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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ابراز نگرانی محافل کارشناسی نسبت به طرح مجلس ادامه دارد

نقطه عطف 
بانکداری ایرانی

در آخرین روزهای مردادماه بود که جمعی از مدیران بانکی در نامه ای که امضای پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی 
پای آن به چشم می خورد، نسبت به تبعات تصویب طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« هشدار دادند. همزمان 
با نامه محمود بهمنی، ولی اهلل سیف، محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس، تعدادی از مدیران و کارشناس��ان پولی و بانکی با حضور در یک نظرس��نجی به طرح جدید بانکداری 
واکنش منفی نشان دادند. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده فقط...

افت بازار اجاره مسکن در میانه تابستان

بازار اجاره از تب و تاب افتاد
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کشورهای موفق چگونه از دام درآمد متوسط رها شدند؟

الگوی جهانی ارتقای صنعتی
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فرصت امروز: با پیشـنهاد شـرکت های بورس و فرابورس و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس، دامنه 
نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس با افزایش یک درصدی از روز دوشنبه هفته گذشته به مثبت 

و منفی 7 درصد رسـید. هرچند این تصمیم تاثیر مثبت خود را بر سمت و سوی شاخص های 
بورسی در اولین روز اجرای دامنه نوسان 7 درصدی گذاشت و دماسنج اصلی تاالر شیشه ای...

دامنه نوسان از میانه هفته گذشته به مثبت و منفی 7 درصد افزایش یافت

واکنش سنجی بورس به دامنه نوسان

سرمقاله
شیوه برخورد با 
تخلفات بانکی

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

با پدیده تخلف از نظامات کشوری 
بایس��تی در چارچوب موازین قانونی 
برخ��ورد ک��رد و متخلف��ان را تحت 
پیگرد قانونی ق��رار داد. این نکته ای 
اس��ت که تص��ور نمی کنم هیچ کس 
در آن کمتری��ن تردی��دی داش��ته 
باش��د. ان��واع تخلفات را ب��ا توجه به 
تاثیر منفی آن در جامعه می توان در 
دو دس��ته اعمال مجرمانه و تخلفات 
اداری )نظیر ان��واع تخلفات اداری یا 
تخلفات رانندگی( تقسیم کرد. مقابله 
با اعمال مجرمانه و مجازات مجرمان 
با رعای��ت اصل قانونی بودن جرائم و 
مجازات ه��ا نیز ج��زو صالحیت های 
ذاتی دادگاه های قضایی تحت نظارت 
قوه قضائیه است. بنابراین قوه مجریه 
براس��اس اصل تفکیک قوا نمی تواند 
وظیفه خطیر برخ��ورد با مجرمان و 
مج��ازات آنان را برعه��ده گیرد و در 
صالحیت های ذات��ی مراجع قضایی 
مداخله نمای��د. افزون بر این مطلب، 
آیین رسیدگی و شیوه پیگرد قانونی 
انواع تخلف��ات و اعم��ال مجرمانه و 
تخلفات صرف��ا اداری غیرمجرمانه و 
همچنین اینکه ک��دام مرجع قانونی 
صالحیت رسیدگی به تخلفات اداری 
و ک��دام مرج��ع قضای��ی صالحیت 
رس��یدگی به اعمال مجرمانه دارد را 

باید قانونگذار تعیین نماید. 
ادامه در همین صفحه
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بانک ه��ا نی��ز از این قاعده کلی مس��تثنا نیس��تند و به اعمال 
مجرمانه مدیران و کارکنان ش��بکه بانکی همانند س��ایر اقش��ار 
جامع��ه باید در مراجع ذی صالح رس��یدگی و حک��م قضایی یا 

اداری مناسب صادر گردد.
البت��ه از زم��ان تصویب قانون پولی و بانکی کش��ور در س��ال 
۱35۱، تخلفات بانکی بانک ها به لحاظ بعد تخصصی آن در یک 
محکمه اداری خاص به نام »هیأت انتظامی بانک ها« رس��یدگی 
می ش��ده اس��ت. ماده 24 قانون پولی و بانک��ی در این خصوص 
می گوید: »مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور 
حکم به مجازات های انتظامی هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود 
که مرکب است از نماینده دادستان کل، یک نفر نماینده کانون 
بانک ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. 
دبیرکل بانک س��مت دادس��تان هیأت را خواهد داشت. احکام 
هی��أت انتظامی ظ��رف ۱۰ روز از تاریخ اب��الغ قابل تجدیدنظر 
در ش��ورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی ش��ورا قطعی است.« 
ب��ه تخلفات اداری کارکنان بانک ه��ای دولتی نیز در هیأت های 
رس��یدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت رس��یدگی و صدور 
رأی می ش��ود. بدی��ن ترتیب، قاع��ده برخورد با ان��واع تخلفات 
بانک��ی و اداری و همچنین تخلفات مجرمانه مدیران و پرس��نل 
بانک ها تاکنون مش��خص بوده اس��ت. اعمال مجرمانه کارکنان 
بانک ها باید در مراجع ذی صالح قضایی رس��یدگی شود و حکم 
قضایی صادر گردد. مرجع رسیدگی به تخلفات بانکی نیز هیأت 
انتظامی بانک ها و مرجع رس��یدگی ب��ه تخلفات اداری کارکنان 
بانک ها نیز هیأت های رس��یدگی به تخلفات اداری هس��تند که 
حت��ی آرای قطعی آنها در دیوان عدالت اداری قابل ش��کایت و 
اعتراض اس��ت، اما متاسفانه مصوبه اخیر مجلس راجع به هیأت 
انتظام��ی بانک مرکزی و حدود صالحی��ت قانونی آن، خارج از 
قواعدی که مختصرا بدان ها اش��اره ش��د، تشکیالتی جدید برای 
رسیدگی به تخلفات بانکی تعیین کرده است که در واقع، نوعی 
مرجع ش��به قضایی اس��ت. طبق گزارش خبرگزاری خانه ملت، 
مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه روز دوش��نبه 7 شهریورماه، 
ترکیب اعض��ا و حدود صالحیت هیأت انتظامی بانک مرکزی را 
بدین ش��رح تعیین و تصویب نموده است: »به منظور رسیدگی 
و ص��دور اح��کام انتظامی نس��بت به تخلفات »اش��خاص تحت 
نظ��ارت« یا مدیران، کارکنان و س��هامداران مؤثر آنها از قوانین، 
مقررات، دس��تورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی، 
هیأت ه��ای ب��دوی و تجدیدنظر انتظامی به ش��رح زیر در بانک 

مرکزی تشکیل می شود:
الف( هیأت انتظامی بدوی متش��کل از س��ه نفر به ش��رح زیر 

است:
۱-یک قاضی مس��لط به قوانی��ن و مقررات پول��ی و بانکی با 
حداقل ۱۰ س��ال تجرب��ه در پرونده های اقتص��ادی و مالی که 
توس��ط رئیس قوه قضائیه پس از مش��ورت با رئیس کل انتخاب 

می شود؛
2-دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس  کل و تأیید 

هیأت عالی.
ب( هیأت انتظامی تجدیدنظر متش��کل از س��ه نفر به ش��رح 

زیر است:

۱-یک قاضی مس��لط به قوانی��ن و مقررات پول��ی و بانکی با 
حداقل پانزده )۱5( سال تجربه قضاوت در پرونده های اقتصادی 
و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل 

انتخاب می شود؛
2-دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید 

هیأت عالی.
تبصره:  قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند 

در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدیدنظر باشند.
پ( معاون  تنظیم گری و نظارت با حفظ مس��ئولیت به   عنوان 
دادس��تان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می ش��ود و بدون 

حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می کند.
ت( هیأت انتظامی بدوی موظف اس��ت با درخواس��ت معاون 
تنظیم گ��ری و نظارت به تخلفات »اش��خاص تح��ت نظارت« یا 
سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها به فوریت رسیدگی کند. 
آرای ص��ادره از هیأت های انتظامی بدوی ظرف ۱۰ روز از تاریخ 
ابالغ از س��وی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. 
هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آرای 

هیأت انتظامی بدوی به  فوریت رسیدگی کند.
ث( قاض��ی عض��و هر ی��ک از هیأت ه��ای انتظام��ی بدوی و 

تجدیدنظر، رئیس آن هیأت است.
ج( جلس��ات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه 
اعضا تشکیل می ش��ود. انش��ای رأی برعهده قاضی عضو هیأت 

است.
چ( دعوت از مش��تکی عنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت 
بدوی و تجدیدنظر الزامی اس��ت. در ص��ورت عدم حضور بدون 
عذر موجه )به تش��خیص رئیس هیأت( هیأت می تواند اقدام به 

صدور رأی غیابی نماید.
ح( رئی��س هیأت انتظامی می توان��د از نماینده کانون بانک ها 
یا س��ایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات 

هیأت دعوت به عمل آورد.
خ( اعض��ای هیأت ه��ای انتظامی برای مدت دو س��ال انتخاب 
می ش��وند و انتخ��اب مجدد آنها بالمانع اس��ت. حقوق و مزایای 
کارشناس��ان عضو هیأت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق 
و مزای��ای قضات هیأت انتظامی توس��ط ق��وه قضائیه پرداخت 

می شود.
د( عزل قضات عضو هیأت  های انتظامی با پیشنهاد رئیس کل 

و تأیید رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
ذ( دبیرخانه هیأت های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت 
نظارتی تشکیل می شود. کارشناس��ان عضو هیأت های انتظامی 
به صورت تمام وقت در حوزه معاونت نظارتی اس��تقرار می یابند 
و عزل آنها منوط به تأیید   هیأت عالی اس��ت. افراد مذکور نباید 
در س��ه س��ال منتهی به آغاز کار در هیأت انتظامی با اشخاص 
تحت نظارت غیردولتی همکاری موثر س��هامداری، مدیریتی یا 

مشاوره ای به تشخیص هیأت نظار داشته باشند.
ر( آرای هیأت ه��ای بدوی در ص��ورت عدم وصول اعتراض در 
مهل��ت مذکور بند )ت( و نیز کلی��ه آرای هیأت های تجدیدنظر، 
قطعی و الزم االجرا بوده و هیچ یک از مراجع قضائی و غیرقضایی 
اجازه توقف، تعلیق، الغا یا ابطال تخفیف احکام صادره را ندارند.«

گرچه از نظر حقوقی، مصوبات مجلس شورای اسالمی پس از 
ابالغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور برای همه الزم االجراست 
و باید کامال اجرا شود، اما این امر مانع از نقد و بررسی کارشناسی 
مصوبات مجلس نیس��ت. در این راستا، مصوبه مورد اشاره بنا به 
دالیل زیر، مغایر با اصول قانون اساسی به ویژه اصل تفکیک قوا 
و صالحیت عام مراجع قضایی برای رس��یدگی به تظلم خواهی 

مردم و مجازات مجرمانه به نظر می رسد:
اول؛ مطاب��ق مصوب��ه مجلس، رئی��س هی��أت انتظامی بانک 
مرک��زی، قاضی منصوب قوه قضائیه اس��ت ک��ه به گفته مصوبه 
مجلس، »انش��ای رأی« می کند. »انش��ای رأی« توس��ط قاضی 
منص��وب قوه قضائیه بدان معناس��ت که این هیأت یک محکمه 
اداری نیس��ت بلک��ه در واقع، نوعی محکم��ه قضایی اختصاصی 
همانند دادگاه و دادسرای رسیدگی به نیروهای مسلح است. در 
این ص��ورت، فعالیت یک مرجع قضایی تحت نظارت و مدیریت 
بانک مرکزی، با اصل 57 قانون اساسی که تصریح می کند قوای 

سه گانه مستقل از هم هستند، مغایر است.
دوم؛ در ای��ن مصوبه انتصاب قاضی یا قض��ات هیأت انتظامی 
بانک مرکزی توس��ط رئی��س قوه قضائیه، منوط به مش��ورت و 
نظرخواهی از رئیس کل بانک مرکزی شده است. در این صورت، 
ای��ن مصوبه با اط��الق و عموم بند 3 اصل ۱58 قانون اساس��ی 
)اس��تخدام قضات عادل و شایس��ته و عزل و نصب آنها و تغییر 
محل مأموریت و تعیین مش��اغل و ترفیع آنان و مانند اینها( نیز 
مغای��ر خواهد بود؛ زی��را اختیارات قانونی رئی��س قوه قضائیه را 

محدود نموده است.
س��وم؛ بنا به مصوبه مجلس، قاضی هیأت انتظامی صدور رأی 
قضای��ی می کند؛ زیرا رأی آن توس��ط یک قاض��ی منصوب قوه 
قضائیه صادر می ش��ود، اما مجلس بنا به هر دلیلی الزم ندانسته 
صراحتا اعالم کند که هیأت انتظامی بانک مرکزی، یک محکمه 
قضایی اس��ت. در این صورت، این مصوبه با اصل ش��صت و یکم 
قانون اساس��ی مغایر خواهد بود؛ زیرا اصل ۶8 می گوید: »اِعمال 
قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق 
موازین اس��المی تشکیل ش��ود و به حل و فصل دعاوی و حفظ 
حقوق عمومی و گس��ترش و اج��رای عدالت و اقامه حدود الهی 

بپردازد.«
چهارم؛ اگر ادعا ش��ود که هی��أت انتظامی بانک مرکزی صرفا 
یک محکمه اداری و احکام آن غیرقضایی و صرفا انتظامی است، 
در ای��ن صورت براس��اس مصوبه مجلس، »هی��چ یک از مراجع 
قضائ��ی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغ��ا یا ابطال تخفیف 
اح��کام صادره را ندارن��د.« آیا محروم نم��ودن محکومان هیأت 
انتظام��ی بانک مرک��زی از تظلم خواهی در ق��وه قضائیه، مغایر 
با اصل 34  قانون اساس��ی )دادخواهی حق مسلّم هر فرد است 
و هر ک��س می تواند به منظور دادخواهی ب��ه دادگاه های صالح 
رج��وع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در 
دس��ترس داشته باش��ند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که 

به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد( نیست؟
پنجم؛ همانطور که گفته ش��د، آیین رس��یدگی و تش��ریفات 
قانونی کلیه دادگاه ها و محاکم اداری و قضایی بایس��تی توس��ط 
قانونگذار تعیین شود. مجلس محترم، محکمه ای را تشکیل داده 

که صراحتا نمی گوید این محکمه اداری یا قضایی اس��ت. افزون 
بر آن، آیین رس��یدگی این محکمه نیز تعیین نشده و نامشخص 
اس��ت. در نتیجه، این مصوبه با مقررات اصل ۱۶۶ قانون اساسی 
)احکام دادگاه ها باید مس��تدل و مستند به مواد قانون و اصولی 

باشد که براساس آن حکم صادر شده است( مغایر خواهد بود.
خالصه آنکه محکمه ای به نام »هیأت انتظامی بانک مرکزی« 
تعیین ش��ده اس��ت که نه معلوم اس��ت این محکمه یک مرجع 
قضایی است یا یک محکمه اداری؛ در حالی که آرای این محکمه 
را قاضی منصوب ق��وه قضائیه صادر می کند. افزون بر آن، آیین 
دادرس��ی و تشریفات رسیدگی این محکمه، خواه محکمه اداری 
باش��د یا محکمه قضایی نیز مشخص نشده است. صالحیت های 
ش��به قضایی این محکمه ابداعی نیز عالوه بر کارکنان و مدیران 
بانک ها، به همه »اشخاص تحت نظارت« به نحوی بسیار وسیع 
به اش��خاص حقیقی یا حقوقی خارج از ش��بکه نظارت گسترش 
داده شده است. مهمتر از آن، محکومان این محکمه شبه قضایی 
از حق تظلم خواهی به مراجع قضایی محروم ش��ده اند. آیا برای 
برخ��ورد با تخلفات بانک��ی ضرورت دارد که بدی��ن گونه خارج 
از اصول قانون اساس��ی و س��ایر نظامات قانونی و حقوقی عمل 
نماییم و یک محکمه خاص ش��به قضایی به نام »هیأت انتظامی 

بانک مرکزی« ایجاد کنیم؟

شیوه برخورد با تخلفات بانکی

آیا استارت آپ شما در مسیر درست قرار دارد؟
دنی��ای کس��ب و کار پر از ترندهای گوناگون اس��ت ک��ه در یک لحظه مثل موجی س��همگین آدم را به 
این س��و و آن س��و می کش��اند. کارآفرینانی که در این دریای توفانی مسیرش��ان را گم کنند، خیلی زود 
از مس��ابقات فوق حس��اس دنی��ای کارآفرینی اخراج خواهند ش��د. اینطوری نه تنها موفقیتی در توس��عه 
کس��ب و کارشان نداشته اند، بلکه برای همیشه عالمت شکست خورده روی پیشانی شان باقی خواهد ماند. 
همانط��ور که بزرگترین تیم های لیگ بس��کتبال NBA هم ممکن اس��ت در همان دور مقدماتی حذف 
شوند، برندهای بزرگ هم همیشه در معرض خطر هستند. با این حال تجربه نشان داده اغلب استارت آپ ها 
قربان��ی توفان های نابهنگام دنیای کس��ب و کار می ش��وند. دقیقا به همین خاط��ر یادگیری جهت یابی در 
دنیای کس��ب و کارآفرینی یکی از نیازهای اساسی برای موفقیت استارت آپ ها محسوب می شود. این کار...
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فرص��ت امروز: نتایج یک مطالعه نش��ان می دهد تنها تع��داد اندکی از 
کشورهای آسیایی قادر به گریز از دام درآمد پایین و متوسط و پیوستن به 
اقتصادهای با درآمد باال شده اند؛ در حالی که بسیاری از اقتصادهای بازاری 
به ویژه کش��ورهای آمریکای التین و اروپای شرقی با وجود برخورداری از 
منابع طبیعی غنی تر و موقعیت ه��ای ژئوپلیتیکی مطلوب تر از عهده این 

