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راهکارهای ایران برای مقابله با تحریم ها به روایت فرشاد مومنی

راه نجات اقتصاد کشور
فرصت امروز: تازه ترین نشس��ت موسس��ه »مطالعات دین و اقتصاد« پنجش��نبه گذش��ته به موضوع »اقتصاد 
سیاسی اتخاذ تدابیر الزم برای مقابله با تحریم ها« اختصاص داشت و فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی، اصالح س��اختار اقتصادی کش��ور را منوط به اصالح بنیادهای اندیش��ه ای، اصالح رابطه دولت و ملت، 
بازنگری در سیاس��ت های وارداتی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و حل مش��کل س��رمایه گذاری های مولد 
دانس��ت.  مومنی در این نشس��ت، همچون گذشته انتقادات تندی علیه برنامه ششم توسعه مطرح کرد و آن را به 
هیچ وجه »برنامه« ندانست. به گفته او، در زمان تدوین برنامه ششم توسعه، سهل انگاری های جدی صورت گرفت 
و تنها نس��بتی که به برنامه شش��م توس��عه نمی توان اطالق کرد عنوان »برنامه« است.  این اقتصاددان نهادگرا با 
بیان اینکه در حال حاضر نیازمند ارائه راه حل های س��اختاری هس��تیم، گریزی به شرایط حساس کنونی زد و با 

اشاره به تجربه تاریخی اقدامات سه دولت گذشته در دوره دوم خود، گفت: واقعیت این است که دولت ها در...

انتقاد آخوندی از بخش خصوصی درباره پروژه های انبوه سازی

 پرداخت وام مسکن
۶ برابر سپرده گذاری به مردم
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رونمایی از ابزار کنترل بازار مسکن

حباب قیمت مسکن چه زمانی می ترکد؟ 

تبدیل مهارت های نرم به خصلت های مطلوب رهبری 
معرفی 7 اپلیکیشن پو ل ساز

محتوای عریض یا عمیق
چگونه در اینستاگرام مخاطب بیشتری به دست آوریم
۶ رسوایی تبلیغاتی که می توان از آنها درس گرفت

راه هایی برای متمایز کردن برند از رقبا

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 ادامه فعالیت رنو در ایران
رسما تایید شد

7

رئیـس اتحادیـه نمایشـگاه داران و فروشـندگان خودروی 
تهران درخصوص اعالم افزایش قیمت 7درصدی خودروهای 

سـاخت داخل که مشـمول قیمت گذاری هسـتند، 
گفت با نگاهی به گذشته تجربه نشان می دهد که...

 احتمال ریزش قیمت خودروها
از هفته آینده

یادداشت
برجام قابل واکسینه شدن بود 

و هست

واکس��ینه ک��ردن »برجام«، 
مس��تلزم آن بود که در س��ال 
۹۴ به سرعت به سمت تبدیل 
و  »برج��ام«  اعتب��اری  کارت 
دس��تاوردهای پایدار اقتصادی 
می رفتیم، ن��ه اینکه کل ارزش 
آن کارت اعتب��اری را در ب��ده 
بس��تان »نف��ت« و »هواپیما« 
خالص��ه کنیم. به بی��ان دیگر، 
برای واکسینه کردن »برجام«، 
بای��د در س��ال ۹۴ و بالفاصله 
بع��د از اینکه »برجام« از آب و 
گل درآمد، دستگاه دیپلماسی 
کش��ور به س��رعت برجام های 
کوچک ت��ر )معاه��دات برنده - 
برن��ده اقتصادی و سیاس��ی با 
کش��ورهای کوچک ت��ر به ویژه 
در  را  همس��ایه(  کش��ورهای 
دس��تور کار قرار می داد و این 
برجام های کوچک را بر برجام 
بزرگ )توافق برن��ده- برنده با 
۱ + ۵( ضمیم��ه می ک��رد.  در 
نقطه مقابل، متأسفانه دستگاه 
کش��ور  اقتصادی  دیپلماس��ی 
ترجی��ح داد ک��ه تم��ام تمرکز 
خ��ود را ب��ر افزای��ش ف��روش 
نفت )دس��تیابی دولت به پول 

بادآورده بیش��تر برای 
2دولت( و نیز سلفی...

میثم 
هاشم خانی

کارشناس اقتصادی

3 شوال 1439 - سـال چهارم
شماره   1088- 1۶صفحه - 20000 ریال
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فرصت امروز: در خجسته عید سعید فطر، 
مردم مؤمن ایران اس��المی به شکرانه یک ماه 
روزه داری و بندگ��ی خداوند متعال، نماز عید 
را در سراس��ر کشور با ش��کوه فراوان برگزار و 
از خداوند کریم، بهترین ها را مس��ألت کردند. 
کانون این حضور پرش��ور و مؤمنانه، مصالی 
ام��ام خمینی تهران بود که نماز عید س��عید 
فطر ب��ه امامت رهبر معظم انقالب اس��المی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای اقامه شد. 
رهبر انقالب اسالمی در خطبه اول نماز عید 
س��عید فطر، ضمن تبریک این عید بزرگ به 
ملت ایران و امت اس��المی، عی��د فطر را روز 
پ��اداش گرفتن و ماه مبارک رمضان را میدان 
مس��ابقه میان مؤمنین ب��رای اطاعت خداوند 
و نزدیک��ی به رضای الهی دانس��تند و گفتند: 
ب��ه لطف خداوند متعال، ملت ایران هر س��ال 
در این مس��ابقه معنوی و انجام کارهای نیک 
نسبت به س��ال های قبل امتیازهای بیشتری 

کسب می کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، گسترش جلسات 
تالوت قرآن و افزایش ش��ور و حضور مردم در 
محاف��ل دعا، مناجات و موعظ��ه و پر رونق تر 
شدن سنت حس��نه افطاری ساده در مساجد 
و معاب��ر عموم��ی را نمونه هایی از پیش��رفت 
ملت ایران در مس��ابقه معنوی در ماه رمضان 
امسال برشمردند و افزودند: اوج درخشندگی 
م��اه مبارک رمضان در ش��ب های قدر بود که 
قش��رهای مختل��ف م��ردم به وی��ژه جوانان با 
اجتماع عظیم خود در سراسر کشور، دست ها 
را ب��ه دعا بلن��د کردند و ضم��ن راز و نیاز با 
معبود، لطافت و صف��ای روح خود را افزایش 

دادند. 
ایش��ان راهپیمایی روز قدس امسال را یکی 
دیگر از نقاط درخشنده در ماه مبارک رمضان 
دانس��تند و خاطرنشان کردند: راهپیمایی روز 
قدس حقیقتا یک پدیده منحصر به فرد است 
و مردم در زیر آفتاب داغ با آن ش��ور و نشاط 
ب��ه خیابان ه��ا آمدند و بر اس��اس گزارش ها، 
جمعیت راهپیمایان در اغلب شهرهای کشور 
نسبت به سال های قبل بیشتر و پر شورتر بود. 
رهبر انقالب اس��المی تأکی��د کردند: ملت 
ای��ران بیدار و پر انگیزه اس��ت؛ این ملتی که 
بع��د از یک ش��ب احیا با آن ش��ور و هیجان 
به خیابان ها می آید، خس��ته و ناامید نیس��ت، 
آن کسانی که به پیروی از تبلیغات دشمنان، 
ادعای خس��تگی و بی نش��اطی مردم را دارند، 
در واق��ع ح��ال و روز خود را ب��ه همه مردم 

تعمیم می دهند و خودشان خسته و بی نشاط 
هستند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به افزایش 
هر س��اله معنویت و صف��ای درونی مردم در 
ماه مبارک رمضان، خاطرنش��ان کردند: پیام 
این واقعیت این است که ملت و جوانان ایران 
به رغم سیاس��ت هایی که تالش دارد انسان ها 
را از معنوی��ت دور کند، بر معنویت و ضدیت 
با فساد پافشاری دارند و این سرمایه بی بدیل 
معنوی، نگهدارنده هویت، اس��تقالل، عزت و 

عظمت کشور است. 
رهبر انقالب اس��المی در خطب��ه دوم نماز 
عید، به پرش��ور و گس��ترده بودن راهپیمایی 
روز قدس در کش��ورهای دیگر اش��اره کردند 
و گفتن��د: پی��ام رون��ق و ش��کوفایی بیش��تر 
راهپیمایی روز قدس در کش��ورهای مختلف 
این اس��ت که با وج��ود تبلیغ��ات بیگانگان، 
نزدیکی و هم جهتی ملت های مسلمان با ملت 

ایران بیشتر شده است. 
ایش��ان علت توطئه های مستمر قدرت های 
ش��یطانی ضد ملت ای��ران را نگران��ی آنها از 
ایس��تادگی، اقتدار، اس��تقالل و فک��ر بلند و 
ابتکاری ملت ایران دانس��تند و تأکید کردند: 
البته ای��ن قدرت ها تالش خود را می کنند اما 

همواره نیز شکست می خورند. 
رهبر انقالب اس��المی، اذعان رئیس جمهور 
آمریکا به بی دس��تاورد ب��ودن 7 تریلیون دالر 
هزین��ه این کش��ور در منطقه غرب آس��یا را 
به معنای شکس��ت آنها در منطقه دانس��تند 
و گفتند: این اعتراف نش��ان می دهد شیطان 
بزرگ ب��ا آن همه تالش نتوانس��ته اس��ت به 
اهداف خود دس��ت یاب��د و از این پس نیز هر 
چ��ه در این منطقه پول خرج کنند باز هم به 

مقصود خود نخواهند رسید. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا تأکید بر 
اینکه ملت ایران باید بیدار و هوش��یار باش��د 
و توطئه ها را بشناس��د، افزودند: امروز توطئه 
اصلی دش��من عبارت از »فشار اقتصادی« به 
توده ه��ای مردم برای خس��ته و ناامید کردن 

آنان است. 
ایش��ان هم��ه دس��تگاه های حاکمیت��ی و 
مس��ئوالن را به تالش بی وقف��ه برای مقابله با 
این توطئه توصیه و خاطرنش��ان کردند: یک 
کانون مرکزی با حضور سران سه قوه و فعاالن 
اصلی قوا برای رس��یدگی به مسائل اقتصادی 
تش��کیل ش��ده اس��ت که ای��ن کان��ون باید 
مس��ائل اقتصادی را قدم ب��ه قدم دنبال کند، 

تصمیم های قاطع بگیرد و آنها را اجرا کند. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آحاد 
م��ردم نیز برای مقابله ب��ا این توطئه وظایفی 
دارن��د، افزودند: یک��ی از موضوعاتی که باید 
م��ورد توجه جدی مردم ق��رار بگیرد، »پرهیز 

از اسراف و زیاده روی« است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به وجود 
نقدینگی باال در کش��ور افزودند: صاحبان این 
نقدینگی، آن را به س��مت تولید هدایت کنند 
تا چرخ های زندگی مردم به حرکت در بیاید. 
ایشان، دس��ت اندرکاران تجارت و بازرگانی 
خارج��ی را نیز به پرهی��ز از واردات کاالهای 
غیرض��رور و کاالهای��ی ک��ه مش��ابه داخلی 
دارند، توصیه مؤکد کردن��د و گفتند: یکی از 
عادت هایی که میان برخی از مردم رواج دارد 
و باید کنار گذاشته شود، سفرهای تفریحی و 

غیرضروری به خارج از کشور است. 
رهب��ر انقالب اس��المی با اش��اره به برخی 
تصمیم ه��ای وزارت اقتصاد برای رونق فضای 
کس��ب وکار و برط��رف ک��ردن موان��ع، ای��ن 
تصمیم ها را مثبت ارزیابی و بر پیگیری جدی 

آن تأکید کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین پیگیری 
جدی موضوع مبارزه با فس��اد را خاطرنش��ان 
کردن��د و ب��ا اش��اره به حض��ور جوان��ان در 
بخش های تولیدی و س��ازندگی، لزوم تشویق 
آنان و حمایت از واحده��ای تولیدی را مورد 

تأکید قرار دادند. 
ایش��ان، وحدت آحاد م��ردم و وحدت ملی 
و اجتماع��ی را موضوع��ی مه��م خواندند و با 
اش��اره به رواج پدیده ناپسند توهین و تهمت 
ب��ه یکدیگر در فض��ای مجازی خاطرنش��ان 
کردند: اینگونه اقدامات که گناه کبیره اس��ت، 
به فضای عمومی کش��ور و وحدت ملی لطمه 

می زند. 
رهب��ر انقالب اس��المی افزودن��د: همه باید 
نس��بت به وح��دت در جامعه اهتمام داش��ته 

باشند و از تهمت زنی به یکدیگر بپرهیزند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به 
سیاست تبلیغاتی دش��من برای ایجاد جنگ 
روانی در جامعه از برخی رس��انه ها و افراد که 
س��خنان دش��منان را تکرار می کنند، انتقاد و 

آنها را به پرهیز از این اقدام دعوت کردند. 
ایشان در پایان خطبه دوم نماز عید گفتند: 
به لطف الهی آینده کش��ور ب��ا چنین ملتی و 
ب��ا وجود ای��ن روحیه وحرک��ت و معنویت و 
استقالل، از امروز به مراتب بهتر خواهد بود. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید سعید فطر: 

نقدینگی کشور به سمت تولید هدایت شود



از اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۶ ت��ا اردیبهش��ت ماه ۱۳۹7 
قیم��ت خان��ه در تهران مت��ری یک میلی��ون و ۴۵۰ 
هزار تومان افزایش یافته اس��ت. آن طور که بررس��ی ها 
نش��ان می دهد، میانگین قیمت مسکن شهر تهران در 
اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۶ متری ۴ میلی��ون و ۵۳۰ هزار 
توم��ان بود که این رقم در اردیبهش��ت م��اه ۱۳۹7 به 
مت��ری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رس��یده و در این 
شرایط قدرت خرید مسکن توسط خانوارها با توجه به 
نرخ تورم عمومی حدود ۲۵درصد کاهش یافته است. با 
این همه، در حالی قیمت مسکن و اجاره بها طی چند ماه 
اخیر روند صعودی داشته و ۱۲درصد این رشد قیمتی 
نیز حبابی برآورد شده، اما برخی کارشناسان معتقدند 
که نیمه دوم سال قیمت ها کاهش خواهد یافت و باید 

منتظر تحوالت قیمتی باید باشیم. 
به گزارش خبرآنالین، این در ش��رایطی اس��ت که 
به نظر می رس��د ترس خری��داران از گرانی بیش��تر 
باعث ش��ده که به س��مت بازار مسکن هدایت شوند. 
 معامالت مس��کن ش��هر ته��ران در اردیبهش��ت ماه
۱۶.7 درصد نس��بت به ماه مشابه سال گذشته افزایش 
یافت و به رقم ۱۹هزار مورد رسید. قیمت ها نیز باالترین 
میزان افزایش از سال ۱۳۹۲ به بعد را تجربه کرد و ۳۵ 

درصد رشد نقطه به نقطه را نشان داد. 
شکاف ۵۵ درصدی بین وام و قیمت مسکن

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تسهیالت ۱۶۰ میلیون 
تومان��ی بانک مس��کن ۵۹ درص��د ارزش یک خانه 
۶۰ متری بر اس��اس میانگین قیمت ش��هر تهران را 
پوشش می داد که این رقم هم اکنون به ۴۴.۶ درصد 
کاهش یافته اس��ت. به بیان دیگ��ر هم اکنون فاصله 
ح��دود ۵۵ درصدی بین قدرت خرید از طریق وام و 
قیمت مسکن ایجاد شده است. این شکاف البته برای 
واحدهای 7۵ متری به عنوان الگوی مصرف عمیق تر 
است، چراکه بر اس��اس قیمت های جدید هم اکنون 
وام ۱۶۰ میلی��ون تومانی فق��ط ۳۵.7 درصد قیمت 

یک واحد 7۵ متری پایتخت را دربر می گیرد. 
جهش مسکن با وجود 2.۶ میلیون خانه خالی

در ای��ران ۲.۶ میلیون خانه خال��ی و ۲.۱ میلیون 
خان��ه نیمه خال��ی وج��ود دارد؛ درحالی ک��ه تعداد 
خانوارها ۱.۳ میلیون بیشتر از خانه های در دسترس 
اس��ت. یعنی ح��دود ۱.۳ میلیون خان��وار به صورت 
فشرده در خانه هایی زندگی می کنند که بیش از یک 
خانواده در آنها مستقر است. حدود ۲7 میلیون واحد 
مسکونی در کش��ور وجود دارد اما موضوع این است 
که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی اس��ت و در اختیار 
متقاضیان واقعی مس��کن قرار ن��دارد. همچنین ۲.۱ 
میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
12 درصد قیمت مسکن حباب است

در ای��ن می��ان، تحلیلگران بازار مس��کن معتقدند 
که ۱۲ درصد قیمت مس��کن حباب است. به اعتقاد 
رئی��س اتحادی��ه امالک کش��ور، ح��دود ۱۲ درصد 
از افزایش قیمت مس��کن حباب اس��ت و به مرور با 
نوسانات بازار در بخش مسکن با ثبات قیمت روبه رو 

خواهیم شد. 
محمدقلی خسروی عنوان کرد: اکنون که قیمت ها 
افزای��ش یافته، عقب نش��ینی فروش��نده ها از فروش 

واحدهای خود کار بسیار اشتباهی است. 
به گفته وی، بیش��ترین افزایش قیمت در مناطق 
۵ و ۲۲ تهران روی داده اس��ت، اما در مناطق دیگر 
تهران و شهرس��تان ها چنین افزای��ش قیمتی وجود 

ندارد. 
چرا قیمت مسکن افزایش یافت؟ 

در ح��ال حاضر عوامل متعددی برای رش��د قیمت 
مس��کن عنوان می ش��ود؛ از افزایش قیمت ارز تا طمع 
دالالن ب��رای ف��روش خانه ها با قیمت باالت��ر. اما دبیر 
کانون سراسری انبوه سازان مسکن دالیل افزایش قیمت 
مسکن را چنین می داند: در پنج سال گذشته با رکودی 
در بازار مس��کن مواجه بودیم و این مسئله باعث شد تا 
قیمت مسکن در طول آن سال ها افزایش پیدا نکند، اما 
بخشی از افزایش قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون 
به دلیل انباشت تورمی بوده که در سال های قبل، خود 

را در بازار مسکن نشان نداده بود. 
به اعتقاد وی، تورم روی قیمت مسکن مانند سایر 
کاالها اثرگذار اس��ت. این تورم در طول دوران رکود 
انباش��ته و خود را در قیمت ها نش��ان نداده بود، اما 
اکن��ون و در دوران رونق، انباش��ت تورم های دوران 

گذشته باعث افزایش قیمت مسکن شده است. 
دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان مسکن تصریح 
کرد: این که با رش��د قیمت ها در بازار مسکن مواجه 
ش��ده ایم، بخشی از آن به دلیل نوسانات قیمت ارز و 
دالر است. همچنین رکود در صنعت ساختمان، عدم 
تمایل به ساخت س��از مسکن و کاهش عرضه مسکن 
در بازار از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن هستند. 

سوداگران وارد بازار شدند
کمال اطهاری، کارش��ناس بازار مسکن نیز معتقد 
است رش��د اخیر قیمت مسکن کاماًل حبابی است و 
هیچ دلیل منطقی برای آن وجود ندارد و بخش قابل 
توجهی از خریداران مس��کن را س��وداگران تشکیل 

می دهند. 
این کارشناس بازار مسکن متذکر شد: کاهش ۶.۳ 
درصدی معامالت مس��کن در فروردین ماه نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل و رش��د ۵۲درصدی معامالت 
خانه ه��ای باالت��ر از ۶۰۰ میلی��ون توم��ان، گواهی 
بی منطق بودن رش��د نرخ خرید و اجاره بهای مسکن 

است. 
گرانی مسکن به خاطر طمع دالالن است

از سوی دیگر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران 
تأکی��د دارد ۸۰ درصد گرانی مس��کن فقط به خاطر 
طمع بیش��تر دالالن اس��ت. ایرج رهبر قیمت زمین 
و نی��روی انس��انی را دو دلیل عم��ده افزایش قیمت 
مس��کن دانس��ت و عنوان کرد: رش��د قیمت زمین 
عمده تری��ن دلیل افزایش قیمت در بازار مس��کن به 
ش��مار می رود و از س��وی دیگر مصالح ساختمانی و 

نیروی انسانی نیز در این بازار تأثیرگذارند. 
وی تصری��ح کرد: هم اکن��ون س��وداگری در بازار 
مسکن نس��بت به س��ایر مقاطع زمانی افزایش قابل 
توجهی یافته است و همین موضوع بر افزایش بیش 

از پیش قیمت مسکن دامن زده است. 
او ب��ا بیان اینکه امنی��ت س��رمایه گذاری در بازار 
مس��کن نسبت به س��ایر بازارها بیش��تر بوده است، 
تأکی��د ک��رد: نابس��امانی های موجود در ب��ازار ارز و 

طال باعث ش��ده است بس��یاری از س��رمایه گذاران، 
سرمایه های خود را وارد بخش مسکن کنند و همین 
موضوع زمینه ساز رشد قیمتی این بخش شده است. 

قیمت مسکن را می توان کنترل کرد؟ 
ب��ا وجود این ش��رایط، در حال حاضر این س��ؤال 
مطرح اس��ت که آیا در ماه های آت��ی می توان انتظار 
به تعادل رس��یدن بازار را داش��ت و قیمت ها کاهش 
خواه��د یافت؟ معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن 
وزارت راه و شهرس��ازی اعتقاد دارد: قیمت مس��کن 
و اجاره بها متاثر از تورم عمومی اس��ت و تا زمانی که 
این مقوله کنترل نش��ود، نمی توان قیمت مس��کن و 

اجاره بها را کنترل کرد. 
علی قائدی افزود: از اواس��ط سال ۹۲ تا پایان سال 
۹۵ تقریباً ثبات قیمت در بازار مسکن وجود داشت و 
۱۰ درصد افزایش قیمت را در این دوره شاهد بودیم. 
ب��ه گفته وی، از اوایل س��ال ۹۶ به تدریج ش��اهد 
افزای��ش مالیم قیمت در بازار بودی��م، اما در انتهای 
س��ال که با افزای��ش نرخ ارز مواجه ش��دیم در واقع 
انتظ��ار تورمی در بازار ایجاد ش��د و ب��ه موجب آن 
عوامل تولید و ساخت و ساز تحت تأثیر قرار گرفتند. 
هم��ه این عوامل باعث ش��د ش��تاب افزایش قیمت 
مسکن شیب تندتری به خود گیرد و در انتهای سال 
۹۶ و ابتدای سال ۹7 شاهد افزایش چشمگیر قیمت 

در حوزه مسکن باشیم. 
معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرس��ازی یادآور شد: س��امانه های اطالعاتی یکی 
از ابزارهایی اس��ت که می توان با آن بازار مس��کن را 
کنت��رل ک��رد و با دادن اطالعات و ایج��اد رقابت در 
بازار می توانیم نوس��انات را کاهش دهیم و وزارت راه 
و شهرس��ازی در این دوره برای ایج��اد و راه اندازی 
س��امانه ملی امالک و اسکان تالش های زیادی کرده 

است. 
حام��د مظاهری��ان، مع��اون مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی نیز تأکید دارد: افزایش قیمت مسکن در 
ماه های گذش��ته به دلیل تالطم و نوسانات بازارهای 
موازی مس��کن بود و ب��ا ثبات در ای��ن بازارها دیگر 

شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود. 
وی ب��ا رد ادع��ای برخی کارشناس��ان که افزایش 
قیم��ت مس��کن در ماه ه��ای اخی��ر را ب��ه دلی��ل 
سیاست های شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت 
فروش تراکم عن��وان کرده اند، گفت: ارتباط چندانی 
بین این دو موضوع در ته��ران وجود ندارد؛ در تمام 
س��ال های گذش��ته فروش تراکم آزاد بود و تنها در 
یک سال گذش��ته تراکم فروشی کاهش یافت که آن 
ه��م به دلیل کمبود تقاضای پروان��ه بود، بنابراین با 
مقایس��ه حجم تقاض��ای پروانه س��اختمانی در یک 
سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود و همچنین 
تعداد واحدهای معامله ش��ده در هر س��ال می بینیم 
که کاهش ساخت و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر 

قیمت مسکن ندارد. 
مظاهریان درباره افزایش قیمت مسکن در ماه های 
آینده متذکر شد: به نظر نمی رسد افزایش قیمتی که 
در ماه های گذش��ته رخ داد، در ماه های پیش رو هم 
اتف��اق بیفتد؛ هر چند که این اتف��اق باز هم در گرو 
این است که بازارهای موازی دچار نوسانات هیجانی 

نش��وند، چون ه��ر گونه تالطم��ی در بازارهای ارز و 
سکه و سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی وارد 

می کند. 
منتظر کاهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال 

باشید
یک کارش��ناس بازار مس��کن معتقد است افزایش 
قیمت مس��کن در ماه ه��ای اخیر ناش��ی از طوالنی 
ش��دن دوره رکود اس��ت. به گفته عباس زینعلی، در 
بطن بخش مسکن ظرفیت چندانی برای رشد وجود 
ندارد و در ش��ش ماهه دوم ش��اهد افت سرعت رشد 
قیمت خواهیم بود.  وی توضیح داد: هر ساله در بازار 
مس��کن تحرکاتی در س��ه چهار ماهه ابتدایی اتفاق 
می افتد که امس��ال زودتر ش��روع شد و شاهد بودیم 
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 
۳۵ درص��د افزایش پی��دا کرد. علتش ای��ن بود که 
دوران رکود مس��کن طول کشید و طبیعی است که 
رونق نس��بی وارد این بخش شده باشد. احتماال این 
رون��د یکی دو ماه آینده هم ادامه خواهد داش��ت اما 
بعید است ش��اهد حرکت صعودی در بخش مسکن 
باش��یم.  زینعلی یادآور شد: هم اکنون بازارهای دیگر 
به اشباع رس��یده اند و مسکن تنها بخش باقی مانده 
اس��ت. در واقع نوعی بی اعتمادی نس��بت به س��ایر 
بازارها به وجود آمده و همه تصور می کنند مس��کن 
یک کاالی ماندگار اس��ت و نیاز به آن همیشه وجود 
دارد، پس می توانیم به س��مت آن برویم. این حرکت 
باعث افزایش حجم تقاض��ا و متعاقبا افزایش قیمت 
مسکن ش��د، اما ظرفیت چندانی در بطن بازار فعلی 

مسکن در جهت رونق وجود ندارد. 
پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن

در این ش��رایط، محمدرضایی، رئیس کمیس��یون 
عمران مجلس با اشاره به آمارهای اخیر منتشر شده 
در خص��وص کاهش ۵۰ درصدی تولید مس��کن در 
کش��ور، گفت: در کشور س��االنه ظرفیت تولید ۸۰۰ 
هزار واحد مسکونی وجود دارد اما این عدد به کمتر 

از ۴۰۰ هزار واحد رسیده است. 
وی با بی��ان اینکه غفلت از نیاز داخل به مس��کن 
حب��اب قیمت ه��ا در این بخ��ش را بزرگ ت��ر کرده 
است، افزود: سرمایه گذاری در حوزه مسکن با هدف 
افزایش س��اخت و س��ازها باید از سوی دولت با ارائه 

مشوق های الزم پیگیری شود. 
رضای��ی با تأکید ب��ر اینکه تس��هیالت اعطایی در 
حوزه س��اخت مس��کن جاذبه کافی برای متقاضیان 
ندارد، تصریح کرد: ارائه وام ارزان، کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت و بازپرداخ��ت مطابق با درآم��د مردم از 
جمله ش��اخصه هایی اس��ت که به ایجاد انگیزه برای 

تولید مسکن بیشتر در کشور منجر می شود. 
وی همچنی��ن از تالش مجلس ب��رای ضابطه مند 
کردن قیمت مس��کن خبر داد و گفت: در این راستا 
پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت مسکن ارائه شده 
و در حال بررسی سازوکارهای مورد نیاز آن هستیم. 
رضایی با بیان اینکه باید دست سوءاستفاده کنندگان 
در تعیین نرخ مسکن و اجاره بها بسته شود، تصریح 
کرد: امید اس��ت در تعامل با وزارت راه و شهرسازی 
بتوانیم اثرگذاری این س��امانه را در قیمت مسکن و 

اجاره بها مشاهده کنیم. 

رونمایی از ابزار کنترل بازار مسکن

حباب قیمت مسکن چه زمانی می ترکد؟ 
یادداشت

برجام قابل واکسینه شدن بود و هست

واکس��ینه ک��ردن »برج��ام«، مس��تلزم آن بود که در س��ال ۹۴ به 
سرعت به سمت تبدیل کارت اعتباری »برجام« و دستاوردهای پایدار 
اقتص��ادی می رفتیم، نه اینک��ه کل ارزش آن کارت اعتباری را در بده 
بستان »نفت« و »هواپیما« خالصه کنیم. به بیان دیگر، برای واکسینه 
کردن »برجام«، باید در س��ال ۹۴ و بالفاصله بع��د از اینکه »برجام« 
از آب و گل درآمد، دس��تگاه دیپلماسی کش��ور به سرعت برجام های 
کوچک تر )معاهدات برنده - برنده اقتصادی و سیاس��ی با کش��ورهای 
کوچک تر به ویژه کشورهای همسایه( را در دستور کار قرار می داد و این 
برجام های کوچک را بر برجام بزرگ )توافق برنده- برنده با ۱ + ۵( ضمیمه 
می کرد.  در نقطه مقابل، متأسفانه دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور 
ترجیح داد که تمام تمرکز خود را بر افزایش فروش نفت )دس��تیابی 
دولت به پول بادآورده بیشتر برای دولت( و نیز سلفی انداختن مقامات 
ب��ا هواپیماهای وارداتی اکتف��ا کند. در زمینه جذب س��رمایه گذاری 
خارجی هم، ولع دس��تیابی دولت به درآمد بادآورده نفتی باعث ش��د 
جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه هایی با اشتغال زایی انبوه )مانند 
توریسم و کس��ب وکارهای اینترنتی( به حاشیه رفته و تمام تمرکز بر 
جذب س��رمایه خارجی در زمینه اس��تخراج هر چه بیشتر نفت و گاز 

متمرکز شود. 
اگر برجام احیا شد، چگونه واکسینه اش کنیم؟ 

اکنون فرض کنیم که با هوشمندی دستگاه دیپلماسی اقتصادی 
کش��ور، بتوانیم مجددا برجام را احیا کرده و به ش��رایط س��ال ۹۴ 
برگردی��م. پروژه های بعدی دس��تگاه دیپلماس��ی اقتص��ادی برای 
واکس��ینه کردن برجام، چه باید باش��د؟ چگونه می توانیم از همین 

امروز در مسیر آن پروژه ها گام برداریم؟ 
در دو یادداش��ت پیشین با عنوان »فرمول تحریم ناپذیر شدن در 
قرن ۲۱« و نیز »دیپلماسی اقتصادی؛ فراتر از التماس برای فروش 

نفت« تأکید کردم که: 
اوالً، در طراحی تعامالت برنده - برنده بین المللی، چه بسا »برجام 
اقتصادی« با کش��ورهای همس��ایه، مهم تر از »برجام سیاس��ی« با 
کش��ورهای ۱ + ۵ مهم باش��د )هر چند که تا دومی نباش��د، اولی 

محقق نمی شود(.
ثانی��اً، در ق��رن ۲۱، هر چه اقتصاد کش��وری ب��ا اقتصاد جهانی 
درهم تنیده تر باش��د، »تحریم پذیری« اقتصاد آن کشور کمتر است. 
مثاًل ترکیه، پاکس��تان و مالزی که هر کدام با بیش از ۱۵۰ کش��ور 
معاهده »تجارت آزاد« دارند، بسیار تحریم ناپذیرتر از ایرانی هستند 

که فقط یک پیمان تجارت آزاد )با سوریه( دارد. 
ثالث��ا، اگر بخواهیم ب��ه اقتصادی »مقاوم«ت��ر،  »غیر نفتی«تر و 
»تحریم ناپذیر«تر برس��یم، هوش��مندانه ترین مطالبه ای که دستگاه 
»دیپلماس��ی اقتصادی« ما در مذاک��رات با اروپا و چین باید مطرح 
کن��د، عبارت اس��ت از: ح��ذف موانع عضویت در س��ازمان تجارت 
جهان��ی )WTO( و نیز حذف موانع امضای معاهده »تجارت آزاد« 
بین ایران با کش��ورهایی هم فرهنگ و دارای س��طح توسعه یافتگی 
اقتصادی مشابه خودمان، مانند عراق، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، 

افغانستان و هند. 
تجارت آزاد با همسایگان؛ شتاب دهنده صلح و فقرزدایی 

در می��ان ظرفیت ه��ای مختلف انعق��اد معادات برن��ده- برنده با 
همس��ایگان، انعقاد پیم��ان تجارت آزاد با »عراق«،  »پاکس��تان«،  
»افغانستان« و »هند«، یک تعامل استراتژیک برنده �  برنده است که 
هم امنیت مرزهای غربی و شرقی را باال می برد )معادل صرفه جویی 
عظی��م در بودجه های امنیتی هر پنج کش��ور( و هم اقدامی بزرگ 
برای فقرزدایی در استان های محروم مرزهای شرقی و غربی کشور 
محسوب می شود )توسعه تجارت و گردشگری و سرمایه گذاری های 
مش��ترک(. چنین پیمان تجارت آزادی می تواند بازار تضمین ش��ده 
بزرگ ت��ری را پیش روی تولیدکنندگان هر پنج کش��ور قرار دهد، 
مهاجرت های غیررس��می برای یافتن ش��غل )عمدتا از افغانس��تان 
ب��ه ایران و پاکس��تان و هن��د( را کاهش دهد، و به ع��الوه تمرینی 
تدریج��ی برای تقویت قدرت رقاب��ت بین المللی تولیدکنندگان هر 
پنج کش��ور، در فضایی ق��دری پررقابت تر باش��د.  از طرف دیگر با 
توجه به اشتراکات وسیع تاریخی و فرهنگی، فرآیند مذاکرات برای 
طراح��ی پیمان تج��ارت آزاد بین این پنج کش��ور، پیچیدگی های 
اندکی خواهد داش��ت. به عالوه با توجه به آنکه سطح توانمندی های 
بنگاه ه��ای اقتصادی این کش��ورها چندان متفاوت نیس��ت، حذف 
موانع ورود و خروج کاال و س��رمایه، هیچ شوکی برای کارآفرینان و 

سرمایه گذاران این پنج کشور ایجاد نخواهد کرد. 

