می تواند به 
حض��ور خود در ب��ازار ایران ادامه ده��د.  کاکایی افزود: 
حتی به نظر می رس��د پژو- س��یتروئن در خروج از بازار 
کش��ورمان و رها کردن سرمایه گذاری هایش��ان در ایران 
عجله کرده اند و دلیل آن تاکنون مشخص نشده است. 

وی تأکی��د کرد: تا زمان سررس��ید تحریم ها، هرچند 
شرکای خودروسازان ایرانی به دنبال وارد کردن حداکثر 
قطعات به کشورمان هستند، اما باید به دنبال جایگزین 
بین المللی برای تأمین قطعات و مواد مورد نیازمان برای 

تداوم تولید باشیم. 
لزوم تأمین مالی برای برنامه های توسعه صنعت 

خودرو
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو، چگونگ��ی تداوم 

برنامه ه��ای توس��عه ای و انتقال فناوری ه��ای جدید را 
موضوعی زمانبر دانس��ت و گفت: زمانی مش��کل بیشتر 
آش��کار می ش��ود که می بینیم در عم��ل پولی نیز وجود 

ندارد. 
وی با یادآوری برنامه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ب��رای تأمین مالی برنامه های صنع��ت نفت، تأکید کرد: 
مشابه چنین برنامه ای باید برای صنعت خودرو نیز اجرا 

شود. 
کاکایی ادامه داد: این روزها سرمایه های سرگردانی در 
کش��ور وجود دارد که به سمت بازارهای غیرمولد سکه، 
طال، ارز و غیره منحرف ش��ده است؛ باید بتوانیم آنها را 
به سمت بازارهای مولدی همچون صنعت خودرو هدایت 

کنیم. 
تعامالت منصفانه رنو با زنجیره تأمین 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
کش��ور نیز در این زمینه گفت: رنو در روزها و هفته های 
گذش��ته هرگز اعالم خروج از ب��ازار ایران نکرده بود؛ در 
دور گذش��ته تحریم ها نیز چنین سیاس��تی را در پیش 

گرفته بود. 
ب��ه گفته »آرش محبی نژاد«، تنه��ا نگرانی ما، محدود 
شدن شمارگان تولید و تنوع مدل های خودرویی رنو در 

ایران در شرایط کنونی است. 
وی اضاف��ه کرد: رنو همواره با قطعه س��ازان و زنجیره 
تأمی��ن خ��ود در زمینه پرداخت ها و تعام��الت دوجانبه 
منصفان��ه عمل کرده و به قراردادهایش ب��ا ایران وفادار 
مان��ده بود؛ در تحریم های گذش��ته نیز هرچند تولیدات 

خود را کاهش داد اما هیچ گاه به صفر نرساند. 
ای��ن مقام صنف��ی ادام��ه داد: اکنون نی��ز پیش بینی 
می ش��ود رنو برای عمل به هم��ه تعهداتش تالش کند، 
ام��ا اینکه در چه ابعاد و حجمی از تولید و با چه تیراژی 

ادامه دهد، باید صبر کنیم. 
وی، هرگونه تالش رنو برای انجام س��رمایه گذاری های 
جدید در ش��رایط کنونی را نیز منطقی ندانست و اظهار 
داش��ت: پیش بینی می ش��ود با خودروه��ای موجود در 

کشور به حضور در بازارمان ادامه دهد. 
محبی ن��ژاد تأکید کرد: در چنین ش��رایطی و با تداوم 
محدودیت نقل و انتقال بانکی، پیش بینی می شود عرضه 
خودروه��ای رنو در ایران با کاهش مواجه ش��ده و حتی 

افزایش قیمت ها را نیز شاهد باشیم. 

تداوم حضور رنو در ایران؛ امیدها و چالش ها

اما و اگرهای ماندگاری رنو در ایران چیست؟ 



س��ال ۹۴ بود که کمپین »خرید خودرو صف��ر ممنوع« در جامعه ایران 
ش��کل گرفت و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم را مجبور 
به عذرخواه��ی کرد. دلیل ایجاد این کارزار مردمی، اعتراض به قیمت های 
گ��زاف خودروهای داخلی در عین کیفیت و ایمنی پایین، تحویل طوالنی 
مدت خودرو، خدمات پس از فروش ضعیف و انحصاری بودن بازار خودروی 
کشور بود. اگرچه این کمپین چندی بعد به واسطه تسهیالت و امتیازاتی که 
برای خرید خودرو از سوی خودروسازان در نظر گرفته شد از هم پاشید، اما 
تجربه آن به مدد کمپین دیگری آمده است که این روزها از سوی یکی از 
بازیکنان سابق فوتبال ملی ایران در شبکه های اجتماعی به راه افتاده و مردم 

را دعوت به پیوستن به کمپین »نه به گرانی« می کند.
ای��ن کمپین به دعوت علی کریمی، بازیکن پیش��ین تیم ملی فوتبال 
برای نخریدن طال، خودرو، مس��کن و س��ایر کاالهایی که گران شده اند، 
ب��ه  راه افت��اده و پس از دعوت او، بس��یاری از س��لبریتی ها و مردم نیز 
به این کمپین پیوس��ته اند. البته چندی قب��ل از این اتفاق نیز اعتراض 
س��لبریتی ها و هنرمن��دان به وضعی��ت اقتصادی جامع��ه و موج گرانی 
در مهمان��ی افطار رئیس جمهور به چش��م آمد و چن��دی از هنرمندان 
دعوت رئیس جمهور برای مهمانی افطار را رد کردند. با این همه، اگرچه 
رخ دادن چنی��ن اتفاق هایی نش��ان دهنده بح��ث مطالبه گری اجتماعی 
در جامعه ایران اس��ت، ام��ا از زاویه اقتصادی، دامن��ه اثرگذاری چنین 
کمپین هایی نمی تواند چندان موثر و دائمی باش��د، چنانچه تجربه سال 
۹۴ و کمپی��ن »خرید خودرو صفر ممنوع« اگرچه در ابتدا موفقیت آمیز 
ب��ود و تولی��د ایران خ��ودرو و س��ایپا در آن مقطع زمان��ی را به کاهش 
معناداری رس��اند، اما در ادامه و به واسطه تسهیالت ویژه خرید خودرو 
از س��وی دولت ناگهان این همبستگی اجتماعی علیه خودروسازان فرو 
پاش��ید. با این وجود، با توجه به موج گرانی اخیر در بازار ارز، س��که و 
خودرو باید منتظر ماند و دید آیا کمپین »نه به گرانی« نیز به سرنوشت 

کمپین »خرید خودرو صفر ممنوع« دچار خواهد شد یا نه.
ماجرا از کجا شروع شد؟

به گزارش انتخاب، دولت دوم حس��ن روحان��ی در حالی که هنوز به 

یک س��الگی خود هم نرسیده، تاکنون نتوانس��ته است آرامش اقتصادی 
دولت اول او را  تکرار کند. یکی از دالیل این موضوع، فش��ار خارجی به 
اقتصاد ایران با تحریم ها و فضاس��ازی های دولت ترامپ بوده و دیگری، 
 سوءمدیریت و ناتوانی در کنترل ش��رایط. برخی کارشناسان اقتصادی، 
س��هم س��وءمدیریت را در به وجود آمدن این شرایط یا دست کم  عمیق 

شدن آن کم نمی دانند. 
نگاهی به برخی آمارها اوضاع نابس��امان اقتصادی را بیش��تر روش��ن 
می کن��د.  هر دالر آمریکا، که در س��ال ۹2 ح��دود ۳200 تومان بود به 
۳7۴0 تومان در سال ۹5 یعنی اواخر دولت یازدهم رسید، اما در  طول 
 س��ال ۹۶ و ابتدای ۹7 با انفجار ناگهانی به صورت غیررس��می از مرز 7 
هزار توم��ان نیز عبور کرد. هرچند دولت در 20  فروردین  ماه امس��ال، 
قیمت اجباری ۴200 تومان را برای آن تعیین کرد، اما نتیجه دادن این 

سیاست، منوط به تصمیم گیری های صحیح در  آینده  است.  
قیمت س��که نیز که در سال ۹2 و در آغاز دولت یازدهم 1.1 میلیون 
تومان بود و تا سال ۹5 نیز با رشدی اندک به 1.2 میلیون  تومان  رسیده 
بود تا ابتدای س��ال ۹7 با رش��دی حیرت انگیز و باورنکردنی از مرز 2.۴ 

میلیون تومان عبور کرده است.  
همچنین در میان خودرو های داخلی، پراید در سال ۹2، حدود 1۶.5 
میلیون تومان قیمت داش��ت و در س��ال ۹5 نیز به 20.۸ میلیون  تومان 
 رس��یده بود. اما اکنون در ابتدای س��ال ۹7، به بی��ش از 22.5 میلیون 
تومان رسیده است.   بازار خودرو های خارجی نیز از کنترل خارج شده و 
پس از یک جهش ناگهانی از اوایل سال ۹۶، حتی افزایش 200 درصدی 

 قیمت  را هم تجربه کرده است.  
قیمت کاال های اساس��ی هم در همین یک س��الی ک��ه از عمر دولت 
دوازدهم گذشته اوضاع بهتری ندارد. بر اساس گزارش بانک  مرکزی، در 
 یک سال منتهی به اردیبهشت ماه ۹7، تخم مرغ 51 درصد، گروه لبنیات 
۸.5 درصد، برنج 2.7 درصد، میوه های تازه  یک درصد،  س��بزی های تازه 
 ۳.۴ درص��د، گوش��ت قرمز 2۳.۳ درص��د، چای 20.7 درص��د و روغن

1.۹ درصد رشد کرده اند.  
مقصر کیست؟

اینکه مقصر این اتفاق کیس��ت، نقل های زیادی برای آن مطرح شده 
اس��ت. محمدرضا نجفی منش، عض��و اتاق بازرگانی ته��ران در این  باره 

معتقد است: »ما باید سیاست کلی خود را بر اساس تولید تنظیم کنیم. 
در ح��ال حاضر ما آدرس غلط می دهیم. یعنی  می گوییم ایهاالناس پول 
خود را در بانک بگذارید و س��ودش را بگیرد. اکنون که آدرس غلط تری 
هم داده ایم و گفته ایم پول خود را  بیاورید ارز و دالر بگیرید که سود آن 
برای ش��ما بیشتر اس��ت. باید کاری کنیم که این پول ها به سمت تولید 

هدایت شود.« 
مجیدرض��ا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز درباره 
گرانی های اخی��ر می گوید: »جنس اتفاقی که در  حال رخ دادن اس��ت 
همان اتفاق سال ۹1 است. موضوع، کاهش ارزش پول ملی است؛ یعنی 
وقت��ی کاال گران می ش��ود، در آن طرف  ترازو، پ��ول ملی قرار دارد که 

وزن آن پایین می آید .«
او در پاس��خ به این س��وال که چرا با وجود تعیین نرخ ۴200 تومان 
برای دالر،  باز هم پای کاهش ارزش پول ملی در میان اس��ت، می گوید: 
»در س��ال ۹1 هم نرخ رس��می ارز 122۶ تومان بود اما در بازار، ۳۴00 
 تومان معامله می ش��د. اکنون نیز همان اتفاق در حال وقوع اس��ت که 

البته امیدواریم به وضعیت سال ۹2 نرسیم. «
حری��ری با بیان اینکه علت وضعیت کنونی مانند س��ال ۹1، »فش��ار 
خارجی به اقتصاد« و »س��وءمدیریت« اس��ت، به اقدام دولت  برای رفع 
مش��کل صندوق های قرض الحسنه در س��ال گذشته اشاره می کند و در 
عی��ن حال به عنوان مثالی از س��وءمدیریت دولت  می گوید: »در نتیجه 
این اقدامات با یک خروج س��رمایه مواجه ش��دیم. یعنی س��ال گذشته 
حدود 2۶ یا 27 میلیارد دالر کس��ری موازنه  داشتیم. سوءمدیریت آنجا 
بود که وقتی صندوق ها را بس��تیم، پول م��ردم را از خزانه دادیم یعنی 
پول اصلی در دست بدهکار اصلی  باقی ماند. بخشی از این پول از کشور 
خارج شده و بخشی همچنان در داخل کشور است. اکنون این افراد که 
می خواهند سیاس��ت  های دولت در این زمینه شکست بخورد، هر بار به 

یک بازار هجوم می آورند. «
اکنون شاید بهتر بتوان درک کرد چرا برخی ورزشکاران و هنرمندان 
با گذشت کمتر از یک سال از عمر دولت دوازدهم به تشویق  مردم برای 
نخری��دن کاالهای گران روی آورده اند. با ای��ن حال، باید منتظر ماند و 
دی��د آیا این کمپین در میان مردم فراگیر می ش��ود و می تواند  دس��ت 

دالالن را از بازار کوتاه کرده و به واقعی شدن قیمت ها کمک کند؟

سرنوشت کمپین »نه به گرانی« چه می شود؟

فرصت امروز: در روزهای اخیر طرح تشکیل وزارت »انرژی« و »آب 
و محیط زیس��ت« در بهارس��تان اعالم وصول ش��د. 57 نماینده مجلس 
در طرحی که به هیأت رئیس��ه ارائه شده و قرار است در کمیسیون های 
تخصصی و سپس صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، خواستار تشکیل 
وزارت »آب و محیط زیس��ت« و وزارتخانه جدیدی ب��ا عنوان »انرژی« 
ش��دند. این وزارتخانه های جدید از تقس��یم وزارت »نیرو« و »نفت« و 
ترکیب »سازمان آب، فاضالب« و »محیط زیست« در قالب وزارت »آب 
و محیط زیس��ت« و ترکی��ب بخش نیرو و نفت در ش��کل جدید وزارت 

»انرژی« به وجود خواهند آمد. 
همچنین نکته جالب دیگر در این تقس��یم بندی ها ش��امل جدا شدن 
سازمان »جنگل ها و مراتع« و »هواشناسی« از وزارت »جهاد کشاورزی« 
و پیوستن به وزارت »آب و محیط زیست« و همچنین جداسازی بخش 
پتروش��یمی از وزارت »انرژی« و پیوستن آن به وزارت »صنعت، معدن 
و تجارت« اس��ت.  به گزارش اتاق تهران، در س��ال های گذشته ایران با 
چالش جدی آب روبه رو ش��ده و این ش��رایط به ی��ک بحران جدی در 
کش��ور بدل شده اس��ت. به اعتقاد نمایندگان امضا کننده طرح؛ دولت و 
وزارت نی��رو به دلیل نبود تمرکز و تعدد وظایف، برنامه های منس��جمی 
ب��رای کنترل ش��رایط ندارند و تش��کیل وزارتخانه ای ب��ا تمرکز بر حل 

مشکل آب و محیط زیست می تواند بسیار کمک کننده باشد. 
از طرف دیگر رگوالتوری در حوزه انرژی نیز موضوع دیگری است که 
کارشناس��ان و فعاالن بخش خصوصی هم به آن اعتقاد دارند و تش��کیل 
وزارت انرژی و تجمیع این حوزه که ش��امل نفت، گاز و برق می ش��ود، 

خواهد ش��د. پاپی زاده نماینده دزفول با بیان اینکه موضوع حفظ منابع 
آبی کش��ور دیگر در ش��رایط آزمون و خطا نیس��ت در زمان وصول این 
ط��رح گفت: م��ا به اتفاق س��ایر نمایندگان مجلس ب��ه این جمع بندی 
رس��یدیم تا پیشنهاد طرح تش��کیل دو وزارتخانه »آب، محیط زیست و 
منابع طبیعی« و »ان��رژی« را با محوریت فرار از بحران ها و چالش های 

زیست محیطی، مورد پیگیری قرار دهیم. 
البته گروهی از کارشناسان معتقدند چاق کردن وزارت نفت با نیرو و 
تشکیل وزارت انرژی و از طرفی تشکیل وزارت آب، آن هم در شرایطی 
که وزارت نیرو در حوزه آب اختیارات بسیاری هم اکنون دارد، نمی تواند 
مش��کلی را حل کند.  در همین زمینه، یک کارشناس حوزه آب معتقد 
اس��ت: درحالی که به تازگی طرح تش��کیل وزارت آب، محیط زیس��ت و 
منابع طبیعی به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه شده، انجام این کار یک 

ایده خام غیرکارشناسی و شتاب زده و سطحی است. 
داریوش مختاری در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به لزوم اصالحات در 
دس��تگاه های اجرایی حوزه  آب و محیط زیس��ت، گف��ت: در حال حاضر 
بن��ا به قانون توزی��ع عادالنه آب، وزارت نی��رو دارای اختیارات مطلق و 
فراقانون��ی در حوزه  آب اس��ت که در این میان مجموع��ه وزارت جهاد 
کشاورزی بدون هیچ گونه محدودیت قانونی مسبب اصلی تخریب منابع 

آب و محیط زیست شده است. 
به گفته وی، قاعده ملی این اس��ت که کلیه دستگاه ها و سازمان های 
حوزه آب و محیط زیست زیر چتر یک وزارتخانه واحد با هر نام و نشانی 
قرار گیرند و به طور مش��خص عناصر مسئولیت، اختیار و پاسخگویی در 

متن قانون تشکیل این دستگاه اجرایی گنجانده شود. 
این کارش��ناس حوزه آب با بیان این که الزم اس��ت پیش از آن قانون 
کهنه و فرس��وده و ناکارآمد توزیع عادالنه آب ابتدا ریشه کن و سپس از 
نو نوشته شود، ادامه داد: الزم است که به عنوان یک قانون مادر همانند 
قانون مدنی زیربنای هر قانون دیگری در حوزه آب و محیط زیس��ت به 
این مس��ئله توجه ش��ود.  مختاری با تأکید بر این  ک��ه بحران منابع آب 
ریش��ه در انباش��ت ناکارآمدی در متن یک دیوانساالری اداری دارد که 
آغاز آن مربوط به حدود 112 س��ال پیش است، گفت: از زمان تأسیس 
بنگاه مس��تقل آبیاری در اردیبهشت ماه 1۳22 زمینه سیطره تفکر یک 

بعدی فنی – مهندسی در بخش آب کشور فراهم شد. 
به گفته وی، از آن زمان تاکنون تش��کالت اجرایی در دو حوزه مجزا 
یعنی آب و کش��اورزی پی در پی گس��ترده تر ش��د؛ به گونه ای که سال 
1۳۴2 وزارت آب و برق تأس��یس و در س��ال 1۳5۶، چه��ار وزارتخانه 
متولی بخش کش��اورزی شدند. پس از انقالب اسالمی نیز دو وزارتخانه 
نیرو و جهاد کش��اورزی به همراه سازمان حفاظت محیط زیست متولی 
و سکاندار بخش های آب، کش��اورزی، منابع آبی و محیط زیست بودند. 
بازنگ��ری و آسیب شناس��ی ای��ن تش��کیالت اداری نش��ان می دهد که 
اصالحات اساس��ی در حوزه های مورد اشاره برای دستیابی به حکمرانی 
خوب آب و انجام اصالحات نهادی در طرف نهاد دولت الزامی اس��ت و 
الزم است قانون توزیع عادالنه آب به طور ویژه ای بازنگری و اصالح شود. 
عالوه بر این در بحث اصالح تش��کیالت اجرایی حوزه آب، کش��اورزی، 
منابع طبیعی و محیط زیست در یک ماده مشخص از آن گنجانده شود. 

وزارت »آب« و »انرژی« در راه است

در پیچ و خم تفکیک و ادغام

یادداشت

ایده آلیسم غیرمنطقی

اقتصاد دارای مولفه هایی است که از جمله مهم ترین آنها انضباط 
و ثبات است. منظور از ثبات این نیست که همه چیز در یک شرایط 
معین بماند، بلکه ثبات به این معنی اس��ت که پدیده های اقتصادی 
در جامعه، یک روند مش��خص داشته باشند تا بتوان با تکیه بر آنها 
پیش بینی درس��تی از شرایط آینده داش��ت. اگر تأثیر نوسانات ارز 
به ش��کل امروزی بر صادرات، واردات یا ان��واع دیگر بازرگانی مورد 
بررس��ی قرار گیرد، به یقین این نتیجه حاصل خواهد شد که ابهام 
در خصوص وضعیت آین��ده دور یا نزدیک و پیش بینی ناپذیر بودن 
فرآین��د افزایش یا کاه��ش نرخ ارز، تجار را در ش��رایط بالتکلیفی 
ق��رار می دهد و تجارت و فعالیت اقتص��ادی تحت تأثیر آن، کند یا 
متوقف می شود. حتی در بعضی مواقع، منجر به سقوط فردی که به 
کار واردات و صادرات مش��غول است، خواهد شد. فعاالن اقتصادی 
همواره بر این باور بودند که حرکت به سمت ارز تک نرخی و تعیین 
قیمت واقعی برای ارز از ضرورت هایی اس��ت که باید در دستور کار 
ق��رار گیرد. اما به اعتقاد نگارنده، نرخی که در حال حاضر توس��ط 

دولت برای ارز مشخص شده، نرخ واقعی نیست. 
از طرفی، روش دس��توری برای تغییر ش��رایط اقتصادی به شکل 
مطلوب، روش کارایی نیس��ت. یک ایده آلیس��م غیرمنطقی اس��ت. 
نمی ت��وان گفت ن��رخ ارز باید در یک قیمت ثاب��ت بماند و پس از 
آن حکم ش��ود که کس��ی حق خرید و فروش ارز خالف این نرخ را 
ندارد و اگر کسی جز این عمل کرد، تخلف کرده است. این وضعیت 
نمی تواند ش��رایط قابل قبولی برای انجام فعالیت های اقتصادی در 
کش��ور رقم بزند. البته روش کنترل نرخ ارز پیش از این نیز س��ابقه 
داشته است. تاریخ تکرار شد و زمانی که آقای جهانگیری اعالم کرد 
نرخ ارز ۴200 تومان تعیین ش��ده است، تداعی کننده صحبت های 
رئیس کل بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد، یعنی آقای بهمنی 
بود که در سال های گذشته دقیقا به همین صورت ارز را تک نرخی 
کرد. تنها تفاوت این دو دوره تاریخی در نرخ ارِز اعالم شده بود. آقای 
بهمنی ن��رخ ارز را 122۶ تومان و آق��ای جهانگیری ۴200 تومان 
اعالم کرد. این موضوع بر کس��ی پوشیده نیست که تجربه گذشته 
منجر به اتفاقات ناگواری ش��د. پس از مدت��ی ارز 122۶ تومان به 
۳000 تومان رس��ید. البته این طبیعی است، اگر با مسئله ریشه ای 
برخورد نشود، با رفتارهای نامتعارف نمی توان اقتصاد را در بند کرد 

و تحت فرمان خود درآورد. 

به نظر می رسد اگر شرایط فعلی را ارزیابی کنیم و به این پرسش 
پاس��خ دهیم که آیا شرایط موجود نرخ ارز به نفع صادرات است یا 
خیر، مهم ترین نکته ای که توجه را جلب می کند، این است که یک 
صادرکننده باید بداند روند افزایش یا کاهش نرخ ارز به چه صورت 
اس��ت و این روند باید ش��رایط ثابت و قابل پیش بینی داشته باشد، 
نه به این معنی که نرخ ارز ثابت باشد. نرخ ارز تابعی از مابه التفاوت 
تورم داخلی و خارجی اس��ت، بنابراین اگر این رقم کاهش داش��ته 
باشد، به یقین قیمت ارز باید کاهش بیابد و اگر افزایش داشته باشد 
ن��رخ ارز باید افزایش پیدا کند. اما اگر این مابه التفاوت ثابت بماند، 
در نتیج��ه نرخ ارز هم باید در همان ش��رایط ثاب��ت بماند. اگر این 
مابه التف��اوت افزایش پیدا کند و دولت به زور تهدیدهای حاکمیتی 
و دالره��ای نفتی، نرخ ارز را پایین نگ��ه دارد، به هیچ وجه به نفع 
صادرکننده نیس��ت و صادرات نمی تواند جایگاه واقعی خود را بیابد 

و به شکل منطقی راه خود را ادامه دهد. 
شاید این تصور عمومی در جامعه وجود داشته باشد که صادرکننده 
در صورت افزایش نرخ ارز منتفع می ش��ود. اما باید به این نکته توجه 
داشت که نوسان نرخ ارز، همواره با نفع صادرات کشور همگام نیست. 
ای��ن امر )افزایش صادرات در صورت نوس��ان ن��رخ ارز( درباره برخی 
صادرکنندگانی صادق است که در دوره زمانی چند ماه که بازار متالطم 
شد، ارز دریافت کردند. آیا ما می توانیم نفع گروهی را که اتفاقا دریافت 
ارز حاص��ل از فروش ش��ان در مدت زمانی اتفاق افت��اده که نرخ ارز به 
ناگاه افزایش پیدا کرده، به همه صادرکنندگان یا صادرات کشور تعمیم 
بدهیم؟ به یقین نمی توانیم. بس��یاری از صادرکنندگان کشور، در آن 
بازه زمانی ارز نداش��تند؛ بعضی ارزشان را از قبل فروخته بودند، برخی 
اصاًل فروش نداش��تند و تازه می خواهند ش��روع به کار کنند. این نوع 
اظهارنظرها فرار رو به جلو اس��ت. کسانی این اظهارنظرها را می کنند 
که می خواهن��د از ابعاد فاجعه ای که رخ داده، بکاهند و با بیان چنین 
م��واردی یا می خواهند افراد دیگ��ر را مقصر جلوه دهند یا نور را جای 
دیگر بیندازند که اهمیت موضوع اصلی را تحت تأثیر قرار دهد. ممکن 
است کسی در شرایط خاصی منتفع شده باشد. اما آیا سیاست گذاری 
باید به شکلی باشد که بهره گیری برخی را در شرایط بحران مالک قرار 

بدهد یا اینکه منافع کشور را در نظر بگیرد؟ 
از س��ویی صادرکنن��دگان در س��طوح مختلفی ق��رار دارند. اگر 
صادرکننده، تولیدکننده هم باش��د، شرایط خاص خود را دارد. اگر 
صادرکننده، بازرگان صادراتی باش��د، یعن��ی کاال را از تولیدکننده 
داخل��ی خریداری و ص��ادر کند، ممکن اس��ت جن��س را در انبار 
نگهداری کند تا نرخ ارز افزایش پیدا کند. اما کس��ی نمی داند نرخ 
ارز چه زمان افزایش پیدا می کند. این موضوع را می توان به کسانی 
نس��بت داد که نوعی آگاهی از افزایش نرخ ارز و به رانت اطالعاتی 
در حوزه ارز دسترس��ی دارند. از این رو اینکه گفته می شود برخی 
صادرکنندگان در انبارهایش��ان کاال نگهداری می کنند و در انتظار 
افزایش نرخ ارز هستند، شاید در مورد این گروه که قطعاً از فعاالن 
عادی اقتصادی بخش خصوصی نیس��تند صدق کن��د. بنابراین این 

گروه مالک قضاوت نیستند. 
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بورس رکورد 50 س��اله را شکس��ت و ش��اخص کل برای نخستین بار 
ش��ش رقمی شد. این اتفاق به گفته کارشناسان، به واسطه اتفاقات بازار 
ارز و همچنین س��یل نقدینگی های س��رگردانی بوده است که در چند 
وقت اخیر بازار های موازی را درنوردیده و حاال به س��مت بازار س��رمایه 
رهنمون ش��ده اس��ت. با این وصف، تحلیلگران بازار س��رمایه معتقدند 
پتانس��یل بالقوه ای برای رش��د بورس وجود دارد و حت��ی اگر این بازار 
چندین بار بیش از 10درصد رشد کند، باز هم ظرفیت برای رشد دارد. 
به گزارش خبرآنالین، بازار س��رمایه در ح��ال گذران دوران جدیدی 
است؛ به نظر می رسد موج نقدینگی ای که این روزها در بازارهای موازی 
فضایی پرنوسان را ایجاد کرده بود، وارد بازار سهام شده است. بازارهای 
طال، س��که و ارز در هفته های اخیر در مسابقه ای عجیب، هر روز رکورد 
جدید قیمتی می زدند و در ایستگاه های جدید می ایستادند؛ اگرچه دو، 
سه روزی است که فضای این بازارها کمی آرام گرفته، آن هم به واسطه 
سیاس��ت جدی��د بانک مرکزی ب��رای تبدیل س��که های پیش فروش به 
اوراق. در این ش��رایط، نرخی که از هر گرم طالی 1۸عیار در بازار دیده 
می ش��ود، 210 هزار و ۶70 تومان است. سکه نیز در حدود 2 میلیون و 

۴5۳ هزار و 500 تومان و یورو ۸ هزار و ۹7 تومان قیمت دارد. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، دلیل فضایی که امروز در بازارهای 
س��که و ارز ش��کل گرفته اس��ت را احتم��ال بازگش��ت محدودیت های 
بین المللی عن��وان می کنند. با این وجود، نکت��ه ای که وجود دارد، این 
اس��ت که به حدی مس��ائل و مش��کالت اقتصاد زیاد اس��ت که اتفاقات 
ام��روز دور از ذهن به نظر نمی رس��ید. از چند س��ال قب��ل بارها درباره 
ابرچالش های اقتصادی کش��ور ش��نیده می ش��د و یکی از این چالش ها 
که به سیس��تم بانکی برمی گردد، حجم نقدینگی سرگردان است که در 
جای درستی پارک نمی شود و هر روز باعث تشنج یک بازاری می شود. 
گزارش ها نش��ان می دهد ک��ه رقم نقدینگی به بی��ش از 1500 هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت که نشان از رش��د حدود 2۳درصدی آن 
در س��ال گذش��ته دارد. به اعتق��اد تحلیلگران اقتصادی، در ش��رایطی 
که نقدینگی به ش��یوه درس��ت و کارآمد در اقتصاد م��ورد بهره برداری 
قرار نگیرد و با نقدینگی س��رگردان مواجه باش��یم، بیشتر بودن میزان 
نقدینگی نسبت به تولید، تهدیدی است که می تواند اقتصاد را زمین گیر 

کند و به بحران منجر شود. 
در اقتصاد ایران نیز به دلیل س��اختار معیوب نظام بانکی، با نقدینگی 
سرگردان مواجه هستیم و شاخصی که می توانست فرصت رشد و توسعه 
اقتصاد باشد، به تهدید تبدیل  شده است؛ زیرا نظام بانکی که باید نقش 
قل��ب را در اقتصاد ایفا و با پمپ��اژ پول به حیات عناصر اقتصادی کمک 

می کرد، پول را گرفته اما نتوانسته است به خوبی آن را به اعضای حیاتی 
اقتصاد برس��اند. این مسئله موجب شده نقدینگی از یک متغیر فرصتی 

به تهدیدی خطرساز برای اقتصاد کشور تبدیل شود. 
نقدینگی وارد بازار سرمایه شد

در این ش��رایط، به نظر می رسد موج نقدینگی وارد بازار سرمایه شده 
اس��ت. دیروز ش��واهد بازار ای��ن موضوع را تأیید می ک��رد؛ به طوری که 
ش��اخص بورس ش��ش رقمی شد و مرز 100 هزار واحد را هم رد کرد و 
صف خرید را در اغلب س��هم ها ش��اهد بودیم. اگرچه برخی فعاالن بازار 
معتقدند که هیجان در کل بازارها به ش��دت مش��هود است و این نکته 
خوبی نیس��ت، چراکه گاهی اوقات بازارها به دلیل ارزش های ذاتی خود 
مورد اس��تقبال قرار می گیرند، ولی در مواقعی که تردیدها بس��یار است 
و مس��ئوالن یک کشور در سکوت به س��ر می برند، این هیجان تا حدی 

نگران کننده می شود. 
اما با این حال، ش��اخص بورس در آخرین ساعات معامالت دیروز در 
 رق��م 102 هزار و ۴52 واحد ایس��تاد که این رقم نس��بت به معامالت

2۳ خرداد، از رش��د حدود ۳ هزار و ۳0۶ واحدی برخوردار بوده اس��ت. 
این یعنی از ابتدای امسال تاکنون شاخص بورس تهران ۶.۳درصد رشد 

داشته است. 
امید به گشایش نس��بی در بازار ارز و همچنین اخبار مثبت پیرامون 
صنایع بزرگ، خاصه گروه فلزی-معدنی و پتروش��یمی و در نتیجه ورود 
نقدینگی جدید به عنوان مهم ترین مولفه های اثرگذار بر رش��د بی سابقه 

شاخص کل سهام در روز گذشته ارزیابی شدند. 
هفت��ه گذش��ته مس��عود کرباس��یان، وزی��ر اقتص��اد در یادداش��تی 
اینستاگرامی عنوان کرد: تحوالت هفته های گذشته سبب شده تا مردم 
به دنبال کاالهای جایگزین برای دارایی های ش��ان باش��ند. نتیجه اینکه 
س��رمایه ها به سمت بازار سکه، خودرو و مس��کن رفته و درنتیجه رشد 
قیمت ها در پس افزایش تقاضا رخ  داده  اس��ت، بنابراین فضای حاکم بر 
این بازارها تحت تأثیر این جو برهم خورده اس��ت، اما راهکار مواجهه با 
مشکل،  توجه به واقعیت های اقتصاد کالن کشور است و بر همین اساس 
هم دولت در تالش است که با مهار روند رشد نقدینگی، سرمایه ها را به 
سمت بازارهای مولد هدایت کند که نمونه آن رشد شاخص بازار سرمایه 

طی روزهای اخیر است. 
بازار سرمایه به صعود ادامه می دهد؟ 

حال س��وال اینجاس��ت که آیا بازار س��رمایه همچنان قادر اس��ت در 
س��یر صعودی خود قرار داشته باش��د؟ به عبارتی دیگر، آیا بازار سرمایه 
ظرفی��ت پذی��رش حجم بیش��تری از نقدینگی ه��ا را دارد؟ محمودرضا 

خواجه نصیری، معاون س��ابق نظ��ارت بر بورس ها و بازارهای س��ازمان 
بورس در این خصوص عنوان می کند: سابقه تاریخی بازار نشان می دهد 
که همواره بعد از رشد ارزی، بازار سرمایه می تواند حرکت قدرتمندی را 
آغاز کند که در حقیقت این مس��ئله قدرت اصلی نقدینگی است که در 

بازارهای مختلف حرکت کرده است. 
وی با اش��اره به افزایش ریس��ک به بازده در اکث��ر بازارهای موازی از 
جمله طال و مس��کن و اینکه س��رمایه به س��مت بازاری که زمینه رشد 
دارد، س��وق پیدا می کند، متذکر می شود: این پتانسیل بالقوه برای رشد 
بورس وجود دارد و حتی اگر این بازار چندین بار بیش از 10درصد رشد 

کند، باز هم ظرفیت برای رشد دارد. 
ولی نادی قمی، کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص افزایش شاخص 
بورس می گوید: در حال حاضر مهم ترین پش��توانه های رشد بازار سهام 
را می توان در سه عامل جست وجو کرد. اول نقدینگی بی ثبات است که 
بعد از ایجاد تالطم در بازار ارز، س��که، مس��کن و خودرو، زمینه را برای 
ورود به بازار سهام مناسب دیده است. دوم ثبات قیمت های باالی مواد 
خام در بازارهای جهانی و س��وم زمزمه تغییر در سیاست ارزی و برآورد 

بازار سهام از حتمی بودن این تغییر است. 
به گفته وی، اگرچه با توجه به نرخ بازدهی در بازارهای رقیب، امکان 
بازدهی بین 20 تا ۳0درصدی بازار سهام وجود دارد، اما نباید فراموش 
کرد که اقتصاد کش��ور در سال جاری با وضعیت دشواری روبه رو است و 
ریسک های تهدیدکننده رونق بازار سهام در حال برجسته شدن هستند. 
نادی قمی متذکر می ش��ود: براس��اس مفاهیم تئوری��ک محرک های 
اصلی بازار س��هام در دو دسته کلی شامل رشد واقعی قدرت سودآوری 
شرکت ها و کاهش ریسک بازار طبقه بندی می شوند که درخصوص این 

دو مورد دغدغه وجود دارد. 
وی تصری��ح می کند: با توجه ب��ه تحریم های جدی��د آمریکا و آینده 
نامش��خص برجام، ریس��ک های سیاس��ی بازار در حال افزایش اس��ت. 
وضعیت بانک ها و نرخ س��ود س��پرده ها نیز ریسک های مالی بازار و نرخ 

تنزیل بازار را افزایش می دهد. 
این تحلیلگر بازار س��هام یادآور می ش��ود: اگرچه رقم سود شرکت ها، 
به خصوص ش��رکت های صادراتی در س��ال جاری افزایش��ی اس��ت، اما 
بخش��ی از ای��ن تغییرات مثبت س��ود نیز در اث��ر بزرگنمایی مقیاس ها 
)کاهش ارزش ریال( اس��ت، چراکه قدرت س��ودآوری ش��رکت ها در اثر 
فتح بازاره��ای جدید برای فروش محصوالت یا در اثر افزایش بهره وری 
در تولی��د محصوالت و ب��ه تبع آن کاهش بهای تمام ش��ده محصوالت 

افزایش خواهد یافت. 