مهم برنیامده اند.
در پاسخ به چرایی این اتفاق، بازوی پژوهشی اتاق ایران به بررسی تاریخ 
توس��عه صنعتی در کشورهای آسیایی و آمریکای التین پرداخته و الگوی 
موفقی از پرش درآمدی را ترسیم کرده است. در این گزارش، تاریخ توسعه 
صنعتی در چین، کره جنوبی، ژاپن و تایوان مورد بررسی قرار گرفته و نقطه 
اش��تراک توسعه صنعتی در این کشورها، تغییر شکل تولید از محصوالت 
ساده، انبوه و ارزان صنعتی در رشته فعالیت های سبکی نظیر غذا، پوشاک 
و کف��ش، به محصوالت دارای پیچیدگی، فن��اوری و ارزش باال در صنایع 
سنگینی همچون خودرو، ماشین آالت، کشتی، فلزات و تجهیزات ترابری 
عنوان شده اس��ت. البته گرچه تقاضای چشمگیر داخلی در مراحل اولیه 
رش��د صنعتی به کمک صنایع در این کش��ورها آمده، ام��ا این رقابت در 
بازارهای جهانی و جهش صادرات صنعتی بوده اس��ت که الگوهای تولید 
را در این کش��ورها به کلی تغییر داده و درآمد آنها را با رش��د چشمگیری 
مواجه کرده است. بنابراین سازوکار »بازار آزاد« و »لسه فر« به تنهایی قادر 
به پیشبرد ارتقای صنعتی نیست و در مقابل، سیاست های صنعتی صحیح 
و دولت محور از پایین به باال، کلید گریز از دام های درآمد پایین و متوسط 
است. اقتصاددانان، دام درآمد متوسط را این گونه تعریف می کنند که وقتی 
درآمد سرانه کشوری به سطح متوسط جهانی می رسد، راهبرد توسعه آن 
کشور با چالش هایی مواجه می شود و دیگر با اجرای همان راهبرد گذشته 

نمی توان به کشوری پیشرفته مبدل شد.
الگوهای ارتقای صنعتی در کشورها

مرک��ز پژوهش های اتاق ایران در گزارش »گریز از دام درآمد متوس��ط: 
تحلیل��ی بین کش��وری برمبنای الگوه��ای ارتقای صنعتی« به بررس��ی 
موشکافانه الگوهای توسعه صنعتی در کشورهای موفق جهان پرداخت. این 
گزارش، الگوهای توسعه اقتصادی چین و همچنین الگوی توسعه صنعتی 
در ژاپن، تایوان، کره جنوبی و کش��ورهای آمریکای التین را ارزیابی کرده 
و به این س��وال پاسخ داده که چرا تعداد اندکی از کشورهای آسیایی قادر 
به گریز از دام درآمد پایین و متوس��ط و پیوس��تن به اقتصادهای با درآمد 
باال بوده اند؛ در حالی که بسیاری از اقتصادهای بازاری علی رغم برخورداری 

از مناب��ع طبیعی غنی تر، موقعیت های ژئوپلیتیک��ی مطلوب تر و پذیرش 
اجماع واش��نگتن در زمینه های »بازارگرایی، خصوصی سازی، آزادسازی، 

مقررات زدایی و مردمی سازی«، از عهده این مهم برنیامده اند.
برآیند این گزارش نش��ان می دهد اس��تراتژی اولوی��ت دادن به صنایع 
س��نگین و با محوریت مناطق ش��هری در مراحل اولیه توس��عه به صورت 
تاریخ��ی در موارد متعددی ازجمله اصالحات اقتصادی چین و بس��یاری 
از اقتصادهای بازار همانند هند و سایر کشورهای تازه استقالل یافته و نیز 
تقریبا تمام کشورهای آمریکای التین پس از جنگ جهانی دوم در دستور 
کار قرار گرفت و تقریبا بدون اس��تثنا با شکس��ت نس��بی روبه رو شد. در 
اولویت قرار دادن صنایع آهن و فوالد، ماش��ین آالت، خودرو و سایر صنایع 
سرمایه بر، ساختار موجود و مزیت نسبی چین را به چالش کشید. وقتی که 
۹۰ درصد جمعیت در مناطق روس��تایی فقیر زندگی می کنند، ارزان ترین 
عامل تولید، به  ای س��رمایه باید نیروی کار باشد؛ بنابراین محصول تولید 
شده با استفاده از فناوری های سرمایه بر برای رقابت در بازار بین المللی در 
آن زم��ان بیش ازحد گران بوده و چنین صنایعی به صنایع غیرس��ودآور و 
زیست ناپذیر بدل می شود. صنعتی شدن سریع چین پس از اصالحات بازار 
محور که در س��ال ۱۹78 شروع شد، عمدتا ناشی از آن بود که این کشور 
همان توالی درس��ت توس��عه ای را دنبال کرد که ژاپن و ببرهای آس��یایی 
از طریق ارتقای صنعتی تدریجی از مناطق روس��تایی به مناطق ش��هری، 
از صنایع س��بک به صنایع س��نگین، از تولیدات صنعتی کاربر به صنایع 
س��رمایه بر و از تقلید فناوری به نوآوری دنبال ک��رده بودند. رقابت بازاری 
در چنین فرآیند تکاملی مسلما حیاتی است، اما نیروهای بازار به دو دلیل 
نمی توانند به تنهایی از عهده این کار برآیند؛ اول اینکه بازار خود یک کاالی 
عمومی اس��ت که ایجاد آن بسیار پرهزینه اس��ت و دوم اینکه ایجاد بازار 
مستلزم اس��تراتژی های توسعه صنعتی درست است. بنابراین بازار آزاد به 
تنهایی قادر به پیش��برد ارتقای صنعتی نیس��ت و در عوض، سیاست های 
صحی��ح و دولت محور از پایین به باال، کلید گریز از دام های درآمد پایین 
و متوسط است. تجربیات جهانی نشان می دهد توالی توسعه ای مذکور به  
صورت مش��ابهی تقریبا در تمامی کشورهای درحال توسعه ای که به عنوان 
الگوهای موفق صنعتی شدن شناخته می شوند، تکرار شده است. در مقابل، 
اقتصادهای��ی که در دام درآمد پایین و متوس��ط گرفت��ار بودند از مراحل 

متوالی ارتقای صنعتی پیروی نکردند.
گریز از دام درآمد پایین و متوسط

دام درآمد متوسط به پدیده ای اشاره دارد که برخی از کشورها یا مناطق 

در حال توسعه بعد از رسیدن به سطح درآمد متوسط، پویایی و توان رشد 
خود را از دس��ت می دهند. دام درآمد به صورت پدیده   ای تعریف می شود 
که درآمد کل س��رانه یک اقتصاد، از عهده رش��دی فراتر از ایاالت  متحده، 
نماینده   ای برای جهان توسعه   یافته برنمی   آید؛ در نتیجه، درآمد سرانه این 
اقتصاد نس��بت به ایاالت  متحده به طور مداوم و به ش��کلی قابل مالحظه 
کمت��ر از 5۰  درصد )برای مثال ح��دود ۱5 تا 5۰ درصد( یا حتی به طور 
معنا   داری زیر ۱۰  درصد )برای مثال حدود یک تا 5 درصد( باقی می   ماند. 
وضعیت اول، دام درآمد متوسط )نسبی( و وضعیت دوم، دام درآمد پایین 
)نسبی( یا تله فقر خوانده می شود. کشورهای آمریکای التین نظیر برزیل، 
کلمبیا، پرو و کشورهای اروپای شرقی مانند رومانی و ترکیه در اصل رشد 
صفر را نس��بت به اقتصاد آمریکا تجربه کرده   اند؛ بنابراین با تولید ناخالص 
داخلی س��رانه   ای بین ۱۰ تا 4۰  درصد سطح کش��ور آمریکا در  ۶۰ سال 
گذشته، در دام درآمد متوسط گیر کرده   اند. دقیقا در نقطه مقابل، ببرهای 
آسیایی مانند هنگ   کنگ، کره جنوبی و تایوان قرار دارند که از دهه ۱۹۶۰ 
به رشد پایداری سریع   تر از ایاالت  متحده دست یافتند و از دام   های درآمد 
پایین و متوس��ط در پی هم عبور کرده و به  تازگی به رده کش��ورهای با 

درآمد باال پیوسته   اند.
در مقابل، کش��ورهای اتیوپی، نیجر، ماالوی و دیگر کش��ورهای جنوب 
صحرای آفریقا با س��رانه تولید ناخالص داخلی که کمتر از 5  درصد سطح 
آمریکا باقی مانده اس��ت، ب��رای مدتی طوالن��ی در دام درآمد پایین فرو 
افتاده   اند. کامال برخالف این کشورها، چین از دهه ۱۹7۰ با رشدی بسیار 
سریع   تر از آمریکا، شروع به گریز از دام درآمد پایین کرد و اکنون کشوری 
با درآمد متوس��ط اس��ت. دو کشور هند و ویتنام نیز نش��انه   هایی از گریز 
از دام درآم��د پایین را نش��ان می دهند. کلید گریز ی��ا اجتناب از دام   های 
درآمدی، حفظ رشد اقتصادی با نرخی سریع   تر از جهان توسعه   یافته است، 
اما بسیاری از کشورهای فقیر، تنها یک سی    ام یا یک پنجاهم آمریکا، درآمد 
سرانه دارند. بنابراین برای چنین کشورهایی، دست یافتن به استانداردهای 
زندگی در ایاالت  متحده آمریکا ممکن اس��ت حداق��ل بین ۱7۰ تا 2۰۰ 
سال طول بکشد و این کشورها تنها در صورتی می   توانند در عرض یک تا 
دو نس��ل به استانداردهای زندگی در سطح آمریکا برسند که بدون توقف 
برای 4۰ تا ۶۰ سال با نرخ 8  درصد سریع    تر از آمریکا رشد کنند. در تاریخ 
معاصر جهان تنها چین قادر به حفظ نرخ رشد ساالنه ۱۰ درصدی به مدت 
35 سال بوده است. از همین رو، فقدان همگرایی درآمد و دام    های درآمد 

نسبی، مشکلی جدی و واقعی است.

کشورهای موفق چگونه از دام درآمد متوسط رها شدند؟

الگوی جهانی ارتقای صنعتی

بازار اجاره پس از طی چهار ماه پرالتهاب از حدود یک ماه قبل به آرامش 
نسبی رسیده و این در حالی است که دولت برای کنترل این بازار اقداماتی 
همچون الیحه اجاره داری حرفه ای، پرداخت کمک ودیعه و تعیین س��قف 
مجاز برای قراردادهای تمدید را انجام داده است. به گزارش ایسنا، اطالعات 
غیررسمی از افت بازار اجاره مسکن خبر می دهد. بررسی ها نشان می دهد 
نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در شهر تهران در مردادماه ۱4۰۱ 
نس��بت به ماه قبل 8 درصد کاهش یافته است. بازار اجاره، مردادماه را به 
عن��وان یک��ی از ماه های پیک جابه جایی با التهاب کمتری در مقایس��ه با 

ماه های گذشته پشت سر گذاشت.
آمار رسمی درباره قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه نیز بررسی های 
میدانی مبنی بر کس��ادی این بازار را تایید ک��رد. مطابق اعالم مرکز آمار 
ایران، متوسط قیمت وزنی هر متر مربع آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در مردادماه امس��ال 45 میلیون و ۱48 هزار تومان بوده که در مقایسه با 
تیرماه افزایش ۱.8 درصد را نش��ان می دهد. مرکز آمار همچنین متوسط 
حس��ابی قیمت مس��کن در تهران را 42 میلیون و 83۹ هزار تومان اعالم 
کرد. در همین حال، وزارت راه و شهرس��ازی در گزارش��ی اقدامات دولت 
برای کنترل بازار اجاره را تش��ریح کرد و نوشت: وزارت راه و شهرسازی با 
تأمین زمین یک میلیون و ۶3۱ هزار و 44۰ واحد مراحل مختلف ساخت 
یک میلیون و ۱۶3 هزار و 54۹ واحد را آغاز کرده است و در بخش کنترل 
بازار اجاره عالوه بر بس��ته سیاس��تی مصوب ش��ده در جلسه سران قوا به 
تدوین الیحه اجاره داری حرفه ای و پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 

پرداخته است.
حس��ب اطالعات طرح جامع مسکن طی پنج سال گذشته باید ساالنه 
حدود ۹۰۰ هزار واحد مس��کونی تامین می شد. این در شرایطی است که 

براس��اس اطالعات منتشرشده طی س��ال های مذکور صرفا به میزان 5۰ 
درصد این میزان، تولید مس��کن در کش��ور صورت پذیرفته و بازار مسکن 
در شرایط فعلی با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا مواجه شده است. 
از همین رو و همچنین متأثر از بی ثباتی های روی داده در ش��رایط کالن 
اقتصادی طی سال های گذش��ته، قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است. مجموعه این شرایط، عموم خانوار به خصوص 
خانوار موجود در دهک های پایین درآمدی را در تامین مس��کن با مشکل 
مواجه نموده اس��ت. بنابراین ضروری اس��ت دولت در چارچوب قوانین و 
مقررات موجود به خصوص قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ارائه انواع امکانات و مشوق ها از جمله 
ارائه زمین ارزان قیمت، تامین مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن واجد 

شرایط ایجاد نماید.
دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره عالوه بر افزایش سقف تسهیالت، 
تعیین س��قف افزایش اجاره بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش 
تدوین کرده اس��ت که در جلس��ه س��ران قوا برای راهکارهای کوتاه مدت 
آن تصمیم گیری ش��د. با توجه به اینکه اجاره بهای مسکن هزینه فرصت 
و بازدهی س��رمایه انباش��ت در مس��کن و به عبارتی یک نوع خدمت در 
مجموعه اقتصاد کالن محسوب می شود، بنابراین بدیهی است که همگام 
با س��ایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار 
اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به عالوه اجاره بهای دریافتی 
نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان 

یک دارایی بر روی اجاره بها با وقفه ظاهر خواهد شد.
بر همین اس��اس و به طور کل��ی، مهمترین عوامل موثر بر اجاره بهای 
مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش پذیری 

اجاره بها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، 
کاه��ش قدرت مالکی��ت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مس��کونی 
اجاره ای متناس��ب با تمک��ن مالی دهک های متوس��ط و پایین جامعه، 
افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای 
و نرخ سود س��پرده های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان 

رهن و اجاره مسکن است.
نقدینگی و تورم عمومی با وجود افزایش نرخ رش��د نقدینگی بیش از 
4۰ درص��دی در س��ال ۱4۰۰، تاثیر آن بر ت��ورم عمومی و اثرگذاری با 
وقفه آن بر روی اجاره بهای مس��کن، بدیهی اس��ت که اجاره بها مستعد 
افزایش ب��وده و از متغیرهای کالن تاثیر می  پذیرد. س��اختار جمعیتی، 
کاه��ش قدرت مالکی��ت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مس��کونی 
اجاره ای متناس��ب با تمک��ن مالی دهک های متوس��ط و پایین جامعه، 
افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، 
افزای��ش تعداد خانوارهای تک نفره و کاهش تولید و عرضه مس��کن در 
س��ال های گذشته، عرضه مس��کن اجاره ای به بازار متناسب با تقاضا را 
کاه��ش داده و زمینه افزایش اجاره بها را فراهم آورده اس��ت. همچنین 
نرخ س��ود س��پرده های بانکی از دیگر عواملی اس��ت که بر ترکیب رقم 
ره��ن و اجاره ماهان��ه تاثیر می گذارد. به عبارتی، در ش��رایطی که نرخ 
سود سپرده باال باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان 
کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره بها دارند. با وجود همه این 
موارد، وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار 
اجاره و کمک به مستاجران انجام داده که از آن جمله می توان به تدوین 
الیح��ه اجاره داری حرفه ای با هدف س��اماندهی بازار اجاره و حمایت از 

مستأجران که جهت تصویب و ابالغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.

افت بازار اجاره مسکن در میانه تابستان

بازار اجاره از تب و تاب افتاد

نگـــاه

موج نااطمینانی در اقتصاد جهانی
آنچه از بحران 2008 آموختیم

در بیش از دو سال گذشته پاندمی کرونا و در ادامه جنگ روسیه 
و اوکراین به رشد شدید تورم در اقتصادهای جهان منجر شده است. 
اجرای سیاس��ت های حمایتی عظیم توس��ط دولت ها برای جبران 
تاثیر همه گیری کووید-۱۹، نقش��ی بی بدی��ل در خیز تورم کنونی 
جهان داشته است. از سوی دیگر، جنگ روسیه و اوکراین در حالی 
از مرز ش��ش ماه گذشته است که از همان ابتدا شاهد پس لرزه های 
اقتصادی این جنگ در بازار کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی 
و کمب��ود و گرانی مواد غذایی بوده ایم. همچنین عامل س��ومی که 
سمت و سوی بازارها و اقتصادها را مشخص خواهد کرد، برنامه های 
بانک های مرکزی برای مهار تورم اس��ت. همه نگران آن هستند که 
این برنامه ها به درستی تدوین و اجرا نشوند و رکود اتفاق بیفتد. در 
جنگ جهانی با تورم، بانک های مرکزی تالش می کنند که نرخ های 
بهره را باال ببرند تا بر ارزش پول ملی خود افزوده و تورم را کنترل 
کنند. در چند ماه گذش��ته بس��یاری از بانک های مرکزی از جمله 
فدرال رزرو بارها نرخ های بهره را افزایش داده اند و به نظر می رس��د 
ک��ه این اتفاق در ادامه باز هم رخ خواهد داد؛ زیرا دورنمای کاهش 

تورم هنوز پدیدار نشده است.
بدی��ن ترتیب، اقتصاد جهانی با موج تازه ای از نااطمینانی روبه رو 
شده و دست کم قطعی ترین چیزی که این روزها می توان در مورد 
آن س��خن گفت، همین نااطمینان��ی و ورود اقتصاد جهان به دوره 
بحران اس��ت، اما به عقی��ده هفته نامه »اکونومیس��ت«، این بحران 
می تواند بس��یار بهتر از بحران سال 2۰۰7 تا 2۰۰۹ مدیریت شود، 
چراکه درس هایی از گذش��ته فرا گرفته ایم که می تواند در مدیریت 
بحران اقتصادی جدید به ما کمک کند. به نوش��ته »اکونومیست«، 
احتمال وقوع رکود و بحران اقتصادی در جهان افزایش پیدا کرده و 
تورم همین حاال هم نشان می دهد که بحران در کمین است. دوران 
طوالنی رکود تورمی که در آن هم شاهد افزایش بی رویه نرخ تورم 
و هم کاهش رش��د اقتصادی هس��تیم، به خوبی نشان می دهد که 
رک��ود و بحران اقتصادی در جهان، امری حتمی اس��ت. همه گیری 
کرونا از یکس��و و جنگ روس��یه و اوکراین از س��وی دیگر دست به 
دس��ت هم داده اند و مشکالت بزرگی را بر س��ر اقتصاد جهان آوار 
کرده اند، اما نمی توان نشس��ت و دست روی دست گذاشت و صرفا 
همین عوامل را س��رزنش کرد. در این صورت باید منتظر فاجعه ای 
اقتصادی حتی بزرگ تر از بحران س��ال 2۰۰8 و 2۰۰۹ باش��یم. در 
آن زمان، بدهی های مربوط به وام مسکن، منجر به بروز بحران شد. 
حاال شوکی بزرگ تر در راه است که باید خودمان را برای آن آماده 
کنیم. ریش��ه بحرانی که در راه است، بی تردید »مالی« خواهد بود. 