ترامپ بیانیه جنجالی را صادر کرد
آغاز جنگ تجاری آمریکا علیه چین

ب��ا تصمیم تازه ترامپ، آمریکا علیه چین جنگ تجاری اعالم کرد. 
رئیس جمه��ور آمریکا روز جمعه با صدور بیانی��ه ای اعالم کرد برای 
۵۰میلی��ارد دالر واردات از چین، تعرف��ه ۲۵درصدی اعمال خواهد 
ک��رد.  دونال��د ترامپ از اعمال تعرفه گمرک��ی ۲۵درصدی بر صد ها 
محصول چینی که وارد خاک آمریکا می ش��ود به ارزش ۵۰ میلیارد 
دالر خبر داد. هدف ترامپ ایجاد توازن تجاری در برابر چین اس��ت. 
کس��ری ت��راز تجاری آمریکا با چی��ن در س��ال ۲۰۱7 برابر با ۳7۵ 
میلیارد دالر بود.  به گزارش ایرنا، در بیانیه ترامپ آمده است: دوستی 
من با شی رئیس جمهوری چین و روابط کشورمان با چین برای من 
بسیار مهم هستند. با این حال، تجارت بین کشورهای ما برای مدت 
بس��یار طوالنی غیرعادالنه بوده است.  وی با بیان اینکه پیش از این، 
حج��م زیاد تجارت آمریکا با چین نامتوازن بوده، افزوده اس��ت: این 
وضعی��ت بیش از این پایدار نمی ماند. چین مدتهاس��ت که در زمینه 
مالکیت معنوی و فناوری های آمریکا اقدامات غیرمنصفانه ای دارد که 
در گزارش۲۲ مارس ۲۰۱۸ نمایندگی تجارت آمریکا نش��ان می دهد 
به امنیت اقتصادی و ملی ما آس��یب می رس��اند.  بیانیه ترامپ ادامه 
می دهد: با توجه به سرقت روشن مالکیت فکری و تکنولوژی و سایر 
اقدامات تجاری ناعادالن��ه چین، ایاالت متحده تعرفه ۲۵ درصدی را 
برای ۵۰ میلیارد دالر از محصوالت چین که حاوی فناوری های مهم 

صنعتی است، اجرا خواهد کرد. 

میثم هاشم خانی
کارشناس اقتصادی
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فرصت امروز: تازه ترین نشس��ت موسسه »مطالعات دین و اقتصاد« 
پنجش��نبه گذشته به موضوع »اقتصاد سیاس��ی اتخاذ تدابیر الزم برای 
مقابله با تحریم ها« اختصاص داش��ت و فرش��اد مومنی، اس��تاد اقتصاد 
دانش��گاه عالمه طباطبایی، اصالح س��اختار اقتصادی کشور را منوط به 
اص��الح بنیادهای اندیش��ه ای، اصالح رابطه دولت و مل��ت، بازنگری در 
سیاست های وارداتی، بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و حل مشکل 

سرمایه گذاری های مولد دانست. 
مومنی در این نشس��ت، همچون گذش��ته انتقادات تندی علیه برنامه 
شش��م توس��عه وارد کرد و آن را به هیچ وجه »برنامه« ندانست. به گفته 
او، در زمان تدوین برنامه شش��م توسعه، سهل انگاری های جدی صورت 
گرفت و تنها نس��بتی که به برنامه ششم توس��عه نمی توان اطالق کرد 

عنوان »برنامه« است. 
این اقتص��اددان نهادگرا با بی��ان اینکه در حال حاض��ر نیازمند ارائه 
راه حل های س��اختاری هستیم، گریزی به شرایط حساس کنونی زد و با 
اش��اره به تجربه تاریخی اقدامات س��ه دولت گذشته در دوره دوم خود، 
گفت: واقعیت این اس��ت که دولت ها در دوره دوم ریاست جمهوری خود 
دنده فعالیت های خود را روی خالص قرار داده اند و کس��ی برنامه ای را 
به صورت جدی در دس��تور کار خود قرار نمی دهد و اساسا هیچ برنامه 
مش��خص یا ایده ای ارائه نمی ش��ود و امور را صرف��ا روی جریان روزمره 

تنظیم می کنند. 
مومنی همچنین با مقایس��ه دو دولت »تدبیر و امید« و »مهرورزی« 
به لحاظ مناس��بات بین المللی ادامه داد: دولت حسن روحانی به لحاظ 
مناسبات بین المللی از جهاتی بسیار بهتر از دولت گذشته است، اما باید 
توجه داش��ت که موج آینده هراسی جدید همراه با مسائل دیگری شده 
است که یکی از آنها افزایش تعداد بحران های کوچک و بزرگ است که 
البته فقط اقتصادی نیس��تند و به همین خاط��ر هم نمی توان با آنها به 

صورت جزئی برخورد کرد. 
به گزارش ایسنا، مومنی با تأکید بر بازنگری در سیاست های وارداتی و 
با اشاره به وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور گفت: همه ارزها و به ویژه 
ارزهایی که برای کشور حاصل می شوند باید به مثابه بزرگ ترین دارایی 
راهبردی ملی تلقی ش��وند و تخصیص هر یک واحد از آنها باید از نظر 
متخصصان بگذرد. در سیاس��ت های وارداتی کشور باید بازنگری صورت 
بگی��رد، چراکه همین حاال هم بس��یاری از اقالم غیرض��روری وارداتی 
توسط دولت ارز می گیرند. همینطور دولت باید در تخصیص های ریالی 

خود هم تجدیدنظر کند. 

این اقتصاددان با بیان اینکه امروز در شرایطی نیستیم که قادر باشیم 
هر برنامه ای را اجرا کنیم، گفت: در انتظاراتی که از اروپایی ها، چینی ها 
و روس ها داریم باید توان آنها را هم بسنجیم. راه نجات اقتصاد کشور در 
ش��رایط فعلی از برنامه های مبتنی بر نگرش عادالنه به توسعه می گذرد. 
اگ��ر چنین اصلی پذیرفته ش��ود آنگاه هیچ متغیری به اندازه اش��تغال 
مول��د نمی تواند اهداف مربوط به عدالت اجتماعی و قدرتمندی در برابر 

شوک های اقتصادی را برآورده کند. 
مومن��ی با انتق��اد از نهادگرایان بازاری در داخل کش��ور و اینکه آنها 
هی��چ گاه به موضوعاتی مانند ش��فافیت اقتصادی و ش��فافیت در آمار و 
اطالعات به اعتراض نپرداخته اند، ادامه داد: اساس��ا عادالنه بودن شرایط 
رقابت یک رکن اساس��ی برای بازار است درحالی که بازارگرایان داخلی 
م��ا هیچ گاه در م��ورد آن حرفی نمی زنند همچنین حق��وق مالکیت از 
جمله مباحثی اس��ت ک��ه در میان بازارگرایان حقیق��ی جایگاه ویژه ای 
دارد درحالی ک��ه بازارگرایان داخلی به این مس��ائل بی توجه هس��تند و 
می خواهند بدون در نظر گرفتن این پیش فرض های اساس��ی یک نسخه 
کل��ی درباره بازار آزاد را در اقتصاد کش��ور اعمال کنند و زمانی هم که 
نتایج کار آنها فاجعه بار شد آن را به گردن نمی گیرند و به اجرای ناقص 

توصیه های خود ربط می دهند. 
ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه میانگین واردات در دولت های روحانی و 
احمدی نژاد بسیار بیشتر از دولت های پیش از خود بوده است، به واردات 
کااله��ای لوکس در این دوره انتقاد ک��رد و گفت: در همین دورانی که 
شدیدترین محدودیت ها برای عرصه های تولیدی کشور اعمال می شود، 
اما بیش��ترین گشایش ها برای واردات کاالهای لوکس ایجاد شده است. 
حاال س��وال این است که چرا در حادترین مناس��بات، واردات کاالها و 

خودروهای لوکس نه تنها محدود نمی شود بلکه تسهیل هم می شود؟ 
وی خواستار توجه به تخصیص ارز به کاالهای ضروری یا کاالهایی که 

برای تولید داخلی می توانند مفید باشند، شد. 
او ب��ا بیان اینکه باید در اولین قدم ب��رای ایجاد اصالحات در اقتصاد، 
به ارزیابی آسیب شناسانه دولت های قبلی اقدام کرد، گفت: عنصر اصلی 
انگیزه های تحریک کنندگان، ایجاد اختالل در تولید ملی ما بوده اس��ت 
ک��ه اگر این مبنا را بپذیریم باید ببینی��م که جدا از تالش هایی که آنها 
برای تضعیف تولید ملی ما داشته اند خودمان با بنیه تولید ملی خودمان 
چ��ه کرده ایم. واقعیت این اس��ت که از آغاز اج��رای برنامه های تعدیل 
ساختاری در کشور تا به امروز ما به سمت تضعیف بنیه ملی مان حرکت 

کرده ایم. 

این استاد دانشگاه با اشاره به کتاب »نظریه تمدن« نوشته »یوکیشی« 
که در مورد دالیل پیش��رفت ژاپن نوشته شده است، اظهار کرد: ما باید 
مس��ائل بنیادی اقتصاد را در داخل کش��ور حل کنیم. این نمی شود که 
م��ا از طرفی بگوییم بیگانگان هیچ غلطی نمی توانند بکنند، اما از طرفی 
بیایی��م و همه اتفاقاتی را ک��ه در داخل اقتصاد کش��ور می افتد به آنها 

ربط بدهیم. 
مومنی با بیان اینکه در شرایط حال حاضر عالوه بر اینکه چه کارهایی 
باید بکنیم مهم اس��ت، کارهایی که نباید بکنیم هم بسیار اهمیت دارد، 
ادامه داد: بزرگ ترین آفتی که برای حل مس��ائل اقتصادی کش��ور با آن 
روبه رو هستیم این است که مسائل بنیادین ما در اقتصاد در حاشیه قرار 
گرفته اس��ت و ما می خواهیم با پدیده ها به صورت گذرا و موقتی مقابله 
کنی��م درحالی که به خاطر وجود خألهای معرفت��ی در حوزه اقتصادی 
در کش��ور هر برنامه موقتی یک مش��کل جدید را هم با خود به همراه 

می آورد. 

راهکارهای ایران برای مقابله با تحریم ها به روایت فرشاد مومنی

راه نجات اقتصاد کشور

وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا انتقاد از نحوه نگ��رش بخش خصوصی درباره 
پروژه ه��ای انبوه س��ازی، از آغاز عملی��ات اجرایی راه آه��ن برقی گرگان-

اینچه ب��رون ت��ا دو ماه آینده خب��ر داد و گفت: مردم تا ش��ش برابر میزان 
سپرده گذاری تسهیالت با نرخ ۶درصد برای بافت فرسوده دریافت می کنند. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس 
آخوندی با انتقاد از توقعات بخش خصوصی برای انجام پروژه های انبوه سازی 
گفت: بخش خصوصی باید با کمک س��اکنان در محله ساخت و ساز کند و 
ارزش افزوده را با آنها شریک شود. بخش خصوصی نمی تواند انتظار داشته 
باشد دولت به تملک اراضی پرداخته و آن را به بخش خصوصی تقدیم کند. 
وی با بیان اینکه کار باید دس��ت بخش خصوصی باش��د، نه اینکه دولت 
تبدیل به کارگزار بخش خصوصی ش��ود، افزود:  هیچ دولتی در دنیا چنین 
کاری نمی کند. مبنای ما ارتقای کیفیت محله و مش��ارکت ساکنان است. 
کیفی��ت زندگی باید در محله ها ارتقا پیدا کن��د تا از کوچ مردم از محله ها 
جلوگیری شود. بخش خصوصی نیز باید در این امر مشارکت کند. وقتی بر 
محله ها تمرکز می ش��ود باید توجه داشت که هر محله مشکل خاص خود 
را دارد. ممکن است مسئله در یک محله احیای بافت تاریخی، در محله ای 

بهسازی معابر و در محله دیگر ایجاد فضای خدماتی و فرهنگی باشد.
وی با اشاره به اینکه باید شهرداری محور بازآفرینی شهری باشد، چراکه 
نزدیک ترین س��ازمانی اس��ت که به مردم خدمت می دهد، تصریح کرد: در 
هر محله یک عنصر محرک توس��عه وج��ود دارد. اصلی ترین هدف گذاری 
در محالت تش��خص و هویت محله اس��ت. این مسئله در رفتار همه نمود 
دارد؛ کس��ی که قصد دارد در محله ای س��کونت کند، تشخص آن محله را 

می سنجد. 

وی ادامه داد: اگر تشخص محله ای تنزل پیدا کرده باشد، خدمت رسانی 
به آن با مش��کل مواجه می شود. به همین علت ما به دنبای اعطای منزلت 
اجتماعی به محالت هس��تیم. این مس��ئله جنبه فیزیکی ندارد، اما ارزش 
افزوده بس��یاری دارد. به همین علت ما در محالت به عنوان مثال به دنبال 

احیای ساختمان های ارزشمند هستیم. 
 آخوندی انج��ام پروژه های عمرانی را الزمه تشخص بخش��ی به محالت 
دانس��ت و افزود: پروژه های پیشتاز باید منزلت محلی را ارتقا دهند. قاعدتا 
ارتقای منزلت محلی بدون اقدامات عمرانی انجام پذیر نیست. به عنوان مثال 
برخی محله ها نیاز به اصالح معابر دارد. در صورت اصالح معابر و فضای سبز 
یک محله، آن محله منزلت و شخصیت پیدا می کند و مردم ساخت و ساز 

در آن محله انجام می دهند. 
وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه با اشاره به اینکه دو مدل تأمین مالی 
وجود دارد که یکی بر پایه یارانه اس��ت، گفت: تقریبا تمام سیستم های 
یارانه ای قفل ش��ده بودجه ای برای یارانه دادن وجود ندارد. روش��ی که 
دنب��ال می کنیم بر پایه س��پرده گذاری مردم اس��ت. با این روش قیمت 
تمام ش��ده پول کاهش پی��دا می کند. اکن��ون به ازای س��پرده گذاری، 
تسهیالت با نرخ سود ۶درصد برای خرید و ساخت خانه در بافت فرسوده 
اعطا می شود. در این روش مردم تا شش برابر میزان سپرده گذاری خود 
ب��ا نرخ ۶درصد برای بافت فرس��وده و نرخ ۸درصد برای س��ایر بافت ها 

تسهیالت دریافت می کنند. 
به گفته آخوندی، دولت نیز یارانه ای پرداخت نمی کند. این سیس��تم به 
گردش مالی خود متکی است، باید به سمت سیستم های خوداتکا حرکت 

کنیم و این اتفاق در حال تحقق است. 

انتقاد آخوندی از بخش خصوصی درباره پروژه های انبوه سازی

پرداخت وام مسکن ۶ برابر سپرده گذاری به مردم

دریچه

جذاب ترین مقاصد سرمایه گذاری در اروپا
بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی جهان کدامند؟ 

ش��انزدهمین گزارش س��االنه فوربس ۲ هزار بنگاه بزرگ جهان 
از بیش از ۶۰ کش��ور جهان را درب��ر می گیرد که در مجموع ۳۹.۱ 
تریلی��ون دالر ف��روش و ۳.۲ تریلیون دالر س��ودآوری دارند. ارزش 

دارایی این شرکت ها معادل ۵۶.۸ تریلیون دالر است. 
به گزارش ایسنا، ۱۰ شرکت اول این فهرست، منحصرا در اختیار آمریکا 
و چین است و برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵، تمامی ۱۰ شرکت بزرگ 
جهان را شرکت های چینی و آمریکایی تشکیل می دهند. آمریکا ۵۶۰ و 

چین ۲۹۱ نماینده در جمع ۲۰۰۰ شرکت بزرگ جهان دارند. 
به گفته فوربس، ۱۰ بنگاه اول این فهرست عبارت اند از: 

- بانک  ای س��ی بی س��ی چین: س��رمایه بازار این بانک در حال 
حاضر ۳۱۱.۰۱ میلیارد دالر است و هیو یی مدیرعامل آن است. 

- بانک ساخت و ساز چین: ارزش بازار این بانک ۲۶۱.۱7 میلیارد 
دالر است و مدیرعامل آن جیو تیان است. 

- بان��ک جی پی مورگان: ارزش ب��ازار این بانک ۳۸7.۶7 میلیارد 
دالر است و مدیرعامل آن جیمی دیمن است. 

- موسس��ه برکش��ایر: ارزش بازار این موسس��ه س��رمایه گذاری 
۴۹۱.۸۹ میلیارد دالر است و مدیرعامل آن وارن بافت است. 

- بانک کش��اورزی چین: ارزش بازار ای��ن بانک ۱۸۴.۱۳ میلیارد 
دالر است و مدیرعامل آن مو ژو است. 

- بانک آمریکا: ارزش بازار این بانک ۳۱۳.۵۱میلیارد دالر است و 
مدیرعامل آن برایان موینهان است. 

- بانک ولز فارگو: ارزش بازار این بانک ۲۶۵.۳۳میلیارد دالر است 
و مدیرعامل آن تیموتی اسلوان است. 

-اپ��ل: ارزش بازار این تولید کننده تلف��ن همراه و رایانه ۹۲۶.۹۵ 
میلیارد دالر است و مدیرعامل آن تیم کوک است. 

- بانک چین: ارزش بازار این بانک ۱۵۸.۶۳ میلیارد دالر اس��ت و 
مدیرعامل آن سی چن است. 

- پینگ اینگ گروپ: ارزش بازار این موسس��ه بیمه ای ۱۸۱.۴۱ 
میلیارد دالر است و مدیرعامل آن مینگ ما است. 

همچنین انگلیس، آلمان و فرانس��ه به عنوان جذاب ترین مقاصد 
برای سرمایه گذاران خارجی در اروپا برای سال ۲۰۱7 معرفی شدند. 
به گزارش رادیو فرانس��ه، طبق مطالعات موسسه »حسابداران  ای 
ایگرگ« حجم پروژه هایی که با س��رمایه گذاری خارجی در فرانسه 
در سال ۲۰۱7 انجام شد به نسبت سال ۲۰۱۶ افزایشی ۳۱درصدی 
داشته است و این کشور به سومین مقصد برتر برای سرمایه گذاری 

خارجی اروپا تبدیل شده است. 
در این سال ۱۰۱۹ پروژه جدید توسط سرمایه گذاران خارجی در 

این کشور انجام یا آغاز شده است. 
طبق این گزارش، انگلیس با ۱۲۰۵ پروژه در صدر قرار دارد و آلمان 
نیز موفق به تأمین سرمایه ۱۱۲۴پروژه از محل سرمایه گذاری های 
خارجی ش��ده اس��ت. با این حال برای نخستین بار، پاریس به لطف 
برگزیت موفق ش��ده اس��ت میزبان بیش از ۵۰۲شرکت بین المللی 

باشد که بیش از لندن است. 
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جای نفت در رشد اقتصادی عوض شد
سهم 0.2درصدی نفت از رشد 3.7درصدی

بانک مرکزی در تازه ترین گزارش��ش از اقتصاد ایران اعالم کرده که 
رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به 
عدد ۳.7درصد رس��ید، اما نکته جالب در این میان، سهم ۰.۲درصدی 

نفت از رشد ۳.7درصدی سال ۹۶ بوده است. 
اگرچه طی س��ال های گذش��ته عمدتا نفت سهم باالیی در تشکیل 
رشد اقتصادی داشت، اما جریان اقتصادی ایران در سال گذشته بیانگر 
تغییر این مس��یر و افزایش سهم صنایع و معدن بوده است. به  گزارش 
 ایسنا، با اعالم اخیر رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی مشخص شد 
که در س��ال گذش��ته افزایش تولید ناخالص داخلی حدود ۶۹۴ هزار 
میلیارد تومان بوده که در مقایس��ه با س��ال ۱۳۹۵، ۳.7درصد رش��د 
داشته است، همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال قبل 
حدود ۴.۶درصد گزارش ش��د.   اینکه بخش های مختلف تا چه اندازه 
در شکل گیری رش��د اقتصادی ۳.7درصدی اثر گذار بوده اند، موضوعی 
اس��ت که بررسی جزییات آماری این رشد نشان می دهد سهم »حمل 
و نقل، انب��ارداری و ارتباطات« ۰.7درصد، »صنع��ت« ۰.۶، »خدمات 
مس��تقالت و خدمات حرفه ای و تخصصی« ۰.۶، »بازرگانی، رستوران 
و هتلداری« ۰.۵، همچنین »برق، گاز و آب« ۰.۵ درصد بوده اس��ت و 
نقش عمده ای در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی داشته اند. این  
در حالی اس��ت که در مقابل ارزش افزوده فعالیت »خدمات اجتماعی، 
شخصی و خانگی« در سال گذشته با سهمی حدود ۰.۱ -درصد از رشد 
۳.7درصدی نقش کاهنده در تولید ناخالص داخلی داش��ته است.  در 
گروه »نفت« تولید حدود ۱۵۳ هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده اس��ت 
که گویای رشد ۰.۹درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. 
افزایش رش��د ارزش افزوده بخش نفت عمدتا ناش��ی از افزایش رشد 
نرخ تولید نفت خام، تولید میعانات گازی، فرآورده های پاالیش��گاهی 
و همچنین افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل بوده است. سهم نفت در شکل گیری رشد ۳.7درصدی ۰.۲ 
اعالم ش��ده اس��ت.  اما در بخش »صنایع و معادن« نیز رش��د حدود 
۵.۱درصد بوده اس��ت. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی حدود ۱7 
رشته رشد مثبت داشته اند. در این بخش رشد گروه صنعت۵.۳درصد 
و معدن ۲.۹درصد بوده اس��ت. در مجموع س��هم صنعت و معدن در 
رش��د اقتصادی سال قبل ۱.۲درصد بوده که برای صنعت ۰.۶ و معدن 
صفر اس��ت. پیش تر مدیران بانک مرکزی اعالم کرده بودند که رش��د 
در بخش های صنعتی موجب مسیر تغییر رشد اقتصادی از نفت شده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که محاسبات رشد اقتصادی در پایان سال 
قبل بر این تأکید دارد که رشد بدون نفت بیش از رشد بر پایه نفت بوده 
است درحالی که پیش از این عمدتا رشد اقتصادی بر پایه نفت باالتر از 
بدون نفت بود.  همچنین بررس��ی وضعیت گروه »کشاورزی« در رشد 
اقتصادی حاکی از آن اس��ت که ارزش افزوده این گروه نسبت به سال 
قبل از آن حدود ۳.۲درصد افزایش دارد. کشاورزی حدود ۰.۲درصد از 

کل رشد اقتصادی را تشکیل داده است. 
در بخش »س��اختمان« نیز ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در سال ۱۳۹۶ نسبت به 
دوره مش��ابه سال قبل ۱۴.۹درصد افزایش دارد. با اعمال شاخص های 
قیمت��ی متناظ��ر و تعدیل ای��ن رقم رش��د ارزش افزوده س��اختمان 
بخش خصوصی حدود ۱.۴درصد برآورد می شود که در مجموع می توان 

گفت  رشد اقتصادی در حوزه ساختمان حدود ۱.۲درصد بوده است. 

خبرنــامه

آنطور که ش��واهد نش��ان می دهد و از اظهارات مقامات مسئول بانکی 
برمی آید بعید اس��ت که در آینده ای نزدیک کاهش نرخ سود در بخش 

سپرده و به دنبال آن تسهیالت در شبکه بانکی اجرایی شود. 
به  گزارش  ایس��نا، از س��ال ۱۳۹۳ و با به اوج رس��یدن نرخ س��ود در 
بانک ه��ا که تا بیش از ۳۰درصد رس��یده بود، بان��ک مرکزی تصمیم به 
اصالح نرخ س��ود گرفت و در چند مرحله و براس��اس کاهش نرخ تورم 
اصالحاتی را در سود انجام داد، به طوری که در مرحله اول سود سپرده 

ساالنه به ۲۲درصد رسید و در ادامه  به ۲۰ و ۱۸درصد کاهش یافت. 
از س��ال ۱۳۹۵ نرخ س��ود مجددا کاهش پیدا کرده و ۱۵درصد شد، 
اما دیگر تغییری نداش��ته اس��ت. در این مدت با اینک��ه منتقدان که از 
جمله آنها نمایندگان مجلس و تولیدکنندگان هس��تند خواستار کاهش 

نرخ س��ود تس��هیالت بوده اند، ولی با توجه به اینکه نرخ س��ود سپرده 
همچنان باال اس��ت امکان کاهش نرخ تس��هیالت وجود نداشته است و 
تنها از س��ال گذشته بانک مرکزی در دس��تورالعملی بانک ها را ملزم به 
اجرای بخشنامه س��ود و پرداخت حداکثر ۱۵درصدی برای سپرده های 

ساالنه کرد. 
اما در ش��رایطی به نظر می رس��ید که س��ال ۱۳۹7 زمانی باش��د که 
کاهش نرخ س��ود بعد از دو س��ال کلید خورده و هزینه تس��هیالت نیز 

کاهش یابد که شرایطی ایجاد شد که به این سمت حرکت نکرد. 
این  در حالی اس��ت ک��ه تازه ترین اظه��ارات مع��اون اقتصادی بانک 
مرک��زی در رابطه ب��ا ورود این بانک برای کاهش نرخ س��ود نیز تأکید 
صریحی برای انجام این سیاست در آینده ای نزدیک ندارد. پیمان قربانی 
اعالم کرده اس��ت که بانک مرکزی با تحلیل ش��رایط موجود اقتضائات 
کالن اقتصادی و افق پیش رو هر زمان که الزم بداند پیش��نهاد مقتضی 

در زمینه نرخ های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه می کند. 
در حالی اظهارات قربانی نشان می دهد که بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
سود به زمان و تثبیت شرایط نیاز دارد که در بخش دیگری از صحبت های 
وی به موضوع ش��رایط بانک ها اش��اره شده است. او گفته که بین نرخ های 
سود بانکی و ثبات مالی ارتباط دوسویه وجود دارد با این توضیح که تحوالت 
اقتصاد کالن از جمله رونق، رکود و نرخ تورم و تحوالت اقتصادی در سطوح 
خرد از جمله ترازنامه بنگاه ها و بانک ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست 

پولی بانک مرکزی در جهت های متفاوت بر نرخ های سود اثرگذارند. 
نکته مورد اشاره معاون اقتصادی بانک مرکزی به تنگنای بودجه ای و 
تأثیرگذاری منفی آن بر بازار پول بازمی گردد که اعالم کرده اس��ت این 
موضوع می تواند شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی های مربوط به 
نرخ های سود فراهم آورد. وی که این را عاملی برای باالبودن سود بانکی 
دانس��ته گفته که در حال  حاضر نظ��ام بانکی با تنگنای اعتباری روبه رو 
ب��وده و دارایی بانک ها به دالیل متفاوت از جمل��ه مطالبات غیرجاری، 
مطالبات باالی ش��بکه بانکی از دولت و رس��وب دارایی های غیرمالی با 

افت کیفیت همراه ش��ده است. از این رو هرگونه رویداد مالی با تشدید 
معض��ل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهای��ت ایجاد اختالل در جریان 
نقدینگی موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیزات 
منابع شبکه بانکی می شود که در این حالت افزایش نرخ سود سپرده ها، 
افزایش نرخ تسهیالت، افزایش هزینه مالی تولید مالی را به همراه دارد. 
گفته های معاون اقتصادی بان��ک مرکزی که بر تنگنای مالی بانک ها 
و هزین��ه تجهیز مناب��ع به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تغییر س��ود 
بانکی اش��اره دارد خود موید آن اس��ت که زمان مشخصی برای کاهش 

نرخ سود وجود ندارد. 
این  در حالی اس��ت که در پایان س��ال گذش��ته و با توجه به شرایط 
نامس��اعد به بازار ارز بانک مرکزی دست به اجرای سیاستی زد که طی 
آن ۵درصد نرخ س��ود س��پرده را افزایش داد و با انتش��ار اوراق گواهی 
س��پرده ۲۰درصد حدود ۲۴۰ ه��زار میلیارد توم��ان اوراقی را فروخت 
که س��ود آن ۵درصد باالتر از نرخ س��ود س��پرده بوده و افزایش هزینه 
بانک ها را به همراه داش��ت.  در همان زمان معاون نظارت بانک مرکزی 
اعالم کرد که اگرچه این بانک تصمیم برای بررس��ی کاهش نرخ س��ود 
داشته است، اما انتشار اوراق خود با هزینه هایی همراه شده که فعال این 

تصمیم را به تاخیر انداخته است. 
در مجم��وع همانطور که مس��ئوالن بانک مرکزی از گفته های ش��ان 
برمی آی��د پ��رس و جو از برخی مدیران بانکی نی��ز با این توضیح همراه 
بوده که فعال آنقدر هزینه بانک ها در تأمین منابع باال اس��ت که کاهش 
نرخ سود س��پرده نمی تواند پاسخگوی شرایط موجود باشد و فعال بعید 
به نظر می رس��د که در این ب��اره تصمیمی اتخاذ ش��ود. مدیران بانکی 
می گویند که در حال  حاضر ثباتی در بازار ارز و سکه وجود ندارد، از این 
رو هرگونه کاهش نرخ س��ود س��پرده می تواند عاملی برای خروج منابع 
به س��مت بازارهای موازی و  تش��دید بی ثباتی باش��د. در عین حال که 
جلسه ای رس��می نیز برای تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود فعال 

بین مدیران عامل بانک ها و بانک مرکزی برگزار نشده است. 