هجوم نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه

شاخص بورس بر مدار صعود می ماند؟ 

روز یکش��نبه شاخص کل  بورس با جهش 2۸00واحدی مرز بی سابقه 
 100 ه��زار واحدی را پش��ت س��ر گذاش��ت و ب��ا ایس��تادن روی رقم
102 هزار واحد، در باالترین س��طح تاریخ معامالت بورس ایس��تاد. این 
در حال��ی اس��ت که چندی پیش، ب��ورس ونزوئال نیز ب��ا وجود کاهش 
۹۹درص��دی ارزش پول این کش��ور، به ص��ورت غیرقاب��ل کنترلی رو 
به افزایش اس��ت. در همی��ن زمینه، نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران و 
چین معتقد اس��ت: متری که در بورس ه��ای دنیا با آن اقتصاد را اندازه 

می گیرند، در ایران خیلی به کار نمی آید. 
مجیدرضا حریری در گفت وگو با »انتخاب«، درباره علت رکوردشکنی 
ب��ورس با وجود اوضاع اقتص��ادی ناپایدار اخیر و مقایس��ه آن با اوضاع 
اقتص��ادی ونزوئال گفت: البته بحث بازار س��رمایه یک مبحث تخصصی 
است، اما به طور کلی وقتی پول ملی روز به روز سبک تر می شود و شما 
کاالی ثابتی را در کفه دیگ��ر ترازو می گذارید، به طور طبیعی باید پول 
بیش��تری در این کفه ترازو بریزید تا تعادل برقرار ش��ود. حال این کاال 

می تواند خودرو، سکه یا سهم بازار بورس و. . . باشد. 

او ادامه داد: عمده س��هام مربوط به دارایی شرکت هاس��ت؛ چراکه ما 
شرکت های تکنولوژی و برند های معتبری در بازار سرمایه نداریم. از این 
رو، عموما مایملک و دارایی شرکت ها در سهام آنها تأثیرگذار است و از 

طرفی، ارزش دارایی ها در مقابل پول ملی قابل تغییر است. 
ای��ن فعال اقتصادی افزود: در ش��رایطی که ارزش پ��ول ملی هر روز 
کاس��ته می ش��ود، گرایش به تبدیل پول به کاال های��ی که ارز آن کمتر 
تغییر کنند، بیش��تر می ش��ود. بورس هم بازاری است که می توانیم در 
آن پول خود به س��هم یعنی چیزی که ارزش آن کمتر کاهش می یابد، 

تبدیل کنیم. 
او با اش��اره به اینکه بخش عمده ای از بورس مربوط به حقوقی هاست 
که یا دولتی اند یا وابس��ته به آن، گفت: ب��ازار بورس ما یک بازار بورس 
واقعی در یک اقتصاد آزاد و شفاف نیست. از این رو، عالئمی که از بورس 

می گیریم همیشه نمی تواند عالئم واقعی اقتصاد باشد. 
حریری با اش��اره به اینکه بخش عمده ای از سهم رکوردشکنی بورس 
مربوط به معدنی ها و پتروش��یمی ها بود، گفت: متری که در بورس های 

دنیا با آن اقتصاد را اندازه می گیرند، در ایران خیلی به درد نمی خورد. 
نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چین با اش��اره به اوضاع اقتصادی 
نابسامان س��ال ۹1، گفت: در آن سال هم اتفاق مشابهی رخ داد؛ یعنی 
با وجود اوضاع اقتصادی آن س��ال، ش��اخص بورس هم به باالی ۶7 یا 
۶۸ هزار واحد رس��ید. االن هم بعید نیس��ت این شاخص به 110 هزار 

واحد هم برسد. 
حریری ادامه داد: اینها به معنای آن نیس��ت که یک اتفاق واقعی در 
بورس رخ داده؛ اتفاق واقعی زمانی رخ می دهد که س��هام جدید و پول 
جدید وارد آن شود. سرمایه ها باید باعث تولید و اشتغال شود، اما اکنون 
این اتفاق رخ نمی دهد و آنچه در حال رخ دادن است آن است که سهام 

از این دست به آن دست می شود. 
وی تأکی��د کرد: اگر دولت کنترل خوبی روی اقتصاد کش��ور داش��ت 
و اتفاق��ات بورس ه��م واقعی بود طبیعتا در ح��ال حاضر این فرصت را 
داش��ت که دارایی های خود را وارد بورس کرده و بخشی از کسری خود 

را جبران کند. 

آیا بورس نشان دهنده سیگنال های واقعی اقتصاد است؟ 

دالیل رکوردشکنی بورس در اقتصاد نابسامان ایران

نفت

اتحاد نفتی عربستان و روسیه علیه اوپک یا ایران؟ 
 »فریز نفتی« آب می شود

درحالی که تنها س��ه روز به جلسه س��ران اوپک باقی  مانده است 
و این جلسه قرار اس��ت روز جمعه با حضور وزرای کشورهای عضو 
اوپ��ک برگزار ش��ود؛ خبرها از احتمال شکسته ش��دن طرح کاهش 
عرضه نفت و سهمیه بندی کشورهای عضو اوپک برای عرضه جهانی 
نفت که به فریز نفتی مش��هور ش��ده بود حکای��ت دارد. بازیگران و 
متهمان اصلی این شکس��ت اتحاد نفتی که ماه هاست برقرار است و 
به افزایش قیمت جهانی نفت به نفع کش��ورهای تولید کننده بسیار 
کمک کرده اس��ت، عربستان س��عودی و روسیه به عنوان دو کشور 
عضو و غیرعضو اوپک هستند که سهم قابل توجهی از تولید و عرضه 
جهانی طالی س��یاه را در دس��ت دارند، اما این اتحاد نفتی در واقع 
نه تنه��ا علیه اوپک و طرح فریز نفتی که در مقابل ایران خواهد بود؛ 
درواقع عربس��تان و روس��یه به دنبال آن هستند تا با کاهش عرضه 
نفت ایران بعد از ش��روع تحریم های آمری��کا از ماه های آینده، نفت 
جایگزین تا 1.5 میلیون بش��که وارد بازار کنند و با این کار کاهش 
عرضه را جبران س��ازند. البته با این طرح عربستان سه کشور ایران، 
عراق و ونزوئال که هر س��ه به نوعی تحریم های نفتی را تجربه کرده 

یا همچنان می کنند مخالفت کرده اند. 
به گزارش اتاق تهران، عربس��تان به عن��وان یکی از اعضای موثر 
عضو اوپک و روس��یه به عنوان بزرگ ترین کش��ور تولید کننده نفت 
خ��ارج از اوپ��ک چند هفته پی��ش با هم توافق کردن��د که افزایش 
تولی��د را کلی��د بزنند و در نهایت در راس��تای افزای��ش عرضه گام 
بردارند؛ اتفاقی که به نظر می رس��د نش��انه های آن نیز کلید خورده 
اس��ت تا جای��ی که میزان تولید نفت روس��یه در یک ماه گذش��ته 
حدود 150 هزار بش��که افزایش پیدا کرده اس��ت. الکساندر نواک، 
وزی��ر انرژی روس��یه چند روز پیش گفته بود: »وزیران کش��ورهای 
اوپک و غیراوپک ممکن است برای افزایش تدریجی تولید به میزان 

1.5 میلیون بشکه در روز توافق کنند.«
در ای��ن بین البت��ه نقش اصلی را در بهم زدن ب��ازی اوپک برای 
ادام��ه طرح فریز نفتی عربس��تان بازی می کند که ب��ا آمریکا برای 
تحریم ایران همراه شده است و تالش می کند که نظر رئیس جمهور 
این کشور را جلب کند. چند روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا در توییتی نوش��ت: »قیمت های نفت بس��یار ب��اال و اوپک 
همچنان مس��ئول آن اس��ت. این اصال خوب نیس��ت!« همچنین او 
چندی قبل هم نوش��ته بود: »به نظر می رسد اوپک دوباره قیمت ها 
را باال برده اس��ت. با میزان باالی نفت موجود از جمله نفتکش های 
بارگیری ش��ده در دریا، قیمت نفت به طور مصنوعی بسیار باال رفته 

است. این موضوع خوب نیست و قابل قبول نخواهد بود.«

اما در ش��رایطی عربستان و روس��یه به دنبال بهم زدن طرح فریز 
نفتی و افزایش تولید هس��تند که در پیش از این وزرای کشورهای 
عضو اوپک متعهد ش��ده اند که تا پایان سال 201۸ به تعهد کاهش 
تولی��د پایبند بمانند و تا پایان این س��ال میالدی هنوز حدود 7ماه 
باقی مانده اس��ت. گزارش های اوپک نشان می دهد پایبندی اعضای 
اوپ��ک به تعهد فریز نفتی تاکن��ون بین ۸0 تا ۹7درصد متغیر بوده 
اس��ت. البته بیژن زنگنه، وزیر نف��ت ایران دو هفته پیش در نامه ای 
ب��ه س��هیل محمد المزروعی، وزیر انرژی و صنع��ت امارات و رئیس 
دوره ای اوپک، با اشاره به »ماده 2« اساسنامه اوپک که به حمایت از 
منافع هر یک یا همه کشورهای عضو تأکید دارد، خواستار گنجاندن 
دستور کار جداگانه ای در کنفرانس آتی اوپک تحت عنوان »حمایت 
اجالس وزرای اوپ��ک از اعضایی که تحت تحریم ه��ای غیرقانونی، 

یکجانبه و فرامرزی قرار می گیرند« شده است. 
وزی��ر نفت ای��ران در این نامه خود با اش��اره ب��ه تحمیل تحریم 
یکجانب��ه و غیرقانون��ی آمری��کا علیه ای��ران که ناق��ض توافق های 
بین المللی اس��ت، گفت: »چنانچه در نتیجه اعم��ال این تحریم ها، 
س��هم جمهوری اسالمی ایران از بازار نفت کاهش یابد، پس از رفع 
محدودیت های غیرقانونی اعمال شده، ایران در اسرع وقت به سطح 
تولی��د عادی خود بازخواهد گش��ت و هیچ گون��ه محدودیتی را در 
ای��ن خصوص نخواهد پذیرفت.« زنگنه همچنین با بیان اینکه هیچ 
کشوری س��خنگوی اوپک نیست، نوشت: »تصمیم های این سازمان 
تنه��ا با اجماع همه اعضای آن ص��ورت می  گیرد.« با همه اینها باید 
منتظر 22ژوئن )یک تیرماه( و جلس��ه س��ران اوپک بود و دید که 
س��رانجام طرح فریز نفتی و تولید و عرضه جهانی طالی س��یاه چه 

خواهد شد. 
ای��ران همچنین اعالم کرده که به اتفاق ونزوئال و عراق پیش��نهاد 
افزایش تولید که مورد حمایت عربس��تان س��عودی و روس��یه قرار 
دارد را در نشس��ت رس��می هفته جاری اوپک و متحدانش در وین 

وتو خواهد کرد. 
حس��ین کاظم پور اردبیلی، نماینده ای��ران در اوپک به بلومبرگ 
گفت: سه عضو موسس اوپک با این پیشنهاد مخالفت خواهند کرد. 
اگر عربس��تان سعودی و روس��یه بخواهند تولید افزایش پیدا کند، 
این امر مس��تلزم توافق جمعی اس��ت. اگر این دو کشور بخواهند به 

تنهایی اقدام کنند، نقض توافق همکاری به شمار می رود. 
این اظهارات از سوی نماینده ایران نشان می دهد که اعضای اوپک 
در نشست وین دچار اختالف خواهند شد. این پیمان که 2۴ کشور 
در آن مش��ارکت کرده اند، موفق شد به هدف تعادل بازارهای نفت 
و تقویت قیمت ها نائل ش��ود. عربستان و روسیه خواهان آن هستند 
که محدودیت عرضه تا ماه آینده تس��هیل شود، اما درحالی که این 
دو تولیدکنن��ده با ظرفیت پایین خود تولید می کنند، بس��یاری از 
کشورها در اوپک شامل ایران و ونزوئال قادر نخواهند بود تولیدشان 

را افزایش دهند. 
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39درصد شرکت ها، رویکرد انقباضی در پیش گرفتند
 واکنش بخش خصوصی

به شرایط کنونی اقتصاد ایران
نتایج یک نظرس��نجی در بین ش��رکت های فعال کش��ور نش��ان 
می ده��د ک��ه ۳۹درص��د ش��رکت ها در مواجهه با وضعی��ت فعلی 
اقتصادی، سیاس��ت کاهش هزینه ها را در پیش گرفته اند. همچنین 
در مقایس��ه با آمار ۶0درصدی ش��رکت هایی که تعداد پرسنل آنها 
کمتر از 10نفر است، تنها ۶درصد از شرکت های باالی 500 نفر در 

پی ایجاد فرصت های جدید هستند. 
به گزارش ایران تلنت، یک نظرس��نجی از میان شرکت های فعال 
داخل��ی نش��ان می دهد که در مواجه��ه با تغییرات ایجادش��ده در 
وضعیت اقتصادی کش��ور، سیاست های متفاوتی اعمال کرده اند؛ به 
نحوی که گروهی از این ش��رکت ها در مواجهه با وضعیت اقتصادی 
کشور همچنان بر مسیر رشد و توسعه ماندگار بوده و گروهی دیگر 

سیاست های سخت گیرانه تری را برای ادامه راه انتخاب کرده اند. 
۳۹درص��د از ش��رکت های حاضر در این نظرس��نجی در مواجهه 
ب��ا وضعیت فعلی اقتصادی، سیاس��ت کنت��رل و کاهش هزینه ها را 
در پیش گرفته اند که این سیاس��ت در ش��رکت های بزرگ به شکل 
پررنگ تری دنبال می ش��ود. همچنین براساس این گزارش، بیش از 
50درصد از ش��رکت های داروسازی و س��اختمانی با همین رویکرد 
به مصاف ش��رایط فعلی رفته اند که ای��ن وضعیت می تواند منجر به 
افزایش میزان تعدیل در نیروی انسانی فعال کشور شده و پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال داش��ته باشد. هرچند خبر 
خوشحال  کننده آن است که شرکت های تولیدی همچنان بیشترین 
تالش خود را  روی ایجاد فرصت های نوین و یافتن بازارهای جدید 

متمرکز کرده اند. 
براساس این نظرسنجی که از سوی پایگاه استخدامی ایران تلنت 
صورت گرفته، ۳۳درصد از شرکت ها بدون توجه به تغییرات شرایط 
اقتصادی، مس��یر رشد خود را مطابق س��ال های گذشته ادامه داده 
و 2۴درص��د از آنه��ا در پی تالش برای ایج��اد فرصت های نوین در 

بازارهای جدید هستند. 
موضوع قابل توجه عزم شرکت های کوچک تر به بهره گیری بهینه 
از فرصت های موجود اس��ت. طبق نتایج این نظرسنجی در مقایسه 
با آمار ۶0درصدی ش��رکت هایی که تعداد پرسنل آنها کمتر از 10 
نفر اس��ت، تنها ۶درصد از شرکت های باالی 500 نفر در پی ایجاد 

فرصت های جدید هستند. 

علت ترقی سهم خدمات در رشد اقتصادی
 چرا سهم خدمات در اقتصاد ایران

افزایش یافت؟ 
حس��اب های مل��ی فصلی مرکز آم��ار ایران بر مبنای س��ال پایه 
1۳۹0، نش��ان می دهند که نرخ رش��د محصول ناخالص داخلی در 
س��ال 1۳۹۶ حدود ۳.7درصد بوده اس��ت، این نتایج نشان می دهد 
که رش��ته فعالیت های گروه کش��اورزی یک درص��د، گروه صنعت 
1.۶ و فعالیت ه��ای گروه خدمات ۶.۸درصد رش��د داش��ته اس��ت. 
همچنین مطابق با آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی سهم 
فعالیت های خدماتی از رشد اقتصادی سال 1۳۹۶ حدود 2.2درصد 
است که از دیگر بخش های صنعت، معدن و کشاورزی بسیار بیشتر 
اس��ت.  در این باره حیدر مستخدمین حس��ینی، کارشناس مسائل 
اقتصادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اساسا بخش خدمات با 
مصرف رابطه مس��تقیمی دارد، اظهار کرد: در چارچوب فعالیت های 
اقتصادی و مناس��باتی که برای تولید ناخالص داخلی کش��ور انجام 
می ش��ود بخش های مختلفی درگیر هستند؛ بخش های تولیدی که 
شامل بخش صنعت و معدن و کشاورزی است و همچنین بخش های 
خدماتی که بازارهای مال��ی و بانک ها، بورس و فعالیت هایی که در 

خدمت تولید و توزیع محصوالت گرفته می شود. 
وی با بیان اینکه در دو دهه گذش��ته ترکیب رش��د اقتصادی در 
کشورهای پیش��رفته دنیا از صنعت به سمت خدمات حرکت کرده 
اس��ت، اضافه کرد: جایگاه بخش خدمات در ترکیب رشد اقتصادی 
کش��ورهای در حال توس��عه باید م��ورد تحلیل قرار گی��رد. در این 
کشورها تولید سهم کمی از رشد اقتصادی دارد و در عوض خدمات 
بس��یار بیشتر رشد کرده که بخشی از آن به واسطه رشد بنگاه های 
مالی اس��ت؛ همچنین اس��تارتاپ ها بخش بزرگی از حوزه خدماتی 
را در س��ال های اخی��ر به خود اختص��اص داده اند که ش��بکه های 
تاکس��یرانی اینترنتی و س��ایت های اینترنتی توزی��ع کاال از جمله 
آنها هس��تند. عالوه بر این ها موسس��ات بانکی و بورس هم در این 
حوزه س��هم زیادی دارند.  این اقتصاددان با بیان اینکه در کشور ما 
زمانی ک��ه بخش خدمات افزایش می یاب��د یعنی بخش های تولیدی 
کوچک تر ش��ده اند، اظهار کرد: در سال های گذشته سرمایه گذاری 
در بس��یاری از حوزه های تولیدی کاهش پیدا کرده است. اینکه ما 
خودمان را با کشورهای توسعه یافته که در آنها بخش خدمات رو به 
رشد است مقایس��ه کنیم کار درستی نیست، چراکه باید به جنس 

خدماتی که گسترش یافته هم توجه داشته باشیم. 
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بزرگ شدن بخش خدمات لزوما 
مس��اوی با تس��هیل هرچه بیشتر خدمات رس��انی در کشور نیست، 
گفت که بخش��ی از این مس��ئله به دلیل رش��د واس��طه گری ها در 
اقتصاد اس��ت که به خودی خود باعث می شود یک محصول دست 
به دس��ت بچرخد و چه بسا در نهایت گران تر به دست مصرف کننده 
برسد.  او با تأکید بر اینکه باید رشد جهشی بخش خدمات را برای 
اقتصاد خودمان به صورت مس��تقل تحلیل کنیم، ادامه داد: ما باید 
س��رمایه گذاری در مجموعه های تولیدی مانند معدن و کشاورزی و 
یا هر چیزی که می تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده شود را افزایش 
دهیم. اینکه بخش خدمات در کش��ور ما رش��د داش��ته است دلیل 
ب��ر ایجاد ارزش افزوده تولیدی نمی ش��ود. بخش بزرگی از خدمات 
در کش��ور به مباح��ث مربوط به واردات یا ص��ادرات کاالها مربوط 

می شود. 
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه بخش تولیدی در کش��ور ما 
هنوز بسیار ضعیف اس��ت، گفت: بسیاری از محصوالت ما به خاطر 
نبود بازار مناس��ب انبار شده است، مثال در بخش کاشی و سرامیک 
ما حدود 200 میلیون مترمربع از تولیدات مان به دلیل رکود مسکن 

در انبارها نگهداری می شود. 

خبرنــامه

فرصـت امروز: پ��س از آنکه احمد توکلی، رئیس س��ازمان دیده بان 
ش��فافیت و عدال��ت چندی پیش از بان��ک مرکزی به دلی��ل قصور در 
پرونده تعاونی ثامن الحجج ش��کایت کرده و بانک مرکزی را متهم کرده 
ب��ود که »فرصت طالیی در اختیار مس��ئوالن متخلف تعاونی گذاش��ته 
اس��ت«، ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به قوه قضاییه 
از عملک��رد خ��ود در س��اماندهی موسس��ات غیرمجاز دفاع ک��رد و از 
محس��نی اژه ای خواست تا مراحل رسیدگی به پرونده متخلفان موسسه 
ثامن الحجج س��رعت یابد. س��یف در آن نامه، حرفی از احمد توکلی به 
میان نیاورد، اما همزمان با او، سیدمحمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی 
به احمد توکلی نامه نوشت و به سخنان او درباره قصور بانک مرکزی در 

پرونده موسسه ثامن الحجج پاسخ داد. 
این نامه نگاری های بانکی مس��کوت ماند تا روز گذش��ته احمد توکلی 
در نشس��تی خبری مجددا به موضوع ورود کرد و از ارائه دادنامه به قوه 
قضاییه برای رسیدگی به مقصران موسسات غیرمجاز خبر داد. به گفته 
رئیس دیده بان ش��فافیت و عدالت، در ای��ن دادنامه از رئیس کل فعلی 
و س��ابق بانک مرکزی و معاونان اس��بق و فعل��ی نظارتی بانک مرکزی 

شکایت شده است. 
به گ��زارش فارس، احمد توکلی در این نشس��ت خبری با اش��اره به 
ارائه دادنامه س��ازمان مردم نهاد دیده بان ش��فافیت و عدالت درخصوص 
مقصران شکل گیری پدیده موسسات غیرمجاز، گفت: طبق این دادنامه 
علیه ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرک��زی، محمود بهمنی رئیس کل 
سابق بانک مرکزی، ابراهیم درویشی معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی، 
حمی��د تهران فر معاون س��ابق نظارتی بانک مرکزی و فرش��اد حیدری 
مع��اون فعلی نظارتی بانک مرکزی، فره��اد خالتی مدیر اداره نظارت بر 

موسسات پولی غیربانکی شکایت شده است. 
وی با اشاره به تخلفات تعاونی های اعتبار، گفت: این تعاونی ها با افراد 
غیرعضو خود کار می کردند، بدون مجوز بانک مرکزی یکی از تعاونی ها 
21۳ ش��عبه تأس��یس کرده درحالی که برای هر یک شعبه باید از بانک 
مرکزی مجوز می گرفت. همچنین برخالف همه مقررات بانکی موسسه 
فرش��تگان 55درصد از منابع خود را که س��پرده مردم بود، صرف خرید 

ملک کرد. 

توکل��ی تصریح کرد: پرداخت س��ود غیرمتعارف و ع��دم به کارگیری 
مدیران ذی ص��الح در اداره تعاونی اعتبار از دیگر تخلفات این مجموعه 

بوده است. 
وی با اشاره به اطالعیه بانک مرکزی برای مجوز فعالیت تعاونی اعتبار 
فرش��تگان، گفت: بانک مرکزی در ۸ اسفندماه ۸۹ در اطالعیه ای اعالم 
می کند تعاونی اعتبار فرشتگان مجوز فعالیت موسسه در ظرف تأسیس 
را دارد، اما در 17 اس��فندماه در اطالعیه ای دیگر اعالم می کند موسسه 
باران تش��کیل و تعاونی اعتبار فرش��تگان در درون آن ادغام می شود و 
این موسسه می تواند از عنوان تحت نظارت بانک مرکزی استفاده کند. 
رئیس نهاد دیده بان ش��فافیت و عدالت ادامه داد: اس��تفاده از عنوان 
تحت نظارت بانک مرکزی برخالف قانون بود، اما ش��ورای پول و اعتبار 
مجوز آن را می دهد. فرش��تگان مجددا در اواخر سال ۹0 اجازه فعالیت 
می یابد، اما در 5 فروردین ماه در اطالعیه ای اعالم می شود این فرشتگان 
به دلیل تخلفات در نرخ س��ود بانکی و عدم اجرای مصوبه ش��ورای پول 

و اعتبار، غیرمجاز است. 
وی ادامه داد: دو روز بعد این اطالعیه از روی سایت برداشته می شود 
و در اطالعیه جدیدی اعالم می ش��ود با توجه به اینکه این موسس��ه در 

حال انجام اصالحات است، مجاز است. 
به گفته توکلی، طبق قواعد بانک مرکزی قبل از تأسیس موسسه آرمان 
تعاونی های اعتباری که باید در این موسس��ه ادغام  می شدند، باید در ابتدا 
منحل شده و پس از انجام فرآیند بررسی دارایی ها و بدهی ها و در صورت 

بیشتر بودن دارایی ها از بدهی ها در موسسه آرمان ادغام می شدند. 
وی اضافه کرد: موسس��ه فرش��تگان اول دی ماه ۹2 منحل ش��د، اما 
هیأت تصفیه آن در دی ماه س��ال ۹۴ تشکیل شد و در دی ماه سال ۹5 
هیأت تصفیه انحالل موسسه را اعالم می کند. بانک مرکزی در سال ۸۹ 
اعالم می کند که بر این موسس��ه نظارت می کن��د و نماینده ناظر برای 

آن می گذارد. 
رئیس سازمان دیده بان ش��فافیت و عدالت با طرح این سوال که چرا 
جلس��ه هیأت تصفیه دو س��ال پس از انحالل باید تشکیل شود، گفت: 
پس از مطرح شدن بحران فرشتگان اغلب سهامداران بزرگ و مدیرانش 
پول های خود را از حساب این موسسه خارج کردند، به طوری که در یک 

مورد، سهامدار اصلی و رئیس هیأت تصفیه فرشتگان پول های خود، دو 
همس��ر و پنج فرزندش را خارج کرد. همچنین ابراهیم درویشی، معاون 
اس��بق نظارتی بانک مرکزی چن��د صد میلیون تومان پ��ول خود را از 

حساب این تعاونی خارج می کند. 
وی افزود: موسس��ه کاس��پین در تعاونی فرشتگان س��پرده داشت و 
از قَِبل این س��پرده گذاری 120میلیارد تومان س��ود کس��ب کرده بود. 
تهران فر معاون س��ابق نظارتی بانک مرکزی در ۳1 اردیبهش��ت ماه ۹۴ 
در مصاحبه ای می گوید موسس��ه فرش��تگان دیگر وجود ندارد، اما چهار 
روز بعد اداره س��اماندهی و بهبود روش ه��ای بانک مرکزی به نهادهای 
مرتبط اعالم می کند فرشتگان از شمول موسسات غیرمجاز خارج شده 

و حساب های این شرکت را بپذیرید. 
توکلی با بیان اینکه از سال ۸۹ تا سال ۹5 حجم سپرده های موسسات 
غیرمجاز ۴.5 برابر شده است، گفت: اگر تعاونی فرشتگان عنوان موسسه 
در ح��ال تصفیه را روی تابلو های خود نصب می ک��رد، آیا باز هم مردم 

سپرده گذاری می کردند؟ 
به گفته توکلی، در این دادنامه ۳5 مورد تخلف ثبت شده است. 

وی با بیان اینکه بانک مرکزی طبق قانون می توانست مانع از فعالیت 
موسسات غیرمجاز از جمله فرشتگان شود و تعاونی متخلف را به دادگاه 
معرفی کند، گفت: دادگاه هم موظف اس��ت پس از کس��ب نظر از بانک 
مرک��زی رأی خود را صادر کند؛ در واقع تا این حد بانک مرکزی قدرت 

دارد. 
توکلی با اشاره به شناسایی 1۴ مورد عدم ایفای وظایف بانک مرکزی 
در ای��ن پرون��ده گفت: چرا بانک مرکزی اج��ازه داد مار به اژدها تبدیل 

شود و خودش از آن بترسد. 
وی با اشاره به نامه سرپرست دادگاه جرایم بانکی، افزود: در این نامه 
نسبت به ادغام این تعاونی ها و آینده کاسپین هشدار داده شده و حتی 
تأکید شده اگر این روند اصالح نشود، نتیجه آن وحشتناک خواهد بود. 
رئیس س��ازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: قوه قضاییه شکایت 
ای��ن نهاد درخصوص ثامن الحجج را به جریان انداخت و به همین دلیل 
بانک مرکزی در این مدت به تکاپو افتاده است. نتیجه این پرونده هرچه 

باشد، آن را می پذیریم. 

احمد توکلی از شکایت علیه 7 مدیر فعلی و سابق بانک مرکزی خبر داد

شکایت قضایی از بانک مرکزی

رئیس اتحادیه فروش��ندگان و س��ازندگان طال و جواه��ر اعالم کرد که 
سیاس��ت های دولت در بازار طال و ارز نتیجه نداده و نوسانات موجود گواه 
آن است و اگر به جای امنیتی کردن بازار ارز پاسخگوی تقاضای مردم بودند 
و سیس��تم عرضه و تقاضا براساس نیاز، تنظیم می شد، شاهد این وضعیت 
نبودیم، اما ایجاد کمپین برای نخریدن طال هم نمی تواند بازار را کنترل کند، 
چراکه ناشی از عوامل دیگری است.  به گزارش ایسنا، بازار سکه و ارز طی 
ماه های گذشته با نوس��انات بسیاری مواجه بود که البته با افزایش نظارت 
بانک مرکزی طی روزهای گذش��ته کاهش نس��بی در قیمت سکه، طال و 
ارز ایجاد ش��ده است.  اما ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان و 
سازندگان طال و جواهر در این باره معتقد است: سیاستی که در این بخش 
به کار رفته آنطور که باید نتیجه نداده است و هنوز نتیجه مطلوب و آرامش 
به بازار طال و ارز برنگشته است که نشان می دهد دولت سیاست مناسبی در 
حوزه عرضه و تقاضا برای این بازار در پیش نگرفته و سیستم عرضه و تقاضا 
تراز نیست. البته برخی طال و پول شان را به مسیرهای دیگری می برند.  وی 
افزود: هم اکنون قیمت سکه تمام طرح جدید 2میلیون و 5۴0 هزار تومان، 

سکه تمام طرح قدیم 2میلیون و ۴00 هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و 
220 هزار تومان و ربع س��که ۶۹5 هزار تومان است. همچنین سکه گرمی 
۴10 ه��زار تومان، یک مثقال طالی 17 عیار ۹20 هزار تومان، یک مثقال 
ط��الی 1۸ عیار ۹7۹ ه��زار و 250 تومان و یک گرم طالی 1۸ عیار 212 

هزار و 500 تومان قیمت دارد. 
محمدول��ی یادآور ش��د: در بازار ارز نیز قیم��ت دالر به 70۸0 تومان 
رس��یده اس��ت. یورو ۸0۶0 تومان معامله می ش��ود و درهم نیز 1۸۸۴ 

تومان قیمت دارد. 
تأثیر کمپین سلبریتی ها بر بازار طال

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر ادامه داد: اینکه 
از سوی برخی از سلبریتی ها گفته می شود که کمپین »نه به گرانی« راه 
بیندازید و در پی آن به طال هم اشاره می شود که نخرید تا ارزان شود، 
نش��ان می دهد اطالعات فنی در مورد طال در جامعه کم اس��ت، چراکه 
طال عوامل مختلفی دارد و مهم ترین عامل نوس��ان آن، نرخ های جهانی 
اس��ت و از آن نش��أت می گیرد، بنابراین اینکه گفته می ش��ود نخرید تا 

ارزان شود ممکن است با کاهش تقاضا در مقطع کوتاهی شاهد کاهش 
قیمت جزئی باشیم اما نمی تواند اثر چندانی روی قیمت طال بگذارد. 
اگر بانک مرکزی تقاضا را پاسخ می داد وضع سکه بهتر می شد

او ادامه داد: از زمانی  که بازار ارز امنیتی شد و کسانی که در این بازار 
کار می کردند، طبیعتا نمی توانند فعالیت های قبلی خودش��ان را داشته 
باش��ند و پول های ش��ان را به خرید س��که یا طالی آب شده اختصاص 
داده اند تا از این طریق پول ش��ان را انتقال بدهند، بنابراین این مس��ئله 
سبب شده بازار سکه هم ناآرام شود اما به نظر می رسد اگر بانک مرکزی 
این مس��ئله اقتصادی و نوس��ان بازار س��که را به گونه ای دیگر مدیریت 

می کرد، وضعیت بازار سکه بهتر می شد. 
محمدولی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی عرضه و تقاضا در بازار سکه 
و ارز را تنظی��م می کرد و هرچه مردم می خواس��تند را در اختیارش��ان 
می گذاش��ت، ش��رایط بهتر از االن بود، چراکه تجربه نشان داده فضای 
بازار اقتصاد هر قدر راحت تر و آزادتر باش��د، کمک بیش��تری به آرامش 

بیشتر در بازار می کند. 

کمپین »نه به گرانی« چه تأثیری بر بازار طال دارد؟ 

کمپین سلبریتی ها و بازار طال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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اگرچه در روزهای اخیر بازار س��هام ش��اهد رش��د فزاین��ده قیمت ها 
اس��ت، اما معاون بورس تهران تأکید می کند که به مردم عادی و افراد 
غیرحرفه ای به هیچ وجه توصیه نمی شود به طور مستقیم وارد معامالت 

بورس شوند. 
به گزارش ایس��نا، روح اهلل حس��ینی مقدم در نشس��ت خبری که در 
ش��رکت بورس تهران درب��اره تجربه صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامله برگزار ش��د، گفت: در چند روز اخیر زیاد پرسیده می شود که با 
توجه به رش��د ش��اخص آیا توصیه می شود که مردم مستقیماً به بورس 
بیایند؟ جواب خیر اس��ت چرا که بورس یک بازار کاماًل حرفه ای است، 
در نتیج��ه توصی��ه نمی کنیم که افراد غیرحرفه ای مس��تقیماً به بورس 

ورود کنند. 
وی ادام��ه داد: تعداد و عملکرد صندوق های س��رمایه گذاری نش��ان 
داده که قابلیت اتکا دارند. در س��ال های گذش��ته س��ابقه صندوق های 
س��رمایه گذاری در بورس تهران وجود داشته، اما خیلی سخت صندوق 

جدید به بورس اضافه شده است. 
معاون ش��رکت بورس اضافه کرد: در کش��ور ما این ش��کل از ابزارها 
ج��ا نیفتاده اس��ت، در یکی از کش��ورهای آفریقایی دیدی��م که تعداد 
شرکت های پذیرفته شده 10 عدد، اما تعداد صندوق های سرمایه گذاری 
قاب��ل معامله پذیرفته ش��ده 20 عدد بود که این ب��ه معنی اهمیت این 

صندوق ها است. 
حس��ینی مقدم توضیح داد: مدیریت حرفه ای بر این صندوق ها وجود 
دارد، چراکه مدیر می داند چه موقع خرید و چه زمانی خارج شود، ولی 
م��ردم عادی معموالً در موقعیت های مختل��ف معامله با هیجان روبه رو 
می ش��وند و این نارضایت��ی که در بورس می بینید نی��ز به همین دلیل 
اس��ت. از ظرفیت های صندوق های سرمایه گذاری می شود استفاده های 

خوبی کرد. 
اهمیت فرهنگ سازی برای بازار سرمایه

همچنی��ن کیانی، مدیریت تحقیق و توس��عه بورس تهران نیز در این 
نشس��ت خبری بیان کرد: رش��د ETF  ها نیازمند یک سری ساختارها 

اس��ت. ما ب��رای ای��ن صندوق ها نی��از به معام��الت پایان��ی داریم که 
درخواس��تش را به سازمان بورس داده ایم. قیمت صندوق های شاخصی 
در ب��ازار و ارزش NAV آنه��ا نزدیک به هم اس��ت. س��رمایه گذار اگر 
بخواهد یک صندوق س��رمایه گذاری مشترک را صادر کند ممکن است 
با قیمت باالتری وارد معامله شده یا هنگام خروج این امکان وجود دارد 
که با قیمت پایین تری خارج ش��ود، این موضوع ریس��ک داشته که اگر 

این ریسک را پوشش دهیم شرایط مناسب تر می شود. 
مس��عود س��لطان زالی، مدیرعامل تأمین س��رمایه بانک ملت نیز در 
بخش��ی از این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت فرهنگ سازی برای 
بازار سرمایه گفت: برای اینکه سرمایه گذاری در بازار سرمایه را افزایش 
دهیم باید افراد را به س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم تشویق کنیم. بحث 
نقدشوندگی یک چالش برای صندوق های ETF است درحالی که یکی 
از ش��اخص های اصلی این صندوق ها باید بحث نقد شوندگی شان باشد. 
ما برنامه داریم بازارگردانی مناس��بی برای این صندوق ها داشته باشیم 

که بتوانیم سرمایه گذاران را جذب کنیم. 
وی اف��زود: وضعی��ت ب��ازار در ح��ال حاض��ر مثب��ت اس��ت. معتقدیم 
س��رمایه گذاری ها با هوشمندی انجام می ش��ود. باید قدر اقبالی که به بازار 
شده را بدانیم. 0.2 از ارزش بازار سهام ما صندوق های سرمایه گذاری است 

که مقدار کمی است. ما نیاز داریم صندوق های جدید راه اندازی شود. 