پس باید ببینیم آیا توانایی مقابله با بحران مالی را داریم یا خیر.
در سال های 2۰۰7 تا 2۰۰۹، بحران مالی باعث شد اقتصاد جهان به 
زانو درآید. حاال هم شاهد همان وضعیت هستیم. در واقع، وضعیت به 
صورت کلی مشابه همان دوران بحرانی است. زنجیره تامین کاال کامال 
پیچیده ش��ده و اطالعات هم به صورت ناقص به دست مان می رسد. 
به همین خاطر اس��ت که ناگهان دچار شوک می شویم. گویی گردی 
از ابهام روی ش��رایط اقتصادی پاشیده اند. همه چیز در هاله ای از ابهام 
قرار دارد، اما خبر خوب این اس��ت که سیاستمداران و مقامات مالی 
به ویژه در بانک های مرکزی تالش کرده اند با همکاری یکدیگر به نوعی 
بح��ران جدید را مهار کنند. آنها ت��الش دارند با ارائه اطالعات دقیق، 
منشأ بحران را شناس��ایی و برای رفع آن هرچه سریع تر اقدام کنند. 
دولت ها هم تالش دارند کمترین دخالت را در امور مالی داشته باشند. 
در واقع، نظام مالی به شکلی دیگر در حال تغییر است. به این ترتیب 
می توان امید داش��ت که شرایط همانند گذشته بحرانی نشود، چراکه 

همه از قبل آماده شده اند.
یک��ی از بزرگ ترین درس هایی که دولت ه��ا و مقامات اقتصادی از 
بحران های اقتصادی در گذشته گرفته اند، این است که نظام اقتصادی 
و مالی را کامال منعطف کنند. آنها سعی دارند از طریق ابتکار عمل های 
مختلف جلوی وقوع بحران را بگیرند یا دس��ت کم اثرات بحران را کم 
کنند. آنها می توانند نظامی را ایجاد کنند که جلوی شوک های بزرگ 

اقتصادی را بگیرد.
بانک ها در ش��رایط همه گیری کرونا توانسته اند شوک اقتصادی 
را مه��ار کنند. اکنون تالش دارند همان مس��یر گذش��ته را ادامه 
دهن��د. دلیل اینکه بانک ها می توانند بحران را مدیریت کنند، آن 
اس��ت که دولت ها ابتکار عمل را به دست آنها داده اند و برای شان 
مانع��ی ایجاد نمی کنن��د. در واقع، بانک های مرک��زی می توانند 
آزادانه اقدام کنند تا ش��رایط اقتصادی کنترل ش��ود. البته یکی 
دیگر از دالیل موفقیت بانک ها در ش��رایط بحرانی، این است که 
دیگر مانند گذشته شرایط پیچیده ای برای وام دادن و بازپرداخت 
آن ندارن��د. مراحل اعطای وام هیچ وقت مثل دهه های گذش��ته 
پیچیده نخواهد ش��د، بلکه به مرور س��اده تر هم خواهد ش��د. این 
روزها بانک های مرکزی نس��بت به گذشته اطالعات بیشتری در 
اختیار دارند و می توانند با آمادگی بیشتری قدم به دوران بحرانی 
بگذارن��د. به این ترتیب می توانند به ش��یوه ای موفقیت آمیزتر آن 
را مدیری��ت کنند. در واقع، به ج��ای اینکه تمرکز روی کارآمدی 
در کوتاه مدت باش��د، بانک ه��ا تمام تمرکز خود را روی مس��ائل 
درازمدت گذاشته اند. به نوعی می توان گفت که آنها دوراندیش و 
آینده نگر شده اند. این بزرگ ترین درسی است که آنها از سال های 

2۰۰7 تا 2۰۰۹ در شرایط بحرانی گرفته اند.
وضعیت داده ها هم نس��بت به گذشته بهبود پیدا کرده است. در 
واقع، دومین درسی که دولت ها و مقامات اقتصادی از بحران 2۰۰7 
تا 2۰۰۹ گرفته اند، این است که از داده ها و اطالعات موجود نهایت 
به��ره را ببرند. یکی از دالیل س��قوط برادران لمان در آن س��ال ها، 
کمبود اطالعات و داده های اساس��ی ب��ود، اما حاال داده هایی وجود 
دارند که کمک می کنند بحران را مدیریت کنیم. به هر حال، هنوز 
هم ابهام و عدم قطعیت می تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد. 
هرچه شرایط ابهام بیشتری داشته باشد، احتمال اینکه دچار بحران 
ش��ویم هم بیشتر می ش��ود. تنها خبر بد این اس��ت که ابهام هنوز 
مانند گذشته در برخی از بخش ها وجود دارد. به همین خاطر باید 
خودمان را برای بحران های ش��وکه کننده آماده کنیم. هنوز میل به 
تن��ش در اقتصاد جهان وج��ود دارد، اما تا زمانی  که ابتکار عمل در 
دس��تان بانک های مرکزی باش��د و مادام  که آنه��ا بر پایه اطالعات 
درست کارشان را پیش ببرند، حتی اگر بحران هم رخ دهد، آثارش 

مانند گذشته نخواهد بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
شنبه

12 شهریور 1401

شماره 2082



ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

در آخری��ن روزهای مردادماه بود که جمعی از مدیران بانکی در نامه ای 
که امضای پنج رئیس کل پیشین بانک مرکزی پای آن به چشم می خورد، 
نسبت به تبعات تصویب طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« هشدار 
دادند. همزمان با نامه محمود بهمنی، ولی اهلل سیف، محمدحسین عادلی، 
اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، 
تعدادی از مدیران و کارشناسان پولی و بانکی با حضور در یک نظرسنجی 
به طرح جدید بانکداری واکنش منفی نشان دادند. نتایج نظرسنجی انجمن 
مدیران بانکی نشان می دهد که از بین ۱۶۰ نفر شرکت کننده فقط دو نفر 
موافق و ۱55 نفر مخالف طرح هس��تند. س��ه نفر نیز در این نظرس��نجی 
رأی ممتنع داده اند. حدود یک هفته بعد و در حالی که مواد قانونی طرح 
بانکداری در صحن علنی مجلس در دس��تور کار نمایندگان قرار داش��ت، 
تعدادی از اقتصاددانان نام آشنا در بیانیه ای، طرح مجلس را ناقض بسیاری 
از اصول بانکداری قلمداد کردند و نس��بت به پیامدهای آن هشدار دادند. 
موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری، داود سوری، محمد طبیبیان، حسین 
عب��ده تبری��زی و... در این نامه با بیان اینکه ط��رح مجلس به جای آنکه 
گامی در جهت حل معضالت نظام بانکی باشد، خود گره های جدیدی در 
نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد، خواستار رعایت اصول علمی اقتصاد و 
بانکداری شدند. همچنین در ادامه ابراز نگرانی محافل فکری و کارشناسی 
کش��ور نسبت به طرح بانکی مجلس، در انتهای هفته گذشته رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در نامه ای به رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، تصویب این 
طرح را مترادف با ورشکس��تگی نهاد ناظر پولی خواند و نوشت: »تصویب 
ط��رح مزبور، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات بخش��ی به اقتصاد کالن، 
کنترل تورم و تحقق سالمت بانکی را در سال های آتی و در خالل اجرای 

قانون از کشور سلب خواهد کرد.«
نسخه بهارستان برای میرداماد

بیشتر از یک دهه است که مجلس در صدد دوختن قبای تازه بر تن نظام 
بانکی اس��ت. س��ابقه طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« که برخی 
از آن به نام طرح »بانکداری اس��المی« یاد می کنند، به ش��ش سال قبل 
و زم��ان مجلس ده��م برمی گردد که با وجود تصویب کلی��ات آن در 2۶ 

آذرم��اه ۱3۹8، پیگیری آن ب��ه دلیل پایان عمر مجلس ناتمام ماند، اما از 
آنجا که محمدحس��ین حس��ین زاده بحرینی و محمد رضا پورابراهیمی به 
عن��وان دو تن از طراح��ان طرح به مجلس یازدهم )فعلی( راه پیدا کردند، 
ب��ار دیگر با نام طرح »بانکداری جمهوری اس��المی ای��ران« در قالب یک 
مجموعه ۶7 ماده ای رونمایی ش��د. طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« 
همانطور که از نام آن پیداست، قرار است آینه تمام نمای بانکداری اسالمی 
باش��د، اما کارشناس��ان و مدیران بانکی تصویب آن را ضد استقالل بانک 
مرکزی می دانند. استقالل بانک مرکزی در حالی اصل مهم سیاست گذاری 
پولی است که به اعتقاد منتقدان، مرزهای استقالل بانک مرکزی در طرح 
بانکداری مجلس مخدوش و محدود شده است. جالب آنکه مرکز پژوهش ها 
به عنوان بازوی کارشناسی مجلس نیز با این گزاره موافق است و می نویسد: 
»با وجود اصالحات فراوان در طرح، تغییرات ش��ور دوم متضمن »کاهش 
اس��تقالل بانک مرکزی از دولت« بوده و این در حالی اس��ت که حتی در 
صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقالل بانک مرکزی بهتر 
از شور دوم است، کماکان استقالل قانونی بانک مرکزی از دولت در کشور 

در زمره 25 درصد کشور های با کمترین استقالل قرار می گیرد.«
نقض اس��تقالل سیاست گذار پولی در طرح مجلس به صورتی است که 
کلیه نهادهای مس��تقل و فراقوه ای بانک مرکزی از جمله ش��ورای پول و 
اعتبار منحل ش��ده و همه اختیارات نظ��ام بانکی در اختیار جمع محدود 
چند نفره ای به نام »هیأت عالی بانک مرکزی« قرار می گیرد که اعضای آن 
چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم از سوی دولت انتخاب می شوند؛ در 
حالی که ترکیب شورای پول و اعتبار به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذار 
پولی و بانکی کش��ور تقریبا فراقوه ای است و این ترکیب مستقل فراقوه ای 
)به عالوه بخش خصوصی( در این سال ها باعث شده تا دولت ها نتوانند کم 
و کس��ری بودجه خود را با دستگاه چاپ پول بانک مرکزی جبران کنند. 
با این حال، متاس��فانه طرح جدید بانکداری به عقیده مسعود خوانساری 
رئی��س ات��اق بازرگانی تهران، »آنق��در نقش بانک مرکزی را در س��احت 
سیاس��ت گذاری اقتصادی کش��ور تنزل داده است که رئیس کل این نهاد 
دیگر حتی توان اظهارنظر درباره مقوله های نظارتی و سیاس��تی بدیهی را 
نداشته و همه چیز را به اراده دو عنصر مالی دولت )وزارت اقتصاد و سازمان 
مدیریت و برنامه   ریزی( واگذار کرده است. چارچوب   های کلی سیاست   های 
پولی نیز در جلسات ساالنه مجمع عمومی بانک مرکزی تصویب شده تا به 

این ترتیب عمال از بانک مرکزی چیزی جز یک نام باقی نماند.«

شورای نگهبان در بانک مرکزی
برآیند دیدگاه های خبرگان بانکی در روزهای گذشته مشخص می کند 
ک��ه چرا آنها با طرح بانکداری مجل��س مخالفند. به عقیده صاحب نظران، 
طرح مجلس نه تنها س��لطه مالی دول��ت را کاهش نمی دهد بلکه موجب 
تشدید س��لطه دولت بر بانک مرکزی می شود؛ در سیاست های اقتصادی 
کش��ور اختالل ایجاد می کند؛ به دنبال تغییر ارکان بانک مرکزی است و 
جایگاه شورای فقهی را تا حد یکی از ارکان مهم بانک مرکزی باال می برد؛ 
در حالی که کار ش��وراي فقهي، سیاس��ت گذاري درباره تورم و نقدینگي 
نیست. در واقع، شورای فقهی در نسخه جدید طرح بانکداری در حالی به 
یکی از ارکان بانک مرکزی تبدیل ش��ده و در نقش ش��ورای نگهبان بانک 
مرکزی و ش��بکه بانکی کشور مطرح ش��ده است که مسائل بانک مرکزی 
به هیچ وجه مسائل مربوط به فقه نیست و در منابع فقهی هیچ اسمی از 

بانکداری به میان نیامده است.
بنابراین بیم آن می رود که تسلط شورای فقهی بر بانک مرکزی، اساس 
اقتصاد ایران را بهم ریخته و بستری برای مداخالت غیرکارشناسی در امور 
بانکی شود. در همین حال و همزمان با آغاز تصویب طرح در صحن علنی 
مجلس، غالمرضا مصباحی مقدم، رئیس ش��ورای فقهی بانک مرکزی نیز 
از استقرار ناظران شرعی در بانک ها سخن گفت و همین امر، حساسیت و 
حواشی آن را دوچندان کرد. علی نظافتیان، پژوهشگر بانکی درباره ارتقای 
نقش شورای فقهی از یک شورای مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی 
به »فرصت امروز« می گوید: »حوزه نظارتی شورای فقهی عالوه بر نظارت 
ب��ر عملیات بانکی به همه تصمیمات و مصوب��ات بانک مرکزی، بانک ها و 
به طور کلی، اش��خاص تحت نظارت بانک مرکزی گس��ترش یافته است؛ 
یعنی از نظر حقوقی، بانک مرکزی و شبکه بانکی بایستی حتی برای امور 
ع��ادی و غیربانکی خود نیز متکی به مصوبه ش��ورای فقهی بانک مرکزی 
باش��ند. قانون اساس��ی چارچوب مش��خصی برای حل اختالف مجلس و 
شورای نگهبان پیش بینی کرده و یکی از دالیل تاسیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، همین حل و فصل اختالف حقوقی و شرعی شورای نگهبان 
و مجلس برمبنای مصلحت نظام اس��ت. حال سوال این است که اختالف 
بانک مرکزی و نظام بانکی با شورای فقهی بانک مرکزی، با کدام مکانیزم 
قانونی حل و فصل خواهد شد؟ اساسا نظارتی که در این قانون برای شورای 
فقهی بانک مرکزی پیش بینی ش��ده است، از نوع نظارت استطالعی است 

یا نظارت استصوابی؟«

ابراز نگرانی محافل کارشناسی نسبت به طرح مجلس ادامه دارد

نقطه عطف بانکداری ایرانی

این روز ها بحث نرخ بهره بین بانکی و با اندکی تسامح، نرخ ریپو و به طور 
کلی، نرخ های بهره و آثار تغییرات آن بر بازار سهام مورد بحث کارشناسان 
است. احمد یزدان پناه، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی به بررسی 
ماهیت نرخ بهره و تاثیر آن بر زندگی مردم پرداخت و نوش��ت: »نرخ های 
بهره بر تصمیمات شما که در آن پول دخیل است، اثر دارد. برخی از آنها 
واضح و آش��کارند، فک��ر کنید اگر بانک ها به جای ۱5 درصد به حس��اب 
پس انداز ش��ما ۱۱ درصد بپردازند شما چقدر پول بیشتری در آن حساب 
خواهید گذاش��ت؟ از پولی که برای خرید یا سرمایه گذاری در بازار سهام 
کنار گذاش��ته اید با نرخ 2۱ درصد چقدرش را کس��ر می کنید و در بانک 
سرکوچه می گذارید و خود را درگیر »نااطمینانی« بازار سرمایه نمی کنید. 
به آن روی سکه هم نظر داشته باشید. اگر اعتبار و تسهیالت به فرض ۱۰ 
درصد بدهند عارف و عامی به س��وی بانک ها روان می شوند، ولی اگر نرخ 
مزبور به 3۰ درصد برس��د به احتمال زیاد به س��راغ آن وام نمی روید مگر 

آنکه »پول الزم« باشید.
در برخ��ی موارد این اثرگذاری نرخ بهره از ش��فافیت کمتری برخوردار 
اس��ت. برای کارآفرین��ان و بانکداران )نه به معنای فارس��ی آن(، نرخ های 
بهره در محاس��بات آنها درباره سوددهی آتی نقش آفرین است. مثال ورود 
ب��ه بازار س��رمایه و تأمین مالی یک پروژه جدید وقت��ی نرخ های بهره در 
س��طح پایین تاریخی خود هس��تند کاری آسان اس��ت، ولی همان پروژه 
می تواند در بلندمدت سودس��از نباش��د اگر س��رمایه گذاران انتظار داشته 
باش��ند که پرداختی آنان بابت نرخ بهره دوبرابر می ش��ود. این امر به نوبه 
خود بر محصوالت و خدمات عرضه ش��ده بنگاه ه��ای تولیدی و خدماتی 
تأثیر می گذارد و لذا بر ساختار سرمایه گذاری های حاصله اثرگذار است )آیا 
خسته نشده ایم از شعار اینکه منابع باید به سوی »تولید« بروند، نه داللی(.