فعال منتظر کاهش سود بانکی نباشید

شاید وقتی دیگر
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نامه خبرنگاران بورسی به رئیس جمهور
 بازار سرمایه می تواند سیل نقدینگی را

جمع کند
فرصت امروز: انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه در نامه ای 
به معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، خواستار توجه 
به بازار س��رمایه برای برون رفت از مشکالت اقتصادی کشور و همچنین 
حضور در نشس��ت های خب��ری رئیس جمهور ش��دند.  در این نامه که 
خطاب به پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ریاست 
جمهوری و به امضای مهدی حا جی وند، رئیس این انجمن رسیده است، 
آمده است: نقش و رسالت بازار سرمایه تأمین مالی بلندمدت و کم هزینه 
بنگاه ها و صنایع مختلف در بستری شفاف و برگرفته از سرمایه های ریز 
و درش��ت افراد جامعه است. بر این اساس می توان از این بازار به عنوان 
بهترین گزینه برای تأمین هزینه های ش��رکت ها جهت بهبود شرایط و 
راه اندازی پروژه های جدید و از سوی دیگر سوق دادن نقدینگی سرگردان 
جامعه به سمت تولید و جلوگیری از هجوم این نقدینگی به سمت سایر 
بازارها و ممانعت از ایجاد تالطم و تورم آن هم در شرایط کنونی اقتصاد 
کشور یاد کرد.  شاید به همین جهت است که در اقتصادها و کشورهای 
پیش��رفته، بازار س��رمایه از ارج و قرب ویژه ای برخوردار است و این بازار 

نقش محوری را در اقتصاد کشورها بر عهده دارد. 
در این راس��تا هر چند از عمر راه اندازی و فعالیت بورس اوراق بهادار 
در کش��ور ما بیش از ۵۰ سال می گذرد، اما آن گونه که باید و شاید بازار 
سرمایه هنوز به جایگاه و نقش واقعی خود در اقتصاد نرسیده است و با 
وجود مزایای بی ش��مار حضور صنایع و بنگاه ها در بازار س��هام و تأمین 
مالی ارزان قیمت از این طریق، به دلیل بانک محور بودن اقتصاد کماکان 
ش��رکت های مختلف با مشکالت متعددی در زمینه تأمین مالی جهت 
اجرای پروژه ها، طرح های توسعه ای و ادامه فعالیت خود مواجه هستند. 

از این رو باید تالش ها در راس��تای توسعه و گسترش نقش و جایگاه 
بازار س��رمایه در اقتصاد کشور )به ویژه در سالی که به حمایت از کاالی 
ایرانی نامگذاری شده و بازار سهام می تواند نقش ویژه ای در تأمین مالی 
ارزان، س��ریع و شفاف بنگاه ها و ش��رکت های داخلی ایفا کند( بیش از 
پیش افزون و مورد توجه واقع ش��ود ک��ه در این زمینه ابزارهای ارتباط 
جمعی و اصحاب رسانه به ویژه رسانه ها و خبرنگاران فعال در حوزه بازار 
س��رمایه، از ظرفیت مناسب و قابل توجهی در شناخت مزایا و معایب و 
نیز نقاط ضعف و قوت چگونگی افزایش س��هم بازار سرمایه از اقتصادی 
ملی برخوردار هس��تند و می توانند در این زمینه راهگشا و کمک حال 
مس��ئوالن و متولیان اقتصادی کش��ور و همچنین اثرگذار در برون رفت 

اقتصاد از شرایط کنونی و رکود حاکم بر آن باشند. 
در این خصوص انجمن خبرنگاران و نویسندگان بازار سرمایه )متشکل 
از خبرنگاران و رس��انه های فع��ال در این حوزه( ضمن اعالم آمادگی در 
ارائه نظرات، پیشنهادات، فرهنگ سازی، اطالع رسانی، یاری و مساعدت 
و نیز انجام وظایف، اهداف و رسالت های خود، در راستای بهبود شرایط 
اقتص��ادی از طریق توجه و تعمیق بازار س��رمایه پیش��نهاد می کند در 
نشست های مختلف دولتمردان و تیم اقتصادی دولت محترم با رسانه ها 
به ویژه نشس��ت خبری ریاست محترم جمهور با اصحاب رسانه، نماینده 
این انجمن و همچنین خبرنگاران این حوزه نیز حضور داش��ته باشند، 
تا از این طریق با بیان دغدغه های متولیان و فعاالن بازار س��رمایه و نیز 
پرسش، دیدگاه ها و برنامه های دولت محترم به ویژه شخص رئیس جمهور 
و نیز معاونان ایشان و تیم اقتصادی دولت، در خصوص بازار سرمایه، در 
انع��کاس زحمات و اقدامات صورت گرفته در این خصوص یاری رس��ان 
باش��د.  نکته دیگر در خصوص لزوم توجه به بازار س��رمایه و نیز حضور 
فعال رس��انه های این حوزه در نشست های خبری رئیس جمهور محترم 
و تالش برای افزایش سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور و نیز گسترش 
فرهنگ سازی همین بس که در آینده ای نزدیک در پی آزادسازی سهام 
عدالت، حدود ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت با سرمایه ای که ارزش 
روز س��هام آنها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می ش��ود، در بازار 
سرمایه حضور پیدا می کنند که عدم فرهنگ سازی در زمینه آزادسازی 
و حفظ سهام عدالت و همچنین بی اطالعی مشموالن از بازار سرمایه و 
مفاهیم مرتبط با سهامداری، می تواند نقدینگی مضاعفی را به نقدینگی 
سرگردان کشور اضافه و در پی آن تورم بیشتر را به اقتصاد تحمیل کند. 

دریچه

اقتصاد ایران دچار ش��رایط پیچیده ای ش��ده است. در مواردی برخی 
چالش ها ریش��ه در حل مسائلی دارد که خود منوط به حل مسئله اول 
اس��ت. در برخی چالش ها نیز ریش��ه مس��ئله، معلول یک ریشه و علت 
دیگ��ر اس��ت و آن علت نیز ریش��ه در چالش های دیگ��ر دارد و همین 
ب��ه پیچیدگی ه��ای اقتصاد ایران بیش��تر دامن می زن��د. البته چالش ها 
و مس��ائل اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیس��ت و ریش��ه در ده ها سال 
وابستگی بودجه به نفت، فزونی هزینه ها و درآمدها، عدم شفافیت مالی، 
کیفیت حکمرانی، انحصارات، درونگرایی اقتصاد، بی انضباطی مالی، عدم 

استقالل بانک مرکزی و نظایر آن دارد. 
به گزارش خبرآنالین، شاید بی ربط نباشد که ادعا کنیم صورت مسئله 
بس��یاری از چالش های اساس��ی اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون 
ثاب��ت بوده و تغییری نکرده اس��ت. تنها در برخی دوره ها، مش��کالت و 
چالش های جدید به چالش های موجود اضافه شده است. اما آنچه باعث 
ش��ده امروز اقتصاد کش��ور در وضعیتی خاص قرار گی��رد، همزمانی و 

پیچیدگی چالش ها و تقارن آن با تشدید تحریم های بین المللی است. 
در ش��رایط فعل��ی اقتصاد ایران حجم نقدینگی به بی��ش از ۱۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان رسیده اس��ت که ۱۳۰۰ هزار میلیارد آن سپرده های بانکی 
است. در اقتصاد ایران ابزار یا دارایی های مالی محدودی وجود دارد و یکی 
از امن ترین دارایی های مالی، سپرده های بانکی است. همین موضوع باعث 
ش��ده است تقاضا برای خرید سپرده های بانکی افزایش یابد. بانک ها نیز با 
ارائه این محصول به این تقاضا پاس��خ می دهند. بنابراین بخشی از افزایش 

نقدینگی در نتیجه نبود دارایی مالی جانشین در اقتصاد ایران است. 
خروج بازارها از روند طبیعی

در این ش��رایط، ترامپ اواس��ط اردیبهشت امس��ال، امضای آمریکا را 
از پای معاهده برجام پس گرفت. پیش از علنی ش��دن خروج ترامپ از 
برجام، بازارها پیش��واز مفصلی برای آن ت��دارک دیده بودند؛ رویکردی 
ک��ه به نظر در تمامی اقتصاد جاری اس��ت و در آس��تانه یک ریس��ک 
سیاس��ی باال، بازارها از روند طبیعی خود خارج می ش��وند. اقتصاد ایران 
نیز مس��تثنی از این قانون حرکت نکرد. هر چند در این بین دس��ته ای 
نیز بودند که ریسک سیاسی را تنها یک تلنگر برای آزادسازی قیمت ها 
تلق��ی می کردند. به عقیده این گروه، در بازاری همچون ارز، قیمت دالر 
دارای انرژی تورمی ذخیره ش��ده باال بود و ریس��ک سیاسی تنها زمان 

آزادسازی این انرژی را جلوتر انداخت. 
هیج��ان ب��ازار طال به حدی باال ب��ود که در طول ۴ ماه گذش��ته دو 
بار دولت راس��ا وارد ش��د و طرح های��ی را برای مهار قیم��ت ارائه داد. 
سیاست های دولت توانست دالر را در سال گذشته پشت منطقه ۵ هزار 
تومان نگه دارد، اما در سال ۱۳۹7 و به خصوص چند هفته اخیر دالر با 
صعودهای پی در پی خود را به مرز 7 هزار تومان رس��اند. قیمت س��که 
شاید راهنمای بهتری برای حرکت قیمت ها باشد، چراکه پتک دستوری 
بر س��ر قیمت سکه وجود نداش��ت. طرح های پیش فروش بانک مرکزی 
نتوانست از اشتیاق خریداران سکه بکاهد و طی چند روز اخیر قیمت ها 

به محدوده دو و نیم میلیون تومان و باالتر رسید. 
دو دیدگاه

در تمامی این ش��رایط، گروهی تنها علت نوسان بازار را ریسک ناشی 
از تصمیم ترامپ قلمداد می کردند. بازگش��ت تحریم ها از جمله تحریم 

بانکی و مشکالت احتمالی در خصوص نقل و انتقال پول، یکی از عوامل 
پررن��گ نگران��ی فعاالن اقتصادی اس��ت. در واقع به اعتق��اد این گروه، 
خطری که س��مت عرضه بازار ارز را تهدید می کرد، باعث القای ریسک 
سیاس��ی به قیمت ها ش��ده اس��ت. این گروه معتقد بودند که مشکالت 
فنی در ادامه راه، سمت عرضه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. در 
نتیجه پیش دس��تی برای خرید ارز و دالر را یک رفتار طبیعی اقتصادی 

ارزیابی می کردند. 
تحلیلگ��ران گروه دوم نگاه دیگ��ری به تالطم بازاره��ا دارند. آنها اثر 
ریس��ک سیاس��ی را تنها به عنوان یک تلنگر قابل ارزیابی دانستند. این 
گروه معتقدند ریس��ک تصمیم ترامپ، تنها زمان سبقت تقاضا از سمت 
عرضه را به تعجیل انداخته اس��ت، چراکه مدت ها بود که تقاضا در حال 
افزایش بود و دلیل آن نیز نه ریس��ک سیاس��ی، بلک��ه ارزان بودن پول 

خارجی بود. 
زمانی که اقتصاد دچار تورم است و قیمت ها در داخل در حال افزایش، 
پول داخلی بی ارزش می ش��ود، اما وقتی پول خارجی با س��رکوب ثابت 
می ماند و به فرصت جذابی برای سرمایه داران تبدیل می شود، صاحبان 
س��رمایه به دلیل گران ش��دن دارایی های داخلی، به سمت دارایی های 
خارج��ی حرکت می کنند. برای آنها به صرفه تر این اس��ت که در جایی 
س��رمایه گذاری کنن��د ک��ه تورمی وجود ن��دارد. ادامه دادن سیاس��ت 
س��رکوب، افزایش تقاضا را به دنبال داش��ت و با بروز هر شوکی، شدت 
تقاضا به حالتی می رس��د که دیگر س��مت عرضه تقاض��ا مقابله با آن را 

نخواهد داشت و جهش های ارزی پی در پی نرخ خواهد بود. 
اگر س��رکوب قیمت ها به این ش��دت رخ نمی داد و قیمت ها متناسب 
با متغیره��ای کلیدی اقتصاد همچون تورم تعدیل می ش��د، بازار ارز تا 
ان��دازه ای در برابر این تنش ها و ریس��ک ها بیمه می ش��ود. دوران پس 
از برجامی جدید نیازمند اخذ سیاس��ت های جدید توس��ط دولت است. 
دولت چاره ای جز ایجاد اصالحات اساسی در اقتصاد ندارد. سیاست گذار 
باید خطاهای گذش��ته را اصالح ک��رده و تعدیل تدریجی قیمت ها را به 
س��رکوب قیمتی ترجیح دهد تا بازارهای ارز و بازارهای موازی از ش��ر 
جهش آزاد ش��ود. در این صورت، ریسک های سیاسی این گونه بر بازار 

اثر نخواهد داشت. 

چطور می توان جلوی رشد قیمت ها ایستاد؟ 

دو دیدگاه درباره نوسان بازارها

//////

//////
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هزینه تولید تخم مرغ 40درصد افزایش یافت
مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار با بیان 
اینکه هزین��ه تولید تخم مرغ ۴۰درصد افزایش یافته اس��ت، گفت: 
درحالی ک��ه هزینه تولید تخم مرغ به ۶۲۰۰ تومان رس��یده اس��ت 
مرغ��داران این محصول را با هزار تومان ضرر و زیان، ۵۲۰۰ تومان 
به فروش می رس��انند.  به گزارش تسنیم، رضا ترکاشوند، مدیرعامل 
اتحادیه سراس��ری تولیدکنندگان مرغ  تخم گذار میهن در نشس��ت 
خبری اظهار کرد: شیوه جمع آوری و حمل و نقل کود مرغی بسیار 
مهم اس��ت زیرا ممکن اس��ت این کودهای مرغی مملو از بیماری ها 
باشد و عامل شیوع بیماری هایی مانند آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
ش��ود و تلفات بس��یاری را به ب��ار آورد.  وی افزود: بر این اس��اس 
دس��تورالعمل خاصی را برای مرغداران صادر کرده ایم که این امر با 

همکاری مسئوالن ذی ربط دولتی به مرحله اجرا درمی آید. 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تولیدکنندگان مرغ  تخم گذار میهن 
ادامه داد: در س��ال های اخیر خ��ود مرغداران نیز به این جمع بندی 
رس��یده اند که برای جلوگیری از ش��یوع بیماری ها باید کود مرغی 
خود را تحت ش��رایط خاصی جمع آوری کرده و عقیم سازی الزم را 
انجام دهند.  ترکاش��وند در پاسخ به تسنیم، تصریح کرد: از ابتدای 
س��ال جاری اع��الم کردیم که دیگ��ر ضرورتی ب��ه واردات تخم مرغ 
خارج��ی برای تنظیم بازار این محصول وجود ندارد و می توانیم نیاز 
داخل را به طور کامل از تولیدات داخلی تأمین کنیم، اما در ماه های 

اخیر نیز کماکان شاهد واردات تخم مرغ به کشور هستیم. 
واردات تخم مرغ ترکیه ای در شرایط بی نیازی بازار

وی با اش��اره به دالیل واردات تخم م��رغ خارجی با وجود کفایت 
تولید داخلی گفت: ما این موضوع را از ش��رکت پشتیبانی امور دام 
پیگی��ری کردیم، اما آنها اعالم کردند ک��ه دولت این تخم مرغ ها را 
وارد نکرده اس��ت، بلک��ه بخش خصوصی بوده که ب��ا توجه به ثبت 
سفارشی که از سال گذشته داشته است اقدام به واردات کرده است. 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تولیدکنندگان مرغ  تخم گذار میهن 
گفت: درحالی که امروز قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ با احتساب 
۱۰درصد س��ود برای مرغدار به ۶۲۰۰ تومان رس��یده است که هر 
کیلوگرم از این محصول به قیمت ۵۲۰۰ تومان به فروش می رسد و 
مرغ��داران حدود ۱۰۰۰ تومان از فروش هر کیلوگرم تخم مرغ ضرر 
می کنند.  ترکاش��وند با بیان اینکه هزینه تولید تخم مرغ در کش��ور 
۴۰درصد افزایش یافته اس��ت، گفت: با وجود این افزایش قیمت ها 
س��ازمان میادین می��وه و تره بار کماکان این محص��ول را به قیمت 

مصوب ۱۲۶۰۰تومان سال گذشته به فروش می رساند. 
وی در پاس��خ به س��وال دیگر تس��نیم، اظهار داش��ت: از مهرماه 
س��ال گذش��ته صادراتی نداش��تیم اما با توجه به اینک��ه در دو الی 
س��ه ماهه س��ال جاری تلفاتی از بابت آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
نداشته ایم اکنون با س��رریز تولید مواجه هستیم و درخواست هایی 
برای صادرات این محصول وجود دارد.  مدیرعامل اتحادیه سراسری 
تولیدکنندگان مرغ  تخم گذار میهن خاطرنشان کرد: ما مانعی برای 
صادرات نداش��ته ایم، اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان در مواقعی 
ک��ه ببینند قیمت صادراتی مناس��ب تر از بازار داخلی اس��ت برای 

صادرات این محصول اقدام می کنند. 

هیچ بانکی نمی تواند به دلیل بدهی صنایع را 
تعطیل کند

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: س��تاد تس��هیل جزو 
اختیارات دولت اس��ت، طبق قانون هیچ بانکی نمی تواند واحدی را 
به دلیل بدهی تعطیل کند، چراکه در قانون ورشکس��تگی، تعطیلی 
وجود ندارد.  به گزارش ایس��نا، صادق نجفی - مدیرعامل س��ازمان 
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی - در آیی��ن راه اندازی میز 
خدمت شرکت شهرک های صنعتی استان، با بیان اینکه در مسائل 
مربوط به حوزه صنعت و معدن باید استراتژی خاصی داشته باشیم، 
اظهار کرد: اخیرا دستورالعملی صادر کرده ایم تا آمار تمامی صنایع 
جوازدار صادراتی یا بهره برداری تا پایان تیرماه سال جاری مشخص 

شود و از وضعیت آنها اطالعاتی به دست آورده و بررسی کنیم. 
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر ۸۴ هزار واحد در کش��ور دارای 
پروانه بهره برداری هس��تند، خاطرنشان کرد: ۵۰درصد این واحدها 
در داخل ش��هرک و ۵۰درصد آن در خارج از شهرک فعالیت دارند 
و طی هش��ت ماه گذشته مجوز بیش از ۲۰ شهرک خصوصی را در 
کش��ور صادر کرده ایم و ۲۰درصد صنایع در ۵۰ ش��هرک خصوصی 
مستقر هستند.  نجفی ادامه داد: صادرات و توسعه  GDP در حوزه 
صنعت کش��ور نیز حائز اهمیت است، ولی برای ما استراتژی توسعه  
دانش بنیان ها و استارتاپ ها مهم و حیاتی تر از توسعه GDP کشور 
اس��ت.  مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ب��ا انتقاد از وضعیت و روحیه  کاری مدیران اس��تان، اظهار کرد: در 
ح��ال حاضر ما تمام��ی اختیارات را به اس��تان ها تفویض کرده ایم، 
ولی فضای حاکم در اس��تان به گونه ای اس��ت که تمامی مدیران و 
کارشناسان از زیر بار مسئولیت فرار کرده و امور را به تهران واگذار 
می کنن��د که این اقدام قابل قبول نیس��ت.  وی تأکید کرد: امروزه 
هر کسی که روحیه جنگندگی و ریسک پذیری نداشته باشد باید از 
انجام کار خود منصرف شود، چراکه اکنون فضا، فضای مبارزه است. 
در آمریکا ترامپ تمامی مدیران خود را از افراد مبارزه طلبی انتخاب 
می کن��د ک��ه روز به روز تالش خ��ود را برای تحریم ایران بیش��تر 
می کنن��د.   مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت ادامه داد: ما نیز 
باید فضای ریسک پذیری و جنگندگی خود را افزایش دهیم، امروزه 
برای ما اندیشه و تفکر نیاز است و ضرورت دارد هر فردی لباس رزم 
پوش��یده و تمامی برنامه های خود را با عقل و اندیشه و برنامه ریزی 
پیش ببرد.  نجفی خاطرنش��ان کرد: تعداد واحدهای ما روز به روز 
مانن��د خزان در حال ریزش هس��تند، باید اف��رادی مدیریت کار را 
برعهده بگیرند که به خاطر دغدغه  اقتصادی واحدها خواب ش��بانه 
نداش��ته باشند، چراکه در غیر این صورت برازنده مدیریت نخواهند 
بود.  وی افزود: امروزه حاکمیت، دولت، مجلس و دستگاه ها باید به 
گفتمان مشترک برسند، همه  ما وظیفه داریم کارآفرینان را با عشق 
در آغوش بگیریم و باید این حرکت و فضاس��ازی را در عمل نش��ان 
دهیم.  نجفی گفت: ما امروز به جای ایجاد ش��هرک های جدید باید 
به توسعه  شهرک های صنعتی فعلی از جمله شهرک سلیمی، بعثت 
و ناحیه های روس��تایی، بپردازیم، چراکه ایجاد ش��هرک های جدید 

خارج از عقل سلیم است. 

اخبـــار

ی��ک مقام مس��ئول گفت: در بخ��ش کاغذ های 
بسته بندی، به دلیل کیفیت باال و قیمت مناسب، 

واردات صورت نمی گیرد. 
ابوالفضل روغن��ی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
کاغ��ذ و مق��وای کش��ور در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، اظهار ک��رد: بهره باالی بانکی، 
مش��کالت ارز، تأمین مواد اولیه و بیمه مش��کالت 
عمده بخش های تولیدی است که صنعت کاغذ را 

نیز تحت تأثیر قرار داده است. 
رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان کاغ��ذ و مقوای 
کش��ور با اش��اره به افزای��ش واردات تصریح کرد: 

تأمین ارز ارزان قیم��ت و ورود افراد غیرمتخصص 
به این صنعت رکود تولیدات داخلی در این حوزه 

را به همراه داشته است. 
وی با اش��اره به وضع برخ��ی از قوانین در حوزه 
واردات کاغ��ذ بیان ک��رد: برای حفظ بس��تر های 
فرهنگی و کمک به آن، گاهی در مجلس قوانینی 
تصویب می ش��ود که ناخواس��ته تولیدات داخلی 
را ناب��ود می کن��د. معافی��ت واردکنن��دگان کاغذ 
از پرداخ��ت  »۹درص��د ارزش اف��زوده از تولی��د 

کاغذ های داخلی« مصداق بارز این امر است. 
روغنی با اشاره به تأمین کاغذ های بسته بندی در 

کش��ور، ابراز کرد: در بخش کاغذ های بسته بندی، 
ب��ه دلیل کیفیت ب��اال و قیمت مناس��ب، واردات 

صورت نمی گیرد. 
ب��ه گفته وی، در کاغذ روزنامه و تحریر به دلیل 
نبود زیرس��اخت و فضا برای سرمایه گذاری، تولید 
چندان��ی ص��ورت نمی گیرد و نیاز ب��ازار از طریق 
واردات تأمین می ش��ود. نیاز بازار به کاغذ روزنامه 
حدود ۳۵۰ هزار تن اس��ت که در صورت حمایت 
مس��ئوالن، ظرف مدت سه سال می توان به تأمین 

آن از طریق توان داخلی پرداخت. 
رئیس انجمن تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با بیان 

اینکه نیاز به کاغذ روزنامه در کش��ور کاهش یافته 
اس��ت، اذعان کرد: به دلیل گس��ترش رسانه های 
دیجیتال��ی، نیاز به کاغ��ذ روزنامه حدود 7۰ هزار 

تن کاهش داشته است. 
روغن��ی در پایان با اش��اره به اش��تغال زایی در 
این حوزه گف��ت: به ازای تولید ه��ر ۱۰ هزار تن 
کاغذ و محصوالت سلولزی حدود ۲۵۰ نفر به طور 
مستقیم مش��غول به کار هس��تند. الزمه افزایش 
می��زان اش��تغال در ای��ن حوزه حمای��ت از تولید 
داخلی و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه گذاری 

است. 

قطع واردات در بخش کاغذهای بسته بندی

کاهش 70 هزار تنی نیاز کشور به کاغذ روزنامه

یک مقام مس��ئول گف��ت: کارخانه های خوراک 
دام به س��بب تمایل مرغداران به استفاده از ذرت و 
سویای خام با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. 
مهدی مس��عودی، قائم مقام اتحادیه تعاونی های 
خوراک دام، طیور و آبزیان در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه تولید خوراک 
در واحد های مرغداری منس��وخ شده است، اظهار 
کرد: ب��ا توجه به آنک��ه تولید خ��وراک یکنواخت 
و بهداش��تی در آس��یاب میکس��رهای واحد ه��ای 
مرغداری غیرممکن اس��ت ، بنابراین این موضوع به 
س��بب کاهش بهره وری به ض��رر صنعت مرغداری 

تمام می شود درحالی که با استفاده از خوراک آماده 
تولی��د کارخانه ه��ا، ۶ تا ۸درصد وزن الش��ه طیور 

بهبود می بخشد. 
وی افزود: با توجه به مزایای اس��تفاده از خوراک 
آماده کارخانه ها در واحد های مرغداری، طرحی به 
وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده ایم تا به جای 
توزیع ذرت و س��ویای خام، با کارخانه های خوراک 
دام طرف قرارداد شود، چراکه توزیع خوراک آماده 
در اختی��ار واحد ها در بهبود ضریب تبدیل و تولید 

گوشت و شیر باکیفیت تأثیر بسزایی دارد. 
مس��عودی ب��ا بی��ان اینک��ه ظرفی��ت اس��می 

کارخانه ه��ای خ��وراک دام در س��ال ۲۰ میلی��ون 
تن اس��ت، گفت: این درحالی اس��ت که هم اکنون 
کارخانه های خوراک دام به سبب تمایل مرغداران 
 ب��ه اس��تفاده از ذرت و س��ویای خ��ام ب��ا ظرفیت

۹ میلیون تنی معادل یک س��وم ظرفیت خود کار 
می کنند. 

وی نبود فش��ار از روی س��ازمان دامپزش��کی و 
وزارت جه��اد کش��اورزی بر واحد ه��ای مرغداری 
مبنی بر استفاده از خوراک دام آماده را دلیل اصلی 

ظرفیت خالی تولید کارخانه ها اعالم کرد. 
قائم مق��ام اتحادیه تعاونی های خوراک دام، طیور 

و آبزی��ان در بخش پایانی س��خنان خود با انتقاد از 
نوس��ان نرخ نهاده های دامی در ب��ازار تصریح کرد: 
ب��ا توجه ب��ه آنکه بارها وزارت جهاد کش��اورزی بر 
اختصاص ارز ۳۸۰۰ تومانی ب��ه واردات نهاده های 
دامی تأکید کرده است، اما در ماه های اخیر قیمت 
کنجاله س��ویا و ذرت با نوسان چشمگیری در بازار 
روبه رو شد. این درحالی است که تغییری در قیمت 
فروش مرغ ایجاد نش��ده اس��ت و با ادامه این روند 
اکث��ر تولیدکنندگان صنعت مرغداری ورشکس��ت 
خواهند ش��د، چراکه ۶۵ تا 7۰درصد هزینه تولید 

گوشت مرغ مربوط به خوراک است. 

رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی در مجلس 
گفت: مجلس آماده  رفع چالش ها و خألهای صنعت 
فرش است و ضرورت دارد برندسازی  و تجاری سازی 

فرش ایرانی مورد توجه قرار گیرد. 
به گزارش ایسنا، علی وقفچی در مراسم رونمایی از 
شناسنامه  تابلو فرش سردرود افزود: فرش پاسپورت 
معنوی ایران بوده و در س��طح دنیا معروف اس��ت، با 
توج��ه به مش��کالت صنایع دس��تی و صنعت فرش، 
فع��االن بخش خصوصی باید خودش��ان اراده کنند و 
ما نیز برای موفقیت اقتصادی فرش و صنایع دس��تی 

تالش می کنیم. 
وی، عدم وابس��تگی و نیاز نبودن تکنولوژی خاص 
را از جمل��ه مزای��ای صنعت فرش و صنایع دس��تی 

کشور دانست و بیان کرد: فراکسیون فرش مجلس با 
۲۱۲عضو، بزرگ ترین فراکسیون مجلس بوده و این 
نیز نشانگر رویکرد مثبت مجلس برای حل مشکالت 

است. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش با اش��اره به 
قان��ون حمایت از هنرمندان فع��ال در صنعت فرش 
عنوان کرد: قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران 
صنایع دس��تی در میراث فرهنگی تعریف شده بود و 
با پیگیری های به عمل آمده، قانون حمایت از فعاالن 

صنعت فرش دستبافت هم به آن اضافه شد. 
نماین��ده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای 
اسالمی در ادامه به مش��کل متولی تشخیص بافنده  
فرش اش��اره کرد و گفت: نبود متولی مشخص برای 

تش��خیص بافنده  فرش و مس��ائل بیمه ای آنان یکی 
از مش��کالت اساس��ی بود که این وظیف��ه به وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت محول ش��د؛ به طوری که 
قالیباف حتم��ا باید زمان بازدید کارش��ناس حضور 

داشته باشد. 
وی در ادامه با اش��اره به تعری��ف بخش خصوصی 
در قوانی��ن ات��اق بازرگانی  افزود: این رویکرد نش��ان 
می دهد که دولت ها در فعالیت های خصوصی س��ازی 
توانمند نیس��تند و این وظیفه به بخش خصوصی به 
ویژه اتاق های بازرگانی محول شده است، با توجه به 
تج��ارب جهانی، امروزه ش��اهد کمرنگ بودن حضور 

دولت ها و حضور پررنگ بخش خصوصی هستیم. 
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش 

با بیان اینکه »طرح توسعه تسهیالت روستایی برای 
شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر در سطح کالن کشور 
اتفاق نمی افتد«، گفت: امیدواریم استاندار آذربایجان 
ش��رقی پیگیر اج��رای ط��رح اعطای تس��هیالت با 
س��ود ۶درصدی با بازپرداخت ش��ش ساله در سطح 
۲میلیارد تومان )بدون نیاز به وثیقه( در روس��تاهای 

واجد شرایط باشد. 
وی تأکی��د کرد: جه��ان امروز، جه��ان ارتباطات 
اس��ت، تالش ما بر این اس��ت تمامی حرکات مان با 
توجه به جایگاه علمی و با تکیه بر علم باش��د و باید 
رویکردمان را نسبت به وضعیت موجود تغییر دهیم 
ک��ه این نیز یکی از ضرورت های هر جامعه ای بوده و 

انجام آن آسان نیست. 