بانک مرکزی اعالم کرد
اولویت های جدید تأمین ارز مشخص شد

فرصت امروز: بانک مرکزی، اولویت های جدید تأمین ارز بابت مصارف ارزی 
خدماتی مورد نیاز متقاضیان به نرخ اعالمی این بانک را به ش��بکه بانکی ابالغ 
کرد.  در اطالعیه ش��ماره هفت یکسان س��ازی ن��رخ ارز موضوع ارزهای بخش 
خدم��ات از جمله ارز مس��افرتی، درمانی، ماموریت، دانش��جویی، فرصت های 
مطالعاتی، حق الوکاله در دعاوی خارجی و هزینه شرکت های بیمه ایرانی اعالم 
شد.  بر اساس اعالم جدید بانک مرکزی تأمین و انتقال ارز به نرخ های اعالمی 

این بانک بابت ۹ مورد بالمانع است که به شرح زیر خواهد بود: 
1 - تأمی��ن و انتقال /پرداخت ارز بابت هزینه های دفاتر نمایندگی  خارجی در 
ای��ران )از جمله دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در داخل کش��ور(، از محل 
حس��اب ارزی این نمایندگی ها، مش��روط بر آنکه ارز مورد نظر قباًل توسط آنها 

تأمین شده باشد. 
2 - تأمین و انتقال /پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنس��ولی سفارتخانه های 
خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات 
 POS اخذ روادید و کنس��ولی از محل حساب های ارزی متصل به دستگاه های

ارزی مستقر در سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها بالمانع است. 
۳ - تأمی��ن و انتقال ارز برای صندوق ضمانت ص��ادرات ایران بابت پرداخت 
هزینه های بیمه اتکایی به بیمه گران خارجی، پرداخت خس��ارت بیمه نامه ها و 
ضمانت نامه های اعتب��اری ارزی به صادرکنندگان و سیس��تم بانکی، پرداخت 
هزینه های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق 
اشتراک بانک های اطالعات خریداران و بانک های خارجی به منظور اعتبار سنجی 

آنها، با تأیید باالترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران بالمانع است. 
تبصره: در خصوص تأمین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه نامه ها و ضمانت 
نامه ه��ای اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیس��تم بانکی، صندوق ضمانت 
صادرات ایران موظف اس��ت نسبت به پیگیری وصول خسارت های پرداختی و 

بازگرداندن عین ارز به نرخ روز اعالمی از سوی این بانک اقدام کند. 
۴ - تأمی��ن و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و س��ایر هزینه های 
حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تأییدیه دفتر مرکز امور خدمات 
حقوقی بین المللی جمهوری اسالمی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و مؤسسه 
خارجی موردنظر قید ش��ده، در وجه حس��اب اعالم ش��ده توسط دفتر مذکور 
بالمانع اس��ت. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اش��خاص حقیقی 
و حقوقی ایرانی )بخش غیر دولتی( به میزان صورت حس��اب وکیل در خارج از 
کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسالمی 

ایران در کشور مورد نظر تأیید شده باشد، بالمانع است. 
5 - تأمین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عواید حاصل از سرمایه گذاری 
خارجی در کش��ور با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 

ایران بالمانع است. 
۶ - تأمی��ن و انتقال ارز بابت هزینه های حم��ل، ترانزیت و توزیع محموله های 
پس��تی بین المللی برای ش��رکت ملی پست جمهوری اس��المی ایران با امضای 
ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت 
شرکت مذکور با تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و برای کاروران پستی 
غیر دولتی و شرکت های فعال خدمات پستی سریع بین الملل )دارای مجوز/پروانه 
فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( با ارائه اصل صورت حساب 

و تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق پست بانک بالمانع است. 
7 - تأمی��ن و انتق��ال / پرداخ��ت ارز )به صورت اس��کناس( باب��ت برگزاری 
همایش های بین المللی و اعطای جوایز جش��نواره ها و مسابقات به درخواست 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها، موسسات و ش��رکت های دولتی و واحدهای وابسته و 
نهادهای انقالب اسالمی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذی حساب یا مدیر 

امور مالی و معاونت اداری و مالی بالمانع است. 
۸ - تأمی��ن و انتقال /پرداخ��ت ارز به اتباع خارجی )جهانگ��ردان خارجی( بابت 
تبدیل مجدد ریال های اضافی ناش��ی از تبدیل ارز در سیس��تم بانکی کشور با ارائه 
صورت حساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک بالمانع است. 
۹ - تأمین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه های اطالعاتی 
و بازاریابی دیجیتال )اینترنت، رویترز، گوگل و. . .( با ارائه درخواس��ت متقاضی 
غیردولتی منضم به اصل صورت حس��اب و با تأیی��د وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸0 هزار یورو یا معادل آن به 

سایر ارزها بالمانع است. 

دریچه

در آخرین روز کاری بورس تهران در هفته ای که گذش��ت و همچنین 
یکش��نبه همین هفته، قیمت س��هم ها در اکثر گروه ها با افزایش روبه رو 
شد و این اتفاق باعث شد شاخص کل به یکباره رشد فزاینده ای داشته 
باش��د و از کانال 102 هزار واحدی عبور کند. روز دوشنبه نیز این رشد 
فزاینده نماگر اصلی بازار و افزایش قیمت بیشتر سهم ها ادامه داشت، اما 
در مجموع حجم صف های خرید نس��بت به روز یکشنبه کمتر شده بود. 
همین رش��د یکباره بورس تهران موجب ش��ده تا معاون سازمان بورس 
به سهامداران غیرحرفه ای و مردم عادی توصیه کند که به طور مستقیم 

وارد معامالت بورس نشوند. 
به گزارش ایسنا، طی سه روز معامالتی اخیر، بورس تهران شاهد روند 
متفاوتی نس��بت به هفته های گذشته اس��ت، به طوری که نمادهایی که 
مدت ها بود در قیمت خاصی نوسان می کردند در این سه روز رشد قابل 

توجهی را تجربه کردند. 
از چهارش��نبه هفته گذش��ته بازیگران بازار س��هام ش��اهد صف های 
طوالنی خرید در بازار س��هام هس��تند. روز یکشنبه هفته جاری نیز در 
بس��یاری از نمادها دیده می ش��د که حقوقی ها در حال فروش هس��تند 
و حقیقی ها بر اس��اس جو بازار س��هم ها را جمع آوری می کنند. این در 
حالی بود که در چند هفته گذش��ته س��هم ها عمدتا با کدهای حقوقی 

جمع آوری می شد. 
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند در ش��رایط فعلی نقدینگی تازه به 
ب��ورس تهران وارد نمی ش��ود، بلک��ه افزایش قیم��ت دالر در بازارهای 
غیررس��می ایران سبب شده شرکت های صادرات محور با افزایش درآمد 
روبه رو ش��وند و در نتیجه نوسان گیران روی صورت های مالی آنها سود 
پیش بینی کنند و به همین علت است که صف های طوالنی خرید را در 
این مدت ش��اهد بوده ایم، به طوری که با افزایش تقاضا نسبت به عرضه، 
قیمت ها باال رفته و شاخص کل توانسته برای اولین بار سقف کانال 10۴ 

واحدی را بشکند. 
شاخص کل در کانال 104 هزار واحدی

اما روز دوش��نبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران 20۸1 واحد رشد کرد و به رقم 10۴ هزار و 5۳۳ رسید. در عین 

حال ش��اخص کل هم وزن با ۶۳ واحد رشد تا رقم 17 هزار و ۳50 باال 
رفت. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با رشد فزاینده 21۴1 واحدی رقم 115 
هزار و 125 را تجربه کرد. شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 

17۶1 و 2۹۳۴ واحد رشد کردند. 
معدن��ی و صنعتی چادرملو، ف��والد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی 
گل گهر و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین سه نمادی بودند 
که بیش��ترین تأثیر افزاینده را روی دماس��نج بازار سرمایه داشتند. در 
عین حال س��ه نماد پاالیش نفت ته��ران، مخابرات ایران و ایران خودرو 

سعی کردند شاخص های بازار را به سمت پایین هدایت کنند. 
در واقع، دیروز بورس تهران برای س��ومین روز پیاپی شاهد فزونی 
عرضه نس��بت به تقاضا بود، اما این صف نس��بت به روزهای گذشته 
مقداری کم حجم تر ش��ده بود. در گروه فلزات اساس��ی روند قیمت 
س��هم ها عمدتا افزاینده بود و تعدادی توانس��تند تا 5 درصد رش��د 
قیمت داشته باشند. استخراج کانه های فلزی نیز عمده سهم ها روند 
افزای��ش قیمت  را تجربه کردند. در گروه فلزات اساس��ی که یکی از 
پرمعامله ترین گروه های بازار اس��ت حجم معامالت به ۳22 میلیون 
س��هم و اوراق مالی رسید و ارزش معامالت رقم 1۳5 میلیارد تومان 

را تجربه کرد. 
اما نفتی ها روز دوش��نبه برخالف روز یکشنبه رشد چندانی نداشتند 
بلکه بیشتر نمادها روند کاهنده را در قیمت پایانی تجربه کردند. ارزش 
معام��الت بورس تهران به رقم 710 میلیارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دست ش��دن 2.5 میلیون س��هم و اوراق مالی بود. 
آیفکس نیز دیروز با 10.۳7 واحد مواجه ش��د و به رقم 1201 رس��ید. 
ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم ۳2۳ میلیارد تومان رسید و حجم 

معامالت رقم یک میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد. 
علت رشد یک باره قیمت ها در بورس تهران

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: تصمیم دولت و بانک مرکزی 
مبن��ی  بر انجام معامالت روی گواهی های ثبت س��فارش برای معامالت 
ارزی و به وجود آمدن نرخ س��وم ارز بع��د از نرخ ارز نیما و نرخ ارز آزاد، 
به افزایش قیمت دالر دامن زده و این موضوع باعث رش��د شاخص بازار 

سرمایه شده است. 
فردین آقابزرگی درباره علت رش��د یکب��اره قیمت ها در بورس تهران، 
گف��ت: افزای��ش قیمت دالر در بازار غیررس��می س��بب افزایش درآمد 
ش��رکت های صادرات مح��ور می ش��ود و از آنجایی که تع��داد زیادی از 
شرکت های بورسی صادرات محور هستند، لذا این موضوع یکی از دالیل 

رشد شاخص بازار سرمایه است. 
وی ادام��ه داد: در وضعیت معامالتی فعل��ی، بورس از نظر بازدهی به 
نقطه صفر سال رسیده و از سایر بازارها از لحاظ سوددهی عقب تر است. 
شاید یکی از دالیل رشد معامالت بورس این باشد که انگیزه فعاالن بازار 
برای نگهداری وجه نقد و اوراق درآمد ثابت کم ش��ده؛ چرا که ش��رایط 
خاص اقتصادی که خواسته یا ناخواسته به وجود آمده باعث شده عمده 
تحلیل ها براساس این ش��رایط صورت پذیرد. اگر همچنان افزایش نرخ 
ارزهای خارجی در بازار ادامه یابد انتظار می رود نقدینگی در بازار سهام 

به حرکت درآید. 
او اف��زود: مصوبه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در خصوص قابلیت 
انجام معامالت بر ثبت س��فارش های ارزی، ی��ک قیمت توافقی در بازار 
ارز ب��ه وجود م��ی آورد و نرخ ارز برای صادرکننده و واردکننده بیش��تر 
می ش��ود و این یعنی یک بازار س��ومی برای ارز به وجود می آید که در 

رشد دماسنج بازار سرمایه تأثیرگذار است. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: ایجاد نرخ س��وم برای ارز به این 
معنی است که نرخ دالر در بازار غیررسمی از ۴200 تومان باالتر می رود 

و در نتیجه شاخص بازار سهام تقویت خواهد شد. 
گفتنی اس��ت صحبت های رئیس سازمان توس��عه تجارت در نشست 
خب��ری که اخی��راً برگزار ش��ده حاکی اس��ت ک��ه بازار جدی��د ارزی 
ایجاد می ش��ود ک��ه بر مبنای آن بخش��ی از صادرکنن��دگان می توانند 
اظهارنامه ه��ای صادراتی را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروش��ند. بر 
این اساس، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کاال با پایه غیرنفتی ایجاد 
ش��ده و آنه��ا ملزم به ارائه ارز ب��ه چرخه اقتصاد از طریق س��امانه نیما 
نیستند، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می تواند برای واردات اقالم 

خاصی که قرار است به زودی اعالم شود، مورد استفاده قرار گیرد. 

ادامه رشد معامالت بازار سهام

رکوردشکنی بورس تهران ادامه دارد

آیا مردم می توانند مستقیماً به بورس بیایند؟ 

توصیه معاون بورس به سهامداران غیرحرفه ای

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1۳۹7/02/1۹ و تاییدیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد بند 10-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر 

هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییر یافت.
 برای آگاهی از جزئیات بیشتر به وب سایت
www.mirasfund.com مراجعه فرمایید.
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 درآمد ساالنه زعفران
25 برابر گندم دیم است

یک پژوهشگر باغبانی گفت: درآمد ساالنه زعفران 25 برابر گندم 
دیم اس��ت.  دکتر اس��فندیار حس��نی مقدم در گفت وگو با خبرنگار 
ایسنا، اظهار کرد: زعفران یکی از گران بهاترین گیاهان زراعی است 
که طبق بررس��ی های انجام شده سابقه کاشت آن در ایران به بیش 

از ۳000 سال پیش می رسد. 
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن محصول در کاهش چربی و کلس��ترول، 
ش��ادی بخش ب��ودن و ضد افس��ردگی موثر اس��ت، اف��زود: میزان 
 تولید زعفران در دنیا س��االنه ۳7۸ تن اس��ت که ای��ران به تنهایی
۳۳۶ ت��ن آن را به خود اختصاص می ده��د و به عنوان تولیدکننده 

اصلی زعفران در دنیا معرفی شده است. 
حس��نی مقدم با اش��اره به میزان صادرات و تجارت این محصول 
گفت: س��هم ایران از این آم��ار ۳.7درصد بوده و ب��ا اینکه بیش از 
۸7.5درصد زعفران دنیا در کش��ور تولید می ش��ود اما تاکنون این 

محصول باارزش به صورت کاالی تجاری درنیامده است. 
این پژوهش��گر مرکز تحقیقات کشاورزی لرس��تان بیان کرد: در 
حال حاضر س��طح زیرکش��ت زعفران در کش��ور حدود 107 هزار 
هکت��ار بوده که لرس��تان 2درصد این میزان را ب��ه خود اختصاص 

داده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: متوسط درآمد ساالنه زعفران حدود ۹ برابر 
گن��دم آبی و 25 برابر گندم دیم بوده که عمر مفید مزرعه آن بین 

شش تا هفت سال است. 
حسنی مقدم تصریح کرد: با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالی های 
پی در پی، خردش��دن اراضی و پراکندگی آنه��ا، ناچیزبودن درآمد 
حاصل از س��ایر فعالیت های زراعی می توان کش��ت این محصول را 

توسعه داد و باعث ارتقای معیشت روستاییان شد. 

 صادرات گیاهان دارویی
با افت محسوس روبه روست

عضو هیأت علمی ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: صادرات گیاهان دارویی در کش��ور با افت محسوس��ی روبه رو 
ش��ده، به طوری که در ای��ن بخش حتی از ام��ارات و ترکیه نیز در 

خاورمیانه عقب ماندیم. 
به گزارش ایس��نا، امیرمهدی طالب در س��مینار گیاهان دارویی 
در اردبی��ل اظهار کرد: کش��ور ما از دیرباز در حوزه طب س��نتی و 
گیاهان دارویی منبع غنی و دارای اس��ناد معتبر بوده، به طوری که 
در زیست بوم های مختلف این سرزمین گونه های مختلفی از گیاهان 
دارویی کشت و عمل آوری می شده است.  وی وجود 2 هزار و 500 
گونه گیاهی را در کش��ور یادآور ش��د و خاطرنشان کرد: ما از لحاظ 
تولید و عمل آوری گیاهان دارویی در این بین از کش��ورهایی نظیر 
چین، هندوستان و دولت های اروپایی عقب ماندیم، به طوری که از 
سهم 5 هزار میلیارد دالری تجارت گیاهان دارویی سهم ایران تنها 
۴۴0 میلیون دالر اس��ت که ۴درصد این س��هم صادراتی متعلق به 
کشورمان می باشد.  عضو هیأت علمی ستاد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی سطح زیرکشت گونه های گیاهان دارویی را 150 
هزار هکتار اعالم کرد و گفت: عمده این اراضی به کش��ت زعفران، 
گل محمدی و بابونه اختصاص یافته و مقدار کمی تنها سایر گیاهان 
دارویی را ش��امل می شود.  طالب س��رانه مصرف گیاهان دارویی را 
به ازای هر نفر یک کیلوگرم در طول س��ال دانست و افزود: ظرفیت 
کارخانجات اسانس و عصاره گیری ما 200هزار تن است، درحالی که 
در ای��ن بین م��ا می توانیم با توجه به اقلیم و ش��رایط آب و هوایی 
کش��ورمان تولید متنوعی را داشته باشیم تا به اسناد چشم انداز 20 
س��اله دس��ت یابیم.  وی ادامه داد: ۹0درصد فرآورده های گیاهان 
داروی��ی ما وارداتی اس��ت، به طوری که از 105۹ ف��رآورده به ثبت 

رسیده اکثر آنها در داروخانه ها توزیع نمی شود. 
عضو هیأت علمی ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تأکید کرد: باید براساس سند چشم انداز توسعه کشت اراضی در این 
بخش تا 500هزار هکتار افزایش یابد که به نظر می رس��د ما از این 
برنامه عقب هس��تیم و مهم ترین چالش ما پایین بودن س��هم مان از 
بازارهای جهانی است که هنوز نتوانسته ایم با توجه به ارزش افزوده 

باالی این محصول صادرات خوبی را در این بخش داشته باشیم. 
طال��ب تصریح کرد: ب��ه غیر از زعفران ما در س��ایر محصوالت با 
افت صادرات روبه رو هس��تیم، به طوری که کش��ور هندوس��تان در 
تمام��ی بخش ها با قوت و ق��درت رو به جلو حرکت می کند و حتی 
وزارت طب س��نتی جدا دارد.  وی بی توجهی پزشکان کشورمان را 
به این حوزه و س��رکوب بس��یاری از فعالیت ه��ا در این زمینه را به 
ش��کل عمدی در یک فرهنگ س��ازی غلط یادآور شد و اظهار کرد: 
ما امیدواریم ب��ه رغم تولید انبوه داروه��ای گیاهی زمینه صادرات 
آن نیز به شایس��تگی فراهم آید.   دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان 
گیاه��ان دارویی نیز در این س��مینار ب��ه 120 میلیارد دالر گردش 
مالی حوزه گیاهان دارویی در جهان اشاره کرد و گفت: ۴0 میلیارد 
دالر از این مبلغ را محصوالت آرایش��ی و بهداشتی شامل می شود.  
جعف��ر میرفخرایی اضافه کرد: ما در حال حاضر 1۶0عضو داریم که 
باالترین ارگان صنفی کشور را شامل می شود و امیدواریم به فرآیند 
تولید تا عمل آوری و عرضه و صادرات گیاهان دارویی توجهی جدی 

داشته باشیم. 
شناسایی 270 گونه گیاه دارویی و معطر در استان اردبیل

رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این سمینار 
به ش��کل گیری کلکسیون گیاهان دارویی ش��مال غرب در ایستگاه 
س��امیان اردبیل با جمع آوری 17۶ گونه اشاره و اظهار کرد: تاکنون 
نس��بت به شناسایی 270 گونه گیاه دارویی و معطر به شکل علمی 

اقدام کردیم که از بین آنها 5 تا 10 گونه باید برندسازی شود. 
خلیل نیکش��اد تأکید کرد: در کنار این مجموعه ما مرکز آراللو را 
داری��م ک��ه 270 گونه نیز در این مرکز در مع��رض دید قرار گرفته 
و م��ا با پرداخت ۳ میلیون تومان تس��هیالت یاران��ه دار به ازای هر 
هکت��ار از تولیدکنندگان حمایت می کنی��م.  وی از توزیع ۴5 هزار 
اصله گل محمدی و توس��عه کشت گیاهان دارویی در 1۶0 هکتار از 
اراضی زیر نظر مهندس��ان متخصص خبر داد و گفت: تولید بیش از 
۴ ه��زار تن محصوالت متنوع گیاهان دارویی و تالش برای فرآوری 
آنها در قالب یک نظام مشخص تهیه و عرضه محصوالت مورد توجه 

قرار گرفته است. 

اخبـــار

ای��ران از نظر تولید انگور و صادرات کش��مش در دنیا پس از فرش و 
پسته جایگاه سوم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. 

 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، ایران از نظر تولی��د انگور و 
صادرات کشمش از رتبه ویژه ای در دنیا برخوردار است که پس از فرش 

و پسته جایگاه سوم در صادرات غیرنفتی را داراست. 
این در حالی اس��ت که در س��ال های اخیر به س��بب اف��ت صادرات 
کش��مش، جایگاه ای��ران از لحاظ ص��ادرات در بازاره��ای جهانی تنزل 
یافت��ه درحالی که حمایت از صادرات این محصول با ارزش باغی یکی از 
ابزاره��ای مهم اقتصاد مقاومتی اس��ت که توجه به صادرات آن می تواند 

ارزش افزوده باالیی برای بخش کشاورزی در بر داشته باشد. 
البته ناگفته نماند که با وجود س��ابقه ۳هزار س��اله در تولید کشمش 
و کیفیت بی نظیر این محصول خش��کباری در جه��ان، باالبودن قیمت 
تمام ش��ده و نبود رقابت پذیری با س��ایر رقبا موجب شد تا در بازارهای 
هدف نتوانیم حرفی برای گفتن داش��ته باشیم و این در حالی است که 
در س��ال های اخیر، کش��مش ایرانی به بیش از 100 کشور جهان صادر 

می شد. 
ح��ال انتظار م��ی رود ب��ا به کارگیری تمهی��دات ویژه و رف��ع موانع 
تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان جایگاه این محصول مهم همچنان در 
بازارهای هدف حفظ ش��ود، چراک��ه این محصول باغی به طرق مختلف 
از جمله تازه خوری، کشمش، کنسانتره، آبمیوه، فرآورده های تخمیری، 
مربا و . . . قابلیت مصرف دارد و نقش مهمی از لحاظ صادرات در اقتصاد 

کشورهای تولیدکننده می تواند ایجاد کند. 
بر این اس��اس گفت وگویی با مس��ئوالن ذی ربط بدی��ن منظور انجام 
داده ایم تا از دالیل کاهش صادرات کش��مش در س��ال های اخیر باخبر 

شویم. 
رض��ا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی با اش��اره به 
دالیل افت صادرات کش��مش در س��ال های اخیر اظهار ک��رد: با توجه 
ب��ه باال بودن قیمت تمام ش��ده تولید، امکان رقابت پذیری با س��ایر رقبا 
در بازاره��ای هدف وجود ندارد که باوج��ود اختصاص یارانه به صادرات 
کشمش در سه ماهه پایانی سال گذشته، میزان صادرات کاهش یافت. 
وی افزود: در س��ه ماه پایانی س��ال گذش��ته، دولت برای صادرات هر 
کیلو کش��مش یارانه ای معادل 2هزار ری��ال در نظر گرفت، ضمن آنکه 
در ازای ص��ادرات یک کیلو کش��مش مجوز واردات ی��ک کیلو موز نیز 
داده ش��د که متأسفانه به سبب نبود رقابت پذیری، مشوق های صادراتی 
در رونق صادرات کش��مش تأثیری نداش��ت.  نورانی با بیان اینکه ایران 
یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کش��مش در دنیا به ش��مار می رفت، 

گفت: با وجود باالبودن قیمت تمام شده تولید نسبت به سایر کشورهای 
تولیدکنن��ده و صادرکننده، اختصاص یارانه و رفع مش��کالت صادراتی 
تجار برای حضور جدی یکی از قطب های اصلی تولیدکننده کشمش در 

بازارهای هدف امری ضروری است. 

یک مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه بیش از ۳میلی��ون تن انگور در 
کش��ور تولید می ش��ود، بیان کرد: با توجه به آنکه برای تولید هر کیلو 
کشمش، چهار تا پنج کیلو انگور خشک می شود، بنابراین دنیا واریدهای 
انگ��ور را به تازه خ��وری تغییر می دهد و در صورتی ک��ه امروزه انگور با 
وارید های تازه و بازارپس��ند دو تا س��ه برابر کش��مش ارزآوری دارد در 
نتیجه وارید های تاکس��تان های کش��ور را باید گام ب��ه گام تغییر داد و 
همواره روی برنامه صادراتی آن کار کرد تا ارزآوری و اشتغال زایی باالیی 

را نصیب کشور کرد. 

وی ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به نیاز ک��م انگور به مصرف آب، بس��یاری 
از اس��تان های کش��ور تاکس��تان خیز اس��ت که در صورت فراهم شدن 
زیرس��اخت های الزم می ت��وان به عنوان یک��ی از بزرگ ترین قطب های 
تولی��د انگ��ور در صادرات تازه خ��وری این محص��ول در بازارهای هدف 

حرفی برای گفتن داشت. 
ب��ه گفت��ه نورانی اگرچه در س��ال های اخیر رتب��ه اول و دوم جهانی 
صادرات کش��مش به ایران اختصاص داش��ت، اما در سال گذشته رتبه 

صادرات به سبب نبود رقابت پذیری با سایر رقبا تنزل یافت. 
رئی��س اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی در پاس��خ به این س��وال 
که ایجاد برند جهانی برای کش��مش چه تأثی��ری در صادرات می تواند 
داشته باش��د، بیان کرد: برند محصول از جمله استانداردهایی است که 
امروزه دنیا برای آن برنامه ریزی کرده است، چراکه این امر نشان دهنده 
اعتماد سازی تولید کننده به مصرف کننده است که به همین دلیل دیگر 
نیازی ندارد که تبلیغات وس��یعی درخصوص کیفیت، بسته بندی و . . . 

آن صورت گیرد. 
وی با بیان اینکه برند محصوالت مختلف با نرخ بیش از ده ها میلیون 
دالر در دنیا خرید و فروش می ش��ود، افزود: وزارت جهاد کش��اورزی در 
برنامه زنجیره محصوالت کش��اورزی، بحث برندسازی را دنبال می کند، 
چراک��ه این امر در ارتقای جایگاه صادراتی و حضور پررنگ در بازارهای 

هدف نقش بسزایی دارد. 
نوران��ی با بی��ان اینکه پیش بینی دقیق تولید انگور تا فصل برداش��ت 
میس��ر نیست، تصریح کرد: با توجه به س��رمازدگی اخیر، تاکستان های 
برخی از اس��تان های کش��ور دچار آسیب ش��دند که به همین دلیل تا 

شهریور و مهر امکان اعالم آمار دقیق تولید وجود ندارد. 
نوسان شدید کشمش در بازارهای جهانی، عامل اصلی تنزل 

جایگاه صادراتی ایران
محم��د ارزانی ممقانی، رئی��س اتحادیه آجیل و خش��کبار با انتقاد از 
کاهش صادرات کش��مش در س��ال گذش��ته گفت: با توج��ه به کاهش 
تولید انگور و به تبع آن کش��مش، افزایش قیمت قابل توجهی برای این 
محصول لحاظ ش��د که به س��بب نبود رقابت با س��ایر رقبا در بازارهای 

هدف، صادرات کشمش دستخوش تغییر و تحوالتی قرار گرفت. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه برای حضور در بازاره��ای جهانی ثبات قیمت 
و کیفی��ت محصول امری ضروری اس��ت، افزود: این درحالی اس��ت که 
قیمت محصوالت ایرانی از جمله کشمش تحت تأثیر نبود ثبات نرخ ارز 
و نوس��ان ارز، هر روز در حال تغییر اس��ت که با این وجود صادرکننده 

نمی تواند برنامه ریزی مدونی برای صادرات داشته باشد. 

چرا رتبه ایران در صادرات کشمش تنزل یافت؟ 

اخیرا خبرها و ش��نیده ها از برخی مس��ئوالن از این حکایت دارد که 
سیستم ارزی و نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان در آستانه تحول قرار 
گرفته اس��ت. از جمله محدودشدن کاالهای وارداتی مشمول ارز ۴200 
تومانی و همچنین احتمال ورود نرخی جدید برای تأمین نیازهای ارزی، 
اما هیچ یک از این موارد به طور رس��می از س��وی دستگاه های ذی ربط 

تأیید و اعالم نشده است. 
به گزارش ایس��نا، دو ماه از اجرای جدید سیاس��ت ارزی و اختصاص 
دالر ۴200 تومان��ی ب��ه کاالهای وارداتی و از س��وی دیگر خرید ارز از 
صادرکنندگان با همین نرخ و قیمت های مشخص ش��ده در س��ایر ارزها 
می گذرد. در حال��ی در روش جدید باید تمام واردات کاال با انجام ثبت 
س��فارش و براساس ارز ۴200تومانی انجام شود که در این مدت آمارها 
از این حکایت دارد که ثبت س��فارش کاالهای وارداتی حتی تا دو برابر 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و رقمی تا مرز 20 میلیارد 
دالر ب��رای این موضوع ثبت ش��ده ک��ه تامل برانگیز اس��ت. به هر حال 
ت��ا پیش از ای��ن ارز مبادله ای ک��ه در مرکز مب��ادالت ارزی به واردات 
اختص��اص پیدا می کرد و حدود ۳۸00 توم��ان در آخرین نرخ گذاری ها 
قیم��ت خورده بود ب��رای تمامی واردکنندگان نب��وده و برای گروه های 
خاصی تعریف می ش��د، اما س��ایر متقاضیان باید از ب��ازار آزاد ارز تهیه 
می کردند، اما اکنون تمامی گروه ها مش��مول دالر ۴200 تومانی شدند 
که حدود 2500 تومان با نرخ بازار آزاد اختالف داشته و شرایط جذابی 
برای واردکننده ایجاد کرده اس��ت. کارشناس��ان در این رابطه هش��دار 

داده  بودند که ب��ا توجه به اختالف قیمتی که بین دالر اختصاص یافته 
ب��ه واردکنندگان و نرخ بازار آزاد ک��ه تا 7000 تومان پیش رفته وجود 
دارد، عاملی خواهد شد برای واردات گسترده و همچنین رانت هایی که 

از راه های مختلف می تواند برای واردکنندگان ایجاد کند. 
در این بین برخی مس��ائل در مورد نحوه اختصاص ارز به واردکنندگان 
از جمل��ه اینکه آنها دالر ۴200تومان��ی دریافت کرده و در نهایت کاالهای 
واردات��ی را با بهای تمام ش��ده ای بر مبنای دالر آزاد به فروش می رس��انند 
حاشیه س��از شد و اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در واکنشی در این رابطه 
اعالم کرد که این بانک در جریان چنین مس��ائلی قرار داش��ته و اقدامات 
الزم را برای پیش��گیری از آن انجام می دهد. گرچه سیف، درباره ساز و کار 
و برنامه های بانک مرکزی و سایر دستگاه ها برای ممانعت از جریان موجود 
و مقابله با برخی سوء اس��تفاده ها از سیستم ارزی توضیحی نداده است، اما 
خبرهایی وجود دارد که نش��ان می ده��د ارز اختصاص یافته به واردات کاال 
محدود می ش��ود، با این توضیح که برخی کاالها از جمع دریافت کنندگان 
دالر ۴200 تومانی و س��ایر ارزهای با قیمت تعدیل شده خارج خواهند شد 

که از جمله آنها می توان به کاالهای لوکس و خودرو اشاره کرد. 
این در حالی اس��ت که تاکنون برخی انتقادها حتی از س��وی مقامات 
مسئول بانکی در مورد عدم اولویت بندی کاالهای وارداتی از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مطرح ش��ده بود، چراکه معتقدند نباید تمامی 
کااله��ا در یک رده قرار گرفت��ه و کاالهایی که هیچ ضرورتی بر واردات 
آنه��ا وجود ندارد در کنار کاالهای اساس��ی مش��مول ارز ۴200تومانی 

ش��وند، چراکه این خود موجب ایجاد سوء استفاده هایی در بازار به ضرر 
مصرف کنندگان شده است.  در سوی دیگر ماجرا با توجه به محدودیتی 
که برای تع��داد کاالهای دریافت کنن��ده ارز ۴200 تومانی وجود دارد، 
موضوع دیگری مطرح اس��ت. اینکه قرار اس��ت بان��ک مرکزی در قالب 
س��امانه س��ماصا تخصیص ارز را به روالی دیگر پی��ش ببرد؛ به گونه ای 
که برای کاالهای اساس��ی دالر ۳۸00 تومانی که مشمول دریافت یارانه 
۴00 تومانی اس��ت و همچنین بخش��ی از کااله��ای وارداتی ارز ۴200 
تومانی و گزینه سوم ارز متقاضی است یعنی کسانی که نیاز آنها ضروری 
نبوده و با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تأمین کنند که البته 
برخ��ی خبرهای دریافتی از این حکایت دارد که ممکن اس��ت این نرخ 

سوم براساس قیمت های بازار و بالغ بر ۶000 تومان تعیین شود. 
ب��ا ای��ن وجود تاکن��ون هیچ یک از مقام��ات بانک مرک��زی و وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اخبار پیرامون محدودش��دن کاالهای وارداتی 
با ارز ۴200 تومانی و همچنین روال جدید در س��امانه سماصا را تأیید 
نکرده اند، اما در مواردی این موضوع از س��وی برخی مسئوالن رد شده 
است. به تازگی مودودی- معاون سازمان توسعه تجارت- در رابطه با این 
موضوع تأکید کرده که براس��اس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت 
هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارز دیگری غیر از آنچه که در مصوبات 
دولت آمده، امکان پذیر نیس��ت و در عین حال ادعاهای مطرح ش��ده در 
رابطه با محدودشدن کاالها و همچنین احتمال پرداخت ارز با نرخ سوم 

را رد کرده است. 