نرخ ه��ای به��ره وظایف متع��ددی را در ی��ک اقتصاد مبتنی ب��ر بازار 
برعهده دارند. آش��کارترین آن را در هماهنگی بی��ن پس اندازکنندگان و 
قرض گیرندگان جامعه باید جس��ت وجو کرد. ب��ه پس اندازکننده به خاطر 
ایثارش که مصرف امروز را به فردا افکنده اس��ت )آینده ای با نااطمینانی( 
باید بهره و پاداش پرداخت شود و در مقابل وام گیرندگان باید به پاس آنکه 
در »حال« مصرف بیشتر و بهتری داشته اند بهره بپردازند. وقتی در جامعه 
پس انداز بیش��تری ش��کل می گیرد، عرضه »وجوه قابل وامدهی« افزایش 
یافت��ه و لذا قیمت پ��ول و وجوه یعنی »نرخ بهره« بایس��تی کاهش یابد 
)طبق قانون عرضه و تقاضا نه دستور این و آن(. در سمت تقاضا هم یعنی 
وقتی مردم بیش��تری متقاضی وام نسبت به پس انداز جاری باشند، قیمت 
پول های جدید عرضه ش��ده به بازار وام باال می رود و نرخ های بهره یا سود 

در جامعه بایست صعودی شوند.
از آنجا که نرخ های بهره بر مقدار جدید وام بانکی و پولی که در جریان 
اقتصاد جاری می شود اثرگذار است، آنها اثر مستقیمی بر »ضریب فزاینده 
س��پرده« ها دارند و برای افزایش تورم در جامعه سبب س��از می شوند. به 
همین دلیل اس��ت که بانک های مرکزی برای درم��ان تورم باال، نرخ های 
بهره را باال می برند. من در کالس پول و بانک در مرز خستگی دانشجویان 
می گویم، پول با همه ش��یرینی در بحث های آکادمیک خود خسته کننده 
اس��ت؛ لذا با توجه به حوصله مخاطبان فقط به حباب مس��کن در آمریکا 

اشاره می کنم.
اقتصاد آمریکا در سال 2۰۰4 ابدا حال خوبی نداشت و از کنترل خارج 
ش��دن بازار مسکن از مسببان آن بود. فروش مس��کن و ارزش امالک در 
آن کش��ور برای شش سال متوالی در قله بود، از همان سال 2۰۰۱ یعنی 
وقت��ی بانک مرکزی )Fed( نرخ وجوه فدرال هدف گذاری ش��ده خود را از 

5.5 درص��د ب��ه ۱.75 درصد کاهش داد. بدون این چنین تغییر ش��گرف 
و فوق العاده ای بس��یار بعید بود بازار مس��کن با چنین فورانی مواجه شود. 
کاهش نرخ های بهره، گرفتن وام برای خرید مس��کن )Mortgages( را 
بسیار راحت کرد. این امر همچنین ساخت پروژه های بلندمدت »سرمایه 
طلب« مثل ساخت و ساز خانه را بسیار آسان نمود. خانه سازان و خریداران 
خانه از »شور و عشق و مستی« پول ارزان، فعالیت های اقتصادی جامعه را 
به تحریف ها و تخریب های مصیبت بار و نابودکننده کشاندند، به طوری که 
نماگر های کالن سرنوشت سازی همچون تولید ناخالص داخلی نتوانستند 
افزایش یابند و سر بلند کنند تا زمانی که »رکود بزرگ« کامال تغییر جهت 

داد و اوضاع سامان گرفت.
ب��ه انگیزه های اقتصادی ناش��ی از نرخ های بهره پایین مثل اس��تقراض 
و وام گی��ری بیش��تر، ش��روع پروژه ه��ای بلندم��دت، پس ان��داز کمتر و 
س��رمایه گذاری در دارایی های ریس��کی تر برای اینکه نرخ بازده آنها بتواند 
از نرخ تورم س��بقت بگیرد، توجه کنید. اکثر مردم در امور خانه س��ازی و 
مالی در س��ال 2۰۰4 مشغول به کار ش��ده بودند؛ زیرا تقاضای اقتصادی 
برای بهره مندی از خدمات آنها برمبنای سیگنال های اشتباه و آدرس های 
دروغین پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر، اوضاع و احوال اقتصاد تماما 
نامطلوب بود. بسیاری از مردم بین سال های 2۰۰7 تا 2۰۰8 شغل خود را 
از دست دادند؛ یعنی وقتی که ابعاد بحران جهانگیر شده و کل دنیا دریافت 
که در اثر سیاست غلط و نادرست و برمبنای تصورات و توهمات نرخ بهره، 
چه هزینه س��نگینی را باید بپردازد. برای ما و تصمیم س��ازان میرداماد و 
معاونت بانک و بیمه باب همایون آیا پیامی می تواند داشته باشد، یا حق با 
ِهِگل است؟ ِهِگل، فیلسوت آلمانی گفته بود: آنچه ما از تاریخ می آموزیم، 

این است که انسان هیچ گاه از تاریخ چیزی نمی آموزد.«

نرخ های بهره چگونه بر زندگی مردم اثرگذارند؟

حباب مسکن و نرخ بهره

بانکنامه

سکه در نیمه کانال 13 میلیون تومانی
پیش بینی کاهش قیمت سکه و طال

قیمت س��که طرح جدید با 3۰ هزار تومان کاهش در آخرین روز 
کاری هفته به ۱3 میلیون و ۶5۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱3 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله 
ش��د. نیم سکه 7 میلیون و 85۰ هزار تومان، ربع  سکه 4 میلیون و 
۹5۰ هزار تومان و س��که یک گرمی 3 میلیون تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و 2۶2 
ه��زار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال ط��ال 5 میلیون و ۶83 هزار 
تومان ش��د. قیمت اونس جهانی طال هم به یک هزار و 7۰5 دالر و 

2۱ سنت رسید.
محم��د کش��تی آرای، نایب رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر تهران 
درباره س��مت و سوی قیمت س��که و طال در هفته جاری گفت: به 
نظر می رس��د با ادامه سیگنال های مثبت از مذاکرات احیای برجام، 
قیمت ارز در هفته پیش رو با کاهش اندکی مواجه شود. بنابراین با 
ادامه سیر نزولی قیمت ارز در بازار داخلی و روند کاهشی انس طال 
در بازار جهانی، س��یر نزولی قیمت ها را شاهد خواهیم بود و در این 

هفته افزایش قیمت طال و سکه را نخواهیم داشت.
او ب��ا بیان اینکه در هفته ای که گذش��ت، قیمت جهانی طال 44 
دالر کاهش یافت و به بهای ۱۶۹۶ دالر رسید، افزود: از سوی دیگر 
به دلیل مثبت بودن مذاکرات برجام قیمت ارز نوسان کمی داشت. 
لذا دو عامل کاهش بهای انس جهانی طال و نوس��ات نرخ ارز باعث 
شد قیمت  طال سیر نزولی داشته باشد. به گفته کشتی آرای، آخرین 
نرخ ها حاکی از آن است که سکه طرح قدیم 2۰۰ هزار تومان، سکه 
طرح جدید 32۰ هزار تومان، نیم سکه ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
5۰ ه��زار تومان و س��که های یک گرمی ۱۰۰ ه��زار تومان کاهش 
قیمت هفتگی داش��تند. همچنین قیمت هر مثقال طالی آب شده 
8۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱8 عیار نیز 25 هزار تومان کاهش 
یافت و این موجب ش��د حباب س��که نیز 2۰۰ هزار تومان کاهش 
یابد و در آخرین معامالت به یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان برسد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره وضعیت این هفته 
بازار س��که و طال هم گفت: پیش بینی می ش��ود ب��ا توجه به مثبت 
ب��ودن روند مذاکرات برج��ام، قیمت ارز تحت تاثی��ر این فرآیند با 
کاهش قیمت کمی مواجه شود. همچنین با کاهش جهانی طال این 
هفته افزایش قیمت طال و سکه نخواهیم داشت و با ادامه این روند 
کاهش قیمت را ش��اهد خواهیم بود. س��ایه مذاکرات تعیین کننده 
جهات اقتصادی شده است و آخرین اخبار منتشرشده از نهایی شدن 
مذاک��رات در روزه��ای آینده حکای��ت دارد. در نتیج��ه پیش بینی 

می شود هفته های آینده قیمت ها به ثبات برسد.

فهرست فروشندگان ارز اربعین اعالم شد
فروش ارز فقط به شخص زائر

مدیرعام��ل بازار متش��کل ارز ایران فهرس��ت مراک��ز فروش ارز 
اربعین )صرافی های عضو بازار متش��کل ارز ایران و ش��عب منتخب 
بانک ه��ای عامل( برای فروش ارز اربعی��ن را اعالم کرد. طبق اعالم 
بازار متش��کل ارز، زائران امام حس��ین )ع( که در سامانه »سماح« 
نام نویس��ی کرده اند، می توانند به  تدریج به یکی از صرافی های عضو 
بازار متش��کل ارز ایران یا ش��عب منتخب بانک ه��ای عامل مراجعه 
کنند و ارز موردنیاز خود را تا س��قف مبل��غ یکصد دالر یا یکصد و 
پنجاه هزار دینار عراق با نرخ مندرج در نماد توافقی بازار متش��کل 
ارز ایران خریداری نمایند. امیرهامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارز 
ای��ران در این باره توضی��ح داد: متقاضیان خرید ارز؛ پس از ثبت نام 
در سامانه »سماح« یا همان سامانه سازمان حج و زیارت )به نشانی 
samah.haj.ir( می توانن��د جهت خرید ارز به یکی از صرافی های 
عض��و بازار متش��کل ارز ایران یا ش��عب منتخ��ب بانک های عامل 
تعیین ش��ده مراجعه کنند. هنگام خرید ارز بایستی خود زائر شخصا 
حضور داش��ته و ارز اربعین به هیچ فرد دیگر به عنوان نماینده زائر 

فروخته نمی شود.
هامونی با اشاره به اینکه متقاضی خرید ارز باید در هنگام مراجعه 
به یکی از عامالن فروش ارز اربعین، سه مدرک متعلق به خود یعنی؛ 
اصل کارت ملی، کارت بانکی و ش��ماره تلفن همراه )هر س��ه الزاما 
به نام خود ش��خص زائر( را همراه داش��ته باشد، یادآوری کرد: پس 
از تایید صحت و انطباق مدارک س��ه گانه متقاضی از س��وی مسئول 
فروش؛ ارز اربعین به متقاضی فروخته می ش��ود. فروش دالر یا دینار 
عراق بر حس��ب انتخاب مش��تری و در صورت موج��ودی لحظه ای 
عامالن فروش درخصوص ارز درخواس��ت ش��ده انجام خواهد ش��د. 
فروش ارز اربعین از محل س��رفصل زیارتی اربعین حسینی )ع( بوده 
و براس��اس اطالعیه بانک مرکزی؛ هیچ گونه محدودیتی بابت فروش 
ارز مس��افرتی در سال جاری برای متقاضیان ایجاد نمی کند. مطابق 
مصوب��ات مربوط��ه، دریافت ارز زیارتی اربعین، مش��روط بر ورود به 
کشور عراق بوده و مانع از دریافت ارز تحت سایر سرفصل های قانونی 
مصارف خدماتی نیست. همچنین کارگزاران عضو بازار اعم از بانک ها 
و صرافی ه��ا، تامین ارز زیارتی اربعین را از طریق س��امانه معامالتی 
بازار متش��کل ارز ایران و براساس معامالت فیمابین کارگزاران عضو 
بازار در نمادهای معامالتی مزبور انجام می دهند. به گفته مدیرعامل 
بازار متشکل ارز، مطابق مصوبه بانک مرکزی، صرافی ها و بانک های 
عامل می توانند به جای یکصد دالر نس��بت ب��ه پرداخت ۱5۰ هزار 
دین��ار عراق به نرخ نماد توافق��ی به متقاضیان اقدام کنند. او با بیان 
اینکه نرخ برابری ارز اربعین براس��اس نماد توافقی تعیین می ش��ود، 
افزود: نرخ ارز توافقی برای معامالت نقدی براس��اس سازوکار عرضه 
و تقاضا در س��اعات معامالتی بازار تعیین می ش��ود و به معنای نرخ 
ترجیحی یا دارای تعابیر نظیر نرخ یارانه ای یا سوبس��یددار نیس��ت. 
بازار متش��کل ارز ایران، یک بازار رسمی است که تحت نظارت بانک 
مرکزی به منظور کش��ف نرخ شفاف برای بازار نقدی ارزها، براساس 
نرخ تعادلی ارز )حاصل از س��ازوکار عرضه و تقاضا( راه اندازی ش��ده 
و مرجعی رس��می برای کش��ف نرخ ارز بر پایه نمادهای نرخ توافقی 
اس��ت. از همین رو توصیه می شود با توجه به پایش هایی که صورت 
می پذی��رد، متقاضیانی که پس از ثبت نام در س��امانه س��ماح به هر 
دلیل��ی تصمیم به حض��ور در راهپیمایی اربعی��ن ندارند، از اقدام به 
خرید ارز از این سرفصل خودداری کنند. همچنین به دلیل مدیریت 
هرچه بهتر خدمات رسانی شبکه بانکی و شبکه صرافی، زوار محترم 
ارز مورد نیاز خود را در ش��هر مبدأ حرکت خود تهیه کنند و خرید 

ارز را به مرزهای خروجی کشور منوط نکنند.
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فرصت امروز: با پیشنهاد شرکت های بورس و فرابورس و تصویب هیأت 
مدیره سازمان بورس، دامنه نوس��ان در بازارهای اول بورس و فرابورس با 
افزایش یک درصدی از روز دوش��نبه هفته گذش��ته به مثبت و منفی 7 
درصد رس��ید. هرچند این تصمیم تاثیر مثبت خود را بر س��مت و سوی 
شاخص های بورسی در اولین روز اجرای دامنه نوسان 7 درصدی گذاشت 
و دماسنج اصلی تاالر شیشه ای یک هزار و 4۹ واحد افزایش ارتفاع داد، اما 
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه بار دیگر چراغ قرمز بورس روشن شد تا 
بورس تهران با دو روز مثبت و سه روز منفی به کار هفتگی خود پایان دهد.
روش های جلوگیری از نوس��ان های ش��دید قیمت سهام در بورس های 
جهان در دو گروه کلی دامنه نوس��ان و توقف معامالت قرار می گیرند. در 
برخی بورس ها مانند بورس نیویورک، دامنه نوس��ان ایستا وجود ندارد؛ در 
برخی مثل بورس ژاپن، دامنه نوسان وجود دارد اما برخالف بورس تهران 
ن��ه به صورت درصدی بلک��ه به صورت واحدی از پول آن کش��ور تعیین 
می ش��ود. در واقع، تغییرات ش��دید و ناگهانی بورس، سیاست گذاران را به 
یافتن راه حل هایی برای کنترل نوس��ان های شدید واداشته تا بتوانند مانع 
از ب��روز بحران احتمالی ش��وند. به  طور کلی، در بورس ه��ای جهان از دو 
شیوه برای کنترل تغییرات قیمت سهام استفاده می شود. روش اول، توقف 
معامالت است؛ یعنی معامله یک سهم خاص براساس تشخیص مسئوالن 
بازار و به دلیل نوسان قیمت شدید متوقف می شود. توقف معامالت، روشی 
است که بیش��تر در بورس های توسعه یافته دیده می شود و البته به ندرت 
مورد استفاده قرار می گیرد. روش دوم نیز دامنه نوسان یا تعیین کمترین 
قیمت و بیش��ترین قیمت برای معامله سهام است. در روش دامنه نوسان، 
سفارش های خرید و فروشی که در خارج از این محدوده قرار گیرند، ثبت 
نمی شوند و بنابراین قیمت تنها در محدوده خاصی تغییر می کند و نوسان 

روزانه آن قابل کنترل خواهد بود.

سازوکار کنترل نوسان قیمت
همانطور که گفته شد، تغییرات شدید و ناگهانی بورس، قانون گذاران در 
بازارهای س��هام را به جست وجو برای پیدا کردن راه حل هایی برای کنترل 
نوسان های شدید واداش��ته است تا بتوانند مانع بروز بحران های احتمالی 
ش��وند؛ چراکه نوسان های ش��دید می تواند با کاهش یکپارچگی بازارها و 
کاهش اعتماد س��رمایه گذاران به این اهداف آس��یب برس��اند. بورس های 
اوراق به��ادار برای کنترل نوس��ان قیمتی از دو روش اصلی ش��امل توقف 
خودکار معامالت و محدودیت دامنه نوس��ان اس��تفاده می کنند. در روش 
توقف خودکار معامالت چنانچه سفارش��ی در سامانه معامالت ثبت شود 
و امکان اجرا روی حدود مجاز دامنه نوس��ان یا بیرون آن را داش��ته باشد، 
این س��فارش حذف ش��ده و معامالت به صورت خودکار متوقف می شود. 
محدودیت دامنه نوس��ان به محدودیتی گفته می ش��ود ک��ه امکان ثبت 
سفارش یا انجام معامله تنها در بازه تعیین  شده امکان پذیر باشد. با استفاده 
از دامنه نوسان سفارش هایی که خارج از دامنه نوسان ثبت شوند به صورت 

خودکار لغو می شوند یا اصوال امکان ثبت بیرون از این محدوده را ندارند.
بورس های اوراق بهادار معموال دارای دو نوع دامنه نوسان با عناوین دامنه 
نوسان پویا و ایستا هستند. دامنه نوسان پیرامون قیمت مبنا و معموال به 
 صورت درصدی بیش��تر و کمتر از آن تعیین می شود. دامنه نوسان ایستا، 
به حداکثر نوس��ان مجاز نسبت به قیمت مبنای ایستای جلسه معامالتی 
پیشین گفته می شود و معموال برحسب درصد اعالم می شود؛ این در حالی 
اس��ت که دامنه پویا حداکثر نوس��ان مجاز را در اطراف قیمت مبنای پویا 
نشان می دهد و معموال به صورت درصدی حول قیمت مبنا تعریف می شود. 
قیمت مبنای مورد اس��تفاده برای تعیین این دامنه، قیمت آخرین معامله 

انجام شده در بازار عادی یا حراج است.
نگاه��ی به ابزارهای کنترلی تغییرات قیمت س��هام در بورس های اوراق 

بهادار نش��ان می دهد که بورس های تدوال، استانبول و هنگ کنگ دامنه 
نوس��ان پویا ندارند، اما در هر کدام از آنها، بازه ای برای دامنه نوسان ایستا 
تعیین  شده اس��ت. از طرف دیگر، در بورس نیویورک، دامنه نوسان ایستا 
وجود ندارد. در این بورس با توجه به قیمت س��هام، دامنه تعیین می شود. 
برای سهام با قیمت بیش از سه دالر دامنه 5درصد، بین 75 سنت تا سه 
دالر دامنه 2۰ درصد و کمتر از 75 سنت دامنه برابر با حداقل 75 درصد 
یا ۱5 سنت در نظر گرفته می شود. همچنین در بورس های مادرید، قطر، 
مالزی و ژاپن هر دو دامنه نوسان پویا و ایستا وجود دارد. به طور مثال در 
بورس مادرید برای هر س��هم براساس نوسان تاریخی دامنه ایستا و پویای 
مجزایی تعیین می ش��ود. در بورس ژاپن نیز براس��اس قیمت سهم، دامنه 
ایس��تا و پویای متفاوتی برای هر سهم برحسب ین، واحد پول این کشور 
تعیین می شود؛ یعنی دامنه ایستا و پویا براساس قیمت هر سهم به  صورت 

واحدی از ین است و به صورت درصدی تعریف نمی شود.
راهکار حذف دامنه نوسان نیست

اکثر قریب به اتفاق کارشناس��ان بازار س��رمایه با افزایش دامنه نوسان 
موافق هس��تند و معتقدند بازتر شدن دامنه نوس��ان می تواند به جذابیت 
و افزایش کارایی بازار س��رمایه کمک ش��ایانی کند. در این خصوص، الهه 
ظفری با تاکید بر اینکه با افزایش دامنه نوسان کنترل معامالت سخت تر 
می ش��ود، به ایسنا گفت: سخت تر شدن کنترل معامالت نیز تاثیر مثبتی 
بر بازار سرمایه خواهد داشت؛ زیرا به عادالنه تر شدن روند معامالت کمک 
خواهد کرد. افزایش دامنه نوسان می تواند انتظار بازدهی در دوره های کوتاه 
مدت را افزایش دهد، ضمن اینکه جذابیت بازار س��رمایه را بیشتر خواهد 
کرد. افزایش جذابیت بازار سهام و همچنین افزایش انتظار بازدهی موجب 
خواهد ش��د تا ورود نقدینگی به بازار س��رمایه افزایش یابد، به طوری که 
پول ها از بازارهای موازی به بازار س��هام کوچ خواهد کرد. به گفته ظفری، 

دامنه نوس��ان جزو س��اختارهای معامالتی بازار س��هام است و می تواند از 
لحاظ روانی و رسیدن به اهداف قیمتی در کوتاه مدت تاثیر مثبتی داشته 
باشد، به طوری که در نهایت تاثیر خود را بر شاخص کل خواهد گذاشت و 

موجب خواهد شد شاخص کل بورس از فاز اصالح فاصله بگیرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اگر اصالحات این بازار ادامه 
یابد، افزایش دامنه نوس��ان نیز در کنار سایر اصالحات بازار سهام موجب 
خواهد شد تا شاخص کل بورس رشد شارپی را در کوتاه مدت تجربه کند، 
افزود: البته در بلندمدت هم مهمترین عاملی که موجب افزایش ش��اخص 
کل بورس می ش��ود، افزایش انتظارات سودآوری اکثر شرکت های بورسی 
اس��ت. عده ای این موضوع را مطرح می کنند که دامنه نوس��ان باید حذف 
ش��ود، بنده با این موضوع مخالف هستم؛ زیرا افزایش دامنه نوسان نشان 
می دهد سازمان بورس تصمیم گرفته است تا عمق بازار سرمایه را بیشتر 
کند و با افزایش عمق بازار از حرکت های تند بازار سهام جلوگیری می شود.