رئی��س موسس��ه تحقیقات پنبه کش��ور گفت: در 
صورت حمایت دولت از کش��ت پنبه طی س��ه سال 
می توان به خودکفایی این محصول مهم و راهبردی 

دست یافت. 
به گزارش تسنیم، قربانعلی روشنی در مصاحبه با 
رادیو با بیان اینکه نیمی از پنبه مورد نیاز کش��ور از 
طریق واردات تأمین می ش��ود، اف��زود: تولید پنبه از 

سال ۸۳ با کاهش روبه رو شده است. 
وی همچنین اظهار داشت: انتظار می رود با اجرای 
طرح نجات پنبه در راس��تای تحق��ق اهداف اقتصاد 

مقاومتی طی چند سال آینده در تولید این محصول 
مهم به خودکفایی رسید. 

رئیس موسس��ه تحقیقات پنبه کش��ور ادامه داد: 
قیمت های تضمینی تعیین ش��ده نقش اساس��ی در 
فراگیر ش��دن تولی��د یک محصول در کش��ور دارد، 
به طوری که طی سال های ۸۳ به بعد قیمت عادالنه 
و مناس��بی برای خرید تضمینی پنبه وجود نداشته 

است. 
وی با اش��اره به اینکه همین مس��ئله س��بب شده 
کش��اورزان تمایلی به کشت پنبه نداشته باشند و به 

س��مت کش��ت محصوالت دیگر روی بیاورند، گفت: 
ارزش اف��زوده فرآوری پنب��ه ۱۳ برابر ماده خام این 

کاالست. 
روش��نی با اعالم این مطلب که امروزه تولید پنبه 
در زمین های شور و کم بازده کشور صورت می گیرد، 
افزود: بدون ش��ک با اجرای اقدام های مناس��ب طی 
مدت س��ه سال می توان در تولید پنبه به خودکفایی 

رسید. 
وی اظهار داش��ت: تناوب کش��ت پنب��ه در تولید 
بیشتر سایر محصوالت مانند گندم نقش آفرین است، 

به طوری که اگر بعد از کشت پنبه، گندم کاشته شود 
بازدهی آن ۶۰۰ کیلوگرم بیشتر می شود. 

رئیس موسس��ه تحقیقات پنبه کش��ور ادامه داد: 
کش��ورهای صادرکننده پنبه مانند ازبکستان از سال 
۲۰۱۲ برای کس��ب ارزش افزوده بیشتر از صادرات 

خام این محصول جلوگیری کردند. 
وی در پایان یادآور ش��د: خوش��بختانه در صورت 
حمایت دولت با کش��ت پنب��ه در اراضی درجه یک 
و دو ب��ه آس��انی در کمتر از س��ه س��ال می توان به 

خودکفایی این محصول دست یافت. 

کارخانه های خوراک دام با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند

مجلس آماده  رفع چالش ها و خألهای صنعت فرش است

شرط خودکفایی 3 ساله کشور در تولید پنبه چیست؟ 

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

 احتکار خودرو از سوی خودروسازان را
تأیید نمی کنم

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت موضوع احتکار خودرو از 
سوی خودروسازان را تأیید نمی کنم. 

سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو 
با س��ایت خبر فوری درباره احتکار خودروهای صفر از سوی برخی 
شرکت های خودرو سازی به منظور باال بردن قیمت محصوالت شان 
اظهار کرد: تا این لحظه گزارشی در این راستا به نمایندگان مجلس 
و کمیس��یون اقتصادی ارائه نشده اس��ت، از این رو بنده نمی توانم 

موضوع احتکار خودرو را از سوی خودروسازان تأیید کنم. 
وی خاطرنشان کرد: شرکت های خودرو سازی طبق اطالعات بنده 
و  با توجه به مصوبه شورای رقابت خواهان افزایش قیمت محصوالت 
خود بودند و  قرار شده یک روال معمولی برای افزایش قیمت ها از 7 

تا ۹ درصد طبق میزان قیمت خودروها در نظر گرفته شود. 
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس تصریح کرد: بدون ش��ک در 
ش��رایط ام��روز جامعه اجازه نخواهی��م داد تا با توج��ه به وضعیت 

اقتصادی مردم برخی سودجویان سر ملت را کاله بگذارند. 
دلخوش گفت: مجلس و نمایندگان عضو کمیس��یون اقتصادی و 
صنایع در حال حاضر با دعوت از وزرای مربوطه و مس��ئوالن حوزه 
صنعت و خودروسازی در جریان رخدادهای بازار خودرو قرار دارند، 
از این رو بدون ش��ک باتوجه به گزارش��ات مردمی پیرامون افزایش 
غیرمنطقی قیمت خودرو این موضوع را مورد بررس��ی قرار خواهیم 

داد. 
وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت خودرو باید طبق روال قانونی 
ص��ورت گیرد، از این رو وزارت صنعت به عنوان  متولی این امر باید 
در جهت برخورد با شرکت های خودروساز و نمایندگی های آنها که 
قیمت محصوالت شان باالتر از معیار قانونی است وارد عمل شوند. 

راهکاری ساده برای حل مسئله قاچاق خودرو
پرون��ده قاچاق ۶۴۸۱ دس��تگاه خ��ودرو بعد از گذش��ت چندین 
هفته از رس��انه ای ش��دن با چالش های جدیدی همراه شده است و 
اظهارنظرهای متناقض در خصوص تعیین دس��تگاه مقصر در وقوع 
این تخلف بدون پرداختن به ریشه های موضوع همچنان ادامه دارد. 
از سوی دیگر صاحبان برخی از این خودروها به اقدام مرکز مبارزه 
با جرائم س��ازمان یافته گمرک در اعالم جرم قاچاق در خصوص این 
خودروها اعتراض دارند و مدعی ش��ده اند که مجوز ثبت س��فارش 
این خودروها را رس��ماً و به صورت قانونی از سازمان توسعه تجارت 
دریاف��ت کرده ان��د و اص��اًل از غیرقانون��ی بودن ای��ن مجوزها خبر 

نداشته اند. 
به گزارش تس��نیم، این همه پیچیدگی در مسئله واردات خودرو 
و قاچاق بس��یار باالیی که انجام ش��ده با یک راهکار ساده قابل حل 
است و معلوم نیست چرا دستگاه های متولی کاری عملی برای پایان 

دادن به قاچاق خودرو انجام نمی دهند. 
به راحتی می توان با مرتبط کردن ش��ماره گذاری خودرو با مراحل 
قانونی قبلی مانند ثبت س��فارش، پرداخت تعرفه و سایر هزینه های 
واردات خودرو، بساط قاچاق سازمان یافته را برچید و هر خودرویی 
برای شماره گذاری ناگزیر است و اگر پرداخت تعرفه و سایر هزینه ها 
همزمان با ش��ماره گذاری دریافت شود و تاریخ ثبت سفارش هم به 
صورت آنالین برای نیروی انتظامی جهت شماره گذاری ارسال شود؛ 

عمل قاچاق خودرو غیرممکن می شود. 
دولت الکترونی��ک و ایجاد س��امانه های الکترونیکی مرکزی با 
نظارت چندوجهی راهکاری است که در تمام دنیا اعالم شده و با 
دقت فوق العاده باال کار می کند. به عنوان مثال در فروش��گاه های 
کش��ورهای اروپایی کاالیی که یک فروش��گاه خریداری می کند 
در س��امانه انبار آن به ص��ورت الکترونیکی که ب��ا نظام مالیاتی 
مرتبط اس��ت ثبت می ش��ود و اگر هم��ان کاال در روز بعد حتی 
۱۰۰درصد هم گرانتر ش��ود، فروشگاه مذکور نمی تواند کاالهای 
قبال خریداری ش��ده را با قیم��ت روز و افزایش یافته بفروش��د.  
کارشناسان معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت با عدم ایجاد 
ساختار شفاف و ایجاد بحث هایی با ماهیت ایجاد دور باطل عماًل 
گامی برای پایان بخش��یدن به قاچاق ک��ه زیربنای اقتصاد بدون 
برجام و مبتنی بر رویکرد مقاومتی اس��ت برنمی دارد. درحالی که 
ای��ن مس��ئله راهکار س��اده دارد و در کش��ورهای موف��ق دنیا با 

موفقیت استفاده شده است. 

پارسایی: خالء قانونی موجب سوءاستفاده 
خودروسازها در نحوه قیمت گذاری شده است

نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه 
مسکوت ماندن طرح س��اماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع 
باید در صحن علنی مجلس مطرح شود، در عین حال تأکید کرد که 
خالء قانونی موجب سوءاستفاده خودروسازها در نحوه قیمت گذاری 

خودرو شده است. 
 بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصمیم کمیسیون 
صنایع برای مسکوت ماندن شش ماهه طرح ساماندهی بازار خودرو، 
اظه��ار کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس، ای��ن اقدام از اختیارات 
کمیسیون صنایع نیس��ت و آنها نمی توانند یک طرح یک فوریتی را 
مسکوت بگذارند. اگر هم کمیسیون چنین پیشنهادی داشته باشد، 
بای��د این موض��وع در صحن علنی مجلس مطرح ش��ود که در این 

صورت ما قطعاً با آن مخالفت خواهیم کرد. 
پارس��ایی گف��ت: متأس��فانه در این ایام ش��اهد ع��دم نظارت بر 
قیمت گ��ذاری خودروها بودیم و خودروس��ازها هر جور خودش��ان 
می خواهن��د خودرو را قیمت گذاری می کنند، بنابراین ما به تصویب 
قانون��ی در ای��ن باره در مجل��س نیاز داری��م و امیدواریم این خالء 
قانونی که باعث سوءاس��تفاده خودروسازها و ایجاد فضای انحصاری 

و غیررقابتی شده، برطرف شود. 
ای��ن نماین��ده مجلس در پایان اف��زود: امیدواری��م با تصویب 
طرح س��اماندهی بازار خودرو ش��اهد توس��عه، تغییر و پیشرفت 
صنع��ت خودرو باش��یم و رقابت در قیمت ها ه��م به وجود بیاید 
 تا برخی نتوانند با این نحو از قیمت گذاری با س��رمایه های مردم

بازی کنند. 

رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان 
خ��ودروی ته��ران درخصوص اع��الم افزایش قیمت 
7درص��دی خودروهای س��اخت داخل که مش��مول 
قیمت گ��ذاری هس��تند، گفت با نگاهی به گذش��ته 
تجربه نشان می دهد که هرگاه خودروسازان تصمیم 
ب��ه افزایش قیمت خودرو گرفتند ابتدا عرضه خودرو 
به بازار را کاهش داده و س��پس به راحتی قیمت ها را 

افزایش دادند. 
س��عید موتمنی در گفت وگو با خبر خودرو افزود: 
پس از آنک��ه قیمت خودروها در اث��ر کاهش عرضه 
افزایش می یابد، ذهن جامعه آمادگی افزایش قیمت 
را پیدا کرده، آنگاه افزایش قیمت کار آس��انی خواهد 
بود درس��ت مانند ش��رایطی که در چند هفته اخیر 

شاهد بودیم. 

وی در ادامه با اش��اره به افزای��ش اختالف قیمت 
خودروه��ا در ب��ازار و کارخانه افزود: در س��ه هفته 
گذشته شاهد بودیم که در اثر کاهش عرضه اختالف 
قیم��ت خودروه��ا در بازار، نس��بت ب��ه کارخانه، از 
حداکثر ۵میلیون تومان به ۱۵میلیون تومان افزایش 
یافت و سپس اعالم شد که قیمت خودروها 7درصد 
افزای��ش خواهد یاف��ت.  وی با بی��ان انتظار افزایش 
عرض��ه در پی اع��الم افزایش قیمت، اظهار داش��ت: 
چنانچه خودروس��ازان مانند قب��ل از عرضه خودرو 
جلوگی��ری کنند حاش��یه بازار به ق��وت خود پابرجا 
خواه��د ماند. قانون��ا به موازات افزای��ش قیمت باید 
عرضه خودرو به بازار نیز افزایش یابد و هرگاه عرضه 
کافی باشد حاشیه بازار خود به خود کاهش می یابد. 
موتمن��ی با اش��اره به اینکه بیان می ش��ود دالالن 

از عاملین اصلی ایجاد حاش��یه بازار هس��تند، تأکید 
کرد: چنانچه مانند دهه های ۶۰ و 7۰ هنگام فروش 
خ��ودرو از مهر غیرقابل انتقال ف��روش حداقل برای 
یک سال استفاده شود آنگاه فقط افرادی که واقعاً به 
خ��ودرو نیاز دارند برای پیش فروش ثبت نام می کنند 
و دیگ��ر افرادی ک��ه خودرو را برای س��رمایه گذاری 
خری��داری می کنن��د در ثبت نام اینترنتی ش��رکت 

نمی کنند. 
وی اف��زود: این اقدام می تواند ت��ا حدود زیادی از 
آش��فتگی موجود در ب��ازار بکاه��د و از طرف دیگر 
مس��ئوالن به جای اینکه دائماً تمام س��هم آشفتگی 
را بر گردن دالالن بیندازند، می توانند به این راحتی 
دست دالالن را از بازار کوتاه کنند و اصاًل کار سخت 
و غیرقابل انجامی نیس��ت و آنگاه باید منتظر ماند و 

دید که خودروسازان دیگر چه بهانه ای برای افزایش 
قیمت دارند. 

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با اش��اره به آشفتگی بازار خودرو گفت: قیمت 
پژو ۲۰۰۸ نس��بت به ۲۰ روز گذش��ته ۵۵ میلیون 
تومان افزایش یافته اس��ت، همچنین خودروی مزدا 
۳ و س��راتو نیز در همین بازه زمانی شاهد حدود ۶۰ 

میلیون تومان افزایش قیمت بودند. 
وی در ادامه با اشاره به احتمال افزایش عرضه طی 
هفته آینده خاطرنش��ان کرد: احتماال در هفته آینده 
شاهد ریزش قیمت ها خواهیم بود زیرا عالوه بر اینکه 
ثبت نام ش��رکت ها در حال انجام است، خودروسازان 
نیز مجبور هس��تند به دنبال افزایش قیمت، خودرو 

به بازار تزریق کنند.  

احتمال ریزش قیمت خودروها از هفته آینده

یک کارش��ناس خودرو با بی��ان توضیحاتی درباره 
عوامل مؤث��ر در تغییر قیمت ناگهانی انواع خودروها 
به خص��وص خودروه��ای خارج��ی گف��ت در حوزه 
خودروهای خارج��ی گران قیمت ب��ازار بیش از این 

کشش افزایش قیمت ندارد. 
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در گفت وگو 
ب��ا تجارت نیوز عنوان ک��رد: در خصوص خودروهای 
خارج��ی چند عامل ب��ر قیمت ها اث��ر دارد. یکی از 
عوامل کمبود ارز اس��ت. طبیعی است که در چنین 
ش��رایطی قیم��ت خ��ودروی وارداتی افزای��ش پیدا 
می کن��د. واردات خودروی خارج��ی و لوکس اتفاق 
بدی نیس��ت اما در حال حاضر نیاز ضروری مردم و 
کشور نیست.  کاکایی بیان کرد: در حوزه خودروهای 
خارجی گران قیمت بازار بیش از این کشش افزایش 

قیمت را ندارد. 
این کارش��ناس خودرو عن��وان کرد: یکی از دالیل 

مهم افزایش قیمت ها هجوم مردم برای خرید است، 
چراکه به خودرو، س��که، ارز و مسکن به عنوان یک 
سرمایه گذاری س��ودآور نگاه می کنند و این هیجان 
باعث بزرگ تر ش��دن حباب قیمت ها می ش��ود. این 

عملکرد به شدت به ضرر اقتصاد و جامعه است. 
وی بیان کرد: متأسفانه به دلیل ساختارهای غلط 
بازارهای مالی کشور، سرمایه های سرگردان در حال 
جابه جایی بی حساب و کتاب هستند و هرچند وقت 
یک بار چنین ضربه ای به اقتصاد کش��ور وارد ش��ده 
اس��ت. همین حاال رقم بس��یار باالی��ی نقدینگی در 
جامع��ه وجود دارد. همه مردم فکر می کنند در حال 
کسب س��ود هس��تند اما در مجموع جامعه در حال 
زیان دهی اس��ت.  وی افزود: مش��کل وقتی است که 
ب��ازار دچار هیجان می ش��ود و این هیج��ان به تمام 
بخش ه��ا حتی در دورترین مناطق کش��ور س��رایت 
می کن��د. تا زمانی ک��ه دیدگاه مردم این گونه اس��ت 

این نوس��انات در بازار خودروهای داخلی هم مشهود 
خواه��د بود.  وی اضافه ک��رد: در بخش خودروهای 
داخلی ظرفیت تولید بیش از نیاز جامعه اس��ت پس 
لزومی ندارد مردم به صورت هیجانی با بازار برخورد 

کنند. 
این کارش��ناس خودرو تصریح ک��رد: اینکه مردم 
به دولت و هش��دارهای کارشناسان توجه نمی کنند 
نش��ان دهنده فض��ای غیرقاب��ل اعتمادی اس��ت که 
م��ردم در آن زندگی کرده اند و ریش��ه آن را باید در 
تجربه های تاریخی گذش��ته جست وجو کرد. اعتماد 
با ش��فافیت به وج��ود می آید. فرق کش��ورها همین 
واکنش ه��ا و رفتاره��ای مردم آنها اس��ت. مس��کن، 
خ��ودرو، ارز و… ت��ا زمانی که نقش مول��د را دارند 
برای اقتصاد مفید هس��تند و هر وقت که وارد چرخه 
س��رمایه گذاری و دریافت س��ود بش��وند ب��ه اقتصاد 
آس��یب خواهند زد. نمونه ای��ن نکته اینکه در تهران 

واحدهای مس��کونی بسیاری به دلیل قیمت های باال 
خالی هستند. 

وی در ادام��ه اف��زود: نظام های بانک��ی دنیا تالش 
می کنن��د تا م��ردم س��رمایه های خ��ود را به جای 
ذخیره س��ازی، در بخش مولد به گ��ردش انداخته و 
باعث رونق اقتصاد بشوند. منظور از گردش در بخش 
مولد این نیس��ت که مس��کن بخریم و کنار بگذاریم. 
گردش س��رمایه در بخش مولد موجب سرمایه مفید 
می شود.  کاکایی بیان کرد: باید به رفتارهای گذشته 
خود نگاهی دوباره بیندازیم و کاس��تی های جامعه را 
چ��ه در بخش دولت و چه م��ردم و بحران موجود را 

بررسی کنیم. 
کاکای��ی در پای��ان تصریح کرد: ب��رای گذر از این 
ش��رایط سخت مردم و مسئولین باید به یک تصمیم 
واحد برس��ند و حرف و نیاز یکدیگر را درست درک 

کرده و باهم همراهی کنند. 

انجمن موتورس��یکلت ایران از درخواس��ت وزیران 
صنعت و کش��ور نس��بت به ش��ماره گذاری ۱۰ هزار 

موتورسیکلت کاربراتوری اظهار بی اطالعی کرد. 
به گزارش ایس��نا، مصوب��ه اولیه دول��ت مبنی بر 
توقف ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری 
از ابت��دای مهرماه س��ال ۱۳۹۵، امی��د حذف کامل 
این وس��یله دودزا را به ارمغان آورده بود که ناگهان 
انتش��ار ادعایی در م��ورد ثبت س��فارش ۴۳۰ هزار 
موتورس��یکلت کاربرات��وری همچون پتکی بر س��ر 
مصوب��ه اولیه دولت فرود آمد تا متأس��فانه تبصره ای 
بر مصوبه اولیه مبنی ب��ر ارائه مجوز پالک گذاری به 
موتورسیکلت هایی که engine )موتور( آنها، قبل از 

تاریخ ابالغ مصوبه ثبت سفارش شده، اضافه شود. 
اسفندماه س��ال ۱۳۹۴ هیأت وزیران در مصوبه ای 
اع��الم ک��رد از تاریخ ابت��دای مهرماه س��ال ۱۳۹۵ 
تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری ممنوع اس��ت؛ 
مصوب��ه ای ک��ه در دوم تیرماه همان س��ال با اضافه 

ش��دن تبصره ای دچار تغییر و در نهایت اعالم ش��د 
که اگ��ر ثبت سفارش��ی قب��ل از دوم تیرماه س��ال 
۱۳۹۵ صورت گرفته این فرصت فراهم اس��ت که تا 
پایان این س��ال تولید مدنظر قرار گیرد. در نهایت از 
ابت��دای فروردین ماه س��ال ۱۳۹۶ به طور کلی تولید 
موتورس��یکلت های کاربراتوری ممنوع ش��د تا صرفاً 
تولید موتورسیکلت های انژکتوری مجاز شمرده شود. 
بنابراین بر اساس این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۶ 
تولید موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع شد تا به 
جای آن تولید موتورسیکلت انژکتوری در دستور کار 
قرار گیرد که در این راستا سازمان ملی استاندارد نیز 
به موتورسیکلت کاربراتوری گواهی تأییدیه نوع نداد 
و عالوه بر این شماره گذاری این موتورسیکلت توسط 

پلیس انجام نمی شود. 
با این وجود به تازگی درخواستی برای پالک گذاری 
حدود ۱۰هزار موتورس��یکلت کاربراتوری از س��وی 
وزارتخانه های صنعت و کش��ور به دولت ارسال شده 

است؛ آن هم در شرایطی که طبق مصوبه تیرماه سال 
۱۳۹۵ هیأت وزیران، تولید موتورسیکلت کاربراتوری 

ممنوع شده بود. 
در همین رابط��ه ابوالفضل حجازی – عضو هیأت 
رئیس��ه انجمن موتورس��یکلت ای��ران - در ارتباط با 
درخواس��ت ش��ماره گذاری ۱۰هزار موتورس��یکلت 
کاربراتوری که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و وزیر کش��ور به معاون اول رئیس جمهوری ارس��ال 
شده است، به ایسنا گفت: انجمن موتورسیکلت ایران 
از این درخواس��ت بی اطالع بوده و این اقدام از سوی 

وزرای مربوطه صورت گرفته است. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که ش��ماره گذاری 
موتورس��یکلت کاربرات��وری از ابتدای س��ال ۱۳۹۶ 
ممنوع ش��ده بود پس به چه دلیلی این اقدام صورت 
گرفته است؟ تصریح کرد: هر تصمیمی که به صورت 
قان��ون درآمده باش��د، همگ��ی باید ب��ه آن احترام 
بگذارند و در رابطه با این تصمیم نیز مس��ئوالنی که 

درخواستی را به دولت ارسال کرده اند باید نسبت به 
اجرای آن پاسخگو باشند. 

حج��ازی اف��زود: در س��ال ۱۳۹۵ دو لیس��ت از 
موتورس��یکلت های کاربراتوری تهیه شد و در نهایت 
در دو مرحله حدود ۳۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت 
کاربرات��وری را ش��ماره گذاری کردند که این اقدام از 
س��وی انجمن موتورس��یکلت ایران ص��ورت گرفت، 
ام��ا در ارتباط با این ۱۰هزار موتورس��یکلت اطالعی 

نداریم. 
عض��و هیأت رئیس��ه انجمن موتورس��یکلت ایران 
ادامه  داد: پرونده ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های 
کاربراتوری در س��ال ۱۳۹۵ بس��ته ش��ده اس��ت و 
انجم��ن موتورس��یکلت  ای��ران حمایت��ی از تولی��د 
موتورس��یکلت های کاربراتوری ندارد و به طور کامل 
قانون را در این  راس��تا رعایت کرده اس��ت، بنابراین 
افراد یا نهادهایی که این درخواست را داشته اند باید 

خودشان نسبت به آن پاسخگو باشند. 

خودروهای خارجی کشش گرانی بیشتر ندارند

بی اطالعی انجمن موتورسیکلت از شماره گذاری 10هزار موتورسیکلت کاربراتوری
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کسب و کارامـروز8

کمیس��یون فضای کس��ب و کار س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با 
هدف پایش و پیگیری رفع مش��کالت و معضالت محیط کس��ب  و کارهای 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تش��کیل ش��د.  به گزارش مهر، پرش��اد 

رئی��س کمیس��یون فضای  صفایی فراهان��ی، 
کسب و کار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
گفت: کمیسیون فضای کس��ب وکار به عنوان 
یک کمیس��یون موضوعی و براس��اس مصوبه 
هیأت مدیره س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای با 
ه��دف پایش، احصا و پیگیری رفع مش��کالت 
و معض��الت محی��ط کس��ب  و کارهای صنف 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات تش��کیل ش��ده 
اس��ت.  وی ادامه داد: این کمیسیون همچنین 
قصد دارد با پایش قوانین و مقررات حوزه فاوا، 
پیش��نهادهای اجرای��ی برای بهبود و توس��عه 
فض��ای کارآفرینی ارائه کن��د. در همین حال 
عالوه بر پایش شناسایی و حذف مقررات دست 

و پاگیر کس��ب و کارهای صنف، این کمیسیون تالش می کند راهکارهای 
موج��ود به منظور مقابله با فس��اد اداری در حوزه کس��ب و کارهای فاوا را 
شناس��ایی کند.  رئیس کمیسیون فضای کسب و کار سازمان نظام صنفی 

رایانه ای تهران، یکی دیگر از اهداف مهم این کمیسیون را تالش برای ایجاد 
پایبندی دس��تگاه های دولتی و عمومی به قراردادها و اجرای تعهدات شان 
در برابر بخش خصوصی عنوان کرد.  رئیس کمیس��یون فضای کسب و کار 
همچنین به موضوع اس��تفاده از ظرفیت های 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اش��اره کرد 
و گفت: این کمیس��یون بنا دارد با بهره گیری 
از ظرفیت های قوانینی مانند »بهبود مستمر 
محی��ط کس��ب و کار« و »رف��ع موانع تولید 
رقابت پذی��ر« و از طریق پیگیری مواد مرتبط 
آنه��ا، راهکارهای��ی به منظ��ور بهبود محیط 
کسب و کار صنف فناوری اطالعات ارائه کند.  
ب��ه گفته صفایی فراهانی، کمیس��یون فضای 
کس��ب و کار با توجه به ماموریتش عالوه بر 
تقویت ارتباطات داخلی با سایر کمیسیون ها 
به منظور شناس��ایی دقیق معضالت محیط 
کس��ب و کار حوزه های مختلف کسب و کار 
فاوا، به دنبال تقویت تعامالت بیرونی سازمان نظام صنفی رایانه ای با نهادهای 
مرتبط همچون کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی استان تهران، 
شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت و سایر نهادهای ذی ربط است. 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از رویکرد مثبت وزارت علوم نسبت 
به ایجاد موزه های علوم دانش��گاهی خبر داد و تأکید کرد استقبال از این 
موضوع به جهت فراهم ش��دن امکانی برای نمایش تاریخ علم در کش��ور 

است.  مس��عود برومند در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه تمام دانشگاه ها به منظور نشان 
دادن سابقه و ارائه دستاوردها و پیشینه خود 
ب��ه تدریج در حال ایجاد موزه علم هس��تند، 
از رویک��رد مثبت وزارت علوم نس��بت به این 
موض��وع خب��ر داد و گفت: اس��تقبال از این 
موضوع ب��ه جهت فراهم ش��دن امکانی برای 
نمای��ش تاریخ علم در کش��ور اس��ت.  وی با 
اعالم اینکه دانشگاه ها در این زمینه خودشان 
همه امکانات و مدارک الزم را دارند و تاکنون 
درخواس��تی مبنی بر حمایت وزارت علوم از 
موزه های دانشگاهی مطرح نشده است، تأکید 
کرد: مجموع دانش��گاه ها یعنی وزارت علوم و 

وزارت علوم یعنی دانش��گاه؛ چیزی خارج از این وجود ندارد، بنابراین اگر 
درخواس��تی باشد بررسی می شود، اما معموال اینطور است که دانشگاه ها 
خودشان این کار را انجام می دهند. در واقع می توان گفت که این موضوع 

بخشی از فرهنگ سازمانی دانشگاه است.  معاون پژوهش و فناوری وزیر 
علوم آنگاه به تشریح بودجه پارک های علم و فناوری وابسته به دانشگاه ها 
نیز پرداخت و توضیح داد: پارک های وابسته به دانشگاه از بودجه دانشگاه 
استفاده می کنند و تعدادشان بسیار کمتر از 
تعداد پارک های اصلی اس��ت. این در حالی 
اس��ت که برخی از پارک های بزرگ وابسته 
به دانش��گاه نیز ردیف بودجه مستقل دارند. 
به طور کلی اما چون بعضی از دانشگاه ها در 
گذشته درخواست ایجاد پارک کرده اند، این 
به معنای آن است که آنها از بودجه خودشان 
برای توسعه امور کارآفرینی در مرکز رشد و 
پارک ها اس��تفاده می کنند.  برومند با اعالم 
اینک��ه وزارت علوم و معاونت پژوهش��ی هر 
س��اله حمایت های خوبی را در این حوزه به 
انجام می رسانند، ادامه داد: پارک های اصلی 
دارای ردیف بودجه مستقل هستند. در سال 
گذشته جمع بودجه آنها نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و در سال ۹7 
این بودجه افزایش پیدا کرده اس��ت. پارک ها از این منظر س��ازمان های 

مستقل هستند و ردیف بودجه خودشان را دارند. 