پ��س از کمبود و گران��ی به وجود آمده در تأمین بطری بس��ته بندی 
در صنایع غذایی مرتبط، هرچند مش��کل کمبود تا حد زیادی به دلیل 
کوتاه کردن دس��ت متخلفان، سودجویان و دالالن برطرف شده است اما 

گرانی ها کماکان پابرجاست. 
به گزارش ایس��نا، در ش��رایطی از چندی پیش کمب��ود بطری برای 
بس��ته بندی م��واد صنایع غذایی اعم از آب معدنی و آش��امیدنی، روغن 
نباتی، نوش��ابه و ماءالشعیر دردساز ساز شده که به گفته تولیدکنندگان 
ای��ن بخش صنایع مربوط��ه را با بحران مواجه کرده اس��ت و به منظور 
تولی��د، ظرف برای بس��ته بندی و عرضه در بازار به مق��دار کافی وجود 
ندارد که به  رغم برطرف ش��دن میزان ناچیزی از مشکالت، عمده مصائب 
پا برجاست و کماکان تولیدکنندگان با گرانی و کمبود روبه رو هستند. 
در ای��ن بین صنای��ع غذایی و دیگر صنایع وابس��ته به این بخش نیز 
ب��ه عنوان مش��تری این ظروف و بطری ها برای بس��ته بندی محصوالت 
خود نیز با مش��کل مواجه ش��ده اند و ظرفی برای بس��ته بندی و عرضه 
محصول ش��ان ندارند یا به س��ختی و با افزایش قیم��ت این نیاز صنعت 
را تأمی��ن می کنند.  این درحالی اس��ت که 1۳ خردادماه س��ال جاری 
مدی��رکل صنایع غذای��ی، دارویی و بهداش��تی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت در نامه ای به مدی��رکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار »نظارت و جلوگیری 
از فروش پریفرم و سایر ملزومات پالستیکی با قیمت های حاشیه ای بازار 
توس��ط تولیدکنندگانی شده است که مواد را از طریق بورس خریداری 

می کنند.« 
عالوه بر این لیست تولیدکنندگان پریفرم که از شرکت بورس کاالی ایران 
خرید می کنند نیز اخذ و تهیه ش��ده است، بنابراین وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست 

ک��رده ضمن نظارت کامل بر فعالیت واحدهای تولیدکننده پریفرم گزارش 
مربوطه را به اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی وزارت صنعت و 
کارگروه ساماندهی عرضه و تقاضای محصوالت پتروشیمی منعکس کند.  
پیمان فروهر – دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آش��امیدنی 
– در گفت وگو با ایس��نا و در ارتب��اط با آخرین وضعیت تأمین بطری پس 
از کمبوده��ا و گرانی های اخیر به وجود آمده، اظهار کرد: صنایع نوش��ابه، 
روغن نباتی، ماء الش��عیر و مالت، آب بس��ته بندی و صنایع لبنی ۹0درصد 
پریفرم خود را از تولیدکنندگان پریفرم خریداری می کند و تنها 10درصد 
تولیدکنندگان پریفرم هستند که جواز خرید پت از بورس را دارند و مابقی 

آنها مجاز به خرید از بورس نیستند. 
وی با اش��اره به اینکه در این راس��تا تنها 10درصد از تولیدکنندگان 
پریفرم منفعت دیده اند و کماکان مشکل تقاضای زیادی در بورس وجود 
دارد، اظه��ار ک��رد: قبل از اعمال اصالحات ۳۶ هزار ت��ن تقاضا در بازار 
وجود داشت که تنها ۴000 تن عرضه می شد، بنابراین پس از فشارهای 
وارده به پتروش��یمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس به جهت 
قطع دست دالالن، سودجویان و متخلفان درخواست و تقاضا به ۴000 

الی 5000 تن رسید. 
فروه��ر با بی��ان اینکه قیمت پت در ب��ورس 7100 الی 7200 تومان 
اس��ت اما در ب��ازار آزاد به می��زان 11 تا 12 هزار توم��ان قیمت دارد، 
گف��ت:  تنها 10درصد از تولیدکنندگان پریف��رم می توانند از بورس پت 
7000تومانی خرید کنند و ۹0درصد دیگر باید مواد را از پریفرم س��ازان 

معادل هر کیلو 11 هزار تومان خریداری کنند. 
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات دستور 
داده ت��ا ب��ا متخلفان در این حوزه برخورد ش��ود، اظهار کرد: براس��اس 
این دس��تور قرار بر این شده که پریفرم سازهایی که از بورس خریداری 

می کنند شناس��ایی شده و بر این اساس متخلفانی که از بورس خرید و 
به قیمت بازار آزاد معامله می کنند مشخص شده و با آنها برخورد شود. 
همچنین امیرهوشنگ بیرشک - دبیر انجمن صنایع روغن نباتی – در 
گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با آخرین وضعیت تأمین بطری بسته بندی، 
بیان کرد: هرچند عرضه در این راس��تا پس از شرایط نابسامان به وجود 
آمده بهتر ش��د، اما کماکان مش��کل به طور کامل حل نشده است و در 
این راس��تا تفاهمی بین وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و نیز بورس به 
وجود آمده تا سهمیه ای برای بخش صنعت در این رابطه تعیین کند. 

وی ادامه داد: پیش از این به دلیل مس��ائل ارزی به وجود آمده تقاضا به 
شدت رشد کرد و غیرواقعی بود و همه قصد داشتند خرید و انبارشان را پر 
کنند به همین دلیل شاهد کمبود در بازار بودیم.  دبیر انجمن صنایع روغن 
نباتی با تأکید بر اینکه کماکان 70درصد مشکالت مربوط به تأمین بطری 
بس��ته بندی پابرجاست، خاطرنشان کرد: قرار است وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بورس تفاهمی را مدنظر قرار دهند و برای صنایع در نظر بگیرند و 

تأمین بطری در حوزه روغن نباتی وجود نداشته باشد. 
بیرشک با اشاره به اینکه مجتمع تندگویان عنوان می کند که ظرفیت 
تولی��د بیش از این میزان را ندارد، گفت: مش��کلی ک��ه در حال حاضر 
با آن روبه رو هس��تیم این اس��ت ک��ه مواد پتروش��یمی را به واحدهای 
پریفرم س��ازی می دهند و در صنعت روغن نباتی عمده کارخانه ها واحد 

پریفرم سازی ندارند و باید پریفرم الزم را از بازار خریداری کنند. 
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر واحده��ای پریفرم س��ازی پریفرم را 
خری��داری کرده و به قیمت باالتری در بازار آزاد به فروش می رس��انند 
که در این رابطه قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری الزم 
را انجام دهد و در همین راس��تا واحدهای پریفرم س��ازی را که از بورس 

خریداری می کنند مشخص کردند. 

ابهامات محدودشدن واردات با دالر 4200 تومانی و ورود نرخ سوم

صنایع غذایی همچنان کمبود بطری دارند! 

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

انجام مذاکرات خودرویی بدون پشتوانه داخلی
تخصص را فدای روابط کرده ایم

برخی از سخنان بیان ش��ده در موضوع قراردادهای خودرویی 
فقط یکسری داستان رویایی بود تا موجب ایجاد هیجان در بازار 
ش��ود و متأس��فانه هیچ قراردادی در این بخ��ش آن چیزی نبود 
که برخی مدیران خودرویی کش��ور ادع��ا می کردند.  به گزارش 
پرش��ین خ��ودرو، یک��ی از نکاتی ک��ه در بیش��تر مصاحبه ها در 
خص��وص قراردادهای خودرویی ب��ه آن برمی خوریم این مطلب 
اس��ت که ما مذاکره کردن بلد نیستیم یا به نوعی می توان گفت 
مذاکره کنن��دگان خوبی در حوزه اقتصادی و البته خودرو نداریم.  
برای این ادعا از قرارداد 20۶ تا قرارداد تولید ال ۹0 را به عنوان 
ش��اهد قدیم و البته قراردادهای جدید و پسابرجامی را به عنوان 
ش��اهدهای جدید این مدعا می توان معرفی کرد. در هیچ کدام از 
این قراردادها طرف ایرانی نتوانس��ته اس��ت حق خود را از طرف 
خارجی و البته عمدتا فرانسوی دریافت کند اما برای بار هزارم با 
همین طرف فرانس��وی وارد مذاکره با هدف برد – برد شده است 
که البته همیش��ه برد طرف ایرانی با باخ��ت جای خود را عوض 

کرده است. 
چرا صنعت خودرو از داش��تن مذاکره کنندگان با تجربه و خبره 

بی نصیب مانده است؟ 
این س��ؤال را از باب��ک صدرایی یکی از کارشناس��ان و فعاالن 
ب��ازار خ��ودرو پرس��یدیم و وی اینچنی��ن پاس��خ داد: اینکه ما 
مذاکره کنندگان خوبی در بخش خودرو نداریم به این دلیل است 
که در داخل کش��ور ب��رای تصمیماتی که در ای��ن حوزه گرفته 

می شود اجماعی وجود ندارد. 
وی ادام��ه داد: بحث ه��ای مدیریت��ی، تغیی��رات پی در پ��ی، 
فعالیت ه��ای جناح��ی و تیم��ی در بخ��ش صنع��ت و مدیریت 

اتوبوسی، کشور ما را به این وضع دچار کرده است. 
صدرایی با تأکید بر این مطلب که شایسته س��االری در کش��ور 
م��ا حلقه مفقوده مدیریت اس��ت، افزود: این مش��کل در بس��تن 
قرارداده��ای جدید نیز وجود دارد و مذاکره کننده خارجی نیز در 
زمان مذاکره با یک تیم کامل و حرفه ای روبه رو نمی ش��ود.  وی 
تصریح کرد: وقتی شما از قوانین تجارت و روش های مذاکره هیچ 
نمی دانید، آینده نگری و مصالح کش��ور را نی��ز از یاد برده و تنها 
به فکر بس��تن قرارداد با فالن برند فرانس��وی بنام و امضای خود 
هس��تید و ب��ه همین دلیل این قراردادها همیش��ه به ضرر طرف 

ایرانی تمام می شود. 
این کارشناس فعال در حوزه خودرو در ادامه موقعیت سیاسی 
و اقتصادی کش��ور را نیز دلیل به شکست انجامیدن قراردادهای 
اقتصادی در حوزه خودرو دانست و افزود: این موضوع که در زمان 
مذاکره کش��ور ش��ما در چه موقعیتی قرار دارد بسیار مهم است 
زیرا مذاکره کننده از وضع داخلی کش��ور باید آنقدر مطمئن باشد 
ک��ه بتواند در مذاکرات قوی ظاهر ش��ده و با طرف های خارجی 
مذاکره کند همانند مذاکره کنندگان ترکیه، چین و مالزی که به 

دلیل پشتوانه داخلی، بهترین قراردادها را می بندند.  
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی مدیران صنعت خودرو در 
ای��ران با برنامه ریزی بلندمدت بیگانه هس��تند به همین دلیل از 
دوراندیش��ی در تصمیمات ایشان خبری نیست. شما در کشوری 
زندگ��ی می کنید که امکان برنامه ریزی حتی برای ۳0 روز آینده 
را نیز ندارید و چه بس��ا به همین زودی حت��ی برای برنامه ریزی 

هفتگی نیز دچار مشکل شویم. 
باب��ک صدرایی به اتفاقات خودرویی پس��ابرجام اش��اره کرد و 
گفت: فردای امضای تفاهم هس��ته ای، قطب های خودروس��ازی 
کش��ور اع��الم کردن��د که ب��ا برنده��ای مطرحی همانن��د، بنز، 
پ��ژو، فی��ات، فولکس واگن، رنو، س��یتروئن، هیوندای، نیس��ان و 
ش��رکت های کوچک و بزرگ دیگر و اتفاق عجیب تر اینکه با همه 
این ش��رکت ها هم تفاهم برای تولید و صادرات انجام می شد، اما 
در واق��ع دیدیم که همه این حرف ها تنه��ا ادعایی بیش نبوده و 

فقط موجب شد تا مجموعه خودرویی کشور زیر سؤال برود. 

 
 به دنبال واردات، تولید واشتغال هستیم

نه لیزینگ خودرو
مدیرعام��ل هلدینگ داتیس با بیان اینکه یک��ی از برنامه های ما 
واردات برندهای مطرح اروپایی و عرضه آن در کش��ور اس��ت، گفت 

هیچ گاه به صورت لیزینگی خودرو نفروخته ایم. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، میالد علینقی، مدیرعامل 
هلدین��گ داتیس که پیش از این با ایجاد اولین تعمیرگاه تخصصی 
خودروهای هیبریدی در ایران، گام های بزرگی را برای ترغیب مردم 
به اس��تفاده از خودروهای پاک و هیبریدی برداشته است، می گوید: 
اس��تفاده از خودروهای هیبریدی در حم��ل و نقل عمومی به ویژه 
در ن��اوگان تاکس��یرانی یکی از راهکارهای غلب��ه بر آلودگی هوا در 

کالنشهرهاست. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ایج��اد مرکزی تخصصی ب��رای خدمات دهی 
ب��ه خودروهای هیبریدی نگاه مردم و مس��ئوالن را به این دس��ته 
از خودروه��ا تغیی��ر داده، گف��ت: از زم��ان ارائه خدم��ات در حوزه 
خودروهای هیبریدی توس��ط داتیس خودرو و تأس��یس تعمیرگاه 
آن، اقبال عمومی برای استفاده از این خودروها افزایش یافته است. 
علینق��ی در ادام��ه در تبیی��ن برنامه هلدینگ داتی��س در آینده 
گفت: برخالف س��ال های اخیر که بسیاری از فعاالن اقتصادی تنها 
به واس��طه کسب س��ودهای کالن، به سمت مش��ارکت و همکاری 
با ش��رکای چینی حرک��ت کرده اند، داتیس خ��ودرو اولویت کاری 
خود را همکاری مش��ترک با شرکت های بزرگ و صاحب تکنولوژی 

اروپایی گذاشت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: همکاری ب��ا برند های مط��رح اروپایی در 
دس��تور کار هلدینگ داتیس اس��ت که ب��ه زودی در خصوص آن 

اطالع رسانی خواهد شد. 
علینقی در مورد فروش خودرو به صورت لیزینگ گفت: در حوزه 
خ��ودرو ابتدا به دنبال واردات و س��پس انتقال تکنولوژی به منظور 
تولید خودرو در کشور هس��تیم و در حوزه واردات خودرو سیاست 
شرکت، فروش خودرو بوده و نه لیزینگ، لذا هیچ گاه اقدام به فروش 

لیزینگی خودرو نکرده ایم. 

 مشاور مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه گرانی اخیر خودرو طبیعی 
اس��ت، گفت بنده چالش بازار را قبول ندارم که برای خودروس��ازان است، 
متأسفانه به طرز عجیبی از اطراف می خواهند این صنعت را به زمین بزنند 
تا واردات صورت گیرد. امیرحسین کاکایی، مشاور مدیرعامل ایران خودرو 
در گفت وگ��وی ویژه خبری گفت: تا قبل از بهمن ماه زمزمه های تالطم ارز 
و سکه پیش آمد و االن نوبت خودرو است. همه می دانیم که بعد از عید با 
افزایش قیمت خودرو مواجه هستیم. البته یک سلسله اتفاقاتی افتاد که این 
تنش قیمت طبیعی بود و ابتدا از خودروهای گران قیمت شروع شد و حال 
به خودروهای ارزان قیمت رسیده است. امروز بقیه بازارهای سرمایه به انتها 
رسیده اند و مردم ما به خودرو روی آورده و طبیعی است که مردم به سمت 
سرمایه گذاری در این حوزه بروند. کاکایی عنوان کرد: سال گذشته قیمت 
ارز مبادله ای با قطعه سازان معامله شد که تا شب عید این اتفاقات رقم خورد 

و همه چیز با قیمت روز پیش رفته است و پیشواز نیست. 
وی ادامه داد: ما در ایران پنج شرکت خودرو سازی داریم و انحصاری بین 
دو شرکت ایران خودرو و سایپا نیست. سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون 
صنای��ع و معادن مجلس در این برنامه بیان کرد: ما وقتی هزینه های تمام 
شده خودرو را بررسی کنیم، مشاهده می کنیم که می شد تعادلی برقرار کرد، 
اما چرا وقتی شرکت های خودروساز می توانستند جلوی التهاب را بگیرند، 

به این آشفتگی دامن زدند؟ 
کاکای��ی در جواب تصریح کرد: قب��ل از اینکه این التهاب به بازار داخلی 
برسد، بر سر خودرو های وارداتی بود. کاکایی بیان کرد: باالترین نرخ واردات 
را در س��ال های ۸۹ و ۹0 داش��تیم که خیلی ها با واردات خودرو خوشحال 
ش��دند. ما در این صنعت چند ماهی است که س��رمایه گذاری نکرده ایم و 

پیش از برجام با چند شرکت خارجی مذاکره ها انجام شد، اما به نیمه رسید 
و قراردادها صورت نپذیرفت. س��یدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع 
مجلس در ادامه برنامه با اش��اره به اینکه نباید صورت مسئله را پاک کرد، 
بلکه باید به دنبال راه حل منطقی بود، خاطرنشان کرد: متأسفانه مردم هزینه 
عدم مدیریت را می پردازند، اما می شد با اصالح ساختار و روش های مختلف 
موض��وع را کنترل کرد. وی با بیان اینکه التهابات بازار ارز و طال، هجمه ای 
به بازار خودرو آورد، اظهار کرد: چرا خودروسازان که توان عرضه را داشتند، 

گذاشتند تا بازار ملتهب شود و بعد عرضه کنند. 
این عضو کمیس��یون صنایع مجلس با اش��اره به اینکه وقتی هزینه های 
تمام ش��ده خودرو را محاسبه می کنیم، می بینیم که می توان برخی مسائل 
را با روش های اصالحی کنترل کرد، گفت: خودروساز ها به جای اینکه فضا 
را مدیریت کنند و آثار تبعی هر فشاری را به حداقل برسانند به دنبال حل 
مش��کالت خود هستند.  وی با اشاره به طرح ساماندهی خودرو افزود: این 
طرح به امضای اکثر نمایندگان مجلس رسیده و موضوع به کمیسیون ارجاع 

داده شده، اما قرار است تا شش ماه مسکوت بماند. 
مقدسی با اشاره به اینکه انحصار خودرو باید شکسته شود، اظهار کرد: باید 

فضایی را فراهم کرد تا خودروسازان دیگر بتوانند به بازار بیایند. 
این عضو کمیس��یون صنایع مجلس با اشاره به اینکه یک شوکی از نظر 
نقدینگی در بازار ایجاد ش��ده اس��ت، افزود: باید اوضاع را مدیریت کرد، لذا 
در کمیسیون صنایع موضوع را دنبال می کنیم و حوزه نظارتی خودمان را 
وسیع خواهیم کرد و از سوی دیگر، مسائل را به شدت بررسی می کنیم و به 

کسی اجازه ملتهب کردن بازار را نمی دهیم. 
کاکایی، مشاور مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو در بخش دیگری از این 

برنامه با اشاره به اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: خودروسازان 
برنامه های مدیریت بحران دارند، از سال ۸۹ به بعد صنعت خودرو به شدت 

ضربه دید و در سال ۹2 به اوج خود رسید. 
وی با بیان اینکه اگر وضعیت به این صورت ادامه پیدا کند تمام کارهای 
توس��عه ای با چالش جدی مواجه می ش��ود، اظهار کرد: بنده چالش بازار را 
قبول ندارم که برای خودروسازان است، متأسفانه به طرز عجیبی از اطراف 
می خواهن��د این صنعت را به زمین بزنند ت��ا واردات صورت گیرد. کاکایی 
با اش��اره به اینکه در دو ماه اول س��ال افزایش تولید داش��تیم، گفت: قبل 
از حاش��یه ها در خودروهای وارداتی، بازار آزاد وجود داش��ت، به طوری که 
باالترین نرخ واردات را داشتیم که در نهایت صنعت خودرو به زمین زده شد. 
وی با اشاره به اینکه ترامپ صنعت خودرو را سه ماه اول تحریم کرد و شش 
ماه بعد برای بانک ها و نفت برنامه ریزی کرد، گفت: در صنعت خودروسازی 

چندین سال برنامه ریزی صورت گرفته نشد. 
وی با اش��اره به اینکه خودروس��ازان بزرگ تحت نظارت کامل هستند، 
گفت: قرار فروش ۶ هزار خودرو گذاشته شده بود، لذا 27 میلیون مراجعه 
به س��ایت صورت گرفت و این ۶ هزار خودرو به صورت رندوم در کل ایران 
پخش شده است، بنابراین تهمت زده می شود که ۹ هزار خودرو احتکار شده 
است، نباید تمام سیستم نظارتی کشور را با این گونه صحبت ها زیر سؤال 
برد.  وی با اش��اره به اینکه 12درصد هزینه های خودرو متعلق به مالیات و 
عوارض است، عنوان کرد: قیمت کارگر ارزان نیست، متوسط کارگر در ایران 
خودرو و س��ایپا باالی ۴ تا 5 میلیون اس��ت، امروز ایران خودرو 220 هزار 
خودرو را به فروش رس��اند و این مسئله باعث نمی شود حاشیه بازار پایین 

بیاید لذا مردم می دانند که با مشکل روبه رو هستیم. 

مشاور مدیرعامل ایران خودرو:

گرانی خودرو طبیعی است

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان این که موضع اخیر رنو 
مبن��ی  بر باقی ماندن در ایران به  رغم تحریم های آمریکا، تأثیرات مثبتی 
بر دیگر شرکت ها دارد، اظهار کرد که پژوسیتروئن نیز به ادامه همکاری 

با ایران تمایل دارد و به دنبال راه های تحقق این موضوع است. 
 به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، محمدرضا نجفی منش گفت: 
اظهارات اخیر مدیرعامل رنو مبنی بر آنکه این شرکت به  رغم تحریم های 
آمری��کا به فعالیت های خود در ایران ادامه خواهد داد تأثیرات مثبتی بر 

تصمیم گیری دیگر خودروسازان خارجی فعال در ایران دارد. 
وی با بیان اینکه وقتی رنو رسماً اعالم می کند که به  رغم خروج آمریکا 
از برجام در ایران می ماند عماًل راه را برای دیگر خودروس��ازان خارجی 
باز می کند، خاطرنشان کرد: ممکن است در آینده ایجاد مشکل در نقل 
و انتقاالت بانکی مشکالتی در فرآیند و تیراژ تولید محصوالت رنو ایجاد 
کند اما این شرکت همان طور که اعالم کرده ایران را ترک نخواهد کرد. 
او ادامه داد: در این ش��رایط به نظر می رس��د مشکلی در ادامه تولید 
محص��والت فعلی رنو و همچنین اجرایی ش��دن قرارداد این ش��رکت با 

س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( برای تولید و عرضه 
محصوالت جدید رنو در ایران وجود نخواهد داشت. 

رئی��س انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازی اف��زود: گذش��ته از رنو، 
پژوس��یتروئن نیز هم اکنون با حمایت دولت فرانس��ه در حال رایزنی با 
دولت آمریکاس��ت تا بتواند راهی برای ادامه همکاری با ایران پیدا کند. 
آن ط��ور که ما اطالع داریم پژوس��یتروئن نیز قلب��ا مایل به ترک ایران 
نیست و تمایل دارد به همکاری خود با خودروسازان ایرانی ادامه دهد. 
وی در پاس��خ ب��ه اینکه چرا دو خودروس��از فرانس��وی موضع گیری 
متفاوت��ی در قبال همکاری با ایران داش��ته اند؟ اظهار کرد: این موضوع 
که پژوس��یتروئن اخیراً اعالم کرد تا گرفتن مجوز از آمریکا فعالیت های 
خود را تعلیق می کند به معنای لغو فعالیت ها در ایران نیس��ت، بلکه به 
معن��ای خریدن زمان ب��رای یافتن راهکارهایی ب��رای در امان ماندن از 
فشار آمریکایی ها است.  نجفی منش با بیان اینکه درواقع پژوسیتروئن و 
رنو یک حرف را با زبان های مختلف بیان کرده اند، تصریح کرد: رنو گفته 
حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت شود در ایران می ماند و پژوسیتروئن 

هم گفته فعاًل فعالیت ه��ا را تعلیق می کند تا راهی برای ادامه همکاری 
پی��دا کند. از نظر ع��رف بین المللی معنای این دو حرف یکی اس��ت و 
نش��ان می دهد که هیچ کدام از خودروس��ازان فرانسوی قلبا تمایلی به 

ترک ایران ندارند. 
وی خاطرنش��ان کرد: البته فش��ارهای آمریکا به شرکت های خارجی 
برای ترک ایران بس��یار زیاد اس��ت و می طلبد که مس��ئوالن مرتبط از 
جمله وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و وزارت امور خارجه راهی برای 
مقابل��ه با این فش��ارها بیابند.  به گزارش ایس��نا، اخی��راً کارلوس گون، 
مدیرعامل رنو در مجمع ساالنه سهامداران این شرکت در پاریس اعالم 
کرد که رنو به  رغ��م تحریم های آمریکا، ایران را ترک نخواهد کرد حتی 

اگر مجبور به کاهش فعالیت های خود شود. 
پی��ش از آن نیز پژوس��یتروئن در بیانیه ای اعالم ک��رده بود که فعاًل 
فعالیت ه��ای خود در ایران را تعلیق می کند و با حمایت دولت فرانس��ه 
به دنبال رایزنی با آمریکا برای مس��تثنی شدن از تحریم های این کشور 

برای ادامه فعالیت در ایران است. 

ایران بر اس��اس افق چش��م انداز 1۴0۴ ساالنه باید بیش از ۳ میلیون 
دستگاه خودروی س��واری و تجاری تولید و ۳0 درصد آن را صادر کند 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار بود با مش��ارکت خارجی این 
هدف محقق ش��ود و حت��ی در قراردادهای خارجی ص��ادرات نیز برای 
محص��والت مش��ترک در نظر گرفته ش��د، اما این ه��دف در قراردادها 

ضمانت اجرایی ندارد و امروز نیز در سایه تحریم ها قرار گرفته  است. 
به گزارش خبرگزاری موج، صنعت خودروی ایران با سهم ۳.5 درصدی 
در تولید ناخالص داخلی، س��هم 20 درصدی در بخش صنعت و س��هم 
12 درصدی در اشتغال از جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه ای 
برخوردار است؛ به همین دلیل از سه سال پیش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سند راهبردی در صنعت خودرو ارائه کرده و اردیبهشت ماه سال 

گذشته آن را مورد بازنگری قرار داد. 
با این حال در پنجمین نشس��ت س��ند راهبردی خودرو امیرحس��ین 
قنات��ی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارتخانه اعالم کرد 
که این استراتژی نخستین تجربه ایران در صنعت خودرو بوده و چندان 

قابل اجرا نیست. 
در واقع ایران بر اس��اس افق چش��م انداز 1۴0۴س��االنه باید بیش از 
۳ میلیون دس��تگاه خودروی س��واری و تجاری تولی��د و ۳0 درصد آن 
را ص��ادر کند، موضوعی که در بند قراردادهای مش��ارکتی با خارجی ها 
)جوینت ونچر( نیز در نظر گرفته شده است. همچنین در بخش قطعات 
نی��ز ظرفیت ۳۶۳ ه��زار تنی تولید تایر و تیوب باید تا س��ال 1۴0۴ به 
700هزار تن برس��د. در بخش فروش خودرو نیز برای امس��ال رقم 20 
میلیارد دالر پیش بینی شده که باید در چشم انداز 1۴0۴ به 50 میلیارد 

دالر برس��د؛ هدفی که در گرو افزایش بهب��ود کیفیت تولید و صادرات 
است. در حال حاضر تحریم های آمریکا این موضوع را به چالش کشیده، 
هرچن��د خودروس��ازهای ایران پیش تر در کش��ورهای س��وریه، عراق، 
بالروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئال سایت تولید راه اندازی کرده 
بودند که برخی از این سایت ها در کشورهایی همچون سوریه و عراق به 
دلیل بحران جنگ نیمه تعطیل ش��ده و برخی از آنها تحت تأثیر مسائل 
سیاس��ی و نوس��انات اقتصادی تولی��د خود را کاه��ش داده یا غیرفعال 

مانده اند. 
صادرات تنها راه تحقق چشم انداز صنعت خودرو

مشاور مدیرعامل سایپا در ادامه گفت: نقش صنعت خودرو در اقتصاد 
کش��ور غیرقابل انکار اس��ت و اگ��ر روند افزایش چند س��ال اخیر ادامه 
یابد به چش��م انداز خواهیم رس��ید، اما چند شرط دارد؛ نخست تضمین 
ص��ادرات در جوینت ونچره��ا، بومی س��ازی و رویکرد طراح��ی و تولید 

خودروی ملی باید در دستور کار قرار گیرد. 
س��عید مدنی با تأکی��د بر اینکه ام��روز چه بخواهیم، چ��ه نخواهیم 
همکاری خودروس��ازان خارجی با ایران وارد چالش ش��ده است، افزود: 
این مش��کالت بیش��تر به تحریم های آمریکا برمی گردد، همان طور که 
پیش ت��ر و قبل از برجام، ژاپنی ها اصاًل با خودروس��ازان ایرانی همکاری 
نمی کردند و کره ای ها مش��روط به بی اثر بودن تحریم ها فعالیت خود را 
ادامه دادند و در نهایت همکاری خود را قطع کردند. حال با این وضعیت 
اگر در تولید خودرو صادرات را در دستور کار قرار ندهیم، در مونتاژ نیز 

موفق نخواهیم بود. 
او ب��ا بیان اینکه اگر نوس��ازی یک میلیون خودروهای فرس��وده اجرا 

نش��ود، نمی توانیم چش��م انداز تولید 2میلیون دستگاه برای بازار داخلی 
را محقق کنیم، افزود: تحقق صادرات یک میلیون خودرو در چشم انداز 
1۴0۴ مبتنی بر بومی س��ازی قطعات به ویژه در مشارکت های خارجی 
اس��ت که در حال حاضر خ��روج آمریکا از برجام به چالش��ی برای این 

بخش تبدیل شده است. 
مدن��ی افزود: اگر س��اخت داخ��ل ۶0 درصد و ص��ادرات قراردادهای 
مش��ارکتی به ۳0 درصد برسد نیاز ارزی دیگر نخواهیم داشت، هرچند 
درآم��د ارزی از طریق صادرات خ��ودرو، با ایجاد تضمی��ن در بندهای 
قرارداد مشارکتی محقق می ش��ود. البته خودروسازان خارجی در زمان 
امضای قرارداد با این بند موافق بوده اند، اما در عمل شانه خالی می کنند 
و ایران بر اینکه دیگر ایران به کش��ور مونتاژکار تبدیل نشود در صورتی 

که این بند از قرارداد اجرا نشد باید از قرارداد خارج شود. 
ظرفیت بازار خودروی ایران به سقف رسیده است

یک کارش��ناس خودرو با اش��اره به وضعیت ظرفیت تولید در صنعت 
خودروی کشور گفت: امروز 1.5 میلیون خودرو تولیدی کشور متناسب 
 با س��قف تقاض��ای بازار داخلی اس��ت، درحالی که ظرفی��ت جواز تولید
1.۹ میلی��ون خودرو در س��ال بوده که با توجه ب��ه بازار داخلی ظرفیت 

واقعی نیست. 
فری��د زاوه با اش��اره به اینکه در اس��تراتژی خ��ودرو تولید بیش از ۳ 
میلیون دستگاه در سال تعیین شده، افزود: بر اساس این استراتژی باید 
2 میلیون خودرو از ۳ میلیون هدف گذاری  چشم انداز در بازار داخلی به 
فروش برس��د. از این رو به تغییر ساختارهای اقتصادی و افزایش قدرت 

خرید در بازار داخلی نیازمندیم. 

تصمیم رنو اثرات مثبتی دارد

پژوسیتروئن می خواهد در ایران بماند

جوینت ونچرهای بی اثر در چشم انداز صنعت خودرو
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رئی��س مرکز تعام��الت بین المللی معاونت علم��ی از برگزاری دومین 
همایش همکاری های بین المللی ایران و اروپا خبر داد و گفت چشم انداز 

استارتاپ ها در ای�ران یکی از مباحث مهم در این همایش است. 
ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فناوری 
بی رن��گ  علی مرتض��ی  ریاس��ت جمهوری، 
ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری دومی��ن همایش 
همکاری های بین المللی اقتصادی و فناوری 
ایران و اروپا در بروکسل، گفت: این همایش 
۳1خرداد تا اول تیرماه سال جاری با هدف 
مقابله با پروژه ایران هراس��ی پس از خروج 
آمری��کا از تواف��ق هس��ته ای و در مقاب��ل 
سیاس��ت های آمریکا برای برهم زدن توافق 

برجام برگزار می شود. 
وی اف��زود: ای��ن همای��ش ب��ا محوری��ت 
همکاری های طرفی��ن روی موضوعاتی چون 
توسعه اقتصادی، رشد جامعه استارتاپی و نیز 

بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان برگزار می شود و معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری نیز در مراسم افتتاحیه آن سخنرانی خواهد کرد. 
به گفته بی رنگ، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری پس از شرکت 

در مراس��م افتتاحیه و سخنرانی درخصوص اکوسیستم نوآوری، وضعیت 
اس��تارتاپ ها در ای��ران و نیز ظرفیت ش��رکت های دانش بنیان، با برخی 

مقامات عالی رتبه در بلژیک و اتحادیه اروپا نیز مالقات خواهد کرد. 
وی همچنین تصریح کرد: این همایش به 
همت موسس��ه مطالعاتی روند و با مشورت 
وزارت ام��ور خارجه با موضوع همکاری های 
اقتص��ادی و فناوری در بروکس��ل به عنوان 
مقر اصلی اتحادیه اروپا برگزار می شود؛ دور 
اول این همایش نیز سه سال پیش در وین 

برگزار شده است. 
فن��اوری  و  مع��اون علم��ی  قائم مق��ام 
رئیس جمهور در امور بین الملل ادامه داد: 
جنج��ال و هراس آفرین��ی آمریکا موجب 
ش��ده بسیاری از ش��رکت های اروپایی در 
هم��کاری با ایران جانب احتیاط را رعایت 
کنن��د، اما هرگونه کمک ب��ه مقابله با این 
اقدامات از طریق فضاس��ازی مثبت در مورد همکاری های ایران و اروپا 
کاری بس ضروری اس��ت و به پیش��برد سیاست های کشورمان کمک 

می کند. 

دبیر کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی گفت افزایش 
امنیت کس��ب و کار در کش��ور و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور با 
کش��ورهای مختلف جهان می تواند به رونق اقتصادی کشورمان منجر 

شود. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری شبس��تان 
از تبری��ز، معصومه آقاپور علیش��اهی، 
بی ثباتی بازار س��که و ارز را ناش��ی از 
افزای��ش بی س��ابقه قیمت دانس��ت و 
اظهار داشت: گرانی سکه و ارز آنچنان 
غیرطبیعی نیست چراکه اگر هر روز بر 
طبل نقدینگی می دمند با توجه به این 
مسئله می توان افزایش بی سابقه سکه 

و ارز را طبیعی دید. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه پرداخت 
سودهای واهی به س��پرده های بانکی 
ب��رای اقتص��اد کش��ور زیانبار اس��ت، 

اف��زود: غیر از این مورد موارد دیگ��ری نیز وجود دارد که به بی ثباتی 
بازار اقتصادی لطمه می زند و آن این اس��ت که پول برای هزینه های 
سرس��ام آور نظیر یارانه نق��دی، نظامی، طرح تحول نظام س��المت و 

پرداخت حقوق چاپ شود. 
نماینده مردم شبس��تر در مجلس ش��ورای اسالمی، کاهش بودجه 
نظام��ی، قطع یارانه نقدی یارانه بگیران و اخ��راج کارمندان را راهکار 
منطق��ی ب��رای کاه��ش هزینه های 
کش��ور ندانس��ت و گف��ت: کاه��ش 
هزینه ه��ای ج��اری کش��ور نیازمند 
ارائه راهکارهای اصولی و کارشناسی 

اقتصادی است. 
آقاپ��ور ادام��ه داد: افزایش امنیت 
کس��ب و کار در کش��ور و تقوی��ت 
ب��ا  کش��ور  اقتص��ادی  دیپلماس��ی 
کشورهای مختلف جهان می تواند به 
رونق اقتصادی کشورمان منجر شود. 
دبیر کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی با تأکید بر اینکه 
ارتقای بهره وری و استحکام موقعیت 
تجاری کشور ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: در راستای حل مشکالت 
اقتصادی کش��ور می بایس��ت نقدینگی به بازار سوق یافته و از طرفی 

دیگر از خام فروشی ممانعت شود. 

تقویت دیپلماسی اقتصادی منجر به رونق فضای کسب و کار می شودارزیابی کسب و کار ایرانی

ادغام یا خرید شرکت های جدید، در جهت گسترش فعالیت های سازمان 
انجام می شود و نیاز به تصمیم گیری  مناسب در طول فرآیند دارد. 