ظفری با اش��اره به وضعیت بازار س��هام در دنیا، توضیح داد: بازار سهام 
در دنیا از نظر س��اختاری تکامل یافته اس��ت؛ یعنی  کشورهای مطرح در 
حوزه مالی، ابزارهای جایگزین را به جای دامنه نوس��ان راه اندازی کرده  و 
مدل های مختلفی از معامالت را تعریف کرده اند که مانع از جهش قیمت 
سهام می شود. برای مثال، در این کشورها از ابزار اختیار معامله و یا فروش 
اس��تقراضی اس��تفاده می کنند و این ابزارها در اوج کارایی خود هس��تند. 
در این کش��ورها اطالعات شرکت ها در دس��ترس است و به همین دلیل 
شوک های سیستماتیکی که در کشورمان وجود دارد، در آن کشورها وجود 
ن��دارد. با این همه پیش��رفت در ابزارها، دامنه نوس��ان به صورت کامل باز 
نیست. بنابراین در کشور ما که ابزارهای مالی بسیار محدود است، اطالعات 
در دسترس نیست و شفافیت اقتصادی نیز وجود ندارد، دامنه نوسان نباید 

حذف شود.

دامنه نوسان از میانه هفته گذشته به مثبت و منفی 7 درصد افزایش یافت

واکنش سنجی بورس به دامنه نوسان
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 واکنش ها به پاسخ برجامی ایران
به اتحادیه اروپا

س��اعاتی پ��س از ارائه پاس��خ ایران ب��ه اتحادی��ه اروپا، 
واش��نگتن مدعی شد که پاس��خ ایران سازنده نبوده است. 
پ��س از آنکه ایران پاس��خ خود به نظ��رات آمریکا را برای 
اتحادیه اروپا ارسال کرد، حاال تحلیل ها درباره پاسخ ایران 
به محل گمانه زنی کارشناس��ان و ناظران سیاستی تبدیل 
ش��ده اس��ت. بامداد جمعه بود که س��خنگوی وزارت امور 
خارجه از ارسال نظرات ایران )در مورد پاسخ آمریکا( برای 
جمع بندی مذاکرات به مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا خبر داد و گفت: »پس از دریافت پاس��خ آمریکا، تیم 
کارشناس��ی جمهوری اس��المی ایران آن را به دقت مورد 
بررس��ی قرار داده و پاس��خ های ایران پ��س از ارزیابی در 
سطوح مختلف، تدوین و امشب به هماهنگ کننده تحویل 

داده شد.«
با اینکه ناصر کنعانی تاکید کرد که »متن ارس��الی دارای 
رویکردی س��ازنده با هدف نهایی کردن مذاکرات اس��ت«، 
اما واکنش هایی که طرف های غربی در 24 ساعت گذشته 
نش��ان داده اند، به بحث ها در این مورد دامن زده است. به 
طوری که ساعاتی پس از ارائه پاسخ ایران به اتحادیه اروپا، 
واشنگتن که عموما تالش دارد توپ را در موضوع مذاکرات 
وین در زمین ایران بیندازد، مدعی شد پاسخ ایران سازنده 
نبوده است. به گزارش العالم، ِودانت پاتل، معاون سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا س��اعاتی بعد از ارسال پاسخ ایران به 
انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
با تالش برای انداختن توپ در زمین ایران، مدعی ش��د که 
پاس��خ تهران سازنده نبود. به نوشته وبگاه شبکه بلومبرگ، 
پات��ل با ص��دور بیانیه ای رس��می ادعا کرد: »م��ا در حال 
مطالعه و بررسی )نظرات ایران( هستیم و از طریق اتحادیه 
اروپا نیز پاسخ خواهیم داد، اما متأسفانه این )پاسخ ایران( 

سازنده نبود.«
همچنین لورا روزن، خبرنگار سرش��ناس حوزه بین الملل 
در واش��نگتن به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوش��ت که 
پاسخ ایران »دلگرم کننده نیست.« استفانی لیختن اشتاین، 
خبرن��گار پولتیک��و نیز توئیت زد: »ی��ک دیپلمات اروپایی 
ضم��ن موافقت با ارزیاب��ی منفی ایاالت متحده از پاس��خ 
ای��ران گفت که جواب تهران »منفی و غیرمنطقی« به نظر 
می رسد. ش��خص دیگری افزود پاس��خ ایران »اصال خوب 
به نظر نمی رس��د.« الرنس نورمن، خبرنگار وال اس��تریت 
ژورن��ال هم با بیان اینکه »یک مقام اروپایی گفت: پاس��خ 
ایران ناامیدکننده اس��ت، آن هم زمانی که می توانس��تیم 
توافق را منعقد کنیم«، نوشت: »قطعا پاسخ غیرمنطقی ای 

بود«.
این واکنش ها در حالی اس��ت که روز پنجش��نبه امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در ادامه تالش کشورهای 
غربی برای افزایش فش��ار افکار عموم��ی علیه ایران جهت 
پذی��رش تواف��ق در مذاکرات وین، آن هم ب��دون دریافت 
تضمین معتبر از س��وی این کش��ورها، ابراز امیدواری کرد 
ک��ه در روزهای آتی، توافقی با ایران بر س��ر مذاکرات رفع 
تحریم ه��ا و توافق هس��ته ای حاصل ش��ود. گفتنی اس��ت 
نزدی��ک به یک ماه پیش جوزپ بورل، مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا »متنی نهایی« را برای احیای برجام 
ب��ه ایران و آمریکا پیش��نهاد کرد. ای��ران و آمریکا تاکنون 
پاسخ های خود را به این متن از طریق اتحادیه اروپا ارسال 
کرده ان��د. حال بای��د منتظر ماند و دید در ادامه س��مت و 

سوی مذاکرات احیای برجام به کدام سو می رود.

نماگربازارسهام

به قلم: تیم نویسندگان سایت
مترجم: امیر آل علی

با توجه به اهمیت روزافزون تولید محتوا، فعالیت براس��اس اس��تراتژی 
درس��ت، کامال ضروری خواهد بود. در این رابطه نیاز اکثر کس��ب و کارها 
این اس��ت که در مدت زمانی کوتاه بتوانند نتایج خوبی را به دست آورند. 
اگرچه در ظهر رس��یدن به این خواسته بیشتر شبیه به یک معجزه است، 
با این حال با رعایت تنها سه نکته ساده می توانید در پایان حتی یک ماه، 
نتایج مثبتی را شاهد باشید. نکته ای که نباید فراموش کنید این است که 
تمامی این اقدامات، در یک راس��تا بوده و مکمل هم محس��وب می شوند. 
به همین خاط��ر ابدا نباید تصور کنید که با تنها رعایت یک مورد از آنها، 
می توانید اتفاقی خاص را شاهد باشید. در ادامه این سه اصل طالیی بررسی 

خواهد شد. 
1-تنها براساس نیاز مخاطب فعالیت نمایید 

بدون شک مهمترین نشانه موفقیت در زمینه بازاریابی محتوا این است 
که مخاطبان زیادی را داشته باشید. در این رابطه بسیاری از برندها اقدام 
به کپی برداری از محتواهای س��ایرین می کنند. این امر در حالی است که 
شما باید حرفی جدید برای گفتن داشته باشید. با این حال واقعیت نباید 
باعث ش��ود که هر محتوای جدیدی را مناس��ب تلقی کنید. درواقع معیار 
انتخاب موضوع، نیاز مخاطب محسوب می شود. در این زمینه شما باید به 
صورت مداوم، تحقیقاتی را داش��ته باشید تا نسبت به نیازهای روز و آتی 
جامعه هدف خود، اطالعات الزم را به دست آورده و جدول محتوایی خود 
را براس��اس این داده ها ایجاد نمایید. در این رابطه فراموش نکنید که تنها 
پیدا کردن موضوعات کافی نبوده و الزم اس��ت تا نسبت به نحوه بیان آن 

نیز تصمیم گیری نمایید. درواقع بهترین موضوعات با عملکرد ضعیف، مورد 
بی توجهی ق��رار خواهد گرفت. با توجه به اهمیت فوق العاده تولید محتوا، 
توصیه می شود که تیمی حرفه ای در این زمینه استخدام نمایید. به صورت 
کلی یک محتوای مناسب باید قابل اعتماد، دارای جذابیت بصری و دارای 
اطالعات مفید و کاربردی باشد. درواقع محتوای خوب، پتانسیل رشد بسیار 
بالیی را خواهد داشت و بارها با بازنشر مواجه می شود. همچنین الزم است 
که همواره این سوال را در نظر بگیرید که چرا مخاطب باید محتوای شما 
را مش��اهده کند؟ در این رابطه اگر حداقل س��ه پاسخ قانع کننده نداشته 
باشید، بهتر است که اقدامی را انجام ندهید. در آخر همانطور که قبال هم 
اشاره شد، الزم است تا به دنبال اقداماتی جدید باشید که می تواند منجر 

به خالقیت های جذابی شود. 
2-برای محتواهای خود زمان بگذارید

یک عادت کامال اشتباه بسیاری از برندها این است که تالش می کنند 
ه��ر روز محتواه��ای زی��ادی را تولید کنند. این امر در حالی اس��ت که 
چنین سیاستی باعث خواهد ش��د تا نتوانید محتواهای حرفه ای داشته 
باشید. درواقع تولید چندین محتوا تنها در یک روز به معنای پرداختن 
به موضوعات س��طحی بدون تحقیقات الزم اس��ت که در نهایت اعتبار 
برند شما را نابود خواهد کرد. نکته دیگری که در این بخش باید به آن 
توجه نمایید این اس��ت که هر نوع محتوا، زمان خاص خود را نیاز دارد. 
در این زمینه داش��تن تیم حرفه ای و ابزارهای مناس��ب، سرعت کار را 
بیش��تر خواهد کرد. با این حال نباید انتظارات غیرواقعی داشته باشید. 
درواقع نمی ت��وان یک محتوایی که در حالت معمول نیاز به س��اعت ها 
زم��ان دارد را در کمتر از نیم س��اعت انجام دهی��د. در این زمینه حتی 
ممکن است یک هفته، درگیر تمام کردن تنها یک محتوا باشید. درواقع 
شما تنها باید به کیفیت کار خود توجه کنید و در این مسیر سایر موارد 

را کنار بگذارید. در این بخش بررس��ی اقدامات سایر رقبا، کمک خواهد 
ک��رد تا بتوانید با تحلیل نقاط قوت و ضعف ه��ر برند، در نهایت قدرت 
باالتری را داشته باشید. در این تحقیقات شما به خوبی می توانید متوجه 
کمبوده��ای موجود ش��وید که خود به فعالیت های ش��ما جهت خواهد 
داد. به همین خاطر اس��ت که امروزه برندهای موفق افرادی را استخدام 
می کنند که کار آنها تحلیل و بررس��ی های متعدد اس��ت. درواقع عقاید 
ش��ما ممکن اس��ت با واقعیت بازار، تفاوت های فاحشی را داشته باشد. 
خوشبختانه امروزه تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده است که تحقیق، 
ابدا کار بس��یار سختی نخواهد بود و هر برندی با هر سطح توانایی مالی 

می تواند در این زمینه درخشان ظاهر شود. 
3-محدودیتی نداشته باشید 

در زمینه محتوا، انواع مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها می تواند 
نتایج خاص خود را به همراه داش��ته باش��د. به صورت کلی سایت هایی 
ک��ه تنوع محتوایی باالیی را دارند، وضعیت س��ئو بهت��ری را نیز تجربه 
می کنند و این امر به معنای افزایش ش��انس دیده ش��دن اس��ت. نکته 
دیگری که در این بخش باید به آن توجه کنید این است که اگرچه الزم 
اس��ت که محوریت اصلی اقدامات ش��ما براساس یک محتوای مشخص 
باشد، با این حال نباید خود را به این مورد محدود نمایید. برای مثال با 
توجه به این امر که در حال حاضر محتواهای ویدئویی، بیشترین میزان 
مخاطب را دارد طبیعی است که اولویت اصلی شما این موضوع باشد. با 

این حال این امر نباید شما را نسبت به سایر موارد، غافل کند. 
در آخر فراموش نکنید که این سه اصل، برای رسیدن به نتایج مناسب 
تنها طی یک ماه است. به همین خاطر ابدا نباید خود را تنها به این موارد 

محدود کنید. 
searchenginejournal.com :منبع

بازاریابی محتوای موفق با 3 استراتژی طالیی

به قلم: سالی افونیبی
کارشناس تولید محتوا 

مترجم: امیر آل علی

اگر بخواهیم مهمترین بخش یک محتوا را نام ببریم، بدون ش��ک تیتر، 
گزینه شایس��ته ای خواهد بود. درواقع این بخش، نخس��تین موردی است 
که مخاطب با آن مواجه خواهد ش��د. به همی��ن خاطر مرز میان خوانده 
شدن و یا کنار گذاشتن یک مطلب، ارتباط زیادی را به این موضوع دارد. 
تحت این شرایط س��والی که مطرح است این است که یک تیتر مناسب، 
چه ویژگی هایی دارد؟ در این رابطه ش��ش اقدامی را بررسی خواهیم کرد 

که باعث می شود تا تیتر شما، جذابیت به مراتب باالتری را داشته باشد. 
1-در اینترنت جست و جو کنید 

ساده ترین اقدامی که شما می توانید انجام دهید این است که موضوع 
مدنظر خود را در اینترنت جس��ت و جو کرده و به تیترهای صفحه اول 
نگاه��ی بیندازی��د. این امر به ش��ما کمک می کند تا ب��ه چارچوب فکر 
بهتری دس��ت پیدا کنید. در کنار این موضوع فراموش نکنید که اقدام 
مذکور، صرفا برای ای��ده گرفتن بوده و کپی برداری، ابدا جذاب نخواهد 
بود. درواقع انجام اقدامی تکراری، شانس موفقیت بسیار کمی را خواهد 
داشت. همچنین با بررس��ی بازخوردها، پس از مدتی سلیقه مخاطبین 

خود را پیدا خواهید کرد.
2-از اعداد استفاده کنید 

اس��تفاده از عدد باعث می ش��ود تا توجهات بیشتر به سمت شما جلب 
ش��ود. در این رابطه آمارها حاکی از آن اس��ت که تیترهایی که عددی را 
دارند، معموال در 7۰درصد مواقع، باعث می شود تا فرد به سمت آنها تمایل 
بیشتری پیدا کند. درواقع با نگاهی به موضوع خود، می توانید عدد مناسب 
را پی��دا کنید. ب��رای مثال به جای عنوان راهکاره��ای کاهش هزینه های 

شرکت، می توانید از ۱۰ اقدام در زمینه کاهش هزینه ها، استفاده کنید. 
3-از کلمات عاطفی استفاده کنید

کلمات عاطفی آنهایی هس��تند که بار احساس��ی باالیی را دارند. برای 
مثال صفت ها، در این دسته قرار می گیرند. مواردی نظیر بهترین، بدترین، 
س��ریع ترین و... همگی از جمله مواردی اس��ت که ش��ما می توانید از آنها 
استفاده کنید. در این رابطه ضروری است تا به نوع موضوع خود نیز توجه 

داش��ته باشید. برای مثال اگر می خواهید که یک خبر بد را منتشر کنید، 
استفاده از کلماتی مرتبط، کامال ضروری خواهد بود. 

4-مخاطب را به صورت مستقیم مورد خطاب قرار دهید 
این امر که به صورت مس��تقیم خواننده را درگیر کنید، خود از جمله 
موارد تاثیرگذار محسوب می شود. برای مثال تیتر 4 راهکار برای ارتقای 
س��طح کاری ش��ما، یک انتخاب کامال هوشمندانه خواهد بود که در آن 
از عدد نیز اس��تفاده شده است. درواقع تیترهای منتخب و بسیار موفق، 
آنهایی هستند که در ایجادشان از تمامی راهکارها استفاده شده است. 