در سازمان نظام صنفی رایانه ای

کمیسیون فضای کسب و کار تشکیل شد
معاون پژوهشی وزیر علوم مطرح کرد

اکوسیستم نوآوری جای کار بسیاری دارد

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

امروزه بس��یاری از س��ازمان های بزرگ برای رسیدن به فناوری های جدید 
اقدام به خرید ش��رکت های کوچک تر می کنن��د. 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 هدر رفتن هزینه مالی و زمانی زیاد از 
سازمان می شود 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 سکوی پرتاب باعث می شود س��ازمان قدیمی تر در رقابت با شرکت های 
دیگر جلوتر باش��د یا حتی با دس��تیابی 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 خری��د 
یوتیوب توس��ط گوگل را ذکر کرد ک��ه امروز به عنوان یک��ی از منابع درآمد 
اصلی غول جست وجوی جهان شناخته می شود. مثالی دیگر،خرید اینستاگرام  
توسط فیس بوک اس��ت که به سلطه هرچه بیشتر این شرکت در شبکه های 
اجتماعی کمک شایانی کرد. در مقابل مثال های متعددی هم از شکست های 
بزرگ در فرآیندهای ادغام و خرید )M&A( وجود دارد. خرید نوکیا توس��ط 
مایکروس��افت که با هدف سلطه بر بازار موبایل انجام شد، یکی از بزرگ ترین 
  AOL مثال های شکست اس��ت. مثال دیگر خرید شرکت تایم وارنر توسط

است که در دوران حباب دات کام انجام شد. 
کریگ واکر یکی از نویسنده های مجله کس��ب وکار هاروارد است. او پیش 
از این به عنوان مش��اور خری��د و ادغام و مدیر اجرای��ی در گوگل کار کرده و 
 M&A یک کارآفرین سریالی است. او تجربیات متعددی در مورد فرآیندهای
دارد و آنها 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 داش��تن 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 اسناد موجود شرکت جدید یا ترازهای 
مالی آنها است. 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 استاده کامل از فناوری 
به شما منتقل شود و تنها شرکت صادرکننده مجوز را خریداری نکرده باشید. 
Ebay در س��ال ۲۰۰۵ مبلغ ۲.۶ میلیارد دالر برای خرید اسکایپ هزینه 
کرد. این ش��رکت 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 بفروشد. 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 اس��کایپ، مالکیت کامل فناوری موجود در آن 
را در اختیار نگرفت. در همان سال ها واکر و تیمش در گوگل وویس 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 نی��ز مذاک��ره کنند. در نهایت اس��کایپ به گروهی از س��رمایه گذاران 

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

واک��ر در تمامی س��ال های فعالیتش در بخش های حقوق��ی ادغام و خرید 
ش��رکت ها، تحقیقات متع��ددی پیش از خریدها انجام م��ی داد تا از مالکیت 
فن��اوری اصلی و حق معنوی اس��تفاده از آن فناوری مطمئن ش��ود. به بیان 
دیگر او و تیم هایش بیش از ش��رکت 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 س��هامدارانی 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 اس��تارتاپ 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 س��رمایه 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 س��رمایه 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 ش��خصی اس��ت و هر اقدامی از او سر 
خواهد زد. برای جلوگیری از این اتفاقات می توان مذاکرات اولیه و قراردادهای 
داخلی کاربردی را پیش از اقدامات نهایی به کار گرفت. با این کارها زمان کافی 
برای مذاکرات متعدد با س��هامداران 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 شرکت های بزرگ به قدری مبهوت فناوری شرکت جدید و پتانسیل 
بازار آن می شوند که از پرداختن به سرمایه اصلی آن یعنی افراد غافل می مانند. 
یکی از شکس��ت هایی که به خاطر همین عدم توجه به فرهنگ سازمانی رخ 
داده، ادغام شرکت های اسپرینت و نکستل بوده است. مدیران این شرکت ها 
رفتارهای متفاوتی در زمینه انرژی دادن به کارمندان یا مشخص کردن اهداف 
کوتاه مدت و بلندمدت داش��ته اند و در نهایت، مدیرعامل اسپرینت مجبور به 
اس��تعفا ش��ده اس��ت.  واکر در مثالی از نزدیکی فرهنگ سازمانی شرکت ها، 
خرید استارتاپ TalkIQ توسط ش��رکت خودش )دیال پد( را مثال می زند. 
او از فرهنگ مش��ترک و ارزش های یکس��ان دو شرکت به عنوان عاملی برای 
موفقیت این قرارداد یاد می کند. این دو شرکت پیش از ادغام در یک پروژه با 
هم همکاری داشتند 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 اس��ت.  در نهایت به این نکته می رس��یم که ادغام و خرید عالی 
به راحتی به  دس��ت نمی آید. بسیاری از موارد همچون ضررهای مالی، کاهش 
ارزش سهام، کاهش فرصت های بازار و تفاوت در برنامه ریزی و دیدگاه نسبت 
به آینده، از عوامل احتمالی شکس��ت خواهند بود. با اطالع از این موارد پیش 
از ورود ب��ه ه��ر 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

اتری��وم وارد مرحله جدیدی ش��د و ذخای��ر کلی آن از م��رز ۱۰۰ میلیون 
گذش��ت. به عبارت دیگر اکنون بیش از ۱۰۰ میلیون واحد ارز دیجیتال اتر در 
چرخه کار قرار دارد. اتریوم برخالف بیت کوین که عرضه کلی آن در عدد ۲۱ 
میلیون متوقف شده است، به حد باالتری در ذخایر عرضه خود رسید. چنین 
امری نگرانی ها در مورد تورم در جامعه اتریوم را افزایش داده است.  ویتالیک 
بوترین، یکی از موسس��ان اتریوم، در س��ال ۲۰۱۶ ادعا کرد که ذخایر از ۱۰۰ 
میلی��ون نخواهد گذش��ت و حداقل تا قرن آینده ش��اهد چنین موردی برای 
اتریوم نخواهیم بود. مش��خصا موردی در محاس��بات آنها از قلم افتاده اس��ت.  
بوترین شاید به وضعیت ابتدایی اتریوم شک کرده و پیشنهاد پیشرفت اتریوم 
)EIP( را در آوریل ۲۰۱۸ مطرح کرده باشد تا جلوی روند ذخایر اتر را بگیرد 

و مقدار آن از مرز ۱۲۰ میلیون عبور نکند.

ذخایر کلی اتریوم از مرز 100 میلیون گذشت

دریچــه
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مطالعه تحقیقاتی جدیدی نش��ان می دهد که افزایش قیمت بیت کوین، 
با دس��تکاری بازار توس��ط ارز دیجیتال تتر اتفاق افتاده است. به گزارش 
زومیت، محققان دانش��گاه آس��تین تگ��زاس، در مقال��ه ای جنجالی علت 

افزای��ش قیم��ت ارزه��ای رمزنگاری ش��ده از 
جمل��ه بیت کوین، اتریوم و . . . را فاش کردند. 
از نظ��ر ای��ن تی��م تحقیقاتی، عل��ت افزایش 
قیم��ت برخی ارزه��ای دیجیتال و به خصوص 
بیت کوین، دس��تکاری بازار بوده است.  مقاله 
مذکور توس��ط یک��ی از متخصص��ان زبده در 
امر شناس��ایی تقلب  و کالهب��رداری  مالی به 
رش��ته تحریر درآمده اس��ت و به خوبی نشان 
می دهد که الگوهای مشخصی در معامالت ارز 
دیجیتال قابل شناس��ایی است. این معامالت 
در صراف��ی معروف بیت فینک��س هنگ کنگ 
ب��ه انجام رس��یده و باعث افزای��ش قیمت ارز 
رمزنگاری شده اس��ت.  گزارش ۶۶ صفحه ای 

که منبع اصلی مقاله  است، به خوبی نشان می دهد که بیت فینکس، از تتر 
برای باال بردن قیمت بیت کوین سوء اس��تفاده کرده اس��ت و در زمان افت 
قیمت بیت کوین در بازار، با خرید حجم باالیی از آن توس��ط ارز دیجیتال 

تت��ر، باعث افزایش قیم��ت ارزهای دیجیت��ال از جمله بیت کوین ش��ده 
اس��ت. انجام چنین کاری دقیقا ش��بیه به این اس��ت که با چاپ اسکناس 
اضافه، در بازار تورم ایجاد ش��ود.  محققان با بررس��ی تراکنش های مالی 
و الگوریتم های مناس��ب، به تجزیه و تحلیل 
میلیون ه��ا معامل��ه معمول ب��ازار پرداختند 
و متوجه ش��دند دقیقا چند س��اعت قبل از 
بازه هایی که قیم��ت بیت کوین افزایش پیدا 
کرده اس��ت، تتر وارد بازار شده تا به صورت 
تعمدی باع��ث افزایش قیم��ت بیت کوین و 
سایر ارزهای رمزنگاری شده شود. در بیش از 
نیمی از معامالت ثبت ش��ده چنین شرایطی 
قاب��ل رصد بود و محققان توانس��تند به این 
الگوهای تکرارش��ونده دسترسی پیدا کنند. 
در اصل قیم��ت بیت کوین به صورت تعمدی 
توس��ط تتر دس��تکاری ش��ده و پشت پرده 
افزایش قیمت بیت کوین، تتر ایستاده است.  
گزارش تهیه ش��ده نمی تواند دس��تکاری قیمت ها را به وضوح نشان بدهد، 
ولی به خوبی وجود الگوهای دس��تکاری مش��کوک و مصنوعی در افزایش 

قیمت ها را نشان می دهد و تأیید می کند.

وزارتخانه ه��ای تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی و ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات درب��اره رفع موانع بیمه ای کس��ب و کاره��ای نوپا به توافق 
رس��یدند.  اس��تارتاپ یا همان کس��ب و کار نوپا، یک سازمان موقت 

اس��ت که با هدف یافتن یک مدل کسب و 
کار تکرارپذیر و مقیاس پذیر، حول ایده های 
نوآورانه و خالقانه بنا می ش��ود؛ در واقع فرد 
یا افراد خوش��فکر با ایده های نو، در جست 
و جوی روش هایی برای کسب درآمد از آن 
ایده و تولی��د انبوه محص��والت یا خدمات 
مبتنی بر آن ایده هستند؛ به ویژه با نوآوری 
در بازار یا نوآوری در محصوالت و خدمات. 
برای راه اندازی یک استارتاپ، حرکت در 
بس��تر فناوری به دلیل الزم نبودن سرمایه 

زیاد، امور را آسان تر می کند. 
به گ��زارش ایرنا از مرک��ز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی وزارت ارتباط��ات و فناوری 

اطالع��ات، وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاش��یه دیدار با وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: مقرر شد تمام موارد بیمه ای مانند 
نحوه رس��یدگی، مش��وق ها و معافیت های بیم��ه ای در این تفاهم نامه 

گنجانده شود و هماهنگی برای رفع موانع این نوع از کسب و کارهای 
نوپا صورت گیرد. 

علی ربیعی همچنین در مورد آخرین وضعیت رفع مشکالت و موانع 
پیش روی کسب و کارهای نوپا خاطرنشان 
کرد: موانع در حال برطرف ش��دن اس��ت، 
ام��ا از آنجایی که کاره��ای جدید به طور 
معم��ول با س��اختارهای اجرای��ی موجود 
همخوان��ی ندارند از ای��ن رو باید در روش 

اجرا هماهنگی هایی صورت گیرد. 
وی در مورد رفع مش��کالت مالیاتی نیز 
گفت: باتوجه به تواف��ق این دو وزارتخانه 
بای��د از طری��ق مجلس یا دولت ش��مول 
معافیت های مالیاتی خدمات مولد را برای 
این نوع از کس��ب و کارها گسترش داد تا 
مالیات صفر برای آنها در نظر گرفته شود. 
به گزارش ایرنا، براساس آمارهای مرکز 
توانمندس��ازی و تسهیلگری کسب  و کارهای نوپا »فاوا«، این کسب  و 
کارها در مقایسه با سال ۱۳۹۲، تا ۳۲ برابر رشد کرده و شمار آنها در 

چهار سال گذشته به بیش از ۴۱ هزار مورد رسیده  است. 

توافق وزارت کار و ارتباطات برای رفع موانع بیمه ای کسب و کارهای نوپاافزایش قیمت بیت کوین در اثر دستکاری بازار اتفاق افتاده است

این نکته های س��اده به شما کمک می کند تا همه چیز را در معامالت 
خارجی خود، تحت کنترل داش��ته باش��ید.  امروزه تکنولوژی باعث شده 
اس��ت جهان بیش از پیش به هم متصل ش��ده باشد. اکنون ما می  توانیم 
آس��ان تر از قبل مس��افرت کنیم و خدمات و محصوالت خود را در سطح 
جهان عرضه کنیم.  اگر در کش��ور آمریکا صاحب تجارتی باشید، ممکن 
است به توسعه کسب و کار خود فراتر از مرزهای آمریکا اندیشیده باشید، 

راه های مختلفی برای مشارکت در بازار بین المللی وجود دارد. 
زودتر شروع کنید

ممکن اس��ت به علت رشد سریع تجارت بین الملل، ورود یکباره به آن 
وسوسه انگیز باشد. اما شروع آهسته و آرام رمز موفقیت در این بازار است. 
درباره خط مش��ی خود به دقت فکر کنید. آلن آدامس��ون، مدیر بازاریابی 
ش��رکت الندور و نویس��نده کتاب »تجارت آس��ان« به هم��ه دارندگان 
کس��ب وکار برای توس��عه تجارت ش��ان توصیه می کند » از ابتدا جهانی 
بیندیشید«.  هرچه زودتر تجارت خارجی خود را شروع کنید، سریع تر و 
بهتر می  توانید شاخص ها و بازارهای تجاری را پایش کنید. همچنین این 
امتیاز را خواهید داش��ت که از دانس��تن فرصت ها و بایدها و نبایدها بهره 
بگیری��د و می  توانید روش های تجاری بهت��ری را برای تطبیق با بازارهای 

بین المللی انتخاب کنید. 
 قبل از شروع تحقیق کنید

تحقی��ق مهم ترین بخ��ش هر تصمیم گی��ری مهمی اس��ت. صاحبان 
کس��ب وکار باید قبل از هر س��رمایه گذاری، بازاری که می خواهند وارد آن 
ش��وند را به دقت بشناسند. ممکن است قسمتی از این تحقیق بازدید از 
کش��ور مقصد برای ایده گرفتن درباره آداب و رسوم و نحوه مدیریت این 
تجارت باش��د. هرچه یک سرمایه گذار با بازار مقصد آشناتر باشد، احتمال 
موفقیت او در آن بازار بیش��تر اس��ت.  یک تاجر باید شرکت های تجاری 
موفق در بازار مقصد را بشناسد و به نحوه عملکرد آنها واقف باشد. از طرف 
دیگر، به همین میزان شناخت شرکت های تجاری شکست خورده در این 
بازار برای اجتناب از تکرار اشتباهات آنها هم، حائز اهمیت است.  تحقیق 
باید ش��امل مطالعه رقابت شرکت های تجاری باشد. با رقابتی تر شدن هر 
روزه تجارت جهانی، سرمایه گذاری خارجی به معنی رقابت با شرکت های 
داخلی و خارجی است. این رقابت را به دقت رصد کنید و مطمئن شوید 

می  توانید محصولی بهتر و متفاوت از سایرین ارائه دهید. 
اداره وب سایت های تجاری آمریکا اطالعاتی درباره کشورهای مختلف و 
پتانسیل های سرمایه گذاری در آنها ارائه می  دهد که شروع مناسبی برای 

سرمایه گذاری خارجی است. 
کسی را که با تجارت خارجی آشنایی دارد به خدمت بگیرید 

هرچند یک تاج��ر می تواند درباره بازاره��ای خارجی تحقیق کند، اما 
هرگز به خوبی یک ش��خص محلی بازار کش��وری دیگر را نمی  شناس��د . 
کس��ب و کارهای بین المللی باید از حمایت های حقوقی و منابع محلی به 
عنوان راهنماهایی در بازارهای جدید بهره بگیرند.  ورود به بازاری خارجی 
یا افتتاح ش��عبه ای بین المللی همانند بازدید از کشوری دیگر برای اولین 
بار اس��ت. توریست ها اغلب هنگام بازدید از کش��وری خارجی از تورهای 
مسافرتی و یا راهنماهای محلی کمک می  گیرند. یک تجارت هم به همین 
نوع راهنمایی ها، برای درک بازارهای خارجی و آداب و رسوم و سنت های 

مردم آن کش��ور نیاز دارد.  س��فارتخانه ها یا کنس��ولگری های آمریکا در 
دیگر کش��ورها امکان معرفی و تماس با این افراد خبره را برای صاحبان 
کسب وکار فراهم می آورند. از وجود شخصی با ارتباطات گسترده با صنایع 
مختلف، در تجارت خود مطمئن شوید و از به کارگیری و پرداخت حقوق 

به این اشخاص واهمه ای نداشته باشید. 
به سنت ها و آداب و رسوم احترام بگذارید

وقتی که درصدد راه انداختن کس��ب و کاری جدید در کش��وری دیگر 
هستید، احترام به سنت ها و آداب و رسوم کشور مقصد، امری مهم است. 
با ش��ناخت مردم آن کشور، راحت تر می توانید اعتماد آنها را جلب کنید. 
هنگام روبه رو شدن با فرهنگ های دیگر، از خوردن غذاهای محلی گرفته 
تا دیدن شهرها و اماکن فرهنگی، فهم آداب و رسوم آن مردم و طرز تفکر 

آنها، امر مهمی است. 
در مورد فرهنگ تغذیه س��ایر کشورها، اطالع از محدودیت های غذایی 
و اعتقادات مذهبی پیش از س��فر به آن کش��ورها الزم و ضروری اس��ت. 
برای مثال، در کش��ور هند گاوها مقدس هس��تند و خوردن گوشت گاو 
بی احترامی به ارزش های مردم هند محسوب می شود. قبل از ورود به هر 
کشوری باید از فرهنگ و اعتقادات و آداب و رسوم مردم آن کشور اطالع 
داشته باشید. مطالعه کتاب های راهنما در مورد فرهنگ های بومی از قبیل 
لباس های محلی، نحوه خوشامد گویی و میهمان نوازی مردم یک کشور، 
می تواند به شما برای جلوگیری از هرگونه پیش آمد ناخوشایندی که ناشی 

از ندانستن فرهنگ محلی آن کشور است، کمک کند. 
 برنامه سفر خود را با دقت تنظیم کنید

وقتی که یک تجارت خارجی را ش��روع می کنید، اکثرا سفرهای زیادی 
انج��ام می دهید. احتماال باید به س��فرهای طوالنی بروی��د، پس در مورد 
مدیریت زمان در خالل س��فرهای طوالنی و نحوه چینش برنامه ها اطالع 
حاصل کنید.  اگر هنوز به س��فرهای طوالنی عادت نکرده اید، پروازهای 
طوالنی ممکن اس��ت در ابتدا دش��وار به نظر برسد، همیشه سعی کنید 
وقت شناس باشید و به اطالعیه های خطوط هوایی توجه کنید.  مسافرانی 
ک��ه اغلب با خط هوایی مش��خصی پروازهای خ��ود را انجام می  دهند، از 
امتیازات ویژه ای برخوردار هستند. سعی کنید برای پروازهای پرتعداد خود 

خطوط هوایی ارزانتری را پیدا کنید. 
تماس خود را حفظ کنید

همان طور که در بندهای قبلی گفتیم، شما مسافر فصلی خطوط هوایی 
خواهی��د ب��ود. بنابراین، بهره بردن از تکنول��وژی روز و در ارتباط بودن با 
همکاران داخل و خارج و اعضای خانواده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از 
برنامه های ارتباطی مرس��وم مثل اسکایپ، هنگ اوت گوگل برای ارتباط 
تصویری که تأثیری فراتر از تلفن یا ایمیلی خشک و خالی دارد، استفاده 

کنید. 
  تجارت خارجی خود را بهبود بدهید

درحالی ک��ه ش��روع تج��ارت در کش��وری دیگ��ر ممکن اس��ت ابتدا 
چالش برانگیز به نظر برسد، با تحقیق و بهره گیری از موارد شش گانه باال، 
سرمایه گذاری خارجی از آنچه که فکر می کنید راحت تر است. تکنولوژی 
باعث شده تجارت خارجی امروزه بیش از هر زمان دیگری جذاب به نظر 
برسد و به همین دلیل بسیاری از کسب و کارهای بین المللی از تکنولوژی 
بهره می  گیرند.  اقدامات ساده این مقاله به شما کمک می کند تا راحت تر 

کسب و کار خود را اداره کنید. 
entrepreneur :منبع

کارلوس گوسن، مدیرعامل رنو اعالم کرد که این شرکت با وجود تحریم های آمریکا 
در ایران خواهد ماند. 

به گزارش زومیت، برخالف آنچه پیش بینی شـده بود، صحبت های مدیرعامل رنو در 
نشسـت ساالنه سهامداران، بر فعالیت این برند در ایران تأکید داشت. کارلوس گوسن 
در بخشـی از صحبت هـای خود پیرامون حضـور در ایران گفت:  حتـی اگر مجبور به 
کاهش شـدید حجم تولید باشیم، آن  را رها نخواهیم کرد. حفظ فعالیت در بازار ایران 

برای زمانی که گشودگی ایجاد شود یک مزیت خواهد بود. 
بنا به آمار رسمی شرکت رنو، فروش محصوالت این برند در کشورمان، بعد از فرانسه 
و برزیل، جایگاه سـوم جهان را در اختیار دارد. هرچند که مجموع عرضه خودروهای 
رنو در ایران، 80درصد از کل فروش این شـرکت در خاورمیانه را شـامل می شـود، اما 
در مقایسـه با مجموع تولیدات رنو در بازار جهانی، چندان زیاد نیست. از صحبت های 
کارلوس گوسـن می توان نتیجه گرفت که احتماال سـرمایه گذاری رنو برای توسعه خط 
تولیـد محصوالت جدید، متوقف خواهد شـد، اما تولید مدل های قدیمی مثل تندر 90 

یا ساندرو ادامه خواهد داشت. 
مدتی قبل، گروه پژو - سیتروئن، دیگر خودروساز بزرگ فرانسه اعالم کرده بود که 
فعالیت خود در ایران را از مردادماه سال جاری متوقف می کند. براساس بیانیه رسمی 

PSA، هدف از این کار همراهی با تحریم های وضع شده توسط آمریکا است. 
 

 ۶ نکته در تجارت خارجی

 ادامه فعالیت رنو در ایران
رسما تایید شد

یادداشـت

مدیر مرکز رش��د دانش��گاه خواجه نصیر از برگزاری دومین دوره »مدرس��ه 
تابستانه کسب و کار« در مرداد و شهریورماه امسال به مدت یک ماه خبر داد 
و گفت: این مدرسه با هدف تقویت مهارت های کارآفرینان، فعاالن استارتاپی 
و توانمندس��ازی دانش��جویان و دانش آموختگان برای ورود موفق به بازار کار 
حرفه ای برگزار می ش��ود.  به گزارش ایسنا، حامد ابراهیمی با بیان این مطلب 
افزود: این رویداد سراسری است و متقاضیان از سراسر کشور می توانند در آن 
شرکت کنند. برنامه های مدرسه در قالب ۱۴ روز کسب و کاری تعریف شده و 
شامل ۱۸ عنوان دوره تخصصی و ارائه تجربیات شرکت های موفق، آشنایی با 
خدمات شتابدهنده ها، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و بازدید از مراکز 

کارآفرینی و نوآوری است. 

دومین دوره مدرسه تابستانه کسب وکار 
خواجه نصیر برگزار می شود

Sarah Landrum به قلم
مترجم: محمدزمان زمانی



راه هایی برای متمایز کردن برند از رقبا
این روزها خالقیت برندها در تولید محصوالت منحصربه فرد بسیار پایین آمده 
است. بازار پر از محصوالت تکراری است که تنها نام شان آنها را از یکدیگر متمایز 
کرده اس��ت. مطمئنا هر کارآفرینی نیاز به منحصربه فرد بودن را درک می کند، 
اما پیدا کردن ویژگی که بتواند محصول یا خدمات برند را نسبت به رقبا متمایز 
کند بسیار سخت است. اغلب بازاریابان روی شناسایی مزایای استراتژیک تمرکز 
می کنند و به همین دلیل معموال شکست می خورند.  »تمایز« از مجموعه ای از 
ویژگی هایی به دست می آید که یک مزیت عمده را شکل می دهند. مشتری های 
وفادار معموال برند را با این مزیت عمده می شناسند و هرگز حاضر نیستند این 
مزیت را با قیمت پایین تر محصول رقیب جایگزین کنند. در ادامه این مقاله به 

بررسی راه هایی می پردازیم که برند را از رقبا متمایز می کند. 
1- روش کسب درآمد

داش��تن استراتژی خاص و منحصربه فرد برای کس��ب درآمد یکی از راه های 
س��ریع برای ایجاد تحول در بازار است. به عنوان مثال آژانس تبلیغاتی را در نظر 
بگیرید که هزینه پروژه ها را براساس موفقیت حاصل شده تعیین می کند. مطمئنا 
استاندارد خاصی برای قیمت گذاری مشخص شده است، اما مشتری را در صورت 
عدم رس��یدن به نتیج��ه دلخواه ملزم به پرداخت تم��ام هزینه نمی کند. امروزه 
بس��یاری از ش��رکت های مبتنی بر فناوری مانند Airbnb همین روش یعنی 
»دریافت هزینه براساس استفاده« را مالک تعیین قیمت قرار می دهند. دادوستد 

کاال و مزایده نیز روش های خالقانه  و مفید دیگری برای کسب درآمد هستند. 
2- سادگی

امروزه اغلب ش��رکت های بزرگ ب��ه دنبال راهی برای ساده س��ازی خدمات خود 
هستند. به عنوان مثال موتور جست وجوی گوگل برای رقابت با شرکت یاهو از طراحی 
بس��یار ساده ای برای جست وجو اس��تفاده کرد و در میان کاربران محبوب تر شد. هر 

مفهومی با سادگی راحت تر انتقال پیدا کرده و مخاطبان را بیشتر جذب می کند. 
3- شخصی سازی

اس��تارتاپ های خالقان��ه ای که در زمین��ه مد و لب��اس کار می کنند مانند 
Trunk Club مش��غول تهیه مجموعه  لباس هایی تحت مدیریت مش��تری 
هس��تند. مش��تری ها حق انتخاب می خواهند و تهیه کنندگان لب��اس با ارائه 
گزینه هایی برای شخصی س��ازی ک��ردن لباس ها به دنبال راه��ی برای ایجاد 
این حس در مشتری هس��تند. البته مشتری حق انتخاب زیادی ندارد و تنها 
از میان گزینه های تعریف ش��ده از طرف برن��د می تواند محصول مورد نظر را 
سفارشی س��ازی کند. به عنوان مثال در یک رستوران مشتری ها می توانند یک 
م��دل غذا را با انتخاب ماهی س��المون یا ماهی تن شخصی س��ازی کنند، اما 
نمی توانند مارماهی سفارش دهند زیرا در لیست غذاهای پیشنهادی از طرف 
رستوران نیست. یا به عنوان مثال برندی در زمینه طراحی و چاپ لباس، طرح 
مورد نظر مش��تری ها را روی هر مدل لباس با هر اندازه ای چاپ می کند و به 

نوعی لباس های شخصی سازی شده به مشتری تحویل می دهد. 
4- ایمنی

ش��رکت IBM را در نظر بگیرید که بعد از گذشت چندین سال همچنان با 
موفقیت به فعالیت های خود ادامه می دهد. دلیل موفقیت این برند این است که 
در تمام سال ها محصوالت با کیفیتی ارائه داده و تبدیل به برندی قابل اعتماد 
شده است. اگر می خواهید به انتخاب اول مشتری ها تبدیل شوید باید اعتماد 

آنها را جلب کنید و نشان دهید که بهترین انتخاب هستید. 
۵- اعتبار

برندهای��ی که مدت زم��ان زیادی از تاس��یس آنها می گ��ذرد نوعی حس 
نوستالژی را در مخاطب زنده می کنند. این برندها با ترکیب روش های قدیمی 
و مدرن تبلیغات باید اعتباری را که در این س��ال ها کسب کرده اند به مشتری 
نش��ان دهند. به عنوان مثال اس��تفاده از عبارت »ما ۵۰ س��ال است از نوآوری 
اس��تفاده می کنیم.« نه تنها نشان دهنده قدیمی و معتبر بودن برند بوده، بلکه 

نشان دهنده استفاده از نوآوری در تولید محصوالت است. 
۶- ارائه مجموعه ای از خدمات و پلتفرم ها

اغلب خریداران ترجیح می دهند از بخشی از خدمات ارائه شده توسط برند 
استفاده کنند زیرا مقایسه قیمت ها در چنین شرایطی راحت تر است. از طرفی 
ترجیح می دهند با تامین کنندگانی کار کنند که تمام اجناس مورد نظرشان را 
با کیفیت باالیی ارائه می دهد. پس بهتر است مشتری های خود را بشناسید و 

خدماتی را که نیاز دارند در یک مجموعه به آنها ارائه دهید. 
7- اطالعات

فن��اوری ابر، اینترنت اش��یا و هوش مصنوعی تغییرات اساس��ی در تولید و 
ذخیره س��ازی داده ایجاد کرده اند. کالن داده ها سال هاست که مورد بحث قرار 
گرفته ان��د و پیدا کردن راهی برای دسترس��ی به آنه��ا و تهیه گزارش پیش از 
هر زمانی اهمیت پیدا کرده اس��ت. ش��رکت های کوچک و متوسط نیز دنبال 
مهاجرت به فناوری های مبتنی بر ابر با قیمت پایین هستند. برای متمایز کردن 
برند دنبال راه هایی برای ذخیره سازی اطالعات مربوط به مشتری ها، تحلیل و 

ارائه راه حلی برای خدمات بهتر باشید. 
8- اهمیت دادن به تمام ویژگی ها

بس��یاری از برنده��ا تنها به یک ی��ا چند ویژگی محص��ول اکتفا می کنند 
و ب��ه س��ایر ویژگی هایی ک��ه از طرف مش��تری نادیده گرفته ش��ده اهمیتی 
نمی دهند. درصورتی که تمام ویژگی های برند پتانسیل تبدیل شدن به ویژگی 

منحصربه فرد کننده برند را دارند باید جدی گرفته شوند. 
9- امضای برند

تا به حال برایتان پیش آمده به رستورانی مراجعه کنید و بدون اینکه سفارش 
دهید برایتان نوشیدنی مخصوص بیاورند؟ این مدل خدمات خاص، امضای برند 
هستند و مشتری با هر بار مراجعه انتظار دارد از این خدمات بهره مند شود. هرقدر 

امضای برند خاص تر باشد تعداد مشتری های وفادار برند نیز بیشتر خواهد شد. 
10- انجام کارهای غیر منتظره

در دهه ۶۰ یکی از گروه های موس��یقی با روش��ی جدی��د و جالب اقدام به 
جذب مخاطب کرد. بخش��ی از ش��هرت آنها اس��تفاده از نوعی برنامه ثابت در 
کنسرت ها بود. آنها به ندرت از لیست آهنگ استفاده می کردند و درنتیجه در 
سالن کنسرت کسی نمی دانس��ت چه آهنگی نواخته خواهد شد. اغلب مردم 
اتفاقات غیر منتظره را دوس��ت دارند پس سعی کنید از راه های جدیدی برای 

شگفت زده کردن شان استفاده کنید. 
11- سرعت

فروشگاه اینترنتی آمازون خدماتی به نام »روز بعد« ارائه داده است که طی 
آن س��فارش مشتری فردای روز خرید به دستش خواهد رسید و به زودی این 
س��رویس را به »همان روز« ارتقا خواهد داد. مش��تری ها بیش از هر زمانی به 
سرعت توجه می کنند و برندهایی که بتوانند در اسرع وقت بهترین خدمات را 

ارائه داده و از مشتری های پشتیبانی کنند برنده خواهند شد. 
12- فناوری

شرکت ها به دو دس��ته فناوری محور و استفاده کننده فناوری تقسیم بندی 
می ش��وند. شرکت هایی که براساس فناوری بنا نشده اند می توانند از روش های 
مختلفی برای استفاده از فناوری در خدمات خود استفاده کنند. اما برای متمایز 
کردن برند با استفاده از فناوری باید بتوان خدماتی قابل اعتمادتر، پرسرعت تر و 
inc/zoomit :بهتر از سایر رقبا ارائه داد.                                     منبع

تبلیغاتخالق

BRANDکارگاهبرندینگ

کارآفرین��ان جوان معم��وال هنگام بی��ان ویژگی های جدی��د کاال یا 
خدمات ش��ان اغ��راق می کنند. البته جای تعجبی هم نیس��ت. هنگامی 
که پای صحبت تان س��رمایه گذارهای مختلف هس��تند، شما ناخودآگاه 
به س��وی بهتر جلوه دادن محصول تان گرایش خواهید یافت. به همین 
ترتیب در حوزه تبلیغات نیز اس��تفاده از برخی ش��خصیت های مشهور 
)س��لبریتی ها( برای افزایش محبوبیت کاالها امری تقریبا رایج است. به 
ع��الوه در نظر اغلب کارآفرینان چنی��ن فعالیت های تبلیغاتی هیچگونه 
خط��ری به همراه ندارد.  اگرچه در بس��یاری از موارد تالش برای جلب 
نگاه مخاطب با اس��تفاده از المان های جذاب موثر واقع می ش��ود، با این 
حال در برخی موارد نیز چنین فرآیند هایی به شکست منتهی می شوند. 
ب��ه عبارتی دیگ��ر، در برخی م��وارد تالش برای اغ��راق در ویژگی های 
محصول مان موجب تاثیرگذاری منفی تبلیغ مان خواهد ش��د. به منظور 

فهم بهتر این سنخ از حوادث به شش مثال زیر توجه کنید: 
1- وقتی Airborne در دام علم تقلبی اش می افتد