امروزه بسیاری از س��ازمان های بزرگ برای رسیدن به فناوری های جدید 
اقدام به خرید ش��رکت های کوچک تر می کنند. این فعالیت ها مانند چاقوی 
دولبه هستند که می توانند به پیروزی یا شکست سخت سازمان منجر شوند. 
در بدتری��ن حالت، یک خرید بد باعث ه��در رفتن هزینه مالی و زمانی زیاد 
از س��ازمان می ش��ود که در مقیاس بین المللی، برخی اوقات به خسارت های 

میلیون یا حتی میلیارد دالری منجر خواهد شد. 
در مقابل یک فرآیند ادغام و خرید خوب مانند سکوی پرتابی برای سازمان 
خواهد بود که سرعت عملکرد و پیشگامی در بازار را به همراه خواهد داشت. 
این س��کوی پرتاب باعث می شود سازمان قدیمی تر در رقابت با شرکت های 
دیگر جلوتر باش��د یا حتی با دستیابی به بازار جدید، روند خود را به کلی به 

سمت موفقیت تغییر دهد. 
در مثال های��ی از خریده��ای موف��ق در ط��ول تاری��خ، می  ت��وان خرید 
یوتیوب توس��ط گوگل را ذک��ر ک��رد که ام��روز به عن��وان یک��ی از منابع 
درآم��د اصلی غول جس��ت وجوی جهان ش��ناخته می ش��ود. مثالی دیگر، 
خرید اینستاگرام توسط فیس بوک اس��ت که به س��لطه هرچه بیش��تر این 
ش��رکت در ش��بکه های اجتماعی کمک ش��ایانی کرد. در مقابل مثال های 
  )M&A( متعددی هم از شکس��ت های بزرگ در فرآیندهای ادغام و خرید
وجود دارد. خرید نوکیا توسط مایکروسافت که با هدف سلطه بر بازار موبایل 
انجام ش��د، یکی از بزرگ ترین مثال های شکس��ت اس��ت. مثال دیگر خرید 
شرکت تایم وارنر توسط AOL  است که در دوران حباب دات کام انجام شد. 
کریگ واکر یکی از نویس��نده های مجله کسب وکار هاروارد است. او پیش 
از ای��ن به عنوان مش��اور خرید و ادغام و مدیر اجرای��ی در گوگل کار کرده و 
یک کارآفرین س��ریالی اس��ت. او تجربیات متعددی در م��ورد فرآیندهای 
M&A دارد و آنه��ا را از هر جنبه ای می شناس��د. او بر اس��اس تجربیاتش 
می گوید که یک فرآیند ادغام و خرید عالی نیاز به ترکیبی از تحقیقات، هوش 
هیجانی و تمرکز روی جزییات دارد. جزییات بدون داشتن این موارد، نادیده 
گرفته و موجب بروز مشکالت بزرگ تر می شوند. موارد گفته شده نیاز به تالش 
زیادی دارند که قطعاً بیش از یک نگاه کلی به اس��ناد موجود شرکت جدید 
یا ترازهای مالی آنها اس��ت. در ادامه این مقاله  به راهکارهایی می پردازیم که 
برای شناخت بهتر شرکت جدید و یک تصمیم گیری کاربردی برای ادغام یا 

خرید آن مفید خواهند بود. 
خرید و تصاحب فناوری اصلی

در اولین قدم باید مطمئن باش��ید که فناوری اصلی و هسته ای موجود در 
شرکت را خریداری می کنید. باید دقت کنید که حق استفاده کامل از فناوری 
به شما منتقل شود و تنها شرکت صادرکننده مجوز را خریداری نکرده باشید. 
Ebay  در سال 2005 مبلغ 2.۶ میلیارد دالر برای خرید اسکایپ هزینه 
کرد. این شرکت امید داشت با خرید پیام رسان جدید، کانالی ارتباطی برای 
خریداران و فروشندگانش ایجاد کند. پس از این که اسکایپ در میان کاربران 
ای بی محبوبیت چندانی کسب نکرد، این شرکت مجبور شد پیام رسان خود 
را با ۹۳۶ میلیون دالر ضرر در ارزش گذاری بفروش��د. این فروش چهار سال 
پس از خرید انجام شد، اما نکته مهم این است که دلیل فروش تنها استقبال 

پایین کاربران نبود. 
ای بی در خرید اسکایپ، مالکیت کامل فناوری موجود در آن را در اختیار 
نگرف��ت. در همان س��ال ها واکر و تیمش در گوگل ووی��س به دنبال خرید 
اسکایپ بوده اند، اما آنها پس از مدتی متوجه می شوند که عالوه بر ای بی، باید 
با مؤسس اسکایپ که مالکیت معنوی فناوری نقطه به نقطه این پیام رسان را 
دارد نیز مذاکره کنند. در نهایت اسکایپ به گروهی از سرمایه گذاران شخصی 

فروخته شد و خریدار نهایی یعنی مایکروسافت، چند سال بعد کل شرکت را 
به همراه حق مالکیت فناوری خرید. 

واکر در تمامی س��ال های فعالیتش در بخش ه��ای حقوقی ادغام و خرید 
ش��رکت ها، تحقیقات متعددی پیش از خریدها انجام م��ی داد تا از مالکیت 
فناوری اصلی و حق معنوی اس��تفاده از آن فناوری مطمئن ش��ود. به بیان 
دیگر او و تیم هایش بیش از شرکت مقصد، به دنبال حق استفاده از فناوری 
آن بوده اند. تیم های تحت مدیریت او ساعت ها در اسناد و قراردادهای شرکت 
جدید جست وجو می کردند تا هر شکاف قانونی در انتقال حق مالکیت فناوری 

را پیش از هر اقدام به خریدی شناسایی کنند. 
ارتباط با تمامی سهامداران

حتی سهامدارانی که بخش کوچکی از مالکیت شرکت جدید را دارند، در 
مراح��ل انتقال باید در جریان قرار بگیرن��د و از نزدیک گفت وگوهایی با آنها 
انجام ش��ود. واکر در مثالی در این مورد، اولین استارتاپ خود با نام دایال پد 
کامیونیکیشنز را مثال می زند که یاهو قصد خرید آن را داشت. پس از توافقات 
اولیه با یاهو، واکر با یکی از سرمایه گذاران قدیمی که ارزشی برای استارتاپ 
قائل نبود، تماس می گیرد و با خوش��حالی خبر افزایش ارزش س��هام را به او 
می دهد. او که انتظار پذیرش پیش��نهاد و همکاری سرمایه گذار را داشت، با 
مقاومت او و تالش برای افزایش ارزش روبه رو می شود. این درس اولیه به واکر 
یاد می دهد که هیچ قراردادی تا پیش از امضا شدن نهایی کامل نشده است. 
خریداران و فروشندگان در قراردادهای ادغام و خرید شرکت ها باید همیشه 
منتظر اقدامات ناگهانی و غیرقابل انتظار از طرف سرمایه گذاران و شرکا باشند. 
در این مواقع هر فردی به دنبال س��ود شخصی اس��ت و هر اقدامی از او سر 
خواهد زد. برای جلوگیری از این اتفاقات می توان مذاکرات اولیه و قراردادهای 
داخل��ی کاربردی را پیش از اقدام��ات نهایی به کار گرفت. با این کارها زمان 
کافی برای مذاکرات متعدد با سهامداران برای خود می خرید و به خوبی آنها 

را در جریان اتفاقات پیش رو و سودی که کسب خواهند کرد، می گذارید. 
توجه به ارزش فرهنگ سازمانی

برخی اوقات ش��رکت های بزرگ به قدری مبهوت فناوری ش��رکت جدید 
و پتانس��یل بازار آن می شوند که از پرداختن به سرمایه اصلی آن یعنی افراد 
غافل می مانند. یکی از شکست هایی که به خاطر همین عدم توجه به فرهنگ 
س��ازمانی رخ داده، ادغام شرکت های اسپرینت و نکستل بوده است. مدیران 
ای��ن ش��رکت ها رفتارهای متفاوتی در زمین��ه انرژی دادن ب��ه کارمندان یا 
مشخص کردن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت داشته اند و در نهایت مدیرعامل 

اسپرینت مجبور به استعفا شده است. 
واک��ر در مثال��ی از نزدیک��ی فرهن��گ س��ازمانی ش��رکت ها، خری��د 
استارتاپ TalkIQ توس��ط ش��رکت خودش )دیال پد( را مثال می زند. او از 
فرهنگ مشترک و ارزش های یکسان دو شرکت به عنوان عاملی برای موفقیت 
ای��ن قرارداد یاد می کند. این دو ش��رکت پیش از ادغ��ام در یک پروژه با هم 
همکاری داش��تند و تیم های آنها در جلسات مهندسی به نوعی به عنوان یک 
تیم کار می کردند. مدیران این شرکت ها نیز سال ها همکاری های نزدیکی در 
پروژه های مختلف داشتند و به نوعی با یکدیگر دوست بودند. به هر حال این 
اقدامات مشترک و نزدیکی رفتارها، فرهنگ منسجمی را میان این دو شرکت 

ایجاد کرده است. 
در نهایت به این نکته می رسیم که ادغام و خرید عالی به راحتی به  دست 
نمی آید. بسیاری از موارد همچون ضررهای مالی، کاهش ارزش سهام، کاهش 
فرصت های بازار و تفاوت در برنامه ریزی و دیدگاه نس��بت به آینده، از عوامل 
احتمالی شکست خواهند بود. با اطالع از این موارد پیش از ورود به هر فرآیند 

ادغام و خرید، مقابله با آنها و اتخاذ تصمیمات صحیح را ممکن می کند. 
HBR/zoomit :منبع

نکات کاربردی برای بهبود فرآیندهای ادغام و خرید شرکت ها

پاسخ مایکروسافت به کاربران

ایکس باکس بعدی چه ویژگی هایی دارد؟

جایزه کارآفرینی استاد غالمرضا ذواالنواری در فرش و صنایع دستی با گرایش چوب 
برگزار می شود و مهلت ثبت نام برای کسب این جایزه تمدید شد.  به گزارش ایسنا و بنا 
بر اعالم فرش ذواالنواری، بنا به درخواست متقاضیان و به منظور فراهم آوردن فرصت 
بیشتر برای تکمیل و ارسال رزومه نوارزش آفرینان و کارآفرینان در زمینه فرش و صنایع 
دستی، مهلت ثبت نام در این جایزه تا ۳1 خردادماه تمدید شد. این مجموعه به منظور 
تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت های علمی و افراد صاحب نام و همچنین ایجاد 
روحیه تالش و خودباوری در میان همگان، با همکاری مجمع خیران نخبه پرور استان 
فارس همه ساله جوایزی را به نام افراد حقیقی و حقوقی خوشنام و دارای سابقه درخشان 
در زمینه های مختلف تعریف، اعالم و متناسب با رشته تخصصی آنها به مشموالنی که 

دارای فعالیت های خاص و اثرگذار باشند، اعطا می کند. 

تمدید مهلت ثبت نام در جایزه کارآفرینی 
استاد غالمرضا ذواالنواری

دریچــه

فیل اسپنسـر، رئیس بخش سـرگرمی مایکروسـافت فکر می کند کنسـول ها و به خصوص ایکس باکس بعدی می توانند در زمینه نرخ فریم و 
بارگذاری سریع تر پیشرفت کنند. 

به گزارش دیجیاتو، همزمان با نمایشـگاه E3، مایکروسـافت فرصت این را داشـت تا از ایکس باکس بعدی صحبت کند و حاال ما با سـیلی از 
سواالت طرف هستیم. این کنسول چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ چه عناوینی را هنگام عرضه به همراه دارد؟ چه زمانی به بازار خواهد آمد؟ 
به طور قطع جواب بسیاری از این سوال ها محرمانه هستند اما مشخص است که فیل اسپنسر دو هدف اصلی دارد: فریم ریت باالتر و سرعت 
بارگذاری سریع تر بازی ها.  در مصاحبه ای با سایت Giant Bomb زمانی که از اسپنسر در رابطه با هدف فنی کنسول بعدی آنها سوال شد، او 
 GPU و CPU پاسخ داد: »من فکر می کنم فریم ریت حوزه ای است که کنسول ها می توانند در آن پیشرفت کنند. زمانی که به تعادل فنی میان
در کنسول های امروزی نگاه می کنیم، همه آنها در برابر پلتفرمی همانند PC ضعیف عمل می کنند پس فکر می کنم این نکته ای است که باید 
بر آن تمرکز کنیم.« بدیهی است که قبل از قضاوت در رابطه با محصول نهایی نیاز داریم تا آن را خودمان امتحان کنیم ولی مایکروسافت قول 

داده است که از لحاظ فنی شاهد پیشرفت های هیجان انگیزی روی ایکس باکس بعدی باشیم. 
 

سه شنبه
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به گفته نجفی منش بهبود اندک فضای کسب و کار کشور قابل لمس 
اس��ت، هرچند این بهبود و ارتقای رتبه ایران اندک بوده است، اما شاهد 
تغییرات مثبت در روند کار گمرکات و برخی سازمان های اقتصادی دیگر 

هس��تیم. همچنین در شروع کسب و کار نیز 
وضعیت بهتر شده است و در مجموع به نوعی 

قابل لمس است. 
به گزارش تیتر شهر، طی چند سال اخیر 
عبارت »بهب��ود فضای کس��ب وکار« را به 
کرات ش��نیده ایم. ش��اخص  فضای کسب و 
کار نشان دهنده سهولت و مناسب  بودن هر 
کش��ور برای انجام فعالیت های اقتصادی و 
تجاری است. به بیان ساده تر، فضای کسب  
و  کار مجموع��ه عوامل محیطی و برون زای 
موث��ر بر عملکرد بنگاه ها ب��وده که خارج از 
توان دخال��ت مدیران بنگاه هاس��ت. برخی 
از مهم ترین ش��اخص های سنجش کسب و 

کار عبارتن��د از: محدودیت های دریافت تس��هیالت از بانک ها، ضعف 
بازار س��رمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی تأمین س��رمایه از بازار 
غیررس��می، نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریم های 

بین المللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسراها در 
رسیدگی موثر به شکایت هاست. 

درحالی که برخی کارشناسان معتقدند در سال های اخیر شرایط محیط 
کسب و کار کشور پیشرفت چندانی نداشته 
اس��ت، ام��ا محمدرض��ا نجفی منش رئیس 
کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی 
ته��ران در این باره نظر متفاوت��ی دارد. او با 
استناد به آمارهای بانک بین المللی بازسازی 
و توس��عه )IBRD( وابسته به بانک جهانی 
در گفت وگو با »تیتر ش��هر« یادآوری کرد: 
فضای کسب و کار کش��ور در سال  201۸ 
بهبود جزئی داش��ت است. جمع نمراتی که 
فضای کس��ب و کار عالی می تواند داش��ته 
باشد 100است که باالترین رتبه را نیوزیلند 
ب��ا ۸۶ نمره به خود اختصاص داده اس��ت و 
نمره کشور ما ۴۸/5۶ است و نسبت به دوره 
قبل که 22/5۶ بود 2۶ صدم بهبود داشتیم، اما بقیه کشورهای دنیا خیلی 
سریع تر از ما در این مسیر گام برداشته اند. رتبه ما که دوره گذشته 120 

بود االن به 12۴ ارتقا یافته است. 

وزیر راه و شهرس��ازی با تأکید بر این نکته که قطعا اقتصاد دانش بنیان 
مبتن��ی بر اطالع��ات خواهد بود، گفت: به اعتقاد م��ن وقتی ما از تفاوت 
بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می کنیم بدان معناس��ت که 

باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی 
مبتنی بر اطالعات بنا کنیم؛ امری که می تواند 
در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بینجامد. 
به گزارش نویدته��ران، چهل و چهارمین 
جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با 
حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 
هوش��نگ عشایری معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمدسعید 
ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه 
و شهرس��ازی، محمد ش��کرچی زاده رئیس 
مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی، 
منا عرفانیان مش��اور وزی��ر در امور بانوان و 
س��ایر اعضای اصلی س��تاد با محوریت ارائه 

گ��زارش تحلی��ل وضعیت مس��کن در محدوده های ه��دف بازآفرینی 
شهری و تش��ریح مدل توانمندس��ازی اقتصادی – اجتماعی از سوی 

وزارت تعاون برگزار شد. 

آخوندی در این جلس��ه پیرامون دس��تور کار نخست با تأکید بر اینکه 
م��ا همواره در وزارت راه و شهرس��ازی بر دسترس��ی آزاد ش��هروندان به 
اطالع��ات تأکید کرده و آن را در دس��تور کار دس��تگاه های ذی ربط قرار 
دادیم تا هرگون��ه اطالعات به محض تولید 
در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: ما همواره 
ت��الش کردیم تا در این زمین��ه جزو اولین 
وزارتخانه ها باش��یم که فکر می کنم در این 
زمینه تاکنون نس��بت به سایر بخش ها نیز 
پیش��تاز بوده ایم، در حقیق��ت وزارت راه و 
شهرس��ازی با اصل تولید اطالع��ات و ارائه 
آن به مرکز آمار هیچ گونه مش��کلی نداشته 
و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن نیز دارد. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی با تأکی��د بر این 
نکته که قطعا اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر 
اطالع��ات خواهد بود، گف��ت: به اعتقاد من 
وقتی ما از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید 
و قدیمی صحبت می کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای 
سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطالعات بنا کنیم؛ امری که می تواند در ادامه به 

ایجاد کسب و کارهای نوپا بینجامد. 

دسترسی آزاد به اطالعات مقدمه ای برای راه اندازی کسب و کارهای نوپاستبهبود اندک فضای کسب و کار کشور قابل لمس است

هرساله مجله معتبر فوربس لیستی از ثروتمندترین ورزشکاران جهان را منتشر 
می  کند که در ادامه به معرفی 10 مورد برتر امسال خواهیم پرداخت. 

1- فلوید می ورد
کشور: آمریکا - سن: 41 - رشته ورزشی: بوکس

درآمد کسب شده در سال 2018: 275 میلیون دالر
 وی بوکس��وری حرف��ه  ای و تنها فردی اس��ت که در تمامی مس��ابقات خود
)50 مبارزه( توانسته است به پیروزی دست پیدا کند. وی چندین دوره قهرمانی 
و عنوان بهترین مشت زن را توانسته است به دست آورد و در سال  های 2012 تا 
201۴ نیز عنوان پردرآمدترین ورزش��کار جهان را به دس��ت آورده است. آخرین 
مس��ابقه او نیز با ورزش��کار مطرح کانر مک گرگور بوده است که به عنوان دیدار 
ق��رن از آن یاد ش��ده و وی در نهایت پس از 10 راند موفق ش��د حریف خود را 

شکست دهد. 
2- لیونل مسی

کشور: آرژانتین - سن: 30 - رشته ورزشی: فوتبال
درآمد کسب شده در سال 2018: 111 میلیون دالر

فوق ستاره تیم بارسلونا و کشور آرژانتین در سال گذشته موفق شد جام  های 
داخلی اس��پانیا را به همراه تیم خود به دس��ت آورد. ای��ن امر در کنار بهبود 
قرارداد وی و همچنین فعالیت  های تبلیغاتی گسترده، باعث شده است تا وی 
بتواند در جایگاه دوم این لیس��ت قرار گی��رد. از جمله افتخارات وی می  توان 
به 5 توپ طال، ۴ کفش طال و عنوان برترین بازیکن جام جهانی اشاره کرد. 

3- کریستیانو رونالدو
کشور: پرتغال - سن: 33 - رشته ورزشی: فوتبال
درآمد کسب شده در سال 2018: 108 میلیون دالر

بدون شک هیچ لیستی از ثروتمندترین ورزشکاران بدون حضور فوق ستاره 
پرتغالی کامل نخواهد بود. وی س��ال گذش��ته موفق شد تا برای سومین سال 
پیاپی به قهرمانی مهم  ترین رقابت باش��گاهی جهان )لیگ قهرمانان( دس��ت 
پیدا کند. همچنین قهرمانی وی در جام اروپا به همراه تیم ملی خود، از دیگر 
دالیلی اس��ت که وی موفق ش��ده تا با اختالفی اندک ب��ا نفر دوم، به جایگاه 

سوم دست پیدا کند. 
4-کانر مک گرگور

کشور: ایرلند - سن: 29 - رشته ورزشی: هنرهای رزمی ترکیبی
درآمد کسب شده در سال 2018: 99 میلیون دالر

وی را می  ت��وان تک س��تاره این روزهای هنرهای رزمی ترکیبی )یو اف س��ی( 
دانس��ت. وی دارای رکوردهای بی  نظیری در این رش��ته اس��ت که از میان آنها 
می  توان به قهرمانی هم زمان در دو وزن و سریع  ترین قهرمانی اشاره کرد. همچنین 
وی با نفر اول لیس��ت مسابقه قرن را برگزار کرد که این امر خود درآمد بسیاری 

را برای او به همراه داشت. 
5- نیمار

کشور: برزیل - سن: 26 - رشته ورزشی: فوتبال
درآمد کسب شده در سال 2018: 90 میلیون دالر

وی در س��ال جاری با شکس��تن رکورد نقل و انتقاالت )222میلیون( و بستن 
قرارداد با باش��گاه متمول پاری سن ژرمن، توانست جایگاه بهتری را در مقایسه با 
پارسال به دست آورد. همچنین قهرمانی در جام  های داخلی لیگ فرانسه و حضور 

دائم در تبلیغات، از دیگر دالیل کسب درآمد باالی وی می  باشد. 

6- لبرون جیمز
کشور: آمریکا - سن: 33 - رشته ورزشی: بسکتبال 
درآمد کسب شده در سال 2018: 85.5 میلیون دالر

اس��طوره بسکتبال جهان فردی اس��ت که عنوان بهترین بازیکن فصل را تنها 
در 1۹ س��الگی به دست آورد که از این منظر رکورددار است. از جمله افتخارات 
وی نیز می  توان به چهار دوره عنوان ارزش��مندترین بازیکن و سه دوره قهرمانی 
اشاره کرد. از جمله اتفاقات مهم وی در سال 201۸ نیز می  توان به حفظ عنوان 
امتیازآور ترین بازیکن تاریخ و برگزاری مسابقه ستارگان برای نخستین بار تنها با 
حضور دو نفر )لبرون جیمز و اس��تفان کری( اشاره کرد که در نهایت وی موفق 
ش��د در دیداری جذاب رقیب خود را شکس��ت دهد. از دیگر دالیل درآمد باالی 
وی قرارداد مادام العمر او با برند نایک و همچنین خرید بخش��ی از سهام باشگاه 
لیورپول است که در فصل گذشته موفق شد تا به فینال لیگ قهرمانان صعود کند. 

7- راجر فدرر
کشور: سوئیس - سن: 36 - رشته ورزشی: تنیس

درآمد کسب شده در سال 2018: 77.2 میلیون دالر
لقب تنیسور تاریخ، عنوانی است که بسیاری از کارشناسان و مفسران به راجر 
فدرر داده  اند. وی رکورددار حفظ جایگاه نخست برترین تنیسورهای جهان بوده 
و بیش از هر فرد دیگری موفق شده است تا در مسابقات گرند اسلم، به قهرمانی 
دس��ت پیدا کند. همچنی��ن وی رکورددار قهرمانی متوالی در مس��ابقات تنیس 
ویمبلدون )5 دوره( است. بدون شک وی از جمله پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ 
این رشته بوده و همین امر باعث می  شود تا نام او برندی قدرتمند باشد. پیروزی 
در دو جام در کنار فعالیت مناسب در عرصه تبلیغات باعث شده است وی با اندکی 

نزول، همچنان در لیست پردرآمدترین ورزشکاران جهان حضور داشته باشد. 
8- استفان کری

کشور: آمریکا - سن: 30 - رشته ورزشی: بسکتبال 
درآمد کسب شده در سال 2018: 76.9 میلیون دالر

از جمله مزیت  های بزرگ وی پرتاب  های از راه دور و س��ه امتیازی است که به 
خوبی انجام داده و این امر باعث می  شود تا دفاع در برابر وی عماًل کاری غیرممکن 
به نظر برس��د. اگرچه وی در مقایسه با لبرون جیمز از عناوین کمتری برخوردار 
است، با این حال رشد بی  نظیر وی در چند سال اخیر باعث شده است تا نگاه  ها 

به سمت وی معطوف شده و در کانون توجه ها قرار گیرد. 
9- مت رایان

کشور: آمریکا - سن: 31 - رشته ورزشی: فوتبال آمریکایی
درآمد کسب شده در سال 2018: 67.3 میلیون دالر

وی را می  توان مهم  ترین بازیکن تیم فینالیست فصل گذشته )آالنتا فالکونز( با 
چهار عنوان قهرمانی و عنوان برترین بازیکن فصل دانس��ت. اگرچه وی نتوانست 
در این دوره به همراه تیم خود به قهرمانی دست پیدا کند، با این حال حضور او 
در فینال در کنار فعالیت  های تبلیغاتی از جمله دالیل حضور وی برای نخستین 

بار در این فهرست است. 
10- متیو استافورد

کشور: آمریکا - سن: 30 - رشته ورزشی: فوتبال آمریکایی
درآمد کسب شده در سال 2018: 59.5 میلیون دالر

از جمله مهم ترین دالیل حضور وی در جایگاه آخر لیست می  توان به انتقال 1۶0 
میلیون دالری وی با تیم دیترویت الینز اش��اره کرد ک��ه رکورد خرید بازیکن را در 
رشته فوتبال آمریکایی جابه جا کرده و این امر دستمزد مناسبی را برای وی به ارمغان 
آورد. همی��ن امر خ��ود به تنهایی کافی بود تا وی بتواند در مرکز اخبار قرار گرفته و 
forbes :پیشنهادات تجاری و تبلیغاتی به مراتب بهتری را به دست آورد.      منبع

پردرآمدترین ورزشکاران جهان در سال 2018

پاسخ مایکروسافت به کاربران

ایکس باکس بعدی چه ویژگی هایی دارد؟

یادداشـت

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: در کنار نقش آفرینی دانش��گاه ها 
و س��رمایه گذاران، دولت نیز می تواند مشاوره های الزم برای توسعه کسب وکارها را در 
اختیار ش��رکت های دانش بنیان قرار دهد.  به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، سورنا ستاری صبح روز گذشته در مراسم افتتاحیه مرکز 
نوآوری نصیر با تأکید بر لزوم ایجاد زیست بوم کارآفرینی در قلب دانشگاه ها اظهار کرد: 
نیازمند آنیم تا در دانش��گاه ها یک سیستم و اکوسیستم کارآفرینی شکل بگیرد و در 
راستای این اقدام مهم کمک های الزم به دانشجویانی که ایده های باقابلیت تجاری سازی 
دارند صورت گیرد.  ستاری با اشاره به نقش موثر دانشگاه ها و سرمایه گذاران بیان کرد: 
در کنار نقش آفرینی دانشگاه ها و سرمایه گذاران، دولت نیز می تواند مشاوره های الزم 

برای توسعه این کسب وکارها را در اختیار شرکت ها قرار دهد. 

امکان ارائه مشاوره دولت برای توسعه 
کسب و کار شرکت های دانش بنیان

مترجم: امیرآل  علی

فیل اسپنسـر، رئیس بخش سـرگرمی مایکروسـافت فکر می کند کنسـول ها و به خصوص ایکس باکس بعدی می توانند در زمینه نرخ فریم و 
بارگذاری سریع تر پیشرفت کنند. 

به گزارش دیجیاتو، همزمان با نمایشـگاه E3، مایکروسـافت فرصت این را داشـت تا از ایکس باکس بعدی صحبت کند و حاال ما با سـیلی از 
سواالت طرف هستیم. این کنسول چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ چه عناوینی را هنگام عرضه به همراه دارد؟ چه زمانی به بازار خواهد آمد؟ 
به طور قطع جواب بسیاری از این سوال ها محرمانه هستند اما مشخص است که فیل اسپنسر دو هدف اصلی دارد: فریم ریت باالتر و سرعت 
بارگذاری سریع تر بازی ها.  در مصاحبه ای با سایت Giant Bomb زمانی که از اسپنسر در رابطه با هدف فنی کنسول بعدی آنها سوال شد، او 
 GPU و CPU پاسخ داد: »من فکر می کنم فریم ریت حوزه ای است که کنسول ها می توانند در آن پیشرفت کنند. زمانی که به تعادل فنی میان
در کنسول های امروزی نگاه می کنیم، همه آنها در برابر پلتفرمی همانند PC ضعیف عمل می کنند پس فکر می کنم این نکته ای است که باید 
بر آن تمرکز کنیم.« بدیهی است که قبل از قضاوت در رابطه با محصول نهایی نیاز داریم تا آن را خودمان امتحان کنیم ولی مایکروسافت قول 

داده است که از لحاظ فنی شاهد پیشرفت های هیجان انگیزی روی ایکس باکس بعدی باشیم. 
 



در بازاریاب��ی و تبلیغ��ات، ب��ا توجه بیش��تر بازاریابان به ش��کل های 
مس��تقیم تر ارتباطی با مش��تریان خ��ود، انقالبی در حال وقوع اس��ت. 
در گذش��ته ارتباط��ات بازاریاب��ی تک بعدی ب��ود و تبلیغ کنن��دگان با 
مصرف کنن��دگان گمنام��ی از طری��ق رس��انه های گروه��ی، گفت وگو 
می کردن��د. اکنون ارتباطات در حال تبدیل ش��دن ب��ه یک مکالمه فرد 
به فرد، با استفاده از رایانه ها، پست، ویدئو و تلفن های تاچ تون، است. 

با پیش��رفت رایانه ها و توس��عه گس��ترده پایگاه داده ه��ا، پرونده های 
اطالعاتی که ش��امل اس��امی، نش��انی ها، ش��ماره های تلفن و داده های 
جمعیت ش��ناختی و روان نگاشتی اس��ت، برای تبلیغ کننده این امکان 
وج��ود دارد که ارتباط یک به یک را با افرادی که احتماال در بازار برای 
ی��ک محصول معین حضور دارند، برقرار کند. این نهایت نزدیک ش��دن 
به افراد هدف گیری شده اس��ت، زیرا اطالعات، به تبلیغ کنندگان اجازه 
می دهد که مصرف کنندگان را کامل تر بشناس��ند و دقیقا به مش��تریان 
اصلی دس��ت یابند. ب��ه عبارت دیگر، درحالی که تبلیغات س��نتی، افراد 
گروه ه��ای هدف را مدنظر قرار می دهد، تبلیغ��ات پایگاه داده ها، فرد را 

مدنظر دارد. 
طبق نظ��ر انجمن بازاریابی مس��تقیم، این روش، ی��ک نظام تعاملی 
بازاریابی اس��ت که از یک یا چند رس��انه تبلیغی ب��رای تأثیر گذاری بر 
یک پاس��خ قابل اندازه گیری یا معامله در هر موقعیتی، استفاده می کند. 
پیت هوک جونیور، ناش��ر مجله بازاریابی مستقیم، به این تعریف، عنصر 
دیگری را اضافه کرده اس��ت: در بازاریابی مس��تقیم، یک پایگاه داده ها 
-پرونده مش��تری- باید وجود داش��ته باش��د. در درون این تعریف پنج 

جزء وجود دارد: 
اول اینکه بازاریابی مس��تقیم یک نظام تعاملی اس��ت: یعنی مشتری 
احتمال��ی و بازاریاب در یک ارتباط دو س��ویه مش��ارکت می ورزند. این 
موضوع بازخورد دقیق تری را به ویژه از نظر رفتار مصرف کننده به دست 

می دهد.
ویژگی دوم بازاریابی مس��تقیم آن اس��ت که در این روش، سازوکاری 
برای پاسخگویی مصرف کننده نس��بت به پیشنهاد، همواره وجود دارد. 
یک پاسخ قابل اندازه گیری، بیانگر آن است که ویژگی های پاسخگویان 

و غیر پاسخگویان را می توان سنجید. 
ویژگی س��وم بازاریابی مس��تقیم، آن اس��ت که تبادل بین خریدار و 
فروش��نده، منحصر به یک فروش��گاه خرده فروش��ی یا فروشنده نیست. 
مکان اهمیتی ندارد، سفارش می تواند در هر زمانی از روز یا شب صورت 

گیرد و می توان محصول را در منزل مصرف کننده تحویل داد. 
چهارمین ویژگی و عنصری که پیشنهاد دهنده مزیت اصلی راهبردی 
بازاریابی مستقیم است، آن است که پاسخ قابل اندازه گیری است. یعنی 
بازاریابی مستقیم به بازاریابان اجازه می دهد که دقیقا هزینه های ایجاد 
ارتباط و درآمد حاصل از آن را محاس��به کنند. برخی بر این عقیده اند 
که این نوع توانایی در بازاریابی می تواند دلیل رش��د فوق العاده بازاریابی 

مستقیم باشد. 
آخرین عنصر بازاریابی مس��تقیم، ضرورت وجودی یک پایگاه داده ها 
از اطالعات مربوط به مصرف کننده اس��ت. از طریق اطالعات موجود در 
پایگاه داده ها یک بازاریاب مس��تقیم، می تواند ارتباطات را به سمت یک 
مصرف کنن��ده منفرد یک کس��ب وکار خاص هدایت کن��د که به عنوان 
یک مش��تری احتمالی ارزشمند، شناخته شده است. بازاریابی مستقیم 
برای بازاریابان، توانایی دسترس��ی به مخاطبان هدف مناسب را با منافع 

مناسب، ایجاد می کند. 
اگرچ��ه این بحث هنوز پراکنده اس��ت، نگاهی به چند بخش اصلی و 
سهولت قابل تش��خیص بازاریابی مس��تقیم می اندازیم: پست مستقیم، 
بازاریابی از راه دور و رس��انه های پاسخ الکترونیکی. تفاوت بین این سه 
در چگونگی پیامی اس��ت که از طرف دادوس��تد کننده به مصرف کننده 

ارس��ال می ش��ود و به ط��ور آرمانی برگرانده می ش��ود. در مورد پس��ت 
مس��تقیم، به طور کلی، خدمات پس��تی ایاالت متحده، پی��ام را انتقال 
می دهند، در بازاریابی از راه دور، تلفن در رس��انه های الکترونیکی غالبا 
رادی��و و تلویزیون ای��ن کار را انجام می دهند. ای��ن بخش ها، چندان از 
یکدیگر جدا نیس��تند، زیرا یک طرح بازاریابی مس��تقیم ممکن است از 
یک یا تمامی آنها اس��تفاده کند. برای مثال، ممکن اس��ت کاتالوگی را 
درب��اره فالن برند از طریق پس��ت دریافت کنید که بازاریابی مس��تقیم 
اس��ت. ش��ما تصمیم می گیرید که اقالمی را از بین کاالهای موجود در 
کاتال��وگ ب��ا تکمیل فرم های خالی، س��فارش دهید و آن را به وس��یله 
پست برگردانید. این عمل، بازاریابی مستقیم است. یا مثال شما تصمیم 
می گیرد که از شماره تلفن شرکت برای سفارش استفاده کنید. این نیز، 

بازاریابی مستقیم است. 