5-توانایی خود برای حل مسئله را به رخ بکشید 
این امر که از همان ابتدا نش��ان دهید که شما قدرت حل یک مسئله 
را دارید، باعث خواهد شد تا به مطالعه، تمایل بیشتری را پیدا کنند. در 
این راس��تا توصیه می شود که به دنبال مسائل روز باشید. این امر باعث 
می شود تا ش��انس مشاهده به مراتب باالتری را به دست آورید. درواقع 
یک مش��کل قدیمی که راهکارهایی برای آن معرفی ش��ده است، دیگر 
جذابیت الزم را نخواهد داش��ت برای مثال بررسی بهترین راهکار برای 
افزایش راندمان کاری، یک تیتر با توجه به این اصل، محسوب می شود. 

6-سوال بپرسید 
سواالت به خوبی می تواند مخاطب را درگیر کند. در این راستا ضروری 
اس��ت تا مخاطب خود را م��ورد هدف قرار داده و آنه��ا را در معرض یک 
س��وال هوشمندانه قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا ذهن برای چند 
ثانیه به دنبال پاس��خ به ش��ما باشد و کنجکاوی ایجاد ش��ود. برای مثال 
آیا از انواع روش های بودجه بندی آگاهی دارید؟ یکی از تیترهای س��والی 
محسوب می شود. در این رابطه به هر میزان که سواالت شما مهمتر باشد، 
ش��انس موفقیت تیتر ش��ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع برخی از 
تولیدکنن��دگان محتوا، س��واالتی را مطرح می کنند که بس��یار ضعیف و 
سطحی بوده و قدرت تحت تاثیر قرار دادن مخاطب را ندارند. در این رابطه 
یک اصل کلی وجود دارد که براس��اس آن، در ابتدا باید خودتان نسبت به 

تیتر انتخاب شده، جذب شوید. 
در آخر توصیه ما به همه افراد این اس��ت که به اقدامات س��ایرین توجه 
داشته باش��ند. درواقع تنها به تولیدکنندگان محتوا در حوزه مدنظر خود 
محدود نباشید. درواقع مهارت نویسندگی، وابسته به موضوع نبوده و تیتر 

هر مطلبی، می تواند حاوی نکات آموزشی برای شما باشد. 
tweakyourbiz.com :منبع

چالش انتخاب تیتر مناسب
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اخبار

در ایام اربعین حسینی؛
موکب امامزادگان قم در شهر سامرا برپا می شود

قم- خبرنگار فرصت امروز: مســئول روابط عمومی 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان قم گفت: موکب 
امامزادگان استان قم در ایام اربعین حسینی در شهر سامرا 
برپا می شــود و مردم نیز می توانند برای مشارکت در آن 

کمک های نقدی خود را واریز کنند.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان قم، مهدی قائم پناه اظهار کرد: در طرح شــراکت 
مردم در ثواب موکب اربعین، عموم عالقمندان می توانند 
با هر مبلغی، برای تامین و پشــتیبانی موکب امامزادگان 

قم مستقر در شهر مقدس سامرا مشارکت داشته باشند.
وی افزود: این موکب از 10 تا 25 صفر سال 1444 همزمان با 16 تا 31 شهریورماه امسال در شهر سامرا برپا خواهد بود.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با یان اینکه شماره کارت 4160717099786037 به نام 
»اربعین حسینی استان قم« نزد بانک ملی برای دریافت کمک های مردمی معرفی شده است گفت: عالقمندان به مشارکت 

در برپایی این موکب می توانند با شماره تلفن 09127529179 تماس حاصل کنند.

برگزاری دوره آموزشی اسپرینکلر و خاموش کننده ها ویژه آتش نشانان 
استان مرکزی

اراک- فرناز امیدی: با همکاری دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری مرکزی و توسط مربیان سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اراک، دوره آموزشی اسپرینکلر و خاموش کننده 
ها ویژه آتش نشانان استان مرکزی در محل ستاد فرماندهی این 

سازمان برگزارشد.
آتش پاد دوم محسن فضلی سرپرست سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری با اعالم این خبر اظهار داشت: مقررات 
ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی 
الزم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی که به 
منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه 

اقتصادی فرد و جامعه وضع می گردد و در حقیقت مقررات ملّی ساختمان، مجموعه ای از حداقل های مورد نیاز و بایدها و نبایدهای ساخت 
و ساز است که با توجه به شرایط فنی و اجرائی و توان مهندسی کشور و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای روز ملّی و بین المللی و برای 
آحاد جامعه کشور، تهیه و تدوین شده است. وی افزود: در راستای ارتقای سطح آگاهی آتش نشانان استان مرکزی و با هدف آموزش نحوه 
کار با اسپرینکلرها و خاموش کننده ها در ساختمان ها، یک دوره آموزشی به صورت تئوری و عملی توسط این سازمان و با همکاری دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی برگزارشد که دوره تئوری آن روز دوشنبه 7 شهریور ماه در سالن آموزشی سازمان برگزارشد و 
آموزش عملی آن نیز چهارشنبه 9 شهریور اجرا خواهد شد. فضلی تصریح کرد: از سرفصل های این دوره که توسط یکی از مربیان مجرب 
این سازمان آموزش داده شد می توان به تشخیص کاربرد عملی قوانین و آیین نامه ها و کدها در اسپرینکلرهای مسکونی، اصول سیستم 
طراحی شده با استفاده از محاسبات آبرسانی، شرح هدف و مزایای سیستم های اسپرینکلرها، تشخیص پتانسیل اسپرینکلرهای مسکونی به 
عنوان یک ابزار ایمنی حریق در جامعه و نیز مطابقت سیستم اسپرینکلر ایمنی حریق با درخواست مورد نظر اشاره کرد.  سرپرست سازمان 
آتش نشانی اراک در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره 50 نفر از آتش نشانان استان مرکزی شرکت کرده که ضمن فراگیری با مباحث 

مطروحه، از آنان آزمون اخذ و در پایان برای هر یک از آنان گواهی صادر خواهد شد.

اجرای 79 طرح گازرسانی در استان گیالن طی یک سال گذشته
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: از ابتدای فعالیت دولت 
سیزدهم تاکنون، 79 طرح گازرسانی در سراسر استان گیالن به 
بهره برداری رسیده است. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
گاز ایران، عیســی جمال نیکویی، مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با بیان این خبر، اظهار داشت: مجموع هزینه اجرای این 
پروژه ها در حوزه های خانگــی، تجاری و صنعتی بیش از 243 

میلیارد ریال است. 
وی درخصوص گازرســانی به روستاهای استان در یک سال 

گذشته، گفت: از ابتدای مرداد ماه 1400 پیش از هفته دولت امسال، 14 روستای صعب العبور و کوهستانی با جمعیت یک هزار و 566 
خانوار، بهره مند از گاز طبیعی شده اند. جمال نیکویی با بیان این که این روستاها در 5 شهرستان آستارا، تالش، املش، رودبار و شفت قرار 
دارند، گفت: در همین راستا بیش از 40 هزار مشترک جدید نیز طی یک سال گذشته جذب شدند که برای تحقق این مهم، حدود 326 
کیلومتر شبکه گاز اجرا و بیش از 13 هزار انشعاب گاز نصب شده است. وی با اشاره به نگاه ویژه دولت سیزدهم به امر رونق تولید، گفت: 
در یک سال گذشته به 65 واحد صنعتی و تولیدی در گیالن گازرسانی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان این که این 
طرح های صنعتی در 11 شهرستان استان انجام شده، گفت: حجم جایگزینی سوخت در این طرح ها، مجموعاً بیش از 34 هزار مترمکعب 

بر ساعت است.
جمال نیکویی در خاتمه، گفت: این شرکت هم اکنون به پایان عملیات توسعه ای خود نزدیک شده و به همین علت هدف مهم دیگری 
را در دستور کار خود قرار داده و آن اجرای پروژه های کیفی متنوع در جهت ارائه خدمات پایدار و افزایش رضایتمندی مشترکین است 
که ازجمله، می توان به طرح قرائت برخط صورتحساب گاز، سامانه مکانیزه پاسخگویی به شکایات، نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز، 

اجرای سیستم مرکز پیام و اتفاقات متمرکز و سیستم قرائت از راه دور ایستگاه ها اشاره کرد.

 تقدیر فرماندار ایالم از شرکت توزیع برق ایالم 
جهت مدیریت خاموشی ها در تابستان 

ایالم-هدی منصوری:دکتر ناصری، مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم در حاشیه افتتاح پروژه های توزیع برق در 
شهرستان ایالم که با حضور دکتر نادری، فرماندار شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: در هفته دولت در قالب 9 پروژه با بیش از 244 میلیارد 
ریال اعتبار در شهرستان ایالم افتتاح شد. وی گفت: همکاران پرتالش ما در شرکت توزیع نیروی برق با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد ریال 
در قالب پروژه های اربعین نسبت به اصالح روشنایی پارک بلوط و همچنین تامین برق موکبها در شهرستان ایالم اقدام کردند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم خاطر نشان کرد: در روستاهای شانکبود، حسین آباد، چالسرا، حیدآباد و چشمه داوی، جمعا اصالح 
8 دستگاه ترانسفورماتور و اصالح شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف صورت گرفته است. ناصری افزود: توسعه، اصالح و بهینه سازی شبکه 
برق سایر روستاها و شبکه برق شهری و همچنین برق رسانی به خانوارهای عشایر در قالب 71 دستگاه سامانه قابل حمل خورشیدی از 

دیگر خدمات شرکت برق در دولت مردمی به هم استانی های عزیز در شهرستان ایالم بوده است.
دکتر نادری، فرماندار شهرستان ایالم نیز ضمن تشکر از شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم جهت تامین برق پایدار در ایام تابستان، 
به خبرنگار ما گفت: یکی از وجوه تفاوت مدیران انقالبی داشتن راهکار برای مشکالت بزرگ است و این مهم با تامین برق و کمترین 
زمان رخداد خاموشــی در تابستان امسال توسط مدیرعامل شرکت برق استان و همکاران ایشان به عینه دیده شد. وی گفت: صنعت 
برق استان عملکرد بسیار خوبی داشته است و در حوزه های روستایی و تامین روشنایی معابر روستایی پروژه هایی خوب و کاربردی 

افتتاح شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان : 
9۱ طرح و پروژه عمرانی با اعتبار ۸۰ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان افتتاح یا 

کلنگ زنی می شود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سیدمحمد حسینی، #مدیرکل_بنیادمسکن گلستان در قرارگاه خبری شهید همدانی:91 طرح و 
پروژه عمرانی با اعتبار 80 میلیارد و 140 میلیون تومان افتتاح یا کلنگ زنی می شود که 23 هزار خانوار روستایی از خدمات آن برخوردار 
خواهند شــد.1415 واحد مسکن روستایی نیز با پرداخت بیش از 110 میلیارد تومان تسهیالت به بهره برداری می رسد.500 جلد سند 
مالکیت نیز در هفته دولت به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.933 روستای باالی 20 خانوار استان دارای طرح هادی مصوب است که 

300 روستا بازنگری شده و 400 روستا نیز نیازمند بازنگری است.
از محل اعتبارات سال 1400 نیز بازنگری 150 روستا در حال انجام است.در بخش ساخت مسکن برای خانواده های دارای دو عضو معلول 
و بیشتر، سهمیه استان 195 واحد بود که با پیگیری های انجام شده این تعداد به 301 واحد رسید که همه این واحدها کارسازی شده و 
تسهیالت و کمک بالعوض دریافت کردند.9 روستای دارای بافت باارزش در استان برای بهسازی بافت به بنیاد مسکن معرفی شده که این 
طرح ها در 7 روستا در حال انجام است و در دو روستای دیگر از جمله زیارت و فارسیان به اتمام رسیده است.در سفر دولت سیزدهم به 
استان در 40 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی بافت باارزش روستاها پیش بینی شد که 20 میلیارد تومان آن تخصیص نقدی پیدا کرده 
است.همچنین برای ایمن سازی روستاهای در معرض خطر نیز 55 میلیارد تومان در سفر دولت به تصویب رسید که 20 میلیارد تومان آن 
تخصیص یافت.برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای استان برای 4 سال 700 هکتار زمین خالص نیاز داریم که 200 هکتار 
آن تامین شــده است .تامین تسهیالت برای ساخت 7 هزار واحد مسکونی روستایی نیز در سفر دولت مصوب شد که تاکنون 85 درصد 

پرونده های معرفی شده به بانک منجر به عقد قرارداد شده است.

اهواز - شــبنم قجاوند: شــرکت ملی حفاری ایران در 
راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و اجرای مصوبات ستاد 
اربعین صنعت نفت در جنوب ، تاکنون افزون بر 40 دســتگاه 
انــواع کانکس برای خدمات دهی به زائــران کربالی معلی در 
موقعیت پایانه های مرزی شــلمچه و چذابه آماده سازی و در 

حال جابجایی و  استقرار است. 
محمد دانشــی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج و دبیر اجرایی 
این شرکت در ستاد اربعین صنعت نفت در جنوب در این باره 
گفت: در ستاد اربعین صنعت نفت که حسب دستور معاون وزیر 
و مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران تشکیل شد، شرکت های 

ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت و گاز اروندان، مهندسی و توسعه نفت، 
ملی حفاری ایران  و مدیریت اکتشاف مشارکت دارند که به لحاظ ارائه 
کیفیت مطلوب خدمات، برای هر مجموعه به صورت هماهنگ تکفیک 
وظایف گردیده اســت.  وی با اشــاره به اینکه از سوی دکتر گلپایگانی 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران و دبیر ستاد اربعین صنعت نفت در 
جنوب، پایگاه بسیج شرکت به عنوان متولی و هماهنگ کننده فعالیت ها 
و اقدامات در این حوزه تعیین شده است، افزود: تامین کانکس ، مه پاش، 

کولر و اختصاص آمبوالنس و تانکرهای آبرســان برای استفاده در محل 
های مورد نظر و موقعیت  استقرار مواکب از جمله تعهدات شرکت ملی 
حفاری در این ارتباط است که در همکاری با ستاد اربعین صنعت نفت و 

ستاد استان صورت می پذیرد. 
دانشــی اظهار کرد: در نشســت توجیهی که روز گذشته با حضور 
مدیرعامل در نقطه صفر مرزی در شلمچه برگزار  شد، وظایف هر یک 
از معاونت ها ،  مدیریت ها و ســایر بخش های  شرکت شامل عملیات، 

خدمات، مالی،  تــدارکات و امور کاال، نگهــداری و تعمیرات، 
حراســت و روابط عمومــی در زمینه اختصــاص و جابجایی 
تجهیزات، تامین منابع مالی، تهیــه اقالم و نیازهای ضروری و 
مصرفی ) بســته های فرهنگی و غذایی( ، حفاظت و همچنین 
مستند سازی و پوشش رسانه ای تعریف و مورد تاکید مدیریت 
ارشد شرکت قرار گرفت.  دبیر اجرایی شرکت ملی حفاری ایران 
در ســتاد اربعین صنعت نفت در جنوب، با اشاره به درخواست 
نیاز به کانکس از سوی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان و 
استمرار تامین آن از سوی شرکت ، گفت: این کانکس ها شامل 
مسکونی، اداری، آشپزخانه و سرویس های بهداشتی است و در 
زمان حاضر گروه های فنی و پشتیبانی در حال اماده سازی و نصب در 

محل های پیش بینی شده ، هستند. 
وی افزود: از سوی مدیریت نت نیز تاکنون بیش از 140 دستگاه کولر 
سرویس و تخصص یافته و مقرر گردید آمبوالنس های مستقر در مناطق 
عملیاتی استقرارهای دکل های حفاری در میادین غرب کارون، در مواقع 
ضروری در همیاری با دســتگاه های امداد رسان و فوریت های پزشکی 

به کار گرفته شوند.

ساری - دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران از پایان عملیات 
گازرسانی به شهرستان نکا خبر داد و گفت: این شهرستان از نظر مصرف 
انرژی به جمع مناطق سبز کشور پیوست. به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، قاسم مایلی رستمی 
با اشاره به اینکه ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری شهرستان نکا 
100 درصد اســت، افزود: در این شهرستان با گازرسانی به 12 روستای 
باقیمانده با پوشــش 100 درصدی گازرســانی به شمار می آید. وی با 
اعالم اینکه از 2 هزار و 988 روستای دارای قابلیت گازرسانی در استان، 
2 هزار و 502 روســتا قبل از دولت کنونی گازرسانی شدند، گفت: 95 
درصد خانوارهای روستایی قبل از دولت سیزدهم از نعمت گاز برخوردار 
بودند و با تالش دولت کنونی گازرســانی به 177 روستا در دست اقدام 
است. سرپرست شرکت گاز مازندران تصریح داشت: با بهره برداری از این 

پروژه مهم 12 روســتای چرمی، تلم، سیکا مرس کوچک، مرس بزرگ، 
سنگر، اسماعیل محله، کفرات، رودبار محله، کچپ محله، سفید کوه و ارم 

عملیاتی شد و مردم این مناطق از نعمت گاز برخوردار شدند.
همزمان با دومین روز از هفته دولت مشعل گاز 12 روستای منطقه 
کوهستانی هزارجریب نکا با حضور فرماندار نکا و نماینده مردم بهشهر، 

نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی در روستای کفرات برگزار شد.
این پروژه به میزان 50 هزار متر شبکه گذاری و با هزینه 22 میلیارد 

تومان به بهره برداری رسیده است.
روشن شدن نخستین مشعل گاز خانگی هفته دولت در منزل 

شهید کمالی
نخستین مشعل گاز خانگی در هفته دولت با حضور سرپرست شرکت 
گاز مازندران، نماینده مردم بهشــهر، نکا و گلوگاه در مجلس شــورای 
اسالمی، فرماندار نکا و تعدادی از مسئوالن شهرستان در منزل شهید 
مدافع حرم سعید کمالی در روستای کفرات هزارجریب نکا روشن شد.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: در هفتمین روز از هفته دولت 
و در مراســمی با حضور اســتاندار بوشــهر، فرماندار شهرستان جم و 
جمعی از مسئوالن اجرایی شهرستان بهره برداری از 11 کیلومتر از راه 
روستایی ریز- سرچشــمه آغاز شد . به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرســازی )بوشــهر(، در هفتمین روز از هفته دولت و در مراسمی 
با حضور استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان جم و جمعی از مسئوالن 
اجرایی شهرســتان  بهره برداری از 11 کیلومتر از راه روســتایی ریز- 
سرچشــمه آغاز شد . در این مراسم دبیر بزرگداشت هفته دولت استان 
بوشهر با تشریح برنامه ها و پروژه های هفته دولت شهرستان جم گفت 
: یکی از پروژه های شــاخص شهرســتان که نقش بسزایی در تسهیل 
تردد روستاییان و محرومیت زدایی از روستاهای بخش ریز دارد ، پروژه 