در ده��ه ۹۰ میالدی برن��د Airborne به عنوان ی��ک تولیدکننده 
مکمل های گیاهی مورد خشم همگانی واقع شده بود. ماجرای این خشم 
  Airborne .عمومی کامال در شیوه عملکرد تبلیغاتی شرکت نهفته بود
ک��ه به طور تخصص��ی در زمینه تولی��د ویتامین گیاه��ی و آب معدنی 
طبیعی فعالیت داش��ت، به بازاریاب هایش دستور طراحی کمپین هایی 
حاوی پیام عجیبی داد: محصوالت شرکت عالوه بر تاثیرهای اصلی قادر 
به پیش��گیری از بروز بیماری های رایجی نظیر سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
هس��تند. بی تردید این ادعایی بسیار ش��گرف بود. برهمین اساس مرکز 
پژوهش��ی و مطالعاتی CSPI )مرکز مطالعات علم��ی مربوط به منافع 
عمومی( وارد ماجرا ش��د. مطالعات این مرکز بیانگر نکاتی خالف ادعای 
Airborne  بود. به این ترتیب ش��رکت به دلیل تبلیغات کاذب مجرم 
ش��ناخته شد. در نهایت نیز آنها به پرداخت ۲۳.۳ میلیون دالر خسارت 

حقوقی رضایت دادند. 
2- نخیر، اسپلندا از شکر تولید نمی شود

در اوایل هزاره سوم، شیرین کننده مصوعی اسپلندا درگیر اجرای کمپین 
تبلیغاتی عجیبی ش��د. ش��عار اصلی این کمپین به شرح زیر بود: »تولید 
شده از شکر«. دلیل اصلی تعجب بسیاری از کارشناس ها از چنین ادعایی 
تولید اغلب ش��یرین کننده های مصنوعی در فرآیند پیچیده و ش��یمیایی 
درون کارخانه ها بود. در واقع اس��پلندا ای��ن کمپین ها را به منظور جلب 
توجه هرچه بیش��تر مشتریان به ش��یرین کننده های مصنوعی راه اندازی 
کرد. به این ترتیب آنها موفق به اقناع مخاطب نسبت به محتوای طبیعی 

محصول ش��ان می ش��دند.  اگرچه ادعای اس��پلندا از نظر تبلیغاتی بسیار 
هیجان انگیز بود، اما انجمن ش��کر پس از بررسی های اولیه اعالم کرد که 
محصول اسپلندا برگرفته از شکر نیست و به مانند سایر محصوالت مشابه 
در فرآیند شیمیایی به عمل می آید. در این میان شرکت مجبور به حضور 
در دادگاه ش��د. با این حال انجمن ش��کر تنها ش��اکی اسپلندا نبود. همه 
رقبای ش��رکت به عالوه دادگاه های ایالتی ب��ه دلیل نقض قانون و فریب 
تبلیغاتی از این برند شکایت کردند. در یک جمع بندی، سال ۲۰۰7 برای 

اسپلندا بیشتر درون دادگاه سپری شد تا عرصه کسب وکار. 
3- متاسفانه کفش های جدید برند باالنس وزن تان را کم نخواهد 

کرد
در س��ال ۲۰۱۱ برند نیو باالنس س��ری جدید از کفش های خود را با 
این توضیح روانه بازار کرد: »در این س��ری از تکنولوژی نوینی استفاده 
ش��ده اس��ت که ماهیچه ها را به فعالیت بیش��تر و در نتیجه س��وزاندن 
کالری بیش��تر ترغیب می کند.«  به مانن��د نمونه های قبل در این مورد 
هم بررس��ی های علمی به س��رعت همه چیز را نقش برآب کرد. به این 
ترتیب ثابت ش��د ک��ه کفش های نیو باالنس هیچ تاثیر ش��گفت انگیزی 
روی کاهش وزن ندارند. از این بدتر، دادگاه مدعی ش��د که این س��ری 
از کفش ها حتی برای س��المت افراد نیز مضر به نظر می رسد. نیازی به 
توضیح نیس��ت که این کمپین یک رس��وایی تمام عیار برای نیوباالنس 
به حساب می آید. براس��اس حکم دادگاه به تمام مشتریان سری جدید 
کفش ه��ا مبلغ ۱۰۰ دالر به عنوان خس��ارت داده ش��د. ب��ه این ترتیب 

نیوباالنس متحمل ۲.۳ میلیون خسارت شد. 
4- رایس کریسپیز سیستم دفاعی بدن را تقویت نمی کند

در س��ال ۲۰۱۰ ش��رکت کلوگ ب��ه اش��تباه خبری مبنی ب��ر تاثیر 
محصوالت رای��س )ویتامین ها، آنتی اکس��یدان ها، م��واد معدنی و پک 
صبحان��ه( کریس��پی روی تقوی��ت سیس��تم دفاعی بدن منتش��ر کرد. 
بررس��ی های بیش��تر بیانگر نادرس��تی ای��ن ادعا بود. برهمین اس��اس 
کمیسیون تجارت فدرال دستور توقف هرگونه کمپین تبلیغاتی مرتبط 

با این خبر را به شرکت کلوگ داد. 
هنگامی که پرونده کلوگ در س��ال ۲۰۱۱ مورد بازرس��ی نهایی قرار 
گرف��ت، آنها پرداخت جریمه ۲.۵ میلیون دالری را پذیرفتند. همچنین 

آنها ۲.۵ میلیون دیگر نیز به سازمان های خیریه پرداخت کردند. 
۵- اطالعات غلط فولکس واگن پیرامون میزان آالیندگی 

محصوالتش
در سال ۲۰۱۶ کمیسیون تجارت فدرال )FTC(  پرونده ای حقوقی را 
علیه فولکس واگن به جریان انداخت. ادعای اصلی این شکایت معطوف 
به میزان آالیندگی برخی از محصوالت شرکت بود. در حقیقت، فولکس 
واگ��ن در اعالم نتایج آزمایش های آالیندگی برخی از محصوالتش برای 

مدت بیش از هفت سال مرتکب تخلف شده بود. بی تردید چنین اتفاقی 
یک اش��تباه س��اده نیس��ت. در واقع خودروهای فولک��س واگن دارای 
سیس��تم هوش��مند داخلی به منظور اعالم میزان تولید آالینده بیش از 
حد مجاز هس��تند. به این ترتیب شرکت در طراحی این نرم افزار داخلی 

خودروها نیز دست به تقلب زده بود. 
کش��ف تخلف فولکس واگن از سوی کمیسیون تجارت ضرر سنگینی 
را برای این غول آلمانی به بار آورد. براین اساس نه تنها با پوشش خبری 
پرونده شهرت شرکت زیر سوال رفت، بلکه دادگاه های متعددی از جمله 
در آمری��کا در پی محکومیت فولکس واگن به پرداخت ۹۰ میلیادر دالر 

خسارت هستند. 
۶- ردبول به شما بال نمی دهد

ای��ن گزینه بیش از دیگر موارد جالب اس��ت. تقریبا همه ما از ش��عار 
اصلی برند ردبول در زمینه تولید نوش��یدنی های انرژی زا مطلع هستیم: 
»ردبول به ش��ما بال خواه��د داد«. به عنوان یک مش��تری به خوبی از 
ماهیت غیرواقعی چنین شعاری مطلع می شویم. با این حال همین شعار 
تبلیغاتی در س��ال ۲۰۱۴ به عنوان یکی از دالیل پشتیبان طرح شکایت 
قانونی از ردبول مطرح شد.  در حقیقت طرح اصلی شکایت معطوف به 
ادعای ردبول در زمینه افزایش تمرکز و سرعت واکنش مصرف کنندگان 
نوش��یدنی هایش بود. براین اساس ردبول با متهم شناخته شدن محکوم 
ب��ه پرداخت جریمه ۱۳ میلیون دالری ش��د. پذیرش حکم اولیه دادگاه 
از س��وی ردبول ب��ه دلیل پرهیز از اعمال محکومی��ت قضایی برای این 
برند ب��ود. در واقع در صورت اعتراض ردبول ش��اید این جریمه کاهش 
می یافت، اما تهدید اعمال محدودیت بس��یار جدید به نظر می رسید. در 
نهایت نیز ردبول پس از پرداخت جریمه مدعی شد که تمام فرآیندهای 
تبلیغاتی اش براساس حقیقت ساماندهی می شود. همچنین آنها هرگونه 
فریب و سوء استفاده از اعتماد مشتریان را تکذیب کردند.  اگر عالقه مند 
آگاهی از موارد نقض قوانین تبلیغاتی هستید، مراجعه به قانون ویژه هر 
منطق��ه ضروری خواهد بود. به عنوان مثال در اروپا و آمریکای ش��مالی 
کمیسیون تجارت فدرال متن واحدی را منتشر کرده است. براین اساس 
تبلیغات��ی که م��واد این قانون را نقض کنند، م��ورد پیگرد حقوقی قرار 

خواهند گرفت. 
باتوجه به قوانین سختگیرانه در زمینه راستی آزمایی تبلیغات به عنوان 
یک برند پایبندی به واقعیت ه��ای قابل اثبات در کمپین های تبلیغاتی 
اصلی غیرقابل چشم پوشی به نظر می رسد. همچنین اگر در هر زمینه ای 
با تردید مواجه ش��دید، اس��تفاده از توصیه های یک مشاور حقوقی هیچ 
ضرری نخواهد داش��ت. به این ترتیب از خس��ارت های ناش��ی از نقض 

حقوق تبلیغات در امان خواهید ماند. 
entrepreneur :منبع

وقتی برندهای بزرگ هم در حوزه تبلیغات ناامیدکننده ظاهر می شوند

6 رسوایی تبلیغاتی که می توان از آنها درس گرفت

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم جیسون دی مرس  
ترجمه: علی آل علی  

یکشنبه
27 خرداد 1397

شماره 1088



محتوای عریض یا عمیق؛ کدام یک برای 
بازاریابی محتوا بهتر است

هنگام نوشتن محتوا عوامل زیادی باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال هر 
شخصی پیش از اقدام به تولید محتوا از خودش می پرسد مخاطبان چه کسانی 
هستند؟ هدف نهایی از تولید محتوا چیست؟ موضوع محتوا در مورد چه چیزی 
است؟ طول محتوا چه اندازه باید باشد؟ آیا محتوای مورد نظر فقط متن است 
یا شامل تصویر و ویدئو نیز می شود؟ اما یکی از مهم ترین عواملی که شاید کمتر 
کسی به آن توجه کند، انتخاب محتوای عریض یا عمیق است. اینکه باید روی 
»وسعت« محتوا یعنی هدف قرار دادن تعداد زیادی از مخاطبان تمرکز کند یا 

باید »عمق« محتوا یعنی تمرکز روی موضوع خاصی را در نظر بگیرد؟ 
تفاوت وسعت و عمق محتوا

ابتدا به تعریف دقیق تر ای��ن دو مدل محتوا می پردازیم. محتوای عریض 
معموال موضوع های گس��ترده ای را تحت پوش��ش ق��رار می دهد و مقاالت 
آن س��طح باال هس��تند. به عنوان مثال مقاله ای با عنوان »چگونه بهره وری 
خود را افزایش دهیم«، نکات ارزش��مندی در مورد عادات صحیح مدیریت 
زم��ان آموزش می دهد. مخاطب این مدل محتوا تقریبا تمام مردم هس��تند 
و همچنین این مدل مقاالت منبع خوبی برای تحقیقات به ش��مار می روند.  
محتوای عمیق معموال روی موضوع های تخصصی تر تمرکز می کند و بیشتر 
به جزئیات زیر شاخه یک موضوع خاص می پردازد. به عنوان مثال مطلبی با 
عنوان »استراتژی های کاربردی مدیریت زمان مخصوص کاربران جیمیل« 
زیرش��اخه مقاالتی با عنوان کلی »افزایش بهره وری« اس��ت، اما این مقاله 
ب��ه جزئیات دقیق تری می پردازد و مخاطب��ان محدودتری دارد. حال که با 
تفاوت محتوای عریض و عمیق آش��نا ش��ده اید، در ادام��ه مزایای هر دو را 

بیشتر بررسی می کنیم. 
مزایای محتوای عریض

مزایای محتوای عریض عبارتند از: 
هدف قرار دادن قشر وسیعی از مخاطبان

 یک��ی از بزرگ تری��ن مزایای تولید محت��وای عریض این اس��ت که تعداد 
زی��ادی از مردم را هدف قرار می دهد. موضوع مقاالت عمومی اس��ت و فاکتور 
محدودکننده ای برای کم کردن تعداد مخاطبان وجود ندارد. تصور کنید برندی 
مقاله ای را برای ۱۰ هزار نفر از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 
است و این شانس وجود دارد که از این بین ۸ هزار نفر پست را ببینند. درنتیجه 
می��زان نفوذپذیری برند در مخاطبان فعل��ی افزایش پیدا می کند و همچنین 

شانس خوبی برای جذب مخاطبان جدید وجود دارد. 
عدم محدودیت در انتخاب موضوع

 همان طور که گفتیم محتوای عریض معموال موضوع های عمومی را پوشش 
می ده��د و در نتیج��ه محدودیت خاص��ی برای انتخاب موض��وع وجود ندارد. 
به عنوان مثال موضوع های مورد بحث در مورد »مراقبت از ماشین« و »مراقبت 
از ش��وی )شورلت( ایمپاال ۱۹۶۸« را در نظر بگیرید. مطمئنا مقاالت بیشتری 
در دس��ته بندی موضوع اول قرار می گیرند. هرقدر در موضوعی دقیق تر شوید، 

محدوده موضوع ها نیز کمتر می شود. 
سهولت در نوشتن

 اغلب نویسندگان تولید محتوا با موضوع های عمومی را راحت تر از تولید 
محتوای تخصصی می دانند. محتوای عریض در مورد جزئیات موضوع خاص 
دقیق نمی ش��ود و به همین دلیل نیاز به تحقیقات گسترده ندارد. اطالعات 
کل��ی موضوع این مدل محتوا ب��ر خالف محتوای عمی��ق در هر جایی در 
دس��ترس اس��ت. همچنین از آنجایی که این مدل محتوا قش��ر گسترده ای 
را ه��دف قرار می دهد، نیازی به اس��تفاده از لحن ی��ا لغت نامه خاص برای 

تولید آن نیست. 
مزایای محتوای عمیق
محتوای عمیق نیز دارای مزایای متعددی است: 

رقابت کمتر
 بزرگ ترین مش��کل محتوای عریض این اس��ت که دسترسی پذیری باالیی 
دارد و به همین دلیل حجم این مدل محتوای تولیدش��ده بسیار زیاد است. در 
مورد هر موضوعی هزاران مقاله متنوع وجود دارد و ش��انس دیده شدن بسیار 
پایین اس��ت؛ از همین جهت رقابت زیادی میان نویس��ندگان محتوای عریض 
وجود دارد، اما محتوای عمیق تخصصی تر است و درنتیجه رقابت کمتری میان 

نویسندگان این مدل محتوا برقرار است. 
جذب آسان اعتماد

 همان ط��ور که گفتیم محتوای عریض به توضیح جزئیات خاصی می پردازد 
که اغلب مردم اطالعی از آن ندارند. درنتیجه جلب اعتماد آنها راحت تر است. 
نویس��نده با کمی تحقیق و مطالعه می تواند تخصص خود را در مورد موضوع 
خ��اص ثابت کند. مخصوصا اگر در قدیم مطالب مرتبط دیگری نیز با موضوع 

مورد نظر نوشته باشد. 
ارتباطات عمیق تر

 مثال��ی که پیش تر در مورد اش��تراک گذاری پس��ت ب��رای ۱۰ هزار نفر در 
ش��بکه های اجتماعی ذکر کردیم به یاد بیاورید. محتوای عریض ش��اید ۸هزار 
نفر از مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد، اما به دلیل کلی بودن موضوع، ارتباط 
عمیقی بین مخاطب و نویسنده شکل نمی گیرد. در عوض محتوای عمیق شاید 
تنه��ا توجه هزار نفر از کل مخاطب��ان را جلب کند، اما همان هزار نفر اهمیت 
بیش��تری به محتوای تولیدش��ده می دهند و با دقت بیشتری مطلب را دنبال 

می کنند. 
ماندگاری باال

 س��ایت هایی که به تولی��د محتوای عمیق می پردازند معم��وال خوانندگان 
وفادارتری نس��بت به س��ایت هایی دارند که محتوای عری��ض تولید می کنند. 
این س��ایت ها رقبای کمی دارند و به طور تصادفی از محتوای س��ایر س��ایت ها 

سوءاستفاده نمی کنند. 
استراتژی های کلیدی برای موفقیت

هر دو مدل محتوای عریض و عمیق مزایای خودشان را دارند و برنده قطعی 
در این میان وجود ندارد. استراتژی های زیر نیز به افزایش موفقیت هر دو مدل 

محتوا کمک می کنند. 
استفاده از محتوای عمیق برای شروع

اگر قصد دارید کمپین بازاریابی محتوا راه اندازی کنید، بهتر اس��ت از تولید 
محتوای عمیق شروع کنید. با این روش اعتماد مخاطبان نسبت به برند جلب 
می شود، تعداد رقبا کاهش پیدا می کند و ورود به یک حوزه تخصصی راحت تر 
می شود. همچنین همیشه راه برای تغییر جهت به سمت محتوای عریض وجود 

خواهد داشت. 
در نظر گرفتن رقبا

 سعی کنید همیشه رقبای خود را بشناسید و عملکردشان در دنیای بازاریابی 
محتوا را در نظر بگیرید. اگر موضوع جدیدی را تحت پوشش قرار می دهید که 
هنوز هیچ کس در دنیای بازاریابی محتوا به آن نپرداخته است، محتوای عریض 
برای تان مناسب خواهد بود. اما اگر افرادی از قبل روی این موضوع کار کرده اند، 

تولید محتوای عمیق نتیجه بهتری دارد. 
forbes/zoomit :منبع

بازاریابیخالق

بازاریابینوین

امروزه اینس��تاگرام در صدر ش��بکه های اجتماعی سراسر جهان قرار 
دارد و از س��ال ۲۰۱۰ که نخس��تین نس��خه آن روانه بازار شد، رشد و 
پیش��رفت بی نظیری را تجربه کرده اس��ت. اگرچه اینستاگرام سرویسی 
برای به اش��تراک گذاش��تن تصاویر و فیلم های افراد اس��ت، با این حال 
ب��ه علت وجود کارب��ران میلیونی در آن، این مکان ب��ه یکی از بهترین 
فضاهای تبلیغاتی برای ش��رکت های مختلف تبدیل ش��ده است. با این 
حال تنها برخی از برندها خصوصا برندهای مطرح موفق می ش��وند تا به 
حد مطلوبی از مخاطبان دس��ت پیدا کنند. ب��ا این حال در صورتی که 
نتوانید از این ابزار رایگان برای بهبود وضعیت برند خود در بازار استفاده 
کنید، بدون ش��ک محکوم به روش های دیگر که پرهزینه  نیز هس��تند، 
خواهید بود. در ادامه به بررسی اقدامات ساده و در عین حال کارآمد در 

این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- اکانت خود را از حالت شخصی خارج کنید

در واقع تنها افرادی که با ش��ما آش��نا باش��ند، در صورتی که صفحه 
ایجاد ش��ده شخصی باشد، اقدام به ارس��ال درخواست خواهند کرد. به 
همی��ن دلیل تا زمانی که خود را به این امر محدود کرده اید، نمی توانید 
انتظار داش��ته باش��ید که نتیجه مطلوبی برای شما به دست آید. بدون 
شک الزم است تا شما ویژگی ای داشته باشید که برای مخاطب جذاب 
باشد و این امر تنها با امکان مشاهده مطالب ارسالی، ممکن خواهد بود. 

2-افراد زیادی را دنبال کنید
فرام��وش نکنید که فرض اولیه این اس��ت که ش��ما ی��ک برند کامال 
ناش��ناخته و نوپا محسوب می شوید و تحت این شرایط نباید چندان به 
دنبال ایده آل ها باش��ید. درواقع با نگاهی ب��ه صفحه برندهای مطرح به 
این نکته پی خواهید برد که آنها از تعداد فالوورهای باال برخوردار بوده 
و این امر در حالی اس��ت که میزان صفحاتی که دنبال کرده اند بس��یار 
کم و محدود است. اگرچه این امر ظاهری زیباتر به صفحه شما خواهد 
بخش��ید، با این حال هدف خود را از ورود در اینستاگرام نباید فراموش 
کنید. درواقع شما باید به دنبال کسب شهرت و سپس دیگر خواسته ها 
باش��ید. به همین دلیل در گام نخس��ت از مقایس��ه خود با سایر برندها 

به ش��دت خودداری کنید. اگرچه امروزه سرویس ها و امکانات متعددی 
برای خرید فالوور وجود دارد، با این حال این موضوع تنها به شما ظاهر 
محبوبی خواهد بخش��ید و نتیجه اقتص��ادی مدنظر را به همراه نخواهد 
داش��ت. به همین دلیل ضروری اس��ت افراد زیادی را دنبال کنید و آنها 
را از حضور خود آگاه سازید. این امر شانس دیده شدن شما را به شدت 

افزایش خواهد داد. 
3- در صفحات افراد معروف و برندهای مطرح کامنت بگذارید

در واقع کمتر کس��ی پیدا می شود که الیک ها یا فالوورهای پیج  افراد 
مط��رح را مورد بررس��ی قرار دهد. با این حال ای��ن موضوع در رابطه با 
کامن��ت کامال متفاوت خواهد بود. درواقع ارس��ال نظرات افراد به دلیل 
ماهیت جذابی که دارند، افراد زیادی را به خود جذب کرده و در صورتی 
که شما در آن خود را تبلیغ کنید، می تواند دنبال کنندگانی را برای شما 

به همراه داشته باشد. 
4- توضیحات کافی ارائه دهید

در صفحات اینس��تاگرام بخش��ی به نام بیوگرافی وجود دارد که افراد 
می توانن��د از آن ب��رای ارائ��ه اطالعاتی ک��ه مخاطبان باید با آن آش��نا 
شوند، اس��تفاده کنند. اگرچه این موضوع برای صفحات شخصی شامل 
ویژگی های افراد و عالیق آنها اس��ت، با این حال برای پیج های تجاری 
بای��د با ارائه مطالب��ی که مخاطب باید از آنها آگاه��ی پیدا کند، همراه 

باشد. همچنین بهتر است شعار تبلیغاتی خود را نیز ذکر کنید. 
۵- عکس هایی بی نظیر استفاده کنید

در واقع توصیه می ش��ود تا در این رابطه حتما تولید محتوا کرده و از 
استفاده از تصاویر دیگران خودداری کنید. بدون شک هنگامی که افراد 
خ��ود را در معرض چیزی جدید بدانند، به آن واکنش به مراتب بهتری 
نش��ان خواهند داد. در این رابطه تنها کیفیت عکس ها مطرح نیس��ت و 

ذوق و خالقیت نیز از معیارهای تعیین کننده خواهد بود. 
۶- با پاسخ دهی به نظرات دیگران، سایرین را نیز به انجام این 

کار تشویق کنید
بدون ش��ک افراد تمایل دارند تا با آنها رفتاری توام با احترام داش��ته 
باش��ید. این امر حت��ی در کوچک ترین موارد نی��ز می تواند مخاطب را 
به مش��تری ش��ما تبدیل کند. از جمله اقداماتی ک��ه در این زمینه در 

اینس��تاگرام الزم است مورد توجه قرار گیرد این است که حتما نظرات 
اف��راد را مورد بررس��ی قرار داده و به مواردی که نیاز اس��ت، پاس��خی 
مناسب دهید. این امر مسئولیت پذیری شما را نسبت به کار خود نشان 
می دهد و اطمینان بیش��تری را در افراد ایج��اد خواهد کرد. درواقع در 
کسب وکار اینترنتی روند اعتماد سازی امری پیچیده تر بوده و به همین 

دلیل الزم است از تمامی امکانات خود در این رابطه استفاده کنید. 
7- مرتبا مطلب ارسال کنید

توجه داش��ته باش��ید که این امر به معنای ارس��ال حداکثری مطلب 
نیس��ت و تنها به این امر اشاره دارد که باید در این رابطه برنامه و زمان 
مش��خصی داشته باشید. بدون ش��ک به همان میزانی که مطالب بیش 
از ح��د مخاطب را آزار خواهد داد، ب��ه همان میزان فواصل بیش از حد 
نیز باعث خس��تگی ش��ده و احتمال از دس��ت دادن مخاطب را افزایش 

خواهد داد. 
8- با مخاطبان خود ارتباط برقرار سازید

از طری��ق چالش هایی جذاب ق��ادر خواهید بود تا افراد را به س��مت 
خود ترغیب و آنها را با رویکرد و اهداف خود همس��و کنید. برای مثال 
چالش های عکاس��ی با محص��والت و انتخاب بهتری��ن عکس، از جمله 

روش های محبوب و رایج در این رابطه محسوب می شود. 
9- از هشتگ های محبوب استفاده کنید و اهمیت کپشن را 

فراموش نکنید
وجود هشتگ سبب خواهد شد تا مطالب ارسالی شما در گروه های 
خاص��ی قرار گرفته و این امر باعث خواهد ش��د تا اف��راد بتوانند در 
جس��ت وجوهای خود به مطالب مدنظر خود دست پیدا کنند. بدون 
شک برخی از هشتگ ها از محبوبیت باالتری برخوردار بوده و همین 
امر س��بب خواهد ش��د تا در صورت اس��تفاده از آنها، ش��انس دیده 
ش��دن مطلب اسالی به شدت افزایش یابد. اگرچه نخستین چیزی که 
مش��اهده خواهد شد تصویر ارس��الی خواهد بود، با این حال تصاویر 
نمی توانند اطالعات جامعی را در اختیار مخاطب قرار دهند، به همین 
دلیل الزم اس��ت تا با لحنی متناس��ب با حوزه کاری خود، اطالعات 

الزم را درج کنید. 
wikihow :منبع

چگونه در اینستاگرام مخاطب بیشتری به دست آوریم
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به قلم کورتنی فیدر
موسس/ مدیر شرکت بازاریابی آدرین و سابین

مترجم: حمید پرهام پور

معرفی 7 اپلیکیشن پو ل ساز

آی��ا تا به حال به این فکر کرده اید که اپلیکیش��ن ها نیز می توانند 
درآمدزایی کنند؟ بدون ش��ک این موضوع از جمله مواردی اس��ت 
ک��ه افراد کم��ی به آن فکر ک��رده و آن را عمل��ی می دانند. اگرچه 
همواره اپلیکیش��ن ها را برنامه هایی سبک برای انجام بهتر برخی از 
کارها تصور می کنند، با این حال واقعیت این اس��ت که با رشد آنها 
اکنون می توانند نقش های ب��ه مراتب مهم تری را برعهده بگیرند. با 
این حال توجه به این موضوع ضروری اس��ت که نباید انتظار داشته 
باشید که برنامه هایی که قصد معرفی آنها را داریم، شما را در مدت 
زمان��ی کوتاه به فردی ثروتمند تبدیل کنند. اگرچه این امر حداقل 
در زمانی کوتاه ممکن نیس��ت، با این حال مزیت آنها در این اس��ت 
که ش��ما قادر خواهید بود با کاری آس��ان، درآمدی کسب کنید. با 
این حال در این رابطه مش��اهده شده است که برخی افراد سودجو 
اقدام به طراحی اپلیکیش��ن هایی می کنند ک��ه اهداف آنها را دنبال 
ک��رده و به همین دلی��ل ضررهایی را برای افراد اس��تفاده کننده به 
همراه خواهد داش��ت. به همین دلیل بس��یار مهم اس��ت تا با موارد 
ایمن و تضمین ش��ده آشنا باشید که در ادامه به معرفی هفت مورد 

برتر خواهیم پرداخت. 
Money App

این برنامه به ش��ما گزینه ه��ای متعددی را برای انجام خواهد داد 
که به وسیله آن می توانید مبالغی را دریافت کنید. مزیت این برنامه 
که باعث ش��ده اس��ت تا باالترین امتیاز را در میان موارد مشابه به 
دس��ت آورده و در جایگاه نخست لیست ما قرار گیرد، این است که 
تنوع مطلوبی دارد و همچینن افراد را به علت ش��رایطی که دارد به 
خوبی درگیر می  کند. درواقع ش��ما باید در این برنامه فعالیت کافی 
داش��ته باش��ید تا اقدامات شما جنبه س��ودآوری به خود گیرد. در 
غیر این صورت صرفا جنبه س��رگرمی خواهد داشت. برای مثال شما 
با انجام تس��ت های موجود برای موسسات مختلف می توانید مبلغی 
را دریافت کنید که بدون ش��ک برای آن موسسه نیز هزینه کمتری 

در مقایسه با روش رایج این امر به همراه خواهد داشت. 
iPoll

ای��ن برنامه به افراد ماموریت های روزانه ای خواهد داد که با انجام 
آنه��ا ق��ادر خواهید بود به امیتازات خود بیفزایی��د و در پایان هفته 
براس��اس امتیاز کس��ب کرده، جوایز نقدی خ��ود را دریافت کنید. 
ظراف��ت کار آن نی��ز در ماموریت ه��ای متن��وع آن اس��ت که افراد 
هریک براس��اس عالیق خود می توانند موارد مدنظر را انجام دهند. 
برای مثال نوش��تن تجربه اس��تفاده از یک محصول یا ش��رکت در 
نظرس��نجی های برندهای مختلف، تنها بخش��ی از موارد متنوع این 

برنامه خالق محسوب می شود. 
Foap

ای��ن برنامه رویکردی کامال متفاوت و هن��ری دارد و به افراد این 
اج��ازه را می دهد تا بتوانند از تصاویر گرفته ش��ده خود درآمدهای 
خوبی داش��ته باش��ند. علت آن هم به این دلیل اس��ت که تصاویر 
در دس��ته بندی های متعدد در مع��رض نمایش برندها و آژانس های 
تبلیغات��ی قرار خواه��د گرفت و آنها می توانن��د از این طریق موارد 
دلخ��واه را بیابن��د و با عکاس آن قرارداد امض��ا کنند. این امر حتی 
می تواند زمینه کار دائم��ی را برای افراد ایجاد کند. به همین دلیل 
این اپلیکیش��ن گزینه مطلوب عالقه مندان به هنر عکاس��ی خواهد 
ب��ود. اگرچ��ه در نگاه اول ای��ن گزینه تنها برای عکاس��ان حرفه ای 
مناس��ب به نظر می رس��د، با این حال با نگاهی به افرادی که موفق 
ش��ده اند تصاویر خود را به فروش برسانند، متوجه این نکته خواهید 
ش��د که حتی عکاسان کامال آماتور با کمی ذوق و خالقیت قادر به 

کسب درآمد خواهند بود. 
Fluid Market

تا به حال به این فکر کرده اید که از وس��یله نقلیه  ای که اس��تفاده 
نمی کنید، درآمد داش��ته باش��ید. اگرچ��ه در نگاه اول اف��راد تنها 
ماشین های س��بک و سنگین را متصور می شوند، با این حال جالب 
است بدانید که در این اپلیکیشن حتی دوچرخه و اسکوتر نیز اجاره 
می ش��ود. درواقع این برنامه یک بازار اجاره وسایل محسوب شده و 
ب��ه افراد این امکان را می دهد که بدون نیاز به خرید وس��یله ای که 
چندان مورد نیاز آنها نیست، به خواسته خود دست پیدا کنند. برای 
مثال ممکن است فردی بخواهد آخر هفته خود را به دوچرخه سواری 
اختصاص دهد که در صورتی که ش��ما این وس��یله را داشته باشید، 

می توانید با اجاره دادن آن درآمد خوبی به دست آورید. 
Swagbucks

از طری��ق ای��ن برنام��ه و با مش��اهده کلیپ های تبلیغاتی س��ایر 
برندها ش��ما قادر خواهید بود تا مبالغی را به دس��ت آورید. درواقع 
میزان درآمد در این اپلیکیش��ن رابطه مس��تقیمی با حجم فعالیت 
ش��ما خواهد داش��ت. همچنین در صورتی ک��ه از طریق این برنامه 
خریده��ای اینترنتی خ��ود را انجام دهید، امتیاز ش��ما و در نهایت 