فواید کلی بازاریابی مستقیم برای مصرف کنندگان عبارتند از: راحتی 
کارایی و کوتاه کردن زمان تصمیم گیری، به عنوان مثال، شما آسوده در 
مقابل تلویزیون نشسته اید و به کاالهای مختلفی که در تلویزیون تشریح 
می ش��وند، شرح داده می ش��وند و مدل سازی می ش��وند، نگاه می کنید. 
کاالهایی را که دوس��ت دارید، یادداشت می کنید، از طریق یک شماره 
مجانی، کاال را س��فارش می دهید. پول آن را به وس��یله کارت، پرداخت 
و ظرف ۴۸ س��اعت آن را در منزل دریافت می کنید، محصول خریداری 
شده به نحوه چشمگیری، ارزان تر از قیمت خرده فروشی است و تضمین 

برگشت پول را دارد و شما مجبور نیستید خانه را ترک کنید. 
با این حال بازاریابی مس��تقیم ش��کل های مختلفی به خود می گیرد، 
گرچه س��ه نوع اصلی می توان برای آن برش��مرد: فرآیند یک مرحله ای، 
فرآین��د دو مرحل��ه ای و انتخ��اب منف��ی. فرآین��د یک مرحل��ه ای به 
مصرف کننده اجازه می دهد که به یک آگهی در یک ابزار رسانه ای پاسخ 
دهد و محصول را از طریق پست دریافت کند. معموال مصرف کننده یک 
بروش��ور ارسالی را با س��فارش دریافت و کاالی خریداری شده را ترویج 
می کن��د. در فرآیند دو مرحله ای، مصرف کننده، قبل از ارائه س��فارش، 
باید ش��رایطی داشته باشد. مثال در مورد بیمه، این شرایط ممکن است 
انجام دادن معاینات پزش��کی باشد یا در مورد خرید یک جواهر، اعتبار 

خریدار، باید از قبل بررسی شود. 
بس��یاری از ش��رکت ها برای کاتالوگ خود بهای رسمی قائلند و آن را 
به قیمت خرید محصول، می افزایند. باالخره، انتخاب منفی، مستلزم آن 
اس��ت که مصرف کننده به یک طرح، مانند آنچه باشگاه های ویدئویی یا 
کتاب ها عرضه می کنند، ملحق ش��ود که در این صورت به طور خودکار، 
کاال را بدون درخواس��ت دریاف��ت می کند، مگر اینکه مصرف کننده یک 
کارت پاس��خ را که در آن تاریخی را معین کرده اس��ت، به وسیله پست 
ارس��ال کند. ب��ه عنوان یک مش��وق برای ملحق ش��دن مصرف کننده، 
کاالی اصلی غالبا همراه ب��ا یک هدیه، کاالی اضافی یا قیمت تخفیفی 
عرضه می ش��ود. به عنوان مثال طرح های آهنگ پیشواز شرکت خدمات 

ارتباطی ایرانسل نمونه ای از فرآیند انتخاب منفی است. 
صنعت پاسخ - مستقیم

ش��روع تحقیقات علمی و برنامه های آموزش��ی حرف��ه ای در صنعت 
تبلیغات مس��تقیم با تأس��یس انجمن تحقیقات پست مستقیم در سال 
1۹17 ک��ه اکنون به نام انجمن بازاریابی مس��تقیم )دی.ام.ای( خوانده 
می ش��ود رونق بیش��تری گرفت که همین امر این انجمن را به یکی از 
بخش های سریع الرش��د صنعت تبلیغات در سال های اخیر تبدیل کرده 
است. در اوایل دهه 1۹۸0، رشد متوسط ساالنه آن در آمریکا ۳0درصد 
بوده اس��ت. حجم پست مس��تقیم ایاالت متحده در1۹۹0، 1۸/۳درصد 
افزایش داش��ته است. بازاریابی مستقیم، یکی از روش های فروشی است 
ک��ه به طور ذهن��ی، در هر طبقه ای از مصرف کنندگان و کس��ب وکار به 
کسب وکار، کاربرد دارد. برای مثال، برخی از استفاده کنندگان بازاریابی 
مس��تقیم عبارتن��د از: آی بی ام، دیجیتال اکوئیپمن��ت، زیراکس و دیگر 
س��ازندگان محصوالت اداری، تمام بانک ها و شرکت های بیمه، خطوط 
هوایی، هتل ها، خطوط کش��تیرانی، استراحتگاه و موسسات گردشگری 
دولتی، بازاریابان محصوالت بسته بندی شده، نظیر جنرال فودز، کلگیت 
و بریس��تول میرز و محص��والت خانگی نظیر باک انددکر، ش��رکت های 
اتومبیل س��ازی از جمله فورد، بیوک و کادیالک. از بازاریابی مس��تقیم 
در ایجاد عالقه برای عضویت، افزایش س��رمایه و تشویق برای اهداگری 
توس��ط س��ازمان های غیرانتفاعی نظیر باشگاه س��یرا، انجمن آدوبان و 

انجمن های سیاسی نیز استفاده می شود. 
نمونه ای از شرکتی که شدیدا در ارتباطات بازاریابی یکپارچه شده و از 
جمله بازاریابی مستقیم، سرمایه گذاری کرده است، اپل کامپیوتر است. 
در ش��رکت اپل، گروه بازاریابی مستقیم )دی ام جی(، در پست مستقیم، 
قدرتی یافته اس��ت که از آن می توان به عنوان ابزاری برای ارتباطات با 
مخاطبان هدف گیری ش��ده استفاده کرد. این ابزار مهم در فروش و هم 
در کشاندن مشتریان به سمت فروش همراه با اطالعات و آموزش، نقش 
داشته است. این بخش که امور فروش مستقیم اپل را پشتیبانی می کند، 
با گروه بازاریابی اپل برای تهیه مبارزات تبلیغاتی پس��ت مستقیم با این 
اهداف، کار می کن��د: افزایش آگاهی، تغییر نگرش ها، راهبری، برگزاری 
س��مینار ها، حمایت از خرده فروش��ی و ایجاد رواب��ط قوی تر و درگیرانه 
بین اپل، مشتریان احتمالی و مش��تریان فعلی. پایگاه داده های شرکت 
اپل، دسترس��ی به اطالعاتی را فراهم می آورد که به هر بخش ش��رکت 
کمک می کند تا از طریق پست به گروهی از مصرف کنندگان و مشریان 

احتمالی اپل دست پیدا کنند. 
در آخر: تبلیغات پاس��خ - مس��تقیم، هم به دالیل اجتماعی و هم به 
دالیل فناوری، در حال رشد است. هجوم زنان به بازار کار در چند دهه 
اخیر و افزایش تعداد خانوارهای تک والدی، دو دلیل اجتماعی آن است. 
ب��ه عالوه، هم مردان و هم زنان، امروزه چنان مش��غول کارند که خرید 
برای ش��ان مشکل است. آنان مایل نیس��تند که اوقات فراغت گرانبهای 
خ��ود را صرف یافتن جای پ��ارک در کنار یک فروش��گاه بزرگ کنند. 
پیشرفت در فناوری ها، پاس��خ - مستقیم را برای بازاریابان، کارآمد تر و 
برای خریداران پرمنفعت تر کرده اس��ت. پیشرفت های فناوری، خریدار 
نشس��ته بر روی صندلی را خلق کرده است که در زمانی کمتر از رفتن 

به یک فروشگاه با اتومبیل، از روی صندلی خود خرید می کند. 

 9 راهکار برای افزایش تأثیرگذاری
تبلیغات چاپی

اگرچه در حال حاضر با رش��د اینترنت و گوش��ی های هوشمند، عرصه 
تبلیغات وارد دوره جدیدی شده است، با این حال تبلیغات چاپی هنوز هم 
به عنوان یکی از روش های محبوب در این زمینه مطرح اس��ت. به همین 
دلیل الزم است تا برندها توجه کافی به این شیوه نشان دهند و با اصول 
و راهکارهای آن آش��نایی کامل داشته باشند. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که این دسته از تبلیغات تنها شامل نش��ریات و مجالت نشده و 
گستره آن کامال در ارتباط با خالقیت شماست. در همین راستا و در ادامه 
به بررس��ی ۹ راهکار موجود برای افزایش تأثیرگذاری این مدل تبلیغاتی 

خواهیم پرداخت. 
1- اضافه گویی را کنار بگذارید

درواقع ش��ما تنها چند ثانیه فرصت دارید تا بتوانید نگاه مخاطب را به 
سمت خود جلب کنید. تحت این شرایط در صورتی که بخواهید اطالعات 
فراوانی را ذکر کنید، بدون شک شانس دیده شدن خود را به شدت کاهش 
خواهید داد. با این حال این امر به معنای عدم توجه به مطالب نبوده و به 
این موضوع اش��اره دارد که الزم است تا موارد به صورتی کامال خالقانه و 

در قالبی محدود ارائه شوند. 
2- ذهن مخاطب را آشفته نکنید 

در بسیاری از کمپین های تبلیغاتی مشاهده شده است که خروجی کار 
تنها مخاطب را س��ردرگم ساخته و این امر غیر حرفه ای بودن شما را به 
اثبات خواهد رساند. اگرچه الزم است تبلیغ شما تأثیرگذار باشد و مخاطب 
را درگی��ر کند، با این حال این کار باید در نهایت ظرافت صورت گیرد تا 
مخاطب  خود را در برابر موضوع یا هدفی مشخص ببیند. اینکه افراد درک 
نکنند که شما چه چیزی را می خواهید انتقال دهید، خود از جمله مواردی 
اس��ت که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل توصیه 
می شود از تیمی حرفه ای در این زمینه استفاده کنید یا درستی کار خود 

را تحت آزمایش قرار دهید. 
3- به ابعاد و اندازه کار خود توجه کافی نشان دهید 

تمامی تالش های شما در جایی معنا پیدا خواهد کرد که مخاطب بتواند 
شما را ببیند. اینکه ابعادی را برای کار خود در نظر بگیرید که کوچک تر 
از میزان مورد انتظار باشد، خود این پیام را به مخاطب القا خواهد کرد که 
برند شما چندان اهمیتی نخواهد داشت. درواقع شما در تبلیغات چاپی با 
تن��وع کافی مواجه خواهید بود و در این رابطه در صورتی که امکان درج 
ابعاد بزرگ تر را ندارید، توصیه می شود راهکاری ارزان قیمت تر برای ابعاد 
مورد نیاز خود بیابید. برای مثال تراکت ها نیز در صورتی که به خوبی میان 
مردم پخش شوند، می توانند نتیجه بسیار خوبی به همراه داشته باشند و 
این امر در حالی است که تبلیغ بسیار کوچک شما ممکن است حتی از 

نظر عموم مخاطبان دور بماند. 

4- تیتر را مهم ترین نوشته خود بدانید
این یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که نخس��تین پیامی که توس��ط 
مخاطب دیده خواهد شد، تیتر شماس��ت، بنابراین الزم است تا بزرگ تر 
از س��ایر نوشته ها باشد و در انتخاب آن به دنبال مطالبی چالش برانگیز و 
چش��م نواز باشید. اگرچه عنوان تبلیغ باید با مطلب شما ارتباط معنایی 
داش��ته باش��د، با این حال در این زمینه شما با آزادی عمل فوق العاده  ای 
مواجه خواهید بود که با اندکی خالقیت می توانید به بهترین گزینه دست 

پیدا کنید. 
5- از معجزه تصویر غافل نشوید

یک تصویر مناسب می تواند پیام شما را تقویت کند. با این حال در این 
رابطه الزم اس��ت تا به فرهنگ و س��الیق جامعه هدف خود توجه داشته 

باشید تا بیش ترین نتیجه ممکن را به دست آورید. 
6- مشکلی را از جامعه برطرف کنید

این موضوع درک کامل شما را از شرایط و نیاز جامعه به اثبات خواهند 
رس��اند که خود تأثیر عمیقی روی مخاطب داش��ته و شانس دیده شدن 
شما را به شدت افزایش می دهد. در این زمینه توجه داشته باشید که در 
تبلیغ خود باید روی راهکار حل مشکل و نه خود آن تأکید داشته باشید. 
همچنین توجه داش��ته باش��ید که افراد معموال واکنش جالبی نسبت به 
کلماتی با بار منفی نخواهند داشت، از این رو الزم است در انتخاب کلمات 

مورد استفاده نیز دقت کافی داشته باشید. 
7- افتخارات خود را ذکر کنید 

اینکه مخاطب نسبت به موفقیت های شما آگاهی داشته باشد، خود در 
جلب اعتماد بهتر آنها تأثیر بسزایی خواهد داشت. درواقع آن ها نیاز دارند 
که نتیجه اقدام ها و س��طح کاری شما را ارزیابی کنند که این اقدام خود 

می تواند مهر تأییدی بر گفته های شما باشد. 
8- کاری را به صورت رایگان انجام دهید 

رایج ترین روش در این زمینه امکان یک جلسه رایگان است. با این حال 
خود را تنها محدود به این مورد نکنید و هر اقدامی را که در توان شماست، 
برای افزایش اعتماد مش��تری صورت دهید. این اقدام مکمل تبلیغ انجام 

شده شما خواهد بود. 
9- با افراد ارتباط کافی داشته باشید 

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که هدف تبلیغاتی برخی برندها 
صرفا جذب مش��تری اس��ت و به دیگر جنبه ها توجهی نشان نمی دهند. 
درواقع شما باید ش��رایط را برای ماندگاری آنها فراهم آورید تا اقدام های 
تبلیغاتی ش��ما سودمند تلقی شوند. به همین خاطر نباید تبلیغات را رها 
ساخت و از اهمیت پشتیبانی از آن غافل شد. برای مثال ارسال ایمیل و یا 
پیام هایی در شبکه های اجتماعی خود به خوبی برند شما را برای مشتریان 

یادآور خواهد شد. 
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تحقیق��ات جدی��د ب��ا بررس��ی 1700 کس��ب وکارB2B، رایج ترین 
اشتباهات قیمت گذاری را تحلیل می کند و بهترین راهکارهای اجتناب 

از این اشتباهات را به اشتراک می گذارد. 
روش های ضعیف قیمت گذاری، تبعات پنهان اما شدیدا آسیب زننده ای 
به دنبال دارند. آنها اقتصاد یک ش��رکت را وی��ران می کنند، اما ممکن 
است تا سال های سال، هیچ کس متوجه نشود که این ضرر از کجا ناشی 
می ش��ود. یک تولیدکننده بزرگ صنعتی را در نظر بگیرید که با چالش 
حاش��یه سود پایین مواجه است، چه نس��بت به سایر رقبا و چه نسبت 
به عملکرد س��ابق خود. این موضوع نش��ان دهنده ع��دم انطباق اهداف 
فروش و اس��تراتژی های قیمت گذاری است. تولیدکننده، میزان پاداش 
نمایندگی ه��ای فروش را صرفا بر اس��اس درآمدی ک��ه تولید می کنند، 
تعیی��ن می کند. به همین دلیل نمایندگی ه��ا انگیزه زیادی برای تغییر 
اس��تراتژی های قیمت گذاری خود ندارن��د و ترجیح می دهند در عوض، 

تعداد معامالت را )هرچند با حاشیه سود پایین( افزایش دهند. 
بسیاری از کسب وکارهای B2B نیز مانند این تولیدکننده، می توانند 
 Bain & ش��رایط خود را با تصحیح قیمت گذاری بهبود دهند. شرکت
Company به منظور کمک به این کس��ب وکارها در درک قابلیت های 
قیمت گ��ذاری، تحقیقاتی را آغاز کرد و ط��ی آن نحوه عملکرد رهبران 
فروش، معاونان قیمت گذاری، مدیران اجرایی و مدیران بازاریابی 1700 

شرکت B2B را بررسی کرد. 
تقریب��ا ۸5درص��د از مدیران ش��رکت های مذکور، معتق��د بودند که 
تصمیمات قیمت گذاری آنها قابل  بهبود اس��ت. مهم ترین حوزه هایی که 
تغییر یا اصالح آنها، بازدهی ش��رکت ها را افزایش می دهد عبارت اند از: 
ساختار قیمت و تخفیف، مشوق های فروش، استفاده از ابزارهای ردیابی، 

ساختار تیم ها و انجمن های قیمت گذاری متقابل. 
رهبران قیمت گذاری، چه عملکرد متفاوتی دارند؟ 

کارشناس��ان و محقق��ان به منظور پیدا کردن مهم تری��ن قابلیت های 
قیمت گ��ذاری، زیرمجموع��ه ای از ش��رکت های با کارایی ب��اال را مورد 
بررس��ی قرار دادند. این ش��رکت ها عمدتا به خاطر س��هم ب��االی بازار، 
تصمیم گیری های قیمت گذاری عالی و همچنین اجرای منظم طرح های 
افزایش قیمت مشهور بودند. گرچه استراتژی های مختلف قیمت گذاری 
بسته به شرایط، اثربخش��ی متفاوتی دارند، اما آنالیزها نشان می داد که 
ش��رکت های موفق در س��ه زمینه برتر از س��ایرین عمل می کنند. این 

شرکت ها: 
- در س��طح محص��والت و مش��تریان فردی، قیمت گذاری مناس��بی 

داشتند. 
- فروشندگان را نس��بت به استراتژی های قیمت گذاری با انگیزه نگه 

می داشتند و از ترکیبی از حقوق ثابت و پورسانت استفاده می کردند. 
- با برگزاری دوره های آموزشی و فراهم کردن ابزارهای مناسب، روی 

توسعه کارایی تیم های فروش سرمایه گذاری می کردند. 
طب��ق آمار 7۸درص��د از ش��رکت های موفق از هر س��ه ویژگی فوق 
برخ��وردار بودن��د، درحالی ک��ه تنها 1۸درص��د از ش��رکت ها از مزایای 
هیچ یک از ای��ن قابلیت ها بهره نمی گرفتند. حاال بررس��ی می کنیم که 
چرا این س��ه ح��وزه، کارایی قیمت گذاری را تا حد زی��ادی تحت تأثیر 

قرار می دهند: 
قیمت گذاری متوسط، همیشه اشتباه است

قیمت گذاری یکس��ان برای تمام مش��تریان، درواق��ع برای هیچ کس 
هزینه مناس��بی محس��وب نمی ش��ود. بااین حال اغل��ب مدیران فروش 
تصدی��ق می کنند که توانایی و مهارت زی��ادی در تعیین قیمت، به ویژه 
در س��طح مش��تری و معامالت انفرادی، ندارند یا حتی نمی دانند که از 

معامالت تکمیل شده، چه حاشیه سودی به دست می آورند. 
در مقاب��ل ش��رکت های پیش��رفته برای ه��ر ترکیب از »مش��تری و 
محصول«، قیمت های خاص و متفاوت��ی در نظر می گیرند، به طوری که 
همیشه در حال ماکزیمم کردن سود نهایی خود هستند. آنها از داده ها 
و اطالعات کس��ب وکار استفاده می کنند تا سه متغیر مهم قیمت گذاری 

هدف را بیابند: 
- هر مش��تری کدام ویژگی های محص��ول/ خدمات را مهم می داند و 

برای این ویژگی های چه ارزشی را در نظر می گیرد
- محصوالت جایگزین و سطح رقابتی بودن صنعت

- سودآوری واقعی معامالت پس از کسر تخفیفات، هزینه حمل ونقل، 
هزینه انبارداری و شرایط ذکرشده در قرارداد

برای مثال، یک تولیدکننده آمریکای ش��مالی که سود نهایی خود را 
ش��دیدا وابس��ته به قیمت گذاری مواد خام می دانست، به علت در پیش 
گرفت��ن رویکردهای نامنظم��ی در تعیین قیمت، با ضرر مواجه ش��ده 
بود. آنها س��عی کردند با بررس��ی هزینه های خود در س��طح مشتریان 
و محصوالت، نرخ س��ودآوری واقعی را بیابند. ارزیابی های دقیق نش��ان 
می داد که آنها در بس��یاری از موارد، قیمت نهایی را بس��یار پایین اعالم 
کرده بودند. با این تشخیص، اقدامات الزم برای افزایش قیمت را به ویژه 
در مذاکرات بعدی با مش��تریان در دس��تور کار خود قراردادند و موفق 
شدند نرخ سود نهایی را از همین کانال، ۴درصد افزایش دهند. از طرف 
دیگر ش��رکت یک مدیر اجرایی را مسئول بررسی فرصت های سودآور، 

تعیی��ن موقعیت و ردیابی آثار هر افزایش قیمت کرد. نتیجه؟ ش��رکت 
موفق ش��د درآمد خود را صرف نظر از مالیات، اس��تهالک و سود سهام، 

7درصد افزایش دهد. 
عوامل انگیزشی نادرست بهترین استراتژی های قیمت گذاری را 

نابود می کنند
اغل��ب اوقات مدی��ران از نمایندگی ه��ای فروش انتق��اد می کنند که 
چرا یک معامله را از دس��ت داده اند، ول��ی به ندرت یک نمایندگی بابت 
قیمت گ��ذاری پایی��ن مورد بازخواس��ت قرار می گیرد. ب��ه همین دلیل 
فروشندگان حاضرند برای کسب قراردادهای بیشتر، قیمت را تا حداقل 

سطح مجاز پایین بیاورند. 
راه حل این مشکل، مطابقت دادن حقوق و پاداش با اهداف استراتژیک 

است. بهتر است در برنامه های تشویقی، این اصول را رعایت کنید: 
- اهداف را به طور واضح مشخص کنید. به عنوان مثال افزایش درآمد یا 
س��ود کسب شده. به عالوه رفتارهایی را که به این اهداف منجر می شوند 

اعالم کنید. 
- ب��ه نمایندگی ه��ای فروش یا فروش��ندگان کمک کنی��د برنامه را 
به خوبی درک کنند. آنها باید س��اختار قیمت گذاری و محاسبات را یاد 
بگیرن��د، چراکه در این صورت پیش��رفت خ��ود را معنادارتر می بینند و 

انگیزه بیشتری پیدا می کنند. 
- پروس��ه های پاداش ده��ی ش��فافی داش��ته باش��ید. اج��ازه دهید 
فروش��ندگان به روش��نی تأثیر قیمت معام��الت را روی حقوق و پاداش 

خود ببینند. 

- به طور مرتب نتایج کار را پیگیری کنید و مناطقی را که فروشندگان 
ممکن است سیستم را نادیده بگیرند، عالمت گذاری کنید. 

به مث��ال قبل، یعن��ی تولیدکننده محصوالت صنعت��ی بازمی گردیم. 
ای��ن ش��رکت همچنین در راس��تای بازگرداندن تعادل س��ود و درآمد، 
برنامه های تش��ویقی خود را موردبازنگری قرار داد و سیستمی را توسعه 
داد که در آن حق کمیس��یون هر معامله به طور واضح محاسبه می شد. 
به عنوان مثال نمایندگی فروش می دانست که اگر درآمد شرکت را 2هزار 
دالر افزایش دهد، 700 دالر به دس��ت می آورد. این تغییرات باعث شد 
قیم��ت محصوالت حدود 7درصد افزایش پیدا کند که معادل با افزایش 

یک درصدی سود خالص نهایی بود. 
سرمایه گذاری روی آموزش و ابزارها، بازگشت خوبی خواهد داشت

ش��رکت های موف��ق، فروش��ندگان و استراتژیس��ت های خ��ود را در 
ح��وزه قیمت گ��ذاری، به خوبی آموزش می دهند. متأس��فانه این امر در 
س��ازمان هایB2B، متداول نیس��ت. عالوه بر این ش��رکت ها می توانند 
روی ابزاره��ای نرم افزاری آنالیز قیمت که س��وابق تاریخی معامالت را 
ارزیابی می کنند، س��رمایه گذاری کنند و بدین وسیله، امکانات موردنیاز 

نمایندگی های فروش، برای عملکرد دقیق و بهینه را فراهم آورند. 
ارزش قابلیت های فوق را در یک ش��رکت تولیدکننده تخصصی مواد 
شیمی که از حاشیه سود بسیار پایینی برخوردار بود مشاهده می کنیم. 
این ش��رکت صدها محص��ول مختلف تولید می کرد ک��ه هرکدام، رقبا، 

جایگزین ها و مشتریان متفاوتی داشتند. 
کارکن��ان بخش محصول و ف��روش، قاعده خاصی ب��رای تصمیمات 
قیمت گذاری نداش��تند و به همین دلیل زمانی که یکی از مدیران بدون 
تحقیق و بررس��ی، برآورد کرد که باید به ازای هر پوند محصول، قیمت 
را چهار س��نت افزایش دهند، همه از او پیروی کردند. این روند افزایش 
قیمت چهار سال ادامه یافت و جای تعجب نیست که در این مدت نرخ 

سود تقریبا به صفر رسیده بود. 
ش��رکت پس از تجزیه وتحلی��ل محصوالت مختل��ف و بازارهای آنها، 
ب��ه فرصت های قیمت گذاری پی برد و موفق ش��د درآم��د خود را طی 
دو س��ال، ب��دون کس��ر مالیات و نرخ اس��تهالک تا ۳5درص��د افزایش 
دهد. به عالوه ش��رکت تصمی��م گرفت روی آم��وزش قیمت گذاری نیز 
سرمایه گذاری کند و پیرو همین امر، انجمن هایی را تأسیس کرد که در 
آن مدیران متخص��ص در تجزیه وتحلیل قیمت گذاری بنیادین، بهترین 
تجارب فروش خود را به اشتراک می گذاشتند. فروشندگان هم در مورد 
روش های مطرح کردن بحث قیمت گذاری به نحو مؤثرتری با مشتریان 

صحبت می کردند. 
این داش��بورد جدید میزان پیش��رفت اه��داف را کنت��رل می کرد و 
مکان های��ی را ک��ه در آنه��ا نمایندگی های ف��روش رفت��اری تندرو، یا 
بیش ازحد آرام داش��تند، مش��خص می کرد. درنهایت مدیرعامل شرکت 
از تیم ه��ای فروش و محصول خواس��ت گ��زارش اقدامات قیمت گذاری 
و همچنی��ن نتایج آنها را به او تحویل دهند. این تصمیمات باعث ش��د 
ش��رکت فوق به عن��وان یکی از رهبران قیمت گ��ذاری بازارهای مختلف 
ش��ناخته شود. آنها موفق شدند بهینه سازی حاشیه سود را ادامه دهند، 
درحالی که در برخ��ی از بازارها قیمت محصوالت را افزایش و در برخی 

دیگر قیمت ها را کاهش داده بودند. 
تحقیقات نش��ان می ده��د صرف نظ��ر از اینکه یک ش��رکت بخواهد 
قیمت گ��ذاری بهینه را آغاز کند یا خیر، توجه به قابلیت های ذکرش��ده 
ارزش بسیار باالیی برای شرکت تولید می کند. همانطور که در این مقاله 
توضیح دادیم، ارتقا و به روزرسانی سه حوزه، یعنی ابزار، منابع و رفتار به 
همه شرکت ها در همه صنایع کمک می کند قیمت گذاری مؤثری داشته 
باش��ند. به عکس، رویکرد »پروژه سرمایه گذاری اپیزودیک« مانع از این 
می شود که ش��رکت از همه پتانسیل های خود بهره مند شود. همچنین 
رویکرد »یک قیمت برای همه محصوالت در همه بازارها«، هرگز س��ود 

شرکت را به حداکثر نمی رساند. 
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 بهترین ویژگی های جدید جیمیل
برای کسب وکار

ماه آوریل بود که گوگل تغییرات اساسی جدیدی را برای جیمیل 
ارائ��ه داد و ویژگی ه��ای مختلف��ی را معرفی ک��رد. جیمیل جدید 
ویژگی های��ی دارد که می تواند به صاحبان کس��ب وکارهای کوچک 
کم��ک کن��د بازده باالت��ری از یک روز کاری خود کس��ب کنند. از 
جمل��ه ویژگی های��ی که معرفی ش��د می توان به قابلی��ت به تعویق 
انداخت��ن ایمیل ها )Snooze(، قابلیت اش��اره ب��ه ایمیل های مهم 
 Confidential( و قابلیت ارسال ایمیل های محرمانه  )Nudge(
Email(  اش��اره کرد. همچنین یک ن��وار وظیفه )Task Bar(  به 
قس��مت راس��ت صفحه اضافه ش��ده که می توانید از آنجا به تقویم 
خود دسترس��ی داش��ته باش��ید، لیس��ت کارهای خود را ببینید و 
  )Smart Reply( یادداشت برداری کنید. قابلیت پاس��خ هوشمند
نیز به روزرس��انی شده و صاحبان کس��ب وکار می توانند به لطف این 

فناوری به سرعت به ایمیل های فوری دریافتی پاسخ بدهند. 
ب��ا ای��ن به روزرس��انی جیمیل ب��ه ص��ورت اب��زاری یکپارچه در 
زیرمجموعه جی سوئیت )G Suite(  قرار می گیرد. کاربری جیمیل 
جدید عینی تر شده و کار کردن با آن ساده است، در نتیجه صاحبان 
کس��ب وکار کنترل بیش��تری روی اعالنیه ها )Notifications(  و 
س��ازماندهی ایمیل ه��ا خواهند داش��ت. در این به روزرس��انی روی 
ویژگی ه��ای امنیت��ی جدید نیز تمرکز ش��ده ک��ه می تواند امنیت 
اطالعات شرکت ها و اش��خاص را تضمین کند. جیمیل جدید برای 
تمامی کاربران جیمیل ارائه ش��ده اس��ت، ام��ا از ماهیت ویژگی ها 
و به روزرس��انی ها اینگونه ب��ر می آید که هدف اصل��ی آن صاحبان 

کسب و کار هستند. 
فعال سازی جیمیل »جدید«

اگر تاکنون پیش��نهادی مبنی بر فعال سازی تجربه جدید جیمیل 
دریافت نکرده اید نگران نباش��ید. ش��ما می توانی��د با کلیک بر روی 
آیکون تنظیمات در گوش��ه راس��ت باالی جیمیل تنظیمات مربوط 
را خودت��ان به س��ادگی انجام دهید. بعد از کلی��ک کردن روی این 
آیکون، کافی اس��ت از منوی باز شده بر روی اولین گزینه »جیمیل 
جدی��د را امتحان کنی��د« )Try the new Gmail( کلیک کرده 
تا به روزرس��انی برای شما اعمال ش��ود. بعد از اینکه گزینه را کلیک 
کنید، اولین ویژگی جدید جیمیل برای ش��ما نمایش داده می شود: 
قابلی��ت نمایش پیوس��ت ها )Attachments(  ب��دون نیاز به باز 
ک��ردن ایمیل مورد نظر. برای فعال س��ازی ای��ن قابلیت باید گزینه 
پیش فرض )Default(  را از میان نماهای موجود انتخاب کنید. 

بهترین ویژگی های جدید
نس��خه جدید جیمیل جمع و جور و مرتب تر است و ویژگی های 
تجاری تعاملی تری در خود دارد. یکی از ویژگی های کوچکی که در 
نس��خه دسکتاپ اضافه شده این است که اکنون می توانید با کلیک 
روی آیکون همبرگر گوش��ه چپ باالی جیمیل، پنل سمت چپ را 
جمع کنید. در کنار نس��خه دس��کتاپ، یک به روزرس��انی هم برای 
نس��خه موبایل ارائه ش��د. این به روزرسانی قابلیت استفاده در حالت 
آفالین را به همراه داش��ت که برای صاحبان کسب وکاری که مرتب 
در س��فر هستند و دسترس��ی محدود به وایفای و داده همراه دارند 

ویژگی مهمی محسوب می شود. 
- ب��ه تعویق انداختن ایمیل ها: اگر ایمیلی دریافت کنید که زمان 
خاص��ی می طلبد ی��ا باید در زمانی دیگر در طول روز به آن پاس��خ 
دهید، می توانید آن را به تعویق بیندازید. کافی اس��ت نشانگر موس 
خود را به انتهای سمت راست پیام ببرید تا گزینه تعویق ظاهر شود. 
به این طری��ق در عین حال که موارد مهم را اولویت بندی کرده اید، 

صندوق ورودی خود را هم مرتب نگاه می دارید. 
-  »اش��اره« یکی دیگ��ر از ویژگی های جدید جیمیل اس��ت که 
به طور خودکار ایمیل هایی را که گوگل دارای اهمیت تشخیص داده 
مجددا به ش��ما نمایش می دهد. مثال یکی از همکاران تان سؤالی در 
خصوص پروژه ای از ش��ما پرسیده اس��ت. قبل از اینکه مهلت پاسخ 
به س��ؤال رد بشود، ایمیل دوباره برای شما نمایش داده خواهد شد. 
به گفته گوگل، این فناوری مش��ابه همان فناوری استفاده شده در 

پاسخ های هوشمند است. 
- نوار وظیفه: گوگل در س��مت راس��ت یک نوار وظیفه جمع شونده 
اضاف��ه کرده اس��ت که از طریق آن می توان به تقویم خود دسترس��ی 
  )Google Keep( داشت، یادداشت های خود را با برنامه گوگل کیپ
مش��اهده کرد و به واس��طه برنامه جدید تس��کس )Tasks(  کارهای 
ثبت ش��ده خود را دید. ای��ن ویژگی ها جیمیل را به یک ابزار یکپارچه 
تبدیل می کند که به وسیله آن می توانید برنامه روزانه خود را مشاهده، 
یادداشت برداری و کارهای مهم را برنامه ریزی کنید. همچنین می توانید 
با کلیک روی آیکون به عالوه که پایین آیکون تسکس )Tasks(  واقع 
ش��ده برنامه های دیگری به ای��ن پنل اضافه کنید. گزینه های متنوعی 
در دسترس ش��ما قرار دارد که شامل پالگین های مختلفی چون ترلو 

)Trello(  و اسانا )Asana( می شود. 
- ایمیل ه��ای محرمانه: قابلیت ایمیل های محرمانه ش��ما را قادر 
می س��ازد تاریخ انقضا برای ایمیل ه��ای مورد نظر خود تعیین کنید 
یا اینکه پس از مدت زمان مشخصی آنها را فسخ کنید. فرض کنید 
می خواهی��د ایمیلی حاوی مدارک مهم ی��ا اطالعات محرمانه برای 
کس��ی ارس��ال کنید. اکنون می توانید تنظیماتی اعم��ال کنید که 
گیرن��ده ایمیل پس از م��دت معین یا تاریخ خاص��ی نتواند ایمیل 
را ب��از یا مش��اهده کند. همچنی��ن می توانید قابلیت ه��ای فوروارد، 
کپ��ی، دانلود و چاپ را ب��رای ایمیل های مورد نظ��ر خود غیرفعال 
کنید. آخرین ویژگی که به آن اش��اره خواهیم کرد، احراز هویت دو 
مرحله ای پیام هاس��ت. می توانید با تنظیم ای��ن گزینه روی پیام ها، 
گیرن��ده را مل��زم کنید هویت خ��ود را احراز کند ت��ا بتواند پیام را 
باز کند. این قابلیت مناس��ب ش��رکت هایی است که اطالعات دارای 

حساسیت باال رد و بدل می کنند. 
اینه��ا ویژگی هایی از این به روزرس��انی بودند که ب��ه درد صاحبان 
کس��ب و کار می خورند. ع��الوه بر این به روزرس��انی ها، گ��وگل برخی 
جنبه های امنیتی را در الیه پس��ینی )Backend(  بهس��ازی کرده، 
اعالنیه های اولویت باال )High Priority Notifications(  را اضافه 
کرده و ویژگی های جدیدی هم به قابلیت پاسخ هوشمند افزوده است. 
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سالم، من بریت شوارتز هستم، یک مخرب ناخواسته. 
خبر خوب اینکه اگر چه رفتارهایم بیش��تر شبیه یک مخرب است، از 

آن دسته رییس های خشن و مستبد نیستم. 
می پرسید»این دیگر چه جور خبر خوبی است«؟ 

منظ��ورم این اس��ت که رفتار من، در عین حال که گاهی ناشایس��ت 
است، اما قابل اصالح است. پس باید به خاطرش جشن بگیریم. 

می خواه��م پرحرفی کنم و بگویم چقدر خیرخواه اطرافیانم هس��تم، 
واقعا نمی خواهم باعث آزار کسی بشوم، ناراحت می شوم وقتی می شنوم 

این کار را می کنم، اما نمی گویم. چون واقعا اهمیتی ندارد. 
آنچه اهمیت دارد اعمال ماست؛ یا بهتر بگویم رفتار ما. 

پس بیایید به سراغ بررسی رفتار یک مخرب ناخواسته برویم و ببینیم 
ای��ن اصط��الح در رابطه با یک مدیر یا فردی با س��مت رهبری واقعا به 

چه معناست. 
مخرب ناخواسته کیست؟ 

اصطالح مخرب ناخواسته برآمده از کتابی با عنوان »تقویت کننده ها« 
اثر لیز وایزمن است. 

لیز درباره مخرب های ناخواس��ته این طور می گوید: »مخرب ناخواسته 
یک رهبر خوش نیت اس��ت که اغلب از روش های مدیریتی رایج پیروی 
می کند، اما به طور نامحس��وس و کامال ناآگاهانه هوش و ذکاوت دیگران 

را دست کم می گیرد.« 
منظور لیز از اصطالح »تقویت کننده« این اس��ت که ما به عنوان رهبر 
دو گزین��ه پیش روی خود داریم: یا می توانیم هوش تیم خود را تقویت 
کنی��م یا اینکه نابودش کنیم. قدرت انجام هر دو این کارها در ما نهفته 

است. 
مسیر من در راه تخریب

م��ن در حوزه رهبری زی��اد کار کرده ام و کتاب ه��ای فراوانی در این 
زمینه خوانده ام. 

به دلی��ل همه این پیش��رفت ها، مطالعات و تجربه هایی که داش��تم، 
احساس می کردم دارم کار درستی انجام می دهم. 