بهسازی و آسفالت راه روستایی ریز/انارستان به سرچشمه است .
رقیه زنگنه نژاد افزود : این پروژه از مطالبات مهم مردم روســتاهای 
واقع در مسیر برای ایمنی عبور و مرور و همچنین جابجایی محصوالت 
کشاورزی خود بود که الحمدوهلل با عنایت ویژه دولت سیزدهم به مناطق 

محروم امروز 11 کیلومتر آن به بهره برداری رسید .
فرماندار شهرســتان جم نیز در مراســم بهره برداری از راه روستایی 
ریز - سرچشــمه با قدردانی از تالشــهای راهداری استان برای تمکیل 
بموقع این پروژه گفت : تکمیل این راه روســتایی یکی از اولویت های 
مسئوالن شهرستان برای محرومیت زدایی از روستا و کمک به پروسه 
بازگشت روستاییان به روستای خود دانست و الزم میدانم از مسئولین امر 
بویژه راهداری برای تکمیل این پروژه قدردانی کنم . سید محمد احمدپور 
اظهار داشــت : راه روستایی ریز- سرچشمه محوری مهم برای انتقال و 
جابجایی محصوالت کشاورزی منطقه هم هست از اینرو خوشحالیم که 
مردم و کشــاورزان به راه مناسب برای جابجایی محصوالت خود دست 
پیدا کرده اند . در این مراسم همچنین مدیر کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان با گرامی داشت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر 
بیان داشت : پروژه بهســازی و آسفالت راه روستایی ریز- سرچشمه با 
مختصات راه روستایی بطول 11 کیلومتر با ارزش اقتصادی 300 میلیارد 
ریال در قدم نخست به بهره برداری رسید و انشاهلل این محور تا اتصال به 

روستای باغان در شهرستان دشتی  ادامه خواهد یافت .
عبدالکریم اخترشناس تصریح کرد : بعنوان خادم مردم در اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خود را یکی از اهالی روستاهای 
این منطقه می داند و تا تکمیل این پروژه و اتصال دو شهرستان جم و 

دشتی از این مسیر از پای نخواهیم نشست .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: طرح آبرسانی به 12 روستا 
و یک شهر بخش بمانی شهرستان سیریک با حضور استاندار هرمزگان 
و نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی افتتاح و مورد بهره 
برداری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در مراسم بهره 
برداری از این پروژه ضمن قدردانی از اقدامات آبفا گفت: افتتاح این پروژه 
پایان کار آبرسانی نیست و به اعتقاد ما آغاز کار برای پایداری آب مورد 
نیاز مردم است. وی این اطمینان را به مردم داد که دولت با تمام ظرفیت 

مشکالت مردم بویژه در حوزه آبرسانی را حل خواهد کرد.
دوستی افزود: تامین آب پایدار اولویت من در استان هرمزگان است و 

کمک می کنیم پروژه های این بخش در زمان کوتاه به سرانجام برسد.
استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با وفاق و همدلی فعلی  شاهد 

تاثیرگذاری آن در زندگی توام با آرامش مردم باشیم.
حسین رئیسی نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این مراسم با قدردانی از آبفا برای تکمیل طرح آبرسانی به بخش بمانی 
ســیریک افزود: با ادامه روند کنونی سیاست های آب و فاضالب بخش 

عمده ای از مشکالت آب سیریک مرتفع خواهد شد.

وی ادامــه داد: با تداوم روند فعلی و تحرکی که در مجموعه آبفا می 
بینیم بزودی تنش آبی از استان جمع و شاهد پایداری آب خواهیم بود.

رئیسی ابراز امیدواری کرد، با بهره برداری از آب شیرین کن زیارت و 
اجرای خط انتقال تا بخش بیابان مشکالت آب یک بار برای همیشه حل 
شود. وی در پایان با بیان اینکه در زمان مدیرعامل فعلی آب و فاضالب 
هرمزگان سرعت اجرای پروژه های آبرسانی بیشتر شده است، گفت: در 
زمان مدیریت عبدالحمید حمزه پور پروژه های آبرسانی سرعت باالیی 

گرفته و مردم شاهد خدمت ارزنده دولت هستند.
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان نیز با اشاره به 
حمایت ویژه و پیگیری مستمراستاندار در اجرایی شدن این طرح افزود: 
طرح آبرسانی به بخش بمانی به عنوان مصوبه سفر استاندار 12 روستا و 

یک شهر )کوهستک( را از تنش آبی نجات داد.
وی گفت: سیریک یکی از فقیرترین شهرستان های هرمزگان در منابع 
آبی زیرزمینی و سطحی است و برای تامین نیازهای آن باید از منابع آبی 
دشت های همجوار و یا شیرین سازی آب دریا بهره گرفت که در اجرای 

این طرح از ظرفیت منابع آبی دشت همجوار استفاده شد.
وی تصریح کرد: آب و فاضالب هرمزگان با هدف تامین نیاز آبی مردم 
این شهرستان از تمام توان خود استفاده و با عمل به پیمان دولت مردمی 
و اســتاندار جهادی آن که یک روز در انجام پروژه های آبرســانی نباید 
تاخیر کرد، در آخرین ماه تابستان با تکمیل طرح آبرسانی به بخش بمانی 

شرایط تامین آب پایدار این منطقه را فراهم کرد.
حمزه پور ادامه داد: برای انتقال آب از دشــت کریان تا بخش بمانی 
ســیریک 31 کیلومتر خط انتقال اجرا شــد تا مردم این منطقه طعم 

شیرین آب پایدار را در تابستان گرم بچشند.

دبیر اجرایی  شرکت ملی حفاری ایران در ستاد اربعین صنعت نفت:

افزون بر 40 دستگاه انواع کانکس برای خدمات دهی به زائران در پایانه های مرزی 
شلمچه و چذابه در حال جابجایی و استقرار است

رهاورد دولت سیزدهم؛

پایان گازرسانی در شهرستان نکا

در مراسمی با حضور استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان جم و جمعی از مسئوالن اجرایی شهرستان صورت گرفت

بهره برداری از ۱۱ کیلومتر راه ریز- سرچشمه در شهرستان جم

با حضور استاندار هرمزگان و نماینده شرق؛

آبفا با افتتاح طرح آبرسانی بخش "بمانی" پیمان دولت با مردم را عملی کرد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: در ششــمین روز از هفته دولت 
13 پروژه برق رسانی شهرستان سیاهکل بصورت تجمیعی و نمادین در 

روستای چهارشاهی محله به افتتاح و بهره برداری رسید.
در آئین بهره برداری از این پروژه های برق رسانی امین بابایی فرماندار 
سیاهکل گفت: اولین روزهای شهریور ماه یادآور شجاعت ها و شهامت 
های دولتمردانی اســت که با تاسی از واقعه مهم کربال و الگو پذیری از 
اهل بیت علیه السالم گام در راه خدمت  به ملت شریف ایران نهادند و 
با  خون پاک خود عزت و شــرف را بر سرزمین پرافتخار ایران اسالمی 
ارزانی داشتند لذا در این راستا دوم تا هشتم شهریور به پاسداشت یاد و 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر رییس جمهور و نخست وزیر شهید ایران 
عزیز از سوی بنیانگذار فقید نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به نام " 
هفته دولت " نامگذاری شده تا بهانه ای برای بیان بزرگمردی ها و ایثار 
دولتمردان خدوم و شایسته این مرز پرگهر در جهت ارائه خدمات سازنده 

و اعتالی نظام جمهوری اسالمی ایران باشد.

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیالن نیز ضمن گرامیداشت 
هفته دولت، اظهار داشت: آئین افتتاح کل پروژه های سیاهکل بصورت 
تجمیعی و نمادین در روستای چهارشاهی محله به اجراء درآمد و در این 
روستا 650 متر شبکه فشار متوسط و 1 دستگاه ترانسفورماتور با اعتباری 

قریب به 4200 میلیون ریال احداث شده است.
وی افزود: با اجرای این پروژه مشکل ضعف برق اهالی منطقه که طی 
ســالیان اخیر با آن مواجه بوده اند حل شده است و امیدواریم با تامین 
اعتبار کافی در کل اســتان بتوانیم گام های اساســی در رفع مشکالت 
مردم برداریم. مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: پروژه های این شرکت 
در هفته دولت در دو بخش اصالح شبکه و احداث شبکه جهت افزایش 

پایداری و قابلیت اطمینان مورد بهره برداری قرار گرفت .
مهدیزاده اضافه کرد: کل پروژه های توزیع برق شهرستان سیاهکل در 
هفته دولت 13 طرح بزرگ و عمرانی بوده اســت که با اعتباری معادل 

109700 میلیون ریال اجرایی شد.
گفتنی اســت در این مراسم سید محمد اسحاقی معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری گیالن،مهرپور مدیر امور توزیع برق شهرستان 
ســیاهکل و جمعی دیگر از مدیران و مسئولین محلی این شهرستان 

حضور داشتند.

با اعتباری معادل ۱۰97۰۰ میلیون ریال صورت گرفت

افتتاح پروژه های برق رسانی شهرستان سیاهکل 

شماره 2084
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5 تفاوت اصلی رهبران با مدیران 

به قلم: الس تاالن
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

یکی از بحث های همیشگی در زمینه کسب و کار، مقوله رهبری و مدیریت است. در این زمینه 
اگرچه نظرات مختلفی وجود دارد و برخی حتی بین این دو تفاوتی را قائل نمی شوند، با این حال 
واقعیت این است که چند عامل باعث می شود که این دو مفهوم، با یکدیگر تفاوت داشته باشد. 
در این زمینه تصمیم گیری با توجه به شرایط شرکت و نظرات خودتان خواهد بود. درواقع ممکن 
است در حال حاضر به یک مدیر و یا بالعکس به یک رهبر نیاز داشته باشید. درواقع نمی توان به 
صورت قطعی اعال کرد که کدام یک از این دو، برتر محسوب می شود و همه چیز به نیاز شرکت 
و شرایط وابسته است. در این راستا پنج تفاوت اصلی رهبران با مدیران را بررسی خواهیم کرد. 

1-برنامه ریزی در مقابل آماده سازی
درواق��ع یک مدی��ر به صورت مداوم در تالش اس��ت تا برنامه ریزی های الزم را برای س��طوح 
مختلف داشته باشد. در این زمینه یک مدیر خوب تالش می کند تا نسبت به آینده نیز احتماالت 
را در نظر بگیرد و برنامه ریزی های آن موقع را نیز داش��ته باش��د. طبیعی است که اگر یک مدیر 
بیش از یک برنامه داش��ته باش��د، باعث خواهد شد تا شرکت در حاشیه امن باالتری قرار گیرد. 
این امر در حالی اس��ت که برای مدیران آماده سازی به مراتب مهمتر بوده و آنها تالش می کنند 
تا تیم ش��رکت را برای ش��رایط مختلف، آماده نمایند. این امر باعث می ش��ود تا عملکرد تیم در 
موقعیت ه��ای مختلف، کامال رضایت بخش باش��د. در این زمینه مدی��ران نیز وارد مرحله عملی 
می ش��وند، با این حال برای آنها در ابتدا برنامه ریزی اولویت اس��ت. با این حال یک مدیر زودتر 
وارد مرحله عملی می ش��ود و براس��اس نتایج به دست آمده و مشاهده شرایط تیم شرکت، اقدام 
ب��ه برنامه ریزی های خود می کند. درواقع به عقیده این افراد از یک تیم آماده می توان انتظارات 
بیش��تری را داش��ت و با مش��اهده افراد در حین کار، می توان به درک بهتری از وضعیت دست 

پیدا کرد. 
2-ذهنیت رشد در مقابل ذهنیت ساکن 

اولویت اول یک مدیر این اس��ت که ش��رایط حال حاضر را حفظ کند و ش��رکت را در حاشیه 
امن نگه دارد. درواقع در این دیدگاه، الزم است تا شرکت جایگاه محکمی را در بازار پیدا کند و 
پس از آن به دنبال پیشرفت باشد. این امر باعث خواهد شد تا ریسک کار به مراتب کمتر شود. 
این امر در حالی اس��ت که اولویت اصلی برای یک رهبر، رش��د مداوم است. درواقع این دسته از 
افراد بر این باور هستند که فرصت های بازار محدود بوده و شرکت های دیگر در تالش برای رشد 
هستند. همین امر باعث می شود که اگر به صورت مداوم و با قبول ریسک های موجود، به دنبال 
پیشرفت نباشید، به زودی از دور بازار حذف خواهید شد. در این رابطه نکته دیگری که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که یک رهبر خوب در تمامی حوزه ها به دنبال پیشرفت نیست. 
درواقع آنها همواره به قانون 8۰/2۰ توجه دارند و تمرکز آنها بر روی 2۰ درصد از مواردی است 
ک��ه باالتری��ن نتایج را به همراه دارد. با این حال فرام��وش نکنید که رهبری در یک مدت زمان 
کوتاه، بس��یار سخت بوده و به همین خاطر است که بسیاری از افراد ترجیح می دهند که اصول 
مدیریتی را پیاده کنند تا با چالش های به مراتب کمتری مواجه شوند. تحت این شرایط طبیعی 

است که تعداد رهبران تجاری به مراتب کمتر از مدیران است. 
3-بهبود روابط در مقابل حفظ قدرت 

برای یک مدیر حفظ جایگاه بس��یار مهم ب��وده و ترجیح  می دهد که فاصله خود با کارمندان 
را حفظ کند. درواقع به عقیده این افراد صمیمی ش��دن با نیروی کار، باعث خواهد ش��د تا دیگر 
نتوانند اعمال قدرت الزم را داش��ته باش��ند و بهتر اس��ت که ارتباطات کامال رس��می و محدود 
باش��د. در ای��ن رابطه رهبران دیدگاهی کامال متف��اوت را دارند و تالش می کنند که با تیم خود 
رابطه دوس��تانه برقرار کنند. درواقع آنها خود را عضوی از تیم ش��رکت می دانند که باید درک 
متقابل ش��کل گیرد. درواقع رسیدن به این خواس��ته تنها زمانی امکان پذیر خواهد بود که افراد 
از یکدیگر شناخت کافی را پیدا کنند. تحت این شرایط طبیعی است که فعالیت های جانبی در 
ش��رکت هایی که رهبران در آنها حضور دارند، به مراتب بیشتر باشد. با این حال فراموش نکنید 
که نباید تصور کرد که هرگونه ارتباط و صمیمیتی در قالب رهبری جای خواهد داشت. درواقع 
اص��ول حرفه ای تحت هر ش��رایطی باید رعایت ش��ود. درواقع رعایت مرزه��ا یک مهارت بزرگ 

محسوب می شود که رهبران واقعی، کامال از عهده آن برمی آیند. 
4-مدیریت اوضاع در مقابل سرزنش مقصر

درواقع برای مدیران تنها این اصل صادق اس��ت که در رابطه یا یک مش��کل، یک مقصر وجود 
دارد. تحت این شرایط تنها کافی است که فرد مورد نظر پیدا و به مجازات برسد. در این رابطه 
رهبران عقیده دارند که یک اتفاق، دالیل متعددی داش��ته و تمامی افراد در این ش��رایط دخیل 
هس��تند. این امر باعث می ش��ود تا آنها در ابتدا نس��بت به عملکرد خودشان تردیدهایی را پیدا 
کنند. با این حال برای کنترل سریع اوضاع، شیوه مدیران کاربرد باالتری را دارد. درواقع الگوی 

رهبری نیاز به صرف زمان و تحلیل های مختلف است. 
5-هدایت موفقیت در مقابل اجتناب از شکست 

برای یک مدیر بسیار مهم است که شکست رخ ندهد. این امر باعث می شود تا به صورت مداوم 
مراقب اوضاع باش��ند و تالش کنند که همه چیز مطابق خواس��ت آنها پیش برود. در این زمینه 
رهبران عقیده دارند که تمرکز باید بر روی موفقیت های آتی باشد و شکست، یک مرحله کامال 
طبیعی محس��وب می شود. همین امر باعث می شود که نس��بت به اتفاقات مختلف، رفتار کامال 
منعطفی را از خود نش��ان دهند. این ش��یوه اگرچه ممکن اس��ت باعث شود که یک رهبر مقصر 
اصلی ش��ناخته ش��ود و انتظارات افرادی نظیر سرمایه گذارها باعث فشارهای زیادی باشد، با این 

حال یک رهبر حرفه ای، این موارد را جزوی از کار خود می داند. 
در نهای��ت فراموش نکنید که همواره می توان یک مدیر و یا رهبری بهتر بود. همچنین امکان 
تغییر در هر زمان و هر سطحی نیز وجود دارد. برای مثال ممکن است تاکنون به شیوه مدیران 
رفتار کرده باشید و اکنون بخواهید به مانند یک رهبر عمل کنید. در این رابطه توصیه می شود 
ک��ه کتاب های مرتبط با اص��ول رهبری و مدیریت را مطالعه کنید تا عملکرد کامال درس��تی را 

داشته باشید. 
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دنیای کس��ب و کار پر از ترندهای گوناگون است که در 
یک لحظه مثل موجی سهمگین آدم را به این سو و آن سو 
می کشاند. کارآفرینانی که در این دریای توفانی مسیرشان 
را گم کنند، خیلی زود از مس��ابقات فوق حس��اس دنیای 
کارآفرینی اخراج خواهند ش��د. اینطوری نه تنها موفقیتی 
در توسعه کسب و کارش��ان نداشته اند، بلکه برای همیشه 
عالمت شکست خورده روی پیشانی شان باقی خواهد ماند. 
 NBA همانط��ور که بزرگترین تیم های لیگ بس��کتبال
ه��م ممکن اس��ت در هم��ان دور مقدماتی حذف ش��وند، 
برندهای بزرگ هم همیشه در معرض خطر هستند. با این 
حال تجربه نشان داده اغلب استارت آپ ها قربانی توفان های 
نابهنگام دنیای کسب و کار می شوند. دقیقا به همین خاطر 
یادگی��ری جهت یاب��ی در دنیای کس��ب و کارآفرینی یکی 
از نیازهای اساس��ی برای موفقیت اس��تارت آپ ها محسوب 
می شود. این کار دقیقا مثل وسواس آهنگ سازهای مشهور 
برای تولید اثری مطابق با س��لیقه مردم اس��ت؛ همینقدر 