درآمد شما افزایش پیدا خواهد کرد. 
Bookscouter

بس��یاری از افراد ب��ا خواندن کتاب های خود دیگر به س��راغ آنها 
نرفته و این امر تنها فضایی را از آنها اش��غال خواهد کرد. تحت این 
ش��رایط ممکن است به فکر دور ریختن یا اهدای آن به کتابخانه ای 
باشید. با این حال این اپلیکیشن به شما راهکاری جدید ارائه کرده 
و امکان ف��روش آنها را فراهم م��ی آورد. از دیگر مزیت های آن این 
اس��ت که ش��ما می توانید کتاب خود را به مزایده گذاشته و بهترین 

قیمت ممکن را به دست آورید. 
Userfeel

در مواجه��ه با برندهای مختلف هنگامی ک��ه در ازای انتقادها 
و پیش��نهادها ش��ما مبالغی را دریافت کنید، بدون شک به موارد 
بهتری اش��اره خواهید کرد. درواقع این امر تمام کاری اس��ت که 
این اپلیکیش��ن انجام داده و به بهترین انتقادها و پیش��نهادهای 
افراد از برندهای مختلف، مبالغی را واریز می کند. بدون ش��ک در 
صورتی که نس��بت به محصوالتی که در طول روز از آنها استفاده 
می کنید دقت کافی داش��ته باشید، موارد جذابی را پیدا خواهید 
کرد. جالب اس��ت که ای��ن برنامه در صورتی ک��ه یک نظر مورد 
توجه قرار گیرد، دیگر ارسال مورد مشابه برای سایرین امکان پذیر 

نخواهد بود. 
entrepreneur :منبع

دریچه

به قلم کارولین سان
مترجم: امیرآل  علی

مجموع��ه مهارت های��ی ک��ه پیش��تر ب��ا عن��وان 
مهارت های »نرم« ش��ناخته می ش��دند، امروزه جزو 
مطلوب ترین مهارت ها در دنیای کسب و کار به حساب 
می آیند. طی دهه آینده و با بازنشس��تگی ش��اغالن 
نسل انفجار، آن هم با متوس��ط ۱۰۰۰۰ نفر در روز، 
پست های خالی توسط رهبران زن جایگزین خواهد 
ش��د. بیشتر این زنان از نس��ل هزاره هستند. زنان و 
همین طور نس��ل هزاره، هردو به ارتباطات، همیاری 
و روابط منطقی بها می دهند. عصر تازه ای از رهبری 
در ش��رف رقم خوردن اس��ت که رهبران مولد آن را 

مدیران زن تشکیل می دهند. 
در دنیای مدرن بس��یاری از رهبران زن، در حین 
انجام امور به طور طبیعی به مهارت های اجتماعی نیز 
تسلط و اشراف می یابند. زنان با تکیه بر تجربه کاری 
و خصلت های شخصیتی ذاتی، قادرند با افراد ارتباط 
برق��رار کنند و به آنان انگی��زه دهند. زنان می توانند 
به س��ادگی میان گروه ها، بخش ه��ا و دپارتمان های 
مختلف رایزن��ی و روابط را تس��هیل کنند. عالوه بر 
ای��ن  قادرند با رفع موانع و مداخله گری میان طرفین 
فن��ی و تولیدکننده، زمینه را ب��رای ارائه محصوالت 

عمده فراهم آورند. 
مهارت ه��ای »نرم« ترکیب��ی از توانایی های فردی 
نظیر اش��تیاق به انجام کار، درک متقابل، حساسیت 
در امور و رفتار انس��انی هس��تند که منجر به ایجاد 
فضای روانی امن می شوند. شرکت هایی چون گوگل، 
به دنب��ال این مهارت ه��ا می گردن��د و در این زمینه 
پیشرو هستند. شرکت گوگل اخیرا در تالشی جهت 
تعیی��ن عوامل موث��ر بر یک تیم پربازده، پژوهش��ی 
Project Arist - )هه ساله باعنوان پروژه ارسطو 

tle(  را در دس��تور کار قرار داده است. در این پروژه 
نقطه تمایز تیم های خ��وب از بد، طرز رفتار اعضای 
تی��م  با یکدیگر بود. در تیم های��ی که عملکرد خوبی 
داشتند، حساسیت اجتماعی باالیی وجود داشت که 
نم��ود آن در اعتم��اد و احترام متقاب��ل میان افراد و 

روابط حقیقی دیده می شد. 
زنانی که در نقش رهبر، بیشتر مدبر و مالحظه کار 
ظاهر می ش��وند، مهارت های »نرم« را به صورت ذاتی 
دارا هس��تند. شما به عنوان یک زن احتماال بیشتر از 
این مهارت ها برخوردارید و به س��ادگی می توانید آنها 
را بارور کنید و بر این مهارت ها اشراف یابید. به همین 
خاطر در محیط های کاری امروزی، زنان گزینه های 
مطلوبی برای رهبری محس��وب می ش��وند. مدیران 
Kip Ti - )اام��ل موفق��ی همچون کیپ تین��دل 

 The( از ش��رکت زنجیره ای کانتینر اس��تور  )dell
Container Store(  ای��ن عوام��ل را به رس��میت 
ش��ناخته اند. 7۰درصد نیروی کاری در این ش��رکت 
را زنان تش��کیل می دهند. این شرکت بنا به  گزارش 
مجل��ه تجاری و معتبر فورچ��ون ) Fortune( برای 
۱۶ سال متوالی در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر از دید 
کارکنان قرار داشته است و کیپ تیندل مشتاقانه از 

نیروی کاری شرکتش حمایت می کند. 
اکنون مناس��ب ترین زمان برای رهبران زن اس��ت 

ت��ا نقاط قوت خ��ود را بپذیرند و از برت��ری خود در 
مهارت های »نرم« رهبری نهایت اس��تفاده را ببرند. 
درواقع اگر شما به عنوان یک زن، مهارت های طبیعی 
خود را س��رکوب و س��عی کنید مهارت های رهبری 
»خشن« و س��نتی را سرمشق قرار دهید، به احتمال 
زیاد احساس س��رخوردگی، درماندگی و ناخوشی به 
شما دست خواهد داد. این مهارت ها یکی از وجوهی 
هس��تند که تعادل کاری ایجاد می کنند و اگر به آنها 
جامه  عمل نپوشانید، کسالت های فراوان، فرسودگی 
روانی، خستگی، مناقشات و فرصت های سوخته به بار 
خواهد آمد. پذیرفتن و پرورش این خصوصیات، تاثیر 
به س��زایی در ش��کل دهی به حرفه ش��ما دارد. برای 
اینک��ه بتوانید مهارت های »ن��رم« خود را بپذیرید و 
به بهترین نحو ممکن به کار بگیرید، به این توصیه ها 

عمل کنید. 
حرف تان را واضح و شفاف بیان کنید

زن��ان به طور ذات��ی، توانای��ی غری��زی باالیی در 
برق��راری ارتب��اط دارن��د، بنابرای��ن از ح��رف زدن 
خودداری نکنید. با اجتناب از تفکر س��نتی رهبری، 
سبک منحصر به فرد خود را در این زمینه پیدا کنید. 
اگر ایده آل های ارتباطی مطل��وب خود را بپذیرید و 
به دیگران توضیح دهید بهترین ش��یوه کار کردن با 
شما کدام است، بازدهی کارتان باال خواهد رفت. اگر 
نیاز دارید دس��تورکاری برای جلس��ه ای تدوین شود 
یا قبل از ش��رکت در جلس��ه، به ی��ک روز زمان نیاز 
دارید تا نکاتی را بررس��ی کنید، درخواس��ت خود را 
به زب��ان بیاورید. اگر در یک گروه کوچک دو یا س��ه 
نفره بهتر به تبادل افکار می پردازید، همان ش��رایط 

را به وجود آورید. 
با تمرین روزانه، این نوع ارتباط صحیح را در خود 
پرورش خواهی��د داد. ابتدا با دوس��تان و همکارانی 
ک��ه پذیرای اندیش��ه و صحبت های ش��ما هس��تند 
ش��روع و کم کم روی افرادی که بیش��تر ش��ما را به 
چالش می کشانند تمرکز کنید. رابطه ها زمانی شکل 
می گیرند که افراد خودش��ان باشند و احساس کنند 
با اطمینان خاطر می توانند در گروه مشارکت داشته 
باش��ند و نظرات شان را با سایرین درمیان بگذارند. با 
ایج��اد این پویایی، دیگران از ش��ما الگو می گیرند و 
ب��ا این کار به تقویت تیم خ��ود کمک خواهید کرد و 

عملکرد آن را بهبود خواهید داد. 
هوش هیجانی خود را به کار گیرید

درک متقابل داشته باش��ید و ابتدا نیز از خودتان 
ش��روع کنید. اول از همه باید س��بک کاری خود را 
بشناسید و تالش کنید آن را بر مبنای ثابتی استوار 
س��ازید. هنگام صحبت ب��ا فارغ التحصیالن مدیریت 
ارش��د کس��ب وکار )MBA(، از آنه��ا می خواه��م 
به عنوان تکلیف، راهبرد رهبری شخصی و »درونی« 
را تهی��ه کنند که تنها مختص به خودش��ان باش��د. 
این راهبرد به مثابه نقش��ه راه��ی خواهد بود که به 
ش��ما کمک می کند آش��فتگی های یک روز کاری را 
پشت س��ر بگذارید. راهبرد شخصی رهبری نیز مانند 
یک طرح کسب و کار است که شیوه مدنظر و مطلوب 
شما را در تعامل با زیردستان، همکاران و سرپرستان 
در موقعیت ه��ای مختلف ترس��یم می کن��د. به این 
راهب��رد به دید یک طرح عملیاتی درونی، متش��کل 
از سیاست ها و فرآیند های روزانه مدیریتی نگاه کنید 

که ش��ما را در گذر از مشکالت جدی و رسیدگی به 
مناقش��ات نیز یاری می دهد. راهبرد شخصی رهبری 
شما همانند مدرکی زنده، جزئیات دی ان ای رویکرد 
شما را در خود جای داده است و با پیشرفت شما در 
امر رهبری، تغیی��ر خواهد کرد. با روی کاغذ آوردن 
ایده ه��ای خود، در غلبه بر چالش هایی که س��د راه 
رهبری تان هستند، اعتماد و اطمینان خاطر بیشتری 

به توانایی های تان به دست خواهید آورد. 
در برخورد با مناقشات مدبر باشید

برخورداری از طبیعت مالحظه کار، می تواند شما را 
به اس��تاد حل مناقشات بدل کند، حتی اگر لذتی از 
این کار نبرید. همه چیز بس��تگی دارد به همان درک 
متقابل، س��هولت ارتباطات و موهبتی که بسیاری از 

زنان در درک دیگران، دارا هستند. 
زمانی که مناقشات باال می گیرد، قبل از حرف زدن 
به حرف ه��ای طرف مقابل گوش دهید. هرچه درک 
بهتری از جبهه او و احساس��ات و تصورات ورای این 
جبهه گیری به دس��ت آورید، در ارائه اس��تدالل خود 
بهت��ر عمل خواهید کرد. س��عی کنید به یک الگوی 
راهبردی در مدیریت مناقش��ات اش��راف یابید و هر 

زمان هیجانات باال گرفت، این الگو را اعمال کنید. 
هنگامی ک��ه می��ان تیم ه��ا مناقش��ه در می گیرد، 
می توانی��د از مهارت های خود اس��تفاده و گفت وگو 
و تعام��ل کارس��از و موثری میان آنه��ا برقرار کنید. 
یک��ی از مهارت ه��ای موثر در رهبری این اس��ت که 
مداخله گ��ری کنید و با رف��ع موانع موجود، زمینه را 

برای تعامل فراهم آورید. 
حساب امتیازها را نگاه دارید

نوشتن شرح روزانه موفقیت ها و همچنین چالش ها 
و اش��تباهاتی که به صورت روزم��ره رخ می دهند، به 
شما بینش خوبی درباره عملکردتان خواهد داد. این 
فرآیند ش��ما را قادر می س��ازد موقعیت ها را فارغ از 
بار احساس��ی بسنجید و به ماهیت واقعی موفقیت ها 
و شکس��ت های تجاری خ��ود پی ببری��د. این روند 
همچنین پیشرفت شما را مشخص می کند و مجالی 
فراه��م می آورد تا به جای داش��تن انتظارات بی جا از 
خود و س��نجش عملکردتان توسط اس��تانداردهای 
غیرواقعی، دس��تاوردهای خود را غنیمت شمارید و 

قدر بدانید. 
چنین ش��رح حالی همچنین به شما کمک می کند 
ش��کاف های کار خود را شناس��ایی کنید و تدابیری 
برای پ��ر کردن آنها بیندیش��ید. ب��رای برخی افراد 
این کار به مثابه جمع بندی اتفاقات روزانه محس��وب 
می ش��ود و ذه��ن را از فکر ب��ه ای��ن فعالیت ها آزاد 
می کن��د. ای��ن کار فضایی نوآورانه ب��رای روز بعدتان 
فراه��م می آورد. وقتی مناقش��ات تکرار می ش��وند و 
ش��ما مرتبا برای آنها راهکار ارائه می دهید، خواهید 
توانس��ت برخی از این ایده ها را در دس��تورکار کلی 

کسب وکارتان نیز وارد کنید. 
وقت��ی مهارت های »نرمی« را ک��ه به طور ذاتی در 
اختی��ار دارید پرورش دهید و به آنها اش��راف یابید، 
ش��اهد تغیی��ری در کارآمدی و رضای��ت کلی خود 
خواهید بود. زمانی که این مهارت ها را با کس��ب و کار 
خود هم راس��تا می سازید، بازگش��ت سرمایه واضح و 

قابل اندازه گیری خواهد بود. 
ellevatenetwork :منبع

تبدیل مهارت های نرم به خصلت های مطلوب رهبری 
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اخبار

ســاری - دهقان - یکی از واحدهای کلیــدی و تاثیر گزار در 
تاسیساتهای نفتی شرکتهای پخش فرآورده های نفتی به جرات می 
توان گفت واحد مهندســی است که با انجام مسئولیتهای تعمیر و 
نگهداشت کلیه تجهیزات عملیاتی تاسیساتها ، تعریف و اجرای پروژه 
ها ، نظارت بر انجام صحیح آنها ونظارت بر اجرای صحیح مقررات و 
دســتورالعمل ها و استاندارد های فنی شرکت می باشد. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی برای نشان دادن گوشه ای 
از فعالیتهای این واحد به سراغ نوروز زال نژاد رئیس واحد مهندسی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری رفته و با او 
گفتگویی ترتیب داده است. آقای مهندس زال نژاد کمی از نوع فعالیت 
واحد مهندسی بگویید : واحد مهندسی یکی از چند واحد عملیاتی 
تاسیساتهای نفتی شرکتهای ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است 
که نگهداری و تعمیر تجهیزات تاسیساتی در سطح مناطق را بر عهده 
دارد و همکاران ما در ســرد ترین و گرمترین روزهای سال در برف و 
بوران و شب و روز با تالش خود در این حوزه با هدف اینکه لحظه ای 

در امر سوخت رسانی وقفه ایجاد نشود فعالیت می کنند.
پرسنل مهندسی زحمت کش ترین قشر نفتی

پرســنل مجرب این واحد با بهره گیــری از تخصص و فن از بدو 
تاسیس تاسیساتهای نفتی این منطقه همچون انبار بزرگ نفت شهید 
اسماعیلی ساری و انبار نفت وتاسیسات گازمایع شهید تندگویان با 
بروز نگه داشتن تجهیزات عملیاتی و نگهداشت آنها از هرگونه وقفه 

درکار عملیاتی آنها جلوگیری می کنند و با افتخار باید گفت بیش از 
نیم قرن است که انبار نفت ساری بی وقفه در تحویل ، نگهداشت و 
توزیع فرآورده های نفتی به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است .
پروژه های بزرگی به همت مهندسی در منطقه ساری اجرا شد
چند پروژه مهم انجام شــده توسط مهندسی منطقه ساری را نام 
ببرید : پروژه تعمیرات اساســی مخزن تاسیسات گاز مایع و اجرای 
فــاز ۲ نصب و راه اندازی لوپ پروور انبار نفت ســاری از پروژه های 
سخت مهندسان منطقه ساری بود که به همت شبانه روزی آنها انجام 
شــد  ، همچنین دو پروژه اجرای زیر ساخت جدید اعم از پایپینگ 
و الکتروپمپ و تجهیزات ســکوها ) میترینگ و شماره انداز و ... ( به 
منظور رسید و برداشت بنزین یورو ۴ در انبارنفت ساری از پروژه های 
اخیر می باشد که نتیجه آن توزیع زود هنگام بنزین یورو ۴ در سطح 

شهرستان ساری بود .
تعمیرات اساسی مخزن 1۰۳ تاسیسات گاز مایع با تالش 

متخصصین مهندسی انجام شد
در مورد تعمیرات مخزن تاسیسات گازمایع شهید تندگویان بگوید : 
هدف ما با توجه به گذشــت ۱۰ سال از زمان بهره برداری از این مخازن 
پیشگیری از فرســودگی آن و اتصاالت و حفظ کیفیت فرآورده ذخیره 
شده و بهبود عملکرد تجهیزات منصوب بر مخازن مذکور و سهولت در 
بهره برداری از آنها بود این در حالی اســت که انجام عملیات الیروبی و 
تعمیرات اساسی مخزن از ضروریات است . تعمیر روتین بموقع مخزن و 
اتصاالت موجب کاهش استهالک و تعمیرات زودرس می شود و عملیات 
الیروبی باعث افزایش طول عمر و استفاده بهینه از تجهیزات منصوبه بر 
روی مخزن فوق می شود که از مزایای این عملیات سخت بود. روند اجرا 
از آغاز اورهال مخزن ، گاززدائی ، الیروبی و تعمیرات اساسی مخزن و کلیه 

متعلقات بود که به دست پر توان کارشناسان واحد مهندسی انجام شد .
فاز ۲ اتوماسیون و مکانیزاسیون اندازه گیری نفتکشها را 

خودمان انجام دادیم
هدف ما از تهیه و اجرا فاز ۲ اتوماسیون و مکانیزاسیون اندازه گیری 
نفتکشها ، ایجاد اتوماسیون اندازه گیری بود که افزایش دقت اندازه 
گیری وسرعت عملیات به حداکثر میزان خود رسید واجرای این فاز 
کاهش خطای انسانی را به دنبال دارد و با هدف اقتصاد مقاومتی در 

انبار نفت ساری اجرا شد .

اهواز - شبنم قجاوند- ترانسفورماتور شماره ۳ ایستگاه 
برق شمال غرب شرکت برق منطقه ای خوزستان که به دلیل 
آسیب وارده به تپ چنجر از مدار خارج شده بود، در کمترین 
زمــان ممکن با تعمیرات و اصالحات الزم برقدار و وارد مدار 
شد. مدیریت فنی و مهندسی شبکه انتقال نیرو این شرکت 
گفت: به دلیل آســیب وارده به تپ چنجر ترانســفورماتور 
شــماره ۳ ایستگاه برق شــمال غرب، ترانسفورماتور مذکور 
بــا عملکرد رله های حفاظتی از مدار خارج شــد که پس از 
بررســی های اولیه مشــخص گردید به دلیل شدت خطا، 
دریچه اطمینان مربوط به تــپ چنجر عمل نموده و روغن 
تپ چنجر بیرون ریخته اســت. رامین گلشنی راد ادامه داد: 

با توجه به شدت آسیب وارد شــده، شروع فصل گرم و نیاز 
فوری به ترانســفورماتور مذکور با ظرفیــت ۱۲۰ مگا ولت 

آمپر جهت تامین بار مشترکین، تمامی گروه های تعمیراتی 
فراخوانده شــده و برنامه تعمیراتی تدوین گردید. وی اضافه 
کرد: با بررســی های به عمل آمده مشخص شد که برخی از 
کنتاکتهای سلکتور سوئیچ تپ چنجر ترانسفورماتور آسیب 
دیده اند و علت اصلی ایجاد خطا در بخش دایورتر ســوئیچ 
نیز همین بوده است. مدیریت فنی و مهندسی شبکه انتقال 
نیرو شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: پس از تامین 
و تعویض قطعات قدیمی و معیــوب و انجام اصالحات الزم 
با انجام تســت های الزم روی تــپ چنجر و تزریق روغن به 
ترانسفورماتور، عملیات آماده سازی پایان و پس از انجام تست 

های الکتریکی، عایقی و بی باری ترانسفورماتور برقدار شد.

ســاری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ، دکتر ســید 
عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو 
با خبرنگار وبدا در این دانشــگاه با اعــالم مطلب فوق گفت : با 
توجه به بروز بیماری گوارشــي خفیف از روز یکشنبه ۶ خرداد 
ماه ســال جاري در شهرستان کالردشــت و افزایش مراجعات 
به بیمارســتان قائم کالردشــت)عج( ، دانشــگاه علوم پزشکي 
مازندران فــورا تیم مرکز عملیات بحران را در منطقه مســتقر 
نمود . رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با  بیان این که 
اقدامات الزم توسط بخش های ذیربط در دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران ، فرمانداری شهرستان کالردشت و شرکت های آب و 

فاضالب شهري و روستایي استان به عمل آمد، افزود : همزمان 
تصمیمات موثر در کمیته بحران شهرســتان اتخاذ و مداخالت 
مناسب توسط شرکت آب و فاضالب روستایي در شبکه آبرساني 

تحت پوشش انجام شــد. وی  علت ایجاد و طغیان این بیماری 
را  نوعــی ویروس دانســت که از راه خوراکی و آب آشــامیدني 
انتقــال یافته و بیان کرد :  اقدامات کنترلي با تمرکز بر آموزش 
چهره به چهره ســاکنین و آموزش عمومــي براي قطع زنجیره 
انتقال بیماري انجام شــد. دکتر موسوی با اظهار این مطلب که 
خوشبختانه این بیماری بسیار خفیف بود و  تنها ۶ مورد بستری 
وجود داشت که همه در عرض چند ساعت ترخیص شدند گفت 
:  در طي ۱۴ روز ۱۱۷۴ بیمار به بیمارســتان مراجعه نمودند و 
باتوجه به اینکه تعداد بیماران در ۴ روز قبل به کمتر از حد مورد 
انتظار رســیده است ، پایان طغیان بیماري گوارشي ویروسي در 

کالردشت را اعالم مي کنیم

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل دامپزشــکی 
لرســتان بابیان اینکه کشتارگاه های لرستان به سالن پیش سرد 
مجهز شــوند گفت: ۵۰ درصد اعتبار موردنیاز برای ایجاد سالن 
پیش سرد توسط سازمان برنامه بودجه و مابقی توسط شهرداری ها 
تأمین شود. غالمرضا توکلی در جلسه شورای سالمت استان که 
در ســالن جلسات استانداری لرســتان برگزار شد اظهار داشت: 
بسیاری از بیماری های مشترک انسان و دام سبب تلفات انسانی 
شده اســت؛ دامی که برای ذبح استفاده می شود هیچ گونه عالئم 
بالینی ندارد و تنها راه کنترل بیماری استفاده از پیش سرد است 
و دام باید در پیش سرد قرار گیرد تا پس از ۲۴ ساعت ویروس از 
بین برود. وی بابیان اینکه عده ای معتقد هســتند که پیش سرد 

نیاز نیست افزود: متأسفانه باوجود جلساتی که با مدیران داشته ایم 
اما هنوز هیچ قدمی برای نصب پیش ســرد برداشته نشده است. 
مدیرکل دامپزشــکی لرســتان عنوان کرد: در حــال حاضر ۱۰ 

کشتارگاه دام در لرستان وجود دارد که شش مورد آن در بروجرد، 
چگنی، ازنا، پلدختر و الیگودرز و دورود اســت، برای نصب پیش 
سرد در کشــتارگاه های مربوط به شهرداری ها مقررشده بود که 
۵۰ درصد اعتبار موردنیاز توســط سازمان برنامه بودجه و مابقی 
توسط شهرداری ها تأمین شود. وی تصریح کرد: شهرداری هایی 
که از این کار استنکاف کنند را به تعزیرات معرفی خواهیم کرد و 
کشتارگاه هایی که شهرداری متولی آن ها است باید هر چه سریع تر 
برای نصب پیش ســرد اقدام کنند. توکلی خاطرنشــان کرد: در 
کشتارگاه های خصوصی خرم آباد، دلفان و سلسله پیش سردهایی 
در حال نصب هستند اما در کوهدشت به دلیل کمبود اعتبار این 

موضوع انجام نشده که باید رسیدگی شود.

ســمنان - خبرنگارفرصت امروز- مجید 
مهربد رئیس خدمات فني و مهندسي شرکت گاز 
استان ســمنان گفت: با عنایت به مصوبه شوراي 
اقتصاد در خصوص گازرساني به واحدهاي تولیدي 
و صنعتي مصرف کننده سوخت مایع و بر اساس 
آخرین فهرست ارسالي از سوی ستاد شرکت ملي 

گازایران، ۳9۲ واحد  صنعتي و تولیدي اســتان 
مشمول این مصوبه گردیده اند. مجید مهربد افزود: 
در اجــراي این آئین نامه، تاکنون تعداد 9۰ واحد 
گازدار شــده اند، گازرساني به ۴9 واحد مشمول 
با ارائه طرح و در قالب پکیج هاي گازرســاني به 
محورهاي صنعت و کشــاورزي در حال اجرا بوده 

و طراحي اولیه ۲۵۳واحد دیگر نیز توســط واحد 
خدمات فني و مهندســي انجام گرفته و در حال 
تهیه پکیج جهت انتخاب پیمانکار مي باشد. وی 
خاطرنشــان کرد: هزینه گازرساني به ۲۵۳  واحد 
باقیمانده نیز بالغ بر۷۵۰ میلیارد ریال پیش بیني 

مي گردد.

روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

مهندسی منطقه ساری به روایت نوروز زال نژاد

برقدار شدن ترانسفورماتور آسیب دیده شمال غرب در کمترین زمان ممکن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد : 

پایان طغیان بیماری گوارشی ویروسی در کالردشت

کشتارگاه های لرستان به سالن پیش سرد مجهز می شوند

۳9۲ واحد تولیدي و صنعتي استان سمنان مشمول آئین نامه گازرساني به واحدهاي تولیدي و صنعتي شدند

 کرمانشاه - منیر دشتی - معاون استاندار کرمانشاه گفت: 
تالش ایران و عراق بر بازگشــایی مرز رســمی خسروی به روی 
زائران عتبات عالیات تا پیش از اربعین امســال اســت. ابراهیم 
الهی تبار در حاشــیه بازدید اســتاندار دیالی عــراق از مجتمع 
کشــت و صنعت بیستون پارس قصرشیرین اظهار داشت: بازدید 
اســتاندار دیالی به همراه فرماندار بلدروز و جمعی از کارشناسان 
بخش کشاورزی به دنبال گسترش مراودات و تبادالت اقتصادی 

اســت. وی عنوان کرد: در توافق بین اســتانداران دیالی عراق و 
کرمانشاه بر گســترش همکاری های دو طرف و افزایش دیدارها 
تأکید شد. الهی تبار گفت: استاندار دیالی عراق نیز هدف از سفر 
امروز خود را در رأس هیئتی متشکل از فرماندار بلدروز و جمعی 
از کارشناسان بخش کشاورزی بازدید از مجتمع کشت و صنعت 
بیستون پارس )باغ ۳۰۰۰ هکتار( و شهرستان قصرشیرین بیان 
کرد. مثنی تمیمی گفت: یکی از توافقات با استاندار کرمانشاه را 

گســترش همکاری دو۲ طرف بیان کرد که این سفر با این هدف 
صورت گرفت. بازگشایی مرز رسمی خسروی یکی از اولویت های 
مهم ماست که این موضوع به جد از سوی سفارت ایران در بغداد 
پیگیری می شود. وی گفت: مجموعه توافقات صورت گرفته برای 
بازگشایی مرز خسروی به روی زائران مثبت ارزیابی می شود. در 
این سفر یک روزه استاندار دیالی عراق و هیئت همراه از مجموعه 

باغ ۴۰۰۰ کشت وصنعت قصرشیرین بازدید کردند.

بندرعباس- خبرنگارفرصت امروز- فرماندار شهرستان قشم 
گفت: رمز پیروزی در سوم خرداد وحدت و انسجام بین رزمندگان و 
مسئولین بود که همین رویه می تواند نقشه راه ما در عبور از مسائل 
و مشکالت پیش رو باشد.  علیرضا نصری در آئین گرامیداشت سوم 
خرداد، ســالروز آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، 
بیان کرد: هر گاه از تشــتت و پراکندگی دوری کردیم و حول محور 

مشــترکات و منافع ملی به وحدت رسیدیم، پیروز شدیم. او با اشاره 
بــه وعده الهی مبنی بر نصرت و همراهــی جماعت افزود: اخالص، 
ایمان و ایثار رزمندگان دوران دفاع مقدس به حدی بود که پیروزی 
و شهادت را فیض الهی می دانستند. فرماندار شهرستان قشم، دوران 
دفاع مقدس بویژه عملیات بیت المقدس را یکی از درخشــان ترین 
مقاطع همبستگی و همدلی بین مردم و مسئولین ذکر کرد. او تصریح 

کرد: اینک ما در شرایطی قرار گرفته ایم که وحدت و انسجام داخلی 
می تواند، رافع بســیاری از مشکالت باشد. نصری ادامه داد: پرهیز از 
اختالف نظر و برچســب زنی و تکیه بر مشترکات و منافع ملی نیاز 
ضروری کشــور است و بدون شک تمسک به این شیوه موفقیت ما 
راتضمین می نماید و در آینده از  این مقطع نیز به عنوان قطعه ای 

درخشان از تاریخ جمهوری اسالمی ایران یاد خواهد شد.

معاون استاندار کرمانشاه :

تالش برای بازگشایی مرز خسروی تا پیش از اربعین امسال ادامه دارد

فرماندار قشم: وحدت رمز پیروزی و نقشه راه است

روند پیشرفت پروژه های گازرسانی گلستان درجلسه کنترل پروژه بررسی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- درجلســه کنترل پروژه شرکت گاز استان گلستان وضعیت و روند گازرسانی به پروژه های 
گازرسانی استان در بخشهای مختلف مصرف به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته وموانع و مشکالت موجود در زمینه پیشرفت 
پروژه های گازرسانی  ارزیابی شد. به گزارش روابط عمومی،با هماهنگی واحد برنامه ریزی گازگلستان جلسه کنترل پروژه باحضور 
مدیرعامل،اعضای هیئت مدیره وتنی چند از روسا ومسئولین واحدهای ستادی و ادارات گازرسانی برگزارگردید.  در آغاز این جلسه  
مقصودلو رئیس واحد برنامه ریزی و دبیرجلسه با بیان اهداف این نشست ضمن تشریح وضعیت هریک ازپروژه های اجرایی،روند 
پیشــرفت پروژه ها ومسائل ومشکالت موجود را بیان نمود.دراین جلسه همچنین مدیرعامل گازگلستان باتقدیر از زحمات انجام 
شده،مطالب مهمی را پیرامون پروژه های در دست اجرا  بویژه بخش روستایی و گازرسانی به واحدهای تولیدی ، صنعتی و حفرات 
خالی  ارائه نمود و راهکارهایی را نیزبرای مرتفع شــدن موانع و مشــکالت موجود مطرح و خواهان تسریع در انجام پروژه ها شد.  
وی گفت:درحال حاضر گازرســانی به ۳۵ روستای استان در حال اجرا بوده و تعداد ۲۶ روستا و ۱۶۰ واحد صنعتی وتولیدی دیگر 
نیزدربرنامه گازرسانی قرار خواهندگرفت و تالش داریم تا پایان سال 98 تمامی روستاهایی که شرایط گاز رسانی را دارند از نعمت گاز 
بهره مند شوند.مهندس محمد رحیم رحیمی تصریح کرد:براساس هدف گذاریهای صورت گرفته،برای هرپروژه مدت زمان معینی 
مشخص شده ونیاز است تا با همت،تالش،پیگیریهای مستمروهمکاری مسئولین وسایر دستگاههای ذیربط روند پیشرفت پروژه ها 
باتاخیر مواجه نشــود.  وی درادامه درخصوص مرتفع شدن مشکالت موجود،تسریع دراجرای حفرات خالی،نصب انشعابات،جذب 
اشتراک پذیری وتهیه اقالم مورد نیاز پروژه و همچنین  آماده نمودن تعدادی از پروژه های در حال اجرا برای افتتاح در ایام هفته دولت 
اشاره کرد.  مدیرعامل گازگلستان با بیان اینکه در حال حاضر 9۶ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گازطبیعی بهره مندند اظهار 
داشت:تاکنون درسطح استان تمامی ۲9 شهر ، 8۴۱ روستا و ۶۲۰ واحدصنعتی عمده وهمچنین ۶۴ جایگاه  CNG از گاز طبیعی 

برخوردار شده اند ضمن اینکه عملیات گاز رسانی به  ۳۵ روستانیز در مرحله اجرا می باشد.