- تمرکزم را بر یادگیری نحوه حمایت از رشد گروهم گذاشته بودم، 
- تمری��ن می کردم عمیقا توجه و اهمیت نش��ان دهم و مس��تقیما از 

دیگران بخواهم، 
- فعاالنه س��عی می کردم برای رشد و ش��کوفایی افراد تیمم محیطی 

امن بسازم. 
- از دیدن رش��د و پیش��رفت دیگران بیش��تر هیجان زده می شدم تا 

پیشرفت خودم. 
با این حال، بعد از چند ماه انجام این کارها و پیروی از عادات بس��یار 
عالی مربیگری، متوجه ش��دم خودم و تیمم در بعضی زمینه ها )اهداف، 
معیارها و ...( در حال پیشرفت هستیم، اما در زمینه های دیگری )تفکر 
تیمی، انس��جام تیمی و درک روشن از نگرشی که درباره چگونگی یک 

تیم و شرکت داریم( هم در حال پسرفت هستیم. 
س��خت درمانده ش��ده بودم؛ کتاب های زیادی خواندم، پادکست های 

زیادی گوش دادم و ویدئوهای زیادی در این زمینه دیدم. 
مفاهیمی که داش��تم فرا می گرفتم را درک و باور کرده بودم، اما یک 

جای کار می لنگید. 
صرف نظر از تمام تالش��ی که برای پیاده س��ازی این آموخته ها کرده 
بودم، فقط 75درصد پیش��رفت کرده بودیم. می دانس��تم یک جای کار 

ایراد دارد اما اصال نمی دانستم چیست، یا چطور باید اصالحش کنم. 
اوایل فکر می کردم ش��اید دارم س��عی می کنم کاره��ا را تماما خودم 
ب��ه عهده بگی��رم و نتایجی را که همه ما برایش کوش��ش می کردیم به 

دست بیاورم، چرا که شیوه ها و راهبردهایی که از من یک راهبردشناس 
مش��تری عالی س��اخته بودند، من را در رهبری تیم دچار مشکل کرده 

بودند. 
فکر کردم ش��اید دارم ش��یوه های نادرس��تی را بر تیم اعمال می کنم. 

تصور می کردم اشکال کار باید همین باشد، اما نبود! 
ویژگی ه��ا و مهارت های��ی که س��ال ها برای پاالی��ش و یادگیری آنها 

کوشیده بودم ایرادی نداشتند. 
در نقش یک رهبر هنوز باید می توانستم: 

- آنچه را دیده نمی شود ببینم، 
- نگرشی فراتر از جایگاه فعلی مان تعیین کنم، 

- به تیم خود برای حل مشکالت پیش روی مان مشاوره بدهم، 
- سختگیر اما مهربان باشم، 

- توانا اما متواضع باشم. 
 همه این موارد برای برقراری ارتباط موفق با مش��تری الزم  هستند و 

من دریافته ام که برای رهبری تیم هم درست همین موارد صادق اند. 
پس، اگر کتاب های درستی خوانده ام، به نظریات درستی اعتقاد دارم 
و اکنون معتقدم که مجموعه مهارت های درس��تی هم دارم، اشکال کار 

کجاست؟ 

حلقه گم شده
س��رانجام بعد از گفت وگوهای بس��یار صریح با مدی��ران و افراد تیمم 

باالخره توانستم حلقه گم شده را پیدا کنم. 
می دانید، من همه کارها را درست انجام می دادم، غیر  از یک کار. آن 
ی��ک کار برای تمام زحم��ات، یادگیری ها و مهارت های دیگر مانند یک 

کاتالیزور عمل می کرد تا واقعا به نتیجه دلخواه منجر شوند. 
من ضعف ها و آسیب پذیری خودم را به تیمم نشان نمی دادم. 

مدیر جدید بودن سخت است. شما در برابر حرفه و خشنودی دیگران 
مس��ئول هستید. نمی خواهم مدیریت را به نقش والدین تشبیه کنم، اما 

باید بگویم فرق چندانی هم بین شان نیست. 
در طول مس��یر حرفه ای  خود، به اشتباه فکر می کردم یک رهبر باید 
صبور و خویش��تندار باشد. گمان می کردم یک رهبر بزرگ یعنی کسی 
که در نامالیمات لبخند بزند و هرگز چیزی جز اطمینان کامل از درست 

شدن اوضاع از خود بروز ندهد. 
اشتباهم این بود که طوری رفتار می کردم که گرچه خیرخواهانه بود، 
اما به افراد تیم این طور القا می کرد که با دیدگاه ش��ان همس��و نیستم، 
چون آنقدر در پی حل مش��کالت بودم که زمان کافی برای گوش دادن 

به حرف های شان نداشتم. 
 »ممن��ون که مش��کالت را با من در میان گذاش��تی، ح��اال بیا با هم 

درستش کنیم!«

حتم��ا این جمل��ه را با چن��ان خوش بینی و جس��ارتی می گفتم که 
به عن��وان ناظر بیرون��ی گمان می کردید داریم درب��اره ناهار آن روزمان 

مشورت می کنیم. 
البته اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم زیربنای این باور صحیح 

است، ما »باید« مشکالت را با هم حل کنیم. 
اما، من فضایی برای بحث پیرامون تالش، موفقیت یا هر احساس��اتی 
بین خودمان باقی نمی گذاشتم و فقط وجهه آسیب پذیر خودم را پنهان 

می کردم. 
اجازه نمی دادم تیمم آس��یب پذیری اش را به من نشان دهد، چون به 

خودم هم اجازه نمی دادم به چشم آنها آسیب پذیر به نظر برسم. 
گاهی اصال نمی دانس��تم چطور قرار است مشکلی را که با من مطرح 

کرده اند برطرف کنیم. 
من هم احس��اس شکس��ت خوردگی، خس��تگی، بدخلقی و عصبانیت 

می کردم، اما هرگز با کسی در میان نمی گذاشتم. 
اف��راد تیم واقعا ب��اور نمی کردند که موقعیت ش��ان را درک می کنم و 
سختی های ش��ان را می فهمم، حت��ی تعریف و تمجیده��ای من را هم 
نمی پذیرفتند؛ چطور می توانس��تند باور کنند وقتی خویش��تنداری من 
ج��وری جلوه می کرد ک��ه انگار هیچ عالقه ی��ا درک واقعی برای کمک 
ب��ه آنها در وضعیتی که دچارش بودند ندارم و فقط می خواهم مش��کل 

فعلی را حل کنم. 
آسیب پذیری کنشگرانه

دانس��تن اینکه چیزهای س��اده ای مثل یادآوری انسان بودن مان چه 
تاثیر ش��گفتی بر تیمم می گ��ذارد و اینکه اگر تصمیم بگیرم در برخورد 
با تیمم آس��یب پذیری کنشگرانه ای داشته باشم تمام زحمات شش ماه 

اخیرم به نتیجه بهتری می رسند قوت قلب دوباره ای به من بخشید. 
وقتی این حلقه گم ش��ده را یافتم، فورا تصمیم گرفتم آسیب پذیری ام 
را صادقان��ه به تیمم ابراز کنم. اگ��ر از آنها انتظار دارم در برخورد با من 

خودشان باشند، اول باید خودم پیش قدم شوم. 
قبل از اینکه فورا و بدون هیچ پیش زمینه ای قصه زندگی، س��ختی ها 
و تالش های��م را فاش کنم، تصمیم گرفتم دو کار انجام بدهم: 1( راجع 
ب��ه آنچه در رفتار مخ��رب خودم دیدم با تیم صحب��ت کنم و 2( برای 
خودم مش��خص کنم که آس��یب پذیری کنش��گرانه چه چیزی هست و 

چه چیزی نیست. 
صحبت با تیم: این گفت وگو بهترین مکالمه ای اس��ت که تا آن زمان 
در برخورد با هم داش��تیم. با افرادم درباره لحظاتی که احساس شکست 
می کردم صحبت کردم و خواستم صادقانه بازخورد بدهند و بگویند این 
رفت��ار من تا چه حد بر توانایی آنها ب��رای ارتباط با من و با کل تیم در 
مقیاس بزرگ اثر گذاش��ته اس��ت. بازخوردهای فوق العاده ای گرفتم که 

کمک کرد به آنها بهتر کمک کنم. 
آس��یب پذیری کنشگرانه چیس��ت؟ همدلی. روبات ها هنوز جای ما را 
نگرفته اند، پس نباید مثل آنها رفتار کنیم. ما، به عنوان رهبر، انس��انیم و 
باید مانند انس��ان رفتار کنیم. برای خود من، این یعنی صراحت بیشتر 
درباره روزهای س��ختی که داش��ته ام. یعنی گفتن اینکه زندگی من هم 
بی نقص نیس��ت و من هم خس��تگی، پریشانی، ش��ادی، غم، شکست و 
ناامیدی را تجربه می کنم و اشکالی ندارد که آنها هم چنین احساساتی 

داشته باشند. 
آس��یب پذیری کنشگرانه چه نیست؟ آس��یب پذیری کنشگرانه جایی 
برای القای حال و هوای منفی به تیم نیس��ت. به این معنی نیس��ت که 
هر چه را به ذهن تان رس��ید به اشتراک بگذارید، زیرا در آخر خود شما 
هستید که باید این تیم را رهبری کنید و افراد تیم باید اطمینان داشته 
باش��ند که می توانید در برابر نامالیمات بایس��تید و آنها را به سالمت از 

این تنگناها عبور دهید. 
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نگرش اقتصادی میلیاردرها چگونه است

اگرچ��ه به باور بس��یاری از افراد میلیاردره��ا دیگر توجه چندانی 
ب��ه آین��ده خود نداش��ته و به علت اینکه از س��طح مال��ی مطلوبی 
برخوردارند، نیازی به برنامه ریزی اقتصادی برای خود ندارند، با این 
حال واقعیت این است که آنها در این رابظه برنامه ای دقیق و درست 
ب��رای خود دارند و همین موضوع باعث می ش��ود تا به بهترین الگو 
برای س��ایر افراد تبدیل شوند. در همین رابطه و در ادامه به بررسی 

اقدامات اصلی آنها در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- آنها همواره در فکر آماده ساختن خود برای ایام 

بازنشستگی هستند
بدون شک هر فردی در مقطعی باید از کار خود کناره گیری کند 
و در این رابطه هیچ گونه اس��تثنایی وجود ندارد. با این حال کمتر 
کس��ی را می توانی��د بیابید که برای این مقطع خ��ود برنامه دقیقی 
داش��ته باش��د. درواقع با نگاهی به افرادی ک��ه در زمینه اقتصادی 
ناموفق عمل کرده  اند، ب��ه این نکته پی خواهید برد که آنها همواره 
در زمان حال زندگی می کنند و فاقد چش��م انداز دقیقی برای آینده 
خود هس��تند. درواقع توجه به آینده به معنای عدم استفاده از زمان 
حال نبوده و صرفا به این نکته اشاره دارد که الزم است برای بهترین 
نتیجه ممکن، خود را برای آن آماده کنید. از دیگر جنبه های اهمیت 
این امر این اس��ت که ممکن اس��ت به هر دلیلی ش��ما در سال های 
پایانی دیگر از موقعیت تجاری سابق خود برخوردار نباشید و این امر 
می تواند حتی شما را در مرز ورشکستگی قرار دهد. به همین خاطر 
اقدامات هرچند کوچک ش��ما برای آینده می تواند ضامن آس��ایش 
ش��ما باشد. با این حال توجه داشته باش��ید که تمام دالیل اهمیت 
این امر تنها به موارد ذکر شده محدود نیست. درواقع با تشکیل یک 
برند الزم است برنامه ای برای مدیریت پس از خود نیز داشته باشید. 
در غیر این صورت شرکت با بحران مدیریتی جدی ای مواجه خواهد 
شد و تحت این شرایط صالحیت شما نیز به شدت زیر سؤال خواهد 
رفت. از همین رو از دیگر دالیل اهمیت این امر مسئله بقای شرکت 

است که اهمیت توجه به این موضوع را تشدید می کند.
2- خرید مسکن نخستین گام محسوب می شود 

ش��اید هیچ دارایی را نتوانید به مهمی منزل خود بیابید. درواقع 
خانه مکانی اس��ت که ش��ما بیش��ترین زمان خود را در آن سپری 
خواهی��د کرد. به همین دلیل بس��یار مهم اس��ت که در خرید آن 
توجه کافی داش��ته باشید. با این حال این موضوع به معنای خرید 
بهترین های بازار نیس��ت و تنها بار مالی سنگینی را در ابتدای راه 
برای شما به ارمغان خواهد آورد. با این حال الزم است تا نخستین 
گام شما در این زمینه شکل گیرد. بدون شک شما با این اقدام در 
سال های آینده امکان تغییر آن با مکانی بهتر را خواهید داشت. با 
این حال تا زمانی که منزلی نداشته باشید، تمامی برنامه ریزی های 
شما کامال حاشیه ای خواهد بود. توجه داشته باشید که هیچ فردی 
یک ش��به به ثروت های کالن دس��ت پیدا نک��رده و در این رابطه 
اقدامات اولیه و گام های نخس��ت پایه های موفقیت آنها را ش��کل 

داده است. 

3- آنها به کسب دانش و اهمیت تحصیالت به خوبی آگاه 
هستند

در واقع به عقیده این افراد هیچ هزینه ای برای افزایش دانس��ته ها 
زیاد نیس��ت. با نگاهی به زندگی این دس��ته از افراد متوجه خواهید 
ش��د که تحصیالت برای همه آنه��ا اهمیت باالیی دارد و همواره در 
تالش برای بهبود آن هس��تند. به همین دلیل الزم است تا از همان 
ابتدا پایه های علمی خود را مس��تحکم و متنوع س��ازید. تحت این 
ش��رایط دس��تیابی به موفقیت دور از ذهن نخواهد بود. با این حال 
ت��ا زمانی که برای خود مزیت هایی را ایجاد نکنید، امکان فعالیت در 
بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر و حض��وری قدرتمند را نخواهید 
داش��ت. از دیگر مواردی که الزم اس��ت در ای��ن زمینه به آن توجه 
جدی ش��ود این است که اجازه ندهید با بدهی های تحصیلی مواجه 
شوید. به همین دلیل هم هست که این دسته از افراد در ابتدای کار 
خود حتی برای هزینه های تحصیلی اقدام به انجام کارهایی س��خت 
می  کنند. بااین اقدام شما همزمان کار و درس را تجربه خواهید کرد 

که اهمیت بسزایی در موفقیت های آتی شما خواهد داشت. 
4 - یک نقطه شروع برای خود ایجاد کنید

اینک��ه صرفا منتظر بهترین موقعیت ها باش��ید، تنها باعث خواهد 
شد تا موقعیت های شما به سادگی در اختیار فرد دیگری قرار گیرد. 
درواقع هر فردی در زندگی خود با این موضوع مواجه شده است که 
انجام کاری را در ذهن خود داش��ته، با این حال به علت تعلل بیش 
از حد باعث ش��ده اس��ت تا فردی دیگر امکان انجام آن را به دست 
آورد. اگرچه این ایده ممکن است بسیار زودتر به ذهن شما رسیده 
باشد، با این حال به علت عدم پرورش و اجرای ایده اولیه خود، شما 
بازنده اصلی میدان خواهید بود. بدون ش��ک این امر سرشکس��تگی 
زی��ادی را برای افراد به همراه خواهد داش��ت که الزم اس��ت برای 
جلوگیری از آن اقدام به ش��روعی هرچند کوچک برای خود کنید. 
درواقع این کاری است که افراد ثروتمند و میلیاردرهای حال حاضر 
انج��ام داده اند. فراموش نکنید که افرادی نظیر بیل گیتس و مارک 
زاکربرگ نیز شروعی بسیار ساده و کوچک داشته اند. با این حال در 
حال حاضر به عنوان اسطوره های کارآفرینی و از ثروتمندترین افراد 

حال حاضر جهان محسوب می شوند. 
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  )ADHD( »اغل��ب گمان می کنیم »اختالل کم توجهی- بیش فعالی
وضعیتی اس��ت که افراد را از انجام درس��ت کارهای شان بازمی دارد، اما 
می دانیدADHD، در ص��ورت مدیریت صحیح، می تواند به یک مزیت 

رقابتی برای فرد تبدیل شود؟ 
 ADHD  نتایج مطالعات به طور روزافزون نش��ان می دهد که عالئم
برای کارآفرینی ارزش زیادی دارند. برای نمونه، س��ر ریچارد برنسون را 
 ADHD در نظر بگیرید، میلیاردری که به صراحت درباره نقش مثبت
در موفقی��ت خود صحبت می کند. در حقیقت، پژوهش��گران می گویند 
کارآفرینان مبتال به این اختالل برای مثال در خالقیت، جرات و پشتکار 

توانایی باالیی دارند. 
ب��رای درک بهتر عل��م نوظهور اخت��الل کم توجه��ی- بیش فعالی و 
کارآفرینی، با دکتر پرپچوا نئو صحبت کردم، روان شناس��ی که به افراد 
پرکار کمک می کند بدون اینکه کم بیاورند رشد کنند. در این مصاحبه 
 ADHD او درباره داس��تان شخصی اش در هدایت کار خود با اختالل

و راه های مقابله با چالش های موجود در این مسیر صحبت می کند. 
ملودی وایلدینگ: چه چیزی باعث ش��د بخواهید به کارآفرینان مبتال 

به ADHD کمک کنید؟ 
دکت��ر نئو: جامعه از تفاوت ها دیو می س��ازد. مثال فرض کنید، به یک 
ف��رد درون گرا از س��وی مدیرانش گفته می ش��ود بلندتر صحبت کند و 
مجب��ورش می کنند رفتارهای یک برون گرا را از خود بروز بدهد. همین 
را به س��ایر تفاوت های رفتاری  مث��ل ADHD تعمیم دهید. به عنوان 
  )neurodiversity( یک روانش��ناس و مربی، از مفهوم تنوع عصب��ی
حمایت می کنم، تنوع عصبی یعن��ی پذیرش تفاوت های خود و توانایی 

بهره گیری از این تفاوت ها به عنوان نقاط قوت و قدرت خود. 
داس��تان من هم شخصی اس��ت. من دوره  و زمانه ای بزرگ شدم که 
باعث ش��د هیچوقت اختالل ADHD در من تش��خیص داده نش��ود، 
اما همیش��ه می دانستم با داش��تن عالئمی مثل بازه های کوتاه توجه که 
ج��ای خود را به تمرکز بیش از حد م��ی داد، نیاز به جنب وجوش مداوم 
و فعالیت مغزی س��ریع تر از حد معمول دچار این اختالل هس��تم. این 
اختالل با اینکه به یادگیری و عملکرد من ش��تاب زیادی بخش��ید، اما 
باعث شد احس��اس کنم مش��کلی دارم. معلم ها و بزرگ ترها درباره اش 
تذکرات��ی می دادند و م��ن حس می کردم آدم کم هوش یا س��ختگیری 
هس��تم که نمی توانستم در جمع تمرکزم را حفظ کنم یا چیزی توجهم 

را جلب نمی کند. 
خوش��بختانه تقریبا به س��المت از ای��ن وضعیت گریخت��م و تصویر 
ننگ آوری را که دیگران از موانع درونی ام داش��تند پاک کردم و س��بک 
زندگی ام را حول ADHD و بهره گیری هر چه بیش��تر از آن بنا کردم. 
وقتی به بقیه نگاه می کنم که س��بک زندگی و طرز فکرشان را با تصور 
ناتوان کننده بودن خصوصی��ات ADHD آلوده کرده اند، یا تحت تأثیر 
ع��وارض جانبی داروه��ا قرار گرفته ان��د یا خود را بی رحمانه س��رزنش 
می کنن��د ناراحت می ش��وم. این ها ی��ادم می اندازد که چه سرنوش��تی 
می توانس��ت در انتظارم باشد. حمایت از تنوع عصبی در واقع مسئولیت 

اجتماعی من است. 
وایلدینگ: درباره رابطه بی��ن کارآفرینی و  ADHD به چه نتایجی 

رسیده ایم؟ 
دکتر نئو: افراد مبتال به ADHD کاش��فان جهان هستند، چه جهان 
فیزیکی و چه جهان درونی خودش��ان. آنها کنجکاو و خستگی ناپذیرند. 
بنابرای��ن برای یادگیری اش��تیاق فراوانی دارند، ت��ک تک جزییات را با 
هیجان و کنجکاوی درک می کنند و س��طح باالی خالقیت شان حاکی 
از توانای��ی آنه��ا در برق��راری پیوندهایی مفهومی اس��ت که قبال وجود 

نداشته اند. 
دیل آرچر، روان پزشک، با مسامحه افراد را به دو دسته »کاوشگر« در 
مقابل »مقیم« تقسیم می کند. وقتی اوضاع مساعد است، آدم ها دوست 
دارند یک جانش��ین و مقیم باش��ند. اما در بحران ها، نیاز به کاوشگرانی 
داریم تا سرزمین ها، منابع و فرصت های جدیدی برای مان پیدا کنند. به 
همین دلیل اس��ت که ژن ADHD  همچنان در س��یر تکامل انتخاب 
می ش��ود. کارآفرینان همان کاوشگرها هستند. نس��یم نیکالس طالب، 
نویس��نده و محقق، در آخرین کتاب خود به نام »باید پای خودت گیر 

باش��د« می گوید »کارآفرینان قهرمان جامعه ما هستند. آنها شکست را 
به خاطر سایر آدم ها می پذیرند.« 

ممکن اس��ت در ای��ن زمینه مطالعات کمی صورت گرفته باش��د، اما 
پژوهش های فعلی نش��ان می دهد افرادی که دارای خصوصیاتی مشابه 

ADHD هستند به احتمال بیشتری به خوداشتغالی روی می آورند. 
 ADHD وایلدینگ: کارآفرینی چط��ور می تواند برای افراد مبتال به

حرفه خوبی باشد؟ 
دکتر نئو: افراد مبتال به ADHD تالش می کنند تا کل زندگی ش��ان 
را ب��ا وضعیت »نرمال« تطبی��ق بدهند. در واقع، خیل��ی از آنها نادیده 
گرفته می ش��وند، مگر اینک��ه راهی اختصاصی برای وفق دادن س��بک 
یادگیری و زندگی خود با شرایط شان پیدا کنند یا کسی باشد که برای 

این کار حمایت شان کند. 
نی��ازی به گفتن نیس��ت که برای مبتالی��ان ADHD، با بازه زمانی 
کوتاه توجه و فقدان کلی تمرکز توجه، بسیار سخت است که خود را با 
س��اعت های کاری »نرمال« ۹ صبح تا 5 عصر و جلسات ظاهرا بی پایان 
تطبیق بدهند. این مس��ائل می تواند حس ناتوانی، یعنی تمام داغ ننگی 
را که از داش��تن عالئم ADHD به آنها تحمیل ش��ده و به درون شان 

نفوذ کرده تشدید  کند. 
کارآفرین��ی کمک می کند حرفه و س��بک زندگی خ��ود را مطابق با 
آنچه هس��تید بس��ازید. وقتی فرد مبتال به DHD  به چیزی عالقه مند 
می ش��ود، مغزش فعال و روش��ن ش��ده و می تواند به ط��ور درازمدت بر 
موضوع تمرکزی عمیق داش��ته و مهارت ه��ا و پروژه های خود را تقویت 

کند. 
برای اینکه مغز این افراد روش��ن ش��ود و به فعالیت درآید، به عواملی 
مثل کنجکاوی، نیاز به ریس��ک و تردید و نیز عالیق همس��و نیاز است. 
حرفه ای که بتوانی خودت با همه خطرات و چالش های ذاتی کارآفرینی 

طراحی کنی، بهترین ش��غلی اس��ت ک��ه می تواند برای اف��راد مبتال به 
ADHD مناسب باشد. 

عالوه براین، مبتالیان ADHD عادت دارند که همیشه بازنده باشند. 
از شکست در سازگاری با جامعه و ناامید کردن خود گرفته، تا فراموش 
کردن انج��ام کارهای خانه ک��ه برای دیگران بدیهی اس��ت و آزمایش 
کردن زندگی که می توانند در آن بس��یار انعطاف پذیر باش��ند. می دانیم 
که کارآفرین بودن به معنی ریس��ک پذیری و قدرت دوباره برخاس��تن 
پس از زمین خوردن اس��ت، حتی اگر این زمی��ن خوردن بارها و بارها 

برایتان تکرار شود. 
وایلدین��گ: ADHD حقیقتا چطور می تواند ب��ه موفقیت کارآفرینان 
کمک کند؟ چطور می توانند از ویژگی های این اختالل نهایت بهره را ببرند؟ 
دکت��ر نئو: ویژگی ه��ای مرتبط با ADHD به طرز ش��گفت انگیزی 

نویدبخش هستند. این ویژگی ها عبارتند از: 
کنجکاوی: اشتیاق به کشف فرصت های زندگی

فرا تمرک��ز)Hyperfocus(: وقتی مغز ی��ک مبتال به ADHD به 
اندازه کافی تحریک ش��ود، می تواند ب��رای مدتی طوالنی تمرکزی قوی 

و دقیق داشته باشد. 
تفک��ر خالق: تفکر واگرا و غیرخطی که دو یا چند مفهوم متمایز را با 

هم ترکیب می کند
رفتار تکانش��ی: عملکرد ش��هودی و پرش��تاب، به رغ��م تردید و عدم 

اطمینان از نتیجه کار
استقامت: بازیابی سریع پس از شکست

چند کاره بودن: انجام شایسته چندین وظیفه به طور همزمان
کار در ش��رایط فشار: مبتالیان ADHD از فش��ار ضرب  االجل ها و 
بحران ه��ا لذت می برند، در ش��رایطی که اغلب افراد ممکن اس��ت از پا 

بیفتند، آنها تازه سر شوق می آیند

ریس��ک پذیری: پذیرفتن خطر حتی اگر احتمال شکست خیلی زیاد 
باشد. 

البته که این خصلت ها می توانند زیان بار هم باشند. برای مثال، رفتار 
تکانشی و ریس��ک پذیری وقتی در زمینه نامناسبی به کار گرفته شوند 
می توانند فرد را به س��رازیری اعتیاد بکشانند. اما وقتی در شغلی به کار 
گرفته می ش��وند که فرد مبتال به این اختالل به آن عالقه داش��ته باشد 
و بتوان��د ب��ا جان و دل به آن بپردازد، تبدیل ب��ه معجونی قوی از انواع 

مهارت ها می شوند. 
وایلدینگ: برای کاستن از چالش های ADHD چه توصیه هایی برای 

کمک به کارآفرینان داری؟ 
دکت��ر نئ��و: از قدرت های برت��رADHD  نهایت اس��تفاده را ببرید. 
همه خصلت های ش��گفت انگیز ADHD در خود را در نظر بگیرید. از 
خودتان بپرسید چطور می توانید آنها را بیشتر تقویت کنید تا با نیازهای 
کارآفرینی تان س��ازگار باشند و اینکه چطور می توانید آنها را از آن خود 
کنید؛ اغل��ب به ما گفته اند خصلت هایی مانند »ف��را تمرکز« می توانند 
مایه های وسواس��ی داشته باشند و همین باعث الصاق بار معنایی منفی 
به آنها شده اس��ت. به جای این بحث ها، ببینید چطور می توانید آنها را 

آشکارا و با افتخار به خدمت خود بگیرید. 
بدانید چه کس��ی هس��تید. چه چیزی مغزتان را ب��ه وضعیتی که دارد 
می رس��اند و چه رفتارهایی همراه آن روی می دهند. یکی از چیزهایی که 
باید از آن  مطلع باش��ید این است که ش��ما، از نظر عصب زیست شناختی، 
گیرنده های دوپامین کمتری در مرکز پاداش مغزتان دارید. به این ترتیب، 
سیستم عصبی شما به صورتی است که تحریک عالیق تان برای تان دشوارتر 

است. تقصیر شما نیست که زود حوصله تان سر می رود! 
موضوع دیگری که باید بدانید این اس��ت که ش��ما اهل امروز و فردا 
هس��تید. مغز مبتالیان به ADHD به ش��کلی اس��ت که برای رشد و 
موفقیت نیاز به هیجان و بحران دارد. به خاطر همین است که با نزدیک 
ش��دن ضرب االجل ها بهتر کار می کنید. این مسئله باعث نمی شود آدم 
بدی به نظر برسید. مطمئن باشید که مغز شما دارد ایده ها را مثل یک 

خمیر نان عمل می آورد و این کار زمان می برد. 
مهارت ه��ای موردنی��از خ��ود را بیاموزید. مانند هر تیپ ش��خصیتی 
دیگری، شما هم فاقد بعضی مهارت ها هستید. اشکالی ندارد، یاد بگیرید 
با این حقیقت زندگی کنید که کامل نیستید. راهی برای نظم بخشیدن 
به سیس��تم عصبی و ذهن ش��لوغ خود پیدا کنید یا نحوه هدایت برخی 
موقعیت های اجتماعی که ش��ما را خسته می کنند ولی ضروری هستند 

یاد بگیرید. اساسا یاد بگیرید بر آنچه هستید مسلط شوید. 
داس��تان های که شنیده اید را فراموش کنید. داستان های زیادی مثل 
»تو متف��اوت/ احمق/ عجیب و غریب/ و بی عرضه هس��تی« برای افراد 
دارای ADHD تعریف می ش��ود، یا ممکن است ذهن شان در کودکی 
از وقایعی که برایش��ان روی داده به چنین نتایجی رس��یده باش��د. این 

داستان ها می توانند موانعی دست وپاگیر در راه پیشرفت شان باشند. 
وایلدینگ: اگر کس��ی فکر کند دچار اختالل ADHD اس��ت باشد 

باید چه کار کند؟ 
دکتر نئو: به روان شناس و مربی مراجعه کنید. کسی که شخصیت شما را 
بفهمد و خود را وقف کمک به شما در استفاده از موهبت های ذاتی تان کند، 
نه کس��ی که سعی کند شما را درمان کند و در قالب دیگری بگنجاند که 
احساسات شما و همه چیزهای فوق العاده ای را که به دنبال می آیند سرکوب 
 کند. کاری که با هم انجام می دهید باید بر بهره گیری از قدرت های واالی 
ADHD، به فراموش��ی سپردن داس��تان های واهی، تقویت مهارت های 

موردنیاز و رسیدن به درکی از خودتان باشد. 
بیش از حد توان خود مسئولیت نپذیرید. درست است که سیل ایده ها و 
پروژه ها شما را هیجان زده می کند، اما ممکن است نفس گیر و طاقت فرسا 
هم باشند. یاد بگیرید چطور باید )با اولویت بندی( ایده ها و پروژه ها، خود را 
از غلبه و فشار آنها نجات بدهید. همچنین، یاد بگیرید دیگران را هم تحت 
فشار نگذارید، چرا که ممکن است در تعامل های خود خشن به نظر برسید. 
در آخر باید بگویم که با خودتان خوب باشید. یعنی یاد بگیرید با این 
واقعیت که اهل امروز و فردا کردن هستید کنار بیایید، با این کار با تمام 
وج��ود )از لحظه( لذت خواهید برد. عالوه برای��ن، به این واقعیت عادت 
کنید که مهم نیست برای انجام کاری چقدر زمان صرف می کنید، مهم 

کیفیت نهایی آن است. 
forbes :منبع
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اخبار

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل امور مالیاتی استان البرز 
با اش��اره به اینکه 100 درصد درآمدهای مالیاتی سال ۹۶ در استان 
البرز محقق شده است، گفت: ۹ هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم در 
البرز وصول شد. مجتبی تقوی در نشست خبری  با اصحاب رسانه 
که در سالن جلسات اداره کل مالیاتی استان البرز برگزار شد، اظهار 
داش��ت:  100 درصد درآمدهای مالیاتی  س��ال ۹۶ در استان البرز 
محقق شده است وی افزود: در سال ۹۶،  ۹ هزار میلیارد ریال درآمد 
مالیاتی مستقیم و 10 هزار و ۴00 میلیارد ریال ارزش افزوده استان 
بوده اس��ت که 5۴ درصد آن به مالیات ارزش افزوده و۴۶ درصد آن 
به مالیات مستقیم اختصاص دارد. تقوی با اشاره به اینکه رشد  22/5 
درصد میانگین درآمد مالیاتی نسبت به سال ۹5 بوده است، گفت: 
در 2 ماه  سال جاری ۸۹0 میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی داشته ایم. 
وی با بیان اینکه ۹درصد رش��د مالیاتی ارزش افزوده در سال جاری 
داش��ته ایم، عنوان کرد: اداره کل مالیات استان البرز از کل اصناف و 
مش��اغل اس��تان 7 درصد مالیات دریافت می کند که ۴ درصد آن 
مربوط به نقل و انتقال و بی��ش از 70 درصد از درآمدهای  مالیاتی 
استان از شرکت های و دیگر صنایع است.  مدیرکل امورمالیاتی استان 
البرز با بیان اینکه بیش از 2۶0 پرونده مالیاتی شرکت های تولیدی و 
صنایع را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور دریافت کردیم، گفت: به 

روز رسانی پرونده های مالیاتی از جمله کارهای ما بوده است. تقوی 
ب��ا بیان اینکه در بخ��ش ارزش افزوده نرخ ما ۹ درصد اس��ت که ۶ 
درصد در بخش مالیات و ۳ درصد در بخش شهرداری ها و دهیاریها 
اختص��اص  دارد، گفت:  از آن ۶ درصد 5 درصد س��هم مالیاتی که 
وارد خزانه استان می شود 1 درصد مرتبط به بخش سالمت استان 
است که کمک به سالمت و بهیاری استان می شود. وی با بیان اینکه 
رشد ما نسبت به سالهای ۹5 و ۹۶  1۶ درصد رشد وصول عوارض 
به شهرداری ها و دهیاری ها را داشته ایم، تصریح کرد: در 2 ماهه اول 
سال ۹7 کمکی که توانستیم به ش��هرداری ها و دهیاری ها داشته 
باش��یم 5۴0 میلیارد ریال است که سهم شهرداری ها ۳۹0 میلیارد 

ریال و س��هم دهیاری ها 150 میلیارد ریال اس��ت. تقوی با اشاره به 
اینکه اظهار نامه مالیاتی ارزش افزوده در مورد ۳ ماهه اول امس��ال 
تا 15 تیر ۹7 غیر قابل تمدید اس��ت،گفت:به محض اینکه مالیات 
پرداخت شود به خزانه استان واریز می شود و  در سالجاری 100 هزار 
اظهارنامه الکترونیکی دریافت می کنیم.وی با اشاره به اینکه در استان 
البرز بی��ش از 100 برند ملی وجود دارد ، بیان کرد: ما بیش از ده ها 
میلیارد تومان بخشودگی مالیاتی برای تولیدات داخلی و کاالی ایرانی 
انجام داده ایم. تقوی با تاکید بر اینکه ما به تولید کنندگان به شرطی 
در پرداخ��ت مالیات کمک می کنیم که ی��ک نفر از بدنه کاری آنها 
خارج نشود و بلکه افراد دیگری هم وارد اشتغال در واحد آنها شوند، 
گفت: یکی از کارهای بس��یار مهم امور مالیاتی مبارزه با فساد مالی 
است که ما به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم همکاران ما در این حوزه 
فساد داشته باشند زیرا مالیات یک اداره و مجموعه شفاف برای مردم 
است. مدیرکل امور مالیاتی استان البرز با اشاره به اینکه ما ۹2 درصد 
از درآمدهای کل استان را تامین کرده ایم، گفت: در ارتباط با اظهار 
نامه مالیاتی مشاغل آخرین مهلت ثبت نام ۳1 خرداد ماه سال جاری 
و غیر قابل تمدید است که اگر پرداخت نشود از 1۸0 میلیون ریالی 
معافیت مالیاتی محروم و جریمه ۳0 درصدی عدم تسلیم اظهارنامه 

به مودیان مالیاتی تعلق گیرد.

اهواز - شبنم قجاوند- رییس اداره آموزش شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدس��لیمان از برگزاری 20 دوره ی آموزشی ایمنی و 
آتش نش��انی و کمک های اولیه جهت پرسنل قراردادی این شرکت 
خبر داد . رس��ول احمدی با بیان این مطلب اف��زود : این دوره ها با 
اهتمام مدیریت منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
جهت ارتقای س��طح دانش این دس��ته از پرسنل در مدت زمان سه 
ماهه نخست سالجاری برگزار گردید . وی افزود : این دوره ی آموزشی 
در 2 بخش کمک های اولیه و ایمنی و آتش نشانی با همکاری اداره 
HSE و حضور ۴۳0 نفر از پرسنل قراردادموقت به مدت ۸۶00 نفر 

ساعت برگزار شد که طی این دوره ها ، شرکت کنندگان با مفاهیم 
و س��رفصل های ارایه توسط مدرسین آشنا شدند . وی همچنین از 
برگزاری 2۴000 نفر س��اعت دوره های آموزش��ی زبان و کامپیوتر 
برای افراد تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی )ره( ، بهزیستی 
، موسسات خیریه این شهرستان خبر داد . وی ادامه داد : این اقدام 
که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان صورت گرفت 1۴0 نفر از افراد معرفی شده 
از سوی این نهادها سرفصل های آموزشی رشته های زبان و کامپیوتر 

را در مدت زمان ۳00 ساعت فرا گرفتند .