جذاب و صدالبته حساس!
م��ا در روزنامه فرصت ام��روز معتقدی��م کارآفرینان در 
توسعه اس��تارت آپ ها مثل شوالیه هایی هس��تند که برای 
کس��ب افتخار باید مسیر طوالنی را طی کنند. در این بین 
هم ب��دون قطب نما کار تمام ش��والیه ها به جاهای باریک 
می کش��د. ب��ه همین خاطر م��ا در این مقال��ه قصد داریم 
جهت یاب��ی در دریای توفانی کس��ب و کار را به ش��ما یاد 
دهیم. با این حساب در پایان این مقاله شما توانایی ارزیابی 
دقیق حرکت اس��تارت آپ تان در مس��یر درست را خواهید 
داش��ت. خب اگر قل��م و دفترت��ان برای یادداش��ت نکات 

کنکوری آماده است، کم کم کارمان را شروع کنیم.
ارزیابی نیاز بازار به محصوالت برند

ای��ن روزها کارآفرینان تقریبا هر چیزی برای مش��تریان 
آماده می کنند. در حالی که برخی از شرکت های دانش بنیان 
مش��غول تولید ربات های دس��تیار برای جراحی های فوق 
حس��اس هستند، برخی دیگر از برندها ایده ساده تری مثل 
تولید آب معدنی را دنبال می کنند. شاید فکر کنید در بازار 
فقط برای ایده های جدید و پیچیده جا هست، اما راستش 
را بخواهید نیاز مشتریان اصال این چیزها سرش نمی شود. 
همانط��ور که مردم در بازارهای مختلف به انواع غذاهای 
نیم��ه آماده نیاز دارند، پوش��اک، خودروهای ارزان قیمت و 
کتاب هم الزم خواهند داشت. البته این به معنای بی خیالی 
در زمینه تولید هر محصولی نیست، چراکه مشتریان همه 
چیز را به یک اندازه الزم ندارند. در کش��وری مثل روس��یه 
با آب و هوای س��رد سیس��تم های گرمایشی فوق پیشرفته 
همین طرفدارهای پر و پاقرص خودش را دارد. خب اگر در 
چنین بازاری یک اس��تارت آپ برای فروش کولرهای گازی 
راه بیفتد، بی ش��ک پیش بینی شکس��ت سنگین آن خیلی 

دشوار نخواهد بود. 
م��ا در روزنام��ه فرصت امروز معتقدی��م مطالعه بازار )به 
قول فرنگی ه��ا Market Research( یکی از مهمترین 
المان ها برای موفقیت اس��تارت آپ ها محس��وب می ش��ود. 
ش��ما حتی اگر بهترین محصول دنیا را هم داشته باشید، تا 
وقتی آن را با نیاز مشتریان در یک بازار مشخص هماهنگ 
نکنید حتی یک پنی هم فروش نخواهید داشت؛ به همین 

سادگی.
مطالعه بازار به شما برای شناخت زیر و بم مربوط به نیاز 
یا س��لیقه مشتریان کمک می کند. اینطوری شما با آگاهی 
دقیق از شرایط مشتریان پا به بازار خواهید گذاشت. اجازه 
دهید قبل از اینکه ش��روع به شاخ و برگ دادن به مطالعه 
بازار کنید، خیال تان را بابت این فرآیند راحت کنیم. ش��ما 
در مطالعه بازار به راحتی هرچه تمام تر باید استراتژی های 
رقبای اصل��ی و همینطور رفتار مش��تریان را زیر ذره بین 
ببرید. نتیجه این دو کار در کنار هم ش��ناخت چارچوبهای 
ب��ازار و توانای��ی ارزیابی دقیق از نیاز ب��ازار به محصول تان 

خواهد بود. 
بازخوانی اولویت های برند

ش��ما در بازار چه کار می کنید؟ این س��وال اغلب اوقات 
در ذهن کارآفرینان رژه می رود و چه بسا خیلی از مدیران 
کارکشته مدام آن را از شما بپرسند. اگرچه جواب دادن به 
این سواالت در نگاه اول بی نهایت ساده به نظر می رسد، اما 
اگر کمی روی آن دقیق شوید به یک معادله چندمجهولی 
خواهید رس��ید؛ از آن دس��ت معادالتی که حتی با ماشین 

حساب هم حل نمی شود!
اگر اهل سینما باشید، بارها و بارها فیلم هایی را دیده اید 
که تکلیف ش��ان با خودش��ان معلوم نیست. انگار کارگردان 
اص��ال ایده ای درباره بحث اصلی فیلمنامه نداش��ته اس��ت. 
چنی��ن ش��رایطی کمابی��ش در دنیای اس��تارت آپ ها هم 
رخ می دهد. وقت��ی کارآفرینان اولویت های روش��نی برای 
برندشان نداشته باش��ند، شکست صدای پای شان همیشه 

به گوش می رسد.  ماجرا به بخش ترسناکش رسید، نه؟
خیل��ی از کارآفرینان اهداف بلندباالیی برای خودش��ان 
دارند. شاید فکر کنید هدف گذاری برای توسعه استارت آپ 

نوعی اولویت بندی محس��وب می ش��ود، اما اصال اینطوری 
نیس��ت، چراک��ه اولویت اص��وال با هدف ف��رق دارد. وقتی 
درب��اره هدف حرف می زنیم، آینده برند با توجه به امکانات 
احتمال��ی را مدنظر داری��م. مثال اینک��ه در صورت جذب 
سرمایه مناس��ب امکان راه اندازی ش��عبه های جدید برای 
فروش��گاه برند وجود دارد. در نقط��ه مقابل اولویت ها تماما 
براساس امکانات و شرایط موجود طبقه بندی می شود. مثال 
اینک��ه االن بودج��ه برند را صرف بازاریاب��ی یا تکمیل تیم 

فروش کنید، نوعی اولویت بندی به حساب می آید. 
ب��اور کنید یا ن��ه، اغلب کارآفرینان هی��چ ایده ای درباره 
اولویت های استارت آپ ش��ان ندارند. دقیقا به همین خاطر 
همیش��ه با مش��کالت ریز و درش��ت برای شناسایی مسیر 
درس��ت مواجه اند. خب وقتی ش��ما ندانی��د در یک دریای 
توفانی مقصدتان کجاس��ت، هر مسیری برای تان درست به 
نظر می رس��د. انتخاب اولویت ها با وسواس��ی شبیه داوران 
فوتبال به ش��ما برای جهت یابی درست کمک می کند. این 

طوری دیگر در دریایی توفانی گم نخواهید شد. 
ش��اید کسب و کار ش��ما اولویت های کم و بیش دقیقی 
برای خودش داش��ته باش��د. در این صورت کار ش��ما تازه 
ش��روع شده اس��ت، چراکه اولویت ها معموال به مرور زمان 
دقت ش��ان را از دست می دهند. پس ش��ما باید خودتان را 
ب��رای بازخوانی اولویت های اس��تارت آپ تان آم��اده کنید. 

اینطوری دیگر مو الی درز کارتان نخواهد رفت. 
طراحی نقشه راه برند برای آینده

آیا تا به حال برای تان پیش آمده زیر بار مس��ئولیت های 
مختل��ف عمال رویاپردازی درباره آین��ده را فراموش کنید؟ 
بی شک خیلی از کارآفرینان در طول زندگی چنین شرایط 
پرفشاری را تجربه کرده اند. از این نظر کارآفرینان کمابیش 
شبیه فوتبالیست هایی هستند که سنگینی تمرینات عمال 
حواس ش��ان را از بازی ه��ای آینده پرت کرده اس��ت. فکر 
می کنم ش��ما هم قبول داشته باشید چنین بازیکنانی هیچ 

وقت ستاره های مشهور دنیای فوتبال نمی شوند، مگر نه؟
اگر ش��ما خودت��ان را ی��ک کارآفرین رئالیس��ت بدانید، 
احتم��اال خیلی زود توصی��ه ما برای طراحی نقش��ه راه یا 
رویابافی درباره آینده اس��تارت آپ را مسخره خواهید کرد. 
هرچه باش��د در دنیایی که همه چیز با س��رعت نور تغییر 
می کند، چطور باید به رویابافی اعتماد کرد؟ بی ش��ک این 
س��وال خیلی مهمی اس��ت و ما چاره ای ب��ه غیر از دفاع از 

ایده مان نداریم. وگرنه حسابی ناامیدتان خواهیم کرد. 
بی ش��ک س��اماندهی کارهای روزمره ب��رای همه برندها 
امری مهم اس��ت. با این حال شما نباید در روزمرگی غرق 
شوید. کارآفریان بزرگی مثل بیل گیتس حتی قبل از اینکه 
استارت آپ ش��ان را راه اندازی کنند، ب��ه فکر آینده بوده اند. 
این یعنی شما باید یک برنامه دقیق با مجموعه ای از اهداف 

برای استارت آپ تان داشته باشید. 
یک برنامه دقیق به شما برای جهت یابی درست از مسیر 
پیش روی تان کمک خواهد کرد. اینطوری همیشه معیاری 
بی چ��ون و چرا برای جهت یابی، حتی در بدترین ش��رایط 
ممک��ن، خواهید داش��ت. خب وقتی ی��ک کارآفرین دقیقا 
بداند از بازار چه می خواهد، مگر ممکن اس��ت مسیرش را 

گم کند؟
همکاری با سرمایه گذارهای مطمئن

کمت��ر کس��ی در دنیا آنق��در ثروت دارد که ب��ه تنهایی 
برنده��ای بزرگ را به چالش بکش��د. عالوه ب��ر این اغلب 
اوق��ات ی��ک کارآفرین حت��ی بودجه الزم ب��رای مدیریت 
استارت آپش به تنهایی را ندارد. درست در چنین شرایطی 
سرمایه گذارها مثل فرش��ته نجات شما ظاهر خواهند شد. 
صرف نظر از اش��خاصی که عاشق س��رمایه گذاری بر روی 
اس��تارت آپ ها هستند، موسس��ات مالی متنوعی هم برای 
کم��ک به کارآفرینان در چهار گوش��ه دنی��ا فعالند. خیلی 
از کارآفرین��ان فکر می کنند همکاری با س��رمایه گذارها به 
سادگی تهیه بلیت یک کنسرت موسیقی است. اینکه شما 
تمایل ت��ان برای همکاری را نش��ان داده و طرف مقابل هم 
پولی به شما بدهد، اصال پایان ماجرا نیست، چراکه همیشه 

پای قراردادهای سفت و سخت در میان است. 
کارآفرینان اگر حتی یک لحظه هم که شده حواس شان 
از مف��اد ق��رارداد جذب س��رمایه پرت ش��ود، احتماال پای 
معامل��ه بی نهایت عجیبی را امض��ا خواهند کرد. این روزها 
در بازار هر کس��ی به فکر سود خودش است. بنابراین نباید 
انتظار از خودگذش��تی س��رمایه گذارها را داشته باشید. در 
ع��وض باید خودتان تک تک بندهای ق��رارداد همکاری را 
مطالع��ه کرده و در ص��ورت نیاز از کمک ه��ای یک وکیل 

خبره استفاده کنید. 
یادتان باش��د اس��تفاده از منابع مالی معتبر برای تامین 
س��رمایه استارت آپ همیشه نکته مهمی محسوب می شود. 
متاسفانه خیلی از کارآفرینان این نکته را همیشه فراموش 
می کنند. دقیقا به همین خاطر هم کارشان خیلی زود گره 
می خورد. وقتی ش��ما با منابع ناآشنا یا غیرمعتبر همکاری 
می کنی��د، هر لحظه امکان بروز مش��کل ت��ازه وجود دارد. 
اینط��ور وقت ها آدم اینقدر اس��ترس می گی��رد که به هیچ 
هدف کوچکی هم نخواهد رسید؛ چه برسد به اینکه مسیر 

استارت آپش را جهت یابی کند!

همانطور که راننده های مش��هور در دنی��ای فرمول یک 
همیشه اسم شان سر زبان هاست، سرمایه گذارهای مطمئن 
هم در هر حوزه ای اس��م و رس��می برای خودش��ان دارند. 
بنابرای��ن کافی اس��ت به ج��ای ماجراجویی های خطرناک 
س��راغ یکی از هم��کاران باتجربه تر از خود رفته و س��یر تا 
پیاز ماجرا را از او جویا ش��وید. دس��ت ک��م اینطوری الزم 
نیس��ت ثانیه به ثانی��ه با ترس از برباد رفت��ن آرزوهای تان 

زندگی کنید. 
وقت��ی یک اس��تارت آپ س��رمایه گذار مطمئنی داش��ته 
باش��د، مس��یرش خود به خود مشخص می ش��ود، چراکه 
س��رمایه گذارها اصال بی گ��دار به آب نمی زنن��د. در عوض 
کلی توصی��ه طالیی برای کارآفرینان دارند تا دس��ت آخر 
س��ودهای کالن گیرش��ان بیاید. پس منتظر چه هستید؟ 
اگر ش��ما هم دوست دارید مسیر اس��تارت آپ تان خود به 
خود تعیین شود، همین امروز سراغ یک سرمایه گذار معتبر 

بروید. 
هدف گذاری در حوزه بازاریابی

فرقی ندارد ش��ما چق��در نوآوری حیرت انگی��ز در تولید 
محص��والت ی��ا ارائه خدم��ات داش��ته باش��د، مادامی که 
مش��تریان درباره شما چیزی نشنیده اند حتی یک دالر هم 
سود نخواهید کرد. این روزها مشتریان دیگر مثل دهه های 
قب��ل برای پیدا ک��ردن محص��ول دلخواه ش��ان غرفه های 
فروش��گاه را زیر و رو نمی کنند. در ع��وض منتظر کمپین 
بازاریابی برندها هس��تند تا از بین آنها ش��اه ماهی بازار را 

شکار کنند. 
ب��اور کنید یا نه، هن��وز هم کارآفرینانی هس��تند که به 
بازاریاب��ی با هر ن��وع محتوای کلیش��ه ای امید بس��ته اند. 
چنی��ن کاری مثل پر ک��ردن یک نوار خالی و ارس��ال آن 
برای جشنواره کن است. بی شک چنین اثری نه تنها مورد 
تایی��د داوران قرار نمی گیرد، بلکه تا مدت ها س��وژه خنده 
رس��انه ها خواهد بود. ما در روزنامه فرصت امروز هیچ وقت 
استفاده از کلیشه ها را توصیه نمی کنیم. در عوض معتقدیم 
هر اس��تارت آپی باید روش خاص خ��ودش در بازاریابی را 
داشته باشد. اگر در مراحل قبل اهداف استارت آپ تان را به 
خوبی مشخص کرده باشید، االن نباید مشکل زیادی پیش 
روی تان باش��د، چراکه اهداف تان به طور خودکار شما را به 

سمت بازاریابی مطابق با نیازتان هدایت می کند. 
یادتان باشد توسعه استارت آپ با ابزار مارکتینگ نیازمند 
تعیین یک بودجه درس��ت است. اگر شما هم از آن دست 
کارآفرینانی هستید که هیچ کنترلی روی خرج شان ندارند، 
با کمک بقیه اعضای اس��تارت آپ یک بودجه منطقی برای 
برن��د طراح��ی کنید. اینطوری آخر س��ر با کل��ی بدهی و 

سرمایه گذار بی طاقت تنها نخواهید ماند. 
وقتی اهداف ش��ما در دنیای بازاریابی مش��خص باش��د، 
تولی��د محت��وا دیگر ش��بیه غ��ول  مرحله آخ��ر بازی های 
کامپیوت��ری نخواهد بود. در عوض تبدیل به تفریحی برای 
جذب نگاه ها به کسب و کارتان خواهد شد. این یعنی شما 

در مسیر درست حرکت می کنید؛ به همین سادگی.
پازل قیمت گذاری

کمتر برندهایی در دنیا اهداف، مس��یر و حتی مشتریان 
کامال یکس��انی با هم دارند. مثال دنیای مد و پوشاک را در 
نظ��ر بگیرید. در حالی که کلی برند ارزان قیمت در گوش��ه 
و کنار دنیا مش��غول جذب مش��تریان هستند، برندی مثل 
گوچی محصوالتی چند صد دالری روانه بازار می کند. نکته 
جالب اینکه گاها استقبال از محصوالت گران گوچی حتی 
بیش��تر از محصوالت ارزان و دم دستی است. ماجرا جالب 

شد، نه؟
م��ا در روزنام��ه فرصت ام��روز معتقدی��م قیمت گذاری 
درس��ت بر روی محص��والت یک��ی از معیاره��ای ارزیابی 
مس��یر صحیح استارت آپ هاس��ت. اگر ش��ما قص��د دارید 
کس��ب و کاری لوکس و گران قیمت داشته باشید، بی شک 
قیمت گذاری ه��ای بی نهای��ت ارزان راه ب��ه جایی نخواهد 
برد. بنابراین باید با چش��م های باز مس��یر دلخواه برندتان 
را ارزیابی کرده و دست آخر قیمت محصوالت تان را مطابق 
آن اعالم کنید. یادتان باش��د اگر قیمت محصوالت شما با 
ماهیت کلی استارت آپ در تضاد باشد، به جای توسعه برند 
دقیقا در مس��یر معکوس اش خواهید ب��ود. آن وقت حتی 
بهتری��ن کمپین های بازاریابی یا تبلیغات دنیا هم دردی از 

استارت آپ تان دوا نخواهد کرد. 
سخن پایانی

ارزیابی درباره حرکت اس��تارت آپ ها در مس��یر درس��ت 
برای خیل��ی از به اصط��الح کارش��ناس ها کاری بی فایده 
است. استدالل این دسته از افراد پیش بینی ناپذیری دنیای 
کس��ب و کار است. هرچه باشد در دنیای شلوغ کارآفرینی 
پیش بینی آینده اگر نیاز به گوی های بلورین نداشته باشد، 
دست کم یه جور قدرت ماورایی مثل فیلم های ابرقهرمانی 
می خواه��د. تمام تالش ما در این مقاله نش��ان دادن عمق 
اشتباه چنین نظری درباره جهت یابی استارت آپ ها بود. از 
اینجا به بعد ش��ما نقش ناخدایی را دارید که با استفاده از 
نکات این مقاله باید کش��تی استارت آپ تان را به سرمنزل 
مقصود برس��انید. هر جای کار هم نیاز به کمک داشتید، ما 

در روزنامه فرصت امروز آماده راهنمایی تان هستیم. 

راهنمای جهت یابی در دریای توفانی کسب و کار

آیا استارت آپ شما در مسیر درست قرار دارد؟