برگزاری جلسه آموزشی ،توجیهی سامانه اوقات فراغت دراداره کل ورزش 
و جوانان استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه آموزشی ،توجیهی سامانه اوقات فراغت در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان 
با حضورکارشناسان دستگاههای متولی اوقات فراغت استان وکارشناسان ادارات ورزش و جوانان شهرستانها برگزارگردید.به گزارش 
روابط عمومی معاونت فرهنگی و امور جوانان استان ، جلسه آموزشی ،توجیهی سامانه اوقات فراغت در اداره کل ورزش و جوانان استان 
گلستان با حضورکارشناسان دستگاههای متولی اوقات فراغت استان وکارشناسان ادارات ورزش و جوانان شهرستانها در روز دوشنبه 
مورخ ۲۱خرداد ماه برگزارگردید.محمود متقی معاون فرهنگی و امور جوانان استان در این زمینه گفت: این نشست به منظورآشنایی 
هر چه بیشترکارشناسان جهت ورود به سامانه وثبت اطالعات پایگاهها ودراختیار قراردادن آدرس و مشخصات پایگاههای اوقات فراغت 
به خانواده هاومخاطبین عزیزدربرگزارگردید.متقی افزود:در این سامانه تمامی اطالعات برای دستگاهها قابل رویت بوده و می توانند 
به راحتی پایگاههای مربوط به دستگاه خودرا ثبت نمایند.متقی درپایان اشاره داشت : به امیدخداوند متعال در هفته اول تیر ماه این 

سامانه با حضور مسئولین استانی راه اندازی خواهد شد.

مدیر کل بهزیستی مازندران در جلسه توجیهی مشاوره ژنتیک ویژه معلولین در کمیسیون پزشکی تاکید کرد:
شناسایی درست و به هنگام گروه هدف و پی گیری نتیجه اقدامات پیشگیرانه

ساری - دهقان : جلسه توجیهی مشاوره ژنتیک ویژه معلولین در کمیسیون 
پزشکی با حضور دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران، دکتر پورفاطمی معاون 
امور توسعه پیشــگیری ، مهندس قلندری؛ معاونت امور توانبخشی، روسای 
ادارات شهرستان های ســاری، آمل و بابل و کارشناسان حوزه ها برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی بهزیستی مازندران، دکتر 
آرام با بیان این مطلب که تقریبا ۵-۲% نوزادان متولد شده دچار بیماری های 
ژنتیکی یا ناهنجاری های مادرزادی می باشند و از عوامل مهم آن ازدواج های فامیلی  است، بر اهمیت پیشگیری از بیماری های 
ژنتیکی  تاکید کرد و گفت: آنچه در حوزه پیشگیری از اهمیت زیادی برخوردار است، تالش در مسیری است که ورودی دیگر حوزه 
ها کاهش پیدا کند. وی با تاکید بر لزوم همکاری هر چه بیشتر حوزه های توانبخشی و پیشگیری در بحث کاهش معلولیت هایی با 
پایه ژنتیک تصریح کرد: با توجه به اجباری شدن غربالگری ژنتیک در برنامه ششم توسعه ، و پی گیری های مجدانه دکتر محسنی 
ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور در تصویب این طرح ، بهترین فرصت و امکان در اختیار سازمان بهزیستی قرار گرفته است که 
در جهت کاهش معلولیت های مادرزادی اقدامات گسترده ای انجام دهد، چرا که معلولیت ها نه تنها درجه عملکرد شخص معلول 
را محدود میکند بلکه خانواده و جامعه را متحمل هزینه های فراوانی میکند. مدیر کل بهزیستی مازندران هدف اصلی در اجرای این 
برنامه را تدوین بانک اطالعاتی از خانواده های دارای معلول با الویت دو عضو معلول عنوان کرد و افزود: جمع آوری و تدوین اطالعات 
مراجعین برای غربالگری و نیز هدفمند کردن فعالیت های  صورت گرفته،  اقدامی مناسب در جهت کاهش معلولیت های ژنتیکی 
است. آرام با تاکید بر شناسایی درست و به هنگام گروه هدف و پی گیری نتیجه اقدامات پیشگیرانه خاطرنشان کرد: خانواده های 
دارای بیش از دو عضو معلول اولین گروهی هستند که کارشناسان برای آگاهی بخشی، تشکیل پرونده و تهیه بانک اطالعاتی و ارزیابی 

وضعیتشان به آنها مراجعه خواهند کرد.   

 شورای هماهنگی حراست صنعت آب و برق استان قزوین رتبه برتر را  در 
سطح کشور کسب کرد 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز-  در ارزیابی انجام شــده توســط معاونت هماهنگی وزارت نیرو   شورای هماهنگی حراست  
صنعت آب و برق اســتان قزوین در بین شــوراهای هماهنگی حراستهای صنعت آب و برق  کشور رتبه برتر را کسب کرد .  سید 
فخرالدین موسوی مدیر دفتر حراست شرکت توزیع برق افزود در  ارزیابی شورای هماهنگی حراستهای کشور که از طریق  معاونت 
هماهنگی وزارت نیرو  در سال 9۶ انجام شد ، ارزیابی کمی و کیفی ، تعداد جلسات ،تعداد مصوبات  ، تعداد جلسات کار گروهها و 
تعداد مصوبات از شاخصهای اصلی این ارزیابی بوده است .و شورای هماهنگی حراست صنعت آب و برق استان قزوین با ۱۰ جلسه 
،9۳ مصوبه ،9 کارگروه و ۳8 مصوبه کارگروه  رتبه برتر را  در بین شوراهای هماهنگی حراستهای  صنعت آب و برق کشور کسب کرد 
.   همچنین  حسین افراز مدیر کل دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر طی ارسال نامه ای از زحمات سید  فخرالدین موسوی مدیر 
دفتر حراست و مهندس داود آذربایجانی مسئول حفاظت فیزیکی شرکت توزیع نیروی  برق استان قزوین  بدلیل روند کاهش فعالیت 
سارقین بطور محسوس و قابل لمس و افزایش دستگیریها و کاهش سرقت سیم مسی در استان  قزوین  تقدیرو تشکر  بعمل آورند .  

مدیر تجاری و امور مشترکان مخابرات استان مرکزی: 
پوشش 1۰۰ درصدی تلفن ثابت و همراه در شهرهای استان مرکزی 

اراک- مینورستمی- مدیر تجاری و امور مشترکان مخابرات استان مرکزی گفت: یکی از معضالت دستگاه های خدماتی بحث 
الوصولی مشترکان بوده هرچند محدودیتی در ارائه خدمات ایجاد نکرده ولی وصول به موقع سبب بهبود خدمات می شود.  علیرضا 
فرهادی در مراسم قرعه کشی مرحله چهارم وصول مطالبات تلفن همراه استان مرکزی، بااشاره بر ضرورت همکاری مشترکین در 
پرداخت مطالبات اداره مخابرات اظهارداشت: با توجه به تغییرات تکنولوژی صنعت مخابرات وای تی هر پنج سال یکبار شاهد تغییراتی 
در ساختار تکنولوژی صنعت مخابرات هستیم بنابراین برای تامین و تجهیزات جدید نیازمند سرمایه گذاری سنگینی هستیم و این 
مهم جز با وصول مطالبات به موقع مشترکین امکان پذیر نخواهد بود. وی افزود: از این مطالبات 9 میلیاردتومان مربوط به تلفن ثابت 
و پنج میلیاردتومان بابت تلفن همراه است بنابراین به منظور تشویق مشترکین جهت پرداخت به موقع مطالبات خود اقدام به اعطای 
جوایز کرده ایم. مدیر تجاری و امور مشترکین مخابرات مرکزی تصریح کرد: یکی از معضالت دستگاه های ارائه دهنده خدمات، بحث 
الصولی مشترکین بوده هرچند این تاخیر محدودیتی در ارائه خدمات به مشترکین ایجاد نکرده ولی وصول به موقع سبب می شود 
خدمات بسیار بهتری با تامین نقدینگی به مردم بدهیم زیرا تاخیر در پرداخت ما را با مشکل مواجه خواهد کرد. فرهادی بیان کرد: 
ساوه و زرندیه به عنوان بزرگترین شهرهای صنعتی کشور در استان مرکزی و نیز در سطح کشور دارای جایگاه ویژه بوده  که اعطا 
جوایز ویژه شرکت مخابرات به مشترکین این شهرستان نشان از اهمیت شهرستان ساوه در سطح استان بوده است. وی ادامه داد: از 
مجموع یک میلیون و ۲۲۵ هزار مشترک تلفن در استان مرکزی کمتر از ۳۰۰ هزار نفر آن در ساوه و زرندیه هستند و به عبارتی این 

دو شهرستان حدود ۲۰ درصد مشترکین استان مرکزی را به خود اختصاص داده اند. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم :  
ترویج فرهنگ وقف تنها وظیفه اوقاف نیست 

ایالم-هدی منصوری- حجه االسالم حسن شهیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اعالم اینکه سازمان اوقاف در ۳ حوزه 
موقوفات، مسابقات قرآنی و بقاع متبرکه ماموریت دارد، اظهار کرد: وقف دارای آثار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی پر 
برکتی می باشد. حجه االسالم شهیدی با بیان اینکه حدود ۷۷۲موقوفه در استان ایالم وجود دارد، گفت: بخش عمده موقوفات مثل 
مساجد و حسینیه ها انتفاعی هستند و وقف با نیات مربوط به عزاداری برای امام حسین)ع(، رفاه عمومی و ایتام نداریم.  وی با اشاره 
به اینکه وقف صرفا نباید یک ساختمان بزرگ و یا مجتمع تجاری باشد، اضافه کرد: به منظور مشارکت مردم در امر وقف، زمینه برای 
اجرای طرح وقف دسته جمعی فراهم شده است و مردم می توانند حتی به میزان اندک نیز در این سنت حسنه شرکت کنند .  مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان ایالم در ادامه با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه گفت : ترویج 
فرهنگ وقف تنها وظیفه اوقاف نیست و باید همگان به ویژه  رسانه ها در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهند .  وی با اعالم اینکه ۵۳ 
امامزاده و بقعه متبرکه در سطح استان وجود دارد، تصریح کرد: این اداره کل به دنبال تبدیل بقاع متبرکه امامزادگان به قطب های 

فرهنگی است و برای تحقق این امر در آستان امامزادگان برنامه های عمرانی و فرهنگی گوناگونی اجراء کرده است . 
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ش��ناخت نقاط قوت می تواند عملک��رد فرد را در زندگی 
و کار افزایش دهد.  ش��ناخت نقاط قوت و ضعف، بخش��ی 
جدانش��دنی از پیش��رفت ش��خصی حرفه ای ها اس��ت. اگر 
نقاط ق��وت خود را ندانید، ممکن اس��ت نتوانید کارتان را 
با بهتری��ن مهارت های تان تطبیق دهی��د و حتی موفق به 
توس��عه مهارت های خود در آینده نش��وید. برای کمک به 
ش��ناخت این نقاط قوت، مجموع��ه ای از ابزارهای ارزیابی 
به وجود آمده اس��ت.  همیش��ه یک نقطه قوت برجسته در 
میان دیگر نقاط قوت و ضعف افراد وجود دارد؛ ش��اید یک 
ویژگ��ی، مهارت یا توانایی باش��د که معموال قوی تر از بقیه 
عمل می کند. دریک لواس��ور، یک س��رهنگ پلیس دارای 
نش��ان های افتخار، نویس��نده و ستاره ش��وهای تلویزیونی 
است، او به این نقاط قوت، قدرت های خارق العاده می گوید. 
لواسور که از طرفداران داستان های دنباله دار ابرقهرمانی 
مانندانتقام جویان اس��ت، می گوید که تفاوت میان ش��ما و 
همکارتان قابل مقایس��ه ب��ا تفاوت میان س��وپرمن و مرد 
عنکبوتی اس��ت. هر دو دارای اهداف مش��ابهی هستند اما 
توانایی های استثنایی و مختص به آنها کامال متفاوت است. 
او در کتاب خود به نام »گوش��ه مخف��ی: نقاط قوت پنهانی 
خود را بیابید، تطبیق پیدا کردن را بیاموزید و اطمینان به 
پیروزی در بازی زندگی را به دس��ت آورید« به این موضوع 
اشاره کرده اس��ت. او می گوید:  ما اغلب سعی می کنیم در 
جامعه مانند دیگران اقدام کنیم تا به موفقیت برس��یم. اما 
حقیقت این اس��ت که باید کاری را انج��ام دهیم که برای 

خود ما موفقیت به بار آورده است. 
ممکن اس��ت پیدا ک��ردن این قدرت خارق الع��اده بیهوده 
به نظر برسد، اما مشخص کردن نقاط قوت برتر به این طریق، 
می تواند به ش��ناخت مزیت های حقیقی شما در دنبال کردن 
اهداف تان کمک کند. در ادامه به ذکر چهار سوال می پردازیم 

که در کشف قدرت های فوق العاده به کمک ما می آیند. 
انجام چه کاری برای شما به نظر بی زحمت و آسان 

می رسد؟ 
ب��ه فعالیت هایی فکر کنید ک��ه روی انجام آن ها، تمرکز 
کامل دارید و بس��یار ساده می توانید بهترین عملکرد را در 
آن نشان دهید. برخی در ارائه دادن و برخی در حل مسائل 
بس��یار مشکل محاسباتی عالی باش��ند. ول نلسون، مشاور 
ش��غلی می گوید:  به دنبال یافتن زمینه هایی باش��ید که در 
آنها بدون اعمال تالش خاصی، می درخشید، این زمینه ها، 
ش��اخص های احتمالی برترین توانایی های ش��ما هس��تند. 
زمین��ه ای که ش��ما را در جری��ان انج��ام کاری می اندازد، 
زمینه ای است که احتماال در آن مهارت بسیار باالیی حین 
انجام کار نشان می دهید؛ بهترین عملکرد در زمینه ای بروز 
پیدا می کن��د که در آن، زمان را از یاد می برید، احس��اس 
خوبی پیدا می کنید و نس��بت به پروژه نیز نظر مس��اعدی 

دارید. 

چگونه دیگران را شگفت زده می کنید؟ 
آی��ا پیش آم��ده که مرتب��ا اع��الم کنی��د در زمینه ای، 
عملک��رد خوب��ی دارید؟ آیا م��ردم برای مش��اوره در مورد 
خاصی یا وارد ش��دن یا همکاری به پروژه ای از شما کمک 
می گیرند؟ به گفته لواس��ور این نوع بازخورد و درخواس��ت 
کمک، نش��ان دهنده توانایی های خارق العاده شما هستند. 
او می گوی��د:  بای��د به گفته ه��ای دیگران در م��ورد خود 
اهمیت دهید. این ش��امل تم��ام صحبت ها از جمله نظرات 
و همین طور بررسی عملکردتان می شود. به دنبال الگوهایی 
در نظرات باش��ید که به شما سرنخ هایی از موارد تاثیرگذار 

و پنهان از نظر خودتان بدهد. 
نلسون می گوید:  همواره مواردی از نقاط قوت ویژه وجود 
دارند که از چشم خود فرد پنهان می مانند؛ یا ممکن است 
که آن ویژگی ها را دست کم بگیرد، چرا که این مهارت ها یا 
استعدادها به نظر آنها بس��یار بدیهی هستند. برخی اوقات، 
پرس��یدن نظر هم��کاران یا مربی��ان در م��ورد نقاط قوت 

برجسته خود بسیار مفید است. 
برای چه موردی حاضر به فداکاری هستید؟ 

دنی گوتنچت، مدیرعامل و موس��س ش��رکت مش��اوره ای 
استخدام و مدیریتی Pathways است؛ او همچنین یکی از 
نویسندگان کتاب »معنا در کار و زبان مخفی آن« است. دنی 
می گوید:  قدرت های خارق العاده ما، ترکیبی از اشتیاق و تسلط 
هستند. اشتیاق، فرد را خوشحال می کند، به او انگیزه می دهد 
و او را مایل به انجام کار بیشتر می کند؛ حتی اگر نیاز به سخت 
کار کردن و فداکاری در آن مورد باشد. من عالقه دارم از مردم 
بپرس��م که حین انجام چه کاری، احساس می کنند که زمان 
ب��ه راحتی می گذرد؟ آیا به ح��دی از کارتان لذت می برید که 
حاضر باش��ید برای آن بجنگید؟ برای مثال، ممکن است یک 
پرستار بگوید که به جنبه بالینی مراقبت از بیماران عالقه مند 
است؛ با وجود این حقیقت که این کار سخت و زمان بر است، 
اما باعث می ش��ود موارد بیشتری را بیاموزد و عملکرد بهتری 
داشته باشد. اگر عالقه ای عمیق به زمینه ای داشته باشید که 
باعث ش��ود کارها را بهتر پیش ببری��د، اوضاع چقدر متفاوت 
می ش��ود؟ این سواالت به شما نشان می دهند که قدرت های 

خارق العاده تان چه مواردی هستند. 
در چه موردی بی پروا هستید؟ 

ب��ه زم��ان و تجربه هایی فکر کنید ک��ه در آنها اطمینان 
باالیی به خود داشته اید. آیا زمان هایی را تجربه کرده اید که 
احس��اس اطمینان و راحتی زیادی در مورد دست زدن به 
ریسک های حساب شده و به چالش کشیدن توانایی های تان 
کنید؟ کیتی کسلی، روان شناس سازمانی، موسس و رئیس 
Building G -  ���رکت آموزش نی��روی کار و توس��عه
ants, LLC است؛ او همچنین نویسنده کتاب »غول های 
سازنده: سیستمی اثبات ش��ده برای دگرگون کردن نیروی 
کار از طری��ق آموزش موثر« اس��ت. کیت��ی می گوید:  این 

س��طح از راحتی، نش��انه ای از وجود توانایی های بالقوه در 
آن زمینه کاری هس��تند. اغلب اوق��ات مواردی که در آنها 
عملکرد خوبی دارید، همان هایی هس��تند که از انجام شان 
لذت می برید. اگر هر روز کاری را انجام دهید که احس��اس 
عملک��رد خوب��ی در آن داری��د، روز خوب��ی را پشت س��ر 
گذاش��ته اید و با خود خواهید گفت: »من موثر واقع شدم. 
من یاد گرفتم. من قدم مثبتی برای رشد شرکت برداشتم. 
من مس��ئله ای را حل کردم. من هم��کاری خوبی را با تیم 
شرکت انجام دادم«. این احساسات و افکار نشان دهنده این 

هستند که روی نقاط قوت خود کار می کنید. 
چه موردی را واضح تر از دیگران درک می کنید؟ 

لواس��ور به عنوان یک محقق، یاد گرفته که مش��اهده گر 
باشد. او به دنبال سرنخ های موجود در صحنه جرم می گردد 
و افراد را در زمان بازجویی تحت نظر می گیرد. اما همچنین 
از تجس��م برای بهبود مهارت های خود اس��تفاده می کند. 
او می گو ی��د:  با اختص��اص زمان برای وارد ش��دن به یک 
موقعیت از لحاظ ذهن��ی، بینش فوق العاده ای نیز در مورد 
نقاط قوت و ضعف خود پیدا می کنم. من از زمان دبیرستان 
و برای فعالیت های مختلف به این تمرین مشغول بوده ام. 

لواس��ور با تمرین ذهنی این روند احساس می کرد که در 
موقعیت های پرریس��ک، کار را به اتمام رسانده است و این 
موضوع به او اعتماد به نفس می داد. به عالوه، او می توانست 
نقاط قوت و موارد ساده برای خود، همچنین نقاط ضعف و 

دشوارتر را به وضوح مشاهده کند. 
نلسون اش��اره می کند که هر قدرت خارق العاده ای، یک 
پاش��نه آش��یل هم دارد. اگر در انگیزه دهی ب��ه دیگران و 
س��اختن روحیه آنه��ا براس��اس توانایی های ش��ان مهارت 
دارید، ممکن اس��ت کم طاقت ش��وید. اگ��ر در عیب یابی و 
تجزیه و تحلی��ل جزئی��ات مه��ارت دارید، ممکن اس��ت در 
برخورد با م��ردم و موقعیت هایی ک��ه ارائه کننده جزئیات 

دقیق و انتزاعی نیستند، درگیری پیدا کنید. او می گوید: 
تمرین ها و ابزاری وجود دارند که می توانند در ش��ناخت 
نقاط ضعف مرتبط با برخوردار بودن از نقاط قوت فوق العاده 
در درازمدت به کمک شما بیایند. هر چه بیشتر موردی را 
به عنوان نقطه قوت خود بشناس��ید، بیشتر آن را در معرض 

خطر نابود کردن قرار می دهید. 
لواس��ور می گوید:  ش��فاف ب��ودن در م��ورد نقاط قوت 
می تواند باعث ایجاد تغییرات قابل توجه در حرفه و زندگی 
ش��ود. نخستین قدم این اس��ت که نقاط قوت را شناسایی 
کنیم، چراکه همه ما انس��ان هس��تیم و توانایی دس��تیابی 
ب��ه اهداف را داریم اما راه از پیش تعیین ش��ده ای برای آن 
وجود ندارد. پیش از شروع به انجام ماموریت، حتی پیش از 
گالویز شدن با اهداف مان نیاز است خودآگاهی و درک مان 

از خود را باال ببریم. 
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چگونه توانایی های خارق العاده خود را کشف کنیم

دلیل رشد بیت کوین در یک سال گذشته چیست؟ 
افزایش بهای ارزهای مجازی از جمله بیت کوین، اتریوم و آلتکوینز در سال گذشته به احتمال زیاد عمدتا به 
دلیل دستکاری قیمت ها بوده. در پژوهشی که از سوی محققان دانشگاه آستین تگزاس منتشر شده، یک استاد 
دانشگاه که در زمینه برمال کردن فساد در بازارهای مالی متخصص است متوجه الگوهای متفاوتی در تبادالت ارزی 
شده و معتقد است شخص یا اشخاصی در پلتفرم تبادل ارزی Bitfinex قیمت بیت کوین را ملتهب کرده اند.  به 
گزارش ورج، در این پژوهش ۶۶ صفحه ای آمده که بیتفینکس از Tether، ارز مجازی خودش استفاده کرده تا 
تقاضای کاذب برای خرید بیت کوین ایجاد کند. این تقاضای کاذب قیمت بیت کوین را باال برده و باال نگه داشته، 
در حالی که قیمت آن در مبادالت دیگر نزول کرده. پژوهش نشان می دهد هر چه تتر بیشتری وارد بازار شده، 
قیمت ارزهای مجازی نیز باالتر رفته؛ »مشابه اثر التهابی چاپ اسکناس اضافه.«  با بهره گیری از الگوریتم هایی که 
میلیون ها تراکنش را تحلیل می کند، محققان دریافتند که نصف افزایش قیمت بیت کوین در سال گذشته چند 
ساعت پیش از مبادله تتر در دیگر مبادالت ارزی بوده.  اگرچه گزارش ها هیچ دست کاری قیمتی را تایید نمی کند، 
ولی به الگوهای مش��کوک اشاره دارد. در دستگاه های مبادالتی که تتر پشتیبانی می شد، افزایش بهای ارزهایی 
چون اتریوم و زی َکش بیش از آنهایی بود که تتر در آنها حاضر نبود. گزارشی دیگر از امسال نشان می دهد وقتی 
بیتفینکس توزیع تتر را کاهش داد، این الگو از بین رفت.  بیتفینکس واقع در هنگ کنگ اس��ت و در کارائیب 
به ثبت رس��یده، یعنی مسئوالن ایاالت متحده زمانی می توانند وارد عمل شوند که سرمایه گذاران آمریکایی در 
تراکنش ها نقش داشته باشند و بنابراین عمده این فضا کامال غیر قابل کنترل است. اما محدودیت های ژئوگرافیک 
مسئوالن کشور را از تالش کردن برحذر نداشته.  در دسامبر سال گذشته، کمیسیون مبادالت تجاری کاالی آینده 
ایاالت متحده آمریکا شرکت های بیتفینکس و تتر را احضار و پس از تحقیقات خود بابت همین دستکاری های 
صورت گرفته ابراز نگرانی کرد. در ماه ژانویه گزارش های جلسه مذکور منتشر شد و چندی بعد مشخص شد تتر 

هم همکاری خود با شرکتی حسابرسی که کارهای بازرسی داخلی شان را انجام می داده پایان داده. 
اخی��را نیز بلومبرگ گزارش داده وزارت دادگس��تری آمریکا با همکاری CFTC در تالش اس��ت تا بفهمد 
ماجرای بیت کوین و دستکاری قیمت ها از کجا نشات گرفته، اگرچه این تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی به 
سر می برد.  اتفاقات بسیاری در مورد بیتفینکس و تتر افتاده که همه را به شک بیندازد. هر دو شرکت یک مدیر 
عام��ل دارند به ن��ام Jan Ludovicus van der Velde  که هیچ اطالعات دیگری در مورد وی نمی دانیم. 
اگرچ��ه تتر، بیتفینکس را به عنوان یکی از پلتفرم های مبادالتی متحد خود می شناس��د، بیتفینکس تتر را از 
لیست ارزهای مجازی موجود در صفحه اصلی خود حذف کرده. بیتفینکس نخستین بار اسم تتر را سال ۲۰۱۵ 
در یک پس��ت وبالگی ذکر کرد، اما هیچ مالکیتی بر آن اعالم نداش��ت.  ارزش بازار فعلی تتر توسط وب سایت 
MoinMarketCap. com در حال حاضر ۲.۵ میلیارد دالر اعالم شده. بیتفینکس هیچ نظری در این رابطه 
تاکنون منتشر نکرده، ولی در بیانیه ای به نیویورک تایمز گفته: »صدور تتر نمی تواند به عنوان افزای  دهنده قیمت 

بیت کوین یا دیگر ارزهای مجازی در بیتفینکس مورد استفاده قرار گیرد.«

چگونه محیط کاری شرکت را به مکانی بهتر تبدیل کنیم

اگرچ��ه هر ش��رکتی نهایت کارایی را از کارمندان خود انتظ��ار دارد، با این حال نتایج تحقیقات در این 
رابطه نشان می دهد که حتی دقیق ترین قوانین هم نمی تواند رسیدن به این هدف باشد. بدون شک زمان 
کاری بس��یار، محل کار را به خانه دوم افراد تبدیل می کند و به همین دلیل الزم اس��ت تا به این موضوع 
توجه داشته باشید که در صورتی که افراد در محیط کاری احساس راحتی نداشته باشند، تمامی اقدامات 
و تصمیمات ش��ما نتیجه حداکثری نخواهد داش��ت. در همین زمینه و در ادامه به بررسی راهکارهایی که 

می تواند شما را در بهبود شرایط محیط کاری کمک کند، خواهیم پرداخت. 
1- تفاوت حمایت و کمک کردن را بدانید 

اگرچه تمامی کارمندان انتظار دارند که در شرایط سخت از جانب مدیران خود مورد حمایت قرار گیرند، با 
این حال این امر به تنهایی کافی نیس��ت و الزم اس��ت تا مشکل برطرف شود. در واقع در این رابطه همواره دو 
رویکرد وجود دارد، نخست مدیرانی که صرفا اعالم حمایت می کنند و دیگر اقدامی را صورت نمی دهند و دیگری 
آنهایی که مشکالت موجود را با بدترین شکل و تخریب روحیه تیم، برطرف می  کنند. بدون شک هر دو رویکرد 

مشکالتی را به همراه خواهد داشت، به همین دلیل بهتر است تا روشی میانه را برگزینید. 
2- زیرساخت های کافی در اختیار داشته باشید

درواقع انجام کارهای بزرگ در شرایطی که شما از امکانات آن برخوردار نباشید، امری کامال دشوار خواهد بود. 
این موضوع از جمله معضالتی است که شرکت ها با آن مواجهند. علت اصلی آن نیز عدم برنامه ریزی افراد در شکل 
دهی و تقویت زیرساخت هاست. درواقع اهمیتی ندارد که در حال حاضر در چه جایگاهی قرار دارید، ضروری است 
امکانات خود را همواره متناس��ب و حتی در س��طحی باالتر قرار دهید. این امر کارمندان را نیز با رضایت بیشتری 
مواجه خواهد ساخت. این موضوع به این دلیل است که افراد در کار خود با سختی کمتری مواجه شده و اقدامات 

آنها نتایج به مراتب بهتری به همراه خواهد داشت که خود در حفظ روحیه آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
3- همواره دو راه داشته باشید 

اینکه تنها با یک سیاست پیش بروید بدون شک در صورتی که با تنگنا مواجه شوید، شما را در موقعیت 
بسیار بدی قرار خواهد داد. به همین دلیل همواره در کار خود دو رویکرد داشته باشید تا در صورت بروز 
مش��کل، محکوم به ادامه دادن در بدترین ش��رایط یا متوقف کردن آن نباش��ید. مورد دیگری که در این 
رابطه الزم اس��ت مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که این امر تنها در رابطه با سیاست های شرکت نبوده 
و در رفت��ار خ��ود با کارمندان نیز باید همواره بیش از یک راه حل پیش��نهاد دهید. این موضوع در کاهش 

استرس افراد نقش بسزایی خواهد داشت. 
4- پیشرفت تکنولوژی و استفاده مداوم از آن می تواند نتیجه عکس به همراه داشته باشد

اگرچه تکنولوژی های جدید همواره خوب هس��تند، با این حال نحوه رفتار نادرست ما با آنها می تواند باعث 
بروز مشکالتی شود. از جمله مواردی که الزم است در این رابطه مورد توجه قرار دهید این است که هر فناوری 
زمانی را نیاز دارد تا همه افراد با آن آشنایی کامل برقرار کنند. درست  مانند نحوه استفاده از یک خودروی جدید 
است که زمانی را نیاز دارد تا شما به مانند وسیله قبلی خود با آن ارتباط کافی برقرار کنید. به همین دلیل این 
امر می تواند زمینه کاهش راندمان شرکت را به همراه داشته باشد و کارمندان را با سردرگمی مواجه سازد. به 
همین خاطر الزم است تا همواره ضرورت انجام تغییرات را مورد ارزیابی قرار دهید و نظرات کارمندان خود را 
نیز جویا شوید. با این حال در صورتی که تصمیم به تغییر گرفته شد، الزم است شرایطی را فراهم آورید که همه 
entrepreneur :افراد بتوانند با آن به خوبی آشنا شوند.                                                        منبع

تبلیغـاتخالق درنــگ
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