س��اری - دهقان - پروژه زنگ زدایی و رنگ آمیزی ایس��تگاه 
های ش��یر بین راهی خط ۳0 اینچ نور – رامسر، النچر خط ۳0 
اینچ نکا و النچر رسیور خط 5۶ و ۴0 اینچ تاسیسات تقویت فشار 
گاز رش��ت به اتمام رسید. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، رسول داودی نژاد با 
اعالم این خبر اظهار کرد: پروژه زنگ زدایی و رنگ آمیزی در 10 
ایستگاه شیر بین راهی نور –رامسر و النچر نکا و النچر رسیور ۴0 

اینچ خط لوله سراسری اول و 5۶ اینچ خط لوله قزوین رشت در 
تاسیسات تقویت فشار گاز رشت به اتمام رسید. وی افزود: در ابتدا 
زنگ زدایی از روش بالست با سرباره مس انجام و سپس الیه اول، 
دوم و س��وم رنگ آمیزی شد. مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز 
خاطرنشان کرد: پروژه زنگ زدایی و رنگ آمیزی با همت کارکنان 
عملیات خطوط لوله منطقه ۹ عملیات انتقال گاز و توسط پیمانکار 

انجام شد

اراک- مینورسـتمی- مدیر کل راه��داری و حمل و نقل جاده 
ای اس��تان مرکزی از بهسازی ش��ش محور اصلی استان خبر داد و 
گفت:  اجرای ماس��ه آسفالت، اجرای روکش و لکه گیری ودرزگیری 
این محورهای اصلی، فرعی و روستایی با تالش اداره نگهداری راهها از 
ابتدای سال تا کنون انجام گرفته است. علی زندی فر افزود: در محور 
فرمهین- خنجین- کمیجان یک هزارو ۳00 متر ماس��ه آسفالت و 
سه هزار و ۶00 متر اجرای روکش نهایی تا کنون انجام گرفته است. 
وی با بیان اینکه لکه گیری هندسی اراک- توره نیز به مساحت یک 
هزار و ۶00 متر مربع انجام ش��ده است تصریح کرد: در محور قدیم 

ساوه- تهران دو هزار و 700 کیلومتر ماسه آسفالت انجام شده است 
و اسفالت این محور به طول سه هزارو ۶00 متر از مقابل ورودی سوم 
ش��هر صنعتی کاوه تا پیچ آئینه روکش نهایی ش��ده است. زندی فر 
با بیان اینکه چهار هزارو۸00 متر در محور قدیم س��اوه- سلفچگان 
روکش نهایی آس��فالت شده است گفت: در این محور پنج هزار متر 
ترک های موجود در سطح جاده درزگیری شده است. وی از اجرای 
روکش نهایی راه روستایی آشتیان- حاتم آباده به طول 500 متر خبر 
داد و گف��ت: وضعیت خرابی جاده طرمزد نیز ب��ه طول 500 متر از 

ابتدای سال تا کنون بهسازی شده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه از آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر)ع( بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان 
قم، حجت االسالم والمسلمین علی محمدی در جریان سفر به 
ش��هر مقدس قم با حضور در آستان مقدس امامزاده علی بن 
جعفر)ع( مضجع شریف این امامزاده واجب التعظیم را زیارت 

کرد. وی پس از زیارت این مرقد مطهر از بخش های مختلف 
فرهنگی و عمرانی حرم علی بن جعفر)ع( بازدید کرد. نماینده 
ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در جریان این 
بازدید با اشاره به افزایش روزافزون زائران بقاع متبرکه به ویژه 
این حرم مطهر، دستور ویژه ای برای مسقف کردن صحن اصلی 

آستان در کوتاه ترین زمان ممکن صادر کرد.

ساری - دهقان - دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران به مناسبت عید سعید فطر طی پیامي این عید 

بزرگ مسلمانان را تبریک گفت . متن این پیام به این شرح است :
عید سعید فطر ، روز اعالم پیروزی برطاغوت نفس و شکرگزاری 
ب��ه درگاه الهی ب��ه پاس آنچه در ضیافت خویش ما را به آن مهمان 
نمود و به سوی آن هدایت فرمود، پاک ترین عیدي که یادآور جشن 

و ش��ادماني و زدودن غبار غم از دل ها، روز اکمال بهار صیام و قیام 
و شکر نعمات و روز کرامت و شرافت صالحان است و خوشا به حال 
کساني که در پرتو فرصت نوراني ماه مبارک رمضان و در سایه شب 
هاي پرفیض قدر، توش��ه اي از تقوي برگرفته و با ذکر »اَللُّهَمّ اَْهَل 
الِْکْبِریاَّءِ َوالَْعَظَمِة َواَْهَل الُْجوِد َوالَْجَبُروِت« به استقبال این عید فرخنده 

آمده اند.

به همین مناس��بت بر خود الزم می دانم حلول عید سعید فطر، 
نماد برجسته رهایی از قیود مادی و عروج در فضای رحمت و آرامش 
الهي را به همه مس��لمانان در سراس��ر جهان ، ملت شریف ایران  و 
علي الخصوص کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران تبریک عرض نموده ، اس��تمرار خالصانه بندگي پروردگار 
متعال و مهرباني و همدردي با بندگان پروردگار را مسئلت مي نمایم.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس کل دادگس��تری 
گلستان از برگزاری 1۴ جش��ن گلریزان  ، ماه رمضان امسال خبر 
داد.هادی هاشمیان که رئیس ستاد دیه استان نیز هست گفت :  به 
منظور استفاده بیش��تر از ظرفیت های شهرستانی ، امسال جشن 
گلریزان از حالت متمرکز خارج و در 1۴ شهرس��تان استان برگزار 
می شود .این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که بیش از ۴00 

زندانی  چشم به راه کمک خیران و نیکوکاران برای آزادی از زندان 
هستند گفت : این افراد بزهکار نیستند و بنا به دالیلی مانند حوادث 
کارگاهی ، تصادف یا بدهکاری گرفتار زندان شده اند .هاشمیان به 
مردم و خی��ران اطمینان داد : کمک های آنان فقط برای زندانیان 
جرایم غیرعمد و دیون مالی هزینه خواهد شد .وی افزود : افراد اگر 
امکان حضور در جشن های گلریزان را ندارند می توانند با پرداخت 

کمک های نقدی خود  به ش��ماره حس��اب  س��تاد دیه به شماره  
010۶002۹75005 نزد بانک ملی ، در این عمل خیر مش��ارکت 
کنند .به گفته ی هاش��میان ، بیشترین آسیب های ناشی از زندان 
متوجه خانواده ها ی آنان است و امیدواریم با مشارکت مردم استان 
بتوانیم آزادی این زندانیان گام برداریم.پارسال ۳1۸ زندانی جرایم 

غیرعمد با کمک خیران و ستاد دیه از زندان آزاد شدند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس روابط عمومی شرکت 
گاز اس��تان قزوین گفت: در س��ال ۹۶ بیش از یک میلیون و 710 
هزار مشترک شرکت گاز استان قبوض گاز خود را  به صورت غیر 
حضوری پرداخت ک��رده اند که معادل 7۸ درصد کل پرداخت ها 
می باش��د. به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان قزوین علی 
حس��نپور با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به توس��عه روش های 
پرداخت قبوض در س��ال های اخیر خوشبختانه استقبال مردم از 
این روش های پرداخت بس��یار افزایش یافته است به گونه ای که 

7۸ درصد پرداخت های قبوض گاز در س��ال 1۳۹۶ از کانال های 
غیر حضوری انجام شده است. وی همچنین اظهار کرد: شهرستان 
قزوی��ن با ۸۹ درصد بیش��ترین می��زان پرداخ��ت غیرحضوری و 
شهرستان تاکستان با ۶1 درصد کمترین میزان پرداخت های غیر 
حضوری را در استان دارا هستند. حسنپور افزود: با توجه به اینکه 
شهرستان تاکستان کمترین میزان پرداخت های غیرحضوری را در 
اس��تان دارد شرکت گاز استان قزوین نسبت به برگزاری جشنواره 
پرداخت های الکترونیکی قبوض گاز در سطح شهرستان تاکستان 

در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال جاری اقدام کرده است که در آن به 
50 نف��ر از عزیزانی که قبوض گاز خ��ود را غیر حضوری پرداخت 
کنند به قید قرعه جوایزی اهداء خواهد شد. رئیس روابط عمومی 
ش��رکت گاز اس��تان قزوین تصریح کرد: مش��ترکین می توانند از 
 )www.nigc-qazvin.ir( طریق تلفن بانک، سایت شرکت گاز 
 )POS( پایان��ه های ف��روش ،)خودپ��رداز بان��ک ه��ا( ATM ،
راحت تری��ن روش را برای پرداخت غیرحض��وری قبوض انتخاب 

کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز خبر داد:

۹ هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم در استان وصول شد

برگزاری دوره های آموزش ایمنی و آتش نشانی در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز:

اتمام پروژه زنگ زدایی و رنگ آمیزی ایستگاه های شیر بین راهی، النچر نکا و النچر رسیور رشت

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی: 

6 محوراصلی و روستایی استان مرکزی بهسازی شد 

بازدید رئیس سازمان اوقاف از آستان امامزاده علی بن جعفر)ع( 

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت عید سعید فطر

بیش از 400 زندانی گلستانی جرایم غیرعمد چشم انتظار کمک خیران برای آزادی

در سال گذشته 78 درصد قبوض گاز غیر حضوری پرداخت شده اند

آمادگی دستگاه قضایی گلستان  برای استفاده از مشارکت روحانیون در 
کاهش آسیب های اجتماعی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس کل دادگس��تری در نشس��ت طالیه داران تبلیغ ؛ از فرصت ماه مبارک رمضان  برای 
بازگویی برخی احکام شرعی به ویژه ادای دین و حفظ امانت  استفاده کنند.رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه صبح امروز خود 
با روحانیون شهرستان بندرگز گفت : ما به دنبال استفاده از همه ظرفیت های استان برای  افزایش دانش حقوقی مردم و کاهش 
آسیب های اجتماعی هستیم و در این بین مبلغان مذهبی به دلیل ارتباطی که با مردم دارند می توانند اثرگذار باشند .هادی هاشمیان 
با بیان این که بخشی از ورودی های پرونده به محاکم استان به دلیل پرداخت نکردن بدهی و خیانت در امانت است از مبلغان مذهبی 
خواست : از فرصت ماه مبارک رمضان  برای بازگویی برخی احکام شرعی به ویژه ادای دین و حفظ امانت  استفاده کنند .هاشمیان 
با اشاره به این که بخش دیگری از مشکالتی که سبب ورودی بخشی از پرونده ها به محاکم استان است ، ناتوانی در کنترل خشم 
و مدیریت هیجانات دورنی است  گفت : درباره ی مسائل اخالقی و کظم غیظ ، آیات و روایات زیادی داریم و  مبلغان در منبرهای 
این شب ها به ویژه شب های پرفیض قدر با بازگویی  آن ها می توانند تلنگری هر چند کوچگ به فضای جامعه وارد کنند .هاشمیان 
حضور روحانیون را برای ایجاد سازش در پرونده ها اثرگذار خواند و گفت: خوشبختانه در سال های اخیر با استفاده از ظرفیت بزرگان 
، ریش سفیدان و روحانیون ، پرونده های زیادی  مانند قصاص و دعاوی خانوادگی  ختم به خیر شد  و از بروز تنش ها و آسیب های 
بعدی که می توانست گریبان گیر جامعه باشد ، جلوگیری کند .نشست رئیس کل دادگستری با مبلغان سازمان تبلیغات اسالمی 

شهرستان بندرگز برگزار شد.

انتخابات نمایندگان کارگري  شهرداري خرم آباد برگزار شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- چهارش��نبه 2۳ خرداد ماه انتخابات نمایندگان 
شورای کارگری شهرداری خرم آباد در سطح شهرداری مرکزی ، مناطق سه گانه و سازمان 
های تابعه و با حضور پرش��ور و بی س��ابقه کارگران و پرسنل شهرداری برگزار گردید  به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری خرم آباد در این انتخابات که با حضور 
مسئولین شهرداری و نمایندگان اداره کار برگزار شد  از میان 11 نامزد ،  به ترتیب آقایان 
محمد کرمی و عباس گرمه ای به عنوان اعضای اصلی و یونس شایسته به عنوان عضو علی 
البدل ش��ورای کارگری شهرداری برگزیده شدند  گفتنی است  انتخابات کارگری شهرداری در راستای اجرای ماده 1۳1 تبصره ۴ 
قانون کار و در راستای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران که خود متضمن حفظ منافع جامعه 

انتخابات نماینده کارگران است  ، برگزار می گردد

فعالیت های عمرانی شهرداری مالرد با سرعت قابل قبولی ادامه دارد
مالرد- خبرنگار فرصت امروز- شهرداری مالرد با مدیریت مهندس سلگی ، با هدف دستیابی 
به شهری ایده آل برای همه، در حال اجرای پروژه های عمرانی خوبی در سطح شهر مالرد می باشد. 
شهردار این شهر در گفتگو خبرنگار روزنامه به تعدادی از این پروژه ها اشاره کرد و دراین باره اظهار 
داشت: سوله ورزشی پارک بانوان مارلیک درآغاز بتن ریزی فنداسیون قرار گرفت . اجرای بتن ریزی 
فنداسیون سوله ورزشی اسپرت پارک شروع شد. با توجه به تکمیل پروژه اسپرت پارک  نیاز منطقه 
مارلی به مکان های ورزشی در همین راستای به منظور باال بردن  سرانه ورزشی پروژه اسپرت پارک 
که در بلوار شهید جمور )سه بانده( واقع شده است سوله ورزشی که در این مجتمع تفریحی ورزشی 
تعبیه شده بود پس از اتمام عملیات آرماتور بندی عملیات بتن ریزی فنداسیون آن آغاز گردیده است 

و هم اکنون ادامه دارد.
اجرای بتن ریزی قسمت گالری پروژه فرهنگسرا

احداث پروژه فرهنگسرا که در ابتدای بلوار الغدیر مقابل ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده است ،عملیات آرماتور بندی سالن 
گالری آن به اتمام رسیده واجرای بتن ریزی قسمت جنوبی آن آغاز و هم اکنون نیز در حال انجام می باشد.

آغاز بازپیرائی فضای سبز پارک شهدای گمنام
بازپیرائی فضای سبز  آغاز بازپیرائی فضای سبز  پارک شهدای گمنام  به مساحت ۳ هکتار واقع  در خیابان امام  خمینی )ره(  را در 
دستور کار خود قرار گرفته و هم اکنون عملیات  خاکریزی و تسطیح خاک باغچه ها در حال انجام می باشد. در ضمن عملیات کاشت 

درختان و حفاری جهت اجرای سیستم آبیاری نیز توسط کارشناسان این سازمان نیز صورت می گیرد.
قالب بندی دیوار برشی پارکینگ طبقاتی در ضلع های شرقی و شمالی

با توجه به تردد بیش از حد خودروها در خیابان امام و نیاز مبرم این منطقه به پارکینگ ، عملیات عمرانی احداث پارکینگ طبقاتی 
در خیابان امام در حال انجام می باشد و هم اکنون عملیات قالب بندی دیوار برشی در ضلع شرقی و شمالی آن به اتمام رسیده و 

آماده بتن ریزی می باشد.

افزایش ظرفیت پست آهودشت شهرستان شوش
اهواز - شـبنم قجاوند- عملیات توسعه ترانس دوم پس��ت برق ۳۳/1۳2 کیلو ولت آهودشت 
شهرستان شوش شرکت برق منطقه ای خوزستان به ظرفیت 50 مگاولت آمپر به پایان رسید و برقدار 
شد. مجری طرح های پست های برق این شرکت گفت: ارزش سرمایه گذاری انجام شده شامل تامین 
تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی افزایش ظرفیت ترانس بالغ بر 27 میلیارد ریال بوده است. نیما 
دریاپور بیان کرد: تامین برق تاسیس��ات و تقاضاهای منطقه آهو دشت و عبدالخان، افزایش ضریب 
اطمینان، پایداری و توسعه شبکه برق جهت مشترکین خانگی و صنعتی و افزایش پایداری، کاهش 

محدودیت و احتمال خاموشی شبکه توزیع از اهداف بهره برداری از این پروژه است.

جذب 2000 حامی ایتام بوشهری در ماه مبارک رمضان
 بوشهر- خبرنگارفرصت امروز: حامی نیکوکار و بومی بوشهری در ماه مبارک 
رمضان حمایت از فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد این استان را 
بر عهده گرفتند. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گزارشی از میزان جذب حامیان 
نیک��وکار برای حمایت از فرزندان ایتام و محس��نین تحت حمای��ت این نهاد، در ماه 
مبارک رمضان ارائه داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل 
کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه جذب حامی برای ایتام و کودکان محسنین از 
برنامه  های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان بوده است اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک 
رمضان دو هزار حامی نیکوکار کفالت دو هزار فرزند یتیم و غیر یتیم تحت حمایت را بر عهده گرفتند که ماهانه کمک های نقدی و 
غیرنقدی خود را به آنها پرداخت می کنند. وی با اشاره به اینکه این میزان از جذب حامی نسبت به مشابه سال گذشته ۳0 درصد 
رشد داشته است گفت: حداقل پرداختی هر حامی به حساب فرزندان معنوی خود 50 هزار تومان است. مدیر کل کمیته امداد استان 
بوشهر با تقدیر از مشارکت خوب مردم مومن و نوع دوست این استان در کمک رسانی به نیازمندان تاکید کرد:کلیه کمک های مردم 
و خّیران اعم از صدقات، زکات و انفاقات، دقیقا بر اساس نظر آنها و در منطقه محل سکونتشان هزینه می شود و تحت هیچ شرایطی 
کمک های مردمی از شهرستان دریافت کننده کمک، خارج نخواهند شد. وی در پایان یاد آور شد: مردم خّیر و نیکوکار استان می 
توانند در جهت کمک به نیازمندان و یا حمایت از فرزندان ایتام و محسنین با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در شهرستان ها و یا از 

طریق ثبت نام در سایت محسنین نسبت به این امر اقدام کنند.

اجرای شبکه فاضالب و جمع آوری آبهای سطحی در محله فخب
 رشت- مهناز نوبری - شست هم اندیشی دکتر نصرتی شهردار رشت با معاون عمرانی فرماندار رشت و مدیرعامل آب و فاضالب 
شهری پیرامون اجرای شبکه فاضالب و جمع آوری آبهای سطحی در محله فخب به جهت توجه به مناطق آسیب پذیر در دفتر 
شهردار برگزار شد و مقرر گردید در اسرع وقت اقدامات الزم در این خصوص صورت پذیرد .در این جلسه محمد علی ویشگاهی معاون 
عمرانی فرماندار رشت،محسن حسینی مدیرعامل آب و فاضالب شهری گیالن،علی بهارمست،معاون عمرانی شهرداری رشت،علی 

مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت حضور داشتند

مدیرکل تامین اجتماعی استان ایالم:
بخشودگی جرائم بیمه ای در راستای حمایت از کاالی ایرانی است

ایالم- هدی منصوری- سهیال ملکشاهی در جلسه نشست معاون هماهنگی وامور اقتصادی  استانداری ایالم  با روسای اتحادیه 
های امور صنفی برگزار شد گفت: یکی از راه کارهای حمایت از کاالی ایرانی طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب  
است که در این راستا رونق واحد های تولیدی و صنعتی جهت فعالیت بیشتر را در بر خواهد داشت.وی مهم ترین دالیل اجرای این 
طرح را  رخ دادن بالهای طبیعی از جمله: سیل، زلزله... و نوسانات ارزی عنوان کرد. ملکشاهی اظهار داشت: وضعیت جوی استان 
و تاثیرات منفی نرخ ارز در استان اجرای این طرح را سهل نموده است و اطالع رسانی به موقع به متصدیان کارگاه ها و واحدهای 
صنعتی سبب می شود مشکالت احتمالی اجرای این، طرح در سطح استان برطرف شود.  ملکشاهی در پایان با انتقاد از عدم اطالع 
رسانی به موقع توسط اداره ذیربط در استان انتقاد و  تاکید کرد:  فرمانداران شهرستان های تابعه و سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان  نسبت به اطالع رسانی کافی اهتمام بیشتری  نشان داده تا بتوانیم شاهد پیشرفت این طرح باشیم.
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تفاوت��ی ندارد ک��ه در چه وضعیت روانی به س��ر می برید، 
بدون ش��ک هر فردی در ش��رایط فش��ار دچ��ار ضعف هایی 
خواهد ش��د و این امر در صورت تکرار می تواند سالمت شما 
را با تهدیدی جدی مواجه س��ازد. امروزه ش��رکت ها به علت 
اینکه در بازار خود با رقبای سرس��ختی مواجه هستند، اقدام 
به اعمال فش��ارهایی روی کارمندان خود می کنند تا بتوانند 
به جایگاه مطلوب دس��ت پیدا کرده و راندمان کار را افزایش 
دهند. اینکه توقع داشته باش��ید همواره مدیران فکری برای 
شما کنند، یک تفکر ایده آل محسوب می شود و در بسیاری از 
موارد این امر اتفاق نمی افتد. درواقع تنها برخی از شرکت ها از 
استانداردهای جهانی برخوردارند و به همین دلیل الزم است 
تا خود مراقبت های الزم را صورت دهید. در همین راستا و در 
ادامه به معرفی و بررسی راهکارهایی که می تواند فشار روحی 

و روانی شما را کاهش دهد، خواهیم پرداخت. 
1- مشکل را شناسایی کنید

بس��یاری از اف��راد را می توانید بیابید ک��ه با ضعف عدم 
تش��خیص مشکالت خود مواجه هس��تند، همین امر باعث 
می ش��ود تا آنها نتوانند به خوبی مس��ئله را مورد بررس��ی 
قرار داده و بهترین راه حل موجود را بیابند. به همین دلیل 
الزم است تا در قدم اول مشکالت خود را در جایی مکتوب 
کنی��د و راهکاره��ای حل یا کاهش صدم��ات آن را بیابید. 
در این مس��یر اس��تفاده از تجربه و نظریات افراد می تواند 
اقدامی کامال س��ودمند باش��د. در واقع اف��راد هنگامی که 
دقیقا نمی دانند که با چه مشکالتی مواجه هستند، مسائل 
را بسیار بزرگ تر از آن چیزی که هست تصور می کنند. این 
امر بدون ش��ک اس��ترس را در افراد باال خواهد برد که این 
خود تمرکز را از فرد س��لب کرده و وی را دچار مش��کالت 
بس��یاری می کند. با این حال در صورتی که مشکالت خود 
را مورد بررس��ی قرار دهید، به این باور دست پیدا خواهید 
کرد که آنها تنها مش��کالتی عادی و قابل حل هس��تند. در 
این راس��تا تغییر نگ��رش در رابطه با مس��ائل مختلف نیز 

می تواند راهکار مطلوبی محسوب شود. 

2- تحرک داشته باشید 
دومین عامل اساس��ی در افزایش اس��ترس و فش��ارهای 
روح��ی افراد ع��دم تحرک کافی اس��ت. درواقع افرادی که 
از اعتم��اد به نفس مطلوبی برخوردارند، معموال در مواجهه 
با مس��ائل مختلف کمتر دچار دس��تپاچگی شده و به علت 
اعتمادی که به خود دارند، اقدامات درس��تی را در مواجهه 
با مس��ائل خود انجام می دهند. به همین خاطر الزم است 
ت��ا بهانه های ورزش نکردن خ��ود را کنار بگذارید و در این 
رابطه اقدامی را صورت دهی��د. توجه به این نکته ضروری 
اس��ت که صرفاً الزامی به حضور در باشگاه وجود نداشته و 
حتی پیاده روی نیز می تواند کامال س��ودمند باش��د. بدون 
ش��ک به هر میزانی که از تناسب و سالمت اندام بیشتری 
برخوردار باشید، این امر بر روی ذهن و روان شما نیز تأثیر 

مثبت خود را نشان خواهد داد. 
3- از روزمرگی خارج شوید

اگرچه وجود برنامه ای دقی��ق امری مطلوب خصوصا در 
زمینه مدیریت زمان محس��وب می ش��ود، ب��ا این حال در 
صورت��ی که اقدامات ش��ما بیش از حد تکراری ش��وند، در 
درازم��دت انگیزه فرد را به ش��دت کاه��ش داده و این امر 
زمینه را برای ایجاد افس��ردگی مهیا می س��ازد. بدون شک 
این امر موقعیت ش��غلی ش��ما را با تهدی��دی جدی مواجه 
خواهد س��اخت. به همین دلیل توصیه می ش��ود تا روزانه 
حداقل یک کار جدید یا تغییری را صورت دهید تا روحیه 
ش��ما تغییرات��ی را تجربه کند. در این رابطه توجه داش��ته 
باشید که هر فردی کارهایی را برای خود دارد که از انجام 
آنه��ا حس خوب��ی دریافت می کن��د. این م��وارد به عنوان 
سرگرمی افراد محس��وب می شوند که بهتر است در اوقات 

استراحت خود در محل کار به آنها بپردازید. 
4- همه چیز را در جایی مکتوب کنید

بدون ش��ک ذهنی که بیش از حد درگیر مسائل مختلف 
باشد، نمی تواند روی انجام یک کار به صورت عمیق تمرکز 
کند. توجه داش��ته باشید که ش��ما در شرکت تنها نیستید 
و عملک��رد نزولی ش��ما می تواند موقعی��ت را برای حضور 
س��ایرین فراه��م آورد. به همین دلیل الزم اس��ت تا ذهن 

خ��ود را از مواردی که تمرکز ش��ما را به هم می زند، خالی 
کنید. برای این کار بهتر اس��ت همواره دفترچه ای را همراه 
داشته باشید و هرچیزی را که به ذهن شما خطور می کند 
ک��ه نیاز به تفکر در رابطه با آن حس می ش��ود یادداش��ت 
کنید. با این کار ش��ما قادر خواهید بود تا در زمان مناسب 
اقدام به بررس��ی آن کرده و از وظای��ف مهم تر خود عقب 
نمانید. بدون ش��ک وجود یک برنامه و اقدامی مش��خص و 
دقیق خود در کاهش استرس و فشارهای کاری افراد، تأثیر 

بسزایی خواهد داشت. 
5- استراحت کافی داشته باشید 

این امر یک واقعیت اس��ت که ذهن خسته روی عملکرد 
س��ایر اعضای بدن نیز تأثیر منفی خود را خواهد گذاشت. 
به همین خاطر بسیار مهم است که از این اقدام جلوگیری 
کنی��د. بهترین راه��کار در این رابطه این اس��ت که برنامه 
دقیقی برای اس��تراحت خود داشته باش��ید. در این رابطه 
توجه داش��ته باش��ید که برنامه شما ممکن است در برخی 
از روزها با توجه به ش��رایط نیاز به اعمال تغییراتی داشته 
باش��د، به همین خاطر الزم است تا کمبودهای خود را در 

زمانی دیگر به شکلی مطلوب جبران کنید. 
6- برای خود مشاور داشته باشید 

اگرچه هنوز هم رویکرد برخی افراد نسبت به روان شناسان 
و مش��اوران منفی اس��ت، با این حال در صورتی که خواهان 
موفقیت و عدم بروز مش��کل در کار خود هستید، الزم است 
تفک��ر غلط را کن��ار بگذارید. درواقع هر ف��ردی همانطور که 
ممکن است مریضی جسمی پیدا کند و این امر کامال طبیعی 
تصور می ش��ود، ممکن است بیماری های روحی و روانی ای را 
نیز تجربه کند. این امر در صورتی که رسیدگی نشود ممکن 
اس��ت بحران هایی جدی  به وجود آورد که بدون ش��ک نتایج 
اس��فباری به همراه خواهد داش��ت. به همی��ن دلیل توصیه 
می شود تا به صورت ماهانه به دفتر مشاوری که با وی احساس 
راحتی دارید، مراجعه و از سالمت خود اطمینان حاصل کنید. 
بدون شک یک ذهن سالم کمتر در مواجهه با مسائل مختلف 

دچار آسیب خواهد شد. 
entrepreneur :منبع

6 راهکار قدرتمند و مؤثر برای رهایی از استرس و فشار کار

اصول مهندسی بازاریابی
امروزه با افزایش پیچیدگی های بازار و تغییر سبک زندگی مخاطبان امروزی، 
نی��از به اس��تفاده از روش های جدید جهت تحلیل و موش��کافی بیش��تر بازار 
وج��ود دارد تا از این طری��ق بتوان با تکیه بر اطالعات درس��ت، به تصمیمات 
درس��ت بازاریابی دست یافت. در حال حاضر که سرعت تغییرات محیطی برای 
کسب وکارها افزایش یافته است، مهندسی مفاهیم، داده ها، تحلیل و شبیه سازی 
آنها در فرآیند تصمیم گیری بس��یار حائز اهمیت شده است. به همین دلیل در 
حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در فرآیند تصمیم گیری نیاز به مهندس��ی 
طراحی وجود دارد تا از طریق آن بتوان به ش��ناخت درستی از مشتریان مدرن 

دست یافت و مواجهه عقالنی با آنها رقم زد. 
در حقیقت مهندس��ی بازاریاب��ی حدس و گمان درباره بازار و مش��تریان 
مدرن نیس��ت، بلکه با استفاده از تحلیل داده ها و با کمک فناوری های نوین به دنبال تشخیص درستی از 
بازار اس��ت تا از این طریق بتواند بیش ازپیش فعالیت های سازمان را با اثربخشی مناسبی همراه سازد. در 
خصوص چگونگی و اصول مهندسی بازاریابی، کتابی تحت عنوان »اصول مهندسی بازاریابی« وجود دارد 
که یکی از کتاب های جدید و به روز در حوزه بازاریابی مدرن به شمار می رود. این کتاب توسط انتشارات 
س��یته در بهار 1۳۹7 به چاپ رس��یده اس��ت.  کتاب اصول مهندسی بازاریابی نوش��ته پرفسور ال لیلین، 
آرویند ران گاس��وامی، آرنورد دی براین با ترجمه دکتر کامبیز حیدرزاده و حسین علی سلطانی است که 

در 27۸ صفحه و با قیمت 2۸ هزار تومان به بررسی فرآیند اصول مهندسی بازاریابی می پردازد. 
در ای��ن کتاب آمده: یک تصمیم گیری خوب به انتخاب مس��تدل از بی��ن گزینه های رقیب نیاز دارد تا 
با اس��تفاده از مدل های تصمیم رایانه ای تعاملی به منظور تس��هیل در تصمیم بازاریابی به کمک مدیران 
کس��ب وکارها آید. بیش��تر مدیران امروزی با انبوهی از داده ها و اطالعات مواجه هستند که در بسیاری از 
مواقع نمی دانند با این اطالعات چه باید بکنند و چگونه می توانند از این اطالعات در فرآیند تصمیم گیری 
خود اس��تفاده کنند. این در حالی است که مهندس��ی بازاریابی به کسب وکارها اجازه می دهد که فراتر از 

رویکرد شهودی به کمک معیارهای روشن، سودآوری و بهره گیری از فرصت های بازاریابی گام بردارند. 
یکی از نکات بازار و برجس��ته این کتاب، این موضوع است که برای تشریح مسائل مطرح شده نویسنده 
کتاب به بررسی نمونه های واقعی پرداخته است؛ نمونه هایی که نقش چراغ راهنمایی را برای مابقی فعاالن 
ح��وزه ب��ازار بازی خواهند کرد.  خواندن این کتاب به تمام عالقه مندان مباحث علمی بازاریابی و خصوصا 

مدیران کسب وکارهای ایرانی توصیه می شود. 

تبلیغـاتخالق معرفیکتاب

مدرسهمدیریت
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز   توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
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بازاریابی جهانی خود را قربانی ترجمه نکنید

با افزایش جهانی سازی، اهمیت یک ترجمه باکیفیت در بازاریابی نیز روز به روز پررنگ تر خواهد شد. 
ترجمه توضیحات کاال، مطالب شبکه های اجتماعی و کمپین های تبلیغاتی باید توجه بازار هدف را جلب 
کنند و محصول را به فروش برسانند و تنها یک مترجم بومی توان انجام چنین کاری را خواهد داشت. 

به هیچ عنوان نقش ترجمه را در بازاریابی و انجام تبلیغات برای محصوالت و خدمات تجارت خود از یاد نبرید. 
ترجمه و تطابق صحیح تمام موارد تبلیغاتی بسیار مهم است.  شاید این ایده به نظر کامال واضح و آشکار باشد، 
ولی شرکت های بسیاری پس از پشت سر گذاشتن یک تجربه نامطلوب به اهمیت آن پی برده اند. اما دلیل این 
نارضایتی چه بود؟ متأسفانه این شرکت ها به بومی سازی تبلیغات خود توجهی نداشتند و برای مثال، یک متن 
که در کش��ور مبدا عملکردی بس��یار عالی داشت، در بازاری متفاوت با شکستی بزرگ روبه رو شد.  آیا شما به 
دنبال جذب مشتری در بازارهای جدید هستید؟ پس همین امروز دست به کار شوید: با ترجمه های کلمه به 

کلمه و سطحی خداحافظی و تجارت خود را برای استفاده از زبانی شیوا و بومی آماده کنید. 
دلیل اهمیت متون تبلیغاتی چیست؟ 

بدون شک هر ترجمه باعث ایجاد چالشی جدید خواهد شد، اما این روند در حوزه بازاریابی و تبلیغات حتی 
پیچیده تر است و تجارت ها را دچار مشکالت بسیار زیادی خواهد کرد.  متون تبلیغاتی دارای اهداف متفاوتی 
هستند، از تبلیغ یک برند تا ارائه خدمات تا تعامل با مخاطب. چنانچه قصد بین المللی کردن تجارت خود را 
دارید، باید به چند تاکتیک بازاریابی بس��یار مهم توجه داش��ته باشید: ترجمه محتوای شبکه های اجتماعی، 
تمام موارد مرتبط با SEO )تگ ها، URL، کلمات کلیدی و ...(، کمپین های تبلیغاتی، کاتالوگ ها، پس��ت ها 
و همچنی��ن توضیح��ات کاال یا خدمات.  با در نظر گرفتن تمام این م��وارد، بازاریابی به یکی از نوآورانه ترین و 
خالقانه تری��ن تجارت ها تبدیل خواهد ش��د، زیرا تمام تمرکز آن بر متقاعد ک��ردن و توضیح قرار دارد. یکی از 
بزرگ تری��ن پیچیدگی های چنین متونی این اس��ت که کاال یا خدماتی را در یک ب��ازار رقابتی ارائه می کنند 
و بر یک بازار خاص تمرکز دارند و به همین دلیل باید ارتباط مناس��بی با مش��تری های این بازار برقرار سازند.  
ترجمه های تبلیغاتی نیز باید مطابق فرهنگ کشورها باشند و نباید به ترجمه لغوی و سطحی اکتفا کرد. باید 
دانش و اطالعات خوبی از محصول یا خدمات و بازار داش��ته باش��یم، ولی مهم ترین نکته، شناسایی جمالت و 
کلمات نیازمند تطابق و تغییر است. این فاکتور، تفاوت میان یک کمپین موفق و ناموفق را تعیین خواهد کرد. 

اشتباهات رایج در ترجمه های بازاریابی دیجیتال
در دنی��ای تج��ارت، موارد بس��یاری در بازاریابی دیجیتال به س��ادگی و با هزین��ه مبالغ هنگفت روی 
کمپین ها برطرف می شوند، ولی معموال به ترجمه توجهی نمی شود. این اتفاق باعث کاهش اعتبار تجارت 

یا حداقل کاهش فروش آن خواهد شد: 
- بی توجهی به ش��بکه های اجتماعی: یک اش��تباه س��اده در این زمینه باعت تغییر معنای کمپین و در 

نتیجه کاهش اعتبار تجارت شما خواهد شد. 
- ع��دم بومی س��ازی ترجمه: در این موارد، تم��ام معانی احتمالی یک کلمه در نظر گرفته نمی ش��ود و 

سوءتفاهم های ناگواری به وجود خواهد آمد. 
- دست کم گرفتن SEO: اشتباه در توضیحات، نام ها یا لینک ها به تجارت شما آسیب خواهد زد. 

- نادی��ده گرفتن بازاریابی ایمیلی: چنانچه به محتوای ایمیل خود توجهی نداش��ته باش��ید، احتماال به 
پوشه اسپم گیرنده فرستاده خواهند شد. 

ترجم��ه متون تبلیغاتی خود را به یک دفتر ترجمه معتبر واگذار کنید. ترجمه اش��تباه تمام زحمات و 
marketingweek :حتی تجارت شما را نابود خواهد کرد.                                                منبع


